
အမျိ�းသမီး ��င့ ်မိန်းကေလးငယ်များ၏ အခွင့အ်ေရး��င့ ်အခွင့အ်လမ်းများအား ကာကွယ်ေပးြခငး်

က�လသမဂ�သည် အမျိ�းသမီး ��င့ ်မိနး်ကေလးငယ်များ၏ အခွင့အ်ေရး��င့ ်အခွင့အ်လမ်းများအား

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံွင ်တစ်စတစ်စြဖင့ ်ြပန ့ပ်ာွးလျက်��ိေသာ COVID-19 အ�ကားတွင ်အကာအကွယ်ေပး

�ိ�ငရ်န ်ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရ��င့ ်အတ� လက်တွဲေဆာငရွ်က်ေပးရန ်ခိ�ငမ်ာစာွ ရပ်တည်လျက်��ိပါသည်။

COVID-19 ကပ်ေရာဂါသည် ေနရာအားလံ�း��ိ လ�အားလံ�းအေပ� သက်ေရာက်မ�များ��ိေစပါသည်။ သိ� ့

ပါေသာ်လညး် COVID-19 သည် နက်�� ိငး်စာွြ◌င့ ်တည်��ိေနေသာ မတ�ညီမ�များတွငအ်ေြခခံကာ မ

တ�ညီေသာ လ�အ့�ပ်စ�များအေပ� မတ�ညီေသာ သက်ေရာက်မ�များ ေပးပါသည်။ မ�ကာေသးမီက

က�လသမဂ�၏ အတွငး်ေရးမ�းချ�ပ် မီးေမာငး်ထိ�းြပခဲ့သလိ�ပင ်COVID-19 ကပ်ကာလသည်

အထ�းသြဖင့ ်အမျိ�းသမီး ��င့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအတွက် ဆိ�းရွားေသာ လ�မ�ေရး ��င့ ်စီးပာွးေရး

အကျိ�းဆက်ေပါငး်များစာွ ြဖစ်ေပ�ေစလျက်��ိပါသည်။

ကမ�ာေပ� ��ိ ၆၀ ရာခိ�င�်�နး်နးီပါး��ိေသာ အမျိ�းသမီးများသည် စာရငး်ဇယား အြပငဘ်က် စီးပာွးေရး

လ�ပ်ငနး်များတွင ်လ�ပ်ကိ�ငလ်ျက်��ိ�က�ပီး ၎ငး်တိ�သ့ည် ေလျာ့နညး်ေသာလ�ပ်ခလစာ၊ ေလျာ့နညး်ေသာ

စ�ေဆာငး်ေငမွျားသာ ရ��ိ၍ ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးသည့် အေြခအေနသိ� ့ ကျေရာက်�ိ�ငေ်ြခ ပိ�မိ�များြပား

ပါသည်။ ေစျးကွက်ကျဆငး်ြခငး်��င့ ်စီးပာွးေရးလ�ပ်ငနး်များ ပိတ်သိမ်းလာသည်��င့အ်မ� သနး်��င့ခ်ျီ

ေသာ အမျိ�းသမီးများ၏ အလ�ပ်အကိ�ငမ်ျား ေပျာက်ဆံ�းလျက်��ိပါသည်။ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံွင ်အစား

ေသာက်��င့ ်ေနရာထိ�ငခ်ငး်ဆိ�ငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�လ�ပ်ငနး်များ တွငလ်�ပ်ကိ�ငေ်ဆာငရွ်က်လျက်��ိေသာ

အလ�ပ်သမားများ၏ ၆၀ ရာခိ�င�်�နး်မ�ာ အမျိ�းသမီးများြဖစ်�က�ပီး ပျံကျ ေစျးသည်များ၏ ၇၀ မ� ၉၀

ရာခိ�င�်�နး်သည်လညး် အမျိ�းသမီးများြဖစ်�ကပါသည်။ ခန ့မ်�နး်ေြခ ၇၈၉,၀၀၀ ��ိေသာ အမျိ�းသမီး

များသည် �ိ�ငင်ရံပ်ြခားတွင ်အိမ်တွငး် (သိ�မ့ဟ�တ်) ေစာင့ေ်��ာက်ြပ�စ�ြခငး် လ�ပ်ငနး်များအား လ�ပ်ကိ�င်

လျက်��ိ�ကပါသည်။ �ပီးခဲ့ေသာရက်သတ� ပတ်အတွငး် �ိ�ငင်အံတွငး်သိ� ့ ြပနလ်ာ�ကေသာ တရားဝင်

ေ���ေြပာငး်အလ�ပ်သမားများထဲမ� ၃၅ ရာခိ�င�်�နး်နးီပါးသည်လညး် အမျိ�းသမီးများ ြဖစ်�ကပါသည်။ ထိ� ့

အြပင ်ြမနမ်ာ�ိ�ငင်�ံ�ိ အထည်ချ�ပ်အလ�ပ်သမား အများစ�သည် အမျိ�းသမီးများြဖစ်�က�ပီး သ�တိ�သ့ည်

စက်�ံ�များ ပိတ်သိမ်းမ�များ၏ သက်ေရာက်မ�များကိ� �က�ံေတွ�ေနရ�ပီး ြဖစ်ပါသည်။

အသာွးအလာများ ကန ့သ်တ်သည့်အခါ၊ စားဝတ်ေနေရး ြပတ်ေတာက်မ�များ�က�ံေတွ�ရသည့်အခါ ��င့်

အကာအကွယ်ေပးမ� စနစ်များ အားေလျာ့လာသည့် အခါမျိ�းတွငလ်ညး် အမျိ�းသမီး ��င့ ်မိနး်ကေလး

ငယ်များသည့် ကျားမအေြခြပ� အ�ကမ်းဖက်မ�ကိ� �က�ံေတွ� �ိ�ငေ်ြခ ပိ�မိ�များြပားပါသည်။ ဤ



အေြခအေနများသည် အမျိ�းသမီးများ��င့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအတွက် လိင�်�င့ ်မျိ�းပာွးမ�ဆိ�ငရ်ာ

ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်�များသာမက ကျားမအေြခြပ� အ�ကမ်းဖက်မ�အကာအကွယ်ေပးြခငး်၊ ေလျာ့

ချြခငး် ��င့ ်တ�န ့ြ်ပနေ်ဆာငရွ်က်ေပးြခငး်ဆိ�ငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ� အလိ�အပ်ဆံ�းေသာ အချိနတ်ွင ်ရ��ိ

�ိ�ငေ်စရန�်�င့ ်လက်လ�မ်းမီေစရနတ်ိ�အ့ေပ�တွင ်ဆိ�းရွားေသာ သက်ေရာက်မ�များ ြဖစ်ေပ�ေစပါသည်။

က�လသမဂ� ��င့ ်မိတ်ဖက် အဖဲွ�အစညး်များသည် ဤအ��ရာယ်များ ေလျာ့နညး်လာေစရန ်နညး်မျိ�းစံ�

�က�ိးပမ်းအားထ�တ်ေနသည့်အြပင ်ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံစိ�းရ��င့ ်အဆင့တ်ိ�ငး်တွင ်နးီကပ်စာွ ပ�းေပါငး်

လ�ပ်ကိ�ငလ်ျက်��ိပါသည်။

�ိ�ငင်အံတွငး် လ�ြခားေနြခငး်များ လ�ပ်ေဆာငြ်ခငး်ဦးဆံ�းေနရ့က်များတွင ်UNFPA ��င့ ်UN Women

တိ� ့ အတ�တကွ ပ�းေပါငး်�ပီး လ�မ�ဝနထ်မ်း ဦးစီးဌာန၏ ဝနထ်မ်းအေယာက် ၈၀ ေကျာ်ကိ� COVID-19

��င့ ်စပ်လျဥ်းေသာ ကျားမ��ေထာင့မ်ျား ��င့ ်စိတ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ၊ လ�မ�ေရးပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ ပံ့ပိ�းမ�အစ��ိ သည့်

သငတ်နး်များအား ပိ�ခ့ျေပးခဲ့ပါသည်။ ဤ�က�ိးစားမ�များမ�တဆင့ ် �ိ�ငင်တံဝ�မ်း��ိ အက�အညီလိ�အပ်ေန

သ�များအတွက် ဝနေ်ဆာငမ်�များ��င့ ်ေထာက်ပံ့မ�များ ပိ�မိ�ေပး�ိ�ငရ်နအ်တွက်  လ�မ�ဝနထ်မ်း၊ ကယ်ဆယ်

ေရး��င့ ်ြပည်လည်ေနရာချထားေရး ဝန�်ကးီဌာနသိ� ့ လက်ကိ�ငဖ်�နး် အလံ�း ၆၀ ေပးပိ�ေ့ပးခဲ့ပါသည်။

က�လသမဂ�ေအဂျငစီ်များ၊ ရံပံ�ေငမွျား��င့ ်အစီအစဥ်များသည် အစိ�းရ၏ တ�န ့ြ်ပနေ်ဆာငရွ်က်မ�များကိ�

အေထာက်အပံ့ေပးရာတွင ်အမျိ�းသမီးများ��င့ ်မိနး်ကေလးငယ်များက အဓိကကျေသာ ေနရာမ�ပါဝင်

ေစရန ်အေလးထားေဆာငရွ်က်ေပးလျက်��ိပါသည်။ ထိ�သိ�ေ့ဆာငရွ်က်ရာတွင ်ေ�� �တနး်မ� လ�ပ်ကိ�င်

ေဆာငရွ်က်ေနေသာ အမျိ�းသမီး လ�မ� အသငး်အဖဲွ�များြဖင့ ်ပ�းေပါငး်လ�ပ်ကိ�ငြ်ခငး်များ ပါဝငပ်ါသည်။

ဤေဆာငရွ်က်ချက်များသည် စာရငး်ဇယား အတွငး်��င့ ်အြပငဘ်က် စီးပာွးေရးများ၏ သက်ေရာက်မ�

များ �က�ံေတွ�ေနေသာ အမျိ�းသမီးများ��င့ ်အမျိ�းသမီး ေ���ေြပာငး် အလ�ပ်သမားများအတွက် လိ�အပ်

ေနေသာ ေထာက်ပံ့မ�များရ��ိေစပါသည်။

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံွင ်ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းများ��င့ ်ေ�� �တနး်ကတ�န ့ြ်ပနေ်ဆာငရွ်က်သ�များ၏ ၇၅ ရာခိ�င�်�နး်

မ�ာ အမျိ�းသမီးများ ြဖစ်�ကပါသည်။ အစိ�းရ��င့ ်ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတွငး်��ိ ြပည်သ�များအား ဖံွ� �ဖိ�းမ�၊

လ�သားချငး်စာနာမ�၊ ြပနလ်ည်ထ�ေထာငေ်ရး��င့ ်�ငမ်ိးချမ်းေရး �က�ိးပမ်းအားထ�တ်မ�များတွင်

အေထာက်အပံ့များဆက်လက်ေပးရငး် က�လသမဂ�သည် �ိ�ငင်တံစ်ဝ�မ်း��ိ သားဖွားဆရာများ၊ အရပ်

လက်သည်များ��င့ ်သ�နာြပ�ဆရာမများပါဝငေ်သာ  ေ�� �တနး်မ� အမျိ�းသမီး ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းများ

အား အေရး�ကးီေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ အသိပညာများ��င့ ်အကာအကွယ်များအား သ�တိ�၏့အသက်

ကိ� အထိအခိ�က်မြဖစ်ေစဘဲ ရ��ိေစရန ်�က�ိးပမ်းေဆာငရွ်က်လျက်��ိပါသည်။



ယခ�ကဲ့သိ�ေ့သာ စိနေ်ခ�မ�များေသာအချိနတ်ွင ်က�လသမဂ�သည် ြမနမ်ာ�ိ�ငင်�ံ�ိ အသိ�က်အဝနး်များ

အတွငး် မိမိကျရာက�တွင ်တက်�ကစာွပါဝငလ်�ပ်ကိ�ငေ်န�ကေသာ အေမများ၊ ညီအမများ၊

ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းများ၊ သားဖွားဆရာမများ၊ သ�နာြပ�ဆရာမများ၊ အားလံ�းေသာ အမျိ�းသမီးများ

��င့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအား ချီးကျ�းဂ�ဏြ်ပ�ရငး် က�လသမဂ�၏ �က�ိးစားအားထ�တ်မ�များတွင်

အမျိ�းသမီးများ��င့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအား ဗဟိ�ြပ�ေဆာငရွ်က်သာွးမည်ြဖစ်ပါသည်။  က�လသမဂ�

အေနြဖင့ ်အေထွေထွအတွငး်ေရးမ�းချ�ပ်မ� ေြပာ�ကားေသာ စကားြဖစ်သည့် “ဤကပ်ေရာဂါအား

ေကျာ်ြဖတ်ရာတွင ်အလျငအ်ြမန ်ြပနလ်ည်ထ�ေထာငေ်ရး��င့ ်ပိ�မိ�၍ေကာငး်မွနေ်သာ အနာဂတ်တစ်ခ�

အား အားလံ�းအတွက် တည်ေဆာက်ရာတွင ်ကျားမတနး်တ�ညီမ�မ���င့ ်အမျိ�းသမီး အခွင့အ်ေရးသည်

လွနစ်ာွအေရး�ကးီေ�ကာငး်” ကိ� ထပ်ေလာငး်ထငဟ်ပ်လိ�က်ပါသည်။


