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 ကေလ့သူငယးကာကျယးေရ့ မူဝါဒ  

 မသနးစျမး့သူမ္ာ့၏ အချငးံအေရ့မ္ာ့ ေတာငး့ဆုိေထာကးခဵေပ့ေရ့ဆိုငးရာ ရနးပုဵေငျအဖျဲ ႔အစညး့ (DRAF      
                                                                                                        
                   DRAF လုပးငနး့လညးပတး ေဆာငး႐ျကးမႈမ္ာ့တျငး ကေလ့သူငယးမ္ာ့အာ့ ညြဥး့ပမး့ႏြိပးစကး်ခငး့ႏြငံး 
ေခါငး့ပုဵ်ဖတး အ်မတးထုတး်ခငး့မ္ာ့မြ ကာကျယးေပ့ရနး အာ့ထုတးႀကိဳ့ပမး့သျာ့ပါမညး။  
 
ကေလ့သူငယးကာကျယးေပ့ေရ့ မူဝါဒ (“                           ” သုိ႔မဟုတး “မူဝါဒ”)     2020 ခုႏြစး၊ 
ဇူလုိငးလ 22 ရကး တျငး ဒါ႐ိုကးတာဘုတးအဖျ႔ဲမြ အတညး်ပဳခဲံသညး။ DRAF ဘုတးအဖျဲ႔သညး ဤမူဝါဒအာ့ သုဵ့ႏြစးတစးႀကိမး 
်ပနးလညးသုဵ့သပး်ခငး့၊ (လိုအပးပါက) ်ပငးဆငး်ခငး့ႏြငံး ်ပနးလညးအတညး်ပဳ်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးမညး်ဖစးသညး။ 
 
ကေလ့သူငယးမ္ာ့ႏြငံး လူငယးမ္ာ့၏ ေကာငး့က္ဳိ့သညး DRAF အတျကး အေရ့ပါသညး။ ကၽျႏုးပးတို႔သညး 
ကေလ့သူငယးမ္ာ့ႏြငံး လူငယးမ္ာ့အာ့ ၎တုိ႔၏ က္ာ့/မသတးမြတးခ္ကး၊ လိငး၊ တုိငး့ရငး့သာ့အုပးစု၊ ကုိ့ကျယးယဵုၾကညးမႈ၊ 
ယဥးေက့္မႈ၊ မိသာ့စုဝငးေငျ၊ မသနးစျမး့မႈ သို႔မဟုတး အ်ခာ့သတးမြတးသညးံ အခ္ကးမ္ာ့ မညးသို႔ပငးရြိေစကာမူ 
ႀကိဳ့စာ့ရြငးသနးသညးကို ်မငးေတျ႔လုိပါသညး။ ကုလသမဂၢ ကေလ့သူငယးအချငံးအေရ့ဆုိငးရာ ညီလာခဵသေဘာတူစာခ္ဳပး 
(UNCRC                                                                                                  
                         ႔ အသိအမြတး်ပဳပါသညး။ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ႏြငံး လူငယးမ္ာ့သညး မညးသို႔ေသာ 
ညြဥး့ပမး့ႏြိပးစကးမႈကိုမြ မခဵစာ့ရသငံးေၾကာငး့ ယုဵၾကညးထာ့ၿပီ့ ကေလ့မ္ာ့ႏြငံး လူငယးမ္ာ့အာ့လဵု့ ေဘ့ကငး့လဵုၿခဳဵမႈရြိေအာငး 
်မြငံးတငးေဆာငးရျကးေပ့ေရ့မြာ ကၽျႏုးပးတုိ႔တာဝနး်ဖစးေၾကာငး့ အသိအမြတး်ပဳ လကးခဵထာ့သညး။ ကေလ့သူငယး 
ညြဥး့ပမး့ႏြိပးစကးခဵရမႈ ်ဖစးေပၐႏိုငးသညးံ အႏၱရာယးအတျကး မညးသညံးအဖျဲ႔အစညး့ကိုမြ ခၽျငး့ခ္ကးမေပ့ပါဟု ကၽျႏုးပးတို႔ 
လကးခဵထာ့သညး - ယငး့မြာ ကမာၻေပၐရြိ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အာ့လဵု့တျငး ်ဖစးေပၐလ္ကးရြိသညး။ ထို႔ေၾကာငံး 
ကၽျႏုးပးတို႔အဖျဲ႔အစညး့အတျငး့ သို႔မဟုတး ကၽျႏးုပးတို႔အဖျဲ႔အစညး့မြတစးဆငံး ဤသုိ႔်ဖစးေပၐႏိုငးသညးံ အလာ့အလာမ္ာ့ကို 
အနညး့ဆုဵ့ေလြ္ာံခ္ရနးမြာ ကၽျႏးုပးတို႔အတျကး အဓိက်ဖစးသညး။ ကၽျႏးုးပးတုိ႔သညး ကေလ့မ္ာ့ ေဘ့ကငး့လဵုၿခဳဵေစရနးႏြငံး 
ကာကျယးေပ့ရနးအတျကး ဝနးထမး့မ္ာ့1 ၊ မိတးဖကးမ္ာ့ႏြငံး လကးတျလဲုပးကိုငးရနး ႀကိဳ့ပမး့လ္ကးရြိၿပီ့ ကေလ့မ္ာ့ႏြငံး 
လူငယးမ္ာ့၏ အေရ့ကိစၥမ္ာ့ တုိ့တကးေအာငး ေဆာငးရျကးရာတျငး ကေလ့မ္ာ့၊ လူငယးမ္ာ့၊ ၎တုိ႔၏ မိဘမ္ာ့၊ 
ေစာငံးေရြာကးသူမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ေအဂ္ငးစီမ္ာ့ႏြငံး လကးတျဲလုပးကိုငးရနး အလျနးအေရ့ႀကီ့ပါသညး။  
 
 ကေလ့သူငယးကာကျယးေပ့ေရ့ မူဝါဒသညး ကၽျႏုးပးတို႔၏ ဝနးထမး့မ္ာ့ႏြငံး DRAF အုပးခ္ဳပးသူအဖျဲ႔မြ အဖျ႔ဲဝငးမ္ာ့ (DRAF 
                  ့၊ အရာရြိမ္ာ့ႏြငံး ေကားမတီႏြငံး လုပးငနး့ေဆာငးရျကးေရ့ အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့) အာ့လဵု့ႏြငံး သကးဆုိငးပါသညး။ 
DRAF ေထာကးပဵံေၾက့ရရြိသူမ္ာ့အေပၐ ဤမူဝါဒကို က္ငးံသဵု့ေစရနးအတျကး ေအာကးပါက႑ကို ၾကညးံရႈပါ။ 
တာ့်မစးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ခ္ဳိ့ေဖာကးသညးဟူေသာ စျပးစျခဲ္ကးမ္ာ့ကုိ DRAF ႏြငံး စာခ္ဳပးခ္ဳပးထာ့သူ်ဖစး်ခငး့၊ မ်ဖစး်ခငး့ႏြငံး 
မသကးဆိုငးဘ ဲမညးသူမဆို ်ပဳလုပးႏုိငးသညး။ 
 
အဓိပၸါယးဖျငးံဆုိခ္ကး 
ကေလ့သူငယး ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈဆိုသညးမြာ ကေလ့တစးဦ့အာ့ လိငးပိုငး့ဆုိးငးရာ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ သုိ ႔မဟုတး 
အႏုိငးက္ငံး်ခငး့အပါအဝငး ႐ုပးပိုးငး့ဆိုငးရာ သို႔မဟုတး စိတးပိုငး့ဆုိငးရာအရ အၾကမး့ဖကး်ခငး့၊ ထိခိုကးဒဏးရာရေစ်ခငး့ 
သို႔မဟုတး ညြဥး့ပနးး့ႏြိပးစကး်ခငး့၊ အာဟာရ အ်ပညံးအဝမရရြိေစ်ခငး့ သို႔မဟုတး ေခါငး့ပုဵ်ဖတးအ်မတးထုတး်ခငး့တို႔်ဖစးသညးဟု 
အဓိပၸါယးဖျငံးသညး။ ဤမူဝါဒ၏ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အတျကး ႏုိငးငဵတကာဥပေဒႏြငးံ အညီ DRAF  မြ ကေလ့ဆိုသညးမြာ အသကး 

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

DRAF မြ ခနး႔အပးထာ့ေသာ သို႔မဟုတး တစးနညး့အာ့်ဖငးံ DRAF ႏြငးံ အတူလုပးကိုငးေနသူမ္ာ့ ်ဖစးသညး။ 
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18 ႏြစးေအာကး သို႔မဟုတး အရျယးေရာကးသူတစးဦ့၏ အသကးအရျယးကို 18 ႏြစးးအထကးဟု သတးမြတးထာ့သညံး ေနရာတျငး 
ေနထုိငးသညံးကေလ့်ဖစးလြ္ငး ယငး့အသကးေအာကးငယးသူမ္ာ့ကုိ ကေလ့ဟု သတးမြတးသညး။  
 
ကေလ့သူငယးအာ့ ေခါငး့ပုဵ်ဖတးအ်မတးထုတး်ခငး့ႏြငံး ညြဥး့ပမး့ႏြိပးစကး်ခငး့သညး ေအာကးပါတို ႔မြ တစးခု သို႔မဟုတး 
တစးခုထကးပိုသညးမ္ာ့ ်ဖစးႏိုငးသညး - ကေလ့တစးဦ့အာ့ ညြဥး့ပမး့ႏြိပးစကး်ခငး့ သို႔မဟတုး ညြဥး့ပမး့ႏြိပးစကးရနး 
အ်ခာ့တစးေယာကးအာ့ ေစခိုငး့်ခငး့၊ ကေလ့အာ့ ေခါငး့ပုဵ်ဖတးအ်မတးထုတးသညံး အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ပိုငးဆုိငးထာ့်ခငး့၊ 
ထိနး့ခ္ဳပး်ခငး့၊ ထုတးလုပး်ခငး့၊ ်ဖနး႔ေဝ်ခငး့၊ ရယူ်ခငး့ သုိ႔မဟုတး ေပ့ပုိ႔်ခငး့၊ လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ ေႏြာငံးယြကးမႈ်ပဳရနး ကေလ့ႏြငံး 
ေတျ႔ဆုဵ်ခငး့ သို႔မဟုတး အျနးလိုငး့မြ ေတျ႔ဆုဵ်ခငး့ေသားလညး့ေကာငး့၊ ေတျ႔ဆုဵရနး ေစခိုငး့်ခငး့ေသားလညး့ေကာငး့။  
 
အဓိပၸါယးဖျငံးဆုိခ္ကးမ္ာ့အတျကး ေက့္ဇူ့်ပဳ၍ ကေလ့သူငယး ကူညီေပ့ေရ့ဝကးဘးဆိုကး ကို ဝငးေရာကးၾကညံး႐ႈပါ။  
 
ကၽျႏုးပးတုိ႔၏ အာ့ထုတးႀကိဳ့ပမး့မႈ  
DRAF အေန်ဖငံး ေအာကးပါနညး့လမး့မ္ာ့ မြတစးဆငံး ကေလ့ငယးမ္ာ့လဵုၿခဳဵမႈရရြိေစရနးအတျကး ၎၏သႏၷိ႒ာနးခ္ကး 
်ပညံးမီေအာငး အာ့သျနးချနးစိုကး လုပးေဆာငးသျာ့မညး - 
 ကေလ့မ္ာ့ႏြငံးအတူ လုပးကိုငးမညံး သို႔မဟုတး ကေလ့မ္ာ့ႏြငံး ဆကးသျယးရမညံး ဝနးထမး့မ္ာ့အာ့လဵု့အတျကး 

အလုပးခနး႔ထာ့်ခငး့မ်ပဳမီ ေဒသခဵဥပေဒေရ့ရာ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ လုိကးနာသညံး ရာဇဝတးမႈဆုိငးရာ 
ေနာကးေၾကာငး့ရာဇဝငး စစးေဆ့မႈမ္ာ့၊ သတးမြတးထာ့ေသာ အငးတာဗ္ဴ့ေမ့ချနး့မ္ာ့ႏြငံး ေထာကးခဵေပ့မႈမ္ာ့အာ့ 
ႏႈတး်ဖငံးစစးေဆ့်ခငး့အပါအဝငး ထိေရာကးေသာ လူသစးစုေဆာငး့မႈႏြငံး စစးေဆ့ေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ 

 ဝနးထမး့မ္ာ့အာ့လဵု့ကို အလုပးခနး႔အပးစဥးက ကေလ့သူငယးကာကျယးေရ့ မူဝါဒမ္ာ့အေၾကာငး့ အသိေပ့ထာ့ရနး 
လိုအပး်ခငး့။ 

 ဝနးထမး့မ္ာ့အာ့လဵု့ (ေအာကးပါ) ကေလ့သူငယးကာကျယးေရ့ က္ငံးဝတးဥပေဒကုိ လကးမြတးေရ့ထုိ့ရနး လိုအပး်ခငး့။ 

  အဖျဲ႔အစညး့အေန်ဖငးံ ဝနးထမး့မ္ာ့သညး ကေလ့သူ ငယးမ္ာ့၏ လုဵၿခဳဵေရ့ သို႔မဟုတး က္နး့မာသုခ်ပညံးစုဵမႈ ႏြငံး 
ပတးသကး၍ လကးမခဵႏုိငးဖျယးရာ အႏၱရာယး  တစးခုခု ်ပဳလုပးသညးဟု သိရြိပါက ၎တုိ႔ကုိ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ႏြငံး 
အလုပးအတူတူလုပး်ခငး့မြ တာ့်မစး်ခငး့။ 

  ကေလ့ငယးမ္ာ့အာ့ အႏၱရာယး်ဖစးေစႏိုငးေသာ အ်ပဳအမူမ္ာ့ကုိ လ္စးလ္ဴမရႈဘ ဲ ဓေလံထဵု့စဵအာ့်ဖငံး 
အေလ့ေပ့ေသာ ကေလ့သူငယး ကာကျယးေပ့ေရ့ နညး့လမး့မ္ာ့ကို အသုဵ့်ပဳ်ခငး့။ 

  အခ္ဳိ႕ကေလ့မ္ာ့ ဥပမာ မသနးစျမး့ကေလ့ငယးမ္ာ့မြာ အထူ့သ်ဖငံး ထိခိုကးလျယးသညးဆို်ခငး့ကို 
အသိအမြတး်ပဳ်ခငး့။ 

  ကေလ့ငယးမ္ာ့အေပၐ လကးမခဵႏုိငးသညံး အႏၱရာယးမ္ာ့ကုိ လုပးေဆာငးသညးကို မသိဘဲ တစးစုဵတစးဦ့အာ့ 
အလုပးခနး႔အပးမိ်ခငး့။ 

  ဥပေဒႏြငံးမညီညျတးေသာ ကေလ့လုပးသာ့ အေလံအက္ငံးမ္ာ့ႏြငံး ထိေတျ႔ခ္ိတးဆကး်ခငး့ အပါအဝငး 
ကေလ့ငယးမ္ာ့အေပၐ လကးမခဵႏုိငးေသာ အႏၱရာယးမ္ာ့ ်ဖစးေစသညံး  တစးစုဵတစးဦ့ သို ႔မဟုတး အဖျ႔ဲအစညး့အာ့ 
မသိဘဲ ရနးပုဵေငျပဵံပို့်ခငး့။ 

  သငံးေလ္ားသညးံအခ္ိနးတျငး ကေလ့မ္ာ့အာ့လဵု့ ကာကျယးေရ့ႏြငးံပတးသကး၍ တူညီေသာ အချငံးအေရ့မ္ာ့ 
ရရြိႏိုငးေၾကာငး့ ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့။ 

 သငံးေလ္ားသညံးအခ္ိနးတျငး ကေလ့မ္ာ့အာ့လဵု့၏ ေ်ပာၾကာ့မႈမ္ာ့ကုိ နာ့ေထာငးၿပီ့ ေဆျ့ ေႏျ့အႀကဵေပ့်ခငး့ႏြငံး 
၎တုိ႔အချငံးအေရ့မ္ာ့ ်ပညံးဝေစ်ခငး့။ 

 ကၽျႏုးပးတို႔၏ မိတးဖကးမ္ာ့ (အမညးအာ့်ဖငံး ေထာကးပဵံေၾက့ရသညံး အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၊ ကနးထ႐ိုကးမ္ာ့ႏြငံး 
ပစၥညး့သျငး့သူမ္ာ့) ကေလ့သူငယးမ္ာ့ႏြငံးအတူ အလုပးလုပး်ခငး့ သို႔မဟုတး ဆကးသျယး်ခငး့မ္ာ့ ေဆာငး႐ျကးရသညံး 
်ဖစးရပးမ္ာ့တျငး အထူ့သ်ဖငံး ဤကေလ့သူငယးကာကျယးေရ့ မူဝါဒအရ ကေလ့သူငယးကာကျယးေရ့အတျကး 
တာဝနးမ္ာ့ကုိ မြ္ေဝက္ငံးသုဵ့ေအာငး ေဆာငး႐ျကးေပ့်ခငး့။ 

 
ကေလ့သူငယးမ္ာ့၏ ဓာတးပဵုမ္ာ့ 

https://www.childhelp.org/child-abuse/


မသနးစျမး့သူမ္ာ့၏ အချငးံအေရ့မ္ာ့ ေတာငး့ဆိုေထာကးခဵေပ့ေရ့ဆိုငးရာ ရနးပုဵေငျအဖျဲ ႔အစညး့ 
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အလုပးႏြငံး စပးလ္ဥး့သညံး ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အတျကး ကေလ့ငယးအာ့ ဓာတးပုဵ႐ိုကးလြ္ငး်ဖစးေစ၊ ႐ုပး႐ြငး႐ိုကးလြ္ငး်ဖစးေစ 
သို႔မဟုတး ကေလ့ငယး၏ ဓာတးပုဵမ္ာ့ကို အသုဵ့်ပဳလြ္ငး်ဖစးေစ ကၽျႏုးပးသညး ေအာကးပါတို႔ကို မ်ဖစးမေန လုပးေဆာငးပါမညး- 
  ကေလ့တစးဦ့အာ့ ဓာတးပုဵ သို႔မဟုတး ႐ုပး႐ြငး မ႐ိုကးမီတျငး တစးကိုယးေရပဵုမ္ာ့ ်ပနးလညးထုတးေဝ်ခငး့အတျကး 

ေဒသဆိုငးရာ ထဵု့တမး့မ္ာ့ သို႔မဟုတး ကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငံး ကိုကးညီမႈရြိေစရနး ႀကိဳ့စာ့အာ့ထုတး၍ 
ဆနး့စစးသျာ့ပါမညး။ 
 

 ကေလ့အာ့ ဓာတးပုဵမ႐ိုကးမီ သို႔မဟုတး ႐ုပးရြငးမ႐ုိကးမီတျငး ကေလ့ သို႔မဟုတး ကေလ့၏ မိဘ သို႔မဟုတး 
အုပးထိနး့သူထဵမြ ေသခ္ာသိရြိထာ့သညံး သေဘာတူညီခ္ကးတစးေစာငး ရယူၿပီ့ ဓာတးပုဵ သုိ႔မဟုတး ႐ုပးရြငးကို 
မညးသုိ႔အသုဵ့်ပဳမညး်ဖစးေၾကာငး့ ရြငး့်ပပါမညး၊ ဓာတးပဵု/ ႐ုပးရြငးကို ကေလ့ႏြငံး မိဘ/              
                                                

 ဓာတးပဵုမ္ာ့၊ ႐ုပးရြငးမ္ာ့၊ ဗီဒီယုိမ္ာ့ႏြငံး ဒီဗီဒီမ္ာ့တျငး ကေလ့သူငယးမ္ာ့အာ့ ဂုဏးသိကၡာရြိရြိ ေလ့စာ့ေလာကးသညံး 
ပုဵစဵ်ဖငံး တငး်ပၿပီ့ အာ့နညး့ေသာ သုိ႔မဟုတး ႏြိမးံခ္ေသာ ပုဵစဵမ္ဳိ့်ဖငးံ တငး်ပ်ခငး့မ်ပဳရပါ၊ ကေလ့မ္ာ့ကုိ သငံးေလ္ားစျာ 
ဝတးဆငးေပ့ထာ့သငံးၿပီ့ လိငးပိုငး့ဆုိငးရာအရ တငး်ပခ္ကးအ်ဖစး ်မငးႏုိငးေသာ ပုဵစဵမ္ာ့်ဖငံး မ်ဖစးသငံးပါ။ 

  ႐ုပးပဵုမ္ာ့မြာ ဆကးစပးအေ်ခအေန၊ အေၾကာငး့မ္ာ့အတျကး ႐ုိ့သာ့ေသာ တငး်ပမႈ်ဖစးေစရပါမညး 
  ႐ုပးပဵုမ္ာ့ကုိ အီလကးထရျနး့နစးနညး့အရ ေပ့ပို႔်ခငး့ေသားလညး့ေကာငး့၊ ပုဵစဵတစးနညး့နညး့်ဖငံး 

ထုတးေဝ်ခငး့ေသားလညး့ေကာငး့ ်ပဳလုပးသညံးအခါ ကေလ့အေၾကာငး့ မညးသူမညးဝါဟု ေဖား်ပႏိုငးေသာ 
ဖိုငးတဵဆိပးမ္ာ့၊ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ သို႔မဟုတး စာသာ့ေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့ကို ်ပသထာ့်ခငး့မရြိေအာငး ်ပဳလုပးရပါမညး။ 

 
စို့ရိမးမႈမ္ာ့အာ့ သတငး့ေပ့ပုိ႔်ခငး့အတျကး လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ 
သဵသယရြိသညံး သို႔မဟုတး ရြာေဖျေတျ႔ရြိသညံး ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈအ်ပငး ေခါငး့ပုဵ်ဖတးအ်မတးထုတးမႈႏြငံး/သို႔မဟုတး မူဝါဒအာ့ 
မလုိကးနာမႈမ္ာ့ကုိ 24 နာရီအတျငး့ သတငး့ေပ့ပို႔သငံးသညး။ သတငး့ေပ့ပို႔မႈမ္ာ့ကုိ အမႈေဆာငးညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့၊ ဒုတိယ 
ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ႏြငံး အမႈေဆာငးေကားမတီ ဘုတးအဖျဲ႔တို႔မြ ေစာငံးၾကညံးစစးေဆ့မညးံ concerns@disabilityrightsfund.org 
သို႔ ေပ့ပို႔ႏုိငးသညး။ သတငး့ေပ့ပို႔မႈမ္ာ့ကုိ အမႈေဆာငးေကားမတီတစးခုတညး့မြသာ ေစာငံးၾကညံးသညံး 
compliance@disabilityrightsfund.org သုိ႔လညး့ ေပ့ပို႔ႏုိငးပါသညး။ 
 
သတငး့ေပ့ပို႔မ္ာ့သညး - ်ပႆနာ၏ သေဘာသဘာဝ၊ သငးကိုယးတိုငး ်မငးေတျ႔ သို႔မဟုတး ႀကဵဳေတျ႔ခဲံရသညးံ သို႔မဟုတး 
သငံးအာ့ ဖျငံးဟေ်ပာ်ပထာ့ေသာ အ်ဖစးအပ္ကး၏ အေသ့စိတး အခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငးံ အေထာကးအထာ့တို ႔အေပၐ 
အေလ့ေပ့ရမညး။ သတငး့ေပ့ပို႔သူသညး ဖျငံးဟထုတးေဖားေ်ပာဆိုသညံးအခ္ိနး သုိ႔မဟုတး ်ဖစးရပး်ဖစးပျာ့သညံးအခ္ိနးတျငး 
အဆုိပါပုဂၢိဳလးမြ  ၎၏ကုိယးပိုငးစကာ့လုဵ့မ္ာ့ႏြငံး စကာ့စုမ္ာ့သုဵ့ၿပီ့ ်ဖစးပ္ကးမႈမ္ာ့ကုိ မြတးစုေရ့လ္ကး သုိ႔မဟုတး 
သငးကိုယးတိုငး ်မငးေတျ႔၊ ႀကဵဳေတျ႔ခဲံရသညးကို မြတးစုေရ့လ္ကး သို႔မဟုတး သငံးအာ့ ဖျငံးဟေ်ပာ်ပထာ့သညးံအတိုငး့ သို႔မဟုတး 
အတညး့အာ့်ဖငံး သငးသိရြိခဲံရသညံးအတိုငး့ မြတးစုမ္ာ့ မြတးသာ့ထာ့သငံးသညး။ အ်ဖစးအပ္ကးတစးခုကို 
ဖျငံးဟထုတးေဖားလ္ကး ကေလ့တစးဦ့ေရြ႕တျငး မြတးစုမမြတးပါႏြငံး။  
 
 
သတငး့ေပ့ပို႔မႈတျငး ေအာကးပါတို႔ကဲံသုိ႔ အေသ့စိတးအခ္ကးအလကးမ္ာ့ ထညံးသျငး့ႏုိငးသညး - 

 လူပုဂိၢဳလး အမညး။ 
 လူပုဂိၢဳလး၏ လိပးစာႏြငံး/သို႔မဟုတး လကးရြိအရပး။ 
 သဵသယ်ဖစးဖျယးရာ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးသူအမညး။ 
 သတငး့ပို႔သူ အမညး။ 
 ်ဖစးရပး်ဖစးပျာ့သညံး ေန႔ရကး/အခ္ိနး၊ ်ဖစးရပး်ဖစးပျာ့ရာေနရာ အပါအဝငး ်ဖစးရပးအခ္ကးအလကးမ္ာ့။ 
 ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ အမ္ဳိ့အစာ့။ 
 သတငး့ေပ့ပို႔သူ၏ ေစာငံးၾကညံးေလံလာမႈမ္ာ့၊ နစးနာသူ၏ ထျကးဆိုခ္ကးမ္ာ့။ 
 ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈအေၾကာငး့ သိရြိေသာ အ်ခာ့ပုဂၢိဳလးမ္ာ့။ 
 သကးဆုိငးပါက အသကးရြငးက္နးရစးသူ၏ အက္ဳိ့အတျကး တာဝနးရြိေသာ မိသာ့စုဝငး သို႔မဟုတး အ်ခာ့ပုဂၢိဳလး။ 

mailto:concerns@disabilityrightsfund.org
mailto:compliance@disabilityrightsfund.org


မသနးစျမး့သူမ္ာ့၏ အချငးံအေရ့မ္ာ့ ေတာငး့ဆိုေထာကးခဵေပ့ေရ့ဆိုငးရာ ရနးပုဵေငျအဖျဲ ႔အစညး့ 
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 သတငး့ေပ့ပို႔မႈအာ့ ေရ့သာ့သူ၏လကးမြတးႏြငံး သတငး့ေပ့ပို႔သညးံေန႔စျ။ဲ 
 
 
 
DRAF ဝနး့ထမး့မ္ာ့မြ သဵသယ်ဖစးဖျယးရာ သို႔မဟုတး စဵုစမး့သိရြိသညံး ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစပးမႈဆိုငးရာ ်ဖစးရပးမ္ာ့ ်ပဳလုပးရာတျငး 
DRAF ဒုတိယညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့၊ အမႈေဆာငးညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ ႏြငံး/သုိ႔မဟုတး အမႈေဆာငးေကားမတီတုိ႔မြ ထိုကိစၥကို 
စဵုစမး့စစးေဆ့ သျာ့မညး်ဖစးၿပီ့ အေကာငး့ဆုဵ့ေရ့ယူေဆာငးရျကးခ္ကးအရ ဆဵု့်ဖတးသျာ့မညး်ဖစးသညး။ 
စဵုစမး့စစးေဆ့မႈမၿပီ့ဆဵု့မီတျငး DRAF အေန်ဖငံး အလုပးသမာ့ လကးစျစဲာအုပး၊ အစီအစဥးအႀကဵေပ့ လကးစျဲစာအုပး 
အေမ့အေ်ဖမ္ာ့ (FAQs     ႔မဟုတး ေစတနာံဝနးထမး့/အလုပးသငး အေမ့အေ်ဖမ္ာ့ (FAQs                     
                         ု့ လုပးနညး့မ္ာ့ကုိ လိုကးနာသျာ့ပါမညး။ စျပးစျမဲႈမ္ာ့မြ ်ပႆနာ်ဖစးပျာ့ရာေနရာ 
တရာ့စီရငးပိုငးချငံး ရြိသညးံနယးေ်မအတျငး့ ရာဇဝတးမႈဆိုငးရာ်ပစးမႈတစးခု ်ဖစးေပၐေစပါက ရဲဌာနသို႔ 
လႊေဲ်ပာငး့ေပ့သျာ့မညး်ဖစးသညး။  
 
DRAF အ်ပငးဘကးတျငး ပုဂိၢဳလးတစးဦ့ဦ့မြ သဵသယ်ဖစးဖျယးရာ သို႔မဟုတး ရြာေဖျေတျ႔ရြိထာ့ေသာ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈအပါအဝငး 
ေခါငး့ပုဵ်ဖတး အ်မတးထုတးမႈႏြငံး/သို႔မဟုတး ခ္မြတးထာ့သညံး မူဝါဒမ္ာ့အာ့ မလိုကးနာ်ခငး့ စသညံး်ဖစးရပးမ္ာ့တျငး DRAF 
အမႈေဆာငးညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ ၊ ဒုတိယညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ ႏြငံး/သို႔မဟုတး အမႈေဆာငးေကားမတီတို႔က အေကာငး့ဆဵု့ 
လုပးေဆာငးရနး ဆုဵ့်ဖတးေပ့သျာ့မညး်ဖစးသညး။ စျပးစျမဲႈမ္ာ့မြ ်ပႆနာ်ဖစးပျာ့ရာေနရာ တရာ့စီရငးပုိငးချငံး 
ရြိသညးံနယးေ်မအတျငး့ ရာဇဝတးမႈဆိုငးရာ်ပစးမႈတစးခု ်ဖစးေပၐေစပါက ရဲဌာနသို႔ လႊေဲ်ပာငး့ေပ့သျာ့မညး်ဖစးသညး။  
 
 
 ေထာကးပဵံေၾက့ရထာ့သူမ္ာ့အတျကး လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ 

1. 2020 ခုႏြစးမြစတငး၍ DRAF ေထာကးပဵံေၾက့ရရြိသူမ္ာ့အာ့လဵု့သညး ကေလ့သူငယးမ္ာ့အာ့ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ 
ပုဵစဵမ္ဳိ့စုဵမြ ကာကျယးေပ့ရနး အဖျဲ႔အစညး့အေန်ဖငံး ႀကိဳ့ပမး့အာ့ထုတးမႈမ္ာ့ကုိ မြတးတမး့တငးထာ့သညံး 
ကေလ့သူငယး ကာကျယးေရ့မူဝါဒတစးခုကို ေဖားေဆာငးထာ့ရနး လိုအပးပါမညး။  

2. ရနးပုဵေငျေတာငး့ဆုိမႈမ္ာ့ကုိ သုဵ့သပးသညံး အစိတးအပိုငး့တစးရပးအေန်ဖငံး DRAF သညး ရနးပုဵေငျပဵံပို့ေပ့သညးံ 
ေထာကးပဵံေၾက့ရရြိသူမ္ာ့တျငး DRAF စဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငံး ကိုကးညီေသာ ကေလ့သူငယး ကာကျယးေပ့ေရ့ မူဝါဒမ္ာ့ကုိ 
လကးခဵက္ငံးသုဵ့ထာ့ေၾကာငး့ႏြငံး ၎တုိ႔အဆုိ်ပဳထာ့သညံး ပေရာဂ္ကးမ္ာ့ကုိ ကေလ့သူငယး ေဘ့အႏၱရာယး 
ကငး့ရြငး့ေရ့ႏြငံး လုဵၿခဳဵေရ့ စဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငံးအညီ ဒီဇုိငး့ေရ့ဆျဲထာ့ေၾကာငး့ ေသခ္ာေစမညး်ဖစးသညး။ 

3.  DRAF အာ့ သကးဆုိငးရာ ေထာကးပဵံေၾက့ရရြိထာ့သူမြ အတညး်ပဳေပ့ရမညးမြာ (a                        (i) 
DRAF                                                   ဖစးေၾကာငး့ႏြငံး (ii) DRAF           
                မႈေပ့သညံး အဖျဲ႔အစညး့တျငး့ ကေလ့သူငယးကာကျယးေရ့ဆုိငးရာ မူဝါဒတစးခု 
ေဖားေဆာငးက္ငံးသုဵ့ေနေၾကာငး့ႏြငံး (b                      DRAF မူဝါဒဆုိငးရာ လိုအပးခ္ကးစဵႏႈနး့မ္ာ့ကို 
ခ္ဳိ့ေဖာကးရာေရာကးမညံး ေထာကးပဵံေၾက့ရရြိထာ့သူ၏ လုပးငနး့ႏြငံးဆကးစပးၿပီ့ ကေလ့သူငယး 
ညြဥး့ပမး့ႏြိပးစကးမႈႏြငံး ကေလ့သူငယး ေခါငး့ပုဵ်ဖတးအ်မတးထုတးမႈဟု စျပးစျထဲာ့ေသာ ်ဖစးရပးမ္ာ့ကို DRAF သုိ႔ 
စုဵစမး့စစးေဆ့ေရ့ မြတးတမး့ႏြငံး ေ်ဖရြငး့ရမညံး အတိုငး့အတာမ္ာ့ကုိ ပုဵမြနးႏြငံး ခ္ကးခ္ငး့ 
သတငး့ေပ့ပို႔တိုငးၾကာ့ရနးတို႔ ်ဖစးပါသညး။ 

4. ထို႔အ်ပငး ေစာငံးၾကညံးစစးေဆ့မႈႏြငံး အကဲ်ဖတးဆနး့စစးမႈတို႔၏ တစးစိတးတစးေဒသအ်ဖစး ထမး့ေဆာငးေနသာ DRAF 
ဝနးထမး့မ္ာ့သညး ကေလ့သူငယးမ္ာ့၏ ေဘ့ကငး့လဵုၿခဳဵေရ့ ႏြငးံ စိတးလုဵၿခဵဳမႈရြိေအာငး အေကာငးအထညး 
ေဖားေဆာငးလ္ကး ရြိေၾကာငး့ သိရြိေစရနး စီမဵခ္ကးမ္ာ့ကုိ ပုဵမြနး ဆနး့စစးသုဵ့သပးသျာ့မညး်ဖစးသညး။ 

5.  ေထာကးပဵံေၾက့ရရြိသူမ္ာ့သညး DRAF ၏ ကေလ့သူငယးကာကျယးေပ့ေရ့ မူဝါဒ သုိ႔မဟုတး အထကးပါ 
အဆငံးမ္ာ့အာ့ အ်ပညံးအဝ လိုကးနာ်ခငး့မရြိဟု DRAF မြ ဆုဵ့်ဖတးခဲံလြ္ငး DRAF မြ ချငံး်ပဳထာ့ေသာ 
မညးသညံးေထာကးပဵံေၾက့ကိုမဆုိ ရပးနာ့်ခငး့ သို႔မဟုတး ႐ုတးသိမး့်ခငး့တို႔ ်ပဳလုပးခဵရႏိုငးဖျယးရြိသညး။ 
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အတျငး့ေရ့လြ္ဳိ႕ဝြကးထာ့ရြိမႈ 
ဤမူဝါဒ၏ အစိတးအပိုးငး့တစးရပးအေန်ဖငံး ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့သညံး ်ဖစးရပးအာ့လဵု့တျငး လြ္ဳိ႕ဝြကးထိနး့သိမး့မႈ လုိအပးခ္ကးကို 
အေလ့ထာ့ရနး မရြိမ်ဖစးလိုအပးသညး။ အခ္ဳိ႕အေ်ခအေနမ္ာ့တျငး လြ္ိဳ႕ဝြကးထိနး့သိမး့မႈမရြိ်ခငး့သညး ပါဝငးပတးသကးသူမ္ာ့၏ 
ဘဝအေပၐ ထိခိုကးနစးနာေစႏိုးငးေသာ အက္ဳိ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ ရြိေစႏိုးငးၿပီ့ သတငး့ေပ့ပို ႔သူမ္ာ့အတျကး ဆုိ့႐ျာ့ေသာ 
ေနာကးဆကးတျဲ ်ပႆနာမ္ာ့လညး့ ်ဖစးေစႏိုငးသညး။ 
 
 
အလြဴရြငးႏြငးံ စညး့ကမး့ထိနး့သိမး့ေရ့အဖျဲ႔သုိ႔ သတငး့ေပ့်ခငး့ 
DRAF သညး ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈဆုိငးရာ အေသ့စိတးအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ အဖျဲ ႔အစညး့ဆုိငးရာ အလြဴရြငးမ္ာ့ႏြငံး 
စညး့ကမး့ထိနး့သိမး့ေရ့အဖျဲ ႔မ္ာ့ကဲံသို ႔ အခ္ဳိ႕ေသာ ်ပငးပအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အာ့ မြ္ေဝေပ့ရနးလိုအပးသညး။ သတငး့ေပ့ပို ႔မႈမ္ာ့ 
မညးသုိ႔တငး်ပရမညးႏြငးံပတးသကး၍ အကာအကျယးေပ့ေရ့က္ငးံဝတးကုိ ကို့ကာ့ပါ။ 
 
ဆကးစပးေနသညံး စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ 
က္ငံးဝတးဥပေဒသမ္ာ့ 
အလုပးသမာ့ လကးစျစဲာအုပး 
က္ာ့မေရ့ရာ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ 
မေက္နပးမႈဆိုငးရာ မူဝါဒ 
လူပုဂၢိဳလးမ္ာ့အေပၐ သဵသယ်ဖစးဖျယးရာ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ သတငး့ေပ့ပို ႔်ခငး့ဆုိငးရာ မူဝါဒ 
လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ အ်မတးထုတးမႈ၊ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈႏြငံး အေႏြာငံးအယြကးေပ့မႈ (PSEAH                        
အစီအစဥးအႀကဵေပ့ လကးစျစဲာအုပး အေမ့အေ်ဖမ္ာ့ (FAQs) 
အကာအကျယးေပ့ေရ့က္ငးံဝတး 
သတငး့ေပ့ပို႔သူ ကာကျယးေပ့ေရ့ မူဝါဒ 
ေစတနာံဝနးထမး့/အလုပးသငး အေမ့အေ်ဖမ္ာ့ (FAQs) 
 
  



မသနးစျမး့သူမ္ာ့၏ အချငးံအေရ့မ္ာ့ ေတာငး့ဆိုေထာကးခဵေပ့ေရ့ဆိုငးရာ ရနးပုဵေငျအဖျဲ ႔အစညး့ 
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ကေလ့သူငယး ကာကျယးေရ့ဆိုငးရာ လုိကးနာရမညံး က္ငံးဝတး 
 ဝနးထမး့မ္ာ့အာ့လဵု့သညး (ေအာကးပါ) “                                               ” ကို 

မသနးစျမး့သူမ္ာ့၏ အချငးံအေရ့မ္ာ့ ေတာငး့ဆုိေထာကးခဵေပ့ေရ့ဆိုငးရာ ရနးပုဵေငျအဖျဲ ႔အစညး့ မြ စတငးခနး႔ထာ့ခ္ိနးႏြငံး 
ေနာကးပိုငး့ႏြစးစဥးအာ့်ဖငံး လကးမြတးေရ့ထုိ့ရနး လိုအပးပါမညး။ 

  
 ကၽျႏုးပး ___________________ [  ညးထညံးသျငး့ပါ] သညး DRAF ၏ ကေလ့သူငယးကာကျယးေပ့ေရ့ဆုိငးရာ မူဝါဒကို 
ဖတးရႈနာ့လညးၿပီ့ သေဘာတူညီကာ DRAF ႏြငံး ပူ့တျဲလုပးကိုငးေနစဥးတစးေလြ္ာကး ေအာကးပါအတိုငး့ လုပးေဆာငးပါမညးဟု 
ဝနးခဵကတိ်ပဳပါသညး -  
 

 ၎တုိ႔၏ လူမ္ဳိ့၊  အသာ့ေရာငး၊ လိငး၊ လိငးတိမး့ညျတးမႈ၊ က္ာ့မသတးမြတးခ္ကး၊ ဘာသာစကာ့၊ အသကးအရျယး၊ 
ဘာသာ၊ ႏုိးငးငဵေရ့ သို႔မဟုတး အ်ခာ့အယူအဆ၊ ႏုိငးငဵသာ့၊ တုိငး့ရငး့သာ့ သို႔မဟုတး လူမႈေရ့ဇာစး်မစး၊ မသနးစျမး့မႈ 
သို႔မဟုတး အ်ခာ့အေ်ခအေနမ္ာ့ကုိ ထညံးသျငး့မစဥး့စာ့ဘဲ ကေလ့သူငယးတုိငး့ကို ေလ့စာ့မႈ်ဖငံး ဆကးဆဵပါမညး။ 

  အ်ပဳအမူမ္ာ့ကုိ သတိထာ့ၿပီ့ အ်ခာ့သူမ္ာ့က ကေလ့သူငယးအာ့ ေခါငး့ပုဵ်ဖတးအ်မတးထုတးၿပီ့ 
ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးသညးဟု ထငး်မငးယူဆသျာ့ႏုိငးသညံး လုပးရပးမ္ာ့ သို႔မဟုတး အ်ပဳအမူမ္ာ့ကုိ ေရြာငးၾကဥးပါမညး။ 
ဤအ်ပဳအမူမ္ာ့မြာ ပုဵမြနး မိသာ့စု အ်ပနးအလြနး တုဵ႔်ပနးမႈမ္ာ့ကုိ အေႏြာငံးအယြကး်ဖစးေစရနး မရညးရျယးပါ။ 

 မညးသူ႔ကိုမဆုိ အေႏြာငးံအယြကး်ဖစးေစေသာ၊ ႏိုငးံထကးစီ့နငး့်ဖစးေသာ၊ လိငးအသာ့ေပ့ေသာ သို႔မဟုတး 
သိကၡာက္ေစေသာ အသုဵ့အႏႈနး့ သို႔မဟုတး အ်ပဳအမူမ္ာ့ အသုဵ့မ်ပဳပါ။  

 သေဘာတူညီႏုိငးသညံး အ႐ျယးေအာကးတျငး ရြိေသာ ကေလ့ငယး သို႔မဟုတး သကးဆုိငးရာ ဥပေဒအရ 
လုပးေဆာငးခ္ကး(မ္ာ့)သညး ်ပစးမႈတစးခု်ဖစးသညးဟူသညံး ကေလ့မ္ာ့ႏြငံး စပးလ္ဥး့သညံး ဥပေဒ(မ္ာ့)အရ အသကး 
18 ႏြစးေအာကး ကေလ့ငယးမ္ာ့အာ့ လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ ဝနးေဆာငးမႈေပ့်ခငး့ သို ႔မဟုတး လုပးရပးမ္ာ့ 
လုပးေဆာငးေစ်ခငး့အပါအဝငး လိငးပုိငး့ဆုိငးရာ လႈပးရြာ့ေဆာငး႐ျကးမႈ သို႔မဟုတး အ်ပဳအမူမ္ာ့ကို ်ပဳလုပးေစမညး 
မဟုတးပါ။ 

 ်ဖစးႏုိငးပါက ကေလ့အနီ့အနာ့၌ အလုပးလုပးေနခ္ိနးတျငး အ်ခာ့လူႀကီ့တစးဦ့ ရြိေနေစပါမညး။ 
  ထိခိုကးဒဏးရာ သို႔မဟုတး ႐ုပးပိုငး့ဆုိငးရာ အႏၱရာယး လကးငငး့က္ေရာကးႏုိငးေသာ အေနအထာ့မဟုတးလြ္ငး 

အေဖားမပါေသာ ကေလ့ငယးမ္ာ့အာ့ ကၽျႏုးပးအိမးသုိ႔ ဖိတးေခၐမညး မဟုတးပါ။ 
  လုဵ့ဝဥႆုဵလိုအပးသညံး အေ်ခအေနမ္ဳိ့မြလျဲ၍ ႀကီ့ၾကပးေစာငံးေရြာကးမႈမရြိေသာ ကေလ့မ္ာ့အနီ့တျငး 

အိပးစကး်ခငး့မ်ပဳပါ။ လိုအပးပါကလညး့ ကၽျႏုးပး ႀကီ့ၾကပးသူထဵမြ ချငံး်ပဳခ္ကး မ်ဖစးမေန ရရြိေအာငး်ပဳလုပးမညး်ဖစးၿပီ့ 
်ဖစးႏုိငးလြ္ငး အ်ခာ့လူႀကီ့တစးဦ့ ရြိေနေစမညး်ဖစးသညး။ 

  ကျနးပ္ဴတာမ္ာ့၊ မိုဘိုငး့ဖုနး့မ္ာ့၊ ဗီဒီယို ကငးမရာမ္ာ့၊ ကငးမရာမ္ာ့ သို႔မဟုတး လူမႈမီဒီယာမ္ာ့ကုိ သငံးေလ္ားစျာ 
အသုဵ့်ပဳမညး်ဖစးၿပီ့ ၾကာ့ခဵတစးခုခုမြတစးဆငံး ကေလ့မ္ာ့အာ့ ေခါငး့ပုဵ်ဖတး အ်မတးထုတး်ခငး့ေသားလညး့ေကာငး့၊ 
အေႏြာငံးအယြကးေပ့်ခငး့ေသားလညး့ေကာငး့ သို႔မဟုတး ကေလ့ငယးအာ့ ေခါငး့ပုဵ်ဖတး အ်မတးထုတးသညံး 
အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ ၾကညံး႐ႈ်ခငး့မ္ာ့ မညးသညံးအခါမြ္ ်ပဳလုပးမညး မဟုတးပါ။ 

 ကေလ့မ္ာ့၏ ႐ုပးပုဵမ္ာ့အတျကး မူဝါဒပါလမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ကုိ လုိကးနာပါမညး။ 

 ကေလ့မ္ာ့အာ့ မညးသညံးအခါမြ ႐ုပးပိုငး့ဆုိငးရာအရ အ်ပစးေပ့သညံးနညး့ကုိ အသုဵ့မ်ပဳပါ။ 
  ကေလ့မ္ာ့၏ အသကးအ႐ျယးအရ်ဖစးေစ၊ ဖျ႔ဵၿဖိဳ့မႈ အဆငံးအရ်ဖစးေစ မသငံးေလ္ားေသာ၊ ကေလ့မ္ာ့၏ ပညာေရ့ႏြငံး 

စိတးအပနး့ေ်ပေစမညံး လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးရမညံး အခ္ိနးကုိ အေႏြာငံးအယြကး်ဖစးေစႏိုငးေသာ သို ႔မဟုတး 
ထိခုိကးဒဏးရာရႏိုငးသညံး အႏၱရာယး သိသိသာသာ မ္ာ့်ပာ့ေသာ အိမးတျငး့ သို႔မဟုတး အ်ခာ့အလုပးမ္ာ့အတျကး 
ခိုငး့ေစ်ခငး့မြ ေရြာငးၾကဥးပါမညး။ 

  ကေလ့လုပးသာ့မ္ာ့ႏြငံး သကးဆိုငးေသာ အလုပးသမာ့ ဥပေဒမ္ာ့အပါအဝငး သကးဆုိငးရာ ႏုိငးငဵမ္ာ့ႏြငံး 
်ပညးတျငး့ဥပေဒမ္ာ့ အာ့လဵု့ကို လုိကးနာပါမညး။ 

  ကေလ့သူငယး ေခါငး့ပုဵ်ဖတး အ်မတးထုတး်ခငး့ႏြငံး ညြဥး့ပမး့ႏြိပးစကး်ခငး့ႏြငံး မူဝါဒ မလိုကးနာ်ခငး့မ္ာ့ႏြငံး 
သကးဆုိငးေသာ ်ပႆနာမ္ာ့ သို႔မဟုတး စျပးစျမဲႈမ္ာ့ကုိ သငံးေလ္ားေသာ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ႏြငံးအညီ ခ္ကးခ္ငး့ 
သတငး့ေပ့ပို႔ပါမညး။ 



မသနးစျမး့သူမ္ာ့၏ အချငးံအေရ့မ္ာ့ ေတာငး့ဆိုေထာကးခဵေပ့ေရ့ဆိုငးရာ ရနးပုဵေငျအဖျဲ ႔အစညး့ 
 

်ပညးဆငးတညး့်ဖတးသညးံ ဗာ့ရြငး့ - 2020                                        2023။ 

 ကၽျႏုးပးသညး DRAF ႏြငံး အလုပးမလုပးမီ သို႔မဟုတး အလုပးလုပးေနစဥးအတျငး့ ်ဖစးေပၐသညံး ကေလ့သူငယး 
ေခါငး့ပုဵ်ဖတး အ်မတးထုတးမႈ၊ ညြဥး့ပမး့ႏြိပးစကးမႈတုိ႔ႏြငံး သကးဆုိငးသညးံ တရာ့စျဆဲုိမႈမ္ာ့၊ ်ပစးဒဏးခ္မြတးခဵရ်ခငး့မ္ာ့ႏြငံး 
အ်ခာ့်ပစးမႈဆုိငးရာ ရလဒးမ္ာ့ကုိ ခ္ကးခ္ငး့ပငး ဖျငံးဟထုတးေဖား်ပပါမညး။ 

 မသနးစျမး့သူမ္ာ့၏ အချငးံအေရ့မ္ာ့ ေတာငး့ဆုိေထာကးခဵေပ့ေရ့ဆိုငးရာ ရနးပဵုေငျအဖျဲ ႔အစညး့ႏြငံး ခ္ိတးဆကးလုပးကိုငးေနသူ 
တစးဦ့အေန်ဖငံး ကၽျႏုးပးတို႔၏ လုပးငနး့မ္ာ့ လုပးေဆာငးသညံးအခါ ကေလ့သူငယး ညြဥး့ပမး့ႏြိပးစကး်ခငး့ႏြငံး ေခါငး့ပုဵ်ဖတး 
အ်မတးထုတး်ခငး့ဟု အဓိပၸါယးဖျငံးဆုိႏုိငးေသာ လုပးရပးမ္ာ့၊ အ်ပဳအမူမ္ာ့အာ့ အလိုလုိသိစိတးကို အသုဵ့်ပဳ၍ ေရြာငးၾကဥးရမညံး 
တာဝနးရြိသညးကို ကၽျႏုးပးနာ့လညးပါသညး။ ဤလုိကးနာရမညံး က္ငံးဝတးတစးခုခုကို ခ္ဳိ့ေဖာကး်ခငး့ကို အဖျဲ ႔အစညး့မြ 
လုဵ့ဝသညး့ခဵမညးမဟုတးဘ ဲကၽျႏုးပးအာ့ ရာထူ့မြ ထုတးပယးပစးႏိုငးသညးကို နာ့လညးပါသညး။ 
 
 
 အမညးကုိ ရြငး့လငး့စျာေရ့ပါ 
 လကးမြတး 
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