
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ 
ကုလသမဂၢ လူဦးေရအဖဲြ႔၏ ပါဝင္မႈ

 



အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးတုိ႔သည္ အေရးေပၚအေျခအေန ႀကံဳေတြ႔သည့္အခါ 
ခုခံႏိုင္စြမ္း ပိုမိုက်ဆင္းၿပီး ပဋိပကၡႀကံဳေတြ႔သည့္အခါ ၄င္းတို႔၏ သီးသန္႔ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မၾကာခဏ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ခံရပါသည္။ က်န္းမာစြာ 
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ကေလးေမြးဖြားႏိုင္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ 
က်ား/မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း 
၄င္းတို႔အား ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ လုိအပ္ၿပီး၊ လံုၿခံဳမႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ က်န္းမာေရးတို႔ကို 
ရရွိေစျခင္းအားျဖင့္ မိသားစုႏွင့္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းတို႔၏ အက်ဳိးသုခကိုလည္း 
ျမႇင့္တင္ေပးရာေရာက္ပါသည္။

“

”



 

အမ်ဳိးသမီး၊ မိန္းကေလးအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ကမၻာေပၚတြင္ 
အျဖစ္အမ်ားဆံုး  လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းသို႔ျဖစ္ရာတြင္ မည္သည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ မရွိပါ။ က်ား/မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ (Gender-
based violence- GBV) ဆိုသည္မွာ လႈမႈပတ္ဝန္းက်င္၏ 
သတ္မွတ္ခ်က္ေပၚတြင္ အေျခခံ၍ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ဆႏၵကို 
ဆန္႔က်င္ၿပီး ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ အျပဳအမူကို ဆိုလိုပါသည္။ GBV သည္ 
အၾကမ္းဖက္မႈဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏  က်န္းမာေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ 
လံုၿခံဳမႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတို႔ကုိ က်ဆင္းေစပါသည္။ ထို႔ျပင္ စိတ္ထိခိုက္မႈဒဏ္၊ 
မလိုလားအပ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မႈအပါအဝင္ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ 
မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တဲြေရာဂါရရွိမႈ၊ 
အႏၲရာယ္ရွိေသာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈ၊ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြအပါအဝင္ လိင္မွတစ္ဆင့္ 
ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား ရရွိမႈႏွင့္ အေျခအေနဆိုးရြားပါက အသက္ပါ 
ဆံုး႐ႈံုးမႈ စသည္တို႔ကို ႀကံဳေတြ႕ေစႏိုင္ပါသည္။

UNFPA သည္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိရာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ အပါအဝင္ ပဋိပကၡရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ေဒသမ်ား၌ 
က်ား/မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈကို လိင္မႈဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ၊ ရင္ႏွီး 
ကြ်မ္းဝင္ေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ အတင္းအၾကပ္ 
(သို႕မဟုတ္) ေစာေစာ အိမ္ေထာင္ခ်ထားမႈႏွင့္ အျခားေခါင္းပံုျဖတ္ 
အျမတ္ထုတ္မႈ စသည့္ပံုစံတို႔ျဖင့္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

က်ား/မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ 



 

လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရး  (SRH) 
ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

မည္သူမဆို မိမိတို႔၏ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ က်န္းမာၿပီး 
အႏၲရာယ္ကင္းသည့္ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးကို ရရွိ 
ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ မိခင္ေလာင္းဘဝကုိ ရရွိပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ 
မည္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးအႀကိမ္မည္မွ်ေမြးလိုသည္ တို႔ကို 
လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ျခင္း စေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိပါသည္။ 
ထုိသို႔ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးတုိ႔ကို ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မွန္ကန္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ ေရြးခ်ယ္လိုေသာ လံုၿခံဳ 
စတ္ိခ်ရၿပီး  ထိေရာက၍္  ေစ်းႏႈန္းသက္သာသည္ ့သေႏၶတားျခင္း နည္းလမ္းမ်ား 
အလြယ္တတကူ လက္လွမ္းမီွရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ 
လိင္မွ တစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားမွ ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာင္းစြာရရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ ထိေရာက္စြာ 
ကာကြယ္ႏိုင္ခြင့္ကိုလည္း ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ျပင္ သားသမီးရယူရန္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ က်န္းမာစြာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ 
အႏၲရာယ္ကင္းစြာျဖင့္ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ ကေလးေမြးဖြားႏိုင္မႈတို႔အတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။



 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ UNFPA ၏တုန္႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား

UNFPA သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ 
မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရး (SRH) အစီအစဥ္ကိုလည္းေကာင္း၊ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြား 
က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ က်ား/မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ (GBV) 
အစီအစဥ္မ်ားကို လည္းေကာင္း စတင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ပါသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအေပၚ 
တုန္႕ျပန္ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းေရးဆဲြေရးတြင္လည္း UNFPA အေနျဖင့္ 
တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ခဲ့သည္။  ယင္းစီမံကိန္းထဲတြင္ GBV အေၾကာင္းအရာႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ညႊန္ကိန္းမ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရေသာ 
အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလး၏ အသက္ေဘးမွ ကယ္တယ္ေစႏိုင္ေသာ 
SRH ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ညႊန္ကိန္းမ်ားကို 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးတို႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ရည္ရြယ္ထားသည့္အတိုင္း ေကာင္းမြန္စြာ သိရွိတုန္႔ျပန္ႏိုင္ေရး အတြက္ 
UNFPA သည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ တုန္႔ျပန္မႈ၏ တစ္ခုအျဖစ္ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္မႈကို အေထာက္အပံ့ ေပးလ်က္ 
ရွိပါသည္။



 

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ က်ား/မ 
အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား

UNFPA သည္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို တုန္႔ျပန္ကူညီရာ၌ အားလံုး 
ပါဝင္၍ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ က႑ေပါင္းစံု ပါဝင္သည့္ 
ထိေရာက္ေသာ တုန္႔ျပန္ကူညီမႈ ရရွိရန္အတြက္ GBV အစီအစဥ္မ်ားကို 
UNFPA ၏ “အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား၌ က်ား/မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
စီမံခန္႔ခဲြမႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္” ႏွင့္ Inter-Agency Standing Committee 
၏ “Guidelines for Gender-Based Interventions in Humanitarian 
Settings” တုိ႕ႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖၚ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ 
ယင္းအစီအစဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳ 
စိတ္ခ်ရေသာ ဆံုဆည္းရာဌာနမ်ား တည္ေထာင္ေပးျခင္းပါဝင္ ပါသည္။ 
ထိုဌာနမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းစီမံျခင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး အႀကံ 
ေပးျခင္း၊ SRH အသိပညာေပးျခင္း အပါအဝင ္အသက္ေမြးမႈ အတတပ္ညာမ်ား 
သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ ဆက္စပ္ညႊန္ပို႔ေပးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ား (referral) ကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

ပဋိပကၡ ရင္ဆိုင္ႀကံဳသည့္အခါ၌ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးတို႕၏ 
ဂုဏ္သိကၡာနွင့္ ဣေျႏၵ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္  GBV ျဖစ္ပြားမႈ 
ေလ်ာ့နည္းႏိုင္လာေစေရးအတြက္ UNFPA သည္ အေရးေပၚအမ်ဳိးသမီးသံုး 
ပစၥည္းအိတ္ငယ္(Dignity Kits) မ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီ ေပးလ်က္ရွိသည္။ 
ထိုအိတ္ငယ္ထဲတြင္ ေအာက္ခံေဘာင္းဘီ၊ အမ်ဳိးသမီးလစဥ္သံုးပစၥည္း၊ 
လံုခ်ည္တစ္ထည္ႏွင့္ အျခားေသာ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႕ရွင္းမႈ အသံုးအေဆာင္ 
ပစၥည္းမ်ား ပါရွိပါသည္။



GBV ကာကြယ္တားဆီးျခင္း အစီအစဥ္သည္ အေရးႀကီးသည့္ က႑ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအစီအစဥ္တြင္ GBV အသိအျမင္ 
ဖြင့္ေပးျခင္း၊  လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ လုပင္န္းတိငု္းတြင ္GBV ကုိ ထည့္
သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ လူထုေခါင္းေဆာင္၊ 
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္၊ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက်္ားေလးငယ္ရြယ္ 
မ်ားကို GBV တုန္႔ျပန္မႈတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းတို႔ျဖင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြား ႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

UNFPA သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ International Rescue Committee 
၏အကူအညီျဖင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္မိန္းကေလး ဆံုဆည္းရာ 
ဌာနမ်ား တည္ေထာင္ထားရွိၿပီး၊ စုစုေပါင္း အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလး၏ 
(၄၀%)ခန္႕ကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

UNFPA သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေမတၱာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း
မွ တည္ေထာင္သည့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္မိန္းကေလး ဆံုဆည္းရာဌာန(၈)
ခုကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လမွစ၍ ပံ့ပိုးကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ 
အဆိုပါ ဆံုဆည္းရာဌာနမ်ားသည္ စခန္းႏွင့္ရြာ(၃၉)ခုထိ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္၍ 
ပဋိပကၡ က်ေရာက္သည့္ေဒသရွိ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္မိန္းကေလး (၅၀%)ခန္႔ကို 
ကူညီေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။



 

အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရး 
အစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ား

လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး (SRH) အစီအစဥ္သည္ အေရးေပၚ  
အေျခအေန မ်ားတြင္ SRH လုပ္ငန္းကို “အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခခံ မ်ဳိးဆက္ပြားလုပ္ငန္းမ်ားသင္တန္း” (Minimum 
Initial Service Package- MISP) အားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚ 
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ယင္းအစီအစဥ္သည္ မိခင္ႏွင့္ေမြးကင္းစ 
ကေလး ေသဆံုးမႈႏႈန္းႏွင့္ ေရာဂါရရွိမႈႏႈန္းကို တားဆီးေပးျခင္း၊ 
အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကူးဆက္မႈ ေလ်ာ့က်ေပးျခင္း၊ လိင္မႈဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ 
အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္ ေပးျခင္းႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေန 
ကနဦးအပိုင္းတြင္ SRH ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အလုံးစံု ဝန္ေဆာင္မႈ 
အစီအစဥ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။  ထို႔ျပင္ SRH 
ဆိုင္ရာကုသမႈ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို UNFPA မွ ျဖန္႔ေဝေပးသကဲ့သို႔ 
အေရးေပၚအေျခအေန ေနရာမ်ား၌ SRH အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ဳိးစံု 
(အဓမၼက်င့္ခံၿပီး အသံုးျပဳရသည့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား (post rape 
kits) အပါအဝင္) တို႔အား  မည္သို႔ကိုင္တြယ္ အသံုးႏိုင္သည္တို႕ကိုလည္း 
သင္ၾကားေပးပါသည္။  

ရခိုင္ၿပည္နယ္ ပဋိပကၡအတြင္း ဒုကၡေရာက္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးတို႔အား အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့ 
ကူညီႏိုင္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေစလႊတ္သည့္ အေရးေပၚ 
တုန္႔ျပန္ကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႕မ်ား (Rapid Response Teams)၏ မ်ဳိးဆက္ပြား 
က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို ကူညီႏိုင္ရန္အတြက္  UNFPA သည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း (Myanmar Red Cross Society- MRCS)ကို  
ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါသည္။



လိင္မႈဆိုင္ရာ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ရရွိႏိုင္ေစေရးအတြက္ UNFPA သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးပညာေရးအသင္း 
(MMA)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားဆရာမအသင္း (MNMA) ႏွင့္ 
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းတို႔ကို ကူညီေထာက္ပံ့ 
ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ယင္းသို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ မီးမဖြားမီ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ မီးဖြားၿပီး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ မိသားစု စီမံကိန္းႏွင့္ က်န္းမာေရး 
အသိပညာအျပင္ အလြယ္တကူ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ေဆးေပးခန္းမ်ားႏွင့္ 
အိမ္အေရာက္ ကုသေပးျခင္းမွ တစ္ဆင့္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းႏွင့္ 
ရြာမ်ား၌ သက္ဆိုင္ရာသို႔ ဆက္စပ္ညႊန္ပို႔ေပးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း 
ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ SRH ဝန္ေဆာင္မႈကို ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အထိ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

SRH ဝန္ေဆာင္မႈကို ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး 
အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနသည့္ စခန္း(၁၃)ခုႏွင့္ ရြာေပါင္း(၃၀)ရွိ 
အသိုင္းအဝန္း အားလံုးကို  ကူညီေပးလ်က္ ရွိသည္။ ယင္းေဒသတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလး ဆံုးဆည္းရာဌာန (၇)ခုကို တည္ေထာင္ေပးခဲ့ၿပီး 
သားဖြားဆရာမ (၁၀)ဦးအား ေစလႊတ္ေပးခဲ့ပါသည္။

“အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခခံမ်ဳိးဆက္ပြား 
လုပ္ငန္းမ်ားသင္တန္း” (MISP) ႏွင့္ပတ္သက္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း 
သင္တန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ သားဖြား ဆရာမအကူတို႔ အတြက္ 
မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရး၊ SRH အသိအျမင္ႏွင့္ တုန္႔ျပန္ႏိုင္မႈ၊ 
အရည္အေသြးရွိသည့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္  
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၊ 



 

မိတ္ဖဲြ႔ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔အျပင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္း အတာျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
မွစ၍ ယေန႔အထိ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ 
ျပည္နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ 
လူဦးေရ(၃၀၀၀) ေက်ာ္တို႔မွာ သင္တန္းကို ေအာင္ျမင္စြာ တက္ေရာက္ၿပီးစီး 
ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္သည့္ SRH ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကို 
ေပးစြမ္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

UNFPA သည္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကနဦး 
အေရးေပၚ အေျခအေနမွသည္  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ေရရွည္ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အေျခအေနအထိ  လိုအပ္ေသာ တုန္႔ျပန္မႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဌာနႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနေသာ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ အရပ္ဖက္ 
လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား 
ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။



ပဋိပကၡအေျခအေနတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ မ်ဳိးဆက္ပြားမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ား ပိုမိုျမင့္မားသည္ျဖစ္ရာ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ား ပိုမိုလံုၿခံဳၿပီး 
က်န္းမာေစေရးအတြက္ အခက္အခဲဆံုးေသာ အေျခအေနမ်ဳိး၌ပင္ လိုအပ္ေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီရပါမည္။

“
”



To find out more information visit:
http://myanmar.unfpa.org

”

UNFPA သည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးတို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေရွ႕တန္းမွ 
ထားကာ အစဥ္အၿမဲ ေဆာငရ္ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည။္ အမ်ဳိးသမီးႏငွ့္မနိ္းကေလးတုိ႔၏ 
ဂုဏ္သိကၡာ ထိန္းသိမ္းႏို္င္ေစေရး၊ လံုၿခံဳေဘးကင္းမႈ ျပန္လည္ရရွိေစေရး၊ 
ေဘးကင္းစြာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ကေလးေမြးဖြားႏိုင္ေရး အပါအဝင္ 
လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိေစေရးႏွင့္ 
က်ား/မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈဒဏ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
လ်င္ျမန္စြာ ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

“


