
   
 

 

UNFPA နငှ ့် UN Women မှ ပ ူးတ ွဲ သတင့်ူးထတု့်ပပန့်ချက့် 

ပမန့်မာန ငု့်ငအံတ င့်ူး ပ ုမ ုဆ ူုးရ ာူးလာသသာ န ငု့်ငသံရူးနငှ ့် ကျန့်ူးမာသရူးဆ ငု့်ရာ အကျပ့်အတည့်ူးမျာူးက အမျ  ူးသမ ူးနငှ ့် 

မ န့်ူးကသလူးမျာူးအသပေါ် သက့်သရာက့်မှုမျာူး 

 

ရန့်ကုန့် - မြနြ်ာန ိုငင်သံည် စစ်တပြ်ှ အာဏာသ ြ််းပပ ်းနနာက် နမ ာက်လတာကာလအတွင််း န ိုငင်နံ ်းနငှ  ်

မပည်သ  ကျန််းြာန ်းဆ ိုင ်ာ အကျပ်အတည််းြျာ်းက ို ဆ ို်း ွာ်းစွာ  ငဆ် ိုငန်န သည်။ ပဋ ပကခမြစ်ပွာ်းြှုြျာ်း မြင တ်က်လာြှု 

နငှ အ်တ  အြျ  ်းသြ ်းြျာ်းနငှ  ် ြ န််းကနလ်းငယ်ြျာ်း၏ ဘဝြျာ်းသည ်   လွနစ်ွာစ ို်း  ြ် ြွယ်ရှ နနပပ ်း လ ြှုစ ်းပွာ်းဆ ိုင ်ာ 

အနမ အနနြျာ်း ယ ိုယွင််းပျက်စ ်းလာမ င််းန ကာင  ် ယ ငက် လ သာ်း ျင််းစာနာနထာက်ထာ်းြှုဆ ိုင ်ာ အနထာက်အပံ နပ်းြှု 

နအာက်တွင ်ြပါဝင ်  သည ် လ နပါင််းသ န််း ျ ကာ လ သာ်း ျင််း စာနာနထာက်ထာ်းြှုအက အည ြျာ်း လ ိုအပ်နနပါသည်။ 

 

နြနြာ်ဝါ  လ (၁) က်နန   ကတည််းက အြျ  ်းသြ ်းြျာ်းနငှ  ် ြ န််းကနလ်းငယ်ြျာ်းသည် အ ပဘ်က်လ ြှုအြွ ွဲ့အစည််း 

န ါင််းနဆာငြ်ျာ်း၊ မပညသ်  ဝနထ်ြ််းြျာ်း၊ တက်ကကလှုပ်ရှာ်းသ ြျာ်း၊ သတင််းသြာ်းြျာ်း၊ အနိုပညာရှငြ်ျာ်းနငှ  ်

လ ထိုက ို သဇာလွှြ််းြ ို်းသ ြျာ်းအမြစ် နရှွဲ့တန််းြှနန၍ ၄င််းတ ို  ၏ အနမ  ံအ ွင အ်န ်းြျာ်းက ို ကျင သ်ံို်းကာ န ိုငင်နံတာ်၏ 

အနာဂတ်အတွက် နြ ာ်လင  ်ျက်ြျာ်းက ို ထိုတ်နြာ်    ကသည်။ အာဏာြသ ြ််းြ ကပင ် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ ကျန််းြာန ်း 

နစာင န်ရှာက်ြှုဆ ိုင ်ာ ပညာရှငြ်ျာ်း၏ ၇၅  ာ  ိုငန်ှုန််းမြစ်နသာ အြျ  ်းသြ ်းြျာ်းသည် COVID-19 တာ်းဆ ်းကာကွယ်န ်း 

တံို  မပနန်ဆာင ွ်က်ြှုြျာ်းတွင ် နရှွဲ့တန််းြှ ပါဝင ်   ကသည်။ ယ ို COVID-19 မြစ်ပွာ်းြှုြျာ်း တဟိုနထ် ို်း ြျာ်းမပာ်းလာ ျ န်တွင် 

အြျ  ်းသြ ်းြျာ်းစွာသည ်၄င််းတ ို  ၏ လှုပ်ရှာ်းနဆာင ွ်က်ြှုြျာ်းက ို ဆက်လက်နဆာင ွ်က်ပပ ်း ၄င််းတ ို  ၏ လ ြှုအသ ိုက်အဝန််းက ို 

အလိုပ်အနက ်းမပ နန ကသလ ို နနြနကာင််းသည ်ြ သာ်းစိုဝငြ်ျာ်းက ို မပ စိုနစာင န်ရှာက်န ်း၊ ကနလ်းြျာ်း နနအ ြ်အနမ မပ  

ပညာသင ်ကာ်းန ်း စသည ် အန ်းပါနသာ တာဝနြ်ျာ်းက ိုလည််း ဆက်လက် တာ၀နယ်  လိုပ်နဆာငန်န ကသည်။ 

 

အြျ  ်းသြ ်းြျာ်းနငှ  ် ကနလ်းငယ်ြျာ်းသည် နစှ် ိုပပ  င ် အကျပ်အတည််းရ ိုက် တ်ြှုက ို အဆ ို်း ွာ်းဆံို်း  ံစာ်း ြွယ်ရှ ပပ ်း 

တက ိုယ် ည်တကာယ အြျ  ်းသြ ်းြျာ်း၊ က ိုယ်ဝနန်ဆာငြ်  ငန်ငှ  ်န ို  တ ိုက်ြ  ငြ်ျာ်း၊ လ နည််းစိုမြစ်နသာ တ ိုင််း င််းသာ်းလ ြျ  ်းစို၊ 

ဘာသာန ်းအိုပ်စို၊ သက်ကက ်း ွယ်အ ိုြျာ်းနငှ  ် ြသနစ်ွြ််းသ ြျာ်း၊ ကနလ်းသ ငယ်ြျာ်းနငှ  ် လ ငစ် တ် ံယ ြှုကွ မပာ်းသ ြျာ်း၊ 

လ ငစ် တ်တ ြ််းညွှတ်ြှု ကွ မပာ်းသ ြျာ်းသည်လည််း ပ ိုြ ိုထ   ိုက် ံစာ်း ြည် မြစ်သည်။ 

 

နြနြာ်ဝါ  လ ၁  က်နန  နနာက်ပ ိုင််း အြျ  ်းသြ ်းအလိုပ်သြာ်းြျာ်းအနပေါ် သက်န ာက်ြှုအနနမြင  ်  န  ြ်ှန််းနမ  

အြျ  ်းသြ ်းဦ်းန  ၅၈၀,၀၀၀  န   ် အလိုပ်အက ိုငဆ်ံို်းရှု ံ်း က သည်။ ကျန််းြာန ်းစနစ်ပပ  လ မ င််း၊ နဆ်းရံိုြျာ်းအာ်း 

တ ိုက်  ိုက် ံ မ င််း၊ နငနွ က်းဆ ိုင ်ာ အ က်အ  ြျာ်း  ကံ  မ င််းနငှ်  လှုပ်ရှာ်းသွာ်းလာြှု ကန  သ်တ် ျက်ြျာ်းန ကာင ် 

အြျ  ်းသြ ်းြျာ်းနငှ  ် ြ န််းကနလ်းငယ်ြျာ်းသည် လ ငြ်ှုနငှ  ် ြျ  ်းဆက်ပွာ်း ကျန််းြာန ်း ဝနန်ဆာငြ်ှုြျာ်း ရှ  န ် စ နန် ေါ်ြှုြျာ်းစွာ 

 ငဆ် ိုင ်က သည  ် အမပင ် တဆက်တည််းြှာပင ် သ တ ို  ၏ ကျန််းြာသို က ိုလည််း ထ   ိုက်ပျက်စ ်းနစသည။် မြနြ်ာန ိုငင်တွံင ်

လက်ရှ  က ိုယ်ဝနန်ဆာငန်နသည ် အြျ  ်းသြ ်းအန အတွက် ၆၈၅,၀၀၀ နကျာ်ရှ သည်။ ထ ိုအြျ  ်းသြ ်းြျာ်းသည ်

သင တ်င န်လျာက်ပတ်နသာ အန ်းနပေါ်သာ်းြွာ်းမပ စိုနစာင န်ရှာက်ြှု ြ ရှ ပါက နနာက်လတစ်လထ ၌ပင ် ကက  တင ်

ကာကွယ်န ိုငသ်ည ် ြ  ငန်သဆံို်းြှု ၂၅၀  န  ရ်ှ ြည ် မြစ်န ကာင််း  န  ြ်ှန််းထာ်းသည်။ ထ ိုြ သာြက မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ  အသက် 



   
 
၁၀နစှ်နငှ  ်၁၉နစှ် ကာ်းရှ  ဆယ်နကျာ်သက် ြ န််းကနလ်းငယ်နပါင််း ၅ သန််းန ်းပါ်းြှာ မပည်သ  ကျန််းြာန ်း ထ   ိုက်ြှု၊ စာသငန်စှ ်

ဆံို်းရှု ံ်းြှုနငှ  ်လံိုမ ံ န ်းဆ ိုင ်ာ တာ်းမြစ် ျက်ြျာ်း၊ အန ကာက်တ ာ်းြျာ်းက ို ဆ ို်း ွာ်းစွာ  ငဆ် ိုငန်န သည်။ 

 

LGBTIQ+ ြျာ်းသည် ၄င််းတ ို    ကံ နတွွဲ့နန သည ် စ တ်ကျန််းြာန ်းဆ ိုင ်ာ စ ို်း  ြ်ြှုြျာ်းက ို စစ်အာဏာသ ြ််းြှုြတ ိုငြ် ကပင ်

ထိုတ်နြာ်နမပာ ကာ်း   ပပ ်း  ယ ိုအ ျ နတွ်ငလ်ည််း ပ ိုြ ိုစ ို်း  ြ်ြွယ် အနမ အနန မြစ်လာသည်။ ထ ို  အမပင ် အြျ  ်းသြ ်းြျာ်းနငှ  ်

ြ န််းကနလ်းငယ်ြျာ်း၊ လ ငစ် တ် ံယ ြှုနငှ  ် လ င်စ တ်တ ြ််းညွှတ်ြှုကွ မပာ်းသ ြျာ်းက ို ြတ ာ်းြြ််းဆ ်း ျ ပ်နနာှငမ် င််း၊ 

ထ န််းသ ြ််းမ င််းြျာ်းအာ်း ဆက်တ ိုက်လိုပ်နဆာငလ်ာြှုနငှ အ်တ  တက်ကကလှုပ်ရှာ်းသ ြျာ်းနငှ  ်ြြ််းဆ ်း ထ န််းသ ြ််း ံ ထာ်း သ ြျာ်း 

အာ်း လ ငပ် ိုင််းဆ ိုင ်ာ နနာှင ယှ်က်မ င််း၊ အ ကြ််းြက်မ င််းြျာ်းအန ကာင််း ဆက်တ ိုက် သတင််းနပ်းပ ို  တငဆ်က်ြှုြျာ်းသည ်  

အထ ်းအကာအကွယ်နပ်းန ်းက ို လိုပ်နဆာင ်ြည်မြစ်န ကာင််း အနလ်းနပ်းနြာ်မပနနပါသည်။ ယ ငစ်ွပ်စွ  ျက်ြျာ်းနငှ  ်

ဆက်စပ်သည  ်ထ ပ်တန််းသက်နသ ံ အနထာက်အထာ်းဆ ိုင ်ာ အစ  င ်စံာြျာ်းအ  ပဋ ပကခဆ ိုင ်ာ လ ငအ် ကြ််းြက်မ င််း 

သည် အဓ က အနတ ာယ်တစ် ိုအမြစ် တည်ရှ နနဆ မြစသ်ည်။ 

 

အစ ို်း ြဟိုတ်နသာအြွ ွဲ့ြျာ်း၊ အ ပဘ်က်လ ြှုအြွ ွဲ့ြျာ်း၊ အြျ  ်းသြ ်းအြွ ွဲ့ြျာ်းနငှ  ် တက်ကကလှုပ်ရှာ်းသ ြျာ်းသည ်

အြျ  ်းသြ ်းြျာ်းနငှ  ် ြ န််းကနလ်းငယ်ြျာ်း၊ လ ငယ်လ  ွယ်ြျာ်း၊ လ ငစ် တ် ံယ ြှုနငှ  ် လ ငစ် တ်တ ြ််းညွှတ်ြှု ကွ မပာ်းသ ြျာ်း 

 ငဆ် ိုင ်ကံ နတွွဲ့နန သည ် လံိုမ ံ န ်း၊ ကျန််းြာန ်းနငှ  ် အကာအကွယ်နပ်းန ်းတ ို  တွင ် နဘ်းအနတ ာယ်မြစ်န ိုငြ်ှု 

ြျာ်းမပာ်းလာသည ်အနမ အနနက ို တံို  မပနန် ိုင ်န ် အထ ်းကက  ်းစာ်းနဆာင ွ်က်လျက်ရှ သည်။ အဆ ိုပါအိုပစ်ိုြျာ်းအာ်း 

အနထာက်အပံ နပ်း နြ်ှာ ပ ိုြ ိုလ ိုအပ်လာသလ ို လက်ရှ မြစပ်ွာ်းနနနသာ ပဋ ပကခအနမ အနနသာြက COVID-19 ကပ်န ာဂါ၊ 

ဘဏလ်ိုပ်ငန််း အကျပ်အတည််းနငှ်  အသွာ်းအလာ ကန  သ်တ်ြှုြျာ်းန ကာင  ်  လိုပ်ငန််းနဆာင ွ်က်ြှုအနမ အနနြှာလည််း 

တစ်စထက်တစ်စ စ နန် ေါ်ြှုြျာ်း ပ ိုြ ိုြျာ်းမပာ်းလာပါသည်။ 

 

UN Gender Thematic Group တွင ် ပ ်းတွ သဘာပတ အမြစ် တာဝနယ် ထာ်းနသာ UNFPA နငှ  ် UN Women အြွ ွဲ့တ ို  သည် 

မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ  အြျ  ်းသြ ်းြျာ်းနငှ  ် ြ န််းကနလ်းငယ်ြျာ်းနငှ အ်တ  တသာ်းတည််း  ပ်တည်လျက်ရှ သည်။ ၄င််းတ ို  ၏ အသံက ို 

နာ်းနထာင ်က နန်ငှ  ် လ သာ်းအာ်းလံို်းနငှ  ် သက်ဆ ိုငန်သာ အမပညမ်ပည်ဆ ိုင ်ာ လ  အ ွင အ်န ်း ကတ ကဝတ်ြျာ်းက ို 

လ ိုက်နာနြာ်နဆာင ်န ် မြနြ်ာန ိုငင်အံတွင််းနငှ  ် န ိုငင် ံပ်မ ာ်းတွငရ်ှ နသာ သက်ဆ ိုင ်ာ ဆက်စပ်ပတ်သက်သ ြျာ်းအာ်းလံို်းက ို  

တ ိုက်တွန််းပါသည်။ က န်ိုပ်တ ို  အနနမြင  ် ြတ ာ်းြြ််းဆ ်းထ န််းသ ြ််းထာ်းသ ြျာ်းအာ်းလံို်းက ို မပနလ်ွှတ် န ် ကိုလသြဂဂ 

အနထွအနထွအတွင််းန ်းြ ်း ျ ပ်၏ နတာင််းဆ ိုြှုနငှ  ် အြျ  ်းသြ ်းနငှ  ် ြ န််းကနလ်းြျာ်းအနပေါ် အ ကြ််းြက်ြှုအာ်းလံို်းက ို 

အဆံို်းသတ် န ် ကိုလသြဂဂ အနထွနထ ွ အတွင််းန ်းြ ်း ျ ပ်၏ လ ငပ် ိုင််းအ ကြ််းြက်ြှုဆ ိုင ်ာ အထ ်းက ိုယ်စာ်းလှယ်ထံြှ 

နတာင််းဆ ိုြှုက ို ထပ်နလာင််း နြာ်မပလ ိုပါသည်။ က န်ိုပ်တ ို  သည် ြ တ်ြက်အြွ ွဲ့ြျာ်းနငှ အ်တ  အသက်ကယ်ဆယ်န ်း 

လ ြှုဘ၀ဆ ိုင ်ာနငှ  ်ကျန််းြာန ်းဆ ိုင ်ာဝနန်ဆာငြ်ှုြျာ်းက ို မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ  အြျ  ်းသြ ်းြျာ်းနငှ  ်ြ န််းကနလ်းငယ်ြျာ်း  ရှ နစ န ်

ဆက်လက်နဆာင ွ်က်သွာ်းပါြည်။ 
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