
မတလ်၊ ၂၀၂၂ခ စ်

လကန်ကးမဆန ့်ကျငေ်ရး အားထတမ်များသည ်
ကျ းလန်ွခံရသများ င့ ်လကန်ကးမအ ရာယ ်
ကျေရာကလ်ယွေ်သာ အစအဖဲွများ၏ 
လအိပ်ချကမ်ျားက ိတံ ့ြပန်မ ိရပါမည။်

မဝါဒချမတသ်များအေန င့ ်လကန်ကးမက ိ
တကိဖ်ျကရ်န် ဥပေဒများ၊ မဝါဒများ င့ ်
လပ်ထးံလပ်နညး်များ ေဖာ်ထတခ်ျမတရ်ာ၌ 
လကန်ကးမ ကျ းလန်ွခံရသများထမံ တကိ် ိက ်
ေလ့လာသငယ်စရာများ များြပားစွာ ိပါသည။်

အစိးရမဟတေ်သာ (NGO) အဖွဲအစညး်များသည ်
အ ရာယက်ျေရာကလ်ယွေ်သာ အစအဖဲွများ င့ ်
အတ လပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်၊ အ ရာယက်ျ
ေရာက် ငိေ်ြခ ိသများအား စိစစ်ေဖာ်ထတြ်ခငး် င့ ်
လကနက်းမ ကျ းလနွခ်ံရသမျာအား ကညပံီ့ပိးရန်
အတကွ ်အစးိရဌာနများ င့ ်ညိ ငိး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်
တိအ့ပါအဝင ်အေ ေတာငအ်ာ အတငွး် ိ 
လကနက်းမ ကျ းလနွခ်ံရသများအား အေရး ကးီ
ေသာ ဝနေ်ဆာငမ် အဖံဖံ င့ ် နး်အပ်လပိဲမ့များ
က ိေဆာငရွ်ကေ်န ကပါသည။်

ကဗိစ် ၁၉ ကာလအတငွး်တငွ ်လကနက်းမ 
ကျ းလနွခ်ံရသများ င့ ်လကနက်းမ အ ရာယ ်
ကျေရာကလ်ယွသ်များအား ေ တနး် ဝနေ်ဆာငမ်
များ င့ ်ကညပံီ့ပိးမများက ိြဖည့ဆ်ညး်ေပးရာ၌ 
NGO များ၏ အခနး်က မာ ပိ၍ပင ်မ ိမြဖစ် 
အေရး ကးီလာပါသည။် 

NGO များတငွ ်လကနက်းမ ကျ းလနွခ်ံရသများ၊ 
အ ရာယ ်ကျေရာက် ငိေ်ြခ ိသများ င့အ်တ
လပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကရ်ာ၌ တနဖိ်း ကးီေသာ အသိ
ပညာများ င့ ်အေတအွ ကံ များ ိေန က ပီး၊ 
၎ငး်တိက့ ိလကနက်းမ တကိဖ်ျကေ်ရးက တငွ ်
သကေ်သအေထာကအ်ထား အေြခြပ ေသာ မဝါဒ 
ြပ ြပငေ်ြပာငး်လမဲများ င့ ်အေလအ့ထ ြပ ြပင်
ေြပာငး်လမဲများအတကွ ်သတငး်အချကအ်လက်
များအြဖစ် ထည့သ်ငွး် အသးံြပ ငိပ်ါသည။်

NGO များအေန င့ ်အစးိရ င့ ်မိတဖ်ကအ်ြဖစ် 
လကတ်ွလဲျက ်အမျိ းသမီးများ င့ ်ကေလးသငယ်
များအား အထးအေလးေပးေသာ လကနက်းမ 
ဆန ့က်ျငေ်ရးဆငိရ်ာ အာဆယီ ံသေဘာတညခီျက်
က ိထ ိေရာကစ်ွာ အေကာငအ်ထညေ်ဖာသ်ည့ ်
ေနရာတငွ ်ကညပံီ့ပိးေပး ငိပ်ါသည။်

၂၀၂၁ ခ စ် ဇလငိလ်၌ ASEAN-ACT သည ်
လကနက်းမ ကျ းလနွခ်ံရသများ င့ ်အ ရာယ ်
ကျေရာက် ငိေ်ြခ ိသများ၏ အခွင့အ်ေရးများ 
အတကွ ်သကဆ်ငိသ်များ၏ ေထာကခ်ခံျက ်
ရ ိေအာငေ်ဆာငရွ်ကမ်က ိအားေကာငး်ေမာငး်သန ်
ြဖစ်ေစရန ်အလိင့ာလညး်ေကာငး်၊ မဝါဒ ြပ ြပင်
ေြပာငး်လမဲအတကွ ်အေြခြပ ရန ်တနဖိ်း ကးီေသာ 
သကေ်သအေထာကအ်ထားများ ပံ့ပိးေပးရန ်
အလိင့ာလညး်ေကာငး် ေထာကပံ့်ေ ကး အစီအစ  
တစ်ရပ်က ိစတငေ်ဆာငရွ်ကက်ာ ေဒသအတငွး် ိ 
အဖဲွအစညး် ကးိခလးံအား ဩစေ တးလျ ေဒ လာ 
၁၀၀,၀၀၀ (တစ်သနိး်)ခန ့ ်ေထာကပံ့် ြဖည့ဆ်ညး်ေပး
ခဲ့ပါသည။်

ASEAN အသငး်ဝင် ငိင် ံငါး ငိင်တံိတ့ငွ ်တည် ိ
ေန ကေသာ ASEAN-ACT ၏ မိတဖ်က ်NGO 
များအား ယငး်တိ၏့ လကနက်းမ တကိဖ်ျကေ်ရး 
ချ းကပ်ပံ၊ အေတအွ ကံ ၊ အထးြပ  က မ်းကျငမ် င့ ်
ASEAN-ACT အစီအစ ၏ အေြခခံမများ၊ မဟာ
ဗျ ဟာများ င့ ်ဘကည်မီတိအ့ေပ  အေြခခံ၍ 
ေရွးချယခ်ဲ့ပါသည။်

က ပ််တိ၏့ မိတဖ်ကမ်ျားသည ်လကနက်းမ 
ကျ းလနွခ်ံရရန ်အလားအလာ ိသများ၊ 
လကနက်းမ အ ရာယ ်ကျေရာကလ်ယွသ်များ - 
အထးအားြဖင် ့ကမာက့ပ်ေရာဂါေ ကာင့်
အေြခအေန ပိမိ ဆတယ်တသ်ာွး ကေသာ လပ်အား 
အတကွ ်လကနက်းမအ ရာယ ်ကျေရာကလ်ယွ်
သများ - အား စိစစ်ေဖာ်ထတရ်န် င့ ်ကညပံီ့ပိးမများ 
ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ်ေဆာငရွ်ကလ်ျက ် ိ ကပါသည။်
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လကနက်းမ ကျ းလနွခ်ံရသများ င့ ်

အ ရာယက်ျေရာကလ်ယွသ်များအတကွ ်

ေရ ညရ်လဒမ်ျားက ိကညပီံပ့းိေပးေသာ 

သေတသနအေြခြပ စမီခံျက် ၄ရပ်

အချက်အလကအ် စခ်ျ ပ်စာလာ

Cover image by Nguyen Dang Hoand Nhu

ေ ေြပာငး်လပ်သားများ၏ 

အခွင့အ်ေရးများက ိြမင့တ်ငြ်ခငး် င့်

တကိ် ိကအ်ေလးထားေဆာငရွ်ကမ်များမာ -

ကဗိစ် ၁၉၏ အကျိ းသကေ်ရာကမ်များက ိ

နားလညလ် က် ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်တိ ့ြဖစသ်ည်

ဘကစ်ပံါဝငေ်သာ ေဆးွေ းွေြပာဆြိခငး်

ကျ းလန်ွခံရသများ၏ 
အခွင့အ်ေရးများ င့ ်၎ငး်တိအ့ား 
စွမ်းအားြမင့တ်ငြ်ခငး်တိအ့တကွ ်

ကညပ့ံီပိးေနေသာ အဖဲွအစညး်များ
အတကွ ်ေထာကပ့ံ်ေ ကးေပးမ ၉ခ
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ေထာကပ့ံ်ေ ကးအစအီစ



ဖိလစ်ပိင်

Ople Center
ဖိလစ်ပိင ် ငိင်သံား ေ ေြပာငး်လပ်သားများအေပ  ေခါငး်ပံြဖတ ်

အြမတ်ထတ်ြခငး်အား ကငိတ်ွယ်ေြဖ ငး် ငိရ်နအ်တွက် သေတသန 

ြပ ြခငး် င့ ်မဝါဒ ေထာက်ခံချက်ရ ိရန ်ေဆာငရွ်က်၍ အစိးရ 

ဌာနသစ် တစ်ရပ်၏ ဖွဲစည်းပံကိ တငြ်ပလျက် ိေသာ အဖွဲအစည်း

ကေမာဒးီယား

Legal Support for Children and Women
ကေမာဒးီယား ငိင်ံ ိ ဦးတည် ြပည်နယ်များတွင ်ကေလးသငယ် င့ ်

အမျိ းသမီးများအတွက် ဥပေဒေရးရာ ကညီပံ့ပိးြခငး်၊ လကနက်းမ 

ကျ းလွနခ်ံရသများအတွက် တကိ် ိက် ဥပေဒေရးရာ အေထာက်

အက ြပ ြခငး်၊ ကျ းလွနခ်ံရသ စိစစ်အတည်ြပ ြခငး် င့ ်ကညီြခငး် 

ဆငိရ်ာ မဝါဒ ေထာက်ခံချက်ရေအာင ် ကိ းပမ်းြခငး်တိ ့ ေဆာငရွ်က်

ေသာ အဖဲွအစည်း

ဗီယကန်မ်

Blue Dragon Children's Foundation
ဗီယက်နမ် ငိင်ံ ိ ဦးတည် ြပည်နယ်များတွင ်ြဖစ်ပွားေသာ 

လကနက်းမများအတွက် ကျ းလွနခ်ံရသ စိစစ် အတည်ြပ ြခငး်၊ 

စွမ်းရညြ်မင့တ်ငြ်ခငး် င့ ်ညိ ငိး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်တိမ့ရ ိေသာ 

သငခ်နး်စာများ င့ ်ပတ်သက်သည့် မဝါဒ ေထာကခ်ံချက်ရ ိရန ်

ကိ းပမ်းေသာ အဖွဲအစည်း

ASEAN-ACT is supported by the Australian Government and implemented by Cardno

ASEAN-ACT အေန င့ ်ယခ ကနဦးအဆင့၌် အဆပိါ မိတဖ်က ်အဖွဲအစညး်များ
အား ယငး်တိ၏့ လကနက်းမတကိဖ်ျကေ်ရး ချ းကပ်ပံ၊ အေတအွ ကံ ၊ အထးြပ  
က မ်းကျငမ် င့ ်ASEAN-ACT အစီအစ ၏ အေြခခံမများ၊ မဟာဗျ ဟာများ င့ ်
ဘကည်မီတိ ့ အေပ  အေြခခံ၍ ေရွးချယခ်ဲပ့ါသည။်

ယငး် NGO များက ဆခိဲ့ပါ စီမံချကမ်ျားက ိအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး်၊ ဆခိဲ့ပါ 
အေ ကာငး် ကစိများအတကွ ်လပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကရ်ာ၌ ယငး်တိ၏့ အသပိညာများ
င့ ်အေတအွ ကံ များက ိအသးံြပ ြခငး်တိအ့ားြဖင့ ်မဝါဒဆငိရ်ာ ေြပာဆေိဆးွေ းွမ

များအတကွ ်သတငး်အချကအ်လက ်ြဖည့တ်ငး်ရနအ်လိင့ာ လကနက်းြခငး်၊ 
လကနက်းမ တကိဖ်ျကြ်ခငး်တိ ့ င့ဆ်ငိေ်သာ သကေ်သ အေထာကအ်ထား 
အေြခစိကစ်ခနး်တစခ် ေပ ေပါကလ်ာေစရန ်ပံ့ပိး ေဆာငရွ်ကလ်မိ့်မညြ်ဖစသ်ည။်

ယခ ေထာကပံ့်ေ ကး အစီအစ အေန င့ ်ေ ေြပာငး်လပ်သားများ၏ လကနက်းမ 
ကျေရာကရ်န ်လယွက်ေနေသာ အေနအထားများက ိကငိတ်ယွေ်ြဖ ငး်ြခငး် င့ ်
ယငး် င့ ်ဆက် ယေ်နေသာ အားလးံပါဝငခ်ငွ့ရ်သည့ ်ြပညသ် ့ မဝါဒဆငိရ်ာ 
လပ်ငနး်စ များ င့ ်ေြပာဆေိဆးွေ းွမများ ေဖာ်ထတတ်ညေ်ဆာကြ်ခငး်တိ ့
အေပ တငွ ်အာ ံစကိ ်ေဆာငရွ်ကပ်ါမည။် က ပ််တိ ့ အေန င့ ်ေ ေြပာငး်လပ်သား
များ၏ အခွင့အ်ေရးများက ိြမင့တ်ငေ်ပးရန ်အလိင့ာ  ေ တနး်၌ ိ ပီး သေတသန 
အေြခြပ လျက ်ေဆာငရွ်ကေ်နေသာ NGO များ င့ ်အတလကတ်ွ ဲပးေပါငး်
ေဆာငရွ်ကသ်ာွးပါမည။်

သတငး်အချကအ်လက ်ထပ်မံ ရ ိလပိါက info@aseanact.org က ိ
ေကျးဇးြပ ၍ ဆကသ်ယွေ်ပးပါ။

ေထာကပ့ံ်ေ ကးေပးြခငး်အတကွ ်ေရွးချယမ်
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ေဒသအဆင့်

Migrant Forum Asia
လပ်ခေ ကးေင ွခးိယြခငး်ကိ လကနက်းမ၏ ြဖစ် ငိေ်ြခ

ိေသာ အ နး်လကဏာတစ်ရပ်အြဖစ် အသးံြပ ြခငး်ဆငိရ်ာ 

ငိင်စံံပါဝငေ်သာ သေတသန င့ ်ေထာက်ခခံျက်ရ ိေအာင ်

ကိ းပမ်းေသာ အဖွဲအစည်း

ထငိး်

Human Rights and Development 
Foundation
ထငိး် ငိင် ံေြမာက်ပိငး် ိ စိက်ပျိ းေရး င့ ်ေဆာက်လပ်ေရး 
လပ်ငနး်များတွင ်ြဖစ်ပွားေသာ အဓမလပ်အားေစခငိး်
သည့် အမများ င့ ်ပတ်သက်ေသာ သေတသန၊ မဝါဒ 
ေထာက်ခံချက်ရ ိေအာင် ကိ းပမ်းြခငး် င့ ်အကအညီ
ေပးြခငး်တိ ့ ေဆာငရွ်က်ေသာ အဖွဲအစည်း

Labour Protection Network
ထငိး် ငိင် ံအေ ပိငး် ိ ေ ေြပာငး်လပ်သားများ၏ 

အ ရာယ်ကျေရာက်လွယ်ေသာ အေနအထားများက ိ

ကိငတ်ွယ်ေြဖ ငး်ရနအ်တွက် စွမ်းရည်ြမင့တ်ငြ်ခငး်၊ 

သက်ဆငိသ် အားလံးပါဝငသ်ည့် ညိ ငိး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်

င့ ်မဝါဒဆိငရ်ာ ထေိတွ ေဆာငရွ်က်ြခငး်တိ ့ ေဆာငရွ်က်

ေသာ အဖဲွအစည်း

Social Responsibility Law
ထငိး် ငိင်တံွငး်၌ ြဖစ်ပွားေသာ အဓမလပ်အားေစခငိး်သည့ ်

လကနက်းမများအတွက် ကျ းလွနခ်ံရသ စိစစ်အတည်ြပ

ြခငး် င့ ်တရားစီရငြ်ခငး်တိမ့ ရ ိေသာ သငခ်နး်စာများ င့ ်

ပတ်သက်သည့် မဝါဒ ေထာက်ခံချက်ရ ိရန ် ကိ းပမ်း

ေသာ အဖဲွအစည်း

Verité Southeast Asia
ထငိး် ငိင်တံွင ်ြပည်တွငး် လပ်သားသစ် စေဆာငး်ြခငး်

အားြဖင့ ်ေ ေြပာငး်လပ်သားများ၏ အ ရာယ်ကျေရာက်

လွယ်ေသာ အေနအထားများကိ ကငိတ်ွယေ်ြဖ ငး်ြခငး် င့ ်

သက်ဆငိေ်သာ သေတသနြပ ြခငး် င့ ်မဝါဒေထာက်ခံ

ချက် ရ ိရန ် ကိ းပမ်းြခငး်တိ ့ ေဆာငရွ်က်ေသာ 

အဖွဲအစည်း

လာအိ ပီဒအီာ

Village Focus International
လာအ ိပီဒအီာ ငိင် ံေတာငပိ်ငး်တွင ်ကျ းလွနခ်ံရသ စိစစ် 

အတည်ြပ ြခငး် င့ ်အကအညီေပးြခငး်တိအ့တွက် အစိးရ င့ ်

NGOများ ကား စွမ်းရည်ြမင့တ်ငြ်ခငး် ညိ ငိး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်တိ ့ 

ေဆာငရွ်က်ေသာ အဖဲွအစည်း


