ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ်

လူငယ်ရေးောမူဝါဒ

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ

ဥထ ျောဇဉ်
လူင ်မျေားသည် ထနာင်တစ်ချေိန်တွင် နိုင်ငံ့တာဝန်မျေားကို ြုခုံးထပြာင်း တာဝန်
ူကကရမည်ပြစ်ပြီး

အနာဂတ်နိုင်ငံထတာ်ကုိ

ြုံထြာ်ကကရမည့်သူမျေား

ပြစ်ကကြါသည်။

နိုင်ငံထတာ်၏ ပငိမ်းချေမ်းထရးနှင့် ြွံ ့ပြိုးတိုးတက်ထရးအတွက် ထောင်ရက
ွ ်ထနထသာ အစိုးရ
အထနပြင့် မျေိုးေက်သစ်လူင ်မျေား အခွင့်အထရး အပြည့်အဝရရှိနိုင်သည့် လွတ်လြ်လုံပခုံ
စွာြွံ ့ပြိုးနိုင်ခွင့်ရိသ
ှ ည့်စနစ်ကုိ

ထန ့လူင ်မျေားအတွက်

ထြာ်ထောင်နိုင်ရန်

ကကိုးစား

လျေက်ရိှြါသည်။
ခုလူင ်ထရးရာမူဝါဒ ထရးေွဲပြဋ္ဌာန်းနိုင်ပခင်းသည် လူင ်မျေိုးေက်မျေား
စနစ်တကျေြွံ ့ပြိုးတိုးတက်ထရးအတွက် အထပခခံအုတ်ပမစ်တစ်ခု ခိုင်ခိုင်ပမဲပမဲ ချေမှတ်နိုင်ခဲ့ပခင်း
ပြစ်ြါသည်။ ဤမူဝါဒတွင်

ထန ့နိုင်ငံထတာ်အတွက် အဓိကလိုအြ်လျေကရ
် ိှထသာ ပငိမ်းချေမ်း

ထရးကဏ္ဍကိုလည်း ေည့်သင
ွ ်းေားပြီး လူင ်မျေားကို ်တိုင် ြူးထြါင်းြါဝင်ထောင်ရွက်
ကာ ထနာင်လာမည့် မျေိုးေက်သစ်မျေားအတွက် ပငိမ်းချေမ်းထရးအထမွ ထြးခဲ့နိုင်ရန်လည်း
ရည်ရွ ်ေားြါသည်။
နိုင်ငံထတာ်

အရှည်သပြင့်

ပငိမ်းချေမ်းြွံ ့ပြိုးထရးအတွက်

ထနာင်အနာဂတ်

ထခါင်းထောင်မျေားပြစ်လာမည့် လူင ်မျေိုးေက်သစ်မျေားသည် တစ်ထခတ်ေက်တစ်ထခတ်
ြိုမိုေူးချွန်ေက်ပမက်စွာပြင့် ထတွ ့ကကုံရမည့် စိန်ထခါ်မှုမျေားကို ထကျော်လွှားနိုင်ရန် လွနစ
် ွာ
အထရးကကီးလှြါသည်။ လူင ်ထရးရာမူဝါဒသည် လူင ်မျေိုးေက်သစ်မျေား အြက်ြက်မှ
ြွံ ့ပြိုးတိုးတက်နိုင်ရန် အခွင့်ရိထှ သာ၊ ထောက်ြံ့အားထြးထနထသာ ြတ်ဝန်းကျေင်၊ စနစ်တစ်ခု

ထြါ်ထြါက်ရန် အထောက်အကူပြုမည်ဟု

ုံကကည်ြါသည်။ သို ့ပြစ်ြါ၍ ပြည်ထောင်စု

အတွင်း မှီတင်းထနေိုင်ကကသူ လူင ်မျေားအားလုံးက

ခုမူဝါဒကိုသိရိကှ ကပြီး မူဝါဒြါ

အခန်းကဏ္ဍမျေားကို အထကာင်အေည်ထြာ်ရာတွင် ပြီးခဲ့ထသာကာလမျေား၏ သင်ခန်းစာ
ူစရာမျေား၊ မိမိတို ့၏ အထတွးသစ်အပမင်သစ်မျေားကို ထြာ်ေုတ်၍ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ်
အပြည့်ပြင့်

ြူးထြါင်းြါဝင်အထကာင်အေည်ထြာ်ထောင်ရက
ွ ်ကကရန်

တိုကတ
် ွန်းအြ်ြါ

သည်။
ခုလူင ်ထရးရာမူဝါဒ

ထြါ်ထြါက်လာထရးအတွက်

ြါဝင်ထောင်ရွက်ခဲ့သူ

အားလုံးကိုလည်း ထကျေးဇူးတင်ရှိြါထကကာင်း သိရိထှ စအြ်ြါသည်။

ထအာင်ေန်းစုကကည်
နိုင်ငံထတာ်၏အတိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ်

အမှာစာ

လူင ်ေုအင်အားသည်

နိုင်ငံထတာ်ြွံ ့ပြိုးတိုးတက်ထရးအတွက်

တန်ြိုးမပြတ်

နိုင်ထသာ လူ ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်ပြစ်ပြီး ထနာင်အချေိန်တွင် အနာဂတ်နိုင်ငံကို ထခါင်းထောင်ရန်
လက်ေင့်ကမ်းအထမွ ူကကရမည်ပြစ်ြါသည်။ ဒီမိုကထရစီလမ်းထကကာင်းကို ထလျှောက်လှမ်း
လျေက်ရိထှ သာ အစိုးရအထနပြင့် လူင ်မျေား၏အထရးြါထသာကဏ္ဍကို ချေန်လှြ်မေားဘဲ
အြက်ြက်မှ ထပမထတာင်ထပမြှောက် ပြုစုြျေိုးထောင်ထြးသွားရန် အစဉ်ကကိုးြမ်းအားေုတ်
လျေက်ရိှြါသည်။
ေိုသုိ ့ထောင်ရွက်ရာတွင် လူင ်မျေားအတွက် အခွင့်အထရးအပြည့်အဝရရှိထရးနှင့်
လူင ်မျေား၏

အခန်းကဏ္ဍကို

ပမန်မာနိုင်ငံလူင ်ထရးရာမူဝါဒကို

ပမြှေင့်တင်နိုင်ထရးအတွက်
လူမဝ
ှု န်ေမ်း၊

အထောက်အကူပြုမည့်

က ်ေ ်ထရးနှင့်ပြန်လည်ထနရာချေ

ေားထရးဝန်ကကီးဌာန၊ ကျေန်းမာထရးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ ြညာထရးဝန်ကကီးဌာနတို ့၏
ဦးထောင်မှုပြင့် တိုင်းထဒသကကီး/ပြည်န ် ကို ်စားပြုလူင ်ကို ်စားလှ ်မျေား၊ ဌာန
ေိုင်ရာကို ်စားလှ ်မျေားနှင့် UN Agencies မျေားအတူ ြူးထြါင်း၍ ထရးေွဲခဲ့ကကြါသည်။
အေိုြါ ပမန်မာနိုငင
် လ
ံ ူင

်ထရးရာမူဝါဒထရးေွဲရာတွင် လူင ်ထတွ ့ေုံ ထေွးထနွး

ြွဲမျေားကို လူင ်မျေားကို ်တိုင်တက်ကကစွာ နိုင်ငံတစ်ဝန်း ကျေ ်ကျေ ်ပြန် ့ပြန် ့ ထောင်ရက
ွ ်

ခဲ့ပြီး လူင ်ေုဘက်စုံြွံ ့ပြိုးတိုးတက်ထရး ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ လူင ်မျေား
၏အသံကုိ ကို ်စားပြုထသာ အကကံပြုချေကမ
် ျေား၊ ထတာင်းေို ချေက်မျေားကို ပခုံငုံေည့်သွင်း
ထရးေွဲနိုင်ခဲ့ြါသည်။ ၎င်းကို လူင ်ထရးရာမူဝါဒထရးေွဲထရးေိုင်ရာ မူကကမ်းထရးေွဲထရး
အြွဲ ့အစည်းအထဝး၊ လုြ်ငန်းထကာ်မတီ အစည်းအထဝး၊ ဗဟိုထကာ်မတီအစည်းအထဝးတို ့
တွင် အေင့်ေင့်ေြ်မံထေွးထနွးပြီး ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ ့သို ့ တင်ပြအတည်ပြုနိုင်ခဲ့
ြါသည်။
ခုအခါ

ပမန်မာနိုင်ငံလူင ်ထရးရာမူဝါဒကို

အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ပြီပြစ်ရာ

၎င်းကို အထပခခံပြီး လူင ်ေုအတွင်း ကဏ္ဍအလိုက် စနစ်တကျေြွံ ့ပြိုးတိုးတက်ထရးအတွက်
အထောက်အကူပြုထြးမည့် ထရှ ့လုြ်ငန်းစဉ်မျေားကို ေက်လက်ထရးေွဲ အထကာင်အေည်
ထြာ်ထောင်ရက
ွ ်သွားကကရမည် ပြစ်ြါသည်။ ေိုသို ့ ထောင်ရွက်ပခင်းပြင့် လူင ်မျေားသည်
နိုင်ငံထတာ်တည်ထောက်ထရးတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍက ြါဝင်လာနိုင်မည်ပြစ်ထသာထကကာင့်
အေူးြင်ဝမ်းထပမာက် ဂုဏ် ူမိြါထကကာင်း သိရိှထစအြ်ြါသည်။

ထဒါက်တာဝင်းပမတ်ထအး
ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီး
လူမဝ
ှု န်ေမ်း၊က ်ေ ်ထရးနှင့်ပြန်လည်ထနရာချေေားထရးဝန်ကကီးဌာန

မာတိကာ
အထကကာင်းအရာ

စာမျေက်နှာ

ဥထ ျောဇဉ်
အမှာစာ
၁။

နိဒါန်း

၁

၂။

ထမျှော်မှန်းချေက်

၃

၃။

ရည်မှန်းချေက်

၃

၄။

လူင ်မူဝါဒ၏ ရည်ရွ ်ချေကမ
် ျေား

၃

၅။

လူင ်မူဝါဒထရးေွဲမှု ပြစ်စဉ်

၆

၆။

လူင ်မူဝါဒထရးေွဲထရးအတွက် အထပခခံအထကကာင်းအရင်းမျေား

၉

၇။

လူင ်မူဝါဒ၏ အထပခခံမူမျေား

၁၃

၈။

အဓိြ္ပါ ်ြွင့်ေိုချေက်မျေား

၁၅

၉။

လူင ်မူဝါဒအဓိကကဏ္ဍမျေား

၁၈

၁၀။

အထရးထြါ်အထပခအထနမျေား

၄၂

၁၁။

လူင ်မျေားရရှိနိုင်ထသာအခွင့်အလမ်းမျေား

၄၂

၁၂။

လူင ်မျေား၏တာဝန်ဝတ္တရားမျေား

၄၂

၁၃။

သက်ေိုင်ရာအသီးသီး၏တာဝန်ဝတ္တရားမျေား

၄၃

၁၄။

ထြါင်းစြ်ညြှေိနှိုင်းထောင်ရွက်မှု န္တရား

၄၃

၁၅။

မူဝါဒကိုအထကာင်အေည်ထြာ်ထောင်ရွကပ် ခင်း

၄၄

၁၆။

မူဝါဒအထကာင်အေည်ထြာ်ရန် အရင်းအပမစ်လိုအြ်ချေကမ
် ျေား

၄၅

၁၇။

ပြန်လည်သံုးသြ်ပခင်းနှင့် ပြင်ေင်ပြည့်စွကပ် ခင်း

၄၆

၁၈။

နိဂုံး

၄၆

