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လိမးလညးမႈတုိကးဖ္ကးေရ့ မူဝါဒ 

နိဒါနး့ 
မသနးစျမး့အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆုိငးရာ ရနးပဵုေငျအဖျဲ႔အစညး့ (DRF) သညး ၎တုိ႔၏ကိစၥေရ့ရာတိုငး့တျငး ပျငးံလငး့မႈ၊ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈႏြငးံ 
တာဝနးယူတာဝနးခဵမႈ အ်မငးံဆဵု့စဵႏႈနး့ရြိေစရနး ႀကိဳ့စာ့အာ့ထုတးေနပါသညး။ ကၽျႏးုပးတို ႔သညး ရို့သာ့ေ်ဖာငးံမတး်ခငး့ႏြငးံ လိမးလညးမႈပဵုစဵ 
အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ကို ကနး႔ကျကးဆနး႔က္ငးသညံး ယဥးေက့္မႈတစးရပးကို ်မြငးံတငးေပ့ရနး ရညးရျယးထာ့ပါသညး။ 
 
လိမးလညးမႈတုိကးဖ္ကးေရ့ မူဝါဒကုိ 2020 ခုႏြစး၊ ဇူလိုငးလ 22 ရကးေန႔တျငး ဒါ႐ုိကးတာဘုတးအဖျဲ႔မြ အတညး်ပဳထာ့ခံဲပါသညး။ DRF 
ဘုတးအဖျဲ႔သညး ဤမူဝါဒအာ့ သဵု့ႏြစးတစးႀကိမး ်ပနးလညးသဵု့သပး်ခငး့၊ (လိုအပးပါက) ်ပငးဆငး်ခငး့ႏြငံး ်ပနးလညးအတညး်ပဳ်ခငး့မ္ာ့ 
်ပဳလုပးမညး်ဖစးသညး။  
 
ႏိုငးငဵအမ္ာ့အ်ပာ့တျငး ်ဖစးေပၐသညံး DRF ၏ ေထာကးပဵံေၾက့ ေပ့ေရ့အစဥးအလာသညး လိမးလညးမႈေၾကာငးံ ကၽျႏးုပးတို႔ကို ဆဵု့႐ႈဵ့မႈ 
်ဖစးေစသညံးအႏၱရာယးကို ်ဖစးေပၐေစပါသညး။ ဤမူဝါဒ၏ရညးရျယးခ္ကးမြာ - 

 

• “လိမးလညးမႈ”၊ “အက္ငးံပ္ကး်ခစာ့မႈ” ႏြငးံ ”လာဘးေပ့လာဘးယူမႈ” တို႔၏ အဓိပၸါယးကုိ ရြငး့လငး့စျာေပ့ရနး။ 

•  လိမးလညးလြညးံ်ဖာ့သညံးပဵုစဵအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ကို တာ့်မစးထာ့သညံး ထုတး်ပနးစာတစးေစာငး ဝနးထမး့မ္ာ့သုိ႔1ေပ့ရနး။ 

• ဝနးထမး့မ္ာ့ထဵသို႔ လိမးလညးလြညးံ်ဖာ့သညံးလုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ ဆိုငးရာ ထိေတျ႔မႈမ္ာ့ကုိ ေဖားထုတးရနးအတျကး၊ ထိုကဲံသုိ႔ 

လိမးလညးလြညံး်ဖာ့သညံးလုပးေဆာငးမႈကို တာ့ဆီ့ရနးအတျကး ထိနး့ခ္ဳပးမႈမ္ာ့ႏြငးံ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ တညးေဆာကးရနး 

အတျကးႏြငးံ/သို႔မဟုတး လိမးလညးလြညံး်ဖာ့သညံးလုပးေဆာငးမႈ်ဖစးေပၐလာသညံးအခါ ၎ကို စဵုစမး့စစးေဆ့ရနးအတျကး ၎တုိ႔၏ 

တာဝနးဝတၱရာ့မ္ာ့ကုိ ေဖား်ပထာ့သညံး အႏြစးခ္ဳပးတစးေစာငးေပ့ရနး။ 

• လိမးလညးလြညးံ်ဖာ့သညံးလုပးေဆာငးမႈတစးခု်ဖစးပျာ့သညးဟု သဵသယ်ဖစးရာ ေနရာတျငး ဝနးထမး့မ္ာ့ အေရ့ယူေဆာငးရျကးရနး 

လမး့ညႊနးခ္ကးတစးခု ေထာကးပဵံေပ့ရနးတုိ႔်ဖစးသညး။ 

 
အဓိပၸါယးဖျငံးဆိုခ္ကးမ္ာ့ 
DRF မြ လိမးလညးမႈကို ဤသုိ႔ အဓိပၸါယးဖျငးံဆုိသညး - 

“လိမးလညးမႈဆုိသညးမြာ DRF ဝနးထမး့မ္ာ့ သုိ႔မဟုတး တတိယအဖျဲ႔အစညး့တစးခုက က္ဴ့လျနးသညး်ဖစးေစ မ႐ို့သာ့သညံး 

နညး့်ဖငးံ DRF ထဵမြ အက္ိဳ့ခဵစာ့ချငံးရရြိရနး လုပးေဆာငး်ခငး့ႏြငးံ/သုိ႔မဟုတး လြညးံ်ဖာ့်ခငး့ သုိ႔မဟုတး အ်ခာ့နညး့လမး့မ္ာ့်ဖငးံ 

DRF ကုိ ဆုဵ့ရႈဵ့နစးနာေစ်ခငး့တုိ႔်ဖစးၿပီ့ DRF ၏ ရနးပုဵေငျမ္ာ့ သုိ႔မဟုတး အ်ခာ့ရငး့်မစးမ္ာ့ကုိ ခုိ့ယူ်ခငး့ သုိ႔မဟုတး 

တလျအဲသုဵ့်ပဳ်ခငး့တုိ႔ ပါဝငးသညး။”  

 

ဥပမာ - လိမးလညးမႈတျငး ေအာကးပါတို႔ဟုသတးမြတးထာ့်ခငး့ မဟုတးဘ ဲအ်ခာ့အရာတုိ႔လညး့ ပါဝငးသညး - 

• ရနးပုဵေငျမ္ာ့ သုိ႔မဟုတး အ်ခာ့ DRF ပုိငးပစၥညး့ကုိ ခို့ယူ်ခငး့။  

• ကုနးက္စရိတး သို႔မဟုတး အသဵု့စရိတးကုိ မမြနးမကနး်ပဳလုပး်ခငး့။ 

• စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ကုိ ပုဵစဵတူအတု်ပဳလုပး်ခငး့ သို႔မဟုတး ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ 

• မြတးတမး့မ္ာ့ကုိ ဖ္ကးဆီ့်ခငး့ သုိ႔မဟုတး ဖယးရြာ့်ခငး့ 

                                                           
1 ဝနးထမး့မ္ာ့ဆုိသညးမြာ DRF ဝနးထမး့အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့၊ အတိုငးပငးခဵမ္ာ့၊ အႀကဵေပ့မ္ာ့၊ အလုပးသငးမ္ာ့ႏြငးံ ေစတနာံဝနးထမး့မ္ာ့အ်ဖစး ထမး့ေဆာငးသူမ္ာ့ႏြငးံ DRF မြ 
ခနး႔အပးထာ့ေသာ သို႔မဟုတး တစးနညး့အာ့်ဖငးံ DRF ႏြငးံ အတူလုပးကိုငးေနသူမ္ာ့ ်ဖစးသညး။ 
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• DRF ၏ ပုိငးဆုိငးပစၥညး့မ္ာ့ကုိ မသငးံေလ္ားစျာ ကုိယးက္ိဳ့အတျကးအသဵု့်ပဳ်ခငး့ 

 

• ၿခိမး့ေ်ခာကး၍ ေငျေတာငး့်ခငး့ သုိ႔မဟုတး ေငျညြစး်ခငး့ 

• ကိုယးက္ိဳ ့အတျကး အက္ိဳ့အ်မတးရရြိရနးအတျကး တတိယအဖျဲ႔ အစညး့မ္ာ့ကုိ ေငျတနးဖုိ့အတိုငး့မဟုတးဘဲ လျနးကေဲသာ 

ေဈ့ႏႈနး့မ္ာ့ သုိ႔မဟုတး စရိတးမ္ာ့ ေပ့်ခငး့ 

 

လိမးလညးမႈသညး ေငျေၾက့ သို႔မဟုတး အ်ခာ့ပစၥညး့အက္ိဳ့ အ်မတးမ္ာ့ႏြငးံ ဆကးႏႊယးေနေသားလညး့ လြ္ိဳ႕ဝြကး သို႔မဟတုး 
အ်ခာ့အကဆဲတးေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ေပ့်ခငး့အတျကး လူတစးဦ့ အက္ိဳ့အ်မတးတစးခု ရရြိသညးံအခါလညး့ ်ဖစးေပၐႏုိငးသညး။  
 
DRF မြ လိမးလညးမႈပဵုစဵတစးခု်ဖစးသညံး အက္ငးံပ္ကး်ခစာ့မႈကို ဤသို႔ အဓိပၸါယးဖျငးံသညး - 

“အက္ငးံပ္ကး်ခစာ့မႈဆုိသညးမြာ တစးကုိယးေရအက္ိဳ့ႏြငးံ သကးေမျ့လုပးငနး့အရ အက္ိဳ့ရေစရနးအတျကး 
အာဏာအလျသုဵဲ့စာ့လုပး်ခငး့ ်ဖစးသညး။” 

 
ဥပမာ - အက္ငးံပ္ကး်ခစာ့မႈတျငး ေအာကးပါတို႔ဟုသတးမြတးထာ့်ခငး့ မဟုတးဘ ဲအ်ခာ့အရာတို႔လညး့ ပါဝငးသညး - 

• အက္ိဳ့အ်မတးရရြိရနးအတျကး ဝနးထမး့မ္ာ့မြ ၎တုိ႔၏ရာထူ့ေနရာမ္ာ့ကို အလျဲသုဵ့စာ့်ပဳလုပးသညးံ လုပးေဆာငးမႈ။ 

• တရာ့မြ္တေရ့လမး့ေၾကာငး့ကို အဟနး႔အတာ့်ဖစးေစသညံး လုပးေဆာငးမႈ 
 
DRF လာဘးေပ့လာဘးယူမႈကုိ ဤသို႔ အဓိပၸါယးဖျငးံဆုိပါသညး - 

“ဦ့စာ့ေပ့ဆကးဆဵမႈရရြိရနးအတျကး အ်ပနးအလြနးအေန်ဖငးံ ေငျသာ့၊ လကးေဆာငး သုိ႔မဟုတး အ်ခာ့အက္ိဳ့အ်မတးမ္ာ့ 

ေပ့ကမး့်ခငး့၊ ေတာငး့ခဵ်ခငး့ သုိ႔မဟုတး လကးခဵ်ခငး့။”  
 
ဥပမာ - လာဘးေပ့လာဘးယူမႈတျငး ေအာကးပါတို႔ဟုသတးမြတးထာ့်ခငး့ မဟုတးဘဲ အ်ခာ့အရာတို႔လညး့ ပါဝငးသညး - 

• ေငျသာ့၊ မ္ကးႏြာသာေပ့မႈ၊ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ေထာကးပံဵ်ခငး့ အေၾကာငး့တစးခုခု်ဖငးံ သို႔မဟုတး အ်ခာ့နညး့လမး့မ္ာ့်ဖငးံ 

လာဘးေပ့လာဘးယူမႈတစးခု ကမး့လြမး့်ခငး့၊ ကတိေပ့်ခငး့၊ ေပ့်ခငး့ႏြငးံ လာဘးေပ့လာဘးယူမႈတစးခု ေတာငး့ခဵ်ခငး့၊ ရယူရနး 

သေဘာတူ်ခငး့ သုိ႔မဟုတး လကးခဵ်ခငး့တုိ႔ ်ဖစးသညး။ 

• မိသာ့စု သု႔ိမဟုတး မိတးေဆျမ္ာ့အတျကး သငးတနး့ သုိ႔မဟုတး အလုပးအကိုငး အချငံးအလမး့မ္ာ့ရရနး မေလ္ားကနးေသာ 

အက္ဳိ့ခဵစာ့ချငံးမ္ာ့ ေပ့်ခငး့ (လုပးငနး့အေတျ႔အႀကဳဵ၊ သငးတနး့သာ့ ရာထူ့မ္ာ့၊ အလုပးသငး သို႔မဟုတး အၿမဲတမး့ဝနးထမး့ 

ရာထူ့မ္ာ့) 

• ကိုယးက္ိဳ ့ သို႔မဟုတး သကးေမျ့လုပးငနး့အရ အက္ိဳ့ သို႔မဟုတး အက္ိဳ့အ်မတးရရြိရနးအတျကး ်ပညးတျငး့ သို႔မဟုတး ႏုိငးငဵတကာ 

လုပးငနး့မ္ာ့ လုပးေဆာငးရာတျငး ႏုိငးငဵ်ခာ့ သုိ႔မဟုတး ်ပညးတျငး့ အစုိ့ရ အရာရြိမ္ာ့ သုိ႔မဟုတး ဝနးထမး့မ္ာ့ သို႔မဟုတး ပုဂၢလိက 

ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတး လူပုဂၢိဳလးမ္ာ့ႏြငံး လုပးကုိငးသညံး လုပးငနး့ေဆာငး႐ျကးခ္ကးမ္ာ့။ 

• ကိုယးက္ိဳ ့ သို႔မဟုတး သကးေမျ့လုပးငနး့အရ အက္ိဳ့ သို႔မဟုတး အက္ိဳ့အ်မတးရရြိရနးအတျကး ေအ့ဂ္ငံး၊ ကိုယးစာ့လြယး၊ 

ကနးထ႐ုိကးတာ၊ စပးတူလုပးကိုငးသူ၊ ေဖာကးသညး/သဵု့စျသဲူ၊ ပစၥညး့သျငး့သူ သို႔မဟုတး မိသာ့စုဝငးကဲံသို႔ တတိယအဖျဲ႔အစညး့ 

တစးခုခုမြ တိုကး႐ိုကးေသားလညး့ေကာငး့၊ တစးဆငံးေသားလညး့ေကာငး့ ်ပဳလုပးသညံး သို႔မဟုတး ရရြိသညံး ေငျေပ့ေခ္မႈမ္ာ့ 

• ကိုယးက္ိဳ ့ သို႔မဟုတး သကးေမျ့လုပးငနး့အရ အက္ိဳ့ သို႔မဟုတး အက္ိဳ့အ်မတးရရြိရနး ရညးရျယးခ္ကးအတျကး လကးေဆာငးမ္ာ့၊ 

ပ္ဴငြာမႈ သို႔မဟုတး ဧညးံခဵ်ပဳစုမႈ လကးခဵရရြိ်ခငး့။ 
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DRF မူဝါဒ 
ပဵုစဵအမ္ိဳ့မ္ိဳ့်ဖငးံ လိမးလညး်ခငး့သညး မတရာ့မႈတစးခု်ဖစးၿပီ့ လိမးလညးမႈ်ဖစးပျာ့ရာတျငး ဤသို႔်ဖစးပျာ့သညံးအတျကး DRF အေန်ဖငးံ 
လကးမခဵပါ - 

 

• ၎မြာ DRF ဆုဵ့ရႈဵ့နစးနာမႈသာမကဘ ဲေနာကးဆုဵ့တျငး DRF ၏ေထာကးပံဵေငျရရြိသူမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့အက္ိဳ့ခဵစာ့ချငးံရြိသူမ္ာ့ႏြငးံ 

အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့အတျကး ဆဵု့ရႈဵ့နစးနာမႈတစးခု ်ဖစးသညး။ 

• ၎သညး DRF ၏ နာမညးေက္ားၾကာ့မႈႏြငးံ အလြဴရြငးမ္ာ့၏ ယုဵၾကညးမႈအေပၐ ႀကီ့မာ့ေသာသကးေရာကးမႈရြိႏုိငးသ်ဖငးံ DRF ၏ 

ေထာကးပဵံေငျရရြိသူမ္ာ့ကုိ မ္ာ့စျာထိခုိကးေစႏိုငးသညး။ 

 
DRF ၏ ရညးမြနး့ခ္ကးမြာ ထိုလိမးလညးမႈကို ၎တုိ႔၏လႈပးရြာ့မႈ မ္ာ့မြ ဖယးရြာ့ရနး်ဖစးသညး။ လိမးလညးမႈႏြငးံပတးသကးသညံး 
စျပးစျခဲ္ကးမ္ာ့ကုိ ႏြဵ႔ႏြဵ႔စပးစပး စဵုစမး့စစးေဆ့သျာ့မညး်ဖစးၿပီ့ ခိုငးမာေသာ၊ ထိနး့ခ္ဳပးမႈရြိသညံး နညး့လမး့တစးခုႏြငးံ ေဆာငးရျကးသျာ့မညး 
်ဖစးသညး။  
 
DRF သညး အ်မငံးဆုဵ့က္ငံးဝတးစဵႏႈနး့မ္ာ့ကုိ လိုကးနာရနး သႏၷိဌာနးခ္ထာ့ၿပီ့ မညးသညံးလာဘးေပ့လာဘးယူမႈမ္ဳိ့ကိုမဆုိ ်ပဳလုပးမညး 
မဟုတးသကံဲသုိ႔ လ္စးလ္ဴ႐ႈထာ့မညးလညး့ မဟုတးပါ။ ပရဟိတႏြငံး ပညာေရ့ဆုိငးရာ လြဴဒါနး့မႈမ္ာ့တျငး စီ့ပျာ့ေရ့ အက္ဳိ့အ်မတး 
အတျကး လာဘးေပ့လာဘးယူ်ခငး့မ္ာ့အာ့ ဖုဵ့ကျယးထာ့်ခငး့ကို တာ့်မစးထာ့သညး။ DRF အတျကး လုပးကိုငးေနေသာ သုိ႔မဟုတး 
ကိုယးစာ့လုပးကိုငးေနေသာ မညးသူမဆုိသညး တဵစို့လကးေဆာငး၊ လုပးငနး့အဆငးေ်ပရနးေပ့သညံးေငျ၊ ်ဖတးစာ့ေငျ သို ႔မဟုတး 
အ်ခာ့မေလ္ားကနးေသာ ေပ့ေငျမ္ာ့ ေတာငး့ခဵ်ခငး့၊ လကးခဵ်ခငး့၊ လကးခဵရနး သေဘာတူညီ်ခငး့၊ ကတိေပ့်ခငး့၊ ကမး့လြမး့်ခငး့ 
သို႔မဟုတး ေပ့်ခငး့တို႔ကို မညးသညံးအခါမြ မ်ပဳလုပးရ။ DRF ေထာကးပဵံေငျရရြိသူမ္ာ့သညး DRF ႏြငးံဆကးႏႊယးေသာ စီမဵကိနး့မ္ာ့ 
လုပးေဆာငးေနစဥးအတျငး့ တဵစို့လကးေဆာငး၊ ်ဖတးစာ့ေငျ သို႔မဟုတး အ်ခာ့မေလ္ားကနးေသာ ေပ့ေငျမ္ာ့ ေတာငး့ခဵ်ခငး့၊ လကးခဵ်ခငး့၊ 
လကးခဵရနး သေဘာတူညီ်ခငး့၊ ကတိေပ့်ခငး့၊ ကမး့လြမး့်ခငး့ သို႔မဟုတး ေပ့်ခငး့တို႔ကို မညးသညံးအခါမြ မ်ပဳလုပးရ။ 
 
လုပးငနး့ယဥးေက့္မႈအ်ဖစး ေတားရဵုသငံး႐ုဵမြ္်ဖစးေသာ လကးေဆာငးမ္ာ့ႏြငံး ဧညံးခဵ်ပဳစုမႈမ္ာ့ ေပ့်ခငး့၊ လကးခဵ်ခငး့သညး လကးခဵႏုိငးေသာ 
လုပးငနး့ထုဵ့စဵတစးခု်ဖစးၿပီ့ ယငး့မြာ သငံးေလ္ားေသာအတိုငး့အတာသာရြိရမညး်ဖစးၿပီ့ လုပးငနး့တစးခု သို႔မဟုတး ေထာကးပဵံရနးပုဵေငျမ္ာ့ 
ရရြိ်ခငး့ သို႔မဟုတး ထိနး့ထာ့ႏိုငး်ခငး့အတျကး ဆုလာဘးတစးခုအေန်ဖငံးလညး့ေကာငး့၊ မြ္တမႈမရြိေသာအက္ဳိ့အ်မတးတစးခု 
ဖနးတီ့ရနးအတျကး ေမြ္ားလငးံၿပီ့ လုပးေဆာငး်ခငး့မ္ဳိ့ မ်ဖစးေစရ။ ထဵု့စဵအတိုငး့ ထိုလကးေဆာငးမ္ာ့၏ တနးဖုိ့သညး အေမရိကနး ေဒၐလာ 
$50 ထကး မပိုရသညးံအ်ပငး မၾကာခဏ မလုပးေဆာငးသငးံပါ။  
 
လိမးလညးမႈဆုိငးရာအႏၱရာယး အကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈ  
လိမးလညးမႈႏြငးံပတးသကးသညံး အႏၱရာယးမ္ာ့ကုိ မြနးမြနးကနးကနးေဖားထုတးရနး သို႔မဟုတး ေလြ္ာံခ္ရနးအတျကး DRF အေန်ဖငးံ 
ရနးပဵုေငျသေဘာတူညီမႈမ္ာ့ မလုပးေဆာငးမီ လိမးလညးမႈဆိုငးရာအႏၱရာယး အကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးသျာ့မညး်ဖစးသညး။ 
အကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈကို DRF စီမဵခနး႔ချေဲရ့အဖျ႔ဲမြ အတတးႏိုငးဆဵု့ အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးထာ့ေသာ တို့တကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ အတူ 
်ဖစးေပၐေနသညးံအတိုငး့ သဵု့သပးသျာ့မညး်ဖစးသညး။  
 
အႏၱရာယးမြတးတမး့ကို လိမးလညးမႈဆိုငးရာအႏၱရာယး အကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈေဆာငးရျကးခ္ိနးအတျငး့ ေဆျ့ ေႏျ့သျာ့မညး်ဖစးၿပီ့ 
အခ္ကးအလကးသစးမ္ာ့ သို႔မဟုတး ကာကျယး်ခငး့ႏြငးံ ေလြ္ာံခ္ေရ့ အစီအမဵမ္ာ့ႏြငးံ လိုအပးသလုိ မျမး့မဵသျာ့မညး်ဖစးသညး။ 
အႏၱရာယးမြတးတမး့ကို အမႈေဆာငးေကားမတီႏြငးံ ဘုတးအဖျဲ႔မြ ႏြစးစဥးသဵု့သပးသျာ့မညး်ဖစးေသားလညး့ စီမဵခနး႔ချေဲရ့အဖျ႔ဲအာ့ 
်ပဌာနး့ဥပေဒတာဝနးမ္ာ့ႏြငးံ/သို႔မဟုတး အလြဴရြငးသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ကို ေ်ပာငး့လထဲာ့သညံး ေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့အရ လိုအပးႏိုငးသညံး 
ၾကာ့်ဖတး်ပငးဆငးမႈမ္ာ့ လုပးေဆာငးရနး လုပးပိုငးချငံးေပ့ထာ့ပါသညး။ အ်ခာ့အေရ့ပါသညးံ်ပငးဆငးမႈမ္ာ့ကုိ ဘုတးအဖျဲ ႔မြ 
အတညး်ပဳေပ့ရနး လိုအပးမညး။ 



 
 
မသနးစျမး့ အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆုိငးရာ ရနးပဵုေငျအဖျဲ႔အစညး့ 
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လိမးလညးမႈအႏၱရာယးမ္ာ့ကုိ ေဖားထုတးရာတျငး DRF မြ ကာကျယးေရ့၊ စဵုစမး့ေဖားထုတးေရ့၊ ်ပဳ်ပငးေရ့ အစရြိသညံး ထိနး့ခ္ဳပးေရ့ 
အစီအမဵမ္ာ့ကုိ ေဖားေဆာငးသျာ့မညး။ လကးရြိအႏၱရာယးမ္ာ့ႏြငးံ ကာကျယး်ခငး့ႏြငးံ ေလြ္ာံခ္်ခငး့ဆိုငးရာ အစီအမဵမ္ာ့ကုိ 
အႏၱရာယးမြတးတမး့တျငး အေသ့စိတးေဖား်ပထာ့ပါသညး။  
ကာကျယးေရ့ထိနး့ခ္ဳပးမႈမ္ာ့မြ အႏၱရာယးရငး့်မစးမ္ာ့ကုိ ်ဖစးေပၐလာႏုိငးမႈအေ်ခအေန ေလြ္ာံခ္ေရ့ရညးရျယးခ္ကး်ဖငးံ   
 
စီမဵေပ့ပါသညး။ ကာကျယးေရ့ထိနး့ခ္ဳပးမႈ နမူနာမ္ာ့တျငး ေအာကးပါတို႔ဟု သတးမြတးထာ့်ခငး့ မဟုတးဘဲ အ်ခာ့အရာတို႔လညး့ 
ပါဝငးသညး - (1) ဝနးထမး့မ္ာ့၊ ေရရြညးအႀကဵေပ့မ္ာ့ႏြငးံ ေထာကးပဵံေငျရရြိသူမ္ာ့ကုိ သငး့တနး့ေပ့်ခငး့၊ (2) ်ပညးံစဵုလဵုေလာကးေသာ 
လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့၊ (3) လိမးလညးမႈႏြငးံ လာဘးေပ့လာဘးယူတုိကးဖ္ကးေရ့ႏြငးံ စပးလ္ဥး့သညံး က႑မ္ာ့ႏြငးံ စာခ္ဳပးခ္ဳပး်ခငး့မ္ာ့ႏြငးံ 
သေဘာတူညီမႈမ္ာ့၊ (4) ဘ႑ာေရ့တာဝနး ချေဲဝ်ခငး့ႏြငးံ (5) သငးံေလ္ားေသာ အုပးခ္ဳပးမႈ။ 
 
စဵုစမး့ေဖားထုတးေရ့ထိနး့ခ္ဳပးမႈမ္ာ့မြ လိမးလညးမႈကို တကးၾကျစျာ စဵုစမး့ေဖားထုတးေပ့ၿပီ့ လိမးလညးမႈသတငး့ေပ့ပုိ႔ေရ့အတျကး 
လုပးေဆာငးေရ့ယႏၱရာ့မ္ာ့ကုိ ေထာကးပဵံေပ့သညး။ စဵုစမး့ေဖားထုတးေရ့ထိနး့ခ္ဳပးမႈ နမူနာမ္ာ့တျငး ေအာကးပါတို ႔ဟု သတးမြတးထာ့်ခငး့ 
မဟုတးဘ ဲအ်ခာ့အရာတို႔လညး့ ပါဝငးသညး - (1) အဖျ႔ဲအစညး့အတျငး့ စာရငး့စစးေဆ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ ေထာကးပဵံေငျ ရရြိသူမ္ာ့၏ 
စာရငး့စစးေဆ့မႈမ္ာ့၊ (2) ေထာကးပဵံေငျရရြိသူမ္ာ့၏  ေနရာမ္ာ့သုိ႔သျာ့ေရာကး်ခငး့မ္ာ့၊ ဖုနး့ေခၐ်ခငး့မ္ာ့ စသ်ဖငံး ေစာငးံၾကညံး်ခငး့ႏြငးံ 
(3) ပျငးံလငး့်မငးသာမႈအတျကး ပျငးံလငး့ေသာဆကးသျယးေရ့လိုငး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကးေပ့်ခငး့။ 
 
 ပဳ်ပငးေရ့ထိနး့ခ္ဳပးမႈမ္ာ့ကုိ အနာဂတး်ဖစးပျာ့မႈမ္ာ့ တာ့ဆီ့ကာကျယးရနး အ်မငး်ဖငးံ ်ဖစးရပးတစးခု်ဖစးသညးႏြငးံ ေနာကးဆကးတျဲ 
အႏၱရာယးအက္ိဳ့ဆကးကို ေလြ္ာံခ္ေပ့ရနး ရညးရျယးထာ့သညး။ ်ပဳ်ပငးေရ့ထိနး့ခ္ဳပးမႈ နမူနာမ္ာ့တျငး ေအာကးပါတို႔ဟု သတးမြတးထာ့်ခငး့ 
မဟုတးဘ ဲအ်ခာ့အရာတို႔လညး့ ပါဝငးသညး - (1) အာမခဵ၊ (2) ေစာငးံၾကညံးမႈတို့လာ်ခငး့၊ (3) မူဝါဒမ္ာ့ကို မျမး့မဵ်ခငး့ သို႔မဟုတး 
မူဝါဒသစးမ္ာ့ႏြငးံ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ ဖနးတီ့်ခငး့ (4) ထပးေလာငး့ေလံက္ငးံသငးတနး့မ္ာ့။  
 
DRF ဝနးထမး့မ္ာ့၏ တာဝနးဝတၱရာ့မ္ာ့ 
မနးေနဂ္ာမ္ာ့ႏြငးံ ႀကီ့ၾကပးေရ့မြဴ့မ္ာ့ 
၎တုိ႔၏ဌာနတျငး ်ဖစးပျာ့လာႏိုငးသညးံ လိမးလညးမႈအမ္ိဳ့အစာ့ မ္ာ့ကို သိရြိထာ့်ခငး့၊ လိမးလညးမႈ သို႔မဟုတး မမြနးကနးသညးံ 
လႈပးရြာ့မႈတစးခု ်ဖစးလာႏုိငးေ်ခကို သတိထာ့်ခငး့ႏြငးံ ထိုကံဲသုိ႔်ဖစးပျာ့မႈမ   ေအာငး ဆကးလကးထိနး့ခ္ဳပးထာ့ရမညးမြာ မနးေနဂ္ာမ္ာ့ႏြငးံ 
ႀကီ့ၾကပးေရ့မြဴ့မ္ာ့၏ တာဝနး်ဖစးသညး။ မနးေနဂ္ာမ္ာ့ႏြငးံ ႀကီ့ၾကပးေရ့မြဴ့မ္ာ့သညး ဝနးထမး့မ္ာ့အာ့ သဵသယ်ဖစးဖျယးရာ 
လိမးလညးမႈဆိုငးရာအေၾကာငး့ကိစၥမ္ာ့ကုိ သတငး့ေပ့ရနး တိုကးတျနး့ေပ့သငးံပါသညး။ 
 
ဝနးထမး့မ္ာ့အာ့လုဵ့  
လုပးငနး့ချငးအတျငး့ လိမးလညးမႈ်ဖစးပျာ့်ခငး့ကို တာ့ဆီ့ကာကျယးသညံးနညး့လမး့်ဖငးံ ၎တုိ႔၏အလုပးကို လုပးေဆာငးရမညးမြာ 
ဝနးထမး့မ္ာ့၏ တာဝနး်ဖစးသညး။ ဝနးထမး့မ္ာ့သညး လိမးလညးမႈ်ဖစးပျာ့်ခငး့မ္ာ့ကုိ သတိေပ့ရမညး၊ မူမမြနးသညံး စီ့ပျာ့ေရ့ 
ေရာငး့ဝယးေဖာကးကာ့မႈမ္ာ့ သို႔မဟုတး အမူအရာမ္ာ့သညး လိမးလညးမႈအရိပးလကၡဏာမ္ာ့ ်ဖစးႏိုငးသညးကို သတိထာ့ရမညးႏြငးံ 
ေအာကးတျငးေဖား်ပထာ့သညံးအတိုငး့ အလာ့အလာရြိသညံး ်ပႆနာမ္ာ့ကုိ သတငး့ေပ့ရမညး။ 
 
ထို႔အ်ပငး ဝနးထမး့မ္ာ့ႏြငးံ ေထာကးပဵံေငျရရြိသူမ္ာ့အာ့လုဵ့၏ ပငးကိုစရိုကးလကၡဏမ္ာ့ကုိ ကမာၻလဵု့ဆိုငးရာ အၾကမး့ဖကးမႈတိုကးဖ္ကးေရ့ 
ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ႏြစးစဥး စစးေဆ့ရမညး။ DRF ဝနးထမး့မ္ာ့အာ့လဵု့သညး အလုပးခနး႔အပးရာတျငး သို႔မဟုတး ခ္ိတးဆကး 
လုပးေဆာငးရာတျငး ေဒသဆုိငးရာတရာ့ဥပေဒ သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ကုိ လိုကးနာၿပီ့ ရာဇဝတးမႈေနာကးေၾကာငး့ စစးေဆ့မႈမ္ာ့ကုိခဵရမညး။ 

 

သဵသယ်ဖစးဖျယးရာ လိမးလညးမႈတစးခုကုိ သတငး့ေပ့်ခငး့ 
ဝနးထမး့မ္ာ့သညး သဵသယ်ဖစးဖျယးရာလိမးလညးမႈဆိုငးရာ အေၾကာငး့ကိစၥမ္ာ့ကုိ သတငး့ေပ့ရနး လိုအပးသညး။ ဝနးထမး့မ္ာ့ႏြငးံ 
ေရရြညးလုပးကိုငးသညံးအႀကဵေပ့မ္ာ့သညး သဵသယ်ဖစးမႈမ္ာ့ကုိ ၎တုိ႔၏ႀကီ့ၾကပးေရ့မြဴ့၊ ဒုတိယညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ႏြငးံ/သို႔မဟုတး 



 
 
မသနးစျမး့ အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆုိငးရာ ရနးပဵုေငျအဖျဲ႔အစညး့ 

2020 ခုႏြစး၊ ဇူလုိငးလတျငး ဖနးတီ့သညး  5 

အမႈေဆာငးညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ထဵ သတငး့ေပ့သငးံသညး။ စို့ရိမးဖျယးရာမ္ာ့ကုိလညး့ အမႈေဆာငးညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ ဘုတးအဖျဲ ႔ထဵ 
သတငး့ေပ့ႏိုငးသညး။ ်ပငးပတိုငးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့အတျကး သတငး့ေပ့ပို႔မႈမ္ာ့ကုိ အမႈေဆာငးညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့၊ ဒုတိယညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ႏြငးံ 
အမႈေဆာငးေကားမတီတုိ႔ ေစာငးံၾကညံးသညံး concerns@disabilityrightsfund.org သို႔ ေပ့ပို႔ႏိုငးပါသညး။ သတငး့ေပ့ပို႔မႈမ္ာ့ကုိလညး့ 
အမႈေဆာငးေကားမတီ တစးခုတညး့ ေစာငံးၾကညံးသညံး compliance@disabilityrightsfund.org  သို႔ ေပ့ပို႔ႏိုငးပါသညး။ 
 
သဵသယ်ဖစးဖျယးရာ လိမးလညးမႈ သတငး့ေပ့ပုိ႔မႈမ္ာ့ကုိ ကုိယးတျယး်ခငး့ 
လိမးလညးမႈဆိုငးရာ စျပးစျခဲ္ကးမ္ာ့အာ့လဵု့ကို DRF ၏ မူဝါဒမ္ာ့၊ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ႏြငံးအညီ စုဵစမး့စစးေဆ့ၿပီ့ မြ္မြ္တတ 
အေရ့ယူေဆာငးရျကးသျာ့မညး်ဖစးသညး။ သဵသယ်ဖစးဖျယးရာ လိမးလညးမႈ သတငး့ေပ့ပို႔မႈမ္ာ့ကုိ လကးခဵရရြိထာ့သညးံ မနးေနဂ္ာမ္ာ့ႏြငးံ 
ႀကီ့ၾကပးေရ့မြဴ့မ္ာ့သညး အမႈေဆာငးညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့၊ ဒုတိယညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ႏြငးံ/သို႔မဟုတး အမႈေဆာငးေကားမတီကုိ 
ခ္ကးခ္ငး့အေၾကာငး့ၾကာ့ရမညး။ ဤသို႔ခ္ကးခ္ငး့အေၾကာငး့ၾကာ့်ခငး့၏ ရညးရျယးခ္ကးမြာ ထိုအေၾကာငး့ကိစၥမ္ာ့ကုိ 
ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ရာတျငး ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိရနး ်ဖစးသညး။  
 
လိမးလညးမႈကို သဵသယ်ဖစးသညးံ စီမဵခနး႔ခဲျေရ့အဖျ႔ဲႏြငးံ ေရရြညး လုပးကိုငးသညံး အႀကဵေပ့မ္ာ့မဟုတးေသာ ဝနးထမး့မ္ာ့သညး 
ေအာကးတုိ႔အနကး မညးသညးကိုမြ္ မလုပးသငးံပါ - 

• ်ဖစးရပးမြနးမ္ာ့ကုိ ဆဵု့်ဖတးရနး သို႔မဟုတး ရြငး့လငး့ခ္ကးမ္ာ့ ေတာငး့ဆိုရနးအတျကး သဵသယ်ဖစးေသာ ပုဂၢိဳလး(မ္ာ့) ထဵ 

တိုကးရုိကးဆကးသျယး်ခငး့။ 

• အထကးတျငး ေဖား်ပထာ့သညံး ပုဂၢိဳလးမ္ာ့မြတစးပါ့ DRF အတျငး့ရြိ လူတစးဦ့ဦ့ႏြငးံ ထုိအေၾကာငး့ကိစၥကို ေဆျ့ေႏျ့်ခငး့။ 

• ဥပေဒအရလုိအပးခ္ကးမြတပါ့ DRF အ်ပငးဘကးရြိ လူတစးဦ့ဦ့ ႏြငးံ ထိုအေၾကာငး့ကိစၥကုိ ေဆျ့ ေႏျ့်ခငး့။  

 

သတငး့ေပ့ပုိ႔သူမ္ာ့အတျကး အကာအကျယးမ္ာ့ 
သတငး့ေပ့ပို႔သူမ္ာ့၏ လဵုၿခဵဳေရ့သညး စဵုစမး့စစးေဆ့သူမ္ာ့ အတျကး အလျနးအေရ့ႀကီ့သညံး ထညးံသျငး့စဥးစာ့စရာတစးခု ်ဖစးၿပီ့ 
ေပါံေပါံတနးတနး မေဆာငးရျကးသငးံသညံးအရာတစးခု ်ဖစးသညး။ အဖျဲ႔အစညး့တျငး အမြာ့လုပးေဆာငးမႈကို သတငး့ေပ့ရနး 
ေရြ႕ထျကးလာသညံး ပုဂၢိဳလးမ္ာ့ကုိ ကာကျယးေပ့ရမညးံ တာဝနးတစးရပး ရြိသညး။ ေနာကးထပးအခ္ကးအလကးမ္ာ့အတျကး ေက့္ဇူ့်ပဳ၍ 
DRF ၏ သတငး့ေပ့ပို႔သူ ကာကျယးေပ့ေရ့ မူဝါဒကို ၾကညံးရႈပါ။ 
 
လိမးလညးမႈစုဵစမး့စစးေဆ့်ခငး့မ္ာ့မြ ေပၐေပါကးလာသညံး အေရ့ယူေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ 
စညး့ကမး့ထိနး့သိမး့ေရ့ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ 
DRF ဝနးထမး့မ္ာ့မြ သဵသယ်ဖစးဖျယးရာ သို႔မဟုတး စဵုစမး့သိရြိသညံး လိမးလညးမႈဆိုငးရာ ်ဖစးရပးမ္ာ့ ်ပဳလုပးရာတျငး DRF ဒုတိယ 
ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့၊ အမႈေဆာငးညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ ႏြငံး/သုိ႔မဟုတး အမႈေဆာငးေကားမတီတို႔မြ ထိုကိစၥကို စဵုစမး့စစးေဆ့သျာ့မညး်ဖစးၿပီ့ 
အေကာငး့ဆုဵ့ေရ့ယူေဆာငးရျကး ခ္ကးအရ ဆဵု့်ဖတးသျာ့မညး်ဖစးသညး။ စဵုစမး့စစးေဆ့မႈမၿပီ့ဆဵု့မီတျငး DRF အေန်ဖငံး အလုပးသမာ့ 
လကးစျစဲာအုပး၊ အစီအစဥးအႀကဵေပ့ လကးစျစဲာအုပး အေမ့အေ်ဖမ္ာ့ (FAQs) သို႔မဟုတး ေစတနာံဝနးထမး့/အလုပးသငး အေမ့အေ်ဖမ္ာ့ 
(FAQs) တျငး ေဖား်ပထာ့သညံး စညး့ကမး့လုိကးနာေရ့ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ကို လိုကးနာသျာ့ပါမညး။ စျပးစျမဲႈမ္ာ့မြ ်ပႆနာ်ဖစးပျာ့ရာ 
ေနရာ တရာ့စီရငးပိုငးချငံး ရြိသညးံနယးေ်မအတျငး့ ရာဇဝတးမႈဆိုငးရာ်ပစးမႈတစးခု ်ဖစးေပၐေစပါက ရဲဌာနသုိ ႔ လႊေဲ်ပာငး့ေပ့သျာ့မညး 
်ဖစးသညး။  
 
DRF ်ပငးပရြိလူပုဂၢိဳလးမ္ာ့မြ သဵသယ်ဖစးဖျယးရာ သို႔မဟုတး စဵုစမး့သိရြိသညံး လိမးလညးမႈဆိုငးရာ ်ဖစးရပးမ္ာ့ ်ပဳလုပးရာတျငး DRF 
အမႈေဆာငးညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့၊ ဒုတိယညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ႏြငံး/သို႔မဟုတး အမႈေဆာငးေကားမတီတုိ႔မြ အေကာငး့ဆဵု့ေရ့ယူ ေဆာငးရျကးမႈ 
နညး့လမး့ကုိ ဆဵု့်ဖတးသျာ့မညး်ဖစးသညး။ စျပးစျမဲႈမ္ာ့မြ ်ပႆနာ်ဖစးပျာ့ရာေနရာ တရာ့စီရငးပိုငးချငံး ရြိသညးံနယးေ်မအတျငး့ 
ရာဇဝတးမႈဆိုငးရာ်ပစးမႈတစးခု ်ဖစးေပၐေစပါက ရဲဌာနသို႔ လႊေဲ်ပာငး့ေပ့သျာ့မညး်ဖစးသညး။  
 
ထိနး့ခ္ဳပးမႈစနစးမ္ာ့ကုိ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့မ္ာ့ 

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


 
 
မသနးစျမး့ အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆုိငးရာ ရနးပဵုေငျအဖျဲ႔အစညး့ 
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လိမးလညးမႈစုဵစမး့စစးေရ့အဖဲျ႔သညး ႀကီ့ၾကပးမႈပ္ကးကျကးသညံး ေနရာႏြငးံ/သို႔မဟုတး ထိနး့ခ္ဳပးမႈမ္ာ့ ပ္ကး်ပာ့်ခငး့ သို႔မဟုတး မရြိ်ခငး့ကို 
အေလ့ေပ့ေဖား်ပႏုိငးဖျယးရြိၿပီ့ စနစးမ္ာ့ တို့တကးရနး အႀကဵ်ပဳထာ့သညံး အေရ့ယူေဆာငးရျကးေရ့နညး့လမး့ကုိ စဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့ 
မြတးတမး့တျငး မြတးတမး့တငးထာ့သငးံၿပီ့ ဤမြတးတမး့ကို မညးသညးံအခ္ိနးတျငး အဆဵု့သတးေဆာငးရျကးမညးကုိ အေကာငးအထညး 
ေဖားသငးံသညး။ 
 
 
 
ဆဵု့ရႈဵ့နစးနာမႈမ္ာ့ ်ပနးလညးရရြိ်ခငး့ 
DRF အေန်ဖငံး ဘ႑ာေရ့ဆဵု့ရႈဵ့နစးနာမႈတစးခု ခဵစာ့ရသညံး ေနရာတျငး အက္ိဳ့အ်မတး သို႔မဟုတး အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့ တစဵုတရာ ရရြိရနး 
အတျကး ထိခိုကးနစးနာမႈဆိုငးရာေလ္ားေၾက့ေငျ ေတာငး့ခဵႏုိငးသညး။ လူတစးဦ့တစးေယာကး သို႔မဟုတး အဖျဲ႔အစညး့မြ ဆဵု့ရႈဵ့နစးနာမႈ 
အတျကး မကုစာ့ေပ့ႏိုငးပါက သို႔မဟုတး ကုစာ့ေပ့ႏိုငးမညး မဟုတးပါက ဆဵု့ရႈဵ့နစးနာမႈမ္ာ့ ်ပနးလညးရရြိရနး တရာ့ဝငး 
တိုငးၾကာ့ခ္ကးတစးခု ေဆာငးရျကးရနး ထညးံသျငး့စဥး့ေပ့မညး။ ယငး့မြာ ်ဖစးေပၐလာမညးံ ရာဇဝတးမႈဆိုငးရာ အေရ့ယူေဆာငး 
ရျကးမႈမ္ာ့အ်ပငး ်ဖစးသညး။ ဆဵု့ရဵႈ့နစးနာမႈကို ်ပနးလညးကုစာ့ေပ့မညး သို႔မဟုတး မေပ့မညး ႏြငးံ ေနာကးဆကးတျလဲုပးေဆာငးရမညးံ 
လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၍ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးကုိ ်ဖစးရပးတစးခုခ္ငး့စီအလိုကး ်ပဳလုပးမညး။  
 
အလြဴရြငးႏြငးံ စညး့ကမး့ထိနး့သိမး့ေရ့အဖျဲ႔သုိ႔ သတငး့ေပ့်ခငး့ 
DRF အေန်ဖငံး လိမးလညးမႈအေသ့စိတးအခ္ကးအလကးကို အဖျဲ ႔အစညး့ဆိုငးရာ အလြဴရြငးမ္ာ့ႏြငးံ စညး့ကမး့ထိနး့သိမး့ေရ့ 
အဖျဲ႔မ္ာ့ကဲံသို႔           ်ပငးပအဖျဲ႔အစညး့ မ္ာ့ႏြငးံ မြ္ေဝေပ့ရနး လိုအပးသညး။ သတငး့ေပ့ပို ႔မႈမ္ာ့ မညးသုိ႔တငး်ပရမညးႏြငးံပတးသကး၍ 
အကာအကျယးေပ့ေရ့က္ငးံဝတးကုိ ကို့ကာ့ပါ။ 
 

ေထာကးပံဵေငျရရြိသူမ္ာ့ႏြငးံ အႀကဵေပ့မ္ာ့/ပစၥညး့သျငး့သူမ္ာ့                   
ေထာကးပဵံေငျသေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ေထာကးပဵံေငျရရြိသူ မ္ာ့ပါသညံး ဆုေၾက့ေငျခ္ီ့်မြငးံစာရျကးမ္ာ့ႏြငးံ အႀကဵေပ့မ္ာ့/ 
ပစၥညး့သျငး့သူမ္ာ့ႏြငးံ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အတျကး သေဘာတူညီ ခ္ကးမ္ာ့သညး ဤမူဝါဒ်ဖစးတညးမႈကို တိက္်ပတးသာ့စျာ ကို့ကာ့သငးံၿပီ့ 
ေထာကးပဵေငျရရြိသူမ္ာ့ႏြငးံ အႀကဵေပ့မ္ာ့/ ပစၥညး့သျငး့သူမ္ာ့မြ DRF ႏြငးံ သို႔မဟုတး DRF ရငး့်မစးမ္ာ့ ပါဝငးသညံး နညး့လမး့တစးခု 
၎တုိ႔ဆကးဆဵရာတျငး ေပၐေပါကးလာသညံး သဵသယ်ဖစးဖျယးရာ လိမးလညးမႈအပါအဝငး မညးသညးံလိမးလညးမႈကိုမဆို 
သတငး့ေပ့သငးံသညး။ DRF မြ ဤမူဝါဒကို အမ္ာ့်ပညးသူသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ရရြိအတျကး ၎တုိ႔ဝကးဘးဆိုဒးတျငး 
တငးေပ့သျာ့မညး။ 
 
DFAT မြ အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုထာ့သညးံအတိုငး့ လုပးငနး့အဆငးေ်ပ ရနး ေငျေပ့ေခ္မႈမ္ာ့ဆုိသညးမြာ “ေငျေပ့ခ္မႈတစးစုဵတစးရာ ေပ့ေခ္ရနး 
မလိုအပးဘ ဲေဆာငးရျကးေပ့သငးံေသာ အစို့ရ၏ အေသ့စာ့၊ သမာ့ရို့က္ လုပးေဆာငးမႈတစးခုအတျကး တုနး႔်ပနးသညံးအေန်ဖငးံ ေပ့သညံး 
တနးဖို့အေသ့စာ့ေပ့ေခ္မႈ [မ္ာ့] ်ဖစးသညး။ လုပးငနး့အဆငးေ်ပရနး ေငျေပ့ေခ္မႈမ္ာ့ကုိ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့သစးတစးခု ရရြိရနး၊ 
ဆကးလကးလုပးကိုငးရနး သို႔မဟုတး ဖနးတီ့ရနး ဆဵု့်ဖတးခ္ကးတစးခုခု ခိုငးၿမဲေစ်ခငး့ႏြငးံ မဆကးစပးသညးံအတျကး လာဘးေပ့လာဘးယူ 
်ခငး့မ္ာ့ႏြငးံ ချဲ် ခာ့ထာ့ရမညး။”2 DRF သညး ဥာဏးပူေဇားခမ္ာ့၊ ေန႔စဥးေထာကးပဵံေၾက့မ္ာ့၊ ပဵုမြနးေထာကးပံဵေၾက့မ္ာ့ သို႔မဟုတး 
အရာရြိမ္ာ့အာ့ စိုကးေပ့ေငျမ္ာ့ကုိ ေဒသဥပေဒအေပၐ အေ်ခ်ပဳ၍ လုပးငနး့အဆငးေ်ပရနး ေငျေပ့ေခ္မႈမ္ာ့မြ ချဲ် ခာ့လ္ကး 
သီ့်ခာ့သတးမြတးထာ့ပါသညး။ လုပးငနး့အဆငးေ်ပရနး ေငျေပ့ေခ္မႈမ္ာ့ကုိ အာ့မေပ့်ခငး့ႏြငးံ အနညး့ဆဵု့ေလြ္ာံခ္သငးံသညးမြာ DRF ၏ 
မူဝါဒ်ဖစးသညး။  
 
ဆကးစပးေနသညံး စာ႐ျကးစာတမး့မ္ာ့ 
က္ငံးဝတးဥပေဒသမ္ာ့ 
အက္ိဳ့စီ့ပျာ့ပဋိပကၡဆုိငးရာ မူဝါဒမ္ာ့ (အဓိကဝနးထမး့မ္ာ့အတျကး ဘုတးအဖျဲ႔မူဝါဒ၊ ဝနးထမး့ မူဝါဒ)  
အလုပးတာဝနးချေဲဝမႈ လုပးငနး့စဥး 

                                                           
2 ၾသစေၾတ့လ္အစုိ့ရ ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ရာႏြငးံ ကုနးသျယးေရ့ ဌာန  ဓနသဟာရႏိုငးငဵ ရာဇဝတးမႈက္ငးံဝတး အကးဥပေဒ 1995 ၏ S70.4 ကုိ ၾကညံးပါ။ 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2019C00043


 
 
မသနးစျမး့ အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆုိငးရာ ရနးပဵုေငျအဖျဲ႔အစညး့ 

2020 ခုႏြစး၊ ဇူလုိငးလတျငး ဖနးတီ့သညး  7 

အလုပးသမာ့ လကးစျစဲာအုပး 
ဘ႑ာေရ့ လကးစျ ဲ
မေက္နပးမႈဆိုငးရာ မူဝါဒ 
လူပုဂၢိဳလးမ္ာ့အေပၐ သဵသယ်ဖစးဖျယးရာ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ သတငး့ေပ့ပို ႔်ခငး့ဆုိငးရာ မူဝါဒ 
လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ အ်မတးထုတးမႈ၊ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ သို႔မဟုတး အေႏြာငံးအယြကးေပ့မႈ (PSEAH) ကာကျယးတာ့ဆီ့ေရ့ မူဝါဒ 
အစီအစဥးအႀကဵေပ့ လကးစျစဲာအုပး အေမ့အေ်ဖမ္ာ့ (FAQs) 
အကာအကျယးေပ့ေရ့က္ငးံဝတး 
ေစတနာံဝနးထမး့/အလုပးသငး အေမ့အေ်ဖမ္ာ့ (FAQs) 
သတငး့ေပ့ပို႔သူ ကာကျယးေပ့ေရ့ မူဝါဒ 


