ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ခိုင္မာေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို

အေၿခၿပဳသည့္ လူအမ်ားပါ၀င္ႏုိင္သည့္ မူ၀ါဒေရးဆဲြျခင္းဆီသုိ႔
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖဲြ႕၊ ကမာၻ႕စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ႏွင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္
တုိ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတုိးခ်ဲ႕ၿခင္းဆိုင္ရာအေထာက္အကူၿပဳလုပ္ငန္းမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အခ်က္အလက္အေၿခၿပဳၿပီး လူအမ်ားပါ၀င္ႏုိင္သည့္ မူ၀ါဒေရးဆဲျြ ခင္းဆီသုိ႔
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖဲြ႕၊ ကမာၻ႕စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ႏွင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္ တု႔၏
ိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး - အမ်ိဳးသားအဆင့္ဦးစားေပး
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ရန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္

ၿဖစ္လာၿပီး၊

လူမႈေရးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈအတြက္
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ

ေလွ်ာ့ခ်ေရး

ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏

အေၿခခံမူေဘာင္

စီးပြားေရးႏွင့္
တြင္ပါ၀င္သည့္

အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လ အတြင္း က်င္းပခဲ့ေသာ “အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူမႈကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစည္းအေ၀း” တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္မွ
က်န္းမာေရး

ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို

၀င္ေငြလံုၿခံဳမႈရွိေစရန္

လက္လွမ္းမီ

ႏိုင္ရန္ႏွင့္

အားလုံးအက်ံဳး၀င္သည့္

လူမႈ

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အဆုၿိ ပဳ ခဲပ
့ ါသည္။
ထို့အၿပင္

အမ်ိဳးသားအဆင့္

က်ယ္ၿပန့္သည့္

ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး

ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ

မ်ားကို

စီမံခန့္ခမ
ြဲ ည့္

အမ်ိဳးသားအဆင့္ အဖြ့တ
ဲ စ္ခု တည္ေထာင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲပ
့ ါသည္။ အထက္ပါ
အေၿခအေန
(RDSF)
က်န္းမာေရး

မ်ားအရ

ေက်းလက္ေဒသဖံြ႕ျဖိဳးေရး

အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး၊
ေစာင့္ေရွာက္မႈ

(UHC)

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး

ဆိုင္ရာ

မဟာဗ်ဴဟာ

မဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္
အားလုံးလႊမ္းျခံဳႏုိင္သည့္
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
စီမံခ်က္

ႏွင့္

(SPSP)

တို့ကိုေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုကဲ့သို့ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး
တိုးခ်ဲ့ရာတြင္ အားလုံးပါ၀င္ႏိုင္ေသာ ခိုင္မာသည့္ အခ်က္အလက္ အေျခၿပဳ
မူ၀ါဒေရးဆြဲျခင္းအား

အသံုးၿပဳထားၿပီး၊ ၎သည္

အသင္းအဖြ့မ
ဲ ်ားအၾကား

ဆက္ဆံေရးကုိ ခိုင္မာေစ ပါသည္။
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖဲြ႕၊ ကမာၻ႕စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ႏွင့္ကမာၻ႕ဘဏ္တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖဲြ႕၊ ကမာၻ႕စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ႏွင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္1 တု႔သ
ိ ည္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ထပ္မေနရန္

ကမာၻ႕ကုလသမဂၢအဖဲြ႕၏

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး

အကဲျဖတ္ခ်က္အေျခၿပဳအမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးၿခင္း

အကဲျဖတ္ခ်က္

(SPA)တု႔က
ိ ုိ

အတူတကြေပါင္းစည္းခဲ့ပါသည္။

(ABND)ႏွင့္

ကမာၻ႕ဘဏ္၏

အားလံုးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္

ဘ၀တစ္သက္တာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မွတဆင့္ ခိုင္မာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာ့မူ၀ါဒမ်ားေရးဆဲြရာတြင္
ထည့္သင
ြ ္းအသံုးၿပဳရန္ၿဖစ္ပါသည္။

1

ယင္းအဆင့္တြင္ေအဂ်င္စီအမ်ားအျပားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး

ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီအမ်ားအျပား၊အစုိးရမဟုတ္ေသာ

SPAအတြက္

UNOPS-LIFT,

Save

the

Children,

အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားမွ သြင္းအားစုမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

စုံလင္စြာသိရွိလုိပါက - http://myanmar.social-protection.org

HelpAge

သင္ခန္းစာမ်ားကုိ

international

and

ေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။

ActionAid,
ABND

IOM,

ႏွင့္

တြင္ပါ၀င္သူမ်ားကုို

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အခ်က္အလက္အေၿခၿပဳၿပီး လူအမ်ားပါ၀င္ႏုိင္သည့္ မူ၀ါဒေရးဆဲျြ ခင္းဆီသုိ႔
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖဲြ႕၊ ကမာၻ႕စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ႏွင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္ တု႔၏
ိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

ပုိမုိအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရန္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား

အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းရသည့္

တာ၀န္မ်ားကုိမွ်ေ၀ႏိုင္ရန္ႏွင့္

အလြန္အမင္း

ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ နည္းစနစ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္၍ ခုိင္မာေသာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
သတင္း

အခ်က္အလက္

မ်ားကို

အကဲျဖတ္ခ်က္အေျခၿပဳ

တာ၀န္ပိၿခင္းမ်ားကို

ေကာက္ယူစုေဆာင္းထားေသာ

အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးၿခင္း

(ABND)

မွတဆင့္

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မွ်ေ၀ႏိုင္ခဲပ
့ ါသည္။ အဆိုပါ အခ်က္အလက္မ်ား သည္ ၿပည့္စံုသည့္အတြက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူအမ်ားစုအသုံးျပဳေနေသာ
ကိန္းဂဏန္းမ်ားအၾကား ကြာဟမႈ မရွိေစရန္္ ကူညႏ
ီ ုိင္ခဲ့သည္။ ထို့အၿပင္ ရလဒ္အေနၿဖင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာလႊမ္းျခံဳမႈအား
ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြကအ
္ ေၿခခံသေဘာတူညမ
ီ ႈတစ္ခုရရွိခဲပ
့ ါသည္။
မတူညီေသာ

နည္းပညာဆိုင္ရာအကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား

မွ်ေ၀ျခင္းကုိ

အားေပးသည့္

အမ်ိဳးသားအဆင့္

အကဲျဖတ္ခ်က္အေျခၿပဳ

ေဆြးေႏြးၿခင္း

(ABND)

သည္

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အကဲျဖတ္ခ်က္ (SPA)
၏

ရလဒ္မ်ား

ကုိ

ေဆြးေႏြးရန္

အတြက္

အေၿခခံၿဖစ္ပါသည္။

အလားတူ

လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ
အကဲၿဖတ္ထားသည့္
အကဲျဖတ္ခ်က္

လုပ္ငန္းမ်ားကို

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး
(SPA)

ကြာဟခ်က္မ်ားကို
ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားကို

သည္

လႊမ္းျခံဳမႈ

က်ဥ္းေျမာင္းေစမည့္
ေရးဆြဲ

ဒုတိယအဆင့္အတြက္

ထားေသာ

ၿပန္လည္

မူ၀ါဒ

ABND

၏

အေထာက္အကူ

ၿပဳခဲ့သည္။

အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္ႏွစ္ရပ္အားေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

အား

ၿဖင့္

ဘ၀တစ္သက္တာ

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး

ဆုိင္ရာ

အေျခခံရပုိင္ခြင့္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ မူ၀ါဒေရြးခ်ယ္မႈမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးႏိုင္ ခဲ့သည္။
ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပၿခင္းသည္ အသိပညာ မွ်ေ၀ႏိုင္ၿပီး၊ က႑အလိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ၿပဳေစပါသည္။

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း၏ အေရးပါမႈမ်ား
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖဲြ႕၊

ကမာၻ႕စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္

ႏွင့္

ကမာၻၻ႕ဘဏ္တုိ႔သည္

လုပ္ငန္းမ်ား

အတူတကြေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္

ပူးေပါင္းခဲ့ပါသည္။


အတူတကြေဆာင္ရြက္မႈမ်ား။

ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အဓိကလူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအား ကနဦးခြၿဲ ခား သတ္မွတ္ၿခင္းကို

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအကဲၿဖတ္ခ်က္ (SPA) ၿဖင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ အထူးသၿဖင့္ အကဲျဖတ္ခ်က္အေျခၿပဳ
အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးၿခင္း (ABND) ၏ အကဲျဖတ္ခ်က္ဇယားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာအစီအစဥ္မ်ားအား
အေသးစိတ္ျဖည့္စြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို့အၿပင္ အရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား အတူတကြေကာက္ယူခဲ့ၿပီး၊
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအကဲျဖတ္ခ်က္ (SPA)၊ အကဲျဖတ္ခ်က္ဇယားႏွင့္ ကုန္က်စရိတအ
္ လ်င္အၿမန္အကဲျဖတ္တြက္ခ်က္နည္း (RAP)
မ်ားအတြင္း ၿဖည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။


ၿဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား။
ကမာၻ႕ဘဏ္သည္

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း

လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ

ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္၊

အေသးစိတ္အကဲျဖတ္ခဲ့ပါသည္။
အလ်င္အၿမန္အကဲၿဖတ္တြက္ခ်က္နည္းၿဖင့္

UNOPS-LIFTႏွင့္

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး

အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားၿဖင့္

အဆိုပါအကဲၿဖတ္ၿခင္းသည္
တြက္ခ်က္ဆန္းစစ္မည့္

ေပးအပ္ၿခင္းစနစ္မ်ားကို

မူ၀ါဒေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအား

ပူးေပါင္းၿပီး

အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြ့ဲ၏
ပံုေဖာ္ရာတြင္

အေထာက္အကူၿပဳခဲ့သည္။

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအကဲျဖတ္ခ်က္ (SPA) မွ ေကာက္ယူခဲ့ေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အကဲျဖတ္ခ်က္အေျခၿပဳ အမ်ိဳးသားအဆင့္
ေဆြးေႏြးၿခင္း (ABND) လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အသံုး၀င္ေသာနည္းပညာဆိုင္ရာသြင္းအားစုမ်ားကို ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွစ္ရပ္စလုံးတြင္ ပုံမွန္ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပဲမ
ြ ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ၿဖစ္ေၿမာက္ေအာင္ တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းမ်ား
ပါ၀င္ခဲပ
့ ါသည္။

အၿခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၿပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေအဂ်င္စီမ်ားအခ်င္းခ်င္း

အေတြ႕အၾကံဳ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႕ (SPIAC-B)
ျမန္မာ့လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတိုးခ်ဲ့ရန္

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေအဂ်င္စမ
ီ ်ားအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႕ကို

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖဲြ႕၊

အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ၂၀(G20)

ကမာၻ႕စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ႏွင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္ တုိ႔

ပါသည္။

၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ SPIAC-B အဖြ၀
့ဲ င္
ေအဂ်င္စီမ်ားအတြက္

နည္းစနစ္မ်ား

ဖံ႕ြ ျဖိဳးေရးအလုပ္အဖဲြ႕၏

ေတာင္းဆုိမႈအရ

တည္ေထာင္ခဲ့

ဤအဖြ့က
ဲ ို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖဲြ႕ႏွင့္ ကမာၻၻ႕ဘဏ္တို့မွ

ပူးတြဲဦးေဆာင္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား

ေပါင္းစပ္

ၿဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

ေဆာင္ရြက္နည္း၊တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ေဆာင္ရြက္

ေဆာင္ရြက္ေနေသာ

နည္းႏွင့္ အသိပညာမ်ားကို မွ်ေ၀ႏိုင္ေၿခရွိပါသည္။

အဖဲ႕ြ ၏ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္မွာ

ႏိုင္ငံတြင္း

လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ

ႏုင
ိ ္ငံတကာ၏

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေထာက္ခံအားေပးမႈ ခိုင္မာလာေစရန္အတြက္ ညွိႏႈိင္းေပးရန္
ျဖစ္ပါသည္။



နည္းစနစ္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီ၏အေျခအေနႏွင့္

အဆင့္မ်ားအားအတူတကြ
ဘက္ေပါင္းစံုပါ၀င္ၿပီး

သတ္မွတ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ႏုိင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီ၏

(ဆုိလုိသည့္အဓိပၸါယ္မွာ

လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ

အေျခအေနအလိုက္

အေရးေပၚကိစၥမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ၊

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမွသည္

လြယ္ကူစြာၿပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွစ္ရပ္စလုံးသည္

လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း

အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားက

အစုိးရဦးေဆာင္ေသာ

ပဋိပကၡေႏွာင္းပိုင္း

ေတြြ့ရွိရပါသည္

ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိေသာ

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆီသို့

အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ လိုအပ္သည့္ မိတ္ဖက္မ်ား တည္ေဆာက္ၿခင္း၊ အကဲျဖတ္ခ်က္အေျခၿပဳ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးပဲြ
(ABND)

ၿဖင့္

သေတာတူညီမႈရယူၿခင္း၊

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအကဲျဖတ္ခ်က္

(SPA)

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏

အခ်က္အလက္ရွာေဖြျခင္းႏွင္ ့မွ်ေ၀ရာတြင္အသံုးၿပဳခဲ့ပါသည္။)


တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း။
အထူးဂရုျပဳထား၍

(၁၈)လၾကာ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး

ခိုင္မာသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိအေျခၿပဳေသာ

အဆင့္မ်ားကိုလိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစရန္
လူမႈကာကြယ္ေရးေစာင့္ေရွာက္ေရးမူ၀ါဒမ်ား

ခ်ဲ႕ထြင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ စတင္ႏိုင္သည့္ အမွတ္တစ္ခု ျဖစ္ေစပါသည္။


အသိပညာမွ်ေ၀ျခင္း။ ျမန္မာ့အေတြ႕အၾကံဳမွ ရရွိခဲ့ေသာသင္ခန္းစာမ်ားကုိ ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အမ်ိဳးသားအဆင့္အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္
အၿခားႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ သီးၿခားအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွ တဆင့္မွ်ေ၀ေပးခဲ့ပါသည္။ (http://myanmar.social-protection.org)



မူ၀ါဒ

ရလဒ္မ်ား။

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္

အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့ျပီး၊

(SPSP)

ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္

သြင္းအားစုမ်ားႏွင့္

ေက်းလက္ေဒသဖံြ႕ျဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္

(RDSF)

အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းႏွင့္ အားလုံး လႊမ္းျခံဳႏုိင္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ (UHC) ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ ဆက္လက္
အေထာက္အကူၿပဳလ်က္ရွိပါသည္။
ဘ႑ာေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ
၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္း

စိန္ေခၚမႈမ်ားအၿဖစ္ရွိေနသည့္
ဆန္းစစ္ရန္၊

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား၏

အကဲျဖတ္ခ်က္အေျခၿပဳ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊

ေနာင္လာမည့္

အမ်ိဳးသားအဆင့္

လူမႈကာကြယ္

ေဆြးေႏြးပဲြ

(ABND)

မွတဆင့္

ေစာင့္ေရွာက္ေရးအကဲျဖတ္ခ်က္

(SPA)

ေဆြးေႏြးပဲမ
ြ ်ား၊ ခြၿဲ ခမ္းစိတ္ၿဖာျခင္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အေၿခခံအၿဖစ္ အသံုးၿပဳႏိုင္ပါသည္။

International Labour Organization

World Food Programme

The World Bank

Liaison Office in Myanmar

Yangon Country Office

Yangon Office

www.social-protection.org

WFP.Yangon@wfp.org

myanmar@worldbank.org
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ပူးေပါင္းေရးသားထားပါသည္။

