
ASEAN Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities 

Page 1 of 17 
 

(အာဆီယံ စမွး်ေဆာင်ိုငေ်ရး မဟာဗျဟာစမီကိံနး် ၂၀၂၅ -  

မသနစ်မွး်သူများ၏ အခငွ့်အေရးများကုိ ထည့်သွငး် အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ရး) 
 (ဘာသာြပန်မူကမး်) 

၁။ နိဒါန်း 

၁.၁ လူအခငွ့်အေရးများှင့်အေြခခလူံအခငွ့်အေရးများကို ြမင့်တငြ်ခငး်ှင့် ကာကယ်ွေစာင့်ေရာှကြ်ခငး်၊ ဒီမိုကေရစီကို 

အားေကာငး်ေစြခငး်၊ ေကာငး်မန်ွေသာအပုခ်ျပမ်ကို ပိုမိုေကာငး်မန်ွေစြခငး်ှင့် တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးကို ထိန်းသိမး် 

လုိကန်�ြခငး် တုိသည ်အာဆီယံုိငင်မံျား၏ အေရးပါေသာ အေြခခမံဝူါဒများှင့် ရညရ်�ယ်ချကမ်ျား  တငွ ်ပါဝငပ်ါသည။် 

ဤ အေြခခမံဝူါဒများကို ထပေ်လာငး်အတညြ်ပလျက် အာဆယံီေခါငး်ေဆာငမ်ျားသည ် ၂၀၁၂ ခှုစ်တငွ ် အာဆယံီ 

လူအခငွ့်အေရး ေကညာချက ် (AHRD) သေဘာတညူ ီလကခ်ြံခငး်အေပ ဖွမး်ပင ် ထုတြ်ပန်ချကှ်င့်အတူ ဤစာတမး် 

ှစ်ရပစ်လုံး သည ်မသန်စွမး်သူများပါဝငေ်ရး အပါအဝင် အာဆယံီြပညသူ် များအားလုံး၏ လူအခငွ့်အေရးများှင့် အေြခခံ 

လွတ်လပခ်ငွ့်များကို ကာကယ်ွေပးရန် အာဆယံီအစုိးရများ၏ ကတကိဝတက်ို ထငဟ်ပြ်ပသပါသည။် ၂၀၁၆ ခှုစ် 

မတုိငမ်မီာှပင ် အာဆီယံအဖွဲဝငုိ်ငင်မံျားအားလုံးသည ် မသန်စွမး်သူများ အခငွ့်အေရးဆိုငရ်ာ ကလုသမဂ 

သေဘာတူညခီျက ်(CRPD) ကို သေဘာတညူလီကမ်တှေ်ရး ထုိးခဲ့ကသည။် 

၁.၂ ေဖာြ်ပပါှစ်များတေလာက ် အာဆီယံသည ် မသန်စွမး်သူများ၏ အခငွ့်အေရးများကို ြမင့်တငေ်ပးြခငး်ှင့် ကာကယ်ွ 

ေစာင့်ေရာှကြ်ခငး်တုိကို တစုိကမ်တ်မတဦ်းစားေပး ေဆာငရ်�ကခ်ဲ့ပါသည။် မသန်စွမး်သူများ၏ အခငွ့်အေရးများှင့် လူမ 

ဖလုံူမ ပိုမိုေကာငး်မန်ွေစေရးကိုဦးတညသ်ည့် အာဆယံီ၏ မဝူါဒေဘာငသ်ည ်အာဆယံီအသုိငး်အဝိုငး်၌ မသန်စွမး်သူများ 

၏ အခန်းကှင့်ပါဝငမ်တုိပိုမိုအားေကာငး်ေစေရးဆိုငရ်ာ ဘာလီေကညာချက ် (၂၀၁၁) မ ှ ဆငး်သက် လာခဲ့ြခငး် 

ြဖစ်ပါသည။် ယငး်ေကညာချကသ်ည် လုပင်န်းေဆာငရ်�ကေ်ရး အမျိးသားအဆင့်စီမခံျကမ်ျား၊ လူမဝန်ေဆာငမ် အမျိးမျိး၊ 

လူမဖလုံူေရး စီမကံန်ိးများဖွံဖိးေရး၊ ပညာသင်ကားခငွ့်ှင့် အလုပအ်ကိုငအ်ခငွ့်အလမး်များ စသညတုိ်မတှဆင့် 

မသန်စွမး်သူများ ကိုယ်စားြပပါဝငေ်ရးကို သိရှိလာကေစရန်ေတာငး်ဆိုထားပါသည။် ေကညာချကသ်ည် အာဆယံီုိငင်၌ံ 

မသန်စွမး်သူများ ကိုယ်စားြပပါဝငမ်ဖွံဖိးတိုးတကေ်ရးကို ြမင့်တငရ်န် မသန်စွမး်သူများ အာဆယံီ ဆယ်စုှစ် လပရ်ာှးေရး 

မေူဘာင ် (၂၀၁၁ - ၂၀၂၀) ကိုလညး် မတိဆ်ကေ်ကညာခဲ့ပါသည။် အာဆယံီ၏ ဝေိသသမဝူါဒ ေရးှရာတစ်ခအုြဖစ် 

ကိုယ်စားြပ ပါဝငေ်ရး အေြခခမံဝူါဒသည ် အာဆယံီလူအသုိငး်အဝိုငး်၌ မသန်စွမး်သူများ၏ အခငွ့်အေရးများ ပါဝင ်

လာေစေသာ အာဆီယံုိငင်၏ံ ပဏာမလုပင်န်းများှင့် လုပင်န်းအစီအစဉ်များအားလုံးကို စိမ့်ဝငြ်ပန်ံှလျကရ်ှိပါသည။် 

အားလုံးပါဝငေ်စသည့် လူအသုိငး်အဝိုငး်တစ်ခဆုသုိီ ေရာကရ်ှိေစေရး အာဆယံီ၏ ကတကိဝတသ်ည ် အာဆယံီ၏ 

ဆယ်ှစ်တာ မဟာဗျဟာ လမး်ြပေြမပံုတစ်ခြုဖစ်သည့် အာဆယံီလူအသုိငး်အဝိုငး် ေမာမ်န်ှးချက ် ၂၀၂၅ တွင ်

ကန်ိးဝပလ်ျက ် ရှိပါသည။် ယငး်မာှ လူသားများကို ေရးှေသာ လူသားများကို ပဓာဏထားေသာ အာဆယံီ 

လူအသုိငး်အဝိုငး် တညေ်ဆာကရ်ာမ ှ လူအခငွ့်အေရးများ၊ အေြခခလွံတလ်ပခ်ငွ့်များ ဘဝ၏ ပိုမိုြမင့်မားသည့် 

အရညအ်ေသွးှင့် အကျိးေကျးဇးူ တုိကိုရရှိခစံားကမညြ်ဖစ်ပါသည။် အထူးသြဖင့် အာဆယံီလူမေရးှင့် ယဉ်ေကျးမ 

အသုိငး်အဝိုငး် (ASCC) စီမခံျက ် ၂၀၂၅ သည ် မသန်စွမး်သူများ၏ လူအခငွ့်အေရးများကို ြမင့်တငေ်ပးြခငး်ှင့်ကာကယ်ွ 

ေစာင့်ေရာှကမ်များ ကို ေပးလျက ် တစ်ချန်ိတညး်မာှပင ် ၎ငး်တိုအတကွ ် တားဆးီဟန်တားမများကို ေလျာန့ညး်ေစပးီ 

သွားလာပါဝငခ်ငွ့်ကို ရရှိေစေရး တိကျသည့် မဟာဗျဟာစီမခံျက ်များကို ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

၁.၃ တစ်ချန်ိတညး်မာှပင ် ေဒသဆိုငရ်ာ အြခားြပဌာန်းချကမ်ျားသည် အာဆယံီ၏ကတကိဝတက်ို အတညြ်ပကာ 

မသန်စွမး်သူများကို လုပပ်ိုငခ်ငွ့်ရရှိေစရန် ကိးပမး်သည့်ေဒသတငွး်ရှိ အားပါးတရရှိလှေသာ မဝူါဒ ပတဝ်န်းကျင ် ကို 

ြခယ်မန်းလျက ် ရှိပါသည။် အာဆယံီအမျိးသမးီများှင့်ကေလးများ ဖလုံူေရးှင့်ဖွံဖိးေရး ပိုမိုေကာငး်မန်ွေစေရးဆိုငရ်ာ 

ဟိွငး် ေကညာချက ်(၂၀၁၀) သည ်အြခားကစိရပမ်ျားအကား ပညာေရး၌ ကျား/မ တန်းတညူမီေရးှင့် မသန်စွမး်သူများ 

ှင့် ာဏ်ရညေ်ကာင့် အထူးသင်ကားမရရှိရန် လုိအပသူ် ကေလးငယ်များ၏ ေကျာငး်ဝငခ်ငွ့်တိုကို ေသချာေစရန် 

ရညရ်�ယ်ပါသည။် လူသားများကိုေရးှပးီ လူသားများကိုပဓာနထားသည့် အာဆယံီ (၂၀၁၅) ဆိုငရ်ာ ကာွလာလမပ်ူ 

ေကညာချကသ်ည် မသန်စွမး်သူများ၏အခငွ့်အေရးများကို ြမင့်တငေ်ရး ှင့် ကာကယ်ွေစာင့်ေရာှကေ်ရးကို 
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ေတာငး်ဆိုထားကာ အာဆယံီ၏အန�ဂတ ် အစီအစဉ်တငွ ် ၎ငး်တို၏အကျိးစီးပာွးများှင့် ဘဝဖလုံူေရးတိုကို ြမင့်တင် 

ေပးပါသည။် ေကျာငး်ြပငပ်ေရာကက်ေလးများှင့် လူငယ်များအတကွ ် ပညာေရးအားေကာငး်ေစေရး အာဆယံီ 

ေကညာချက ် (OOSCY) တွင ် ကေလးများှင့် လူငယ်များ အားလုံးအတကွ ် သန်စွမး်မရှိသညြ်ဖစ်ေစ မရှိသညြ်ဖစ်ေစ 

စစ်မန်ှသည့် အကျိးေကျးဇးူများကို ေသချာေစရန် ပညာသင်ကားခငွ့်သညသ်ာ ဦးစားေပးလုပင်န်းတစ်ရပ ် ြဖစ်ေကာငး် 

ေဖာြ်ပထားသည။် အာဆယံီ၌ အမျိးသမးီများအေပ အကမး်ဖကမ်ကငး်စငပ်ေပျာကေ်ရးှင့် ကေလးများအေပ 

အကမး်ဖကမ် ကငး်စငပ်ေပျာကေ်ရး ဆိုငရ်ာေကညာစာတမး် (၂၀၁၃) သည် မသန်စွမး်အမျိးသမးီများှင့်ကေလးများအား 

အကမး်ဖကခ်ရံြခငး်၊ မတရားြပခရံြခငး် ှင့် ေခါငး်ပံုြဖတခ်ရံြခငး် စသည့်ပံုစံများအားလုံး မ ှကာကယ်ွ ေစာင့်ေရာှကရ်န် 

ကိးစားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် လူမကာကယ်ွေစာင့်ေရာှကမ် ပိုမိုအားေကာငး်ေစေရးဆိုငရ်ာ အာဆယံီေကညာချက ် (၂၀၁၃) 

တွင ် မသန်စွမး်သူများသည ် လူမကာကယ်ွေစာင့်ေရာှကမ်ကို အများှင့်တန်းတရူရှိခစံားခငွ့်ရှိေကာငး် ထုတ်ေဖာ် 

ေြပာဆိုထားပးီ၊ လူမကာကယ်ွေစာင့်ေရာှကေ်ရးအစီအစဉ်များ အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာငမ်ကို ပိုမို အားေကာငး် 

ေစသည့် အမျိးသားအဆင့်မဝူါဒများ၊ မဟာဗျဟာများှင့်စနစ်များကို ကညူပီံ့ပိုးေပးရန်ှင့် လူမ ကာကယ်ွ 

ေစာင့်ေရာှကေ်ရး ဝန်ေဆာငမ်များကို အလုိအပဆ်ံုးသူများထံ အေသအချာေရာကရ်ှိေစသည့် ထိေရာကေ်သာ ပစ်မတ်ှ 

ထားသည့် စနစ်များကို ကညူပီံ့ပိုးသွားရန် အာဆယံီအဖွဲဝငုိ်ငင်မံျားအား ေတာငး်ဆို ထားပါသည။် 

၁.၄ မသန်စွမး်သူများ၏ အခငွ့်အေရးများှင့် ဘဝဖလုံူေရးတိုကို ပိုမိုတိုးတကေ်စမည့် အာဆယံီမဝူါဒ သမိုငး် မတ်ှတုိင ်

များသည် ကမ�ာဖ့ွံဖိးတုိးတကေ်ရးကိုလညး် ြဖစ်ေစပါသည။် ဤအရာများအကားမ ှ အထငရ်ာှးဆံုးမာှ ေရရညှ ် ဖွံဖိး 

တုိးတကေ်ရးဆိုငရ်ာ ၂၀၃၀ အစီအစဉ်ြဖစ်သည။် ယငး်၏မဝူါဒြဖင့် အားလုံး အကျံးဝငပ်ါေသာ အာဆယံီ လူအသုိငး်အဝိုငး် 

တစ်ခ ု ြဖစ်ေရး အာဆီယံ၏ ေမာမ်န်ှးချက ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ရးတငွ ် မညသ်ည့်ကိုမ ချန်ရစ်ခဲ့မညမ်ဟတ်ုေပ။ 

အာရှှင့်ပစိဖတ်ိေဒသရှိ မသန်စွမး်သူများအတကွ ်“အခငွ့်အေရးများ အမန်ှတကယ်ြဖစ်လာေစေရး” အငခ်န်း မဟာဗျဟာ 

သည ် အတားအဆးီများဖယ်ရာှး၍ သွားလာခငွ့်တိုးြမင့်ြခငး်၊ ကအသွယ်သွယ်တငွ ် နညး်လမး်အမျိးမျိးြဖင့် ကျား/မ 

တုံြပန်ေဆာငရ်�ကေ်ရးများ ေသချာေစြခငး်အားြဖင့် မသန်စွမး်သူများ ပါဝငေ်ဆာငရ်�ကြ်ခငး်ကို ပိုမိုြမင့်တငေ်ဆာငရ်�ကရ်န် 

ေတာငး်ဆိုထားပါသည။် ေဘးအ�ရာယ်ေလာခ့ျေရးအတကွ ် ဆန်ဒုိငး်မေူဘာငသ်ည ် မသန်စွမး်သူများ၏ �ကံ့�ကံ့ခုိံငမ် 

တညေ်ဆာကေ်ပးြခငး်ှင့် အ�ရာယ်ြဖစ်ုိငေ်ြခ အကြဲဖတြ်ခငး်ှင့် အစီအစဉ်များေရးဆွဲရာ၌ ၎ငး်တို၏ ထငရ်ာှးသည့် 

အခန်းကကို အသိအမတ်ှြပေရးဦးတညလ်ျက ် ေဘးအ�ရာယ်တံုြပန်ေရးှင့် ေဘးအ�ရာယ်မ ှ လွတ်ကငး်၍ မလူ 

အေြခအေန ြပန်လညေ်ရာကရ်ှိေရး မသန်စွမး်သူများ ပါဝငေ်ဆာငရ်�ကမ်ကို ေတာငး်ဆိုထားပါသည။် မိြပသစ် အစီအစဉ် 

သညလုံ်ေလာကသ်ည့် စံချန်ိမေီနထုိငုိ်ငခ်ငွ့်၏အစိတ်အပိုငး် တစ်ရပအ်ြဖစ် မသန်စွမး်သူများအပါအဝင ်အားလုံးအတွက် 

လုံေလာကသ်ည့် အမိယ်ာရရှိခငွ့်ကို ပိုမိုသိြမငလ်ာေစေရးအတကွ ် ေတာငး်ဆိုပါသည။် ယငး်သညမ်သန်စွမး်သူများ 

အတွက ် အြခားသူများှင့်တန်းတူ မိေတာမ်ျား၏ပုဝ်တပတဝ်န်းကျင၊် အထူးသြဖင့်အများြပညသူ်ေနရာများ၊ အများ 

ြပညသူ် သွားလာပိုေဆာငေ်ရး၊ အမိရ်ာ၊ ပညာေရးှင့် ကျန်းမာေရးဌာနများ၊ (သတငး်အချကအ်လကှ်င့် ဆကသွ်ယ်ေရး 

ပညာများ ှင့်စနစ်များအပါအဝင)် ြပညသူ်သတငး်အချကအ်လကမ်ျား ှင့် လူအသုိငး်အဝိုငး်ှင့် မိြပှင့် ေကျးလကေ်ဒသ 

ှစ်ရပစ်လုံး၌ အများြပညသူ်များအတကွ ် ပံ့ပိုးထားသည့် အြခားေသာဌာနများှင့် ဝန်ေဆာငမ်များကို သွားလာ 

အသုံးြပခငွ့် ပိုမိုလွယ်ကေူစေသာ မိေတာမ်ျားှင့် လူသားအေြခချေနထုိငရ်ာများတငွ ်သင့်ေလျာသ်ည့် ေဆာငရ်�ကခ်ျက် 

များကို ပိုမိုြမင့်တငေ်ဆာငရ်�ကရ်န်ကိုလညး် ေတာငး်ဆိုထားပါသည။် ေန�ကဆ်ံုး၌ ယငး်သည ် မိြပစီးပာွးေရး ဖွံဖိး 

တုိးတကေ်ရးအတွက ်အခငွ့်အလမး်များထုတေ်ဖာရ်န်ှင့် တညဆ်ှဲင့် ေပေပါကလ်ာမည့် အခကအ်ခမဲျား ကို ထုတ်ေဖာ၍် 

ကိုငတွ်ယ်ေြဖရငှး်ရန် အလုိငာှ မသန်စွမး်သူများအပါအဝင ် သကဆ်ိုငရ်ာ ဆကစ်ပ ် ပတသ်ကသူ်များ အားလုံးအကား 

ထိေရာကသ်ည့် ပါဝငေ်ဆာငရ်�ကမ်ှင့် ပးူေပါငး် ေဆာငရ်�ကမ်များကိုလညး် အားေပး ြမင့်တငပ်ါသည။် အြခားအရာများ 

ကား ဤကမ�ာ ဖွံဖိးတုိးတကေ်ရးသည ် မသန်စွမး်မများအေပ အာဆယံီရှိ မဝူါဒခငး် ကို ဩဇာသကေ်ရာက၍် 

ထုဆစ်ေပးပါသည။် 

၁.၅ ဤေဒသဆိုငရ်ာှင့် ကမ�ာဖ့ွံဖိးတုိးတကမ်များမ ှ ရရှိမများှင့် အရှိန်အဟန်ုများအေပ တညေ်ဆာကလ်ျက် ခွဲြခား 

ဆကဆ်မံများ ကငး်စငပ်ေပျာကရ်န်၊ အတားအဆးီများကို ဖယ်ရာှးရန်ှင့် သွားလာခငွ့်ကို ရရှိေစရန် အမျိးသားအဆင့်၌ 
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CRPD ကို အြပည့်အဝအေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာငေ်ရး ေရးှ၍ ဥပေဒြပေရးှင့် မဝူါဒြပြပင် ေြပာငး်လဲမများအတွက ်

တွန်းအားေပးရန် အာဆယံီအဆင့်၌ ပးူေပါငး်ေဆာငရ်�ကမ်ကို ချန်ိညိရန် အခငွ့်အလမး် တစ်ရပရ်ှိပါသည။် 

တစ်ချန်ိတညး်မာှပင ် အမျိးသားအဆင့်ရှိ ေဆာငရ်�ကခ်ျကမ်ျားသည် ေဒသဆိုငရ်ာအဆင့်၌ ပိုမိုထိေရာကစွ်ာ ကိုငတွ်ယ် 

ေြဖရငှး်ေပးြခငး် ခရံသည့် ကစိရပမ်ျားကို ထငရ်ာှးေဖာြ်ပြခငး်အားြဖင့် ေဒသဆိုငရ်ာပးူေပါငး်ေဆာငရ်�ကမ်ကို ချဲထွင် 

ုိငပ်ါသည။် ယငး်သုိေသာကစိရပမ်ျားတငွ ် မသန်စွမး်သူများအတကွ ် အလုပအ်ကိုငှ်င့် သင့်ေလျာေ်သာအလုပမ်ျားကို 

ေသချာေစြခငး်အားြဖင့် အာဆယံီလူအသုိငး်အဝိုငး် ေပါငး်စညး်ေရး၏ အကျိးသကေ်ရာကမ်ပါဝငပ်ါသည။် ပိုမို 

အေရးပါစွာပင ် မညသူ်မေန�ကက်ျကျန်ခဲ့ြခငး် မရှိေစရန်အလုိငာှ ၂၀၂၀ အလွန် လုပင်န်းအစီအစဉ်သည ် မသန်စွမး် 

ကေလးများ၊ မသန်စွမး်အမျိးသမးီများ၊ မသန်စွမး်လူငယ်များ၊ မသန်စွမး်သက်ကးီရ�ယ်အိုများ၊ ေဘးအ�ရာယ်၊ ပဋပိကှင့် 

အကျပအ်တညး်များေကာင့် ထိခိုကခ်ရံသည့်မသန်စွမး်သူများှင့် အကမး်ဖကမ်ှင့် လူကန်ုကးူမ၏ သားေကာင် 

ြဖစ်ရသည့် မသန်စွမး်သူများ အပါအဝင ်မသန်စွမး်သူများထံ ေရာကရ်ှိေစေရးကို အစီစဉ်တကျြဖစ်ရမည ်ြဖစ်သည။် 

၂။ သေဘာတရား 

   ၂.၁ လုပင်န်းတာဝန်ေပးအပထ်ားချကအ်ရ လူမဖလုံူေရးှင့်ဖွံဖိးတိုးတကေ်ရးဆိုငရ်ာ အာဆယံီဝန်ကးီများ ေတွဆံု 

ေဆးွေွးပွဲ (AMMSWD) သည ်မသန်စွမး်သူများအပါအဝင် ထိခိုကလွ်ယ်ေသာ အပုစု်များအတကွ ်လူမဖလုံူေရး ှင့် ဖွံဖိး 

တုိးတကေ်ရးဆိုငရ်ာ အမျိးသားအဆင့်ှင့် ေဒသဆိုငရ်ာအဆင့်များ၌ CRPD အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာငေ်ရး တုိအတွက် 

တာဝန်ရှိပါသည။် AMMSWD သည ် ၂၀၁၁ ခှုစ်၌ ေခါငး်ေဆာငမ်ျား၏ သေဘာတလူကခ်ေံရးအတကွ ် အာဆယံီ လူ 

အသုိငး်အဝိုငး်၌ မသန်စွမး်သူများ၏ အခန်းကှင့် ပါဝငေ်ဆာငရ်�ကမ် တိုးတကေ်ကာငး်မန်ွေရးဆိုငရ်ာ ဘာလီ 

ေကညာချကက်ို ေရးဆွဲတငြ်ပေရးအတွက ်လုပင်န်းစဉ်ကို ဦးေဆာငခ်ဲ့ပါသည။် အြခားေသာြပဌာန်းချကမ်ျား ှင့်အတူ ဤ 

ေကညာချကသ်ည် မသန်စွမး်သူများ၊ အထူးသြဖင့် ကေလးများ၊ အမျိးသမးီများ၊ လူငယ်များှင့် သက်ကးီရ�ယ်အိုများ၏ 

အခငွ့်အေရးများကို ကာကယ်ွေစာင့်ေရာှကရ်န်ှင့် လုိအပခ်ျကမ်ျားကို ကညူေီဆာင်ကဉ်းရန် ပးူေပါငး်ကိးပမး်ရာတွင် 

သကဆ်ိုငရ်ာ အာဆီယံ ဌာနဆိုငရ်ာအဖွဲ အစညး်များ၊ လူအခငွ့်အေရးဆိုငရ်ာ အာဆယံီအစုိးရများေကာမ်ရငှ် (AICHR) ှင့် 

အမျိးသမးီများှင့်ကေလးများ၏အခငွ့်အေရးများကို ြမင့်တငေ်ရးှင့် ကာကယ်ွေစာင့်ေရာှကေ်ရးဆိုငရ်ာ အာဆယံီ 

ေကာမ်ရငှ ် (ACWC) တုိှင့်အတူ အနီးကပေ်ဆာငရ်�ကရ်န် အငန််ဂျအီိုများအပါအဝင ် အစုိးရများှင့် အရပဘ်က် 

လူမအဖွဲအစညး်များ ကို အားေပးတုိကတွ်န်းထားပါသည။် 

၂.၂ အာဆယံီ၌ ဆကစ်ပလ်မး်�ခံေနသည့် လူအခငွ့်အေရးအဖွဲအစညး်တစ်ရပအ်ြဖစ် (AICHR) သည ် မသန်စွမး်သူများ၏ 

အခငွ့်အေရးများကို ပိုမိုတုိးတကေ်ကာငး်မန်ွေစရန်ှင့် ၂၀၁၅ ခှုစ်မစှ၍ ေဒသကးီအတငွး် မသန်စွမး်သူများအား 

ထိခိုကသ်ည့် ဖွံဖိးတုိးတကေ်ရး ကာွဟမများကို ကိုငတ်ယ်ွေြဖရငှး်ရာတငွ ်ပါဝငေ်ဆာငရ်�ကလ်ာခဲ့ပါသည။် အာဆယံီ၏ 

သကဆ်ိုငရ်ာဌာနကးီများှင့်အတူအတူတကလုွပေ်ဆာငလ်ျက ် (AICHR) သည ် လူမဖလုံူေရးှင့် ဖွံဖိးတုိးတကေ်ရး 

ဆိုငရ်ာ အဆင့်ြမင့်အရာရှိကးီများ ေတွဆံုေဆးွေွးပွဲ (SOMSWD) ကို ပးူတွဲဥကဌ အြဖစ် ကျငး်ပေပးခဲ့ပါသည။် SOMSWD 

သည ် AMMSWD ကို ပံ့ပိုးကညူေီပးသည့် အဖွဲအစညး်ြဖစ်ပးီ ဤမဟာစီမခံျကက်ို ေရးဆွဲေဆာငရ်�ကရ်န် တာဝန်ရှိသည့် 

ပးူေပါငး်ေဆာငရ်�ကေ်ရးတစ်ရပအ်ေနြဖင့် အာဆယံီလူအသုိငး်အဝိုငး်၌ မသန်စွမး်သူများ၏ အခငွ့်အေရးများကို 

ပါဝငလ်ာေစေရး အတွက် ေဆာငရ်�ကေ်ပးပါသည။် ေဆာငရ်�ကသ်ည့် အဖွဲတငွ ်ARCHR မ ှကိုယ်စားလှယ်များ၊ SOMSWD 

မ ှ ေခါငး်ေဆာင/် အေရးပါသူဆယ်ဦးှင့် ACWC မ ှ ကိုယ်စားလှယ် ှစ်ဦးတိုြဖင့် ပါဝငဖ်ွဲစညး်ထားပးီ အာဆယံီရှိ 

မသန်စွမး်သူများဆိုငရ်ာ ပထမဆံုးေသာ ဌာနေပါငး်စုံ ပးူေပါငး်ေဆာငရ်�ကမ်ြဖစ်ပါသည။် 

 ၂.၃ အာဆယံီ စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရးမဟာဗျဟာစီမကံန်ိး ၂၀၂၅ ဖွံဖိးတိုးတကေ်ရး  - မသန်စွမး်သူများ၏ အခငွ့်အေရးများကို 

ပါဝငေ်စြခငး် (စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရး မဟာဗျဟာစီမကံန်ိး) သည ်မသန်စွမး်သူများ အာဆယံီဆယ်စုှစ် စညး်ံုးေရးမေူဘာင ်

(၂၀၁၁-၂၀၂၀) ကို ထည့်သွငး်စဉ်းစားလျက် အာဆယံီလူအသုိငး်အဝိုငး်ရှိ မသန်စွမး်သူများ၏ အခန်းကှင့် ပါဝင ်

ေဆာငရ်�ကမ် ပိုမိုတုိးတကေ်ရးဆိုငရ်ာ ဘာလီေကညာချကတ်ငွ ်ချမတှထ်ားသည့်ေမာမ်န်ှးချကှ်င့်အည ီေဆာငရ်�ကက်ာ 

ေအာကပ်ါ လမး်န်ထားသည့် မဝူါဒများအေပ အေြခခထံားပါသည။် 
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၁. ဆကစ်ပမ် - မသန်စွမး်သူအခငွ့်အေရးများသည ်လူအသုိငး်အဝိုငး် အစိတအ်ပိုငး်များအားလုံး၊ ယငး်၏ ေမာမ်န်ှးချက ်ှင့် 

လုပင်န်းအစီအစဉ်များှင့် ပါဆကစ်ပေ်နပါသည။် စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရး မဟာဗျဟာစီမကံန်ိးတငွ ် ထည့်သွငး် 

ေရတွကထ်ားသည့် အေရးပါေသာ လုပေ်ဆာငရ်မည့် အချကမ်ျားတွင် ယငး်သုိေသာ ဆကစ်ပမ်သည ်  အားလုံး ပါဝင ်

ကိုယ်စားြပေသာ လူအသုိငး်အဝိုငး်တစ်ခ ုအမန်ှတကယ်ြဖစ်ေပလာေရးကို ေရးှသည့် လမး် ေကာငး်တစ်ခု ြဖစ်လိမ့်မည ်

ြဖစ်ေကာငး် အတညြ်ပထားပါသည။် 

၂. ဘကည်မီတစွာ တုိးတကေ်ရး - စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရး မဟာဗျဟာစီမကံန်ိးသည ်မသန်စွမး်သူများအတကွ ် အားလုံးပါဝင ် 

ကိုယ်စားြပသည့်ပတ်ဝန်းကျငတ်စ်ခဖုန်တးီေရးှင့် ေရရညှတ်ညတ်ံ့ေစေရး၌ အာဆယံီေခါငး်ေဆာငမ်ျားှင့် အဖွဲဝင ်

ုိငင်မံျား၊ အထူးသြဖင့် အာဆီယံလူအသုိငး်အဝိုငး် ေမာမ်န်ှးချက ်၂၀၂၅ ၏ တညရ်ှိဆကဲတကိဝတ ်များှင့် ြပငး်ြပေသာ 

ရညမ်န်ှးချကမ်ျားကို ြပည့်စုံေစပါသည။် 

၃. အြပန်အလှန်ဆကွ်ယ်မရှိြခငး် - မသန်စွမး်သူများ၏ အခငွ့်အေရးများ အားလုံးသည် တစ်ခှုင့်တစ်ခ ု    အြပန်အလှန် 

ဆကွ်ယ်လျကရ်ှိကာ တစ်ခှုင့်တစ်ခ ုအမှီြပလျကရ်ှိပါသည။် အဖွဲအစညး်အမျိးမျိးအကား ညိိငး် ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် ှင့် 

မသန်စွမး်သူများှင့်၎ငး်တုိ၏အဖွဲအစညး်များ၏ ပါဝငေ်ဆာငရ်�ကြ်ခငး်များသည် ဤစွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရး မဟာဗျဟာ 

စီမကံန်ိးကို အြပည့်အဝအေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာငရ်ာ၌ အေရးပါေသာေအာငြ်မင ်ေရး အချကတ်စ်ခြုဖစ်ပါလိမ့်မည။်  

 

စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရး မဟာဗျဟာစီမကံန်ိး အေကာငအ်ထညေ်ဖာတ်ညေ်ဆာကေ်ရးသည ်လုပင်န်းေဆာငရ်�ကေ်ရးအဖွဲှင့် အာဆယံီ 

မသန်စွမး်ဖိုရမ ် (ADF)၊ အာရပှစိဖတ်ိ မသန်စွမး်ဖွံဖိးေရးဌာန (APCD) ှင့် မသန်စွမး်အခငွ့်အေရးများဆိုငရ်ာ ကမး်ကျင် 

ပညာရငှမ်ျား ှင့် ေဆးွေွးညိိငး်ြခငး်မတှစ်ဆင့် အစုိးရများ၊ မသန်စွမး်အဖွဲအစညး်များှင့် အေရးပါေသာ အြခား ဆကစ်ပ ်

ပတ်သကရ်ာ အဖွဲအစညး်များထဲမလှညး် အကျိးေကျးဇးူရရှိပါသည။် 

၂.၄ အာဆယံီ စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရး မဟာဗျဟာစီမကံန်ိးသည် အာဆယံီအဖွဲအစညး်အမျိးမျိးှင့် ကျယ်ြပန်ြပည့်စုံသည့် ီှးေှ� 

တုိငပ်ငြ်ခငး်မ ှ အကျိးေကျးဇးူရရှိကာ ယငး်၏အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာငရ်�ကေ်ရးတငွ ် ပါဝငေ်ဆာငရ်�ကေ်စရန် 

၎ငး်တုိ၏ ကတိကဝတ်ကိုလညး် ြပသေပးပါသည်။ ထုိြပင် စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရး မဟာဗျဟာစီမကံန်ိး ဖွံဖိးေရးကို အာဆယံီ 

ုိငင်ေံရးဆိုငရ်ာ လုံ�ခံေရးအသုိငး်အဝိုငး် (APSC)၊ အာဆယံီစီးပာွးေရးဆိုငရ်ာ အသုိငး်အဝိုငး် (AEC) ှင့် အာဆယံီ 

လူမယဉ်ေကျးမ အသုိငး်အဝိုငး် (ASCC) တို၏ ဒုတယိအတငွး်ေရးမှးချပမ်ျားှင့် အတတူိုငပ်ငေ်ဆးွေွးထားကာ အာဆယံီ 

အတွငး်ဝန်များဌာနက အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာငရ်�ကေ်ရးတငွ ်ပါဝငက်ညူမီညဟ် ုကတကိဝတြ်ပ ထားပါသည။် 

၂.၅ စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရးမဟာဗျဟာစီမကံန်ိး၏ အလုံးစုံပန်းတိုငမ်ာှ ဘဝအြခအေနများ အားလုံးတငွ ် မသန်စွမး်သူများ၏ 

လွတ်လပမ်၊ လွတ်ေြမာကမ်ဆိုငရ်ာ ေရ�းချယ်ခငွ့်ှင့် အြပည့်အဝထိေရာကစွ်ာ ပါဝငေ်ဆာငရ်�ကေ်ရးတိုကို အသိအမတ်ှ 

ြပကာ ေရရညှတ်ညတ့ံ်သည့် အားလုံးပါဝငက်ိုယ်စားြပသည့် လူအသုိငး်အဝိုငး်တစ်ခ ုတညေ်ဆာကလ်ျက ်ေဒသဆိုငရ်ာ 

အဆင့်၌  CRPD ၏ ဖွံဖိးတုိးတကေ်ရးှင့်  အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာငမ်တငွပ်ါဝငက်ညူ ီ ြဖည့်ဆညး်ရန်ြဖစ်ပါသည။် 

စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရး မဟာဗျဟာစီမကံန်ိးသည ် မသန်စွမး်သူများ၊ ၎ငး်တို၏မသိားစုဝငမ်ျား၊ ကိုယ် ေရးကိုယ်တာ 

ကညူေီပးေနသူများ ှင့် ကညူေီစာင့်ေရာှကေ်ပးေနသူများအတကွ ် ြဖစ်ုိငသ်မတန်းတညူမီေရးှင့် ဘဝအရညအ်ေသွး 

ြမင့်မားေရး တုိကို ရရှိရန်ရညရ်�ယ်ထားပါသည။် 

၂.၆ အာဆယံီ စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရးမဟာဗျဟာစီမကံန်ိးသည ် အာဆယံီလူအသုိငး်အဝိုငး်၏ မိငသုံ်းရပစ်လုံးတွင် 

မသန်စွမး်သူများ၏ အခငွ့်အေရးများကိုပါဝငေ်စေရးတငွ ်အာဆယံီလူအသုိငး်အဝိုငး်ေမာမ်န်ှးချက ်၂၀၂၅ ကို ြပည့်မရီန် ှင့် 

ခိုငမ်ာေစရန် လညး် လုပေ်ဆာငလ်ျကရ်ှိကာ အားလုံးပါဝငက်ိုယ်စားြပသည့် လူအသုိငး်အဝိုငး်တစ်ခဆုသုိီ ေရးှရန် 

အဖွဲဝင ် ုိငင်မံျား၏ ကတိြပေဆာငရ်�ကမ်ျားကိုလညး် အားေပးြမင့်တငေ်ပးပါသည။် ယငး်သည ် မသန်စွမး်သူများ ှင့် 

ဆကစ်ပသ်ည့် ေဆာငရ်�ကခ်ျကမ်ျားအားလုံးအတကွ ် တစ်ဦးတစ်ေယာကက်ြဖစ်ေစ၊ အများြပညသူ် သုိမဟတ်ု လူမ 

ဖလုံူေရး အဖွဲအစညး်များ၊ ဥပေဒေရးရာတရားံုးများ၊ အပုခ်ျပေ်ရးအာဏာပိုငမ်ျား သုိမဟတု ်ဥပေဒြပ လတ်ေတာမ်ျားက 

ေဆာငရ်�ကသ်ညြ်ဖစ်ေစ ပဓာနကျသည့် အေြခခမံဝူါဒကို လမး်န်ထားပါသည။် ယငး်မာှ မသန်စွမး်သူများ၏ 

အကျိးစီးပာွးများှင့် လုိအပခ်ျကမ်ျားကိုထည့်သွငး်စဉ်းစားြခငး်၊ မသန်စွမး်သူများ ပါဝငက်ိုယ်စားြပေရးှင့် ပါဝင ်
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လာေစေရး တုိကို ြမင့်တငေ်ဆာငရ်�ကသ်င့်သညဆ်ိုြခငး် ှင့် ပတသ်က၍် သိရှိေဆာငရ်�ကေ်ရးှင့် အထူး ချဉ်းကပ ်

ေဆာငရ်�ကမ် တုိကို ေန�ကဆ်ံုး အားထားကျင့်သုံးရန် ထည့်သွငး် စဉ်းစားြခငး်တို ြဖစ်ပါသည။် ထုိြပင် အာဆယံီသည် ၂၀၃၀ 

လုပင်န်းစဉ်ှင့်အည ီ ေရရညှဖ်ွံဖိးတုိးတကေ်ရးကို စဲွမစွဲာ ေဆာငရ်�ကရ်န် ရညရ်�ယ်ထားလျကရ်ှိသြဖင့် အာဆယံီ 

စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရးမဟာဗျဟာစီမကံန်ိး တငွ ်မသန်စွမး်သူများကိုယ်စားြပပါဝငေ်ရး ဆိုငရ်ာ ယငး်၏မဝူါဒများှင့် လုပင်န်း 

အစီအစဉ်များကို ပဲ့ကိုငေ်ဆာငရ်�ကရ်ာတငွ ်အေရးပါေသာလုပေ်ဆာငခ်ျက ်တစ်ခအုြဖစ်ရှိေနမည့် ြဖစ်ပါသည။် 

၂.၇ စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရး မဟာဗျဟာစီမကံန်ိး သညဘ်ာလီေကညာချကှ်င့် အာဆယံီလူအသုိငး်အဝိုငး်စီမခံျက ်၂၀၂၅ တုိ ြဖင့် 

အာဆယံီ အဖွဲဝငုိ်ငင်မံျား၏ မသန်စွမး်ုိငင်သံားများအား သကဆ်ိုငရ်ာအဖွဲဝငုိ်ငင်မံျား၏ ကတကိဝတမ်ျားကိုြပည့်မ ီ

ေစရန် ရညရ်�ယ်ထားသညသ်ာမက အာဆယံီအဖွဲဝငုိ်ငင်မံျားအား ယငး်တို၏ ုိငင်တံငွး်ဥပေဒများှင့် မဝူါဒများကို 

လုိကဖ်ကေ်စေရး၌ ကညူေီပးရန်လညး် ရညရ်�ယ်ထားပါသည။် 

၂.၈ စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရးမဟာဗျဟာစီမကံန်ိးသည် အာဆယံီအဖွဲဝငုိ်ငင်မံျားအားလုံးအတကွလူ်အခငွ့်အေရးဆိုငရ်ာ ဘုံြပဌာန်း 

ချက် တစ်ခြုဖစ်သည့် CRPD ၏ ေယဘူယျ မဝူါဒများကို  လုိကန်�ေစာင့်ထိန်းပါသည။် ၎ငး်တိုမာှ … 

(က)  လူပဂုိလ်တစ်ဦးတစ်ေယာကခ်ျငး်၏ရှိ ရငး် စဲွဂဏ်ုသိကာ၊ ကိုယ်ပိုငေ်ရ�းချယ်ခငွ့်အပါအဝင ် တစ်ဦးချငး်၏ 

ကိုယ်ပိုင ်လုပပ်ိုငခ်ငွ့်ှင့် လွတလ်ပမ်တိုကို ေလးစားြခငး်။ 

 (ခ)  ခွဲြခားဆကဆ်မံမြပရြခငး် 

 (ဂ)  လူအဖွဲအစညး်တွင ်အြပည့်အဝှင့် ထိေရာကေ်သာ ပါဝငေ်ဆာငရ်�ကြ်ခငး်ှင့် ကိုယ်စားြပပါဝငေ်စြခငး်။ 

(ဃ)  မသန်စွမး်သူများအား လူသားများှင့် လူသား၏ မတကူွဲြပားမ အေြခအေနတစ်ရပ၏် အစိတအ်ပိုငး် အြဖစ် 

လကခ်ေံပးြခငး်ှင့် မတူညမီကိုေလးစားြခငး်။ 

 (င)  အခငွ့်အလမး်များကို တန်းတူညမီြဖစ်ေစြခငး်။ 

 (စ)  သွားလာုိငြ်ခငး်။ 

 (ဆ)  အမျိးသားှင့်အမျိးသမးီများအကား တန်းတညူမီြခငး်။ 

(ဇ)  မသန်စွမး်ကေလးများ၏ ေြပာငး်လဲတိုးတကလ်ာေသာ စွမး်ရညမ်ျားကို ေလးစားြခငး်ှင့် ကိုယ်ပိုင ်လကဏာများ 

ကို ထိန်းသိမး်ရန် မသန်စွမး်သူကေလးများ၏ အခငွ့်အေရးများကို ေလးစားြခငး်။ 

၃။ ဦးစားေပးနယ်ပယ်များ/ အေရးပါေသာ လုပေ်ဆာငရ်မည့် အချကမ်ျား 

၃.၁ စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရး မဟာဗျဟာစီမကံန်ိး သည ်CRPD ကိုတိုးြမင့် အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာငေ်ရးကို ေရးှသည့် ဘာလီ 

ေကညာချက ် ှင့် စညး်ံုးေရးမေူဘာငတ်ို ဆကလ်ကအ်ေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာငရ်န် ဦးစားေပးနယ်ပယ်များ/ 

အေရးပါသည့် လုပေ်ဆာငရ်မည့် အချကမ်ျားကို ဦးစွာေဖာထု်တပ်ါသည။် ဤဦးစားေပးနယ်ပယ်များ/ အေရးပါသည့် 

လုပေ်ဆာငရ်မည့်အချကမ်ျားကို ုိငင်ေံရး၊ ဥပေဒေရးရာ၊ စီးပာွးေရး၊ လူမေရးှင့် ယဉ်ေကျးမနယ်ပယ် များ၌ 

မသန်စွမး်သူများ ကိုယ်စားြပပါဝငေ်ရး၏ အေရးပါမှင့် ၎ငး်တို၏ အခငွ့်အေရးများကို အြပည့်အဝန�းလည ်သိရှိမတုိကို 

အသိအမတ်ှြပရာတွင ်သတ်မတ်ှြပဌာန်းထားပါသည။် 

၃.၂ ဘာလီေကညာချကတွ်င ် ချမတ်ှထားသည့် အေရးပါေသာပစ်မတှန်ယ်ပယ်များအားလုံး၏ တညူေီသာ အေရးပါမကို 

အသိအမတ်ှြပေသာလ်ညး် စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရး မဟာဗျဟာစီမကံန်ိး သည ် သတမ်တှထ်ားသည့်အချန်ိတစ်ခ ု အတွငး် 

ရညမ်န်ှးချကမ်ျား အားလုံးရရှိေရးအတွက ် အရငး်အြမစ်များကို ခွဲေဝချမတှရ်ာတငွ ် အခကအ်ခမဲျား ရှိေကာငး်ကိုလညး် 

အသိအမတ်ှြပပါသည။် ထုိေကာင့် စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရး မဟာဗျဟာစီမကံန်ိး သည ်အာဆယံီ၏ကိးပမး် ေဆာငရ်�ကမ်များ 

ှင့် အာဆယံီ လူအသုိငး်အဝိုငး်အစီအစဉ် သုံးရပှ်င့်ညီတွေ်သာအေရးပါသည့် ဦးစားေပး နယ်များရှိ အရငး်အြမစ်များကို 

အေလးထားရန် ရညရ်�ယ်၍ အာဆယံီြပညသူ်များထံ ခိုငမ်ာသည့်အကျိးခစံားခငွ့်များကို ဖန်တးီေပးမညြ်ဖစ်ပါသည။် 

စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရး မဟာဗျဟာစီမကံန်ိး သည ်ကန်သတထ်ားသည့် မေူဘာငတ်စ်ခ ုြဖစ်ပးီ CRPD ှင့် အာဆယံီ အဖွဲဝင ်

တစ်ခခုျငး် စီတွငရ်ှိေသာ အြခားေသာမေူဘာငမ်ျားရှိ တာဝန်များ အားလုံးကို အြပည့်အဝလမး်�ခံထားြခငး်မရှိေကာငး် 

အသိအမတ်ှြပလျက ် စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရး မဟာဗျဟာစီမကံန်ိး ဦးစားေပးနယ်ပယ်များထက ် လွန်ေသာ 

လုပေ်ဆာငခ်ျကမ်ျား ကိုလညး် တစ်ပိငန်ကေ်ဆာငရ်�ကသွ်ားကရန် အာဆယံီအဖွဲဝငုိ်ငင်မံျားအား အေလးအနက် 



ASEAN Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities 

Page 6 of 17 
 

တုိကတွ်န်းပါသည။် ချဉ်းကပေ်ဆာငရ်�ကမ်ဆိုငရ်ာ တန်ဖိုးရှိေသာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားှင့် ဤ ကိးပမး် 

ေဆာငရ်�ကခ်ျကမ်ျားမှ ရလဒ်များကို အန�ဂတေ်ဒသဆိုငရ်ာေဆးွေွးပွဲများတငွ် အြခားအဖွဲဝငမ်ျားှင့် အာဆယံီ 

အရာရှိများအား မေဝသွားသင့်ပါသည။် 

၄။ အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာငြ်ခငး် 

   ၄.၁ စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရး မဟာဗျဟာစီမကံန်ိး သည ်CRPD တငွ ်ချမတှထ်ားေသာ မသန်စွမး်သူများဆိုငရ်ာ အခငွ့်အေရးများှင့် 

အခငွ့်အေရးများ ရရှိခငွ့်ရှိကသူများ (အထူးသြဖင့် မသန်စွမး်သူများ) အားလုံးှင့်ဆိုငေ်သာ အြခားေသာ လူအခငွ့်အေရး 

ဆိုငရ်ာ ြပဌာန်းချကမ်ျားကို အဖွဲဝငုိ်ငင်မံျားအား ေလးစားလုိကန်�ရန်၊ အားေပးြမင့်တငရ်န်၊ ကာကယ်ွ ေစာင့်ေရာှကရ်န် 

ှင့် ြဖည့်ဆညး်ေဆာငရ်�ကရ်န်ဝတရားများကို အသိအမတှြ်ပထားပါသည။် ဤ တာဝန် ဝတရားများကို လုပေ်ဆာငရ်န် 

အတွက ် လူအခငွ့်အေရးအေြခခသံေဘာတရားများှင့် ယငး်တို၏ ထိေရာကေ်သာအသုံးချမများကို ပိုမိုန�းလညေ်စရန် 

သကဆ်ိုငရ်ာ အစုိးရစနစ်များ / အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငသူ်များှင့် တာဝန်ရှိကသူများအားလုံး၏ စွမး်ေဆာငရ်ည ်

တညေ်ဆာကြ်ခငး် အပါအဝငလု်ပေ်ဆာင ်ုိငေ်သာ ဝန်းကျငတ်စ်ခဖုန်တးီေပးရန် အဖွဲဝငုိ်ငင်မံျားတငွ ်တာဝန်ရှိပါသည။် 

ဤစိတ်ဓာတ်ြဖင့် စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရး မဟာဗျဟာစီမကံန်ိး အား သကဆ်ိုငရ်ာအဖွဲအစညး် အမျိးမျိးတိုက ယငး်တုိ၏ 

သကဆ်ိုငရ်ာ ဦးစားေပးလုပင်န်းနယ်ပယ်များအရ မသန်စွမး်သူများ၏ လူအခငွ့်အေရးများကို ယငး်တို၏ သကဆ်ိုငရ်ာ 

လုပင်န်းအစီအစဉ်၏ အစိတ်အပိုငး်အြဖစ် သီးသန်လုပေ်ဆာငမ်များသုိမဟတု ် အစီအစဉ်များ၊ စီမကံန်ိးများှင့် လပရ်ာှး 

ေဆာငရ်�ကမ် များ အြဖစ်သုိ အေရးပါသည့် လုပေ်ဆာငရ်မည့်အချကမ်ျားအြဖစ် ေြပာငး်လဲလုပေ်ဆာင ် ြခငး်ြဖင့် လုပင်န်း 

ေဆာငရ်�ကုိ်င်ပးီ တုိးတကမ်များကိုလညး်  သကဆ်ိုငရ်ာအစညး်အေဝးများတငွ် အစီရငခ်ရံမည ်ြဖစ်ပါ သည။် 

၄.၂ မိငအ်မျိးမျိး ပးူေပါငး်ေဆာငရ်�ကေ်ရးအတကွ ် ပငတ်ိုငေ်ဆာငရ်�ကရ်သူအြဖစ် AMMSWD သည ် စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရး 

မဟာဗျဟာစီမကံန်ိး အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာငမ်ကို ကးီကပေ်ဆာငရ်�ကရ်မညြ်ဖစ်ကာ၊ စုစညး်ေရးအတကွ ်အာဆယံီ 

လူအသုိငး်အဝိုငး်သုံးရပစု်လုံး၌ စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရး မဟာဗျဟာစီမကံန်ိး အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာငြ်ခငး် တုိးတကမ် ှင့် 

စပလ်ျဉ်း၍ အာဆယံီအတွငး်ဝန်များံုးမ ှ ှစ်စဉ်အစီရငခ်စံာ တစ်ေစာငက်ို လကခ်ရံရှိမည ် ြဖစ်ပးီ ယငး် အစီရငခ်စံာကို 

အာဆယံီ လူအသုိငး်အဝိုငး် ေကာငစီ်များထံ ဆကလ်ကေ်ပးပိုရမညြ်ဖစ်ပါသည။် 

၄.၃ အာဆယံီအတွငး်ဝန်များံုးသည ် လူအသုိငး်အဝိုငး်သုံးရပအ်တကွ ် စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရး မဟာဗျဟာစီမကံန်ိး အေကာင ်

အထည ်ေဖာေ်ဆာငြ်ခငး် တုိးတကမ် အစီရငခ်စံာကို ပးူတွဲညိိငး်ေဆာငရ်�ကေ်ရးအစညး်အေဝး (JCM) တငွ ်တငြ်ပရမည ်

ြဖစ်ပါသည။် 

၄.၄ APSC ညိိငး်ေဆးွေွးေရးအစညး်အေဝး (ASCCO)၊ (AEC) အတကွ ် အားလုံးပါဝငေ်သာ ေကာမ်တ ီ (COW) ှင့် ASCC 

ဆိုငရ်ာ ညိိငး်ေဆးွေွးေရး အစညး်အေဝး (SOC - COM) တိုသည ် ယငး်တို၏ သကဆ်ိုငရ်ာအစညး် အေဝးများ၌ 

စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရး မဟာဗျဟာစီမကံန်ိး အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာငမ်အေြခအေနှင့် စပလ်ျဉ်း၍ အစီအစဉ် တစ်ခု 

ထည့်သွငး်ရမညြ်ဖစ်ပါသည။် 

၄.၅ စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရး မဟာဗျဟာစီမံကန်ိး အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာငြ်ခငး်သည ် အာဆယံီ အဖွဲအစညး်များ၏ 

အခန်းက ကို အေကာငး်ဆံုးအသုံးချမည့် မဟာဗျဟာများှင့် ချဉ်းကပေ်ဆာငရ်�ကမ်များကို အသုံးြပရမညြ်ဖစ်ပးီ၊ ပံုမန်ှ 

အစုိးရှင့် ပဂုလိကပးူေပါငး်ေဆာငရ်�ကေ်ရး (PPPP) အစညး်အေဝးများ၊ လူမေရးစွန်ဦးတထွီငလု်ပင်န်းများ အပါအဝင ်

ဆကစ်ပ ် ပတ်သကသူ်များ ပးူေပါငး်ပါဝငေ်ဆာငရ်�ကေ်ရးအတကွ ်အခငွ့်အလမး်များကို ြမင့်တငေ်ပးရန် အရပဘ်ကလူ်မ 

အဖွဲအစညး်များ (အထူးသြဖင့် မသန်စွမး်အဖွဲအစညး်များ) ကို အားေပးတိုကတ်န်ွးကာ အားလုံးပါဝငက်ိုယ်စားြပ၍  

ေရရညှ ်ဖွံဖိးတုိးတကေ်ရးအတွက ်လူမတာဝန်ယူမတိုကို ေပါငး်စပေ်ပးရ မညြ်ဖစ်ပါသည။် 

၅။ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခငး်ှင့် အကြဲဖတ်ြခငး် 

    ၅.၁ စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရး မဟာဗျဟာစီမကံန်ိး ြပန်လညသုံ်းသပြ်ခငး်ှင့် အကြဲဖတြ်ခငး်တိုသည ် ဦးတညအ်ပုစု်များ၊ 

န်းကန်ိးများှင့် အကြဲဖတ်ြခငး်ဆိုငရ်ာ စံချန်ိစံန်းများပါဝငေ်သာ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခငး်ှင့် အကြဲဖတ်ြခငး် (M&E) 

မဟာဗျဟာှင့် ရလဒ်များ မေူဘာငအ်ရ သေဘာတညူထီားေသာ သုိမဟတု ် လကရ်ှိကျင့်သုံးေနေသာ အချကမ်ျားကို 

အသုံးချရမညြ်ဖစ်သည။် အခချကအ်လကမ်ျား စနစ်တကျ ေကာကယူ်ြခငး်ှင့် အရညအ်ေသွးှင့် အေရအတွက ်
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အကြဲဖတ်ြခငး်များ အပါအဝင ်အြခားသင့်ေလျာရ်ာ ချဉ်းကပေ်ဆာငရ်�ကမ်များှင့် နညး်စနစ်များကိုလညး် ေဒသဆိုငရ်ာ 

အဆင့်၊ ုိငင်ေံတာအ်ဆင့်ှင့် သကဆ်ိုငရ်ာကများဆင့်များ ကတို၌ စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရး မဟာဗျဟာစီမကံန်ိး မ ှ

ထွကေ်ပလာေသာ မဝူါဒများ/ အစီအစဉ်များ/ စီမကံန်ိးများ၏ သကေ်ရာကမ်ကို အကြဲဖတ်ေလ့လာရန် 

တုိကတွ်န်းပါသည။် 

၅.၂  ၂၀၁၈ - ၂၀၂၁ ကာလဆိုငရ်ာ ကားြဖတ်အကြဲဖတေ်လ့လာမတစ်ခှုင့် ၂၀၂၁-၂၀၂၅ ကာလဆိုငရ်ာ အပးီသတ် အကြဲဖတ် 

ေလ့လာမတုိကို SOMSWD ၏ ဦးေဆာငမ်အရ စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရး မဟာဗျဟာစီမကံန်ိး ၏ ေအာငြ်မငမ်သုိေရှသည့် 

ရလဒ်များကို အကြဲဖတ်ရန်ှင့် တုိးတကမ်အေြခအေနများကို ေစာင့်ကည့်ေလ့လာရန် လုပေ်ဆာငသွ်ားမညြ်ဖစ်သည။် 

ကားြဖတ် အကြဲဖတ်ေလ့လာမသည ်  အြခားေသာလုပင်န်းများှင့် အတ ူ မသန်စွမး်ေရ�ေြပာငး်လုပသ်ားများအပါအဝင ်

မသန်စွမး်မအမျိးမျိးရှိသူများအတွက ် စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရး မဟာဗျဟာစီမကံန်ိး အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာငမ် ပိုမို 

ေကာငး်မန်ွေစေရး ကို ထည့်သွငး်စဉ်းစားသွားမညြ်ဖစ်သည။် 

 ၅.၃ စွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရး မဟာဗျဟာစီမကံန်ိး ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခငး်ှင့် အကြဲဖတြ်ခငး်လုပင်န်းတငွ ်အရပဘ်က ်လူမအဖွဲ 

အစညး်များှင့် အထူးသြဖင့် မသန်စွမး်အဖွဲအစညး်များ၏ ပါဝငေ်ဆာငရ်�ကမ်မာှ လုပင်န်းထိေရာကစွ်ာ အေကာငအ်ထည ်

ေဖာေ်ဆာငေ်ရး အတွက ်မြဖစ်မေနအေရးပါ ပါသည။် 

၆။ အေြပာငး်အလဲအတွက ်စွမး်ေဆာငရ်ညြ်မင့်တငြ်ခငး်ှင့် ပးူေပါငး်ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

   ၆.၁ မသန်စွမး်သူများ၊ မသန်စွမး်အဖွဲအစညး်များ၊ သကဆ်ိုငရ်ာအစုိးရအရာရှိများ၊ အရပဘ်ကလူ်မအူဖွဲအစညး်များှင့် 

အြခားေသာ ဆကစ်ပပ်တ်သကသ်ည့်အဖွဲအစညး်များသည ် ုိငင်တံကာ ကတကိဝတမ်ျားကို ရပရ်�ာလူထု အဆင့်ရှိ 

ရလဒ်များ အြဖစ် အသွငေ်ြပာငး်ရန်ှင့် မသန်စွမး်သူများပါဝင ်ကိုယ်စားြပေရးတိုအတကွ ်သင့်ေလျာ ်ေသာ အသိအြမင၊် 

အေတွအ�ကံှင့် ကမး်ကျငမ်များရရှိရန် အခငွ့်အလမး်များရှိေစေရးအတကွ ်စွမး်ေဆာငရ်ည ်တညေ်ဆာကြ်ခငး်၊ လပရ်ာှး 

ေဆာငရ်�ကမ်များတွင ် ချတ်ိဆကပ်ါဝငေ်ဆာငရ်�က ် ေဆာငရ်�ကရ်မညြ်ဖစ်သည။် စွမး်ေဆာငရ်ည ် တညေ်ဆာကလ်ပရ်ာှး 

ေဆာငရ်�ကမ်များတွင ် ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အလုပအ်ကိုင၊် ြပညသူ်ဝန်ထမး်၊ နညး်ပညာတထွီင�်ကဆံမ၊ ဘာေရး 

ပါဝငမ်၊ စွန်ဦးတီထွငမ်၊ ဝန်ေဆာငမ်အမျိးမျိးတငွ ်လုိကေ်လျာညေီထွရှိမ တိုအပါအဝင ်လူမေရးှင့် စီးပာွးေရး ပါဝငမ်များ 

အတွက ် တန်းတူညမီေသာ အခငွ့်အလမး်များရရှိေစေရးှင့် တရားစီရငေ်ရးှင့် ုိငင်ေံရးလုပင်န်းစဉ်များ၊ လူမေရး 

ပွဲလမး်များှင့် စိတ်အပန်းေြဖလပရ်ာှးမများအတကွ ် အားလုံးပါဝငေ်စေသာ ဝန်းကျငတ်စ်ခဖုန်တးီေရးတိုကို ေရးှ၍ 

အေလးထား ေဆာငရ်�ကရ်မညြ်ဖစ်ပါသည။် 

၆.၂ မသန်စွမး်မပါဝငေ်ရး ဖွံဖိးတုိးတကေ်စရန် လုပေ်ဆာငမ်သည ် သတငး်အချကအ်လကမ်ျား မေဝြခငး်ြဖင့်လညး် 

တုိးတကေ်စရမည ်ြဖစ်သည။် စာရငး်ဇယားအချကအ်လကမ်ျား၊ သုေတသနစာအပုစ်ာတမး်များအပါအဝင ်သုေတသနှင့် 

သတငး်အချကအ်လကမ်ျား အသုံးချြခငး်ှင့် အေလ့အကျင့်ေကာငး်များဆိုငရ်ာ သတငး် အချကအ်လကမ်ျားကို 

အေကာငး်ဆံုး အသုံးချရမညြ်ဖစ်သည။် ထိေရာကသ်ည့်ြဖန်ေဝမများတငွ ် သကဆ်ိုငရ်ာစာရ�ကစ်ာတမး်များ ှင့် သတငး် 

အချကအ်လကမ်ျား၊ ုိငင်တံကာြပဌာန်းချကမ်ျားကို သကဆ်ိုငရ်ာဘာသာစကားအမျိးမျိးှင့် ပံုစံအမျိးမျိးတုိြဖင့် 

တတ်ုိငသ်မ ရရှိေစြခငး်လညး် ပါဝငပ်ါသည။် 

၆.၃ မသန်စွမး်သူများအား အစုိးရအရာရှိများ မသန်စွမး်အဖွဲအစညး်များှင့် အရပဘ်ကလူ်မအဖွဲအစညး်များ အပါအဝင ်

သကဆ်ိုငရ်ာ ဆကစ်ပပ်တ်သကသ်ည့် အဖွဲအစညး်များအားလုံးှင့် အတပူါဝင ် ေဆာငရ်�ကေ်စေရး ှင့်စပလ်ျဉ်း၍ 

လုပင်န်းဌာန အေြခအေနအမျိးမျိးတွင ်  အာဆယံီ လူအသုိငး်အဝိုငး် သုံးရပစ်လုံး၏ ပးူေပါငး်ေဆာငရ်�ကမ် အေသအချာ 

ရှိေစရန် မဝူါဒ ေဆးွေွးမများ ပံုမန်ှကျငး်ပသွားမညြ်ဖစ်သည။် 
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အာဆယံီစွမး်ေဆာငုိ်ငေ်ရးမဟာဗျဟာစီမကံန်ိး ၂၀၂၅ -  

မသန်စွမး်သူများ၏ အခငွ့်အေရးများကို ထည့်သွငး် အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ရး 

မသန်စွမး်သူများ၏ အခငွ့်အေရးများဆိုငရ်ာ အဓကိလုပေ်ဆာငခ်ျကမ်ျား 

အာစီယံုိငင်ေံရး- 

လုံ�ခံေရး အသုိကအ်�မံ 

(APSC) 

ေကညာစာတမး် ၂၀၂၅ 

အဓကိေဆာငရ်�ကမ်ည့်အချကမ်ျား 

 

က။ စညး်မျဉ်းအေြခ 

ြပ၊ လူထုဦးစားေပး 

လူထုဗဟိုြပ 

အသုိကအ်�မံ  

A. Rule – 

based, 

People –

Oriented,  

People 

Centered 

Community 

APSC 1 မသန်စွမး်သူများအေနြဖင့် သန်စွမး်သူများှင့် တန်းတညီူမ မေဲပးခငွ့်ရြခငး်၊ ေရ�းေကာက် ခပံိုငခ်ငွ့်ရှိြခငး်၊ 

တရားမတမကုိ ရရှိခစံားခငွ့်ရှိြခငး်ြဖင့် အများြပည်သူ ဆိုငရ်ာ၊ ုိငင်ေံရးဆိုငရ်ာဘဝတငွ ်အဓိပာယ်ရှိရှိ  ြပည့်ြပည့်ဝဝ 

ပါဝငေ်ဆာငရ်�က်ခငွ့်ကုိ ြမင့်တင ် ကာကွယ်ေပးမည့်ဥပေဒေရးရာှင့် အပုခ်ျပေ်ရးပိုငး်ဆိုငရ်ာ ေဆာငရ်�က်စရာများ 

အားလုံးကုိ ေဆာငရ်�က်ရန် အားေပးလံေဆာ်မည်။ 

APSC 2  တရားံုး Encourage Access to information ဝန်ေဆာငမ်များ၊ ေရ�းေကာက်ပွဲများ၊ လက်လှမး် မှီေသာ 

ေရ�းေကာက်ပွဲများှင့် အားလုံးအဆငေ်ြပေအာင ်ြပလုပထ်ားသည့် မဲံုများှင့် အြခားေသာ ုိငင်ေံရး လုပင်န်းစဉမ်ျား 

အတက်ွ လက်သင့် ခံုိငေ်သာ စီစဉေ်ဆာငရ်�က်ထားရှိမဆိုငရ်ာ အချက်အလက်များကုိ အများဆိုငှ်င့်ပဂုလိကပိုင ်

ဝက်ဘ်ဆိုက်များမ ှ ရရှိုိငေ်ရးကုိ အားေပး လံေဆာ်မည်။ ထုိသုိေဆာငရ်�က်ရာတငွ ် မျက်မြမငစ်ာ၊ အသံ၊ 

စာတမး်ထုိးှင့် အသံ အေထာက်အကူ စနစ်များပါေသာ ဗီဒီယုိများ စသည့်နည်းပညာသစ်ှင့် အစားထုိး ေရ�းစရာ 

ပံုစံများ အသုံးြပြခငး်၊ အားလုံး အသုံးြပုိငမ်ည့် အလီက်ထေရာနစ်ပံုစံများ၊ ဗဒီီယုိှင့် ပုြ်မငသံ်ကားတိုတငွ် 

ရရှိုိငမ်ည့် စာတမး်ထုိးများ ထည့်ေပးြခငး်၊ ပေရာဖက်ရငှန်ယ်လက်သေကတြပသူများ အကူအညီ ထားေပးြခငး်၊ 

သငယူ်မဆိုငရ်ာ မသန်စွမး်သူများအတက်ွ ကာတန်ွးပုပ်ံုများထည့်ေပးြခငး် စသည်တိုကုိ အသုံးြပပးီ မသန်စွမး်သူ 

များ ပါ မကျန် ထည့်သွငး် စဉး်စားေပးသည့် စနစ်ကုိ အသုံးြပမည်ြဖစ်သည်။ 

APSC3 ေရှေနမငာှးုိငသ်ည့် မသန်စွမး်သူများအား ဥပေဒအေထာက်အကူေပးုိငရ်န် အတက်ွ မသန်စွမး်မ ှင့် 

လူအခငွ့်အေရးကုိ အထူးြပေလ့လာ ထားသည့် ဥပေဒအေထာက်အကူ ကမး်ကျငသူ်များ၊ အဖွဲအစည်းများ 

ကွန်ယက်ကုိ တည်ေထာငမ်ည်။ 

APSC 4 မသန်စွမး်ေထာင့်၊ လူအခငွ့်အေရးအေြခခမံမူျားှင့် တကွ ၎ငး်တိုကုိ ေရှေနေရှရပမ်ျား၊ အစုိးရ ေရှေနများ၊ 

အကျဉး်ဌာနအရာရှိများ၊ လူမဖလုံူေရး အရာရှိများ၊ ရဲှင့်အြခားဝန်ထမး်များ၏ ေနစဉဘ်ဝမာှ ပါအသုံးချပံုများှင့် 

ဆိုငေ်သာ သငတ်န်းှင့် စွမး်ရည်တည်ေဆာငရ်�က်ချက်များကုိ မသန်စွမး်သူတို၏ အခငွ့်အေရးများ ကုိ ေလးစားြခငး်၊ 

ကာကွယ်ြခင်း၊ ရရှိေစြခငး် စသည်အားြဖင့်ြပလုပမ်ည်။ 

 APSC5 တရားစီရငေ်ရးက၊ ုိငင်ေံရးအဖွဲအစည်းများ၊ ေရ�းေကာက်ပွဲေကာ်မရငှမ်ျားအား မသန်စွမး် အခငွ့်အေရး 

ှင့် မသန်စွမး်သူများကုိ ချန်လှပမ်ထားေရးဆိုငရ်ာ အသိရှိမ ြမင့်တက်ေအာင ်ေဆာငရ်�က်မည်။ ထုိသုိ ေဆာငရ်�က်ရာ 

တငွ ် အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ မသန်စွမး်သူများေန (IDPD) ကျငး်ပြခငး် အပါအဝင ် အုပညာှင့် အားကစားပွဲများ၊ 

ဆက်သွယ်ေရးှင့် သတငး်အချက်အလက်ေပးသည့် မဒီီယာ အမျိးမျိး စသည့် ဆက်စပသ်ည့် အခမး်အန�းများ 

ကျငး်ပြခငး်ြဖင့် ေဆာငရ်�က်မည်။  

APSC 6 အာဆယံီအဖွဲဝငုိ်ငင်မံျားအား မသန်စွမး်သူများအခွင့်အေရးဆိုငရ်ာ ကုလသမဂ ေကာ်မတှီင့် အြခားေသာ 

ုိငင်တံကာယ�ရားလုပင်န်းစဉမ်ျားှင့် ချတိဆ်က် ေဆာငရ်�က်မြမင့်တငရ်န်အားေပးမည်။ ထုိသုိ ေဆာငရ်�က်ရာတွင် 

UNCRPD, UNCEDAW, UNCRC တိုကုိ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မဆိုငရ်ာ ုိငင် ံ အလုိက် အစီရငခ်စံာများ 

တငသွ်ငး်ေစြခငး် အားြဖင့် အထူးသြဖင့်ပးူေပါငး်ေဆာငရ်�က်ေအာင ်လုပေ်ဆာငမ်ည်။  

APSC 7 အာဆယံီေဒသအတငွး် မသန်စွမး်သူများအေရးအတက်ွ ေဆာငရ်�က်ေန ကေသာ အစုိးရ အဖွဲအစည်းများ၊ 

မသန်စွမး်အဖွဲအစည်းများ စသည်တို၏ ကွန်ယက်ကုိ အားေကာငး်ေအာင ်ေဆာငရ်�က်မည်။ ထုိြပငေ်အာက်ပါတိုမှ 

တစ်ဆင့် အြပည်ြပည်ဆိုင ် ရာှင့် ေဒသအလုိက် လူအခငွ့်အေရး ကတကိဝတမ်ျား ထိထိေရာက်ေရာက် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မအပိုငး်တငွ ် အာဆယံီုိငင်မံျားမ ှ အလားတအူဖွဲအစည်းများှင့် ညိိငး် ေဆာငရ်�က်ေရး 

ကုိလည်း အားေပးမည်ြဖစ်သည်။ 
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APSC 7.1 အာဆယံီုိငင်မံျားအတငွး်န�းလည်မ၊ ဗဟုသုတှင့် စိန်ေခမေပါငး်စုံကုိ အသိအမတှြ်ပြခငး်၊ 

ုိငင်ေံတာ်မဝူါဒပိုငး် ြပြပငြ်မင့်တငြ်ခငး်၊ စသည်တို တိုးတက်ေကာငး်မန်ွေစရန် ကမး်ကျင် မသန်စွမး်များ အပါအဝင် 

မသန်စွမး် အခငွ့်အေရးဆိုငရ်ာ ကမး်ကျငသူ်များကုိ စုေဝးအသုံးချြခင်း၊ ထုိသုိ ေဆာငရ်�က်ရာတငွ ် အာဆယံီ 

တကသုိလ် ကွန်ယက် (AUN) ှင့် အာဆယံီေရးရာ ေလ့လာမဌာနများမ ှ တဆင့် ေဆာငရ်�က်ြခငး် လည်း 

ပါဝငမ်ည်ြဖစ်သည်။ 

APSC 7.2 အစုိးရအရာရှိများ၊ ာဏ်ကီးရငှအ်ဖွဲများ၊ လူငယ်ှင့် အရပဘ်က်လူမ အဖွဲအစည်းများ အတက်ွ 

စွမး်ရည်ြမင့် အစီအမမံျား အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ပးီလင ် ဒီမိုကေရစီှင့်မသန်စွမး်သူများအား ဒီမိုကေရစီ 

စနစ်အတငွး် သွတသွ်ငး်ြခငး်ဆိုငရ်ာ အေြခခမံမူျားှင့် ဆိုငေ်သာ အေတွအ�ကံများကုိ ဖလှယ်မည် ြဖစ်သည်။ 

APSC 7.3 မသန်စွမး်သူများ ပါဝငလ်ပရ်ာှးေရးှင့် ၎ငး်တိုအတက်ွ ထိေရာက်ေသာ စီမအုံပခ်ျပမ်ဆိုငရ်ာ ကကုိ 

ြမင့်တငေ်ပးုိငမ်ည့် လုပင်န်းအစီအမမံျားကုိ စဉး်စားေဖာ်ထုတက်ာ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန် အတက်ွ အစုိးရ 

အဖွဲများ၊ သက်ဆိုင ်ပတသ်က်သူများအကား လူေစ့ပါဝငေ်သာ ေတွဆံုေဆးွေွးမှင့် မတိဖ်က်ြပ ေဆာငရ်�က်မကုိ 

အားေပးြမင့်တငမ်ည်။ 

APSC 7.4 ပဂုလိကက၊ အြခားေသာဆက်ဆိုငသ်ည့်ပတသ်က်သူများှင့် လက်တွဲလုပေ်ဆာငမ် 

အားေကာငး်ေစရန် အတက်ွ အာဆယံီေဖာငေ်ဒးရငှး်ကုိ ပံ့ပိုး ကူညီမည်။ ရည်ရ�ယ်ချက်မာှ ပဂုလိကက သတငး် 

အချက်အလက်များ၊ ဝန်ေဆာငမ် များှင့်လပရ်ာှးခငွ်များတငွ ် မသန်စွမး်သူများကုိပါ ထည့်သွငး်ရာ၌ 

ေကာ်ပိုေရးရငှး်များ၏ လူမတာဝန်ယူမကုိ မျိးေစ့ချေပးရန်ြဖစ်သည်။ 

APSC 7.6 သင့်ေတာ်သည့်ေနရာများတငွ ် AICHR ဆေီလျာ်သည့် ကအလုိက် အာဆယံီ အဖွဲအစည်း များ၊ 

အြခားေသာ ဆက်စပပ်တသ်က်သူများအကား အြပန်အလှန် ေဆာငရ်�က်မှင့် ညိိငး် တိုငပ်ငမ် ြဖစ်ေအာင် 

တန်ွးအားေပးမည်။ ထုိြပင ် မသန်စွမး်အဖွဲအစည်းများ၊ မသန်စွမး်သူတို၏ အခငွ့်အေရးများ ြမင့်တငြ်ခငး်ှင့် 

ကာကွယ်ြခငး်တိုကုိ ေဆာငရ်�က်ေနသည့် CSO များကုိလည်း ထည့်သွငး်မည်။ ထုိသုိ ေဆာငရ်�က်ရာတငွ် 

မသန်စွမး်သူများအခငွ့်အေရးဆိုငရ်ာ AICHR ေဒသတငွး် ှစ်စဉ ် ေတွဆံုေဆးွေွးပွဲကုိ မပျက်မကွက်ကျငး်ပြခငး် 

နည်းလည်း တစ်ခအုပါအဝငြ်ဖစ်သည်။ 

APSC 7.7 စည်းမျဉး်အေပ အေြခခေံသာ အာဆီယံအသုိက်အ�မံြဖစ်ေအာင ် ကိးပမး်ရာ၌ မသန်စွမး် 

အဖွဲအစည်းများ အား အာဆယံီပါလီမန်များအဖွဲ၊ အာဆယံီအစုိးရတိုှင့် အမျိးသားအဆင့် ထိေတွ ဆက်ဆရံန် 

တန်ွးအားေပးမည်။ ထုိသုိေဆာငရ်�က်ရာတငွ ် ASEAN Enabling Masterplan ကုိ အမျိးသား အဆင့်တငွ ်

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး် သည်လည်း တစ်ခအုပါအဝငြ်ဖစ်သည်။ 

ASPSC 7.8 မသန်စွမး်အဖွဲအစည်းများ၊ မသန်စွမး်သူများအားုိငင်အံဆင့်ှင့် ေဒသတငွး်အဆင့်တို၌ 

ကုိယ်စားြပသည့် အဖွဲအစည်းများ အပါအဝင ် အာဆယံီ အဖွဲများ၊ အာဆယံီ၏ အကျိးစီးပာွးရငှမ်ျား အကား 

ထိေတွဆက်ဆမံ၊ ပးူတွဲ ေဆာငရ်�က်မများ ြဖစ်ေအာင ်ြမင့်တင ်ေဆာငရ်�က်မည်။ 

ခ။ ငမိး်ချမး်လုံ�ခံ၍ 

တည်ငမိေ်သာ ေဒသ 

APSC 8 ကေလးသူငယ်များ၊ လူငယ်များ၊ အမျိးသမးီများှင့် အသက်အရ�ယ်ကီးရင့်မေကာင့် မသန်စွမး်မ 

တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်း ခစံားရသည့် သက်ကီးရ�ယ်အိုများ အတက်ွ လက်သင့်ခံုိငေ်သာ စီစဉ ် ေဆာငရ်�က် 

လုိက်ေလျာမများြဖစ်ေပေစရန်အတက်ွ ုိငင်အံဆင့်ှင့် ေဒသအဆင့် မဝူါဒများ ပိုမို အားေကာငး်ေအာင် 

ေဆာငရ်�က်မည်။ 

APSC 9 အကမး်ဖက်မ၊ အကမး်ပတမး်နည်းပါးေသာအစွန်းေရာက်ကျင့်စဉ၊် တရား ဥပေဒမဲ့ မးူယစ်ေဆးဝါး 

ေရာငး်ဝယ် ေဖာက်ကားမ၊ မသန်စွမး်အမျိးသမးီှင့်ကေလးငယ် များအပါအဝင ် လူကုန်ကူးြခငး်၊ လက်နက် 

ေမာှငခ်ိုြခငး်၊ ပငလ်ယ်ဓားြပမ ကျးလွန်ြခငး်၊ ေငေွကးခဝါချြခငး်၊ အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ စီးပာွးေရးရာဇဝတမ်ှင့် 

ဆိုက်ဘာမခငး်များ စသည်တိုပါဝငေ်သာ “ုိငင် ံ ြဖတ်ေကျာ် မခငး်များ တိုက်ဖျက်ေရး အာဆယံီလုပင်န်း စီမခံျက် 

လက်ေတွအစီအစဉ”် ကုိ ထိထိေရာက်ေရာက် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ုိငေ်အာင် ပါဝငအ်ားြဖည့်ရန်အတက်ွ က 

အလုိက် အဖွဲများှင့် မသန်စွမး် အဖွဲအစည်းများ အကား ပးူေပါငး်ေဆာငရ်�က်မကုိ အားေပးမည်။ 

APSC 10 မသန်စွမး်သူများအတွက် ရည်ရ�ယ်ေသာ လက်လှမး်မေီသာ အချက်အလက် များှင့် ပညာေပးလံေဆာ်မ 

အသုံးပစည်းများ ထုတလု်ပြ်ခငး်၊ ြပန်လည်ထူေထာငေ်ရး အဖွဲအစည်းများအေနြဖင့် ၎ငး်တို၏ အေထာက်အကူ 

ပစည်းများှင့်ဝန်ေဆာငမ်များကုိ လူစုံအသုံးြပုိငေ်အာင် စီစဉေ်ပးထားြခငး် ဆိုငရ်ာ မဝူါဒများှင့် လုံးဝ 
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ကုိက်ညီေအာင ်ေဆာငရ်�က်ရန် အားေပးြခငး် စသည်တိုအားြဖင့်  မးူယစ်ေဆးဝါး ကင်းစငေ်သာ အာဆယံီ ြဖစ်ေစေရး 

အားထုတမ်များ အရှိန်အဟုန်ြမင့်မည်။ 

APSC 11 မသန်စွမး်အဖွဲအစည်းများှင့်အတ ူလက်တွဲပးီ CRPD အရ ုိငင်တံကာ ှင့် အာဆယံီ အဖွဲဝင ်ုိငင်မံျား၏ 

မမိုိိငင်အံလုိက် ဥပေဒ ြပဌာန်းထားမများှင့်အညီ မသန်စွမး်ဒုကသည်များှင့် ခိုလံခငွ့် ေလာက်ထားသူများအား 

အကာအကွယ် တိုးြမင့် ေပးအပမ်ည်။ 

APSC 12 သဘာဝေဘးအ�ရာယ်များ မကျေရာက်မ၊ီ ကျေရာက်ေနစဉအ်တငွး်ှင့် ကျေရာက်ပးီ ေန�က်ပိုငး်တို၌ 

မသန်စွမး်သူများ ၏ အခငွ့်အေရးကုိ ကာကွယ်ုိငရ်န် အလုိငာှ ုိငင်တံကာှင့် ေဒသ အလုိက် မသန်စွမး်မဆိုငရ်ာ၊ 

လူအခငွ့်အေရးဆိုငရ်ာ မေူဘာငမ်ျားှင့် အြခားအာဆယံီေရးရာ ေကာ်မတမီျား ြဖစ်ကေသာ  သဘာဝေဘး 

အ�ရာယ် စီမခံန်ခွဲမ အာဆယံီေကာ်မတ ီ (ACDM)၊ သဘာဝေဘးဒဏ ် စီမခံန်ခွဲမဆိုငရ်ာ လူသားချငး်စာန�မ 

အကူအညီ ေပးေရး အာဆယံီ ညိိငး် ဆက်သွယ်ေရးစငတ်ာ (AHA Centre)၊ အာဆယံီေဒသတငွး်ေဘးအ�ရာယ် 

အေရးေပတံုြပန်ေရး ိးေဆာ်မေလ့ကျင့်ခန်း (ARDEX) ှင့် ေဘးအ�ရာယ် ကူညီကယ်ဆယ်ေရးေလ့ကျင့်မ 

အာဆယံီ ေဒသတငွး် ဖိုရမ ်(ARF DiRex)၊ ှင့် သဘာဝေဘးအ�ရာယ် စီမခံန်ခွဲမ ှင့် အေရး ေပတံုြပန်ေရး အာဆီယံ 

ေဒသသေဘာတူညီချက် (AADMER)၊ အာဆယံီပးူတွဲ သဘာဝေဘးအ�ရာယ် တံုြပန်ေရး အစီအမ ံ (AJDRP) 

တိုပါြပဌာန်းချက်များ၊ တစ်ခတုည်းေသာ အာဆယံီ - တစ်ခတုည်းေသာတံုြပန်မ ေကညာချက် တို၏ အားထုတမ်များ 

သဟဇာတြဖစ်ေအာငလု်ပမ်ည်။ 

APSC 13 မသန်စွမး်သူများအဖွဲအစည်းများ၊ မသန်စွမး်သူများှင့် တိုငပ်ငည်ိိငး်ပးီ မသန်စွမး်သူများ အကျံးဝငေ်သာ 

သဘာဝေဘးြပန်လည်ထူေထာငေ်ရး အစီအမမံျား ချမတှမ်ည်။ ထုိသုိေဆာငရ်�က်ရာတငွ ် ဘတဂ်ျတခ်ွဲေဝသုံးစဲွမ၊ 

အကူအညီကိရိယာ၊ ေဆးဝါးြပစုေဆာင့်ေရာှက်မ၊ ကျန်းမာေရးှင့် ခိုလုံန�းေနရာ ဝန်ေဆာငမ်များရရှိေစေရး၊ 

အေရးေပ အေြခအေနြပငဆ်ငြ်ခငး်၊ သဘာဝေဘးတံုြပန်ြခငး်ဆိုငရ်ာ မဟာဗျဟာများ၊ သဘာဝေဘးေလျာ့ပါးေရး 

အစီအမမံျားှင့် ဝန်ေဆာငမ်များ၊ မသန်စွမး်သူများ (အထူးသြဖင့် အမျိးသမးီ၊ ကေလးသူငယ်ှင့် 

သက်ကီးရ�ယ်အုိများ) အေပသဘာဝေဘး ၏ သက်ေရာက်မ ေလျာ့ကျေစရန် ေစာင့်ကည့်ေရးှင့် အကဲြဖတေ်ရး 

လုပင်န်းစဉမ်ျား ေဆာငရ်�က်မည်။ 

APSC 14  အေရးေပတံုြပန်ေရးမန်ေနဂျာများ၊ တံုြပန်ေဆာငရ်�က်သူများအကား မသန်စွမး်မှင့် လူအခငွ့်အေရး 

ပေရာ်ဖက်ရငှန်ယ်များ ကွန်ယက်တစ်ခတုည်ေထာငက်ာ သဘာဝေဘးှင့် အေရးေပ ကိတင ် ြပငဆ်ငမ်ဆိုငရ်ာ 

မဝူါဒှင့် အစီအစဉမ်ျား စီမေံရး ဆွဲြခငး်၊ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်ှင့် အကဲြဖတြ်ခငး်အပိုငး်တငွ ်မသန်စွမး်အဖွဲများ 

ကွန်ရက်ှင့် တိုငပ်ငည်ိိငး်မည်။ 

APSC 15 မသန်စွမး်သူများ အကျံးဝငေ်သာ သဘာဝေဘးစီမခံန်ခွဲမ အစီအမမံျား၊ အစီအစဉမ်ျား၊ လုပထုံ်း 

လုပန်ည်းများမ ှ ရရှိသည့် တထွီငဆ်န်းသစ်မ၊ ေကာငး်မန်ွေသာ အေလ့အထှင့် ရရှိသည့် သငခ်န်းစာများကုိ 

မသန်စွမး်အဖွဲအစည်းများ၊ အာဆယံီ အဖွဲအစည်း၊ လက်ေအာက်ခအံဖွဲများ၊ သက်ဆိုငေ်သာ အကျိးစီးပာွးရငှမ်ျား 

ှင့် ေဒသတငွး်ေတွဆံုေဆးွေွးရာတငွ ်မေဝမည်။ 

APSC 16 သဘာဝေဘးအ�ရာယ်များကျေရာက်သည့်အခါ အများဆံုးထိခိုက်သူများ (ဥပမာ ကေလးသူငယ်၊ 

အမျိးသမးီ၊ သက်ကီးရ�ယ်အုိ၊ မသန်စွမး်သူများ) ှင့် ပတသ်က်သည့် စိတခ်ျ ယုံကည်ရေသာ၊ ခိုငမ်ာေသာ၊ 

ြပည့်စုံေသာ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ စုေဆာငး်ြဖန်ေဝေပးေနသည့် အာဆယံီကအလုိက် 

အဖွဲအစည်းများ၊ ုိငင်အံဆင့် စာရင်းအငး်ဝန်ကီးဌာန/ အဖွဲအစည်းများ အကား ထိေရာက်သည့် ညိိင်း 

ေဆာငရ်�က်မ လုပင်န်းစဉတ်စ်ခကုို ပံ့ပိုးေပးမည်။ သုိမသှာ သဘာဝေဘးအ�ရာယ် ကိတငြ်ပငဆ်ငမ် ရငး်ြမစ်များ 

ခွဲေဝသုံးစဲွမကုိ ထိေရာက်ေအာင ် ေဆာငရ်�က်ရာတငွထုိ်အချက် အလက်များ ၏ အကူအညီကုိ အြပည့်အဝ 

ရမည်ြဖစ်သည်။  

အာစီယံုိငင်ေံရး- 

လုံ�ခံေရးအသုိက ်အ�မံ 

(APSC) ေကညာ 

စာတမး် ၂၀၂၅ 

အဓကိေဆာငရ်�ကမ်ည့်အချကမ်ျား 
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ဂ။ 

လပရှ်ားတုိးတက်ပးီ 

အြမငက်ျယ်ေသာ 

ေဒသြဖစ်ေရးတွင ်

အာဆယံီ၏ 

အချကအ်ချာကျမ 

APSC 17 သက်ဆိုငသ်ည့် အဆင့်ြမင့်အရာရှိများကုိ မသန်စွမး်အဖွဲအစည်းများ၊ မသန်စွမး်သူ များှင့် ပံုမန်ှေတွဆံု 

စည်းေဝးေစပးီ ၂၀၂၅ ေမာ်မန်ှးချက်ြဖစ်သည့် ‘Forging Ahead Together’ ှင့်အညီ မသန်စွမး်သူများအခငွ့်အေရးကုိ 

ေလးစားေစာင့်ေရာှက် ုိငေ်ရး ေဒသအဆင့် မဟာဗျဟာ ဦးတည်ချက် ကိစများကုိ ေဆးွေွးေစမည်။ 

APSC 18 အာဆယံီအဖွဲဝင်ုိငင်မံျား၊ လက်တွဲဖက်အဖွဲအစည်းများှင့် ပငမ်အဖွဲအစည်းများ အကား 

စွမး်ရည်ြမင့်တငမ်ကုိ စဉဆ်က်မြပတတ်ည်ေဆာက်ရငး် မသန်စွမး်အဖွဲအစည်းများှင့်လည်း မတိဖ်က် ြပုိငေ်အာင် 

ကူညီေပးကာ မသန်စွမး်သူများအခငွ့်အေရး ြမင့်တငြ်ခငး်ှင့်ကာကွယ်ြခငး်၊ အာဆယံီ အသုိက်အဝန်းတငွ် 

မသန်စွမး်များလည်း ပါဝငေ်ရးတိုအတက်ွ အလုံးစုံထိထိေရာက်ေရာက် ရှိေအာင ်ဦးတည် ေဆာငရ်�က်မည်။ 

APSC 19 မသန်စွမး်အခငွ့်အေရးြမင့်တငက်ာကွယ်ြခငး်ှင့် ေဒသတငွး်မသန်စွမး်သူများ အကျံးဝငေ်ရး စသည့် 

အားလုံးစပဆ်က်ေနသည့် အေရးကိစရပမ်ျားကုိ အာဆယံီကအလုိက် အဖွဲအစည်းများှင့် အာဆယံီ 

ဦးေဆာငေ်သာ လုပင်န်းစဉမ်ျားအကား ေတွဆံုစည်းေဝးြခငး်၊ အချက်အလက်မေဝြခငး်တို ြဖစ်ေစရန် အားေပးမည်။  

APSC 20 အကျိးေကျးဇူးများ၊ အကျိးစီးပာွးများဆက်စပေ်နသည့်ုိငင်မံျား၊ အဖွဲအစည်းများှင့် မတိဖ်က် အသစ် 

ရာှေဖြွခငး်၊ ၎ငး်တိုအြမငတ်ငွအ်ာဆယံီသည် မသန်စွမး်သူများအေပ ေွးေထွးေစာင့်ေရာှက်ေသာ၊ ဖယ်ကဉ် 

မထားေသာ အသုိက်အ�မံတစ်ခ၊ု မသန်စွမး်သူများကုိလည်း အခငွ့်အလမး်များေပးေသာ အသုိက်အဝန်းတစ်ခု 

အြဖစ်ရှိေစပးီ အကူအညီများေပးေစြခငး်စသည်တိုေပေပါက်ေအာငအ်ားေပးမည်။  

ဃ။ အာဆယံီ၏ 

ပိုမိုအားေကာငး် ေသာ 

အငစ်တီကျးရှငး် 

စွမး်ေဆာငရ်ညှ်င့် 

ပျံံှတညရိှ်မ 

APSC 21 အာဆယံီအေထွေထွအတငွး်ေရးမှးချပ်ံုး လက်ေအာက်ရှိ သက်ဆိုငေ်သာဌာနများ၏ စွမး်ရည်ကုိ 

ြမင့်တငေ်ပးြခငး်အားြဖင့်မသန်စွမး်သူများ၏ အခငွ့်အေရးှင့်မသန်စွမး်သူများ အကျံးဝငေ်ရး ကုိ ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရာှက်ေသာ အဓိကေထာက်တိုငတ်စ်ခအုြဖစ် အာဆီယံ၏ အခန်းကကုိ ြမင့်တငမ်ည်။ 

APSC 22 အာဆယံီသည် မသန်စွမး်သူများအားလုံးတိုအတက်ွ အခငွ့်အလမး်များေပးေသာ လက်ကမး် 

ကိဆိုေသာအသုိက်အဝန်းြဖစ်သည်ဆိုေသာ ၎ငး်၏ ရပတ်ည်ချက်ှင့် တန်ဖိုး တိုကုိ ထပမ်ခံျဲထွင်ပးီလင ်အာဆယံီ 

ကအလုိက် အဖွဲအစည်းများ၊ မသန်စွမး်အဖွဲအစည်းများှင့် သက်ဆိုငေ်သာ အကျိး စီးပာွးရငှမ်ျား အကား 

ထိေတွဆက်ဆမံ ကုိ ြမင့်တငြ်ခငး်ြဖင့် မသန်စွမး်အခငွ့်အေရး ြမင့်တင ် ကာကွယ်မ ဆိုငရ်ာညိိငး် ေဆာငရ်�က် 

ုိငသ်ည့် စွမး်ရည်ကုိ အားေကာင်းခိုငမ်ာေစမည်။ 

APSC 23 အာဆယံီ၏ အသိြမင့်တငေ်ရးလုပင်န်းများှင့် အစီအစဉမ်ျားသည် ကျား/မလိငကဲွ်ြပားမကုိ ဂြုပပးီလင် 

မသန်စွမး်သူများအပါအဝင ် လူအဖွဲအစည်း အတငွး်မ ှ အစိတအ်ပိုငး်အားလုံးသုိ ေရာက်ရှိုိငေ်အာင ် အေလးထား 

ေဆာငရ်�က်မည်။ 

APSC 24 အာဆယံီအဖွဲဝငုိ်ငင်မံျား၏ CRPD အစီရငခ်မံျားထဲတငွ ် မသန်စွမး်သူများ၏ အခငွ့်အေရး 

ြမင့်တငေ်ပးြခငး်ဆိုငရ်ာ အာဆယံီအဆင့် မသန်စွမး်များပါဝငေ်ရး လပရ်ာှးမများ ၎ငး်တို၏ ညိိငး် ေဆာငရ်�က်မများ 

ကုိ ထည့်သွငး်အစီရငခ်ေံစရန် အားေပးတိုက်တန်ွးမည်။ 

အာဆယံီလူမေရး- 
ယဉ်ေကျးမ 

အသုိကအ်�မံ (ASCC) 
စီမခံျက ်၂၀၂၅ 

အဓေိဆာငရ်�ကမ်ည့်အချကမ်ျား 

က။ ြပညသူ်များကို 

ေပါငး်စညး်၍ 

အကျိးြဖစ်ထွန်းေစြခငး် 

ASCC 1 - အာဆယံီအဖွဲဝငုိ်ငင် ံ အားလုံးမ ှ မသန်စွမး်သူ အားလုံးသည် ၎ငး်တို၏ ဘဝဘက်ေပါငး်စုံ တွင် 

အြပည့်အဝ တန်းတညီူမှင့် ထိေရာက်စွာ ပါဝင ်ုိငေ်ရး အတက်ွ အခငွ့်အေရးများကုိြမင့်တငပ်ါ။ 

ASCC 2 - မသန်စွမး်သူများ လွတလ်ပစွ်ာ ရငှသ်န်ေစေရးအတက်ွ ေပါငး်စည်း၍ စွမး်ရည်ြပည့်ဝေသာ အသုိက်အဝန်း 

တငွ ် ဂဏုသိ်ကာရှိစွာ ေနထုိငုိ်ငခ်ငွ့် ရရှိေစပးီ လူမေရး၊ ယဉေ်ကျးမှင့် ဘာသာေရး၊ အားကစားှင့် အပန်းေြဖ 

အန�းယူြခငး် တိုတငွ ် ခစံားပါဝငုိ်ငရ်န် အခငွ့်အေရးများ အတက်ွ လူမကာကွယ်ေရး ှင့်စီးပာွး ေရး 

အခငွ့်အလမး်များ ရရှိုိငမ်ကုိ ြမင့်တငပ်ါ။ 

ASCC 3 - မတကဲွူြပားြခငး်၊ အားလုံးပါဝငြ်ခင်း၊ လူမစံန်းများေြပာငး်လဲြခငး်၊ ဒဏရ်ာများ မြဖစ်ေပေစြခင်း၊ 

သတမိထားမဘဲိဘက်လုိက်ြခင်း၊ မသန်စွမး်သူများ ကုိ ခွဲြခားဆက်ဆြံခငး်တိုကုိ အဓိက ဦးတည်ပစ်မတှထ်ားသည့်  

မသန်စွမး်သူများ ှင့်၎ငး်တို၏ မသိားစုဝငမ်ျား၊ ကုိယ်ေရးအရာရှိများ ှင့် ေစာင့်ေရှာက်မေပးသူများ ှင့် 

သက်ဆိုငသ်ည့် စွမး်ရည်ြမင့်တငသ်ည့် လုပင်န်းများကုိ  တိုးြမင့် ေဆာငရ်�က်ပါ။ ၎ငး်တိုကုိ ြပည်သူဝန်ထမး်များ၊ 

ဥပေဒပညာရငှမ်ျား၊ လူမဝန်ထမး်အရာရှိများ၊ ဥပေဒ ေလးစားလုိက်န�ေအာင ် ေဆာငရ်�က်ရသူများှင့် ကျန်းမာေရး 
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ေစာင့်ေရာှက် သူများအပါအဝင် အြခားသူများ၏ ေနစဉလု်ပင်န်းေဆာငတ်ာများတငွ ် အသုံးချလာေအာင် 

ေဆာငရ်�က်ပါ။ 

ASCC- 4 မသန်စွမး်အဖွဲအစည်းများ ၊ CSO များ ၊ ပဂုလိက ကှင့် အြခားပတသ်က်ဆက်ွယ်သူများ  အပါအဝင် 

ASCC ဦးေဆာငမ်ြဖင့်သက်ဆိုငရ်ာ အဖွဲအစည်းများ၊ ယ�ရားများှင့် လုပင်န်းစဉမ်ျားတငွ ် ဆံုးြဖတခ်ျက်များ 

ချမတှရ်ာတငွ ်မသန်စွမး်သူများ တက်ကွစွာ ပးူေပါငး်ပါဝငုိ်ငေ်စရန် ေနရာှင့် အခငွ့်အလမး်များ ဖန်တးီေပးပါ။ 

ASCC – 5 မသန်စွမး်သူများအတက်ွ အစုိးရှင့် ပဂုလိက ကများတငွ ်ဝက်ဆိုဒ် များ၊ အထူးသြဖင့် မိုဘုိငး်ဘဏ် 

ဝန်ေဆာငမ်လုပင်န်းများ ရရှိုိငမ်ှင့်လက်လှမး်မမီကုိ ြမင့်တငပ်ါ။ ထုိြပင၎်ငး်တိုအတက်ွ နည်းပညာသစ်များ၊ 

ဆက်သွယ်ေရးှင့်သတငး် အချက်အလက်နည်းပညာများ၊ အေထာက်အကူြပ နည်းပညာများ မသန်စွမး် သူများ 

အတက်ွ လုိက်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစေသာ နည်းပညာများ အသုံးြပမကုိ ြမင့်တငပ်ါ။ 

ခ။ပါဝငမ် ASSC 6 – သက်ေရာက်မြမင့်မားေသာ ကျန်းမာေရးှင့် လူမဖလုံူေရး မဝူါဒများှင့် ဥပေဒများချမတှပ်ါ။ အာဆယံီ 

အဖွဲဝင ် ုိငင်အံားလုံးမ ှ မသန်စွမး်သူများ အထူးသြဖင့် အမျိးသမးီှင့်ကေလး သူငယ် မသန်စွမး်သူများသည်  

သားဖာွးမးီယပှ်င့် လိငဆ်ိုငရ်ာကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှက်မ  အပါအဝင ် မတညီူေသာ မသန်စွမး်မေပ မတူည်၍ 

ြဖစ်ေပေသာအခက်အခမဲျားှင့် လုိအပခ်ျက်များကုိ ေြဖရငှး်ေပး ုိငေ်သာ တန်းတညီူမမရူှိေသာ၊ လက်လှမး်မှီုိင်၍ 

ြပည့်စုံေသာ အရည်အေသွးမေီသာ ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရာှက်မရရှိေစရာတငွ ် လူအခငွ့်အေရးအေြခခေံသာမူကုိ 

အဓိကမ ူအြဖစ် ကျင့်သုံးရန် ေဆာငရ်�က်ပါ။ 

 ASCC- 7  မသန်စွမး်သူများသည် လူမဘဝပတဝ်န်းကျငတ်ငွ ် ဘက်ေပါငး်စုံမ ှ ပါဝငုိ်ငသ်ည့် အခငွ့်အေရးကုိ 

အသိအမတှြ်ပ လုိက်န�ကျင့်သုံးရန်ှင့် ၎ငး်တို၏ ကုိယ်ပိုငြ်ပဌာန်းပိုငခ်ငွ့်၊ လွတလ်ပခ်ငွ့်၊ ဆံုးြဖတခ်ျက် 

ချပိုငခ်ငွ့်တိုကုိ ေလးစားပးီ လူမေရးလုပင်န်းများှင့် လူမေရးအေဆာက်အအုံများသည် မသန်စွမး်သူများ၏ 

လုိအပခ်ျက်ှင့် ကုိက်ညီပါေစ။ 

ASCC 8 - မသန်စွမး်သူများှင့် ပတသ်က်၍ ေဒသတငွး် ှင့် ုိငင်တံငွး်အလုပသ်မားေရးရာမဝူါဒများှင့် 

ဥပေဒများသည် အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာအလုပသ်မားအဖွဲ (ILO) သေဘာတညီူမများှင့် လူအခငွ့်အေရး ဆိုငရ်ာ 

သေဘာတညီူမများှင့် ကုိက်ညီပးီအာဆယံီအဖွဲဝငုိ်ငင်မံျားတငွ ် အသုံးြပုိငရ်န် သဟဇာတ ြဖစ်ေစေရး 

အားေပးပါ။ 

ASCC 9 - အာဆယံီအဖွဲဝင ် ုိငင်မံျားအားလုံးမှ စားသုံးသူများ၊ ေဖာက်သည်များ၊ ပစည်းေရာငး်ချသူများ ှင့် 

လုပင်န်းရငှမ်ျားအားလုံးအတွက် အခငွ့်အေရးတန်းတရူှိေသာ၊ လက်လှမး်မီပးီ အားလုံးပါဝငေ်သာ ပံုမန်ှေရာငး်ဝယ် 

ေဖာက်ကားရာ ေနရာများြမင့်တငပ်ါ။ ေဒသတငွး် ကိးပမး်အားထုတမ်များှင့် ချတိဆ်က်ပါ။ 

ASCC 10 - မသန်စွမး်သူများထုတလု်ပေ်သာ ကုန်ပစည်းများ ဝယ်လုိအားြမင့်မားလာေစရန် ုိငင်ေံတာ် 

ပစည်းဝယ်ယူေရးမဝူါဒများှင့် ဥပေဒများအပါအဝင် ေဈးကွက် ချဲထွငပ်ါ။ 

ASCC 11 - မသန်စွမး်သူများ၏ အခငွ့်အေရးများကုိ အာဆယံီအသုိက်အဝန်း၏ အဓိကတန်ဖိုးတစ်ခ ု အြဖစ် 

မတှယူ်လာေစရန် အာဆယံီအဖွဲဝငုိ်ငင် ံ များ၏ ပညာေရးအဖွဲအစည်းများ၏ သင်ိုးန်းတမး် များတွင် 

မသန်စွမး်သူများ ပါဝငသ်ည့် အာဆယံီအယူအဆကုိ ထည့်သွငး်ြပဌာန်းလာေစရန် မသန်စွမး်သူ များ၏ 

အခငွ့်အေရးများကုိ ြမင့်တငပ်ါ။ 

ASCC 12 - ေကျာငး်သားများ၊ ဆရာများ၊ ေကျာငး်အုပခ်ျပသူ်များှင့် ဝန်ထမး်များ၊ မသန်စွမး်သူများှင့် မသန်စွမ်း 

မဟုတသူ်များ၏ မဘိများအားလုံးအတက်ွ လက်လှမး်မေီသာ အရည်အေသွးြပည့် ပညာေရး ကုိ အဆင့်အားလုံးတငွ် 

ြမင့်တငရ်ာတငွ ် လက်သေကတဘာသာြပန်ြခငး်ှင့် မတှစု်လုိက်သူများ ခန်အပ် တာဝန်ေပးြခငး် အပါအဝင် 

အြခားေသာ ေဆာငရ်�က်ချက်များြဖင့် အားလုံးပါဝငေ်သာ ပညာေရးစနစ် ှင့် စွမး်ေဆာငရ်ည်ြမင့်တငေ်ရး 

လုပင်န်းများကုိ ြမင့်တငပ်ါ။ 

ASCC 13 - မသန်စွမး်သူများသည် ၎ငး်တို၏ ကုိယ်ပိုငေ်ရ�းချယ်မြဖင့် အသက်ရငှေ်နထုိငခ်ငွ့်ကုိ အသိအမတှ ် ြပပီး 

ဂဏုသိ်ကာရှိစွာ ေနထုိငေ်ရးအတက်ွ ေရ�းချယ်စရာများရှိေအာင ်ေဆာငရ်�က်ပါ။ ၎ငး်တို ရငှသ်န်ေနထုိငရ်န်အတွက် 

၎ငး်တို ကုိယ်တိုငဆ်ံုးြဖတခ်ျက်ချပးီ ေနထုိငေ်ရး အစီအစဉမ်ျားှင့် လက်လှမး်မှီေရးအတက်ွ ၎ငး်တို 

ကုိယ်ပိုငြ်ပဌာန်းခငွ့်ကုိ အာမခခံျက်ေပးပါ။ ထုိြပင၎်ငး်တိုကုိအမိတ်ငွး် အမိြ်ပငတ်ငွ ်လိငှ်င့် ကျား/မ သဘာဝအေပ 

အေြခခသံည့် ခွဲြခားဆက်ဆြံခငး်ှင့် အကမး်ဖက်ြခငး် အပါအဝင ် မသန်စွမး်မအေပ ခွဲြခားဆက်ဆြံခငး်၊ 

လွတလ်ပမ် ကငး်မဲ့ြခငး်၊ အြမတထု်တြ်ခငး်၊ မတရား ြပကျင့်မ ှင့် အကမး်ဖက်မမျိးစုံတိုမ ှကာကွယ်ပါ။ 
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ASCC 14 - မသန်စွမး်သူများပါဝငမ်၊ ဂဏုသိ်ကာှင့် တန်းတအူခငွ့်အေရးကုိ အသိအမတှြ်ပေသာ မျိးစုံေသာ 

ယဉေ်ကျးမဆိုငရ်ာ အရငး်အြမစ်များကုိ ဖန်တးီပါ။ လူမေရးှင့်ယဉေ်ကျးမ ဘဝဘက်ေပါငး်စုံ တငွ ် ပါဝငမ်ှင့် 

အြပည့်အဝ ပးူေပါငး် ေဆာငရ်�က်မကုိ အေြခခအံခငွ့်အေရး ှင့် ဘုံတန်ဘုိးတစ်ခအုြဖစ် ဂဏုြ်ပပါ။ 

ASCC 15 - အာဆယံီအဖွဲဝငုိ်ငင်အံားလုံးတငွ ် အားလုံးလက်လှမး်မှီေသာ ပတဝ်န်းကျင ် တည်ေဆာက်ပါ။ 

အထူးသြဖင့် ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးှင့် ဥပေဒအဖွဲအစည်း များှင့် ဝန်ေဆာငမ်များ၊ ဥပေဒေလးစားလုိက်န�ရန် 

ေဆာငရ်�က်ရသည့် အဖွဲအစည်းများ၊ အမျိးသား လူအခငွ့်အေရးအဖွဲအစည်းများ၊ ဝန်ေဆာငမ်ေပးသူများ၏ 

ံုးခန်းများ၊ အများြပည်သူသယ်ယူပိုေဆာငေ်ရး လုပင်န်း များတငွ ် အားလုံးအသုံးြပုိငေ်သာ ဒီဇိုငး်စံန်းများြဖင့် 

ေဆာငရ်�က်ပါ။ ထုိြပင ်ကျား/မ သဘာဝှင့် အသက်အရ�ယ် အပုစု်များအတက်ွ အဓိကထားေသာ အချက်အလက်ှင့် 

ဆက်သွယ်ေရးဆိုငရ်ာ နည်းပညာများ ရရှိုိငရ်န်ေဆာငရ်�က်ပါ။  

ASCC 15.1 - အမျိးသားအဆင့် လက်သေကတြပ ဘာသာစကားကုိ အာဆယံီအဖွဲဝငုိ်ငင်အံားလုံးတငွ် 

န�းမကားသူများ၏ ဘာသာစကားအြဖစ် အသိအမတှြ်ပပါ။ 

ASCC 15.2 - ပညာေရးနယ်ပယ်တငွ် အမျိးသားအဆင့် လက်သေကတြပ ဘာသာစကားှင့် ၎ငး် ဘာသာစကား 

အသုံးြပြခငး်ကုိ အာဆယံီအဖွဲဝင ်ုိငင်အံားလုံးတငွ ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်စဉဆ်က်မြပတ ်ေဆာငရ်�က်ပါ။ 

ဂ။ေရရှညတ်ညတ့ံ် 

ေသာ 

ASCC 16 -  အြပသေဘာေဆာငေ်သာ လူမေရးေြပာငး်လဲမများှင့် စီးပာွးေရးဖွံဖိးမကုိ ြဖစ်ေစကာ မိြပ၊ 

ဆငေ်ြခဖန်ုးှင့်ေကျးလက်ေဒသတိုကုိ အြပသေဘာချတိဆ်က်ေပးသည့် ေရရည်ှတည်တံ့သည့် ပတဝ်န်းကျင်ကုိ 

တန်းတညီူမ လက်လှမး်မေီစရန် ေဆာငရ်�က်ရာတငွ ်မသန်စွမး်သူများကုိ ထည့်သွငး် စဉး်စားပါ။ 

ASCC 17 - ေနထုိင၍်ေကာငး်ေသာ မိြပများှင့် စိမး်လန်းေသာ အာဆယံီြဖစ်ေရးအတွက် ေရရည်ှ တည်တံ့၍ 

လက်လှမး်မေီသာ အေြခခအံေဆာက်အဦး စနစ်များရရှိရန် မိြပစီမကိံန်းများှင့် စီမခံန်ခွဲမများ အားလုံးတွင် 

မဝူါဒများ၊ မဟာဗျဟာေြမာက်ပးူေပါငး်ေဆာငရ်�က်မများ၊ သက်ဆိုငရ်ာ ကများှင့် ညိိငး် ေဆာငရ်�က်မများ၊ 

ေဆာငရ်�က်လျက် မသန်စွမး်သူများအတက်ွ အားလုံး အသုံး ြပုိငေ်သာ ဒီဇိုငး်သေဘာတရားများကုိ ထည့်သွငး်ပါ။ 

ASCC 18 - ရာသီဥတ ု ေြပာငး်လဲမအတက်ွ ြပည့်စုံ၍ ကျိးေကာငး်ညီတွေ်သာ တုန်ြပန်မများ ေဖာ်ထုတြ်ခငး်၊ 

ဖန်လုံအမိ ်ဓာတေ်ငွစစ်တမး်ြပစုြခငး်ှင့် ထိခိုက်ခရံုိငေ်ြခ အကဲြဖတြ်ခငး်များ ေဆာငရ်�က်ရာတငွ ်ရပရ်�ာလူထုများ၊ 

ရည်မန်ှးချက်တသူည့် အပုစု်များ၊ အထူးသြဖင့် မသန်စွမး်များ ပးူေပါငး် ပါဝငမ်ကုိ ြမင့်တငပ်ါ။ 

ASCC 19 - ရာသီဥတေုြပာငး်လဲြခငး်ေကာင့် ြဖစ်ေပေသာ အ�ရာယ် စီမခံန်ခွဲြခငး်ှင့် ဖန်လုံအမိ ် ဓာတေ်ငွ 

ထုတလ်တမ် ေလျာ့ချြခငး်၊ စိတခ်ျရေသာ စွန်ပစ်ပစည်းစီမခံန်ခွဲြခငး်ှင့် စွမး်အငကုိ် အကျိးအရှိဆံုး 

အသုံးချြခငး်တိုတငွ ် လူအခငွ့်အေရးှင့် မသန်စွမး်တို၏ အခငွ့်အေရးများ ကာကွယ်ြခငး် တိုကုိ အဓိကထား 

ေဆာငရ်�က်ရန် အာဆယံီအဖွဲဝငုိ်ငင်မံျား၊ ကအလုိက် အဖွဲအစည်းများ၊ ပဂုလိက ကမ ှ လူများှင့် 

ရပရ်�ာလူထုတိုကုိ အားေပးပါ။ 

ဃ။ ခုိံငရ်ညရိှ်ေသာ ASCC 20 - အမျိးသားအဆင့်ှင့် ေဒသဆိုငရ်ာ သဘာဝေဘးအ�ရာယ် စီမခံန်ခွဲမ ဥပေဒ များ၊ မဝူါဒများ၊ 

စီမခံျက်များ၊ အစီအစဉမ်ျားသည် မသန်စွမး်သူများအတက်ွ ပိုမို၍ ကုိက်ညီေစရန်၊ သဘာဝ ေဘးအ�ရာယ်များကုိ 

ကိတငခ်န်မန်ှး၊ တနု်ြပန်၊ ကုိငတ်ယ်ွေြဖရငှး်၍ သဘာဝေဘးအ�ရာယ်များှင့် လုိက်ေလျာညီေထွ ြဖစ်ေအာင် 

ေဆာငရ်�က်ြခငး်ြဖင့် သဘာဝေဘးအ�ရာယ် ခံုိငရ်ည်ရှိေသာ ပတဝ်န်းကျင ်တစ်ခြုဖစ်ေစရန်၊ အစမြှပန်လည်၍ ပိုမို 

ေကာငး်မန်ွေအာင ် တည်ေဆာက်ရန်ှင့် ပိုမိုြမန်ဆန်၍ စမတ်ကျေသာ အာဆယံီအဖွဲဝင ် ုိငင်မံျား ြဖစ်ေစရန် 

ုိငင်တံကာှင့် ေဒသဆိုငရ်ာ သဘာဝေဘး အ�ရာယ်ေလျာ့ချေရးှင့်ခုိံငေ်ရးရှိေရးမေူဘာငမ်ျားှင့်ကုိက်ညီေအာင် 

ေဆာငရ်�က်ပါ။ 

ASCC 21 - မသန်စွမး်သူများကုိယ်တိုငပ်ါဝငုိ်ငသ်ည့် အ�ရာယ်အကဲြဖတမ်များ၊ အေရးေပ တနု်ြပန်ေရး 

အစီအစဉမ်ျား၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးအစီအစဉမ်ျားပါဝငေ်သာ သဘာဝ ေဘးအ�ရာယ် 

ခုိံငရ်ည်ရှိရန် အစီအစဉမ်ျားြပလုပပ်ါ။ အရငး်အြမစ်များခွဲေဝပါ။ ၎ငး်တိုတငွ ် မသန်စွမး်များ အထူးသြဖင့် 

ကေလးသူငယ်များ၊ အမျိးသမးီများ၊ လူငယ်များှင့် သက်ကီးရ�ယ်အိုများ တက်ကွစွာ ပါဝငေ်အာင် ေဆာငရ်�က်ပါ။ 

ASCC 22 - မသန်စွမး်များပးူေပါငး်ပါဝငေ်သာ သဘာဝေဘးအ�ရာယ် ဆိုငရ်ာစီမခံန်ခွဲမ အစီအစဉမ်ျား၊ 

စီမကိံန်းများှင့် လုပင်န်းစဉမ်ျား ေဆာငရ်�က် ရာတငွ ် ေကာငး်မန်ွေသာ ေဆာငရ်�က်မများှင့် သငခ်န်းစာများကုိ 

ြပန်လည် မေဝြခငး်ြဖင့် ၎ငး်တိုထက် ပိုမိုေကာငး်မန်ွေအာင်ေဆာငရ်�က်ရန် ှင့် နည်းလမး်သစ်များ တထွီငုိ်ငရ်န် 

ြပန်လည်မေဝြခငး်ကုိ ြမင့်တငပ်ါ။ ေဒသတငွး်၊ ုိငင်ေံတာ်အဆင့်ှင့် ရပရ်�ာလူထုမ ှ အေရးေပတနု်ြပန်မ 
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ေဆာငရ်�က်သူများှင့် ေရးှဦးတနု်ြပန်ေဆာငရ်�က်သူများ ကုိ သငတ်န်းများှင့် စွမး်ရည်ြမင့်တငေ်ရး လုပင်န်းများ 

ေပးပါ။ 

ASCC 23 - အေရးေပအေြခအေနတငွ ် မသန်စွမး်သူများအသုံးြပုိငသ်ည့် ံုးများ၊ ပစည်းကိရယိာများ၊ 

စက်ပစည်းများှင့် သင့်ေလျာ်ေသာ အရငး်အြမစ်များ ုိငင်ေံတာ်အဆင့်၊ ေဒသဆိုငရ်ာအဆင့်၊ ရပရ်�ာအဆင့်များ 

တငွ ်ရှိေနပါေစ။ 

ASCC 24 - မသန်စွမး်သူများ၏တနု်ြပန်မများအေပအေြခခံ၍ ၎ငး်တိုအတက်ွ ဂဏုသိ်ကာကုိ ေလးစား၍ ၎ငး်တို၏ 

လုံ�ခံေရးကုိ ေရးှေသာ လုပင်န်းစဉမ်ျား ေဖာ်ထုတပ်ါ။ 

င။ တက်ကေွသာ ASCC 25 - ပိငဆ်ိုငမ်ရှိေသာ၊ တထွီငဖ်န်တးီမရှိေသာ၊ တက်ကွေသာ စီးပာွးေရး အေြခအေနများတငွ် 

ဥပေဒမဝူါဒများ၊ ေဈးကွက်ကုိ န�းလည်ြခငး်၊ ဝယ်ြခမး်ေရးှင့် ြဖန်ြဖးေရးှင့် နည်းပညာဆိုငရ်ာ သငတ်န်းများတွင် 

အားလုံးပါဝငေ်ရးကုိြမင့်တငပ်ါ။ 

ASCC 26 - ေငေွရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများှင့်လူစွမး်အားအရငး်အြမစ်ဌာနမ ှ ဝန်ထမး်များကုိ မသန်စွမး်သူများ 

အခငွ့်အေရး အသိပညာေပးြခငး်လုပင်န်းများ ေဆာငရ်�က်ရာတငွမ်တကဲွူြပားြခငး်၊ တန်းတညီူမဆိုငရ်ာသငတ်န်း၊ 

ပးူေပါငး်ပါဝငြ်ခငး်၊ ဒဏရ်ာများမြဖစ်ေပေစြခငး်၊ သတိမထားမဘဲိ ဘက်လုိက်ြခငး်၊ မသန်စွမး်သူများကုိ 

ခွဲြခားဆက်ဆြံခငး်တိုကုိ အဓိကဦးတည်ပစ်မတှထ်ား ေဆာင် ရ�က်ပါ။ 

ASCC 27 - မသန်စွမး်များအတက်ွ စတငတ်ည်ေထာငစ် MSMEများအတက်ွ အ ချက်အလက်များ အပါအဝင် 

အေရးကီးေသာ ရန်ပံုေငအွချက်အလက်များ၊ လုပင်န်းရငှ်ချတိဆ်က်ြခငး်၊ လက်လှမး်မှီေသာ ေငေွရးေကးေရး 

ဝန်ေဆာငမ်များှင့် စီးပာွးေရးဆိုငရ်ာ အေပးအယူကိစရပမ်ျား ေဆာငရ်�က်ုိငသ်ည့် နည်းလမး်များကုိ 

တစ်ေနရာတည်းတငွ ်ေဆာငရ်�က်ေပးုိငေ်သာ လုပင်န်းရငှဌ်ာနများ ြဖစ်လာေစေရး ြမင့်တငပ်ါ။ 

 

 

၁  သကေ်ရာကမ် ြမင့်မားေသာ ကျန်းမာေရးမဝူါဒများတငွ ် လူမေရးအဆံုးအြဖတေ်ပးေသာစဉ်းစားချကမ်ျား၊ လူမေရးှင့် 

စီးပာွးေရး မညမီမများကို ေကျာလ်ားြခငး်ှင့် မေကာငး်ေသာ ကျန်းမာေရးရလဒ်များအေပ အေရးကးီေသာ အခန်းမ ှ

ပါဝငသ်ည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျငဆ်ိုငရ်ာ ေဘးအ�ရာယ် ကစိရပမ်ျား ပါဝငသ်ည။် 

၂  လူအခငွ့်အေရးကို အဓကိကျင့်သုံးြခငး်သည ် ပးူေပါငး်ပါဝငြ်ခငး်၊ခွဲြခားဆကဆ်မံမလုပြ်ခငး်၊သာတညူမီြဖစ်ြခငး်ှင့် 

လကလှ်မး်မြီခငး်ကဲ့သုိေသာလူအခငွ့်အေရးအေြခခမံမူျားကိုထည့်သွငး်ေပါငး်စပသ်ည့် လုပင်န်းစဉ်ြဖစ်သည။် ဤ စာတမး် 

တွင ်ရည်န်းေသာလူအခငွ့်အေရးကို အဓကိကျင့်သုံးြခငး်အတကွအ်ေသးစိတအ်ချကအ်လကမ်ျားကို ထပမ် ံရှာေဖပွါ။ 

 

 

အာဆယံီစီးပာွးေရး 

လူအသုိငး်အဝိုငး် (AEC) 

အစီအစဉ် ၂၀၂၅ 

အဓကိေဆာငရ်�ကမ်ည့်အချကမ်ျား 

က။ ြမင့်မားစွာ 

ေပါငး်စညး်ထားသည့် 

စီးပာွးေရး 

AEC (1) – CRPD သေဘာထားှင့် အညီြဖစ်ေစရန်ှင့် အလုပအ်ကုိငှ်င့် စီးပာွးေရး အဟန်အတားများကုိ 

ဖယ်ရာှးရန် မသန်စွမး်သူများ၏ကုိယ်စားြပပါဝငေ်ရးကုိြမင့်တင်ပးီ မသန်စွမး်သူများကုိ ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရာှက်ေပးသည့် မဝူါဒများကုိ ေရးဆွဲပါ။ မသန်စွမး်သူများ သုိမဟုတ ် သာမာန်လူများက လုပကုိ်င် 

ေဆာငရ်�က်လျက်ရှိသည့် လူမေရးလုပင်န်းများ၊ သမဝါယမအသငး်အဖွဲများ၊ ပံုမန်ှစီးပာွးေရးလုပင်န်းများ ှင့် 

အန်ွလုိငး်မ ှအေရာငး်အဝယ်လုပြ်ခငး်များ အပါအဝင ် စွန်ဦးတထွီငလု်ပ်ငန်းများှင့် စီးပာွးေရး လုပင်န်းများအတွက် 

မသန်စွမး်သူများပါဝငကုိ်ယ်စားြပသည့် ဝန်းကျငတ်စ်ခကုို အားေပးတိုက်တန်ွးပါ။ 

AEC (2) - ဝန်ေဆာငမ်များ၊ ဘာေရးဝန်ေဆာင်မများှင့် ကမး်ကျငသ်ည့်လုပသ်ားှင့် စီးပာွးေရး 

လုပကုိ်ငသူ်များ၏ ေြပာငး်ေရ�မများ လွယ်ကူ ေချာေမွေစြခငး်၌  ပိုမို၍ အားလုံးပါဝင် ကုိယ်စားြပေသာ၊ 

အားလုံးသွားလာုိင်ပးီ လွတလ်ပသ်ည့်ေရာငး်ဝယ်ေဖာက်ကားမကုိ လွယ်ကူေချာေမွေစြခငး်အားြဖင့် အာဆယံီ 

အဖွဲဝငုိ်ငင်မံျားအားလုံး၌ စားသုံးသူများ၊ ေရာငး်ဝယ်သူများှင့် စွန်ဦးတထွီငလု်ပင်န်းရငှမ်ျား အြဖစ် 

မသန်စွမး်သူများ အတက်ွ တန်းတညီူမ အခငွ့်အေရး ရရှိေစေသာ ေဈးကွက်ကုိ ြမင့်တငေ်ပးပါ။ 
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AEC (3) - အားလုံးအသုံးြပုိငေ်သာ ဘာေရးအဖွဲအစည်းများ၊ အသုံးအေဆာငမ်ျားှင့် အားလုံး အတက်ွ 

စီစဉဖ်န်တးီထားေသာဘဏမ်ျား၊ ေအတအီမမ်ျား၊ ဘဏ်ထုတေ်ငေွကးများ၊ ခရက်ဒစ်ှင့် ဒက်ဘစ်ကဒ်များ၊ 

ဘဏလု်ပင်န်းဆိုငရ်ာ၊ မိုဘုိငး်ေဆာ့ဝဲများှင့် ဝက်ဆိုဒ်များက့ဲသုိေသာ စီးပာွးေရး ေငေွပးေငယူွကိစများ ေဆာင် 

ရ�က်ရြခငး်များ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့်ဘာေရးအသိအြမင ် ှင့်စားသုံးသူ ကာကွယ် ေစာင့်ေရာှက်ေရး 

ြမင့်တငြ်ခငး်များကုိ အားေပးတိုက်တန်ွးြခငး်အားြဖင့် ဘာေရးတငွ ် အားလုံး ပါဝငကုိ်ယ်စားြပေရးကုိ ပိုမို 

ေကာငး်မန်ွေအာငေ်ဆာငရ်�က်ပါ။ 

AEC (4) - အေသးစားှင့် အလတစ်ား စီးပာွးေရးလုပင်န်းများကုိစတငုိ်ငေ်ရး၊ မသန်စွမး် စွန်ဦးတထွီင် 

လုပင်န်းရငှမ်ျားှင့် ၎ငး်တို၏မသိားစုဝငမ်ျားအတက်ွ အဆက် အသွယ်များှင့် ေငေွကးရငး်ြမစ် သတငး် 

အချက်အလက်များ ေပးရန် မသန်စွမး်သူများအတက်ွ တစ်ေနရာထဲတငွ ် ရရှိေစုိငသ်ည့် စီးပာွးေရး ဌာနများကုိ 

အားေပး ြမင့်တငပ်ါ 

ခ။ ပိငဆ်ိုငမ်ရိှေသာ 

တီထွင�်ကဆံမရိှေသာ၊ 

စိတ်အားထကသ်န်ေသာ

အာဆယံီ 

AEC(5) - အားလုံးပါဝငေ်စေသာ စားသုံးသူကာကွယ်ေရး ဥပေဒေရးဆွဲြခငး်ကုိ လုပေ်ဆာငြ်ခငး်၊ ဥပေဒအကျိး 

သက်ေရာက်ေစြခင်းှင့် ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခငး်များ ြပြခငး်ှင့် အားလုံး သိရှိုိငေ်သာ အြငငး်ပာွးမ ေြဖရငှး်သည့် 

စနစ်များအပါအဝင် မတရားမကုိအေလျာ်ေပးသည့်စနစ်များ ရရှိေစြခငး် အားြဖင့် မသန်စွမး်သူများအပါအဝင် 

စားသုံးသူများအားလုံးကုိ အကျံးဝငသ်ည့် အာဆယံီစားသုံးသူ ကာကွယ် ေစာင့်ေရာှက်ေရး မေူဘာင်ကုိ ြမင့်တငေ်ရး 

အတက်ွ လုပကုိ်ငေ်ဆာငရ်�က်ပါ။ 

AEC (6) - မသန်စွမး်သူများ၏ ာဏပစည်းမပူိုငခ်ငွ့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရာှက်မကုိ တိုးြမင့်ေဆာငရ်�က်ပါ။ 

AEC (7) -  အာဆယံီ အဖွဲဝငုိ်ငင်မံျားအား အြမငအ်ာံုမသန်စွမး်သူများ သုိမဟုတ ် ပံုိှပစ်ာေပများကုိ 

မဖတ်ုိငသူ်များအတက်ွ ထုတေ်ဝထားသည့် စာေပများကုိ ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ဖတ်ေစုိငရ်န်စာချပကုိ် 

လက်မတှထုိ်းေရး အားေပးတိုက်တန်ွးြခင်းအားြဖင့် မသန်စွမး်သူများအတက်ွ မပူိုငခ်ငွ့်ြဖင့် ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရာှက်ထားသည့် စာအပုစ်ာတမး်များကုိ အသုံးြပခငွ့်ှင့် ဖတ်ေလ့လာခငွ့်တိုကုိ ြမင့်တငပ်ါ။ 

AEC (8) -  သုေတသနှင့် ဖွံဖိးေရးလုပင်န်းများ၌ အားလုံးအသုံးြပုိငေ်သာ နည်းပညာများ အသုံးြပမကုိ 

အားေပးတိုက်တန်ွးြခငး်ှင့် မသန်စွမး်သူများ က့ဲသုိေသာ အားလုံးအသုံးြပုိငသ်ည့် ဤနည်းပညာများကုိ 

အသုံးချသူများအား စဉဆ်က်မြပတ ်ထိေတွြခငး်အားြဖင့် ဖန်တးီမှင့် အသုံးချမ အကား အြမငပ်ိုမိုရငှသ်န်ေစေသာ 

ေရ�ေြပာငး်ုိင၍် ထက်ြမက်ပးီ ဖန်တးီမေကာငး်ေသာ လူစွမး်အား အရငး်အြမစ်များအတွက် ကူညီပံ့ပိုးမစနစ်ှင့် 

အားေပးသည့် ဝန်းကျငတ်ိုကုိ ဆက်လက် တိုးတက် ေကာငး်မန်ွေအာင ်လုပေ်ဆာငပ်ါ။ 

AEC (9) - အားလုံးပါဝငေ်စုိငရ်န် လုပေ်ဆာငလ်ျက်ရှိသည့် တည်ေဆာက်ပးီစီးသည့် ဝန်းကျငတ်စ်ခ၌ု ၎ငး်တို၏ 

ကုန်ထုတလု်ပမ် ြမင့်တက်ေစရန် မသန်စွမး်သူများှင့် အသက်ကီးရင့်သူများ အသုံးြပသည့် အေထာက်အကူ 

ပစည်းများှင့် နည်းပညာများေရာငး်ချရာတငွ ် သင့်ေလျာ်သည့်အခန်ွကင်းလွတခ်ငွ့်များ အားေပး တိုက်တန်ွးြခင်း 

အားြဖင့် ေဒသအတငွး်ရှိ အားလုံးပိုမို ပါဝငုိ်ငေ်သာ  စီးပာွးေရး တစ်ရပကုိ်  အားေပးြမင့်တငပ်ါ။ 

AEC (10)  - အကျိးရှိပးီ ပတဝ်န်းကျငထိ်ခိုက်မ နည်းပါးကာ မသန်စွမး်သူများ၏ သွားလာလပရ်ာှးမကုိ 

ြမင့်တငေ်ပးုိငေ်သာ နည်းပညာများ တပဆ်ငြ်ခငး်ှင့် အသုံးချြခငး်တိုကုိ အားေပးတိုက်တန်ွးပါ။ 

ဂ။ပိုမိုေကာငး်မန်ွေသာ 

ချတ်ိဆကမ်ှင့် 

ကအလုိက် 

ပးူေပါငး်ေဆာငရ်�ကမ် 

AEC (11) - အာဆယံီ၏ ပိငဆ်ိုငမ်ကုိ ပိုမိုအားေကာငး်ေစရန်၊ ကုန်းလမး်ှင့် ရထားပိုေဆာငေ်ရး၊ ေလေကာငး် 

ပိုေဆာငေ်ရး၊ ေရေကာငး်ပိုေဆာငေ်ရးှင့် ပိုေဆာငေ်ရး အဆငေ်ြပ ေချာေမွမ နယ်ပယ်များ၌ ေဒသတငွး်ရှိ 

အားလုံးပါဝငေ်သာ ကီးထွား ဖွံဖိးတိုးတက်မကုိ အားေပးြမင့်တငရ်န်ှင့် အာဆယံီေဒသ၏ ေရရည်ှဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးအတက်ွ အေရးပါသည့်ကတစ်ရပြ်ဖစ်သည်ှင့်အညီ ေရရည်ှခိုငမ်ာသည့်ပိုေဆာငေ်ရးကုိ ကသစ် 

အေလးထားေဆာငရ်�က်မ တစ်ခအုြဖစ် လက်ခေံဆာငရ်�က်ရန် ပိုမိုကီးမားကျယ်ြပန်သည့် ချတိဆ်က်မ၊ ထိေရာက် 

အကျိးများမ၊ ေပါငး်စည်းမ၊ ေဘးကင်း လုံ�ခံေရးှင့် ေရရည်ှတည်တံ့မတိုကုိေရးှလျက် အာဆယံီရှိ အားလုံး 

သွားလာ အသုံးြပုိငေ်သာ ပိုေဆာငေ်ရး ကုိ အားေပး တိုက်တန်ွးပါ။ 

AEC (12) - မိေနမသန်စွမး်သူများ သွားလာုိငေ်သာ အားလုံးပါဝငေ်စသည့် အေြခခအံေဆာက်အအုံှင့် 

နည်းပညာများပါဝငသ်ည့် စမတ်မိေတာ်စီမကိံန်းများ ကုိြမင့်တငေ်ဆာငရ်�က်ပါ။ 

AEC (13) - မသန်စွမး်သူများအတက်ွ ပိုမိုအသုံးြပခငွ့်ှင့် အသုံးချုိငမ်တိုကုိ ြမင့်တငြ်ခငး်၊ ေဆာ့ဝဲ ေရးသူများှင့် 

အသုံးြပသူများအား ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာ ပိုမိုလုပကုိ်ငအ်သုံးချုိင်ပးီ အာဆယံီြပည်သူများှင့် ဆက်စပ် 
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ပတသ်က်သူများကုိ ပိုမိုချတိဆ်က်ုိငေ်စရန် ဒစ်ဂျစ်တယ် ကမး်ကျငမ်များ ြမင့်တငေ်ပးြခငး်ြဖင့် အားလုံး 

ပါဝငေ်စေသာ ICT နည်းပညာရပကုိ် အားေပး တိုက်တန်ွးပါ။ 

AEC(14) - မသန်စွမး်စားသုံးသူများှင့် လုပင်န်းရငှမ်ျားှင့် စပလ်ျဉး်ေသာ အခငွ့်အေရးများှင့် ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရာှက်ေရး ဥပေဒများအပါအဝင် စားသုံးသူအခငွ့်အေရးများှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ဥပေဒများကုိ 

လုိက်ဖက်ေစြခင်း၊ နည်းပညာအသုံးြပမ ပိုမိုေကာငး်မန်ွေစြခငး်အားြဖင့် အားလုံး ဝငေ်ရာက်သိရှိုိငေ်သာ 

အန်ွလုိငး်အြငငး်ပာွးမ ေြဖရငှး်ချက်များှင့် အြခားနည်းလမး်များြဖင့်  အြငငး်ပာွးမ ေြဖရငှး်ချက်များအတက်ွ 

ဥပေဒမေူဘာငမ်ျားကုိ လုိက်ဖက်ေစြခငး်ှင့် အားလုံးအတက်ွ အသုံးြပုိငေ်သာ၊ အြပန်အလှန်အသိအမတှ် 

ြပထားေသာ၊ ေဘးကငး် လုံ�ခံေသာ၊ စိတခ်ျရေသာ၊ အသုံးြပခငွ့်ရှိပးီ အသုံးြပသူအလွယ်တကူသုံးစဲွုိငေ်သာ 

အလီက်ထရ�န်းနစ်စနစ်ြဖင့် အသုံးြပသူကုိ သိရှိ စစ်ေဆးေပးသည် (အလီက်ထရ�န်းနစ် လက်မတှ)် အစီအစဉမ်ျား 

အသုံးြပမကုိ အားေပး တိုက်တွန်းြခငး် အားြဖင့် ပိုမိုခိုငမ်ာသည့် အန်ွလုိငး်မ ှ တဆင့် ကုန်သွယ်ေရး 

ပးူေပါငး်ေဆာငရ်�က်မြဖင့်  အားလုံး ပါဝငသ်ည့် ေဒသဆိုငရ်ာစီးပာွးေရး ပးူေပါငး်ေဆာငရ်�က်မကုိ ပိုမိုအားေပး 

တိုက်တန်ွးပါ။ 

AEC (15)  - မသန်စွမး်လယ်သမားများအား လယ်ယာစုိက်ပျိးေရးအတက်ွ အေထာက်အကူြပ နည်းပညာများ၊ 

ကျယ်ြပန်သည့်အများြပည်သူပိုေဆာငဆ်က်သွယ် ေရး ဖွံဖိးတိုးတက်ေစြခငး် ှင့် စရတိ် သက်သာပးီ အားလုံး 

အသုံးြပုိငေ်သာ စားေသာက်ကုန်ြဖန်ေဝသည့်စနစ်များ၊ ပံ့ပိုးေပးြခငး်များ အပါ အဝင် နည်းပညာ အသစ်များ 

အသုံးချမတငွ ် သငတ်န်းေပးြခငး်စသည်တိုက့ဲသုိေသာ မဟာဗျဟာေြမာက် ကိးပမး်ေဆာငရ်�က်ချက်များမှ 

တစ်ဆင့် မသန်စွမး်ကုန်ထုတ ် လုပသူ်များှင့် စားသုံးသူများအား အားေပးြမင့်တငြ်ခငး်အားြဖင့် ေဒသတငွး်ရှိ 

အစားအစာ ဖလုံူမှင့်  အစားအစာနယ်ေြမ သွားေရာက် အသုံးြပုိငမ်တို ကုိ  အားေပး ြမင့်တငပ်ါ။ 

AEC (16) -  အာဆယံီေဒသကီး၌အားလုံးသွားလာုိငေ်သာ ပိုေဆာငေ်ရး၊ ဆက်သွယ်ေရးှင့် အေြခခံ 

အေဆာက်အအံုတိုမ ှ တစ်ဆင့် တာဝန်ခေံသာ၊ ေရရည်ှတည်တံ့၍ အားလုံးလုပကုိ်ငုိ်ငေ်သာ ခရးီသွား လုပင်န်း 

ဖွံဖိးတိုးတက်မကုိ ြမင့်တငေ်ဆာငရ်�က်ပါ။ ေဒသခရံပရ်�ာလူထုများ၏ညိိငး်ေဆာငရ်�က်မှင့် စွမး်ေဆာငရ်ည် တိုကုိ 

သက်ဆိုငရ်ာ ဝန်ေဆာငမ်များအား အသုံးြပခငွ့် လုိက်ေလျာေပးြခငး်ြဖင့် ပိုမို ခိုငမ်ာေစရန် ေဆာငရ်�က်ပါ။ 

AEC(17) - အားလုံးအသုံးြပခငွ့်ရှိပးီ စရတိစ်ကသက်သာသည့် အရည်အေသွးေကာငး်မန်ွေသာ ကျန်းမာေရး 

ဝန်ေဆာငမ်၊ ထုတကု်န်ပစည်းများှင့် ဝန်ေဆာငမ်များရရှိေစရန်ပံ့ပိုးေပးမည့် ခိုငမ်ာကျယ်ြပန်ေသာ ကျန်းမာေရး 

ဝန်ေဆာငမ်လုပင်န်းတစ်ခ ု ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန် ြမင့်တငေ်ဆာငရ်�က်ပါ။ မတှပ်ံုတငေ်ရးလုပင်န်းစဉှ်င့် အာဟာရ 

အမည်တပြ်ခငး်များကုိ အြမငအ်ာံုမေကာငး်သူ သုိမဟုတ် မျက်မြမငမ်ျား အပါအဝင ် အားလုံးပါဝငုိ်ငေ်စရန် 

ြမင့်တင ် ေဆာငရ်�က်ပါ။ ေဒသကီးအတငွး်ရှိ မသန် စွမး်သူများ ှင့် အသက်အရ�ယ်ကီးရင့်သူများအတက်ွ 

တစ်ကုိယ်ေရ ေစာင့်ေရာှက်ကူညီေပးသူများ အပါအဝင် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ကမး်ကျင်ပညာရငှမ်ျား၏ 

သွားလာလပရ်ာှးုိငမ်ကုိ လွယ်ကူ ေချာေမွေစရန် အားေပးြမင့်တငပ်ါ။ 

AEC (18) - မသန်စွမး်အမျိးသမးီများှင့် လူငယ်များအား သိပံနည်းပညာှင့် တထွီင�်ကံဆမ တိုတငွ ် ထိေတွ 

အသုံးချမ ပိုမိုြမင့်တငေ်ပးမည့် စနစ်များကုိ ကူညီပံ့ပိုး၍ ဆွဲေဆာငသ်ည့်စနစ်များကုိ ြမင့်တင ်ေဆာငရ်�က်ပါ။ 

ဃ။ အားလုံးပါဝငက်ာ 

လူသားအားလုံးကိုယ်

စား ြပေသာ အာဆယံီ 

AEC (19) - ေပါငး်စည်းထားေသာ လူမတာဝန်ယူမကုိ ေလ့ကျင့်မည့် ပေူပါငး်ေဆာငရ်�က်မ ကုိ အားေပး ြမင့်တင၍် 

စီးပာွးေရးှင့် လူအခငွ့်အေရးဆိုငရ်ာ ကုလသမဂလမး်န် အေြခခ ံ သေဘာတရားများ ကုိ ြဖည့်ဆည်းေပးေသာ 

မသန်စွမး်သူများကုိယ်စားြပပါဝငသ်ည့် ကနဦးလုပင်န်းများ ေရးဆွဲြခငး်ှင့် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငြ်ခငး်များ 

အပါအဝင ်ေရရည်ှတည်တံ့သည့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကုိ ြမင့်တင ်ေဆာငရ်�က်ပါ။ 

AEC (20)  - အေရးပါေသာ ဦးတည်ရာအလားအလာများကုိ န�းလည်သေဘာေပါက်ြခငး်ြဖင့် အလားအလာရှိေသာ 

နည်းပညာှင့် တထွီင�်ကံဆမတိုကုိ အေကာငး်ဆံုးအသုံးချြခငး်ှင့် လုပင်န်း ဆိုငရ်ာ ပညာေရးှင့် စွမး်ေဆာငရ်ည် 

ြမင့်တငြ်ခငး်အစီအစဉမ်ျား အားေပးြမင့်တငြ်ခငး်အားြဖင့် မသန်စွမး်သူများအတက်ွ  အေသးစားှင့် အလတစ်ား 

ကုန်ထုတလု်ပမ်ှင့် ပါဝငေ်ဆာင် ရ�က်မတိုကုိ အားေပး ြမင့်တငပ်ါ။ 

AEC (21) - မသန်စွမး်သူများအား စီးပာွးေရးလုပင်န်း စတငုိ်ငေ်စရန် မသန်စွမး်သူများ၏ စီးပာွးေရး အေြခအေနကုိ 

တံုြပန်ကူညီသည့် ဘာေရး ရငး်ြမစ်အမျိးမျိးကုိ သိရှိအသုံးြပခငွ့်များေပးြခငး်ှင့် ခငွ့်ြပချက် လုိငစ်ငမ်ျား ရရှိေရး၌ 

အဆငေ်ြပေစရန်အကူအညီများေပးပါ။ 
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AEC (22) - မသန်စွမး်သူများ အသုံးြပခငွ့်ရှိေသာ အာဆီယံအေသးစားှင့် အလတစ်ား အွန်လုိငး် အကယ်ဒမီ 

ေကျာငး်မ ှတစ်ဆင့် လုပင်န်းရငှမ်ျားအတက်ွ ပိုမိုအေထာက်အကူြဖစ်ေစေသာ ဝန်းကျငတ်စ်ခုကုိ တည်ေဆာက်ြခင်း 

ြဖင့်   မသန်စွမး်သူများ၏ စီးပာွးေရးလုပင်န်းှင့် လူသား အရငး်အြမစ် ဖွံဖိး တိုးတက်ေရးတိုကုိ အားေပး 

တိုက်တန်ွးပါ။ 

AEC (23) - မသန်စွမး်လုပင်န်းရငှမ်ျားကုိ ထိခိုက်သည့် ကိစရပမ်ျား အပါအဝင ်တိကျသည့် ြပဿန�ရပမ်ျားတငွ် 

ထိေတွေစရန် အစုအဖွဲလုိက်အုပစု်များကုိ အစပျိးရာ၌ ပဂုလိကက အပုစု်များ ကုိ အားေပးြမင့်တင၍် ကူညီ 

ပံ့ပိုးေပးပါ။ 

AEC (24) - ကီးပာွးတိုးတက်ေရးှင့် အလုပအ်ကုိငအ်တွက် အားလုံးပါဝငေ်သာ စီးပာွးေရး အခငွ့်အလမး်များ 

ဖန်တးီေပးြခငး်ှင့် မသန်စွမး်သူများ၏ ဘာေရး ဝန်ေဆာငမ်များရရှိရန် အားေပး တိုက်တွန်း၍ ကူညီပံ့ပိုးပါ။ 

 


