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(အာဆီယံ စွမ်းေဆာင်ိုငေ
် ရး မဟာဗျဟာစီမံကိနး် ၂၀၂၅ မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးများကို ထည့်သွင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး)
(ဘာသာြပန်မူကမ်း)
၁။
၁.၁

နိဒါန်း
လူအခွင့်အေရးများှင့်အေြခခံလူအခွင့်အေရးများကို
အားေကာင်းေစြခင်း၊

ြမင့်တင်ြခင်းှင့်

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၊

ေကာင်းမွန်ေသာအုပ်ချပ်မကို ပိမ
ု ိုေကာင်းမွန်ေစြခင်းှင့်

ဒီမိုကေရစီကို

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို

ထိန်းသိမ်း

လိုက်န�ြခင်း တိုသည် အာဆီယံိုင်ငံများ၏ အေရးပါေသာ အေြခခံမူဝါဒများှင့် ရည်ရ�ယ်ချက်များ တွင် ပါဝင်ပါသည်။
ဤ အေြခခံမူဝါဒများကို ထပ်ေလာင်းအတည်ြပလျက် အာဆီယံေခါင်းေဆာင်များသည် ၂၀၁၂ ခုှစ်တွင် အာဆီယံ
လူအခွင့်အေရး ေကညာချက် (AHRD) သေဘာတူညီ လက်ခံြခင်းအေပ ဖွမး် ပင် ထုတ်ြပန်ချက်ှင့်အတူ ဤစာတမ်း
ှစ်ရပ်စလံုး သည် မသန်စွမ်းသူများပါဝင်ေရး အပါအဝင် အာဆီယံြပည်သူ များအားလံးု ၏ လူအခွင့်အေရးများှင့် အေြခခံ
လွတ်လပ်ခွင့်များကို ကာကွယ်ေပးရန် အာဆီယံအစိးု ရများ၏ ကတိကဝတ်ကို ထင်ဟပ်ြပသပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုှစ်
မတိုင်မီမာှ ပင်

အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငမ
ံ ျားအားလံုးသည်

မသန်စွမ်းသူများ

အခွငအ
့် ေရးဆိုင်ရာ

ကုလသမဂ

သေဘာတူညီချက် (CRPD) ကို သေဘာတူညီလက်မတ
ှ ်ေရး ထိုးခဲ့ကသည်။
၁.၂

ေဖာ်ြပပါှစ်များတေလာက် အာဆီယံသည် မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးများကို ြမင့်တင်ေပးြခင်းှင့် ကာကွယ်
ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းတိုကို တစိုက်မတ်မတ်ဦးစားေပး ေဆာင်ရ�က်ခဲ့ပါသည်။ မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးများှင့် လူမ
ဖူလံုမ ပိမ
ု ိုေကာင်းမွန်ေစေရးကိုဦးတည်သည့် အာဆီယံ၏ မူဝါဒေဘာင်သည် အာဆီယံအသိုင်းအဝိုင်း၌ မသန်စွမ်းသူများ
၏ အခန်းကှင့်ပါဝင်မတိုပိုမအ
ို ားေကာင်းေစေရးဆိုင်ရာ ဘာလီေကညာချက် (၂၀၁၁) မှ ဆင်းသက် လာခဲ့ြခင်း
ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းေကညာချက်သည် လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်ေရး အမျိးသားအဆင့်စီမံချက်များ၊ လူမဝ
 န်ေဆာင်မ အမျိးမျိး၊
လူမဖူလံုေရး

စီမံကိန်းများဖွံဖိးေရး၊

ပညာသင်ကားခွင့်ှင့်

အလုပအ
် ကိုင်အခွင့်အလမ်းများ

စသည်တိုမှတဆင့်

မသန်စွမ်းသူများ ကိုယ်စားြပပါဝင်ေရးကို သိရှိလာကေစရန်ေတာင်းဆိုထားပါသည်။ ေကညာချက်သည် အာဆီယံိုင်ငံ၌
မသန်စွမ်းသူများ ကိုယ်စားြပပါဝင်မဖ
 ွံဖိးတိးု တက်ေရးကို ြမင့်တင်ရန် မသန်စွမ်းသူများ အာဆီယံ ဆယ်စုှစ် လပ်ရှားေရး
မူေဘာင် (၂၀၁၁ - ၂၀၂၀) ကိုလည်း မိတ်ဆက်ေကညာခဲ့ပါသည်။ အာဆီယံ၏ ဝိေသသမူဝါဒ ေရှးရာတစ်ခုအြဖစ်
ကိုယ်စားြပ ပါဝင်ေရး အေြခခံမူဝါဒသည် အာဆီယံလူအသိုင်းအဝိုင်း၌ မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးများ ပါဝင်
လာေစေသာ အာဆီယံိုင်ငံ၏ ပဏာမလုပ်ငန်းများှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားလံုးကို စိမ့်ဝင်ြပန်ှံလျက်ရှိပါသည်။
အားလံုးပါဝင်ေစသည့် လူအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဆသ
ီ ို ေရာက်ရှိေစေရး အာဆီယံ၏ ကတိကဝတ်သည် အာဆီယံ၏
ဆယ်ှစ်တာ

မဟာဗျဟာ

ကိန်းဝပ်လျက်

ရှပ
ိ ါသည်။

လူအသိုင်းအဝိုင်း

လမ်းြပေြမပံုတစ်ခုြဖစ်သည့်
ယင်းမှာ

တည်ေဆာက်ရာမှ

လူသားများကို

အာဆီယံလူအသိုင်းအဝိုငး်

ေရှးေသာ

လူအခွင့်အေရးများ၊

လူသားများကို

ေမာ်မှန်းချက်

၂၀၂၅

ပဓာဏထားေသာ

အေြခခံလွတ်လပ်ခွငမ
့် ျား

ဘဝ၏

တွင်

အာဆီယံ

ပိမ
ု ိုြမင့်မားသည့်

အရည်အေသွးှင့် အကျိးေကျးဇူး တိုကိုရရှိခံစားကမည်ြဖစ်ပါသည်။ အထူးသြဖင့် အာဆီယံလူမေရးှင့် ယဉ်ေကျးမ
အသိုင်းအဝိုငး် (ASCC) စီမံချက် ၂၀၂၅ သည် မသန်စွမ်းသူများ၏ လူအခွင့်အေရးများကို ြမင့်တင်ေပးြခင်းှင့်ကာကွယ်
ေစာင့်ေရှာက်မများ ကို ေပးလျက် တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ၎င်းတိုအတွက် တားဆီးဟန်တားမများကို ေလျာ့နည်းေစပီး
သွားလာပါဝင်ခင
ွ ့်ကို ရရှိေစေရး တိကျသည့် မဟာဗျဟာစီမံချက် များကို ေဖာ်ြပထားပါသည်။
၁.၃

တစ်ချိန်တည်းမှာပင်

ေဒသဆိုင်ရာ

အြခားြပဌာန်းချက်များသည်

အာဆီယံ၏ကတိကဝတ်ကို

အတည်ြပကာ

မသန်စွမ်းသူများကို လုပပ
် ိုင်ခွင့်ရရှိေစရန် ကိးပမ်းသည့်ေဒသတွင်းရှိ အားပါးတရရှိလှေသာ မူဝါဒ ပတ်ဝန်းကျင် ကို
ြခယ်မန်းလျက် ရှိပါသည်။ အာဆီယံအမျိးသမီးများှင့်ကေလးများ ဖူလံုေရးှင့်ဖွံဖိးေရး ပိုမိုေကာင်းမွန်ေစေရးဆိုင်ရာ
ဟွိင်း ေကညာချက် (၂၀၁၀) သည် အြခားကိစရပ်များအကား ပညာေရး၌ ကျား/မ တန်းတူညမ
ီ ေရးှင့် မသန်စွမ်းသူများ
ှင့် ာဏ်ရည်ေကာင့် အထူးသင်ကားမရရှိရန် လိုအပ်သူ ကေလးငယ်များ၏ ေကျာင်းဝင်ခင
ွ ့်တိုကို ေသချာေစရန်
ရည်ရ�ယ်ပါသည်။ လူသားများကိုေရှးပီး လူသားများကိုပဓာနထားသည့် အာဆီယံ (၂၀၁၅) ဆိုင်ရာ ကွာလာလမ်ပူ
ေကညာချက်သည်

မသန်စွမ်းသူများ၏အခွင့်အေရးများကို
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ြမင့်တင်ေရး

ှင့်

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးကို
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ေတာင်းဆိုထားကာ အာဆီယံ၏အန�ဂတ် အစီအစဉ်တွင် ၎င်းတို၏အကျိးစီးပွားများှင့် ဘဝဖူလံုေရးတိက
ု ို ြမင့်တင်
ေပးပါသည်။

ေကျာင်းြပင်ပေရာက်ကေလးများှင့်

လူငယ်များအတွက်

ပညာေရးအားေကာင်းေစေရး

အာဆီယံ

ေကညာချက် (OOSCY) တွင် ကေလးများှင့် လူငယ်များ အားလံုးအတွက် သန်စွမ်းမရှိသည်ြဖစ်ေစ မရှိသည်ြဖစ်ေစ
စစ်မှန်သည့် အကျိးေကျးဇူးများကို ေသချာေစရန် ပညာသင်ကားခွင့်သည်သာ ဦးစားေပးလုပ်ငန်းတစ်ရပ် ြဖစ်ေကာင်း
ေဖာ်ြပထားသည်။

အာဆီယံ၌

အမျိးသမီးများအေပ

အကမ်းဖက်မက
 င်းစင်ပေပျာက်ေရးှင့်

ကေလးများအေပ

အကမ်းဖက်မ ကင်းစင်ပေပျာက်ေရး ဆိုင်ရာေကညာစာတမ်း (၂၀၁၃) သည် မသန်စွမ်းအမျိးသမီးများှင့်ကေလးများအား
အကမ်းဖက်ခရ
ံ ြခင်း၊ မတရားြပခံရြခင်း ှင့် ေခါင်းပံုြဖတ်ခံရြခင်း စသည့်ပံုစံများအားလံုး မှ ကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက်ရန်
ကိးစားြခင်းြဖစ်ပါသည်။ လူမကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ ပိုမိုအားေကာင်းေစေရးဆိုင်ရာ အာဆီယံေကညာချက် (၂၀၁၃)
တွင်

မသန်စွမ်းသူများသည်

လူမက
 ာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မကို

အများှင့်တန်းတူရရှိခံစားခွင့်ရှိေကာင်း

ထုတ်ေဖာ်

ေြပာဆိုထားပီး၊ လူမကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအစီအစဉ်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မကို ပိုမို အားေကာင်း
ေစသည့်

အမျိးသားအဆင့မ
် ူဝါဒများ၊

မဟာဗျဟာများှင့်စနစ်များကို

ကူညီပပ
ံ့ ိုးေပးရန်ှင့်

လူမ

ကာကွယ်

ေစာင့်ေရှာက်ေရး ဝန်ေဆာင်မမ
 ျားကို အလိုအပ်ဆံုးသူများထံ အေသအချာေရာက်ရှိေစသည့် ထိေရာက်ေသာ ပစ်မှတ်
ထားသည့် စနစ်များကို ကူညီပပ
ံ့ ိုးသွားရန် အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငမ
ံ ျားအား ေတာင်းဆို ထားပါသည်။
၁.၄

မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးများှင့် ဘဝဖူလံုေရးတိုကို ပိုမိုတိုးတက်ေစမည့် အာဆီယံမူဝါဒ သမိင
ု ်း မှတ်တိုင်
များသည် ကမ�ာဖ
့ ွံဖိးတိုးတက်ေရးကိုလည်း ြဖစ်ေစပါသည်။ ဤအရာများအကားမှ အထင်ရှားဆံုးမှာ ေရရှည် ဖွံဖိး
တိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ ၂၀၃၀ အစီအစဉ်ြဖစ်သည်။ ယင်း၏မူဝါဒြဖင့် အားလံုး အကျံးဝင်ပါေသာ အာဆီယံ လူအသိုင်းအဝိုငး်
တစ်ခု ြဖစ်ေရး အာဆီယံ၏ ေမာ်မှန်းချက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးတွင် မည်သည့်ကိုမ ချန်ရစ်ခဲ့မည်မဟုတ်ေပ။
အာရှှင့်ပစိဖိတ်ေဒသရှိ မသန်စွမ်းသူများအတွက် “အခွင့်အေရးများ အမှန်တကယ်ြဖစ်လာေစေရး” အင်ခန်း မဟာဗျဟာ
သည် အတားအဆီးများဖယ်ရှား၍ သွားလာခွင့်တိုးြမင့်ြခင်း၊ ကအသွယ်သွယ်တွင် နည်းလမ်းအမျိးမျိးြဖင့် ကျား/မ
တံုြပန်ေဆာင်ရ�က်ေရးများ ေသချာေစြခင်းအားြဖင့် မသန်စွမ်းသူများ ပါဝင်ေဆာင်ရ�က်ြခင်းကို ပိုမိုြမင့်တင်ေဆာင်ရ�က်ရန်
ေတာင်းဆိုထားပါသည်။ ေဘးအ�ရာယ်ေလာ့ချေရးအတွက် ဆန်ဒိုင်းမူေဘာင်သည် မသန်စွမ်းသူများ၏ �ကံ့�ကံ့ခံိုင်မ
တည်ေဆာက်ေပးြခင်းှင့် အ�ရာယ်ြဖစ်ိုင်ေြခ အကဲြဖတ်ြခင်းှင့် အစီအစဉ်များေရးဆွဲရာ၌ ၎င်းတို၏ ထင်ရှားသည့်
အခန်းကကို အသိအမှတ်ြပေရးဦးတည်လျက် ေဘးအ�ရာယ်တံုြပန်ေရးှင့် ေဘးအ�ရာယ်မှ လွတ်ကင်း၍ မူလ
အေြခအေန ြပန်လည်ေရာက်ရှိေရး မသန်စွမ်းသူများ ပါဝင်ေဆာင်ရ�ကမ
် ကို ေတာင်းဆိုထားပါသည်။ မိြပသစ် အစီအစဉ်
သည်လံုေလာက်သည့် စံချိန်မီေနထိုင်ိုင်ခွင့်၏အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်အြဖစ် မသန်စွမ်းသူများအပါအဝင် အားလံုးအတွက်
လံုေလာက်သည့်

အိမ်ယာရရှိခွင့်ကို

ပိုမိုသိြမင်လာေစေရးအတွက်

ေတာင်းဆိုပါသည်။

ယင်းသည်မသန်စွမ်းသူများ

အတွက် အြခားသူများှင့်တန်းတူ မိေတာ်များ၏ုပ်ဝတပတ်ဝန်းကျင်၊ အထူးသြဖင့အ
် များြပည်သူေနရာများ၊ အများ
ြပည်သူ သွားလာပိုေဆာင်ေရး၊ အိမ်ရာ၊ ပညာေရးှင့် ကျန်းမာေရးဌာနများ၊ (သတင်းအချက်အလက်ှင့် ဆက်သွယ်ေရး
ပညာများ ှင့်စနစ်များအပါအဝင်) ြပည်သူသတင်းအချက်အလက်များ ှင့် လူအသိုင်းအဝိုင်းှင့် မိြပှင့် ေကျးလက်ေဒသ
ှစ်ရပ်စလံုး၌

အများြပည်သူများအတွက်

ပံ့ပိုးထားသည့်

အြခားေသာဌာနများှင့်

ဝန်ေဆာင်မမ
 ျားကို

သွားလာ

အသံုးြပခွင့် ပိုမိုလွယ်ကူေစေသာ မိေတာ်များှင့် လူသားအေြခချေနထိုင်ရာများတွင် သင့်ေလျာ်သည့် ေဆာင်ရ�က်ချက်
များကို ပိုမိုြမင့်တင်ေဆာင်ရက
� ်ရန်ကိုလည်း ေတာင်းဆိုထားပါသည်။ ေန�က်ဆံုး၌ ယင်းသည် မိြပစီးပွားေရး ဖွံဖိး
တိုးတက်ေရးအတွက် အခွငအ
့် လမ်းများထုတ်ေဖာ်ရန်ှင့် တည်ဆဲှင့် ေပေပါက်လာမည့် အခက်အခဲများ ကို ထုတ်ေဖာ်၍
ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန် အလိုငှာ မသန်စွမ်းသူများအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ ဆက်စပ် ပတ်သက်သူများ အားလံုးအကား
ထိေရာက်သည့် ပါဝင်ေဆာင်ရက
� ်မှင့် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရ�က်မမ
 ျားကိုလည်း အားေပး ြမင့်တင်ပါသည်။ အြခားအရာများ
ကား ဤကမ�ာ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးသည် မသန်စွမ်းမများအေပ အာဆီယံရှိ မူဝါဒခင်း ကို ဩဇာသက်ေရာက်၍
ထုဆစ်ေပးပါသည်။
၁.၅

ဤေဒသဆိုင်ရာှင့် ကမ�ာဖ
့ ွံဖိးတိးု တက်မမ
 ျားမှ ရရှိမများှင့် အရှိန်အဟုန်များအေပ တည်ေဆာက်လျက် ခွဲြခား
ဆက်ဆံမများ ကင်းစင်ပေပျာက်ရန်၊ အတားအဆီးများကို ဖယ်ရှားရန်ှင့် သွားလာခွင့်ကို ရရှိေစရန် အမျိးသားအဆင့်၌
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CRPD ကို အြပည့်အဝအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ေရး ေရှး၍ ဥပေဒြပေရးှင့် မူဝါဒြပြပင် ေြပာင်းလဲမမ
 ျားအတွက်
တွန်းအားေပးရန်

အာဆီယံအဆင့်၌

ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်မက
 ို

ချိန်ညိရန်

အခွင့်အလမ်း

တစ်ရပ်ရှိပါသည်။

တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အမျိးသားအဆင့်ရှိ ေဆာင်ရက
� ခ
် ျက်များသည် ေဒသဆိုင်ရာအဆင့၌
် ပိုမိုထိေရာက်စာွ ကိုင်တွယ်
ေြဖရှင်းေပးြခင်း ခံရသည့် ကိစရပ်များကို ထင်ရှားေဖာ်ြပြခင်းအားြဖင့် ေဒသဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရ�ကမ
် က
 ို ချဲထွင်
ိုင်ပါသည်။ ယင်းသိုေသာကိစရပ်များတွင် မသန်စွမး် သူများအတွက် အလုပ်အကိင
ု ်ှင့် သင့်ေလျာ်ေသာအလုပ်များကို
ေသချာေစြခင်းအားြဖင့်

အာဆီယံလူအသိုင်းအဝိုငး်

ေပါင်းစည်းေရး၏

အကျိးသက်ေရာက်မပ
 ါဝင်ပါသည်။

ပိုမို

အေရးပါစွာပင် မည်သူမေန�က်ကျကျန်ခဲ့ြခင်း မရှိေစရန်အလိုငှာ ၂၀၂၀ အလွန် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်သည် မသန်စွမ်း
ကေလးများ၊ မသန်စွမ်းအမျိးသမီးများ၊ မသန်စွမ်းလူငယ်များ၊ မသန်စွမ်းသက်ကီးရ�ယ်အိုများ၊ ေဘးအ�ရာယ်၊ ပဋိပကှင့်
အကျပ်အတည်းများေကာင့်

ထိခိုက်ခံရသည့မ
် သန်စွမ်းသူများှင့်

အကမ်းဖက်မှင့်

လူကုန်ကူးမ၏

သားေကာင်

ြဖစ်ရသည့် မသန်စွမ်းသူများ အပါအဝင် မသန်စွမ်းသူများထံ ေရာက်ရှိေစေရးကို အစီစဉ်တကျြဖစ်ရမည် ြဖစ်သည်။
၂။

သေဘာတရား
၂.၁

လုပ်ငန်းတာဝန်ေပးအပ်ထားချက်အရ

လူမဖ
 ူလံုေရးှင့်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ

အာဆီယံဝန်ကီးများ

ေတွဆံု

ေဆွးေွးပွဲ (AMMSWD) သည် မသန်စွမ်းသူများအပါအဝင် ထိခိုက်လွယ်ေသာ အုပ်စုများအတွက် လူမဖူလေ
ံု ရး ှင့် ဖွံဖိး
တိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ အမျိးသားအဆင့
် ှင့် ေဒသဆိုင်ရာအဆင့်များ၌ CRPD အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ေရး တိုအတွက်
တာဝန်ရှိပါသည်။ AMMSWD သည် ၂၀၁၁ ခုှစ်၌ ေခါင်းေဆာင်များ၏ သေဘာတူလက်ခံေရးအတွက် အာဆီယံ လူ
အသိုင်းအဝိုငး် ၌ မသန်စွမ်းသူများ၏ အခန်းကှင့် ပါဝင်ေဆာင်ရက
� ်မ တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေရးဆိုငရ
် ာ ဘာလီ
ေကညာချက်ကုိ ေရးဆွဲတင်ြပေရးအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဦးေဆာင်ခဲ့ပါသည်။ အြခားေသာြပဌာန်းချက်များ ှင့်အတူ ဤ
ေကညာချက်သည် မသန်စွမ်းသူများ၊ အထူးသြဖင့် ကေလးများ၊ အမျိးသမီးများ၊ လူငယ်များှင့် သက်ကီးရ�ယ်အိုများ၏
အခွင့်အေရးများကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန်ှင့် လိုအပ်ချက်များကို ကူညီေဆာင်ကဉ်းရန် ပူးေပါင်းကိးပမ်းရာတွင်
သက်ဆိုင်ရာ အာဆီယံ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ အစည်းများ၊ လူအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ အာဆီယံအစိုးရများေကာ်မရှင် (AICHR) ှင့်
အမျိးသမီးများှင့်ကေလးများ၏အခွင့်အေရးများကို

ြမင့်တင်ေရးှင့်

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆိုငရ
် ာ

အာဆီယံ

ေကာ်မရှင် (ACWC) တိုှင့်အတူ အနီးကပ်ေဆာင်ရ�က်ရန် အင်န်ဂျီအိုများအပါအဝင် အစိုးရများှင့် အရပ်ဘက်
လူမအဖွဲအစည်းများ ကို အားေပးတိက
ု ်တွန်းထားပါသည်။
၂.၂

အာဆီယံ၌ ဆက်စပ်လမ်း�ခံေနသည့် လူအခွင့်အေရးအဖွဲအစည်းတစ်ရပ်အြဖစ် (AICHR) သည် မသန်စွမ်းသူများ၏
အခွင့်အေရးများကို ပိမ
ု ိုတိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန်ှင့် ၂၀၁၅ ခုှစ်မှစ၍

ေဒသကီးအတွင်း မသန်စွမ်းသူများအား

ထိခိုက်သည့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ကွာဟမများကို ကိုငတ
် ွယ်ေြဖရှင်းရာတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက
� ်လာခဲ့ပါသည်။ အာဆီယံ၏
သက်ဆိုင်ရာဌာနကီးများှင့်အတူအတူတကွလုပ်ေဆာင်လျက် (AICHR) သည် လူမဖူလံုေရးှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး
ဆိုင်ရာ အဆင့်ြမင့်အရာရှိကီးများ ေတွဆံုေဆွးေွးပွဲ (SOMSWD) ကို ပူးတွဲဥကဌ အြဖစ် ကျင်းပေပးခဲ့ပါသည်။ SOMSWD
သည် AMMSWD ကို ပံ့ပးို ကူညီေပးသည့် အဖွဲအစည်းြဖစ်ပီး ဤမဟာစီမံချက်ကို ေရးဆွဲေဆာင်ရ�က်ရန် တာဝန်ရှိသည့်
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက
� ်ေရးတစ်ရပ်အေနြဖင့်

အာဆီယံလူအသိုင်းအဝိုင်း၌

မသန်စွမ်းသူများ၏

အခွင့်အေရးများကို

ပါဝင်လာေစေရး အတွက် ေဆာင်ရ�က်ေပးပါသည်။ ေဆာင်ရ�က်သည့် အဖွဲတွင် ARCHR မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ SOMSWD
မှ ေခါင်းေဆာင်/ အေရးပါသူဆယ်ဦးှင့် ACWC မှ ကိုယ်စားလှယ် ှစ်ဦးတိုြဖင့် ပါဝင်ဖွဲစည်းထားပီး အာဆီယံရှိ
� ်မြဖစ်ပါသည်။
မသန်စွမ်းသူများဆိင
ု ်ရာ ပထမဆံုးေသာ ဌာနေပါင်းစံု ပူးေပါင်းေဆာင်ရက
၂.၃

အာဆီယံ စွမ်းေဆာင်ိုင်ေရးမဟာဗျဟာစီမက
ံ ိန်း ၂၀၂၅ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး - မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွငအ
့် ေရးများကို
ပါဝင်ေစြခင်း (စွမ်းေဆာင်ိုင်ေရး မဟာဗျဟာစီမံကိန်း) သည် မသန်စွမ်းသူများ အာဆီယံဆယ်စုှစ် စည်းံုးေရးမူေဘာင်
(၂၀၁၁-၂၀၂၀) ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက် အာဆီယံလူအသိုင်းအဝိုင်းရှိ မသန်စွမ်းသူများ၏ အခန်းကှင့် ပါဝင်
ေဆာင်ရ�က်မ ပိမ
ု ိုတိုးတက်ေရးဆိုင်ရာ ဘာလီေကညာချက်တွင် ချမှတ်ထားသည့်ေမာ်မှန်းချက်ှင့်အညီ ေဆာင်ရ�က်ကာ
ေအာက်ပါ လမ်းန်ထားသည့် မူဝါဒများအေပ အေြခခံထားပါသည်။
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၁. ဆက်စပ်မ - မသန်စွမ်းသူအခွင့်အေရးများသည် လူအသိုင်းအဝိုငး် အစိတ်အပိင
ု ်းများအားလံးု ၊ ယင်း၏ ေမာ်မှန်းချက် ှင့်
လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များှင့်

ပါဆက်စပ်ေနပါသည်။

စွမ်းေဆာင်ိုင်ေရး

မဟာဗျဟာစီမက
ံ ိန်းတွင်

ေရတွက်ထားသည့် အေရးပါေသာ လုပ်ေဆာင်ရမည့် အချက်များတွင် ယင်းသိုေသာ ဆက်စပ်မသည်

ထည့်သွင်း
အားလံုး ပါဝင်

ကိုယ်စားြပေသာ လူအသိုင်းအဝိုငး် တစ်ခု အမှန်တကယ်ြဖစ်ေပလာေရးကို ေရှးသည့် လမ်း ေကာင်းတစ်ခု ြဖစ်လိမ့်မည်
ြဖစ်ေကာင်း အတည်ြပထားပါသည်။
၂. ဘက်ညီမတစွာ တိုးတက်ေရး - စွမ်းေဆာင်ိုင်ေရး မဟာဗျဟာစီမံကိန်းသည် မသန်စွမ်းသူများအတွက် အားလံုးပါဝင်
ကိုယ်စားြပသည့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးေရးှင့် ေရရှည်တည်တံ့ေစေရး၌ အာဆီယံေခါင်းေဆာင်များှင့် အဖွဲဝင်
ိုင်ငံများ၊ အထူးသြဖင့် အာဆီယံလူအသိုင်းအဝိုငး် ေမာ်မှန်းချက် ၂၀၂၅ ၏ တည်ရှိဆဲကတိကဝတ် များှင့် ြပင်းြပေသာ
ရည်မှန်းချက်များကို ြပည့်စံုေစပါသည်။
၃. အြပန်အလှန်ဆက်ွယ်မရှိြခင်း - မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးများ အားလံုးသည် တစ်ခုှင့်တစ်ခု

အြပန်အလှန်

ဆက်ွယ်လျက်ရှိကာ တစ်ခုှင့်တစ်ခု အမှီြပလျက်ရပ
ှိ ါသည်။ အဖွဲအစည်းအမျိးမျိးအကား ညိိင်း ေဆာင်ရ�က်ြခင်း ှင့်
မသန်စွမ်းသူများှင့်၎င်းတို၏အဖွဲအစည်းများ၏ ပါဝင်ေဆာင်ရ�က်ြခင်းများသည် ဤစွမး် ေဆာင်ိုင်ေရး မဟာဗျဟာ
စီမံကိန်းကို အြပည့အ
် ဝအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရာ၌ အေရးပါေသာေအာင်ြမင် ေရး အချက်တစ်ခုြဖစ်ပါလိမ့်မည်။
စွမ်းေဆာင်ိုင်ေရး မဟာဗျဟာစီမံကိန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်တည်ေဆာက်ေရးသည် လုပင
် န်းေဆာင်ရ�ကေ
် ရးအဖွဲှင့် အာဆီယံ
မသန်စွမ်းဖိုရမ် (ADF)၊ အာရှပစိဖိတ် မသန်စွမ်းဖွံဖိးေရးဌာန (APCD) ှင့် မသန်စွမ်းအခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်
ပညာရှငမ
် ျား ှင့် ေဆွးေွးညိိင်းြခင်းမှတစ်ဆင့် အစိုးရများ၊ မသန်စွမ်းအဖွဲအစည်းများှင့် အေရးပါေသာ အြခား ဆက်စပ်
ပတ်သက်ရာ အဖွဲအစည်းများထဲမှလည်း အကျိးေကျးဇူးရရှိပါသည်။
၂.၄

အာဆီယံ စွမ်းေဆာင်ိုင်ေရး မဟာဗျဟာစီမံကိန်းသည် အာဆီယံအဖွဲအစည်းအမျိးမျိးှင့် ကျယ်ြပန်ြပည့စ
် ံုသည့် ှီးေှ�
တိုင်ပင်ြခင်းမှ

အကျိးေကျးဇူးရရှက
ိ ာ

ယင်း၏အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ေရးတွင်

ပါဝင်ေဆာင်ရ�က်ေစရန်

၎င်းတို၏ ကတိကဝတ်ကိုလည်း ြပသေပးပါသည်။ ထိုြပင် စွမ်းေဆာင်ိုင်ေရး မဟာဗျဟာစီမံကိန်း ဖွံဖိးေရးကို အာဆီယံ
ိုင်ငံေရးဆိုင်ရာ လံု�ခံေရးအသိင
ု ်းအဝိင
ု ်း (APSC)၊ အာဆီယံစီးပွားေရးဆိင
ု ်ရာ အသိုငး် အဝိင
ု ်း (AEC) ှင့် အာဆီယံ
် င်ေဆွးေွးထားကာ အာဆီယံ
လူမယဉ်ေကျးမ အသိုင်းအဝိုငး် (ASCC) တို၏ ဒုတိယအတွင်းေရးမှးချပ်များှင့် အတူတိုငပ
အတွင်းဝန်များဌာနက အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက
� ်ေရးတွင် ပါဝင်ကူညီမည်ဟု ကတိကဝတ်ြပ ထားပါသည်။
၂.၅

စွမ်းေဆာင်ိုင်ေရးမဟာဗျဟာစီမက
ံ ိန်း၏ အလံုးစံုပန်းတိုင်မှာ ဘဝအြခအေနများ အားလံုးတွင် မသန်စွမ်းသူများ၏
လွတ်လပ်မ၊ လွတ်ေြမာက်မဆင
ို ်ရာ ေရ�းချယ်ခွင့်ှင့် အြပည့်အဝထိေရာက်စွာ ပါဝင်ေဆာင်ရက
� ်ေရးတိုကို အသိအမှတ်
ြပကာ ေရရှည်တည်တံ့သည့် အားလံုးပါဝင်ကိုယ်စားြပသည့် လူအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခု တည်ေဆာက်လျက် ေဒသဆိုင်ရာ
အဆင့်၌ CRPD ၏ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မတွငပ
် ါဝင်ကူညီ ြဖည့်ဆည်းရန်ြဖစ်ပါသည်။
စွမ်းေဆာင်ိုင်ေရး

မဟာဗျဟာစီမံကိန်းသည်

မသန်စွမ်းသူများ၊

၎င်းတို၏မိသားစုဝင်များ၊

ကိုယ်

ေရးကိုယ်တာ

ကူညီေပးေနသူများ ှင့် ကူညီေစာင့်ေရှာက်ေပးေနသူများအတွက် ြဖစ်ိုင်သမတန်းတူညီမေရးှင့် ဘဝအရည်အေသွး
ြမင့်မားေရး တိုကို ရရှိရန်ရည်ရ�ယ်ထားပါသည်။
၂.၆

အာဆီယံ

စွမ်းေဆာင်ိုင်ေရးမဟာဗျဟာစီမံကိန်းသည်

အာဆီယံလူအသိုင်းအဝိုငး် ၏

မိင်သံုးရပ်စလံုးတွင်

မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးများကိုပါဝင်ေစေရးတွင် အာဆီယံလူအသိုင်းအဝိုင်းေမာ်မှန်းချက် ၂၀၂၅ ကို ြပည့်မီရန် ှင့်
ခိုင်မာေစရန် လည်း လုပ်ေဆာင်လျက်ရက
ှိ ာ အားလံုးပါဝင်ကိုယ်စားြပသည့် လူအသိုင်းအဝိင
ု ်းတစ်ခုဆသ
ီ ို ေရှးရန်
အဖွဲဝင် ိုင်ငံများ၏ ကတိြပေဆာင်ရ�ကမ
် ျားကိုလည်း အားေပးြမင့်တင်ေပးပါသည်။ ယင်းသည် မသန်စွမ်းသူများ ှင့်
ဆက်စပ်သည့် ေဆာင်ရ�က်ချက်များအားလံုးအတွက် တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကြဖစ်ေစ၊ အများြပည်သူ သိမ
ု ဟုတ် လူမ
ဖူလံုေရး အဖွဲအစည်းများ၊ ဥပေဒေရးရာတရားံုးများ၊ အုပ်ချပ်ေရးအာဏာပိုင်များ သိုမဟုတ် ဥပေဒြပ လတေ
် တာ်များက
ေဆာင်ရ�က်သည်ြဖစ်ေစ
အကျိးစီးပွားများှင့်

ပဓာနကျသည့်

အေြခခံမဝ
ူ ါဒကို

လမ်းန်ထားပါသည်။

လိုအပ်ချက်များကိုထည့်သွငး် စဉ်းစားြခင်း၊
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မသန်စွမ်းသူများ

ယင်းမှာ

မသန်စွမ်းသူများ၏

ပါဝင်ကိုယစ
် ားြပေရးှင့်

ပါဝင်
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လာေစေရး တိုကို ြမင့်တင်ေဆာင်ရ�က်သင့်သည်ဆိုြခင်း ှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိေဆာင်ရ�က်ေရးှင့် အထူး ချဉ်းကပ်
ေဆာင်ရ�က်မ တိုကို ေန�က်ဆးံု အားထားကျင့်သံုးရန် ထည့်သွင်း စဉ်းစားြခင်းတို ြဖစ်ပါသည်။ ထိုြပင် အာဆီယံသည် ၂၀၃၀
လုပ်ငန်းစဉ်ှင့်အညီ ေရရှည်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကို စွဲမဲစွာ ေဆာင်ရ�က်ရန် ရည်ရ�ယ်ထားလျက်ရှိသြဖင့် အာဆီယံ
စွမ်းေဆာင်ိုင်ေရးမဟာဗျဟာစီမက
ံ ိန်း တွင် မသန်စွမ်းသူများကိုယ်စားြပပါဝင်ေရး ဆိုင်ရာ ယင်း၏မူဝါဒများှင့် လုပ်ငန်း
အစီအစဉ်များကို ပဲက
့ ိုင်ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် အေရးပါေသာလုပ်ေဆာင်ချက် တစ်ခုအြဖစ်ရှိေနမည့် ြဖစ်ပါသည်။
၂.၇

စွမ်းေဆာင်ိုင်ေရး မဟာဗျဟာစီမံကိန်း သည်ဘာလီေကညာချက်ှင့် အာဆီယံလူအသိုင်းအဝိင
ု ်းစီမံချက် ၂၀၂၅ တို ြဖင့်
အာဆီယံ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏ မသန်စွမ်းိုင်ငံသားများအား သက်ဆင
ို ်ရာအဖွဲဝင်ိုင်ငမ
ံ ျား၏ ကတိကဝတ်များကိုြပည့်မီ
ေစရန် ရည်ရ�ယ်ထားသည်သာမက အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများအား ယင်းတို၏ ိုင်ငံတွင်းဥပေဒများှင့် မူဝါဒများကို
လိုက်ဖက်ေစေရး၌ ကူညီေပးရန်လည်း ရည်ရ�ယ်ထားပါသည်။

၂.၈

စွမ်းေဆာင်ိုင်ေရးမဟာဗျဟာစီမက
ံ ိန်းသည် အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငမ
ံ ျားအားလံုးအတွက်လူအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ဘံုြပဌာန်း
ချက် တစ်ခုြဖစ်သည့် CRPD ၏ ေယဘူယျ မူဝါဒများကို လိုက်န�ေစာင့်ထိန်းပါသည်။ ၎င်းတိုမှာ …
(က)

လူပုဂိလ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်း၏ရှိ

ရင်း

စွဲဂုဏ်သိကာ၊

ကိုယ်ပိုင်ေရ�းချယ်ခွင့်အပါအဝင်

တစ်ဦးချင်း၏

ကိုယ်ပိုင် လုပ်ပိုင်ခင
ွ ့်ှင့် လွတ်လပ်မတိုကို ေလးစားြခင်း။
(ခ)

ခွဲြခားဆက်ဆံမမ
 ြပရြခင်း

(ဂ)

လူအဖွဲအစည်းတွင် အြပည့်အဝှင့် ထိေရာက်ေသာ ပါဝင်ေဆာင်ရက
� ်ြခင်းှင့် ကိုယ်စားြပပါဝင်ေစြခင်း။

(ဃ)

မသန်စွမ်းသူများအား လူသားများှင့် လူသား၏ မတူကွဲြပားမ အေြခအေနတစ်ရပ်၏ အစိတ်အပိုင်း အြဖစ်
လက်ခံေပးြခင်းှင့် မတူညီမကိုေလးစားြခင်း။

(င)

အခွင့်အလမ်းများကို တန်းတူညီမြဖစ်ေစြခင်း။

(စ)

သွားလာိုင်ြခင်း။

(ဆ)

အမျိးသားှင့်အမျိးသမီးများအကား တန်းတူညမ
ီ ြခင်း။

(ဇ)

မသန်စွမ်းကေလးများ၏ ေြပာင်းလဲတိုးတက်လာေသာ စွမ်းရည်များကို ေလးစားြခင်းှင့် ကိုယ်ပိုင် လကဏာများ
ကို ထိန်းသိမ်းရန် မသန်စွမ်းသူကေလးများ၏ အခွင့်အေရးများကို ေလးစားြခင်း။

၃။
၃.၁

ဦးစားေပးနယ်ပယ်များ/ အေရးပါေသာ လုပ်ေဆာင်ရမည့် အချက်များ
စွမ်းေဆာင်ိုင်ေရး မဟာဗျဟာစီမံကိန်း သည် CRPD ကိုတိုးြမင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ေရးကို ေရှးသည့် ဘာလီ
ေကညာချက်

ှင့်

စည်းံုးေရးမူေဘာင်တို

ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရန်

ဦးစားေပးနယ်ပယ်များ/

အေရးပါသည့် လုပ်ေဆာင်ရမည့် အချက်များကို ဦးစွာေဖာ်ထုတ်ပါသည်။ ဤဦးစားေပးနယ်ပယ်များ/ အေရးပါသည့်
လုပ်ေဆာင်ရမည့အ
် ချက်များကို

ိုင်ငံေရး၊

ဥပေဒေရးရာ၊

စီးပွားေရး၊

လူမေရးှင့်

ယဉ်ေကျးမနယ်ပယ်

များ၌

မသန်စွမ်းသူများ ကိုယ်စားြပပါဝင်ေရး၏ အေရးပါမင
ှ ့် ၎င်းတို၏ အခွင့်အေရးများကို အြပည့်အဝန�းလည် သိရှိမတိုကို
အသိအမှတ်ြပရာတွင် သတ်မှတ်ြပဌာန်းထားပါသည်။
၃.၂

ဘာလီေကညာချက်တွင် ချမှတ်ထားသည့် အေရးပါေသာပစ်မှတ်နယ်ပယ်များအားလံုး၏ တူညီေသာ အေရးပါမကို
အသိအမှတ်ြပေသာ်လည်း စွမ်းေဆာင်ိုင်ေရး မဟာဗျဟာစီမံကိန်း သည် သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်တစ်ခု အတွင်း
ရည်မှန်းချက်များ အားလံုးရရှိေရးအတွက် အရင်းအြမစ်များကို ခွဲေဝချမှတ်ရာတွင် အခက်အခဲများ ရှိေကာင်းကိုလည်း
အသိအမှတ်ြပပါသည်။ ထိုေကာင့် စွမ်းေဆာင်ိုင်ေရး မဟာဗျဟာစီမံကိန်း သည် အာဆီယံ၏ကိးပမ်း ေဆာင်ရ�က်မများ
ှင့် အာဆီယံ လူအသိုင်းအဝိင
ု ်းအစီအစဉ် သံုးရပ်ှင့်ည
ီ ွတ်ေသာအေရးပါသည့် ဦးစားေပး နယ်များရှိ အရင်းအြမစ်များကို
အေလးထားရန် ရည်ရ�ယ်၍ အာဆီယံြပည်သူများထံ ခိုင်မာသည့်အကျိးခံစားခွငမ
့် ျားကို ဖန်တီးေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။
စွမ်းေဆာင်ိုင်ေရး မဟာဗျဟာစီမံကိန်း သည် ကန်သတ်ထားသည့် မူေဘာင်တစ်ခု ြဖစ်ပီး CRPD ှင့် အာဆီယံ အဖွဲဝင်
တစ်ခုချင်း စီတွင်ရှိေသာ အြခားေသာမူေဘာင်များရှိ တာဝန်များ အားလံုးကို အြပည့်အဝလမး် �ခံထားြခင်းမရှိေကာင်း
အသိအမှတ်ြပလျက်

စွမး် ေဆာင်ိုင်ေရး

မဟာဗျဟာစီမံကိန်း

ဦးစားေပးနယ်ပယ်များထက်

လွန်ေသာ

လုပ်ေဆာင်ချက်များ ကိုလည်း တစ်ပိင်နက်ေဆာင်ရ�က်သွားကရန် အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများအား အေလးအနက်
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တိုက်တွန်းပါသည်။

ချဉ်းကပ်ေဆာင်ရ�ကမ
် ဆိုင်ရာ

ေဆာင်ရ�က်ချက်များမှ

ရလဒ်များကို

တန်ဖိုးရှိေသာ

သတင်းအချက်အလက်များှင့်

အန�ဂတ်ေဒသဆိုင်ရာေဆွးေွးပွဲများတွင်

ဤ

ကိးပမ်း

အြခားအဖွဲဝင်များှင့်

အာဆီယံ

အရာရှိများအား မေဝသွားသင့ပ
် ါသည်။
၄။

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ြခင်း

၄.၁ စွမ်းေဆာင်ိုင်ေရး မဟာဗျဟာစီမက
ံ ိန်း သည် CRPD တွင် ချမှတ်ထားေသာ မသန်စွမ်းသူများဆိင
ု ်ရာ အခွငအ
့် ေရးများှင့်
အခွင့်အေရးများ ရရှိခွင့်ရှိကသူများ (အထူးသြဖင့် မသန်စွမ်းသူများ) အားလံုးှင့်ဆိုင်ေသာ အြခားေသာ လူအခွင့်အေရး
ဆိုင်ရာ ြပဌာန်းချက်များကို အဖွဲဝင်ိုင်ငံများအား ေလးစားလိုက်န�ရန်၊ အားေပးြမင့်တင်ရန်၊ ကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက်ရန်
ှင့် ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရ�က်ရန်ဝတရားများကို အသိအမှတ်ြပထားပါသည်။ ဤ တာဝန် ဝတရားများကို လုပ်ေဆာင်ရန်
အတွက် လူအခွင့်အေရးအေြခခံသေဘာတရားများှင့် ယင်းတို၏ ထိေရာက်ေသာအသံုးချမများကို ပိုမိုန�းလည်ေစရန်
သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရစနစ်များ / အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်သူများှင့် တာဝန်ရှိကသူများအားလံုး၏ စွမး် ေဆာင်ရည်
တည်ေဆာက်ြခင်း အပါအဝင်လုပ်ေဆာင် ိုင်ေသာ ဝန်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးေပးရန် အဖွဲဝင်ိုင်ငမ
ံ ျားတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။
ံ ိန်း အား သက်ဆင
ို ်ရာအဖွဲအစည်း အမျိးမျိးတိုက ယင်းတို၏
ဤစိတ်ဓာတ်ြဖင့် စွမ်းေဆာင်ိုင်ေရး မဟာဗျဟာစီမက
သက်ဆိုင်ရာ ဦးစားေပးလုပင
် န်းနယ်ပယ်များအရ မသန်စွမ်းသူများ၏ လူအခွင့်အေရးများကို ယင်းတို၏ သက်ဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းအစီအစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းအြဖစ် သီးသန်လုပ်ေဆာင်မမ
 ျားသိုမဟုတ် အစီအစဉ်များ၊ စီမံကိန်းများှင့် လပ်ရှား
ေဆာင်ရ�က်မ များ အြဖစ်သို အေရးပါသည့် လုပ်ေဆာင်ရမည့်အချက်များအြဖစ် ေြပာင်းလဲလုပ်ေဆာင် ြခင်းြဖင့် လုပ်ငန်း
ေဆာင်ရ�က်ိုင်ပီး တိးု တက်မမ
 ျားကိုလည်း သက်ဆိုငရ
် ာအစည်းအေဝးများတွင် အစီရင်ခံရမည် ြဖစ်ပါ သည်။
၄.၂

မိင်အမျိးမျိး ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ေရးအတွက် ပင်တိုင်ေဆာင်ရ�က်ရသူအြဖစ် AMMSWD သည် စွမ်းေဆာင်ိုင်ေရး
မဟာဗျဟာစီမံကိန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မက
 ို ကီးကပ်ေဆာင်ရက
� ်ရမည်ြဖစ်ကာ၊ စုစည်းေရးအတွက် အာဆီယံ
လူအသိုင်းအဝိုင်းသံုးရပ်စုလံုး၌ စွမ်းေဆာင်ိုင်ေရး မဟာဗျဟာစီမံကိန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ြခင်း တိုးတက်မ ှင့်
စပ်လျဉ်း၍ အာဆီယံအတွင်းဝန်များံုးမှ ှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ တစ်ေစာင်ကို လက်ခံရရှိမည် ြဖစ်ပီး ယင်း အစီရင်ခံစာကို
အာဆီယံ လူအသိုင်းအဝိုငး် ေကာင်စီများထံ ဆက်လက်ေပးပိုရမည်ြဖစ်ပါသည်။

၄.၃

အာဆီယံအတွင်းဝန်များံးု သည် လူအသိုင်းအဝိုင်းသံုးရပ်အတွက် စွမး် ေဆာင်ိုင်ေရး မဟာဗျဟာစီမံကိန်း အေကာင်
အထည် ေဖာ်ေဆာင်ြခင်း တိုးတက်မ အစီရင်ခံစာကို ပူးတွဲညိိင်းေဆာင်ရက
� ်ေရးအစည်းအေဝး (JCM) တွင် တင်ြပရမည်
ြဖစ်ပါသည်။

၄.၄

APSC ညိိင်းေဆွးေွးေရးအစည်းအေဝး (ASCCO)၊ (AEC) အတွက် အားလံုးပါဝင်ေသာ ေကာ်မတီ (COW) ှင့် ASCC
ဆိုင်ရာ ညိိငး် ေဆွးေွးေရး အစည်းအေဝး (SOC - COM) တိုသည် ယင်းတို၏ သက်ဆိုင်ရာအစည်း အေဝးများ၌
စွမ်းေဆာင်ိုင်ေရး မဟာဗျဟာစီမက
ံ ိန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မအေြခအေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အစီအစဉ် တစ်ခု
ထည့်သွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။

၄.၅

စွမ်းေဆာင်ိုင်ေရး

မဟာဗျဟာစီမံကိန်း

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ြခင်းသည်

အာဆီယံ

အဖွဲအစည်းများ၏

အခန်းက ကို အေကာင်းဆံုးအသံုးချမည့် မဟာဗျဟာများှင့် ချဉ်းကပ်ေဆာင်ရက
� ်မမ
 ျားကို အသံုးြပရမည်ြဖစ်ပီး၊ ပံုမှန်
အစိုးရှင့် ပုဂလိကပူးေပါင်းေဆာင်ရက
� ်ေရး (PPPP) အစည်းအေဝးများ၊ လူမေရးစွန်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းများ အပါအဝင်
ဆက်စပ် ပတ်သက်သူများ ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရ�ကေ
် ရးအတွက် အခွင့်အလမ်းများကို ြမင့်တင်ေပးရန် အရပ်ဘက်လူမ
အဖွဲအစည်းများ (အထူးသြဖင့် မသန်စွမ်းအဖွဲအစည်းများ) ကို အားေပးတိုက်တွန်းကာ အားလံုးပါဝင်ကိုယ်စားြပ၍
ေရရှည် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် လူမတာဝန်ယူမတိုကို ေပါင်းစပ်ေပးရ မည်ြဖစ်ပါသည်။
၅။

ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်းှင့် အကဲြဖတ်ြခင်း
၅.၁

စွမ်းေဆာင်ိုင်ေရး

မဟာဗျဟာစီမံကိန်း

ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်းှင့်

အကဲြဖတ်ြခင်းတိုသည်

ဦးတည်အုပ်စုများ၊

န်းကိန်းများှင့် အကဲြဖတ်ြခင်းဆိင
ု ်ရာ စံချိန်စံန်းများပါဝင်ေသာ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်းှင့် အကဲြဖတ်ြခင်း (M&E)
မဟာဗျဟာှင့် ရလဒ်များ မူေဘာင်အရ သေဘာတူညီထားေသာ သိုမဟုတ် လက်ရှိကျင့်သးံု ေနေသာ အချက်များကို
အသံုးချရမည်ြဖစ်သည်။

အခချက်အလက်များ

စနစ်တကျ
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အရည်အေသွးှင့်

အေရအတွက်
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အကဲြဖတ်ြခင်းများ အပါအဝင် အြခားသင့်ေလျာ်ရာ ချဉ်းကပ်ေဆာင်ရ�က်မမ
 ျားှင့် နည်းစနစ်များကိုလည်း ေဒသဆိုင်ရာ
အဆင့်၊ ိုင်ငံေတာ်အဆင့်ှင့် သက်ဆင
ို ်ရာကများဆင့်များ ကတို၌ စွမ်းေဆာင်ိုင်ေရး မဟာဗျဟာစီမံကိန်း မှ
ထွက်ေပလာေသာ

မူဝါဒများ/

အစီအစဉ်များ/

စီမံကိန်းများ၏

သက်ေရာက်မကို

အကဲြဖတ်ေလ့လာရန်

တိုက်တွန်းပါသည်။
၅.၂

၂၀၁၈ - ၂၀၂၁ ကာလဆိုင်ရာ ကားြဖတ်အကဲြဖတ်ေလ့လာမတစ်ခုှင့် ၂၀၂၁-၂၀၂၅ ကာလဆိင
ု ်ရာ အပီးသတ် အကဲြဖတ်
ေလ့လာမတိုကို SOMSWD ၏ ဦးေဆာင်မအရ စွမ်းေဆာင်ိုင်ေရး မဟာဗျဟာစီမံကိန်း ၏ ေအာင်ြမင်မသ
 ိုေရှသည့်
ရလဒ်များကို အကဲြဖတ်ရန်ှင့် တိုးတက်မအေြခအေနများကို ေစာင့်ကည့်ေလ့လာရန် လုပ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ်သည်။
ကားြဖတ် အကဲြဖတ်ေလ့လာမသည်

အြခားေသာလုပ်ငန်းများှင့် အတူ မသန်စွမ်းေရ�ေြပာင်းလုပ်သားများအပါအဝင်

မသန်စွမ်းမအမျိးမျိးရှိသူများအတွက် စွမ်းေဆာင်ိုငေ
် ရး မဟာဗျဟာစီမံကိန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မ ပိုမို
ေကာင်းမွန်ေစေရး ကို ထည့်သင
ွ ်းစဉ်းစားသွားမည်ြဖစ်သည်။
၅.၃ စွမ်းေဆာင်ိုင်ေရး မဟာဗျဟာစီမံကိန်း ေစာင့်ကည့ေ
် လ့လာြခင်းှင့် အကဲြဖတ်ြခင်းလုပ်ငန်းတွင် အရပ်ဘက် လူမအဖွဲ
အစည်းများှင့် အထူးသြဖင့် မသန်စွမ်းအဖွဲအစည်းများ၏ ပါဝင်ေဆာင်ရက
� ်မမာှ လုပင
် န်းထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်
ေဖာ်ေဆာင်ေရး အတွက် မြဖစ်မေနအေရးပါ ပါသည်။
၆။

အေြပာင်းအလဲအတွက် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်းှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ြခင်း

၆.၁ မသန်စွမ်းသူများ၊

မသန်စွမ်းအဖွဲအစည်းများ၊

သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအရာရှမ
ိ ျား၊

အရပ်ဘက်လူမူအဖွဲအစည်းများှင့်

အြခားေသာ ဆက်စပ်ပတ်သက်သည့်အဖွဲအစည်းများသည် ိုင်ငံတကာ ကတိကဝတ်များကို ရပ်ရ�ာလူထု အဆင့်ရှိ
ရလဒ်များ အြဖစ် အသွင်ေြပာင်းရန်ှင့် မသန်စွမ်းသူများပါဝင် ကိုယ်စားြပေရးတိုအတွက် သင့်ေလျာ် ေသာ အသိအြမင်၊
အေတွအ�ကံှင့် ကမ်းကျင်မမ
 ျားရရှိရန် အခွင့်အလမ်းများရှိေစေရးအတွက် စွမ်းေဆာင်ရည် တည်ေဆာက်ြခင်း၊ လပ်ရာှ း
ေဆာင်ရ�က်မမ
 ျားတွင် ချိတ်ဆက်ပါဝင်ေဆာင်ရ�က် ေဆာင်ရ�က်ရမည်ြဖစ်သည်။ စွမ်းေဆာင်ရည် တည်ေဆာက်လပ်ရှား
ေဆာင်ရ�က်မမ
 ျားတွင် ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အလုပ်အကိုင၊် ြပည်သူဝန်ထမ်း၊ နည်းပညာတီထွင်�ကံဆမ၊ ဘာေရး
ပါဝင်မ၊ စွန်ဦးတီထွင်မ၊ ဝန်ေဆာင်မအမျိးမျိးတွင် လိုက်ေလျာညီေထွရှိမ တိုအပါအဝင် လူမေရးှင့် စီးပွားေရး ပါဝင်မများ
အတွက် တန်းတူညီမေသာ အခွင့်အလမ်းများရရှိေစေရးှင့် တရားစီရင်ေရးှင့် ိုင်ငံေရးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လူမေရး
ပွဲလမ်းများှင့် စိတ်အပန်းေြဖလပ်ရှားမများအတွက် အားလံုးပါဝင်ေစေသာ ဝန်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးေရးတိုကို ေရှး၍
အေလးထား ေဆာင်ရ�က်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၆.၂

မသန်စွမ်းမပါဝင်ေရး

ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်

လုပ်ေဆာင်မသည်

သတင်းအချက်အလက်များ

မေဝြခင်းြဖင့်လည်း

တိုးတက်ေစရမည် ြဖစ်သည်။ စာရင်းဇယားအချက်အလက်များ၊ သုေတသနစာအုပ်စာတမ်းများအပါအဝင် သုေတသနှင့်
သတင်းအချက်အလက်များ

အသံးု ချြခင်းှင့်

အေလ့အကျင့ေ
် ကာင်းများဆိုင်ရာ

သတင်း

အချက်အလက်များကို

အေကာင်းဆံးု အသံုးချရမည်ြဖစ်သည်။ ထိေရာက်သည့်ြဖန်ေဝမများတွင် သက်ဆိုင်ရာစာရ�က်စာတမ်းများ ှင့် သတင်း
အချက်အလက်များ၊

ိုင်ငံတကာြပဌာန်းချက်များကို

သက်ဆိုင်ရာဘာသာစကားအမျိးမျိးှင့်

ပံုစံအမျိးမျိးတိုြဖင့်

တတ်ိုင်သမ ရရှိေစြခင်းလည်း ပါဝင်ပါသည်။
၆.၃

မသန်စွမ်းသူများအား အစိုးရအရာရှမ
ိ ျား မသန်စွမ်းအဖွဲအစည်းများှင့် အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်းများ အပါအဝင်
သက်ဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ပတ်သက်သည့် အဖွဲအစည်းများအားလံုးှင့် အတူပါဝင် ေဆာင်ရ�က်ေစေရး ှင့်စပ်လျဉ်း၍
လုပ်ငန်းဌာန အေြခအေနအမျိးမျိးတွင် အာဆီယံ လူအသိုင်းအဝိုင်း သံုးရပ်စလံုး၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်မ အေသအချာ
ရှိေစရန် မူဝါဒ ေဆွးေွးမများ ပံုမှန်ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်သည်။
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အာဆီယံစွမ်းေဆာင်ိုင်ေရးမဟာဗျဟာစီမံကိန်း ၂၀၂၅ မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးများကို ထည့်သွင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး
မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ အဓိကလုပ်ေဆာင်ချက်များ
အာစီယံိုင်ငံေရးလံု�ခံေရး အသိုက်အ�မံ

အဓိကေဆာင်ရ�က်မည့်အချက်များ

(APSC)
ေကညာစာတမ်း ၂၀၂၅
က။ စည်းမျဉ်းအေြခ

APSC 1 မသန်စွမ်းသူများအေနြဖင့် သန်စွမ်းသူများှင့် တန်းတူညီမ မဲေပးခွင့်ရြခင်း၊ ေရ�းေကာက် ခံပိုင်ခွင့်ရှိြခင်း၊

ြပ၊ လူထုဦးစားေပး

တရားမတမကို ရရှိခံစားခွင့်ရှိြခင်းြဖင့် အများြပည်သူ ဆိုင်ရာ၊ ိုင်ငံေရးဆိုင်ရာဘဝတွင် အဓိပာယ်ရှိရှိ ြပည့်ြပည့်ဝဝ

လူထုဗဟိုြပ
အသိုက်အ�မံ
A.

Rule –
based,
People –
Oriented,

ပါဝင်ေဆာင်ရ�က်ခွင့်ကို ြမင့်တင် ကာကွယ်ေပးမည့်ဥပေဒေရးရာှင့် အုပ်ချပ်ေရးပိုင်းဆိုင်ရာ ေဆာင်ရ�က်စရာများ
အားလံုးကို ေဆာင်ရ�က်ရန် အားေပးလံေဆာ်မည်။
APSC 2 တရားံုး Encourage Access to information ဝန်ေဆာင်မများ၊ ေရ�းေကာက်ပွဲများ၊ လက်လှမ်း မှီေသာ
ေရ�းေကာက်ပွဲများှင့် အားလံုးအဆင်ေြပေအာင် ြပလုပ်ထားသည့် မဲံုများှင့် အြခားေသာ ိုင်ငံေရး လုပ်ငန်းစဉ်များ
အတွက် လက်သင့် ခံိုင်ေသာ စီစဉ်ေဆာင်ရ�က်ထားရှိမဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အများဆိုင်ှင့်ပုဂလိကပိုင်
ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှ

ရရှိိုင်ေရးကို

အားေပး

လံေဆာ်မ ည်။

ထိုသိုေဆာင်ရ�က်ရာတွင်

မျက်မြမင်စာ၊

အသံ၊

စာတမ်းထိုးှင့် အသံ အေထာက်အကူ စနစ်များပါေသာ ဗီဒီယိုများ စသည့်နည်းပညာသစ်ှင့် အစားထိုး ေရ�းစရာ

People

ပံုစံများ အသံုးြပြခင်း၊ အားလံုး အသံုးြပိုင်မည့် အီလက်ထေရာနစ်ပံုစံများ၊ ဗီဒီယိုှင့် ုပ်ြမင်သံကားတိုတွင်

Centered

ရရှိိုင်မည့် စာတမ်းထိုးများ ထည့်ေပးြခင်း၊ ပေရာဖက်ရင
ှ ်နယ်လက်သေကတြပသူများ အကူအညီ ထားေပးြခင်း၊

Community

သင်ယူမဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းသူများအတွက် ကာတွန်းုပ်ပံုများထည့်ေပးြခင်း စသည်တိုကို အသံုးြပပီး မသန်စွမ်းသူ
များ ပါ မကျန် ထည့်သွင်း စဉ်းစားေပးသည့် စနစ်ကို အသံုးြပမည်ြဖစ်သည်။
APSC3 ေရှေနမငှားိုင်သည့် မသန်စွမ်းသူများအား ဥပေဒအေထာက်အကူေပးိုင်ရန် အတွက် မသန်စွမ်းမ ှင့်
လူအခွင့်အေရးကို အထူးြပေလ့လာ ထားသည့် ဥပေဒအေထာက်အကူ ကမ်းကျင်သမ
ူ ျား၊ အဖွဲအစည်းများ
ကွန်ယက်ကို တည်ေထာင်မည်။
APSC 4 မသန်စွမ်းေထာင့်၊ လူအခွင့်အေရးအေြခခံမူများှင့် တကွ ၎င်းတိုကို ေရှေနေရှရပ်များ၊ အစိုးရ ေရှေနများ၊
အကျဉ်းဌာနအရာရှိများ၊ လူမဖူလံုေရး အရာရှိများ၊ ရဲှင့်အြခားဝန်ထမ်းများ၏ ေနစဉ်ဘဝမှာ ပါအသံုးချပံုများှင့်
ဆိုင်ေသာ သင်တန်းှင့် စွမ်းရည်တည်ေဆာင်ရ�က်ချက်များကို မသန်စွမ်းသူတို၏ အခွင့်အေရးများ ကို ေလးစားြခင်း၊
ကာကွယ်ြခင်း၊ ရရှိေစြခင်း စသည်အားြဖင့်ြပလုပ်မည်။
APSC5 တရားစီရင်ေရးက၊ ိုင်ငံေရးအဖွဲအစည်းများ၊ ေရ�းေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်များအား မသန်စွမ်း အခွင့်အေရး
ှင့် မသန်စွမ်းသူများကို ချန်လှပ်မထားေရးဆိုင်ရာ အသိရှိမ ြမင့်တက်ေအာင် ေဆာင်ရ�က်မည်။ ထိုသို ေဆာင်ရ�က်ရာ
တွင် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းသူများေန (IDPD) ကျင်းပြခင်း အပါအဝင် အုပညာှင့် အားကစားပွဲများ၊
ဆက်သွယ်ေရးှင့် သတင်းအချက်အလက်ေပးသည့် မီဒီယာ အမျိးမျိး စသည့် ဆက်စပ်သည့် အခမ်းအန�းများ
ကျင်းပြခင်းြဖင့် ေဆာင်ရ�က်မည်။
APSC 6 အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများအား မသန်စွမ်းသူများအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ ေကာ်မတီှင့် အြခားေသာ
ိုင်ငံတကာယ�ရားလုပ်ငန်းစဉ်များှင့် ချိတ်ဆက် ေဆာင်ရ�က်မြမင့်တင်ရန်အားေပးမည်။ ထိုသို ေဆာင်ရ�က်ရာတွင်
UNCRPD, UNCEDAW, UNCRC တိုကို အေကာင်အထည်ေဖာ်မဆိုင်ရာ ိုင်ငံ အလိုက် အစီရင်ခံစာများ
တင်သွင်းေစြခင်း အားြဖင့် အထူးသြဖင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ေအာင် လုပ်ေဆာင်မည်။
APSC 7 အာဆီယံေဒသအတွင်း မသန်စွမ်းသူများအေရးအတွက် ေဆာင်ရ�က်ေန ကေသာ အစိုးရ အဖွဲ အစည်းများ၊
မသန်စွမ်းအဖွဲအစည်းများ စသည်တို၏ ကွန်ယက်ကို အားေကာင်းေအာင် ေဆာင်ရ�က်မည်။ ထိုြပင်ေအာက်ပါတိုမှ
တစ်ဆင့်

အြပည်ြပည်ဆိုင်

ရာှင့်

ေဒသအလိုက်

လူအခွင့်အေရး

ကတိကဝတ်များ

ထိထိေရာက်ေရာက်

အေကာင်အထည်ေဖာ်မအပိုင်းတွင် အာဆီယံိုင်ငံများမှ အလားတူအဖွဲအစည်းများှင့် ညိိင်း ေဆာင်ရ�က်ေရး
ကိုလည်း အားေပးမည်ြဖစ်သည်။
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APSC

7.1

အာဆီယံိုင်ငံများအတွင်းန�းလည်မ၊

ဗဟုသုတှင့်

စိန်ေခမေပါင်းစံုကို

အသိအမှတ်ြပြခင်း၊

ိုင်ငံေတာ်မူဝါဒပိုင်း ြပြပင်ြမင့်တင်ြခင်း၊ စသည်တို တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန် ကမ်းကျင် မသန်စွမ်းများ အပါအဝင်
မသန်စွမ်း အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်သူများကို စုေဝးအသံုးချြခင်း၊ ထိုသို ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် အာဆီယံ
တကသိုလ် ကွန်ယက် (AUN) ှင့် အာဆီယံေရးရာ ေလ့လာမဌာနများမှ တဆင့် ေဆာင်ရ�က်ြခင်း လည်း
ပါဝင်မည်ြဖစ်သည်။
APSC 7.2 အစိုးရအရာရှိများ၊ ာဏ်ကီးရှင်အဖွဲများ၊ လူငယ်ှင့် အရပ်ဘက်လူမ အဖွဲအစည်းများ အတွက်
စွမ်းရည်ြမင့်

အစီအမံများ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ပီးလင်

ဒီမိုကေရစီှင့်မသန်စွမ်းသူများအား

ဒီမိုကေရစီ

စနစ်အတွင်း သွတ်သွင်းြခင်းဆိုင်ရာ အေြခခံမူများှင့် ဆိုင်ေသာ အေတွအ�ကံများကို ဖလှယ်မည် ြဖစ်သည်။
APSC 7.3 မသန်စွမ်းသူများ ပါဝင်လပ်ရှားေရးှင့် ၎င်းတိုအတွက် ထိေရာက်ေသာ စီမံအုပ်ချပ်မဆင
ို ်ရာ ကကို
ြမင့်တင်ေပးိုင်မည့် လုပ်ငန်းအစီအမံများကို စဉ်းစားေဖာ်ထုတ်ကာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် အတွက် အစိုးရ
အဖွဲများ၊ သက်ဆိုင် ပတ်သက်သူများအကား လူေစ့ပါဝင်ေသာ ေတွဆံုေဆွးေွးမှင့် မိတ်ဖက်ြပ ေဆာင်ရ�က်မကို
အားေပးြမင့်တင်မည်။
APSC

7.4

ပုဂလိကက၊

အြခားေသာဆက်ဆိုင်သည့်ပတ်သက်သူများှင့်

လက်တွဲလုပ်ေဆာင်မ

အားေကာင်းေစရန် အတွက် အာဆီယံေဖာင်ေဒးရှင်းကို ပံ့ပိုး ကူညီမည်။ ရည်ရ�ယ်ချက်မှာ ပုဂလိကက သတင်း
အချက်အလက်များ၊

ဝန်ေဆာင်မ

များှင့်လပ်ရှားခွင်များတွင်

မသန်စွမ်းသူများကိုပါ

ထည့်သွင်းရာ၌

ေကာ်ပိုေရးရှင်းများ၏ လူမတာဝန်ယူမကို မျိးေစ့ချေပးရန်ြဖစ်သည်။
APSC 7.6 သင့်ေတာ်သည့်ေနရာများတွင် AICHR ဆီေလျာ်သည့် ကအလိုက် အာဆီယံ အဖွဲအစည်း များ၊
အြခားေသာ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအကား အြပန်အလှန် ေဆာင်ရ�က်မှင့် ညိိင်း တိုင်ပင်မ ြဖစ်ေအာင်
တွန်းအားေပးမည်။ ထိုြပင် မသန်စွမ်းအဖွဲအစည်းများ၊ မသန်စွမ်းသူတို၏ အခွင့်အေရးများ ြမင့်တင်ြခင်းှင့်
ကာကွယ်ြခင်းတိုကို

ေဆာင်ရ�က်ေနသည့်

CSO

များကိုလည်း

ထည့်သွင်းမည်။

ထိုသို

ေဆာင်ရ�က်ရာတွင်

မသန်စွမ်းသူများအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ AICHR ေဒသတွင်း ှစ်စဉ် ေတွဆံုေဆွးေွးပွဲကို မပျက်မကွက်ကျင်းပြခင်း
နည်းလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ြဖစ်သည်။
APSC

7.7

စည်းမျဉ်းအေပ

အေြခခံေသာ

အာဆီယံအသိုက်အ�မံြဖစ်ေအာင်

ကိးပမ်းရာ၌

မသန်စွမ်း

အဖွဲအစည်းများ အား အာဆီယံပါလီမန်များအဖွဲ၊ အာဆီယံအစိုးရတိုှင့် အမျိးသားအဆင့် ထိေတွ ဆက်ဆံရန်
တွန်းအားေပးမည်။ ထိုသိုေဆာင်ရ�က်ရာတွင် ASEAN Enabling Masterplan ကို အမျိးသား အဆင့်တွင်
အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း သည်လည်း တစ်ခုအပါအဝင်ြဖစ်သည်။
ASPSC

7.8

မသန်စွမ်းအဖွဲအစည်းများ၊

မသန်စွမ်းသူများအားိုင်ငံအဆင့်ှင့်

ေဒသတွင်းအဆင့်တို၌

ကိုယ်စားြပသည့် အဖွဲအစည်းများ အပါအဝင် အာဆီယံ အဖွဲများ၊ အာဆီယံ၏ အကျိးစီးပွားရှင်များ အကား
ထိေတွဆက်ဆံမ၊ ပူးတွဲ ေဆာင်ရ�က်မများ ြဖစ်ေအာင် ြမင့်တင် ေဆာင်ရ�က်မည်။

ခ။ ငိမ်းချမ်းလံု�ခံ၍

APSC 8 ကေလးသူငယ်များ၊ လူငယ်များ၊ အမျိးသမီးများှင့် အသက်အရ�ယ်ကီးရင့်မေကာင့် မသန်စွမ်းမ

တည်ငိမ်ေသာ ေဒသ

တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်း ခံစားရသည့် သက်ကီးရ�ယ်အိုများ အတွက် လက်သင့်ခံိုင်ေသာ စီစဉ် ေဆာင်ရ�က်
လိုက်ေလျာမများြဖစ်ေပေစရန်အတွက်

ိုင်ငံအဆင့်ှင့်

ေဒသအဆင့်

မူဝါဒများ

ပိုမို

အားေကာင်းေအာင်

ေဆာင်ရ�က်မည်။
APSC 9 အကမ်းဖက်မ၊ အကမ်းပတမ်းနည်းပါးေသာအစွန်းေရာက်ကျင့်စဉ်၊ တရား ဥပေဒမဲ့ မူးယစ်ေဆးဝါး
ေရာင်းဝယ် ေဖာက်ကားမ၊ မသန်စွမ်းအမျိးသမီးှင့်ကေလးငယ် များအပါအဝင် လူကုန်ကူးြခင်း၊ လက်နက်
ေမှာင်ခိုြခင်း၊ ပင်လယ်ဓားြပမ ကျးလွန်ြခင်း၊ ေငွေကးခဝါချြခင်း၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ စီးပွားေရးရာဇဝတ်မှင့်
ဆိုက်ဘာမခင်းများ စသည်တိုပါဝင်ေသာ “ိုင်ငံ ြဖတ်ေကျာ် မခင်းများ တိုက်ဖျက်ေရး အာဆီယံလုပ်ငန်း စီမံချက်
လက်ေတွအစီအစဉ်” ကို ထိထိေရာက်ေရာက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ေအာင် ပါဝင်အားြဖည့်ရန်အတွက် က
အလိုက် အဖွဲများှင့် မသန်စွမ်း အဖွဲအစည်းများ အကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်မကို အားေပးမည်။
APSC 10 မသန်စွမ်းသူများအတွက် ရည်ရ�ယ်ေသာ လက်လှမ်းမီေသာ အချက်အလက် များှင့် ပညာေပးလံေဆာ်မ
အသံုးပစည်းများ ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး အဖွဲအစည်းများအေနြဖင့် ၎င်းတို၏ အေထာက်အကူ
ပစည်းများှင့်ဝန်ေဆာင်မများကို

လူစံုအသံုးြပိုင်ေအာင်
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မူဝါဒများှင့်

လံုးဝ
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ကိုက်ညီေအာင် ေဆာင်ရ�က်ရန် အားေပးြခင်း စသည်တိုအားြဖင့် မူးယစ်ေဆးဝါး ကင်းစင်ေသာ အာဆီယံ ြဖစ်ေစေရး
အားထုတ်မများ အရှိန်အဟုန်ြမင့်မည်။
APSC 11 မသန်စွမ်းအဖွဲအစည်းများှင့်အတူ လက်တွဲပီး CRPD အရ ိုင်ငံတကာ ှင့် အာဆီယံ အဖွဲဝင် ိုင်ငံများ၏
မိမိိုင်ငံအလိုက် ဥပေဒ ြပဌာန်းထားမများှငအ
့် ညီ မသန်စွမ်းဒုကသည်များှင့် ခိုလံခွင့် ေလာက်ထားသူများအား
အကာအကွယ် တိုးြမင့် ေပးအပ်မည်။
APSC 12 သဘာဝေဘးအ�ရာယ်များ မကျေရာက်မီ၊ ကျေရာက်ေနစဉ်အတွင်းှင့် ကျေရာက်ပီး ေန�က်ပိုင်းတို၌
မသန်စွမ်းသူများ ၏ အခွင့်အေရးကို ကာကွယ်ိုင်ရန် အလိုငှာ ိုင်ငံတကာှင့် ေဒသ အလိုက် မသန်စွမ်းမဆိုင်ရာ၊
လူအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ မူေဘာင်များှင့် အြခားအာဆီယံေရးရာ ေကာ်မတီများ ြဖစ်ကေသာ

သဘာဝေဘး

အ�ရာယ် စီမံခန်ခွဲမ အာဆီယံေကာ်မတီ (ACDM)၊ သဘာဝေဘးဒဏ် စီမံခန်ခွဲမဆိုင်ရာ လူသားချင်းစာန�မ
အကူအညီ ေပးေရး အာဆီယံ ညိိင်း ဆက်သွယ်ေရးစင်တာ (AHA Centre)၊ အာဆီယံေဒသတွင်းေဘးအ�ရာယ်
အေရးေပတံုြပန်ေရး ိးေဆာ်မေလ့ကျင့်ခန်း (ARDEX) ှင့် ေဘးအ�ရာယ် ကူညီကယ်ဆယ်ေရးေလ့ကျင့်မ
အာဆီယံ ေဒသတွင်း ဖိုရမ် (ARF DiRex)၊ ှင့် သဘာဝေဘးအ�ရာယ် စီမံခန်ခွဲမ ှင့် အေရး ေပတံုြပန်ေရး အာဆီယံ
ေဒသသေဘာတူညီချက် (AADMER)၊ အာဆီယံပူးတွဲ သဘာဝေဘးအ�ရာယ် တံုြပန်ေရး အစီအမံ (AJDRP)
တိပ
ု ါြပဌာန်းချက်များ၊ တစ်ခုတည်းေသာ အာဆီယံ - တစ်ခုတည်းေသာတံုြပန်မ ေကညာချက် တို၏ အားထုတ်မများ
သဟဇာတြဖစ်ေအာင်လုပ်မည်။
APSC 13 မသန်စွမး် သူများအဖွဲ အစည်းများ၊ မသန်စွမ်းသူများှင့် တိုင်ပင်ညိိင်းပီး မသန်စွမ်းသူများ အကျံးဝင်ေသာ
သဘာဝေဘးြပန်လည်ထူေထာင်ေရး အစီအမံများ ချမှတ်မည်။ ထိုသိုေဆာင်ရ�က်ရာတွင် ဘတ်ဂျတ်ခွဲေဝသံုးစွဲမ၊
အကူအညီကိရိယာ၊ ေဆးဝါးြပစုေဆာင့်ေရှာက်မ၊ ကျန်းမာေရးှင့် ခိုလံုန�းေနရာ ဝန်ေဆာင်မများရရှိေစေရး၊
အေရးေပ အေြခအေနြပင်ဆင်ြခင်း၊ သဘာဝေဘးတံုြပန်ြခင်းဆိုင်ရာ မဟာဗျဟာများ၊ သဘာဝေဘးေလျာ့ပါးေရး
အစီအမံများှင့်

ဝန်ေဆာင်မများ၊

မသန်စွမ်းသူများ

(အထူးသြဖင့်

အမျိးသမီး၊

ကေလးသူငယ်ှင့်

သက်ကီးရ�ယ်အိုများ) အေပသဘာဝေဘး ၏ သက်ေရာက်မ ေလျာ့ကျေစရန် ေစာင့်ကည့်ေရးှင့် အကဲြဖတ်ေရး
လုပ်ငန်းစဉ်များ ေဆာင်ရ�က်မည်။
APSC 14

အေရးေပတံုြပန်ေရးမန်ေနဂျာများ၊ တံုြပန်ေဆာင်ရ�က်သူများအကား မသန်စွမ်းမှင့် လူအခွင့်အေရး

ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ်များ ကွန်ယက်တစ်ခုတည်ေထာင်ကာ သဘာဝေဘးှင့် အေရးေပ ကိတင် ြပင်ဆင်မဆင
ို ်ရာ
မူဝါဒှင့် အစီအစဉ်များ စီမံေရး ဆွဲြခင်း၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းှင့် အကဲြဖတ်ြခင်းအပိုင်းတွင် မသန်စွမ်းအဖွဲများ
ကွန်ရက်ှင့် တိုင်ပင်ညိိင်းမည်။
APSC 15 မသန်စွမ်းသူများ အကျံးဝင်ေသာ သဘာဝေဘးစီမံခန်ခွဲမ အစီအမံများ၊ အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ထံုး
လုပန
် ည်းများမှ ရရှိသည့် တီထွင်ဆန်းသစ်မ၊ ေကာင်းမွန်ေသာ အေလ့အထှင့် ရရှိသည့် သင်ခန်းစာများကို
မသန်စွမ်းအဖွဲအစည်းများ၊ အာဆီယံ အဖွဲအစည်း၊ လက်ေအာက်ခံအဖွဲများ၊ သက်ဆိုင်ေသာ အကျိးစီးပွားရှင်များ
ှင့် ေဒသတွင်းေတွဆံုေဆွးေွးရာတွင် မေဝမည်။
APSC 16 သဘာဝေဘးအ�ရာယ်များကျေရာက်သည့်အခါ အများဆံုးထိခိုက်သူများ (ဥပမာ ကေလးသူငယ်၊
အမျိးသမီး၊ သက်ကီးရ�ယ်အို၊ မသန်စွမ်းသူများ) ှင့် ပတ်သက်သည့် စိတ်ချ ယံုကည်ရေသာ၊ ခိုင်မာေသာ၊
ြပည့်စံုေသာ

ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ

စုေဆာင်းြဖန်ေဝေပးေနသည့်

အာဆီယံကအလိုက်

အဖွဲ အစည်းများ၊ ိုင်ငံအဆင့် စာရင်းအင်းဝန်ကီးဌာန/ အဖွဲအစည်းများ အကား ထိေရာက်သည့် ညိိင်း
ေဆာင်ရ�က်မ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကို ပံ့ပိုးေပးမည်။ သိုမှသာ သဘာဝေဘးအ�ရာယ် ကိတင်ြပင်ဆင်မ ရင်းြမစ်များ
ခွဲေဝသံုးစွဲမကို ထိေရာက်ေအာင် ေဆာင်ရ�က်ရာတွင်ထိုအချက် အလက်များ ၏ အကူအညီကို အြပည့်အဝ
ရမည်ြဖစ်သည်။

အာစီယံိုင်ငံေရးလံု�ခံေရးအသိုက် အ�မံ

အဓိကေဆာင်ရ�က်မည့်အချက်များ

(APSC) ေကညာ
စာတမ်း ၂၀၂၅
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APSC 17 သက်ဆိုင်သည့် အဆင့်ြမင့်အရာရှိများကို မသန်စွမ်းအဖွဲအစည်းများ၊ မသန်စွမ်းသူ များှင့် ပံုမှန်ေတွဆံု

လပ်ရှားတိုးတက်ပီး

စည်းေဝးေစပီး ၂၀၂၅ ေမာ်မှန်းချက်ြဖစ်သည့် ‘Forging Ahead Together’ ှင့်အညီ မသန်စွမ်းသူများအခွင့်အေရးကို

အြမင်ကျယ်ေသာ
ေဒသြဖစ်ေရးတွင်
အာဆီယံ၏
အချက်အချာကျမ

ေလးစားေစာင့်ေရှာက် ိုင်ေရး ေဒသအဆင့် မဟာဗျဟာ ဦးတည်ချက် ကိစများကို ေဆွးေွးေစမည်။
APSC

18

အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၊

လက်တွဲဖက်အဖွဲအစည်းများှင့်

ပင်မအဖွဲအစည်းများ

အကား

စွမ်းရည်ြမင့်တင်မကို စဉ်ဆက်မြပတ်တည်ေဆာက်ရင်း မသန်စွမ်းအဖွဲအစည်းများှင့်လည်း မိတ်ဖက် ြပိုင်ေအာင်
ကူညီေပးကာ

မသန်စွမ်းသူများအခွင့်အေရး

ြမင့်တင်ြခင်းှင့်ကာကွယ်ြခင်း၊

အာဆီယံ

အသိုက်အဝန်းတွင်

မသန်စွမ်းများလည်း ပါဝင်ေရးတိုအတွက် အလံုးစံုထိထိေရာက်ေရာက် ရှိေအာင် ဦးတည် ေဆာင်ရ�က်မည်။
APSC 19 မသန်စွမ်းအခွင့်အေရးြမင့်တင်ကာကွယ်ြခင်းှင့် ေဒသတွင်းမသန်စွမ်းသူများ အကျံးဝင်ေရး စသည့်
အားလံုးစပ်ဆက်ေနသည့်

အေရးကိစရပ်များကို

အာဆီယံကအလိုက်

အဖွဲအစည်းများှင့်

အာဆီယံ

ဦးေဆာင်ေသာ လုပ်ငန်းစဉ်များအကား ေတွဆံုစည်းေဝးြခင်း၊ အချက်အလက်မေဝြခင်းတို ြဖစ်ေစရန် အားေပးမည်။
APSC 20 အကျိးေကျးဇူးများ၊ အကျိးစီးပွားများဆက်စပ်ေနသည့်ိုင်ငံများ၊ အဖွဲအစည်းများှင့် မိတ်ဖက် အသစ်
ရှာေဖွြခင်း၊

၎င်းတိုအြမင်တွင်အာဆီယံသည်

မသန်စွမ်းသူများအေပ

ေွးေထွးေစာင့်ေရှာက်ေသာ၊

ဖယ်ကဉ်

မထားေသာ အသိုက်အ�မံတစ်ခု၊ မသန်စွမ်းသူများကိုလည်း အခွင့်အလမ်းများေပးေသာ အသိုက်အဝန်းတစ်ခု
အြဖစ်ရှိေစပီး အကူအညီများေပးေစြခင်းစသည်တိုေပေပါက်ေအာင်အားေပးမည်။

ဃ။ အာဆီယံ၏
ပိုမိုအားေကာင်း ေသာ
အင်စတီကျးရှင်း
စွမ်းေဆာင်ရည်ှင့်
ပျံှံတည်ရှိမ

APSC 21 အာဆီယံအေထွေထွအတွင်းေရးမှးချပ်ံုး လက်ေအာက်ရှိ သက်ဆိုင်ေသာဌာနများ၏ စွမ်းရည်ကို
ြမင့်တင်ေပးြခင်းအားြဖင့်မသန်စွမ်းသူများ၏

အခွင့်အေရးှင့်မသန်စွမ်းသူများ

အကျံးဝင်ေရး

ကို

ကာကွယ်

ေစာင့်ေရှာက်ေသာ အဓိကေထာက်တိုင်တစ်ခုအြဖစ် အာဆီယံ၏ အခန်းကကို ြမင့်တင်မည်။
APSC

22

အာဆီယံသည်

မသန်စွမ်းသူများအားလံုးတိုအတွက်

အခွင့်အလမ်းများေပးေသာ

လက်ကမ်း

ကိဆိုေသာအသိုက်အဝန်းြဖစ်သည်ဆိုေသာ ၎င်း၏ ရပ်တည်ချက်ှင့် တန်ဖိုး တိုကို ထပ်မံချဲထွင်ပီးလင် အာဆီယံ
ကအလိုက် အဖွဲအစည်းများ၊ မသန်စွမ်းအဖွဲအစည်းများှင့် သက်ဆိုင်ေသာ အကျိး စီးပွားရှင်များ အကား
ထိေတွဆက်ဆံမ ကို ြမင့်တင်ြခင်းြဖင့် မသန်စွမ်းအခွင့်အေရး ြမင့်တင် ကာကွယ်မ ဆိုင်ရာညိိင်း ေဆာင်ရ�က်
ိုင်သည့် စွမ်းရည်ကို အားေကာင်းခိုင်မာေစမည်။
APSC 23 အာဆီယံ၏ အသိြမင့်တင်ေရးလုပ်ငန်းများှင့် အစီအစဉ်များသည် ကျား/မလိင်ကွဲြပားမကို ဂုြပပီးလင်
မသန်စွမ်းသူများအပါအဝင် လူအဖွဲအစည်း အတွင်းမှ အစိတ်အပိုင်းအားလံုးသို ေရာက်ရှိိုင်ေအာင် အေလးထား
ေဆာင်ရ�က်မည်။
APSC

24

အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏

CRPD

အစီရင်ခံများထဲတွင်

မသန်စွမ်းသူများ၏

အခွင့်အေရး

ြမင့်တင်ေပးြခင်းဆိုင်ရာ အာဆီယံအဆင့် မသန်စွမ်းများပါဝင်ေရး လပ်ရှားမများ ၎င်းတို၏ ညိိင်း ေဆာင်ရ�က်မများ
ကို ထည့်သွင်းအစီရင်ခံေစရန် အားေပးတိုက်တွန်းမည်။

အာဆီယံလူမေရးယဉ်ေကျးမ

အဓိေဆာင်ရ�က်မည့အ
် ချက်များ

အသိုက်အ�မံ (ASCC)
စီမံချက် ၂၀၂၅
က။ ြပည်သမ
ူ ျားကို
ေပါင်းစည်း၍
အကျိးြဖစ်ထွန်းေစြခင်း

ASCC 1 - အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံ အားလံုးမှ မသန်စွမ်းသူ အားလံုးသည် ၎င်းတို၏ ဘဝဘက်ေပါင်းစံု တွင်
အြပည့်အဝ တန်းတူညီမှင့် ထိေရာက်စွာ ပါဝင် ိုင်ေရး အတွက် အခွင့်အေရးများကိုြမင့်တင်ပါ။
ASCC 2 - မသန်စွမ်းသူများ လွတ်လပ်စွာ ရှင်သန်ေစေရးအတွက် ေပါင်းစည်း၍ စွမ်းရည်ြပည့်ဝေသာ အသိုက်အဝန်း
တွင် ဂုဏ်သိကာရှိစွာ ေနထိုင်ိုင်ခွင့် ရရှိေစပီး လူမေရး၊ ယဉ်ေကျးမှင့် ဘာသာေရး၊ အားကစားှင့် အပန်းေြဖ
အန�းယူြခင်း

တိုတွင်

ခံစားပါဝင်ိုင်ရန်

အခွင့်အေရးများ

အတွက်

လူမကာကွယ်ေရး

ှင့်စီးပွား

ေရး

အခွင့်အလမ်းများ ရရှိိုင်မကို ြမင့်တင်ပါ။
ASCC 3 - မတူကွဲြပားြခင်း၊ အားလံုးပါဝင်ြခင်း၊ လူမစံန်းများေြပာင်းလဲြခင်း၊ ဒဏ်ရာများ မြဖစ်ေပေစြခင်း၊
သတိမထားမိဘဲဘက်လိုက်ြခင်း၊ မသန်စွမ်းသူများ ကို ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်းတိုကို အဓိက ဦးတည်ပစ်မှတ်ထားသည့်
မသန်စွမ်းသူများ

ှင့်၎င်းတို၏

မိသားစုဝင်များ၊

ကိုယ်ေရးအရာရှိများ

ှင့်

ေစာင့်ေရှာက်မေပးသူများ

ှင့်

သက်ဆိုင်သည့် စွမ်းရည်ြမင့်တင်သည့် လုပ်ငန်းများကို တိုးြမင့် ေဆာင်ရ�က်ပါ။ ၎င်းတိုကို ြပည်သူဝန်ထမ်းများ၊
ဥပေဒပညာရှင်များ၊ လူမဝန်ထမ်းအရာရှိများ၊ ဥပေဒ ေလးစားလိုက်န�ေအာင် ေဆာင်ရ�က်ရသူများှင့် ကျန်းမာေရး
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ေစာင့်ေရှာက်

သူများအပါအဝင်

အြခားသူများ၏

ေနစဉ်လုပ်ငန်းေဆာင်တာများတွင်

အသံးု ချလာေအာင်

ေဆာင်ရ�က်ပါ။
ASCC- 4 မသန်စွမ်းအဖွဲအစည်းများ ၊ CSO များ ၊ ပုဂလိက ကှင့် အြခားပတ်သက်ဆ က်ွယ်သူများ အပါအဝင်
ASCC ဦးေဆာင်မြဖင့်သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းများ၊ ယ�ရားများှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဆံုးြဖတ်ချက်များ
ချမှတ်ရာတွင် မသန်စွမ်းသူများ တက်ကွစွာ ပူးေပါင်းပါဝင်ိုင်ေစရန် ေနရာှင့် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးေပးပါ။
ASCC – 5 မသန်စွမ်းသူများအတွက် အစိုးရှင့် ပုဂလိက ကများတွင် ဝက်ဆိုဒ် များ၊ အထူးသြဖင့် မိုဘိုင်းဘဏ်
ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများ ရရှိိုင်မှင့်လက်လှမ်းမီမကို ြမင့်တင်ပါ။ ထိုြပင်၎င်းတိုအတွက် နည်းပညာသစ်များ၊
ဆက်သွယ်ေရးှင့်သတင်း အချက်အလက်နည်းပညာများ၊ အေထာက်အကူြပ နည်းပညာများ မသန်စွမ်း သူများ
အတွက် လိုက်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစေသာ နည်းပညာများ အသံုးြပမကို ြမင့်တင်ပါ။

ခ။ပါဝင်မ

ASSC 6 – သက်ေရာက်မြမင့်မားေသာ ကျန်းမာေရးှင့် လူမဖူလံုေရး မူဝါဒများှင့် ဥပေဒများချမှတ်ပါ။ အာဆီယံ
အဖွဲဝင် ိုင်ငံအားလံုးမှ မသန်စွမ်းသူများ အထူးသြဖင့် အမျိးသမီးှင့်ကေလး သူငယ် မသန်စွမ်းသူများသည်
သားဖွားမီးယပ်ှင့် လိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ

အပါအဝင် မတူညီေသာ မသန်စွမ်းမေပ မူတည်၍

ြဖစ်ေပေသာအခက်အခဲများှင့် လိုအပ်ချက်များကို ေြဖရှင်းေပး ိုင်ေသာ တန်းတူညီမမူရှိေသာ၊ လက်လှမ်းမှီိုင်၍
ြပည့်စံုေသာ အရည်အေသွးမီေသာ ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မရရှိေစရာတွင် လူအခွင့်အေရးအေြခခံေသာမူကို
အဓိကမူ အြဖစ် ကျင့်သံုးရန် ေဆာင်ရ�က်ပါ။
ASCC- 7

မသန်စွမ်းသူများသည် လူမဘဝပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဘက်ေပါင်းစံုမှ ပါဝင်ိုင်သည့် အခွင့်အေရးကို

အသိအမှတ်ြပ

လိုက်န�ကျင့်သံုးရန်ှင့်

ချပိုင်ခွင့်တိုကို

ေလးစားပီး

၎င်းတို၏

ကိုယ်ပိုင်ြပဌာန်းပိုင်ခွင့်၊

လူမေရးလုပ်ငန်းများှင့်

လွတ်လပ်ခွင၊့်

လူမေရးအေဆာက်အအံုများသည်

ဆံုးြဖတ်ချက်

မသန်စွမ်းသူများ၏

လိုအပ်ချက်ှင့် ကိုက်ညီပါေစ။
ASCC 8 - မသန်စွမ်းသူများှင့် ပတ်သက်၍ ေဒသတွင်း ှင့် ိုင်ငံတွင်းအလုပ်သမားေရးရာမူဝါဒများှင့်
ဥပေဒများသည် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ (ILO) သေဘာတူညီမများှင့် လူအခွင့်အေရး ဆိုင်ရာ
သေဘာတူညီမများှင့်

ကိုက်ညီပီးအာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများတွင်

အသံုးြပိုင်ရန်

သဟဇာတ

ြဖစ်ေစေရး

အားေပးပါ။
ASCC 9 - အာဆီယံအဖွဲဝင် ိုင်ငံများအားလံုးမှ စားသံုးသူများ၊ ေဖာက်သည်များ၊ ပစညး် ေရာင်းချသူများ ှင့်
လုပ်ငန်းရှင်များအားလံုးအတွက် အခွင့်အေရးတန်းတူရှိေသာ၊ လက်လှမ်းမီပီး အားလံုးပါဝင်ေသာ ပံုမှန်ေရာင်းဝယ်
ေဖာက်ကားရာ ေနရာများြမင့်တင်ပါ။ ေဒသတွင်း ကိးပမ်းအားထုတ်မများှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
ASCC

10

-

မသန်စွမ်းသူများထုတ်လုပ်ေသာ

ကုန်ပစည်းများ

ဝယ်လိုအားြမင့်မားလာေစရန်

ိုင်ငံေတာ်

ပစည်းဝယ်ယူေရးမူဝါဒများှင့် ဥပေဒများအပါအဝင် ေဈးကွက် ချဲထွင်ပါ။
ASCC 11 - မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးများကို အာဆီယံအသိုက်အဝန်း၏ အဓိကတန်ဖိုးတစ်ခု အြဖစ်
မှတ်ယူလာေစရန်

အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံ

မသန်စွမ်းသူများ

ပါဝင်သည့်

များ၏

ပညာေရးအဖွဲအစည်းများ၏

အာဆီယံအယူအဆကို

သင်ိုးန်းတမ်း

ထည့်သွင်းြပဌာန်းလာေစရန်

မသန်စွမ်းသူ

များတွင်
များ၏

အခွင့်အေရးများကို ြမင့်တင်ပါ။
ASCC 12 - ေကျာင်းသားများ၊ ဆရာများ၊ ေကျာင်းအုပ်ချပ်သူများှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ မသန်စွမ်းသူများှင့် မသန်စွမ်း
မဟုတ်သူများ၏ မိဘများအားလံုးအတွက် လက်လှမ်းမီေသာ အရည်အေသွးြပည့် ပညာေရး ကို အဆင့်အားလံုးတွင်
ြမင့်တင်ရာတွင် လက်သေကတဘာသာြပန်ြခင်းှင့် မှတ်စုလိုက်သူများ ခန်အပ် တာဝန်ေပးြခင်း အပါအဝင်
အြခားေသာ ေဆာင်ရ�က်ချက်များြဖင့် အားလံုးပါဝင်ေသာ

ပညာေရးစနစ်

ှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရး

လုပ်ငန်းများကို ြမင့်တင်ပါ။
ASCC 13 - မသန်စွမ်းသူများသည် ၎င်းတို၏ ကိုယ်ပိုင်ေရ�းချယ်မြဖင့် အသက်ရှင်ေနထိုင်ခွင့်ကို အသိအမှတ် ြပပီး
ဂုဏ်သိကာရှိစွာ ေနထိုင်ေရးအတွက် ေရ�းချယ်စရာများရှိေအာင် ေဆာင်ရ�က်ပါ။ ၎င်းတို ရှင်သန်ေနထိုင်ရန်အတွ က်
၎င်းတို

ကိုယ်တိုင်ဆံုးြဖတ်ချက်ချပီး

ေနထိုင်ေရး

အစီအစဉ်များှင့်

လက်လှမ်းမှီေရးအတွက်

၎င်းတို

ကိုယ်ပိုင်ြပဌာန်းခွင့်ကို အာမခံချက်ေပးပါ။ ထိုြပင်၎င်းတိုကိုအိမ်တွင်း အိမ်ြပင်တွင် လိင်ှင့် ကျား/မ သဘာဝအေပ
အေြခခံသည့်

ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်းှင့်

အကမ်းဖက်ြခင်း

အပါအဝင်

မသန်စွမ်းမအေပ

ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း၊

လွတ်လပ်မ ကင်းမဲ့ြခင်း၊ အြမတ်ထုတ်ြခင်း၊ မတရား ြပကျင့်မ ှင့် အကမ်းဖက်မမျိးစံုတိုမှ ကာကွယ်ပါ။
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ASCC 14 - မသန်စွမ်းသူများပါဝင်မ၊ ဂုဏ်သိကာှင့် တန်းတူအခွင့်အေရးကို အသိအမှတ်ြပေသာ မျိးစံုေသာ
ယဉ်ေကျးမဆိုင်ရာ အရင်းအြမစ်များကို ဖန်တီးပါ။ လူမေရးှင့်ယဉ်ေကျးမ ဘဝဘက်ေပါင်းစံု တွင် ပါဝင်မှင့်
အြပည့်အဝ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရ�က်မကို အေြခခံအခွင့်အေရး ှင့် ဘံုတန်ဘိုးတစ်ခုအြဖစ် ဂုဏ်ြပပါ။
ASCC 15 - အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံအားလံုးတွင် အားလံုးလက်လှမ်းမှီေသာ ပတ်ဝန်းကျင် တည်ေဆာက်ပါ။
အထူးသြဖင့် ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးှင့် ဥပေဒအဖွဲအစည်း များှင့် ဝန်ေဆာင်မများ၊ ဥပေဒေလးစားလိုက်န�ရန်
ေဆာင်ရ�က်ရသည့် အဖွဲအစည်းများ၊

အမျိးသား

လူအခွင့်အေရးအဖွဲအစည်းများ၊

ဝန်ေဆာင်မေပးသူများ၏

ံုးခန်းများ၊ အများြပည်သူသယ်ယူပိုေဆာင်ေရး လုပ်ငန်း များတွင် အားလံုးအသံုးြပိုင်ေသာ ဒီဇိုင်းစံန်းများြဖင့်
ေဆာင်ရ�က်ပါ။ ထိုြပင် ကျား/မ သဘာဝှင့် အသက်အရ�ယ် အုပ်စုများအတွက် အဓိကထားေသာ အချက်အလက်ှင့်
ဆက်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ နည်းပညာများ ရရှိိုင်ရန်ေဆာင်ရ�က်ပါ။
ASCC 15.1 - အမျိးသားအဆင့် လက်သေကတြပ

ဘာသာစကားကို အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံအားလံုးတွင်

န�းမကားသူများ၏ ဘာသာစကားအြဖစ် အသိအမှတ်ြပပါ။
ASCC 15.2 - ပညာေရးနယ်ပယ်တွင် အမျိးသားအဆင့် လက်သေကတြပ ဘာသာစကားှင့် ၎င်း ဘာသာစကား
အသံုးြပြခင်းကို အာဆီယံအဖွဲဝင် ိုင်ငံအားလံုးတွင် ဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင် စဉ်ဆက်မြပတ် ေဆာင်ရ�က်ပါ။

ဂ။ေရရှည်တည်တံ့
ေသာ

ASCC 16 -

အြပသေဘာေဆာင်ေသာ လူမေရးေြပာင်းလဲမများှင့် စီးပွားေရးဖွံဖိးမကို ြဖစ်ေစကာ မိြပ၊

ဆင်ေြခဖုန်းှင့်ေကျးလက်ေဒသတိုကို အြပသေဘာချိတ်ဆက်ေပးသည့် ေရရှည်တည်တံ့သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို
တန်းတူညီမ လက်လှမ်းမီေစရန် ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် မသန်စွမ်းသူများကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားပါ။
ASCC 17 - ေနထိုင်၍ေကာင်းေသာ မိြပများှင့် စိမ်းလန်းေသာ အာဆီယံြဖစ်ေရးအတွက် ေရရှည် တည်တံ့၍
လက်လှမ်းမီေသာ အေြခခံအေဆာက်အဦး စနစ်များရရှိရန် မိြပစီမံကိန်းများှင့် စီမံခန်ခွဲမများ အားလံုးတွင်
မူဝါဒများ၊ မဟာဗျဟာေြမာက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်မများ၊ သက်ဆိုင်ရာ ကများှင့် ညိိင်း ေဆာင်ရ�က်မများ၊
ေဆာင်ရ�က်လျက် မသန်စွမ်းသူများအတွက် အားလံုး အသံုး ြပိုင်ေသာ ဒီဇိုင်းသေဘာတရားများကို ထည့်သွင်းပါ။
ASCC 18 - ရာသီဥတု ေြပာင်းလဲမအတွက် ြပည့်စံု၍ ကျိးေကာင်းညီွတ်ေသာ တုန်ြပန်မများ ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊
ဖန်လံုအိမ် ဓာတ်ေငွစစ်တမ်းြပစုြခင်းှင့် ထိခိုက်ခရ
ံ ိုင်ေြခ အကဲြဖတ်ြခင်းများ ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် ရပ်ရ�ာလူထုများ၊
ရည်မှန်းချက်တူသည့် အုပ်စုများ၊ အထူးသြဖင့် မသန်စွမ်းများ ပူးေပါင်း ပါဝင်မကို ြမင့်တင်ပါ။
ASCC 19 - ရာသီဥတုေြပာင်းလဲြခင်းေကာင့် ြဖစ်ေပေသာ အ�ရာယ် စီမံခန်ခွဲြခင်းှင့် ဖန်လံုအိမ် ဓာတ်ေငွ
ထုတ်လတ်မ

ေလျာ့ချြခင်း၊

စိတ်ချရေသာ

စွန်ပစ်ပစည်းစီမံခန်ခွဲြခင်းှင့်

စွမ်းအင်ကို

အကျိးအရှိဆံုး

အသံုးချြခင်းတိုတွင် လူအခွင့်အေရးှင့် မသန်စွမ်းတို၏ အခွင့်အေရးများ ကာကွယ်ြခင်း တိုကို အဓိကထား
ေဆာင်ရ�က်ရန် အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၊ ကအလိုက် အဖွဲအစည်းများ၊ ပုဂလိက ကမှ လူများှင့်
ရပ်ရ�ာလူထုတိုကို အားေပးပါ။

ဃ။ ခံိုင်ရည်ရှိေသာ

ASCC 20 - အမျိးသားအဆင့်ှင့် ေဒသဆိုင်ရာ သဘာဝေဘးအ�ရာယ် စီမံခန်ခွဲမ ဥပေဒ များ၊ မူဝါဒများ၊
စီမံချက်များ၊ အစီအစဉ်များသည် မသန်စွမ်းသူများအတွက် ပိုမို၍ ကိုက်ညီေစရန်၊ သဘာဝ ေဘးအ�ရာယ်များကို
ကိတင်ခန်မှန်း၊ တုန်ြပန်၊ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်း၍ သဘာဝေဘးအ�ရာယ်များှင့် လိုက်ေလျာညီေထွ ြဖစ်ေအာင်
ေဆာင်ရ�က်ြခင်းြဖင့် သဘာဝေဘးအ�ရာယ် ခံိုင်ရည်ရှိေသာ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုြဖစ်ေစရန်၊ အစမှြပန်လည်၍ ပိုမို
ေကာင်းမွန်ေအာင် တည်ေဆာက်ရန်ှင့် ပိုမိုြမန်ဆန်၍ စမတ်ကျေသာ အာဆီယံအဖွဲဝင် ိုင်ငံများ ြဖစ်ေစရန်
ိုင်ငံတကာှင့် ေဒသဆိုင်ရာ သဘာဝေဘး အ�ရာယ်ေလျာ့ချေရးှင့်ခံိုင်ေရးရှိေရးမူေဘာင်များှင့်ကိုက်ညီေအာင်
ေဆာင်ရ�က်ပါ။
ASCC 21 - မသန်စွမ်းသူများကိုယ်တိုင်ပါဝင်ိုင်သည့် အ�ရာယ်အကဲြဖတ်မများ၊ အေရးေပ တုန်ြပန်ေရး
အစီအစဉ်များ၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးအစီအစဉ်များပါဝင်ေသာ သဘာဝ ေဘးအ�ရာယ်
ခံိုင်ရည်ရှိရန်

အစီအစဉ်များြပလုပ်ပါ။

အရင်းအြမစ်များခွဲေဝပါ။

၎င်းတိုတွင်

မသန်စွမ်းများ

အထူးသြဖင့်

ကေလးသူငယ်များ၊ အမျိးသမီးများ၊ လူငယ်များှင့် သက်ကီးရ�ယ်အိုများ တက်ကွစွာ ပါဝင်ေအာင် ေဆာင်ရ�က်ပါ။
ASCC

22

-

မသန်စွမ်းများပူးေပါင်းပါဝင်ေသာ

သဘာဝေဘးအ�ရာယ်

ဆိုင်ရာစီမံခန်ခွဲမ

အစီအစဉ်များ၊

စီမံကိန်းများှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ေဆာင်ရ�က် ရာတွင် ေကာင်းမွန်ေသာ ေဆာင်ရ�က်မများှင့် သင်ခန်းစာများကို
ြပန်လည် မေဝြခင်းြဖင့် ၎င်းတိုထက် ပိုမိုေကာင်းမွန်ေအာင်ေဆာင်ရ�က်ရန် ှင့် နည်းလမ်းသစ်များ တီထွင်ိုင်ရန်
ြပန်လည်မေဝြခင်းကို

ြမင့်တင်ပါ။

ေဒသတွင်း၊
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ရပ်ရ�ာလူထုမှ

အေရးေပတုန်ြပန်မ
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ေဆာင်ရ�က်သူများှင့် ေရှးဦးတုန်ြပန်ေဆာင်ရ�က်သူများ ကို သင်တန်းများှင့် စွမ်းရည်ြမင့်တင်ေရး လုပ်ငန်းများ
ေပးပါ။
ASCC

23

-

အေရးေပအေြခအေနတွင်

မသန်စွမ်းသူများအသံုးြပိုင်သည့်

ံုးများ၊

ပစည်းကိရိယာများ၊

စက်ပစည်းများှင့် သင့်ေလျာ်ေသာ အရင်းအြမစ်များ ိုင်ငံေတာ်အဆင့်၊ ေဒသဆိုင်ရာအဆင့်၊ ရပ်ရ�ာအဆင့်များ
တွင် ရှိေနပါေစ။
ASCC 24 - မသန်စွမ်းသူများ၏တုန်ြပန်မများအေပအေြခခံ၍ ၎င်းတိုအတွက် ဂုဏ်သိကာကို ေလးစား၍ ၎င်းတို၏
လံု�ခံေရးကို ေရှးေသာ လုပ်ငန်းစဉ်များ ေဖာ်ထုတ်ပါ။

င။ တက်ကွေသာ

ASCC

25 - ပိင်ဆိုင်မရှိေသာ၊

တီထွင်ဖန်တီးမရှိေသာ၊

တက်ကွေသာ စီးပွားေရး

အေြခအေနများတွင်

ဥပေဒမူဝါဒများ၊ ေဈးကွက်ကို န�းလည်ြခင်း၊ ဝယ်ြခမ်းေရးှင့် ြဖန်ြဖးေရးှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ သင်တန်းများတွင်
အားလံုးပါဝင်ေရးကိုြမင့်တင်ပါ။
ASCC 26 - ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများှင့်လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဌာနမှ ဝန်ထမ်းများကို မသန်စွမ်းသူများ
အခွင့်အေရး အသိပညာေပးြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရ�က်ရာတွင်မတူကွဲြပားြခင်း၊ တန်းတူညီမဆိုင်ရာသင်တန်း၊
ပူးေပါင်းပါဝင်ြခင်း၊

ဒဏ်ရာများမြဖစ်ေပေစြခင်း၊

သတိမထားမိဘဲ

ဘက်လိုက်ြခင်း၊

မသန်စွမ်းသူများကို

ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်းတိုကို အဓိကဦးတည်ပစ်မှတ်ထား ေဆာင် ရ�က်ပါ။
ASCC 27 - မသန်စွမ်းများအတွက် စတင်တည်ေထာင်စ MSMEများအတွက် အ ချက်အလက်များ အပါအဝင်
အေရးကီးေသာ ရန်ပံုေငွအချက်အလက်များ၊ လုပ်ငန်းရှင်ချိတ်ဆက်ြခင်း၊ လက်လှမ်းမှီေသာ ေငွေရးေကးေရး
ဝန်ေဆာင်မများှင့်

စီးပွားေရးဆိုင်ရာ

အေပးအယူကိစရပ်များ

ေဆာင်ရ�က်ိုင်သည့်

နည်းလမ်းများကို

တစ်ေနရာတည်းတွင် ေဆာင်ရ�က်ေပးိုင်ေသာ လုပ်ငန်းရှင်ဌာနများ ြဖစ်လာေစေရး ြမင့်တင်ပါ။

၁

သက်ေရာက်မ ြမင့မ
် ားေသာ ကျန်းမာေရးမူဝါဒများတွင် လူမေရးအဆံုးအြဖတ်ေပးေသာစဉ်းစားချက်များ၊ လူမေရးှင့်
စီးပွားေရး မညီမမများကို ေကျာ်လားြခင်းှင့် မေကာင်းေသာ ကျန်းမာေရးရလဒ်များအေပ အေရးကီးေသာ အခန်းမှ
ပါဝင်သည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ေဘးအ�ရာယ် ကိစရပ်များ ပါဝင်သည်။

၂

လူအခွင့်အေရးကို

အဓိကကျင့်သံုးြခင်းသည်

ပူးေပါင်းပါဝင်ြခင်း၊ခွဲြခားဆက်ဆံမမ
 လုပ်ြခင်း၊သာတူညီမြဖစ်ြခင်းှင့်

လက်လှမ်းမီြခင်းကဲ့သိုေသာလူအခွင့်အေရးအေြခခံမူများကိုထည့်သွင်းေပါင်းစပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ြဖစ်သည်။ ဤ စာတမ်း
တွင် ရည်န်းေသာလူအခွင့်အေရးကို အဓိကကျင့်သံုးြခင်းအတွက်အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို ထပ်မံ ရှာေဖွပါ။

အာဆီယံစီးပွားေရး
လူအသိုင်းအဝိုင်း (AEC)

အဓိကေဆာင်ရ�က်မည့်အချက်များ

အစီအစဉ် ၂၀၂၅
က။ ြမင့မ
် ားစွာ
ေပါင်းစည်းထားသည့်
စီးပွားေရး

AEC (1) – CRPD သေဘာထားှင့် အညီြဖစ်ေစရန်ှင့် အလုပ်အကိုင်ှင့် စီးပွားေရး အဟန်အတားများကို
ဖယ်ရာှ းရန်

မသန်စွမ်းသူများ၏ကိုယ်စားြပပါဝင်ေရးကိုြမင့်တင်ပီး

ေစာင့်ေရှာက်ေပးသည့်

မသန်စွမ်းသူများကို

ကာကွယ်

မူဝါဒများကို ေရးဆွဲပါ။ မသန်စွမ်းသူများ သိုမဟုတ် သာမာန်လူများက လုပ်ကိုင်

ေဆာင်ရ�က်လျက်ရှိသည့် လူမေရးလုပ်ငန်းများ၊ သမဝါယမအသင်းအဖွဲများ၊ ပံုမှန်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ှင့်
အွန်လိုင်းမှ အေရာင်းအဝယ်လုပ်ြခင်းများ အပါအဝင် စွန်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းများှင့် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများအတွ က်
မသန်စွမ်းသူများပါဝင်ကိုယ်စားြပသည့် ဝန်းကျင်တစ်ခုကို အားေပးတိုက်တွန်းပါ။
AEC

(2)

-

ဝန်ေဆာင်မများ၊

ဘာေရးဝန်ေဆာင်မများှင့်

လုပ်ကိုင်သူများ၏ ေြပာင်းေရ�မများ လွယ်ကူ ေချာေမွေစြခင်း၌

ကမ်းကျင်သည့်လုပ်သားှင့်

စီးပွားေရး

ပိုမို၍ အားလံုးပါဝင် ကိုယ်စားြပေသာ၊

အားလံုးသွားလာိုင်ပီး လွတ်လပ်သည့်ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားမကို လွယ်ကူေချာေမွေစြခင်းအားြဖင့် အာဆီယံ
အဖွဲဝင်ိုင်ငံများအားလံုး၌

စားသံုးသူများ၊

ေရာင်းဝယ်သူများှင့်

စွန်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ

မသန်စမ
ွ ်းသူများ အတွက် တန်းတူညီမ အခွင့်အေရး ရရှိေစေသာ ေဈးကွက်ကို ြမင့်တင်ေပးပါ။
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AEC (3) - အားလံုးအသံုးြပိုင်ေသာ ဘာေရးအဖွဲအစည်းများ၊ အသံုးအေဆာင်များှင့် အားလံုး အတွက်
စီစဉ်ဖန်တးီ ထားေသာဘဏ်များ၊

ေအတီအမ်များ၊

ဘဏ်ထုတ်ေငွေကးများ၊

ခရက်ဒစ်ှင့်

ဒက်ဘစ်ကဒ်များ၊

ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ၊ မိုဘိုင်းေဆာ့ဝဲများှင့် ဝက်ဆိုဒ်များကဲ့သိုေသာ စီးပွားေရး ေငွေပးေငွယူကိစများ ေဆာင်
ရ�က်ရြခင်းများ

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့်ဘာေရးအသိအြမင်

ှင့်စားသံုးသူ

ကာကွယ်

ေစာင့်ေရှာက်ေရး

ြမင့်တင်ြခင်းများကို အားေပးတိုက်တွန်းြခင်းအားြဖင့် ဘာေရးတွင် အားလံုး ပါဝင်ကိုယ်စားြပေရးကို ပိုမို
ေကာင်းမွန်ေအာင်ေဆာင်ရ�က်ပါ။
AEC (4) - အေသးစားှင့် အလတ်စား စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကိုစတင်ိုင်ေရး၊ မသန်စွမ်း စွန်ဦးတီထွင်
လုပ်ငန်းရှင်များှင့်

၎င်းတို၏မိသားစုဝင်များအတွက်

အဆက်

အသွယ်များှင့်

ေငွေကးရင်းြမစ်

သတင်း

အချက်အလက်များ ေပးရန် မသန်စွမ်းသူများအတွက် တစ်ေနရာထဲတွင် ရရှိေစိုင်သည့် စီးပွားေရး ဌာနများကို
အားေပး ြမင့်တင်ပါ

ခ။ ပိင်ဆိုင်မရှိေသာ

AEC(5) - အားလံုးပါဝင်ေစေသာ စားသံုးသူကာကွယ်ေရး ဥပေဒေရးဆွဲြခင်းကို လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ ဥပေဒအကျိး

တီထွင်�ကံဆမရှိေသာ၊

သက်ေရာက်ေစြခင်းှင့် ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်းများ ြပြခင်းှင့် အားလံုး သိရှိိုင်ေသာ အြငင်းပွားမ ေြဖရှင်းသည့်

စိတ်အားထက်သန်ေသာ
အာဆီယံ

စနစ်များအပါအဝင် မတရားမကိုအေလျာ်ေပးသည့်စနစ်များ ရရှိေစြခင်း အားြဖင့် မသန်စွမ်းသူများအပါအဝင်
စားသံုးသူများအားလံုးကို အကျံးဝင်သည့် အာဆီယံစားသံုးသူ ကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက်ေရး မူေဘာင်ကို ြမင့်တင်ေရး
အတွက် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရ�က်ပါ။
AEC (6) - မသန်စွမ်းသူများ၏ ာဏပစည်းမူပိုင်ခွင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မကို တိုးြမင့်ေဆာင်ရ�က်ပါ။
AEC (7) -

အာဆီယံ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများအား အြမင်အာံုမသန်စွမ်းသူများ သိုမဟုတ် ပံုှိပ်စာေပများကို

မဖတ်ိုင်သမ
ူ ျားအတွက်
လက်မှတ်ထိုးေရး

ထုတ်ေဝထားသည့်

စာေပများကို

အားေပးတိုက်တွန်းြခင်းအားြဖင့်

ပိုမိုလွယ်ကူစွာ

မသန်စွမ်းသူများအတွက်

ဖတ်ေစိုင်ရန်စာချပ်ကို
မူပိုင်ခွင့်ြဖင့်

ကာကွယ်

ေစာင့်ေရှာက်ထားသည့် စာအုပ်စာတမ်းများကို အသံုးြပခွင့်ှင့် ဖတ်ေလ့လာခွင့်တိုကို ြမင့်တင်ပါ။
AEC (8) -

သုေတသနှင့် ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများ၌ အားလံုးအသံုးြပိုင်ေသာ နည်းပညာများ အသံုးြပမကို

အားေပးတိုက်တွန်းြခင်းှင့်

မသန်စွမ်းသူများ

ကဲ့သိုေသာ

အားလံုးအသံုးြပိုင်သည့်

ဤနည်းပညာများကို

အသံးု ချသူများအား စဉ်ဆက်မြပတ် ထိေတွြခင်းအားြဖင့် ဖန်တီးမှင့် အသံုးချမ အကား အြမင်ပိုမိုရှင်သန်ေစေသာ
ေရ�ေြပာင်းိုင်၍ ထက်ြမက်ပီး ဖန်တီးမေကာင်းေသာ လူစွမ်းအား အရင်းအြမစ်များအတွက် ကူညီပံ့ပိုးမစနစ်ှင့်
အားေပးသည့် ဝန်းကျင်တိုကို ဆက်လက် တိုးတက် ေကာင်းမွန်ေအာင် လုပ်ေဆာင်ပါ။
AEC (9) - အားလံုးပါဝင်ေစိုင်ရန် လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိသည့် တည်ေဆာက်ပီးစီးသည့် ဝန်းကျင်တစ်ခု၌ ၎င်းတို၏
ကုန်ထုတ်လုပ်မ ြမင့်တက်ေစရန် မသန်စွမ်းသူများှင့် အသက်ကီးရင့်သူများ အသံုးြပသည့် အေထာက်အကူ
ပစည်းများှင့် နည်းပညာများေရာင်းချရာတွင် သင့်ေလျာ်သည့်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်များ အားေပး တိုက်တွန်းြခင်း
အားြဖင့် ေဒသအတွင်းရှိ အားလံုးပိုမို ပါဝင်ိုင်ေသာ စီးပွားေရး တစ်ရပ်ကို အားေပးြမင့်တင်ပါ။
AEC (10)

- အကျိးရှိပီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ နည်းပါးကာ မသန်စွမ်းသူများ၏ သွားလာလပ်ရှားမကို

ြမင့်တင်ေပးိုင်ေသာ နည်းပညာများ တပ်ဆင်ြခင်းှင့် အသံုးချြခင်းတိုကို အားေပးတိုက်တွန်းပါ။

ဂ။ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ

AEC (11) - အာဆီယံ၏ ပိင်ဆိုင်မကို ပိုမိုအားေကာင်းေစရန်၊ ကုန်းလမ်းှင့် ရထားပိုေဆာင်ေရး၊ ေလေကာင်း

ချိတ်ဆက်မှင့်

ပိုေဆာင်ေရး၊ ေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးှင့် ပိုေဆာင်ေရး အဆင်ေြပ ေချာေမွမ နယ်ပယ်များ၌ ေဒသတွင်းရှိ

ကအလိုက်
ပူးေပါင်းေဆာင်ရက
� ်မ

အားလံုးပါဝင်ေသာ

ကီးထွား

ဖွံဖိးတိုးတက်မကို

အားေပးြမင့်တင်ရန်ှင့် အာဆီယံေဒသ၏

ေရရှည်ဖွံဖိး

တိုးတက်ေရးအတွက် အေရးပါသည့က
် တစ်ရပ်ြဖစ်သည်ှင့်အညီ ေရရှည်ခိုင်မာသည့်ပိုေဆာင်ေရးကို ကသစ်
အေလးထားေဆာင်ရ�က်မ တစ်ခုအြဖစ် လက်ခံေဆာင်ရ�က်ရန် ပိုမိုကီးမားကျယ်ြပန်သည့် ချိတ်ဆက်မ၊ ထိေရာက်
အကျိးများမ၊ ေပါင်းစည်းမ၊ ေဘးကင်း လံု�ခံေရးှင့် ေရရှည်တည်တံ့မတိုကိုေရှးလျက် အာဆီယံရှိ အားလံုး
သွားလာ အသံုးြပိုင်ေသာ ပိုေဆာင်ေရး ကို အားေပး တိုက်တွန်းပါ။
AEC (12) - မိေနမသန်စွမ်းသူများ သွားလာိုင်ေသာ အားလံုးပါဝင်ေစသည့် အေြခခံအေဆာက်အအံုှင့်
နည်းပညာများပါဝင်သည့် စမတ်မိေတာ်စီမံကိန်းများ ကိုြမင့်တင်ေဆာင်ရ�က်ပါ။
AEC (13) - မသန်စွမ်းသူများအတွက် ပိုမိုအသံုးြပခွင့်ှင့် အသံုးချိုင်မတိုကို ြမင့်တင်ြခင်း၊ ေဆာ့ဝဲ ေရးသူများှင့်
အသံးု ြပသူများအား ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာ ပိုမိုလုပက
် ိုင်အသံုးချိုင်ပီး အာဆီယံြပည်သူများှင့် ဆက်စပ်
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ပတ်သက်သူများကို

ပိုမိုချိတ်ဆက်ိုင်ေစရန်

ဒစ်ဂျစ်တယ်

ကမ်းကျင်မများ

ြမင့်တင်ေပးြခင်းြဖင့်

အားလံုး

ပါဝင်ေစေသာ ICT နည်းပညာရပ်ကို အားေပး တိုက်တွန်းပါ။
AEC(14) - မသန်စွမ်းစားသံုးသူများှင့် လုပ်ငန်းရှင်များှင့် စပ်လျဉ်းေသာ အခွင့်အေရးများှင့် ကာကွယ်
ေစာင့ေ
် ရှာက်ေရး ဥပေဒများအပါအဝင် စားသံုးသူအခွင့်အေရးများှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ဥပေဒများကို
လိုက်ဖက်ေစြခင်း၊

နည်းပညာအသံးု ြပမ

ပိုမိုေကာင်းမွန်ေစြခင်းအားြဖင့်

အွန်လိုင်းအြငင်းပွားမ ေြဖရှင်းချက်များှင့် အြခားနည်းလမ်းများြဖင့်
ဥပေဒမူေဘာင်များကို

လိုက်ဖက်ေစြခင်းှင့်

အားလံုးအတွက်

အားလံုး

ဝင်ေရာက်သိရှိိုင်ေသာ

အြငင်းပွားမ ေြဖရှင်းချက်များအတွက်

အသံုးြပိုင်ေသာ၊

အြပန်အလှန်အသိအမှတ်

ြပထားေသာ၊ ေဘးကင်း လံု�ခံေသာ၊ စိတ်ချရေသာ၊ အသံုးြပခွင့်ရှိပီး အသံုးြပသူအလွယ်တကူသံုးစွဲိုင်ေသာ
အီလက်ထရ�န်းနစ်စနစ်ြဖင့် အသံုးြပသူကို သိရှိ စစ်ေဆးေပးသည် (အီလက်ထရ�န်းနစ် လက်မှတ်) အစီအစဉ်များ
အသံုးြပမကို

အားေပး

ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်မြဖင့်

တိုက်တွန်းြခင်း

အားြဖင့်

ပိုမိုခိုင်မာသည့်

အွန်လိုင်းမှ

တဆင့်

ကုန်သွယ်ေရး

အားလံုး ပါဝင်သည့် ေဒသဆိုင်ရာစီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်မကို ပိုမိုအားေပး

တိုက်တွန်းပါ။
AEC (15)

- မသန်စွမ်းလယ်သမားများအား လယ်ယာစိုက်ပျိးေရးအတွက် အေထာက်အကူြပ နည်းပညာများ၊

ကျယ်ြပန်သည့်အများြပည်သူပိုေဆာင်ဆက်သွယ် ေရး ဖွံဖိးတိုးတက်ေစြခင်း ှင့် စရိတ် သက်သာပီး အားလံု း
အသံုးြပိုင်ေသာ စားေသာက်ကုန်ြဖန်ေဝသည့်စနစ်များ၊ ပံ့ပိုးေပးြခင်းများ အပါ အဝင် နည်းပညာ အသစ်များ
အသံုးချမတွင်

သင်တန်းေပးြခင်းစသည်တိုကဲ့သိုေသာ

မဟာဗျဟာေြမာက်

ကိးပမ်းေဆာင်ရ�က်ချက်များမှ

တစ်ဆင့် မသန်စွမ်းကုန်ထုတ် လုပ်သူများှင့် စားသံုးသူများအား အားေပးြမင့်တင်ြခင်းအားြဖင့် ေဒသတွင်းရှိ
အစားအစာ ဖူလံုမှင့် အစားအစာနယ်ေြမ သွားေရာက် အသံုးြပိုင်မတို ကို အားေပး ြမင့်တင်ပါ။
AEC

(16)

-

အာဆီယံေဒသကီး၌အားလံုးသွားလာိုင်ေသာ

ပိုေဆာင်ေရး၊

ဆက်သွယ်ေရးှင့်

အေြခခံ

အေဆာက်အအံုတိုမှ တစ်ဆင့် တာဝန်ခံေသာ၊ ေရရှည်တည်တံ့၍ အားလံုးလုပ်ကိုင်ိုင်ေသာ ခရီးသွား လုပ်ငန်း
ဖွံဖိးတိုးတက်မကို ြမင့်တင်ေဆာင်ရ�က်ပါ။ ေဒသခံရပ်ရ�ာလူထုများ၏ညိိင်းေဆာင်ရ�က်မှင့် စွမ်းေဆာင်ရည် တိုကို
သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မများအား အသံုးြပခွင့် လိုက်ေလျာေပးြခင်းြဖင့် ပိုမို ခိုင်မာေစရန် ေဆာင်ရ�က်ပါ။
AEC(17) - အားလံုးအသံုးြပခွင့်ရှိပီး စရိတ်စကသက်သာသည့် အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ေသာ ကျန်းမာေရး
ဝန်ေဆာင်မ၊ ထုတ်ကုန်ပစည်းများှင့် ဝန်ေဆာင်မများရရှိေစရန်ပံ့ပိုးေပးမည့် ခိုင်မာကျယ်ြပန်ေသာ ကျန်းမာေရး
ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းတစ်ခု ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန် ြမင့်တင်ေဆာင်ရ�က်ပါ။ မှတ်ပံုတင်ေရးလုပ်ငန်းစဉ်ှင့် အာဟာရ
အမည်တပ်ြခင်းများကို အြမင်အာံုမေကာင်းသူ သိုမဟုတ် မျက်မြမင်များ အပါအဝင် အားလံုးပါဝင်ိုင်ေစရန်
ြမင့်တင် ေဆာင်ရ�က်ပါ။ ေဒသကီးအတွင်းရှိ မသန် စွမ်းသူများ ှင့် အသက်အရ�ယ်ကီးရင့်သူများအတွက်
တစ်ကိုယ်ေရ ေစာင့်ေရှာက်ကူညီေပးသူများ အပါအဝင် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏
သွားလာလပ်ရှားိုင်မကို လွယ်ကူ ေချာေမွေစရန် အားေပးြမင့်တင်ပါ။
AEC (18) - မသန်စွမ်းအမျိးသမီးများှင့် လူငယ်များအား သိပံနည်းပညာှင့် တီထွင်�ကံဆမ တိုတွင် ထိေတွ
အသံုးချမ ပိုမိုြမင့်တင်ေပးမည့် စနစ်များကို ကူညီပံ့ပိုး၍ ဆွဲေဆာင်သည့်စနစ်များကို ြမင့်တင် ေဆာင်ရ�က်ပါ။

ဃ။ အားလံုးပါဝင်ကာ

AEC (19) - ေပါင်းစည်းထားေသာ လူမတာဝန်ယူမကို ေလ့ကျင့်မည့် ပူေပါင်းေဆာင်ရ�က်မ ကို အားေပး ြမင့်တင်၍

လူသားအားလံုးကိုယ်

စီးပွားေရးှင့် လူအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ကုလသမဂလမ်းန် အေြခခံ သေဘာတရားများ ကို ြဖည့်ဆည်းေပးေသာ

စား ြပေသာ အာဆီယံ

မသန်စွမ်းသူများကိုယ်စားြပပါဝင်သည့် ကနဦးလုပင
် န်းများ ေရးဆွဲြခင်းှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ြခင်းများ
အပါအဝင် ေရရှည်တည်တံ့သည့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကို ြမင့်တင် ေဆာင်ရ�က်ပါ။
AEC (20) - အေရးပါေသာ ဦးတည်ရာအလားအလာများကို န�းလည်သေဘာေပါက်ြခင်းြဖင့် အလားအလာရှိေသာ
နည်းပညာှင့် တီထွင်�ကံဆမတိုကို အေကာင်းဆံုးအသံုးချြခင်းှင့် လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ ပညာေရးှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်
ြမင့်တင်ြခင်းအစီအစဉ်များ အားေပးြမင့်တင်ြခင်းအားြဖင့် မသန်စွမ်းသူများအတွက်

အေသးစားှင့် အလတ်စား

ကုန်ထုတ်လုပ်မှင့် ပါဝင်ေဆာင် ရ�က်မတိုကို အားေပး ြမင့်တင်ပါ။
AEC (21) - မသန်စွမ်းသူများအား စီးပွားေရးလုပ်ငန်း စတင်ိုင်ေစရန် မသန်စွမ်းသူများ၏ စီးပွားေရး အေြခအေနကို
တံုြပန်ကူညီသည့် ဘာေရး ရင်းြမစ်အမျိးမျိးကို သိရှိအသံုးြပခွင့်များေပးြခင်းှင့် ခွင့်ြပချက် လိုင်စင်များ ရရှိေရး၌
အဆင်ေြပေစရန်အကူအညီများေပးပါ။
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AEC (22) - မသန်စွမ်းသူများ အသံုးြပခွင့်ရှိေသာ အာဆီယံအေသးစားှင့် အလတ်စား အွန်လိုင်း အကယ်ဒမီ
ေကျာင်းမှ တစ်ဆင့် လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ပိုမိုအေထာက်အကူြဖစ်ေစေသာ ဝန်းကျင်တစ်ခုကို တည်ေဆာက်ြခင်း
ြဖင့်

မသန်စွမ်းသူများ၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းှင့် လူသား အရင်းအြမစ် ဖွံဖိး တိုးတက်ေရးတိုကို အားေပး

တိုက်တွန်းပါ။
AEC (23) - မသန်စွမ်းလုပ်ငန်းရှင်များကို ထိခိုက်သည့် ကိစရပ်များ အပါအဝင် တိကျသည့် ြပဿန�ရပ်များတွင်
ထိေတွေစရန် အစုအဖွဲလိုက်အုပ်စုများကို အစပျိးရာ၌ ပုဂလိကက အုပ်စုများ ကို အားေပးြမင့်တင်၍ ကူညီ
ပံ့ပိုးေပးပါ။
AEC (24) - ကီးပွားတိုးတက်ေရးှင့် အလုပ်အကိုင်အတွက် အားလံုးပါဝင်ေသာ စီးပွားေရး အခွင့်အလမ်းများ
ဖန်တီးေပးြခင်းှင့် မသန်စွမ်းသူများ၏ ဘာေရး ဝန်ေဆာင်မများရရှိရန် အားေပး တိုက်တွန်း၍ ကူညီပံ့ပိုးပါ။
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