
အက်ိဳးမ်ားကို ကာကြယ္ကာ တိုးတက္မႈကို တိုက္တြန္းျခင္း။ 
ကိုးဗစ္-၁၉ အေျခအေနတြင္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြင္း အိတ္အိုင္ဗြီဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  
အတြက္ ထိေရာက္စြာ ပါဝင္မႈ ႏွင့္ ေပါင္းစည္းမႈအတြက္ မည္သို႔တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မည္နည္း။ လ
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နိဒါန္း 

အပိုင္း ၁ - ေနာက္ခံသမိုင္း 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေ
စာင့္ေရွာက္မႈ ဆိုတာ အဘယ္နည္း။ 

ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနို
င္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို လိုအ
ပ္ပါသနည္း။ 

၁ - မည္သူက မည္သူနည္း။
 
၂ - ေဒသဆိုင္ရာ မီးေမာင္းထိုးျခင္း - အာရွဆိုင္ရာ လူ
တိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာ
င့္ေရွာက္မႈ ဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ား ႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ား

၃ - ေဒသဆိုင္ရာ မီးေမာင္းထိုးျခင္း - အာဖရိကဆိုင္ရာ
 လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေ
စာင့္ေရွာက္မႈ ဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ား ႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ား

၄ - လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေ
ရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆိုင္ရာ ေဝါဟာရကို ရွင္းလင္းျခင္း။

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေ
စာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ - အႏၲရာယ္မ်ား ႏွင့္ အ
ခြင့္အလမ္းမ်ား 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေ
စာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ က်ား၊မ ညီတူမၽွမူ

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေ
စာင့္ေရွာက္မႈ အေပၚ ကိုးဗစ္-၁၉ ၏ သက္ေရာက္မႈ

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေ
စာင့္ေရွာက္မႈ တြင္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ရပ္
ရြာလူထု ၏ အခန္း က႑

တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ေထာက္တိုင္ေလးခု

အပိုင္း ၂ - တိုက္တြန္းလုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကိရိယာတ
န္ဆာမ်ား 

နိဒါန္း

ကိရိယာတန္ဆာ ၁- လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနို
င္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒ ၀ကၤပါ
အား ညႊန္ၾကားျခင္း 

ကိရိယာတန္ဆာ ၂ - တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈဆိုင္ရာအား
 ဦးစားေပးျခင္း

ကိရိယာတန္ဆာ ၃ - ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၊ ပစ္မွတ္
ထားသူမ်ား အား ေျမပုံဆြဲျခင္း

ကိရိယာတန္ဆာ ၄ - ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီ
နိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ တိုက္
တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈဆိုင္ရာ ျပကၡဒိန္ 

ကိရိယာတန္ဆာ ၅ - သင္ေပးလိုေသာ အေၾကာင္း
အရာကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လူမႈမီဒီယာကို မ
ည္သို႔ အသုံးခ်မည္နည္း။

အပိုင္း ၃ - အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေ
စာင့္ေရွာက္မႈ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်
က္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေ
စာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ဗြီဒီယိုမ်ား 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေ
စာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အြန္လိုင္းသင္တန္းမ်ား

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေ
စာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္ကာ ပုံႏွိပ္ထု
တ္ေဝမႈမ်ား 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေ
စာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အစိုးရ၏ ကတိကဝတ္မ်ား 

အဆုံးသတ္မွတ္စုမ်ား 

ေက်းဇူးတင္လႊာ

လမ္ညႊန္မႈ၏ မာတိကာ 

← →
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 အစ သို႔ သြားပါ

အပိုင္း
 ၁ - ေနာကၡံသမိုင္း 

အပိုင္း ၂ - တိုက္တြန္းလုပ္ေ
ဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကိရိယာတန္

ဆာမ်ား 

အပိုင္း 
၃ - အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား 
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တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ နိုင္ငံအဆင့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ဆိုင္ရာ တို
က္တြန္းလႈံေဆာ္သူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုးဗစ္-၁၉ 
အေျခအေနတြင္ “လူတိုင္းအတြက္က်န္းမာေရး” ေအာင္ျမင္နိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရးကို 
အေျခခံေသာ၊ အရပ္ဖက္လူထူဦးေဆာင္ေသာ၊ အားလုံး ပါဝင္နိုင္ေရးခ်ည္းကပ္မႈမ်ား ကို လူ
တိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္တြင္ တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈဆို
င္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ကို ထိုသူတို႔အား အားေပးေထာက္ခံရန္ အလို႔ငွါ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါ
သည္။ 

အပိုင္း ၁ တြင္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းမိတ္
ဆက္ျခင္း၊ လိုအပ္ရျခင္း၊ ၎၏ အဓိက အယူအဆမ်ားႏွင့္ အယူဝါဒမ်ားကို အစျပဳေဖာ္ျပ
ထားပါသည္။ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ 
က်ားမ ညီတူမၽွမူ ႏွင့္ အိတ္အိုင္ဗြီ အၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို ေလ့လာျခင္းႏွင့္ 
လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ဆိုင္ရာ ကမၻာလုံးဆိုင္
ရာ ပန္းတိုင္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား အေပၚ ကိုးဗစ္-၁၉ ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေ
ဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ အဆုံးသတ္ထားပါသည္။ 

အပိုင္း ၂ တြင္ နိုင္ငံအဆင့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ဆိုင္ရာ တိုက္တြန္းလႈံေဆာ္သူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ဆို
င္ရာ မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ အထူးတန္ဆာမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ကို ေဖာ္ျပေပးထားပါ
တယ္။ ကိုးဗစ္-၁၉ အေျခအေနတြင္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေ
စာင့္ေရွာက္မႈ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား အားေကာင္းလာရန္ ျပင္ဆင္ေန
တဲ့ ။ ပါဝင္သူမ်ားအား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း ႏွင့္ အာဏာရသူမ်ား ေျမပုံဆြဲျခင္းကဲ့သို႔ေသာ စံတို
က္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ ကိရိယာတန္ဆာမ်ားကို တြဲဖက္အသုံျပဳနိုင္ရန္အတြက္ ျပင္
ဆင္ေပးထားပါသည္။ 

အပိုင္း ၃ တြင္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေၾကာ
င္းကို ပိုမိုသိရွိနားလည္ေစရန္၊ နိုင္ငံေတာ္၏ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသိအျမင္
မ်ား ျမင့္မားလာေစရန္ ႏွင့္ အစိုးရမ်ားတာဝန္ခံမႈ ရွိလာေစရန္ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္သူသည္ 
အဓိက အရင္းအျမစ္ မ်ားႏွင့္ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ 

နိဒါန္း

← →

ကင္ညာ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ Wanja Ngure သည္ “လူတုိင္း
လက္လွမ္းမီွလႊမ္းမုိးနုိင္ လႊမ္းျခဳံနုိင္ေသာ က်န္းမာေရးသည္ လွပေသာ အယူ
အဆတစ္ခုျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ိ ႕ဳေသာအုပ္စုမ်ားကုိ ရာဇဝတ္က်ဴးလြ
န္သူမ်ားဟု သတ္မွတ္ထားရာသူတုိ႔သည္ အရွက္ခြခံဲရမႈ ႏွင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမရိွ
ဘဲ အဘယ္သုိ႔ လက္လွမ္းမီွနုိင္မည္နည္း။ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာင္ပံုဆုိင္ရာ အတား
အဆီးမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးရန္အတြက္ တုိက္တြန္းလႈေံဆာ္ရမည္။ မဟုတ္ပါက 
အားလံုးအတြက္ က်န္းမာေရးသည္ အိမ္မက္တစ္ခုပါဘဲ။”
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 အစ သို႔ သြားပါ

အပိုင္း
 ၁ - ေနာကၡံသမိုင္း 

အပိုင္း ၂ - တိုက္တြန္းလုပ္ေ
ဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကိရိယာတန္

ဆာမ်ား 

အပိုင္း 
၃ - အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား 
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လူတုိင္းလက္လွမ္းမီွနုိင္လႊမ္းျခဳံနုိင္ေသာ က်န္းမာေ
ရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆုိတာ အဘယ္နည္း။ 
လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
သည္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။ 
လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ သည္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ 
ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အတြက္ အဆင့္ျမင့္ အစည္းအေဝး၏ နိုင္ငံေရး ေၾကညာခ်က္ ႏွင့္အတ ူထပ္မံခိုင္မာလာခဲ့ပါ
သည္။ ေၾကညာခ်က္သည္ နိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ သူတို႔၏အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴ
ဟာမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ ႏွင့္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္
မႈ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာလိုလၽွင္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရး ရန္ပုံေငြ ယႏၲရား
မ်ား၏ အေျခခံ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ တြန္းအားကိုျဖစ္ေစပါသည္။ 
ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ အဆိုအရ၊ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္း
မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို လူအမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အားလုံးသည္ ေငြေၾကးအခက္အခဲ
မရွိဘဲ လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိေသာအခါ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ဟုဆို
ပါသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အခ်မ္းသာဆုံး နိုင္ငံမ်ား (အေမရိကား မွလႊဲ၍)  သည္ လူတိုင္းလက္
လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပုံစံမ်ိဳးရွိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြ
င္ ၁၀၀% ေသာလူထူအတြက္ ၁၀၀% က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကို ၁၀၀ % ကုန္က်စရိ
တ္ ခံကာ ေစာင့္ဆိုင္းစရာမလိုေသာ ပုံစံမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ အလယ္အလတ္ဝင္ေငြရွိေသာ နိုင္ငံ
မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဘရာဇီး၊ မက္ဇီကို၊ ရဝန္ဒါ၊ ေတာင္အာဖရိက ႏွင့္ ထိုင္း နိုင္ငံမ်ားသည္ မၾ
ကာေသးမွီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာ
က္မႈ သို႔ နီးကပ္စြာ ခ်ဥ္းကပ္သြားၾကပါသည္။ 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
သည္ အမ်ိဳးသားေရး မူဝါဒ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ 
လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ “
အားလုံးအတြက္ နည္းတစ္မ်ိဳး” ျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္လို႔မရပါ။ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေ
သာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ အမ်ိဳးသားေရးရာ ပိုင္ဆိုင္မႈ နိယာမ သေဘာတရား
ကို လက္ကိုင္ထားေသာေၾကာင့္ အနိမ့္ဆုံးႏွင့္ အလယ္အလတ္ဝင္ေငြရွိေသာ နိုင္ငံမ်ားသည္ 
မိမိ၏သက္ဆိုင္ရာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ထည့္
သြင္းစဥ္းစားျခင္းမ်ိဳးျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။ 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေအာင္ျမင္ရန္ အလို႔ငွါ 
အဓိကက်ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းကို အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္ ခ်မွတ္ၿပီး အမ်ိဳးသား က်

န္းမာေရးမူဝါဒမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား တြင္ နိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ လူတိုင္းလက္
လွမ္းမွီနိုင္ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ မည္သို႔ေသာ ေငြေၾကးေထာ
က္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမွာ ခရာက်ပါသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးျပဳျပ
င္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ နိုင္ငံေရးအရ ပြဲဆူနိုင္ေသာ ေခါင္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္
ရာ ျပသနာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေ
စာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အစိုးရမွ ကတိကဝတ္မ်ားကို နိုင္ငံေရးသမားမ်ား မွ က်န္းမာေရး
အာမခံအစီအစဥ္မ်ားကို  ရံဖန္ရံခါ ေလၽွ႕ခ်လာသည္။ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေ
သာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေရးအဆင့္ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲမႈ၊ အေ
ကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈ အဆင့္တိုင္းတြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
အေနျဖင့္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
သည္ က်န္းမာရန္ အခြင့္အေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး သာတူညီမႈ ဆိုင္ရာ 
အယူအဆတြင္ အရင္းတည္ထားပါသည္။ 
လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အယူအဆသည္ 
၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့က်န္းမားေရး အဖြဲ႕အစည္း၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက က်န္းမာေရးကို 
အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး အျဖစ္ေၾကညာခ်က္အေပၚ အေျခခံထားပါသည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ အ
ယ္မာေအတာ ေၾကညာခ်က္စာတမ္းက အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအား “လူတိုင္းအ
တြက္က်န္းမာေရး” ရရွိရန္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္ ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ လူတိုင္းလက္လွ
မ္းမွီနိုင္ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၏ အဓိက က်သည့္ အခ်က္မ်ားသည္ ေ
ဒသႏၲရဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ ခြဲျခားဆက္ခံမႈပေပ်ာက္ေ
ရး၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဴပ္ ႏွင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္ ယဥ္ေ
က်းမႈဆိုင္ရာ ပဋိညာဥ္ အပါအဝင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 
တြင္ အျမစ္တြယ္ထားပါသည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းအရ၊ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္ 
လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အား က်န္းမာရန္ အခြင့္အေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး 
သာတူညီမႈ ဆိုင္ရာ အတြက္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ အစိုးရ
မ်ားသည္ ထိေရာက္မႈ ဆိုရာတြင္ က်န္းမာေရးဘတ္ဂ်တ္မ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ သုံးစြဲ
သည့္ အခ်က္တစ္ခုကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လမ္းညႊန္မႈ မျပဳနိုင္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သာတူညီမၽွမႈ အား ခ်န္လွပ္ထားနိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္
ကို ပိုမိုေသခ်ာေစရန္အတြက္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ
ရွာက္မႈဆိုင္ရာ အညႊန္းကိန္းမ်ား အား ဝင္ေငြ၊ က်ား၊မ ဆိုင္ရာလကၡဏာ၊ အသက္၊ လူမ်ိဳး၊ မ်ိဳး
ရိုး၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ ေနရာေဒသ ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြါမႈ အေျခအေန အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ား 
ကို ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

အပိုင္း ၁ ေနာက္ခံသမိုင္း 

← →
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1

2

3

https://www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/07/FINAL-draft-UHC-Political-Declaration.pdf
https://www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/07/FINAL-draft-UHC-Political-Declaration.pdf
https://www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/07/FINAL-draft-UHC-Political-Declaration.pdf


ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ လူတိုင္းလက္လွမ္း
မွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို 
လိုအပ္ပါသနည္း။ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့လူဦးေရး၏ ထက္ဝက္ေအာက္မ်ားသာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ က်န္း
မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ရရွိခံစားခဲ့ၾကပါသည္။ ခ်မ္းသာေသာ နိုင္ငံမ်ား၌ပင္ ျပည္နယ္မွ 
ေပးေသာ အမ်ိဳးသားဆိုင္ရာက်န္းမာေရးစနစ္သည္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ေသာ လူဦးေရကို
သာ ေပးနိုင္ၿပီး၊ ကန႔္သတ္မႈရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို
သာ ေပးနိုင္ပါသည္။ ခန႔္မွန္းေျခအရ ႏွစ္စဥ္လူဦးေရ သန္း၁၀၀ အား က်န္းမာေရး ကုန္က်စရိ
တ္မ်ားေၾကာင့္ ႁခြတ္ျခဳံက်ေသာဆင္းရဲမႈ  ဆီသို႔ တြန္းပို႔ခံေနရပါသည္။ 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၏ သုံးဖက္ျမင္ ရႈေထာင့္
သုံးခု

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေအာင္ျမင္ရန္ နိုင္ငံမ်ား
သည္ လူအမ်ားပါဝင္ေရး (အဘယ္သူအတြက္ အက်ဳံးဝင္သည္)၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးစုံအား တိုး
ခ်ဲ႕ျခင္း (အဘယ္ကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကို ပါဝင္ေစမည္) ႏွင့္ က်န္းမာေရးကုန္က်ေငြမ်ား
အတြက္ ကိုယ္ပိုင္စိုက္ထုတ္ေငြကို ေလၽွာ့ခ်ေရး (ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလၽွာ့ခ်မည္) အပါအ
ဝင္ သုံးဖက္ျမင္ရႈ႔ေထာင့္သုံးခု အား တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရမ်ား 
အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအတြက္ ျပည္တြင္းရံပုံေငြတိုးျမႇင့္ျခင္း ကိုတိုး၍လုပ္ေဆာင္ရန္
လိုအပ္ၿပီး အေရးႀကီးေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ မည္သူ႔ကို ဦးစားေပးရန္လိုအပ္သည္ ဆို
သည့္အခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ရန္လိုအပ္ေၾ
ကာင္းႏွင့္ လူမူအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ဘ႑ာေရးကို သာတူညီမၽွစြာ ဆိုင္ရာ ခြဲေဝမၽွမည့္စနစ္အတြ
င္း အက်ပ္အတည္းမ်ား (အခြန္ေကာက္ခံျခင္း ႏွင့္ က်န္းမာေရး အာမခံမွ တစ္ဆင့္ ေအာင္ျမ
င္ေလ့ရွိပါသည္). ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မည္မၽွေပးသည္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားပိုက္ဆံအိပ္မွ ေပးရ
မည့္ ကုန္က်စရိတ္ အခ်ိဳးအစားကို အေပးအလုပပ္သင့္ပါသည္။ ဝင္ေငြအလြန္နည္းပါးေသာနို
င္ငံမ်ားမွ လြဲ၍ နိုင္ငံအမ်ားစုသည္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာ
င့္ေရွာက္မႈအား ျပင္ပအလႉရွင္မ်ား၏ အေထာက္အပံ့အကူအညီ ကို အကန႔္အသတ္ျဖင့္ သို႔မ
ဟုတ္ လုံး၀မယူဘဲ ေဒသအတြင္း အရင္းအျမစ္မွ တစ္ဆင့္ ရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ 
ယခုကဲ့သို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးသည္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးဟန္ရွိေသာ္လည္း ဝင္ေငြနိမ့္ ႏွင့္ အ
လယ္အလတ္ရွိေသာ ဝင္ေငြရွိေသာ နိုင္ငံေပါင္း ၆၅ နိုင္ငံတြင္ ေရရွည္တည္တဲ့ခိုင္ျမဲေသာဖြံ့ၿ
ဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္လိုအပ္သည့္ ကုန္ကုစရိတ္၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျပ
ည္တြင္း အရင္အျမစ္မ်ားမွ ျပည့္မွီနိုင္သည္ဟု ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းက ခန႔္မွန္းပါ
သည္။ 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈအရွိ
ဆုံးေသာ နိုင္ငံမ်ားသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ အသုံးစရိတ္ကို ပုဂၢလိက သို႔မဟုတ္ ဆႏၵအေ
လ်ာက္ က်န္းမာေရးအာမခံအစီအစဥ္မ်ားထက္ အေထြေထြအခြန္ေငြေကာက္ခံျခင္းမွ ဦးစားေ
ပးကာ အသုံျပဳၾကသည္။ သိပ္မၾကာေသးမွီက ထုတ္ျပန္ေသာ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ လူတိုင္းလ
က္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အစီ
ရင္ခံစာတြင္ က်န္းမာေရးရာ က႑မ်ားအေပၚ လႊမ္းျခဳံနိုင္မႈ တိုးတက္လာေနေသာ္လည္း 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကာကြယ္မႈတြင္ လမ္းေၾကာင္းအမွားသို႔ ဦးတည္ေနသည္ဟုသိရွိရပါသည္။ 
က်န္းမာေရးဘတ္ဂ်တ္အေပၚ ဖိအားတိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဦးစားေပးမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး
တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ အသုံးျပဳေနေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားရွားပါးလာမႈမ်ိဳး ကို ေရွာင္ရွားရန္ 
အတြက္ နိုင္ငံေရးအရ လုပ္ေဆာင္လိုေသာ စိတ္ဆႏၵလိုအပ္ပါသည္။ 

← →

၁.  လူနည္းစု ေဘးဖယ္ခံထားရသူမ်ား၊ ထိခိုက္လြယ္သူမ်ား၊ ႏွင့္ ဆ
င္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားကို အထူးကဂ႐ုျပဳျခင္း ႏွင့္အတူ မည္သူ႔ကိုမၽွ ခ်
န္လွပ္ထားျခင္းမျပဳျခင္း။

၂။  အရည္အေသြးျမႇင့္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အဆင့္ျမႇင့္တင္
မႈ အား ေသခ်ာေစျခင္း။ 

၃။  က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား သံုးစြဲသူမ်ား အၾ
ကား ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကုိ ဖယ္ရွားျခင္း။ 

#1
#2
#3
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၁ - လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနို
င္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
တြင္ မည္သူက မည္သူနည္း။ 
ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားသူမ်ား 

ကမၻာ့က်န္မာေရးအဖြဲ႕အစည္း 
ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေ
စာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေမာင္းႏွင္အားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕အေကာင္အထ
ည္ေဖာ္လာနိုင္လာေရးအတြက္ နိုင္ငံအသီးအသီးကို နည္းပညာဆိုင္ရာေထာက္ပံ့မ်ားလည္း 
ပံ့ပိုးမႈေပးပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူထူအၾကားထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ ယႏၲရားမ်ား သည္ မည္သည့္
အေျခအေနတြင္ မည္သို႔အလုပ္လုပ္နိုင္သည္ကို သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား အတြက္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ မၾကာမွီထြက္ရွိလာမည့္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေ
သာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ လူထူမ်ားပါဝင္နိုင္ေရးအတြက္ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အ
စည္း၏ လက္စြဲစာအုပ္သည် အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရ
ပ္မိရပ္ဖမ်ား ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ၿပီး စနစ္တက်ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမိုအားေကာင္း
လာရန္အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားအား လမ္းညႊန္စာရြက္စာတမ္းအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ ရည္ရြယ္
ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အမ်ိဳးသားေရးရာ မူဝါဒမ်ား၊ စီမံကိန္း ႏွင့္ ျပ
န္လည္သုံးသပ္လုပ္ငန္းစဥ္ ယႏၴရားမ်ားကို တည္ေထာင္ရန္၊ အစျပဳရန္ ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းရန္အတြ
က္ အေကာင္းဆုံးအေလ့အက်င့္နမူနာမ်ားကို ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက 
ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာ
င့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ စာမ်က္ႏွာကို ၾကည့္ပါ။ www.who.int/news-room/fact-sheets/
detail/universal-health-coverage-(uhc)

ကမၻာ့ဘဏ္
ကမၻာ့ဘဏ္ ႏွင့္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္း သည္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနို
င္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၏  တိုးတက္မႈ ကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ၿပီး သုံး
သပ္ရန္အတြက္ အတူတကြ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ Going Universal အစီရင္ခံ
စာတြင္ နိုင္ငံေပါင္း ၂၄ နိုင္ငံက လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ
ရွာက္မႈဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈကို ေအာက္ေျခအဆင့္မွ ေဆာင္ရြက္ၾကပုံ၊ မူဝါဒမ်ား အေကာင္အ
ထည္ ေဖာ္သူမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕က်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားပံ့ပိုးနိုင္ရန္အတြက္ နိုင္ငံ
အသီးသီးက စနစ္က်ေသာ ေဒတာစုေဆာင္းျခင္းကို အေျခခံကာ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ေနၾက
သည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၂၀၁၈ ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ထပ္ ၁၇ နိုင္ငံမ်ားအေပၚေ
လ့လာမႈမ်ား ျဖန႔္ခ်ီခဲ့ပါသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္၏ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္း
မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ စာမ်က္ႏွာမွာ - www.worldbank.org/en/topic/universal-
healthcoverage 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆို
င္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ 
လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ 
အေနျဖင့္ က်န္းမားေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို လူတိုင္း
လက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ အတူ
တကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္း၌ အေျခခံကာ အမ်ိဳး
သားေရးရာ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းကို ရည္ရြယ္ကာ ခိုင္မာၿပီး ၿပီးျပည့္စုံေသာ အမ်ိဳးသား က်န္း
မာေရးမူဝါဒမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတ
က္မႈ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း တို႔အားျဖင့္ 
လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ျ
ဖစ္ပါသည္။ ၂၁ ရာစုအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ မဟယဗ်ဴဟာခ်မွတ္ျခင္း ဆိုင္
ရာ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕
၏ လက္စြဲစာအုပ္သည ္အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးစီမံကန္း ႏွင့္ မည္သည့္ အဆင့္တြင္ အရပ္ဖ
က္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား က မည္သို႔ပါဝင္ပတ္သက္နိုင္သည္ကို အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေပး
ထားပါသည္။  ဤမူေဘာင္မ်ား၏ ရိုးရွင္စြာ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ားကို လက္စြဲစာအုပ္၏ 
ကိရိယာတန္ဆာ ၁ တြင္ေတြ႕ နိုင္ပါသည္။ 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆို
င္ရာ ၂၀၃၀
လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ၂၀၃၀ (ယခင္က
 နိုင္ငံတကာ က်န္းမာေရး မိတ္ဖက္ဟုေခၚဆိုသည္) သည္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနို
င္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ လႈပ္
ရွားမႈျဖစ္သည္။ ၎၏အဓိက လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားမွာ - က်န္းမာေရးစနစ္မ်ား အားေကာင္း
လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ညႇိႏွိုင္းျခင္း၊ က်န္းမာေရးစနစ္မ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ ေလ့
လာျခင္းႏွင့္ အေတြံအၾကဳံမ်ားကို မၽွ၀ေျခင္း၊ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္း
မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္ရန္လိုအပ္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေ
ထာက္ခံျခင္း၊ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ တာ၀န္ခံ
မႈဆိုင္ရာတိုးတက္မႈကို ေျခရာခံရန္ ေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ နိုင္ငံအသီးသီး၊ အရပ္ဖက္ဆို
င္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ပုဂၢလိက က႑ ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား အပါအဝင္ လူ
တိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ျမႇင့္တင္လိုသူတိုင္း 
သည္ UHC2030 Global Compact. ကိုေထာက္ခံျခင္းျဖင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္လာ
ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ UNAIDS ႏွင့္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္၊ တီဘီ ႏွင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါအတြက္ 
ကမၻာ့ရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕တို႔မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသူမ်ားျဖစ္သည္။ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊ
မ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ၂၀၃၀ တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္လိုသူမ်ားအေ
နျဖင့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းသုံးခု (ေဒသႏၲရအဆင့္၊ နိုင္ငံအဆင့္ ႏွင့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာအဆ
င့္) ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အဓိက အႀကံေပးေကာ္မတီဝင္မ်ားကို သိရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လူ
တိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ၂၀၃၀သည္ လူတို
င္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာမ်ားကို ကတိကဝတ္ႏွ
င့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း ႏွစ္စဥ ္ထုတ္ေဝပါသည္။. ← →
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https://csemonline.net/wp-content/uploads/2020/03/Handbook-presentation_EN_web.pdf
https://csemonline.net/wp-content/uploads/2020/03/Handbook-presentation_EN_web.pdf
https://csemonline.net/wp-content/uploads/2020/03/Handbook-presentation_EN_web.pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)
https://www.worldbank.org/en/topic/universalhealthcoverage
https://www.worldbank.org/en/topic/universalhealthcoverage
https://www.uhcpartnership.net/
https://www.uhcpartnership.net/
https://www.uhcpartnership.net/handbook/
https://www.uhcpartnership.net/handbook/
https://www.uhcpartnership.net/handbook/
https://www.uhc2030.org
https://www.uhc2030.org
https://www.uhc2030.org/what-we-do/working-better-together/global-compact/
https://www.uhc2030.org/what-we-do/voices/accountability/the-state-of-uhc-commitment/
https://www.uhc2030.org/what-we-do/voices/accountability/the-state-of-uhc-commitment/
https://www.uhc2030.org/what-we-do/voices/accountability/the-state-of-uhc-commitment/


← →

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ၂၀၃၀သည္ ဒီဇ
င္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး လႊမ္းျခဳံမႈေန႔ ၏ 
အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးျဖစ္ၿပီး တည္ေထာင္ထားေသာ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး ဆိုဒ္တစ္ခုကို 
လႈံ႔ေဆာ္တိုက္တြန္းေရးဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ား ႏွင့္အတူ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ေဝပါ
သည္: universalhealthcoverageday.org/ 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရြာကၼႈဆိုင္
ရာ ၂၀၃၀ အၾတက္ အရပၹက္ အျဖဲ႕အစၫ္းမ္ား ပူးေပါင္းေဆာျင္ရကၼႈယႏၲ
ရား
လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ၂၀၃၀ အတြက္ 
အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈယႏၲရားသည္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျ
ခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားက အာလုံးပါဝင္ေရး၊ တန္းတူညီမၽွမႈ
ရွိေရး ႏွင့္ လူနည္းစု ထိခိုက္လြယ္ေသာ သူမ်ားကို စနစ္တက် အေလးေပးျခင္းအားျဖင့္ မည္
သူတစ္ဦးမွ ေဘးဖယ္က်င္ခံထားျခင္းမရွိေအာင္ ေသခ်ာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ ပါသည္။ အဓိက 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေဒသႏၲရဆိုင္ရာ အဆင့္၊ နိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အဆင့္ ႏွင့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ 
အဆင့္ တြင္ အားလုံးပါဝင္ေသာ က်ယ္ျပန႔္ေသာ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်
န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ/က်န္းမာေရးစနစ္ကိုအားေကာင္းေစျခင္းဆိုင္ရာ တို႔ကို ျမႇင့္
တင္ေပးရန္၊ လူနည္းစု ေဘးက်ဥ္ခံသူ ႏွင့္ အားနည္းသူ မ်ားကို မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းအားျဖင့္ 
ေဒသႏၲရဆိုင္ရာ အဆင့္၊ နိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အဆင့္ ႏွင့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အဆင့္တို႔တြင္ မူဝါဒ
မ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔တြင္ လႊမ္းမိုးနိုင္ရန္၊ မည္သူမၽွဖယ္က်ဥ္ခံ
ထားရျခင္းမရွိေရး နည္းနာကို အေျခခံလ်က္ ေဒသႏၲာရအဆင့္၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ ေဒသဆိုင္
ရာအဆင့္ ႏွင့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အဆင့္တို႔တြင္ နိုင္ငံသား ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ လူမႈေရးတာဝန္ခံ
ယႏၲရားမ်ားကို အားေကာင္းေစရန္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လုပ္ေ
ဆာင္ေနၾကေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း နယ္ပယ္မ်ား ႏွင့္ ကြန္ရက္မ်ား အၾကား ညႇိႏွိုင္းေ
ဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ညီညြတ္မႈကို ေသခ်ာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေ
သာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ၂၀၃၀ အတြက္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါ
င္းေဆာင္ရြက္မႈယႏၲရားမွ UHC UHC Advocacy Guide (2018). အပါအဝင္ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေ
ဆာ္မႈဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဝမၽွေပးပါသည္။
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https://universalhealthcoverageday.org/
https://csemonline.net/wp-content/uploads/2019/01/UHC_Advocacy_Guide_March_2018_final.pdf


#2၂ - ေဒသဆိုင္ရာ မီးေမာင္းထိုးျခင္း 
- အာရွဆိုင္ရာ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီ
နိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေ
စာင့္ေရွာက္မႈ ဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ား 
ႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ား
အာဖရိက အျပင္ဘက္ အျခားေနရာတြင္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသအတြင္း ဦးစီးဦးေဆာင္မႈ 
ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ မူေဘာင္မ်ားသည္ အနည္းငယ္သာရွိပါသည္။ 

ဘ႑ာေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးမ်ား ပူးေပါင္းကာ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသအတြ
င္း လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲ - ကိုဗစ္-၁၉ ႏွင့္ အလြန္ (၂၀၂၀) - အာရွ ႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒ
သမ်ားမွ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးမ်ား ၄၀ ေက်ာ္မွ ေခတ္သစ္ ကိုးဗစ္
-၁၉ ကာလတြင္ ေဒသအတြင္း လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေ
ရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈကို အရွိန္ျမႇင့္ေဆြးေႏြးရာ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီ
နိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၏ အေရးပါမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာ
င့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာရန္ပုံေငြမ်ားကို စုစည္းရန္ ပိုမိုအားေကာင္းသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္မႈလိုအပ္ေၾကာင္း အေလးေပးေဆြးေႏြးၾကသည္။ 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာအတြ
က္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ (၂၀၁၅) - ကမၻာ့က်န္းမာေရး အ
ဖြဲ႕အစည္း၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ ေျခာက္ဆယ့္ငါးႀကိမ္ေျမာ
က္အစည္းအေဝးေထာက္ခံမႈ တြင္ ေဒသဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာသည္ ေဒသအတြင္း 
လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ တိုးတက္ေရး
အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ ၄ခုကို အၾကဳံျပဳပါသည္။ 
 
လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ - အေနာက္ပ
စိဖိတ္ေဒသအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ရွားမႈ မူေဘာင္
သို႔ ဦးတည္ျခင္း (၂၀၁၆) - ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္း၏ အေနာက္ပစိဖိတ္ဆို
င္ရာေကာ္မတီ၏ ေျခာက္ဆယ့္ငါးႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးေထာက္ခံမႈတြင္ ဤ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မူေဘာင္သည္ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္
လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ ေရရွည္တည္တဲ့ခိုင္ျမဲေသာ ဖြံ့ၿဖိဳးေ
ရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား တိုးတက္မႈကို အရွိန္ျမႇင့္ရန္ လမ္းညႊန္မႈေပးပါသည္။

← →

Khuất Thị Hải Oanh အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ၊ ဗီ
ယက္နမ္ရွိ SDCI - လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီလႊမ္းမိုးနို
င္ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးမွ က်န္ရစ္သူမ်ား
ကို ေဖာ္ထုတ္ရပါမည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူတို႔သည္
 အေျဖမ်ားကို ရွာေဖြနိုင္ရန္ ကူညီေပးရာတြင္ ေသ
ခ်ာေစရန္ ႏွင့္ သူတို႔အေျဖမ်ားအတြက္ တိုက္တြန္း
လႈံ႔ေဆာ္ေပးရပါမည္။ 
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 အစ သို႔ သြားပါ

အပိုင္း
 ၁ - ေနာကၡံသမိုင္း 

အပိုင္း ၂ - တိုက္တြန္းလုပ္ေ
ဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကိရိယာတန္

ဆာမ်ား 

အပိုင္း 
၃ - အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား 

1

2

3

https://www.adb.org/news/finance-and-health-ministers-pledge-support-universal-health-coverage
https://www.adb.org/news/finance-and-health-ministers-pledge-support-universal-health-coverage
https://www.adb.org/news/finance-and-health-ministers-pledge-support-universal-health-coverage
http://origin.searo.who.int/entity/health_situation_trends/sear_strategy_for_uhc.pdf
http://origin.searo.who.int/entity/health_situation_trends/sear_strategy_for_uhc.pdf
https://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/13371/9789290617563_eng.pdf
https://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/13371/9789290617563_eng.pdf
https://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/13371/9789290617563_eng.pdf


#3

← →

၃ - ေဒသဆိုင္ရာ မီးေမာင္းထိုးျခင္း 
- အာဖရိကဆိုင္ရာ လူတိုင္းလက္လွ
မ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေ
ရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆိုင္ရာမူေဘာင္
မ်ား ႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ား
အာဖရိကနိုင္ငံမ်ားအားလုံေထာက္ခံေသာ ၂၀၁၉ မွ နိုင္ငံေရး ေၾကညာခ်က္ႏွင့္အတူ ကမၻာ့
က်န္းမာေရးညီလာခံ အျပင္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာ
က္မႈ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္ေရးအတြက္ အသုံးဝင္ေသာ ေဒသဆိုင္ရာ အ
ဆင့္ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ 

အာဘူဂ်ာ ေၾကညာခ်င္ (၂၀၀၁) - အာဖရိက သမၼဂ  နိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်
တ္မွ ၁၅% ကို က်န္းမာေရးက႑အတြက္ ခြဲေဝခ်မွတ္ေပးရန္ ရည္မွန္းခ်က္ကို ကတိကဝတ္ျ
ပဳၾကသည္။ နို္ငံအနည္းငယ္ကသာ ဤရည္မွန္းခ်က္ကို ျပည့္မွီပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အာဘူ
ဂ်ာ+၁၂ ေၾကညာခ်က္တြင္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ၊ တီဘီႏွင့္ ငွက္
ဖ်ားေရာဂါ တိုက္ဖ်တ္ေရးကို အဆုံးသတ္ရန္ ကတိကဝတ္မ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

အာဖရိကရွိ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ - ယူဆခ်
က္ မွ သည္ လႈပ္ရွားမႈ သို႔ (၂၀၁၆) - ဤေတာင္းဆိုမႈသည္ အာဖရိက နိုင္ငံမ်ားအား က်န္း
မာေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွင့္ အဓိက ဆက္စပ္ေသာ က႑ ငါးရပ္ကို ေဖာ္ျပ
ထားပါသည္။ ၎တို႔မွာ ဘ႑ာေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သာတူညီမၽွမႈ၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

အာဖရိက က်န္းမားေရး မဟာဗ်ဴဟာ ၂၀၁၆ -၂၀၃၀ - က်န္းမာေရးစနစ္မ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရ
ည္ကို ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ သာတူညီမၽွ တိုးျမႇင့္ျခင္း 
ႏွင့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လူမူေရးျပသနာမ်ားမွ ဦးစားေပး ေ
ရာဂါမ်ားဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ကိုေလ်ာ့ခ်ရန္ မဟာဗ်ဴဟာ မူေဘာင္သစ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ အာဖရိကရွိ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ၊ တီဘီ ႏွင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကို အဆုံးသတ္နိုင္ရ
န္အတြက္ အာဖရိကသမၼဂ၏ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင ္- ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အာဖရိက
သမၼဂမွ ေထာက္ခံသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ မွတ္တိုင္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ မဟာဗ်ဴ
ဟာမူေဘာင္ ျဖစ္သည္။ ေရာဂါတစ္ခုခ်င္းစီ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ၂၀၃၀ ျ
ပည့္ႏွစ္တြင္ ထိုေရာဂါမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဤရ
ည္မွန္းခ်က္မ်ား အားလုံး၌ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပည့္မွီရမည့္ ၾကားျဖတ္ပစ္မွတ္မ်ား (သို႔မဟု
တ္ မွတ္တိုင္မ်ား) ရွိပါသည္။ 

၆၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္း ၏ အာဖရိေဒသဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ (၂၀၁၇) 
လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိေရး အတြက္ အေျခ
ခံက်က်ပံ့ပိုးကူညီရန္ အလို႔ငွါ ၿပီးျပည့္စုံေသာ မူေဘာင္လႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာ ၆ ခုကို မိမိတိုင္းျပည္
မ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အာဖရိက က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးမ်ားက သေဘာတူခဲ့ၾကပါ
သည္။ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ က်န္မာေရးအတြက္ ေဒသအတြင္း ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ဆိုင္ရာ အာဖရိကကိန္း
ဂဏန္းကတ္ျပား - အာဖရိက သမၼဂ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရး စီမံကိန္း ႏွင့္ အသုံးစရိ
တ္ စိစစ္ေရးတြင္ အသုံးျပဳနိုင္ရန္ ႏွစ္စဥ္ မြမ္းမံထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေငြေၾကးေထာ
က္က္ပံ့မႈဆိုင္ရာ ကိရိယာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 
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 အစ သို႔ သြားပါ

အပိုင္း
 ၁ - ေနာကၡံသမိုင္း 

အပိုင္း ၂ - တိုက္တြန္းလုပ္ေ
ဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကိရိယာတန္

ဆာမ်ား 

အပိုင္း 
၃ - အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား 

1

2

3

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/249527/WHO-HIS-HGF-Tech.Report-16.2-eng.pdf?sequence=1
http://documents1.worldbank.org/curated/en/735071472096342073/pdf/108008-v1-REVISED-PUBLIC-Main-report-TICAD-UHC-Framework-FINAL.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/27513-wd-sa16949_e_catalytic_framework.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/27513-wd-sa16949_e_catalytic_framework.pdf
https://www.afro.who.int/news/african-health-ministers-commit-attain-universal-health-coverage
https://scorecard.africa/
https://scorecard.africa/


#4၄ - လူတုိင္းလက္လွမ္းမီွနုိင္လႊမ္းျခဳံနုိင္ေ
သာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆုိင္ရာ 
ေဝါဟာရကုိ ရွင္းလင္းျခင္း။

က်န္းမာေရးအသုံးစရိတ္ မိုးေမွာင္က်ျခင္း 
က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္မုိးေမွာင္က်ျခင္းဆုိသည္မွာ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုတြင္ ဝမ္းစာလုိအပ္ခ်
က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းၿပီးေနာက္ က်န္းမာေရးအတြက္ ဝင္ေငြ၏ ၁၀ ထက္ ေက်ာ္လြန္သြားကုိ 
ဆုိလုိပါသည္။ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲေသာ ဖြံၿ့ဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခ့ဲတ့ဲ ႏွစ္ျဖစ္ေသာ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ၉၃၀ ခန႔သ္ည္ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ မုိးေမွာင္က်ျခင္းကုိ ခံစားခ့ဲ
ရၾကပါသည္။ လူဦးေရ ၂၁၀ ခန႔သ္ည္ မိသားစု ဘတ္ဂ်တ္၏ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ေက်ာ္လြန္ကာ 
က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္အတြက္ ကုိယ္ပုိင္အိပ္မွ ေငြကုိစုိက္ထုတ္ သံုးစြခ့ဲဲၾကရပါသည္။

က်န္းမာေရး အက်ိဳးခံစားခြင့္ အစီအဥ္
မရွိမျဖစ္က်န္းမာေရး အက်ိဳးခံစားခြင့္အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ အနိမ့္ဆုံး က်န္းမာေရးခံစားခြင့္အ
စီအစဥ္ လို႔လည္း ရည္ညႊန္းေခၚဆိုပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ားကို အစိုးရက ျပည္သူလူထု အား မရွိမျဖစ္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ဆႏၵျပဳထားပါသည္။ တစ္နို
င္ငံ ႏွင့္ တစ္နိုင္ငံ  ရဲ့ က်န္းမာေရး အက်ိဳးခံစားခြင့္ အစီအစဥ္မ်ားက ကြဲျပားမည္ျဖစ္ေသာ္လ
ည္း ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္း က ၎ကို မည္သို႔ စီမံေရးဆြဲရမည္ကို လမ္းညႊန္ေပးထား
ပါသည္။
က်န္းမာေရး အက်ိဳးခံစားခြင့္ အစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္ သုံးခ်က္ ကို 
သိမွတ္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
•  သာတူညီမၽွမႈ - ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူရာတြင္ တန္းတူညီမၽွစြာ ရရွိရန္ ေသခ်ာေစျခင္း။ 
•  ေရာဂါဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးအေျခအေန - ျပည္သူလူထူ ၏ အဓိက က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္။
•  ကုန္က်စရိတ္ ႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း - ရရွိထားသည့္ အရင္းအျမစ္

မ်ားကို အသုံးျပဳကာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အရွိဆုံးျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း။ 

ေဒသအတြင္း က်န္းမာေရးရန္ပုံေငြ ယႏၲရားမ်ား/ ေဒသအတြင္း အရင္း
အျမစ္မ်ားကို စည္း႐ုံးျခင္း
က်န္းမာေရး ရန္ပုံေငြသည္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာ
က္မႈအတြက္ အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးေတာ့ ယႏၲရားမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ကိုယ္
ပိုင္အိပ္စိုက္ေငြ ကို ထုတ္သုံးစရာမလိုဘဲ နိုင္ငံမ်ားသည္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြ
က္ ရန္ပုံေငြ စုေဆာင္းျခင္း ကို ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ညႊန္းပါသည္။ ေဒသအတြင္း က်န္းမာေရး ရန္
ပုံေငြ ယႏၲရားမ်ားတြင္ 
•  ဝင္ေငြတိုးျမႇင့္ျခင္း ( အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်တ္မ်ား၊ မျဖစ္မေန သို႔မဟုတ္ ဆႏၵအေလ်ာက္ ႀကိဳတ

င္ေငြေပးထားသည့္ က်န္းမာေရးအာမခံအစီအစဥ္မ်ား၊ သုံးစြဲသူမ်ားမွ ကိုယ္ပိုင္အိပ္စိုက္ေငြ
ကို တိုက္ရိုက္ေပးေခ်ျခင္း ႏွင့္ ျပင္ပ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား အပါအဝင္ ရန္ပုံေငြအရင္းအျ
မစ္မ်ား) 

•  ရန္ပုံေငြမ်ားစုေဆာင္းျခင္း (သာဓကအားျဖင့္ က်န္းမာေရး အာမခံမွတစ္ဆင့္ လူထူအားလုံး 
သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ ကိုယ္စား ႀကိဳတင္ ေငြျဖည့္ေငြမ်ားကို စုေဆာင္းျခင္း) ႏွင့္ 

•  ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဝယ္ယူျခင္း (က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအား အရင္းအျမစ္မ်ား
ကို ခြဲေဝေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေငြေပးေခ်ျခင္း)

Frontline ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ၏ ေဆြးေႏြးမႈစာတမ္းတြင္ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္သူမ်ားအတြက္ 
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြယႏၲရားမ်ား အေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းခ်က္ ကို ေဖာ္ျ
ပထားပါသည္။ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ 
မည္သို႔ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့နိုင္မည္နည္း။ https://frontlineaids.org/wp-content/up-
loads/2019/05/Unversal-health-briefing-final-Low-res-Web-ready.pdf 

အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးမူဝါဒမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား 
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္း
မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ခ်မွတ္ထားသည့္ အစိုးရ၏မူဝါဒမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင့္ က်
န္းမာေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အစီအစဥ္မ်ား အတြက္ ေယဘူယ်သုံးေသာ အသုံးအႏႈန္းျဖ
စ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးမူဝါဒမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားက နိုင္ငံမ်ား
ကို ျပည္တြင္းအရင္းအျမစ္အမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ႏွင့္ မၽွတစြာ ခြဲေဝခ်မွတ္ေပးရန္ ႏွင့္ ေဒသ
အတြင္း က်န္းမာေရးဘတ္ဂ်တ္မ်ားကို တသမတ္တည္းက်ၿပီး ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းနိုင္ရန္ ေသ
ခ်ာေစေရးတို႔ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ 

ကိုယ္ပိုင္အိတ္ထုတ္စိုက္ေငြ ေပးေဆာင္မႈမ်ား 
ဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳခ်ိန္တြင္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းစီမွ ကို
ယ္ပိုင္အိတ္ထုတ္စိုက္ေငြ မွ ေပးေခ်ရေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အသုံးျပဳသူမ်ားေ
ပးေခ်ရေသာ အခေၾကးေငြ၊ ပူးတြဲေငြေပးေခ်ျခင္း၊ ေဆးအညႊန္း ႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ားအတြက္ အျခား အခေၾကးေငြမ်ား အစရွိသည္ တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံအမ်ားစုသည္ က်န္း
မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္ ဤေငြမ်ားကို အားထားေနရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤေ
ငြေပးေခ်မႈမ်ားက လူဦးေရ ၁၁၀ ေက်ာ္ကို ဆင္းရဲႏြံ့ထဲ (တစ္ေန႔ဝင္ေငြ အေမရိကန္ ၁.၉၀ ေ
ဒၚလာ သို႔ နည္းေသာ) သို႔ တြန္းပို႔ေနပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေမၽွာ္လင့္မထားတဲ့ ေ
ရာဂါေၾကာင့္ သူတို႔ စုေဆာင္းထားတဲ့ ေငြေၾကးမ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ေငြေခ်းျခင္းမ်ား ကို အသုံးခ်လိုက္ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

← →Anton Basenko၊ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ၊ ျပည္သူ႔မဟာမိတ္ လိင္၊ လူ႔အခြင့္
အေရးမ်ား၊ လူထုမ်ား အစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး မန္ေနဂ်ာ -”သင္သည္ လူတို
င္းလက္လွမ္းမွီလႊမ္းမိုးနိုင္ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးမွ အရွက္ကြဲခံေစျခင္း ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္
ဆံျခင္း ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို သင္မွ မခြဲျခားနိုင္ပါက ဤျပသနာမ်ားအားလုံးသည္ လူတိုင္းလ
က္လွမ္းမွီလႊမ္းမိုးနိုင္ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ရမည္။” 10

 အစ သို႔ သြားပါ

အပိုင္း
 ၁ - ေနာကၡံသမိုင္း 

အပိုင္း ၂ - တိုက္တြန္းလုပ္ေ
ဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကိရိယာတန္

ဆာမ်ား 

အပိုင္း 
၃ - အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား 

1

2

3

https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2019/05/Unversal-health-briefing-final-Low-res-Web-ready.pdf.
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2019/05/Unversal-health-briefing-final-Low-res-Web-ready.pdf.


လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေ
ရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ - အႏၲရာယ္မ်ား 
ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေ
ရာဂါကို အဆုံးသတ္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ထပ္တူက်ၿပီး တစ္ခု မပါဘဲ တစ္ခုရဲ့ ရန္မွန္း
ခ်က္ မေအာင္ျမင္နိုင္ပါ။ တန္းတူညီမၽွမႈရွိေရး၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိေရး၊ ဂုဏ္သိကၡါ ႏွင့္ လူမႈေ
ရး တရားမၽွတမႈရွိေရး အစရွိသည့္ အေျခခံတန္ဖိုးမ်ား ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ အတူတူပင္ျဖစ္
ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဦးတည္အုပ္စု၏ ထက္ဝက္ထက္နည္းေသာ သူမ်ားသည္ အိပ္ခ်္အို
င္ဗြီကာကြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္အတူ နိုင္ငံမ်ား၏ လူဦးေရ ထက္ဝက္ေက်ာ္ထံသို႔ ေရာ
က္ရွိခဲ့သည္ဟု UNAIDS သို႔ အစီရင္ခံခဲ့ပါသည္။ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်
န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အတြက္ ေဒသအတြင္း အရင္းအျမစ္မ်ားမွ က်န္းမာေရး ရံပုံေငြအသ
စ္မ်ားသည္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ကြာဟခ်က္ ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေစရန္ 
ကူညီနိုင္သည္။ 

၂၀၁၆ - ၂၀၂၁ အတြက္ UNAIDS ၏ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ နိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီဆိုင္
ရာ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို အစီအစဥ္ ေရးဆြဲရာတြင္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္း
မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ရႈ႔ေထာင့္သုံးခု ကို အဆင့္ဆင့္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ကို ေဖာ္ျပ
ထားပါသည္။

၁.  အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီကူးစက္မႈ ကာကြယ္ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အက်ိဳးသက္ေ
ရာက္မႈ ႏွင့္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ေသခ်ာသတ္မွတ္ကာ အမ်ိဳး
သားအဆင့္ က်န္းမာေရးခံစားခြင့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေပါင္းစည္း
ထားသင့္ပါသည္။ 

၂.  ဤအစီအစဥ္မ်ားကို လိုအပ္သည့္ လူထုမ်ားဆီသို႔ အေရာက္ပို႔ေဆာင္
ရာတြင္ အဆင္ေျပေရး ႏွင့္ တန္းတူညီမၽွစြာ ရွိေရးတို႔ကို ေသခ်ာစြာျပဳလု
ပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

၃.  ကိုယ္ပိုင္အိတ္စိုက္ေငြ အသုံးစရိတ္ ႏွင့္ ေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ား ၾကဳံေ
တြ႕လာနိုင္မႈကို ေလၽွာ့ခ်နိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ က်န္းမာေရးရ
န္ပုံေငြစနစ္သည္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ စရိတ္မ်ားကို ကု
န္က်ခံရန္ ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာသို႔ ကူးေျပာင္းရာ
တြင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း အဓိက စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ေလးခုရွိပါသည္။ 

၁.  နိုင္ငံတကာအလႉရွင္မ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈမွ ေဒသတြင္း က်န္းမာေရးရန္ပုံေငြ အျဖစ္သို႔ ေျပာ
င္းလဲမႈ သည္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီအတြက္ ရန္ပုံေငြ မလုံေလာက္မႈကို သိသိသာျဖစ္ေစပါသည္။ 

၂.  ေရာဂါတစ္ခုတည္းကို တုန႔္ျပန္ရာမွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္မ်ား သို႔ ကူးေျပာင္း
ရာတြင္ အရွက္ရေစျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း ႏွင့္ လူကိုဗဟိုျပဳေသာ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းမ်ား 

စသည့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီကို အဓိကထား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမ်ား အေပၚ အာ႐ုံစူးစိတ္မႈကို ေ
လ်ာ့နည္းေစပါသည္။ 

၃.  အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီေရာဂါတုန႔္ျပန္မႈ ၏ တြန္းအားျဖစ္သည့္ လူထုဦးေဆာင္မႈ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး
အေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား၏ တန္ဖိုးကို နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမ်ားမွ လ်စ္လ်ဴရႈကာ က်န္းမာေရး 
အေဆာက္အအုံမ်ား ႏွင့္ ေယဘုယ်က်န္းမာေရး အာမခံ အစီအစဥ္မ်ားကို သာပိုမို အာ႐ုံစို
က္ျခင္းမ်ားျဖစ္နိုင္ပါသည္။ 

၄.  လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကို အေကာင္အထ
ည္ေဖာ္ရာတြင္ လိင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ လိင္ျဖစ္တည္မႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲမႈ မ်ား သို႔မဟု
တ္ မိမိရဲ့ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္တည္ျခင္း ႏွင့္ ေနထိုင္ခြင့္တို႔ အား ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျ
ခင္းေၾကာင့္ ဦးတည္အုပ္စုမ်ား အား ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြင့္မျပဳျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚ
လာနိုင္ပါသည္။ လူနည္းစု အုပ္စုမ်ား ႏွင့္ ဦးတည္အုပ္စုမ်ားအတြက္ စိစစ္ေသခ်ာစြာ ျပင္
ဆင္ေပးထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သီသန႔္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ျပင္ဆင္ထားေ
သာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရာတြင္ အားနည္းမႈမ်ား ၾကဳံေတြ႕လာနိုင္ပါသည္။ 

နိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီသည္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကို မည္သို႔ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့သြားမည္၊ 
ရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမည္၊ တတ္နိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမည္၊ ႏွင့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီကု
သမႈ အရည္အေသြးကို အာမခံသြားမည္ စသည့္ အေရးႀကီးေသာ  ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွ
တ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳသားအဆင့္က်န္းမာေရးအာမခံ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီကု
သမႈအားပါဝင္ေစျခင္း၊ အစိုးရ၏ အထူးရန္ပုံေငြမ်ား အသုံျပဳျခင္းတြင္ပါဝင္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ က်န္းမာေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို သီးသန႔္အခြန္အား အ
သုံးျပဳျခင္းစသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ပါဝင္ပါသည္။ 

အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီဆိုင္ရာ အား လူထုမွ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ျခင္း
လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ ကုသမႈ ႏွင့္ ေဆး
ဝါးမ်ား သက္သက္မၽွသာ မဟုတ္ပါ။ ၎၏ေအာင္ျမင္မႈသည္ က်န္းမာေရး အထူးေကာင္းမြန္
ရန္အတြက္ အထူးအေရးႀကီးသည့္ အျခားၾကားဝင္ေျဖျဖန္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ႀကိဳတင္ကာကြ
ယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆဝါးျဖင့္မဟုတ္ေသာ အျခားၾကားဝင္ေျဖျဖန္မႈမ်ား ျဖစ္သည့္ အသိအျမင္ျမႇင့္တ
င္ျခင္း၊ တိုက္တြန္းလႈပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ဦးတည္အုပ္စုမ်ားအတြက္ ေဖာ္ေရြေသာ က်န္းမာေရး ဝ
န္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အားေပးေထာက္ခံျခင္း တို႔ကို လိုက္နာေသာ 
ကုသမႈ မ်ား တို႔အေပၚ မ်ားစြာ မူတည္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ၾကားဝင္ေျဖျဖန္မႈမ်ားသည္ က်
န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္ျပင္ပတြင္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ ေဒသတြင္း လူမႈအသိုင္း
အဝိုင္းမ်ားမွ က်န္းမာေရး စနစ္ျပင္ပတြင္ ျပင္ပအလႈရွင္မ်ားမွ အဓိက မတည္ေထာက္ပံ့ေပးျခ
င္းအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေရးႀကီးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အရပ္
ဖက္ အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ ေဒသတြင္း လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီရန္ အစိုးရမ်ားက 
ဆႏၵရွိပါမည္လား သို႔မဟုတ္ တတ္နိုင္ပါမည္နည္း။ 
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 အစ သို႔ သြားပါ

အပိုင္း
 ၁ - ေနာကၡံသမိုင္း 

အပိုင္း ၂ - တိုက္တြန္းလုပ္ေ
ဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကိရိယာတန္

ဆာမ်ား 

အပိုင္း 
၃ - အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား 

1

2

3



လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ သီအိုရီအရ လူမူ
အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း သာတူညီမၽွေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေပၚ တည္ေဆာက္ထားေ
သာ္လည္း အစိုးအေနျဖင့္ ထိခိုက္ရွလြယ္ ၿပီး ေဘးက်ဥ္ဖယ္ခံထားရသူမ်ားမွာ မည္သူမ်ားျဖစ္
သည္ဟု အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုထားကို လိုက္ကာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕ရာတြင္ မည္
သူပါဝင္နိုင္မည္ ဆိုသည့္ အခ်က္က တိုက္ရိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိပါလိမ့္မည္။ အိပ္ခ်္အိုင္
ဗြီ ထိေတြ႕မႈႏွင့္ ကူးစက္မႈ၊ လိင္တူဆက္ဆံေရးမ်ား၊ က်ားမ ဆိုင္ရာျဖစ္တည္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈ ႏွင့္ လက္ခံမႈ၊ လိင္လုပ္ငန္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲမႈ တို႔ကို ရာဇဝတ္မႈအျ
ဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ နိုင္ငံမ်ားတြင္ ဦးတည္ အုပ္စုမ်ားအား က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အား အမ်ားႏွင့္ တန္းတူထိုက္တန္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျဖစ္နိုင္ေခ် လြန္စြာ နည္းပါးပါ
သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ တစ္မ်ိဳးသားလုံးဆိုင္ရာ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ က်န္းမာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအားလုံးသည္ 
အေထာက္အကူျပဳသည့္ မူဝါဒ ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာဝန္းက်င္ လိုအပ္ခ်က္အား အမ်ိဳးသားအဆ
င့္ေဆြးေႏြးျငင္းခုံျခင္းကို ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္အတူ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားအား လိုအပ္
သလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေ
ရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ က်ား၊မ ညီတူမၽွမူ
လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဟု သပ္ရပ္ေသခ်ာစြာ ေ
ခၚဆိုေသာ အသုံးအႏႈန္းသည္ သူ၏အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုလုံးတြင္ 
လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို အေကာင္အထည္ေ
ဖာ္ရာတြင္ ညီတူမၽွမူ ရွိလိမ့္မည္ဟု အႀကံျပဳပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္
လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို အနက္ဖြင့္ဆိုမႈ ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထု
တ္မႈတြင္ မၾကာခဏဆိုသလို က်ားမ ျဖစ္တည္မႈကို လ်စ္လ်ဴရႈထားပါသည္။ 
 
က်ားမ တန္းတူမညီမၽွမႈ ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ မိန္းမမုန္းတီးမႈကို စံထားသည့္ လူမႈပတ္ဝန္း
က်င္က က်ားမ ဆိုင္ရာျဖစ္တည္မႈ၊ ေဖာ္ျပမႈ၊ လိင္စိတ္ကြဲျပားမႈ သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ဝိေသသလကၡဏာမ်ား  ကို “အမ်ားႏွင့္မတူျခားနားသူမ်ား” ဟု ထင္မွတ္ထားျခင္းက က်န္း

မာေရးဆိုင္ရာ ရလာဒ္မ်ားကို ကန႔္သတ္မႈျဖစ္ေစပါသည္။ ဤ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို လူ႔ေ
ဘာင္အဖြဲ႕အစည္းတြင္  မည္သူက ပိုအေရးႀကီးသည္ သို႔မဟုတ္ အေရးမႀကီးသည္ကို ဆုံးျဖ
တ္ရန္ အသုံးျပဳျခင္းသည္ သီးသန႔္အုပ္စုမ်ား အၾကား က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္မ်ား၊ ေရာဂါဝန္
ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ား ႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို ျမင့္တက္ေစပါသည္။ သာဓ
ကအားျဖင့္ ဆန႔္က်င္ဘက္လိင္ ကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲေနထိုင္သူမ်ားသည္ သာမန္သူမ်ားထက္ အိ
ပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုးကူးစက္မႈႏႈန္း ၄၉ ဆ ပိုမ်ားပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ 
အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုး ကူးစက္ခံရမႈႏႈန္း ၁.၂ ဆ ပိုမ်ားၿပီး ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တြင္ ဤျခားနားခ်
က္မွာ ပို၍သိသာလာပါသည္။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္း
မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ အထူးသျဖင့္  အခမဲ့ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ တိုးခ်ဲ႕ျခ
င္းသည္ မ်ားစြာအလားအလာရွိပါသည္။ အာဖဂန္နစၥတန္၊ မကၠစီကို၊ ရဝမ္ဒါ ႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ 
အစရွိသည့္ ကမၻာတစ္လႊားတြင္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာ
င့္ေရွာက္မႈကို ကတိကဝတ္ျပဳျခင္းသည္ က်န္းမာေရး ရလာဒ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
ညီတူမၽွမႈကို တိုးတက္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု သာဓက အမ်ားရွိပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ထိုသို႔ျဖစ္လာရန္အတြက္ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ မ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား လက္လွမ္းမွီမႈ ႏွင့္ က်ားမ ညီတူမၽွမႈအတြက္ လူ
မူေရး ဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ား အစရွိသည့္ မရွိမျဖစ္ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ မ်ားကို အထူး
ကဂ႐ုျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အႏၲရာယ္ရွိေသာ လူမူေရးစံႏႈုန္းမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ ဝ
န္ေဆာင္မႈမ်ားရယူျခင္း၊ နိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒ ႏွင့္ မူဝါဒ ဝန္းက်င္မ်ား တြင္ က်ားမ မညီမၽွျခ
င္းမ်ားကို အထူးက႐ုျပဳမူျခင္း မရွိဘဲ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေ
စာင့္ေရွာက္မႈအတြင္း လိင္ႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရး ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ကို ရရွိရန္ ျဖစ္
နိုင္ေခ်နည္းပါသည္။ 

က်န္းမာေရးစနစ္အတြင္းရွိ က်ားမ တန္းတူညီမၽွမႈ မရွိျခင္း ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ လူအမ်ိဳး
အမ်ိဳး အတြက္ အထူးတလည္က်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေပးနိုင္ရန္အတြက္ 
ဂ႐ုတစိုက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကို ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ က်ားမ တန္းတူညီမၽွမႈ မရွိျခင္း
သည္ လိင္ကြဲျပားမႈမ်ား၊ က်ားမ ဆိုင္ရာျဖစ္တည္မႈမ်ား၊ ေဖာ္ျပမႈမ်ား ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဝိေ
သသလကၡဏာမ်ား ရွိသူမ်ားအတြက္ အတားအဆီးမ်ားကို ဖန္တီးေပးသည္ကို အသိအမွတ္ျ
ပဳေသာ ရႈ႔ေထာင့္က႑ေပါင္းစုံမွ ခ်ဥ္ကပ္မႈမ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါသည္။ လူတိုင္းလက္
လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢ၏နိုင္ငံေ
ရးေၾကညာခ်က္တြင္ က်ားမ ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိျခင္း ႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ က်ားမ တန္းတူ
ညီမၽွစြာ ရရွိေရး စသည့္ အေရးႀကီးေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကို ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။ 
(အပိုင္း ၃ ကိုၾကည့္ပါ) 

အဓိက ဆိုလိုရင္း -
အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီကို ၿပီးျပည့္စုံေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင့္သြားရန္ဟူေသာ အခ်
က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနို

င္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ မညီမႈမၽွကို ပိုမိုခို
င္မာေစၿပီး ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ အဆုံးသတ္ေရး ရ

ည္မွန္းခ်က္ကို ေရာက္ရွိနိုင္ရန္ မျဖစ္နိုင္ပါ။ 

← →
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 အစ သို႔ သြားပါ

အပိုင္း
 ၁ - ေနာကၡံသမိုင္း 

အပိုင္း ၂ - တိုက္တြန္းလုပ္ေ
ဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကိရိယာတန္

ဆာမ်ား 

အပိုင္း 
၃ - အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား 

1

2

3



ကိုးဗစ္-၁၉ အက်ပ္အတည္းသည္ အလႉရွင္မ်ား ႏွင့္ အစိုးရမ်ားအေ
နျဖင့္ အားလုံးပါဝင္နိုင္ၿပီး အခြင့္အေရးကို အေျခခံေသာ လူတိုင္းလ

က္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကို နိုင္
ငံေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘ႑ာေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း 

ပိုမိုပါဝင္နိုင္ရန္အတြက္ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္ရန္ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖ
စ္ပါသည္။ 

← →

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေပၚ ကိုးဗစ္
-၁၉ ၏ သက္ေရာက္မႈ 

ကုိးဗစ္-၁၉ကူးစက္ေရာဂါသည္ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲေသာ ဖြံၿ့ဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ၂၀၃၀ျပ
ည့္ႏွစ္အမီွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ႀကီးမားေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ျဖစ္ေစသည့္အျ
ပင္ ကမၻာ့အႏ့ံွအျပားအရိွ လူမူေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံၿ့ဖိဳးတုိးတက္မႈအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ သက္ေ
ရာက္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လူသားဖြံၿ့ဖိဳးမႈသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွစ၍ ပထမဆံုးအႀ
ကိမ္ က်ဆင္းဖြယ္ရိွသည္ကုိ ယခုႏွစ္တြင္ ေတြ႕ၾကဳံရသည္။ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ကုိးဗစ္-၁၉ ၏ သ
က္ေရာက္မႈက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္း ႏွင့္ ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွ စ၍ မေ
တြ႕ျမင္ရေသးေသာ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစနုိင္ပါသည္။ 

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ အဆုိအရ၊ ကူးစက္ေရာဂါသည္ တစ္ႏွစ္မျပည့္မီွမွာပင္ လြန္ခ့ဲေ
သာ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း ရရိွခ့ဲေသာ က်န္းမာေရး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ တေျဖးေျဖးျခင္း ယုိယြင္းပ်က္
စီးေစခ့ဲသည္။ ကုိးဗစ္-၁၉ သည္ အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ နုိင္ငံတကာအလႉရွင္မ်ားအေပၚ မီွခုိမႈအတုိ
င္းအတာ အျပင္ လက္ရိွ က်န္းမာေရးစနစ္မ်ား ႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေပး
သည့္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပသခ့ဲသည္။ ၎သည္ အမ်ိဳးသား 
က်န္းမာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အရိွန္အဟုန္ကုိ အႀကီးအက်ယ္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစခ့ဲၿပီး တစ္
ခ်ိန္တည္းတြင္ ခံနုိင္ရည္ရိွၿပီး ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲေသာ က်န္းမာေရးစနစ္မ်ားသည္ ေရာဂါျဖစ္
ပြားျခင္းကုိ ဆန႔က္်င္ေသာရာတြင္ အရင္ဆံုးထုတ္သံုးရမည့္ ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းျဖစ္သည္ကုိ 
သ႐ုပ္ျပခ့ဲပါသည္။ ၎သည္ လက္ရိွတြင္ ငါးဆယ္စုတုိင္ျဖစ္ေနသာ ကပ္ေရာဂါ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီ 
သည္ လာမယ့္ႏွစ္တြင္ ေအအုိင္ဒီအက္စ္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေသဆံုးမႈ ႏွစ္ဆတုိးမည္ကုိ စုိးရိမ္ျခ
င္းႏွင့္အတူ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြဆုိီင္ရာတုိးတက္မႈမ်ားကုိ ဖ်တ္စီးပစ္နုိင္ေလာက္ေအာင္ 
ၿခိမ္းေျခာက္သည္အထိျဖစ္လာပါသည္။
 

ကိုးဗစ္-၁၉ သည္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ လွည္ျပန္မႈကိုကို ျဖစ္ေစပါ
သည္။ 
အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုးရွိသူမ်ားသည္ ကိုးဗစ္-၁၉ ေၾကာင့္ အဆိုးရြားဆုံး ထိခိုက္သူ
မ်ားျဖစ္သည္။ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာကူစက္မႈ ႏွင့္ ၎၏သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 

ေလၽွာ့ခ်ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားက အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ ႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာႀကိဳးစားလာမႈမ်ားကို ဝါးမ်ိဳသြားနိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ Antiretroviral (ARV) ေဆးမ်ားျပ
တ္လပ္မႈ၊ ေဆးခန္းမ်ားပိတ္ထားမႈ၊ ႏွင့္ သြားလာမႈကို ကန႔္သတ္ထားမႈမ်ားေၾကာင့္ အိပ္ခ်္အိုင္
ဗြီပိုးရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာစြာ ေနထိုင္ရန္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစပါသည္။ 
အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီကာကြယ္ေရး ႏွင့္ လိင္ႏွင့္မ်ိးဆက္ပြား က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မရွိမျဖစ္
လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာကြယ္ထားျခင္း မရွိပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ 
အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုးစစ္မႈကို ၅၀% ေလၽွာ့ခ်လာပါသည္။ ေလာ့ေဒါင္းကာလအတြင္း က်ားမ အေျချ
ပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီ ႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
သည္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီကူးစက္မႈ အႏၲရာယ္မ်ား  ျမင့္မားလာပါသည္။ အႏၲရာယ္ေလၽွာ့ခ်ေရး ဝန္ေ
ဆာင္မႈမ်ား ပိတ္ျခင္း၊ ဝင္ေငြဆုံးရႈံျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တိုးပြားလာျခင္းက ဦတည္အုပ္စု

မ်ား ႏွင့္ အျခားေဘးက်ဥ္ခံအုပ္စုမ်ားအား  အထူးသျဖင့္ ဆိုးရြားေသာ သက္ေရာက္မႈကို ျဖ
စ္ေစၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ရန္လိုမုန္းတီးမႈမ်ား တို႔က  တိုး၍က်ဥ္ဖယ္ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသားေရး ႏွင့္ နိုင္ငံတကာ အဆင့္တြင္ ရန္ပုံေငြမ်ားကို လက္ရွိက်န္းမာေရးေ
စာင္ရွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားမွသည္ ကိုးဗစ္-၁၉ တုန႔္ျပန္မႈအေျခအေနသို႔ လႊဲေျပာင္းသြားသည္။ 
ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ဝန္ေဆာင္မႈျပတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားကို မေက်ာ္လႊားနိုင္ပါက လာမည့္ႏွစ္တြင္ ေ
အအိုင္ဒီအက္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈေပါင္း ၅၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ ကို ရင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္ဟု ကမၻာ့က်
န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းက သတိေပးခဲ့ပါသည္။ 

အခြင့္အလမ္း ျပတင္းေပါက္ 
ျမင္ေတြ႕ေနရေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းေသာ္လ
ည္း ေကာင္းက်ိဳးအခ်ိဳ႕လည္းရွိေနပါသည္။ ကမၻာအဝန္းရွိ လူထုမ်ားသည္ 
ဤစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္ စမ္းသစ္တီထြင္ေသာ ဖန္တီးမႈမ်ားကို 

စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး လူထူဦးေဆာင္မႈ ႏွင့္ အခြင့္အေရးကို အေျခခံေသာ ခ်
ဥ္းကပ္မႈမ်ား၏ တန္ဖိုးကို ထပ္မံျပသေနပါသည္။ မူဝါဒမ်ားေအာင္ျမင္မႈမ်ားအနက္ ကိုးဗစ္-၁၉
 က အရွိန္ျမႇင့္ သို႔ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ားမွာ အိမ္တြင္းအႏၲရာယ္ေလၽွာ့ခ်ေရး ဝန္ေ
ဆာင္မႈမ်ား၊ ကိုယ္တိုင္စမ္းသပ္ျခင္းမ်ား၊ ARV ေဆးညႊန္းမ်ားပိုမိုရွည္ၾကာျခင္း ႏွင့္ အသက္ 
၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုရရွိေစျခင္းတို႔ကို တိုးျမႇင့္ျခင္းတို႔ပါဝ
င္ပါသည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ လူထူဦးေဆာင္မႈ ႏွင့္ အခြင့္အေရးကို အေျခခံေသာ ခ်ဥ္းက
ပ္မႈမ်ား၏ အေရးပါမႈကို အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ အသိုင္းအဝိုင္းက ေထာက္ခံၿပီး တုန႔္ျပန္မႈမ်ားမွ သင္ယူ
ရန္အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာကို ျဖစ္ေစပါသည္။ 

တစ္ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာအရ  ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ခိုင္မာေသာ စီးပြားေရး 
ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အၾကားဆက္ႏြယ္မႈမွာ ရွင္းလင္းမႈမရွိခဲ့ပါ။ ျပည္တြင္းဘတ္ဂ်က္တြင္ က်န္း
မာေရး အသုံးစရိတ္အား မည္သည့္အခါမွ တိုးျမႇင့္ျခင္းမရွိေသာ နိုင္ငံမ်ားတြင္ ကိုးဗစ္
-၁၉သည္ က်န္းမာေရးကို နိုင္ငံေရးအစီအစဥ္တြင္ ျမႇင့္တင္ရန္ တြန္းပို႔ေပးၿပီး အရည္အေသြး 
ညံ့ဖ်င္းေသာ ျပည္တြင္း က်န္းမာေရးစနစ္ကို လက္ေတြ႕သိသာျမင္သာေစသူ အျဖစ္လည္း လု
ပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ က်န္းမာေရးစနစ္မ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ ေရွ႕တန္းထြက္ က်န္း
မာေရးလုပ္သားမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္းက လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္း
မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ ကိုးဗစ္-၁၉ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နိုင္ငံတကာတြင္ ေရွတန္းမွ ေဆြးေႏြးျ
ငင္းခုံရန္ အေျခအေနသို႔ ျဖစ္ေစပါသည္။ 
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 အစ သို႔ သြားပါ

အပိုင္း
 ၁ - ေနာကၡံသမိုင္း 

အပိုင္း ၂ - တိုက္တြန္းလုပ္ေ
ဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကိရိယာတန္

ဆာမ်ား 

အပိုင္း 
၃ - အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား 

1

2

3

https://www.theglobalfund.org/media/10103/corporate_2020resultsreport_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10103/corporate_2020resultsreport_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10103/corporate_2020resultsreport_report_en.pdf


← →
Anton Basenko၊ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ၊ ျပည္သူ႔မဟာမိတ္ လိင္၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူထုမ်ား အစီအစဥ္မ်ားဆုိင္ရာ ျ
ပည္သူ႔က်န္းမာေရး မန္ေနဂ်ာ - အိပ္ခ်္အုိင္ဗြ ီလႈပ္ရွားမႈမွ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ လူထုမ်ား စည္းလံုးရန္ မည္မၽွအေရးႀကီးသည္ကုိ 
သိၿပီးသားျဖစ္ပါသည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ အစုိးရ အတူတကြ လက္တြလုဲပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကုိ လည္း သိရပါ
သည္။ စည္း႐ံုးေသာ လုပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြကုိီ တုန႔ျ္ပန္ရာတြင္ မယံုနုိင္ေလာက္ေအာင္ပင္ျဖစ္ခ့ဲရပါသည္။ 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေ
ရးေစာင့္ေရွာက္မႈ တြင္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွ
င့္ ရပ္ရြာလူထု ၏ အခန္း က႑
ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ က႑အဖက္ဖက္မွ သက္ဆိုင္သူမ်ားဆိုင္ရာ ပလက္ေဖာင္းမ်ား ႏွင့္ မိတ္ဖက္
မ်ားကို အားေပးပါဝင္ေစျခင္း ႏွင့္ ပြင္းလင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းကို ဖြဲ႕စည္းျခင္းမွသည္ အရပ္ဖက္
အဖြဲ႕အစည္း၊ ပုဂၢလိက က႑ ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား အပါအဝင္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံး ႏွင့္ သ
င့္ေလ်ာ္သလို ထိေတ့ဆက္ဆံရန္ ကတိကဝတ္ျပဳပါသည္။ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အလြ
န္အမင္းလြမ္းမိုးနိုင္မႈတို႔ကို ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ စီမံျခင္းတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစာျခင္းျဖ
င့္  က်န္းမာေရး ႏွင့္ လူမူေရးဆိုင္ရာ မူဝါးမ်ား ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 
ႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ေရးတို႔ကို အားျဖည့္ေပးရန္ ႏွင့္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ နိုင္ငံေတာ္၏ ရည္မွန္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ 
တိုးတက္မႈကို သုံးသပ္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်
န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ နိုင္ငံေရးေၾကညာခ်က္၊ ၂၀၁၉ 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာတြင္ အရပ္ဖက္
အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းသည္ အထူးသျဖင့္ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာင္ျခင္း၊ သုေ
တသန ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းတို႔တြင္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ပါသည္။ 
လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာတြင္ အစီအစဥ္
မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္း စသည့္အဆင့္တို
င္းတြင္ လိုအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အပယ္ခံရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးမ်ားအေနျဖင့္ တာဝန္ခံမႈမ်ားရွိေစမွာလည္း လိုအပ္ပါသည္။ လက္
စြဲလမ္းညႊန္ ၁ တြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေ
စာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္း၏ အေရးႀကီး အ
ခန္းက႑ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္ ေမးရမည့္ ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ အတူ အေသးစိတ္ေ
ဖာ္ျပထားပါသည္။ 

တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ေထာက္တိုင္ေလးခု
ေထာက္တိုင္ေလးခုက လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ႏွင့္ ကိုးဗစ္-၁၉ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားတြင္ အကူအညီေပးပါသည္။ 

ဤေထာက္တိုင္မ်ားသည္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္
မႈဆိုင္ရာ ၂၀၃၀ အတြက္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈယႏၲရား ႏွင့္ 
က်ားမတန္းတူညီမႈအတြက္ မဟာမိတ္ႏွင့္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေ
ရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အပါအဝင္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာ
က္မႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတို႔ႏွင့္ နီးကပ္စြာ ဆက္စပ္လၽွက္ရွိပါသည္။ စတုတၳေထာက္တိုင္
သည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ေသာ ကမၻာ့ဘ႑ေရး အေျခအေနႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ဖြံ့ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံ
မ်ားသည္ အေႂကြးမ်ားစြာတင္ေနသည့္အတြက္ က်န္းမာေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမည့္အစား ၿခိဳးၿ
ခံေႁခြတာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရမ်ားက ဖိအားမႈရွိလာရာ အျခားဆယ္ဆုႏွစ္အထိ ဆုံး
ရႈံးမႈမ်ားသို႔ ဦးတည္နိုင္ေသာ အလားအလာရွိပါသည္။ ဤေထာက္တိုင္မ်ားသည္ တိုက္တြန္း
လႈံ႔ေဆာ္မႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ မဟာမိတ္မ်ားကို သတ္မွတ္ရာ ႏွင့္ ခိုင္မာေသာ တို
က္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈ ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ ညြန႔္ေပါင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ အကူအညီေပးပါသည္။ 

#1#2၁.  လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျ
ခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာ
င့္ေရွာက္မႈကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးျ
ခင္း ႏွင့္ ေရးဆြဲျခင္းတို႔တြင္ 
က်န္းမာရန္ အခြင့္အေရးရွိျခင္း
သည္ အဓိက က်ပါသည္။ 

၂.  လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျ
ခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာ
င့္ေရွာက္မႈကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးျ
ခင္း ႏွင့္ ေရးဆြဲျခင္းတို႔တြင္ လူ
ထုဦးေဆာင္ေသာက်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈသည္ အဓိက က်
ပါသည္။ 

#3#4၃.  လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျ
ခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာ
င့္ေရွာက္မႈတြင္ ဦးတည္အုပ္စု
မ်ား ႏွင့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီရွိသူမ်ား 
၏ ဦးေဆာင္မႈ ႏွင့္ အသံမ်ား
သည္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

၄.  ေရရည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲေသာ ဖြၿံ
ဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္
မီွေစရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူ
ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ က်
န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္
သူ႔ဘ႑မ်ား ရင္းႏီွးျမႇင့္ႏံွမႈကုိ 
တုိးခ်ဲ႕ရပါမည္။ 
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 အစ သို႔ သြားပါ

အပိုင္း
 ၁ - ေနာကၡံသမိုင္း 

အပိုင္း ၂ - တိုက္တြန္းလုပ္ေ
ဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကိရိယာတန္

ဆာမ်ား 

အပိုင္း 
၃ - အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား 

1

2

3



နိဒါန္း
ကိုးဗစ္-၁၉ အေျခအေနတြင္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာ
က္မႈအတြင္း အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ပါဝင္မႈ ႏွင့္ ေပါင္းစည္းမႈ အတြ
က္ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာကို ေရးဆြဲရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အစိ
တ္အပိုင္းမ်ားစြာပါရွိပါသည္။ ဤအစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ စစ္တုဘုရင္ကစားခုံေပၚ သြားလာေန
သည့္အလား ရွိေနပါသည္။ နိုင္ငံအမ်ားတို႔သည္ ေလာ့ခ္ေဒါင္းကာလမ်ားကို ပြင့္ေၿခ ပိတ္ေၿခ 
ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမ်ား၊ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ လ်င္ျမန္ေသာ အရွိန္အဟုန္ေျပာင္းလဲ
မႈ ႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါအသစ္၏ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းမႈမရနိုင္ျခင္းတို႔ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနၾကရပါ
သည္။ 

ကိရိယာတန္ဆာ ၁- အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္း၏ အေရးႀကီး အခန္းက႑ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆ
င့္ဆင့္တြင္ ေမးရမည့္ ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ အတူ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္း
မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ၿခံငုံသုံးသပ္ခ်က္ကို 
ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ သင္၏အစိုးမွ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူတိုင္းလ
က္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကတိကဝတ္မ်ားသည္ လြယ္ကူစြာ 
ရည္ညြန္းရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ကိရိယာတန္ဆာ ၂ - တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း ႏွင့္ ေရတို၊ 
အလယ္အလတ္ ႏွင့္ ေရရွည္ စီမံခ်က္မ်ားအေပၚ ဦးစားေပးနိုင္ရန္အတြက္ ကူညီရန္ ရည္ရြယ္
သည္။ 

ကိရိယာတန္ဆာ ၃ - သင္ရွာေဖြေနတဲ့ အေျပာင္းအလဲကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးနိုင္မည့္ အစြမ္းအ
စရွိသူမ်ား ႏွင့္ သူတို႔ကို ဩဇာလႊမ္းမိုးနိုင္မည့္ သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္နိုင္ရန္ ကူညီေပးနိုင္သည့္ 
သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံးကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္နိုင္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းျဖစ္ပါသည္။ 

ကိရိယာတန္ဆာ ၄ - လာမည့္ႏွစ္တြင္ သင္၏တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာမ်ား
ကို ေရးဆြဲရာတြင္ အကူအညီေပးရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ ေဒသအတြင္းအဆင့္ ႏွင့္ နို
င္ငံတကာ အဆင့္ ဆိုင္ရာ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာ
က္မႈျဖစ္ရပ္မ်ား ျပကၡဒိန္ျဖစ္သည္။ 

ကိရိယာတန္ဆာ ၅ - သင္ေပးလိုေသာ အေၾကာင္းအရာကို လက္ခံရရွိနိုင္ရန္ လူမႈမီဒီယာကို 
မည္သို႔ အသုံးခ်မည္ကို လမ္းညႊန္မႈေပးပါသည္။

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ 
အပိုင္း ၃ ရွိ အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ ကိရိယာတန္ဆာ ၄ ကို တြဲဖက္ကာ သုံးပါ။ သင္၏ လူတိုင္း

လက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အခြင့္
အေရးကို အေျခခံေသာ၊ လူထုဦးေဆာင္ေသာ၊ အားလုံးပါဝင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား၏ အေရးႀ
ကီးမႈ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ကိရိယာတန္ဆာမ်ားကို မြမ္းမံရာတြင္လည္း သုံးပါ။ 

အပိုင္း ၂ - တိုက္တြန္းလုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကိရိယာတန္ဆာမ်ား 

← →

Felicita Hikuam၊ ARASA ၏ ဒါရုိက္တာ - အိပ္ခ်္ဗြကုိီ ကုိယ္တြယ္ရန္အတြ
က္ က်ားမ တန္းတူညီမၽွမႈရိွေရး၊ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္၊ အရွက္
ရေစျခင္း ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း စေသာ ဝုိးတုိးဝါးတားမ်ား၊ တစ္ခါတစ္ရံတြ
င္ သိပၸပံညာရွင္မ်ား ႏွင့္ အစုိးရမ်ား မကုိင္တြယ္လုိ ခ်င္သည့္ လူမႈက်န္းမာေ
ရးဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ကုိယ္တြယ္ရန္လုိအပ္သည္။ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီ
လုပ္ရွားမႈမ်ားက ထုိသတင္းစကားမ်ားကုိ အစဥ္တစုိက္ တုိက္တြန္းလာခ့ဲရာ
၊ လူတုိင္းလက္လွမ္းမီွလႊမ္းမုိးနုိင္ လႊမ္းျခဳံနုိင္ေသာ က်န္းမာေရးတြင္လည္း 
ေဆြးေႏြးျပဳမ်ားျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ 
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 အစ သို႔ သြားပါ

အပိုင္း
 ၁ - ေနာကၡံသမိုင္း 

အပိုင္း ၂ - တိုက္တြန္းလုပ္ေ
ဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကိရိယာတန္

ဆာမ်ား 

အပိုင္း 
၃ - အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား 

1

2

3



ကိရိယာတန္ဆာ ၁- လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံ
နိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒ 
၀ကၤပါအား ညႊန္ၾကားျခင္း 
ရည္ရြယ္ခ်က္ - ဤကိရိယာတန္ဆာသည္ မ်ားစြာေသာအရာကို ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ ကူညီေပးပါ
သည္။ ၎သည္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သင္၏အစိုးရရွိေနမည့္ေနရာ ႏွင့္ သင္ကိုယ္တိုင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ 
မည္သို႔ပါဝင္နိုင္သည္ ႏွင့္ အဆင့္တိုင္းတြင္ အဓိကက်ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းနိုင္သည္ 
တို႔ကို သတ္မွတ္နိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ အမ်ိဳသားအဆင့္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျ
ခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒဖြံ့ၿဖိဳးမႈတြင္ အဓိကက် သုံးေနရာ ရွိပါ
သည္ - ဦးစာေပး သတ္မွတ္ျခင္း၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ ဘတ္ဂ်တ္ေရးဆြဲျခင္း တို႔ျဖစ္
သည္။ ဤအခန္း႑သုံးခုကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားတြင္ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈ ဆိုင္ရာ သတ

င္းစကားမ်ားကို အားျဖည့္နိုင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နိုင္ငံတကာ အစိုးရ၏ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္
အတူ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အသုံးျပဳနည္း - လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ
ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ သင္၏တိုင္းျပည္သည္ မည္မၽွအထိ လမ္းေပါက္ေျမာက္ေန
သည္ကို ေသခ်ာသတ္မွတ္ၿပီးပါက သင္ေမးသင့္ေသာေမးခြန္းမ်ားကို ေမးရန္အတြက္ အာ႐ုံး
စိုက္နိုင္ပါသည္။ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ 
နည္းပညာအဖြဲ႕မ်ားတြင္ သင့္ေနရာ မရရွိေသးပါက အမ်ိဳးသား ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေကာင္စီ
မ်ား၊ ကမၻာ့ရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕၏ နိုင္ငံညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္မႈ ယႏၲယားမ်ား၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုး
တက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ သတင္းေထာက္မ်ား ႏွင့္ လြတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား စေ
သာ လက္ရွိလမ္းေၾကာင္းမ်ား မွတဆင့္ လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ႏွင့္ မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ားကို 
သင္၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို တင္ျပရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒ 
ျဖစ္စဥ္

အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း၏ အခန္းက႑ ေမးရန္ေမးခြန္းမ်ား အစိုးရ၏ ကတိကဝတ္မ်ား

           ဦးစားေပးသတ္မွတ္ျခင္း 

လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ လူဦးေ
ရတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း  
တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ လူဦးေရ တိုင္ပင္ေ
ဆြးေႏြးျခင္းကို က်န္းမာေရး စီမံကိန္း စက္ဝိုင္း၏ မ
ည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။ 
အေကာင္းဆုံးမွာ ပထမဆုံးအဆင့္မ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္
သင့္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ရလာဒ္မ်ားသည္ အမ်ိဳး
သားက်န္းမာေရးမူဝါဒသစ္ သို႔မဟုတ္ မဟာဗ်ဴဟာ
အသစ္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ
နိုင္သည္။  တိုးတက္မႈမ်ားကို ေလ့လာရန္အတြက္ 
စီမံကိန္းစက္ဝိုင္း၏ အလယ္တြင္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေ
ဆာင္ခဲ့ၿပီးေသာ အရာမ်ားေပၚ ျပည္သူလူထူ အျမင္
မ်ားကို သိရွိရန္ အတြက္ မူဝါဒတိုးတက္မႈ အၿပီးတြင္ 
ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။ 

အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အန္ဂ်ီအိုမ်ား၊ အရပ္ဖ
က္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စသ
ည့္ က႑ေပါင္းစုံမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ နိုင္ငံသား
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ သို႔မဟုတ္ ပါ
ဝင္နိုင္ပါသည္။
•  မူဝါဒေရးရာ တုန႔္ျပန္မႈတြင္ တိုးတက္မႈရွိရန္အတြ

က္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျ
ပသနာမ်ားအေပၚ အျမင္မ်ား ႏွင့္ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္
မ်ားအား ဖမ္းဆုပ္ျခင္း။

•  အထူးသျဖင့္ ေဘးက်ဥ္ခံ အုပ္စုမ်ားအား ထိေ
တြ႕ဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈကို တိုးျမႇင့္ျခင္း - နိုင္ငံ
သားမ်ားအား တက္ႂကြပါဝင္မ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္း
လဲျခင္း 

•  တာဝန္ခံမႈ ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တိုးျမႇင့္ျခင္း။ 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေ
ရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို သင္၏ အစိုးရမွ အဘယ္သို႔ အ
ဓိပၸါယ္ေခၚဆိုၿပီး မည္သို႔ေသာ အတိုင္းအတာအထိ 
လုပ္ေဆာင္ၿပီးပါလဲ၊။
အစိုးကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ေသာ လူဦးေရ တိုင္ပင္ေ
ဆြးေႏြးျခင္း ရွိပါမည္လား။ မည္သို႔ေသာ ပုံစံျဖင့္ လု
ပ္ေဆာင္သြားပါမည္နည္း။ 
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းနည္း ႏွင့္ လူထု အသိုင္းအဝို
င္းမ်ားက မည္သို႔ ပါဝင္ၾကမည္နည္း။ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ ရလာဒ္မ်ားကို လူတိုင္းလ
က္လွမ္းမွီနိုင္ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ
ရွာက္မႈ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မည္
သို႔ ထည့္သြင္းသြားမည္နည္း။ 

လူတုိင္းလက္လွမ္းမီွနုိင္လႊမ္းျခဳံနုိင္ေသာ က်န္းမာေရးေ
စာင့္ေရွာက္မႈအေပၚ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာေၾကညာခ်က္၊ 
၂၀၁၉  စာမ်က္ႏွာ ၅၄ 
အက်ိဳးစီးပြားဆုိင္ရာ ပဋိပကၡမ်ား ႏွင့္ အလြန္အမင္းဩ
ဇာေညာင္းျခင္းမ်ား ကုိ ေျဖရွင္းရန္ ႏွင့္ စီမံခန႔ခ္ြရဲန္ အ
တြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အေလးထားမႈျပဳျခင္း လုပ္ေ
ဆာင္ရင္း က်န္းမာေရး ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား 
ဖြံၿ့ဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ အကဲျ
ဖတ္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ လူတုိင္းလက္လွမ္းမီွ လႊမ္းမုိးနုိင္ေ
သာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳ းသား ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
ေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ တုိးတက္မႈမ်ားကုိ သံုးသပ္ျခင္း
တုိ႔ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း၊ ပုဂၢ
လိက က႑ ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား အပါအဝင္ ပါဝင္ၿပီး ပြင့္
လင္းျမင္မႈရိွသူ ေပါင္းစံုပါဝင္သည့္ ပလက္ေဖာင္းမ်ား 
ႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ား တည္ေထာင္ျခင္းအား ျဖင့္ သင့္ေ
တာ္သည့္ အတုိင္းပါဝင္ပါ။ 

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခန္းက႑ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခ
င္း
က်န္းမာေရးအခန္းက႑အား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
က) အဓိက အရင္းအျမစ္/အေၾကာင္းအရင္းမ်ား 
အပါအဝင္ လက္ရွိက်န္းမာေရးအေျခအေနကို လ
က္ေတြ႕က်က် အကဲျဖတ္နိုင္ရန္
(ခ) က်န္းမာေရးအခန္းက႑၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ျပ
ည္သူလူထူတို႔၏ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရ
န္အတြက္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို အေျ
ခခံသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပို႔ရန္

က်န္းမာေရးသက္သက္ဆိုင္ရာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစ
ည္းမ်ားႏွင့္ အင္ဂ်ီအိုမ်ား က ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျ
ခအေနမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရာတြင္ အေရးပါေသာ 
အခန္းက႑မွ ပါဝင္နိုင္ပါသည္။ 
•  က်န္းမာေရးညႊန္းကိန္းမ်ား၊ ျဖစ္ရပ္မွန္ေလ့လာမႈ

မ်ား ႏွင့္ ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္သူမ်ား ႏွင့္ ေဘးက်ဥ္ခံ
သူမ်ားကို သုေသတနလုပ္ျခင္းမ်ား၏ အခ်က္အ
လက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအလိုက္ အသီးသီး ေဝ
မၽွေပးျခင္း အားျဖင့္ သက္ေသအေထာက္အထား
မ်ားကို ကူညီေပးပါသည္။

•  လူထု၏ရႈေထာင့္အျမင္ကို ေဖာ္ျပရန္အတြက္ က်
န္းမာေရးဆိုင္ရာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း တြင္ တက္ႂကြ
စြာပါဝင္ပါ။ 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေ
ရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို မည္သို႔ တိုင္းတာမည္နည္း။ မ
ည္သို႔ေသာ ကိန္းဂဏန္းကို သုံးမည္နည္း။

က်န္းမာေရးေဒတာမ်ားကို ဝင္ေငြ၊လိင္၊ အသက္၊ 
လူမ်ိဴး၊ တိုင္းရင္းသား၊ မသန္စြမ္း၊ ေနရာ ႏွင့္ ေရြ႕ေျ
ပာင္းအေျခအေန တို႔ကို တစ္ခုခ်င္းစီကို ခြဲမည္နည္း။ 

ခြဲျခားစိတ္ျဖာမႈတြင္ လူထုသက္ေသအေထာက္အ
ထားမ်ား ႏွင့္ ေဒတာမ်ားပါမည္လား။
 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေ
ရးေစာင့္ေရွာက္မႈအေပၚ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာေၾကညာ
ခ်က္၊ ၂၀၁၉  စာမ်က္ႏွာ ၆၅
သက္ေသအေထာက္အထားကို အေျခခံသည့္ ဆုံးျ
ဖတ္ခ်က္မ်ား ကို အဆင့္တိုင္းတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ခ်
မွတ္နိုင္ရန္အတြက္  လူနာ၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကို 
ေလးစားျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား တိုးျမႇင့္ကာကြယ္ျ
ခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ရင္း က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဝင္ေရာက္
စြတ္ဖက္မႈ ႏွင့္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ျခင္း ႏွ
င့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူျခင္းဆိုင္ရာ စြ
မ္းရည္မ်ားကို ခိုင္မာေစပါသည္။ လူနာမ်ားအားစြမ္း 
ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္

← →
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 အစ သို႔ သြားပါ

အပိုင္း
 ၁ - ေနာကၡံသမိုင္း 

အပိုင္း ၂ - တိုက္တြန္းလုပ္ေ
ဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကိရိယာတန္

ဆာမ်ား 

အပိုင္း 
၃ - အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား 

1

2

3



(ဂ) အနာဂတ္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္လမ္းညႊန္မ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ သက္ေသအေထာက္အထား
ကို အေျချပဳသည့္ အေျခခံမ်ားကို ပံ့ပိုးရန္
ခိုင္မာေသာ က်န္းမာေရးအခန္းက႑၏ အေျခအေ
နအား ခြဲျခမ္စိတ္ျဖာျခင္းသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း၊ 
အားလုံးပါဝင္ျခင္း၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ သက္ဆိုင္မႈရွိျ
ခင္း၊ ဘက္ေပါင္းစုံ ျပည့္စုံျခင္း ႏွင့္ သက္ေသအေ
ထာက္အထားကို အေျခခံသည္မ်ား ပါဝင္ျခင္းတို႔ျဖစ္
ပါသည္။ 
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနအား က႑အလို
က္အားလုံး ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းသည္ က်န္းမာေ
ရးက႑တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မ်ားအားလုံး၏ အသံ ႏွ
င့္ ပလက္ေဖာင္းကို ေပးၿပီး တာဝန္ခံမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္
သာမႈ ကို တိုးတက္ေစကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခ
င္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းကို အားေပးေထာက္ခံေစပါ
သည္။ ထို႔အျပင္၎သည္ တာဝန္ ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ား
ကို တိတိက်က်ေဖာ္ျပျခင္းအားျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီၿပီး နိုင္
ငံ၏က်န္းမာေရး အေျခအေနအေပၚ သေဘာတူညီမႈ
ရရွိရန္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ကူညီေပးပါသည္။ 

•  ဝန္ေဆာင္ေပးရာတြင္ ကြာဟခ်က္မ်ားႏွင့္ အားန
ည္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို 
တင္ျပပါ။

•  လူထု/ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား
•  လူထု ႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
•  အင္ဂ်ီအို ႏွင့္ ဘာသာေရး အအေျချပဳ အဖြဲ႕အစ

ည္းအပါအဝင္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
•  သီးျခား အက်ိဳးစီးပြား အုပ္စုမ်ား
•  လူထုအေျချပဳ/အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ က်န္း

မာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၏ အခန္းက႑က အေ
ရးႀကီးပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤအဖြဲ႕အ
စည္းမ်ားသည္ မၾကာခဏဆိုသလို လူထုႏွင့္ အနီးစ
ပ္ဆုံးရွိၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစ
ည္း ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးသည္ အဓိကအဖြဲ႕တြင္ ပါ
ဝင္နိုင္ပါသည္။ အကယ္၍မပါဝင္ပါက သက္ဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သတင္းမ်ားကို ေပးအပ္ရာ
တြင္ တက္တက္ႂကြႂကြ ႏွင့္ ပြင္းလင္းျမင္သာစြာ ပါဝ
င္သင့္ပါသည္။ 

အစိုးရမွ “ေဘးက်ဥ္ခံသူ” ႏွင့္ “ထိခိုက္ရွလြယ္သူ” 
ဆိုကို မည္သို႔ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ထားသနည္း။ 

ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္သူမ်ား ႏွင့္ ေဘးက်ဥ္ခံရသူသူ
မ်ား၏ က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသလား။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး 
အစီအစဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္စားပါသလား။ 

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ရယူျခင္း၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား
ကုိ သိကၽြမ္နားလည္ျခင္းကုိ ျမႇင္တင္ျခင္းဆုိင္ရာ
တုိ႔တြင္ ဒီဂ်စ္တယ္ က်န္းမာေရးကိရိယာမ်ား၏ အခ
န္းက႑ကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္
ရာ တတ္သိပညာရွင္ ႏွင့္ လူနာဆက္သြယ္ေရးကုိ 
အဓိကထားကာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္မႈမ်ားတြင္ လူနာမ်ား ပါဝင္မႈကုိ အားေကာင္းေ
စျခင္း။ 

စာမ်က္ႏွာ ၆၇ - က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်
က္အလက္မ်ား ပုိမုိ ခုိင္မာလာေစရန္အတြက္ အရည္
အေသြးရိွၿပီး အခ်ိန္မီွ ျဖစ္ကာ စိတ္ခ်ရေသာ ေဒတာ 
အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ခံရပါမည္။ ေကာက္ခံ
ရာတြင္ ဝင္ေငြ၊ လိင္၊ အသက္၊ လူမ်ိဳး၊ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ ေ
ရႊ႕ေျပာင္းအေျခအေန၊ မသန္စြမ္း၊ ပထဝီအေနအ
ထားစေသာ အေရးႀကီးေသာ စာရင္းအခ်က္အလက္
မ်ား ပါဝင္ရပါမည္။ တစ္နုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အေျခအေန
မ်ားတြင္ တုိးတက္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ အျ
ခားသက္ဆုိင္သည့္ လကၡဏာမ်ား၊ တစ္ကမၻာလံုးဆုိ
င္ရာ ႏွင့္ အားလံုးပါဝင္သည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံၿ့ဖိဳး
တုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ ပန္း
တုိင္ ၃ ႏွင့္ အျခား က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံၿ့ဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်
က္မ်ား အၾကား ကြာဟခ်က္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ရပါမည္။ 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒ 
ျဖစ္စဥ္

အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း၏ အခန္းက႑ ေမးရန္ေမးခြန္းမ်ား အစိုးရ၏ ကတိကဝတ္မ်ား

အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးမူဝါဒမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား 
ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား အတြက္ ဦးစားေပး ခ်မွတ္ျခင္း 
ဦးစားေပးခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ မူလကတည္း
ကပင္ နိုင္ငံေရးျဖစ္ပါသည္။ လူမူအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
တန္ဖိုးမ်ား ႏွင့္ ပန္းတိုင္မ်ားသည္ အေရးႀကီးၿပီး  ဦး
စားေပးခ်မွတ္ျခင္းသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအၾကား 
အေပးအယူလုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ ရလာဒ္အေနျဖင့္ ထြ
က္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်
က္မွာ ကန႔္သတ္ထားသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအတြ
င္း (ခြဲတမ္း) က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခန္းက႑ကိုခြဲျခ
မ္းစိတ္ျဖာျခင္းတြင္ မီးေမာင္းထိုးျပထားသည့္အတို
င္း အေရးႀကီးဆုံး က်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မ
ည္သို႔ ေရြးခ်ယ္ရမည္ကို နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ေရြးခ်
ယ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးတြင္ ဦးစားေပးခ်မွ
တ္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရးက႑အတြက္ သတ္မွတ္
ထားေသာ ကာလအတြက္ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္
မ်ားကို ဆုံးျဖတ္ေပးၿပီး အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး အစီ
အစဥ္၏ ပါဝင္မႈကို တိုက္ရိုက္ထည့္သြင္းစဥ္းစား
သည္။

က႑ေပါင္းစုံမ်ားမွ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အင္
ဂ်ီအိုမ်ား၊ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစ
ည္းမ်ားသည္ ဦးစားေပးခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြ
င္ ပါဝင္နိုင္ပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရးသီးသန႔္ အရပ္ဘက္ အ
ဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ အင္ဂ်ီအိုမ်ားသည္ ေဘးက်ဥ္ဖယ္
ခံ ႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ လူထုအသိုင္းအဝို
င္းကိုယ္စား တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္ေျပာဆိုနိုင္ပါသည္။ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလၽွာ့ခ်ထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ 
ေဒသႏၲရ အစိုးရသည္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ 
သူတို႔သည္  ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အ
ဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္  ရပ္ရြာလူထု  ( (ဝန္ဆာင္မႈရယူ
သူမ်ား/နိုင္ငံသားမ်ား)  ၏ ထိုးသြင္းသိျမင္မႈမ်ား ႏွင့္ 
ျဖည့္ဆည္းမႈတို႔အတြက္ ေပါင္းစည္းရမည္ျဖစ္ပါ
သည္။ 
လႊတ္ေတာ္ပါလီမန္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဦးစားေပးဆုံျဖတ္
ခ်က္ ခ်မွတ္ရာမ်ားတြင္ နိုင္ငံသားမ်ားသည္ ေနာက္
ဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ် ခ်က္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံသား
မ်ားသည္ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ေရး 

ေဘးက်ဥ္ဖယ္ခံ ႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ လူထု
မ်ား အပါအဝင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ သ
က္ဆုိင္ရာ လူထုမ်ားကုိ မည္သုိ႔တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမ
ည္းနည္း။ 

အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးမူဝါဒမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွ
င့္ အစီအစဥ္မ်ား/ က်န္းမာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ
ဟာဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြ ီပါဝင္ပါသလား။  
အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးမူဝါဒမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွ
င့္ အစီအစဥ္မ်ား တြင္ အမ်ိဳးသား အိပ္ခ်္အုိင္ဗြ ီအစီ
အစဥ္သည္ မည္သုိ႔ ဝင္ဆန႔မ္ည္နည္း။ 

က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ အစီအစဥ္မ်ား
တြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြ ီဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ပါဝင္ပါသလား။

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေ
ရးေစာင့္ေရွာက္မႈအေပၚ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာေၾကညာ
ခ်က္၊ ၂၀၁၉
စာမ်က္ႏွာ ၁၂ “နိုင္ငံေတာ္ အခင္းအက်င္း မ်ားႏွင့္ 
ဦးစားေပးမႈမ်ားအရ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံ
နိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိေရးဆီသို႔ 
အစိုးရ၏ အဆင့္အားလုံးသည္ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ လ
မ္းေၾကာင္းကို ဆုံးျဖတ္နိုင္ရန္အတြက္ နိုင္ငံေတာ္၏ 
တာဝန္မ်ား၊ အဓိက အခန္းက႑မ်ား ႏွင့္ နိုင္ငံလုံး
ဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈ တို႔၏ အေရးပါမႈတို႔ကို ျပန္လည္
အတည္ျပဳျခင္း၊  အစိုးရတစ္ခုလုံး ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစ
ည္းတစ္ခုလုံး ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား ႏွင့္အတူ အားလုံးပါဝ
င္ေရး က်န္းမာေရးမူဝါဒ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား၊ သာတူညီမၽွ
အေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ဘ၀လမ္းစဥ္မ်ား ခ်ဥ္း
ကပ္မႈမ်ား 
ကုိ လုိက္နာရန္အတြက္ က်န္းမာေရး႑ ကုိ ေက်ာ္
လြန္ကာ လူတုိင္းလက္လွမ္းမီွနုိင္လႊမ္းျခဳံနုိင္ေသာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ နုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ 
ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ အေရးပါမႈကုိ အေလးေပးျခင္း”

← →
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 အစ သို႔ သြားပါ

အပိုင္း
 ၁ - ေနာကၡံသမိုင္း 

အပိုင္း ၂ - တိုက္တြန္းလုပ္ေ
ဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကိရိယာတန္

ဆာမ်ား 

အပိုင္း 
၃ - အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား 

1

2

3



ေလ့က်င့္ခန္း တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ပါဝင္ရန္ လိုအပ္ပါ
သည္။ (ေလးေထာင့္ကြက္ ၄.၂ ႏွင့္ ၄.၃)။ သတ္မွ
တ္ထားသည့္ ဦးစားေပးမ်ားကို ေနာက္ဆုံးတြင္ ဒီမို
ကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ေသာ နိုင္ငံ
သားမ်ားက ပိုင္ဆိုင္သင့္ပါသည္။ 

၇၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့က်န္းမာေရး ညီလာခံ
၁။ အဖြဲ႕ဝင္ နိုင္ငံမ်ားကို တိုက္တြန္းသည္။ 
(၄) ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖ
တ္ခ်က္ခ်မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္၊ အထူးသျဖင့္ က်န္း
မာေရးဆိုင္ရာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈႏွင့္ နည္းပညာ
ဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား အေပၚ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္
ရာ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အားျဖည့္ေပးျခင္းျ
ဖင့္  စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ရရွိျခင္း ႏွင့္ သက္ေသအေ
ထာက္အထားကို အေျခခံသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်
မွတ္နိုင္ရန္….. က်န္းမာေရးကို ညီမၽွေရး၊ တတ္နိုင္ေ
ရး ႏွင့္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္ေရးတို႔ကို ျမႇင့္တင္ၿပီး 
လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေ
ရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ မူဝါဒ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား
အား အသိေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒ 
ျဖစ္စဥ္

အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း၏ အခန္းက႑ ေမးရန္ေမးခြန္းမ်ား အစိုးရ၏ ကတိကဝတ္မ်ား

           စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း 

မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း - ဦးစားေပး သတ္
မွတ္ထားေသာ အရာမ်ားကို အစီအစဥ္မ်ား အျဖစ္ 
ေျပာင္းလဲျခင္း။ 
က်န္းမာေရး က႑ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္
မ်ားသည္ အလယ္အလတ္ကာလ ရလာဒ္မ်ား ႏွင့္ 
အက်ိဳးသက္ေရာ္မႈမ်ား ရရွိရန္ လိုအပ္ေသာ လုပ္င
န္းမ်ားႏွင့္ ရင္ႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားကို လမ္းညႊန္ပါသည္။ 
ဆုံးျဖတ္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားသည္ လက္ရွိအေျခအေန
မ်ားကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ သုံးသပ္ျခင္း၊ ယခင္အစီအ
စဥ္မ်ားမွ ရရွိလာေသာ သင္ခန္းစာမ်ား၊ ေမၽွာ္လင့္
ထားသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ 
ဦးစားေပးမႈမ်ား အေပၚ အေျခခံပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္
အား ထိေရာက္ေစရန္ က်န္းမာေရး က႑တြင္ ပါဝ
င္ပတ္သက္သူမ်ား အားလုံးသည္ အဓိက ျပသနာ
မ်ားကို ဘုံနားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ႏွင့္ အဖြဲ႕အစ
ည္းဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေမၽွာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေ
ဝမၽွရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အားလုံး
ပါဝင္နိုင္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ သည္ စြမ္းပကားပိုရွိၿပီး အ
စီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲရာတြင္ မွန္ကန္ေသာ ႐ူပါ႐ုံႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ မ
ဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေ
ဖာ္ရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ၾကမည့္အုပ္စုမ်ားအားလုံး 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ေသခ်ာေစပါသည္။ 

အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ 
က႑အသီးသီမွ သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံး ပါဝင္ပါၿ
ပီး လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား အားလုံးကို တိုင္းျ
ပည္က အမွန္တကယ္ပိုင္ဆိုင္ျခင္း ျပဳနိုင္ပါက က်န္း
မာေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ ပိုမိုထိေရာက္
ပါလိမ့္မည္။ 

က်န္းမာေရးက႑ဆိုင္ရာ  မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအစီအစ
ဥ္မ်ား ႏွင့္  အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးမူဝါဒမ်ား သည္ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား ျဖစ္ပါသလား။ 
မျဖစ္ပါက အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ 

အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးမူဝါဒမ်ားက က်န္းမာေရး ႏွ
င့္ က်န္းမာေရး သာတူညီမၽွမႈ၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး 
ႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္
မ်ား (ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံဆိုင္ရာ ေမာင္းႏွင္အား
မ်ား) ကို အသိအမွတ္ျပဳပါလား။ 

လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအမံမ်ား ရွိပါ
သလား။

အစိုးရ တစ္ခုလုံးကိုယ္တိုင္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳး ရွိပါ
သလား။ 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေ
ရးေစာင့္ေရွာက္မႈအေပၚ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာေၾကညာ
ခ်က္၊ ၂၀၁၉
စာမ်က္ႏွာ ၁၀ - “က်န္းမာေရး ၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေ
ရး ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ႏွင့္ အျခားသ
တ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္တြင္ေျဖရွင္းရန္ နိုင္ငံလုံး
ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ နိုင္ငံေရးရာ ကတိကဝတ္
မ်ား  ႏွင့္ မူဝါဒမ်ား မွတစ္ဆင့္ နိုင္ငံအတြင္း ႏွင့္ နိုင္
ငံမ်ားအၾကား က်န္းမာေရးဆိုင္ သာတူညီမၽွမႈ မရွိမႈ
မ်ား ႏွင့္ တန္းတူညီမၽွမႈ  မရွိျခင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ 
လိုအပ္ေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳရပါမည္။” 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေ
ရးေစာင့္ေရွာက္မႈအေပၚ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာေၾကညာ
ခ်က္၊ ၂၀၁၉
စာမ်က္ႏွာ ၂၆ - “ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးကို
အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ အလြန္တရာမွ အ
က်ိဳးသက္ေရာက္ေသာ မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ရန္လိုအ
ပ္ပါသည္။ အစိုးရတစ္ရပ္လုံး ႏွင့္ အားလုံးက်န္းမာေ
ရး မူဝါဒမ်ား ခ်ဥ္းကပ္မႈ မွတစ္ဆင့္ 
က႑အသီးအသီး မွာ အားလုံးပူးေပါင္း လက္တြဲျခ
င္းအားျဖင့္ က်န္းမားေရး၏ အျခားသတ္မွတ္ခ်က္
မွား ႏွင့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္း
က်င္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အျပည့္အ၀ေျဖရန္းရန္ 

← →
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အပိုင္း
 ၁ - ေနာကၡံသမိုင္း 

အပိုင္း ၂ - တိုက္တြန္းလုပ္ေ
ဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကိရိယာတန္

ဆာမ်ား 

အပိုင္း 
၃ - အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား 

1

2

3



လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး စီမံကိန္; - စီမံကိန္းမ်ားကို 
လုပ္ရွားမႈအျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္း 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး စီမံကိန္းသည္ အမ်ိဳးသား 
က်န္းမာေရး မူဝါဒ၊ မဟာဗ်ဴဟာ သို႔မဟုတ္ အစီအ
စဥ္၏ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း
မ်ား ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔အၾကား ဆ
က္စပ္မႈျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ စီမံ
ကိန္း ေရးဆြဲျခင္းသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ ေကာင္အ
ထည္ ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ မၾကာခဏ တ
စ္ႏွစ္အခ်ိန္အလိုက္ရွိၿပီး ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
ညႇိႏွိုင္းသင့္သည္။ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးအစီအစဥ္တြင္ “ခရိုင္ေဆး႐ုံဝ
န္ထမ္းမ်ား အတြက္ အာဟာရဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ေရး 
အစီအစဥ္” သို႔မဟုတ္ “ခရိုင္က်န္းမာေရးစီမံခန႔္ခြဲ
မႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္မႈ လည္ပတ္မႈမ်ား” ကဲ့သို႔ေသာ 
eမရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ  က်န္းမာေရး ဝန္ဆာင္မႈ အ
စီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပး
အပ္မည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျ
ပထားသည္။ 

က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အ
စီအစဥ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသည့္ အရပ္ဘက္ အ
ဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အန္ဂ်ီအိုမ်ား ႏွင့္ လူထုအေျချပဳအ
ဖြဲ႕အစည္းမ်ားအာားလုံးသည္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္
မႈမ်ားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ တိုက္ရို
က္ သို႔မဟုတ္ သူတို႔ေမၽွာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေျပာဆိုကို
ယ္စားျပဳသူမ်ားမွတစ္ဆင့္ လုပ္ငန္းေရးဆြဲျခင္းတြင္ 
ပါဝင္သင့္သည္။ 

က်န္းမာေရးစနစ္ကို အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ အဓိက 
သက္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အ
စီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရန္လည္း ပါဝင္သင့္သည္။ 
အမ်ိဳးသား အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီအစီအစဥ္မ်ား (သို႔) အမ်ိဳး
သားေရာဂါအထူးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ဆိုလိုသည္
မွာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို မည္သို႔ အေကာင္အထည္ေ
ဖာ္မည္ ဆိုသည့္ ႀကီးမားေသာ ပါဝင္ပတ္သက္ေန
သည့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ တိုင္ပင္ျခင္းျ
ဖစ္သည္။ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းကို ရႈပ္ေထြးေသာ အရာမ်ားအျ
ဖစ္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၿပီ၊ စီမံခန႔္ခြဲရန္ စီမံျခင္းကို တစ္ခါ
တစ္ရံ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ စီမံသူမ်ား သို႔မဟုတ္ မ
န္ေနဂ်ာမ်ား ထားရွိသည္။ ဒါ အမွားတစ္ခုပါ။ အေ
ကာင္းဆုံးေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး အစီအစဥ္
မ်ား ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အလားအလာ
အေကာင္းဆုံးမ်ားမွာ ၎တို႔အား အေကာင္အထ
ည္ေဖာ္မည့္သူမ်ား ႏွင့္အတူ တီထြင္ထားသည့္ စီမံ
ကိန္းမ်ား (ေဒသႏၲရ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး 
အာဏာပိုင္မ်ား၊ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ
မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို အသုံးျပဳသူ
မ်ား အစရွိသည့္ အဓိ အေရးပါသည့္ သက္ဆိုင္သူ
မ်ားျဖစ္သည္။)

ေဒသခံမ်ားသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး စီမံကိန္း ေ
ရးဆြဲျခင္းတြင္ ပါဝင္ပါသလား။ 

ရပ္ရြာအေျချပဳတုန႔္ျပန္မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ
သလား။ 

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ လုပ္ငန္း
လည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတြင္ ပါဝင္
မႈရွိပါသလား။ 

ေဒသႏၲရ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး အာဏာပိုင္
မ်ား၊ အျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား ႏွင့္အတူ စီမံခ်
က္အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲခဲ့ပါသလား။ 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေ
ရးေစာင့္ေရွာက္မႈအေပၚ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာေၾကညာ
ခ်က္၊ ၂၀၁၉
စာမ်က္ႏွာ ၅၉ - “အျမင့္ဆုံးနိုင္ငံေရးအဆင့္တြင္ လူ
တိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို 
ပံ့ပိုးကူညီျခင္း  ႏွင့္ အစိုးရတစ္ရပ္လုံး ႏွင့္ အားလုံး
က်န္းမာေရး မူဝါဒမ်ား ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား မွတစ္ဆင့္ 
ပိုမိုညီညြတ္ေသာမူဝါဒမ်ား ႏွင့္ ညိႏႈင္းပါဝင္နိုင္ေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ အ
မ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာ
င္ျမင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံးထံမွ ပံ့ပိုး
မႈမ်ားကို ခ်ိန္ညႇိရန္လိုအပ္ေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျ
ပဳလ်က္ ေပါင္းစည္းညႇိႏွိုင္းၿပီး ဘက္ေပါင္းစုံမွ အ
ဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လုံး ႏွင့္ က႑အလႊာေပါင္းစုံမွ 
တုန႔္ျပန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၇၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့က်န္းမာေရး ညီလာခံ
၁။ အဖြဲ႕ဝင္ နိုင္ငံမ်ားကို တိုက္တြန္းသည္။ 
(၁၃) အစိုးရတစ္ရပ္လုံးႏွင့္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရ
ပ္လုံး ႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑မ်ားအားလုံးအပါဝင္ 
က႑အလႊာေပါင္းစုံမွ တစ္ဆင့္ က်န္းမာေရး ၏ သ
တ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ က်န္းမာေရး သာတူညီမၽွမႈမ်ား 
ရွိေစရန္အတြက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျမႇင့္တင္ျခင္း ႏွ
င့္ ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးေရး မ်ားကို ဆက္လက္
အားေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ 
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လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒ 
ျဖစ္စဥ္

အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း၏ အခန္းက႑ ေမးရန္ေမးခြန္းမ်ား အစိုးရ၏ ကတိကဝတ္မ်ား

          ဘတ္ဂ်တ္

အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးမူဝါဒ၊ မဟာဗ်ဴဟာ သို႔မဟု
တ္ အစီအစဥ္မ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္ သက္ေရာက္မႈ
မ်ားကို ခန႔္မွန္းျခင္း။ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္မ်ားသည္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ား အေနျဖင့္ က်န္းမာေရး ရည္မွ
န္းခ်က္မ်ား မည္မၽွတတ္နိုင္သည့္ ႏွင့္ မည္သည့္ အ
တိုင္းအတာအထိ သြားနိုင္သည္ကို စဥ္းစားရန္ ခြင့္ျ
ပဳသည့္ အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ကုန္က်စရိတ္ခန႔္ထားသည့္ အဖြဲ႕သည္ ပိုမိုက်ယ္ျ
ပန႔္ေသာ စီမံကိန္း ႏွင့္ ေရးဆြဲျခင္း ေဆြးေႏြးမႈ ႏွင့္ 
ကုန္ကုစရိတ္ခန႔္မွန္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ အၾကားဆက္
သြယ္မႈကို ဖြဲ႕စည္းနိုင္သည္။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန 
စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရးဌာန  ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ႏွင့္ က်
န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဘ႑ာေရးဌာန မွ ကၽြမ္းက်င္
သူမ်ား မွ မၾကာခဏ ဦးေဆာင္ေလ့ရွိၿပီး သက္ဆိုင္
သူမ်ားအားလုံး( ဥပမာ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနအပါ
အဝင္ ခရိုင္မန္ေနဂ်ာ၊ ဖြံၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ား အပါအ
ဝင္ ဌာနေပါင္းမ်ားစြာ ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ေ
အဂ်င္စီေပါင္းမ်ား) ႏွင့္ နီးကပ္စြာ အလုပ္လုပ္ကာ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျဖစ္စဥ္မ်ား ႏွင့္ ပါဝင္လိုစိတ္မ်ားကို 
ရရွိနိုင္ရန္ ျမႇင့္တင္ရမည္။ တတ္နိုင္မႈ ႏွင့္ အရင္းအျ
မစ္ ကြာဟခ်က္မ်ားကို အကဲျဖတ္နိုင္ရန္အတြက္ 
ခန႔္မွန္းထားသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ ရရွိနိုင္လိ
မ့္မည္ဟု ခန႔္မွန္းထားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ ႏွို
င္းယွဥ္သင့္ပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္းကို ပံ့ပိုးျခင္း၊ 
အစိုးရ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား ကို ကိုက္ညီမႈ
ရွိေစျခင္း၊ အျခားက႑မ်ား အလုပ္လုပ္ေစရန္ ေသ
ခ်ာေစျခင္း၊ ပစ္မွတ္မ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ႏွင့္ လူ
ထုက်န္းမာေရး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႏွင့္ ေစာင့္ေ
ရွာက္မႈမ်ား  ကို လက္လွမ္းမွီျခင္းစေသာ ဆက္စပ္
စီမံကိန္းရလာဒ္မ်ား စသည့္ ေနာက္ဆုံးခန႔္မွန္းခ်က္
မ်ားကို  အတည္ျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အရပ္
ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း၏ အခန္းက႑သည္ လြန္စြာ 
အေရးႀကီးပါသည္။ 

အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း၊ ပုဂၢလိက က႑၊ လြတ္ေ
တာ္အမတ္မ်ား ႏွင့္ မီဒီယာ မ်ားကို အရင္းအျမစ္
မ်ား ကို ခြဲေဝခ်ထားေပးျခင္းဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္
မ်ားအတြက္ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈမ်ား ႏွင့္ မူဝါဒ
မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ား တူညီေသာ တာ
ဝန္ခံမႈကို ေသခ်ာနားလည္ သေဘာေပါက္ရန္အတြ
က္ ကုန္က်စရိတ္ႀကီမားေသာ စီမံကိန္းသည္ ခြင့္ျပဳ
ပါသည္။ 

 ကုန္က်စရိတ္မည္မၽွကို ေပးၿပီး မည္းမၽွကို မေပး
မည္ ဆိုသည္ကို အဘယ္သူ ဆုံးျဖတ္မည္နည္း။ 

ေအအာရ္ဗြီေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး 
ကုန္ပစၥည္းမ်ား(အပ္/ကြန္ဒိုး စသည္ျဖင့္) ကို တသ
မတ္ သတ္မွတ္ သို႔မဟုတ္ စီးပြားျဖစ္ သတ္မွတ္မည္
လား။ 
က်န္းမာေရး၏ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်
က္မ်ားကို (ၿပီးျပည့္စုံေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာပညာေပး
၊ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ ပညာေ
ရး စသည္ျဖင့္) ေျဖရွင္းရန္ ကုန္က်စရိတ္သည္ က်
န္းမာေရး ဘတ္ဂ်တ္မွ ရရွိမည္လား။

အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး ဘတ္ဂ်တ္သည္ ေအအာရ္
တီ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို လႊမ္းျခဳံနိုင္မည္လား သို႔မ
ဟုတ္ အျခားဖြံ့ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ား ႏွင့္ မၽွေဝရန္လို
အပ္ပါသလား။ 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေ
ရးေစာင့္ေရွာက္မႈအေပၚ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာေၾကညာ
ခ်က္၊ ၂၀၁၉  စာမ်က္ႏွာ ၃၉- 
“မျပည့္စုံေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္၊ 
အရည္အေသြးမွီေသာ၊ စိတ္ခ်ရေသာ၊ ထိေရာက္ေ
သာ၊ တတ္နိုင္ေသာ၊ အေျခခံက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာ
င္မႈမ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ား၊ ကာကြယ္ေဆးမ်ား၊ ေရာဂါ
ရွာေဖြျခင္းမ်ား ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာ
မ်ားကို ရရွိနိုင္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ အခ
က္အခဲမ်ားကို တိုက္ဖ်တ္ရန္၊ ေငြေရးေၾကးေရး အခ
က္အခဲေၾကာင့္ အိတ္စိုက္ထုတ္မႈမ်ားကို ေလၽွာ့ခ်ရန္၊ 
အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား ႏွင့္  ထိခိုက္ရွလြ
ယ္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ရွလြယ္ေသာ အေျခ
အေနရွိသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ခြဲေဝခ်
ထားေပးျခင္းမ်ား အပါအဝင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အေျ
ခအေနမ်ား ႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ား ႏွင့္ အညီ က်န္း
မာေရးဆိုင္ရာ အေျခခံက်န္းမာေရးအတြက္ လုံေ
လာက္ေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း ႏွင့္ အရင္းအျ
မစ္မ်ားအား ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳျခင္း ျဖင့္ ဘ၀တ
စ္ေလၽွက္လုံး ဘ႑ာေရးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေ
ရွာက္ေရးကို ေသခ်ာေစရန္ အတြက္ က်န္းမာေရး ႏွ
င့္ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာရွိသူမ်ား အပါ
အဝင္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားအၾကား နီးကပ္
စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ထိေရာက္
သာ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးမူဝါးမ်ားမ်ားကို ေ
ဆာင္ရြက္ျခင္း”

၄၀ -  “ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
တြင္ သင့္ေလ်ာ္သလုိ အရည္အေသြးမီွေသာ ရင္းႏီွးျ
မႇပ္ုႏံွမႈမ်ား၊ နုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံၿ့ဖိဳးတုိး
တက္မႈဆုိင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင့္ တသမတ္တည္း
ရိွမႈမ်ားအတြက္ အက္ဒစ္အာဘာတာ လႈပ္ရွားမႈအစီ
အစဥ္ (Addis Ababa Action Agenda) ႏွင့္ အညီ 
တစ္နုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ အသံုးစရိတ္ လ်ာ
ထားခ်က္မ်ားကုိ ေသခ်ာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ 
တုိးခ်ဲ႕ပါ။ ေဒသအတြင္း ျပည္သူ႔အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 
စုေဆာင္းျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲေ
သာ ဘ႑ာေရးဆီသုိ႔ ကူးေျပာင္းရမည္ျဖစ္သည္။”

၄၀ - “ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
တြင္ သင့္ေလ်ာ္သလို
အရည္အေသြးမွီေသာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား၊ နိုင္ငံလုံး
ဆိုင္ရာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ နည္း
ဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင့္ တသမတ္တည္းရွိမႈမ်ားအတြက္ အ
က္ဒစ္အာဘာတာ လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္ (Addis 
Ababa Action Agenda) ႏွင့္ အညီ တစ္နိုင္ငံလုံး
အတိုင္းအတာျဖင့္ အသုံးစရိတ္ လ်ာထားခ်က္မ်ား
ကို ေသခ်ာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ပါ။ ေဒသ
အတြင္း ျပည္သူ႔အရင္းအျမစ္မ်ားကို စုေဆာင္းျခင္းျ
ဖင့္ အမ်ိဳးသားေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ဘ႑ာေ
ရးဆီသို႔ ကူးေျပာင္းရမည္ျဖစ္သည္။”

အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းသည္ အစိုးရ ႏွင့္ လြတ္ေ
တာ္ပါလီမန္တို႔ ႏွင့္ အခ်ိန္မွီ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း 
ျဖင့္ က်န္းမာေရး ဘတ္ဂ်က္ကို အနက္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္
ဆိုရာတြင္ လႊမ္းမိုးနိုင္ပါသည္။ 

တိုင္းျပည္အတြင္းရွိ သယံဇာတခြဲေဝမႈကို လႊမ္းမိုးရန္
 ႀကိဳးစားသူမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း၏ 
အေျခခံမူမ်ား ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ အတ
ည္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ နို
င္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္ထား
ရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ 

အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းသည္ အစိုးရ ႏွင့္ လြတ္ေ
တာ္ပါလီမန္တို႔ ႏွင့္ အခ်ိန္မွီ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း 
ျဖင့္ က်န္းမာေရး ဘတ္ဂ်က္ကို အနက္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္
ဆိုရာတြင္ လႊမ္းမိုးနိုင္ပါသည္။ 

တိုင္းျပည္အတြင္းရွိ သယံဇာတခြဲေဝမႈကို လႊမ္းမိုးရန္
 ႀကိဳးစားသူမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း၏ 
အေျခခံမူမ်ား ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ အတ
ည္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ နို
င္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္ထား
ရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ 
 

← →
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 အစ သို႔ သြားပါ

အပိုင္း
 ၁ - ေနာကၡံသမိုင္း 

အပိုင္း ၂ - တိုက္တြန္းလုပ္ေ
ဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကိရိယာတန္

ဆာမ်ား 

အပိုင္း 
၃ - အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား 

1

2

3



ရသုံးမွန္း ေငြစာရင္း/ ဘ႑ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဘတ္ဂ်က္ဖြံ့ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳသူမ်ားျဖစ္
သည္။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးမ်ားသည္ က႑အတြက္ 
ဘတ္ဂ်တ္အဆိုျပဳလႊာမ်ားအား ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေ
သာ ဦးစားေပးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ 
တင္ျပျခင္း ႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းျခင္းတို႔အတြက္ အေရးပါေ
သာ အခန္းက႑မွပါဝင္သည္။

ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚနားလည္မႈႏွင့္ က်န္း
မာေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ အျခားက်န္းမာေရးက႑ မွ 
သက္ဆိုင္သူမ်ား အားလုံးပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ 
ဘတ္ဂ်က္လည္ပတ္မႈကာလအတြင္း အခ်ိန္ကာလ
အား ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ျခင္းသည္ ေနာက္ဆုံး
အရင္းအျမစ္ခြဲေဝခ်ထား ႏွင့္ စီစဥ္ထားသည့္ က်န္း
မာေရး ဆိုင္ရာက႑လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမ
ည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တိုးပြားေစလိမ့္မည္။ 

ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္က်န္းမာေရး ေကာ္မတီသည္ ဘ
တ္ဂ်က္တစ္ခုလုံး၏ က်န္းမာေရးက႑မ်ားကို ေလ့
လာၿပီး ခြဲျခားစိတ္ျဖာျခင္း ႏွင့္ တုန႔္ျပန္ျခင္းျခင္း အ
တြက္ ျပင္ဆင္ကာ မၾကာခဏဆိုလို ေျပာင္းလဲျပင္
ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။ ဤေနရာတြင္ က်န္း
မာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွ
င့္ ဆက္သြယ္ကာ နည္းပညာ ဆိုင္ရာဆန္းစစ္ျခင္း
မ်ား ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ရွိေသာ က်န္းမာေရးအစီအစ
ဥ္ကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အေရးႀ
ကီးေသာ အခြင့္အလမ္းရွိပါသည္။ ဘတ္ဂ်က္လုပ္င
န္းစဥ္၏ ဤအဆင့္တြင္ နိုင္ငံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္
အား မီဒီယာ အာ႐ုံစိုက္မႈသည္ ျမင့္မားၿပီး  ဤဘတ္
ဖိုရမ္အား တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ တိ
က်ေသာ ျပာသနာမ်ားကို အာ႐ုံစိုက္ေစရန္ အသုံးျပဳ
နိုင္ပါသည္။ 

ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚနားလည္မႈႏွင့္ က်န္း
မာေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ အျခားက်န္းမာေရးက႑ မွ 
သက္ဆိုင္သူမ်ား အားလုံးပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ 
ဘတ္ဂ်က္လည္ပတ္မႈကာလအတြင္း အခ်ိန္ကာလ
အား ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ျခင္းသည္ ေနာက္ဆုံး
အရင္းအျမစ္ခြဲေဝခ်ထား ႏွင့္ စီစဥ္ထားသည့္ က်န္း
မာေရး ဆိုင္ရာက႑လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမ
ည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တိုးပြားေစလိမ့္မည္။

ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္က်န္းမာေရး ေကာ္မတီသည္ ဘ
တ္ဂ်က္တစ္ခုလုံး၏ က်န္းမာေရးက႑မ်ားကို ေလ့
လာၿပီး ခြဲျခားစိတ္ျဖာျခင္း ႏွင့္ တုန႔္ျပန္ျခင္းျခင္း အ
တြက္ ျပင္ဆင္ကာ မၾကာခဏဆိုလို ေျပာင္းလဲျပင္
ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။ ဤေနရာတြင္ က်န္း
မာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွ
င့္ ဆက္သြယ္ကာ နည္းပညာ ဆိုင္ရာဆန္းစစ္ျခင္း
မ်ား ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ရွိေသာ က်န္းမာေရးအစီအစ
ဥ္ကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အေရးႀ
ကီးေသာ အခြင့္အလမ္းရွိပါသည္။ ဘတ္ဂ်က္လုပ္င
န္းစဥ္၏ ဤအဆင့္တြင္ နိုင္ငံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္
အား မီဒီယာ အာ႐ုံစိုက္မႈသည္ ျမင့္မားၿပီး  ဤဘတ္
ဖိုရမ္အား တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ တိ
က်ေသာ ျပာသနာမ်ားကို အာ႐ုံစိုက္ေစရန္ အသုံးျပဳ
နိုင္ပါသည္။

၄၁- “က်န္းမာေရးအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္သူ႔ဘ႑ာ
အသံုးစရိတ္ကုိ ေသခ်ာေစရန္၊ အလ်င္းသင့္သလုိ 
က်န္းမာေရးအတြက္ ခြေဲဝခ်မွတ္ထားေသာ အရင္း
အျမစ္မ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕ရန္၊ ထိေရာက္စြာတုိးခ်ဲ႕ရန္၊ ႏွင့္ 
က်န္းမာေရးစရိတ္မ်ားကုိ သာတူညီမၽွစြာ ခြေဲဝခ်ထား
ရန္၊ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္အညီ ထိေရာက္ေသာ၊ တတ္နုိ
င္ေသာ၊ မရိွမျဖစ္ ႏွင့္ အခ်ိန္မီွ အရည္အသြးျပည့္မီွေ
သာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေပးနုိင္ရန္၊ ဝ
န္ေဆာင္မႈလႊမ္းျခဳံမႈတုိးျမႇင့္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး အသံုးစ
ရိတ္မွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကုိ ေလၽွာ့ခ်ျခင္း ႏွင့္ ပုဂၢလိက 
က႑ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈ၏ အခန္းက႑ကုိ အလ်င္းသင့္
သလုိ အသိအမွတ္ျပဳလၽွက္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အခက္
အခဲမ်ားကုိ ကာကြယ္မႈျပဳေပးရာတြင္ ေသခ်ာေစျခင္း၊
”

၄၃- “က်န္းမာေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ခြေဲဝခ်ထားမႈ
မ်ားကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္၊ ဘ႑ာေရး
ရာနယ္ပယ္ကုိ လံုေလာက္စြာ က်ယ္ျပန႔ေ္စျခင္း ႏွင့္ ျ
ပည္သူ႔အသံုးစရိတ္ကုိ က်န္းမာေရးတြင္ ဦးစားေပးေ
ဆာင္ရြက္ျခင္း၊  လူတုိင္းလက္လွမ္းမီွလႊမ္းျခဳံနုိင္ေသာ 
က်န္းမာေရးကုိ အဓိက ထားကာ ဘ႑ေရးဆုိင္ရာ ေ
ရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲမႈကုိ ေသခ်ာေစၿပီး ဤကိစၥႏွင့္ စ
ပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ 
ျပည္သူ႔စရိတ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ လံုေလာ
က္မႈ ႏွင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ ရိွမရိွကုိ ျပန္လည္ သံုးသ
ပ္ရန္ နုိင္ငံမ်ားကုိ တုိက္တြန္းျခင္း၊ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ ျပန္
လည္သံုးသပ္ျခင္းအေပၚ အေျခခံၿပီး အေျခခံက်န္း
မာေရးဝန္ေဆာင္မ်ားကုိ အထူးျပဳကာ အလ်င္းသင့္
သလုိ အမ်ိဳးသား  အခင္းအက်ဥ္းမ်ား ႏွင့္ ဦးစားေပး
မ်ားျခင္းမ်ားႏွင့္ အညီ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္း
၏ အႀကံျပဳခ်က္အတုိင္း ဂ်ီဒီပီ၏ ၁% သုိ႔မဟုတ္ ပုိေ
သာ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ မွတ္သားလ်က္ ျပည္သူ႔အသံုးစ
ရိတ္မ်ား ကုိ လုိအပ္သလုိ လံုေလာက္စြာ တုိးျမႇင့္ျခင္း
”

၇၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့က်န္းမာေရး ညီလာခံ
၁။ အဖြဲ႕ဝင္ နုိင္ငံမ်ားကုိ တုိက္တြန္းသည္။ 
(၃) လူတုိင္းလွက္လွမ္းမီွလႊမ္းမုိးနုိင္ေသာက်န္းမာေရး 
အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ စုေဆာင္းရန္ အျပင္ 
က်န္းမာေရးစနစ္မ်ား၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ
တစ္ဆင့္ ထိေရာက္ေသာ၊ သာတူညီမၽွေသာ၊ ပြင့္လ
င္းျမင္သာေသာ အရင္းအျမစ္ ခြေဲဝခ်ထားျခင္းကုိ ေ
သခ်ာေစျခင္း  ႏွင့္ အားလံုးေသာ က႑ဆုိင္ရာမ်ား
အၾကား ခြေဲဝျခင္းကုိ အလ်င္းသင့္သလုိ ေသခ်ာေစ
ရန္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ တန္းတူညီမၽွမႈ မရိွျခင္း ႏွင့္ 
သာတူညီမၽွမရိွျခင္းကုိ ေလၽွာ့ခ်ရန္ အထူးက႐ုျပဳျခင္း။ 
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 အစ သို႔ သြားပါ

အပိုင္း
 ၁ - ေနာကၡံသမိုင္း 

အပိုင္း ၂ - တိုက္တြန္းလုပ္ေ
ဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကိရိယာတန္

ဆာမ်ား 

အပိုင္း 
၃ - အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား 

1

2

3



လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒ 
ျဖစ္စဥ္

အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း၏ အခန္းက႑ ေမးရန္ေမးခြန္းမ်ား အစိုးရ၏ ကတိကဝတ္မ်ား

          ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း

အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးမူဝါဒမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား 
ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ 
အကဲျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေ
ရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ႀကီးၾကပ္ရန္ ႏွင့္ ထိ
ပ္ဆုံးမွ ထပ္မံ၍ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အ
တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ နိုင္သည့္ သက္ေသအေထာက္
အထားမ်ာကို ျဖည့္ဆည္းျခင္းဘက္တြင္ အရပ္ဘက္
 အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ လူထု ၏ အဓိက အခန္းက႑မွ ပါ
ဝင္သည္။

ေဒသႏၲရ ႏွင့္ နိုင္ငံအဆင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ် သူမ်ား
ကို တာဝန္ခံရန္ မည္သို႔ေသာ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္
ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမႈ ယႏၲရားမ်ား ရွိသည္။

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေ
ရးဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစီအစဥ္တြ
င္ လူထုဦးေဆာင္ေသာ တာဝန္ခံမႈ ယႏၲရားမ်ား ပါဝ
င္ပါသလား။ 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေ
ရးေစာင့္ေရွာက္မႈအေပၚ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာေၾကညာ
ခ်က္၊ ၂၀၁၉
စာမ်က္ႏွာ ၈၃- ၂၀၂၃ ခုႏွစ္တြင္ လူတိုင္းလက္လွ
မ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္အစည္းအေဝးတစ္ခုကို နယူးေ
ယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေခၚယူက်င္းပရန္ ဆုံးျဖတ္သည္။ 
၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံ
နိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ တိုးတ
က္မႈကို အရွိန္ျမႇင့္ရန္အတြက္ ကြာဟခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
အေျဖမ်ား သတ္မွတ္နိုင္ရန္အတြက္ လက္ရွိေၾကျငာ
ခ်က္၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အေပၚ  ၿပီးျပည့္စုံေ
သာ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈျပဳလုပ္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
အျခား လက္ရွိက်န္မာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာလုပ္င
န္းစဥ္မ်ား၏ ရလာဒ္မ်ား ႏွင့္ အေထြေထြညီလာခံ၏ 
လုပ္ငန္းကို ျပန္လည္ရွင္သန္လာေစေရးကို ထည့္သြ
င္းစဥ္းစားရင္း အဆင့္ျမင့္အစည္းအေဝး၏ အတိုင္း
အတာ ႏွင့္ ပုံစံမ်ားကို အေထြအထြ ညီလာခံ၏ ၇၅ ႀ
ကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးမတိုင္မွီ ဆုံးျဖတ္မည္ ျဖ
စ္သည္။ 

← →Baby Rivona၊ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုးရွိသူ အင္ဒိုနီးရွား အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကြန္ယက္၏ တြဲဖက္တည္ေထာင္သူ “ရာဇဝတ္မႈ၊ တရားမၽွ
တမႈ ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရး အေၾကာင္းေျပာတဲ့
အခါ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုကို ကို ျဖတ္ၿပီးေျပာၾကပါတယ္။ တစ္ခုကို သီးျခားဖယ္ထားၿပီး ၾကည့္ကာ ေနာက္တစ္ခုကို ထည့္သြင္း
စဥ္းစားေျပာဆိုလို႔မရပါဘူး။”
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ကိရိယာတန္ဆာ ၂ - တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈဆိုင္ရာ
မ်ားကို ဦးစားေပးသတ္မွတ္ျခင္း 
ရည္ရြယ္ခ်က္ - ဤကိရိယာမ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ ကြာဟခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး သင္
၏ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈဆိုင္ရာ ပန္းတိုင္မ်ား ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို သတင္းပို႔နိုင္ရန္ႏွင့္ စိုး
ရိမ္ဖြယ္ရာေနရာေတြကို မီးေမာင္းထိုးျပပါလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အဓိက ျပသနာမ်ားကို ေရ
တိုေတာင္းေသာ ေမးခြန္းမ်ား အျဖစ္ေျပာင္းလဲေစၿပီး အျခားေသာ အရာမ်ားသည္ အလယ္အ
လတ္ ႏွင့္ ေရရွည္ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈဆိုင္ရာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကို လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ 

မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္နည္း - ဤေလ့က်င့္ခန္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ ဦးတည္အုပ္စုမ်ား ႏွင့္ 
အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ အသိုင္းအဝိုင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ကြန္ယက္မ်ား မွ အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္ စုေ
ပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ပါက အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဤ ေနရာတြင္ သင္သည္ အိပ္ခ်္အိုင္
ဗြီ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမ်ိဳးသားေရး ကတိကဝတ္မ်ားကို ေသခ်ာမွတ္သားၿပီး လူတိုင္းလက္
လွမ္းမွီ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို လက္ရွိအခ်ိန္ထိတိုင္ အေကာင္

အထည္ေဖာ္မႈမ်ား ႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္ကာ ကိုးဗစ္-၁၉ ၏ ေကာင္းက်ိဳး ႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ၏ သက္ေ
ရာက္မႈမ်ားကို ဤအစီအစဥ္မ်ားသို႔ ယူေဆာင္လာနိုင္သည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ သင္၏ အမ်ိဳး
သားဆိုင္ရာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီရည္မွန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ားကို ဘယ္ဘက္ေကာ္လံတြင္ 
စာရင္းျပဳစုပါ။ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ဥပမာတစ္ခု အျဖစ္ အ
သုံးျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီကို စဥ္းစားပါ သို႔မဟုတ္ ထိုရည္မွန္းခ်က္
မ်ား ႏွင့္ ကိုးဗစ္-၁၉ သက္ေရာက္မႈ အေပၚ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေ
ရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈသည္ မည္သည့္ က႑မွ ပါဝင္နိုင္သည္ကို 
စဥ္းစားပါ။ 

ရလာဒ္ - ဇယားကြက္ကို ၿပီးစီးၿပီးေနာက္ သင္၏ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈဆိုင္ရာ ထိပ္ဆုံး ေတာ
င္းဆိုမႈ သုံးခုကို အာ႐ုံစိုက္ရန္အတြက္ အေနအထားတြင္ ရွိသင့္သည္။ သင္သည္ ေနာက္အ
ဆင့္မ်ားကို ၿပီးေျမာက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ သင္၏ သတင္းစကားမ်ားကို ေဘာင္ခတ္ရန္အ
တြက္ ကူညီရန္ ကိရိယာတန္ဆာ ၂ သို႔ျပန္သြား ၿပီး ထို သတင္းစကားမ်ားကို အသိုင္းအဝိုင္း 
မိတ္ဖက္မ်ား ႏွင့္ အတည္ျပဳပါ။ 

အမ်ိဳးသား ဆိုင္ရာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ကတိကဝ
တ္မ်ား 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်
န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ ကြာဟခ်က္
မ်ား ကို မည္သို႔ျပဳလုပ္နိုင္မည္နည္း ႏွင့္ အိ
ပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ 
မည္သို႔ ကူညီမည္နည္း။ 

စိန္ေခၚခ်က္မ်ား ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
သည္ အဘယ္နည္း။ 

နိဂုံးမ်ား 

ဤေနရာတြင္ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ 
ကတိကဝတ္မ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း သင္၏
တိုင္းျပည္အတြက္ တိက်ေသာ ပန္းတိုင္မ်ား ႏွင့္ 
ကတိကဝတ္မ်ားကို အသုံးျပဳပါက သင္၏ တိုက္တြ
န္းလႈံ႔ေဆာ္မႈဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအတြက္ ပိုမို
အားေကာင္းပါလိမ့္မည္။ 

ကုိးဗစ္-၁၉ ၏ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြ ီရည္မွန္းခ်က္မ်ား တုိးတ
က္မႈ အေပၚ သက္ေရာက္မႈကုိ စာရင္းျပဳစုရန္ ေအာ
က္ေဖာ္ျပပါ ေလးေထာင့္ကြက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳပါ 

အမ်ိဳးစားအဆင့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ကတိကဝတ္မ်ား တိုး
တက္မႈကို ဆန႔္က်င္မႈ၊  လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီ လႊမ္းျ
ခဳံနိုင္ေသာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကို အေကာ
င္အထည္ေဖာ္မႈ ႏွင့္ ကိုးဗစ္-၁၉ သက္ေရာက္မႈ မ်ား
ကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္း ျဖင့္ အထူးစိုးရိမ္ဖြယ္မ်ားကို 
မီးေမာင္းထိုးျပနိုင္ရန္အတါက္ ေအာက္ပါေလးေထာ
င့္ကြက္မ်ားကို သုံးပါ။ 

၉၀-၉၀-၉၀ ဥပမာ 
-  က်န္းမာေရး အာမခံခ်က္ အစီအစဥ္မ်ား၊ က်န္း

မာေရး အက်ိဳးခံစားခြင့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ အေျခခံက်
န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေအအာဗြမီ်ား၊ CD4 
ႏွင့္ ဗုိင္းရပ္စ္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းျခင္း

-  ေအအာဗြ ီႏွင့္ လိင္ ႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး 
ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္ရိွ က်န္းမာေရး ဝ
န္ေဆာင္မႈမ်ားတြ ္ေပါင္းစည္းျခင္း။ 

-  ေအအာဗြမီ်ားအတြက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခ
င္း။ 

ဥပမာ - 
က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ပိတ္သိမ္းျခင္းမ်ား 
စမ္းသပ္ျခင္း ႏွင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ပမာဏ အေႏွာင့္အယွက္ 
အိမ္သုံးပစၥည္း ကိရိယာမ်ား 
ၾကာရွည္ေသာ ေဆးညႊန္းမ်ား 
ရန္ပုံေငြမ်ားကို ကိုးဗစ္-၁၉ သို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း

ဥပမာ - ကင္ညာ ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား နိုင္ငံတို႔တြင္ ေအ
အာဗြီမ်ား၊ CD4 အေရအတြက္မ်ား ႏွင့္ ဗိုင္းရပ္
ပမာဏ စစ္ေဆးျခင္းတို႔သည္ က်န္းမာေရး အာမခံ
အစီအစဥ္တြင္ မပါပါ။ 

ဥပမာ- အင္ဒိုနီးရွား နိုင္ငံတြင္ အင္ဒိုနီးရွား အစိုးရ
သည္ ေအအာဗြီပစၥည္းဝယ္ယူျခင္း တြင္ ေဒသခံေ
ဆးဝါးမ်ား ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ မရရွိခဲ့သျဖင့္ က
မၻာ့ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းထက္ ၄၀၀% ပိုေပးခဲ့သည္။ 
(၂၀၁၉) 

ဦးတည္ အုပ္စုမ်ား ႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေ
လးမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားသည္ အႏၲရာယ္ေ
လ်ာ့ခ်ေရး အပါဝင္ ေပါင္းစပ္ကာကြယ္ျခင္းနည္းလ
မ္းမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကို ရရွိေစရန္ ေသခ်ာေ
စပါ။ 

ဥပမာ- အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ကာကြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ကို မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အျဖစ္ သတ္
မွတ္ျခင္း (ထို႔ေၾကာင့္ ေလာ့ဒ္ေဒါင္းကာလအတြင္း ဖြ
င့္လွစ္ျခင္း)  ဥပမာ - က်န္းမာေရး အာမခံခ်က္ အစီ
အစဥ္မ်ား၊ က်န္းမာေရး အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား စသည္
တို႔တြင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္သည္။ 

ဥပမာ - အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေ
သာ ေနရာမ်ား ႏွင့္ အရပ္ဘက္ ႏွင့္ အင္ဂ်ီအို အေျ
ချပဳ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးသူမ်ား ပိတ္ျ
ခင္းသည္ ပုံမွန္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ ဗိုင္းရ
ပ္ကာကြယ္တားဆီးေရး ႏွင့္ ကုသမႈ မ်ားကို လက္ခံ
ရာတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ေ
ရာဂါရွာေဖြေတြ႕ျခင္း ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း မ

ဥပမာ- ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ အင္ဒုိနီးရွား သမၼတ၏ အမိ
န႔အ္ရ မူးယစ္ေဆးဝါး သုိ႔မဟုတ္ အရက္စြလဲန္းမႈ၊ ပုဂၢိဳ
လ္ေရး မေတာ္တဆ သုိ႔မဟုတ္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္
ကုိ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ “ဝါသနာ” တုိကုိ အမ်ိဳးသား 
က်န္းမာေရးအာမခံ (JKN) မွ ျဖည့္ဆည္းေပးလိမ့္မည္ မ
ဟုတ္ပါ။ ဥပမာ - ယူဂန္ဒါနုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေ
ရး ဘတ္ဂ်က္တြင္ ကြန္ဒံုးမ်ား မပါဝင္ပါ။  

← →
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 အစ သို႔ သြားပါ

အပိုင္း
 ၁ - ေနာကၡံသမိုင္း 

အပိုင္း ၂ - တိုက္တြန္းလုပ္ေ
ဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကိရိယာတန္

ဆာမ်ား 

အပိုင္း 
၃ - အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား 

1

2

3



ရွိေသာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ တိုးျမႇင့္ျခင္းသည္ ကိုးဗစ္-၁၉ မွ 
ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ႏွင့္ ဆိုးရြားေသာ ရလာဒ္မ်ား 
ကို ျဖစ္ပြားေစနိုင္ပါသည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေနရာမ်ားတြင္ အရွက္
ကြဲျခင္း ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း အပါအဝင္ အတား
ဆီးမ်ားကို ဖယ္ရွားပါ။ 

ဥပမာ- က္ႏ္းမာေရး အာမခံ အစီအစၪ္္မားကဲ့
သို႔ေသာ လူမႈကာၾကယ္ေစာင္႕ေ႐ျာကၼႈ အစီအစၪ္္မား
ၾတင္ ဦးတၫ္အဳပၥဳ္မား အား ထၫ္႕ၾသင္း်ခင္

ဥပမာ- အိပၡ္အိ္ဳျငၺ ီကူးစကၼႈမြ ေပၚၾထကႅာသည့္ လိငၥၾိ
တဲၠ်ပားခံယူထားသူမ္ားအား အရြၾကဲၠေစ်ခင္း ေသဘာ
ထားမ္ား ႏြင့္ ယံုၾကၫၼႈကုိ ေအ်ခခံကာ လိငၥၾိတဲၠ်ပား
ခံယူထားသူမ္ားသၫ္ ကုိးဗစ္-၁၉ သယ္ယဴပုိ႔ေဆာင္
သဴ ႏြင့္ သယ္ယဴပုိ႔ေဆာင္သဴမ္ား အ်ဖစ္ ခုတံုးလုပၠာ 
သတင္းအမြားမ္ား။ 

အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုး ရွိသူ၊ အႏၲရာယ္ရွိသူ ႏွင့္ ခံစားရသူ
မ်ား ၇၅% အား အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီဆိုင္ရာ အထိအခိုက္မ
ခံေသာ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို ေသ
ခ်ာေစပါ။  

ဥပမာ- က္ႏ္းမာေရး အာမခံ အစီအစဥၼ္ားကဲ့သို႔ေသာ 
လူမႈကာၾကယ္ေစာင့္ေရြာကၼႈ အစီအစဥၼ္ားၾတင္ ဦး
တၫ္အဳပၥဳမ္ား အား 

ဥပမာ- အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေ
ရး အာမခံ အစီအစဥ္ကို အသုံးျပဳရန္ မိသားစု အေျ
ချပဳ ကဒ္ျပား လိုအပ္ပါသည္။ 
ဥပမာ -  ဗီယက္နမ္နိုင္ငံတြင္ ဦးတည္အုပ္စုမ်ား
သည္ က်န္းမာေရး အာမခံအတြက္ အရည္အခ်င္း 
မျပည့္မွီပါ။ 

က်ား မ မတူညီမၽွကို ဖယ္ရွားၿပီး အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ မိ
န္းကေလးမ်ား၊ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုးရွိသူ ႏွင့္ ဦးတည္အုပ္
စုမ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပုံစံ
အားလုံးကို အဆုံးသတ္ပါ။ 

ဥပမာ- အမ်ိဳးသား အဆင့္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္ 
လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥပေ
ဒအရ အၾကမ္းဖက္မႈကို ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ျပသ
နာ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ 
- အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ပိုးရွိသူႏွင့္ ဦးတည္အုပ္စုမ်ား အား 
ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း ကို ပယ္ဖ်က္ျ
ခင္း ႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္း။

ဥပမာ- က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည္ 
ကိုးဗစ္-၁၉ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ႏွင့္ အလုပ္မ်ားၿပီး ႏွင့္ အ
လြန္အကၽြံ ဝန္ပိေနေသာအခါက်ား မ အေျချပဳ အၾ
ကမ္းဖက္မႈ ခံရသူမ်ားအား အသက္ကယ္ေစာင့္ေရွာ
က္မႈ ႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ တစ္ေနရာတည္း
တြင္ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ပြားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 
ေႏွာင့္ယွက္ခံရနိုင္သည္။ 

ဥပမာ- ယူဂန္ဒါနိုင္ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ႏွ
င့္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေရာဂါကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အ
က္ဥပေဒတြင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီအေရးယူျခင္းဆိုင္ရာ ျပ
ဌာန္းခ်က္ ႏွစ္ခုပါရွိသည္။ 
ဥပမာ-အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံတြင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ မွ
အပ လိင္ဆက္ဆံမႈအားလုံးကို ရာဇဝတ္မႈ အျဖစ္သ
တ္မွတ္ရန္ ဥပေဒျပဌာန္းထားသည္။

အိပ္ခ်္အုိင္ဗြ ီကာကြယ္ေရး ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ပ့ံပုိး
သူမ်ားအတြက္ (တုိက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈ၊ လူထု ႏွင့္ နုိ
င္ငံေရး စည္း႐ံုးျခင္း၊ ရပ္ရြာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ 
အျပင္အထိေရာက္ရိွရန္ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ လူထုဆ
က္သြယ္ေရး) အတြက္ ရန္ပံုေငြ တုိးျမႇင့္ျခင္း။ 

ဥပမာ-အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး ဘတ္ဂ်က္မ်ားသည္ 
လူထုဦးေဆာင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အျပင္ထိေ
ရာက္ရွိျခင္းမ်ား ႏွင့္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီ လႊမ္းျခဳံနို
င္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အား ေစာင့္ၾက
ည့္ေလ့လာျခင္းအတြက္ ရန္ပုံေငြမ်ား လ်ာထား/ သ
တ္မွတ္ထားသည္။ 
ဥပမာ- လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္း
မာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီ လႊ
မ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာကို ေပးရာတြင္ 
အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ 
အခန္းက႑ကို ေထာက္ခံသည္။ 

ဥပမာ- ကင္ညာနိုင္ငံတြင္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီ လႊ
မ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မူဝါဒ ေ
ဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ရန္ ေဒသခံမ်ားကို ဖိတ္ၾကားျခ
င္း မရွိပါ။ ဥပမာ - ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုးရွိ
သူမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ၊ ဦးတည္အုပ္စုမ်ား ဦးေဆာ
င္ေသာ အရပ္ဖက္ အေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 
တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ လူ
တိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားအျဖစ္ ခြင့္ မျပဳပါ။ 

                      အထက္ပါ အကြက္မ်ားကို ျဖည့္ၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ သင္၏ ဦးစားေပး တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သုံးခ်က္ က ဘယ္အရာကို ေတာင္းဆိုပါနည္း။ ေရတို၊ အလယ္အလတ္ ႏွင့္ ေရ ရွည္တြင္ အ
ဘယ္အရာကို ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္မည္နည္း။  

အသုံးဝင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ာ - 
ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးမူေဘာင္ www.unaids.org/en/
resources/documents/2019/Global-AIDS-Monitoring 

အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေဝသည့္ အခ်ိန္တြင္ စတင္၍မထုတ္ျပန္ေသးပါက အစီရင္ခံစာကို  ေဒါင္း
လုပ္ဆြဲရန္ aidsfonds.org ကို ၾကည့္ပါ။ ေအအိုင္ဒီအက္စ္၊ တီဘီ ႏွင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါတိုက္ဖ်
က္ေရး အာဖရိက သမၼဂ၏ ေျပာင္းလဲမႈ ကူညီဆိုင္ရာ မူေဘာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအား 
အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း မွ ျပန္လည္သုံးသပ္ထားသည္။ 

ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြ ရလာဒ္ အစီရင္ခံစာ www.theglobalfund.org/media/10103/
corporate_2020resultsreport_report_en.pdf?u=637381115114300000 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾ
ကည့္ေလ့လာေရး အစီရင္ခံစာ - www.who.int/healthinfo/universal_health_cover-
age/report/uhc_report_2019.pdf

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္ အစီ
ရင္ခံစာ (ဒီဇင္လာလ ၂၀၂၀ တြင္ ထုတ္ေဝမည္) www.uhc2030.org/what-we-do/
voices/accountability/the-state-of-uhc-commitment/#:~:text=UHC2030%20
is%20producing%20a%20review,at%20country%20and%20global%20levels
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 အစ သို႔ သြားပါ

အပိုင္း
 ၁ - ေနာကၡံသမိုင္း 

အပိုင္း ၂ - တိုက္တြန္းလုပ္ေ
ဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကိရိယာတန္

ဆာမ်ား 

အပိုင္း 
၃ - အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား 

1

2

3

http://www.unaids.org/en/resources/documents/2019/Global-AIDS-Monitoring
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2019/Global-AIDS-Monitoring
http://www.theglobalfund.org/media/10103/corporate_2020resultsreport_report_en.pdf?u=637381115114300000
http://www.theglobalfund.org/media/10103/corporate_2020resultsreport_report_en.pdf?u=637381115114300000
https://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/report/uhc_report_2019.pdf
https://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/report/uhc_report_2019.pdf
http://www.uhc2030.org/what-we-do/voices/accountability/the-state-of-uhc-commitment/#:~:text=UHC2030%20is%20producing%20a%20review,at%20country%20and%20global%20levels
http://www.uhc2030.org/what-we-do/voices/accountability/the-state-of-uhc-commitment/#:~:text=UHC2030%20is%20producing%20a%20review,at%20country%20and%20global%20levels
http://www.uhc2030.org/what-we-do/voices/accountability/the-state-of-uhc-commitment/#:~:text=UHC2030%20is%20producing%20a%20review,at%20country%20and%20global%20levels


ကိရိယာ တန္ဆာ ၃ - သက္ဆိုင္သူမ်ား/ဦးတည္
သူမ်ား ဆိုင္ရာ ေျမပုံေရးဆြဲျခင္း (အမ်ိဳးသား အ
ဆင့္တြင္)
ရည္ရြယ္ခ်က္ - ဤကိရိယာတန္ဆာ တြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္မွာ ပါဝင္ရမည့္ သက္
ဆိုင္သူေတြႏွင့္ ဦးတည္သူမ်ား ကို သတ္မွတ္ေရးဆြဲ ၿပီး ေဖာ္ထုတ္နိုင္ရန္ ကူညီေပး
လိမ့္မည္။ 

မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္နည္း - သင္၏ လက္ရွိႏွင့္ အလားလာရွိေသာ ေထာက္ခံသူ
မ်ား ႏွင့္ ခ်န္ပီယံမ်ား ကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဇယားကြက္ တြင္ ရိုက္ထည့္ပါ။  သင္၏ 
မဟာမိတ္ေဆြ ျဖစ္လာမည့္ သူမ်ားသည္ လူတိုင္းလက္ 

ရလာဒ္ - ေျမပုံကို ေရးဆြဲၿပီးသည့္အခါ သင့္တြင္ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္ေရး  ညြန႔္ေပါ
င္းအဖြဲ႕၏ အေျခခံရွိၿပီး သင္၏ မည္သည့္ေနရာတြင္ နည္းဗ်ဴဟာကို အာ႐ုံစိုက္မည္န
ည္း။  သင္၏ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈ အတြက္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝင္ေပါ
က္မ်ား ဆိုင္ရာ ေသာ့ခ်က္ အခ်ိန္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ႏွင့္ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈဆို
င္ရာ လမ္းၿပ ေျမပုံစတင္ရန္ အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ 

← →

မဟာမိတ္မ်ား
လူတုိင္းလက္လွမ္းမီွလႊမ္းျခဳံနုိင္ေသာ က်န္း

မာေရးဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထုတ္မႈ
သည္ သာတူညီမၽွရွိၿပီး အားလုံးပါဝင္နိုင္ေရး 
ကို ယုံၾကည္ၿပီး က်န္းမာေရးအတြက္ ျပည္

သူ႔ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈကို တိုးျမႇင့္ျခင္းကိုျမင္ေတြ႕လို
သူမ်ားျဖစ္သည္။

အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း/ 
လူထု
က်န္းမာေရး အန္ဂ်ီအိုမ်ား လ
ူ႔အခြင့္အေရးအန္ဂ်ီအိုမ်ား 
CESM လူနာအဖြဲ႕မ်ား 
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အသင္းအ
ဖြဲ႕မ်ား 
အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား 
ပညာရွင္မ်ား 
လူမႈေရး/အခြန္ တရားမၽွတမႈ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ား 

အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း/ 
လူထု
အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ တုန႔္ျပန္မႈ အတြက္ 
လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီလႊမ္းျခဳံနို
င္ေသာက်န္းမာေရး၏  
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို 
သတိမျပဳသူမွာ အဘယ္နည္း။  

မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေပၚ ဩ
ဇာေညာင္းရန္အတြက္ မည္
သူ႔ကို လိုအပ္သနည္း။ သူတို႔သ
ည္မည္သည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝ
င္သနည္း။ 

အစိုးရ
အမ်ိဳးသား ေအအိုင္ဒီအက္စ္ 
ေကာင္စီမ်ား ေအအိုင္ဗြီဆိုင္
ရာ ပါလီမန္ခ်န္ပီယံမ်ား

အစိုးရ
နိုင္ငံေတာ္သည္ မည္သည့္ေ
နရာတြင္ရွိေနသနည္း။ 
ဥပမာ - သမၼတ ႏွင့္သ မၼတ
ကေတာ္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီ
ဌာန (အထူးသျဖင့္ 
ဘ႑ေရး ႏွင့္ စီမံကိန္းေရး
ဆြဲေရးဌာနမ်ား) နည္းပညာ
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား ပါလီမန္က်
န္းမာေရးေကာ္မတီ ဘ႑ေ
ရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန လူမႈေရး
ရာ/လူမႈဝန္ထမ္းခရိုင္ 
အာဏာပိုင္မ်ား က်န္းမာေရး 
ေကာ္မရွင္

ကုလသမဂၢ/
ဖြံ့ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ား
ကမၻာ့ရန္ပုံေငြ CCMs 
PEPFAR
ကမၻာ့က်န္းမာေရး
ယူအန္ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ယူ
အန္ဒီပီ 
ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕
တိုင္းျပည္တြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ 
အလူရွင္မ်ား

ကုလသမဂၢ/
ဖြံ့ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ား
မည္သည့္အဖြဲ႕သည္ လူတိုင္းလွ
က္လမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာက်
န္းမာေရး ပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း
အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပါဝင္ၿပီး သင့္အား 
စကားလက္ဆုံေျပာဆိုနိုင္ပါမည္န
ည္း။
 
မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေပၚ ဩဇာေ
ညာင္းရန္အတြက္ မည္သူ႔ကို လို
အပ္သနည္း။ သူတို႔သည္မည္သ
ည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္သနည္း။

ပုဂၢလိက က႑ 
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူ
မ်ား

ပုဂၢလိက က႑ 
လူတိုင္းလွက္လမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျ
ခဳံနိုင္ေသာက်န္းမာေရး ဆိုင္
ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 
ႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑က မည္
သို႔ပါဝင္ပတ္သက္သနည္း။ 
သင္မွ ဘုံသေဘာတူညီမႈကို 
မၽွေဝပါသနည္း။ 

ဥပမာ - ေဆးဝါး ေဆးဝါးအ
သင္းမ်ား စက္မႈလုပ္ငန္း လႈံ႔ေ
ဆာ္သူမ်ား 

ဦးတည္ခ်က္မ်ား
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1
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ကိရိယာ တန္ဆာ ၃ - လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီလႊမ္းျခဳံနို
င္ေသာ ျပကၡဒိန္ ၂၀၂၁
ရည္ရြယ္ခ်က္ - ဤကိရိယာတန္ဆာသည္ သင္၏ အဓိကတိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈဆိုင္ရာ အခို
က္အတန႔္မ်ား ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္နိုင္ရန္ ႏွင့္ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္ျခင္း လုပ္
ငန္းစီမံကိန္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြ
က္ ရက္စြဲမ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ျ
ဖစ္ပ်က္ေနသည္။ 

မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္နည္း - ညာဘက္ေကာ္လံတြင္ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ အမ်ိဳး
သားက်န္းမာေရး ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမ်ား၊ ညီလာခံမ်ား ႏွင့္ နိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာေန႔မ်ားစသည့္ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ အဓိကရက္စြဲမ်ားကို ေရးခ်ပါ။ သက္ဆိုင္ရာေဒသဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ 
ညီလာခံမ်ားကိုလည္း စဥ္းစားပါ။ သင္မူဝါဒေရးရာ သုေတသနျပဳၿပီးပါက သင္ဩဇာလႊမ္းမိုး
ရန္ သို႔မဟုတ္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ လိုအပ္သည့္ အမ်ိဳးသားဥပေဒျပဳေရး၊ မူဝါဒ ႏွင့္ ဘတ္ဂ်
က္ေရးဆြဲသည့္ ေန႔စြဲမ်ားကို ထည့္သြင္းနိုင္သည္။ ဥပမာ - လူထုညႇိႏွိုင္းတိုင္ပင္ျခင္း၊ အမ်ိဳး
သားက်န္းမာေရး ထိပ္သီ အစည္းအေဝး၊ ဘတ္ဂ်က္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး အစီအစဥ္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း။

ကုဒ္ 
  ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ား - အမ်ားျပည္သူသိရွိနားလည္ေစရန္၊ လုပ္ေဆာင္မႈ

မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္ အစိုးရ၏ ကတိကဝတ္မ်ားကို တာဝန္ခံမႈရွိရန္ နိုင္ငံတကာေ
န႔မ်ားကို အသုံးျပဳပါ။ 

  ကုလသမဂၢညီလာခံမ်ား - သင္၏အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အရပ္ဘက္ အ
ဖြဲ႕အစည္းမ်ား အျမင္ပါဝင္ရန္ေျပာဆိုပါ။ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီလႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်
န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစီ
ရင္ခံစာမ်ားကို အလ်င္းသင့္သလို ထုတ္ေဖာ္ပါ။

  ေဒသဆိုင္ရာညီလာခံမ်ား - လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီလႊမ္ျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရး ႏွ
င့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ အစီအစဥ္အတြက္ တြန္းအားေပးပါ။ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
၏ အျမင္မ်ား ပါဝင္ရန္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေတာင္းဆိုပါ။

  အမ်ိဳးသားအဆင့္ျဖစ္ရပ္မ်ား - နိုင္ငံေရးသမားမ်ား ႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအၾကား  
လူတိုင္းလက္လွမ္း မွီလႊမ္ျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ အား ပိုမို
အာ႐ုံစိုက္ရန္ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ပါ။

ဇန္နဝါရီ အာဖရိက သမဂၢထိပ္သီအစည္းအေဝး (ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္ မွ ၁၅ ရက္)
PEPFAR COP လုပ္ငန္းစဥ္ ( ဧၿပီ ၂၁ ရက္ေန႔ မတိုင္မွီ)

ေဖဖဝါရီ
မတ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ (မတ္လ ၈ ရက္ေန႔) 

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ (TBC) (ေဖဖဝါရီ ၂၂ - မတ္လ ၁၉)
အာဖရိက က်န္းမာေရး အစီအစဥ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ညီလာခံ (မတ္လ ၈ -၁၀)

ဧၿပီ ကမၻာ့က်န္းမာေရးေန႔ (ဧၿပီလ ၇ ရက္)
ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ဆိုင္ရာ ECOSOC ဖိုရမ္ (TBC) (ဧၿပီလ ၁၂ -၁၅)
အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝး (TBC)

ေမ ကမၻာ့က်န္းမာေရး ညီလာခံ (ေမလ ၂၄ ရက္မွ ဇြန္လ ၁ ရက္အထိ)
ဗီယက္နမ္ ေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ

ဇြန္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ (TBC)
ဓနသဟာရအစိုးရ အႀကီးအကဲမ်ား အစည္းအေဝး ၊ ရဝမ္ဒါ (ဇြန္လ ၂၁) 

ဇူလွိုင္ ECOSOC လက္ေအာက္ ကုလသမဂၢအဆင့္ျမင့္ နိုင္ငံေရး ဖိုရမ္ (ဇူလွိုင္ ၆ -၁၅) 
ဩဂုတ္ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အာဖရိကေဒသဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ (TBC)

ေတာင္အာဖရိက ေဒသဆိုင္ရာ ဖြံ့ၿဖိဳးမႈ  ထိပ္သီး အစည္းအေဝး (TBC)
ဇမ္ဘီယာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ

စက္တင္ဘာ ကမၻာ့က်န္းမာေရး ေဒသဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ား - ဥေရာပ၊ အေမရိက၊ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ (TBC)
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ (TBC)

ေအာက္တိုဘာ ကမၻာ့က်န္းမာေရး ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၊ ဘာလင္ (ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ -၂၇) 
ကမၻာ့က်န္းမာေရး ေဒသဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ား - အေရွ႕ေျမထဲပင္လယ္၊ အေနာက္ပစိဖိတ္ (TBC)

နိုဝင္ဘာ အေရွ႕အာဖရိက လူထူထိပ္သီး အစည္းအေဝး (TBC)
ဒီဇင္ဘာ ICASA၊ ယူဂန္ဒါ (ဒီဇင္ဘာလ ၆-၁၁) 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရး ေန႔ (ဒီဇင္ဘာလ ၁၂) 

← →
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ကိရိယာတန္ဆာ ၅ - သင္ေပးလိုေသာ အေၾကာင္း
အရာကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လူမႈမီဒီယာကို 
မည္သို႔အသုံးခ်မည္နည္း။ 
ကုိးဗစ္-၁၉ သည္ တုိက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထူးသျဖင့္ သက္ေရာက္မႈရိွခ့ဲ
သည္။ အထူးသျဖင့္ ဆက္ဆံေရးကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ ဘံုသေဘာတူညီမႈသုိ႔ ေရာက္ရိွရန္
အတြက္ လူကုိယ္တုိင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ရမည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္
ပါသည္။ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား ႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳ လ္မ်ားကုိ လူေတြ႕မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေတြ႕ဆံုျခင္း ရုိးထံုးစံ
သည္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းမဟုတ္ေတာ့ပါ။ ပါလီမန္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ အခ်ိန္ဇယားမ်ားႏွင့္ ဥ
ပဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အခ်ိန္ကုိက္မႈမ်ားသည္ ႀကိဳတင္ခန႔မွ္န္းရန္ အားနည္းလာသည္။ လူ
တုိင္းလက္လွမ္းမီွလႊမ္းၿခံနုိင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၏ အဓိက ဥပေဒျပဳေရး ႏွင့္ မူဝါဒ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ၂၀၂၁ တြင္ ဆုိင္းင့ံထား/ၾကန႔ၾ္ကာေနသည္။   အစုိးရ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ပါလီ
မန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ အြန္လုိင္းသုိ႔ ကူးေျပာင္းရန္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ေနရၿပီး ထုိေျပာင္း
လဲမႈမ်ားေၾကာင့္ သူတုိ႔၏ အာ႐ံုကုိ ဆြေဲဆာင္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း အခ်ိ ႕ဳေသာ ေနရာမ်ားတြင္ သ
က္ေသျပခ့ဲသည္။အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ အြန္လုိင္း အစည္းအေဝးမ်ားက ေဆြးေႏြးဖုိ႔ အခြင့္အလမ္း
မ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ေစၿပီး လူမ်ားပါဝင္နုိင္ဖုိ႔လည္း အခြင့္အလမ္းျဖစ္ေစပါသည္။ လူမႈမီဒီယာႏွင့္ ဗြဒီီယုိ
ပလက္ေဖာင္းမ်ားသည္ ကမၻာႀကီထံႏွင့္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ သတင္းစကားမ်ားကုိ  ထိေရာက္စြာ ဆက္သြ
ယ္ေျပာဆုိရာတြင္  အထူးသျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေနေသာ နုိင္ငံေရး ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ယခ
င္ကထက္ ပုိမုိ အေရးႀကီးလာၿပီျဖစ္သည္။ 

ဆိုရွယ္မီဒီယာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား 
သင္၏ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ လူမႈမီဒီယာ သည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္။ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သည္ သူတို႔၏ ဒီဂ်စ္တယ္ ဆက္သြယ္ေရး ၇၀% ကို သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အြန္
လိုင္း မီဒီယာ (ဝဒ္ဆိုက္ ႏွင့္ လူမႈမီဒီယာ) မွ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ေ
ကာင္းမြန္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားရွိသည္။ အကၽြမ္းတဝင္ရွိကာ လုံျခဳံစိတ္ခ်ၿပီး အခမဲ့ျဖစ္ 
သည့္ကိုယ္ပိုင္မီယာရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပသနာရွိေနသည္မွာ သင္၏မီဒီယာသည္ သ
င္ေျပာျပလိုေသာ အေၾကာင္းအရာကို ေထာက္ခံေသာသူမ်ားကို သာ ေရာက္ရွိသည္။ 

သင္၏ အေရးကိစၥတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ဆြဲေဆာင္နိုင္ေသာသူမ်ား၊ 
သင္ၾကားေနေစေသာ ၿပိဳင္ဘက္မ်ာကို၊ လႊမ္းမိုးလိုေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ စည္း႐ုံးလိုေ
သာာ သူမ်ားကဲ့သို႔ေသာ လူအမ်ားကို ေရာက္ရွိေစရန္အတြက္ သင္၏ လူမႈမီဒီယာကို တိုး
ခ်ဲ႕ရန္ လိုအပ္သည္။ 

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္ အဓိက မဟာဗ်ဴဟာ ႏွစ္ခုရွိသည္။ 
၁။ အာ႐ုံကို ဆြဲေဆာင္ရန္ သင္၏ကိုယ္ပိုင္ လမ္းေၾကာင္းခ်န္နယ္မ်ားကို သုံးပါ။
၂။ သင္ဦးတည္ထားေသာ ပရိတ္သတ္မ်ားေရာက္ရွိေနၿပီးေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အသုံးျ
ပဳပါ။ 

နည္းဗ်ဴဟာ ၁ - အာ႐ုံကို ဆြဲေဆာင္ရန္ ကိုယ္ပိုင္လမ္ေၾကာင္းခ်န္နယ္
မ်ားကို သုံးျခင္း။ 
၂၀၂၀၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ တစ္ကမၻာလုံးကို ေန႔စဥ္တြစ္တာ သန္း ၅၀၀ ပို႔ခဲ့သည္။ လူတိုင္းတြင္ 
ေျပာစရာ သတင္းစကားရွိၿပီး၊ ထိုသတင္းစကားမ်ားကို မၽွေဝရန္ စြမ္းအား ႏွင့္ အခြင့္အလမ္း
မ်ားရွိသည့္ ကမၻာႀကီးတြင္ “ဆူညံသံ” ကို ျဖတ္ေက်ာ္ရန္ မလြယ္ကူပါ။ ပရိသတ္မ်ားကို သ
င္ေျပာျပလိုေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား အတြက္ ဆြဲေဆာင္ရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ႀကီးမား
သည့္ သိပၸံပညာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မေရမတြက္နိုင္ေသာ ထုတ္ေဝမႈမ်ား၊ ေလ့လာမႈမ်ား၊ လက္စြဲ
မ်ား၊ အြန္လိုင္းသင္တန္းမ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမ်ားရွိသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ား ႏွင့္ 
သူတို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအား   ပူးတြဲျခင္း(Tag) သည္ သင္၏စတင္းစကား ကို ေသခ်ာေစရန္ န
ည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး သူတို႔၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ခဲ့ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ ေက်း
ဇူးတင္ျခင္းသည္ သူတို႔ကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္ အားေပးနိုင္သည္။ 

ဒီဂ်စ္တယ္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသုံးဝင္ေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕မ်ား

 ၁။ အေရးတႀကီးကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ပါ - အေရးတႀကီးျဖစ္ေသာ အရာမ်ား
ကို တုန႔္ျပန္ရန္အတြက္ကၽြန္ုပ္တို႔ ဒီအင္ေအမွာတင္ ေရးသားထား ၿပီးသ
ကဲ့ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ သိသာထင္ရွားသည္မွာ ဤ နည္းလမ္း
သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈအတြက္ သာ အလုပ္ျဖစ္ၿပီး အလြ
န္အကၽြံအသုံးျပဳမႈက ယုံၾကည္မႈကို ေလ်ာ့သြားေစနိုင္ ပါသည္။

၂။ ကိုယ့္အေရးကဲ့သို႔ ျပဳမူေစပါ - လူတစ္ဦးဆီမွ ေရာက္ရွိလာၿပီး အျခား
တစ္ေယာက္ကို တိုက္ရိုက္ျပဳမူေစနိုင္ေအာင္ ျပဳမူေစနိုင္သည့္ သတင္း
စကားထက္ ပိုၿပီးထိေရာက္ေသာ အရာမရွိပါ။ ဒီနည္းလမ္းအား ဒီလိုစဥ္း
စားလိုက္ပါ - ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈတိုင္းသည္ မ်က္လုံး
ခ်င္းဆိုင္ သကဲ့သို႔ ရွိပါသည္။ 

 ၃။ စိတ္ခံစားမႈရွိလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ - လူေတြဟာ စိတ္ခြန္အားနဲ႔ ေ
မာင္ႏွင္ေနတာပါ။ စိတ္ခံစားခ်က္မရွိရင္ ခြန္အားလည္းမရွိပါ။ ကားအတြ
က္ လိုအပ္ေသာ ဓါတ္ဆီကဲ့သို႔ မွတ္ယူနိုင္ပါသည္။ သင့္ကားသည္ အတြ
င္းပိုင္းဆိုင္ရာ ဒီဇိုင္းအလြန္ေကာင္းၿပီး မည္မၽွျပည့္စုံေစကာမူ ဓါတ္ဆီမပါ
ဘဲ  ေကာင္းမြန္ေသာ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈ ဗြီဒီယိုတိုင္းသည္ စိတ္ခံစားခ်က္
မ်ား ႏွင့္ ျပည့္ေနသည္။ 

၄။ သတမတ္တည္း သတ္မွတ္ထားမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ပါ - သတမတ္တည္း 
သတ္မွတ္မႈမ်ား၊ ယူဆထားမႈမ်ားကို မရင္ဆိုင္မွီ ပထမဆုံး ျမင္သာေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။ ပရိသတ္မ်ား၏ မသိစိတ္မ်ားမွ ဘက္လို
က္မႈမ်ားကို တိုက္ရိုက္ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ ဤနည္းဗ်ဴဟာသည္ ပရိသတ္ကို 
ဆြဲေဆာင္ပါသည္။ 

← →
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 အစ သို႔ သြားပါ

အပိုင္း
 ၁ - ေနာကၡံသမိုင္း 

အပိုင္း ၂ - တိုက္တြန္းလုပ္ေ
ဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကိရိယာတန္

ဆာမ်ား 

အပိုင္း 
၃ - အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား 

1

2

3



 ၅။ ေပ်ာ္စရာေကာင္းေအာင္လုပ္ပါ - သင္၏ ေျပာျပလိုေသာ အေၾကာင္း
အရာမ်ား အတြက္ ဟာသကို အသုံးျပဳ နည္း မ်ားစြာရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ေလးနက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ဟာသႏွင့္ မေရာေႏွာပါ။ သို႔ေ
သာ္လည္း ေသခ်ာအသုံးျပဳပါက ပရိသတ္မ်ား ၏အာ႐ုံကို ဖမ္စားနိုင္ရန္
အတြက္ အလြန္အသုံးတည့္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ေနနိုင္ပါသည္။ ေလးေ
လးနက္နက္ေျပာဆို ျခင္းထက္ ဟာသေရာေႏွာေသာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျ
ခင္းသည္။ ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိသည္ ကို ႏွိုင္းယွဥ္ၿပီး သိနိုင္ပါသည္။

 ၆။ ပုန္ကြယ္ျခင္းမွ ထြက္လာပါ - အခ်ိဳ႕ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ 
အလြန္တရာမၽွ ေစာလြန္းစြာ သင့္ပရိသတ္မ်ားကို ေျပာဆိုျခင္းသည္ နည္း
ဗ်ဴဟာမက်သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေ
သာ္ ေျပာဆိုျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔အတြက္ ကာကြယ္ဖို႔ အခြင့္အေရး ပိုၿပီး
တိုးျမႇင့္ေပးေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးပိုင္း အခ်ိန္ေ
ရာက္ေသာ အခါမွ ပရိသတ္အား ဆယ္သြယ္ ေျပာဆိုျခင္းအားျဖင့္ “႐ုတ္
တရက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ” ကို ျဖစ္ေစၿပီး  သတင္းစကားမ်ားကို 
အားလုံးနားလည္သည္ အထိ ျဖစ္ေစပါသည္။ 

အရည္အေသြးေကာင္းေသာ တင္ဆက္မႈမ်ိဳးျဖစ္ရန္ အမွတ္ရပါ။ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အေရအေ
သြးညံ့ေသာ တင္ဆက္မႈမ်ိဳးသည္ မိမိအား အမွန္အကန္ ေထာက္ခံသူမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ေ
ရာက္ရွိရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါသည္။ 

နည္းဗ်ဴဟာ ၁ - သင္ဦးတည္ထားေသာ ပရိသတ္မ်ား ေရာက္ရွိေနၿပီးေ
သာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း။ 
ယခင္နည္းဗ်ဴဟာကုိ အသံုးခ်လ်က္ပင္ သင္အေနျဖင့္ စိတ္ပ်က္နုိင္ပါသည္။ သင္မွ ေသခ်ာေရြးခ်
ယ္ ဖန္တီးထားေသာ  သတင္းစကားမ်ား၊ သတင္းပံုမ်ား၊ ဟာသပံုမ်ား၊ သက္ဝင္လုပ္ရွားေဆာင္ရြ
က္ဖုိ႔ ေဆာ္ဩျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဗြဒီီယုိ ကုိ ျမင္ေတြ႕နုိင္စြမ္းနည္းေနပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ 
သင္ဘာလုပ္မည္နည္း။ 

ေနာက္တစ္ဆင့္သည္ ပရိသတ္မ်ားကုိ  ေရြးခ်ယ္ၿပီး သူတုိ႔ရိွေနေသာ ေနရာတြင္  ေတြ႕ဆံုပါ။ 

သင္၏တုိက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွ တစ္ခုကုိ ၿမိ ႕ဳၿပ အမ်ိဳးသမီးငယ္ကေလးမ်ား
သည္ ပုိၿပီးေထာက္ခံၾကသည္ဆုိပါစုိ႔။ လူမႈသုေသတနကုိ က႐ုတစ္စုိက္လုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္၊ အိပ္
ခ်္အုိင္ဗြပုိီးရိွသူ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးမွ သူမ၏ ႀက့ံႀက့ံခုိင္နုိင္မႈ၊ ႐ုန္းကန္နုိင္မႈ ႏွင့္ ဘ၀ကုိ ေအာင္ျမ
င္ေအာင္ ျဖတ္သန္းလာမႈေတြကုိ ၾကည့္ရင္းစီးေမ်ာေစမည့္ ဗြဒီီယုိကုိ ဖန္တီးနုိင္ပါသည္။ 

သင္၏ လူမႈမီဒီယာခ်န္နယ္ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ဗြဒီီယုိကုိ တင္ၿပီး အခ်ိ ႕ဳကုိ မၽွေဝေစပါ။ ရက္သတၱ
ပတ္ ႏွစ္ပတ္အၾကာတြင္ ဗြဒီီယုိကုိ ၾကည့္ရႈသူ ၂၀၀၀ ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၾကည့္ရႈသူ တုိးလာျခင္းရ
ပ္တန႔လ္ာပါသည္။ သင္၏ အသင္းဝင္မ်ား၊ မဟာမိတ္မ်ား ႏွင့္ ေထာက္ခံသူမ်ား၏ ျဖန႔ေ္ဝမႈ စြမ္းေ
ဆာင္ရည္မွာ  ကုန္က်သြားၿပီဆုိတာကုိ သင္သိလုိက္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ျခားတစ္ေနရာမွာရိွ
သည့္ သင္၏ ပရိသတ္ကုိ စံုစမ္းရန္ လုိအပ္ပါသည္။   

သင္၏ ဦးတည္အုပ္စုမ်ားသည္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းျဖင့္ မည္သုိ႔ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိၾကသည္ကုိ ေဖာ္
ထုတ္ရန္အတြက္ သူတုိ႔၏ အြန္လုိင္း အျပဳအမူမ်ားကုိ ေသခ်ာေလ့လာၿပီး ေကာင္းမြန္စြာ နားလ
ည္သေဘာေပါက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။    သင္၏ဦးတည္အုပ္စုမ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္ အြန္
လုိင္းမွ ေျပာဆုိဆက္သြယ္ၾကသည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီးပါက သူတုိ႔ႏွင့္ မည္သုိ႔ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံမ
ည္ကုိ သတ္မွတ္ရန္ မွာ သင္၏ ေနာက္ထပ္အလုပ္ျဖစ္ပါသည္။ 

လူမႈဆက္သယ္ေရး ဆိုင္ရာေလွကားထစ္
တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းအတြက္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရာတြင္ သင္ခန္းစာေကာင္းတစ္ခုသည္ 
စကားမေျပာမွီ ပရိသတ္ကို နားေထာင္ျခင္းသည္ အျမဲေကာင္းပါသည္။ သင္ႏွင့္ ပရိသတ္အၾ
ကားမွ တူညီေသာ ဘုံနားလည္ သေဘာေပါက္မႈကို ရွာရမည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္၏ အသိပညာႏွင့္ ပရိသတ္ကို ခ်ဥ္းကပ္မႈ အေပၚမူတည္ကာ မည္သည့္ လူမႈမီဒီယာခ်န္
နယ္ လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်က္ၿပီး မည္သည့္ သတင္းစကားက ပိုၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိ
သည္ကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာ အဆင့္မ်ားစြာရွိသည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းသည္ သင္ ႏွ
င့္ ပရိသတ္ ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အခရာ က်ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေလွ
ကားထစ္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ သင္၏ ပရိသတ္ မည္သည့္ ေလွကားထစ္တြင္ ေရာ
က္ရွိေနသည္ ႏွင့္ သင္၏ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈတြင္ ထိေတြ႕ပါဝင္နိုင္ေအာင္ မည္သို႔ လုပ္ေ
ဆာင္ရမည္ စသည့္ တိက်ေသာ နည္းဗ်ဴဟာ ကို ေရးဆြဲရန္ ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။ 
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သတိထား/ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
ေထာက္ခံသူမ်ားသည္ သင္၏ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စိတ္ဝင္စားၿပီး 
သင္၏ အဖြဲ႕အစည္းကို သတိျပဳမိသည္။ သူတို႔သည္ သင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ မရေသးပါ။ သူ
တို႔သည္  သင္၏ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ သင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာ ကို အျ
ခား ခ်န္နယ္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ႏွင့္ သူတို႔ပါဝင္ေနေသာ အုပ္စုမ်ားသည္ မွ တစ္ဆင့္    (ဥပ
မာအားျဖင့္ မိတ္ေဆြတစ္ဦး ၏   လူမႈမီဒီယာ ပို႔စ္ တြင္ သင္၏ ေပ့ခ်္မွ ေရးသားသည္မ်ားကို  
ေတြ႕ျခင္း) ကို  သတင္းမ်ားကို ရရွိပါသည္။ 

စိတ္ဝင္စားျခင္း/ ေနာက္လိုက္ျခင္း
ေထာက္ခံသူမ်ားသည္ သင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါၿပီ။ သူတို႔သည္ သင့္ထံမွ သတင္းအခ်က္အလ
က္မ်ားကို လက္ခံရန္ သေဘာတူသည္။ သူတို႔၏ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးၿ
ပီး  သင္၏ သတင္းမ်ားကို လက္ခံရန္ သေဘာတူသည္။ 

အျပန္အလွန္တုန႔္ျပန္/ ေထာက္ခံျခင္း
ေထာက္ခံသူမ်ားသည္  အနိမ့္ဆုံး စြန႔္စားမႈ သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ျဖင့္ ေျခလွမ္းတစ္ဆင့္ 
သို႔မဟုတ္ ရိုးရွင္းေသာလုပ္ေဆာင္မႈကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ဥပမာ - သင္ေရးသားထားေ
သာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဝမၽွၿပီး လက္မွန္ေရးထိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္ႀကိမ္/အေသးစား      
လႉဒါန္းျခင္းကို ျပဳလုပ္သည္။

ထိေတြ႕ ဆက္ဆံျခင္း/ ပံ့ပိုးျခင္း
ေထာက္ခံသူမ်ားသည္ အခ်ိန္၊  ပိုက္ဆံ ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္  လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း စသည့္ သိသာ
ထင္ရွားေသာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အဆင့္မ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ တာဝန္မ်ားကို ျ
ပဳလုပ္ပါသည္။  သူတို႔သည္ အဖြဲ႕မ်ားကို ဝင္ေရာက္ၾကၿပီး ပြဲမ်ားကို  တက္ေရာက္ျခင္း သို႔မဟု
တ္ ႀကီးမားေသာ အလႉအတန္း ကို လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ 

အားေပးျမႇင့္တင္ ျဖန႔္ေဝျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း / ပါဝင္ျခင္း 
ေထာက္ခံသူမ်ားသည္ အခ်ိန္၊ ေငြေၾကး ႏွင့္ လူမူအသိုင္းအဝိုင္း ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ဆက္လ
က္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သည္။  သူတို႔သည္  သင္ေျပာျပ
လိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို  ထုတ္ေဝၿပီး လူသိရွင္ၾကား  ထုတ္ေျပာပါသည္။ သူ
တို႔သည္ သင္အားကိုးနိုင္ေသာ အဓိက ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
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လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီ လႊမ္းၿခံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ လူမႈမီဒီယာ 
ကိရိယာမ်ား ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား 
ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ လူတုိင္းလက္လွမ္းမီွ လႊမ္းၿခံနုိင္ေသာ က်န္းမာေရး ၂၀၃၀ 
သည္ လူတုိင္းလက္လွမ္းမီွ လႊမ္းၿခံနုိင္ေသာ က်န္းမာေရး ကုိ ျမႇင့္တင္မႈကုိ ေထာက္ပ့ံရန္၊ 
အဓိက ျပသနာမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးရန္ ႏွင့္ ႏွစ္တုိင္း ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာ
က္ေသာ လူတုိင္းလက္လွမ္းမီွ လႊမ္းၿခံနုိင္ေသာ က်န္းမာေရး ေန႔ကုိ ပုိမုိအာ႐ံုစုိက္လာနုိင္ရန္ 
တုိက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈဆုိင္ရာ လူမႈမီဒီယာ ကိရိယာမ်ားကုိ ထုတ္ေဝပါသည္။ ဤစာမ်က္ႏွာမ်ား
ရိွ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြ ီတုိက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ 
သဟဇာတရိွၿပီး သင့္ကုိယ္ပုိင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လည္း တြန္းအားကုိ ျဖစ္ေစနုိင္ပါ
သည္။ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ပုိမုိရရိွရန္ လင့္ခ္မ်ားကုိ လမ္းညႊန္၏ အပုိင္း (၃) တြင္ သင္ရွာေ
တြ႕နုိင္ပါသည္။ 

www.uhc2030.org/what-we-do/voices/advocacy/uhc2030-social-media-toolkit/ 

www.uhc2030.org/fileadmin/uploads/uhc2030/Documents/Key_Issues/Advoca-
cy/UHC_Advocacy_Guide_March_2018_final.pdf 

www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/whd-2018_policy-advoca-
cy-toolkit.pdf

universalhealthcoverageday.org/ 

ဗြီဒီယို ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း ပလက္ေဖာင္းမ်ား 
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားကို စုစည္းၿပီး မ်
က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အစည္းအေဝးမ်ား ကို မက်င္းပနိုင္ပါက အြန္လိုင္းဗြီဒီယို အစည္းအေဝး ဆိုင္
ရာ ကိရိယာမ်ားကို စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံးသုံးေသာ ပလက္ေဖာင္းမ်ားမွာ 
Zoom၊ Microsoft Teams ႏွင့္ GoToMeeting တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤအရာကို အသုံးျပဳျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးသည္ လူေတြ႕ဆုံေတြ႕ျခင္း ထက္ ပိုေသာ လူမ်ား
ကို ဖိတ္ေခၚနိုင္ပါသည္။ ေသခ်ာႀကိဳတင္စီစဥ္ထားျခင္းျဖင့္ အေျခအေနမ်ားသည္ “ဒီမိုကေရစီ
” ျဖစ္နိုင္သည္။ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အခ်ိန္မည္မၽွရမည္၊ မည္သူတင္ျပနိုင္သည္ တို႔ကို ပိုမို 
ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္သည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ အြန္လိုင္းအစည္းအ၀းသည္ အစဥ္အလာကဲ့သို႔ စည္း႐ုံးျ
ခင္းမ်ားစြာ လိုအပ္သည္ကို သတိျပဳပါ။ 

ေဖ့စ္ဘုတ္မွ တုိက္ရုိက္လြင့္ျခင္း ႏွင့္အျခားေသာအြန္လုိင္းပလက္ေဖာင္းမ်ားသည္ တုိက္တြန္း
လႈံ႔ေဆာ္မႈတြင္ လည္း  ပါဝင္နုိင္ပါသည္။  ဥပမာ - လုပ္ရွားမႈမ်ားကုိ  တုိက္ရုိက္တင္ျပျခင္း၊ အြ
န္လုိင္းမ်ားမွ အစည္အေဝးႀကီးမ်ားက်င္းပျခင္း၊ ေဆြးေႏြးေနရာမ်ား ႏွင့္ အတူတကြ ၾကည့္ျခင္း

ေနာက္ထပ္ဖတ္ရန္
PITCH ႏွင့္ Sogicampaigns မွဖန္တီးထားေသာ အြန္လိုင္းဆက္သြယ္ေရးအတြက္ တိုက္တြ
န္းလႈံ႔ေဆာ္ ျခင္း သင္တန္းကို ၾကည့္ပါ။ ဒီသင္တန္းဟာ အထူးသျဖင့္ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္သူ
မ်ားအတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒီဂ်စ္တယ္ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ ဇာတ္ေၾကာ
င္းေျပာျပျခင္းအပါအဝင္ ဆက္သြယ္ေရး ကို သုံးတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ သင့္ရဲ့ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေ
ဆာ္မႈ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေရာက္ရွိဖို႔ ထိေရာက္တဲ့နည္း လမ္းေတြျဖစ္တယ္။ 
http://course.sogicampaigns.org/comms4advocacy/

← →
Khuất Thị Hải Oanh အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ၊ ဗီယက္နမ္ရွိ SDCI –“အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ တုန႔္ျပန္မႈ အေၾကာင္းေျပာျပခ်င္
တယ္။ လၽွို႔ဝွက္ထားသူ၊ လ်စ္လ်ဴရႈခံထားသူ၊ မျမင္ရေသာ၊ ထိေတြ႕ဆက္ဆံခံရသူမ်ားသို႔ ကၽြန္ုပ္တို႔မည္သို႔ ေရာက္ရွိေ
အာင္သြားၿပီး သူတို႔ကို စီမံခန႔္ခြဲမည္နည္း။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္သာ မဟုတ္ဘဲ သူတို႔အား ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ လႈပ္
ရွားသူမ်ား အျဖစ္မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။”
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 အစ သို႔ သြားပါ

အပိုင္း
 ၁ - ေနာကၡံသမိုင္း 

အပိုင္း ၂ - တိုက္တြန္းလုပ္ေ
ဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကိရိယာတန္

ဆာမ်ား 

အပိုင္း 
၃ - အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား 

1

2

3

https://www.uhc2030.org/what-we-do/voices/advocacy/uhc2030-social-media-toolkit/
https://www.uhc2030.org/fileadmin/uploads/uhc2030/Documents/Key_Issues/Advocacy/UHC_Advocacy_Guide_March_2018_final.pdf
https://www.uhc2030.org/fileadmin/uploads/uhc2030/Documents/Key_Issues/Advocacy/UHC_Advocacy_Guide_March_2018_final.pdf
https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/whd-2018_policy-advocacy-toolkit.pdf
https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/whd-2018_policy-advocacy-toolkit.pdf
https://universalhealthcoverageday.org/
http://course.sogicampaigns.org/comms4advocacy/


တုိက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မ်ား 
ႏွင္ ကိရိယာမ်ား 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေန႔ ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔
universalhealthcoverageday.org/toolkit/

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈဆိုင္ရာ 
လမ္းညႊန္။  လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာက်န္းမာေရး၂၀၃၀၊ ၂၀၁၈ 
csemonline.net/wp-content/uploads/2019/01/UHC_Advocacy_Guide_
March_2018_final.pdf

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာက်န္းမာေရး - အားလုံးအတြက္၊ ေနရာတိုင္းမွာ။ က
မၻာ့က်န္းမာေရးေန႔၊ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္မႈဆိုင္ရာ ကိရိယာ၊ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၊ ၂၀၁၈ 
www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/whd-2018_policy-advoca-
cy-toolkit.pdf

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ေထာက္ခံအားေပးမႈမဟာဗ်ဴဟာ၊လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ 
က်န္းမာေရး ၂၀၃၀အတြက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈယႏၲရား၊ 
၂၀၁၉ 
csemonline.net/wp-content/uploads/2019/03/CSEM-Comms-Strategy.pdf 

ဗြီဒီယိုမ်ား

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕- လူတုိင္းလက္လွမ္းမီွနုိင္လႊမ္းျခဳံနုိင္ေသာက်န္းမာေရး- ဘာကုိ ဆုိလုိ ပါ
သလဲ။ (၁.၅ မိနစ္) 
www.youtube.com/watch?v=pZHiIGFLN8Y&feature=youtu.be 

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕- လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာက်န္းမာေရး- ပိုမိုလုံျခဳံစိတ္ခ်
ရၿပီး ပိုမိုမၽွတ၊ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ ကမၻာအတြက္ အေကာင္းဆုံးရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ (၂.၅ မိနစ္) 
www.youtube.com/watch?v=C1bIjISMlTo 

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕- အားလုံးအတြက္ က်န္းမာေရး- ထိုအရာကို လက္ေတြ႕ျဖစ္လာေအာင္
လုပ္ၾကပါစို႔ (၂.၅ မိနစ္) 
youtu.be/azbaxrg75A4 

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕- လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာက်န္းမာေရး- ကင္ညာတြင္ 
စမ္းသပ္အစီအစဥ္မ်ား စတင္ျခင္း (၃ မိနစ္)
www.youtube.com/watch?v=5plA6EiTw4k&feature=youtu.be 

လူတုိင္းလက္လွမ္းမီွနုိင္လႊမ္းျခဳံနုိင္ေသာက်န္းမာေရး- မွန္ကန္ျခင္း၊ စမတ္က်ျခင္း၊ ရက္ေက်ာ္ျခ
င္း။ (၂.၅ မိနစ္) 
youtu.be/qCqZT2GOPlc

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာက်န္းမာေရး- မွန္ကန္ျခင္း၊ စမတ္က်ျခင္း၊ ရက္ေက်ာ္ျ
ခင္း။ (၂.၅ မိနစ္) 
healthforall.org/why-health/

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီလႊမ္မိုးနိုင္ေသာက်န္း
မာေရးဆိုင္ရာ အြန္လိုင္းသင္တန္းမ်ား

ကမၻာ့ဘဏ္
olc.worldbank.org/content/advocacy-universal-health-coverage 

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္း
www.who.int/health_financing/training/e-learning- 
course-on-health-financing-policy-for-uhc/en/ 
www.who.int/news-room/events/detail/2021/04/01/default-calendar/seven-
th-advanced-course-on-health-financing-for-universal-coverage-for-low--and-
middle-income-countries 

လူတုိင္းလက္လွမ္းမီွနုိင္လႊမ္းျခဳံနုိင္ေသာက်န္းမာေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေလ့လာေရးကြန္ယက္
၎သည္ အဖြဲ႕ဝင္နုိင္ငံေပါင္း ၃၄ နုိင္ငံမွ အသုိင္းအဝုိင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ စာမ်က္ႏွာ
မ်ားသည္ ယေန႔အထိ လူတုိင္းလက္လွမ္းမီွနုိင္လႊမ္းျခဳံနုိင္ေသာက်န္းမာေရးအတြက္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္မႈတြင္ တုိင္းျပည္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလင္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးေသာေၾကာင့္ အထူး
အသံုးဝင္သည္။ www.jointlearningnetwork.org/members/ 

အပိုင္း ၃ - အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား

← →
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အပိုင္း 
၃ - အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား 

1

2

3

https://universalhealthcoverageday.org/toolkit/
https://csemonline.net/wp-content/uploads/2019/01/UHC_Advocacy_Guide_March_2018_final.pdf
https://csemonline.net/wp-content/uploads/2019/01/UHC_Advocacy_Guide_March_2018_final.pdf
https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/whd-2018_policy-advocacy-toolkit.pdf
https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/whd-2018_policy-advocacy-toolkit.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pZHiIGFLN8Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C1bIjISMlTo
https://youtu.be/azbaxrg75A4
https://www.youtube.com/watch?v=5plA6EiTw4k&feature=youtu.be
https://youtu.be/qCqZT2GOPlc
http://healthforall.org/why-health/
https://olc.worldbank.org/content/advocacy-universal-health-coverage
https://www.who.int/health_financing/training/e-learning-course-on-health-financing-policy-for-uhc/en/
https://www.who.int/health_financing/training/e-learning-course-on-health-financing-policy-for-uhc/en/
http://www.who.int/news-room/events/detail/2021/04/01/default-calendar/seventh-advanced-course-on-health-financing-for-universal-coverage-for-low--and-middle-income-countries
http://www.who.int/news-room/events/detail/2021/04/01/default-calendar/seventh-advanced-course-on-health-financing-for-universal-coverage-for-low--and-middle-income-countries
http://www.who.int/news-room/events/detail/2021/04/01/default-calendar/seventh-advanced-course-on-health-financing-for-universal-coverage-for-low--and-middle-income-countries
http://www.jointlearningnetwork.org/members/


လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာက်န္းမာေရး
အတြက္ ေရြးခ်ယ္အဖြဲ႕အစည္းမွ ထုတ္ေဝျခင္း 
လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာက်န္းမာေရးအတြက္ အဆင္သင့္- လူတိုင္းလက္လွ
မ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာက်န္းမာေရးအေပၚလူငယ္မ်ားေထာက္ခံအားေပးမႈ။ ေရွ႕တန္းေအအိုင္
ဒီအက္စ္၊ ၂၀၂၀။ 
frontlineaids.org/ready-for-universal-health-coverage/

ကၽြန္ုပ္တို႔လိုခ်င္ေသာ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာက်န္းမာေရး - လူတိုင္းပါဝင္နို
င္ျခင္း၊ လူကိုဗဟိုျပဳျခင္း၊ သာတူညီမၽွျခင္း။ ဦးတည္ အုပ္စု ႏွင့္ ထိခိုက္ရွလြယ္သူမ်ားကို တိုင္း
လက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာက်န္းမာေရး အစီအစဥ္တြင္ပါဝင္မႈကို တိုးျမႇင့္ျခင္း။ ၂၀၁၂ နို
ဝင္ဘာလတြင္ အာဖရိက အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမွ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆို
သည္။ 
www.arasa.info/blog-news-details/call-to-action-universal-health-cover-
age-day-2019 

ကမၻာ့က်န္းမာေရး ညီလာခံသည္ အထိခိုက္လြယ္ဆုံးေသာ သူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပး
ရန္ သေဘာတူေသာ္လည္း၊ သူတို႔မွာ အဘယ္သူမ်ားနည္း။ 
frontlineaids.org/world-health-assembly-agrees-to-protect-the-most-vulnerable-
but-who-are-they/ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္။ လိင္လုပ္သားစီမံကိန္းမ်ား၏ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ကြန္ယက္၊ ၂၀၁၉ 
www.nswp.org/sites/nswp.org/files/briefing_note_universal_health_coverage_
nswp_-_2019.pdf 

မူးယစ္ေဆးဝါးသုံစြဲသူမ်ားအတြက္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရး သ
ည္အဘယ္နည္း။နည္းပညာ အက်ဥ္း။ INPUD၊ ၂၀၁၉။ 
www.inpud.net/sites/default/files/Universal%20Health%20Coverage.pdf 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရး-ေနာက္ဆုံးမိုင္ကို ပထမဆုံးထားျခင္း 
-  လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရး အေပၚ ရထူးေဖာ္ျပခ်က္၊ GNP+ ၊ 
၂၀၁၉ 
www.gnpplus.net/assets/GNP-UHC-Position-Paper-April-2019.pdf 

GNP + သည္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရး အတြက္ ခိုင္မာသည့္ 
တာဝန္ခံမွရွိရန္လိုအပ္သည္။. GNP+ ၂၀၁၉
www.gnpplus.net/gnp-calls-for-a-strong-accountability-mechanism-for-uhc/ 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဒ႑ၽွရီမ်ားကိုၿဖိဳဖ်က္ျခင္း။
Frontline AIDS, ၂၀၁၉။
frontlineaids.org/shattering-the-myths-around-universal-health-coverage/ 

အခ်က္အလက္- လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာက်န္းမာေရး ႏွင့္ 
STOPအိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ၊ ၂၀၁၉ 
stopaids.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/UHC-FACTSHEET-FINAL.pdf 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာက်န္းမာေရးရိုးရွင္း - ကင္ညာရွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ
ရွာက္မႈ၊KESWA ဇြန္၊ ၂၀၁၉။
keswa-kenya.org/publications/ 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာက်န္းမာေရး. အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ႏွင့္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေရာ
ဂါ တုန႔္ျပန္မႈ ေပါင္းစည္းျခင္း ကူေျပာင္းမႈဆီသို႔ - အားေကာင္းေသာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ႏွင့္ ေအအို
င္ဒီအက္စ္ေရာဂါ တုန႔္ျပန္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း - အင္ဒိုနီးရွား၊ ကင္ညာ၊ ယူဂန္ဒါ ႏွင့္ ယူ႔ကရိ
န္းမွ ဥပမာမ်ား။ PITCH၊ ၂၀၁၉ 
aidsfonds.org/assets/resource/file/PITCH_Global-Report_UHC_WEB.pdf 

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာက်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လူ႔အခင့္အေရး ရႈ႔ေ
ထာင့္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ကင္ညာ၊ အာဖရိက ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္း၊ ယူ႔ကရိန္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္မွ 
ပုံျပင္မ်ား။ PITCH၊ ၂၀၁၉
aidsfonds.org/assets/work/file/Pitch%20handout%20UHC%20stories%20A4_
V2_online.pdf 

အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ႏွင့္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးအတြက္ အဆင့္ျမင့္ အစ
ည္းအေဝး - မည္သည့္ အရာ က ဘာလဲ။ POZ မဂၢဇင္း၊ ဧၿပီ၊ ၂၀၁၉။ 
www.poz.com/article/hiv-high-level-meeting-universal-health-coverage?fbclid=I-
wAR2aLnEoo82okuOqeNfHEKM28MOTCmBZmE21z1Q_diaLGz1p5HTDZazzI8g 

ကုလသမဂၢ၏ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးအတြက္ ေၾကညာခ်က္တြင္ 
အထိခိုက္လြယ္သူမ်ား ပါသလား။ Frontline ေအအိုက္ဒီအက္စ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉။
frontlineaids.org/does-the-uns-universal-health-coverage-declarati-
on-fail-the-most-vulnerable-people/ 

ကၽြနု္ပ္တုိ႔လုိခ်င္ေသာ လူတုိင္းလက္လွမ္းမီွ လႊမ္းျခဳံနုိင္ေသာ က်န္းမာေရးကုိ ဘယ္လုိရနုိင္မလဲ
။ Frontline ေအအုိက္ဒီအက္စ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉။
frontlineaids.org/how-do-we-get-the-uhc-we-want/ ← →
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အပိုင္း 
၃ - အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား 

1

2

3

https://frontlineaids.org/ready-for-universal-health-coverage/
https://www.arasa.info/blog-news-details/call-to-action-universal-health-coverage-day-2019
https://www.arasa.info/blog-news-details/call-to-action-universal-health-coverage-day-2019
https://frontlineaids.org/world-health-assembly-agrees-to-protect-the-most-vulnerable-but-who-are-they/
https://frontlineaids.org/world-health-assembly-agrees-to-protect-the-most-vulnerable-but-who-are-they/
https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/briefing_note_universal_health_coverage_nswp_-_2019.pdf
https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/briefing_note_universal_health_coverage_nswp_-_2019.pdf
https://www.inpud.net/sites/default/files/Universal%20Health%20Coverage.pdf
https://www.gnpplus.net/assets/GNP-UHC-Position-Paper-April-2019.pdf
https://www.gnpplus.net/gnp-calls-for-a-strong-accountability-mechanism-for-uhc/
https://frontlineaids.org/shattering-the-myths-around-universal-health-coverage/
https://stopaids.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/UHC-FACTSHEET-FINAL.pdf
https://keswa-kenya.org/publications/
https://aidsfonds.org/assets/resource/file/PITCH_Global-Report_UHC_WEB.pdf
https://aidsfonds.org/assets/work/file/Pitch%20handout%20UHC%20stories%20A4_V2_online.pdf
https://aidsfonds.org/assets/work/file/Pitch%20handout%20UHC%20stories%20A4_V2_online.pdf
https://www.poz.com/article/hiv-high-level-meeting-universal-health-coverage?fbclid=IwAR2aLnEoo82okuOqeNfHEKM28MOTCmBZmE21z1Q_diaLGz1p5HTDZazzI8g
https://www.poz.com/article/hiv-high-level-meeting-universal-health-coverage?fbclid=IwAR2aLnEoo82okuOqeNfHEKM28MOTCmBZmE21z1Q_diaLGz1p5HTDZazzI8g
https://frontlineaids.org/does-the-uns-universal-health-coverage-declaration-fail-the-most-vulnerable-people/
https://frontlineaids.org/does-the-uns-universal-health-coverage-declaration-fail-the-most-vulnerable-people/
https://frontlineaids.org/how-do-we-get-the-uhc-we-want/


လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးကို ဘယ္လိုေငြေၾကးေထာက္ပံ့မလဲ။ 
Frontline ေအအိုက္ဒီအက္စ္၊ ၂၀၁၉။ 
frontlineaids.org/wp-content/uploads/2019/05/Unversal-health-briefing-final-
Low-res-Web-ready.pdf

အဘယ့္ေၾကာင့္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးသည္ ထိေရာက္ေသာ ေ
အအုိင္ဒီအက္စ္အတြက္ တုန႔ျ္ပန္မႈ အေရးႀကီးသနည္း။ Frontline ေအအုိက္ဒီအက္စ္၊ ၂၀၁၉။ 
aidsfonds.org/resource/why-universal-health-coverage-is-crucial-for-an-effec-
tive-aids-response 

← →

Wanja Ngure, ကင္ညာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ လႈပ္ရွားသူ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ “က်မအတြက္ တိုက္တြန္း
လႈံ႔ေဆာ္မႈဟာ တြန္းအားတစ္ခုပါဘဲ။ သင္ကိုယ္တိုင္ ဖိတ္ၾကားျခင္းမခံရေသးေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ေရာက္ေအာင္သြားျခင္းျဖစ္
ပါတယ္။ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္တြင္ ဦးတည္အုပ္စုမ်ား၏ ျပသနာမ်ား ပါဝင္ပါလား။ မ
ပါရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ဥိးတည္အုပ္စုမ်ားမွ သူမ်ားကို ေတြ႕ဆုံၿပီး  သူတို႔အား အမွန္တကယ္ သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေမး
သည္ကို ျမင္ရပါသည္။ က်မအတြက္ ဒီခရီးစဥ္ဟာ ဒီလို အသိအျမင္ေတြကို ဖန္တီးဖို႔၊ ဒီအင္အားေတြ ကို ဖန္တီးရင္း အခုဆို 
လူေတြဟာ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရး အေၾကာင္း ေျပာနိုင္ပါၿပီ”
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အပိုင္း
 ၁ - ေနာကၡံသမိုင္း 

အပိုင္း ၂ - တိုက္တြန္းလုပ္ေ
ဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကိရိယာတန္

ဆာမ်ား 

အပိုင္း 
၃ - အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား 

1

2

3

https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2019/05/Unversal-health-briefing-final-Low-res-Web-ready.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2019/05/Unversal-health-briefing-final-Low-res-Web-ready.pdf
https://aidsfonds.org/resource/why-universal-health-coverage-is-crucial-for-an-effective-aids-response
https://aidsfonds.org/resource/why-universal-health-coverage-is-crucial-for-an-effective-aids-response


လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီလႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ 
နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ကၽြန္ုပ္တို႔ အစိုးရ၏ အႀကီးအကဲမ်ား ႏွင့္ 
အစိုးရ ႏွင့္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ အစိုးရမ်ားသည္ ကုလသမဂၢတြင္ ပထမဦးဆုံးအေ
နျဖင့္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီလႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရး လႊမ္းျခဳံမႈအတြက္ အထူးအာ႐ုံစိုက္
ကာ က်န္းမာေရးသည္ ေရရည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ႏွ
င့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင့္ရာ ရႈေထာင့္မ်ား ႏွင့္ ၂၀၃၀ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 
အစီအစဥ္၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ ႀကိဳတင္လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ကာ ထပ္မံၿပီး 
အတည္ျပဳရန္ ႏွင့္ အားလုံးအတြက္ ပိုမိုက်န္းမာေသာ ကမၻာႀကီးတည္ေဆာက္ရန္ ကမၻာလုံး
ဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကို တိုးျမႇင့္နိုင္ရန္ အတြက္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီလႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ 
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ထပ္မံၿပီး အထူးကတိကဝတ္ျပဳသည္။ 

၉။ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ သည္ လူတိုင္းအတြ
က္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိဘဲ တစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ လိုအပ္သည့္ ျမႇင့္တင္ေရး၊ ႀကိဳတ
င္ကာကြယ္မွေရး၊ ကုသေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ႏွင့္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အဆင္ေျပေရး ႏွင့္ မရွိ မျဖစ္လိုအပ္ေသာ၊ စိတ္ခ်ရေသာ၊ တတ္နိုင္ေသာ၊ 
ထိေရာက္ေသာ၊ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ေဆးမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား၊ ထိုကဲ့သို႔ ဝန္ေ
ဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳရာတြင္ သုံးစြဲသူမ်ားအား ဘ႑ာေရး အခက္အခဲ မရွိေစရန္ ေသခ်ာေ
စၿပီး ဆင္းရဲသားမ်ား၊ ထိခိုက္ရွလြယ္သူမ်ား ႏွင့္ ေဘးက်ဥ္ဖယ္ခံရထားေသာ လူအုပ္စုမ်ားကိ 
အထူး အေလးေပးျခင္း။
 
၁၄။ သာတူညီမၽွ၊ လူမႈတရားမၽွတမႈ ႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ယႏၲရားမ်ား၏ အေျ
ခခံက်ေသာ အေရးပါမႈကို အသိအမွတ္ျပဳပါ။ လူတိုင္းအတြက္ အထူးသျဖင့္ ထိခိုက္ရွလြယ္
သူမ်ား (သို႔) ထိခိုက္ရွလြယ္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ရွိေနသူမ်ားတြက္ ဘ႑ာေရး အခက္
အခဲမရွိဘဲ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လူတိုင္းညီမၽွစါာ လ
က္လွမ္းမွီေစရန္ 

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေနရာမ်ားတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ႏွင့္ အရွက္ရေစျခင္းမ်ား၏ 
အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း။  

ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ကၽြန္ုပ္တိုပ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ ႏွင့္ ေအာက္ပါလုပ္ေဆာ
င္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳပါသည္။ 
၃၂။ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီ လႊမ္းမိုးနိုင္ လႊမ္းၿခံနိုင္သည့္ က်န္းမာေရး အေနျဖင့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ/ေ
အအိုင္ဒီအက္စ္၊ တီဘီ၊ ငွက္ဖ်ား ႏွင့္ အသည္းေရာင္ အသားဝါေရာဂါ အပါအဝင္ ကူးစက္ေ

ရာဂါမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ အားထုတ္မႈမ်ားကို အားျဖည့္ျခင္း ႏွင့္ ပ်က္စီးလြယ္ေသာ အက်ိးအျ
မတ္

၅၄။ အက်ိဳးစီးပြားဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ား ႏွင့္ အလြန္အမင္းဩဇာေညာင္းျခင္းမ်ား ကို ေျဖရွင္း
ရန္ ႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲရန္ အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အေလးထားမႈျပဳျခင္း လုပ္ေဆာင္ရင္း က်န္း
မာေရး ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ အကဲျ
ဖတ္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီ လႊမ္းမိုးနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား ရည္
မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ တိုးတက္မႈမ်ားကို သုံးသပ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္အရ
ပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း၊ ပုဂၢလိက က႑ ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား အပါအဝင္ ပါဝင္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္မႈရွိ
သူ ေပါင္းစုံပါဝင္သည့္ ပလက္ေဖာင္းမ်ား ႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ား တည္ေထာင္ျခင္းအား ျဖင့္ သင့္ေ
တာ္သည့္ အတိုင္းပါဝင္ပါ။ 

၇၀။  လူသားဂုဏ္သိကၡါကို အေျခခံကာ တန္းတူညီမၽွ ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိေသာ နိယာမ
မ်ား ကို ထင္ဟပ္ေစမႈမ်ား၊ ပထမဆုံး အေနာက္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ မည္သူတသစ္
ဦးမၽွ မက်န္ရစ္ေစရပါ။ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္၏ ထင္ျမ
င္ခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္ေစရန္အတြက္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အိ
ပ္ခ်္အိုင္ဗြီ/ေအအိုင္ဒီအက္စ္၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ျ
ပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္မ်ား ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား အပါအဝင္ ထိခိုက္ရွလြ
ယ္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ရွလြယ္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိသူမ်ား ႏွင့္ သူတို႔၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆို
င္ရာ ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို  ျမႇင့္တင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 

www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/07/FINAL-draft-UHC-Po-
litical-Declaration.pdf 

← →

လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အေ
ပၚ အစိုးရ၏ ကတိကဝတ္မ်ား
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အပိုင္း 
၃ - အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား 

1

2

3

https://www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/07/FINAL-draft-UHC-Political-Declaration.pdf
https://www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/07/FINAL-draft-UHC-Political-Declaration.pdf


လူတုိင္းလက္လွမ္းမီွ လႊမ္းျခဳံနုိင္ေသာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ကုလသမၼဂ နုိင္ငံေရးေၾကညာခ်က္တြင္ က်ား၊မ ေရးရာ ကတိကဝတ္မ်ား

၈။ (ကၽြန္ုပ္တို႔) သည္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
သည္ လူတိုင္းအတြက္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိဘဲ တစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ လိုအပ္သည့္ 
ျမႇင့္တင္ေရး၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မွေရး၊ ကုသေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ႏွင့္ မရွိမျဖစ္လိုအ
ပ္ေသာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အဆင္ေျပေရး ႏွင့္ မရွိ မျဖစ္လိုအပ္ေသာ၊ စိတ္ခ်ရေ
သာ၊ တတ္နိုင္ေသာ၊ ထိေရာက္ေသာ၊ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ေဆးမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေ
ဆးမ်ား၊ ထိုကဲ့သို႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳရာတြင္ သုံးစြဲသူမ်ားအား ဘ႑ာေရး အခက္
အခဲ မရွိေစရန္ ေသခ်ာေစၿပီး ဆင္းရဲသားမ်ား၊ ထိခိုက္ရွလြယ္သူမ်ား ႏွင့္ ေဘးက်ဥ္ဖယ္ခံရ
ထားေသာ လူအုပ္စုမ်ားကိ အထူး အေလးေပးျခင္း တို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳသည္။ 

၁၄။ သာတူညီမၽွ၊ လူမႈတရားမၽွတမႈ ႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ယႏၲရားမ်ား၏ အေျ
ခခံက်ေသာ အေရးပါမႈကို အသိအမွတ္ျပဳပါ။ လူတိုင္းအတြက္ အထူးသျဖင့္ ထိခိုက္ရွလြယ္
သူမ်ား (သို႔) ထိခိုက္ရွလြယ္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ရွိေနသူမ်ားတြက္ ဘ႑ာေရး အခက္
အခဲမရွိဘဲ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လူတိုင္းညီမၽွစါာ လ
က္လွမ္းမွီေစရန္ 
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေနရာမ်ားတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ႏွင့္ အရွက္ရေစျခင္းမ်ား၏ 
အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း။  ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ကၽြန္ုပ္တိုပ၏ ႀကိဳး
ပမ္းမႈမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ ႏွင့္ ေအာက္ပါလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳပါသည္။ 

၂၄။  ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္ လႊမ္းၿခံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးကို ရရွိေစရန္ 
ႀကိဳးပမ္မႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ကာ က်န္းမာေသာဘ၀ကို ရရွိေစရန္ ႏွင့္ ဘ၀တစ္ေလၽွာက္
လုံး အားလုံးအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို ျမႇင့္တင္ရန္ ႏွင့္ ထိုကိစၥတြင္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဆုံျဖ
တ္ခ်က္မ်ားကို ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။ 
က။၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ထပ္လူေပါင္းတစ္ဘီလီယံကို အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ မရွိမျ
ဖစ္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ အရည္ေသြးျပည့္၀ေသာ၊ စိတ္ခ်ရေသာ၊ ထိေရာက္ေ
သာ၊ တတ္နိုင္ေသာ ႏွင့္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား၊ ကာကြယ္ေဆးမ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြျ
ခင္းမ်ား ႏွင့္ က်န္းမာေရး နည္းပညာမ်ားကို ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လူတိုင္းကို လႊမ္းျခဳံနိုင္ရန္ 
အျမင္မ်ား ႏွင့္အတူ တျဖည္းျဖည္း ဖုံးလႊမ္းရန္။ 
ခ။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား ႏွင့္ ထိခိုက္ရွလြယ္သူမ်ား (သို႔) ထိခိုက္ရွလြယ္သည့္ အေျခအေနတြ
င္ ရွိသူမ်ားအား အထူးအေလးေပးကာ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ကုန္
က်စရိတ္မ်ားေၾကာင့္ ေငြေရးေၾကးေရး အႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ဖယ္
ရွားရန္ အစီအမံမ်ားကို စီစဥ္ေပးျခင္း ျဖင့္ က်န္းမာေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ားေၾကာင့္ အိတ္ကပ္
ထဲမွ သုံးေနရျခင္း ကပ္ေဘးႀကီးမ်ား၏ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ ႏွင့္ ျမင္တက္မႈကို 
ရပ္တန္ရန္။

၂၅။ ထိေရာက္မႈ အရွိဆုံး၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ အရည္အေသြးအာမခံခ်က္၊ ျပည္သူဗဟိုျပဳ၊ 
က်ား မ ႏွင့္ မသန္စြမ္းဆိုင္ရာမ်ားကိုတုန႔္ျပန္မႈႏွင့္ဘ၀တစ္ေလၽွာက္လုံးအားလုံး၏က်န္းမာေ

ရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း
ရန္သက္ေသအေထာက္အထားကို အေျခခံသည့္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ 
ထိခိုက္ရွလြယ္သူမ်ား (သို႔) ထိခိုက္ရွလြယ္သည့္ အေျခအေနရွိသူမ်ားအား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျ
ခင္း၊ ေရာဂါရွာေဖြျခင္း၊ ကုသျခင္း ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အားလုံးအတြက္ အဆင့္တိုင္းတြင္ တ
စ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ အရည္အေသြးရွိေသာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အား တစ္
ကမၻာလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ လက္လွမ္းမွီေစရန္ ေသခ်ာေစျခင္း။ 

၆၁။ ကြဲျပားခြဲျခားနားေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ အထူး
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ သားဖြားဆရာမမ်ား ႏွင့္ လူ
ထုက်န္းမာေရး လုပ္သားမ်ား အပါအဝင္ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား၏ ပညာေရး မ်ားကို ထိ
လြယ္ရွလြယ္ရွိသည့္ အရာမ်ားကို သက္ေသ အေထာက္အထား အေျခခံသည့္ သင္တ္းမ်ား
ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္၊ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားေရး ႏွင့္ တစ္သက္
တာ သင္ယူမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ ႏွင့္ လူေနမႈဘ၀ တစ္ ေလၽွာက္လုံး လူမ်ားသည္ 
အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးနိုင္ရန္ လူထု အေျချပဳ က်န္းမာေရး ပညာေရး 
ႏွင့္ သင္တန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ရန္။ 

၆၃။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား က်န္းမာေရးက႑တြင္ သူတို႔၏ အခန္းက႑ ႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈကို ေ
သခ်ာေစရန္ အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ပတ္ဝန္းက်င္
ကို ဖန္တီးေပးျခင္း၊ အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈ၊ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ၊ ပါဝင္မႈ ႏွင့္ လုပ္
သားအင္အားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အား လုပ္ပိုင္ခြင့္တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ မညီမၽွမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖ
ရွင္းျခင္း ႏွင့္ မညီမၽွေသာ လုပ္ခလစာ အပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ ဘက္လိုက္မႈမ်ားမ်ား
ကို ဖယ္ရွားျခင္း အျမင္ႏွင့္အတူ လက္ရွိ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္သား အင္အား၏ ၇၀
%ကို ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ ေနရာမ်ား
တြင္ အေရးပါေသာ အတားအဆီးမ်ားကို မၾကာခဏ ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္ ကို သတိျပဳရမည္ျဖစ္
သည္။ 

၆၉။ က်န္းမာေရးမူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ား
တြင္ က်ား မ ေရးရာရႈေထာင့္မ်ားကို စနစ္တက် အေျခခံထားရမည္။ က်ား မ တန္းတူညီမၽွမႈ
ရရွိေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး မူဝါးမ်ား ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ား၏ စြမ္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးတို႔ အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအားလုံးအတြက္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားကာ၊ အမ်ိဳးစားဥပေဒမ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး နိုင္ငံတာ
ကာ အသိအမွတ္ျပဳ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လူအခြင့္အေရးတြင္ လိင္အပါအဝင္ လိင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား
အားလုံးအတြက္ လြတ္လပ္စြာ ႏွင့္ တာဝန္သိစြာ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိ ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳၿပီး 
အတင္းအက်ပ္ ေစခိုင္းမႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ကင္းေဝးေစျခင္း။ 

www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/07/FINAL-draft-UHC-Po-
litical-Declaration.pdf ← →
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 အစ သို႔ သြားပါ

အပိုင္း
 ၁ - ေနာကၡံသမိုင္း 

အပိုင္း ၂ - တိုက္တြန္းလုပ္ေ
ဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကိရိယာတန္

ဆာမ်ား 

အပိုင္း 
၃ - အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား 

1

2

3

https://www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/07/FINAL-draft-UHC-Political-Declaration.pdf
https://www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/07/FINAL-draft-UHC-Political-Declaration.pdf


ကမၻာ့က်န္းမာေရး ညီလာခံ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၂၀၁၉ 

WHA72.3 အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးေနသည့္ လူထုက်န္းမာေရး လုပ္သား
မ်ား - အခြင္အလမ္းမား ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ခုနစ္ဆယ့္ ႏွစ္ ကမၻာ့က်န္းမာေရး ညီလာခံ
၂။ အသင္းဝင္အားလုံးအား တိုက္တြန္းသည္။ ေဒသႏၲရ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ေရး အခင္းအက်င္း
မ်ား ႏွင့္ အညီ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီလႊမ္းၿခံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေအာင္ျမင္
ရန္ ႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ သင့္ေ
လ်ာက္သလို လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါသည္။ 
(၄) ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ေသာ က်န္းမာေရးလုပ္သား အင္အား မဟာဗ်ဴဟာ ႏွင့္ ရန္ပုံေငြမ်ား၊ ျပည္
တြင္း ရန္ပုံေငြမွ လုံေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို  သင့္ေလ်ာ္
သလို ခြဲေဝခ်ထားရန္၊ လူထုက်န္းမာေရး လုပ္သား အစီအစဥ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာ
င္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏွင့္ လူထုက်န္းမာေရး လုပ္သားမ်ားကို အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
၊ က်န္းမာေရး စနစ္မ်ား ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေရး ဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ က်န္း
မာေရး လုပ္သားမ်ားကို ေပါင္းစည္းျခင္းကို အလ်င္းသင့္သလို လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါသည္။ 

WHA72.4 လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီလႊမ္းၿခံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အတြက္ ကမၻာ့
ကုလသမဂၢ အေထြအထြညီလာခံ၏ အဆင့္ျမင့္ အစည္းအေဝးအတြက္ ျပင္ဆင္မႈ
ခုနစ္ဆယ့္ ႏွစ္ ကမၻာ့က်န္းမာေရး ညီလာခံ
၁။ အသင္းဝင္အားလုံးအား တိုက္တြန္းသည္။
(၁) ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမီွလႊမ္းၿခံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္
 ေရရည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ ၃.၈ ေအာင္ျမင္ရန္ အရွိန္ျမႇင့္တင္
ရန္၊ မည္သူ႔ကိုမၽွ ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္းမရွိေစရပါ။ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲသားမ်ား၊ ထိခိုက္ရွလြယ္
သူမ်ား ႏွင့္ ေဘးက်ဥ္ဖယ္ခံထားရေသာအုပ္စုမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(၃) လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီလႊမ္းၿခံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေရရွည္တည္
တံ့ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဆက္လက္စုေဆာင္းရန္၊ က်န္းမာေရးစနစ္၏ ေကာင္းမြန္ေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မွတစ္ဆင့္ ထိေရာက္မႈ၊ သာတူညီမၽွရွိမႈ ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ေသခ်ာေစျခင္း 
ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သာတူညီမၽွမႈ ႏွင့္ တန္းတူညီမၽွမႈ မရွိျခင္းတို႔ကို အထူးအေလးေပး
ကာ က႑မ်ားအၾကား သင့္ေလ်ာ္သလို ပူးေပါင္းမႈကို ေသခ်ာေစရန္။
(၄) ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဦးစာေပးမႈမ်ား ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ား ကို အေထာက္အပံ့ေ
ပးရန္၊ လူနာ၏ လၽွို႔ဝွက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလးစားၿပီး အခ်က္အလက္လုံျခဳံမႈကို 
ျမင့္တင္ရင္း သက္ေသႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ားကို အေျခခံသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္
နိုင္ရန္ ႏွင့္ ေအာင္ျမင္နိုင္ရန္အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရးဆိုင့္ရာ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္းႏွင့္ န
ည္းပညာဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ အေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ႏွင့္ အဖြဲအစည္းဆိုင္ရာ စြမ္း
ရည္မ်ားကို အထူးသျဖင့္ အားျဖည့္ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရးအတြက္ သာတူညီမၽွစြာ၊ ေစ်းသက္
တာစြာ ႏွင့္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနိုင္စြာ ေရာက္ရွိရန္ ႏွင့္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေ
သာ က်န္းမာေရးကို အားေပးရင္း မူဝါဒ ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ အသိေပးရန္အတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္
နည္းပညာမ်ား ႏွင့္ ေပါင္းစပ္က်န္းမာေရးသတင္းအခ်က္အလက္ စနစ္မ်ား အပါအဝင္ နည္းစ
နစ္အသစ္မ်ား ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္း အသစ္မ်ားကို ပိုၿပီး စနစ္တက် အသုံးခ်မႈကို အားေပးရန္။

(၅) ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ အေျ
ခခံ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံျခင္း ႏွင့္ အားျဖည့္ျခင္း၊ လူတိုင္းလက္လွမ္း
မွီ လႊမ္းျခဳံနိုင္ေသာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျ
မဲေသာ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္ခ်က္မ်ား၏ ေမၽွာ္မွန္းခက်မ ပန္းတိုင္မ်ားကို ရရွိရန္၊ အေျခခံက်န္း
မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ညီလာခံမွ အက္စ္စတာနာ ေၾကညာခ်က္တြင္ 
ေမၽွာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လူကိုဗဟိုျပဳၿပီး အရည္အေ
သြး ျမင့္မားေသာ၊ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ၊ ေပါင္းစည္းနိုင္ေသာ၊ လက္လွမ္းမွီနိုေငာ ႏွင့္ တတ္နို
င္ေသာ ႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ျခင္း (အက္စ္စတာနာ၊ 
ကာဇက္စတန္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ႏွင့္ ၂၆) ႏွင့္ ထိုေၾကညာခ်က္မ်ားကို အေ
ကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။
(၆) လူတိုင္းအတြက္ အျမင့္ဆုံးရရွိနိုင္ေသာ က်န္းမာေရး အဆင့္အတန္းကို ခံစားခြင့္ ႏွင့္ 
က်ား မ တန္းတူညီမၽွမႈ ႏွင့္ အမ်ိဳသမီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း 
အခြင့္အေရးတို႔ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား 
က်န္းမာေရးအတြက္ တန္းတူညီမၽွေရးကို ေသခ်ာေစေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ က်ားမဆို
င္ရာအတားအဆီးမ်ားကို ေျဖရွင္းနိုင္ေသာ က်ားမ ေရးရာထိခိုက္လြယ္သည့္ က်န္းမာေရး ေ
စာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံရန္ ႏွင့္ အားျဖည့္ရန္။ 
(၁၃) အစိုးရ ႏွင့္ လူအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑တို႔ပါဝင္သည္ က႑မ်ိဳးစုံ ခ်ဥ္း
ကပ္မႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး တန္းတူညီမၽွမႈကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းျဖ
င့္ ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးျမႇင့္တင္ေရးကို ဆက္လက္အားျဖည့္ရန္။
(၁၄) က်န္းမာေရးစနစ္အတြင္းရွိ က်ယ္ျပန႔္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို 
တန္းတူညီမၽွလက္လွမ္းမွီ တိုးတက္ေစရန္ ႏွင့္ ဘ႑ေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားကို ကာကြယ္
ရန္ ႏွင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ အသုံးျပဳမႈကို ျပဳလုပ္ရန္
အတြက္ တိုးတက္မႈမ်ားအား ပုံမွန္ ေျခရာခံနိုင္ရန္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ အ
ကဲျဖတ္ျခင္း ပလက္ေဖာင္းမ်ားကို အားေပးရန္။ 

apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72-REC1/A72_2019_REC1-en.pdf#pa-
ge=25 
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https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72-REC1/A72_2019_REC1-en.pdf#page=25
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72-REC1/A72_2019_REC1-en.pdf#page=25


← →

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ဖြံ့ၿ
ဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ ၃ - ေကာ
င္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ 
သုခခ်မ္းသာ 
က်န္းမာေသာဘသကို ရရွိေစရန္ ႏွင့္ အသက္အရြယ္မေ
ရြး လူတိုင္းအတြက္ သာယာ၀ေျပာေရး ကို တိုးျမႇင့္တင္
ရန္

ရည္မွန္းခ်က္ ၃.၃. ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္၊ 
တီဘီ ေရာဂါ ႏွင့္ ငွက္ဖ်ား ႏွင့္ အပူပိုင္းေဒသေရာဂါမ်ား
ကို အဆုံးသတ္ရန္ ႏွင့္ အသည္းေရာင္ေရာင္ေရာဂါ၊ ေရေၾ
ကာင့္ျဖစ္ေသာေရာဂါမ်ား ႏွင့္ အျခားကူးစက္တတ္ေသာ 
ေရာဂါမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္။ 

ရည္မွန္းခ်က္ ၃.၈. - ဘ႑ေရး အႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရး၊ 
အရည္အေသြးျပည့္၀ၿပီး မရိွမျဖစ္လုိအပ္ေသာ က်န္းမာေ
ရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီွေရး ႏွင့္  
အားလံုးအတြက္ လံုျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ၊ ထိေရာက္ေသာ၊ အ
ရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ၊ တတ္နုိင္ေသာ မရိွမျဖစ္လုိအပ္ေ
သာ ေဆးမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား ကုိ လက္လွမ္းမီွေရး။ 
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1  Defined as health promotion, prevention, treatment, cure,  
rehabilitation and palliative care services.

2 World Health Report 2010
3  pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24315063/
4  Tracking Universal Health Coverage: 2017 Global Monitoring Report 2017
5  Tracking Universal Health Coverage: 2017 Global Monitoring Report 2017
6  www.uhcpartnership.net/wp-content/uploads/2016/09/WHO_I_B5-Feb22-1.pdf 
7  apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112671/9789241 

507158_eng.pdf?sequence=1 
8  apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274710/WHO-DGO-CRM-18.2-eng.pdf?sequen-

ce=1&isAllowed=y
9  policy-practice.oxfam.org.uk/publications/universal-health-coverage-why-health-insurance-sche-

mes-are-leaving-the-poor-beh-302973 
10  www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/report/uhc_report_2019.pdf?ua=1 
11  aidsfonds.org/resource/why-universal-health-coverage-is-crucial-for-an-effective-aids-response
12  www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/report/uhc_report_2019.pdf?ua=1
13  apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/ 

112671/9789241507158_eng.pdf?sequence=1
14  frontlineaids.org/wp-content/uploads/2019/05/Unversal-health-briefing-final-Low-res-Web-

ready.pdf
15  www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2019-global-AIDS-update_en.pdf
16  www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2214-109X%2815%2900273-9
17  www.unaids.org/en/resources/documents/2015/UNAIDS_PCB37_15-18
18  aidsfonds.org/assets/resource/file/PITCH_Global-Report_UHC_WEB.pdf
19  www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886176/
20  frontlineaids.org/does-the-uns-universal-health-coverage-declaration-fail-the-most-vulnera-

ble-people/
21  www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886176/
22  www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016-prevention-gap-report_en.pdf
23  www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3790226/
24  apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/ 

44430/9789241564038_eng.pdf?sequence=1
25  www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3882205/
26  pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24315063/
27  www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/speeches/2020/undp-executive-board.html
28  unctad.org/webflyer/world-investment-report-2020
29  www.who.int/news-room/feature-stories/detail/responding-to-covid-19-and-building-stronger-

health-systems-for-universal-health-coverage
30  www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_universal_health_coverage.pdf
31  www.gnpplus.net/assets/wbb_file_updown/8170/BeyondLIVING_COVID-19_Updated.pdf
32 www.unaids.org/en/resources/documents/2020/rights-in-a-pandemic
33  www.who.int/news/item/11-05-2020-the-cost-of-inaction-covid-19-related-service-disruptions-

could-cause-hundreds-of-thousands-of-extra-deaths-from-hiv
34  frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/11/Transforming-the-HIV-response_COVID-19_in-

novations_Nov20.pdf
35  PITCH consultations, August 2020
36  csemonline.net/advocacy/
37  www.womeningh.org/uhc-gender
38  unctad.org/news/bold-public-spending-only-way-recover-better-from- 

covid-19

39  Adapted from ‘Strategizing national health in the 21st century: A handbook. A UHC Partnership 
Resource’, WHO

ေနာက္ဆုံးမွတ္စုမ်ား 
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24315063/
https://www.who.int/news-room/detail/13-12-2017-world-bank-and-who-half-the-world-lacks-access-to-essential-health-services-100-million-still-pushed-into-extreme-poverty-because-of-health-expenses
https://www.uhcpartnership.net/wp-content/uploads/2016/09/WHO_I_B5-Feb22-1.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112671/9789241507158_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112671/9789241507158_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274710/WHO-DGO-CRM-18.2-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274710/WHO-DGO-CRM-18.2-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/universal-health-coverage-why-health-insurance-sch
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/universal-health-coverage-why-health-insurance-sch
https://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/report/uhc_report_2019.pdf?ua=1
https://aidsfonds.org/resource/why-universal-health-coverage-is-crucial-for-an-effective-aids-response
https://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/report/uhc_report_2019.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112671/9789241507158_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112671/9789241507158_eng.pdf?sequence=1
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2019/05/Unversal-health-briefing-final-Low-res-Web-ready.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2019/05/Unversal-health-briefing-final-Low-res-Web-ready.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2019-global-AIDS-update_en.pdf
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2214-109X%2815%2900273-9
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2015/UNAIDS_PCB37_15-18
https://aidsfonds.org/assets/resource/file/PITCH_Global-Report_UHC_WEB.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886176/
https://frontlineaids.org/does-the-uns-universal-health-coverage-declaration-fail-the-most-vulnerabl
https://frontlineaids.org/does-the-uns-universal-health-coverage-declaration-fail-the-most-vulnerabl
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886176/
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016-prevention-gap-report_en.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3790226/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44430/9789241564038_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44430/9789241564038_eng.pdf?sequence=1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3882205/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24315063/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/speeches/2020/undp-executive-board.html
https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2020
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/responding-to-covid-19-and-building-stronger-health-systems-for-universal-health-coverage
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/responding-to-covid-19-and-building-stronger-health-systems-for-universal-health-coverage
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_universal_health_coverage.pdf
https://www.gnpplus.net/assets/wbb_file_updown/8170/BeyondLIVING_COVID-19_Updated.pdf
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2020/rights-in-a-pandemic
https://www.who.int/news/item/11-05-2020-the-cost-of-inaction-covid-19-related-service-disruptions-could-cause-hundreds-of-thousands-of-extra-deaths-from-hiv
https://www.who.int/news/item/11-05-2020-the-cost-of-inaction-covid-19-related-service-disruptions-could-cause-hundreds-of-thousands-of-extra-deaths-from-hiv
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/11/Transforming-the-HIV-response_COVID-19_innovations_Nov20.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/11/Transforming-the-HIV-response_COVID-19_innovations_Nov20.pdf
https://csemonline.net/advocacy/
https://www.womeningh.org/uhc-gender
https://unctad.org/news/bold-public-spending-only-way-recover-better-from-covid-19
https://unctad.org/news/bold-public-spending-only-way-recover-better-from-covid-19
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