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ျမန္မာႏိုင္ငံ - မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသတြင္း အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ
(HIV) ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ နွင့္
အလုပ္သမားေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ဂ်ဴနီမာ (JUNIMA) မူ၀ါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္

မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

21.9%

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔

အဓိက

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈပမာဏ အႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

ေရႊ႕ေျပာင္းသူ

စုစုေပါင္း

၁,၁၅၄,၄၀၀1

သည္

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ၿပီး၊ ခန္႔မွန္းေျခ ၁.၅ သန္း ေရႊ႕ေျပာင္းသူမွာ
မွတ္ပံုမတင္ဘဲ၊

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

ဒုကၡသည္

၁၃၀,၀၀၀

တို႔သည္

ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ရွိသည္။ မ်ားစြာေသာေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားသည္
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ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း

နယ္စပ္မွ

လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ား

ျဖစ္ၿပီး၊

9.6%

အမ်ိဳးသားငယ္မ်ားနွင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္
အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
လြတ္ေျမာက္ရန္လည္းေကာင္း၊
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းျဖင့္
အေျခခ်ေနထိုင္ၾကသည္။
တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

စစ္ဒုကၡမွ
ရွည္ၾကာစြာ၊

ပံုမွန္မဟုတ္သည့္

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္

မိသားစုလိုက္

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ

3

အလုပ္သမားမ်ား

ျမန္မာနယ္စပ္မ်ားတြင္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္

ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးတြင္

ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကၿပီး၊

အမ်ားဆံုးေနထိုင္ၾကသည္။
ေဆာက္လုပ္ေရး၊

ထိုင္း-

7.8%

အမ်ိဳးသားနွင့္

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား

နွင့္

ငါးလုပ္ငန္းထုပ္ပိုးမႈ၊ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈမ်ားလုပ္ကိုင္ၾကၿပီး၊
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက

ျပည့္တန္ဆာ၊

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ပိုမိုလုပ္ကိုင္ၾကသည္။

စေသာတရားမ၀င္
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း

ေလာျပည္သ႔ဒ
ူ ီမိုကရက္တစ္
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသိ႔ု
လုပ္ကိုင္ရန္

အိမ္အကူ

သြားေရာက္ၾကသည္။

တရုတ္ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားသည္

လုပ္ငန္းမ်ား

အလုပ္သမားမ်ားသည္

သမၼတႏိုင္ငံနွင့္

ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္

ႏွင့္

တရုတ္နယ္စပ္

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား

ၿပီးခဲ့သည့္

နွစ္အနည္းငယ္က၊

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာရာက္ျခင္းက

၁၀,၀၀၀ မွ ၂ သန္း အထိခန္႔ရွိၿပီး အေရအတြက္ မ်ားျပားလာကာ၊
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အတည္တက်မဟုတ္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းတရုတ္ အလုပ္သမားမ်ားက
1

103,117

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

အတည္တက်မဟုတ္သည့္

ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ

သို႔မဟုတ္

အင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္

ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ လမ္းပန္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အတြက္ လာေရာကလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နွင့္ ပါကစ္(စ)တန္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားလည္း ရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျပင္းထန္သည့္ အိတ္ခ်္အို္င္ဗီ ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈရွိၿပီး အိတ္ခ်္အိုင္ဗီႏႈန္းမွာ မူးယစ္ေဆးထိုးၿပီး
သံုးစြမ
ဲ ႈ (၂၁.၉%)၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ကုိင္သူမ်ား (၉.၆%)၊ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း လိင္ဆက္ဆံမႈ
(၇.၈%) ရွိၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ5 တႏိုင္ငံလံုး အရြယ္ေရာက္သူေတြၾကား ပ်ံ႕ႏွ႔ႏ
ံ ႈန္း ၀.၅၃ ရာႏႈန္းႏွင့္စာလွ်င္
ျပင္းထန္သည္။ အိတ္ရွ္အိုင္ဗီျပန္႔ပြားမႈမွာ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားရွိ အဓိကအုုပ္စု
ျဖစ္သည္။

၂၀၁၁

ခုနွစ္တြင္

ခန္႔မွန္းေျခ

လူဦးေရ

ရယူရန္

အက်ံဳး၀င္ၿပီး

(အိတ္ခ်္အိုင္ဗီပိုးထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေဆး)

သံုးခုတြင္ အျမင့္မားဆံုး

၁၂၀,၀၀၀

သည္

ေအအာရ္တီ

ေအအာရ္တီ

ေပးႏိုင္မႈ

၃၃%

ကိုေရာက္ရွိခ့သ
ဲ ည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၁ ခုနွစ္တြင္ အဆုတ္ေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားလည္း ျမင့္မားသည့္
အိတ္ခ်္အိုင္ဗီႏႈန္း (၉.၉ %) ကိုျပသေနသည္။6.
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားထဲမွ

အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ

ကူးစက္မႈႏႈန္းသည္

စိတ္ခ်ရသည့္

အခ်က္အလက္မ်ားအရ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ္လည္း မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း ေလ့လာမႈက ညႊန္ျပေနသည္မွာ
အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ

ျဖစ္မႈမ်ားေနျခင္းက

စြန႔စ
္ ားမႈမ်ားသည့္

အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္

လိင္ဆက္ဆံမႈ

သို႔မဟုတ္

မူးယစ္ေဆး၀ါး

ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားျခင္း၊
သံုးစြမ
ဲ ႈ၊

ေသခ်ာသည့္

ပထ၀ီအေနအထားမ်ားႏွင့္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ကာကြယ္မႈနွင့္ ကုသမႈမ်ား အကန္႔အသတ္ရျိွ ခင္း စသည္တုိ႔နွင့္
ဆက္ႏြယ္ေနသည္။7

အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

မရရွိႏိုင္ျခင္း၊

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရသည့္ အလုပ္အကုင္နွင့္ ဘ၀အေျခအေနမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို
ေနရာေဒသတစ္ခုတြင္သာ ေနခိုင္းသို႔မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ေပသည့္ အစိုးရမူ၀ါဒမ်ားနွင့္ လြန္ကဲသည့္
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊

ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္

အလြန္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားေနသည္။8
အခ်ိဳ႕နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ
အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ

မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းရွိ

ငါးဖမ္းသမားမ်ား၊

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္
ျပည့္တန္ဆာမ်ား၊

ကိုယ္၀န္သည္မ်ား

ျဖစ္လြယ္သည့္

စသည့္

အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ

ကုန္ကားေမာင္းသူမ်ား၊
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားက

ႏႈန္းတိုးပြားလာေၾကာင္း

သက္ေသျပေနသည္။

ထိုင္းပင္လယ္ကမ္းေျခေလးခုနွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာငါးဖမ္းသမားမ်ားသည္ ၂၀၀၄ ခုနွစ္တြင္
အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ

၉.၄%

အထိျမင့္မားခဲ့သည္။9

၂၀၀၉

ခုနွစ္တြင္

တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္

အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ျမန္မာအေ၀းေျပး ကုန္ကားေမာင္းသူမ်ားသည္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ပ်ံ႕နွ႔မ
ံ မ
ႈ ာွ ၃.၅%
အထိျမင့္တက္ခဲ့သည္။10 ထိုင္းနယ္စပ္ ရေနာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၀၅ ခုနွစ္အတြင္း11 အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ေသြးရည္
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမွာ ၂၁% ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၆ ခုနွစ္တြင္ ၆.၇% ရွိၿပီး ရေနာင္းရွိ ထိုင္းျပည့္တန္ဆာမ်ားထက္
(၄.၉%) မ်ားသည္။12 ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ (တာ့ခ္ နွင့္ ရေနာင္း) ရွိကိုယ၀
္ န္သည္
ေရႊ႕ေျပာင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ျပန္႔ပြားႏႈန္းမွာ ၂၀၀၄-၂၀၀၆ နွစ္အတြင္း ထိုင္းကိုယ္၀န္သည္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္

၂-၃

(ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းနွင့္

ဆပိုျမင့္မားသည္။13

ျမန္မာအေရွ႕ပိုင္းနယ္စပ္ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္သည့္

ကခ်င္ျပည္နယ္)၊

က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိရန္ခက္ခဲၿပီး

ယင္းတို႔တြင္

ပဋိပကၡ
မူးယစ္ေဆး၀ါး

နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး
ထိုးသြင္းျခင္း

အႏၱရာယ္တစ္ခုက်ေရာက္လ်က္ရွိကာ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြသ
ဲ ူမ်ားျပားၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံနွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔
သြားသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားလည္း မ်ားျပားသည္။ စီးပြားေရးလုပ္သည့္ ျပည့္တန္ဆာႏွင့္ မူးယစ္ေဆး
ထိုးသြင္းမႈတ႔သ
ို ည္

နွစ္ခုထပ္ေနသည့္

အႏၱရာယ္သည္

ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားကို အိတ္ခ်္အိုင္ဗီကို ပိုမိုဆိုးရြားေစသည္။
2

တရုတ္-ျမန္မာ

နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ

အမ်ဳိးသား မူ၀ါဒမ်ား၊ ေရႊ႔ေျပာင္းမႈ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ား၊ က်န္းမာေရးနွင့္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
အလုပ္သမား၊ ၀န္ထမ္းခန္႔ထားေရးနွင့္ လူမႈလံုၿခံဳေရး ၀န္ၾကီးဌာနက ျမန္မာအလုပ္သမားေရႊ႕ေျပာင္းမႈကို
၁၉၉၉ တြင္ျပဌာန္းထားေသာ ႏိုင္ငံျခား ၀န္ထမ္းခန္႔ထားေရး ဥပေဒအရ ျမန္မာႏို္င္ငံမွ ထြက္လာသည့္
ေရြ႕ေျပာင္းသူမ်ား အတြက္ သ္တန္းနွင့္ စုစည္းမႈကို ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္။ ထြက္ခြာလာသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း
အလုပ္သမားမ်ားသည္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ (သတ္မွတ္ထားသည့္ တိုင္းျပည္ကလြၿဲ ပီး အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ
စစ္ေဆးမႈမပါ၀င္ပါ)

ေအာင္ျမင္ရမည္။

ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိ

သို႔မဟုတ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

အလုပ္၊

အိတ္ခ်္အိုင္ဗီနွင့္

ႏိုင္ငံ၀င္ရန္

သို႔မဟုတ္

ပတ္သက္ၿပီး

ႏိုင္ငံ

အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ

စစ္ရန္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း၊ ထြက္လာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမ်ားသည္ ဦးတည္ရန္ႏိုင္ငံသို႔၀င္ရန္
က်န္းမာေရး စစ္ေဆးရာတြင္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီပါ စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္သည္။14 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိကစီးပြားေရး
နယ္စပ္ေလးခုရွိၿပီး၊

ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္တစ္ခုတြင္

အထူးစီးပြားေရးဇံုတစ္ခုရွိၿပီး

အနာဂတ္စီးပြားေရး

တိုးတက္မႈအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားရွိသည္။ ၂၀၀၃ ခုနွစ္တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံနွင့္ အလုပ္သမားေရႊ႕ေျပာင္းမႈ MOU
လက္မွတ္ထိုးထားၿပီး ထိုင္းဥပေဒအရ အလုပ္သမားမ်ားသည္ က်န္းမာေရးအာမခံတြင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊
အနည္းဆံုး လစာနွင့္ အလုပ္ခံစားခြင့္မ်ားကို သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာနွင့္ ထိုင္းတို႔ နယ္စပ္ေဒသတြင္
က်န္းမာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ MOU ကို စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ မႏၱေလး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
၀န္ႀကီးဌာနနွစ္ခုတို႔က လက္မွတ္ေရးထုိုးခဲ့သည္။ မၾကာေသးမွီက ထိုင္းအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက
ႏိုင္ငံသား

အတည္ျပဳေရး

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္

စင္တာမ်ားကို

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအပါအ၀င္
ျမန္မာအလုပ္သမားေရးရာ

တရား၀င္အလုပ္

တရား၀င္
အလုပ္ရွင္နွင့္

တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္

လုပ္ခြင့္အတြက္

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္

သံမွဴးက

အလုပ္သမားမ်ားကိုကူညီရန္၊

နယ္စပ္ၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕တြင္
စနစ္က

စာရြက္စာတမ္းမ်ား
တိုးတက္လာခဲ့သည္။

ဘန္ေကာက္တြင္ရွိၿပီး
ျပႆနာမ်ား

ေျဖရွင္းေပးရန္နွင့္

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို

အတည္ျပဳရန္အတြက္နွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမ်ဳိးသား မူ၀ါဒ စီမံကိန္းျဖစ္သည့္ ေရႊ႔ေျပာင္းမႈ ဆိုင္ရာ
စီမံခန္႔ခြဲေရးကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ လက္ရွိတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ
ျဖစ္လြယ္မႈနွင့္

လူဦးေရ

လႈပ္ရွားမႈအတြက္

မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း

MOU

(၂၀၁၁)

ကို

ျမန္မာႏိုင္ငံနွင့္

မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားက အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ကာကြယ္မႈနွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလူထု ကုသေပးေရး၊ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ ဗ်ဴဟာအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနွင့္ မူ၀ါဒ တိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
အိတ္ခ်္အိုင္ဗႏ
ီ ွင့္ လိင္မွ တဆင့္ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးလႈပ္ရွားမႈနွင့္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား စုစည္းမႈအတြက္ လက္ရွိကာလတြင္ ADB
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္း အဆိုျပဳခ်က္တစ္ခုရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္မႈသည္ မတူညီေသာ က႑မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား
အတြက္ ဥပေဒ အရပ္ရပ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း ဥပေဒ သစ္သည္
အလုပ္သမားမ်ားအား အဖြဲ႔အစည္း ဖြ႔စ
ဲ ည္းပိုင္ခြင့္ကို အာမခံထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း
ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ယင္းဥပေဒမ်ားကို အေကာင္းအထည္ေဖာ္ရာတြင္ အခ်က္အလက္
အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရး စီမံကိန္း ၂၀၁၂-၂၀၁၆ တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈအားနည္းေနေသာ နယ္စပ္
ေဒသမ်ားရွိ
က်န္းမာေရး

က်န္းမာေရး

အေဆာက္အဦးမ်ား

ေစာင့္ေရွာက္မႈ

စနစ္ကို

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္

အားျဖည့္သြားရန္
3

ဦးစားေပးမႈ

ရည္ရြယ္ထားသည္။

အပါအ၀င္
15

ပဏာမ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

လူတိုင္းအတြက္

ကုသမႈေပးျခင္း

ေရရွည္စီမံကိန္းႏွင့္

အခြင့္အလမ္းအနည္းဆံုးသူမ်ားကို

ေပးရန္

လူမႈေရးအာမခံ အစီအစဥ္ တိုးခ်ဲ႔မႈ တို႔ႏွင့္အတူ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈရံပံုေငြကို တုိးျမွင့္ထားသည္။16
၂၀၁၂

လူမႈေရး

အာမခံ

ဥပေဒတြင္

အလုပ္သမား

၅

ဦးထက္ပိုၿပီး

အနည္းဆံုး

၃

လထက္

ပိုမိုလည္ပတ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား သည္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ (အလုပ္ရွင္ ၂.၅ ရာႏႈန္း၊ အလု္သမား
၁.၅ ရာႏႈန္း) ထည့္၀င္မႈျဖင့္ သက္မွတ္ထားေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္ လူမႈေရး အာမခံ ေပးေဆာင္မႈကို လုပ္ရန္
ျပဌာန္းထားသည္။ ယင္းအစီအစဥ္ ေအာက္တြင္ အာမခံလုပ္ထားေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အခမဲ့
ေဆးကုသခြင့္၊ ေငြေၾကးအက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္မႈ ခံစားခြင့္ တို႔ ရရွမ
ိ ည္ျဖစ္ၿပီး ရာသီ
အလိုက္ လုပ္သားမ်ားမွ လြ၍
ဲ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ဖယ္ရွားထားျခင္း မရွိေပ။17
အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ

အေပၚ

၂၀၁၁-၂၀၁၅

ျမန္မာ့

အမ်ဳိးသား

မဟာဗ်ဴဟာ

စီမံကိန္းတြင္

ေရႊ႔ေျပာင္း

အလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ ငွင္းတို႔၏ လိင္ဆက္ဆံဖက္မ်ား၊ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၊ ႏွင့္ ေရႊ႔ေျပာင္းမႈ
သက္ေရာက္ခံရေသာ လူ႔အသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ား (အရင္းအျမစ္၊ စခန္းေထာက္ ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ ေနရာမ်ား) ကို
ပစ္မွတ္ ထားရွိသည္။ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ နယ္စပ္ စခန္းေထာက္ ဇံုမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳေရး
စီမံကိန္းမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားရွိၿပီး ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သား မိတ္ေဆြဆံေသာ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊
သယ္ယူႏုိင္ေသာ

က်န္းမာေရး

ထပ္ညႊန္းစနစ္မ်ားမွ

တဆင့္

ရာဇ၀င္စာအုပ္မ်ားႏွင့္

အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ

ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္

ကာကကြယ္ေရး

လုပ္ေဆာင္သြားရန္

ပါ၀င္သည္။

လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း အေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဂဟာမ်ား၊ လူထု အေျချပဳ ကုသမႈ၊ လူငယ္မ်ားအတြက္
၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ား ႏွင့္ အေရးၾကီးေသာ အရင္းအျမစ္၊ စခန္းေထာက္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ ေဒသမ်ားရွိ
လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေသာ ေရႊ႔ေျပာင္းႏိုင္သည့္ ပညာေပးမႈမ်ား ပါ၀င္သည္။ တိုးတက္ေသာ
အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမႈ၊ ထပ္ညႊန္းစနစ္မ်ား၊ ေရႊ႔ေျပာင္းမႈ အေျချပ ေျမပံုမ်ားႏွင့္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီႏွင့္
ေနထိုင္ေသာေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား

အား

အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ

ေစာင့္ေရွာက္မႈကို

အျပန္အလွန္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ဦးစားေပး ထားရွိသည္။ ထို႔အျပင္ လိင္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္
အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ကာကြယ္ေရး ပစ္မွတ္ထားျခင္း၊ ေယာက္်ားခ်င္း လိင္ဆက္ဆံသူမ်ားနွင့္ ေဆးထိုးအပ္သံုး
မူးယစ္ေဆး သံုးစြသ
ဲ ူမ်ားကို ကြန္ဒံုသံုးစြမ
ဲ ႈ ၈၀ ရာႏႈန္း၊ ေအအာရ္တီ ေဆးေပးႏိုင္မႈ ၈၅ ရာႏႈန္းႏွင့္ လူဦးေရ
အုပ္စုမ်ားအားလံုးကို PMTCT ျမွင့္တင္သြားရန္ ရည္ရယ
ြ ္ထားသည္။
ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သား

က်န္းမာေရး/

အိတ္ခ်္အိုင္ဗီအေပၚ

ေကာင္းမြန္ေသာ

လက္ေတြ႔

အစီအစဥ္ႏွင့္

ခ်ည္းကပ္စည္းရံုးေရး အစပ်ဳိးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
ပစ္မွတ္ထား

လက္လွမ္းမီေရး

အစီအစဥ္

(TOP

၂၀၀၄-၂၀၁၁)

တြင္

လူထု

လက္လွမ္းမီေရး

စည္းရံုးလႈ႔ေ
ံ ဆာ္မႈ ပံုစံျဖင့္ လိင္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားခ်င္း လိင္ဆက္ဆံသူမ်ားအား အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ
တားဆီးေရးႏွင့္ ကုသေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွႏ
ိ င
ုိ ရ
္ န္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ TOP သည္ လိင္မွတဆင့္
ကူးစက္ေရာဂါမ်ား အတြက္ ကုသေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ တီဘီႏွင့္ ကိုယ္ခံအားက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ရရွိေသာ
ကူးစက္ေရာဂါမ်ား

စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္

အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ

ကုသမႈအတြက္

ထပ္ညႊန္းခ်က္မ်ား၊

ေဂဟာမ်ားႏွင့္

အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ေစာင္ေ
့ ရွာက္မႏ
ႈ င
ွ ့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈ တို႔ကို ေပးသည္။ TOP သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ ၿမိဳ႔ၾကီး ၁၈
ၿမိဳ႔တြင္ စင္တာမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး လိင္အလုပ္သမား ၄၅ ၀၀၀ ႏွင့္ ေယာက္်ား ၅၈ ၀၀၀ တို႔ကို
ထိစပ္ခ့သ
ဲ ည္။
တင္ျပျခင္းအား

TOP

သည္

တားျမစ္ရန္

ကြန္ဒံုးပိုင္ဆုိင္မႈကို
ျမန္မာအစိုးရ၏

လိင္အလုပ္သမားမ်ားအား

၂၀၀၀

ခုႏွစ္

စီမခ
ံ န္႔ခြဲမႈ

သက္ေသခံအျဖစ္

အမိန႔က
္ ို

ရဲမွ

မၾကာေသးမီက

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ယင္းသည္ အမ်ဳိးသား APDS အစီအစဥ္ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး
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၀န္ၾကီးဌာနေအာက္ရွိ

ျပည္သူ႔ရဲ

က႑တို႔

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏

ရလဒ္ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသား

အိတ္ခ်္အိုင္ဗ/ီ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ကာကြယ္ေရး စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ဘန္ေကာက္ အလုပ္သမား သံမွဴး
တိ႔ု သည္ ထိုင္း အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေရႊ႔ေျပာင္းမႈ အဖြဲ႔ (IOM) တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းျဖင့္ NVP
ႏွင့္ ပံုမွန္ ေရႊ႔ေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ရွိ ေရႊ႔ေျပာင္း လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအၾကား
ဆယ္စုႏွစ္မ်ား အတြင္း ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ တရား၀င္
ေရႊ႔ေျပာင္းမႈ လမ္းေၾကာင္း ပိုမိုရရွိေစရန္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ပိုမိုရရွိႏိုင္ရန္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
.
ျမန္မာ-ႏိုင္ငံအဆင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ယႏၱယား (MCCM)။ (ယခု M-HSCC) MCCM

ကို

ဂလိုဘယ္ဖန္း GF ႏွင့္ 3 MDG ေအာက္တြင္ ေထာက္ပံ့မႈ ပံုစံသစ္ျဖင့္ က်င္းပၿပီး ေအအိုင္ဒီအက္စ္၊
ငွက္ဖ်ား၊ တီဘီႏွင့္ မိခင္ ေမြးကင္းစကေလးႏွင့္ ကေလး က်န္းမာေရးမ်ားဆိုင္ရာတြင္က႑မ်ား အၾကား
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ျမွင့္တင္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈ ခ်ဲ႔ထြင္ရန္ ျဖည့္စြက္ ခ်ည္းကပ္မႈကို
အဆင့္ျမင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ား ပါ၀င္မႈ ေဆြးေႏြးပြဲ အျဖစ္ ျပဳျပင္ခ့သ
ဲ ည္။
လက္ရွိ မူ၀ါက ဆက္စပ္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သား က်န္းမာေရးနွင့္ အိိတ္ခ်္အိုင္ဗီ လစ္ဟာခ်က္မ်ား
အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ကာကြယ္ေရးနွင့္ ကုသေရး လစ္ဟာမႈ။ NASP သည္ ေရႊ႔ေျပာင္း လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအား
ပစ္မွတ္

မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

အေျမာက္အမ်ား

ခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း

အတြက္

မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသတြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ပိုမိုတိက်ေသာ
လုပ္ကိုင္ေနေသာ

လုပ္ကိုင္ေနေသာ

ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ

မူ၀ါဒ

ေရႊ႔ေျပာင္းသူ

တုန္႔ျပန္မႈမ်ား

လက္မွတ္မဲ့

ရွိရန္

ကိန္းဂဏန္း

လိုအပ္ေနသည္။

ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္

မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသမွ

လက္မွတ္မဲ့

ႏိုင္ငံျခား

ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ပါ၀င္သည္။ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ ေဒသမ်ားရွိ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ
ေရႊ႔ေျပာင္းသူမ်ားသည္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ကုသမႈႏွင့္ သူတို႔၏ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အေျခအေနႏွင့္ အျမတ္ထုတ္မႈ
ခံရႏိုင္သည့္

အေနအထားမ်ားေၾကာင့္

ျပည့္စံုေသာ

လိင္ဆိုင္ရာႏွင့္

မ်ိဳးပြားမႈဆိုင္ရာ

က်န္းမာေရး

ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ေစ်းသက္သက္သာသာျဖင့္ ရရွိရန္ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနသည္။ NASP တြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လက္မွတ္ရွိ ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သူတို႔ရပိင
ု ခ
္ ြငရ
့္ ေ
ိွ သာ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ၊

က်န္းမာေရး

ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္

လူမႈ

အကာအကြယ္မ်ား

ကို

သတ္မွတ္ေပးရန္အတြက္ ပိုမိုျပည့္စံုေသာ မူ၀ါဒႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ လိုအပ္ေနသည္။18

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ

ပတ္၀န္းက်င္အတြက္

အတားအဆီးမ်ား။

ထိေရာက္မႈ

မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ ေရႊ႔ေျပာင္းမႈ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ယႏၱယားမ်ားက

အားနည္းၿပီး

လက္ေတြ႔

ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေရႊ႔ေျပာင္းမႈမ်ားကို

အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ျဖစ္ပာြ းေစၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ရွိ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား
အတြက္

အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ

ကာကြယ္ေရးႏွင့္

ကုသေရးအတြက္

ေနာက္ဆက္တြဲ

အတားအဆီးမ်ား

ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ တရား၀င္ အလုပ္သမား ေရႊ႔ေျပာင္းမႈ ယႏၱယားမ်ား၊ ႏိုင္ငံသား အတည္ျပဳမႈ၊ ႏွင့္
ႏိုင္ငံရပ္ျခားရွိ

ျမန္မာ

ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား

ျပည့္စံုသည့္ ေရႊ႔ေျပာင္းမႈ မူ၀ါဒမ်ား မခ်မွတ္ႏိုင္ေသးေပ။19
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လူ႔အခြင့္အေရး

ကာကြယ္မႈမ်ားပါ၀င္ေသာ

ႏွစ္ႏိုင္ငံ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ

တရားမ၀င္

အခ်ိန္ကုန္ျခင္းႏွင့္

ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္မႈ

အရွိန္ျမင့္စာြ ရွိေနသည္။
ေရႊ႔ေျပာင္းမႈ

ေရႊ႔ေျပာင္းေသာ

တိုးတက္မႈမ်ား

လမ္းေၾကာင္းမ်ားထက္

မရွိသည့္အတြက္

ရလာေသာ္လည္း
အကုန္အက်

ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ

NVR

ပိုမ်ားေနၿပီး၊

ေရႊ႔ေျပာင္းမႈမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အၾကီးဆံုး
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လူဦးေရ

အုပ္စုျဖစ္ေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

ပိုမိုထိေရာက္ေသာ

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္

သေဘာတူညီခ်က္မ်ဳိး ခ်မွတ္ရန္ ပိုမိုလိုအပ္သည္။ 2002 ခုႏွစ္ ထိုင္း/ျမန္မာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို
ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

လက္မွတ္ရွိေသာ

ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္

အနိမ့္ဆံုး

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရပိုင္ခင
ြ ့္ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး အာမခံ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ထည့္သြင္းရန္
လိုအပ္သည္။ တရား၀င္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ လက္မွတ္သည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု အုပ္စုမ်ား၊ ႏိုင္ငံမဲ့
ေရႊ႔ေျပာင္းသူမ်ားႏွင့္

သူတို႔၏

ကေလးမ်ား၊

အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ

ကာကြယ္ေရးနွင့္

ကုသေရး

အတြက္

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အတားဆီး ခံေနရသည့္ တရားမ၀င္ေသာ က႑မွ အလုပ္သမားမ်ားအပါအ၀င္
ထိုင္းႏိုငင
္ ံအတြင္း

လက္မွတ္မရွိေသာ

ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္းသူ

အမ်ားအျပား

အတြက္

အေရးေပၚလိုအပ္ေနသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အဓိက ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္ေသာ လူဦးေရ အုပ္စုမ်ားကို ခြျဲ ခား ဆန္ ႔က်င္သည့္ ဥပေဒမ်ားသည္
အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အတားအဆီး ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိဥပေဒမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္
သို႔မဟုတ္

လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း

အတြင္းတြင္

အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ

အေနအထားေပၚမူ

တည္၍

ခြျဲ ခား

ဆက္ဆံမႈကို

တားျမစ္ထားေသာ ဥပေဒမရွိေသးပဲ ရာဇ၀တ္မႈ ဥပေဒ ၂၆၉ သည္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ကူးစက္မႈအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၆
လအထိ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ အျပစ္ေပးႏိုင္သည္။21 ၁၉၄၉ ခုနွစ္ ျပည့္တန္ဆာ ႏွိမ္နင္းေရး ဥပေဒသည္ လိင္လုပ္ငန္းကို
ရာဇ၀တ္မႈ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္အထိ အျပစ္ေပးႏိုင္သည္။ ျမန္မာရာဇ၀တ္မႈ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၇
က စအိုလိင္ဆက္ဆံမႈကို ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ မိန္းမ၊ ေယာက္်ားနွင့္ လိင္ေျပာင္းထားသည့္
လိင္အလုပ္သမားမ်ားသည္ ရဲမ်ား၏ ေစာ္ကားျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းကို ခံၾကရသည္။ 22 ၁၉၉၃
မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ေဆး၀ါးမွာ အက္ဥပေဒ အရ အေၾကာတြင္း ထိုးသြင္းေသာ
မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူမ်ား မျဖစ္မေနေဆးကုသမႈ ခံယူရန္အတြက္ မွတ္ပံုတင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး မတင္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ၅
ႏွစ္ အျပစ္ေပး ႏိုင္သည္။ ၁၉၁၇ ျမန္မာအခြန္ဥပေဒအရ လိုင္စင္မရွိပဲ ေဆးထိုးအပ္ျဖန္ ႔ေ၀ျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။
ယင္းသည္

ထိခိုက္မႈ

ေလ်ာ့ခ်ေရး

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္
လုပ္ငန္းစဥ္ေအာက္တြင္

တုန္းျပန္မႈအတြက္

မကိုက္ညီေသာ

ရွိေနသည္။

ဤ

အတိုင္းအတာမ်ားကို

တည္ဆဲဥပေဒ

လုပ္ငန္းအတြက္

UNDP

ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ 23

အမ်ားအျပားကို
ႏွင့္

UNAIDS

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း
တို႔က

ဆံုခ်က္

ကုလ

ေအဂ်င္စီမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္။ အမ်ဳိးသား ေအအိုင္ဒီအက္စ္ အစီအစဥ္သည္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာန
အပါအ၀င္

အျခား

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္

သက္ဆိုင္ရာ

၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊

လက္တြမ
ဲ ႈမ်ားေၾကာင့္

ကုလသမဂၢႏွင့္

အစိုးရမဟုတ္ေသာ

အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ/ေအအိုင္ဒီအက္စ္

ကာကြယ္ေရးနွင့္

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္
ေစာင့္ေရွာက္ေရး

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနႏိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေနသည္။

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ဦးေဆာင္ ေအဂ်င္စီမ်ား

1. တရား၀င္မႈ အေျခအေနေပၚမူမတည္ပဲ၊ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈမရွိပဲ ႏိုင္ငံသားမ်ားနည္းတူ

ျမန္မာ

ေရႊ႔ေျပာင္းသူမ်ားအတြက္
ကာကြယ္ေရးႏွင့္
အမ်ဳိးသား

လိင္ႏွင့္

ကုသေရး

ေရႊ႔ေျပာင္းမႈႏွင့္

မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး၊ႏွင့္

၀န္ေဆာင္မႈ
က်န္းမာေရး

အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ

အသင့္ေတာ္ဆံုး

ေပးႏိုင္ရန္အတြက္

မူ၀ါဒမ်ားကို

ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး

အလုပ္သမား၊

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္
ဖူလံုေရး

လူမႈ

၀န္ၾကီးဌာန၊

က်န္းမာေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊

လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိေစရန္။ (ေရႊ႔ေျပာင္း လူအုပ္စုမ်ားအား ေအအာရ္တီ ကန္႔သတ္မႈ

လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္

ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ အပါအ၀င္။)

ျပည္သူ႔အင္အား
၀န္ၾကီးဌာန
6

2. အမ်ဳိးသား အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမႈ ကို ေအာက္ပါတို႔ အပါအ၀င္ တိုးတက္ေအာင္

ျမန္မာ

အလုပ္သမား

လုပ္ေဆာင္ရန္။ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ေစာင့္ၾကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း။ က်န္းမာေရး ရွာေဖြမႈႏွင့္

၀န္ၾကီးဌာန/ က်န္းမာေရး

ေရႊ႔ေျပာင္း သူမ်ားအၾကား အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အမူအက်င့္မ်ား။ ေရႊ ႔ေျပာင္း

၀န္ၾကီးဌာန

လူအုပ္စုမ်ားအတြက္

က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ

စနစ္။

ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ျခင္း

အပါအ၀င္ေရႊ႔ေျပာင္းသူမ်ား အ၀င္ အထြက္ အခ်က္အလက္မ်ား၊
3. ေရရွည္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးပံ့ပို႔ရန္ ဆႏၵျဖင့္ လူထု အေျချပဳ လူထု
လက္လွမ္းမီ

ပံုစံမ်ားမွ

တဆင့္

အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ

ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ေရႊ႔ေျပာင္းသူမ်ား ပါ၀င္မႈ တိုးတက္လာေစရန္။
လူမႈ

ဖူလံုေရး

ကာကြယ္မႈမ်ား

လက္လွမ္းမီေစမႈ

တိုးတက္ရန္

လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားရန္။
5. လိင္လုပ္ငန္း၊

ေဆးထိုးအပ္ျဖင့္

ေဆးထိုးအပ္

လဲလွယ္ျခင္း

နည္းပညာႏွင့္
မဟာဗ်ဴဟာ အုပ္စု

4. ႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ေရႊ႔ေျပာင္းသူမ်ားကို အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရး အာမခံ
စနစ္မ်ားနွင့္

ျမန္မာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္

ျမန္မာ

အလုပ္သမား

၀န္ၾကီးဌာန/ က်န္းမာေရး
၀န္ၾကီးဌာန

မူးယစ္ေဆး

သံုးစြမ
ဲ ႈ၊

အစီအစဥ္

လိင္တူခ်င္းဆက္ဆံမႈႏွင့္

တို႔ကို

ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္

ျမန္မာ

တရားေရး

၀န္ၾကီးဌာန/

သတ္မွတ္ထားမႈမ်ားအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္

ေအအိုင္ဒီအက္စ္

အိတ္ခ်္အိုင္ဗီႏွင့္

နည္းပညာႏွင့္

ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္

လူ႔အခြင့္အေရး

ရပိုင္ခြင့္မ်ား

တိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈ ဆန္႔က်င္ေရး ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းရန္။
6. ေအာက္ပါ

အေျခခံမ်ား

ပါ၀င္ေသာ

ျပည့္စံုၿပီး

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္

မဟာဗ်ဴဟာ အုပ္စု
ျမန္မာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္

အိတ္ခ်္အိုင္ဗီႏွင့္ မဲေခါင္ေဒသတြင္း က႑ေပါင္းစံု မူ၀ါဒ ေရႊ႔ေျပာင္းမႈ တုန္႔ျပန္ခ်က္ကို

နည္းပညာႏွင့္

ခ်မွတ္ရန္။ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအားလံုး အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ကာကြယ္မႈ၊ ကုသမႈႏွင့္

မဟာဗ်ဴဟာ

ေစာင့္ေရွာက္မႈ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိျခင္း၊ နည္းပညာႏွင့္ ေငြေၾကး အရင္းအျမစ္မ်ား

ျမန္မာ

ပါ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံ ေအာက္အဆင့္ ျဖန္႔ေ၀မႈ ယႏၱယားမ်ား၊ လ်ဳိ႔၀ွက္မႈ နွင့္ က်န္းမာေရး

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္

ေစာင့္ေရွာက္မႈ

ဖူလံုေရး

ရယူေသာ

အေရးယူမႈမ်ားမွ

ပံုမွန္မဟုတ္သည့္

တားဆီးကာကြယ္မႈကို

ေရႊ႔ေျပာင္းသူမ်ားအား

အာမခံခ်က္ေပးျခင္း။

အျပစ္ေပး

ေရႊ႔ေျပာင္းသူမ်ား

အုပ္စု

/

အလုပ္သမား၊
လူမႈ

၀န္ၾကီးဌာန၊

က်န္းမာေရး ၀န္ၾကီးဌာန

အခြင့္အေရးနွင့္ ေအအာရ္တီ ရရွိႏိုင္မႈ ယႏၱယားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေသာ
ေက်ညာခ်က္။
7. ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ယႏၱရားကို ေဖာ္ထုတ္၍ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ထပ္ညြန္းမႈ၊

ျမန္မာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္

ကုသမႈႏွင့္ က်န္းမာေရး အာမခံမ်ားကို မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း ေရႊ႔ေျပာင္းမႈ အရင္းအျမစ္၊

နည္းပညာႏွင့္

ၾကားေထာက္ႏွင့္

မဟာဗ်ဴဟာ

ရည္မွတ္ခ်က္

ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္

က်န္းမာေရး

အာမခံမ်ား

ေဖာ္ထုတ္ရန္။

ျမန္မာ

8. ေရႊ႔ေျပာင္းသူမ်ားအားလံုးအတြက္

ေကာင္းမြန္ေသာ

အလုပ္၊

အလုပ္သမား

အုပ္စု

/

အလုပ္သမား၊

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္

လူမႈ

အခြင့္အေရးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ က်န္းမာေရး ခံစားခြင့္မ်ား အာမခံခ်က္ရွိေစမည့္ တရား၀င္

ဖူလံုေရး

ေရႊ႔ေျပာင္းမႈ ယႏၱယားမ်ားကို လက္လွမ္းမီမႈ တိုးတက္လာေစရန္။ ကုန္က်စားရိတ္ႏွင့္

၀န္ၾကီးဌာန/ က်န္းမာေရး

ရႈတ္ေထြးမႈမ်ားေလ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံ၏

၀န္ၾကီးဌာန/

အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရး အာမခံ အစီအစဥ္တြင္ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈ သို ႔မဟုတ္

ၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္

ကန္႔သတ္မႈ မရွိပဲ ပါ၀င္ႏိုင္ေစရန္ ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ တရား၀င္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေရႊ႔ေျပာင္းမႈ

ျပည္သူ႔အင္အား

ယႏၱယား

၀န္ၾကီးဌာန/

(ႏွစ္ႏိုင္ငံ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္

NVP)

ကို

အားျဖည့္

လူ၀င္မႈ

မဲေခါင္းျမစ္၀ွမ္းေဒသ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား

7

ကိုးကားခ်က္မ်ား

1

2

http://theborderconsortium.org/camps/populations.htm,
3

4
5

6

7

8

-

9

10

(

11

http://aidsdatahub.org.
12

13

14

15

ျမန္မာက်န္းမာေရး (၂၀၁၃) က်န္းမာေရး မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒျပဳမႈႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ ္စာတမ္း

http://www.moh.gov.mm ဖတ္ရႈသည့္ ရက္စြဲ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္။
8

16

တေျပးညီ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ။ က်န္းမာေရးအတြက္ ေငြေပးျခင္းႏွင့္ ျမန္မာတန္ဖိုးတီထြင္မႈမ်ား

http://uhcforward.org/blog/2013/feb/4/paying-health-and-innovating-value-myanmar;
ဖတ္ရႈသည့္ ရက္စ၊ြဲ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၈
17

မဲေခါင္ ေရႊ႔ေျပာင္းမႈ ကြန္ယက္ (၂၀၁၁) ဥပေဒအရ စည္းေႏွာင္ျခင္း၊ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသရွိ

အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္။ ဘန္ေကာက္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ။
18

မန္ဒိုဇာ ေအ (၂၀၁၃) ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအၾကား အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ မူ၀ါဒႏွင့္ အစီအစဥ္

အေၾကာင္းအရာမ်ား။ ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစိအစဥ္၊ အာရွ ပစိဖိတ္ အရင္အျမစ္ စင္တာ၊ ဘန္ေကာက္၊
ထိုင္းႏိုင္ငံ
19

အင္ဒီ ေဟာ ၂၀၁၂၊ ျမန္မာႏွင့္ ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား။ အက်ဥ္းခ်ဴပ္မ်ားနွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊

မဟီေဒါ ေရႊ႔ေျပာင္းမႈ စင္တာ၊ လူဦးေရးႏွင့္ လူမႈ သုေတသန ဌာန၊ မဟီေဒါ တကၠသိုလ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ။
20

မဲေခါင္ ေရႊ႔ေျပာင္းမႈ ကြန္ယက္။ ဖမ္းဆီးမႈ၊ ထိန္းသိမ္းမႈနွင့္ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ျခင္း။ မူ၀ါဒမ်ား၊

အေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ ေရႊ႔ေျပာင္းသူမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ မဲေခါင္ေရႊ႔ေျပာင္းမႈ ကြန္ယက္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ။
၂၀၁၃။
21

အိတ္ခ်္အိုင္ဗီႏွင့္ ေနထိုင္သူမ်ား ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ကြန္ယက္

http://www.gnpplus.net/criminalisation/country/myanmar-burma ဖတ္ရႈသည့္ ရက္စြဲ ၂၀၁၃ ခု
ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္။
22

ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ UNDP ၂၀၁၂ ခုနွစ္ လိင္လုပ္ငန္းႏွင့္ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္မွ ဥေပဒ၊

ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ အာရွ ပစိဖိတ္ ေဒသ စင္တာ၊ ဘန္ေကာက္၊ ထိုင္းနိုင္ငံ။
23

အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ/ေအအိုင္ဒီအက္စ္ အာရွ ေဒသ အစီအစဥ္ (HAARP) ဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒ သံုးသပ္ခ်က္ ဇူလိုင္

၂၀၀၉။ ကုလသမဂၢ ေဒသဆိုင္ရာ အထူးအဖြဲ႔။ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္အတြက္ ေဆးထိုး မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြမ
ဲ ႈနွင့္
အိတ္အိုင္ဗီ/ေအအိုင္ဒီအက္စ္။

9

