
 

   
 

 
 
 

 
ျမနမ္မာုိႏငင္ရံ  ိ ကေလးသူငယ္္ုိငး္၏ အခြင့္အေရး္ုိငး္ ျပည့္ဝစြမ ရရ ေိစဖုိ႔အ ြ္က္ 
အေရးၾက းေသမ ေျခလ မး္္ချုဖစသ္ည့္ ေမြးဖြမးမႈာႏ င့္ ေသဆုံးမႈဆုိငရ္မမ ္ ပ္ံု္ငျ္ခငး္ 
လုပင္နး္ လမး္ညႊနစ္မအုပအ္မး မိ္ ဆ္က္ 
 
 
မ ္္ပံု္င္္ မးျခင္း မရ ိေသးေသမ၂၀ရမခိုငာ္ႏႈန္းခန္႔ရ  ိ ကေလးသူငယ္မ္မးရ ိေနေသးကမ ာုိႏင္ငံ္ဝ မ္းလံးုရ  ိ အသက ္
၁၀ာႏ စ္အ္ ိ ကေလးသူငယ္မ္မးအ္ြက္ ာုိႏင္ငံ္ကမ အသအိမ ္ ္ျပဳ အရ င္ေမြးလက္မ ္ ္ (Universal Birth 
Registration) အဆင့္မ ေစေရး က္ိျပဳ္မးျခင္းအမး ျပည့္ဝသြမးေစရန ္ ျမန္မမာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေရးၾက းသည့္ 
ေျခလ မး္္ခု ္က္လ မး္လိကုသ္ည္။  
 
ရနက္နု၊္ ေအမက္္ ိဘုမလ (၁၂)ရက။္ ။ ေမြးဖြမးမႈာႏ င့္ ေသဆံုးမႈ မ ္ ္ပံု္င္ျခငး္လပု္ငန္းအမး ရိးုရ င္းလြယက္ူစြမ 
လုပ္ေဆမင္ာုိႏင္ေရးကိ ု ေမ ္မ္မ န္းကမ ျပန္လညစ္ိစစ္္ ည္းျဖ္္္ မးသည့္ လမ္းညြန္အမး မိ္ ဆ္ကလ္ိကု္ျခငး္ျဖင့္ 
ျမန္မမာုိႏင္ငံအ္ြက ္ ာုိႏင္ငံ္ ကမ အသိအမ ္ ္ျပဳ အရ င္ေမြးလက္မ ္ ္စံခ္နိ္စံညႊန္း လမး္ေၾကမင္းေပၚသုိ႔ 
ေရမက္ရ ာုိိႏင္ရန္ မ ္ ္္ိငု္္ ခကုို ယေန႔ပင္ ခ္မ ္ ခ့္္ာႏိုင္ျပ  ျဖစ္ပါသည္။ စ မကံိန္းာႏ င့္ ဘ႑မေရးဝန္ၾက းဌမနမ  
္ု္ ္ေဝကမ က္န္းမမေရးာႏ င့္ အမးကစမးဝန္ၾက းဌမန၏ ပူးေပါငး္ကူည မႈာႏ င့္အ္ူ ယူန ဆကမ္  ပံ့ပိုးကူည ္ မးသည့္ 
ေမြးဖြမးမႈာႏ င့္ ေသဆံုးမႈဆိုင္ရမ မ ္ ္ပံု္င္ျခင္းလုပ္ငနး္ လမး္ညႊနသ္ည္ ကေလးသူငယ္မ္မး၏ 
အခြင့္အေရးမ္မးျဖစ္ေသမ အေျခခ ံ လူမႈ ဝန္ေဆမင္မႈမ္မးျဖစသ္ည့္ ပညမေရးာႏ င့္ ကမကြယ္ေစမင့္ေရ မက္မႈမ္မးကိ ု
ရရ ိာုိႏင္ေစရန္ ပိုမိ ုအေ္မကအ္ကူျပဳ လမ္းဖြင့္ေပးာုိႏင္မည္ဟု ေမ ္ မ္လင့္ရပါသည္။  
 
“ာုိႏင္ငံ္ကမအသိအမ ္္ျပဳ အရ င္ေမြးလက္မ ္ ္စံညႊန္းမ္မး ရည္မ န္းခ္က္ပန္း္ိုငဆ္  ေရမက္ရ ာုိိႏင္ဖို႔ဟမ ေမြးဖြမးမႈန္႔ 
ေသဆံုးမႈေ္ြကို မ ္ ္ပံု္င္္ ့္ေနရမမ မ လြယက္ူေစဖို႔ ကြ္ာု္ႏပ္္ို႔က လုပ္ေဆမင္ေပးရမ မ ျဖစ္ပါ္ယ္။ ဒါေၾကမင့္ပင္ 
ေမြးဖြမးမႈ မ ္ပ္ံု္င္ျခင္း ကုနက္္စရိ္ ္ေ္ြကို ဖယ္ရ မးလိကု္ျပ း အသက္ ၁၀ာႏ စ္္ိ ကေလးငယ္ေ္ြအ္ြက္ 
သူ္ ို႔ေမြး့္္ေနရမ၊ ေန္ိငု့္္္ေနရမေ္ြမ မ မ ္ ္ပံု္င္ာုိႏင္ရန္ လုပ္ေဆမင္ခ္ပ့ါ္ယ္။” ဟ ု စ မကံိန္းာႏ င့္ 
ဘ႑မေရးဝန္ၾက းဌမန၊ ျပည္ေ္မင္စုဝန္ၾက း ဥ းေက္မ္ဝင္းက ေနျပည္ေ္မ္္ြင္ ျပဳလုပ္ခ္သ့ည့္ 
ယင္းအခမး္အနမး္ြင္ ေျပမၾကမးခ္သ့ည္။ ယင္းအခမ္းအနမး္ြင္ မိ္ ဆ္ကလ္ိကုသ္ည့္ လမ္္းညႊန္ာႏ င့္ ပက္သက္ျပ း 
္င္ျပခ္ကမ္္မး ျပဳလုပခ္္က့မ ျပည္ေ္မငစ္ုအဆင့္၊ ျပည္နယ္ာႏ င့္ ္ိုင္းေဒသၾက းအဆင့္မ္မးမ  သကဆ္ိုင္ရမ 
အရမရ ိမ္မး၊ ာုိႏင္ငံ္ကမ အသိုင္းအဝိုငး္မ  ကိယု္စမးလ ယမ္္မး ္က္ေရမက္ခ့္ၾကသည္။  
 

PRESS RELEASE 
 

 

 



“ဒ မ ္ ္ပံု္င္ျခင္းစနစဟ္မ ပိုမိုေကမငး္မြနလ္မျပ း ေမြးဖြမးမႈန္႔ ေသဆံုးမႈေ္ြရ္႕ မ နက္န္္ ကိ့္္္ 
အခ္က္အလက္ေ္ြကို ရရ ေိစမ မ ျဖစ္ပါ္ယ။္ ဒ လိ ု ေသခ္မ္ိက္ျပ း ယံုၾကည္ရ့္္ အခ္ကအ္လကေ္္ြကို 
အေျခခံျပ း မူဝါဒပိငု္းဆိုင္ရမ ဆံုးျဖ္္ခ္က္ေ္ြ ခ္မ ္ ္ျခင္းန္႔ အစ အစဥ္ေ္ြ ေရးဆြရ္မမ မ အေ္မကအ္ကူေ္ြ 
အမ္မးၾက းျဖစ္ေစမယ့္ ျပည့္သူ႔ေရးရမ မ ္ ္ပံု္င္ျခင္းလပု္ငန္းန္႔ စမရင္းအင္း ္ြကခ္္က္မႈစနစ္ေ္ြကိ ု
လုပ္ေဆမင္ရမမ မ အမ္မးၾက း ကူည မ မျဖစ္ပါ္ယ္။” ဟု ျပည္ေ္မင္စုဝန္ၾက း ဥ းေက္မ္ဝင္းက ဆကလ္က္ 
ေျပမၾကမးသည္။  
 
ယခု မိ္ဆ္ကသ္ည့္ လမ္းညႊန္သည ္ ျမန္မမာုိႏင္ငံ္ဝ မး္လံုးရ ိ ေမြးကင္းစမ  အသက္ ၁၀ာႏ စ္အရြယ္္ ိ 
ကေလးသူငယ္မ္မးအ္ြက ္ ၎္ို႔ မိဘမ္မး၏ ာႏုိင္ငံသမး၊ ္ိုင္းရင္းသမး လူမ္ိဳးစုာႏ င့္ ာႏိုင္ငသံမးခယံူမႈ 
အခ္က္အလက္ေ္ြကို ္ည့္သြင္းမစဥ္းစမးေစပ ္  ာုိႏင္ငံ္ကမ အသိအမ ္္ျပဳ အရ င္ေမြးလက္မ ္ ္စံခ္ိန္စညံႊန္းကို 
မ  ာုိႏင္ရန္ ပုိမုိက္ယ္ျပန္႔သည့္ လပု္ငန္းစဥ္ျဖစသ္ည္။ ကေလးသူငယ္မ္မးကို မ ္္ပံု္င္ျခင္းျဖင့္ ရရ ိာုိႏငမ္ည့္ 
အခြင့္အေရးမ္မး၊ ေမြးဖြမးမႈမ ္္ပံု္င္ျခင္းလုပ္ငန္း အဆင့္မ္မး အေၾကမငး္ကိ ု သိရ ိေစရန္ာႏ င့္ ျပညသ္လူူ္ ုအမး 
၎္ို႔၏ ကေလးသူငယ္မ္မးကို မ ္ ္ပံု္င္ေပးရန္ ္ိကု္္ြန္းေပးျခင္း္ို႔ကို ဥေရမပသမဂၢ၏ ပံ့ပိုးကူည မႈျဖင့္ 
္ိကု္္ြနး္ာႏႈိးေဆမ္မႈပြ္မ္မးကိ ု ၂၀၁ုခာုႏ စ္ာႏ င့္ ၂၀၁ုခုာႏ စ္မ္မး္ြင္ ာိုႏင္ငံ္ ဝန္းျပဳလုပ္ခ့္ျပ း ျဖစသ္ည္။ 
အသက္ငါးာႏ စ္ေအမက ္ကေလးသူငယ္ ၃၀၀, ၀၀၀ေက္မ္ ကိုလကလ္ မ္းမ ာုိႏင္ခ့္ရမ ကေလးသူငယ ္၈၂ရမခိုင္ာႏႈန္းအမး 
မ ္္ပံု္င္ေပးာုိႏင္ျခင္းအ္ြက္ ျမ င့္္င္ေပးာုိႏင္ခ့္သည္။  
 
ယင္းက္သ့ို႔ လုပ္ေဆမင္ေပးာုိႏင္ခ့္ေသမ္လည္း အသက္ငါးာႏ စ္ေအမက ္ ကေလးသူငယ္ ၂၀ရမခိုင္ာႏႈန္းန းပါးက 
မ ္္ပံု္င္္ မးျခင္းမရ ိေုသးကမ ာုိႏင္ငံ္ဝ မး္လံုး ကြျ္ပမးျခမးနမးခ္ကမ္္မး ရ ိေနေသးသည္။ ျမိ ႔ဳျပေဒသမ္မးမ မ ရ သိည့္ 
ကေလးသူငယ္အမ္မးစုမ မ မ ္္ပံု္ငျ္ပ းကမ လကလ္ မ္းမ ာုိႏင္ရန ္ ခကခ္ေ္သမေဒသမ္မးရ ိ 
ကေလးသူငယ္အခ္ိ ႔ဳမ မသမလ္ င ္ ေမြးစမရငး္ရ ိၾကသည။္ မဘိမ္မးာႏ င့္ အ္ေူန္ိငု္ရျခင္းမရ ပိ ္ ေဒသေရႊ႕႔ေျပမင္း 
ေန္ိုငသ္ူမ္မး၏ ကေလးသငူယ္မ္မးသည္ မ ္ ္ပံု္င္္ မးျခင္း မရ ိာုိႏင္ေခ္မ္မးသည။္  

ကေလးသူငယ္မ္မးသည ္ ေမြးစမရင္းမ ္ ္ပံု္င္္ မးျခင္းျဖင့ ္ က္နး္မမေရးဝန္ေဆမငမ္ႈမ္မး၊ 
ေက္မငး္္က္ေရမက္ာုိႏင္ရန္ာႏ င့္ ကေလးသငူယ ္ ကမကြယ္ေစမင့္ေရ မက္ေရး ဝန္ေဆမင္မႈမ္မး ျပည့္ဝစြမရရ ိာုိႏင္မည္ 
ျဖစ္သည။္ ေမြးစမရငး္မ ္္ပံု္င္္ မးျခင္းမရ ိသည့္ ကေလးသူငယ္မ္မးသည ္ အသက္မျပည့္မ  
လက္နကက္ိုငအ္ဖြ္႔မ္မး္ြင္ ္မဝန္္ မ္းေဆမင္ရန ္ ေစခုိင္းခံရျခင္း္ို႔လည္း ျဖစ္ပြမးနိုင္ျပ း ေစမလ္င္စြမ 
အိမ္ေ္မင္ျပဳျခင္းာႏ င့္ လူကုနက္ူးခံရျခင္း စသည့္ အာၲႏရမယ္မ္မးာႏ င့္လည္း ေ္ြ႔ာႏိုင္သည္။ အသက္အရြယ ္
ၾက းျပင္းလမခ္ိန္္ ြင္လည္း ေမြးစမရင္းမ ္္ပံု္င ္ ရ ိမ သမလ ္င ္ ရရ ာုိိႏင္မည့္ အခြင့္အေရးမ္မးျဖစ္သည့္ 
ပညမဆကလ္ကသ္ငယ္ူာုိႏင္ျခင္း၊ အလုပအ္ကိုငအ္ခြင့္အလမ္း စသည္္ို႔ကိ ုဆံုးရႈံးာႏိုင္သည္။  

“အရင္ာႏ စ္ေ္ြက ျပည္နယ္န္႔ ္ိုင္းေဒသၾက း ၈ခုမ မ မျပဳလုပ္ာိုႏင္ခ့္္္ ့ ္ိုက္္ ြန္းာႏႈိးေဆမ္ပြ္ေ္ြ ဒ  
လမ္းညႊန္အသစ္န္႔အ္ ူ ဒ ္ၾကိမ္မ မ ပုိမိုေအမင္ျမင္စြမ လုပ္ေဆမင္ာုိႏင္မ မပါ။” ဟ ု က္နး္မမေရးာႏ င့္ 
အမးကစမးဝန္ၾက းဌမန ဝန္ၾက း ေဒါက္္ မ ျမင့္ေ္ြးက ေျပမသည္။ “ကေလးသငူယ္ေ္ြကိ ု မ ္္ပံု္င္ေပး္္အ့ခါ 
ပါဝငသ္ူေ္ြ အမးလံုးအ္ြက္ ျမန္မမာုိႏင္ငံမ မ ေမြးဖြမးလမျပ ျဖစ္္္ ့ ကေလးသူငယ္္ ိုင္းမ မ လူမႈဝန္ေဆမင္မႈေ္ြန္႔ 
အျခမးပံ့ပိုးမႈေ္ြ ရရ ိာုိႏင္ဖို႔ အခြင့္အေရးေ္ြ အလိုအေလ္မက ္ ရ ိ္ယဆ္ို္မကို ေသခ္မသိရ နိမးလည္ာုိႏင္ဖို႔လည္း 
ဒ စနစက္ ကူည ေပးာုိႏင္မ မ ျဖစ္ပါ္ယ္။ ဒ စနစက္ိ ု အေကမင္အ္ည္ေဖမ္ျခင္းအမးျဖင့္ ကြန္ပ္်ဴ္မစနစ္ျဖင့္ 
က္န္းမမေရးသ္င္းအခ္ကအ္လက ္ စနစ္န္႔ ဖြမးေသာႏႈန္း အခ္ကအ္လက္စနစ္ေ္ြကိ ု ပုိမုိေကမင္းမြန္လမေစရန္ 
အေ္မကအ္ကူျပဳမ မ ျဖစပ္ါ္ယ္။” ဟ ု္ပမ္ံေျပမၾကမးသည္။  



ယခုစ္ငအ္ေကမငအ္္ညေ္ဖမ္မည့္ စနစသ္စ္ာႏ င့္ အစ အစဥ္မ္မးသည ္ အခ္နိ္ယကူမ လုပေ္ဆမင္ရမည္ျဖစ္ျပ း 
လုပ္ငနး္အေကမငအ္္ည္ေဖမ္ရမ္ြင ္အေျခခကံ္နး္မမေရးဝန္္ မ္းမ္မးာႏ င့္ သကဆ္ိုငရ္မ အစိုးရဝန္္ မး္မ္မးအ္ြက္ 
သင္္ န္းပို႔ခ္မႈမ္မးလည္း ပါဝင္မညျ္ဖစသ္ည္။ ယငး္အစ အစဥမ္္မးအမး အေကမင္အ္ည္ေဖမ္ာႏိုင္ရန ္
ေငြေၾကးရင္းာႏ  းျမ ဳပ္ာႏ ံမႈမ္မးာႏ င့္ အေရးပါလ သည့္ မိ္္ဖက္ေဆမင္ရြက္မႈမ္မး ဆကလ္က ္လိုအပ္လမမည္ျဖစသ္ည္။  

ယူန ဆကမ္  ျမန္မမာုိႏင္င ံ (ေခ္ၱ)ဌမေနကိုယစ္မးလ ယ ္ ေပါလအ္က(္ဒ္)ဝါ့ဒ(္စ္)က ာုိႏင္ငံ္ကမ အသအိမ ္ ္ျပဳ 
အရ င္ေမြးလက္မ ္ ္စနစ္သည ္ လူ္ စ္ဥ း္စ္ေယမက္္ ိုင္း၏ စြမ္းေဆမငရ္ည္အ္ြက ္ ္သက္္ မ ရင္းာႏ  းျမ ဳပ္ာႏ ံမႈ 
္ခုျဖစေ္ၾကမင္းကိ ု ရ င္းျပခ္သ့ည္။ “ကေလးငယ္္ စ္ဥ းကို ေမြးဖြမး္္အ့ခိ္န္မ မ စမရင္းျပဳစမု ္္ပံု္ငလ္ိကု္ျခငး္ဟမ 
ကေလးသူငယ္္စ္ဥ းရ႕္ ပ္မဥ းဆံုးေသမ အခြင့္အေရး္ခုျဖစ္္ယလ္ို႔ ေျပမရပါမယ္။ ဘမလို႔လ္ဆိေု္မ့ 
ျပဌမန္း္မး္္ ့ ဥပေဒေအမက္မ မ ေရမက္ရ လိမ္္ ့ ကေလးငယက္ိ ု အသအိမ ္ ္ျပဳလိကု္ျခင္းျဖစ္ျပ း လူ႔အခြင့္အေရး 
ျပည့္ဝစြမရရ ိေစဖို႔ အု္ ္ျမစ္္ ခအုျဖစ ္ခိုင္မမသြမးေစပါ္ယ္။” ဟ ုေျပမသည္။  

ဤလမ္းညႊန္စမအုပ္သည ္ာုိႏင္ငံေ္မ္အစုိးရ၏ ေမြးဖြမးမႈာႏ င့္ေသဆံုးမႈမ ္ပ္ံု္င္ျခင္းဆိုင္ရမလုပ္ငန္း စမရင္းဇယမးမ္မး 
ပူးေပါငး္ေဆမင္ရြက္ေရးအဖြ္႔ (CCBDR)၏ ၾက းၾကပအ္ုပ္ခ္ဳပ္မႈေအမက္၊ ေမြးဖြမးမႈာႏ င္ ့ေသဆံုးမႈဆိုင္ရမ မ ္္ပံု္င္ျခင္း 
ပူးေပါငး္ေဆမင္ရြက္ေရးလုပင္န္းအဖြ္႔(IAWG-VRS)၏ နည္းပညမပိုငး္ဆိငု္ရမ ပံ့ပိုးကူည မႈမ္မးျဖင့္ သကဆ္ိုငရ္မ 
ဝန္ၾက းဌမနမ္မးအမးလံုးပူးေပါင္းကမ ျပဳစု္မးျခင္းျဖစသ္ည္။ ယငး္ေၾကမင့္ပင္ ယခုမိ္ ဆ္က္လိကုသ္ည့္ 
လမ္းညႊန္စမအပု္သည ္၂၀၁ုခုာႏ စ္မ  စ္င္ေဆမင္ရြက္ခ့္ၾကသည့္ ေရရ ည္ပူးေပါငး္မႈမ္မး၊ ကြင္းဆင္းစမး္သပ္မႈမ္မးာႏ င့္ 
နည္းပညမပိုငး္ဆိငု္ရမ ျပန္လည္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးျခင္းမ္မး၏ ရလဒ္ေကမင္း္ခပုင္ ျဖစေ္ပသည္။  

“ဒ ေျခလ မ္းဟမ အခ္က္အလက္ေ္ြျပည့္ဝစြမပါဝင္ျပ း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆမငသ္ူမ္မး စုစည္းစြမ အေကမငအ္္ည ္
ေဖမ္ခ့္ၾက္္ ့ စနစ္္ခု၊ အေရးပါ္္ ့ လုပ္ငနး္္ခုပင္ ျဖစ္ပါ္ယ္။” ဟ ု မစၥ္မ အက(္ဒ)္ဝါ့ဒ္(စ္)က ေျပမသည္။ 
“္ျခမး အမရ ာုိႏင္ငံေ္ြက ရရ ိ့္္အေ္ြ႔အၾကံဳေ္ြအရ ကြ္ာ္ုႏပ္္ို႔အ္ြက ္ ေလလ့မမႈေ္ြလုပ္ာုိႏင္ျပ း ဒ စနစ္ကို 
အေကမငအ္္ညေ္ဖမ္ဖို႔ ကူည ေ္မက္ပံ့မႈေ္ြ ျပဳလုပ္ေစာုိႏင္ခ့္ပါ္ယ္။ ဒါဟမ မည္သူ္စဥ္ း္စ္ေယမက္မ  
က္န္ရ ခိ့္ျခင္း မရ ေိစရန္ လုပေ္ဆမင္ာုိႏင္မယ့္ အေရးပါလ ္ ့္ ေျခလ မ္း္ခုပင္ျဖစ္ပါ္ယ္။” 

 

- 

UNICEF in Myanmar 

UNICEF အေနျဖင္ ့ျမန္မမာုိႏင္ငံ္ြင္ ၁၉ု၀ခုာႏ စ္က္ည္းက စ္င ္လုပ္ေဆမင္ေနေသမ အဖြ္႔ျဖစ္သည။္ UNICEF 

အေနျဖင့္ အစိုးရာႏ င့္ လူမႈအေျခစိုကအ္ဖြ္႔မ္မးျဖင့္ မိ္္ဖြ္႔ကမ ကေလးေသဆံုးမႈာႏႈန္း ေလ္မ့ခ္ေရး၊ ကေလးမ္မး 

အရညအ္ေသြးျပည့္ဝေသမ ပညမေရးကိ ုသင္ၾကမးာုိႏင္ေစေရးာႏ င့္ ကေလးမ္မးအမး အၾကမ္းဖက္မႈမ ကမကြယ္ေရး 

စသည့္ လုပင္န္းစဥ္္ ို႔ကို ေဆမင္ရြကလ္ ္က ္ရိ သည္။ 

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

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

 

ပိမုိသုရိ လိိပုါက ေအမကပ္ါအ္ိငုး္ ဆကသ္ြယာုိ္ႏငပ္ါသည ္-  
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