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အာဆီယဵ                   စီမဵခ္ကး ဿွဿ၂  
မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌အချငးံအေရ့မ္ာ့ကုိ ပါွငးေစ်ခငး့ 

ဘာသာ်ပနးဆိုမႈ(မူၾကမး့) 
 

ှ၈ နိ       
 
ှ.ှ၈ လူ႔အချငးံအေရ့မ္ာ့ႏြငးံ အေ်ခခဵလျတးလပးချငးံမ္ာ့ကို ်မြငးံတငး်ခငး့ႏြငးံကာကျကးေစာငးံေရြာကး်ခငး့၇ 
ဒီမုိကေရစီကို အာ့ေကာငး့ေစ်ခငး့၇ ေကာငး့မျနးေသာအုပးခ္ဳပးမႈကို ပိုမိုေကာငး့မျနးေစ်ခငး့ႏြငးံ 
တရာ့ဥပေဒစုိ့မို့ေရ့ကို ထိနး့သိမး့လိုကးနာ်ခငး့တို႔သညး အာဆီယဵႏိုငးငဵမ္ာ့၌ အေရ့ပါေသာ 
အေ်ခခဵမူွါဒမ္ာ့ႏြငးံ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့တျငး ပါွငးပါသညး၈1 ဤ အေ်ခခဵမူွါဒမ္ာ့ကုိ ထပးေလာငး့ 
အတညး်ပဳလ္ကး အာဆီယဵေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့သညး ဿွှဿ ခုႏြစးတျငး အာဆီယဵလူ႔အချငးံအေရ့ 
ေၾကညာခ္ကး (AHRD)2ကိ ု သေဘာတူလကးခဵခဲံၾကသညး၈ AHRD သေဘာတူညီလကးခဵ်ခငး့ အေပ၍ 
မႏျမး့ပငးထုတး်ပနးခ္ကးႏြငးံအတူ ဤစာတမး့ႏြစးရပးစလုဵ့သညး မသနးစျမး့သူမ္ာ့ပါွငးေရ့အ ပါအွငး 
အာဆီယဵ်ပညးသူမ္ာ့အာလုဵ့၌ လူအချငးံအေရ့မ္ာ့ႏြငးံ အေ်ခခဵလျတးလပးချငးံမ္ာ့ကုိ ကာကျယးေပ့ရနး 
အာဆီယဵအစို့ရမ္ာ့၌ ကတိကွတးကုိ ထငးဟပး်ပသပါသညး၈ ဿွှ၃ ခုႏြစး မတိုငးမီမြာပငး 
အာဆီယဵအဖျဲ႔ွငးႏိုငးငဵမ္ာ့အာ့လုဵ့သညး မသနးစျမး့သူမ္ာ့အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ ကုလသမဂၐသေဘာ 
တူညီခ္ကး (CRPD) ကို သေဘာတူလကးမြတးေရ့ထို့ခဲံၾကသညး၈ 
 
ှ.ဿ၈ ေဖား်ပပါႏြစးမ္ာ့တေလြ္ာကး အာဆီယဵသညး မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို ်မြငးံတငးေပ့ 
်ခငး့ႏြငးံ ကာကျယးေစာငးံေရြာကး်ခငး့တို႔ကိ ု တစိုကးမတးမတး ဦ့စာ့ေပ့ေဆာငးရျကးခဲံပါသညး၈ မသနး 
စျမး့သူမ္ာ့၌ အချငးံအေရ့မ္ာ့ႏြငးံလူမႈဖူလုဵမႈ ပိုမိုတို့တကးေကာငး့မျနးေစေရ့ကိုဦ့တညးသညးံ 
အာဆီယဵ၌မူွ ါဒမူေဘာငးသညး အာဆီယဵအသိုငး့အွိုငး့၉ မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌အခနး့က႑ႏြငးံ 
ပါွငးမႈတို႔ ပိုမိုေကာငး့မျနးေစေရ့ဆိုငးရာ ဘာလီေၾကညာခ္ကး (ဿွှှ) မြ ဆငး့သကးလာခဲံ်ခငး့ 
်ဖစးပါသညး၈ ယငး့ေၾကညာခ္ကးသညး လုပးငနး့ေဆာငးရျကးေရ့ အမ္ိဳ့သာ့စီမဵခ္ကးမ္ာ့၇ လူမႈွ နး 
ေဆာငးမႈအမ္ိဳ့မ္ိဳ့၇ လူမႈဖူလဵုေရ့စီမဵကိနး့မ္ာ့ ဖျ႕ဵၿဖိဳ့ေရ့၇ ပညာသငးၾကာ့ချငးံႏြငးံအလုပးအကုိငးအချငးံ 
အလမး့မ္ာ့စသညးတို႔မြတစးဆငးံ မသနးစျမး့သူမ္ာ့ကိုယးစာ့်ပဳပါွငးေရ့ကိ ု သိရြိလာၾကေစရနး 
ေတာငး့ဆိုပါသညး၈ ေၾကညာခ္ကးသညး အာဆီယဵ၉ မသနးစျမး့သူမ္ာ့ကိုယးစာ့်ပဳပါွငးမႈ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တုိ့ 
တကးေရ့ကို်မြငးံတငးရနး မသနးစျမး့သူမ္ာ့ အာဆီယဵဆယးစုႏြစးလႈပးရြာ့ေရ့မူေဘာငး (ဿွှှ-ဿွဿွ) 
ကိုလညး့ မိတးဆကးေၾကညာခဲံပါသညး၈ အာဆီယဵ၌ွိေသသမူွ ါဒေရြ့ရႈရာတစးခုအ်ဖစး 
ကိုယးစာ့်ပဳပါွငးေရ့ အေ်ခခဵမူွါဒသညး အာဆီယဵလူ႔အသိုငး့အွိုငး့၉ မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌အချငးံအ 
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ေရ့မ္ာ့ ပါွငးလာေစေသာ အာဆီယဵ၌ပဏာမလုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ 
စိမးံွငးပ္ဵ႕ႏြဵ႔လ္ကးရြိပါသညး၈ အာ့လုဵ့ပါွငးေစသညးံ လူ႔အသိုငး့အွိုငး့တစးခုဆီသုိ႔ေရာကးရြိေစေရ့ 
အာဆီယဵ၌ကတိကွတးသညး အာဆီယဵ၌ ဆယးႏြစးတာမဟာဗ္ဴဟာလမး့်ပေ်မပုဵတစးခု်ဖစးသညးံ 
အာဆီယဵလူ႔အသိုငး့အွိုငး့ေမြ္ားမြနး့ခ္ကး ဿွဿ၂3 တျငး ကိနး့ွတးလ္ကးရြိပါသညး၈ ယငး့မြာ လူသာ့ 
မ္ာ့ကိုေရြ့ရႈေသာ လူသာ့မ္ာ့ကိုပဓာနထာ့ေသာ အာဆီယဵဵလူ႔အသိုငး့အွိုငး့တစးခုကိ ု သေဘာ 
ေပါကးေစရနး ရညးမြနး့သ်ဖငးံ မတူညီေသာလူမ္ိဳ့မ္ာ့သညး လူ႔အသိုငး့အွိုငး့တညးေဆာကးရာမြ လူ႔ 
အချငးံအေရ့မ္ာ့၇ အေ်ခခဵလျတးလပးချငးံမ္ာ့ ဘွ၌ပိုမို်မငးံမာ့သညး ံ အရညးအေသျ့ ႏြငးံ 
အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့တို႔ကိ ု ရရြိခဵစာ့ၾကမညး်ဖစးပါသညး၈" အထူ့သ်ဖငးံ အာဆီယဵ လူမႈေရ့ႏြငးံယဥးေက့္မႈ 
အသိုငး့အွိုငး့ (ASCC) စီမဵခ္ကး ဿွဿ၂ သညး မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌လူ႔အချငးံအေရ့မ္ာ့ကုိ ်မြငးံတငး 
ေပ့်ခငး့ႏြငးံ ကာကျယးေစာငးံေရြာကးမႈမ္ာ့ကိုေပ့လ္ကး တစးခ္ိနးတညး့မြာပငး ။တို႔အတျကးတာ့ 
ဆီ့ဟနး႔တာ့မႈမ္ာ့ကိုေလြ္ာံနညး့ေစၿပီ့ သျာ့လာပါွငးချငးံကုိရရြိေစေရ့ တိက္သညးံမဟာဗ္ဴဟာ 
စီမဵခ္ကးမ္ာ့ကိ ုေဖား်ပထာ့ပါသညး၈  
 
ှ.၀၈ တစးခ္ိနးတညး့မြာပငး ေဒသဆုိငးရာအ်ခာ့်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့သညး အာဆီယဵ၌ကတိကွတးကုိ 

အတညး်ပဳကာ မသနးစျမး့သူမ္ာ့ကိုလုပးပိုငးချငးံရရြိေစရနး ႀကိဳ့ပမး့သညးံ ေဒသတျငး့ရြိ အာ့ပါ့တရ 

ရြိလြေသာမူွါဒပတးွ နး့က္ငးကို ်ခယးမႈနး့လ္ကးရြိပါသညး၈ အာဆီယဵအမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ႏြငးံကေလ့မ္ာ့ 
ဖူလုဵေရ့ႏြငးံဖျ႕ဵၿဖိဳေရ့ပုိမိုေကာငး့မျနးေစေရ့ဆိုငးရာ ဟႏျိဳငး့ေၾကညာခ္ကး (ဿွှွ) သညး အ်ခာ့ကိစၥ 

ရပးမ္ာ့အၾကာ့ ပညာေရ့၉ က္ာ့-မတနး့တူညီမြ္ေရ့ႏြငးံ မသနးစျမး့သူမ္ာ့ႏြငးံ ဉာဏးရညးေၾကာငးံ 

အထူ့သငးၾကာ့မႈရရြိရနးလိုအပးသူ ကေလ့ငယးမ္ာ့၌ ေက္ာငး့ွငးချငးံတုိ႔ကို ေသခ္ာေစရနး ရညးရျယး 

ပါသညး၈ လူသာ့မ္ာ့ကိုေရြ႕ရႈၿပီ့ လူသာ့မ္ာ့ကိုပဓာနထာ့သညးံ အာဆီယဵ (ဿွှ၂) တစးခုဆုိငးရာ 

ကျာလာလမးပူေၾကညာခ္ကးသညး မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို ်မြငးံတငးေရ့ႏြငးံ ကာကျယး 

ေစာငးံေရြာကးေရ့ကိ ု ေတာငး့ဆိုထာ့ကာ အာဆီယဵ၌အနာဂတးအစီအစဥးတျငး ။တို႔၌အက္ိဳ့စီ့ 

ပျာ့မ္ာ့ႏြငး ံ ဘွဖူလဵုေရ့တို႔ကို ်မြငးံတငးေပ့ပါသညး၈ စာသငးေက္ာငး့်ပငးပေရာကးကေလ့မ္ာ့ႏြငးံ 
လူငယးမ္ာ့အတျကး ပညာေရ့အာ့ေကာငး့ေစေရ့ အာဆီယဵေၾကညာခ္ကး (OOSCY) တျငး ကေလ့ 

မ္ာ့ႏြငးံ လူငယးမ္ာ့အာ့လုဵ့အတျကး သနးစျမး့မႈရြိသညး်ဖစးေစ မရြိသညး်ဖစးေစ စစးမြနးသညးံအက္ဳိ့ 

ေက့္ဇူ့မ္ာ့ကိုေသခ္ာေစရနး ပညာသငးၾကာ့ချငးံသညးသာ ဦ့စာ့ေပ့လုပးငနး့တစးရပး်ဖစးေၾကာငး့ 

ေဖား်ပထာ့သညး၈ အာဆီယဵ၉ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အေပ၍အၾကမး့ဖကးမႈ ကငး့စငးပေပ္ာကးေရ့ႏြငးံ 
ကေလ့ မ္ာ့အေပ၍အၾကမး့ဖကးမႈ ကငး့စငးပေပ္ာကးေရ့ဆိုငးရာ ေၾကညာစာတမး့ (ဿွှ၀) သညး 

မသနးစျမး့ သူအမ္ိဳ့သမီ့မ့္ႏြငးံ ကေလ့မ္ာ့အာ့ အၾကမး့ဖကးခဵရ်ခငး့၇ မတရာ့်ပဳခဵရ်ခငး့ႏြငးံ 
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ေခါငး့ပဵု်ဖတး ခဵရ်ခငး့စသညးံ ပုဵစဵမ္ာ့အာ့လုဵ့မြကာကျယးေစာငးံေရြာကးရနး ႀကိဳ့စာ့်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ 

လူမႈကာကျယး ေစာငးံေရြာကးမႈ ပိုမိုအာ့ေကာငး့ေစေရ့ဆိုငးရာ အာဆီယဵေၾကညာခ္ကး (ဿွှ၀) တျငး 

မသနးစျမး့သူ မ္ာ့သညး လူမႈကာကျယးေစာငးံေရြာကးမႈကုိ အမ္ာ့ႏြငးံတနး့တူရရြိခဵစာ့ချငးံရြိေၾကာငး့ 

ထုတးေဖားေ်ပာ ဆိုထာ့ၿပီ့၇ လူမႈကာကျယးေစာငးံေရြာကးေရ့အစီအစဥးမ္ာ့ 

အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးမႈကို ပိုမို အာ့ေကာငး့ေစသညးံ အမ္ိဳ့သာ့မူွါဒမ္ာ့၇ 

မဟာဗ္ဴဟာမ္ာ့ႏြငးံ စနစးမ္ာ့ကိုကူညီပဵံပုိ့ရနးႏြငးံ လူမႈ ကာကျယးေစာငးံေရြာကးေရ့ 

ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကိ ု အလိုအပးဆဵု့သူမ္ာ့ထဵအေသအခ္ာေရာကးရြိေစ သညး ံ ထိေရာကးေသာ 

ပစးမြတးထာ့သညးံစနစးမ္ာ့ကို ကူညီပဵံပို့သျာ့ရနး အာဆီယဵအဖျ႕ဲွငးႏိုငးငဵမ္ာ့ အာ့ 

ေတာငး့ဆိုထာ့ပါသညး၈ 

 

ှ.၁၈ မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌ အချငးံအေရ့မ္ာ့ႏြငးံ ဘွဖူလုဵေရ့တို႔ကို ပိုမိုတို့တကးေစမညးံ 

အာဆီယဵရြိမူွါဒ သမိုငး့မြတးတုိငးမ္ာ့သညး ကမၻာံဖျ႕ဵၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့မ္ာ့၌ ေစံေဆားခဵရကာ၇ 

ကမၻာံဖျဵ႔ၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့ကို လညး့ ်ဖစးေစပါသညး၈ ဤအရာမ္ာ့အၾကာ့မြ အထငးရြာ့ဆုဵ့မြာ 

ေရရြညးဖျဵ႔ၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့ဆိုငးရာ ဿွ၀ွ အစီအစဥး်ဖစးသညး၈ ယငး့၌မူွါဒ်ဖငးံ 

အာ့လုဵ့အက္ဵဴ့ွငးပါွငးေသာ အာဆီယဵလူ႔အသိုငး့ အွိုငး့တစးခု်ဖစးေရ့ အာဆီယဵ၌ေမြ္ားမြနး့ခ္ကး 

အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးေရ့တျငး မညးသညးံကုိမြ္ ခ္နးရစးခဲံမညးမဟုတးေပ၈ 

အာရြႏြငးံပစိဖိတးေဒသရြ ိ မသနးစျမး့သူမ္ာ့အတျကး "အချငးံအေရ့မ္ာ့ အမြနးတ 

ကယး်ဖစးလာေစေရ့" အငးခၽျနး့မဟာဗ္ဴဟာသညး အတာ့အဆီ့မ္ာ့ဖယးရြာ့၊ 

သျာ့လာချငးံတို့်မြငး့်ခငး့၇ က႑အသျယးသျယးတျငး နညး့လမး့အမ္ိဳ့မ္ိဳ့်ဖငးံ က္ာ့-

မတုဵ႔်ပနးေဆာငးရျကးေရ့မ္ာ့ ေသခ္ာေစ်ခငး့အာ့ ်ဖငးံ မသနးစျမး့သူမ္ာ့ပါွငးေဆာငးရျကး်ခငး့ကို 

ပိုမို်မြငးံတငးေဆာငးရျကးရနး ေတာငး့ဆိုထာ့ပါသညး၈ ေဘ့အႏၱရာယးေလြ္ာံခ္ေရ့အတျကး 

ဆနးဒိုငး့မူေဘာငးသညး မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌ ၾကံဵၾကံဵခဵႏိုငးေရ့ တညးေဆာကးေပ့်ခငး့ႏြငးံ 

အႏၱရာယး်ဖစးႏိုငးေ်ခအကဲ်ဖတး်ခငး့ႏြငးံ အစီအစဥးမ္ာ့ေရ့ဆျဲရာ၉ ။တို႔၌ထငး 

ရြာ့သညးံအခနး့က႑ကို အသိအမြတး်ပဳေရ့ဦ့တညးလ္ကး ေဘ့အႏၱရာယးတဵု႔်ပနးေရ့ႏြငးံ 

ေဘ့အႏၱရာယးမြ လျတးကငး့၊မူလအေ်ခအေန်ပနးလညးေရာကးရြိေရ့ 

မသနးစျမး့သူမ္ာ့ပါွငးေဆာငးရျကးမႈကို ေတာငး့ဆိ ု ထာ့ပါသညး၈ ၿမိဳ႕်ပသစးအစီအစဥးသညး 

လုဵေလာကးသညးံ စဵခ္ိနးမီေနထိုငးႏိုငးချငးံ၌ အစိတးအပိုငး့ တစးရပးအ်ဖစး 
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မသနးစျမး့သူမ္ာ့အပါအွငးအာ့လုဵ့အတျကး လုဵေလာကးသညးံအိမးယာရရြိချငးံကိ ု ပိုမိုသိ်မငး 

လာေစေရ့အတျကး ေတာငး့ဆိုပါသညး၈ ယငး့သညး မသနးစျမး့သူမ္ာ့အတျကး 

အ်ခာ့သူမ္ာ့ႏြငးံတနး့တူ ၿမိဳ႕ေတားမ္ာ့၌ ရုပးွတၳဳပတးွ နး့က္ငး၇ အထူ့သ်ဖငးံ 

အမ္ာ့်ပညးသူေနရာမ္ာ့၇ ်ပညးသူ႔သျာ့လာပို႔ေဆာငး ေရ့၇ အိမးယာ၇ ပညာေရ့ႏြငးံ 

က္နး့မာေရ့ဌာနမ္ာ့၇ (သတငး့အခ္ကးအလကးႏြငးံ ဆကးသျယးေရ့နညး့ပညာ 

မ္ာ့ႏြငးံစနစးမ္ာ့အပါအွငး) ်ပညးသူသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငးံ လူ႔အသိုငး့အွုိငး့ႏြငးံ 

ၿမိဳ႕်ပႏြငးံေက့္ လကးေဒသႏြစးရပးစလုဵ့၉ အမ္ာ့်ပညးသူမ္ာ့အတျကးပဵံပို့ထာ့သညးံ 

အ်ခာ့ေသာဌာနမ္ာ့ႏြငးံွနးေဆာငးမႈ မ္ာ့ကိ ု သျာ့လာအသဵု့်ပဳချငးံပိုမိုလျယးကူေစေသာ 

ၿမိဳ႕ေတားမ္ာ့ႏြငး ံ လူသာ့အေ်ခခ္ေနထိုငးရာမ္ာ့တျငး သငး ံ ေလ္ားသညးံေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့ကို 

ပိုမို်မြငးံတငးေဆာငးရျကးရနးကိုလညး့ ေတာငး့ဆိုထာ့ပါသညး၈ ေနာကး ဆုဵ့၉ ယငး့သညး 

ၿမိဳ႕်ပစီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႔႕ၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့အတျကး အချငးံအလမး့မ္ာ့ထုတးေဖားရနးႏြငးံ တညးဆဲႏြငး ံ

ေပ၍ေပါကးလာမညးံအခကးအခဲမ္ာ့ကုိ ထုတးေဖား၊ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ရနးအလို႔ငြာ 

မသနးစျမး့သူမ္ာ့အပါအ ွငး သကးဆိုငးရာဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့အာ့လုဵ့အၾကာ့ 

ထိေရာကးသညးံပါွငးေဆာငးရျကးမႈႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ကိုလညး့ အာ့ေပ့်မြငးံတငးပါသညး၈ 

အ်ခာ့အရာမ္ာ့အၾကာ့ ဤကမၻာံဖျ႕ဵၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့ သညး မသနးစျမး့မႈမ္ာ့အေပ၍ 

အာဆီယဵရြိမူွါဒရႈခငး့ကို ၾသဇာသကးေရာကး၊ ထုဆစးေပ့ပါသညး၈  

ှ.၂၈ ဤေဒသဆုိငးရာႏြငးံ ကမၻာံဖျ႕ဵၿဖိဳ့တုိ့တကးမႈမ္ာ့မြရရြိမႈမ္ာ့ႏြငးံ 

အရြိနးအဟုတးမ္ာ့အေပ၍တညးေဆာကး လ္ကး ချဲ် ခာ့ဆကးဆဵမႈမ္ာ့ကို ကငး့စငးပေပ္ာကးရနး၇ 

အတာ့အဆီ့မ္ာ့ကိ ု ဖယးရြာ့ရနးႏြငးံ သျာ့လာချငးံကိ ု ရရြိေစရနး အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံ၉ CRPD ကိ ု

အ်ပညးံအွအေကာငးအထညးေဖားေဆာငးေရ့ကို ေရြ့ရႈ၊ 

ဥပေဒ်ပဳေရ့ႏြငးံမူွ ါဒ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လမဲႈမ္ာ့အတျကး တျနး့အာ့ေပ့ရနး 

အာဆီယဵအဆငးံ၉ပူ့ေပါငး့ေဆာငး ရျကးမႈကို ခ္ိနးညြိရနးအချငးံအလမး့တစးရပးရြိပါသညး၈ 

တစးခ္ိနးတညး့မြာပငး အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံရြိေဆာငးရျကး ခ္ကးမ္ာ့သညး ေဒသဆုိငးရာအဆငးံ၉ 

ပိုမိုထိေရာကးစျာကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ေပ့်ခငး့ခဵရသညးံ ကိစၥရပးမ္ာ့ကိ ု ထငးရြာ့ေဖား်ပ်ခငး့အာ့်ဖငးံ 

ေဒသဆုိငးရာပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈကို ခ္ဲ႕ထျငးႏိုငးပါသညး၈ ယငး့သုိ႔ေသာကိစၥ ရပးမ္ာ့တျငး 

မသနးစျမး့သူမ္ာ့အတျကး အလုပးအကိုငးႏြငးံသငးံေလ္ားေသာအလုပးမ္ာ့ကို ေသခ္ာေစ်ခငး့အာ့ ်ဖငးံ 

အာဆီယဵလူ႔အသိုငး့အွိုငး့ေပါငး့စညး့ေရ့၇ အထူ့သ်ဖငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ေပါငး့စညး့ေရ့၌ အက္ိဳ့ 
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သကးေရာကးမႈပါွငးပါသညး၈ ပိုမိုအေရ့ပါစျာပငး မညးသူမြ္ေနာကးက္က္နးရစးခဲံ်ခငး့မရြိေစရနးအလို႔ဌ  

ဿွဿွ အလျနးလုပးငနး့အစီအစဥးသညး မသနးစျမး့ကေလ့မ္ာ့၇ မသနးစျမး့အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့၇ 

မသနးစျမး့လူငယးမ္ာ့၇ မသနးစျမး့ သကးႀကီ့ရျယးအိုမ္ာ့၇ ေဘ့အႏၱရာယး၇ 

ပဋိပက၏ႏြငးံအက္ပးအတညး့မ္ာ့ေၾကာငးံ ထိခိုကးခဵရသညးံ မသနးစျမး့သူမ္ာ့ႏြငးံ 

အၾကမး့ဖကးမႈႏြငးံလူကုနးက့ူမႈ၌ သာ့ေကာငး်ဖစးရသညးံ မသနးစျမး့သူမ္ာ့အပါအွငး 

မသနးစျမး့သူမ္ာ့ထ ဵေရာကးရြိေစေရ့ကုိ အစီအစဥးတက္်ဖစးရမညး်ဖစးသညး၈  

ဿ၈ သေဘာတရာ့ 

ဿ.ှ၈ လုပးငနး့တာွနးေပ့အပးထာ့ခ္ကးအရ လူမႈဖူလဵုေရ့ႏြငးံဖျ႕ဵၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့ဆိုငးရာ 

အာဆီယဵွနးႀကီ့ မ္ာ့ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ေႏျ့ ပျဲ (AMMSWD) သညး မသနးစျမး့သူမ္ာ့အပါအွငး 

ထိခိုကးလျယးေသာအုပးစုမ္ာ့အ တျကး လူမႈဖူလဵုေရ့ႏြငးံဖျဵ႔ၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့ႏြငးံ 

အမ္ိဳ့သာ့ႏြငးံေဒသဆုိငးရာအဆငးံမ္ာ့၉ CRPD အေကာငးအ ထညးေဖားေဆာငးေရ့တို႔အတျကး 

တာွနးရြိပါသညး၈ AMMSWD သညး ဿွှှ ခုႏြစး၉ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၌ 

သေဘာတူလကးခဵေရ့အတျကး အာဆီယဵလူ႔အသိုငး့အွိုငး့၉ မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌အခနး့က႑ႏြငးံ 

ပါွငး ေဆာငးရျကးမႈဆိုငးရာ တို့တကးေကာငး့မျနးေရ့ဆိုငးရာ ဘာလီေၾကညာခ္ကးကုိ 

ေရ့ဆျဲတငး့်ပေရ့အတျကး လုပးငနး့စဥးကို ဦ့ေဆာငးခဲံပါသညး၈ အ်ခာ့ေသာ်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံအတူ 

ဤေၾကညာခ္ကးသညး မသနးစျမး့ သူမ္ာ့၇ အထူ့သ်ဖငးံ ကေလ့မ္ာ့၇ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့၇ လူငယးမ္ာ့ႏြငးံ 

သကးႀကီ့ရျယးအိုမ္ာ့၌ အချငးံအေရ့ မ္ာ့ကို ကာကျယးေစာငးံေရြာကးရနးႏြငးံ 

လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိကူညီေဆာငးၾကဥး့ရနး ပူ့ေပါငး့ႀကိဳ့ပမး့ရာတျငး သကးဆိုငးရာ 

အာဆီယဵဌာနဆိုငးရာအဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့၇ လူ႔အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ အာဆီယဵအစို့ရမ္ာ့ေကားမ ရြငး 

(AICHR) ႏြငးံ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ႏြငးံကေလ့မ္ာ့၌ အချငးံအေရ့မ္ာ့ကုိ ်မြငးံတငးေရ့ႏြငးံ ကာကျယးေစာငးံ 

ေရြာကးေရ့ဆုိငးရာ အာဆီယဵေကားမရြငး (ACWC) တို႔ႏြငးံအတ ူ အနီ့ကပးေဆာငးရျကးရနး 

အငးနးဂ္ီအုိမ္ာ့အပါ အွငး အစို့ရမ္ာ့ႏြငးံအရပးဘကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ကို 

အာ့ေပ့တိုကးတျနး့ထာ့ပါသညး၈  

ဿ.ဿ၈ အာဆီယဵ၉ ဆကးစပးလႊမး့ၿခဵဳေနသညးံ လူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႕အစညး့တစးရပးအ်ဖစး AICHR 

သညး မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌ အချငးံအေရ့မ္ာ့ကိ ု ပိုမုိတို့တကးေကာငး့မျနးေစရနးႏြငးံ ဿွှ၂ ခုႏြစးမြစ၊ 

ေဒသႀကီ့အ တျငး့ မသနးစျမး့သူမ္ာ့အာ့ထိခိုကးသညးံ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့ကျာဟမႈမ္ာ့ကို 

ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ရာတျငး ပါွငး ေဆာငးရျကးလာခဲံပါသညး၈ 
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အာဆီယဵ၌သကးဆုိငးရာဌာနႀကီ့မ္ာ့ႏြငးံအတူ အတူတကျလုပးေဆာငးလ္ကး AICHR သညး 

လူမႈဖူလဵုေရ့ႏြငးံဖျဵ႔ၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့ဆိုငးရာ အဆငးံအ်မငးံအရာရြိႀကီ့မ္ာ့ ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ေႏျ့ ပျဲ 

(SOMSWD) ကိ ု ပူ့တျဲဥက၎ဌအ်ဖစး က္ငး့ပေပ့ခဲံပါသညး၈ SOMSWD သညး AMMSWD ကုိ 

ပဵံပို့ကူညီေပ့ သညး ံ အဖျဲ႕အစညး့်ဖစးၿပီ့ ဤသနးစျမး့ေရ့မဟာစီမဵခ္ကးကုိ ေရ့ဆျဲေဆာငးရျကးရနး 

တာွနးရြိသညးံပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့အဖျဲ႕တစးရပးအေန်ဖငးံ အာဆီယဵလူ႔အသိုငး့အွိုငး့၉ 

မသနးစျမး့သူ မ္ာ့၌ အချငးံအေရ့မ္ာ့ကုိ ပါွငးလာေစေရ့အတျကး ေဆာငးရျကးေပ့ပါသညး၈ 

ေဆာငးရျကးသညးံအဖျဲ႔တျငး AICHR မြ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၇ SOMSWD 

မြေခါငး့ေဆာငး/အေရ့ပါသူဆယးဦ့ႏြငးံ ACWC မြ ကိုယးစာ့လြယး ႏြစးဦ့တို႔်ဖငးံပါွငးဖျဲ႕စညး့ထာ့ၿပီ့ 

အာဆီယဵရြိမသနးစျမး့သူမ္ာ့ဆိုငးရာ ပထမဆဵု့ေသာဌာနေပါငး့စုဵ ပူ့ေပါငး့ ေဆာငးရျကးမႈ်ဖစးပါသညး၈  

 

ဿ.၀၈ အာဆီယဵသနးစျမး့ေရ့မဟာစီမဵခ္ကး ဿွဿ၂ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့- 

မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌အချငးံအေရ့မ္ာ့ ကိုပါွငးေစ်ခငး့ (သနးစျမး့ေရ့ မဟာစီမဵခ္ကး) သညး 

မသနးစျမး့သူမ္ာ့ အာဆီယဵဆယးစုႏြစး စညး့ရုဵ့ေရ့မူ ေဘာငး (ဿွှှ-ဿွဿွ) ကို ု

ထညးံသျငး့စဥး့စာ့လ္ကး အာဆီယဵလူ႔အသိုငး့အွိုငး့ရြိ မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌ အခနး့က႑ႏြငးံ 

ပါွငးေဆာငးရျကးမႈ ပိုမိုတို့တကးေရ့ဆုိငးရာ ဘာလီေၾကညာခ္ကးတျငး ခ္မြတးထာ့သညးံ 

ေမြ္ားမြနး့ခ္ကးႏြငးံအညီေဆာငးရျကးကာ ေအာကးပါလမး့ညႊနးထာ့သညးံ 

အေ်ခခဵမူွါဒမ္ာ့အေပ၍အေ်ခခဵ ထာာ့ပါသညး၈  

(ှ) ဆကးစပးမႈ- မသနးစျမး့သူအချငးံအေရ့မ္ာ့သညး လူ႔အသိုငး့အွိုငး့အစိတးအပိုငး့မ္ာ့အာ့လဵု့၇ 

ယငး့၌ ေမြ္ားမြနး့ခ္ကးႏြငးံ လုပးငနး့အစဥးအစဥးမ္ာ့ႏြငးံပါ ဆကးစပးေနပါသညး၈ 

သနးစျမး့ေရ့မဟာစီမဵခ္ကးတျငး ထညး ံ သျငး့ေရတျကးထာ့သညးံ 

အေရ့ပါေသာလုပးေဆာငးရမညးံအခ္ကးမ္ာ့တျငး ယငး့သို႔ေသာဆကးစပးမႈသညး 

အာ့လုဵ့ပါွငးကိုယးစာ့်ပဳေသာ လူ႔အသိုငး့အွိုငး့တစးခုအမြနးတကယး်ဖစးေပ၍လာေရ့ကို ေရြ့ရႈသညးံ 

လမး့ေၾကာငး့တစးခု်ဖစးလိမးံမညး်ဖစးေၾကာငး့ အတညး်ပဳထာ့ပါသညး၈  

(ဿ) ဘကးညီမြ္စျာတုိ့တကးေရ့- သနးစျမး့ေရ့မဟာစီမဵခ္ကးသညး မသနးစျမး့သူမ္ာ့အတျကး 

အာ့လုဵ့ပါွငး ကိုယးစာ့်ပဳသညးံွနး့က္ငးတစးခု ဖနးတီ့ေရ့ႏြငးံေရရြညးတညးတဵံေစေရ့၉ 

အာဆီယဵေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ အဖျ႕ဲွငးႏိုငးငဵမ္ာ့၇ အထူ့သ်ဖငးံ 
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အာဆီယဵလူ႔အသိုငး့အွိုငး့ေမြ္ားမြနး့ခ္ကး ဿွဿ၂ ၌ တညးရြဆိကဲတိကွတး မ္ာ့ႏြငးံ 

်ပငး့်ပေသာရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ကို ်ပညးံစုဵေစပါသညး၈  

(၀) အ်ပနးအလြနးဆကးႏႊယးမႈရြိ်ခငး့- မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌အချငးံအေရ့မ္ာ့အပါအွငး 

လူ႔အချငးံအေရ့မ္ာ့ အာ့လုဵ့သညး တစးခုႏြငးံတစးခု အ်ပနးအလြနးဆကးႏႊယးလ္ကးရြိကာ 

တစးခုႏြငးံတစးခ ု အမြီ်ပဳလ္ကးရြိပါသညး၈ အဖျ႕ဲအစညး့အမ္ိဳ့မ္ိဳ့အၾကာ့ ညြိႏိႈငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့ႏြငးံ 

မသနးစျမး့သူမ္ာ့ႏြငးံ ။တို႔၌အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့၌ ပါွငးေဆာငးရျကး်ခငး့မ္ာ့သညး ဤ 

သနးစျမး့ေရ့မဟာစီမဵခ္ကးကုိ အ်ပညးံအွအေကာငးအထညးေဖား ေဆာငးရာ၉ 

အေရ့ပါေသာေအာငး်မငးေရ့အခ္ကးတစးခု ်ဖစးပါလိမးံမညး၈  

သနးစျမး့ေရ့မဟာစီမဵခ္ကး အေကာငးအထညးေဖားတညးေဆာကးေရ့သညး 

လုပးငနး့ေဆာငးရျကးေရ့အဖျဲ႕ႏြငးံ အာဆီယဵမသနးစျမး့ဖိုရမး (ADF)၇ အာရြ-ပစိဖိနး 

မသနးစျမး့ဖျ႕ဵၿဖိဳ့ေရ့ဌာန (APCD) ႏြငးံ မသနးစျမး့အချငးံအ ေရ့မ္ာ့ဆိုငးရာကၽျမး့က္ငးပညာရြငးမ္ာ့ႏြငးံ 

ေဆျ့ ေႏျ့ညြိႏိႈငး့်ခငး့မြတစးဆငးံ အစို့ရမ္ာ့၇ မသနး့စျမး့အဖျ႕ဲအ စညး့မ္ာ့ႏြငးံ 

အေရ့ပါေသာအ်ခာ့ဆကးစပးပတးသကးရာအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ထမဲြလညး့ အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့ရရြိပါ သညး၈ 

 

ဿ.၁၈ အာဆီယဵဘကးစုဵစီမဵခ္ကးသညး အာဆီယဵအဖျ႕ဲအစညး့အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ႏြငးံ 

က္ယး်ပနး႔်ပညးံစုဵသညးံႏြီ့ေႏြာတိုငး ပငး်ခငး့မ္ာ့မြ အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့ရရြိကာ 

ယငး့၌အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးေရ့တျငး ပါွငးေဆာငးရျကး ေစရနး 

။တို႔၌ကတိကွတးကုိလညး့ ်ပသေပ့ပါသညး၈ ထို႔်ပငး သနးစျမး့ေရ့မဟာစီမဵခ္ကး ဖျ႔ဵၿဖိဳ့ေရ့ကိ ု

အာဆီယဵႏိုငးငဵေရ့ဆိုငးရာလုဵ်ခဵဳေရ့အသိုငး့အွိုငး့ (APSC)၇ အာဆီယဵ စီ့ပျာ့ေရ့ရာအသိုငး့အွုိငး့ 

(AEC) ႏြငးံ အာဆီယဵ လူမႈယဥးေက့္မႈအသိုငး့အွိုငး့ (ASCC) တို႔၌ ဒုတိယ 

အတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပးမ္ာ့ႏြငးံအတူ တိုငးပငးေဆျ့ ေႏျ့ထာ့ကာ အာဆီယဵအတျငး့ွနးမ္ာ့ဌာနက 

အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးေရ့တျငး ပါွငးက ူညီမညးဟ ုကတိကွတး်ပဳထာ့ပါသညး၈  

 

ဿ.၂၈ သနးစျမး့ေရ့မဟာစီမဵခ္ကး၌ အလုဵ့စုဵပနး့တိုငးမြာ ဘွအေ်ခအေနမ္ာ့အာ့လဵု့တျငး 

မသနးစျမး့သူမ္ာ့ ၌ လျတးလပးမႈ၇ လျတးေ်မာကးမႈဆိုငးရာေရျ့ခ္ယးချငးံႏြငးံ အ်ပညးံအွထိေရာကးစျာ 

ပါွငးေဆာငးရျကးေရ့တို႔ကိ ု အသိအမြတး်ပဳကာ ေရရြညးတညးတံဵသညးံ 
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အာ့လုဵ့ပါွငးကိုယးစာ့်ပဳသညးံ လူ႔အသိုငး့အွိုငး့တစးခုတညး ေဆာကးလ္ကး ေဒသဆုိငးရာအဆငးံ၉ 

CRPD ၌ ဖျ႔ဵၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့ႏြငးံ အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးမႈတျငး ပါွငးကူညီ်ဖညးံဆညး့ရနး 

်ဖစးပါသညး၈ သနးစျမး့ေရ့မဟာစီမဵခ္ကးသညး မသနးစျမး့သူမ္ာ့၇ ။တို႔၌မိသာ့ စုွငးမ္ာ့၇ 

ကိုယးေရ့ကိုယးတာ ကူညီေပ့ေနသူမ္ာ့ႏြငးံ ကူညီေစာငးံေရြာကးေပ့ေနသူမ္ာ့အတျကး ်ဖစးႏိုငး သမြ္ 

တနး့တူညီမြ္ေရ့ႏြငးံ ဘွအရညးအေသျ့ ်မငးံမာ့ေရ့တို႔ကို ရရြိရနးရညးရျယးထာ့ပါသညး၈  

ဿ.၃၈ အာဆီယဵဘကးစုဵစီမဵခ္ကးသညး အာဆီယဵလူ႔အသိုငး့အွိုငး့၌ မ႑ိဳငးသုဵ့ရပးစလုဵ့တျငး 

မသနးစျမး့သူ မ္ာ့၌အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို ပါွငးေစေရ့တျငး အာဆီယဵလူ႔အသိုငး့အွိုငး့ ေမြ္ားမြနး့ခ္ကး 

ဿွဿ၂ ကိ ု ်ပညးံမီရနး ႏြငးံ ခိုငးမာေစရနးလညး့လုပးေဆာငးလ္ကးရြိကာ အာ့လုဵ့ပါွငးကုိယးစာ့်ပဳသညးံ 

လူ႔အသိုငး့အွိုငး့တစးခုဆ ီ သို႔ေရြ႕ရႈရနး အဖျ႕ဲွငးႏိုငးငဵမ္ာ့၌ ကတိ်ပဳေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့ကိုလညး့ 

အာ့ေပ့်မြငးံတငးေပ့ပါသညး၈ ယငး့ သညး မသနးစျမး့သူမ္ာ့ႏြငးံဆကးစပးသညးံ 

ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့အာ့လုဵ့အတျကး တစးဦ့တစးေယာကးခ္ငး့က ်ဖစးေစ၇ အမ္ာ့်ပညးသူ သုိ႔မဟုတး 

လူမႈဖူလဵုေရ့အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့၇ ဥပေဒေရ့ရာတရာ့ရုဵ့မ္ာ့၇ အုပးခ္ဳပးေရ့ အာဏာပိုငးမ္ာ့ သို႔မဟုတး 

ဥပေဒ်ပဳလႊတးေတားမ္ာ့က ေဆာငးရျကးသညး်ဖစးေစ ပဓာနက္သညးံအေ်ခခဵ မူွါဒမ္ာ့်ဖငးံ 

လမး့ညႊနးထာ့ပါသညး၈ ယငး့မြာ မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌ အက္ဳိ့စီ့ပျာ့မ္ာ့ႏြငးံ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ 

ထညးံသျငး့စဥး့စာ့်ခငး့၇ မသနးစျမး့သူမ္ာ့ ပါွငးကုိယးစာ့်ပဳေရ့ႏြငးံ 

ပါွငးလာေစေရ့တို႔ကို်မြငးံတငးေဆာငး ရျကးသငးံသညးဆို်ခငး့ႏြငးံပတးသကး၊ သိရြိေဆာငးရျကးေရ့ႏြငးံ 

အထူ့ခ္ဥး့ကပးေဆာငးရျကးမႈတို႔ကိ ု ေနာကး ဆုဵ့အာ့ထာ့က္ငးံသဵု့ရနး 

ထညးံသျငး့စဥး့စာ့်ခငး့တို႔်ဖစးပါသညး၈ ထို႔်ပငး အာဆီယဵသညး ဿွ၀ွ လုပးငနး့စဥး ႏြငးံအညီ 

ေရရြညးဖျဵ႔ၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့ကို စျဲ် မစဲျာေဆာငးရျကးရနး ရညးရျယးထာ့လ္ကးရြိသ်ဖငးံ 

အာဆီယဵဘကးစုဵစီခ္ကး မသနးစျမး့သူမ္ာ့ကိုယးစာ့်ပဳပါွငးေရ့ဆိုငးရာ 

ယငး့၌မူွ ါဒမ္ာ့ႏြငးံလုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့ ကိ ု ပဲံကုိငးေဆာငးရျကးရာတျငး 

အေရ့ပါေသာလုပးေဆာငးခ္ကးတစးခုအ်ဖစး ရြိေနမညး်ဖစးပါသညး၈  

 

ဿ.၄၈ သနးစျမး့ေရ့မဟာစီမဵခ္ကးသညး ဘာလီေၾကညာခ္ကးႏြငးံ အာဆီယဵလူ႔အသိုငး့အွိုငး့စီမဵခ္ကး 

ဿွဿ၂ တို႔်ဖငးံ အာဆီယဵအဖျ႕ဲွငးႏိုငးငဵမ္ာ့၌ မသနးစျမး့ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့အာ့ 

သကးဆိုငးရာအဖျဲ႔ွငးႏိုငးငဵမ္ာ့၌ ကတိ ကွတးမ္ာ့ကုိ်ပညးံမီေစရနး ရညးရျယးထာ့သညးသာမက 
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အာဆီယဵအဖျ႕ဲွငးႏိုငးငဵမ္ာ့အာ့ ယငး့တုိ႔၌ႏိုငးငဵ တျငး့ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ မူွ ါဒမ္ာ့ကိုလုိကးဖကးေစေရ့၉ 

ကူညီေပ့ရနးလညး့ ရညးရျယးထာ့ပါသညး၈  

 

ဿ.၅၈ သနးစျမး့ေရ့မဟာစီမဵခ္ကးသညး အာဆီယဵအဖျ႕ဲွငးႏိုငးငဵမ္ာ့အာ့လဵု့အတျကး 

လူ႔အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ ဘုဵ်ပဌာနး့ခ္ကးတစးခု်ဖစးသညးံ CRPD ၌ ေယဘုယ္မူွါဒမ္ာ့ကုိ 

လိုကးနာေစာငးံထိနး့ပါသညး၈ ။တို႔မြာ … 

(က) လူပုဂၐိဳလး တစးဦ့တစးေယာကးခ္ငး့၌ ရြိရငး့စျဂဲုဏးသိက၏ာ၇ ကိုယးပိုငးေရျ့ခ္ယးချငးံအပါအွငး 

တစးဦ့ခ္ငး့ ၌ ကိုယးပိုငးလုပးပိုငးချငးံႏြငးံ လျတးလပးမႈတို႔ကိ ုေလ့စာ့်ခငး့၈ 

(ခ) ချဲ် ခာ့ဆကးဆဵမႈမ်ပဳ်ခငး့ 

(ဂ) လူ႔အဖျဲ႔အစညး့တျငး အ်ပညးံအွႏြငးံထိေရာကးေသာ ပါွငးေဆာငးရျကး်ခငး့ႏြငးံ 

ကိုယးစာ့်ပဳပါွငးေစ်ခငး့၈ 

(ဃ) မသနးစျမး့သူမ္ာ့အာ့ လူသာ့မ္ာ့ႏြငးံ လူသာ့၌မတူကျဲ် ပာ့မႈအေ်ခအေနတစးရပး၌ 

အစိတးအပိုငး့ အ်ဖစး လကးခဵေပ့်ခငး့ႏြငးံ မတူညီမႈကိုေလ့စာ့်ခငး့၈ 

(င) အချငးံအလမး့မ္ာ့ကိ ုတနး့တူညီမြ္်ဖစးေစ်ခငး့၈ 

(စ) သျာ့လာႏိုငး်ခငး့၈ 

(ဆ) အမ္ိဳ့သာ့ႏြငးံအမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အၾကာ့ တနး့တူညီမြ္်ခငး့၈  

(ဇ) မသနးစျမး့ကေလ့မ္ာ့၌ ေ်ပာငး့လတဲို့တကးလာေသာ စျမး့ရညးမ္ာ့ကိုေလ့စာာ့်ခငး့ႏြငးံ 

ကိုယးပိုငး လက၏ဏာမ္ာ့ကို ထိနး့သိမး့ရနး မသနးစျမး့သူကေလ့မ္ာ့၌အချငးံအေရ့မ္ာ့ကုိ 

ေလ့စာ့်ခငး့၈ 

 

၀၈ ဦ့စာ့ေပ့နယးပယးမ္ာ့/ အေရ့ပါေသာ လုပးေဆာငးရမညးံအခ္ကးမ္ာ့ 

 

၀.ှ၈ သနးစျမး့ေရ့မဟာစီမဵခ္ကးသညး CRPD ကိ ု တို့်မြငးံအေကာငးအထညးေဖားေဆာငးေရ့ကို 

ေရြ႕ရႈသညး ံ ဘာလီေၾကညာခ္ကးႏြငး ံ စညး့ရုဵ့ေရ့မူေဘာငးတုိ႔ 

ဆကးလကးအေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရနး ဦ့စာ့ေပ့ နယးပယးမ္ာ့/ အေရ့ပါသညးံ 

လုပးေဆာငးရမညးံအခ္ကးမ္ာ့ကို ဦ့စျာထုတးေဖားပါသညး၈ ဤ ဦ့စာ့ေပ့နယး ပယးမ္ာ့/ 

အေရ့ပါသညးံ လုပးေဆာငးရမညးံအခ္ကးမ္ာ့ကိ ု ႏိုငးငဵေရ့၇ ဥပေဒေရ့ရာ၇ စီ့ပျာ့ေရ့၇ လူမႈေရ့ႏြငးံ 
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ယဥးေက့္မႈနယးပယးမ္ာ့၉ မသနးစျမး့သူမ္ာ့ကိုယးစာ့်ပဳပါွငးေရ့၌ အေရ့ပါမႈႏြငးံ 

။တို႔၌အချငးံအေရ့ မ္ာ့ကိ ု အ်ပညးံအွနာ့လညးသိရြိမႈတုိ႔ကိ ု အသိအမြတး်ပဳရာတျငး 

သတးမြတး်ပဌာနး့ထာ့ပါသညး၈ 

 

၀.ဿ၈ ဘာလီေၾကညာခ္ကးတျငး ခ္မြနးထာ့သညးံ အေရ့ပါေသာပစးမြတးနယးပယးမ္ာ့အာ့လုဵ့၌ 

တူညီေသာ အေရ့ပါမႈကို အသိအမြတး်ပဳေသားလညး့ သနးစျမး့ေရ့မဟာစီမဵခ္ကးသညး 

သတးမြတးထာ့သညးံအခ္ိနးတစး ခုအတျငး့ ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့အာ့လုဵ့ရရြိေရ့အတျကး 

အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကိုချေဲွခ္မြတးရာတျငး အခကးအခဲမ္ာ့ ရြိေၾကာငး့ကုိလညး့ အသိအမြတး်ပဳပါသညး၈ 

ထို႔ေၾကာငး ံ သနးစျမး့ေရ့မဟာစီမဵခ္ကးသညး အာဆီယဵ၌ႀကိဳ့ ပမး့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ 

အာဆီယဵလူ႔အသိုငး့အွိုငး့အစီအစဥးသုဵ့ရပးႏြငးံညီညျတးေသာ အေရ့ပါသညးံ 

ဦ့စာ့ေပ့နယးပယးမ္ာ့ရြိ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို အေလ့ထာ့ရနးရညးရျယး၊ အာဆီယဵ်ပညးသူမ္ာ့ထဵ 

ခိုငးမာ သညးံအက္ိဳ့ခဵစာ့ချငးံမ္ာ့ကုိ ဖနးတီ့ေပ့မညး်ဖစးပါသညး၈ သနးစျမး့ေရ့မဟာစီမဵခ္ကးသညး 

ကနး႔သတးထာ့ သညးံမူေဘာငးတစးခု်ဖစးၿပီ့ CRPD ႏြငးံ အာဆီယဵအဖျ႕ဲွငးတစးခုခ္ငး့စီတျငးရြိေသာ 

အ်ခာ့ေသာမူေဘာငးမ္ာ့ ရြိ တာွနးမ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ 

အ်ပညးံအွလႊမး့်ခဵဳ်ခငး့မရြိေၾကာငး့အသိအမြတး်ပဳလ္ကး သနးစျမး့ေရ့မဟာစီမဵ ခ္ကး 

ဦ့စာ့ေပ့နယးပယးမ္ာ့ထကးလျနးေသာ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ကုိလညး့ တစးၿပိဳငးနကးေဆာငးရျကးသျာ့ 

ၾကရနး အာဆီယဵအဖျဲ႕ွငးႏိုငးငဵမ္ာ့အာ့ အေလ့အနကးတုိကးတျနး့ပါသညး၈ 

ခ္ဥး့ကပးေဆာငးရျကးမႈဆိုငးရာ တနးဖို့ရြိေသာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငးံ 

ဤႀကိဳ့ပမး့ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့မြရလဒးမ္ာ့ကို အနာဂတး ေဒသဆုိငးရာေဆျ့ ေႏျ့ပျဲမ္ာ့တျငး 

အ်ခာ့အဖျ႕ဲွငးမ္ာ့ႏြငးံ အာဆီယဵအရာရြိမ္ာ့အာ့ မြ္ေွသျာ့သငးံပါသညး၈ 

 

၁၈ အေကာငးအထညးေဖားေဆာငး်ခငး့ 

၁.ှ၈ သနးစျမး့ေရ့မဟာစီမဵခ္ကးသညး CRPD တျငးခ္မြတးထာ့ေသာ 

မသနးစျမး့သူမ္ာ့ဆိုငးရာအချငးံအေရ့ မ္ာ့ႏြငးံ အချငးံအေရ့မ္ာ့ရရြိချငးံရြိၾကသူမ္ာ့ 

(အထူ့သ်ဖငးံမသနးစျမး့သူမ္ာ့) အာ့လုဵ့ႏြငးံဆိုငးေသာ အ်ခာ့ ေသာလူ႔အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ 

်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့ကိ ု အဖျဲ႕ွငးႏိုငးငဵမ္ာ့အာ့ ေလ့စာ့လိုကးနာရနး၇ အာ့ေပ့်မြငးံ တငးရနး၇ 
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ကာကျယးေစာငးံေရြာကးရနးႏြငးံ ်ဖညးံဆညး့ေဆာငးရျကးရနးွတၱရာ့မ္ာ့ကိ ု အသိအမြတး်ပဳထာ့ပါ 

သညး၈ ဤတာွနးတၱရာ့မ္ာ့ကိ ု လုပးေဆာငးရနးအတျကး 

လူ႔အချငးံအေရ့အေ်ခခဵသေဘာတရာ့မ္ာ့ႏြငးံ ယငး့တုိ႔၌ထိေရာကးေသာ အသုဵ့ခ္မႈမ္ာ့ကုိ 

ပိုမိုနာ့လညးေစရနး သကးဆိုငးရာအစို့ရစနစးမ္ာ့/ အေကာငးအ ထညးေဖားေဆာငးသူမ္ာ့ႏြငးံ 

တာွနးရြိၾကသူမ္ာ့အာ့လုဵ့၌ စျမး့ေဆာငးရညးတညးေဆာကး်ခငး့အပါအွငး လုပးေဆာငးႏိုငးေသာ 

ွနး့က္ငးတစးခုဖနးတီ့ေပ့ရနး အဖျဲ႔ွငးႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး တာွနးရြိပါသညး၈ ဤစိတးဓာတး ်ဖငးံ 

သနးစျမး့ေရ့မဟာစီမဵခ္ကးအာ့ သကးဆိုငးရာအဖျ႕ဲအစညး့အမ္ိဳ့မ္ိဳ့တို႔က 

ယငး့တုိ႔၌သကးဆုိငးရာဦ့စာ့ ေပ့လုပးငနး့နယးပယးမ္ာ့အရ 

မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌လူ႔အချငးံအေရ့မ္ာ့ကုိ ယငး့တုိ႔၌သကးဆုိငးရာလုပးငနး့ 

အစီအစဥး၌အစိတးအပိုငး့အ်ဖစး သီ့သနး႔လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ သို႔မဟုတး အစီအစဥးမ္ာ့၇ 

စီမဵကိနး့မ္ာ့ႏြငးံ လႈပး ရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အ်ဖစးသို႔ အေရ့ပါသညးံ 

လုပးေဆာငးရမညးံအခ္ကးမ္ာ့အ်ဖစး ေ်ပာငး့လလဲုပးေဆာငး ်ခငး့်ဖငးံ လုပးငနး့ေဆာငးရျကးႏိုငးၿပီ့၇ 

တို့တကးမႈမ္ာ့ကိုလညး့ သကးဆိုငးရာအစညး့အေွ့မ္ာ့တျငး အစီရငးခဵ ရမညး်ဖစးပါသညး၈  

 

၁.ဿ၈ မ႑ိဳငးအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့အတျကး ပငးတိုငးေဆာငးရျကးရသူအ်ဖစး AMMSWD 

သညး သနးစျမး့ေရ့မဟာစီမဵခ္ကး အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးမႈကုိ 

ႀကီ့ၾကပးေဆာငးရျကးရမညး်ဖစးကာ၇ စုစညး့ ေရ့အတါကး အာဆီယဵလူ႔အသိုငး့အွိုငး့သုဵ့ရပးစုလုဵ့၉ 

သနးစျမး့ေရ့မဟာစီမဵခ္ကးအေကာငးအထညးေဖား ေဆာငး်ခငး့ တို့တကးမႈႏြငးံစပးလ္ဥး့၊ 

အာဆီယဵအတျငး့ွနးမ္ာ့ရုဵ့မြ ႏြစးစဥးအစီရငးခဵစာတစးေစာငးကို လကးခဵရရြိရမညး်ဖစးၿပီ့ 

ယငး့အစီရငးခဵစာကိ ုအာဆီယဵလူ႔အသိုငး့အွိုငး့ေကာငးစီမ္ာ့ထ ဵဆကးလကးေပ့ပို႔ရ မညး်ဖစးပါသညး၈  

 

၁.၀၈ အာဆီယဵအတျငး့ွနးမ္ာ့ရဵု့သညး လူ႔အသိုငး့အွိုငး့သုဵ့ရပးအတျကး သနးစျမး့ေရ့မဟာစီမဵခ္ကး 

အေကာငးအထညးေဖားေဆာငး်ခငး့ တို့တကးမႈအစီရငးခဵစာကို 

ပူ့တျဲညြိႏိႈငး့ေဆာငးရျကးေရ့အစညး့အေွ့ (JCM) တျငး တငး်ပရမညး်ဖစးပါသညး၈  

 

၁.၁၈ APSC ညြိႏိႈငး့ေဆျ့ ေႏျ့ေရ့အစညး့အေွ့ (ASCCO)၇ AEC အတျကး 

အာ့လုဵ့ပါွငးေသာေကားမတ ီ(COW) ႏြငးံ ASCC ဆိုငးရာ ညြိႏိႈငး့ေဆျ့ ေႏျ့ေရ့အစညး့အေွ့ (SOC-
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COM) တို႔သညး ယငး့တုိ႔၌ သကးဆိုငး ရာအစညး့အေွ့မ္ာ့၉ သနးစျမး့ေရ့မဟာစီမဵခ္ကး 

အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးမႈအေ်ခအေနႏြငးံစပးလ္ဥး့ ၊ 

အစီအစဥးတစးခုထညးံသျငး့ရမညး်ဖစးပါသညး၈  

 

၁.၂၈ သနးစျမး့ေရ့မဟာစီမဵခ္ကး အေကာငးအထညးေဖားေဆာငး်ခငး့သညး အာဆီယဵ 

အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၌ အခနး့က႑ကိ ု အေကာငး့ဆုဵ့အသဵု့ခ္မညးံ 

မဟာဗ္ဴဟာမ္ာ့ႏြငးံခ္ဥး့ကပးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ကို အသုဵ့်ပဳရ မညး်ဖစးၿပီ့၇ ပဵုမြနး 

အစို့ရႏြငးံပုဂၐလိကပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့ (PPPP) အစညး့အေွ့မ္ာ့၇ လူမႈေရ့စျနး႔ဦ့ 

တီထျငးလုပးငနး့မ္ာ့အပါအွငး ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့ပူ့ေပါငး့ပါွငးေဆာငးရျကးေရ့အတျကး 

အချငးံအ လမး့မ္ာ့ကိ ု ်မြငးံတငးေပ့ရနး အရပးဘကးလူမႈအဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့ (အထူ့သ်ဖငးံ 

မသနးစျမး့အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့) ကို အာ့ေပ့တိုကးတျနး့ကာ၇ အာ့လုဵ့ပါွငးကုိယးစာ့်ပဳ၊ 

ေရရြညးဖျ႔ဵၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့အတျကး လူမႈတာွနးယ ူမႈတို႔ကို ေပါငး့စပးေပ့ရမညး်ဖစးပါသညး၈  

 

၂၈ ေစာငးံၾကညးံေလံလာ်ခငး့ႏြငးံ အကဲ်ဖတး်ခငး့ 

၂.ှ၈ သနးစျမး့ေရ့မဟာစီမဵခ္ကး ်ပနးလညးသုဵ့သပး်ခငး့ႏြငးံအကဲ်ဖတး်ခငး့တို႔သညး ပစးမြနးမ္ာ့၇ ညႊနး့ 

ကိနး့မ္ာ့ႏြငးံ အကဲ်ဖတး်ခငး့ဆိုငးရာ စဵခ္ိနးစဵညႊနး့မ္ာ့ပါွငးေသာ ေစာငးံၾကညးံေလံလာ်ခငး့ႏြငးံ 

အကဲ်ဖတး်ခငး့ (M&E) မဟာဗ္ဴဟာႏြငးံရလဒးမ္ာ့မူေဘာငးအရ သေဘာတူညီထာ့ေသာ သို႔မဟုတး 

လကးရြိက္ငးံသဵု့ေနေသာ အခ္ကးမ္ာ့ကို အသုဵ့ခ္ရမညး်ဖစးသညး၈ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ စနစးတက္ 

ေကာကးယူ်ခငး့ႏြငးံ အရညးအေသျ့ ႏြငးံအေရအတျကးအကဲ်ဖတး်ခငး့မ္ာ့အပါအွငး အ်ခာ့သငးံေလ္ား 

ရာ ခ္ဥး့ကပးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ နညး့စနစးမ္ာ့ကိုလညး့ ေဒသဆုိငးရာအဆငးံ၇ 

ႏိုငးငဵေတားအဆငးံႏြငးံ သကးဆိုငးရာက႑မ္ာ့ဆငးံမ္ာ့က႑တို႔၉ 

သနးစျမး့ေရ့မဟာဗ္ဴဟာမြထျကးေပ၍လာေသာ မူွ ါဒမ္ာ့/ အစီအစဥးမ္ာ့/စီမဵကိနး့မ္ာ့၌ 

သကးေရာကးမႈကုိ အကဲ်ဖတးေလံလာရနး တိကုးတျနး့ပါသညး၈  

 

၂.ဿ၈ ဿွှ၅-ဿွဿှ ကာလဆိုငးရာ ၾကာ့်ဖတးအကဲ်ဖတးေလံလာမႈတစးခုႏြငးံ ဿွဿှ-ဿွဿ၂ 

ကာလဆိုငးရာ အၿပီ့သတးအကဲ်ဖတးေလံလာမႈတုိ႔ကို SOMSWD ၌ ဦ့ေဆာငးမႈအရ သနးစျမး့ေရ့ 

မဟာစီမဵခ္ကး၌ ေအာငး်မငးမႈသို႔ေရြ႕ရႈသညးံရလဒးမ္ာ့ကို အကဲ်ဖတးရနးႏြငးံ တို့တကးမႈအေ်ခအေန 

မ္ာ့ကိ ု ေစာငးံၾကညးံေလံလာရနး လုပးေဆာငးသျာ့မညး်ဖစးသညး၈ 
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ၾကာ့်ဖတးအကဲ်ဖတးေလံလာမႈသညး အ်ခာ့ေသာလုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံအတူ 

မသနးစျမး့ေရႊ႕ေ်ပာငး့လုပးသာ့မ္ာ့အပါအွငး မသနးစျမး့မႈအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ ရြိသူမ္ာ့အတျကး 

သနးစျမး့ေရ့မဟာစီမဵခ္ကးအေကာငးအထညးေဖားေဆာငးမႈ ပိုမိုေကာငး့မျနးေစေရ့ ကို 

ထညးံသျငး့စဥး့စာ့သျာ့မညး်ဖစးသညး၈  

 

၂.၀၈ သနးစျမး့ေရ့မဟာစီမဵခ္ကး ေစာငးံၾကညးံေလံလာ်ခငး့ႏြငးံ အကဲ်ဖတး်ခငး့လုပးငနး့တျငး အရပး 

ဘကးလူမႈအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ အထူ့သ်ဖငးံ မသနးစျမး့အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့၌ ပါွငးေဆာငးရျကးမႈမြာ 

လုပးငနး့ထိေရာကးစျာအေကာငးအထညးေဖားေဆာငးေရ့အတျကး မ်ဖစးမေနအေရ့ပါပါသညး၈  

 

၃၈ အေ်ပာငး့အလဲအတျကး စျမး့ေဆာငးရညး်မြငးံတငး်ခငး့ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့ 

၃.ှ၈ မသနးစျမး့သူမ္ာ့၇ မသနးစျမး့အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့၇ သကးဆိုငးရာအစို့ရအရာရြိမ္ာ့၇ အရပးဘကးလူမႈ 

အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာဆကးစပးပတးသကးသညးံအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့သညး ႏိုငးငဵတကာ ကတိ 

ကွတးမ္ာ့ကုိ ရပးရျာလူထုအဆငးံရြိ ရလဒးမ္ာ့အ်ဖစးအသျငးေ်ပာငး့ရနးႏြငးံ မသနးစျမး့သူမ္ာ့ပါွငး 

ကိုယးစာ့်ပဳေရ့တို႔အတျကး သငးံေလ္ားေသာအသိအ်မငး၇ အေတျ႔အႀကဵဳႏြငးံ ကၽျမး့က္ငးမႈမ္ာ့ရရြိရနး 

အချငးံအလမး့မ္ာ့ရြိေစေရ့အတျကး စျမး့ေဆာငးရညးတညးေဆာငး်ခငး့ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့တျငး 

ခ္ိတးဆကးပါွငးေဆာငးရျကးရမညး်ဖစးသညး၈ စျမး့ေဆာငးရညးတညးေဆာကး်ခငး့ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကး 

မႈမ္ာ့တျငး က္နး့မာေရ့၇ ပညာေရ့၇ အလုပးအကိုငး၇ ်ပညးသူ႔ွနးထမး့၇ နညး့ပညာတီထျငးႀကဵဆမႈ၇ 

ဘ႑ာေရ့ပါွငးမႈ၇ စျနး႔ဦ့တီထျငးမႈ၇ ွနးေဆာငးမႈအမ္ိဳ့မ္ိဳ့တျငး လိုကးေလ္ာညီေထျရြိမႈတို႔အပါအွငး 

လူမႈေရ့ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ပါွငးမႈမ္ာ့အတျကး တနး့တူညီမြ္ေသာအချငးံအလမး့မ္ာ့ရရြိေစေရ့ႏြငးံ 

တရာ့စ ီ ရငးေရ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၇ လူမႈေရ့ပျလဲမး့မ္ာ့ႏြငးံ 

စိတးအပနး့ေ်ဖလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့အတျကး အာ့လုဵ့ပါွငးေစေသာ ွနး့က္ငးတစးခုဖနးတီ့ေရ့တုိ႔ကိုေရြ့ရႈ၊ 

အေလ့ထာ့ေဆာငးရျကးရမညး်ဖစး ပါသညး၈  

 

၃.ဿ၈ မသနးစျမး့မႈပါွငးေရ့ ဖျဵၿဖိဳ့တို့တကးေစရနးလုပးေဆာငးမႈသညး သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ 

မြ္ေွ်ခငး့်ဖငးံလညး့ တို့တကးေစရမညး်ဖစးသညး၈ စာရငး့ဇယာ့အခ္ကးအလကးမ္ာ့၇ သုေတသန 

စာအုပးစာတမး့မ္ာ့အပါအွငး သုေတသနႏြငးံသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့အသုဵ့ခ္်ခငး့ႏြငးံ အေလ ံ

အက္ငးံေကာငး့မ္ာ့ဆိုငးရာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို အေကာငး့ဆုဵ့အသဵု့ခ္ရမညး်ဖစးသညး၈ 

ထိေရာကးသညးံ်ဖနး႔ေွမႈမ္ာ့တျငး သကးဆိုငးရာစာရျကးစာတမး့မ္ာ့ႏြငးံ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့၇ 
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ႏိုငးငဵတကာ်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့ကို သကးဆိုငးရာဘာသာစကာ့အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ႏြငးံ ပုဵစဵအမ္ိဳ့မ္ိဳ့တို႔်ဖငးံ တတးႏိုငး 

သမြ္ရရြိေစ်ခငး့လညး့ ပါွငးပါသညး၈  

 

၃.၀၈ မသနးစျမး့သူမ္ာ့အာ့ အစို့ရအရာရြိမ္ာ့၇ မသနးစျမး့အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ အရပးဘကးလူမႈအဖျဲ႕ 

အစညး့မ္ာ့အပါွငး သကးဆိုငးရာဆကးစပးပတးသကးသညးံအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့အာ့လုဵ့ႏြငးံအတူ ပါွငး 

ေဆာငးရျကးေစေရ့ႏြငးံစပးလ္ဥး့၊ လုပးငနး့ဌာနအေ်ခအေနအမ္ိဳ့မ္ိဳ့တျငး အာဆီယဵလူ႔အသိုငး့အွိုငး့ 

သုဵ့ရပးစလုဵ့၌ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈအေသအခ္ာရြိေစရနး မူွါဒေဆျ့ ေႏျ့မႈမ္ာ့ 

ပုဵမြနးက္ငး့ပသျာ့မညး ်ဖစးသညး၈  
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အာဆီယဵ ႏုိငးငဵေရ့-
လဵုၿခဳဵေရ့ အသုိကးအၿမဳဵ 
(APSC) 
ေၾကညာစာတမး့ ဿွဿ၂ 

အဓိက ေဆာငး႐ျကးမညးံအခ္ကးမ္ာ့ 

က၈ စညး့မ္ဥး့အေ်ခ်ပဳ၇ 
လူထုဦ့စာ့ေပ့၇ လူထု 
ဗဟုိ်ပဳ အသုိကးအၿမဳဵ 

APSC 1 မသနးစျမး့သူမ္ာ့အေန်ဖငးံ သနးစျမး့သူမ္ာ့ႏြငးံတနး့တူညီမၽြ မဲေပ့ချငးံရ်ခငး့၇ ေ႐ျ့ေကာကးခဵပိုငးချငးံရြိ်ခငး့၇ 
တရာ့မၽြတမႈကို ရရြိခဵစာ့ချငးံ ရြိ်ခငး့်ဖငးံ အမ္ာ့်ပညးသူဆုိငးရာ၇ ႏုိငးငဵေရ့ဆုိငးရာဘဝတျငး အဓိပၸာယးရြိရြိ ်ပညးံ်ပညးံဝဝ 
ပါဝငးေဆာငး႐ျကးချငးံကုိ ်မႇငးံတငးကာကျယးေပ့မညးံ ဥပေဒ ေရ့ရာႏြငးံ အုပးခ္ဳပးေရ့ပုိငး့ဆုိငးရာ ေဆာငး႐ျကးစရာမ္ာ့အာ့လဵု့ကုိ 
ေဆာငး႐ျကးရနး အာ့ေပ့လႈဵ႔ေဆားမညး၈ 
 
APSC 2 တရာ့႐ဵု့ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့၇ ေ႐ျ့ေကာကးပျဲမ္ာ့၇ လကးလြမး့မီေသာေ႐ျ့ေကာကးပျဲမ္ာ့ ႏြငးံ အာ့လဵု့အဆငးေ်ပေအာငး 
်ပဳလုပးထာ့သညးံ မဲ႐ဵုမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ ႏုိငးငဵေရ့ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အတျကး လကးသငးံခဵႏိုငးေသာ 
စီစဥးေဆာငး႐ျကးထာ့ရြိမႈဆုိငးရာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ အမ္ာ့ဆုိငးႏြငးံ ပုဂၐလိကပုိငး ဝကးဘးဆိုကးမ္ာ့မြ ရရြိႏိုငးေရ့ကုိ 
အာ့ေပ့လႈဵ႔ေဆားမညး၈ ထုိသုိ႔ ေဆာငး႐ျကးရာတျငး မ္ကးမ်မငးစာ၇ အသဵ၇ စာတမး့ထုိ့ႏြငးံ အသဵေထာကးကူစနစးမ္ာ့ပါေသာ 
ဗီဒီယိုမ္ာ့ စသညးံ နညး့ပညာသစးႏြငးံ အစာ့ထုိ့ ေ႐ျ့စရာပုဵစဵမ္ာ့အသဵု့်ပဳ်ခငး့၇ အာ့လဵု့အသဵု့်ပဳႏုိငးမညးံ အီလကးထ႐ျနး့နစး 
ပုဵစဵမ္ာ့၇ ဗီဒီယုိႏြငးံ ႐ုပး်မငးသဵၾကာ့တုိ႔တျငး ရရြိႏုိငးမညးံ စာတမး့ထုိ့မ္ာ့ ထညးံေပ့်ခငး့၇ ပေရားဖကးရြငးနယး 
လကးသေကၤတ်ပသူမ္ာ့အကူအညီထာ့ေပ့်ခငး့၇ သငးယူမႈဆုိငးရာ မသနးစျမး့သူမ္ာ့အတျကး ကာတျနး့႐ုပးပဵုမ္ာ့ထညးံေပ့်ခငး့ 
စသညးတုိ႔ကုိ အသဵု့်ပဳၿပီ့ မသနးစျမး့သူမ္ာ့ပါမက္နး ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ထာ့ေပ့ သညးံ စနစးကုိ အသဵု့်ပဳမညး်ဖစးသညး၈ 
 
APSC 3 ေရြ႕ေနမငြာ့ႏုိငးသညးံ မသနးစျမး့သူမ္ာ့အာ့ ဥပေဒအေထာကးအကူ ေပ့ႏုိငးရနးအတျကး မသနးစျမး့မႈႏြငးံ 
လူ႕အချငးံအေရ့ကုိ အထူ့်ပဳေလံလာထာ့သညးံ ဥပေဒေထာကးကူ ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့၇ အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ ကျနးရကးမ္ာ့ကုိ 
တညးေထာငးမညး၈ 
 
APSC 4 မသနးစျမး့႐ႈေထာငးံ၇ လူ႕အချငးံအေရ့အေ်ခခဵမူမ္ာ့ႏြငးံ တကျ ။တုိ႔ကို ေရြ႕ေနေရြ႕ရပးမ္ာ့၇ အစုိ့ရေရြ႕ေနမ္ာ့၇ 
အက္ဥး့ဌာနအရာရြိမ္ာ့၇ လူမႈဖူလဵုေရ့ အရာရြိမ္ာ့၇ ရဲႏြငးံ အ်ခာ့ဝနးထမး့မ္ာ့၌ ေန႔စဥးဘဝမြာပါ အသဵု့ခ္ပဵုမ္ာ့ႏြငးံ ဆုိငးေသာ 
သငးတနး့ႏြငးံ စျမး့ရညးတညး ေဆာငး႐ျကးခ္ကးမ္ာ့ကုိ မသနးစျမး့သူတုိ႔၌ အချငးံအေရ့မ္ာ့ကုိ ေလ့စာ့်ခငး့၇ ကာကျယး်ခငး့၇ 
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ရရြေိစ်ခငး့  စသညးအာ့်ဖငး ံ်ပဳလုပးမညး၈ 
APSC 5 တရာ့စီရငးေရ့က႑၇ ႏုိငးငဵေရ့အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့၇ ေ႐ျ့ေကာကးပျဲေကားမရြငးမ္ာ့အာ့ မသနးစျမး့အချငးံအေရ့ႏြငးံ 
မသနးစျမး့သူမ္ာ့ကုိ ခ္နးလြပးမထာ့ေရ့ဆုိငးရာ အသိရြိမႈ်မငးံတကးေအာငး ေဆာငး႐ျကးမညး၈ ထုိသုိ႔ ေဆာငး႐ျကးရာတျငး 
အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ မသနးစျမး့သူမ္ာ့ေန႔ (IDPD) က္ငး့ပ်ခငး့အပါအဝငး အႏုပညာႏြငးံ အာ့ကစာ့ပျမဲ္ာ့၇ ဆကးသျယးေရ့ႏြငးံ 
သတငး့အခ္ကးအလကးေပ့သညးံ မီဒီယာအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ စသညးံ ဆကးစပးသညးံ အခမး့အနာ့မ္ာ့ က္ငး့ပ်ခငး့်ဖငးံ ေဆာငး႐ျကးမညး၈ 
 
APSC 6 အာဆီယဵအဖျဲ႕ဝငးႏုိငးငဵမ္ာ့အာ့ မသနးစျမး့ သူမ္ာ့အချငးအံေရ့ဆုိငးရာ ကုလသမဂၐေကားမတီႏြငး ံအ်ခာ့ေသာ 
ႏိုငးငဵတကာယႏၲရာ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ ႏြငးံ ခ္ိတးဆကးေဆာငး႐ျကးမႈ်မႇငးံတငးရနး အာ့ေပ့မညး၈ ထုိသို႔ ေဆာငး႐ျကးရာတျငး 
UNCRPD, UNCEDAW, UNCRC တုိ႔ကုိ အေကာငးအထညးေဖားမႈဆုိငးရာ ႏုိငးငဵအလုိကး အစီရငးခဵစာမ္ာ့ တငးသျငး့ေစ်ခငး့ 
အာ့်ဖငးံ အထူ့သ်ဖငးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငး႐ျကးေအာငး လုပးေဆာငးမညး၈ 
 
APSC 7 အာဆီယဵေဒသအတျငး့ မသနးစျမး့သူမ္ာ့အေရ့အတျကး ေဆာငး႐ျကးေနၾကေသာ အစုိ့ရအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၇ 
မသနးစျမး့အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ စသညးတုိ႔၌ ကျနးရကးကုိ အာ့ေကာငး့ေအာငး ေဆာငး႐ျကးမညး၈ ထုိ႔်ပငး ေအာကးပါတုိ႔မြ တစးဆငးံ 
အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာႏြငးံ ေဒသအလုိကး လူ႕အချငးံအေရ့ကတိကဝတးမ္ာ့ ထိထိေရာကးေရာကး 
အေကာငးအထညးေဖားမႈအပုိငး့တျငး အာဆီယဵႏိုငးငဵမ္ာ့မြ အလာ့တူအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ၫြိႏႈိငး့ေဆာငး႐ျကးေရ့ကုိလညး့ 
အာ့ေပ့မညး်ဖစးသညး၈ 
 

APSC 7.1 အာဆီယဵႏိုငးငဵမ္ာ့အတျငး့ နာ့လညးမႈ၇ ဗဟုသုတႏြငးံ စိနးေခ၍မႈေပါငး့စုဵကုိ အသိအမြတး်ပဳ်ခငး့၇ 
ႏိုငးငဵေတားမူဝါဒပုိငး့ ်ပဳ်ပငး်မႇငးံတငး်ခငး့ စသညးတုိ႔ တုိ့တကးေကာငး့မျနးေစရနး ကၽျမး့က္ငးမသနးစျမး့မ္ာ့အပါအဝငး 
မသနးစျမး့အချငးံအေရ့ဆုိငးရာ ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့ကုိ စုေဝ့အသဵု့ခ္်ခငး့၈ ထုိသုိ႔ေဆာငး႐ျကးရာတျငး အာဆီယဵတက၎သုိလး 
ကျနးရကး (AUN) ႏြငးံ အာဆီယဵေရ့ရာေလံလာမႈဌာနမ္ာ့ မြတစးဆငးံ ေဆာငး႐ျကး်ခငး့လညး့ ပါဝငးမညး်ဖစးသညး၈ 
 
APSC 7.2 အစုိ့ရအရာရြိမ္ာ့၇ ဉာဏးႀကီ့ရြငးအဖျဲ႕မ္ာ့၇ လူငယးႏြငးံ အရပးဘကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့အတျကး စျမး့ရညး်မႇငးံ 
အစီအမဵမ္ာ့ အေကာငးအထညးေဖားၿပီ့လၽြငး ဒီမိုကေရစီႏြငးံ မသနးစျမး့သူမ္ာ့အာ့ ဒီမုိကေရစီစနစးအတျငး့ 
သျတးသျငး့်ခငး့ဆုိငးရာ အေ်ခခဵမူမ္ာ့ႏြငးံဆိုငးေသာ အေတျ႕အႀကဳဵမ္ာ့ကုိ ဖလြယးမညး်ဖစးသညး၈ 
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APSC 7.3 မသနးစျမး့သူမ္ာ့ ပါဝငးလႈပးရြာ့ေရ့ႏြငးံ ။တုိ႔အတျကး ထိေရာကးေသာစီမဵအုပးခ္ဳပးမႈဆုိငးရာ က႑ကုိ 
်မႇငးံတငးေပ့ႏုိငးမညးံ လုပးငနး့အစီအမဵမ္ာ့ကုိ စဥး့စာ့ေဖားထုတးကာ အေကာငးအထညးေဖားရနးအတျကး အစုိ့ရအဖျဲ႕မ္ာ့၇ 
သကးဆိုငးပတးသကးသူမ္ာ့အၾကာ့ လူေစံပါဝငးေသာေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့မႈႏြငးံ မိတးဖကး်ပဳေဆာငး႐ျကးမႈကုိ 
အာ့ေပ့်မႇငးံတငးမညး၈ 
 
APSC 7.4 ပုဂၐလိကက႑၇ အ်ခာ့ေသာ စပးဆုိငးသညးံ ပတးသကးသူမ္ာ့ႏြငးံ လကးတျဲလုပးေဆာငးမႈ 
အာ့ေကာငး့ေစရနးအတျကး အာဆီယဵေဖာငးေဒ့ရြငး့ကုိ ပံဵပို့ကူညီမညး၈ ရညး႐ျယးခ္ကးမြာ ပုဂၐလိကက႑ 
သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့၇ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ႏြငးံ လႈပးရြာ့ချငးမ္ာ့တျငး မသနးစျမး့သူမ္ာ့ကုိပါ ထညးံသျငး့ရာ၉ 
ေကားပိုေရ့ရြငး့မ္ာ့၌ လူမႈတာဝနးယူမႈကုိ မ္ိဳ့ေစံခ္ေပ့ရနး်ဖစးသညး၈ 
 
APSC 7.5 မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့ အပါအဝငး Track II အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့၇ ALAWMM ႏြငးံ ALA တုိ႔အၾကာ့ 
ပူ့ေပါငး့ေဆာငး႐ျကးမႈကို်မႇငးံတငးမညး၈ ထုိသို႔ေဆာငး႐ျကးရာတျငး ႏြီ့ေႏြာဖလြယးပျဲမ္ာ့၇ အလုပး႐ဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့၇ 
သုေတသနမ္ာ့်ဖငးံ ႏိုငးငဵတကာဥပေဒ၇ CRPD ကံဲသို႔ေသာ အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာစာခ္ဳပးမ္ာ့ကုိ 
်ပညးတျငး့ဥပေဒမူေဘာငးမ္ာ့ အတျကး အသဵု့ခ္်ခငး့ စသညးတုိ႔အာ့်ဖငးံ ေဆာငး႐ျကးမညး၈ 
 
APSC 7.6 သငးံေတားသညးံေနရာမ္ာ့တျငး AICHR၇ ဆီေလ္ားသညးံ က႑အလုိကးအာဆီယဵ အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၇ 
အ်ခာ့ေသာ ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့အၾကာ့ အ်ပနးအလြနးေဆာငး႐ျကးမႈႏြငးံ ၫြိႏႈိငး့တုိငးပငးမႈ်ဖစးေအာငး တျနး့အာ့ 
ေပ့မညး၈ ထုိ႔်ပငး မသနးစျမး့အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့၇ မသနးစျမး့တုိ႔၌အချငးံအေရ့မ္ာ့ ်မႇငးံတငး်ခငး့ႏြငးံ ကာကျယး်ခငး့တုိ႔ကုိ 
ေဆာငး႐ျကးေနသညးံ CSO မ္ာ့ကုိလညး့ ထညးံသျငး့မညး၈ ထုိသုိ႔ေဆာငး႐ျကးရာတျငး မသနးစျမး့သူမ္ာ့အချငးံအေရ့ ဆုိငးရာ 
AICHR ေဒသတျငး့ ႏြစးစဥးေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲကို မပ္ကးမကျကးက္ငး့ပ်ခငး့နညး့လညး့ တစးခုအပါအဝငး်ဖစးသညး၈ 
 
APSC 7.7 စညး့မ္ဥး့အေပ၍အေ်ခခဵေသာ အာဆီယဵအသုိကးအၿမဳဵ်ဖစးေအာငး ႀကိဳ့ပမး့ရာ၉ 
မသနးစျမး့အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့အာ့ အာဆီယဵပါလီမနးမ္ာ့အဖျ႕ဲ၇ အာဆီယဵအစို့ရတုိ႔ႏြငးံ အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံ ထိေတျ႕ဆကးဆဵဖို႔ 
တျနး့အာ့ေပ့မညး၈ ထုိသုိ႔ေဆာငး႐ျကးရာတျငး ASEAN Enabling Masterplan ကို အမ္ိဳ့အသာ့အဆငးံတျငး အေကာငး 



 

Adopted at the 33rd ASEAN Summit/              (       ) 
 

အထညးေဖား်ခငး့သညးလညး့ တစးခုအပါအဝငး်ဖစးသညး၈ 
 
APSC 7.8 မသနးစျမး့အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၇ မသနးစျမး့သူမ္ာ့၇ မသနးစျမး့သူမ္ာ့အာ့ ႏုိငးငဵအဆငးံႏြငးံ ေဒသတျငး့ အဆငးံတုိ႔၉ 
ကုိယးစာ့်ပဳသညးံ အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ အပါအဝငး အာဆီယဵအဖျဲ႕မ္ာ့၇ အာဆီယဵ၌အက္ိဳ့စီ့ပျာ့ရြငးမ္ာ့အၾကာ့ 
ထိေတျ႕ဆကးဆဵမႈ၇ ပူ့တျေဲဆာငး႐ျကးမႈမ္ာ့်ဖစးေအာငး ်မႇငးံတငးေဆာငး႐ျကးမညး၈ 

ခ၈ ၿငိမး့ခ္မး့၇ လဵုၿခဳဵ၊ 
တညးၿငိမးေသာေဒသ 

APSC 8 ကေလ့သူငယးမ္ာ့၇ လူငယးမ္ာ့၇ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ႏြငးံ အသကးအ႐ျယးႀကီ့ရငးံမႈေၾကာငးံ မသနးစျမး့မႈ တစးနညး့မဟုတး 
တစးနညး့ ခဵစာ့ရသညးံ သကးႀကီ့႐ျယးအိုမ္ာ့အတျကး လကးသငးံခဵႏိုငးေသာ စီစဥးေဆာငး႐ျကး လုိကးေလ္ာမႈမ္ာ့ 
်ဖစးေပ၍ေစရနးအတျကး ႏုိငးငဵအဆငးံႏြငးံ ေဒသအဆငးံ မူဝါဒမ္ာ့ ပုိမိုအာ့ေကာငး့ေအာငး ေဆာငး႐ျကးမညး၈ 
 
APSC 9 အၾကမး့ဖကးမႈ၇ အၾကမး့ပတမး့နညး့ပါေသာ အစျနး့ေရာကးက္ငးံစဥး၇ တရာ့ဥပေဒမံဲ 
မူ့ယစးေဆ့ဝါ့ေရာငး့ဝယးေဖာကးကာ့မႈ၇ မသနးစျမး့ အမ္ိဳ့သမီ့ႏြငးံကေလ့ငယးမ္ာ့အပါအဝငး လူကုနးကူ့်ခငး့၇ 
လကးနကးေမြာငးခို်ခငး့၇ ပငးလယးဓာ့်ပမႈက္ဴ့လျနး်ခငး့၇ ေငျေၾက့ ခဝါခ္်ခငး့၇ အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ စီ့ပျာ့ေရ့ရာဇဝတးမႈႏြငးံ 
ဆုိကးဘာမႈခငး့မ္ာ့ စသညးတုိ႔ပါဝငးေသာ ‘ႏုိငးငဵ်ဖတးေက္ားမႈခငး့မ္ာ့ တုိကးဖ္ကးေရ့ အာဆီယဵ လုပးငနး့စီမဵခ္ကး 
လကးေတျ႕အစီအစဥး’ ကုိ ထိထိေရာကးေရာကး အေကာငးအထညးေဖားႏိုငးေအာငး ပါဝငးအာ့်ဖညးံရနးအတျကး က႑အလုိကး 
အဖျ႕ဲမ္ာ့ႏြငးံ မသနးစျမး့အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့အၾကာ့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငး႐ျကးမႈကုိ အာ့ေပ့မညး၈ 
 
APSC 10 မသနးစျမး့သူမ္ာ့အတျကး ရညး႐ျယးေသာ လကးလြမး့မီေသာအခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငးံ ပညာေပ့လႈဵ႔ေဆာငးမႈ 
အသဵု့ပစၥညး့မ္ာ့ ထုတးလုပး်ခငး့၇ ်ပနးလညးထူေထာငးေရ့အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ။တုိ႔၌ ေထာကးကူပစၥညး့မ္ာ့ႏြငးံ 
ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကုိ လူစဵုအသဵု့်ပဳႏုိငးေအာငး စီစဥးေပ့ထာ့်ခငး့ဆုိငးရာ မူဝါဒမ္ာ့ႏြငးံ လဵု့ဝ ကုိကးညီေအာငးေဆာငး႐ျကးဖို႔ 
အာ့ေပ့်ခငး့ စသညးတုိ႔အာ့်ဖငးံ မူ့ယစးေဆ့ဝါ့ကငး့စငးေသာ အာဆီယဵ်ဖစးေစေရ့ အာ့ထုတးမႈမ္ာ့ အရြိအဟနး်မႇငးံမညး၈ 
 
APSC 11 မသနးစျမး့အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငးံအတူ လကးတျၿဲပီ့ UNCRPD အရအပါအဝငး ႏိုငးငဵတကာႏြငးံ 
အာဆီယဵအဖျဲ႕ဝငးႏိုငးငဵမ္ာ့၌ မိမိႏိုငးငဵအလုိကး ဥပေဒ်ပ႒ာနး့ ထာ့မႈမ္ာ့ႏြငးံအညီ မသနးစျမး့ဒုက၏သညးမ္ာ့ႏြငးံ 
ခိုလႈဵချငးံေလၽြာကးထာ့သူမ္ာ့အာ့ အကာအကျယးတုိ့်မႇငးံေပ့အပးမညး၈ 
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APSC 12 သဘာဝေဘ့ဒဏးမ္ာ့ မက္ေရာကးမီ၇ က္ေရာကးေနစဥးအတျငး့ႏြငးံ က္ေရာကးၿပီ့ေနာကးပိုငး့တုိ႔၉ မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌ 
အချငးံအေရ့ကုိ ကာကျယးႏိုငးရနး အလုိ႔ငြာ ႏုိငးငဵတကာႏြငးံ ေဒသအလုိကး မသနးစျမး့မႈဆုိငးရာ၇ လူ႕အချငးံအေရ့ဆုိငးရာ 
မူေဘာငးမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ အာဆီယဵေရ့ရာေကားမတီမ္ာ့်ဖစးၾကေသာ သဘာဝေဘ့အႏၲရာယး စီမဵခနး႔ချဲမႈ အာဆီယဵေကားမတီ 
(ACDM)၇ သဘာဝ ေဘ့ဒဏး စီမဵခနး႔ချဲမႈဆုိငးရာ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈအကူအညီေပ့ေရ့ အာဆီယဵၫြိႏႈိငး့ဆကးသျယးေရ့စငးတာ 
(AHA Centre)၇ အာဆီယဵ ေဒသတျငး့ ေဘ့အႏၲရာယး အေရ့ေပ၍တဵု႔်ပနးေရ့ ႏႈိ့ေဆားမႈေလံက္ငးံခနး့(ARDEX), ႏြငးံ 
ေဘ့အႏၲရာယးကူညီကယးဆယးေရ့ ေလံက္ငးံမႈ အာဆီယဵ ေဒသတျငး့ ဖုိရမး (ARF DiRex) ႏြငးံ 
သဘာဝေဘ့အႏၲရာယးစီမဵခနး႔ချဲမႈႏြငးံ အေရ့ေပ၍တဵု႔်ပနးေရ့ အာဆီယဵသေဘာတူညီခ္ကး (AADMER)၇ အာဆီယဵပူ့တျ ဲ
သဘာဝေဘ့အႏၲရာယး တဵု႔်ပနးေရ့အစီအမဵ (AJDRP), တုိ႔ပါ ်ပ႒ာနး့ခ္ကးမ္ာ့၇ တစးခုတညး့ေသာ အာဆီယဵ - 
တစးခုတညး့ေသာတဵု႔်ပနးမႈေၾကညာခ္ကး တုိ႔၌ အာ့ထုတးမႈမ္ာ့ သဟဇာတ်ဖစးေအာငးလုပးမညး၈ 
 
APSC 13 မသနးစျမး့သူမ္ာ့အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့၇ မသနးစျမး့သူမ္ာ့ႏြငးံ တုိငးပငးၫြိႏႈိငး့ၿပီ့ မသနးစျမး့သူမ္ာ့အက္ဳဵ့ဝငးေသာ 
သဘာဝေဘ့ ်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ အစီအမဵမ္ာ့ခ္မြတးမညး၈ ထုိသို႔ေဆာငး႐ျကးရာတျငး ဘတးဂ္တးချဲေဝသဵု့စျမဲႈ၇ 
အကူအညီကိရိယာ၇ ေဆ့ဝါ့ ်ပဳစု ေစာငးံေရြာကးမႈ၇ က္နး့မာေရ့ႏြငးံ ခုိလႈဵနာ့ေနရာဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ ရရြိေစေရ့၇ 
အေရ့ပါအေ်ခအေန ်ပငးဆငး်ခငး့၇ သဘာဝေဘ့ တဵု႔်ပနး်ခငး့  ဆုိငးရာ မဟာဗ္ဴဟာမ္ာ့၇ သဘာဝေဘ့ေလ္ာံပါ့ေရ့ 
အစီအမဵမ္ာ့ႏြငးံ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့၇ မသနးစျမး့သူမ္ာ့ (အထူ့သ်ဖငးံ အမ္ိဳ့သမီ့၇ ကေလ့သူငယးႏြငးံ သကးႀကီ့႐ျယးအုိမ္ာ့) အေပ၍ 
သဘာဝေဘ့၌ သကးေရာကးမႈ ေလ္ာံက္ေစရနး ေစာငးံၾကညးံေရ့ႏြငးံ အကဲ်ဖတးေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ ေဆာငး႐ျကးမညး၈ 
 
APSC 14 အေရ့ေပ၍တဵု်ပနးေရ့မနးေနဂ္ာမ္ာ့၇ တဵု႔်ပနးေဆာငး႐ျကးသူမ္ာ့အၾကာ့ မသနးစျမး့မႈႏြငးံလူ႕အချငးံအေရ့ 
ပေရားဖကးရြငးနယးမ္ာ့ ကျနးရကးတစးခုတညးေထာငးကာ သဘာဝေဘ့ႏြငးံ အေရ့ေပ၍ႀကိဳတငး်ပငးဆုိငးမႈဆုိငးရာ မူဝါဒႏြငးံ 
အစီအစဥးမ္ာ့ စီမဵေရ့ဆျဲ် ခငး့၇ အေကာငးအထညးေဖား်ခငး့ႏြငးံ အကဲ်ဖတး်ခငး့အပုိငး့တျငး မသနးစျမး့အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ကျနးရကးႏြငးံ 
တုိငးပငးၫြိႏႈိငး့မညး၈  
 
APSC 15 မသနးစျမး့သူမ္ာ့ အက္ဳဵ့ဝငးေသာ သဘာဝေဘ့စီမဵခနး႔ချဲမႈအစီအမဵမ္ာ့၇ အစီအစဥးမ္ာ့၇ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့မြ 
ရရြိသညးံ တီထျငးဆနး့သစးမႈ၇ ေကာငး့မျနးေသာအေလံအထႏြငးံ ရရြိသညးံသငးခနး့စာမ္ာ့ကုိ မသနးစျမး့အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၇ 
အာဆီယဵ အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၇ လကးေအာကးခဵအဖျ႕ဲမ္ာ့၇ သကးဆုိငးေသာအက္ိဳ့စီ့ပျာ့ရြငးမ္ာ့ႏြငးံ ေဒသတျငး့ 



 

Adopted at the 33rd ASEAN Summit/              (       ) 
 

ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ရာတျငး မၽြေဝမညး၈ 
 
APSC 16 သဘာဝေဘ့အႏၲရာယးက္ေရာကးသညးံအခါ အမ္ာ့ဆဵု့ထိခိုကးသူမ္ာ့ (ဥပမာ ကေလ့သူငယး၇ အမ္ိဳ့သမီ့၇ 
သကးႀကီ့႐ျယးအုိ၇ မသနးစျမ့္သူမ္ာ့) ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ စိတးခ္ယဵုၾကညးရေသာ၇ ခုိငးမာေသာ၇ ်ပညးံစုဵေသာ 
ကိနး့ဂဏနး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ စုေဆာငး့ ်ဖနး႔ေဝေပ့ေနသညးံ အာဆီယဵ က႑အလုိကးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၇ ႏုိငးငဵအဆငးံ 
စာရငး့အငး့ဝနးႀကီ့ဌာန/အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ အၾကာ့ ထိေရာကး သညးံ ၫြိႏႈိငး့ေဆာငး႐ျကးမႈ လုပးငနး့စဥးတစးခု ကုိ ပဵံပို့ေပမညး၈ 
သုိ႔မြသာ သဘာဝေဘ့အႏၲရာယး ႀကိဳတငး်ပငးဆငးမႈ ရငး့်မစးမ္ာ့ ချဲေဝ သဵု့စျမဲႈကို ထိေရာကးေအာငးေဆာငး႐ျကးရာတျငး 
ထုိအခ္ကးအလကးမ္ာ့၌ အကူအညီကုိ အ်ပညးံအဝရမညး်ဖစးသညး၈ 
 

ဂ၈ လႈပးရြာ့တုိ့တကးၿပီ့ 
အ်မငးက္ယးေသာ ေဒသ 
်ဖစးေရ့တျငး အာဆီယဵ၌ 
အခ္ကးအခ္ာက္မႈ 

APSC 17 သကးဆုိငးသညးံ ရာထူ့ႀကီ့အရာရြိမ္ာ့ကုိ မသနးစျမး့အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၇ မသနးစျမး့သူမ္ာ့ႏြငးံ 
ပုဵမြနးေတျ႕ဆဵုစညး့ေဝ့ေစၿပီ့ ဿွဿ၂ ေမၽြားမြနး့ခ္ကး်ဖစးသညးံ “Forging Ahead Together” ႏြငးံအညီ 
သနးစျမး့သူမ္ာ့အချငးံအေရ့ကုိ ေလ့စာ့ေစာငးံေရြာကးႏိုငးေရ့ ေဒသ အဆငးံ မဟာဗ္ဴဟာ ဦ့တညးခ္ကးကိစၥမ္ာ့ကုိ 
ေဆျ့ေႏျ့ ေစမညး၈ 
 
APSC 18 အာဆီယဵအဖျ႕ဲဝငးႏုိငးငဵမ္ာ့၇ လကးတအဵဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ပငးမအဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့အၾကာ့ စျမး့ရညး်မႇငးံတငးမႈကုိ 
စဥးဆကးမ်ပတး တညးေဆာကးရငး့ မသနးစျမး့အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့ႏြငးံလညး့ မိတးဖကး်ပဳႏိုငးေအာငးကူညီေပ့ကာ 
မသနးစျမး့သူမ္ာ့အချငးံအေရ့ ်မႇငးံတငး်ခငး့ ႏြငးံ ကာကျယး်ခငး့၇ အာဆီယဵအသုိကးအဝနး့တျငး မသနးစျမး့မ္ာ့လညး့ပါဝငးေရ့ 
တုိ႔အတျကး အလဵု့စဵုထိထိေရာကးေရာကး ရြိေအာငး ဦ့တညးေဆာငး႐ျကးမညး၈ 
 
APSC 19 မသနးစျမး့အချငးံအေရ့ ်မႇငးံတငးကာကျယး်ခငး့ႏြငးံ ေဒသတျငး့မသနးစျမး့သူမ္ာ့ အက္ဳဵ့ဝငးေရ့ စသညးံ 
အာ့လဵု့ဆကးစပး ေနသညးံ အေရ့ကိစၥရပးမ္ာ့ကုိ အာဆီယဵက႑အလုိကးအဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့ႏြငးံ 
အာဆီယဵဦ့ေဆာငးေသာလုပးငနး့စဥးမ္ာ့အၾကာ့ ေတျ႕ဆဵု စညး့ေဝ့်ခငး့၇ အခ္ကးအလကးမၽြေဝ်ခငး့တုိ႔ ်ဖစးေစရနး အာ့ေပ့မညး၈ 
 
APSC 20 အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့၇ အက္ိဳ့စီ့ပျာ့မ္ာ့ ဆကးစပးေနသညးံ ႏုိငးငဵမ္ာ့၇ အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ မိတးဖကးအသစးရြာေဖျ် ခငး့၇ 
။တုိ႔ အ်မငးတျငး အာဆီယဵသညး မသနးစျမး့သူမ္ာ့အေပ၍ေႏျ့ေထျ့ေစာငးံေရြာကးေသာ၇ 
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ဖယးၾကညးမထာ့ေသာအသုိကးအၿမဳဵတစးခု၇ မသနးစျမး့ သူမ္ာ့ကုိလညး့ အချငးံအလမး့မ္ာ့ေပ့ေသာ အသုိကးအဝနး့တစးခုအ်ဖစး 
ရြိေစၿပီ့ အကူအညီမ္ာ့ေပ့ေစ်ခငး့ စသညးတုိ႔ေပ၍ေပါကးေအာငး အာ့ေပ့မညး၈ 
 

ဃ၈ အာဆီယဵ၌ ပိုမုိ 
အာ့ေကာငး့ေသာ 
အငးစတီက္ဴ့ရြငး့ 
စျမး့ေဆာငးရညးႏြငးံ 
ပ္ဵ႕ႏြဵ႔တညးရြိမႈ 

APSC 21 အာဆီယဵအေထျေထျအတျငး့ေရ့မႉ့ခ္ဳပး႐ဵု့လကးေအာကးရြိ သကးဆုိငးေသာဌာနမ္ာ့၌ 
စျမး့ရညးကို်မႇငးံတငးေပ့်ခငး့အာ့်ဖငးံ မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌အချငးံအေရ့ႏြငးံ မသနးစျမး့သူမ္ာ့အက္ဳဵ့ဝငးေရ့ကုိ 
ကာကျယးေစာငးံေရြာကးေသာ အဓိကေထာကးတုိငးတစးခုအ်ဖစး အာဆီယဵ၌အခနး့က႑ကုိ ်မႇငးံတငးံမညး၈ 
 
APSC 22 အာဆီယဵသညး မသနးစျမး့သူမ္ာ့အာ့လဵု့တုိ႔အတျကး အချငးံအလမး့မ္ာ့ေပ့ေသာ၇ လကးကမး့ႀကိဳဆုိေသာ 
အသုိကးအဝနး့ ်ဖစးသညး ဆုိေသာ ။၌ရပးတညးခ္ကးႏြငးံ တနးဖုိ့တုိ႔ကို ထပးမဵခ္ဲ႕ထျငးၿပီ့လၽြငး အာဆီယဵက႑အလုိကး 
အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့၇ မသနးစျမး့အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ သကးဆုိငးေသာ အက္ိဳ့စီ့ပျာ့ရြငးမ္ာ့ အၾကာ့ 
ထိေတျ႕ဆကးဆဵမႈကုိ်မႇငးံတငး်ခငး့်ဖငးံ မသနးစျမး့အချငးံအေရ့ ်မႇငးံတငးကာကျယးမႈဆိုငးရာ ၫြိႏႈိငး့ေဆာငး႐ျကးႏိုငးသညးံစျမး့ရညးကုိ 
အာ့ေကာငး့ခုိငးမာေစမညး၈ 
 
APSC 23 အာဆီယဵ၌ အသိ်မႇငးံတငးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ အစီအစဥးမ္ာ့သညး က္ာ့မလိငးကျဲ် ပာ့မႈကုိ ဂ႐ု်ပဳၿပီ့လၽြငး 
မသနးစျမး့သူမ္ာ့ အပါအတငး လူ႕အဖျ႕ဲအစညး့အတျငး့မြ အစိတးအပိုငး့အာ့လဵု့သုိ႔ ေရာကးရြိႏိုငးေအာငး 
အေလ့ထာ့ေဆာငး႐ျကးမညး၈ 
 
APSC 24 အာဆီယဵအဖျ႕ဲဝငးႏုိငးငဵမ္ာ့၌ CRPD အစီရငးခဵစာမ္ာ့ထဲတျငး မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌ 
အချငးံအေရ့်မႇငးံတငးေပ့်ခငး့ဆုိငးရာ အာဆီယဵအဆငးံ မသနးစျမး့မ္ာ့ပါဝငးေရ့လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့၇ 
။တုိ႔၌ၫြိႏႈိငး့ေဆာငး႐ျကးမႈမ္ာ့ကုိ ထညးံသျငး့အစီရငးခဵေစရနး အာ့ေပ့ တုိကးတျနး့မညး၈ 
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အာဆီယဵ လူမႈေရ့-ယဥးေက့္မႈ 
အသိုကးအွနး့ (ASCC) စီမဵခ္ကး 
ဿွဿ၂ 

အဓိက ေဆာငးရျကးရမညံး အခ္ကးမ္ာ့ 
 
 

 က၈ ်ပညးသူမ္ာ့ကိ ု
ေပါငး့စညး့၊ 
အက္ိဳ့်ဖစးထျနး့ေစ်ခငး့ 

ASCC 1 - အာဆဵယဵ အဖျ႕ဲွငးႏိုငးငဵ အာ့လဵု့မြ မသနးစျမး့သူ အာ့လုဵ့သညး ။တို႔၌ ဘွ 
ဘကးေပါငး့စဵုတျငး အ်ပညးံအွ၇ တနး့တူညီမြ္ႏြငံး ထိေရာကးစျာ ပါွငးႏိုငးေရ့အတျကး အချငံးအေရ့မ္ာ့ကို 
်မြငံးတငးပါ၈  
 
ASCC 2 - မသနးစျမး့သူမ္ာ့ လျတးလပးစျာ ရြငးသနးႏိုငးေစေရ့အတျကး ေပါငး့စညး့၊ စျမး့ရညး်ပညံးွေသာ 
အသိုကးအွနး့တျငး ဂုဏးသိက၏ာ ရြိစျာ ေနထိုငးႏိုငးချငံး ရရြိေစၿပီ့ လူမႈေရ့-ယဥးေက့္မႈႏြငံး ဘာသာေရ့၇ 
အာ့ကစာ့ႏြငံး အပနး့ေ်ဖ အနာ့ယူ်ခငး့တို႔တျငး ခဵစာ့ ပါွငးႏိုငးရနး အချငးံအေရ့မ္ာ့အတျကး 
လူမႈကာကျယးေရ့ႏြငံး စီ့ပျာ့ေရ့ အချငံးအလမး့မ္ာ့ ရရြိႏိုငးမႈကိ ု်မြငံးတငးပါ၈ 
 
ASCC 3 - မတူကျဲ်ပာ့်ခငး့၇ အာ့လဵု့ ပါွငး်ခငး့၇ လူမႈႏႈနး့စဵမ္ာ့ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့၇ 
ဒဏးရာမ္ာ့မ်ဖစးေပ၍ေစ်ခငး့၇ သတိမထာ့မိဘဲ ဘကးလိုကး်ခငး့၇ မသနးစျမး့သူမ္ာ့ကို 
ချဲ် ခာ့ဆကးဆဵ်ခငး့တို႔ကို အဓိက ဦ့တညးပစးမြတးထာ့သညံး မသနးစျမး့သူမ္ာ့ႏြငံး။တို႔၌ မိသာ့စုွငးမ္ာ့၇ 
ကိုယးေရ့အရာရြိမ္ာ့ႏြငံး ေစာငံးေရြာကးမႈ ေပ့သူမ္ာ့ႏြငံး သကးဆိုငးသညံး စျမး့ရညး်မြငံးတငးသညံး 
လုပးငနး့မ္ာ့ကိ ုတို့်မြငံး ေဆာငးရျကးပါ၈ ။တို႔ကိ ု်ပညးသူ႔ွနးထမး့မ္ာ့၇ ဥပေဒပညာရြငးမ္ာ့၇ လူမႈွ နးထမး့ 
အရာရြိမ္ာ့၇ ဥပေဒေလ့စာ့လိုကးနာေအာငး ေဆာငးရျကးရသူမ္ာ့ႏြငံး က္နး့မာေရ့ ေစာငံးေရြာကးသူမ္ာ့ 
အပါအွငး အ်ခာ့သူမ္ာ့၌ ေန႔စဥး လုပးငနး့ေဆာငးတာမ္ာ့တျငး အသဵု့ခ္လာေအာငး ေဆာငးရျကးပါ၈ 
 
ASCC 4 - မသနးစျမး့ အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့၇ CSO မ္ာ့၇ ပုဂၐလိက က႑ႏြငံး အ်ခာ့ ပတးသကး ဆကးႏျယးသူမ္ာ့ 
အပါအွငး ASCC ၌ ဦ့ေဆာငးမႈ်ဖငံး သကးဆိုငးရာ အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့၇ ယႏၱရာ့မ္ာ့ႏြငံး လုပးငနး့စဥးမ္ာ့တျငး 
ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ ခ္မြတးရာတျငး မသနးစျမး့သူမ္ာ့ တကးၾကျစျာ ပူ့ေပါငး့ ပါွငးႏိုငးေစရနး ေနရာႏြငံး 
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အချငံးအလမး့မ္ာ့ ဖနးတီ့ေပ့ပါ၈  
 
ASCC 5 - မသနးစျမး့သူမ္ာ့အတျကး အစုိ့ရႏြငံး ပုဂၐလိက က႑မ္ာ့တျငး ွကးဘးဆိုဒးမ္ာ့၇ အထူ့သ်ဖငံး 
မိုဘိုငး့ဘဏးွနးေဆာငးမႈ လုပးငနး့မ္ာ့ ရရြိႏုိငးမႈႏြငံး လကးလြမး့မီမႈကို ်မြငံးတငးပါ၈ ထို႔်ပငး ။တို႔အတျကး 
နညး့ပညာသစးမ္ာ့၇ ဆကးသျယးေရ့ႏြငံး သတငး့အခ္ကးအလကး နညး့ပညာမ္ာ့၇ အေထာကးအကူ်ပဳ 
နညး့ပညာမ္ာ့၇ မသနးစျမး့သူမ္ာ့အတျကး လိုကးေလ္ာညီေထျ်ဖစးေစေသာ နညး့ပညာမ္ာ့ အသဵု့်ပဳမႈကို 
်မြငံးတငးပါ၈  

ခ၈ ပါွငးမႈ ASCC 6 – သကးေရာကးမႈ ်မငံးမာ့ေသာ က္နး့မာေရ့ႏြငံး လူမႈဖူလုဵေရ့ မူွါဒမ္ာ့1ႏြငံး ဥပေဒမ္ာ့ ခ္မြတးပါ၈ 
အာဆီယဵ အဖျ႕ဲွငး ႏိုငးငဵအာ့လဵု့မြ မသနးစျမး့သူမ္ာ့ အထူ့သ်ဖငံး အမ္ိဳ့သမီ့ႏြငံး ကေလ့သူငယး 
မသနးစျမး့မ္ာ့သညး သာ့ဖျာ့မီ့ယပးႏြငံး လိငးဆုိငးရာ က္နး့မာေရ့ ေစာငံးေရြာကးမႈ အပါအွငး မတူညီေသာ 
မသနးစျမး့မႈေပ၍ မူတညး၊ ်ဖစးေပ၍ေသာ အခကးအခဲမ္ာ့ ႏြငံး လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေ်ဖရြငး့ေပ့ႏုိငးေသာ 
တနး့တူညီမြ္မႈ ရြိေသာ၇ လကးလြမး့မီႏိုငး၊ ်ပညးံစဵုေသာ အရညးအေသျ့ မီေသာ က္နး့မာေရ့ 
ေစာငံးေရြာကးမႈ ရရြိေစရာတျငး လူ႔အချငံးအေရ့အေ်ခခဵေသာ မူ2ကိ ုအဓိကမူအ်ဖစး က္ငံးသုဵ့ရနး 
ေဆာငးရျကးပါ၈ 
 
ASCC 7 – မသနးစျမး့သူမ္ာ့သညး လူမႈဘွ ပတးွ နး့က္ငးတျငး ဘကးေပါငး့စဵုမြ ပါွငးႏိုငးသညံး 
အချငံးအေရ့ကို အသိအမြတး်ပဳ လိုကးနာက္ငံးသုဵ့ရနးႏြငံး ။တို႔၌ ကိုယံးပိုငး ်ပဌာနး့ပိုငးချငံး၇ လျတးလပးချငံး၇ 
ဆဵု့်ဖတးခ္ကး ခ္ပိုငးချငးံတုိ႔ကိ ုေလ့စာ့ၿပီ့ လူမႈေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငံး လူမႈေရ့ အေဆာကးအအဵုမ္ာ့သညး 

                                                           
1 သကးေရာကးမႈ ်မငံးမာ့ေသာ က္နး့မာေရ့ မူွါဒမ္ာ့တျငး လူမႈေရ့ အဆဵု့အ်ဖတးေပ့ေသာ စဥး့စာ့ခ္ကးမ္ာ့၇ လူမႈေရ့ႏြငံး စီ့ပျာ့ေရ့ မညီမြ္မႈမ္ာ့ကို ေက္ားလႊာ့်ခငး့ႏြငံး 
မေကာငး့ေသာ က္နး့မာေရ့ ရလဒးမ္ာ့အေပ၍ အေရ့ႀကီ့ေသာ အခနး့မြ ပါွငးသညံး သဘာွပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ ေဘ့အႏၱရာယး ကိစၥရပးမ္ာ့ ပါွငးသညး၈  
2 လူ႔အချငံးအေရ့ကို အဓိက က္ငံးသဵု့်ခငး့သညး ပူ့ေပါငး့ပါွငး်ခငး့၇ ချဲ် ခာ့ ဆကးဆဵမႈ မလုပး်ခငး့၇ သာတူညီမြ္်ဖစး်ခငး့ႏြငံး လကးလြမး့မီ်ခငး့ကဲံသို႔ေသာ လူ႔အချငံးအေရ့ 
အေ်ခခဵမူမ္ာ့ကို ထညံးသျငး့ေပါငး့စပးသညးံ လုပးငနး့စဥး်ဖစးသညး၈ ဤစာတမး့တျငး ရညးညႊနး့ေသာ လူ႔အချငံးအေရ့ကို အဓိက က္ငံးသဵု့်ခငး့အတျကး အေသ့စိတး 
အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ထပးမဵ ရြာေဖျပါ၈  
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မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌ လိုအပးခ္ကးႏြငံး ကိုကးညီပါေစ၈   
 
ASCC 8 – မသနးစျမး့သူမ္ာ့ႏြငံး ပတးသကး၊ ေဒသတျငး့ႏြငံး ႏိုငးငဵတျငး့ အလုပးသမာ့ေရ့ရာ မူွါဒမ္ာ့ႏြငံး 
ဥပေဒမ္ာ့သညး အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ အလုပးသမာ့အဖျ႕ဲ (ILO) သေဘာတူညီမႈမ္ာ့ႏြငံး 
လူ႔အချငံးအေရ့ဆိုငးရာ သေဘာတူညီမႈမ္ာ့ႏြငံး ကိုကးညီၿပီ့ အာဆီယဵ အဖျ႕ဲွငး ႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး 
အသဵု့်ပဳႏိုငးရနး သဟဇာတ်ဖစးေစေရ့ အာ့ေပ့ရပါ၈  
 
ASCC 9 – အာဆီယဵ အဖျဲ႕ွငး ႏိုငးငဵမ္ာ့ အာ့လဵု့မြ စာ့သဵု့သူမ္ာ့၇ ေဖာကးသညးမ္ာ့၇ ပစၥညး့ 
ေရာငး့ခ္သူမ္ာ့ႏြငံး လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ အာ့လုဵ့ အတျကး အချငံးအေရ့ တနး့တူရြိေသာ၇ လကးလြမး့မီၿပီ့ 
အာ့လဵု့ ပါွငးေသာ ပဵုမြနး ေရာငး့ွယးေဖာကးကာ့ရာ ေနရာမ္ာ့ ်မြငံးတငးပါ၈ ေဒသတျငး့ 
ႀကိဳ့ပမး့အာ့ထုတးမႈမ္ာ့ႏြငံး ခ္ိတးဆကးပါ၈  
 
ASCC 10 – မသနးစျမး့သူမ္ာ့ ထုတးလုပးေသာ ကုနးပစၥညး့မ္ာ့ ွယးလုိအာ့ ်မငံးမာ့လာေစရနး ႏုိငးငဵေတား 
ပစၥညး့ွယးယူေရ့ မူွ ါဒမ္ာ့ႏြငံး ဥပေဒမ္ာ့အပါအွငး ေစ့္ကျကး ခ္ဲ႕ထျငးပါ၈  
 
ASCC 11 – မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌ အချငံးအေရ့မ္ာ့ကုိ အာဆီယဵ အသိုကးအွနး့၌ အဓိက တနးဖို့ 
တစးခုအ်ဖစး မြတးယူလာေစရနး အာဆီယဵ အဖျ႕ဲွငး ႏိုငးငဵမ္ာ့၌ ပညာေရ့ အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့၌ 
သငးရို့ညႊနး့တမး့မ္ာ့တျငး မသနးစျမး့သူမ္ာ့ ပါွငးသညး ံအာဆီယဵ အယူအဆကိ ုထညံးသျငး့ 
်ပဌာနး့လာေစရနး မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌ အချငံးအေရ့မ္ာ့ကိ ု်မြငံးတငးပါ၈ 
 
ASCC 12 – ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၇ ဆရာမ္ာ့၇ ေက္ာငး့အုပးခ္ဳပးသူမ္ာ့ႏြငံး ွနးထမး့မ္ာ့၇ မသနးစျမး့သူ မ္ာ့ႏြငံး 
မသနးစျမး့ မဟုတးသူမ္ာ့၌ မိဘမ္ာ့ အာ့လဵု့အတျကး လကးလြမး့မီေသာ အရညးအေသျ့ ်ပညံး 
ပညာေရ့ကိ ုအဆငံး အာ့လဵု့တျငး ်မြငံးတငး်ခငး့ရာတျငး လကးသေကၤတ ဘာသာ်ပနး်ခငး့ႏြငံး 
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မြတးစုလုိကးသူမ္ာ့ ခနး႔အပးတာွနးေပ့်ခငး့ အပါအွငး အ်ခာ့ေသာ ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့်ဖငံး အာ့လဵု့ 
ပါွငးေသာ ပညာေရ့ စနစးႏြငံး စျမး့ေဆာငးရညး ်မြငံးတငးေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ကို ်မြငံးတငးပါ၈  
 
ASCC 13 – မသနးစျမး့သူမ္ာ့သညး ။တို႔၌ ကိုယးပိုငး ေရျ့ခ္ယးမႈ်ဖငံး အသကးရြငး ေနထိုငးချငံးကုိ 
အသိအမြတး်ပဳၿပီ့ ဂုဏးသိက၏ာရြိစျာ3 ေနထိုငးေရ့အတျကး ေရျ့ခ္ယးစရာ မ္ာ့စျာ ရြိေအာငး ေဆာငးရျကးပါ၈ 
။တို႔ ရြငးသနးေနထိုငးရနးအတျကး ။တို႔ကိုယးတိုငး ဆဵု့်ဖတးခ္ကး ခ္ၿပီ့ ေနထိုငးေရ့ အစီအစဥးမ္ာ့ႏြငံး 
လကးလြမး့မီေရ့အတျကး ။တို႔ကိုယးပိုငး ်ပဌာနး့ချငံးကုိ အာမခဵခ္ကး ေပ့ပါ၈ ထို႔်ပငး ။တို႔ကိ ုအိမးတျငး့ 
အိမး်ပငးတျငး လိငးႏြငံး က္ာ့/မ သဘာွအေပ၍ အေ်ခခဵသညံး ချဲ် ခာ့ ဆကးဆဵ်ခငး့ႏြငံး အၾကမး့ဖကး်ခငး့ 
အပါအွငး မသနးစျမး့မႈအေပ၍ ချဲ် ခာ့ဆကးဆဵ်ခငး့၇ လျတးလပးမႈ ကငး့မဲံ်ခငး့၇ အ်မတးထုတး်ခငး့၇ မတရာ့ 
်ပဳက္ငံးမႈႏြငံး အၾကမး့ဖကးမႈ မ္ိဳ့စဵုတို႔မြ ကာကျယးပါ၈  
 
ASCC 14 – မသနးစျမး့သူမ္ာ့ ပါွငးမႈ၇ ဂုဏးသိက၏ာႏြငံး တနး့တူအချငံးအေရ့ကို အသိအမြတး်ပဳေသာ 
မ္ိဳ့စဵုေသာ ယဥးေက့္မႈဆိုငးရာ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို ဖနးတီ့ပါ၈ လူမႈေရ့ႏြငံး ယဥးေက့္မႈဘွ 
ဘကးေပါငး့စဵုတျငး ပါွငးမႈႏြငံး အ်ပညံးအွ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈကို အေ်ခခဵ အချငံးအေရ့ႏြငံး ဘဵုတနးဘို့ 
တစးခုအ်ဖစး ဂုဏး်ပဳပါ၈ 
 
ASCC 15 – အာဆီယဵ အဖျ႕ဲွငး ႏုိငးငဵ အာ့လုဵ့တျငး အာ့လဵု့လကးလြမး့မီေသာ ပတးွ နး့က္ငး 
တညးေဆာကးပါ၈ အထူ့သ်ဖငံး ပညာေရ့၇ က္နး့မာေရ့ ႏြငံး ဥပေဒ အဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့ႏြငံး ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့၇ 

                                                           
3 ဂုဏ္သိကၡာရိွြြာ ေနထိုင္ျခင္း ဆိုသည္မွာ မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သူႏွင့္ အြူေနမည္ကို မည္သည့္ ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ အြီအြဥ္ ခ်မွြ္ျခင္းမွ် မပါဘ ဲေြရးခ်ယ္ျခင္း၊ 
ေနထိုင္ရန္ ေြရးခ်ယ္စရာမ်ား ရိွျခင္း၊ ေနထိုင္ရန္ ေအထာက္အပ့ံ ေပးျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအတြင္း ြန္းြူေအနအထားျဖင့္ ပူးေပါင္းျခင္းြုိ႔ ျဖြ္သည္။ ဂုဏ္သိကၡာရိွြြာ 
ေနထိုင္ျခင္း အယူအဆမွာ (CRPD 19) ၏ "တလြ္လပ္စြာ ေနထိုင္ျခင္း" ကိ ုထပ္မံ ခဲ်႕ထားျခင္းျဖြ္္မပီး အာဆီယံ အြဖ႕ဲ၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း ေတြ႕ေရသာ မိသားြုႏွင့္ 
အိမ္၏ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အထူးျပုသည္။  
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ဥပေဒ ေလ့စာ့လိုကးနာရနး ေဆာငးရျကးရသညံး အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့၇ အမ္ိဳ့သာ့ လူ႔အချငံးအေရ့ 
အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့၇ ွနးေဆာငးမႈ ေပ့သူမ္ာ့၌ ရဵု့ခနး့မ္ာ့၇ အမ္ာ့်ပညးသူ သယးယူပို႔ေဆာငးေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ 
တျငး အာ့လဵု့ အသဵု့်ပဳႏိုငးေသာ ဒီဇိုငး့ စဵႏႈနး့မ္ာ့်ဖငံး ေဆာငးရျကးပါ၈ ထို႔်ပငး က္ာ့/မ သဘာွႏြငံး 
အသကးအရျယး အုပးစုမ္ာ့အတျကး အဓိကထာ့ေသာ အခ္ကးအလကးႏြငံး ဆကးသျယးေရ့ဆုိငးရာ 
နညး့ပညာမ္ာ့ ရရြိႏိုငးရနး ေဆာငးရျကးပါ၈ 
    ASCC 15.1 – အမ္ိဳ့သာ့ လကးသေကၤတ်ပ ဘာသာစကာ့ကုိ အာဆီယဵ အဖျ႕ဲွငး ႏုိငးငဵ အာ့လဵု့တျငး 
နာ့မၾကာ့သူမ္ာ့၌ ဘာသာစကာ့အ်ဖစး အသိအမြတး်ပဳပါ၈ 
    ASCC 15.2 – ပညာေရ့ နယးပယးတျငး အမ္ိဳ့သာ့ လကးသေကၤတ်ပ ဘာသာစကာ့ႏြငံး 
။ဘာသာစကာ့ အသဵု့်ပဳ်ခငး့ကို အာဆီယဵ အဖျ႕ဲွငး ႏုိငးငဵ အာ့လဵု့တျငး ဖျ႕ဵၿဖိဳ့တုိ့တကးေအာငး 
စဥးဆကးမ်ပတး ေဆာငးရျကးပါ၈  
 

ဂ၈ ေရရြညး တညးတံဵေသာ ASCC 16 – အ်ပဳသေဘာေဆာငးေသာ လူမႈေရ့ ေ်ပာငး့လမဲႈမ္ာ့ႏြငံး စီ့ပျာ့ေရ့ ဖျ႕ဵၿဖိဳ့မႈကိ ု်ဖစးေစကာ 
ၿမိဳ႕်ပ၇ ဆငးေ်ခဖုဵ့ႏြငံး ေက့္လကးေဒသတုိ႔ကို အ်ပဳသေဘာ ခ္ိတးဆကးေပ့သညံး ေရရြညးတညးတံဵသညံး 
ပတးွ နး့က္ငးကုိ တနး့တူညီမြ္ လကးလြမး့မီေစရနး ေဆာငးရျကးရာတျငး မသနးစျမး့သူမ္ာ့ကိ ု
ထညံးသျငး့စဥး့စာ့ပါ၈   
 
ASCC 17 – ေနထိုငး၊ ေကာငး့ေသာ ၿမိဳ႕်ပမ္ာ့ႏြငံး စိမး့လမး့ေသာ အာဆီယဵ ်ဖစးေရ့အတျကး 
ေရရြညးတညးတံဵ၊ လကးလြမး့မီေသာ အေ်ခခဵအေဆာကးအဦ့ စနစးမ္ာ့ ရရြိရနး ၿမိဳ႕်ပစီမဵကိနး့မ္ာ့ႏြငံး 
စီမဵခနး႔ချမဲႈမ္ာ့အာ့လဵု့တျငး မူွါဒမ္ာ့၇ မဟာဗ္ဴဟာေ်မာကး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့၇ သကးဆိုငးရာ 
က႑မ္ာ့ႏြငံး ညြိႏႈိငး့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့၇ ေဆာငးရျကးလ္ကး မသနးစျမး့သူမ္ာ့အတျကး 
အာ့လဵု့အသဵု့်ပဳႏိုငးေသာ ဒီဇုိငး့ သေဘာတရာ့မ္ာ့ကို ထညံးသျငး့ပါ၈  
 
ASCC 18 – ရာသီဥတု ေ်ပာငး့လမဲႈ အတျကး ်ပညံးစဵု၊ က္ိဳ့ေၾကာငး့ ညီညျတးေသာ တုနး႔်ပနးမႈမ္ာ့ 
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ေဖားထုတး်ခငး့၇ ဖနးလဵုအိမး ဓာတးေငျ႔ စစးတမး့ ်ပဳစု်ခငး့ႏြငံး ထိခိုကးခဵရႏိုငးမႈ အဲ်ဖတး်ခငး့မ္ာ့ 
ေဆာငးရျကးရာတျငး ရပးရျာလူထုမ္ာ့၇ ရညးမြနး့ခ္ကး တူသညံး အုပးစုမ္ာ့၇ အထူ့သ်ဖငံး မသနးစျမး့မ္ာ့ 
ပူ့ေပါငး့ပါွငးမႈကိ ု်မြငံးတငးပါ၈  
 
ASCC 19 – ရာသီဥတု ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ေၾကာငံး ်ဖစးေပ၍ေသာ အႏၱရာယး စီမံခနး႔ချဲ် ခငး့ႏြငံး ဖနးလဵုအိမး 
ဓာတးေငျ႕ ထုတးလႊတးမႈ ေလြ္ာခံ္်ခငး့၇ စိတးခ္ရေသာ စျနး႔ပစးပစၥညး့ စီမဵခနး႔ချဲ် ခငး့ ႏြငံး စျမး့အငးကိ ု
အက္ိဳ့အရြိဆဵု့ အသဵု့ခ္်ခငး့တို႔တျငး လူ႔အချငံးအေရ့ႏြငံး မသနးစျမး့တုိ႔၌ အချငံးအေရ့မ္ာ့ကိ ု
ကာကျယး်ခငး့တို႔ကို အဓိကထာ့ ေဆာငးရျကးရနး အာဆီယဵ အဖျ႕ဲွငး ႏိုငးငဵမ္ာ့၇ က႑အလိုကး 
အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့၇ ပုဂၐလိက က႑မြ လူမ္ာ့ႏြငံး ရပးရျာလူထုတို႔ကို အာ့ေပ့ပါ၈  

ဃ၈ ခဵႏိုငးရညး ရြိေသာ  ASCC 20 – အမ္ိဳ့သာ့ႏြငံး ေဒသဆုိငးရာ သဘာွ ေဘ့အႏၱရာယး စီမဵခနး႔ချမဲႈ ဥပေဒမ္ာ့၇ မူွါဒမ္ာ့၇ 
စီမဵခ္ကးမ္ာ့၇ အစီ့အစဥးမ္ာ့သညး မသနးစျမးး့သူမ္ာ့အတျကး ပိုမို၊ ကိုကးညီေစရနး၇ သဘာွ 
ေဘ့အႏၱရာယးမ္ာ့ကိ ုႀကိဳတငးခနး႔မြနး့၇ တုနး႔်ပနး၇ ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့၊ သဘာွ ေဘ့အႏၱရာယးမ္ာ့ႏြငံး 
လိုကးေလ္ာညီေထျ်ဖစးေအာငး ေဆာငးရျကး်ခငး့်ဖငံး သဘာွ ေဘ့အႏၱရာယး ခဵႏိုငးရညးရြိေသာ 
ပတးွ နး့က္ငးတစးခု ်ဖစးေစရနး၇ အစမြ ်ပနးလညး၊ ပိုမိုေကာငး့မျနးေအာငး တညးေဆာကးရနးႏြငံး ပိုမို 
်မနးဆနး၊ စမတးက္ေသာ အာဆီယဵ အဖျ႕ဲွငး ႏုိငးငဵမ္ာ့ ်ဖစးေစရနး ႏိုငးငဵတကာႏြငံး ေဒသဆုိငးရာ သဘာွ 
ေဘ့အႏၱရာယး ေလ္ာံခ္ေရ့ႏြငံး ခဵႏိုငးရညးရြိေရ့ မူေဘာငးမ္ာ့ႏြငံး ကိုကးညီေအာငး ေဆာငးရျကးပါ၈   
 
ASCC 21 – မသနးစျမး့သူမ္ာ့ကိုယးတိုငး ပါွငးႏိုငးသညံး အႏၱရာယး အကဲ်ဖတးမႈမ္ာ့၇ အေရ့ေပ၍ 
တုနး႔်ပနးေရ့ အစီအစဥးမ္ာ့၇ ကယးဆယးေရ့ႏြငံး ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ အစီအစဥးမ္ာ့ ပါွငးေသာ 
သဘာွေဘ့အႏၱရာယး ခဵႏိုငးရညးရြိရနး အစီအစဥးမ္ာ့ ်ပဳလုပးပါ၈ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ ခဲျေွပါ၈ ။တို႔တျငး 
မသနးစျမး့မ္ာ့ အထူ့သ်ဖငံး ကေလ့သူငယးမ္ာ့၇ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့၇ လူငယးမ္ာ့ႏြငံး သကးႀကီ့ရျယးအိုမ္ာ့ 
တကးၾကျစျာ ပါွငးေအာငး ေဆာငးရျကးပါ၈  
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ASCC 22 – မသနးစျမး့မ္ာ့ ပူ့ေပါငး့ပါွငးေသာ သဘာွ ေဘ့အႏၱရာယးဆုိငးရာ စီမဵခနး႔ချမဲႈ အစီအစဥးမ္ာ့၇ 
စီမဵကိနး့မ္ာ့ႏြငံး လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ ေဆာငးရျကးရာတျငး ေကာငး့မျနးေသာ ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ႏြငံး 
သငးခနး့စာမ္ာ့ကိ ု်ပနးလညးမြ္ေွ်ခငး့်ဖငံး ။တို႔ထကး ပုိမိုေကာငး့မျနးေအာငး ေဆာငးရျကးရနး ႏြငံး 
နညး့လမး့သစးမ္ာ့ တီထျငးႏိုငးရနး ်ပနးလညးမြ္ေွ်ခငး့ကို်မြငံးတငးပါ၈ ေဒသတျငး့၇ ႏိုငးငဵေတားအဆငံးႏြငံး 
ရပးရျာလူထုမြ အေရ့ေပ၍ တုနး႔်ပနးမႈ ေဆာငးရျကးသူမ္ာ့ႏြငံး ေရြ့ဦ့တုနး႔်ပနးေဆာငးရျကးသူမ္ာ့ကုိ 
သငးတနး့မ္ာ့ႏြငံး စျမး့ရညး်မြငးံတငးေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ ေပ့ပါ၈  
 
ASCC 23 – အေရ့ေပ၍ အေ်ခအေနမ္ာ့တျငး မသနးစျမး့သူမ္ာ့ အသဵု့်ပဳႏိုငးသညံး ရဵု့မ္ာ့၇ 
ပစၥညး့ကိရိယာမ္ာ့၇ စကးပစၥညး့မ္ာ့ႏြငံး သငးံေလ္ားေသာ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ ႏိုငးငဵေတားအဆငံး၇ 
ေဒသဆုိငးရာအဆငံး၇ ရပးရျာအဆငံးမ္ာ့တျငး ရြိေနပါေစ၈ 
 
ASCC 24 – မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌ တုနး႔်ပနးမႈမ္ာ့အေပ၍ အေ်ခခဵ၊ ။တို႔အတျကး ဂုဏးသိက၏ာကို 
ေလ့စာ့၊ ။တို႔၌ လဵုၿခဵဳေရ့ကိ ုေရြ့ရႈေသာ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ ေဖားထုတးပါ၈  

င၈ တကးၾကျေသာ  ASCC 25 – ၿပိဳငးဆုိငးမႈ ရြိေသာ၇ တီထျငးဖနးတီ့မႈ ရြိေသာ၇ တကးၾကျေသာ စီ့ပျာ့ေရ့ အေ်ခအေနမ္ာ့တျငး 
ဥပေဒ မူွါဒမ္ာ့၇ ေစ့္ကျကးကုိ နာ့လညး်ခငး့၇ ွယး်ခမး့ေရ့ႏြငံး ်ဖနး႔်ဖဴ့ေရ့ႏြငံး နညး့ပညာ ဆိုငးရာ 
သငးတနး့မ္ာ့တျငး အာ့လဵု့ ပါွငးေရ့ကိ ု်မြငံးတငးပါ၈   
 
ASCC 26 – ေငျေရ့ေၾက့ေရ့ အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငံး လူ႔စျမး့အာ့အရငး့အ်မစးဌာနမြ ွနးထမး့မ္ာ့ကိ ု
မသနးစျမး့သူမ္ာ့အချငံးအေရ့ အသိပညာေပ့်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကးရာတျငး မတူကျဲ် ပာ့်ခငး့၇ 
တနး့တူညီမြ္ဆိုငးရာ သငးတနး့၇ ပူ့ေပါငး့ပါွငး်ခငး့၇ ဒဏးရာမ္ာ့မ်ဖစးေပ၍ေစ်ခငး့၇ သတိမထာ့မိဘဲ 
ဘကးလိုကး်ခငး့၇ မသနးစျမး့သူမ္ာ့ကုိ ချဲ် ခာ့ဆကးဆဵ်ခငး့တို႔ကိ ုအဓိက ဦ့တညးပစးမြတးထာ့ ေဆာငးရျကးပါ၈  
 
ASCC 27 – မသနးစျမး့မ္ာ့အတျကး စတငးတညးေထာငးစ MSME မ္ာ့အတျကး အခ္ကးအလကးမ္ာ့ 
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အပါအွငး အေရ့ႀကီ့ေသာ ရနးပဵုေငျ အခ္ကးအလကးမ္ာ့၇ လုပးငနး့ရြငး ခ္ိတးဆကး်ခငး့၇ လကးလြမး့မီေသာ 
ေငျေရ့ေၾက့ေရ့ ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ႏြငံး စီ့ပျာ့ေရ့ဆိုငးရာ အေပ့အယူကိစၥရပးမ္ာ့ ေဆာငးရျကးႏိုငးသညံး 
နညး့လမး့မ္ာ့ကိ ုတစးေနရာတညး့တျငး ေဆာငးရျကးေပ့ႏိုငးေသာ  လုပးငနး့ရြငး ဌာနမ္ာ့ ်ဖစးလာေစေရ့ 
်မြငံးတငးပါ၈  
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အာဆီယဵ စီ့ပျာ့ေရ့ 
လူ႔အသုိငး့အွုိငး့ 
(AEC) အစီအစဥး 
ဿွဿ၂ 

အေရ့ပါသညးံ လုပးေဆာငးရမညးံအခ္ကးမ္ာ့ 

က၈ ်မငးံမာ့စျာေပါငး့ 
စညး့ထာ့သညးံ 
စီ့ပျာ့ေရ့ 

AEC (ှ)- CRPD သေဘာထာ့ႏြငးံအညီ်ဖစးေစရနးႏြငးံ အလုပးအကိုငးႏြငးံစီ့ပျာ့ေရ့အဟနး႔အတာ့မ္ာ့ကိ ုဖယးရြာ့ 

ရနး မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌ကိုယးစာ့်ပဳပါွငးေရ့ကို်မြငးံတငးၿပီ့ မသနးစျမး့သူမ္ာ့ကိုကာကျယးေစာငးံေရြာကးေပ့သညးံ 

မူွါဒမ္ာ့ကုိ ေရ့ဆျဲပါ၈ မသနးစျမး့သူမ္ာ့ သို႔မဟုတး သာမနးလူမ္ာ့က လုပးကုိငးေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညးံ လူမႈေရ့ 

လုပးငနး့မ္ာ့၇ သမွါယမအသငး့အဖျဲ႕မ္ာ့၇ ပုဵမြနးစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ 

အျနးလုိငး့မြအေရာငး့အွယးလုပး်ခငး့မ္ာ့ အပါအွငး စျနး႔ဦ့တီထျငးလုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး 

မသနးစျမး့သူမ္ာ့ပါွငးကိုယးစာ့်ပဳသညးံ ွနးက္ငးတစးခုကိ ုအာ့ေပ့တိုကးတျနး့ပါ၈  

 

AEC (ဿ) - ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့၇ ဘ႑ာေရ့ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ကၽျမး့က္ငးသညးံလုပးသာ့ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးကုိငးသ ူ

မ္ာ့၌ ေ်ပာငး့ေရႊ႕မႈမ္ာ့လျယးကူေခ္ာေမျ႔ေစ်ခငး့၉ ပုိမို၊အာ့လုဵ့ပါွငးကိုယးစာ့်ပဳေသာ၇ အာ့လုဵ့သျာ့လာႏိုငးၿပီ့ 

လျတးလပးသညးံေရာငး့ွယးေဖာကးကာ့မႈကိ ု လျယးကူေခ္ာေမျ႔ေစ်ခငး့အာ့်ဖငးံ အာဆီယဵအဖျ႕ဲွငးႏိုငးငဵမ္ာ့အာ့ 

လုဵ့၉ စာ့သုဵ့သူမ္ာ့၇ ေရာငး့ွယးသူမ္ာ့ႏြငးံ စျနး႔ဦ့တီထျငးလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အ်ဖစး မသနးစျမး့သူမ္ာ့အတျကး တနး့တူ 

ညီမြ္အချငးံအေရ့ရရြိေစေသာ ေစ့္ကျကးမ္ာ့ကုိ ်မြငးံတငးေပ့ပါ၈  

 

AEC (၀)- အာ့လုဵ့အသုဵ့်ပဳႏိုငးေသာ ဘ႑ာေရ့အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၇ အသုဵ့အေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ အာ့လုဵ့အတျကးစီစဥး 

ဖနးတီ့ထာ့ေသာ ဘဏးမ္ာ့၇ ေအတီအမးမ္ာ့၇ ဘဏးထုတးေငျေၾက့မ္ာ့၇ ကရကးဒစးႏြငးံ ဒကးဘစးကဒးမ္ာ့၇ 

ဘဏးလုပးငနး့ဆိုငးရာ မိုဘိုငး့ဖုနး့ေဆာံဖးွဲမ္ာ့ႏြငးံ ွကးဆုိကးမ္ာ့ကံဲသုိ႔ေသာ စီ့ပျာ့ေရ့ေငျေပ့ေငျယူကိစၥမ္ာ့ 
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ေဆာငးရျကးရ်ခငး့မ္ာ့ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့ႏြငးံ ဘ႑ာေရ့အသိအ်မငးႏြငးံ စာ့သုဵ့သူကာကျယးေစာငံးေရြာကးေရ့်မြငးံ 

တငး်ခငး့မ္ာ့ကို အာ့ေပ့တိုကးတျနး့်ခငး့်ဖငးံ ဘ႑ာေရ့တျငးအာ့လုဵ့ပါွငးကိုယးစာ့်ပဳေရ့ကုိ 

ပိုမိုေကာငး့မျနးေအာငး ေဆာငးရျကးပါ၈  

 

AEC (၁)- အေသ့စာ့ႏြငးံအလတးစာ့စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကို စတငးႏိုငးေရ့၇ မသနးစျမး့စျနး႔ဦ့တီထျငးလုပးငနး့ရြငး 

မ္ာ့ႏြငးံ ။တို႔၌မိသာ့စုွငးမ္ာ့အတျကး အဆကးအသျယးမ္ာ့ႏြငးံ ေငျေၾက့ရငး့်မစးသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ 

ေပ့ရနး မသနးစျမး့သူမ္ာ့အတျကး တစးေနရာထတဲျငးရရြိေစႏုိငးသညးံ စီ့ပျာ့ေရ့ဌာနမ္ာ့ကုိ အာ့ေပ့်မြငးံတငးပါ၈  

ခ၈ အၿပိဳငးအဆိုငး 
တီထျငးႀကဵဆ 
တကးၾကျအာ့သနး 
သညးံ အာဆီယဵ 

AEC (၂)- အာ့လုဵ့ပါွငးေစေသာ စာ့သုဵ့သူကာကျယးေရ့ဥပေဒေရ့ဆျဲ်ခငး့ကို လုပးေဆာငး်ခငး့၇ ဥပေဒအက္ိဳ့ 

သကးေရာကးေစ်ခငး့ႏြငးံ ေစာငးံၾကညးံေလံလာ်ခငး့မ္ာ့်ပဳ်ခငး့ႏြငးံ အာ့လုဵ့သိရြိႏိုငးေသာ အ်ငငး့ပျာ့မႈေ်ဖရြငး့သညးံ 

စနစးမ္ာ့အပါအွငး မတရာ့မႈကိုအေလ္ားေပ့သညးံစနစးမ္ာ့ရရြိေစ်ခငး့အာ့်ဖငးံ မသနးစျမး့သူမ္ာ့အပါအွငး 

စာ့သုဵ့ သူမ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိအက္ဳဵ့ွငးသညးံ အာဆီယဵစာ့သုဵ့သူကာကျယးေစာငးံေရြာကးေရ့မူေဘာငးကို ်မြငးံတငးေရ့ 

အတျကး လုပးကုိငးေဆာငးရျကးပါ၈  

 

AEC (၃) - မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌ ဉာဏပစၥညး့မူပိုငးချငးံ ကာကျယးေစာငးံေရြာကးးမႈကုိ တို့်မြငးံေဆာငးရျကးပါ၈  

 

AEC (၄) - အာဆီယဵအဖျ႕ဲွငးႏိုငးငဵမ္ာ့အာ့ အ်မငးအာရုဵမသနးစျမး့သူမ္ာ့ သို႔မဟုတး ပုဵႏြိပးစာေပမ္ာ့ကို 

မဖတးရႈႏိုငးသူ မ္ာ့အတျကး ထုတးေွထာ့သညးံစာေပမ္ာ့ကို ပုိမိုလျယးကူစျာဖတးရႈေစႏိုငးရနး Marrakesh စာခ္ဳပးကုိ 

လကးမြတးထုိ့ ေရ့ အာ့ေပ့တိုကးတျနး့်ခငး့အာ့်ဖငးံ မသနးစျမး့သူမ္ာ့အတျကး 

မူပိုငးချငးံ်ဖငးံကာကျယးေစာငးံေရြာကးထာ့သညးံ စာအုပးစာတမး့မ္ာ့ကိ ု အသုဵ့်ပဳချငးံႏြငးံ ဖတးရႈေလံလာချငးံတုိ႔ကုိ 

်မြငးံတငးပါ၈  
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AEC (၅) သုေတသနႏြငးံဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့၉ အာ့လုဵ့အသုဵ့်ပဳႏိုငးေသာ နညး့ပညာမ္ာ့အသဵု့်ပဳမႈကို အာ့ေပ့ 

တိုကးတျနး့်ခငး့ႏြငးံ  မသနးစျမး့သူမ္ာ့ကဲံသို႔ေသာ 

အာ့လုဵ့အသုဵ့်ပဳႏိုငးသညးံဤနညး့ပညာမ္ာ့ကုိအသုဵ့ခ္သူမ္ာ့အာ့ စဥးဆကးမ်ပတးထိေတျ႔်ခငး့အာ့်ဖငးံ 

ဖနးတီ့မႈႏြငးံအသုဵ့ခ္မႈ အၾကာ့အ်မငးပိုမိုရြငးသနးေစေသာ ေရႊ႕ေ်ပာငး့ႏိုငး၊ ထကး်မကးၿပီ့ ဖနးတီ့မႈေကာငး့ေသာ 

လူ႔စျမး့အာ့အရငး့အ်မစးမ္ာ့အတျကး ကူညီပဵံပို့မႈစနစးႏြငးံ အာ့ေပ့သညးံွနး့ က္ငးတုိ႔ကုိ 

ဆကးလကးတို့တကးေကာငး့မျနးေအာငးလုပးေဆာငးပါ၈  

 

AEC (၆) အာ့လုဵ့ပါွငးေစႏိုငးရနးလုပးေဆာငးလ္ကးရြိသညးံ တညးေဆာကးၿပီ့စီ့သညးံွနး့က္ငးတစးခု၉ ။တို႔၌ကုနး 

ထုတးလုပးမႈ်မငးံတကးေစရနး မသနးစျမး့သူမ္ာ့ႏြငးံ အသကးႀကိ့ရငးံသူမ္ာ့အသုဵ့်ပဳသညးံ အေထာကးအကူ်ပဳပစၥညး့ 

မ္ာ့ႏြငးံ နညး့ပညာမ္ာ့ေရာငး့ခ္ရာတျငး သငးံေလ္ားသညးံအချနးကငး့လျတးချငးံမ္ာ့ အာ့ေပ့တုိကးတျနး့်ခငး့အာ့်ဖငးံ 

ေဒသအတျငး့ရြိ အာ့လုဵ့ပိုမိုပါွငးႏုိငးေသာ စီ့ပျာ့ေရ့တစးရပးကိ ုအာ့ေပ့်မြငးံတငးပါ၈  

 

AEC (ှွ) အက္ဳိ့ရြိၿပီ့ ပတးွ တး့က္ငးထိခိုကးမႈနညး့ပါ့ကာ မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌ သျာ့လာလႈပးရြာ့မႈကို 

်မြငးံတငးေပ့ႏိုငးေသာ နညး့ပညာမ္ာ့တပးဆငး်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့ခ္်ခငး့တို႔ကိ ုအာ့ေပ့တိုကးတျနး့ပါ၈  

ဂ၈ ပုိမုိေကာငး့မျနး 
ေသာခ္ိတးဆကးမႈႏြငးံ 
က႑အလုိကး 
ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ 

AEC (ှှ) - အာဆီယဵ၌ ၿပိဳငးဆိုငးမႈကိ ုပိုမိုအာ့ေကာငး့ေစရနး၇ ကုနး့လမး့ႏြငးံရထာ့ပို႔ေဆာငးေရ့၇ ေလေၾကာငး့ပို႔ 
ေဆာငးေရ့၇ ေရေၾကာငး့ပို႔ေဆာငးေရ့ႏြငးံ ပို႔ေဆာငးေရ့အဆငးေ်ပေခ္ာေမျ႔မႈနယးပယးမ္ာ့၉ ေဒသတျငး့ရြိ အာ့လုဵ့ပါ 
ွငးေသာ ႀကီ့ထျာ့ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တုိ့တကးမႈကို အာ့ေပ့်မြငးံတငးရနးႏြငးံ အာဆီယဵေဒသ၌ ေရရြညးဖျ႔ဵၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့အတျကး 
အေရ့ပါသညးံက႑တစးရပး်ဖစးသညးႏြငးံအညီ ေရရြညးခိုငးမာသညးံပို႔ေဆာငးေရ့ကို က႑သစးအေလ့ထာ့ေဆာငး 
ရျကးမႈတစးခုအ်ဖစး လကးခဵေဆာငးရျကးရနး ပိုမိုႀကီ့မာက္ယး်ပနး႔သညး ံခ္ိတးဆကးမႈ၇ ထိေရာကးအက္ိဳ့မ္ာ့မႈ၇ ေပါငး့ 
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စညး့မႈ၇ ေဘ့ကငး့လုဵၿခဵဳမႈႏြငးံ ေရရြညးတညးတံဵမႈတို႔ကိုေရြ့ရႈလ္ကး အာဆီယဵရြိ အာ့လုဵ့သျာ့လာအသုဵ့်ပဳႏိုငးေသာ ပို႔ 
ေဆာငးေရ့ကို အာ့ေပ့တိုကးတျနး့ပါ၈  
 
AEC (ှဿ) ၿမိဳ႕ေနမသနးစျမး့သူမ္ာ့ သျာ့လာႏိုငးေသာ အာ့လုဵ့ပါွငးေစသညးံ အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုႏြငးံ 
နညး့ပညာမ္ာ့ပါွငးသညး ံစမတးၿမိဳ႕ေတားစီမဵကိနး့မ္ာ့ကိ ု်မြငးံတငးေဆာငးရျကးပါ၈  
 
AEC (ှ၀)- မသနးစျမး့သူမ္ာ့အတျကး ပိုမုိအသုဵ့်ပဳချငးံႏြငးံ အသုဵ့ခ္ႏိုငးမႈတို႔ကို်မြငးံတငး်ခငး့၇ ေဆာံဖးွဲေရ့သူမ္ာ့ႏြငးံ 
အသုဵ့်ပဳသူမ္ာ့အာ့ ဒစးဂ္စးတယးနညး့ပညာပုိမိုလုပးကိုငးအသဵု့ခ္ႏိုငးၿပီ့ အာဆီယဵ်ပညးသူမ္ာ့ႏြငးံ ဆကးစပးပတးသကး 
သူမ္ာ့ကုိ ပိုမိုခ္ိတးဆကးႏိုငးေစရနး ဒစးဂ္စးတယးကၽျမး့က္ငးမႈမ္ာ့်မြငးံတငးေပ့်ခငး့်ဖငးံ အာ့လုဵ့ပါွငးေစေသာ ICT 
နညး့ပညာရပးကို အာ့ေပ့တိိုကးတျနး့ပါ၈  
 
AEC (ှ၁)- မသနးစျမး့စာ့သုဵ့သူမ္ာ့ႏြငးံလုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ႏြငးံစပးလ္ဥး့ေသာ အချငးံအေရ့မ္ာ့ႏြငးံ ကာကျယးေစာငးံ 
ေရြာကးေရ့ဥပေဒမ္ာ့အပါအွငး စာ့သုဵ့သူအချငးံအေရ့မ္ာ့ႏြငးံ ကာကျယးေစာငးံေရြာကးေရ့ဥပေဒမ္ာ့ကို လိုကးဖကး 
ေစ်ခငး့၇ နညး့ပညာအသုဵ့်ပဳမႈပိုမိုေကာငး့မျနးေစ်ခငး့အာ့်ဖငးံ အာ့လုဵ့ွငးေရာကးသိရြိႏိုငးေသာ အျနးလုိငး့အ်ငငး့ပျာ့ 
မႈေ်ဖရြငး့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့နညး့လမး့မ္ာ့်ဖငးံအ်ငငး့ပျာ့မႈေ်ဖရြငး့ခ္ကးမ္ာ့အတျကး ဥပေဒမူေဘာငးမ္ာ့ကို လိုကး 
ဖကးေစ်ခငး့ႏြငးံ အာ့လုဵ့အတျကးအသဵု့်ပဳႏိုငးေသာ၇ အ်ပငးအလြနးအသိအမြတး်ပဳထာ့ေသာ၇ ေဘ့ကငး့လုဵၿခဳဵေသာ၇ 
စိတးခ္ရေသာ၇ အသုဵ့်ပဳချငးံရြိၿပီ့ အသုဵ့်ပဳသူအလျယးတကူသုဵ့စျဲႏိုငးေသာ အီလကးထရျနး့နစးစနစး်ဖငးံ အသုဵ့်ပဳသူကုိ 
သိရြိစစးေဆ့ေပ့သညး (အီလကးထရျနး့နစး လကးမြတး) အစီအစဥးမ္ာ့အသုဵ့်ပဳမႈကို အာ့ေပ့တုိကးတျနး့်ခငး့အာ့်ဖငးံ 
ပိုမိုခိုငးမာသညးံ အျနးလုိငး့မြတစးဆငးံကုနးသျယးေရ့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ်ဖငးံ အာ့လုဵ့ပါွငးသညးံ ေဒသဆုိငးရာစီ့ပျာ့ 
ေရ့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈကို ပုိမိုအာ့ေပ့တိုကးတျနး့ပါ၈  
 
AEC (ှ၂)- မသနးစျမး့လယးသမာ့မ္ာ့အာ့ လယးယာစိုကးပ္ဳိ့ေရ့အတျကး အေထာကးအကူ်ပဳနညး့ပညာမ္ာ့၇ 
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က္ယး်ပနး႔သညးံ အမ္ာ့်ပညးသူပို႔ေဆာငးဆကးသျယးေရ့ဖျဵ႕ၿဖိဳ့တုိ့တကးေစ်ခငး့ႏြငးံ စရိတးသကးသာၿပီ့အာ့လုဵ့အသုဵ့ 
်ပဳႏိုငးေသာ စာ့ေသာကးကုနး်ဖနး႔ေွသညးံစနစးမ္ာ့ ပဵံပို့ေပ့်ခငး့မ္ာ့အပါအွငး နညး့ပညာအသစးမ္ာ့အသုဵ့ခ္မႈတျငး 
သငးတနး့ေပ့်ခငး့ စသညးတို႔ကဲံသို႔ေသာ မဟာဗ္ဴဟာေ်မာကးႀကိဳ့ပမး့ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့မြတစးဆငးံ မသနးစျမး့ 
ကုနးထုတးလုပးသူမ္ာ့ႏြငးံ စာ့သုဵ့သူမ္ာ့အာ့ အာ့ေပ့်မြငးံတငးေပ့်ခငး့အာ့်ဖငးံ ေဒသတျငး့ရြိ အစာ့အစာဖူလုဵမႈႏြငးံ 
အစာ့အစာနယးေ်မသျာ့ေရာကးအသဵု့်ပဳႏိုငးမႈတို႔ကိ ုအာ့ေပ့်မြငးံတငးပါ၈  
 
AEC (ှ၃)- အာဆီယဵေဒသႀကီ့၉ အာ့လုဵ့သျာ့လာႏိုငးေသာ ပို႔ေဆာငးေရ့၇ ဆကးသျယးေရ့ႏြငးံ အေ်ခခဵအေဆာကး 
အအုဵတို႔မြတစးဆငးံ တာွနးခဵေသာ၇ ေရရြညးတညးတဵံ၊ အာ့လုဵ့လုပးကုိငးႏိုငးေသာ ခရီ့သျာ့လုပးငနး့ဖျ႕ဵၿဖိဳ့တုိ့တကး 
မႈကိ ု်မြငးံတငးေဆာငးရျကးပါ၈ ေဒသခဵရပးရျာလူထုမ္ာ့၌ ညြိႏိႈငး့ေဆာငးရျကးမႈႏြငးံ စျမး့ေဆာငးရညးတို႔ကိ ုသကးဆိုငးရာ 
ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့အာ့ အသုဵ့်ပဳချငးံလုိကးေလ္ားေပ့်ခငး့်ဖငးံ ပိုမိုခိုငးမာေစရနး ေဆာငးရျကးပါ၈  
 
AEC (ှ၄)- အာ့လုဵ့အသုဵ့်ပဳချငးံရြိၿပီ့ စရိတးစကသကးသာသညးံ အေရအေသျ့ ေကာငး့မျနးေသာ က္နး့မာေရ့ွနး 
ေဆာငးမႈ၇ ထုတးကုနးပစၥညး့မ္ာ့ႏြငးံ ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ရရြိေစရနး ပဵံပို့ေပ့မညးံ ခိုငးမာက္ယး်ပနး႔ေသာ က္နး့မာေရ့ွနး 
ေဆာငးမႈလုပးငနး့တစးခု ဖျ႔ဵၿဖိဳ့တုိ့တကးေစရနး ်မြငးံတငးေဆာငးရျကးပါ၈ မြတးပုဵတငးေရ့လုပးငနး့စဥးႏြငးံ အဟာရအမညး 
တပး်ခငး့မ္ာ့ကို အ်မငးအာရုဵမေကာငး့သ ူသို႔မဟုတး မ္ကးမ်မငးမ္ာ့အပါအွငး အာ့လုဵ့ပါွငးႏုိငးေစရနး ်မြငးံတငး 
ေဆာငးရျကးပါ၈ ေဒသႀကီ့အတျငး့ရြိ မသနးစျမး့သူမ္ာ့ႏြငးံအသကးအရျယးႀကီ့ရငးံသူမ္ာ့အတျကး တစးကုိယးေရ 
ေစာငးံေရြာကးကူညီေပ့သူမ္ာ့အပါအွငး က္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈကၽျမး့က္ငးပညာရြငးမ္ာ့၌ သျာ့လာလႈပးရြာ့ႏိုငး 
မႈကိ ုလျယးကူေခ္ာံေမျ႔ေစရနး အာ့ေပ့်မြငးံတငးပါ၈  
 
AEC (ှ၅)- မသနးစျမး့အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ႏြငး ံလူငယးမ္ာ့အာ့ သိပၸဵနညး့ပညာႏြငးံ တီထျငးႀကဵဆမႈတို႔တျငး ထိေတျ႔အသုဵ့ 
ခ္မႈပိုမို်မြငးံတငးေပ့မညးံ စနစးမ္ာ့ကိုကူညီပဵံပို့၊ ဆျဲေဆာငးသညးံစနစးမ္ာ့ကိ ု်မြငးံတငးေဆာငးရျကးပါ၈  

ဃ၈ ႀကံဵႀကံဵခဵၿပီ့ AEC (ှ၆) ေပါငး့စညး့ထာ့ေသာ လူမႈတာွနးယူမႈကုိ ေလံက္ငးံမညးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈကို အာ့ေပ့်မြငးံတငး၊ 
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အာ့လဵု့ပါွငးကာ 
လူသာ့ပဓာနထာ့ 
ထာ့ေသာ အာဆီယဵ 

စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ လူ႔အခါငးံအေရ့ဆိုငးရာ ကုလသမဂၐလမး့ညႊနးအေ်ခခဵသေဘာတရာမ္ာ့ကို ်ဖညံးဆညး့ေပ့ေသာ 
မသနးစျမး့သူမ္ာ့ကိုယးစာ့်ပဳပါွငးသညး ံကနဦ့လုပးငနး့မ္ာ့ေရ့ဆျဲ်ခငး့ႏြငးံ အေကာငးအထညးေဖားေဆာငး်ခငး့မ္ာ့ 
အပါအွငး ေရရြညးတညးတဵံသညးံ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့ကို ်မြငးံတငးေဆာငးရျကးပါ၈  
 
AEC (ဿွ) အေရ့ပါေသာ ဦ့တညးရာအလာ့အလာမ္ာ့ကိ ုနာ့လညးသေဘာေပါကး်ခငး့်ဖငးံ အလာ့အလာရြိေသာ 
နညး့ပညာႏြငးံတီထျငးႀကဵဆမႈတုိ႔ကို အေကာငး့ဆုဵ့အသဵု့ခ္်ခငး့ႏြငးံ လုပးငနး့ဆိုငးရာပညာေရ့ႏြငးံ စျမး့ေဆာငးရညး်မြငးံ 
တငး်ခငး့အစီအစဥးမ္ာ့ အာ့ေပ့်မြငးံတငး်ခငး့အာ့်ဖငးံ မသနးစျမး့သူမ္ာ့အတျကး အေသ့စာ့ႏြငးံအလတးစာ့ကုနး 
ထုတးလုပးမႈႏြငးံ ပါွငးေဆာငးရျကးမႈတို႔ကို အာ့ေပ့်မြငးံတငးပါ၈  
 
AEC (ဿှ)- မသနးစျမး့သူမ္ာ့အာ့ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့စတငးႏိုငးေစရနး မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌ စီ့ပျာ့ေရ့အေ်ခအေနကိ ု
တုဵ႔်ပနးကူညီသညးံ ဘ႑ာေရ့ရငး့်မစးအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ကို သိရြိအသုဵ့်ပဳချငးံမ္ာ့ေပ့်ခငး့ႏြငးံ ချငးံ်ပဳခ္ကးလိုငးစငးမ္ာရရြိေရ့၉ 
အဆငးေ်ပေစရနး အကူအညီမ္ာ့ေပ့ပါ၈  
 
AEC (ဿဿ)- မသနးစျမး့သူမ္ာ့အသုဵ့်ပဳချငးံရြိေသာ အာဆီယဵ အေသ့စာ့ႏြငးံအလတးစာ့ အျနးလုိငး့အကယးဒမီ 
ေက္ာငး့မြတစးဆငးံ လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့အတျကး ပိုမိုအေထာကးအကူ်ဖစးေစေသာ ွနး့က္ငးတစးခုကိ ုတညးေဆာကး်ခငး့ 
အာ့်ဖငးံ မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ႏြငးံ လူသာ့အရငး့အ်မစးဖျ႔ဵၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့တို႔ကို အာ့ေပ့တိုကးတျနး့ 
ပါ၈  
 
AEC (ဿ၀)- မသနးစျမး့လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ကုိ ထိခိုကးသညးံကိစၥရပးမ္ာ့အပါအွငး တိက္သညးံ်ပသနာရပးမ္ာ့တျငး 
ထိေတျ႔ေစရနး အစုအဖျ႕ဲလိုကးအုပးစုမ္ာ့ကို အစပ္ဳိ့ရာ၉ ပုဂၐလိကက႑အုပးစုမ္ာ့ကို အာ့ေပ့်မြငးံတငး၊ ကူညီပဵံပို့ 
ေပ့ပါ၈  
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AEC (ဿ၁)- ႀကီ့ပျာ့တုိ့တကးေရ့ႏြငးံအလုပးအကိုငးတျကး အာ့လုဵ့ပါွငးေသာ စီ့ပျာ့ေရ့အချငးံအလမး့မ္ာ့ဖနးတီ့ေပ့ 
်ခငး့ႏြငးံ မသနးစျမး့သူမ္ာ့၌ ဘ႑ာေရ့ွနးေဆာငးမႈကို ရရြိရနး အာ့ေပ့တိုကးတျနး့၊ ကူညီပဵံပို့ပါ၈  
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