
ဖင္လန္ႏႏႏ ႏ င္ငတံြင္ ္ ကန်္ႏးမာေႏရးေႏစာင္္ႏ  ေႏရ ာကမႈ႔ႏႏ င္္ႏ   

လမူႈ႔လံ ႏ ခ ေံႏရး 

 

ကန်္ႏးမာေႏရးေႏစာင္္ႏ  ေႏရ ာကမႈ႔ 

ဖင္လန္ႏ ႏႏိိုင္ငသံိို႔ ခ ြဲတမ္ႏ်ားႏ ဖင္္ႏ ဳိ့ေႏရာက္ရိႏလွာသည္ႏ ဳိ့ ဒိုက္ၡသည ္ာ်ားအာ်ား ေႏဒသဆိုႏငိ္ရာႏ မဴနစီပါယ္ႏ မ ိဳိ့မ္ာ်ားမ ွ

ႏ မိ  ဳိ့သာ်ားမ္ာ်ားနည္ႏ်ားတူ က္္န္ႏ်ားမာေႏရ်ားေႏစာင္္ႏ ဳိ့ေႏရွာက္ ႈ႔မ္ာ်ား ေႏပ်ားအပပါသည္။ ႏ မ ိဳိ့ရ ာမ္ာ်ားသိို႔ 

ေႏရာက္ရိႏလွာသည္ႏ ဳိ့ ခ ြဲတမ္ႏ်ားစနစ္ႏ ဖစ ္ သတ ွတ္ာ်ားသည္ႏ ဳိ့ ဒိုက္ၡသည္ႏ ဖစ္သ ႏင္ွ္ႏ ဳိ့ 

ဌင္္ႏ်ား၏မိသာ်ားစိုအခဖြဲ႔၀င္ ာ္်ားအာ်ား က္္န္ႏ်ားမာေႏရ်ားစစ္ေႏဆ်ားႏ  င္္ႏ်ားမ္ာ်ားက္ိို ႏ ပ လိုပေ္ႏပ်ားပါသည္။ 

က္္န္ႏ်ားမာေႏရ်ားစစေ္ႏဆ်ားမႈ႔မ္ာ်ားက္ိို စက္ာ်ားႏ ပန္အက္အူညီႏ ဖင္္ႏ ဳိ့ ႏ ပ လိုပ္ေႏဆာရင္ရက္္ေႏပ်ားပါသည္။ 

က္္န္ႏ်ားမာေႏရ်ားသူနာႏ ပ ၀န္မ္္ႏ်ားမွ ဥပမာအာ်ားႏ ဖင္္ႏ ဳိ့ ေအစာပိိုင္္ႏ်ားက္ာလမ္ာ်ားက္ ႏ ဖရစပာ်ား ြဲဳိ့သည္ႏ ဳိ့ ေႏရာဂါမ္ာ်ား၊ 

သံို်ားခစြဲရသည္ႏ ဳိ့ ေႏဆ်ား၀ါ်ားမ္ာ်ား ႏင္ွ္ႏ ဳိ့ က္ာကက္ယေ္ႏဆ်ားမ္ာ်ားေအၾက္ာင္္ႏ်ားက္ိို က္ိုေသပ်ား ႏႏိိုင္ရ န္အကတက္ ္

ေႏမ်ားႏ မန္ႏ်ားစံိုစမ္ႏ်ားႏ  င္္ႏ်ားက္ိို ႏ ပ လိုပပါသည္။ ထိိုေ႔ၾက္ာင္္ႏ ဳိ့ ေႏဆ်ားေႏထာက္ခံစာ ေအဟာင္္ႏ်ားမ္ာ်ား၊ ဆရာ၀န္၏ 

ေႏဆ်ားစာမ္ာ်ားက္ိို တပါတည္ႏ်ားယေူႏဆာင္လာရန ္ ေအရ်ားၾက္ီ်ားပါသည။္ 

ေႏႏ ပာင္္ႏ်ားေႏရႊ႔ေအႏ  ေ ္နထိုႏငိ္္သမ္ာ်ားအာ်ား က္္န္ႏ်ားမာေႏရ်ားေႏစာင္္ႏ ဳိ့ေႏရွာက္ ႈ႔မ္ာ်ားက္ိို 

ရွင္္ႏ်ားလင္္ႏ်ားေႏႏ ပာဆိုႏအိသေိႏပ်ားႏ  င္္ႏ်ားလည္ႏ်ား ႏ ပ လိုပပါသည္။ ထိို႔အ ပင္္ ဆရာ၀န္အ ္နိ္ ရယူႏ  င္္ႏ်ားႏ ႏင္ွ္ႏ ဳိ့ 

မည္ြဲ ဳိ့သိို႔ ေႏဆ်ားဖိို်ားမ္ာ်ား ေႏပ်ားေႏ ္ရမည္ႏ ဳိ့စနစ ာ္်ားက္ိိုလည္ႏ်ား သင္ၾက္ာ်ားေႏပ်ားပါသည္။ ဖင္လန္ႏ ႏႏိိုင္ငကံတင္္ 

က္္န္ႏ်ားမာေႏရ်ား၀န္မ္္ႏ်ားမ္ာ်ားအာ်ားလံို်ားသည္ အသက္ေ္ႏမမ်ား၀မ္ႏ်ားေႏက္္ာင္္ႏ်ားဆိိုင္ရာ ႏ ႏိုတဆ တ္ိာ လူနာ၏အ က္္အလက္ ္ာက္ိို 

ႏ ပင္ပသိုႏ႔ိ ေမပါက္ၾက္ာ်ားရန္ ေႏစာင္္ႏ ဳိ့ထန္ိႏ်ားရမည္ႏ ဳိ့ ၀တၱရာ်ားက္ိို လိိုက္နာရပါသည္။ 

 
 

ကန်ႏ္းမာေႏရးဌာန 

ဖင္လန္ႏ ႏႏိိုင္ငကံတင္္ ႏ မ ိဳိ့တိိုင္္ႏ်ားရ ာတိုႏင္ိ္ႏ်ားမွ ေႏနထိုႏငိ္္သမာ္်ားအကတက္္ က္္န္ႏ်ားမာေႏရ်ားေႏစာင္္ႏ ဳိ့ေႏရွာက္ ႈ႔က္ိို 

ရရိႏေွႏစရန္အကတက္္ က္္န္ႏ်ားမာေႏရ်ားဌာနမ္ာ်ား မဖင္္ႏ ဳိ့လစွ္ာ်ားပါသည္။ မ္ာ်ားေႏသာအာ်ားႏ ဖင္္ႏ ဳိ့ ႏ မ ိဳိ့ရ ာမ္ာ်ားကတင္္ 

က္္န္ႏ်ားမာေႏရ်ားဌာနမ္ာ်ား ရိႏၿွပီ်ား ထိိုေႏနရာမွ က္န္္ႏ်ားမာေႏရ်ားေႏစာင္္ႏ ဳိ့ေႏရွာက္ ႈ႔က္ိို ေႏပ်ားအပပါသည္။ အက္ယ္၍ 

သင္္ႏ ဳိ့ေအန္ ဖင္္ႏ ဳိ့ ဖင္လန္ႏ ႏိုႏငိ္င၏ံ ႏ မ ိဳိ့ရ ာတ ို ိုကတင္္ သန္ႏ်ားေႏ ါင္္ႏ်ားစာရင္္ႏ်ား မတွပံုံတင္ာ္်ားပါက္ ထိုႏေိႏဒသ၏ 

က္္န္ႏ်ားမာေႏရ်ားေႏစာင္္ႏ ဳိ့ေႏရွာက္ ႈ႔က္ိို  ယံူမ င္္ႏ ဳိ့ရိႏပွါသည္။ ဖ္ာ်ားနာေႏသာအ ါကတင္္ က္္န္ႏ်ားမာေႏရ်ားဌာနရိႏ ွ

ဆရာ၀န္ သိို႔မဟိုတ္ သူုံနာႏ ပ ၀န္မ္္ႏ်ား ထကံတင္္ အ ္နိ္ယသရမည္ႏ ဖစပါသည။္ ထိုႏကိ္ြဲဳိ့သိို႔ အ ္နိ္ယသရာကတင္္ 

ဖံို်ားႏ ဖင္္ႏ ဳိ့ႏ ဖစေ္ႏစ၊ က္န္္ႏ်ားမာေႏရ်ားဌာနသိို႔ လူက္ိိုယတ ုံႏငိင္ာ္်ားေႏရာက္္၍ ႏ ဖစေ္ႏစ အ ္နိ္္ုံႏ ိ ရယူ ႏႏိိုင္ပါသည္။ 

ထိိုေ႔နာက္က္တ င္္ ေႏပ်ားအပ္ည္ႏ ဳိ့ အ ္နိ္ာ္လက္ိို က္္န္ႏ်ားမာေႏရ်ားဌာန လူနာေႏစာင္္ႏ ဳိ့ဆိုႏင္ိ္ႏ်ားရမည္ႏ ဳိ့ ေႏနရာကတင္္ 

ေႏစာင္္ႏ ဳိ့ဆိုႏင္ိ္ႏ်ားေႏနရမည္ ႏ ဖစပါသည္။ 



ေေရးေႏပၚ 

ေညနပိုႏင္ိ္ႏ်ား ႏ ႏင္ွ္ႏ ဳိ့ သတီင္္ႏ်ားပါတ္ုံန္ရက္ ္ာ်ားကတင္္ က္န္္ႏ်ားမာေႏ၇်ားဌာနမ္ာ်ား ပိတပါသည္။ အလွ္င္အျ မန္ ႏ ဖစ္ေႏပၚသည္ႏ ဳိ့ 

ဖ္ာ်ားနာႏ  င္္ႏ်ားမ္ာ်ား ႏငွ္ဳိ့ႏ္ ေအရ်ားေႏပၚက္္န္ႏ်ားမာေႏရ်ားက္ိစၥမ္ာ်ားအာ်ား က္္န္ႏ်ားမာေႏရ်ားဌာနကတင္္ ၂၄ 

နာရီမဖင္္ႏ ဳိ့လစွ္ာ်ားသည္ႏ ဳိ့ ေအရ်ားေႏပၚဌာနကတင္္ က္ိုသမႈ႔ ႏ ပ  ႏႏိိုင္ပါသည္။ က္္န္ႏ်ားမာေႏရ်ားဌာန 

ေအရ်ားေႏပၚက္ိုေသရ်ားက္ိို မ္ာ်ားေႏသာအာ်ားႏ ဖင္္ႏ ဳိ့ ေႏဆ်ား ံိုမ္ာ်ား ႏငွ္ဳိ့ႏ္တတြဲဖက္္ မဖင္္ႏ ဳိ့လစွ္ာ်ားႏ  င္္ႏ်ား ႏ ဖစပါသည္။ 

အသက္အ  ႏရၱာယ ိုံ်ားရိမရသည္ႏ ဳိ့ ေအနအထာ်ားမ္  ိ်ားၾက္ ေံႏကတ႔ရပါက္ ေအရ်ားေႏပၚဖံို်ားနပံါတ ္ ၁၁၂ သိို႔ 

ဆက္က္္ယအက္အူညေီႏတာင္္ႏ်ားႏ  င္္ႏ်ား ႏ ပ လိုပ္ႏ ႏႏိိုင္ပါသည္။ 

 
 

မ ခင္္ႏႏႏ င္ႏ္  ေကလး ေႏစာင္္ႏ  ေႏရ ာက္ေႏရး 

ေႏနထိုႏငိ္္ညဳိ့ႏ္ ေႏဒသတိိုင္္ႏ်ားကတင္္ မိ င္္ႏ ႏင္ွ္ႏ ဳိ့ေက္လ်ားေႏစာင္္ႏ ဳိ့ေႏရွာက္္ေႏရ်ားဌာနမ္ာ်ားမ ွ က္ိိုယ္၀န္ေႏဆာင္္ည္ႏ ဳိ့ 

ေအၾက္ာင္္ႏ်ားအရာ ႏင္ွ္ႏ ဳိ့ ပါတ္က္္ည္ႏ ဳိ့ က္စိၥရပ ္ာ်ားအ ပင္္ အမ္  ိ်ားမ္  ိ်ား ေအေကထေကထသာ ဖင္လန္ႏ ႏႏိိုင္ငမံ ွ

၀နေ္ႏဆာင္ ႈေ႔ပ်ားေႏသာ ေအၾက္ာင္္ႏ်ားအရာမ္ာ်ားက္ိို အသေိႏပ်ားသလိို ေႏမ်ားႏ မန္ႏ်ားႏ  င္္ႏ်ားလည္ႏ်ား 

ႏ ပ လိုပ္ႏ ႏႏိိုင္ပါသည္။ မိ င္္ႏ ႏင္ွ္ႏ ဳိ့ေက္လ်ားေႏစာင္္ႏ ဳိ့ေႏရွာက္္ေႏရ်ားဌာနမွ မ ိင္္ႏ ဖစ္သ ႏင္ွ္ႏ ဳိ့ 

ေသ ၶသာ်ားေႏလာင္္ႏ်ား၏ မဖံ႔ ဖ ိ်ားတိို်ားတက္ၾက္ီ်ားကထာ်ားမႈ႔က္ိို ေႏစာင္္ႏ ဳိ့ေႏရွာက္္ေႏပ်ားပါသည္။ ေႏဒသဆိိုင္ရာ 

က္္န္ႏ်ားမာေႏရ်ားဌာနသိို႔ က္ိိုယ၀္နေ္ႏဆာင္ၿပီ်ား ၄ ေလႏ မာက္ေ္ႏသာအ ါကတင္္ ဆရာ၀န္ႏ ႏင္ွ္ႏ ဳိ့ ႏ ပသစစ္ေႏဆ်ားရန္ 

ပထမဆံို်ား ကသာ်ားေႏရာက္္င္္ႏ ဳိ့ပါသည္။ ေက္လ်ားႏ ဖစ္သ၏ ဖ င္္ႏ ဖစ္သလည္ႏ်ား 

မိ င္္ႏ ႏင္ွ္ႏ ဳိ့ေက္လ်ားေႏစာင္္ႏ ဳိ့ေႏရွာက္္ေႏရ်ားဌာနသိို႔ အတူလိိုက္ပါရန္ အၾက္ံႏ ပ ေႏလဳိ့ရိႏၿွပီ်ား၊ 

ေက္လ်ားေမမမ်ားမဖာ်ားမွီ မသိာ်ားစိုအဆင္င္္္ႏ ဳိ့ႏ ဖစ္ေႏစရန္ သင္တန္ႏ်ားမ္ာ်ား ႏင္ွ္ႏ ဳိ့ ပညာေႏပ်ားေႏရ်ားအစအီစဥ ္ာ်ားကတင္္ 

တက္ေ္ႏရာက္ရန္ တိိုက္က္တ န္ႏ်ားေႏလဳိ့ရိႏပွါသည္။ ေက္လ်ားအာ်ား ေႏဒသဆိုႏငိ္ရာမ္ာ်ားကတင္္ ေႏမမ်ားမဖာ်ားေႏပ်ားေႏလဳိ့ရိႏၿွပီ်ား၊ 

မိ င္ေ္ႏလာင္္ႏ်ားေႏနထိိုင္္ေႏသာေႏဒသရိႏ ွ အန်ီားဆံို်ားေႏဆ်ား ံို ကတင္္ ႏ ဖစပါသည။္ ေႏမမ်ား န္ႏ်ားကတင္္ႏ်ားသိို႔ 

ဖ င္္ႏ ဖစ္သလည္ႏ်ား လိိုက္ပါ ႏႏိိုင္ပါသည္။ 

 

တ ားကန်္ႏးမာေႏရးေႏစာင္္ႏ  ေႏရ ာကမႈ႔ 

ႏ မ ိဳိ့သူႏ မ ိဳိ့သာ်ားမ္ာ်ားေအန္ ဖင္္ႏ ဳိ့ အမ္ာ်ားႏ ပည္သမ္ာ်ား ႏင္ွ္ႏ ဳိ့သက္ဆ ုံႏငိ္္ည္ႏ ဳိ့ 

ကသာ်ားက္္န္ႏ်ားမာေႏရ်ားေႏစာင္္ႏ ဳိ့ေႏရွာက္ ႈေ႔ပ်ားသည္ႏ ဳိ့ ေႏဆ်ား န္ႏ်ားမ္ာ်ားက္ိို အသံို်ားၿပ  ႏႏိိုင္ပါသည္။ 

ေႏဒသဆိုႏငိ္ရာႏ မ ိဳိ့ရ ာမ္ာ်ားမွ ကသာ်ားက္္န္ႏ်ားမာေႏရ်ားက္ိို ကသာ်ားက္္န္ႏ်ားမာေႏရ်ားဌာနမ္ာ်ား ႏင္ွ္ႏ ဳိ့ က္္န္ႏ်ားမာေႏရ်ားဌာနမ္ာ်ားကတင္္ 

မဖင္္ႏ ဳိ့လစွ္ာ်ားသည္ႏ ဳိ့ ကသာ်ားေႏဆ်ား န္ႏ်ားမ္ာ်ားကတင္္ က္ိုေသပ်ားပါသည္။ 

 
 

ေႏဆးဆ ႏ င္မာ်း 



ဖင္လန္ႏ ႏႏိိုင္ငကံတင္္ ေႏရာဂါမ္ာ်ားက္ိို က္ိုသရန္အကတက္္ ဆရာ၀န္  ွေႏဆ်ားမ္ာ်ားေႏသာက္္ံုံ်ားရန္ ညႊန္ၾက္ာ်ားပါသည္။ ဆရာ၀န္္မံ ွ

ေႏဆ်ား၀ယရန္အကတက္ ္ ေႏထာက္ခံစာရရိႏမွည္ ႏ ဖစပါသည္။ ထိိုေႏထာက္ခစံာႏ ဖင္္ႏ ဳိ့ ေႏဆ်ားဆိုႏငိ္္ိုံ႔ 

ကသာ်ားရမည္ႏ ဖစပါသည္။ သင္္ေႏဆ်ားေရသာအ ါကတင္္ ေႏဆ်ားဖိုႏႏိ်ားေႏပ်ားေႏ ္ရမည္ႏ ဖစပါသည္။ အက္ယ၍္ 

သင္္ႏ ဳိ့ကတင္္ နာတာရွည္ေႏရာဂါ  စံာ်ားေႏနရပါက္ ေႏဆ်ားစာရ ေက္အဟာင္္ႏ်ားက္ိို ဆရာ၀န္္ႏံ ပသသည္ႏ ဳိ့အ ါကတင္္ 

ယူေႏဆာငင္ာ္်ားသင္္ႏ ဳိ့ပါသည္။ 

 

လမူႈ႔လံ ႏ ခ မံႈ႔ 

သင္္ေႏနထိုႏင္ိ္ေႏသာႏ မ ိဳိ့ရ ာကတင္္ သင္္ႏ ဳိ့ေအန္ ဖင္္ႏ ဳိ့ လမူႈ႔လံိုႏ   ေံႏရ်ား အမ င္္ႏ ဳိ့ေအရ်ားအ ပည္ႏ ဳိ့အ၀ 

ရရိႏရွန္အကတက္္ ဖင္လန္ႏ ႏႏိိုင္ငကံတင္္ ဥေပဒ ဖင္္ႏ ဳိ့ ႏ ပဌာန္ႏ်ားထာ်ားပါသည္။ လမူႈ႔လံိုႏ   ေံႏရ်ား ဆိိုရာကတင္္ 

ဘ၀ေအႏ  ေအနမ္ာ်ားေႏပၚကတင္္ မတူညၿပီ်ား လူမႈ႔၀န္မ္္ႏ်ားဌာနမ္ာ်ားမ ွ ၀န္ေႏဆာင္ ႈပမ္ာ်ား ႏင္ွ္ႏ ဳိ့ 

လူမႈေ႔ရ်ားအက္အူညမီ္ာ်ား ရရိႏေွႏစရန္ႏ ဖစပါသည။္ က္ြဲလာ်ား ဟိုေႏ ၚဆိိုေႏသာ ႏ ႏႏိိုင္ငသံာ်ားတိုႏင္ိ္ႏ်ား 

အသက္ရငွ္ရပတည ႈ႔အာ်ား က္ညီူေႏပ်ားေႏသာ ဌာနမ ွ ဖင္လန္ႏ ႏႏိိုင္ငကံတင္္ေႏနထိုႏင္ိ္ေႏသာ ႏ ပည္သမ္ာ်ားအာ်ား 

လူမႈ႔လံိုႏ   ေံႏရ်ား ႏင္ွ္ႏ ဳိ့ သက္ဆ ိုံင္္ေႏသာ ေႏမ်ားမ န္ႏ်ားမ္ာ်ားအာ်ားလံို်ားက္ိို ေႏႏ ဖဆိိုေႏပ်ားပါသည္။ 

 
 

ေႏႏ ပာင္္ႏးေႏရႊ႔ေေႏ ခေခ်နထ ႏ င္သ ူမ်ားေတြက္ 

လမူ ႈေ႔စာင္္ႏ  ေႏရ ာကေ္ႏရးလံ ၿခ မံႈ႔ ီ

လူမႈေ႔စာင္္ႏ ဳိ့ေႏရွာက္္ေႏရ်ားလံိုၿ  မံႈ႔အာ်ား သတ ွတရာကတင္္ ေႏႏ ပာင္္ႏ်ားေႏရႊ႔ေအႏ  ေ ္နထိုႏငိ္္သမ္ာ်ားအကတက္ ္

ဘ၀ ေအႏ  ေအေနပၚကတင္္ မတူည္၍ ဖင္လန္နုံႏငိ္ငသံာ်ားမ္ာ်ားနည္ႏ်ားတူ သတ ွက္တတ က္ခက္္္ေႏပ်ားပါသည္။ 

အလိုပလက္ ြဲ ဳိ့ ႏ ဖစ္ေႏေနသာ အလိုပေ္ႏလွ္ာက္္ာ်ားသမူ္ာ်ားသည္ ၾက္ိ  ်ားၾက္ိ  ်ားစာ်ားစာ်ား ႏင္ွ္ႏ ဳိ့ အစဥအျ မြဲ အလိုပအက္ိိုင္ရရိႏရွန ္

ရွာေႏေမဖနရပါမည္ ႏ ဖစ္ႏ ပီ်ား အလိုပမ္ာ်ား ံို်ား ႏင္ွ္ႏ ဳိ့ ပူ်ားေႏပါင္္ႏ်ားေႏဆာရင္ရက္ရမည္ႏ ဖစၿပီ်ား 

ႏ ပန္လည္ေႏနထိိုင္္ေႏနရာ ္ထာ်ားႏ  င္္ႏ်ား အစအီစဥ ္ာ်ားအကတင္္ ေသဘာတညီူထာ်ားသည္ႏ ဳိ့အတိိုင္္ႏ်ား 

ေႏဆာရင္ရက္္ႏ ပ မူေႏနထိိုင္ရမည ္ႏ ဖစပါသည။္ 

လူပိုဂ ိ  လ္၊ ထိိုသေူအန္ ဖင္္ႏ ဳိ့ အလိုရပခ င္အကတင္္ႏ်ားသိို႔ မ၀င္္ေႏရာက္္ႏ ႏႏိိုင္္ည္ႏ ဳိ့ေအႏ  ေအန ဥပမာအာ်ားႏ ဖင္္ႏ ဳိ့ 

နာတာရွည္ေႏရာဂါ၊ ဒဏ္ရာ   င္္ႏ်ား သိို႔မဟိုတ ္က္ိုႏယိ၀္န္ေႏဆာင္္ႏ  င္္ႏ်ား ရိႏပွါက္ ဌင္္ႏ်ားႏ ႏင္ွ္ႏ ဳိ့ သက္ဆ ုံႏင္ိ္ေႏသာ 

အမ င္္ႏ ဳိ့ေအရ်ားမ္ာ်ားက္ိို ေႏလွ္ာက္္ာ်ားမ င္္ႏ ဳိ့ရိႏပွါသည္။ က္ြဲလာ်ား(လမူႈ႔ဖလူံိုေႏရ်ားဌာန) မ ွ

အသက္အ ရ ယၾက္ီ်ားရင္္ႏ ဳိ့သမူ္ာ်ားအာ်ား အသက္္ ၆၅ ႏ ႏစွ္ ႏ ပည္ႏ ဳိ့ႏ ပီ်ားသမူ္ာ်ားအာ်ား 

သက္္ႏ ပည္ႏ ဳိ့ပင္ င္္ေႏပ်ားအပနုံႏငိ္ပါသည္။ ထိိုသသူည္ ဖင္လန္နုံႏငိ္ငကံတင္္ ၃ ႏ ႏစွ္ ေႏနထိုႏငိ္ခြဲ ဳိ့ႏ ပီ်ားသူ ႏ ဖစရပါမည္။ 

ဖင္လန္ႏ ႏႏိိုင္ငကံတင္္ စာ်ားေႏသာက္္ေႏနထိုႏင္ိ္ေႏရ်ားအကတက္္ အဆင္္ေႏႏ ေပ ္ာေႏမမေ႔ေစရ်ားအကတက္္ ေႏထာက္ပံ ဳိ့မႈ႔ 

အစအီစဥ္ိ ုံ အသံို်ားႏ ပ ပါသည္။ ထိုႏအိစအီစေဥအထာက္အ ပံဳိ့မ္ာ်ားသည္ လေူတယာေက္အ န္ ဖင္္ႏ ဳိ့ ဘ၀ကတင္္ 

လူသာ်ားမ္ာ်ား၏တန္ ုိံ်ား ႏင္ွ္ႏ ဳိ့အညီ ဘ၀ေအႏ  ေအန အလိုပအက္ိိုင္္ေႏပၚကတင္္ မတူေည နဘြဲ ေႏနထိုႏငိ္ရန္ ႏ ဖစပါသည္။ 



စာ်ားေႏသာက္ေ္ႏနထိုႏင္ိ္ေႏရ်ား အဆင္္ေႏႏ ေပ ္ာေႏမမေ႔ေစရ်ားေႏထာက္ပံ ဳိ့မႈ႔သည္ ေႏနာက္ဆ ံုံ်ား 

ရရိႏသွည္ႏ ဳိ့အမ င္္ႏ ဳိ့ေအရ်ား ႏ ဖစပါသည္။ ထိိုက္ြဲဳိ့သိို႔ ေႏနာက္ဆ ံုံ်ား အမ င္္ႏ ဳိ့ေအရ်ားဟို သတ ွတရာမွာ 

အ  ာ်ားေႏသာအမ င္္ႏ ဳိ့ေအရ်ားမာ္်ားက္ိို ေႏလွ္ာက္္ာ်ားႏ ပီ်ားသည္ႏ ဳိ့ေႏနာက္က္တ င္္ သိို႔မဟိုတ ္ အ  ာ်ားေႏသာ ရရိႏသွည္ႏ ဳိ့ 

အမ င္္ႏ ဳိ့ေအရ်ားမ္ာ်ားသည္ သတ ွတ္ာ်ားသည္ႏ ဳိ့ က္ိုန္္စ္ရိတ ္ာ်ား ႏင္ွ္ႏ ဳိ့ မက္ာမိ မလံိုေႏလာက္ပါက္ ေႏပ်ားအပ္ေႏသာ 

ေအထာက္အ ပံဳိ့ က္ူညီမႈ႔ ႏ ဖစပါသည္။ ထိုႏေိအထာက္အ ပံဳိ့ အက္ူအညီမ္ာ်ားသည္ လပူိုဂ ိ  လရရိႏသွည္ႏ ဳိ့ လစာေႏမင္မ္ာ်ား 

ႏ ႏင္ွ္ႏ ဳိ့ အ  ာ်ားေႏသာ က္ြဲလာ်ား(လမူႈ႔ဖူလံိုေႏရ်ားဌာန)မ ွ ေႏပ်ားအပ္ည္ႏ ဳိ့ ၀င္္ေႏမင္မ္ာ်ားက္ိို ကတက္ခက္္္ႏ ပီ်ား 

လိိုအပခ္က္ ္ာ်ားက္ိို ႏ ဖည္ႏ ဳိ့ဆည္ႏ်ားေႏပ်ားႏ  င္္ႏ်ား ႏ ဖစပါသည္။ 

အာ်ားလံို်ားေႏသာ လမူႈ႔ဖလူံိုေႏရ်ားအမ င္္ႏ ဳိ့ေအရ်ားမ္ာ်ား အာ်ားလံို်ားက္ိို က္ြဲလာ်ား(လူမႈ႔ဖူလံိုေႏရ်ားဌာန)ကတင္္ 

ေႏလွ္ာက္္ာ်ားရမည္ ႏ ဖစပါသည။္ ေႏအာက္ေ္ႏဖၚ ပပါ အင္တာနက္္ စာမက္္္ႏ ႏႏွာကတင္္ ဗမာဘာသာစက္ာ်ား ႏ ႏင္ွ္ႏ ဳိ့ 

ပါရွန္ႏ်ားဘာသာစက္ာ်ား တိုႏ႔ိ ဖင္္ႏ ဳိ့ ဖတရႈေ႔လဳိ့လာ ႏိုႏငိ္ပါသည္။ ထိုႏအိင္တာနက္ ာမက္္္ႏ ႏႏွာကတင္္ 

ေႏလာေႏလာဆယ္ ေအန္ ဖင္္ႏ ဳိ့ ေအၾက္ာင္္ႏ်ားအရာ ေအဟာင္္ႏ်ားမ္ာ်ားသာ ေႏကတ႔ မင္ရမည္ ႏ ဖစပါမည္။ 

ထိိုေအၾက္ာင္္ႏ်ားအရာ ေအဟာင္္ႏ်ားမွာ ဤက္ြဲဳိ့သိို႔ ေႏဖၚ ပထာ်ားပါသည။္  

ေအႏ  ေ န္ထိိုင္္ေႏရ်ားအကတက္္ အက္ူအည 

 

ကလဲားဌာနမ  ၀န္ေႏဆာင္မႈ႔ 

ေႏႏ ပာင္္ႏ်ားေႏရႊ႔ေအႏ  ေ ္နထိုႏငိ္္သကတင္္ ဖင္လန္ႏ ႏႏိိုင္ငလံူမႈ႔လံိုႏ   ေံႏရ်ား အသိိုင္္ႏ်ားအ၀န္ႏ်ားကတင္္ 

လူမႈ႔လံိုႏ   ေံႏရ်ားအက္ာအကက္ယရရိႏႏွ ႏႏိိုင္ရ န္အကတက္္ အမ င္္ႏ ဳိ့ေအရ်ားရိႏၿွပီ်ား ေႏလွ္ာက္္ာ်ားႏ  င္္ႏ်ားႏ ဖင္္ႏ ဳိ့ 

ရရိႏႏွ ႏႏိိုင္ပါသည္။ ေႏလွ္ာက္္ာ်ားႏ  င္္ႏ်ားအာ်ား မိမေိႏနထိိုင္္ညဳိ့ႏ္ ႏ မ ိဳိ့ရ ာရိႏ ွ အန်ီားဆံို်ား က္ြဲလာ်ားဌာနကတင္္ 

ေႏလွ္ာက္လ ႊႏာမ္ာ်ားႏ ဖည္ႏ ဳိ့ကသင္္ႏ်ားၿပီ်ား ေႏလွ္ာက္္ာ်ားႏ  င္်ားႏ္ႏ ပ ရပါသည္။ ဖင္လန္ႏ ႏႏိိုင္ငလံူမႈ႔လံိုႏ   ေံႏရ်ား 

အက္ာအကက္ယရရိႏေွႏၾက္ာင္္ႏ်ား ဆံို်ားႏ ဖတခက္္္ ရရိႏပွါက္ ေႏႏ ပာင္္ႏ်ားေႏရႊ႔ေအႏ  ေ ္နထိိုင္္သေအန္ ဖင္္ႏ ဳိ့ 

ပိုဂ ိ  လေ္ႏရ်ားတဦ်ား ္င္္ႏ်ားႏ ႏင္ွ္ႏ ဳိ့ သက္ဆ ုံႏငိ္္ည္ႏ ဳိ့ က္ြဲလာ်ား-က္ဒႏ္ ပာ်ားက္ိို ရရိႏပွါသည။္ ထိိုက္ဒ္ႏ ပာ်ား နပံါတရရိႏပွါက္ 

ဌင္္ႏ်ားေအန္ ဖင္္ႏ ဳိ့ လမူႈ႔လံိုႏ   ေံႏရ်ား ႏင္ွ္ႏ ဳိ့သက္ဆ ုံႏငိ္္ည္ႏ ဳိ့ အမ င္္ႏ ဳိ့ေအရ်ား စံာ်ားမႈ႔မ္ာ်ားက္ိို ၀န္ေႏဆာင္ ႈ႔ရရိႏမွည္ 

ႏ ဖစပါသည္။ က္ြဲလာ်ားဌာနမ ွေႏပ်ားအပ္ည္ႏ ဳိ့ လူမႈ႔လံိုႏ   ေံႏရ်ား အမ င္္ႏ ဳိ့ေအရ်ားမ္ာ်ားမွာ ဥပမာအာ်ားႏ ဖင္္ႏ ဳိ့ မသိာ်ားစို၊ 

ေႏက္္ာင္္ႏ်ားသာ်ား၊ အလိုပလက္ ြဲ ဳိ့၊ မသန္ မစမ္ႏ်ားမ္ာ်ား ႏ ႏင္ွ္ႏ ဳိ့ ပင္ င္ ာ်ားမ္ာ်ားအကတက္္ အမ င္္ႏ ဳိ့ေအရ်ားမ္ာ်ား အာ်ားလံို်ားက္ိို 

ရရိႏမွည္ႏ ဖစပါသည္။ က္ြဲလာ်ားဌာနမွ ေႏပ်ားအပ္ည္ႏ ဳိ့ အမ င္္ႏ ဳိ့ေအရ်ားမ္ာ်ားအာ်ား ေတယာက္ခ္င္္ႏ်ားစ ီ

ေႏလွ္ာက္္ာ်ားႏ  င္္ႏ်ားႏ ႏင္ွ္ႏ ဳိ့ ဌင္္ႏ်ားအမ င္္ႏ ဳိ့ေအရ်ား ႏင္ွ္ႏ ဳိ့ သက္ဆ ုံႏငိ္္ည္ႏ ဳိ့ အက္္  ိ်ား စံာ်ားမ င္္ႏ ဳိ့ ေႏေမင္ၾက္်ားမ္ာ်ားအာ်ား 

ေႏလွ္ာက္္ာ်ားသူ မဖင္္ႏ ဳိ့လစွ္ာ်ားသည္ႏ ဳိ့ ဘဏ္ ာရင္္ႏ်ားသိို႔ ေႏပ်ားအပ္ႏ  င္္ႏ်ား ႏ ဖစပါသည္။ 

 
 

လမူႈ႔လံ ႏ ခ ေံႏရးႏႏ င္ ႏ္ပါြသက၍္ ေ  ေႏပးႏ ခင္္ႏး 

လူမႈ႔လံိုႏ   ေံႏရ်ားအမ င္္ႏ ဳိ့ေအရ်ားမ္ာ်ား ႏငွ္ဳိ့ႏ္ ပါတ္က္္၍ အသေိႏပ်ား က္္ ္ာ်ားက္ိို ေႏဒသဆိိုင္ရာ က္ြဲလာ်ား 

 ံို ်ားဌာနမ္ာ်ားကတင္လည္ႏ်ားေႏက္ာင္္ႏ်ား၊ လူမႈေ႔ရ်ား၀န္မ္္ႏ်ားဌာန  ံို ်ားမ္ာ်ားကတင္လည္ႏ်ားေႏက္ာင္္ႏ်ား သိို႔မဟိုတ္ 



အင္တာနက္ ာမ္က္္ႏ ႏႏွာမ္ာ်ားကတင္ ္ေႏၾက္ညာထာ်ားၿပီ်ား ေႏမ်ားႏ မန္ႏ်ားစံိုစမ္ႏ်ားႏ  င္္ႏ်ားလည္ႏ်ား ႏ ပ လိုပ္ႏ ႏႏိိုင္ပါသည။္ 

ႏ မ ိဳိ့ရ ာေႏတာႏ္ေႏတာႏ္မ္ာ်ားမာ္်ားကတင္္ အသစေ္ႏရာက္လ ာသည္ႏ ဳိ့ ေႏႏ ပာင္္ႏ်ားေႏရႊ႔ေအႏ  ေ ္နထိိုင္္သမ္ာ်ားအာ်ား 

အသေိႏပ်ားသည္ႏ ဳိ့ အစည္ႏ်ားေအ၀်ားမ္ာ်ားၿပ လိုပ၍္ ႏ မ ိဳိ့ရ ာမ္ာ်ား၏ ၀န္ေႏဆာင္ ႈ႔မ္ာ်ား ႏင္ွ္ႏ ဳိ့ 

လူမႈေ႔ရ်ားအမ င္္ႏ ဳိ့ေအရ်ားမ္ာ်ားက္ိို ရွင္္ႏ်ားလင္္ႏ်ားေႏႏ ပာဆိိုၾက္ပါသည္။ အသေိႏပ်ားအ က္္အ လက္ ္ာ်ားက္ိို 

ရရိႏႏွ ႏႏိိုင္ရ န္အကတက္အလည္ႏ်ား ေႏႏ ပာင္္ႏ်ားေႏရႊ႔ေအႏ  ေ ္နထိုႏငိ္္သမ္ာ်ားေအန္ ဖင္္ႏ ဳိ့ 

အစည္ႏ်ားေအ၀်ားမ္ာ်ားသိုႏ႔ိတက္္ေႏရာက္ၾက္ရန္လည္ႏ်ား ေအရ်ားၾက္ီ်ားပါသည။္ 

ေႏႏ ပာင္္ႏ်ားေႏရႊ႔ေအႏ  ေ ္နထိုႏငိ္္သမ္ာ်ားအကတက္္ က္ညီူရနန္ ြဲ႔စည္ႏ်ားထာ်ားသည္ႏ ဳိ့ အခဖြဲ႔အစည္ႏ်ားမ္ာ်ား ႏင္ွ္ႏ ဳိ့ 

ဖင္လန္ႏ ႏႏိိုင္ငကံတင္္ ၾက္ာႏ မင္္ႏ ဳိ့မစာေႏနထိုႏငိ္္ည္ႏ ဳိ့ ေႏႏ ပာင္္ႏ်ားေႏရႊ႔ေအႏ  ေ န္ထိုႏငိ္္သမ္ာ်ား၏ 

လမ္ႏ်ားညႊန္္သညီမႈ႔မ္ာ်ားသညလည္ႏ်ား အသစေ္ႏရာက္လ ာေႏသာ ေႏႏ ပာင္္ႏ်ားေႏရႊ႔ေအႏ  ေ ္နထိိုင္္သမ္ာ်ား၏ 

ေႏန႔စဥရင္ဆိုံင္ရမည္ႏ ဳိ့ အ က္အ  ြဲမ္ာ်ားအကတက္္ ေႏႏ ဖရွင္္ႏ်ားရန္ေႏမ်ားမ န္ႏ်ားမ္ာ်ားက္ိိုလညႏ္်ား 

က္ူညီေႏႏ ဖရွင္္ႏ်ားေႏပ်ား ႏႏိိုင္ ည္ ႏ ဖစပါသည။္ 

 

http://www.kela.fi/

