
သတင််းထတုပ်ြန်ချက ်

၂၉ ရက် န ိုဝငဘ်ာလ ၂၀၁၉ ခိုနစှ်။ 

ပြန်ြာပြည၌် ြသန်စြ်ွ်းသြူျာ်းအာ်း အလြ်ုခန  ်အြ်လာသသာ စ ်းြွာ်းသ ်းလြ်ုငန််းြျာ်း 

တ ်ုးတကြ်ျာ်းပြာ်းလာ 

၂၀၁၉ ခိုနစှ် ဒဇီငဘ်ာလ ၃ ရက်န ေ့တငွ ်ကျနရာက်သညေ့ ်အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်ာ မသ စွ်မ််းသမူျာ်းန ေ့၏ 

နဆာငြ်ိုဒမ်ှာ “အတာ်းအဆ်ီးကင််းနရ်းမှ ််းနမ ာ်လ ို ေ့ မသ စွ်မ််းသမူျာ်း၏လူ ေ့အခွငေ့အ်နရ်းန ာ်နဆာငစ် ို ေ့” 

(The Future is accessible) ပ စ်ြါသည။် ထ ိုန ေ့က ို ကက ြိုဆ ိုသညေ့အ်န ပ ငေ့ ်  ပမ မ်ာေ့စီ်းြွာ်းနရ်းကဏ္ဍ 

တာဝ ယ်ူမှုရှ နရ်း အနထာက်အကူပြြိုဌာ  (MCRB)၏ ဒါရ ိုက်တာပ စ်သ ူဗစ်ကီဘ ိုမ က် ပမ မ်ာန ိုငင် ံ

ရှ စီ်းြွာ်းနရ်းလိုြ်င ််းမျာ်းသည ်မသ စ်ွမ််းသမူျာ်းအာ်း အလိုြ်ခ ေ့ထ်ာ်းပခင််းပ ငေ့ ်စီ်းြွာ်းနရ်းအရ အကျ ြို်း 

အပမတ်ရှ သညက် ို သ ပမငလ်ာ၍ မသ စ်ွမ််းသမူျာ်းအာ်း အလိုြ်ခ ေ့အ်ြ်လာနသာစီ်းြွာ်းနရ်းလိုြ်င ််း 

အနရအတွက် တ ို်းတက်မျာ်းပြာ်းလာပခင််းက ို  ဂိုဏပ်ြြို ကက ြိုဆ ိုြါသည။် 

ဗစ်ကီဘ ိုမ က် “ အတာ်းအဆ်ီးကင််းနရ်းမှ ််းနမ ာလ် ို ေ့ မသ စ်ွမ််းသမူျာ်း၏ လူ ေ့အခွငေ့အ်နရ်း န ာ ်

နဆာငစ် ို ေ့”  The Future is accessible ဆ ိုသညမ်ှာ လူနတွက ို တာ်းဆ်ီး ြ တ်ြငထ်ာ်းနသာ 

အတာ်းအဆ်ီးမျာ်း မရှ နသာအ ာဂတ်က ို အတူတက ွ နမ ာ်မှ ််းကကမညဟ်ို ဆ ိုလ ိုပခင််း ပ စ်ြါတယ်။ 

အဆ ိုြါအ ာဂတ်မှာ လတူ ိုင််း အနဆာက်အအံိုမျာ်းတွင ် နလှကာ်းထစ်မျာ်းက ို အသံို်းမပြြိုဘဲ 

လက်လှမ််းမီသာွ်းလာန ိုငပ်ခင််း၊ မသ စ်ွမ််းကနလ်းအာ်းလံို်း ဲ ေ့ မသ စ်ွမ််းနကျာင််းသာ်းနကျာင််းသ ူ

အာ်းလံို်းသည ် အပခာ်းကနလ်းမျာ်း ည််းတူ စာသငခ် ််း (သ ို ေ့) အသက်နမွ်းဝမ််းနကျာင််း သငတ် ််း 

မျာ်းက ို လက်လှမ််းမ ီ တက်နရာက်န ိုငပ်ခင််း၊ မသ စ်ွမ််းအလိုြ်သမာ်းမျာ်းသညလ်ည််း 

လိုြ်င ််းခွငမ်ျာ်းသ ို ေ့ အမျာ်းပြညသ်သူံို်း သယ်ယူြ ို ေ့နဆာငန်ရ်းစ စ်ပ ငေ့ ် သာွ်းလာန ိုငပ်ခင််းတ ို ေ့ 

ပ စ်ြါတယ်။ 

အဆ ိုြါအ ာဂတ်တွင ် မသ စ်ွမ််းသမူျာ်းသည ် ခွဲပခာ်းဆက်ဆပံခင််းနငှေ့ ် နရှ်းရ ို်းစွဲအယူအဆမျာ်းက ို 

နကျာ်လ ာ်းပြီ်း အပခာ်းသမူျာ်း ည််းတူ အလိုြ်အက ိုငမ်ျာ်း ရရှ န ိုငက်ကမည။် မသ စ်မွ််းအလိုြ်သမာ်းမျာ်း 

သည ်အထ်ူးသပ ငေ့ ် အပမငအ်ာရံို မသ စ်ွမ််းမျာ်းအတွက် သတင််းအချက်အလက်နငှေ့ ်ဆက်သယွ်နရ်း 

 ည််းြညာ(ICT)အသံို်းပြြို၍ လိုြ်ရနသာ လိုြ်င ််းခွငမ်ျာ်းတငွ ် လိုြ်က ိုငန်ဆာငရွ်ကန် ိုငန်စရ  ်

ယူ ကီိုတ်က ို အနပခခံနသာ မျက်နာှပြင ်တ်စကက်ဲေ့သ ို ေ့နသာ အနထာကအ်ကူပြြို ည််းြညာမျာ်း 

လည််း လ ိုအြ်ြါလ မေ့်မည။် 

https://idpwd.org/


မသ စွ်မ််းသနူတွရဲ ေ့ အရညအ်ချင််းက ို ြ ိုပြီ်းယံိုကကညလ်ာကက  ို ေ့အတကွ် လက်ရှ မသ စ်ွမ််းဝ ထ်မ််း 

နတွက ို ခ ေ့ထ်ာ်းတဲေ့ စီ်းြာွ်းနရ်းလိုြ်င ််းနတွက အပခာ်းစီ်းြွာ်းနရ်း လိုြ်င ််းအန  ဲ ေ့လည််း မ မ တ ို ေ့ 

စီ်းြွာ်းနရ်းလိုြ်င ််းလ ိုဘ ဲ လ ိုက်ြါနဆာငရွ်ကန် ိုငန်အာငလ် ို ေ့ နရှှေ့နဆာငလ်မ််းပြနြ်း  ို ေ့ လ ိုြါတယ်။”  

ပမ မ်ာန ိုငင်မံှာ အဲေ့ဒလီ ို စီ်းြွာ်းနရ်းကိုမပဏအီနရအတကွ် တ ို်းြွာ်းလာပခင််းဟာ အထ်ူးနကာင််းမ ွပ်ြီ်း 

ကျွ မ်တ ို ေ့အန  ဲ ေ့  ၂၀၂၀ခိုနစှ်မှာ ထြ်မ ံတ ို်းလာမယ်လ ို ေ့လည််း နမ ာ်လငေ့ြ်ါတယ်။“ 

၂၀၁၄ခိုနစှ်မှစ၍ ပမ မ်ာေ့စီ်းြွာ်းနရ်းကဏ္ဍတာဝ ယ်ူမှုရှ နရ်းအနထာက်အကူပြြိုဌာ သည ် မသ စ်ွမ််း 

သမူျာ်း ြ ိုမ ိုအလိုြ်အက ိုငရ်ရှ နစရ  ်ကိုမပဏမီျာ်း၊ အစ ို်းရမျာ်း၊ အစ ို်းရမဟိုတ်နသာအ ွဲှေ့အစည််းမျာ်းနငှေ့ ်

 ွံှေ့ ပ  ြို်းနရ်းမ တ ်က်မျာ်းနငှေ့အ်တူတကွ လိုြ်က ိုငခ်ဲေ့ြါသည။် လူမှုဝ ထ်မ််း ကယ်ဆယ်နရ်းနငှေ့ ်

ပြ လ်ညန် ရာ ချထာ်းနရ်းဝ က်ကီ်းဌာ နငှေ့ ် ပမ မ်ာန ိုငင် ံ မသ စ်ွမ််းသမူျာ်း အသင််းချြိုြ် (MFPD)၏ 

ြံေ့ြ ို်းမှုပ ငေ့ ် MCRB နငှေ့ ် AAR Japan တ ို ေ့မှ ၂၀၁၈ခိုနစှ ်ဒဇီငဘ်ာ ၃ ရက်တွင ် “မသ စ်ွမ််းသမူျာ်းအာ်း 

အလိုြ်ခ ေ့ထ်ာ်းပခင််း၊ ပမ မ်ာန ိုငင်ရံှ အလိုြ်ရငှမ်ျာ်းအတွက် လက်စွဲစာအိုြ်” က ို စတငမ် တ်ဆက်ခဲေ့ 

သည။် ထ ိုစာအိုြ်နရ (၁၀၀)နကျာ်က ို အစ ို်းရဌာ မျာ်း၊ စီ်းြွာ်းနရ်းလိုြ်င ််းမျာ်းနငှေ့ ်အပခာ်းမသ စ်ွမ််း 

အ ွဲှေ့အစည််းမျာ်းသ ို ေ့ ပ  ေ့န်ဝခဲေ့ပြီ်း အွ ််းလ ိုင််းတွငလ်ည််း အဂဂလ ြ်ဘာသာပ ငေ့ ် ြံိုနှ ြ်ထိုတ်နဝနသာ 

စာအိုြ် အကက မ် ၁၀၀၀ နကျာ်နငှေ့ ်ပမ မ်ာဘာသာပ ငေ့ြံ်ိုနှ ြ်ထိုတ်နဝနသာစာအိုြ် အကက မ် ၅၀၀ နကျာ် 

download ဆွယဲူခဲေ့ကကပြီ်း ပ စ်ြါသည။်  

ပမ မ်ာန ိုငင်မံျက်မပမငမ်ျာ်းအသင််းနငှေ့ ် MCRB တ ို ေ့ ြူ်းနြါင််းပြငဆ်ငန်သာ “ မသ စ်ွမ််းသမူျာ်းအာ်း 

အလိုြ် ခ ေ့ထ်ာ်းပခင််း၊ ပမ မ်ာန ိုငင်ရံှ  အလိုြ်ရငှမ်ျာ်းအတွက် လက်စွဲစာအိုြ်” ပမ မ်ာဘာသာ 

အသထံကွ် စာအိုြ်က ို MCRB website မှာ လ ငေ့တ်ငထ်ာ်းြါသည။် ထ ိုအသထံကွ်စာအိုြ်က ို နအာက ်

န ာ်ပြြါလငေ့တ်ငွ ်ရယူန ိုငြ်ါသည။် 

www.myanmar-responsiblebusiness.org/mm/resources/persons-with-disabilities-handbook.html . 

 

ထ ိုလက်စွဲစာအိုြ်တွင ်Blue Ocean, Call Centre, KBZ Bank, Myanmar Apex Bank, Myanma 

Insurance, Novotel Yangon Max နငှေ့ ် Sule Shangri-La စသညေ့ ် ကိုမပဏမီျာ်းသည ်

မသ စ်ွမ််းသမူျာ်းအလိုြ်ခ ေ့ပ်ခင််းပ ငေ့ ် အလိုြ်သမာ်းမျာ်း၏ ကို ထ်ိုတ်စွမ််းအာ်းနငှေ့ ် ဝ ထ်မ််းမျာ်း၏ 

စ တ်အာ်းထက်သ မ်ှုက ို မညသ် ို ေ့ ပမြှငေ့တ်ငခ်ဲေ့ပခင််းနငှေ့ြ်တ်သက်သညေ့ ် ရှင််းပြနသာ မူ ာမျာ်း ြါဝင ်

ြါသည။်  

https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/mm/resources/persons-with-disabilities-handbook.html
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/mm/resources/persons-with-disabilities-handbook.html
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/mm/resources/persons-with-disabilities-handbook.html


အလိုြ်အက ိုင၊် မသ စ်ွမ််းမှုနငှေ့ြ်တ်သက၍် စီ်းြွာ်းနရ်းလိုြ်င ််းမျာ်းက ို၊ အထ်ူးသပ ငေ့ ် လူ ေ့စွမ််းအာ်း 

အရင််းအပမစ ် မ န် ဂျာမျာ်းက ို အသ ြညာပမြှငေ့တ်ငရ်  ် MCRBမှကျင််းြနသာ အလိုြ်ရံို နဆွ်းနန်ွးြွဲ 

တွင ်တက်နရာက်လာသမူျာ်းအာ်း ပမ မ်ာန ိုငင်၌ံ မသ စ်ွမ််းသမူျာ်းအာ်းလံို်းအကျြံို်းဝင ်လိုြ်နဆာငန် ိုင ်

ရ  ် ဦ်းနဆာငန် နသာ စီ်းြွာ်းနရ်းလိုြ်င ််းမျာ်း၏အမညက် ို အကကံပြြိုရ န်တာင််းခံခဲေ့ရာ မသ စ်ွမ််း 

သမူျာ်းအတွက် အလိုြ်အက ိုငအ်ခွငေ့အ်လမ််း   တ်ီ်းနြ်းမှုနငှေ့ ်“အဆငန်ပြ သငေ့န်လျာ်နသာ လိုြ်င ််း 

ခွင”်   တ်ီ်းမှုအတွက် KBZ ဘဏဟ်ို န ာ်ပြကကပြီ်း၊ MAB နငှေ့ ်CB ဘဏက်ဲေ့သ ို ေ့နသာ အပခာ်းဘဏမ်ျာ်း 

က ိုလည််း န ာ်ပြကကသည။် Rose Garden နငှေ့ ် Meliaဟ ိုတယ်မျာ်းက ိုလည််း ၎င််းတ ို ေ့၏မသ စွ်မ််းမှု 

ဆ ိုငရ်ာမူဝါဒနငှေ့ ်အလိုြ်အက ိုငအ်ခွငေ့အ်လမ််းမျာ်း အတွက် ချီ်းကျ ်းခဲေ့ကကြါသည။် မသ စ်ွမ််းသမူျာ်း 

အလိုြ်အက ိုငန်ထာက်ြံေ့မှုအတွက် မ ို်းယံထ်ီးဆ ိုင၊် မဇ္ ြိုမ မီဒယီာက ိုလည််း ချီ်းကျ ်းခဲေ့ကကသည။် 

လူမှုစီ်းြွာ်းနရ်းလိုြ်င ််းမျာ်းပ စ်နသာ Hla Day နငှေ့ ် Yangon Bakehouse သည ် မသ စ်ွမ််း 

အမျ ြို်းသမီ်းမျာ်းအတကွ် အသက်နမွ်းဝမ််းနကျာင််းသငတ် ််း နငှေ့ ် အသက်နမွ်းဝမ််းနကျာင််း ဆ ိုငရ်ာ 

အခွငေ့အ်လမ််းမျာ်းက ို နထာက်ြံေ့နြ်းသည။် 

မတ်လတွငက်ျင််းြသညေ့ ်မသ စွ်မ််းသမူျာ်းအလိုြ်အက ိုငအ်ခွငေ့အ်လမ််းတ ို်းပမြှငေ့န်ရ်းအတွက် အလိုြ်ရံို 

နဆွ်းနန်ွးြွဲက ို တက်နရာက်ခဲေ့နသာ Lotte Hotel ၏ လူသာ်းအရင််းအပမစ်ဌာ မှ ဒါရ ိုက်တာပ စသ် ူ

နဒေါ်လှလှထ ွ််းက “မသ စ်ွမ််းသနူတွ အလိုြ်အက ိုငခ် ေ့ထ်ာ်းပခင််း ဲ ေ့ ြတ်သက်ပြီ်းနတာေ့ အပခာ်း 

ဟ ိုတယ်နတွရဲ ေ့အနတွှေ့အကကံြိုမ နဝတာနတကွ ို  အဲေ့ဒအီလိုြ်ရံိုနဆွ်းနန်ွးြွဲမှာ  ာ်းနထာငခ်ဲေ့ရြါတယ်၊ 

အဲေ့ဒအီခါမှာ စ တ်အာ်းထက်သ မ်ှုပ စ်ပြီ်းနတာေ့ Lotte Hotel မှာလည််း အဲေ့ဒ ီည််းအတ ိုင််းပြြိုလိုြ်  ို ေ့ 

လ ိုအြ်တယ်လ ို ေ့ ထငပ်မငခ်ဲေ့ြါတယ်။ အစကတည််းက Lotte Hotel အန  ဲ ေ့လည််း  အကူအညနီြ်း 

နရ်းနငှေ့ ် ပြ လ်ညထ်နူထာငန်ရ်းအသင််း (AAR Japan)ရဲ ေ့ သငတ် ််းဆင််း မသ စ်ွမ််းသနူတွက ို 

အလိုြ်ခ ေ့ ် ို ေ့ ရှ ြါတယ်၊ အဲေ့ဒါနကကာငေ့ ်ကျွ မ်အန  ဲ ေ့ (AAR Japan) က ို ဆက်သယွ်ခဲေ့ြါတယ်။ AAR 

Japan က ကျွ မ်က ို သတူ ို ေ့ရဲ ေ့ ကွ ြ်ျ တာသငတ် ််းဆင််း က ိုယ်အဂဂ ါ မသ စ်ွမ််း အမျ ြို်းသမီ်းငယ ်

တစ်ဦ်း ဲ ေ့ မ တ်ဆက်နြ်းခဲေ့ြါတယ်။ သမူက ို အငတ်ာဗျ ်း နမ်းပမ ််းပြီ်း လံို ေ့ပခံြိုနရ်းအ ွဲှေ့ ရဲ ေ့ ဝ ထ်မ််း 

တစ်ဦ်းအပ စ ် ဇွ လ်မှာ စတငခ် ေ့အ်ြ်ခဲေ့ြါတယ်။  သမူရဲ ေ့ လိုြ်နဆာငခ်ျက် မျာ်းက ိုလည််း 

စ တ်နကျ ြ်မှု ရှ ြါတယ်။ ကျွ မ်တ ို ေ့အန  ဲ ေ့ မသ စ်ွမ််းသနူတွက ို အလိုြ်ခ ေ့အ်ြ်တဲေ့ အတွက်နကကာငေ့ ်

လိုြ်င ််းအတကွ် အကျ ြို်းအပမတ် ရှ တယ်ဆ ိုတာ သနဘာနြါက်လာြါတယ်။ မသ စ်ွမ််းသနူတွက ို ြ ိုမ ို 

ခ ေ့အ်ြ်  ို ေ့ ရညရွ်ယ်ထာ်းြါတယ်။” 

 

 



 

န ာက်ခံအနကကာင််း 

၁. ပမ မ်ာေ့စီ်းြွာ်းနရ်း ကဏ္ဍတာဝ ယ်ူမှုရှ နရ်း အနထာကအ်ကူပြြိုဌာ  (MCRB)၊  အပြညပ်ြည ်

ဆ ိုငရ်ာ အလိုြ်သမာ်းမျာ်းအ ွဲှေ့ (ILO) နငှေ့ ် အကူအညနီြ်းနရ်းနငှေ့ ် ပြ လ်ညထ်နူထာငန်ရ်းအသင််း 

(AAR Japan) ၂၀၁၇ န ိုဝငဘ်ာလနငှေ့ ် ၂၀၁၉ မတလ်တွင ် မသ စ်ွမ််းသမူျာ်း အလိုြ်အက ိုင ် အခွငေ့ ်

အလှမ််း ရရှ ရ အ်တွက် အာ်းလံို်းြါဝငြ်တ်သက်သမူျာ်း   ိုရမက် ို ကျင််းြခဲေ့ြါသည။် စီ်းြွာ်းနရ်း 

လိုြ်င ််းရငှမ်ျာ်း၊ ပမ မ်ာပြညမှ် မသ စွ်မ််းသမူျာ်းနငှေ့ ် န ိုငင်တံကာမှ ကျွမ််းကျငြ်ညာရှငမ်ျာ်းတ ို ေ့သည ်

၎င််းတ ို ေ့၏အနတွှေ့အကကံြိုမျာ်းက ို မ နဝခဲေ့ြါသည။် စီစဉ်တငဆ်က်မှုနငှေ့ ်သက်ဆ ိုငန်သာ စာရွက်စာတမ််း 

မျာ်းနငှေ့ ်အစီရငခ်ံစာမျာ်းသည ်MCRB’ Website မှာ ရယူန ိုငြ်ါသည။် 

၂. မသ စ်ွမ််းသမူျာ်းအတကွ် အလိုြ်ပမဲပခင််း၊ အလိုြ်ခ ေ့ထ်ာ်းမှု ပမြှငေ့မ်ာ်းနစပခင််းနငှေ့ ်လကလ်ှမ််းမီနသာ 

အလိုြ်အက ိုငအ်ခွငေ့အ်လမ််းမျာ်းလိုြ်နဆာငရ်ာတွင ်အလိုြ်ရှငမ်ျာ်းက ို အနထာက်အြံေ့နြ်းရ  ်၂၀၁၈ 

ခိုနစှ် ဒဇီငဘ်ာလတွင ် လူမှုဝ ထ်မ််း၊ ကယ်ဆယ်နရ်းနငှေ့ ် ပြ လ်ညန် ရာချထာ်းနရ်းဝ က်ကီ်းဌာ ၏ 

လမ််းည  မ်ှုပ ငေ့ ် ပမ မ်ာန ိုငင်မံသ စ်ွမ််းသမူျာ်းအသင််းချြိုြ်၏ြံြ ို်းမှု၊ ပမ မ်ာေ့စီ်းြွာ်းနရ်း ကဏ္ဍတာဝ  ်

ယူမှုရှ နရ်း အနထာက်အကူပြြိုဌာ  (MCRB) နငှေ့ ် အကူအညနီြ်းနရ်းနငှေ့ ် ပြ လ်ညထ်နူထာငန်ရ်း 

အသင််း (AAR Japan) တ ို ေ့မှ အဂဂလ ြ်၊ ပမ မ်ာ နစ်ှဘာသာပ ငေ့ ်အတူတကွနရ်းသာ်းပြြိုစိုထာ်းနသာ 

လက်စွဲစာအိုြ်က ို ထိုတ်နဝခဲေ့ြါသည။်  

၃. ပမ မ်ာန ိုငင်သံည ် မသ စ်ွမ််းသမူျာ်း၏ အခွငေ့အ်နရ်းမျာ်းဆ ိုငရ်ာ သနဘာတူစာချြိုြ်က ို 

လက်မှတ်နရ်းထ ို်းခဲေ့ပြီ်း မသ စ်ွမ််းသမူျာ်း၏ အခွငေ့အ်နရ်းမျာ်းက ို အကာအကွယ်နြ်းရ  ် ၂၀၁၅ 

ခိုနစှ်တွင ် ဥြနဒက ို ပြဌာ ််းခဲေ့ပြီ်း ၂၀၁၇ ခိုနစှ်တွင ်  ည််းဥြနဒက ို ပြဌာ ််းခဲေ့ြါသည။် ၂၀၁၅ ခိုနစှ် 

အခ ််း(၁၀)တွင ်မသ စ်ွမ််းသမူျာ်းအတွက် အလိုြ်အက ိုငမ်ျာ်းလက်လှမ််းမီရရှ ရ န်ငှေ့ ်အလိုြ်ရငှမ်ျာ်း 

အတွက် တာဝ ဝ်တတ ရာ်းမျာ်းက ို ထညေ့သ်ငွ််းထာ်းြါသည။် နအာက်နပခ မသ စ်ွမ််းသမူျာ်း၏အလိုြ် 

အက ိုငဆ် ိုငရ်ာ ခွဲပခာ်းဆကဆ်မံှုမျာ်းက ို တရာ်းဝင ်ဥြနဒအရ တာ်းပမစ်နြ်းရ လ်ည််း ြါရှ သည။် ၂၀၁၇ 

စက်တငဘ်ာလတငွ ်မသ စ်ွမ််းသမူျာ်း၏ အခွငေ့အ်နရ်းဆ ိုငရ်ာ အမျ ြို်းသာ်း နကာ်မတီက ို  ွဲှေ့စည််းခဲေ့ပြီ်း  

အမျ ြို်းသာ်းနကာ်မတကီ ို ြံြ ို်းနြ်းန ိုငရ်  ် ြညာနရ်းဆြ်နကာ်မတီ၊ ကျ ််းမာနရ်းဆြ်နကာ်မတီ၊ 

အလိုြ်အက ိုငဆ်ြ်နကာ်မတီ၊ သိုနတသ ဆြ်နကာ်မတီ၊ နစာငေ့က်ကညေ့ ် အကဲပ တ်ဆြ်နကာ်မတီ၊ 

မသ စွ်မ််းအမျ ြို်းသမီ်းနငှေ့ ် ကနလ်းသငူယ်မျာ်းနရ်းရာ ဆြ်နကာ်မတီ၊ သတင််းအချက်အလက ်

 ည််းြညာဆ ိုငရ်ာ ဆြ်နကာ်မတီနငှေ့ ် သဘာဝနဘ်းနငှေ့ ် အပခာ်းအနရ်းနြေါ် အနပခအန ဆ ိုငရ်ာ 

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/multi-stakeholder-workshop-people-with-disabilities.html
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/second-multi-stakeholder-workshop-people-with-disabilities.html
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/resources/persons-with-disabilities-handbook.html
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/resources/persons-with-disabilities-handbook.html


ဆြ်နကာ်မတီ ၊ ဆြ်နကာ်မတီ ၈ ခို က ို  ွဲှေ့စည််းခဲေ့ြါသည။် အလိုြ်အက ိုငဆ်ြ်နကာ်မတီတွင ်ပမ မ်ာေ့ 

စီ်းြွာ်းနရ်းကဏ္ဍ တာဝ ယ်ူမှုရှ နရ်း အနထာက်အကူပြြိုဌာ သညလ်ည််း နကာ်မတီဝငတ်စ်ဦ်းအပ စ ်

ြါဝငြ်ါသည။် 

၄. ပမ မ်ာန ိုငင်သံည ် မသ စ်ွမ််းသမူျာ်း အာဆယီံဆယ်စိုနစှ် (၂၀၁၁-၂၀၂၀) ခိုနစှ်၏ အစ တ်အြ ိုင််း 

တစ်ခိုပ စ်နသာ မသ စွ်မ််းသမူျာ်း၏အခ ််းကဏ္ဍနငှေ့ြ်ါဝငမ်ှု ပမြှငေ့တ်ငပ်ခင််းဆ ိုငရ်ာ ဘာလီနကကပငာ 

ချက်နငှေ့ ်အာရှြစ   တ်ရှ  မသ စ်ွမ််းသမူျာ်း၏ အခွငေ့အ်နရ်းမျာ်းရရှ နရ်းဆ ိုငရ်ာ (၂၀၁၃-၂၀၂၂) အငခ်ျွ  ်

(Incheon)  ည််းဗျ ဟာက ိုလည််း လက်မှတ်နရ်းထ ို်းခဲေ့ြါသည။် ပမ မ်ာန ိုငင်၏ံ နရရှည ် တညတ်ံေ့ 

ခ ိုငပ်မဲပြီ်း ဟ ခ်ျက်ညနီသာ  ွံှေ့ ပ  ြို်းတ ို်းတက်မှု စီမံက  ််း (၂၀၁၈-၂၀၃၀)၏  ည််းဗျ ဟာ (၄.၁.၆)တငွ ်

အခွငေ့မ်သာသမူျာ်းနငှေ့မ်သ စွ်မ််းသမူျာ်းအြါအဝင ် က ိုယ်စာ်းပြြိုခံရမှု  ည််းြါသမူျာ်းအာ်း အဓ က 

ထာ်း၍ TVET (Technical and Vocational Education and Training) သငတ် ််း တက်နရာက်ခွငေ့ ် 

ြ ိုမ ိုရရှ နစနရ်း နဆာငရွ်ကရ် ၊်  ည််းဗျ ဟာ (၄.၁.၃)တွငလ်ည််း ကနလ်းမျာ်းအာ်းလံို်း အရညအ်နသ်ွး 

ပြညေ့ဝ်နသာ ြညာနရ်းအခွငေ့အ်လမ််းမျာ်း လက်လှမ််းမီရရှ နစနရ်း နဆာငရွ်ကရ်  ် ကတ ကဝတ်ပြြို 

ထာ်းြါသည။် ၂၀၁၈ခိုနစှ ် န ိုဝငဘ်ာလတွင ် ကျင််းြခဲေ့နသာ ၃၃ ကက မ်နပမာက် အာဆယီံ ထြ်သ်ီး 

အစည််းအနဝ်းတွင ် ချမှတ်ခဲေ့နသာ “အာဆယီံ စွမ််းနဆာငန် ိုငန်ရ်း မဟာဗျ ဟာစီမံက  ််း ၂၀၂၅ - 

မသ စ်ွမ််းသမူျာ်း၏ အခွငေ့အ်နရ်းမျာ်းက ို အာဆယီံ စီ်းြွာ်းနရ်း၊ လူမှုနရ်း၊ န ိုငင်နံရ်း၊ လံိုပခံြိုနရ်းရာ 

ရညမ်ှ ််းချက် လိုြ်နဆာငခ်ျက်အာ်းလံို်းတွင ် ထညေ့သ်ငွ််းအနကာငအ်ထညန် ာ်နရ်း “ASEAN 

Enabling Master Plan 2025 : Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities” က ို 

အနကာငအ်ထညန် ာ်နဆာငရ်  ် မသ စ်ွမ််းသမူျာ်း၏ အခွငေ့အ်နရ်းဆ ိုငရ်ာ အမျ ြို်းသာ်းအဆငေ့ ်

မဟာဗျ ဟာ အစီအစဉ် မကူကမ််းအာ်း UNICEF ၏ ြံြ ို်းကူညမီှုပ ငေ့ ်လူမှုဝ ထ်မ််းကယ်ဆယ်နရ်းနငှေ့ ်

ပြ လ်ညထ်နူထာငန်ရ်းဦ်းစီ်းဌာ မှ ဦ်းနဆာင၍် နရ်းဆွနဲ ြါသည။် ပမ မ်ာန ိုငင် ံ မသ စ်ွမ််းသမူျာ်း 

 ွံှေ့ ပ  ြို်းတ ို်းတက်နရ်း အမျ ြို်းသာ်းအဆငေ့ ် မဟာဗျ ဟာ (၂၀၁၆-၂၀၂၅)သည ် ပမ မ်ာန ိုငင်၏ံ 

နရရှညတ်ညတ်ံေ့ခ ိုငပ်မဲပြီ်း ဟ ခ်ျက်ညနီသာ  ွံှေ့ ပ  ြို်းတ ို်းတက်မှု စီမံက  ််းနငှေ့လ်ည််း ချ တ်ဆက ်

ထာ်းြါသည။် 

၅. ပမ မ်ာေ့စီ်းြွာ်းနရ်းကဏ္ဍတာဝ ယ်ူမှုရှ နရ်းအနထာက်အကူပြြိုဌာ  (MCRB) က ို ယူနကအနပခစ ိုက ်

Institute for Human Rights and Business (IHRB) နငှေ့ ် ဒ  ််းမတ်န ိုငင်အံနပခစ ိုက် Danish 

Institute for Human Rights (DIHR) တ ို ေ့၏ ြူ်းနြါင််းနဆာငရွ်က်မှုပ ငေ့ ် ယူနက၊ န ာ်နဝ်း၊ 

ဆွစဇ်ာလ ၊်  ယ်သာလ  ် နငှေ့ ် အ ိုငယ်ာလ တ် ို ေ့၏ အနထာက်အြံေ့ပ ငေ့ ်  ွဲှေ့စည််းကာ ရ က်ို ပ်မ ြိုှေ့တွင ်



အနပခစ ိုက် ွငေ့လ်ှစ်ထာ်းြါသည။် ၂၀၁၄ခိုနစှ်မှစ၍ နဒသတွင််း အ ွဲှေ့အစည််းမျာ်းနငှေ့ ် လိုြ်င ််းခွင၌် 

ခွဲပခာ်းဆက်ဆမံှုမရှ နစနရ်းနငှေ့ြ်တ်သက်သညမ်ျာ်းက ို လိုြ်နဆာငန် ြါသည။်  

 

သတင််းအချက်အလက်မျာ်းအတွက် ဆက်သယွ်ရ  ်

နငှ််းဝတ်ရည ်

သိုနတသ နငှေ့ ်ဆက်သယွ်ညြှ နှု င််းနရ်း တာဝ ခ်ံ (MCRB) 

hninwut.yee@myanmar-responsiblebusiness.org or 09450051946 

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/dialogues/disability-and-business/
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