မသနးစျမး့ အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆိုငးရာ ရနးပဵုေငျအဖျဲ႔အစညး့

လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ အ်မတးထုတးမႈ၊ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈႏြငံး
အေႏြာငံးအယြကးေပ့မႈ (PSEAH) ကာကျယးတာ့ဆီ့ေရ့ မူဝါဒ
မသနးစျမး့သူ အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆိုငးရာ ရနးပဵုေငျအဖျဲ႔အစညး့ (
(
။ DRF

႔

2003

သမဂၢအေထျေထျ အတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး၏ အထူ့အစီအမဵမ္ာ့ႏြငံး ပတးသကးသညံး

တရာ့ဝငး်ပနးတမး့ တျငး ေဖား်ပထာ့သညံး လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ အ်မတးထုတးမႈ၊ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈႏြငံး အေႏြာငံးအယြကးေပ့မႈအာ့
ကာကျယးတာ့ဆီ့ေရ့ႏြငံး ပတးသကးသညံး အဓိကမူဝါဒမ္ာ့ကုိ ေလ့ေလ့နကးနကး ပဵံပို့ေပ့ေနသညံး အက္ဳိ့အ်မတးမယူသညံး
ႏုိငးငဵတကာအသိုကးအဝနး့ႏြငံး ပူ့ေပါငး့ထာ့သညး။ ကၽျႏုးပးတုိ႔အေန်ဖငံး လူတိုငး့သညး လိငးအၾကမး့ဖကးမႈမြ ကငး့ေဝ့ေသာ
ဘဝမ္ာ့တျငး ေနထိင
ု းချငံးရြိရမညးဟု ယုဵၾကညးထာ့ၿပီ့ ေထာကးပဵံေၾက့ရရြိသူမ္ာ့ႏြငံး ထပးဆငံးကနးထ႐ိုကးတာမ္ာ့ပါဝငးသညံး
ကၽျႏုးပးတ႔၏
ို လကးေအာကးခဵမိတးဖကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အ်ပငး DRF
ငးရျကးသာျ ့မညး်ဖစးသညး။ က္ာ့မေရ့ရာ၊
မသနးစျမး့မႈႏြငံး ဖုိမလကၡဏာမ္ာ့ႏြငံး စပးလ္ဥး့သညံး ဘကးေပါငး့စုဵမြ်ပႆနာမ္ာ့အေပၐ ပိုမိုနာ့လညးေစရနး၊ ေပါငး့စပး
ထညံးသင
ျ း့ရနးႏြငံး ေ်ဖရြငး့ရနး ကၽျႏုးပးတို႔၏ သႏၷိ႒ာနးခ္ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ကို ကၽျႏုးပးတို႔၏ က္ာ့မေရ့ရာ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ တျငး
ဆကးလကးရြငး့်ပထာ့ပါသညး။
လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ အ်မတးထုတးမႈ၊ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈႏြငံး အေႏြာငံးအယြကးေပ့မႈ (
(
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“

ဒ”
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႔
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႐

႔

။ DRF
)

႔

1

႔

ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးမညး်ဖစးသညး။

ႏြငံး DRF

႔
႔

႔

(

)

။

DRF

႔အစညး့မ္ာ့ ဤမူဝါဒအာ့ အသုဵ့်ပဳပုဵအတျကး ေအာကးပါက႑ကို ၾကညံးပါ။ တာ့်မစးခ္ကးမ္ာ့ကို
ခ္ဳိ့ေဖာကးသညးဟူေသာ စျပးစခ
ျဲ ္ကးမ္ာ့ကို DRF
။
အဓိပၸါယးဖျငံးဆုိခ္ကးမ္ာ့
1.

လိငးပုိငး့ဆုိငးရာ အ်မတးထုတးမႈ - လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အတျကး ထိခိုကးလျယးမႈ၊ လုပးပိုငးချငံးကာျ ်ခာ့မႈ
သိ႔မ
ု ဟုတး ယုဵၾကညးမႈစသညံး အေနအထာ့တစးခုတစးခုအေပၐ အမြနးတကယး အလျဲသုဵ့စာ့လုပးမႈတစးခုခု သုိ႔မဟုတး
အလျဲသုဵ့စာ့လုပးရနး ႀကိဳ့ပမး့မႈတစးခုခု။ ၎တျငး အ်ခာ့သူတစးဦ့အာ့ လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ ေခါငး့ပုဵ်ဖတး အ်မတး
ထုတးမႈမြ ေငျေၾက့အာ့်ဖငံး၊ လူမႈေရ့အာ့်ဖငံး သို႔မဟုတး ႏုိငးငဵေရ့အာ့်ဖငံး အ်မတးထုတး်ခငး့ ပါဝငးသညး။

2.

လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ - အတငး့အၾကပး်ဖစးေစ၊ မမြ္တေသာ သို႔မဟုတး ႏုိငးထကးစီ့နငး့လုပးေသာ
အေ်ခအေနမ္ာ့တျငး်ဖစးေစ လိငးသဘာဝအာ့်ဖငံး ႐ုပးပိုငး့ဆုိငးရာအရ အမြနးတကယး က္ဴ့လျနးမႈ သုိ႔မဟုတး
က္ဴ့လျနးရနးၿခိမး့ေ်ခာကးမႈ။ ၎တျငး ေအာကးပါတို႔သာမကဘဲ အ်ခာ့လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ က္ဴ့လျနးမႈမ္ာ့ပါဝငးသညး (

အၾကပးေစခိုငး့ရနး

ႀကိဳ့ပမး့မႈအပါအဝငး)
1

ဝနးထမး့မ္ာ့ဆုိသညးမြာ DRF
႔

႔

်ပညးဆငးတညး့်ဖတးသညးံ ဗာ့ရြငး့ -

(

႔

႔

DRF
DRF

။

။

2023။

မသနးစျမး့ အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆိုငးရာ ရနးပဵုေငျအဖျဲ႔အစညး့

)။
ငးခ္ကးအာ့လုဵ့ကို လိငးပိုငး့ဆုိငးရာအရ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈဟု
သတးမြတးသညး။
3.

လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ အေႏြာငံးအယြကးေပ့မႈ - က္ဳိ့ေၾကာငး့ဆငး်ခငးႏုိငးသညံးလူတစးဦ့က ေႏြာငံးယြကးခဵရသူသညး
ေစားကာ့ခဵရသညး၊ အရြကးချခ
ဲ ဵရသညး သို႔မဟုတး ရနးစခဵရသညးဟု ်ဖစးႏုိငးေ်ခကို ေမြ္ားလငံးထာ့ရမညံး
်ဖစးရပးအာ့လုဵ့ႏြငံးဆကးစပးသညံးအေ်ခအေနမ္ာ့တျငး လူတစးဦ့သညး မလုိလာ့ဘဲ လိငးပိုငး့ဆုိငးရာအရ ခ္ဥး့ကပးမႈ
သိ႔မ
ု ဟုတး မလိုလာ့ဘဲ လိငးပိုငး့ဆုိငးရာဆႏၵအာ့ ေတာငး့ဆုိမႈ်ပဳလုပးလြ္ငး သို႔မဟုတး လိငးသဘာဝအရ
မလိုလာ့ေသာ အ်ခာ့အ်ပဳအမူတစးခုခုတင
ျ း ပါဝငးခိုငး့လြ္ငး လူတစးဦ့သညး အ်ခာ့သူတစးဦ့အာ့ လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ
ေႏြာငံးယြကး်ခငး့်ဖစးသညး။ လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ အေႏြာငံးအယြကးေပ့မႈသညး ပုဵစဵအမ္ဳိ့မ္ဳိ့်ဖငံး ရြိႏုိငးပါသညး။ ၎သညး
သိသာထငးရြာ့သညံးပုဵစဵ်ဖငံး်ဖစးေစ၊ သျယးဝုိကးသညံးပုဵစဵ်ဖငံး်ဖစးေစ၊ ႐ုပးပိုငး့ဆုိငးရာအရ်ဖစးေစ၊ ႏႈတး်ဖငံး်ဖစးေစ၊
ထပးတလဲလဲ်ဖစးေစ၊ တစးႀကိမးတညး့်ဖစးေစ၊ မညးသညံးလိငးရြိသူမြ မညးသညံးလိငးရြိသူတစးဦ့အာ့
က္ဴ့လျနးသညး်ဖစးေစ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ရြိႏုိငးသညး။ လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ အေႏြာငးံအယြကးေပ့်ခငး့ကို အက္ဳိ့ခဵစာ့ချငံးရြိသူမ္ာ့၊
ရပးရျာအသိုကးအဝနး့အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့၊ ႏုိငးငဵသာ့မ္ာ့သာမက ဝနးထမး့မ္ာ့လညး့ က္ဴ့လျနးႏုိငးပါသညး။ ၎တျငး
လုပးငနး့ချငးအတျငး့ အေႏြာငံးအယြကးေပ့သညံး အ်ပဳအမူသညး အလုပးလုပးကိုငးရာတျငး အေ်ခအေနတစးခု်ဖစးေစၿပီ့
သု႔ိမဟုတး က္ဴ့လျနးရနးစေသာ၊ ရနးလုိေသာ သို႔မဟုတး ေစားကာ့ေသာ ပတးဝနး့က္ငးတစးခုကို ်ဖစးေစသညး။

4.

လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ မဖျယးမရာ်ပဳမူ်ခငး့ - ဤမူဝါဒ၏ ရညးရျယးခ္ကးအတျကး ၎သညး အထကးတင
ျ း ေဖား်ပထာ့သညံး
အတိုငး့ လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ အ်မတးထုတးမႈ၊ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ သို႔မဟုတး အေႏြာငံးအယြကးေပ့်ခငး့စသညံး
အ်ပဳအမူမ္ာ့ကို ရညးညႊနး့သညး။ လိငးပိုငး့ဆိုငးရာ မဖျယးမရာ်ပဳမႈ်ခငး့တျငး အႏုိငးက္ငးံဗိုလးက္်ခငး့ ပါဝငးႏုိငးသညး။
လိငးပိုငး့ဆုင
ိ းရာ အေႏြာငံးအယြကးေပ့မႈကုိ လူကုိယးတုိငး်ဖစးေစ၊ အေဝ့မြ်ဖစးေစ ်ပဳလုပးႏုိငးၿပီ့ ဖုနး့်ဖငံး၊ အီ့ေမ့လး
သိ႔မ
ု ဟုတး လူမႈမီဒီယာမ္ာ့မြတစးဆငံးအပါအဝငး ၎တုိ႔သာမကဘဲ အ်ခာ့နညး့လမး့မ္ာ့်ဖငံးလညး့
်ပဳလုပးႏုိငးပါသညး။

ကၽျႏးုပးတ႔၏
ို သႏၷ႒
ိ ာနး
လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ မဖျယးမရာ်ပဳမူေၾကာငး့ စျပးစခ
ျဲ ္ကးမ္ာ့အာ့လုဵ့ကို DRF
။

စုဵစမး့စစးေဆ့်ခငး့ႏြငံး အေရ့ယူေဆာငးရျကးရနးအတျကး အေ်ခခဵစညး့မ္ဥး့မ္ာ့
ကၽျႏုးပးတ႔သ
ို ညး SEAH ပးစခ
ျဲ ္ကးမ္ာ့ကို သုဵ့သပးရာတျငး ေအာကးပါအေ်ခခဵစညး့မ္ဥး့မ္ာ့ကုိ လိုကးနာသျာ့မညး်ဖစးသညး 

အသကးရြငးက္နးရစးသူ ဗဟို်ပဳခ္ဥး့ကပးနညး့တစးခု၏ အေရ့ပါမႈကို သိရြိလကးခဵထာ့်ခငး့။



မသနးစျမး့သူမ္ာ့၏ အသဵမ္ာ့ကို နာ့ေထာငးေပ့ၿပီ့ တနးဖုိ့ထာ့်ခငး့။



ႏုိငးငဵတကာႏြငံး ေဒသတျငး့အသိအမြတး်ပဳ လူ႔အချငံးအေရ့ ်ပ႒ာနး့ခ္ကးမ္ာ့တျငး ပါဝငးသညံးအတိုငး့ ႏုိငးငဵတကာ
အသိအမြတး်ပဳ လူ႔အချငံးအေရ့စဵႏႈနး့မ္ာ့အရ ဤမူဝါဒ်ဖငံး ကာကျယးေပ့ထာ့သညံး လူ႔အချငံးအေရ့မ္ာ့ကုိ
အေလ့ထာ့ရနး DRF



နစးနာသူ/

႒

။

ရြငးက္နးရစးသူအာ့ ေလ့စာ့မႈ်ဖငံး ဆကးဆဵၿပီ့ ၎တို႔အာ့ ်ပညံးစုဵက္ယး်ပနး႔ေသာ

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ပဵံပို့ေပ့လ္ကး ၎တို႔အာ့ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္မြတးရာတျငး ပါဝငးေစ်ခငး့။


SEAH



အလုပးသမာ့/

ငံး အသုဵ့ခ္်ခငး့။
/
SEAH
႔

်ပညးဆငးတညး့်ဖတးသညးံ ဗာ့ရြငး့ -

။

။

2023။

မသနးစျမး့ အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆိုငးရာ ရနးပဵုေငျအဖျဲ႔အစညး့



DRF
SEAH
ထပးမဵမြတးသာ့ထာ့ပါ။

အာ့ထုတးႀကိဳ့ပမး့မႈအတျကး အဆငံးမ္ာ့
ကၽျႏုးပးတ႔၏
ို အာ့ထုတးႀကိဳ့ပမး့မႈကို ်ဖညးံဆညး့ေပ့ရနးအတျကး DRF
႔


႔
-

ကၽျႏုးပးတ႔၏
ို လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့အတျငး့ ်ဖစးေပၐလာသညံး လိငးပိုးငး့ဆုိငးရာ မေလ္ားမကနး်ပဳမူမႈမ္ာ့အာ့
ကာကျယးရနးႏြငံး တုဵ႔်ပနးေ်ဖရြငး့ရနးအတျကး ထိေရာကးမႈကို ေစာငံးၾကညံးရနး၊ တုိ့တကးမႈကို အစီရငးခဵရနးႏြငံး
ႀကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့ကို တုိ့်မြငးံရနးအတျကး PSEAH

းမႈမ္ာ့၊ မူဝါဒမ္ာ့ႏြငံး လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ကုိ

စီမဵႀကီ့ၾကပးရနး ဒုညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့အာ့ တာဝနးခေ
ျဲ ဝေပ့်ခငး့။


ဒုတိယညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့သညး ပုဵမြနးစီမဵႀကီ့ၾကပးမႈမြတစးဆငံး စုိ့ရိမးပူပငးမႈမ္ာ့၊ ်ပႆနာမ္ာ့ သို ႔မဟုတး
တို့တကးမႈမ္ာ့ကုိ အမႈေဆာငးညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့အာ့ တငး်ပသျာ့မညး်ဖစးၿပီ့ ၎က ဘုတးအဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့ႏြငံး DRF
႔
။
႔

္ာ့ သိ႔မ
ု ဟုတး တုိ့တကးမႈမ္ာ့ကို သငံးေလ္ားသလုိ

တငး်ပရမညး်ဖစးသညး။


DRF

DRF
။

ကးပါတိ႔ုအနကးမြ

တစးဦ့ သိ႔မ
ု ဟုတး တစးဦ့ထကးမကေသာပုဂၢိဳလးမ္ာ့မြ ်ပဳလုပးသာျ ့မညး်ဖစးသညး ႔ DRF
။

ုငးရာ အလုပးသမာ့ႏြငံး/

႔

။


စုဵစမး့စစးေဆ့မႈမြ ေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့အတိုငး့ သငံးေလ္ားသလို အေရ့ယူေဆာငးရျကးၿပီ့ မူဝါဒႏြငံးက္ငံးထုဵ့မ္ာ့
တို့တကးေစရနးအတျကး ေလံလာသိရြိခဲံေသာ သငးခနး့စာမ္ာ့ကို အသုဵ့်ပဳပါ။



၎တိ႔အ
ု နီ့ရြိ လူမ္ာ့အေပၐ လကးမခဵႏုိငးသညံး အႏၱရာယးတစးခု ်ပဳလုပးသညးံမညးသူကိုမဆို သိလ္ကးႏြငးံ
ခနး႔ထာ့်ခငး့မ်ပဳပါႏြငံး။



ေဒသတျငး့ဥပေဒလိုအပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငံးကိုကးညီသညံး ရာဇဝတးမႈေနာကးေၾကာငး့စစးေဆ့မႈမ္ာ့၊ သတးမြတးထာ့သညံး
အငးတာဗ္ဴ့ေမ့ချနး့မ္ာ့ႏြငံး ႏႈတး်ဖငံးကို့ကာ့စစးေဆ့မႈမ္ာ့ အပါအဝငး ဝနးထမး့မ္ာ့အာ့လုဵ့အတျကး ထိေရာကးေသာ
ဝနးထမး့ခနး႔အပးေရ့ႏြငံး စစးေဆ့်ခငး့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို အသုဵ့်ပဳပါသညး။



ဝနးထမး့မ္ာ့အာ့လုဵ့သညး အလုပးခနး႔အပးခ္ိနးတင
ျ း ေအာကးတျငးေဖား်ပထာ့ေသာ ဆကးစပးမူဝါဒမ္ာ့ႏြငံးအတူ
PSEAH



႔

နး လိုအပးသညး။

ဝနးထမး့မ္ာ့အာ့လုဵ့ အလုပးခနး႔ထာ့ခ္ိနးအ်ပငး ႏြစးစဥး (

)

။


DRF

PSEAH
။



နစးနာသူ သိ႔မ
ု ဟုတး လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ အ်မတးထုတးခဵရမႈ၊ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈႏြငံး အေႏြာငံးအယြကး်ပဳခဵရသညံး
အေ်ခအေနမ္ာ့ေၾကာငံး နစးနာခဲံသညံး သို႔မဟုတး ထိခိုကးခဲံရသညံး DRF
။



DRF

႔

(
။

်ပညးဆငးတညး့်ဖတးသညးံ ဗာ့ရြငး့ -

။

2023။

)

မသနးစျမး့ အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆိုငးရာ ရနးပဵုေငျအဖျဲ႔အစညး့

ဤသႏၷိဌာနးခ္ေဆာငးရျကးမႈကို ်ဖညးံဆညး့ေပ့ရနးအတျကး DRF

႔

ိုလညး့ လုပးေဆာငးလ္ကးရြိပါသညး သို႔မဟုတး လုပးေဆာငးသာျ ့မညး်ဖစးသညး 

စာခ္ဳပးမ္ာ့ႏြငံး ေထာကးပဵံေၾက့သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့တျငး PSEAH



DRF

႔

။
PSEAH

း့်မစးမ္ာ့ေပ့သညး။


လကးေအာကးခဵမိတးဖကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အာ့လုဵ့ လုဵေလာကးေသာ PSEAH
။

႔

႔

။


DRF

စာငံးၾကညံးစစးေဆ့ေရ့ အာ့ထုတးမႈမ္ာ့ႏြငံး ေထာကးပဵံေၾက့ႏြငံး

စာခ္ဳပးသေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့၊ ေထာကးပဵံေၾက့ေလြ္ာကးထာ့်ခငး့ သို႔မဟုတး ရယူ်ခငး့ သုဵ့သပးခ္ကး၊
ေထာကးပဵံေၾက့အာ့ ေစာငံးၾကညံးစစးေဆ့်ခငး့ႏြငံး စီမဵကပ
ျ းက်ဲ ခငး့ႏြငံး သတငး့ေပ့ပို ႔ေရ့လုိအပးခ္ကးမ္ာ့အပါအဝငး
ကၽျႏုးပးတ႔၏
ို လကးေအာကးခဵအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငံး ဆကးဆဵေရ့အာ့လုဵ့တျငး PSEAH


လကးေအာကးခဵအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့တျငး PSEAH

/

။

႔

။
မြအၿမဲစစးေဆ့ေဆာငးရျကးရမညး။


ကၽျႏုးပးတ႔သ
ို ညး မညးသညံးစျပးစမ
ျဲ ႈ သို႔မဟုတး ်ဖစးရပးကိုမဆုိ ႏြစးရကးအတျငး့ႏြငံး မညးသညံးမူဝါဒခ္ဳိ့ေဖာကးမႈကုိမဆုိ
ငါ့ရကးအတျငး့ သတငး့ေပ့ပို႔မညးဟု ခိုငးခိုငးမာမာ ေမြ္ားလငံးထာ့ေၾကာငး့ ရြငး့လငး့ေအာငးအသိေပ့ထာ့ပါ
(

႔

္ာ့ႏြငံး အ်ခာ့်ပငးပလႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးသူမ္ာ့အတျကး သတငး့ေပ့ပို႔မႈ

လုပးထုဵ့လုပးနညး့”


)။

DRF

႔
DRF
။

တရာ့စီရငးပိုငးချငံးနယးပယးႏြငံး

သငံးေလ္ားသညံးအတိုငး့ နစးနာသူ၊ အသကးရြငးက္နးရစးသူႏြငံး သတငး့ေပ့တိုငးၾကာ့သူ၏ ဆႏၵမ္ာ့ႏြငံးကိုကးညီပါက
ေဒသခဵဥပေဒစို့မုိ့ေရ့အာဏာပိုငးအဖျဲ႔ထဵ လႊဲေ်ပာငး့မႈတစးခု ်ပဳလုပးႏုိငးသညး။


စုဵစမး့စစးေဆ့မႈမြ ေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့အတိုငး့ အေရ့ယူေဆာငးရျကးၿပီ့ မူဝါဒႏြငံးက္ငံးထုဵ့မ္ာ့ တို့တကးေစရနးအတျကး
ေလံလာသိရြိခဲံေသာ သငးခနး့စာမ္ာ့ကို အသုဵ့်ပဳ်ခငး့။



စျပးစမ
ျဲ ႈမ္ာ့ေပၐေပါကးပါက ရနးပုဵေငျအသစးတစးခုခု ခ္ထာ့ေပ့်ခငး့မ်ပဳမီ သို႔မဟုတး စာခ္ဳပးသစးတစးခုခုအၿပီ့သတး
ခ္ဳပးဆုိ်ခငး့မ်ပဳမီ အဆုိပါလကးေအာကးခဵ မိတးဖကးအဖျဲ႔အစညး့သညး က္ဴ့လျနးသညးဟုစျပးစခ
ျဲ ဵရသူအာ့ သတငး့ပို႔
အ်ပစးေပ့ရနး DRF PSEAH

႔

႔

ါဒႏြငံးအညီ ေဆာငးရျကးၿပီ့ခဲံ်ခငး့ သို႔မဟုတး

ေဆာငးရျကးေန်ခငး့ရြိမရြိ သို႔မဟုတး လုဵေလာကးေသာ မူဝါဒတစးခုအဆငးသငံးသတးမြတးထာ့ၿပီ့ ၎ကို
လုိကးနာ်ခငး့ရြိမရြိ အတညး်ပဳပါ။


DRF

႔

DRF PSEAH

႔

့မရြိဟု ဆုဵ့်ဖတးပါက DRF
႔

႐

႔
႔

။

DRF

။

အဖျ႔အ
ဲ စညး့တျငး့ တိုငးၾကာ့ေရ့လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့
တာ့်မစးထာ့သညံး အ်ပဳအမူတစးခု၏ နစးနာသူမ္ာ့အ်ဖစး ယုဵၾကညးထာ့ေသာ DRF
႔

။

ပထာ့ေသာလုပးငနး့စဥးမ္ာ့မြာ မ်ဖစးမေနလုပးေဆာငးရမညးမဟုတးသကဲံသုိ႔ ဦ့စာ့ေပ့လုပးေဆာငးရမညးဟုလညး့
သတးမြတးမထာ့ပါ။ ်ဖစးရပးအာ့ ရို့ရို့နညး့လမး့်ဖငံးေ်ဖရြငး့ရနး ႀကိဳ့စာ့မႈ မေအာငး်မငး်ခငး့သညး တရာ့ဝငးသတငး့ေပ့ပို ႔်ခငး့ကို
ပိတးပငးမညးမဟုတးပါ။

်ပညးဆငးတညး့်ဖတးသညးံ ဗာ့ရြငး့ -

။

2023။

မသနးစျမး့ အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆိုငးရာ ရနးပဵုေငျအဖျဲ႔အစညး့

လုပးငနး့စျမး့ေဆာငးရညး၊ အ်ပဳအမူ သိ႔မ
ု ဟုတး ႀကီ့ၾကပးေရ့မြဴ့ဆကးဆဵေရ့ႏြငးံသကးဆိုငးသညံး အေၾကာငး့အရာမ္ာ့တျငး
သေဘာထာ့ကျလ
ဲ ျဲ်ခငး့၊ ဆုဵ့မ်ခငး့၊ ေဝဖနး်ခငး့ သို႔မဟုတး အလာ့တူေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့ကုိ ဤမူဝါဒအဓိပၸါယးဖျငံးခ္ကးတျငး
ပုဵမြနးအာ့်ဖငံး လိငးပိုငး့ဆိုငးရာ မဖျယးမရာ်ပဳမူမႈဟု သတးမြတးမညးမဟုတးပါ။ ဤမူဝါဒတျငး မပါဝငးသညးံ ်ပဳမူ
လုပးေဆာငးမႈအတျကး DRF

။

အဖျ႔အ
ဲ စညး့တျငး့ ရို့ရို့တိုငးၾကာ့ေရ့လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့

စျပးစခ
ျဲ ဵက္ဴ့လျနးသူနာ့ ခ္ဥး့ကပး်ခငး့ - က္ဴ့လျနးခဵရသူမ္ာ့အေန်ဖငံး မိမိတို႔သေဘာဆႏၵအေလ္ာကး ထိုသုိ႔်ပဳမူရနး
သကးေသာငးံသကးသာရြိသညးဟု ခဵစာ့ရပါက စျပးစခ
ျဲ ဵက္ဴ့လျနးသူနာ့သို႔ တုိကး႐ိုကးခ္ဥး့ကပးၿပီ့ စျပးစထ
ျဲ ာ့သညံး အ်ပဳအမူအာ့
ရပးတနး႔ရနး ေတာငး့ဆုိပါ။

အုပးခ္ဳပးေရ့ပိုငး့အရ ၾကာ့ဝငးဖ္နးေ်ဖ်ခငး့ - က္ဴ့လျနးခဵရသူမ္ာ့အေန်ဖငံး အေ်ခအေနေပ့ၿပီ့ ထိုသို႔်ပဳမူရနး
သကးေသာငးံသကးသာရြိသညးဟု ခဵစာ့ရပါက မိမိတို႔၏ ႀကီ့ၾကပးေရ့မြဴ့ထဵ ်ပႆနာကို တငး်ပႏုိငးသညး။
မနးေနဂ္ာမ္ာ့အေန်ဖငံး လြ္ဳိ႕ဝြကးအႀကဵဥာဏး၊ အကူအညီ သုိ႔မဟုတး ဤမူဝါဒအရ အ်ခာ့ေရျ့ခ္ယးစရာမ္ာ့ႏြငံး စပးလ္ဥး့၍
သုိသုိသိပးသိပး ဘကးမလိုကးဘဲ အခ္ိနးႏြငံးတေ်ပ့ညီ အႀကဵဥာဏးမ္ာ့၊ လူ႔အရငး့အ်မစးအကူအညီႏြငံး/
ာ့ကုိ ေပ့ၿပီ့ အႀကီ့တနး့အုပးခ္ဳပးသူမ္ာ့ သိရြိေစရနး ဒုညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ႏြငံး/
႔

႔
႒

။

႔

႔

။
ဦ့သညး အေၾကာငး့တစးခုခုေၾကာငံး ဤက႑ကို

ေဆာငးရျကးႏုိငး်ခငး့မရြိပါက အ်ခာ့ေရျ့ခ္ယးစရာ အစီအမဵမ္ာ့အတျကး မနးေနဂ္ာသညး ဒုညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ ႏြငံး/

႔

။
အဖျ႔အ
ဲ စညး့တျငး့ တရာ့ဝငး တိုငးၾကာ့ေရ့လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့
DRF

မ္ာ့သညး တာ့်မစးထာ့ေသာ အ်ပဳအမူႏြငံးပတးသကး၍ တရာ့ဝငးတိုငးၾကာ့ခ္ကးတစးခု ်ပဳလုပးႏုိငးသညး။

သတငး့ေပ့ပို႔မႈမ္ာ့ကို DRF
႔

/
။

႔

႔

႔

ီ့ 24

႔
။

(

)

သမြ္အေစာဆုဵ့ သတငး့ေပ့ပို႔မႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးရနး ေလ့ေလ့နကးနကး တိုကးတန
ျ း့ပါသညး။ အေၾကာငး့မြာ
အမညးမေဖား်ပ်ခငး့ႏြငံး အခ္ိနးၾကာ်မငံးသာျ ့်ခငး့တို႔သညး ထိေရာကးေသာ စုဵစမး့စစးေဆ့မႈႏြငံး ေ်ဖရြငး့နညး့တစးခုရရြိရနး
အခကးအခဲမ္ာ့ ရြိႏုိငးေသာေၾကာငံး်ဖစးသညး။
လူတစးဦ့တစးေယာကးမြ သဵသယ်ဖစးဖျယးရာ သို႔မဟုတး စဵုစမး့ စစးေဆ့၍သိရြိရေသာ လိငးပိုငး့ဆိုငးရာ မဖျယးမရာ်ပဳမူမႈတစးခုခု
်ပဳလုပးခဲံပါက DRF

/

႔

႔

းရျကး ခ္ကးအရ ဆဵု့်ဖတးသျာ့မညး်ဖစးသညး။
စဵုစမး့စစးေဆ့မႈ ၿပီ့ဆုဵ့သညးအထိ DRF

/

(

႔
႐

။

နာ်ဖစးပျာ့ရာေနရာ တရာ့စီရငးပိုငးချငံး ရြိသညးံနယးေ်မအတျငး့ ရာဇဝတးမႈဆိုငးရာ်ပစးမႈတစးခု
်ဖစးေပၐေစပါက ရဲဌာနသုိ႔ လႊေ
ဲ ်ပာငး့ေပ့သျာ့မညး်ဖစးသညး။
လကးေအာကးခဵမိတးဖကးအဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့ႏြငံး အ်ခာ့်ပငးပလႈပးရြာ့သူမ္ာ့အတျကး သတငး့ေပ့ပိ႔ေ
ု ရ့ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့
လကးေအာကးခဵမိတးဖကးအဖျဲ႔အစညး့တုိငး့သညး DRF PSEAH

DRF PSEAH

PSEAH

်ပညးဆငးတညး့်ဖတးသညးံ ဗာ့ရြငး့ -

႔

။

2023။

မသနးစျမး့ အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆိုငးရာ ရနးပဵုေငျအဖျဲ႔အစညး့

႔

။ လကးေအာကးခဵမိတးဖကး

အဖျ႔အ
ဲ စညး့တစးဖျ႔သ
ဲ ညး မညးသညံး စျပးစမ
ျဲ ႈမ္ာ့ သို႔မဟုတး အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့ကိုမဆို DRF

႔

။
လကးေအာကးခဵမိတးဖကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ သို႔မဟုတး အ်ခာ့်ပငးပေဆာငးရျကးသူမ္ာ့ထဵမြ တိုငးၾကာ့ခ္ကး သတငး့ေပ့ပို႔မႈမ္ာ့
သညး -

နာ၏ သေဘာသဘာဝႏြငံး ်မငးေတျ႔ရသညံးအတိုငး့ သို႔မဟုတး ၎တိ႔က
ု ို ဖျငံးဟထုတးေဖားသညံးအတိုငး့

်ဖစးရပး၏အေသ့စိတးအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို အေလ့ေပ့ရမညး။ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ သို႔မဟုတး ေခါငး့ပုဵ်ဖတးအ်မတးထုတးမႈႏြငံး
ပတးသကး၍ တစးဦ့ခ္ငး့သတငး့ေပ့ပို႔ခ္ကးမ္ာ့သညး DRF

ေရ့ မူဝါဒကုိ လုိကးနာရမညး။

သတငး့ေပ့ပို႔သူသညး ဖျငံးဟထုတးေဖားသညံး သုိ႔မဟုတး ်ဖစးရပး်ဖစးပျာ့သညံးအခ္ိနးတင
ျ း အဆုိပါပုဂၢိဳလး သုဵ့ႏႈနး့
ေ်ပာ်ပသျာ့သညံး ကိုယးပိုငးစကာ့လုဵ့မ္ာ့ႏြငံး စကာ့စုမ္ာ့ကုိ မြတးသာ့လ္ကး သုိ႔မဟုတး ်မငးေတျ႔ခဲံရသညးကို မြတးသာ့လ္ကး
မြတးစုမ္ာ့မြတးသာ့ထာ့သငံးသညး။ သတငး့ေပ့ပို႔မႈမ္ာ့ကို အမႈေဆာငးညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့၊ ဒုတိယညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ႏြငံး
အမႈေဆာငးေကားမတီ ဘုတးအဖျဲ႔တ႔ိုမြ ေစာငံးၾကညံးစစးေဆ့မညးံ concerns@disabilityrightsfund.org သိ႔ု ေပ့ပို႔ႏုိငးသညး။
သတငး့ေပ့ပို႔မႈမ္ာ့ကို အမႈေဆာငးေကားမတီတစးခုတညး့မြသာ ေစာငံးၾကညံးသညံးcompliance@disabilityrightsfund.org
သု႔လ
ိ ညး့ ေပ့ပို႔ႏုိငးပါသညး။

သတငး့ေပ့ပို႔မႈတင
ျ း ေအာကးပါတို႔ကံသ
ဲ ႔ုိ အေသ့စိတးအခ္ကးအလကးမ္ာ့ ထညံးသင
ျ း့ႏုိငးသညး 

စျပးစထ
ျဲ ာ့ေသာ နစးနာသူအမညး။



စျပးစထ
ျဲ ာ့ေသာ နစးနာသူ၏ လိပးစာႏြငံး/



သဵသယ်ဖစးဖျယးရာ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးသူအမညး။



်ဖစးရပး်ဖစးပျာ့သညံး ေန႔ရကး/



စျပးစထ
ျဲ ာ့သညံး ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ အမ္ဳိ့အစာ့။



သတငး့ေပ့ပို႔သူ၏ ေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့၊ စျပးစခ
ျဲ ဵနစးနာသူ၏ ထျကးဆုိခ္ကးမ္ာ့။



စျပးစထ
ျဲ ာ့သညံး ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈကို သိရြိသူအ်ခာ့ပုဂၢိဳလးမ္ာ့။



သကးဆိုငးပါက စျပးစခ
ျဲ ဵနစးနာသူ၏အက္ဳိ့အတျကး တာဝနးရြိသညံး မိသာ့စုဝငး သို႔မဟုတး အ်ခာ့သူတစးဦ့။



သတငး့ပို႔သူ အမညး။



သတငး့ေပ့ပို႔မႈအာ့ ေရ့သာ့သူ၏လကးမြတးႏြငံး သတငး့ေပ့ပို႔သညးံေန႔စ။ျဲ



အ်ဖစးအပ္ကးတစးခုကို ဖျငံးဟထုတးေဖားလ္ကး ကေလ့တစးဦ့ေရြ႕တျငး မြတးစုမမြတးပါႏြငံး။

႔

။
ာ့ရာေနရာ အပါအဝငး ်ဖစးရပးအခ္ကးအလကးမ္ာ့။

လူတစးဦ့တစးေယာကးမြ သဵသယ်ဖစးဖျယးရာ သို႔မဟုတး စဵုစမး့ စစးေဆ့၍သိရြိရေသာ လိငးပိုငး့ဆိုငးရာ မဖျယးမရာ်ပဳမူမႈတစးခုခု
်ပဳလုပးခဲံပါက DRF

/

႔

ု့ေရ့ယူေဆာငးရျကး ခ္ကးအရ ဆဵု့်ဖတးသျာ့မညး်ဖစးသညး။

အတျငး့ေရ့လြ္ဳိ႕ဝြကးထာ့ရြိမႈ
ဤမူဝါဒ၏အစိတးအပိုငး့တစးရပးအ်ဖစး ဆကးစပးေနေသာ ကိစၥရပးအာ့လုဵ့တျငး လိငးပိုငး့ဆုိငးရာမဖျယးမရာ်ပဳမူခဵခဲံရသညးံ
နစးနာသူမ္ာ့/

သတငး့ေပ့ပို႔ေသာအ်ခာ့သူမ္ာ့၏

ေဘ့ကငး့လုဵၿခဳဵမႈႏြငံး ေကာငး့က္ဳိ့အတျကး အတျငး့ေရ့လြ္ဳိ႕ဝြကးထာ့ရနး လိုအပးေၾကာငး့အေလ့ထာ့ရနး မရြိမ်ဖစး
လိုအပးသညး။ ၎တျငး လကးခဵရရြိေၾကာငး့အေၾကာငး့ၾကာ့မႈမြလဲ၍
ျ တိုငးၾကာ့သူထဵ တုဵ႔်ပနးႏုိငး်ခငး့မရြိသညးမ္ာ့လညး့
ရြိႏုိငးသညး။ အခ္ဳိ႕်ဖစးရပးမ္ာ့တျငး အတျငး့ေရ့လြ္ဳိ႕ဝြကးခ္ကးကို ထိနး့သိမး့ရနး ပ္ကးကျကးမႈမ္ာ့သညး လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ
မဖျယးမရာ်ပဳမူခဵရသညံး နစးနာသူမ္ာ့ သို႔မဟုတး အသကးရြငးက္နးရစးသူမ္ာ့၏ ဘဝမ္ာ့အေပၐ ဆုိ့ရျာ့်ပငး့ထနးေသာ

်ပညးဆငးတညး့်ဖတးသညးံ ဗာ့ရြငး့ -

။

2023။

မသနးစျမး့ အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆိုငးရာ ရနးပဵုေငျအဖျဲ႔အစညး့

သကးေရာကးမႈမ္ာ့ရြိႏုိငးၿပီ့ လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ မဖျယးမရာ်ပဳမူေၾကာငး့ သတငး့ေပ့ပို႔သူမ္ာ့အတျကး ဆုိ့ရျာ့ေသာ ေနာကးဆကးတျဲ
အက္ဳိ့ဆကးမ္ာ့ ်ဖစးလာႏိုငးသညးမ္ာ့ ရြိႏုိငးသညး။

အလြဴရြငးႏြငးံ စညး့ကမး့ထိနး့သိမး့ေရ့အဖျ႔သ
ဲ ို႔ သတငး့ေပ့်ခငး့
DRF

႔

ႏြငးံ စညး့ကမး့ထိနး့သိမး့ေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့ကဲံသို႔ အခ္ိဳ႕်ပငးပအဖျဲ႔ အစညး့မ္ာ့ကို မြ္ေဝေပ့ရနးလိုအပးသညး။ သတငး့ေပ့ပို႔မႈမ္ာ့
မညးသို႔တငး်ပရမညးႏြငးံပတးသကး၍ အကာအကျယးေပ့ေရ့က္ငးံဝတးကို ကို့ကာ့ပါ။
ဆကးစပးေနသညံး စာရျကးစာတမး့မ္ာ့
ကေလ့သူငယးကာကျယးေရ့မူဝါဒ
က္ငံးဝတးဥပေဒသမ္ာ့
အလုပးသမာ့ လကးစစ
ျဲ ာအုပး
က္ာ့မေရ့ရာ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့
မေက္နပးမႈဆိုငးရာ မူဝါဒ
လူပုဂၢိဳလးမ္ာ့အေပၐ သဵသယ်ဖစးဖျယးရာ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ သတငး့ေပ့ပို႔်ခငး့ဆုိငးရာ မူဝါဒ (
႔

)

အစီအစဥးအႀကဵေပ့ လကးစစ
ျဲ ာအုပး အေမ့အေ်ဖမ္ာ့ (FAQs)
အကာအကျယးေပ့ေရ့က္ငးံဝတး
ေစတနာံဝနးထမး့/

(FAQs)

သတငး့ေပ့ပို႔သူ ကာကျယးေပ့ေရ့ မူဝါဒ
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မသနးစျမး့ အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆိုငးရာ ရနးပဵုေငျအဖျဲ႔အစညး့

လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ အ်မတးထုတးမႈ၊ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈႏြငံး အေႏြာငံးအယြကးေပ့မႈ (
လိုကးနာရမညးံ က္ငံးဝတးမ္ာ့
ဝနးထမး့မ္ာ့အာ့လုဵ့သညး

ေအာကးပါ

“

(

”

DRF

႔

။
ကၽျႏုးပး ___________________

]

႔
(

႐

DRF

းလုဵ့ ေအာကးပါအတုိငး့ လုိကးနာပါမညးဟု

သေဘာတူညီပါသညး -



လုပးငနး့ချငးတင
ျ း့မြ လူမ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ ေလ့စာ့ယဥးေက့္စျာ်ဖငံး ဆကးဆဵၿပီ့ တာ့်မစးထာ့ေသာ အ်ပဳအမူမ္ာ့ကုိ
ကာကျယးရနးႏြငံး တုဵ႔်ပနးေဆာငးရျကးရနး ကၽျႏုးပး၏ သႏၷိ႒ာနးကို ်ပသပါမညး။



၎တိ႔၏
ု လူမ္ဳိ့၊ အသာ့ေရာငး၊ လိငး၊ လိငးတိမး့ညျတးမႈ၊ က္ာ့မသတးမြတးခ္ကး၊ ဘာသာစကာ့၊ အသကးအရျယး၊
ဘာသာ၊ ႏုိးငးငဵေရ့ သို႔မဟုတး အ်ခာ့အယူအဆ၊ ႏုိငးငဵသာ့၊ တုိငး့ရငး့သာ့ သို႔မဟုတး လူမႈေရ့ဇာစး်မစး၊ မသနးစျမး့မႈ
သိ႔မ
ု ဟုတး အ်ခာ့အေ်ခအေနမ္ာ့ကို ထညံးသင
ျ း့မစဥး့စာ့ဘဲ လူတိုငး့ကို ေလ့စာ့မႈ်ဖငံး ဆကးဆဵပါမညး။



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





အႏိုငးက္ငးံဗိုလးက္်ခငး့အပါအဝငး လိငးပိုငး့ဆိုငးရာ မဖျယးမရာ်ပဳမူမႈ မညးသညံးပဵုစဵကိုမဆို ေရြာငးၾကဥးပါမညး ။
မ်ဖစးမေနတကးရမညးံသငးတနး့မ္ာ့ကို တကးေရာကးၿပီ့ အ်ခာ့သငးတနး့အချငံးအေရ့မ္ာ့ကိုလညး့ တတးႏုိငးသမြ္
တကးေရာကးပါမညး။
ကေလ့သူငယးကာကျယးေပ့ေရ့ မူဝါဒ၊ ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ သတငး့ေပ့ပို႔ေရ့ မူဝါဒႏြငံး သတငး့ေပ့ပို႔သူကာကျယးေရ့
မူဝါဒတို႔အပါအဝငး ဤမူဝါဒအ်ပငး ၎ႏြငးံဆကးစပးေနသညံး မူဝါဒမ္ာ့ႏြငံး ရငး့်မစးမ္ာ့ကို ရငး့ႏြီ့ကၽျမး့ဝငးမႈရြိေအာငး
လုပးေဆာငးပါမညး။

မသနးစျမး့သူ အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆိုငးရာ ရနးပဵုေငျအဖျဲ႔အစညး့ႏြငံး ခ္ိတးဆကးေဆာငးရျကးေနသူတစးဦ့အေန်ဖငံး ကၽျႏုးပးသညး
ကၽျႏုးပးတ႔လ
ို ႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ အေကာငးအထညးေဖားသညံးအခါ လိငးပိုးငး့ဆုိငးရာ မဖျယးမရာ်ပဳမူမႈဟု အဓိပၸါယး
သကးေရာကးသျာ့ႏုိငးသညံး လုပးေဆာငးခ္ကး သို႔မဟုတး အ်ပဳအမူမ္ာ့ကို အသိဥာဏးသုဵ့၍ ေရြာငးရြာ့သျာ့ရမညးမြာ
ကၽျႏးုပးတာဝနး်ဖစးေၾကာငး့ နာ့လညးထာ့ပါသညး။ ဤလိုကးနာရမညံးက္ငံးဝတးမ္ာ့အေပၐ မညးသညံးခ္ဳိ့ေဖာကးမႈကိုမဆုိ
အဖျ႔အ
ဲ စညး့မြ သညး့ခဵသာျ ့မညးမဟုတးဘဲ ကၽျႏုးပးအာ့ ရာထူ့မြ ထုတးပယး်ခငး့အပါအဝငး စညး့ကမး့ပိုငး့အေရ့ယူမႈမ္ာ့
ရြိလာႏုိငးမညးကုိ ကၽျႏုးပးနာ့လညးထာ့ပါသညး။

အမညးကုိ ရြငး့လငး့စျာေရ့ပါ
လကးမြတး
ေန႔စျဲ
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