
မသနးစျမး့ အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆုိငးရာ ရနးပဵုေငျအဖျဲ႔အစညး့ 

2020 ခုႏြစး ဇူလုိငးလတျငး မျမး့မဵထာ့ပါသညး ေနာကးထပး မျမး့မဵ်ပငးဆငး်ခငး့ 2023 ခုႏြစး။ 1 

လူပုဂၢိဳလးမ္ာ့အေပၐ သဵသယ်ဖစးဖျယးရာ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ 
သတငး့ေပ့ပို ႔်ခငး့ဆုိငးရာ မူဝါဒ 

မသနးစျမး့အချငံးအေရ့မ္ာ့ဆိုငးရာ ရနးပဵုေငျအဖျဲ႔အစညး့ (DRF) သညး မညးသူတစးဦ့တစးေယာကးကိုမဆုိ ညြဥး့ပနး့ 
ႏြိပးစကး်ခငး့ႏြငးံ မူဝါဒဆိုငးရာ စညး့ကမး့မလိုကးနာမႈမ္ာ့ကုိ လုဵ့ဝဥႆုဵ သညး့ခဵမညးမဟုတးပါ။ ဤစာတမး့တျငး ညြဥး့ပနး့ 
ႏြိပးစကးမႈအာ့ သတငး့ေပ့ပို႔ရနးအတျကး အဖဲျ႔အစညး့၏ မူဝါဒတစးခုကို တငး်ပထာ့ပါသညး။ လူပုဂၢိဳလးမ္ာ့အေပၐ သဵသယ 
်ဖစးဖျယးရာ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ သတငး့ေပ့ပုိ႔်ခငး့ဆုိငးရာ မူဝါဒ (“ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ သတငး့ေပ့ပို႔ေရ့ မူဝါဒ” သို႔မဟုတး 
“မူဝါဒ”) ကို 2020 ခုႏြစး၊ ဇူလိုငးလ 22 ရကးတျငး ဒါ႐ိုကးတာဘုတးအဖျ႔ဲမြ အတညး်ပဳခဲံပါသညး။ DRF ဘုတးအဖျဲ႔သညး 
ဤမူဝါဒအာ့ သုဵ့ႏြစးတစးႀကိမး ်ပနးလညးသုဵ့သပး်ခငး့၊ (လိုအပးပါက) ်ပငးဆငး်ခငး့ႏြငံး ်ပနးလညးအတညး်ပဳ်ခငး့မ္ာ့ 
်ပဳလုပးမညး်ဖစးသညး။  
 
ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ သတငး့ေပ့ပို႔ေရ့ မူဝါဒသညး ကၽျႏးုပးတို႔၏ဝနးထမး့မ္ာ့1ႏြငးံ DRF အုပးခ္ဳပးေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့ (DRF 
ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့မ္ာ့၊ အရာရြိမ္ာ့ႏြငးံ ေကားမတီႏြငးံ လုပးငနး့ေဆာငးရျကးေရ့ အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့) ၏ အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့အာ့လုဵ့ႏြငးံ 
သကးဆိုငးသညး။ တာ့်မစးခ္ကးမ္ာ့ကို ခ္ဳိ့ေဖာကးသညးဟူေသာ စျပးစျခဲ္ကးမ္ာ့ကုိ DRF ႏြငံး စာခ္ဳပးခ္ဳပးထာ့သူ်ဖစး်ခငး့၊ 
မ်ဖစး်ခငး့ႏြငံး မသကးဆိုငးဘ ဲမညးသူမဆို ်ပဳလုပးႏုိငးသညး။ 
 
ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ အမ္ဳိ့အစာ့ 
ေအာကးပါ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ အမ္ဳိ့အစာ့မ္ာ့ႏြငံး နမူနာမ္ာ့အာ့ လမး့ညႊနးအေန်ဖငံး ေပ့ထာ့ပါသညး။  
 

 ႐ုပးပုိငး့ဆိုငးရာ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈတျငး ထုိ့ႏြကး်ခငး့၊ ႐ိုကး်ခငး့၊ တျနး့်ခငး့၊ အတငး့အၾကပး ေဆ့ဝါ့သုဵ့စျေဲစ်ခငး့ 
သု႔ိမဟုတး လကးမခဵႏုိငးဖျယးရာ ကနး႔သတးမႈမ္ာ့ ပါဝငးသညး။ 

 ေငျေၾက့အလျသဵုဲ့စာ့်ပဳမႈတျငး ခုိ့်ခငး့၊ လိမးလညး်ခငး့၊ ေသတမး့စာမ္ာ့ သို႔မဟုတး ပိုငးဆုိငးမႈ သို႔မဟုတး 
အေမျဆကးခဵမႈအတျကး ဖိအာ့ေပ့်ခငး့၊ အက္ဳိ့ခဵစာ့ချငံးမ္ာ့ကုိ တလျဲသုဵ့်ခငး့ သို႔မဟုတး အလျဲသဵု့စာ့်ပဳ်ခငး့မ္ာ့ 
ပါဝငးပါသညး။ 

 လိငးပုိငး့ဆုိငးရာ မဖျယးမရာ်ပဳ်ခငး့တျငး PSEAH မူဝါဒတျငး ်ပဌာနး့ထာ့သညံးအတိုငး့ လိငးပိုငး့ဆိုငးရာ 
အ်မတးထုတး်ခငး့၊ လိငးပိုငး့ဆိုငးရာ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကး်ခငး့ႏြငံး လိငးပိုငး့ဆိုငးရာ အေႏြာငးံအယြကးေပ့်ခငး့တို ႔ 
ပါဝငးသညး။ 

 စိတးပုိငး့ဆိုငးရာ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈတျငး ထိခိုကးနစးနာေစရနး ၿခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့ သို႔မဟုတး စျနး႔ပစး်ခငး့၊ အ႐ြကးချဲ် ခငး့၊ 
ႏႈတး်ဖငံး သို႔မဟုတး လူမ္ဳိ့ေရ့အရ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကး်ခငး့၊ သီ့်ခာ့ခဲျထာ့်ခငး့ သို႔မဟုတး ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ သို႔မဟုတး 
ပဵံပုိ့ေပ့သညံး အသိုကးအဝနး့မ္ာ့မြ ဖယးထုတးထာ့်ခငး့တုိ႔ ပါဝငးသညး 

 လ္စးလ္ဴ႐ႈ်ခငး့တျငး ေဆ့ဝါ့ေစာငံးေရြာကးမႈ သို႔မဟုတး ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ ရရြိေအာငးေဆာငး႐ျကးေပ့ရနး 
ပ္ကးကျကး်ခငး့၊ ညႊနးၾကာ့ေပ့ထာ့ေသာ ေဆ့ဝါ့မ္ာ့ေပ့ရနး ပ္ကးကျကး်ခငး့၊ အာဟာရ မ်ပညံးဝ်ခငး့ သို ႔မဟုတး 
အပူဓာတး မရရြိ်ခငး့တို႔ ပါဝငးသညး။ 

 အႏိုငးက္ငးံဗုိလးက္်ခငး့တျငး အာ့ႏျဲ႔သူတစးေယာကးအေပၐ ပိုမုိသနးမာေသာ သို႔မဟုတး ၾသဇာတိကၑမႀကီ့မာ့သူ 
တစးဦ့မြ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကး်ခငး့ႏြငးံ ဆို့ရျာ့ရကးစကးစျာ ဆကးဆဵ်ခငး့တို႔ ပါဝငးသညး။ 

 ကေလ့သူငယး ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈတျငး ကေလ့တစးဦ့အေပၐ လိငးပိုငး့ဆုိးငးရာ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈအပါအဝငး 
႐ုပးပိုးငး့ဆိုငးရာ သို႔မဟုတး စိတးပိုငး့ဆုိငးရာအရ ပုဵစဵမ္ဳိ့စုဵ်ဖငံး အၾကမး့ဖကး်ခငး့၊ ထိခိုကးဒဏးရာရေစ်ခငး့ သို႔မဟုတး 
ညြဥး့ပနးး့ႏြိပးစကး်ခငး့၊ ဆို့ရျာ့ရကးစကးစျာဆကးဆဵ်ခငး့ သို႔မဟုတး ေခါငး့ပုဵ်ဖတးအ်မတးထုတး်ခငး့တို႔ ပါဝငးသညး။ 
ဤမူဝါဒ၏ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အတျကး ႏုိငးငဵတကာဥပေဒႏြငးံ အညီ DRF  မြ ကေလ့ဆိုသညးမြာ အသကး 18 
ႏြစးေအာကး သို႔မဟုတး အရျယးေရာကးသူတစးဦ့၏ အသကးအရျယးကို 18 ႏြစးးအထကးဟု သတးမြတးထာ့သညံး 
ေနရာတျငး ေနထုိငးသညံးကေလ့်ဖစးလြ္ငး ယငး့အသကးေအာကးငယးသူမ္ာ့ကုိ ကေလ့ဟု သတးမြတးသညး။  

                                           

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

မြ ခနး႔အပးထာ့ေသာ သို႔မဟုတး တစးနညး့အာ့်ဖငးံ DRF ႏြငးံ အတူလုပးကိုငးေနသူမ္ာ့ ်ဖစးသညး။ 



မသနးစျမး့ အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆုိငးရာ ရနးပဵုေငျအဖျဲ႔အစညး့ 

2020 ခုႏြစး ဇူလုိငးလတျငး မျမး့မဵထာ့ပါသညး ေနာကးထပး မျမး့မဵ်ပငးဆငး်ခငး့ 2023 ခုႏြစး။ 2 

 
ကၽျႏးုပးတုိ႔၏ သႏၷ႒ိာနး 
DRF အေန်ဖငံး ေအာကးပါနညး့လမး့မ္ာ့မြတစးဆငံး တစးဦ့တစးေယာကးစီတိုငး့ လုဵၿခဳဵမႈရရြိေစရနးအတျကး ၎၏သႏၷိ႒ာနး 
်ပညံးဝေအာငး အာ့သျနးချနးစိုကး လုပးေဆာငးသျာ့မညး - 

 ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ၊ သတးမြတးထာ့သညံး အငးတာဗ္ဴ့ ေမ့ချနး့မ္ာ့ႏြငံးႏႈတး်ဖငံး ကို့ကာ့စစးေဆ့မႈမ္ာ့ မလုပးမီ 
ဝနးထမး့မ္ာ့အာ့လဵု့အတျကး ေဒသတျငး့ဥပေဒသတးမြတးခ္ကး မ္ာ့ကို လိုကးနာသညံး ရာဇဝတးမႈေနာကးေၾကာငး့ 
စစးေဆ့မႈမ္ာ့အပါအဝငး ထိေရာကးေသာ ဝနးထမး့စုေဆာငး့ေရ့ႏြငံး စစးေဆ့်ခငး့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကုိ 
အသုဵ့်ပဳပါသညး။ 

 ဝနးထမး့မ္ာ့ကုိ အလုပးခနး႔အပးသညးံအခါ ၎တုိ႔အာ့လုဵ့ကို ဤမူဝါဒမ္ာ့အေၾကာငး့ အသိေပ့ထာ့ရနး 
လိုအပးသညး။ 

 ဝနးထမး့မ္ာ့အာ့လဵု့အ်ပငး လကးေတျ႔ကျငး့ဆငး့ေဆာငး႐ျကးေနေသာ DRF ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့အာ့လုဵ့ 
ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈပုဵစဵအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ အထူ့သ်ဖငံး ထူ့်ခာ့ေသာ ပဵဵံပို့မႈ သို႔မဟုတး ဆကးသျယးေရ့ဆုိငးရာ 
လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ေၾကာငံး အ်ခာ့သူမ္ာ့ထကးပို၍ အႏုိငးက္ငံးခဵရႏုိငးဖျယးရြိသူမ္ာ့အေပၐ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈကို 
သတိ်ပဳမိရနးနြငံး ေလံက္ငံးေပ့ထာ့ရနးလိုအပးသညး။ 

 ဝနးထမး့မ္ာ့အာ့လဵု့အ်ပငး လကးေတျ႔ကျငး့ဆငး့ေဆာငး႐ျကးေန ေသာ DRF ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့အာ့လဵု့ လူတစးဦ့ 
ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးခဵရသညးံ အေ်ခအေနတစးခုႏြငံး ႀကဳဵေတျ႔ရသညံးအခါ မညံးသညံးအဆငံးမ္ာ့ကုိ လုပးေဆာငးရမညးကို 
သိရြိထာ့ေအာငး ေလံက္ငံးေပ့ရနးလိုအပးသညး။  

 အဖျဲ႔အစညး့ဆိုငးရာမူဝါဒမ္ာ့ႏြငံး လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့အာ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုိ ထိထိေရာကးေရာကး၊ 
မြနးမြနးကနးကနးႏြငးံ တစးသမတးတညး့ ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ရနး လိုအပးသညး။ 

ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈဆိုငးရာ စျပးစျခဲ္ကးမ္ာ့အာ့လဵု့ကို DRF                                                                 
    ယူေဆာငးရျကးသျာ့မညး်ဖစးသညး။  

လုပးငနး့စျမး့ေဆာငးရညး၊ အ်ပဳအမူ သို႔မဟုတး ႀကီ့ၾကပးေရ့မြဴ့ ဆကးဆဵေရ့ႏြငးံသကးဆိုငးသညံး အေၾကာငး့အရာမ္ာ့တျငး 
မညးကာမတၱ်ဖစးေသာ သေဘာထာ့ကျလဲျဲ်ခငး့၊ သတိေပ့်ခငး့၊ ေဝဖနး်ခငး့ သို႔မဟုတး အလာ့တူေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့ကို 
ဤမူဝါဒအဓိပၸါယးဖျငံးခ္ကးအတျငး့ ပုဵမြနးအာ့်ဖငံး အာဏာပိုငးမ္ာ့၏ ေႏြာငံးယြကးမႈ၊ ချဲ် ခာ့ဆကးဆဵမႈ သို႔မဟုတး 
ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈဟု သတးမြတးမညးမဟုတးပါ။ DRF ဝနးထမး့မ္ာ့အတျကး DRF မေက္နပးမႈဆိုငးရာ မူဝါဒကို ကို့ကာ့ပါ။  

စဵုစမး့စစးေဆ့်ခငး့ႏြငံး အေရ့ယူေဆာငးရျကးရနးအတျကး အေ်ခခဵစညး့မ္ဥး့မ္ာ့ 
ကၽျႏုးပးတို႔သညး ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈဆိုငးရာ စျပးစျခဲ္ကးမ္ာ့ကုိ သုဵ့သပးရာတျငး ေအာကးပါအေ်ခခဵစညး့မ္ဥး့မ္ာ့ကို 
လိုကးနာသျာ့မညး်ဖစးသညး - 

 အသကးရြငးက္နးရစးသူ ဗဟို်ပဳခ္ဥး့ကပးနညး့တစးခု၏ အေရ့ပါမႈကို သိရြိလကးခဵထာ့်ခငး့။  
 မသနးစျမး့သူမ္ာ့၏ အသဵမ္ာ့ကုိ နာ့ေထာငးေပ့ၿပီ့ တနးဖုိ့ထာ့်ခငး့။ 
 ႏုိငးငဵတကာႏြငံး ေဒသတျငး့အသိအမြတး်ပဳ လူ႔အချငံးအေရ့ ်ပ႒ာနး့ခ္ကးမ္ာ့တျငး ပါဝငးသညံးအတိုငး့ ႏုိငးငဵတကာ 

အသိအမြတး်ပဳ လူ႔အချငံးအေရ့စဵႏႈနး့မ္ာ့အရ ဤမူဝါဒ်ဖငံး ကာကျယးေပ့ထာ့သညံး လူ႔အချငံးအေရ့မ္ာ့ကို 
အေလ့ထာ့ရနး DRF       ႒                                   

 နစးနာသူ/      ငးက္နးရစးသူအာ့ ေလ့စာ့မႈ်ဖငံး ဆကးဆဵၿပီ့ ၎တို႔အာ့ ်ပညံးစုဵက္ယး်ပနး႔ေသာ 
အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ပဵံပို့ေပ့လ္ကး ၎တုိ႔အာ့ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္မြတးရာတျငး ပါဝငးေစ်ခငး့။  

 ယဥးေက့္မႈအရ အကဲဆတးေသာပဵုစဵမ္ာ့်ဖငးံ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကး ်ခငး့မြ အကာအကျယးေပ့ၿပီ့ အႏၱရာယး်ဖစးေစသညံး 
လုပးရပးမ္ာ့ကုိ လ္စးလ္ဴမရႈ်ခငး့။ 

 အလုပးသမာ့/                                 /                                                           
                                    ႔                                                         
                                        း့ပါ့မႈတို႔သညး ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈအႏၱရာယးကုိ ပို၍်ဖစးေစႏိုငးသညး 
ဟူသညးံ အခ္ကးတုိ႔ကို သိရြိလကးခဵထာ့်ခငး့။  



မသနးစျမး့ အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆုိငးရာ ရနးပဵုေငျအဖျဲ႔အစညး့ 

2020 ခုႏြစး ဇူလုိငးလတျငး မျမး့မဵထာ့ပါသညး ေနာကးထပး မျမး့မဵ်ပငးဆငး်ခငး့ 2023 ခုႏြစး။ 3 

 DRF                                                                                          
                                                           ်ဖစးေပၐႏိုငးသညံး အလာ့အလာကုိ 
တုိ့ေစႏိုငးေၾကာငး့ကိုလညး့ ထပးမဵမြတးသာ့ထာ့ပါ။  

စို့ရိမးပူပငးမႈမ္ာ့အာ့ သတငး့ေပ့ပုိ႔ရနး လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ 
သတငး့ေပ့ပို႔မႈမ္ာ့ကုိ DRF ဒုတိယညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့၊ အမႈေဆာငးညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ႏြငံး အမႈေဆာငးေကားမတီဘုတးအဖျဲ႔တို႔ထဵ 
တစးစုတစညး့ တငးသျငး့သငံးသညး။ သတငး့ေပ့ပို႔မႈအာ့လဵု့ကုိ သတိ်ပဳမိၿပီ့ 24 နာရီအတျငး့ ်ပဳလုပးရနး ကၽျႏုးပးတို႔မြ 
တုိကးတျနး့ထာ့ေသားလညး့ တရာ့ဝငးတုိငးၾကာ့မႈတစးခု ်ပဳလုပးရနးအတျကး ေနာကးဆဵု့သတးမြတးရကးမရြိပါ။ 
တာ့်မစးထာ့သညံး အ်ပဳအမူတစးခုက္ဴ့လျနးခဲံသညးဟု စျပးစျေဲ်ပာဆုိထာ့သညံး ်ဖစးရပး(မ္ာ့) ်ဖစးပျာ့ၿပီ့ေနာကး 
ေဖားထုတးခဲံသညံးတုိငးၾကာ့သူအေန်ဖငံး တတးႏုိငးသမြ္အေစာဆုဵ့ သတငး့ေပ့ပုိ႔မႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးရနး ေလ့ေလ့နကးနကး 
တိုကးတျနး့ပါသညး။ အမညးမေဖား်ပ်ခငး့ႏြငးံ အခ္ိနးၾကာ်မငံးသျာ့်ခငး့တို႔သညး ထိေရာကးေသာစုဵစမး့စစးေဆ့ မႈႏြငံး 
ေ်ဖရြငး့မႈတစးခု်ပဳလုပးရနး အခကးအခဲမ္ာ့ ်ဖစးေပၐလာႏုိငး သညး။ သတငး့ေပ့ပုိ႔မႈမ္ာ့ကုိ အမႈေဆာငးညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့၊ 
ဒုတိယညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ႏြငးံ အမႈေဆာငးေကားမတီတို႔ ေစာငံးၾကညံးသညံး concerns@disabilityrightsfund.org သို႔ 
ေပ့ပုိ႔ႏိုငးပါသညး။ သတငး့ေပ့ပို႔မႈမ္ာ့ကုိလညး့ အမႈေဆာငးေကားမတီ တစးခုတညး့ ေစာငံးၾကညံးသညံး 
compliance@disabilityrightsfund.org  သို႔ ေပ့ပို႔ႏိုငးပါသညး။ 
 
သတငး့ေပ့ပို႔  မ္ာ့သညး - ်ပႆနာ၏ သေဘာသဘာဝ၊ သငးကိုယးတိုငး ်မငးေတျ႔ သို႔မဟုတး ႀကဵဳေတျ႔ခဲံရသညးံ သို႔မဟုတး 
သငံးအာ့ ဖျငံးဟေ်ပာ်ပထာ့ေသာ အ်ဖစးအပ္ကး၏ အေသ့စိတး အခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငးံ အေထာကးအထာ့တို ႔အေပၐ 
အေလ့ေပ့ရမညး။ သတငး့ေပ့ပို႔သူသညး ဖျငံးဟထုတးေဖားေ်ပာဆုိသညံးအခ္ိနး သုိ႔မဟုတး ်ဖစးရပး်ဖစးပျာ့သညံးအခ္ိနးတျငး 
အဆုိပါပုဂၢိဳလးမြ  ၎၏ကိုယးပိုငးစကာ့လုဵ့မ္ာ့ႏြငံး စကာ့စုမ္ာ့သုဵ့ၿပီ့ ်ဖစးပ္ကးမႈမ္ာ့ကုိ မြတးစုေရ့လ္ကး သုိ ႔မဟုတး 
သငးကိုယးတိုငး ်မငးေတျ႔၊ ႀကဵဳေတျ႔ခဲံရသညးကို မြတးစုေရ့လ္ကး သို႔မဟုတး သငံးအာ့ ဖျငံးဟေ်ပာ်ပထာ့သညးံအတိုငး့ သို႔မဟုတး 
       အာ့်ဖငံး 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 နစးနာသူ၏ ေကာငး့က္ဳိ့အတျကး တာဝနးရြိေသာ မိသာ့စုဝငး သို႔မဟုတး အ်ခာ့ပုဂၢိဳလး။ 
 သတငး့ေပ့ပို႔မႈအာ့ ေရ့သာ့သူ၏လကးမြတးႏြငံး သတငး့ေပ့ပို႔သညးံေန႔စျ။ဲ 

 
DRF ဝနး့ထမး့မ္ာ့မြ သဵသယ်ဖစးဖျယးရာ သို႔မဟုတး စဵုစမး့သိရြိသညံး ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစပးမႈဆိုငးရာ ်ဖစးရပးမ္ာ့ ်ပဳလုပးရာတျငး DRF 
ဒုတိယညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့၊ အမႈေဆာငးညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ ႏြငံး/သုိ႔မဟုတး အမႈေဆာငးေကားမတီတုိ႔မြ ထိုကိစၥကို စဵုစမး့စစးေဆ့ 
သျာ့မညး်ဖစးၿပီ့ အေကာငး့ဆုဵ့ေရ့ယူေဆာငးရျကးခ္ကးအရ ဆဵု့်ဖတးသျာ့မညး်ဖစးသညး။ စဵုစမး့စစးေဆ့မႈမၿပီ့ဆဵု့မီတျငး DRF 
အေန်ဖငံး အလုပးသမာ့ လကးစျစဲာအုပး၊ အစီအစဥးအႀကဵေပ့ လကးစျစဲာအုပး အေမ့အေ်ဖမ္ာ့ (FAQs) သို႔မဟုတး 
ေစတနာံဝနးထမး့/အလုပးသငး အေမ့အေ်ဖမ္ာ့ (FAQs) တျငး ေဖား်ပထာ့သညံး စညး့ကမး့လုိကးနာေရ့ လုပးထဵု့ 
လုပးနညး့မ္ာ့ကုိ လိုကးနာသျာ့ပါမညး။ စျပးစျမဲႈမ္ာ့မြ ်ပႆနာ်ဖစးပျာ့ရာေနရာ တရာ့စီရငးပိုငးချငံး ရြိသညးံနယးေ်မအတျငး့ 
ရာဇဝတးမႈဆိုငးရာ်ပစးမႈတစးခု ်ဖစးေပၐေစပါက ရဲဌာနသို႔ လႊေဲ်ပာငး့ေပ့သျာ့မညး်ဖစးသညး။  
 
 

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


မသနးစျမး့ အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆုိငးရာ ရနးပဵုေငျအဖျဲ႔အစညး့ 

2020 ခုႏြစး ဇူလုိငးလတျငး မျမး့မဵထာ့ပါသညး ေနာကးထပး မျမး့မဵ်ပငးဆငး်ခငး့ 2023 ခုႏြစး။ 4 

 
လြ္ိဳ႕ဝြကးထိနး့သိမး့မႈ 
ဤမူဝါဒ၏ အစိတးအပိုးငး့တစးရပးအေန်ဖငံး ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့သညံး ်ဖစးရပးအာ့လဵု့တျငး လြ္ဳိ႕ဝြကးထိနး့သိမး့မႈ လုိအပးခ္ကးကုိ 
အေလ့ထာ့ရနး မရြိမ်ဖစးလိုအပးသညး။ အခ္ဳိ႕အေ်ခအေနမ္ာ့တျငး လြ္ိဳ႕ဝြကးထိနး့သိမး့မႈမရြိ်ခငး့သညး ပါဝငးပတးသကးသူမ္ာ့၏ 
ဘဝအေပၐ ထိခိုကးနစးနာေစႏိုးငးေသာ အက္ဳိ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ ရြိေစႏိုးငးၿပီ့ သတငး့ေပ့ပို႔သူမ္ာ့အတျကး ဆုိ့႐ျာ့ေသာ 
ေနာကးဆကးတျဲ ်ပႆနာမ္ာ့လညး့ ်ဖစးေစႏိုငးသညး။ 
 
အလြဴရြငးႏြငးံ စညး့ကမး့ထိနး့သိမး့ေရ့အဖျဲ႔သုိ႔ သတငး့ေပ့်ခငး့ 
DRF အေန်ဖငးံ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈဆိုငးရာ စျပးစျမဲႈမ္ာ့၏အေသ့ စိတးအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ အဖျ႔ဲအစညး့ဆိုငးရာ အလြဴရြငးမ္ာ့ 
ႏြငးံ စညး့ကမး့ထိနး့သိမး့ေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့ကံဲသုိ႔ အခ္ိဳ႕်ပငးပအဖျဲ႔ အစညး့မ္ာ့ကို မြ္ေဝေပ့ရနးလိုအပးသညး။ သတငး့ေပ့ပုိ႔မႈမ္ာ့ 
မညးသုိ႔တငး်ပရမညးႏြငးံပတးသကး၍ အကာအကျယးေပ့ေရ့က္ငးံဝတးကုိ ကို့ကာ့ပါ။ 
 
ဆကးစပးေနသညံး စာ႐ျကးစာတမး့မ္ာ့ 
ကေလ့သူငယးကာကျယးေရ့မူဝါဒ 
က္ငံးဝတးဥပေဒသမ္ာ့ 
အလုပးသမာ့ လကးစျစဲာအုပး 
က္ာ့မေရ့ရာ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ 
မေက္နပးမႈဆိုငးရာ မူဝါဒ 
လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ အ်မတးထုတးမႈ၊ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈႏြငံး အေႏြာငံးအယြကးေပ့မႈ (PSEAH) ကာကျယးတာ့ဆီ့ေရ့ မူဝါဒ  
အစီအစဥးအႀကဵေပ့ လကးစျစဲာအုပး အေမ့အေ်ဖမ္ာ့ (FAQs) 
အကာအကျယးေပ့ေရ့က္ငးံဝတး 
ေစတနာံဝနးထမး့/အလုပးသငး အေမ့အေ်ဖမ္ာ့ (FAQs) 
သတငး့ေပ့ပို႔သူ ကာကျယးေပ့ေရ့ မူဝါဒ 

 
 
 


