ျဖည့္ဆည္းရန္လိုအပ္လ်က္ရွိသည္လူ
့ မႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး
နိုမီက(ို နည္းပညာ)
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ နိုင္ငံေရးအရ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကိုပါ ေဆာင္ရြက္
ေနရခ်ိန္တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ လူထုဗဟိုျပဳဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရးသည္ အဓိက
က်ေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ လူထဗ
ု ဟိုျပဳဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္မ်ားကို မျဖစ္မေနထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္
လိုအပ္ပါသည္။ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္ျမင့္မားျခင္းသည္ နိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းႏွငတ
့္ ိုက္
ရိုကန
္ ီးပါး အခ်ိဳးက်ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မၾကာေသးမီ ကာလက
တိုးျမႇင့္သုံးစြဲမႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည့္တိုင္ စုစုေပါင္း GDP၏ ှ.ှ၀% ခန္႔သာရွိသည့္အတြက္ ကမၻာန
့ ိုငင
္ မ
ံ ်ားကို
မဆိုထားႏွင့္ အာဆီယံေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားျဖင့္ ႏွိုင္းယွဥ္လၽွင္ပင္ အနိမ့္ဆုံးေနရာ၌ သာရွိေနခဲ့ ေၾကာင္းေတြ႕ရ
ပါသည္။ ဝင္ေငြနည္းေသာနိုင္ငံအမ်ားစုသည္ပင္ ဿ.ဿ% သုံးစြဲထားၿပီး အာဖရိက နိုင္ငံမ်ားတြင္မူ ဿ.၇%ထိ
သုံးစြဲထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စနစ္တြင္ လူမႈဖူလုံေရး ေဆာင္ရြက္မမ
ႈ ်ား
လည္းပါဝင္ရာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလုံေရး ေထာက္ပံ့မႈအေနျဖင့္ လူဦးေရ၏
၁%ခန္႔ ကိုသာ လႊမ္းျခဳံမႈေပးနိုင္ေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ လူထဗ
ု ဟိုျပဳဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လာေပသည္။ လူမႈ

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး

ဆိုရာတြင္

မေမၽွာ္လင့္ဘဲ

ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊

တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာမ်ားကို ႀကံ့ႀကံ့ခံနိုင္၊ တုန္႔ျပန္မႈျမန္ဆန္ အားေကာင္း ေစရန္ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း၊ လူမဖ
ႈ လ
ူ ုံ
ေရးႏွင့္ လူမႈကူညီေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း (ပင္စင္လစာမ်ား၊ အလုပ္လက္မဲ့ႏွင့္ မသန္
စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာအာမခံ)၊ အလုပလ
္ ိုအပ္သူမ်ားအား အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္
အကာအကြယမ
္ ဲ့သူမ်ား ( ဥပမာ- အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား၊ နာတာရွည္ေရာဂါ
သည္မ်ား … စသည္) အပါအဝင္ လူသားအားလုံးအတြက္ အစာအဟာရ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ားအား မၽွတစြာရရွိနိုင္ရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ အလုံးစုံပါဝင္ပါသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံ၏

လူမႈကာကြယ္ေရး

ေစာင့္ေရွာက္ေရး

ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား

ေလ့လာသုံး

သပ္မိသ၍ တင္ျပရမည္ဆိုပါလၽွင္ ပညာေရးက႑၌ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး အကာအကြယ္မဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား
မ်ားအတြက္

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး

ေပးအပ္ျခင္း၊

ပညာသင္ဆုမ်ား၊

ေက်ာင္းသုံး

ဗလာစာအုပ္မ်ား

ေပးအပ္ျခင္းအပါအဝင္ အစားအစာမဖူလုံသည့္ ကေလးမ်ား၊ ေက်ာင္းမေနနိုင္ ေတာ့သည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္
တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ပညာေရးလက္လွမ္းမီေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္း အစားအစာ
ေကၽြးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရွရ
ိ ပါသည္။
က်န္းမာေရးအေနျဖင့္မူ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား ႏွင့္ နို႔တက
ို ္မိခင္မ်ားအတြက္ အစားအစာႏွင့္ အားေဆး
မ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း၊

ကေလးသူငယ္မ်ား

အတြက္

အားျဖည့္အစားအစာမ်ား

ေထာက္ပံ့ျခင္း၊

ကိုယ္ဝန္

ေဆာင္မိခင္မ်ား က်န္းမာေရးဌာနသို႔ သြားရသည့္အခါ ကုန္က်သည့္ ခရီးစာရိတ္မ်ား၊ မီးမဖြားမီလိုအပ္သည့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိရန္၊ ေမြးဖြားရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္သည့္ သားဖြားဆရာမ မ်ားျဖင့္ ေမြးဖြားနိုင္ရန္၊ ေမြးဖြားၿပီးခ်ိန္၌
ကေလးမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား ထိုးႏွံနိုင္ရန္ စသည္တို႔အတြက္ လိုအပ္မည္က
့ ုန္က်
စာရိတ္မ်ားအား

ကာမိေစရန္

မိခင္ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရး

ေဘာက္ခ်ာမ်ား

ေပးျခင္းတို႔ကို

ေဆာင္ရြက္

လ်က္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။
အလုပ္သမား လုပ္သားျပည္သူမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလုံေရး ( Social Security Board- SSB)၊
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အလုပ္အတြက္ အစားအစာႏွင့္ ေငြးေၾကး
ေထာက္ပံ့မႈ၊ အကာအကြယ္မဲ့ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အစီအစဥ္မ်ား၊ အစိုးရဝန္ထမ္း
မ်ားအတြက္ ပင္စင္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ ဘိုးဘြား
ေဂဟာမ်ား၊

မသန္စြမ္းသူမ်ားအား

ရိပ္သာမ်ား၊ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားအတြက္

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ အနာႀကီးေရာဂါသည္မ်ားအတြက္ ဖူလုံေရးဝန္

ေဆာင္မႈမ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚ ၿပီးေနာက္ ေငြသားႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပး
အပ္ျခင္း စသည္တို႔အား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။
သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား

အလိုက္

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး

ဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းမ်ားကို

ေဆာင္ရြကလ
္ ်က္ ရွိသကဲ့သို႔ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကမၻာ့စားနပ္ ရိကၡာအဖြဲ႕ (World Food

Programme)၊ Livelihoods and Food Security Trust Fund (LIFT Fund) အဖြဲ႕၊ UNICEF၊
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စသည္တို႔ျဖင့္ပါ

ပူးေပါင္းေဆာင္

ရြကလ
္ ်က္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ျပည့္ျပည္ဝ
့ ဝ လႊမ္းျခဳံနိုင္ရန္ အလွမ္းေဝး
ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ လူမႈကူညီေထာက္ပံ့ေရး အသုံးစာရိတ္ မ်ားအား
တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ပိုမိုခိုင္မာသည့္ လူမႈဖူလုံေရး အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ လက္ရွိ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္
ေရးဦးစီးဌာနမွ

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရသ
ွိ ည့္

လူထုဗဟိုျပဳဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

စီမံကိန္းကဲ့သို႔ေသာ

ပလက္ေဖာင္းမ်ားမွ

တစ္ဆင့္ လူမႈကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရး
ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

ကိုးကား- ကမၻာ့ဘဏ္မွ ျပဳစုသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး နည္းပညာဆိုင္ရာမွတ္စုမ်ား

