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ဥေယ်ာဇဥ္ 

In January 2012, His Excellency President U Thein Sein stated at the National Social Protection Forum in Nay Pyi 
Taw that “we can collectively build a Myanmar society where equality and harmony flourish by reinforcing social 
protection amidst the rapid reforms.”  In January 2013, the Nay Pyi Taw Accord Conference established a Social 
Protection Sector Working Group (SPWG) to coordinate the efforts of the Government, development partners, and 
non-governmental organizations in preparing a national Social Protection Strategy. 

Accordingly, the United Nations Country Team (UNCT) identified social protection as a priority within its 2012-2015 
Strategic Framework.  It was guided by the concept of Social Protection Floors (SPFs), which was adopted by the 
International Labour Conference at its 101st Session in June 2012.  The SPF outlines a set of social security 
guarantees that aim to ensure that all in need have access to basic income security and to essential health care 
and other services defined at the national level (such as education, social welfare, nutrition, and other goods and 
services). The provisions of the Constitution of Myanmar on the rights to health and education for all, as well as 
the Social Security Law, 2012, are efforts in the spirit of the SPF.  

In January 2014, the SPWG led by UNICEF on the Development Partner’ side, with active contributions from ILO, 
WHO, UNDP, WFP, UNAIDS, IOM and UNFPA as well as the World Bank, endorsed a plan of activities for completing 
Myanmar’s first national Social Protection Strategy, and established a Technical Support Group (TSG) to support 
the strategy preparation.  Led by ILO, the social protection Assessment Based National Dialogue (ABND) process 
outlined in this document was an important input to the development of the Strategy and benefitted from inputs 
of the UN agencies members of the SPWG. 

The ABND process drew on the SPF framework and included bilateral consultations, stakeholder workshops, and 
technical seminars.  While the Government of Myanmar has worked to extend the coverage of some social 
protection programmes, a number of policy gaps and implementation issues were identified, and specific policy 
recommendations were formulated to make progress towards a SPF.  The ABND process aimed to formulate 
recommendations with due consideration to international standards and good practices, as well as international 
conventions ratified by Myanmar.   

The fiscal costs of new or scaled-up programmes and policy options were estimated during the ABND process 
using, in part, Government budget projections as produced by IMF. These projections can be easily revised as the 
Government finalizes the policies and programmes to be supported and the associated implementation 
arrangements. A TSG social protection policy workshop in October 2014 drew on the ABND findings to develop a 
shared vision and overall strategy for social protection, and the first draft of the Strategy was subsequently 
completed for Government review and further consultation as required towards endorsement. 

We hope that the results of the ABND exercise, and particularly the policy recommendations presented in this 
report, will provide useful guidance in the extension of social protection and in the development of a national social 
protection strategy for all in Myanmar, and that some of these recommendations will be translated into action. We 
are confident that the participatory approach that was adopted throughout the exercise contributed to raise 
awareness among line ministries, civil society organizations, workers’ and employers’ representatives, and 
development partners on the SPF concept, its relevance for Myanmar, and the importance of a coordinated and 
holistic approach to social protection development.  
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ၿပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ လူမွဳဖူလုံေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 

ၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၏ ေက်းဇူးတင္လႊာ 

 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ညီလာခံတြင္ 

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္မွ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ထိခိုက္ခံစားလြယ္သူမ်ား၊ 
သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အပါအ၀င္ လူမွဳစီးပြားအေၿခအေနအသီးသီးရွိ လူအုပ္စုအသီးသီး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ 
အေျခခံ၍ အားလုံးအက်ံဳး၀င္ေသာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္သြားရန္ မိန္ ့ၾကားခဲ့ပါသည္။ ထိ ု ့အၿပင္ 
လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေပါင္းစပ္ ညွိႏွိဳင္းရန္အတြက္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ တစ္ရပ္ ဖြ ဲ ့စည္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ လည္းမွာၾကားခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိ၌ 
လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီအား လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဥကၠဌအၿဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထိ ု လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
လုပ္ငန္းေကာ္မတီအား အေထာက္အကူၿပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး နည္းပညာအေထာက္အကူအဖြဲ႕ အား 
လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ယူနီဆက္ (ၿမန္မာ) တို့က ပူးတြဲ 
အဖြ ့ဲေခါင္းေဆာင္မ်ားအၿဖစ္ ဖြ႕ဲစည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး နည္းပညာအေထာက္အကူအဖြဲ ့သည္ 
ဆန္းစစ္အကၿဲဖတ္ၿခင္းအေၿခၿပဳ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြမဲ်ား အပါအ၀င္ ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ ေပၚထြန္းေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 
ယခုအစီရင္ခံစာ၌ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ 
မ၀ူါဒဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးကို အေၿခခံေသာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္ တည္ေထာင္ေရးႏွင့္ 
ၿမွင့္တင္ေရးမ်ား ပါ၀င္သၿဖင့္ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံ အဖြဲ့အစည္းမ်ားအတြက္ 
လြန္စြာအသံုး၀င္ေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ၿဖစ္သည္ကို ေတြ့ရွိရပါသည္။ အားလုံးအက်ံဳး၀င္ေသာ လူမွဳကာကြယ္ေရးစနစ္တစ္ရပ္ 
တည္ေဆာက္ေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အား ႏွလံုးသြင္း၍ မူ၀ါဒအသစ္မ်ားအား ၿမန္မာ့လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး နယ္ပယ္တြင္ 
ထည့္သြင္း ေပါင္းစည္း ေဆာင္ရြက္သြားသင့္ပါေၾကာင္း။ 
 
 
ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုံးခင္ 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး 
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန 
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အႏွစ္ခ်ဳပ္  

လူမွဳဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အေၿခခံရပုိင္ခြင့္မ်ား ဆိုသည္မွာ လူ ့အဖြ ဲ ့အစည္းအတြင္းရွိ လူသားမ်ားအားလုံး 

သည္ႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေၿခခံအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ကို ခ်ိန္ခါမေရြး ရရိွသံုးစြႏဲိုင္ရန္ 

အတြက္ လိုအပ္ေသာ လႊေဲၿပာင္းေပးၿခင္းမ်ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားအား ရရိွပိုင္ခြင့္မ်ား ကိုဆုိလိုသည္။ 

လူမွဳဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အေၿခခံရပုိင္ခြင့္မ်ား (SPF) ရရိွရန္ရည္ရြယ္သည့္ အေျခအေနမ်ားမွာ (၁) ႏိုင္ငံတြင္း 

ေနထိုင္သူမ်ားအားလုံးသည္မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေစာင္႔ေရွာက္မႈအပါအဝင္ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားရရိွႏိုင္ရန္ (၂) ကေလးမ်ားအားလံုးအတြက္ အေျခခံဝင္ေငြဆုိင္ရာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈကို 

ရရိွေစၿပီး၊အာဟာရျပည့္၀ေသာအစားအစာ၊ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈႏွင္႔ အျခားလုိအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

ေထာက္ပံ႔ေပးရန္ (၃) လံုေလာက္ေသာ၀င္ေငြမရရွိသည့္ ငယ္ရြယ္သြက္လက္သူမ်ားအားလုံး၊ အထူးသျဖင့္ နာမက်န္းသူမ်ား၊ 

အလုပ္လက္မဲ့မ်ား၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္အေျခခံ၀င္ေငြဆုိင္ရာလံုျခံဳမႈရရွိရန္ႏွင့္ (၄) 

သက္ႀကီးသူမ်ားအားလုံးအတြက္ ပင္စင္ (သို႔) အျခားေသာလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားမွတဆင့္အေျခခံ၀င္ေငြဆုိင္ရာ လံုျခံဳမႈရရွိရန္ 

စသည္တိ္ု႔ျဖစ္ပါသည္။ 

လူမွဳဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အေၿခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားမူေဘာင္ ကိ ု လက္ရွိလူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္မ်ား 

ကိုေဖာ္ၿပရန္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ မူ၀ါဒလစ္ဟာခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္၊ လူတုိင္းအတြက္ 

လူမွဳဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အေၿခခံရပုိင္ခြင့္မ်ား ရရွိရန္ အာမခံခ်က္ေပးမည့္ အနာဂတ္ 

လူမွဳဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းပံုစံေရးဆြဲျခင္းႏွင္႔ အေကာင္အထည္ေဖၚၿခင္းမ်ား အေပၚ 

အႀကံၿပဳခ်က္မ်ားေပးရန္ အသံုးၿပဳသည္။ 

အဆိုျပဳထားသည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကိ ု ILO ၏ 

အလ်င္အၿမန္အကၿဲဖတ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (RAP) အားအသံုးျပဳၿပီး ၁၀ႏွစ္တာကာလအတြက္ 

ခန့္မွန္းတြက္ခ်က္ခဲ့သည္။ဤကုန္က်စရိတ္ခန္ ့မွန္းတြက္ခ်က္မႈသည္ ဘ႑ာေငြလုံေလာက္မွဳ၊ အစိုးရ ဘ႑ာေငြခြေဲ၀ခ်ထားမႈမ်ားႏွင့္ 

မတူညီေသာ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မူ၀ါဒေရြးခ်ယ္မွဳမ်ားအား ဦးစားေပးအဆင့္ သတ္မွတ္ရန္  

ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ အေျခခံအျဖစ္ အသံုးၿပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ေအာက္တုိဘာလ ၂၀၁၃ခုႏွစ္မွ စက္တင္ဘာလ၂၀၁၄ခုႏွစ္ အတြင္း အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြ႕ဲသည္ 

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့ (UNICEF ႏွင့္ MoSWRR ၏ တြဲဖက္သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည့္) 

၏ အဖြဲ ့၀င္ အေနၿဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ကုလသမဂၢၿမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအဖြဲ႔မ်ား၊ 

လူမႈမိတ္ဖက္အဖြ ဲ ့မ်ား၊အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သုေတသနအဖြဲ ့မ်ားႏွင့္ အၿခားသက္ဆုိင္သူမ်ား ႏွင့္ 

လက္တြဲကာျမန္မာႏုိင္ငရိွလူမႈကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား 

ဆန္းစစ္ၿခင္း၊အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ မူ၀ါဒလစ္ဟာခ်က္မ်ား ကိ ု ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး၊ ၿမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ 

ၿပည့္စံုသည့္ လူမွဳဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အေၿခခံရပုိင္ခြင့္မ်ား ရရွိေစရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာမူဝါဒဆိုင္ရာ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိေပးအပ္ခဲ့သည္။ 

ဤမူဝါဒဆိုင္ရာေဆြေႏြးျခင္း (အကျဲဖတ္ခ်က္အေျခၿပဳ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ABND)တြင္ 

ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားပါဝင္သည္။ 

အဆင့္ (၁) – အကဲၿဖတ္ခ်က္ဇယား တည္ေဆာက္ၿခင္း 
ဤအကၿဲဖတ္ခ်က္ဇယားတြင္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဘ၀သက္တမ္းအလိုက္ လူမႈေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အစီအစဥ္မ်ား ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊မူ၀ါဒလစ္ဟာခ်က္မ်ား ကိ ု စာရင္း ႏွင့္တကြ ေဖာ္ၿပထားၿပီး 
လူမွဳဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအေၿခခံရပိုင္ခြင့္မ်ား ဆိုင္ရာ ကြာဟခ်က္မ်ား အား ေစ့စပ္ရန္ရည္ရြယ္သည့္ 



x 

 

လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၏ ပုံစံႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းမ်ား အတြက္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာအၾကံၿပဳခ်က္မ်ား 
ကိုေဖာ္ၿပထားသည္။ 
 

အဆင္ ့(၂) – ILO ၏ အလ်င္အၿမန္အကဲၿဖတ္လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ဟုေခၚသည့္ ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္ၿခင္းနည္းလမ္း ကုိ အသုံးၿပဳ၍ 

တြက္ခ်က္ၿခင္း 

အဆင့္ (၁) တြင္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ အသစ္စတင္ရမည့္(၀ါ) တိုးခ့်ဲ ရမည့္ သီးသန့္လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

အတြက္ အႀကံၿပဳခ်က္မ်ား ကို ‘အကုန္အက်ခံႏိုင္သည့္’ အခင္းအက်င္းပံုစံမ်ား အေနၿဖင့္ ေၿပာင္းလခဲဲ့သည္။ဤလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 

ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ၿပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္ကုန္ ရာခိုင္ႏွဳန္း ႏွင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္မ်ားအေပၚ အေၿခခံ၍၊၂၀၁၄-၂၄ 

ကာလအတြက္ ခန္ ့မွန္း တြက္ခ်က္ခဲ့သည္။ထို ့ေနာက္ အဆိုျပဳ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တတ္ႏိုင္ၿခင္းရွိမရိွ 

ပဏာမ ညႊန္းကိန္းမ်ား ထုတ္ေပးၿပီး ခန့္မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ား အားအစိုးရဘ႑ာေငြ လ်ာထားမွဳမ်ားအတြင္း 

ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ခဲ့သည္။ 

အဆင့္ (၃) – အၿပီးသတ္ၿပဳစုၿခင္း ႏွင့္ အတည္ၿပဳခ်က္ရယူၿခင္း 

ဤအဆင့္တြင္ ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္ၿခင္း မွ ရလဒ္မ်ား ကိ ု မွ်ေ၀ ၿပီး ေနာင္လာမည့္ အဆင့္မ်ား (ဥပမာ-

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြလုံေလာက္မွဳတိုးျမွင့္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္္ျခင္း) 

အားအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြမဲ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားလံုး၊အထူူးသျဖင့္ အသစ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ 

လူမႈကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈဆိုင္ရာနည္းပညာအေထာက္အကူၿပဳအဖြဲ႕ (Social Protection Technical Support Group) ျဖင့္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ အဆံုးသတ္အစီရင္ခံစာကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ အား မွ်ေ၀ခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ 

 

အကၿဲဖတ္ခ်က္အေၿခၿပဳ အမိ်ဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြး ၿခင္း ေလ့က်င့္ခန္း တြင္ အၾကံဳျပဳခ်က္ ၃ခုပါဝင္သည္ -  

အမ်ဳိးအစား (၁) - ၿမန္မာႏုိင္ငံ လူမွဳဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အေၿခခံရပိုင္ခြင့္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ 

လူမွဳကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထပ္တုိးၿခင္း (၀ါ) တုိးခ်ဲ ့ၿခင္းႏွင့္ ဘဝသက္တမ္းတေလွ်ာက္ ဝင္ေငြလုံျခံဳမႈရွိေရး အတြက္ 

အာမခံခ်က္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ 

- အစိုးရ မွ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္မ်ား ကိ ု တၿဖည္းၿဖည္း တိုးၿမွင့္သံုးစြလဲာသည္ ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ 

၀န္ေဆာင္မွဳေပးသည့္ဘက္မွ အဆင္သင့္ၿဖစ္ လာလွ်င္ က်န္းမာေရးအတြက္စိုက္ထုတ္သုံးစြရဲမႈစရိတ္ကိုအနိမ့္ဆံုးအထိ 

ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ကာ၊ လူမွဳဖူလံုေရးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳစီမံခ်က္ ေအာက္တြင္အက်ံဳးမ၀င္သူမ်ားလည္း 

နာမက်န္းျဖစ္ပါက ေငြေရးေၾကးေရးအရ အကာအကြယ္ရရွိရန္။ 

- လူမႈဖူလံုေရးဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳစီမံခ်က္ မ်ားအား တိုးခ်ဲ ့့ၿခင္း (ခံစားခြင့္ရိွသူမ်ား ၏ မိသားစုမ်ား ႏွင့္ 

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား အားလုံးအက်ံဳး၀င္လာရန္ လႊမ္းၿခံဳမွဳတိုးခ်ဲ႕ၿခင္း) အစီအစဥ္ကိုျပဳလုပ္ရန္။ 

- ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ား ေမြးဖြားၿပီးရက္ (၁,၀၀၀) အတြင္း အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မွဳမၿဖစ္ေစရန္ အာဟာရဆိုင္ရာ 

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္ကိုအေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္။ 

- ကေလးရွိေသာ မိသားစုမ်ား အား ေထာက္ပံ့မည့္ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စနစ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေရး ႏွင့္ 

ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ား ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ရန္ ေက်ာင္းတြင္ ေထာက္ပံံ့ေၾကးေပးျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ လက္ရိွ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အားျဖည့္ၿခင္း။ 

- မသန္စြမ္းေသာကေလးငယ္မ်ားအတြက္ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအမံ ကိ ုလုပ္ေဆာင္ေရး။ 

- ပ်ံက်လုပ္ကိုင္ေသာ ေက်းလက္ေနလူထုမ်ား အတြက္ရာသီအလိုက္ အလုပ္အကိုင္ေလ်ာ့နည္းရရိွ မွဳမ်ားမွ 

ကာကြယ္ေပးသည့္လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စနစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ 

သင္တန္းတက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္။ 

- ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္အားလုံးအတြက္ မီးဖြားျခင္းဆိုင္ရာကာကြယ္ေပးမႈမ်ားတုိးခ်ဲ႕ရန္။ 
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- အရြယ္ေရာက္ၿပီး လံုေလာက္ေသာ၀င္ေငြမရွာႏိုင္သည့္ အၿမဲတမ္းမသန္စြမ္းၿဖစ္ေနသူမ်ားအတြက္ 

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္ တစ္ခုဖန္တီးေပးရန္။ 

- လက္ရွိ ပင္စင္မရရိွသူမ်ားအတြက္ လူမႈပင္စင္တစ္ခု ဖန္တီးေပးရန္။ 

- တစ္ပါးသူအေပၚမွီခုိေနရသည့္ သက္ႀကီးသူမ်ား၊ နာတာရွည္ၿပဳစုရန္လိုအပ္သူမ်ား ၏ လူမွဳေရးရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 

- ဤထပ္တိုးခံစားခြင့္မ်ား အတြက္ကုန္က်စရိတ္ မွာ ၿပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္ကုန္ (GDP) ၏ ၂.၂၄ ႏွင့္ ၇.၂ 

ရာခုိင္ႏႈန္းအၾကားရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ 

အမ်ဳိးအစား (၂) - ၿဖစ္ႏိုင္စြမ္းရွိမရိွေလ့လာမွဳမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္မည့္  

လူမႈဖူလံုေရးစနစ္၏ ဖြ႕ဲစည္းပုံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား  

- ၀န္ေဆာင္မွဳေပးသည့္ဘက္မွ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈကို ေသခ်ာေစရန္ က်န္းမာေရးစနစ္ကို ခုိင္မာအားေကာင္းေစျခင္း။ 

- ကေလးသူငယ္မ်ားအားရည္ရြယ္္သည့္ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေသခ်ာစြာပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေစၿခင္း 

(၄င္းတို႔မွာကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊အာဟာရရရွိမႈ၊ကေလးလုပ္သားဆန္႔က်င္ျခင္း၊ကေလးစစ္သားမ်ားၿပန္

လည္ေပါင္းစည္းေရးစသည္ၿဖင့္)။ 

- တူညီေသာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအမံမ်ား ကိုပံုစံတက်ရွိေသာ အခန္းက႑အားလုံးအေပၚ 

တေျပးညီက်င့္သံုးေရး (အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပံုစံတက်ရွိေသာပုဂၢလိကက႑မွလုပ္သားမ်ား)။ 

- အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားတစုတစည္းၿဖစ္ေစေရး ႏွင့္ အာဏာသက္ေရာက္ေစေရး။ 

- တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္း ႏိုင္ငံရပ္ျခားသုိ႔ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ၾကသည္႔ လုပ္သားမ်ားအတြက္ 

လူမႈကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈမ်ား ပါဝင္ေစျခင္း။ 

- မတူညီေသာ ပင္စင္အစီအမံမ်ား အၾကား သဟဇာတၿဖစ္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ားအား 

ေရႊ ့ေၿပာင္းလြယ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးျခင္း။ 

- ဗဟိုအဆင့္တြင္သာမက ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အဆင့္တြင္ပါေရရွည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင္႔ 

ေစာင္ၾကည္႔စစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အေျခခုိင္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္။ 

- လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္မ်ား အရခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား၊ အထူးသၿဖင့္ ေ၀းလံၿပီး စီမံ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအကန့္အသတ္ရွိေသာ ေနရာတြင္ေနထိုင္သူမ်ားအား သတ္မွတ္ျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ခံစားခြင္႔မ်ားေပးအပ္ 

ရာတြင္ လြယ္ကူေစရန္တစ္ခုတည္းေသာ၀န္ေဆာင္မွဳေနရာ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

အမ်ဳိးအစား (၃) - လက္ရိွအစီအမံမ်ား အားပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ၿခင္း 

- လူမႈဖူလံုေရးဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးစီမံခ်က္ အတြက္ အေသးစိတ္ ခံစားခြင့္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင္႔ က်န္းမာေရး 

ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ႔မ်ား ပုိမို ရရိွေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။  

- အခမဲ့မူလတန္းပညာေရးကုိ ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 

- ၂၀၁၂ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ တြင္ ေဖၚျပထားေသာ လူမႈဖူလံုေရး အစီအစဥ္မ်ားအားလုံးကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 

- လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားအား တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားတုိးၿမွင့္ေပးရန္။ 

- လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းအတြက္ အလုပ္သမားမ်ားနစ္နာေၾကးမ်ားကုိျပန္လည္သံုးသပ္ေပးရန္။ 

- ပံုစံတက်မရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ား အား ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အကာအကြယ္မ်ား ရရိွႏိုင္ေရး 

ေသခ်ာေစရန္ ဆႏၵအေလ်ာက္ထည့္၀င္ႏုိင္သည့္ လူမႈဖူလံုေရးအစီအမံအသစ္ကို ျပန္လည္ၿပင္ဆင္ရန္။ 

- အလုပ္သမားမ်ားအေနၿဖင့္လူမႈဖူလံုေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား ရပုိင္ခြင့္ ရွိေၾကာင္းနားလည္သေဘာေပါက္လာရန္ 

သတိရွိမွဳျမွင့္တင္ေပးရန္။ 

- လက္ရွိပင္စင္အစီအမံမ်ား သည္ ေငြေၾကးေဖါင္းပြႏွဳန္းႏွင့္လုပ္အားခတန္ဖုိးမ်ားၿဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေၾကာင္း 

ေသခ်ာေစရန္။ 
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ဤမွတ္တမ္းတြင္ေဖာ္ၿပထားေသာ မူ၀ါဒဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ဆက္လက္ စူးစမ္းကာ 

မ၀ူါဒေရးရာျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

ဇယား (၁) – ABND လုပ္ငန္းစဥ္အမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ အႀကံၿပဳခ်က္မ်ားစာရင္း 

 အမ်ိဳးအစား(၁)- SPF ဆိုင္ရာ 

ထပ္တိုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင္႔ 

တိုးခ်ဲ႕မွဳမ်ား 

အမ်ိဳးအစား(၂)- 

ဖြဲ႕စည္းပံု ၿပဳၿပင္ 

ေၿပာင္းလၿဲခင္းမ်ား 

အမ်ိဳးအစား(၃)- ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

က်န္းမာေရး  ေငြေရးေၾကးေရးကာကြယ္မႈမွတစ္ဆင့္ 

OOP ကိုေလ်ာ့ခ်ရန္၊ HIV/AIDS 

ကုသမႈႏွင့္ေဆြးေႏြးမႈ 

အစီအစဥ္ကိုတုိးျမွင့္ေပးရန္  

က်န္းမာေရးစနစ္ကို 

အားျဖည့္ျခင္း  

လူမႈေရးလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာေဆး၀ါးကုသမႈ

အစီအစဥ္အတြက္ အေသးစိတ ္

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိခ်မွတ္ေဆ

ာင္ရြက္ျခငး 

ကေလးမ်ား  ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ 

ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ား၏ 

အာဟာရဆိုင္ရာတံု႔ျပန္မႈအတြက္ 

လူမႈေရးကာကြယ္မႈအစီအစဥ္ကို 

စတင္မိတ္ဆက္ေပးရန္။ 

ကေလးမ်ားရွိေသာမိသားစုတို႕ကိ ု

ေထာက္ပံ့မႈ (ေက်ာင္းစတိုင္ပင္) 

ကဲ့သို႔ေသာအားျဖည့္မႈမ်ားပါ၀င္သည္မသန္

စြမ္းေသာကေလးငယ္မ်ားကုိ 

အထူးအေလးေပးျခင္း  

ကေလးမ်ားအၾကားကေ

လးမ်ားကုိရည္ညႊန္းေသာ

ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားေသခ်ာစြာ 

ျပဳလုပ္ရန္  

အခမဲ့မူလတန္းပညာေရးေဆာင္ရြက္

မႈကိ ုေသခ်ာစြာျပဳလုပ္ရန္  

အလုပ္ 

လုပ္ကုိင္ 

ႏုိင္ေသာ 

အသက္ 

အရြယ္ 

ရိွသူမ်ား  

ပ်ံက်လုပ္ကိုင္ေသာ 

ေက်းလက္ေနလူထုမ်ား အတြက္ 

ရာသီအလိုက္အလုပ္အကိုင္ေလ်ာ့နည္းရရိွ 

မွဳမ်ား မွ ကာကြယ္ေပးသည့္ 

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စနစ္မ်ား 

ေဖာ္ေဆာင္ရန္။ 

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မီးဖြားျခင္းဆိုင္ရာကာကြယ္

ေပးမႈမ်ားတုိးခ်ဲ႕ရန္။ 

အရြယ္ေရာက္ၿပီး 

လံုေလာက္ေသာ၀င္ေငြမရွာႏိုင္သည့္ 

ရာသက္ပန္ မသန္စြမ္းၿဖစ္ေနသူမ်ား 

အတြက္ 

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္ 

တစ္ခု ဖန္တီးေပးရန္။ 

 

တူညီေသာလူမႈကာကြယ္

ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအ

မံမ်ားကုိပံုစံတက်ရွိေသာ

အခန္းက႑အားလုံးအေ

ပၚတေျပးညီက်င့္သံုးေရး 

(အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ပုံ

စံတက်ရွိေသာပုဂၢလိက

က႑မွလုပ္သားမ်ား)။ 

အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား 

တစုတစည္းၿဖစ္ေစေရး 

ႏွင့္ 

အာဏာသက္ေရာက္ေစ

ေရး။ 

တရားဥပေဒေဘာင္အတြ

င္း ႏိုင္ငံရပ္ျခားသုိ႔ 

ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ၾက

သည္႔ 

လုပ္သားမ်ားအတြက္ 

လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) တြင္ 

ေဖၚျပထားေသာ လူမႈဖူလံုေရး 

အစီအစဥ္မ်ားအားလုံးကို 

ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 

လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား 

တက္ေရာက္ႏုိင္မည့္ 

အခြင့္အလမ္းမ်ားတုိးၿမွင့္ေပးရန္။ 

လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းအတြ

က္ အလုပ္သမားမ်ားနစ္နာေၾကးမ်ား 

ကိုျပန္လည္သံုးသပ္ေပးရန္။ 

ပံုမွန္မရိွသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ 

အလုပ္သမားမ်ား အား 

ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အကာအကြယ္မ်ား 

ရရိွႏိုင္ေရး ေသခ်ာေစရန္ 

ဆႏၵအေလ်ာက္ထည့္၀င္ႏုိင္သည့္ 

လူမႈဖူလံုေရးအစီအမံအသစ္ကို 

ျပန္လည္ၿပင္ဆင္ရန္။ 

အလုပ္သမားမ်ားလူမႈဖူလံုေရးဆိုင္ရာ

အခြင့္အေရးမ်ား ရပုိင္ခြင့္ 



xiii 

 

လူမႈကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာ

က္မႈမ်ား ပါဝင္ေစျခင္း။ 

 

 

ရွိေၾကာင္းနားလည္သေဘာေပါက္လ

ာရန္  သတိရွိမွဳျမွင့္တင္ေပးရန္။ 

သက္ႀကီး 

သူမ်ား  

လူမႈပင္စင္ ဖန္တီးေပးရန္။ 

တစ္ပါးသူအေပၚမွီခုိေနရသည့္သက္ႀကီးသူ

မ်ား၊နာတာရွည္ၿပဳစုရန္လိုအပ္သူမ်ား၏လူမွ

ဳေရးရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားအားထည့္သြင္းစဥ္း

စားေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 

မတူညီေသာပင္စင္အစီ

အမံမ်ားအၾကားသဟဇာ

တၿဖစ္ေစမည့္နည္းလမ္း

မ်ားႏွင့္ခံစားခြင့္မ်ားအား 

ေရႊ ့ေၿပာင္းလြယ္ေအာင္ဖ

န္တီးေပးျခင္း။ 

လက္ရွိပင္စင္ အစီအမံမ်ား သည္ 

ေငြေၾကးေဖါင္းပြႏွဳန္းႏွင့္္လုပ္အားခ 

တန္ဖိုးမ်ား ႏွင့္ 

ခ်ိတ္ဆက္ထားေၾကာင္း 

ေသခ်ာေစရန္။ 

 

အမ်ိဳးအစား 

အားလုံး 

အတြက္ 

ဗဟိုအဆင့္တြင္သာမက ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အဆင့္တြင္ပါ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္႔ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင္႔ ေစာင္ၾကည္႔စစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အေျခခုိင္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္။ 

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္မ်ား အရခံစားခြင့္ရိွသူမ်ား၊ အထူးသၿဖင့္ ေ၀းလံၿပီး စီမံ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအကန့္အသတ္ရွိေသာ ေနရာတြင္ေနထိုင္သူမ်ားအား   ခြၿဲခားသတ္မွတ္ျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ 

ခံစားခြင္႔မ်ား ေပးအပ္ ရာတြင္ လြယ္ကူေစရန္  တစ္ခုတည္းေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳေနရာ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

 

 

 
  



xiv 

 

နည္းစနစ္ဆုိင္ရာမွတ္စု 

အကျဲဖတ္ခ်က္အေၿခၿပဳအမ်ဳိးသားအဆင့္္ေဆြးေႏြးၿခင္း၏ အဓိကလုပ္ငန္းမွာ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အစိုးရ၊ လူမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ ့မ်ား၊ 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢ ၿမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအဖြဲ႔စသည့္ အေရးပါေသာ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလုံးပါဝင္သည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆို္င္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းကို စတင္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ 

အကျဲဖတ္ခ်က္အေၿခၿပဳ အမ်ဳိးသားအဆင့္္ေဆြးေႏြးၿခင္း၏ပဓာနဦးတည္ခ်က္မွာလူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး နယ္ပယ္တြင္ 

အစိုးရမွ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဦးစားေပးက႑မ်ား ကိ ု ေဖာ္ထုတ္ၿပီးအနာဂတ္တြင္ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ 

‘လူမွဳဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အေၿခခံရပိုင္ခြင့္မ်ား’ ကိ ု သတ္မွတ္္သည့္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ 

ကူညီရန္ၿဖစ္သည္။ 

အကၿဲဖတ္ခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ ၏ ပထမအဆင့္ တြင္ လက္ရွိအစီအမံမ်ား၏စာရင္းႏွင့္ အစီအမံတစ္ခုခ်င္းစီ၏ 

အေကာင္အထည္ေဖၚမွဳဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာပံုစံဒီဇိုင္း ကြာဟမႈမ်ားကုိ ေဖၚထုတ္ျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။ သိ ု ့ရာတြင္ 

ဤဆန္းစစ္အကၿဲဖတ္ခ်က္သည္ အေပၚယံသာျဖစ္ၿပီး ေဖာ္ၿပပါအစီအစဥ္မ်ား၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမွဲဳ အေပၚ 

ျပည့္စုံက်ယ္ျပန္႔ေသာေလ့လာမႈအျဖစ္ အစားထုိးႏိုင္ျခင္းမရိွပါ။ 

ဤဆန္းစစ္အကျဲဖတ္မႈမွ အႀကံျပဳခ်က္အမ်ိဳးအစား (၃) မ်ဳိးရရွိသည္။ ပထမအမ်ဳိးအစားျဖစ္ေသာ SPF ဆိုင္ရာ 

အသစ္ထပ္တိုး(သို႔)လက္ရွိအစီအစဥ္မ်ားကုိ တိုးခ်ဲ႕ေပးမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ SPF ျပည့္စုံေစရန္ 

ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ ထိ ု ့အတြက္ အဆိုၿပဳ ၿဖည့္စြက္လုပ္ငန္းမ်ား ၏ ကုန္က်စရိတ္ကုိ တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ဒုတိယႏွင့္ 

တတိယအမ်ဳိးအစား ၿဖစ္ေသာ ဖြ႕ဲစည္းပုံၿပဳျပင္ေၿပာင္းလေဲရးႏွင့္ လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ားအား ပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရး 

အတြက္-အစိုးရသို႔ခိုင္မာေသာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးႏိုင္ရန္အတြင္းက်သည့္ ျဖစ္ႏိုင္စြမ္းေလ့လာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။ 

ဤေလ့လာမႈမ်ားသည္ အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ ့ ႏွင့္ အၿခားေသာ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ား မွ 

ဆက္တိုက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ မူ၀ါဒႏွင့္နည္းပညာဆုိင္ရာ အေထာက္အကူမ်ားျဖစ္သည္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္၏ ဒုတိယအဆင့္ျဖစ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္မႈအပိုင္းတြင္ အလ်င္အၿမန္အကၿဲဖတ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (RAP)ကိ ု

အသံုးျပဳသည္။ RAP သည္ ယုတိၱတန္ေသာ-ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာၿခင္းလမ္းစဥ္ ကိုလုိက္နာထားသည့္အတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ 

ရရိွေစသည္။ 

(၁) ခံစားခြင့္မ်ားအား ဆံုးၿဖတ္ပုံေဖာ္ရာ တြင္ ေၿပာင္းလြယ္ၿပင္လြယ္ရွိၿခင္း၊ 

(၂) ရရိွႏိုင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား အေပၚမူတည္၍ ခန္ ့မွန္းခ်က္မ်ားကို အလိုက္သင့္ေျပာင္းလႏဲိုင္ၿခင္း၊ 

(၃) ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္မွဳမ်ား အတြက္ အနာဂတ္ကာလ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ခန္႔မွန္းႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

သို႔ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္မႈ၏ ရလဒ္မ်ားသည္ ရိုးရွင္းေသာ္လည္း၊ေသခ်ာစြာ အတြင္းက်က်  ျပဳလုပ္ထားေသာ 

တြက္ခ်က္မႈမ်ား၊ ၿဖစ္ႏိုင္စြမ္း ေလ့လာမွဳမ်ား ႏွင့္ အစားထုိး၍မရႏုိင္ပါ။ 

အကၿဲဖတ္ခ်က္အေၿခၿပဳ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးၿခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈ ကိ ု ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္း ရာတြင္ 

အသံုးၿပဳခဲ့သည္။ 
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အတုိေကာက္ေဝါဟာရမ်ား 

ABND Assessment Based National Dialogue 

အကျဲဖတ္ခ်က္အေျချပဳ အမ်ဳိးသားအဆင္႔ ေဆြးေႏြးၿခင္း 

ACT Artemisinin based combination therapy 

အာတီမိုင္စင္အေျချပဳ ေပါင္းစပ္ကုထုံး 

ADB Asian Development Bank 

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္  

AFFM Agriculture and Farmer Federation of Myanmar 

ျမန္မာႏုိင္ငံ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင္႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 

AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome 

ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ 

ANC Antenatal Care 

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္မႈ 

ART Anti-Retroviral Treatment 

ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါကုထုံး 

ARV Anti-Retroviral Drug 

ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါကုသေဆး 

ASEAN 

 

CBO 

 

CEDAW 

 

 

 

CRC 

 

 

CSO 

Association of Southeast Asian Nations 

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း 

Community-based organization 

ရပ္ရြာအေၿခၿပဳ အဖြ ့ဲအစည္း 

Convention on the Elimination of Discrimination Against 
Women 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြၿဲခားဆက္ဆံၿခင္း ကိ ု အဆံုးသတ္ေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ 

Convention on the Rights of the Child 

ကေလးသူငယ္မ်ား ၏ အခြင့္အေရးမ်ား ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က ္

Civil society organization 

အရပ္ဘက္ လူမွဳ အဖြဲ ့အစည္း 

DPT Diphtheria-Pertussis-Tetanus 

ဆံုဆုိ ့-ၾကက္ညွာ-ေမးခုိင္ေရာဂါ 

ECCD 

 

FAO 

Early Childhood Care and Development 

ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

ကမၻာ႔ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင္႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႔ 

FERD 

 

Foreign Economic Relations Department 

ႏိုင္ငံျခား စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈဌာန 



xvi 

 

FTUM 

 

GAVI 

Federation of Trade Unions Myanmar 

ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သြယ္မႈသမဂၢအဖြဲ႕ 

Global Alliance for Vaccines and Immunizations 

ကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္း ႏွင့္ ေရာဂါကာကြယ္ၿခင္းဆို္င္ရာ 

ကမၻာ့မဟာမိတ္ အဖြ ဲ ့ 

G20 Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank 

Governors 

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးမ်ားႏွင္႔ ဗဟိုဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအဖြဲ႕(၂၀)ႏုိင္ငံ 

GDF Global Drug Fund 

ကမၻာ႔ေဆးဝါးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ 

GDP Gross Domestic Product 

စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ 

HIb 

 

HIV 

 

HSS 

 

IDA 

 

IDD 

 

IHLCS-II 

 

ILO 

 

IMF 

Haemophilus influenzae type B 

တုပ္ေကြးေရာဂါ (ဘီ) အမ်ဳိးအစား 

Human immunodeficiency virus 

ခုခံအားက်ဆင္းမွဳ ဗိုင္းရပ္စ္ပုိး 

Health System Strengthening 

က်န္းမာေရးစနစ္ကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစျခင္း 

Iron deficiency anaemia 

သံဓါတ္ခ်ိဳ ့တဲ့မွဳေၾကာင့္ၿဖစ္ေသာ ေသြးအားနည္းေရာဂါ 

Iodine deficinency disorders 

အုိင္အုိဒင္း ခ်ိဳ ့တဲ့မွဳေၾကာင့္ၿဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ား 

Integrated Household Living Conditions Survey 

ဘက္စံု အိမ္ေထာင္စုစား၀တ္ေနေရးအေၿခအေနမ်ား စစ္တမ္း 

International Labour Organization 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႕ 

International Monetary Fund 

ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ 

INGO 

 

IOM 

 

JICA 

 

International Non-Governmental Organization 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း 

International Organization for Migration 

အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ေရႊ ့ေၿပာင္းသြားလာၿခင္းဆိုင္ရာ အဖြဲ ့ 

Japan International Cooperation Agency 

ဂ်ပန္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ 

LIFT/UNOPS Livelihoods and Food Security Trust Fund/ United Nations 

Office for Project Services 

အသက္ေမြးမႈႏွင္႔ အစားအစာလံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈရန္ပုံေငြအဖြဲ႕/  

စီမံကိန္းဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ရံုး 

MDRI Myanmar Development Research Institute  

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈသုေတသနအဖြဲ႕ 
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MMCWA Myanmar Maternal and Child Welfare Association 

ျမန္မာႏုိင္ငံ မိခင္ႏွင္႔ကေလးေစာင္႔ေရွာက္ေရးအသင္း 

MoE Ministry of Education 

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန 

MoFLRD Ministry of Fisheries, Livestock and Rural Development  

ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင္႔ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဝန္ႀကီးဌာန 

MoF Ministry of Finance 

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန 

MoH Ministry of Health  

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန 

MoLES Ministry of Labour, Employment and Social Security  

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန 

MoNPED Ministry of National Planning and EconomicDevelopment  

အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင္႔ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန 

MoSWRR Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement  

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန 

MTUF Myanmar Trade Union Federation 

ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သြယ္မႈသမဂၢအဖြဲ႕   

NGO Non-Governmental Organization 

အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း 

OHCHR Office of the High Commissioner for Human Rights 

လူ႔အခြင္႔အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ရံုး 

OOP Out-of-pocket 

စိုက္ထုတ္သုံးစြေဲငြ 

OPSHG 

 

PEM 

Older People Self-Help Group 

သက္ၾကီးသူခ်င္းကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ 

Protein energy malnutrition 

အသားဓါတ္ အာဟာရမလံုေလာက္ၿခင္း 

PMTCT Prevention of mother-to-child transmission 

မိခင္မွကေလးသို႔ကူးစက္မႈွတားဆီးကာကြယ္ေရး 

RAP Rapid Assessment Protocol 

အလ်င္အျမန္အကျဲဖတ္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 

RDT Rapid Diagnostic Tests  

အလ်င္အျမန္ေရာဂါရွာေဖြေရးစမ္းသပ္ခ်က္ 

SPF 

 

SPIAC-B 

Social Protection Floor 

လူမႈဘ၀လံုၿခံဳမွဳ အတြက္ အေၿခခံရပိုင္ခြင့္မ်ား 

Social Protection Inter-agency Cooperation Board 

လူဖူဘ၀လံုၿခံဳမွဳ အတြက္ ေအဂ်င္စီအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဘုတ္အဖြဲ ့  

SSB Social Security Board  

လူမႈဘဝလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာဘုတ္အဖြဲ႕ 

http://www.ohchr.org/
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TB 

 

TB-HIV 

Tuberculosis  

တီဘီေရာဂါ 

Tuberculosis-HIV 

တီဘီ-ခုခံအားက်ဆင္းမွဳ ေရာဂါ 

TT Tetanus toxoid 

ေမးခုိင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး 

TVET 

 

UDHR 

Technical Vocational Educational Training 

လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ နည္းပညာေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း 

Universal Declaration of Human Rights 

အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရးမ်ား ေၾကၿငာခ်က္ 

UHC Universal Health coverage  

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာက်န္းမာေရး လႊမ္းၿခံဳေစာင္႔ေရွာက္မႈ 

UMFCCI Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry  

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင္႔ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း 

UN United Nations 

ကုလသမဂၢ 

UNDAF United Nations Development Assistance Framework 

ကုလသမဂၢ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေထာက္အကူျပဳေရးဆိုင္ရာမူေဘာင္ 

UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 

HIV/AIDS ဆိုင္ရာကုလသမဂၢပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအစီအစဥ္ 

UNDESA United Nations Department of Economic and Social Affairs 

ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးရာဌာန 

UNDP United Nations Development Programme 

ကုလသမဂၢ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ 

UNFPA United Nations Population Fund 

ကုလသမဂၢလူဦးေရဆိုင္ရာရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ 

UNICEF United Nations Children’s Fund 

ကုလသမဂၢ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကေလးမ်ားရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ 

VAD Vitamin A deficiency 

ဗီတာမင္ေအခ်ိဳ့တဲ့မွဳ 

WFP World Food Programme 

ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ 

WHO World Health Organization 

ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ 

 

http://www.un.org/en/development/desa/index.shtml/
http://www.undp.or.th/
http://www.unfpa.org/


 

 

 

၁။ နိဒါန္း 

၂၀၀၈ခုနွစ္ မွစ၍ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အေျခခံဥပေဒအသစ္ကို စတင္အတည္ၿပဳ က်င့္သံုး ၿပီးေနာက္ ႏွင့္ 

စီးပြားေရးေစ်းကြက္မ်ား ဖြင့္လိုက္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ စီးပြားေရး သည္ အလ်င္အၿမန္ တိုးတက္လာခဲ့သည္ (ယခုအခါ ႏွစ္စဥ္ 

၇% ႏွင့္အထက္၊ ကမၻာ့ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕၂၀၁၄)။ ဤအေၿခအေနအရ အစိုးရ ႏွင့္ တိုးပြားလာေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 

အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေတာင္းဆိုေနေသာ လူမွဳဘ၀လံုၿခံဳေရး စနစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာမွသာ ၿမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ 

လူေနမွဳဘ၀တိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ လူမွဳဘ၀ သဟဇာတ ၿဖစ္ေရး 

ႏွင့္ေရရွည္တည္တ့ံေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မွဳမ်ားတြင္အဓိကက်ေသာအခန္းက႑မွပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ၿဖစ္္သည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ညိွႏိွဳင္းေဆြးေႏြးပြ၌ဲ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး 

ဦးသိန္းစိန္မွ လူမႈစီးပြားေရးအလႊာေပါင္းစုံရွိ လူတုိင္းအတြက္  လူမွဳဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးရပုိင္ခြင့္မ်ား၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားၿဖစ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳရရွိရန္၊ ၀င္ေငြလုံၿခံဳမွဳရွိရန္၊လူတုိင္းအက်ံဳး၀င္ၿပီး ဘက္စံုပါ၀င္သည့္ 

အမ်ိဳးသားလူမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္ တစ္ရပ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္မိန္ ့ၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး မွ 

ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားေရးဦးစားေပးမ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ က်ယ္ၿပန့္ေသာလူမွဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 

လမ္းညႊန္၊ ညႈိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အဆင့္ျမင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခု ဖြ႕ဲစည္းရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။ ထိုတာ၀န္မ်ားကုိ 

အသစ္ဖြ႕ဲစည္းထားသည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လူမႈေရးကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရး အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီက 

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရမွ ‘စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ ၂၀၁၂-၂၀၁၅’ 

ကိ ုဖြံၿဖိဳးေရးဖိုရမ္တြင္ တင္ၿပခ့ဲၿပီး၊ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလေဲရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမ်ားတုိးခ်ဲ ့ရန္ပါ၀င္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ကေလးသူငယ္မ်ား၊ထိခိုက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ား၊သက္ႀကီးသူုမ်ားႏွင့္မသန္စြမ္းသူမ်ားပါ၀င္သည့္လူမွဳ

စီးပြားအလႊာေပါင္းစံုမွလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိအေျခခံထားေသာလူမႈေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္တစ္ရပ္လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ 

လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လူမွဳဖူလံုေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 

၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန တို ့မွဦးေဆာင္သည့္ အဆင့္ၿမင့္အမ်ိဳးသားေကာ္မတီတစ္ရပ္တည္ေထာင္ရမည္။ 

ဤေကာ္မတီသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလ်ာ့က်ေရး၊ သာတူညီမွ်မရိွမွဳမ်ားအားေၿဖရွင္းေရး၊ လူမွဳဘ၀အရာမ၀င္ၿခင္း ႏွင့္ 

အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား-အေၿခၿပဳေသာ အားလုံးအက်ံဳး၀င္သည့္၊ စနစ္က်ေသာ 

မ၀ူါဒတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာရန္ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

ကုလသမဂၢ (UN)၊ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ၂၀ (G20) မွ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ဗဟုိဘဏ္ဥကၠ႒ တိ ု ့မွ ကမကထၿပဳသည့္ 

လူမွဳဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအေၿခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားဆုိင္ရာမူေဘာင္သည္ လူမွဳဖူလံုေရး၊ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ 

ၿမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳတိုက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္ ၿမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဘက္စံုပါ၀င္ေသာ၊ ရပုိင္ခြင့္မ်ား-အေၿခၿပဳေသာ၊ စနစ္က်သည့္ 

လူမွဳဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအေၿခခံရပိုင္ခြင့္မ်ား ထူေထာင္ရာတြင္ ဆီေလ်ာ္ေသာစနစ္တစ္ခုၿဖစ္သည္။ 

လူတုိင္း (အထူးသၿဖင့္ ထိခုိက္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ား) အတြက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳကိုတုိက္ဖ်က္ရန္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားတုိးခ်ဲ ့ၿခင္း၊ 

လံုေလာက္ေသာေစာင့္ေရွာက္မွဳမ်ားေပးၿခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားသည္ ေရ့ွေနာက္ညီညႊတ္ၿပီးခ်ိတ္ဆက္မွဳရွိေသာ 

လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာေစရန္ရည္ရြယ္သည္။ 

ကြာဟလာေသာ မညီမွ်မွဳမ်ားႏွင့္ အုိမင္းလာေသာ လူအဖြဲ ့အစည္းအတြက္ လက္ေတြ ့က်သည့္အေၿဖမ်ားေပးအပ္ရန္ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေသာ၊ ေ၀မွ်ႏိုင္ေသာ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အထူးအေလးထားရမည္ၿဖစ္ၿပီး 

အားလုံးအက်ံဳး၀င္သည့္ ဖြ ံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳတစ္ရပ္တည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္သည္။ ထိ ု ့အတြက္ေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေရး၊ 

ကၽြမ္းက်င္မွဳဖြံ ့ၿဖိဳးေရး အစရွိသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အခ်င္းခ်င္း မည္သုိ ့ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ကို ေဖာ္ထုတ္ရမည္ၿဖစ္သည္။ 
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၂။ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

(က) ႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ဆက္စပ္လ်က္ရိွသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

လူမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ပုိမုိဦးစားေပးလာမႈမ်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အႀကီးဆံုးႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သက့ဲသုိ႔ အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္၏ခန္႔မွန္းေျခ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ စုစုေပါင္းၿပည္တြင္းထုတ္ကုန္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ၈၆၈ျဖစ္ၿပီး 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ႏႈန္းမွာ ၂၆% ျဖစ္သည္။ (အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊၂၀၁၁)။ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး လုပ္ငန္းမ်ားစတင္သည့္၂၀၁၁ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ 
လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးၿပဳၿပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကုိ ေဖၚေဆာင္္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အက်ဳိးဆက္အရ 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးတိုးတက္မွဳႏွဳန္း သည္၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၇.၅% အထိျမင့္တက္လာခဲ့သည္ 
(အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဘဏ္၂၀၁၄)။ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြက္စီးပြားေရးအေျခအေနမွာ တိုးၿမွင့္လာသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ 
သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာတင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မႈမ်ားေၾကာင့္သာ ဆက္လက္တိုးတက္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ 

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ ပုဂၢလိကက႑လုပ္သားမ်ား၏ လူမႈေရးလုံျခံဳမႈအစီအစဥ္၊ အရပ္ဖက္ 

၀န္ထမ္းမ်ား၏ပင္စင္အစီအစဥ္၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ေက်ာင္းပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကးမ်ားႏွင့္ 

အျခားခြင့္ျပဳေငြစသည့္အေသးစားေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္၊ လူမႈဖူလံုေရး၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန 

ေအာက္ရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ဦးတည္သည့္ အစီအစဥ္ စသည္ၿဖစ္သာ အကန္ ့အသတ္ရွိသည္။ 

အခ်ဳပ္အားၿဖင့္ဆိုရေသာ္ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးရာ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မွဳသည္ ဥပေဒအရ ေရာ၊ ထိေရာက္မွဳ အရပါ 

အကန္ ့အသတ္မ်ားရွိသည္။ 

ျမန္မာႏ္ုိင္ငံ၏လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဦးစားေပးခ်က္မ်ား ႏွင့္ 

ဘ၀သက္တမ္းတေလွ်ာက္ လူမွဳဘ၀လိုအပ္ခ်က္မ်ား အားၿဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ အလားအလာရွိသည္။ 

- ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ ထိခုိက္လြယ္မွဳမ်ားကုိေလွ်ာ့ခ်ျခင္း - ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ လူဦးေရ၏(၂၅%) 

အထိသက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။ အိမ္ေထာင္စု အေရအတြက္အမ်ားစုသည္ထိခိုက္လြယ္ေစေသာ အေၾကာင္းမ်ား၊ အထူးသၿဖင့္ 

အလုပ္အကိုင္အတည္တက်မရွိမွဳ၊ ပ်ံက်ေရႊ ့ေၿပာင္းရမွဳ၊ အေၿခခံ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ကိ ု မရရိွႏိုင္မွဳ ႏွင့္ အလြန္ႀကီးၿမင့္ေသာ 

က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္မ်ားေၾကာင့္ မ်ားစြာ ထိခုိက္ေစသည္။i 

- ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈစီမံခန္႔ခြျဲခင္းႏွင့္တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ - ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား 

က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ ႏုိင္ငံၿဖစ္သည္။၂ လူမွဳဘ၀လံုၿခံဳရန္ ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အားထုတ္မွဳမ်ား အား 

ေရရွည္တည္တ့ံေစၿပီး ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ၏ သက္ေရာက္မွဳမ်ား ကိ ုႀကံႀကံခံႏုိင္ေစသည္။ ဥပမာii  

o အမ်ားၿပည္သူအလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအစီအစဥ္မ်ားၿဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ရာသီဥတုဒဏ္ခံ အေဆာက္အဦမ်ား 

ေဆာက္လုပ္ကာ ေဘးအႏၱရာယ္ၿဖစ္ပြားႏုိင္မွဳ အဆင့္ေလ်ာ့ခ်ၿခင္း။ 

o ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရရွည္၊ ပုံမွန္ႏွင့္ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ 

လူမႈဘ၀လံုၿခံဳေရးအစီအစဥ္မ်ား ရရွိ္ေစေရးႏွင့္ အားလုံးအက်ံဳး၀င္သည့္အာမခံအစီအစဥ္မ်ား ရရွိေစျခင္း။ 

o အေရးေပၚရန္ပံုေငြမ်ားကုိအသံုးၿပဳ၍ လူမွဳေရးရာလႊေဲၿပာင္းေရး အစီအစဥ္မ်ား ကို အားၿဖည့္ထားၿခင္း ၿဖင့္ 

ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ အရွိန္အဟုန္ၿမင့္ တံု ့ၿပန္ႏိုင္ၿခင္း။ 

- တရား၀င္အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားေရး - ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနခ်ိန္တြင္ အခြန္အခမ်ား ကုိ 

တၿဖည္းၿဖည္းတိုးခ့်ဲေကာက္ခံၿပီး၊ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားကုိဖန္တီးကာ၊ အၿခားတဖက္တြင္လည္း 

သင့္ေလ်ာ္သည့္ လူမွဳဘ၀လံုၿခံဳေရးရာ အကာအကြယ္ေပးမွဳမ်ား ကိ ုေဖာ္ေဆာင္ရမည္။ 
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စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမူေဘာင္ (FESD) ၂၀၁၂ ႏွင့္ သမၼတႀကီး၏ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ 

လူမႈေရးရာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကို အေလးေပးခဲ့၍ ႏိုင္ငံအတြင္း လူမႈေရးရာကာကြယ္မႈ မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ 

တိုးခ့်ဲလုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ 

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္က႑အလိုက္ညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္  လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ 

နည္းပညာအေထာက္အကူၿပဳအဖြဲ႕ (Social Protection Technical Support Group) ႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ 

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (Social Protection Working Committee)မ်ားအား ဖြ႕ဲစည္းေစၿခင္း စသည့္ 

ခိုင္မာေသာေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္စတင္ခဲ့သည္။ ဤအဖြ႕ဲမ်ားသည္အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ 

ကိုေရးဆြဲရန္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနၿဖင့္ ယခုကဲ့သို့ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ေရးဆြဲမည္ဆိုပါက တည္ဆဲ 

အစီအစဥ္မ်ားကိ ု ၿပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး၊ အကၿဲဖတ္ခ်က-္အေၿခၿပဳ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးၿခင္း မွ ေဖာ္ထုတ္ရရွိေသာ 

အဓိကအၾကံၿပဳခ်က္မ်ား ကို မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ကြာဟမွဳမ်ားအား ညွိယူရာတြင္ အသံုးၿပဳၿခင္းၿဖင့္ ၿမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ 

ဘက္စံုလူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္ တစ္ရပ္ ကိ ုအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္ၿဖစ္သည္။ 

 

လက္ရိွေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာအစီအစဥ္မ်ားကုိျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း  

လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္သည္အဓိကအားျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈရသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမရဘဲ 

အခ်ဳိ႕ေသာလူမႈေရးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေနရာအႏံွ႔တြင္ရိွေနတတ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းထားေသာစနစ္ျဖစ္သည္။ 

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္အမ်ားစုကို အစိုးရ၏အေထြေထြအစသံုးစရိတ္မွ သံုးစြဲၿပီး အလွဴရွင္မ်ားမွလည္း 

အစိုးရႏွင့္တြဲဖက္၍ ကုန္က်ခံရသည္။ ဤအခန္းတြင္ အခ်ဳပ္အားျဖင့္  ဦီးတည္ရည္ရြယ္ေသာ အုပ္စုတစ္စုခ်င္းစီ - ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား 

(ၿပည္သူ၀့န္ထမ္းမ်ား၊ စစ္မႈထမ္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၀န္ထမ္းမ်ား)၊ ပုဂၢလိကက႑လုပ္သားမ်ား (ပုဂၢလိကပိုင္ႏွင့္အမ်ားပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား) 

ပံုစံတက်မဟုတ္ေသာစီးပြားေရး လုပ္ကိုင္္ေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား - အတြက္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ 

အစီအမံတစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ ၎တုိ ့ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ (အကယ္၍ ရိွပါက) ေဖၚၿပထားသည္။ 

 

(က)ႏုိင္ငံ႔ဝန္ထမ္းမ်ား 

ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင္႔ စစ္မႈထမ္းမ်ားျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းထားေသာ ႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္းမ်ား အေရအတြက္ မွာ 

၉၉၇၀၀၀ခန္႔ရွိသည္။ 

ဇယား (၂) - ႏုိင္ငံ႔ဝန္ထမ္းးမ်ားအတြက္အစီအမံမ်ားစာရင္း 
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ရည္ညႊန္းအုပ္စု  အက်ဳိးခံစားခြင့္အမ်ဳိးအစား  တာ၀န္ရိွ ဌာန  

ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား  အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္းမရိွမွဳၿဖစ္ၿခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ 

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွမွဳပင္စင္၊က်န္ရစ္သူပင္စင္၊နစ္နာေၾကးပင္စင္ႏွင့္သက္ႀကီး

ပင္စင္။ 

ပင္စင္ဦးစီးဌာန၊ 

ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန 

 

ႏိုင္ငံေရး၀န္ထမ္းမ်

ား 

 

အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္းမရိွမွဳၿဖစ္ၿခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ 

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွမွဳပင္စင္၊က်န္ရစ္သူပင္စင္၊နစ္နာေၾကးပင္စင္ႏွင့္ 

သက္ႀကီးပင္စင္။ 

 

သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန 

စစ္မႈထမ္းမ်ားႏွင့္ 

၎တုိ႔၏မိသားစုမ်

ား  

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊မသန္စြမ္းမွဳႏွင့္က်န္ရစ္သူပင္စင္၊သက္ႀကီးပင္စင္

။ 

ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန  

 

ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း၊စစ္မႈထမ္းႏွင့္ႏိုင္ငံေရး၀န္ထမ္းတုိ႔၏ပင္စင္အစီအမံ 

ဤပင္စင္အစီအမံကုိ ၂၀၀၈ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိ္ုင္ငံ အေျခခံဥပေဒ၊ အပိုဒ္ခြ ဲ၂၆(ခ)၊၂၀၁၃ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္း ဥပေဒ (အခန္း ၁၂၊ ပုဒ္မ 

၇) ႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပင္စင္ဥပေဒ၊ (ႏိုင္ငံေရးပင္စင္ဥပေဒ ၿပင္ဆင္ခ်က္ ၀၉/၉၄/၊၀၇/၀၀ ႏွင့္ ၀၂/၀၁) ႏွင့္ 

နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ၿပ႒ာန္းထားသည္။ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအားမသန္စြမ္းၿဖစ္ၿခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမွဳမ်ား၊ 

ေသဆုံးမွဳမ်ား၊ အလုပ္လုပ္ျခင္းမွရပ္စဲခံရမွဳမ်ားႏွင့္ က်န္ရစ္သူမ်ား၊ အသက္အရြယ္အုိမင္းမွဳမ်ား 

စသည့္ၿဖစ္ရပ္မ်ားမွကာကြယ္ေပးထားသည္။ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာအရြယ္ရွိသူမ်ားအတြက္ 

ပထမအမ်ဳိးအစား၃ခုမွအကာအကြယ္ေပးထားၿပီး က်န္ ၂ခုမွာ သက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ၿဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားသည္လုပ္သက္ အႏွစ္ ၃၀ ႏွင့္ အသက္ ၅၅ႏွစ္ၿပည့္လွ်င္၊ ႏိုင္ငံေရး၀န္ထမ္းမ်ားမွာ လုပ္သက္၄ႏွစ္ႏွင့္ 

အသက္၆၀ႏွစ္ၿပည့္လွ်င္သက္ႀကီးပင္စင္ရရိွမည္ျဖစ္သည္။လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မွဳေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားလွ်င္(သိ ု ့) 

လုပ္သက္၁၀ႏွစ္ၿပည့္ၿပီးသူမ်ား ေသဆုံးသြားလွ်င္၊ အစိုးရမွေပးေသာပင္စင္ကို အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိေသာသားသမီး(သို႔)ေဆြမ်ဳိးမ်ားအား 

ပင္စင္၏ေလးပံုသံုးပံုကို လႊေဲျပာင္းေပးအပ္ႏုိင္သည္။ 

အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကုိအစိုးရအသံုးစရိတ္မွက်ခံသံုးစြမဲည္ျဖစ္ၿပီးရည္ရြယ္ထားသည့္အစားထုိးႏႈန္းမွာေနာက္ဆုံးလစာ၏၅၀%ျဖစ္သ

ည္။ 

ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းပင္စင္အစီအမံအားျပန္လည္ျပင္ဆင္လ်က္ရွိပါသည္။စနစ္အသစ္တြင္ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားမွထည္႔ဝင္ေၾကးေပးေဆာင္သ

ည္ ့ ပင္စင္အစီအမံရန္ပံုေငြ အား တၿဖည္းၿဖည္းထူေထာင္သြားသင့္သည္။ 

သတ္မွတ္ထားေသာအက်ဳိးခံစားခြင့္စနစ္ကိုျပဳျပင္ေၿပာင္းလရဲန္ တြက္ခ်က္မႈပံုစံအသစ္ကို စဥ္းစားလ်က္ရွိၿပီး အစားထုိးႏႈန္းကို 

ေနာက္ဆံုးလစာ၏ ၆၀% အထိတျဖည္းျဖည္းခ်င္းတိုးၿမွင့္သင့္သည္။ 

စစ္မႈထမ္းမ်ားႏွင့္၎တုိ႔၏မိသားစုမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ  

ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မွဳေပးသည့္ေနရာမ်ားတြင္စစ္မႈထမ္းမ်ားအားလုံးႏွင့္ ၎တုိ႔၏ 

မိသားစုမ်ားအတြက္ အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳေပးသည္။ 

စစ္မႈထမ္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏မိသားစုမ်ားအတြက္ မသန္စြမ္းၿဖစ္ၿခင္းႏွင့္ က်န္ရစ္သူ ဆိုင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား 

မသန္စြမ္းၿဖစ္သြားေသာစစ္သည္မ်ား၊ က်ဆံုးသြားေသာစစ္သည္မ်ား၏ က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားသည္ 

ေငြသားလႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ႔ေၾကးရရွိမည္။ ၂၀၁၂ ကိုယ္လက္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ က်ဆံုးစစ္သည္တို႔၏မိသားစုမ်ားအား 

ေထာက္ပံ့ေရးအက္ဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္္ေသာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္၌ျပန္လည္သံုးသပ္လ်က္ရွိသည္။ 
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(ခ) ပုံစံတက်ရွိေသာ အမ်ားပိုင္ႏွင့္ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားမွအလုပ္သမားမ်ား 

ဇယား (၃) - ပုံစံတက်ရိွေသာ အမ်ားပုိင္ႏွင့္ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းမွလုပ္သားမ်ားအတြက္စီမံခ်က္မ်ား  

ဦးတည္ေသာအုပ္စု  အက်ဳိးခံစားခြင့္အမ်ဳိးအစားမ်ား တာ၀န္ရိွသည့္ဌာန  

အလုပ္သမား၅ဦးႏွင့္ 

အထက္ရွိေသာ 

အမ်ားပိုင္ႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ 

ကုမၸဏီမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ား  

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ 

နာမက်န္းျဖစ္မႈ၊ မီးဖြားျခင္း၊ဖခင္ျဖစ္ျခင္း၊ 

လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈႏွင့္ 

နာေရးေထာက္ပံ့ေၾကး 

 

လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕၊ အလုပ္သမား၊ 

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ 

လူမႈေရးဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာန။ 

လူမႈဖူလံုေရး အစီအမံမ်ား 

၁၉၅၄လူမႈဖူလံုေရးအက္ဥပေဒ အရလူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕ (Social Security Board – SSB) ကိ ုဖြ႕ဲစည္းခဲ႔သည္။ လူမွဳဖူလံုေရးအဖြ႕ဲသည္ 

လူမႈေရးဖူလံုေရးအစီအမံမ်ား၏ အၿပင္အဆင္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြေဲရးမ်ားကုိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရသည္။ လက္ရွိတြင္ခ်င္းျပည္နယ္မွလြဲ၍ 

က်န္ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအားလုံးတြင္ၿမိဳ႕နယ္ရံုး၇၇ ခုရိွၿပီး၊ ထိိုရုံးမ်ားေအာက္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၁၀ 

(လက္ရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏သံုးပံုတစ္ပံု) ရွိသည္။ လူမႈဖူလံုေရးေရးစနစ္အား ေအာကပ္ါအတိုင္းတုိးခ့်ဲလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ 

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ၂၀၁၂ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ ကိ ု ၿပ႒ာန္းခဲ့သည္။ 

- မိသားစုအက်ဳိးခံစားခြင့္၊ သက္ႀကီးပင္စင္၊ မသန္စြမ္းၿခင္းႏွင္႔ က်န္ရစ္သူပင္စင္၊ အလုပ္လက္မဲ့အာမခံႏွင့္ 

အိမ္ရာအက်ိဳးခံစားခြင့္ အစရွိသည့္ ထပ္မံၿဖည့္စြက္ထားသည့္ လူမွဳဖူလံုေရးက႑မ်ား၊ 

- လက္ရွိ ၁၉၅၄ လူမႈဖူလံုအက္ဥပေဒ အရ၊ နာမက်န္းျဖစ္မႈ၊ မီးဖြားျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားအတြက္ 

ေငြသားအက်ဳိးခံစားခြင့္အဆင့္မ်ားကုိ တိုးၿမွင့္ေပးရန္။ 

- က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳအစီအမံအသစ္သည္ လူမွဳဖူလံုေရးအဖြဲ ့ပုိင္ လုပ္ငန္းအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ အၿခား 

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေဆာက္အအုံမ်ားအား အၿပန္အလွန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးထားသည္။ 

- ဥပေဒအရ မၿဖစ္မေန မွတ္ပံုတင္ၿခင္း (လက္ရွိတြင္ အလုပ္သမား ၅ဦး ႏွင့္အထက္) အား အၿခား 

ေသးငယ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအထိ တၿဖည္းၿဖည္းတိုးခ်ဲ ့သြားရန္ႏွင့္ ဥပေဒအရ မၿဖစ္မေနမွတ္ပံုတင္ရန္မလိုသည့္ 

ပံုစံတက်မရွိေသာက႑မွ လုပ္သားမ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသမွအလုပ္သမားမ်ား မိမိတိ ု ့ဆႏၵအေလ်ာက္ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ၿခင္း။ 

လူမႈဖူလံုေရးအဖြ႕ဲ တြင္ မျဖစ္မေနမွတ္ပံုတင္ရန္ - 

- အလုပ္သမား၅ဦးႏွင့္အထက္ရွိေသာကုမၸဏီမ်ားသည္ မၿဖစ္မေနမွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ၿပီး၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ 

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ရာသီအလိုက္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ 

အက်ိဳးအၿမတ္မယူသည့္အဖြဲ႕အစည္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အိမ္အကူမ်ား မပါ၀င္ပါ။ 

- လုပ္ခလစာမရေသာ အလုပ္သင္မ်ား၊ အၿမဲတမ္းႏွင့္ယာယီ၀န္ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္ ကုမၸဏီမ်ား၏ 

၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံးအတြက္ မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ၿပီး၊ အလုပ္သမား၏မိသားစု၀င္မ်ား မလိုအပ္ပါ။ 

ဆႏၵအေလ်ာက္မွတ္ပံုတင္ျခင္း 

- အလုပ္သမား၅ဦးထက္နည္းေသာကုမၸဏီမ်ား၊ 

- ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ 

- တသီးပုဂၢလလုပ္သားမ်ားႏွင့္လယ္သမားမ်ား။iii 
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လက္ရွိတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ၆ မ်ဳိးမွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ၊ နာေရးေထာက္ပ့ံေၾကး၊ 

နာမက်န္းမွဳအတြက္ေငြသားအက်ဳိးခံစားခြင့္၊ မီးဖြားျခင္းအတြက္အက်ဳိးခံစားခြင့္၊ ဖခင္ၿဖစ္ၿခင္းအတြက္အက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင့္ 

လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈအတြက္ အက်ဳိးခံစားခြင့္တို႔ျဖစ္သည္။ ပထမအမ်ဳိးအစား၅ခုအတြက္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားတို႔မွ အသက္ 

၆၀ ႏွစ္ထက္ ငယ္သူမ်ားအတြက္ လစာ၏ ၂% ႏွင့္ အသက္ ၆၀ ႏွစ္ထက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ လစာ၏ ၂.၅%ကိ ု

“က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရန္ပံုေငြ” အတြင္းအညီအမွ်ေပးသြင္းရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မွဳအက်ဳိးခံစားခြင့္အတြက္ 

အလုပ္ရွင္မွအလုပ္သမားရရွိေသာ လုပ္ခလစာ၏ ၁% ကိ ု“လုပ္ငန္းတြင္ထိခိုက္မႈရန္ပုံေငြ” သို႔ ထည့္၀င္ရမည္။ 

၂၀၁၂ လူမွဳဖူလံုေရးဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္အစီအစဥ္ ၆ မ်ဳိးမွာ မိသားစုအက်ဳိးခံစားခြင့္၊ မသန္စြမ္းအက်ဳိးခံစားခြင့္၊ 

သက္ႀကီးပင္စင္၊ က်န္ရစ္သူ အက်ဳိးခံစားခြင့္၊ အလုပ္လက္မဲ့အာမခံႏွင့္ အိမ္ရာရန္ပံုေငြတုိ႔ျဖစ္သည္။ 

မိသားစုအက်ိဳးခံစားခြင့္အတြက္ထည့္၀င္မႈမွာ “က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳရန္ပုံေငြ” တြင္ပါရွိၿပီးျဖစ္သည္။ မသန္စြမ္း၊ 

သက္ႀကီးႏွင့္ က်န္ရစ္သူ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားတုိ႔မွ လုပ္ခလစာ ၏ ၃% ကုိ 

“မသန္စြမ္းအက်ဳိးခံစားခြင့္၊ သက္ၿပည့္ပင္စင္အက်ိဳးခံစားခြင့္ ႏွင့္က်န္ရစ္သူအက်ိဳးခံစားခြင့္ ရန္ပံုေငြ”၊ လုပ္ခလစာ၏ ၁% ကုိ 

အလုပ္လက္မဲ့အာမခံအတြက္ “အလုပ္လက္မဲ့အက်ဳိးခံစားခြင့္ရန္ပံုေငြ” မ်ားသုိ ့အညီအမွ်ထည့္၀င္ရမည္။ အိမ္ရာရန္ပံုေငြ သည္ 

ေလွ်ာ့ေပးထားေသာႏွဳန္းထားမ်ား၊ အမေတာ္ေၾကးမ်ားၿဖင့္ ေနအိမ္မ်ားပိုင္ဆိုင္ရရွိႏုိင္ေရး ဖန္တီးေပးရမည္။ 

 

(ဂ) ပုံစံတက်မရွိေသာစီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သူ ဦးေရ 

လက္ရွိတြင္ပံုစံတက်မရွိေသာစီးပြားေရး၏အရြယ္အစားႏွင့္ပတ္သက္၍စိတ္ခ်ရေသာအခ်က္အလက္မ်ားမရွိပါ။ယခုအခ်ိန္ထိ 
ေအာက္ေဖၚျပပါအစီအစဥ္မ်ား၏ ခိုင္မာသည့္အခ်က္အလက္အနည္းငယ္သာရွိပါသည္။ ရရိွထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားအရ 
ပံုစံတက်မရွိေသာစီးပြါးေရးလုပ္ကိုင္သူဦးေရ၏ ၁.၃% သာအက်ဳိးခံစားခြင့္အခ်ဳိ႕ကိုရရွိသည္။iv 

ဇယား (၄) - ပုံစံတက်မရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္သူလူဦးေရ အတြက္ အစီအမံမ်ား စာရင္း 

ရည္ညႊန္းေသာအုပ္စု  အက်ဳိးခံစားခြင့္အမ်ဳိးအစား  တာ၀န္ခံရမည့္ဌာန  

ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလုံး  က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ 

ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ေဆး၀ါးအခမ့ဲေပးျခင္း၊ 

အခမ့ဲ အေရးေပၚခြစဲိတ္ၿခင္း၊ 

ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္အခမ့ဲေမြးဖြားေပးၿခင္း 

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ 

ငွက္ဖ်ားေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ 

တီဘီေရာဂါကုသမႈႏွင့္ HIV/AIDS 

ေရာဂါကုသေပးျခင္း။  

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန  

ကုိယ္လက္အဂၤါ မသန္စြမ္းသူမ်ား 

(ကေလး/အရြယ္ေရာက္သူ)  

အခမ့ဲေလ့က်င့္ေပးၿခင္း လူမႈဖူလံုေရး၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန  

အနာႀကီးေရာဂါသည္မ်ား  စားနပ္ရိကၡာမ်ားအခမ့ဲေပးျခင္း  လူမႈဖူလံုေရး၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန  

လူမွဳဖူလံုေရးအဖြ႕ဲ၀င္ မဟုတ္သည့္ 

ကုမၸဏီလုပ္သားမ်ား 

လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း 

အတြက္နစ္နာေၾကးေပးျခင္း 

လူမႈဖူလံုေရး၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန  

သက္ႀကီးသူမ်ား  ေစတနာ့၀န္ထမ္းေဂဟာမ်ား၊ 

သက္ႀကီးသူၿခင္းကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး 

အဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္  ေက်းရြာဖြ႕ံၿဖိဳးေရးေကာ္မတီမ်ား  

လူမႈဖူလံုေရး၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန 
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ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအားလုံးအတြက္က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အခမဲ့အစီအစဥ္မ်ားတြင္၀န္ေဆာင္မွဳေပးသည့္

ဘက္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မွဳလုိအပ္သည့္ဘက္ႏွစ္ခုေရာေထြးလ်က္ရွိသည္။ ဤအစီအစဥ္မ်ားတြင္ အခမဲ့ေဆး၀ါးအစီအစဥ္၊ 

အခမဲ့အေရးေပၚခြစဲိတ္ေပးမႈ၊ ေဆးရုံေဆးခန္းမ်ားတြင္ အခမဲ့မီးဖြားေပးျခင္း၊ အမ်ဳိးသား ငွက္ဖ်ားေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ 

အမ်ိဳးသားတီဘီေရာဂါကုသေရးအစီအစဥ္တို့ ပါ၀င္သည္။ 

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွလည္း ထိခိုက္လြယ္သူမ်ား၊အထူးသျဖင္႔ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ 

သက္ႀကီးသူမ်ားအားဦးတည္သည့္ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္မ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ဤအစီအစဥ္မ်ားတြင္ 

မသန္စြမ္းသူမ်ား (အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၊ကေလးမ်ား) အတြက္ အခမဲ့ေလ့က်င့္ျပဳစုေပးရာဌာနမ်ား၊ 

အနာႀကီးေရာဂါသည္မ်ားအတြက္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ ထိခို္က္လြယ္ေသာ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ 

ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးရာဌာနမ်ား၊ သက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ေဂဟာမ်ား၊ သက္ႀကီးသူၿခင္း 

ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေကာ္မတီမ်ားပါ၀င္သည္။v 

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမႈေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ လူမႈေရးဖူလံုေရးအဖြဲ႕မွ ေဆာင္ရြက္သည့္ 

လူမႈဖူလုံေရးအစီအမံမ်ားတြင္ ပုံစံတက်မရွိေသာ စီးပြားေရးက႑ရွိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားမွ 

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ အညီအမွ်ထည့္၀င္ႏုိင္သည့္ အစီအမံမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ 

၁၉၂၃ အလုပ္သမားမ်ားေလ်ာ္ေၾကးအက္ဥပေဒ၊ ၁၉၂၄ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ၂၀၀၅ အက္ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအရ 

လူမွဳဖူလုံေရးအဖြ႕ဲတြင္ မပါ၀င္ေသာကုမၸဏီမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာေရာဂါရျခင္း (သို႔) လုပ္ငန္းခြင္ 

ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ဒဏ္ရာရျခင္း (သို႔) ေသဆုံးျခင္းျဖစ္ပါက ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားရရွိမည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအတြက္ အလုပ္ရွင္မွ 

လံုး၀က်ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အၿမဲတမ္းမသန္စြမ္းျဖစ္လွ်င္ (သို႔) ေသဆုံးလွ်င္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ တစ္လံုးတစ္ခဲတည္းေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး 

ယာယီမသန္စြမ္းမွဳၿဖစ္လွ်င္ လစဥ္အရစ္က်ေပးအပ္ရမည္။ 

၂၀၁၄ ေက်းလက္ေဒသ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္ကို မၾကာေသးမွီက အတည္ၿပဳခဲ့ၿပီး၊ 

ယင္းမူေဘာင္တြင္ေက်းလက္စီးပြားေရးအတြက္ တိုးခ့်ဲရမည့္ အေၿခခံအေဆာက္အဦးမ်ား၊ အမ်ားၿပည္သူ 

အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအစီအစဥ္မ်ား အစရွိသည့္ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာအစီအစဥ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 

ေဖာ္ၿပထားသည္။ 

 

(ဃ) ကေလးသူငယ္မ်ား  

လက္ရွိေကာက္ယူရရွိေသာစာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အသက္၁၄ႏွစ္ေအာက္ရွိ ကေလးဦးေရ ၁၂,၇၃၄,၀၀၀ ဦး ရွိ္သည္။ုူုူုူ၆ 

ကေလးဦးေရေပါင္း ၁၀,၉၁၇ မွာ ကနဦး ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ 

တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ မိဘမဲ့ကေလး ၁၄၂၀ ဦးမွာ အသင္းအဖြဲ ့မ်ား၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈရရိွေနၿပီး၊ မသန္စြမ္းေသာကေလး ၅၄၇ 

ဦးမွာေလ့က်င့္မွဳမ်ားရရွိကာ၊ ကေလးဦးေရ ၅.၂သန္းမွာ မသင္မေနရမူလတန္းပညာေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ရရိွၿပီး၊ 

ေက်ာင္းသား ၁၁၀၂၂မွာ ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကးမ်ားရရွိေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိကေလးမ်ား၏ ၄၁%မွာ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကုိ 

တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္းရရိွသည္။vi 

ဇယား (၅) - ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္အစီအမံမ်ား 

ရည္ညႊန္းေသာအုပ္စု  အက်ဳိးခံစားခြင့္အမ်ဳိးအစား  တာ၀န္ခံေသာဌာန  

မူလတန္းေက်ာင္းသားအားလုံး  မူလတန္းေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို 

တစ္ႏွစ္လွ်င္၁၀၀၀က်ပ္ႏွင့္အတူ 

ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ 

ေလ့က်င့္ခန္းစာအုပ္မ်ားေပးျခင္း  

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန  
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မူလတန္း၊အလယ္တန္းႏွင့္ 

အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား၊ 

မိဘမဲ့မ်ားႏွင့္မိခင္(သုိ႔) ဖခင္တစ္ဦးတည္းရိွ 

အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွကေလးမ်ားကုိ ဦးစားေပးသည္။  

 

တစ္လလွ်င္၊ 

မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 

ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကး ၅၀၀၀က်ပ္၊ 

အလယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္၆၀၀၀

က်ပ္ႏွင့္ 

အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 

၈၀၀၀က်ပ္ေပးအပ္သည္။vii 

 

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန  

 

လူမွဳဖူလုံေရးအဖြ႕ဲ၀င္ 

လုပ္သား၅ဦးအထက္ရွိကုမၸဏီတြင္လုပ္ေသာ၊ 

၀င္ေငြနည္းသည့္ 

အလုပ္သမားမိသားစု၏ကေလးမ်ား  

မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး 

လူမွဳဖူလုံေရးအဖြဲ႕၊အလုပ္သမား၊ 

အလုပ္အကုိင္ႏွင့္လူမႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီး

ဌာန  

အခမ့ဲမူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ 

ေန႔ကေလးထိန္းဌာနမ်ား  

အခမ့ဲေန႔ကေလးထိန္းေပးျခင္း  လူမႈဖူလံုေရး၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန  

ကေလးမ်ားအားလုံး  အဟာရျပည့္၀ေစေရးႏွင့္ 

ကာကြယ္ေဆးထုိးေပးျခင္း  

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန  

မိဘမဲ့ကေလးမ်ား  ေနထုိင္ရမည့္ေက်ာင္း၊ ေဂဟာတုိ႔ျဖင့္ 

ကူညီေစာင့္ေရွာက္ျခင္း  

လူမႈဖူလံုေရး၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန  

 

လတ္တေလာတြင္ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းထြက္ေပၚလာၿပီး၊ ဒုတိယအဆင့္အေနၿဖင့္ အၾကံၿပဳခ်က္မ်ား 

ရယူလ်က္ရွိသည္။viii ျခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ကေလးမ်ားအတြက္အစီအစဥ္မ်ားမွာ ျပန္႔က်ဲေနၿပီး ဥပေဒအတြင္း 

ေသခ်ာစြာေဖာ္ၿပထားျခင္းမရွိပါ။ အေျခခံမူလတန္းပညာေရးသည္ အခမဲ့ပညာေရးဟုဆိုေသာ္လည္း ဆက္စပ္ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ 

ေက်ာင္းတက္ရသည့္အတြက္ဆံုးရွံးသြားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားရွိေနေသးသည္။ ထိုစရိတ္မ်ားအား 

ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး၊ ကေလးမ်ားေက်ာင္းထားရန္ မိသားစုမ်ားအား ဆြဲေဆာင္မွဳမ်ားေပးေနသည့္လက္ရွိအစီအစဥ္၃ခုအနက္ ၂ ခုမွာ 

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး၊ က်န္ ၁ ခုမွာ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာနက 

ေဆာင္ရြက္သည္။ 

ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူမႈဖူလံုေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အခမဲ့ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ 

ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားေပးသည္။ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ ၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ံၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ (ECCD) 

ဥပေဒကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ေရးဆြဲေနသည္။ 

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးျခင္းႏွင့္ 

အာဟာရရရိွေရးမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ အာဟာရမ်ားတြင္ သံဓါတ္ေဆးျပားမ်ား၊ ဗီတာမင္ဘီဝမ္းေဆးျပားမ်ားႏွင့္ 

ဗီတာမင္ေအေဆးျပားမ်ားပါ၀င္သည္။ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းတြင္ တီဘီေရာဂါ၊ ဆံုဆုိ႔၊ ၾကက္ညွာ၊ ေမးခိုင္ေရာဂါပုိးႏွင့္ 

အသည္းေရာင္သား၀ါေရာဂါဘီပုိးကာကြယ္ေဆးမ်ားပါ၀င္သည္။ ဤအစီအစဥ္ ၂ ခုစလံုးကို ဥပေဒအရ ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိဘ၊ဲ 

ျပင္ပအလွဴရွင္မ်ား၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ 

ဇယား (၆) - တရား၀င္မူေဘာင္မ်ားအား ၿပန္လည္ၿခံဳငုံသုံးသပ္ၿခင္း 
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အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား  

ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း၊စစ္မွဳထမ္းႏွင့္ 

ႏိုင္ငံေရးဝန္ထမ္းပင္စင္အစီအမံမ်ား 

 ၂၀၀၈ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအေျခခံဥပေဒအပုိဒ္-၂၆(ခ)၊ႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္းဥပေဒ 

(အခန္း၁၂၊အပိုင္း၇)ႏွင့္ ၂၀၁၃ နည္းဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံေရး၀န္ထမ္းပင္စင္ဥပေဒ 

(ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ ၀၉/၉၄၊၀၇/၀၀ ႏွင့္ ၀၂/၀၁)။ 

စစ္မႈထမ္းမ်ားႏွင့္၎တုိ႔၏မိသားစုမ်

ားအတြက္ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ 

 ဤအစီအစဥ္ကိုဥပေဒအတြင္း ထည့္သြင္းျခင္းမျပဳရေသးပါ။  

မသန္စြမ္းစစ္သည္မ်ားႏွင့္ 

က်ဆံုးသြားေသာစစ္သည္မ်ား၏ 

မိသားစုမ်ား  

 ၂၀၁၂ မသန္စြမ္းၿဖစ္ၿခင္းႏွင့္ က်ဆံုးသြားေသာစစ္သည္မ်ား၏မိသားစုမ်ားကို 

ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာအက္ဥပေဒ။ 

ပုံစံတက်ရိွေသာ အမ်ားပုိင္ႏွင့္ပုဂၢလိကပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားမွအလုပ္သမားမ်ား  

လူမႈဖူလံုေရးအစီအမံမ်ား  ၁၉၅၄ လူမႈဖူလံုေရးအက္ဥပေဒ၊ ၂၀၁၂ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒ။ 

အလုပ္သမားမ်ားကၽြမ္းက်င္မႈ 

ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရန္ပံုေငြ  

 ၂၀၁၃ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ။ 

ပုံစံတက်မရ္ိွေသာစီးပြါးေရးက႑ရိွ အလုပ္သမားမ်ား  

ကိုယ္လက္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ 

အခမဲ့ေလ့က်င့္ေပးရာဌာနမ်ား  

 “မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ” ကိ ု

ေလာေလာဆယ္မူၾကမ္းေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္။  

အနာႀကီးေရာဂါသည္မ်ား၏ လူမႈဖူလံုေရး  အစီအစဥ္ကိုဥပေဒအတြင္း ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိေသးပါ။   

သက္ႀကီးသူၿခင္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး 

အဖြ႕ဲမ်ား၊ ေစတနာ့၀န္ထမ္း 

ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ား၊ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေ

ကာ္မတီမ်ား။ 

 ဤအစီအစဥ္မ်ားကုိဥပေဒအတြင္းထည့္သြင္းထားျခင္းမရိွပါ။သုိ႔ေသာ္သက္ႀကီးသူမ်

ားဆုိင္ရာဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ယခုအခါေရးဆြဲေန၍ 

ဤအစီအစဥ္(၃)ခုအတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ 

လူမႈဖူလံုေရးအစီအမံမ်ား  ၂၀၁၂ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ၊ ၂၀၁၂ နည္းဥပေဒ။ 

HIV/AIDS ေရာဂါသည္မ်ားအတြက္ 

အခမဲ ့

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္ 

 ၂၀၁၂-၂၀၁၆ HIV/AIDS ဆိုင္ရာ 

မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းႏွင့္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးစီမံကိန္း(NSP-II)။ 

အမ်ဳိးသားတီဘီေရာဂါကုသေရး 

အစီအစဥ္ 

 အစီအစဥ္ကိုဥပေဒအတြင္း ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိေသးပါ။  

ေက်းလက္စီးပြားေရး 
 ၂၀၁၄ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာ မူေဘာင္ 

 

ကေလးသူငယ္မ်ား  

အေျခခံပညာေရး(မသင္မေနရပညာ

ေရးႏွင့္ 

အမ်ဳိးသားေက်ာင္းပညာသင္ေထာ

က္ပံ႔ေၾကး အစီအစဥ္)  

 အစီအစဥ္ကိုဥပေဒတြင္ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ 

အေျခခံပညာေရးဥပေဒကုိ ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္။  
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အခမဲ့မူႀကိဳပညာေရးႏွင့္ 

ေန႔ကေလးထိန္းဌာနမ်ား  

 ဤအစီအစဥ္ကိုဥပေဒအတြင္းထည့္သြင္းထားျခင္းမရိွေသးပါ။ 

ကေလးသူငယ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဥပေဒႏွင့္အတူ ပါ၀င္လာမည့္ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ 

ေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး ဤအစီအစဥ္အတြက္အေျခခံျဖစ္ေစႏုိင္သည္။  

အမ်ဳိးသားအဆင့္အခမဲ့ 

အဟာရေကၽြးေမြးေရးအစီအစဥ္  

 အစားအစာႏွင့္အဟာရဆိုင္ရာအမ်ဳိးသားစီမံကိန္းကုိ ယခုအခါ 

ျပဌာန္းလိုက္ၿပီးျဖစ္သည္။  

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းအစီအစဥ္ 

တိုးခ်ဲ႕ေရး 

 ဤအစီအစဥ္ကိုဥပေဒအတြင္း ထည့္သြင္းျခင္းမရွိပါ။ 

မိဘမဲ့ကေလးမ်ားအတြက္ 

အသင္းအဖြဲ ့မ်ား  

 ဤအစီအစဥ္ကိုဥပေဒအတြင္း ထည့္သြင္းထားျခင္းမရိွပါ။  

 

 (ခ) ကမၻာတ၀ွမ္းႏွင့္ ေဒသတြင္းရိွ ဆက္စပ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ကုလသမဂၢအမႈေဆာင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏အစီအစဥ္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ေရးအဆင့္ျမင့္ေကာ္မတီသည္ 
ေငြေၾကးႏွင့္စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားကုိ ေၿဖရွင္းရန္ႏွင့္ အျမန္ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပဏာမေၿခလွမ္းအေနၿဖင့္ 

လူမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးအေၿခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားအား အတည္ၿပဳခဲ့ၿပီး အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ ့(ILO) ႏွင့္ 
ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ ့ (WHO) မွ ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ရန္ဆံုးၿဖတ္ခဲ့သည္။ ဤ ပဏာမလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ 
ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအမံမ်ားႏွင့္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာလူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဆုိင္ရာ 
အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အေထာက္အကူေပးသည္။ ဤ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အဖြ႕ဲ တစ္ခု (သို ့) 
ေအဂ်င္စီတစ္ခု၏ ရပ္တည္ခ်က္မဟုတ္၍၊ FAO, OHCHR, UNAIDS, UNDESA, UNDP, UNESCO, UNFPA, UN-HABITAT, 
UNHCR, UNICEF, UNODC, UN Regional Commissions, UNRWA, WFP, WMO အစရွိသည့္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ား၊ 
ကမၻာ့ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IMF)၊ ကမၻာ့ဘဏ္အပါအ၀င္ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 

အဖြဲ ့အစည္းမ်ားပါ၀င္သည့္ ကမၻာ့လံုးဆိုင္ရာေပါင္းစည္းညီညႊတ္မွဳကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၿမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္၊ အဖြ႕ဲ၀င္ ၁၈၅ ႏိုင္ငံမွ အစိုးရ၊အလုပ္ရွင္၊အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ (၁) ဦးစီပါ၀င္ေသာ၊ 
၁၀၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားညီလာခံတြင္၊ ‘လူမႈဖူလံုေရး’ ကိ ု လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ႏွင့္ 
လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ မရိွမၿဖစ္လိုအပ္ခ်က္အျဖစ္ထပ္မံအတည္ျပဳထားေသာ၊ ႏိုင္ငံအလိုက္ လူမႈကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ 
အၾကံၿပဳခ်က္ၿဖစ္သည့္ ‘၂၀၁၂ လူမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရး အေၿခခံရပုိင္ခြင့္မ်ား (အမွတ၂္၀၂)’ ကိ ု
ေထာက္ခံအတည္ၿပဳခဲ့သည္။ အက်ဳိးရွိၿပီး၊ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဆြးေႏြးၿငင္းခံုမႈမ်ားအၿပီးတြင္ တက္ေရာက္သည့္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေထာက္ခံမဲ (၄၅၃) မဲ၊ ပ်က္ကြက္မဲ (၁) မဲျဖင့္ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း အတည္ၿပဳခဲ့သည့္ ဤအၾကံၿပဳခ်က္သည္ 
အဖြ႕ဲ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအား ဘက္စံုပါ၀င္သည့္ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္ တစ္ခုအတြင္းမွ 
လူမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအေၿခခံရပိုင္ခြင့္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္လမ္းညႊန္မွဳေပးႏိုင္သည္ (ILO 2012)။  လူမႈေရးႏွင့္ 
စီးပြားေရး ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား၊ အထူးသၿဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳ၊ ထိခိုက္လြယ္မွဳႏွင့္ လူမွဳေရးအရာမ၀င္မွဳမ်ား 
တိုက္ဖ်က္ေရး၊ လူတုိင္းသင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာအလုပ္အကိုင္ရရွိေရး မ်ားအေပၚ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးက႑၏ 
အေရးပါပံုကို ရႈျမင္ၿပီး ညီလာခံက ဤအႀကံၿပဳခ်က္ကုိ ကမၻာတ၀ွမ္းလံုးတြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ၿဖင့္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ 
ဆံုးၿဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ထို့အၿပင္ ညီလာခံ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားအား 
ႏိုင္ငံ့အေျခအေနမ်ားအရ သင့္ေတာ္သည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ အၾကံၿပဳခ်က္အား ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
တိုက္တြန္းထားပါသည္ (ILO, 2012b)။ 

၁၀၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမားညီလာခံ အၿပီးတြင္ ကုလသမဂၢဖြ႕ံၿဖိဳးမႈအဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒ Helen Clark ႏွင့္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ (ILO) ၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ Guy Ryder တို႔မွ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
လူမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အေၿခခံရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အတည္ၿပဳက်င့္သံုးရာတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွ 
အကူအညီေပးရန္တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။ ၎တုိ႔မွ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားစုေပါင္းၿပီး တစ္ခုထေဲသာ ကုလသမဂၢအသင္းတစ္ခု 
အေနၿဖင့္အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးၿခင္းအေပၚ အေၿခခံသည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအား အၿခားအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ 
လူမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအေၿခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ခိုင္မာေစျခင္း၊ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းတို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ရန္ 
ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဤ တစ္ခုထေဲသာ ကုလသမဂၢအသင္း (one-UN) သည္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာဗ်ဴဟာမ်ား၊ 
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လူမွဳဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအေၿခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားအား အမ်ိဳးသားေရးဦးစားေပးအၿဖစ္ ထည့္သြင္းေရး၊ ကုလသမဂၢ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး 
အေထာက္အကူျပဳ မူေဘာင္မ်ား (UNDAFs)၊အခ်က္အလက္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ 
စြမ္းရည္မ်ားစုစည္းတည္ေဆာက္ေရးမ်ားစသည့္ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္မ်ားႏွင့္ လစ္ဟာခ်က္မ်ားအတြက္ 
မ၀ူါဒဆိုင္ရာ အၾကံမ်ားေပးရန္ၿဖစ္သည္။ 

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီမ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (SPIAC-B) သည္ 
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဂ်ီနီဗာ၌ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ (၅) 
ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ one-UN လူမွဳဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳအေၿခခံရပုိင္ခြင့္မ်ား စီမံကိန္း ႏွင့္ 
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား ဆန္းစစ္ေရးနည္းစနစ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။  

လူမွဳဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳအေၿခခံရပုိင္ခြင့္မ်ား (SPF) ဆိုသည္မွာ တမ်ိဳးသားလံုးအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လူအဖြ ဲ ့အစည္းအတြင္းရွိ လူတုိင္းရယူသုံးစြဲႏိုင္ၿပီး၊ မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆို လႊေဲျပာင္းေပးအပ္ႏုိင္သည့္ 

အေၿခခံအက်ဆံုးေသာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ကိုဆုိလိုသည္။ ၎တုိ႔မွာ - 

- ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈ၊ လံုေလာက္ေသာအာဟာရ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ေနထိုင္ရန္အိမ္ အစရွိသည့္ေနရာေဒသႏွင့္ 
ေငြေၾကးသုံးစြႏဲိုင္မႈေပၚမူတည္သည့္ မရွိမျဖစ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ 

- ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားအတြက္အနိမ့္ဆံုး၀င္ေငြႏွင့္က်န္းမာေရးအရလံုျခံဳမႈေပးႏုိင္ရန္ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥ
ည္းလႊေဲျပာင္းမႈမ်ားစသည့္မရွိမၿဖစ္လႊေဲၿပာင္းေပးမွဳမ်ားျဖစ္သည္။ 

၀န္ေဆာင္မွဳေပးသည့္ဘက္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳေတာင္းဆုိသည့္ဘက္ (လႊေဲၿပာင္းေပးမွဳမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား) 
မ်ားအားလုံးပါ၀င္ေစရန္ SPF သည္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအေပၚက႑စံုပါ၀င္မည့္ ခ်ဥ္းကပ္ၿခင္းကိုအသံုးၿပဳသည္္။ SPF 
သည္ အသက္အရြယ္တိုင္း၊ အထူးသၿဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား စသည့္ ထိခိုက္လြယ္ၿပီး၊ 
ဖယ္က်ဥ္ခံထားရသည့္အုပ္စုမ်ားကုိ အထူးအေလးထားၿပီး အနည္းဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိ 
ရရိွခံစားႏုိင္ရန္ၿဖစ္သည္။ လူမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအေၿခခံရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိတည္ေဆာက္ၿပီးလွ်င္ တိုင္းၿပည္မ်ားသည္ 
မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမ်ား တိုးခ်ဲ ့ေပးအပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
အခမဲ ့မူလတန္းပညာေရးမွ အခမဲ့ မူလတန္းႀကိဳ၊ အလယ္တန္းပညာေရးသို႔ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ေရာေႏွာသမထားသည့္ ထည့္၀င္ရေသာႏွင့္ 
ထည့္၀င္ရန္မလိုေသာအစီအမံမ်ားျဖင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား တိုးျမွင့္ေပးအပ္္ျခင္းတို ့ျဖစ္သည္။  

လူမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အေၿခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ အနည္းဆံုး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခခံလူမႈဖူလံုေရးဆိုုင္ရာ 
အာမခံခ်က္မ်ား ပါ၀င္သင့္္သည္။ 

(က) ႏုိင္ငံေတာ္မွသတ္မွတ္ထားေသာပစၥည္းႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈအစုစု၊ အခ်ိန္မီရရိွႏိုင္မႈ၊ အသံုးျပဳႏိုင္မႈ၊ 
လက္ခံႏိုင္မႈႏွင့္အရည္အေသြးစသည့္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာမီးဖြားျခင္းအပါအ၀င္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ကိုရရိွသံုးစြႏဲိုင္မႈ၊ 

(ခ) ကေလးမ်ား အာဟာရျပည့္၀ေစေရး၊ ပညာေရး၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာ 

ပစၥည္းႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိသံုးစြဲႏိုင္ေစရန္ တမ်ိဳးသားလံုးအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အနိမ့္ဆံုး 
အေျခခံ၀င္ေငြလုံျခံဳမႈ ရရိွေစေရး၊ 

(ဂ) နာမက်န္းျဖစ္ျခင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္း၊ မီးဖြားျခင္းႏွင့္ မသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 

လံုေလာက္ေသာ၀င္ေငြမရွာႏိုင္သူမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ တမ်ိဳးသားလံုးအတြက္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခခံ၀င္ေငြလုံျခံဳမႈ ရရိွေစေရးႏွင့္ 

(ဃ) သက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္အနည္းဆံုးအားျဖင့္ တမ်ိဳးသားလံုးအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
အေျခခံ၀င္ေငြလုံျခံဳမႈ ရရိွေစေရး (ILO ၏အၾကံျပဳခ်က္ ၂၀၁၂၊ အမွတ၂္၀၂)။ 

အာမခံထားသည့္ အေၿခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ 
လူမွဳဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ အေၿခခံရပိုင္ခြင့္မ်ား (SPF) ၏ အေျခခံအယူအဆမ်ားကုိ တိုင္းၿပည္အတြင္းရွိ 
ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ လူမႈကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားအားလုံးႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစရန္ ခ်ိန္ညွိေပးသည္။ ဤအာမခံခ်က္ (၄)ရပ္မွာ 
အမ်ိဳးသား လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္တစ္ခုအား ေရးဆြဲေပးၿခင္းမဟုတ္ဘဲ ရယူသံုးစြဲႏိုင္ေသာ၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 
အတိုင္းအဆႏွင့္ ၀င္ေငြလုံၿခံဳမွဳအဆင့္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားသည့္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ 
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ထြက္ေပၚလာသည့္ရလဒ္မ်ား၏ စံႏွဳန္းကို ခ်မွတ္ေပးၿခင္းသာၿဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအားလုံးတြင္ အစိတ္အပိုင္းတိုင္းကုိ 

လူဦးေရအားလုံးအတြက္ ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ SPF သည္တၿဖည္းၿဖည္းခ်င္း တိုးခ်ဲ ့သြားႏိုင္ေသာ၊ 
မတူညီေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအၾကား ေပါင္းစည္းေပးႏိုင္ေသာ လူမႈကာကြယ္ေရးစနစ္အတြက္မူေဘာင္တစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

SPF သည္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား လူမွဳေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမ်ားအရ ဖြ ံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္လည္းလုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ 
ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးအေရအတြက္မွာ အခ်ိဳးအဆမ်ားစြာပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာအလုပ္မ်ားရရွိရာတြင္လည္းေကာင္းအမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးအရ 
ကန္ ့သတ္ခ်က္မ်ားစြာရွိသည္္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အထူးသၿဖင့္ ပုံစံတက်မရွိေသာ စီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ 

အတည္တက်မရွိေသာ၊ မလံုျခံဳေသာ၊ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ အလုပ္မ်ားကုိ၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ လံုး၀မရိွဘဲ သို႔မဟုတ္ 

အနည္းငယ္မွ်ျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္ရေလ့ရွိသည္။ လတ္တေလာ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မရိွသူမ်ားအတြက္ 
အေျခခံလူမႈေရးကာကြယ္ေပးမႈမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ရည္ရြယ္ေသာ SPF သည္ က်ား-မ သာတူညီမွ်မႈမရွိမွဳအား 
ျပန္လည္ခ်ိန္ညွိေပးႏုိင္ေသာအလားအလာရွိသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အဓိကအိမ္ေထာင္ထိန္းသိမ္းသူမ်ားၿဖစ္သည့္ 
လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင္ လူမႈေရးရာ ေထာက္ပံ့ေၾကး လႊေဲၿပာင္းေပးမႈသည္ အထူးအေရးပါေသာ အေထာက္အပံ့ၿဖစ္သည္ 
ကိုေတြ႕ရွိရသည္။ ILO ၏ လုပ္ငန္းစာေစာင္တစ္ခုတြင္ က်ား-မသာတူညီမွ်မရွိမႈႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳ အၾကား 
ဆက္ႏြယ္မႈအခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာစီစဥ္မႈပံုစံမ်ားရွိသည့္ SPF သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား 
ခြျဲခားဆက္ဆံခံရျခင္းကိုေလ်ာ့နည္းေစၿခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအခက္အခဲမ်ားအား ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ကူညီေပးၿပီး 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ အလုပ္မ်ားရရွိေစႏိုင္ၿခင္းၿဖင့္ လူမွဳေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမ်ားအရ တိုးတက္လာေစကာ၊ မညီမွ်မွဳမ်ားကုိ 
နည္းပါးေစႏုိင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္ (Tessier, et al., 2013)။ 

လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုအတြင္း အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသမ်ား၏ စီးပြားေရးမွာ သိသာစြာဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့ၿပီး 
လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာအား ဆင္းရဲတြင္းမွလြတ္ေၿမာက္ေစခ့ဲသည္။ သိ ု ့ေသာ္လည္း ထိုတုိးတက္မႈမ်ား၏ အသီးအပြင့္မ်ားအား 
လူတုိင္းရရွိခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာလူမ်ားသည္ ဆင္းရဲေနဆဲ၊ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားဆုံးရံႈးေနဆ၊ဲ 
ကမၻာ့စီးပြားေေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလမဲႈမ်ားေၾကာင့္ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ 

အေျခအေနရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ ဤအရာမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းလူသားမ်ားမွ ခက္ခက္ခဲခဲရရိွထားေသာ 
တိုးတက္ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ဆံုးရံႈးသြားေစရန္ ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။ ထိုဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ 
လူတုိင္း ၀င္ေငြလုံျခံဳမွဳ ရရွိေရးႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ လူမႈေရးရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ရရိွအသံုးျပဳႏိုင္မႈတို႔ကိ ု
ေသခ်ာေစသည့္ လူမႈကာကြယ္ေရးေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကုိ သိရွိလက္ခံလာၾကသည္မွာ မဆန္းၾကယ္သည့္အၿပင္၊ 
ေဒသတြင္း ဦးစားေပးမူ၀ါဒမ်ား၏ ထိပ္တြင္ရွိေနသည္။ 

SPF သည္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ၂၀ (G20) ၏ ဦးစားေပး အစီအစဥ္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၁ တြင္ က်င္းပေသာ 
G20-ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားေဆြးေႏြးပြဆဲိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအစည္းအေ၀းတြင္ G20 ႏုိင္ငံမ်ား၏ အလုပ္သမားႏွင့္ 
အလုပ္အကိုင္၀န္ႀကီးမ်ားမွ “လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္ကို ခိုင္မာေစရန္ တစ္ႏုိင္ငံၿခင္းစီမွ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အေၿခခံရပုိင္ခြင့္မ်ားလက္ခံက်င့္သံုးၾကရန္” အႀကံျပဳခဲ့ၾကသည္။  

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၆၇ႀကိမ္ေျမာက္ G20 အစည္းအေ၀းတြင္လည္း အာရွ၊ ပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာ 
ကုလသမဂၢစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ “အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသအတြက္ 
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္ ခိုင္မာေစေရး” ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ 
အာဆီယံအဖြ႕ဲ၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳခိုင္မာေစေရး ေၾကျငာစာတမ္းကို လက္ခံအတည္ၿပဳခဲ့သည္။ 
ထိုေၾကျငာစာတမ္းသည္ ၁၉၅၂ လူမႈဖူလံုေရးသေဘာတူညီခ်က္ အမွတ ္ ၁၀၂ (အနိမ့္ဆံုးအဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား) 
တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၂ လူမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ အေၿခခံရပုိင္ခြင့္မ်ား 
အတြက္အၾကံၿပဳခ်က္(အမွတ ္ ၂၀၂) မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည္။ ေၾကျငာစာတမ္းတြင္ “မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ သက္ႀကီးသူမ်ား၊ 
ေက်ာင္းမေနေသာလူငယ္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အျခားထိခိုက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားသည္ 
အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ၊အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေၿခၿပဳေသာ၊ ဘ၀သက္တမ္းအဆင့္ဆင့္အတြက္ 
မရိွမၿဖစ္လိုအပ္ေသာ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားအား ေပးအပ္သည့္လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို တူညီစြာခံစားခြင့္ရွိရမည္” 
ဟုေဖာ္ၿပထားသည္။ ယခုလက္ရွွိတြင္ ေဒသအတြင္းေဆာင္ရြက္ရန္အစီအစဥ္ကို အၾကမ္းေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င ္
အာဆီယံအဖြ႕ဲ၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေသးစိတ ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ 
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တစ္ခုတည္းေသာ ေစ်းကြက္အေနၿဖင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိျမွင့္တင္ေပးမည့္၊ အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္း (ASEAN 
Economic Community) သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လက္ေတြ ့ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ထိ ု ့အၿပင္ အလုပ္သမားထုႏွင့္ 
၎တို ့၏ေရႊ႕ေျပာင္းမွဳမ်ားေပၚတြင္လည္းဆက္စပ္သက္ေရာက္္မႈမ်ားရွိလာမည္။ ဤအေၾကာင္းတရားမ်ားအရ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား 
အတြင္း အက်ိဳးအၿမတ္မ်ားမွ်ေ၀ယူႏိုင္ရန္ႏွင့္ အတက္အက်မ်ားကို ၾက့ံၾကံ့ခံႏုိင္သည့္ လူ ့အသိုင္းအ၀ိုင္း ၿဖစ္တည္လာရန္ 
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္မ်ားသည္ အေျခခံက်ေသာအခန္းက႑မွပါ၀င္လ်က္ရွိ္သည္။ 

 
ဇယား (၇) - ႏုိင္ငံတကာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအား ၿပန္လည္ၿခံဳငုံသုံးသပ္ၿခင္း 

စာရင္းဇယားဆက္စပ္မႈမ်ား 
ျမန္မာႏုိင္ငံပါ၀င္ပတ္သက္မႈအေျ
ခအေန 

ပုံမွန္သတင္းပုိ႔မႈ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားခြျဲခားဆက္ဆံမႈလံုး၀ပေပ်ာက္ေရး 
သေဘာတူညီခ်က္(CEDAW) 
 
ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရး 
သေဘာတူညီခ်က္(CRC) 
 
မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးမ်ား သေဘာတူညီခ်က္ 
 
 
 

အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရး 
ေၾကျငာစာတမ္း (UDHR) အပိုဒ္ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၅။ 
 
 

၂၀၁၂ လူမႈဘ၀ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အေၿခခံရပုိင္ခြင့္မ်ား အတြက္ အၾကံၿပဳခ်က္ 
(အမွတ ္၂၀၂) 
 
 
 

အားလုံးအက်ံဳး၀င္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
(UHC) ဆိုင္ရာ ၂၀၁၂ ကမၻာ့က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒဆံုးျဖတ္ခ်က္၊လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေ
ရွာက္မွဳခိုင္မာေစေရး အာဆီယံ ေၾကျငာစာတမ္း 
(၂၀၁၃) 
 
 

အာဆီယံလ႕ူအသိုက္အ၀န္း အတြက္ 
ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပေျမပုံ (Cha-am Hua Hin) 
ေၾကျငာစာတမ္း 
 

၁၉၉၇ တြင္အတည္ျပဳလက္မွတ္ထုိးခဲ႔သည္။ 
 
 
၁၉၉၁ တြင္အတည္ျပဳလက္မွတ္ထုိးခဲ႔သည္။ 
 
 
၂၀၁၁ တြင္အတည္ျပဳလက္မွတ္ထုိးခဲ႔သည္။ 
 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ 
ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ ၏ အဖြဲ႕၀င္ 
ျဖစ္သည္။ 
 
ၿမန္မာႏုိင္ငံသည္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားညီလာခံ 
အဖြ႕ဲ၀င္ျဖစ္ၿပီး 
အၾကံၿပဳခ်က္အားအတည္ျပဳရန္ 
၂၀၁၂၊ဇြန္လတြင္ ေထာက္ခံမဲေပးခ့ဲသည္။ 
 
ၿမန္မာႏုိင္ငံသည္ 
ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံအဖြဲ႕ဝင္ 
ၿဖစ္သည္။ 
 
 
 
 
အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ 

ရွိix 

 

 

ရွိx 
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ရွိxii 

 
 
 
 

မရိွ 
 
 
 
 
 

မရိွxiii 
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၃။  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အကဲျဖတ္ခ်က္အေျခၿပဳ အမ်ဳိးသားအဆင့္ 

ေဆြးေႏြးၿခင္း - ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ နည္းစနစ္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ 

 

က။ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

 
အကျဲဖတ္ခ်က္အေၿခၿပဳ အမ်ဳိးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးၿခင္း ေလ့က်င့္ခန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ 
၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အဓိက လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား ၿဖစ္သည့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ လူမႈေရးရာမိတ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ား၊ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕တို႔ ပါ၀င္ေသာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးၿခင္း အေပၚတြင္ အေထာက္အကူျပဳရန္ ႏွင့္ တခ်ိန္ထတဲြင္ ‘လူမႈဘ၀လံုၿခံဳမွဳအတြက္အေၿခခံရပုိင္ခြင့္မ်ား’ 
အယူအဆကုိ ပုိမိုသတိမူမိလာေစရန္ႏွင့္ မူ၀ါဒ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲၿခင္းမ်ား ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ၿမွင့္တင္ရန္၊ 
၂။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္။ 
၃။ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး နယ္ပယ္တြင္ အစိုးရမွ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဦးစားေပး က႑မ်ား ကိ ု
ေဖာ္ထုတ္ရန္ ႏွင့္ ပုိမိုျပည့္စံုေသာ၊ အခြင့္အေရးမ်ား-အေျချပဳေသာ၊ စနစ္က်ေသာ လူမႈဘ၀လံုၿခံဳမွဳအတြက္ 
အေၿခခံရပုိင္ခြင့္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္ လုိအပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
၄။ အနာဂတ္တြင္ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ‘လူမွဳဘ၀လံုၿခံဳမွဳ အတြက္ အေၿခခံရပိုင္ခြင့္မ်ား’ ကိ ု သတ္မွတ္ရန္ 
ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ကူညီရန္ႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္တစ္ခုလံုးအေနၿဖင့္ အဆိုျပဳထားေသာ အစီအစဥ္ 
အသစ္မ်ားႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားသည္ ဘ႑ာေငြေရရွည္တည္တ့ံႏိုင္မႈအတြက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမရိွေစရန္ေသခ်ာေစေရးႏွင့္ 
၅။ လူမႈေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ား အၾကား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္္ရန္။ 
 

ခ။ ေယဘုယ် နည္းလမ္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 

 
ဤ အကၿဲဖတ္ခ်က္တြင္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လူမႈဘ၀လံုျခံဳေရး အစီအမံမ်ားႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အစီအစဥ္မ်ားကုိေဖာ္ၿပထားၿပီး၊ အထက္ေဖာ္ၿပထားေသာ လူမွဳဘ၀လံုၿခံဳရန္ အာမခံရမည့္ အေၿခခံရပုိင္ခြင့္ ၄ ရပ ္
တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ မူ၀ါဒလစ္ဟာခ်က္မ်ား ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ကိ ု ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ 
ဤအကၿဲဖတ္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းအား အနိမ့္ဆံုးအေနၿဖင့္ လူမွဳဘ၀လံုၿခံဳေရးအေၿခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားၿဖည့္ဆည္းေပးရန္ အနာဂါတ္ 
တြင္ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံခ်က္မ်ား၏ ပုံစံ ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳ မ်ားအတြက္ 
အႀကံၿပဳခ်က္မ်ား ေပးႏုိင္သည္။ဆက္တုိက္တြက္ခ်က္ခဲ့ေသာ ကုန္က်စရိတ္ခန့္မွန္းတြက္ခ်က္မွဳမ်ား သည္ ထပ္တိုးေဆာင္ရြက္မည့္ 
လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမ်ား ၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကိ ု ခန့္မွန္းေပးႏိုင္သည္။ အကၿဲဖတ္ခ်က္အေျချပဳ 
အမ်ဳိးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးၿခင္း (ABND) တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဆင့္မ်ားပါ၀င္္သည္။ 
 
အဆင့္ (၁) - အကၿဲဖတ္ခ်က္ဇယား တည္ေဆာက္္ၿခင္း - ဤဇယားတြင္ လူမွဳဘ၀လံုၿခံဳရန္ အာမခံရမည့္ အေၿခခံရပိုင္ခြင့္ ၄ ရပ္ 
တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူမႈလံုျခံဳေရး၊ လူမႈေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြေဲတမႈပေပ်ာက္ေရး 
ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားပါ၀င္သည္္။ ဤဇယား သည္ ႏုိင္ငံသားတိုင္းအား 
အနိမ့္ဆံုးt5qလူမွဳဘ၀လံုၿခံဳေရးအေၿခခံရပုိင္ခြင့္မ်ားအတြက္အာမခံခ်က္ေပးရန္ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ 
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမ်ား ေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒလစ္ဟာခ်က္မ်ား၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားေပးရာ တြင္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 
 
အဆင့္ (၂) - အလ်င္အၿမန္အကၿဲဖတ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (RAP) - အဆိုျပဳထားသည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကိ ု ILO ၏ အလ်င္အၿမန္အကၿဲဖတ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (RAP) အားအသံုးျပဳၿပီး 
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၁၀ႏွစ္တာကာလအတြက္ ခန့္မွန္းတြက္ခ်က္ခဲ့သည္။ဤကုန္က်စရိတ္ခန္ ့မွန္းတြက္ခ်က္မႈသည္ ဘ႑ာေငြလုံေလာက္မွဳ၊  အစိုးရ 
ဘ႑ာေငြခြေဲ၀ခ်ထားမႈမ်ားႏွင့္မတူညီေသာ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မူ၀ါဒေရြးခ်ယ္မွဳမ်ားအား ဦးစားေပးအဆင့္ 
သတ္မွတ္ရန္  ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ အေျခခံအျဖစ္ အသံုးၿပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
 
ပုံ(၁) – RAP ပုံစံ၏ဖြဲ႔စည္းပုံ 

 
 
အဆင့္ (၃) - အၿပီးသတ္ၿပဳစုျခင္း- အၾကံၿပဳခ်က္မ်ား အေပၚ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား၊ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ 
အရပ္ဘက္လူမွဳအဖြဲ ့မ်ားမွ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မွဳ ႏွင့္ ထင္ၿမင္ယူဆခ်က္မ်ား ေပးႏုိင္ရန္ မွ်ေ၀ခဲ့ၿပီး၊ 
အစီအစဥ္သစ္မ်ားေရးဆြဲရန္၊ရွိၿပီးသားအစီအစဥ္မ်ားကုိတိုးခ်ဲ႕ရန္ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊ 
ၿဖစ္ႏိုင္ေခ်တြက္ခ်က္ေလ့လာမႈမ်ားပါ၀င္ႏိုင္္သည့္ ေနာက္အဆင့္ အတြက္ၿပင္ဆင္ခဲ့သည္။ 
 
ဇယား (၈) - အကဲျဖတ္ခ်က္အေျချပဳ အမ်ဳိးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးၿခင္း၏ အတုိင္းအဆ 

အကဲျဖတ္ခ်က္မွ အသိေပးခ်က္မ်ား 

လက္ရွိအေျခအေန? 

 

 

SPF အား အၿပည့္အ၀ မွန္းဆရန္ 
မည္မွ် အလွမ္းေ၀းသနည္း? 

 

SPFအားအၿပည့္အ၀ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
ဘာလုပ္သင့္သနည္း? 

 

 

လူမွဳဘ၀လံုၿခံဳေရးအတြက္ အေၿခခံရပိုင္ခြင့္မ်ား (SPF) ဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္ 
တစ္ခုစီတုိင္းအတြက္ လက္ရွိအစီအမံမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ကုိ 
ေဖာ္ၿပထားသည္။ 

လက္ရွိအစီအမံမ်ား ႏွင့္ SPF မူေဘာင္အား ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္။ 
ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ၀င္ေငြလုံျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ ရိွ/မရိွ? 
အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားလုံေလာက္မႈ ရွိ/မရိွ?  

 

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္အသစ္မ်ား(သို႔) လက္ရွိအစီအစဥ္မ်ားကုိ 
တိုးခ့်ဲၿခင္းအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား။ 
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ဂ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 

ကမၻာ့ဘဏ္မွျမန္မာႏိုင္ငံ ရွိ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအား ေအာက္တုိဘာလ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မွေဖေဖာ္၀ါရီလ 
၂၀၁၄၁၄ ခုႏွစ္ အတြင္း မွတ္တမ္းျပဳစုခဲ့သည္။ ဤမွတ္တမ္းတြင္ အစိုးရ၏ လူမႈေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားမွာ 
ေသးငယ္၍ ျပန္႔က်ဲလ်က္ရွိေနၿပီး အခ်ိဳ့ေသာလူမွဳအကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိအေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ၏ 
တစိတ္တပိုင္း အေနၿဖင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ ယာယီအားၿဖင့္ လူမွဳေရးအကူအညီမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း 
ေဖာ္ၿပထားသည္။ ဤမွတ္တမ္းသည္ အကၿဲဖတ္ခ်က္ဇယား ၏အေၿခခံအုတ္ျမစ္ၿဖစ္သည္။xiv 
 
အကၿဲဖတ္ခ်က္အေျချပဳ အမ်ဳိးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးၿခင္း (ABND) ကိုပတ္သက္သူမ်ားအားလံုး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕ပါ၀င္လ်က္ 
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအေျခအေနမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ရန္၊ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လူမွဳဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ 
အေၿခခံရပုိင္ခြင့္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊ အစိုးရမွ ၀င္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္နယ္ပယ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ ႏွင့္ 
၀င္ေရာက္လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ တြက္ခ်က္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ဤ အစီအစဥ္သည္ 
ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ ့ႀကီးမွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ၊အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးၿခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြမဲ်ားစြာ တြင္ 
အခ်က္အလက္မ်ားၿဖည့္သြင္းေပးခဲ့သည့္ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအကၿဲဖတ္ခ်က္ (SPA) ႏွင့္ UNICEF မွ 
တိုက္ရိုက္ပံ့ပိုးေပးခ့ဲေသာ မဟာဗ်ဴဟာမူၾကမ္းေရးဆြဲေရးအစီအစဥ္တို့ကုိေပါင္းစပ္ၿပီး ၿမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးၿခင္းမ်ား အေပၚ သိရိွေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
 
ေအာက္ေဖာ္ၿပပါဇယားတြင္ အကၿဲဖတ္ခ်က္အေၿခၿပဳအမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးၿခင္း အဆင့္ ၃ဆင့္လံုး တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်ံဳးေဖာ္ၿပထားပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို ကမၻာ့ဘဏ္မွ ဦးေဆာင္၍ ၿမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား မွတ္တမ္းႏွင့္အတူ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ စတင္ခဲ့သည္။ 
 
ဇယား (၉) -  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အကဲျဖတ္ခ်က္အေျချပဳအမ်ဳိးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးၿခင္းဆုိင္ရာအဆင့္မ်ား 

မည္မွ်ကုန္က်ႏိုင္မည္နည္း? ထပ္တိုးေဆာင္ရြက္မည့္ SPF အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကိ ု RAP 
လုပ္ထံုးအား အသံုးျပဳ၍ တြက္ခ်က္ၿခင္း၊  ၿပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္ကုန္ ႏွင့္ အစိုးရ 
အခြန္ဘ႑ာမ်ား၊အသံုးစရိတ္မ်ား ႏွင့္ ႏွီးႏြယ္လ်က္ ခန့္မွန္း 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားတြက္ခ်က္ၿခင္းႏွင့္ ယင္းခန့္မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ား ကိ ု
အစိုးရဘ႑ာေငြ လ်ာထားမွဳမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿခင္း၊ အဆိုျပဳ 
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တတ္ႏိုင္ၿခင္းရွိမရိွ ပဏာမ 
ညႊန္းကိန္းမ်ားထုတ္ေပးၿခင္း။ 

အကဲၿဖတ္ၿပီးေနာက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွဳမ်ား 

SPFအစီအစဥ္အသစ္မ်ားအတြက္ 
မည္သုိ ့ေငြေၾကးက်ခံသံုးစြမဲည္နည္း? 

 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈေပၚတြင္မည္သ့ုိ 
ျပန္လည္အက်ဳိးသက္ေရာက္သနည္း? 

 

အၾကံၿပဳခ်က္မ်ား အား လက္ခံရန္ 
မည္သုိ ့ ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း? 

အစိုးရအသံုးစရိတ္မ်ား ခြေဲ၀ခ်ထားျခင္း၊ ဘ႑ာေရးလုံေလာက္မွဳပမာဏ တိုးၿမွင့္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အစီအစဥ္အသစ္မ်ား အတြက္ 
မည္သ့ုိေငြေၾကးက်ခံသံုးစြရဲမည့္အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားေပးၿခင္း 

ဆင္းရဲမြေဲတမႈႏွင့္ မညီမွ်မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ား 
ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား အေပၚ SPF အစီအစဥ္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈအား 
ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း။ 

အၾကံၿပဳခ်က္မ်ား ကိ ု လက္ခံလာရန္ အမ်ားၿပည္သူမ်ား၊ လူမွဳအဖြဲ ့မ်ား၊ 
အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ (အထူးသၿဖင့္ 
သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီး႒ာန၊၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရုံး) အတြင္း လူမွဳေရးရာလူသိမ်ားလာေစရန္ ႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ၿခင္း။ 
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အဆင့္ (၁) - အကဲျဖတ္ခ်က္ဇယား တည္ေဆာက္ျခင္း 

ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ 

 

ျပန္လွန္သံုးသပ္မႈႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္၁၅မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေသာ လူမႈကာကြယ္ေရး 
စာရင္းမွတ္တမ္းးကို အေျခခံ၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႕ (ILO) မွ 
လူမႈဖူလံုေရးဘုတ္အဖြ႕ဲ၊ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ 
ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရန္ပုံေငြအဖြဲ႕၊ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၊ 
ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕၊အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ကမၻာ့ဘဏ္တို႔ႏွင့္ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ 
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ေအာက္တုိဘာလ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မွဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ 
အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမွဳမ်ား 

 

အာမခံေပးရမည့္ လူမွဳဘ၀လံုၿခံဳမွဳအတြက္ အေၿခခံရပုိင္ခြင့္ (၄)ရပ္ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ 
တည္ဆဲ လူမႈကာကြယ္ေရးေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအမံမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဥပေဒမ်ား၊ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအားစုစည္းရန္အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပခဲ့သည္။ထိုအစည္းအေ၀းမ်ားကုိ - 

- လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ 
လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ 

- အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕၊ 
- က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးစီမံကိန္းဦးစီးဌာန၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ 

ပတ၀္န္းက်င္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊အစာအဟာရဌာနႏွင့္က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန၊ 
- ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ပင္စင္ဦးစီးဌာန 
- ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ေေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနတုိ႔ႏွင့္ 

ပူးတြဲက်င္းပခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးၿခင္း 

အမွတ္စဥ္ (၁) 

 

ပဏာမစစ္ေဆးမႈနယ္ပယ္အား (၂၀၁၄) ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊(၂၃) ရက ္ မွ (၂၅) ရက္ 
အထိျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပထမအႀကိမ္ လူမႈကာကြယ္ေရး အမ်ဳိးသားအဆင့္ညွိႏိႈင္းမႈတြင္ 
တင္ျပ သံုးသပ္ခဲ့သည္။ ထိုညိွႏိႈင္းမႈတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ 
ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ 
ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန၊ 
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ 
ျပည္ထေဲရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ 
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
NGO မ်ား၊ INGO မ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ကမၻာ႔ဘဏ္မွျပဳစုထားေသာ 
လူမႈကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာစာရင္းဇယားမ်ားကုိ စုစည္းထားသည့္ လူမႈကာကြယ္ေရး 
စစ္ေဆးမႈနယ္ပယ္ အၾကမ္းအေျခခံေပၚတြင္ ထိုညိွႏိႈင္းမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
လူမႈကာကြယ္ေရးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၏ အမ်ားသေဘာတူ 
ရွင္းလင္းေသာပံုရိပ္ကိုထင္ဟပ္ေစခဲ့ၿပီး၊ သက္ေရာက္မႈကြာဟခ်က္မ်ား၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္၊ ထိုကြာဟခ်က္မ်ားကို 
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ 
လူမႈကာကြယ္ေရး ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေရးႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္လည္း လူမႈကာကြယ္ေရးနယ္ပယ္ 
ကြာဟခ်က္မ်ားကုိခ်ိန္ညွိႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ထိုညိွႏိႈင္းမႈမွ 
ခိုင္မာေသာမူ၀ါဒအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေပၚထြက္လာေစခ့ဲသည္။ 

ဇယားအား အၿပီးသတ္ၿခင္း ထိုအမ်ဳိးသားအဆင့္ညွိႏိႈင္းမႈမွ ထည့္သြင္းခ်က္မ်ားကုိအေျခခံၿပီး လူမႈကာကြယ္ေရး 
စစ္ေဆးမႈနယ္ပယ္အား အၿပီးသတ္ႏုိင္ရန္ စစ္ေဆးမႈနယ္ပယ္ႏွင့္ 
ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္မ်ားဆန္းစစ္မႈတို႔ကိ ုအေသးစိတ ္စီမံျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ 

 



36 

 

အဆင့္ (၂) – RAP Protocol အသုံးျပဳ၍ ခန္႕မွန္းကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္မႈ 

အမ်ဳိးသားအဆင့္ 
ညွိႏိႈင္းမႈ အမွတ္စဥ္ 
(၂) 

 

 

(၂၀၁၄) ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၁၈ ရက ္ မွ ၂၀ ရက္ အထိျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ 
ေဆြးေႏြးပြတဲြင္၊ မတ္လအတြင္းေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားအား၊ 
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလႊမ္းၿခံဳမွဳ လိုအပ္ခ်က္ရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ျဖည့္ဆည္းရန္၊ 
ထိုျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိစတင္အသံုးျပဳမႈ၊ ေနာက္ဆက္တြဲခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ျခင္းအစရွိသည့္ 
အကုန္အက်ခံသင့္ေသာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားအတြက္ ခိုင္မာေသာ မူ၀ါဒေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအျဖစ္သုိ႔ 
အသြင္ေျပာင္းလႏဲိုင္ခဲ့သည္။  

ထိုအမ်ဳိးသားအဆင့္ညွိႏိႈင္းမႈ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြသဲည္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ 
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ 
ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ လက္ရွိေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အစီအစဥ္မ်ားေပၚတြင္ 
အသိပညာအခ်က္အလက္မွ်ေ၀ျခင္းအတြက္အခြင့္အလမ္း တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ထိ၀ုန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ လက္ရွိေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ 
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ေျပာင္းလတဲိုးတက္မႈမ်ား၊ ေတြ႕ၾကံဳရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ 
ရရိွေသာသင္ခန္းစာမ်ားကုိ တင္ျပခ့ဲၾကသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲ ပထမေန႔တြင္ 
ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားအားလုံးကိ ု ဦးစားေပးက႑ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ပိုမုိၾကည္လင္ျပတ္သားေရးႏွင့္ 
၎ႏွင့္အညီ ခိုင္မာေသာမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ေရးတုိ႔အတြက္ ေဆြးေႏြးေစခဲ့သည္။  

ထိုအမ်ဳိးသားအဆင့္ညွိႏိႈင္းမႈေနာက္ဆုံးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
ယႏၱရားပုံစံမ်ား၊ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈရွိေသာ ေငြလႊဲပံုစံမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား 
အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအစီအစဥ္မ်ားမွ ရရိွေသာသင္ခန္းစာမ်ားေပၚတြင္ 
ပထမဆံုးအႀကိမ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုေဆြးေႏြးမႈသည္ ကမၻာ့ဘဏ္က WFP၁၆ ႏွင့္ 
ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ေသာ လူမႈကာကြယ္ေရး စစ္ေဆးမႈ ကနဦး ရလဒ္မ်ားေပၚတြင္အေျခခံသည္။  

ခန္႕မွန္းကုန္က်စရိတ္ 

 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ILO) ၏ ပ့ံပိုးမွဳ ၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ တြက္ခ်က္မွဳကုိ 
ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ား၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ 
အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ ၿဖည့္သြင္းမွဳမ်ားၿဖင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 
ILO ၏ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္မႈႀကိယာျဖစ္သည့္ RAP ကိုအသံုးျပဳ၍ အဆိုျပဳျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ 
ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းခ်မွတ္ျခင္းမ်ားကုိ (၂၀၁၄) ခုႏွစ္ မွ (၂၀၂၄) ခုႏွစ္ အထိ 
ၿပီးစီးေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။  

ပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္ေပးသူ 
အတြက္သင္တန္း 

အမ်ုိးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးၿခင္း တြင္ ပါ၀င္ေသာ ေအဂ်င္စီအသီးသီးမွ ပ့ံပိုးေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ 
RAPပံုစံႏွင့္္မိတ္ဆက္ေပးသည့္ ပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္ေပးသူသင္တန္းကုိ(၂၀၁၄) ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ၂၅ 
ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎သင္တန္းကုိ စက္တင္ဘာလတြင္က်င္းပၿပဳလုပ္မည့္ 
တတိယအႀကိမ္အမ်ဳိးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးပြအဲား တက္ေရာက္သူမ်ားမွ SPF 
ဆိုင္ရာအာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္ဦးစားေပးမူ၀ါဒေရြးခ်ယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ႏွင့္ 
ထိေရာက္မွဳရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

အဆင့္ (၃) - အၿပီးသတ္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿခင္း 

အမ်ဳိးသားအဆင့္ 
ေဆြးေႏြးၿခင္း 

အမွတ္စဥ္ (၃) 

 

ဇြန္လအတြင္း အႏုစိတ္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ မူ၀ါဒေရြးခ်ယ္ႏိုင္မႈမ်ားကုိ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၃) ရက္မွ (၅) 
ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အမ်ဳိးသားအဆင့္ 
ေဆြးေႏြးမႈတြင္ တင္ျပသုံးသပ္ခဲ့သည္။ တက္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ RAP စနစ္ပံုစံသင္တန္းမွ 
အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရရွိခဲ့ၾကၿပီး ဘ၀တစ္သက္တာ လူမႈကာကြယ္ေရး အက်ဳိးခံစားခြင့္္(၃) စုံကိ ု
အမ်ဳိးသားဦးစားေပးအဆင့္မ်ားႏွင့္အညီ နိမ့္၊ လတ္၊ ျမင့္ (၃) စုံအျဖစ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ 
ကမၻာ့ဘဏ္မွဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားဆက္စပ္ပံုကို 
ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္အတူတင္ျပခဲ့သည္။  ေဖာ္ထုတ္ထားေသာအက်ဳိးခံစားခြင့္(၃) စုံအတြက ္
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တစ္ခုျခင္းစီ၏  ဘ႑ာေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ား ကိုလည္းခန္ ့မွန္းတြက္ခ်က္ခဲ့သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ရရိွႏိုင္ေသာ 
ဘ႑ာေရးပမာဏ၊ အစိုးရဘ႑ာေငြခြေဲ၀ခ်ထားမႈ၊ မတူညီေသာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မႈမ်ားအား ဦးစားေပးအဆင့္သတ္မွတ္ရန္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ဤေဆြးေႏြးမႈအတြက္ UNICEF 
ၿမန္မာ ၏ လူမႈဘ႑ာေငြ ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာသုံးသပ္ခ်က္ ကို အသံုးၿပဳခဲ့သည္။ 

အစီရင္ခံစာ 
ေရးသားျခင္း 

 

ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ တြက္ခ်က္မႈစနစ္ကိ ု ထပ္မံ၍ အႏုစိတ္ၿပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး အကၿဲဖတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာကို 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ေရးသားခဲ့သည္။ 
ယင္းအစီရင္ခံစာမထုတ္ၿပန္မီွတြင္ လူမႈေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
နည္းပညာအေထာက္အကူၿပဳအဖြဲ႕ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ၿမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အဖြ ဲ ့(UNCT) တို႔မွ 
ထည့္သြင္းခ်က္မ်ားကုိလည္းရရွိခဲ့သည္။  

ေထာက္ခံျခင္း အစီရင္ခံစာကိုထုတ္ၿပန္ၿပီးေနာက္အခ်ိဳ့ေသာအၾကံၿပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းအႀကံၿပဳခ်က္မ်ားအား 
အမ်ိဳးသားအဆင့္လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ 
တြင္ပါ၀င္ေရးအတြက္အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္၊ေထာက္ခံေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ၿဖစ္သည္။ 

 
ဇယား (၁၀) - လူမႈဖူလုံေရးရာတုိးခ်ဲ႕မႈမ်ားအတြက္္ILO ၏အသိပညာမွ်ေ၀ေရးမူ၀ါဒမ်ားအားဆန္းစစ္ၿခင္း - www.social-
protection.org 

 

 Myanmar: Social Protection Assessment-Based National Dialogue, 
http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowProjectPage.do?pid=2487 

 National Dialogue on the Social Protection Assessment Matrix for Myanmar, March 24-26 
2014, http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowWiki/action?wiki.wikild=2410 

 2nd National Dialogue on Social Protection, Policy Options and Scenarios, June 18-20 2014, 
http:// www.social-protection.org/gimi/gess/ShowWiki.action?wiki.wikild=2434 

 3rd National Dialogue on Social Protection, Evaluating the cost of social protection policy options, September 3-
5 2014,  
http:// www.social-protection.org/gimi/gess/ShowWiki.action?wiki.wikild=2503 

 Myanmar country page,  
http:// www.social-protection.org/gimi/gess/ShowCountryProfile.do?cid=547 

 

 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ျပဳလုပ္ေသာ အကျဲဖတ္ခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား 

 ေလ့လာမႈမ်ား၊အစီရင္ခံစာမ်ား၊ဥပေဒမ်ားႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ား၊စာရင္းအင္းဆိုင္ရာအစီရင္ခံခ်က္မ်ားကုိ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ရွဳေဒါင့္ 
မသွံုးသပ္ျခင္း၊ 

 အဆင့္တိုင္းတြင္ ရလဒ္မ်ားကုိမွ်ေ၀ရန္၊ ထည့္သြင္းခ်က္မ်ားကိုစုစည္းရန္၊ ၿပန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိရွာေဖြရန္ႏွင့္ အစိုးရ၊ 
လူမႈမိတ္ဖကအ္ဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားအမ်ဳိးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးၿခင္း အား အရွိ္န္ၿမွင့္လုပ္ေဆာင္ရန္၊ 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ နည္းပညာဆိုင္ရာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြမဲ်ားက်င္းပျခင္း ႏွင့္ က်ယ္ၿပန္႔ေသာ 

အမ်ဳိးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား။ 
 ကုလသမဂၢစနစ္၊ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးးမႈမ်ားကုိ 

ျမွင့္တင္ျခင္း၊ စသည္တိ ့ုအေပၚတြင္ အေၿခခံပါသည္။ 
 
ပုံ (၂) - ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿပဳလုပ္ခ့ဲေသာ အကဲၿဖတ္ခ်က္အေၿခၿပဳ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးၿခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား  

 

http://www.social-protection.org/
http://www.social-protection.org/
http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowProjectPage.do?pid=2487
http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowWiki/action?wiki.wikild=2410
http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowWiki.action?wiki.wikild=2434
http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowWiki.action?wiki.wikild=2503
http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowCountryProfile.do?cid=547


38 

 

 



39 

 

၄။ အဆင့္ ၁ - အကဲၿဖတ္ခ်က္ဇယား တည္ေဆာက္ၿခင္း (လက္ရိွ 

လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား၊ မူဝါဒလစ္ဟာမွဳမ်ား၊ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊အၾကံျပဳခ်က္မ်ား) 

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ တုိးတက္မႈအေျခအေနျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈသည္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အေျခခံမူေဘာင္၏ စံအျဖစ္ အသံုးခ်ႏုိင္ေသာအာမခံခ်က္(၄)ခုကု ိ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္အစီအစဥ္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မည့္ 
လူမႈေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ ကုိက္ညီေအာင္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္နည္းဟူေသာ 
အခ်က္ကို ပုိင္းျခားစိတ္ျဖာေသာ နည္းပညာျဖစ္သည့္အျပင္ ထုိအေျခခံကုိ ျပီးျပည့္စံုေအာင္ မည္က့ဲသုိ႔ေသာ မူဝါဒမ်ားျဖင့္ေဖၚထုတ္၍ 
ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥမ်ားကို အေထာက္အပံ့ျပဳႏိုင္ရန္လည္းျဖစ္ပါသည္။ လူမႈေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ 
မူေဘာင္ (Social Protection Framework, SPF) ျဖင့္ အာမခံေပးခ်က္ တစ္ခုခ်င္းအတြက္ ဆန္းစစ္ခ်က္ စာရင္းဇယားမ်ားတြင္ 
ယခုလက္ရွိႏွင့္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ ယင္းကိစၥရပ္ မ်ားအေပၚ၌ ဥပေဒအရႏွင့္ 
မည္က့ဲသို႔ထိေရာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္မႈမ်ား၊ မူဝါဒဆုိင္ရာလစ္ဟင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚလုပ္ေဆာင္ရန္ 
ကိစၥမ်ားပါဝင္သည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေရြးထုတ္ေဖၚျပ၍ လူမႈေရးကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား တုိးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
ပုံ၃ - အကဲၿဖတ္ခ်က္ဇယားဖြဲ့စည္းပုံ 

 
 
အဆံုးသတ္အကၿဲဖတ္ခ်က္ဇယားကုိ “social-protection.org” ရွိေအာက္ပါလိပ္စာတြင္ရယူႏုိင္သည္။  
http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowRessource.action?ressource.ressourceId=46717 
ပထမအႀကိမ္ လူမွႈကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးအမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးၿခင္း ဆိုင္ရာ 
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြအဲတြင္းတက္ေရာက္ပါ၀င္သူမ်ားမွ လူမွႈကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးအကၿဲဖတ္ခ်က္ဇယား ေရးဆြဲရာတြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ အထူးထိခိုက္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ား ကိ ု သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး လႊမ္းၿခံဳမွဳမ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႔ရန္အတြက္ 
မ၀ူါဒေရြးခ်ယ္ႏိုင္မွဳမ်ား ကိ ုေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ခဲ႔သည္။ 
 
ပံု၄ - အထူးထိခိုက္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ား 

http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowRessource.action?ressource.ressourceId=46717
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မူလရင္းၿမစ္- လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အကဲၿဖတ္ခ်က္ဇယား ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးၿခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြ၊ဲ ၂၄-၂၆ မတ္လ၊ 
၂၀၁၄။ 
 

(က) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ  

“ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း မွီတင္းေနထုိင္လွ်က္ ရွိသူအားလုံးသည္ တမ်ိဳးသားလံုးအတြက္  သတ္မွတ္ထားသည့္ အသံုးၿပဳႏိုင္ၿခင္း၊ 
လက္လွမ္းမွီၿခင္း၊ လက္ခံႏိုင္ၿခင္း၊ အရည္အေသြးရွိၿခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿပည့္စံုသည့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေစာင့္ေရွာက္မွဳ 
အပါအ၀င္ မရွိမၿဖစ္လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳမ်ား ကို ရရွိေစရမည္။” 

လက္ရိွေဆာင္ရြက္ေနမွဳမ်ား 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရ့ွေနာက္ညီညႊတ္သည့္ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးစနစ္ တစ္ခုကုိအစပ်ိဳးေနဆျဲဖစ္ပါသည္။ 
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဓိက ဘ႑ာေရးစနစ္ (၂) ခုရွိသည္။ပထမတစ္ခုမွာ လူမႈဖူလံုေရးဆိုင္ရာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစီမံခ်က္ 
ၿဖစ္ၿပီး လူဦးေရအခ်ိဳးအစား၏ အနည္းငယ္မွ်သာ ရိွသည့္ ပံုစံတက်ရွိေသာပုဂၢလိကက႑ ကိုအကာအကြယ္ေပးထားသည္။ 
ဒုတိယတစ္ခုမွာ ဥပေဒ အတြင္း ထည့္သြင္းထားျခင္းမရိွေသးေသာ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 
အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္မ်ား ၿဖစ္သည္။ 
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လူမႈဖူလံုေရးဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစီမံခ်က္ 
 
တရား၀င္ 
မူေဘာင္ 

ဤအစီအစဥ္ကုိ ၁၉၅၄ လူမႈဖူလံုေရးအက္ဥပေဒျဖင့္ အရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၂ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ 
အတြင္း ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားသည္။ 
 

ဦးတည္ရည္ရြယ္ 
ထားေသာ 
အုပ္စု 

ဤအစီအစဥ္ေအာက္တြင္ပုဂၢလိကက႑မွ အလုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမား၊ 
အလုပ္အကုိင္ႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား အက်ံဳးဝင္သည္။ 
 

အက်ိဳး 
ခံစားခြင့္မ်ား 

ဥပေဒ တြင္အက်ိဳးခံစားခြင္႔မ်ားကိုအေသးစိတ္ေဖၚျပမထားပါ။ လက္ေတြ႔ တြင္မူ ဤအစီအစဥ္သည္ 
ဘက္စံုအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိေပးအပ္ထားသည္။ အလုပ္သမားမ်ားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား တြင္ 
ျပင္ပလူနာေစာင့္ေရွာက္မွဳ၊ အတြင္းလူနာေစာင့္ေရွာက္မွဳ၊ ေဆးဝါး၊ ဓါတ္ခြခဲန္းစမ္းသပ္မႈမ်ား၊ မီးဖြားမႈႏွင့္ 
ျမိဳ႕ျပ အျပင္ဘက္ေဒသေနသူမ်ားအတြက္ လႊေဲၿပာင္းပုိ႔ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို အမ်ားဆုံးရက္သတၱပတ္ (၂၆) 
ပတ္အထိ ရရိွခံစားေစႏိုင္သည္။ 

အက်ိဳးခံစား 
ခြင့္ရိွသူမ်ား  

လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားျပီး ထည့္ဝင္ေၾကးပုံမွန္ေပးသြင္းေနေသာ အလုပ္သမားမ်ား။ 
 

အက်ိဳးခံစား 
ခြင့္ရိွသူမ်ား  

လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားျပီး ထည့္ဝင္ေၾကးပုံမွန္ေပးသြင္းေနေသာ အလုပ္သမားမ်ား။ 
 

ေဆးကုသမႈ 
ခံယူႏိုင္ေသာ 
ေနရာမ်ားကို 
ေရြးခ်ယ္ျခင္း 

လူနာမ်ားသည္ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔မွ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ေဆးရံု ၃ရံု ႏွင့္ ႏုိင္ငံအ၀ွမ္းရွိ 
လူမႈဖူလံုေရးေဆးခန္း ၉၅ ခု၌သာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ ႏွင့္ ေဆးကုသမွဳ ခံယူခြင့္ ရွိသည္။ 
က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ျပည္သူ႔ေဆးရံုမ်ား၊ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ 
လႊေဲျပာင္းေပးမႈမ်ားအရသာေဆးကုသမႈခံယူခြင့္ရွိသည္။ 
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ေငြေၾကးေပး 
ေဆာင္မႈ 
နည္းလမ္း 

လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔၏ လမ္းညႊန္းခ်က္မ်ားအရ လူမႈဖူလံုေရးလက္ေအာက္မဟုတ္ပဲ 
အျခားေသာအမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာေနရာျဖစ္ပါကဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ 
စိုက္ထုတ္က်ခံထားျပီးေနာက္မွ ယင္းကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ျပန္လည္ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။ 
 

တာဝန္ရိွ 
ေသာအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား 
 

လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန။ 
 
 

ေငြေႀကးစီမံ 
ခန္႔ခဲြျခင္း 

ဤအစီအစဥ္သည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ (အလုပ္ရွင္မ်ားနွင္႔အလုပ္သမားမ်ား၏) ထည့္၀င္မွဳအေပၚအေျခခံ၍ 

“က်န္းမာေရးႏွင္႔လူမွႈေစာင္႔ေရွာက္ေရးရန္ပုံေငြ” အတြင္း ထည့္၀င္ေၾကးမ်ားအား ထည္႔၀င္ရသည္။ 
မွတ္ပုံတင္သည္႔အခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမားသည္ အသက္ ၆၀ ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ပါက လုပ္ခလစာ၏ ၂ 
ရာခိုင္ႏွႈန္းစီကုိ အလုပ္ရွင္ႏွင္႔ အလုပ္သမားႏွစ္ဦးစလုံးမွထည္႔၀င္ရသည္။ အကယ္၍ 

မွတ္ပုံတင္သည္႔အခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမားသည္ အသက္ ၆၀ နွစ္ႏွင္႔အထက္ျဖစ္ပါက လုပ္ခလစာ၏ ၂.၅ 
ရာခိုင္ႏွႈန္းစီအား အလုပ္ရွင္ႏွင္႔အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးစလုံးမွ ေပးေဆာင္ရသည္။ 

 
အသုံးစရိတ္  

 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအက်ိဳးခံစားခြင့္ အတြက္ အသံုးျပဳေသာ ကုန္က်ေငြစုစုေပါင္းမွာ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း (၁၂၅၁.၇၁ သန္း) / အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁,၂၉၀,၄၂၂) ျဖစ္ပါသည္။xv 

 
အက်ံဳးဝင္ 
ေသာလူဦးေရ 

ဤစီမံကိန္းတြင္အက်ံဳးဝင္ေသာ အလုပ္သမား အေရအတြက္မွာ၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီလတြင္၇၁၀,၀၀၀ 
ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံ့ လူဦးေရ၏ ၁% ခန္ ့ၿဖစ္သည္။xvi 

 
 
စစ္မွဳ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အခမဲ့ေဆးကုသခြင့္  
 
တရား၀င္ 
မူေဘာင္ 
 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရရွိေသးပါ။ 

ဦးတည္ရည္ရြယ္ 
ထားေသာ 
အုပ္စု 

ဤအစီအစဥ္ေအာက္တြင္တပ္မေတာ္၌တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနသူမ်ားအားလုံးႏွင့္ 
၎တို႔၏မိသားစုဝင္အားလုံးအက်ံဳးဝင္သည္။  
 
 

အက်ိဳးခံစားခြင္႔မ်ား က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားလုံး။ 

ေဆးကုသမႈ 
ခံယူႏိုင္ေသာ 
ေနရာမ်ားကို 
ေရြးခ်ယ္ျခင္း 

ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းရိွ စစ္ေဆးရံုမ်ားအားလုံးတြင္ အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူႏုိင္ပါသည္။ 
 
 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန။ 
 
 

ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံမႈ  

ဤအစီအစဥ္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ၏အေထြေထြအသံုးစရိတ္မွ က်ခံသံုးစြပဲါသည္။ 
 
 

အသုံးစရိတ္  ခုိိင္မာေသာ အခ်က္အလက္ မရရိွႏိုင္ေသးပါ။ 
 

အက်ံဳးဝင္ ခုိိင္မာေသာ အခ်က္အလက္ မရရိွႏိုင္ေသးပါ။ 
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သည့္ဦးေရ   
 

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ အစီအစဥ္မ်ား 
 
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလႊမ္းၿခံဳမွဳမူေဘာင္(UHC – Universal Health Coverage) ႏွင့္ 
အၿခားဆက္ႏြယ္ေသာကိစၥရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား 
အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစနစ္မ်ား ကို တုိးတက္ခုိင္မာေအာင္ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိျပီး ၀န္ေဆာင္မွဳေပးမည့္ဘက္အား 
အာရံုထားလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ 
 
 
 ၁။ အခမဲ့ ေဆးဝါးေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္ 
 
ဥပေဒ 
မူေဘာင္ 

ဤအစီအစဥ္ကုိ ဥပေဒအတြင္း ထည့္သြင္းျခင္းမရွိေသးပါ။ 
 
 

ဦးတည္ခ်က္ 
ထားေသာ 
အုပ္စု 

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာေနရာမ်ားရိွ (အထူးသၿဖင့္ 
မိခင္ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ) လူနာမ်ားအားလုံးအက်ံဳးဝင္သည္။ 
 

အက်ိဳးအျမတ္ 
ရရိွႏိုင္မႈမ်ား 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ တြင္တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားေသာ ‘မရိွမျဖစ္ လုိအပ္သည့္ေဆး၀ါးမ်ားစာရင္း’ ထမဲွ 
ေဆး၀ါးမ်ားကို အခမဲ့ရရွိခြင့္ပါဝင္သည္။ 
 

ေဆးကုသမႈ 
ခံယူႏိုင္ေသာ 
ေနရာမ်ားကို 
ေရြးခ်ယ္ျခင္း 

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳေပးေသာေနရာမ်ား (ေဆးရုံမ်ားႏွင့္ 
က်န္းမာေရးဌာနမ်ား) တြင္ ေဆးဝါးမ်ားကို အခမဲ့ေထာက္ပ့ံလွ်က္ရွိသည္။ 
 
 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန။ 
 

ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံမႈ  

ဤအစီအစဥ္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အေထြေထြအသံုးစရိတ္မွ က်ခံသံုးစြပဲါသည္။ 
 

အသုံးစရိတ္  အခမဲ့က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစရိတ္မွာ ၂၀၁၃ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၄ 
သန္းရွိျပီး ယင္းသည္က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရေသာ ရံပံုေငြ၏ ၃၁% ျဖစ္ပါသည္။ 
 

အက်ံဳးဝင္ 
သည့္ဦးေရ  

ခုိင္မာေသာ စာရင္းဇယား၊ အခ်က္အလက္ ရရွိမႈမရွိေသးပါ။ 

 
 

၂။ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ အခမဲ့ မီးဖြားခြင့္  
 
ဥပေဒ 
မူေဘာင္ 

ဤအစီအစဥ္ကုိ ဥပေဒအတြင္း ထည့္သြင္းေဖၚျပထားျခင္း မရိွေသးပါ။  
 

ဦးတည္ခ်က္ 
ထားေသာ 
အုပ္စု 

ဤအစီအစဥ္သည္ ကေလး ၅ ဦးႏွင့္ ၅ ဦးေအာက္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ 
အခမဲ့မီးဖြားခြင့္မ်ားေပးရန္ ျဖစ္သည္။ 
 

အက်ိဳးခံစားခြင္႔ 
မ်ား 

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားတြင္ သာမန္ႏွင့္ ခက္ခဲေသာေမြးဖြားမႈႏွစ္ရပ္စလံုးအတြက္အခမဲ့မီးဖြားခြင့္ႏွင့္ 
လုိအပ္ေသာေဆးဝါးမ်ား ရရိွႏုိင္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ 
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ေဆးကုသမႈ 
ခံယူႏိုင္ေသာ 
ေနရာမ်ားကို 
ေရြးခ်ယ္ျခင္း 
 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားရိွ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ 

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳေပးသည့္ ေနရာမ်ား (ေဆးရုံမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ား) အားလုံးတြင္ 
တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။  

ေငြေၾကးေပး 
ေဆာင္မႈ 
နည္းလမ္းမ်ား 

ဦးတည္ရည္ရြယ္သည့္ သတ္မွတ္အုပ္စုအတြက္ဝန္ေဆာင္မႈမွာ အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
လည္းလူနာမ်ားသည္ မိမိဆႏၵအရ သံုးစြလဲုိေသာ ေဆးဝါးမ်ား (တတိယမ်ိဳးဆက္ေဆးဝါးမ်ား) အတြက ္

မိမိစရိတ္ျဖင့္ ဝယ္ယူရန္လုိအပ္သည္။ 
 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန။ 
 

ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံမႈ  

ဤအစီအစဥ္အတြက္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ၏ အေထြေထြရန္ပံုေငြမွ က်ခံသံုးစြပဲါသည္။ 

အသုံးစရိတ္  ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ အခမဲ့မီးဖြားခြင့္ ႏွင့္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအတြက္ 
အခမဲ့ေစာင့္ေရွာက္မႈအပါအဝင္ မိခင္ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရးစုစုေပါင္း အသံုးစရိတ္မွာ ၂၀၁၃ 
ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆ သန္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 

အက်ံဳးဝင္ 
သည့္လူဦးေရ  

ခုိင္မာေသာ အခ်က္အလက္ မရရိွေသးပါ။ 

  

၃။ ၅ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအတြက္ အခမဲ့ေစာင့္ေရွာက္မႈ  
 
တရား၀င္ 
မူေဘာင္ 

ဤအစီအစဥ္ကုိဥပေဒအတြင္း ထည့္သြင္းေဖၚျပထားျခင္း မရိွေသးပါ။ 
 

ဦးတည္ရည္ရြယ္ 
ထားေသာ 
အုပ္စု 

ဤအစီအစဥ္ေအာက္္တြင္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ကေလးသူငယ္မ်ား အားလုံးအက်ံဳးဝင္သည္။ 
 
 

အက်ိဳးခံစားခြင္႔ 
မ်ား 

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားတြင္ အတြင္းလူနာႏွင့္ျပင္ပလူနာ အၿဖစ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈရပုိင္ခြင့္ ႏွစ္ရပ္စလံုးပါဝင္သည္။ 
 

ေဆးကုသမႈ 
ခံယူႏိုင္ေသာ 
ေနရာမ်ား 

ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းရိွ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေနရာမ်ား။ (ေဆးရံုႏွင့္ 
က်န္းမာေရးဌာနမ်ား) 

ေငြေၾကးေပး 
ေဆာင္မႈ 
နည္းလမ္းမ်ား 

ဦးတည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အုပ္စုအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈသည္ အခမဲ့ျဖစ္သည္။မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ 
လူနာမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ဆႏၵအေလ်ာက္ သံုးစြလဲိုေသာေဆးဝါးမ်ား(တတိယမ်ိဳးဆက္ေဆး၀ါးမ်ား) 
အတြက္မိမိတို ့စရိတ္ျဖင့္ဝယ္ယူရန္ လုိအပ္သည္။ 
 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန။ 
 
 

ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံမႈ  

ဤအစီအစဥ္အတြက္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ၏ အေထြေထြရန္ပံုေငြမွက်ခံသံုးစြသဲည္။ 
 
 

အသုံးစရိတ္  ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ အခမဲ့မီးဖြားခြင့္ ႏွင့္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအတြက္ 
အခမဲ့ေစာင့္ေရွာက္မႈအပါအဝင္ မိခင္ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရး စုစုေပါင္း အသံုးစရိတ္မွာ ၂၀၁၃ 
ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆ သန္း ျဖစ္ပါသည္။ 
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အက်ံဳးဝင္ 
သည့္ဦးေရ  

ခုိိင္မာေသာ အခ်က္အလက္ မရရိွေသးပါ။ 
 

  
 

၄။ အခမဲ့အေရးေပၚ ခြစဲိတ္ၿခင္း 
 
ဥပေဒ 
မူေဘာင္ 

ဤအစီအစဥ္ကုိဥပေဒအတြင္း ထည့္သြင္းေဖၚျပထားျခင္း မရိွေသးပါ။ 
 

ဦးတည္ခ်က္ 
ထားေသာ 
အုပ္စု 

ဤအစီအစဥ္သည္ အေရးေပၚ ခြစဲိတ္ကုသမႈခံယူရန္ လုိအပ္ေသာ လူနာမ်ား အား ရည္ရြယ္သည္။ 
 

အက်ိဳးခံစားခြင္႔ 
 

အေရးေပၚအတြင္းလူနာမ်ားအတြက္ အခမဲ့ကုသေပးမွဳမ်ား။ 
 

ေဆးကုသမႈ 
ခံယူႏိုင္ေသာ 
ေနရာမ်ား 

ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားရွိ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာအမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ရာေနရာမ်ား။  

ေငြေၾကးေပး 
ေဆာင္မႈ 
နည္းလမ္းမ်ား 

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန။ 
 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

ဤအစီအစဥ္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အေထြေထြရန္ပုံေငြမွ က်ခံသံုးစြပဲါသည္။ 
 

ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံမႈ  

ခုိိင္မာေသာ အခ်က္အလက္ မရရိွေသးပါ။ 
 

အသုံးစရိတ္  ခုိိင္မာေသာ အခ်က္အလက္ မရရိိွေသးပါ။ 
 
 

၅။ ေဆးရံုသာတူညီမွ် ရန္ပံုေငြ  
 
တရား၀င္ 
မူေဘာင္ 

ဤအစီအစဥ္ကုိဥပေဒအတြင္း ထည့္သြင္းေဖၚျပထားျခင္း မရိွေသးပါ။ 
 

ဦးတည္ရည္ရြယ္ 
ေသာအုပ္စု 

ဤ ရန္ပံုေငြသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါသူမ်ားအထူးသျဖင့္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ား အား ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

အက်ိဳးခံစားခြင္႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားမွာ ဘက္စံုပါ၀င္သည္။ အက်ံဳးဝင္သည္မွာ -  
(၁) ေအာက္တြင္ေဖၚျပပါရိွေသာ ပါဝင္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအတြက္ အခမဲ့ေဆးကုသမႈခံယူ ရႏုိင္ခြင့္တြင္ 
အေရးေပၚ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အရာမ်ားျဖစ္သည့္ ဗိုက္ခြေဲမြးဖြားရေသာကိစၥမ်ားႏွင့္ 
အျခားအသက္ကယ္သည့္လုပ္ငန္္းစဥ္မ်ား၊ ေမြးဖြားရန္ခက္ခဲေသာ ကိစၥ မ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ 
အေရးေပၚအသက္ကယ္ဆယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ကေလးဘဝတြင္ ျပင္းထန္စြာနာမက်န္းျဖစ္မႈမ်ားကုိ 
စီမံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း စသည္တုိ႔ပါဝင္ပါသည္။ 
(၂) အသြားအျပန္စရိတ္ကို ျပန္လည္ေပးေခ်ေပးရျခင္း။ 
(၃) လူနာႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏လူနာေစာင့္မ်ားအတြက္ ေန႔တြက္စရိတ ္(၃,၅၀၀) က်ပ္ေပးျခင္း။ 
မွတ္ခ်က္။ ဤအစီအစဥ္သည္ ေဆးရုံေဆးခန္းမ်ားတြင္ အခမဲ့မီးဖြားေပးျခင္း၊ (၅) ႏွစ္ 
ေအာက္ကေလးသူငယ္မ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ ရန္အတြက္ျဖစ္ျပီး 
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ 
ဝန္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ 
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ေဆးကုသမႈ 
ခံယူႏိုင္ေသာ 
ေနရာမ်ား 
 
 

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာ 

ေနရာမ်ား။ ေရ့ွေၿပးစီမံကိန္္း ကိ ု ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ပထမ ၉ လတြင္ ျမိဳ႕နယ္ ၂၀ ခု အထ ိ
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္တၿဖည္းၿဖည္း တိုးခ်ဲ ့သြားရာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ တြင္ ျမိဳ႕နယ ္ ၆၀ 
အထိ ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အကုန္တြင္ ျမိဳ႕နယ ္ ၁၂၀  ခုအထိ 
တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ 
 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန။ 
 
 

ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံမႈ 

ဤအစီအစဥ္အတြက္ ေငြေၾကးပူးတြဲေထာက္ပံ့သူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏အေထြေထြ အသံုးစရိတ္ 
အၿပင္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေရး ႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးတိုက္ေကၽြးေရး မဟာမိတ္အဖြဲ ့(GAVI) 
ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း  (MMCWA) တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ 
 

အသုံးစရိတ္္ အစီအစဥ္္၏ ပထမ၉လအတြက္ စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၄၉,၈၄၃) ျဖစ္ပါသည္။  
 

အက်ံဳးဝင္ 
သည့္လူဦးေရ 
 

ပထမ၉လ အတြင္း အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူ ၂,၀၇၂ ေယာက္ရွိခဲ့ရာ၊ ႏုိင္င့ံလူဦးေရ၏ ၀.၀၀၄% ကုိ 
ကုိယ္စားျပဳသည္။ 

 
 ၆။ (ေဆး႐ံု)ေဆးပေဒသာရန္ပံုေငြ 
 
တရား၀င္ 
မူေဘာင္ 

 

ဤအစီအစဥ္ကုိဥပေဒအတြင္း ထည့္သြင္းေဖၚျပထားျခင္း မရိွေသးပါ။ 
 

ဦးတည္ရည္ရြယ္ 
ေသာ အုပ္စု 

 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ အထူးသၿဖင့္ ေဆးကုသရန္မတတ္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ရန္ပုံေငြ။ 
 

အက်ိဳးခံစားခြင္႔မ်ား အတြင္းလူနာမ်ားအတြက္ အခမဲ့ေဆးကုသေပးမွဳမ်ား။ 
 

ေဆးကုသမႈ 
ခံယူႏိုင္ေသာ 
ေနရာမ်ား 
 

ႏုိင္ငံအ၀ွမ္းရွိ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာ ေနရာမ်ား။ 
 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 
 

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန။ 

ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံမႈ 

က်န္းမာေရးအေဆာက္အအုံ တစ္ခု စတင္တည္ေထာင္လွ်င္  
အစိုးရ မွ မတည္ရန္ပံုေငြအျဖစ္ ကုတင္တစ္လံုးလွ်င္ က်ပ္ေငြ (၁၀,၀၀၀ိ/-)  ႏွဳန္းၿဖင့္ (တစ္ႀကိမ္တည္း) 
ထည့္ဝင္ၿပီး၊ ေဆး႐ံုေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းေပးသည္။ 
မတည္ရန္ပံုေငြကုိ ဘဏ္စာရင္းတစ္ခုအတြင္း ထည့္သြင္းထားၿပီး ရရွိလာေသာအတိုးမ်ားကို 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား ႏွင့္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည္။ 
ေဆး႐ံုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီမ်ားက အမ်ားစုေပါင္းထည့္ဝင္ေငြ (သို႔) အျခားအလွဴရွင္မ်ား ၏ 
ထည့္၀င္ေငြမ်ား မွတဆင့္ ဤရန္ပံုေငြကို စီမံထိန္းသိမ္းသည္။ 
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အသုံးစရိတ္ ေဆးပေဒသာရန္ပုံေငြမ်ား ကို ေဆး႐ံုအဆင့္ မွ စီမံသံုးစြၿဲပီး က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ထံ ပံုမွန္ အစီရင္ခံစာ 
တင္သြင္းရသည္။ လက္ရွိတြင္ခိုင္မာေသာ အခ်က္အလက္ မရရွိိေသးပါ။ 

  
အက်ံဳးဝင္ 
သည့္လူဦးေရ 

ခိုင္မာေသာ အခ်က္အလက္ မရရိွေသးပါ။ 

  
 

၇။ မိခင္ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရးေဘာက္ခ်ာစနစ္ဆိုင္ရာေရွ႕ေျပး စီမံခ်က္ 
 
ဥပေဒ 
မူေဘာင္ 

ဤအစီအစဥ္ကုိဥပေဒအတြင္း ထည့္သြင္းေဖၚျပထားျခင္း မရိွေသးပါ။ 
 

ဦးတည္ခ်က္ 
ထားေသာ 
အုပ္စု 

ဤရန္ပံုေငြသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္၊ အထူးသျဖင့္ ေဝးလံေခါင္ပါးၿပီး သြားလာေရးခက္ခဲေသာ ေနရာမ်ားမွ 
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္မ်ား အား ရည္ရြယ္သည္။ 
 

အက်ိဳးခံစားခြင္႔ 
မ်ား 

ဤစီမံခ်က္ သည္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္၊ မီးမဖြားမီွ ႏွင့္မီးဖြားျပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳမ်ား -
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း ဗိုက္အပ္ၿပသၿခင္း (ANC) ၄ ႀကိမ္၊ မီးဖြားခ်ိန္ ႏွင့္မီးတြင္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ 
သြားလာစရိိတ္၊ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ေနထိုင္စရာမ်ားစီမံေပးျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။  
 

ေဆးကုသမႈ 
ခံယူႏိုင္ေသာ 
ေနရာမ်ား 

ႏုိင္ငံအ၀ွမ္းရွိ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာအမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာ ေနရာမ်ား။ 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန။  

ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံမႈ 

ဤအစီအစဥ္္အတြက္ေငြေၾကးပူးတြဲေထာက္ပံ့သူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏အေထြေထြအသံုးစရိတ္၊ 
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးတိုက္ေကၽြးေရးမဟာမိတ္အဖြဲ ့ (GAVI) ႏွင့္ 
ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၏ နည္းပညာအေထာက္အကူမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားတို႔ ျဖစ္သည္။ 
 

အသုံးစရိတ္ ေရ့ွေၿပးကာလ၏ ပထမ၆လအတြက္ခန္႔မွန္းကုန္က်ႏိုင္ေၿခမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀,၀၀၀ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

အက်ံဳးဝင္ 
သည့္လူဦးေရ 

ေရ့ွေၿပးစီမံခ်က္ အတြင္း အက်ံဳးဝင္ေသာအမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြက္ 
၁,၃၄၆ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတြင္းရွိအသက္ (၁၅) ႏွစ္မွ (၄၅) ႏွစ္ၾကား အမ်ိဳးသမီးဦးေရ၏ ၀.၀၁၅% 
ျဖစ္ပါသည္။ 

  

၈။ HIV / AIDS လူနာမ်ားအတြက္ အခမဲ့ေဆးဝါးအစီအစဥ္  
 
တရား၀င္ 
မူေဘာင္ 

HIV ႏွင့္ AIDS ေရာဂါတုိ႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းႏွင့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာအစီအစဥ္၂၀၁၁ - ၂၀၁၆ (NSP II)။xvii 
 

ဦးတည္ခ်က္ 
ထားေသာ 
အုပ္စု 

ဤအစီအစဥ္္သည္ခုခံအားက်ဆင္းမွဳေရာဂါကုထုံး (ARV) ခံယူသင့္ေသာ HIV / AIDS 
ေရာဂါခံစားေနရသူမ်ား အားရည္ရြယ္္သည္။  
 

အက်ိဳးခံစားခြင္႔ 
မ်ား 

အက်ိဳးခံစားခြင္႔မ်ားတြင္ ေဆးဝါး ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေပးမႈမ်ား ပါဝင္သည္။ 
ေဆးဝါးမ်ားတြင္ ခုခံအားက်ဆင္းမွဳေရာဂါကုေဆးမ်ား (ARVs)၊ခုခံအားက်ဆင္းခ်ိန္တြင္ 
၀င္ေရာက္လာတတ္ေသာေရာဂါမ်ားအား ကုသေပးၿခင္း ႏွင့္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ေဆးဝါးမ်ားပါ၀င္သည္။ ေဆးဝါးမ်ား ကိုလာေရာက္ထုတ္ယူခ်ိန္တြင္ 
က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈကုိပါ ပံုမွန္ ျပဳလုပ္ေပးသည္။ အခ်င္းခ်င္းၿပန္လွန္ကူညီေရး အဖြဲ ့မ်ား ႏွင့္ 
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ေဆြးေႏြးၿခင္းမ်ား၊ ရပ္ရြာအေၿခၿပဳ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား (CBOs) ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား 
(NGOs) မ်ား မွ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အစာအာဟာရဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ရိွသည္။ 
 

ေဆးကုသမႈ 
ခံယူႏိုင္ေသာ 
ေနရာမ်ားကို 
ေရြးခ်ယ္ျခင္း 

ႏုိင္ငံအ၀ွမ္းရွိ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာအမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာ ေဆးရံု၊ေဆးခန္းမ်ား။ 

ေငြေၾကးေပး 
ေဆာင္မႈ 
နည္းလမ္းမ်ား 

သတ္မွတ္ထားေသာ အုပ္စုမ်ားအတြက္ အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈ။ 
 
 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန။ 
 

ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံမႈ 

ဤအစီအမံကုိကမာၻ ့ရန္ပုံေငြအဖြဲ ့ႀကီးမွ ခုခံအားက်ဆင္းမွဳေရာဂါ (AIDS), အဆုတ္ေရာဂါႏွင့္ 
ငွက္ဖ်ားေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ထားၿပီးNGO ႏွင့္ CBO မ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ထားရွိသည္။ 
 

အသုံးစရိတ္ HIVႏွင္႔ဆက္ႏြယ္သည္႔လုပ္ေဆာင္မွႈမ်ားအတြက္၂၀၁၃ ခုနွစ္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ၄၅.၆သန္းရွိျပီး၊ HIV ဆိုင္ရာ ေစာင္႔ေရွာက္မွႈႏွင္႔ကုသမွႈ ပကတိကုန္က်စရိတ္မွာ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၂.၂သန္းျဖစ္သည္။(ကမၻာ႔ေအအိုင္ဒီအက္စ္ဆက္တိုက္တုံ႔ျပန္္မွႈအစီရင္ခံစာ၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားေအအိုင္ဒီအက္စ္တုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္၊ အစီရင္ခံကာလ - ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၂ မွ 
ဒီဇင္ဘာ၂၀၁၃) 
 

အက်ံဳးဝင္ 
သည့္ဦးေရ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ား ႏွင့္ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ ဲ ့အစည္းမ်ား တြင္ ကုသမွဳခံယူေနသည့္ မွတ္ပံုတင္ထားသူဦးေရ ၆၇,၀၀၀ ရွိၿပီး 
ခုခံအားက်ဆင္းမွဳေရာဂါကုထုံး ခံယူသင့္သည့္ လူဦးေရ၏ ၅၄% ကိ ုကိုယ္စားၿပဳသည္။ 

  

  
၉။ အစိုးရ၏ အခမဲ့အာဟာရဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ား၊ ပရိုတင္းအင္အားခ်ိဳ႕တဲ့ေရာဂါ (PEM)၊ 

အုိင္အိုဒင္းဓါတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ၿခင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား (IDD), ဗီတာမင္ေအ ခ်ိဳ႕တဲ့ၿခင္း (VAD), သံဓါတ္ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ 
ေသြးအားနည္းေရာဂါ (IDA) ႏွင့္ ဗီတာမင္ ဘီ၀မ္း ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ 
 
တရား၀င္ 
မူေဘာင္ 

စားနပ္ရိကၡာ ႏွင့္အာဟာရ ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေရး စီမံကိန္း။  

 
ဦးတည္ေသာ 
အုပ္စု 

ဤအစီအစဥ္ေအာက္တြင္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ 
ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ား အက်ံဳးဝင္သည္။ 
 
 

အက်ိဳးခံစားခြင္႔ 
မ်ား 

အက်ိဳးခံစားခြင္႔မ်ားတြင္မိခင္ႏွင့္ကေလးမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာဗီတာမင္မ်ား၊ သံဓါတ္ေဆးၿပားမ်ား၊ 
မီးမဖြားမွီႏွင့္ မီးဖြားၿပီးစကာလအတြက္ ဗီတာမင္ဘ၀ီမ္း ေဆးၿပားမ်ား၊ ဗီတာမင္ေအေဆးေတာင့္မ်ား၊ 
သန္ခ်ေဆးမ်ား ႏွင့္ အာဟာရ အစက္ခ်ေဆးမ်ား အစရွိသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။ 
 

ေဆးကုသမႈ 
ခံယူႏိုင္ေသာ 
ေနရာမ်ား 
 

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အမ်ားျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာ 

ေဆး႐ံုႏွင့္ေဆးခန္းမ်ား၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးေဆးေပးခန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရက်န္းမာေရးဌာန 
မ်ားတြင္ ဗီတာမင္မ်ားကုိ ထုတ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။ ယခုလက္ရွိတြင္မူ အာဟာရအစက္ခ်ေဆးမ်ားကုိ 
အခ်ိဳ႕ျမိဳ႕နယ္မ်ား၌သာ ရရိွႏုိင္ပါသည္။ 
 

တာဝန္ရိွေသာ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ရိွ အမ်ိဳးသားအာဟာရဗဟိုဌာန။ 
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အဖြဲ႔အစည္း  
ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံမႈ 

ဤအစီအစဥ္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အေထြေထြရန္ပုံေငြမွ က်ခံသံုးစြပဲါသည္။ 
 

အသုံးစရိတ္ (၂၀၁၃-၂၀၁၄) ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အမ်ိဳးသားအာဟာရဌာန၏ စုစုေပါင္းရသံုး ခန္႔မွန္းေျခမွာ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ(၅)သန္းနီးပါးခန့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ဌာနတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးၿမွင့္မွဳမ်ား ႏွင့္ 
သတိၿပဳမွဳ ၿမွင့္တင္ေရး အသံုးစရိတ္မ်ားပါ၀င္သည္။ 

အက်ံဳးဝင္ 
သည့္ဦးေရ 

ခိုင္မာေသာ အခ်က္အလက္ မရရိိွေသးပါ။ 

  

၁၀။တုိးခ်ဲ ့ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္း 
 
တရား၀င္ 
မူေဘာင္ 

ဤအစီအစဥ္ကုိဥပေဒအတြင္း ထည့္သြင္းေဖၚျပထားျခင္း မရိွေသးပါ။ 
 

ဦးတည္ေသာ 
အုပ္စု 

ဤအစီအစဥ္သည္ ေမြးကင္းစ ကေလးမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ရည္ရြယ္သည္။ 
(ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးအတြက္ ကာကြယ္ေဆးတစ္လံုး ထိုးႏွံၿခင္း) 
 

အက်ိဳးခံစားခြင္႔ 
မ်ား 

ေမြးကင္းစကေလး္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေဆးထုိးေပးေသာအက်ိဳး ခံစားခြင္႔အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ 
ယင္းတြင္ - 
(၁) အဆုတ္ေရာဂါ (တီဘီ)၊ 
(၂) ဆံုဆို႔နာ-ၾကက္ည-ွေမးခုိင္ေရာဂါ (DPT)၊ 
(၃) ေမးခုိင္ေရာဂါ၊  
(၄) အသည္းေရာင္အသား၀ါေရာဂါ ‘ဘီ’ ပုိး၊  
(၅) ဝက္သက္ေရာဂါ (၂ ႀကိမ္ထုိးရမည္) ၊  
(၆) အေၾကာေသေပ်ာ့ေခြေရာဂါ (ပိုလီယုိ)၊ 
(၇) HiB ဗိုင္းရပ္စ္ပုိးေၾကာင့္ၿဖစ္ေသာ ဦးေဏွာက္အေၿမွးေရာင္ေရာဂါ (DPT ႏွင့္ေပါင္းထိုးရန္) ၊  
(၈) HiB ဗိုင္းရပ္စ္ပုိးေၾကာင့္ ၿဖစ္ေသာ ဦးေဏွာက္အေၿမွးေရာင္ေရာဂါတုိ႔ ပါဝင္သည္။ 
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေမးခုိင္ေရာဂါ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေမးခုိင္ကာကြယ္ေဆးထုိးေပးသည္။  
 

ေဆးကုသမႈ 
ခံယူႏိုင္ေသာ 
ေနရာမ်ား 

ႏိုင္ငံတဝွမ္းရိွ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အမ်ားျပည္သူ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေသာ ေဆး႐ုံမ်ား၊ အခ်ိဳ႕ေသာကာကြယ္ေဆးမ်ား (ဥပမာ- 
အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီပိုးကာကြယ္ေဆး) သည္ တစ္ခါထိုးစာ ၿဖင့္ ထိုးႏွံေပးၿပီး ကေလးေဆးကုေဆာင္ 
ရွိသည့္ ေဆးရံုႀကီးမ်ားတြင္သာ ရရိွႏိုင္သည္။ 
 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန။ 
 
 

ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံမႈ 

ဤအစီအစဥ္ကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေပးသူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေထြေထြ ရုံေငြမွ်သာမက (GAVI) 
မဟာမိတ္အဖြဲ႔၊ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၊ UNICEF၊ ကုလသမဂၢအေျခစုိက္အဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ CSO မ်ားကလည္း 
နည္းပညာႏွင့္ေငြေၾကးမ်ား ေထာက္ပံ့လွ်က္ရွိပါသည္။ 

အသုံးစရိတ္ ခိုင္မာေသာ အခ်က္အလက္ မရရိွေသးပါ။ 

အက်ံဳးဝင္ 
သည့္လူဦးေရ 

တီဘီ၊ အသည္းေရာင္အသား၀ါေရာဂါ၊ ဝက္သက္ေရာဂါ၊ ေမးခုိင္ေရာဂါႏွင့္ 
ပိုလီယုိအေၾကာေသေပ်ာ့ေခြေရာဂါမ်ားအတြက္ ၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကာကြယ္ေဆးစုစုေပါင္း 
၁၃,၅၀၃,၂၁၅ ထိုးေပးခဲ့သည္။ ေမြးကင္းစကေလးအားလုံး၏ ၆၂% ကိုအထက္ေဖၚၿပပါကာကြယ္ေဆး (၅) 
မ်ိဳး ထုိးႏွံႏိုင္ခဲ့သည္။  
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၁၁။ အမ်ိဳးသားငွက္ဖ်ားေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ 
 
တရား၀င္ 
မူေဘာင္ 

ဤအစီအစဥ္ကုိဥပေဒအတြင္း ထည့္သြင္းေဖၚျပထားျခင္း မရိွေသးပါ။ 
 

ဦးတည္ေသာ 
အုပ္စု 

ငွက္ဖ်ားေရာဂါရိွသည္ဟု ရွာေဖြေတြ႔ရွိေသာသူမ်ားအား ရည္ရြယ္သည္။ 
 

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ဌက္ဖ်ားေရာဂါရိွသည္ဟု ရွာေဖြေတြ႔ရိွေသာသူမ်ားအား အာတီမီစီနင္း (Artemisinin) 
အေျခၿပဳေပါင္းစပ္ကုထုံး (ACT) ျဖင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကို ကုသေပးသည္။ 
 

ေဆးကုသမႈ 
ခံယူႏိုင္ေသာ 
ေနရာမ်ားကို 
ေရြးခ်ယ္ျခင္း 
 

ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး ေဆးခန္းမ်ား။ 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 
 

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန။ 
 

ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံမႈ 

ဤစီမံကိန္းအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေထြေထြအသံုးစရိတ္ႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားမွ တစ္ခ်ိဳ ့တစ္၀က္စီ 
က်ခံသံုးစြပဲါသည္။ 
 

အသုံးစရိတ္ ခိုင္မာေသာ အခ်က္အလက္ မရရိွေသးပါ။ 
 

အက်ံဳးဝင္ 
သည့္ဦးေရ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ လူနာ ၂၅၁,၂၇၃ ေယာက္ကုိ ိ ကုသမႈေပးခ့ဲၿပီးငွက္ဖ်ား ေရာဂါရိွသည္ 
အတည္ျပဳထားသူမ်ား၏  ၅၂%ႏွင့္ ႏုိင္င့ံံလူဦးေရ၏ ၀.၄၇% ကိ ုကိုယ္စားၿပဳသည္။ 

အလ်င္အၿမန္ေရာဂါရွာေဖြၿခင္းမ်ား (RDT) ၿဖင့္ လူေပါင္း ၇၄၉,၃၅၈ ေယာက္ကုိ ငွက္ဖ်ားရွိ/မရိွ 
စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၁၂၄,၁၉၈ ေယာက္ကိုမူ အႏုၾကည့္မွန္ဘီလူး(အခ်ိဳ႕ထပ္ေနေသာ 
ကိစၥရွိေကာင္းရွိႏိုင္) ျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စမ္းသပ္ခဲ့သည္။ ယင္းစမ္းသပ္မႈခံယူခဲ့သည့္ အေရအတြက္မွာ 
ႏုိင္ငံ့လူဦးေရ၏ ၁.၆၄% ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၁၂။ အမ်ိဳးသားတီဘီေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ 
 
ဥပေဒ 
မူေဘာင္ 

ဤအစီအစဥ္ကုိဥပေဒအတြင္း ထည့္သြင္းေဖၚျပထားျခင္း မရိွေသးပါ။ 
 

ဦးတည္ေသာအုပ္စု အဆုတ္(တီဘီ)ေရာဂါရိွသူမ်ားအားလံုးအက်ံဳးဝင္သည္။ 

အက်ိဳးခံစားခြင္႔ 
မ်ား 

အက်ိဳးခံစားခြင္႔မ်ားတြင္ အဆုတ္ေရာဂါရိွသူမ်ားကို လုိအပ္ေသာ တီဘီေဆးမ်ားျဖင့္ ကုသေပးျခင္း 
တိ ု ့ပါဝင္သည္။ 
 

ေဆးကုသမႈ 
ခံယူႏိုင္ေသာ 
ေနရာမ်ား 

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ေပးေသာေနရာမ်ား။ အမ်ိဳးသားတီဘီေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ 
ခုတုိ႔၌ တီဘီေရာဂါဌာနမ်ားဖြင့္လွစ္ထားၿပီး တုိင္းႏွင့္ျမိဳ႕နယ ္အဆင့္မ်ားတြင္ တီဘီေရာဂါအဖြဲ႔ ၁၀၁ ဖြဲ႔ျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။  
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တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန။ 
 

ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံမႈ 

ဤစီမံခ်က္ကို ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ေဆးဝါးကုသေပးမႈအဖြဲ႔ (GDF)၊ ကမာၻ႔ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ႀကီး (Global 
Fund) ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ အလွဴရွင္မ်ားက ကူညီေထာက္ပံ့ပါသည္။ 
 

အသုံးစရိတ္ ခိုင္မာေသာ အခ်က္အလက္ မရရိိွေသးပါ။ 
 

အက်ံဳးဝင္သည့္ 
လူဦးေရ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းပံုစံမ်ိဳးစံုၿဖင့္ အဆုတ္ေရာဂါခံစားေနရသူေပါင္း ၁၄၃,၁၆၄ ေယာက္သည္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ ရရိွခဲ့ၿပီး အဆုတ္ေရာဂါခံစားေနရသူမ်ားေပါင္း၏ ၇၇% ရွိကာ ႏိုင္ငံ့လူဦးေရ၏ 
၀.၂၇% ရွိသည္။  

 

ဇယား (၁၁) - က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရိွ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ 

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဆး႐ုံမ်ားစုစုေပါင္းအေရအတြက္ ၉၂၁ 
အေျခခံႏွင့္ဒုတိအဆင့္က်န္းမာေရးွဌာနမ်ား အေရအတြက္ ၈၇ 
မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနမ်ား အေရအတြက္ ၃၄၈ 
ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမ်ား အေရအတြက္ ၁,၅၆၅ 
က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း စုစုေပါင္း အေရအတြက္ ၉၂,၄၈၁ (ယင္းတြင္ ဆရာဝန္ ၂၈,၀၇၇ေယာက္ ႏွင့္ 

ဝမ္းဆြဲဆရာမ ၂၀,၀၄၄ေယာက္ တိ ု ့ပါဝင္သည္။) 

လူဦးေရ ၁၀,၀၀၀လွ်င္က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္း ၁၄.၉ 
ေယာက္ႏႈန္း။  

 
လူဦးေရႏွင့္ ေဆး႐ုံကုတင္အခ်ိဳးအစား ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ လူ ၁၀,၀၀၀ လွ်င္ 

ေဆး႐ံုကုတင္ ၆.၆ ခုႏႈန္း။  
 

  
ဇယား (၁၂) - က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ လႊမ္းၿခံဳမွဳမ်ားအား ၿပန္လည္ၿခံဳငုံတင္ၿပၿခင္း 

အစီအမံ အက်ံဳး၀င္သူမ်ား 

လူမႈဖူလံုေရးဆုိင္ရာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စီမံခ်က္ 

 

လူမႈဖူလံုေရး အစီအမံမ်ားသည္ႏုိင္င့ံလူဦးေရ၏ 
၁%သာလႊမ္းၿခံဳထားသည္။  

မိခင္ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရး ေဘာက္ခ်ာစနစ္ စီမံခ်က္ အသက္(၁၅)ႏွစ္မွ(၄၅)ႏွစ္အတြင္းရွိအမ်ိဳးသမီးဦးေရ၏ 
၀.၀၁၅%      အက်ံဳးဝင္သည္။  

 

HIV/AIDS လူနာမ်ားအတြက္ အခမဲ့ေဆး၀ါးအစီအစဥ္  ဦးတည္ထားေသာအုပ္စု၏ ၅၁%၊ 
ႏုိင္ငံ့လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ ၀.၁၄% အက်ံဳးဝင္သည္။  

 

အစိုးရ၏ အခမဲ့အာဟာရဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား အက်ိဳးခံစားခြင္႔ရရိွသူဦးေရ အတိအက် မသိရွိေသးပါ။ 

 

တုိးခ်ဲ႕ကာကြယ္ေဆးထုိးအစီအစဥ္ ေမြးကင္းစ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ၆၂% သည္ 
ကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးၿပီးျဖစ္၏။ 
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အစိုးရ ၏ ငွက္ဖ်ားေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္  ႏုိင္ငံ့လူဦးေရ၏ (၀.၄၇%) အား ငွက္ဖ်ား 
ေရာဂါကုသမႈေပးၿပီး ႏိုင္ငံ့လူဦးေရ၏ ၁.၆၄% ကုိ 
ငွက္ဖ်ားေရာဂါရိွ/မရိွ စမ္းသပ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

တီဘီေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္တီဘီေရာဂါရိွသူမ်ား၏၇၇% ကုိ 
ေစာင့္ေရွာက္ကူညီမႈေပးခဲ့ၿပီး ယင္းမွာ     ႏုိင္ငံ့လူဦးေရ၏ 
၀.၇၂% ျဖစ္ပါသည္။  

ေအာက္ေဖၚျပပါ အစီအစဥ္္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရသူဦးေရ ဆိုင္ရာခုိင္မာေသာ အခ်က္အလက္ မရရိွေသးပါ။ 

- ၅ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ားကို အခမဲ့ေစာင့္ေရွာက္မႈ  

- ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ အခမဲ့ မီးဖြားခြင့္ 

- အခမဲ့အေရးေပၚခြစဲိတ္္ၿခင္း 

- (ေဆး႐ုံ) ေဆးပေဒသာရန္ပံုေငြ 

- ေဆး႐ံု ကုန္က်စရိတ္ဆုိင္ရာရန္ပံုေငြ 

 
ဇယား (၁၃) -  က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အညႊန္းမ်ား၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္(19) 

အညႊန္း ရာခိုင္ႏႈန္း (%)  

စုစုေပါင္းက်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္၊ ၂၀၁၂ 

(GDP % အရ)  

၁.၈၇၉ 

 

က်န္းမာေရး အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ ၏ အေထြေထြအသံုးစရိတ္၊ 
၂၀၁၃ (အစိုးရစုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္၏ % အရ) 

 

၃.၁၄ 

(၂၀၁၂ တြင္ ၁.၀၅) 

က်န္းမာေရး အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏အေထြေထြ အသံုးစရိတ္၊ 
၂၀၁၂ (စုစုေပါင္း က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္၏ % အရ) 

၂၃.၉ 

လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
ကုိယ္တိုင္စုိက္ထုတ္သုံးစြစဲရိတ ္ (ပုဂၢလိက 
က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္၏ % အရ), ၂၀၁၂ 

၉၃.၇၂ 

လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
ကုိယ္တိုင္စုိက္ထုတ္သုံးစြစဲရိတ္၊၂၀၀၉-၁၀ 

လူတစ္ဦးလွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ 

(IHLCS ၂၀၀၉-
၂၀၁၀၊အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင္႔ဖြ႔ံျဖဳိးတုိးတက္မွႈ 
၀န္ႀကိီးဌာန) 

 
 

 

မူဝါဒဆိုင္ရာလစ္ဟာခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား 
 
မူ၀ါဒ လစ္ဟာခ်က္မ်ား 
တရား၀င္ 
မူေဘာင္ 

၂၀၀၈၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(အပိုဒ္ ၂၂၊၂၈ ႏွင့္ ၃၆၇)၊ ၁၉၇၂ 
အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဥပေဒတုိ ့တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ 
က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအား ၿပ႒ာန္းထားသည္။ ၂၀၁၂ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ တြင္ အစိုးရႏွင့္ 
ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားတြင္ တရားဝင္အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း ခံရေသာအလုပ္သမားမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
လူမႈဖူလံုေရးဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစီမံခ်က္ ကို္ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည္။ 
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ဤေယဘုယ်မူေဘာင္တြင္ ဥပေဒအရ တရား၀င္ခံစားခြင့္ရိွမည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေသးစိတ္ (ႏိုင္ငံ့လူဦးေရအနက္ မည္သူတုိ႔ကမည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကို 
ရရိွခံစားခြင့္ရွိၿပီး၊ မည္သူတုိ႔ကထိုဝန္ေဆာင္မႈ (က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ) မ်ိဳး ကုိေပးႏုိင္ၿပီး 
ထည့္၀င္ေၾကးမ်ား ေပးသြင္းရန္ရွိခဲ့ေသာ္ မည္သို႔ေပးသြင္းရမည္ စသည္ၿဖင့္) ေဖာ္ၿပထားၿခင္းမရိွေသးပါ။ 
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အစီအစဥ္္မ်ားမွာ ျပန္႔က်ဲေနၿပီး၊ အားလုံးကုိျခံဳၾကည့္ေသာ္ 
မိခင္ႏွင့္ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ အေပၚ အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို 
ေတြ႔ရသည္။ 
 

ဦးတည္ေသာအုပ္စု
မ်ား 

လူမႈဖူလံုေရးဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳစီမံကိန္း တြင္ အလုပ္သမား ၅ ဦးႏွင့္အထက္ရွိေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားတြင္ တရားဝင္ လုပ္ကုိင္လ်က္္ရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားသာ အက်ံဳးဝင္ၿပီး မီွခိုသူမ်ားမွာ 
အက်ံဳးမဝင္ပါ။ 
စစ္မွဳထမ္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ ့၏ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳေပးေသာ ေနရာအားလုံး၌ အခမဲ့ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာ ခံစားခြင့္မ်ား ရရွိသည္။ 
က်န္ရွိေသာ အၿခားျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရရာေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ခံစားခြင့္မ်ားမရွိေသးပါ။ 
 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေပးအပ္ၿခင္း 
 

စီမံခ်က္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ (သို႔) အက်ိဳးရရွိႏိုင္မႈမ်ား အတြက္ 
ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရိွ ေဆးရုံမ်ား၊ေဆးခန္မ်ားတြင္ 
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဖြင့္လွစ္ထားေသာက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ေနရာမ်ား၌ 
ရရိွခံစားႏိုင္ပါသည္။  
ေလာေလာဆယ္တြင္ လူမႈဖူလံုေရး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
လူမႈဖူလံုေရး အဖြဲ႔ေဆးခန္းမ်ား (သို႔) က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ား၌ 
ထပ္ဆင့္ေဆးကုသမႈကုိ ခံယူႏုိင္ပါသည္။ 
ပုဂၢလိကေဆး႐ံု၊ ေဆးကုသခန္းမ်ား၌ ကုသခံယူႏုိင္ခြင့္ကုိ ရွင္းလင္းစြာေဖၚျပႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ 
 

ေငြေၾကးစနစ္မ်ား စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ရံပုံေငြမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 
ျပင္ပအရင္းအျမစ္မ်ားကို မီွခိုေနရပါသည္။ ယင္းမွာေဆး႐ုံရံပံုေငြမ်ားမွရရိွေသာ အတုိး ႏႈန္းမ်ား (သို႔) 
အလွဴရွင္တုိ႔၏ စရိတ္မွ်ေဝေပးမႈ ထည့္ဝင္ေၾကးမ်ား၊ ရံဖန္ရံခါတြင္ ေငြေၾကးလုိအပ္ေသာအခါမ်ား၌ 
ရွိၿပီးသားေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထား ႏိုင္စြမ္းငွာ မတတ္ႏုိင္ပါ။  
 

လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား 
မညီမွ်ေသာ 
အခြင့္အလမ္း 
မ်ား 

အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိက က႑မ်ားႏွင့္ ပထဝီအေနအထားအရ တည္ရွိမႈမ်ားကိုလိုက္၍ အရည္အေသြး 
ျပည့္မွီေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ မညီမွ်မႈ အခ်ိဳ႕ရွိပါသည္။  
ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးတစ္လႊားတြင္ က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ 
ပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ေဝေပးေရး ညီမွ်မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔ကုိျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အခြင့္ အလမ္းမ်ားကို 
ထိခုိက္ေစႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေသာေဒသ မ်ား၌ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ 
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မရရိွႏိုင္ပါ။ 
 

သတင္းအခ်က္ 
အလက္ဆိုင္ 
ရာကိစၥမ်ား 

စီမံခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔အတြက္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈရွိေစရန္ကိစၥမ်ား အကန္႔အသတ္ ႏွင့္ရွိေန၏။ 
အလားအလာရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္၊ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ နားလည္သေဘာေပါက္မႈရွိေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တိက် ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိရန္ စာရင္းဇယားအရ 
သက္ေသခံခ်က္ျပည့္စုံမႈ မရွိျခင္းမ်ား လတ္တေလာတြင္ ရွိေနပါသည္။ 
 

တတ္ႏိုင္ေျခ အခ်ိဳ႕စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးခံစားႏိုင္မည့္သူမ်ားက ႀကိဳတင္၍ေငြေပးထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
ေငြႀကိဳတင္ေပးထားႏုိင္ျခင္းမရိွေသာ ကိစၥအတြက္ေၾကာင့္ ကုသမႈခံယ ူ ႏုိင္စြမ္းမရွိေသာအျဖစ္ကို 
ေရြးခ်ယ္လိုက္ရသည့္အေျခအေနမ်ားကို ေပၚေပါက္လာေစ ႏိုင္ပါသည္။ 
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ေစာင့္ၾကည့္စစ္ 
ေဆးျခင္းႏွင့္ 
အကဲျဖတ္ျခင္း 

စီမံခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူအေရအတြက္ကုိ 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးအကျဲဖတ္ႏုိင္မႈ မရွိေသးပါ။ 

အားေကာင္း 
လာေစျခင္း 

လူမႈဖူလံုေရး ေဆးကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္တြင္ တရားဝင္ကုမၸဏီအားလုံးက 
ယင္းတို႔အလုပ္သမားမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိပါ။ မွတပ္ံုတင္သူမ်ားက လည္း 
ရွိသည့္ဦးေရထက္ေလွ်ာ့၍ ျပဳလုပ္ထားၾကသည္။ 

 
ေကာက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
 
>>အဓိကေကာက္ခ်က္မွာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ လူမွဳဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအေၿခခံရပုိင္ခြင့္မ်ား မရရိွေသးပါ ဟူ၍ၿဖစ္သည္။ 
 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သကၠရာဇ္ ၂၀၃၀ တြင္ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
လႊမ္းျခံဳသက္ေရာက္ႏုိင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ သိ ့ုေသာ္လည္း အဆုိပါရည္မွန္းခ်က္ကို ရရွိႏိုင္ေစရန္လုိအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေနပါေသးသည္။  
 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွ ထြက္ေပၚလာေသာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေအာက္ေဖၚျပပါဇယား၌ 
အက်ဥ္းခ်ံဳးေဖၚျပထားပါသည္။ (*) ခေရပြင့္အမွတ္အသား ျပထားေသာ အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားမွာ လူမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အသစ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ (သို႔) လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တိုးခ်ဲ ့ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ဤ အသစ္ေဆာင္ရြက္မည့္ 
ထပ္တိုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (သို႔) တုိးခ်ဲ႕မည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ILO ၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ 
တြက္ခ်က္ရာ၌ အသံုးၿပဳေသာ (RAP protocol) ကိ ု အသံုးျပဳ၍ တြက္ခ်က္ထားသည္။ () ႀတိဂံအမွတ္အသား ျပထားေသာ 
အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားမွာ အတြင္းက်က်ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ၿဖစ္ႏိုင္စြမ္းေလ့လာမွဳမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနေသးသည့္ 
အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ 
 
ဇယား (၁၄) - က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးၿခင္းမွေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ ဦးစားေပးအဆင့္မ်ားအရ အစဥ္လိုက္စီထားၿပီး 
အမ်ိဳးအစားအေပၚမူတည္၍ခြၿဲခားသတ္မွတ္ထားသည္။ 
 

စဥ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
 
အမ်ဳိးအစား (၁) –SPF ဆုိင္ရာ ထပ္တုိးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (သ့ုိ) တုိးခ်ဲ့မည့္လုပ္ငန္းမ်ား 

* H3: အမ်ားျပည္သူမ်ားအား  က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ လြန္စြာႀကီးၿမွင့္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား) 
မွအကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေရး ကို ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားကုိေဖာ္ေဆာင္ရပါမည္  

- ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမွဳရွိသည့္ ခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ အက်ံဳး၀င္မည့္လူဦးေရတုိ႔ ကိုသတ္မွတ္ရန္၊ 
- လက္လွမ္းမွီမွဳ မွ်တစြာမရရိွၿခင္း စသည့္ကိစၥရပ္မ်ား ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏုိင္မည့္သူ(က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳအေဆာက္အဦ၊၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားေပးေနသည့္ 
၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ဖက္စပ္လုပ္ေဆာင္မွဳ)၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏အရည္အေသြးျပည့္မီမႈကိုေသခ်ာေစရန္၊ 

- ၀န္ေဆာင္မွဳရယူသုံးစြဲသူ-၀န္ေဆာင္မွဳေပးသူဆုိင္ရာ မူေဘာင္တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ 
- ေငြေၾကးပ့ံပိုးေရး အစီအစဥ္တစ္ရပ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေငြေၾကးဆုိင္ရာအကာအကြယ္္မည္မွ် ေပးမည္ကု ိ

သတ္မွတရ္န္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဦးတည္ခ်က္ ဆင္းရဲသားမ်ားကိုသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္ကိစၥရပ္မ်ား၌ အစီရင္ခံ စာအရ 
သိရသည္မွာ ယင္း ဆင္းရဲသားဆိုသည္ကုိ မည္သို႔သတ္မွတ္မည္နည္း ဟူေသာ အခ်က္သည္ 
အခက္အခဲစိိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနပါသည္။  
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လက္ရွိေဆာင္ရြက္ရန္လ်ာထားသည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားအေပၚအေၿခခံၿပီး၊ သက္ေရာက္မွဳဆိုင္ရာ 

ဆန္းစစ္ၿခင္းႏွင့္ ယင္း အစီအမံမ်ားကုိ ေငြေၾကးအရ ပံ့ပုိးႏိုင္ၿခင္းရွိမရွိ စမ္းစစ္ကာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေရး လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မွဳေအာက္တြင္္ မည္သုိ ့ေပါင္းစပ္ႏိုင္မည္ ကိုသတ္မွတ္ရမည္။ 
အထူးဂ႐ုၿပဳေဆာင္ရြက္သင့္သည္မွာ ထပ္ေနေသာအစီအစဥ္မ်ားကိုဖယ္ရွားရန္၊ ပထဝီအေနအထားအရ 
သာတူညီမွ်မႈရွိေစေရးႏွင့္ အခ်ိဳ ့အစီအစဥ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ (ဥပမာ - မိခင္ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရး 
ဆိုင္ရာစီမံကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး)။ 
 

 H7: မွတပ္ံုတင္ရန္ ႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ ရန္လြယ္ကူသည့္ ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
လူမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ရမည္။  
 

အမ်ဳိးအစား (၂) - ဖြ ့ဲစည္းပုံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿခင္းမ်ား 

* H1: ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ လႊမ္းၿခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းစဥ္ႏွင့္အညီ 
က်န္းမာေရးအေဆာက္အအုံမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစၿခင္း၊ က်န္းမာေရးစနစ္ ခိုင္မာေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းၿဖင့္ 

၀န္ေဆာင္မွဳေပးသည့္ ဘက္မွအဆင္သင့္ျဖစ္မွဳကို ေသခ်ာေစရန္၊ 

- က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လူ ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကို အားျဖည့္ေပးၿပီး ယင္းတုိ႔အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ 

ေနရာမ်ားအေပၚ ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (အေျခခံႏွင့္ အလယ္ဆင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား အၾကား)။ 

- ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားကို ရရိွႏိုင္မွဳကို ေသခ်ာေစရန္ ႏွင့္ အညီအမွ်ျဖန္႔ေဝႏိုင္ရန္ 

ဝယ္ယူျဖည့္တင္းေရးစနစ္ကုိ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ 

- (က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဆး႐ံု ေဆးခန္းမ်ား၊ လူမႈဖူလံ ု ေရးအဖြဲ႔ ႏွင့္ အၿခား၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၏ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳေပးေသာေနရာမ်ားတြင္) ဘက္စံုပါ၀င္ကာ က်ယ္ၿပန္ ့သည့္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ေပးႏုိင္ေရး 

အတြက၊္ ရည္ရြယ္သည့္က႑အလုိက ္မူဝါဒမ်ားႏွင့္အစီအစဥ္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္။ 

- မရိွမၿဖစ္လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရး ခံစားခြင့္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္။ 

- ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမ်ားကို ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္။ 

ၿမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရမွ ၀န္ေဆာင္မွဳေပးသူမ်ား အား တစုတည္းရွိ္ေစလိုလွ်င္၊ ပုဂၢလိက က႑ အား 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမွဳမ်ား တိုးၿမွင့္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။ 
 

 H2: ၀န္ေဆာင္မွဳေပးသူ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳရယူသံုးစြသဲူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညိွႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး၊ 
ၿမန္မာ့လူဦးေရအားလုံးအေပၚ တဆင့္ခ်င္းတိုးခ်ဲ ့မည့္ လႊမ္းၿခံဳမွဳမ်ား အတြက္ ေငြေၾကးစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ 
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဘ႑ာေရးမဟာဗ်ဴဟာ တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။ 

 
 H5: ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္၊ 

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ သခၤန္းစာမ်ား ကိ ု ေလ့လာ၍၊ 
ဘ႑ာေရးအရေရရွည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ လူတုိင္းအတြက္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အကာအကြယ္ေပးမႈစနစ္တစ္ခုကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေပးရန္။ 
 

အမ်ိုးအစား (၃) - ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
 
 H4: အၾကံျပဳခ်က္ H3 တြင္ ေဖာ္ၿပထားသည့္ အလားတူကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ လႊမ္းၿခံဳမွဳမ်ားတြင္ မိသားစုဝင္မ်ားပါ 

အက်ံဳး ဝင္လာႏုိင္ေစရန္၊ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ ILO သေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္ ၁၀၂) ႏွင့္အညီ 
လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စီမံကိန္း ၏ ပံုစံကုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္။ 
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 H6: က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ အၿခား (အမ်ားၿပည္သူဆိုင္ရာ) ၀န္ေဆာင္မွဳေပးသူမ်ား မွ 
ကုန္က်စရိတ္ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာမွဳၿပဳလုပ္ထားသည့္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာေဆးဝါးစာရင္း တစ္ခုတည္းကိ ု သာ 
အသံုးၿပဳရန္။ 
 

 H8: (HIV/AIDS ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာအရ) လက္ရွိလိင္က်န္းမာေရးႏွင့္ မ်ိဳးပြားမႈက်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား 
အားပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာအသံုးၿပဳရမည္။ ထုိ႔ျပင္ (ေက်ာင္းမ်ား တြင္ လိင္က်န္းမာေရးပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား၊ 
အဓမၼျပဳက်င့္မႈဆုိင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မွဳ ရိွသည့္ လိင္ျဖင့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမွဳျပဳသူမ်ားအား 
မွတ္ပံုတင္ၿခင္း ႏွင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးျခင္း အစရွိသည့္္) က်ား-မ ဆိုင္ရာ သီးသန္ ့ကိစၥရပ္မ်ား ကုိ 
အေလးထားလုပ္ေဆာင္ရမည္။xviii 
 

 H9:အျခားလိုအပ္ေသာ အဆင့္အတန္းခြျဲခားႏိွမ္ခ်မႈဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး HIV/AIDS ဆိုင္ရာ  
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ ရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ 
ထိ ု ့အၿပင္ ထိေရာက္ၿပီး ေငြေၾကးအရတတ္ႏိုင္သည့္ ခုခံအားက်ဆင္းမွဳေရာဂါေဆး၀ါးမ်ား ရရိွႏိုင္ရန္ ႏွင့္ 
ပံုမွန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။xix 
 

 H10: ဦးတည္ရည္ရြယ္ထားသူမ်ားမွ လက္ရွိအစီအစဥ္္မ်ားႏွင့္ခံစားခြင့္မ်ားအား ပိုမို နားလည္သေဘာေပါက ္

လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ ခံစားခြင့္ရရိွသူမ်ားအေနၿဖင့္ အစီအစဥ္မ်ားမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား 
ရယူႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။ 

 

 (ခ) ကေလးသူငယ္မ်ား 

“ကေလးသူငယ္မ်ားအားလံုးသည္ အာဟာရ၊ ပညာေရး၊ ေစာင့္ေရွာက္မွဳႏွင့္ အၿခားလိုအပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကို 
ရရိွႏုိင္ရန္အတြက္ အနိမ့္ဆုံးအေနၿဖင့္ အေၿခခံ၀င္ေငြလံုၿခဳံမွဳ ရရိွေစရမည္။” 
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လက္ရိွ ေဆာင္ရြက္ေနမွဳမ်ား 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအားဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီမံခ်က္အမ်ားအျပား ရိွေနပါသည္။ 
 
မတက္မေနရ မူလတန္းပညာေရး္ို အျပား  
 
တရား၀င္ 
မူေဘာင္ 

ဤအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒတြင္ထည့္သြင္းေဖၚျပထားျခင္းမရွိပါ။ အေျခခံပညာေရးဥပေဒကို 
ေရးဆြဲေနဆျဲဖစ္သည္။xx 

ဦးတည္ေသာ 
အုပ္စု 

မူလတန္း ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး။ 
 

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား
ႏွင့္ ေပးအပ္မွဳ 

မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ အပ္ႏံွေသာ ကေလးအားလုံးအတြက္ တစ္ေယာက္လွ်င္ ေငြက်ပ္ (၁,၀၀၀ိ/-
)ႏႈန္းျဖင့္မိဘမ်ားအားေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ ထုိ႔အျပင္မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားကို 
အခမဲ့သင္႐ုိးစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ဗလာစာအုပ္ ၆ အုပ္စီ ေထာက္ပ့ံပါသည္။ 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန။ 
 

 

ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံမႈ 

 

ဤစီမံခ်က္ကိို ႏုိင္ငံေတာ္အေထြေထြရံပံုေငြမွ က်ခံသံုးစြပဲါသည္။ 
 

 

အသုံးစရိတ္ 
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြမွာ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း (၁၄,၉၄၅.၀၀) / 
အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၅,၄၀၇,၂၁၆) ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း (ဖတ္စာ) 
စာအုပ္မ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း (၃,၅၇၁.၅၂၂) / အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃,၆၈၁,၉၈၁)၊ 
ဗလာစာအုပ္မ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း (၅,၅၉၆.၇၄) / အေမရိ ကန္ေဒၚလာ (၅,၇၆၉,၈၃၅) ၿဖစ္ၿပီး 
ေငြသားေထာက္ပ့ံေငြမွာ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း (၅,၅၉၆.၇၄) / အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅,၇၆၉,၈၃၅) 
ျဖစ္ပါသည္။ 
မွတ္ခ်က္။ ဤအစီအစဥ္္သည္္ မိသားစုမ်ား၏ ေက်ာင္းစရိတ္မ်ားကို ေလ်ာ့က်ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 
က်ယ္ၿပန့္ေသာအစီအစဥ္္မ်ား၏ တစိတ္တပုိင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ အထူးအားျဖင့္ ဤအစီအစဥ္ကို 
ေက်ာင္းမ်ားၿပဳၿပင္မြမ္းမံရန္ ႏွင့္ ေက်ာင္းအတြက္လုိအပ္ေသာ အသံုးအေဆာင္မ်ား၀ယ္ယူရန္ 
ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးသည့္ ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ အသစ္ၿဖင့္ တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ေသာေၾကာင့္ 
ရပ္ရြာလူထု (သို႔) မိဘမ်ား ထံမွ ေငြေၾကးေကာက္ခံရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေပ။ 

အက်ံဳးဝင္ 
သည့္ဦးေရ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ မူလတန္းေက်ာင္းသား ၅.၂ သန္းသည္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိခ့ဲသည္။ 
ယင္းမွာ မူလတန္းေက်ာင္းသားအားလုံးၿဖစ္သည္။ မူလတန္းေက်ာင္းအပ္ႏွံႏွဳန္းမွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ 
၈၄.၇% ၿဖစ္သည္။ 

 
 
အစိုးရေက်ာင္း ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ား အစီအစဥ္ 
 
ဥပေဒ 
မူေဘာင္ 

ဤအစီအစဥ္ကုိ ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေဖၚျပထားျခင္း မရိွေပ။ အေျခခံပညာေရး ဥပေဒကို 
ေရးဆြဲေနဆျဲဖစ္သည္။ 
 

ဦးတည္ေသာ 
အုပ္စုႏွင့္ခံစား 
ခြင့္ရိွရန္သတ္မွတ္ခ
်က္ 

ဤအစီအစဥ္တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း ႏွင့္ အထက္တန္း 
ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ဦးတည္ၿပီး၊ အထူးသၿဖင့္ မိဘမဲ ့ ကေလးမ်ားႏွင့္ မိဘတစ္ဦးတည္းက 
ဦးေဆာင္ေနရေသာ အိမ္ေထာင္စုမွ ကေလးမ်ား ကိုဦးစားေပးသည္။ 
 

အက်ိဳး 
ခံစားခြင္႔မ်ား 

သတ္မွတ္ခ်က္ၿဖင့္ေပးအပ္ေငြမွာ လစဥ္ မူလတန္း ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေငြ 
(၅,၀၀၀) က်ပ္၊ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အတြက္ (၆,၀၀၀) က်ပ္ႏွင့္ အထက္တန္း 
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ အတြက္ (၈,၀၀၀) က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားၿဖစ္သည့္ေက်ာင္းတက္မွန္ျခင္း၊ အက်င့္ စာရိတ ၱေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ စာေမးပြအဲားလုံးကို 
ေအာင္ျမင္ျခင္း စသည္တိ ု ့အေပၚ မူတည္၍ ေပးအပ္ပါသည္။ 
 

ေထာက္ပ့ံ 
ေပးအပ္မႈ 

ဤအစီအစဥ္ကုိ လစဥ္စီမံခန္ ့ခြ ဲၿပီး (တစ္ႏွစ္လွ်င္၁၀လ) ေက်ာင္းမ်ားမွ ေထာက္ပ့ံေၾကး ထုတ္ေပးပါသည္။ 
 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန။ 
 

ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံမႈ 

ဤအစီအစဥ္အတြက္ အစိုးရ၏ အေထြေထြရံပံုေငြမွ က်ခံသံုးစြပဲါသည္။ 
 

အသုံးစရိတ္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္မွာ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း (၆၅၁.၃၀) / 
အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆၇၁,၄၄၃) ျဖစ္ပါသည္။ 
 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူ
မ်ား 
အေရအတြက္ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသည့္ေက်ာင္းသားအေရအတြက္မွာ ၁၁,၀၂၂ 
ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမွာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသား အေရအတြက္၏ 
(၀.၁၃%) ၊ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ်ားအားလုံး၏ (၀.၁၁%) ျဖစ္ပါသည္။ (26) 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၈) ျမိဳ႕နယ္၌ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္မႈအစီအစဥ္ ကို 
စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး မူလတန္းေက်ာင္းသား ၈,၄၈၁ ေယာက္၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းသား 
၂၂,၄၁၄ ေယာက္ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသား၅,၉၃၇ ေယာက္၊ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား ၃၆,၈၃၂ 
ေယာက္တုိ႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရိွသူ အေရအတြက္သည္ 
လာမည့္၄ႏွစ္အတြင္း (၁၈၄,၀၀၀) ေယာက္ အထိ တၿဖည္းၿဖည္းခ်င္း တုိးတက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤအစီအစဥ္အတြက္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း (၂,၈၁၀.၈၇) / 
အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂,၈၉၇,၈၀၄) သံုးစြမဲည္ၿဖစ္ၿပီး ေနာင္လာမည့္ ၃ ႏွစ္အတြင္း တၿဖည္းၿဖည္း 
တိုးၿမွင့္သံုးစြဲ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ဤအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ၿမိဳ ့နယ္ေပါင္း ၄၀ အထိ 
အက်ံဳး၀င္လႊမ္းၿခံဳေစမည္ ၿဖစ္သည္။ 

 
အခမဲ့မူႀကိဳေက်ာင္းႏွင့္ ေန႔ကေလးထိန္းဌာနမ်ား 
 
တရား၀င္ 
မူေဘာင္ 

ငယ္ႏုေသာအရြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈဆုိင္ရာဥပေဒကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၆ 
ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ၿပန္ခဲ့ပါသည္။ ဤဥပေဒႏွင့္ တဲြဖက္ေဆာင္ရြက္မည့္ နည္းဥပေဒ မ်ားကို 
လတ္တေလာတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကနဦးကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈဆုိင္ရာ ျမန္မာ့မူဝါဒကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။  
 

ဝန္ေဆာင္မႈ ကနဦးကေလးသူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈဌာန (၃၄) ခုႏွင့္ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္း (၄၁) ခုတြင္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအား အစားအေသာက္အပါအ၀င္ အခမဲ ့ေန ့ကေလးထိန္းေပးၿခင္း။ 
 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန။ 

ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံမႈ 

ဤအစီအမံအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အေထြေထြရံပံုေငြမွ က်ခံသံုးစြပဲါသည္။ 
 

အသုံးစရိတ္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ စုစုေပါင္း ကုန္က်ေငြမွာ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၇၉ / အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၁၀၀,၀၀၀ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

အက်ံဳးဝင္ 
သည့္ဦးေရ 
 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ အတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူ ကေလးေပါင္း ၁၀၉၁၇ေယာက္။ 

 



59 

 

မိဘမဲ့ကေလးမ်ားအတြက္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာ အသင္းအဖြ ့ဲမ်ား 
 
တရား၀င္ 
မူေဘာင္ 

ဤအစီအစဥ္အတြက္ ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေဖၚျပထားျခင္း မရိွေသးပါ။ 
 

ဝန္ေဆာင္မႈ ေမြးကင္းစမွ ၅ ႏွစ္ထ ိ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားကို ၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေဂဟာ ၆ ခု ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈမ်ားကို ယံုၾကည္မႈအေျခၿပဳအဖြဲ ့မ်ား ႏွင့္ 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔မ်ားက လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ 
 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန။ 
 

ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံမႈ 

ဤစီမံခ်က္ကို ႏုိင္ငံေတာ္အေထြေထြရံပံုေငြမွ ေထာက္ပံ့ပါသည္။ 
 

အသုံးစရိတ္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြက ္ စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြမွာ ေငြက်ပ္ (၂၆၅,၂၉၂,၀၄၅) / 
အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၇၃,၄၉၆) ျဖစ္ပါသည္။ 
 

အက်ံဳးဝင္ 
သည့္ဦးေရ 

 

ခုိင္မာေသာ စာရင္းဇယား၊ အခ်က္အလက္ ရရွိမႈမရွိေသးပါ။ 

မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အခမဲ့သင္တန္းေပးေသာ အသင္းအဖြဲ့မ်ား  
 
တရား၀င္ 
မူေဘာင္ 

ဤအစီအစဥ္ကုိ ဥပေဒတြင္ထည့္သြင္းေဖၚျပထားျခင္း မရွိေသးေပ။ လတ္တေလာတြင္ မသန္စြမ္းဥပေဒ 
ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ေရးဆြထဲားၿပီးျဖစ္၏။  

 
ဦးတည္ေသာ 
အုပ္စု 

ဤအစီအစဥ္သည္ ကုိယ္ကာယခ်ိဳ႕ယြင္းသူ၊ အျမင္ႏွင့္အၾကားအာ႐ံု ခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား 
အားဦးတည္ပါသည္။ 
 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ 
မ်ား 
 

ကေလးမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း (၄) ခုႏွင့္ မသန္မစြမ္းျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ဌာနတစ္ခုဖြင့္လွ်က္ ေလ့က်င့္ေပးေရးသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန။ 
 

ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံမႈ 

ဤအစီအမံအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အေထြေထြရံပံုေငြမွ က်ခံသုံးစြပဲါသည္။ 
 

အသုံးစရိတ္ (၂၀၁၂-၂၀၁၃) ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြမွာ ေငြက်ပ္ (၉) သန္း / အေမရိ ကန္ေဒၚလာ 
(၉,၂၇၈) ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမွာေလ့က်င့္ေရးဌာန၅ ခု(လူႀကီးမ်ားအတြက္ ၁ ခု၊ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ၄ ခု) အတြက္ကုန္က် ေငြျဖစ္ပါသည္။ 

အက်ံဳးဝင္ 
သည့္ဦးေရ 

ခုိင္မာေသာ အခ်က္အလက္ မရရိွေသးပါ။ 

 
လူမွႈဖူလုံေရးဆိုင္ရာ မိသားစုအက်ဳိးခံစားခြင္႔စီမံခ်က္ 
 
တရား၀င္ မူေဘာင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား။ ထည့္ဝင္ေၾကးဆုိင္ရာ မ်ားကို နည္းဥပေဒအပိုဒ္ 

(၅၈) တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။ 
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ဦးတည္ေသာ 
အုပ္စု 

ဤအစီအစဥ္ ေအာက္တြင္ အလုပ္သမား၅ ဦးႏွင့္ ၅ ဦးအထက္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအက်ံဳး ဝင္ပါသည္။ 
လစာေပးထားေသာ ဝန္ထမ္းအားလုံး အျပင္ လစာမရရိွ ေသာအလုပ္သင္မ်ားႏွင့္ အျမဲတမ္း (သုိ႔) 
ယာယီဝန္ထမ္းမ်ားလည္း အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ သုိ့ေသာ ္ ဤအစီအစဥ္တြင္အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ၀န္ထမ္းမ်ား ၊ ရာသီအလုိက္စုိက္ပ်ိဳးၾကသည့္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ 
ေရလုပ္သားမ်ား၊ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ ပရဟိတအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အိမ္အကူမ်ား မပါဝင္ပါ။ 
 

အက်ိဳး 
ခံစားခြင္႔မ်ား 

ဥစၥာပစၥည္းပုိင္ဆုိင္မွဳ ကုိစစ္ေဆးၿပီး လစဥ္ပညာေရးစရိတ္ေထာက္ပံ့မႈျဖစ္သည္။ 
အလုပ္သမားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ မူလတန္းတက္ေနေသာ သား၊ သမီးတစ္ဦးစီ အတြက္ 
၎ရရိွေသာပ်မ္းမွ်လစာ၏၁၀% ေထာက္ပံ့ေၾကးရရိွပါမည္။ 
 

အက်ိဳးခံစား 
ခြင့္ရရိွရန္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား 

ဤခံစားခြင့္ရရန္ အလုပ္သမားမ်ားသည္အနည္းဆံုး ၄၈လ မွတ္ပံုတင္ထားသူျဖစ္ၿပီး 
ပံုမွန္ထည့္ဝင္ေၾကးအနည္းဆံုး ၃၆ လ ထည့္ဝင္ထားရမည္။ ထုိ႔ျပင္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ႏွစ္၌ 
အလုပ္သမားတစ္ေယာက္၏ ဝင္ေငြသည္ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္နည္းၿပီး 
ယင္းအလုပ္သမား၏ သား၊သမီးသည္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳမူလတန္းေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ 

သင္ၾကားေနရမည္။ 
 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔။ 
 

ေငြေၾကး 
သံုးစြမွဲဳ 

ထည့္ဝင္ေၾကးမ်ားကို “က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ရန္ပံုေငြ” သို႔ ေပးသြင္းရသည္။ 
အကယ္၍ မွတ္ပံုတင္ခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမားသည္ အသက္ (၆၀) ေအာက္ၿဖစ္ပါက အလုပ္ရွင္ႏွင့္ 
အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးစလုံးမွလစာေငြ၏ (၂%) ကုိထည့္ဝင္ၾကရမည္။ အကယ္၍ မွတ္ပံုတင္ခ်ိန္တြင္ 
အသက္ (၆၀) ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ ျဖစ္ပါက အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားတုိ႔မွ တစ္ဦးလွ်င္ 
အလုပ္သမားလစာ၏ (၂.၅%) စီ ထည့္ဝင္ၾကရမည္။ 

အသုံးစရိတ္ (၂၀၁၂-၂၀၁၃) ဘ႑ာႏွစ္အတြက ္ လူမႈဖူလံုေရး အစီအစဥ္၏ စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြမွာ ေငြက်ပ္ 
(၁,၉၂၁,၃၉၈,၀၀၀) / အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁,၉၈၀,၈၂၂) ျဖစ္ပါသည္။ 

အက်ံဳးဝင္ 
သည့္ဦးေရ 

(၂၀၁၄) ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ လူမႈဖူလံုေရးစီမံခ်က္တြင္ အက်ံဳးဝင္သူအလုပ္သမားဦးေရမွာ 
(၇၁၀,၀၀၀) ေယာက္ ရွိပါသည္။ ယင္းမွာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံ့လူဦးေရ၏ (၂%) ျဖစ္ပါသည္။  

 

ဇယား(၁၅) -ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရိွအေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂။ 

ေက်ာင္းအေရအတြက္ စုစုေပါင္း ေက်ာင္း စုစုေပါင္း (၄၀,၉၉၂)၊ မူလတန္းေက်ာင္း 
(၃၅,၅၂၀) ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၃,၁၂၁) 
ေက်ာင္းႏွင့္အထက္တန္းေက်ာင္း(၂,၃၅၁)ေက်ာင္းတုိ႔
ျဖစ္ပါသည္။ 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလ်ွင္ေက်ာင္းသားဦးေရ (၂၄၀) 
ေယာက္ႏွဳန္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 

ဆရာအေရအတြက္ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား (၂၉.၉၈) ေယာက္လွ်င္ 
ဆရာတစ္ေယာက္ ႏႈန္းျဖင့္ ဆရာအေရ အတြက္ 
စုစုေပါင္း (၂၇၃,၅၁၆) ေယာက္ ရွိပါသည္။  
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ဇယား(၁၆) -လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရိွ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊ 
၂၀၀၉-၂၀၁၀။ 

ေယာက္်ားေလးမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း သင္တန္းေက်ာင္း (၇) ေက်ာင္းတြင္ 
ေယာက္်ားေလး (၁,၀၄၉) ေယာက္။ 
 

မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း သင္တန္းေက်ာင္း (၂) ေက်ာင္းတြင္ မိန္းကေလး 
(၃၆၆) ေယာက္။ 
ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ မူလတန္းႏွင့္ 
အလယ္တန္းအဆင့္ အသက္အရြယ္၏ 
(၀.၀၁၅%) ရိွပါသည္။ 

 

ဇယား(၁၇) -၂၀၁၃-၂၀၁၄ တြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ လႊမ္းၿခဳံမႈမ်ား 

အစီအစဥ္မ်ား အက်ံဳးဝင္သူမ်ား 

မတက္မေနရ မူလတန္းပညာေရးကုိအားေပးေထာက္ပံ့ၿခင္း ကေလး(၅.၂)သန္း (သုိ႔) မူလတန္းအဆင့္ 
ကေလးအရြယ္၏ (၁၀၀%)။ 

 

အစုိးရေက်ာင္း ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြအစီအစဥ္မ်ား ကေလး(၁၁,၀၂၂)ေယာက္(သို႔)ေက်ာင္းေနအရြ
ယ္ကေလးအားလုံး၏ (၀.၁၁%)။ 

 

အခမဲ့မူႀကိဳေက်ာင္းႏွင့္ ေန႔ကေလးထိန္းဌာနမ်ား  ကေလး(၁၀,၉၁၇)ေယာက္ (သို႔) အသက္(၀-
၄)ႏွစ္အတြင္းရွိကေလးမ်ားအားလံုး၏(၀.၂၅%) 

 

မိဘမဲ့ကေလးမ်ားအတြက္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မွဳေပးေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား  မိဘမဲ့ကေလး (၁,၄၂၀) ေယာက္ (သို႔) အသက္ 
(၁၄) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား၏ (၀.၀၁၁%)။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စုစုေပါင္း 
မိဘမဲ့ကေလးအေရအတြက္ ဆုိင္ရာ 
အခ်က္အလက္ မရရွိေသးပါ။ 

 

မသန္မစြမ္းမ်ားအတြက္ အခမဲ့ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည့္ 

အသင္းအဖြ႕ဲမ်ား 

အသက္ (၁၄) ႏွစ္ေအာက္ မသန္မစြမ္း 
ကေလးမ်ား၏ (၀.၁၈%)။ 
 

လူမွဳဖူလုံေရးဆုိင္ရာ မိသားစုအက်ိဳးခံစားခြင့္ စီမံခ်က္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူဆ္ိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားမရရွိေသးပါ။ 



62 

 

မူဝါဒဆိုင္ရာလစ္ဟာခ်က္မ်ားႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား 

မူဝါဒဆိုင္ရာ လစ္ဟာခ်က္မ်ား 

တရား၀င္ 
မူေဘာင္ 

ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ လူမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားမွာ 
ဥပေဒအတြင္းထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိပဲ လုိအပ္မွသာလွ်င္ 
စီမံေဆာင္ရြက္ပါသည္။  
ကေလးသူငယ္မူ၀ါဒဆိုင္ရာ အဓိကမူေဘာင္ၿဖစ္ေသာ ၁၉၉၃ ကေလးသူငယ္ဥပေဒတြင္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ လူမွဳဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို 
ရည္ညႊန္းေဖာ္ၿပထားၿခင္းမရွိပါ။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ျပည့္စုံက်ယ္ျပန္႔ေသာ 
မူ၀ါဒကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္မရိွေသးပါ (ေရးဆြဲေနဆျဲဖစ္သည္)။ ယင္းတို႔၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔စြာ တံု႔ျပန္ရန္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား 
အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိသည္။ 
၂၀၁၂လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒသည္သာလွ်င္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ကုိေဖၚေဆာင္ေပးထားသည္။ဤဥပေဒေအာက္တြင္ အမ်ားပုိင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား 
(အလုပ္သမား (၅) ေယာက္ႏွင့္ အထက္ရွိေသာကုမၸဏီမ်ား) မွအလုပ္သမားမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ား 
အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ 
 

ဦးတည္ေသာအုပ္စု
မ်ား 

လူမႈဖူလံုေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ 
အစီအမံအမ်ားစုမွာ ထိခုိက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ သုိ့ေသာ္လည္း 
၀န္ေဆာင္မွဳေပးရာတြင္ အဓိကက်ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား (မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား၊ မသန္မစြမ္း 
သူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရိွေနဆျဲဖစ္ပါသည္။ 
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အစီအမံမ်ားတြင္ အက်ံဳးဝင္သူမ်ားမွာ ေက်ာင္းေနေသာကေလး 
သူငယ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သိသာေသာ ေက်ာင္းထြက္ႏွဳန္းမ်ားႏွင့္ ကေလးလုပ္သားမ်ားကို  
ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားသည္ အက်ိဳးခံစားခြင့္အဆင့္ သို့မဟုတ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား 
ႏွင့္ပတ္သတ္၍ သိရွိမွဳနည္းပါးေနသည္ကုိ ညႊန္ၿပလ်က္ရွိသည္။ တနည္းအားၿဖင့္ ေက်ာင္းမေနေသာ 
ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ တည္ဆလဲူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားမွ 
မည္သည့္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ွမရရိွပါ။ 
၂၀၁၂ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒအရကေလးသူငယ္အက်ိဳးခံစားခြင့္သည္ ပုံစံတက်ရွိေသာ အမ်ားပုိင္ႏွင့္ 
ပုဂၢလိကပုိင္ (အလုပ္သမား၅ဦးႏွင့္ ၅ဦးအထက္ရွိေသာ) ကုမၸဏီမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ 
အလုပ္သမားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားသာ အက်ဳံး၀င္ပါသည္။ 
 

အက်ိဳးခံစားခြင့္  
အဆင့္မ်ား 

အဓိကအစီအစဥ္မ်ား၏ အကိ်ဳးခံစားခြင့္မ်ားမွာ မိသားစုအသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ႏိွဳင္းယွဥ္လ်ွင္ 
အေတာ္အတန္နည္းပါးေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 
 

အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား 

ထိေရာက္ 
ေသာ လႊမ္းၿခဳံမွဳ 

လက္ရွိေဆာင္ရြက္မွဳအမ်ားစုတြင္  မူလတန္းေက်ာင္းသားအားလံုးကုိ ေက်ာင္းစရိတ္ (၁,၀၀၀) က်ပ္ 
ေထာက္ပံ့သည့္အစီအစဥ္မွလြဲ၍ ထိေရာက္ေသာလႊမ္းၿခဳံမွဳမွာ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနပါသည္။ 
ထိခုိက္လြယ္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား အထူးသၿဖင့္ မိဘမဲ့မ်ား၊ ဆင္းရဲေသာမိသားစုမွကေလးမ်ား၊ 
လမ္းေပ်ာ္ေလလြင့္ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ကေလးစစ္သားေဟာင္းမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ၿဖည့္ဆည္းေပးႏို္င္ၿခင္း မရိွေသးပါ။ 
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သတင္းအ 
ခ်က္အလက္ 
ဆိုင္ရာကိစၥ 
ရပ္မ်ား 

စီမံခ်က္အမ်ားစုမွာ စတင္ေဆာင္ရြက္သည္မွာ မၾကာေသးေသာေၾကာင့္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူမ်ားဘက္မွ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစီအစဥ္မ်ားကိုသိရွိမွဳနည္းပါးေနေသးသည္။  
 
 

ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ 

အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အခ်င္းခ်င္း၊ ထုိ့အၿပင္ အစိုးရ၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ 
အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳကုိ ပုိမိုခုိင္မာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 

၀န္ေဆာင္မွဳ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ထိေရာက္ေသာ သတိၿပဳမွဳၿမွင့္တင္ေရး၊ သတ္မွတ္ေရး၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ဆန္းစစ္ၿခင္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းၿခင္း စသည္တုိ့ကို ေပါင္းစည္းထားသည့္ 
လူမွဳေရးရာ၀န္ေဆာင္မွုမ်ား မရိွေသးပါ၊ 
 

ပညာေရးဆိုင္ရာ 
ရလဒ္မ်ား 

ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ မူလတန္းေက်ာင္းသားတစ္ဦးလ်ွင္ က်ပ္ေငြ ၁၀၀၀ ႏွဳန္းၿဖင့္ ေထာက္ပ့ံၿခင္း၊ 
ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား စသည့္အစီအစဥ္မ်ား၊ လူမွဳဖူလုံေရးအဖြ႕ဲမွ 
မူလတန္းကေလးမ်ားရွိသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ကေလးေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္မ်ားကို 
စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဤအစီအစဥ္မ်ား၏ ပညာေရးဆိုင္ရာရလဒ္မ်ားအေပၚ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္မွဳကုိ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး၊ ရလဒ္မ်ားတိုးတက္ေစရန္ နမူနာမ်ားအေပၚ 
အေၿခခံသည့္ အေထာက္အကူမ်ားေပးရမည္။ 

 

သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

>>အဓိကအၾကံျပဳခ်က္တစ္ရပ္မွာ ကေလးမ်ားရိွေသာမိသားစုမ်ား အထူးသၿဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး 
ထိခိုက္လြယ္ေသာမိသားစုမ်ားအတြက္ ထည့္ဝင္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္မလိုေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို 
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မသန္မစြမ္းေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးလႊဲေၿပာင္းမွဳမ်ားကို 
မၿဖစ္မေနအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွ ထြက္ေပၚလာေသာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေအာက္ေဖၚျပပါဇယား၌ 
အက်ဥ္းခ်ံဳးေဖၚျပထားပါသည္။ (*) ခေရပြင့္အမွတ္အသား ျပထားေသာ အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားမွာ လူမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အသစ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ (သို႔) လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တိုးခ်ဲ ့ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ဤ အသစ္ေဆာင္ရြက္မည့္ 
ထပ္တိုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (သို႔) တုိးခ်ဲ႕မည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ILO ၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ 
တြက္ခ်က္ရာ၌ အသံုးၿပဳေသာ (RAP protocol) ကိ ု အသံုးျပဳ၍ တြက္ခ်က္ထားသည္။ () ႀတိဂံအမွတ္အသား ျပထားေသာ 
အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားမွာ အတြင္းက်က်ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ၿဖစ္ႏိုင္စြမ္းေလ့လာမွဳမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနေသးသည့္ 
အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ 
 

ဇယား (၁၈) - ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာအၾကံၿပဳခ်က္မ်ား 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးၿခင္းမွေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ ဦးစားေပးအဆင့္မ်ားအရ အစဥ္လိုက္စီထားၿပီး 
အမ်ိဳးအစားအေပၚမူတည္၍ခြၿဲခားသတ္မွတ္ထားသည္။ 
 

စဥ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
 
အမ်ဳိးအစား (၁) – SPF ဆုိင္ရာထပ္တုိးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (သ့ုိ) တုိးခ်ဲ့မည့္လုပ္ငန္းမ်ား 

* C1: ကေလးရွိေသာမိသားစုမ်ား၊ အထူးသၿဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး ထိခိုက္လြယ္ေသာမိသားစုမ်ား 
(အမ်ိဳးသမီးမွဦးေဆာင္ေသာမိသားစုမ်ား၊ ကေလးမ်ားစြာရွိေသာမိသားစုမ်ား) အတြက္ ထည့္၀င္ေၾကး 
မေပးေဆာင္ရေသာ ေငြေၾကးခံစားခြင့္ သုိ့မဟုတ္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို တုိးခ့်ဲၿခင္း။ 



64 

 

* C3: မသန္မစြမ္းကေလးငယ္မ်ားရွိသည့္္ မိသားစုမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိသည့္ ေငြေၾကး 
လႊေဲၿပာင္းေပးမွဳမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ သက္ဆုိင္ရာက်န္းမာေရးႏွင့္ ၿပန္လည္သန္စြမ္းေရး ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိ 
အခမဲ့ရရိွႏုိင္ေစေရး။ 
 

* C9: ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ား ေမြးၿပီးစမွစ၍ ရက္ေပါင္းတစ္ေထာင္အတြင္း အာဟာရခ်ိဳ့တဲ့မွဳမွကာကြယ္ရန္ 
အာဟာရဆုိင္ရာ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္။ 
 

အမ်ဳိးအစား (၂) - ဖြဲ့စည္းပုံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿခင္းမ်ား 
 C4: ပညာေရးဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား ဦးတည္ေၿဖရွင္းရန္အတြက္ 

အခမဲ့မူလတန္းပညာေရးစနစ္ကုိ ဖိဖိစီးစီးေဆာင္ရြက္ေရး။ 

 
 C5: ကေလးလုပ္သားေလ်ာ့နည္းေရးအတြက္ (ဒီဇင္ဘာ၂၀၁၃တြင္ ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ 

လက္မွတ္ေရးထုိးအတည္ၿပဳထားသည့္ ILO C182 ႏွင့္အညီ) သင့္ေလ်ာ္ေသာ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာင့္ေရးမ်ား 
ရရိွေစရန္ႏွင့္ ကေလးစစ္သားမ်ားၿပန္လည္ထူေထာင္ေရး။ 

 
 C6: ကေလးမ်ား၊ ကေလးရွိေသာမိသားစုမ်ားအား ဦးတည္သည့္ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာကာကြယ္မွဳမ်ားႏွင့္ 

လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မွဳကုိ ပိုမုိအားၿဖည့္ရန္။ 
 

အမ်ိုးအစား (၃) - ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
 

* C2: ထိေရာက္ေသာသတိၿပဳမွဳတုိးၿမွင့္ေရး၊ သတ္မွတ္ၿခင္း၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုဆန္းစစ္ၿခင္းႏွင့္ မိသားစုမ်ားအား 
ညႊန္းဆုိၿခင္းစသည္တုိ့ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စနစ္တက်ေလ့က်င့္ထားသည့္ လူမွဳလုပ္သားမ်ားပါ၀င္သည့္ 
ေပါင္းစည္းထားေသာ လူမွဳေရး၀န္ေဆာင္မွဳစနစ္မ်ား ၿဖန္႔က်က္ေဆာင္ရြက္ရန္။ 
 

 C7: ေဂဟာမ်ားတြင္ၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၿခင္းမွ အၿခားမတူညီေသာနည္းလမ္းမ်ားသုိ ့ကူးေၿပာင္းၿခင္း 
 

 C8: စားနပ္ရိကၡာႏွင့္အာဟာရဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းကို ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ရန္၊ 
ကနဦးကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးမူေဘာင္ႏွင့္ မိသားစုမ်ားအား ဦးတည္ေသာ အၿခား 
လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရး။ 

 

 

(ဂ) အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာအရြယ္ လူဦးေရ 

တက္ၾကြစြာအလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာ အုပ္စုမ်ားတြင္ ပါ၀င္ၿပီး အထူးသၿဖင့္ နာမက်န္းၿဖစ္ၿခင္း၊ အလုပ္အကုိင္မရိွၿခင္း၊ 
အလုပ္အကို္င္ေလ်ာ့နည္းရရွိၿခင္း၊ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ၿခင္းႏွင့္ မသန္မစြမ္းၿဖစ္ၿခင္း တုိ့ေၾကာင့္ 
လုံေလာက္ေသာ၀င္ေငြမရွာေဖြႏိုင္သူမ်ားအတြက္ အနိမ့္ဆုံး ၀င္ေငြလံုၿခဳံမွဳရရွိေစရန္။ 

တက္ၾကြစြာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာလူဦးေရအေပၚ လႊမ္းၿခဳံမွဳမွာ အကန့္အသတ္ရွိသည္။ လူမွဳဖူလုံေရးစီမံကိန္းမွာ ႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ 
အနည္းစုသာၿဖစ္ေသာ အမ်ားပုိင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားသာ 
လႊမ္းၿခဳံထားသည္။ ထုိ့အၿပင္ အစိုးရ၀န္ထမ္း၊ စစ္မွဳထမ္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္အခ်ိဳ႕ရွိႏွင့္ၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ 
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လက္ရိွ ေဆာင္ရြက္ေနမွဳမ်ား 

လူမႈဖူလုံေရးစီမံကိန္းမ်ား 

လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနမွဳမ်ား 

 

တရား၀င္ 
မူေဘာင္ 

၁၉၅၄ခုႏွစ္ လူမႈဖူလံုေရးအက္ဥပေဒ၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား။ 
မည္မွ်ထည့္၀င္ရမည္ကို နည္းဥပေဒ အပိုဒ္(၅၈) တြင္ ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။  
 

ဦးတည္ေသာ 
အုပ္စု 

ဤအစီအစဥ္ေအာက္တြင္ အလုပ္သမား ၅ ဦးႏွင့္ ၅ ဦးအထက္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအက်ံဳး ဝင္ပါသည္။ 
လစာေပးထားေသာ ဝန္ထမ္းအားလံုး အျပင္ လစာမရရိွ ေသာအလုပ္သင္မ်ားႏွင့္ အျမဲတမ္း (သုိ႔) 
ယာယီဝန္ထမ္းမ်ားလည္း အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ ္ ဤအစီအစဥ္တြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ၀န္ထမ္းမ်ား ၊ ရာသီအလုိက္စုိက္ပ်ိဳးၾကသည့္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ 
ေရလုပ္သားမ်ား၊ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ ပရဟိတအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အိမ္အကူမ်ား မပါဝင္ပါ။ 
 

တာဝန္ရိွသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္း  

အလုပ္သမား၊အလုပ္အကုိင္ႏွင့္လူမွဳဖူလုံေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ (SSB) ။ 

ေငြေၾကး 
စီမံခန့္ခြမွဲဳ 

ထည့္ဝင္ေၾကးမ်ားကို “က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ရန္ပံုေငြ” သို႔ ေပးသြင္းရသည္။ 
အကယ္၍ မွတ္ပံုတင္ခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမားသည္ အသက္ (၆၀) ေအာက္ၿဖစ္ပါက အလုပ္ရွင္ႏွင့္ 
အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးစလုံးမွလစာေငြ၏ (၂%) ကုိ ထည့္ဝင္ၾကရမည္။ အကယ္၍ မွတ္ပံုတင္ခ်ိန္တြင္ 
အသက္ (၆၀) ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ ျဖစ္ပါက အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားတုိ႔မွ တစ္ဦးလွ်င္ 
အလုပ္သမားလစာ၏ (၂.၅%) စီ ထည့္ဝင္ၾကရမည္။ 
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အသုံးစရိတ္   (၂၀၁၂-၂၀၁၃) ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ လူမႈဖူလံုေရးစီမံကိန္း၏ အသုံးစရိတ္မွာ ေငြက်ပ္သန္း(၁၉၂၁.၄)၊ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁,၉၈၀,၈၂၂) ျဖစ္ပါသည္။ ၎အနက ္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း (၁၄၀.၅) / 
အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၄၄,၈၁၈)ကုိလုပ္ငန္းခြင္ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားအတြက္ 
သံုးစြခဲဲ့ျပီး၊က်ပ္သန္းေပါင္း(၁၅၉.၈) / အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၆၂,၆၆၃) ကု ိနာမက်န္းျဖစ္မႈမ်ားအတြက္ 
သံုးစြခဲဲ့ကာ၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း (၁၄၅.၈) /  အေမရိကန္ေဒၚလာ 
(၁၅၀,၂၇၀) ႏွင့္ နာေရးစရိတ္မ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း (၅၇.၆) / အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅၉,၃၈၁) 
တုိ႔ကုိ သံုးစြခဲဲ့ပါသည္။ 
 

အက်ံဳးဝင္ 
သည့္ဦးေရ  

(၂၀၁၄) ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ လူမႈဖူလံုေရးစီမံကိန္းတြင္ အက်ံဳးဝင္ေသာ အလုပ္သမားဦးေရ 
(၇၁၀,၀၀၀) ေယာက္ရွိၿပီးတက္ၾကြစြာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ေသာ အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ား၏ (၂%) 
ျဖစ္ပါသည္။ 

 
(က) နာမက်န္းၿဖစ္မွဳအတြက္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ 

အက်ိဳးခံစား 
ခြင့္မ်ား 

နာမက်န္းမႈမ်ားအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္တြင္ ဝင္ေငြ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း (ေနာက္ဆုံး 
၄လတြင္ရရိွခဲ့ေသာ ပ်မ္းမွ်လစာ၏ ၆၀%) ကု ိ အပတ္စဥ္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ အမ်ားဆုံး 
ရက္သတၱပတ္၂၆ပတ္ အထိိအစားထိုးေပးပါသည္။ 
 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရိွရန္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ထုတ္ယူလိုလ်ွင္ အလုပ္သမားသည္မွတ္ပုံတင္ထားသူၿဖစ္ၿပီး ပုံမွန္ထည့္၀င္ေၾကး ၆လ 

ေပးသြင္းထားၿပီးၿဖစ္ရမည္။  
 
 

(ခ) ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 
အက်ိဳးခံစား 
ခြင္်ား 

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္တြင္ ဝင္ေငြ၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း (ေနာက္ဆံုး 
၆လတြင္ရရိွခဲ့ေသာပ်မ္းမွ်လစာ၏ ၇၀%) ကု ိ အပတ္စဥ္အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ အမ်ားဆုံးရက္သတၱပတ္ 
၁၄ပတ္ အထိိ အစားထုိးေပးပါသည္။ထုိ့အၿပင္ ေမြးဖြားခ်ိန္တြင္ ေမြးဖြားသည့္ကေလးအေရအတြက္ 
(ကေလးတစ္ဦး၊ ႏွစ္ဦး၊ သုံးဦး) ေပၚမူတည္၍ ပ်မ္းမွ်လစာ၏ ၅၀%၊ ၇၅%၊ ၁၀၀% 
ကုိဆုေၾကးအၿဖစ္ရရွိမည္။ 
 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရိွရန္
သတ္မွတ္ခ်က္ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ထုတ္ယူလိုလ်ွင္ အလုပ္သမားသည္ အနည္းဆုံး ၁၂ လ မွတ္ပုံတင္ထားသူၿဖစ္ၿပီး 
ပုံမွန္ထည့္၀င္ေၾကး ၆လ ဆက္တုိက္ မပ်က္မကြက္ ေပးသြင္းထားၿပီးၿဖစ္ရမည္။  

 
 (ဂ) ဖခင္ဘ၀ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 
အက်ိဳးခံစား 
ခြင့္မ်ား 

အက်ိဳးခံစားခြင့္တြင္ ဝင္ေငြ၏အစိတ္အပုိင္း(ေနာက္ဆံုး ၆လတြင္ရရိွခဲ့ေသာပ်မ္းမွ်လစာ၏ ၇၀%) ကုိ 
အပတ္စဥ္အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ အမ်ားဆံုး ၁၅ရက္အထိ ိအစားထုိးေပးပါသည္။ ထုိ့အၿပင္ ေမြးဖြားခ်ိန္တြင္ 
ေမြးဖြားသည့္ကေလးအေရအတြက္ (ကေလးတစ္ဦး၊ ႏွစ္ဦး၊ သုံးဦး)ေပၚမူတည္၍ ပ်မ္းမွ်လစာ၏ ၅၀%၊ 
၇၅%၊ ၁၀၀% ကုိဆုေၾကးအၿဖစ္ရရွိမည္။ 
 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရိွရန္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ထုတ္ယူလိုလ်ွင္ အလုပ္သမားသည္ အနည္းဆုံး ၁၂လ မွတ္ပုံတင္ထားသူၿဖစ္ၿပီး 
ပုံမွန္ထည့္၀င္ေၾကး ၆လဆက္တိုက ္မပ်က္မကြက္ ေပးသြင္းထားၿပီးၿဖစ္ရမည္။  

 
  

(ဃ) နာေရးစရိတ္အက်ိဳးခံစားခြင့္ 
အက်ိဳးခံစား 
ခြင့္မ်ား 

ဤအက်ိဳးခံစားခြင့္သည္ တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း ေထာက္ပံ့ျပီး ေအာက္ေဖၚျပပါအတိုင္း တြက္ခ်က္သည္။ 
ေနာက္ဆံုး ၄လတြင္ရရိွေသာပ်မ္းမွ်လစာ (သို႔) ဝင္ေငြ x (ဝင္ေၾကးထည့္ထားေသာ လေပါင္း/၁၈လ) + 
၁။ 
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အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရိွရန္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ထုတ္ယူလိုလ်ွင္ အလုပ္သမားသည္ မွတ္ပုံတင္ထားသူၿဖစ္ၿပီး ပုံမွန္ထည့္၀င္ေၾကး 
၄လထက္မနည္း ေပးသြင္းထားၿပီးၿဖစ္ရမည္။  

 
 (င) မိသားစုအက်ိဳးခံစားခြင့္ 
တရား၀င္ 
မူေဘာင္ 

၁၉၅၄ခုႏွစ္ လူမႈဖူလံုေရးအက္ဥပေဒ၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒႏွင့္ 
နည္းဥပေဒမ်ား။မည္မွ်ထည့္၀င္ရမည္ကို နည္းဥပေဒ အပိုဒ္(၅၈) တြင္ ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။  
 

အက်ိဳးခံစား 
ခြင့္မ်ား  

ဤအက်ိဳးခံစားခြင့္တြင္ (၂) ပုိင္းပါရွိပါသည္။ ပထမအပိုင္းမွာ မူလတန္းတက္ေနေသာ 
ကေလးတစ္ဦးစီအတြက္ အလုပ္သမား ရရိွေသာ လုပ္ခလစာ၏ ၁၀% ကိ ု သတ္မွတ္ခ်က္ၿဖင့္ 
ေပးအပ္သည့္ လစဥ္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့ေၾကးၿဖစ္ပါသည္။ 
ဒုတိယအပုိင္းမွာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ေထာက္ပ့ံေသာ 

ေငြေၾကးလႊဲေၿပာင္းေပးမွဳၿဖစ္သည္။ အလုပ္သမားတစ္ဦးလ်ွင္ (လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂လ ကရရိွေသာ 

ပ်မ္းမွ်လစာ၏ ၄၀%) ကု ိအစားထိုးေပးပါမည္။  
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရိွရန္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္၂ခုစလံုးအတြက္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ထုတ္ယူသည့္ေန့မတုိင္မီွ 
အနည္းဆုံး ၄၈လ မွတ္ပုံတင္ထားသူၿဖစ္ၿပီး ပုံမွန္ထည့္ဝင္ေၾကး အနည္းဆံုး ၃၆လ 
ထည့္ဝင္ၿပီးသူျဖစ္ရပါမည္။  
ထုိ႔အျပင္ ပညာေရးဆုိင္ရာေထာက္ပံ့ေၾကးရရိွရန္အတြက္  အလုပ္သမား၏ တစ္ႏွစ္အတြင္း၀င္ေငြသည္ 
လူမွဳဖူလုံေရးအဖြဲ႕၏ သတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္ေလ်ာ့နည္းၿပီး ထုိသူ၏ကေလးသည္ 
အစုိးရအသိအမွတ္ၿပဳေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနရမည္။ 

  
(စ) လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွမႈ 

အက်ိဳးခံစား 
ခြငူ္မ်ား 

အက်ိဳးခံစားခြင့္မွာယာယီမသန္မစြမ္းမႈျဖစ္လွ်င္ ဝင္ေငြ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ (ေနာက္ဆုံး၄လ 
တြင္ရရိွေသာ ပ်မ္းမွ်လစာ၏ ၇၀%) ကု ိ အပတ္စဥ္အရစ္က်စနစ္ၿဖင့္ အလုပ္စတင္ရပ္နားခ်ိန္မွ 
အမ်ားဆံုး ၁၂လအထ ိအစားထိုးေပးပါသည္။ 
အျမဲတမ္းမသန္မစြမ္းျဖစ္လွ်င္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ပမာဏမွာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ဆုံးရွဳံးမွဳေပၚမူတည္ၿပီး၊ 
ဝင္ေငြ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ (ေနာက္ဆံုး၄လ တြင္ရရွိေသာ ပ်မ္းမွ်လစာ၏ ၇၀%) ကုိ 
အပတ္စဥ္အရစ္က်စနစ္ သုိ့မဟုတ္ တလံုးတခဲတည္း ထုတ္ေပးသည္။အက်ိဳးခံစားခြင့္ကာလသည္ 
အလုပ္သမား၏အလုပ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းဆံုးရွံဳးမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းအေပၚမူတည္ပါသည္။ 
အကယ္၍ ေသဆုံးသြားခဲ့သည္ရွိေသာ္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ေသာ မိသားစုဝင္မ်ားမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 
ရရိွမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းခံစားခြင့္ကုိအပတ္စဥ္ေသာ္လည္းေကာင္း (သို႔) 
တစ္လံုးတစ္ခဲတည္းေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားခြင့္ရွိပါသည္။ အက်ိဳးခံစားခြင့္ပမာဏမွာ ေသဆုံးသူ၏ 
ေနာက္ဆံုး၄လတြင္ ရရိွေသာပ်မ္းမွ်လုပ္ခ၏အဆ၃၀ မွ အဆ ၈၀ အတြင္းရရိွမည္။ ဤအက်ိဳးခံစားခြင့္မွာ 
ထိုသူထည့္၀င္ထားေသာကာလ (လေပါင္း ၆၀ ေအာက္မွ လေပါင္း ၂၄၀ ေက်ာ္အထိ)၏ အခ်ိဳးအဆႏွင့္ 
အညီရရွိမည္။ 
 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရိွရန္
သတ္မွတ္ခ်က္ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွရန္ အလုပ္သမားသည္ မွတ္ပုံတင္ထားသူၿဖစ္ၿပီး အက်ိဳးခံစားခြင့္ထုတ္ယူရန္ 
ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔မတုိင္မီ ၄လထက္မနည္း ထည့္ဝင္ေၾကးေပးထားသူျဖစ္ရမည္။ 
အလုပ္သမားသည္ လူမႈဖူလံုေရးေဆးဖက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔က အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ 
လုပ္ငန္းခြင္ထိခုိက္မွဳ၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာေရာဂါၿဖစ္ပြားမွဳ ႏွင့္ပတ္သက္ရမည္။ 
 

ေငြေၾကး 
စီမံခန့္ခြမဲႈ  

အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္သမားလစာ၏ ၁%ကု ိ “လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာထိခုိက္မွဳ ရန္ပံုေငြ” 
သုိ့ထည့္၀င္ေပးရမည္။ 

 
 
လူမွဳဖူလုံေရးဆုိင္ရာစီမံကိန္းမ်ား -စီစဥ္ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ား 
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တရား၀င္ 
မူေဘာင္ 

၂၀၁၂ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား။ 
 

ဦးတည္ေသာအုပ္စု ဤအစီအစဥ္ေအာက္တြင္ အလုပ္သမား ၅ ဦးႏွင့္ ၅ ဦးအထက္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအက်ံဳး ဝင္ပါသည္။ 
လစာေပးထားေသာ ဝန္ထမ္းအားလံုး အျပင္ လစာမရရိွ ေသာအလုပ္သင္မ်ားႏွင့္ အျမဲတမ္း (သုိ႔) 
ယာယီဝန္ထမ္းမ်ားလည္း အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ သုိ့ေသာ ္ ဤအစီအစဥ္တြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ရာသီအလုိက္စုိက္ပ်ိဳးၾကသည့္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ 
ေရလုပ္သားမ်ား၊ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ ပရဟိတအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အိမ္အကူမ်ား မပါဝင္ပါ။ 
 

အက်ိဳး 
ခံစားခြင့္မ်ား 

အကယ္၍ ထည့္ဝင္ေၾကးကုိလေပါင္း၁၈၀ ထည့္ဝင္ျပီးပါက ပ်မ္းမွ်လစာ၏၁၅ လစာကု ိ
အက်ိဳးခံစားခြင့္အေနၿဖင့္ အရစ္က်ေသာ္လည္းေကာင္း (သို႔) တစ္လံုးတစ္ခဲတည္းေသာ္လည္းေကာင္း 
ခံစားခြင့္ရွိ၏။ အကယ္၍ ထည့္ဝင္ေၾကးအနည္းဆံုး ၁၂လေပးေဆာင္ထားၿပီး 
လေပါင္း၁၈၀ထက္နည္းပါက (အလုပ္ရွင္၊အလုပ္သမား) တုိ႔စုေပါင္းထည့္ဝင္ထားေသာ 
ထည့္ဝင္ေငြ၏ ၄၀%ကုိရရွိမည္။ အကယ္၍ ထည့္ဝင္ေၾကးကို၁၂လထက္နည္းျပီး ေပးသြင္းထားပါက 

လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔က ေကာက္ခံထားေသာထိုထည့္ဝင္ေၾကးကုိ တလံုးတခဲတည္း 
ျပန္လည္ထုတ္ယူႏုိင္ခြင့္ရိွ၏။ ထုိ႔အျပင္အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈအတြက္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးရရိွသည့္အခါ အလုပ္ရွင္ အေနၿဖင့္ အလုပ္သမားအတြက္ ထည့္ဝင္ေပးထားေသာ 
ထည့္ဝင္ေၾကး၂၅%၏ တိုးရင္းေပါင္း ကို ျပန္လည္ေတာင္းခံႏုိင္သည္။ 
 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း  

အလုပ္သမား၊အလုပ္အကုိင္ႏွင့္လူမွဳဖူလုံေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ (SSB) ။ 
 

ေငြေၾကး 
စီမံခန့္ခြမဲႈ 

ထည့္ဝင္ေၾကးမ်ားကို “မသန္မစြမ္းအက်ိဳးခံစားခြင့္၊သက္ၿပည့္အၿငိမ္းစားအက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ 
က်န္ရစ္သူအက်ိဳးခံစားခြင့္ရန္ပုံေငြ” သို႔ ေပးသြင္းရသည္။ အကယ္၍ မွတ္ပံုတင္ခ်ိန္တြင္ 
အလုပ္သမားသည္ အသက္ (၆၀) ေအာက္ၿဖစ္ပါက အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား 
ႏွစ္ဦးစလုံးမွလစာေငြ၏ (၂%) ကုိ ထည့္ဝင္ၾကရမည္။ အကယ္၍ မွတ္ပံုတင္ခ်ိန္တြင္ အသက္ (၆၀) 
ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ ျဖစ္ပါက အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားတုိ႔မွ တစ္ဦးလွ်င္ အလုပ္သမားလစာ၏ (၂.၅%) 
စ ီထည့္ဝင္ၾကရမည္။ 

 
(က) မသန္စြမ္းမွဳအတြက္အက်ိဳးခံစားခြင့္ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ 
ရရိွရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ 

အလုပ္သမားသည္လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔၌ မွတ္ပံုတင္ထားသူျဖစ္ၿပီးအနည္းဆံုး ထည့္ဝင္ေၾကး၁၂လစာကို 
ေပးသြင္းထားရမည္။အလုပ္သမားသည္ အျမဲတမ္း အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းမရိွေတာ့သူျဖစ္ေၾကာင္း 
လူမႈဖူလံုေရးေဆးအဖြဲ႔က ေထာက္ခံသည့္ လက္မွတ္ရရွိျပီး၊လုပ္ငန္းခြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွမႈလည္း 
ျဖစ္ရပါမည္။ 
 

(ခ) သက္ၿပည့္အၿငိမ္းစားအက်ိဳးခံစားခြင့္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ 
ရရိွရန္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ 

အလုပ္သမားသည္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရန္ အသက္၆၀ႏွစ္ ျပည့္သူျဖစ္ၿပီး လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔၌ 
မွတ္ပံုတင္ထားကာအနည္းဆံုး ထည့္ဝင္ေၾကး၁၂လစာကို ေပးသြင္းထားရမည္။ 
 

 
 
(ဂ) က်န္ရစ္သူ အက်ိဳးခံစားခြင့္  

 အက်ိဳးခံစားခြင့္ 
ရရိွရန္သတ္မွတ္ခ်က္ 

အလုပ္သမားသည္ ဤအက်ိဳးခံစားခြင့္ကုိ ဆက္ခံမည့္သူကု ိ သတ္မွတ္ေဖၚျပခဲ့ရမည္။ 
အလုပ္သမားသည္ လူမႈဖူလံုေရးအဖြ႔ဲ၌ မွတ္ပံုတင္ထားသူျဖစ္ၿပီးထည့္ဝင္ေၾကးအနည္းဆံုး (၁၂) 
လစာကုိ ေပးသြင္းထားရမည္။ 

  
(ဃ) အလုပ္လက္မ့ဲအာမခံ 
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အက်ိဳး 
ခံစားခြင္႔မ်ား 

ဤအက်ိဳးခံစားခြင့္မွာ လုပ္ခလစာ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ(ယမန္ႏွစ္က ရရိွခဲ့ေသာ ပ်မ္းမွ်လစာ၏ ၅၀%) 
ကု ိ အရစ္က်ျဖစ္ေစ (သုိ႔) တလုံးတခဲတည္းျဖစ္ေစ၊၆လအထ ိ အစားထိုးေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ထည့္ဝင္ေၾကး ၃၆ လႏွင့္အထက္ ထည့္ၿပီးေနာက္ ၁ႏွစ္ ထပ္မံထည့္၀င္တိုင္း ၁လစာ ထပ္ေဆာင္းေငြကို 
အက်ိဳးခံစားခြင္႔အျဖစ္ ရရိွမည္။ ယင္းအက်ိဳးခံစားခြင့္ကုိအလုပ္ရွင္က ေပးသြင္းခဲ့ျပီးေသာေငြမ်ားထဲမွ 
ႏႈတ္ယူႏုိင္ ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္အလုပ္သမားတစ္ဦး သည္ အလုပ္အကိုင္မရရွိမႈအတြက္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးရရိွသည့္အခါ အလုပ္ရွင္ အေနၿဖင့္ အလုပ္သမားအတြက္ ထည့္ဝင္ေပးထားေသာ 
ထည့္ဝင္ေၾကး၂၅% ၏ တိုးရင္းေပါင္း ကို ျပန္လည္ေတာင္းခံႏုိင္သည္။ 
 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ 
ရရိွရန္သတ္မွတ္ခ်က္ 

အလုပ္သမားသည္ လူမႈဖူလံုေရးအဖြ႔ဲ အၿပင္ ျမိဳ႕နယ္အလုပ္သမား႐ံုး ၌လည္းမွတ္ပံုတင္ထားသူျဖစ္ၿပီး 
ထည့္ဝင္ေၾကးအနည္းဆံုး ၃၆ လစာကု ိ ထည့္ဝင္ထားရမည္။ အလုပ္သမားသည္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ရန္ 

လိုအပ္ၿပီး မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ အလုပ္ထြက္ထားသူ (သုိ႔) လုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ 
အမွားအယြင္းမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ခံထားရသူ မျဖစ္ေစရ။ 
 

ေငြေၾကးစီမံခန့္ခြမွဲဳ 
 

ထည့္ဝင္ေၾကးအၿဖစ္ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ရွင္တုိ႔က လုပ္ခလစာ၏ ၁% စီကု ိ
“အလုပ္အကုိင္မရရွိမွဳအက်ိဳးခံစားခြင့္ရန္ပံုေငြ” သုိ႔ ထည့္ဝင္ ရမည္။ 

  
(င) အိမ္ရာရန္ပုံေငြ 

လူမွဳဖူလုံေရးဥပေဒအသစ္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေငြေၾကးစုေဆာင္းၿပီး၊ အစုိးရမွေထာက္ပ့ံေသာ အမေတာ္ေၾကးေငြ 
ကိုအသံုးၿပဳကာ အထူးသတ္မွတ္ထားေသာ ေစ်းႏွဳန္းမ်ားၿဖင့္ ေနအိမ္၀ယ္ယူႏုိင္မည့္  အိမ္ရာရန္ပုံေငြတစ္ခုထူေထာင္ရန္ 
စီစဥ္ထားေပးသည္။ 
 

အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္အစီအစဥ္မ်ား 

 
ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း ပင္စင္အစီအမံ၊ စစ္မွဳထမ္း ပင္စင္အစီအမံႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၀န္ထမ္း ပင္စင္အစီအမံ 

 
တရား၀င္ မူေဘာင္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္၂၆(ခ)၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ 

ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒ အခန္း ၁၂၊ အပိုဒ္ ၇ ႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ပင္စင္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးပင္စင္ကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ ၀၉/၉၄၊ ၀၇/၀၀ ႏွင့္ ၀၂/၀၁ တို႔တြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။  
 

ဥိးတည္ေသာ 
အုပ္စု 
 

ဤစီမံခ်က္အရအက်ံဳးဝင္သူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ စစ္မွဳထမ္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊ 
အမ်ားၿပည္သူဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ကုိမီီွခိုေနသူမ်ား/ 
အေမြဆက္ခံမည့္သူမ်ားတ့ိုၿဖစ္သည္။ 

အက်ဳိးခံစား 
ခြင့္မ်ား 

အက်ဳိးခံစားခြင့္တြင္ အပိုင္း၃ ပိုင္းပါဝင္သည္။ 
၁) မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ျဖစ္ပြားရေသာ အၿမဲတမ္းလံုး၀မသန္စြမ္းၿခင္း (သို႔) 
အလုပ္တြင္ထိခုိက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ယာယီမသန္စြမ္းၿခင္းမ်ား အတြက္ 
အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္းမရိွမႈၿဖစ္ၿခင္းႏွင့္အလုပ္္တြင္ ထိခိုကမ္ွဳပင္စင္။ 
၂) က်န္ရစ္သူပင္စင္ - အလုပ္သမားေသဆုံးၿခင္းတြင္ ခင္ပြန္း/ဇနီး မွ ခံစားပုိိင္ခြင့္ရွိသည့္ ပင္စင္။ 
(၃) နစ္နာေၾကးပင္စင္ - အလုပ္အကိုင္ေလ်ာ့ခ်ၿခင္းေၾကာင့္ အလုပ္မွ ရပ္စဲခံရမႈအတြက္ နစ္နာေၾကး။ 
အားလုံးေသာခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ျပန္လည္အစားထိုးေပးမႈႏႈန္းမွာ 
ေနာက္ဆံုးရရွိေသာလစာ၏ ၅၀% ျဖစ္ပါသည္။ 
၂၀၁၃-၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းမရ္ိွမႈ ၿဖစ္ၿခင္းႏွင့္ အလုပ္တြင္ 
ထိခုိိက္မႈအတြက္ပင္စင္ခံစားခြင့္၏ ပ်မ္းမွ်အက်ိဳးခံစားခြင့္မွာေငြက်ပ္ (၂၆,၁၄၉) /  အေမရိကန္ေဒၚလာ 
(၂၆.၉၅) ျဖစ္ၿပီး၊နစ္နာေၾကးပင္စင္အတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မွာ ေငြက်ပ္(၁၅,၆၁၂) / အေမရိကန္ေဒၚလာ 
(၁၆.၁၀) ျဖစ္ပါသည္။xxi 
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တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း  

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ပင္စင္ဦးစီးဌာန။ 

ေငြေၾကး 
စီမံခန္႔ခြမဲႈ 

ဤအစီအစဥ္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အေထြေထြရန္ပံုေငြမွ က်ခံသံုးစြပဲါသည္။ လက္ရွိတြင္ 
ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းပင္္စင္အစီအမံ အား ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလရဲန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ စနစ္အသစ္သည္ 
ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ထည့္၀င္ေၾကးေပးေဆာင္ရမည့္ပင္စင္ရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ကုိ တၿဖည္းၿဖည္းခ်င္း 
တည္ေထာင္သြားရန္ရည္ရြယ္သည္။ သတ္မွတ္ထားေသာအက်ိဴးခံစားခြင့္စနစ္ အတြက ္
တြက္ခ်က္ပံုနည္းအသစ္တစ္ခုကို အသံုးၿပဳရန္စဥ္းစားလ်က္ရွိသည္။ လစာအစားထုိးေပးမႈကိ ု
ေနာက္ဆံုးလစာ၏ ၆၀%အထ ိတၿဖည္းၿဖည္းခ်င္းတိုးၿမွႈင့္သြားႏိုင္မည္္။ 
 

အသုံးစရိတ္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဤအစီအစဥ္အတြက္ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္မွာ က်ပ္သန္းေပါင္း 
၃၆,၆၀၂ျဖစ္ျပီး အေသးစိတ္အားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္စြမ္းမရိွမွဳၿဖစ္ၿခင္း ႏွင့္ 
အလုပ္တြင္ထိခုိက္မႈအတြက္ပင္စင္မွာက်ပ္သန္း ၃၀,၉၁၄ ျဖစ္ၿပီးနစ္နာေၾကးပင္စင္ အတြက ္

က်ပ္သန္းေပါင္း ၅,၆၈၈ ျဖစ္ပါသည္။xxii 

 
အက်ံဳးဝင္ 
သည့္ဦးေရ  

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ဤစီမံခ်က္အရအက်ံဳးဝင္ေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ ၁၆၀,၇၉၅ 

ေယာက္ရွိပါသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ား၊ စစ္မွဳထမ္းမ်ားႏွင့္အမ်ားၿပည္သူဆုိင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားပါဝင္သည္။ ဤအေရအတြက္သည္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ေသာအရြယ္ (အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ 
၅၉ ႏွစ္အတြင္းရွိ) လူဦးေရ၏ ၀.၄၅% ကိ ုကိုယ္စားၿပဳသည္။  

 

မသန္စြမ္းၿဖစ္ၿခင္းႏွင့္က်ဆံုးသြားေသာစစ္သည္မ်ားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား 

 

တရား၀င္ 
မူေဘာင္ 

ဤအက်ိဳးခံစားခြင့္ကုိ မသန္စြမ္းႏွင့္ က်ဆံုးသြားေသာ စစ္သည္မိသားစုမ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးေသာ 
အက္ဥပေဒ၊၂၀၁၂ တြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းေပးထားပါသည္။ နည္းဥပေဒမ်ား အား ေရးဆြဲေနဆျဲဖစ္ပါသည္။ 
 

ဦးတည္ေသာ 
အုပ္စု 

ဤအက်ိဳးခံစားခြင့္တြင္ အက်ံဳးဝင္သူမ်ားမွာ မသန္စြမ္းစစ္သည္မ်ားႏွင့္မသန္စြမ္းစစ္သည္မ်ားႏွင့္ 
က်ဆံုးသြားေသာ စစ္သည္မ်ား၏ မိသားစုမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ 
 

အက်ိဳးခံစား 
ခြင့္မ်ား 

နည္းဥပေဒမ်ားမွာ ေရးဆြဲေနဆျဲဖစ္ပါသည္။ 
 

တာဝန္ရိွသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္း  

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန။ 
 

ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံမႈ 

ဤစီမံခ်က္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အေထြေထြရန္ပံုေငြမွ က်ခံသံုးစြပဲါသည္။ 
 

အသုံးစရိတ္ ခုိင္မာေသာ အခ်က္အလက္ မရရိွေသးပါ။ 

အက်ံဳးဝင္သည့္ 
ဦးေရ  

ခုိင္မာေသာ အခ်က္အလက္ မရရိွေသးပါ။ 
 
 

အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာအသက္အရြယ္ရိွအုပ္စုအတြက္ အျခားေသာ အစီအစဥ္မ်ား 

အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ 
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တရား၀င္ 
မူေဘာင္ 

၁၉၂၃ အလုပ္သမားမ်ားေလ်ာ္ေၾကးအက္ဥပေဒ၊ ၁၉၂၄ နည္းဥပေဒအရ အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကး 
အစီအမံကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။၂၀၀၅ အလုပ္သမားမ်ားေလ်ာ္ေၾကးဥပေဒတြင္ၿပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းေဖာ္ၿပထားသည္။ 
 

ဦးတည္ေသာ 
အုပ္စု 

လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးက႑မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားမွအပ လုပ္ခလစာရရိွေသာ အလုပ္သမားမ်ားကုိိ 
အကာအကြယ္ေပးထားသည္။ 
 

နစ္နာေၾကး လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာေရာဂါ (သုိ႔) အလုပ္တြင္ထိခုိက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ 
ေသဆုံးမႈတုိ႔အတြက္နစ္နာေၾကးကို ေငြသား ၿဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္သည္္။ အၿမဲတမ္း မသန္စြမ္းျဖစ္မွဳ ႏွင့္ 
ေသဆုံးသြားေသာ ကိစၥမ်ားတြင္အက်ိဳးခံစားခြင့္ကုိ အလုပ္သမားလစာ၏ ၃၆ ဆ မွ ၄၀ ဆ အထိ 
တစ္လံုးတစ္ခဲတည္းရရွိသည္။အၿမဲတမ္းမသန္စြမ္း ျဖစ္မႈအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မွာ က်ပ္ ၂၀၀,၀၀၀ မွ 
၆၀၀,၀၀၀ / အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၆ မွ ၆၁၈အတြင္းရရိွပါမည္။ ေသဆုံးသြားလွ်င္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ အၿဖစ္ 
က်ပ္ေငြ ၁၅၀,၀၀၀ မွ ၄၅၀,၀၀၀ အတြင္း (သိ ု ့) အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၄ မွ ၄၆၃ အတြင္း 
တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း ရရွိသည္။ ယာယီမသန္စြမ္းမႈ ၿဖစ္လွ်င္ ပထမဆုံးလ၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္မွာ 
(ေနာက္ဆံုးရေသာ လစာ၏ ၅၀%) ၿဖစ္ၿပီး မသန္စြမ္းမွဳ ၿဖစ္သည့္ ၁၆ ရက္ေၿမာက္ေန့ မွ စ၍ 
လစာအစားထိုးမႈတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အၿဖစ္ ရရိွမည္။ ေနာက္ဆက္တြဲလမ်ားတြင္ လစာအစားထုိးႏွဳန္းမွာ 
(အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ အတြက္ ၃၃% အထိေလ်ာ့နည္းၿပီး၊ အရြယ္မေရာက္ေသးသူအတြက္ မေၿပာင္းလဲပဲ 
၅၀%) ရရိွမည္ ၿဖစ္သည္။ 
 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း  

အလုပ္သမားနစ္နာေၾကး ကို အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ၾကီးဌာန ၏ 
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကမဲႈၿဖင့္ အလုပ္ရွင္မွတာဝန္ယူေပးအပ္ရသည္။  
 

ေငြေၾကး 
စီမံခန္ ့ခြမဲွဳ 

အလုပ္သမားနစ္နာေၾကးေပးအပ္ျခင္းသည္ အလုပ္ရွင္၏တာဝန္သာျဖစ္ပါသည္။ 
 

အသုံးစရိတ္  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္အသံုးစရိတ္မွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၁.၅၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂,၇၈၅ 
ခန္ ့ျဖစ္ပါသည္။ 
 

အက်ံဳးဝင္သည့္ 
ဦးေရ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ နစ္နာေၾကးရလိုမွဳေပါင္း၅၀(ေသဆုံးမႈ ၁၇ခုႏွင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈ၃၃ ခု) 
တိ ု ့ကုိေျဖရွင္းေပးခ့ဲပါသည္။ ယင္းမွာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာအသက္အရြယ္ဦးေရ၏ ၀.၀၀၀၁% 
ျဖစ္ပါသည္။ 

 

မသန္မစြမ္းသူမ်ားအတြက္အခမဲ့ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေသာအသင္းအဖြဲ႕မ်ား 

 

တရား၀င္ 
မူေဘာင္ 

ဤအစီအစဥ္နွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒအတြင္းထည့္သြင္းျပဌာန္းထားျခင္း မရိွေသးပါ။ 
 

ဦးတည္ေသာ 
အုပ္စု 

အၾကားအာ႐ံုခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ား ကိ ု၀န္္ေဆာင္မႈေပးၿခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 

အက်ိဳးခံစား 
ခြင့္မ်ား 

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ အၾကားအာရံုခ်ိဳ ့ယြင္းသူမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေသာ ေက်ာင္း 
တစ္ေက်ာင္းရွိပါသည္။ 
 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း  

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ 
 

ေငြေၾကး 
စီမံခန္ ့ခြမဲႈ  

ဤအစီအစဥ္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အေထြေထြရန္ပုံေငြမွ က်ခံသံုးစြပဲါသည္။ 
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အသုံးစရိတ္  ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္မွာ အၾကမ္းအားျဖင့္ က်ပ္ေငြ ၉သန္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤအစီအစဥ္ေအာက္တြင္ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း ၅ခု (အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ ၁ေက်ာင္းႏွင့္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ၄ေက်ာင္း) ပါ၀င္သည္။ 
 

အက်ံဳးဝင္ 
သည့္ဦးေရ 

၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ဤအစီအစဥ္တြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ၁၄၁ ေယာက္ ရွိပါသည္။ 
ဤအေရအတြက္မွာ မသန္စြမ္းၿပီး အလုပ္လုပ္ႏိုင္သူ(အသက္၁၅ႏွစ္မွ၅၉ႏွစ္) ဦးေရ၏ ၀.၀၂% 
ျဖစ္ပါသည္။xxiii 

 

အနာႀကီးေရာဂါသည္မ်ားအတြက္လူမွဳဖူလုံေရး 

 

တရား၀င္မူေဘာင္ 
 
ဦးတည္ေသာ 
အုပ္စု 

ဤအစီအစဥ္ကုိ ဥပေဒတြင္ထည့္သြင္းၿပဌာန္းထားၿခင္း မရိွေသးပါ။ 
 
အနာႀကီးေရာဂါခံစားေနရသူမ်ား။ 
 

အက်ိဳးခံစား 
ခြင့္မ်ား 

အခမဲ့ေကၽြးေမြးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း  

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ 
 

ေငြေၾကး 
စီမံခန့္ခြမွဲဳ 

ဤစီမံခ်က္အတြက္ႏိုင္ငံေတာ္အေထြေထြရန္ပံုေငြမွ က်ခံသုံးစြပဲါသည္။ 
 

အသုံးစရိတ္  ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္မွာက်ပ္ေငြ(၈,၃၂၂,၀၀၀) / အေမရိကန္ ေဒၚလာ 
(၈,၅၇၉) ျဖစ္ပါသည္။ 

အက်ံဳးဝင္ 
သည့္ဦးေရ 

၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဤစီမံခ်က္အရ အက်ံဳးဝင္သည့္ဦးေရမွာ ၇၆ ေယာက္ ျဖစၿပီး 
အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာအသက္အရြယ္ (အသက္၁၅ႏွစ္မွ၅၉ႏွစ္) လူဦးေရ၏ (၀.၀၀၂%) ျဖစ္ပါသည္။xxiv 

 

အလုပ္သမားလုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မွုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးရန္ပုံေငြ 

 

တရား၀င္ 
မူေဘာင္ 

၂၀၁၃ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မွဳဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဥပေဒအရ ဤရန္ပံုေငြကို ထူေထာင္ထားသည္။ 
 

ဦးတည္ေသာ 
အုပ္စု 
 

ဤကြ်မ္းက်င္မွဳဖြ႕ံၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ သုိ့ထည္၀့င္ေၾကးေပးေဆာင္ထားေသာ အလုပ္အကုိင္ 

ရွာေဖြေနသူမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သင္မ်ားႏွင့္ လတ္တေလာ အလုပ္ရပ္စဲခံရသူမ်ားအား 
အကာအကြယ္ေပးရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
 

အက်ိဳးခံစား 
ခြင့္မ်ား 
 

လူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ အလုပ္သမားရုံးမ်ားမွတဆင့္ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားကို 
ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္။ သင္တန္းမ်ားကို စရိတ္မွ်ေပးတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
အလုပ္သမားကြ်မ္းက်င္မွဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြတစ္ခု တည္ေထာင္ရမည္။ 
 

ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေသာ 
အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ 
အစည္း  

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာန။ 
 
 

ေငြေၾကး 
စီမံခန့္ခြမွဲဳ 

ဥပေဒအသစ္။ ခိိုင္မာေသာ အခ်က္အလက္ မရရိွေသးပါ။ 
 

အသုံးစရိတ္  ဥပေဒအသစ္။ ခိိုင္မာေသာ အခ်က္အလက္ မရရိွေသးပါ။ 
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အက်ံဳးဝင္ 
သည့္ဦးေရ  

ဥပေဒအသစ္။ ခိိုင္မာေသာ အခ်က္အလက္ မရရိွေသးပါ။ 
 

 
ဇယား (၁၉) -  လူမွဳ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ရိွ အေဆာက္အဦမ်ား၊ ၂၀၀၉-
၂၀၁၀။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစင္တာ စင္တာ၂ခုတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၁၇၆ဦး။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာေလ့က်င့္ေရး 
သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား 

ေက်ာင္း ၄ေက်ာင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး၂၄၇ ဦး။ 

အမ်ိဳးသမီးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာ စင္တာ ၂ခုတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၉၂ ဦး။ 
မူးယစ္ေဆးသုံးစြဖူဲးသူမ်ားအတြက္ 
ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းမ်ား 

စခန္း ၁၂ ခု တြင္ သင္တန္းသူ(၂၇၈) ေယာက္။ 
 

အိမ္တြင္းမႈသိပၸံေက်ာင္းမ်ား ေက်ာင္း ၇ ေက်ာင္း တြင္ သင္တန္းသူ ၃,၉၉၁ ဦး။  
 

လူမႈဝန္ထမ္းသင္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္း ၁ ေက်ာင္းတြင္ သင္တန္းသူ ၁,၀၃၇ ဦး။ 
 

ဇယား (၂၀) - အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာအသက္အရြယ္အုပ္စုအား လႊမ္းၿခံဳမွဳ ကုိ ျပန္လည္ၿခံဳငုံတင္ျပၿခင္း၊ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄။ 

အစီအမံ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား အက်ံဳးဝင္မႈ 
   
လူမႈဖူလံုေရးအစီအမံမ်ား နာမက်န္း အက်ိဳးခံစားခြင့္၊ 

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္၊ 
ဖခင္ဘ၀အက်ိဳးခံစားခြင့္၊ 
အလုပ္တြင္ ထိခိုက္မွဳ ႏွင့္ 
မိသားစုအက်ိဳးခံစားခြင့္။ 
 

အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာအသက္အရြယ္ဦးေရ
၏ ၂%။ 

 
 
 

ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းပင္စင္အစီအမံ၊ 
စစ္မွဳထမ္းပင္စင္အစီအမံ၊ 
ႏုိင္ငံေရးပင္စင္အစီအမံ 
 
 

အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းမရိွမွဳၿဖစ္ၿခင္း / အလုပ္တြင္ 
ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈပင္စင္၊ 
က်န္ရစ္သူအက်ိဳးခံစားခြင့္ပင္စင္ ႏွင့္  
နစ္နာေၾကးပင္စင္။ 

လူေပါင္း ၉၉၇,၀၀၀ (သို႔) အလုပ္ 
လုပ္ကုိင္ႏိုင္ေသာ အသက္အရြယ္ ဦးေရ၏ 
၂.၆၅%။ 

မသန္စြမ္းၿဖစ္ၿခင္းႏွင့္ 
က်ဆံုးသြားေသာစစ္သည္မ်ား 
အတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္။ 
 

 အခ်က္အလက္မရရွိေသးပါ။ 
ယခုလက္ရွိတြင္ ဤကိစၥအလုိ႔ငွာ 
ဥပေဒျပဳရန္လြတ္ေတာ္တြင္ 
သံုးသပ္ဆျဲဖစ္ပါသည္။  

မူဝါဒဆိုင္ရာလစ္ဟာခ်က္မ်ားႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား 

မူဝါဒလစ္ဟာခ်က္မ်ား 

 
တရား၀င္ 
မူေဘာင္  

လက္ရွိတြင္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာအသက္အရြယ္ရွိသူအုပ္စုအတြက္ 
လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ တရား၀င္မူေဘာင္မွာ အကန့္အသတ္ရွိသည္။  ပံုစံတက်ရွိေသာ 
အမ်ားၿပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ကုမၸဏီမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ား နာမက်န္းၿဖစ္ၿခင္း၊ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ၿခင္း၊ 
ေသဆံုးၿခင္းႏွင့္ အလုပ္တြင္ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွမွဳမ်ားအား ၂၀၁၂၊ လူမွဳဖူလုံေရးဥပေဒမွ 
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အကာအကြယ္ေပးထားပါသည္။ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား အလုပ္မွရပ္စဲခံရၿခင္း၊ 
အလုပ္တြင္ထိခုိက္ဒဏ္ရာရၿခင္း၊ ေသဆံုးၿခင္းႏွင့္ အသက္အရြယ္အိုမင္းၿခင္းမ်ားအတြက္ ၂၀၁၃ 
ႏုိင္ငံံ့၀န္ထမ္းဥပေဒ၊ ၁၉၉၄၊၂၀၀၀၊၂၀၀၁ ႏုိင္ငံေရးပင္စင္ဥပေဒႏွင့္ ၿပင္ဆင္ခ်က္မ်ား၊ ၂၀၁၂ 
မသန္စြမ္းၿဖစ္ၿခင္းႏွင့္ က်ဆုံးသြားေသာစစ္သည္မ်ား၏ 
မိသားစုမ်ားအားကုူညီေထာက္ပံ့ေရးအက္ဥပေဒမ်ားတြင္ အကာအကြယ္ ေပးထားပါသည္။ 
 
ပုံစံတက်မရွိေသာစီးပြားေရးက႑ရွိ လုပ္ကုိင္ေနေသာအလုပ္သမားမ်ားအား 
တရား၀င္အကာအကြယ္ေပးရန္ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာေရာဂါမ်ား / လုပ္ငန္းခြင္ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမွဳမ်ားေၾကာင့္ 
အလုပ္သမားမ်ားမသန္စြမ္းၿဖစ္ၿခင္း သုိ့မဟုတ္ ေသဆံုးၿခင္းမ်ားအတြက္ 
အလုပ္သမားမ်ားေလ်ာ္ေၾကးအက္ဥပေဒ တစ္ခုသာရိွသည္။ 
 
ထည့္၀င္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္မလိုေသာ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားမွာ 
အနည္းအက်ဥ္းသာရွိၿပီး လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာအစီအစဥ္မ်ားမွာ ဥပေဒအတြင္း 
ထည့္သြင္းေဖာ္ၿပထားၿခင္းမရွိပါ။ 
 
အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားႏွင့္ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္မ်ား အၿပန္အလွန္ သဟဇာတရိွရန္ 
သုံးသပ္မွဳမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ေနသည္။ အထူးထိခုိက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ား (HIV/AIDS 
ေ၀ဒနာရွင္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား အစရိွသူမ်ား) 
အားတရား၀င္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အထူးအစီအစဥ္မ်ားၿဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားရန္လုိအပ္သည္။ 
 
ပုံစံတက်မရွိေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာအရြယ္ရွိသူမ်ားအား   
အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ေစာင့္ေရွာက္မွဳ၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ၀င္ေငြလံုၿခဳံေရးႏွင့္ 
အလပု္အကုိင္မရရွိၿခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ေလ်ာ့နည္းရရိွၿခင္းတုိ့ကို တရားဥပေဒအရကာကြယ္ေပးထားၿခင္း 
မရိွပါ။ 
 

ဦးတည္ေသာ 
အုပ္စုမ်ား 
 

လက္ရွိအစီအမံအမ်ားစုမွာ ပံုစံတက်ရွိေသာ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ပုဂၢလိက႑ အလုပ္သမားမ်ား 
အတြက္သာၿဖစ္သည္။  
ဥပေဒအသစ္အရ ပုံစံတက်မဟုတ္ေသာစီးပြားေရးတြင္လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားသည္ 
လူမွဳဖူလုံေရးစီမံခ်က္မ်ားတြင္ မိမိတုိ့ဆႏၵအေလ်ာက္ပါ၀င္ႏုိင္သည္။ (ေၿပာင္းေ့ရႊလြယ္ၿခင္းဆိုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ား) ပုံစံတက်ႏွင့္ ပံုစံတက်မရွိေသာ က႑ႏွစ္ခုၾကား သို့မဟုတ္ အမ်ားၿပည္သူႏွင့္ 
ပုဂၢလိကက႑ႏွစ္ခုၾကား ေၿပာင္းလလဲုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား အတြက္ 
လက္ရွိအခ်ိန္အထိသတ္မွတ္မူေဘာင္မ်ားမရိွေသးပါ။ 
ႏိုင္ငံရပ္ၿခားအလုပ္အကုိင္မ်ား (တရား၀င္ေ့ရႊေၿပာင္းလုပ္သားမ်ား) 
အတြက္အက်ိဳးခံစားခြင့္ေၿပာင္းေ့ရႊမွဳမ်ားကို ဥပေဒအတြင္းေဖာ္ၿပမထားပါ။ 
 

အက်ိဳးခံစားခြင္႔ 
အဆင့္  

အစီအမံအမ်ားစုတြင္အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူမ်ား၏၀င္ေငြလံုၿခဳံေရးအားေရရွည္တြင္ ၿခိမ္းေၿခာက္ႏုိင္သည့္ 

လုပ္ခလစာမ်ားေၿပာင္းလၿဲခင္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြၿခင္းႏွင့္ အၿခားစီးပြားေရးဆုိင္ရာအေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ 

ဆက္ႏြယ္ေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္အဆင့္ကို ပံုမွန္မြမ္းမံရန္ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ၿပထားၿခင္းမရွိပါ။ ထုိ႔အၿပင္ 
အနိမ့္ဆုံးအက်ိဳးခံစားခြင့္အဆင့္ကုိအာမခံမထားပါ။ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို လုပ္ခလစာ 

ရာခိုင္ႏွုန္းအေပၚတြင္ အေၿခခံတြက္ခ်က္ၿပီး၊ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာကုိ သတ္မွတ္ထားၿခင္းမရွိသည့္အတြက္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားသည္ အလြန္နည္းပါးေနမည္။ 
ဥပေဒသစ္အရလူမႈဖူလံုေရးအစီအမံမ်ားတြင္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ထည့္ဝင္ေၾကးမ်ားကို 

အခ်ိန္မေရြး၊ တစ္လံုးတစ္ခဲတည္းျပန္လည္ထုတ္ယူႏုိင္ၿခင္းေၾကာင့္ အသက္အရြယ္အုိမင္းလွ်င္၊ 
မသန္စြမ္းျဖစ္လွ်င္၊ အလုပ္လက္မဲ့ၿဖစ္ခဲ့လွ်င္ ဝင္ေငြလုံျခံဳမႈ အတြက္ အာမခံခ်က္မရိွပါ။ 
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ေငြေၾကး 
စီမံခန့္ခြမွဲဳ 

လူမႈဖူလံုေရးအစီအမံမ်ားအတြက္ ဥပေဒမွခ်မွတ္ထားေသာ ေငြေၾကးစီမံခန့္ခြမွဲဳဆုိင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
(ပုံမွန္ ပကတိတန္ဖိုးၿဖတ္ၿခင္း၊ ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမွဳမူ၀ါဒမ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား) သည္ 
စနစ္၏ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွဳကုိ အာမခံခ်က္မေပးႏိုင္ပါ။ 
 
 

အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား 

ထိေရာက္ေသာ 
လႊမ္းၿခံဳမွဳ 

ထိေရာက္ေသာလႊမ္းၿခဳံမွဳမွာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာအသက္အရြယ္ဦးေရ ရာခိုင္ႏွဳန္းအရ 

နည္းပါးလ်က္ရွိသည္။ (ၿပန္လည္သုံးသပ္ၿခင္းဇယားကုိရွဳ) 
 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ 
ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္သ
တင္း 
အခ်က္အလက္ 

ပုံစံတက်ရွိေသာက႑မ်ားရွိ အလုပ္သမားမ်ားအားရည္ရြယ္သည့္ အစီအမံမ်ား၏ ခံစားခြင့္အခ်ိဳ႕မွာ 
ေနၿပည္ေတာ္ရွိ ဗဟုိစီမံခန္႔ခြေဲရးဦးစီးဌာနမွ တုိက္ရုိက္စီမံေသာေၾကာင့္၊ 
ခံစားခြင့္မ်ားရရွိရန္ေႏွာင့္ေႏွးၾကန့္ၾကာႏုိင္သည္။ 
ပုံစံတက်မရွိေသာစီးပြားေရးက႑ရွိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ မွတ္ပုံတင္စနစ္မရိွသည့္အၿပင္၊  
ေဒသတြင္းေ့ရႊေၿပာင္းသြားလာမွဳေၿခရာခံစနစ္လည္းမရွိပါ၊ ၿပန္႔က်ဲေနေသာ 
ကူညီေထာက္ပံံ့ေရးအစီအစဥ္မ်ားအား ဦးတည္ထားသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားမွ ရယူသံုးစြရဲန္ 
ထုိအစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္းကို သိရွိရမည္ၿဖစ္ၿပီး ရယူသံုးစြရဲန္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာလည္း 
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစႏိုင္သည္။ 
အလုပ္သမားမ်ားေလ်ာ္ေၾကးအက္ဥပေဒအရ ရပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ နစ္နာေၾကးမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ 
အလုပ္သမားမ်ားအေနၿဖင့္ သတိၿပဳမွဳနည္းပါးေနေသးသည္။ ထုိ့ေၾကာင့္္ 

အလုပ္သမားမ်ားအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ ခက္ခဲေနဆၿဲဖစ္သည္။ 
 

ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာၿခင္း 

ယခုအခ်ိန္ထိ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ လႊမ္းၿခဳံမွဳအား ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာထားသည့္ 
ခုိင္မာသည့္အခ်က္အလက္မ်ားမရွိေသးပါ။ 
လူမွဴကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ ေရရွည္တည္တန္႔ေသာ ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေရး စနစ္မွတဆင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေ၀မွ်ေပးၿခင္းမရွိပါ။ အကယ္၍ ၀န္ၾကီးဌာနတစ္ခုခ်င္းစီ၏ 
ေကာက္ယူထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေ၀မွ်ၿပီး၊ ခြၿဲခမး္စိတ္ၿဖာပါက နမူနာအေၿခၿပဳ 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲရာတြင္ အေၿခခံအၿဖစ္အသုံးၿပဳႏုိင္မည္။ 
 

အက်ိဳးသက္ေရာက္
ေစၿခင္း 

ပုံစံတက်ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအားလုံးသည္ လူမႈဖူလံုေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ မွတ္ပုံတင္ထားၿခင္းမရိွပါ။ 
မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ၎တ့ို၏အလုပ္သမားအေရအတြက္ကို 
ေလ်ာ့၍မွတ္ပုံတင္ေလ့ရိွၾကသည္။ 
 
အသက္အရြယ္အိုမင္းၿခင္း၊ မသန္စြမ္းၿဖစ္ၿခင္း၊ က်န္ရစ္သူ၊ အလုပ္မရရိွၿခင္းႏွင့္ အိမ္ရာဆုိင္ရာ 
လူမွဳဖူလုံေရးအစီအမံအခ်ိဳ႕မွာ အေကာင္အထည္မေဖာ္ရေသးပါ။ 
 

ကၽြမ္းက်င္မႈ 
ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခ
င္း 

အမ်ားၿပည္သူဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသူမ်ားမွာ အကန္႔အသတ္အၿဖင့္ရွိၿပီး 
ေ့ရွေနာက္ညီညြတ္မွဳရွိေသာ အမ်ားၿပည္သူဆုိင္ရာ မူေဘာင္ထတဲြင္ 
ပုဂၢလိကသင္ၾကားေပးသူမ်ားမွာလည္း တစုတစည္းထမဲရွိပါ။ အထူးထိခုိက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ား၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ၿဖည့္ဆည္းေပးရန္ (ဥပမာ - မသန္စြမ္းသူမ်ား ကြ်မ္းက်င္မွဳဖြ႕ံၿဖိဳးေရးရရွိရန္) 
အတြက္လံုေလာက္ေသာေလ့က်င့္ေရးစင္တာမ်ား မရွိပါ။ 
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သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွ ထြက္ေပၚလာေသာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေအာက္ေဖၚျပပါဇယား၌ 
အက်ဥ္းခ်ံဳးေဖၚျပထားပါသည္။ (*) ခေရပြင့္အမွတ္အသား ျပထားေသာ အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားမွာ လူမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အသစ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ (သို႔) လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တိုးခ်ဲ ့ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ဤ အသစ္ေဆာင္ရြက္မည့္ 
ထပ္တိုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (သို႔) တုိးခ်ဲ႕မည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ILO ၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ 
တြက္ခ်က္ရာ၌ အသံုးၿပဳေသာ (RAP protocol) ကိ ု အသံုးျပဳ၍ တြက္ခ်က္ထားသည္။ () ႀတိဂံအမွတ္အသား ျပထားေသာ 
အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားမွာ အတြင္းက်က်ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ၿဖစ္ႏိုင္စြမ္းေလ့လာမွဳမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနေသးသည့္ 
အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ 
 
ဇယား (၂၁) - အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာအသက္အရြယ္ရိွသူအုပ္စုအတြက္ အၾကံၿပဳခ်က္မ်ား 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္အဆင္႔ ေဆြးေႏြးမွႈမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာမွႈမ်ားအရ ဦးစားေပးရမည္႔အစီအစဥ္မ်ားႏွင္႔ 
အမ်ဳိးအစားအလုိက္ ခဲြျခားထားပါသည္။ 
 

အမွတ္စဥ္. အဓိကအၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
 
အမ်ဳိးအစား (၁) – SPF ဆုိင္ရာအသစ္ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (သ့ုိ) တုိးခ့်ဲမည့္လုပ္ငန္းမ်ား 
 

* A1: အၿခားေသာစီမံကိန္းမ်ားမွ ခ်န္လွပ္ထားၿခင္းခံရေသာ ေက်းလက္ေဒသရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားၿဖစ္ေသာ အလုပ္အကုိင္ေလ်ာ့နည္းရရိွၿခင္း၊ ရာသီအလုိက္အလုပ္အကို္င္မရွိၿခင္း၊ ေခ်းေငြ၊ 
အမေတာ္ေၾကးေငြမ်ားမရရိွၿခင္း စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေၿဖရွင္းေပးရမည္။  
 

* A3: ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမွဳတုိးခ့်ဲရန္ မီးဖြားခြင့္ဆုိင္ရာဥပေဒၿပ႒ာန္းၿခင္း၊ 
ဥပေဒသက္ေရာက္ေစၿခင္းႏွင့္ ပုံစံတက်မရွိေသာက႑မွ အလုပ္သမားမ်ား၏ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ၿခင္းဆုိင္ရာ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ား (အားလံုးအတြက္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ေထာက္ပံ့ေၾကး စသၿဖင့္) ၿဖည့္ဆည္းေပးရန္။ 
 

* A4: ၂၀၁၂ လူမွဳဖူလုံေရးဥပေဒအရ လႊမ္းၿခဳံထားေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္သာမက 
အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္းရွိသူအုပ္စုရိွ မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလံုးအတြက္ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမ်ားကို 
တုိးခ်ဲ႕ေပးရန္။ လက္ရွိေရးဆြဲလ်က္ရွိေသာ မသန္စြမ္းၿခင္းဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားမူေဘာင္တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား 
အားလံုးအၾကဳံး၀င္သည့္ ေထာက္ပ့ံေၾကးရရိွပုိင္ခြင့္မ်ားကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲသင့္သည္။ 
 

 A6: အလုပ္အကုိင္မရရွိမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ပုံစံတက်ႏွင့္ပံုစံတက်မရွိေသာ 

စီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေနသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ရရိွေရး၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားတိုးခ်ဲ႕ရန္။ 
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အမ်ဳိးအစား (၂) - ဖြ႕ဲစည္းပုံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿခင္းမ်ား 
 
 A2: ၿပန္႔က်ဲေနေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမွဳဆုိင္ရာႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ 

ေရ့ွေနာက္ညီညြတ္ေသာ မူေဘာင္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ေရး။ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ားအား တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားေပးအပ္ၿခင္းႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလံုးအတြက္ အခမဲ့လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ား 
တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ေပးရန္။  

 
 A5: ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြအဲစည္းမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ 

အမ်ားၿပည္သူဆုိင္ရာအလုပ္အကုိင္ရရိွေရး အစီအမံမ်ားဆိုင္ရာမူေဘာင္တစ္ခုေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ 
ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ေ၀းလံေဒသမ်ား။ 

 
 A8: ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပံုစံတက်ရွိေသာ ပုဂၢလိကက႑အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 

အစီအမံအခ်ိဳ႕ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 

 
 A11: အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား ကိ ု ၿပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ႏွင့္ ေရွ့ေနာက္ညီညႊတ္ေသာ တရား၀င္မူေဘာင္ၿဖစ္ေစရန္ 

(အခ်ိဳ ့ဥပေဒမ်ားမွာ ေခတ္ႏွင့္မေလ်ာ္ညီကာ၊ အခ်ိဳ ့မွာ ထပ္ေနသည္)။ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ ႏွင့္ 
ခြၿဲခားဆက္ဆံမွဳပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား ၿပ႒ာန္းရန္ (အထူးသၿဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ HIV/AIDS 
ေ၀ဒနာရွင္မ်ား၊ ေဒသတြင္းေရႊ့ေၿပာင္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား)။ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကုိ ေရွ့ေနာက္ညီညႊတ္မွဳအတြက္ 
ၿပင္ဆင္ေရးအတြက္ ၿပန္လည္သံုးသပ္ရန္လိုအပ္သည္။ ‘အလုပ္ရွင္’ ဟူေသာ စကားလံုးအား 
အဓိပါယ္ဖြင့္ဆိုရန္လိုအပ္ၿပီး မည္သည့္ဥပေဒက မည္သူ ့ကို အကာအကြယ္ေပးထားသည္ ကိ ု ေသခ်ာေစရန္ 
ဆီေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒၿပဳၿခင္းမ်ားလုိအပ္သည္။ ဤဥပေဒၿပဳၿခင္းကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္ 
ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။xxv 

 

 A13: ႏိုင္ငံရပ္ၿခား ေရႊ ့ေၿပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ကုိ 
မူ၀ါဒေဘာင္အတြင္း ထည့္သြင္းေပးရန္ (၁၉၉၉ ႏိုင္ငံရပ္ၿခားအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာဥပေဒ)၊ အထူးသၿဖင့္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ ၿပည္ေတာ္ၿပန္၀င္လာခ်ိန္တြင္ ေၿပာင္းေရႊ ့လြယ္ေစရန္။ 

 
အမ်ိုးအစား (၃) - ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
 
 A7: အလုပ္သမားမ်ားေလ်ာ္ေၾကးအက္ဥပေဒ တြင္ေဖာ္ၿပထားေသာ လုပ္ငန္းခြင္ထိခုိက္မွဳမ်ားအတြက္ 

နစ္နာေၾကးအဆင့္မွာ အလြန္နည္းပါးသၿဖင့္ ၿပန္လည္သုံးသပ္သင့္သည္။ 
 

 A9: အလုပ္သမားမ်ား၏ လူမွဳဖူလံုေရးအစီအမံမ်ားအေပၚ ရပိုင္ခြင့္ ကို ပိုမိုသတိၿပဳမိလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

 
 A10: ပံုစံတက်မရွိေစသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဆႏၵအေလ်ာက္ထည့္၀င္ႏုိင္ေသာ လူမွဳဖူလံုေရးအစီအမံမ်ား 

အေၾကာင္း သတိၿပဳမွဳ ၿမွင့္တင္ေပးရန္။ ဤအစီအမံအား ထိေရာက္မွဳရွိေစရန္ လြယ္ကူစြာ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ေသာ 
စနစ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏွင့္ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ရွင္တို ့မွထည့္၀င္ရေသာ 
ထည့္၀င္ေၾကးမေပးႏုိင္သူမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအရမည္သုိ ့ေဆာင္ရြက္ရမည္ကုိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္။ 

 
 A12: တိုင္း/ၿပည္နယ္အဆင့္မူ၀ါဒမ်ားကုိ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မွဳေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ေရးဆြဲရန္။ 
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(ဃ) သက္ႀကီးသူမ်ား 

“သက္ႀကီးသူမ်ားအားလံုးသည္ အနိမ့္ဆံုးအေနၿဖင့္ အေၿခခံ၀င္ေငြလုံၿခံဳမွဳ ကို ရရွိခံစားႏိုင္ရမည္။” 
 

 

လက္ရိွ ေဆာင္ရြက္ေနမွဳမ်ား 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္အစီအမံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေသးစားအစီအမံမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
ပင္စင္အစီအမံတစ္ခုပါရွိသည္။ 
 
ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းပင္စင္အစီအမံ၊ စစ္မွဳထမ္းပင္စင္အစီအမံႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပင္စင္အစီအမံ 
 
တရား၀င္ 
မူေဘာင္ 

၂၀၀၈ ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အေၿခခံဥပေဒ၊ အပုိဒ္၂၆(ခ)၊ ၂၀၁၃ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒ 
(အခန္း၁၂၊အပိုဒ္၇)ႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ (၂၀၁၃) ႏုိင္ငံေရးအျငိမ္းစားလစာဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးအျငိမ္းစားလစာဥပေဒ ႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္ ယင္းကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၀၉/၉၄)၊ (၀၇/၀၀) 
ႏွင့္ (၀၂/၀၁) မ်ားတြင္ ဤပင္စင္အစီအမံကို ထည့္သြင္းၿပ႒ာန္းထားပါသည္။  
 

ဦးတည္ေသာ 
အုပ္စု 

ဤပင္စင္အစီအစဥ္တြင္အျငိမ္းစားယူထားေသာ ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ား၊ စစ္မွဳထမ္းမ်ား ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊ အမ်ားၿပည္သူဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ လုပ္ကိုင္သူမ်ား ႏွင့္ အကယ္၍ 
ေသဆုံးခဲ့လွ်င္ ထိုသူတို ့၏ ခင္ပြန္း၊ ဇနီးမ်ားပါဝင္သည္။ 
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အက်ိဳးခံစား 
ခြင့္မ်ား 

အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားေနာက္ဆံုးလစာေငြ၏ ၅၀%ကု ိ အစားထိုးေပးေငြႏွဳန္းထားအၿဖစ္သတ္မွတ္သည္။ 
ေသဆုံးသြားလွ်င္ က်န္ရစ္ေသာ ခင္ပြန္း/ ဇနီးက သက္ႀကီးအျငိမ္းစားပင္စင္၏ ၃/၄ ကု ိခံစားခြင့္ရွိသည္။ 
သက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ လစဥ္ပ်မ္းမွ် အက်ိဳးခံစားခြင့္မွာ ေငြက်ပ္ (၄၆,၄၃၈) / အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄၈ 
ေဒၚလာ) ႏွင့္ က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားအတြက္ ပ်မ္းမွ် ေငြက်ပ္ (၂၁,၀၄၅) / အေမရိကန္ (၂၂ ေဒၚလာ) 
ျဖစ္ပါသည္။(50) 

 
ခံစားခြင့္ 
ရိွသူမ်ား 

အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားသည္အသက္၅၅ႏွစ္ႏွင့္ လုပ္သက္ႏွစ္၃၀ရိွပါက ပင္စင္လစာခံစားခြင့္ရွိျပီး၊ 
ႏုိင္ငံေရး၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အသက္ ၆၀ႏွစ္ႏွင့္အထက္၊လုပ္သက္ ၄ ႏွစ္ၿပည့္လွ်င္ 
ပင္စင္လစာခံစားခြင့္ရွိသည္။ ေသဆုံးသြားလွ်င္က်န္ရစ္သူ၏ အိမ္ေထာင္ဖက္မွအျငိမ္းစားလစာေငြကုိ 
ဆက္လက္ခံစားခြင့္ရိွသည္။ 
 

တာဝန္ရိွေေေေ 
ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း  

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ပင္စင္ဦးစီးဌာန။ 

ေငြေၾကးစီမံခန့္ခြမွဲဳ ဤ ပင္စင္ခံစားခြင့္အတြက္ ထည့္ဝင္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္မလိုပဲ ႏိုင္ငံေတာ္အေထြေထြရန္ပုံေငြမွ 
က်ခံသံုးစြပဲါသည္။ 
 

အသုံးစရိတ္  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ႑ာႏွစ္၏ပင္စင္လစာအစီအမံဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္စုစုေပါင္းမွာက်ပ္သန္းေပါင္း 
(၂၁၅,၃၁၈) / အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၂၁,၉၇၇,၃၁၉) ျဖစ္ပါသည္။ 
 

အက်ံဳးဝင္ 
သည့္ဦးေရ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ပင္စင္ခံစားသူလူဦးေရစုစုေပါင္းမွာ (၆၄၃,၄၁၄) ေယာက္ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း 
(၂၄၉,၁၂၁)ဦး၊ စစ္မႈထမ္း (၁၉၇,၂၃၀) ဦး၊ ႏိုင္ငံေရးပင္စင္စား (၄၆,၂၁၈) ဦး ႏွင့္ 
အမ်ားၿပည္သူဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လုပ္ကုိင္သူ(၁၅၀,၈၄၅) ဦး တို ့ပါ၀င္သည္။(51)ဤအေရအတြက္မွာ 
အသက္ ၅၅ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ လူဦးေရစုစုေပါင္း၏၉.၅%ခန္႕ရွိပါသည္။xxvi 

 
သက္ၾကီးသူမ်ားအတြက္ေစတနာ့၀န္ထမ္း ဘိုးဘြားရိပ္သာ 
 
တရား၀င္မူေဘာင္ 
 

ဤအစီအစဥ္အတြက္ ဥပေဒတြင္ထည့္သြင္းထားျခင္းမရိွေသးပါ။  

ဦးတည္ေသာအုပ္စု 
 

ဤအက်ဳိးခံစားခြင့္တြင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူရန္လုိအပ္သည့္ မီွခိုေနရေသာသက္ၾကီးသူုမ်ား 
အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ 
 

အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား 
 

သက္ၾကီးသူမ်ားအတြက္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ား၇၁ခု ထားရွိေပးပါသည္။ 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြ႕ဲအစည္း 

လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန။ 

ေငြေၾကး စီမံခန္ ့ခြမဲႈ 
 

ဤအစီအစဥ္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အေထြေထြရန္ပုံေငြမွ က်ခံသံုးစြပဲါသည္။   
 

အသုံးစရိတ္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္မွာ က်ပ္ေငြ(၁၃၄,၇၉၀,၀၀၀) / အေမရိကန္ေဒၚလာ 
(၁၃၈,၅၃၀) ျဖစ္ပါသည္။ 
 

အက်ံဳးဝင္သည့္ 
ဦးေရ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဤအစီအမံစဥ္ၿဖင့္သက္ႀကီးသူ (၂၂၈၂) ဦး ကုိ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ၿပီး 
ထိုအေရအတြက္မွာ အသက္ ၆၀ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ လူဦးေရ၏ ၀.၀၅%ျဖစ္ပါသည္။ 

 
 
သက္ႀကီးသူခ်င္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြ ့ဲမ်ား 
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ေက်းရြာဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာ္မတီ  
 

တရား၀င္မူေဘာင္ 
 

ဤအစီအစဥ္ကုိ ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိေသးပါ။  

ဦးတည္ေသာအုပ္စု 
 

ဤအဖြဲ ့သည္ ဧရာဝတီ၊ မြန္၊ ကရင္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလး တုိ႔တြင္ေနထုိင္ေသာ သက္ႀကီးသူမ်ား ကိ ု
ေစာင့္ေရွာက္ရန္ရည္ရြယ္သည္။ 
 

အက်ဳိးခံစား ခြင့္မ်ား 
 

အက်ိဳးခံစားခြင့္တြင္ ပစၥည္းခံစားခြင့္၊ ေငြေၾကးလႊေဲၿပာင္းေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းမ်ား 
အၿပင္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားမွ ေရရွည္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးၿခင္း အစရွိသည့္ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ား ပါ၀င္သည္။ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ၎တို႔မိသားစုမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရး 
အဆင္ေၿပေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
ေက်းရြာတုိင္းတြင္ သက္ႀကီးသူခ်င္းကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ ့(Older Person Self Help Group, 
OPSHG) ေကာ္မတီတစ္ခုစီရွိျပီး၊ယင္းတြင္က်န္းမာေရး၊  သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ရိွမႈေလ်ာ့ခ်ေရး၊ 
စား၀တ္ေနေရး၊ ၀င္ေငြရရိွေစမွဳႏွင့္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရးဆိုင္ရာ  ဆပ္ေကာ္မတီ ၅ ခုပါ၀င္သည္။ 
ထုိအဖြ႔ဲမ်ားတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အို (အသက္၆၀ႏွစ္ ႏွင့္အထက္) မ်ားပါဝင္၍၊ရန္ပံုေငြမ်ားကို မည္သူက 
မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္သံုးစြရဲမည္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။  
 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြ႕ဲအစည္း 
 

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ HelpAge International 
အဖြဲ႔၏ နည္းပညာႏွင့္ ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈ။  

ေငြေၾကးစီမံခန္ ့ခြမဲႈ 
 

 ဤအစီအစဥ္ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္အေထြေထြရန္ပံုေငြႏွင့္ HelpAge တုိ႔မွ ပူးတြဲေထာက္ပံ့ပါသည္။  

အသုံးစရိတ္ ခိုင္မာေသာ အခ်က္အလက္္ မရရိွေသးပါ။  
 

အက်ံဳးဝင္သည့္ 
ဦးေရ 

ဤအစီအမံအရ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္  သက္ႀကီးသူခ်င္းကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ ့ (OPSHG) ၉၃ 
ဖြ ့ဲတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အို ၅,၁၂၃ ေယာက္အား လႊမ္းၿခံဳထားပါသည္။ ယင္းမွာ အသက္ ၆၀ ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ 
လူဦးေရ၏ ၀.၁၀%ခန္ ့ျဖစ္ပါသည္။  

တရား၀င္မူေဘာင္ 
 

ဤအစီအစဥ္ကုိ ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိေပ။   

ဦးတည္ေသာအုပ္စု 
 

ေက်းရြာတြင္ေနထိုင္သူအားလုံး အထူးသၿဖင့္ထိခုိက္လြယ္သူမ်ားအား ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
 

အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား 
 

ဤအက်ိဳးခံစားခြင့္မွာ ထည့္ဝင္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္မလိုေသာ  ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းဆိုင္ရာ 
လူမႈေရးလႊေဲျပာင္းေပးအပ္မႈၿဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ၀င္ေငြရရွိရန္လုပ္ေဆာင္ေပးၿခင္း၊ 
စား၀တ္ေနေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ေပးမွဳမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ား အား 
အေလးထားသည့္ က်ယ္ၿပန္႔ေသာ ရပ္ရြာအေၿခၿပဳခ်ဥ္းကပ္နည္း ၿဖစ္သည္။ 
 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြ႕ဲအစည္း 
 

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ HelpAge International 
အဖြ႕ဲ၏ နည္းပညာႏွင့္ ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈ။   

ေငြေၾကးစီမံခန္ ့ခြမွဲဳ 
 

ဤအစီအစဥ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အေထြေထြရန္ပံုေငြႏွင့္ HelpAge တုိ႔က ပူးတြဲ၍ ေငြေၾကး ေထာက္ပ့ံပါသည္။ 
 

အသုံးစရိတ္ ခိုင္မာေသာ အခ်က္အလက္ မရရိွေသးပါ။ 
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အိမ္တိုင္ရာေရာက္ေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္မ်ား 
 
တရား၀င္မူေဘာင္ 
 

ဤအစီအစဥ္အားဥပေဒအတြင္း ထည့္သြင္းထားျခင္းမရိွေပ။   

ဦးတည္ေသာအုပ္စု 
 

ဤအစီအစဥ္တြင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္ေနသည့္ မွီခိုေနရေသာ သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ားအား 
ဦးတည္ပါသည္။ 
 

အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား 
 

အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေရရွည္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း။ 
 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြ႕ဲအစည္း 

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန။ 

ေငြေၾကး စီမံခန္ ့ခြမဲႈ 
 

ဤအစီအစဥ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အေထြေထြရန္ပံုေငြ၊ HelpAge International, World Vision, Global 
Vision, ခရစ္ယာန္ကလ်ာဏယုဝအသင္း (YMCA) ႏွင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံမိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း တိ ု ့မွပူးေပါင္းေထာက္ပံ့သည္။ဤအစီအစဥ္မ်ားကို 
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန မွမၾကာမီကာလတြင္ စတင္ 

အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

အသုံးစရိတ္ ဤအစီအစဥ္ကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္္ေဆာင္ရြက္မည့္ အဖြဲ႔အစည္း ၆ ခုရိွၿပီး ခိုင္မာေသာ အခ်က္အလက္ 
မရရိိွေသးပါ။ 
 

အက်ံဳးဝင္သည့္ 
ဦးေရ 

ဤအစီအစဥ္ကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္္ေဆာင္ရြက္မည့္ အဖြဲ႔အစည္း ၆ ခုရိွၿပီး ခိုင္မာေသာ အခ်က္အလက္ 
မရရိိွေသးပါ။ 
 

 
လူမႈဖူလံုေရးသက္ႀကီးပင္စင္အစီအမံ 
 
တရား၀င္ 
မူေဘာင္ 

၂၀၁၂ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားအရ ဤအစီအစဥ္ကုိ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ 
စက္တင္ဘာလအထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿခင္းမရိွေသးပါ။  
 

ဦးတည္ေသာ 
အုပ္စု 

ဤအစီအစဥ္ေအာက္တြင္ အလုပ္သမား ၅ ဦးႏွင့္ ၅ ဦးအထက္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအက်ံဳး ဝင္ပါသည္။ 
လစာေပးထားေသာ ဝန္ထမ္းအားလံုး အျပင္ လစာမရရိွ ေသာအလုပ္သင္မ်ားႏွင့္ အျမဲတမ္း (သုိ႔) 
ယာယီဝန္ထမ္းမ်ားလည္း အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ သုိ့ေသာ ္ ဤအစီအစဥ္တြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ၀န္ထမ္းမ်ား ၊ ရာသီအလုိက္စုိက္ပ်ိဳးၾကသည့္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ 
ေရလုပ္သားမ်ား၊ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ ပရဟိတအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အိမ္အကူမ်ား မပါဝင္ပါ။ 
 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရိွရန္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ 
 

ဤအက်ိဳးခံစားခြင့္အစီအမံသည္ ပင္စင္ယူႏုိင္သည့္အသက္ ၆၀ ျပည့္သြားေသာအလုပ္သမားမ်ား အား 
ရည္ရြယ္သည္။ ထို႔အျပင္ထိုအလုပ္သမားသည္လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသူၿဖစ္ၿပီး၊ 
ထည့္ဝင္ေၾကးအနည္းဆံုး ၁၂ လ ရွိရမည္္။ 
 

အက်ံဳးဝင္သည့္ 
ဦးေရ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဤအစီအစဥ္အရ ေက်းရြာဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာ္မတီ ၁၁၀ ေအာက္တြင္ 
အက်ဳိးခံစားခြင့္ရိွသူ ၅,၁၉၇ေယာက ္ ရိွၿပီး အသက္ ၆၀ႏွစ္ႏွင့္အထက္ လူဦးေရ၏ ၀.၁၁% ခန္ ့ 
ျဖစ္ပါသည္။ 
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အက်ိဳးခံစား 
ခြင့္မ်ား 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ကုိ အရစ္က်ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္လံုးတစ္ခဲတည္းေသာ္လည္းေကာင္း ရရိွႏုိင္ၿပီး -  
- အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူသည္ ထည့္ဝင္ေၾကးကို လေပါင္း ၁၈၀ ထည့္ဝင္ျပီးပါက 

ယင္းထည့္ဝင္သည့္ကာလပ်မ္းမွ်လစာၿဖင့္ ၁၅ လ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရႏိုင္ပါသည္။ 

- အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးစလံုးမွထည့္ဝင္ေၾကးကုိ အနည္းဆံုး ၁၂လ မွ ၁၈၀လ 

ေအာက္ထည့္ဝင္ခဲ့ျပီးလွ်င္ထည့္ဝင္ေၾကးပမာဏ၏ ၄၀% အက်ိဳးခံစားခြင့္။ 

- ထည့္ဝင္ေၾကးကို ၁၂ လေအာက္ေပးေဆာင္ခဲ့ပါက လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔မွ ေကာက္ယူထားေသာ 

ထည့္ဝင္ေၾကးမ်ားကို တစ္လံုးတစ္ခဲတည္းျပန္လည္ေတာင္းခံႏုိင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ 

အလုပ္သမားတစ္ေယာက္သည္ ထည့္ဝင္ေၾကးအား ၁၂ လထက္ပုိမိုထည့္၀င္ထားခဲ့ၿပီး၊ 
သက္ၿပည့္အၿငိမ္းစားလစာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိခဲ့ပါက အလုပ္ရွင္အေနျဖင့္ 
ေပးေဆာင္ထားေသာထည့္ဝင္ေၾကး၂၅% ၏ တိုးရင္းေပါင္းကုိိ ျပန္လည္ေတာင္းခံႏိုင္ခြင့္ ရိွသည္။ 
 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း  

အလုပ္သမား၊အလုပ္အကုိိင္ႏွင့္လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ လူမွဳဖူလံုေရးဦးစီးဌာန။ 
 

ေငြေၾကး 
စီမံခန္ ့ခြမဲွဳ 

အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ႏွစ္္ဦးစလံုးမွ အလုပ္သမားလစာ၏ ၃% ကို “မသန္စြမ္းအက်ိဳးခံစားခြင့္၊ 
သက္ၿပည့္အျငိမ္းစားလစာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ က်န္ရစ္သူအက်ိဳးခံစားခြင့္ရန္ပံုေငြ”သုိ႔ ထည့္ဝင္ရမည္။ 
 

အသုံးစရိတ္  ဤအစီအမံကုိ စတင္လုပ္ကိုင္ၿခင္း မရိွေသးသည့္အတြက္ ခုိင္မာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မရွိပါ။ 
 

အက်ံဳးဝင္ 
သည့္ဦးေရ  

ဤအစီအမံကုိ စတင္လုပ္ကုိင္္ျခင္းမရိွေသးသည့္အတြက္ ခုိင္မာေသာ အခ်က္အလက္ မရိွပါ။ 
 

 
ဇယား (၂၂) - သက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ လႊမ္းၿခံဳမွဳမ်ားကို ၿပန္လည္သုံးသပ္တင္ၿပၿခင္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄။ 

အစီအမံ လႊမ္းၿခံဳမွဳ 

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းပင္စင္အစီအမံ၊ 
တပ္မေတာ္ဝန္ထမ္းပင္စင္အစီအစဥ္၊ 
ႏုိင္ငံေရးပင္စင္အစီအစဥ္။ 

ပင္စင္စား၆၄၃,၃၁၃ ေယာက္ (သုိ႔) အသက္ ၅၅ ႏွစ္ႏွင့္ 
အထက္လူဦးေရ၏ ၉.၅%။xxvii 

သက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဘုိးဘြားရိပ္သာမ်ား။  

သက္ႀကီးသ၂ူ,၂၈၂ ေယာက္ (သိို႔) အသက္ ၆၀ ႏွစ္ႏွင့္ 
အထက္လူဦးေရ၏ ၀.၀၅%။ 

 

သက္ႀကီးသူခ်င္းကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ ့မ်ား သက္ႀကီးရြယ္အို၅,၁၂၃ ေယာက္ (သုိ႔) အသက္ ၆၀ ႏွစ္ႏွင့္ 
အထက္လူဦးေရ၏ ၀.၁၀%။ 

 

ေက်းရြာဖြ႔ံျဖိဳးေရးေကာ္မတီ  သက္ႀကီးသ၅ူ,၁၉၇ ေယာက္ (သုိ႔) အသက္၆၀ ႏွစ္ႏွင့္ 
အထက္လူဦးေရ၏ ၀.၁၀%။ 

 

အိမ္တုိင္ရာေရာက္ေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္ ဤအစီအစဥ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြ ဲ ့အစည္း ၆ ခ ု
ရွိသည့္အတြက္ ခုိင္မာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မရိွပါ။ 
 

လူမႈဖူလံုေရးသက္ႀကီးပင္စင္အစီအမံ ဤအစီအမံကုိ စတင္လုပ္ကိုင္ၿခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ 
ခုိင္မာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မရိွပါ။ 
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မူဝါဒဆိုင္ရာလစ္ဟာခ်က္မ်ားႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား 

မူဝါဒဆိုင္ရာလစ္ဟာခ်က္မ်ား 

တရား၀င္မူေဘာင္  ေလာေလာဆယ္တြင္ သက္ႀကီးသူမ်ား လူမႈေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ 
မူေဘာင္တြင္ကန္႔သတ္ထားသည္မွာ ရာထူးဝန္အဖြဲ႔ဥပေဒ၂၀၁၃၊ ႏိုင္ငံေရးအျငိမ္းစား လစာဥပေဒႏွင့္ 
ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား (၁၉၉၄၊ ၂၀၀၀ ႏွင့္ ၂၀၀၁) ႏွင့္ မသန္မစြမ္းႏွင့္ ေသဆုံးျပီးေသာစစ္သည္ေတာ္မ်ား၏ 
မိသားစုမ်ားကို အေထာက္အပ့ံေပးေသာ အက္ဥပေဒ (၂၀၁၂)၊ ယင္းတြင္ ေသဆုံးသြားေသာ 
အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား (သုိ႔) ယင္းတုိ႔၏ ခင္ပြန္း / ဇနီး (ဝန္ထမ္း) ေသဆုံးသည့္ကိိစၥႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ 
(၂၀၁၂)၊ တရားဝင္ တည္ေထာင္ထားေသာဝန္ထမ္း ၅ ဦးႏွင့္ ၅ ဦးအထက္ရွိ အမ်ားပုိင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ 
ကုမၸဏီမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ယခင္ အလုပ္ရွင္ကေပးေသာ ပင္စင္အစီအစဥ္မွာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ 
မရိွေသးပါ။ 
အခ်ိဳ႕ေသာသက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္အကူအညီေပးသည့္အစီအစဥ္မ်ားကိုဥပေဒတြင္ 
ထည့္သြင္းထားျခင္းမရိွေသးသည့္အတြက္ အက်ံဳးဝင္မႈမရွိေသးပါ။ ယင္းကိစၥမ်ားမွာ အိမ္ 
တုိင္ရာေရာက္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္၊ ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း၊ 
ဘုိးဘြားရိပ္သာႏွင့္ အျခားသက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ကုိယ္ထူကိုယ္ထအုပ္စု။  
 

ဦးတည္ေသာ 
အုပ္စု 

လက္ရွိေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အျငိမ္းစားလစာအစီအစဥ္တြင္ အျငိမ္းစား ရရိွၿပီးေသာ 
အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။  
ထည့္၀င္ေၾကးေပးေဆာင္ရေသာ လူမွႈဖူလုံေရးသက္ႀကီးပင္စင္မွာ စတင္ ္ျခင္းမရိွေသးေပ။ 
လူမႈဖူလံုေရး၏ သက္ႀကီးပင္စင္အစီအစဥ္တြင္  ပုံစံတက်မရွိေသာ စီးပြားေရးက႑မွ 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ မိမိတိ ု ့ဆႏၵအေလ်ာက္ ထည့္၀င္ေၾကးေပးၿပီး ပါ၀င္ႏိုင္သည္။ သိ ု ့ရာတြင္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေသးစားမ်ားႏွင့္ ပံုစံတက်မရွိေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
ထည့္၀င္ေၾကးႏႈန္းထားမွာ ျမင့္မားေနမည္ (အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား၂ ဦးစလံုးမွထည့္၀င္ရမည့္ 
ထည့္၀င္ေၾကးမ်ားကုိ အလုပ္သမားမွ ထည့္ဝင္ေပးရသည္)။ 
 

လြယ္ကူစြာ 
ေျပာင္းေရႊ ့ 
ႏိုင္မႈ  

အမ်ားဆိုင္ႏွင့္ပုဂၢလိကက႑မ်ား(သို႔) တရားမဝင္ႏွင့္ တရားဝင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားအတြက္ ယင္းတို႔ လုပ္သက္တစ္ေလွ်ာက္ ေျပာင္းလ ဲ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားအတြက္ 
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ား မရိွေသးပါ။ 
 

အက်ိဳးခံစား 
ႏိုင္ခြင့္ရိွသည့္ 
အဆင့္  

ပံုမွန္ ေကာက္ယူေနသည့္ ေနာက္ဆုံးစာရင္းမ်ားအရ အက်ိဳးခံစားခြင့္ အဆင့္ကုိ ရရွိခံစားႏုိင္မႈမရွိပါ။ 
(တျဖည္းျဖည္းခ်င္းေျပာင္းလလဲာေသာ လုပ္အားခမ်ား၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမ်ား စသည္ျဖင့္) ေရရွည္တြင္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူမ်ား၏ ဝင္ေငြဆိုင္ရာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈကုိ ထိခိုက္လာေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
လက္ရွိအစီအစဥ္တြင္ အာမခံေပးႏိုင္ေလာက္ေသာ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္အက်ုိးခံစားခြင့္မ်ားမရွိပါ။ 
လူမႈဖူလံုေရး သက္ႀကီးအျငိမ္းစားလစာအစီအစဥ္အတြက္ အရစ္က်ေငြေၾကးအက်ိဳး ခံစားမႈအစား 
တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း ရယူခံစားႏုိင္မႈျဖစ္ႏုိင္ေျခ၊ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ အခ်ိန္တြင္ 
ထည့္ဝင္ေၾကးမ်ားကို ျပန္လည္ရယူႏုိင္ေသာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခတုိ႔သည္ ေရရွည္တြင္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူတို႔အတြက္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရေသာ ဝင္ေငြအာမခံခ်က္မရွိေပ။  
 

ေငြေၾကး 
စီမံခန္ ့ခြမဲွဳ 

လူမႈဖူလံုေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ဥပေဒအရျပဌာန္းေပးထားေသာ ေငြေၾကးစီမံ 
ေဆာင္ရြက္မႈလမ္းညႊန္ခ်က္သည္ ထုိစနစ္ကုိ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္မႈအတြက္ အာမခံခ်က္ 
မေပးထားေပ (ပံုမွန္ အမွန္တကယ္တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမူဝါဒ စသည္ျဖင့္) 
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အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား 

ထိေရာက္ 
ေသာအက်ံဳးဝင္မႈ  

တခ်ိဳ႕အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ပထဝီအေနအထားအရ ကြာဟမႈရွိေသာေဒသမ်ားတြင္ 
သြားလာရန္ခက္ခဲေသာေဒမ်ား၌ စြန္႔၍လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိရာ အခ်ိဳ႕ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကုိ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အကန္႔အသတ္မ်ားလည္း ရွိေပသည္။ ၄င္းအစီအစဥ္မ်ားကို ပိုမိုခုိင္မာ 
တိက်ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္လည္း အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနသည္။ 

 
ဝန္ေဆာင္မႈ 
အရည္ 
အေသြး 

 
ေရရွည္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဤကိစၥကုိေဖၚျပထားသည့္ အစီအစဥ္အနည္း အက်ဥ္းမွ်သာရွိျပီး 
မွီခုိေနရေသာ သက္ႀကီးသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုေပးရန္ အေျခခံအေဆာက္အဦကုိလည္း ေဖၚျပမႈမရွိေပ။ 
လစ္ဟင္းကြာဟမႈမ်ားကို ျဖည့္တင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ကိစၥမွာ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ျပဳစုေစာင့္ 
ေရွာက္သည့္စနစ္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစနစ္ကုိ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ခ်မွတ္ေပးထားျခင္းမဟုတ္ သျဖင့္ 
ခက္ခဲေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးအေပၚ အဟန္႔အတား တစ္ခု 
ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ 

သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏုိင္ငံတြင္းေနထိုင္သူ သက္ႀကီးသူမ်ားအားလံုး၊ အထူးသၿဖင့္ ၀င္ေငြလုံၿခံဳေရး၊ က်န္းမာေရး၊ 
သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ လူမွဳေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မွဳမ်ားကုိ သိကၡာရွိစြာရရိွေစၿပီး ဘ၀လံုၿခံဳေအးခ်မ္းေစရန္ၿဖစ္သည္။ 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွ ထြက္ေပၚလာေသာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေအာက္ေဖၚျပပါဇယား၌ 
အက်ဥ္းခ်ံဳးေဖၚျပထားပါသည္။ (*) ခေရပြင့္အမွတ္အသား ျပထားေသာ အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားမွာ လူမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အသစ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ (သို႔) လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တိုးခ်ဲ ့ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ဤ အသစ္ေဆာင္ရြက္မည့္ 
ထပ္တိုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (သို႔) တုိးခ်ဲ႕မည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ILO ၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ 
တြက္ခ်က္ရာ၌ အသံုးၿပဳေသာ (RAP protocol) ကိ ု အသံုးျပဳ၍ တြက္ခ်က္ထားသည္။ () ႀတိဂံအမွတ္အသား ျပထားေသာ 
အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားမွာ အတြင္းက်က်ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ၿဖစ္ႏိုင္စြမ္းေလ့လာမွဳမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနေသးသည့္ 
အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ 
 
 
ဇယား (၂၃) -သက္ႀကီးသုူမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

အမွတ္စဥ္ အဓိကအၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
 
အမ်ဳိးအစား ၁ -လူမွႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္မွႈ အေၿခခံရပုိင္ခြင့္မ်ား ဆုိင္ရာ ထပ္တုိး (သုိ ့) တိုးခ်႔ဲရမည္႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

* O1: လူမွဳပင္စင္အစီအမံ ျပဳလုပ္ေပးရန္။ 

 

* O6: ေရရွည္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွဳဆိုင္ရာနည္းစနစ္မ်ားကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္။ 
 
အမ်ဳိးအစား ၂ -ဖဲြ႔စည္းပုံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား 
 O4: ဘံုစနစ္တစ္ခုကုိေမွ်ာ္မွန္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ (သို႔) အနိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းပင္စင္ 

အစီအမံႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔မွလုပ္ေဆာင္မည့္ ပင္စင္အစီအမံတုိ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမည့္ စနစ္တစ္ခုထားရွိရန္။  

  
 O5: ံအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပင္စင္အစီအမံမ်ားနွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေရရွည္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအမံမ်ား 

(အကယ္၍ရွိခဲ့ေသာ္)၊ သက္ႀကီးသူမ်ားအားလႊမ္းၿခံဳမွဳ ကို ေစာင့္ၾကည့္တိုင္းတာရန္ ႏွင့္ အသက္အရြယ္အုိမင္းလာမွဳ 
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ကိုေၿဖရွင္းရန္ အတြက္ သက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစနစ္ 
တစ္ခုအေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္။ 

 
အမ်ဳိးအစား (၃) ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
 O2: ပံုစံတက်ရွိေသာပုဂၢလိကက႑ရွိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လက္ရွိလူမႈဖူလံုေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမ်ား 

ကိ ုေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ရန္။ 

 
 O3: လက္ရွိအစီအစဥ္မ်ား၏ ေငြေၾကးလည္ပတ္ေနမႈမ်ား(ထည့္ဝင္ေၾကးေပးေဆာင္ရေသာ အက်ိဳးခံစားမႈမ်ားအတြက္ 

တိက်ေသာတန္ဖိုးျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ 
ထည့္၀င္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္မလုိေသာအစီအမံမ်ားအတြက္လူဦးေရေၿပာင္းလမဲွဳအေပၚအေၿခခံသည့္ 
ကုန္က်စရိတ္ခန္ ့မွန္းတြက္ခ်က္မွဳ) ကို ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္။ 
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၅။အဆင့္၂ - 
ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္ၿခင္းနည္းလမ္း၊လူမွဳဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေ
ရွာက္ေရးအတြက္အေၿခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားၿပည့္စံုေစရန္မူ၀ါဒေရြးခ်ယ္ခြ
င့္မ်ား 
(ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာနမူနာမ်ား)ႏွင့္ကုန္က်စရိတ္ခန့္မွန္းတြက္ခ်က္ၿခ
င္း 
 
က  

အလ်င္အၿမန္အကဲၿဖတ္ၿခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းကိုအသံုးၿပဳထားေသာကုန္က်စရ္ိတ္တြက္ခ်က္ၿခင္းနည္းလမ္း 

 

အလ်င္အၿမန္အကၿဲဖတ္ၿခင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္း (RAP) သည္ ယခင္ ILO/UNICEF ၏ ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္ၿခင္းနည္း 

ကုိအေၿခခံထားေသာကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္ၿခင္းနည္းအသစ္ၿဖစ္ၿပီး ယခုကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္ၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ 

အသုံးၿပဳထားပါသည္။ ဤကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္ၿခင္းမွေအာက္ပါရလဒ္မ်ားကိုရရွိခဲ့သည္ 

 အကၿဲဖတ္ခ်က္မွရရွိေသာအၾကံၿပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီသည့္လူမွဳဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအေၿခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားရရိွရန္ 

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ (လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာထပ္တုိး/တုိးခ့်ဲလုပ္ေဆာင္ၿခင္း) မူ၀ါဒဆုိင္ရာေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ား။ႏွင့္ 

 ဤမူ၀ါဒဆုိင္ရာေရြးခ်ယ္မွဳမ်ား၏ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုၿမန္မာက်ပ္ေငြၿဖင့္ေဖာ္ၿပၿခင္း၊ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ားကို 

ၿပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳႏွင့္ အစုိးရအေထြေထြအသုံးစရိတ္မ်ား၏ ရာခိုင္ႏွဳန္းအေနၿဖင့္ေဖာ္ၿပၿခင္း၊ 

ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ကို အစိုးရ၏ခန္႔မွန္းအသုံးစရိတ္အားညႊန္းဆိုၿပီး အဆုိၿပဳထားေသာ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ပဏာမညႊန္းကိန္းအေနၿဖင့္ ေငြေၾကးကုန္က်ခံသုံးစြႏဲုိင္မွဳရွိမရိွကုိ ေဖာ္ၿပၿခင္း။ 

 

ဤတန္ဖုိးတြက္ခ်က္ျခင္းဆိုင္ရာက်င့္သံုးမႈ၏ရလဒ္မ်ားကုိ လူမႈကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဦးစားေပးမူ၀ါဒမ်ား၊ ဘ႑ာေငြ 

ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းက႑မ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်တ္ျပန္လည္ခြေဲ၀မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ 

အေထာက္အကူရရွိရန္အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ RAP ပံုစံကိ ု ဆီေလ်ာ္ေအာင္အသံုးျပဳရာတြင္ 

အဓိကေတြ႕ၾကံဳရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မရရိွျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ 

အျပည့္အ၀ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေသာ လူဦးေရစာရင္းေကာက္ယူမႈရလဒ္မ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုရရိွလာႏိုင္ျခင္းႏွင့္ 

ျပဳလပု္ခ့ဲေသာကြင္းဆင္းေလ့လာမႈအခ်ဳိ႕ (လုပ္သားအင္အား ေလ့လာခ်က္၊ ေဒသအလိုက္လူဦးေရျပန္႔ႏံွ႕ေနထိုင္မႈႏွင့္ 

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာေလ့လာမႈစသည္တို႔) တို႔တြင္ RAP ပုံစံကု ိေခတ္မီေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီးလွ်င္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတြက္ခ်က္မႈမ်ားကုိ 

ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

RAP သည္အသက္အရြယ္တစ္မ်ဳိးတည္း၏ လူဦးေရခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံတည္ေဆာက္ထားသည့္ 

ရိုးရွင္းလြယ္ကူေသာနည္းကုိ အသံုးျပဳၿပီးလွ်င္ ယင္းတြင္တစ္ႏုိင္ငံလံုးျခံဳငံုမႈရွိေသာ GDP တိုးတက္မႈ၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ 

အတိုးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ယူဆခ်က္မ်ားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ထားသည့္ စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္ တစ္ေလွ်ာက္လုံးဆက္စပ္မႈရွိသည္။ 

ယင္းပံုစံသည္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳထားၿပီးလွ်င္ ေနာက္ဆုံးၾကည့္ရႈေလ့လာမွတ္သားခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြက္ 

ေဖာ္ျပထားသည့္ ကနဦးစာရင္းဆိုင္ရာကိန္းဂဏန္းမ်ားမွ စတင္ခဲ့ေသာအသံုးစရိတ္ႏွင့္အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ 

ကိုင္တြယထ္ိန္းခ်ဳပ္သည္။ အဓိကယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ခံတြက္ခ်က္မႈမ်ားကုိ ေအာက္တြင္စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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လူဦးေရဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ား  

RAP လုပ္ငန္းစဥ္ကို အသံုးျပဳသည့္ တန္ဖုိးတြက္ခ်က္ျခင္းဆိုင္ရာက်င့္သံုးမႈကိုစတင္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္အခ်က္မွာ 

မည္သည့္လူဦးေရဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္(၁၉၈၃) 

ခုႏွစ္ကတည္းကစၿပီး အမ်ဳိးသားသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈကို မျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢစီးပြားေရးႏွင့္ 

လူမႈေရးရာဌာန (UNDESA) က၁၉၂၀ ခုႏွစ္ မွ ၂၁၀၀ခုႏွစ္ထ၅ိႏွစ္အရြယ္ကေလးအုပ္စုမ်ား၏ လူဦးေရဆုိင္ရာတြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းမႈကိ ု

အနိမ့္တန္း၊အလတ္တန္း၊ အျမင့္တန္းဟူ၍ မူခြသဲံုးမ်ဳိးျဖင့္ ထုတ္ျပန္လ်က္ရွိသည္။ 

ကနဦး လူဦးေရတြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းမႈတြင္ အလတ္တန္းမႈကို တြက္ခ်က္အသံုးျပဳသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ 

သန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္ယူမႈမွေန၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ၊၃၀ရက္ေန႔တြင္ ေရွ႕ေျပးပဏာမရလဒ္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

ထိုသုိ႔ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဒသအလုိက္ရွိက်ား/မစုစုေပါင္းလူဦးေရစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ 

အသက္အရြယ္အလိုက္လူဦးေရစာရင္းမပါရွိသျဖင့္ ယင္းစာရင္းကို RAP တြင္အသံုးမျပဳႏိုင္ပါ။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ 

သန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္ယူမႈ ေရွ႕ေျပးရလဒ္အရဆိုေသာ္ စုစုေပါင္းလူဦးေရသည္၅၁,၄၁၉,၄၂၀ျဖစ္သည္။ 

သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္မွာ အနိမ့္တန္း (UNDESA) မူကိ ု အသံုးျပဳခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 

ယင္းသည ္အမွန္တကယ္ရွိသည့္ လူဦးေရႏွင့္အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ က်ားႏွင့္မအခ်ဳိး၊ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအလိုက္၊ 

ေဒသႀကီးအလိုက္ရွိ  စုစုေပါင္းလူဦးေရႏွင့္ ေက်းလက္ရွိလူဦးေရ အခ်ဳိးအစားတုိ႔ကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ RAP ပံုစံကုိ 

ဆီေလ်ာ္ေအာင္ညွိယူခဲ့သည္။ 

UNDESA အဖြ႕ဲက၅ႏွစ္အရြယ္ရွိ လူဦးေရစာရင္းခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ႏွစ္စဥ္အလိုက္လည္းရွိပါသည္။ 

ဆင္းရဲမြေဲတမႈ 

ယခုအခ်ိန္ထ ိ ႏုိင္ငံအတိုင္းအတာျဖင္႔ တရား၀င္ဆင္းရဲမႈအတိုင္းအတာကန္႔သတ္ခ်က္မရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ မၾကာေသးမီက 

ျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ေနထုိင္မႈအေျခအေနဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ (IHLCS) သည္ 

စားသုံးမႈႏွင့္စားသုံးမႈမဟုတ္သည့္ကုန္က်စရိတ္မ်ားေပၚတြင္အေျခခံသည္။ ယင္းသည္ စားသုံးမႈႏွင့္စားသုံးမႈမဟုတ္ေသာ 

ကုန္က်စရိတ္ေငြကုိ ေဖာ္ညႊန္းၿပီးလွ်င္ စားသုံးမႈျပန္႔ခ်က္၏ ဒုတိယအလႊာ၏စားသုံးမႈပံုစံေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ 

(အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

အိမ္ေထာင္စုလိုက္ေနထိုင္မႈအေျခအေနေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (IHLCS-II) အရဆိုေသာ္ 

ေနထိုင္သူလူဦးေရ၏၂၅.၆%သည္ဆင္းရဲၾကသည္။ သို႔ေသာ္အသက္အရြယ္အုပ္စုလိုက္ခြျဲခားေဖာ္ျပျခင္းကား မရွိပါ။ 

ယင္းေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မွေန၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ဆင္းရဲမႈအေျခအေနကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုးအတိုင္းအတာရ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ယင္းသည ္

ဆင္းရဲမႈအေျခအေနကုိ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာဆန္းစစ္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကာလႏွင့္ 

သတ္မွတ္အသက္အရြယ္အုပ္စုတို႔တြင္ ဆင္းရဲမႈႏႈန္းမွာ ပုံေသျဖစ္ေနသည္။ 

ဇယား ၂၄ - အသက္အရြယ္အုပ္စုအလုိက္ တစ္ဦးၿခင္းဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳႏွဳန္း 

အသက္အရြယ္ အုပ္စု  ထိန္းညွိထားေသာ တစ္ဦးၿခင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳႏွဳန္း  
၀-၅ ၂၈.၂၆ 
၆-၁၄ ၃၁.၇၅ 
၁၅-၁၉ ၃၀.၀၅ 
၂၀-၂၄ ၂၆.၉၀ 
၂၅-၂၉ ၂၄.၃၉ 
၃၀-၃၄ ၂၃.၀၂ 
၃၅-၃၉ ၂၃.၀၂ 
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၄၀-၄၄ ၂၃.၁၁ 
၄၅-၄၉ ၂၃.၈၀ 
၅၀-၅၄ ၂၁.၆၆ 
၅၄-၅၉ ၂၀.၅၇ 
၆၀-၆၄ ၂၀.၄၁ 
၆၅+ ၁၈.၈၆ 
စုစုေပါင္း ၂၅.၆ 

 

ဤစစ္တမ္းတြင္ ၿမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းႏွင့္ၿပည္နယ္မ်ား၏ ဆင္းရဲမွဳၿဖစ္ပြားႏွဳန္းကိုေဖာ္ၿပထားသည္။ ထို ့အၿပင္ ဤစစ္တမ္းသည္ 
လတ္တေလာေဆာင္ရြက္လ်က္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းလံုးရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳ ကိ ု ဆန္းစစ္ႏိုင္ေသာ စစ္တမ္းတစ္ခုၿဖစ္၍ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳႏွဳန္းမွာ စီမံကိန္းကာလ တစ္ေလွ်ာက္လုံးႏွင့္ အသက္အရြယ္အုပ္စုတိုင္းတြင္ တသမတ္တည္းရွိေနသည္။ 

ပကတိ GDP ႏွင့္ GDP တန္ဘိုးက်ဆင္းေစသည္႔အရာ 

၂၀၀၉-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IMF) မွထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းတြင္၂၀၂၀-

၂၀၂၄ ခုႏွစ္ အထိ အမည္ခံမွ်သာျဖစ္ေသာ GDP ကိ ု တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းရာတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၏ GDP တိုးႏႈန္းကုိ 

ကိန္းေသထားအေျချပဳတြက္ခ်က္သည္။ IMF အဖြ႕ဲသည္ GDP တိုးႏႈန္းကို တည္ၿမဲေအာင္ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာလုပ္ငန္းက႑မ်ား လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလေဲနမႈျမင့္တက္လာၿပီးလွ်င္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းသည့္ 

စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ေငြေၾကးေဖာင္းပြျခင္း 

၂၀၀၉-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းအတြက္ IMF ၏ ပ်မ္းမွ်စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ IMF အဖြ႕ဲသည္ 

၂၀၁၁-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမ်ားကုိ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည္။ ၂၀၂၀-၂၀၂၄ ခုႏွစ္အတြက္ 

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၏ႏႈန္းအတိုင္း ပံုေသထားရွိခဲ့သည္။ ျဖစ္ရပ္အားလုံးတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ 

ပတ္သက္၍အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ ေဖာ္ညႊန္းသည္။ 

အစိုးရ၏စုစုေပါင္းရရိွသည့္အခြန္ေငြႏွင့္အသံုးစရိတ္မ်ား 

တန္ဖိုးတြက္ခ်က္ျခင္းဆိုင္ရာက်င့္သံုးမႈတြင္ အသံုးျပဳသည့္ အစိုးရ၏စုစုေပါင္းအခြန္ရရွိေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ 

သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ IMF အဖြ႕ဲ၏ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ IMF အဖြ႕ဲသည္၂၀၁၁-

၂၀၁၉ခုႏွစ္မ်ားအတြက္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ခဲ့ၿပီးလွ်င္ ၂၀၂၀-၂၀၂၄ ခုႏွစ္မ်ားအတြက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ရွိမည့္ 

ကိန္းဂဏန္းေပၚတြင္ အေျချပဳ၍ ပံုေသထားရွိတြက္ခ်က္ခဲ့သည္။ RAP လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အသစ္ေသာ SPF ၏ အႀကိဳတရားမ်ား 

စတင္က်င့္သံုးမႈ၏ ကုန္က်စရိတ္တန္ဖုိးမ်ားကို ေဖာ္ျပရာတြင္ အစိုးရ၏ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္သည့္ 

အသံုးစရိတ္၏ရာခိုင္္ႏႈန္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေမြးဖြားႏႈန္း 

အသက္၁၅ႏွစ္မွ ၄၉ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးအားလံုး၏ ေမြးဖြားႏႈန္းကို ပံုေသထားသည္။ ၂၀၁၄-၂၀၂၄ခုႏွစ္ကာလအတြက္ 

စုစုေပါင္းေမြးဖြားႏႈန္း (အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ေမြးႏႈန္းကို ၁.၉၆ႏႈန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္အသံုးျပဳသည္။ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ 

မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား (WHO, UNFPA, WB) ႏွင့္ အစိုးရအဖြ႕ဲအစည္းအားလုံးတြင္ ယင္းကိန္းဂဏန္းသည္ 

တစ္သမတ္တည္းရွိသည္ဟု ေတြ႕ရွိရသည္။ အသစ္ေမြးဖြားသည့္ကေလးဦးေရခန္႔မွန္းခ်က္ကုိ ရရွိရန္အတြက္ 

အမ်ဳိးသမီးဦးေရစုစုေပါင္း၏ ႏွစ္စဥ္ေမြးဖြားႏႈန္းကို အသံုးျပဳတြက္ခ်က္ထားသည္။ 
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မသန္စြမ္းျဖစ္မႈ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏မသန္စြမ္းျဖစ္မႈေယဘုယ်အေျခအေနသည္ ၂.၃၂%ျဖစ္ေၾကာင္းခန္႔မွန္းထားၿပီး ယင္းသည္ မၾကာေသးမီကရရွိခဲ့ေသာ 

ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရျဖစ္သည္ (Bawi,2012)။ ဤကိန္းဂဏန္းကို အသက္အရြယ္  

အုပ္စုလိုက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူဦးေရကိုမရရိွႏိုင္ပါ။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းကိန္းဂဏန္း ၂.၃၂%ကိ ု ကေလးအရြယ္၊ 

သက္လတ္ပိုင္းအရြယ္ႏွင့္ သက္ႀကီးပိုင္းအရြယ္တို႔အတြက္ သတ္မွတ္အသံုးျပဳထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာအုပ္စုမ်ား၊ 

ဥပမာ-ဆင္းရဲသားမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူအေျခအေနသည္ မ်ားေနတတ္ပါသည္။ နည္းပညာဆုိင္ရာအခက္အခဲရွိေသာေၾကာင့္ 

ျဖစ္ရပ္အေျခအေနမ်ားစြာအတြက္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေသာ ယူဆခ်က္မ်ားရရွိရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ယင္းကိစၥတြင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ပံုစံတက်မဟုတ္ေသာစီးပြားေရး 

တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိလုပ္သားအင္အားေလ့လာဆန္းစစ္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာမွတ္တမ္းမ်ားသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား 

မွတ္ပံုတင္အေရးကိစၥအတြက္ မရရိွႏိုင္ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ အတည္တက်ႏွင့္ 

အတည္တက်မဟုတ္ေသာ အလုပ္မ်ားကုိလုပ္ကိုင္ေနသည့္ လူဦးေရကိုခန္႔မွန္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ခ့ဲပါ။ ယခုထိတုိင္ေအာင္ပင္ 

အတည္တက်မရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၏ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိ တြက္ခ်က္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဥပမာ-

လူမႈဖူလံုေရးစနစ္တြင္ အက်ဳံးမ၀င္ျဖစ္ေနသူမ်ားရွိသည္။ ထိုသုိ႔ေသာ္အေျခအေနရိွသည့္ 

လူဦးေရကိုဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ အသက္အရြယ္အုပ္စုတစ္ခုရိွ လူဦးေရစုစုေပါင္း အနကမ္ ွ

လူမႈဖူလံုေရးခံစားႏုိင္သည့္လူဦးေရကို ႏုတ္ပယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္ကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းအတိုင္း 

ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ႏိုင္သည္။ 

- ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕၀င္ထားသည့္ လုပ္သားဦးေရမွာ ၇၁၀,၀၀၀ ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ 

ႏွစ္စဥ္လုပ္သားအင္အားတုိးတက္ႏႈန္းမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ႏွစ္ကာလအတြက္ ၁၃% ျဖစ္သည္။xxviii  

- သက္လတ္ပိုင္းအစုိးရ၀န္ထမ္းဦးေရမွာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ၉၉၇,၀၀၀ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ဤပုံစံတြင္ 

အက်ဳံး၀င္သည့္ကာလအတြက္ ပံုေသရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားခဲ့သည္။ 

- ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ပင္စင္ခံစားေနသည့္ အၿငိမ္းစားအစိုးရ၀န္ထမ္းဦးေရမွာ ၈၀၄,၀၀၀ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ 

ယင္းအေရအတြက္သည္ ဤပုံစံႏွင့္အက်ဳံး၀င္သည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ပံုေသရိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ား 

ႏိိုင္ငံတစ္၀န္းလံုးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လူမႈကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို အနည္းငယ္မွ်သာရရွိႏိုင္သည္။ အစိုးရကလက္ရွိေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ 

အစီအစဥ္မ်ားထဲတြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစရိတ္စကသည္ ၂၀% မွ ၄၀%အတြင္းရွိသည္။ 

ဤသို႔က်င့္သံုးမႈ တစ္သမတ္တည္းရွိမႈအတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုန္က်စရိတ္ကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ 

အေျချပဳတြက္ခ်က္ထားသည္။ (အျခားေဖာ္ျပခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမရိွပါက) 

- သတ္မွတ္ထားေသာလူအုပ္စုအတြက္/လူအားလုံးအတြက္ ၂၀% 

- ထပ္မံသီးျခားသတ္မွတ္ထားသည့္ လူအုပ္စု (ဥပမာ-မသန္စြမ္းျဖစ္ေနသူမ်ား) အတြက္ ၁၀% ထပ္ေဆာင္းထားသည္။ 

- အလုပ္သမားမ်ားတုိးတက္ရာနည္းလမ္းရွာေဖြျခင္းအတြက္ ၁၀% ထပ္ေဆာင္းသည္။ 

- အေျခအေနလိုအပ္မႈအရအသံုးျပဳရန္ ၁၀% ထပ္ေဆာင္းသည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ဆိုေသာ္ အသက္၆၅ႏွစ္ႏွင့္အထက္ မသန္စြမ္းျဖစ္ေနသူတစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ပင္စင္လစာမွာ က်ပ္၂၀၀၀၀ျဖစ္သည္။ 

ယင္းအတြက္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုန္က်စရိတ္သည္ ၃၀%ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အၿခားအုပ္စုအတြက္ သီးျခားသတ္မွတ္ခ်က္လုိအပ္သည္။  

အက်ဳိးခံစားခြင္႔ရရိွႏိုင္မႈႏွဳန္း  

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာျဖစ္ရပ္အေျခအေန ၈ ႏွင့္ ၉ကိ ု ျခြင္းခ်က္ထား၍ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ 

အက်ဳိးခံစားခြင္႔ရရိွႏိုင္မႈႏွဳန္း (take-up rate) မွာ ေရွ႕လာမည့္၁၀ႏွစ္ကာလၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ၁၀၀% ရရိွသည့္တိုင္ေအာင္ 



90 

 

ႏွစ္စဥ္သတ္မွတ္လုပ္သားဦးေရကို ထပ္ေဆာင္းထားပါသည္။ ယင္းႏႈန္းသည္ ႀကီးမားေသာလူမႈကာကြယ္ေရး 

အစီအစဥ္မ်ားကုိေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လက္ရွိအေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ အဖြ႕ဲအစည္း အလိုက္ရွိသည့္ 

လုပ္သားအင္အားမ်ားအနက္မွ ကန္႔သတ္လူဦးေရအတြက္သာ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ၏ 

လူမႈကာကြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာအတြက္ ဦးစားေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေသာအခါတြင္ ဤထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကုိ 

ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ 

 

ခ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ  

“ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းမွီတင္းေနထုိင္လွ်က္ရွိသူအားလုံးသည္တမ်ိဳးသားလံုးအတြက္သတ္မွတ္ထားသည့္အသံုးၿပဳႏိုင္ၿခင္း၊လက္လွမ္းမွီၿ

ခင္း၊လက္ခံႏိုင္ၿခင္း၊အရည္အေသြးရွိၿခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ၿပည့္စံုသည့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေစာင့္ေရွာက္မွဳ အပါအ၀င ္

မရိွမၿဖစ္လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳမ်ားကုိ ရရွိေစရမည္။” 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရွ့ေနာက္ညီညႊတ္သည့္ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးစနစ္တစ္ခုကုိအစပ်ိဳးေနဆျဲဖစ္ပါသည္။ 

အထူးသၿဖင့္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ရည္မွန္ခ်က္ၿဖစ္သည့္ အားလုံးအက်ံဳး၀င္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ လႊမ္းၿခံဳေရး 

(UHC) အတြက္ ေရ့ွလာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ မရွိမၿဖစ္လိုအပ္ေသာက်န္းမာေရးဆိုင္ရာအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ 

ပထမဦးဆံုးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အၿဖစ္ေဖာ္ၿပထားသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအတြင္း 

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္ကုိ တြက္ခ်က္ကာ ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္္သည္။ လတ္တေလာကာလအတြင္း 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးၿခင္းတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားက ကနဦးအႀကံၿပဳခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွဳ ၃ ရပ္ကိ ု

အေလးထားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

 မည္က့ဲသ့ုိေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအမံ ကိ ု အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္ၿဖစ္ေစ၊ 

ပထမဦးစြာ က်န္းမာေရးစနစ္ကို အားေကာင္းေစရန္ မၿဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည္ (ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာနမူနာ-၁)။ 

 ပံုစံတက်ရွိေသာ စီးပြားေရးက႑တစ္ခုလံုးအတြက္ လက္ရွိ လူမွဳဖူလံုေရးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳစီမံကိန္း အား 

ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္းႏွင့္ ပံုစံတက်မရွိေသာ စီးပြားေရးက႑အတြက္ လူမွဳက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳစနစ္တစ္ရပ္ 

ေဖာ္ေဆာင္ေပးၿခင္းၿဖင့္ လူတုိင္းအတြက္ ေငြေၾကးအရပူပန္ရန္မလုိသည့္ေစာင့္ေရွာက္မွဳရရွိေစရန္ (ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရိွေသာနမူနာ - 

၂၊၃၊၄၊၅၊၆)။ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးစနစ္ အေပၚ ေဆြးေႏြးမွဳသည္ 

ကနဦးအဆင့္တြင္သာရွိေသးသၿဖင့္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာက်န္းမာေရးအာမခံ၊ ေဘာက္ခ်ာမ်ား၊ ၿပသရာေနရာ 

အခမဲ၀့န္ေဆာင္မွဳေပးၿခင္းစသည့္အထူးေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမ်ား (ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရွိေသာနမူနာမ်ားအပါအ၀င္) 

ကုိသတ္မွတ္ႏုိင္ၿခင္းမရိွေသးပါ။ 

 ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္  HIV/AIDSေ၀ဒနာရွင္မ်ားစသည့္ 

အထူးထိခုိက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားအတြက္ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ 

(ျဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာနမူနာမ်ား၇၊၈၊၉)။ 

 

ျဖစႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၁ (H1) - က်န္းမာေရးစနစ္ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစရန္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအေျခခံအေဆာက္အဦ၊ 

အသုံးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လူသားရင္းျမစ္မ်ားအတြက္ GDP ၏ ၄% အထိတၿဖည္းၿဖည္းတိုးၿမွင့္သံုးစြၿဲခင္းျဖင့္ 

၀န္ေဆာင္မွဳေပးသည့္ဘက္မွ အဆင္သင့္ၿဖစ္မွဳကိုေသခ်ာေစရန္။ 

ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ (၁) တြင္က်န္းမာေရးစနစ္ခုိင္မာအားေကာင္းလာၿခင္းမွတဆင့္၀န္ေဆာင္မွဳေပးသည့္ဘက္မွ 

အဆင္သင့္ၿဖစ္မွဳကုိေသခ်ာေစရန္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအေျခခံအေဆာက္အဦ၊ အသံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 

လူသားရင္းျမစ္မ်ားအတြက္ အမ်ားၿပည္သူအတြက္သံုးစြမဲွဳ၏ ၄% အထ ိ တၿဖည္းၿဖည္း တုိးၿမွင့္သုံးစြရဲန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ဤ 

နမူနာသည္ အၿခားေသာ အစီအစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မရိွမၿဖစ္လိုအပ္သည္။ ထိ ု ့ေၾကာင့္ 
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၀န္ေဆာင္မွဳေပးသည့္ဘက္မွ တိုးတက္မွဳေသခ်ာေစရန္ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ား ကိ ု ၂၀၁၇ မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ခန္ ့မွန္းလ်ာထားသည္။     

ဇယား (၂၅) - ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္မႈ၏ရလဒ္မ်ား - က်န္းမာေရးစနစ္ခိုင္မာအားေကာင္းေစၿခင္း (က်န္းမာေရးဆိုင္ရာနမူနာ ၁၊ H1) 

ခုႏွစ္   ၂၀၁၆ ၂၀၁၈  ၂၀၂၀ ၂၀၂၂  ၂၀၂၄  

ျနမူနာ ၁ (H1) - က်န္းမာေရးစနစ္ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစရန္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအေျခခံအေဆာက္အဦ၊ 

အသုံးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လူသားရင္းျမစ္မ်ားအတြက္ GDP ၏ ၄% အထိတၿဖည္းၿဖည္းတိုးၿမွင့္သံုးစြၿဲခင္းျဖင့္ 

၀န္ေဆာင္မွဳေပးသည့္ဘက္မွ အဆင္သင့္ၿဖစ္မွဳကိုေသခ်ာေစရန္။ 

ျဖစ္ႏုိင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ (၁)အတြက ္

ကုန္က်စရိတ္ (က်ပ္သန္းေပါင္း)  

 

၁၃၆၀      ၂၄၁၁  ၃၇၁၀  ၅၅၈၄  ၈၀၅၃  

 

GDP ၏ရာခုိင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ 

  

၁.၆၄ ၂.၂၄ ၂.၈၄ ၃.၄၄ ၄.၀၄ 

 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ 

  

၅.၅၈ ၇.၉၄ ၉.၅၆ ၁၁.၂၆ ၁၂.၇၂ 

 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၂ (H2) - မိသားစု-အေျချပဳ လႊမ္းၿခံဳမွဳအားမိတ္ဆက္ၿခင္း ႏွင့္ 
အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားအားလူမႈဖူလုံေရးဆုိင္ရာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ေစၿခင္းၿဖင့္ လႊမ္းၿခဳံမွဳကိုတုိးခ့်ဲျခင္း။ 

လူမွဳဖူလံုေရးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳစီမံကိန္း ကို ပုံစံတက်ရွိေသာ စီပြားေရးက႑ရွိ မိသားစုတိုင္းအား 
သက္ေရာက္ေစမည့္ နမူနာ ၂ သည္ လံုး၀ (သိ ု ့) တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းထည့္၀င္ရန္လိုအပ္မည္ ၿဖစ္သည့္အတြက္ ကုန္က်စရိတမ္်ားကုိ 
ၿပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္လိုအပ္မည္ၿဖစ္သည္။ 

 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၃ (H3) - လူမွဳဖူလံုေရးဆိုင္ရာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳစီမံကိန္းတြင္မပါ၀င္သည့္ လူဦးေရအားလံုးအတြက္ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္လူတစ္ဦး က်ပ္ ၃၀၀၀၀ ႏွဳန္းၿဖင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးႏိုင္မည့္ လူမွဳေရးဆိုင္ရာက်န္းမာေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳစနစ္ 
(လက္ရိွအေၿခအေနအတိုင္း လူမွဳဖူလံုေရးအဖြ႕ဲသည္ အလုပ္သမားမ်ားသာ အကာအကြယ္ေပးထားသည္ဟုယူဆၿပီး)။ 

ယူဆခ်က္မ်ား  

 ဤအက်ိဳးခံစားခြင့္ကုိလူမွဳဖူလုံေရးဆုိင္ရာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳစီမံကိန္းတြင္မပါ၀င္သည့္လူဦးေရအားလံုးအတြက္ရ

ည္ရြယ္သည္။ 

 လူတစ္ဦးအတြက္ ႏွစ္စဥ္ကုန္က်စရိတ္မွာ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ 

က်န္းမာေရးအသုံးစရိတ္/ကုန္က်စရိတ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မရွိသည့္အတြက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ လူတစ္္ဦးခ်င္းစီ၏ 

က်န္းမာေရးအတြက္ စုိက္ထုတ္သုံးစြရဲေငြအေပၚမူတည္ၿပီး ဤအက်ိဳးခံစားခြင့္အဆင့္ကုိ သတ္မွတ္ထားသည္။ 

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈအေပၚတြင္လည္း အညႊန္းျပဳထားသည္။  

 က်န္းမာေရးစနစ္ခိုင္မာအားေကာင္းလာရန္(ျဖစ္ႏုိင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ -၁အရ) အခ်ိန္ေပးသည့္အေနၿဖင့္ ဤအစီအစဥ္ကို 

၂၀၁၇ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ 

 စီမံခန့္ခြေဲရးဆုိင္ရာကုန္က်စရိတ္သည္ ၂၀% ျဖစ္သည္။ 

ရလဒ္မ်ား  

လူမွဳဖူလုံေရးဆုိင္ရာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳစီမံကိန္း တြင္ မပါ၀င္သည့္လူဦးေရအားလံုးအတြက္ စုိက္ထုတ္သံုးစြမဲွဳကို 

ကန့္သတ္ရန္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူတစ္ဦး က်ပ္၃၀၀၀၀ႏွဳန္းၿဖင့္ ေထာက္ပံ့မည့္ လူမွဳေရးဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး 



92 

 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္ ကုိစတင္က်င့္သုံးပါက ၂၀၂၄ ခုႏွစ္အထိဆိုလွ်င္ GDP ၏ ၁.၂၉% ႏွင့္ အစုိးရအသုံးစရိတ္၏ ၄.၀၆% 

ထပ္ေဆာင္းကုန္က်မည္။ 

 

ျဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၄ (H4) - လူမွဳဖူလံုေရးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳစီမံကိန္း တြင္မပါ၀င္သည့္ 

လူဦးေရအားလံုးအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀၀၀ ႏွဳန္း၊ က်န္ေသာ လူတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္၁၅၀၀၀ႏွဳန္းၿဖင့္ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးႏိုင္မည့္ လူမွဳေရးဆိုင္ရာက်န္းမာေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳစနစ္။ 

ယူဆခ်က္မ်ား  

 အက်ိဳးခံစားခြင့္အၿပည့္အ၀ကုိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူုမ်ား (လူဦးေရ၏ ၃၀%) ႏွင့္ လူဦးေရ၏၅၀%ကုိ ေထာက္ပံ့ရန္ 

ဦးတည္ထားခ်က္မွအပ နမူနာ(၃)ႏွင့္အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ 

 ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူတစ္ဦးအတြက္ ႏွစ္စဥ္ကုန္က်စရိတ္မွာ ေငြက်ပ္ ၃၀၀၀၀ ၿဖစ္ၿပီး လူဦးေရအားလံုး၏ ၅၀% 

ရွိလူတစ္ဦးအတြက္ ႏွစ္စဥ္ကုန္က်စရိတ္မွာ ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀၀ ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈအေပၚတြင္ 

အညႊန္းျပဳထားသည္။  

 အက်ိဳးခံစားခြင့္ထိုက္တန္မွဳ-ရွိမရိွ စစ္ေဆးမွဳမ်ားေၾကာင့္ စီမံခန္႔ခြမဲွဳစရိတ္မွာ ၃၀% ျဖစ္သြားသည္။ 

ရလဒ္မ်ား  

လူမွဳဖူလုံေရးဆုိင္ရာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳစီမံကိန္း တြင္မပါ၀င္သည့္လူမ်ား၏ စိုက္ထုတ္သံုးစြမဲွဳကုိ ကန့္သတ္ရန္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀၀၀ႏွဳန္း၊ က်န္လူတစ္ဦးလွ်င္ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀၀ ႏွဳန္းၿဖင့္ ေထာက္ပ့ံမည့္ 

လူမွဳေရးဆုိင္ရာက်န္းမာေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္ကုိ စတင္က်င့္သုံးပါက ၂၀၂၄ ခုႏွစ္အထိဆိုလွ်င္ GDP ၏ ၀.၈၈% ႏွင့္ 

အစုိးရအသုံးစရိတ္၏ ၂.၇၈% ထပ္ေဆာင္းကုန္က်မည္။ 

 

ျဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၅ (H5) - လူမွဳဖူလံုေရးအဖြ႕ဲ၀င္မဟုတ္သည့့္ လူဦးေရအားလံုးအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူတစ္ဦး က်ပ္ ၅၄၀၀၀ 
ႏွဳန္းၿဖင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးႏိုင္မည့္ လူမွဳေရးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳစနစ္ (လက္ရိွအေၿခအေနအတိုင္း 
လူမွဳဖူလံုေရးအဖြ႕ဲသည္အလုပ္သမားမ်ားသာ အကာအကြယ္ေပးထားသည္ဟုယူဆၿပီး)။ 

သံုးသပ္ခ်က္မ်ား 

 မၾကာေသးမီကကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ကျပဳလုပ္ခဲ ့ ၀င္ေငြနည္းပါးသည့္ႏိုင္ငံ ၄၉ 
ခုအေပၚေလ့လာခ်က္ကုိအေျခခံလ်က္ဤ ေငြက်ပ္ ၅၄၀၀၀ ႏႈန္းထားကိ ု သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေငြပမာဏသည္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားရရွိရန္လုံေလာက္ေစမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ 

 တစ္ဦးလွ်င္ ၅၄၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္သည္မွလြ၍ဲ နမူနာ၃အတိုင္း။ 
 

အစီအစဥ္ႏွင့္ ေရာဂါ က်န္းမာေရးစနစ္တည္ေဆာက္မႈအပိုင္း 

ကေလးသူငယ္နာမက်န္းျဖစ္မႈ ္စီမံေရး 
ကာကြယ္ေဆးထုိးၿခင္း 
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ က်န္းမာေရး 
မိသားစု စီမံခ်က္ 
အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ (တီဘီ) 
ငွက္ဖ်ားေရာဂါ 
ခုခံအားက်ဆင္းမွဳေရာဂါ (HIV/AIDS) 
မရိွမၿဖစ္လိုအပ္ေသာေဆး၀ါးမ်ား 

 အုပ္ခ်ဳပ္မႈ (ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအပါအ၀င္္) 
 အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ယာဥ္မ်ား 
 က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ လူ႔အရင္းအျမစ္ 
 က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ 
 က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးစနစ္ 
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ရလဒ္မ်ား 

လူမွဳဖူလုံေရးအဖြ ဲ ့၀င္မဟုတ္သူမ်ားအတြက္ လူတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၅၄၀၀၀ ႏွဳန္းၿဖင့္ ေထာက္ပံ့မည့္ 
လူမွဳေရးဆုိင္ရာက်န္းမာေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္ကုိ စတင္က်င့္သုံးပါက ၂၀၂၄ ခုႏွစ္အထိဆိုလွ်င္ GDP ၏ ၂.၂၅% ႏွင့္ 
အစုိးရအသုံးစရိတ္၏ ၇.၀၈% ထပ္ေဆာင္းကုန္က်မည္။ 
 
ဇယား (၂၆) - ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္မႈ၏ ရလဒ္မ်ား - လူမွဳေရးဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳစနစ္ (နမူနာ ၃-၅၊ H3-5) 

ႏွစ္ ၂၀၁၆ ၂၀၁၈ ၂၀၂၀ ၂၀၂၂ ၂၀၂၄ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း ၀ % ၂၀ % ၄၀ % ၆၀ % ၈၀ % 

နမူနာ ၃ (H3) - လူမွဳဖူလံုေရးဆိုင္ရာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳစီမံကိန္းတြင္မပါ၀င္သည့္ လူဦးေရအားလံုးအတြက္ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္လူတစ္ဦး က်ပ္ ၃၀၀၀၀ ႏွဳန္းၿဖင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးႏိုင္မည့္ 
လူမွဳေရးဆိုင္ရာက်န္းမာေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳစနစ္ (လက္ရိွအေၿခအေနအတိုင္း လူမွဳဖူလံုေရးအဖြဲ့သည္ 
အလုပ္သမားမ်ားသာ အကာအကြယ္ေပးထားသည္ဟုယူဆၿပီး)။ 

ဤနမူနာ၏ ဦးတည္ေသာအုပ္စု (၁၀၀၀) ၀ ၁၀ç၆၀၁ ၂၁ç၂၇၆ ၃၁ç၇၂၂ ၄၂ç၀၃၂ 

ဤနမူနာ(၃) အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ (က်ပ္သန္း) ၀ ၄၈၅ç၈၃
၃ 

၁ç၀၆၇ç
၅၁၇ 

၁ç၇၄၃ç
၉၃၀ 

၂ç၅၃၁ç
၉၂၀ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၀၀% ၀.၄၅% ၀.၈၂% ၁.၀၈% ၁.၂၇% 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ ၀.၀၀% ၁.၆၀% ၂.၇၅% ၃.၅၂% ၄.၀၀% 

နမူနာ ၄ (H4) - လူမွဳဖူလံုေရးဆိုင္ရာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳစီမံကိန္းတြင္မပါ၀င္သည့္လူဦးေရအားလံုးအတြက္တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀၀၀ ႏွဳန္း၊ လူတစ္ဦးလွ်င္က်ပ္၁၅၀၀၀ႏွဳန္း ၿဖင့္အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးႏိုင္မည့္ 

လူမွဳေရးဆိုင္ရာက်န္းမာေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳစနစ္။ 

ဤနမူနာ၏ ဦးတည္ေသာအုပ္စု (၁၀၀၀) ၀ ၉ç၅၈၃ ၁၈ç၆၇၅ ၂၆ç၇၃၉ ၃၃ç၅၄၉ 

ဤနမူနာ(၄)  အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ (က်ပ္သန္း) ၀ ၄၃၈ç၈၀
၉ 

၉၃၆ç၉၈
၄ 

၁ç၄၆၉ç
၉၈၆ 

၂ç၀၂၀ç
၈၈၃ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၀၀% ၀.၄၁% ၀.၇၂% ၀.၉၁% ၁.၀၁% 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ ၀.၀၀% ၁.၄၄% ၂.၄၁% ၂.၉၇% ၃.၁၉% 

နမူနာ ၅ (H5) - လူမွဳဖူလံုေရးအဖြဲ့၀င္မဟုတ္သည့့္ လူဦးေရအားလံုးအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူတစ္ဦး က်ပ္ ၅၄၀၀၀ ႏွဳန္းၿဖင့္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးႏိုင္မည့္ လူမွဳေရးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳစနစ္ (လက္ရိွအေၿခအေနအတိုင္း 
လူမွဳဖူလံုေရးအဖြဲ့သည္ အလုပ္သမားမ်ားသာ အကာအကြယ္ေပးထားသည္ဟုယူဆၿပီး)။ 

ဤနမူနာ၏ ဦးတည္ေသာအုပ္စု (၁၀၀၀) ၀ ၈ç၆၆၆ ၁၇ç၄၉၄ ၂၆ç၂၈၃ ၃၅ç၁၆၈ 

ဤနမူနာ(၅) အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ (က်ပ္သန္း) ၀ ၂၉၅ç၅၆
၉ 

၆၅၃ç၇၃
၉ 

၁ç၀၇၆ç
၁၈၈ 

၁ç၅၇၇ç
၈၀၅ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၀၀% ၀.၂၇% ၀.၅၀% ၀.၆၆% ၀.၇၉% 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ ၀.၀၀% ၀.၉၇% ၁.၆၈% ၂.၁၇% ၂.၄၉% 
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ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၆ (H6) - ကေလးမီးဖြားရန္ လူနာလႊဲေၿပာင္းမွဳႏွင့္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ကုသရန္ 
ပုိ ့ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာကုန္က်စရိတ္မ်ားအား လႊမ္းၿခံဳမွဳ။ 

ယူဆခ်က္မ်ား 

 ကေလးမီးဖြားရန္လူနာလႊဲေၿပာင္းပို့ေဆာင္ေရးအတြက္ပွ်မ္းမွ်ကုန္က်စရိတ္မွာေငြက်ပ္၂၀၀၀၀ၿဖစ္ၿပီး၅ႏွစ္ေအာက္ကေလး

မ်ား ေစာင့္ေရွာက္ကုသေရးအတြက္ ပွ်မ္းမွ်လႊေဲၿပာင္းပို့ေဆာင္စရိတ္မွာ ေငြက်ပ္ ၁၇၀၀၀ခန္ ့ၿဖစ္ပါသည္။ 

ဤစရိတ္မ်ားမွာလပၸတၱာၿမိဳ ့နယ္တြင္မာလင္ (Merlin) အဖြဲ့၏ အေရးေပၚလူနာလႊေဲၿပာင္းပို့ေဆာင္ေရးစနစ္ၿဖင့္ 

ေကာက္ယူထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚအေၿခခံပါသည္။လူနာလႊေဲၿပာင္းပို ့ေဆာင္ႏွဳန္းမွာမီးဖြားမွဳမ်ား၏ ၁၅% ႏွင့္ 

၅ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအတြက္ ၁၀% ရိွၿပီး မာလင္အစီအမံမွ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အၿခား၅ႏွစ္ေအာင္ကေလးမ်ား 

လႊေဲၿပာင္းပို့ေဆာင္ႏွဳန္းဆိုင္ရာစာတမ္းမ်ားကုိအေၿခခံသည္။ စရိတ္မ်ားသည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳအေပၚ 

အညႊန္းၿပဳထားသည္။ 

 ၀န္ေဆာင္မွဳေပးသည့္ဘက္မွ အဆင္သင့္ၿဖစ္ရန္ (ျဖစ္ႏုိင္ေၿခရွိေသာနမူနာ၁အရ) အခ်ိန္ေပးသည့္အေနၿဖင့္ 

ဤအစီအစဥ္ကု၂ိ၀၁၇ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္မွစတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ 

 အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားမွာ အုပ္စုခြထဲားသည့္အတြက္ စီမံခန္ ့ခြမဲွဳဆိုင္ရာကုန္က်စရိတ္မွာ ၂၀% ၿဖစ္သည္။ 
ရလဒ္မ်ား 

ကေလးမီးဖြားရန္လူနာလႊဲေၿပာင္းမွဳႏွင့္၅ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအားေစာင့္ေရွာက္ကုသရန္ပို့ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာကုန္က်စရိတ္မ်ားအာ
းလႊမ္းၿခံဳမွဳစနစ္ကိုစတင္အေကာင္ထည္ေဖာ္လွ်င ္၂၀၂၄ ခုႏွစ္အထိဆိုလွ်င္GDP ၏ ၀.၀၀၁% ႏွင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၀.၀၀၄% 
ထပ္ေဆာင္းကုန္က်မည္ၿဖစ္သည္။ 

 

ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၇ (H7) - လက္ရိွေဆာင္လ်က္ရိွသည့္ ဘက္စုံပါ၀င္ေသာ ခုခံအားက်ဆင္းမွဳေရာဂါ (HIV/AIDS) 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ကုသေရး အစီအစဥ္မ်ားအား အဆင့္ၿမွင့္တင္ၿခင္း 

ယူဆခ်က္မ်ား 

 ဘက္စံုပါ၀င္ေသာ ခုခံအားက်ဆင္းမွဳေရာဂါ ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ကုသေရးအစီအစဥ္တြင္ 

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ကေလးမ်ားအတြက္ ခုခံအားက်ဆင္းမွဳေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးကုထုံး (ART)၊ တီဘီ-

ခုခံအားက်ဆင္းမွဳေရာဂါ (TB-HIV) ဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး 

၊မိခင္မွကေလးသို႔ကူးစက္မႈမကွာကြယ္ျခင္း (PMTCT) မ်ားပါ၀င္သည္။xxix 

 ဤနမူနာသည္ ခုခံအားက်ဆင္းမွဳေရာဂါဆိုင္ရာ နည္းပညာႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာအဖြဲ႕ (Technical and Strategic Group 
on AIDS) ၏လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ားေပၚတြင္အေျခခံၿပီး၊ ကုသမႈလိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ခုခံအားက်ဆင္းမွဳေရာဂါ 
(HIV/AIDS) ကူးစက္ခံထားရသူမ်ားအားလုံးပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ 

 စီမံခန္ ့ခြေဲရးဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာက်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ UNAIDS တို႔မွေပးအပ္သည့္ 
ႏိုင္ငံ့လူဦးေရအေၿခၿပဳစစ္တမ္း (NPS) အခ်က္အလက္မ်ား ၏ အေၿခခံအက်ဳိးခံစားခြင့္တြင္ ပါ၀င္သည္။  

ရလဒ္မ်ား 

လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဘက္စံုပါ၀င္ေသာ ခုခံအားက်ဆင္းမွဳေရာဂါ (HIV/AIDS) ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ 
ကုသေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိ စတင္အေကာင္ထည္ေဖာ္လွ်င္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္အထိ္GDP ၏ ၀.၀၄% ႏွင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၀.၁၂% 
ထပ္ေဆာင္းကုန္က်မည္ၿဖစ္သည္။ 

 
ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၈ (H8) - လက္ရိွဘက္စုံပါ၀င္ေသာ ခုခံအားက်ဆင္းမွဳေရာဂါ (HIV/AIDS) ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ 
ကုသေရးအစီအစဥ္မ်ားအား အဆင့္ၿမွင့္တင္ျခင္း အၿပင္ HIV ရိွမရိွ စစ္ေဆးေပးျခင္းႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း။ 

ယူဆခ်က္မ်ား 
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 ယခုအစီအစဥ္တြင္ HIV ရွိမရိွ စစ္ေဆးေပးျခင္းႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း တို႔ပါ၀င္သည္မွအပ နမူနာ(၈) ႏွင့္ 
အတူတူပင္ျဖစ္သည္။  

 အသက္၁၅ႏွစ္မွ၄၅ႏွစ္အရြယ္ရွိသူမ်ားအတြက္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းက႑မ်ားကုိဦးတည္လုပ္ေဆာင္သည္။ 
ရလဒ္မ်ား 

လက္ရွိဘက္စံုပါ၀င္ေသာခုခံအားက်ဆင္းမွဳေရာဂါ (HIV/AIDS) ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ကုသေရးအစီအစဥ္မ်ားအား 
အဆင့္ၿမွင့္တင္ျခင္းအၿပင္ HIV ရွိမရိွစစ္ေဆးေပးျခင္းႏွင့္ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္းက႑မ်ားအား စတင္အေကာင္ထည္ေဖာ္လွ်င္ 
၂၀၂၄ ခုႏွစ္အထိ GDP ၏ ၀.၁၀% ႏွင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၀.၃၂% ထပ္ေဆာင္းကုန္က်မည္ၿဖစ္သည္။ 
 
ဇယား (၂၇) - ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္ၿခင္း၏ ရလဒ္မ်ား - အထူးထိခုိက္လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ား 
(က်န္းမာေရးနမူနာ ၆-၈၊ H6-8) 

ႏွစ္ ၂၀၁၆ ၂၀၁၈ ၂၀၂၀ ၂၀၂၂ ၂၀၂၄ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း ၀ % ၂၀ % ၄၀ % ၆၀ % ၈၀ % 

နမူနာ ၆ (H6) - SSB ႏွင့္အက်ံဳးမ၀င္သည့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးအတြက္ လူတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ႏွစ္ အနည္းဆုံး (၅၄၀၀၀) 
က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ အေျခခံလ်က္ က်န္းမာေရးအတြက္သုံးစြရဲန္ (SSB သည္လက္ရိွတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသာ အက်ံဳး၀င္သည္။) 

ဤနမူနာ၏ ဦးတည္ေသာအုပ္စု (၁၀၀၀) ၀ ၁၀ç၆၀၁ ၂၁ç၂၇၆ ၃၁ç၇၂၂ ၄၂ç၀၃၂ 

ဤနမူနာ(၆) အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ 
(က်ပ္သန္း) 

၀ ၈၄၇ç၆၀၈ ၁ç၈၆၃ç၈၈၅ ၃ç၀၄၄ç၉၀၂ ၄ç၄၂၀ç၇၃၂ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၀၀% ၀.၇၉% ၁.၄၃% ၁.၈၈% ၂.၂၂% 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း 
အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ 

၀.၀၀% ၂.၇၉% ၄.၈၀% ၆.၁၄% ၆.၉၈% 

နမူနာ ၇ (H7) - မီးဖြားျခင္းနွင့္ ၅ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ရန္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးျခင္းအတြက္ ပုိ႔ 
ေဆာင္ခကုန္က်စရိတ္ ကာမိေစျခင္း 

နမူနာ(၇) အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ 
(က်ပ္သန္း) 

၁ç၉၄၅ ၂ç၀၉၅ ၂ç၂၁၄ ၂ç၃၃၈ ၂ç၄၇၁ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၀၀၂% ၀.၀၀၂% ၀.၀၀၂% ၀.၀၀၁% ၀.၀၀၁% 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း 
အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ 

၀.၀၀၈% ၀.၀၀၇% ၀.၀၀၆% ၀.၀၀၅% ၀.၀၀၄% 

နမူနာ ၈ (H8) - လက္ရိွ က်ယ္ျပန္႔ေသာ HIV/AIDS ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ကုသေရး အစီအစဥ္အား ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း 

နမူနာ(၈) အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ 
(က်ပ္သန္း) 

၄၃ç၄၁၄ ၅၂ç၄၅၁ ၆၁ç၂၇၁ ၆၇ç၉၄၅ ၇၅ç၄၈၆ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၀၅% ၀.၀၅% ၀.၀၅% ၀.၀၄% ၀.၀၄% 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း 
အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ 

၀.၁၉% ၀.၁၇% ၀.၁၆% ၀.၁၄% ၀.၁၂% 
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ပုံ (၅) - က်န္းမာေရးဆိုင္ရာနမူနာမ်ားကို ၁၀ ႏွစ္တာကာလအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်င္ ခန့္မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ား (GDP % 
အရ) 
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ပုံ (၆) - က်န္းမာေရးဆိုင္ရာနမူနာမ်ားကို ၁၀ ႏွစ္တာကာလအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်င္ ခန့္မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ား 
(အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ % အရ) 

 
 
 

ဂ။  ကေလးသူငယ္မ်ား 

 “ကေလးသူငယ္မ်ားအားလံုးသည္ အာဟာရ၊ ပညာေရး၊ ေစာင့္ေရွာက္မွဳႏွင့္ အၿခားလိုအပ္ေသာ 

ကုန္ပစၥည္းႏွင့္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကို   ရရိွႏိုင္ရန္အတြက္ အေၿခခံ၀င္ေငြလံုၿခဳံမွဳ ရရိွေစရမည္။“ 

ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္လူမွဳဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာအေၿခခံရပ္ုိင္ခြင့္မ်ားၿပည့္၀စြာရရိွႏိုင္ေရးအတြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးေ
သာအၾကံၿပဳခ်က္မ်ားၿပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
ေအာက္ပါအၾကံၿပဳခ်က္မ်ားသည္ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္ႏုိင္မည့္နမူနာမ်ားအတြက္အေထာက္အကူၿပဳခဲ့သည္။ 

 ကေလးမ်ား ေမြးၿပီးစမွ ပထမရက ္ ၁၀၀၀ အတြင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာအာဟာရျပည့္၀ေစေရး အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ရန္ 
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအမံတစ္ခုေဖာ္ေဆာင္ရန္ အၾကံၿပဳခ်က္(နမူနာ၁ ႏွင့္ ၂၊ အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ေသာ 
အသက္အရြယ္ရွိသူမ်ားဆုိင္ရာ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအၾကံၿပဳခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္)။ 

 ကေလးမ်ားရွိေသာမိသားစုမ်ားအားေထာက္ပံ့ရန္၊ေက်ာင္းထြက္ၿခင္းႏွင့္  ကေလးလုပ္သားမ်ား၏အေၾကာင္းတရားၿဖစ္ေသာ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳႏွင့္ ထိခုိက္လြယ္မွဳမ်ားကို ေၿဖရွင္းရန္ ေငြသားအက်ိဳးခံစားခြင့္တစ္ခု ဖန္တီးရန္လုိအပ္သည္ (နမူနာ ၃-၈)။ 

 မသန္စြမ္းသည့္ ကေလးမ်ားရွိေသာမိသားစုမ်ားကုိ အထူးဂရုစုိက္ေပးရန္ အၾကံၿပဳခ်က ္(နမူနာ- ၉)။ 
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ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၁ (C1) - မီးမဖြားမွီ ၆ လအတြင္းရိွ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအားလံုးႏွင့္ အသက္ 
၁ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအား တစ္လလွ်င္ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀၀ႏွဳန္းၿဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ရိွေသာ-ေငြေၾကးလႊဲေၿပာင္းေပးၿခင္း။ 

ယူဆခ်က္မ်ား 

 ကေလးသူငယ္မ်ားဖြံ့ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတြင္ ကနဦး၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးမွဳမ်ားမွာ လြန္စြာအေရးပါသည္။ ခႏၶာကုိယ္အတြက္ 

လိုအပ္ေသာအာဟာရမ်ားကို ေမြးကင္းစမွ ရက္ေပါင္း ၁၀၀၀ အတြင္းမရရွိပါက ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အျခားအေရးပါေသာ  

ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ပံုမွန္အတုိင္းၿပန္မၿဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစသည္(ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္ - 

၂၀၀၉)။ ထို႔ေၾကာင့္ ေငြေၾကးလႊေဲၿပာင္းေပးမွဳမ်ားကို ကေလးမ်ားအၿပင္ မီးမဖြားမွီ ၆လအတြင္းရွိ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအား 

ေပးအပ္ရန္အၾကံၿပဳၿခင္းၿဖစ္သည္။ 

 အက်ဳိးခံစားခြင့္အဆင့္သည္ တစ္လလွ်င္ေငြက်ပ္၁၅၀၀၀ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳအေပၚအညႊန္းၿပဳထားသည္။ 

 ဤအစီအမံမွာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိသည့္အေလ်ာက္စီမံခန့္ခြဲမႈဆုိင္ရာစရိတ္မ်ားမွာ ၃၀% ျဖစ္ပါသည္။ စီစဥ္ထားေသာ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ မီးမဖြားခင္ႏွင့္ မီးဖြားၿပီးအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေဆးရုံ၊ ေဆးခန္းၿပသၿခင္းႏွင့္ အာဟာရဆုိင္ရာ 

ပညာေပးၿခင္းမ်ားပါ၀င္သည္။ 

ရလဒ္မ်ား 

မီးမဖြားမီွ၆လအတြင္းရွိကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအားလံုးႏွင့္ အသက္၁ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအား တစ္လလွ်င္ ေငြက်ပ္ 
၁၅၀၀၀ႏွဳန္းၿဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိေသာ-ေငြေၾကးလႊေဲၿပာင္းေပးၿခင္းအား စတင္က်င့္သံုးလွ်င္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္အထိ GDP ၏ ၀.၂၀% ႏွင့္ 
အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၀.၆၄%ထပ္ေဆာင္းကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ 

 

ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၂ (C2) -  မီးမဖြားမွီ ၆ လအတြင္းရိွ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအားလံုးႏွင့္ ကေလးမ်ားအား အသက္ ၂ႏွစ္အထိ 
တစ္လလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀၀ႏွဳန္းၿဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ရိွေသာ-ေငြေၾကးလႊဲေၿပာင္းေပးၿခင္း။ 

ယူဆခ်က္မ်ား 

 ဤအစီအမံတြင္ ကေလးမ်ားအား အသက္၂ ႏွစ္အထိေထာက္ပံ့သည္မွအပနမူနာ(၁) ႏွင့္အတူတူျဖစ္သည္။ 

ရလဒ္မ်ား 

မီးမဖြားမီွ ၆ လအတြင္းရွိ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအားလံုးႏွင့္ အသက္ ၁ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအား တစ္လလွ်င္ ေငြက်ပ္ 
၁၅၀၀၀ႏွဳန္းၿဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိေသာ-ေငြေၾကးလႊေဲၿပာင္းေပးၿခင္းအား စတင္က်င့္သံုးလွ်င္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္အထိGDP ၏ ၀.၃၂% ႏွင့္ 
အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၁.၀၀%ထပ္ေဆာင္းကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ 

ဇယား (၂၈) - ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္ၿခင္း၏ ရလဒ္မ်ား - ကနဦးကေလးသူငယ္အရြယ္ (ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ နမူနာ ၁၊၂၊ C1-2)  

ႏွစ္ ၂၀၁၆ ၂၀၁၈ ၂၀၂၀ ၂၀၂၂ ၂၀၂၄ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ % ၄၀ % ၆၀ % ၈၀ % ၁၀၀ % 

နမူနာ ၁ (C1) -မီးမဖြားမွီ ၆ လအတြင္းရိွ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအားလံုးႏွင့္ အသက္ ၁ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအား တစ္လလွ်င္ 
ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀၀ႏွဳန္းၿဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ရိွေသာ-ေငြေၾကးလႊဲေၿပာင္းေပးၿခင္း။ 

နမူနာ(၁) အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ (က်ပ္သန္း) ၆၂ç၇၈၃ ၁၃၅ç၇၈၉ ၂၁၆ç၁၅၁ ၃၀၅ç၄၁၂ ၄၀၄ç၉၄၉ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၀၈% ၀.၁၃% ၀.၁၇% ၀.၁၉% ၀.၂၀% 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ ၀.၂၇% ၀.၄၅% ၀.၅၆% ၀.၆၂% ၀.၆၄% 

နမူနာ ၂ (C2) - မီးမဖြားမွီ ၆ လအတြင္းရိွ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအားလံုးႏွင့္ ကေလးမ်ားအား အသက္ ၂ႏွစ္အထိ တစ္လလွ်င္ 
ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀၀ႏွဳန္းၿဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ရိွေသာ-ေငြေၾကးလႊဲေၿပာင္းေပးၿခင္း။ 
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နမူနာ(၂) အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ (က်ပ္သန္း) ၁၀၂ç၀၁၉ ၂၁၈ç၇၁၁ ၃၄၄ç၉၈၅ ၄၈၃ç၄၀၈ ၆၃၅ç၄၉၆ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၁၂% ၀.၂၀% ၀.၂၆% ၀.၃၀% ၀.၃၂% 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ ၀.၄၄% ၀.၇၂% ၀.၈၉% ၀.၉၈% ၁.၀၀% 

 

ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ  ၃  (C3) - အသက္၀-၅ႏွစ္အရြယ္အတြင္းရိွ ကေလးမ်ားအားလုံးအတြက္ တစ္လ လွ်င္ ကေလးတစ္ဦး၈၀၀၀ 
က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ အားလံုးအက်ဳံး၀င္သည့္ ကေလးေထာက္ပ့ံေၾကးေပးရန္။ 

ယူဆခ်က္မ်ား 

 အသက္ ၀-၅ ႏွစ္အရြယ္အတြင္းရွိကေလးမ်ားအားလုံးအတြက္ ဦးတည္သည္။ 

 အက်ဳိးခံစားခြင့္အဆင့္သည္ ကေလးတစ္ဦးအတြက္ တစ္လလွ်င္ ေငြက်ပ္၈၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး 

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳအေပၚအညႊန္းၿပဳထားသည္။ 

 ဤအစီအမံမွာ အုပ္စုခြၿဲခားထားသည့္အေလ်ာက္ စီမံခန္႔ခြမဲႈဆုိင္ရာစရိတ္မ်ားမွာ ၂၀% ျဖစ္ပါသည္။ 

ရလဒ္မ်ား 

အသက္၀-
၅ႏွစ္အရြယ္အတြင္းရွိကေလးမ်ားအားလုံးအတြက္တစ္လလွ်င္ကေလးတစ္ဦး၈၀၀၀က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္အားလံုးအက်ဳံး၀င္သည့္ကေလးေ
ထာက္ပံ့ေၾကးေပးလွ်င္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္အထိ GDP ၏ ၀.၃၅% ႏွင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၁.၁၀%ထပ္ေဆာင္းကုန္က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၄ (C4) - အသက္ ၀-၁၅ ႏွစ္အရြယ္အတြင္းရိွ ကေလးမ်ားအားလုံးအတြက္ တစ္လ လွ်င္ ကေလးတစ္ဦး ၈၀၀၀ 
က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ အားလံုးအက်ဳံး၀င္သည့္ ကေလးေထာက္ပ့ံေၾကးေပးရန္။ 

ယူဆခ်က္မ်ား 

 အသက္၀-၁၅ႏွစ္အရြယ္အတြင္းရွိကေလးမ်ားအားလုံးကုိဦးတည္သည္မွအပနမူနာ(၃)ႏွင့္အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ 

 ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာနမူနာ(၄)တြင္အက်ိဳးခံစားခြင့္္ရရွိသူဦးေရမွာႏွစ္စဥ္၁၀%တိုးပြားမွဳရွိသည္။ နမူနာ(၄-က)အား 

တႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာၿဖင့္ တၿဖည္းၿဖည္းၿခင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ နမူနာ (၄-ခ) အား အဆင္းရဲဆုံး 

ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိ္င္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ပထမဦးစြာ အေကာင္ထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္တႏုိင္ငံလံုးအတြက္ 

တၿဖည္းၿဖည္းၿခင္း ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုို ၁) ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊၂) 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၃) ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၄) ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္၊ ႏွင့္ ၅) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ 

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တုိ႔တြင္ တဆင့္ၿခင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည္ 

(အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတကမ္ႈ ၀န္ႀကီးဌာန ၂၀၁၁ ခုႏွစ္)။ 

ရလဒ္မ်ား 

အသက္၀-
၁၅ႏွစ္အရြယ္အတြင္းရွိကေလးမ်ားအားလုံးအတြက္တစ္လလွ်င္ကေလးတစ္ဦး၈၀၀၀က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္အားလံုးအက်ဳံး၀င္သည့္ကေလးေ
ထာက္ပံ့ေၾကးေပးလွ်င္၂၀၂၄ ခုႏွစ္အထိ GDP ၏ ၀.၉၈% ႏွင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၃.၀၉%ထပ္ေဆာင္းကုန္က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၅  (C5) - ေက်ာင္းမ်ားရိွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာကေလးမ်ားအားလံုးအတြက္ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကး 
အစီအစဥ္ကုိ တိုးခ်ဲ႕ရန္။ 
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ယူဆခ်က္မ်ား 

 ေက်ာင္းတက္ေနေသာ အသက္၆ႏွစ္မွ ၁၆ႏွစ္အရြယ္ရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံးကုိ ဦးတည္သည္။ 

 အသက္ ၆-၁၄ ႏွစ္အတြင္းရွိ ကေလးမ်ား၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳႏွဳန္းမွာ ၃၁.၇၅% ၿဖစ္ၿပီး အသက္ ၁၅-၁၆ ႏွစ္ အတြက္မွာ ၃၀.၃% 

ၿဖစ္သည္ (အမ်ဳိးသားစီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန)။  

 အက်ဳိးခံစားမႈပမာဏမွာ မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၅၀၀၀ က်ပ္၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ၆၀၀၀ 

က်ပ္ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၈၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကု ိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ 

၁၀လၿဖင့္လစဥ္စီမံခန့္ခြၿဲပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကုိအညႊန္းၿပဳထားသည္။  

 အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရသင့္၊ မရသင့္ စစ္ေဆးမွဳမ်ားေၾကာင့္ စီမံခန္႔ခြမဲွဳစရိတ္မွာ ၃၀% ျဖစ္သြားသည္။ 

ရလဒ္မ်ား 

ေက်ာင္းမ်ားရွိဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ အသက္ ၆-၁၆ႏွစ္အတြင္းရွိ 
ကေလးမ်ားအားလံုးအတြက္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးေပးလွ်င္၂၀၂၄ ခုႏွစ္အထိ္ GDP ၏ ၀.၁၅% ႏွင့္ 
အစိုးရအသံုးစရိတ္၏၀.၄၆%ထပ္ေဆာင္းကုန္က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၆ (C6) - ေက်ာင္းမ်ားရိွ ကေလးမ်ားအားလံုးအတြက္ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကး အစီအစဥ္ကုိ 
တိုးခ်ဲ႕ရန္။ 

ယူဆခ်က္မ်ား 

 အသက္၆ႏွစ္မွ ၁၆ႏွစ္အရြယ္ရွိေက်ာင္းသားအားလုံး ပါ၀င္သည္မွအပ နမူနာ၅ ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ 

 ဤအစီအမံမွာ အုပ္စုခြၿဲခားထားသည့္အေလ်ာက္ စီမံခန့္ခြမဲႈဆုိင္ရာစရိတ္မ်ားမွာ ၂၀% ျဖစ္ပါသည္။ 

 နမူနာ၆တြင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူႏွဳန္းမွာ ႏွစ္စဥ္ ၁၀% တုိးပြားႏုိင္သည္။ နမူနာ (၆-က)အား တႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာၿဖင့္ 

တၿဖည္းၿဖည္းၿခင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ နမူနာ (၆-ခ)  အား အဆင္းရဲဆုံး ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ 

တုိ္င္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ပထမဦးစြာ အေကာင္ထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ တႏိုင္ငံလံုးအတြက ္ တၿဖည္းၿဖည္းၿခင္း 

ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုို ၁) ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊၂) တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ 

ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၃) ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၄) 

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္၊ ႏွင့္ ၅) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ 

ကယားျပည္နယ္တုိ႔တြင္ တဆင့္ၿခင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည္ (အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ 

စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန ၂၀၁၁ ခုႏွစ္)။ 

ရလဒ္မ်ား 

ေက်ာင္းမ်ားရွိကေလးမ်ားအားလံုးအတြက္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ကိုတိုးခ်ဲ႕လွ်င္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္အထိ GDP ၏ 
၀.၄၃% ႏွင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၁.၃၅%ထပ္ေဆာင္းကုန္က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၇ (C7) - ေက်ာင္းတုိင္းတြင္ အစားအစာမ်ားေကၽြးေမြးရန္။ 

ယူဆခ်က္မ်ား 

 အသက္၆ႏွစ္မွ ၁၆ႏွစ္အရြယ္ရွိ ေက်ာင္းသားအားလုံးအတြက္ဦးတည္သည္။ 

 ေက်ာင္းတက္ရက္ (၁၈၀) အတြက္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ တစ္ရကစ္ာထမင္းတစ္နပ္ ကုန္က်စရိတ္မွာ ၃၅၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။ 

 အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကု ိတစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀လႏွဳန္းၿဖင့္စီမံခန္႔ခြၿဲပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကုိအညႊန္းၿပဳထားသည္။ 

 ဤအစီအမအံား စီမံခန္႔ခြရဲန္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာခ်က္ျပဳတ္မႈမ်ားအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားလုိအပ္မည္ 

ျဖစ္၍စီမံခန္ ့ခဲြမႈဆိုင္ရာစရိတ္မွာ၄၀% ကုန္က်မည။္ 
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ရလဒ္မ်ား 

ေက်ာင္းမ်ားအားလုံးရွိ အသက္ ၆ႏွစ္မွ ၁၆ႏွစ္အရြယ္ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံးအား အစားအစာေကၽြးေမြးရန္ အစီအစဥ္သည္ ၂၀၂၄ 
ခုႏွစ္အထိ GDP ၏ ၀.၅၅% ႏွင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၁.၇၂%ထပ္ေဆာင္းကုန္က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

ဇယား (၂၉) - ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္မႈ၏ရလဒ္မ်ား - ကေလးမ်ားရိွေသာမိသားစုမ်ားအားေထာက္ပ့ံမႈ (C3-7) 

ႏွစ္ ၂၀၁၆ ၂၀၁၈ ၂၀၂၀ ၂၀၂၂ ၂၀၂၄ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀% ၄၀% ၆၀% ၈၀% ၁၀၀% 

နမူနာ ၃ (C3) - အသက္ ၀-၅ ႏွစ္အရြယ္အတြင္းရိွ ကေလးမ်ားအားလုံးအတြက္ တစ္လ လွ်င္ ကေလးတစ္ဦး ၈၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ 
အားလံုးအက်ဳံး၀င္သည့္ ကေလးေထာက္ပ့ံေၾကးေပးရန္။ 

ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၉၀၆ ၁ç၇၁၁ ၂ç၄၂၅ ၃ç၀၅၇ ၃ç၆၁၄ 

နမူနာ (၃) အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ (က်ပ္သန္း) ၁၁၈ç၇၄၂ ၂၅၀ç၇၅၄ ၃၈၉ç၂၈၆ ၅၃၇ç၈၃၂ ၆၉၆ç၆၁၉ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၁၄% ၀.၂၃% ၀.၃၀% ၀.၃၃% ၀.၃၅% 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ ၀.၅၁% ၀.၈၃% ၁.၀၀% ၁.၀၈% ၁.၁၀% 

နမူနာ ၄-က (C4a) - အသက္ ၀-၁၅ ႏွစ္အရြယ္အတြင္းရိွ ကေလးမ်ားအားလုံးအတြက္ တစ္လ လွ်င္ ကေလးတစ္ဦး ၈၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ 
အားလံုးအက်ဳံး၀င္သည့္ ကေလးေထာက္ပ့ံေၾကးေပးရန္။ 

ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၂ç၄၅၉ ၄ç၇၂၉ ၆ç၈၂၃ ၈ç၅၈၉ ၁၀ç၁၃၅ 

နမူနာ (၄-က) အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ (က်ပ္သန္း) ၃၂၂ç၃၇၃ ၆၉၂ç၈၈၃ ၁ç၀၉၅ç၅၁၀ ၁ç၅၁၀ç၉၅၈ ၁ç၉၅၃ç၇၁၆ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၃၉% ၀.၆၄% ၀.၈၄% ၀.၉၃% ၀.၉၈% 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ ၁.၃၉% ၂.၂၈% ၂.၈၂% ၃.၀၅% ၃.၀၉% 

နမူနာ ၄-ခ (C4b) - အသက္ ၀-၁၅ ႏွစ္အရြယ္အတြင္းရိွဆင္းရဲေသာတုိင္းႏွင့္ၿပည္နယ္ရိွကေလးမ်ားအတြက္ တစ္လ လွ်င္ 
ကေလးတစ္ဦး ၈၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ အားလံုးအက်ဳံး၀င္သည့္ ကေလးေထာက္ပ့ံေၾကးေပးရန္။ 

ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၄ç၀၈၁ ၈ç၅၇၅ ၁၁ç၃၇၃ ၁၀ç၇၃၇ ၁၀ç၁၃၇ 

နမူနာ (၄-ခ) အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ (က်ပ္သန္း) ၅၃၄ç၉၇၈ ၁ç၂၅၆ç၅၄၄ ၁ç၈၂၆ç၀၃၃ ၁ç၈၈၈ç၈၈၆ ၁ç၉၅၃ç၉၁၂ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၆၅% ၁.၁၇% ၁.၄၀% ၁.၁၆% ၀.၉၈% 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ ၂.၃၁% ၄.၁၄% ၄.၇၀% ၃.၈၁% ၃.၀၉% 

နမူနာ ၅ (C5) -  ေက်ာင္းမ်ားရိွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာကေလးမ်ားအားလံုးအတြက္ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကး အစီအစဥ္ကုိ 
တိုးခ်ဲ႕ရန္။ 

မူလတန္းေက်ာင္းသား (အသက္ ၆ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္)      

ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၂၇၀ ၅၁၅ ၇၃၆ ၉၂၇ ၁၀၉၅ 

အလယ္တန္းေက်ာင္းသား (အသက္၁၁ႏွစ္မွ ၁၄ႏွစ္)      

ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၂၂၃ ၄၄၃ ၆၆၁ ၈၂၉ ၉၇၆ 

အထက္တန္းေက်ာင္းသား (အသက္၁၅ - ၁၆ႏွစ္)      

ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၅၅ ၁၀၈ ၁၅၈ ၂၀၉ ၂၆၀ 
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နမူနာ အတြက္ ကုန္က်စရိတ ္(က်ပ္သန္း) ၄၆၃၂၁ ၁၀၀၇၈၈ ၁၆၁၃၁၆ ၂၂၃၉၅၈ ၂၉၁၅၉၆ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၀၆% ၀.၀၉% ၀.၁၂% ၀.၁၄% ၀.၁၅% 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ ၀.၂၀% ၀.၃၃% ၀.၄၂% ၀.၄၅% ၀.၄၆% 

နမူနာ ၆-က (C6a) - ေက်ာင္းမ်ားရိွ ကေလးမ်ားအားလံုးအတြက္ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကး အစီအစဥ္ကုိ တိုးခ်ဲ႕ရန္။ 

မူလတန္းေက်ာင္းသား (အသက္ ၆ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္)      

ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၈၅၁၆၅၄ ၁၆၂၁၉၂၁ ၂၃၁၇၈၀၀ ၂၉၁၉၆၀၃ ၃၄၄၇၈၁၉ 

အလယ္တန္းေက်ာင္းသား (အသက္၁၁ႏွစ္မွ ၁၄ႏွစ္)      

 ဤနမူနာမွ ရည္ရြယ္သည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၇၀၁၇၈၀ ၁၃၉၅၃၅၆ ၂၀၈၀၈၀၀ ၂၆၁၁၉၄၄ ၃၀၇၃၇၅၀ 

အထက္တန္းေက်ာင္းသား (အသက္၁၅ - ၁၆ႏွစ္)      

ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၁၈၄ç၁၈၆ ၃၅၈ç၉၀၅ ၅၂၄ç၅၂၀ ၆၉၅ç၃၇၅ ၈၆၄ç၂၆၆ 

နမူနာ အတြက္ ကုန္က်စရိတ ္(က်ပ္သန္း) ၁၃၅၇၆၁ ၂၉၅၄၀၀ ၄၇၂၈၀၅ ၆၅၅၆၄၅ ၈၅၅၂၈၆ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၁၆% ၀.၂၇% ၀.၃၆% ၀.၄၀% ၀.၄၃% 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ ၀.၅၉% ၀.၉၇% ၁.၂၂% ၁.၃၂% ၁.၃၅% 

နမူနာ ၆-ခ (C6b) - ေက်ာင္းမ်ားရိွ ဆင္းရဲေသာ တုိင္းႏွင့္ၿပည္နယ္မ်ားရိွ ကေလးမ်ားအားလံုးအတြက္ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကး 
အစီအစဥ္ကုိ တိုးခ်ဲ႕ရန္။ 

နမူနာ ၆-ခ (C6b) အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ (က်ပ္သန္း) ၄၈၃၉၉ ၂၄၅၁၀၈ ၄၄၁၅၂၁ ၅၉၅၄၁၃ ၈၅၅၃၇၂ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၀၆% ၀.၂၃% ၀.၃၄% ၀.၃၇% ၀.၄၃% 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ ၀.၂၁% ၀.၈၁% ၁.၁၄% ၁.၂၀% ၁.၃၅% 

နမူနာ ၇ (C7) - ေက်ာင္းတုိင္းတြင္ အစားအစာမ်ားေကၽြးေမြးရန္။ 

ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၁ç၇၃၈ ၃ç၃၇၆ ၄ç၉၂၃ ၆ç၂၂၇ ၇ç၃၈၆ 

နမူနာ၇ အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ (က်ပ္သန္း) ၁၇၄ç၃၉၁ ၃၇၈ç၇၇၀ ၆၀၅ç၁၈၀ ၈၃၈ç၇၁၀ ၁ç၀၉၀ç၀၁၅ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၂၁% ၀.၃၅% ၀.၄၆% ၀.၅၂% ၀.၅၅% 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ ၀.၇၅% ၁.၂၅% ၁.၅၆% ၁.၆၉% ၁.၇၂% 

 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၈ (C8) - အသက္ ၀-၁၈ႏွစ္အတြင္း မသန္စြမ္းကေလးမ်ားရိွသည့္ မိသားစုတိုင္းအား 
ကေလးတစ္ေယာက္လွ်င္ တစ္လ ၁၆၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ျခြင္းခ်က္မရိွေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းေပးၿခင္း။ 

ယူဆခ်က္မ်ား 

 ေမြးကင္းစမွအသက္ ၁၈ႏွစ္အထိ မသန္စြမ္း ျမန္မာကေလးငယ္အားလုံးအတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္မသန္စြမ္းသူရွိႏွဳန္းမွာ၂.၃၂%ၿဖစ္သည္ (Bawi,2012)။ 

 အက်ဳိးခံစားခြင့္မွာတစ္လလွ်င္၁၆၀၀၀က်ပ္ျဖစ္ၿပီးေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈအားအညႊန္းၿပဳထားသည္။ 

 မသန္စြမ္းမႈသူမ်ား ကို သတ္မွတရ္န္ႏွင့္ ဆန္းစစ္ရန္စနစ္မ်ား မၿဖစ္မေနလိုအပ္သည့္အတြက္ ဤအက်ဳိးခံစားခြင့္ေပးရန္ 

၂၀၁၆ခုႏွစ္မွသာစတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 အက်ဳိးခံစားခြင့္ရရိွရန္ မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာလက္မွတ္တင္ျပရန္လိုအပ္သျဖင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာစရိတ္မွာ ၃၀% ျဖစ္သည္။ 

ရလဒ္မ်ား 
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အသက္၀-
၁၈ႏွစ္အတြင္းမသန္စြမ္းကေလးမ်ားရွိသည့္မိသားစုတုိင္းအားကေလးတစ္ေယာက္လွ်င္တစ္လ၁၆၀၀၀က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ျခြင္းခ်က္မရွိေငြေ
ၾကးလႊေဲျပာင္းေပးလွ်င္၂၀၂၄ ခုႏွစ္အထိ GDP ၏ ၀.၀၆% ႏွင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၀.၁၈%ထပ္ေဆာင္းကုန္က်ေစမည္ ျဖစ္သည္။ 

 

ဇယား (၃၀) - ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္မႈ၏ ရလဒ္မ်ား - မသန္စြမ္းေသာကေလးမ်ားအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ (C8) 

ႏွစ္ ၂၀၁၆ ၂၀၁၈ ၂၀၂၀ ၂၀၂၂ ၂၀၂၄ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀% ၄၀% ၆၀% ၈၀% ၁၀၀% 

နမူနာ ၈ (C8) - အသက္ ၀-၁၈ႏွစ္အတြင္း မသန္စြမ္းကေလးမ်ားရိွသည့္ မိသားစုတိုင္းအား ကေလးတစ္ေယာက္လွ်င္ တစ္လ 
၁၆၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ျခြင္းခ်က္မရိွေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းေပးၿခင္း။ 

ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၃၅ ၁၀၁ ၁၆၂ ၂၁၇ ၂၆၆ 

နမူနာ၈ (C8) အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ (က်ပ္သန္း) ၉ç၉၂၃ ၃၂ç၀၇၀ ၅၆ç၄၇၃ ၈၂ç၅၉၉ ၁၁၀ç၉၉၇ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၀၁% ၀.၀၃% ၀.၀၄% ၀.၀၅% ၀.၀၆% 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း 
အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ 

၀.၀၄% ၀.၁၁% ၀.၁၅% ၀.၁၇% ၀.၁၈% 

 



 

 

 

ပုံ (၇) - ကေလးမ်ားဆုိင္ရာ နမူနာမ်ားကို ၁၀ ႏွစ္တာကာလအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်င္ ခန့္မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ား (GDP % 
အရ) 
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ပုံ (၈) - ကေလးမ်ားဆုိင္ရာနမူနာမ်ားကို ၁၀ ႏွစ္တာကာလအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်င္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ား 
(အစုိးရအသုံးစရိတ္၏ % အရ) 

 
 

ဃ။ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အရြယ္ 

“နာမက်န္းျဖစ္ျခင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ေလ်ာ့နည္းရရိွၿခင္း၊ မီးဖြားျခင္းႏွင့္ မသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ 
လံုေလာက္ေသာ ၀င္ေငြမရွာႏုိင္သည့္အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာအရြယ္ရိွသူအားလံုးသည္ အေျခခံ၀င္ေငြလံုျခံဳေရးကိုရရိွေစမည္။” 

အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အရြယ္လူဦးေရမ်ားအတြက္ 
လူမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအေၿခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္ တိက်ေသာမူ၀ါဒေရြးခ်ယ္မႈဆိုင္ရာ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

 ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္အရြယ္ရွိသူမ်ား ေတြ ့ႀကံဳရသည့္ ရာသီအလိုက္ 

အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ေလ်ာ့နည္းရရိွျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားရရွိရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းၿခင္းမ်ားကုိ 

အမ်ားၿပည္သူအလုပ္အကိုင္ရရွိေရး အစီအစဥ္မ်ားမွ တဆင့္ေၿဖရွင္းရန္အႀကံျပဳခ်က္ (နမူနာ၁ မွ ၆)။ 

 ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို တိုးျမွင္႔ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အထူးသျဖင့္ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား 

အားလုံးအက်ံဳး၀င္ေသာ ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးရန္လိုအပ္သည္ (ကေလးမ်ားနမူနာ ၁ ႏွင့္ ၂၊  အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္အရြယ္မ်ား 

နမူနာ၇ ႏွင့္ ၈)။ 

 ၀င္ေငြလုံေလာက္ေအာင္ မရွာေဖြႏိုင္သည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ လက္ရွိလူမႈဖူလံုေရးအစီအမံမ်ားမွ မသန္စြမ္းအက်ဳိးခံစားခြင့္ 

မရရိွေသးသူမ်ား၏ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ကိၿုဖည့္ဆည္းေပးရန္ အၾကံၿပဳခ်က္ (နမူနာ ၉ မွ ၁၂ အထိ)။ 
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ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၁ (A1) - အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၆၄ႏွစ္ အတြင္းရိွေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအားလုံး အတြက္ 
တစ္ရက္လွ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြက္ အမ်ားၿပည္သူအလုပ္အကုိင္ရရိွေရး အစီအစဥ္။ 

ယူဆခ်က္မ်ား 

 ဤအစီအစဥ္သည္ အသက္၁၆ႏွစ္မွ ၆၄ႏွစ္ အတြင္းရွိ ေက်းလက္ေနလူဦးေရမ်ားကုိ ရည္ရြယ္သည္။ ရည္ရြယ္ေသာလူဦးေရ၏ 
၁၅% မွာ ဤအစီအစဥ္အတြက္ လုပ္အားေပးမည္ဟုယူဆထားသည္။ 

 ဤအစီအစဥ္သည္ တစ္ရက္လွ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အလုပ္ရရန္ အာမခံသည္။ သိ ု ့ေသာ္လည္း 
အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခကိ ု သတ္မွတ္ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ဤအစီအစဥ္၏ အက်ဳိးခံစားခြင့္သည္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခ၏ ၇၀% 
ရွိမည္ျဖစ္သည္။ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားသည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အေပၚ အညႊန္းၿပဳသည္။ 

 စီမံခန ့္ခြမဲႈကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ ၂၀% ျဖစ္သည္။ 

ရလဒ္မ်ား 

ေက်းလက္ေဒသရွိ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၆၄ႏွစ္ အတြင္းရွိသူမ်ားအတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ 
အတြက္၊အမ်ားၿပည္သူအလုပ္အကိုင္ရရိွေရး အစီအစဥ္သည္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္အထိ GDP ၏ ၁.၁၈% ႏွင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၃.၇၀% 
ထပ္ေဆာင္းကုန္က်ေစမည္ ျဖစ္သည္။ 

 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၂ (A2) - အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္ အတြင္းရိွ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအားလုံး အတြက္ တစ္ရက္ 
လွ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြက္ အမ်ားၿပည္သူအလုပ္အကုိင္ရရိွေရး အစီအစဥ္။ 

ယူဆခ်က္မ်ား 

 ဤအစီအစဥ္သည္ ရက္ေပါင္း ၆၀ အလုပ္ရရန္အာမခံေပးျခင္းမွအပ နမူနာ(၁) ႏွင့္ အတူတူျဖစ္ သည္။ 

ရလဒ္မ်ား 

ေက်းလက္ေဒသရွိ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၆၄ႏွစ္ အတြင္းရွိသူမ်ားအတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ 
အတြက္၊အမ်ားၿပည္သူ အလုပ္အကိုင္ရရိွေရး အစီအစဥ္သည္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္အထိGDP ၏ ၀.၇၀% ႏွင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ 
၂.၁၉%ထပ္ေဆာင္းကုန္က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၃ (A3) - အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္ အတြင္းရိွ ေၿခာက္ေသြ႕ေသာေဒသတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအားလုံး အတြက္ 
တစ္ရက္ လွ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြက္ အမ်ားၿပည္သူအလုပ္အကုိင္ရရိွေရး အစီအစဥ္။ 

ယူဆခ်က္မ်ား 

 ဤအစီအစဥ္သည္ ေၿခာက္ေသြ ့ေသာေဒသ (မႏၱေလးႏွင့္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးမ်ား) မွလူမ်ားကုိ ရည္ရြယ္သည္ မွအပ 
နမူနာ(၂) ႏွင့္ အတူတူျဖစ္သည္။ 

ရလဒ္မ်ား 

မိုးနည္းရပ္၀န္းေဒသတြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၆၄ႏွစ္ အတြင္းရွိသူမ်ားအတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ 
အတြက္၊အမ်ားၿပည္သူ အလုပ္အကိုင္ရရိွေရး အစီအစဥ္သည္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္အထိGDP ၏ ၀.၃၃% ႏွင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ 
၁.၀၅%အပိုကုန္က်စရိတ္ ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။ 
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ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၄ (A4) - အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္ အတြင္းရိွ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအားလုံး အတြက္ တစ္ရက္ 
လွ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြက္ အမ်ားၿပည္သူအလုပ္အကုိင္ရရိွေရး အစီအစဥ္ ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ နည္းပညာႏွင့္ 
သက္ေမြးမႈပညာ (TVET)၅ရက္သင္တန္းေပးရန္ အစီအစဥ္။ 

ယူဆခ်က္မ်ား 

 ဤအစီအစဥ္တြင္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးမႈပညာသင္တန္း (TVET) ပါ၀င္သည္မွအပ နမူနာ(၂) ႏွင့္အတူတူျဖစ္သည္။ 
သင္တန္းကာလမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္၅ ရက္ခန္႔ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ ILO မွ တြက္ခ်က္ေပးခဲ့ေသာ 
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရိွအလားတူအစီအစဥ္အေပၚမူတည္ၿပီး ဤ ၅ ရက္သင္တန္း၏ ကုန္က်စရိတ္မွာ ၇၂၇၅၀က်ပ္ (75 USD) 
ဟုခန္႔မွန္းထားသည္ (ILO, 2012c)။ 

 သင္တန္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ႏွင့္ အညြန္းၿပဳထားပါသည္။ 

ရလဒ္မ်ား 

အသက္၁၆ႏွစ္မွ၆၄ႏွစ္အတြင္းရွိ ေက်းလက္ေဒသတြင္ေနထိုင္သူမ်ားအားလုံးအတြက္ တစ္ရက္လွ်င္၃၀၀၀က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ 

ရက္ေပါင္း၁၀၀အတြက ္ အမ်ားၿပည္သူအလုပ္အကိုင္ရရွိေရးႏွင့္ႏွစ္စဥ္နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြးမႈပညာ (TVET) ၅ရက္ 

သင္တန္းေပးရန္ အစီအစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္လွ်င္၂၀၂၄ ခုႏွစ္အထိ္ GDP ၏ ၁.၀၆% ႏွင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ 
၃.၃၂%ထပ္ေဆာင္းကုန္က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၅ (A5) - အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္ အတြင္းရိွ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအားလုံး အတြက္ တစ္ရက္ 
လွ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ရက္ေပါင္း ၄၀ အတြက္ အမ်ားၿပည္သူအလုပ္အကုိင္ရရိွေရး အစီအစဥ္။ 

ယူဆခ်က္မ်ား 

 ဤအစီအစဥ္သည္ ရက္ေပါင္း ၄၀ အလုပ္ရရန္အာမခံေပးျခင္းမွအပ နမူနာ(၁) ႏွင့္ အတူတူျဖစ္သည္။ 

ရလဒ္မ်ား 

အသက္၁၆ႏွစ္မွ၆၄ႏွစ္အတြင္းရွိ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအားလုံးအတြက္ တစ္ရက္လွ်င္၃၀၀၀က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ 

ရက္ေပါင္း၄၀အတြက္အမ်ားၿပည္သူအလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအစီအစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္လွ်င္၂၀၂၄ ခုႏွစ္အထိ GDP ၏ ၀.၄၇% ႏွင့္ 
အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၁.၄၈%ထပ္ေဆာင္းကုန္က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၆ (A6) - အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္ အတြင္းရိွ ေၿခာက္ေသြ႕ေသာေဒသတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား အားလုံး အတြက္ 
တစ္ရက္ လွ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ရက္ေပါင္း ၄၀ အတြက္ အမ်ားၿပည္သူအလုပ္အကုိင္ရရိွေရး အစီအစဥ္။ 

ယူဆခ်က္မ်ား 

 ဤအစီအစဥ္သည္ ေၿခာက္ေသြ ့ေသာေဒသ (မႏၱေလးႏွင့္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး) မွလူမ်ားကုိ ရည္ရြယ္သည္ မွအပ နမူနာ(၅) 
ႏွင့္ အတူတူျဖစ္သည္။ 

ရလဒ္မ်ား 

အသက္၁၆ႏွစ္မွ၆၄ႏွစ္အတြင္းရွိ မိုးနည္းရပ္၀န္းေဒသတြင္ေနထိုင္သူမ်ားအားလုံးအတြက္ တစ္ရက္လွ်င္၃၀၀၀က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ 

ရက္ေပါင္း၄၀အတြက ္ အမ်ားၿပည္သူအလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအစီအစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္လွ်င္၂၀၂၄ ခုႏွစ္အထိ GDP ၏ ၀.၂၃% ႏွင့္ 
အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၀.၇၄%ထပ္ေဆာင္းကုန္က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ 
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ဇယား (၃၁) - ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္မႈမ်ား၏ ရလဒ္မ်ား - အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္ရရိွေရးအစီအစဥ္မ်ား 
(အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာအသက္အရြယ္ရိွသူနမူနာမ်ား ၁-၆၊ A1-6) 

ႏွစ္ ၂၀၁၆ ၂၀၁၈ ၂၀၂၀ ၂၀၂၂ ၂၀၂၄ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း (%) ၅% ၁၀% ၁၀% ၁၅% ၁၅% 

ေၿခာက္ေသြ့ေဒသမ်ားအတြက္ 
အထူးအက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူ ဦးေရရာခုိင္ႏႈန္း 
(%) 

၅% ၁၀% ၁၅% ၂၀% ၂၅% 

နမူနာ ၁ (A1) - ေက်းလက္ေဒသအားလုံးတြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၆၄ႏွစ္ အတြင္းရိွသူမ်ားအတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ 
ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြက္ ျပည္သူလူထု အလုပ္အကုိင္စီမံေပးရန္ အစီအစဥ္။ 

ဤနမူနာမွ ရည္ရြယ္သည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၁ç၃၀၁ ၂ç၆၀၆ ၂ç၆၁၂ ၃ç၉၀၂ ၃ç၈၈၉ 

နမူနာ၁ (A1) အတြက္ ကုန္က်စရိတ ္
(က်ပ္သန္း) 

၅၃၂ç၈၁၂ ၁ç၁၉၃ç၂၄၄ ၁ç၃၁၀ç၅၄၇ ၂ç၁၄၅ç၂၂၉ ၂ç၃၄၂ç၃၆၈ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၆၄% ၁.၁၁% ၁.၀၀% ၁.၃၂% ၁.၁၈% 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း 
အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ 

၂.၃၀% ၃.၉၃% ၃.၃၈% ၄.၃၃% ၃.၇၀% 

နမူနာ ၂ (A2) - ေက်းလက္ေဒသအားလုံးတြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၆၄ႏွစ္ အတြင္းရိွသူမ်ားအတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ 
ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြက္ ျပည္သူလူထု အလုပ္အကုိင္စီမံေပးရန္ အစီအစဥ္။ 

ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၁ç၂၈၇ ၂ç၅၇၇ ၂ç၅၈၂ ၃ç၈၅၅ ၃ç၈၄၀ 

နမူနာ၂ (A2) အတြက္ ကုန္က်စရိတ ္
(က်ပ္သန္း) 

၃၁၆ç၂၇၉ ၇၀၈ç၀၀၈ ၇၇၇ç၂၆၆ ၁ç၂၇၁ç၇၁၈ ၁ç၃၈၇ç၉၃၄ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၃၈% ၀.၆၆% ၀.၆၀% ၀.၇၈% ၀.၇၀% 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း 
အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ 

၁.၃၇% ၂.၃၃% ၂.၀၀% ၂.၅၇% ၂.၁၉% 

နမူနာ ၃ (A3) - မုိးနည္းရပ္၀န္းေဒသမ်ားတြင္ အသက္၁၆ ႏွစ္မွ ၆၄ႏွစ္ အတြင္းရိွသူမ်ားအတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ 
ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြက္ ျပည္သူလူထု အလုပ္အကုိင္စီမံေပးရန္ အစီအစဥ္။ 

ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၃၅၁ ၇၁၂ ၁ç၀၈၅ ၁ç၄၅၉ ၁ç၈၄၂ 

နမူနာ ၃ (A3) အတြက္ ကုန္က်စရိတ ္
(က်ပ္သန္း) 

၈၆ç၂၆၀ ၁၉၅ç၆၅၅ ၃၂၆ç၅၁၉ ၄၈၁ç၃၂၆ ၆၆၅ç၆၉၄ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၁၀% ၀.၁၈% ၀.၂၅% ၀.၃၀% ၀.၃၃% 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း 
အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ 

၀.၃၇% ၀.၆၄% ၀.၈၄% ၀.၉၇% ၁.၀၅% 

နမူနာ ၄ (A4) - ေက်းလက္ေဒသအားလုံးတြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၆၄ႏွစ္ အတြင္းရိွသူမ်ားအတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ 
ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြက္ ျပည္သူလူထု အလုပ္အကုိင္စီမံေပးရန္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးမႈပညာ ၅ ရက္သင္တန္းေပးရန္ 
အစီအစဥ္။ 

ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၁ç၃၀၁ ၂ç၆၀၆ ၂ç၆၁၂ ၃ç၉၀၂ ၃ç၈၈၉ 
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နမူနာ ၄ (A4) အတြက္ ကုန္က်စရိတ ္
(က်ပ္သန္း) 

၄၇၅ç၇၄၂ ၁ç၀၆၉ç၃၀၄ ၁ç၁၇၆ç၈၃၃ ၁ç၉၂၆ç၃၅၄ ၂ç၁၀၃ç၃၇၉ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၅၇% ၀.၉၉% ၀.၉၀% ၁.၁၉% ၁.၀၆% 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း 
အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ 

၂.၀၆% ၃.၅၂% ၃.၀၃% ၃.၈၉% ၃.၃၂% 

နမူနာ ၅ (A5) - ေက်းလက္ေဒသအားလုံးတြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၆၄ႏွစ္ အတြင္းရိွသူမ်ားအတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ 
ရက္ေပါင္း ၄၀ အတြက္ ျပည္သူလူထု အလုပ္အကုိင္စီမံေပးရန္ အစီအစဥ္။ 

ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၁ç၃၀၁ ၂ç၆၀၆ ၂ç၆၁၂ ၃ç၉၀၂ ၃ç၈၈၉ 

နမူနာ၅ (A5) အတြက္ ကုန္က်စရိတ ္
(က်ပ္သန္း) 

၂၁၃ç၁၂၅ ၄၇၇ç၂၉၇ ၅၂၄ç၂၁၉ ၈၅၈ç၀၉၂ ၉၃၆ç၉၄၇ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၂၆% ၀.၄၄% ၀.၄၀% ၀.၅၃% ၀.၄၇% 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း 
အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ 

၀.၉၂% ၁.၅၇% ၁.၃၅% ၁.၇၃% ၁.၄၈ 

နမူနာ ၆ (A6) - မုိးနည္းရပ္၀န္းေဒသမ်ားတြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၆၄ႏွစ္ အတြင္းရိွသူမ်ားအတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ 
ရက္ေပါင္း ၄၀ အတြက္ ျပည္သူလူထု အလုပ္အကုိင္စီမံေပးရန္ အစီအစဥ္။ 

ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၃၆၇ ၇၄၅ ၁ç၁၃၇ ၁ç၅၃၃ ၁ç၉၃၈ 

နမူနာ ၆ (A6) အတြက္ ကုန္က်စရိတ ္
(က်ပ္သန္း) 

၆၀ç၀၆၈ ၁၃၆ç၄၉၀ ၂၂၈ç၁၉၈ ၃၃၇ç၀၃၄ ၄၆၇ç၀၄၁ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၀၇% ၀.၁၃% ၀.၁၇% ၀.၂၁% ၀.၂၃% 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း 
အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ 

၀.၂၆% ၀.၄၅% ၀.၅၉% ၀.၆၈% ၀.၇၄ 

 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၇ (A7) - ပုံစံတက်မရိွေသာစီးပြားေရးတြင္ လုပ္က္ုိင္ေနေသာကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား 
တစ္ရက္လွ်င္ ၁၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္၊ ၃ လေထာက္ပ့ံေၾကးေပးရန္။ 

ယူဆခ်က္မ်ား 

 လူမႈဖူလံုေရးအဖြ႕ဲ၏အစီအစဥ္ေအာကတ္ြင္ မပါ၀င္ေသာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ရည္ရြယ္သည္။ 
 အက်ိဳးခံစားခြင့္ပမာဏမွာရက္သတၱပတ္ ၁၂ ပတ္ အတြက္၊ တစ္ရက္လွ်င္ ၁၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းၿဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳအေပၚ 

အညႊန္းၿပဳထားသည္။ 
 အစီအစဥ္မွာ အုပ္စုခြၿဲခားထားသည့္အတြက္ စီမံခန္ ့ခြမဲႈစရိတ္မွာ ၂၀% ျဖစ္သည္။ 

ရလဒ္မ်ား 

ပံုစံတက်မရွိေသာစီးပြားေရးတြင္လုပ္ကို္င္ေနေသာကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားတစ္ရက္လွ်င္၁၀၀၀က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္၊၃လေထာက္
ပံ့ေၾကးေပးလွ်င္၂၀၂၄ ခုႏွစ္အထိ GDP ၏ ၀.၀၈% ႏွင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၀.၂၄%ထပ္ေဆာင္းကုန္က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၈ (A8) - ပုံစံတက်မရိွေသာစီးပြားေရးတြင္ လုပ္က္ုိင္ေနေသာ ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား 
တစ္ရက္လွ်င္ ၂၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္၊ ၃ လေထာက္ပ့ံေၾကးေပးရန္။ 
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ယူဆခ်က္မ်ား 

 ေထာက္ပံ့ေငြႏႈန္းထားမွာ တစ္ရက္လွ်င္ ၂၀၀၀က်ပ္ျဖစ္သည္မွအပ နမူနာ(၇) ႏွင့္အတူတူျဖစ္သည္။ 

ရလဒ္မ်ား 

ပံုစံတက်မရွိေသာစီးပြားေရးတြင္လုပ္ကို္င္ေနေသာကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားတစ္ရက္လွ်င္၂၀၀၀က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္၊၃လေထာက္
ပံ့ေၾကးေပးလွ်င္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္အထိ GDP ၏ ၀.၁၅% ႏွင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၀.၄၈%ထပ္ေဆာင္းကုန္က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ 
  

ဇယား (၃၂) - ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္မႈ၏ ရလဒ္မ်ား - ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ (အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာလူဦးေရနမူနာ ၇ 
ႏွင့္ ၈၊ A 7-8) 

ခုႏွစ္ ၂၀၁၆ ၂၀၁၈ ၂၀၂၀ ၂၀၂၂ ၂၀၂၄ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း (%) ၂၀% ၄၀% ၆၀% ၈၀% ၁၀၀% 

နမူနာ ၇ (A7) - ပုံမွန္၀င္ေငြမရိွေသာ ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား တစ္ရက္လွ်င္၁၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ၁၂ပတ္ 
ေထာက္ပ့ံေငြေပးရန္။ 

နမူနာ၇ (A7) အတြက္ ကုန္က်စရိတ ္
(က်ပ္သန္း) 

၂၀ç၈၂၈ ၄၆ç၅၄၀ ၇၆ç၄၀၄ ၁၁၀ç၅၈၅ ၁၄၉ç၇၈၆ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၀၃% ၀.၀၄% ၀.၀၆% ၀.၀၇% ၀.၀၈% 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း 
အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ 

၀.၀၉% ၀.၁၅% ၀.၂၀% ၀.၂၂% ၀.၂၄% 

နမူနာ ၈ (A8) - ပုံမွန္၀င္ေငြမရိွေသာ ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား တစ္ရက္လွ်င္ ၂၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ၁၂ပတ္ 
ေထာက္ပ့ံေငြေပးရန္။ 

နမူနာ ၈ (A8) အတြက္ ကုန္က်စရိတ ္
(က်ပ္သန္း) 

၄၁ç၆၅၅ ၉၃ç၀၇၉ ၁၅၂ç၈၀၈ ၂၂၁ç၁၇၀ ၂၉၉ç၅၇၃ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၀၅% ၀.၀၉% ၀.၁၂% ၀.၁၄% ၀.၁၅% 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း 
အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ 

၀.၁၈% ၀.၃၁% ၀.၃၉% ၀.၄၅% ၀.၄၇% 

 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၉ (A9) - အသက္ ၁၈ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အတြင္းရိွ မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလုံးအတြက္ တစ္လလွ်င္ ၄၀၀၀၀ က်ပ္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္။ 

ယူဆခ်က္မ်ား 

 ပံုမွန္၀င္ေငြမရိွေသာ အသက္ ၁၈ႏွစ္မွ ၆၄ႏွစ္အတြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလုံးကို ရည္ရြယ္သည္။ 
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မသန္မစြမ္းသူဦးေရမွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ၂.၃၂%ရွိသည္။ (Bawi,2012) 

 အက်ိဳးခံစားခြင့္ပမာဏမွာတစ္လလွ်င္၄၀၀၀၀က်ပ္ႏႈန္းၿဖစ္ၿပီးေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳအေပၚအညႊန္းၿပဳထားသည္။ 

 မသန္စြမ္းသူမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ဆန္းစစ္ေရးစနစ္တစ္ခုတည္ေဆာက္မႈရန္ မၿဖစ္မေနလိုအပ္သည့္အတြက္၊ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးအပ္မွဳကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွသာစတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

 အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရိွရန္ မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာ လက္မွတ ္တင္ျပရန္လိုအပ္သျဖင့္ စီမံခန္ ့ခြမဲႈစရိတ္မွာ၃၀% ျဖစ္သည္။ 

ရလဒ္မ်ား 
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အသက္၁၈ႏွစ္မွ၆၄ႏွစ္အတြင္းရွိမသန္စြမ္းသူမ်ားအားလံုးအတြက္တစ္လလွ်င္၄၀၀၀၀က်ပ္ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးလွ်င္ ၂၀၂၄ 
ခုႏွစ္အထိ GDP ၏ ၀.၃၈% ႏွင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၁.၂၁%ထပ္ေဆာင္းကုန္က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၁၀ (A10) - အသက္ ၁၈ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အတြင္းရိွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား တစ္လလွ်င္ 
၄၀၀၀၀ က်ပ္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္။ 

ဤနမူနာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား မရွိသျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္၍ မရပါ။ မသန္စြမ္းသူၿဖစ္ပြားမႈမွာ 
အၿခားလူဦးေရမ်ားထက္စာလွ်င္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားတြင္ ပို၍မ်ားျပားေလ့ရွိၿပီး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳႏႈန္းမွာလည္း 
မသန္စြမ္းသူမ်ားၾကားတြင္ ပိုမုိၿမွင့္မားႏိုင္သၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္လုိလွ်င္ထပ္မံေလ့လာရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

 
ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၁၁ (A11) - အသက္ ၁၈ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အတြင္းရိွ မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလုံးအတြက္ တစ္လလွ်င္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္။ 

ယူဆခ်က္မ်ား 

 ေထာက္ပံ့ေၾကးသည္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္သည္မွအပ နမူနာ(၉) ႏွင့္အတူတူျဖစ္သည္။ 

ရလဒ္မ်ား 

အသက္၁၈ႏွစ္မွ ၅၉ ႏွစ္အတြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလုံးအတြက္ေထာက္ပ့ံေၾကး တစ္လလွ်င္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ ေပးလွ်င္ ၂၀၂၄ 
ခုႏွစ္အထိ္ GDP ၏ ၀.၂၉%ႏွင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၀.၉၂%ထပ္ေဆာင္း ကုန္က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၁၂ (A12) - အသက္ ၁၈ႏွစ္မွ ၅၉ ႏွစ္အတြင္းရိွ ဆင္းရဲေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား တစ္လလွ်င္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္။ 

နမူနာ(၁၀) ႏွင့္အတူတူျဖစ္သည္။ 

 

ဇယား (၃၃) - ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္မႈ၏ ရလဒ္မ်ား - မသန္စြမ္း အက်ိဳးခံစားခြင့္ 

ခုႏွစ္ ၂၀၁၆ ၂၀၁၈ ၂၀၂၀ ၂၀၂၂ ၂၀၂၄ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀% ၄၀% ၆၀% ၈၀% ၁၀၀% 

နမူနာ၉ (A9) - အသက္ ၁၈ႏွစ္မွ ၅၉ ႏွစ္အတြင္းရိွ မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလုံးအား တစ္လလွ်င္ ၄၀၀၀၀ က်ပ္ ေထာက္ပံ့ ေၾကးေပးရန္။ 

ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၇၉ ၂၄၀ ၄၀၅ ၅၆၉ ၇၃၃ 

နမူနာ ၉ (A9) အတြက္ ကုန္က်စရိတ ္
(က်ပ္သန္း) 

၅၅ç၉၃၅ ၁၉၀ç၁၇၆ ၃၅၁ç၉၃၀ ၅၄၁ç၇၆၂ ၇၆၄ç၈၁၆ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၀၇% ၀.၁၈% ၀.၂၇% ၀.၃၃% ၀.၃၈% 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း 
အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ 

၀.၂၄% ၀.၆၃% ၀.၉၁% ၁.၀၉% ၁.၂၁% 

နမူနာ၁၁ (A11) - အသက္၁၈ႏွစ္မွ ၅၉ ႏွစ္အတြင္းရိွ မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလုံးအား တစ္လလွ်င္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ ေထာက္ပံ့ 
ေၾကးေပးရန္။ 
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ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၇၉ ၂၄၀ ၄၀၅ ၅၆၉ ၇၃၃ 

နမူနာ ၁၁ (A11) အတြက္ ကုန္က်စရိတ ္
(က်ပ္သန္း) 

၄၁ç၉၅၂ ၁၄၂ç၆၃၂ ၂၆၃ç၉၄၈ ၄၀၆ç၃၂၁ ၅၇၃ç၆၁၂ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၀၅% ၀.၁၃% ၀.၂၀% ၀.၂၅% ၀.၂၉% 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း 
အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ 

၀.၁၈% ၀.၄၇% ၀.၆၈% ၀.၈၂% ၀.၉၁% 

 

ပုံ (၉) - အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာအရြယ္လူဦးေရဆုိင္ရာနမူနာမ်ားကို ၁၀ ႏွစ္တာကာလအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်င္ 
ခန့္မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ား (GDP ၏ % အရ) 
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ပုံ (၁၀) - အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာအရြယ္လူဦးေရဆုိင္ရာ နမူနာမ်ားကို ၁၀ ႏွစ္တာကာလအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်င္ 
ခန့္မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ား (အစုိးရအသုံးစရိတ္ ၏ % အရ) 

 

 

င။ သက္ႀကီးသုူမ်ား 

“သက္ႀကီးသူမ်ားသည္အနိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္ အေျခခံ၀င္ေငြလုံျခံဳေရးကို ရရိွေစရမည္။” 

သက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ လူမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအေၿခခံရပုိင္ခြင့္မ်ား ရရိွေစရန္၊ နမူနာမ်ားအေနၿဖင့္ 
အသြင္ေၿပာင္းထားသည့္၊ ခိုင္မာေသာ မူ၀ါဒေရြးခ်ယ္ႏိုင္မွဳဆိုင္ရာ အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

 လက္ရွိတြင္ ပင္စင္ခံစားခြင့္ မရိွသူၿဖစ္ၿပီး၊ လံုေလာက္ေသာ၀င္ေငြမရိွဘ၊ဲ အလုပ္လုပ္ရန္ 

အသက္ႀကီးလြန္းေနၿပီျဖစ္ေသာသူမ်ားအတြက္ ထည့္၀င္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္မလိုေသာ လူမႈေရးပင္စင္တစ္ခု ထူေထာင္ရန္ 
(နမူနာ၁ မွ ၆အထ)ိ 

 မသန္စြမ္းေသာ သက္ႀကီးသူမ်ား၊ ေရရွည္ေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္ေသာ မီွခိုသ ူ သက္ႀကီးသူမ်ား၏ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ေၿဖရွင္းရန္ အၾကံၿပဳခ်က္ (နမူနာ ၇၊ ၈၊ ၉) 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၁ (O1) - အသက္ ၇၀ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးသုူမ်ားအားလုံး အတြက္ တစ္လလွ်င္ ၃၀၀၀၀ 
က်ပ္ႏွဳန္းၿဖင့္လူမႈေရးပင္စင္ ေပးရန္။ 

ယူဆခ်က္မ်ား 
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 ပင္စင္ခံစားခြင့္မရိွေသာ အသက္ ၇၀ႏွင့္ အထက္ရွိသူ သက္ႀကီးသမူ်ား အားလုံး ကိုရည္ရြယ္သည္။  
 အက်ိဳးခံစားခြင့္ပမာဏမွာ တစ္လလွ်င္ ၃၀၀၀၀က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳအေပၚ တြင္ အညႊန္းၿပဳထားသည္။ 
 ဤအစီအစဥ္မွာ အုပ္စုခြၿဲခားထားသည့္အတြက္ စီမံခန္ ့ခြမဲႈစရိတ္မွာ ၂၀% ျဖစ္သည္။ 

ရလဒ္မ်ား 

အသက္၇၀ႏွစ္ႏွင့္အထက္သက္ႀကီးသူုမ်ားအားလုံးအတြက္တစ္လလွ်င္၃၀၀၀၀က်ပ္ႏွဳန္းၿဖင့္လူမႈေရးပင္စင္ေပးလွ်င္၂၀၂၄ 
ခုႏွစ္အထိ GDP ၏ ၀.၈၂% ႏွင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၂.၅၇%ထပ္ေဆာင္းကုန္က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၂  (O2) - အသက္ ၆၅ ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးသုူမ်ားအားလုံး အတြက္ တစ္လလွ်င္ ၂၅၀၀၀ က်ပ္ႏွဳန္းၿဖင့္ 
လူမႈေရးပင္စင္ ေပးရန္။  

ယူဆခ်က္မ်ား 

 ဤအစီအစဥ္သည္ အသက္၆၅ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးသတူိုင္းကုိရည္ရြယ္ၿပီး ေထာက္ပ့ံေငြမွာ ၂၅၀၀၀က်ပ္ ျဖစ္သည္မွအပ 
နမူနာ(၁) ႏွင့္အတူတူျဖစ္သည္။ 

ရလဒ္မ်ား 

အသက္၇၀ႏွစ္ႏွင့္အထက္သက္ႀကီးသူုမ်ားအားလုံးအတြက္တစ္လလွ်င္၃၀၀၀၀က်ပ္ႏွဳန္းၿဖင့္လူမႈေရးပင္စင္ေပးရန္လွ်င္၂၀၂၄ခုႏွစ္
အထိ GDP ၏ ၁.၂၂% ႏွင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၃.၈၅%ထပ္ေဆာင္းကုန္က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၃ (O3) - အသက္ ၆၅ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးသူမ်ားအားလုံး အတြက္ တစ္လလွ်င္ ၃၀၀၀၀ 
က်ပ္လူမႈေရးပင္စင္ေပးရန္။ 

ယူဆခ်က္မ်ား 

 ဤအစီအစဥ္သည္ အသက္၆၅ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးသူတူိုင္းကုိရည္ရြယ္သည္မွအပ နမူနာ(၁) ႏွင့္အတူတူ ျဖစ္သည္။ 

ရလဒ္မ်ား 

အသက္၆၅ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးသူမ်ားအားလံုးအတြက္ တစ္လလွ်င္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္လူမႈေရးပင္စင္ ေပးလွ်င္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္အထိ 
GDP ၏ ၁.၄၇% ႏွင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၄.၆၂%ထပ္ေဆာင္းကုန္က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၄ (O4) - အသက္ ၇၀ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ ဆင္းရဲေသာ သက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ တစ္လလွ်င္ ၂၅၀၀၀ 
က်ပ္ႏွဳန္းၿဖင့္လူမႈေရးပင္စင္ေပးရန္။ 

ယူဆခ်က္မ်ား 

 ပင္စင္အက်ိဳးခံစားခြင့္ပမာဏသည္ ၂၅၀၀၀က်ပ္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားသည္မွအပ နမူနာ(၁) ႏွင့္ 
အတူတူျဖစ္သည္။ 

 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံရွိ အသက္ ၆၅ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ လူဦးေရအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳၿဖစ္ပြားႏွဳန္းသည္ ၁၈.၈၆%ရိွသည္ 
(အမ်ဳိးသားစီမံခန္႔ခြေဲရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္)။ 

ရလဒ္မ်ား 
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အသက္၇၀ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ ဆင္းရဲေသာ သက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ တစ္လလွ်င္ ၂၅၀၀၀ က်ပ္လူမႈေရးပင္စင္ေပးလွ်င္၂၀၂၄ 
ခုႏွစ္အထိ GDP ၏ ၀.၁၄% ႏွင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၀.၄၄%ထပ္ေဆာင္းကုန္က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၅ (O5) - အသက္ ၆၅ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ ဆင္းရဲေသာ သက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ တစ္လလွ်င္ ၂၅၀၀၀ 
က်ပ္လူမႈေရးပင္စင္ေပးရန္။ 

ယူဆခ်က္မ်ား 

 အသက္၆၅ႏွစ္ႏွင့္အထက္ဆင္းရဲေသာ သက္ႀကီးသူမ်ားကုိ ရည္ရြယ္သည္မွအပ နမူနာ (၄) ႏွင့္ အတူတူျဖစ္သည္။ 

ရလဒ္မ်ား 

အသက္ ၆၅ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ ဆင္းရဲေသာ သက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ တစ္လလွ်င္ ၂၅၀၀၀ က်ပ္လူမႈေရးပင္စင္ေပးလွ်င္ ၂၀၂၄ 
ခုႏွစ္တြင္ GDP ၏ ၀.၂၅% ႏွင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၀.၇၉%ထပ္ေဆာင္းကုန္က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၆ (O6) - အသက္အရြယ္ေပၚမူတည္သည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ပမာဏ တစ္ခုအား၊အသက္ ၆၅ႏွစ္ 
ႏွင့္အထက္ရိွသူမ်ားအားလုံးအားလူမႈေရးပင္စင္အျဖစ္ေပးရန္။ 

ယူဆခ်က္မ်ား 

 အသက္အရြယ္အလိုက္အက်ိဳးခံစားခြင့္ပမာဏတုိးၿမွင့္သြားမည္ၿဖစ္ၿပီး၊အသက္၆၅မွ၆၉ႏွစ္အထ၂ိ၀၀၀၀က်ပ္၊၇၀မွ၇၄ႏွစ္အထိ
၂၅၀၀၀က်ပ္၊၇၅မွ၇၉ႏွစ္အထိ၃၀၀၀၀က်ပ္၊၈၀မွ၈၄ႏွစ္အထ၃ိ၅၀၀၀က်ပ္၊၈၅ႏွစ္ႏွင့္အထက္အတြက္၄၀၀၀၀က်ပ္ရရွိမည္ၿဖစ္
သည္မွအပနမူနာ၂ႏွင့္အတူတူၿဖစ္သည္။ 

ရလဒ္မ်ား 

အသက္ ၆၅ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ရွိသူမ်ားအတြက္ အသက္ေပၚမူတည္ၿပီးေထာက္ပံ့ေငြပမာဏတစ္ခုအား လူမႈပင္စင္ အျဖစ္ေပးလွ်င္ 
၂၀၂၄ ခုႏွစ္အထိ GDP ၏ ၁.၃၂% ႏွင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၄.၁၄%ထပ္ေဆာင္းကုန္က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

ဇယား (၃၄) - ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္မႈမ်ား၏ ရလဒ္မ်ား - သက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ လူမႈပင္စင္ (သက္ႀကီးသူမ်ားနမူနာ ၁-၆၊ O1-6) 

ခုႏွစ္ ၂၀၁၆ ၂၀၁၈ ၂၀၂၀ ၂၀၂၂ ၂၀၂၄ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀% ၄၀% ၆၀% ၈၀% ၁၀၀% 

နမူနာ ၁ (O1) - အသက္ ၇၀ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ တစ္လလွ်င္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္လူမႈပင္စင္ ေထာက္ပ့ံေငြေပးရန္။ 

ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၃၂၈ ၆၉၀ ၁၀၈၈ ၁၆၁၄ ၂၂၅၁ 

နမူနာ၁ (O1) အတြက္ ကုန္က်စရိတ ္
(က်ပ္သန္း) 

၁၆၁၄၀၇ ၃၇၉၁၄၈ ၆၅၄၈၇၂ ၁၀၆၅၀၉၃ ၁၆၂၇၀၃၆ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၂၀ ၀.၃၅ ၀.၅၀ ၀.၆၆ ၀.၈၂ 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း 
အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ 

၀.၇၀ ၁.၂၅ ၁.၆၉ ၂.၁၅ ၂.၅၇ 

နမူနာ ၂ (O2) - အသက္ ၆၅ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ တစ္လလွ်င္ ၂၅၀၀၀ က်ပ္လူမႈပင္စင္ ေထာက္ပ့ံေငြေပးရန္။ 

ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၅၆၁ ၁၂၃၅ ၂၀၄၄ ၂၉၆၉ ၄၀၅၀ 
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နမူနာ၂ (O2)အတြက္ ကုန္က်စရိတ ္
(က်ပ္သန္း) 

၂၂၉၇၃၉ ၅၆၅၄၉၄ ၁၀၂၅၅၅၇ ၁၆၃၂၃၇၆ ၂၄၃၉၄၆၅ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၂၈ ၀.၅၃ ၀.၇၉ ၁.၀၁ ၁.၂၂ 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း 
အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ 

၀.၉၉ ၁.၈၆ ၂.၆၄ ၃.၂၉ ၃.၈၅ 

နမူနာ ၃ (O3) - အသက္ ၆၅ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ တစ္လလွ်င္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္လူမႈပင္စင္ ေထာက္ပ့ံေငြေပးရန္။ 

ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၅၆၁ ၁၂၃၅ ၂၀၄၄ ၂၉၆၉ ၄၀၅၀ 

နမူနာ၃ (O3)အတြက္ ကုန္က်စရိတ ္
(က်ပ္သန္း) 

၂၇၅၆၈၇ ၆၇၈၅၉၃ ၁၂၃၀၆၆၈ ၁၉၅၈၈၅၁ ၂၉၂၇၃၅၈ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၃၃ ၀.၆၃ ၀.၉၄ ၁.၂၁ ၁.၄၇ 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း 
အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ 

၁.၁၉ ၂.၂၃ ၃.၁၇ ၃.၉၅ ၄.၆၂ 

နမူနာ ၄ (O4) - အသက္ ၇၀ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ ဆင္းရဲေသာသက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ တစ္လလွ်င္ ၂၅၀၀၀ က်ပ္လူမႈပင္စင္ 
ေထာက္ပ့ံေငြေပးရန္။ 

ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၆၂ ၁၃၀ ၂၀၅ ၃၀၅ ၄၂၅ 

နမူနာ ၄ (O4) အတြက္ ကုန္က်စရိတ ္
(က်ပ္သန္း) 

၂၇၄၈၃ ၆၄၅၅၉ ၁၁၁၅၀၇ ၁၈၁၃၅၇ ၂၂၇၀၄၀ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၀၃ ၀.၀၆ ၀.၀၉ ၀.၁၁ ၀.၁၄ 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း 
အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ 

၀.၁၂ ၀.၂၁ ၀.၂၉ ၀.၃၇ ၀.၄၄ 

နမူနာ ၅ (O5) - အသက္ ၆၅ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ ဆင္းရဲေသာသက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ တစ္လလွ်င္ ၂၅၀၀၀ က်ပ္လူမႈပင္စင္ 
ေထာက္ပ့ံေငြေပးရန္။ 

ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၁၀၆ ၂၃၃ ၃၈၆ ၅၆၀ ၇၆၄ 

နမူနာ ၅ (O5) အတြက္ ကုန္က်စရိတ ္
(က်ပ္သန္း) 

၄၆၉၄၂ ၁၁၅၅၄၆ ၂၀၉၅၄၉ ၃၃၃၅၃၉ ၄၉၈၄၅၀ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၀၆ ၀.၁၁ ၀.၁၆ ၀.၂၁ ၀.၂၅ 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း 
အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ 

၀.၂၀ ၀.၃၈ ၀.၅၄ ၀.၆၇ ၀.၇၉ 

နမူနာ ၆ (O6) - အသက္ ၆၅ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ရိွသူမ်ားအတြက္ အသက္ေပၚမူတည္ၿပီးေထာက္ပ့ံေငြပမာဏတစ္ခုအား 
လူမႈပင္စင္အျဖစ္ေပးရန္။ 

အသက္၆၅ ႏွစ္မွ  ၆၉ ႏွစ္ထိ      

ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၂၃၂ ၅၄၅ ၉၅၆ ၁၃၅၅ ၁၇၉၉ 

အသက္ ၇၀ ႏွစ္မွ  ၇၄ ႏွစ္ထိ      

ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၁၅၂ ၃၂၇ ၅၂၆ ၈၂၂ ၁ç၂၀၄ 

အသက္ ၇၅ ႏွစ္မွ  ၇၉ ႏွစ္ထိ      
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ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၉၈ ၂၀၃ ၃၁၄ ၄၅၀ ၆၀၄ 

အသက္ ၈၀ ႏွစ္မွ  ၈၄ ႏွစ္ထိ      

ဤနမူနာျဖင့္အက်ံဳး၀င္ေသာရည္ရြယ္သည့္အဖြဲ႕ 
(၁၀၀၀) 

၅၃ ၁၀၈ ၁၆၆ ၂၂၉ ၂၉၇ 

အသက္ ၈၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္      

ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၂၅ ၅၃ ၈၂ ၁၁၃ ၁၄၆ 

နမူနာ အတြက္ ကုန္က်စရိတ ္(က်ပ္သန္း) ၂၅၃၀၀၀ ၆၁၅၆၉၅ ၁၁၀၄၀၅၈ ၁၇၅၅၆၃၈ ၂၆၂၁၄၄၂ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၃၁ ၀.၅၇ ၀.၈၅ ၁.၀၈ ၁.၃၂ 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း 
အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ 

၁.၀၉ ၂.၀၃ ၂.၈၄ ၃.၅၄ ၄.၁၄ 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၇ (O7) - အိမ္တုိင္ရာေရာက္ သက္ႀကီးေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္ တုိးခ်ဲ႕ၿခင္း 

ယူဆခ်က္မ်ား 

 ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပအနီးတစ္၀ိုကရိွ္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ေနထိုင္ေသာ မွီခိုသ ူ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအားလံုးကို 
ရည္ရြယ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ဤအစီအစဥ္ကို ေက်းရြာအေျခၿပဳ ေရးဆြဲသျဖင့္ အသံုးၿပဳထားသည့္ နမူနာသည္ 
လက္ရွိပံုစံမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ အနာဂတက္ာလတြင္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားအထိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ ပုံစံကုိ 
မွန္းဆလ်ာထားႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၇၀၅၆၀ရိွသည္။ 

 အက်ိဳးခံစားခြင့္မွာ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားမွ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေရရွည္-ေစာင့္ေရွာက္မွဳေပးရန္ျဖစ္သည္။ 
 ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳကို အညႊန္းၿပဳထားၿပီး၊ စီမံခန္ ့ခြေဲရးစရိတ္ကုိ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ 

အသံုးၿပဳမည့္ စရိတ္မ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 

ရလဒ္မ်ား 

မွီခုိသူ သက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္အစီအစဥ္ကို တိုးခ်ဲ႕လွ်င္၂၀၂၄ ခုႏွစ္အထိ GDP ၏ 
၀.၀၄% ႏွင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၀.၁၄%ထပ္ေဆာင္းကုန္က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၈ (O8) - မသန္စြမ္းသည့္ အသက္၆၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္သက္ႀကီးသူမ်ားႏွင့္ မီွခုိေနရသူအသက္ ၈၀ 
ႏွင့္အထက္သက္ႀကီးသူအားလုံးအတြက္ ပင္စင္ေထာက္ပ့ံေၾကး တစ္လလွ်င္ ၂၀၀၀၀ က်ပ္ အပုိေဆာင္းေပးရန္။ 

ယူဆခ်က္မ်ား 

 အသက္ ၆၅ႏွစ္ႏွင့္အထက္ မသန္စြမ္းသူ သက္ႀကီးသူမ်ားႏွင့္ မွီခိုေနရသူ သက္ႀကီးသမူ်ားအား 
အပိုပင္စင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးရန္ရည္ရြယ္သည္။(ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနာက္ဆုံးေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အသက္ ၈၀ႏွင့္အထက္ 
သက္ႀကီးသူမ်ားသည္ နိစၥဓူ၀ ကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အခက္အခဲ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္၊ Knodel, 2013) 

 အပိုပင္စင္ေထာက္ပ့ံေၾကးမွာ တစ္လလွ်င္ ၂၀၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳအေပၚ အညႊန္းၿပဳထားသည္။ 
 အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရိွရန္ မသန္မစြမ္းလက္မွတ္ ၿပသရန္လိုအပ္သည့္အတြက္ စီမံခန္ ့ခဲမႈစရိတ္သည္ ၃၀% ျဖစ္သည္။ 

ရလဒ္မ်ား 

အသက္၆၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ မသန္စြမ္းသည့္ သက္ႀကီးသူမ်ားႏွင့္ မီွခိုေနရသူသက္ႀကီးသူမ်ားအားလံုးအတြက္ တစ္လလွ်င္ ၂၀၀၀၀ 
က်ပ္ အပိုပင္စင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးလွ်င္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္အထိ GDP ၏ ၀.၁၃% ႏွင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ 
၀.၄၀%ထပ္ေဆာင္းကုန္က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ 
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ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၉ (O9) - မသန္စြမ္းသည့္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးသူမ်ားႏွင့္ မီွခုိေနရသူအသက္ ၈၀ 
ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးသူအားလုံးအတြက္ပင္စင္ေထာက္ပ့ံေၾကး တစ္လလွ်င္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ အပုိေဆာင္းေပးရန္။ 

ယူဆခ်က္မ်ား 

 ပင္စင္ေထာက္ပ့ံေၾကးမွာ တစ္လလွ်င္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္သည္မွအပ နမူနာ(၈) ႏွင့္အတူတူျဖစ္သည္။ 

ရလဒ္မ်ား 

အသက္ ၆၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ မသန္စြမ္းသူ သက္ႀကီးသူမ်ားႏွင့္ မီွခိုသူ သက္ႀကီးသူအားလုံးအတြက္ တစ္လလွ်င္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ 
အပိုပင္စင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးလွ်င္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္အထိ GDP ၏ ၀.၂၁% ႏွင့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ 
၀.၆၅%ထပ္ေဆာင္းကုန္က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ဇယား (၃၅) - ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္မႈမ်ား၏ ရလဒ္မ်ား - မသန္စြမ္းသူႏွင့္ မီွခုိသူ သက္ႀကီးသုူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား 
(သက္ႀကီးသူနမူနာမ်ား ၇-၉၊ O7-9) 

ခုႏွစ္ ၂၀၁၆ ၂၀၁၈ ၂၀၂၀ ၂၀၂၂ ၂၀၂၄ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀% ၄၀% ၆၀% ၈၀% ၁၀၀% 

နမူနာ ၇ (O7) - အိမ္ေန သက္ႀကီးသူ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္ ခ်ဲ႕ထြင္မႈ 

ဤနမူနာမွ 
လႊမ္းၿခံဳသည့္ေက်းရြာအေရအတြက္ (၁၀၀၀) 

၁၄ ၂၈ ၄၂ ၅၆ ၇၁ 

နမူနာ ၇ (O7) အတြက္ ကုန္က်စရိတ ္
(က်ပ္သန္း) 

၁၂,၀၂၇ ၂၆,၈၈၉ ၄၄,၁၉၄ ၆၄,၅၆၅ ၈၈,၄၃၁ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၀၁% ၀.၀၃% ၀.၀၃% ၀.၀၄% ၀.၀၄% 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း 
အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ 

၀.၀၅% ၀.၀၉% ၀.၁၁% ၀.၁၃% ၀.၁၄% 

နမူနာ ၈ (O8) - မသန္စြမ္းသူ သက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ (၆၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္) ႏွင့္ မီွခုိသူ သက္ႀကီးသူ အားလုံး (အသက္ ၈၀ 
ႏွင့္အထက္) အား တစ္လလွ်င္ ၂၀၀၀၀ က်ပ္ အပုိပင္စင္ေထာက္ပ့ံေငြ ေပးရန္။ 

အသက္ ၆၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ မသန္စြမ္းသူမ်ား      

ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၇ ၂၃ ၄၃ ၆၅ ၉၀ 

မီွခုိေနရေသာ သက္ႀကီးသူမ်ား      

ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၃၉ ၁၂၁ ၂၁၁ ၃၀၃ ၄၀၀ 

နမူနာ၈ (O8)အတြက္ ကုန္က်စရိတ ္
(က်ပ္သန္း) 

၁၆,၂၀၅ ၅၇,၁၈၉ ၁၁၀,၀၄၁ ၁၇၅,၀၅၁ ၂၅၅,၉၈၁ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၀၂% ၀.၀၅% ၀.၀၈% ၀.၁၁% ၀.၁၃% 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း 
အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ 

၀.၀၇% ၀.၁၉% ၀.၂၈% ၀.၃၅% ၀.၄၀% 

နမူနာ ၉ (O9) - မသန္စြမ္းသူ သက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ (၆၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္) ႏွင့္ မီွခုိသူ သက္ႀကီးသူ အားလုံး (အသက္ ၈၀ 
ႏွင့္အထက္) အား တစ္လလွ်င္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ အပုိပင္စင္ေထာက္ပ့ံေငြ ေပးရန္။ 

အသက္ ၆၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ မသန္စြမ္းသူမ်ား      
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ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၇ ၂၃ ၄၃ ၆၅ ၉၀ 

မီွခုိေနရေသာ သက္ႀကီးသူမ်ား      

ဤနမူနာမွ လႊမ္းၿခံဳသည့္အုပ္စု(၁၀၀၀) ၄၃ ၁၃၂ ၂၂၆ ၃၂၆ ၄၃၂ 

နမူနာ၉ (O9)အတြက္ ကုန္က်စရိတ ္
(က်ပ္သန္း) 

၂၆,၅၁၆ ၉၂,၂၁၇ ၁၇၄,၈၄၅ ၂၇၈,၉၆၉ ၄၀၉,၀၄၆ 

GDP ရာခိုင္ႏႈန္းအေနၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၀.၀၃% ၀.၀၉% ၀.၁၃% ၀.၁၇% ၀.၂၁% 

အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း 
အေနၿဖင့္ကုန္က်စရိတ္ 

၀.၁၁% ၀.၃၀% ၀.၄၅% ၀.၅၆% ၀.၆၅% 

 

ပုံ (၁၁) - သက္ႀကီးသူမ်ားဆုိင္ရာ နမူနာမ်ားကို ၁၀ ႏွစ္တာကာလအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်င္ ခန့္မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ား (GDP 
၏ % အရ) 
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ပုံ (၁၂) - သက္ႀကီးသူမ်ားဆုိင္ရာ နမူနာမ်ားကို ၁၀ ႏွစ္တာကာလအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်င္ ခန့္မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ား 
(အစုိးရအသုံးစရိတ္၏ % အရ) 

 

 

စ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အေၿခခံရပုိင္ခြင့္မ်ား (SPF) တည္ေဆာက္ရန္ 

ခုိင္မာေသာနမူနာမ်ား ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳအက်ိဳးဆက္မ်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အေၿခခံရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ရန္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးၿခင္းမွ 
လက္ရွိေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေအာက္ပါလူမႈကာကြယ္ေရးေစာင့္ေရွာက္ေရး အပိုင္းမ်ားကုိတိုးခ်ဲ ့လုပ္ေဆာင္ရန္အၾကံၿပဳခ့ဲသည္။ 

 က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကုိ GDP ၏ ၄% အထိတၿဖည္းၿဖည္းၿခင္းတိုးျမွင့္ျခင္းျဖင့္၊ က်န္းမာေရးစနစ္ 
ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစကာ ၀န္ေဆာင္မွဳေပးသည့္ဘက္မွ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစမႈကို ေသခ်ာေစရန္၊ 

 လူမႈေရးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွဳမ်ား တိုးခ်ဲ ့ရန္၊ 
 မီးဖြားျခင္းနွင့္ ၅ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳရယူရန္ လႊေဲၿပာင္းျခင္းမ်ားအတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ ္

ေထာက္ပံ့ေပးရန္၊ 
 လက္ရွိ ဘက္စံုပါ၀င္ေသာ HIV/AIDS ေရာဂါေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ကုသမႈအစီအစဥ္မ်ားကုိ တိုးခ်ဲ႕ရန္။ 
 ကေလးမ်ား၏ ကုိယ္ကာယႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကုိ ေသခ်ာမႈရွိေစရန္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ႏွင့္ 

ေမြးကင္းစကေလး ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 
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 ကေလးမ်ား ေက်ာင္းတက္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးၿခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္ အစားအစာေကၽြးေမြးမႈအစီအစဥ္မ်ား၊ 
ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားတိုးၿမွႈင့္ေပးၿခင္း၊ ကေလးအားလုံးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးၿခင္းျဖင့္ေက်ာင္းဆက္တိုက္ 
တက္ေရာက္ႏွဳန္းၿမင့္မားလာေစရန္။ 

 မသန္စြမ္းသည့္ ကေလးမ်ား၊ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္အရြယ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ျခင္းမ်ား 
စတင္က်င့္သံုးရန္။ 

 ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ေၿခာက္ေသြ့ေသာေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားၿပည္သူအလုပ္အကိုင္ရရွိေရး အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ 
အလုပ္ရမည့္ရက္မ်ားအားအာမခံေပးၿခင္း၊ 

 ထည့္၀င္ေၾကးေပးရန္မလိုအပ္ေသာ လူမွဳေရးပင္စင္မ်ားၿဖင့္ သက္ႀကီးသူမ်ားအားသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေစရန္၊ 
 မွီခုိေနရေသာသက္ႀကီးသူမ်ားကုိ အကူအညီေပးရန္။ 

အကၿဲဖတ္ခ်က္အေၿခၿပဳ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးၿခင္း၏ ရလဒ္မ်ားအျဖစ္၊ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ၿဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ 
အစီအမံမ်ားအက်ိဳးခံစားခြင့္အစု၃ခုကိ ု အဆိုျပဳခဲ့သည္။ ပထမမွာ လက္ရွိေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားကုိတိုးခ်ဲ ့မည့္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္အစု (Low Package) ျဖစ္သည္။ ဒုတိယမွာ လူ႕သက္တမ္းအဆင့္ဆင့္ရွိအေရးပါေသာ လစ္ဟာမွဳမ်ားကုိ 
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္အသစ္အခ်ိဳ ့ပါ၀င္သည့္ အလတ္တန္း အက်ိဳးခံစားခြင့္အစု (Medium Package) ျဖစ္သည္။ 
တတိယမွာ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေသာ ထိခိုက္လြယ္သည့္ အုပ္စုအခ်ိဳ႕ကိုအေလးေပးထားသည့္ က႑စံုပါ၀င္ေသာ 
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာအျမင့္တန္းအက်ိဳးခံစားခြင့္အစု (High Package) ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးနမူနာ ၁ ႏွင့္ ၂ မွာ 
အၿခားက်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္ထည္ေဖာ္ရာတြင္ မရိွမၿဖစ္ လိုအပ္သၿဖင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္အစုတိုင္းတြင္ 
ပါ၀င္သည္။လူမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအေၿခခံရပုိင္ခြင့္မ်ား ၿပည့္စုံစြာရရိွရန္အတြက္ ဤအက်ိဳးခံစားခြင့္အစု ၃ 
ခုအားေပးအပ္လွ်င္၂၀၂၄ခုႏွစ္အထိ GDP ၏ ၂.၂၄%၊ ၄.၄၇%၊ ၇.၂၁%စီထပ္ေဆာင္းကုန္က်ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ဇယား (၃၆) - အဆုိျပဳထားသည့္ အနိမ့္တန္း၊ အလတ္တန္း၊ ႏွင့္ အျမင့္တန္းအဆင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္အစုမ်ား 

  အနိမ့္တန္း အလတ္တန္း အျမင့္တန္း 

က
်န္

းမ
ာေ

ရး
 

နမူနာ(၁) - က်န္းမာေရးအေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား၊ 
အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား၊ 
လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကုိ 
GDP ၏၄% အထိတၿဖည္းၿဖည္းၿခင္းတိုးျမွင့္ျခင္းျဖင့္၊ က်န္းမာေရးစနစ္ 
ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစကာ ၀န္ေဆာင္မွဳေပးသည့္ဘက္မွ 
အဆင္သင့္ျဖစ္ေစမႈကို ေသခ်ာေစရန္။ 

√ √ √ 

နမူနာ(၂) - လူမႈဖူလံုေရးဆိုင္ရာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳအစီအမံ၏လႊမ္းျခံဳႏိုင္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ 
(မိသားစုအေၿခၿပဳႏွင့္ အစိုးရမ်ား၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ တိုးခ်ဲ ့ရန္)  

√ √ √ 

နမူနာ(၃) -  လူမွဳက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွဳစနစ္ အေနၿဖင့္ 
လူမွဳဖူလံုေရးအဖြ ဲ ့၀င္မဟုတ္သူမ်ားအားလုံးအတြက္တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
လူတစ္ဦး ၃၀၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္ 
(လက္ရွိအေၿခအေနအတုိင္း လူမွဳဖူလံုေရး မွ အလုပ္သမားမ်ားသာ 
လႊမ္းၿခံဳထားသည္ ဟုယူဆလ်က္) 

 √  

နမူနာ(၄) - လူမွဳက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွဳစနစ္ အေနၿဖင့္ 
လူမွဳဖူလံုေရးဆိုင္ရာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳအစီအမံ 
မရရိွသူမ်ားအနက္မွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃၀၀၀၀ 
က်ပ္၊ က်န္သူမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
၁၅၀၀၀က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္ 

√   
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နမူနာ(၅) - လူမွဳက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွဳစနစ္ အေနၿဖင့္ 
လူမွဳဖူလံုေရးအဖြ ဲ ့၀င္မဟုတ္သူမ်ားအားလုံးအတြက္တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
လူတစ္ဦး ၅၄၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္ 
(လက္ရွိအေၿခအေနအတုိင္း လူမွဳဖူလံုေရး မွ အလုပ္သမားမ်ားသာ 
လႊမ္းၿခံဳထားသည္ ဟုယူဆလ်က္) 

  √ 

နမူနာ(၆) - မီးဖြားျခင္းနွင့္ 
၅ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳရယူရန္ 
လႊေဲၿပာင္းျခင္းမ်ားအတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္ ေထာက္ပံ့ေၾကး 

 √ √ 

နမူနာ(၈) - HIV စစ္ေဆးျခင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လက္ရိွ 
ဘက္စံုပါ၀င္ေသာHIV/AIDS ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ကုသေရး 
အစီအစဥ္အား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း 

√ √ √ 

က
ေလ

းမ
်ား

 

နမူနာ(၂) - ေမြးဖြားရန္ ၆ လလုိသ ူ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ 
အမ်ဳိးသမီးအားလုံးႏွင့္ 
၂ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအားလုံးကိုသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ တစ္လလွ်င္ 
၁၅၀၀၀ က်ပ္လႊေဲျပာင္းေပးရန္။ 

 √ √ 

နမူနာ(၄) - အသက္ ၂ ႏွစ္မွ ၅ႏွစ္အတြင္းကေလးမ်ားအားလုံးကို 
တစ္လလွ်င္ ၈၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္ (နမူနာ ၂ ႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အသက္အရြယ္ ၂ႏွစ္ မွ ၁၅ အထိ)။ 

 √ √ 

နမူနာ(၅) - ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာမိသားစုမ်ားမွ ကေလးမ်ား အားလုံးကုိ 
ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပံ့ေၾကး အစီအစဥ္ကို တိုးခ်ဲ႕ရန္။ √ √  
နမူနာ(၇) - ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ အစားအစာမ်ားေကၽြးေမြးရန္။   √ 
နမူနာ(၈) - ေမြးကင္းစမွ အသက္ ၁၈ႏွစ္အတြင္းရိွ 
မသန္မစြမ္းကေလးမ်ားရွိသည့္ မိသားစုတုိင္းအား ကေလးတစ္ 
ေယာက္လွ်င္ တစ္လ ၁၆၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ျခြင္းခ်က္မ့ဲ 
ေငြလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္။ 

  √ 

အ
လု

ပ္လု
ပ္ႏ

ိုင္သ
ည

့္အ
ရြယ

္မ်
ား

 

နမူနာ(၂) - အမ်ားၿပည္သူ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး အစီအစဥ္ၿဖင့္ 
ေက်းလက္ေဒသအားလုံးရွိ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၆၄ႏွစ္ 
အတြင္းရွိသူမ်ားအတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ရက္ေပါင္း 
၆၀ အတြက္ အလုပ္ေပးရန္။ 

√ √  

နမူနာ(၄) - အမ်ားၿပည္သူ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး အစီအစဥ္ၿဖင့္ 
ေက်းလက္ေဒသအားလုံးရွိ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၆၄ႏွစ္ 
အတြင္းရွိသူမ်ားအတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ရက္ေပါင္း 
၆၀ အတြက္ အလုပ္ေပးရန္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြးမႈပညာ 
(TVET) ၅ ရက္သင္တန္းေပးရန္ အစီအစဥ္။ 

  √ 

နမူနာ(၉) - အသက္ ၁၈ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အတြင္းရိွ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလုံးကို တစ္လလွ်င္ ၄၀၀၀၀ က်ပ္ ေထာက္ပံ့ 
ေၾကးေပးရန္။ 

  √ 

နမူနာ(၁၁) - အသက္ ၁၈ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အတြင္းရိွ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလုံးကို တစ္လလွ်င္ ၃၀၀၀၀က်ပ္ 
ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးရန္။ 

 √  
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သ
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ႀကီ
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ား

 
နမူနာ(၁) - အသက္ ၇၀ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ 
အားလုံးအက်ံဳး၀င္သည့္ လူမႈေရးပင္စင္အၿဖစ္ တစ္လလွ်င္ ၃၀၀၀၀ 
က်ပ္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္။ 

 √  

နမူနာ(၂) - အသက္ ၆၅ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ 
အားလုံးအက်ံဳး၀င္သည့္ လူမႈေရးပင္စင္အၿဖစ္ တစ္လလွ်င္ ၃၀၀၀၀ 
က်ပ္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္။ 

  √ 

နမူနာ(၅) - အသက္ ၆၅ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ ဆင္းရဲေသာ 
သက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္လူမႈေရးပင္စင္အၿဖစ္ တစ္လလွ်င္ ၂၅၀၀၀ 
က်ပ္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္။ 

√   

နမူနာ(၇) - အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္ ကုိ 
တိုးခ်ဲ ့ရန္။   √ √ 

နမူနာ(၁၁) - မသန္စြမ္းေသာသက္ႀကီးသူမ်ား(၆၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္) ႏွင့္ 
မွီခုိေနရေသာသက္ႀကီးသူ (အသက ္ ၈၀ ႏွင့္အထက္) အားလုံးအတြက္ 
တစ္လလွ်င္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ အပိုပင္စင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္။ 

  √ 

 

ပုံ (၁၃) - အနိမ့္တန္း၊ အလယ္တန္း၊ အျမင့္တန္းအဆင့္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ခန္ ့မွန္းတြက္ခ်က္ၿပီး ၁၀ ႏွစ္တာကာလအတြက္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်င္ ကုန္က်မည့္စရိတ္မ်ား (GDP ၏ % အရ) 

 

 

ဆင္းရဲမႈအက်ိဳးဆက္ 

၂၀၀၉-၂၀၁၀ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္ေထာင္စုစား၀တ္ေနေရးအေျခအေနဘက္စုံေလ့လာမႈစစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ ၂၅.၆% ရိွေၾကာင္းသိရွိရသည္။ အဆုိပါစစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္အခ်ိန္တြင္တရား၀င္ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳသတ္မွတ္ခ်က္မ်ဥ္း မရွိေသးေသာေၾကာင့္ အဆုိပါ ဆင္းရဲမႈနႈန္းကုိ အေရးေပၚတြက္ခ်က္မႈမ်ဥ္းျဖင့္ 
တြက္ခ်က္ခဲ့ရသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳသတ္မွတ္ခ်က္မ်ဥ္း သည္ “အစားအစာႏွင့္ အစားအစာအတြက္မဟုတ္ေသာ 
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သုံးစဲြမႈပမာဏနမူနာ ၄ပံု ၂ပံု၏ စားသံုးမႈပုံစံကုိအေျခခံကာ အနည္းဆုံးပမာဏ” ကုိ ကုိယ္စားျပဳပါသည္ 
(အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖံြ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၂၀၁၀)။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ယင္းက့ဲသို႔တရား၀င္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳသတ္မွတ္ခ်က္မ်ဥ္းမရွိေသးေသာေၾကာင့္လတ္တေလာစစ္တမ္းအတြက္အဆင္
ေျပေစရန္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳသတ္မွတ္ခ်က္မ်ဥ္းကုိ ႏုိင္ငံတကာ သတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း အသုံးျပဳထားပါသည္။ (တစ္ေန႔၀င္ေငြ ၁.၂၅ 
ေဒၚလာႏွင့္၂ ေဒၚလာအၾကား) သြားလာရခက္ခဲေသာေနရာမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဆင္းရဲမႈၿဖစ္ပြားမွဳသည္ 
မ်ားျပားေနျပီး၊ကေလးသူငယ္မ်ားေသာမိသားစုမ်ားတြင္ပုိ၍ဆင္းရဲမႈႏႈန္းျမင့္မားၾကသည္။ (ေအာက္ပုံကုိၾကည့္ပါ။)xxx 

ပံု ၁၄ - အိမ္ေထာင္စုအတြင္းရိွ ကေလးငယ္အေရအတြက္အလိုက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း  

 
အရင္းအျမစ္ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္ေထာင္စုစား၀တ္ေနေရးအေျခအေနဘက္စံုေလ့လာမႈစစ္တမ္း၊ ၂၀၀၉-၂၀၁၀။ 

ၿမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္ေထာင္စုစား၀တ္ေနေရးအေၿခအေန ဘက္စံုေလ့လာမွဳစစ္တမ္းမွ ရရွိလာေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ 
၀ိေသသမ်ားက္ုိအေျခခံကာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပမာမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ နမူနာမ်ားကို 
ျပသထားပါသည္။ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မိတ္ဆက္ေဖာ္ေဆာင္ရာမွ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကနဦး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ယင္းဥပမာမ်ားသည္ညႊန္ျပေပးပါသည္။ဤနမူနာမ်ားသည္ 
လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္းသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ ကုန္က်စရိတ္သက္သက္ မဟုတ္ဘဲ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးႏိုင္ရန္ အေျခခံၿဖစ္ပါသည္။  

ယင္း နမူနာမ်ားအား တြက္ခ်က္ရန္အသံုးၿပဳသည့္ နည္းမ်ားသည္ ခိုင္မာၿပီး ရုိးစင္းလြယ္ကူပါသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ 
အဆင့္အတန္းကိုတုိင္းတာရန္ႏုိင္ငံတကာဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳသတ္မွတ္ခ်က္မ်ဥ္းအသုံးျပဳထားျပီး၊ ပထ၀ီအေနအထားအရ 
ကြာျခားခ်က္ကိုလည္း ညွိႏႈိင္းတြက္ခ်က္ထားပါသည္ (တစ္ရက္ အေမရိကန္ ၁.၂၅ ေဒၚလာႏွင့္ ၂ ေဒၚလာၾကား)။ 
ႏွစ္စဥ္ရရိွေသာအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားေၾကာင့္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာအဖဲြ႕၀င္အိမ္ေထာင္စုမ်ား၀င္ေငြတိုးတက္လာသည့္အတြ
က္ဆင္းရဲမႈကုိအေျခအေနတစ္မ်ိဳးျဖင့္တုိင္းတာခဲ့ပါသည္။သီးသန္႔ေရြးခ်ယ္ထားေသာၿဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္နမူနာမ်ားႏွင့္နမူနာအားလုံး၏
အက်ိဳးခံစားခြင့္အစုမ်ားအားလံုးအတြက္ပါတြက္ခ်က္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။အိမ္ေထာင္စု စား၀တ္ေနေရးအေၿခအေန 
ဘက္စံုေလ့လာမွဳစစ္တမ္း ႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးျဖစ္ႏိုင္ေစရန္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳသတ္မွတ္ခ်က္မ်ဥ္း တစ္ေန႔ ၀င္ေငြ ၁.၂၅ ကန္ေဒၚလာကို 
ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္လိုက္ပါသည္။အမွန္တကယ္အားျဖင့္တစ္ေန႔၂ေဒၚလာႏႈန္းျဖင့္ဆုိပါကဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းသည္ ၆၀ % 
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ေက်ာ္ျဖစ္သည္။ လူဦးေရအမ်ားစုသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳသတ္မွတ္ခ်က္မ်ဥ္းအနီးေရာက္ရွိေနသည္ကို ညႊန္ျပလွ်က္ရွိျပီး 
ဆင္းရဲမႈအတြင္းက်ဆင္းေစရန္ လြယ္ကူေစသည္။ ဤအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားသည္ လြန္စြာဆင္းရဲသူမ်ားကိုသာရည္ရြယ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ 
ဆင္းရဲမႈကုိေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ဥ္းေအာက္သို႔ေရာက္သြားေစႏိုင္ေသာအက်ပ္အတည္းမ်ားကိုလူအမ်ားပုိမုိခံႏုိင္ရည္ရွိႏိုင္
ေစရန္စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ခုရွိသည္။ 

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအက်ိဳးခံစားခြင့္တုိးခ်ဲ႕ျခင္းေၾကာင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳအေပၚသက္ေရာက္ႏုိင္မွဳမ်ားကုိေလ့လာရန္အတြ
က္ရရွိႏုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အသံုးခ်ႏိုင္ေသာနမူနာမ်ားကိုအေျခခံကာနမူနာအခ်ိဳ ့ကိုစမ္းသပ္တြက္ခ်က္ရန္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသ
ည္။ရည္ရြယ္ထားေသာအုပ္စုမ်ားက်န္ရစ္ၿခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ရန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမထားရွိသည့္အစီအမံမ်ားကိုသာသီးသန့္ေရြးခ်ယ္ခဲ့
သည္။စမ္းသပ္တြက္ခ်က္ရန္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္နမူနာမ်ားမွာ -  

 က်န္းမာေရးဆိုင္ရာၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာနမူနာ၃ -
လူမွဳက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳစနစ္အေနၿဖင့္လူမွဳဖူလံုေရးအဖြဲ့၀င္မဟုတ္သူမ်ားအားလံုးအတြက္တစ္ႏွစ္လွ်င္လူတစ္ဦး၃၀၀၀
၀က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္ 
(လက္ရွိအေၿခအေနအတုိင္းလူမွဳဖူလံုေရးမွအလုပ္သမားမ်ားသာလႊမ္းၿခံဳထားသည္ဟုယူဆလ်က္) 

 ကေလးသူငယ္မ်ားဆုိင္ရာၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာနမူနာ၁ႏွင့္၇ - 
ေမြးဖြားရန္၆လလုိသူကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးအားလံုးႏွင့္၂ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအားလုံးကိုသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္တစ္လလွ်င္
၁၅၀၀၀က်ပ္လႊေဲျပာင္းေပးရန္။အမ်ိဳးသားေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ကိုတုိးခ်ဲ႕ရန္ 
(အက်ဳိးခံစားမႈပမာဏမွာတစ္လွ်င္မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္၅၀၀၀က်ပ္၊အလယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္၆၀၀
၀က်ပ္ႏွင့္အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္၈၀၀၀က်ပ္ျဖစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္လွ်င္၁၀လႏွဳန္းၿဖင့္လစဥ္စီမံခန့္ခြဲသည္)။ 

 အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာအရြယ္ရွိသူမ်ားဆိုင္ရာၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရိွေသာနမူနာ၂ - 
အသက္၁၆ႏွင့္၆၄ႏွစ္ၾကားရွိသူမ်ားကိုတစ္ရက္လွ်င္ေငြက်ပ္၃၀၀၀ႏႈန္းျဖင့္ရက္ေပါင္း၆၀အတြက္အမ်ားၿပည္သူအလုပ္အကိုင္ရ
ရွိေရးအစီအစဥ္။ 

 သက္ႀကီးသူမ်ားဆုိင္ရာၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာနမူနာ၁ - 
အသက္၆၅ႏွစ္ႏွင့္အထက္သက္ၾကီးသူမ်ားအတြက္တစ္လလွ်င္ေငြက်ပ္၃၀၀၀၀ 
ေထာက္ပံ့ေပးသည့္အားလုံးအက်ံဳး၀င္သည့္လူမႈေရးပင္စင္။ 

 လူ႕သက္တမ္းအဆင့္ဆင့္အတြက္အက်ိဳးခံစားခြင့္အစုမ်ား -
က်န္းမာေရးနမူနာ၃၊ကေလးသူငယ္နမူနာ၁ႏွင့္၇၊အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာအရြယ္ရွိသူမ်ားနမူနာ၂ႏွင့္ သက္ႀကီးသူမ်ားနမူနာ ၁။ 

စမ္းသပ္တြက္ခ်က္မွဳမ်ားအရဤအစီရင္ခံစာမွအဆိုၿပဳထားေသာအခ်ိဳ႕လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအမံမ်ားသည္ျမန္မာႏုိင္ငံ
၏ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသိသာစြာေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္မည့္အလားအလာေကာင္းမ်ားစြာရွိေၾကာင္းသက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။အားလံုးအက်ံဳး၀င္
သည့္လူမွဳက်န္းမာေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳသည္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအရွိဆုံးျဖစ္ျပီး၊တစ္ခုခ်င္းစီ၏အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားသည္ဆ
င္းရဲမႈႏႈန္းကို၂.၅မွ၄.၃အထိေလွ်ာ့ေပးႏုိင္ေၾကာင္းေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။အားလံုးအက်ံဳး၀င္သည့္အက်ိဳးခံစား
ခြင့္သည္က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ကုန္က်သည့္စရိတ္မ်ားကုိ ေခ်းငွါးၿခင္းေၾကာင့္ 
ေပးဆပ္ရမည့္အေၾကြးမ်ားႏွင့္အတုိးမ်ားကုိနည္းပါးေစၿခင္းၿဖင့္မိသားစုမ်ား၏ေငြေၾကး၀န္ထုပ္၀န္ပုိးမ်ားကုိသက္သာေစသည္။ထုိ ့အၿ
ပင္ဤအက်ိဳးခံစားခြင့္သည္သီးသန္႔ရည္ရြယ္ထားေသာအုပ္စုမ်ားသာမကလူဦးေရအားလံုးအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳရွိၿခင္းေၾကာင့္
လူအမ်ားစုအတြက္အေရးပါသည္။ 

ဘက္စံုပါ၀င္ေသာအက်ိဳးခံစားခြင့္အစုကုိစတင္မိတ္ဆက္ျခင္းသည္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကုိ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည္။ 
လူမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအေၿခခံရပိုင္ခြင့္မ်ား 
အစီအစဥ္သည္လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာအက်ိဳးခံစားခြင့္အစုမ်ားကုိ 

အိမ္ေထာင္စုအဆင့္ထိေရာက္ရွိခံစားေစမည့္သေဘာတရားျဖစ္သည္။ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုတြင္အိမ္ေထာင္စု၀င္အသီးသီးအား၊လ႕ူသက္တမ္းအဆင့္ဆင့္တြင္ဆင္းရဲတြင္းအတြင္းသို့မက်ဆင္းေအာင္ႏွင့္ဆ
င္းရဲႏြမ္းပါးျခင္းမွလြတ္ကင္းေအာင္မည္သုိ႔ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားၿဖင့္ရင္ဆိုင္ႏုိင္သည္ကုိေဖာ္ျပထားသည္။ --  
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ပံု (၁၅) - ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းမ်ား အေပၚ သီးသန္႔ေရြးခ်ယ္ထားေသာအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၏ သက္ေရာက္မွဳ 

 

အရင္းအျမစ္။(၂၀၀၉-၂၀၁၀ခုႏွနစ္ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္ေထာင္စုစား၀တ္ေနေရးအေျခအေနဘက္စုံေလ့လာမႈစစ္တမ္းအရ) 
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ဆ။ လူမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအေၿခခံရပုိင္ခြင့္မ်ား၏အလြန္- တစ္ဆင့္ခ်င္း 

ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္မူ၀ါဒမ်ားညိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း 

 

တစ္ဆင့္ခ်င္းေဖာ္ေဆာင္မႈ ဆီသုိ ့ 

ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏ အကၿဲဖတ္ခ်က္အေၿခၿပဳ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ 

အႀကံၿပဳခ်က္မ်ားသည္ လူအမ်ားကိုဆင္းရဲတြင္းမွလြတ္ေၿမာက္ေစရန္၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားရရိွေစရန္ လူမႈဘ၀ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအေၿခခံရပုိင္ခြင့္မ်ား ကိုတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ တည္ရိွၿပီး လူမႈဖူလံုေရးစနစ္ကုိ 

ပိုမုိခိုင္မာအားေကာင္းလာေစမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

 

ပုံ (၁၆) - ပုိမုိျမင့္မားေသာလူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆီသုိ႔ 

 
 

အကယ္၍သာ ယခု လူမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ABNDအႀကံၿပဳခ်က္မ်ားကုိ၊ လက္ရွွိလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ 
ပံုစံတက်ရွိသည့္စီးပြားေရးက႑အတြက္ လူမႈကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလမဲွဳမ်ား (၂၀၁၂ 
လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ပင္စင္စနစ္ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလမဲွဳ) ႏွင့္ 
ေပါင္းစပ္လိုက္ပါက၊ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္သည္ပိုမုိမ်ားျပားေသာလူဦးေရအား လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မည္ၿဖစ္ၿပီး 
ပိုမုိျမင့္မားေသာအက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ရရိွေစမည္ျဖစ္သည္။ 
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ပုံ (၁၇) - တစ္ဆင့္ခ်င္းေဖာ္ေဆာင္မႈဆီသုိ႔ 
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ရည္ညႊန္းခ်က္  

 

မူ၀ါဒမ်ားညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း 

လူမႈကာကြယ္ေရး၏က႑စံုပါ၀င္မႈကိုေရွးရႈ၍စစ္ေဆးမႈအေျချပဳအမ်ဳိးသားအဆင့္ညွိႏိႈင္းမႈ၏ေထာက္ခံခ်က္အခ်ိဳ႕သည္၀န္ႀကီးဌာနမ
်ားၾကားတြင္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ဗဟုိအစိုးရႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကားတြင္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိေထာက္ျပထားပ
ါသည္။ထုိညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈသည္ပံုမွန္ေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္လူမႈကာကြယ္ေရးမူ၀ါဒမ်ားၾကားတြင္ကိုက္ညီမႈရွိေစေရးအာမခံခ်က္ေပးႏိုင္
ရန္တရား၀င္အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအသြင္ေဆာင္မႈျဖစ္လာႏုိင္သည္။ထုိညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါနယ္ပယ္မ်ားတြင္
တိုးတက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ (Schwarzer, Tessier, Gammage, 2014) 

 ဘက္စံုပါ၀င္ေသာလူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္တစ္ခု၏က႑အသီးသီးကိုလက္ေတြ့အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရး - 
ေရရွည္တြင္ထပ္ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ားၿဖစ္ေပၚမႈကိုကန္႔သတ္ရန္ႏွင့္စနစ္တစ္ခုလံုး၏ေငြေၾကးဆုိင္ရာေရရွည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္
အတြကထ္ည့္၀င္ရန္လိုေသာႏွင့္ထည့္၀င္ရန္မလိုေသာလူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္မ်ားကုိေရွ့ေနာက္ညီညႊတ္စြာေဖာ္ေ
ဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

 လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္သံုးသပ္မႈမ်ားအ
ားညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရး- 
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္၏အခန္းက႑ကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရႈျမင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္တိုးတက္မႈမ်ားကုိေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ခ်ိ
န္ညွိမႈမ်ားအတြက္လူမႈကာကြယ္ေရးစနစ္တစ္ရပ္လံုးဆိုင္ရာအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ၊သံုးသပ္မႈမ်ားအား
ညိွႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ေစရန္ေသခ်ာေစသည့္အခြင့္အာဏာရွိေသာညိွႏိွဳင္းေရးတရား၀င္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားလုိအပ္ပါသည္။ 

 ေပါင္းစည္းထားေသာ၀န္ေဆာင္မွဳေပးအပ္ၿခင္း - 
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြမဲႈမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း - 
အသင္းအဖြ႕ဲမ်ားအၾကားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားဖလွယ္ျခင္းႏွင့္အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား၊အထူးသျဖင့္သြားလာရန္ခက္ခဲေ
သာေဒသရိွပံုစံတက်မရွိေသာစီးပြားေရးတြင္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအားသတ္မွတ္ၿခင္း၊မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊အက်ဳိးခံစားခြင့္ေပးအပ္ျခင္း
မ်ားအတြက္အခ်ိဳ႕၀န္ေဆာင္မွဳစနစ္မ်ားကုိေပါင္းစည္းသင့္ပါသည္။ 

ေပါင္းစည္းထားေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳေပးအပ္ၿခင္း 

အနာဂတ္ကာလတြင္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကုိ မည္သုိ ့ေသာနည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ ေပးအပ္ႏိုင္မည္ကုိ 
ႀကိဳတင္မွန္းဆသည့္အေနၿဖင့္၊အကၿဲဖတ္ခ်က္အေၿခၿပဳ အမ်ဳိးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးၿခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း၊အစိုးရရံုးမ်ားတည္ရွိရာေနရာမ်ားကုိ ေၿမပုံေပၚတြင္ အမွတ္အသားၿပဳၿခင္းကို လုပ္္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားတြင္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ၀န္ႀကီးဌာနရုံးမ်ား တည္ရွိမႈကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ဇယား (၃၇) - လက္ရိွ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြ႕ဲမ်ား 

၀န္ႀကီးဌာနးမ်ား (သုိ႔) 
လူမႈကာကြယ္ေရးအသင္းအဖြ႕ဲမ်ား 

ရိွေသာ ၿမိဳ့နယ္မ်ား 

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ 
ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန 

 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ခရိုင္မ်ားတြင္ ရိွသည္။  
အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီမ်ား၏ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားအျဖစ္ 
လူမႈ၀န္ထမ္းအရာရွိမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ထားသည္။ 
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လူမႈဖူလံုေရးအဖြ႕ဲ ၿမိဳ႕နယ ္၁၁၀ အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရံုး ၇၇ ရံုးရွိသည္။ 

ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ပင္စင္ဦးစီဌာန။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေဒသႏၱရရာရုံးမ်ားအေနၿဖင့္ ရိွသည္။ 
(၀န္ထမ္းေပါင္း ၂၃၀ ခန္ွ႔) 

ေမြးျမဴေရး၊ 
ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန 

ၿမိဳ႕နယ ္၃၃၀ လံုးတြင္ ရွိသည္။ 

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕နယ ္၃၃၀ လံုးတြင္ ရွိသည္။ 

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕နယ၃္၃၀ လံုးတြင္ ရိွသည္။ 

ျပည္ထေဲရး၀န္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕နယ ္၃၃၀ လံုးတြင္ ရွိသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ရံုးဖြင့္ႏုိင္ရန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိၿပီး၊ စီမံေရးရာ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားရရွိရန္ခက္ခဲႏုိင္သၿဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ 
ၿမိဳ ့ၿပ၀န္းက်င္ေဒသမ်ားရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားထံသုိ ့ ေရာက္ရိွေစႏုိင္ေသာအစြမ္းရွိသည့္ အသင္းအဖြ႕ဲမ်ားက 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ထိုအသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရရိွႏိုင္သူမ်ားအား အာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးၿခင္း၊မွတ္ပံုတင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ အကူအညီေပးၿခင္း၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူမ်ား၏ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား မြမ္းမံျခင္း၊ ေတာင္းခံမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အကူအညီေပးၿခင္းမ်ားကုိ 
တစ္ေနရာတည္း၀န္ေဆာင္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 

 
ပုံ (၁၈) - တစ္ေနရာတည္း၀န္ေဆာင္မွဳေပးၿခင္း ျဖင့္ လူမႈကာကြယ္ေရးေစာင့္ေရွာက္ေရး အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ေပးအပ္ၿခင္း 

အရင္းအျမစ္ - ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ညိွႏိႈင္းမႈ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ။ 

ေရရွည္တည္တ့ံေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း တြင္ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၏ အခန္းက႑ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္လူမွဳဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအေၿခခံရပုိင္ခြင့္မ်ား ရရိွရန္ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားတုိးခ်ဲ႕ရာတြင္ ႏွစ္ဖက္ၿမင္ရႈေထာင့္ဗ်ဴဟာ (bi-dimensional strategy) (ပုိမိုမ်ားျပားေသာလူဦးေရအား 
အဆင့္ျမင့္မားေသာ လူမႈကာကြယ္ေရးမ်ားျဖင့္ လႊမ္းျခံဳၿခင္း) အား အသံုးျပဳၿခင္းသည္၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿခင္း၊ သာတူညီမွ်မရိွၿခင္း၊ 
၀င္ေငြလုံၿခံဳမွဳမရွိၿခင္း အစရွိသည့္ ပဋိပကၡမ်ားဆီ ဦးတည္ေစႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားအားေၿဖရွင္းႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္ (ILO, 
လူမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အေၿခခံရပုိင္ခြင့္မ်ား အၾကံၿပဳခ်က္)။ 
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ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ အဓိကလုိအပ္သည့္ သဟဇာတရိွေသာ လူမွဳအသိုက္အ၀န္းႏွင့္ 
အားလုံးပါ၀င္သည့္ ဖြ ံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ားအတြက္ တမ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ လူမွဳဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အေၿခခံရပိုင္ခြင့္မ်ား 
တည္ေဆာက္ရာတြင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳ ႏွစ္ရပ္စလုံးသည္ 
အေရးပါသည္။ 

ပုံ (၁၉) - လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ေရရွည္တည္တ့ံေစမည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ၿခင္း 

 

ရင္းျမစ္ - L. Tessier, ILO, 2014. 
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၆။ ခန့္မွန္းဘ႑ာေရးဆုိင္ရာသက္ေရာက္မွဳမ်ားႏွင့္ 

အစမ္းသေဘာၿဖင့္ စဥ္းစားႏုိင္သည့္ ဘ႑ာေငြလုံေလာက္မွဳမ်ား 

 

အနိမ့္တန္း၊ အလတ္တန္း၊ ႏွင့္ အျမင့္တန္း အက်ိဳးခံစားခြင့္အစုမ်ားအတြက္ ခန္ ့မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ 
အစိုးရအသံုးစရိတ္လ်ာထားခ်က္အတြင္း ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ အသံုးစရိတ္မွ်ေၿခ (အခြန္ဘ႑ာမ်ားႏွင့္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားအနက္မွအသံုးစရိတ္မ်ားကုိ ႏုတ္ယူၿပီး) ကိ ု ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္ ေဖာ္ျပထားၿပီး၊လက္ရွိအေျခအေန၊ 
အနိမ့္တန္း၊အလတ္တန္းႏွင့္ အျမင့္တန္းအက်ိဳးခံစားခြင့္အစုမ်ားအတြက္မူGDP %မ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎မွာ 
အဆိုျပဳထားေသာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားအစိုးရဘတ္ဂ်က္မွ လံုးလံုးလ်ားလ်ားက်ခံသံုးစြဲလွ်င္ 
လိုအပ္လာႏိုင္မည့္ ဘ႑ာေငြလုံေလာက္မွဳမ်ားအတြက္ ပဏာမအညႊန္းကိန္းမ်ား အျဖစ္ အသံုး၀င္မည္ျဖစ္သည္။  

ဇယား (၃၈) - အစုိးရအသုံးစရိတ္မွ ေငြေၾကးက်ခံေပးေသာ ရိွရင္းစြ၊ဲ အနိမ့္တန္း၊ အလတ္တန္းႏွင့္ အျမင့္တန္းအဆင့္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအား ၁၀ႏွစ္တာ ကာလအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္္မႈဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးမွ်ေၿခ 

ခုႏွစ္ ၂၀၁၆ ၂၀၁၈ ၂၀၂၀ ၂၀၂၂ ၂၀၂၄ 

လက္ရွိအေျခအေန၏ ဘတ္ဂ်က္ပိုေငြ (သို႔) 
ေလ်ာ့ေငြ (က်ပ္သန္း) 

-၃,၈၆၀ -၄,၈၀၃ -၆,၁၄၆ -၇,၈၄၇ -၁၀,၀၂၀ 

အနိမ့္တန္းအက်ိဳးခံစားခြင့္အစု၏ ဘတ္ဂ်က္ပိုေငြ 
(သို႔) ေလ်ာ့ေငြ (က်ပ္သန္း) 

-၄,၃၃၅ -၆,၁၂၄ -၈,၀၉၂ -၁၀,၉၅၀ -၁၄,၀၄၂ 

အလတ္တန္းအက်ိဳးခံစားခြင့္အစု၏ 
ဘတ္ဂ်က္ပိုေငြ (သို႔) ေလ်ာ့ေငြ (က်ပ္သန္း) 

-၄,၈၈၀ -၇,၅၄၇ -၁၀,၅၁၁ -၁၄,၅၂၈ -၁၈,၉၆၇ 

အျမင့္တန္းအက်ိဳးခံစားခြင့္အစု၏ ဘတ္ဂ်က္ပိုေငြ 
(သို႔) ေလ်ာ့ေငြ (က်ပ္သန္း) 

-၅,၃၃၄ -၉,၀၂၄ -၁၃,၀၄၈ -၁၈,၄၈၇ -၂၄,၃၇၁ 

လက္ရွိအေျခအေန၏ညီမွ်မႈ (GDP ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္) -၄.၆၇% -၄.၄၇% -၄.၇၁% -၄.၈၄% -၅.၀၃% 

အနိမ့္တန္း အက်ိဳးခံစားခြင့္အစု အၿပီးမွ်ေၿခ (GDP 
ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖင့္) 

-၅.၂၄% -၅.၇၀% -၆.၂၀% -၆.၇၅% -၇.၀၅% 

အလတ္တန္း အက်ိဳးခံစားခြင့္အစု အၿပီးမွ်ေၿခ 
(GDP ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖင့္) 

-၅.၉၀% -၇.၀၂% -၈.၀၅% -၈.၉၆% -၉.၅၂% 

အျမင့္တန္း အက်ိဳးခံစားခြင့္အစု အၿပီး မွ်ေၿခ 
(GDP ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖင့္) 

-၆.၄၅% -၈.၄၀% -၁၀.၀၀% -၁၁.၄၀% -၁၂.၂၃% 

 

ပုံ (၂၀) - အစုိးရအသုံးစရိတ္မွ ေငြေၾကးက်ခံေပးေသာ ရိွရင္းစြ၊ဲ အနိမ့္တန္း၊ အလတ္တန္းႏွင့္ အျမင့္တန္းအဆင့္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအား ၁၀ႏွစ္တာကာလအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္္မႈဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးမွ်ေၿခ (GDP၏ %အရ) 
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ပုံ (၂၁) - အစုိးရအသုံးစရိတ္မွ ေငြေၾကးက်ခံေပးေသာ အနိမ့္တန္းအဆင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအား ၁၀ႏွစ္တာကာလအတြက္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္္မႈဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးမွ်ေၿခ (GDP၏ %အရ) 

 
 
 
ပုံ (၂၂) - အစုိးရအသုံးစရိတ္မွ ေငြေၾကးက်ခံေပးေသာ အလတ္တန္းအဆင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအား ၁၀ႏွစ္တာကာလအတြက္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္္မႈဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးမွ်ေၿခ (GDP၏ %အရ) 



134 

 

 
 
ပုံ (၂၃) - အစုိးရအသုံးစရိတ္မွ ေငြေၾကးက်ခံေပးေသာ အျမင့္တန္းအဆင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအား ၁၀ႏွစ္တာကာလအတြက္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္္မႈဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးမွ်ေၿခ (GDP၏ %အရ) 

 
 

 
ဤ ပံုစံတြင္ လက္ရွိ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမူ၀ါဒမ်ား အပါအ၀င္လက္ရွိေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရဆိုလွ်င္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ 
အစိုးရအသံုစရိတ္လုိေငြသည္ GDP ၏ ၅.၇၄%အထိရွိမည္ၿဖစ္သည္။လက္ရွိအတိုင္း မေၿပာင္းလလဲွ်င္ ဘ႑ာေငြလုံေလာက္မွဳ၏ 
မွ်ေၿခသည္ လိုေငြၿပေနၿပီး IMF မွ ခန္ ့မွန္းတြက္ခ်က္မ်ားအရ ခန့္မွန္းကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ 
လိုေငြဆက္တုိက္ၿပေနမည္ျဖစ္ပါသည္ (IMF, 2014b)။  
လူမႈကာကြယ္ေရးေထာက္ပံ႔မႈအစီအစဥ္အသစ္အရ အနိမ့္တန္း၊ အလတ္တန္းႏွင့္ အျမင့္တန္းနမူနာ လုပ္ငန္း မ်ား 
တိုးျမင္႔လာသည္ႏွင္႔အမွ် အပိုထပ္မံကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္လည္း ပိုမုိ ျမင္႔မားလာမည္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေရးနယ္ပယ္ တြင္ 
အနုတ္လကၡဏာမ်ားတိုးျမင္႔လာ၍  ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ GDP၏ အပိုထပ္ေဆာင္းကုန္က်စရိတ္၀.၅၇%၊ GDP ၏ ၁.၂၃% ႏွင္႔ GDP၏ 
၁.၇၈% တို႔ အသီးသီးျဖစ္ၾကသည္။ အနိမ့္တန္း၊ အလတ္တန္းႏွင့္ အျမင့္တန္း အက်ိဳးခံစားခြင့္အစုမ်ားကုိ စတင္က်င့္သံုးျခင္းသည္ 
စီမံကိန္းကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က ္ လိုေငြျပမႈကိုျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အက်ိဳးခံစားခြင့္အစုကို 
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စတင္က်င့္သံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရအသံုးစရိတ္မွ ထပ္တိုးျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ခြေဲ၀မႈမ်ား (သို႔) 
အခြန္ေကာက္ခံမႈ သုိ႔မဟုတ္ အစိုးရအေထာက္အပံ့မ်ား ပုံစံ ေျပာင္းလဲ ျခင္းမ်ား ျပဳလပု္ရန္လိုအပ္သည္။ 
အစိုးရ၏ GDP ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ အလြန္ေယဘုယ်ဆန္ၿပီး၊ မၾကာေသးေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္၀ါဒၿဖင့္ခန္႔မွန္းႏိုင္ရန္ 
ခက္ခဲမႈေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕က႑မ်ား၏ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္တိုးတက္လာမႈမ်ား မပါ၀င္ေသးေၾကာင္းကုိ 
သတိျပဳသင့္ပါသည္။ယင္းနမူနာပံုစံသည္လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတည္ဆေဲပၚလစီအပါအ၀င္၂၀၁၅အတြင္းဂ်ီဒီပီ၅.၇၄ျဖင့္လုိ
ေငြျပအစိုးရအသုံးစရိတ္ႏွင့္လက္ရွိအေျခအေနအစိုးရအသုံးစရိတ္မ်ားကုိျပသသည္။ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးလ
က္ရွိအေျခအေနညီမွ်မႈကုိအဆုိးဘက္တြင္ျငိမ္သက္ေနသည္ဟူ၍ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖဲြ႕ကမီးေမာင္းထုိးျပထားသည္။ 
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၀န္ေဆာင္မႈအသစ္သည္အနိမ့္၊အလတ္ႏွင့္အျမင့္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္အစုမ်ားအလုိက္၁၀ႏွစ္တာေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါကဘ႑ာေငြလံုေလာက္မႈမွာ ၂၀၁၆ခုနစ္တြင္ GDP၏၀.၅၇% 
၁.၂၃%၊၁.၇၈ %ႏွင့္၂၀၂၄ခုႏွစ္တြင္၂.၀၆%၊၄.၅၇ %ႏွင့္၇.၃၃%သီးျခားစီထပ္မံကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။xxxi 

 
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ရန္ပံုေငြတည္ျငိမ္မႈ 

တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ၇.၂% ႏွင့္အစုိးရ၀င္ေငြ၂၉% 
သည္အခြန္အေကာက္မွ၀င္ေငြျဖစ္သည္။အစုိးရပုိင္စီးပြားေရးမ်ား၊ပုဂၢလိကကုမၸဏီအေရာင္းျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္သယံဇာတတူးေဖာ္ျခင္း
အခြင့္အေရးမ်ားမွျမင့္မားေသာ၀င္ေငြကစုစုေပါင္းအစုိးရ၀င္ေငြႏွင့္အခြန္အေကာက္မွရရိွေသာ၀င္ေငြတို႔ကုိသိသိသာသာကဲြျပားသြား
ေစသည္။လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေပးအပ္ရန္မွာေရရွည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ 
ဘ႑ာေရးစီးဆင္းေငြလိုအပ္ေသာေၾကာင့္လူမႈကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဘ႑ာေငြစီမံခန္႔ခဲြျခင္းက႑ကုိ 
ေသခ်ာစဥ္းစားရန္လိုအပ္သည္။အစုိးရဘတ္ဂ်က္မွထပ္တိုးေဆာင္ရြက္မည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ 
ေရရွည္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္အစိုးရအသံုးစရိတ္ခြေဲ၀ခ်ထားၿခင္း (သိ ု ့) အခြန္စနစ္ ေၿပာင္းလၿဲခင္း တို ့လုိအပ္သည္။ 

ပံု (၂၄) - အစိုးရ ဘ႑ာေရး ပံုစံ က်ပ္သန္းေပါင္း ၊ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၆ (လ်ာထားခ်က္) 

 
အရင္းအျမစ္ ။ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖဲြ႕ ၂၀၁၄ အခ်က္အလက္ 
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လက္ရွိအခ်ိန္တြင္အစုိးရ၏၀င္ေငြသည္ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္စီးပြားေရးမ်ားကိုသာအဓိကမီွခုိအားထားေနရဆျဲဖစ္သည္။ 
(ေအာက္ပါပုံအတုိင္း) 
ျမန္မာေစ်းကြက္ကို၀င္ေရာက္လာေသာႏုိင္ငံတကာကုမ ၸဏီမ်ားကိုလုိင္စင္မ်ားေရာင္းခ်ရမွအျခား၀င္ေငြသည္လည္းတုိးတက္လွ်က္ရွိ
သည္။သို႔ရာတြင္အစုိးရပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္လုိင္စင္မ်ားေရာင္းခ်ျခင္းႏွစ္ခုစလုံးသည္မေသခ်ာေသာ၀င္ေငြစီးေၾကာင္းျဖစ္သ
ည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ (က) 
အစုိးရသည္ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳလုပ္ေရးမူ၀ါဒကုိေဆာင္ရြက္ေနျပီးလတ္တေလာေရတုိအားျဖင့္၀င္ေငြတိုးတက္လာဖြယ္ရွိေသာ္လည္းယင္
းႏွင့္အျပိဳင္အေကာက္ခြန္စနစ္ကုိမေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါကအနာဂတ္၀င္ေငြသည္လက္ရွိရရွိေနေသာေငြပမာဏထက္ေလ်ာ့က်လာႏုိင္ပ
ါသည္။ (ခ) 
အကယ္၍လိုင္စင္မ်ားကိုပုံမွန္သက္တမ္းတိုးစရာမလုိပါကလိုင္စင္ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ေရရွည္၀င္ေငြရလမ္းထက္တစ္ၾကိမ္သာ၀င္ေငြရ
မည္ျဖစ္သည္။လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားသည္မညီမွ်မႈႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္အလားအလာေကာ
င္းမ်ားကိုကာမိေစရန္ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ႏုိင္ရမည္။တည္ျငိမ္၍အခ်ိန္အေတာ္ၾကာပံုမွန္၀င္ေငြလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပး
ႏုိင္မႈသည္အေရးၾကီးသည္။ထို႔ေၾကာင့္ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာအပိုဘ႑ာေငြလမ္းေၾကာင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရမည္ (IMF, 2014b, 
UNICEF, 2014)။ 

ဘ႑ာေငြလုံေလာက္မွဳတုိးၿမွင့္ရန္အစမ္းသေဘာၿဖင့္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မွဳမ်ား 

လူမႈေရးအတြက္ပုိမုိအသုံးျပဳရမည့္အခ်ိန္တြင္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေနေသာအခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားစြာေၾကာင့္အေကာက္အခြန္မွရ
ရွိသည့္၀င္ေငြမွာအလြန္ပင္နည္းပါးေနေၾကာင္းႏွင့္အခြန္စနစ္သည္ (Tax base) 
အလြန္ပင္က်ဥ္းေျမာင္းေနေသးေၾကာင္းႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖဲြ႕ကအၾကံျပဳခ်က္အစီရင္ခံစာအခန္း၄တြင္တင္ျပထားသည္(
IMF, 
2014b)။ျမန္မာႏိုင္ငံသည္အခြန္အေကာက္မွရသည့္၀င္ေငြမွာအျခားအာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါကအနည္းငယ္သာရွိေန
သည္။ 

ပံု (၂၆) - ၂၀၁၂ အာဆီယံေဒသတြင္း  ဂ်ီဒီပီ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ အစိုးရဘ႑ာ ႏွင့္ အေကာက္ခြန္ ဘ႑ာ ျပပံု ။  

 
အရင္းအျမစ္။ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖဲြ႕ကအၾကံျပဳခ်က္အစီရင္ခံစာအခန္း၄မွအခ်က္အလက္မ်ား 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြနိမ့္ေသာႏုိင္ငံမ်ား၏ရာခုိင္ႏႈန္းတစ္ခုအေနျဖင့္အစုိးရစုစုေပါင္းဘ႑ာေငြထက္ပုိျမင့္မားေသာဘ
႑ာေရးစနစ္ရွိသည္။သို႔႔ရာတြင္အခြန္ဘ႑ာသည္၀င္ေငြနည္းဖံြ႕ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား Standard deviation 
အေပါင္း၊အႏုတ္လကၡဏာသမကိန္းထက္နည္းပါးသည္။အထူးသျဖင့္၀င္ေငြႏွင့္အိမ္ျခံေျမအခြန္မ်ားမွရေသာဘ႑ာေငြသည္ခန္႔မွန္းေ
ျခ၂.၃%ခန္႔သာရွိသည္။xxxii ယင္းမွာအျခား၀င္ေငြနည္းေသာ 
ဖံြ႕ျဖဳိးဆႏဲုိင္ငံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါကအလြန္အမင္းနည္းပါးလွသည္။ထုိ႕ေၾကာင့္အခြန္တုိးျမွင့္ေကာက္ခံျခင္းသာ 
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အေကာင္းဆုံးၿဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ သို႔ရာတြင္လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ 

အခြန္ေကာက္ခံျခင္းအနာဂတ္အစီအစဥ္ကုိစတင္ႏုိင္ရန္ အခြန္ႏႈန္းထားျမွင့္တင္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) လက္ရွိအခြန္စနစ္ကို 

တုိးခ်ဲ႕ျခင္းဆိုင္ရာဘ႑ာေငြလုံေလာက္မွဳအလားအလာ တြက္ခ်က္ရန္ အတြက္ ပုိမိုအေသးစိတ္က်ေသာ 

ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာမႈလုိအပ္သည္။ 

ဤေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားက္ုိ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားပုဂၢလိကပုိင္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္  လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိစြာ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီးအစုိးရဘ႑ာေရးဖြ ဲ ့စည္းပံုတစ္ခုလုံးကုိျပန္လည္သုံးသပ္ကာလက္ရွိအခြန္စနစ္ႏွင့္ဘ႑ာ
ေရးအတြင္းထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ လက္ရွိအဆင့္တြင္ လႊမ္းၿခံဳမွဳ ကြာဟခ်က္ကို ၿဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ 
မဟုတ္ေသးပါ။ 

အခြန္ထပ္ေဆာင္းေကာက္ခံမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတုိးခ်ဲ႕ေရးကုိေအာင္ျမင္စြာေငြေထာက္ပ့ံႏုိင္ခဲ့
သည့္ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားလည္းရွိထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ 
(ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ေဆးလိပ္ႏွင့္အရက္အခြန္မ်ားမွလူမႈက်န္းမာေရးကာကြယ္ေရးေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ေငြျပန္လည္ေထာက္ပံ့ထား
သည္) သုိ႔တည္းမဟုတ္ တည္ဆအဲခြန္မ်ားကုိတိုးျမွင့္ေကာက္ခံျခင္း (ဘုိလီးဘီးယားႏုိင္ငံတြင္ 

သဘာ၀သယံဇာတမ်ားတူးေဖာ္သည့္အခြန္ေငြတိုးျမွင့္ျခင္းျဖင့္အားလံုးလႊမ္းျခံဳေသာလူမႈပင္စင္အတြက္ေငြေထာက္ပံ့သည္ (Duran-
Valverde and Pacheco, 2012)။ 

ဇယား (၃၉) - ၀င္ေငြနည္း ေသာႏိုင္ငံမ်ား ၏ အစိုးရဘ႑ာ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းပံု သ႑ာန္ 

Variable Obs Mean  Std.Dev Min  Max 

အစုိးရ ဘ႑ာအခြန္, % GDP 1023 18.4 8.0 3.1 60.1 

Government revenue excluding grants, % 
GDP အစုိးရ ဘ႑ာ  

996 15.2 7.0 0.1 52.8 

အစုိးရ အေကာက္ခြန္, % GDP 1008 13.0 5.5 0.0 36.5 

၀င္ေငြခြန္, % GDP 619 3.5 2.5 0.4 15.4 

၀င္ေငြခြန္ - ေကာ္ပုိေရးရွင္း,% GDP  283 2.2 2.2 0.1 13.9 

၀င္ေငြခြန္ - တစ္ဦးခ်င္း  304 1.6 1.4 0.1 7.8 

ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ အေကာက္ခြန္ 577 5.0 3.0 0.0 32.2 

VAT revenue , % GDP  224 4.9 2.1 0.0 11.1 

ကုန္သြယ္ခြန္ % GDP 957 3.7 2.6 0.1 22.0 

Resource wealth dummy 1147 0.0 0.2 0.0 1.0 

ေကာ္ပိုေရးရွင္း ၀င္ေငြခြန္ႏႈန္း 302 39.0 8.3 20.0 60.0 

VAT rate, 2010 837 16.2 2.7 10.0 20.0 

မွတ္ခ်က္ ၀င္ေငြနည္း ႏုိင္ငံမ်ား မွာ (အေရာင္ျခယ္ထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ သယံဇာတခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္) ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘီနင္၊ 
ဘာကီန၊ ဖဆို၊ ဘူရန္ဒီ၊ ကမာၻဒီးယား၊ ဗဟို အာဖရိက၊ ခ်က္၊ ကိုမိုရုိ၊ ကြန္ဂို၊ အီရီတီရာ၊ အီသီယိုးပီးယား၊ ဂမ္ဘီးယား၊ ဂါနာ၊ ဂီနီ၊ ဂီနီဘီေစာ၊ ေဟတီ၊ 
ကင္ညာ၊ ကာဂ်စ္၊ လာအို၊ လုိက္ဘီးယီးယား၊ မာဂါဒက္စကာ၊ မာလာ၀ီ၊ မာလီ၊ ေမာရစ္တီးနီးယား၊ မုိဇန္ဘီ၊ ျမန္မာ၊ နီေပါ၊ နစ္ဂါး၊ ရ၀မ္ဒါ၊ 
ဆရီယာလီယြန္၊ ေစာလမြန္ကၽြန္း၊ တာဂ်စ္ကစၥတန္၊ တန္ဇန္နီးယား၊ တိုဂုိ၊ ယူဂန္ဒါ၊ ဇန္ဘီးယား၊ ဇင္ဘာေဘြ။ 
Source: IMF (2011).  

လက္ရွိ အသံုးစရိတ္မ်ားအထမဲွေန၍ အသံုးစရိတ္ခြေဲ၀ခ်ထားေပးၿခင္းမွတဆင့္ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမ်ား အတြက္ 
ေငြေၾကးစုိက္ထုတ္သုံးစြရဲန္ ဘ႑ာေငြလုံေလာက္မွဳ တိုးၿမွင့္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းရွိေကာင္းရွိႏိုင္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ 
အသံုးစရိတ္ခြေဲ၀ခ်ထားမွဳႏွင့္ ႏွိဳင္းယွဥ္လွ်င္လည္း ၿဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အညႊန္းကနိ္းမ်ားကုိ အထက္ပါဇယားတြင္ ေတြ ့ရိွႏိုင္သည္။ 
ၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၁၂% (GDP၏ ၃%) ကို လူမွဳေရးဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား 
(အမ်ားၿပည္သူဆိုင္ရာက႑) ႏွင့္ ပင္စင္ခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ 
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ခ်ထားေပးခဲ့သည္။စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ျဖိဳးေရးအဖဲြ႕(OECD) ႏုိင္ငံမ်ားတြင္၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္GDP၏ပွ်မ္းမွ် ၂၂% 
ကုိလူမႈေရးမ်ားအတြက္သံုးစဲြခဲသ့ည္ (OECD2014)။ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕ 
အၾကံဳမ်ားမွလည္းလူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ဘတ္ဂ်က္ခဲြေ၀သုံးစဲြျခင္း၏ေအာင္ျမင္ေသာဥပမာမ်ားရိွသည္။ဥပမာအားျ
ဖင့္ေတာင္အာဖရိကသည္၄င္း၏ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ကို၁၉၈၃ခုနစ္တြင္၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ၂၀၁၀ခုနစ္တြင္၅ရာခိုင္ႏႈန္းအထိေ
လွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ယင္းကဲ့သို႔ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လူမႈေရးတြင္ပုိမိုသုံးစဲြလာႏုိင္ျပီးလူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္အသစ္မ်ား
အျဖစ္လူမႈေရးပင္စင္မ်ား၊ 
ထည့္၀င္ေၾကးေပးေဆာင္စရာမလုိေသာကေလးငယ္မ်ားအတြက္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကိုဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့သည္  (Duran-Valverde 
and Pacheco, 2012)။ ထုိင္းႏုိင္ငံသည္လည္းအလားတူ ၿဖစ္ရပ္မ်ိဳးကို ၁၉၇၀ မွ ၂၀၀၀ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ၿဖတ္သန္းခဲ့ၿပီး 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ ေအာင္ၿမင္စြာတုိးခ်ဲ႕ခဲ့ႏိုင္ခဲ့သည္ (Duran-Valverde and Pacheco, 2012)။ 
လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ အသီးအပြင့္မ်ားေပၚထြက္လာလွ်င္ 
ထိုက့ဲသုိ ့လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ား တၿဖည္းၿဖည္းတိုးၿမွင့္ခြေဲ၀ေပးမွဳမ်ားလည္း 
အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း ၿဖစ္လာႏိုင္သည္။လူမႈေရးအတြက္ 
ျပန္လည္တုိးျမွင့္သုံးစဲြရန္လုိအပ္ေၾကာင္းအေစာပိုင္းကႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖဲြ႕၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ေဖာ္ၿပထားသည္။
ဆုိလိုသည္မွာလူမႈေရးအတြက္သံုးစဲြရန္ဘ႑ာေငြလံုေလာက္မႈကုိဘတ္ဂ်တ္ခဲြေ၀အသုံးခ်ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ 
ဖန္တီးရန္ၿဖစ္သည္။ေယဘုယ်အားျဖင့္ျပည္သူ႕အသုံးစရိတအ္ားလံုးကုိျပန္လည္သုံးသပ္ျပီးေနာက္ဘ႑ာခဲြေ၀သုံးစဲြျခင္းကုိေသခ်ာ
အာရုံစုိက္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 

ပံု (၂၇) - လူမႈေရးဆုိင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား ႏွင့္ ပင္စင္ အတြက္ကုန္က်ေငြ ၂၀၁၂ -၂၀၁၃ 

 
အရင္းအျမစ္။ ။ ဘ႑ာေရး ၀န္ၾကီးဌာန ၂၀၁၄  

 

ဘတ္ဂ်တ္ျပန္လည္ခဲြေ၀ျခင္းႏွင့္ သင့္တင့္ေသာ 
အခြန္တုိးေကာက္ၿခင္းျဖင့္၊သာတူညီမွ်မရွိမႈႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ႏုိင္သည့္အခြင့္အလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေသာလူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွ
ာက္ေရးလုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕မႈကုိ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းဘတဂ္်တ္ျပန္လည္ခဲြေ၀ျခင္းႏွင့္ အခြန္ တုိးေကာက္မႈသည္ျပည္သူ႕အသုံးစရိတ္ႏွင့္အခြန္ဘ႑ာေငြဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္တြင္ 
မျဖစ္မေန ပါ၀င္သည္။  
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၇။ ေရ့ွခရီးလမ္း 

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းၿခင္းမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ေရွ႕ဆက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဆင့္မ်ားကုိ ဂရုၿပဳေလ့လာသံုးသပ္သင့္ပါသည္။ 
 

 လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား 
ခ်မွတ္ရာတြင္၊အထူးသျဖင့္အမ်ဳိးသားလူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာအားေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းရာတြင္၊ဤအစီရင္
ခံစာကုိေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမွတ္တမ္းအျဖစ္အသံုးျပဳရန္။ 

 
 အသစ္ သို႔မဟုတ္ ခ်ဲ႕ထြင္ထားေသာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္မ်ား စတင္က်င့္သံုးရာတြင္ 

ဦးစားေပးသင့္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ဌာနတြင္းေဆြးေႏြးသင့္သည္။ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားကုိေရြးခ်ယ္ရာ
၌အသံုးၿပဳမည့္စံႏႈန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာအေထာက္အကူ၊ စီမံခန္႔ခြႏုိဲင္မႈ၊ လက္ရွိစနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ား၊ 
ရံုးမ်ားတည္ရွိမႈ၊ လူမႈေရးေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ရရွိႏိုင္မႈတို႔ပါ၀င္ႏုိင္သည္။ 

 
 ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဆင့္မ်ားတြင္ဤအစီရင္ခံစာႏွင့္ RAP 

ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္မႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ 
အစိုးရထိပ္ပုိင္းအဆင့္မွ ေဖာ္ထုတ္အတည္ျပဳၿပီးသည့္အခါတြင္ စိတ္ၿဖာဆန္းစစ္မွဳမ်ား ထပ္မံေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ 
ရရိွႏိုင္သည့္ ဘ႑ာေရးလံုေလာက္မွဳႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား 
တိုးခ်ဲ ့ၿခင္းဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

 
 ဤအစီရင္ခံစာကိုအသံုးၿပဳၿပီးဘ႑ာေငြလံုေလာက္မွဳေရႊေ့ၿပာင္းႏုိင္ေရးအတြက္ 

ဌာနတြင္းႏွင့္ဌာနျပင္ပတို႔မွအဆိုၿပဳမႈမ်ားကိ ု ရယူသင့္ပါသည္။ထို ့အၿပင္ ၿပည့္စံုသည့္ ႏုိင္င့ံအသံုးစရိတ္ႏွင့္ 
အခြန္ဘ႑ာဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္ လုပ္ေဆာင္ၿပီးလွ်င္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳႏွင့္ သာတူညီမွ်မရွိမွဳတို ့အား ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္သည့္ 
လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမ်ားအား ပိုမုိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ႏိုင္မည့္ ဘ႑ာေငြလုံေလာက္မွဳတြက္ခ်က္ရန္။ 
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က်မ္းကုိးစာရင္း 

 
See English version. 
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ေနာက္ဆက္တြ ဲ - လူမွဳဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 

အေၿခခံရပုိင္ခြင့္မ်ား (SPF) အကဲၿဖတ္ခ်က္ဇယား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

 

ဇယားအၿပည့္အစုံကို ေအာက္ပါလိပ္စာတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ 

http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowProject.action?id=2487 [20 October 2014]. 
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လူမႈက်န္းမာေရးကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈ 
စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ နာမည္ 
စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ နာမည္ 
စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ နာမည္ စီမံခ်က္ နာမည္ 

လူမႈဖူလံု 
ေရးဆုိင္ 
ရာက်န္းမာ
ေရးေစာင္႔ 
ေရွာက္မႈစီမံ
ခ်က္ 

၁၉၅၄လူ
မႈဖူလုံ 
ေရးအက္
ဥပေဒ၊ 
၂၀၁၂လူ
မႈဖူလုံ 
ေရးဥပေဒ 
။ 

စုေပါင္းထည္႕ဝင္သည္႕ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ 
ပပစၥည္းႏွင္႔ေငြေႀကးအေထာက္အပံ့ 
၊လူမႈအာမခံလုပ္ငန္း 
ဦးတည္ေသာလူဦးေရ-စနစ္တက်စီစဥ္ထားေသာ 
ပုဂၢလိကကဏၰရိွအလုပ္သမားမ်ားႏွင္႔အစိုးရဝန္ထ
မ္းအဖြ႕ဲတစ္ခ်ိဳ႕(အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊စက္မႈဝ
န္ႀကီးဌာန၊မီးရထားဝန္ႀကီးဌာန၊အစရိွသည္) 
ေငြေၾကး - ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွထည့္ဝင္ေသာေငြေၾကး 
(အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမား) 
အက်ံဳးဝင္မႈ-၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ 
အလုပ္သမားေပါင္း ၇၁၀ဝ၀ဝ ေက်ာ ္

လူမႈဖူလံု 
ေရးႀကီးၾကပ္
ကြပ္ကဲေရးအ
ဖြ႕ဲ၊ 
အလုပ္သမား၊
အလုပ္အကုိင္
ႏွင္႔လူမႈဖူလုံေ
ရးဝန္ ႀကီးဌာန 

ဤစီမံခ်က္
မွ 
ႏိုင္ငံသားအ
ားလုံး၏ 
၁.၄% 
ကုိအက်ံဳးဝ
င္ ေစ 
သည္။ 
(UNDESA 
လူဦးေရခန္႔
မွန္းေျခမ်ား၊
၂၀၁၄) 

တရား၀င္ မူေဘာင္ -

၂၀၀၈၊ 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမ
န္မာႏိုင္ငံေတာ္ 
ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ  
(အပုိဒ္ ၂၂၊၂၈ ႏွင့္ 
၃၆၇)၊  ၁၉၇၂ 
အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေ
ရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ
က္မႈဥပေဒ တုိ ့တြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ 
ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ 
က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ 
ရပုိင္ခြင့္မ်ားအား 
ၿပ႒ာန္းထားသည္။ 
၂၀၁၂ 
လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ 
တြင္ အစုိးရႏွင့္ 
ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားတြ
င္ 
တရားဝင္အလုပ္ခန္႔ထာ
းျခင္း ခံရေသာ 
အလုပ္သမားမ်ား၊ 
၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
လူမႈဖူလံုေရးဆုိင္ရာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာ
က္မႈစီမံခ်က္ က္ုိ 
ျပ႒ာန္းေပးခ့ဲသည္။ 

မညီမွ်ေသာ 
အခြင့္အလမ္း 
မ်ား - 
စိုးရႏွင့္ပုဂၢလိ
က 
က႑မ်ားႏွင့္ 
ပထဝီအေနအ
ထားအရ 
တည္ရွိမႈမ်ား
ကိုလုိက္၍ 
အရည္အေသြး
ျပည့္မီေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးႏိုင္ျခင္းမ်ာ
း 
မညီမွ်မႈတစ္ခ်ိဳ
႕ရွိပါသည္။  
ေက်းရြာ၊ 
ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္တိုင္
းေဒသ 
ႀကီးတစ္လႊား
တြင ္
က်န္းမာေရးျပဳ
စုေစာင့္ေရွာက္
မႈဆိုင္ရာ 
ပစၥည္းမ်ား 
ျဖန္႔ေဝေပးေရး 
ညီမွ်မႈမရိွျခင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္ – ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ 
ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လႊမ္းၿခံဳ 
သက္ေရာက္ႏုိင္ေစရန္ 

H1: ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ လႊမ္းၿခံဳေရး 
မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းစဥ္ႏွင့္အညီ 
က်န္းမာေရးအေဆာက္အအုံမ်ား 
တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစၿခင္း၊ 
က်န္းမာေရးစနစ္ 
ခိုင္မာေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းၿဖင့္ 
၀န္ေဆာင္မွဳေပးသည့္ ဘက္မွ 
အဆင္သင့္ျဖစ္မွဳကုိ ေသခ်ာေစရန္ 

- က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ 

လူ ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကို 

အားျဖည့္ေပးၿပီး ယင္းတုိ႔အတြက္ 

သတ္မွတ္ထားေသာ 

ေနရာမ်ားအေပၚ 

ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (အေျခခံႏွင့္ 

အလယ္ဆင့္ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား 

အၾကား)။ 

- ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားကို 

ရရိွႏိုင္မွဳကုိ ေသခ်ာေစရန္ ႏွင့္ 

အညီအမွ်ျဖန္႔ေဝႏိုင္ရန္ 

ဝယ္ယူျဖည့္တင္းေရးစနစ္ကို 

ျဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ 
နမူနာ ၁ (H၁) 
က်န္းမာေရးစနစ္ 
ခုိင္မာအားေကာင္း
လာေစရန္ 
က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ 
အေျခခံအေဆာက္
အဦ၊ 
အသုံးေဆာင္ပစၥည္
းမ်ားႏွင့္ 
လူသားရင္းျမစ္မ်ား
အတြက္ GDP ၏ 
၄% 
အထိတၿဖည္းၿဖည္း
တိုးၿမွင့္သံုးစြၿဲခင္း 
ျဖင့္ 
၀န္ေဆာင္မွဳေပးသ
ည့္ဘက္မွ 
အဆင္သင့္ၿဖစ္မွဳ 
ကိုေသခ်ာေစရန္။ 

 
ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ 
နမူနာ ၂ (H2)- 
မိသားစု-အေျချပဳ 
လႊမ္းၿခံဳမွဳအား 
မိတ္ဆက္ၿခင္း ႏွင့္ 
အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား
အားလူမႈဖူလုံေရး

စစ္မွႈဝန္ထမ္
း 
မ်ားႏွင္႔ 
၎တုိ႔၏ 
မိသားစု 
မ်ားအတြက္ 
က်န္းမာေရး 
ေစာင္႔ေရွာ
က္မွႈ 

 ျပည္သူလူထုမွထည္႔ဝင္ျခင္းမဟုတ္သည္႔ 
ေငြသားမဟုတ္ 
ေသာ ဝန္ေဆာင္မွႈႏွင္႔ ပစၥည္းအက်ိဳ းခံစားခြင္႔၊ 
စစ္မွႈဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္႔ 
၎တုိ႔၏မိသားစုမ်ားအတြက္ 
ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ 
ေဆးရုံမ်ားအားလုံးတြင္ အခမဲ႔က်န္းမာေရး 
ေစာင္႔ေရွာက္မွႈ။ 

 လူဦးေရ၏ 
၁.၂%ခန္႔ 
(သန္းေခါင္
စာႁရင္းအခ်
က္အလက္၊ 
၂၀၁၄) 

အခမဲ႔ေဆး 
ဝါးအစီအ 
စဥ္  
ေဆးရုံေဆး
ခန္းမ်ားတြင္
အခမဲ႔မီးဖြားျ
ခင္း 

 ျပည္သူလူထုမွထည္႔ဝင္ျခင္းမဟုတ္သည္႔ေငြသား
မဟုတ္ေသာအက်ိဳးခံစားခြင္႔ 
ဦးတည္ေသာလူဦးေရ - လူဦးေရအားလုံး။ 
ေငြေၾကး - အေထြေထြ အစုိးရ ဘတ္ဂ်က္ 

က်န္းမာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနန 
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လူမႈက်န္းမာေရးကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈ 
စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ နာမည္ 
စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ နာမည္ 
စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ နာမည္ စီမံခ်က္ နာမည္ 

၅ ႏွစ္ 
ေအာက္ 
ကေလးမ်ား
ကုိ  
အခမဲ႔  
ေစာင္႔ေရွာ
က္မႈ 
အခမဲ႔ 
အေရးေပၚ 
ခြစဲိတ္ျခင္း 

ဤေယဘုယ် 
မူေဘာင္တြင္ 
ဥပေဒအရ 
တရား၀င္ခံစားခြင့္ရွိမည့္ 
က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ၿပထားၿခင္းမရိွေသး
ပါ (ႏုိင္ငံ့လူဦးေရအနက္ 
မည္သူတို႔က 
မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားကို ရရိွခံစားခြင့္ရွိၿပီး၊ 
မည္သူတို႔က 
ထုိဝန္ေဆာင္မႈ 
(က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာ
က္မႈ) မ်ိဳ း ကိုေပးႏိုင္ၿပီး 
မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈ့၌ 
ထည့္၀င္ေၾကးမ်ား 
ေပးသြင္းရန္ရွိခဲ့ေသာ္ 
မည္သို႔ေပးသြင္းရမည္န
ည္း စသည္ၿဖင့္)။ 
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန
လက္ေအာက္ရွိ 
အစီအစဥ္္မ်ားမွာ 
ျပန္႔ႀကဲေနၿပီး၊ 
အားလုံးကိုျခံဳၾကည့္ေသ
ာ္ မိခင္ႏွင့္ကေလးမ်ား၏ 

ေၾကာင့္ 
ျပည္သူတုိ႔ကို 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာ
က္မႈ အခြင္ ့
အလမ္းမ်ားကို 
ထိခုိက္ေစ 
ႏုိင္ပါသည္ 
။ 
အခ်ိဳ႕လမ္းပန္း
ဆက္သြယ္ 
ေရးခက္ခဲေသ
ာ ေဒသ မ်ား၌ 
မရိွမျဖစ္လုိအ
ပ္ေသာ 
က်န္းမာေရးဝ
န္ေဆာင္မႈမ်ား 
မရရိွႏိုင္ပါ။ 
သတင္းအခ်
က္ 
အလက္ဆိုင္ 
ရာကိစၥမ်ား -
စီမံခ်က္အမ်ိဳး
မ်ိဳးတို႔အတြက္ 
နားလည္သေ
ဘာေပါက္မႈရွိ
ေစရန္ကိစၥမ်ား 
အကန္႔အသ
တ္ ႏွင့္ရွိေန၏။ 

တိုးတက္ေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ 

- (က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဆး႐ုံ 

ေဆးခန္းမ်ား၊ လူမႈဖူလံု ေရးအဖြဲ႔ 

ႏွင့္ အၿခား၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၏ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳေပးေ

သာေနရာမ်ားတြင္) 

ဘက္စံုပါ၀င္ကာ က်ယ္ၿပန္ ့သည့္ 

၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ေပးႏုိင္ေရး 

အတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ 

က႑အလိုက္ 

မူဝါဒမ်ားႏွင့္အစီအစဥ္ 

ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အား 

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္။ 

- မရိွမၿဖစ္လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရး 

ခံစားခြင့္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္။ 

- ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ လူမႈ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမ်ားကို 

ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္။ 

ၿမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရမွ 
၀န္ေဆာင္မွဳေပးသူမ်ား အား 
တစုတည္းရွိ္ေစလုိလွ်င္၊ ပုဂၢလိက က႑ 

ဆုိင္ရာ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ
ရွာက္မႈစီမံကိန္းတြ
င္ ပါ၀င္ေစၿခင္းၿဖင့္ 
လႊမ္းၿခဳံမွဳကိုတုိးခ့်ဲျခ
င္း။ 

 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ 
နမူနာ ၃ (H3) - 
လူမွဳဖူလံုေရး 
ဆိုင္ရာက်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မွဳစီမံ
ကိန္း 
တြင္မပါ၀င္သည့္ 
လူဦးေရအားလံုးအ
တြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
လူတစ္ဦး က်ပ္ 
၃၀၀၀၀ ႏွဳန္းၿဖင့္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပး
ႏုိင္မည့္ 
လူမွဳေရးဆိုင္ရာ 
က်န္းမာေရးကာကြ
ယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳစ
နစ္ 
(လက္ရိွအေၿခအေ
နအတိုင္း 
လူမွဳဖူလံုေရးအဖြဲ့
သည္ 

(ေဆးရုံ) 
ေဆးရုံေဆး
ပေဒသာရံပုံ
ေငြ 

 ျပည္သူလူထုမွထည္႔ဝင္ျခင္းမဟုတ္သည္႔ေငြေႀကး
မဟုတ္သည္႔အက်ိဳးခံစားခြင္႔ 
ဦးတည္ေသာလူဦးေရ - ဆင္းရဲေသာသူမ်ား 
ေငြေၾကး-
ေဆးရုံစတင္ဖြင္႔လွစ္သည္႔အခ်ိန္တြင္ရံပံုေငြ 
(တစ္ႀကိမ္ရံပံုေငြ)အစုိးရမွတစ္ကုတင္လွ်င္ 
၁၀ဝ၀ဝ က်ပ္ထည္႔ဝင္ၿပီး 
ေဆးရုံေကာ္မတီကုိဖြဲ႕စည္းသည္။ 
ရံပုံေငြမ်ားကုိဘဏ္စာရင္းထဲထည္႔၍အတုိးမ်ားကုိ
ဆင္းရဲေသာသူမ်ားႏွင္႔ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းအတြ
က္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခ်ိဳ႕ တြင္ေပးရန္အသုံးျပဳသည္။                                
ထုိ႔ေနာက္ေဆးရုံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီမ်ားသည္အ
ဖြ႕ဲအစည္းအလႈေငြ 
(သုိ႔)အျခားအလႈရွင္မ်ားအနက္မွဤရံပံုေငြကို 
ထိန္းသိမ္းရသည္။ 

က်န္းမာေရး၀
န္ႀကီးဌာန မွ 
ဦးစီးၿပီး 
အလွဴရွင္မ်ားမွ 
လည္း 
ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံေပး
သည္။ 

 

ေဆးရုံ 
ကုန္က်စရိ

 ျပည္သူလူထုမွထည္႔ဝင္ျခင္းမဟုတ္သည္႔ေငြေၾကး
မဟုတ္သည္႔အက်ိဳးခံစားခြင္႔                  
ေနရာေဒသဆုိင္ရာဦးတည္ခ်က္-ပထမ ၉ 

က်န္းမာေရးဝ
န္ႀကီးဌာန၊ 
GAVI ႏွင္႔ 
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လူမႈက်န္းမာေရးကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈ 
စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ နာမည္ 
စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ နာမည္ 
စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ နာမည္ စီမံခ်က္ နာမည္ 

တ္ ဆုိင္ရာ 
ရံပုံေငြ 

လအတြက္ၿမိ ႔ဳနယ္ ၂၀ 
ခုတြင္ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ၍၊၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္ေမလတြင္ၿမိ ႔ဳနယ္ ေပါင္း ၆၀ ခု                          
ေငြေၾကး - အေထြေထြ အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္ ႏွင့္ 
GAVI. 

MMCWA 
မွတြဖဲက္ 
ေငြေၾကး 
ေထာက္ပံ႔သ
ည္။ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာ
က္မွဳ အေပၚ 
အေလးထားေဆာင္ရြ
က္ေနသည္ကို 
ေတြ႔ရသည္။ 
 
ဦးတည္ေသာအုပ္စုမ်ား: 
လူမႈဖူလံုေရးဆုိင္ရာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာ
က္မွဳစီမံကိန္း တြင ္
အလုပ္သမား ၅ 
ဦးႏွင့္အထက္ရွိေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားတြင္ 
တရားဝင္ 
လုပ္ကိုင္လ်က္္ရွိေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားသာ 
အက်ံဳးဝင္ၿပီး 
မွီခုိသူမ်ားမွာ 
အက်ံဳးမဝင္ပါ။ 
စစ္မွဳထမ္းမ်ား ႏွင့္ 
၎တုိ ့၏မိသားစုဝင္မ်ာ
းသည္ 
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာ
န၏ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာ
က္မွဳေပးေသာ 
ေနရာအားလုံး၌ 
အခမ့ဲေဆးကုသမႈဆိုင္ရ
ာ ခံစားခြင့္မ်ား 

အလားအလာ
ရွိေသာ 
အက်ိဳးအျမတ္၊ 
အခြင့္အလမ္း
ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ 
နားလည္သေ
ဘာေပါက္မႈရွိ
ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္
မႈ 
အားနည္ျခင္းႏွ
င့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
တိက် 
ေသာအခြင့္အ
လမ္းမ်ားရရိွရ
န္ 
စာရင္းဇယား
အရ 
သက္ေသခံခ်
က္ျပည့္စံုမႈ 
မရိွျခင္းမ်ား 
လတ္တေလာ
တြင ္
ရွိေနပါသည္။ 
တတ္ႏိုင္ေျခ -
အခ်ိဳ႕စီမံခ်က္
မ်ားအတြက္ 
အက်ိဳးခံစားႏို

အား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမွဳမ်ား 
တုိးၿမွင့္လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္သည္။ 
 

H2: ၀န္ေဆာင္မွဳေပးသူ ႏွင့္ သုံးစြသူဲ 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညွိႏိွဳင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး၊ 
ၿမန္မာ့လူဦးေရအားလုံးအေပၚ 
တဆင့္ခ်င္းတိုးခ်ဲ ့မည့္ လႊမ္းၿခံဳမွဳမ်ား 
အတြက္ ေငြေၾကးစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ 
က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ  ဘ႑ာေရး 
မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။ 
 

H3: အမ်ားျပည္သူမ်ားအား  
က်န္းမာေရးအသုံးစရိတ္မ်ား 
(အထူးသျဖင့္ လြန္စြာႀကီးၿမွင့္ေသာ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ား) 
မွအကာအကြယ္ေပးႏုိင္ေရး ကုိ 
ေသခ်ာေစရန္အတြက္ 
ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားကုိေဖာ္ေဆာင္ရပါ
မည္   
- ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 

ကိုက္ညမွီဳရွိသည့္ ခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ 
အက်ံဳး၀င္မည့္လူဦးေရတို႔ 
ကုိသတ္မွတ္ရန္၊ 

- လက္လွမ္းမွီမွဳမွ်တစြာမရရွိၿခင္း 
စသည့္ကိစၥရပ္မ်ား ကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္မည့္သူ(က်
န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳအေဆာ
က္အဦ၊၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားေပးေနသ
ည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား 

အလုပ္သမားမ်ား
သာ 
အကာအကြယ္ေပး
ထားသည္ဟုယူဆၿ
ပီး) ။၂၀၂၄ 
ခုႏွစ္တြင ္GDP ၏ 
၁.၂၉% ႏွင့္ 
အစိုးရအသုံးစရိတ္
၏ ၄.ဝ၆% 
ထပ္ေပါင္းကုန္က် 
လိမ့္မည္။ 

ျဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ 
နမူနာ ၄ (H4) - 
လူမွဳဖူလံုေရး 
ဆိုင္ရာက်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မွဳစီမံ
ကိန္း 
တြင္မပါ၀င္သည့္ 
လူဦးေရအားလံုးအ
တြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူတ
စ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ 
၃၀၀၀၀ ႏွဳန္း၊ 
လူတစ္ဦးလွ်င္ 
က်ပ္ ၁၅၀၀၀ 
ႏွဳန္းၿဖင့္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပး
ႏုိင္မည့္ 
လူမွဳေရးဆိုင္ရာ 

မိခင္ႏွင္႔ 
ကေလး 
က်န္းမာေရး
ေဘာက္ခ်ာ
စနစ္စီမံခ်
က္ 

 ျပည္သူမွထည္႔ဝင္ျခင္းမဟုတ္သည္႔ 
ေငြေႀကးအေထာက္အပံ႔ 
ဦးတည္ေသာလူဦးေရ-ဆင္းရဲေသာမိသားစုမ်ား၊ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 
ၿမိ ႔ဳနယ္တစ္ခု၌ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳစတင္ခဲ႔သည္။ 
ေငြေၾကး - အေထြေထြ အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္ ႏွင့္ 
GAVI. 

က်န္းမာေရးဝ
န္ႀကီးဌာန၊   
WHO/GAVI 
မွတြဖဲက္ 
ကူညီသည္။ 

အသက္၁၅
ႏွစ္မွ၄၅ႏွစ္
အထိ 

အမ်ိဳးသမီးမ
်ားသာဤအ
စီအစဥ္တြင္
အက်ံဳ းဝင္
သည္။ 
(လူဦးေရအ
ခ်က္အလ

က္သည္U
N DESA 
လူဦးေရစာ
ရင္းမွရရိွသ
ည္။) 

HIV/AID
S 
လူနာမ်ား 
အတြက္ 
အခမဲ႔ 
ေဆးဝါး 
အစီအစဥ္ 

HIV ႏွင္႔ 

AIDS 
ဆုိင္ရာ 
ျမန္မာအ
စိုးရနည္း
ဗ်ဴ 
ဟာစီမံခ်

ျပည္သူမွထည္႔ဝင္ျခင္းမဟုတ္သည္႔ 
ေငြေၾကးမဟုတ္ ေသာ 
အေထာက္အပံ႔ႏွင္႔ဝန္ေဆာင္မႈ 

ဦးတည္ေသာလူဦးေရ - ARV 
ကုသမႈအတြက္သင္႔ေလ်ာ္ေသာ HIV/AIDS  
ရွိသူမ်ား 
ေငြေၾကး - အေထြေထြ အစုိးရ ဘတ္ဂ်က္ 

က်န္းမာေရးဝ
န္ႀကီးဌာနန 

AIDS 
၊အဆုတ္ 
ေရာဂါႏွင္႔ 
ငွက္ဖ်ား 
ေရာဂါ 

ဦးတည္ေ
သာအဖြဲ႕
၏ ၅၁% 
ကိုအက်ံဳး
ဝင္ 
ေစသည္။ 
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လူမႈက်န္းမာေရးကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈ 
စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ နာမည္ 
စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ နာမည္ 
စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ နာမည္ စီမံခ်က္ နာမည္ 

က္ 
ႏွင္႔လည္ 
ပတ္ေန 
ေသာ 
စီမံခ်က္ 
(၂၀၁၁-
၂၀၁၅) 

တုိက္ဖ်က္ 
ျခင္းဆုိင္ရာက
မၻာအႏံွ႔ရံပုံေငြ
မွေငြ ေၾကးမ 
တည္သည္။ 
NGOs/ CBOs 
ၾကား 
ဝင္ျခင္းမ်ား 
ႏွင္႔ခ်ိတ္ 
ဆက္ထား 
သည္။ 

ရရိွသည္။ က်န္ရိွေသာ 
အၿခားျပည္သူမ်ားအတြ
က္ ေရရာေသာ 
က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ 
ခံစားခြင့္မ်ား မရိွေသးပါ။ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေပးအပ္ၿခင္း  -
စီမံခ်က္ဆိုင္ရာ 
ကိစၥရပ္အေတာ္မ်ားမ်ား
တြင ္ဝန္ေဆာင္မႈ (သုိ႔) 
အက်ိဳးရရွိႏုိင္မႈမ်ား 
အတြက္ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ 
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန
လက္ေအာက္ရွိ 
ေဆးရံုမ်ား၊ေဆးခန္မ်ား
တြင္က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး
ဌာနက 
ဖြင့္လွစ္ထားေသာ 
က်န္းမာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ေ
နရာမ်ား၌ 
ရရိွခံစားႏိုင္ပါသည္။  
ေလာေလာဆယ္တြင္ 
လူမႈဖူလံုေရး 
ေဆးကုသ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
လူမႈဖူလံုေရး 

င္မည့္သူမ်ား
က ႀကိဳတင္၍ 
ေငြေပးထား 
ရန္ 
လိုအပ္ပါသည္
။ 
ေငြႀကိဳတင္ေပ
းထားႏိုင္ျခင္းမ
ရွိေသာ 
ကိစၥအတြက္ေၾ
ကာင့္ 
ကုသမႈခံယူ 
ႏုိင္စြမ္းမရိွေသ
ာအျဖစ္ကို 
ေရြးခ်ယ္လုိက္
ရသည့္အေျခ
အေနမ်ားကို 
ေပၚေပါက္လာ
ေစ 
ႏုိင္ပါသည္။ 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ 
ေဆးျခင္းႏွင့္ 
အကဲျဖတ္ျခင္း 
စီမံခ်က္အေ
တာ္မ်ားမ်ားအ
တြက္ 
အမွန္တကယ္
အက်ိဳးခံစားခြ
င့္ရိွသူအေရအ

ဖက္စပ္လုပ္ေဆာင္မွဳ) 
က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ 
အရည္အေသြးျပည့္မီမႈကုိေသခ်ာ
ေစရန္၊ 

- ၀န္ေဆာင္မွဳေပးသူ-၀န္ေဆာင္မွဳ 
ရယူသုံးစြသူဲ ခြၿဲခမ္းၿခင္းႏွင့္ 

- ေငြေၾကးပ့ံပိုးေရး 
အစီအစဥ္တစ္ရပ္ သတ္မွတ္ၿပီး  
ေငြေၾကးဆိုင္ရာအကာအကြယ္္မ
ည္မွ် ေပးမည္ကို 
သတ္မွတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

H4: အၾကံျပဳခ်က္ H3 တြင္ 
ေဖာ္ၿပထားသည့္ အလားတူကိစၥရပ္မ်ား 
အပါအဝင္ လႊမ္းၿခံဳမွဳမ်ားတြင္ 
မိသားစုဝင္မ်ားပါ အက်ံဳး 
ဝင္လာႏိုင္ေစရန္၊ ႏိုင္ငံတကာ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ ILO 
သေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္ ၁၀၂) 
ႏွင့္အညီ လူမႈဖူလံုေရးအဖြ႔ဲ၏ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စီမံကိန္း ၏ 
ပံုစံကို အေသးစိတ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္။ 
 

H5: ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ 
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ 
လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္၊ 
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ 
ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ 
သခၤန္းစာမ်ား ကုိ ေလ့လာ၍၊  

က်န္းမာေရးကာကြ
ယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳစ
နစ္။ ၂၀၂၄ 
ခုႏွစ္တြင ္GDP ၏ 
ဝ.၈၈% ႏွင့္ 
အစိုးရအသုံးစရိတ္
၏ ၂.၇၈% 
ထပ္ေပါင္းကုန္က် 
လိမ့္မည္။ 

ျဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ 
နမူနာ ၅ (H5) - 
လူမွဳဖူလံုေရးအဖြဲ့ 
၀င္မဟုတ္သည့့္ 
လူဦးေရအားလံုးအ
တြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
လူတစ္ဦး က်ပ္ 
၅၄၀၀၀ ႏွဳန္းၿဖင့္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပး
ႏုိင္မည့္ 
လူမွဳေရးဆိုင္ရာ 
က်န္းမာေရးကာကြ
ယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳစ
နစ္ 
(လက္ရိွအေၿခအေ
နအတိုင္း 
လူမွဳဖူလံုေရးအဖြဲ့
သည္ 
အလုပ္သမားမ်ား

အစိုးရ၏အ
ခမဲ႔အာဟာ
ရဆုိင္ရာအ
စီအစဥ္မ်ား 

အမ်ိဳးသာ
းအဆင္႔
အစားအ
စာႏွင္႔အာ
ဟာရလုပ္
ငန္းအစီ
အစဥ္  
(ေရးဆြဲ
ဆဲ) 

ျပည္သူမွထည္႔ဝင္ျခင္းမဟုတ္သည္႔ 
ေငြေၾကးမဟုတ္ ေသာ 
အေထာက္အပံ႔ႏွင္႔ဝန္ေဆာင္မႈ 
ဦးတည္ေသာလူဦးေရ- 
(၅)ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား၊ကုိယ္ဝန္ 
ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးႏွင္႔ႏို႔တုိက္ မိခင္မ်ား 
ေငြေၾကး - အေထြေထြ အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္ 

က်န္းမာေရးဝ
န္ႀကီးဌာန၊ 
အစိုးရအာဟာ
ရဌာန 

 

တုိးခ်ဲ႔ကာကြ
ယ္ေဆးထုိး
လုပ္ငန္း 

 ျပည္သူလူထုမွထည္႔ဝင္ျခင္းမဟုတ္သည္႔ 
ေငြေႀကးမဟုတ္ေသာ အက်ိဳ းခံစားခြင္႔ 
ဦးတည္ေသာလူဦးေရ- 
ေမြးကင္းစကေလးမ်ား။ကုိယ္ဝန္ ေဆာင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားေမးခုိင္ 
ေရာဂါကာကြယ္ေဆးထုိး ေပးသည္။ 
ေငြေၾကး - အေထြေထြ အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္  

က်န္းမာေရးဝ
န္ႀကီးဌာနႏွင္႔ 
WHO/GAVI/ 
UNICEF/ 
ျပင္ပအလႈ 
ရွင္မ်ား၊ 
CSOs မွပံ႔ပိုး 
ကူညီသည္။ 

မီးဖြားၿပီးစ
ကေလး 
၆၂% သည္ 
ဤအစီအစ
ဥ္မွတစ္ဆင့္ 
ကာကြယ္ေ
ဆးထုိးျခင္း
ခံရသည္ 
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လူမႈက်န္းမာေရးကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈ 
စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ နာမည္ 
စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ နာမည္ 
စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ နာမည္ စီမံခ်က္ နာမည္ 

ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ဤေနရာတြင္ 
စာရင္းမသြင္းထားသည့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ 
အစီအစဥ္အခ်ိဳ႕မွလည္း ျပဳလုပ္သည္။ 

(UN DESA 
လူဦးေရ 
ခန္႔မွန္းေျခမ်
ား) 

အဖြဲ႔ေဆးခန္းမ်ား (သုိ႔) 
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန
က ဖြင့္လွစ္ထားေသာ 
ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ား၌ 
ထပ္ဆင့္ 
ေဆးကုသမႈကို 
ခံယူႏိုင္ပါသည္။ 
ပုဂၢလိကေဆး႐ုံ၊ 
ေဆးကုသခန္းမ်ား၌ 
ကုသခံယူႏုိင္ခြင့္ကို 
ရွင္းလင္းစြာေဖၚျပႏိုင္ျခ
င္း မရွိေသးပါ။ 
ေငြေၾကးစနစ္မ်ား -
စီမံခ်က္မ်ားအတြက ္
ရံပုံေငြမ်ားကို 
ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္အ
လုိ႔ငွာ တစ္ခါတစ္ရံတြင ္
ျပင္ပအရင္းအျမစ္မ်ား
ကို မွီခုိေနရပါသည္။ 
ယင္းမွာ 
ေဆး႐ုံရံပံုေငြမ်ားမွရရိွေ
သာ အတိုး ႏႈန္းမ်ား 
(သုိ႔) အလွဴရွင္တို႔၏  
စရိတ္မွ်ေဝေပးမႈ 
ထည့္ဝင္ေၾကးမ်ား၊ 
ရံဖန္ရံခါတြင္ 
ေငြေၾကးလိုအပ္ေသာအ
ခါမ်ား၌ 
ရွိၿပီးသားေငြေၾကးအက်ိဳ

တြက္ကို 
ေစာင့္ၾကည့္စ
စ္ေဆးအကဲျဖ
တ္ႏုိင္မႈ 
မရိွေသးပါ။ 
အားေကာင္း 
လာေစျခင္း -
လူမႈဖူလံုေရး 
ေဆးကုသေစ
ာင့္ေရွာက္မႈ 
အစီအစဥ္တြင ္
တရားဝင္ကုမၸ
ဏီအားလုံးက 
ယင္းတို႔အလု
ပ္သမားမ်ားကို 
မွတ္ပုံတင္ထာ
းျခင္းမရိွပါ။ 
မွတ္ပုံတင္သူမ
်ားက လည္း 
ရွိသည့္ဦးေရ
ထက္ေလွ်ာ့၍ 
ျပဳလုပ္ထားၾက
သည္။  
ဦးတည္ခ်က္ - 
ဆင္းရဲသားမ်ာ
းကိုသာ 
အခြင့္အလမ္း
မ်ားရရိွႏုိင္မည့္ 
အစီအစဥ္ကိစၥ

ဘ႑ာေရးအရေရရွည္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္
သည့္ လူတိုင္းအတြက ္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ 
အကာအကြယ္ေပးမႈ စနစ္တစ္ခု ကို 
အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေပးရန္။ 
 

H6: က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ 
လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ ႏွင့္ အၿခား 
(အမ်ားၿပည္သူဆုိင္ရာ) 
၀န္ေဆာင္မွဳေပးသူမ်ား မွ 
ကုန္က်စရိတ္ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာမွဳၿပဳလုပ္ထာ
းသည့္ 
မရိွမျဖစ္လုိအပ္ေသာေဆးဝါးစာရင္း 
တစ္ခုတည္းကုိ သာ အသုံးၿပဳရန္။ 
 

H7: မွတ္တမ္းတင္ရန္ ႏွင့္ 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ ရန္လြယ္ကူသည့္ 
ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ 
က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ 
လူမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အစီအစဥ္မ်ားကို 
တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ရမည္။  
 

H8: (HIV/AIDS ဆုိင္ရာ 
မဟာဗ်ဴဟာအရ) လက္ရွိ 
လိင္က်န္းမာေရးႏွင့္ 
မ်ိဳးပြားမႈက်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ 
မူေဘာင္မ်ား အေပၚ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔စြာ 
အသုံးၿပဳရမည္။ ထို႔ျပင္ (ေက်ာင္းမ်ား 
တြင ္လိင္က်န္းမာေရး 

သာ 
အကာအကြယ္ေပး
ထားသည္ဟုယူဆၿ
ပီး)။ ၂၀၂၄ 
ခုႏွစ္တြင ္GDP ၏ 
၂.၂၅% ႏွင့္ 
အစိုးရအသုံးစရိတ္
၏ ၇.ဝ၈% 
ထပ္ေပါင္းကုန္က် 
လိမ့္မည္။ 

ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရိွေသာ 
နမူနာ ၆ (H6) - 
ကေလးမီးဖြားရန္ 
လူနာလႊဲေၿပာင္းမွဳႏွ
င့္ ၅ 
ႏွစ္ေအာက္ကေလး
မ်ားအား 
ေစာင့္ေရွာက္ကုသ
ရန္ 
ပို ့ေဆာင္ေရးဆုိင္ရ
ာကုန္က်စရိတ္မ်ား
အား လႊမ္းၿခံဳမွဳ။ 
၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ 
GDP ၏ ဝ.ဝ၀၁% 
ႏွင့္ 
အစိုးရအသုံးစရိတ္
၏ ဝ.ဝ၀၄% 

အစိုးရ၏ 
ငွက္ဖ်ား 
ေရာဂါ 
တုိက္ဖ်က္ေ
ရး 
အစီအစဥ္ 

 ျပည္သူလူထုမွထည္႔ဝင္ျခင္းမဟုတ္သည္႔ေငြေႀကး
မဟုတ္ေသာအက်ိဳးခံစားခြင္႔ 
ဦးတည္ေသာလူဦးေရ-
ငွက္ဖ်ားေရာဂါပုိးေတြ႔သူမ်ား။ 
အဆင္႔အားလုံးရိွက်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ 
ငွက္ဖ်ား ေရာဂါပုိးရွာေဖြစမ္းသပ္ႏုိင္သည္။                                                                                
ေငြေၾကး - အေထြေထြ အစုိးရ ဘတ္ဂ်က္ 

က်န္းမာေရးဝ
န္ႀကီးဌာန 
ႏွင္႔အလႈရွင္မ်
ားမွပံ႔ပိုး 
ကူညီသည္။ 

ငွက္ဖ်ားေရ
ာဂါရိွသူမ်ား
အနက္ 
၄၇%သည္ 
ကုသမႈရရိွခဲ႔
သည္ 
(အစုိးရ၏ 
ငွက္ဖ်ား 
ေရာဂါထိန္း
ခ်ဳပ္ျခင္း 
ဆုိင္ရာအစီ
အစဥ္၏ျမန္
မာျပင္ပတန္
ဖိုး 
ခ်င္႔တြက္ျခ
င္း၊၂၀၁၂) 

အစိုးရ၏ 
တီဘီေရာဂါ
တုိက္ဖ်က္ေ
ရး 
အစီအစဥ္ 

 ျပည္သူလူထုမွထည္႔ဝင္ျခင္းမဟုတ္သည္႔ 
ေငြေႀကးမဟုတ္ေသာအက်ိဳးခံစားခြင္႔ 
ဦးတည္ေသာလူဦးေရ - အဆုတ္ေရာဂါ ရွိေသာ 
သူအားလုံး 
ေငြေၾကး - အေထြေထြ အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္ 

က်န္းမာေရးဝ
န္ႀကီးဌာနအား
Global Drug 
Facility/ 
Global Fund 
ႏွင္႔ 
ႏိုင္ငံတကာ 
အလႈရွင္ မ်ားမွ 

ခုႏွစ္တြင္ 
တီဘီေရာဂါ
ရွိေသာ 
လူနာမ်ားမွ 
၇၇% သည္ 
အမ်ိဳးသား 
တီဘီ 
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လူမႈက်န္းမာေရးကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈ 
စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ နာမည္ 
စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ နာမည္ 
စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ နာမည္ စီမံခ်က္ နာမည္ 

ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံေပး 
သည္။ 

ေရာဂါတုိက္
ဖ်က္ေရးအ
စီအစဥ္ 
မွတစ္ဆင္႔ 
အကူအညီရ
ရွိခဲ႔သည္ 
(ျမန္မာႏုိင္ငံ
တြင္းရွိ 
က်န္းမာေရး
၊က်န္းမာ 
ေရးဝန္ႀကီးဌ
ာန) 

းအျမတ္မ်ားကို 
ထိန္းသိမ္းထား 
ႏုိင္စြမ္းငွာ မတတ္ႏိုင္ပါ။  

 

ရပ္မ်ား၌ 
အစီရင္ခံ 
စာအရ 
သိရသည္မွာ 
ယင္း 
ဆင္းရဲသားဆို
သည္ကု ိ
မည္သို႔သတ္မွ
တ္မည္နည္း 
ဟူေသာ 
အခ်က္သည္ 
အခက္အခဲစိိန္
ေခၚမႈတစ္ရပ္
အျဖစ္ 
ရွိေနပါသည္။  

 

ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား၊ 
အဓမၼျပဳက်င့္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္မွဳ ရွိသည့္ 
လိင္ျဖင့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမွဳျပဳသူ
မ်ားအား  မွတ္ပံုတင္ၿခင္း ႏွင့္ 
ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးျခင္း အစရိွသည့္္) 
က်ား-မ ဆုိင္ရာ သီးသန္ ့ကိစၥရပ္မ်ား 
ကုိ အေလးထားလုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 

H9: အျခားလိုအပ္ေသာ 
အဆင့္အတန္းခြျဲခားႏွိမ္ခ်မႈဆိုင္ရာ 
မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး  HIV/AIDS 
ဆုိင္ရာ  ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ 
ရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ ထုိ ့အၿပင္ 
ထိေရာက္ၿပီး 
ေငြေၾကးအရတတ္ႏိုင္သည့္ 
ခုခံအားက်ဆင္းမွဳေရာဂါေဆး၀ါးမ်ား 
ရရိွႏိုင္ရန္ ႏွင့္ 
ပံုမွန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ား 
ရရိွႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 
 

H10: ဦးတည္ရည္ရြယ္ထားသူမ်ားမွ 
လက္ရွိ အစီအစဥ္္မ်ားႏွင့္ 
ခံစားခြင့္မ်ားအား ပုိမို 
နားလည္သေဘာေပါက္လာေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ 
ခံစားခြင့္ရရွိသူမ်ားအေနၿဖင့္ 

ထပ္ေပါင္းကုန္က် 
လိမ့္မည္။ 

ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရိွေသာ 
နမူနာ ၇ (H7) - 
လက္ရွိေဆာင္လ်
က္ရွိသည့္ 
ဘက္စံုပါ၀င္ေသာ 
ခုခံအားက်ဆင္းမွဳေ
ရာဂါ (HIV/AIDS) 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွ
င့္ ကုသေရး 
အစီအစဥ္မ်ားအား 
အဆင့္ၿမွင့္တင္ၿခင္း
၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ 
GDP ၏ ဝ.ဝ၄% 
ႏွင့္ 
အစိုးရအသုံးစရိတ္
၏ ဝ.၁၂% 
ထပ္ေပါင္းကုန္က် 
လိမ့္မည္။ 

ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရိွေသာ 
နမူနာ ၈ (H8) - 
လက္ရွိဘက္စံုပါ၀င္
ေသာ 
ခုခံအားက်ဆင္းမွဳေ
ရာဂါ (HIV/AIDS) 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွ
င့္ ကုသေရး 
အစီအစဥ္မ်ားအား 

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရိွ အခမဲ႔က်န္းမာေရးၾကားျဖတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင္႔ အစီအစဥ္မ်ား 

မွတ္ခ်က္-UHC အတြက္မူဝါဒကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္တစ္ခုႏွင္႔ ယင္း၏အစိတ္အပိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ 
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနအတြင္း တုိးတက္မႈရိွသည္။အစီအစဥ္မ်ားႏွင္႔ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား ၫိႈနိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈ 
ယႏၱရားမ်ား လက္ရွိတြင္အားနည္းေနၿပီး (ကုိယ္ပုိင္က်န္းမာေရးအေထာက္အပံ႔မ်ားရွိေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား 
ပိုမုိပါဝင္ႏိုင္ခဲ႕သည္) ေထာက္ပံ႔မႈအပိုင္းကုိ အာရုံစိုက္ခ႔ဲသည္။ 
 

တည္ဆဲမူဝါဒေဘာင္ (ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊၂၀ဝ၈၊အပုိဒ္ ၂၂၊ ၂၈ ႏွင္႔ 
၃၆၇၊ ႏွင္႔ လူထုက်န္းမာေရးဆုိင္ရာဥပေဒ၊၁၉၇၂)သည္ အလြန္ေယဘုယ်က်ၿပီး၊ မည္သည္႕ႏိုင္ငံသားမ်ားကုိ 
မည္သည္႕က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ပံ႔ပုိးေပးသူက မည္ကဲ႔သုိ႔ေသာ အက်ိဳ းခံစားခြင္႔အစုစုဆုိင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈခံစားေစသည္၊ မည္သည္႕အဆင္႔ႏွင္႔ တြဘဲက္ေပးေခ်သည္ စေသာအခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းသည္႕ 
အက်ိဳးခံစားခြင္႔မ်ားအေပၚ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား မပံ႔ပိုးေပးပါ။ 
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လူမႈက်န္းမာေရးကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈ 
စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ နာမည္ 
စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ နာမည္ 
စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

စီမံခ်က္ နာမည္ စီမံခ်က္ နာမည္ 

အစီအစဥ္မ်ားမွ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားရယူႏုိင္မည္ၿဖစ္သည္
။ 

 

အဆင့္ၿမွင့္တင္ျခင္း 
အၿပင္ HIV ရိွမရွိ 
စစ္ေဆးေပးျခင္းႏွင့္ 
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပ
းျခင္း။ ၂၀၂၄ 
ခုႏွစ္တြင ္GDP ၏ 
ဝ.၁၀% ႏွင့္ 
အစိုးရအသုံးစရိတ္
၏ ဝ.၃၂% 
ထပ္ေပါင္းကုန္က် 
လိမ့္မည္။ 

 
 

 

 

  



149 

 

ကေလးသူငယ္မ်ားဆုိင္ရာ လူမွဳက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ 

စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

တရားဝင္မူေ
ဘာင္ 

ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္ 
လုပ္ငန္းေဆာ
င္ရြက္ေနသူမ်ာ

း 
အက်ံဳးဝင္မႈ 

မူ၀ါဒ 
လစ္ဟာခ်က္မ်ား 

အေကာင္အထ
ည္ 

ေဖာ္ေဆာင္မွဳမ်ား 
အၾကံၿပဳခ်က္မ်ား အနာဂါတ္ ၿဖစ္ႏုိင္ေခ် 

အခမဲ႔မူႀကိဳ 
ေက်ာင္းႏွင္႔ 
ေန႔ကေလး 
ထိန္း ဌာနမ်ား 

ေရွးဦးအရြယ္ 
ကေလးသူင
ယ္ 
ၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္ 
ေရး ႏွင့္ 
ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး 
ဆုိင္ရာ 
(ECCD) 
ဥပေဒကုိ 
၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ 
ေဖေဖာ္ဝါရ ီ
၆ရက္ေန႔ 
တြင္ထုတ္ 
ျပန္ခဲ႔သည္။ 
ECCD 
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္
းကုိ   
လက္ရွိတြင ္
ျပင္ဆင္ေနဆဲျ
ဖစ္သည္ 

ျပည္သူလူထုမွထည္႔ဝင္ျခင္းမဟုတ္သည္႔ 
ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း 
ဦးတည္ေသာလူဦးေရ - မူလတန္းအရြယ္ရွိ 
ကေလးအားလုံး 
ေငြေၾကး - အေထြေထြ အစုိးရ ဘတ္ဂ်က္ 

လူမႈဝန္ 
ထမ္း၊ကယ္ 
ဆယ္ေရး 
ႏွင့္ျပန္ လည္ 
ေနရာခ် 
ထားေရး 
ဝန္ၾကီးဌာန 

ကေလးမ်ား (ဝ-
၄ ႏွစ္)မွ ဝ.၂၅% 
သည္အက်ံဳးဝင္
သည္ (ကေလး 
၄၃၄၆၀ဝ၀ ဦး၊ 
UNDESA ၏ 
လူဦးေရခန္႔မွန္းေ
ျခမ်ား ၊၂၀၁၄) 

တရားဝင္မူေ
ဘာင္ႏွင့္ 
အက်ိဳးခံစားခြ
င့္ - 

ကေလးသူငယ္မ်
ား ဆုိင္ရာ 
လူမႈဘဝ 
ကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ 
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 
အစီအစဥ္မ်ားမွာ 
ဥပေဒအတြင္းထ
ည့္သြင္းထားျခင္း
မရိွပဲ 
လုိအပ္မွသာ 
လွ်င္ 

စီမံေဆာင္ရြက္ပါ
သည္။  

ကေလးသူငယ္မူ
ဝါဒဆုိင္ရာ 
အဓိကမူေဘာင္ 
ၿဖစ္ေသာ ၁၉၉၃ 
ကေလးသူငယ္ဥ
ပေဒတြင္ 
ကေလး 

ထိေရာက္ ေသာ 
လႊမ္းၿခံဳမွဳ -
လက္ရွိေဆာင္ရြ
က္မွဳအမ်ားစုတြ
င္  
မူလတန္းေက်ာင္
းသားအားလုံးကုိ 
ေက်ာင္းစရိတ္ 
(၁ယဝ၀ဝ) က်ပ္ 
ေထာက္ပ့ံသည့္
အစီအစဥ္မွလြ၍ဲ 
ထိေရာက္ေသာ
လႊမ္းၿခံဳမွဳမွာ 
အကန္႔အသတ္ 
မ်ားရိွေနပါသည္။ 
ထိခိုက္လြယ္ေ
သာ ကေလး 
သူငယ္မ်ား 
အထူးသၿဖင့္ 
မိဘမဲ့မ်ား၊ 
ဆင္းရဲေသာမိသ
ားစုမွကေလးမ်ား 
၊ လမ္းေပ်ာ္ 
ေလလြင့္ကေလး
သူငယ္မ်ား 
ကေလးစစ္သား
ေဟာင္းမ်ား၏ 

C1: 
ကေလးရိွေသာမိသားစုမ်ား၊ 
အထူးသၿဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး 
ထိခိုက္လြယ္ေသာမိသားစုမ်ား 
(အမ်ိဳးသမီးမွဦးေဆာင္ေသာမိ
သားစုမ်ား၊ 
ကေလးမ်ားစြာရွိေသာမိသားစု
မ်ား) အတြက္  
ထည့္၀င္ေၾကးမေပးေဆာင္ရေ
သာ ေငြေၾကးခံစားခြင့္ 
သ့ိုမဟုတ္ 
လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
အစီအစဥ္မ်ားကို တိုးခ့်ဲၿခင္း။ 
 

C2: ထိေရာက္ေသာသတိၿပဳမွဳ 
တိုးၿမွင့္ေရး၊ သတ္မွတ္ၿခင္း၊ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုဆန္းစစ္ၿခင္း
ႏွင့္ မိသားစုမ်ားအား 
ညႊန္းဆိုၿခင္းစသည္တုိ့ကို 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
စနစ္တက်ေလ့က်င့္ထားသည့္ 
လူမွဳလုပ္သားမ်ားပါ၀င္သည့္ 
ေပါင္းစည္းထားေသာ 
လူမွဳေရး၀န္ေဆာင္မွဳစနစ္မ်ား 
ၿဖန့္က်က္ေဆာင္ရြက္ရန္။ 
C3: 
မသန္မစြမ္းကေလးငယ္မ်ားရိွ
သည့္္ မိသားစုမ်ားအတြက္ 

ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၁ 
(C1) - မီးမဖြားမီွ ၆ 
လအတြင္းရွိ 
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအား
လုံးႏွင့္ အသက္ 
၁ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအား 
တစ္လလွ်င္ ေငြက်ပ္ 
၁၅၀ဝ၀ႏွဳန္းၿဖင့္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ရွိေသာ-
ေငြေၾကးလႊဲေၿပာင္းေပးၿခင္း။ 
၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင ္GDP ၏ 
ဝ.၂၀% ႏွင့္ 
အစိုးရအသုံးစရိတ္၏ ဝ.၆၄% 
ထပ္ေပါင္းကုန္က် လိမ့္မည္။ 

 
ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၂ 
(C2) -   မီးမဖြားမီွ ၆ 
လအတြင္းရွိ 
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအား
လုံးႏွင့္ ကေလးမ်ားအား 
အသက္ ၂ႏွစ္အထိ 
တစ္လလွ်င္ ေငြက်ပ္ 
၁၅၀ဝ၀ႏွဳန္းၿဖင့္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ရွိေသာ-
ေငြေၾကးလႊဲေၿပာင္းေပးၿခင္း။ 
၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင ္GDP ၏ 
ဝ.၃၂% ႏွင့္ 

မိဘမဲ႔  
ကေလးမ်ားအ
တြက္ 
ကူညီေစာင္႔ေရွ
ာက္မႈေပးေသ
ာ အသင္း 
အဖြဲ႕မ်ား 

 ျပည္သူလူထုမွ ထည္႔ဝင္ျခင္းမဟုတ္သည္႔ 
ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း  
ဦးတည္ေသာလူဦးေရ - မိဘမ့ဲကေလးမ်ား 
ေငြေၾကး - အေထြေထြ အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္  
အက်ံဳးဝင္ျခင္း - ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ 
မိဘမဲ့ကေလးေပါင္း ၁၄၂၀ ဦး 

လူမႈဝန္ 
ထမ္း၊ကယ္ 
ဆယ္ေရး 
ႏွင့္ျပန္ လည္ 
ေနရာခ် 
ထားေရး 
ဝန္ၾကီးဌာန. 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
မသန္စြမ္း 
သူမ်ားဦးေရအ
တြက္ 
စုစည္းထားသည္႔
အခ်က္အလက္
မ်ားမရႏုိင္ 
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ကေလးသူငယ္မ်ားဆုိင္ရာ လူမွဳက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ 

စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

တရားဝင္မူေ
ဘာင္ 

ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္ 
လုပ္ငန္းေဆာ
င္ရြက္ေနသူမ်ာ

း 
အက်ံဳးဝင္မႈ 

မူ၀ါဒ 
လစ္ဟာခ်က္မ်ား 

အေကာင္အထ
ည္ 

ေဖာ္ေဆာင္မွဳမ်ား 
အၾကံၿပဳခ်က္မ်ား အနာဂါတ္ ၿဖစ္ႏုိင္ေခ် 

ေသးပါ။ သူငယ္မ်ား 
အတြက္ 
လူမွဳဘဝ 
ကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္ေရးဆုိင္ရ
ာ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ 
ရည္ညႊန္းေဖာ္ၿပ
ထားၿခင္းမရိွပါ။ 

၂၀၁၂ 
လူမႈဖူလံုေရး 
ဥပေဒသည္သာ
လွ်င္ 
ဥပေဒေဘာင္အ
တြင္းမွ 
ကေလးသူငယ္မ်
ား၏ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္
ကုိေဖၚေဆာင္ေပ
းထားသည္။ဤဥ
ပေဒေအာက္တြ
င္ အမ်ားပိုင္ႏွင့္ 
ပုဂၢလိကကုမၸဏီ
မ်ား 
(အလုပ္သမား 
(၅) ေယာက္ႏွင့္ 
အထက္ရွိေသာ
ကုမၸဏီမ်ား) 

လုိအပ္ခ်က္မ်ား
ကုိ 
ၿဖည့္ဆည္းေပးႏ္ုိ
င္ၿခင္းမရိွေသးပါ။ 

အဆုိးဘက္အက
်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
- 
အိမ္ယာေစာင့္ေ
ရွာက္မႈသည္ 
အဆုိးဘက္အ
က်ိဳးသက္ေရာက္
မႈအခ်ိဳ႕ျဖစ္ေပၚေ
စႏုိင္သည္ဟု 
အေထာက္အထ
ားမ်ားမွျပသသ
ည္ (ဥပမာ - 
အၾကမ္းဖက္မႈျဖ
စ္ေပၚေစျခင္းကုိ 
ခုႏွစ္ဆပုိမုိေစ)။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ 
လူမႈကာကြယ္ေ
စာင့္ေရွာက္ေရးရႈ
ေထာင့္မွ 
ေထာက္ခံျခင္း 
မျပဳပါ။ 

ပါဝင္ပတ္သက္ျခ
င္းႏွင့္ 

သတ္မွတ္ခ်က္မရိွသည့္ 
ေငြေၾကးလႊဲေၿပာင္းေပးမွဳမ်ားအ
ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 
သက္ဆုိင္ရာက်န္းမာေရးႏွင့္ 
ၿပန္လည္သန္စြမ္းေရး၀န္ေဆာ
င္မွဳမ်ားကို 
အခမ့ဲရရိွႏုိင္ေစေရး။ 
 

C4: ပညာေရးဆိုင္ရာ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ 
အခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား 
ဦးတည္ေၿဖရွင္းရန္အတြက္ 
အခမ့ဲမလူတန္းပညာေရးစနစ္
ကို ဖိဖိစီးစီးေဆာင္ရြက္ေရး။ 
 

C5: 
ကေလးလုပ္သားေလ်ာ့နည္းေ
ရးအတြက္ 
(ဒီဇင္ဘာ၂၀၁၃တြင္ 
ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
အစုိးရမွ 
လက္မွတ္ေရးထိုးအတည္ၿပဳထ
ားသည့္ ILO C182 ႏွင့္အညီ) 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာင့္ေရး
မ်ား ရရိွေစရန္ႏွင့္ 

အစိုးရအသုံးစရိတ္၏ ၁.ဝ၀% 
ထပ္ေပါင္းကုန္က် လိမ့္မည္။ 

 
ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၃ 
(C3) - အသက္ ဝ-၅ 
ႏွစ္အရြယ္အတြင္းရွိ 
ကေလးမ်ားအားလုံးအတြက္ 
တစ္လ လွ်င္ ကေလးတစ္ဦး 
၈၀ဝ၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ 
အားလုံးအက်ံဳးဝင္သည့္ 
ကေလးေထာက္ပ့ံေၾကးေပးရ
န္။ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ GDP ၏ 
ဝ.၃၅% ႏွင့္ 
အစိုးရအသုံးစရိတ္၏ ၁.၁၀% 
ထပ္ေပါင္းကုန္က် လိမ့္မည္။ 

 
ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၄ 
(C4) - အသက္ ဝ-၁၅ 
ႏွစ္အရြယ္အတြင္းရွိ 
ကေလးမ်ားအားလုံးအတြက္ 
တစ္လ လွ်င္ ကေလးတစ္ဦး 
၈၀ဝ၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ 
အားလုံးအက်ံဳးဝင္သည့္ 
ကေလးေထာက္ပ့ံေၾကးေပးရ
န္။ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ GDP ၏ 
ဝ.၉၈% ႏွင့္ 

မသန္စြမ္းသူမ်
ားအ 
တြက္အခမဲ႔ 
သင္တန္း 
ေပးေသာ 
အသင္းအဖြ႕ဲမ်
ား 

တရားဝင္ 
ကန္႔သတ္ 
ခ်က္မူ 
ေဘာင္မရိွ 
ေသးပါ(မသန္
စြမ္းဥပေဒသ
ည္မူၾကမ္းတြင္
ရွိေနဆဲျဖစ္ 
သည္)။ 

စုေပါင္းထည္႔ဝင္ေငြမွေပးျခင္းမဟုတ္သည္႔ 
ဝန္ေဆာင္မႈ  
ဦးတည္ေသာလူဦးေရ - 
ကုိယ္လက္မသန္စြမ္းေသာကေလးမ်ား၊ 
အၾကားအာရုံခ်ိဳ႕တဲ့ေသာကေလးမ်ားႏွင့္ 
အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕တဲ့ေသာကေလးမ်ား 
ေငြေၾကး - အေထြေထြ အစုိးရ ဘတ္ဂ်က္ 

လူမႈ ဝန္ထမ္း၊ 
ကယ္ဆယ္ 
ေရးႏွင့္ျပန္လ
ည္ေနရာခ်ထာ
းေရး 
ဝန္ၾကီးဌာန. 

မသန္စြမ္းကေလ
းမ်ား (ဝ-၁၄ 
ႏွစ္)၏ ဝ.၁၈ % 
သည္သင္တန္းေ
ပး 
ေသာအသင္းအ
ဖြ႕ဲမ်ား/ဌာနမ်ား
ကုိတက္ 
ေရာက္သည္။အ
စိုးရ၏႔မသန္စြမ္း 
သူမ်ား 
ပ်႕ံႏွံ႔ျခင္း၂.၃၂%
အေပၚ 
အေျခခံသည္ 

(ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
မသန္စြမ္းသူ 
မ်ား၏စိန္ေခၚမႈမ်
ား 
အားနားလည္ျခ
င္း၊ 
ဆလုိင္းဗန္နီေဘြ
း၊ ၂၀၁၂)). 

မတက္မေနရ
မူလတန္း 
ပညာေရးကုိ 
အားေပး 

ပညာေရး 
ဥပေဒကုိ 
ေရးဆြေဲနဆဲျဖ
စ္သည္။ 

ျပည္သူလူထုမွထည္႔ဝင္ျခင္းမဟုတ္သည္႔ 
ေငြေၾကး အက်ိဳးခံစားခြင္႔ 
ဦးတည္ေသာလူဦးေရ-
မူလတန္းေက်ာင္းသား အားလုံး 

ပညာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန 

အၾကမ္းအားျဖင္႔
မူလတန္းေက်ာင္
းသားမ်ား၏ 
၁၀ဝ% သည္ 
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စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

တရားဝင္မူေ
ဘာင္ 

ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္ 
လုပ္ငန္းေဆာ
င္ရြက္ေနသူမ်ာ

း 
အက်ံဳးဝင္မႈ 

မူ၀ါဒ 
လစ္ဟာခ်က္မ်ား 

အေကာင္အထ
ည္ 

ေဖာ္ေဆာင္မွဳမ်ား 
အၾကံၿပဳခ်က္မ်ား အနာဂါတ္ ၿဖစ္ႏုိင္ေခ် 

ေထာက္ပံ႔ 
ျခင္း 

ေငြေၾကး - အေထြေထြ အစုိးရ ဘတ္ဂ်က္ အက်ံဳးဝင္သည္ 
(မူလတန္းေက်ာ
င္းသား၅၂၁၄၁၅
၀ ဦး၊ 
ပညာေရးဝန္ႀကီး
ဌာန 
ဝက္ဘ္ဆုိက္ 
၊၂၀၁၄ 

မွအလုပ္သမားမ်
ား၏ 
မိသားစုဝင္မ်ား 
အက်ံဳးဝင္ပါသ
ည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
မသန္စြမ္းသူမ်ား
အတြက္ 
ကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္ရန္ 
ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔
ေသာ 
မူဝါဒကန္႔သတ္ခ်
က္ေဘာင္မရွိေ
သးပါ 
(ေရးဆြေဲနဆဲျဖစ္
သည္)။ 
ယင္းတုိ႔၏လုိအ
ပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔
စြာ တုံ႔ျပန္ရန္ 
လူမႈကာကြယ္ေ
စာင့္ေရွာက္ေရး
ဆုိင္ရာ 
အေထာက္အပ့ံမ
်ား 

လႊဲေျပာင္းေပးျခင္
း -  

လက္ရွိအခ်ိန္ထ ိ
ထိေရာက္ေသာ 
သတိၿပဳမွဳၿမွင့္တ
င္ေရး၊ 
သတ္မွတ္ေရး ၊ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား
ကုိ 
ဆန္းစစ္ၿခင္းမ်ား
ႏွင့္ 
မိသားစုမ်ားကုိရ
ည္ညႊန္းၿခင္း 
စသည္တ့ုိကုိ 
ေပါင္းစည္းထား
သည့္ 
လူမွဳေရးရာဝန္ေ
ဆာင္မုွမ်ား 
မရိွေသးပါ၊ 

အႏၱရာယ္ - 
အမ်ိဳးသားေက်ာ
င္းေလာက္ပံ့ေၾက
းေငြအစီအစဥ္အ
တြက္ 
ဦးတည္ထားေသ
ာသူမ်ားႏွင့္ဆက္
စပ္၍ 

ကေလးစစ္သားမ်ား 
ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရး။ 
 

C6: ကေလးမ်ား၊ 
ကေလးရိွေသာမိသားစုမ်ားအာ
း ဦးတည္သည့္ 
ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာကာကြ
ယ္မွဳမ်ားႏွင့္ 
လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရ
း 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအခ်င္းခ်င္
း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မွဳကုိ 
ပုိမိုအားၿဖည့္ရန္။ 

C7: 
ေဂဟာမ်ားတြင္ၿပဳစုေစာင့္ေရွာ
က္ၿခင္းမွ 
အၿခားမတူညီေသာနည္းလမ္း
မ်ားသုိ ့ကူးေၿပာင္းၿခင္း 
 

C8: 
ားနပ္ရိကၡာႏွင့္အာဟာရဆိုင္ရာ 
အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းကို 
ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ရန္၊  
ကနဦးကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွ
ာက္ေရးႏွင့္ 
ဖြံ့ၿဖိဳးေရးမူေဘာင္ႏွင့္ 
မိသားစုမ်ားအား ဦးတည္ေသာ 
အၿခားလူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွ

အစိုးရအသုံးစရိတ္၏ ၃.ဝ၉%  
ထပ္ေပါင္းကုန္က် လိမ့္မည္။ 

 
ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၅  
(C5) - ေက်ာင္းမ်ားရိွ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာကေလးမ်
ားအားလုံးအတြက္ 
အမ်ိဳးသားေက်ာင္းေထာက္ပ့ံ
ေၾကး အစီအစဥ္ကုိ 
တုိးခ်ဲ႕ရန္။ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ 
GDP ၏ ဝ.၁၅% ႏွင့္ 
အစိုးရအသုံးစရိတ္၏ ဝ.၄၆%  
ထပ္ေပါင္းကုန္က် လိမ့္မည္။ 

 
ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၆ 
(C6) -  ေက်ာင္းမ်ားရိွ 
ကေလးမ်ားအားလုံးအတြက္ 
အမ်ိဳးသားေက်ာင္းေထာက္ပ့ံ
ေၾကး အစီအစဥ္ကုိ 
တုိးခ်ဲ႕ရန္။ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ 
GDP ၏ ဝ.၄၃% ႏွင့္ 
အစိုးရအသုံးစရိတ္၏ ၁.၃၅%  
ထပ္ေပါင္းကုန္က် လိမ့္မည္။ 

 
ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၇ 
(C7) - ေက်ာင္းတုိင္းတြင္ 

အစိုးရ 
ေက်ာင္း 
ေထာက္ပံ႔ 
ေၾကးေငြမ်ား 
အစီအစဥ္ 

 ျပည္သူလူထုမွထည္႔ဝင္ျခင္းမဟုတ္သည္႔ 
အေျခအေနအရေငြေႀကးအေထာက္အပံ႔ 
ဦးတည္ေသာလူဦးေရ-
မိဘမ႔ဲမ်ား(သုိ႔)မိဘတစ္ဦးတည္းရွိ 
ေသာေက်ာင္းသားမ်ားကုိဦးစားေပး၍မူလ
တန္း၊အလယ္တန္း 
ႏွင္႔အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား 
ေငြေၾကး - အေထြေထြ အစုိးရ 
ဘတ္ဂ်ကႊ်္သမိူ ႀေညု မွေခ်းေငြ 
အေထာက္အပ့ံႏွင့္အတူ 

ပညာေရးဝန္ႀ
ကီးဌာန၊ 
ကမၻာ႔ဘဏ္မွ 
နည္းပညာ 
ႏွင္႔ေခ်းေငြ 
ေထာက္ပံ႔သ
ည္။ 

မူလတန္း၊အလ
ယ္တန္း၊အထက္
တန္းေက်ာင္းသ
ားမ်ား၏ ဝ.၁၃% 
သည္ 
အက်ံဳးဝင္သည္ 
(ေက်ာင္းသားစုစု
ေပါင္း၈၅၁၇၆၄၈ 
ဦး၊ 
ပညာေရးဝန္ႀကီး
ဌာန 
ဝက္ဘ္ဆုိက္ 
၊၂၀၁၄) 

လူမႈဖူလံု 
ေရးဆုိင္ရာမိ
သားစု 
အက်ိဳးခံစားခြ
င့္စီမံခ်က္ 

လူမႈဖူလံု ေရး 
ဥပေဒ၊ ၂၀၁၂ 

ထည္႕ဝင္ေႀကးျဖင္႔ေငြလႊဲေျပာင္း ေပးျခင္း 
ဦးတည္ေသာလူဦးေရ-
(၅)ဦး(သုိ႔)ပို၍မ်ားေသာအလုပ္သမား 
မ်ားရိွသည္႕အဖြ႕ဲတြင္လုပ္ကုိင္ေနရေသာ
အလုပ္သမားရိွသည္႕ 
ဝင္ေငြနည္းေသာမိသားစု၊ကေလးရိွသည္႕

 လူမႈဖူလံု 
ေရးအဖြ႕ဲ၊ 
အလုပ္သ 
မား၊အလုပ္ 
အကုိင္ႏွင္႔လူမႈဖူ
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စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

တရားဝင္မူေ
ဘာင္ 

ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္ 
လုပ္ငန္းေဆာ
င္ရြက္ေနသူမ်ာ

း 
အက်ံဳးဝင္မႈ 

မူ၀ါဒ 
လစ္ဟာခ်က္မ်ား 

အေကာင္အထ
ည္ 

ေဖာ္ေဆာင္မွဳမ်ား 
အၾကံၿပဳခ်က္မ်ား အနာဂါတ္ ၿဖစ္ႏုိင္ေခ် 

ဝင္ေငြနည္းေသာ(သတ္မွတ္ထားေသာအ
ဆင္႔ေအာက္ရွိ ဝင္ေငြ)မိသားစု 
ေငြေၾကး - 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွထည့္ဝင္ေသာေငြေၾကး 
(အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမား) 

လုံ 
ေရးဝန္ႀကီးဌာန။ 

အကန္႔အသတ္ 
ျဖင့္သာရိွသည္။ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္ 
အဆင့္မ်ား -  

အေျခခံပညာေရ
းသည္ 
အခမ့ဲျဖစ္ေသာ္ 
ျငားလည္း 
အျခားကုန္က်စ
ရိတ္ 
အေျမာက္အမ်ား
ရွိသည္။ 
ယင္းသည္ 
ကေလးလုပ္သား
ျဖစ္ေပၚေစျခင္းႏွ
င့္ 
ေက်ာင္းထြက္ျခ
င္းႏႈန္းကုိ 
ဆုိးရြားစြာ 
အက်ိဳးသက္ေရာ
က္ေစသည္။ 

 

အမွားမ်ားရိွတ
တ္သည္။ 

ာက္ေရး 
အစီအစဥ္မ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြ
က္ေရးႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရး။ 
 

C9: 
ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ား 
ေမြးၿပီးစမွစ၍ 
ရက္ေပါင္းတစ္ေထာင္အတြင္း 
အာဟာရခ်ိဳ့တဲ့မွဳမွကာကြယ္ရ
န္ အာဟာရဆိုင္ရာ 
လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရ
း 
အစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္။ 

 

အစားအစာမ်ားေကြၽးေမြးရန္။ 
၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင ္GDP ၏ 
ဝ.၅၅% ႏွင့္ 
အစိုးရအသုံးစရိတ္၏ ၁.၇၂%  
ထပ္ေပါင္းကုန္က် လိမ့္မည္။ 

 
ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၈ 
(C8) - အသက္ ဝ-
၁၈ႏွစ္အတြင္း 
မသန္စြမ္းကေလးမ်ားရိွသည့္ 
မိသားစုတုိင္းအား 
ကေလးတစ္ေယာက္လွ်င္ 
တစ္လ ၁၆၀ဝ၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ 
ျခြင္းခ်က္မရိွေငြေၾကးလႊဲေျပာ
င္းေပးၿခင္း။ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ 
GDP ၏ ဝ.ဝ၆% ႏွင့္ 
အစိုးရအသုံးစရိတ္၏ ဝ.၁၈%  
ထပ္ေပါင္းကုန္က် လိမ့္မည္။ 

 

ပညာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနေ
အာက္ရွိ 
အေျခခံ 
အေဆာက္အ
အုံ 

ေက်ာင္းအေရအတြက္စုစုေပါင္း- ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင ္၄၀၉၉၂ ေက်ာင္း -မူလတန္းေက်ာင္း 
(၃၅၅၂၀ ခု)၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၃၁၂၁ ခု) ႏွင္႔ အထက္တန္းေက်ာင္း (၂၃၅၁ ခု) 
ေက်ာင္းဆရာမ်ားအေရအတြက္စုစုေပါင္း- ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင ္၂၇၃၅၁၆ ဦး 
အရင္းအျမစ္- ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္ ၊၂၀၁၄။ 
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ေက်ာင္းသား ၂၉.၉၈ ဦးတုိင္း အတြက္ ဆရာ ၁ ဦး (ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန 
ဝက္ဘ္ဆုိက္ ၊၂၀၁၄) 
ေက်ာင္းတက္ေရာက္သည္႔ႏွႈန္း- မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ၈၈.၈%၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ 
၈၂.၁%၊ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၅၇.၁% (ADB, CESR၂၀၁၄) 

လူမႈ ဝန္ထမ္း၊ 
ကယ္ဆယ္ 
ေရးႏွင့္ျပန္လ
ည္ေနရာခ်ထာ
းေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနေ
အာက္ရွိ 
တြဘဲက္ 
အေျခခံ 
အေဆာက္အ
အုံ   

၂၀ဝ၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ထားေသာအေဆာက္  
အအုံ-ေယာက်ာ္းေလးမ်ားအတြက္ သင္တန္းေက်ာင္း-ေယာက်ာ္းေလး ၁၀၄၉ ဦးႏွင္႔ ေက်ာင္း ၇ ခု 
မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ သင္တန္းေက်ာင္း- မိန္းကေလး ၃၆၆ ဦးႏွင္႔ ေက်ာင္း ၂ ခု 
အရင္းအျမစ္- အလုပ္သမား၊အလုပ္အကုိင္ႏွင္႔လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ လူသားအရင္းအျမစ္ 
ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ၫႊန္းဆုိခ်က္မ်ား ဆုိင္ရာ လက္စြစဲာအုပ္ (၂၀၁၀)။ 
 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင ္မူလတန္း၊အလယ္တန္း ေက်ာင္းသားအရြယ္ရွိ ကေလးမ်ား၏ ဝ.ဝ၁၅ 
%သည္သင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားကုိတက္ ေရာက္သည္(UNDESA ၏ လူဦးေရခန္႔မွန္း ေျခမ်ား ၊၂၀၁၄ 
ကုိအေျခခံသည္) 
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စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

တရားဝင္မူေဘာ
င္ 

ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္ 
လုပ္ငန္းေ

ဆာင္ရြက္ေ
နသူမ်ား 

အက်ံဳးဝင္
မႈ 

မူ၀ါဒ လစ္ဟာခ်က္မ်ား 

အေကာင္အ
ထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္မွဳ
မ်ား 

အၾကံၿပဳခ်က္မ်ား အနာဂါတ္ ၿဖစ္ႏုိင္ေခ် 

အစုိးရ၀န္
ထမ္းမ်ား - 
နာမက်န္းႏွ
င့္ 
လုပ္ငန္းခြင္ 
ထိခိုက္မႈ 
ပင္စင္၊ 
က်န္ရစ္သူ 
ပင္စင္၊ 
နစ္နာမႈ 
ဆုိင္ရာပင္စ
င္၊ ႏွင့္ 
သက္ျပည့္ 
ပင္စင္ 

ျပည္ေထာင္စု 
ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ေတာ္၏ဖြဲ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပ 
ေဒ -၂၀၀၈၊ ပုဒ္မ 
၂၆-ခ ။ 
ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း 
ဥပေဒ ႏွင့္ 
နည္းဥပေဒ 
(အခန္း- ၁၈၊ 
အပိုဒ္ ၇) 
၀န္ထမ္း ဥပေဒ-
၂၀၁၃ အခန္း 
(၁၂) အပုိဒ္ ၇။ 
ႏိုင္ငံေရးပင္စင္ဥ
ပေဒ။ 
ႏိုင္ငံေရးပင္စင္ဥ
ပေဒကုိ 
ျပင္ဆင္သည့္ 
ဥပေဒ ၀၉/၉၄၊ 
၀၇/၀၀ ႏွင့္ 
၀၂/၀၁။ 

ျပည္သူလူထုမွထည္႔၀င္ျ
ခင္းမဟုတ္သည့္ 
ေငြေႀကးအေထာက္အပ႔႔ံ  
ဦးတည္ေသာလူဦးေရ - 
အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ 
စစ္မႈထမ္းမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရး၀န္ထမ္းမ်ား 
ေငြေၾကး : 
အစိုးရ၏ေငြမွေပး 

ပင္စင္ဦးစီး
းဌာန၊ 
ဘ႑ာေရး 
၀န္ႀကီးဌာန 

(အသက္ 
၁၅ မွ ၅၉ 
ထိ) 
အလုပ္ 
လုပ္သည့္
အရြယ္၏  
2.65% 
သည္၊ 
အစီအမံ 
ေအာက္၌
ရွိသည္။ (  
UN DESA 
လူဦးေရ 
ဆုိင္ရာစီမံ
ကိန္းမ်ား - 
၂၀၁၄) 

ဦးတည္ေသာ အုပ္စုမ်ား - 
 လက္ရွိအစီအမံအမ်ားစုမွာ 
ပုံစံတက်ရိွေသာ 
အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ပုဂၢလိက႑ 
အလုပ္သမားမ်ား 
အတြက္သာၿဖစ္သည္။ 
အက်ိဳးခံစားခြင္႔ အဆင့္ -
အစီအမံအမ်ားစုတြင္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား၏ 
၀င္ေငြလံုၿခဳံေရးအား ေရရွည္တြင္ 
ၿခိမ္းေၿခာက္ႏုိင္သည့္ 
လုပ္ခလစာမ်ားေၿပာင္းလဲၿခင္း၊ 
ေငြေၾကးေဖာင္းပြၿခင္းႏွင့္ 
အၿခားစီးပြားေရးဆိုင္ရာအေၾကာင္းမ
်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္အဆင့္ ကုိ 
ပုံမွန္မြမ္းမံရန္ 
ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ၿပထားၿခင္းမရိွပါ။ 
ထ့ိုအၿပင္ အနိမ့္ဆံုး 
အက်ိဳးခံစားခြင့္အဆင့္ကို 
အာမခံမထားပါ။ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို 
လုပ္ခလစာရာခိုင္ႏုွန္းအေပၚတြင္ 
အေၿခခံတြက္ခ်က္ၿပီး၊  

အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ေဆ
ာင္ရြက္မႈ -
အသက္အရြ
ယ္အိုမင္းၿခင္း၊ 
မသန္စြမ္းၿဖစ္ၿ
ခင္း၊ 
က်န္ရစ္သူ၊ 
အလုပ္မရရိွၿခ
င္းႏွင့္ 
အိမ္ရာဆိုင္ရ
ာ 
လူမွဳဖူလံုေရး
အစီအမံ 
အခ်ိဳ့မွာ 
အေကာင္အ
ထည္မေဖာ္ရ
ေသးပါ။ 
အက်ိဳးသက္ေ
ရာက္ေစၿခင္း 
-
ပုံစံတက်ရိွေ
သာ 
ကုမၸဏီမ်ားအ

A1: အၿခားေသာစီမံကိန္းမ်ားမွ 
ခ်န္လွပ္ထားၿခင္းခံရေသာ 
ေက်းလက္ေဒသရိွ 
အလုပ္သမားမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားၿဖစ္ေသာ 
အလုပ္အကိုင္ေလ်ာ့နည္းရရိွၿခင္း၊ 
ရာသီအလိုက္အလုပ္အက္ုိင္မရိွၿခင္
း၊ ေခ်းေငြ၊ 
အမေတာ္ေၾကးေငြမ်ားမရရိွၿခင္း 
စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို 
ေၿဖရွင္းေပးရမည္။ 
 
A2: ၿပန့္က်ဲေနေသာ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမွဳဆိုင္ရာ
ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ 
သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ 
ေရ့ွေနာက္ညီညြတ္ေသာ 
မူေဘာင္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ေရး။ 
လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားအ
ား တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ 
ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားေပးအပ္ၿခင္းႏွင့္ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလံုးအတြက္ 
အခမ့ဲလုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာသင္တန္း
မ်ား တိုးခ့်ဲဖြင့္လွစ္ေပးရန္။ 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၁ 
(A1) - အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၆၄ 
ႏွစ္ အတြင္းရိွ 
ေက်းလက္ေဒသတြင္ 
ေနထုိင္သူမ်ားအားလုံး 
အတြက္ တစ္ရက္ လွ်င္ ၃၀၀၀ 
က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ 
အတြက္ 
အမ်ားၿပည္သူအလုပ္အကုိင္ရ
ရွိေရး အစီအစဥ္။ ၂၀၂၄ 

ခုႏွစ္တြင ္GDP ၏ ၁.၁၈% ႏွင့္ 
အစိုးရအသုံးစရိတ္၏ ၃.၇၀%  
ထပ္ေပါင္းကုန္က် လိမ့္မည္။ 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၂ 
(A2) - အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၆၄ 
ႏွစ္ အတြင္းရိွ 
ေက်းလက္ေဒသတြင္ 
ေနထုိင္သူမ်ားအားလုံး 
အတြက္ တစ္ရက္ လွ်င္ ၃၀၀၀ 
က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ 
အတြက္ 
အမ်ားၿပည္သူအလုပ္အကုိင္ရ

အစုိးရ 
၀န္ထမ္းမ်ား 

မသန္စြမ္းသူ၊ေရာ
ဂါခံစားေနရသူစ

စုေပါင္းထည့္၀င္ေငြမွေပ
းျခင္းမဟုတ္သည့္ 

ကာကြယ္ေ
ရး၀န္ 
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စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

တရားဝင္မူေဘာ
င္ 

ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္ 
လုပ္ငန္းေ

ဆာင္ရြက္ေ
နသူမ်ား 

အက်ံဳးဝင္
မႈ 

မူ၀ါဒ လစ္ဟာခ်က္မ်ား 

အေကာင္အ
ထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္မွဳ
မ်ား 

အၾကံၿပဳခ်က္မ်ား အနာဂါတ္ ၿဖစ္ႏုိင္ေခ် 

- 
ေဆး၀ါးေစ
ာင့္ေရွာက္မႈ
၊ 
နာမက်န္းႏွ
င့္ 
က်န္ရစ္သူ 
ပင္စင္၊ ႏွင့္ 
သက္ျပည့္ 
ပင္စင္ 
 

စ္သည္အတြက္ေ
ထာက္ပံ့ေရးအ
က္ဥပေဒ-၂၀၁၂ 

ေငြေၾကးအကူအညီ  

ရည္ရြယ္သည့္အုပ္စု: 
မသန္မစြမ္းျဖစ္သြားသူ
စစ္သည္မ်ား၊ 
က်ဆုံးစစ္သည္၏က်န္
ရစ္သူမိသားစု။ 
ေငြေၾကး - အေထြေထြ 
အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္ 

ႀကီးဌာန အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာကို 
သတ္မွတ္ထားၿခင္းမရိွသည့္အတြက္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားသည္ 
အလြန္နည္းပါးေနမည္။ 
ဦးတည္ေသာ အုပ္စုမ်ား - 
လက္ရွိအစီအမံအမ်ားစုမွာ 
ပုံစံတက်ရိွေသာ 
အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ပုဂၢလိက႑ 
အလုပ္သမားမ်ား 
အတြက္သာၿဖစ္သည္။  
ဥပေဒအသစ္အရ 
ပုံစံတက်မဟုတ္ေသာစီးပြားေရးတြင္
လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားသည္ 
လူမွဳဖူလံုေရးစီမံခ်က္မ်ားတြင္မိမိတ့ို
ဆႏၵအေလ်ာက္ပါ၀င္ႏုိင္သည္။(ေၿပ
ာင္းေ့ရႊလြယ္ၿခင္းဆုိင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ား)ပုံစံတက်ႏွင့္ 
ပုံစံတက်မရိွေသာ က႑ႏွစ္ခုၾကား 
သ့ုိမဟုတ္ အမ်ားၿပည္သူႏွင့္ 
ပုဂၢလိကက႑ႏွစ္ခုၾကား 
ေၿပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား 
အတြက္ 
လက္ရွိအခ်ိန္အထိသတ္မွတ္မူေဘာ
င္မ်ားမရိွေသးပါ။ 
ႏိုင္ငံရပ္ၿခားအလုပ္အကိုင္မ်ား ( 
တရား၀င္ေ့ရႊေၿပာင္းလုပ္သားမ်ား ) 
အတြက္အက်ိဳးခံစားခြင့္ေၿပာင္းေ့ရႊမွဳ

ားလံုးသည္ 
လူမႈဖူလံုေရး 
အစီအစဥ္မ်ား
အတြက္ 
မွတ္ပံုတင္ထ
ားၿခင္းမရွိပါ။ 
မွတ္ပံုတင္ထ
ားသည့္ 
ကုမၸဏီမ်ား
ကလည္း 
၎တ့ို၏ 
အလုပ္သမား
အေရအတြက္
ကို ေလ်ာ့၍ 
မွတ္ပံုတင္ေ
လ့ရွိၾကသည္။ 
အလုပ္သမား
မ်ားေလ်ာ္ေၾ
ကးအက္ဥပေ
ဒအရ 
ရပိုင္ခြင့္ရွိသ
ည့္ 
နစ္နာေၾကးမ်
ားႏွင့္ပတ္သ
တ္၍ 
အလုပ္သမား
မ်ားအေနၿဖင့္ 

 

A3: ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအား 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳတုိးခ့်ဲၿခင္း 
ဆုိင္ရာ  မီးဖြားခြင့္ဆိုင္ရာ 
ဥပေဒၿပ႒ာန္းၿခင္း၊ 
ဥပေဒသက္ေရာက္ေစၿခင္းႏွင့္ 
ပုံစံတက်မရိွေသာက႑မွ 
အလုပ္သမားမ်ား၏ 
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ၿခင္းဆုိင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား (အားလံုးအတြက္ 
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေထာက္ပ့ံေၾကး 
စသၿဖင့္)  ၿဖည့္ဆည္းေပးရန္။ 
 

A4: ၂၀၁၂ 
လူမွဳဖူလံုေရးဥပေဒအရ 
လႊမ္းၿခဳံထားေသာ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္သာမက 
အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္းရိွသူအုပ္စုရိွ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလံုး အတြက္ 
လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမ်ာ
းကို တိုးခ့်ဲေပးရန္။ 
လက္ရွိေရးဆြလဲ်က္ရွိေသာ 
မသန္စြမ္းၿခင္းဆိုင္ရာ 
အမ်ိဳးသားမူေဘာင္တြင္ 
မသန္စြမ္းသူမ်ား 
အားလံုးအၾကဳံး၀င္သည့္ 

ရွိေရး အစီအစဥ္။ ၂၀၂၄ 

ခုႏွစ္တြင ္GDP ၏ ဝ.၇၁% ႏွင့္ 
အစိုးရအသုံးစရိတ္၏ ၂.၂၂%  
ထပ္ေပါင္းကုန္က် လိမ့္မည္။ 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၃ 
(A3) - အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၆၄ 
ႏွစ္ အတြင္းရိွ 
ေၿခာက္ေသြ့ေသာေဒသတြင္ 
ေနထုိင္သူမ်ားအားလုံး 
အတြက္ တစ္ရက္ လွ်င္ ၃၀၀၀ 
က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ရက္ေပါင္း ၆၀ 
အတြက္ 
အမ်ားၿပည္သူအလုပ္အကုိင္ရ
ရွိေရး အစီအစဥ္။ ၂၀၂၄ 
ခုႏွစ္တြင ္GDP ၏ ဝ.၃၃% ႏွင့္ 
အစိုးရအသုံးစရိတ္၏ ၁.ဝ၅%  
ထပ္ေပါင္းကုန္က် လိမ့္မည္။ 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၄ 
(A4) - အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၆၄ 
ႏွစ္ အတြင္းရိွ 
ေက်းလက္ေဒသတြင္ 
ေနထုိင္သူမ်ားအားလုံး 
အတြက္ တစ္ရက္ လွ်င္ ၃၀၀၀ 
က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ 
အတြက္ 

ျပည္သူပိုင္
ႏွင့္ပုဂၢလိက
ပိုင္ပံုမွန္က
႑ 
လုပ္ငန္းရွိ
အလုပ္သမ
ားမ်ား - 
ေဆး၀ါးေစ
ာင့္ေရွာက္မႈ
၊ ဖ်ားနာမႈ၊ 
ကုိယ္၀န္ရိွျ
ခင္း၊ 
ဖခင္ဘ၀ျဖ
စ္ျခင္း၊ 
လုပ္ငန္းခြင္
ထိခိုက္မႈ၊ 

လူမႈဖူလံုေရးအ
က္ဥပေဒ -
၁၉၅၄။ 
လူမွႈဖူလုံေရးဥပေ
ဒ-၂၀၁၂ 

ေငြသား 
အကူအညီေပးျခင္း  
ရည္ရြယ္သည့္အုပ္စု:(၅
) ေယာက္ႏွင့္ 
အထက္အလုပ္သမားရိွ
သည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ား။ 
ေငြေၾကး - 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွထည့္ဝင္
ေသာေငြေၾကး 
(အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္
သမား) 
လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈအ
တြက္ - အလုပ္ရွင္မွ 
အလုံးစံုေပးအပ္ၿခင္း 

လူမႈဖူလံုေ
ရးအဖြဲ႔ 
(SSB) 
အလုပ္သမ
ား၊အလုပ္
အကုိင္ႏွင့္ 
လူမႈဖူလံုေ
ရး၀န္ႀကီး။ 

အလုပ္လု
ပ္ႏုိင္သည့္
ဦးေရ(၁၅ 
မွ ၅၉ ႏွစ္) 
၏ ၂% 
သည္ SSB 
အစီအမံ 
ႏွင့္ကာမိ
သည္။ 
(UN 
DESA,  
၂၀၁၄) 
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စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

တရားဝင္မူေဘာ
င္ 

ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္ 
လုပ္ငန္းေ

ဆာင္ရြက္ေ
နသူမ်ား 

အက်ံဳးဝင္
မႈ 

မူ၀ါဒ လစ္ဟာခ်က္မ်ား 

အေကာင္အ
ထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္မွဳ
မ်ား 

အၾကံၿပဳခ်က္မ်ား အနာဂါတ္ ၿဖစ္ႏုိင္ေခ် 

ႏွင့္နာေရးစ
ရိတ္ 

မ်ားကို 
ဥပေဒအတြင္းေဖာ္ၿပမထားပါ။ 
အက်ိဳးခံစားခြင္႔ အဆင့္ -
ဥပေဒသစ္အရ 
လူမႈဖူလံုေရးအစီအမံမ်ားတြင္ 
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
အလုပ္ရွင္မ်ားသည္  
ထည့္ဝင္ေၾကးမ်ားကို အခ်ိန္မေရြး၊ 
တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း 
ျပန္လည္ထုတ္ယူႏုိင္ၿခင္းေၾကာင့္ 
အသက္အရြယ္အုိမင္းလွ်င္၊ 
မသန္စြမ္းျဖစ္လွ်င္၊ 
အလုပ္လက္မဲ့ၿဖစ္ခဲ့လွ်င္ 
ဝင္ေငြလုံျခံဳမႈ အတြက္ 
အာမခံခ်က္မရိွပါ။ 
ေငြေၾကး စီမံခန့္ခြမွဲဳ -  
လူမႈဖူလံုေရးအစီအမံမ်ားအတြက္ 
ဥပေဒမွခ်မွတ္ထားေသာ 
ေငြေၾကးစီမံခန့္ခြမွဲဳဆုိင္ရာလမ္းညႊန္
ခ်က္မ်ား (ပံုမွန္ 
ပကတိတန္ဖုိးၿဖတ္ၿခင္း၊ 
ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏံွမွဳမူ၀ါဒမ်ားဆိုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ား) သည္ 
စနစ္၏ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွဳကို 
အာမခံခ်က္မေပးႏိုင္ပါ။ 

သတိၿပဳမွဳန
ည္းပါးေနေသ
းသည္။ 
ထ့ိုေၾကာင့္္ 
အလုပ္သမား
မ်ားအေပၚ 
အက်ိဳးသက္ေ
ရာက္ရန္ 
ခက္ခဲေနဆဲၿဖ
စ္သည္။ 
အသိပညာေပ
းျခင္း - 
အလုပ္သမား
ခံစားခြင့္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ 
အသိပညာေ
ပးမႈ 
နိမ့္က်သည္။ 
အက်ိဳးခံစားခြ
င့္ 

ေပးအပ္ျခင္း - 
ခံစားခြင့္အခ်ိဳ႕
မွာ 
ေနၿပည္ေတာ္
ရွိ 
ဗဟိုစီမံခန္႔ခြေဲ
ရးဦးစီးဌာနမွ 

ေထာက္ပ့ံေၾကးရရိွပိုင္ခြင့္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းေရးဆြသဲင့္သည္။ 
 

A5: ဖြံ့ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ 
အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြအဲစည္းမ်ာ
းမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ 
အမ်ားၿပည္သူဆိုင္ရာအလုပ္အကို
င္ရရိွေရး 
အစီအမံမ်ားဆိုင္ရာမူေဘာင္တစ္ခု
ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ 
ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ေ၀းလံေဒ
သမ်ား 
 

A6: အလုပ္အကိုင္မရရိွမွဳ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ 
ပုံစံတက်ႏွင့္ပုံစံတက်မရိွေသာ 
စီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ 
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေနသူမ်ားအ
တြက္ 
အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး၀န္ေဆာင္မွဳ
မ်ား တိုးခ့်ဲရန္။ 
 

A7: 
အလုပ္သမားမ်ားေလ်ာ္ေၾကးအက္
ဥပေဒ တြင္ေဖာ္ၿပထားေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္ထိခုိက္မွဳမ်ားအတြက္ 

အမ်ားၿပည္သူအလုပ္အကုိင္ရ
ရွိေရး အစီအစဥ္ ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ 
နည္းပညာႏွင့္ 
သက္ေမြးမႈပညာ (TVET) ၅ 
ရက္သင္တန္းေပးရန္ 
အစီအစဥ္။ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ 
GDP ၏ ၁.ဝ၆% ႏွင့္ 
အစိုးရအသုံးစရိတ္၏ ၃.၃၂%  
ထပ္ေပါင္းကုန္က် လိမ့္မည္။ 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၅ 
(A5) - အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၆၄ 
ႏွစ္ အတြင္းရိွ 
ေက်းလက္ေဒသတြင္ 
ေနထုိင္သူမ်ားအားလုံး 
အတြက္ တစ္ရက္ လွ်င္ ၃၀၀၀ 
က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ရက္ေပါင္း ၄၀ 
အတြက္ 
အမ်ားၿပည္သူအလုပ္အကုိင္ရ
ရွိေရး အစီအစဥ္။ ၂၀၂၄ 
ခုႏွစ္တြင ္GDP ၏ ဝ.၄၇% ႏွင့္ 
အစိုးရအသုံးစရိတ္၏ ၁.၄၈%  
ထပ္ေပါင္းကုန္က် လိမ့္မည္။  

ၿဖစ္ႏုိင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၆ 
(A6) - အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၆၄ 
ႏွစ္ အတြင္းရိွ 

ပံုမွန္မဟုတ္
ေသာစီးပြား
ေရး 
က႑ရိွ 
အလုပ္သမ
ားမ်ား - 
လုပ္ငန္းခြင္ 
ထိခိုက္မႈဆုိ
င္ရာ 
အက်ိဳးခံစား
ခြင့္ 

အလုပ္သမား 
ေလ်ာ္ေၾကး 
အက္ဥပေဒ-
၁၉၂၃ ႏွင့္ 
နည္းဥပေဒမ်ား-
၁၉၂၄။  
အလုပ္သမား 
ေလ်ာ္ေၾကး 
အက္ဥပေဒ- 
၂၀၀၅  
ကုိျပင္ဆင္ျခင္း။ 

အလုပ္မွရသည့္ေရာဂါ 
သုိ႔မဟုတ္ 
အနာတရေၾကာင့္ 
မသန္မစြမ္း သ့ုိမဟုတ္ 
ေသဆုံး 
သူအလုပ္သမားမ်ားကုိ
ေပးသည့္ 
နစ္နာေၾကးေငြ။  
ဦးတည္ေသာလူဦးေရ - 
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မွအပ 
လခစားအလုပ္သမားမ်
ား  (SSB  
တြင္အက်ံဳးမ၀င္ေသာ 
ကုမၸဏီမ်ား) 
ေငြေၾကး - အလုပ္ရွင္မွ 
အားလုံးေပးေသာေငြေၾ
ကး 
(အလုပ္ရွင္မွအလုံးစံုေပ
းအပ္ၿခင္း) 

အလုပ္ရွင္
မ်ား   
အလုပ္သမ
ား၊ 
အလုပ္အ
ကုိင္ႏွင့္ 
လူမႈဖူလံုေ
ရး၀န္ႀကီးဌ
ာန။ 

 

ပံုမွန္မဟုတ္
ေသာစီးပြား
ေရး 
က႑ရိွ 
အလုပ္သမ
ားမ်ား - 

 အနာႀကီးေရာဂါ   
သည္မ်ား၏လူမႈဘ၀ဖူ
လုံေရး 
OD;wnfaomvlOD;a& - 

အနာႀကီးေရာဂါသည္မ်
ား 

လူမႈ၀န္ထ
မ္း၊ 
ကယ္ဆယ္
ေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ေ
နရာခ်ထား
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စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

တရားဝင္မူေဘာ
င္ 

ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္ 
လုပ္ငန္းေ

ဆာင္ရြက္ေ
နသူမ်ား 

အက်ံဳးဝင္
မႈ 

မူ၀ါဒ လစ္ဟာခ်က္မ်ား 

အေကာင္အ
ထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္မွဳ
မ်ား 

အၾကံၿပဳခ်က္မ်ား အနာဂါတ္ ၿဖစ္ႏုိင္ေခ် 

သက္သာေ
ခာင္ခ်ိေရး 

ေငြေၾကး - အေထြေထြ 
အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္  

အက်ံဳးဝင္ျခင္း - 
ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ 2013-
2014 တြင္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရိွသူေ
ပါင္း 76 ဦး   

ေရး 
၀န္ႀကီးဌာန 

တရား၀င္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မူေဘာငလႏွင့္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ - 
လက္ရွိတြင ္
အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာအသက္အရြယ္
ရွိသူအုပ္စုအတြက္ 
လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္
ရာတရား၀င္မူေဘာင္မွာ 
အကန့္အသတ္ရွိသည္။  
ပုံစံတက်ရိွေသာ အမ်ားၿပည္သူႏွင့္ 
ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီမ်ားမွ 
အလုပ္သမားမ်ား နာမက်န္းၿဖစ္ၿခင္း၊ 
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ၿခင္း၊ 
ေသဆံုးၿခင္းႏွင္ ့
အလုပ္တြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွမွဳမ်ား
အား ၂၀၁၂၊ လူမွဳဖူလံုေရးဥပေဒမွ 
အကာအကြယ္ေပးထားပါသည္။ 
အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား 
အလုပ္မွရပ္စဲခံရၿခင္း၊ 
အလုပ္တြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရၿခင္း၊ 
ေသဆံုးၿခင္းႏွင္ ့
အသက္အရြယ္အိုမင္းၿခင္းမ်ားအတြ
က္ ၂၀၁၃ ႏုိင္ငံံ့၀န္ထမ္းဥပေဒ၊ 
၁၉၉၄၊၂၀၀၀၊၂၀၀၁ 
ႏုိင္ငံေရးပင္စင္ဥပေဒႏွင့္ 
ၿပင္ဆင္ခ်က္မ်ား၊ ၂၀၁၂ 
မသန္စြမ္းၿဖစ္ၿခင္းႏွင့္ 
က်ဆံုးသြားေသာစစ္သည္မ်ား၏ 

တိုက္ရုိက္စီမံ
ေသာေၾကာင့္၊ 
ခံစားခြင့္မ်ားရ
ရွိရန္ေႏွာင့္ေႏွ
းၾကန့္ၾကာႏိုင္
သည္။ 
ထိေရာက္ေသ
ာ 
လႊမ္းၿခံဳမွဳ 
ထိေရာက္ေ
သာလႊမ္းၿခဳံမွဳ
မွာ 
အလုပ္လုပ္ႏုိ
င္ေသာအသ
က္အရြယ္ဦးေ
ရ 
ရာခိုင္ႏွဳန္းအ
ရ 
နည္းပါးလ်က္
ရွိသည္။ 

နစ္နာေၾကးအဆင့္မွာ 
အလြန္နည္းပါးသၿဖင့္ 
ၿပန္လည္သံုးသပ္သင့္သည္။ 
 

A8: ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
ပံုစံတက်ရိွေသာ 
ပုဂၢလိကက႑အလုပ္သမားမ်ားအ
တြက္ 
လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အစီအမံအခ်ိဳ႕ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 
 

A9: အလုပ္သမားမ်ား၏ 
လူမွဳဖူလုံေရးအစီအမံမ်ားအေပၚ 
ရပုိင္ခြင့္ ကုိ 
ပိုမုိသတိၿပဳမိလာေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 
 

A10: ပုံစံတက်မရိွေစသာ 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
ဆႏၵအေလ်ာက္ထည့္၀င္ႏိုင္ေသာ 
လူမွဳဖူလုံေရးအစီအမံမ်ား 
အေၾကာင္း သတိၿပဳမွဳ 
ၿမွင့္တင္ေပးရန္။ ဤအစီအမံအား 
ထိေရာက္မွဳရွိေစရန္ လြယ္ကူစြာ 
မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ေသာ 
စနစ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
ႏွင့္ အလုပ္သမားႏွင့္ 
အလုပ္ရွင္တုိ ့မွထည့္၀င္ရေသာ 

ေၿခာက္ေသြ့ေသာေဒသတြင္ 
ေနထုိင္သူမ်ား အားလုံး 
အတြက္ တစ္ရက္ လွ်င္ ၃၀၀၀ 
က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ရက္ေပါင္း ၄၀ 
အတြက္ 
အမ်ားၿပည္သူအလုပ္အကုိင္ရ
ရွိေရး အစီအစဥ္။ ၂၀၂၄၂၂ 

ခုႏွစ္တြင ္GDP ၏ ဝ.၂၃ % 
ႏွင့္ အစိုးရအသုံးစရိတ္၏ 
ဝ.၇၄%  ထပ္ေပါင္းကုန္က် 
လိမ့္မည္ 

၂ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၇ 
(A7) - 
ပံုစံတက်မရိွေသာစီးပြားေရးတြ
င္ လုပ္က္ုိင္ေနေသာ 
ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား
အား တစ္ရက္လွ်င္ ၁၀၀၀ 
က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္၊ ၃ လ 
ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးရန္။ ၂၀၂၄ 
ခုႏွစ္တြင ္GDP  ဝ.ဝ၈% ႏွင့္ 
အစိုးရအသုံးစရိတ္၏ ဝ.၂၄%  
ထပ္ေပါင္းကုန္က် လိမ့္မည္။ 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၈ 
(A8) - 
ပံုစံတက်မရိွေသာစီးပြားေရး 
တြင ္လုပ္က္ုိင္ေနေသာ 

မသန္စြမ္း
သူမ်ားအ 
တြက္ 
အခမ့ဲ 
သင္တန္း 
မ်ား 
 

 စုေပါင္းထည့္၀င္ေငြျဖင့္
ေပးျခင္းမဟုတ္သည့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ 
ဦးတည္ေသာလူဦးေရ - 
အၾကားအာရုံခ်ိဳ႕တဲ့ေသ
ာသူမ်ား 
ေငြေၾကး - အေထြေထြ 
အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္  
အက်ံဳးဝင္ျခင္း 2009- 
2010 ခုႏွစ္တြင္ 
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူေပါ
င္း 141 ဦး 

လူမႈ၀န္ထ
မ္း၊ 
ကယ္ဆယ္
ေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ေ
နရာခ်ထား
ေရး 
၀န္ႀကီးဌာန 

 

ဆင္းရဲမႈေ
လ်ာ့ခ်ေရး
အတြက္ 
ေက်းလက္ 
လုပ္ငန္းဖန္
တီးေပးေရး
လုပ္ငန္းမူေ
ဘာင္ 

ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳး
တုိးတက္ 
္ေရး နည္းွဗ်ဴဟာ 
ဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းမူေဘာင္ 
- ၂၀၁၄ 

ကြျဲပားသည့္နည္းလမ္း
အမ်ိဳးမ်ုိဳး - 
အေျခအေနေပၚမူတည္
၍ေပးသည့္ 
ေငြေၾကးအကူအညီ၊ 
အစားအသာက္အတြက္ 
အခါရာသီအလိုက္ေပး
သည့္အလုပ္ (သုိ႔) 
လုပ္ခ။လတ္တေလာ၌ေ

ငါးလုပ္ငန္း၊ 
ေမြးျမဴေရး
ႏွင့္ 
ေက်းလက္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတ
က္ေရး 
၀န္ႀကီးဌာန
. 
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စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

တရားဝင္မူေဘာ
င္ 

ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္ 
လုပ္ငန္းေ

ဆာင္ရြက္ေ
နသူမ်ား 

အက်ံဳးဝင္
မႈ 

မူ၀ါဒ လစ္ဟာခ်က္မ်ား 

အေကာင္အ
ထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္မွဳ
မ်ား 

အၾကံၿပဳခ်က္မ်ား အနာဂါတ္ ၿဖစ္ႏုိင္ေခ် 

က်းလက္ဖြံ႔ေရးဌာနသ
ည္ေက်းလက္ရန္ပုံေငြ
လည္ပတ္ေရး 
လုပ္ငန္းကုိအေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ေနသည္။အျ
ခားအစီအစဥ္မ်ားကုိအ
ေကာင္အထည္မ 
ေဖာ္ရေသးေပ။ 

မိသားစုမ်ားအားကုူညီေထာက္ပံ့ေရး
အက္ဥပေဒမ်ားတြင္ 
အကာအကြယ္ေပးထားပါသည္။ 
ပုံစံတက်မရိွေသာစီးပြားေရးက႑ရိွ 
လုပ္ကိုင္ေနေသာအလုပ္သမားမ်ား
အား 
တရား၀င္အကာအကြယ္ေပးရန္ 
လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား / 
လုပ္ငန္းခြင္ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမွဳ 
မ်ားေၾကာင့္ 
အလုပ္သမားမ်ားမသန္စြမ္းၿဖစ္ၿခင္း 
သ့ိုမဟုတ္ ေသဆံုးၿခင္းမ်ားအတြက္ 
အလုပ္သမားမ်ားေလ်ာ္ေၾကးအက္ဥ
ပေဒတစ္ခုသာရိွသည္။ 
ထည့္၀င္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္မလိုေ
သာ 
လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီ
အစဥ္မ်ား အနည္းအက်ဥ္းရွိၿပီး 
လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာအစီအစ
ဥ္မ်ားမွာ ဥပေဒအတြင္း 
ထည့္သြင္းေဖာ္ၿပထားၿခင္းမရိွပါ။ 
အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္
မ်ား အၿပန္အလွန္ သဟဇာတရိွရန္ 
သံုးသပ္မွဳမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္
ေနသည္။ 
အထူးထိခုိက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ား ( 
HIV/AIDS ေ၀ဒနာရွင္မ်ား၊ 

ထည့္၀င္ေၾကးမေပးႏုိင္သူမ်ားအ
တြက္ 
ေငြေၾကးအရမည္သုိ ့ေဆာင္ရြက္ရ
မည္ကုိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္။ 
 

A11: အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား ကုိ 
ၿပန္လည္သုံးသပ္ရန္ ႏွင့္ 
ေရ့ွေနာက္ညီညႊတ္ေသာ 
တရား၀င္မူေဘာင္ၿဖစ္ေစရန္ 
(အခ်ိဳ ့ဥပေဒမ်ားမွာ 
ေခတ္ႏွင့္မေလ်ာ္ညီကာ၊ အခ်ိဳ ့မွာ 
ထပ္ေနသည္)။ 
အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာ ႏွင့္ 
ခြၿဲခားဆက္ဆံမွဳပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရ
ာ ဥပေဒမ်ား ၿပ႒ာန္းရန္ 
(အထူးသၿဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ 
HIV/AIDS ေ၀ဒနာရွင္မ်ား၊ 
ေဒသတြင္းေရႊ့ေၿပာင္းလုပ္ကိုင္သူမ်
ား)။ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကုိ 
ေရ့ွေနာက္ညီညႊတ္မွဳအတြက္ 
ၿပင္ဆင္ေရးအတြက္ 
ၿပန္လည္သုံးသပ္ရန္လုိအပ္သည္။ 
‘အလုပ္ရွင္’ ဟူေသာ 
စကားလုံးအား 
အဓိပါယ္ဖြင့္ဆုိရန္လိုအပ္ၿပီး 
မည္သည့္ဥပေဒက မည္သူ ့ကုိ 
အကာအကြယ္ေပးထားသည္ ကုိ 
ေသခ်ာေစရန္ ဆီေလ်ာ္ေသာ 

ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား
အား တစ္ရက္လွ်င္ ၂၀၀၀ 
က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္၊ ၃ လ 
ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးရန္။ ၂၂၂၂ 
၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင ္GDP ၏ 
ဝ.၁၅% ႏွင့္ 
အစိုးရအသုံးစရိတ္၏ ဝ.၄၈%  
ထပ္ေပါင္းကုန္က် လိမ့္မည္။ 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၉ 
(A9) - အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၆၄ 
ႏွစ္အတြင္းရွိ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလုံးအတြ
က္ တစ္လလွ်င္ ၄၀၀၀၀ က်ပ္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္။ ၂၀၂၄ 
ခုႏွစ္တြင ္GDP ၏ ၁.ဝ၆% ႏွင့္ 
အစိုးရအသုံးစရိတ္၏ ၃.၃၂%  
ထပ္ေပါင္းကုန္က် လိမ့္မည္။ 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၁၀ 
(A10) - အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၆၄ 
ႏွစ္အတြင္းရွိ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားအား 
တစ္လလွ်င္ ၄၀၀၀၀ က်ပ္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္။ ုန္က်စ
ရိတ္မရိွပါ။ 

အလုပ္သမ
ား 
လုပ္ငန္းကြ်
မ္းက်င္မႈ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတ
က္ေရး 
ရန္ပံုေငြ 

အလုပ္အကုိင္ႏွင့္
ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ 
ၿဖိဳးေရး ဥပေဒ -
၂၀၁၃ 

ေငြေၾကးတစ္စိတ္တစ္ေ
ဒသေပးသည့္ 
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း။  
ပစ္မွတ္အုပ္စု - 
အလုပ္ရွာသူမ်ား၊အလု
ပ္သမားမ်ား၊အလုပ္ခန္႔
ထားသည့္အလုပ္  
သင္မ်ား၊(သုိ႔) 
ယခုမွအလုပ္ရပ္ 
ဆုိင္းထားသူမ်ားကုိကုမၸ
ဏီမွလုပ္ငန္းကြ်မ္း 
က်င္မႈဖြ႔ံၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ
ေပးျခင္း။. 
ေငြေၾကး - 
သင္တန္းမ်ားသုိ႔ 
ကုန္က်စရိတ္မွ်ေ၀ 
ေပးၿပီး 
 

အလုပ္ရွင္
မ်ား   
အလုပ္သမ
ား၊ 
အလုပ္အ
ကုိင္ႏွင့္ 
လူမႈဖူလံုေ
ရး၀န္ႀကီးဌ
ာန။ 

 

လူမႈ၀န္ထမ္
း၊ကယ္ 

စတင္တည္ေထာင္ျခင္း - ၂၀၀၉-၂၀၁၀ (အလုပ္သမားဌာန၊ 2013) 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတုိးတက္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဌာန- ဌာန(၂)ခုတြင္ 
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စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

တရားဝင္မူေဘာ
င္ 

ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္ 
လုပ္ငန္းေ

ဆာင္ရြက္ေ
နသူမ်ား 

အက်ံဳးဝင္
မႈ 

မူ၀ါဒ လစ္ဟာခ်က္မ်ား 

အေကာင္အ
ထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္မွဳ
မ်ား 

အၾကံၿပဳခ်က္မ်ား အနာဂါတ္ ၿဖစ္ႏုိင္ေခ် 

ဆယ္ေရးႏွ
င္႔ 
ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထာ
း 
ေရး၀န္ႀကီး
ဌာန၏ 
အေျခခံအ 
ေဆာက္အ
အုံ 

အမ်ိဳးသမီး(၁၇၆)ဦးရွိ။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းေက်ာင္း - 
ေက်ာင္း(၄)ေက်ာင္းတြင္   သင္တန္းသူ (၂၄၇) ဦးရွိ။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန - ဌာန(၂)ခုတြင္ အမ်ိဳးသမီး (၉၂) 
ဦးရိွ။ 
မူးယစ္ေဆးသုံးစြသူဲမ်ားအတြက္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာန - ဌာန(၁၂)ခု 
တြင္     သင္တန္းသား(၂၇၈)ဦးရွိ။ 
အိမ္တြင္းမႈသိပၸံေက်ာင္း- ေက်ာင္း(၇)ေက်ာင္းတြင္ သင္တန္သား (၃ 
၉၉၁)ရိွ။ 
လူမႈ၀န္ထမ္းသင္တန္းေက်ာင္း - ေက်ာင္း(၁)ေက်ာင္းတြင္သင္တန္းသား(၁ 
၀၃၇) ရိွ။ 

မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ 
ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား 
အစရိွသူမ်ား) 
အားတရား၀င္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ
က္ရန္ အထူးအစီအစဥ္မ်ားၿဖင့္ 
ခ်တ္ိဆက္ထားရန္လိုအပ္သည္။  
ပုံစံတက်မရိွေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ားရိွ 
အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာအရြယ္ရွိသူမ်ား
အား   အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ 
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေစာင့္ေရွာက္မွဳ၊ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ 
၀င္ေငြလံုၿခဳံေရးႏွင့္ 
အလုပ္အကိုင္မရရိွၿခင္း၊ 
အလုပ္အကိုင္ေလ်ာ့နည္းရရိွၿခင္းတ့ို
ကိုကာကြယ္ရန္အတြက္တရားဥပေ
ဒအရကာကြယ္ေပးထားၿခင္း မရိွပါ။ 

ဥပေဒၿပဳၿခင္းမ်ားလုိအပ္သည္။ 
ဤဥပေဒၿပဳၿခင္းကုိ 
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွ
တဆင့္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ 
 

A12: 
တုိင္း/ၿပည္နယ္အဆင့္မူ၀ါဒမ်ားကုိ 
ဗဟုိထိန္းခ်ဳပ္မွဳေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္
းစဥ္ ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ေရးဆြရဲန္။ 
 

A13: ႏုိင္ငံရပ္ၿခား 
ေရႊ ့ေၿပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြ
က္ 
လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိ
င္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ကုိ 
မူ၀ါဒေဘာင္အတြင္း 
ထည့္သြင္းေပးရန္ (၁၉၉၉ 
ႏိုင္ငံရပ္ၿခားအလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာဥ
ပေဒ)၊ အထူးသၿဖင့္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ 
ၿပည္ေတာ္ၿပန္၀င္လာခ်ိန္တြင္ 
ေၿပာင္းေရႊ ့လြယ္ေစရန္။ 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၁၁ 
(A11) - အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၆၄ 
ႏွစ္အတြင္းရွိ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလုံးအတြ
က္ တစ္လလွ်င္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္။ ၂၂၂၂ 
ခုႏွစ္တြင ္GDP ၏ ဝ.၂၉% ႏွင့္ 
အစိုးရအသုံးစရိတ္၏ ဝ.၉၂%  
ထပ္ေပါင္းကုန္က် လိမ့္မည္။ 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၁၂ 
(A12) - အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၅၉ 
ႏွစ္အတြင္းရွိ ဆင္းရဲေသာ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားအား 
တစ္လလွ်င္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္။ 
ကုန္က်စရိတ္မရိွပါ။ 
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သက္ႀကီးသူမ်ား - လူမႈကာကြယ္ေသာင့္ေရွာက္ေရး 

စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

တရားဝင္ 
မူေဘာင္ 

ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္
ရြက္ေနသူမ်ား 

အက်ံဳးဝင္
မႈ 

မူ၀ါဒ လစ္ဟာခ်က္မ်ား 
အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္မွဳမ်ား 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အနာဂါတ္ ၿဖစ္ႏုိင္ေခ် 

အစိုးရ၀န္
ထမ္း 
ပင္စင္အ
စီအစဥ္ 
စစ္မႈထမ္း
ပင္စင္အ
စီအစဥ္၊ 
ႏိုင္ငံေရး 
ပင္စင္အ
စီအမံ 

ျပည္ေထာင္
စုျမန္မာႏုိင္ငံ
ေတာ္၏ဖြဲ႔စ
ည္းပုံ အ 
ေၿခခံဥပေဒ- 
၂၀၀၈၊ 
အပိုဒ္ ၂၆ 
ခ။ 
နုိင္ငံ႔၀န္ထမ္
းဥပေဒ- 
၂၀၁၃၊ 
အခန္း      
၁၂ 
အပိုင္း(၇) ။ 
ႏိုင္ငံေရးပင္
စင္ဥပေဒ။  
ႏိုင္ငံေရးပင္
စင္ဥပေဒ 
ကုိ 
ျပင္ဆင္သ
ည့္ဥပေဒ 
၀၉/၉၄၊ 
၀၇/၀၀      
ႏွင့္ ၀၂/၀၁။ 

စုေပါင္းထည့္၀င္ေငြမွေပးျခင္းမ
ဟုတ္သည့္ ေငြသားအကူအညီ  

ဦးတည္ေသာလူဦးေရ- 
အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ 
စစ္မႈထမ္းမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရး၀န္ထမ္းမ်ား  
ေငြေၾကး - အေထြေထြ အစုိးရ 
ဘတ္ဂ်က္ 

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ 
ကယ္ဆယ္ေရး
ႏွင့္ျပန္လည္ေန
ရာခ်ထားေရး 
၀န္ႀကီးဌာန 

(UN 
DESA ၏ 
လူဦးေရ 
ခန္႔မွန္းေျခ
စာရင္း - 
၂၀၁၄ 
အရ) 
အသက္ 
(၅၅) 
ႏွစ္ႏွင့္အ
ထက္၏ 
၉.၅% ကုိ 
(၂) ႀကိမ္ 
ရည္တြက္ 
မိဟန္ရွိသ
ည္။ ( 
အစိုးရ၀န္
ထမ္းမ်ား
သည္ 
၎တို႔အ
လုပ္လုပ္
သည့္သ
က္တမ္းတ
ေလၽွာက္၌ 
စစ္မႈထမ္း
မ်ားလည္းျ
ဖစ္သည္။) 

တရား၀င္ မူေဘာင္ -
ေလာေလာဆယ္တြင္ 
သက္ႀကီးသူမ်ား 
လူမႈေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအ
တြက္ 
မူေဘာင္တြင္ကန္႔သတ္ထားသည္မွ
ာ ရာထူးဝန္အဖြဲ႔ဥပေဒ ၂၀၁၃၊ 
ႏုိင္ငံေရးအျငိမ္းစား လစာဥပေဒႏွင့္ 
ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား (၁၉၉၄၊ ၂၀၀၀ 
ႏွင့္ ၂၀၀၁) ႏွင့္ မသန္မစြမ္းႏွင့္ 
ေသဆုံးျပီးေသာ 
စစ္သည္ေတာ္မ်ား၏ 
မိသားစုမ်ားကို 
အေထာက္အပံ့ေပးေသာ 
အက္ဥပေဒ (၂၀၁၂)၊ ယင္းတြင္ 
ေသဆုံးသြားေသာ 
အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား (သို႔) ယင္းတို႔၏ 
ခင္ပြန္း / ဇနီး (ဝန္ထမ္း) 
ေသဆုံးသည့္ကိိစၥႏွင့္ 
လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)၊ 
တရားဝင္ တည္ေထာင္ထားေသာ 
ဝန္ထမ္း ၅ ဦးႏွင့္ ၅ ဦးအထက္ရွိ 
အမ်ားပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ 
ကုမၸဏီမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
ယခင္အလုပ္ရွင္ကေပးေသာ 
ပင္စင္အစီအစဥ္မွာ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈမရိွေသးပါ။ 

ထိေရာက္ ေသာအ 
က်ံဳးဝင္မႈ -
တခ်ိဳ႕အစီအစဥ္မ်ား
အတြက္ 
ပထဝီအေနအထား
အရ 
ကြာဟမႈရွိေသာေဒ
သမ်ား၊ 
သြားလာရန္ခက္ခဲေ
သာေဒမ်ား၌ 
အစီအစဥ္မ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
အကန္႔အသတ္မ်ား 
ရွိသည္။ 
၄င္းအစီအစဥ္မ်ားကို 
ပိုမုိခုိင္မာ 
တိက်ေသာ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ
မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္အတြက္လ
ည္း 
အကန္႔အသတ္မ်ား 
ရွိေနသည္။ 

ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္ 
အေသြး -
ေရရွည္လိုအပ္ခ်က္မ်

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
ႏိုင္ငံတြင္းေနထုိင္သူ 
သက္ႀကီးသူမ်ားအားလုံ
း၊ အထူးသၿဖင့္ 
၀င္ေငြလုံၿခံဳေရး၊ 
က်န္းမာေရး၊ 
သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္
ႏွင့္ လူမွဳေရးဆုိင္ရာ 
ေစာင့္ေရွာက္မွဳမ်ားကုိ 
သိကၡာရွိစြာရရိွေစၿပီး 
ဘ၀လုံၿခံဳေအးခ်မ္းေစရ
န္ၿဖစ္သည္။ 

အဓိကအၾကံၿပဳခ်က္ - 
အျခားစီမံကိန္းမ်ား၌ 
အက်ံဳးမ၀င္ေသာ 
သက္ႀကီးသူမ်ားထံသုိ႔ 
အနည္းဆုံး 
ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ပမာဏကုိ 
လႊဲေျပာင္းေပးရန္အတြ
က္ 
လူမႈပင္စင္စီမံကိန္းကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရ
န္။ 
 

O1: 
လူမွဳပင္စင္အစီအမံ 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၁ (O1) - 
အသက္ ၇၀ ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ 
သက္ႀကီးသုူမ်ားအားလုံး အတြက္ 
တစ္လလွ်င္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ႏွဳန္းၿဖင့္ 
လူမႈေရးပင္စင္ ေပးရန္။  ၂၀၂၄ 
ခုႏွစ္တြင ္GDP ဝ.၈၂% ႏွင့္ 
အစိုးရအသုံးစရိတ္၏ ၂.၅၇% 
ထပ္ေပါင္းကုန္က် လိမ့္မည္။ 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၂ (O2) - 
အသက္ ၆၅ ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ 
သက္ႀကီးသုူမ်ားအားလုံး အတြက္ 
တစ္လလွ်င္ ၂၅၀၀၀ က်ပ္ႏွဳန္းၿဖင့္ 
လူမႈေရးပင္စင္ ေပးရန္။ ခုႏွစ္တြင္ 
GDP ၁.၂၂% ႏွင့္ 
အစိုးရအသုံးစရိတ္၏ ၃.၅၈% 
ထပ္ေပါင္းကုန္က် လိမ့္မည္။ 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၃ (O3) - 
အသက္ ၆၅ ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ 
သက္ႀကီးသူမ်ားအားလုံး အတြက္ 
တစ္လလွ်င္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ 
လူမႈေရးပင္စင္ေပးရန္။ ၂၂၂ ၂၀၂၄ 
ခုႏွစ္တြင ္GDP ၁.၄၇% ႏွင့္ 
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သက္ႀကီးသူမ်ား - လူမႈကာကြယ္ေသာင့္ေရွာက္ေရး 

စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

တရားဝင္ 
မူေဘာင္ 

ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္
ရြက္ေနသူမ်ား 

အက်ံဳးဝင္
မႈ 

မူ၀ါဒ လစ္ဟာခ်က္မ်ား 
အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္မွဳမ်ား 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အနာဂါတ္ ၿဖစ္ႏုိင္ေခ် 

သက္ႀကီး
သူမ်ား 
ေစာင့္ေရွ
ာက္ေရး 
ကုိယ္ထူ
ကုိယ္ထ 
ေဂဟာ 

 စုေပါင္းထည့္၀င္ေငြမွေပးျခင္းမ
ဟုတ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ  
ဦးတည္ေသာလူဦးေရ -
သက္ႀကီးသူမ်ား 
ေငြေၾကး - အေထြေထြ အစုိးရ 
ဘတ္ဂ်က္ 

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ 
ကယ္ဆယ္ေရး
ႏွင့္ျပန္လည္ေန
ရာခ်ထားေရး 
၀န္ႀကီးဌာန 

အသက္ 
(၆၀)ႏွစ္ႏွ
င့္ အထက္ 
လူဦးေရ၏  
၀.၀၅% 
အက်ံဳး၀င္
သည္။(၄ 
၈၈၀ ၀၀၀ 
ဦး- UN    
DESA 
လူဦးေရ 
စီမံကိန္း -
၂၀၁၄) 

အခ်ိဳ႕ေသာသက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအ
တြက္အကူအညီေပးသည့္အစီအစ
ဥ္မ်ားကိုဥပေဒတြင္ 
ထည့္သြင္းထားျခင္းမရိွေသးသည့္
အတြက္ အက်ံဳးဝင္မႈမရိွေသးပါ။ 
ယင္းကိစၥမ်ားမွာ အိမ္ 
တိုင္ရာေရာက္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအ
စီအစဥ္၊ 
ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ 
ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း၊ 
ဘိုးဘြားရိပ္သာႏွင့္ 
အျခားသက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား 
ကိုယ္ထူကိုယ္ထအုပ္စု။  
ေငြေၾကး စီမံခန္ ့ခြမွဲဳ -
လူမႈဖူလံုေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ 
ဥပေဒအရျပဌာန္းေပးထားေသာ 
ေငြေၾကးစီမံ 
ေဆာင္ရြက္မႈလမ္းညႊန္ခ်က္သည္ 
ထိုစနစ္ကို 
ေရရွည္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မႈအတြက္ 
အာမခံခ်က္ မေပးထားေပ (ပံုမွန္ 
အမွန္တကယ္တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမူဝါဒ စသည္ျဖင့္) 

အက်ိဳးခံစားခြင့္အစုစု-  လူမႈဖူလုံေရး 
သက္ႀကီးအျငိမ္းစားလစာ 
အစီအစဥ္အတြက္ 
အရစ္က်ေငြေၾကး အက်ိဳး 
ခံစားမႈအစား တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း 
ရယူခံစားႏိုင္မႈ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ၊ 

ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ဤကိစၥကိုေဖၚျပထား
သည့္ 
အစီအစဥ္အနည္း 
အက်ဥ္းမွ်သာရိွျပီး 
မွီခုိေနရေသာ 
သက္ႀကီးသူမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလ
ည္း 
ေဖၚျပမႈမရိွေပ။လစ္
ဟင္းကြာဟမႈမ်ားကို 
ျဖည့္တင္းလုပ္ေဆာင္
ရန္ကိစၥမွာ 
အိမ္တိုင္ရာေရာက္ျပဳ
စုေစာင့္ 
ေရွာက္သည့္စနစ္ျဖစ္ၿ
ပီး ယင္းစနစ္ကို 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက 
ခ်မွတ္ေပးထားျခင္းမ
ဟုတ္ သျဖင့္ 
ခက္ခဲေသာကိစၥရပ္မ်
ားအတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈအရည္
အေသြးအေပၚ 
အဟန္႔အတား တစ္ခု 
ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနေပ
လိမ့္မည္။ 
သက္ျပည့္ပင္စင္ဆုိင္
ရာ လူမႈဖူလုံေရး 

ျပဳလုပ္ေပးရန္။ 
 

O2: ပံုစံတက်ရိွေသာ 
ပုဂၢလိကက႑ရိွ 
အလုပ္သမားမ်ားအတြ
က္ 
လက္ရွိလူမႈဖူလုံေရးဆုိ
င္ရာ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမ်ား 
ကုိ 
ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ရ
န္။ 
 

O3: 
လက္ရွိအစီအစဥ္မ်ား၏ 
ေငြေၾကးလည္ပတ္ေနမႈ
မ်ား 
(ထည့္ဝင္ေၾကးေပးေဆ
ာင္ရေသာ 
အက်ိဳးခံစားမႈမ်ားအတြ
က္ 
တိက်ေသာတန္ဖိုးျဖတ္
မႈမ်ားႏွင့္ 
ထည့္၀င္ေၾကးေပးေဆာ
င္ရန္မလုိေသာအစီအမံ
မ်ားအတြက္ 
လူဦးေရေၿပာင္းလဲမွဳအ
ေပၚအေၿခခံသည့္ 
ကုန္က်စရိတ္ခန္ ့မွန္း

အစိုးရအသုံးစရိတ္၏ ၄.၆၂% 
ထပ္ေပါင္းကုန္က် လိမ့္မည္။ 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၄ (O4) - 
အသက္ ၇၀ ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ 
ဆင္းရဲေသာ 
သက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ 
တစ္လလွ်င္ ၂၅၀၀၀ က်ပ္ႏွဳန္းၿဖင့္ 
လူမႈေရးပင္စင္ေပးရန္။ ၂၀၂၄ 
ခုႏွစ္တြင ္GDP ဝ.၁၄% ႏွင့္ 
အစိုးရအသုံးစရိတ္၏ ဝ.၄၄% 
ထပ္ေပါင္းကုန္က် လိမ့္မည္ 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၅ (O5) - 
အသက္ ၆၅ ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ 
ဆင္းရဲေသာ 
သက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ 
တစ္လလွ်င္ ၂၅၀၀၀ က်ပ္ 
လူမႈေရးပင္စင္ေပးရန္။ ၂၂၂ ၂၀၂၄ 
ခုႏွစ္တြင ္GDP ၏ ဝ.၂၅% ႏွင့္ 
အစိုးရအသုံးစရိတ္၏ ဝ.၇၉% 
ထပ္ေပါင္းကုန္က် လိမ့္မည္။ 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၆ (O6) - 
အသက္အရြယ္ေပၚမူတည္သည့္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ပမာဏ တစ္ခုအား၊ 
အသက္ ၆၅ ႏွစ္ 
ႏွင့္အထက္ရွိသူမ်ားအားလုံးအား 
လူမႈေရးပင္စင္အျဖစ္ေပးရန္။ ၂၂၂၂ 

သက္ႀကီး
သူမ်ားကုိ
လူမႈကာ
ကြယ္ေစာ
င့္ေရွာက္
မႈေပးျခင္း 
(ကိုယ္ထူ
ကုိယ္ထ) 

 စုေပါင္းထည့္၀င္ေငြမွမဟုတ္ပဲ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွေပးသည့္ေစ
ာင့္ေရွာက္မႈ (ေငြ၊ ပစၥည္း) 
ပထ၀ီအေနအထားအရ 
ဦးတည္ထားသည္မ်ား - 
ဧရာ၀တီ၊ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလး     
တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ မြန္ 
ႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္မ်ားရွိ   
OPSHG (၉၃) ခု။ 
ေငြေၾကး အေထြေထြအစုိးရ 
ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ HelpAge 
International မွ 
ပူးတြေဲငြေၾကးထည့္၀င္သည္။ 

HelpAge မွ 
နည္းပညာ၊ 
ေငြေၾကး 
အကူအညီျဖင့္ 
လူမႈ၀န္ထမ္း၊ 
ကယ္ဆယ္ေရး
ႏွင့္ျပန္လည္ေန
ရာခ်ထားေရး 
၀န္ႀကီးဌာနမွ 
ႀကီးႀကပ္သည္။ 

အသက္ 
(၆၀)ႏွစ္ႏွ
င့္အထက္ 
လူဦးေရ၏  
၀.၁၀ % 
အက်ံဳး၀င္
သည္။(၄ 
၈၈၀ ၀၀၀ 
ဦး-    UN 
DESA 
လူဦးေရ 
စီမံကိန္း -
၂၀၁၄) 

ေက်းရြာဖြံ
႕ၿဖိဳးတိုးတ
က္ေရး 

 စုေပါင္းထည့္၀င္ေငြမွမဟုတ္ပဲ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွေပးသည့္ေစ
ာင့္ေရွာက္မႈ (ေငြ၊ ပစၥည္း) 

HelpAge 
International 
၏ 

အသက္ 
(၆၀)ႏွစ္ႏွ
င္႔အထက္
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စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

တရားဝင္ 
မူေဘာင္ 

ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္
ရြက္ေနသူမ်ား 

အက်ံဳးဝင္
မႈ 

မူ၀ါဒ လစ္ဟာခ်က္မ်ား 
အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္မွဳမ်ား 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အနာဂါတ္ ၿဖစ္ႏုိင္ေခ် 

ေကာ္မီတီ ဦးတည္အုပ္စု- ရြာသားအားလုံး 
အထူးသျဖင့္ထိခိုက္လြယ္သူမ်
ားကုိုိစိတ္၀င္ ္စား။  
ေငြေၾကး - အေထြေထြအစိုးရ 
ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ HelpAge 
International မွ 
ပူးတြေဲငြေၾကးထည့္၀င္သည္။ 

နည္းပညာႏွင့္ေ
ငြေၾကး 
အကူအညီျဖင့္ 
လူမႈ၀န္ထမ္း၊     
ကယ္ဆယ္ေရး 
ႏွင့္ျပန္လည္ေန
ရာခ်ထားေရး 
၀န္ႀကီးဌာန 

လူဦးေရ၏ 
(0.11%) 
ခံစားရ။  [ 
UN DESA 
၏လူဦးေရ 
စာရင္းအရ 
သက္ႀကီး
သူ  
(၄ ၈၈၀ 
၀၀၀) ဦးရိွ 

အလုပ္လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ 
အခ်ိန္တြင္ ထည့္ဝင္ေၾကးမ်ားကို 
ျပန္လည္ရယူႏိုင္ေသာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ 
တုိ႔သည္ ေရရွည္တြင္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူတို႔အတြက္ 
စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရေသာ ဝင္ေငြ  
အာမခံခ်က္မရိွေပ။  
ပံုမွန္ ေကာက္ယူေနသည့္ 
ေနာက္ဆုံးစာရင္းမ်ားအရ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား အတြက္ 
အက်ိဳးခံစားႏိုင္သည့္ အဆင့္ကို 
ရရိွခံစားႏိုင္မႈမရိွပါ။ 
(တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျပာင္းလဲလာ 
ေသာ လုပ္အားခမ်ား၊ 
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမ်ား စသည္ျဖင့္) 
ေရရွည္တြင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 
ရွိသူမ်ား၏ ဝင္ေငြဆိုင္ရာ 
လုံျခံဳစိတ္ခ်ရမႈကို 
ထိခိုက္လာေစႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
လက္ရွိ အစီအစဥ္တြင္ အာမခံ 
ေပးႏိုင္ေလာက္ေသာ 
အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ အက်ုိးခံစားခြင့္ 
မ်ားမရိွပါ။ 
လြယ္ကူစြာ ေျပာင္းေရႊ ့ႏိုင္မႈ -
အမ်ားဆိုင္ႏွင့္ပုဂၢလိကက႑မ်ား(
သုိ႔) တရားမဝင္ႏွင့္ 
တရားဝင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ 

စီမံကိန္း ကုိ 
အေကာင္အထည္မေ
ဖာ္ရေသးပါ။ 

တြက္ခ်က္မွဳ) ကုိ 
ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေ
ရးအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္။ 
 

O4: ဘံုစနစ္တစ္ခုကို 
ေမွ်ာ္မွန္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
(သုိ႔) 
အနိမ့္ဆုံးအေနျဖင့္ 
ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းပင္စင္ 
အစီအမံႏွင့္ 
လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔မွလုပ္
ေဆာင္မည့္ 
ပင္စင္အစီအမံတုိ႔ 
လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိမ
ည့္ 
စနစ္တစ္ခုထားရိွရန္။ 
 

O5 - အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
ပင္စင္အစီအမံမ်ားနွင့္ 
ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ 
ေရရွည္ျပဳစုေစာင့္ေရွာ
က္မႈ အစီအမံမ်ား 
(အကယ္၍ရိွခဲ့ေသာ္)၊ 
သက္ႀကီးသူမ်ားအားလႊ
မ္းၿခံဳမွဳ ကို 
ေစာင့္ၾကည့္တိုင္းတာရ
န္ ႏွင့္ 

၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင ္GDP ၏ ၁.၃၂% 
ႏွင့္ အစိုးရအသုံးစရိတ္၏ ၄.၁၄% 
ထပ္ေပါင္း ကုန္က် လိမ့္မည္။ 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၇ (O7) - 
အိမ္တုိင္ရာေရာက္ 
သက္ႀကီးေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အစီအစဥ္ တိုးခ်ဲ႕ၿခင္း။၂၂ ၂၀၂၄ 
ခုႏွစ္တြင ္GDP ၏ ဝ.ဝ၄% ႏွင့္ 
အစိုးရအသုံးစရိတ္၏ ဝ.၁၄% 
ထပ္ေပါင္းကုန္က် လိမ့္မည္။ 

 ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၈ (O8) - 
မသန္စြမ္းသည့္ အသက္ ၆၅ 
ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးသူမ်ားႏွင့္ 
မွီခုိေနရသူ  အသက္ ၈၀ 
ႏွင့္အထက္ 
သက္ႀကီးသူအားလုံးအတြက္  
ပင္စင္ေထာက္ပံ့ေၾကး တစ္လလွ်င္ 
၂၀၀၀၀ က်ပ္ အပုိေဆာင္းေပးရန္။ 
၂၂၂၂ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ GDP ၏ 
ဝ.၁၃% ႏွင့္ အစုိးရအသုံးစရိတ္၏ 
ဝ.၄၀% ထပ္ေပါင္းကုန္က် 
လိမ့္မည္။ 

ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရိွေသာ နမူနာ ၉ (O9) - 
မသန္စြမ္းသည့္ အသက္ ၆၅ 
ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးသူမ်ားႏွင့္ 

အိမ္အေရ
ာက္ေစာင့္
ေရွာက္မႈ
အစီအစဥ္ 

 စုေပါင္းထည့္၀င္ေငြမွေပးျခင္းမ
ဟုတ္သည့္ 
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း။ 
ဦးတည္ေသာလူဦးေရ -
အျခားသူအားမီွခိုေနရေသာ 
သက္ႀကီးသူမ်ား 
ေငြေၾကး စီမံကိန္းကုိ 
အေထြေထြအစုိးရ 
ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ HelpAge 
International, World 
Vision, Global Vision, 
Youth Women's Christian 
Association, YMCA, ႏွင့္ 
Myanmar Maternal and 
Child Welfare Association 
မွ 
ပူးတြေဲငြေၾကးထည့္၀င္သည္။ 
 

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ 
ကယ္ဆယ္ေရး
ႏွင့္ျပန္လည္ေန
ရာခ်ထားေရး 
၀န္ႀကီးဌာန။ 
HelpAge မွ 
နည္းပညာႏွင့္ေ
ငြေၾကး 
အကူအညီ။ 
World Vision, 
Global Vision, 
YMCA, ႏွင့္ 
Myanmar 
Maternal and 
Child Welfare 
Association. 
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သက္ႀကီးသူမ်ား - လူမႈကာကြယ္ေသာင့္ေရွာက္ေရး 

စီမံခ်က္ 
နာမည္ 

တရားဝင္ 
မူေဘာင္ 

ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္
ရြက္ေနသူမ်ား 

အက်ံဳးဝင္
မႈ 

မူ၀ါဒ လစ္ဟာခ်က္မ်ား 
အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္မွဳမ်ား 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အနာဂါတ္ ၿဖစ္ႏုိင္ေခ် 

သက္ႀကီး
သူမ်ားအ
တြက္လူမႈ
ဖူလုံေရး 
ပင္စင္အ
စီအမံ 

လူမွႈဖူလုံေရ
းဥပေဒ 
(၂၀၁၂) 

ထည္႔၀င္ေႀကး၊ 
ေငြသားအကူအညီေပးေန။                       
အေကာင္အထည္မေဖာ္ရေသး
ပါ။ 
ဦးတည္သည့္လူမ်ား - 
အလုပ္သမား 
၅ေယာက္ႏွင္႔အထက္ရိွေသာ 
ကုမၸဏီမ်ား။ဤအစီအမံတြင္ 
ထည့္၀င္ေငြ 
(၁၂)လျပဳလုပ္ထားၿပီး၊     
လူမႈ၀န္ထမ္းအဖြဲ႔တြင္လည္းမွ
တ္ပံုတင္ထားသည့္  
ပင္စင္ယူရမည့္အသက္ 
(၆၀)ႏွစ္ ရွိသူ    မ်ားတုိ႔ 
အက်ံဳး၀င္သည္။ 
ေငြေၾကး - 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွထည့္ဝင္ေသာေ
ငြေၾကး 
(အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမား) 

လူမႈဖူလံုေရးအ
ဖြဲ႔ (SSB) 
အလုပ္သမား၊
အလုပ္အကုိင္ 
ႏွင့္ 
လူမႈဖူလံုေရး 
၀န္ႀကီးဌာန။ 

 ေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအတြက္ ယင္းတို႔ 
လုပ္သက္တစ္ေလွ်ာက္ ေျပာင္းလဲ 
လုပ္ကိုင္မွဳမ်ားအတြက္ 
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ 
နည္းလမ္းမ်ား မရိွေသးပါ။ 
 

အသက္အရြယ္အုိမင္း
လာမွဳ ကုိေၿဖရွင္းရန္ 
အတြက္ 
သက္ႀကီးသူမ်ား 
အတြက္ လူမွဳကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ဆုိင္ရာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
စနစ္ 
တစ္ခုအေကာင္ထည္ေ
ဖာ္ရန္။ 
 

O6: ေရရွည္ျပဳစု 
ေစာင့္ေရွာက္မွဳဆုိင္ရာ 
နည္းစနစ္မ်ားကုိ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္။ 

မွီခုိေနရသူ အသက္ ၈၀ 
ႏွင့္အထက္ 
သက္ႀကီးသူအားလုံးအတြက္ 
ပင္စင္ေထာက္ပံ့ေၾကး တစ္လလွ်င္ 
၃၀၀၀၀ က်ပ္ အပုိေဆာင္းေပးရန္။ 
၂၂၂၂ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ GDP ၏ 
ဝ.၂၁% ႏွင့္ အစုိးရအသုံးစရိတ္၏ 
ဝ.၆၅% ထပ္ေပါင္းကုန္က် 
လိမ့္မည္။ 
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မွတ္စုမ်ား 

i For more details, refer to: 
- Ministry of National Planning and Economic Development with the support from Sida, UNICEF, and 

UNDP: Integrated Household Living Conditions Survey in Myanmar (2009-2010): Poverty Profile 
(Yangon, UNDP, 2011).  

- The World Bank: Myanmar Social Protection Assessment (Social Protection and Labor Global Practice, 
East Asia and the Pacific Region, forthcoming). 

ii Coastal regions are exposed to cyclones and storm surges and major parts of the country are at risk from 
earthquakes and fires. Recurring flooding is common across the country and some parts of the country are 
exposed to landslides and drought (Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement, 2012). 
iii Voluntary registration is not open yet. 
iv This includes 67,000 registered HIV/AIDS patients, medical treatment from the Hospital Equity Fund for 2,072 
beneficiaries, maternal care to 1,346 women, malaria treatment for 251,273 individuals (Ministry of Health, 
2013), TB drug treatment for 143,164 individuals (Ministry of Health, 2013); training for 141 adults with 
disabilities (Ministry of Labour, Employment and Social Security, 2013); and free meals for 76 people living 
with leprosy. 
v The Older People’s Self-Help Groups and Village Development Committees receive financial and technical 
support from Help Age International. 
vi Based on United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) population projections, 2014. 
vii Benefits are provided ten months per year. 
viii September 2014. 
ix Each state party to the Convention must submit to the Committee an initial comprehensive report on 
measures taken to implement the convention. The initial report must be submitted within one year after the 
Convention comes into force, followed by subsequent reports at least over four years or when is requested by 
the Committee. 
x Each state party to the Convention must submit to the Committee an initial comprehensive report on 
measures taken to implement the Convention. The initial report must be submitted within two years after the 
ratification of the Convention, followed by subsequent reports every five years thereafter or upon request 
from the Committee. 
xi Each state party to the Convention must submit to the Committee an initial comprehensive report on 
measures taken to implement the Convention. This initial report must be submitted within two years after the 
Convention comes into force, followed by subsequent reports at least every four years or whenever it is 
requested by the Committee. 
xii Each member State needs to report periodically on the efforts made to implement principles contained in 
ILO Recommendations. 
xiii The ASEAN is currently formulating an action plan to implement the Declaration which may lead to a 
reporting mechanism. 
xiv The World Bank: Myanmar Social Protection Assessment. Social Protection and Labor Global Practice. East 
Asia and the Pacific Region (forthcoming). 
xv Currency conversions in this paper have been made at a rate of 970 kyat = 1 US$, September 2014 
conversion. 
xvi All coverage calculations are based on UN DESA population projections, 2014. 
xvii For more details regarding the legal framework on HIV, please refer to the “National HIV Legal Review 
Report”, UNDP, UNAIDS, Pyoe Pin Programme, September 2014. 
xviii This recommendation on gender-specific issues can be linked with a number of recommendations made in 
the UNAIDS (2014) publication, Gender assessment of the national HIV response in Myanmar. More specifically:  

 expansion of comprehensive prevention through community outreach and peer education for HIV-
positive or vulnerable women; 

 integrated programmes to promote male involvement; 

 techniques to avert gender-based violence; 

 separate and targeted services for men who have sex with men and transgender people;  

 gender-sensitive sex education; and 
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training on gender-sensitive approaches for community and health workers. 
xix This recommendation echoes identified implementation gaps and recommendations 1, 2, and 5 made by the 
Myanmar Positive Group (Myanmar National PLHIV Network) in their Statement issued at the 8th National 
PLHIV Forum in September 2014. 
xx As of September 2014, the Law is in its second stage of comments. Among others things, the Law aims to 
expand compulsory education to cover all levels of basic education, enhance quality of education through 
teacher education and improving socio-economic conditions of teachers, establish non-formal education 
Community Learning Centers, improve transition from non-formal to formal education, and promote equal 
opportunities for every child without discrimination regardless of race and socio-economic background. 
xxi The number of survivor’s pension recipients are not included in this count. The available data did not 
differentiate between survivor’s recipients in active age and in old age. Instead, we assume that the majority 
of survivor’s recipients are in old age.   
xxii Only invalidity and work injury pension and the compensation pension. This excludes the survivor’s pension 
and old age pension. 
xxiii Based on UN DESA population projections, 2014, and a disability prevalence of 2.32 per cent in the 
population (Bawi, 2012).   
xxiv No data is available on the total number of people living with leprosy in Myanmar. 
xxv For more details in regards the legal framework on HIV, please refer to the “National HIV Legal Review 
Report”, UNDP, UNAIDS, Pyoe Pin Programme, September 2014. This recommendation echoes the identified 
policy gaps and recommendation no. 4 made by Myanmar Positive Group (Myanmar National PLHIV Network) 
in their statement issued at the 8th National PLHIV Forum in September 2014. 
xxvi This includes survivor’s pension and old age pension. 
xxvii There may be double counting between military personnel pensions and civil servants' pensions. 
xxviii Based on the evolution over the past two years (Social Security Board data, 2012-2013). 
xxix Technical and Strategy Group on AIDS: HIV estimates and projections: Asian epidemiological model, 
Myanmar 2010-2015 (2012). 
xxx Current Dollars (IMF inflation rate, 2015) because the quality of data did not allow to compare with 2009 
current dollars - which is the most common practice. However, the simulations take into account regional price 
differences, hence it expresses "real expenditure in 2015 USD". 
xxxi It should be noted that the Government’s GDP figures are conservative and do not include high growth in 
some sectors as they are difficult to forecast with the recent opening of the Myanmar economy. 
xxxii 24.8% of GDP for fiscal year 2013-2014, IMF 2014b. 
 
 

 


