
  
 

 

 

 

ျမနမ္မာုိႏငင္ရံ  ိကေလးသူငယ္မ္မး၏ဘဝမ္မး ပိမုုိေကမငး္မြနလ္မေနရန ္ယူနက္ က္ာႏ င္  
ရ နး္က္နး္ကမမၻ႔က္နး္မမေရး ေဖမငေ္ဒးရ ငး္တုိ႔မ  မတ္ိဖက္အျဖန ္နတငေ္္မငရ္ြက္ 
 
ယခကု  သို႔ ထးူျခမးသည္  မတိဖ္ကအ္ျဖနေ္္မငရ္ြကမ္ႈသည ္ တနသ္ကးပဂုၢလာႏ င္  ပဂုၢလကိက႑တို႔ ပးူေပါငး္ကမ 

္နး္သနမ္ႈမ္မးမ တ္င္  ကေလးသငူယမ္္မး၏ က္နး္မမေရး္ိငုရ္မ ကနိၥရပမ္္မးကိ ု ေျပမၾကမး ေ္မငရ္ြကာုိ္ႏငရ္န ္
ရညရ္ြယသ္ည ္
 

ရနက္နု၊္ ၂၀၁၈ခာုႏ န၊္ ၾသဂတုလ္ (၇)ရက ္ - တရုတ္ာႏိုင္ငံတြင္ အေျခနိုက္ျပကး Hu မိသမးနုမ  နတင္ 

တည္ေထမင္ခ  ကမ ပရဟိတမ္မး လုပ္ေ္မင္သည္  ပုဂ ၢလိက ေဖမင္ေဒးရ င္းတခုျဖန္သည္  ရ န္းက္န္း 

ကမမၻ႔က္န္းမမေရး ေဖမင္ေဒးရ င္းာႏ င္  မိတ္ဖက္အျဖန္ေ္မင္ရြက္မႈအမး ယူနက္က္ျမန္မမမ  
ဒကကေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညမလုိက္သည္။ ရ န္းက္န္းကမမၻ႔က္န္းမမေရး ေဖမင္ေဒးရ င္း၏ ပ ံပိုးမႈျဖင္  
ကေလးသူငယ္ အခြင္ အေရးမ္မး္ိုင္ရမ ထိပ္တန္း အဖြ ႔အနည္း ာႏ န္ခုျဖန္သည္  ယူနက္က္ာႏ င္  Save 

the Children တို႔က အျခမး တန္သကးပုဂ ၢလာႏ င္  ပုဂ ၢလိကက႑မ  မိတ္ဖက္မ္မးာႏ င္  

အတူတကြပူးေပါင္းကမ ပထမဥကး္ံုး ၆လအတြင္း မိခင္ာႏို႔ တန္မ္ိမးတည္းသမ တိုက္ေကြ္ းျခင္း၏ 
အေရးပါပံုကို ျမ င္ တင္အမးေပးာုိႏင္ရန္အတြက္ social marketing လႈပ္ရ မးမႈတန္ခုကို နတင္ 
လုပ္ေ္မင္ာႏိုင္ရန္ ေ္မင္ရြက္ၾကမည္ျဖန္သည္။ ယခုလအတြင္း နတင္သြမးမည္  
ယင္းလႈပ္ရ မးမႈတြင္ ာႏိုင္ငံတြင္း နမမည္ၾကကးအာႏုပညမရ င္မ္မးပါဝင္မည္ အျပင္ မိခင္ာႏ င္  ေမြးကင္းန 
ကေလးငယ္ ၈,၀၀၀ေက္မ္တို႔အတြက္ ရည္မ န္းထမးသည္။   
 
ယခုလုိ မိတ္ဖက္အျဖန္ေ္မင္ရြက္ရျခင္းအတြက္ ရ န္းက္န္း ကမမၻ႔က္န္းမမေရးေဖမင္ေဒးရ င္းမ  
Chief Operating Officer မနၥတမ Kevin Hu က “ဘဝရ ႕အန အေရးၾကကးတ   ပထမဥကး္ုံး ရက္ေပါင္း 
၁,၀၀၀အတြက ္ အခုလို အတူတကြပူးေပါင္း အေကမင္အထည္ေဖမ္မႈေတြေၾကမင္  
ျမန္မမာုိႏင္ငံအတြက္ ေမြးကင္းနကေလးငယ္ေသ္ံုးမႈေတြန ႔ အမဟမရခ္ိမ႕တ  မႈျဖန္နဥ္ေတြမ  
ေလ္မ႔က္သြမးေနမ မ ျဖန္ပါတယ္။ ဒကလို ေလ္မ႔က္သြမးဖို႔အတြက္ မိခင္ာႏို္႔ခ္ိမတန္မ္ိမးတည္းသမ 
တိုက္ေကြ္ းမႈလို ကိနၥမ္ိမးေတြကို ပံ ပိုးကူညကေပးရျခင္းျဖင္  ျမန္မမာႏိုင္ငံအေနန ႔ ၂၀၃၀ နဥ္္က္မျပတ္ 
ဖြံ႔ျဖိမးတိုးတက္မႈပန္းတိုင္ကုိ လ မ္းမကာႏိုင္ဖိုိ႔ ေျခလ မ္းတခုျဖန္ေနမ မ ျဖန္ပါတယ္။ ကြ္န္ေတမ္တုိ႔ 

မိသမးနုအေနန ႔ ကုလသမဂ ၢရ ႕ ရည္မ န္းခ္က္ေတြကုိ အထူးယုံၾကည္မႈရ ိသည္ာႏ င္ အညက အခုလို 

လုပ္ငန္းေတြမ မ ပါဝင္ ပံ ပိုးခြင္ ရတမကုိ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။” ဟု ေျပမသည္။ 

PRESS RELEASE 
 

 

 

 



  

 
ျမန္မမာုိႏင္ငံတြင္ ျပန္ၾကမး္က္သြယ္ေရး နည္းပညမမ္မး တိုးတက္ျမင္ မမးလမသည္ာႏ င္ အညက 
္န္းသန္တကထြင္ထမးသည္  ပံ ပိုးကူညကမႈမ္မးျဖင္  အသိုင္းအဝိုင္းအသကးသကးသို႔ ထိေရမက္နြမ 
ေရမက္ရ ိသြမးာႏိုင္ရန္ ကူညကာႏိုင္မည္ျဖန္သည္။ ယင္းေၾကမင္ ပင္ ကေလးသူငယ္မ္မး၏ 
အသက္မ္မးနြမကုိ ထိခိုက္ာႏိုင္ေသမ ရႈပ္ေထြးသည္  ကိနၥရပ္မ္မးကို ကိုင္တြယ္ေျဖရ င္းာုိႏင္ရန္အတြက္ 

ပုဂ ၢလိကက႑အပါအဝင္ ကမမၻလုံး္ိုင္ရမ အသိပညမာႏ င္  ေဒသ္ုိင္ရမအသိပညမ 

အတတ္ပညမမ္မးအတူ လမ္းနဥ္မ္မး ပူးေပါင္းာုိႏင္ရန္ ာႏႈိးေ္မ္လုိက္ရပါသည္။ 
 
ျမန္မမာုိႏင္ငံမ မ မိခင္ေတြအေနန ႔ ကေလးငယ္ေလးေတြကို ခ္က္ခ္င္း္ိုသလို မိခင္ာႏို႔ခ္ိမ 
တိုက္ေကြ္ းၾကတမမ္မးပါတယ္။ သို႔ေသမ္ျငမးလည္း အသက္ ၆လေအမက္ရ  ိေမြးကင္းနကေလးငယ္ 
ထက္ဝက္ကသမလ ္င္ မိခင္ာႏို႔တန္မ္ိမးတည္းသမ တိုက္ေကြ္ းျခင္းကိ ုခံၾကရပါတယ္။” ဟု Save the 
Children မ  Programme Quality Development ဒါရိုက္တမ David Melody က ယင္းလႈပ္ရ မးမႈ၏ 
အေရးပါပံုကို ေျပမသည္။ “ကြ္ာႏ္ုပ္တို႔ရ ႕ လႈပ္ရ မးမႈဟမ နကးပြမးေရးလုပ္ငန္းမ္မးအတြက္ 
အသံုးျပမမ္မးသည္  ေန္းကြက္ျမ င္ တင္ေရး မဟမဗ္်ဴဟမေတြကိုအသုံးျပမျပကး ျမန္မမာႏိုင္ငံက 
မိဘေတြအေနန ႔ မိခင္ာႏို႔တိုက္ေကြ္ းျခင္းရ ႕ အက္ိမးေက္းဇူးေတြကုိ ျပန္လည္ျမ င္ တင္သြမးာႏိုင္ဖို႔ 
ရည္မ န္းပါတယ္။ ဒကလိုလႈပ္ရ မးမႈက ျမန္မမာုိႏင္ငံအေနန ႔ အမရ တုိက္မ မ မိခင္ာႏို႔တိုက္ေကြ္ းျခင္းန ႔ 
ပက္သက္ျပကး ခ္န္ပကယံာႏိုင္ငံျဖန္လမဖုိ႔ လႈပ္ရ မးမႈၾကကးတခု ျဖန္လမမယ္လုိ႔ ေမ ္မ္လင္ ပါတယ္။” 
 
ဤေဖမင္ေဒးရ င္း၏ ပံ ပိုးကူညကမႈသည္ ျမန္မမာႏိုင္ငံရ ိ ပုဂၢလိက ကုမၸဏကမ္မးအေနျဖင္  
ာႏိုင္ငံေတမ္အနိုးရာႏ င္  ဖြံ႔ျဖိမးတိုးတက္ေရး္ိုင္ရမ မိတ္ဖက္မ္မးအမး အင္တိုက္အမးတိုက္ 
လုပ္ေ္မင္မႈမ္မးအတြက ္ အမးေပးလုပ္ကုိင္ကမ လူမႈေနထုိင္မႈ ေကမင္းမြန္ေရးလုပ္ငန္းမ္မးတြင္ 
အရ ိန္ျမ င္ တင ္ေ္မင္ရြက္လမေနသည္  အေနအထမးာႏ င္  အခ္ိန္ကိုက္ျဖန္သည္။ 
 
ယူနက္က္မ  ျမန္မမာႏိုင္ငံ္ိုင္ရမ ဌမေနကိုယ္နမးလ ယ္ Ms. June Kunugi အေနျဖင္  ရ န္းက္န္း 
ကမမၻ႔က္န္းမမေရးေဖမင္ေဒးရ င္း မ တ္င္  ပံ ပိုးကူညကသည္  Hu မိသမးနု၏ ေနတနမမ္မးကို ခ္ကးက္်ဴး 
ဂုဏ္ျပမခ  သည္။ “ဒကမိတ္ဖက္ေ္မင္ရြက္မႈဟမ ျမန္မမာႏိုင္ငံရ ိ ကေလးသူငယ္ေတြရ ႕ ဘဝေတြကို 
ျမ င္ တင္ျပကး ေကမင္းမြန္လမေနခ္င္တ   ္ာႏၵန ႔ အတူၾကိမးပမ္းမႈကို ကိုယ္နမးျပမပါတယ္။ Hu မိသမးနုရ ႕ 
ပံ ပိုးကူညကမႈဟမ ယူနက္က္န ႔ မိတ္ဖက္အဖြ ႔မ္မးအတြက္ ျမန္မမာႏိုင္ငံရ ိ ကေလးသူငယ္ေတြရ ႔ ဘဝေတြ 
ပိုမိုေကမင္းမြန္လမာုိႏင္ဖို႔ အေထမက္အကူျပမမယ္  အရင္းအျမန္ေတြကို ျမ င္ တင္ာႏိုင္ဖို႔အတြက္ 
လမ္းဖြင္ ေပးလိုက္တမျဖန္ပါတယ္။”  
 
 



  
 
UNICEF in Myanmar  

UNICEF အေနျဖင္  ျမန္မမာုိႏင္ငတံြင္ ၁၉၅၀ခာုႏ န္ကတည္းက နတင္ လုပ္ေ္မင္ေနေသမ အဖြ ႔ျဖန္သည္။ UNICEF 

အေနျဖင္  အနိုးရာႏ င္  လူမႈအေျခနိုက္အဖြ ႔မ္မးျဖင္  မိတ္ဖြ ႔ကမ ကေလးေသ္ံုးမႈာႏႈန္း ေလ္မ ခ္ေရး၊ ကေလးမ္မး 

အရည္အေသြးျပည္ ဝေသမ ပညမေရးကို သင္ၾကမးာႏိုင္ေနေရးာႏ င္  ကေလးမ္မးအမး အၾကမ္းဖက္မႈမ ကမကြယ္ေရး 

နသည္  လုပ္ငန္းနဥ္တို႔ကို ေ္မင္ရြက္လ ္က္ ရိ သည္။ 

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

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

 

 

Htet Htet Oo, Communication Officer, Advocacy, Partnerships and Communication Section, UNICEF 

Myanmar, 09 25007 5238, hoo@unicef.org 

  

Frehiwot Yilma, Communication Specialist, Advocacy, Partnerships and Communication Section, 

UNICEF Myanmar, 09 42444 0391, fyilma@unicef.org   

 

 

ပိိုမိိုသရိ လိိိုပါက ေအာကပ္ါအတိိုငး္ ဆက္သြယႏ္ိိုငပ္ါသည ္- 
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