
      

 

PRESS RELEASE 
 

ႏုိငင္တံဝမွး္ရွ ိကေလးသူငယ္ ၁၄သနး္ေက ်္ာအ်ား ဂ ပန္္ ဥးေႏွ်ာက္ေရ်ာင ္ေရ်ာဂါ 

က်ာကြယ္ေဆး ထုိးႏံွေပး 

 
ယေန႔ပင ္ စတငလ္ိကုသ္ည့္ ႏုိငင္တံစဝ္နး္ ဂ ပန္္ ဥးေႏွ်ာကေ္ရ်ာဂါ က်ာကြယေ္ဆးထိးုႏံွ ခငး္ လပုင္နး္သည ္

 မနမ္်ာႏုိငင္၏ံ အၾကဥးမ်ားဆံုးေသ်ာ  ပညသ္ူ႔က နး္မ်ာေရး လပုင္နး္အစဥအစ္တ္ခပုင ္  ဖစ ္ပဥး 

ထိကု်ာကြယေ္ဆးသည ္ကေလးသငူယမ္ ်ားတြင ္အမ ်ားဆံုး ဖစေ္ပၚေလရ့ွသိည့္ ဂ ပန္္ ဥးေႏွ်ာကေ္ရ်ာင ္ေရ်ာဂါကိ ု

တ်ားဆဥးက်ာကြယႏုိ္ငမ္ည ္ ဖစသ္ည။္  

 

ရနက္နု၊္ ၂၀၁၇ခႏွုစ၊္ ႏုိဝငဘ္်ာလ(၁၅)ရက ္ -  မန္မ်ာႏိုင္ငံတဝွမ္းရွိ ကေလးသူငယ္မ ်ား ဂ ပန္္ဥးေႏွ်ာက္ေရ်ာင ္

ေရ်ာဂါ  ဖစ္ပြ်ားေနမႈမ ်ား  မင့္တက္လ က္ ရွိေနသည္ႏွင့္အညဥ ထပ္မံ ဖစ္ပြ်ားမႈမ ်ား မရွိေစရန္ႏွင့္ 

တ်ားဆဥးက်ာကြယ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ က္ ဖင့္ GAVI, ယူနဥဆက္ႏွင့္ ကမ်ာၻ႔က န္းမ်ာေရးအဖြြဲ႔ (WHO)တို႔၏ 

ပံ့ပိုးကူညဥမႈမ ်ားႏွင့္အတ ူ က န္းမ်ာေရးႏွင့္ အ်ားကစ်ားဝန္ၾကဥးဌ်ာနက ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ဂ ပန္္ဥးေႏွ်ာက္ေရ်ာင္ 

ေရ်ာဂါက်ာကြယ္ေဆး အစုလိုက္ထိုးႏွံ ခင္း လုပ္ငန္းအစဥအစ္္ၾကဥးကုိ ယေန႔တြင္ စတင္လုိက္ ပဥ  ဖစ္သည္။  

 

 ခင္မွတဆင့္ ကူးစက္ ပန္႔ပြ်ား ခင္း ဖစ္သည့္ ဂ ပန္္ဥးေႏွ်ာက္ေရ်ာင္ေရ်ာဂါသည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြင္း 

 မန္မ်ာႏုိင္ငံတြင္ ေရ်ာဂါ ဖစ္ပြ်ားမႈ မတွ္တမ္း၄၀၀နဥးပါးရွိခြဲ့သည္ဟု သိရက်ာ ယမန္ႏွစ္ထက္ပင္ ႏွစ္ဆ  မင့္တက္ 

သြ်ားခြဲ့သည္ဟ ုသိရွိႏိုင္သည္။  

 

“၂၀၁၅ခုႏွစ္မွ်ာ  ပဳလုပခ္ြဲ့တြဲ ့ ဝက္သက္နြဲ႔ ဂ ိဳက္သုိးေရ်ာဂါက်ာကြယ္ေဆး လုပ္ငန္းၾကဥးေန်ာက္ပိုင္းမွ်ာ 

ဒဥဂ ပန္္ဥးေႏွ်ာက္ေရ်ာင ္ ေရ်ာဂါက်ာကြယ္ေဆးထုိးႏွံ ခင္း လုပ္ငန္းအစဥအစ္္ဟ်ာ  မန္မ်ာႏိုင္ငံမွ်ာ 

အၾကဥးမ်ားဆံုးေသ်ာ  ပည္သူ႔က န္းမ်ာေရးဆိုင္ရ်ာ လုပ္ငန္းအစဥအစ္္ၾကဥးတခုပြဲ  ဖစ္ပါတယ္။” ဟု 

က န္းမ်ာေရးႏွင့္ အ်ားကစ်ားဝန္ၾကဥးဌ်ာန၊  ပည္ေထ်ာင္စုဝန္ၾကဥး ေဒါက္တ်ာ  မင့္ေထြးကေ ပ်ာသည္။ 



“က်ာကြယ္လို႔ရႏိုင္တြဲ့ ေရ်ာဂါေတြ  ဖစ္ပြ်ား ပဥး အသက္ဆံုးရႈံးသြ်ားရမႈေတြကိ ု ေလွ ်ာ့ခ သြ်ားႏိုင္ဖို႔ 

လုပ္ေဆ်ာင္ေနတြဲ့ ကြ ႏ္ုပ္တို႔ရြဲ႕ စိတ္အ်ားထက္သန္မႈ ကတိကဝတ္ကို ဒဥက်ာကြယ္ေဆးထုိးႏွံ ခင္း လုပ္ငန္း 

အစဥအစ္္ၾကဥးက ထင္ဟပ္ ပသေနပါတယ္။” 

 

ဒဥက်ာကြယ္ေဆးထုိးႏွံ ခင္း လုပ္ငန္းမွ်ာ အစဥအစ္္ႏွစ္ခုအေန ဖင့္ ပါဝင္မွ်ာ ဖစ္ ပဥး ပထမပိုင္းအစဥအစ္္ ဖစသ္ည့္ 

ႏိုဝင္ဘ်ာလ (၁၅)ရက္မ ွ (၂၃)ရက္အထိသည ္ စ်ာသင္ေက ်ာင္းမ ်ားတြင္ စတင္ထုိးႏွံေပး ခင္း ဖစ္သည္။ 

မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း အစိုးရစ်ာသင္ေက ်ာင္းမ ်ား၊ ဘ်ာသ်ာေရးဆိုင္ရ်ာ 

သင္တန္းေက ်ာင္းမ ်ား၊ ပုဂ ၢလိကစ်ာသင္ေက ်ာင္းမ ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြ်ာသူမ ်ား ေနထိုင္ရ်ာစခန္းမ ်ားတြင္ 

ယ်ာယဥဖြင့္လွစ္ထ်ားသည့္ စ်ာသင္ေက ်ာင္းမ ်ားရွိ အသက္(၅)ႏွစ္မွ (၁၅)ႏွစ္ရွိ ကေလးသူငယ္မ ်ားကို 

 ပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကဥး အသဥးသဥးရွိ က န္းမ်ာေရးဆိုင္ရ်ာအဖြြဲ႔မ ်ားမ ွသြ်ားေရ်ာက္ထုိးႏွံေပးမည္ ဖစ္သည္။ 

 

အသက္(၉)လႏွင္ ့ (၅)ႏွစ္အထိ ကေလးသူငယ္မ ်ားႏွင့္ က်ာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံ ခင္းအစဥအစ္္ပထမပိုင္းတြင္ 

က်ာကြယ္ေဆးထုိးႏွံခြင့္ မရရွိလိုက္သည့္ ကေလးသူငယ္မ ်ားအ်ား က်ာကြယ္ေဆးထုိးႏွံေပးႏိုင္ရန္အတြက္ 

ဒဥဇင္ဘ်ာလ(၁၁)ရက္မ ွ (၂၀)ရက္မ ်ားတြင္ ေဆးရံုမ ်ား၊ က န္းမ်ာေရးစင္တ်ာမ ်ား၊ ရပ္ကြက္ 

အုပ္ခ ဳပ္ေရးမွ းရံုးမ ်ားႏွင့္ အ ခ်ားရပ္ရြ်ာေဒသပိုင္ ေနရ်ာမ ်ားတြင္ က်ာကြယ္ေဆးထုိးႏွံမည့္ စုရပ္မ ်ား  ပဳလုပ္ ပဥး 

ထုိးႏွံေပးသြ်ားမည္  ဖစ္သည္။ 

 

“ဒဥေရ်ာဂါဟ်ာ ကန္႔သတ္ထိန္းခ ဳပ္ထ်ားလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾက်ာင့္ ကြ န္မတို႔အေနနြဲ႔  မန္မ်ာႏုိင္ငံတဝွမ္းလံုးကုိ 

ဒဥက်ာကြယ္ေဆးေရ်ာက္ရွိႏိုင္ဖို႔ အင္တိုက္အ်ားတိုက္ ၾကိဳးစ်ားအ်ားထုတ္ခြဲ့တြဲ ့ ႏိုင္ငံေတ်ာ္အစိုးရကို ခ ဥးက  း 

ဂုဏ္ ပဳလိုက္ရပါတယ္။ ဒါမွသ်ာ ေနရပ္စြန္႔ခြ်ာတိမ္းေရွ်ာင္သူမ ်ား ေနထုိင္ရ်ာစခန္းေတြ၊ ေဝးလံေခါင္ဖ ်ားတြဲ့ 

ေဒသေတြမွ်ာေနထိုင္တြဲ ့ရပ္ရြ်ာအသိုင္းအဝိုင္းေတြနြဲ႔ ပဋိပကၡေဒသေတြအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းမွ်ာရွိတြဲ့ ကေလး 

သူငယ္ေလးေတြအ်ားလံုးရြဲ႕ အသက္ကိုကယ္တင္ႏိုင္တြဲ့ ဒဥလိုက်ာကြယ္ေဆးကိ ု ရရွိႏိုင္မွ်ာ  ဖစ္ပါတယ္။” ဟု 

ယူနဥဆက္မ ွ မန္မ်ာႏိုင္ငံဆိုင္ရ်ာ ဌ်ာေနကိုယ္စ်ားလွယ္ Ms June Kunugi က ေ ပ်ာၾက်ားသည္။  

 

ကေလးသူငယ္မ ်ားတြင္ ဂ ပန္္ဥးေႏွ်ာက္ေရ်ာင္ ေရ်ာဂါ ဖစ္ပြ်ား ခင္းမ ွ ရပ္တန္႔သြ်ားေစရန္ႏွင့္ က်ာကြယ္ေဆး 

ထိုးႏွံခြင့္ရရွိရန ္ အသိပည်ာေပးေရးႏွင့္ ကေလးမိဘမ ်ား၊ ဆရ်ာ၊ဆရ်ာမမ ်ား၊ က န္းမ်ာေရး 

 ပဳစုေစ်ာင့္ေရွ်ာက္သူမ ်ားႏွင့္ ရပ္ရြ်ာအသုိ္င္းအဝိုင္းမ ်ားအတြက ္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆ်ာ္မႈမ ်ား အေန ဖင့္ 

သတင္းမဥဒဥယ်ာမ ်ားႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္မ ်ားမွတဆင့္ လုပ္ေဆ်ာင္လ က္ရွိ ပဥး ဖစ္သည္။  

 



သည့္အ ပင္ က်ာကြယ္ေဆးထုိးႏွံ ခင္းအစဥအစ္္တြင္ ပါဝင္မည့္ က န္းမ်ာေရးဝန္ထမး္မ ်ားႏွင့္ 

ကေလးသူငယ္မ ်ား က်ာကြယ္ေဆးရရွိေရး ေသခ ်ာေစရန္အတြက္  ပည္တြင္း၊  ပည္ပမွ ေစ်ာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လ်ာသူ (၅၀)နဥးပါးသည္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းတြင္ သြ်ားေရ်ာက္ေလ့လ်ာေနမည္  ဖစ္သည္။  

 

ဂ်ပန  ္ဦးေ ႏွာက ေရာင  ေရာ ဂါဆ ိုသည ္ွာ  ျခင ္ွတဆ င ့ က ီးစက သည ့ ေရာ ဂါျဖစ ရ ာ ္ည သည ့ အသ က  

အပ ိုင ီးအ ျခာီး္ဆ ို ျဖစ ပ ာီးႏ ိုင သည ့ ေရာဂါလည္း ျဖစ သည ။  သို ႔ေသာ  အ သက (၉)လနွင ့ (၁၅)ႏွစ အ ထ  

ကေလီးသ ငယ ္်ာီးတ င  ျဖစ ပ ာီးႏ ိုင ္ႈအ ္်ာီးဆံိုီး ျဖစ သည ။  ျ္န ္ာ ႏ ိုင ငံ၏ ျပည နယ ႏွင ့တ ိုင ီးေဒ သၾကဦး 

အာီးလံိုီးနဦးပါီးတ င  ၂၀၁၂ခိုႏ ွစ ကတည ီးကပင  ေရာ ဂါျဖစ ပ  ာီး္ႈ ္တွ တ္ ီး္်ာီးေတြ႔ရက်ာ ရန ကိုန  

တ ိုင ီးေဒ သၾကဦး၊ ရခ ိုင ျပည  နယ ၊ ရွ္ ီးျပည  နယ ေျ္ာက ပ ိုင ီးႏွင  ့ ဧရာ ဝတဥတ ိုင ီးေဒသၾကဦး္်ာီးတ င  ျဖစ ပ ာီး္ႈႏႈန  ီး္ွာ  

အျ္င ့ဆံိုီးရွ ခ ့ေၾကာင ီး သ ရသည ။  ယခိုက ့သို ႔ ကာ က ယ ေဆီးထို ီးႏွံေပီးျခင ီး သည  အထ ေရာက ဆံိုီး ကာက ယ  

တာီးဆဦး္ႈ တခိုပင  ျဖစ သည ။ 

 

အ်ာရွေဒသတြင္  ဖစ္ပြ်ားမႈမ ်ားေသ်ာ ထိုေရ်ာဂါသည္ ထိေရ်ာက္စြ်ာက်ာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ က်ာကြယ္ေဆးမ ်ား 

ရွိေနေသ်ာ္လည္း ေဒသအတြင္း ႏွစ္စ္္ လူ္ဥးေရ ၆၈,၀၀၀ခန္႔အထိ ကူးစက္မႈမ ်ားရွိေနေၾက်ာင္းသိရွိရသည္။ 

ကူးစက္ခံရသူ ခန္႔မွန္းေ ခ ၂၀မွ၃၀ရ်ာခိုင္ႏႈန္းမွ်ာ အသက္ဆံုးရႈံးရက်ာ အသက္ရွင္သူ အ ခ်ား၃၀ရ်ာခိုင္ႏႈန္း 

ခန္႔တြင္ ္ဥးေႏွ်ာက္ပိုင္းဆုိင္ရ်ာ ဖြံ႔ ဖိဳးမႈတြင္ထိခိုက္မႈႏွင့္ ဆြ႔ံအ၊ န်ားမၾက်ား ခင္းကြဲ့သုိ႔ ကိုယ္ခႏ ၶ်ာပိုင္းဆိုင္ရ်ာ 

ခ ိဳ႕ယြင္းသြ်ားမႈ မ ်ားလည္း  ဖစ္လ်ာႏိုင္သည္။  

 

ယင္းက်ာကြယ္ေဆးသည္ ယခုစတင္ထိုးႏွံသည့္အခ ိန္မွစက်ာ  မန္မ်ာႏိုင္င ံ ပံုမွန္က်ာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္း 

အစဥအစ္္တြင္ ဆက္လက္ပါဝင္က်ာ အသက္(၉)လရွ ိကေလးသူငယ္မ ်ားအ်ား ထိုးႏွံေပးသည့္ ဝက္သက္ႏွင္ ့

ဂ ိဳက္သုိးက်ာကြယ္ေဆးမ ်ားကြဲ့သို႔ပင္ ပါဝင္လ်ာမည္ ဖစ္သည္။  

 

“ဂ ပန္္ဥးေႏွ်ာက္ေရ်ာင္ ေရ်ာဂါဟ်ာ  မန္မ်ာႏုိင္ငံအတြက္အေရးၾကဥးတြဲ့ က န္းမ်ာေရးဆိုင္ရ်ာ ကိစၥရပ္တခ ု

 ဖစ္ပါတယ္။ ကြ ႏု္ပ္တို႔အေနနြဲ႔ ဒဥက်ာကြယ္ေဆးကုိ ပံုမွန္က်ာကြယ္ေဆးထုိး ခင္း အစဥအစ္္မွ်ာ ဆက္လက္ 

ပါဝင္ေစ ခင္း ဖင္ ့မည္သည့္ကေလးသူငယ္မွ ခံႏိုင္ရည္အ်ားနည္းစြ်ာ က န္ရွိမေနေအ်ာင္ ေသခ ်ာစြ်ာလုပ္ေဆ်ာင ္

သြ်ားခ င္ပါတယ္။” ဟု ကမ်ာၻ႔က န္းမ်ာေရးအဖြြဲ႔ (WHO)မွ  မန္မ်ာႏိုင္ငံဆုိင္ရ်ာ ဌ်ာေနကိုယ္စ်ားလွယ္ Stephan 

Jost က ေ ပ်ာသည္။ 

 

က်ာကြယ္ေဆးမ ်ားႏွင့္ အ ခ်ားလိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ ်ားအ်ား သယ္ယူပို႔ေဆ်ာင္၊ ပ့ံပိုးေပး ခင္းလုပ္ငန္းမ ်ားႏွင့္ 

က်ာကြယ္ေဆးထိုးႏွံ ခင္း အစဥအစ္္စဥမံခ က္ေရးဆြြဲ ခင္း၊ ေဆးထုိးႏံွ ခင္းအစဥအစ္္ အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ 

စတင္ႏိုင္ရန္ GAVI, WHO ႏွင့္ ယူနဥဆက္တုိ႔က နိုင္ငေံတ်ာ္အစိုးရအ်ား ပံ့ပိုးကူညဥလ က္ရွိသည္။ 



 

  
- 

UNICEF in Myanmar 

UNICEF အေန ဖင္ ့ မန္မ်ာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၅၀ခုႏွစ္ကတည္းက စတင ္လုပ္ေဆ်ာင္ေနေသ်ာ အဖြြဲ႔ ဖစ္သည။္ UNICEF 

အေန ဖင့္ အစိုးရႏွင့္ လူမႈအေ ခစိုကအ္ဖြြဲ႔မ ်ား ဖင့္ မိတ္ဖြြဲ႔က်ာ ကေလးေသဆံုးမႈႏႈန္း ေလ ်ာ့ခ ေရး၊ ကေလးမ ်ား 

အရညအ္ေသြး ပည့္ဝေသ်ာ ပည်ာေရးကိ ုသင္ၾက်ားႏုိင္ေစေရးႏွင့္ ကေလးမ ်ားအ်ား အၾကမ္းဖက္မႈမွက်ာကြယ္ေရး 

စသည့္ လုပင္န္းစ္တ္ို႔ကို ေဆ်ာင္ရြကလ္ွ က ္ရိွသည္။ 

Website: http://www.unicef.org/myanmar  

Facebook: https://www.facebook.com/unicefmyanmar 

 

ပိမုိသုရိွလိိပုါက ေအ်ာကပ္ါအတိငုး္ ဆကသ္ြယႏုိ္ငပ္ါသည ္-  
Htet Htet Oo, Communication Officer, Advocacy, Partnerships and Communication Section, UNICEF 

Myanmar, 09250075238, hoo@unicef.org  

Macarena Aguilar, Communications Specialist, Advocacy, Partnerships and Communication Section, 

UNICEF Myanmar, 09429564390 maguilar@unicef.org  
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