
ျ္မန္မာ့စီးပမီးေမီရးကမတမနန္္ူမႈရးေမီွးေရမရနွရ္ျး ကမမ 

္သမန့ ပ္ နီ သ္္ မမီွအပြနာွးေမီရရြနာ ့စီ းပမီးေမီးႈိုိုြနမမ လိုိုးနးေးမြန္ ူ္ မမီ 

္ႈကနးရနျအြနီ  

၂၀၁၄အိုိုမ န့ကပြနရိုိုကနျးမနအခာသသနာ သမနးေအ ြန့မမြနီ ွ စ့မြနအံ့မွမ ျ္မန္မရႈိုိုြနြံမရႈ လ္ဥစီးေမ 
၅၁သမနီကပြန ၄.၆မမအႈိုိုြနရူမနီသသန ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီျ န့သသနည္။ 1 ၅၃မမအႈိုိုြနရူမနီ ရ္မ းေရမမြနီသႈိုိုုု႔ 
ကရနးေမမရနရႈိုိုြန္ူ ္မရႈးေးည္။ ဘပခုု႔မမႈရသသနာမမအႈိုိုြနရူမနီ ရ္မ ၂မမအႈိုိုြနရူမနီးေွမရနကပြနမႈရသသနည္။ 
2၁၅မမအႈိုိုြနရူမနီအမနုု႔သမ ွသရနးေ ပ္ီတ န္ီးေရမမြနီလိုိုးနြမနီ္မမီကပြန တြနးေမမရနလိုိုးနရႈိုိုြနရႈိုိုြနျးစီ 
ရမမနီ္မးေမီွးေရမရနွးံာ္မမီရႈိုို ၁၀မမအႈိုိုြနရူမနီးေွမရနသမ လရနလရ န္ီ ရ္စသသနည္။3 

္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ ွဓႈရမြနးႈိုိုြနးေမမသသနာ ႈ့မနးေအခ္ူ္မမီ ရ္မ းသမးေမီွမီ လရနလရ န္ီ္ ရ္စျအြနီ၊ 
းသမးေမီ ွမသနွးေသပီ  မႈ န္ား ီျအြနီ၊ ွလိုိုးနွရႈိုိုြနမရမးေ ပမမကပြန ပ့ န္ီးေးမြနမသန္ျးသနာတျအြနီရရြနာ 
နံိုို ရသန္ူ္မႈရျအြနီ၊ သကြနီွအမရနွလရန္မမီ ္မမႈရျအြနီ၊ မသနီးသမွးေရမရနွးံာရရြနာ 
သနနန္းႈိုိုုု႔းေးမြနးေမီ၊ ွလိုိုးနမရြန္မမီရရြနာ လိုိုးနးေ မနရႈိုိုြန ရန္မမီား၏ ွးမရနသးေဘမးေးမြနးေသမ 
ႈ့ကနရမီ္မမီ၊ လိုိုးနြမနီကမမ ွးေးမရနွဥစီ္မမီသိုိုႈုု႔ လရနလရ န္ီ္ ရ္စျအြနီ ရရြနာ ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီွကပရန 
သြနကမနီွးေရမရနွးံာ္မမီရရြနာ ပ့ န္ီးေးမြနမသနျ ရ္ြနာသြနကမနီ္မမီ္မႈရျအြနီကႈိုိုုု႔ျ န့သသနည္။ 

ျ္မန္မရႈိုိုြနြံသသန ၂၀၁၁ အိုိုမ န့ကပြန ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီွအပြနာွးေမီ့မအမ းနကပြန လရန ရ္ကနးေမီရိုိုႈီအခာသသနည္။ 
၂၀၁၅အိုိုမ န့၊ ဇပမနလကပြန ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီား၏ွအပြနာွးေမီ ဥးးေဒရႈို ျးကမမနီအခာသသနည္။ ွအမနီ၁၀ (းိုိုဒန္ 
၃၅ရရြနာ ၃၆) 4၌ ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ ွလိုိုးနွရႈိုိုြနွအပြနာွလ န္ီမမႈရးေမီ ရးး တြနသသနည္။ဥးးေဒကပြန 
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4 းိုဒန္ ၃၅၊ ွ္မႈ ီသမီးေရမန္ကစ သသန 
(ရ) သရနးိုႈြနမမ ျးသနးေရမြန့ိုတမနနရစီကမမ္မမီရရြနာ သႈရရႈြူနီ းစီ ္သမန့ပ္ နီသ္္မမီ ွကပရန ွျအမီသ္္မမီမသနီက္ 
ကမနီက္သစ္ရမ ွလိုးနလိုးနရႈိုြနအပြနာမမရႈးေမ ၊ီ ွလိုးနွရႈိုြနွ အပြနာွလ္နီ္မမီ  မနကစီးေးီးေမီ၊ ွလိုးနအမန႕ရမီမမကပြန အပချအမီ္ူ 
္မရႈးေမီ၊ ွဓ ၼ္ွလိုးန းေ့အႈိုြနီ္ူကမီးစီ ရမရပနနးေမီ၊ ွလိုးနလိုးနရိုႈြနးေသမ့ပ္ နီမသန ွလိုႈရန လိုးနအလ့မရရြနာ 
ွရမႈ ီအံ့ မီအပြနာ္မမီ ကသနးခဥးးေဒရရြနာွသစ မမရႈးေမ ၊ီ သရနးိုႈြနမမ ွလိုးနသ္မီွ ပခ႕ွ့သနီ္မမီကပြန 
း တြနးေးမြနမပရနအပြနာမရႈးေမီ၊ ွသရနးေ္ပီတ္နီးေရမမြနီးသမ္မမီ သြန ရမီအပြနာမမရႈးေမ ၊ီ ရႈိုနနးႈိုြန့စီးပမီးေမီလိုးနြမနီ္မမီ 
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လိုးနရႈိုြနရိုႈြနးေမီ၊ သြနားေလမမနးေသမးေမမမရိုႈြနအြနီ သႈို႕္ဟိုကန ွ့စွ့ဥန္ မမီ းေးမြနမပရနးေးီးေမီ ရရြနာ 
ျးမနလသနရ္းေရမြနးေမီကိုႈ႕ွကပရန ္္တ ဒရရြနာ ့စ္ ံအမရန္မမီ အမ္ရကနွးေရမြနွရသနးေ မနးေးမြနမပရနျအြနီ ရရြနာ 
နရစီ ရးနျအြနီကိုႈ႕ရႈို းေးမြနမပရနမ္သနည္။ 
(အ) သရနးိုႈြနမမ ျးသနးေရမြန့ ို တမနနရစီကမမ္မမီရရြနာ သရႈရူႈြနီ းစီ ္သမန့ပ္ နီသ္္မမီား၏ ွလိုးနွရႈိုြနွအပြနာွလ္နီွကပရန 
ွ့ႈိုီမကမမ၊ ွ့ႈိုီမွ ပခ႕ွ့သနီ္မမီ ရရြနားို့ပုဂၢလႈရွသရနးေ္ပီ္ူ ွရ္ီသြနကမနီးေရမမြနီ္မမီ 
 ပြနာလရ့နသြန ရမီရိုႈြနးေမီွကပရန းေးမြနမပရနးေးီမ္သနည္။ 
(့ပုဂ) းေွမရနး  ွအပမနွအရြနီလပကနအပြနာ၊ သရနသမအပြနာရရြနာ း ၥ့သနီ ္မမီကြနသပြနီအပြနာ မမရႈးေမီွကပရန ကသနးခွအပမနးိုႈြနမမ 
ဥးးေဒ၊ မသနီဥးးေဒ္မမီ လိုးနရံိုီလိုးနမသနီွကႈိုြနီ ကြနျးးေးမြနမပရနမမန သရနးိုႈြနမမ ျးသနးေရမြန့ ိုတမနနရစီကမမ္မမီ၊ 
ကိုႈြနီးေဒသနရစီီ သႈို႕္ဟိုကန ျးသနမနနွ ့ႈိုီမွ ပခ႕္မမီ ရရြနာ သႈရရူႈြနီ းေးမြနမပရနးေးီမ္သန- 
(၁) ္သမန့ ပ္နီသ္္မမီွကပရန ျးသနး္ရ လရွဴဒ မနီးေရမရနးံသသနားေြပးေ ရီရရြနာ း ၥ့သနီ္မမီ ွးေးခ ွအပမနရြနီလပကနအပြနာ္မမီ 
မမရႈးေ့မမန၊ 
(၂) ့စီးပမီးေမီွရမႈ ီွျ္ ကနွကပရန္ဟိုကနဘခ ္သမန့ ပ္ နီသ္္မမီ ွသံိုီျး မမန ျးသနး္ရကြနသပြနီးေသမ 
ွးေရမရနွ ရ္ျး း ၥ့သနီရႈမႈနမ္မမ ၊ီ းေလာရမြနာသြန ရမီးေမီး ၥ့သနီရႈမႈနမ္မမီရရြနာ ျးမနလသနရ္းေရမြနးေမီ း ၥ့သနီ္မမီ 
ကြနသပြနီအပြနာ၊ ွအပမနွ အ ရြနီလပကနအပြနာ္မမီ မမရႈးေ့မမန၊ 
(၃) ္သမန့ ပ္နီသ္္မမီရရြနာ ္သမန့ ပ္နီသ္္မမီ ွသြနီွ ပခ႕္မမီ္ရ ္သမန့ပ္ နီသ္္မမီ ွသံိုီျး မမန ရိုကနလိုးနးေသမ 
ရိုကနရိုမနး ၥ့သနီ္မမီွးေးခ ွအပမနွ အရြနီလပကနအပြနာ မမႈရးေ့မမန၊ 
(၄) ္သမန့ ပ္နီသ္္မမီရႈို ွလိုးနွ ရႈိုြနအမန႕ရမီးေးီးေသမ ွ ပခ႕ွ့သနီ္မမ ၊ီ ရို ၸ္ဏစ္မမီ ရရြနာ 
းို့ပုဂၢလႈရ့စီးပမီးေမီလိုးနြမနီမရြန္မမီသသန သကန္ရကနရမီးေသမ းေတးံိုရမရမူနီရမီွးေမွကပရနရရနးႈိုပို၍ ္သမန့ ပ္ နီသ္္မမီရႈို 
ွလိုးနအမန႕ရမီးေးီး ရ းႈိုပို၍အမန႕ရမီးေသမ ္သမန့ ပ္ နီသ္ဥစီးေမွလိုႈရန ွအပမနးေလမမားေး ာအပြနာမမရႈးေ့မမန၊ 
(၅) ္သမန့ ပ္နီသ္္မမီရႈိုနနကိုႈြန ကသနးေရမြနရမီသသနာ ့စီးပမီးေမီလိုးနြမနီ္မမီ၊ နြနီကႈို႕ရႈိုနနကိုႈြနရိုကနလိုးနသသနာ 
ရိုမနး ၥ့သနီ္မမီွကပရန ွအပမနရြနီလပကနအပြနာ သႈို႕္းမိုကန သရနသမအပြနာ္မမီ မမရႈးေ့မမနည္။ 
 
၃၆ည္။ ွလိုးနမရြနသသန - 
(ရ) ္သမန့ ပ္နီသ္္မမီ ွလိုးနွရႈိုြနွ အပြနာွလ္နီမမရႈးေမီရရြနာ့းနလမဥနီပို၍ ွ္မႈ ီသမီးေရမန္ကစရ အမ္ရကနးေသမ္တ္ ဒရရြနာ 
့စ္အံမရန္ မမီရႈို လိုႈရနမမွးေရမြနွရသနးေ မနးေးမြနမပရနမ္သနည္။ 
(အ) ွလိုးနအမန႕ရမီမမကပြန ွလိုးနွ ရႈိုြနွ ္မႈ ီွ့မီွလႈိုရန ွလိုးနလိုးနရိုႈြန ရိုႈြန့ ပ္ နီမရႈးေသမ ္သမန့ပ္ နီသ္္မမီရႈို 
သြနားေလမမနးေသမ ွလိုးနကပြန ွ္မႈ ီသမီးေရမန္ကစ္ရ သကန္ ရကနးေးီးေသမ းေတးံိုရမရူမနီရမီွးေမွကပရန ွကႈိုြနီ 
အမန႕ရမီမ္သနည္။ 
(့ပုဂ) းိုဒန္ အပခ (အ) ွမ ွလိုးနအမန႕ရမီမမကပြန ဥစီ့စီကမမရရြနာ သရနးိုႈြနမမ ္ ႈ ႕မနန ွလိုးနွရႈိုြနရရြနာ 
ွလိုးနသ္မီမရမးေ ပးေမီမံိုီ္မမီကပြန ္ရကနးံိုကြနရမီသသနာ ္သမန့ ပ္ နီသ္္မမီရႈို းေမပီအမနနအမန႕ရမီမ္သနည္။ 
(ဃ) ္သမန့ ပ္နီသ္္မမီွမီ ွလိုးနအမန႕ရမီမမကပြန ွလိုးနလိုးနရႈိုြနရိုႈြန့ပ္ နီမရႈ္ ူွ းေးခ္္ကသနပို၍ 
လ္းေကပ႕့့နးေးီအမန႕ရမီးေမီ၊ လိုးနအလ့မရရြနာ ွလိုးနသ္မီွအပြနာွးေမီ္မမီ ကမနီက္အံ့မီအပြနာမရႈးေမ ၊ီ မမရ္ီကိုႈီျ္ရြနားေမ ၊ီ 
ွလိုးနအပြနကသန ္ ခးေမီ၊ ွအ္ခာွသရနးေ္ပီတ္နီးေရမမြနီးသမ္မမီ းေလာရမြနာသြန ရမီအပြနာမမရႈးေမီွး ွတြန 
္သမန့ ပ္နီသ္္မမီရရြနာ သြနားေလမမနသသနာ ွ့စွ့ဥန္မမီ းေးမြနမပရနးေးီမ္သနည္။ 
(ြ) းိုဒန္ အပခ (အ) ွမ သကန္ ရကနရမီးေသမ းေတးံိုရမရူမနီရမီွးေမွကပရနွ ကႈိုြနီ ွလိုးနအမန႕ရမီျအြနီ္ျး ရိုႈြနလရမြနျ ့နးေ့၊ 
ွလိုးနအမန႕ရမီမမန ွးေျအွးေမ္းေးီလရမြန သႈိုုု႔္ဟိုကန ွအပြနာွလ္နီ္မရႈလရမြနျ ့နးေ့ ္သမန့ ပ္နီသ္္မမီား၏ 
ွအပြနာွးေမီ္မမီးိုႈြနမမ မမနးံိုးေြပသႈိုုု႔ သကန္ရကနရမီးေသမ းေြပး္မဏရႈို 
းေတးံိုရမရူမနီရမီွးေမွကပရနွ ကိုႈြနီ းေးီသပြနီမ္သနည္။ 



ရိုို ၺ္ဏစ္မမီသသန ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီွမီ သရန ရ္ကနရမီးေသမ းေတးံိုိုရမရူမနီွကႈိုိုြနီ 
ွလိုိုးနအမနုု႔ွးနမ္သန ျ န့သသနဟို းေ မနျးရမီ းစီ  ( သႈို႕းေသမနလသနီ ွ္မႈ ီသမီးေရ မန္ကစား၏ 
းေတးံိုိုရမရူမနီရႈို သရန ရ္ကနမမန ွအပြနာွမဏမရရြနာ းကနသရနပို၍ 
ဥးးေဒကပြနမရြနီလြနီ ပ့မးေ မနျးရမီျအြနီ္မႈရး ည္။) သရန ရ္ကနရမီးေသမ းေတးံိုိုရမွကႈိုိုြနီ 
အမန႕ွးနရမီျအြနီ္မႈရး ရ ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီား၏ ွအပြနာွးေမီးႈိုိုြနမမ မမနးံိုိုးေြပသႈိုိုုု႔ ဒဏနးေ ရီွျ န့ 
ရသာနတြန ရမ္သနည္။  

ဥးးေဒကပြန သရန ရ္ကနရမီးေသမ းေတးံိုိုရမရရနးႈိုိုပို၍ ္သမန ပ့ န္ီ္မမီွမီအမနုု႔ွးနရမီးေသမ 
ွလိုိုးနမရြန္မမီွမီ ွအပမနရြနီလပကနအပြနားေးီမမနလသနီ ွနရံျး ရမီး သသနည္။  

သႈိုိုုု႔မမကပြန ဥးးေဒ၊့သနီ္မဥနီ့သနီရ န္ီ္မမီကပြန 
းေတးံိုိုရမသရန ရ္ကနသသနုု႔ရူမနီရရြနားကနသရနသသနုု႔ းေ္ီအပမနီ္မမီွမီ းေးပီးေရပီမမန၊ 
ွကသနျး မမနရမမနမႈရးေမးေသီသသနည္။ က န့ရ ၻ္မလံိုိုီကပြန ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ ွကပရန းေရမြနီ ပ္မနးေသမ 
ွလိုိုးနွရႈိုိုြနွအပြနာွလ န္ီ္မမီးေးီရႈိုိုြနမမန းေတးံိုိုရမရူမနီား၏ ရႈးေမမရန္ူ ရရြနာ းကနသရနပို၍ းရနလရန 
ျြြနီအိုမန းေးပီးေရပီးေမမးချ န့သသနည္။ ျ္မန္မရႈိုိုြနြံသသန ဤရႈ ၥ့မးန္မမီွကပရန အမဥနီရးနးံိုမသနီလ န္ီ ရႈို  
းံိုိုီျ ကနအမရနအမလရမြန ွျအမီးေမမမ္မမီ ရ္ ွးေကပုု႔ွနရံ ္မမီရႈိုွးေျအအံပို၍ လိုိုးနးေးမြနလရမြန 
ွရမႈ ီွျ္ကနမမႈရရႈိုိုြနသသနည္။ 

းေသအမမသသန ရ္မ ွျအမီးေဒသ္မမီ၌ လသနီ ွရ္ီသျ ြနာ   ပံုု႔  ႈ ီးခရႈိုိုြနြံ္မမီကပြန ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ 
ွလိုိုးနွရႈိုိုြနွအပြနာွလ န္ီွကပရန းသမးေမီ၊ နဥနးေရမီ္ူရရြနာ လရနလရ န္ီ စ္ျအြနီကႈိုိုုု႔ွး ွတြန 
ွကမီွးစီ္မမီ ္မမီ ပ့မမႈရးေမးေသီသသနည္။ ွအမႈ ုု႔းေသမွအရနွအခ္မမီွကပရန 
းေမမရသန စ့္ံရႈမနီ္မမီးပခမမနလႈိုိုွးနသသနည္။ သႈိုိုုု႔းေသမနလသနီ ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ း တြနရိုႈြန္ူရႈို ျ ရ္ြနာကြနမမန 
းေမကႈိုိုလိုးနးေးမြနရိုႈြနသသန္မမီလသနီ မရႈး သသနည္။  

 ပံုု႔  ႈ ီးေမီ ႈ္ကန ရနွ ပခုု႔ွ့သနီ္မမီ သသန ၎ကႈို႕ား၏ ွ စ့ွ့ဥန္မမီ၌  ္သမန ပ့ န္ီ္ူ ရႈို းြန္ရႈ ၥ့မးန 
ွျ န့ းေးမြနမပရန ရသသနည္။ ဤသသန ရ္မ သ္ကိုႈ႕ား၏ CPRD ရကႈရတကနျး ရမီသသနာ တကၱမမီ္မမီ 
ွကိုႈြနီ လိုးနးေးမြန ရျအြနီျ န့သသနည္။ သႈို႕မမကပြန ၎ကိုႈ႕ွမသနီြနနသမ ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီရရြနာ 
စ့ီးပမီးေမီ/ွလိုိုးနွရႈိုိုြနရရြနာ းကနသရနသသနာ ရႈ ၥ့မးန ္မမီ ရႈို းေျ မရြနီ ရသသနည္။  

 

                                                             

(့) းိုဒန္ အပခ (အ) ွမ ွလိုးနအမန႕ွးနရမီးေသမ ္သမန့ ပ္နီွလိုးနသ္မီ သႈို႕္ဟိုကန တမနရ္နီဥစီးေမ့မမြနီရႈိုလသနီးေရမြနီ၊ 
ွလိုးနအမန႕ရမီမမနမရႈးေသမ လ့နလးနသသနာ ွလိုးနွ ရိုႈြန့မမြနီရႈို လသနီးေရမြနီ ဥစီ့စီကမမရရြနာ သရနးိုႈြနမမ ္ ႈ ႕မနန 
ွလိုးနွ ရႈိုြနရရြနာ ွလိုးနသ္မီမရမးေ ပးေမီမံိုီ္မမီသႈို႕ းေးီးႈို႕မ္သနည္။  
 



 

္သမန့ ပ္ နီ သ္္ မမီရရြနာ့စီ းပမီးေမီ ရရြနာ းကနသရနသသနာ MCRB ား၏လိုိုးနးေးမြနအမရန္ မမီ 

MCRB သသန ကမတမနန္္ူမႈရးေသမ စ့ီးပမီးေမီရႈိုို ွဓႈးၺ နန ပြနားႈိုိုမမကပြန ျ္မန္မရႈိုိုြနြံရရြနာ ျ္မန္မလ္္မႈ ီ္မမီ 

းေမမရသနွရမႈ ီ စ့ီးပမီွကပရန လိုိုးနရႈိုိုြနးေသမ စ့ီးပမီးေမီလိုိုးနြမနီဟိုို သရန ရ္ကနးေသမးေ ရမြနာ၊ 

သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ း တြနးေသမ လိုိုးနးေးမြန္ူ ွ စ့ွ့ဥန္မမီသသန ွ ႈ့ကနွးႈိုိုြနီက န့အိုိုျ န့သသနည္။ 

လိုိုးနးေးမြနအခာသသနာ ွ စ့ွ့ဥန္မမီ ရ္မ 

 မမီ္ ရမီသ္္မမီ ပုု႔ံ  ႈ ီကႈိုိုီကရနးေမီွ ပခုု႔ ား၏ မမီ္ ရမီ္ူ ွမြနီွျ္ န့ ့ြနကမ ရရြနား္ီးေး ြနီပို၍ 
ျ္မန္မာရႈိုိုြနြံရရြနာရႈိုိုရနသစ္ူမႈရးေသမ စ့ီးပမီးေမီလိုးနြမနီ္မမီား၏ လ္္ူကမ၀မနန္္ူ ရရြနာ ္သမန ပ့ န္ီ္ူ 
လရန ပ့ခလ န္ီန မန့မွိုိုးနွမီ ျ္မန္မဘမသမျးမနးႈိုိုအခာ းစီ ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ ရႈို 
ွလိုိုးနသ္မီ္မမီမရြနာ ့မီသံိုိုီသ္္မမီွျ န့ းႈို ိ္ုႈး တြနလမးေ့ရိုႈြနမမန ္သနရခာသႈို႕ 
လိုိုးနးေးမြနမ္သန ရႈို းေ မနျးရမီသသနည္။ ဤ့မွိုိုးန ရႈို ဇ္လႈိုိုြန၂၀၁၄အိုိုမ န့ကပြန MDCDA းပခကပြန 
ျ မနုု႔အမႈအခုု႔သသနည္။ ဤလ န္ီသ မန့မွိုးနသသန နအြနရ  ဥးေမမး ရရြနာ ရႈိုရနသစ္ူ မရႈမမန EU 
ား၏ းေြပးေ ရီွးေရမရနွးံျ ြနာ းေမီးပခအခာျအြနီ ျ န့သသနည္။ ့ရနကြနဘမ ၂၀၁၆အိုိုမ န့ကပြန ့မွိုိုးန 
၂၅၀၀ ွမီးံိုိုရႈရးနအခာျးစီ ၂၃၀၀ းေရမမနွမီ MCRB ရ္ျး လိုိုးနးေသမွ့သနီွးေတီးပခ္ မမီ သႈိုိုုု႔ 
ကရနးေမမရနလမသ္္မမီ ၊ ျ္မန္မရႈိုိုြနြံ ွရသနအမ းနလိုိုးနြမနီမရြန္မမီွသြနီ၊ MDCDA 
ား၏ရပမနမရန ရ္ကးြနာျ မနုု႔းေတအခာသသနည္။ MCRB တရနဘနးႈိုိုဒန ရ္လသနီ ၅၈၃ 
နရႈ န္းေဒ ြနီလိုိုးန ျး လိုိုးနအခာသသနည္။ 

 းေဒသကပြနီ ္သမန ပ့ န္ီသ္ ွ ပခ႕ွ့သနီ္မမီ ရံသႈို႕ ျးမနလသနသံိုီသးနအမရန္မမီ ရရြနာ 

ွနရံျး အမရန္မမီ းံ႕းႈိုီးေးီ ျအြနီ၊ ဥး္မ ရ္မက္ူမရႈးေသမ ရိုမန့သနးေမမြနီတနန္ူ (MDCDA) ၊ 

ွျးသနျးသနးိုႈြနမမ ွလိုးနသ္မီ ွ ပခ႕ွ့သနီ ား၏ းေးမြနမပရန္ူ္မမီ (MILI) ရရြနာ ၎ကိုႈ႕ွမီ 

စ့ီးပမီးေမီလိုးနြမနီ္မမီ ွမီ းရနသပနနရိုႈြန္သနာ ွးေသီ ႈ့ကန ွအမရနွလရန္မမီ ရရြနာ DPOs 

္မမီ မမနးံိုးေြပ းေလရမမရနရမီမမသသနာ းေလရမမရနလ မ္မမီရႈို းေရမရနးံးေးီျအြနီ (ဥး္မ - 

စ့ီကစီ္ကန းေ မြနးေဒီမရြနီ) ရရြနာ ရိုႈသႈို႕းေသမ ွ ပခ႕ွ့သနီ္မမီ ရႈို ွျအမီးေသမ 

ွ ပခ႕ွ့သနီ္မမီ ရရြနာ အမႈကနးရန းရနသပနနးေးီျအြနီ ဥး္မ - Asian Peoples’ Disability 

Alliance (UK)ည္။ 

 းေဒသကပြနီ ္သမန ပ့ န္ီသ္ ွ ပခ႕ွ့သနီ္မမီ ရ္ ဥစီ စ့ီလိုးနရိုႈြနသသနာ းပခ္ မမီကပြန ကရနးေမမရနျအြနီ၊ 
ွ္မႈ ီသမီ ွးြနာ ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ  းေးပီးေရပီးပခ (ဇမနမတ မစ ၂၀၁၄) ၊ ခ္းေအ ြနရႈိုြနြံ္မမီ ကပြန 
္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ း တြနးေသမ စ့ီးပမီးေမီလိုးနြမနီ ား၏ ွးေကပ႕ွနရံ  းေတ ရ္မ လရနနျအြနီ 



ွလိုးနမံိုးေးပီ းေရပီးပခ ( ္ကနလ ၂၀၁၄ းပခွ မီ MILI ရ္ ဥစီ စ့ီးေးမြနမပရနအခာသသန) ၊ 
ABILIS/MDCDA ရ္ ျး လိုးနးေသမ ွလိုးနွရႈိုြနွအပြနာွလ န္ီ ရရြနာ းကနသရနသသနာ 
ွလိုးနမံိုးေးပီးေရပီးပခ (့ပုဂမွဴလိုႈြနလ ၂၀၁၄) ၊ ျ္မန္မရိုႈြနြံ ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ းေရမြန စ့ ား၏ 
သိုးေကသမ ွးေကပ႕ွနရံ  းေတ ရ္မျအြနီ (ဇမနမတ မစ ၂၀၁၆)ည္။ 

 MCRB ား၏ စ့ီးပမီးေမီ ရရြနာ လ္႕ွအပြနာွးေမီ လ န္ီသ မနအမရန ကပြန ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီွမီ 
ရသနာသပြနီျအြနီ ရရြနာ ရးလႈိုရန သရနးေမမရန္ူ္မမီွမီ းေလာလမးမနီ့ န့ျအြနီ ွရ္ီသျ ြနာ ICT 
ရး ကပြန ျ္မန္မရိုႈြနြံ ွႈိုြန စ့ကစ  ပံ  ႈ ီကႈိုီကရနးေမီ ွ ပခ႕ွ့သနီ (MIDO) ရရြနာ Nirmita 
Narasimhan ကိုႈ႕ရရြနာ e-accessibility (www.e-accessibilitytoolkit.org) မမရႈရိုႈြန္ူ ရႈို 
လိုးနရႈိုြနးေးမြနမပရနလရမရနမရႈသသနည္။ ရႈို႕ွျးြန ရ္မၻ႕ဘဏန ကနနလစးရနသပနနးေမီ ရရြနာ 
က န့ရ္မၻလံိုီးိုႈြနမမ လရနလရ န္ီ စ္းေမီ (Universal Access with World Bank telecoms TA)  ရရြနာ 
ွမီလံိုီွကပရန ွအပြနာွလ န္ီ မန္မမရႈရႈိုြန္ူ [Access for All Initiative - A4AI] ရရြနုု႔ းကနသကန၍ 
းရနလရန လိုးနးေးမြနလရမရန မရႈး သသနည္။  

 ့ရမီတႈိုြနီ းေးပီးေရပီးပခ္ မမီ ၊ သြနကမနီ္မမီ ရရြနာ စ့ီးပမီးေမီလိုးနြမနီ္မမီ ရရြနာ းေကပ႕းံို းေးပီးေရပီးပခ္မမီ 
ကပြန ‘္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ း တြန္ူမရႈးေမီ’ ွးေ ရမြနီွမမ ရႈို  လ္ုု႔ွအပြနာွးေမီ ရႈ ၥ့က န့မးန ွျ န့ 
ွသႈးသမးေးီျအြနီည္။ (ဥး္မ - ့ရနကြနဘမလ ၂၀၁၆ ကပြန ျး လိုးနအခားေသမ ျ္မန္မရို ၸ္ဏစ္မမီ 
ွကပရန လ္႕ွအပြနာွးေမီ ္္တ ဒးႈိုြနီ းႈိုြနမမ းေလာရမြနားေးီ္ူ) 

 ၂၀၁၅ ဥးးေဒ ား၏ မသနီဥးးေဒ္မမီ းိုႈြနမမ ွးေးခ လ္္ူ ္လံိုးေမီကမမ ရံသႈို႕ မသနီးသမးႈိုြနီးိုႈြနမမ 
လိုႈွးနသသနာ ရ္သစးေရမရနးံ္ူ္မမီ ရႈို ွျးသနျးသနးိုႈြနမမ ွလိုးနသ္မီ ွ ပခ႕ွ့သနီ 
ွးေမျ ြနာ းေရမရနးံ္ူ းေးီမမန ကိုႈရနကပမနီ ွမီးေးီျအြနီ ၊ ရႈို႕ွျးြန ွျးသနျးသနးိုႈြနမမ 
ွလိုးနသ္မီ ွ ပခ႕ွ့သနီ ား၏ ွလိုးနသ္မီ ဥးးေဒ လ န္ီသ မနအမရနကပြန လသနီ ၎ဥးးေဒွမီ 
ရသနာသပြနီျအြနီ ျး မမနည္။ 

 ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ ား၏ ွအပြနာွးေမီ ရရြနာ ွသႈ ရ္ကနျး ျအြနီ ကိုႈ႕ရႈို ွအပြနာွလမြနီ သြနာသလိုႈ 
ရို ၸ္ဏစ္မမီရ ကႈိုီျ ရ္ြနာလိုးနးေးမြနမမန လသနီ ကိုႈရနကပြနီွမီးေးီျအြနီ္မမီ ဥး္မ - 7 Day News 
ရရ န့့ဥန ရိုႈြနြံသမီ းိုအမ္ူ္မမီ ၊ ျ္မန္မရိုႈြနြံ းမႈိုကနန ရရြနာ အမစီသပမီလမးေမီ တမနနရစီကမမ ရ္ 
ရိုကနျးမနရမီးေသမ ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီရရြနာ းကနသရနပို၍ ွးေအခွးေတခ ွသံိုီွရူမနီ္မမီ းိုႈြနမမ 
ဧသနာလ န္ီသပမန့သနီ္မဥ နီ့သနီရ န္ီ္မမီ၊ းေွမနမစဒ္ီ ား၏ လ္္ူကမ၀မနန္္ူ ွသံိုီ့မႈကန၊ 
ရႈိုရမရိုႈလမရို ၸ္ဏစ သသန ၎ား၏ ွ ႈ့ိုီမသႈိုုု႔ ွ စ့မြနအံျအြနီည္။  

 business disability international (bdi) ရရြနာ  သ့ပုဂိုကနလ ၂၀၁၆ ကပြန ္းမမ ႈ္ကန ပခ႕ အခား သသနည္။ 
bdi ွ ပခ႕ွ့သနီ သသန ရ္မၻကတမနီမရႈ စ့ီးပမီးေမီလိုးနြမနီ္မမီ ရႈို ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီွမီ 
းႈို ိ္ုႈရသနာသပြနီ့ဥနီ့မ္ူ  မရႈလမမမန းေးမြနမပရနသသနာ ွ ပခ႕ွ့သနီျ န့သသနည္။ 5 

                                                             
5 “MCRB has entered into a ‘strategic alliance’ with Business Disability International (bdi).” 

http://www.e-accessibilitytoolkit.org/
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/my/news/strategic-alliance-bdi.html


 MCRB ား၏ တဘနးိုႈဒနွးေမျ ြနာ တဘနးေးခမရႈ သကြနီွအမရနွလရန္မမီ မန္မမရႈရိုႈြန္ူ 
လ န္ီသ မနအမရန္မမီ 6 ဥစီ့မီးေးီ္ူ ွးြနာ ၁ ရရြနာ ွသစ ျ န့ကသန္ူ မရႈ၊္မရႈွမီ 
းေသအမမးေွမြန ျး လိုးနျအြနီည္။  

  ပံုု႔  ႈ ီးေမီ ္ူ ႈ္ကနးရန ွ ပခုု႔ွ့သနီ ွးေမျ ြနာ ၎ကႈိုုု႔ား၏ ွ စ့ွ့ဥန္မမီကပြန  ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ 
ရသနာသပြနီမမန ကိုႈရနကပမနီွမီးေးီျအြနီ ည္။ ဥး္မ - ွသရနးေ ပ္ီတ န္ီးေ ရမြနီ 
းိုႈြနမမ းေလာရမြနားေးီ္ူ္မမီ ၊ ွျးသနျးသနးိုႈြနမမ ွလိုးနသ္မီ ွ ပခ႕ွ့သနီ ွမီ 
ွးေရမရနွးံးေးီျအြနီည္။  

 ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ ွကပရန လ္္ူမြနီရရစီျ ရ္းနရရံ္ူ္မမီ ရရြနာ းမဟႈကလိုးနြမနီ 
္မမီ ရ္ းေြပးေ ရီွးေရမရနွးံ မမရႈရိုႈြန္သနာ ွအပြနာွလ န္ီ္မမီ ွမီ မရမးေ ပးေ မနရိုကနျအြနီည္။ 

MCRB ား၏ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၈ ္းမမဗမွဴးမမ 

ွးေကပ႕ွနရံ  ရရြနာာ နးေမ႕ရႈးေးမြနမပရနလရမရနမရႈးေသမ လိုးနးေးမြန္ူ္မမီ ွးေးခကပြန ွးေျအအံပို၍ ၂၀၁၅ 
ဥးးေဒ အမ ရ္ကနရမီသသနရႈို  ွသႈွ ရ္ကနျး လရမရန  နအိုွအမႈမနကပြန ွ္မမီနံို ရသန လရနအံရိုႈြနသသနာ 
္္းေဘမြနက န့အို ွးေရမြနွရသနးေ မနမမကပြန ွးေရမရနွးံးေးီရိုႈြန္သနာ 
ွအပြနာွးေမီက န့မးနမရႈသသနရႈို နံို ရသနး သသနည္။  MCRB ွးေမျ ြနာ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၈ ကပြန 
စ့ီးပမီးေမီလိုးနြမနီ္မမီ ရ္ ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ း တြန္ူ ရႈို ကိုႈီျ ရ္ြနားေးမြနမပရန္ူ မရႈလမးေ့မမန းႈို ိ္ုႈ 
ကရနနရပ ပ့မ ရရြနာ ္းမမဗမွဴးမမးေျ္မရန အမဥနီရးန္ူ္မႈ ီ ရႈို းေွမရနး  မသန ရ္မနီအမရန္မမီ အမ ရ္ကန 
ွးေရမြနွရသနးေ မနးေးမြနမပရနသပမီ္သန ျ န့သသနည္။ 

၁ည္။ ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ ွမီ ွလိုးနအမန႕ွးနျအြနီ းိုႈြနမမ စ့ီးပမီးေမီ ရရြာန လ္႕ွအပြနာွးေမီ္မမီ ရႈ ၥ့မးန္မမီ 
ရႈို ကိုႈီျ ရ္ြနာလိုးနးေးမြနျအြနီည္။ 7 

၂ည္။ ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ၊ စ့ီးပမီးေမီလိုးနြမနီ္မမီ ရရြနာ ွ ႈ့ိုီမ းႈိုြနီးိုႈြနမမ လသနီ း တြန သသနာ 
ရိုႈြနြံလံိုီးိုႈြနမမ ရးးေး ြနီ့ံို ရ္ းကနသရနးရနရပနနသ္္မမီ းေးပီးေရပီးပခွ မီ ျ န့းေျ္မရနးေွမြန 
စ့္ံျအြနီည္။ ွျအမီးေသမ ရႈိုြနြံ္မမီ ရံ ရ္ ွးေကပ႕ွနရံ ္မမီ ရႈို န္ပို၍ ဥးးေဒျး းေမီ ္္တ ဒရရြနာ 
ွျအမီးေသမမသနီလ န္ီ္မမီျ ြနာ -  စ့ီးပမီးေမီလိုးနြမနီ္မမီ ရရြနာ ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ ွးေမျ ြနာ ရရ န့ဥစီရရ န့ ရန 
ွရမႈ ီမရႈးေသမ အမဥနီရးန္ူျ ြနာ ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ ွကပရန ွလိုးနွရႈိုြနွအပြနာွလ န္ီ္မမီ မမရႈ္ူ ရရြနာ 

                                                             
6 http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/checkpoint-list 
7 http://www.businessanddisability.org/index.php/en/boxes/114-the-business-and-human-rights-case-for-hiring-
people-with-disabilities 
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http://www.businessanddisability.org/index.php/en/boxes/114-the-business-and-human-rights-case-for-hiring-people-with-disabilities


အပချအမီးရနးံ္ူ ွးံိုီသကနျအြနီ ကိုႈ႕ရိုႈ ္သနသႈို႕းေွမြနျ္ြနမမန လိုးနးေးမြနရိုႈြန္သန 
ရႈို းေးပီ းေရပီ ရ္သနည္။ 8 

၃ည္။ ွျအမီးေသမသ္္မမီ ဥစီးေးမြန လူးနမရမီးေမးေသမ ္သမန ပ့ န္ီ္မမီ ွကပရန 
ွလိုးနွရႈိုြနွအပြနာွလ န္ီ ကႈိုီျ ရ္ြနာလမးေ့မမန ွကပရန းေလာရမြနားေးီျအြနီ္မမီ ၊ ွလိုးနွရႈိုြနးေမမမ 
မရမးေ ပးေးီျအြနီ္မမီ ရႈို ကိုႈရနကပမနီွမီးေးီျအြနီ၊ ရိုႈရခကပြန  ပံုု႔  ႈ ီးေမီွးေရမရနွးံားေးီသသနာ 
ွ ပခုု႔ွ့သနီ္မမီ လသနီ ွး ွတြနျ န့သသနည္။ 

၄ည္။ ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ ွး ွ၀ြန ွမီမသနီအမရနက့ံိုကမမ မရႈးေသမ ွ ပခ႕္မမီ ွမီလံိုီ ရႈို 
စ့ီးပမီးေမီလိုးနြမနီ္မမီ ရ္ အပချအမီးရနးံ္ူ္မမီ းေလမမာအမရိုႈြနမမန လူးနမရမီ္ူ္မမီ ရႈို 
ွးေရမရနွးံးေးီျအြနီည္။  

ရိုႈ လိုးနးေးမြနအမရန္မမီ းေးမြနမပရနမမကပြန ရိုမနရမ့မႈကန္မမီ သသန MCRB ွ စ့ွ့ဥန္မမီ ၂၀၁၆-

၂၀၁၈ ရ္မနီးရမီသသနရရန းႈို ိ္ုႈသမလပမန္ူ မရႈးေမး ရ MCRB ွးေမျ ြနာ  ပံုု႔  ႈ ီ္ူ ႈ္ကန ရန 

ွ ပခုု႔ွ့သနီ္မမီ၊ စ့ီးပမီးေမီလိုးနြမနီ္မမီ ရရြနာ ရိုမနရမ္ူ္မမီ ွမီ းေတ ရ္မရိုမနရမသပမီ္သန ျ န့သသနည္။ 

MCRB ွးေမျ ြနာ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ ွကပရန ွးႈိုျး ကြနသပြနီ ရမီသသာန လိုးနြမနီ းေးမြနကမ မ္မီ  

့စီ းပမီးေမီလိုးနြမနီ ္မမီ ရရြနာ 

 ျ္မန္မရရြနာ ရိုႈြနြံျအမီ စ့ီးပမီးေမီလိုးနြမနီ္မမီွမီ ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ ွးေမီရႈ ၥ့မးနွမီ 
လ္႕ွအပြနာွးေမီ ရႈ ၥ့မးန က န့မးန ွျ န့ ွသႈးသမျ ရ္ြနာကြန္ူ္မမီ လိုးနးေးမြနမမနည္။ 
(ဤသသန ရ္မ ွလိုးနသ္မီ္မမီ းေမမ ့မီသံိုီသ္္မမီ ွအပြနာွးေမီ း  း တြနသသနည္။) 

o MCRB ား၏ စ့ီးပမီးေမီ ရရြနာ လ္႕ွအပြနာွးေမီ လ န္ီသ မနအမရန း  ွအမရနွလရန္မမီ ( 
္မန္မရိုႈြနြံ ား၏ းေရမြနီ ပ္မနးေသမ ွးေလာွရမြနားေရမြနီဥး္မ ္မမီ ွကပရန 
လ န္ီးေ ရမြနီ က န့မးန ွးေမျ ြနာ ၎ရႈို ွသံိုီျး ျအြနီ ွး ွတြန) ရိုႈမသနီက ္
Business Disability International (bdi), ွျးသနျးသနးိုႈြနမမ ွလိုးနသ္မီ 
ွ ပခ႕ွ့သနီ (ILO), UNGC, စ့ီးပမီးေမီလိုးနြမနီ္မမီား၏ လ္္ူကမ၀မနန္္ူ  
လ န္ီသ မနအမရန (CSR-D Guidebook), 

o းေွမရနး  ွအြနီွရမြနီ္မမီ ရ္ကးြနာ  
 MCRB ား၏ စ့ီးပမီးေမီလိုးနြမနီ္မမီ ွကပရန သြနကမနီ္မမီ 
 MBCA းေဒသကပြနီ မံိုီ္မမီ 

                                                             
8 သစမႈလရၤမ၊ းစမ္ီ ရရြနာ ဘ့ပုဂၤလမီးေဒာမရန႕၊  သ့းေ ကီလမ၊ းေ္မနမစးေကီမႈ(့န)၊ ွြနဒႈိုးေမမရစီနမီ ရရြနာ  ဗႈကႈမနရႈိုလမနဘစနမ ကႈို႕ ရံ 
္ရ ွးေကပ႕ွနရံ ္ မမီသသန ့ႈကနတြန့ မီ့မမးေရမြနီလရးေသမ ဥး္မ္မမီးြနျ ့နသသနည္။ 
 



 UN Global Compact Local Network 

 ရိုႈြနြံကရမ ွးေျအ ိ့ုႈရန ရို ၸ္ဏစ္မမီ ရရြနာ MCRB/ILO သံိုီလက န့နရႈ န္ းေကပ႕းံို္ူ 

 ရိုမနသသနနရစီ္မမီ ွသြနီ ၊  သ့းေ ကီလမ-ျ္မန္မ ရိုမနသသန္မမီွသြနီ 
ကမတမနန္္ူမရႈးေသမ မြနီရရစီျ ရ္းနရရံ္ူ းေ မနးေးမြနးေမီ ွ ပခ႕ွး ွတြန  

 ွးေမီး းေသမ ွလိုးနမရြန္မမီ ွမီ းေ မနရိုကနျအြနီ ( ျ္မန္မ ရရြနာ ရိုႈြနြံျအမီျးသနး ရ္ ) ရရြနာ 
o ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ ွ ပခ႕ွ့သနီ းေအ ြနီးေးမြန္မမီ ရရြနာ ၎ကႈို႕ွမီ အမႈကနးရနးေးီျအြနီ  
o ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ ွလိုးနွရႈိုြနွအပြနာွလ န္ီ မမရႈ္ူ ွကပရန ကသနမရႈးေမသသနာ 

ွကမီွးစီ္မမီရႈို  နနမရမီမမန ႈ့ကနး တြန့မီ္ူ မရႈးေသမ 
စ့ီးပမီးေမီလိုးနြမနီ းေအ ြနီးေးမြန္မမီ၊ ရို ၸ္ဏစ္မမီ း တြနးေသမ ွ္မႈ ီသမီ ွးြနာ 
္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ ရပမနမရန  ပခ႕့သနီျအြနီ ရႈို ွမီးေးီမမနည္။ ဥးးေဒွမ လိုႈွးနသသနရရန 
းႈို ိ္ုႈပို၍ လိုးနးေးမြန္ူည္။ 

o ရိုႈသႈို႕  ပခ႕့သနီရမီ သသနာ ွ ပခ႕ရႈို ွ ႈ့ိုီမရ ံသႈို႕ ွနရံ ျး ျအြနီ္မမီ လိုးနးေးမြနမမန 
ကိုႈရနကပမနီ ွမီးေးီျအြနီ (ွ္မႈ ီသမီ းေရမန္ကစ ကပြန းေမမမ က န့းေမမမ သႈို႕္းမိုကန 
ွ ရံျး  အြနီ္မမီ လိုးနးေးမြနျအြနီ) 

 ျ္မန္မရႈိုြနြံရိုမနသသန္မမီရရြနာ့ရန္ူလရန္ူလိုးနြမနီ ရြန္မမီွသြနီအမ းန ရႈို  ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ 
း တြန္ူ ရရြနာ းကနသရနပို၍ွျးသနျးသနးိုႈြနမမ ွလိုးနသ္မီ ွ ပခ႕ွ့သနီရံ ရ္ ွနရံဥမဏန 
ွးေရမရနွးံ္မမီ မန္မမန ကိုႈရနကပမနီွမီးေးီျအြနီည္။ 

 

္သမန့ ပ္ နီ သ ္ွ ပခ႕ွ့သနီ ္မမီ  

 ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ ရိုႈ းေလာရမြာနးေးီျအြနီ၊ ွလိုးနအမန႕ရမီျအြနီ ကိုႈ႕ျး လိုးနမမန  ွကပရန 
စ့ီးပမီးေမီ လိုးနြမနီ္မမီ ရ္ ရ န္ီလရ န္ီအမရန္မမီရႈို ျးမနလသန ကိုမန႕ျးမန ရိုႈြနမမန ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ 
ွလိုးနွရိုႈြနရပမနမရနးေးခးေး ရနမမန သႈိုုု႔္ဟိုကန ွလမီလမ မရႈးေသမ သ္္မမီ 
ရႈို းေလာရမြနားေးီရိုႈြနမမန ္သမန ပ့ န္ီသ ္ွ ပခ႕ွ့သနီ္မမီ ရရြနာ းေးပီးေရပီျအြနီည္။ 

 အပချအမီးရနးံ္ူရႈို းႈို ိ္ုႈးေသအမမ ပ့မ မမီလသနလမးေ့မမန ရရြနာ ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ ွးေးခ နံို ရသန္ူ 
မရႈလမးေ့မမန ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ ရ္ ဥစီးေးမြနးေမသသနာ လရနမရႈ သြနကမန္မမီ၊ ွသ န့သ န့းေသမ 
သြနကမနီ္မမီ ရရြနာ ရို ၸ္ဏစ္မမီ ရ္ းေးီွးနးေသမ သြနကမနီ္မမီကပြန MCRB ွးေမျ ြနာ ္သနသသနာ 
းေမမမ ရ္ ွရ္ွသစွးေရမရနွးံးေးီရိုႈြန္သန းႈိုသသန္မမီ ရႈို းေးပီးေရပီမမနည္။ ္သမန ပ့ န္ီသ္ 
ွ ပခ႕ွ့သနီ္မမီ ရိုႈ မမနးံိုးေြပ္မမီ လရနလရ န္ီ စ္ရိုႈြနမမန ရ္သစးေးီျအြနီ ဥး္မ - 
းမဟႈကလိုးနြမနီ္မမီ ား၏ းေြပးေ ရီွးေရမရနွးံ္မမီ ရႈို မမရႈးေ့မမနည္။ (NB new AVPN office) 

 UNCPRD ား၏ လ္္ူ႕ွ ပခ႕ွ့သနီ္မမီ ွ စ့မြနအံ့မ ကပြန စ့ီးပမီးေမီ းရနရပနနသသနာ  ွအမရန္မမီ 
ရႈို း တြန းေရမရနးုု႔ံ ျ သနားသနီးေးီျအြနီည္။ 
 



ရးွသစီသစီ္ရ း တြနးကနသရနးရနရပနနသ္္မမီ  

 ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ ွလိုးနွရိုႈြန္မမီ မမရႈ္ူ ကပြန ွကမီွးစီ  န့းေမသသန္မမီ ရႈို 
 နနမရမီးေးီမမန း တြနးကနသရနးရနရပနနသ္္မမီ ရရြနာ းေးပီ းေရပီျအြနီရႈို  ၂၀၁၆ Q4 သႈို႕္ဟိုကန 
၂၀၁၇ Q1 ကပြန ကႈိုီျ ရ္ြနာလိုးနးေးမြနမမနည္။ 

o ၃ မရန ္ကနလ ၂၀၁၇ CRPD ား၏ ၁၀ ရရ န့ျးသနာ လကန ရ္ကနးေမီရိုႈီျအြနီ ရရြနာ 
ျ န့ရိုႈြနး ရ အမႈကနးရန ျအြနီ  

 ဤွမမရႈို ွသံိုအမပို၍  ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ ား၏ လိုးနြမနီအပြန သႈို႕ လရနလရ န္ီ စ္္ူ ္မမီ ရႈို 
ကႈိုီကရနလမးေ့္သနာ လိုႈွးနသသနာ ွးေရမရနွးံ းေးီ္ူ္မမီ ၊ းေမကိုႈ ဥးးေဒးေမီးပခမမကပြန 
ရရြနာ ္္တ ဒ ွးေျးမြနီွလခ္ မမီ ရႈို းေ မနရိုကနမမနးြန ျ န့သသနည္။ (ရိုႈရခကပြန ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ 
ဥးးေဒ၊ မသနီဥးးေဒ္မမီ ၌ ွ္မမီနံို ရသန ႈ့ကနအမးေလမရနးေသမ ွကိုႈြနီွကမး္မဏ္မမီ ၊ 
ရိုႈမသနီက္ ပ့မ ဥး္မွမီျ ြနာ building code၊ ရပမ န္ီရမြနသရနးေ ပ္ီ္ူ ွလိုးနွရႈိုြန္မမီ ရရြနာ 
ျးသနသ္႕တမနးေးမြန္ူ လိုးနြမနီ္မမီ၊ းေလာရမြနာသြနကမနီးေးီျအြနီ၊ ွရမႈ ီျ္ကန္န္းေသမ 
လိုးနြမနီးေးမြနကမ ွ့မရႈသသနကႈိုုု႔သႈိုုု႔ လရနလရ န္ီ စ္မမန ွးမမန႕ွကမီ ျ န့းေမးေသမ 
ရမန႕သကနအမရန္မမီ ရႈို  နနမရမီျအြနီ ကိုုု႔ႈးြနျ န့သသနည္။) 

 ္သမန ပ့ န္ီွ ပခ႕ွ့သနီ္မမီ ရရြနာ စ့ီးပမီးေမီလိုးနြမနီးေအ ြနီးေးမြန္မမီ ရ္ ွ ႈ့ိုီမ ရရြနာ 
လ ကနးေကမနသႈိုုု႔ ွမီးေးီရႈိုီးေးမန္ူ္မမီွမီ ွးေရမရနွးံးေးီမမနည္။ 

 ွျအမီးေသမ းေမကိုႈလိုးနးေးမြနအမရနွမီ းေ မနရိုကနမမနည္။ ဥး္မ - စ့ီးပမီးေမီ-
္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီွမီ းေလာရမြနားေမီသြနကမနီ္မမီ၊  

 

MCRB ား၏ ရိုကနျးမနရမီးေသမ ့မမပရန့မက န္ီ္မမီ 

 လ္္ူကမ၀မနန္္ူ လ န္ီသ မနအမရန းေမမရနးံိုီျးြနးြနအမရနကပြန လ္ဥစီးေမ့မမြနီ ွအမရနွလရန 
ရရြနာ ဥးးေဒွသ န့လသနီ း တြန္သနနည္။ (းေအ ြနီ့ဥနးေျးမြနီည္။) 

 MCRB ား၏ အပချအမီးရနးံျအြနီ ွ ရ န္ီ မြနီ့မက န္ီ ရခကပြန ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီွမီ 
း တြနရသနာသပြနီ္ူ ရႈိုလသနီ ရသနာသပြနီးေမီသမီမမနည္။ (H1 2017) 

 

း တြနးကနသရနးရနရပနနသ္္ မမီ  

္သမန့ ပ္ နီ  ွ ပခ႕ွ့သနီ ္မမီ 



- ျ္မန္မရိုႈြနြံ ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ ွသြနီအမ းနည္။ MFPD 9 

- Myanmar Independent Living Initiative 

- ျ္မန္မမိုႈြနြံ မမီ္ ရမီသ္္မမီ  ပံ႕  ႈ ီကိုႈီကရနးေမီ ွ ပခ႕ွ့သနီ/မမီ္ ရမီသ္္မမီ ွမြနီွျ္ န့ 
့ြနကမ 

- မမနရိုမနမမီ္ ရမီသ္္မမီ ွသြနီွ ပခ႕ 
- းေမ ္ြနီသမီးေ မြနးေဒီမရြနီ 
- ျ္မန္မရိုႈြနြံ ရႈိုနနလရနွ့ပုဂၤ အမႈ ႕နပြနီသ္္မမီ ွသြနီွ ပခ႕ 
- ျ္မန္မရိုႈြနြံ ွ္မႈ ီသ စ္ီ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီွးေမီ ွသြနီွ ပခ႕ 
- ျ္မန္မရိုႈြနြံ အမ န့နမမန ္မရန္ျ္ြန ွ ပခ႕တြန 
- ျ္မန္မရိုႈြနြံ ႈ့ကနးႈိုြနီးႈိုြနမမအပမကနနပြနီ ွသြနီွ ပခ႕ 
- ရရနျ္ရနသသနာ ္သမန ပ့ န္ီရးေလီြနန္မမီ ႈ္သမီ ိ့ု ရပမနမရန 
- ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ  ပံ႕  ႈ ီကႈိုီကရနးေမီ ွ ပခ႕ွ့သနီ 
- းေွဒြန ့ြနကမ 

- Myanmar Down Syndrome Association 

- ွျအမီးေသမ? 

ွျအမီးေသမ ျ္မန္ မရိုႈြနြကံပြနီ  ွ ပခ႕ွ့သနီ ္မမီ  

 သစ ရ္မျအြနီ ျ္မန္မည္။ 
 ျ္မန္မရိုႈြနြံ ွ္မႈ ီသမီ လ္႕ွအပြနာွးေမီ းေရမန္မရြန ွရ္ီသျ ြနာ းေဒ ရနကမ ဥမဏနးေဇမန ၊ 

ဥစီ့ န့ရႈိုြန ၊ းေဒ ရနကမ းေဒခသမနီရ္ီည္။ 
 ျ္မန္မရိုႈြနြံ  ရရနးေျအမစ ွသြနီည္။ 

ွ့ႈိီု မ 

- ွ္မႈ ီသမီ းေရမန္ကစ ွးေမျ ြနာ ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ ွအပြနာွးေမီ ွကပရန ၂၀၁၅ 
ဥးးေဒးေွမရနွမ ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ ွကပရန ွလိုးနွရႈိုြနွအပြနာွလ န္ီ ရရြနာ ွရမႈ ီွျ္ကန 
ကမနီက္သစ ရ္မ မမရႈရိုႈြန္ူ ရႈို ျး လိုးနးေးမြနမပရနမ္သန ျ န့သသနည္။ ( ္မမီ္ ရမ စ္ ွအမႈမနွကပြနီ ရ္ 
ွ ပခ႕တြန္မမီရႈို းေမပီးေရမရနကြနးေျ ရ္မရန းေမးခ လိုးနြမနီ့ဥန ရ္မသမ မရႈးေမးေသီ းစီ  ပခ႕့သနီအခာ းစီ 
းမိုကန္းမိုကန ရ္မ းေသအမမးေွမြန ျး လိုးနမဥစီ္သနည္။) 

                                                             
9 Elected April 2016 (1) Mr.Aung Ko Myint ( Chair) (2) Mr Myat Thu Win ( General Secretary) (3) Ms Nan San San Myint ( 
Treasurer) (4) Ms Yadana Aung (5)Mr.Myo Min Htwe (6)Mr. Naing Lin (7) Mr.Wai Yan Phyo (8) Mr.Thein Zaw (9)Ms.Khin Myo Su 
(10) Mr.Moe Zin (11) U Gan Phan (12) Mr.Nay Myo Naing (13) Mr.Nay Htun (14) Ms.Soe Moe oo (15) Dr.Ko Ko oo (16) Mr Aye 
Ko ko (17) Rev.Thein Lwin (18) Mr. Aung Lwin Oo (19) Dr.Myo Myat Maung (20) Ms.Aye Tinza Maung 

 



- လ္္ူတမနရ္နီရနနးနနးေမီရရြနာျးမနလသနးေမမမအမရမီးေမီ တမနနရစီကမမ 

- ရမမနီ္မးေမီ တမနနရစီကမမ 

- ွလိုးနသ္မီ တမနနရစီကမမ 

- းႈို႕းေးမြနးေမီ ရရြနာ းရနသပနနးေမီ တမနနရစီကမမ 

- းေးမရနလိုးနးေမီ တမနနရစီကမမ 

- ွျအမီးေသမ သရနးိုႈြနသသနာ တမနနရစီကမမ 

့စီ းပမီးေမီလိုးနြမနီ   

- ျ္မန္မရိုႈြနြံ ွရသနအမ းန လိုးနြမနီမရြန္မမီ ွသြနီ 
- ျ္မန္မရိုႈြနြံ ့မီ ႈိုီ ရ္ွဴီ္မမီ ွသြနီ 
- ျ္မန္မရိုႈြနြံ စ့ီးပမီးေမီလိုးနြမနီမရြန္မမီ ၊ ရးေ္မၻဇ၊ းေမ မမနီးေကမန းေရမမရနျ္ကနမကမမးႈိုြန၊ 

၁၈၇၆  ိုမနီးရနသပနနးေမီ ့ြနကမ၊ ႈ့ိုီ့ံ ွႈ န္ အံးေျ္၊ ွမမရးေျ္ ွႈ န္ အံးေျ္ည္။ 
- ရိုႈြနြံျအမီ စ့ီးပမီးေမီလိုးနြမနီမရြန္မမီ၊ ကနနလစးေမမ၊ Nestle၊၊ H&M၊ းမိုႈကနနနရစီ္မမီည္။ 
- ရိုလသ ၼ့္ပုဂ ရ္မၻလံိုီးိုႈြနမမ ရကႈရတကန းေဒသကပြနီ ရပမနမရနည္။ 10 

- ွျအမီးေသမ ႈ့ကနတြန့မီသသနာ တမနရ န္ီွးေမွကပရန္မမီျးမီသသနာ စ့ီးပမီးေမီလိုးနြမနီ္မမီ 
(UNGC ွ ပခ႕တြနရို ၸ္ဏစ္မမီ ွးေမျ ြနာ တမနရ န္ီွးေမွကပရန ရႈို UNGC တဘနးိုႈဒန ကပြန 
 ရသနာမူရိုႈြနး သသနည္။) 

 ပ႕ံ  ႈ ီကႈိီု ကရနးေမီ ္ႈကန ရနွ  ပခ႕ွ့သနီ ္မမီ 

 Action Aid 

 AAR Japan (Salai David) 

 Disability Rights Fund 

 FHI360 (USAID) 

 Handicap International 

 HelpAge (LIFT) 

 International Labour Organisation (ILO) (including ILO Business and Disability Network11 
which links globalcompanies, national networks and employer federations who are 
active on disability) 

 IPACE 

 Leprosy Foundation (EU) 

 Lutheran World Federation/ AZEECON12  

                                                             
10  UNGC HQ is planning a Guide for Business on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and 
seeking case studies https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/disability 
11 ွျးသနျးသနးိုႈြနမမ ွလိုးနသ္မီ ွ ပခ႕ွ့သနီ ့စီးပမီးေမီ ရရြနာ ္သမန့ ပ္နီသ္္မမီ ရပမနမရန 
12 http://azeecon.org/towards-disability-inclusive-development/ 



 Nippon Foundation 

MCRB ွးေမျ ြနာ ွးရနွ သပနန မရႈသသနာ ရပမ္နီ ရမြနးသမမရြန္ မမီ 

 ႈ့ိုြနီ ရသနဇြနန ႈ့ိုီ (ျ္မန္မရိုႈြနြံကပြနီ ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ း တြန္ူ  ပံ႕  ႈ ီကိုႈီကရနးေမီ ္္တ ဒ 
သိုးေကသမ ျး ိ့ုျအြနီ း န့ဒမစ ကရၠသႈိုလန ား၏ း မ့္ပုဂဘပခ႕ ရႈိုနန့မီလရနနးေလမြနီ 13 နအြန 
Action Aid ား၏ ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ ရရြနာ လ္႕ွအပြနာွးေမီ စ့္ံရႈမနီ းေးမြနမပရနသ္ ၊ 
ွမမနရစီးေမမ့ပုဂ  ရရြနာ းကနသရနသသနာ ကမတမနးေးမြနမပရနသသနာွ ပခ႕ည္။) 

 Shuaib Chalken ၂၀၁၄အိုရရ န့ ွးံိုီွရႈ ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီွအပြနာွးေမီ ရရြနာ းကနသရနသသနာ 
ရိုလသ့္ပုဂၢား၏ ွရ္ီွ စ့မြနအံ့မကြနသ္ ွျ န့းေးမြနမပရနအခာသသနည္။ ္ရရြနီ ွးေမျ ြနာ သ္ား၏ 
နရစီ ရးန္ူးေွမရနကပြန ၂၀၁၁ ကပြန ွလိုးနသြနွျ န့ ၎ား၏ းေ ပ္ီးေမမးန ႈ္ ႕ ျ န့သသနာ Cape 
Town ကပြန လိုးနးေးမြနအခာသသနည္။ Contact of Hnin. 

 းေဒ ရနကမ ကပ္ န မရႈကန့းစီနမီ သသန န္းေရရိုႈြနြံ ား၏ Drill (Disability Research on 
Independent Living and Learning)ွကပရန ဗးမႈိုသိုးေကသမလိုးနြမနီ းေရမန္ကစ ား၏ ဥရၠက 
ျ န့ းစီ [senior lecturer in medical sociology at Norwich medical school, University 
of East Anglia] University of East Anglia၊ Norwich းေးီးေရမမြနီကပြန 
လ္္ူ႕းေးီးသမဘမသမမးနကပြန ရရႈရ ျ န့သသနည္။ ဗ န့ရစာား၏ းေရမလႈးနးေရမမြနီးေမ 
သ္ြနနအမြနီ ျ န့သသနည္။ [College friend of Vicky, wheelchair] 14 

 ့ပုဂမႈမနီ းေရမနဒနန ၊ သစ ရ္မျအြနီ ၊ ဗ န့ရစာား၏ နအြန FCO းေရမလႈးန ရ္ျ န့သသန၊ ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီရႈို 
လသနီ ွလိုးနွရႈိုြနမမရႈမမကပြန းႈို ိ္ုႈနံို ရသန္ူ မရႈလမးေ့မမန လသနီးေလာရမြနားေးီလရမရနမရႈသသနည္။ 
15 

 Susan Scott-Parker, Business Disability International  

 Michael Jeewa, co-founder and joint CEO of the Asian People's Disability Alliance 
(APDA), a UK based user-led organisation of disabled people (Burma born) 

 းေရကစ မႈိုြနလစ သသန ွလပကနကမနီ ္သမန ပ့ န္ီသ္္မမီ၊ း တြန္ူ ရပမ န္ီရမြနးသမမရြန ျ န့သသနည္။ 
္ ရမးေသီ စ္ ရးြန မမနရိုမနသႈို႕ းေမမရနမရႈးေမ းစ ျ န့သသနည္။ 

 

 

 

                                                             
13 http://sydney.edu.au/global-health/news-events/2016/news-story-24.php 
 
14 https://www.theguardian.com/profile/tomshakespeare 
15 http://gettingequal.com/ 
 



 

 

 

 

 

 

ွျအမီွ ပခ႕ွ့သနီ ္မမီ္ရ ္သမန့ ပ္ နီ သ္္ မမီ ွကပရန းေလာရမြနားေးီ္ ူ ွ့ျး းေးမြနမပရနးေမသသန္ မမီ ရရြနာ 
လိုးနရႈိုြနရိုႈြန္  ူ့ပ္ နီ မသန ျ္ ရြနာကြနကသနးေးမရနျအြနီ ည္။ (ရးနျ သနာမမန) 

 

 းေမ ္ြနီသမးေ မြနးေဒီမရြနီ္ရ ဥစီးေးမြနရမြနီးသသနာ ျ္မန္မရႈိုြနြံကပြန  ွ လိုးနွရႈိုြန ွ အပြနာွလ္နီးိုႈြနမမ 
လ္နီသ မနျးသသသနာ ွ ပခ႕(Job Coach Coalition Myanmar) 

 ၂၀၁၄ ့စ္ံအမရန ၆ လ၊ ျးြနသ့န းေြပွ းေရမရနွးံျ ြနာ ္သမန့ပ္ နီသ္ ွးေနမရန ၄၀ ွမီ ွ ခပ႕ ၃  ပခ႕ 
အပခရမ ျ္မန္မွရသနအမ းနလိုးနြမနီမရြန္မမီ ွသြနီ္ရ ျ္မန္မွရသနအမ းနလိုးနြမနီ 
လ္႕့ပ္ နီွမီွမြနီွျ့္န  ပံ႕  ႈ ီကိုႈီကရနးေမီ ့ ြနကမ ္ ရ သြနကမနီးေးီွးနျအြနီ ျ ့နသသနည္။ ရိုႈ ွ းေနမရန 
၄၀ ရခ ရ္ ၃၃ းေနမရနသသန  ့ရနမံို ၂ အို ကပြန ွလိုးနအမန႕ွးနရမီျအြနီအံမ းစီ ျ ့နသသနည္။ ရိုႈ့ရနမံို 
ရ္မ းေးမမြနးေရမြနးိုႈြန ျ ့န းစီ ျ္မန္မရိုႈြနြံွးေမျ ြနာ AMG ွရသနအမ းန့ရနမံိုရႈို စ့္ အံမန႕အပခ အခာသသနည္။ 

(သ ၼ္က ဥစီသႈမနီ့ႈမန ရံ္ရ လ္္ူ႕တမနးေးမြန္ူ းိွု မီ မမရႈအခား သသနည္။) ၂၀၁၄ ့စ္ံအမရန ၆ လ၊ 
ျးြနသ့န းေြပွ းေရမရနွးံျ ြနာ ္သမန့ပ္ နီသ္ ွးေနမရန ၄၀ ွမီ ွ ခပ႕ ၃  ပခ႕ အပခရမ 
ျ္မန္မွရသနအမ းနလိုးနြမနီမရြန္မမီ ွသြနီ္ရ ျ္မန္မွရသနအမ းနလိုးနြမနီ လ္႕့ပ္ နီွမီွမြနီွျ့္န 
 ပံ႕  ႈ ီကိုႈီကရနးေမီ ့ြနကမ ရ္ သြနကမနီးေးီွးနျအြနီ ျ ့နသသနည္။ ရိုႈ ွးေနမရန ၄၀ ရခ ရ္ 
၃၃ းေနမရနသသန  ့ရနမံို ၂ အို ကပြန ွလိုးနအမန႕ွးနရမီျအြနီအံမ းစီ ျ ့နသသနည္။ ရိုႈ့ရနမံို 
ွ္မမီ့ို္ရမ းေးမမြနးေရမြနးိုႈြန ျ ့နသသန၊ ျ္မန္မရိုႈြနြသံမီ စ့္ အံမန႕အပခးေသမ AMG ွရသနအမ းန့ရနမံိုသသန 
(သ ၼ္က ဥစီသႈမနီ့ႈမန ရံ္ရ လ္္ူ႕တမနးေးမြန္ူ းိုွမီ မမရႈအခား သသနည္။) 

 ့ပုဂမးမနးေကပ (AAR ?) ရ္ ဥစီ့စီလသနးကနလရမရနမရႈသသနာ ရမႈ ရနတႈိုြနီကပြန မရႈသသနာ သရနးေ္ပီ တ္နီးေရမမြနီ သသန 
ွ့ႈိုီမရရြနာ ၂၀၀၀ ျးသနာရရ့န ကပြန း္ီကပခလိုးနရႈိုြနလရမရနမရႈသသနည္။ ွအမ းနွလိုးနွကကနးသမ သြနကမနီ၊ 
းံးြနသရးန ရရြနာ ရပမနးမ ကမကႈို႕ကပြန သြနကမနီးေးီွးနလရမရနမရႈသသနည္။ ွမီမသနီအမရန္ရမ 
ွလိုးနွရႈိုြနမမရႈ္ူ ရရြနာ အမႈကနးရနရမီ္ူ ္မရႈျအြနီ ျ ့နသသနည္။  

 ျ္မန္မရိုႈြနြ ံ ့မီ ႈို္ရွဴီ္မမီ ွသြနီ္ရလသနီ ွမီမသနီအမရနမရႈသသနာ လ္ြနနလ္မပနန္မမီ ္မရန္ျ္ြန္မမီ 
ွကပရနလသနီ ္ိုမန႕ ိုကနျအြနီ ့မီ ႈို္ရွဴီ းေလာရမြနားေးီျအြနီ ့ြနကမ္မမီ ရႈို လသနီ 
ကသနးေရမြနရမီမရႈး သသနည္။ 

 ္ရၱးေလီမရႈ ္ိုႈဘိုႈြနီ(လန)  ိုမနီ  ရပမ္နီရမြနးသမမရြန္မမီ ွိုးန့ို (MPPG) ရ္ ဥစီ့စီးေးမြနမပရနသသနာ 
္ိုႈဘႈိုြနီ(လန)  ိုမနီ  တမနးေးမြန္ ူ ရရြနာ းေလာရမြနားေးီျအြနီ ့ြနကမည္။ (၈၆ လ္နီ ရရြနာ ၃၄လ္နီ၊ ၀၉-
၉၇၂၅၇၅၇၆၈) 



 Myanmar Education Consortium, focus on education sector only 
- UNCRPD Alternative Report Writing Training - collaboration among World Learning, 

USICD, and MFPD funded by USAID through Fhi360. 

 


