မသနးစျမး့ အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆိုငးရာ ရနးပဵုေငျအဖျဲ႔အစညး့

အႏၱရာယးစီမဵခနး႔ချဲေရ့ မူဝါဒ
အႏၱရာယးစီမဵခနး႔ခေ
ျဲ ရ့ မူဝါဒ (“အႏၱရာယးစီမဵခနး႔ခေ
ျဲ ရ့ မူဝါဒ” သိ႔မ
ု ဟုတး “မူဝါဒ”) သညး မသနးစျမး့အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆိုငးရာ ရနးပဵုေငျ
အဖျ႔အ
ဲ စညး့ (“DRF”) ရငးဆိုငးႀကဵဳေတျ႔ေနရသညးံ အႏၱရာယးမ္ာ့စီမဵခနး႔ခေ
ျဲ ရ့အတျကး လုပးငနး့စဥးကို ထူေထာငးေပ့ပါသညး။
အႏၱရာယးစီမဵခနး႔ခေ
ျဲ ရ့၏ ရညးရျယးခ္ကးမြာ DRF လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အာ့လဵု့တျငး အချငးံအလမး့မ္ာ့ မ္ာ့်ပာ့ေစရနးႏြငးံ
ေဘ့အႏၱရာယးကို ေလြ္ာံခ္ေပ့ရနး ်ဖစးသညး။ ဤမူဝါဒသညး ကၽျႏးုပးတို႔၏ ေထာကးပဵံေငျရရြိသူမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ လကးေအာကးခဵမိတးဖကး
အဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကးထာ့သညးံ လုပးငနး့မ္ာ့အပါအဝငး DRF ၏ ပဵုမြနးလုပးငနး့လညးပတးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ဆကးႏႊယးေနသညံး
လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ စီမဵကိနး့မ္ာ့ အာ့လဵု့ႏြငးံ သကးဆိုငးသညး။
အႏၱရာယးစီမဵခနး႔ခေ
ျဲ ရ့ မူဝါဒကို 2020
႔

22

႐

ုဵ့ႏြစးတစးႀကိမး ်ပနးလညးသုဵ့သပး်ခငး့၊ (

႔

DRF

)

၎တိ႔၏
ု သကးဆုိငးရာ တာဝနးႏြငးံ လုပးပိုငးချငံးအတိုငး့အတာ အတျငး့ရြိ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈ၊ လုပးေဆာငးမႈ သို႔မဟုတး လုပးငနး့စဥး
တစးခုခုႏြငးံပတးသကးသညံး အႏၱရာယးမ္ာ့ကို ေဖားထုတးရနး၊ ဆနး့စစးရနး၊ အကဲ်ဖတးရနး၊ တုနး႔်ပနးရနးႏြငးံ ေဆျ့ေႏျ့ရနးမြာ ဝနးထမး့မ္ာ့1ႏြငးံ
DRF အုပးခ္ဳပးေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့ (DRF ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့မ္ာ့၊ အရာရြိမ္ာ့ႏြငးံ ေကားမတီႏြငးံ လုပးငနး့ေဆာငးရျကးေရ့ အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့) ၏
အဖျ႔ဝ
ဲ ငးမ္ာ့အာ့လဵု့၏ တာဝနး်ဖစးသညး။
ဤမူဝါဒကို အႏၱရာယးမြတးတမး့ႏြငံး ပူ့တျဲအသုဵ့်ပဳမညး်ဖစးၿပီ့ ယငး့ကို ဘုတးအဖျဲ႔မြ ႏြစးစဥးသုဵ့သပးမညး်ဖစးသညး။ အႏၱရာယး
မြတးတမး့သညး အဖျ႔ဲအစညး့အတျကး ်ပႆနာမ္ာ့မ်ဖစးေပၐမီ သို႔မဟုတး ်ဖစးေပၐလာခ္ိနးတင
ျ း ၎တို႔ကို ေဖားထုတးရနး၊ ေ်ခရာခဵရနးႏြငံး
ေ်ဖရြငး့ရနးအတျကး အသုဵ့်ပဳသညံး ကိရိယာတစးခု်ဖစးသညး။ အႏၱရာယးမြတးတမး့၏ ရညးရျယးခ္ကးမြာ ဘုတးအဖျဲ႔၊ မနးေနဂ္ာမ္ာ့ႏြငံး
ဝနးထမး့မ္ာ့အာ့ ဆုိ့ရျာ့သညံး အ်ဖစးအပ္ကးတစးခု ်ဖစးေပၐႏုိငးသညံး အလာ့အလာ၊ ယငး့်ဖစးရပး၏ အက္ဳိ့ဆကးမ္ာ့ႏြငံး
တာဝနးရြိအဖျ႔မ
ဲ ္ာ့ႏြငံးအတူ သကးဆုိငးရာ အႏၱရာယးကို ႀကိဳတငးကာကျယး်ခငး့ သို႔မဟုတး ေလ္ာံပါ့ေစမညံး အစီအမဵမ္ာ့ႏြငံးပတးသကး၍
ေဖားထုတးသိရြိထာ့ၿပီ့ အကဲ်ဖတးထာ့သညံး အႏၱရာယးစာရငး့အမ္ဳိ့အစာ့တစးခုေပ့ရနး်ဖစးသညး။ (စီမဵခ္ကးအေကာငးအထညးေဖား်ခငး့
အပါအဝငး) အဖျဲ႔အစညး့အတျကး အႏၱရာယးရြိႏုိငးသညးံ က႑မ္ာ့ကို ေဖားထုတးသိရြိထာ့်ခငး့်ဖငံး ဘုတးအဖျဲ႔၊ မနးေနဂ္ာမ္ာ့ႏြငံး
ဝနးထမး့မ္ာ့သညး ဆုိ့ရျာ့ေသာ်ဖစးရပး ်ဖစးေပၐႏုိငးေ်ခႏြငံး ေနာကးဆကးတဲဆ
ျ ုိ့က္ဳိ့မ္ာ့်ဖစးေပၐႏုိငးေ်ခကို ေလြ္ာံခ္ေပ့ႏုိငးမညး်ဖစးသညး။
သီ့သနး႔အႏၱရာယးအမ္ဳိ့အစာ့အလုိကး တာဝနးရြိသူမ္ာ့သညး အႏၱရာယးမ္ာ့ကုိ ေစာငံးၾကညံး်ခငး့၊ လုိအပးပါက စီမဵခနး ႔ခေ
ျဲ ရ့အဖျဲ႔ႏြငံး/
သု႔မ
ိ ဟုတး ဘုတးအဖျဲ႔အာ့ တို့ခ္ဲ႕အေၾကာငး့ၾကာ့်ခငး့ႏြငံး အေရ့ယူေဆာငးရျကးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ လိုအပးသလုိ အေကာငးအထညး
ေဖားေဆာငး်ခငး့တို႔အတျကး တာဝနးရြိသညး။
အစဥးအလာအရ ဖယးၾကဥးထာ့်ခငး့ခဵရၿပီ့ ရငး့်မစးခ္ဳိ႕တဲံသညံး အုပးစုမ္ာ့အာ့ ေထာကးပဵံေၾက့ေပ့သညံး အဖျဲ႔အစညး့တစးခုအေန်ဖငံး DRF
သညး ပိုမိုေကာငး့မျနးစျာ ဖျ႔စ
ဲ ညး့ထာ့သညံး လကးခဵသူမ္ာ့ထကး အႏၱရာယး်ဖစးႏုိငးေခ္ပို်မငံးသညးဟု ယူဆေလံရြိသညံး အုပးစုမ္ာ့ႏြငံး
ဆကးဆဵေရ့မ္ာ့ရြိသညး။ ေထာကးပဵံေငျရရြိသူမ္ာ့၏ စုိ့ရိမးမႈမ္ာ့ကုိ ေ်ဖရြငး့ၿပီ့ ေထာကးပဵံေပ့ရနး DRF တျငး ခိုငးမာေသာ အႏၱရာယး
အကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈႏြငံး စီမဵခနး႔ခေ
ျဲ ရ့ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ ရြိသညးံအ်ပငး ဤအုပးစုမ္ာ့အာ့ ရနးပုဵေငျပဵံပို့ေပ့်ခငး့်ဖငံး ်ပဳလုပးႏုိငးမညံး
အက္ဳိ့ဆကးမ္ာ့ကို ပုဵေဖားေပ့ႏုိငးေသာ ခိုငးမာသညံး MEL စနစးမ္ာ့လညး့ ရြိသညး။

1

ဝနးထမး့မ္ာ့ဆုိသညးမြာ DRF ဝနးထမး့အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့၊ အတိုငးပငးခဵမ္ာ့၊ အႀကဵေပ့မ္ာ့၊ အလုပးသငးမ္ာ့ႏြငးံ ေစတနာံဝနးထမး့မ္ာ့အ်ဖစး ထမး့ေဆာငးသူမ္ာ့ႏြငးံ DRF မြ

ခနး႔အပးထာ့ေသာ သို႔မဟုတး တစးနညး့အာ့်ဖငးံ DRF ႏြငးံ အတူလုပးကိုငးေနသူမ္ာ့ ်ဖစးသညး။

2020 ခုႏြစး ဇူလိုငးလတျငး မျမး့မဵထာ့ပါသညး ေနာကးလာမညံးသဵု့သပးမႈ - 2023 ခုႏြစး၊ ဇျနးလ

မသနးစျမး့ အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆိုငးရာ ရနးပဵုေငျအဖျဲ႔အစညး့

အေ်ခခဵသေဘာတရာ့မ္ာ့
အႏၱရာယးစီမဵခနး႔ခ်ျဲ ခငး့သညး အုပးခ္ဳပးေရ့ႏြငံး စီမဵခနး႔ခေ
ျဲ ရ့အတျကး အဓိကလုပးငနး့တာဝနးတစးခု်ဖစးသညး။ DRF သညး အႏၱရာယး
စီမဵခနး႔ခရ
ျဲ နး ၎၏ ခ္ဥး့ကပးနညး့လမး့တျငး ႀကိဳတငး်ပငးဆငးထာ့ၿပီ့ အႏၱရာယး၏ ်ဖစးလာႏုိငးသညံး အႏုတးသေဘာရလဒးမ္ာ့အာ့
ေမြ္ားမြနး့ထာ့သညံး အက္ဳိ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့ႏြငံးအတူ စီမဵခနး႔ခေ
ျဲ ရ့ ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ကို ဟနးခ္ကးညီမြ္ေစကာ အႏၱရာယးမ္ာ့၏
အႏုတးသေဘာေဆာငးသညံး အက္ဳိ့ဆကးမ္ာ့်ဖစးေပၐလာသညံး အေ်ခအေနမ္ာ့တျငး အေရ့ေပၐအစီအစဥးမ္ာ့ စီစဥးထာ့ပါသညး။
DRF တျငး အဖျ႔အ
ဲ စညး့ႏြငံးပတးသကးသညံး ဝနးထမး့မ္ာ့၊ လကးေအာကးခဵအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၏ က္နး့မာေရ့ႏြငံး ေဘ့ကငး့လုဵၿခဳဵေရ့ကို
လကးေတျ႔က္သညံး အတုိငး့အတာတစးခုအထိ ေစာငံးေရြာကးေပ့ရနး အဓိကတာဝနးရြိသညး။ အႏၱရာယးတစးခုကို ေၾကာငး့က္ဳိ့ညီညတ
ျ းစျာ
ဖယးရြာ့ႏုိငး်ခငး့မရြိလြ္ငး သိ႔မ
ု ဟုတး အႏၱရာယးကို ဖယးရြာ့ရနး DRF ၏ လုပးငနး့တာဝနးကို ဆုိ့ဆုိ့ရျာ့ရျာ့ ထိေရာကးေစလြ္ငး DRF သညး
အႏၱရာယးကုိ လကးေတျ႔က္ဳိ့ေၾကာငး့ညီညတ
ျ းသညးအထိ အနညး့ဆုဵ့ေလြ္ာံခ္ရနး လုပးေဆာငးပါမညး။
လူမ္ာ့ႏြငံး အဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့အာ့ အႏၱရာယးမြ ကာကျယးရနး „လကးေတျ႔ေၾကာငး့က္ဳိ့ညီညတ
ျ းစျာ‟ ဆုိသညးမြာ မညးသညး်ဖစးသညးကို
ဆုဵ့်ဖတးရာတျငး ေဘ့အႏၱရာယး သို႔မဟုတး ဆုိ့ရျာ့ေသာ ်ဖစးရပး်ဖစးေပၐႏုိငးသညံး အလာ့အလာႏြငံး အႏၱရာယး၏ ရလဒးအတုိငး့အတာ
အပါအဝငး သကးဆုိငးရာ အေရ့ကိစၥမ္ာ့အာ့ အကဲ်ဖတးစစးေဆ့ရနးႏြငံး ၿပီ့ေနာကး အေ်ခအေနမ္ာ့အလုိကး မညးသညးမြာ
ေၾကာငး့က္ဳိ့ညီညတ
ျ းေၾကာငး့ ဆုဵ့်ဖတးရနး လိုအပးမညး်ဖစးသညး။
ထိေရာကးေသာ အႏၱရာယးစီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈတင
ျ း ပါဝငးသညးမြာ 1.

အႏၱရာယးမ္ာ့ႏြငံးပတးသကး၍ ရြငး့လငး့်မငးသာ်ခငး့၊ ေလ္ာံပါ့ေစသညံး အစီအမဵမ္ာ့ႏြငံး ႀကီ့ၾကပးမႈႏြငံး
ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့အတျကး တာဝနးရြိသူမ္ာ့။

2.

DRF ဒါ႐ိုကးတာဘုတးအဖျဲ႔၏ အႏၱရာယးစီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈအတျကး အာ့ထုတးႀကိဳ့ပမး့မႈ။

3.

DRF အုပးခ္ဳပးေရ့အဖျဲ႔၏ ေခါငး့ေဆာငးမႈ၊ ပါဝငးပတးသကးမႈႏြငံး ဝနးထမး့မ္ာ့ႏြငံးပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ။

ေနာကးဆုဵ့ရလဒးမ္ာ့
ထိေရာကးေသာ အႏၱရာယး စီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈသညး ေအာကးပါရလဒးမ္ာ့ကုိ ေသခ္ာေစပါမညး 1.

လကးေတျ႔ေၾကာငး့က္ဳိ့ညီညျတးေနသေရျ႕ ဝနးထမး့မ္ာ့ႏြငံး အ်ခာ့ပုဂၢိဳလးမ္ာ့သညး DRF မြ ေဆာငးရျကးသညံး
လုပးငနး့မ္ာ့ေၾကာငံး အႏၱရာယးရြိမညးမဟုတးပါ။

2.

DRF သညး ဆုိ့ရျာ့ေသာ ်ဖစးရပးမ္ာ့မြ အကာအကျယးရရြိၿပီ့ ယငး့်ဖစးရပးမ္ာ့်ဖစးေပၐလာပါက ဆုဵ့႐ႈဵ့မႈႏြငံးထိေတျ႔ႏုိငးေ်ခကို
ေလ္ာံနညး့်ခငး့၊ ဆုဵ့႐ႈဵ့မႈမ္ာ့်ဖစးေပၐလာပါက ၎ကို နညး့ပါ့ေစၿပီ့ ထိနး့ခ္ဳပးႏုိငးမညး်ဖစးသညး။

3.

DRF သညး အႏၱရာယး်ဖစးႏုိငးေ်ခ်မငံးမာ့သညးဟု ယူဆထာ့သညံး အသုိကးအဝနး့မ္ာ့ကို ပဵံပို့ေပ့ရနး ်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့အပါအဝငး
၎၏ တာဝနးၿပီ့ေ်မာကးေစရနး စဥးဆကးမ်ပတးသညံး ေႏြာငံးေႏြ့မႈမရြိေသာ စျမး့ေဆာငးရညးရြိၿပီ့ ၎၏ အဓိကတာဝနးမ္ာ့ကို
ထမး့ေဆာငး်ခငး့ႏြငံး ၎၏ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ်ဖညံးဆညး့ႏုိငးမညး်ဖစးသညး။

4.

DRF ႏြငံး ၎၏ ရနးပုဵေငျပဵံပို့ေပ့သူမ္ာ့အေပၐ အႏၱရာယးအတျကး ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ ေလ္ာံနညး့သျာ့မညး်ဖစးသညး။

5.

စျနး႔စာ့မႈေၾကာငံးရရြိလာမညံး အက္ဳိ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့ကို ေ်ခရာခဵႏုိငးမညး်ဖစးသညး။

လုပးငနး့တာဝနးမ္ာ့ႏြငံး အလုပးတာဝနးခေ
ျဲ ဝမႈမ္ာ့
လူတစးဦ့တျငး တာဝနးတစးခုထကးပို၍ရြိႏုိငးၿပီ့ တစးဦ့ထကးပိုေသာ လူမ္ာ့တျငးလညး့ တစးခ္ိနးတညး့တျငး အလာ့တူတာဝနးမ္ဳိ့ရြိႏုိငးသညး။
ေအာကးပါဇယာ့သညး DRF ႏြငံးပတးသကးဆကးႏႊယးသူမ္ာ့ လုပးေဆာငးရမညံး တာဝနးအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကို ေဖား်ပထာ့်ခငး့်ဖစးသညး။

2020 ခုႏြစး ဇူလိုငးလတျငး မျမး့မဵထာ့ပါသညး ေနာကးလာမညံးသဵု့သပးမႈ - 2023 ခုႏြစး၊ ဇျနးလ

မသနးစျမး့ အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆိုငးရာ ရနးပဵုေငျအဖျဲ႔အစညး့

ရာထူ့

အလုပးတာဝနးခေ
ျဲ ဝမႈ/တာဝနး
1.

ဒါ႐ိုကးတာဘုတးအဖျ႔ဲ

အမႈေဆာငးေကားမတီမြ အႏၱရာယးစီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈတင
ျ း ဘုတးအဖျဲ႔ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အာ့
ပဵံပို့ေပ့လ္ကး DRF သညး အႏၱရာယးစီမဵခနး႔ခေ
ျဲ ရ့ မူဝါဒႏြငံးကိုကးညီမႈရြိေစရနး
သငံးေလ္ားေသာ အဆငံးမ္ာ့ကို က္ငံးသုဵ့လုိကးနာသညး။ ၎တျငး
ေအာကးပါတိ႔အ
ု တျကး သငံးေလ္ားေသာ အဆငံးမ္ာ့ေဆာငးရျကး်ခငး့ ပါဝငးသညး a.

(အခ္ဳိ႕ေသာအႏၱရာယးမ္ာ့ႏြငံး ဒျနးတဲေ
ျ နသညံး အက္ဳိ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့အ်ပငး)
ေဘ့အႏၱရာယးမ္ာ့ႏြငံး DRF လုပးငနး့လညးပတးမႈမ္ာ့ႏြငံး ဆကးစပးေနေသာ
အႏၱရာယးမ္ာ့အာ့ နာ့လညးေစရနးႏြငံး

b.

DRF သညး အႏၱရာယးမ္ာ့ကို စီမဵခနး႔ခရ
ျဲ နး သငံးေလ္ားေသာ ရငး့်မစးမ္ာ့ရြိၿပီ့
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို အသုဵ့်ပဳရနး။

1.

အႏၱရာယးစီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈမ္ာ့ကို ေန႔စဥးႀကီ့ၾကပးမႈေပ့်ခငး့

2.

ဝနးထမး့မ္ာ့ႏြငံး အ်ခာ့ပုဂၢိဳလးမ္ာ့သညး လကးေတျ႔ေၾကာငး့က္ဳိ့ညီညတ
ျ းသညးအထိ
DRF လုပးငနး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကးမႈေၾကာငံး ပူ့တျ်ဲ ဖစးေပၐလာသညံး အႏၱရာယးမ္ာ့၏
အေပါငး့လကၡဏာႏြငံး အႏုတးလကၡဏာ ႐ႈေထာငးံမ္ာ့ကို သိရြိထာ့ၿပီ့ လုိအပးပါက
အႏၱရာယးေလ္ာံပါ့ေရ့ အစီအမဵမ္ာ့ကုိ အသုဵ့်ပဳႏုိငးချငံးရြိရနး။

စီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈ

3.

လုိအပးပါက အႏၱရာယးေလ္ာံပါ့ေရ့အစီအမဵမ္ာ့ကုိ (စာရငး့စစး်ခငး့၊
စုဵစမး့စစးေဆ့်ခငး့ႏြငံး သငးတနး့ေပ့်ခငး့ အစရြိသ်ဖငံး) အေကာငးအထညးေဖားရနး။

4.

လကးေတျ႔ေၾကာငး့က္ဳိ့ညီညျတးေနသေရျ႕ ေသခ္ာေစရမညးမြာ a.

အႏၱရာယးမြတးတမး့၏ ႐ႈေထာငးံအာ့လုဵ့ကို လုိကးနာရနး။

b.

အႏၱရာယးမြတးတမး့အာ့ ပုဵမြနးေလံလာသုဵ့သပးၿပီ့ မျမး့မဵ်ပငးဆငးရနး၊

c.

ဝနးထမး့မ္ာ့ အႏၱရာယးမြတးတမး့ရလဒးမ္ာ့အရ ၎တို႔၏ တာဝနးမ္ာ့ကုိ
သိရြိေစရနးႏြငံး

d.

မူဝါဒမ္ာ့ကို ဝနးထမး့မ္ာ့အာ့လုဵ့နာ့လညးေစရနး လိုအပးပါက
ေနာကးဆကးတဲေ
ျ လံလာမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးရနး။

ဝနးထမး့မ္ာ့

1.

အႏၱရာယးစီမဵခနး႔ခေ
ျဲ ရ့ မူဝါဒႏြငံးအညီ လုိကးနာရနး။

2.

DRF ၏ လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငံး လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈအာ့လုဵ့အတျကး အႏၱရာယး
စီမဵခနး႔ခေ
ျဲ ရ့စနစး ေဖားေဆာငး်ခငး့ႏြငံး အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးရာတျငး
ပါဝငးရနး။

မူဝါဒအေကာငးအထညးေဖားေဆာငး်ခငး့
အႏၱရာယးစီမဵခနး႔ခေ
ျဲ ရ့သညး မဟာဗ္ဴဟာေ်မာကး၊ အစီအစဥးက္ၿပီ့ လုပးငနး့လညးပတးမႈ စီမဵခနး႔ခေ
ျဲ ရ့တာဝနးမ္ာ့၏ အစိတးအပိုငး့
တစးရပး်ဖစးၿပီ့ ပေရာဂ္ကးစီစဥးေရ့ဆျဲေရ့ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အတျငး့ ထညံးသျငး့ထာ့သညး အႏၱရာယးစီမဵခနး႔ခေ
ျဲ ရ့ကုိ မူဝါဒမ္ာ့ႏြငံး
လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့အာ့လုဵ့တျငး ထညံးသင
ျ း့ထာ့ၿပီ့ ဝနးထမး့မ္ာ့မြ အႏၱရာယး စီမဵခနး႔ခေ
ျဲ ရ့စနစးမ္ာ့အာ့ ေန႔စဥး ႀကီ့ၾကပးမႈမ္ာ့
ပဵံပို့ေပ့သညး။ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ႏြငံး အ်ခာ့အေသ့စိတးအခ္ကးအလကး စာရငး့အတျကး အႏၱရာယးမြတးတမး့ကုိ ကုိ့ကာ့ပါ။ DRF
သညး အႏၱရာယးမ္ာ့ကို စီမဵခနး႔ခရ
ျဲ နး အစျမး့ကုနးႀကိဳ့စာ့မညး်ဖစးေသားလညး့ ်ဖစးရပးတစးခု ်ဖစးေပၐလာပါက ေလ္ာံပါ့သကးသာေစမညံး
အဆငံးမ္ာ့အတျကး စျနး႔စာ့မႈ အႏၱရာယးမြတးတမး့ကုိ လိုကးနာသငံးသညး။ ်ဖစးရပးတစးခု်ဖစးေပၐၿပီ့ေနာကး DRF သညး မြနးကနးသညံး
ႀကိဳတငးကာကျယးေရ့ အဆငံးမ္ာ့ကို အဆငးသငံး ေရြ႕ဆကးအသုဵ့်ပဳေနေၾကာငး့ေသခ္ာေစရနး ်ဖစးရပးႏြငံး ်ဖစးရပးအေပၐတုဵ႔်ပနးမႈကို
သုဵ့သပးအကဲ်ဖတးသျာ့ပါမညး။
ဆကးစပးေနသညံး စာ႐ျကးစာတမး့မ္ာ့
ကေလ့သူငယးကာကျယးေရ့မူဝါဒ
က္ငံးဝတးဥပေဒသမ္ာ့

2020 ခုႏြစး ဇူလိုငးလတျငး မျမး့မဵထာ့ပါသညး ေနာကးလာမညံးသဵု့သပးမႈ - 2023 ခုႏြစး၊ ဇျနးလ

မသနးစျမး့ အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆိုငးရာ ရနးပဵုေငျအဖျဲ႔အစညး့

ေဒတာလုဵၿခဳဵေရ့ မူဝါဒ
အလုပးသမာ့ လကးစစ
ျဲ ာအုပး
က္ာ့မေရ့ရာ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့
မေက္နပးမႈဆိုငးရာ မူဝါဒ
လူပုဂၢိဳလးမ္ာ့အေပၐ သဵသယ်ဖစးဖျယးရာ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ သတငး့ေပ့ပို႔်ခငး့ဆုိငးရာ မူဝါဒ
လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ အ်မတးထုတးမႈ၊ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈႏြငံး အေႏြာငံးအယြကးေပ့မႈ (PSEAH) ကာကျယးတာ့ဆီ့ေရ့ မူဝါဒ
အစီအစဥးအႀကဵေပ့ လကးစစ
ျဲ ာအုပး အေမ့အေ်ဖမ္ာ့ (FAQs)
ဝနးထမး့မ္ာ့ႏြငံး ေထာကးပဵံေငျရရြိသူ လုဵၿခဳဵေရ့ လကးစမ
ျဲ ္ာ့
ေစတနာံဝနးထမး့/အလုပးသငး အေမ့အေ်ဖမ္ာ့ (FAQs)
သတငး့ေပ့ပို႔သူ ကာကျယးေပ့ေရ့ မူဝါဒ
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