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TCIအာာှပစိဖိတ ်ဘာလေီ ကြငာစာတမ််း ၂၀၁၈ 

လတူိိုင််း အြ  ်းဝင ်လအဖဲစည််းမ ာ်းကအဖစ် ေ ြ ပာင််းလြဲ ခင််း အာာှပစဖိိတ ်

( TCI အာာှပစဖိိတ ်

အာာှပစဖိိေတဒ်သာှ ိ  ိိုငင် ေ ပါင််း ၂၁   ိိုငင် မာှ စိတလ်မူ မသန်စွမ််းသမူ ာ်းြ ဖေစ်သာ 

ြ်ိုပ်တ ိာှင တ်ြ ွကအခာ်းေ သာ မသန်စွမ််းမမ ာ်းြိို ေ ထာြခ် အာ်းေ ပ်းသမူ ာ်းသည် ၂၀၁၈ 

ဩဂိုတလ် ၂၉ ရြ ်အငဒ်ိိုနီ်း ာှ ာ ်း   ိိုငင်  ဘာလမိီ၌ ြ င််းပသည ် TCI Asia Pacfic 

အာာှပစဖိိေတဒ်သ လတူိိုင််းအြ  ်းဝင ်လအဖဲအစည််းမ ာ်း ကအဖစ် ေ ြ ပာင််းလေဲ ရ်းအဖဲမာှ 

ြ င််းပသည ် လတူိိုင််းအြ  ်းဝင ်လအဖဲအစည််းမ ာ်း ကအဖေစ်ြ ပာင််းလေဲ ရ်း အဖဲ 

အစည််းေအဝ်း 

ေေနရာမာှ ေ ကြငာစာတမ််းြိို အတညည်ပပါသည်။ 

စနစ်တြျှင  ်ြ ယြ် ယယပ်န  ်ြ ပန  ် ြ ဖေစ်ေနသာ လအခွင ေ်အရ်း ခ ိ်းေ ဖာြမ်မ ာ်း ပ  ိုစ မ ်ိးစ  ို ာှင  ်

 ာှ ေိ ေနသာ ခွဲြ ခာ်းခ ရမ၊ သြီ ခာ်းဖယထ်ိုတခ် ရြခင််း၊ အြမ််းဖြမ်ခ ရြခင််း၊ လသူာ်းမဆန်စွာ 

ြ ပမခ ရြခင််း၊  ာှ မိ ်ခ ခ ိ်း ာှ မိမ်ခင််း ာှင  ်ည််းပန််း ာှ ပ်ိစြမ်ာှင  ်ြိုကသခင််းမ ာ်းြ ဝေငင်မွ ာ်းေ သာ 

  ိိုငင် ြ ဖေစ်စ ဝေငင်နွည််းေ သာ   ိိုငင် ြ ဖေစ်စ၊ တြသိိုလ၊် ြ န််းမာေ ရ်း 

ေ စာင ေ်  ာှ ာြမ်စငတ်ာမ ာ်း ာှင  ်လေူမရ်း ဝေန်ဆာငမ် လိုပ်ငန််းမ ာ်းတငွ ်ြ ဖေစ်ေပနသည်။ 

– ယခိုလြ ်ာှ  ိအလိုပ်ြမဖေစ်သာ မူဝါဒာှင  ်လိုေပ်ဆာငခ် ြမ် ာ်းသည် ေ ဆ်းပညာ 

ေ ဆ်းြိုကသခင််း ြ ဖင  ်ပ  ိုစ ယတူေည်ဆာြထ်ာ်းသည ်အတြွ ်လ၏ူ လတွလ်ပ်မ၊ 

ေ ရွ်းခ ယပိ်ိုငခ်ွင  ်ာှင  ်အခွင အ်လမ််းမ ာ်းြိို မ ာ်းစွာ ြန  ်သတခ် ပ်ခ ယမ်မ ာ်း 

ြ ဖေစ်ေပစသည်။ စိတြ် န််းမာေ ရ်း ေ စာင ေ်  ာှ ာြမ်စနစ်၏ ဂိတတ် ခါ်းြ 

စေစ်ဆ်းသတမ်ာှယတခ်င််း၊ ေအြ ခေအနတစ်ခို အတငွ််း ေ ရာေြအ်ာင ်ြ ပလိုမပ်ခင််း ာှင  ်

ြ်ိုပ်တ၏ိ ြိိုယပိ်ိုငအ်ခွင ေ်အရ်းမ ာ်းြိို မြ င သ်  ို ်း  ိိုေငအ်ာင ်

ထန်ိ်းခ ပ်ြန  ်သတမ်မ ာ်းမာှာ မြာခဏ ဆိိုသလိို ြ်ိုပ်တ ိြိိုယတ်ိိုငပ်ါဝင် ိိုေငသ်ာ 

လအဖဲအစည််း လအဖဲ အစည််းတငွ၊် ေယြ် ်းမ စနစ်မ ာ်းတငွ ်ြ်ိုပ်တ ိြ ပည ်ြ ပည ်ဝဝ 

ပါဝင် ိိုငခ်ွင အ်တြွ ်လိိုအပ်သည ် အရင််းကအမစ်မ ာ်း၊ ြ်ိုပ်တ၏ိ ေ ရွ်းခ ယမ်မ ာ်း၊ 

အခွင အ်လမ််းမ ာ်းြိိုလည််း လ စ်လ ျူထာ်းပါသည်။ 

စိတြ် န််းမာေ ရ်းစနစ်ြိို ေအြ ြခပသည ် တ ိ  ိိုငင် တြာမူဝါဒမ ာ်းသည် 

ကအပညည်ပည်ဆိိုငရ်ာ လအခွင ေ်အရ်း စ န််းစ ထာ်းမ ာ်းြိို ေ လ်းစာ်းလိိုြန်ာ ြ င သ်  ို ်းြ ခင််း 

မာှိပါ။ 

ြန်ွဗင််း ာှင််းမ ာ်း၊ ေသဘာတညီူခ ြမ် ာ်း၊ ေအရ်းြ်ီးဆ  ို ်း တစ်ခိုြ ဖစ်သည ် 

ြမာ ြိုလသမဂ၏ မသန်စွမ််းသမူ ာ်း၏ အခွင ေ်အရ်း ြန်ွဗင််း ာှင််း CRPD 
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ေအြ ခခ ေ ဘာငမ် ာ်းြိို ေ လ်းစာ်းလိိုြန်ာြခင််း မာှိပါ။ 

အာာှပစဖိိတ ်ေ ဒသာှ ိအခ ိ ိျိိုငင် မ ာ်းတငွ ်CRPD  ာှင  ်လိိုေြလ် ာညီေ ထြွ ဖေစ်သာ 

စိတလ်မူ မသန်စွမ််းသမူ ာ်း အာ်းလ  ို ်း အြ  ်းဝင ်ပါဝငလ်ာိ ိုေငရ််းအတြွ ်မူဝါဒမ ာ်း၊ 

ဥေပြဒပဌာန််းခ ြမ် ာ်း ေ ဖာ်ေ ဆာငလ်ာေြသာ ြ ဖေစ်ပတိို်းတြမ်မ ာ်းေ ြာင  ်

အာ်းတြြ်မဖစ်ရသည ် ေသ ိတိို်းတယြဖ်ေစ်ပမြ ေ ဆ်းြိုြ ခင််း ပ  ိုစ  သ ိ

စိတြ် န််းမာေ ရ်းေ ပ၌သာ လ  ို ်းလ  ို ်းြ်ီး ေအြ ခေခ သာ ပ  ိုစ မာှ ခွဲလာပီ်း 

လတူိိုင််းအြ  ်းဝင ်ေအရ်းပါမ ဆသီ ိေ ြ ပာင််းလမဲ  ာှ လိာြခင််းြိို ေ သခ ာခိိုငမ်ာေ ေစသာ 

ေအထာြအ်ထာ်း ြ ဖစ်သည်။ 

တိို်းတြပ်ါသည်ဆိိုေ သာ စိတြ် န််းမာေ ရ်း ပတဝ်န််းြ င ်အသိိုင််းအဝိိုင််းပငလ်င ်

ြ်ိုပ်တ၏ိ ရပိိုငခ်ွင  ်လအခွင ေ်အရ်းမ ာ်းြိို ထန်ိ်းခ ပ်ြ၊ ြ ငင််းဆန်ြသည်။ 

လတူိိုင််းအြ  ်းဝင ်ရပိိုငခ်ွင မ် ာ်း ြ ဖစ်သည ် ပညာေ ရ်း၊ အလိုပ်အြိိုင၊် မိသာ်းစို 

ထေူ ထာမငခ်င််း၊ လေူမရ်း ြာြေွယစ်ာင ေ်  ာှ ာြမ်မ ာ်း ြ ိ ိမငခ်င််း၊ အစာ်းေအသာြ၊် 

ေအြ ခခ  လိိုအပ်ခ ြမ် ာ်း ာှင  ်လ  ိုေ လာေြသ်ာ လေူ နထိိုငမ် အဆင အ်တန််း၊ မဲေ ပ်းပိိုငခ်ွင ၊် 

ဘဝာှင  ်လတွလ်ပ်မ၊ ဥေပဒ၌ တန််းတ ူသတမ်ာှတခ် ရြခင််း၊ ကအခာ်းေ သာ 

လအခွင ေ်အရ်းဆိိုငရ်ာမ ာ်း၌ တန််းတသူတမ်ာှတခ် ရြခင််း မ ာ်း၌ 

ြန  ်သတထ်န်ိ်းခ ပ်ခ ရြခင််းမ ာ်း  ာှ ေိ နပါသည်။ 

အစ်အဆြ ်ေ တာေြလ်ာြ ်ာှ ေိ ေနသာ ခွဲြ ခာ်းဆြဆ် ြ ခင််း ြစိရပ်မ ာ်း ာှင  ်စိတလ်မူ 

မသန်စွမ််းသမူ ာ်းြိို ြ ်ဖယပ်ထိုေတြ်ြခင််းမ ာ်းထမဲာှ ဆိို်းရွာ်းလာှသည်မ ာ်းြိို 

ထင ်ာှ ာ ်းေ အာင ်ထိုတယ်တပ်လိိုသည်မ ာ်းမာှာ 

– အာာှပစဖိိေတဒ်သမ ာ်းတငွ ်ေ ပထြွလ်ာေ သာ စိတြ် န််းမာေ ရ်း 

ဥေပြဒပဌာန််းခ ြခ် ြမ် ာ်း တငွ ်ြာယြ  ာှင၏် စိတဆ်မပါဝငဘ် ဲအတင််းအြ ပ် 

ေ ဆ်း   ိုတမငခ်င််း ာှင  ်ေ ဆ်းြိုသမခ ယေူ စ ြ ခင််းမ ာ်းြိို အဓိြ ေ ရ်းဆွ ဲပါဝေငြ်ြခင််းြ 

စိေတရ်ာဂါေ ဆ်း   ိုမ ာ်းတငွ ်ေ နထိိုငရ်ြခင််းမ ာ်း ကအမင ဆ်  ို ်း၊ အမ ာ်းဆ  ို ်း ြ ဖစ်သာွ်း  ိိုငသ်ည်။ 

စိေတရ်ာဂါေ ဆ်း   ိုမ ာ်းတငွ ်ဆိို်းရွာ်းေလာှသာ ေအြ ခေအနမ ာ်းမာှာ စိတလ်မူ 

မသန်စွမ််းသမူ ာ်းြိို  ိုပ်ပိိုင််းဆိိုငရ်ာ အလွသဲ  ို ်းစာ်းြ ြပခင််း၊ လငိပိ်ိုင််းဆိိုငရ်ာ အလွသဲ  ို ်းစာ်း 

ြ ြပခင််းမ ာ်းြ ဖစ်သည်။ 

– ကအခာ်းအရာယ ်ာှ ေိ သာ ေအြ ခေအနမ ာ်းမာှာ ြ်ူးစေြရ်ာဂါမ ာ်း ြ်ူးစြခ် ရြခင််း၊ 

အစာေ ရစာငယတပ်ယတခ်င််း၊ အာဟာရ ခ ိတဲ ြ ခင််း၊ တိိုြ် ိိုြဓ်ာတ ်ာှ ပ်ိြိုကသခင််း 

ေ မ ေ ဆ်းအြအူညီမပါဘ ဲဓာတ ်ာှ ပ်ိြိုကသခင််း 4 လမူဆေန်သာ 

ည််းပမ််း ာှ ပ်ိစြမ်မ ာ်း ာှင  ်ြိုကသခင််း၊ ခ ေပ် ာှ ာမငခ်င််းြိို 
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လြလ်တွစ်ပယယပ်လိုမပ်ခင််း ာှင  ်အခန််းထတဲငွ ်သြီ ခာ်းေ လာှာငပိ်ယတခ်င််း၊ 

စပယယပ်လိုမပ်ခင််း ာှင  ်ကအခာ်း လမူဆေန်သာ၊ ဂိုဏ်သြိာ၊ ညိ်း မ်ွ်း ာှ မိ ်ေခ ေစသာ 

ည််းပမ််း ာှ ပ်ိစြမ်မ ာ်း ာှင  ်ြိုကသခင််းမ ာ်း ြ ဖစ်သည်။ 

– မိသာ်းစိုမ ာ်း ာှင  ်လအဖဲအစည််းရပ်ရွာအတငွ််း လအခွင ေ်အရ်း ခ ်ိးေ ဖာယြခ်င််းမ ာ်း၊ 

ဥပမာ လြ ်ေ ြ ခ တ  ို ်းခယတခ်င််းသည် ေအတမ ာ်းေ သာ လိုပ်ရမပ်ဖစ်သည်။ မိသာ်းစို ာှင  ်

ရပ်ရွာမာှ ဖယထ်ိုယတခ်င််း၊ ြ ဖ်ယယခ်င််း၊ ဝငမ်ပါရြခင််း လေူမစာင ေ်  ာှ ာေြရ််းေ ဂဟာမ ာ်း၊ 

ေ စာင ေ်  ာှ ာေြရ််း တမဲ ာ်း၊ အမ်ိမ ာ်း၊ တိစိာန် ေ လာှာငအ်မ်ိမ ာ်း၌ လမူဆန်  ာှ မိ ်ခ  

ရင သ််ီးြမ််းတမ််း၊  ာှ ပ်ိစေြသ်ာ ေအြ ခေအန၌ ေ လာှာငထ်ာ်းခ ရသည်။ 

– စိတ၊် လမူမသန်စွမ််းသမူ ာ်း၏ အသ  မထြွ် ိိုေငအ်ာင ်  ိိုငင် ေ တာမ်ာှ ြ ပဌာန််းသည ် 

ခွဲြ ခာ်းဆြဆ် မ  ာှ သိည ် စွမ််းေ ဆာမငခ်င််းငာှါ မတတ် ိိုင ်ဟေူ သာ ဥေပဒ 

သတမ်ာှယတပ်ဌာန််းခ ြမ် ာ်းြိို ဓနသဟာရ အဖဲဝင် ိိုငင် မ ာ်းတငွ ်ြ င သ်  ို ်းသည်။ 

စိတလ်မူ မသန်စွမ််းသမူ ာ်း၏ ပူ်းေ ပါင််းပါဝငမ်ာှြိို အမ ိသမီ်းမ ာ်း၊ ေြလ်းသငူယမ် ာ်း၊ 

LGBT မ ာ်း၊ တိိုင််းရင််းသာ်း မ ိ်း ယွစ်ိုမ ာ်း ာှင  ်ကအခာ်းအိုပ်စိုမ ာ်း ြ ဖေစ်ပမတငွ ်

မပါဝင် ိိုေငအ်ာင ်ေ ထာင ေ် ပါင််းစ  ိုြ အဆင ဆ်င  ်ခွြဲ ခာ်းဆြဆ် ြ ခင််းြိို စနစ်တြ  

စနစ်ထေူ ထာင၍် ြ ဖေစ်ေပစသည်။ 

– အဆိိုပါ ဆိို်းရွာ်းမမ ာ်းသည် ရ ဖန်ရ ခါ ြြွြ် ာ်းြ ဖေစ်ေပြြခင််းမဟိုတဘ် ဲမြာခဏ 

ြ ဖေစ်ေပနြ  ြ ဖစ်သည်မာှာ အာာှပစိဖိတ၏် ေ နရာေ ဒသ အပိိုင််းကအခာ်း အာ်းလ  ို ်းမာှာပင ်

ြ ဖစ်၍ တရာ်းဥေပေဒရ်း၊ လေူမရ်းေအဆာြအ်အ  ို စ သတမ်ာှတခ် ြမ် ာ်း၌ 

နြန်ြ်ငိ််း ငိ််း ဝေငန်ပီြ ဖစ်သည်။ အမ ိ်းသာ်းဥေပဒသမ ာ်း၏ ေ ဘာငအ်တငွ််း 

ခ မာှတထ်ာ်းေ သာ ြိိုလိိုနီေ  ာှ ်းေ ဟာင််း အစအ်လာမ ာ်းြ ၎င််းဆိို်းရွာ်းမမ ာ်းြိို 

ပိိုမိိုအာ်းေ ြာင််းေ စသည်။ ထိိုသေိ သာ လအခွင ေ်အရ်း ခ ိ်းေ ဖာြမ်မ ာ်းြိို 

ခွင ြ် ပထာ်းေ သာ ဥေပဒသမ ာ်း ာှင  ်ခ ်ိးေ ဖာြမ်မ ာ်းြိို စိတြ် န််းမာေ ရ်းစနစ်ြိို 

အဖ ာ်းခတတ်ိို်းတေြစ်  ိုြမဖင  ်ေမဖာြ် ပိိုေငပ်။ ထိိုသ ိအဖ ာ်းခတ ်

တိို်းတြေ်မလာြြ် ြ်ိုပ်တ ိစိတလ်မူ မသန်စွမ််းသမူ ာ်း၏ စိတဝ်ငစ်ာ်းမာှင  ်

စိတအ်ာ်းထြသ်န်မ ြ ဖစ်သည ် လအခွင ေ်အရ်းြိို ဆြလ်ြ ်ြ ငင််းဆိို ေ နမည်သာ 

ြ ဖစ်သည်။ ထေိ ြာင  ်CRPDြ န််းဆိိုေ သာ လတူိိုင််းအြ  ်းဝင ်လအဖဲအစည််း၌ 

ြ်ိုပ်တ၏ိ ေ ရွ်းခ ယမ် စိတဆ်ာှင  ် ာှစ်သြရ်ာမ ာ်းြိို ေ ဖာ်ေ ဆာင် ိိုငမ်ည  ်

ေ ြ ပာင််းလမဲတစ်ခိုြိို ထည ်သငွ််း  ိိုငရ်မည် ြ ဖစ်သည်။ 

– ရည်န််းခ ြမ် ာ်း(Recalling) 

– ြိုလသမဂအဖဲဝင် ိိုငင်  အာ်းလ  ို ်း၏ ေသဘာတညီူခ ယြဖ်စ်သည ် ေ ရာှည်တည်တ  သည ် 
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ဖ ဖိ်းတိို်းတြမ်ြိို ဉ်ီးတည်မည ် ရည်ရွယခ် ြမ် ာ်းြိို ေအြာငအ်ထေညဖ်ာရ်န်၊ 

မညီမမမ ာ်းြိို ေ လာ ခ ရန် ာှင  ်လတူိိုင််းအြ  ်းဝင ်ပါဝေငသ်ာ လေူမရ်း၊ စီ်းပွာ်းေ ရ်း ာှင  ်

  ိိုငင် ေ ရ်းတ ိအာ်းေ ြာင််းေ စရန် ာှင  ်တိို်းတေြစ်ရန် 

– CRPD ြိို လြမ်ာှေတရ််းထိို်း ေသဘာတထူာ်းပီ်းသည ် အာာှပစဖိိတ ်  ိိုငင် အမ ာ်းစို၏ 

တာဝန်ဝတရာ်းြ ဖစ်သည ် မသန်စွမ််းသမူ ာ်း၏ လအခွင ေ်အရ်းြိို တန််းတခူ စာ်း ရာှိေ ရ်းြိို 

ြာြေွယစ်ာင ေ်  ာှ ာြ၊် အာ်းေ ပ်းေ သခ ာမ  ာှ ေိ ြစခင််း ာှင  ်မသန်စွမ််းသမူ ာ်း၏ ေအြ ခခ  

လတွလ်ပ်မြိို ြာြေွယစ်ာင ေ်  ာှ ာေြပ််းရန် တာဝန် ာှ သိည်။ မသန်စွမ််းသမူ ာ်း၏ 

ဂိုဏ်သြိာ၊ ြိိုယပိ်ိုမငဖ်စ်မာှင  ်ြိိုယပိ်ိုငဆ်  ို ်းြ ဖေတစ်ာင ေ်  ာှ ာြ် ိိုမငခ်င််းမ ာြိို 

အမ ာ်းနည််းတ ူေအလ်းထာ်းြ ခင််းြိို ပိိုမိိုအာ်းေ ြာင််းေ အာင ်တာဝန်ယရူမည်။ 

– အာာှပစဖိိတ ်  ိိုငင် မ ာ်း၏ ေသဘာတညီူြ ဖစ်သည ် အငခ်န််း 

ေအြာငအ်ထေည်ဖာ်နည််းလမ််း ြိို လေြတ် ေ ဖာ်ေ ဆာမငခ်င််းြ ဖင  ်မသန်စွမ််းသမူ ာ်း၏ 

အခွင ေ်အရ်းြိို အစစ်အမာှန် ြ ဖစ်လာေ အာင ်ေ ဆာငရွ်ေြပ််းရန် 

– အာာှပစဖိိတ် ိိုငင် မ ာ်း၏ ေသဘာတညိူခ ယြဖ်စ်သည ် မသန်စွမ််းသမူ ာ်း၏ 

အခွင ေ်အရ်းအတြွ ်ပစိဖိတမူ်ဝါေဒဘာငြ်ိို ေသဘာတညီူခ ြ ်ထာ်း ာှ ြိ ခင််း 

– အသအိမာှယတြ်ပခင််း Recognizing ၊ လတူိိုင််းအြ  ်းဝင ်ေ ရာှည်တည်တ  ဖ ဖိ်းမ 

ဉ်ီးတည်ခ ြမ် ာ်းြိို ေအြာငအ်ထေည်ဖာြ် ခင််း ာှင  ်လအခွင ေ်အရ်း တစ်ခို ာှင  ်တစ်ခို 

ကအပန်အလာှန် အာ်းေ ြာင််းေ စသည်။ 

– လအခွင ေ်အရ်း ေ လ လာေ စာင ြ်ည ်ေ ရ်းအဖဲ HRW ၂၀၁၄ တိစိာန်မ ာ်းထြ ်ပိို၍ 

ဆိို်းရွာ်းစွာ ဆ ြ ပမူြ ခင််း ခ ြရသည်။ စိတ ်လမူ မသန်စွမ််းသ၊ူ ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ််းသ၊ူ 

အမ ်ိးသမီ်း ာှင  ်ေြလ်း သငူယမ် ာ်းေအပ အိိုငြ် င  ်ေ စာ်ြာ်းမမ ာ်းြိို အိယိ 

– https://www.hrw.org/report/2014/03/treated-worse -animals/ 

လအခွင ေ်အရ်းေ လ လာေ စာင ြ်ည ်ေ ရ်းအဖဲ Human Rights Watch, 2016 

ငရဲြဲ သ ိေ နထိိုငရ်ြခင််း စိတလ်မူ မသန်စွမ််းသ၊ူ ဉာဏ်ရည် မသန်စွမ််းသ ူ

အမ ်ိးသမီ်းမ ာ်း ာှင  ်ေြလ်းသငူယမ် ာ်းေအပ အိိုငြ် င  ်ေ စာ်ြာ်းမမ ာ်း အငဒ်ိိုနီ်း ာှ ာ ်း 

– စိတြ် န််းမာေ ရ်းြဏ advocacyဌာန ၂၀၁၆ 

– 

ဓါတ ်ာှ ပ်ိြိုကသခင််း ECT အိယိ 

– ၁။ TCIအာာှ ပစိဖိတသ်ည် အာာှ ာှင  ်ပစိဖိတ ်ေ ဒသတငွ််း ၂၁   ိိုငင်  ာှ  ိ

မသန်စွမ််းသမူ ာ်းြာ်း ေ ထာြခ် သမူ ာ်း ာှင  ်စိတလ်မူ မသန်စွမ််းသမူ ာ်း 

ပူ်းေ ပါင််းတေညထ်ာငထ်ာ်းေ သာ အဖဲ ြ ဖစ်သည်။ TCIအာာှပစဖိိတ၏် ရပ်တည်ခ ြမ်ာှာ 

စိတ ်လမူ မသန်စွမ််းသမူ ာ်းအတြွ ်ြိုလသမဂ၏ မသန်စွမ််းသမူ ာ်း၏ အခွင ေ်အရ်း 
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ေ ကြငာစာတမ််း CRPD ြိို ေအြာငအ်ထေည်ဖာ်ြခင််း ြ ဖစ်သည်။ TCI 

အာာှပစိဖိတသ်ည် စိတလ်မူ မသန်စွမ််းသမူ ာ်း အြ  ်းဝင ်ပါဝင် ိိုေငသ်ာ ေအလ အြ င  ်

လိုေပ်ဆာငခ် ြြ်ိို ပိိုမိိုြ ယယပ်န  ်လာေ စရန် အဓိြထာ်း လိုေပ်ဆာငသ်ည်။ အခန််း ၁၉ 

ြမာ ြိုလသမဂ မသန်စွမ််းသမူ ာ်း အခွင ေ်အရ်း ေ ကြငာစာတမ််းေ ဖာြ်ပခ ြ ်

– ၂။ ြိိုရီ်းယာ်း DPO မသန်စွမ််းသမူ ာ်းအဖဲ  ာှင  ်အစိို်းရ မဟိုေတသ်ာ အဖဲစည််းမ ာ်း၏ 

မသန်စွမ််းသမူ ာ်း၏ အခွင ေ်အရ်း ာှင  ်ပတသ်ြ၍် စငပိ်ငအ်စီရငခ် စာ ၂၀၁၄ 

. INTCRPD-CSS-KOR-18207-E.စိတြ် န််းမာေ ရ်းြ ပဌာန််းခ ြ ်

အသေစ်ပထြွလ်ာပီ်းေ နာြတ်ငွ ်မိမိ၏ စိတဆ် မပါဘ ဲအတင််းအြ ပ် ေ ဆ်း   ိုတင ်

ြိုကသခင််းမ ာ်းြ ၉၀ ေ ြ ာ် ြ ဖေစ်ပလာသည်။ စိတြ် န််းမာေ ရ်း ေ ဆ်း   ိုမ ာ်းတငွ ်

ပ မ််းမ ၂၄၇ ရြ ်ေ နထိိုငရ်ြခင််း ာှင  ်စိေတရ်ာဂါြိုေ ဂဟာမ ာ်းတငွ ်၃၆၉၃ ရြ ်

ေ နထိိုငရ်ြခင််းမ ာ်း၊ ြိို်းရီ်းယာ်းြ ပေည်ထာငစ်ို သမတိိုငင် ၏ လြဦ််း အစီရငခ် စာာှင  ်

ပတသ်ြ၍် CRPDေ စာင ြ်ည ်ေ ြာမ်တြီ ေ ဖာ်ြပထာ်းေ သာ 

ေအြ ခေအနစာရင််းမ ာ်းြိို ြည ်ပါ။ CRPD/C/KOR/Q/1 of 12th May 2014 

TCIအာာှပစိဖိတ ်ဘာလေီ ြာြငာစာတမ််း ၂၀၁၈ 

ြဆိိိုြ ခင််း welcoming) 

အာာှ ပစိဖိတ် ိိုငင် မ ာ်းသ ိြိုလသမဂ မသန်စွမ််းသမူ ာ်း အခငွ ေ်အရ်း ေ ကြငာစာတမ််း 

ေ ြာမ်တ၏ီ ေ လ လာေ စာင ြ်ည ်မမ ာ်း ာှင  ်ေ ဆ်ွးေ   ွ်းတမငပ်ခ ြမ် ာ်းြိို 

ရြသ်တမ်ာှတရ်န် ာှင  ်ေ ဖာြ်ပပါ အခန််းမ ာ်း ာှင  ်ပတသ်ြ၍် မာှတခ် ေြပ််းမမ ာ်း 

ဥေပဒ၏ ေ  ာှေ မာှာြ၌် တန််းတ ူအသအိမာှယတပ် ခ ရြခင််း အခန််း၁၂ ၅ 

မသန်စွမ််းအမ ်ိးသမီ်းမ ာ်း အခန််း ၆ ၆ မိမိြိိုယတ်ိိုင ်ရပ်တေည်နထိိုင် ိိုေငရ််း ာှင  ်

လအဖဲအစည််းတငွ ်အြ  ်းဝင ်ပါဝမငခ်င််း အခန််း၁၉ ၇ အမ ာ်းြာ်း၌ ခွဲြ ခာ်းဆြဆ် မ 

မာှိြ ခင််း ာှင  ်တန််းတညီူြမခင််း အခန််း ၅ ၈ ြိုလသမဂ လအခွင ေ်အရ်း ေ ြာငစီ်သ ိတငသ်ငွ််းေ သာ 

ြိုလသမဂ 

အထ်ူးအစီရငခ် စာ၏ မသန်စွမ််းသမူ ာ်း၏ အခွင ေ်အရ်း ာှင  ်ပတသ်ေြသ်ာ 

တမငပ်ခ ြမ် ာ်းြ ဖစ်သည ် လေူမရ်း အြာအြယွရ်ြခင််း၉ ၊ လတူိိုင််းအြ  ်းဝငမူ်ဝါဒ၁၀ ၊ 

ဥေပဒအရ အြာအြေွယပ််း  ိိုငမ်၁၁ ၊ မသန်စွမ််းသမူ ာ်း၏ အခွင ေ်အရ်းေ ပ 

ေအြ ခခ ေ သာ ပ  ပိို်းမာှင  ်ပူ်းေ ပါင််းပါဝင ်ေ ဆာငရွ်ြခ် ြမ် ာ်း၁၂ ၊ 

၂၀၁၇ လအခွင ေ်အရ်းေ ြာငစီ်၏ စိတြ် န််းမာေ ရ်း ာှင  ်လအခွင ေ်အရ်းဆိိုငရ်ာ 

ေ ြ ဖာှင််းခ ြ ်မ ာ်း၁၅ ၊ ြ န််းမာေ ရ်း၏ ေအြ ခခ အခ ြမ် ာ်းြ ဖစ်သည ် လေူမရ်း၊ 

စီ်းပွာ်းေ ရ်း ာှင  ်ပတဝ်န််းြ ငဆ်ိိုငရ်ာ ေအြ ခေအနမ ာ်းြိို ေ ဖာ်ြပရန် ေ တာင််းဆိိုြ ခင််း၊ 



Bali Declaration  TCI Global 

 

လအခွင ေ်အရ်းြိို ေမလ်းစာ်း မလိိုြန်ာေ သာ ေအလ အြ င  ်ေ ဆာငရွ်ြမ်မ ာ်းြိို 

စွန  ်လတရ်န်၊ လအူာ်းလ  ို ်း၏ စိတဆ်ာှင  ်လိိုလာ်း ာှစ်သြမ်မ ာ်းြိို ေအလ်းထာ်းရန်၊ 

ခ ေပ် ာှ ာငထ်န်ိ်းသမ်ိ်းထာ်းခ ရြခင််းမ ိ်း မာှိေ စရန်၊ ေ ဆ်းဝါ်းမ ာ်းြိို လိိုအပ်သည်ထြ် 

ပိိုမိိုေ ပ်းြ ခင််း၊ လတူေစ်ယာြ၏် လ  ိုြ ခ မာှင  ်လတွလ်ပ်မအတြွ ်လအခွင ေ်အရ်းမ ာ်းြိို 

ရယ ူ ိိုငခ်ွင  ် ာှ ရိန် ာှင  ်ေအလ်းထာ်းရန် လအဖဲအစည််းအတငွ ်အြ  ်းဝေငန်ထိိုငခ်ွင  ်

 ာှ ရိန် ာှင  ်မိမိြိိုယပိ်ိုငဘ်၀ာှင  ်ေ နထိိုင် ိိုငရ်န် 

ြိုလသမဂ အထ်ူးအစီရငခ် စာ ေ ဖာ်ြပခ ယြဖ်စ်သည ် စိတြ် န််းမာေ ရ်း ာှင  ်ပတသ်ြ၍် 

လ အခွင ေ်အရ်းေ ြာငစီ်ြ  ိုပ် ာှင  ်စိတြ် န််းမာေ ရ်း ကအမင ဆ်  ို ်း အဆင အ်တန််းမ ာ်းြိို 

ရယ ူ ိိုငခ်ွင  ်ြမာ အ ကအပာ်း ာှ  ိစိတြ် န််းမာေ ရ်းေ စာင ေ်  ာှ ာြမ် စနစ်မ ာ်း၏ 

အြ င ပ် ေြဖ်ာယြပ်န်မမ ာ်း ေ ဖာ်ြ ပခ ြ၁်၃ ၊ စိတ ်လမူ မသန်စွမ််းမြိို 

ခ စာ်းေရသာသမူ ာ်း ရငဆ်ိိုငရ်သည ် ြမာ အဝန််း၌ ြ ဖေစ်ေပေနသာ  ာှ မိ ်ခ ခွဲြ ခာ်းြ ခင််း 

အခြအ်ခဲအတာ်းအဆ ီထိုထည်ပမာဏြိို ေ လာ ခ ရန်၁၄ ၊ 

ြိုလသမဂ မသန်စွမ််းသမူ ာ်း၏ လအခွင ေ်အရ်းဆိိုငရ်ာ ေ ဖာြ်ပခ ြမ် ာ်းအတိိုင််း 

လအခွင ေ်အရ်းြိို ြ ပည ်ြ ပည ်ဝဝ ေသဘာေ ပါြန်ာ်းလည်မာှိေ ရ်း ာှင  ်အထ်ူးကသဖင  ်

မိမိြိိုယပိ်ိုင ်ဘဝရပ်တည် ိျိိုငရ်န် လအခွင ေ်အရ်း ာှင  ်လအဖဲအစည််းတငွ ်ြ ပည ်ြ ပည ်ဝဝ 

အြ  ်းဝင ်ပါဝငခ်ွင ေ်ရရ်း အခန််း ၁၉၊ ေအေထထွ ွေ ဖာ်ြ ပခ ြ၅် 

ြ်ိုပ်တသိည် ၁။ မိမိေ နထိိုငလ်ိိုေ သာ ေ နရာာှင  ်မည်သ ူာှင ေ် နထိိုငလ်ိိုသည်ြိို 

ဆ  ို ်းြ ဖတပိ်ိုငခ်ွင  ် ာှ ရိန်လိိုလာ်းသည် ၂။ မိမိတ ိေ နထိိုငရ်ာအရပ် ာှင  ်ေမဝ်းေ သာ 

အမ်ိ ေ နရာထိိုငခ်င််း သ ိရပ်ရွာ ေအထာြအ်ပ   ဝေန်ဆာငမ်မ ာ်း လိိုလာ်းသည် ၃။ 

ကအခာ်းသမူ ာ်း ာှင  ်တန််းတစွူာ အလိုပ်အြိိုင ်လိုပ်ငန််းေ ဆာငတ်ာမ ာ်း၌ ပါဝငခ်ွင ြ်ိို 

လိိုလာ်းသည် ၄။ အလိုပ်အြိိုငမ် ာ်းသည် ြ်ိုပ်တ ိအထ်ူး လိိုအပ်ခ ြမ် ာ်း ာှင  ်

ေ လ ာ်ညီေ ရ်း လိိုလာ်းသည်။ 

– လေြတ် လိုေပ်ဆာငမ်မ ာ်းြိို ေ တာင််းဆိိုြ ခင််း call for action) 

စိတလ်မူ မသန်စွမ််းသမူ ာ်း အာ်းလ  ို ်း အြ  ်းဝင ်ပါဝငလ်ာမ ြ ဖစ် ိိုငရ်န် သမိို်းြ  

 ာှ ေိ နြ မာှ အ ေ ရွတစ်ခို ြ ဖစ်ရန် ာှင  ်မူဝါဒဆိိုငရ်ာ ပတဝ်န််းြ ငြ်ိို ြ ြပပေငြ် ပာင််းလမဲ 

ြ ဖစ်သည ် ေ ဆ်းြိုသမ ပ  ိုစ မာှ လေူမရ်း ပ  ိုစ သ ိေ ြ ပာင််းလြဲ ခင််း၊ စိေတရ်ာဂါမာှ စိတလ်မူ 

မသန်စွမ််းသ ိေ ြ ပာင််းလြဲ ခင််း၊ ြ ပည်သြ န််းမာေ ရ်းဌာနြိို 

အာ်းလ  ို ်းအြ  ်းဝငဌ်ာနကအဖစ်သ ိေ ြ ပာင််းလြဲ ခင််း၊ ေ ဆ်း   ိုတင ်

ထန်ိ်းသမ်ိ်းခ ေပ် ာှ ာေငန်ထိိုေငြ်စခင််းမာှ ရပ်ရွာ အြ  ်းဝင ်ေ နထိိုငမ်  ာှ ေိ ြစခင််း၊ 

ေ ဆ်းြိုသမ စနစ်မာှ ပ  ပိို်းေ ထာြြ်မူ စနစ်သ ိေ ြ ပာင််းလြဲ ခင််း၊ မသန်စွမ််းသမူ ာ်း 
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လအခွင ေ်အရ်းလမ််းန်ခ ြြ်ိို လ  ေ ဆာတ်ိိုြတ်န်ွ်းြ ခင််း ာှင  ်ထိိုြဲ သ ိ

ြ ြပပေငြ် ပာင််းလမဲမ ာ်းြိို ေ ရာှည်တည်တ  ေ သာ ဖ ဖိ်းတိို်းတြမ် ရည်မာှန််းခ ြ် 

ပန််းတိိုငမ် ာ်း ကအဖစ် ာှ ေိ ြစခင််းတြိိို ေအြာငအ်ထေည်ဖာ် လိုေပ်ဆာငရ်န် 

ေ တာင််းဆိိုသည်။ 

ေသြိ ဖင  ်စိတ ်လမူ မသန်စွမ််းသ ူအာ်းလ  ို ်းအြ  ်းဝင ်ြ ဖေစ်ေပြစခင််းသည် 

ရည်မာှန််းခ ြ၊် လိုပ်ငန််းစ် ာှင  ်ရလဒက်အဖစ် အာ်းလ  ို ်းေ သာြမ ာ်း၊ လေူမရ်း၊ 

ဥေပေဒရ်းရာ၊ မူဝါေဒရ်းရာ၊ စီမ ခ ေြရ််းရာ လိုေပ်ဆာငေ်မရ်းရာ၊ ြအသ်ီးသ်ီးမာှ 

ေအြာငအ်ထေည်ဖာ်ေ ဆာငရွ်ြ ်သမူ ာ်း၏ ေ ဆာငရွ်ြမ်မ ာ်း ြ ဖစ်ရမည်။ 

ြ န််းမာေ ရ်းြတစ်ခိုထ ဲသာမြ ဌာေနပါင််းစ  ို၏ အစအီစ်မ ာ်း၊ 

လိုပ်ငန််းစီစ်ခ ြမ် ာ်း၊ ပိိုဂရမ်မ ာ်း၊  ာှင  ်ေ ြ ပာင််းလေဲ ရ်းအတြွ ်မိတဖ်ြပူ််းေ ပါင််း 

ပါဝငလ်ြ ်တွသဲမူ ာ်း ပါဝငရ်မည်။ 

၅။ CRPD/C/GC/1 ၂၀၁၄ ြိုလသမဂ မသန်စွမ််းသမူ ာ်း 

လအခွင ေ်အရ်းေ ကြငာစာတမ််း ေ ဖာ်ြပခ ြ ်၁ ဥေပဒ၏ ေ  ာှ၌ တန််းတ ူ

အသအိမာှယတပ်ခ ရပီ်း 

၆။ CRPD/C/GC/3 ေ ဖာ်ြပခ ြ ်မသန်စွမ််းမာှိေ သာ အမ ်ိးသမီ်းမ ာ်း 

၇။ CRPD/C/GC/5 (2017 ေ ဖာ်ြပခ ြ ်မိမိြိိုယပိ်ိုင ်ဘဝရပ်တည် ေ နထိိုင် ိိုေငရ််း ာှင  ်

လအဖဲအစည််းတငွ ်အြ  ်းဝင် ိိုေငရ််း 

၈။ CRPD/C/GC/6 ၂၀၁၈ ေ ဖာ်ြပခ ြ ်တန််းတညီူမမာှိြ ခင််း ာှင  ်ခွဲြ ခာ်းဆြဆ် ခ ရမ 

မာှိြ ခင််း 

၉။ A/70/797 

၁၀။ A/71/314 

၁၁။ A/HRC/37156 

၁၂။ A/HRC/34155 

၁၃။ A/72/137 

၁၄။ A/HRC/3512/ 

၁၅။ A/HRC/34132 

TCIအာာှပစိဖိတ ်ဘာလေီ ကြငာစာတမ််း ၂၀၁၈ 

မြာေ သ်းမီြ ြ ဖစ်ထန်ွ်းလာသည ် အရာေယလ်ာ ရခ ခင််း နည််းလမ််းမ ာ်းြိို 

ေ ြ ာ်လမွြခ်င််း ဥပမာ ြမာ ြ န််းမာေ ရ်းအဖဲ WHO ၏ လသူာ်းဆန် ေ သာ 

စိတြ် န််းမာေ ရ်းေ စာင ေ်  ာှ ာြမ် ဆသီ ိအေထြ မာေြြ်စခင််း ာှင  ်ြ ြပပေငြ် ပာင််းလမဲမ ာ်း 
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ြ ဖေစ်ြစခင််း၊ ထကိအပင ်စိေတရ်ာဂါေ ဆ်း   ိုမ ာ်း၌ ထန်ိ်းသမ်ိ်းြိုေသြစခင််း ြဲ သေိ သာ 

ြိိုလိိုနီေ ခတပ်  ိုစ  ေ ခတမ်မီေ တာ ေ သာ စနစ်မ ်ိးြိို ြ ြပပေငြ် ပာင််းလရဲန် 

အာ်းထိုတမ်မ ာ်းြိို ဆြလ်ြတ်ည်တ  ေ အာင ်ထန်ိ်းသမ်ိ်းြ ခင််း ာှင  ်

ြမာ ြ န််းမာေ ရ်းအဖဲ၏ အရည်ေအသ်ွးမီ အခွင ေ်အရ်းေ ဖာြ်ပခ ြမ် ာ်း၁၆ ြိို 

ြ်ိုပ်တ၏ိ လတူိိုင််းအြ  ်းဝင ်လအဖဲအစည််းအတြွ ်ေအြ ဖကအဖစ် လွမဲာှာ်းစွာ 

ယဆူြမည်ြိို စိို်းရိေမ်ြာင ြ်မ  ာှ ြိပါသည်။ 

အြမ််းမဖေြသ်ာ ဘဝတေူအပါင််းေအဖာ်မ ာ်းမာှ ဦ်းေ ဆာေငသ်ာ စိတဒ်ဏ်ရာြိို 

 ာှင််းလင််းေ ဖာ်ြေပသာ၊ ရပ်ရွာ လအဖဲအစည််းမာှ ဦ်းေ ဆာေငသ်ာ အစအီစ်မ ာ်း၊ စိတ ်

လေူမရ်းပိိုင််း  ာှငသ်န်အနာြ ြမ်၊ ေ ဒသဆိိုငရ်ာ ေယြ် ်းမအဖဲမ ာ်းြ ဦ်းေ ဆာေငသ်ာ 

မြာမီြ ြ ဖစ်ထန်ွ်းလာေ သာ အရာေယလ်ာ ရခ ခင််းနည််းလမ််းမ ာ်းထြ ်

ပိိုမိိုခရီ်းေ ရာေြြ်စခင််း ဥပမာ ြမာ ြ န််းမာေ ရ်းအဖဲမာှ  ာှငသ်ေန်စရန် ာှင  ်

ြ ြပပေငြ် ပာင််းလမဲသ ိဦ်းတေည်သာ လသူာ်းဆန်သည ် စိတြ် န််းမာေ ရ်း 

ေ စာင ေ်  ာှ ာြမ်၊ ထကိအပင ်ေ ခတမ်မီယိိုယငွ််းေ နပီြ ဖေစ်သာ ြိိုလိိုနီေ ခတ ်ပ  ိုစ  

စိေတရ်ာဂါြိုေ ဆ်း   ိုမ ာ်းတငွ ်ေ လာှာင၍် ြိုြ ခင််းမ ာ်းြိို ဆြလ်ြထ်ည ်သငွ််းရန် 

လိုေပ်ဆာေငန်မမ ာ်းြိို ေ ြ ပာင််းလရဲန် အာ်းထိုတမ်မ ာ်း ဆြလ်ယြဖ်ေစ်ေပေနစရန် 

လိိုလာ်း ာှစ်သြမ်ြိိုလည််း ေ ဖာ်ြပရန် ြ ဖစ်သည်။ 

ေ ဒသခ  စိတ ်လမူမသန်စွမ််းသ ူအိုပ်စိုမ ာ်း၏ လိိုလာ်းေ သာ 

ေယြ် ်းမေအလ အြ င မ် ာ်း၊ စိတသ်ြသ်ာ စိတအ်နာြ ေြြ်စခင််းမ ာ်း၊ ရပ်ရွာမာှ 

ဦ်းေ ဆာေငသ်ာ အစီအစ်မ ာ်း၊ စိတဒ်ဏ်ရာြိို ေ ဖာ်ြပမမ ာ်း၊ ေအပါင််းေအဖာ် 

ဘဝတမူ ာ်းြ ဦ်းစီ်းေ သာ၊ အြမ််းမဖေြသ်ာ လပ် ာှ ာ ်းမမ ာ်းြိို 

လိုေပ်ဆာငြ် င သ်  ို ်းသာွ်းမည်။ ြမာတဝာှန််း ာှင  ်အာာှပိစိဖိေတဒ်သာှ ိေ ဆ်းြိုသမ 

မဟိုတသ်ည ် ကအခာ်းနည််းမ ာ်း ာှင  ်ရပ်ရွာအတငွ််း ပ  ပိို်းေ ထာြပ်  မာှိသည  ်

ပိိုမိိုေ ြာင််းမွေန်သာ စ ြ ပနမူနာမ ာ်းေ ပတငွ ်အာ  ိုစိိုြသ်ာွ်းမည်။ 

ေ အာေြဖ်ာြ်ပပါ လိုေပ်ဆာငခ် ြမ် ာ်းတငွ ်စိတ ်လမူ မသန်စွမ််းသမူ ာ်းေအြြဖင  ်

အဆင ဆ်င တ်ငွ ်ပါဝငလ်ိုေပ်ဆာငမ်ည ် ေသဘာထာ်း ေ ထာြခ် ခ ြြ်ိို နာ်းလည်လြခ် မ 

 ာှ ေိ စရန် ြ်ိုပ်တ ိေအစီရငခ် စာြိို တငသ်ငွ််းပါသည်။ 

ပညာေ ရ်း ရယပိူိုငခ်ွင  ်ဘဝေတလာြလ်  ို ်း ေ လ လာသငယ် ူ ိိုငသ်ည  ်

ြ ြပပေငြ် ပာင််းလမဲမ ာ်းြ ဖင  ်ေ ထာြြ်ေူ ပ်းထာ်းသည ် ပညာေ ရ်းစနစ်အာ်းလ  ို ်းတငွ ်

ပါဝငခ်ွင ရ်ရန် အခွင ေ်အရ်း၊ သမိို်းြ  မဟိုေတသ်ာ အာ်းေ ပ်းမနည််းမ ာ်းြ ဖင  ်

ဆြသ်ယွမ်ာှိသည ် စြာ်းေ ြ ပာစရာ မလိိုေ သာ အိုပညာေအြ ခခ သည ် 
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ေ ဖာ်မပိျိိုငသ်ည ် နည််းလမ််း သငြ်ာ်းမ သ ိရယ ူ ိိုငခ်ွင ၊် ဆေီ လ ာေ် သာ ေ နရာထိိုငခ်င််း၊ 

လိိုေြလ် ာညီေ ထ ွေအြ ပာင််းအလြဲ ပလိုပ် ိိုငသ်ည ်သင ်ြာ်းမအစီအစ်မ ာ်း  ာှင  ်

ေအထာြအ်ြြူ ပ ဝေန်ဆာငမ်မ ာ်းြိို ရယ ူ ိိုငခ်ွင ၊် ေ ဘ်းအရယယဖ်ေစ်ေစသာ 

ေ ဆ်းဝါ်းမ ာ်း၊ အတင််းအဓေမဆ်းဝါ်းြိို အသ  ို ်းြ ေပြစခင််း သ ိေ ဆ်းဝါ်းမ ာ်းြိို 

အလန်ွအြ ေ ပ်းြ ခင််း ာှင  ်ေြလ်းမ ာ်းြိို ေ ဂဟာမ ာ်း၌ ထာ်း ာှ ြိ ခင််းမ ာ်းြိို တာ်းြ မစ်ရန် 

အလိုပ်အြိိုငရ်ယပိူိုငခ်ွင  ်စိတလ်မူ မသန်စွမ််းသမူ ာ်းသည် အာ်းလ  ို ်းေ သာ 

အလိုေပ်ဈ်းြြွမ် ာ်း၊ အလိုပ်ခန  ်ထာ်းြ ခင််း အလအဲလာှယမ် ာ်း၊ 

အလိုပ်အြိိုေငန်ရာခ ထာ်းေ ရ်း ာှင  ်ဘေဝနထိိုေငရ််း အခငွ အ်လမ််းအတြွ ်

ေအထာြအ်ပ  မ ာ်း အာ်းလ  ို ်းတငွ ်အြ  ်းဝင ်ပါဝငခ်ွင  ် ာှ ရိမည်။ အပ  အပိို်း 

ေအထာြအ်ပ  ရြခင််း၊ အတိို်းေအလ ာ  လိုပ် ိိုေငသ်ာ အလိုပ်ခ ိန်၊ အလိုပ်ခွင ၌် 

အဆေငြ် ေပသာ ေ နရာထိိုငခ်င််း၊ မသန်စွမ််းသမူ ာ်း၏ ရပိိုငခ်ွင မ် ာ်း၊ ကအခာ်းသမူ ာ်း ာှင  ်

တန််းတညီူမမ၊ သတူ၏ိ ပါဝင ်လိုေပ်ဆာငမ်မ ာ်းြိို ေ ြာင််းမွန်စွာ အသအိမာှယတြ်ပခင််း၊ 

အသေြမွ််းဝမ််းေ ြ ာင််းဆိိုငရ်ာ ဖ ဖိ်းမအတြွ ်ြ ဖစ် ိိုေငြ် ခမ ာ်း ဖန်တ်ီးေ ပ်းြ ခင််း၊ 

သငတ်န််းမ ာ်း တေြရ်ာြခ်ငွ  ်ာှ ြိ ခင််း၊ ရာထ်ူးတိို်းြ မင ေ် ပ်းြ ခင််းေစသာ ကအခာသမူ ာ်း ာှင  ်

တန််းတအူခွင ေ်အရ်း ာှ ေိ ြစခင််း။ 

အဆင မီ်ေ သာ ဘဝ ေ နထိိုငမ်တငွ ်အခွင ေ်အရ်းရပိိုငခ်ွင  ်ာှင  ်လေူမရ်း 

ြာြေွယစ်ာင ေ်  ာှ ာြမ် ေ ပ်းြ ခင််း၊ စိတ ်လမူ မသန်စွမ််းသမူ ာ်းသည် လမူဖူလ  ိုေ ရ်း 

အစီအစ်မ ာ်း အာ်းလ  ို ်း၌ အြ  ်းဝင ်ပါဝငခ်ွင  ် ာှ ရိမည်။ အစာ်းေအသာြ ်ရပိိုငခ်ငွ  ်

ေ သခ ာေ ြစခင််း၊ ေအရ်းြ်ီးဆ  ို ်းြ ဖစ်သည ် ေ နထိိုငစ်ရာ အမ်ိ ရပိိုငခ်ွင  ်ာှ ြိ ခင််း၊ 

ေ ရာှေည်လာှာငထ်ာ်းြ ခင််းမ ာ်းမာှ လေွတြ် မာေြြ်စခင််း၊ shackled in the region ၊ 

ေ ဂဟာမ ာ်း၌ ခ ေပ် ာှ ာေငြ်စခင််းမာှ လေွတြ် မာေြစ်ပီ်း ရပ်ရွာလအဖဲအစည််းအတငွ််း 

ြ ပန်လေည်နထိိုငခ်ွင ရ် ေ ြစခင််း၊ ဆင််းရဲမဲွ ေ ကတခင််းမာှ လေွတြ် မာြပီ််း  ာှငသ်ေန်စရန် 

လေူမရ်း ေ စာင ေ်  ာှ ာြမ် အစီအမ မ ာ်း ေရြစခင််း ာှင  ်ထိိုအစီအမ မ ာ်းသည် လဂိုဏ်သြိာ၊ 

ေ လ်းစာ်းမ၊ ြိိုယတ်ိိုငြ်ိိုယြ်  ဆအရ ြ ဖမစ်ခင််း ာှင  ်မိမိဘဝ 

မိမိြိိုယတ်ိိုငရ်ပ်တညည်ခင််းမ ာ်း ာှင  ်ြိိုြညီ်ေ ြစခင််း။ 

ြ န််းမာေ ရ်း ေ စာင ေ်  ာှ ာြမ် အခွင ေ်အရ်းရပိိုငခ်ွင  ်စိတ ်လမူမသန်စွမ််းသမူ ာ်းသည် 

နာ်းလည် လြခ်   ိိုေငသ်ာ ြ န််းမာေ ရ်း ေ စာင ေ်  ာှ ာြမ်ြိို အမ ာ်းနည််းတ ူရပိိုငခ်ွင  ်

 ာှ ရိမည်။ စိေတရ်ာဂါ ြိုသမမ ာ်းသည် ြ န််းမာေ ရ်း ာှင  ်ေ နထိိုင၍် 

ေ ြာင််းမွမြပ်ည ်စ  ိုြ ခင််းမ ာ်းြိို အဟန  ်အတာ်း ြမဖစ်ရ။ ေ ဆ်းြိုကသခင််းေ ြာင  ်

မသန်စွမ််းသမူ ာ်း ာှင  ်မိသာ်းစိုေအပတငွ ်သေြရ်ာြမ်မ ာ်းြိို သတင််းပိ တမငြ်ပခင််း 
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ဥပမာ zombism, tardive dyskinesia) (ေ ဆ်း၏ ဆိို်းြ ိ်းေ ြာင  ်

ခာြိိုယေ်အြာမ ာ်း ေ တာင တ်င််းခိိုငမ်ာ လပ်ရမ််းသာွ်းြ ခင််း ၊ ပါြငဆ်န် 

ေ ရာဂါရသာွ်းြ ခင််း၊ စိေတဖ်ာယြပ်မြခ်င််း၊ မိမိြိိုယြ်ိို ေ ေသြာင််းြ စည်လိိုြ ခင််း ာှင  ်

ကအပအမူမ ာ်း၊ ကအပင ်ခာြိိုယ ်ဇီဝြမ ြ ဖစ်စ်၊  ာှလ  ို ်း ာှင  ်ေ သ်ွးေ ြာာှင  ်ကအခာ်းေ သာ 

ခာြိိုယ ်ြ န််းမာေ ရ်း ြ ပဿနာ ေ နာြဆ်ြတ်ွမဲ ာ်း ြ ဖမစ်ခင််းတြိိို 

ေ ဖာထ်ိုတတ်မငပ်ရမည်။ ေယြ် ်းမာှင  ်အဆေငြ် ေပသာ 

စိေတပ် ာရ်ငမ်ေရစသည ်နည််းမ ာ်း၊ အစာ်းေအသာြအ်ာဟာရ ြိုထ  ို ်း၊ ေ ယာဂ၊ ထိိုြခ် ိ၊ 

ြေီ ဂါင၊် တရာ်းထိိုမငခ်င််း၊ စိတဒ်ဏ်ရာေ ဆ်ွးေ   ွ်းမ၊ စြာ်းေ ြ ပာြိုထ  ို ်း၊ 

အိုပညာြိုထ  ို ်း ာှင  ်ကအခာ်းနည််းလမ််းမ ာ်းသည် ြ န််းမာေ ရ်း ေ စာင ေ်  ာှ ာြမ် 

နယပ်ယအ်တငွ််း ပါဝငလ်မ််းြ ခ မ  ာှ ရိမည်။ 

စီမ ခ ြ ်လိုေပ်ဆာငခ် ြမ် ာ်းတငွ ်ေ ဂဟာမ ာ်း ေ ဆ်း   ိုမ ာ်းတငွ ်

 ာှစ် ာှည်လမ ာ်းထာ်း ာှ ြိ ခင််းြိို ဖယ ်ာှ ာ ်းြ ခင််း၊ ရပ်ရွာအဖဲအစည််း ေအထာြအ်ြစူနစ်ြိို 

အာ်းေ ြာင််းေ ြစခင််း၊ ဥပမာ ြိိုေယရ််းြိိုယတ်ာ ေအထာြအ်ြြူ ေပရ်း၊ ရပ်ရွာအတငွ််း 

ေ စာင ေ်  ာှ ာြမ်၊ ဘဝတေူအပါင််း ေအဖာ်မ ာ်း၏ ေ စာင ေ်  ာှ ာြမ် ေအထာြအ်ပ  ၊ 

ေအထာြအ်ြြူ ပ ရာှိရန်၊ သမိို်းြျှင  ်သမိို်းြ  မဟိုေတသ်ာ 

ဆြသ်ယွမ်မ ာ်း ာှ ေိ ြစခင််း၊ မိသာ်းစိုမာ်း ပိိုမိိုအာ်းေ ြာင််းေ ြစခင််း၊ အတ ူ

လာေ ရာြန်ာ်းဆင် ိိုေငသ်ာ ေ နရာမ ာ်း၊ ခဏတာ အပန််းေ ြ ဖိိုင ်

ဝေငရ်ာြတ်ည််းခိို  ိိုေငသ်ာ တတိဆ်ေိတသ်ာ အခန််းမ ာ်း၊ မိမိ၏ စိတတ်ငွ််းခ စာ်းခ ြ် 

ေအတ်ွးမ ာ်းြိို လတွလ်ပ်စွာ ေ ဖာထ်ိုတ် ိိုေငသ်ာ၊ ဖန်တ်ီး  ိိုေငသ်ာ ေ နရာမ ာ်း၊  ိုတတ်ရြ် 

ြ ဖေစ်ေပသာ အြပ်အတည််း အခြအ်ခဲမ ာ်း အတြွ ်ြာယြ  ာှင၏် စွမ််းရည်ြိို 

ထေူ ထာေငပ််းြ ခင််း၊ ေအထာြအ်ြြူ ပ သမူ ာ်းြိို စိတ ်လမူ မသန်စွမ််းသမူ ာ်း၏ 

စိတဆ်ာှင  ်လိိုလာ်းခ ြမ် ာ်းေအပ ေအြ ခခ ေ သာ လ  ိုြ ခ မတ ိစြာ်းေ ြ ပာ 

ဆြသ်ယွတ်တရ်န်၊ ညိငိ််း လိုေပ်ဆာငတ်တရ်န် ေ လ ြ င ေ် ပ်းြ ခင််း၊ ြာယြ  ာှင ်

ေ နထိိုငရ်ာ ဝန််းြ င၌် ေအထာြအ်ပ  ြိို ယ ူ ိိုေငြ်စခင််း၊ အထ်ူးကသဖင  ်

အမ်ိယာမဲ သမူ ာ်းအတြွ ်ရပ်ရွာအတငွ ်ငမ်ိ်းခ မ််းေ သာ လ  ိုြ ခ မာှိေ သာ 

ပတဝ်န််းြ ေငန်ရာမ ာ်း  ာှ ေိ ြစခင််း။ 

WHO Quality Rights Initiative (2017) http://www.who.int/mentalhealth/policy/quality-

rights/en/ 

TCI အာာှပစိဖိတ ်ဘာလ ီေ ကြငာစာတမ််း ၂၀၁၈ 

  ိိုငင် ေ ရ်းတငွ ်ပါဝင် ိိုငခ်ွင  ်လအခွင ေ်အရ်း ေ ဒသတငွ််း ာှ  ိ  ိိုငင် မ ာ်းအာ်းလ  ို ်းတငွ ်

အထ်ူးကသဖင  ်မဲေ ပ်းပိိုငခ်ွင  ်ာှင  ်ေ ရွ်းေ ြာြပဲွ်မ ာ်းတငွ ်ရပ်တည်ပိိုငခ်ွင  ်ာှင  ်
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အမ ာ်းြ ပည်သ  ူို ်းမ ာ်းြိို သ  ို ်းစဲွပိိုငခ်ွင  ် ာှ ရိမည်။ 

ြ်ိုပ်တ ိေ တာင််းဆိိုပါသည်။ 

ြ်ိုပ်တေိ ဒသတငွ််း ာှ  ိ  ိိုငင် မ ာ်း အာ်းလ  ို ်းတငွ ်ဥေပဒ၏ ေ  ာှေ မာှာြ၌် ြ်ိုပ်တ၏ိ 

လအခွင ေ်အရ်း ရပိိုငခ်ွင မ် ာ်းသည် ြ ပည ်ြ ပည ်ဝဝာှင  ်တန််းတညီူမာှိရန် ေအဆာတလ င ်

အသအိမာှယတပ်ဖိ လိိုအပ်ပါသည်။ ထိိုဥေပဒသည် ြိုလသမဂ မသန်စွမ််းသမူ ာ်း၏ 

အခွင ေ်အရ်း ြန်ွဗင််း ာှင််း ာှင  ်ညီ တွရ်န် လိိုအပ်သည်။ သမိာှသာလင ်

စိတလ်မူမသန်စွမ််းသ ူတေစ်ယာြေ်အြြဖင  ်  ိိုငင် သာ်း၊ လေူမရ်း၊   ိိုငင် ေ ရ်း၊ 

စီ်းပွာ်းေ ရ်း ာှင  ်ေယြ် ်းမ အခွင ေ်အရ်း ရပိိုငခ်ွင မ် ာ်းေအပ ေအြ ခခ ၍ 

မစွမ််းေ ဆာင် ိိုငသ် ူသ ိစိတပ်  ိုမာှန်မဟိုတဘ် ဲစိတခ်တယ်ငွ််းသ ူဟို ဆိိုပီ်း 

သတမ်ာှတခ်ွြဲ ခာ်း ပထိုယတခ်င််းမာှ ြင််းေ ဝ်း  ိိုငမ်ည်။ တရာ်းစီရေငရ််းစနစ်သည် အထ်ူးကသဖင  ်

ဓနသဟာယိိုငင် မ ာ်း၌ တည် ာှ ေိ သာ ြိိုလိိုနီဝါဒ ြ င ထ်  ို ်းမ ာ်း ြ င သ်  ို ်းြ ခင််း မာှိေ စရ။ 

ြ်ိုပ်တ ိမပါဝငဘ် ဲဘယလ်ိိုနည််းနဲ  မာှ ြ ်ျိိုပ်တ ိြမဖစ် ိိုင ်ဆိိုေ သာ သ ဓိဌာန်ြိို 

ေ သခ ာေ စရန်အတြွ ်အာ်းလ  ို ်းေ သာ နည််းပညာပိိုင််း၊ ြ င ဝ်တပိ်ိုင််း၊ 

လမ််းန်မမ ာ်းအပိိုင််း၊ မူဝါဒမ ာ်းအပိိုင််း၊ ဥေပြဒပဌာန််း ြ ပလိုမပ်ခင််းမ ာ်းအပိိုင််း ာှင  ်

ကအခာ်းအာ်းထိုတမ်မ ာ်း အာ်းလ  ို ်းတငွ ်ြ်ိုပ်တ ိအပါအဝင ်ြ ဖမစ်ခင််း ြ ဖေစ်သာ 

လိုပ်ငန််းတာဝန်မ ာ်း ာှင  ်လိုေပ်ဆာငရ်မည်။ 

ြိုလသမဂအဖဲအစည််းမ ာ်း ာှင  ်မိတဖ်ြအ်ဖဲ အြအူညီေ ပ်းေ ရ်း ေ အဂ ငစီ်မ ာ်း ာှင  ်

ေ ဒသတငွ််းဖ ဖိ်းမြိို လိုေပ်ဆာေငေ်နသာ အစိို်းရမ ာ်း၏ ြမာတဝာှန််း 

လိုေပ်ဆာငခ် ြမ် ာ်း ြမာ ြ န််းမာေ ရ်း အဖဲအပါအဝင ်သည် 

အာ်းလ  ို ်းအြ  ်းဝငဖ် ဖိ်းမ ဆသီ ိဦ်းတည်၍ ပူ်းေ ပါင််းေ ဆာငရွ်ြရ်မည်။ 

ထိိုေ ဆာငရွ်ြမ်မ ာ်းအာ်းလ  ို ်းသည် စိတြ် န််းမာေ ရ်းမာှ အာ်းလ  ို ်းအြ  ်းဝင ်

ြ ဖေစ်ပလာေ ေစရ်းဆသီ ိဦ်းတေည်ေရွြ ပာင််းေ ရ်းြိို အာ  ိုစိိုြ ်ဂိုြ ပရမည်။ 

ြ်ိုပ်တ၏ိ လိိုလာ်းခ ြ ်aspire) 

– ထိိုြဲ သ ိြ်ိုပ်တ ိအာ်းလ  ို ်း အြ  ်းဝင ်ပါဝင် ိိုေငရ််းအတြွ ်တိို်းတေြသ်ာ 

လိုေပ်ဆာငမ်မ ာ်း အာ်းလ  ို ်းြိို ြ်ိုပ်တ ိစိတဝ်ငစ်ာ်းသည်။ သငတ်န််းမ ာ်းတငွ ်ထိိုြဲ သ ိ

တိို်းတေြသ်ာ လိုေပ်ဆာငမ်မ ာ်းြိို ထည ်သငွ််းပူ်းေ ပါင််းရမည်။ အရည်ေအသ်ွး ာှင  ်

စွမ််းေ ဆာငရ်ည် တေည်ဆာြ ်ေ ပ်းရမည်။ အာ်းလ  ို ်းအြ  ်းဝင် ိိုေငရ််းအတြွ် 

လမ််းန်ေမပ်းရမည်။ သိုေ တသြာှင  ်လေြတ်လိုေပ်ဆာငမ်မ ာ်းမာှ 

အာ်းလ  ို ်းအြ  ်းဝင ်ဥေပြဒပဌာန််းခ ြမ် ာ်း၊ မူဝါဒမ ာ်း ေ ဖာထ်ိုတ် ိိုငမ်ည ် 

ပတဝ်န််းြ ငသ် ိဦ်းတည်ရမည်။ 
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– ြ်ိုပ်တ၏ိ ရည်ရွယခ် ြမ် ာ်း ာှင  ်ြိိုြညီ်ေ သာ တသာ်းတည််း ာှ ေိ သာ 

အဖဲအစည််းမ ာ်း ာှင  ်အတတူြ ွအလိုပ်လိုပ်ရန် ြစိအဝဝ၌ စိတ ်

လမူမသန်စွမ််းသမူ ာ်း၏ ြ ပည ်ဝထေိ ရာေြသ်ာ ပူ်းေ ပါင််းပါဝငမ်၊ ဦ်းေ ဆာငမ်၊ 

ြ်ိုပ်တဘိဝာှင  ်အခွင ေ်အရ်းမ ာ်းြိို ေ လ်းစာ်းေ သာ လေူမရ်း ေအြ ပာင််းအလတဲစ်ခိုြိို 

စိတဆ်ာှေိ သာ အဖဲအစည််းမ ာ်း ာှင  ်ပူ်းေ ပါင််းအတတူြ ွလိုေပ်ဆာငမ်ည်။ 

– လအဖဲအစည််းအတငွ််း၌ အဓိပာယ ်ာှ ေိ သာ ေ နရာတေစ်နရာ ရာှိရန် ဝေငင်  ေိ သာ အလိုပ်၊ 

လေူမရ်း တရာ်းမတမာှိေ သာအလိုပ်၊ ဖန်တ်ီး တထီငွမ်ာှိေ သာ အလိုပ်၊ သမိို်းြ  

မဟိုေတသ်ာ ေ စာင ေ်  ာှ ာြမ်  ာှင  ်အပ  အပိို်း ာှ ေိ သာ အလိုပ် စကသဖင  ်ြ်ိုပ်တ ိ

ယ  ိုြည်သည်မာှာ မတြူွြဲ ပာ်းြ ခာ်းနာ်းေ သာ လသူာ်းအာ်းလ  ို ်း၏ စွမ််းရည်ြိို 

ေ ဖာထ်ိုတဖ် ဖိ်းေ အာင ်ြညီူတန်ွ်းအာ်းေ ပ်းေ သာ ပတဝ်န််းြ င ်တစ်ရပ်သည် 

လအဖဲအစည််းမ ာ်း၏ လေူမရ်း၊ စီ်းပွာ်းေ ရ်း၊ ေယြ် ်းမာှင  ်  ိိုငင် ေ ရ်းဆိိုငရ်ာ 

တိို်းတြမ်ြိို ြ ဖေစ်စမည်။ 

– TCI အာာှ ပစိဖိတမ်ာှ ထိုယတပ်ေန်သာ ေ ကြငာစာတမ််း 

– TCI အာာှ ပစိဖိတ ်၅ြေိမ်ြ မာြ ်တည််းြ ဖတထ်ိုေတြ်ဝခင််း 

– ဘာလ၊ီအငဒ်ိိုနီ်း ာှ ာ ်း 

– ၂၉၊ ဩဂိုတလ် ၂၀၁ 


