
UNFPA ��င့ ်UN Women မ� ပ�းတွ ဲသတငး်ထ�တြ်ပန်ချက်

ြမန်မာ�ိ�ငင်အံတငွး် ပိ�မိ�ဆိ�းရွားလာေသာ �ိ�ငင်ေံရး��င့ ်ကျန်းမာေရးဆိ�ငရ်ာ အကျပ်အတညး်များက
အမျိ�းသမီး��င့ ်မိန်းကေလးများအေပ� သကေ်ရာကမ်�များ

ရန်က�န် - ြမနမ်ာ�ိ�ငင်သံည ်စစ်တပ်မ� အာဏာသမ်ိး�ပီးေနာက ်ေြခာကလ်တာကာလအတငွး် �ိ�ငင်ေံရး��င့်
ြပညသ်�က့ျနး်မာေရးဆိ�ငရ်ာ အကျပ်အတညး်များကိ� ဆိ�းရွားစာွ ရငဆ်ိ�ငေ်နရသည။် ပဋပိက�ြဖစ်ပာွးမ�များ
ြမင့တ်ကလ်ာမ� ��င့အ်တ� အမျိ�းသမီးများ��င့ ်မိနး်ကေလးငယမ်ျား၏ ဘဝများသည ်  လနွစ်ာွစိ�းရိမ်ရဖွယ�်�ိ
ေန�ပီး လ�မ�စီးပာွးဆိ�ငရ်ာ အေြခအေနများ ယိ�ယငွး်ပျကစီ်းလာြခငး်ေ�ကာင့ ်ယခငက် လ�သားချငး်စာနာ
ေထာကထ်ားမ�ဆိ�ငရ်ာ အေထာကအ်ပံေ့ပးမ� ေအာကတ်ငွ ်မပါဝငခ်ဲသ့ည့ ်လ�ေပါငး်သနိး်ချီကာ လ�သားချငး်
စာနာေထာကထ်ားမ�အက�အညမီျား လိ�အပ်ေနပါသည။်

ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၁)ရကေ်န ့ ကတညး်က အမျိ�းသမီးများ��င့ ်မိနး်ကေလးငယမ်ျားသည ်အရပ်ဘကလ်�မ�အဖဲွ�
အစညး် ေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ ြပညသ်�ဝ့နထ်မ်းများ၊ တက�်ကလ�ပ်��ားသ�များ၊ သတငး်သမားများ၊ အ��ပညာ
��ငမ်ျား��င့ ်လ�ထ�ကိ��သဇာလ�မ်းမိ�းသ�များအြဖစ် ေ�� �တနး်မ�ေန၍ ၄ငး်တိ�၏့ အေြခခအံခငွ့အ်ေရးများကိ�
ကျင့သ်ံ�းကာ �ိ�ငင်ေံတာ်၏ အနာဂတအ်တကွ ်ေမ�ာ်လင့ခ်ျကမ်ျားကိ� ထ�တေ်ဖာ်ခဲ�့ကသည။် အာဏာမသမ်ိးမီ
ကပင ်ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်��ာကမ်�ဆိ�ငရ်ာ ပညာ��ငမ်ျား၏ ၇၅ ရာခိ�င�်�နး်ြဖစ်ေသာ
အမျိ�းသမီးများသည ်COVID-19 တားဆးီကာကယွေ်ရး တံ� ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်�များတငွ ်ေ�� �တနး်မ� ပါဝငခ်ဲ့
�ကသည။် ယခ� COVID-19 ြဖစ်ပာွးမ�များ တဟ�နထ်ိ�း များြပားလာချိနတ်ငွ ်အမျိ�းသမီးများစာွသည ်၄ငး်
တိ�၏့ လ�ပ်��ားေဆာငရွ်ကမ်�များကိ� ဆကလ်ကေ်ဆာငရွ်က�်ပီး ၄ငး်တိ�၏့ လ�မ�အသိ�ကအ်ဝနး်ကိ�
အလ�ပ်အေက�းြပ�ေန�ကသလိ� ေနမေကာငး်သည့မိ်သားစ�ဝငမ်ျားကိ� ြပ�စ�ေစာင့ေ်��ာကေ်ရး၊ ကေလးများ
ေနအမ်ိအေြခြပ� ပညာသင�်ကားေရး စသည့ ်အေရးပါေသာ တာဝနမ်ျားကိ�လညး် ဆကလ်က ်တာ၀နယ်�
လ�ပ်ေဆာငေ်န�ကသည။်

အမျိ�းသမီးများ��င့ ်ကေလးငယမ်ျားသည ်��စ်ခ��ပိ�င ်အကျပ်အတညး်�ိ�ကခ်တမ်�ကိ� အဆိ�းရွားဆံ�း ခစံားရ
ဖွယ�်�ိ�ပီး တကိ�ယရ်ညတ်ကာယ အမျိ�းသမီးများ၊ ကိ�ယဝ်နေ်ဆာငမိ်ခင�်�င့ ်�ိ�တ့ိ�ကမိ်ခငမ်ျား၊ လ�နညး်စ�ြဖစ်
ေသာ တိ�ငး်ရငး်သားလ�မျိ�းစ�၊ ဘာသာေရးအ�ပ်စ�၊ သက�်ကးီရွယအ်ိ�များ��င့ ်မသနစ်မ်ွးသ�များ၊
ကေလးသ�ငယမ်ျား��င့ ်လငိစိ်တခ်ယံ�မ�ကွြဲပားသ�များ၊ လငိစိ်တတ်မ်ိး��တမ်� ကွြဲပားသ�များသညလ်ညး် ပိ�မိ�
ထခိိ�ကခ်စံားရမည ်ြဖစ်သည။်



ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရကေ်နေ့နာကပိ်�ငး် အမျိ�းသမီးအလ�ပ်သမားများအေပ� သကေ်ရာကမ်�အေနြဖင့်
ခန ့မ်�နး်ေြခ အမျိ�းသမီးဦးေရ ၅၈၀,၀၀၀ ခန ့ ်အလ�ပ်အကိ�ငဆ်ံ�း�� ံး�ကရသည။် ကျနး်မာေရးစနစ်�ပိ�လြဲခငး်၊
ေဆး�ံ�များအား တိ�ကခ်ိ�ကခ်ရံြခငး်၊ ေငေွ�ကးဆိ�ငရ်ာ အခကအ်ခမဲျား �က�ံရြခငး်��င့ ်လ�ပ်��ားသာွးလာမ�
ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျားေ�ကာင့ ်အမျိ�းသမီးများ��င့ ်မိနး်ကေလးငယမ်ျားသည ်လငိမ်���င့ ်မျိ�းဆကပ်ာွး
ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များရ��ိရန ်စိနေ်ခ�မ�များစာွ ရငဆ်ိ�င�်ကရသည့ ်အြပင ်တဆကတ်ညး်မ�ာပင ်သ�
တိ�၏့ ကျနး်မာသ�ခကိ�လညး် ထခိိ�ကပ်ျကစီ်းေစသည။် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံငွ ်လက�်�ိ ကိ�ယဝ်နေ်ဆာငေ်နသည့်
အမျိ�းသမီးအေရအတကွ ်၆၈၅,၀၀၀ ေကျာ်��ိသည။် ထိ�အမျိ�းသမီးများသည ်သင့တ်င့ေ်လျာကပ်တေ်သာ
အေရးေပ�သားဖွားြပ�စ�ေစာင့ေ်��ာကမ်� မရ��ိပါက ေနာကလ်တစ်လထ၌ဲပင ်�က�ိတင ်ကာကယွ�်ိ�ငသ်ည့်
မိခငေ်သဆံ�းမ� ၂၅၀ ခန ့�်�ိမည ်ြဖစ်ေ�ကာငး် ခန ့မ်�နး်ထားသည။် ထိ�မ�သာမက ြမနမ်ာ�ိ�ငင်�ံ�ိ အသက ်၁၀��စ်
��င့ ်၁၉��စ်�ကား��ိ ဆယေ်ကျာ်သက ်မိနး်ကေလးငယေ်ပါငး် ၅ သနး်နးီပါးမ�ာ ြပညသ်�က့ျနး်မာေရး ထခိိ�ကမ်�၊
စာသင�်�စ် ဆံ�း�� ံးမ���င့ ်လံ�ြခ�ံေရးဆိ�ငရ်ာ တားြမစ်ချကမ်ျား၊ အေ�ကာကတ်ရားများကိ� ဆိ�းရွားစာွ ရငဆ်ိ�ငေ်န
ရသည။်

LGBTIQ+ များသည ်၄ငး်တိ� ့ �က�ံေတွ�ေနရသည့ ်စိတက်ျနး်မာေရးဆိ�ငရ်ာ စိ�းရိမ်မ�များကိ� စစ်အာဏာသမ်ိးမ�
မတိ�ငမီ်ကပင ်ထ�တေ်ဖာ်ေြပာ�ကားခဲ�့ပီး  ယခ�အချိနတ်ငွလ်ညး် ပိ�မိ�စိ�းရိမ်ဖွယ ်အေြခအေန ြဖစ်လာသည။်
ထိ�အ့ြပင ်အမျိ�းသမီးများ��င့ ်မိနး်ကေလးငယမ်ျား၊ လငိစိ်တခ်ယံ�မ���င့ ်လငိစိ်တတ်မ်ိး��တမ်�ကွြဲပားသ�များ
ကိ� မတရားဖမ်းဆးီချ�ပ်ေ��ာငြ်ခငး်၊ ထနိး်သမ်ိးြခငး်များအား ဆကတ်ိ�ကလ်�ပ်ေဆာငလ်ာမ���င့အ်တ� တက�်က
လ�ပ်��ားသ�များ��င့ ်ဖမ်းဆးီ ထနိး်သမ်ိးခ ံထားရသ�များ အား လငိပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာ ေ��ာင့ယ်�ကြ်ခငး်၊ အ�ကမ်းဖက်
ြခငး်များအေ�ကာငး် ဆကတ်ိ�က ်သတငး်ေပးပိ�တ့ငဆ်ကမ်�များသည ်  အထ�းအကာအကယွေ်ပးေရးကိ�
လ�ပ်ေဆာငရ်မညြ်ဖစ်ေ�ကာငး် အေလးေပးေဖာ်ြပေနပါသည။် ယခငစ်ပ်ွစွဲချကမ်ျား��င့ ်ဆကစ်ပ်သည့်
ထပ်ိတနး်သကေ်သခ ံအေထာကအ်ထားဆိ�ငရ်ာ အစီရငခ်စံာများအရ ပဋပိက�ဆိ�ငရ်ာ လငိအ်�ကမ်းဖက်
ြခငး် သည ်အဓိက အ��ရာယတ်စ်ခ�အြဖစ် တည�်�ိေနဆြဲဖစ်သည။်

အစိ�းရမဟ�တေ်သာအဖဲွ�များ၊ အရပ်ဘကလ်�မ�အဖဲွ�များ၊ အမျိ�းသမီးအဖဲွ�များ��င့ ်တက�်ကလ�ပ်��ားသ�များ
သည ်အမျိ�းသမီးများ��င့ ်မိနး်ကေလးငယမ်ျား၊ လ�ငယလ်�ရွယမ်ျား၊ လငိစိ်တခ်ယံ�မ���င့ ်လငိစိ်တတ်မ်ိး��တ်
မ� ကွြဲပားသ�များ ရငဆ်ိ�င�်က�ံေတွ�ေနရသည့ ်လံ�ြခ�ံေရး၊ ကျနး်မာေရး��င့ ်အကာအကယွေ်ပးေရးတိ�တ့ငွ်
ေဘးအ��ရာယြ်ဖစ်�ိ�ငမ်� များြပားလာသည့အ်ေြခအေနကိ� တံ� ့ြပန�်ိ�ငရ်န ်အထ�း�က�ိးစားေဆာငရွ်ကလ်ျက�်�ိ
သည။် အဆိ�ပါအ�ပ်စ�များအား အေထာကအ်ပံေ့ပးရနမ်�ာ ပိ�မိ�လိ�အပ်လာသလိ� လက�်�ိြဖစ်ပာွးေနေသာ
ပဋပိက�အေြခအေနသာမက COVID-19 ကပ်ေရာဂါ၊ ဘဏလ်�ပ်ငနး် အကျပ်အတညး်��င့ ်အသာွးအလာ
ကန ့သ်တမ်�များေ�ကာင့ ် လ�ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကမ်�အေြခအေနမ�ာလညး် တစ်စထကတ်စ်စ စိနေ်ခ�မ�များ ပိ�မိ�
များြပားလာပါသည။်



UN Gender Thematic Group တငွ ်ပ�းတွသဲဘာပတအိြဖစ် တာဝနယ်�ထားေသာ UNFPA ��င့ ်UN
Women အဖဲွ�တိ�သ့ည ်ြမနမ်ာ�ိ�ငင်�ံ�ိ အမျိ�းသမီးများ��င့ ်မိနး်ကေလးငယမ်ျား��င့အ်တ� တသားတညး်
ရပ်တညလ်ျက�်�ိသည။် ၄ငး်တိ�၏့ အသကံိ� နားေထာင�်ကရန�်�င့ ်လ�သားအားလံ�း��င့ ်သကဆ်ိ�ငေ်သာ
အြပညြ်ပညဆ်ိ�ငရ်ာ လ�အ့ခငွ့အ်ေရး ကတကိဝတမ်ျားကိ� လိ�ကန်ာေဖာ်ေဆာငရ်န ်ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတငွး်��င့်
�ိ�ငင်ရံပ်ြခားတငွ�်�ိေသာ သကဆ်ိ�ငရ်ာ ဆကစ်ပ်ပတသ်ကသ်�များအားလံ�းကိ�  တိ�ကတ်နွး်ပါသည။် က��်�ပ်တိ� ့
အေနြဖင့ ်မတရားဖမ်းဆးီထနိး်သမ်ိးထားသ�များအားလံ�းကိ� ြပနလ်�တရ်န ်က�လသမဂ� အေထအွေထွ
အတငွး်ေရးမ�းချ�ပ်၏ ေတာငး်ဆိ�မ���င့ ်အမျိ�းသမီး��င့ ်မိနး်ကေလးများအေပ� အ�ကမ်းဖကမ်�အားလံ�းကိ�
အဆံ�းသတရ်န ်က�လသမဂ� အေထေွထ ွအတငွး်ေရးမ�းချ�ပ်၏ လငိပိ်�ငး်အ�ကမ်းဖကမ်�ဆိ�ငရ်ာ အထ�း
ကိ�ယစ်ားလ�ယထ်မံ� ေတာငး်ဆိ�မ�ကိ� ထပ်ေလာငး် ေဖာ်ြပလိ�ပါသည။် က��်�ပ်တိ�သ့ည ်မိတဖ်ကအ်ဖဲွ�များ��င့်
အတ� အသကက်ယဆ်ယေ်ရး လ�မ�ဘ၀ဆိ�ငရ်ာ��င့ ်ကျနး်မာေရးဆိ�ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်�များကိ� ြမနမ်ာ�ိ�ငင်�ံ�ိ
အမျိ�းသမီးများ��င့ ်မိနး်ကေလးငယမ်ျား ရ��ိေစရန ်ဆကလ်ကေ်ဆာငရွ်ကသ်ာွးပါမည။်


