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၁-၄-၂၀၁၆ ေနမှ ၃၀-၃-၂၀၂၀ ေနအထိ 

ေလးှစ်တာကာလအတွင်း 

ြပြပင်ေြပာင်းလဲေဆာင်ရက်မမှတ်တမ်း 

 

 

 

 

 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ သဂုတ်လ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အမျိးသမီးများရဲ ဘဝဖွံဖိးေရး၊ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတိုနဲ သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်း 

အစီအစ်များ၊ စီမံကိန်းများ၊ စီမံချက်များေဆာင်ရက်ရာမှာ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများ၊ 

လတ်ေတာ်များ၊ ြပညတ်ွင်းြပည်ပ အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲအစည်းများ၊ ပုဂလိကလုပ်ငန်း ရှင်များ၊ 

လူမေရး၊ စီးပွားေရးနယ်ပယ်များမှ အဖွဲအစည်းများက ဝိုင်းဝန်းေဖာ်ေဆာင် ေပးကပါ။ 

အားလံုးအကျံးဝင်တဲ့ ဖွံဖိးတိုးတက်မအစီအစ်မာှ ဘယ်သူမှ မကျန်ခဲ့ရ ေလေအာင် ကစံုမှ 

ဝိုင်းဝန်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ကဖို တိုက်တွန်းေြပာကားလိုပါတယ်။ 

( ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၃)ရက်ေနတငွ ် ေနြပည်ေတာ်၊   ြမန်မာအြပည်ြပညဆ်ိငု်ရာကွန်ဗင်းရှင်းဗဟုိဌာန၊    

MICC-2 ၌ ကျင်းပြပလပ်ုသည့် ြမန်မာအမျိးသမီးများေနအထိမး်အမတှအ်ခမ်းအန းတငွ် ိင်ုငံေတာ်၏ 

အတိငု်ပင်ခံပုဂိလ၊် ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် မကွ်ကားသည့် မနိ်ခွန်းေကာက်တ်ချက်) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ အခုအချနိ်မှာဆိုရင် ေြပာင်းလဲလာတဲ့ ရာသီဥတုဒဏ်ေကာင့် ကျမတိုိုင်ငံက ိုင်ငံသူ 

ိုင်ငံသားေတွလည်း ဒုကေရာက်တယ်။ အစိုးရကလည်း ရှိတဲ့အစွမ်းအစေတွနဲ ြပည်သူ 

ြပည်သားေတွရဲ လံု ခံေရး၊ ြပန်လညထ်ူေထာင်ေရးေတွကို လုပ်ေနတဲ့အတွက် အားလံုးက 

ဝိုင်းပီးပါေစချင်ပါတယ်။ ကုိယ်မတတ်ိုင်တဲ့ ေြပာင်းလဲြခင်းရဲ အကျိးဆက်ေတွကို  

ကိုယ်ဘယ်လို ေြပာင်းလဲကိုင်တွယ်မလဲဆိုတာ  အားလံုးကဝိုင်းပီး စ်းစားေပးိုင်တဲ့ ပညာေတွ 

မိမိတိုိုင်ငံနဲ လူအသုိင်းအဝိုင်းမှာ ပွားများေစချင်ပါတယ်။ ” 

 (၂၀၁၉ ခုှစ်၊ သဂုတ်လ)၁၂ (ရက် ေနတွင် ေနြပည်ေတာ်၊ ြမန်မာ အြပညြ်ပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း 

ဗဟုိဌာန၊ (MICC-2) ၌ ကျင်းပြပလုပ်သည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာလူငယ်များေနအထိမ်းအမှတ် 

အခမး်အန းတွင် ိုင်ငံေတာ်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်၊ ေဒေအာင်ဆနး်စုကည် မွက်ကားသည့် 

မိန်ခွန်းေကာက်တခ်ျက်) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ လူမကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက်ေရးကမှာ ရင်းှီးြမပ်ှံမေဆာင်ရက်ြခင်းသည ် အြခားေသာ 

ုပ်ဝတများအေပတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံသကဲ့သုိ ေနချင်းညချင်း ကုိင်တွယ်ချြပရန် ခက်ခဲ 

ေသာ်လညး် ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမ ကျ်းေြမာင်းလာြခင်း၊ အာဟာရှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ 

အန်းကိန်းများ ြမင့်မားလာြခင်း၊ ကေလးသူငယ်များ၏ ပညာရည်ြမင့်မားလာြခင်း စသည့် 

ရလဒ်များ ရရှိလာမကို သက်ေသြပိုင်ရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊  သုိမှသာ ရင်းှီးြမပ်ှံ 

သင့်သည့် ကတစ်ခုြဖစ်ေကာင်း သက်ေသြပိုင်ပီး ရန်ပံုေငွရရှိေရးအတွက် အေထာက်အကူ 

ြပိုင်မည် ြဖစ်ပါေကာင်း ” 

“၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၁၅) ရက်ေနတွင် ေနြပည်ေတာ်၊ ုံးအမှတ် (၂၃)၊ လူမဝန်ထမ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည ်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၌ ကျင်းပခဲ့သည့် လူမကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆိုင်ရာ အမျိးသားေကာ်မတီ အစည်းအေဝး(၁/၂၀၁၈) တင်ွ ေကာ်မတီဥကဌ၊ 

ဒုတိယသမတ ဦးြမင့်ေဆွ ေြပာကားသည့် အဖွင့်အမှာစကား ေကာက်ုတ်ချက်” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“ သဘာဝေဘးအရာယ်သည ် ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့၍ စ်ဆက်မြပတ် ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင် အဓိက အဟန်အတားြဖစ်ေစသည့်အတွက် 

ဘက်စံုဖွံဖိးတိုးတက်ေရး မဟာဗျဟာလုပင်န်းစ်များ၊ စီမံကိန်းများတွင် သဘာဝေဘး 

အရာယ ် ေလျာ့ပါးေရးလုပ်ငန်းစ်များအား ေပါင်းစပ်ထည့်သွင်းေဆာင်ရက်ရန် လုိအပ် 

ပါေကာင်း၊ သဘာဝေဘးအရာယ်များ ကျေရာက်ြဖစ်ပွားပါက ယင်းေဒသရှိ ရပ်ရာလူထုသည် 

ပထမဦးဆံုး ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်းရသူများြဖစ်ကပီး ေဒသခံအစိုးရများသည် စီမတံံုြပန်မများ 

ေဆာင်ရက်ရသည့်အတွက် ေဘးဒဏ်ကျေရာက်ိုင်ေြခရှိသည့ ် ေဒသများရှိ ြပည်သူလူထု၊ 

ဝန်ထမ်းများှင့် အစိုးရ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်အား ြမင့်မားလာေစရန် ေဆာင်ရက်ကရမည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း” 

(အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သဘာ၀ေဘးအရာယ် ထိခိုက်ဆံုးံးိုင်ေြခေလာ့ချေရးေန အထိမ်း 

အမှတ်အခမ်းအန း (၁၃-၁၀-၂၀၁၈) တွင် ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊ ဒုတိယ 

သမတ ဦးဟင်နရဗီန်ထီးယူ ေြပာကားခဲ့ေသာ မိန်ခွန်းေကာက်ုတ်ချက်) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ ြပည်သူလူထုကိုအေြခြပသည့် ဖွံဖိးတိုးတက်မကို ဦးတည်ေဆာင်ရက်ကရာတွင် 

မသန်စွမး်သူများအပါအဝင် ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လံုး ပါဝင်ေဆာင်ရက်ပးီ ဖွံဖိးတိုးတက်မ၏ 

အကျိးစီးပွားကို သာတူညမီ ခွဲေဝခံစားိုင်ရန် လုိအပ်မည် ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထိုသုိ ေဆာင်ရက် 

ိုင်မှသာလင် မသန်စွမ်းသူများ၏ ဘဝဖွံဖိးတိုးတက်မှင့် အရည်အေသွးြမင့်မားေရးတိုကို 

ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ပီး လူသားတိုင်း ေပါင်းစညး်ပါဝင်ိုင်ေသာ ဘက်စံုဖွံဖိးတိုးတက်မရှိသည့် 

လူအဖွဲအစည်းတစ်ရပ်ကို ြမင်ေတွိုင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း။” 

(၄.၁၂.၂၀၁၉ ရက်ေနတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ 

အမျိးသားေကာ်မတီ (၅) ကိမေ်ြမာက် အစည်းအေဝး(၂/၂၀၁၉)တွင် မသန်စွမ်းသူများ၏ 

အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ အမျိးသားေကာ်မတီဥ/ကဌ၊ ဒုတိယသမတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ 

ေြပာကားခဲ့ေသာ မိန်ခွန်းေကာက်တ်ချက်) 

 

 



လူမဝန်ထမး်၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊ ဒုတိယဝန်ကီးှင့် န်ကားေရးမှးချပ်များ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 

၁။ ေဒါက်တာဝင်းြမတ်ေအး 

M.B.B.S. (YGN), M.Med.Sc (Paed), Dr. Med.Sc (Paed), 

Dip.Med.Edu, FRCP (Glasgow) 

 

ဒုတိယဝန်ကီး 

၂။ ဦးစိုးေအာင် 

B.Sc (Zoology),  

MA (Defence Studies) 

 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန 

၃။ ေဒါက်တာစန်းစန်းေအး 

M.B.B.S. (YGN) 

M.Sc. (Health Economics)  

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်ခွဲမ ဦးစီးဌာန 

၄။ ေဒါက်တာကိုကုိုိင်  

M.B.B.S, M.Med.Sc(P&TM)၊  

MA (Pop & Repro.H.Res)                                                                       

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဦးစီးဌာန 

၅။ ဦးဝင်းိုင်ထွန်း 

B.Sc (Botany)Hons. 

M.P.A 

 

 



ဥေယျာဇ် 
 

ြမန်မာိုင်ငံသည် ှစ်ေပါင်း(၇၀)ခန် ြပည်တငွ်းလက်နက်ကိုင် ေသာင်းကျန်းမဒဏ်ကုိ 

ကံေတွခဲရပီး စစ်အုပ်ချပ်ေရးမှသည် ဒီမုိကေရစီစနစ်သုိ အသွင်ကူးေြပာင်းသည်မှာ မကာ 

ေသးေသာိုင်ငံြဖစ်ကာ  သဘာဝေဘးြဖစ်ပွားမများ၊ လက်နက်ကိုင် ပဋိပကြဖစ်ပွားမများှင့် 

ရခုိင်ြပည်နယ်၏ လူမပဋိပကြဖစ်ပွားမများေကာင့် ြပည်တင်ွး ေနရပ်စွန်ခွာရသူများ ရှိေန 

သြဖင့် အာဆီယံေဒသတငွ်းိုင်ငံများတွင် ဖံွဖိးမေန က်ကျေနခ့ဲပီး လူမကာကွယ် 

ေစာင့်ေရာှက်မှင့် လူမေရးဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများ၊ လူသားချင်းစာန မ အကူအညီ 

လိုအပ်ချက်များ ြမင့်မားေသာ ုိင်ငံတစ်ုိင်ငံ ြဖစ်ေပသည်။ 

၂၀၁၆ ခုှစ်၊ အစုိးရသစ် စတင်တာဝန်ယူချန်ိတွင် လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် 

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာနသည် ုိင်ငံေတာ်ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတကွ် အေရးပါ 

ေသာ လူသားအရင်းအြမစ် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး၊ ြပည်သူများ အေြခခံလူအခွင့်အေရး၊ 

ဒီမုိကေရစီစံန်းများှင့်အညီ လူဂုဏ်သိကာရိှစွာြဖင့် လူမအသိုင်းအဝန်းအတွင်း ရပ်တည်ုိင် 

ေရးတိုအတွက် လူမေရးဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မများကို ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ေရး၊ ြပည်သူများကုိ 

ေဘးအရာယ်များမှ အကာအကွယ်ေပးိုင်ပီး ပုိမုိေဘးကင်းလံု ခံ၍ သဘာဝေဘး 

အရာယ်များမှ ခံိုင်ရည်ရိှပီး စ်ဆက်မြပတ် ဖွံဖိးတိုးတက်သည့် ုိင်ငံြဖစ်လာေစရန်ှင့် 

ေဘးဒဏ်ခံစားရသူများ၊ လူမေရးဆိုင်ရာကူညီေထာက်ပ့ံမှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ရန် 

လိုအပ်သူများအတွက် ထိေရာက်ေသာ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဖာ်ေဆာင် 

ုိင်ရန်ရည်ရယ်၍ မူဝါဒသစ်များ ချမှတ် အေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်ရှိပါသည်။ 

လူမေရးဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရာတွင် ဘဝတစ်သက်တာ 

ချ်းကပ်မနည်းလမ်းအရ ေမွးစမှသက်ကီးရယ်အိုဘဝအထိ ဦးတည်အုပ်စုများအား လူမ 

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးှင့် လူမဝန်ထမ်းနည်းစနစ်များြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည။် ဆက်စပ်ဝန်ကီးဌာနများှင့် ညိိင်းပူးေပါင်းမြဖင့် လူငယ်များ 

အတွက် လူငယ်ေရးရာမူဝါဒကို ချမှတ်ေပးုိင်ခ့ဲပီး လူငယ်ထုအတွင်း ကအလိုက် စနစ် 

တကျဖွံဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် မဟာဗျဟာကုိလညး် ေရးဆွဲအတည်ြပပီးြဖစ်၍ 

ထိေရာက်စွာ ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနပီြဖစ်ပါသည်။ အလားတူ ကေလး 

သူငယ်များ၊ မိန်းကေလးငယ်များှင့် အမျိးသမီးများ၊ သက်ကီးရယအ်ိုများှင့် မသန်စွမ်း 

သူများ၏ အေြခခံလူအခွင့်အေရးများ ခံစားရရိှုိင်ေစရန် လက်ေတွအေကာင်အထညေ်ဖာ်  

 

 



 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည။် Global Climate Risk Index 2020 အရ ၁၉၉၉ မှ ၂၀၁၈ 

ခုှစ်အတွင်း ြပင်းထန်သည့်ရာသီဥတြုဖစ်စ်များေကာင့် ထိခုိက်ဆံုးံးမအများဆံုးေသာ 

ုိင်ငံများထဲတွင် အဆင့်-၂ တွင်ရိှသည့် ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် သဘာဝေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာ 

စီမံခန်ခွဲမလုပ်ငန်းစ်များကို အေလးထားေဆာင်ရက်ခ့ဲရာ ိုင်ငံအဆင့်မှသည် ေဒသတွင်းှင့် 

ကမာလံုးဆုိင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မများြမင့်တင်ကာ သဘာဝေဘးဒဏ် ကံ့ ကံ့ခံုိင်ေသာ 

လူမအသုိက်အဝန်းတစ်ရပ်ကုိ ထူေထာင်ုိင်ေရးအတကွ် ကိးပမ်းလျက်ရိှပါသည။် လူသားချင်း 

စာန ေထာက်ထားမဆုိင်ရာ အကူအညီများ ေပးအပ်ရာတွင်လည်း ‘No One Left Behind’  

‘မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မကျန်ရစ်ေစရ’၊ ‘Do No Harm’ ‘မည်သူကိုမ ထိခိုက် 

နစ်န မမြဖစ်ေစရ’ စသည့် လူသားချင်းစာန မ စည်းမျ်းများှင့်အညီ ေထာက်ပံ့ ကူညီမ 

များကို အြမန်ဆံုးေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရှိပါသည။် 

သဘာဝေဘးသင့် ြပည်သူများအတွက်သာမက လက်နက်ကုိင်ပဋိပကှင့် လူမေရး 

ပဋိပကေကာင့် ေနရပ်စွန်ခွာ တိမ်းေရှာင်ေနရသည့် တိုက်ပဲွေရှာင်ှင့် ေနရပ်စွန်ခွာသူများ 

အတွက်လည်း “ ြပည်တွင်းေနရပ်စွန်ခွာသူများ ြပန်လည်ေနရာချထားေရးှင့် ယာယ ီခုိလံရာ 

စခန်းများ ပိတ်သိမ်းေရးဆိုင်ရာ အမျိးသားအဆင့် မဟာဗျဟာ ” ကို ေရးဆွဲကာ စနစ်တကျ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် ိုင်ငံအတွင်းတည်ငိမ်ေအးချမ်းပီး ေရရည်ှဖံွဖိး 

တိုးတက်မများ ြဖစ်ေပလာေစေရး အတွက် ကိးပမ်းေဖာ်ေဆာင်ေပးလျက်ရိှပါသည်။ 

လူမေရးဆိုင်ရာေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ ေဘးအရာယ်ထိခိုက်မေကာင့်ြဖစ်ေစ  အခက်အခဲ 

ှင့်ရင်ဆုိင်ေနရေသာ ြပည်သူတုိအေနြဖင့် မိမိေြခေထာက်ေပမိမိ ြပန်လည်ရပ်တည်ုိင်ေရး၊ 

လူဂုဏ်သိကာှင့်အညီ ြပန်လည်ေနထိုင်ုိင်ေရးတိုအတွက် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေပးရန်မှာလည်း လွန်စွာအေရးကီးသြဖင့် ( ၃၀-၁-၂၀၁၈)ေနတွင် 

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဦးစီးဌာနကုိ အသစ်တုိးချဲ ဖဲွစညး်၍ ေဆာင်ရက်ေနပါသည်။ 

ှစ်ေပါင်းများစွာ ဖွံဖိးမေန က်ကျခ့ဲသည့် ုိင်ငံတစ်ုိင်ငံအေနြဖင့် လူမေရးဆိုင်ရာ 

လိုအပ်ချက်များ များစွာရိှေနပါေသးသည်။ ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ြပည်သူများအတွက် 

ဆက်လက်၍ အေကာင်းဆုံး ကိးစားေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

 

                                                                                        
ေဒါက်တာဝင်းြမတ်ေအး  

   ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 



မာတိကာ 
စ် အေကာင်းအရာ စာမျက်ှ  

 မှတ်တမ်းအှစ်ချပ်  

၁ နိဒါန်း 
 

၁ 

၂ သမိုင်းအကျ်း 
 

၁-၂ 

၃ မူဝါဒြပြပင်ေြပာင်းလဲမ 
 

၃ 

၄ ဝန်ကီးဌာနရန်ပုံေငွရရိှမအေြခအေနှင့်ဖဲွစည်းပံုတိုးချဲမ 
 

၄ 

၅ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးှင့် ဒုတိယဝန်ကီးတိုပါဝင်ေသာ အမျိးသားအဆင့် 

ေကာ်မတီများ 
 

၅ 

၆ လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ေဆာင်ရက်ချက်များ  

- ဖဲွစည်းပုံှင့ ်ဘတ်ဂျက်ရန်ပုံေငွရရိှမ 

- လူမကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်းစ်များ 

(က) ကုိယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်များှင့် ၎င်းတိုမှ ေမွးဖွားလာေသာ အသက်      

       (၂) ှစ်ေအာက် ကေလးသူငယ်များ အားေထာက်ပ့ံြခင်း 

( ခ) သက်ကီးရယ်အိုများအား လူမေရးပင်စင် (Social Pension)  

       ေထာက်ပ့ံေပးြခင်း 

- ေရှးဦးအရယ် ကေလးသူငယ်ြပစုပျိးေထာင်ေရး၊ ဖွံဖိးေရးှင့်ကေလး  

  သူငယ်ကာကွယ ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်း 

  (က) မူလတန်းကိေကျာင်းများတုိးချဲဖွင့်လှစ်ြခင်း 

  ( ခ)  မိခင်ဝုိင်းများ တိုးချဲဖွင့်လှစ်ုိင်မ အေြခအေနများ 

  ( ဂ) ေရှးဦးအရယ်ကေလးသူငယ်  ဖွံဖိးေရးအေြခအေန တိုင်းတာ  

           စစ်ေဆးမှင့် ြပန်လည ်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်း (Early Childhood  

         Intervention-ECI) 

  (ဃ) တုိက်ပဲွေရှာင်စခန်းများတွင်ကေလးေပျာ်ေနရာများေထာက်ပ့ံမ 

 

၅ 

၆-၁၀ 

 

 

 

 

၁၀-၁၅ 

 

 

 

 

 

 

  

 



၂ 

 

စ် အေကာင်းအရာ စာမျက်ှ  

 - သင်တန်းေကျာင်းအေြခြပ ကေလးသူငယ် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်  

  ေရးလုပ်ငန်း 

- လူမေရး ရာြဖစ်ရပ်စီမံခန်ခဲွမတိုးချဲအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်  

  ုိင်ြခင်း 

- လူငယ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလုပ်ငန်း 

- အမျိးသမီးများဖံွဖိးတုိးတက်ေရးလုပ်ငန်း 

- လူမူေရးဝန်ေဆာင်မှင့် ေထာက်ပ့ံေကးများ တုိးြမင့်ေဆာင်ရက်ြခင်း 

- မသန်စွမ်းသူများြပစုေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်း 

- ဥပေဒများ ေရးဆွဲအေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း 

- ေဆာင်ရက်ပီး၊ေဆာင်ရက်ဆဲှင့် ေဆာင်ရက်ရန်ကျန် လုပ်ငန်းများ 

 

၁၆-၁၇ 

 

၁၈ 

 

၁၉-၂၀ 

၂၀-၂၂ 

၂၂-၂၃ 

၂၃-၂၄ 

၂၅ 

၂၅-၂၆ 

  

၇။ ေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်ခဲွမဦးစီးဌာနေဆာင်ရက်ချက်များ 

-  ံုးများတိုးချဲဖွင့်လှစ်ခဲ့မ အေြခအေနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အား   တုိးချဲခ့ဲမ  

   အေြခအေန 

-  ေဘးအရာယ်ေလျာ့ပါးေရး၊ ကိတင်ြပင်ဆင်ေရးှင့်ကိတင်ကာကွယ်ေရး  

   ေဆာင်ရက်ချက်များ 

-  ေဘးအရာယ်ြပန်လည်တုံြပန်ေရးလုပ်ငန်းများ 

-  ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများ 

-  ုိင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မများ 

-  ရခုိင်ြပည်နယ်အတငွ်း ေနရပ်စွန်ခွာသူများအတွက် ေထာက်ပံ့ကူညီ 

   ေဆာင်ရက်ထားရှိမ 

- ြပြပင်ေြပာင်းလဲေဆာင်ရက်ုိင်မ၏အကျိးသက်ေရာက်မများ 

 

 

၂၆ 

 

၂၇-၃၃ 

 

၃၄-၃၆ 

၃၆-၃၉ 

၃၉-၄၂ 

၄၂-၄၄ 

 

၄၄-၄၅ 

 



၃ 

 

စ် အေကာင်းအရာ စာမျက်ှ  

၈။ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဦးစီးဌာန ေဆာင်ရက်ချက်များ 

-  ကေလးသူငယ်၊ ကေလးှင့်လူငယ်များြပန်လည်ထူေထာင်ေရး လုပ်ငန်း 

-  လူကုန်ကူးခံရသူများြပန်လည်လက်ခံေရး၊ ြပန်လည်ဝင်ဆံ့ ေပါင်းစည်း 

   ေရးှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများ 

-  မသန်စွမ်းသူများြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်း 

-  မိုင်းအရာယ်ဆုိင်ရာအသိပညာေပးှင့်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်း 

-  လက်နက်ကုိင်တပ်ဖွဲ၊ လက်နက်ကုိင်အုပ်စုှင့်ပတ်သက်ဆက်ွယ်ေနေသာ  

   ကေလးသူငယ်များကို ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပင်န်း 

-  မူးယစ်ေဆးြဖတ်ပီးသူများ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်း  

-  ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဦးစီးဌာန၏ ေရှဆက်ေဆာင်ရက်မည့်လုပ်ငန်းများ 

-  တိုးတက်ရရိှလာေသာ အကျိးရလဒ်များ 

 

၄၅ 

၄၅-၄၈ 

 

၄၈-၅၁ 

၅၁-၅၂ 

၅၂-၅၃ 

 

၅၃ 

၅၄ 

၅၄-၅၅ 

၉။ ိုင်ငံတကာှင့်ဆက်စပ်သည့် ထူးြခားေသာလုပ်ငန်းများ 

(က) အဓိကဝန်ကီးဌာန (Focal Ministry) အြဖစ် တာဝန်ယူေဆာင်ရက်          

        ရသည့် ကုလသမဂကွန်ဗင်းရှင်းများ  

( ခ)  UNCEDAW အစီရင်ခံစာတင်သွင်းမအေြခအေနများ 

( ဂ)  ASEAN  Ministerial  Meeting  on Women ( AMMW ) 

(ဃ) (၇၀)ကိမ်ေြမာက် ကုလသမဂဒုကသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကီးံုး၏ 

        အမေဆာင်ေကာ်မတီ  အစည်းအေဝးသုိ  ြမန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖဲွ  

        တက်ေရာက်ြခင်း 

 

၅၅-၆၈ 

 

 

 



၄ 

 

စ် အေကာင်းအရာ စာမျက်ှ  

 ( င)  ေန ်ေဝုိင်ငံ၊ ေအာ်စလုိမိတွင်ကျင်းပခ့ဲသည့် စတုထအကိမ်ေြမာက်  

         ကမာ့မုိင်းရှင်းလင်းေရးဆိုင်ရာြပန်လည်သုံးသပ်မညီလာခံတက်ေရာက်  

        ခဲ့ြခင်း 

( စ)  ေဘဂျင်းလုပ်ငန်းစီမံချက် Beijing  Declaration  and  Platform  for  

        Action (BPFA) 

(ဆ) ေနရပ်စွန်ခွာသူများ ြပန်လည်လက်ခံေရးအတကွ် ြမန်မာုိင်ငံအေနြဖင့် 

         အေနြဖင့် ေဆာင်ရက်ထားရိှမများကုိရှင်းလင်းအသိေပးသည့်ခရးီစ်များ 

 

၅၅-၆၈ 

 

၁၀။ သုေတသနလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ြခင်းှင့်ဖံွဖိးတိုးတက်ေရးဌာန ၆၆-၇၁ 

၁၁။ ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာန မအကူအညီ အေထာက်အပ့ံ 

ေပးေရး၊ ြပန်လည်ေနရာချထားေရး၊ ဖံွဖိးေရးစီမံကိန်း (Union Enterprise 

for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in 

Rakhine -UEHRD) ေကာ်မတီ၏  လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မများ 

၇၁-၈၁ 

၁၂။ ရခိုင်ြပည်နယဆ်ိုင်ရာ အ ကံြပချက်များအေပ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ေရးေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်မများ 

၈၂-၉၂ 

၁၃။ နိဂံုး ၉၃-၉၄ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ေန က်ဆက်တွဲဇယားများှင့်ပံုများ 

 

စ် ေဖာ်ြပထားရှိေသာဇယားများစာရင်း စာမျက်ှ  

ဇယားအမှတ်(၁) ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဥက၊ ဒုတိယဥကအြဖစ် ပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ေသာ အမျိးသားအဆင့် ေကာ်မတီများ 

စာရင်း 

၉၅-၉၈ 

ဇယားအမှတ ်(၂) ဒုတိယဝန်ကီး ဥက၊ ဒုတိယဥကအြဖစ် ပါဝင် 

ေဆာင်ရက်ေသာ အမျိးသားအဆင့် ေကာ်မတီများ 

စာရင်း 

၉၉-၁၀၀ 

ဇယားအမှတ် (၃) လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာ 

ချထားေရးဝန်ကီးဌာန၏ ဆက်သွယ်ရန် Website ှင့် 

Facebook Page လိပ်စာများ 

၁၀၁ 

ဇယားအမှတ် (၄) ုိင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ (၄)ှစ်တာ ကာလအတွင်း 

လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ေဆာင်ရက်ပီး၊ေဆာင်ရက်ဆဲ 

ှင့် ေဆာင်ရက်ရန် ကျန်လုပ်ငန်းများ 

၁၀၂-၁၀၆ 

ဇယားအမှတ ်(၅) လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာ 

ချထားေရးဝန်ကီးဌာန၏ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များ 

၁၀၇-၁၁၄ 

ဇယားအမှတ ်(၆) အတုိေကာက် စာလံုးများ ( Abbreviations ) ၁၁၅-၁၁၆ 

ပုံ (၁) ေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန်ခဲွမဦးစီးဌာနရိှ ဖွင့်လှစ်ပီး 

တုိင်းေဒသကီး/ြပညန်ယ်၊ ခိုင်၊ မိနယ် ဦးစီးမှးံုး 

များြပပုံ 

၁၁၇ 

ပုံ (၂) ေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန်ခဲွမဦးစီးဌာနရိှ ဖွင့်လှစ်ပီး 

တုိင်းေဒသကီး/ြပညန်ယ်၊ ခိုင်၊ မိနယ် သိုေလှာင်ံု 

များြပပုံ 

၁၁၈ 

 

 



မှတ်တမ်းအှစ်ချပ် 

 

လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး ဝန်ကီးဌာနသည် 

လူမေရးဆုိင်ရာဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများ၊ ေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခဲွမလုပ်ငန်းများှင့် 

ေဘးဒဏ်ခံစားရသူများ၊ လူမေရးဆိုင်ရာကူညီေထာက်ပံ့မှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ရန် 

လိုအပ်သူများအတကွ် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှပါသည်။ 

ဝန်ကီးဌာနသည် လူမေရးဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရက်ရာတွင် 

ဘဝတစ်သက်တာ ချ်းကပ်မနည်းလမ်းအရ ေမွးစမှသက်ကီးရယအ်ိုဘဝအထိ လူမကာကွယ် 

ေစာင့်ေရာှက်ေရးှင့် လူမဝန်ထမ်းနည်းစနစ်များြဖင့် ေဆာင်ရက်ေနပါသည်။  

လူမကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်းအေနြဖင့် ေငွေကးေထာက်ပ့ံမ လုပ်ငန်း     

(၂)ရပ်ကို  အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် စတင်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းတိုမှာ 

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်များှင့် ၎င်းတုိမှေမွးဖွားလာေသာ အသက်(၂)ှစ်ေအာက် ကေလး 

သူငယ်များအား ေထာက်ပ့ံြခင်းှင့် သက်ကီးရယအ်ိုများအား လူမေရးပင်စင် ေထာက်ပ့ံ 

ေပးြခင်းှင့် မသန်စွမ်းသူများအား ေထာက်ပ့ံေငွေပးအပ်ြခင်းတို ြဖစ်ပါသည။် 

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်များှင့် ၎င်းတိုမှေမွးဖွားလာေသာ အသက်(၂)ှစ်ေအာက် ကေလး 

သူငယ်များအား ေထာက်ပ့ံြခင်းကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာေရးှစ်မှစတင်၍ ေဆာင်ရက်ိုင်ခ့ဲပီး 

ယခုအခါ ချင်းြပည်နယ်၊ ရခုိင်ြပည်နယ်၊ န ဂကိုယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ၊ ကရင်ြပည်နယ်ှင့် 

ကယားြပည်နယ်တိုတွင် ေဆာင်ရက်ေနပီး ဆက်လက်၍ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာှစ်မှစ၍  

ရှမ်းြပည်နယ်ှင့် ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီးတိုတွင် တိုးချဲေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။ 

သက်ကီးရယ်အုိများအတကွ် သက်ကီးရယအ်ိုများဆိုင်ရာ ဥပေဒကို ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် 

ြပာန်းုိင်ခ့ဲသလုိ အမျိးသားအဆင့်သက်ကီးမူဝါဒကိုလည်း ေရးဆွဲေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါ 

သည်။ သက်ကီးရယအ်ိုများအတွက် ဝင်ေငွလံု ခံမရိှေစရန်၊  လိုအပ်ချက်များကိုြဖည့်ဆည်း 

ုိင်စွမး်ရှိေစရန်ှင့် ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မများရယူုိင်ေစရန် ရည်ရယ်၍ လူမေရးပင်စင် 

ေထာက်ပ့ံြခင်းအစီအစ်ကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘာေရးှစ်မှစတင်၍ အသက်(၉၀)ှစ်ှင့် 

အထက် သက်ကီးရယအ်ိုများကို တစ်ဦးလင် တစ်လကျပ်တစ်ေသာင်းန်းြဖင့် သံုးလတစ်ကိမ် 

ေထာက်ပ့ံေပးရာမှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘာေရးှစ်မှစ၍ အသက်ကန်သတ်ချက်ကို အသက် 

(၈၅)ှစ်သို ေလာ့ချ၍  ေထာက်ပ့ံေပးလျက်ရှိပါသည်။ အစီရင်ခံစာတွင် ဘာေရးှစ်အလိုက်  
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လူမကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆိုင်ရာ အကျိးခံစားခွင့်ရိှသူအေရ အတွက်ှင့် ေထာက်ပ့ံေငွ 

ပမာဏများကုိ ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာနသည် 

ကေလးသူငယ်များ၏ အသက်ရငှ်သန်ခွင့်၊ ဖံွဖိးတုိးတက်ခွင့်၊ အေစာင့်ေရှာက်ခံပုိင်ခွင့်ှင့် 

ပါဝင်ခွင့် အစရိှသည့် ေမွးရာပါအခွင့်အေရး (၄) မျိးကို အြပည့်အဝရရိှေစေရး ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည။် ကေလးသူငယ် အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ ဥပေဒသစ်ှင့် ေရှးဦး 

အရယ် ကေလးသူငယ်ြပစုေစာင့်ေရှာက်ေရးှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဆုိင်ရာ ဥပေဒသစ်တုိကို 

အတည်ြပြပာန်းုိင်ရန်ေဆာင်ရကခ်ဲ့ပီး ကေလးသူငယ်များအား ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ 

ေပးြခင်းှင့် ဖံွဖိးတိုးတက်ေစြခင်းလုပ်ငန်းများကို ဟန်ချက်ညီစွာ ေဆာင်ရက်ေနပါသည်။ 

ကေလးသူငယ်များအတွင်း မသန်စွမ်းြဖစ်မေလျာ့နည်းေစရန်ှင့် ေစာစီးစွာသိရိှကုသုိင်ေစရန် 

ေရှးဦးအရယ် ကေလးသူငယ်ဖံွဖိးေရးအေြခအေန တုိင်းတာစစ်ေဆးမှင့်ြပန်လည် 

ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်း (Early Childhood Intervention-ECI) ကုိ ဆက်စပ်ဝန်ကီးဌာနများ/ 

အဖဲွအစည်းများှင့်ပူေပါင်း၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေရှေြပးဧရိယာ 

များအြဖစ် ေဒသ (၇) ခုတွင် ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလမှစတင်၍ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည။် ဤသိုေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် မသန်စွမ်းမကုိ ကာကွယ်ုိင်မည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာနသည် (၃)ှစ်မှ 

(၅)ှစ်အရယ် မူလတန်းကိကေလးငယ်များအတွက် ဌာနပိုင် မူလတန်းကိေကျာင်းများ 

ဖွင့်လှစ်၍ ေရှးဦးအရယ်ကေလးသူငယ် ြပစုပျိးေထာင်ေရးှင့် ဖွံဖိးေရးနညး်လမ်းများြဖင့် 

စနစ်တကျ ြပစုပျိးေထာင်ေပးလျက်ရိှရာ လက်ရှိအချန်ိတွင် ဌာနပုိင်မူလတန်းကိေကျာင်း 

စုစုေပါင်း(၁၃၈)ေကျာင်း ဖွင့်လှစ်ထားရိှပီးြဖစ်ပါသည်။ ထိုအြပင် ရပ်ရာအတွင်း တည်ေထာင် 

ဖွင့်လှစ်လျက်ရိှေသာ ကုိယ့်အားကိုယက်ိုး မူလတန်းကိေကျာင်းများကုိလည်း နည်းပညာ 

ပ့ံပုိးမေပးြခင်း၊ သင်ေထာက်ကူပစည်းဝယ်ယူရန် ေထာက်ပံ့ေပးြခင်းှင့်  ဆရာမေထာက်ပံ့မ 

ေပးြခင်းတိုကို ေဆာင်ရက်လျက်ရိှရာ ေကျာင်းေပါင်း (၁၂၅၀) ေကျာင်းကို ကူညီေဆာင်ရက် 

ေပးလျက်ရိှပါသည်။ မူလတန်းကိေကျာင်း ဖွင့်လှစ်ုိင်ြခင်းမရိှေသးသည့် ရပ်ရာေဒသများရိှ 

အသက်(၆)လမှ (၃)ှစ်အရယ ်ကေလးငယ်များအတွက် မိခင်ဝိုင်းများ ဖွင့်လှစ်ေပးလျက်ရိှရာ  
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မိခင်ဝိုင်း စုစုေပါင်း(၁၂၀၂)ဝိုင်းထိ တုိးချဲဖွင့်လှစ်ခ့ဲသလို မိခင်ဝိုင်းတစ်ဝုိင်းအတွက် ေထာက်ပံမ 

ေငွကုိ (၃၀၀၀၀) ကျပ်မှ (၅၀၀၀၀) ကျပ်အထိ တိုးြမင့်ေပးအပ်ခ့ဲပါသည်။  

 ထိုအြပင် ဆက်စပ်ဝန်ကီးဌာနများှင့် ညိိင်းပူးေပါင်းမြဖင့် ေန င်တစ်ချန်ိတွင် 

ုိင်ငံ၏တာဝန်များကို ပုခုံးေြပာင်းထမ်းေဆာင်ကမည့် လူငယ်များအတွက် ဖွံဖိးတိုးတက်မ 

ေဖာ်ေဆာင်ုိင်ရန် လူငယ်ေရးရာမူဝါဒကို ချမှတ်ေပးိုင်ခ့ဲပီး ြမန်မာုိင်ငံလူငယ်ေရးရာ 

ေကာ်မတီကို ိုင်ငံေတာ်သမတံုး၏ (၂၂.၅.၂၀၁၉) ရက်စွဲပါ အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ 

(၆၆/၂၀၁၉) အရ ေကာ်မတီဝင် (၂၇) ဦးြဖင့် ဖွဲစည်းခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ ဆက်လက်၍  

တိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ်အဆင့် လူငယ်ေရးရာေကာ်မတီများကို ဖဲွစည်းုိင်ခဲ့ပီး ခိုင် / 

မိနယအ်ဆင့် လူငယ်ေရးရာေကာ်မတီများကုိလည်း ဆက်လက်ဖဲွစည်းသွားမည် ြဖစ်ပါ 

သည်။ လူငယ်ေရးရာမူဝါဒှင့်အညီ လူငယ်ထုအတင်ွး ကအလိုက်စနစ်တကျ ဖံွဖိးတိုး 

တက်ေရးအတကွ် “ြမန်မာိုင်ငံ လူငယ်ေရးရာမူဝါဒဆိုင်ရာ အမျိးသားအဆင့် မဟာဗျဟာ 

စီမံချက”် (၂၀၂၀-၂၀၂၄)ကို (၂၆-၈-၂၀၂၀)ေနတွင် ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွံုးက အတည်ြပ 

ေပးခဲ့ပီး ဆက်လက် အေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်ရိှပါသည်။  

  ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ကေလးသူငယ်များ၊ မိန်းကေလးငယ်များှင့် အမျိးသမီးများ၊ 

သက်ကီးရယအ်ိုများှင့် မသန်စွမ်းသူများ၏ အေြခခံလူအခွင့်အေရးများခံစားရရိှုိင်ေစရန် 

ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ အမျိးသမီးများဖွံဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် အမျိးသမီး 

အဖဲွအစည်းများှင့် လူမအဖဲွအစညး်များ၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများြဖင့် ဖဲွစည်းထားသည့် 

ြမန်မာိုင်ငံလံုးဆိုင်ရာ အမျိးသမီးေကာ်မတီက တစ်ုိင်ငံလုံးအတုိင်းအတာြဖင့် စုစည်းညိိင်း 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှပါသည။် အမျိးသမီးများှင့် ြပည်သူများ၏ လိုအပ်ချက် ြပဿန ကို 

ပုိမုိသိရှိေဖာ်ထုတ်ပီး ြပည်သူအသံ န းေထာင်ိုင်ရန် (၂၄) န ရီသတင်း ရယူုိင်ေသာ Help 

Line (၀၆၇-၃၄၀၄၂၂၂၊ ၀၆၇-၃၄၀၄၉၉၉ ) တိုကို ဖွင့်လှစ်၍ ကူညီပ့ံပုိးေပးြခင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ 

များသို ချတိ်ဆက်လမ်းန်ေပးြခင်းတိုကို ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှပီး ြပဿန များကုိ ေြဖရှင်း 

ေပးိုင်ခ့ဲပါသည်။ နည်းမျိးစုံြဖင့် အကမ်းဖက်ခံရေသာ အမျိးသမီးများှင့် အမျိးသမီး 

ငယ်ရယ်များအတွက် ဝန်ေဆာင်မများ တစ်ေနရာတည်းတင်ွ ရရှိုိင်သည့် စင်တာ (One 

Stop Women Support Center–OSW) (၄) ခုကို  ဖွင့်လှစ်ထားရှိပီး ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွင်း 

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးှင့် ကယားြပည်နယ်တိုတွင် တုိးချဲဖွင့်လှစ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအြပင်  
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အမျိးသမီးများှင့်မိန်းကေလးငယ်များအား ထိေရာက်ေသာ ဥပေဒပိုင်းဆိုင်ရာအကာအကွယ် 

များေပးအပ်ုိင်ရန် အမျိးသမီးများအေပ အကမ်းဖက်မတားဆီးကာကွယ်ေရး ဥပေဒ 

(မူကမ်း) အား အတညြ်ပုိင်ရန် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သို တင်သွင်းိုင်ခ့ဲပါသည်။  

လူမဝန်ထမ်း၊ ကယဆ်ယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာနသည် လူမ 

ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းများသာမက ေဘးအရာယ်စီမံခန်ခဲွမဆိုင်ရာကိစရပ်များတွင် အဓိက 

တာဝန်ရိှေသာ ဝန်ကီးဌာနလည်းြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုှစ်က ကျင်းပခဲ့ေသာ Third World 

Conference on Disaster Risk Reduction က ချမှတ်ခ့ဲေသာ ဆန်ဒုိင်းမူေဘာင်လုပ်ငန်းစ် 

များအရ (၂၀၁၆-၂၀၃၀) ကာလများအတွက် ‘လူအသက်ဆုံးံးမများ၊ စီးပွားေရး၊ ယ်ေကျးမ 

အေမွအှစ်ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးြခင်းြဖင့် စ်ဆက်မြပတ် 

ဖံွဖိးတုိးတက်သည့် ြမန်မာိုင်ငံြဖစ်ေပလာေစရန်’ ဟူေသာ မူဝါဒလမ်းန်ချက် ချမှတ် 

လျက် ြမန်မာိုင်ငံေဘးအရာယ်ေကာင့် ထိခုိက်ဆံုးံးုိင်ေြခ ေလာ့ချေရးလုပ်ငန်းစီမံချက် 

(MAPDRR) ေရးဆွဲပီး အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။ 

ေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန်ခွဲမဦးစီးဌာနအေနြဖင့် သဘာဝေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံ 

ခန်ခွဲမလုပ်ငန်းစ်တွင် အေြခခံအကျဆုံးြဖစ်သည့် ြပည်သူလူထုထံသုိ အသိပညာေပးြခင်းကို 

ြမန်မာဘာသာြဖင့်သာမက တိုင်းရင်းသားဘာသာများြဖင့်ပါ အသိပညာေပးလုပ်ငန်းများကို 

ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခ့ဲပါသည်။ ကိတင်ေမာ်မှန်း၍မရုိင်ေသာ သဘာဝေဘးအရာယ် များကို 

ရင်ဆိုင် ကံေတွရသည့်အခါ သဘာဝေဘးကိတင်ခန်မှန်းုိင်ေရးငှ့် အေရးေပ စီမံခန်ခဲွ      

ုိင်ေရးအတကွ် Emergency Operation Center (EOC) ကို တည်ေထာင်ကာ ေဒသတွင်းှင့် 

ုိင်ငံတကာချတ်ိဆက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ေနြခင်း၊ ကိတင်သတိေပးချက်များကို ြပည်သူ 

လူထုထံသုိ အချနိ်မီြဖန်ေဝိုင်ေရးအတွက် SSB စက်များကို ေဘးအြဖစ်များေသာ       

တိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ်များတွင်တပ်ဆင်ထားြခင်း၊ နည်းပညာအသုံးြပ၍ သဘာဝေဘး 

သတင်းအချက်အလက်ှင့် အသိပညာများကုိ ကည့်ိုင်မည့် DAN mobile application ှင့် 

KOBO mobile application များ၊ သဘာဝေဘးဆိုင်ရာ ထိခုိက်ပျက်စီးဆံုးံးမများှင့် 

သတင်းအချက်အလက်များကို စုစည်းထားရှိအသုံးြပုိင်ေစရန်အတွက် Myanmar United 

Platform for Disaster Risk Application (MUDRA) ှင့် Myanmar Disaster Loss and 

Damage Database (MDLD) တိုကို ေဆာင်ရက်ထားရှိြခင်း၊ ေဘးသင့်ြပည်သူများ ေဘးကင်း 
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ခုိလံုိင်ေစေရးအတွက် Multi-purposed Shelter ၊ School-cum Shelter လူသားချင်း 

စာန ေထာက်ထားမဆုိင်ရာ အကူအညီများေပးအပ်ရာတွင် ‘No One Left Behind’ ‘မည်သူ 

တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မကျန်ရစ်ေစရ’ ‘Do No Harm’ ‘မည်သူကိုမ ထိခိုက်နစ်န မ မြဖစ် 

ေစရ’ စသည့် မူဝါဒများှင့်အညီ ေထာက်ပံ့ကူညီမများကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး / 

ြပည်နယ်အစုိးရအဖွဲများှင့် ပူးေပါင်း၍ ၂၄ န ရီအတွင်း အြမန်ဆံုး လက်ဝယ်အေရာက် 

ေထာက်ပ့ံေပးြခင်း၊ ေထာက်ပ့ံပစည်းှင့် ေထာက်ပ့ံန်းထားများကုိလည်း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ 

ဘာေရးှစ်မှစ၍ တိုးြမင့်ေထာက်ပ့ံေပးိုင်ခ့ဲြခင်းအားြဖင့် ဦးစီးဌာန၏ ရည်ရယ်ချက် 

ှင့်အညီ ေဘးသင့်ြပည်သူများ လတ်တေလာစားဝတ်ေနေရး အဆင်ေြပေစေရးအတွက် 

သာတူညီမ အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညီ ေထာက်ပ့ံကူညီမများ ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခဲ့သည်ကုိ 

အထင်းသား  ေတွြမင်ုိင်ပါသည်။ 

ေဘးအရာယ် ကိတင်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများအေနြဖင့် ေဘးကင်းခုိလံရာ 

အေဆာက်အဦ (Shelter) များ၊ ကမ်းထိန်းနံရံများ တည်ေဆာက်ေပးြခင်းှင့် ေဘးဒဏ်ခံ 

အေဆာက်အဦများြဖစ်ေစေရး အားြဖည့်တည်ေဆာက်သည့်လုပ်ငန်းစ်များကို ေဆာင်ရက် 

ုိင်ခဲ့ပါသည်။ 

သဘာဝေဘးသင့် ြပည်သူများအတွက်သာမက လက်နက်ကိုင်ပဋိပကှင့် လူမေရး 

ပဋိပကေကာင့် ေနရပ်စွန်ခွာတိမ်းေရှာင်ေနရသည့် တိုက်ပဲွေရှာင်ှင့် ေနရပ်စွန်ခွာသူများ 

အတွက်လည်း ြပည်တွင်းေနရပ်စွန်ခွာသူများ ြပန်လည်ေနရာချထားေရးှင့် ယာယီခုိလံုရာ 

စခန်းများပိတ်သိမ်းေရးဆိုင်ရာ အမျိးသားအဆင့်မဟာဗျဟာ ေရးဆွဲကာ စနစ်တကျ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖင့် ိုင်ငံအတွင်းတည်ငိမ်ေအးချမ်းပီး ေရရှည်ဖံွဖိး 

တိုးတက်မများ ြဖစ်ေပလာေစေရးအတွက် ကိးပမ်းေဖာ်ေဆာင်ေပးမများကို ေဖာ်ြပထား 

ပါသည်။ 

 လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထာေရးဝန်ကီးဌာနသည် လူမ 

ဒုကခံစားေနရသူများှင့် ေဘးအရာယ်ေကာင့်ဒုကခံစားေနရသူများအား ထိေရာက်ေသာ 

ြပန်လည်ထူေထာင်မေပးြခင်းြဖင့် ပုိမုိေကာင်းမွန်သည့် လူမဘဝရရိှေရး ေဆာင်ရက်ုိင်ရန် 

ဦးစီးဌာန(၂)ခု၏ ဖွဲစည်းပံုအင်အားမှထုတ်တ်၍ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဦးစီးဌာနကုိ 

ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွံုး၏ (၃၀.၁.၂၀၁၈) ရက်စဲွပါစာအမှတ်၊ ၁၄ /၁၆၈/အဖရ (၁/၂၀၁၈) 

ြဖင့် အရာထမ်း (၅၄) ဦး၊ အမထမ်း(၂၆၄) ဦး၊ စုစုေပါင်း(၃၁၈)ဦးြဖင့် စတင်ဖွဲစည်းခဲ့ပါသည်။  
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 ြပန်လညထ်ူေထာင်ေရးဦးစီးဌာနအေနြဖင့် စတင်ဖွဲစည်းခဲ့သည် (၂၀၁၈) ခုှစ်မှစ၍ 

မသန်စွမ်းသူများ၊ သက်ကီးရယအ်ိုများ၊ မူးယစ်ေဆးြဖတ်ပီးသူများ၊ လူကုန်ကူးခံရသူများ၊ 

စွန်ပစ်ကေလးများ၊ လမ်းေပေနကေလးများ၊ အမျိးသမီးများ၊ တုိက်ပွဲေရှာင်ြပည်သူများှင့် 

ေရေြပာင်းလုပ်သားများ၏ မိသားစုများစသည့် လူမဒုကခံစားေနရသူများအား ြပန်လည် 

ထူေထာင်မေပးြခင်းြဖင့် ပုိမုိေကာင်းသည့် လူေနမဘဝရရှိေစရန် ေဆာင်ရက်ုိင်ခဲ့ပါသည်။ 

မသန်စွမ်းသူများအား ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများှင့်ပတ်သက်၍ မသန်စွမ်း 

သူများ၏ အခွင့်အေရးဥပေဒ/နည်းဥပေဒများအား ကုလသမဂကွန်ဗင်းရှင်းှင့်အညီ အတည် 

ြပြပာန်းုိင်ခ့ဲပီး မသန်စွမ်းသူများကိုယ်တုိင်ပါဝင်သည့် မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရး 

များဆိုင်ရာ အမျိးသားေကာ်မတီကုိဖဲွစည်းိုင်ြခင်းတုိကို ေဆာင်ရက်ုိင်ခ့ဲပါသည်။ ေငွေကး 

ေထာက်ပ့ံမအေနြဖင့် ကနဦး (၁) ကိမ် ေထာက်ပ့ံြခင်းကုိ တစ်ဦးလျင် (၃၀၀၀၀) ကျပ်ြဖင့် 

၂၀၁၇ မှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွင်း မသန်စွမ်းသူ(၁၄၂,၉၀၄)ဦးအတွက် ေငွကျပ် (၄) ဘီလီယံေကျာ် 

ေထာက်ပ့ံခဲ့ပါသည်။ ထိုအြပင် မသန်စွမ်းအဖွဲအစည်းများှင့်ပူးေပါင်းပီး အလုပ်အကိုင် 

အခွင့်အလမ်းများေဖာ်ေဆာင်ေပးုိင်ရန် ိုင်ငံေတာ်က ေငွကျပ် (၃) ဘီလီယံေကျာ် ချမှတ် 

ေဆာင်ရက်ေပးလျက်ရိှပါသည်။  

 မူးယစ်ေဆးြဖတ်ပးီသူများ ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရးအေနြဖင့် မူးယစ်ေဆးြဖတ်ပီးသူ 

များအတွက် မူးယစ်သံသရာြပန်မလည်ေစရန် ရပ်ရာအေြခြပေစတန ့ဝန်ထမ်း မူးယစ် 

ကီးကပ်ေရးမှး (၁၂၁၆) ဦးကုိ ေလ့ကျင့်ေမွးထုတ်ိုင်ခဲ့ပီး မူးယစ်ေဆးစွဲြခင်းမှ ေငွေကး 

ကုန်ကျမနည်းပါးစွာြဖင့် လွတ်ေြမာက်ုိင်ရန်၊ ေဆးြပတ်သွားပီး လူသစ်စိတ်သစ် ဘဝသစ် 

များြဖင့် ရပ်ရာအကျိးြပလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ုိင်ရန်၊ မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစဲွသူ 

အေရအတွက် ေလျာ့ပါးလာေစရန် ရပ်ရာအေြခြပလုပ်ငန်းများကို ြပည်သူလူထုှင့် ပူးေပါင်းပီး 

ေဆာင်ရက်ေပး ုိင်ခ့ဲပါသည်။ 

 လူကုန်ကူးခံရသူများအား ြပန်လည်လက်ခံေရး၊ ြပန်လည်ဝင်ဆ့ံေပါင်းစည်း 

ေရးှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင် ပုိမုိထိေရာက်ေစရန်ှင့် 

လူကုန်ကူးခံရသူများ၏ အခွင့်အေရးများကို ုိင်ငံတကာစံန်းများှင့်အညီ အြပည့်အဝ 

အချန်ိှင့်တစ်ေြပးညီ ရရိှခံစားုိင်ေစရန်အတကွ် လူကုန်ကူးခံရသူများအား ြပန်လညလ်က်ခံ 

ေရး၊ ြပန်လည်ဝင်ဆံ့ေပါင်းစည်းေရးငှ့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဆုိင်ရာ အမျိးသားအဆင့်  
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စံလုပ်ငန်းအစီအစ်အား အတည်ြပြဖန်ချုိိင်ခ့ဲပါသည်။ မုိင်းအရာယ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

ယခင်က မုိင်းအရာယ်အသိပညာေပးြခင်းကုိသာ ေဆာင်ရက်ုိင်ခဲ့ေသာ်လည်း လူသားချင်း 

စာန မဆိုင်ရာ မိုင်းရှင်းလင်းြခင်းလုပ်ငန်းကို သင့်ေလျာ်သည့် ေနရာများတငွ် စတင် 

ေဆာင်ရက်ုိင်ရန် အစပျိးသည့်အေနြဖင့် အမျိးသားမိုင်းကင်းစင်ေရးဆိုင်ရာဗဟိုဌာနှင့် 

အမျိးသားမိုင်းကင်းစင်ေရးဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖဲွ စတင်ဖဲွစညး်တည်ေထာင်ရန် စီစ် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် 

ပီးခ့ဲေသာ (၄) ှစ်တာကာလအတွင်း ြပည်သူြပညသ်ားများအားလုံး၏ လူမစီးပွားဘဝဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးအတကွ် အေထာက်အကူြပုိင်ရန် လူမေရးဆုိင်ရာဝန်ေဆာင်မများှင့် လူမ 

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်းများကို တိုးချဲေဆာင်ရက်ုိင်ခ့ဲပါသည်။      

 တစ်ချန်ိတည်းမှာပင် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမှင့် ကမာကီးပူေွးလာမ အကျိး 

ဆက်ေကာင့် အေရအတွက်အားြဖင့်၊ ပမာဏအားြဖင့် ပိုမုိြဖစ်ပွားလာုိင်ေသာ သဘာဝ 

ေဘးအရာယ်များ၊ ြပည်တွင်းပဋိပကများေကာင့် ြဖစ်ေပလာေသာ ေနရပ်စွန်ခွာမများ 

အပါအဝင် လူေကာင့်ြဖစ်ေသာေဘးအရာယ်များကို ကံ့ ကံ့ခံရင်ဆိုင်တံုြပန်ုိင်ေရးအတွက် 

ြပည်သူလူထု၏ အင်အား၊ ပူးေပါင်းပါဝင်မြဖင့် ေဘးဒဏ်သင့်ြပည်သူများ ပုိမုိေကာင်းမွန်သည့် 

ဘဝရရိှေရးေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။ ထိုက့ဲသုိဝန်ကီးဌာန၏ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်    

ရာတွင် ြပည်သူကိုေရှးသည့်၊ ြပည်သူကယံုကည်အားကုိးရသည့် ဝန်ကီးဌာန ြဖစ်ေပ 

လာေရးအတွက် ပီးခ့ဲသည့် (၄) ှစ်တာကာလအတွင်း ကိးပမ်းေဆာင်ရက်ချက်များအား 

ြပည်သူများသိရှိုိင်ပါရန် မှတ်တမ်းြပတင်ြပအပ်ပါသည်။ 



၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ  ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အထိ လူမှုဝန်ထမး်၊ ကယ်ဆယ်ေရးနှင့် 

ပြနလ်ည်ေနရာချထားေရးဝနက်ကီးဌာန၏ေဆာင်ရွက်ချက်များ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



လူမှုဝန်ထမ််း ၊  ကယ် ဆ ယရ် ်းနှင ် ပြန်လ ည်ရန ာချထာ်း ရ ်းဝ န်ကက ်းဌာန၏ 

၂ ၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပ ြ လ (၁)  က်ရနေ့ မှ ၂ ၀၂ ၀ ပ ြည ်နှစ၊် မတ ်လ (၃ ၁)  က်ရနေ့အထိ  

ရလ်းနှစ်တာကာလအ တ ွင််း ပြြုပြင်ရပ ြာင် ်းလဲရဆ ာင် ွက်မှု မှတ်တ မ််း 

နဒိါန််း 

၁။ လူမှုဝန်ထမ််း၊ ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင ် ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာနသည် 

လူမှုကာကွယ်ရ ာင ်ရ ှာက်ရ ်းလုြ်ငန််းမျာ်းအြါအဝင် လူမှုဝန်ထမ််းလုြ်ငန််းမျာ်း၊ သဘာဝရဘ်း 

အနတ ာယ်ရလျာ ြါ်းရ ်း၊ ကက ြိုတငက်ာကွယ်ရ ်း၊ ရဘ်းအနတ ာယ်တ ုုံ့ပြန်ရဆာင် ွက်ရ ်းနှင ် 

ပြန်လည်ထရူထာငရ် ်းအ  ှ သည ် ရဘ်းအနတ ာယ်ဆ ုင ်ာ  မ ခနု်ံ့ခွွဲမှုလုြ်ငန််းမျာ်း၊ လူမှုရ ်း 

လ အုြ်ချက် ှ သူမျာ်းနှင  ်ရဘ်းအနတ ာယ်ရ ကာင ် ထ ခ ုက်မှုပြင််းထန်သူမျာ်းအတွက် လ အုြ်ရသာ 

ပြန်လည်ထရူထာငရ် ်းလုြ်ငန််းမျာ်းက ု သက်ဆ ုင ်ာ ပြည်ရထာင် ုအဆင ် အဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်း၊ 

ဝန်ကက ်းဌာနမျာ်းနှင ် ရကာမ်တ မျာ်း၊ တ ုင််းရေသကက ်း / ပြည်နယ်အ  ု်း မျာ်း၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွွဲွဲ့ 

အ ည််းမျာ်း၊ အာဆ ယ ရေသဆ ုင ်ာအဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်း၊ ပြည်တွင််း / ပြည်ြ အ  ု်း မဟုတ်ရသာ 

အဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်း၊ အ ြ်ဖက်လူူ့အဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်း  သည်တ ုုံ့နှင ် ြူ်းရြါင််းရဆာင် ွက်လျက် 

 ှ ြါသည်။ ထ သု ုုံ့ရဆာင ်ွက် ာတွင် ဝန်ကက ်းဌာနအရနပဖင ် ပြည်သူမျာ်းနှင န် ်းကြ် ွာ ချ  တ်ဆက် 

ရဆာင ်ွက်ပြ ်း ပြည်သူမျာ်း၏ဘဝ လွတ်လြ်လ ခုခ ြို ွာ ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းတ ု်းတက်ရ ်း၊ လူမှု  ်းြွာ်းဘဝ 

ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းတ ု်းတက်ရ ်းနှင ် ပြည်သူမျာ်း၏ လ ုလာ်းချက်မျာ်းက ု အရကာင််းဆ ု်း ပဖည ်ဆည််း 

ရဆာင ်ွက်ရြ်းန ုင်ရ ်းတ ုုံ့က ု အရလ်းအနက်ထာ်း ရဆာင ်ွက်လျက် ှ ြါသည်။ 

သမ ိုင််း အကျဉ််း 

၂။ လူမှုဝန်ထမ််း၊ ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင ် ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာန ရြေါ်ရြါက် 

လာသည ် သမ ုင််းရ ကာင််းက ု ပြန် ကည ်မည်ဆ ုလျှင် ပမန်မာန ုင်င လွတ်လြ်ရ ်းမ မ         

၁၉၄၅ ခုနှ ် အချ  န်က တင၍် လူမှုရ ်းနှင ပ်ြန်လည်ထူရထာင်ရ ်း ညွှန် ကာ်းရ ်းမှ ်းချြိုြ်ရ ု်း 

ဖွင ်လှ ်ကာ သဘာဝရဘ်းကာကွယ်ရ ်း၊ ပြန်လည်ထူရထာင်ရ ်းနှင ် လူမှုရ ်းလုြ်ငန််း 

မျာ်းအာ်း ရဆာင ်ွက်ခွဲ ြါသည်။ လွတ်လြရ် ်း ပြ ်းရနောကြ် ုင််း ၁၉၄၈ ခုနှ ်တွင် ြညာရ ်း၊ 

လူမှုရ ်းနှင  ် ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာနအရနပဖင ် ပြန်လည်ဖွွဲွဲ့ ည််းခွဲ ြါသည်။ 

၁၉၅၁ ခုနှ ်တွင် ြညာရ ်း၊ ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင ် ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာန 

အပဖ ်သ ုုံ့လည််းရကာင််း၊ ၁၉၅၂ ခုနှ ်တွင် လူနည််း ုရ ်း ာဝန်ကက ်းဌာနနှင ် ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင ်  
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ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာနအပဖ ်သ ုုံ့လည််းရကာင််း ပြင်ဆင်ဖွွဲွဲ့ ည််းခွဲ ပြ ်း၊ သဘာဝ 

ရဘ်းအနတ ာယ်မျာ်းကာကွယ်ရ ်းနှင ် ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းနှင်  ရထာက်ြ  ရ ်းလုြ်ငန််း 

မျာ်းရဆာင် ွက်ခွဲ ြါသည်။ ၁၉၅၇ ခုနှ ်တွင် န ငုင် ရ ်းအရပခအရနအ  ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင ် 

ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းနှင ် အမျ  ြို်းသာ်း ည််းလ ်ုးည ညွှတ်ရ ်းဝန်ကက ်းဌာနဟူ၍ ပြင်ဆင်ခွဲ  

ြါသည်။ ၁၉၇၂ ခုနှ ်၊  န ်သ ်အုြ်ချြိုြ်ရ ်း ရြေါ်ရြါက်လာသည ်အခါ အဆ ြုါဝန်ကက ်းဌာန 

မျာ်းအာ်း လူမှုဝန်ထမ််းဝန်ကက ်းဌာနဟူ၍ ရပြာင််းလွဲဖွွဲွဲ့ ည််းခွဲ ြါသည်။ ၁၉၉၂ ခုနှ ်တွင် 

န ုငင် ရတာပ်င မ်ဝြ်ြ ပြာ်းမှုတည်ရဆာက်ရ ်းအဖွွဲွဲ့က လူမှုဝန်ထမ််းဝန်ကက ်းဌာနအာ်း လူမှုဝန်ထမ််း၊ 

ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင ပ်ြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာနအပဖ ် ပြင်ဆင်၍ လူမှုဝန်ထမ််းဦ်း  ်း 

ဌာန၊ ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင ် ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဦ်း  ်းဌာနနှင ် မ ်းသတ်ဦ်း  ်းဌာနဟူ၍ ဦ်း  ်း 

ဌာန (၃) ခုပဖင  ်ပြငဆ်င်ဖွွဲွဲ့ ည််းခွဲ ြါသည်။  

၃။ ၂၀၁၂ ခုနှ ်၊ န ုဝငဘ်ာလ (၆)  က်ရနုံ့တွင် မ ်းသတ်ဦ်း  ်းဌာနအာ်း ပြည်ထွဲရ ်း 

ဝန်ကက ်းဌာနလက်ရအာက်သ ုုံ့ လွှွဲရပြာင််းဖွွဲွဲ့ ည််းခွဲ သပဖင ် ဝန်ကက ်းဌာနလက်ရအာက်တွင် လူမှု 

ဝန်ထမ််းဦ်း  ်းဌာနနှင ် ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင ် ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဦ်း  ်းဌာန  သည ် ဦ်း  ်း 

ဌာန(၂)ခု၊  ု ုရြါင််းဝန်ထမ််းအငအ်ာ်း (၄၉၀၀) ရကျာ်ပဖင ် လုြ်ငန််းမျာ်းရဆာင် ွက်ခွဲ ြါသည်။ 

၄။ ၁-၄-၂၀၁၅  က်ရနုံ့တွင် အြု်ချြိုြ်ရ ်းယနတ ာ်း တ ု်းတက်ရကာင်မွန်ရ  န်အတွက် 

ဝန်ကက ်းရ ်ုးနှင ဦ််း  ်းဌာနမျာ်း၏ ဖွွဲွဲ့ ည််းြ ုမျာ်းက ု ပြင်ဆငရ်ပြာင််းလွဲဖွွဲွဲ့ ည််းခွဲ ပခင််း၊ ၂၀၁၆ ခုနှ ်တွင် 

လူမှုဝန်ထမ််းဦ်း  ်းဌာန၏ ဖွွဲွဲ့ ည််းြ ုအင်အာ်းထြ်မ တ ု်းချွဲွဲ့ခွဲ ပခင််း၊ ၂၀၁၇ ခုနှ ်တွင် ဦ်း  ်းဌာန 

(၂)ခု၏ ဖွွဲွဲ့ ည််းြ ုအင်အာ်းမျာ်း ထြ်မ တ ု်းချွဲွဲ့ခွဲ ပခင််းတ ုုံ့ရ ကာင ် ၂၀၁၇ ခုနှ ်ကုန်တွင် ဝန်ထမ််း 

အင်အာ်း ု ုရြါင််း (၁၆၅၇၉) ဦ်းထ   ှ ခွဲ ြါသည်။ 

၅။ ၃၁-၁-၂၀၁၈  က်ရနုံ့တွင် ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင ် ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဦ်း  ်း 

ဌာန၏ အမည်အာ်း ရဘ်းအနတ ာယ်ဆ ုင် ာ  မ ခနု်ံ့ခွွဲမှုဦ်း  ်းဌာနဟု အမည်ရပြာင််းလွဲ ဖွွဲွဲ့ ည််း 

ခွဲ ပြ ်း ပြန်လည်ထရူထာင်ရ ်းလုြ်ငန််းမျာ်းအာ်း ကျယ်ကျယ်ပြနုံ့ပ်ြနုံ့် ရဆာင ်ွက်န ုင် န် 

ဝန်ကက ်းဌာနတွင် မူလ ှ သည ် အင်အာ်းမျာ်းမှထုတ်နှုတ်၍ ပြန်လည်ထရူထာငရ် ်း  ်းဌာနဟူ၍ 

ဦ်း  ်းဌာနအသ ်တ ်ခု ဖွွဲွဲ့ ည််းခွဲ ြါသည်။ 
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မ ူဝါဒပြ ြုပြင ်ရပြာင ််းလ ဲမှု 

၆။ လူမှုဝန်ထမ််း၊ ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင ် ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာန အရနပဖင ် 

အ  ု်း သ ်  တငတ်ာဝန်ယခူျ  န်မှ ၍ ပြည်သူမျာ်းအတွက် အရပခခ လူူ့အခွင ်အရ ်းမျာ်း ခ  ာ်း 

  ှ န ုင်ရ ်း၊ ထ ရ ာကရ်သာ ရဘ်းအနတ ာယ်  မ ခနု်ံ့ခွွဲမှုနှင ် ြ ုမ ုရကာင််းမွန်ရသာ ပြန်လည် 

ထူရထာငရ် ်းပဖ ်ရ ရ ်းအတွက် ရအာက်ရဖာ်ပြြါမူဝါေမျာ်းချမှတ်၍ ကက ြို်းြမ််းရဆာင ်ွက် 

လျက် ှ ြါသည် - 

 (က) အရပခခ လူူ့အခွင ်အရ ်း၊ ေ မ ုကရ     နှုန််းမျာ်းနှင ် ည ညတွ်ရသာ လူူ့ဂ္ုဏ် 

သ ကခာ အပြည ်အဝ  ှ န ုငမ်ည ် လူမှုအသ ုက်အဝန််းတ ် ြ် ရြေါ်ရြါက် 

လာရ  န် အရထာက်အကူပဖ ်ရ ရ ်းနှင ် အာ်းလ ်ုးအကျ ြို်းဝငပ်ြ ်း ရ  ှည် 

တည်တ  မှု ှ သည ် လူမှုကာကွယ်ရ ာင ်ရ ှာက်ရ ်း နည််းလမ််းမျာ်းပဖင ် 

ပြည်သူလူထုလွတ်လြ်လ ခုခ ြို ွာ ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းတ ု်းတက်ရ ရ ်း။ 

 ( ခ ) ထ ရ ာက်ရသာ ရဘ်းအနတ ာယ်ဆ ုင ်ာ   မ ခနု်ံ့ခွွဲမှုလုြ်ငန််းအ  အ ဉ်မျာ်း 

ချမှတ်ရဆာင ်ွက်ပခင််းပဖင ် ရဘ်းအနတ ာယ်မျာ်းက ု ကက  ကက  ခ  ငဆ် ုင်တ ုုံ့ပြန် 

န ုင ်ွမ််း ှ ရသာ လူူ့အသ ုက်အဝန််းပဖ ်ရြေါ်ရ ရ ်းနှင ် ရဘ်းေဏ်ခ  ာ်း ရသာ 

ပြည်သူမျာ်းအတွက် ြ ုမ ုရကာင််းမွန်သည ် လူရနမှုဘဝ  ှ ရ ရ ်း။ 

 ( ဂ္ ) လူမှုကာကွယ်ရ ာင် ရ ှာက်ရ ်းနှင်  ရဘ်းအနတ ာယ်ဆ ုင ်ာ ကဏ္ဍမျာ်း 

အလ ုက ်လ အုြ်ရသာ ပြန်လည်ထူရထာင်ရ ်းလုြ်ငန််းမျာ်းက ု ရဆာင ်ွက် 

ရြ်းပခင််းပဖင်   ပြည်သူပြည်သာ်းမျာ်းသာ တူည မျှ  ှ ခ  ာ်းရ ပြ ်း လူမှု  ်းြွာ်း 

ဘဝဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းတ ု်းတက်ရ ရ ်း။ 

 (ဃ) ပြည်သူလူထု၊ အ ြ်ဖက်လူမှုအဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်း၊ ပြည်တွင််း / ပြည်ြ အဖွွဲွဲ့ 

အ ည််းမျာ်းနှင်  ြွင် လင််းပမင်သာထ ရ ာက် ွာ ြူ်းရြါင််းရဆာင ်ွက်ပခင််းပဖင်  

 ဉ်ဆက်မပြတ် ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းမှုြန််းတ ုင်မျာ်း ပြည် မ ရ ရ ်း ဦ်းတည်ရဆာင် ွက် 

ရ ်းတ ုုံ့က ု ချမှတ်ရဆာင် ွက်ခွဲ ြါသည်။ 
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ဝနက် က ်းဌာ န  နြ်  ုရင ွ  ှိမှုအရပခအရနနငှ  ် ဖ ွွဲဲ့ စည််းြ  ုတိ်ုး ချဲွဲ့မ ှု 

၇။ မူဝါေသ ်မျာ်းနှင် အည  လ အုြ်သည် ဥြရေ၊ နည််းဥြရေမျာ်းက ုလည််း ပြဋ္ဌာန််း 

ရဆာင ်ွကန် ုငရ် ်း ကက ြို်းြမ််းခွဲ ပြ ်း ယင််းဥြရေမျာ်းအ  လ ုအြ်ရသာ လုြ်ငန််း ဉ်မျာ်း 

ဆက်လက ် အရကာင်အထည်ရဖာပ်ခင််းပဖ ်သပဖင်  ဝန်ကက ်းဌာနအတွက် ခွင် ပြြိုဘဏ္ဍာရငွ 

တ ု်းပမင  ် ှ  လာခွဲ ြါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

၈။ လူမှုဝန်ထမ််း၊ ကယ်ဆယရ် ်းနှင ် ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာန၏ 

နှ ်အလ ကု် ဝန်ထမ််းအငအ်ာ်း တ ု်းပမြှင် ခန်ုံ့ထာ်းန ုငမ်ှုက ု ရအာက်ြါဇယာ်းတွင် ရဖာပ်ြထာ်း 

ြါသည်။ 
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ပြည်ရထာင ်စုဝနက် က ်းနငှ ်  ဒတုယိဝနက် က ်းတိေု့ြ ါဝင ်ရသာ အမ ျြို်းသာ ်းအဆင ်  ရကာမ်တ မ ျာ်း 

၉။ လူမှုဝန်ထမ််း၊ ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင်  ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာနသည် 

န ုငင် ရတာ်သမမတရ ်ုးနှင်  ပြည်ရထာင ်ုအ  ု်း အဖွွဲွဲ့ရ ု်းတ ုုံ့က ဖွွဲွဲ့ ည််းထာ်းရသာ အမျ  ြို်းသာ်း 

အဆင် ရကာမ်တ မျာ်း၊ လုြ်ငန််းရကာမ်တ မျာ်းတွင် ပြည်ရထာင် ုဝန်ကက ်းနှင်  ေုတ ယ 

ဝန်ကက ်းတ ုုံ့၏ ဦ်းရဆာင်မှုပဖင်  တက်ကကွ ွာ ြါဝငရ်ဆာင ်ွက်လျက် ှ ြါသည်။ ပြည်ရထာင် ု 

ဝန်ကက ်းနှင်  ေုတ ယဝန်ကက ်းတ ုုံ့ ဥကကဌ၊ ေုဥကကဌအပဖ ် ြါဝင်ရဆာင ်ွက်ရသာ ရကာမ်တ မျာ်း၏ 

 ာ င််းအာ်း ရနောကဆ်က်တွွဲဇယာ်း (၁) နှင်  (၂) တ ုုံ့ပဖင်  ြူ်းတွွဲရဖာပ်ြထာ်းြါသည်။ အဆ ုြါ 

ရကာ်မတ အသ ်းသ ်း၏ လုြ်ငန််းတာဝန်မျာ်းအာ်း ပြည်ရထာင် ုအဆင်  အဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်းနှင်  

လည််းရကာင််း၊ တ ုင််းရေသကက ်း/ ပြည်နယ်အဆင် အ  ု်း  အဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်းနှင် လည််းရကာင််း 

လ ုအြ်ချက်အရြေါ်မတူည်၍ ကုလသမဂ္ဂနှင်  လက်ရအာကခ် အဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်း အြါအဝင် 

န ုငင် တကာအဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်း၊ လူမှုအဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်းနှင်  ပြည်တွင််းအသင််းအဖွွဲွဲ့မျာ်းနှင်  

ချ  တ်ဆက် ရဆာင ်ွက်လျက် ှ ြါသည်။ 

လ ူမှုဝန်ထ မ််း ဦ်း စ ်း ဌာ န၏ ရဆာင ်ွက်ချက်မျာ်း 

ဖွဲွဲ့စည််းြ နုှ င ် ဘတ ်ဂျ က် န်ြ ုရငွ   ိှ မှု 

၁၀။ လူမှုဝန်ထမ််းဦ်း  ်းဌာနအရနပဖင်  ပြည်သူမျာ်း အရပခခ လူူ့အခွင် အရ ်း၊ ေ မ ုကရ    

  နှုန််းမျာ်းနှင် အည  လူူ့ဂ္ုဏ်သ ကခာ ှ  ွာပဖင်  လူမှုအသ ုင််းအဝ ုင််းအတွင််း  ြ်တည်န ုငရ် ်း 

အတွက် ဘဝတ ်သက်တာချဉ််းကြ်မှုနည််းလမ််းအ  ရမွ်း မှ သက်ကက ်း ွယ်အ ုဘဝအထ  

ဦ်းတည်အုြ် ုမျာ်းအာ်း လူမှုကာကွယ်ရ ာင ်ရ ှာက်ရ ်းနှင ် လူမှုဝန်ထမ််းဝန်ရဆာင်မှုမျာ်းက ု 

အရကာငအ်ထည်ရဖာ် ရဆာင် ွက်လျက် ှ ြါသည်။  

 

 

 

 

 

 
၀

၂၀၀၀

၄၀၀၀

၆၀၀၀

၈၀၀၀

၁၀၀၀၀

၃၆၅၄

၉၄၁၉ ၉၁၄၈ ၉၁၄၈

၂၂၀၄ ၂၃၅၉ ၂၇၄၀ ၃၀၂၉

လမူှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းဌာန ဝန်ထမ််းဖ  ွဲ့စည််းပ ုံ တ ုံ်းချ ွဲ့၊ ခ င ပ်ပြု ရရ  မှုန င ်

လကရ်  ခန  ်ထာ်းမှုပပပ ုံ

ခ င ပ်ပြု

ခန  ်ပပ ်း
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လူမှုဝန်ထမ််းဦ်း စ ်းဌာ န ၏   န်ြ ုရ ငွတို်းတက်  ိှမှုအ ရ ပခ အ ရ န 

လ ူမှုကာကွယ်ရစာင ် ရ ာှက်ရ ်းလြု ်ငန််းစဉ်မ ျာ ်း 

(က) ကိုယ်ဝန် ရဆာ ငမ်ိခင် မျာ်း နှင်  ၎င််းတိုေ့မှရမွ်း ဖွာ်း လ ာရ သာ အ သက်(၂)နှစ ် ရအာ က် 

က ရလ်း သူင ယ်မျ ာ်းအ ာ်း ရထာ က်ြ  ပခ င််း                                                                                                     

၁၁။ ပြည်သူူ့အ  ု်း  (၄)နှ ်တာကာလအတွင််း သ သာထင် ှာ်းရသာ ပြြိုပြင်ရပြာင််းလွဲမှု 

တ ် ြ်အပဖ ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု၊ ဘဏ္ဍာရ ်းနှ ်မှ တင၍် ကရလ်းသူငယ်မျာ်းဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းကက ်းထွာ်းပြ ်း 

ဉာဏ် ည်  ည ်ွယ်၍ “ကရလ်းဘဝရ ှွဲ့ရဆာင်  က် ၁၀၀၀” ဟူရသာ ရဆာငြ်ုေန်ှင ်အည  

အနောဂ္တ်မျ  ြို်းဆက်သ ်မျာ်းအတွက်  င််းနှ ်းပမြှြိုြ်နှ မှုလုြ်ငန််းမျာ်း ရဆာင ်ွက်ခွဲ ြါသည်။ ကရလ်း 

သူငယ် အာဟာ ဆ ုင် ာအညွှန််းက န််း န မ် ြါ်းရသာ ချင််းပြည်နယ်၊  ခ ုင်ပြည်နယ်၊ 

နောဂ္က ုယ်ြ ုင်အြု်ချြိုြ်ခွင်  ရေသတ ုုံ့တွင် မ ခင်တ ်ဦ်းလျှင် တ ်လ (၁၅၀၀ဝ /-) ရထာက်ြ  မှု 

 တငရ်ဆာင ်ွက်ခွဲ ပြ ်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ ဘဏ္ဍာရ ်းနှ ်တွင် က င်ပြည်နယ်နှင်  ကယာ်း 

ပြည်နယ်တ ုုံ့တွင် ထြမ် တ ု်းချွဲွဲ့၍ ရထာက်ြ  ရြ်းလျက် ှ ြါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရ ်း 

နှ ်တွင် ဧ ာဝတ တ ုင််းရေသကက ်းနှင  ်  ှမ််းပြည်နယ်တ ုုံ့၌ ၂၀၂၀ ခုနှ ်၊ ဇူလ ငုလ်က  တင်၍ 

ရထာက်ြ  န ုင်ရ ်းအတွက်    ဉ်လျက် ှ ြါသည်။ 
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(ခ)  သက်က က ်း ယွ်အိမု ျာ်း အာ ်း လမူ ှုရ ်း ြင ်စင ် ( Social Pension ) ရထ ာ က်ြ    

ရြ ်း ပခင််း   

၁၂။ သက်ကက ်း ွယ်အ ုမျာ်း ဝငရ်ငွဖူလ မုှု ှ ရ  န်၊ လ အုြ်ချက်မျာ်းက ု ပဖည ်ဆည််း 

န ုင ်ွမ််း ှ ရ  န်နှင ် ကျန််းမာရ ်းဝန်ရဆာငမ်ှုမျာ်း  ယူန ုင်ရ  န် ည် ွယ်၍ လူမှုရ ်းြင် င် 

ရထာက်ြ  ပခင််းအ  အ ဉ်က ု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရ ်းနှ ်မှ တင၍် အသက်(၉၀)နှ ်နှင ် 

အထက် သက်ကက ်း ွယ်အ ုမျာ်းက  ု တ ်ဦ်းလျှင် (၁)လ ကျြ်တ ်ရသာင််းနှုန််းပဖင ် သ ု်းလ 

တ ်ကက မ်ရထာက်ြ  ရြ်း ာမှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရ ်းနှ ်မှ ၍ အသက်ကနုံ့သ်တ်ချက်က ု 

အသက်(၉၀)နှ ်မှ (၈၅)နှ ်သ ုုံ့ ရလျှာ ချ၍ ရထာက်ြ  ရြ်းလျက် ှ ြါသည်။  

၁၃။ လူမှုဝန်ထမ််းဦ်း  ်းဌာနနှင ် Kyoshin Co.ltd တ ုုံ့ြူ်းရြါင််းရဆာင ်ွက်၍ Care giver 

သငတ်န််းက ုဖွင ်လှ ်ခွဲ  ာ ၂၀၁၅ ခုနှ ်မှ တင၍် ၂၀၂၀ ခုနှ ်အထ  သငတ်န််း(၁၀)ကက မ်က ု 

သငတ်န််းသာ်း  ု ုရြါင််း(၂၄၉)ဦ်းပဖင ် ဖွင ်လှ ်န ုင်ခွဲ ြါသည်။ အဆ ုြါ သင်တန််းသာ်းမျာ်းထွဲမှ 

 ကကာြနူ ုင်င သ ုုံ့ (၃)ဦ်း၊ ဂ္ျြန်န ုင်င သ ုုံ့ (၁၁)ဦ်းနှင ် ပြည်တွင််းတွင် (၇၇)ဦ်း၊  ု ုရြါင််း (၉၁)ဦ်း 

ရ လွှတ်၍ အလုြ်အက ုင ် ှ ရ ခွဲ ြါသည်။ 

 

 

 

 

  ၀.

၁၀ ၀ ၀ ၀.

၂၀၀ ၀ ၀.

၃ ၀ ၀ ၀ ၀.

၀

၁၀ ၀ ၀ ၀ ၀

၂၀၀ ၀ ၀ ၀

၃ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀

၂၀ ၁၇-၂၀ ၁၈ ၂၀ ၁၈-၂၀ ၁၉ ၂၀ ၁၉-၂၀ ၂၀

လူမှုရ ်းြ င်စ င်တိ်ုးတက ်ရထာက ်ြ  မှုအရပခအရန

ဘို်းဘွာ်းဦ်းရ ရထာက်ြ   ရငွက ျြ ်သန ််းရ ြါင််း
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ရ ှ်းဦ်း အ ွ ယ် ကရ လ်း သူ ငယ်ပြြုစု ြျ ြို်းရထ ာင် ရ ်း ၊ ဖွ ွဲ့ပဖိြု်းရ ်းနှင်  ကရ လ်း သူ ငယ် က ာကွ ယ် 

ရစာင် ရ ှ ာကရ်  ်းလု ြ်ငန် ်း 

၁၄။ ရ ှ်းဦ်းအ ွယ် ကရလ်းသူငယ်ပြြို ုြျ  ြို်းရထာင်ရ ်း၊ ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းရ ်းနှင်  ကရလ်းသူငယ် 

ကာကွယ်ရ ာင် ရ ှာက်ရ ်းလုြ်ငန််းနှင ်ြတ်သက်၍ မူဝါေ၊ ဥြရေ၊ မဟာဗျ ဟာမျာ်း ရ ်းဆွွဲ 

ချမှတ်ပြ ်း အရကာင်အထည်ရဖာလ်ျက် ှ ြါသည်။ 

(က) မူ လတန ််းကကိြုရ ကျ ာ င််းမျာ်းတ ို်းချ ဲွဲ့ဖွင် လှစ်ပခင််း 

စဉ ် ဘဏ္ဍာရ ်းနှစ ် 

ဖွင် လှစ် ထာ်း ိှပ ြ ်းသည်  

မူလတန််းကကိြုရကျာင််း

မျာ်း 

တ ို်းချ ဲွဲ့မှု မှတ်ခ ျ က် 

၁။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၉၉) ရကျာင််း  (၁၇)ရကျာင််း မဟာဗျ ဟာ  မ က န််းအ  

ပမ ြိုွဲ့နယ်တ ပ်မ ြိုွဲ့နယ်တွင်  ပြ 

မူကက ြိုရကျာင််းအနည််းဆ ု်း(၁)

ရကျာင််းဖွင ်လှ ်န ုင် န် ည် ွယ်

၍(၁)နှ ်လျှင်ရကျာင််းရြါင််း 

(၃၀)တ ်ုးချွဲွဲ့ န် ြါ ှ ရသာ်လည််း 

ဘဏ္ဍာရငွ အခက်အခွဲရ ကာင ် 

လျာထာ်းချက်ပြည ်မ ရအာင် 

ရဆာင် ွက်န ုင်ပခင််း မ ှ ြါ။ 

၂။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၀၄) ရကျာင််း (၅)ရကျာင််း 

၃။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၂၈) ရကျာင််း (၂၄)ရကျာင််း 

၄။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၁၃၈)ရကျာင််း (၁၀)ရကျာင််း 

စုစ ုရြါင််း (၅၆)ရကျာင််း 
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၁၅။ ပမန်မာတ ်န ုင်င လ ်ုးတွင် ှ ရသာ အသက် (၃) နှ ်မ ှ(၅) နှ ်အ ွယ် ှ  ကရလ်းဦ်းရ  

(၃၁၄၅၉၉၇) ဦ်း ှ သည ်အနက် လူမှုဝန်ထမ််းဦ်း  ်းဌာနြ ငု် မူကက ြိုမျာ်း၊ ကရလ်းပြြို ုရ ်း 

ဌာနမျာ်း၊ လူမှုဝန်ထမ််းဦ်း  ်းဌာနက ရထာက်ြ  ထာ်းရသာ က ုယ ်အာ်းက ုယ်က ု်း မူလတန််း 

ကက ြိုရကျာင််းမျာ်း၊ မ ခင်ဝ ုင််းမျာ်းနှင ် ြုဂ္ဂလ ကဏ္ဍမှမလူတန််းကက ြိုရကျာင််းမျာ်း ြညာရ ်းဌာန 

လက်ရအာက် ှ  မူလတန််းကက ြို ရကျာင််းမျာ်း၊ INGOs, NGOs မျာ်းမ ှ ဖွင ်လှ ်ထာ်းရသာ 

ရကျာင််းမျာ်းတွင် ပြြို ုရ ာင ်ရ ှာက်လျက်  ှ သည  ် (၃) နှ ်မ ှ (၅)နှ ်အ ွယ် ကရလ်းသူငယ် 

မျာ်းမှာ ကရလ်းဦ်းရ   ု ုရြါင််း (၃၄၉,၂၀၂) ဦ်း ှ သည ်အတွက် ၁၆% သာ လွှမ််းခခ ြိုန ုငရ်သ်း 

သပဖင ် လွှမ််းခခ ြိုမှု တ ု်းတက်ရ ရ ်း ြ ုမ ုအာ်းထုတ်ရဆာင ်ွက်လျက် ှ ြါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁၆။  ြ် ွာအရပခပြြို ရ တနော ဝန်ထမ််းအဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်းမှ တည်ရထာငရ်သာ က ုယ် အာ်း 

က ုယ်က ု်းမူလတန််းကက ြိုရကျာင််း (၁၂၅၀) ရကျာင််းတွင်  အသက် (၃) နှ ်မှ (၅) နှ ်အတွင််း 

ကရလ်းဦ်းရ  (၈၂,၈၁၃) ဦ်းက  ု ပြြို ုြျ  ြို်းရထာငရ်ြ်းလျက် ှ ြါသည်။ က ုယ် အာ်းက ုယ်က ု်း 

မူလတန််းကက ြိုရကျာင််းမျာ်းသ ုုံ့ နည််းြညာမျာ်း ရထာက်ြ  ရြ်းပခင််းနှင်  သငရ်ထာက်ကူ ြ စည််းမျာ်း 

ဝယ်ယူ န် တ ်ရကျာင််းလျှင် ကျြ ် (၁) သ န််းနှုန််းပဖင် လည််းရကာင််း၊ တာဝန်ခ ဆ ာမ (၁) ဦ်း 

အတွက် တ ်လလျှင် ယခင်ကကျြ် (၃၀,၀၀၀) နှုန််းမှ ယခုကျြ် (၅၀,၀၀၀) နှုန််းပဖင်  

လည််းရကာင််း၊  ာသင်ဆ ာမ (၁) ဦ်းအတွက် တ ်လလျှင ် ယခင်ကကျြ် (၂၀,၀၀၀) နှုန််းမှ 

ယခုကျြ ် (၃၀၀၀၀) နှုန််းပဖင် လည််းရကာင််း ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရ ်းနှ ်မှ ၍ တ ု်းပမြှင ် 

ရထာက်ြ  ရြ်းလျက် ှ ြါသည်။ 

85%

15%

၂၀၁၆-၂၀၁၇ မူကက ိြုြည ာရ ်းလွှမ ််းခခ ြုမှု

မူက ကိြုြ ညာ ရ ်း မ  ှိရသာ ကရလ ်း ဦ ်း ရ 

မူက ကိြုြ ညာ ရ ်း   ှိရသာ ကရလ ်း ဦ ်း ရ 

84%

16%

၂၀၁၉-၂၀၂၀ မူက ကိြုြ ညာ ရ ်း လ ွမ််း ခခ  ြု မှု

မူက ကိြုြ ညာ ရ ်း မ  ှိရသာ ကရလ ်း ဦ ်း ရ 

မူက ကိြုြ ညာ ရ ်း   ှိရသာ ကရလ ်း ဦ ်း ရ 
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၁၇။ ပမ ြိုွဲ့ပြမျာ်းနှင်  အလှမ််းရဝ်းသည်   ြ်ကွက်ရကျ်း ွာမျာ်းတွင် ကရလ်းသူငယ်ပြြို ု 

ြျ  ြို်းရထာင်ရ ်းနည််း န ်မျာ်းက ု  ြ် ွာလူထုမှ ကျယ်ကျယ်ပြန်ုံ့ပြန်ုံ့ သ  ှ လာပြ ်း က ုယ်တ ုင် 

ြါဝင်ရဆာင် ွက်န ုငရ်  န်  ည ်ွယ၍်  ြ် ွာရေသမျာ်း ှ  အသက် (၆) လမ ှ (၃)နှ ်အ ွယ် 

ကရလ်းငယ်မျာ်းအတွက် မ ခင်ဝ ုင််းမျာ်းဖွင် လှ ်ရြ်းပခင််း၊  ြ် ွာအတွင််း ှ   ြ် ွာြ  ြ ်ုးမှု 

ရကာ်မတ ဝင်မျာ်းအာ်း မ ခင်ဝ ုင််းမျာ်းဖွင် လှ ်န ုင် န် သင်တန််းမျာ်းရြ်းပခင််း၊ မ ခင်ဝ ုင််း 

ရခါင််းရဆာငမ်ျာ်းအာ်း တ ်ဦ်းတ ်လလျှင် ကျြ် (၅၀၀၀၀) နှုန််း မ ခငဝ် ုင််းမျာ်း ှ  ကရလ်းမျာ်း 

 ာ်း   တ်အပဖ ် ကရလ်းတ ်ဦ်းတ ်ရနုံ့လျှင် ကျြ် (၃၅၀) နှုန််းလ ဉ် ရထာက်ြ  ရြ်းလျက် ှ  

ြါသည်။ 

 ( ခ ) မိခင်ဝိုင််း မျာ်း တ ို်းချ ဲွဲ့ဖွင် လှစ်နိုင်မှု အ ရပခအ ရနမျာ ်း 

စဉ ် ဘဏ္ဍာရ  ်း နှစ ် ဝိုင််းရြါ င််း တ ို်းချ ဲွဲ့ဖွင ်လှစ်မှု 

၁။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၃၆၇ ၁၄၂ 

၂။ ၂၀၁၈(ဧပြ မှ  က်တငဘ်ာ) ၄၇၂ ၁၀၅ 

၃။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၆၄၅ ၁၇၃ 

၄။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၁၅၀၀ ၈၅၅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၁၄ .၆.၂၀၁၉ ) က်ရ နေ့  ၊   ှ မ််းပြည်နယ် တာ ချ  လိတ်ပမိ ြု ွဲ့နယ် မိခင်ဝို င််းမျာ ်း ှ ိကရ လ်း မျာ ်းအာ ်း 

အ ာ ဟာ  ရ က ်းရ မွ်းပခင််း မတှ်တမ််းြ ု 
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၁၈။ ရ ှ်းဦ်းအ ွယ် ကရလ်းသငူယ် ပြြို ုြျ  ြို်းရထာင်ရ ်းနှင ် ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းရ ်းဆ ုင် ာလုြ်ငန််း 

ဥြရေြုေ်မ ၁၇(ခ)အ  က ုယ ်အာ်းက ုယ်က ု်း မူလတန််းကက ြိုရကျာင််းမျာ်း၊ ြုဂ္ဂလ ကမူကက ြိုရကျာင််း 

မျာ်းအြါအဝင် မူကက ြိုရကျာင််းမျာ်းတွင် ECCD လက်မှတ်  ဆ ာမ(၂)ဦ်း အနည််းဆ ု်း ှ   

မည်ဟုြါ ှ ြါသည်။ လူမှုဝန်ထမ််းဦ်း  ်းဌာနအရနပဖင ် ရ ှ်းဦ်းအ ွယ်ကရလ်းသူငယ် ပြြို ု 

ြျ  ြို်းရထာငရ် ်းနှင ် ဘက်  ုဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းရ ်းဆ ုင ်ာ ြင်မအရထာက်အကူပြြိုဗဟ ုဌာန (ECCD Resource 

Centre) နှင ် တ ုင််းရေသကက ်း / ပြည်နယ်မျာ်းတွင် (၄) နှ ်တာကာလအတွင််း သင်တန််း     

(၅၅၄) ကက မ်က  ုရအာက်ြါအတ ုင််း ဖွင ်လ ှ်ရြ်းန ုငခ်ွဲ ြါသည်- 

 

အရ ကာင််းအ ာ  
ခုန ှစ် 

၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 

ECCD Resource Centre နှင  ်တ ုင််းရေသကက ်း/ 

ပြည်နယ်မျာ်းအတွင််း ရ ှ်းဦ်းအ ွယ် ကရလ်း 

သူငယ် ပြြို ုြျ  ြို်းရထာင်ရ ်းနှင ် ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းရ ်း 

ဆ ုင် ာ အရပခခ သငတ်န််းမျာ်း ဖွင ်လှ ်ပခင််း 

၇၄ ကက မ ် ၉၈ ကက မ ် ၁၁၇ ကက မ ် ၂၆၅ ကက မ ်

 

 

 

( ၂၆.၇.၂၀၁ ၉) က်ရ နေ့ မရ ကွ်းတိုင််းရ ဒသက က ်း၊  ြခုကကူ ခရုိင်အ တွင််း ှိ မိခင်ဝို င််းမျာ ်းသိေု့ 

ရ ထာ က်ြ  ြစစည််းမျာ ်းရ ြ်းအ ြ်ပခင််း မှတ်တမ််းြ ု 
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(ဂ) ရ ှ်းဦ်းအ ွယ် ကရလ ်းသူ ငယ်ဖွ ွဲ့ပ ဖိြု်းရ ်းအရပ ခအရ န တ ိုင််းတ ာစစ် ရဆ်းမှုနှင် ပ ြန်လည်  

ထူရထ ာင် ရ ်း လုြ် ငန််း(Early Childhood Intervention-ECI) 

၁၉။ န ုငင် အတွင််း မသန် ွမ််းပဖ ်မှုက  ု ရလျာ ချရ ်းနှင ် ကက ြိုတငက်ာကွယ်ရ ်းအရနပဖင ် 

(Early Childhood Intervention-ECI)ရ ှ်းဦ်းအ ွယ် ကရလ်းသူငယ် ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းရ ်းအရပခ 

အရနတ ုင််းတာ  ်ရဆ်းမှုနှင်  ပြန်လည်ထရူထာငရ် ်းလုြ်ငန််းက ု ရ ှွဲ့ရပြ်းဧ  ယာ(၇)ခုပဖ ်ရသာ 

 န်ကုန်တ ုင််းရေသကက ်း၊ အရ ှွဲ့ေဂ္ ုပမ ြိုွဲ့နယ်၊  ှမ််းတွဲကက ်းရကျ်း ွာအြု် ု၊ ဧ ာဝတ တ ုင််းရေသကက ်း၊ 

ြုသ မ်ပမ ြိုွဲ့၊ အမှတ်(၁) ြ်ကွက်နှင ် ကန်ကက ်းရထာင် ပမ ြိုွဲ့နယ်၊ ေါ်းကရကျ်း ွာအြု် ု၊ မွန်ပြည်နယ်၊ 

သထ ပုမ ြိုွဲ့နယ်၊ လ ြ်အင််း ြ်ကွက်နှင ် ရြါင်ပမ ြိုွဲ့နယ်၊ အလှြ်ရကျ်း ွာအုြ် ုတ ုုံ့တွင် ြညာရ ်း၊ 

ကျန််းမာရ ်း၊ အာဟာ နှင် အကာအကွယ် ရြ်းရ ်းနယ်ြယ်မျာ်းတွင် ကဏ္ဍရြါင််း  ုြါဝင်သည်  

ဝန်ရဆာင်မှုမျာ်းက ု ဆက် ြ်ဝန်ကက ်းဌာနမျာ်း / အဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်းနှင ်အတူ ၂၀၁၈ ခုနှ ်၊ 

န ုဝငဘ်ာလမ ှတင၍် အရကာင်အထည်ရဖာရ်ဆာင် ွက်လျက် ှ ြါသည်။ 

၂၀။ အရ ကာင််းအမျ  ြို်းမျ  ြို်းရ ကာင ် မ ဘ ွနု်ံ့ြ ်ခ  ရသာ ကရလ်းသူငယ်မျာ်းနှင ် မ ဘမွဲ  

ကရလ်းသူငယ်မျာ်းက ု ကရလ်းပြြို ုရ ်းဌာန (၇) ခုတွင် လက် ှ ကရလ်းဦ်းရ  (၃၃၀) ဦ်းက ု 

ပြြို ုရ ာင ်ရ ှာကရ်ြ်းလျက် ှ ြါသည်။ 

၂၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရ ်းနှ ်အတွင််း ကရလ်း (၁၀၀) ဆ   ကရလ်းပြြို ုရ ်းဌာန 

တ ်ခုက ု ပြည်ရထာင ်ုနယ်ရပမ၊ရနပြည်ရတာတ်ွင် ဖွင် လှ ်သွာ်းန ုင်ရ ်းအတွက် ပမန်မာန ုငင်  

 င်ခွငမ်ွဲ ကရလ်းငယ်မျာ်းရလျှာ ချရ ်းနှင်  ကာကွယ်ရ ာင် ရ ှာက်ရ ်းအသင််းမှ အရဆာက်အဦ 

လှ ေါန််း၍ ရဆာင် ွက်လျက်  ှ  ာ(၉၅)% ပြ ်း  ်းပြ ပဖ ်ြါသည်။  

 

 

 

 

 

  

                                      

  
ကရ လ်း ပြြုစုရ  ်းဌာ န (ရ နပြည်ရ တာ ်ရ ကာ င်စ နယ်ရ ပမ) 



15 
 

(ဃ) တ ိုက်ြဲွရ ှ ာင်စခ န််း မျာ်း တ ွင် ကရလ်း ရြျာရ် န ာ မျာ်း ရထ ာကြ်  မှု 

၂၂။ ရန ြ် ွန်ုံ့ခွာ ရပြာင််းရ  ွဲ့မှုေုကခခ  ာ်းရန ရသာ တ ုက်ြွွဲရ ှာင် ခန််းမျာ်းတွင် 

ကရလ်းရြျာရ်န ာ(၁)ခုလျှင် ကျြ်(၁၅)သ န််းနှုန််းပဖင်  ရထာက်ြ  ရြ်းအြ်လျက် ှ  ာ ၂၀၁၇-

၂၀၁၈ ခ ု ဘဏ္ဍာရ ်းနှ ်မှ တင၍် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခ ု ဘဏ္ဍာရ ်းနှ ်အထ  ကရလ်းရြျာရ်န ာ 

 ု ုရြါင််း (၇၁) ခုဖွင ်လှ ်ခွဲ ပြ ်း  ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခ ုဘဏ္ဍာရ ်းနှ ်တွင် ကရလ်းရြျာရ်န ာအသ ် 

(၂၀) ခုအတွက် (၃၀) သန််းရထာက်ြ   န ုငရ် ်း ရဆာင် ွက်လျက် ှ ြါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကချင် ပြည်နယ် ိှ တိက်ုြွဲရ  ှာ င်စခန််း မျာ ်းတွင် ကရ လ်း ရ ြျာ ်ရ န ာ မျာ ်းဖွင ်လှစ်ထာ်း ှြိ ု 

 ခိုင်ပြည်နယ်  ိှ တို က်ြွဲရ  ှ ာ င်စခန််း မျာ ်းတွင် ကရ လ်း ရြျာ ်ရ န ာ မျာ ်းဖွင ်လှစ်ထာ ်း ိှြ ု 
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သငတ် န််း ရကျာင် ်းအရပခ ပ ြြုကရ လ်းသူ င ယ်ကာ ကွ ယ်ရစ ာင် ရ  ှာ က်ရ  ်းလုြ် ငန််း 

၂၃။ လူမှုဝန်ထမ််း၊ ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင်  ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာန၊ လူမှု 

ဝန်ထမ််းဦ်း  ်းဌာနသည် ကာကွယ်ရ ာင် ရ ှာက် န်လ ုအြ်ရသာ ကရလ်းနှင် လူငယ်မျာ်း 

အတွက် လူငယ်သငတ်န််းရကျာင််း (၁၀) ရကျာင််းဖွင် လှ ်၍ မ ဘမွဲ ၊ မ မွဲ ၊ ဘမွဲ ၊ ခ ုက ု်း ာမွဲ  

ကရလ်းမျာ်း၊ ရလလွင်  ကရလ်းငယ်မျာ်း၊ လမ််းရြေါ်ရနကရလ်းမျာ်း၊ ကရလ်းသူငယ်တ ာ်းရ ်ုးမှ 

အမ န်ုံ့ချမှတ်၍ အကျင်  ာ  တတ ပြြိုပြင ်န် ြ ုုံ့အြ်လာရသာကရလ်းမျာ်း၊ ကရလ်းသူငယ် 

တ ာ်းရ ု်းတွင် ပြ ်မှု င်ဆ ုင်ဆွဲကရလ်းမျာ်း ၂၀၂၀ ပြည ်နှ ်၊ မတ်လတွင် ကရလ်းသူငယ် 

(၂၄၃၉) ဦ်းက ု လက်ခ ရ ာင် ရ ှာက်ရြ်းလျက် ှ ြါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၅၈၄

၂၁၇

၃၃၉

၁၃၅

၆၉၄

၄၉၈
၅၆၂

၁၈၉

၀

၁၀၀

၂၀၀

၃၀၀

၄၀၀

၅၀၀

၆၀၀

၇၀၀

၈၀၀

ဌက်ရအာ် မ််း  ခွင ်ပြြို(၅၀၀) သန်လျင်      ခွင ်ပြြို(၁၅၀) မနတရလ်း       ခွင ်ပြြို(၂၀၀) ရမာ်လပမ ြိုင်   ခွင ်ပြြို(၁၀၀)

က ရ လ်းသူင ယ်အ ခွင  ်အရ  ်းဆ ိုင ် ာ ဥြ ရ ဒပြ ဌာ န််းပြ  ်းရ နော က ် လူင ယ်သင ်တန််းရ က ျ ာ င ််းမ ျ ာ ်း တွင် လက ်ခ ရ စာ င  ်ရ ှာက ်မ ှု

ဥြရေမပြဌာန််းမ ဥြရေပြဌာန််းပြ ်း
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၂၄။ အဆ ုြါရကျာင််းမျာ်းတွင် သက်ရမွ်းသငတ်န််းမျာ်းအပဖ ် ရမာရ်တာဆ် ုင်ကယ်ပြင် 

သငတ်န််း၊ လျှြ ် ်သ ဂ္ရဟသငတ်န််း၊ ကာ်းဝါယာ  န််းသငတ်န််း၊ ဆ သသငတ်န််း၊  က်ချြိုြ် 

သငတ်န််း၊ ြန််းချ  သင်တန််း၊ ဖ နြ်ချြိုြ်သင်တန််း၊ ဆြ်ပြာဆ သငတ်န််း၊ အလှပြင်သငတ်န််း၊ 

ြန််းထ ်ုးသငတ်န််း၊ လျှြ်  ်သယ်ွတန််းနည််းသငတ်န််း၊ ရလရအ်းရြ်း က် တြ်ဆင် / ပြြိုပြင် 

သငတ်န််းမျာ်း သင ်ကာ်းရြ်းလျက် ှ ြါသည်။   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 အ ရ ပခခ စကခ်ျြုြ်သင်တန််း သင် ကာ ်းရ နြ ု 
ရ ထာ က် ကနေ့်အ မျြို်းသမ ်းက ရ လ်း မျာ ်းသင်တန််းရ ကျာ င််း  

 

သက်ရ မွ်းသင်တန််းမ ျာ ်းသင်  ကာ ်းရ နြ ု မနတရလ ်းလ ူငယ်သင်တန််းရ ကျာ င််း 
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လ ူမှုရ ်း   ာ ပဖ စ ်ြ ်စ မ ခနေ့်ခွမဲ ှုတို်းချွဲဲ့ အရကာ ငအ်ထ ည်ရဖ ာ ်ရဆာ င ်ွက်နုိင ်ပခင််း 

၂၅။  ြ် ွာအတွင််း ကာကွယ်ရ ာင ်ရ ှာက် န်လ ုအြ်ရသာ ကရလ်းသူငယ်မျာ်း၊ 

ကရလ်းသူငယ်မှုခင််းမျာ်းနှင  ် ကရလ်းသူငယ် အခွင ်အရ ်းဆ ုင် ာက  စ ြ်မျာ်း၊ ကျာ်း / မ 

အရပခပြြို အ ကမ််းဖက်မှုပဖ ် ြ်မျာ်းက ု ဥြရေနှင အ်ည  အကာအကွယ်ရြ်းန ုင်ရ ်းအတွက် 

ပမ ြိုွဲ့နယ်/ခရ ငု်၊ တ ုင််းရေသကက ်း၊ ပြည်နယ်ကရလ်းသူငယ်နှင ် အမျ  ြို်းသမ ်းဆ ုင ်ာရကာမ်တ  

မျာ်းနှင  ် အ ြ်ဖက်အဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်း၊ ရ တနော ဝန်ထမ််းအဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်း ြူ်းရြါင််းကာ ရပဖ ှင််း 

ရဆာင ်ွက်ရြ်းန ုင်သည ် လူမှုရ ်း ာ ပဖ ် ြ်  မ ခနုံ့်ခွွဲရ ်း န ်က ု ၂၀၁၅ ခနုှ ်တွင် လူမှုရ ်း ာ 

ပဖ ် ြ်  မ ခနုံ့်ခွွဲသူ (၇၇)ဦ်းပဖင ်  တငအ်ရကာင်အထည်ရဖာန် ုငခ်ွဲ ြါသည်။ ၂၀၂၀ ပြည ်နှ ်တွင် 

လူမှုရ ်း ာပဖ ် ြ်  မ ခနု်ံ့ခွွဲသူ (၂၅၉) ဦ်းအထ  ရလ ကျင ်ရမွ်းထုတ်ရြ်းန ုင်ခွဲ ပြ ်း ၂၀၁၉ ခုနှ ်၊ 

 က်တငဘ်ာလအထ  ကရလ်းသူငယ်ပဖ ် ြ်ရြါင််း(၂၂၆၀)က  ုက ုငတ်ွယ်ရဆာင ်ွက်ခွဲ ြါသည်။ 

အဆ ြုါ ပဖ ် ြ်မျာ်းက ု အချ  န်နှင ်တ ်ရပြ်းည  ရဆာင် ွက်န ုင ်န် တ ်ပမ ြိုွဲ့နယ်လျှင ် ပဖ ် ြ် 

  မ ခနု်ံ့ခွွဲသူ (၃) ဦ်းနှုန််းပဖင ် ခနု်ံ့မှန််း (၁၀၀၀) ဦ်းရ အထ   ည်မှန််းထာ်းရသာ်လည််း ဝန်ထမ််း 

အသ ်ခနုံ့်အြ် န်ခက်ခွဲ၍ လက် ှ တွင်  ှ သည ်အင်အာ်းပဖင ်  အ ှ န်အဟုန်ပဖင ်  ကက ြို်းြမ််း  

ရဆာင် ွက်လျက် ှ ြါသည်။ ပမ ြိုွဲ့နယ်ရြါင််း (၃၃၇) တွင် လူမှုရ ်း ာပဖ ် ြ်  မ ခနုံ့်ခွွဲသူမျာ်း 

အပြည ်အဝမ ှ ရသာ်လည််း န ်း ြ် ာပမ ြိုွဲ့နယ်မျာ်းမှ လူမှုရ ်း ာပဖ ် ြ်  မ ခနုံ့်ခွွဲသူမျာ်းက 

ရဆာင ်ွက်ရြ်းလျက် ှ ြါသည်။ 
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လ ူငယ်ဖ ွ ွဲ့ ပဖ ိြု်း တိ်ုး တက်ရ ်း လြုင် န််း 

၂၆။ ပမန်မာန ုင်င  လူငယ်ရ ်း ာမူဝါေအာ်း ၂၀၁၇ ခုနှ ်၊ န ုဝငဘ်ာလ(၈) က်ရနုံ့တွင် 

ပြဋ္ဌာန််းန ုငခ်ွဲ ပြ ်း ထြ်ဆင ် ှင််းလင််းြွွဲမျာ်းက ု တ ုင််းရေသကက ်း / ပြည်နယ်မျာ်းတွင် ၂၀၁၈ ခုနှ ်၊ 

ရဖရဖာ်ဝါ  လနှင်  မတ်လမျာ်းတွင် ရဆာင် ွက်န ုငခ်ွဲ ြါသည်။ ဆက်လက်၍ ဆက် ြ်ဝန်ကက ်း 

ဌာနမျာ်း၊ တ ုင််းရေသကက ်း/ပြည်နယ်အ  ု်း အဖွွဲွဲ့မျာ်းနှင်  လူငယ်က ုယ် ာ်းလှယ်မျာ်းြူ်းရြါင််း၍ 

လူငယ်ရ ်း ာမူဝါေ လက်ရတွွဲ့ အရကာငအ်ထည်ရဖာရ်ဆာင ်ွက်န ုင်ရ ်း အမျ  ြို်းသာ်းအဆင်  

မဟာဗျ ဟာ  မ က န််း ရ ်းဆွွဲ19ရဆာင ်ွက်လျက် ှ ြါသည်။   

(မှတ်ချက် ။ ပမန်မာန ုင်င  လူငယ်ရ ်း ာမူဝါေဆ ုင် ာ အမျ  ြို်းသာ်းအဆင်  မဟာဗျ ဟာ  မ ချက် (၂၀၂၀-

၂၀၂၄)က ု (၂၆-၈-၂၀၂၀)ရနုံ့တွင် ပြည်ထ ော င်စုအ စ ုိုးရအ ဖ  ွဲ့ရ ု်းက အတည်ပြြိုရြ်းခွဲ ပြ ်း ဆက်လက် 

အရကာင်အထည်ရဖာ်လျက် ှ ြါသည။်) 

၂၇။ ထ ုုံ့အပြင် ပမန်မာန ုင်င လူငယ်ရ ်း ာရကာ်မတ က ုလည််း (၂၂.၅.၂၀၁၉)  က်ရနုံ့တွင် 

ရကာ်မတ ဝင ်(၂၇)ဦ်းပဖင်  ဖွွဲွဲ့ ည််းခွဲ ပြ ်းပဖ ်ြါသည်။ ဆက်လက်ပြ ်း တ ုင််းရေသကက ်း / ပြည်နယ် 

အဆင်  လူငယ်ရ ်း ာရကာမ်တ မျာ်းက ု ဖွွဲွဲ့ ည််းန ုငခ်ွဲ ပြ ်း ခရ ုင/်ပမ ြိုွဲ့နယ်အဆင်  လူငယ်ရ ်း ာ 

ရကာ်မတ မျာ်းက ုလည််း ဆက်လက်ဖွွဲွဲ့ ည််းရဆာင် ွက်လျက် ှ ြါသည်။လူငယ်ရ ်း ာရကာ်မတ  

အဆင ်ဆင တ်ွင် လူငယ်မျာ်း က ုယ်တ ုငရ် ွ်းချယ်ထာ်းရသာ လူငယ်က ုယ် ာ်းလှယ်မျာ်း ြါဝင် 

ဖွွဲွဲ့ ည််းထာ်း ှ ြါသည်။ 

 

 

 

 

  

 

 

 

လူငယ်ရ ်း ာ မူဝါဒဆ ိုင် ာ အ မျြို်းသာ ်းအ ဆ င ်မဟာ ဗျူ ဟာ စ မ ချက်(မူ  ကမ််း) 

အ တည်ပြြုရ ဆ ွ်းရ နွ်းြွဲ(ရ နပြည်ရ တာ ်) (၂၅/၂၆.၃ .၂၀၁ ၉) 
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အမ ျြို်း သမ  ်းမ ျာ်း ဖ ွ ွဲ့ ပဖ ိြု်းတိ်ုး တက်ရ ်း လြုင် န််း 

၂၈။ ၁၉၉၆ ခုနှ ်၊ ဇူလ ငု်လ(၃) က်ရနုံ့တွင် ဖွွဲွဲ့ ည််းတည်ရထာင်ခွဲ သည ် ပမန်မာန ုငင် လ ု်း 

ဆ ုင် ာ အမျ  ြို်းသမ ်းရ ်း ာရကာ်မတ အမည်က ု ၂၀၁၈ ခုနှ ်၊ ဇွန်လ (၂၀)  က်ရနုံ့တွင် ပမန်မာ 

န ုငင် လ ်ုးဆ ုင ်ာ အမျ  ြို်းသမ ်းရကာ်မတ ဟု အမည်ရပြာင််းလွဲပြငဆ်ငဖ်ွွဲွဲ့ ည််းခွဲ ပြ ်း တ ုင််းရေသကက ်း/ 

ပြည်နယ်၊ ခရ ုငန်ှင ် ပမ ြိုွဲ့နယ်အမျ  ြို်းသမ ်းရကာမ်တ မျာ်း ဖွွဲွဲ့ ည််းထာ်း ှ ပြ ်း လုြ်ငန််းမျာ်းအရကာင် 

အထည်ရဖာရ်ဆာင ်ွက်လျက် ှ ြါသည်။   

၂၉။ (၂၂.၂.၂၀၁၉)  က်ရနုံ့တွင် ဆွ ်ဇာလန်န ုင်င ၊ ဂ္ျ  န ဗာပမ ြိုွဲ့တွင် ပြြိုလုြ်သည်  

အမျ  ြို်းသမ ်းမျာ်း အရြေါ်နည််းမျ  ြို်း  ုပဖင်  ခွွဲပခာ်းမှုြရြျာကရ် ်းရကာမ်တ  (Committee on the 

Elimination of Discrimination Against Women-CEDAW) ၏ (၇၂) ကက မ်ရပမာက် 

လုြ်ငန််းအဖွွဲွဲ့အ ည််းအရဝ်း ကာလအတွင််း ပမန်မာန ုင်င မှတင်သွင််းသည်   ခ ုင်ပြည်နယ်က  စ 

အရ ်းရြေါ်ရမ်းပမန််းသည်  ရမ်းခွန််းမျာ်းနှင် ြတ်သက်ပြ ်း သ ်းပခာ်းအ   င်ခ  ာနှင် ြတ်သက်၍ 

ပမန်မာန ုငင် နှင် ရကာ်မတ အ ကာ်း ကျင််းြပြြိုလုြ်ခွဲ ရသာရဆွ်းရနွ်းြွွဲသ ုုံ့ လူမှုဝန်ထမ််း၊ ကယ်ဆယ် 

ရ ်းနှင်  ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာန၊ ပြည်ရထာင ်ုဝန်ကက ်း ဦ်းရဆာငရ်သာ ပမန်မာ 

က ုယ် ာ်းလှယ်အဖွွဲွဲ့ သွာ်းရ ာကရ်ဆွ်းရနွ်း ရပဖ ကာ်းခွဲ ြါသည်။ 

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ(၁၂) က်ရ နေ့တွင် ကျရ  ာ က်သ ည ်အ ပြည်ပြည်ဆိုင်  ာ 

လူငယ်မျာ ်းရ နေ့အ ခမ််းအ နော ်း 
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၃၀။ ၂၀၁၆ ခုနှ ်၊ ဧပြ လမှ ၂၀၂၀ ပြည ်နှ ်၊ မတ်ထ  (၄) နှ ်တာကာလအတွင််း 

လူမှုဝန်ထမ််းဦ်း  ်းဌာန၌ ပြည်သူမျာ်း၏ လ အုြ်ချက်ပြဿနောက ု ြ ုမ ုသ  ှ ရဖာ်ထုတ်ပြ ်း ပြည်သူူ့ 

အသ နော်းရထာင် န ုင ်န် (၂၄) နော  သတင််း  ယူန ုငရ်သာ Help Line (၀၆၇-၃၄၀၄၂၂၂၊ ၀၆၇-

၃၄၀၄၉၉၉) တ ုုံ့က ု ဖွင် လှ ်၍ ကူည ြ  ြ ု်းရြ်းပခင််း၊ သက်ဆ ုင် ာမျာ်းသ ုုံ့ ချ  တ်ဆက်လမ််းညွှန် 

ရြ်းပခင််းတ ုုံ့က ု  ရဆာင ်ွက် ရြ်းလျက် ှ ပြ ်း တ ုင် ကာ်းအမှုရြါင််း (၁၀၀၆) ခု ှ ြါသည်။ Help 

Line သ ုုံ့ တ ုင် ကာ်းလာသည ် အမှုမျာ်းနှင ် တ ုင််းရေသကက ်း / ပြည်နယ်မျာ်းသ ုုံ့ ဆက်သွယ် 

တ ုင် ကာ်းလာသည ် အမှုမျာ်းအနက်မှ လူမှုဝန်ထမ််းဦ်း  ်းဌာနနှင ် တ ုက်ရ ကု်သက်ဆ ုင်သည ် 

အမှု ု ုရြါင််း (၁၇၀၄) ခုက ု ချ  တ်ဆက်ရပဖ ှင််း ရြ်းန ုင်ခွဲ ြါသည်။ 

၃၁။ ၂၀၁၆ ခုနှ ်၊ ဧပြ လမ ှ ၂၀၂၀ ပြည ်နှ ်၊ ဇန်နဝါ  လထ  (၄)နှ ်တာ ကာလအတွင််း  

အမျ  ြို်းသမ ်းမျာ်းနှင ် အမျ  ြို်းသမ ်းငယ် ွယ်သူမျာ်းအရြေါ် လ င်ြ ုင််းဆ ုင် ာ ကျ ်းလွန်ခ  သူမျာ်းအာ်း 

ရငွရ က်းရထာက်ြ  မှုမျာ်း ရဆာင ်ွက်ရြ်းလျက် ှ  ာ (၆၂၉) ဦ်းက ု တ ာ်း င်ဆ ုင် သွာ်း / လာ 

   တ် ကျြ်(၆၅.၇၅၀) သန််းအာ်း လည််းရကာင််း၊ (၃၀၆) ဦ်းက ု ဘဝ ြ်တည်ရနထ ုငန် ုငရ် ်း 

ရထာက်ြ  မှုအပဖ ် ကျြ် (၉၇.၀၅၀) သန််း ကျြ်အာ်းလည််းရကာင််း  ု ုရြါင််း (၁၆၂.၈၀၀) 

သန််း ရထာက်ြ  ရြ်းခွဲ ြါသည်။ 

၃၂။  ၂၀၁၆ ခုနှ ်၊ ဧပြ လမ ှ ၂၀၂၀ ခုနှ ်၊ ဇန်နဝါ  လထ  (၄) နှ ်တာကာလအတွင််း 

နည််းမျ  ြို်း  ုပဖင်  အ ကမ််းဖက်ခ  ရသာ အမျ  ြို်းသမ ်းမျာ်းနှင်  အမျ  ြို်းသမ ်းငယ် ွယ်မျာ်းအတွက် 

ဝန်ရဆာင်မှုမျာ်း တ ်ရန ာတည််းတွင်   ှ န ုင်သည်  ငတ်ာ (One Stop Women Support 

Center–OSWSC) (၄)ခုက ု  န်ကုန်ပမ ြိုွဲ့၊ မနတရလ်းပမ ြိုွဲ့၊ ရမာ်လပမ ြိုငပ်မ ြိုွဲ့ လာ်းရ ှု်းပမ ြိုွဲ့မျာ်းတွင် 

ဖွင ်လှ ်ရ ာင ်ရ ှာကရ်ြ်းလျက် ှ ပြ ်း ၂၀၂၀ ပြည ်နှ ်အတွင််း   ်က ုင််းတ ုင််းရေသကက ်းနှင ် 

ကယာ်းပြည်နယ်တ ုုံ့တွင် တ ု်းချွဲွဲ့ဖွင ်လှ ်ရ ာင ် ရ ှာက်သွာ်းမည်ပဖ ်ြါသည်။ အဆ ြုါ  င်တာ 

မျာ်းတွင် အကာအကွယ်ရြ်း န်လ ုအြ်ရသာ နည််းမျ  ြို်း  ုပဖင ် အ ကမ််းဖက်ခ  ရသာ အမျ  ြို်းသမ ်း 

(၁၈၀) ဦ်းအာ်း လက်ခ ရ ာင ်ရ ှာက်ရြ်းလျက်  ှ ြါသည်။ 
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လ ူမူရ ်း ဝနရ်ဆာင ်မှုနငှ ်  ရထာ က်ြ  ရ က်းမ ျာ်းတိ်ုး ပမ ြှင ် ရဆာင ် ွက်ပခင််း 

၃၃။ လူမှုရ ်းဝန်ရဆာငမ်ှုနှင ် ရထာက်ြ  ရ က်းမျာ်းြ  ြ ု်းမှုတ ုုံ့က ု နှ ် ဉ်တ ု်းချွဲွဲ့ရဆာင် ွက် 

ရြ်းခွဲ  ာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘဏ္ဍာရ ်းနှ ်တွင် ရငွကျြ် (၄၅၇၂.၃၄၁) သန််း ရထာက်ြ  ရြ်းန ုင် 

ခွဲ ြါသည်။ 

အ မျြို်းသမ ်းမျာ ်းအ တွက်ပြ ဿနော မျာ ်းကိုတစ်ရန  ာ တည််းတွင် 

ကူည ရ ပဖ ှ င််းရ ြ်းနိုင်မည ်စင်တာမျာ ်း ဖွင ်လှစ်ထာ ်း ှမိှုမျာ ်း  
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၃၄။ ၂၀၁၉ခုနှ ်၊ ဇူလ ုငလ်(၂၃)  က်ရနုံ့တွင် အသ ်ပြငဆ်င်ပြဋ္ဌာန််းခွဲ ရသာ ကရလ်း 

သူငယ် အခွင ်အရ ်းမျာ်းဆ ုင် ာ ဥြရေအခန််း (၆) ြုေ်မ ၁၅ (က) အ  လူမှု၀န်ထမ််း 

ဦ်း  ်းဌာနမှာ ယခင်က အသ အမှတ်ပြြို မှတ်ြ ုတငထ်ာ်းသည ် ြ ဟ တရဂ္ဟာနှင ် ယာယ  

ရ ာင ်ရ ှာက်ရ ်း ရဂ္ဟာမျာ်းအြါအဝင်  ြ် ွာအတွင််းဖွင ်လှ ်ထာ်းရသာ ြ ဟ တရဂ္ဟာနှင ် 

ယာယ ရ ာင ်ရ ှာက်ရ ်း ရဂ္ဟာမျာ်းအာ်းလ ်ုးသည် လူမှုဝန်ထမ််းဦ်း  ်းဌာနသ ုုံ့ တည်ရထာင် 

ခွင ်ပြြိုမ နုံ့ရ်လျှာက်ထာ်းန ုငရ် ်းအတွက် ဦ်း  ်းဌာန၏ (၁၄.၂.၂၀၂၀)  က် ွွဲြါ အမ နု်ံ့ရ ကာ်ပငာ 

 ာအမှတ် ၀၄၁/၂၀၂၀ ပဖင  ် “ြ ဟ တရဂ္ဟာနှင ် ယာယ ရ ာင ်ရ ှာက်ရ ်းရဂ္ဟာမျာ်း 

တည်ရထာင်ဖွင ်လှ ်ပခင််းဆ ုင် ာအမ နုံ့”် ရ ကာပ်ငာ ာက ု ထုတ်ပြန်ခွဲ ပြ ်း အချ  န်ကာလ (၆) လ 

သတ်မှတ်၍ တည်ရထာငခ်ွင ်ပြြိုမ နုံ့် ရလျှာက်ထာ်းန ုငရ် ်း ရဆာင ်ွက်လျက် ှ ြါသည်။ 

မ သနစ်မွ််း သူမျာ ်း ပြြုစုရစာင  ်ရ ာှ က်ရ ်းလြု ်ငန််း 

၃၅။ လူမှုဝန်ထမ််းဦ်း  ်းဌာနသည် မသန် ွမ််းကရလ်းသူငယ်မျာ်းအာ်း မသန် ွမ််းမှု 

အမျ  ြို်းအ ာ်းက ုလ ကု်၍ အတန််းြညာသင ်ကာ်းရြ်းပခင််း၊ ၎င််းတ ုုံ့၏ ရနုံ့ ဉ်လြု်ငန််းရဆာင် 

တာမျာ်းက ု က ုယ်တ ုင် လုြ်ရဆာင်တတ် န်နှင ် လူမှုြတ်ဝန််းကျင်အတွင််း လ ကု်ရလျာည ရထွ 

ရနထ ငုတ်တ် န် အကက ြိုအသက်ရမွ်းြညာမျာ်း သင ်ကာ်းရြ်းပခင််းတ ုုံ့က ု သငတ်န််းရကျာင််း (၇) 

ရကျာင််းအာ်း ဖွင ်လှ ်ပြ ်း မသန် ွမ််းသူမျာ်း၏ အခွင ်အရ ်းဥြရေ၊ နည််းဥြရေမျာ်းနှင အ်ည  

မသန် ွမ််းသူမျာ်း အလုြ်အက ုငအ်ခွင ်အလမ််း ြ ုမ ု  ှ န ုငရ် ်းအတွက် မသန် ွမ််းသက်ကက ်း 

သငတ်န််းရကျာင််း(၁)ရကျာင််း  ု ုရြါင််းသငတ်န််းရကျာင််း (၈) ရကျာင််း ဖွင ်လှ ်ရဆာင် ွက် 

လျက် ှ ြါသည်။ 
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စဉ ် ရကျာင််းအမည် 
ခွင ်ပြြု 

အငအ် ာ်း 

လက်  ိှ 

ဦ်းရ   

၁။ မသန် ွမ််းသက်ငယ်သင်တန််းရကျာင််း ( န်ကုန်) ၂၅၀ ၂၃၄ 

၂။ မသန် ွမ််းသက်ငယ်သင်တန််းရကျာင််း (မနတရလ်း) ၁၀၀ ၁၀၀ 

၃။  ကည ်ပမငတ် ုင်မျက်မပမင်ရကျာင််း ( န်ကုန်) ၂၀၀ ၁၉၈ 

၄။   ်က ုင််းမျက်မပမင်ရကျာင််း (  ်က ုင််း) ၁၀၀ ၅၈ 

၅။ နော်းမ ကာ်းရသာကရလ်းမျာ်းရကျာင််း (မနတရလ်း) ၂၀၀ ၂၂၈ 

၆။ နော်းမ ကာ်းရသာကရလ်းမျာ်းရကျာင််း ( န်ကုန်) ၁၀၀ ၁၂၂ 

၇။ မသန် ွမ််းကရလ်းမျာ်းပြြို ုရ ာင ်ရ ှာက်ရ ်းရဂ္ဟာ( န်ကုန်) ၁၀၀ ၁၀၉ 

၈။ မသန် ွမ််းသက်ကက ်းသင်တန််းရကျာင််း( န်ကုန်) ၁၀၀ ၈၀ 

၃၆။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ်းနှ ်မှ ၍ မသန် ွမ််းသက်ငယ်သင်တန််းရကျာင််း 

( န်ကုန်)တွင် ကရလ်း (၁၅၀) ဦ်းဆ  မှ (၂၅၀) ဦ်းဆ  သ ုုံ့လည််းရကာင််း၊ မသန် ွမ််းသက်ကက ်း 

သငတ်န််းရကျာင််းတွင် သငတ်န််းသာ်း (၅၀) ဦ်းဆ  မ ှ (၁၀၀) ဦ်းဆ  သ ုုံ့လည််းရကာင််း 

တ ု်းပမြှင ်လကခ် သင ်ကာ်းန ုငခ်ွဲ ြါသည်။ မသန် ွမ််းသက်ကက ်းသငတ်န််းရကျာင််းတွင် အသက် 

ရမွ်းဝမ််းရကျာင််းလုြ်ငန််းဆ ုင် ာ သငတ်န််းမျာ်းအာ်း ယခငတ် ်နှ ်လျှင် သငတ်န််းသာ်း (၁၁၀) 

ဦ်းသာ လက်ခ သင ်ကာ်း ရြ်းလျက် ှ  ာမှ (၂၁၆) ဦ်းသ ုုံ့ တ ု်းပမြှင ်သင ်ကာ်းရြ်း န ုငခ်ွဲ ြါသည်။  

၃၇။ လူမှုဝန်ထမ််းဦ်း  ်းဌာနနှင ် Nippon Foundation တ ုုံ့ ြူ်းရြါင််း၍ သတင််း 

အချက်အလက် ဆက်သွယ်ရ ်း နည််းြညာသင ်ကာ်းရလ ကျင ်ရ ်း   မ က န််းအ  မသန် ွမ််းသူ 

မျာ်းအတွက် ICT Traning Center ဖွင ်လှ ်ပခင််းအာ်း အ  ု်း -ြုဂ္ဂလ က ြူ်းရြါင််း 

ရဆာင ်ွက်သည ်လုြ်ငန််း (Public Private Partnership–PPP) အပဖ  ် ၂၀၁၇ ခုနှ ်မှ ၂၀၂၀ 

ခုနှ ်အထ   န်ြ ုရငကွျြ် (၁၁၇၄.၉၁၉) သန််းပဖင ် ရဆာင ်ွက်လျက် ှ  ာ မသန် ွမ််းသူမျာ်း 

အလုြ်အက ုင ် ှ ရ ်းအတွက် ကွန်ြျ တာအရပခခ ရသာ သက်ရမွ်းသင်တန််းမျာ်း(၁၂)ကက မ်က ု 

သငတ်န််းသာ်း(၁၈၅)ဦ်းအာ်း သင ်ကာ်းရြ်းန ုငခ်ွဲ ြါသည်။ 

၃၈။ တ ုင််းရေသကက ်းနှင်  ပြည်နယ်မျာ်း ှ  မသန် ွမ််းသူမျာ်းအာ်း န ုင်င ရတာ်၏ 

ဘတ်ဂ္ျက် န်ြ ရုငွ  ှ မှုအရြေါ် မူတည်၍ ရထာက်ြ  ရ က်းရြ်းပခင််းလုြ်ငန််းမျာ်း ရဆာင ်ွက် 

လျက် ှ ပြ ်း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရ ်းနှ ်မှ ၍ တ ်ဦ်းလျှင် (၃၀,၀၀ဝ /-) နှုန််းပဖင်  မသန် ွမ််းသူ 

(၁၆၀,၇၁၃)ဦ်းအာ်း   ကျြ ်(၅၇၂၆.၂၄) သန််း ရထာကြ်  ရြ်းန ုငခ်ွဲ ြါသည်။ 
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ဥြရဒမ ျာ ်း ရ ်း ဆွ ဲအရကာ ငအ်ထည်ရဖာ ်ပခင််း 

၃၉။ သက်ကက ်း ွယ်အ ုမျာ်းဆ ုင် ာဥြရေက ု ၂၀၁၆ ခုနှ ်၊ ေ ဇငဘ်ာလ(၃၀) က်ရနုံ့တွင် 

အတည်ပြြို ပြဋ္ဌာန််းခွဲ ပြ ်း နည််းဥြရေအတည်ပြြိုန ုငရ် ်းအတွက် ရဆာင ်ွက်လျက် ှ ြါသည်။ 

၄၀။ ကရလ်းသူငယ်အခွင ်အရ ်းမျာ်းဆ ုင် ာ ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင််း ှင််းြါ အချက်မျာ်းနှင ် 

အည  ကရလ်းသူငယ်အခွင ်အရ ်းမျာ်းဆ ုင် ာ ဥြရေက  ု  (၂၃.၇.၂၀၁၉)  က်ရနုံ့တွင် ပြဋ္ဌာန််း 

န ုငခ်ွဲ ြါသည်။  

၄၁။ အမျ  ြို်းသမ ်းမျာ်းအရြေါ် အ ကမ််းဖက်မှုတာ်းဆ ်းကာကွယ်ရ ်း ဥြရေ(မူ ကမ််း) 

နှင်  ပြည် တန်ဆာဆ ုင ်ာ ဥြရေ (မူ ကမ််း) မျာ်းက ု ရ ်းဆွွဲလျှက် ှ  ာ အမျ  ြို်းသမ ်းမျာ်းအရြေါ် 

အ ကမ််းဖက်မှုတာ်းဆ ်းကာကွယ်ရ ်း ဥြရေ (မူ ကမ််း) အာ်း (၂၃.၁.၂၀၂၀)  က်ရနုံ့တွင် 

ပြည်ရထာင် ုလွှတ်ရတာ်သ ုုံ့ တငပ်ြခွဲ ပြ ်းပဖ ်ြါသည်။ 

၄၂။  လူမှုကာကွယ်ရ ာင် ရ ှာက်ရ ်း လုြ်ငန််းအ  အ ဉ်တွင်ြါဝင်သည်   ာ င််းမျာ်း 

ရကာက်ယူပခင််း၊ အချက်အလက်မျာ်းထည ်သွင််းပခင််း၊ ရထာက်ြ  ရြ်းပခင််းလုြ်ငန််းမျာ်းနှင်  

ဘက်  ုလူမှုကာကွယ်ရ ာင် ရ ှာက်ရ ်းလုြ်ငန််းမျာ်းအတွက် အ ုင်တ နည််းြညာမျာ်း၊ Electronic 

Cash Transfer အ  အ ဉ်မျာ်း ရဆာင ်ွက်သွာ်းန ုင် န်  နည််းြညာနှင ် ကျွမ််းကျင်မှုမျာ်း 

လ အုြ်ပြ ်း လူမှုရ ်းဆ ုင ်ာ သတင််းအချက်အလက်  မ ခနုံ့်ခွွဲမှု၊ (Social Management 

Information System-SMIS)  န  ်တ ် ြ်ထူရထာင်သွာ်းန ုငရ် ်း အရ ်းကက ်းြါသပဖင ် SMIS 

 န ်တ ် ြ် အရကာင်အထည်ရဖာန် ုင ်န ် ပြင်ဆင်ရဆာင ်ွက်လျက် ှ ြါသည်။ ထ ုုံ့အပြင် 

လူမှုဝန်ထမ််းသမာ်းမျာ်း၏ လုြ်ငန််း ွမ််းရဆာင် ညပ်ြည် ဝမှုနှင ်  ြ် ွာအတွင််း လူမှုရ ်း 

လုြ်ငန််းမျာ်းရဆာင် ွက်မည်  ရ တနော ဝန်ထမ််း လူမှုဝန်ထမ််းသမာ်းမျာ်း (Voluntary 

Community Social Worker- VCSW) ရလ ကျင ်ရမွ်းထုတ် ရြ်းန ုငရ် ်းနှင ် လူသာ်းအ င််း 

အပမ ်ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းရ ်း (Human Resources Development) အ  အ ဉ်မျာ်းက ု အရလ်းထာ်း 

ရဆာင ်ွက်လျက် ှ ြါသည်။ 

ရဆာ င ွ်က်ပ ြ ်း၊ ရဆ ာင်  ွ က်ဆဲနှင်  ရဆ ာင်  ွက်  န် ကျ န်လုြ် ငန််း မျာ်း  

၄၃။ လူမှု၀န်ထမ််းဦ်း  ်းဌာနမ ှ ၂၀၁၆ ခုနှ ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှ ်အထ  အ  ု်း သ ်ရလ်းနှ ်တာ 

ကာလအတွင််း ရဆာင် ွက်ပြ ်း၊ ရဆာင ်ွက်ဆွဲနှင်  ရဆာင ်ွက် န်ကျန် လုြ်ငန််းမျာ်းက ု 

ရနောကဆ်က်တွွဲဇယာ်း( ၃ )တွင် ရဖာပ်ြထာ်းြါသည်။ ပြည်သူမျာ်း၏ လူမှုဘဝဖွ ွဲ့ပဖ ြို်း တ ု်းတက် 
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ရ ်းနှင်  လူမှုအကူအည ရြ်းရ ်း လုြ်ငန််း ဉ်မျာ်း ရအာငပ်မင် န်မှာ ပြည်သူလူထု၏ ြူ်းရြါင််း 

ြါဝင်မှုမှာ အရ ်းြါသပဖင်  ပြည်သူမျာ်းအရနပဖင်  လူမှု၀န်ထမ််းဦ်း  ်းဌာနနှင် အတူ ြူ်းရြါင််း 

ြါဝင်လက်တွွဲရဆာင် ွက်သွာ်း ကြါ န် တ ုက်တွန််းအြ်ြါသည်။ 

ရဘ်း အနတ ာ ယဆ်ိငု ် ာစ မ  ခနေ့်ခွဲမှုဦ်း စ ်းဌာ န ရဆာင ်ွက်ချက်မျာ ်း 

၄၄။ ရဘ်းအနတ ာယ်ဆ ုင် ာ  မ ခန်ုံ့ခွွဲမှုဦ်း  ်းဌာနသည် န ုငင် ရတာတ်ွင် ရဘ်းအနတ ာယ် 

ဆ ုင် ာ   မ ခန်ုံ့ခွွဲမှုလုြ်ငန််းမျာ်းနှင် ြတ်သက်၍ အဓ ကတာ၀န်ယူ ရဆာင ်ွက်လျက် ှ သည်  

ဌာနတ ်ခုပဖ ်ပြ ်း “ထ ရ ာက်ရသာ ရဘ်းအနတ ာယ်ဆ ုင် ာ  မ ခန်ုံ့ခွွဲမှု လုြ်ငန််းအ  အ ဉ်မျာ်း 

ချမှတ် ရဆာင ်ွက်ပခင််းပဖင်  ရဘ်းအနတ ာယ်မျာ်းက ု ကက  ကက  ခ  ငဆ် ုင်တ ုုံ့ပြန်န ုင် ွမ််း ှ ရသာ 

လူူ့အသ ုက်အ၀န််းပဖ ်ရြေါ်ရ ရ ်းနှင်  ရဘ်းေဏ်ခ  ာ်း ရသာ ပြည်သူမျာ်းအတွက် ြ ုမ ု 

ရကာင််းမွန်သည်  လူရနမှုဘ၀  ှ ရ ရ ်း” ဟူသည ် မူဝါေနှင ်အည  ပြည်သူတ ုုံ့၏ လ အုြ်ချက် 

မျာ်းက ု အရကာင််းဆ ု်း ပဖည် ဆည််းရြ်းန ုင်ရ ်းအတွက် ပြည်သူူ့အကျ  ြို်းရ ှ်းရှုရသာ လုြ်ငန််း 

မျာ်းက ု အရလ်းနက်ထာ်းရဆာင ်ွက်လျက် ှ ြါသည်။ 

ရ ်ုး မ ျာ ်းတိ်ုး ချွဲဲ့ ဖငွ ် လ ှစ်ခဲ မ ှုအရပခ အရနနငှ ်  ဝနထ် မ််း အင ်အာ်း တိ်ုး ချွဲဲ့မ ှုအရပခအရန 

၄၅။ ဖွွဲွဲ့ ည််းြ ုအငအ်ာ်းတ ု်းချွဲွဲ့န ုငမ်ှုအရပခအရနမှာ အ  ု်း သ ်လက်ထက် (၄) နှ ်တာ 

ကာလအတွင််း၌ ခရ ုငဦ််း  ်းမှ ်းရ ု်း(၁၄)ရ ်ုး၊ ပမ ြိုွဲ့နယ်ဦ်း  ်းမှ ်းရ ု်း (၇၈) ရ ု်းနှင  ်အ ာထမ််း(၁၂၇)ဦ်း၊ 

အမှုထမ််း (၇၅၂) ဦ်းတ ု်းချွဲွဲ့ခွဲ ပြ ်း လက် ှ  (၃၁-၃-၂၀၂၀)  က်ရနုံ့တွင် ရနပြည်ရတာရ်ကာင်  နှင ် 

တ ုင််းရေသကက ်း / ပြည်နယ်ရ ု်း(၁၅)ရ ်ုး၊ ခရ ုင်ရ ်ုး(၅၁)ရ ်ုး၊ ပမ ြိုွဲ့နယ်ရ ု်း (၇၉) ရ ်ုးနှင  ် အ ာထမ််း 

(၂၀၅)ဦ်း၊ အမှုထမ််း (၁၀၉၇) ဦ်း  ု ုရြါင််း (၁၃၀၂) ဦ်းပဖ ်ြါသည်။ ဖွွဲွဲ့ ည််းြ ုအင်အာ်း၏ 

(၁၈.၇၄%)ပဖင ် လုြ်ငန််းမျာ်းရဆာင် ွက်လျက် ှ ြါသည်။ 

     ရ ု်းမျာ်းတို်းချ ဲွဲ့ဖွင ်လှစ် ခဲ မှုအရပခ အရန              ဝန်ထမ််းအငအ် ာ်းတို်းချ ဲွဲ့ခ ဲ မှုအရပခ အရန 
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၅၀

၁၀၀

၁၅၀

၂၀၀

ယခင် ယခု

တ ငု််း/ပြည်နယ်

ရ ု်း

ခရ ုင်ရ ု်း

ပမ ြိုွဲ့နယရ် ု်း

 ု ုရြါင််း
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ရဘ်း အ နတ  ာ ယ် ရလ ျာ  ြါ်း ရ ်း ၊ က ကိြု တ င ် ပြ င် ဆ င ် ရ ်း နှ င ်  က ကိြု တ င ် ကာ ကွ ယ် ရ ်း 

ရဆာင ်ွက်ချက်မ ျာ်း 

၄၆။ အ  ု်း သ ်လက်ထက် (၄)နှ ်တာကာလအတွင််း၌ ပြည်သူမျာ်းတ ုက်ရ ကု် အကျ ြို်း 

ခ  ာ်း  ှ ရ မည ် လုြ်ငန််းမျာ်းက ု အရလ်းထာ်းရဆာင် ွက်ခွဲ  ာ သ သာထင် ှာ်းသည ်  

ရဆာင ်ွက်ချက်မျာ်းအနက် သဘာဝရဘ်းရလျာ ြါ်းရ ်းရဆာင ်ွက်ချက်မျာ်းအရနပဖင ် -  

(က) သဘာဝ ရဘ်း အသိ ြည ာ ရြ်းလု ြ်ငန််းမျ ာ်းြုိမိုတို်းပ မြှင ်ရဆ ာင်  ွက်ပခင််း။ ပြည်သူ 

လူထုအတွင််း သဘာဝရဘ်းအသ ြညာမျာ်း ြ ုမ ုြျ ွဲ့နှ ုံ့ ရ ာက ်ှ ရ ပခင််းပဖင ် 

ရဘ်းေဏ်  င်ဆ ုင်တ ုုံ့ပြန်န ုင ်ွမ််းပမင ်မာ်းရ ်းက ု ည် ွယ်ရဆာင ်ွက်ခွဲ ြါသည်။  

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ခ) စာအြု်စ ာတမ််းမျ ာ်းပြြုစု ထုတ်ရဝပခင််း။   မ ချက်မျာ်း၊ မူရဘာင်မျာ်း၊ လမ််းညွှန် 

ချက်မျာ်း၊ ဥြရေ/ ည််းမျဉ််းမျာ်း၊ ရလ လာဆန််း  ်ချက်မျာ်း၊ သငတ်န််းဆ ုင ်ာ 

 ာအြု် ာတမ််းမျာ်း (၂၁)မျ  ြို်းက ု ပြြို ုထုတ်ရဝခွဲ ြါသည်။ 

 ) ဂ္(  ငလျ ငရ် ဘ်းအနတ  ာ ယ်နှင ် ြတ်သက် ၍ ရ ဆာ င ွ်က် ချ က်မျာ်း။  

(၁) ငလျငရ်ဘ်းအနတ ာယ် ကက ြိုတင်ပြင်ဆင်တ ုုံ့ပြန်န ုငရ် ်း Forum (၄)ကက မ် 

(ရနပြည်ရတာ၊်  န်ကုန်၊ မနတရလ်းပမ ြိုွဲ့)ပြြိုလုြ်ခွဲ ြါသည်။ 

▪ Video clip )သရုြ်ရ ဆာ င်+ကာတွန််း( (၁၀ (မျ ြို်း  

▪ ရဘ်း )၉(မျ ြို်း လက်ကမ် ်းစာရစာ င်)၁ ၁၈၀ ၁၀၀( ွ က်  

▪ တ ိုင််း င််း သ ာ်းဘာ သ ာစကာ်းပဖင ် လက်က မ််းစာ ရ စာင်  ) ၉၂၀ ၀ ၀ ( ွက်  

▪ ဆိုင််းဘုတ ်မျာ်း  )၂ ၆၈( ခု  +ြိုစတ ာ)၈ ၅၅( ွ က်  

▪ ဗွ နိုင််းြိစုတ ာ )၄ ၀ ၀ ၀( ွ က်  
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 )၂(  အမျ  ြို်းသာ်းအဆင ် ငလျင်ရဘ်းအနတ ာယ် ကက ြိုတငပ်ြင်ဆငရ် ်းနှင ် တ ုုံ့ပြန် 

ရ ်း  မ ချက်က  ု(၆-၈-၂၀၁၉)ရနုံ့တွင် အတည်ပြြို ထုတ်ရဝခွဲ ြါသည်။  

)၃(   န်ကုန်တ ုင််းရေသကက ်း ငလျငရ်ဘ်းအနတ ာယ် ကက ြိုတင်ပြင်ဆင်ရ ်းနှင ် 

တ ုုံ့ပြန်ရ ်း  မ ချက်က ု (၃၀-၁၀-၂၀၁၉)ရနုံ့တွင် အတည်ပြြိုထုတ်ရဝခွဲ  

ြါသည်။  

)၄(  န ုငင် ရတာ်အဆင ် ရပမငလျငရ်ဘ်းတ ုုံ့ပြန်ရဆာင ်ွက်မှုဆ ငု ်ာသဏ္ဍာန်တူ 

 ာ်းြွွဲတငရ်လ ကျင ်ခန််းက ု  (၁-၂-၂၀၁၈) ရနုံ့မှ (၂-၂-၂၀၁၈) ရနုံ့အထ  

ရနပြည်ရတာ၌် ရဆာင် ွက်ခွဲ ြါသည်။ 

)၅(  ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရ ်းနှ ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရ ်းနှ ်အထ  

ငလျငဇ်ာတ်တ ုက်ရလ ကျင ်ခန််း  ု ုရြါင််း (၁၃၄) ကက မ ် ရဆာင ်ွက်ခွဲ  

ြါသည်။  

)၆(  ငလျငအ်နတ ာယ်ဆ ုင် ာ Knowledge, Attitude and Practice Survey 

အာ်း ကချငပ်ြည်နယ်၊ ချင််းပြည်နယ်၊   ်က ုင််းတ ုင််းရေသကက ်း၊ မနတရလ်း 

တ ုင််းရေသကက ်း၊  န်ကုန်တ ုင််းရေသကက ်းနှင ် ြွဲခူ်းတ ုင််း ရေသကက ်းတ ုုံ့တွင် 

ရဆာင ်ွက်ခွဲ ြါသည်။ 

)၇(  ြညာရ ်းဝန်ကက ်းဌာနနှင ် ရဘ်းအနတ ာယ်ဆ ုင် ာ  မ ခနု်ံ့ခွွဲမှုဦ်း  ်းဌာန 

တ ုုံ့မ ှ ဝန်ထမ််း(၁၉၂)ဦ်းအာ်း ငလျငရ်ဘ်းအနတ ာယ်ဆ ုင် ာ နည််းပြ 

သငတ်န််းမျာ်း ဖွင ်လှ ်ရြ်းခွဲ ြါသည်။  

)၈(  တ ုင််းရေသကက ်း/ပြည်နယ်(၆)ခု ှ   ာသင်ရကျာင််း(၆၀၄)ရကျာင််း မှ 

ရကျာင််းသာ်း/သူ (၂၉၅၆၂၅)ဦ်းအာ်း ငလျင်ဆ ုင် ာအသ ြညာမျာ်း 

ပဖနုံ့်ရဝ ပခင််းမျာ်းရဆာင် ွက်ခွဲ ြါသည်။ 
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(ဃ) အရ  ်းရြေါ် အရပခ အ ရနစ မ ခန ်ေ့ခွဲမှုဗဟိဌုာန(Emergency Operation Centre-

EOC)။ နည််းြညာြ ုင််းဆ ုင် ာ  ွမ််းရဆာင ်ညပ်မင ်မာ်းရ ်းနှင  ် ြတ်သက်ရသာ 

သငတ်န််းမျာ်း၊ ရမာင််းသူမွဲ ရလယာဉ် )VsUA-Unmanned Aerial Vehicles (

အသ ု်းပြြို၍ ရကာင််းကင်ဓါတ်ြ ုရ ုက်ကူ်းရ ်း သင်တန််းမျာ်း၊ အလုြ်ရ ုရဆွ်းရနွ်းြွွဲ 

မျာ်းပြြိုလုြ်ပခင််း၊ အာကာသပဂ္ ြိုလ်တု အရပခပြြိုနည််းြညာအသ ု်းပြြို၍   ှ  

လာရသာ သတင််းအချက်အလက်မျာ်းအာ်း သဘာဝရဘ်းအနတ ာယ်ဆ ုင် ာ 

  မ ခနု်ံ့ခွွဲမှုနှင ် သဘာဝရဘ်းရလျာ ြါ်းရ ်းလုြ်ငန််းမျာ်း၌ ြ ုမ ုထ ရ ာက ်ွာ အသ ု်း 

ပြြိုလာန ုငရ်  န်နှင ် ြူ်းရြါင််းရဆာင ်ွက်မှုမျာ်း ပမြှင ်တင်န ုင်ရ ်းက ု ရဆာင် ွက် 

လျက် ှ ြါသည်။ 

 )င(  MU DRA G IS  Plat f o rm ။ Myanmar Unified platform for Disaster Risk 

Application (MUDRA) ဟ ုအမည်ရြ်းထာ်းရသာ GIS Platform အာ်း (၇-၁၁-

၂၀၁၉)  က်ရနုံ့တွင် မ တ်ဆက်ခွဲ ြါသည်။  ာသ ဥတုရပြာင််းလွဲမှုရ ကာင ် 

ပဖ ်ရြေါ်န ုင်သည ် ပမ ်ရ ကက ်းပခင််း၊ မုန်တ ုင််းရ ကာင ်ပဖ ်ရသာ ရလပြင််းရဘ်းနှင ် 

မုန်တ ုင််းေ ရ ရဘ်း တ ုုံ့ရ ကာင ် ထ ခ ုက်ဆ ု်းရ ှု်းန ုင်ရပခဆ ုင် ာ သတင််းအချက် 

အလက်မျာ်းက ု သ  ှ န ုငမ်ည်ပဖ ်သည ်အတွက် ရဘ်းအနတ ာယ် ကက ြိုတငပ်ြငဆ်င် 

ပခင််း၊ ကက ြိုတငက်ာကွယ်ပခင််းနှင ် တ ုုံ့ပြန်ပခင််းလုြ်ငန််းမျာ်း ရဆာင ်ွက် ာတွင် 

အရထာက်အထာ်းအရပခပြြို ဆ ု်းပဖတခ်ျက်မျာ်း ချမှတ်န ုင ်န် အရထာက်အြ   

ရြ်းန ုငမ်ည်ပဖ ်ြါသည်။ 

 
(  ) ရလပြ င််းရဘ်းကကိြုတ ငက် ာကယ်ွ ရ ်း ရဆ ာင်  ွက်ချ က်။ ရလပြင််းေဏ်ခ န ုငရ်သာ  

အ ု်းအ မ်မျာ်းပဖ ်ရ ရ ်း မွမ််းမ အာ်းပဖည ် ပြငဆ်င်ရြ်းပခင််း လုြ်ငန််းက ု ၂၀၁၆-

၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရ ်းနှ ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရ ်းနှ ်ထ  ကျြ်(၅၁၀.၀၆၀)သန််း 

နှ ်ရြါင််း )၂၀(တွင် )၁(ကက မ်ပဖ ်ြွာ်းန ုင်သည ် မု န်တ ုင််းေ ရ ရ ကာင ်ထ ခ ုက်ဆ ု်းရ ှု်းန ုင် 

သည ်  ာသင်ရကျာင််းမျာ်း 
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ကျခ ရဆာင ်ွက်ရြ်းခွဲ ပြ ်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရ ်းနှ ်တွင်လည််း တ ုင််းရေသကက ်း/ 

ပြည်နယ်(၈)ခု၌ ကျြ်(၃၆၆.၃၅)သန််း ကျခ ရဆာင ်ွက်ခွဲ ြါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

    

 

 

 

(ဆ) ရသာက် သ ု်းရ  ှာ်းြါ ်းမှု အတ ွက်ရဆာင ွ်က်ခဲ မှုမျာ်း။    

နှ ် ဉ်ရနွ ာသ ကာလအတွင််း အြူေဏ်ရ ကာင ် ရသာက်သ ု်းရ  ှာ်းြါ်း 

ပြတ်လြ်မှုကက ြိုရတွွဲ့ သည ် တ ုင််းရေသကက ်း/ ပြည်နယ်မျာ်းတွင် ရသာက်သ ု်းရ  

မျာ်း ပဖနုံ့်ရဝရထာက်ြ  ရြ်းပခင််း၊ ရ တွင််း၊ ရ ကန်မျာ်း တူ်းရဖာ်ပြြိုပြငရ်ြ်းပခင််း၊ 

ရ သနုံ့် က်၊ အုတ်ရ ကန်၊ ရ  င်၊ ရ  က်ရ မုျာ်း တည်ရဆာကရ်ြ်းပခင််း 

 သည်တ ုုံ့က ုရဆာင ်ွက်ခွဲ  ာ (၄) နှ ်တာကာလအတွင််း ဝန်ကက ်းဌာန 

ဘတ်ဂ္ျက်မှကျြ် (၅၈၇.၃၂၇) သန််း၊ အမျ  ြို်းသာ်းသဘာဝရဘ်းအနတ ာယ်ဆ ုင် ာ 

  မ ခနု်ံ့ခွွဲမှု န်ြ ုရငွမှ ကျြ် (၈၅၂.၈၂၀) သန််းအသ ု်းပြြို၍ ရဆာင် ွက်ရြ်းခွဲ ြါ 

သည်။ 
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) 
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(ဇ) အြူရ ှ ာငစ်ခန််းမျာ်းဖွင ် လှစ်ပခင််း။ (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဘဏ္ဍာရ ်းနှ ်တွင် အြူေဏ် 

အမျာ်းဆ ု်းခ  ာ်း သည ်   ်က ုင််းတ ုင််းရေသကက ်းနှင ် မရကွ်းတ ုင််းရေသကက ်းတ ုုံ့၌ 

အြူရ ှာင် ခန််း (၄၄) ခုက ု ဖွင ်လှ ်ခွဲ  ာ ရနုံ့ ဉ်ြျမ််းမျှ (၈၀၀) ဦ်းခနုံ့ ်လာရ ာက် 

တည််းခ ုခွဲ  ကြါသည်။ တည််းခ ုရနထ ငု်သည ် ပြည်သူမျာ်းက ု မုနု်ံ့၊ အ ာ်းအ ာ 

မျာ်း၊ ရသာက်သ ု်းရ မျာ်း ရဝငှရထာက်ြ  ရြ်းပခင််း၊ အြူချ  န်က ုထ န််းညြှ န ုင် န် 

ရလဝငရ်လထွကရ်ကာင််းရအာင် ရဆာင ်ွက်ရြ်းပခင််း၊ သွာ်းလာရ ်းလွယ်ကူ 

ရ  န် ရမာရ်တာ်ယာဉ်မျာ်း    ဉ်ရြ်းပခင််းတ ုုံ့က ု ရဆာင ်ွက်ရြ်းခွဲ ပြ ်း ဦ်း  ်းဌာန 

ဘတ်ဂ္ျက်မှ ရငွကျြ် (၃၄.၁၀၅)သန််း ကျခ သ ု်း ွွဲခွဲ ြါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ဈ)  သဘာဝ ရဘ်းကကိြုတ ငက် ာကယ်ွ ရ ်း လုြ် ငန််းမျာ်း ရ ဆာင်  ွက်ပခင််း။    ၂၀၁၆ -

၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရ ်းနှ ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရ ်းနှ ်ထ  (၄)နှ ်တာ ကာလ 

အတွင််း သဘာဝရဘ်းကက ြိုတင်ကာကွယ်ရ ်းလုြ်ငန််းမျာ်းပဖ ်ရသာ တာတမ  

ကက ခ ုငမ်ှုနှင  ် ကမ််းပြ ြို ကာကွယ်ရ ်းလုြ်ငန််း၊ တ တာ်းမျာ်းတည်ရဆာက်ပြြိုပြင် 

ပခင််းလုြ်ငန််း၊ လမ််းပြြိုပြင်ပခင််းလုြ်ငန််း၊ ရပမထ န််းန   ပြြိုလုြ်ပခင််းနှင ် အပခာ်း 

လုြ်ငန််းမျာ်းအတွက်  ု ုရြါင််းကျြ် (၁၇၇၄၃.၁၀၅၄) သန််း ကျခ ရဆာင် ွက်ခွဲ  

ြါသည်။   
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(ည) ရဘ်းဒဏ်ခ အရဆ ာက် အ ဦ  (Shelter) မျာ်းတ ည်ရဆ ာကပ်ခ င််း။ ရဘ်းေဏ်ခ  

အရဆာက်အဦ (Shelter) မျာ်းသည် ပြည်သူလူထုအတွက် တ ုက်ရ ကု်အကျ  ြို်း 

 ှ ရသာ လုြ်ငန််းမျာ်းပဖ ်ြါသပဖင ် အရလ်းရြ်းရဆာင် ွက်ခွဲ  ာ အ  ု်း သ ် 

လက်ထက် (၄)နှ ်တာကာလအတွင််း ရဆာက်လုြ်ရြ်းခွဲ သည ် (၁၃၇) လ ု်း 

အနက် တည်ရဆာက်ပြ ်း (၆၃) လ ်ုးနှင  ်တည်ရဆာကဆ်ွဲ (၇၄) လ ်ုးပဖ ်ြါသည်။ 

ယခင်က တည်ရဆာက်ခွဲ သည ် (၉၅) လ ု်း အြါအဝင်  ု ုရြါင််း (၂၃၂) လ ု်း 

ရဆာက်လုြ်ပြ ်းပဖ ်ြါသည်။ 
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ရဘ်း အနတ ာ ယ်ပြ နလ်ည်တ ုေ့ပြ နရ် ်းလြု ်ငန််းမျာ ်း     

၄၇။ သဘာဝရဘ်းရလျာ ြါ်းရ ်းလုြ်ငန််းမျာ်း ရဆာင် ွက်သကွဲ သ ုုံ့ ရဘ်းအနတ ာယ် 

ကက ြိုရတွွဲ့လာြါက ထ ခ ုက်ဆ ု်းရ ှု်းမှုရလျာ နည််းရ  န်အတွက် အလျင်အပမန်တ ုုံ့ပြန်မှု လုြ်ငန််း 

မျာ်းက ုလည််း သက်ဆ ုင် ာဌာန၊ အဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်းနှင  ်ြူ်းရြါင််းရဆာင် ွက်လျက် ှ ြါသည် - 

(က) Mobile Application မျာ်း။  Disaster Alert Notification (DAN) Mobile 

Application မှတ ်ဆင်  သဘာဝရဘ်းအနတ ာယ်ဆ ုင် ာ ကက ြိုတင်သတ ရြ်း 

ချက်မျာ်း၊ မ ု်းရလဝသအရပခအရနမျာ်းနှင်  အသ ြညာရြ်း ရဆာင ်န် / ရ ှာင် န် 

အချက်မျာ်းက ု ပြည်သူမျာ်းထ သ ုုံ့ အချ  န်နှင် တ ်ရပြ်းည ရြ်းြ ုုံ့န ုင ်န်အတွက် 

ရ ်းဆွွဲရဆာင် ွက်ခွဲ ြါသည်။ အဆ ုြါ DAN Mobile Application မှတ ်ဆင်  

ပဖ ်ရြေါ်န ုငရ်သာ သဘာဝရဘ်းအနတ ာယ်ဆ ုင ်ာ ကက ြိုတင်သတ ရြ်းချက်မျာ်းက ု 

အရ ်းကက ်းသတင််း(သတ ရြ်းချက်မျာ်း)အပဖ ် Application ထည် သွင််းထာ်းသူ 

မျာ်းထ  Notification ရြ်းြ ုုံ့လျက် ှ ြါသည်။ ထ ုုံ့အပြင ်ရနုံ့ ဉ်မ ်ုးရလဝသ အရပခ 

အရနမျာ်း၊ ပမန်မာန ုင်င အတွင််း ပဖ ်ြွာ်းမှုနှုန််းမျာ်းသည်  သဘာဝရဘ်း 

အနတ ာယ် (၉) မျ  ြို်းနှင် ြတ်သက်သည်  ကက ြိုတင်ပြငဆ်ငရ်ဆာင ်ွက် န် အချက် 

မျာ်း၊ အသ ြညာရြ်းသ မှတ်ဖွယ် ာ  ာအုြ်မျာ်းသာမက မသန် ွမ််းသူမျာ်းြါ 

လွယ်လင ်တကူသ  ှ န ုင် န် အသ ဖ ုငမ်ျာ်းနှင ် ဗွ ေ ယ ုဖ ုင်မျာ်းြါ ရလ လာန ုင ်န် 

   ဉ်ရဆာင ်ွက်ထာ်းြါသည်။ ယခုအခါ DAN Mobile Application က ု 

အဆင် ပမြှင် တငပ်ြ ်း သတ ရြ်းချက်မျာ်း အချ  န်မ ထုတ်လွှင ်န ုင်ရ ်းအာ်း  ဉ်ဆက် 

မပြတ် ရဆာင ်ွက်လျက် ှ ြါသည်။ ထ ုုံ့အပြင် ရဘ်းအနတ ာယ်ပဖ ်ြွာ်းမှုမျာ်းက ု 

ပြည်သူမျာ်းက ုယ်တ ုင် သတင််းရြ်း အရ ကာင််း ကာ်း ဆက်သွယ်န ုင် န် ကဏ္ဍ 

အာ်း ထည ်သွင််းထာ်းြါသည်။  

( ခ) Hot Line ဖုန််းမျာ်း။ ပြည်သူမျာ်း (၂၄) နော  ဆက်သွယ်န ုင်သည ် ဖုန််းမျာ်း 

(၀၆၇-၃၄၀၄၆၆၆, ၀၆၇-၃၄၀၄၇၇၇) က ုထာ်း ှ ကာ ပြည်သူလူထု၏ 

ဆက်သွယ် အကူအည ရတာင််းခ မှုမျာ်း၊ ရမ်းပမန််းလာသည ် သတင််းအချက် 

အလက်မျာ်းက ု အချ  န်မရ ွ်းလက်ခ ရပဖ ကာ်းရြ်းပခင််းပဖင ် ပြည်သူ၏ ယ ု ကည်မှု 

တ ု်းပမင လ်ာရ  န် ရဆာင ်ွက်ခွဲ ြါသည်။ ` 
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 )ဂ္(  Social Media ။  ဦ်း  ်းဌာန၏ Facebook account ပဖ ်ရသာ Department of 

Disaster Management - Myanmar (https://www.facebook.com/ 

ddmmswrr နှင်  Website ပဖ ်ရသာ https://www.ddm.gov.mm/) တ ုုံ့မ ှ

တဆင် သဘာဝရဘ်းဆ ုင် ာ လှုြ် ှာ်းရဆာင ်ွက်မှုမျာ်း၊ အသ ြညာရြ်းမှုမျာ်းက ု 

ကျယ်ကျယ် ပြန်ုံ့ပြန်ုံ့ ရဆာင် ွက်လျက် ှ ြါသည်။  

(ဃ) ရထ ာ က် ြ  က ူ ည  မှု မျာ်း  ပြ ည ် သူူ့ လ က် ဝ ယ ် သုိ ေ့ အ ပ မ န် ဆ ု်း ရ  ာ က်  ိှ ရ စ ရ ်း 

ရဆာ င ွ်က်ပခ င််း။    တ ်န ုင်င လ ု်း ှ  သ ုရလှာင်ရ ု (၉၈) ခုတွင် ကယ်ဆယ်ရ ်း 

ြ စည််း အ မ်ရထာင ်ု (၇၉၅၀၀)  ာက  ုအသင် သ ုရလှာင်ထာ်း ှ ပြ ်း ရထာက်ြ  မှု 

နှုန််းထာ်းမျာ်းက ုလည််း (၂) ဆမှ (၃) ဆအထ  တ ု်းပမြှင် ရထာက်ြ  ခွဲ ြါသည်။ 

ရဘ်းပဖ ်ပြ ်းရနောက် (၂၄) နော  အတွင််းမ ှအ ကာဆ ု်း (၇)  က်အတွင််း ပြည်သူူ့ 

လက်ဝယ်အရ ာက် ရထာက်ြ  ရြ်းန ုင်ခွဲ သပဖင ် ရဘ်းသင ်ပြည်သူမျာ်း၏ 

လတ်တရလာ ာ်းဝတ်ရနရ ်း အဆင်ရပြရ ရ ်းနှင ်   တ်ြ ငု််းဆ ုင် ာထ ခ ုက်မှု 

မျာ်းက ု ရလျာ နည််းသက်သာရ ခွဲ ြါသည်။ 

( င) ရ ရ ဘ်း အ န တ  ာ ယ် တ  ုေ့ ပြ န် ရ ်း အ တ ွ က်  အ ရ ထာ က ် အ ကူ ပြြု  ြ စစ ည််း မျာ ်း  

ရထ ာက်ြ  မှု။ ရ ရဘ်းအနတ ာယ်ကျရ ာက်လာြါက အလျင်အပမန်တ ုုံ့ပြန်ရ ်း၊ 

အရ ်းရြေါ်  ှာရဖွကယ်ဆယရ် ်းလုြ်ငန််းမျာ်းအတွက်  က်ရလှ၊ ဖ ုက်ဘာရလှ 

နှင ် အသက်ကယ်အကျျီမျာ်းက ု ရထာက်ြ  ရြ်းခွဲ  ာ တန်ဖ ု်းရငွ ု ုရြါင််း      

ကျြ် (၅၈၆.၈၁၈) သန််းနှင ် အရမ  ကန်ရေေါ်လာ (၉၀၈၄၂၄.၀၂)  ှ   ု ုရြါင််း 

 က်ရလှ / ဖ ုကဘ်ာရလှ (၃၃၄)   ်း၊ အသက်ကယ်အကျျီ (၁၁၇၄၆) ထည်က ု 

ရထာက်ြ  ခွဲ ြါသည်။ 

https://www.facebook.com/%20ddmmswrr
https://www.facebook.com/%20ddmmswrr
https://www.ddm.gov.mm/
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ပြ နလ် ညထ် ူ ရထ ာင ်ရ ်းလ ုြင် န််းမ ျာ ်း 

၄၈။ သဘာဝရဘ်းရလျာ ြါ်းရ ်း၊ အလျင်အပမန်တ ုုံ့ပြန်မှုလုြ်ငန််းမျာ်းအပြင ် ရဘ်းသင ် 

ပြည်သူမျာ်း အပမန်ဆ ု်း ပြန်လည် ြ်တည်န ုငရ် ်းအတွက် ပြန်လည်ထူရထာငရ် ်းလုြ်ငန််း 

မျာ်းတွင်လည််း ြူ်းရြါင််းရဆာင ်ွက်လျက် ှ ြါသည် - 

)က(  ၂၀၁၈ ခုနှ ်အတွင််း ပဖ ်ြွာ်းခွဲ သည ် ရ ရဘ်းရ ကာင ် တ ုင််းရေသကက ်း/ ပြည်နယ် 

(၈)ခုတွင ် ထ ခ ုက်ခ  ာ်းခွဲ  သပဖင ် ပြန်လည်ထရူထာငရ် ်းလုြ်ငန််းမျာ်း အလျင် 

အပမန်ရြါင််း ြ်ရဆာင ်ွက်န ုင ်န်အတွက် “ရဘ်းသင ်ရ ဒသမျာ အပ မန်ပြန် လည်  

ထူရထ ာင် ရ ်းရ ြါင််းစြ်ညြှိနိှုင််းမှု အဖွဲွဲ့” က ဖုွွဲွဲ့ ည််းခွဲ ပြ ်း ၂၀၁၈ ခုနှ ်နှင ၂်၀၁၉ ခုနှ ် 

အတွင််း ရ ရဘ်းပြန်လည်ထရူထာငရ် ်းလုြ်ငန််းမျာ်းက ု အလျင်အပမန် ရြါင််း ြ် 
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ညြှ န ှုင််းရဆာင် ွက်ရြ်းခွဲ ြါသည်။ ထူ်းပခာ်းမှုအရနပဖင ် ၂၀၁၈ ခုနှ ်အတွင််း 

ြွဲခူ်းတ ုင််းရေသကက ်း၊ ဆွာရချာင််း ရ ရလှာငတ်မ  ရ ြ ုလွှွဲကျ  ြို်းရြါက်မှုရ ကာင ် 

ြျက်  ်းခွဲ သည ် လယ်ယာရပမမျာ်း၊ လမ််းမျာ်း၊ အ မ်မျာ်း အပမန်ဆ ု်းပြန်လည် 

ထူရထာင်န ုင်ရ ်း ရဆာင် ွက်ခွဲ ြါသည်။  
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  (ခ) ပြ န် လ ည် ထူ ရ ထ ာ င် ရ ်း နှ င ်  လူ မှု စ ်း ြွာ ်း ဘ ဝ ဖွ ွဲ့ ပဖိြု်း တ ို်း တ က် ရ ်း  ဆို င်  ာ  

ရဆ ာင်  ွက် ချက်မျ ာ်း။   သဘာဝရဘ်းအနတ ာယ် ပဖ ်ြွာ်းပြ ်းရနောက် ပြန်လည် 

ထူရထာငရ် ်း လုြ်ငန််းမျာ်းရဆာင် ွက် ာတွင် လူမှု  ်းြွာ်းဘဝဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းတ ု်းတက် 

ရ ်းက ုလည််း ထည ်သွင််း ဉ််း ာ်းရဆာင ်ွက်လျက် ှ  ာ အ  ု်း သ ်လက်ထက် 

(၄)နှ ်တာကာလအတွင််း၌ ဝန်ကက ်းဌာနဘတ်ဂ္ျက်မှ ကျြ်(၂၀၄.၅၄၈)သန််း၊ 

အမျ  ြို်းသာ်းသဘာဝ ရဘ်းအနတ ာယ်ဆ ုင် ာ  မ ခနုံ့်ခွွဲမှု   န်ြ ုရငွမှ 

ကျြ်(၇၁၉၅.၆၉၂) သန််း ကျခ ရဆာင ်ွက်ရြ်းခွဲ ြါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

စစ်ကုိင််းတိုင််းရ ဒသက က ်း၊ ကရ လ်း ပမိြုွဲ့နယ် ိှ ရ ပြာ င််းရ  ွဲ့ရ နအ ိမမ်ျာ ်း 

တည်ရ ဆ ာ က်ပခင််းလ ုြင်န််း ရ ဆ ာ င် ွက်ပြ ်းစ ်းမှုမတှ်တမ််းဓါတြ် ု 

 

နိုငင် တ က ာအဖွဲွဲ့ အစ ည််း မျာ်းနှင်  ြူ်းရ ြါ င််းရဆ ာင်  ွက်မှုမျ ာ်း 

၄၉။ သဘာ၀ရဘ်းရလျာ ြါ်းရ ်းလုြ်ငန််းမျာ်း ရဆာင် ွက် ာတွင် န ုင်င တကာအဖွွဲွဲ့ 

အ ည််းမျာ်းနှင်  ြူ်းရြါင််းရဆာင် ွက်လျက် ှ  ာ ရအာက်ြါလုြ်ငန််းမျာ်းက ု ြ ုမ ုတ ု်းပမြှင်  

ရဆာင ်ွက်န ုငခ်ွဲ ြါသည် -  

 )က(   ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster 

management (AHA Centre) နှင ြ်ူ်းရြါင််း၍ (၉)ကက မ်ရပမာက် အာဆ ယ ရေသ 

တွင််း အရ ်းရြေါ်တ ုုံ့ပြန်မှုနှင်  အကွဲပဖတ်မှုဆ ုင် ာအဖွွဲွဲ့၏လုြ်ငန််းဝင်သင်တန််း 

(9th ASEAN Emergency Response and Assessment Team Induction 

Course) က ု ပမန်မာန ုငင် မှအ မ် ှငအ်ပဖ ် (၂၆-၃-၂၀၁၈)ရနုံ့မှ(၁-၄-၂၀၁၈)ရနုံ့အထ  



40 
 

လက်ခ ကျင််းြပြြိုလုြ်ခွဲ  ာ အာဆ ယ န ုငင် (၈)န ုင်င မှ သင်တန််းသာ်းမျာ်း အြါ 

အဝင ် ု ုရြါင််း သငတ်န််းသာ်း )၃၀(ဦ်းအာ်း ရလ ကျင် သင ်ကာ်းရြ်းခွဲ ြါသည်။  

( ခ) ပမန်မာန ုင်င နှင  ် အင်ေ နု ်း ှာ်းန ုင်င တ ုုံ့က ြူ်းတွွဲဥကကဋ္ဌအပဖ ် ရဆာင ်ွက်လျက် 

 ှ ရသာ Recovery Working Group ၏ (၉)ကက မ်ရပမာက် အာဆ ယ သဘာဝ 

ရဘ်းအနတ ာယ်   မ ခနု်ံ့ခွွဲမှုရကာမ်တ ၏ သဘာဝရဘ်းအနတ ာယ် ပြန်လည် 

ထူရထာင်ရ ်းလုြ်ငန််း အဖွွဲွဲ့အ ည််းအရဝ်းက ု ပမန်မာန ုင်င က အ မ် ှင်အပဖ ် 

တာဝန်ယူ၍ (၂၉-၉-၂၀၁၈)  က်ရနုံ့တွင် မနတရလ်းပမ ြိုွဲ့၌ ကျင််းြပြြိုလုြ်ခွဲ  

ြါသည်။ 

( ဂ္ ) အာဆ ယ အတွင််းရ ်းမှ ်းချြိုြရ် ်ုး၊ ASEAN Coordinating Centre for 

Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) နှင  ်

အာဆ ယ အရ ်းရြေါ်တ ုုံ့ပြန်ရ ်းနှင်  ဆန််း  ်ရလ လာရ ်းအဖွွဲွဲ့ [ASEAN 

Emergency Response and Assessment Team (ASEAN-ERAT)] သည် 

၂၀၁၉ ခုနှ ်၊ မတ်လ (၄)  က်ရနုံ့မ ှ (၁၃)  က်ရနုံ့အထ    ခ ုင်ပြည်နယ် 

ပြန်လည်လကခ် ရ ်းလုြ်ငန််းမျာ်း ရဆာင ်ွက်ပခင််းနှင်  ြ်လျဉ််း၍ ကနဦ်း 

လ အုြ်ချက် ဆန််း  ်ရလ လာမှုမျာ်း ပြြိုလုြ်ခွဲ ပြ ်း ရတွွဲ့ ှ ချက် အ   င်ခ  ာအာ်း 

ရ ်းသာ်းပြြို ု ပဖနုံ့်ရဝခွဲ ြါသည်။ 

)ဃ(  ၂၀၁၉ ခုနှ ်တွင် ပမန်မာန ုင်င က ုယ် ာ်း ရဘ်းအနတ ာယ်ဆ ုင် ာ   မ ခနု်ံ့ခွွဲမှု 

ဦ်း  ်းဌာနသည် အာဆ ယ သဘာ၀ရဘ်းအနတ ာယ်  မ ခန်ုံ့ခွွဲမှုရကာ်မတ  (ASEAN 

Committee on Disaster Management-ACDM)၏ အလှည် ကျဥကကဋ္ဌ တာ၀န်ယူ 

ရဆာင ်ွက်ခွဲ ြါသည်။ 

 ( င) ရဘ်းအနတ ာယ်ရ ကာင ် ထ ခ ုက်ဆ ု်းရ ှု်းန ုငရ်ပခရလျှာ ချရ ်းဆ ုင ်ာ ဆန်ေ ုင််း 

မူရဘာငြ်ါ ရဘ်းအနတ ာယ်ရ ကာင ် ြျက်  ်းဆ ု်းရ ှု်းမှုအရပခအရနနှင ် ကက ြိုတင် 

ပြငဆ်င်မှု အရပခ အရနမျာ်းက ု ရ ာင ် ကည ်ရလ လာပခင််းနှင ် အ   င်ခ တငပ်ြ 

လျက် ှ ြါသည်။ 

) (  (၂၄-၄-၂၀၁၉) က်ရနုံ့မှ (၂၆-၄-၂၀၁၉) က်ရနုံ့တွင်မနတရလ်းပမ ြိုွဲ့၌ (၃၄)ကက မ် 

ရပမာက် အာဆ ယ သဘာဝရဘ်းအနတ ာယ်  မ ခနုံ့်ခွွဲမှုရကာ်မတ အ ည််းအရဝ်းနှင  ်

ဆက် ြ် အ ည််းအရဝ်းမျာ်း ကျင််းြပြြိုလုြ်ခွဲ ြါသည်။ 
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(ဆ) (၁-၁၀-၂၀၁၉) က်ရနုံ့မှ (၄-၁၀-၂၀၁၉) က်ရနုံ့အထ ရနပြည်ရတာ၌် (၃၅)ကက မ် 

ရပမာက် အာဆ ယ  သဘာဝရဘ်းအနတ ာယ်   မ ခနု်ံ့ခွွဲမှုရကာမ်တ ၊ (၇)ကက မ် 

ရပမာက် အာဆ ယ  သဘာဝ ရဘ်းအနတ ာယ်   မ ခနုံ့်ခွွဲမှုဆ ုင် ာ ဝန်ကက ်းအဆင ် 

အ ည််းအရဝ်း၊ သဘာဝရဘ်းအနတ ာယ်  မ ခနု်ံ့ခွွဲမှုဆ ုင် ာ အာဆ ယ ရနုံ့အထ မ််း 

အမှတ်အခမ််းအနော်းနှင ် ဆက် ြ်အ ည််းအရဝ်းမျာ်းကျင််းြပြြိုလုြ်ခွဲ ြါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၃၄)ကကိမရ် ပမာက်  အ ာဆ  ယ  သဘာဝရ ဘ်းအနတ  ာယ် စ မ ခနေ့်ခွဲမှုရ ကာ ်မတ အစည််းအရ ဝ်း 

နှင ် ဆ က်စြ ်အ စည််းအ ရ ဝ်းမျာ ်း ကျင််းြစဉ် 

 

(ဇ)  ပမန်မာနိုင် င  ပြည် သူ လူ ထု၏  ာ သ ဥတ ုရပြ ာင််း လဲမှုနှင်  ရဘ်း အနတ ာ ယ် ဆိုင် ာ  

 ငဆ်ို ငတ်  ုေ့ ပြန်န ိုင်စွ မ််း  ပမင် မ ာ်းရစရ  ်းအတွ က် နည််း ြည ာြ  ြို်း မှုစ မ ကိန််း။ 

ကရနေါန ုင်င  အ  ု်း ၏ န်ြ ုရငရွထာက်ြ  မှု၊ အာ ှဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းရ ်းဘဏ် (Asian 

Development Bank- ADB)၏ နည််းြညာြ  ြ ု်းမှု၊ လူမှုဝန်ထမ််း၊ ကယ်ဆယ် 

ရ ်းနှင်  ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာန၊   ုက်ြျ  ြို်းရ ်း၊ ရမွ်းပမ ရ ်းနှင်  

ဆည်ရပမာင််းဝန်ကက ်းဌာနနှင်    မ က န််း၊ ဘဏ္ဍာရ ်းနှင  ်  က်မှုဝန်ကက ်းဌာနတ ုုံ့ 

ဦ်းရဆာင်လမ််းညွှန်မှုပဖင်  “Strengthening Climate and Disaster 

Resilience in Myanmar” ပမန်မာန ုင်င  ပြည်သူလူထု၏  ာသ ဥတုရပြာင််းလွဲမှု 

နှင  ် ရဘ်းအနတ ာယ်ဆ ုင ်ာ  င်ဆ ုင်တ ုုံ့ပြန်န ုင် ွမ််း ပမင် မာ်းရ ရ ်းအတွက် 

နည််းြညာြ  ြ ု်းမှု  မ က န််း (Technical Assistance Project) က ု အရကာငအ်ထည် 

ရဖာရ်ဆာင ်ွက်လျက် ှ ြါသည်။ ထ  ု မ က န််းအ  ဧ ာဝတ တ ုင််းရေသကက ်းအာ်း 

  မ က န််း မ််းသြ်ရေသအပဖ ် သတ်မှတ်၍ တ ်န ုင်င လ ်ုးအတ ုင််းအတာပဖင ် 
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တ ု်းချွဲွဲ့ရဆာင ်ွက်န ုင် န်  ည် ွယ်ထာ်းြါသည်။   မ က န််းအာ်း ၂၀၁၇ ခုနှ ်မှ 

၂၀၂၁ ခုနှ ်အထ  (၄)နှ ် ကာ အရကာင်အထည် ရဖာရ်ဆာင ်ွက်မည်ပဖ ်ပြ ်း 

  မ က န််း  န်ြ ရုငွအရမ  ကန်ရေေါ်လာ(၇.၅)သန််းပဖင်  လုြ်ငန််းမျာ်းရဆာင် ွက် 

မည်ပဖ ်ြါသည်။   မ က န််းကာလ(၄)နှ ်တာအတွင််း  လေ်(၃)ခု ထွကရ်ြေါ်လာ 

ရ  န် ရဆာင ်ွက်မည်ပဖ ်ြါသည်။   မ က န််း၏  လေ်(၁)ပဖ ်ရသာ  Disaster 

Risk Modelling က ု ရဘ်းအနတ ာယ်ဆ ုင ်ာ  မ ခနုံ့်ခွွဲမှုဦ်း  ်းဌာနမှလည််းရကာင််း၊ 

 လေ် (၂) ပဖ ်ရသာ Resilient Investments in Agriculture and Rural 

Development က  ုရကျ်းလက်ရေသဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းတ ု်းတက်ရ ်းဦ်း  ်းဌာနမ ှလည််းရကာင််း၊ 

 လေ(်၃) ပဖ ်ရသာ Disaster Risk Financing က ု ရငွရ ်းရ က်းရ ်း ကက ်း ကြ် 

  ်ရဆ်းရ ်းဦ်း  ်းဌာနမှလည််းရကာင််း ဦ်းရဆာငပ်ြ ်း သက်ဆ ုင် ာအ  ု်း ဌာန 

မျာ်းနှင  ်ညြှ န ှုင််းြူ်းရြါင််းရဆာင် ွက်လျက် ှ ြါသည်။  

 

 ခိုင်ပြည်နယ်အတွင််း ရန ြ ်စွနေ့်ခာွသူမျာ ်းအတွက် ရထ ာက်ြ  ကူည ရဆာင ် ွက်ထ ာ ်း ှမိ ှု 

(က) ပ ြန် လည် လက်ခ ရ  ်းအတ ွက်ပြင် ဆငထ် ာ်း ိှပခင် ်း 

၅၀။ ၂၀၁၇ ခုနှ ်၊  သဂ္ုတ်လ(၂၅) က်ရနုံ့ ARSA အ ကမ််းဖက်အဖွွဲွဲ့၏ တ ုက်ခ ုက်မှု 

မျာ်းရ ကာင ် ထွကရ်ပြ်းတ မ််းရ ှာငရ်နသူမျာ်း ပြန်လည်ဝငရ် ာက် လာချ  န်တွငရ်ထာက်ြ  န ုင ်န် 

ရတာငပ်ြ ြိုလက်ဝွဲနှင်  ငါ်းခူ ပြန်လည်လက်ခ ရ ်း ခန််းတ ုုံ့၌ ကယ်ဆယ်ရ ်းြ စည််းမျာ်း 

(ကျာ်းလ ခုျည်၊ မလ ခုျည်၊ တ  ှြ်၊ တဘက်၊ ဆြ်ပြာ၊ အမျ  ြို်းသမ ်း လ ဉ်သ ု်းြ စည််း) မျာ်းက ု 

လူဦ်းရ  (၂၀၀၀)  ာနှင်  လူ(၁)ဦ်းလျှင ်  ာ်း   တ်တ ် က်(၃၀၀ဝ /-)နှုန််း ရထာက်ြ  ရြ်း န် 

ပြင်ဆင်ထာ်းပခင််း၊ လှဖ ု်းရခါင ်ကာ်း ခန််းတွင် ြ စည််း(၁၃)မျ  ြို်းြါမ ်းဖ ုရချာင်သ ု်းြ စည််းမျာ်း 

အ မ်ရထာင ်ု (၃၄၇၇)  ာနှင်   ာ်းနြ်  ကခာ(ဆန်၊ ဆ ၊ ဆာ်း၊ ြွဲ) ရထာက်ြ  ရြ်း န် 

   ဉ်ထာ်း ှ ပခင််း၊ ရတာငပ်ြ ြိုလက်ဝွဲ နှင်  လှဖ ု်းရခါင ်ကာ်း ခန််းတ ုုံ့တွင် လျှြ်  ်မ ်း  ှ ရ ်းအတွက် 

20KVA မ ်း က် (၁)လ ်ုး  ထာ်း ှ ပခင််း၊  ခန််းမျာ်းတွင် ရသာက်သ ု်းရ သ ုရလှာင်အသ ု်းပြြိုန ုင် န် 

ရ ြ ု်းမျာ်းရြ်းြ ုုံ့ထာ်းပြ ်း လ ုအြ်လျှင ် အသ ု်းပြြို န ုင ်န် မ ု်းကာတွဲမျာ်း၊ တာရြေါ်လင်လ ြ်မျာ်း 

အသင ် ုြ ုထာ်း ှ ြါသည်။ 
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(ခ) လူသာ်းချင််းစ ာန ောရထ ာက်ထာ ်းမှုဆို င ် ာအကူ အည မျာ ်းရြ ်းအြ်ပ ခင် ်း 

၅၁။ ရဘ်းအနတ ာယ်ဆ ုင် ာ   မ ခနု်ံ့ခွွဲမှုဦ်း  ်းဌာနအရနပဖင ် (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရနုံ့အထ  

 ု ုရြါင််း ကျြ် )၆၄၁( သန််းရကျာ်  တန်ဖ ု်း ှ   ာ်းနြ်  ကခာ၊ ြ စည််းမျာ်းရထာက်ြ  ခွဲ ပြ ်း UEHRD 

ရ တနော ဝန်ထမ််းလူငယ် အ  အ ဉ်ပဖင် လည််း ၂၀၁၇ခုနှ ်၊ န ုဝင်ဘာလမှ ၂၀၁၈ခုနှ ်၊ 

ရမလအထ   ု ုရြါင််း(၆)ကက မ်  ာ်းနြ်  ကခာမျာ်း ရထာက်ြ   ရြ်းခွဲ ြါသည်။ ထ ုုံ့ပြင ်အ နဒ ယန ုငင် ၊ 

အင်ေ  ု န ်း ှာ်းန ုငင် ၊  ကကာြူ၊ မရလ်း ှာ်း၊ ဂ္ျြန်၊ တရုတ်၊ ဘဂ္ကလာ်းရေ  ှ်န ုငင် နှင ် AHA Center 

တ ုုံ့မ ှရြ်းြ ုုံ့လှ ေါန််းမှုမျာ်းက ုလည််း ပဖနုံ့်ရဝရြ်းခွဲ ြါသည်။ 

(ဂ) နိုငင် တက ာအဖွဲွဲ့အစည််းမျာ်းနှင ် ြူ်းရြါင််းရ ဆ ာင်  ွ က်မှု        

၅၂။   ခ ုင်ပြည်နယ်တွင် လူသာ်းချင််း  ာနောရထာက်ထာ်းမှု လုြ်ငန််းမျာ်းရဆာင ်ွက် န် 

န ုငင် ပခာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ််း၊ ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင ် ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်း 

ဝန်ကက ်းဌာနနှင ်  ပမန်မာန ုငင်  ကက်ရပခန အသင််း (MRCS)၊ အပြည်ပြည်ဆ ုင် ာ  ကက်ရပခန  

ရကာ်မတ  (ICRC)၊ န ုင်င တကာ ကက်ရပခန နှင်  လပခမ််းန ဖက်ေရ ်း ှင််းအသင််း (IFRC) တ ုုံ့ 

ြါဝငရ်သာ  ကက်ရပခန လှုြ် ှာ်းမှုအဖွွဲွဲ့ (Red Cross Movement) တ ုုံ့အ ကာ်း (Record of 

Discussion- ROD) က  ု ၂၀၁၇ ခုနှ ်၊  က်တင်ဘာလတွင် လက်မှတ်ရ ်းထ ု်းခွဲ ပြ ်း လူသာ်းချင််း 

 ာနောရထာက်ထာ်းမှုဆ ုင် ာ အကူအည မျာ်းရြ်းအြ်ပခင််း၊ ကမ္ာ  ာ်းနြ်  ကခာအ  အ ဉ် (World 

Food Programme) နှင ်ြူ်းရြါင််း၍  ာ်းနြ်  ကခာ ( ဆန်၊ဆ ၊ဆာ်း၊ြွဲ ) ရထာက်ြ  ပခင််းတ ုုံ့က ု 

ရဆာင ်ွက်လျက် ှ ြါသည်။ 

၅၃။  ခ ုင်ပြည်နယ် ြူ်းတွွဲဆန််း  ်ချက်အ   ငခ်  ာ (Rakhine Joint Assessment) က ု 

 ခ ုင်ပြည်နယ်အတွင််း ရ  ှည်တည်တ  ခ ုငပ်မွဲရသာ ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းတ ု်းတက်မှု  ှ ရ ရ ်းနှင ် လူူ့အဖွွဲွဲ့ 

အ ည််းမျာ်းအ ကာ်း သဟဇာတပဖ ်မှုက ု အာ်းရြ်းသည ်အခွင ်အလမ််းမျာ်းနှင ် လ အုြ်ချက်မျာ်း 

 ှာရဖွရဖာ်ထုတ်ရ ်းအတွက် ဆန််း  ်မှုလြု်ငန််းတ ် ြ်ရဆာင် ွက် န်  ည ်ွယခ်ျက်ပဖင ် 

ရဆာင ်ွက်ခွဲ ပြ ်း (၂၀-၉-၂၀၁၉)  က်ရနုံ့တွင် သက်ဆ ုင ်ာဝန်ကက ်းဌာနမျာ်း၊ မ တ်ဖက်အဖွွဲွဲ့ 

အ ည််းမျာ်း၊ UN/INGO/ NGO မျာ်းသ ုုံ့ တ ာ်းဝင်အသ ရြ်းပဖနုံ့ခ်ျ  ခွဲ ပြ ်း ပဖ ်ြါသည်။  

၅၄။ ပြည်တွင််းရန ြ် ွနုံ့ခ်ွာသူမျာ်း ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းနှင ် ယာယ ခ ုလ ှု ာ ခန််းမျာ်း 

ြ တ်သ မ််းရ ်းဆ ုင ်ာ အမျ  ြို်းသာ်းအဆင ်မဟာဗျ ဟာက  ု သက်ဆ ုင် ာ ဝန်ကက ်းဌာနမျာ်းနှင ် 

ပြည်နယ်အ  ု်း အဖွွဲွဲ့မျာ်း  ကက်ရပခန လှုြ် ှာ်းအဖွွဲွဲ့နှင ် UN အဖွွဲွဲ့မျာ်း၊ IDP  ခန််း တာဝန် ှ သူ 

မျာ်းပဖင်  (၂-၆-၂၀၁၈) က်ရနုံ့မှအ ပြြိုကာ ရဆွ်းရနွ်းတ ုင်ြင်ညြှ န ှုင််း၍ရ ်းဆွွဲခွဲ  ာ (၁၉-၁၁-
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၂၀၁၉)  က်ရနုံ့တွင် အတည်ပြြိုပဖနုံ့ရ်ဝန ုငခ်ွဲ ပြ ်း ကုလသမဂ္ဂ အဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်း၊  ကက်ရပခန  

လှုြ် ှာ်းမှုအဖွွဲွဲ့ဝင်မျာ်းအာ်းလည််းရကာင််း၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ က ငပ်ြည်နယ်၊  ခ ုင်ပြည်နယ်၊ 

 ှမ််းပြညန်ယ်မျာ်းသ ုုံ့ သွာ်းရ ာက၍် သက်ဆ ုင် ာပြည်နယ်အ  ု်း အဖွွဲွဲ့မျာ်း၊ ဌာနဆ ုင် ာမျာ်း၊ 

လူသာ်းချင််း ာနော ရထာက်ထာ်းမှုဆ ုင် ာ အဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်း၊  ြ်မ  ြ်ဖမျာ်း၊  ခန််း 

တာဝန်ခ မျာ်း၊ ရေသခ ပြည်သူမျာ်းထ သ ုုံ့လည််းရကာင််း ရဆွ်းရနွ်းညြှ န ှုင််းတငပ်ြခွဲ ပြ ်း မဟာ 

ဗျ ဟာြါ လုြ်ငန််း ဉ်မျာ်းနှင ်အည  ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းနှင ်  ခန််းြ တ်သ မ််းန ုငရ် ်း 

လုြ်ငန််းမျာ်း ရဆာင ်ွက်လျက် ှ ြါသည်။ မဟာဗျ ဟာရ ်းဆွွဲရ ်းလုြ်ငန််းမျာ်းတွင် ဆွ ်ဇာလန် 

န ုငင် မ ှ International Consultant ပဖ ်သ ူProf. Walter Kaelin က နည််းြညာ အကူအည  

ရြ်းခွဲ ြါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပြြုပြငရ်ပြ ာင််း လဲရ ဆာင်  ွက်နိုင် မှု၏အကျ ြို်း သက် ရ ာ က်မှုမျ ာ်း 

၅၅။ ဦ်း  ်းဌာန၏ဖွွဲွဲ့ ည််းြ ုအ  ၀န်ထမ််းအငအ်ာ်းနှင  ် ရ ်ုးမျာ်းက ု နှ ်အလ ုက် တ ု်းပမြှင်  

ဖွင် လှ ်လျက် ှ ပခင််း၊ ရထာက်ြ  မှုလုြ်ငန််းမျာ်းက ု ြ ုမ ုပမန်ဆန်ထ ရ ာက် ွာ ရဆာင ်ွက်လာ 

န ုငပ်ခင််း၊  သတင််းအချက်အလက်မျာ်း အချ  န်နှင် တရပြ်းည  ပဖန်ုံ့ရဝရြ်းန ုငပ်ခင််း၊ သဘာ၀ရဘ်း 

အနတ ာယ်ဆ ုင် ာ အသ ြညာရြ်းလုြ်ငန််းမျာ်းက ု ြ ုမ ုထ ရ ာက်ကျယ်ပြန်ုံ့ ွာ ရဆာင ်ွက်န ုင် 

ပခင််း၊ သဘာ၀ရဘ်းရလျာ ြါ်းရ ်းအတွက် ရဆာင် ွက်မှုမျာ်းက ု ြ ုမ ုတ ု်းပမြှင်  ရဆာင ်ွက်လာ 

န ုငပ်ခင််း၊ သက်ဆ ုင ်ာဌာန၊ အဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်း၊ န ုငင် တကာအဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်းနှင်  ြ ုမ ု ြူ်းရြါင််း 

ရဆာင ်ွက်ပခင််း  သည ် ဝန်ကက ်းဌာန၏မူဝါေနှင ်အည  ထ ရ ာကရ်သာ ရဘ်းအနတ ာယ်ဆ ုင် ာ 
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  မ ခနု်ံ့ခွွဲမှုလုြ်ငန််းအ  အ ဉ်မျာ်း ချမှတ်ရဆာင် ွက်န ုင်သပဖင ် ပြည်သူလူထု၏ ြူ်းရြါင််း 

ြါ၀င်မှု၊ ယ ု ကည်အာ်းက ု်းမှုတ ုုံ့က ု တ ု်းပမြှင်   ှ ခွဲ ြါသည်။ 

ပြ နလ် ညထ် ူရထ ာင ်ရ ်းဦ်းစ ်း ဌာ န  

၅၆။ လူမှုဝန်ထမ််း၊ ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင ် ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာန 

လက်ရအာက်တွင် ပြန်လည်ထရူထာငရ် ်းဦ်း  ်းဌာနက ု (၃၀.၁.၂၀၁၈) က်ရနုံ့တွင်  တင် 

ဖွွဲွဲ့ ည််းခွဲ ြါသည်။ လူမှုေုကခခ  ာ်းရန သည ် ပြည်သူမျာ်းအာ်း ပြန်လည်ထူရထာငမ်ှုရြ်းပခင််းပဖင ် 

ြ ုမ ုရကာင််းမွန်သည ် လူရနမှုဘဝ  ှ  န် ပဖ ်ြါသည်။ 

၅၇။ လူမှုဝန်ထမ််း၊ ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင ် ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာန 

လက်ရအာက်တွင် ပြန်လည်ထူရထာင်ရ ်းဦ်း  ်းဌာနအသ ် တ ု်းချွဲွဲ့ဖွွဲွဲ့ ည််း ပခင််းမှာ မသန် ွမ််း 

သူမျာ်း၊ သက်ကက ်း ွယ်အ ုမျာ်း၊ မူ်းယ ်ရဆ်းပဖတ်ပြ ်းသမူျာ်း၊ လူကနု်ကူ်းခ  သူမျာ်း၊  ွနု်ံ့ြ ် 

ကရလ်းမျာ်း၊ လမ််းရြေါ်ရန ကရလ်းမျာ်း၊ အမျ  ြို်းသမ ်းမျာ်း၊ တ ုက်ြွွဲရ ှာငပ်ြည်သူမျာ်း၊ 

ရ  ွဲ့ရပြာင််းအလုြ်သမာ်းမျာ်းနှင ် ရဘ်းေဏ်ခ  ပြည်သူမျာ်း၏မ သာ်း ုမျာ်း  သည  ် လူမှုေကုခ 

ခ  ာ်းရန သမူျာ်းအာ်း လ အုြ်ရသာ ပြန်လည်ထူရထာင်ရ ်းလုြ်ငန််းမျာ်းက ု ရဆာင ်ွက် 

ရြ်းပခင််းပဖင ် ပြည်သူပြည်သာ်းမျာ်း သာတူည မျှ  ှ  ခ  ာ်းရ ပြ ်း လူမှု  ်းြွာ်းဘဝ ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်း 

တ ု်းတက်ရ  န် ပဖ ်ြါသည်။ 

ကရလ်း သူင ယ် ၊ ကရလ်း နှင လ်ူင ယ်မျ ာ်းပြန်လ ည် ထူရထ ာင် ရ ်း လုြ် ငန််း 

၅၈။ လမ််းရြေါ်ရနကရလ်းမျာ်းအာ်း ရ  ှည်ကာကွယ်ရ ာင ်ရ ှာက်ပခင််းနှင ် ပြန်လည် 

ထူရထာင်ရြ်းပခင််းတ ုုံ့က ု ရဆာင ်ွက်န ုင ်န် လုြ်ငန််း  မ ချက ် ရ ်းဆွွဲချမှတ်န ုင်ရ ်းအတွက် 

လူမှုဝန်ထမ််းဦ်း  ်းဌာန၊ UNICEF၊ Save the Children ၊ World Vision ၊ TDHL တ ုုံ့နှင ်အတူ 

ညြှ န ှုင််းအ ည််းအရဝ်းတ ုုံ့က ု    (၂၀၁၉)  ခုနှ ်မှ  တငရ်ဆာင ်ွက်လျက ် ှ ြါသည်။ 

လူကနု်ကူ်းခ   သူ မျာ်း ပြန်လည် လက်ခ ရ  ်း၊ ပြန် လည်ဝ ငဆ်   ရြါင််းစ ည််း ရ ်းနှင ် ပြန် လ ည် 

ထူရထ ာင် ရ ်း လုြ် ငန််းမျ ာ်း 

၅၉။ လူကနု်ကူ်းခ  သူမျာ်း ပြန်လည်လကခ် ရ ်း၊ ပြန်လည်ဝင်ဆ  ရြါင််း ည််းရ ်းနှင ် 

ပြန်လည် ထူရထာငရ် ်းလုြ်ငန််းအဖွွဲွဲ့က ု ေုတ ယဝန်ကက ်းဦ်းရဆာင်၍ လူကနု်ကူ်းခ  သူမျာ်း 

ပြန်လည်လကခ် ရ ်းအတွက် လ အုြ်ရသာညြှ န ှုင််းမှုမျာ်း    ဉ်ရဆာင် ွက်ရြ်းပခင််း၊ ယာယ  

ရနထ ငု ်န် လ ခုခ ြိုမှု ှ ရသာ ရန ာ   ဉ်ရြ်းပခင််း၊ လူမှုရ ်းဆ ုင် ာ ပြန်လည်ြျ  ြို်းရထာငရ်ြ်းပခင််း၊ 
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လူကနု်ကူ်းခ  သူက မ မ န ်နောမှုအတွက် တ ာ်းမရ ကာင််း  ွွဲဆ ုလ ုြါက ကူည ရြ်းပခင််း၊ 

အမှု င်ဆ ုင်သည ်အခါတွင် လ ခုခ ြိုရ ်းအ  အမ မျာ်း ချမှတ်ရြ်းပခင််း၊ လူကုန်ကူ်း ခ  သူ၏ 

သဘာတူည ချက်ပဖင ် ရဆ်း  ်ရြ်းပခင််း၊ ရဆ်းဝါ်းကုသရြ်းပခင််း၊ ဘဝ ြ်တည်န ုင်ရ ်း အတွက် 

ြညာရ ်းနှင  ် အသက်ရမွ်းဝမ််းရကျာင််းြညာ သင ်ကာ်းရ ်းဆ ုင် ာမျာ်းက ု    ဉ် ရြ်းပခင််းတ ုုံ့ 

လုြ်ရဆာင်ရြ်းလျက် ှ ြါသည်။ 

၆၀။ လူကနု်ကူ်းခ  သူမျာ်း၏ တ ်ဦ်းချင််း လ အုြ်ချက်မျာ်းအလ ကု် (၂) နှ ်တာကာလ 

အတွင််း လူကနု်ကူ်းခ  သူ  ု ုရြါင််း (၃၃၀) ဦ်း တ ုုံ့အာ်း ပြန်လည်ထူရထာငရ် ်း အရထာက် 

အြ  မျာ်း ရြ်းအြ်န ုငခ်ွဲ ြါသည်။ 

 

 

၆၁။ ပမန်မာ-ထ ုင််းနှ ်န ုငင် ညြှ န ှုင််းအ ည််းအရဝ်း (Case Management Meeting) 

မျာ်းအာ်း အပြန်အလှန် အ မ် ှင်အပဖ ် လက်ခ ၍  ု ုရြါန ုငင်င််း(၄)ကက မ် ကျင််းြန ုင်ခွဲ ပြ ်း 

ပမန်မာ-ထ ုင််းန ှ်ံ လူကုန်ကူ်းခ  သူမျာ်း ပြန်လည်လက်ခ ရ ်း၊ ပြန်လည်ဝင်ဆ  ရြါင််း ည််း 

ရ ်းဆ ုင် ာ   လုြင်န််းအ  အ ဉ် (SOP)နှင်  ရနောကဆ်က်တွွဲ (၁၀)ခုက ု အတညပ်ြြိုန ုင် 

ခွဲ ြါသည်။ နှ ်န ုငင် အတည်ပြြိုပြ ်း   လုြ်ငန််းအ  အ ဉ် အရကာငအ်ထည်ရဖာ်ရ ်းဆ ုင ်ာ 

နှ ်န ုင်င  ြူ်းတွွဲလုြ်ငန််းအ  အ ဉ်က ုလည််း ရ ်းဆွွဲရဖာ်ထတု် အတညပ်ြြိုန ုင်ခွဲ ြါသည်။ 
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၆၂။ ထ ငု််းန ုင်င  လူမှုဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းတ ု်းတက်ရ ်းနှင ် လူထုလ ခုခ ြိုရ ်းဝန်ကက ်းဌာန လက်ရအာက် ှ  

ရဂ္ဟာမျာ်းတွင် လက်ခ ရ ာင ်ရ ှာက်ထာ်းရသာ လူကနု်ကူ်းခ  သူမျာ်း အပမန်ဆ ု်းပြန်လည် 

ရခေါ်ယူန ုင်ရ ်း၊ န ုငင် သာ်း    ်မှုပြြိုလုြ် န် က ုယ်ရ ်းအချက်အလက်မျာ်း ရကာက်ယူပခင််းနှင ် 

လူကနု်ကူ်းခ  သူ တ ်ဦ်းချင််း  အလ ကု် လ ုအြ်ချက်မျာ်းနှင ် ပြန်လည်ဝင်ဆ   ရြါင််း ည််းရ ်း 

အ  အ ဉ်မျာ်း ရ ်းဆွွဲန ုင် န် ပြန်လည်ထရူထာငရ် ်းဦ်း  ်းဌာနနှင ် IOM၊  World Vision၊ Save 

the Children တ ုုံ့မ ှ Case Worker Visit အာ်း တ ်နှ ်လျှင ် (၂) ကက မ ် သွာ်းရ ာက် 

လျက် ှ ြါသည်။ 

၆၃။ လူကနု်ကူ်းခ  သူမျာ်း ပြန်လည်လက်ခ ရ ်း၊ ပြန်လည်ဝငဆ်  ရြါင််း ည််းရ ်းဆ ုင် ာ 

အမျ  ြို်း သာ်းအဆင ်   လုြ်ငန််းအ  အ ဉ်က ု ရ ်းသာ်းပြြို ုပြ ်း  ာအြု်အာ်း ပဖနုံ့်ချ  န ုငရ် ်း 

   ဉ်ရဆာင် ွက် လျက် ှ ြါသည်။ 

၆၄။ လူကုန်ကူ်းခ  သူမျာ်းအတွက် သတင််းအချက်အလက် မျှရဝ ာ င်တာ (Infor-

mation Center for Trafficked Persons) က  ု မ မ််းကုန််းပမ ြိုွဲ့နယ်၊  န်ကုန်ပမ ြိုွဲ့တွင် 

ထူရထာင်ထာ်း ှ ပြ ်း လူကုန်ကူ်းခ  သူမျာ်းအတွက် လ အုြ်သည ် သတင််းအချက်အလက်မျာ်း 

ရြ်းပခင််း၊   တ်လမူှုရ ်းဆ ုင် ာ အရထာက်အြ  မျာ်းရြ်းပခင််း၊ လူကနု်ကူ်းခ  သူမျာ်းအတွက် 

ရထာက်ြ  ရြ်းရနသည ် အဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်းနှင ် ချ  တ်ဆက်ရြ်းပခင််း၊ အလုြ်အက ုင ် အခွင ် 

အလမ််းမျာ်း  ှာရဖရွြ်းပခင််းတ ုုံ့က ု ရဆာင ်ွက်လျက် ှ ြါသည်။ လူကုန်ကူ်းခ  သူမျာ်းအတွက် 

သတင််းအချက်အလက် မျှရဝ ာ ငတ်ာ (Information Center for Trafficked Persons) က  ု

မနတရလ်းပမ ြိုွဲ့တွင် ဖွင ်လှ ်န ုင ်န်    ဉ်လျက် ှ ြါသည်။ 

၆၅။ လူကနု်ကူ်းခ  သူမျာ်း ယာယ  လက်ခ ရ ာင ်ရ ှာက်ရ ်း ရဂ္ဟာမျာ်းအပဖ ် 

မူဆယ်ပမ ြိုွဲ့၊ ပမဝတ ပမ ြိုွဲ့၊ ရကာ ရသာင််းပမ ြိုွဲ့နှင ် မနတရလ်းပမ ြိုွဲ့တ ုုံ့တွင် ဖွင ်လှ ်ရဆာင ်ွက်လျက် 

 ှ သည ်အပြင ်  န်ကုန်ပမ ြိုွဲ့၊ ရ  ပြည်သာပမ ြိုွဲ့နယ်တွင် လူကနု်ကူ်းခ  သူ (၅၀) ဦ်းဆ   ယာယ  

လက်ခ ရ ာင ်ရ ှာက်ရ ်းရဂ္ဟာ တ ်ခုအာ်း ရဆာက်လြု်ခွဲ ပြ ်းပဖ ်ြါသည်။ 

၆၆။ လူကနု်ကူ်းခ  သူမျာ်း သတင််းအချက်အလက် မျှရဝ ာ င်တာအရနပဖင ် (၂၀၁၈-

၂၀၂၀) အတွင််း အကူအည ရတာင််းခ မှု  ု ုရြါင််း (၅၈၇) ကက မ်အာ်း ရပဖ ှင််း ကူည  

ရြ်းန ုငခ်ွဲ ြါသည်။ အကူအည ရတာင််းခ သည ် အမျ  ြို်းအ ာ်းမျာ်းမှာ အသက်ရမွ်းဝမ််းရကျာင််း 

အတွက် အ င််းအနှ ်း ရတာင််းခ ပခင််း၊ အမျ  ြို်းသာ်းမှတ်ြ ုတင်  ှ  န် အကူအည  ရတာင််းခ ပခင််း 
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နှင  ်အလုြ်အက ုင ်ှာရဖွရြ်း န် အကူအည  ရတာင််းခ ပခင််းတ ုုံ့ အမျာ်း ုပဖ ် ကြါသည်။ အပခာ်း 

လူမှုရ ်း အခက်အခွဲမျာ်းက ုလည််း သက်ဆ ုင် ာဌာနမျာ်းသ ုုံ့ ညွှန််းြ ုုံ့ ချ  တ်ဆက်ရြ်း 

လျက် ှ ြါသည်။  

မသန်စ ွမ််း သူမျ ာ်းပြန်လ ည်ထူ ရထ ာင်ရ  ်း လုြ်ငန််း  

၆၇။ မသန် ွမ််းသူမျာ်း၏   အခွင ်အရ ်းဥြရေ (၂၀၁၅) က  ုတ ုင််း င််းသာ်း ဘာသာ ကာ်း 

မျာ်းပဖင ် ထုတ်ရဝန ုငရ် ်းရဆာင ်ွက် ာတွင် ချင််းဘာသာ ကာ်းပဖင ် အြု်ရ  (၃၀၀၀) က ု ြ ုနှ ြ် 

န ုငခ်ွဲ ပြ ်း သက်ဆ ုင် ာဝန်ကက ်းဌာနမျာ်း၊ ချင််းပြည်နယ်အ  ု်း အဖွွဲွဲ့ရ ု်း၊ မသန် ွမ််းအဖွွဲွဲ့အ ည််း 

မျာ်းထ  ပဖနုံ့်ရဝရြ်းလျက် ှ ြါသည်။ 

၆၈။ မသန် ွမ််းသူမျာ်းအရနပဖင ် မသန် ွမ််းမှုအဆင ် သတ်မှတ်ချက်နှင ်အည  န ုင်င ရတာ် 

အ  ု်း နှင  ် ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းတ ု်းတက်မှု မ တ်ဖက်အဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်းမှ ရထာက်ြ  ရြ်းလျက် ှ ရသာ 

ဝန်ရဆာင်မှုတ ုုံ့က ု တန််းတူည မျှ  ှ ခ  ာ်းန ုငရ်  န်  ည ်ွယ၍် မသန် ွမ််းမှု အဆင  ်သတ်မှတ် 

ရ ်းနှင ် မသန် ွမ််း သူမျာ်းမှတ်ြ ုတင်ပခင််း  န ်ရြေါ်ထကွ်လာရ ရ ်းအတွက် (၂၀၁၉-၂၀၂၀) 

ဘဏ္ဍာရ ်းနှ ်တွင် ရ ှွဲ့ရပြ်း   မ က န််းက ု ရဆာင ်ွက်လျက် ှ ြါသည်။ 

၆၉။ ထ သု ုုံ့ရဆာင် ွက် ာတွင် ကနဦ်းပမ ြိုွဲ့နယ် (၃) ပမ ြိုွဲ့နယ်အပဖ ် က ငပ်ြည်နယ်၊ 

ဘာ်းအ ပမ ြိုွဲ့၊ ြွဲခူ်းတ ုင််းရေသကက ်း၊ ရညာင်ရလ်းြငပ်မ ြိုွဲ့နှင ်  န်ကုန်တ ုင််းရေသကက ်း၊ လ ှုငသ်ာယာ 

ပမ ြိုွဲ့တ ုုံ့တွင် ကွင််းဆင််းရဆာင ်ွက်၍ မှတ်ြ ုတငက်က ်း ကြ်ရ ်းမှ ်းသင်တန််း၊ ဆ ာပဖ ် သင်တန််း 

တ ုုံ့က ု Technical Core Group က ဖွင ်လ ှ်ရဆာင် ွက်လျှက် ှ ြါသည်။ 

၇၀။ ပမန်မာန ုင်င မှ ကုလသမဂ္ဂ မသန် ွမ််းသူမျာ်း အခွင ်အရ ်းဆ ုင် ာ ကွန်ဗင််း ှင််း 

(UNCRPD)က  ု အရကာငအ်ထည်ရဖာ်ရဆာင် ွက်ပခင််းနှင ်  ြ်လျဉ််း၍ UNCRPD ကနဦ်း 

အ   င်ခ  ာ(၂၀၁၅) အတွက် သ ု်းသြ်ရဆွ်းရနွ်းပခင််းက ု (၂၀၁၉) ခုနှ ်၊ ဩဂ္ုတ်လ ဆွ ်ဇာလန် 

န ုငင် ၊ ဂ္ျ  န ဗာပမ ြိုွဲ့ ှ  ကုလသမဂ္ဂရ ်ုးတွင် ပြြိုလုြ်ခွဲ  ာ ပမန်မာက ုယ် ာ်းလှယ်အဖွွဲွဲ့က 

တက်ရ ာက်ခွဲ ြါသည်။ ထ အု ည််းအရဝ်းမှ ထွက်ရြေါ်လာသည ် UNCRPD ၏ Concluding 

Observations တ ုုံ့က ု အမျ  ြို်းသာ်းရကာ်မတ မှ ဦ်းရဆာင၍် အရကာင်အထည်ရဖာ် 

ရဆာင ်ွက်လျက်  ှ ြါသည်။ 

၇၁။ အရဆာက်အဦ၊ ရဈ်း၊  ာသငရ်ကျာင််းနှင ် လမ််း သည ် အမျာ်းပြည်သူဆ ုင် ာ 

ရန ာမျာ်းသ ုုံ့ မသန် ွမ််းသူမျာ်း အလွယ်တကူ ဝငထ်ွက်သွာ်းလာန ုငရ်  န် အတာ်းအဆ ်း 
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ကင််းရသာ ြတ်ဝန််းကျင် ဖန်တ ်းရဖာ်ရဆာငရ် ်းအတွက်   နမူနောပြအပဖ ် ရနပြည်ရတာ် ှ  

ရ ြန််းဥယျာဉ်နှင ် ပမ ြိုွဲ့မရဈ်းတ ုုံ့တွင် မသန် ွမ််းသူမျာ်း ဝငထ်ွက်သွာ်းလာန ုင် န် အရကာင် 

အထည်ရဖာ ်ရဆာင ်ွက်န ုငခ်ွဲ ြါသည်။ 

 
ရန ပြည ်ရတာ်ပမိ ြုွဲ့မရ ်းတွ င် မ သ န ်စ ွမ််းသူမျာ်းအ တွက ် အတ ာ်းအ ဆ ်းက င််းမ ဲ ရသ ာြတ်ဝ န ််းက ျင ် 

ဖန ်တ ်းထာ်းမ ှု အာ်း ပြည ်ရထ ာ င်စ ုဝန ်ကက  ်းမ ှ  က ည  ်ရှုစ စ ်ရဆ်း စ ဉ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရန ပြည ်ရတာ်ရ ြန ််းဥ ယျာဉ် တွ င် မသန ်စ ွမ််းသူမျ ာ်းအ တွက ် အ တာ်း အဆ ်းက င််းမ ဲ ရ သာ    

ြတ်ဝ န ််းက ျငဖ်န ်တ ်းထာ်း ှိမှု အာ ်း ပြည ်ရထာင်စ ုဝန ်ကက  ်းမ ှ  က ည  ်ရှု စ စ ်ရဆ်း စ ဉ် 

၇၂။ မသန် ွမ််းသူမျာ်း၏ အခွင ်အရ ်းမျာ်းဆ ုင် ာဆြ်ရကာမ်တ  (၉) ခ ု ပဖ ်သည ် 

ြညာရ ်းဆြ်ရကာမ်တ ၊ ကျန််းမာရ ်းဆြ်ရကာ်မတ ၊ အလုြ်အက ငု ် ှ ရ ်း ဆြ်ရကာ်မတ ၊ 

သုရတသန ဆြ်ရကာ်မတ ၊ ရ ာင ် ကည ်အကွဲပဖတ်ဆြ်ရကာ်မတ ၊ မသန် ွမ််းအမျ  ြို်းသမ ်းနှင ် 
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ကရလ်းသူငယ်ဆြ် ရကာမ်တ ၊ သတင််းအချက်အလက်၊ နည််းြညာနှင ် အလွယ်တကူ 

လက်လှမ််းမ   ှ ရ ်းဆြ်ရကာ်မတ ၊ သဘာဝရဘ်းနှင ် အရ ်းရြေါ်အရပခအရနမျာ်းဆ ုင ်ာ ဆြ် 

ရကာ်မတ ၊ တ ာ်းမျှတမှု  ှ ြ ုင်ခွင ဆ် ုင ်ာ ဆြ်ရကာမ်တ တ ုုံ့က ု  (၃.၁၂.၂၀၁၉)  က်ရနုံ့တွင် 

ဖွွဲွဲ့ ည််းခွဲ ပြ ်း၊ ၎င််းဆြ်ရကာမ်တ  (၉) ခုမ ှ ASEAN Enabling Master Plan နှင  ် Myanmar 

Sustainable Development Plan တ ုုံ့က ု အရပခခ ၍ မသန် ွမ််းသူမျာ်း ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းတ ု်းတက်ရ ်း 

ဆ ုင် ာ မဟာဗျ ဟာ (၅)နှ ်  မ က န််း(မူ ကမ််း)က  ုရ ်းဆွွဲလျက်  ှ ြါသည်။  

 
၇၃။ မသန် ွမ််းသူမျာ်း ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းတ ု်းတက်ရ ်းအတွက်  န်ြ ရုငွထူရထာင် န် မတည်ရငွ 

ကျြ ် (၃) ဘ လ ယ က ု   မ ချက်နှင ်အတူ (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘဏ္ဍာရ ်းနှ ်တွင် တငပ်ြ ရတာင််းခ  

သွာ်းမည်ပဖ ်ပြ ်း အဆ ုြါ  န်ြ ရုငွက  ု  န ်တကျ အသ ု်းပြြိုန ုင် န် “ န်ြ ရုင ွ မ ခနု်ံ့ခွွဲရ ်းအဖွွဲွဲ့”  

က ုလည််း (၁၈.၃.၂၀၂၀)  က်ရနုံ့က ဖွွဲွဲ့ ည််းထာ်း ှ ပြ ်း ပဖ ်ြါသည်။  

၇၄။ မသန် ွမ််းသူမျာ်း၏ အခွင ်အရ ်းမျာ်းဆ ုင် ာ အမျ  ြို်းသာ်းရကာ်မတ  နှ ်ြတ်လည် 

အ   င်ခ  ာထုတ်ရဝန ုင်ရ ်းအတွက် အ   င်ခ  ာရ ်းသာ်းရ ်းအဖွွဲွဲ့က ု ဖွွဲွဲ့ ည််းခွဲ ပြ ်း (၂၀၂၀) 

ပြည ်နှ ် မတ်လကုန်တွင် နှ ်ြတ်လည်အ   င်ခ  ာက ု အပြ ်းသတ် ထုတ်ရဝသာွ်းမည် 

ပဖ ်ြါသည်။ 

၇၅။ မသန် ွမ််းသူမျာ်း အလုြ်အက ုင်အခွင ်အလမ််း တ ု်းတက်ပမင ်မာ်းလာရ ရ ်းနှင ် 

မသန် ွမ််း သူမျာ်းအာ်း ရဝြ ုကျ နှုန််းထာ်းအတ ုင််း အလုြ်အက ုင် ခနု်ံ့ထာ်းန ုင်ရ ်းတ ုုံ့က ု 

ရသချာရ  န်  ည ်ွယ်၍ မသန် ွမ််းသူမျာ်း၏ အလုြ်အက ငု်အခွင ်အရ ်းဆ ုင် ာ 
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ဆြ်ရကာ်မတ အ ည််းအရဝ်း တ ုုံ့က ုလည််း (၂၀၁၉)ခုနှ ်အတွင််း (၃)ကက မ်ကျင််းြပြြိုလုြ် 

န ုငခ်ွဲ ပြ ်း ရ ှွဲ့လုြ်ငန််း ဉ်မျာ်း ချမှတ်န ုငခ်ွဲ ြါသည်။ 

၇၆။  က ု  ်းယာ်းန ုငင် ၊ ဘူဆန်ပမ ြိုွဲ့တွင် (၂၀၁၉) ခုနှ ်တွင် ကျင််းြပြြိုလုြ်ခွဲ သည ် Global IT 

Challenge for Youth with Disabilities (GITC) ပြ ြိုင်ြွွဲသ ုုံ့ ပမန်မာန ုင်င မှ မသန် ွမ််းလူငယ် 

(၄) ဦ်း ဝငရ် ာက် ယှဉ်ပြ ြိုငခ်ွဲ  ာ ထူ်းချွန်ဆု (၄) ဆု ဆွတ်ခူ်းန ုငခ်ွဲ ြါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

GITC ပြိြုင်ြွဲ တွင် ထူ်းခ  န ်ဆု  ှိခဲ ရသာ ပမန ်မ ာလူ ငယ်မျ ာ်း 

၇၇။ ဟ ုတယ်နှင ် ခ  ်းသာွ်းလာရ ်းလုြ်ငန််းကဏ္ဍတွင ် မသန် ွမ််းသူမျာ်း ြါဝင် 

ရဆာင ်ွက်န ုငမ်ှု ပမြှင ်တင်ရ ်းလုြ်ငန််း အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင် ွက်န ုင်ရ ်း 

ညြှ န ှုင််းအ ည််း အရဝ်းအာ်း (၃.၃.၂၀၂၀)  က်ရနုံ့တွင် ကျင််းြပြြိုလုြ်ခွဲ ပြ ်း ရ  ှည် 

ရဆာင ်ွက်န ုင်သည ် လုြ်ငန််း  မ ချက်တ ုုံ့က ု ချမှတ်ရဆာင် ွက်သွာ်းြါမည်။ 

မိုင််းအနတ  ာယ်ဆို င ် ာအသိြည ာရ ြ်းနှင ပ် ြန် လည် ထူရထ ာငရ်  ်းလုြ် ငန််း 

၇၈။ ပြန်လည်ထူရထာင်ရ ်းဦ်း  ်းဌာနသည် လူသာ်းချင််း  ာနောရထာက်ထာ်းမှု 

ဆ ုင် ာ မ ုင််းလုြ်ငန််း ဉ် (Humanitarian Mine Action ကဏ္ဍ(၅) ြ်အနက် 

မ ုင််းအနတ ာယ်ဆ ုင် ာ အသ ြညာရြ်းပခင််း (Mine Risk Education), တ ကု်တွန််းန ှု်းရဆာပ်ခင််း 

(Advocacy)နှင  ် မ ုင််းရ ကာင ် ထ ခ ုက်ေဏ် ာ သူမျာ်းအာ်း အကူအည ရြ်းပခင််း (Victim 

Assistance) တ ုုံ့က ု ရဆာင် ွက်လျက်  ှ ြါသည်။ 

၇၉။ (၂၀၁၈-၂၀၂၀) ခုနှ ်အတွင််း လူသာ်းချင််း ာနောရထာက်ထာ်းသည ် မ ုင််းအနတ ာယ် 

အသ ြညာရြ်း သင်တန််းမျာ်းဖွင ်လှ ်ခွဲ  ာ  ု ုရြါင််း(၆၃၈,၈၁၆)ဦ်း သငတ်န််းတက်ရ ာက်ခွဲ ပြ ်း 

ပဖ ်ြါသည်။  
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၈၀။ ထ ုုံ့အပြင် ပြည်သူမျာ်းအာ်းလ ု်း မ ုင််းအနတ ာယ်အသ ြညာ   ှ ရ  န် Mobile Appli-

cation နှင  ် Short Video Clips တ ုုံ့ အသ ု်းပြြို၍ အသ ြညာရြ်းလုြ်ငန််းမျာ်း ရဆာင ်ွက် 

လျက် ှ ြါသည်။ 

လက်နက်ကို ငတ် ြ်ဖွဲွဲ့ ၊ လက်နက်ကိုင် အြု်စု နှင ် ြတ်သက်ဆ က်နွ ယ်ရနရ သ ာ ကရလ ်း 

သူင ယ်မျာ်း ကို ပြန်လ ည် ထူရထ ာင် ရ ်း လုြ် ငန််း 

၈၁။ အ ွယ်မရ ာက်ရသ်းသူ ကရလ်းသူငယ်မျာ်း  ်မှုထမ််းပခင််းမှ ကာကွယ် 

တာ်းဆ ်းပခင််း၊ နှုတ်ထွက်ခွင  ်   ှ ရ ်းရဆာင ်ွက်ရြ်းပခင််း၊ မ သာ်း ုနှင ်ပြန်လည် ဝင်ဆ   

ရြါင််း ည််းရ ပခင််း၊ နှုတ်ထကွ်ခွင ်   ှ ရသာ ကရလ်းသူငယ်မျာ်းအာ်း ရနောကဆ်က်တွွဲ 

ရ ာင ်ရ ှာက်ပခင််းလုြ်ငန််းတ ုုံ့က ု ရဆာင ်ွက်လျက ် ှ ြါသည်။ 
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၈၂။ လက်နက်က ုင်ြဋ ြကခအတွင််း ကရလ်းသူငယ်မျာ်းအရြေါ် ကက ်းရလ်းရသာ 

ကျ ်းလွန်မှုမျာ်းမှ ကာကွယ်တာ်းဆ ်းရ ်းရကာမ်တ က ု (၇.၁.၂၀၁၉)  က် ွွဲြါ န ုငင် ရတာ် 

သမမတရ ု်း၏ အမ နု်ံ့ရ ကာ်ပငာ ာ အမှတ် (၉/၂၀၁၉) အ  ဖွွဲွဲ့ ည််းခွဲ ပြ ်း လုြ်ငန််းရကာ်မတ က ု  

(၁၉.၁၁.၂၀၁၉)  က် ွွဲြါ န ုငင် ရတာ ် သမမတရ ်ုး၏  ာအမှတ်၊ ၁၁၂(၂)/၈/သမမတရ ု်း၊ 

အ ဖွွဲွဲ့ ည််းခွဲ ြါသည်။ 

၈၃။ လက်နက်က ုင်ြဋ ြကခအတွင််း ကရလ်းသူငယ်မျာ်းအရြေါ် လ င်ြ ုင််းဆ ုင ်ာ အ ကမ််း 

ဖက်မှုနှင  ် ကက ်းရလ်းရသာကျ ်းလွန်မှုမျာ်းမှ ကာကွယ်တာ်းဆ ်းရ ်း အမျ  ြို်းသာ်းအဆင်  

  မ ချက်က  ုရ ်းဆွွဲအတည်ပြြိုခွဲ ပြ ်း ပဖ ်ြါသည်။ 

၈၄။ လက်နက်က ုငြ်ဋ ြကခအတွင််း ကရလ်းသူငယ်မျာ်းအရြေါ် ကက ်းရလ်းရသာ 

ကျ ်းလွန်မှုမျာ်းမှ ကာကွယ်တာ်းဆ ်းရ ်းရကာ်မတ နှင  ်Country Task Force on Monitoring 

and Reporting (CTFMR) တ ုုံ့ ြထမအကက မ ် ရတွွဲ့ဆ ုညြှ န ှုင််းအ ည််းအရဝ်းက ု (၅.၃.၂၀၂၀) 

 က်ရနုံ့တွင် ကျင််းြခွဲ ြါ သည်။ 

မူ်းယစ်ရ ဆ်းပဖတ ်ပြ ်း သူမျ ာ်း ပြန်လ ည်ထူ ရထ ာင်ရ  ်း လုြ် ငန််း 

၈၅။ မူ်းယ ်ရဆ်းပဖတ်ပြ ်းသူမျာ်း ပြန်လည်ထူရထာငရ် ်းအတွက်  ြ် ွာအရပခပြြို 

ပြန်လည် ထူရထာငရ် ်းလုြ်ငန််း၊  ခန််းနှင်  ြ် ွာ အရပခပြြိုပြန်လည်ထူရထာငရ် ်းလုြ်ငန််း၊ 

 ခန််းအရပခပြြို ပြန်လည်ထူရထာင်ရ ်းလုြ်ငန််း  သည ် နည််းဗျ ဟာ (၃) ခုပဖင  ် ရဆာင ်ွက် 

ရြ်းလျှက် ှ ြါသည်။ ရနောကဆ်က်တွွဲရ ာင ်ရ ှာက်မှုလုြ်ငန််းအတွက်လည််း ရ တနော ဝန်ထမ််း 

မူ်းယ ်ကက ်း ကြ်သူမျာ်းက ု ရလ ကျင ်ရမွ်းထုတ်ရြ်းလျှက် ှ ြါသည်။  
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ပြန်လည် ထူရ ထာငရ်  ်း ဦ်းစ ်းဌ ာန၏ ရ  ှွဲ့ဆက်ရ ဆာင်  ွက် မည ် လု ြ်ငန် ်းမ ျ ာ်း 

၈၆။ ပြန်လည်ထရူထာငရ် ်းဦ်း  ်းဌာန အရနပဖင  ်ထ ခ ုက်လွယ်အုြ် ုမျာ်း၏ ဘဝ အ ည် 

အရသွ်းတ ုုံ့က ု ဆန််း  ်ရဖာ်ထုတ်ပခင််း၊ မူ်းယ ်ရဆ်း ွွဲသူမျာ်း၏ ဘဝနှင် ြတ်ဝန််းကျင် 

အရပခအရနတ ုုံ့က ု ရလ လာဆန််း  ်ပခင််း၊ အထူ်းကာကွယ်ရ ာင် ရ ှာက် န် လ အုြ်ရသာ 

ကရလ်းမျာ်းပဖ ်သည်   ွန်ုံ့ြ ်ကရလ်းမျာ်း၊ ညြှင််းြန််းနှ ြ ်က်ခ  ရသာကရလ်းမျာ်း၊ အဓမမပြြို 

ကျင် ခ  ရသာကရလ်းမျာ်း၊ အ ွယ်မရ ာက်ခင်   မ်ှုထမ််းရဆာင် ရသာကရလ်းမျာ်း၊ တ ုက်ြွွဲ 

ရ ှာငရ်ေသ ှ  ကရလ်းမျာ်းအတွက် အထူ်း န်ြ ရုငွတ ် ြ် ခွွဲရဝချထာ်း န် ရဆာင ်ွက်ပခင််းနှင ် 

 ြ် ွာလူထု၊ ရေသဆ ုင် ာအာဏာြ ုင် အဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်း၊ အ ြ်ဘက်လူမှုအဖွွဲွဲ့အ ည််းတ ုုံ့၏ 

သရဘာထာ်းအပမင်တ ုုံ့က ုဆန််း  ်၍ ရ ှွဲ့လုြ်ငန််း  ဉ်မျာ်း ကဏ္ဍအလ ုက်ချမှတ်ပခင််း တ ုုံ့က ု 

ဆက်လက်ရဆာင် ွက်သွာ်းမည်ပဖ ်ြါသည်။ 

တ ို်းတက်   ိှ လ ာရ သ ာ အကျ ြို်း လဒ် မျာ်း 

၈၇။ ပြန်လည်ထရူထာငရ် ်းဦ်း  ်းဌာနအရနပဖင ်  တင်ဖွွဲွဲ့ ည််းခွဲ သည် (၂၀၁၈) ခုနှ ်မှ ၍ 

ပြည်သူ နှင် တ ်သာ်းတည််းပဖ ်ရ မည်    မ ရဆာင် ွက်မှုမျာ်းရ ကာင်  ပြည်သူလူထုနှင်  

တ ုက်ရ ုက်ထ ရတွွဲ့န ုင်မှု ြ ုမ ုအာ်းရကာင််းလာပခင််း၊ ပြည်သူနှင် အ  ု်း အ ကာ်း ြွင် လင််းပမင်သာမှု 

 ှ ရ မည်  လုြ်ငန််းအ  အ ဉ်မျာ်း ြ ုမ ုရဆာင ်ွက်န ုငခ်ွဲ ပခင််း၊ ပြည်သူလူထု၏ လတ်တရလာ 

လ အုြ်ချက်တ ုုံ့က ု ြ ုမ ုပဖည် ဆည််းန ုင်ပခင််း  သည ် အကျ  ြို်းရကျ်းဇူ်းမျာ်းက ု   ှ ရအာင် 

ရဆာင ်ွက်န ုငခ်ွဲ ြါသည်။ 

၈၈။ မသန် ွမ််းသူမျာ်းအာ်း ပြန်လည်ထရူထာငရ် ်းလုြ်ငန််းမျာ်းနှင ်အတူ မသန် ွမ််း 

သူမျာ်း၏ အခွင ်အရ ်းဥြရေအာ်း ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင််း ှင််းနှင ် အည  အတညပ်ြြို ပြဌာန််း 

န ုငပ်ခင််း၊ မသန် ွမ််းသူမျာ်း၏ အခွင် အရ ်းနည််းဥြရေက ု အတည်ပြြိုန ုင်ပခင််း၊ မသန် ွမ််းသူ 

မျာ်း၏ အခွင် အရ ်းမျာ်းဆ ုင် ာ အမျ  ြို်းသာ်းရကာမ်တ က ုဖွွဲွဲ့ ည််းန ုင်ပခင််း၊ UNCRPD ၏ 

Concluding Observations တ ုုံ့က ု အမျ  ြို်းသာ်းရကာ်မတ မှဦ်းရဆာင်၍ အရကာင်အထည် 

ရဖာရ်ဆာင ်ွက်လျက် ှ ပခင််း  သည  ် အခွင ်အလမ််းမျာ်းပဖင ်  လေ်ရကာင််းမျာ်း   ှ ရအာင် 

ရဆာင ်ွက်လျက် ှ ြါသည်။ 

၈၉။ မူ်းယ ်ရဆ်းပဖတ်ပြ ်းသူမျာ်း ပြန်လည်ထူရထာင်ရ ်းလုြ်ငန််းမျာ်းရ ကာင ် မူ်းယ ် 

ရဆ်း ွွဲပခင််းမှ ရငွရ က်းကုန်ကျမှု နည််းြါ်း ွာပဖင်  လွတ်ရပမာက်န ုငပ်ခင််း၊ ရဆ်းပြတ်သွာ်းပြ ်း 

လူသ ်၊   တ်သ ်၊ ဘဝသ ်ပဖင်   ြ် ွာအကျ  ြို်းပြြိုလြု်ငန််းမျာ်း ရဆာင ်ွက်န ုငပ်ခင််း၊ မူ်းယ ် 
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ရဆ်းဝါ်းသ ု်း ွွဲသူ အရ အတွက် ရလျာ ြါ်းသွာ်းပခင််း၊ ပြန်လည်ထူရထာင်ရ ်းလုြ်ငန််း 

ရဆာင ်ွက်မှုမျာ်းအာ်း ပြည်သူလူထုမှ ကျယ်ပြန်ုံ့ ွာ သ  ှ နော်းလည်လာပြ ်း ြူ်းရြါင််း 

ရဆာင ်ွက်ပခင််း၊  ြ် ွာရေသအတွင််းမှာြင် ပြန်လည်ထူရထာင်ရ ်းလုြ်ငန််းမျာ်း ရဆာင ်ွက် 

ရြ်းန ုငပ်ခင််းပဖင်  ခ  ်း   တ်ကုန်ကျမှုမ ှ ပခင််းနှင ် အလုြ်အက ုင်မြျက်ပခင််း  သည  ် အကျ  ြို်း 

ရကျ်းဇူ်းမျာ်းက ု ပြည်သူလူထုအတွက် ရဆာင ်ွက်ရြ်းန ုင်ခွဲ ြါသည်။ 

၉၀။ လူကနု်ကူ်းခ  သူမျာ်းအာ်း ပြန်လည်လက်ခ ၍ မ သာ်း ုအတွင််း ပြန်လည်ဝင်ဆ   

ရြါင််း ည််းရြ်းန ုင်ခွဲ ပြ ်း ၎င််းတ ုုံ့၏ ပြန်လည်ထူရထာင်ရ ်းလုြ်ငန််းမျာ်းအာ်း ရဆာင် ွက် 

ရြ်းပခင််းပဖင ် ထြမ် လူကုန်ကူ်းခ ပခင််းမှ ကာကွယ်တာ်းဆ ်းရြ်းန ုင်သည ်အပြင် န ုငင် ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်း 

တ ု်းတက်ရ ်းအတွက် အဓ ကကျသည ် လူ ွမ််းအာ်းအ င််းအပမ ် ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းတ ု်းတက်မှုက  ု တဖက် 

တလမ််းမှ အရထာက်အကူပြြိုသည ် အကျ ြို်းရကျ်းဇူ်းမျာ်းက ု  ှ ခွဲ ြါသည်။ ထ ုုံ့အပြင ် လူကုန် 

ကူ်းခ  သူမျာ်းအာ်း ပြန်လည်လက်ခ ရ ်း၊ ပြန်လည်ဝငဆ်  ရြါင််း ည််းရ ်းနှင ် ပြန်လည် 

ထူရထာငရ် ်းလုြ်ငန််းမျာ်း ရဆာင ်ွက် ာတွင် ြ ုမ ုထ ရ ာက်ရ  န်နှင ် လူကနု်ကူ်းခ  သူ 

မျာ်း၏ အခွင ်အရ ်းမျာ်းက ု န ုငင် တကာ  ညွှန််းမျာ်း နှင ်အည  အပြည ်အဝ၊ အချ  န်နှင ် 

တ ရ်ပြ်းည    ှ ခ  ာ်းန ုင်ရ  န်အတွက် လူကုန်ကူ်းခ  သူမျာ်းအာ်း ပြန်လည်လက်ခ ရ ်း၊ 

ပြန်လည်ဝငဆ်  ရြါင််း ည််းရ ်းနှင ် ပြန်လည်ထရူထာငရ် ်းဆ ုင် ာ အမျ  ြို်းသာ်းအဆင ်   လုြင်န််း 

အ  အ ဉ်အာ်း အတည်ပြြို ပဖနုံ့်ချ  န ုငခ်ွဲ ြါသည်။   

နိငု င်  တကာ နငှ  ်ဆက်စြ ်သည်  ထ ူ်းပခာ ်း ရသာလ ုြင် န််းမ ျာ ်း  

(က) အ ဓိ က ဝ န် ကက ်း ဌာ န  (Focal Ministry) အ ပဖ စ် တ ာ ဝ န် ယူ ရဆာ င်  ွ က်  သ ည ် ကု လ  

သ မ ဂဂ ကွ န် ဗ င််း  ှ င််း မျာ်း 

၉၁။ လူမှုဝန်ထမ််း၊ ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင ် ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာနသည်  

ရအာက်ရဖာ်ပြြါ ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင််း ှင််းမျာ်းအတွက် အ   င်ခ  ာတင်သွင််းပခင််း လုြ်ငန််း 

မျာ်းက  ုအဓ ကဝန်ကက ်းဌာန(Focal Ministry) အပဖ ် တာဝန်ယူရဆာင် ွက်ရနြါသည်။ 
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 ဉ် ကွန်ဗင််း ှင််းအမည် အတည်ပြြို က် ွွဲ 

၁။ United Nations Convention on the Rights of the Child 

ကရလ်းသူငယ်အခွင ်အရ ်းမျာ်းဆ ုင် ာကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင််း ှင််း 

၁၅.၇.၁၉၉၁ 

၂။ United Nations Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination against Women 

အမျ  ြို်းသမ ်းမျာ်းအရြေါ်နည််းမျ  ြို်း  ုပဖင ်ခွွဲပခာ်းမှုြရြျာကရ် ်းဆ ုင် ာ 

ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင််း ှင််း 

၂၂.၇.၁၉၉၇ 

၃။ United Nations Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities 

မသန် ွမ််းသူမျာ်းအခွင ်အရ ်းမျာ်းဆ ုင် ာကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင််း ှင််း 

၇.၁၂.၂၀၁၁ 

 

(ခ) UNCEDAW အစ  ငခ် စ ာ တ ငသွ် င််းမှု အရပခ အ ရနမျ ာ်း 

၉၂။ ပြည်ရထာင ်ုသမမတပမန်မာန ုငင် သည် အမျ  ြို်းသမ ်းမျာ်းအရြေါ် နည််းမျ  ြို်း  ုပဖင ်ခွွဲပခာ်းမှု 

ြရြျာကရ် ်းဆ ုင် ာကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင််း ှင််းက ု ၁၉၉၇ခုနှ ်၊ ဇူလ ုငလ် (၂၂)  က်ရနုံ့တွင် 

ြါဝင် လက်မှတ်ရ ်းထ ု်းခွဲ ြါသည်။ ကွန်ဗင််း ှင််းအြ ုေ် (၁၈)နှင ်အည  ပမန်မာန ုင်င ၏ ကနဦ်း 

အ   င်ခ  ာက  ု ၁၉၉၉ ခုနှ ်တွင်လည််းရကာင််း၊ ေုတ ယနှင  ် တတ ယအကက မ် အ   င်ခ  ာက ု 

၂၀၀၇ ခုနှ ်တွင်လည််းရကာင််း၊  တုတထနှင ် ြဉ္စမအကက မ် အ   ငခ်  ာက ု ၂၀၁၄ခုနှ ်တွင် 

လည််းရကာင််း တင်သွင််းခွဲ ြါသည်။ 

၉၃။ အမျ  ြို်းသမ ်းမျာ်းအာ်း နည််းမျ  ြို်း  ုပဖင ် ခွွဲပခာ်းမှုြရြျာကရ် ်းဆ ုင ်ာ ကုလသမဂ္ဂ 

ကွန်ဗင််း ှင််း  တုတထနှင ် ြဉ္စမအကက မ ် ြူ်းတွွဲအ   င်ခ  ာက ု ၂၀၁၆ ခုနှ ်၊ ဇူလ ငုလ် (၇) 

 က်ရနုံ့တွင် ဆွ ်ဇာလန် န ုငင် ၊ ဂ္ျ  န ဗာပမ ြိုွဲ့သ ုုံ့ သွာ်းရ ာကရ်ပဖ ကာ်းခွဲ ြါသည်။ 

၉၄။  ခ ုင်ပြည်နယ်ရပမာကြ် ုင််း ှ  မူဆလင်အမျ  ြို်းသမ ်းမျာ်း၏အရပခအရနနှင ် ြ်လျဉ််း၍ 

(၆၈) ကက မ်ရပမာက် အမျ  ြို်းသမ ်းမျာ်းအရြေါ် နည််းမျ  ြို်း  ုပဖင ် ခွွဲပခာ်းမှုြရြျာက်ရ ်း (CEDAW) 

ရကာ်မတ  အ ည််းအရဝ်းက ရမ်းပမန််းလာသည ် ရမ်းခွန််း(၁၂)ခုအရြေါ် ပြန်လည်ရပဖ ကာ်း 
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ထာ်းသည ်သ ်းပခာ်း အ   ငခ်  ာက ု CEDAW ရကာ်မတ သ ုုံ့ န ုငင် ပခာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာနမှတ ်ဆင်  

တငသွ်င််းခွဲ ြါသည်။ 

၉၅။ (၂၂.၂.၂၀၁၉) က်ရနုံ့တွင်ဆွ ်ဇာလန်န ုငင် ၊ ဂ္ျ  န ဗာပမ ြိုွဲ့တွင်ပြြိုလုြ်သည်  အမျ  ြို်းသမ ်း 

မျာ်း အရြေါ်နည််းမျ  ြို်း  ုပဖင်  ခွွဲပခာ်းမှုြရြျာကရ် ်းရကာမ်တ  (Committee on the Elimination 

of Discrimination Against Women - CEDAW) ၏ (၇၂) ကက မ်ရပမာက် လုြ်ငန််းအဖွွဲွဲ့ 

အ ည််းအရဝ်းကာလအတွင််း ပမန်မာန ုင်င မှတငသွ်င််းသည်   ခ ုင်ပြည်နယ်က  စအရ ်းရြေါ် 

ရမ်းပမန််းသည်  ရမ်းခွန််းမျာ်းနှင် ြတ်သက်ပြ ်း သ ်းပခာ်းအ   ငခ်  ာနှင် ြတ်သက်၍ ပမန်မာန ုင်င  

နှင်  ရကာ်မတ အ ကာ်း ကျင််းြပြြိုလြု်ခွဲ ရသာ ရဆွ်းရနွ်းြွွဲသ ုုံ့ လူမှုဝန်ထမ််း၊ ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင်  

ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာန၊ ပြည်ရထာင ်ုဝန်ကက ်း ဦ်းရဆာငရ်သာ ပမန်မာ 

က ုယ် ာ်းလှယ်အဖွွဲွဲ့ သွာ်းရ ာကရ်ဆွ်းရနွ်းရပဖ ကာ်းခွဲ ြါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

(ဂ) ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) 

၉၆။  ASEAN Ministerial Meeting on Women(AMMW)က ု အာဆ ယ အဖွွဲွဲ့ဝငန် ုင်င မျာ်း ှ  

အမျ  ြို်းသမ ်းနှင်  မ န််းကရလ်းငယ်မျာ်း ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းတ ု်းတက်ရ ရ ်းအတွက် တာဝန်ယူရဆာင ်ွက် 

လျက် ှ ရသာ ပြည်ရထာင် ုဝန်ကက ်းမျာ်းနှင် ဖွွဲွဲ့ ည််းထာ်းြါသည်။ ASEAN Committee on 

Women  (ACW) ၏ ြ  ြ ု်းကူည မှုပဖင ် အမျ  ြို်းသမ ်းမျာ်းဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းတ ု်းတက်ရ ်းဆ ုင် ာ အာဆ ယ  

ရေသတွင််းြူ်းရြါင််းရဆာင ်ွက်မှုမျာ်းအတွက် မဟာဗျ ဟာမူဝါေလမ််း ဉ်မျာ်းက ု ချမှတ်လျက် 

 ှ ြါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှ ်၊ ရအာက်တ ုဘာလ ၂၅  က်ရနုံ့တွင် ဗ ယက်နမ်န ုငင် ၊ ဟနွ ြိုင််းပမ ြိုွဲ့၌ 

ကျင််းြပြြိုလြု်ခွဲ သည ် တတ ယ အကက မရ်ပမာက် ASEAN Ministerial Meeting on Women 

(AMMW) က  ု လူမှုဝန်ထမ််း၊ ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင ် ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာန၊ 

ပြည်ရထာင် ုဝန်ကက ်းမှ တက်ရ ာက်ခွဲ ြါသည်။ အဆ ြုါအ ည််းအရဝ်းတွင ်3rd AMMW Joint 

(၂၂-၂-၂၀ ၁၉) က ်ရန ေ့ တွင် ဂျန  ဗ ာပမိြုွဲ့ ှိ UNCEDAW ရက ာ်မ တ သုိေ့  ခခ ွင််းခ ျက ်အစ   င်ခ စ ာန ှ င ်စ ြ်လျ ဉ််း ၍သွ ာ်းရ  ာက်  ှ င််းလင််း 

မှုမ ှတ်တမ််း ဓ ာ တ်ြ ုမျ ာ်း 
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Statement က ု အတည်ပြြိုခွဲ ပြ ်း ကျာ်း၊မတန််းတူည မျှရ ်း၊ ကျာ်း၊မရ ်း ာအာ်း ကဏ္ဍ  ုတွင် 

ထည် သွင််း  ဉ််း ာ်းန ုင်ရ ်းတ ုုံ့က ု တွန််းအာ်းရြ်းရဆာင ်ွက်သွာ်း န်နှင်  အမျ   ်းသမ ်းမျာ်းနှင်  

မ န််းကရလ်းငယ်မျာ်းအတွက် အသက်ရမွ်းဝမ််းရကျာင််းလုြ်ငန််းမျာ်းက ု ထ ရ ာက်မှု ှ ရ မည်  

မူဝါေမျာ်း၊   မ က န််းမျာ်းက ု အရကာင်အထည်ရဖာ် ရဆာင ်ွက်သွာ်း န်အတွက် ရဆွ်းရနွ်း 

ညြှ န ှုင််းခွဲ ြါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ဃ) (၇၀)ကကိ မ်ရပမ ာက် ကုလ သမဂဂဒု ကခသ ည်မျ ာ်းဆိငု်  ာ မဟ ာမင််းက က ်းရ ု်း ၏ အမှုရဆ ာင် 

ရကာ်မတ  အစည််း အရ ဝ်း သုိေ့ ပမန်မာ ကိုယ်စ ာ်းလှ ယ် အဖဲွွဲ့တ က်ရ  ာ က်ပခ င််း 

၉၇။ (၇၀)ကက မ်ရပမာက် ကုလသမဂ္ဂေုကခသည်မျာ်းဆ ုင ်ာ မဟာမင််းကက ်းရ ်ုး၏ အမှုရဆာင် 

ရကာ်မတ  အ ည််းအရဝ်းက ု ဆွ ်ဇာလန်န ုင်င ၊ ဂ္ျ  န ဗာပမ ြိုွဲ့ ှ  ကုလသမဂ္ဂအရဆာကအ်ဦ 

Assembly Hall ၌ ၂၀၁၉ခုနှ ်၊ ရအာက်တ ုဘာလ(၇) က်ရနုံ့မှ (၁၀) က်ရနုံ့အထ  ကျင််းြခွဲ  ာ 

လူမှုဝန်ထမ််း၊ ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင  ် ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာန ပြည်ရထာင် ုဝန်ကက ်း 

ရေါက်တာဝင််းပမတ်ရအ်း ဦ်းရဆာင်ရသာ ပမန်မာက ုယ် ာ်းလှယ်အဖွွဲွဲ့ ြါဝင်တက်ရ ာက် 

ခွဲ ြါသည်။  

၂ ၅-၁၀-၂၀ ၁၈   က်ရ နေ့တွင် ဗ ယက်နမန်ို င်င ၊  ဟနွိ ြုင််း ပ မိ ြုွဲ့၌ ကျ င််းြပြြုလုြ်ခဲ သည ် 

 3rd ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) အ စည််းအ ရ ဝ်းသိုေ့ 

 ပြည်ရ ထာ င်စုဝန်ကက ်း တ က်ရ  ာ က်စဉ် 
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၉၈။ အ ည််းအရဝ်းဖွင် ြွွဲတွင် ကုလသမဂ္ဂ၊ ေတု ယအရထရွထွအတွင််းရ ်းမှ ်းချြိုြ်နှင ် 

ကုလသမဂ္ဂ၊ ေုကခသည်မျာ်းဆ ုင ်ာမဟာမင််းကက ်းတ ုုံ့က အဖွင ်အမှာ ကာ်း ရပြာ ကာ်းခွဲ  က 

ြါသည်။ (၅) က် ကာကျင််းြခွဲ သည ် အ ည််းအရဝ်းတွင် န ုငင် မွဲ ပခင််းဆ ုင ်ာ(Statelessness) 

အဆင် ပမင်  ရဆွ်းရနွ်းြွွဲအ  အ ဉ်နှင်  အရထွရထွရဆွ်းရနွ်းြွွဲမျာ်း ြါဝင်ြါသည်။ အရထရွထွ 

ရဆွ်းရနွ်းြွွဲတွင် ပြည်ရထာင ်ုဝန်ကက ်းက ပမန်မာန ုင်င ၏ တငပ်ြချက်က ု ဖတ် ကာ်းတငသွ်င််း 

ခွဲ ြါသည်။ 

၉၉။  ပမန်မာန ုင်င ၏တငပ်ြချက်တွင် ပမန်မာန ုင်င သည် ၁၉၅၄ ခုနှ ်တွင် န ုငင် မွဲ မျာ်း၏ 

အဆင ်အတန််းဆ ုင် ာ ကွန်ဗင််း ှင််းနှင ် ၁၉၆၁ ခုနှ ်တွင် န ုငင် မွဲ မျာ်းဆ ုင် ာ ကွန်ဗင််း ှင််း 

အဖွွဲွဲ့ဝင်န ုငင် မဟုတ်ရသာလ်ည််း ပမန်မာန ုင်င အရနပဖင ် အပြည်ပြည်ဆ ုင ်ာ လူသာ်းချင််း 

 ာနောမှု ည််းမျဉ််းမျာ်းက ု အရပခခ ၍ လူူ့အခွင ်အရ ်းအပြည ်အဝ  ှ ရ ်း ရဆာင ်ွက် န် ကတ  

ကဝတ်ပြြိုထာ်းမှု၊ ပမန်မာန ုင်င အရနပဖင ် UNHCR က န ုငင် မွဲ မျာ်း ရလျှာ ချရ ်းအတွက် 

ရဆာင ်ွက်လျက် ှ ရသာ (I Belong Campaign)ရထာက်ခ မှုက ု ရဖာ်ပြပြ ်း ပမန်မာန ုင်င  

အရနပဖင  ် ၁၉၈၂ခုနှ ် ပမန်မာန ုငင် သာ်းဥြရေနှင ်အည  အရထာက်အထာ်းမွဲ သူမျာ်းက ု NVC 

ကတ်မျာ်း ထုတ်ရြ်းလျက် ှ ပြ ်း ယင််းကတ်မျာ်းမှာ တ ်န ုင်င လ ်ုးတွင် ကျင ်သ ု်းရနရသာ 

လုြ်ငန််း ဉ်တ ်ခုပဖ ်ြါရ ကာင််း၊ NVCသည် န ုငင် သာ်း ရလျှာက်ထာ်းမှုအတွက် လမ််းရ ကာင််း 

ပဖ ်ြါရ ကာင််း၊ ပမန်မာန ုငင် ၏ ကရလ်းသူငယ်အခွင ်အရ ်းဆ ုင ်ာဥြရေသည် လူမျ  ြို်း၊ 

ဘာသာ၊ ကျာ်း/မ မရ ွ်း ရမွ်းဖွာ်းသည ် ကရလ်းအာ်းလ ်ုးအတွက် ရမွ်း ာ င််း  ှ ရ ်းက ု 

အာမခ ချက်ရြ်းထာ်းြါရ ကာင််း၊ ၂၀၁၆ ခုနှ ်နှင  ် ၂၀၁၇ ခုနှ ်တ ုုံ့တွင် ပဖ ်ြွာ်းခွဲ ရသာ ARSA 

တ ုက်ခ ုက်မှုရ ကာင ် ရန ြ် ွနု်ံ့ခွာသူမျာ်းက ု ပြန်လည်လက်ခ  န် ပမန်မာန ုင်င အရနပဖင ် အသင ် 

 ှ ြါရ ကာင််း၊  ခ ုင်ပြည်နယ်မှ ရကာ ဘဇာ်း ်သ ုုံ့ ရန ြ် ွနု်ံ့ခွာသူမျာ်းသည် ပမန်မာန ုငင် သာ်း 

ဥြရေအ  န ုင်င သာ်းအဆင အ်တန််း အမျ  ြို်းမျ  ြို်းပဖ ်ြါရ ကာင််း၊ ၎င််းတ ုုံ့က ု န ုငင် မွဲ ဟ ုသတ်မှတ် 

၍ မ ြါရ ကာင််း၊ ၎င််းတ ုုံ့ထွဲတွင ် မည်သည ်အရထာက်အထာ်းမှ မ ှ ြါက NVC ကတ်ဦ်း ွာ 

က ုင်ရဆာငထ်ာ်း မည် ပဖ ်ြါရ ကာင််း၊ NVC က ုင်ရဆာင်ပြ ်း န ုင်င သာ်း     ်ရ ်းရလျှာက်ထာ်း 

န ုငရ် ကာင််း၊ လွတ်လြ် ွာ သွာ်းလာခွင ်တွင် လူမှုရ ်းအ  အဟနုံ့်အတာ်းမျာ်း ှ သည်က ု 

ကျွန်ုြ်တ ုုံ့ လျ ်လျ မရှုြါရ ကာင််း၊ သ ုုံ့ပဖ ်၍ အသ ုက်အဝန််းမျာ်းအ ကာ်း ယ ု ကည်မှု 

တည်ရဆာက်ပခင််းနှင ် လူမှုသဟဇာတပဖ ်ရ ်း ကက ြို်းြမ််းရနြါရ ကာင််း၊ ပမန်မာန ုငင် အရနပဖင ် 
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ရန ြ် ွနု်ံ့ခွာသူမျာ်း ပြန်လည်လက်ခ ရ ်းသည် ဦ်း ာ်းရြ်းလုြ်ငန််းပဖ ်ပြ ်း ပြန်လည်ဝင်ရ ာက် 

လာသူမျာ်းအတွက် လ ခုခ ြို  တ်ချသည ် အရပခအရနမျာ်း ဖန်တ ်းရြ်းန ုငရ် ်း ရဆာင ်ွက်လျက် 

 ှ ြါရ ကာင််း၊  ခ ုင်ပြည်နယ်ဆ ငု ်ာ အကက ပြြိုချက်မျာ်းက ု အရကာငအ်ထည် ရဖာ်လျက် ှ  

သကွဲ သ ုုံ့ လူသာ်းချင််း  ာနောမှုအကူအည ရြ်းရ ်း၊ ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းနှင ် ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းရ ်း 

ပြည်ရထာင ်ု  မ က န််း (UEHRD)အ လည််း ပြန်လည်လက်ခ ရ ်းနှင  ် ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်း 

လုြ်ငန််းမျာ်းက ု အရကာင်အထည်ရဖာလ်ျက်  ှ ြါရ ကာင််း၊ အာဆ ယ  အရနပဖင ်လည််း 

ပမန်မာန ုင်င ၏ ပြန်လည်လက်ခ ရ ်း လုြ်ငန််း ဉ်မျာ်းတွင် ြူ်းရြါင််းြါဝငလ်ျက် ှ ြါရ ကာင််း၊ 

ကုလသမဂ္ဂ ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းမှုအ  အ ဉ် (UNDP) နှင ်  ကုလသမဂ္ဂေုကခသည်မျာ်းဆ ုင ်ာ မဟာမင််းကက ်းရ ်ုး 

(UNHCR) တ ုုံ့သည် ပမန်မာန ုင်င နှင  ်ရ ်းထ ု်းထာ်းရသာ နော်းလည်မှု ာချွန်လွှာအ  ထ ရ ာက်မှု 

ပမန်ဆန်သည ်   မ က န််း(၃၄)ခ ု ရဆာင် ွက်လျက် ှ ြါရ ကာင််းနှင ် ယာယ ခ ုလ ှု ာ ခန််းမျာ်း 

ြ တ်သ မ််းရ ်းဆ ုင ်ာ အမျ  ြို်းသာ်းအဆင ် မဟာဗျ ဟာက ု အတည်ပြြိုပြ ်းပဖ ်၍ ရေသအလ ုက် 

  မ ချက်မျာ်း ချမှတ်၍ အရကာငအ်ထည်ရဖာ် ရဆာင် ွက်သွာ်းမည်ပဖ ်ရ ကာင််း၊ ပမန်မာန ုင်င  

သည် ေ မ ုကရ    အကူ်းအရပြာင််းကာလတွင်   န်ရခေါ်မှုမျာ်း ွာ  င်ဆ ုင်ရန ြါရ ကာင််း၊ 

 ခ ုင်ပြည်နယ်၏ ပြဿနောသည် က ုလ နု ရခတ်မှ ၍ အပမ ်တွယ်လာပြ ်း ထ လွယ် ှလွယ် 

သပဖင  ် ဘက်ရြါင််း  ုမှ ချဉ််းကြ်ရှုပမင် မည်ပဖ ်သကွဲ သ ုုံ့ လူမှုအသ ုက်အဝန််းအာ်းလ ်ုး၏ 

အသ က ု နော်းရထာင ်မည် ပဖ ်ြါရ ကာင််း၊ ပမန်မာန ုငင် အရနပဖင ် ရ  ှည်တည်ပင မ်ရအ်းချမ််း၍ 

 ဉ်ဆက်မပြတ် ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းတ ု်းတက်မှု   ှ ရ ရ ်းအတွက် ဘက်ရြါင််း  ုမှ ချဉ််းကြ်ရဆာင ်ွက် 

ရနြါရ ကာင််း၊ ပြန်လည်လက်ခ ရ ်းလုြ်ငန််း ဉ် ရအာငပ်မငရ် ရ ်းအတွက် ပမန်မာန ုင်င  

အရနပဖင  ် အမှန်တကယ် ဆနဒ ှ ပြ ်း နှ ်န ုင်င သရဘာတူည ချက်မျာ်းနှင အ်ည  ကက ြို်းြမ််း 

ရဆာင ်ွက်သွာ်းမည် ပဖ ်ရ ကာင််း၊ ရန ြ် ွနု်ံ့ခွာသူမျာ်း လ ခုခ ြို  တ်ချ ပြ ်း ဂ္ုဏ်သ ကခာ ှ  ွာ 

ဘဝ ြ်တညန် ုငရ် ်းအတွက် န ုငင် တကာအသ ုင််းအဝ ုင််း၏ လက်ရတွွဲ့ကျရသာ ကူည မှုနှင ် 

အပြြိုသရဘာ ရဆာင်ရသာ ြူ်းရြါင််းရဆာင် ွက်မှုမျာ်းက ု ရမျှာ်လင ်ြါရ ကာင််း ရပြာ ကာ်းခွဲ  

ြါသည်။ 
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ပြည်ရ ထာ င်စုဝ န်ကက ်း (၇၀)ကကိမရ် ပမာက် ကုလသမဂဂဒု ကခသည် မျာ ်းဆ ိုင် ာ 

မဟာမင််းက က ်းရ ု်း၏ အမှုရ ဆ ာင် ရ ကာ ်မတ  အ စည််းအ ရ ဝ်း တက်ရ  ာ က် စဉ ် 

 

(င) ရနောရ်ဝနို ငင် ၊ ရအ ာစ်လိုပ မိြုွဲ့တွင်ကျင််းြခဲ သ ည်  စ တ ုထထအကကိ မ်ရပမ ာက် က မ္ာ မိငု် ်း  

 ှင််း လင််းရ  ်းဆို င ် ာ ပြန် လည် သ ု်း သြ်မှု ည လာခ ကိုတက်ရ ာကခ်ဲ ပခ င််း 

၁၀၀။ ပြည်ရထာင် ုဝန်ကက ်းသည် (၂၅.၁၁.၂၀၁၉) က်ရနုံ့မှ (၂၆.၁၁.၂၀၁၉) က်ရနုံ့အထ  

ရနောရ်ဝန ုင်င ၊ ရအာ ်လ ုပမ ြိုွဲ့တွင်ကျင််းြခွဲ သည်   တုထထအကက မ်ရပမာက် ကမ္ာ မ ငု််း ှင််းလင််းရ ်း 

ဆ ုင် ာ ပြန်လည်သ ု်းသြ်မှုည လာခ က ု တက်ရ ာက်ခွဲ ြါသည်။  တုထထအကက မ်ရပမာက် ကမ္ာ  

မ ုင််း ှင််းလင််းရ ်းဆ ုင ်ာ ပြန်လည်သ ု်းသြ်မှု ည လာခ က ု ပမန်မာန ုင်င က ရလ လာသ ု်းသြ်သူ 

အရနပဖင်  တက်ရ ာက်ခွဲ ပခင််းပဖ ်ပြ ်း ပြည်ရထာင ်ုဝန်ကက ်းအဆင်  ြထမဆ ု်းအကက မ် 

တက်ရ ာက်ခွဲ ပခင််းပဖ ်ြါသည်။ အဆ ုြါ ဖွင ်ြွွဲအခမ််းအနော်းသ ုုံ့ မ ုင််း ှင််းလင််းရ ်းဆ ုင် ာ 

သရဘာတူ ာချြိုြ်၏ လက် ှ ဥကကဌ၊ ရနောရ်ဝ န ုငင် မ ှCrown Prince Mr. Haakon Magnus ၊ 

ရအာ် လ ပုမ ြိုွဲ့ရတာဝ်န် Mrs. Marianne Borgen၊ န ုငင် ပခာ်းရ ်းဝန်ကက ်း Ms. Ine Erisken 

Soreide၊ အပြည်ပြည်ဆ ုင ်ာ ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းတ ု်းတက်ရ ်းဝန်ကက ်း Mr. Dag-Inge Ulstein တ ုုံ့နှင အ်တူ 

ဘယ်လ်ဂ္ျ  ယ န ုငင် ၏ Princess Astrid of Belgium ၊ ရဂ္ျာေ်န်န ုငင် မှ Prince Mired Bin 

Raad Bin Zeid Al - Hussein၊ UNHCR မဟာမင််းကက ်း၊ ICRC၊ UNICEF အ  ှ သည ် 

အဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်းမှ ရခါင််းရဆာင်မျာ်းနှင ် န ုငင် ရြါင််း (၁၆၀)ရကျာမ်ှ က ုယ် ာ်း လှယ်မျာ်း 

တက်ရ ာက်ခွဲ  ကြါသည်။ ည လာခ ၏ မ ုင််း ှင််းလင််းရ ်းဆ ုင် ာ သရဘာတူ ာချြိုြ်က ု 
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ရ ာင်  ကည် ရလ လာဆွဲန ုငင် မျာ်းမှ မ န်ုံ့ခွန််းရပြာ ကာ်းသည်  အ  အ ဉ်တွင် ပြည်ရထာင် ု 

ဝန်ကက ်းက ပမန်မာန ုငင် ၏ မ ုင််းအနတ ာယ်နှင် ြတ်သက်၍ ရဆာင ်ွက်ရနမှုမျာ်းနှင် ြတ်သက်၍ 

မ န်ုံ့ခွန််းရပြာ ကာ်းခွဲ ြါသည်။ ပြည်ရထာင် ုဝန်ကက ်း၏ မ န်ုံ့ခွန််းက ု မ ုင််း ှင််းလင််းရ ်းဆ ုင် ာ 

သရဘာတူ ာချြိုြ်၏ လက် ှ ဥကကဌ၊ ရနောရ်ဝန ုငင် အြါအဝင် တက်ရ ာကလ်ာ ကရသာ 

န ုငင် မျာ်းမ ှ အသ အမှတ်ပြြိုမှုမျာ်း   ှ ခွဲ သည် အပြင် ည လာခ ကျင််းြ ဉ် ကာလအတွင််း 

မ ုင််းကင််း င်ရ ်း ာချြိုြ်က ု ပမန်မာန ုင်င ကွဲ သ ုုံ့ အပခာ်းရ ာင ် ကည ်ရလ လာဆွဲန ုင်င ပဖ ်ရသာ 

လက်ဘနွန်န ုင်င မှ က ုယ် ာ်းလှယ်အဖွွဲွဲ့နှင ် သ ်းပခာ်း ရတွွဲ့ဆ ုခွဲ  ကြါသည်။ ထ ုုံ့အပြင် 

ပြည်ရထာင် ုဝန်ကက ်းသည် ရနောရ်ဝန ုငင် ၊ န ုငင် ပခာ်းရ ်းဝန်ကက ်းပဖ ်သူ Ms. Ine Eriksen 

Soreide နှင်  သ ်းပခာ်းရတွွဲ့ဆ ု၍ ပမန်မာန ုင်င ၏ ေ မ ုကရ    ပြြိုပြင်ရပြာင််းလွဲမှု၊  ခ ုင်ပြည်နယ် 

အရ ်းက  စ၊ မ ုင်အနတ ာယ်နှင် ြတ်သက်၍ ပမန်မာန ုင်င က ရဆာင ်ွက်ရနမှု၊ ပြည်တွင််းရန ြ် 

 ွန်ုံ့ခွာသူမျာ်း ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းနှင်   ခန််းမျာ်းြ တ်သ မ််းရ ်းအတွက် အမျ  ြို်းသာ်းအဆင်  

မဟာဗျ ဟာရ ်းဆွွဲရဆာင ်ွက်ရနမှုမျာ်းနှင်  ြတ်သက်၍ အပမငပ်ခင််းဖလှယ် ရဆွ်းရနွ်းခွဲ  က ာ 

မျာ်း ွာ အကျ  ြို်း ှ ရသာ ခ  ်း ဉ်တ ်ခု ပဖ ်ခွဲ ြါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပြည်ရ ထာ င်စုဝန်ကက ်း စတု ထထအ ကကိမရ် ပမာ က် က မ္ာ မိင်ု်း င်ှ်းလ င််းရ  ်း ဆ ိုင် ာ ပြန် လည်သ ု်းသြ်မှု 

ည လာ ခ တွင် မိနေ့်ခွန််း ရ ပြာ  ကာ ်းစ ဉ ်
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(စ) ရဘဂျင် ်းလုြ် ငန် ်းစ မ ချက် Beijing Declaration and Platform for Action (BPFA) 

၁၀၁။  ပမန်မာန ုင်င သည် (၁၉၉၅) ခုနှ ် ရဘဂ္ျင််းည လာခ သ ုုံ့ တက်ရ ာက်ပြ ်းရနောက် 

အမျ  ြို်းသမ ်းမျာ်း ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းတ ု်းတက်ရ ်း၊ နည််းမျ  ြို်း  ုပဖင် အ ကမ််းဖက်မှုမ ှ တာ်းဆ ်းကာကွယ်ရ ်း 

အတွက် န ုငင် ရတာ်အဆင ် လုြ်ငန််းယနတ ာ်း(၁)ခုပဖ ်ရသာ ပမန်မာန ုင်င လ ်ုးဆ ုင် ာ အမျ  ြို်းသမ ်း 

ရကာ်မတ  (ယခငပ်မန်မာန ုင်င လ ်ုးဆ ုင် ာ အမျ  ြို်းသမ ်းရ ်း ာရကာမ်တ ) က  ု ၁၉၉၆ ခုနှ ်၊ 

ဇူလ ငု်လ (၃)  က်ရနုံ့တွင် ဖွွဲွဲ့ ည််းတည်ရထာငခ်ွဲ ြါသည်။ 

၁၀၂။ ပမန်မာန ုင်င လ ်ုးဆ ုင ်ာ အမျ  ြို်းသမ ်းရကာ်မတ ၏ လမ််းညွှန်ချက်နှင် အည  အမျ  ြို်းသမ ်း 

မျာ်းအာ်း နည််းမျ  ြို်း  ုပဖင်  ခွွဲပခာ်းမှုြရြျာကရ် ်းဆ ုင် ာ ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင််း ှင််းြါ အချက်မျာ်း 

နှင်  အမျ  ြို်းသမ ်းမျာ်း ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းတ ု်းတက်ရ ်းဆ ုင် ာ အမျ  ြို်းသာ်းအဆင်  မဟာဗျ ဟာ  မ က န််း 

(NSPAW) (၂၀၁၃-၂၀၂၂) က  ုကျာ်း၊ မရ ်း ာဆ ုင် ာ လုြ်ငန််းရဆာင် ွက်ချက်မျာ်းအရနပဖင်  

အရကာငအ်ထည် ရဖာရ်ဆာင် ွက်လျက် ှ ြါသည်။ 

၁၀၃။ လူမှုဝန်ထမ််း၊ ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင်  ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာနသည် 

အမျ  ြို်းသမ ်းမျာ်း ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းတ ု်းတက်ရ ်းဆ ုင် ာ အမျ  ြို်းသာ်းအဆင်  မဟာဗျ ဟာ  မ က န််း (၂၀၁၃-

၂၀၂၂) ြါ လုြ်ငန််းဧ  ယာ (၁၂) ြ်၏ (၂၀၁၄-၂၀၁၉) ခုနှ ်အတွင််း (၅)နှ ်တာ အရကာင် 

အထည်ရဖာရ်ဆာင ်ွက်ရနမှုမျာ်းက ု  ု ည််း၍ န ုငင် အဆင်  အ   ငခ်  ာက ု UNESCAP သ ုုံ့ 

၂၀၁၉ခုနှ ်၊ ဇွန်လ(၁၆) က်ရနုံ့တွင် တင်သွင််းခွဲ ပြ ်း ၂၀၁၉ခုနှ ်၊ န ုဝငဘ်ာလ(၂၇) က်ရနုံ့တွင် 

ထ ုင််းန ုင်င ၊ ဘန်ရကာက်ပမ ြိုွဲ့၌ ကျာ်း၊မ တန််းတူည မျှရ ်းအတွက် ရဘဂ္ျင််းရ ကညာချက် 

(၂၅)နှ ်ပြည်  ပြန်လည်သ ု်းသြ်ပခင််းဆ ုင် ာ အာ ှ-ြ  ဖ တ် ဝန်ကက ်းမျာ်းအဆင်  ည လာခ သ ုုံ့ 

ပြည်ရထာင် ုဝန်ကက ်း တက်ရ ာက်၍ Country Statement ဖတ် ကာ်းပခင််း၊ ရမ်းခွန််းရပဖ ကာ်း 

ပခင််းတ ုုံ့ ရဆာင ်ွက်ခွဲ ြါသည်။ 
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ကျာ ်း၊ မတန််းတူည မျှ ရ  ်းအ တွက် ရ ဘဂျင််းရ  က ညာ ချ က်(၂ ၅)နှစ်ပြည်  

ပြန်လညသ် ု်းသြ်ပခ င််းဆ ိုင်  ာ  အ ာ  ှ-ြစိဖိတ ်ဝန်ကက ်း မျာ ်း အ ဆ င်  ည လာ ခ  ဖွင ်ြဲွ အ ခမ််းအ နော ်း 

ကျင််းြ ပြြုလုြ်စဉ် 

 

ကျာ ်း/ မတန််းတူည မျှ ရ  ်း အ တွက် ရ ဘဂျင််းရ  က ညာ ချက် (၂ ၅)နှစ်ပ ြည်       

ပြန်လညသ် ု်းသြ်ပခ င််းဆ ိုင်  ာ  အ ာ  ှ-ြစိဖိတ ်ဝန်ကက ်း မျာ ်းအ ဆ င်  ည လာ ခ တွင်    

ပြည်ရ ထာ င်စုဝန်ကက ်းက Country Statement ဖတ် ကာ ်းစ ဉ ်
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(ဆ) ရန ြ်စွန်ေ့ခ ွ ာသူ မျာ်း ပြန် လည် လက်ခ ရ  ်း အတွက် ပမန်မာနိုင် င အ ရနပဖင်  ရဆာ င ွ် က်  

ထာ်း  ိှမှုမျာ်း ကို  ှင််း လင််း အသိ ရြ်း သ ည်  ခ  ်းစဉ ်မျ ာ်း 

၁၀၄။ ရန ြ် ွန်ုံ့ခွာသူမျာ်းအာ်း ပြန်လည်လက်ခ ရ ်းနှင်  ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းအတွက် 

ပမန်မာန ုင်င အ  ု်း ၏ ပြငဆ်င်ရဆာင် ွက်ထာ်း ှ မှု အရပခအရနမျာ်းက ု ရကာ ခ်ဘဇာ်းတွင် 

လက် ှ ရ ာက် ှ ရနသည်  ရန ြ် ွန်ုံ့ခွာသူမျာ်းအာ်း  ှင််းလင််းရပြာ ကာ်း န် ပြည်ရထာင် ု 

ဝန်ကက ်း ရေါက်တာဝင််းပမတ်ရအ်း ရခါင််းရဆာင်သည်  ပမန်မာက ုယ် ာ်းလှယ်အဖွွဲွဲ့သည် 

ဘဂ္ကလာ်းရေ  ှ်န ုင်င ၊ ရကာ ခ်ဘဇာ်းရေသနှင်  ေါကာပမ ြိုွဲ့မျာ်းသ ုုံ့ (၁၀-၄-၂၀၁၈)  က်ရနုံ့မ ှ(၁၃-၄-

၂၀၁၈)  က်ရနုံ့အထ  သွာ်းရ ာက်ခွဲ  ကြါသည်။ ပမန်မာက ုယ် ာ်းလှယ်အဖွွဲွဲ့သည် ရန ြ် 

 ွန်ုံ့ခွာလာသူမျာ်းနှင်  ရတွွဲ့ဆ ု၍  ခ ုင်ပြည်နယ်ဆ ုင် ာအကက ရြ်းရကာမ် ှင်၏ အကက ပြြိုချက် 

မျာ်းအရြေါ်အရပခခ ၍ ရေသဖွ ွဲ့ပဖ ြို်း တ ု်းတက်ရ ်းလုြ်ငန််းမျာ်းရဆာင် ွက်ရနမှု၊ ပမန်မာန ုင်င  

ဘက်မ ှ ပြန်လည်လက်ခ ရ ်းအတွက် အသင် ပြငဆ်င်ပြ ်း  ်းမှု၊  ခ ုင်ပြည်နယ်အတွင််း 

ရေသဖွ ပဖ ြို်းရ ်းရဆာင် ွက်ရနမှု၊ န ုငင် သာ်း     ်ရ ်းအတွက် ရဆာင ်ွက်ရနမှု၊ လွတ်လြ ်ွာ 

သွာ်းလာလှုြ် ှာ်းန ုငမ်ှု အရပခအရန၊ အ မ် ာမျာ်း တည်ရဆာက်ရြ်းရနမှု အရပခအရန၊ 

အသက်ရမွ်းဝမ််းရကျာင််းလုြ်ငန််းမျာ်း တည်ရထာငရ်ြ်းရနမှု၊ ြညာရ ်း၊ ကျန််းမာရ ်း 

ရ ာင် ရ ှာက်မှုလွယ်လင် တကူ  ှ ရ  န်    ဉ်ထာ်းမှု၊ ေုကခသည် ခန််းမျာ်းအာ်း ြ တ်သ မ််း 

ရဆာင ်ွက်ရနမှုမျာ်းက ု  ှင််းလင််းရပြာ ကာ်းခွဲ  ကြါသည်။ ထ ုုံ့အပြင် ရန ြ် ွန်ုံ့ခွာလာသူမျာ်း 

အရနပဖင်  ပမန်မာန ုင်င သ ုုံ့ ပြန်လည်ဝင်ရ ာက်န ုငရ် ်းအတွက် လ ုအြ်ရသာ ကူည မှုမျာ်း 

ရဆာင ်ွက်ရြ်း န်၊ အခက်အခွဲမျာ်း ှ ြါက သက်ဆ ုင် ာန ုငင် ၏တာဝန် ှ သူမျာ်းနှင်  ရတွွဲ့ဆ ု 

ညြှ န ှုင််းရပဖ ှင််းရြ်း န် အချက်မျာ်းက ု  ှင််းလင််းရပြာ ကာ်းခွဲ ပြ ်း ပမန်မာန ုငင် သ ုုံ့ ပြန်လည် 

ဝငရ် ာက်လာြါက လက်ခ  န် အသင်  ှ ရ ကာင််းတ ုုံ့က ု ရပြာ ကာ်း၍ တက်ရ ာက်လာသူတ ုုံ့ 

ဘက်မ ှ သ လ ုရသာရမ်းခွန််းမျာ်းက ု ပြန်လည်ရပဖ ကာ်းရြ်းခွဲ  ကြါသည်။ ပမန်မာက ယ်ု ာ်း 

လှယ်အဖွွဲွဲ့သည် ေါကာပမ ြိုွဲ့ ှ  ပမန်မာသ ရ ု်း၌ တရုတ်၊ အ နဒ ယ၊ ထ ုင််း၊  ကကာြ ူ သ ရ ု်းမျာ်းမှ 

က ုယ် ာ်းလှယ်မျာ်းအာ်း ခ  ်း ဉ်အရတွွဲ့အကက ြိုမျာ်းနှင်  ပမန်မာန ုင်င ဘက်မှ    ဉ်ထာ်း ှ မှု 

မျာ်းက  ု  ှင််းလင််းရပြာ ကာ်းခွဲ ြါသည်။ ပြည်ရထာင ်ုဝန်ကက ်းနှင်  က ုယ် ာ်းလှယ်အဖွွဲွဲ့သည် 

ဘဂ္ကလာ်းရေ  ှ်ဘက်မှ န ုင်င ပခာ်းရ ်းဝန်ကက ်းနှင်  ပြည်ထွဲရ ်းဝန်ကက ်း တ ုုံ့အာ်း ရတွွဲ့ဆ ု၍ 

ရန ြ် ွန်ုံ့ခွာသူမျာ်း ပြန်လည်လက်ခ ရ ်း ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းတ ုုံ့နှင်  ြတ်သက်၍ 

ရဆွ်းရနွ်းရပြာ ကာ်းခွဲ ပြ ်း ရဆွ်းရနွ်းမှုအပြ ်းတွင် သတင််း ာ ှင််းလင််းြွွဲပြြိုလုြ်၍ သတင််းရထာက် 
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မျာ်း၏ ရမ်းခွန််းမျာ်းက ု ရပဖ ကာ်းရြ်းခွဲ ြါသည်။ အဆ ုြါခ  ်း ဉ်က ု ပြည်ရထာင ်ုဝန်ကက ်း 

ဦ်းရဆာင၍် သွာ်းရ ာက်ခွဲ ပခင််းအာ်းပဖင်  ပမန်မာန ုငင် အရနပဖင်  ပြန်လည်လက်ခ ရ ်း လုြ်ငန််း 

 ဉ်က  ု  အပမန် တငရ် ်း အရလ်းထာ်း လုြ်ရဆာငလ်ျက် ှ သည်  န ုငင် ရ ်းဆနဒက ု ပြသန ုငခ်ွဲ  

ြါသည်။  

၁၀၅။ အဆ ြုါ ခ  ်း ဉ်အပြ ်း ၂၀၁၈ ခုနှ ်၊ ရအာက်တ ုဘာလတွင် တ ်ကက မ်၊ ၂၀၁၉ ခုနှ ် 

ဇူလ ငု်လ တွင်တ ်ကက မ် ပမန်မာန ုင်င ဘက်မှ န ုင်င ပခာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာန အပမွဲတမ််းအတွင််းဝန် 

ဦ်းရဆာငရ်သာ ပမန်မာအဆင် ပမင် က ုယ် ာ်းလှယ်အဖွွဲွဲ့သည် ရကာ  ်ဘဇာ်းသ ုုံ့သွာ်းရ ာက်၍ 

ရနုံ့ ြ် ွန်ုံ့ခွာသူမျာ်းနှင်  ရတွွဲ့ဆ ုခွဲ ြါသည်။ ပမန်မာအဆင် ပမင်  က ုယ် ာ်းလှယ်အဖွွဲွဲ့၏ တတ ယ 

အကက မရ်ပမာက ် ရကာ  ်ဘဇာ်းခ  ်း ဉ်က ု န ုငင် ပခာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာန၊ အပြည်ပြည်ဆ ုင် ာအဖွွဲွဲ့ 

အ ည််းမျာ်းနှင်    ်းြွာ်းရ ်းဦ်း  ်းဌာန ညွှန် ကာ်းရ ်းမှ ်းချြိုြ်ဦ်းရဆာင်၍ အာဆ ယ  အတွင််း 

ရ ်းမှ ်းချြိုြ်ရ ု်းနှင်  AHA Centre မ ှ က ုယ် ာ်းလှယ်မျာ်းြါဝင်သည်  ASEAN ERAT အဖွွဲွဲ့ဝင် 

မျာ်းနှင် အတူ (၁၈-၁၂-၂၀၁၉)  က်ရနုံ့မှ (၁၉-၁၂-၂၀၁၉)  က်ရနုံ့ အထ  သွာ်းရ ာက်ခွဲ  က 

ြါသည်။ ပမန်မာအဆင် ပမင်  က ုယ် ာ်းလှယ်အဖွွဲွဲ့၏ ခ  ်း ဉ် (၃)ကက မ်လ ်ုးတွင် လူမှုဝန်ထမ််း၊ 

ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင်  ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာန၊ ရဘ်းအနတ ာယ်  မ ခန်ုံ့ခွွဲမှုဦ်း  ်းဌာန 

မ ှ ညွှန် ကာ်းရ ်းမှ ်းချြိုြ်က အဖွွဲွဲ့ဝင်အပဖ ် လ ုက်ြါရဆာင ်ွက်ခွဲ ြါသည်။ အဆ ြုါ ပမန်မာ 

အဆင် ပမင်  က ုယ် ာ်းလှယ်အဖွွဲွဲ့၏ ခ  ်း ဉ်မျာ်းတွင် ဘဂ္ကလာ်းရေ  ှ်န ုင်င ဘက်မှ တာဝန် ှ  

ြုဂ္ဂ ြိုလ်မျာ်း၊ ရန ြ် ွန်ုံ့ခွာသူမျာ်းနှင်  ၎င််းတ ုုံ့ရနထ ငု ်ာ  ခန််းမျာ်း ှ  တာဝန် ှ သူမျာ်း  သည် 

တ ုုံ့နှင်  ရတွွဲ့ဆ ု၍ ပြန်လည်လက်ခ ရ ်းနှင် ြတ်သက်၍ ပမန်မာန ုင်င ဘက်မှ ရဆာင် ွက် 

လျက် ှ သည်  က  စ ြ်မျာ်းအာ်း  ှင််းလင််းအသ ရြ်း ရပြာ ကာ်းပခင််း၊ ရန ြ် ွန်ုံ့ခွာသူမျာ်း 

ပြန်လည်လကခ် ရ ်းလုြ်ငန််း ဉ်တွင် ASEAN န ုငင် မျာ်းမ ှ ကူည ြ ြ ု်းမည်  အ  အ ဉ်မျာ်းက ု 

 ှင််းလင််းရပြာ ကာ်းပခင််း၊ ပြန်လည်လက်ခ ရ ်း လုြ်ငန််း ဉ်တွင် ရတွွဲ့ကက ြို သည်    န်ရခေါ်မှု 

မျာ်းနှင်  ြတ်သက်၍ အလွတ်သရဘာ အပမင်ပခင််းဖလှယ်ရဆွ်းရနွ်းပခင််း  သည်တ ုုံ့က ု 

ရဆာင ်ွက်ခွဲ  ကပြ ်း ရန ြ် ွန်ုံ့ခွာသူမျာ်း ပြန်လည်လက်ခ ရ ်းနှင်  ြတ်သက်၍ ပမန်မာန ုင်င  

ဘက်မ ှအဆငသ်င် ပဖ ်ရနမှုမျာ်းက ု  ဉ်ဆက်မပြတ် အသ ရြ်း ရပြာ ကာ်းန ုငခ်ွဲ  ကြါသည်။  
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Ukhia ခ ရုိင်ခွဲ  ိှ ရ   ွဲ့ရ ပြာ င််း ရ နထိုင်သူမျာ ်းစ ခန််း တွင် ရ န ြ်စနွ်ေ့ခွာ သူမျာ ်းန ှင် ရတွွဲ့ဆ  ုစဉ ်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အ စို်း ဧည် ရဂ ဟာ ၌ ဘဂဂလ ာ ်းရ ဒ  ်ှ နိုင်င ပခာ ်းရ  ်းဝန ်ကက ်းနှင်  ပ ြည်ထဲရ  ်းဝန ်ကက ်း  တိေု့အ ာ ်း   

ရ တွွဲ့ဆ  ုစဉ ်
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ရ ကာ  ဘဇာ ်း ခ  ်းစဉ ်နှင်  စြ်လျဉ််း ၍ သတင််းစာ  ှင််းလ င််းြွဲ ပြ ြုလုြ်စဉ် 

သုရတသနလုြင် န််း ရဆာင ်ွက်ပခင််း နငှ ် ဖွ ွဲ့ ပဖ ိြု်းတိ်ုး တက်ရ ်း ဌာ န 

၁၀၆။ လူမှုဝန်ထမ််း၊ ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင်  ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာန၊  

သုရတသနလုြ်ငန််း ရဆာင ်ွက်ပခင််းနှင် ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းတ ု်းတက်ရ ်းဌာန (Research and Development 

Center- R&D Center) အာ်း ဝန်ကက ်းဌာန၏  ည ်ွယခ်ျက်နှင်  လုြ်ငန််းတာဝန်မျာ်းက ု ြ ုမ ု 

ထ ရ ာက် ွာ ရဆာင ်ွက်န ုင ်န်အတွက် သုရတသနနယ်ြယ်မျာ်း ရဖာထ်ုတ် န်နှင်  သုရတသန 

လုြ်ငန််းမျာ်း ရဆာင ်ွက်ပခင််းပဖင်  န ုငင် တကာအဆင် မ  ပြည်သူူ့အကျ  ြို်းပြြို ဝန်ရဆာငမ်ှု 

လုြ်ငန််းမျာ်းက ု ပြည်သူမျာ်းထ သ ုုံ့ ထ ထ ရ ာက်ရ ာက် ပဖည် ဆည််းရြ်းန ုင ်န်၊ လုြ်ငန််းမျာ်း 

ရဆာင ်ွက် ာတွင ် အရထာက်အထာ်းအရပခပြြို သုရတသန လေ်မျာ်းအာ်း ဝန်ကက ်းဌာန၏ 

မူဝါေနှင် ဥြရေမျာ်း ချမှတ် ာတွင် လည််းရကာင််း၊   မ ချက်မျာ်း၊ ရ တ ု/ရ  ှည်  မ က န််းမျာ်း 

ရ ်းဆွွဲ ာတွင ် လည််းရကာင််း၊ ဝန်ရဆာင်မှုလုြ်ငန််းမျာ်း ရဆာင ်ွက် ာတွင်လည််းရကာင််း 

ထ ရ ာက် ွာ အသ ု်းပြြိုန ုင ်န်  ည် ွယ်၍ ဝန်ကက ်းဌာန၊ ပြည်သူူ့လွှတ်ရတာ်နှင  ် အမျ  ြို်းသာ်း 

လွှတ်ရတာက် ုယ် ာ်းလှယ်မျာ်း၊ ပြည်တွင််း/ပြည်ြ အလှ  ှင်မျာ်း၏ မတညလ်ှ ေါန််းရငွ 

မျာ်းပဖင ် Research and Development Center အာ်း ၂၀၁၆ခုနှ ်၊  က်တငဘ်ာလ (၁၄) 

 က်ရနုံ့တွင် လူမှုဝန်ထမ််း၊ ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင်  ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာန 

ပြည်ရထာင ်ုဝန်ကက ်း ရေါက်တာဝင််းပမတ်ရအ်း၊ ပြည်သူူ့လွှတ်ရတာ်က ုယ် ာ်းလှယ်၊ အမျ  ြို်းသာ်း 

လွှတ်ရတာက် ုယ် ာ်းလှယ်မျာ်းနှင ် ဝန်ကက ်းဌာနမ ှ တာဝန် ှ သူမျာ်းက ဖွင် လှ ်ခွဲ  ကြါသည်။ 
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၁၀၇။ R&D Center အာ်း ဝန်ကက ်းရ ု်းမှ အ ာထမ််း၊ အမှုထမ််းမျာ်းနှင ်အတူ ဦ်း  ်းဌာနမျာ်းမှ 

အ ာထမ််း၊ အမှုထမ််းမျာ်းပဖင ်  တင၍် လုြ်ငန််းမျာ်းအာ်း တာဝန်ယူ ရဆာင ်ွက်ခွဲ  ကြါသည်။ 

ထ ုုံ့အတူ R&D Center ၏  ည် ွယ်ချက်နှင်  လုြ်ငန််းတာဝန်မျာ်းက ု ြ ုမ ုထ ရ ာက် ွာ 

ရဆာင ်ွက်န ုင် န်အတွက် သုရတသနလုြ်ငန််းမျာ်း ရဆာင ်ွက်ပခင််းနှင် ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းတ ု်းတက်ရ ်းဌာန 

ဖွွဲွဲ့ ည််းမှုလုြ်ငန််းရကာ်မတ က ု ၂၀၁၆ ခုနှ ်  က်တငဘ်ာလ(၁၂) က်ရနုံ့တွင် အမ န်ုံ့ရ ကာပ်ငာ ာ 

အမှတ်၊ ၈၂/၂၀၁၆ ပဖင်  ဝန်ကက ်းရ ု်း၊ မူဝါေနှင ဥ်ြရေလုြ်ထ ်ုးလုြ်နည််း    ်ရ ်းနှင  ် လုြ်ငန််း 

  ်ရဆ်းရ ်းဌာနခွွဲမှ လက်ရထာက်အတွင််းဝန်အာ်း ဥကကဋ္ဌအပဖ ် တာဝန်ရြ်းအြ်ပြ ်း 

ဝန်ကက ်းရ ်ုးနှင  ်ဦ်း  ်းဌာနမျာ်းမှ အ ာထမ််း(၁၄)ဦ်းပဖင ် ဖွွဲွဲ့ ည််းခွဲ ြါသည်။ 

၁၀၈။ သုရတသနဆ ုင် ာ အ ည်အရသွ်းပမြှင် တင်ရ ်းနှင်  ြတ်သက်၍  ာတမ််းဖတ်ြွွဲ 

(Journal Reading) အရနပဖင်  ဝန်ထမ််းမျာ်းမှ မ မ တ ုုံ့ရဆာင ်ွက်ရနရသာ လုြ်ငန််းမျာ်း 

အလ ုက ်  ာတမ််းမျာ်းပြြို ု၍ ဖတ် ကာ်း ှင််းလင််းရဆွ်းရနွ်းမှုမျာ်းအာ်း ရဆာင ်ွက်လျက် 

 ှ ြါသည်။ သုရတသနဆ ုင ်ာ သငတ်န််းမျာ်းနှင ြ်တ်သက်၍ (၃-၁၀-၂၀၁၆)  က်ရနုံ့မှ (၅-၁၀-

၂၀၁၆) က်ရနုံ့ အထ  သုရတသနဆ ုင် ာ အလုြ်ရ ရုဆွ်းရနွ်းြွွဲပြြိုလုြ်ပခင််း၊ Research 

Methodology သငတ်န််းအာ်း (၂၄.၁၀.၂၀၁၆)  က်ရနုံ့မှ (၂၈.၁၀.၂၀၁၆)  က်ရနုံ့ထ  ဝန်ကက ်း 

ဌာနမှ အ ာထမ််း/ အမှုထမ််း (၃၀)ဦ်း တ ုုံ့အာ်း သင ်ကာ်းြ ုုံ့ချပခင််း၊ Basic  Statistics သငတ်န််း 

အာ်း (၂၈.၁၁.၂၀၁၆)  က်ရနုံ့မ ှ(၂.၁၂.၂၀၁၆)  က်ရနုံ့ထ  ဝန်ကက ်းဌာနမှ အ ာထမ််း/ အမှုထမ််း 

(၃၆)ဦ်းတ ုုံ့အာ်း သင ်ကာ်းြ ုုံ့ချပခင််း၊ ဝန်ထမ််းမျာ်း၏ သုရတသန အ ည်အရသွ်း ပမြှင် တင်ရ ်း 

အတွက် Research Methodology သငတ်န််းက ု (၂၇-၇-၂၀၁၉)  က်ရနုံ့မှ (၂၈-၇-၂၀၁၉) 

 က်ရနုံ့အထ  ဝန်ကက ်းဌာနမှ အ ာထမ််း/ အမှုထမ််း(၁၉)ဦ်း တ ုုံ့အာ်း သင ်ကာ်းြ ုုံ့ချပခင််းမျာ်း 

ရဆာင ်ွက်ခွဲ ြါသည်။ 

၁၀၉။ သုရတသနလုြ်ငန််းမျာ်း ရဆာင် ွက် ာတွင် ဝန်ကက ်းဌာန၏ သုရတသနလုြ်ငန််း 

မျာ်း သာမက ဝန်ကက ်းဌာနနှင်  လုြ်ငန််းမျာ်းြူ်းရြါင််းရဆာင် ွက်လျက် ှ ရသာ ပြည်တွင််းနှင်  

န ုင်င တကာအဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်း၏ သုရတသနလုြ်ငန််းမျာ်းက ုြါ အရထာက်အကူပြြို     ် 

ကက ်း ကြ်ရြ်းန ုင် န် ၂၀၁၇ခုနှ ်၊ ဧပြ လ(၂၇) က်ရနုံ့တွင် အမ န်ုံ့ရ ကာပ်ငာ ာအမှတ်၊ ၃၂/၂၀၁၇ 

ပဖင်  Ethical  Review  Board အာ်း ေုတ ယဝန်ကက ်း၊ လူမှုဝန်ထမ််း၊ ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင်  

ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာနအာ်း ဥကကဋ္ဌအပဖ ် တာဝန်ရြ်းအြ်ပြ ်း အဖွွဲွဲ့ဝင်(၁၅)ဦ်း 

ပဖင  ်  တငဖ်ွွဲွဲ့ ည််းခွဲ ြါသည်။ ၂၀၁၇ခုနှ ်၊ ဩဂ္ုတ်လ (၂၂)  က်ရနုံ့တွင် အမ န်ုံ့ရ ကာပ်ငာ 
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 ာအမတှ်၊ ၉၁/၂၀၁၇ ပဖင်  Research  and Development   Center  ၏  Ethical  Review  

Board  က ု Protocol and Ethical Board (PEB) အပဖ ် အမည်ရပြာင််းလွဲပြ ်း  အဖွွဲွဲ့ဝင်(၃)ဦ်း 

အာ်း ထြ်မ ပဖည်  ွက်၍ ဖွွဲွဲ့ ည််းခွဲ ြါသည်။  

၁၁၀။ ၂၀၁၉ ခုနှ ်၊ ရမလ(၁၃) က်ရနုံ့တွင် အမ န်ုံ့ရ ကာ်ပငာ ာအမှတ်၊ (၄၀/၂၀၁၉) ပဖင်  

Ethical Review Board အာ်း ြါရမာကခရေါက်တာသန််းပမင် ၊ ညွှန် ကာ်းရ ်းမှ ်းချြိုြ်(ပင မ််း) အာ်း 

ဥကကဋ္ဌအပဖ ် တာဝန်ရြ်းအြ်ပြ ်း အဖွွဲွဲ့ဝင်(၁၀)ဦ်းပဖင ် ပြငဆ်င်ဖွွဲွဲ့ ည််းပခင််းအာ်း လည််းရကာင််း၊ 

အမ န်ုံ့ရ ကာပ်ငာ ာအမှတ် (၄၁/၂၀၁၉)ပဖင်  Protocol Board အာ်း ဦ်း  ု်းရအာင၊် 

ေုတ ယဝန်ကက ်း၊ လူမှုဝန်ထမ််း၊ ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင်  ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာန အာ်း 

ဥကကဋ္ဌအပဖ ် တာဝန်ရြ်းအြ်ပြ ်း အဖွွဲွဲ့ဝင်(၇)ဦ်းပဖင ် ပြငဆ်င်ဖွွဲွဲ့ ည််းပခင််းအာ်း လည််းရကာင််း 

ရဆာင ်ွက်ခွဲ ပြ ်း Protocol Board နှင  ်  Ethical Review Board တ ုုံ့၏ လုြ်ငန််းမျာ်းအာ်း 

ရဆာင ်ွက်လျက် ှ ြါသည်။ Protocol Board နှင  ် Ethical Review Board အရနပဖင ် 

ဝန်ကက ်းဌာန၏ ရဆာင ်ွက်ရနရသာ လုြ်ငန််းမျာ်းအပြင ်ဆက် ြ်လုြ်ငန််းမျာ်းအာ်း (၃)လလျှင် 

တ ်ကက မ် အ ည််းအရဝ်းမျာ်း ပြြိုလုြ်၍      ်ရဆာင် ွက်လျက် ှ ြါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှ ်မှ 

၂၀၂၀ ပြည ်နှ ် အထ  Protocol Board နှင်  Ethical Review Board တ ုုံ့အရနပဖင်  

ဝန်ကက ်းဌာနနှင်  ြူ်းရြါင််းရဆာင ်ွက်ရနရသာ ပြည်တွင််း/ န ုင်င တကာအဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်း၏ 

သုရတသနလုြ်ငန််းရြါင််း (၁၄) ခုအာ်း     ်ခွင် ပြြိုရြ်းန ုငခ်ွဲ ြါသည်။ 

၁၁၁။ Research and Development Center အရနပဖင်  သုရတသန ငတ်ာ ထူရထာငပ်ခင််း၊ 

လ အုြ်ရသာ ရကာမ်တ မျာ်းဖွွဲွဲ့ ည််းပခင််း၊ သုရတသနဆ ုင် ာ အ ည်အရသွ်းပမြှင် တငရ် ်း 

သငတ်န််းမျာ်း၊ ရဆွ်းရနွ်းြွွဲမျာ်းပြြိုလုြ်ရြ်းပခင််း၊  ာတမ််းဖတ်ြွွဲမျာ်းပြြိုလုြ်ပခင််းနှင်  သုရတသန 

ဆ ုင် ာ  ာအြု်/  ာတမ််းမျာ်း  ုရဆာင််းပခင််း၊ ပဖနုံ့်ရဝပခင််းမျာ်းပြြိုလုြ်၍ အရထာက်အထာ်း 

အရပခပြြို သုရတသန လေ်မျာ်းပဖင ် ဝန်ကက ်းဌာနလုြ်ငန််းမျာ်းအာ်း ြ ုမ ုတ ု်းတက်ပြ ်း ထ ထ  

ရ ာကရ် ာက ် ပဖ ်ရ ရ ်းအတွက် တ ်ဖက်တ ်လမ််းမှ အကျ  ြို်းပြြို ရဆာင ်ွက်လျက် ှ  

ြါသည်။  
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Ethical Review Board ၏ ဆဌမအကကိမ် (၁/၂၀၁၉) အစည််းအရ ဝ်းတွင် ပြညရ် ထာင် စုဝန်ကက ်း 

ရ ဒါက်တာဝင််းပ မတ်ရအ ်း မှ  ဂုဏ ်ပြြုစကာ ်း ရ ပြာ ကာ ်းစဉ် 

 

 ခိုင်ပြ ည်န ယ်အတ ွ င််း လူသာ်းချ င််းစာန ောမှု အကူ အည အရ ထာ က်အြ  ရြ်း ရ ်း၊ ပြန် လ ည်ရန  ာ 

ချထာ်းရ ်း၊ ဖွ ွဲ့ပဖိြု်းရ ်းစ မ ကိန််း (Union Enterprise for Humanitarian Assistance, 

Resettlement and Development in Rakhine-UEHRD) ရကာ် မတ ၏ 

လုြ်ငန််း ရဆာ င ွ် က်မှု မျာ ်း 

ဖွဲွဲ့စည််းပခ င််း  

၁၁၂။ UEHRD ရကာမ်တ က ု န ုငင် ရတာ်၏အတ ုငြ်ငခ် ြုဂ္ဂ ြိုလ် ဦ်းရဆာင်၍ ရအာက်ြါ 

ြုဂ္ဂ ြိုလ်မျာ်းပဖင ် ဖွွဲွဲ့ ည််းကာ  ခ ုငပ်ြည်နယ်အတွင််း လူသာ်းချင််း ာနောရထာက်ထာ်းမှုဆ ုင် ာ 

အကူအည မျာ်းရြ်းအြ်ရ ်း၊ ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းနှင်  ပြန်လည်ထူရထာငရ် ်း၊ ရေသ 

ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းရ ်းနှင်  ရ  ှည် ြဋ ြကခကင််းရဝ်းရ ်းလုြ်ငန််းမျာ်းက ု ၂၀၁၇ခုနှ ်၊ ရအာက်တ ုဘာလ 

မှ တင၍် ရဆာင ်ွက်ခွဲ ြါသည်။ 

 

 

 

 



72 
 

 

  

 
ရေေါ်ရအာငဆ်န််း ု ကည်၊ န ုငင် ရတာ်၏အတ ုငြ်ငခ် ြုဂ္ဂ ြိုလ် ဥကကဋ္ဌ 

 ရေါက်တာဝင််းပမတ်ရအ်း၊ ပြည်ရထာင် ုဝန်ကက ်း 

လူမှုဝန်ထမ််း၊ ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင်  

ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာန 

ေုတ ယဥကကဋ္ဌ 

(၁) 

 ဦ်းခင်ရမာင်တင၊် ေုတ ယဝန်ကက ်း၊ 

န ုငင် ရတာ်အတ ုင်ြင်ခ ရ ု်းဝန်ကက ်းဌာန 

ေုတ ယဥကကဋ္ဌ 

(၂) 

 

ဦ်းရကျာ်လင််း၊ ေုတ ယဝန်ကက ်း၊ ရဆာက်လုြ်ရ ်းဝန်ကက ်းဌာန 
အဖွွဲွဲ့ဝင် 

 

 
ရေါက်တာရအာငထ်ွန််းသက်၊ ညြှ န ှုင််းရ ်းမှ ်းချြိုြ်  အဖွွဲွဲ့ဝင် 

 
ဦ်းတ ု်းရအာင်၊ UEHRD ရကာမ်တ ဥကကဋ္ဌ၏ အကက ရြ်းြုဂ္ဂ ြိုလ် အဖွွဲွဲ့ဝင် 

 
ဦ်းရကျာ်ပမ ြိုင၊် သတင််းနှင် ဆက်သွယ်ရ ်းေါရ ကု်တာ အဖွွဲွဲ့ဝင် 

 
ဦ်းည ပင မ််းရအ်း၊   မ ခနု်ံ့ခွွဲမှုအ ာ ှ ချြိုြ် အဖွွဲွဲ့ဝင် 

 ဦ်း  ု်းရအာင၊် ေုတ ယဝန်ကက ်း၊  

လူမှုဝန်ထမ််း၊ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင် ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာန 
အတွင််းရ ်းမှ ်း 

 

ဦ်းရဇာ်သန််းသင််း၊ အပမွဲတမ််းအတွင််းဝန်၊ပြည်ရထာင ်ုအ  ု်း အဖွွဲွဲ့ရ ု်း 
တွွဲဖက် 

အတွင််းရ ်းမှ ်း 
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လုြ်ငန််းစ ဉ ်မျ ာ်းချ မှတ်ပခ င််း 

 
လုြ်ငန််းအဖွဲွဲ့မျာ်းဖွဲွဲ့စည််းပ ခင််း 

၁၁၃။ န ုငင် ရတာ်၏အတ ုငြ်ငခ် ြုဂ္ဂ ြိုလ် ဦ်းရဆာငရ်သာ UEHRD   မ က န််းသည် အ  ု်း နှင ် 

အတူ ြုဂ္ဂလ က  ်းြွာ်းရ ်းအသင််းအဖွွဲွဲ့မျာ်း၊ ြုဂ္ဂလ ကလုြ်ငန််း ှင်မျာ်းြါဝင်သည ် ပြည်ရထာင ်ု 

  မ က န််းပဖ ် ာ ြုဂ္ဂလ ကလုြ်ငန််း ှင်မျာ်းပဖင ် ရအာက်ရဖာ်ပြြါလုြ်ငန််းအဖွွဲွဲ့ Task Force 

(၁၀)ဖွွဲွဲ့က ု ဖွွဲွဲ့ ည််း၍ ပမန်မာန ုငင်  က်မှုလက်မှုလုြ်ငန််း ှင်မျာ်းအသင််းချြိုြ်နှင ် ြူ်းရြါင််းပြ ်း 

သက်ဆ ုင ်ာ လုြ်ငန််းအဖွွဲွဲ့အလ ကု်လုြ်ငန််းမျာ်းက ု အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင ်ွက်လျက် 

 ှ ြါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

• လူသာ်းချ င််းစာနောရထာက်ထာ်း မှုဆိုင်  ာ အကူ အည မျာ်း
ထိထိရ ာကရ် ာက် ရြ်းအြ်ရ ်းနှင်  ပြန် လည်လကခ် ရ ်း

လုြ်ငန််းစ ဉ ် (၁)

• ပြန်လည်ရန ာချ ထာ်းရ ်းနှင် ပြန် လည် ထူ ရ ထာ ငရ် ်းလုြ်ငန််းစ ဉ ် (၂)

• ရဒသဖွ ွဲ့ပဖိြု်းရ ်းနှင် ရ  ှ ည်ြဋိ ြကခက င််း ရဝ်း ရ ်းလုြ်ငန််းစ ဉ ် (၃)

 

ရဆာက် လုြ် ရ ်းနှ င် အ ရပခခ  အရဆ ာကအ် အ ု  

တ ည်ရဆ ာကရ်  ်း လုြ်င န််းအဖွဲွဲ့ 

စိုက်ြျ ြို်းရ ်းနှ င် ရမွ ်းပမူ ရ ်းလုြ်ငန််း အဖဲွွဲ့ 

စ ်းြွာ်းရ  ်းဇုန်မျ ာ်း ဖွ ွဲ့ပဖိြု်းရ  ်းလုြ် ငန််း အဖဲွွဲ့ 

ပြန် က ာ်းရ  ်းနှင် ပြ ည် သူူ့ ဆက်ဆ ရ  ်း လုြ် ငန််းအ ဖွဲွဲ့ 

အလုြ် အကို ငဖ်န်တ  ်းရ  ်း နှင် အ သက်ရ မွ်းဝမ််း ရကျ ာင််း  

သငတ် န််း မျာ်း စ စ ဉ ်ဖွင ်လှ စ်ရ ်းလု ြ်ငန််း အဖဲွွဲ့ 

ကျ န််းမာရ  ်းရစ ာင် ရ  ှာ က်မှုလုြ် ငန််းအ ဖွဲွဲ့ 

အရ သ်းစာ်း ရငွရ က်းရ ထ ာကြ်  မှု လုြ် ငန််းအဖွဲွဲ့ 

ဘဏ္ဍာရ ငစွုရဆ ာင််း ရ ်း လုြ်ငန််း အဖဲွွဲ့  

ခ  ်းသွ ာ်းလု ြ်ငန််းက ဏ္ဍပမြှ င် တင်ရ  ်းလု ြ်ငန််း အဖဲွွဲ့  

နိုငင် တ က ာဆက်ဆ ရ ်း လုြ်ငန််း အဖဲွွဲ့ 

 

UMFCCI 
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လုြ်ငန််းစ ဉ ်(၁) လူ သာ်း ချ င််းစာနော  ရထ ာကထ် ာ ်းမှု အကူ အ ည မျာ်း ထိ ထိရ ာက် ရ ာက်  

ရြ်းအ ြန်ိုငရ်  ်း နှင  ် ပြန် လည် လက်ခ ရ  ်း 

၁၁၄။ ၂၀၁၇ ခုနှ ်၊ ဩဂ္ုတ်လ(၂၅) က်ရနုံ့မှ ၂၀၂၀ ပြည ်နှ ် ဇွန်လအထ  လူမှုဝန်ထမ််း၊ 

ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင ် ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာနက ကျြ်သန််း (၂၉၃၅.၂၃၇၆၈၅) 

တန်ဖ ု်း ှ  အ ာ်းအ ာ၊ လူသ ု်းကုန်၊ ကျန််းမာရ ်း အသ ု်းအရဆာငြ် စည််းမျာ်း၊ အာဟာ နှင ် 

ဓာတ်ဆာ်းမျာ်းက ု ရထာက်ြ  ရြ်းခွဲ ြါသည်။  ကက်ရပခန လှုြ ်ှာ်းမှုအဖွွဲွဲ့(Red Cross Movement)၊ 

ကမ္ာ  ာ်းနြ်  ကခာအ  အ ဉ် (World Food Program)၊ UEHRD ရ တနော ဝန်ထမ််း လူငယ် 

အ  အ ဉ် (UEHRD Youth Volunteer Programme)၊ အာဆ ယ အဖွွဲွဲ့အ ည််းနှင ် ပြည်တွင််း/ 

ပြည်ြ အဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်း၊ ရ တနော ှင် ပြည်သူမျာ်းနှင  ် ြူ်းရြါင််းရဆာင် ွက်၍ ရငွရ က်း၊ 

 ာ်းနြ်  ကခာနှင ် အဝတ်အထည်၊ အသ ု်းအရဆာင်ြ စည််းမျာ်းက ု ရထာကြ်  လျက် ှ ြါသည်။ 

 

 

၁၁၅။ ပြန်လည်လကခ် ရ ်းလုြ်ငန််းအတွက် ကုန််းလမ််းပဖင ် ပြန်လည်ဝင်ရ ာက်လာမည ် 

သူမျာ်းက ု ရတာငပ်ြ ြိုလက်ဝွဲ ပြန်လည်လက်ခ ရ ်း ခန််း၊ ရ လမ််းပဖင ် ပြန်လည်ဝင်ရ ာက် 

လာမည ်သူမျာ်းက ု ငါ်းခူ  ပြန်လည်လကခ် ရ ်း ခန််းတ ုုံ့ပဖင ် ပြန်လည်လက်ခ ရ ်းရဆာင် ွက် 

မည်ပဖ ်ပြ ်း၊  ခန််း(၂)ခု ှ      ်ပြ ်းသူမျာ်းအတွက် ရနအ မ်မျာ်း တည်ရဆာက်ရန ဉ်အတွင််း 

ယာယ ရနထ ငုန် ုင ်န် လှဖ ု်းရခါင်  ကာ်း ခန််း (၁) ခုက ု တည်ရဆာက်ထာ်း ှ ြါသည်။ 

 ာ်းနြ်  ကခာမျာ်း၊ အဝတ်အထည်မျာ်း၊ အ မ်အသ ု်းအရဆာင်ြ စည််းမျာ်းရထာက်ြ  ပခင််း 
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 ငါ်းခူ     ်လက်ခ ရ ်း ခန််း 

ရတာငပ်ြ ြိုလက်ဝွဲပြန်လည်လက်ခ ရ ်း ခန််း 
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လုြ်ငန််းစ ဉ ်(၂)  ပြန်လ ည်ရန  ာချ ထ ာ်းရ  ်း နှင  ် ပ ြန်လ ည်ထူ ရထ ာင်ရ  ်း 

၁၁၆။ ရန ြ် ွနု်ံ့ခွာသူမျာ်းအတွက် ရကျ်း ွာနှင ် အ ု်းအ မ်မျာ်းက ု ရနအ မ်မျာ်းအသ ် 

ရဆာက်လုြ်ပြ ်းမှပဖ ်ရ ၊ ရနထ ငုမ်ည ်အ မ်မျာ်းက ု သတ်မှတ်ြ ု  အတ ုင််း Cash-for-Work 

program ပဖင ် က ုယ်တ ုင်ြါဝင်ရဆာင ်ွက်ပခင််းပဖင ် ပြန်လည်ရန ာချထာ်း န်    ဉ်ထာ်း ှ  

ြါသည်။    (၂၈-၂-၂၀၁၉)  က်ရနုံ့ အထ  UEHRD  န်ြ ရုငွ၊ တ ုင််းရေသကက ်း၊ ပြည်နယ်အ  ု်း  

မျာ်း၏ ြ  ြ ု်းမှု၊ အမျ  ြို်းသာ်းသဘာဝရဘ်း န်ြ ရုင၊ွ အ နဒ ယ၊ ဂ္ျြန်နှင ် အလှ  ှင်မျာ်း၏ ြ  ြ ု်းမှုပဖင ် 

ရနအ မ(်၂၁၁၁)လ ်ုးက ု တည်ရဆာက်လျက် ှ  ာ (၁၈၂၄)လ ်ုး ရဆာက်လုြ်ပြ ်း  ်း၍ (၁၂၉၄)လ ု်း 

တွင် ရန ာချထာ်းရြ်းပြ ်း ပဖ ်ြါသည်။ 

၁၁၇။ တရုတ်န ုင်င ကလည််း ရန ြ် ွနု်ံ့ခွာသူမျာ်းအတွက် ယာယ ရနထ ငု ်န် Assembled 

Board House အလ ု်း(၁,၁၀၀)က ု လှ ေါန််းထာ်းြါသည်။ 

 

 

လှဖ ု်းရခါင် ကာ်း ခန််း 

တရုတ်န ုင်င အ  ု်း မှ Assembled Board House (၁,၁၀၀)လ ု်း လှ ေါန််းပခင််း 
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၁၁၈။ ဂ္ျြန်န ုင်င မှ  ခ ုင်ပြည်နယ်အတွင််း ပြန်လည်လက်ခ ရ ်းနှင ် ပြန်လည်ရန ာချထာ်း 

ရ ်းအတွက် ဂ္ျြန်ယန််း (၃၃၀) သန််း (အရမ  ကန်ရေေါ်လာ (၃) သန််း) ပဖင ် ရနအ မ်မျာ်း 

ရဆာက်လုြ်ရြ်းမှုအရနပဖင ် ကက မ်ရချာင််းရတာင်ရကျ်း ွာတွင် ရနအ မ(်၅၁)လ ်ုးနှင ်  ြ် ွာ 

အရဆာက်အဦ(၁)လ ်ုး၊ အ ု်းထ န််းရကျ်း ွာတွင် ရနအ မ်(၅၀)လ ်ုးနှင ်  ြ် ွာအရဆာက်အဦ 

(၁)လ ်ုး တည်ရဆာက် ရဆာင ်ွက်ရြ်းလျက် ှ  ာ (၁၁-၇-၂၀၁၉)  က်ရနုံ့တွင် အ ု်းထ န််း 

ရကျ်း ွာတည်ရဆာက်ရ ်းလုြ်ငန််းမျာ်း ပြ ်း  ်း၍ ရနအ မ်မျာ်း လွှွဲရပြာင််းရြ်းခွဲ ြါသည်။ 

၁၁၉။ အ နဒ ယအ  ု်း မှ  ခ ုင်ပြည်နယ်တွင် ရန ြ် ွနု်ံ့ခွာသူမျာ်း ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်း 

နှင  ်လူမှု  ်းြွာ်းဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းတ ု်းတက်ရ ်းအတွက် တ ်နှ ်လျှင် အရမ  ကန်ရေေါ်လာ (၅)သန််းနှုန််းပဖင ် 

(၅)နှ ် ရထာကြ်  ရြ်းသွာ်းမည်ပဖ ် ာ ြထမနှ ်အရနပဖင ် အသင ်ထုတ်လုြ်ပြ ်း အ  တ်အြ ုင််း 

မျာ်းပဖင ် ရဆာက်လုြ်ထာ်းရသာ ရနအ မ် ု ုရြါင််း(၂၅၀)လ ်ုးက ု ရ  ဇာ်းရကျ်း ွာ၊ န ုံ့သာရတာင် 

ရကျ်း ွာနှင ် ကက မ်ရချာင််းရတာင်ရကျ်း ွာတ ုုံ့တွင် တည်ရဆာက်ပြ ်း  ်း၍ (၉-၇-၂၀၁၉)ရနုံ့တွင် 

ပမန်မာန ုင်င အ  ု်း သ ုုံ့ လွှွဲရပြာင််းရြ်းအြ်ခွဲ ပြ ်း ပဖ ်ြါသည်။ 

၁၂၀။ ပမန်မာန ုင်င  ဆန် ြါ်းအသင််းချြိုြ်နှင ် ပမန်မာန ုင်င  လယ်ယာ  ်းြွာ်းရ ်းအမျာ်းြ ုင် 

ရကာ်ြ ုရ ်း ှင််းလ မ တက်နှင ြ်ူ်းရြါင််း၍  ြါ်းမျာ်း အချ  န်မ အရလအလွင ်မ ှ    တ်သ မ််းန ုငရ် ်း 

အတွက်   တ်ရ ခွရလှုံ့ က်မျာ်း ရ ခွရလှုံ့ရြ်းပခင််း၊ ဆန် က်မျာ်းတြ်ဆင်ပခင််း၊ ရ ခွရလှုံ့ က်၊ 

ထွန် က်နှင  ် ရနောကဆ်က်တွွဲက   ယာမျာ်းက ု ြ  ြ ု်းလှ ေါန််းရြ်းပခင််းတ ုုံ့က  ု လည််းရကာင််း၊ 

ရငွရ က်းဝန်ရဆာငမ်ှုမျာ်းအပဖ ် အာမခ ြ စည််းမွဲ ရချ်းရင၊ွ ြ ုရသ င််းနှ ်းပမြှြိုြ်နှ ပခင််း၊ ကာလ ှည် 

 င််းနှ ်းပမြှြိုြ်နှ ပခင််းရချ်းရငွ၊ လုြ်ငန််း လည်ြတ်ရငွအတွက် SMEs ရချ်းရငွမျာ်း ထုတ်ရချ်းပခင််း၊ 

အသ ြညာရြ်းသငတ်န််းမျာ်းရြ်းပခင််းတ ုုံ့က ု လည််းရကာင််း၊ ခ  ်းသွာ်းလုြ်ငန််းမျာ်းဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းရ ်း၊ 

လူသာ်းအ င််းအပမ ်ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းရ ်းက  စမျာ်း ရဆာင ်ွက်ပခင််း၊ အရထာက်အကူပြြို သငတ်န််းမျာ်း 

ရြ်းပခင််း၊ ြ စည််းမျာ်းလှ ေါန််းရြ်းပခင််းနှင ် ပမန်မာန ုငင်  ာ်းရသာက်ဆ ုင်လုြ်ငန််း ှင်မျာ်းအသင််း 

( ခ ုင်ဇုန်)ဖွွဲွဲ့ ည််းပခင််းက ု လည််းရကာင််း ရဆာင ်ွက်ရြ်းန ုင်ခွဲ ြါသည်။ 
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လုြ်ငန််းစ ဉ ် (၃) ရဒ သ ဖွ ွဲ့ပဖိြု်းရ ်းနှ င ် ရ  ှ ည်ြ ဋြိ ကခကင််းရ ဝ်းရ  ်း။  

၁၂၁။  ခ ုင်ပြည်နယ်၏ရေသဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းရ ်းအတွက် အရပခခ ကျသည ် လမ််းြန််းဆက်သွယ် 

ရ ်းက ု အရထာက်အြ  ပဖ ်ရ  န် Asia World Foundation က (UEHRD) လုြ်ငန််း 

အ  အ ဉအ်ပဖ ် အငူရမာ်-ရမာင်ရတာလမ််း (၄၉မ ုင် ၆ ဖာလ ု)အာ်း ကွန်က  ်လမ််းအပဖ ် 

အဆင်ပမြှင ်တင် ရဖာက်လုြ်ရြ်းခွဲ ြါသည်။     

 

 

 

၁၂၂။ Asian Philanthrophy Circle - APC (  ကကာြအူရပခ  ုက် အာ ှရေသြ ဟ တ 

အသင််း)မှ  ခ ုင်ပြည်နယ်ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းရ ်းနှင  ်လူမှုသဟဇာတပဖ ်ရ ်း အကျ  ြို်း ှ ရ မည ်   မ က န််းမျာ်း 

အတွက် ညြှ န ှုင််းရဆွ်းရနွ်းပခင််း ကွင််းဆင််းရလ လာပခင််းမျာ်းအတွက် ချ  တ်ဆက်ရဆာင ်ွက်ခွဲ  

ြါသည်။ 

အငူရမာ-်ရမာငရ်တာလမ််း ကွန်က  ်လမ််းအပဖ ် အဆင်ပမြှင ်တင်ရဖာက်လုြ်ပခင််း 
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 ခိုင်ပြ ည်န ယ် ဖွ ွဲ့ပဖိြု်းတို ်းတ က်ရ ်း အတွက် အဓိ ကစိန ်ရခေါ် မှုပဖစ်ရ သာ လူူ့အဖွွဲဲ့အစ ည််း မျာ ်း 

အ ကာ်း ရ ြါ င််းစည် ်းရန ထိငုန်ိုင် ရ ်းနှ င်  ရ  ှ ည်ြ ဋြိကခက င််း ရဝ်းရ  ်းရ ဆ ာင် ွ က်ချ က်မျာ်း  

(၂၈-၁၀-၂၀၁၇)  က်ရနုံ့တွင်  ခ ုင် 

ပြည်နယ်အတွင််း ှ  လူမှုအဖွွဲွဲ့အ ည််း (၁၅) 

ဖွွဲွဲ့မှ ပြည်သူမျာ်း၊ လူငယ်က ုယ် ာ်းလှယ် 

မျာ်းနှင်  ရဆွ်းရနွ်းြွွဲ ကျင််းြပခင််း၊ 

 

 (Diversity Management In the 

Age of Globalization ဖ ု မ်က  ု ၂၀၁၇ 

ခုနှ ်၊ န ုဝငဘ်ာလ(၂၁) က်နှင်  (၂၂) က် 

မျာ်းတွင် ရနပြည်ရတာ်၌ ကျင််းြပခင််း၊ 

 

 လူမျ  ြို်း ုငယ်မျာ်း၏ လွတ်လြ်ခွင်  

နှင်   ြ ုင်ခွင် အရပခခ  လ အုြ်ချက်မျာ်းက ု 

ရဖာထ်ုတ်ပဖည် ဆည််း န်အတွက် (၇-၄-

၂၀၁၈)  က်ရနုံ့တွင်   ်ရတွပမ ြိုွဲ့ ခ ုင်သဇင် 

ခန််းမ၌ လူမျ  ြို်း ုငယ်က ုယ် ာ်းလှယ်မျာ်း 

ြါဝငရ်သာအလုြ်ရ ုရဆွ်းရနွ်းြွွဲကျင််းြပခင််း 

  မ က န််းလုြ်ငန််းမျာ်းအတွက် Asian Philanthrophy Circle - APC ( ကကာြ ူအရပခ  ုက် 

အာ ှရေသြ ဟ တအသင််း)နှင ် ညြှ န ှုင််းရဆွ်းရနွ်းပခင််း 
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 ခ ုငပ်ြည်နယ်လွှတ်ရတာ်က ုယ် ာ်းလှယ် 

မျာ်း၊ အ  ု်း ဌာနဆ ုင် ာ က ုယ် ာ်းလှယ် 

မျာ်းနှင  ် ခ ုငfပြည်နယ်အတွင််း ှ   ခ ုင်၊ ပမ ြို၊ 

ေ ုင််းနက်၊ ခမ ၊ မ မာကက ်း၊ သက်၊ ကမန်၊ 

ဟ နဒ နှင ် အ စလာမ်ဘာသာဝင် က ုယ် ာ်း 

လှယ်မျာ်း ရတွွဲ့ဆ ုရဆ်ွးရနွ်းြွွဲက ု (၂၉-၄-

၂၀၁၈)  က်ရနုံ့တွင် ရနပြည်ရတာ်၌ 

ကျင််းြပခင််း 

    UEHRD ပြည်ရထာင် ု  မ က န််းလုြ်ငန််း 

အရကာငအ်ထည်ရဖာ် န်အတွက် UEHRD 

ရကာ်မတ အဖွွဲွဲ့ဝငမ်ျာ်း၊ Outreach Working 

Group မျာ်းနှင  ်(၁၉-၅-၂၀၁၉) က်ရနုံ့တွင် 

ရတွွဲ့ဆ ု၍ ရေသဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းရ ်းနှင ် ရ  ှည်       

ြဋ ြကခ ကင််းရဝ်းရ ်း က  စ ြ်မျာ်းတွင် 

ချ  တ်ဆက် ြူ်းရြါင််း ရဆာင် ွက် န် 

ထည ်သွင််းရဆွ်းရနွ်းပခင််း 

၁၂၃။ (၁၁-၇-၂၀၁၉) က်ရနုံ့တွင ် နယ်ြယ်အသ ်းသ ်းမှ အမျ  ြို်းသမ ်းမျာ်းနှင ် ကုလသမဂ္ဂ 

အတွင််းရ ်းမှ ်းချြိုြ်၏ ပမန်မာန ုငင် ဆ ုင ်ာအထူ်းက ုယ် ာ်းလှယ် Ms.Christine Schraner 

Burgener တ ုုံ့သည် ရတွွဲ့ဆ ု၍ ြဋ ြကခအ ကာ်း ရုန််းကန်ရန သည ် အခက်အခွဲမျာ်း ရဖာ်ထုတ် 

 န်အတွက် ရဆွ်းရနွ်းြွွဲ ကျင််းြပခင််းတ ုုံ့ ရဆာင် ွက်ခွဲ ြါသည်။ 
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UEHRD ရက ာမ်တ ၏ နှ စ်ြတ ်လ ည်အခမ််း အနော်း ကျ င််းြပခ င််း 

၁၂၄။ UEHRD ရကာ်မတ ၏ နှ ်ြတ်လည်အခမ််းအနော်းက ု (၁၈-၁၀-၂၀၁၈)  က်ရနုံ့တွင် 

ရနပြည်ရတာ ်ှ  အမျ  ြို်းသာ်းပြန်လည်သင် ပမတ်ရ ်းနှင်  ပင မ််းချမ််းရ ်းဗဟ ုဌာန၌ ကျင််းြခွဲ ပြ ်း 

ေုတ ယအကက မ ် နှ ်ြတ်လည်အခမ််းအနော်းက ု (၁၈-၁၀-၂၀၁၉) က်ရနုံ့တွင် ရနပြည်ရတာ် ှ  

Hilton Hotel ၌ ကျင််းြခွဲ ြါသည်။ နှ ်ြတ်လည်အခမ််းအနော်းမျာ်းသ ုုံ့ UEHRD ရကာမ်တ  

ဥကကဋ္ဌ န ုငင် ရတာ်၏အတ ုငြ်င်ခ ြုဂ္ဂ ြိုလ ်တက်ရ ာက်၍ မုေ တာ ကာ်းရပြာ ကာ်းခွဲ ြါသည်။ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UEHRD ရကာ်မတ ၏ ေုတ ယအကက မ် နှ ်ြတ်လည်အခမ််းအနော်း (၁၈-၁၀-၂၀၁၉) 
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 ခိုင်ပြည်နယ်ဆို င ် ာ အက က ပြြုချက်မျာ်းအရ ြေါ် အရကာငအ်ထည်ရဖ ာရ်ဆ ာင်  ွက်ရ  ်း 

ရကာ်မတ  ၏ လုြ် ငန််းရ ဆာင်  ွက်မှု မျာ်း  

ဖွဲွဲ့စည််းပခ င််း 

၁၂၄။ န ုငင် ရတာ်သမမတရ ်ုး၏ (၉.၁၀.၂၀၁၇)  က် ွွဲြါ အမ နု်ံ့ရ ကာ်ပငာ ာအမှတ်၊ ၈၃/၂၀၁၇ 

တ ုုံ့ပဖင်   ခ ုင်ပြည်နယ်ဆ ုင် ာ အကက ရြ်းရကာ်မ ှင၏် အကက ပြြိုချက်မျာ်းအရြေါ် အရကာင် 

အထည်ရဖာရ်ဆာင် ွက်န ုင ်န် လူမှု၀န်ထမ််း၊ ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင ် ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်း 

ဝန်ကက ်းဌာန ပြည်ရထာင ်ုဝန်ကက ်း ရေါက်တာဝင််းပမတ်ရအ်းက ရကာ်မတ ဥကကဋ္ဌ၊  ခ ုင် 

ပြည်နယ်ဝန်ကက ်းချြိုြ်က ြူ်းတွွဲဥကကဋ္ဌ န ုငင် ရတာ်အတ ုငြ်ငခ် ရ ု်းဝန်ကက ်းဌာန ေုတ ယဝန်ကက ်းက 

ေုတ ယဥကကဋ္ဌ၊ နယ် ြ်ရ ်း ာဝန်ကက ်းဌာန ေုတ ယဝန်ကက ်းက အတွင််းရ ်းမှ ်း၊ လူမှုဝန်ထမ််း၊ 

ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင ် ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာန ေုတ ယဝန်ကက ်းက တွွဲဖကအ်တွင််း 

ရ ်းမှ ်းနှင ်သက်ဆ ုင် ာဝန်ကက ်းဌာန၊ အဖွွဲွဲ့အ ည််း(၁၃)ခုမှ အပမွဲတမ််းအတွင််းဝန်မျာ်း  ု ုရြါင််း 

(၁၉)ဦ်းပဖင ် ဖွွဲွဲ့ ည််းရဆာင ်ွက်ခွဲ ြါသည်။  

၁၂၅။ ရကာ်မတ အရနပဖင  ်  ခ ုင်ပြည်နယ်ဆ ုင ်ာအကက ရြ်းရကာ်မ ှင၏် အကက ပြြိုချက်ြါ 

ကဏ္ဍ (၁၈)ခ ု ရအာက် ှ  အကက ပြြိုချက ် (၈၈)ချက်က  ု အရကာင်အထည်ရဖာရ်ဆာင ်ွက် 

လျက် ှ ြါသည်။ 

စဉ ် အရ က ာင််း အ ာ အကက 

ပြြုချ က် 

၁  ခ ုင်ပြည်နယ်၏   ်းြွာ်းရ ်းနှင လ်ူမှုရ ်းဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းမှု ၁၀ 

၂ န ုငင် သာ်းပဖ ်မှု ၆ 

၃ ၁၉၈၂ န ုင်င သာ်းဥြရေ ၁ 

၄ လွတ်လြ ်ွာသွာ်းလာခွင ် ၆ 

၅ IDP က  စ ြ်မျာ်း ၃ 

၆ လူသာ်းချင််း ာနောရထာက်ထာ်းသည ် အကူအည မျာ်းရြ်းန ုငမ်ှု ၄ 

၇ သတင််းယူခွင ် ၂ 

၈ ြညာရ ်း ၅ 

၉ ကျန််းမာရ ်း ၉ 

၁၀ မူ်းယ ်ရဆ်းဝါ်းမျာ်း ၄ 
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စဉ ် အရ က ာင််း အ ာ အကက 

ပြြုချ က် 

၁၁ န ုငင် ရ ်းကဏ္ဍနှင ် လူူ့အဖွွဲွဲ့အ ည််းတွင် က ုယ်တ ုင်ြါဝင်မှုနှင ် က ုယ် ာ်းပြြိုမှု ၉ 

၁၂ လူူ့အဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်းအ ကာ်း ရြါင််း ည််းရ ်း ၅ 

၁၃ လ ခုခ ြိုရ ်း ၇ 

၁၄ တ ာ်းမျှတမှု  ှ ရ ်း ၄ 

၁၅ ယဉ်ရကျ်းမှုဆ ုင် ာဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းမှု ၂ 

၁၆ နယ် ြ်ဆ ုင ်ာ က  စ ြ်မျာ်းနှင ် ဘဂ္ကလာ်းရေ  ှ်န ုင်င နှင ် ဆက်ဆ ရ ်း ၅ 

၁၇ ရေသအတွင််း ှ န ုင်င မျာ်းနှင ် ဆက်ဆ ရ ်း ၂ 

၁၈ ရကာ်မ ှင်၏ အကက ပြြိုချက်မျာ်းအာ်း အရကာငအ်ထည်ရဖာ် ရဆာင ်ွက်မှု ၄ 
 

စုစ ုရြါ င််း ၈ ၈ 

၁၂၆။ ရကာ်မတ အရနပဖင ်  ခ ုင်ပြည်နယ်၏ လူမှု  ်းြွာ်းဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းတ ု်းတက်ရ ်းအတွက် (၇-၇-

၂၀၁၇) တွင်  ခ ုင်ပြည်နယ်  င််းနှ ်းပမြှြ်နှ မှုရကာ်မတ ဖွွဲွဲ့ ည််းပခင််းက ု (၁-၄-၂၀၁၇)  က်ရနုံ့မှ 

(၃၀-၆-၂၀၂၀)  က်ရနုံ့အထ  န ုင်င ပခာ်း င််းနှ ်းပမြှြိုြ်နှ မှု ၃၁ ခု၊ ပမန်မာန ုင်င သာ်း  င််းနှ ်းပမြှြိုြ်နှ မှု 

(၂၈)ခ ု  င််းနှ ်းပမြှြိုြ်နှ ပခင််း၊ ရေသတွင််းကုမပဏ  (၃၇၂)ခ ု မှတ်ြ ုတင်ရဆာင် ွက်ရြ်းပခင််း၊  ခ ုင် 

ပြည်နယ်  င််းနှ ်းပမြှြိုြ်နှ မှုပြြွွဲ ကျင််းြပခင််း၊ ရကျာက်ပဖ အထူ်း  ်းြွာ်းရ ်း  က်မှုဇုန်ဆ ုင် ာက  စ 

 ြ်မျာ်းအတွက်   ်းြွာ်းရ ်းလုြ်ငန််းမျာ်း၏ လူမှုရ ်းဆ ုင် ာတာဝန်ခ မှု (Corporate Social 

Responsibility-CSR) ရဆာင ်ွက်မှုအရနပဖင ် လှည ်ြတ် န်ြ ုရငွ တ ် ွာလျှင် ကျြ်သ န််း 

(၃၀၀)နှုန််းပဖင  ် ရကျာက်ပဖ ပမ ြိုွဲ့နယ် ှ  ရကျ်း ွာ(၅၀)အတွက် ကျြ်သ န််း(၁၅၀၀၀)မတည်ရြ်း 

ပခင််း၊ ြညာရ ်းကဏ္ဍ အရပခခ အရဆာကအ်ဦမျာ်းအတွက် ရ    မ က န််းမှ ကျြ်သ န််းရြါင််း 

(၇၆၂၉.၀၇)နှင  ် အရ ှွဲ့ရတာင်အာ ှရ န နှင ် ဓာတ်ရငွွဲ့ြ ုက်လ ငု််း  မ က န််းမှ အရမ  ကန် 

ရေေါ်လာ (၈၇၆၂၅၇.၆၅) ပဖင  ် ရဆာင ်ွက်ရြ်းခွဲ ြါသည်။ ၁-၄-၂၀၁၇  က်ရနုံ့မှ ၃၀-၄-၂၀၂၀ 

 က်ရနုံ့အထ  အလုြ်သမာ်းမှတ်ြ တုငရ်ြ်းပခင််း (၃၂၁၆၁) ဦ်းနှင ၊် အလုြ်အက ငု်အခွင ်အလမ််း 

မျာ်းဖန်တ ်းရြ်းပခင််း (၄၀၃၆) ဦ်း၊ Mobile Team ပဖင  ်အလုြ်သမာ်း မှတ်ြ ုတငပ်ခင််း(၁၀၇၈)ဦ်း 

နှင  ် အလုြ်အက ုငအ်ခွင ်အလမ််းမျာ်း ဖန်တ ်းရြ်းပခင််း (၅၃၅)ဦ်း၊ အသက်ရမွ်းဝမ််းရကျာင််း 

သငတ်န််းမျ  ြို်း  ု (၁၅၀)ကက မ်ပဖင  ်လူဦ်းရ (၆၁၈၂)ဦ်းက ု ရလ ကျင ်သင ်ကာ်းရြ်းပခင််း၊ အမျ  ြို်းသမ ်း 

ဦ်း ာ်းရြ်း သငတ်န််းမျ  ြို်း  ု(၂၀၆)ကက မ ် ဖွင ်လှ ်ရြ်းခွဲ ပြ ်း သငတ်န််းသာ်း / သူ (၄၄၂၉) ဦ်းနှင ် 
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ရငွရ က်း /   ်းြွာ်းရ ်းြညာရြ်းသငတ်န််း (၂၆) ကက မ်ပဖင  ် လူဦ်းရ  (၅၂၉) ဦ်းက  ု ရလ ကျင ် 

သငတ်န််းရြ်းန ုငခ်ွဲ ြါသည်။ 

၁၂၇။  ခ ုင်ပြည်နယ် ှ  ပမ ြိုွဲ့ရြါင််း(၂၆)ပမ ြိုွဲ့ အနက် (၂၂)ပမ ြိုွဲ့တွင် အ မ်ရထာင ်ု (၁၃၅၄၇၆) ကု  ု

န ုငင် ရတာ်ဓာတ်အာ်း န ်မှ လျှြ ် ်မ ်း  ှ ရအာင် ရဆာင ်ွက်ရြ်းန ုငခ်ွဲ ပြ ်း အ မ်ရထာင် ု 

(၁၈၃၂၄၈) ုမှာ အပခာ်းနည််းလမ််းပဖင ် လျှြ ် ်မ ်း  ှ ရအာငရ်ဆာင ်ွက်ရြ်းခွဲ  ာ  ု ုရြါင််း 

အ မ်ရထာင် ု(၃၁၈၇၂၄)  ုလျှြ ် ်မ ်း  ှ ရအာင် ရဆာင ်ွက်ရြ်းန ုင်ခွဲ ြါသည်။  

၁၂၈။  ခ ုင်ပြည်နယ် ှ  ရလရ ကာင််းခ  ်း ဉ် ြျ သန််းြ ုုံ့ရဆာင်မှုအရနပဖင ် (၁-၁-၂၀၁၈) 

 က်ရနုံ့မ ှ(၃၁-၁၂-၂၀၁၉) က်ရနုံ့အတွင််း ရအာက်ြါအတ ုင််းရဖာ်ပြအြ်ြါသည် - 

 
၁၂၉။  ခ ုင်ပြည်နယ်အတွင််း န ုငင် ရတာ်ဓာတ်အာ်း  န ်မ ရသ်းရသာ ရကျ်း ွာမျာ်း၌ 

ရကျ်းလက ်မ ်းလင််းရ ်း(NEP)  မ က န််းပဖင ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှ ်တွင် ဆ ုလာမ ်း (၈၀၉၂)   ု 

တြ်ဆင် ရဆာင်  ွက်ပြ ်း  ်းခွဲ ြါသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှ ်တွင် ဆ ုလာမ ်း(၁၃၃၉၄)  ု 

တြ်ဆင် န်  ာချြိုြ် ချြိုြ်ဆ ပုြ ်းရနောက် ပြည်သူထည ်ဝငရ်ငွအရြေါ် မူတည်၍ ရပမပြင်တွင် 

ဆ ုလာမ ်း(၁၁၈၀၁)  ုက ု ရဆာင ်ွက်လျက် ှ  ာ ၂၀၂၀ ပြည ်နှ ် ဧပြ လအထ  (၉၃၅၄)   ု 

တြ်ဆင်ပြ ်း  ်းပြ  ပဖ ်ြါသည်။ 

၁၃၀။ ပမ  မ််းရ ာင်ရကျ်း ွာ  မ က န််းတွင် ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှ ်၌ (၈၀) ယူန ်၊ ၂၀၁၈ 

မ န  ဘတ်ဂ္ျတ်တွင် (၅၅) ယူန ်၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှ ်တွင် (၈၀) ယူန ်နှင ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀  

0.%

2.%

4.%

6.%

8.%

10.%

12.%

14.%

16.%

(၁-၁-၂၀ ၁၈) 

 က ်ရ နေ့ မှ

(၃ ၀-၄-၂၀ ၁၈) 

 က ်ရ နေ့ အထိ

(၁-၅-၂၀ ၁၈) 

 က ်ရ နေ့ မှ

(၃ ၁-၈-၂၀ ၁၈) 

 က ်ရ နေ့ အထိ

(၁-၉-၂၀ ၁၈) 

 က ်ရ နေ့ မှ

(၃ ၁-၁၂-၂၀ ၁၈) 

 က ်ရ နေ့ အထိ

(၁-၁-၂၀ ၁၉) 

 က ်ရ နေ့ မှ

(၃ ၀-၄-၂၀ ၁၉) 

 က ်ရ နေ့ အထိ

(၁-၅-၂၀ ၁၉) 

 က ်ရ နေ့ မှ

(၃ ၁-၈-၂၀ ၁၉) 

 က ်ရ နေ့ အထိ

(၁-၉-၂၀ ၁၉) 

 က ်ရ နေ့ မှ

(၃ ၁-၁၂-၂၀ ၁၉) 

 က ်ရ နေ့ အထိ
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 ခ ိုင ်ပြ ည်န ယ ်အတ ွင ််း ရလယ ာ ဉ်ခ  ်း စ ဉ်ြျ  သန ််း ြိုေ့ရဆာ င ်မှုန ိှုင ််းယ ှ ဉ်ပခင််း
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ဘဏ္ဍာနှ ်တွင် (၁၁) ယူန ်တ ုုံ့က ု (၁)ယူန ်လျှင် ရငွကျြ်သန််း(၃၀)နှုန််းပဖင  ်  ခ ုင်ပြည်နယ် 

အတွင််း ှ  ရကျ်း ွာ သူ/သာ်းမျာ်းအာ်း  န်ြ ရုငွ ထုတ်ရချ်းခွဲ ြါသည်။ 

၁၃၁။ န ုငင် သာ်းပဖ ်မှုကဏ္ဍတွင် န ုငင် သာ်း    ်ခ  မည ်သူ၏ သက်ရသခ ကတ်ပြာ်း (NV 

Card) က ုငရ်ဆာင်ပခင််း၏ အကျ  ြို်းရကျ်းဇူ်း(၈)ချက်က  ု ရေသခ မျာ်း သ  ှ ရ ရ ်းအတွက် 

ကုလသမဂ္ဂနှင  ် န ုငင် တကာအ  ု်း မဟုတ်ရသာ အဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်းနှင ် ြူ်းရြါင််းရဆာင ်ွက်ခွဲ ြါ 

သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှ ် ဧပြ လမ ှ ၂၀၂၀ ပြည်နှ ် ဧပြ လအထ  အသက် (၁၀)နှ ်ပြည ် န ုငင် သာ်း 

    ်ရ ်း ကတ် ထုတ်ရြ်းခွဲ သူ (၃၂၇)ဦ်း  ှ ပြ ်း၊ အသက်(၁၈)နှ ်ပြည ် န ုငင် သာ်း    ်ရ ်းကတ် 

ထုတ်ရြ်းခွဲ သူ (၉၁၈) ဦ်း ှ ြါသည်။ Biometric မတှ်တမ််းတငသူ် (၂၀၂၈၄) ဦ်းအနက်     ်ပြ ်း 

(၁၄၃၉၆) ဦ်းက ု NV Card ထုတ်ရြ်းခွဲ ြါသည်။ 

၁၃၂။ လွတ်လြ ်ွာ သွာ်းလာခွင ်အရနပဖင ် NV Card က ုင်ရဆာင်သူမျာ်းက ု ရမာင်ရတာ 

ခရ ုငအ်တွင််း လွတ်လြ် ွာသွာ်းလာခွင ်ပြြိုထာ်းပြ ်း၊ ပြည်နယ်ပြင်ြသ ုုံ့ ခ  ်းသာွ်းလာပခင််း 

အတွက် ယာယ ခ  ်းသွာ်းလာခွင ်     ်ရ ်းရကာမ်တ ၏ ခွင ်ပြြိုချက်(ြ ု  -၄)ပဖင  ် ခ  ်းသွာ်း 

လာခွင ်ရြ်းခွဲ  ာ ၂၀၁၇ ခုနှ ် ဧပြ လမ ှ ၂၀၂၀ ပြည ်နှ ် ဇွန်လအထ   ု ုရြါင််း (၁၀၄၈)ဦ်းက ု 

ခ  ်းသာွ်း လာခွင ်ပြြိုခွဲ ြါသည်။ 

၁၃၃။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှ ် ခွင ်ပြြို န်ြ ုရငွကျြ်(၂၁၀၀)သန််းပဖင ်   ်ရတွ၊  ရသ  

ရတာင်၊ ရပမြ ု၊ သ တွွဲ၊ ရတာင်ကုတ်၊ ဂ္ွ၊ ရပမာက်ဦ်း၊ ရကျာက်ရတာ၊် မင််းပြာ်း၊ ရမာငရ်တာ၊ 

ဘူ်းသ ်းရတာင်နှင ်  မ််းပဗွဲပမ ြိုွဲ့နယ် ှ  ရကျ်း ွာ(၃၀) ွာတွင ် ရကျ်းလက်အ မ် ာ (၃၀၀)လ ု်း 

တည်ရဆာက်ပြ ်းပဖ ်၍ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှ ် ခွင ်ပြြို န်ြ ုရငွကျြ ် (၁၃၉၇.၁၈၇)သန််းပဖင ် 

ပမ ြိုွဲ့နယ်(၅)ပမ ြိုွဲ့နယ် ှ  ရကျ်း ွာအြု် ု (၁၄)  ု ရကျ်း ွာ (၁၈) ွာ အတွက် ရကျ်းလက်အ မ် ာ 

(၂၀၀)လ ု်း တည်ရဆာက်လျက် ှ  ာ လုြ်ငန််းအာ်းလ ်ုး ၏ (၈၄ %) ရဆာင ်ွက်ပြ ်းပဖ ်ြါသည်။ 

၁၃၄။ IDP  ခန််းမျာ်း ြ တ်သ မ််းရ ်းလုြ်ငန််းမျာ်းက ုရဆာင ်ွက်လျက် ှ  ာ   ်ရတွ 

ပမ ြိုွဲ့နယ်တွင ် ခန််း(၁၂)ခု၊ ရြါက်ရတာပမ ြိုွဲ့နယ်တွင်  ခန််း(၄)ခု၊ ရပမြ ုပမ ြိုွဲ့နယ်တွင်  ခန််း(၁)ခု၊ 

ရကျာက်ပဖ  ပမ ြိုွဲ့နယ်တွင်  ခန််း(၁)ခ ု ု ုရြါင််း (၁၈)ခုအနက် ရပမြ ုပမ ြိုွဲ့နယ် ှ ရတာင်ရြေါ် IDP 

 ခန််းအာ်း ြ တ်သ မ််းပြ ်း၊   ်ရတွပမ ြိုွဲ့နယ် ှ  သရကကပြင၊် ရခါင််းေုကခာ (၁)နှင  ် (၂) IDP  ခန််း 

မျာ်းနှင  ် ရကျာကပ်ဖ ပမ ြိုွဲ့နယ် ှ  ရကျာက်တလ ်ုး IDP  ခန််းက  ု ပြည်တွင််းရန ြ်  ွနု်ံ့ခွာသူမျာ်း 

ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်းနှင ် ယာယ ခ ုလ ှု ာ ခန််းမျာ်း ြ တ်သ မ််းရ ်းဆ ုင် ာ အမျ  ြို်းသာ်း 

အဆင  ်မဟာဗျ ဟာနှင ်အည   ခန််းြ တ်သ မ််းရ ်း ညြှ န ှုင််းရဆာင ်ွက်လျက် ှ ြါသည်။  
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၁၃၅။  ခ ုင်ပြည်နယ်အတွင််း ပြည်တွင််း/ပြည်ြသတင််းမ ေ ယာမျာ်း လွတ်လြ် ွာ သတင််း 

 ယူရ ်းအတွက် (၁)လလျှင် (၂)ကက မ် ရ လွှတ်ရြ်းလျက် ှ  ာ ၂၀၁၈ ခုနှ ် မတ်လမ ှ   ၂၀၂၀ 

ပြည ်နှ ် ဧပြ လအထ  သတင််းမ ေ ယာအဖွွဲွဲ့ဝင်  ု ုရြါင််း (၂၅၃)ဦ်း အတွက် သတင််း ယရူ ်း 

ခ  ်း ဉ်(၁၈)ကက မ်    ဉ်ရြ်းန ုင်ခွဲ ြါသည်။ 

၁၃၆။ ြညာရ ်းကဏ္ဍတွင်  ခ ုငပ်ြည်နယ်အတွင််း ရကျာင််းအဆင ် တ ု်းပမြှင ်ဖွင ်လှ ်ပခင််း 

မျာ်း အြါအဝင ် ာသငရ်ကျာင််းမျာ်းက ု ရအာက်ြါအတ ုင််းဖွင ်လှ ်ရြ်းန ုင်ခွဲ ြါသည်- 

စဉ ် စာသ ငရ်ကျာ င််းမျာ်း အရ  အတွက် 

၁ အရပခခ ြညာအထက်တန််းအဆင ်သင် ၃၉၈ ရကျာင််း 

၂ အလယ်တန််းအဆင ်သင် ၁၂၃၀ ရကျာင််း 

၃ မူလတန််းအဆင ်သင် ၁၆၇၅ ရကျာင််း 

၁၃၇။ ကျန််းမာရ ်းကဏ္ဍတွင် ဘာသာရ ်း၊ လူမျ  ြို်းရ ်း၊ ကျာ်း/မဆ ုင ်ာ သ ုုံ့မဟုတ် 

န ုငင် သာ်း ပဖ ်တည်မှုတ ုုံ့အရြေါ်အရပခခ သည ် ခွွဲပခာ်းမှုမျာ်းမ ှ ဘွဲ အာ်းလ ု်းအတွက် တူည ရသာ 

ကျန််းမာရ ်းဆ ုင ်ာ ရဆ်းကုသခွင ်မျာ်း   ှ ရ ရ ်း ရဆာင ်ွက်ရြ်းပခင််း၊ လူူ့အဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်း 

အာ်းလ ု်းတူည ရသာ ကျန််းမာရ ်းဆ ုင် ာ ရဆ်းကုသခ ယူခွင ်မျာ်း   ှ သည်ဟူရသာ အချက်က ု 

အမျာ်းပြည်သူသ ရ  န် “ရဆ်းကုသမှုခ ယူန ုငပ်ခင််း (Access to Health Care Services) 

အသ ရြ်းရ ကညာချက်”  ဗွ န ုင််းဆ ုင််းဘုတ်မျာ်းက ု ရဆ်းရ ၊ု ကျန််းမာရ ်းဌာနမျာ်းတွင် ထာ်း ှ  

ရ ကပငာရြ်းပခင််း၊ ရဆ်းရ  ု / ရဆ်းရြ်းခန််းမျာ်းက ု “အကာအကွယ်ရြ်းထာ်းသည ် နယ်ရပမ  

(Protected Zone)” မျာ်းအပဖ ် အသ ရြ်းဗွ န ုင််းဆ ုင််းဘုတ်မျာ်း ထာ်း ှ ရြ်းပခင််း၊ ရကျ်း ွာ 

တ ် ွာ  တွင် အသ အမှတ်ပြြို ကျန််းမာရ ်းလုြ်အာ်းရြ်း အနည််းဆ ု်းတ ်ရယာက်ထာ်း ှ  

န ုငရ် ်း ရဆာင ်ွက်ပခင််း၊ အ န်သာ်းဖွာ်းနှင ် လူထုကျန််းမာရ ်း လုြ်သာ်းသ ်လွငန်ှင ် 

မွမ််းမ သငတ်န််းမျာ်းရြ်းပခင််း၊ ရ တနော ဝန်ထမ််း ကျန််းမာရ ်း လုြ်အာ်းရြ်းမျာ်းက  ု ရလ ကျင ် 

ရြ်းပခင််း၊   ်ရတွ၊ ဘူ်းသ ်းရတာင်နှင ် ရမာင်ရတာပမ ြိုွဲ့နယ်ရဆ်းရ ုမျာ်းတွင် ရသွ်းလှ  

ဘဏ်ငယ်မျာ်း တည်ရဆာက်ဖွင ်လ ှ်ရြ်းပခင််းတ ုုံ့က ု ရဆာင ်ွက်ရြ်းန ုင်ခွဲ ပြ ်း တ ငု််း င််းသာ်း 

(၂၆၆၃၂၀)ဦ်း၊ မွတ် လင(်၉၆၅၁၅)ဦ်း၊  ု ုရြါင််း(၃၆၂၈၃၅)ဦ်းက ု ခွွဲပခာ်းမှုမ ှ ဘွဲ ရဆ်းကု 

သရြ်းန ုငခ်ွဲ ြါသည်။ 
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၁၃၈။ ရ ွွဲ့လျာ်းရဆ်းကုသရ ်းအဖွွဲွဲ့မှ   ်ရတွပမ ြိုွဲ့နယ်အတွင််း ကျန််းမာရ ်း ရ ာင ်ရ ှာက်မှု 

မျာ်းအရနပဖင  ်၂၀၁၇ ခုနှ ် ဧပြ လမ ှ၂၀၂၀ ပြည ်နှ ် ဧပြ လအထ   ု ုရြါင််း (၇၀၁၁၃၂) ဦ်းက ု 

ရဆ်းကုသ ရြ်းန ုငခ်ွဲ ြါသည်။ 

၁၃၉။   ်ရတွပမ ြိုွဲ့နယ်အတွင််း အထူ်းအ  အ ဉ်ပဖင ် ရမွ်း ာ င််းထုတ်ရြ်းရ ်း ဗဟ ုကွင််း 

ဆင််းအဖွွဲွဲ့မှ ရမွ်း ာ င််းမ ှ ရသ်းရသာ သတ်မှတ်ချက်နှင ် က ုက်ည သည ် အသက်(၁၀)နှ ် 

ရအာက် ကရလ်းမျာ်းအာ်း ရမွ်း ာ င််းထုတ်ရြ်းပခင််းလုြ်ငန််းက ု (၉-၁၂-၂၀၁၉)  က်ရနုံ့မှ 

 တင၍် ကွင််းဆင််းရဆာင် ွက်ခ  ာ (၁၆-၃-၂၀၂၀)  က်ရနုံ့အထ  ကရလ်း(၈၉၇၆)ဦ်း အာ်း 

ရမွ်း ာ င််း ထုတ်ရြ်းန ုင်ခွဲ ြါသည်။ 

၁၄၀။ မူ်းယ ်ရဆ်းဝါ်းအနတ ာယ် ရလျာ ကျရ ရ ်းနှင ် မူ်းယ ်ရဆ်းပဖတ်ပြ ်းသူမျာ်း 

ပြန်လည်ထူရထာငရ် ်းတ ုုံ့အတွက် ရ တနော ဝန်ထမ််းမူ်းယ ်ကက ်း ကြ်ရ ်း သငတ်န််းမျာ်း 

ဖွင ်လှ ်ရြ်းပခင််း၊ ပြည်သူလူထုအသ ြညာရြ်းလုြ်ငန််းမျာ်း ရဆာင ်ွက်ရြ်းပခင််း၊ ၂၀၁၇ ခုနှ ်၊ 

ဧပြ လမ ှ၂၀၂၀ ပြည ်နှ ်၊ ဧပြ လအထ  မူ်းယ ်ရဆ်းဝါ်းမှု(၇၁၈)မှုပဖင ် တ ာ်းခ (၁၀၃၃)ဦ်း အာ်း 

အရ ်းယူန ုငခ်ွဲ ပြ ်း မူ်းယ ်ရဆ်းဝါ်း တန်ဖ ု်းရငွကျြ် (၂၃၅.၅၈) ဘ လ ယ ရကျာခ်နု်ံ့ ဖမ််းဆ ်းန ုင်ခွဲ  

ြါသည်။ 

၁၄၁။ န ုငင် ရ ်းကဏ္ဍနှင ် လူူ့အဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်းတွင် က ုယ်တ ုင်ြါဝင်မှုနှင ်က ုယ် ာ်းပြြိုမှုတွင် 

 ခ ုင်ပြည်နယ်အတွင််း ှ  တ ုင််း င််းသာ်းလူမျ  ြို်း ုငယ်မျာ်း၊ လူူ့အဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်းနှင ် အမျ  ြို်းသမ ်း 

မျာ်း၏ န ုငင် ရ ်းကဏ္ဍနှင ် အ ြ်ဖက်အဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်းတွင် က ုယ် ာ်းလှယ်မျာ်း ထာ်း ှ န ုငမ်ှုနှင ် 

က ုယ်တ ုင်ြါဝင်န ုငမ်ှုမျာ်း ပမင ်မာ်းလာရ ရ ်းအတွက် ပြည်ရထာင ်ုရ ွ်းရကာက်ြွွဲရကာမ် ှင် 

အရနပဖင  ် လူငယ်မျာ်း၊ အမျ  ြို်းသမ ်းမျာ်း၊ မသန် ွမ််းသူမျာ်း၊ ရ ွ်းရကာက်ြွွဲ က်ဝန််းတွင် ြ ုမ ု 

ြါဝင်လာန ုငရ် ်း ရဆာင် ွက်လျက် ှ  ာ ရ ွ်းရကာကြ်ွွဲဆ ုင ်ာ ခ ုရ ု်းဝန်ထမ််းမျာ်း၊ ရကာမ် ှင် 

အဖွွဲွဲ့ခွွဲအဆင ်ဆင ်မှ ဥကကဋ္ဌမျာ်း၊ အဖွွဲွဲ့ဝင်မျာ်းနှင ် ဝန်ထမ််းမျာ်းအတွက် သငတ်န််းနှင ် အလုြ်ရ ု 

ရဆွ်းရနွ်းြွွဲမျာ်း ကျင််းြရြ်းပခင််း၊  ခ ုင်ပြည်နယ် လူူ့အဖွွဲွဲ့အ ည််းအတွင််း ှ  အ ြ်ဖက်လူူ့အဖွွဲွဲ့ 

အ ည််းမျာ်း ပြည်နယ်အသင််း အဖွွဲွဲ့မျာ်းမှတ်ြ ုတငပ်ခင််းလုြ်ငန််းမျာ်း ရဆာင် ွက်ရြ်းလျက် 

 ှ ြါသည်။ 

၁၄၂။ လူူ့အဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်းအ ကာ်း ရြါင််း ည််းရ ်းအတွက် လူမှုအဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်းမှ 

ပြည်သူမျာ်း၊ လူငယ်က ုယ် ာ်းလှယ်မျာ်းနှင ် ရတွွဲ့ဆ ုရဆွ်းရနွ်းပခင််း၊ ပြည်တွင််းပြညြ် ြညာ ှင် 

မျာ်း၊ လူတန််း ာ်းအလွှာအသ ်းသ ်းမှ ြုဂ္ဂ ြိုလ်မျာ်း၊  ခ ုင်ပြည်နယ်အတွင််း ှ  လူူ့အဖွွဲွဲ့အ ည််းမျာ်းမှ 



88 
 

ပြည်သူမျာ်းြါဝင်သည ် Diversity Management In the Age of Globalization 

ဖ ု မ်ကျင််းြပခင််း၊ အမုန််း ကာ်းမျာ်း တာ်းဆ ်းကာကယ်ွရ ်း ဥြရေ(မူ ကမ််း) ရ ်းဆွွဲပခင််း၊ 

ရတွွဲ့ဆ ုရဆွ်းရနွ်းြွွဲမျာ်း ရဆာင် ွက်ရြ်းပခင််း၊ သင်တန််းမျာ်းရြ်းပခင််း၊ Friendly Bazaar မျာ်း၊ 

  ပြရကျ်း ွာမျာ်း ထူရထာငန် ုငရ် ်း ရဆာင ်ွက်ရြ်းပခင််း လုြ်ငန််းမျာ်းက ု ရဆာင ်ွက်ရြ်း 

ခွဲ ြါသည်။ 

၁၄၃။ လ ခုခ ြိုရ ်းနှင ် တ ာ်းဥြရေ  ု်းမ ု်းရ ်းလုြ်ငန််းမျာ်းက ု လုြ်ထ ု်းလုြ်နည််းမျာ်းနှင ်အည  

ရဆာင ်ွက်ရြ်းပခင််း၊ လ ခုခ ြိုရ ်းြ စည််းမျာ်း တြ်ဆငရ်ြ်းပခင််းတ ုုံ့က ု ရဆာင ်ွက်ရြ်းခွဲ ြါသည်။ 

၁၄၄။ တ ာ်းမျှတမှု ှ ရ ်းကဏ္ဍအတွက် ရလ ကျင ်သင်တန််းရြ်းပခင််း၊ အသ ြညာရြ်းပခင််း၊ 

ရဆွ်းရနွ်းြွွဲမျာ်း ကျင််းြရြ်းပခင််း၊ Rule of Law Centre ဖွင ်လှ ်န ုငရ် ်း ရဆွ်းရနွ်းရဆာင ်ွက် 

ပခင််းမျာ်းက ု ရဆာင် ွက်ရြ်းခွဲ ြါသည်။ 

၁၄၅။ ယဉ်ရကျ်းမှုဆ ုင် ာ ဖွ ွဲ့ပဖ ြို်းမှုအတွက်  ခ ုင်ပြည်နယ် ှ  တန်ဖ ု်းမပဖတ်န ုင်ရသာ 

ယဉ်ရကျ်းမှုအရမွအနှ ်မျာ်းက ု မရြျာက်ြျက်ရ ဘွဲ ရ  ှည်တည်တ  ရ  န်  န ်တကျ 

ထ န််းသ မ််းပခင််း လုြ်ငန််းမျာ်းရဆာင် ွက်ပခင််း၊ ရပမာက်ဦ်းယဉ်ရကျ်းမှု အရမွအနှ ်ရေသအာ်း 

ကမ္ာ အရမွအနှ ်  ာ င််းတငသွ်င််းန ုငရ် ်း လုြ်ငန််းမျာ်း ရဆာင ်ွက်ပခင််းတ ုုံ့က ု ရဆာင ်ွက် 

လျက် ှ ြါသည်။ 

၁၄၆။ နယ် ြ်ဆ ုင် ာက  စ ြ်မျာ်းနှင ် ဘဂ္ကလာ်းရေ  ှ်န ုင်င နှင ် ဆက်ဆ ရ ်းတွင် နှ ်န ုင်င  

အ ကာ်း ရအာက်ြါ နော်းလည်မှု ာချွန်လွှာမျာ်း လက်မှတ်ရ ်းထ ်ုးလျက် ြူ်းရြါင််းရဆာင် ွက် 

လျက် ှ ြါသည်- 

 (က) MOU on Establishment of Border Liaison Office-BLOs 

 ( ခ) MOU on Security Dialogue and Cooperation 

 ( ဂ္) Physical Arrangement for Repatriation of Displaced Myanmar 

  Residents from Bangladesh 

၁၄၇။ ရေသတွင််းန ုငင် မျာ်းနှင ်  ဆက်ဆ ရ ်းတွင် သက်ဆ ုင် ာ တာဝန် ှ သူအသ ်းသ ်းက 

 ခ ုင်ပြည်နယ်အတွင််း လုြ်ငန််းရဆာင် ွက်တ ု်းတက်မှု အရပခအရနမျာ်းက ု သ ရ ်ုးမျာ်း၊ 

ကုလသမဂ္ဂ အ ည််းအရဝ်းမျာ်း၊ အာဆ ယ အ ည််းအရဝ်းမျာ်း၊ လက်ခ ရတွွဲ့ဆ ုမှုမျာ်းတွင် 

အသ ရြ်းရဆွ်းရနွ်း ရဆာင ်ွက်လျက် ှ ြါသည်။ 
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၁၄၈။ ရကာ်မ ှင်၏ အကက ပြြိုချက်မျာ်း အရကာငအ်ထည်ရဖာရ်ဆာင ်ွက်မှု အရနပဖင ် 

လုြ်ငန််းမျာ်း အရကာင်အထည်ရဖာမ်ှုမျာ်းက ု ပြည်သူမျာ်းသ  ှ န ုင်ရ  န် (၄)လတ ်ကက မ် 

ပြည်သူသ ုုံ့ အ   ငခ် တငပ်ြလျက် ှ  ာ အ   င်ခ သည ်ကာလအတွင််း (၇) ကက မ ်အ   င်ခ န ုင်ခွဲ  

ြါသည်။ 

 

 
တ စ်လ ု်းထုိ်း အ ငဂ်ျ င် သင် တ န််း အစို်း န ည််းြ ညာ  အထက်တ န််း ရကျာ င််း(စ စ်ရတွပ မိြုွဲ့) 

 

 
အရပခ ခ စ က်ချ ြုြ်န ည််းြ ညာ သငတ် န််း ၊ သ ငြ်ုန််း တ န််းရကျ ်း ွာ ၊ စစ ်ရတွပမိ ြုွဲ့ 
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ဆတ ်ရုိ်းကျ  ဓာတ် အာ်းခွဲ ရ ု တ ည်ရ ဆာက်ပ ြ ်းစ ်းမှု 

 

 

 
ဇင်ရချ ာင််း-စန ဲဓ ာတ်အ ာ်း ခွဲရ ု တ ည်ရ ဆာက်ပ ြ ်းစ ်းမှု 
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သ တွဲပမိြုွဲ့န ယ်အတ ွ င််း ပမစိမ််းရ ာင် ရကျ်း ွ ာစ မ ကိ န််း  န်ြ ုရငမွျာ်း ထုတ် ရချ ်းပခ င််းလုြ် ငန််း 

ရဆာ င ွ်က်ပခ င််း 

 

 

ရ ွွဲ့လျာ်းရဆ်းအဖွဲွဲ့မျာ ်း ရ ဆ်းခန််းဖွင ် လှစ်ကု သရ ြ်းပ ခင််း 
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ရမာငရ်တ ာခရုိင် အတ ွ င််း NV Card ထုတ် ရြ်းမှုမှ တ ်တမ််းမျာ ်း 

 

 

ရမာ ငရ်တာခ ရုိင် အတွင််း NV Card ထုတ် ရြ်းမှု မှ တ ်တမ််းမျ ာ်း 
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နိဂုံး 

၁၄၉။ လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် 

ြပည်သူတုိ၏ လူမစီးပွားဘဝဖွံဖိးတိုးကက်ေရးအတွက် အေထာက်အကူြပုိင်ရန် လူမေရး 

ဝန်ေဆာင်မှင့် လူမကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအစီအစ်အသစ်များကုိ 

ပီးခဲ့ေသာ (၄) ှစ်တာကာလအတွင်း အစပျိးအေကာင်အထည်ေဖာ်ခ့ဲပါသည်။ သဘာဝေဘး 

ြဖစ်ပွားပီးသည်ှင့် ေဘးသင့်ြပည်သူများအား အလျင်အြမန်ေထာက်ပ့ံိုင်ေရးှင့် ေထာက်ပံ့မ 

န်းထားများကို ယခင်ထက်(၃)ဆခန်တိုး၍ ေထာက်ပ့ံေပးိုင်ခ့ဲသလို ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး 

လုပင်န်းများ ထိေရာက်မရှိေစရန ် ုိင်ငံေတာ်အဆင့် ေပါင်းစပ်ညိိင်းိုင်မည့ ် ေကာ်မတီသစ် 

တစ်ရပ်ဖွဲစည်းကာ လက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေပးုိင်ခဲ့ပါသည်။ အလားတူ 

အမျိးသမီးှင့်ကေလးသူငယ်များ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ သက်ကီးရယ်အိုများအပါအဝင် ကျား/မ၊ 

လူမျိး၊ ဘာသာမေရးလွတ်လပ်လံု ခံစွာ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးလုပ်ငန်းများကို ြပည်သူများ 

အတွက် ေဆာင်ရက်ေပးိုင်ခ့ဲပါသည်။ ဝန်ကီးဌာနသည် ရခုိင်ြပည်နယ်ရိှ ေနရပ်စွန်ခွာသူများ 

အတွက် လူသားချင်းစာန မအကူအညီများ လိုအပ်သူအားလံုးထ ံေရာက်ရိှေစေရး။ တစ်ဘက် 

ုိင်ငံသုိ ေနရပ်စွန်ခွာသွားလာသူများအား ြပန်လည်လက်ခံေရးလုပ်ငန်းစ်များတွင် 

သက်ဆိုင်ရာ ကအလိုက် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေနပါသည်။ 

၁၅၀။ ဆက်လက်၍ ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ၂၀၁၄ ခုှစ်တွင် အတည်ြပထုတ်ြပန်ခ့ဲေသာ 

ြမန်မာုိင်ငံ၏ လူမကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး အမျိးသားအဆင့် မဟာဗျဟာစီမံချက်ပါ 

ကျန်ရိှေနေသးေသာ လူမကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

သွားရမညြ်ဖစ်ပါသည်။ တချန်ိတည်းမှာပင် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမှင့် ကမာကီးပူေွးလာမ 

အကျိးဆက်ေကာင့် အေရအတကွ်၊ ပမာဏအားြဖင့် ပုိမုိြဖစ်ပွားုိင်၊ ြပင်းထန်လာုိင်ေသာ 

သဘာဝေဘးအရာယ်များကို ကံ့ ကံ့ခံရင်ဆိုင်တုံြပန်ုိင်ေရးအတွက် ြပည်သူလူထု၏  

ပူးေပါင်းပါဝင်မအင်အားြဖင့် ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရန ်များစွာ ကျန်ရိှေနပါေသးသည။် 

၁၅၁။ ဝန်ကီးဌာန၏ ေဆာင်ရက်ချက်များမှာ ေရထိုအားြဖင့် ထင်သာြမင်သာရိှေသာ 

လုပ်ငန်းများပါဝင်သလို ိုင်ငံေတာ်ှင့်ြပည်သူများအတွက် ေရရှည်အကျိးခံစားုိင်မည့် 

လုပ်ငန်းများကိုလည်း ေကာင်းမွန်ေသာအေြပာင်းအလဲ ေဖာ်ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်အတွက် 

အေြခခံ အုတ်ြမတ်တည်ေဆာက်သည့်အေနှင့် ေရရှည်ရင်းီှးြမပ်ံှမအြဖစ် ေဆာင်ရက်ေန 
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ပါသည်။ လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာနက ေရးဆွဲ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနသည့် ြပည်တငွ်းေနရပ်စွန်ခွာသူများ ြပန်လည်ေနရာချထားေရးှင့် 

ယာယီခုိလံရာစခန်းများ ပိတ်သိမ်းေရးဆိုင်ရာ အမျိးသားအဆင့် မဟာဗျဟာသည် 

ုိင်ငံေတာ်က ေဆာင်ရက်လျက်ရိှေသာ ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစ်များ ေအာင်ြမင်ေစရန် 

အေထာက်အကူြပုိင်မည့် လုပ်ငန်းစ်တစ်ရပ်လည်း ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၅၂။ ြပည်ေထာင်စုငိမ်းချမ်းေရးညီလာခံ ၂၁ - ရာစု ပင်လံုညီလာခံတွင် ချမှတ်ခ့ဲသည့် 

ဘံုသေဘာတူညီချက်များအနက်မှ လူမေရးကဆုိင်ရာ သေဘာတူညီချက်များတွင် ဝန်ကီး 

ဌာနှင့် တိုက်ိုက်သက်ဆုိင်ေသာ အချက် (၉) ချက်ပါဝင်ရာ အဆိုပါ အချက် (၉) ချက်သည် 

ဝန်ကီးဌာနက ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ရမည့် လုပ်ငန်းစ်များလည်းြဖစ်ပါသည်။ ယင်း 

လုပင်န်းစ်များ ေဆာင်ရက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ ြပည်ေထာင်စုအဆင့်ှင့် တိုင်းေဒသကီး / 

ြပည်နယ်အဆင့်အစုိးရအဖဲွအစည်းများ၊ ြပည်တွင်းြပည်ပအဖဲွအစည်းများှင့် စ်ဆက်မြပတ် 

ညိိင်းေဆာင်ရက်လျက် ြပည်သူကို ေရှးသည့် ြပည်သူကယံုကည် အားကုိရသည့် ဝန်ကီး 

ဌာနြဖစ်ေပလာေစေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါေကာင်း၊ ပီးခ့ဲသည့် (၄)ှစ်တာကာလ 

အတွင်း ေဆာင်ရက်ချက်များအား ြပည်သူများသရှိုိင်ပါရန် မှတ်တမ်းြပစု တင်ြပအပ်    

ပါသည်။ 

 

 

 

 

 



၉၅ 

 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဥကဌ၊ ဒုတိယဥကဌ အြဖစ ်ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေသာ အမျိးသားအဆင့ ်ေကာ်မတီများ စာရငး် 
 

စ် ေကာ်မတီအမည် တာဝန် အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ်/ 

စာအမှတ်/ ရက်စွဲ 

ဌာန 

၁။ ြမန်မာုိင်င ံ အမျိးသား ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရး 

ေကာ်မတီ 

ဒုဥကဌ ၈/ ၂၀၁၆၊ ၁၁၂(၂)/ ၈/ 

သမတံုး  

(၃-၅-၂၀၁၆) 

ိုင်ငံေတာ်သမတံုး 

၂။ အမျိးသား သဘာဝေဘးအရာယ် ဆိုင်ရာ 

စီမံခန်ခဲွမ ေကာ်မတီ 

ဒုဥကဌ ၃၀/ ၂၀၁၆၊ ၃၇၂/ ၁၆၅-

အဖရ(သဘာဝေဘး)/ 

(၂၀၁၆) (၃၁-၅-၂၀၁၆) 

ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွံုး 

၃။ ြမန်မာုိင်င ံ လူငယ်ေရးရာမူဝါဒ ေရးဆွဲေရး 

ဗဟုိ ေကာ်မတီ 

ဥကဌ ၃၉/ ၂၀၁၆  

(၁၃-၆-၂၀၁၆) 

ိုင်ငံေတာ်သမတံုး 

၄။ အမျိးသား သဘာဝေဘးအရာယ် ဆိုင်ရာ 

စီမံခန်ခဲွမ လုပ်ငန်းေကာ်မတီ 

ဥကဌ ၂/ ၂၀၁၆၊ ၁-၅/ ၄၀(က) ၀၁၈ 

(၂၅-၇-၂၀၁၆) 

အမျိးသားသဘာဝေဘးအရယ်ဆိုင်ရာ 

စီမံခန်ခဲွမ ေကာ်မတီ 

၅။ အမျိးသား သဘာဝေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာ 

ဘာေငွ ရှာေဖွေရးှင့ ်ရန်ပံုေငထွိန်းသိမ်းေရး 

လုပ်ငန်းေကာ်မတီ 

ဥကဌ ၄/ ၂၀၁၆၊ ၁-၅/ ၄၀(က) ၀၂၀ 

(၂၅-၇-၂၀၁၆) 

အမျိးသားသဘာဝေဘးအရယ်ဆိုင်ရာ 

စီမံခန်ခဲွမ ေကာ်မတီ 

၆။ ေရှးဦးအရယ်ကေလးသူငယ်ြပစုပျိးေထာင်ေရး 

ှင့် ဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်း ဗဟိုကီးကပ်ေရးအဖဲွ 

ဥကဌ ၇၁/၂၀၁၆ ၁၂၀၉/ ၂၅၃-အဖရ  

(ကေလးသူငယ)်/(၂၀၁၆)  

(၁၀-၁၁-၂၀၁၆) 

ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖွဲ 

ဇယားအမတ်ှ(၁) 



၉၆ 

၇။ အမျိးသားအဆင့ ် ေရှးဦးအရယ် ကေလး 

သူငယ် ြပစုပျိးေထာင်ေရးှင့ ် ဖွံဖိးေရး 

ေကာ်မတီ 

ဥကဌ ၅၂/၂၀၁၇ ၂၆၁/ ၁၆၅-အဖရ 

(အမျိးသားအဆင့်ေရှးဦး)/ 

(၂၀၁၆)  

(၂၂-၅-၂၀၁၇) 

ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ 

၈။ ြမန်မာုိင်င ံ သက်ကီးရယ်အိုများ ဆိုင်ရာ 

ေကာ်မတီ 

ဥကဌ ၆၉/၂၀၁၇ ၃၈/ ၁၆၅- 

အဖရ(သက်ကီးရယ်အို)/ 

(၁၃/၂၀၁၇) (၃၁-၈-၂၀၁၇) 

ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွံုး 

၉။ ရခုိငြ်ပည်နယ်ဆိုင်ရာ အ ကံြပချက်များအေပ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ေရး 

ေကာ်မတီ 

ဥကဌ ၇၅/ ၂၀၁၇၊ ၁၁၂(၂)/ ၈/ 

သမတံုး  

(၁၂-၉-၂၀၁၇) 

ုိငင်ံေတာ်သမတံုး 

၁၀။ မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးများ ဆိုင်ရာ 

အမျိးသား ေကာ်မတီ 

ဒုဥကဌ(၁) ၇၀/ ၂၀၁၇ ၄၀၈/ ၁၆၅-

အဖရ(မသန်စွမ်း)/ 

(၁၃/၂၀၁၇) (၁၄-၉-၂၀၁၇) 

ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွံုး 

၁၁။ ေနရပ်စွန်ခွာသူများြပန်လည်လက်ခံေရးှင့် 

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးေကာ်မတီ 

ဥကဌ ၂၇/ ၂၀၁၈၊ ၁၁၂(၁)/ ၈/ 

သမတံုး  

(၁၅-၃-၂၀၁၈) 

ုိငင်ံေတာ်သမတံုး 

၁၂။ လူမကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆိုင်ရာ 

အမျိးသားေကာ်မတီ 

ဒုဥကဌ(၁) ၃၉/ ၂၀၁၈  

(၁၇-၅-၂၀၁၈) 

ုိငင်ံေတာ်သမတံုး 

၁၃။ ြမန်မာုိင်ငလံံုးဆိုင်ရာ အမျိးသမီးေကာ်မတီ ဥကဌ ၄၇/ ၂၀၁၈ ၁၁၂(၂)/ ၈/ 

သမတံုး  

(၂၀-၆-၂၀၁၈) 

ုိငင်ံေတာ်သမတံုး 



၉၇ 

၁၄။ ေဘးသင့်ေဒသများအြမန်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး 

ခန်ခဲွမ ေကာ်မတီ 

ဥကဌ ၄/ ၂၀၁၈၊ ၁-၅/ ၄၀(က) 

၀၂၀ (၁၆-၈-၂၀၁၈) 

အမျိးသားသဘာဝေဘးအရယ်ဆိုင်ရာ 

စီမံခန်ခဲွမ ေကာ်မတီ 

၁၅။ ဖားကန်ေဒသရိှ ေရေြပာင်း အလုပ်သမားများ 

အတွက ် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး လုပ်ငန်းများ 

ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖဲွ 

ဥကဌ ၉၉/၂၀၁၈ ၄၈၈/ ၁၆၅- 

အဖရ(ေရေြပာင်းအဖဲွ)/ 

၂၀၁၈ (၄-၁၀-၂၀၁၈) 

ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွံုး 

၁၆။ ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာန မ အကူ 

အညီ အေထာက်အပ့ံေပးေရး၊ ြပန်လည်ေနရာချ 

ထားေရး ဖံွဖိးေရး စီမံကိန်း(UEHRD)ေကာ်မတီ 

ဒုဥကဌ(၁) ၁၁၂(၂)/ ၈/ သမတံုး  

(၂၉-၁၀-၂၀၁၈) 

ုိင်ငံေတာ်သမတံုး 

၁၇။ လက်နက်ကိုင ် ပဋိပကအတွင်း ကေလးသူငယ် 

များအေပ ကီးေလးေသာ ကျးလွန်မများမှ 

ကာကွယ်တားဆီးေရး  ေကာ်မတ ီ 

ဥကဌ ၉/ ၂၀၁၉ ၁၁၂(၁)/ ၈/ 

သမတံုး  

(၇-၁-၂၀၁၉) 

ုိင်ငံေတာ်သမတံုး 

၁၈။ ရခိုင်ြပည်နယ် ေဒသတွင်း ြပန်လည်ေနရာချထား 

ေရးှင့် လူမစီးပွား 

ဘဝဖံွဖိးတုိးတက်ေရးလုပ်ငန်း ေကာ်မတီ 

ဥကဌ ၂၄/ ၂၀၁၆၊ ၁၁၂(၂)/ ၈/ 

သမတံုး  

(၃၀-၅-၂၀၁၆) 

ုိင်ငံေတာ်သမတံုး 

၁၉။ ြမန်မာုိင်င ံလူငယ်ေရးရာ ေကာ်မတီ ဥကဌ ၆၆/ ၂၀၁၉ ၁၁၂(၁)/ ၈/ 

သမတံုး (၂၂-၅-၂၀၁၉) 

ုိင်ငံေတာ်သမတံုး 

၂၀။ လူမကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်းေကာ်မတီ 

ဥကဌ ၁/ ၂၀၁၉ 

(၄-၁၁-၂၀၁၉) 

လူမကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆိုင်ရာ 

အမျိးသားေကာ်မတီ 

၂၁။ ကေလးသူငယ ် အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ အမျိး 

သား ေကာ်မတီ 

ဥကဌ ၆/၂၀၂၀ ၅၈/ ၁၆၅- 

အဖရ(ကေလးသူငယ်)/ 

(၂/၂၀၂၀) (၁၁-၂-၂၀၂၀) 

ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွံုး 



၉၈ 

၂၂။ ြပည်တွင်း ေနရပ်စွန်ခွာသူများ ြပန်လည်ေနရာချ 

ထားေရးှင့ ် ယာယီခုိလံရာစခန်းများ ပိတ်သိမ်း 

ေရး ဆိုင်ရာ အမျိးသားအဆင့ ်ေကာ်မတ ီ

ဥကဌ ၃၈/ ၂၀၂၀၊ ၁၁၂(၁)/ ၈/ 

သမတံုး  

(၂၅-၂-၂၀၂၀) 

ုိင်ငံေတာ်သမတံုး 

၂၃။ သင်တန်းေကျာင်းများရိှ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်း 

ခံရေသာ ကေလးသူငယ်များ စိစစ်ေရး ဗဟို 

ေကာ်မတီ 

ဥကဌ ၇၄/ ၂၀၂၀ ၁၁၂(၁)/ ၈/ 

သမတံုး  

(၂၀-၅-၂၀၂၀) 

ိုင်ငံေတာ်သမတံုး 

၂၄။ ပဋိပကအတွင်း လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ အကမ်းဖက်မ 

တားဆီးကာကွယ်ေရးှင့် တုံြပန်ေဆာင်ရက်ေရး 

ဆိုင်ရာ အမျိးသားအဆင့်ေကာ်မတီ 

ဥကဌ ၈၀/ ၂၀၂၀  ၁၁၂(၁)/ ၈/ 

သမတံုး  

(၁၅-၆-၂၀၂၀) 

ိုင်ငံေတာ်သမတံုး 

 

 



၉၉ 

 

ဒုတိယဝန်ကီး ဥကဌ၊ ဒုတိယဥကဌ အြဖစ ်ပါဝင်ေဆာငရ်က်ေသာ အမျိးသားအဆင့ ်ေကာမ်တီများ စာရင်း 
 

စ် ေကာ်မတီအမည် တာဝန် အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ်/ 

စာအမှတ်/ ရက်စဲွ 

ဌာန 

၁။ ြမန်မာုိင်င ံ သက်ကီးရယ်အိုများ ဆိုင်ရာ 

ေကာ်မတီ 

ဒုဥကဌ ၆၉/၂၀၁၇ ၃၈/ ၁၆၅- အဖရ 

(သက်ကီးရယ်)/(၁၃/၂၀၁၇)  

(၃၁-၈-၂၀၁၇) 

ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွံုး 

၂။ လူကုန်ကူးခံရသူများအား ြပန်လည်လက်ခံေရး၊  

ြပန်လည်ဝင်ဆံ ့ ေပါင်းစည်းေရးှင့ ် ြပန်လည် 

ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းအဖွဲ 

ဥကဌ ၄/၂၀၁၇ ၅၂၃၉(၂၄)/ ၁၇-၀၂/ ဦး၄ 

(၇-၅-၂၀၁၈) 

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

လူကုန်ကူးမတားဆးီ 

ကာကွယ်ေရး ဗဟိုအဖဲွ 

၃။ ြမန်မာုိင်ငံလံုးဆုိင်ရာ အမျိးသမီးေကာ်မတီ ဒုဥကဌ ၄၇/ ၂၀၁၈ ၁၁၂(၂)/ ၈/ သမတံုး 

(၂၀-၆-၂၀၁၈) 

ုိင်ငံေတာ်သမတံုး 

၄။ ေနရပ်စွန်ခွာသူများြပန်လည်ေနရာချထားေရး

လုပ်ငန်းေကာ်မတီ 

ဥကဌ ၈၀/၂၀၀-ေကာ်မတီ ၄-၈/ 

အဖရ(၂၀၁၈) 

 (၁၈-၇-၂၀၁၈) 

ေနရပ်စွန်ခွာသူများြပန်လည ်

ေနရာချထားေရးေကာ်မတ ီ

၅။ ဖားကန်ေဒသရိှ ေရေြပာင်း အလုပ်သမားများ 

အတွက ် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး လုပ်ငန်းများ 

ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖဲွခဲွ (ြပန်လည်ထူ ေထာငေ်ရး 

လုပ်ငန်းအဖဲွ 

ဥကဌ ၁၀၀/၂၀၁၈ ၄၈၉/ ၁၆၅-အဖရ 

(ေရေြပာင်းအဖဲွခွဲ)/ ၂၀၁၈  

(၄-၁၀-၂၀၁၈) 

ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွံုး 

 

ဇယားအမတ်ှ(၂) 



၁၀၀ 

၆။ ြမန်မာိုင်င ံ ကေလးအလုပ်သမားပေပျာက်ေရး ဆိုငရ်ာ 
အမျိးသားေကာ်မတီ၏ အဆိုးရားဆံုး ပုံစံြဖင့ ်ခုိင်းေစြခင်း 
ခံရေသာ ကေလးအလုပ်သမားများ ဖယ်ရှားေရးှင့် 
ြပန်လည် ကုစားေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီ 

ဥကဌ ၃၄/၂၀၁၉ ၁၁၆/ အလ/ခဲွ(၅) 
၂၀၁၉ (၃၁၉၂) 
(၈-၃-၂၀၁၉) 

ြမန်မာုိင်ငံ ကေလး 

အလုပ်သမားပေပျာက်ေရး 

အမျိးသားေကာ်မတီ 

၇။ ကချင်ြပည်နယ်အတွင်းရိှ ေနရပ်စွန်ခွာရသူများ (IDPs) 
ြပန်လည်ေနရာချထားမအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရးဆိုင်ရာ 
လုပ်ငန်းအဖဲွ 

ဥကဌ ၆၂/ ၂၀၁၉ ၁၁၂(၃)/ ၈/ 
သမတံုး  

(၈-၅-၂၀၁၉) 

ုိင်ငံေတာ်သမတံုး 

၈။ အမျိးသမီးများ၏ ဘဝတစ်ေလာက ် အေတွအ ကံများ 
ေလ့လာမ စစ်တမ်းေကာက်ယူေရး နည်းပညာေကာ်မတီ 

ဥကဌ ၁၁၂ (၂)/ ၈/သမတံုး  
(၂၀-၉-၂၀၁၉) 

ုိင်ငံေတာ်သမတံုး 

၉။ လူမကာကွယ ် ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း 
ေကာ်မတီ 

ဒုဥကဌ 
(၁) 

၁/၂၀၁၉ 
(၄-၁၁-၂၀၁၉) 

လူမကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး

ဆိုင်ရာအမျိးသားေကာ်မတီ 

၁၀။ မူးယစ်ေဆးဝါးှင့ ် စိတ်ကိုေြပာင်းလဲေစေသာ ေဆးဝါး 

များ အရာယ် တားဆီးကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ အဖဲွများ 
(ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးအဖဲွ) 

ဥကဌ ၁/၂၀၂၀ 

(၃-၂-၂၀၂၀) 
ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန 

၁၁။ ကေလးသူငယ ် အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ အမျိးသား 
ေကာ်မတီ 

ဒုဥကဌ ၆/၂၀၂၀ ၅၈/ ၁၆၅- 
အဖရ(ကေလးသူငယ်)/ 

(၂/၂၀၂၀) (၁၁-၂-၂၀၂၀) 

ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖွဲံုး 

၁၂။ ြပည်တွင်း ေနရပ်စွန်ခွာသူများ ြပန်လည်ေနရာချထား 

ေရးှင့ ် ယာယီခုိလံရာစခန်းများ ပိတ်သိမ်းေရးဆိုင်ရာ 
အမျိးသားအဆင့ ်ေကာ်မတီ 

ဒုဥကဌ  

(၂) 

၃၈/ ၂၀၂၀၊ ၁၁၂(၁)/ ၈/ 

သမတံုး  
(၂၅-၂-၂၀၂၀) 

ုိင်ငံေတာ်သမတံုး 

၁၃။ သင်တန်းေကျာင်းများရှ ိ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်း ခံရေသာ 
ကေလးသူငယ်များ စိစစ်ေရး ဗဟုိ ေကာ်မတီ 

ဒုဥကဌ ၇၄/ ၂၀၂၀ ၁၁၂(၁)/ ၈/ 
သမတံုး (၂၀-၅-၂၀၂၀) 

ုိင်ငံေတာ်သမတံုး 



၁၀၁ 

 

 

လူမဝန်ထမး်၊ ကယ်ဆယ်ေရးငှ့် ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၏ ဆက်သွယ်ရန် 

Website ငှ့် Facebook Page လိပ်စာများ 

 

စ ် ဌာန Website Link Facebook Page 

၁။ လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ် 

ေရးှင့် ြပန်လညေ်နရာ 

ချထားေရးဝန်ကီးဌာန 

 

www.moswrr.gov.

mm/ 

 

https://www.facebook.com/ 

mswrrmyanmar 

 

၂။ လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန https://www.dsw.

gov.mm/ 

 

https://www.facebook.com/ 

dswheadoffice.myanmar 

 

၃။ ေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာစီမံ 

ခန်ခွဲမဦးစီးဌာန 

https://www.ddm.

gov.mm/ 

 

https://www.facebook.com/ 

ddmmswrr 

 

၄။ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး 

ဦးစီးဌာန 

https://www.reha

bilitation.gov.mm/ 

 

https://www.facebook.com/ 

DepartmentOfRehabilitation 

 

၅။ ြမန်မာိုင်ငံလံုး ဆိုင်ရာ 

အမျိးသမီး ေကာ်မတီ     

( Myanmar National 

Committee on Women) 

- https://www.facebook.com/ 

MyanmarNationalCommitteeOn

Women/ 
 

 

 

ဇယားအမတ်ှ (၃) 
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၁၀၂ 

ိုငငံ်ေတာ်အစုိးရ၏(၄)ှစ်တာကာလအတွင်းလူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ ေဆာငရ်က်ပီး၊ ေဆာင်ရက်ဆဲှင် ့

ေဆာင်ရက်ရန်ကျန်လုပ်ငန်းများ 

စ် ေဆာင်ရက်ပီး ေဆာင်ရက်ဆဲ ေဆာင်ရက်ရနက်ျန် 

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်တွင ်ခွင့်ြပအင်အား ၉၁၄၈ ဦး 

တွင ် ၃၀၃၉ ဦး ခန်ထားခ့ဲပီး ံုးချပ်၊ တိုင်းေဒသကီး / 

ြပည်နယ် (၁၅) ံုး၊ ခိုင ် (၄၈) ံုးှင် ့ မိနယ် (၁၃၂) ံုး၊ 

ကေလး ြပစုေရးဌာန(၇)ခု၊ ECCD Resource Center (၁)ခု၊ 

Day Care Center (၁) ခု၊ မူကိေကျာင်း (၁၆၈) ေကျာင်း၊ 

လူငယ်သင်တန်းေကျာင်း (၁၀) ေကျာင်း၊ လူမသိပံေကျာင်း 

(၁)ေကျာင်း၊   မသန်စွမ်းေကျာင်း (၈) ေကျာင်း၊ အမျိးသမီး 

ေကျာငး် (၉) ေကျာင်း၊ အိမ်တွင်းမေကျာင်း (၁၁) ေကျာင်း 

တုိးချဲ ဖွင့်လှစ်ုိင်ခ့ဲပါသည်။ 

ဘာေရးှစ်အလုိက်ခိုင်ံုး၊မိနယ်ံုးှင့်မူလတန်းကိ 

ေကျာငး်များအား သတ်မှတ် လျာထားချက်အတုိင်း 

ဖွင့်လှစ် သွားမည်ြဖစ်ပီး အသစ်ဖွင့်လှစ်သည့် ဌာနများ 

အတွက ် ဝန်ထမ်းသစ်များကိုလည်း ခန်အပ်ေဆာင်ရက် 

သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 

၂။ မူလတန်းကိေကျာင်း (၄၀) ေကျာင်း (၄၀) ေကျာင်းတုိးချဲ 

ဖွင့်လှစ်ုိင်ခ့ဲပါသည်။ (၉၉-၁၃၈=၃၉) 

COVID-19 ကငး်စင်ပီး ေကျာင်းများြပန်လည်ဖွင့်ချနိ်တွင် 

(၁၅၀) ေကျာင်းထိ တိုးချဲဖွင့်လှစ်ပီး တစ်မိနယ် 

အနည်းဆံုး (၁) ေကျာင်း ဖွင့်လှစ်ုိင်ရန် စီစ်လျက်ရှိ 

ပါသည်။ 

 

ဇယားအမတ်ှ(၄) 
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၁၀၃ 

စ် ေဆာင်ရက်ပီး ေဆာင်ရက်ဆဲ ေဆာင်ရက်ရန်ကျန် 

၃။  ကေလးြပစုေရးဌာန (၁) ခုကိ ု ေနြပည်ေတာ်တွင် 

ဖွင့်လှစ်ုိင်ေရးေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။ 

 

၄။ မိခင်ဝုိင်း (၁၁၃၃ )ဝုိင်း တိုးချဲဖွင့်လှစ်ုိင်ခ့ဲပါသည်။  

(ယခင ်၃၆၇ - ယခု၁၅၀၀) 

၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ခုှစ်အတွက ် မိခင်ဝုိင်း (၁၀၀၀) ဝုိင်း 

ထပ်မံတုိးချဲ ဖွင့်လှစ်ရန် စီစ်လျက်ရိှပါသည်။ 

 

၅။ Early Childhood Intervention –ECI ေရှးေြပးဧရိယာ 

(၇)မိနယ်တွင ် အေကာင်အထည်ေဖာ ် ေဆာင်ရက် 

ုိငခ်ဲ့ပါသည်။ 

မိနယ်(၂) မိနယ် ထပ်မံတုိးချဲရန် စီစ်ေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှပါသည်။ 

 

၆။ အမျိးသမီးအားနည်းမျိးစုံြဖင့ ် ခွဲမပေပျာက်ေရးဆိုင်ရာ 

ကုလသမဂကွန်ဗင်းရှင်း စတုတှင့် ပမအကိမ်ပူးတဲွ 

အစီအရင်ခံစာကို (၇.၇.၂၀၁၆) ရက်ေနတွင် ဆွစ်ဇာလန် 

ုိငင်ံ၊ ဂျနီီဗာမိသို သွားေရာက ်ေြဖကားခဲ့ပါသည်။ 

 

အမျိးသမီးများ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဆိုင်ရာ အမျိးသား 

အဆင့ ် မဟာဗျဟာစီမံကန်ိး ( ၂၀၁၃-၂၀၂၂ ) ပါ 

လုပ်ငန်းဧရိယာ (၁၂) ရပ်အား အေကာငအ်ထည်ေဖာ ်

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

UNCEDAW အပုိဒ(်၁၈)ှင့် 

အညီ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 

အတွင်း ဆဌမအကိမ် 

အစီရင်ခံစာ တင်သွင်း 

ုိငေ်ရးအတွက ် လျာထား 

စီစ်ေဆာင်ရက ် လျက်ရှိ 

ပါသည်။ 
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၁၀၄ 

စ် ေဆာင်ရက်ပီး ေဆာင်ရက်ဆ ဲ ေဆာင်ရက်ရန်ကျန် 

၇။ OSWSC(၄)ခုတွင ် အကမ်းဖက်ခံရေသာ အမျိးသမီး 

ှင့် အမျိးသမီးငယ်ရယ်များအား ြပစုေစာင့်ေရှာက ်

ေပးလျက်ရိှပါသည်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်အတွင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးှင့ ်

ကယားြပည်နယ်တုိတွင ် ဖွင့်လှစ်ုိင်ေရးေဆာင်ရက် 

လျက်ရိှပါသည်။ 

 

၈။  MCCT အစီအစ်အား ချင်း၊ရခုိင်၊ န ဂကိုယ်ပုိင် 

အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသ၊ ကရင်၊ ကယားြပည်နယတ်ိုတွင် 

ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုတွင်  

ရှမ်းြပည်နယ်ှင့် ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီးတိုတွင် 

ေဆာင်ရက် လျက်ရိှပါသည်။ 

ကျန်တိုင်းေဒသကီး / ြပည်နယ် 

(၉)ခုတွင် ဆက်လက်ေဆာင်ရက် 

ုိင်ေရးစီစ ်လျက်ရိှပါသည်။ 

၉။ လူမအားမာန် (Inclusive Self Help Group – ISHG) 

အဖဲွများအား ကရင်၊ မွန်၊ ရန်ကုန်၊ မေလးှင့် 

ဧရာဝတီတုိတွင ်အဖဲွေပါင်း(၂၁၆)ဖဲွ ဖဲွစည်းခ့ဲပါသည်။ 

(Inclusive Self Help Group – ISHG) အဖွဲများကိ ု

ကျန်တုိင်းေဒသကးီ/ြပည်နယ်များတွင် တုိးချဲဖွဲစည်း 

သွားရန်ေဆာင်ရက်လျက်ရိှပါသည်။ 

 

၁၀။ အသက(်၉၀)ှစ်ှင့်အထက ် သက်ကီးရယ်အိုများ 

တစ်ဦး(၁)လ ကျပ်(၁၀၀၀၀)န်းြဖင့်(၃)လ တစ်ကိမ် 

န်း လူမ ေရး ပင်စင်ေထာက်ပ့ံေပးိုင်ခ့ဲပါသည်။ 

၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘာေရးှစ်မှစ၍ လူမေရးပင်စင ်

ေထာက်ပ့ံမကိ ု အသက ် (၈၅) ှစ်သို ေလျာ့ချ 

ေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 
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၁၀၅ 

စ် ေဆာင်ရက်ပီး ေဆာင်ရက်ဆဲ ေဆာင်ရက်ရန်ကျန် 

ဥပေဒ၊နည်းဥပေဒများ၊မူဝါဒများ 

၁၁။ ေရှးဦးအရယ် ကေလးသူငယ် ြပစု 

ပျိးေထာင်ေရးှင့ ် ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး 

ဆိုင်ရာ ဥပေဒကိုြပငဆ်င်သည့ ် ဥပေဒ 

ြပာန်းုိငခ်ဲ့ပါသည်။ 

  

၁၂။ ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ 

ဥပေဒကို ြပာန်းုိင်ခ့ဲပါသည်။ 

ကေလးသူငယ် အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ ေရးဆွဲလျက်ရိှ 

ပါသည်။ 

 

၁၃။ သက်ကီးရယ်အိုများဆိုင်ရာဥပေဒကိ ု

ြပာန်းုိငခ်ဲ့ပါသည်။ 

သက်ကီရယ်အိုများဆိုင်ရာ နည်းဥေဒကိ ု အတည်ြပြပာန်းိုင်ေရး 

ေဆာင်ရက်လျက ရိှပါသည်။ 

 

၁၄။ လူငယ်ေရးရာမူဝါဒ(၈.၁၁.၂၀၁၇) လူငယ်ေရးရာမူဝါဒဆုိင်ရာ အမျိးသားအဆင့် မဟာဗျဟာစီမံချက် 

ေရးဆွဲေနပါသည်။ 

 

၁၅။  အမျိးသမီးများအေပအကမ်းဖက်မတားဆီးကာကယွ်ေရးနည်းဥပေဒ 

(မူကမ်း)ကိ ု ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သို တင်ြပေဆာင်ရက်လျက် 

ရိှပါသည်။ 

 

၁၆။  ြပည့်တန်ဆာဆိုင်ရာဥပေဒ (မူကမ်း) အား ေရးဆွဲလျက်ရိှပါသည်။  

၁၇။  လူမဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းဆိုငရ်ာဥပေဒ(မူကမ်း)ေရးဆွဲုိင်ေရး နည်းပညာ 

အေထာက်အက ူအစည်းအေဝးများ ကျင်းပြပလုပခ့ဲ်ပါသည်။  
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၁၀၆ 

စ် ေဆာင်ရက်ပီး ေဆာင်ရက်ဆဲ ေဆာင်ရက်ကျန် 

၁၈။  လူမကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆိုင်ရာ ဥပေဒေရးဆွဲ 

ိုင်ေရးေဆာင်ရက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 

၁၉။ Gender Situational Analysis in Myanmar 

(Launching date :7.10.2016) 

Situational Analysis on Girls and Young Women 

in Myanmar 2017-December 

Case Studies on Sexual Violence among Girl 

Child (Budget) 

Analysis of Mapping of Initiatives and projects 

on Women's Empowerment and / or Gender 

Equality related to the National Strategic Plan 

for the Advancement of Women-NSPAW 

(launching date :26.10.2017) 

Service Provision for Gender-Based Violence 

Survivors in Myanmar (2018, April) 

Case Studies on Sexual Violence among Girl Child 

(Budget)(TBC) 

Nationwide Assessment of the Situation of 

Children in Residential Care Facilities in Myanmar 

Causes of Rapes against Minors and Related 

Social Service Provision in Yangon Region and 

Ayarwady Region of Myanmar (Budget) (TBC) 

Understanding Barriers and Working Pathways to 

Women's Political Participation in Myanmar  

Masculine Identity Construction; Attitudes and 

Perceptions of Male Perpetrators on Sexual 

Violence Against Women (TBC) 

National Survey on Women's life experience        

(TBC) 

 

 



 
 

pg. 1 

၁၀၇ 

 

 

လူမဝန်ထမး်၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၏ 

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များ 
 

စ် အမည် ရာထူး ဖုန်းနံပါတ် 

၁။ ေဒါက်တာဝင်းြမတ်ေအး ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ၀၆၇-၃ ၄၀၄ ၃၂၅ 

၂။ ဦးစိုးေအာင် ဒုတိယဝန်ကီး ၀၆၇-၃ ၄၀၄ ၁၁၁ 

 

ဝန်ကီးံုး 

၃။ ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန် ၀၆၇-၃ ၄၀၄ ၀၂၂ 

၄။ လက်ေထာက်အတွင်းဝန်  

အုပ်ချပ်ေရးှင့် လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ် စီမံခန်ခဲွမဌာနခဲွ 

၀၆၇-၃ ၄၀၄ ၀၂၁ 

၅။ လက်ေထာက်အတွင်းဝန်  

မူဝါဒှင့်ဥပေဒ လုပ်ထုံးလုပ်နညး်စိစစ်ေရးငှ့် လုပ်ငန်း 

စစ်ေဆးေရးဌာနခဲွ 

၀၆၇-၃ ၄၀၄ ၂၅၃ 

၆။ လက်ေထာက်အတွင်းဝန် 

စီမံကိန်းှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲ 

၀၆၇-၃ ၄၀၄ ၅၆၈ 

၇။ လက်ေထာက်အတွင်းဝန် 

ဝန်ကီးဌာနတွင်း စာရင်းစစ်ှင့် ဘာေရးဌာနခွဲ 

၀၆၇-၃ ၄၀၄ ၁၁၅ 

၈။ လက်ေထာက်အတွင်းဝန် 

ြပည်တွင်း/ြပည်ပဆက်ဆံေရးှင့် သတင်းြပန်ကားေရး 

ဌာနခွဲ 

၀၆၇-၃ ၄၀၄ ၂၅၄ 

၉။ လက်ေထာက်အတွင်းဝန် 

(e-Government ဌာနခဲွ) 

၀၆၇-၃ ၄၀၄ ၆၂၁ 

 

ဇယားအမှတ်( ၅ ) 
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၁၀၈ 

 

 

လူမဝန်ထမး်ဦးစီးဌာန (ံုးချပ်) ုံးဖုန်းနံပါတ် လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ် 

၁။ န်ကားေရးမှးချပ် ၀၆၇-၃၄၀၄၀၃၂ ၀၉-၅၁၅၃၇၂၄ 

 

၂။ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်(စီမံ/ဘာ) ၀၆၇-၃၄၀၄၁၃၁ ၀၉-၈၆၀၁၀၀၀၃ 

 

၃။ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်(လုပ်ငနး်) ၀၆၇-၃၄၀၄၁၀၃ ၀၉-၂၅၀၉၆၇၄၆၅ 

 

၄။ န်ကားေရးမှး  

စီမံ/ဘာဌာနခဲွ  

၀၆၇-၃၄၀၄၁၇၉ ၀၉-၂၅၁၁၆၉၁၄၆ 

၅။ န်ကားေရးမှး  

ကေလး/ လူငယ်ဌာနခဲွ 

၀၆၇-၃၄၀၄၃၇၉ ၀၉-၄၂၁၀၀၂၀၀၉ 

၆။ န်ကားေရးမှး  

အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ဆက်သွယ်ေရးှင့် 

စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းဌာနခဲွ 

၀၆၇-၃၄၀၄၂၉၂ ၀၉-၄၂၀၇၃၉၂၃၇ 

၇။ န်ကားေရးမှး  

မသန်စွမ်းသူများဖံွဖိးတိုးတက်ေရးဌာနခွဲ 

၀၆၇-၃၄၀၄၃၇၀ ၀၉-၇၆၉၃၇၉၆၆၂ 

၈။ န်ကားေရးမှး 

အမျိးသမီးများဖွံဖိးတုိးတက်ေရးဌာနခဲွ 

၀၆၇-၃၄၀၄၂၅၀ ၀၉-၂၅၁၀၂၇၇၃၀ 

၉။ န်ကားေရးမှး 

လူမကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဌာနခဲွ 

၀၆၇-၃၄၀၄၅၈၃ ၀၉-၄၂၁၀၃၃၃၀၇ 
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၁၀၉ 

 

လူမဝန်ထမး်ဦးစီးဌာန၏ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယုံးများ 

စ် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် ဖုန်းနံပါတ် 
Help/Hot Line 

ဖုန်းနံပါတ် 

၁ ကချင်ြပည်နယ်လူမဝန်ထမး်ံုး ၀၇၄-၂၅၂၂၃၇၃ 

၀၇၄-၂၅၂၁၁၆၇ 

၀၉-၈၈၉၉၀၀၀၁၁ 

၀၉-၆၆၁၀၁၅၅၅၅ 

၀၉-၇၇၀၇၇၁၀၀၀ 

၀၉-၉၈၀၀၀၀၁၀၁ 

၂ ကယားြပည်နယ်လူမဝန်ထမး်ံုး ၀၈၃-၂၂၂၁၀၅၄ ၀၉-၈၈၉၉၀၀၀၂၂ 

၀၉-၆၆၁၀၂၅၅၅၅ 

၀၉-၇၇၀၇၇၂၀၀၀ 

၀၉-၉၈၀၀၀၀၁၀၂ 

၃ ကရင်ြပည်နယ်လူမဝန်ထမ်းံုး 

 

၀၅၈-၂၁၀၆၃ ၀၉-၈၈၉၉၀၀၀၃၃ 

၀၉-၆၆၁၀၃၅၅၅၅ 

၀၉-၇၇၀၇၇၃၀၀၀ 

၀၉-၉၈၀၀၀၀၁၀၃ 

၄ ချင်းြပည်နယ်လူမဝန်ထမ်းံုး ၀၇၀-၂၁၀၆၈  

 

 

၀၉-၈၈၉၉၀၀၀၄၄ 

၀၉-၆၆၁၀၄၅၅၅၅ 

၀၉-၇၇၀၇၇၄၀၀၀ 

၀၉-၉၈၀၀၀၀၁၀၄ 

၅ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး လူမဝန်ထမ်းံုး ၀၇၁-၂၂၈၇၂  

၀၇၁-၂၆၂၇၁ 

၀၉-၈၈၉၉၀၀၀၅၅ 

၀၉-၆၆၁၀၅၅၅၅၅ 

၀၉-၇၇၀၇၇၅၀၀၀ 

၀၉-၉၈၀၀၀၀၁၀၅ 
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၁၁၀ 

စ်                         တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် ဖုန်းနံပါတ် 
Help/Hot Line 

ဖုန်းနံပါတ် 

၆ တနသာရီတိုင်းေဒသကီးလူမဝန်ထမ်းံုး ၀၅၉-၂၀၂၃၄၉၇ ၀၉-၈၈၉၉၀၀၀၆၆ 

၀၉-၆၆၁၀၆၅၅၅၅ 

၀၉-၇၇၀၇၇၆၀၀၀ 

၀၉-၉၈၀၀၀၀၁၀၆ 

၇ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးလူမဝန်ထမ်းံုး ၀၅၂-၂၂၂၁၂၂၆ ၀၉-၈၈၉၉၀၀၀၇၇ 

၀၉-၆၆၁၀၇၅၅၅၅ 

၀၉-၇၇၀၆၇၇၀၀၀ 

၀၉-၉၈၀၀၀၀၁၀၇ 

၈ မေကွးတိုင်းတိုင်းေဒသကီးလူမဝန်ထမ်းံုး ၀၆၃-၂၀၂၈၃၃၈ 

၀၆၃-၂၀၂၈၇၁၈ 

၀၉-၈၈၉၉၀၀၀၈၈ 

၀၉-၆၆၁၀၈၅၅၅၅ 

၀၉-၇၇၀၇၇၈၀၀၀ 

၀၉-၉၈၀၀၀၀၁၀၈ 

၉ မေလးတုိင်းေဒသကီးလူမဝန်ထမ်းံုး ၀၂-၄၀၆၁၁၅၀ 

၀၂-၄၀၇၂၁၀၃ 

၀၉-၈၈၉၉၀၀၀၉၉ 

၀၉-၆၆၁၀၉၅၅၅၅ 

၀၉-၇၇၀၇၇၉၀၀၀ 

၀၉-၉၈၀၀၀၀၁၀၉ 

၀၉-၄၄၈၈၈၃၃၀ 

၀၉-၂၀၁၀၄၄၂ 

၁၀ မွန်ြပည်နယ်လူမဝန်ထမ်းံုး ၀၅၇-၂၀၂၂၉၁၆ 

၀၅၇-၂၇၂၁၅ 

 

၀၉-၈၈၉၉၁၁၁၇၇ 

၀၉-၆၆၁၁၀၅၅၅၅ 

၀၉-၇၇၀၇၇၁၀၀၁ 

၀၉-၉၈၀၀၀၀၁၁၇ 

၁၁ ရခုိင်ြပည်နယ်လူမဝန်ထမ်းံုး ၀၄၃-၂၂၀၁၇ ၀၉-၈၈၉၉၁၁၁၈၈ 

၀၉-၆၆၁၁၁၅၅၅၅ 

၀၉-၇၇၀၇၇၁၁၀၀ 

၀၉-၉၈၀၀၀၀၁၁၈ 
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၁၁၁ 

စ်                         တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် ဖုန်းနံပါတ် 
Help/Hot Line 

ဖုန်းနံပါတ် 

၁၂ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးလူမဝန်ထမ်းံုး ၀၁-၆၅၈၀၂၇ 

၀၁-၆၅၈၀၂၈ 

၀၁-၆၅၈၀၂၉ 

၀၉-၈၈၉၉၁၁၁၂၂ 

၀၉-၆၆၁၁၂၅၅၅၅ 

၀၉-၇၇၀၇၇၀၀၀၁ 

၀၉-၉၈၀၀၀၀၁၁၂ 

၁၃ ရှမ်းြပည်နယ်လူမဝန်ထမ်းံုး ၀၈၁-၂၁၂၁၁၁၆ ၀၉-၈၈၉၉၁၁၁၃၃ 

၀၉-၆၆၁၁၃၅၅၅၅ 

၀၉-၇၇၀၇၇၀၀၁၀ 

၀၉-၉၈၀၀၀၀၁၁၃ 

၁၄ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးလူမဝန်ထမ်းံုး ၀၄၂-၂၄၆၈၃ 

၀၄၂-၂၄၂၇၂ 

၀၉-၈၈၉၉၁၁၁၄၄ 

၀၉-၆၆၁၁၄၅၅၅၅ 

၀၉-၇၇၀၇၇၀၀၁၁ 

၀၉-၉၈၀၀၀၀၁၁၄ 

၁၅ ေနြပည်ေတာ်တုိင်းလူမဝန်ထမ်းံုး ၀၆၇-၅၅၀၂၂၅ 

၀၆၇-၅၅၀၀၂၅ 

၀၉-၈၈၉၉၁၁၁၅၅ 

၀၉-၆၆၁၁၅၅၅၅၅ 

၀၉-၇၇၀၇၇၀၀၉၉ 

၀၉-၉၈၀၀၀၀၁၁၅ 
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၁၁၂ 

ေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာစီမခံန်ခွဲမဦးစီးဌာန(ံုးချပ်) 

စ် ရာထူး ဖုန်းနံပါတ် 

၁။ န်ကားေရးမှးချပ် ၀၆၇-၃၄၀၄၀၅၀ 

၀၉-၈၆၀၁၁၆၄ 

၂။ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်(စီမံ/ဘာ) ၀၆၇-၃၄၀၄၀၄၈ 

၀၉-၂၀၂၁၄၉၁ 

၃။ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်(လုပ်ငန်း) ၀၆၇-၃၄၀၄၀၇၀ 

၀၉-၄၃၁၂၀၈၆၇ 

၄။ န်ကားေရးမှး 

စီမံ/ဘာ ဌာန 

၀၆၇-၃၄၀၄၃၁၆ 

၀၉-၄၃၀၅၄၈၄၄ 

၅။ န်ကားေရးမှး 

ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ေထာက်ပ့ံေရးဌာန(အထက်ြမန်မာြပည်) 

၀၆၇-၃၄၀၄၄၂၀ 

၀၉၄၂၈၁၂၅၀၂၇ 

၆။ န်ကားေရးမှး 

ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ေထာက်ပ့ံေရးဌာန(ေအာက်ြမန်မာြပည်) 

၀၆၇-၃၄၀၄၃၁၈ 

၀၉-၂၅၀၀၇၄၇၉၁ 

၇။ န်ကားေရးမှး 

သဘာဝေဘးေလျာ့ပါးေရးဌာန 

၀၆၇-၃၄၀၄၃၁၇ 

၀၉-၄၂၀၇၀၃၆၄၇ 

၈။ န်ကားေရးမှး 

ြဖည့်တင်းေရးဌာန 

၀၆၇-၃၄၀၄၀၇၄ 

 

၉။ န်ကားေရးမှး 

ညိိင်းေဆာင်ရက်ေရးှင့် သုေတသနဌာန 

၀၆၇-၃၄၀၄၀၇၁ 

၀၉-၇၈၈၁၂၀၁၂၉ 

၁၀။ န်ကားေရးမှး 

အေရးေပအေြခအေနစီမံခန်ခွဲမဗဟုိဌာန 

၀၆၇-၃၄၀၄၂၅၅ 

၀၉-၄၃၁၂၀၈၆၄ 
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၁၁၃ 

ေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာစီမခံန်ခွဲမဦးစီးဌာန၏ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ံုး၊များ 

စ် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်ဦးစီးမှးုံးများ ဖုန်းနံပါတ် 

၁။ ေနြပည်ေတာ် ၀၆၇-၃၅၅၀၂၈၄ (fax) 

၀၆၇-၃၅၅၀၂၄၆ 

၂။ ကချင်ြပည်နယ် ၀၇၄-၂၅၂၄၀၁၅ 

၀၇၄-၂၅၂၁၈၂၂(fax) 

၃။ ကယားြပည်နယ် ၀၈၃-၂၂၂၂၀၇၉ 

၀၈၃-၂၂၂၃၁၃၀ (fax) 

၄။ ကရင်ြပည်နယ် ၀၅၈-၂၂၄၅၁ 

၀၅၈-၂၃၃၉၈(fax) 

၅။ ချင်းြပည်နယ် ၀၇၀-၂၂၅၇၈ 

၀၇၀-၂၁၇၆၈(fax) 

၆။ စစ်ကုိင်းတိုင်း ေဒသကီး ၀၇၁-၂၃၂၂၁ 

၀၇၁-၂၆၅၀၈(fax) 

၇။ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး ၀၅၉-၂၀၂၃၅၇၆ 

၀၅၉-၂၀၂၄၀၂၀(fax) 

၈။ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး ၀၅၂-၂၂၃၀၃၆၁ 

၀၅၂-၂၂၃၀၁၉၃(fax) 

၉။ မေကွးတိုင်းေဒသကီး ၀၆၃-၂၈၆၀၁ 

၀၆၃-၂၅၉၅၀(fax) 

၁၀။ မေလးတိုင်းေဒသကီး ၀၂-၄၀၆၇၄၇၀ 

၀၂-၄၀၃၉၄၅၇(fax) 

၁၁။ မွန်ြပည်နယ် ၀၅၇-၂၀၂၄၈၂၅ 

၀၅၇-၂၀၂၄၂၉၆ (fax) 
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၁၁၄ 

 

စ် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်ဦးစီးမှးုံးများ ဖုန်းနံပါတ် 

၁၂။ ရခိုင်ြပည်နယ် 

 

၀၄၃-၂၃၀၆၉ 

၀၄၃-၂၂၉၀၃(fax) 

၁၃။ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး ၀၁-၆၅၁၀၈၉ 

၀၁-၅၂၁၉၆၇(fax) 

၀၁-၆၆၁၈၁၂ 

၁၄ ရှမ်းြပည်နယ် ၀၈၁-၂၁၂၅၇၇၃ 

၀၈၁-၂၁၂၅၇၇၄(fax) 

၁၅ ဧရာဝတီတိုင်း ေဒသကီး ၀၄၂-၂၁၀၆၁ 

၀၄၂-၂၅၀၁၄(fax) 

 

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဦးစီးဌာန 

 

စ် ရာထူး ဖုန်းနံပါတ် 

၁။ န်ကားေရးမှးချပ် ၀၉-၅၀၁၅၅၀၀ 

၂။ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် ၀၉-၂၀၂၈၁၂၁ 

၃။ န်ကားေရးမှး 

(စီမံ/ဘာ) 

၀၉-၄၄၈၈၈၈၁၁၁ 

၄။ န်ကားေရးမှး 

(ထိခုိက်လွယ်) 

၀၉-၂၆၁၂၆၁၅၀၄ 

၅။ န်ကားေရးမှး 

(မးူယစ်/လူကုန်ကူး) 

၀၉-၄၀၂၇၄၀၄၁၉ 

 



၁၁၅ 

 

 

အတိုေကာက်စာလံုးများ (Abbreviations) 
 

 AHA Centre -  ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian   

Assistance on disaster management 

 ACDM  - ASEAN Committee on Disaster Management  

 ADB  - Asian Development Bank 

ARSA  -  Arakan Rohingya Salvation Army 

ERAT -  - Emergency Response and Assessment Team  

CTFMR   -  Country Task Force on Monitoring and Reporting     

DAN - Disaster Alert Notification (mobile application) 

ECCD -  Early Childhood Care and Development 

 ECCE -  Early Childhood Care and Education 

 ECI  - Early Childhood Intervention 

ECT  - Electronic Cash Transfer  

EOC  - Emergency Operation Centre 

GBV   -  Gender Based Violence 

IDP  - Internally Displaced Person 

IFRC  - International Federation of Red Cross and Red Crescent 

INGO  - International Non-Governmental Organization 

IOM     -  International Organization for Migration 

MCCT  - Maternal and Child Cash Transfer  

MNCW  –  Myanmar National Committee on Women 

MRCS  - Myanmar Red Cross Society 

ဇယားအမတ်ှ (၆) 



၁၁၆ 

 

MRE      - Mine Risk Education 

MUDRA  - Myanmar Unified platform for Disaster Risk    

    Application (mobile application) 

NGO  - Non-Governmental Organization 

OSWSC  -  One Stop Women Support Centre 

PoVAW Law  -  Prevention and Protection of Violence against Women  

    Law 

SMIS  - Social Management Information System 

TDHL    - Terres De Hommes Lausanne 

UEHRD - The Union Enterprise for Humanitarian Assistance,  

Resettlement and Development 

 UN  - United Nations 

UNCEDAW -  United Nations Convention on the Elimination of All form  

    of Discrimination against Women 

UNCRC - United Nations Convention on the Rights of the Child 

UNICEF  –  United Nations International Children’s Emergency Fund                    

UNCRPD - United Nations Conventions on the Rights of Persons  

with Disabilities 

VCSW  - Voluntary Community Social Workers 

 

 

 

 



၁၁၇ 

 

 

 

 

ပံ ု(၁) 



  

[Type text] 
 

၁၁၈  

 

 

 

ပံ ု(၂ ) 


