
လိငိ််နှှင်််မျိုးး�ိ�ဆက််ပွား���ဆ�ိင််ရာ�က်းန်း်�မျိုး�ရေးရာ�နှငှ်််အခွ�င်််အရေးရာ�မျိုးး��အတွ�က်် 

ဘဝတွ၊ူရာယွ််တွခူွးင််�အရေး�ခွ�ပွား�လိ�ပွား်င်န်း်�ရေးဆ�င််ရာကွ််�ခွင််�

စီမီျိုးံခွန်း််ခွ��မျိုး ု အနှှစီ်ခွး�ပွား်



စီမီံခံန့််�ခဲ�မံု အနှှစီ�ခု�ပ်�
လက်�စီဲ� စီာစီဉ်�၏  ရည်�ရယဲ်�ခုက်� 

လငိ်�နှငှ်�် မံု�ိ�ဆက်�ပ်ဲာ�က်ုန့်��မံာ ရေးရ�နှငှ်�် အခငဲ်�်အရေးရ�မံုာ�အတွကဲ်� Plan International သည်� လက်�စီဲ�စီာစီဉ်� အတွဲ� (၃) တွဲ�က်�ိ ပြုပ်�စီ�ထားာ�ပ်ါသည်�။

(၁)လငိ်�နှငှ်�်မံု�ိ�ဆက်�ပ်ဲာ�က်ုန့်��မံာရေးရ�နှငှ်�်အခငဲ်�်အရေးရ�မံုာ�အတွကဲ်� ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွခူုင်�� အရေးပြုခပြုပ်� လ�ပ်�င်န့်�� ရေးဆာင်�ရကဲ်�ပြုခင်�� စီမီံခံန့််�ခဲ�မံု အနှစှီ�ခု�ပ်� 
(၂)လငိ်�နှငှ်�်မံု�ိ�ဆက်�ပ်ဲာ�က်ုန့်��မံာရေးရ�နှငှ်�် အခငဲ်�်အရေးရ�မံုာ�အတွကဲ်� ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွခူုင်��အရေးပြုခပြုပ်� လ�ပ်�င်န့်�� ရေးဆာင်�ရကဲ်�ပြုခင်�� လမံ��ညွှနှ့်�
(၃)လငိ်�နှငှ်�်မံု�ိ�ဆက်�ပ်ဲာ�က်ုန့်��မံာ ရေးရ�နှငှ်�် အခငဲ်�်အရေးရ�အတွကဲ်� ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွခူုင်��အရေးပြုခပြုပ်�လ�ပ်�င်န့်��စီဉ်�   
“အနှတရာယ်�မံပြု�စီ�ရေးစီရေးရ�လမံ��ညွှနှ့်�”

ယ်ခ�လက်�စီဲ�စီာစီဉ်�သည်� အကြီးက်ီ�တွန့်��စီမီံခံန့််�ခဲ�ရေးရ�ဝန့်�ထားမံ��မံုာ�အရေးန့်နှငှ်�်လငိ်�နှငှ်�်မံု�ိ�ဆက်�ပ်ဲာ�က်ုန့်��မံာရေးရ�နှငှ်�်အခငဲ်�်အရေးရ� SRHRအရေး�က်ာင်��အရာမံုာ�၊SRHRစီမီံခံုက်�မံုာ�တွငဲ်�ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူ
ခုင်��ပ်ည်ာ ရေးပ်�အစီီအစီဉ်�အမံု�ိ�မံု�ိ�က်�ိ
ထားည်�်သငဲ်��ပြုခင်��ရေး�က်ာင်�်ရရှလိာမံည်�်အက်ု�ိ�ရေးက်ု�ဇူး�ူမံုာ�က်�ိ ပ်�ိမံ�ိန့်ာ�လည်�လာရေးစီရန့်�ရည်�ရယဲ်�သည်�။ ထားိ�သ�ိ်ထားည်�်သငဲ်��ပြုခင်��ရေး�က်ာင်�် စီီမံံခုက်�၏အရည်�အရေးသဲ�နှငှ်�် တွာဝန့်�ခံမံမုံုာ�ပ်�ိမံ�ိ ပြုမံင်�်မံာ�
ရေးက်ာင်��မံနဲ့်�လာရမံည်�ပြု�စီ�သလ�ိ လူင်ယ်�မံုာ�က်�ိလည်�� အရေးနှှာင်�်အယ်ကှ်�ရေးဘ�အနှတရာယ်�မံုာ�မံပြု�စီ�ရေးစီရန့်� သတွိထားာ�ရပ်ါမံည်�။

ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူခုင်��ပ်ည်ာရေးပ်�အစီီအစီဉ်�က်�ိ Plan International အရေးန့်ပြု�င်�် ရေးန့်ာက်�ခံအရေး�က်ာင်��ရင်��မံု�ိ�စီ�ံရှရိေးသာ စီီမံံခုက်�အမံု�ိ�မံု�ိ�တွငဲ်� အသ�ံ�ပြုပ်�ခ�်ပ်ါသည်�။(စီီမံံက်ိန့်��ဝန့်�ထားမံ��မံုာ�၏ 
ရေးထားာက်�က်ူမံကု်�ိ အလ�ံ�စီ�ံအာ�က်�ိ�ရေးန့်ပြုခင်��မံပြုပ်�ဘ�) ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူခုင်��အရေးပြုခပြုပ်�/လူထား�အရေးပြုခပြုပ်� ရေးဆာင်�ရကဲ်�ရေးစီရေးသာန့်ည်��အမံု�ိ�မံု�ိ�ရှရိာ “ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူခုင်��ပ်ည်ာရေးပ်�ပြုခင်��” ဆ�ိသည်�မံှာ
လည်�� ထား�ိန့်ည်��မံုာ�စီဲာထား�က် တွစီ�န့်ည်��ပြု�စီ�ပ်ါသည်�။သ�ိ်ရေးသာ� စီီမံံက်ိန့်��ရည်�ရယဲ်�ခုက်�မံုာ�ပြုပ်ည်�်မံီရန့်� နှငှ်�်ဦး�တွည်�ထားာ�ရေးသာအက်ု�ိ�သက်�ရေးရာက်�မံမုံုာ�ရရှနိှ�ိင်�ရန့်�
ရေးဆာင်�ရကဲ်��က်ရာတွငဲ်�ထားိ�တွစီ�န့်ည်��သည်�သာအရေးက်ာင်��ဆ�ံ�ရေးတွာ ်မံဟု�တွ�ပ်ါ။ ထား�ိ်အတွ ူထား�ိန့်ည်��က်�ိ အသ�ံ�ခုရာတွငဲ်�လည်�� အမြဲမံ�တွရေးစီအရေးက်ာင်��ဆ�ံ� အသ�ံ�ခုနှ�ိင်�ခ�်�က်သည်�ရေးတွာ ်မံဟု�တွ�ပ်ါ။
လ�ိအပ်�ခုက်�မံုာ�စီဲာရှ�ိက်စီမြဲမံ�ပြု�စီ�ပ်ါသည်�။ထား�ိအခက်�အခ�မံုာ�က်�ိရေးပြု�ရငှ်��နှ�ိင်�ရန့်�အတွကဲ်�က်ွနှ��ပ်�တွ�ိ်သည်�”ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွခူုင်��အရေးပြုခပြုပ်�လ�ပ်�င်န့်��ရေးဆာင်�ရကဲ်�ပြုခင်��လမံ��ညွှနှ့်�”က်�ိပြုပ်�စီ�မြဲပ်ီ�Planဝန့်�ထားမံ��
မံုာ�အရေးန့်ပြု�င်�်စီမီံခံုက်�    အရေးက်ာင်�အထားည်�ရေး�ာ�ရာတွငဲ်�အရေးက်ာင်��ဆ�ံ�န့်ည်��က်�ိရေးရဲ�နှ�ိင်�ရန့်�ကြီးက်�ိ�စီာ�ထားာ�ပ်ါသည်�။ထား�ိ်အတွSူRHRနှငှ်�်ပ်တွ�သက်�၍ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွခူုင်��အရေးပြုခပြုပ်�လ�ပ်�င်န့်��ရေးဆာင်�ရကဲ်�
သည်�်စီမီံခံုက်�ပ်�ံစီဒံီဇီူး�ိင်��မံုာ�၊စီမီံခံုက်�အရေး�က်ာင်��အရာမံုာ�၊ စီမီံခံုက်�မံ ှလထူား�က်�ိရေးပ်�စီမဲံ��သည်�်အရာမံုာ�သည်� လထူား�က်�ိ အနှတရာယ်� ရေးပ်�နှ�ိင်�ရေးပြုခ၊ အရေးနှှာင်�်အယ်ကှ်�ရေးပ်�နှ�ိင်�ရေးပြုခ န့်ည်��နှ�ိင်�သမံှန့်ည်��ရေးအာင်�  
“အနှတရာယ်�မံပြု�စီ�ရေးစီရေးရ�လမံ��ညွှနှ့်�” က်�ိ ရည်�ရယဲ်�ပြုပ်�စီ�ထားာ�ပ်ါသည်�။

ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွခူုင်��အရေးပြုခပြုပ်� လ�ပ်�င်န့်��ရေးဆာင်�ရကဲ်�ပြုခင်��ဆ�ိတွာဘာလ�၊ ထားိ�လ�ပ်�င်န့်��မံုာ�ရ��အက်ု�ိ�ရေးက်ု�ဇူးူ�မံုာ�က် ဘာရေးတွပဲြု�စီ�မံလ�၊

ဘဝတွ၊ူရယဲ်�တွူခုင်��အရေးပြုခပြုပ်�လ�ပ်�င်န့်��ရေးဆာင်�ရကဲ်�ပြုခင်��ပ်�ံစီံအမံု�ိ�မံု�ိ�ရှရိေးသာ�လည်��ထား�ိပ်�ံစီ ံအမံု�ိ�မံု�ိ�တွငဲ်� တွူည်ီရေးသာဝိရေးသသလက်ခဏာာမံုာ�ရှ�ိက်ပ်ါသည်�။ဘဝတွ၊ူရယဲ်�တွူခုင်��ဆ�ိသည်�မံှာတွူည်ီ
ရေးသာ အပြု�စီ�အပ်ုက်�၊အရေးတွဲ�အ�က်�ံမံုာ�က်�ိပ်�ိင်�ဆ�ိင်�ထားာ�သမူံုာ�ပြု�စီ�မြဲပ်ီ�အခုင်��ခုင်��အသပိ်ည်ာရေးဝမံှ၊ အရေးထားာက်�အက်ူပြုပ်�၊လမံ��ညွှနှ့်�စီသည်�တွ�ိ်က်�ိပြုပ်�လ�ပ်�ရေးလရ်ှ�ိက်သမူံုာ�ပြု�စီ�ပ်ါသည်�။ဘဝတွ၊ူရယဲ်�တွူ
ခုင်��ဆ�ိလှင်�က်ွန့်�ရေးတွာ�တွ�ိ်စီတိွ�ထား�မံှာအသက်�အရယဲ်�တွသူမူံုာ�က်�ိပြုမံင်�ရေးယ်ာင်�လာတွတွ��က်ပ်ါသည်�။သ�ိ်ရေးသာ�တွက်ယ်�တွမံ��တွငဲ်�မံဘူဝတွ၊ူရယဲ်�တွခူုင်��ဆ�ိသည်�မံှာအသက်�အရယဲ်�ထားက်�အရေးတွဲ�အ�က်�ံ
အပြု�စီ�အပ်ုက်�တွညူ်�ီက်မြဲပ်�ီထား�ိသ�ိ်တွညူ်မီံကု်�ိအရေး�က်ာင်��ပြုပ်�က်ာရင်��နှှ�ီဆက်�သယဲ်�မံရုှသိဲာ��က်သမူံုာ�က်�ိဆ�ိလ�ိပ်ါသည်�။ ဘဝတွ၊ူရယဲ်�တွခူုင်��မံုာ�သည်�မံုာ�ရေးသာအာ�ပြု�င်�်ရေးစီတွန့်ာ်ဝန့်�ထားမံ��မံုာ�ပြု�စီ��က်
မြဲပ်�ီသတူွ�ိ်သည်�အပြုခာ�ရေးသာအသက်�ရေးမံဲ�ဝမံ��ရေးက်ုာင်��လ�ပ်�သမူံုာ�က်�ိက်ညူ်ရီေးထားာက်�ပ်ံ်လ�ပ်�က်�ိင်�ရေးပ်�ရေးလရ်ှတိွတွ��က်ပ်ါသည်�။ (ဥပ်မံာရေးက်ုာင်��ဆရာဆရာမံုာ�/က်ုန့်��မံာရေးရ�လ�ပ်�သာ�မံုာ�)။SRHR
အတွကဲ်�ဘဝတွ၊ူရယဲ်�တွခူုင်��အရေးပြုခပြုပ်�လ�ပ်�င်န့်��ရေးဆာင်�ရကဲ်�ပြုခင်��တွငဲ်�ဘဝတွ၊ူရယဲ်�တွခူုင်��ရေးထားာက်�ပ်ံ်ပြုခင်��၊လမံ��ပြုပ်ပြုခင်��၊သင်��က်ာ�ရေးပ်�ပြုခင်��၊ ပ်ည်ာရေးပ်�ပြုခင်��တွ�ိ်ပ်ါဝင်�ပ်ါသည်�။ “SRHRအတွကဲ်�ဘဝ
တွ၊ူရယဲ်�တွခူုင်��အရေးပြုခပြုပ်�လ�ပ်�င်န့်��ရေးဆာင်�ရကဲ်�ပြုခင်��လမံ��ညွှနှ့်�”သည်�ထား�ိန့်ည်��အမံု�ိ�မံု�ိ�ထား�မံ ှအရေးက်ာင်��ဆ�ံ�န့်ည်��က်�ိ  ရေးရဲ�ခုယ်�နှ�ိင်�ရန့်�စီတိွ�ပြု�ာသ�ံ�သပ်�ထားာ�ပြုခင်��ပြု�စီ�ပ်ါသည်�။ SRHRအတွကဲ်�ဘဝတွူ
၊ရယဲ်�တွူခုင်��အရေးပြုခပြုပ်�လ�ပ်�င်န့်��ရေးဆာင်�ရကဲ်�ပြုခင်��သည်�လူင်ယ်�မံုာ�အရေးန့်ပြု�င်�်သူတွ�ိ် ၏ SRHRနှငှ်�်ပ်တွ�သက်�ရေးသာဆ�ံ�ပြု�တွ�ခုက်�မံုာ�ခုရာတွငဲ်�ရေးက်ာင်��ရေးသာ ဆ�ံ�ပြု�တွ�ခုက်�မံုာ�ခုပြု�စီ�ရေးအာင်� က်ူည်ီ
ရေးပ်�နှ�ိင်�ပ်ါသည်� ။ ဥပ်မံာအာ�ပြု�င်�် သရေးနှေတွာ�ပြုခင်��၊ က်နဲ့်�ဒီ�ံ�အသ�ံ�ပြုပ်�ပြုခင်��၊ အိတွ�ခု�အ�ိင်�ဗွီဲအီရေး�က်ာင်�� အသိပ်ည်ာရှလိာပြုခင်��စီသည်�တွ�ိ်ပြု�စီ�ပ်ါသည်�။ဘဝတွ၊ူရယဲ်�တွူခုင်��ခုင်�� က်ူည်ီရေးထားာက်�ပ်ံ်သူအပြု�စီ� 
ရေးဆာင်�ရကဲ်�ပြုခင်��သည်�လည်��မံမိံကိ်�ိယ်�က်�ိယ်�လက်�ခယံ်�ံ�က်ည်�လာရေးစီပြုခင်��၊မံမိံကိ်�ိယ်�က်�ိအသ�ံ�ဝင်�သတူွစီ�ရေးယ်ာက်�ပြု�စီ�လာရေးစီပြုခင်��စီသည်�်ရေးက်ာင်��က်ု�ိ�မံုာ�ရရှရိေးစီပ်ါသည်�။ထား�ိ်အပြုပ်င်�ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူ
ခုင်��ခုင်�� က်ညူ်ရီေးထားာက်�ပ်ံ်ပြုခင်��သည်�။လထူား�နှငှ်�်မံမိံပိ်�ိမံ�ိထားရိေးတွဲ�လာရေးစီနှ�ိင်�သည်�်လမံ��ရေး�က်ာင်��တွစီ�ခ�လည်��ပြု�စီ�ပ်ါသည်�။အ�ဲ��အစီည်��ဝန့်�ထားမံ��မံုာ�လက်�လမှံ��မံရီန့်�ခက်�ခ�သည်�်လထူား�မံုာ�ဆအီထားဘိဝတွ၊ူ
ရယဲ်�တွူခုင်��ခုင်�� ရေးထားာက်�ပ်ံ်သူမံုာ�က်ရေးရာက်�ရှနိှ�ိင်�မြဲပ်�ီတွူည်ီရေးသာအရေးတွဲ�အ�က်�ံမံုာ�ရေးဝမံှပြုခင်��ပြု�င်�်ပ်�ိမံ�ိခုတိွ�ဆက်�            နှ�ိင်�ပ်ါသည်�။အထား�ူသပြု�င်�်ဘဝတွ၊ူရယဲ်�တွူခုင်��ခုင်��ပ်�ိ၍လမှံ��မံ�ိ�နှ�ိင်�သည်�်
အရယဲ်�ရေးရာက်�စီ လူင်ယ်�မံုာ�တွငဲ်�ထားိ�သ�ိ်ရေးတွဲ�ရတွတွ�ပ်ါသည်�။

ဘဝတွ၊ူရဲယ်�တွခူုင်�� က်ညူ်ရီေးထားာက်�ပ်ံ်ပြုခင်�� ဘဝတွ၊ူရဲယ်�တွခူုင်��၊ ည်ိနိှိုင်�� ရေးဆာင်�ရဲက်�ပြုခင်�� ဘဝတွ၊ူရဲယ်�တွခူုင်�� ပ်ည်ာရေးပ်� ရေးဆာင်�ရဲက်�ပြုခင်�� ဘဝတွ၊ူရဲယ်�တွခူုင်��ညွှှန့်��က်ာ�ခုက်�ရေးပ်�ပြုခင်��

1 ဆနဲ့်�အက်�ထား�အာလ�  (၂၀၁၆) လူင်ယ်�တွ�ိ်၏လိင်�ဆ�ိင်�ရာပ်ည်ာရေးရ�တွငဲ်�ဘဝတွ ူအရေးပြုခပြုပ်� စီန့်စီ�၏ အခန့်��က်ဏ္ဌနှငှ်�် အက်ု�ိ�ရှမိံတုွ�ိ်က်�ိရေးလ်လာပြုခင်��လိင်�မံဆု�ိင်�ရာသ�ရေးတွသန့်ဂျာုာန့်ယ်� အတွဲ� (၅၅)၊ ၂၀၁၈ ခ�နှစှီ�၊ ရေးခါင်��စီဥ� (၁)။



ဘဝတွ၊ူရဲယ်�တွခူုင်��အရေးပြုခပြုပ်�လ�ပ်�င်န့်��ရေးဆာင်�ရဲက်�
ပြုခင်��အတွဲက်�အဓိကိ်စီဉ်��စီာ�ရမံည်�်အခုက်�မံုာ�
စီီမံံခုက်�မံုာ�တွငဲ်� ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူခုင်��အရေးပြုခပြုပ်� လ�ပ်�င်န့်��ရေးဆာင်�ရကဲ်�ပြုခင်��သည်� အလနဲ့်�ရေးက်ာင်��က်ု�ိ�ပြုပ်�ပ်ါသည်�။ သ�ိ်ရာတွငဲ်� ရေးက်ာင်��မံနဲ့်�ရေးသာရလဒီ�
မံုာ�ရရှရိန့်�အတွကဲ်� ထား�ိက်�သင်�်ရေးသာရင်��နှှ�ီပြုမံိ�ပ်�န့်မံံမုံုာ�ရှရိပ်ါမံည်�။ရန့်�ပ်�ံရေးင်အဲန့်ည်��အက်ုဉ်��သာသ�ံ�နှ�ိင်�မံည်�ဆ�ိလှင်�မံပြုပ်�လ�ပ်�သင်�်ပ်ါ။ထား�ိ်အတွစူီမီံခံုက်�
တွငဲ်�လူင်ယ်�၏အခန့်��က်ဏ္ဌလည်��ပ်ါဝင်�သည်�ဟုူရေးသာအခုက်�က်�ိပြုပ်သလ�ိရုံ�ံနှငှ်�်လည်�� မံပြုပ်�လ�ပ်�သင်�်ပ်ါ။ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူခုင်��အရေးပြုခပြုပ်�လ�ပ်�င်န့်��မံုာ� 
ရေးဆာင်�ရကဲ်�ရန့်� သင်�်ရေးလုာ�သည်�်မံာတွကိ်ာမံုာ�(အရေး�က်ာင်��အရာမံုာ�)၊ လထူား�အတွကဲ်�စီမီံကံ်နိ့်��က်ရေးပ်�စီမဲံ��မံည်�်အက်ု�ိ�ရလဒီ�မံုာ�၊SRHRစီမီံကံ်နိ့်��မံုာ�
အရေးက်ာင်�အထားည်�ရေး�ာ�နှ�ိင်�ရန့်� သင်�်ရေးလုာ�ရေးသာ ပ်တွ�ဝန့်��က်ုင်� စီသည်�တွ�ိ်က်�ိ ရေးသခုာစီဉ်��စီာ�ထားာ�ရန့်�လ�ိပ်ါသည်�။

2 Plan International (2021) လူင်ယ်�မံုာ�အတွကဲ်�ရေးထားာက်�ခံရေးရ�ဆဲ�ထားာ�ရေးသာ ရေးစီတွန့်ာ်ဝန့်�ထားမံ��နှငှ်�် ရေးထားာက်�ပ်ံ်ရေး�က်�အစီီအစီဥ�

SRHR စီမီံကံ်နိ့်��မံုာ�အရေးက်ာင်�အထားည်�ရေး�ာ�
နှ�ိင်�ရန့်�သင်�်ရေးလုာ�ရေးသာ ပ်တွ�ဝန့်��က်ုင်�

ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူခုင်��အရေးပြုခပြုပ်�လ�ပ်�င်န့်��
ရေးဆာင်�ရကဲ်�ပြုခင်��သည်� ပ်�ိ၍က်ုယ်�ပြုပ်န့််�ရေးသာ

စီီမံံခုက်�ရေးခါင်��စီဉ်�မံုာ�ထား�မံှ တွစီ�ခ�အပ်ါအဝင်� ပြု�စီ�သင်�်ပ်ါသည်�။ 
သ�ိ်မံသှာ လူထား�အတွကဲ်�အရေးထားာက်�အပ်ံ်ပြု�စီ�ရေးသာ ပ်တွ�ဝန့်��က်ုင်�
ရေးက်ာင်�� တွစီ�ခ��န့်�တွီ�ရေးပ်�နှ�ိင်�မံည်� ပြု�စီ�ပ်ါသည်�။ ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူ
ခုင်��အရေးပြုခပြုပ်�လ�ပ်�င်န့်��ရေးဆာင်�ရကဲ်�ပြုခင်��က်�ိ အပြုခာ�စီီမံံခုက်�မံုာ�
နှငှ်�်မံတွဲ�ဘ� သ�ီပြုခာ�ရေးဆာင်�ရကဲ်�လှင်� အက်ု�ိ�ရလဒီ� ထား�ိက်�သင်�်
သရေးလာက်�မံရရှတိွတွ�ပ်ါ။ ပ်�ိ၍ က်ုယ်�ပြုပ်န့််� မြဲပ်�ီ အခုင်��ခုင်��
အက်ု�ိ�ရေးက်ု�ဇူး�ူပြုပ်�ရေးသာ၊ လူင်ယ်�မံုာ�နှငှ်�်အက်ွမံ��တွဝင်�ရှရိေးသာ၊ 
က်ုာ�/မံရေးရ�ရာက်ိစီစရပ်�မံုာ�က်�ိတွ�ံ်ပြုပ်န့်�ရေးပြု�ရငှ်��နှ�ိင်�မြဲပ်�ီ  သင်�်ရေးလုာ� 
ရေးသာ ဝန့်�ရေးဆာင်�မံဌုာာန့်မံုာ�သ�ိ်ညွှနှ့်��ပ်�ိ်နှ�ိင်�ရေးသာ စီီမံံခုက်�မံုာ�
နှငှ်�် စီ�ရေးပ်ါင်��က်ာ  ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူခုင်��အရေးပြုခပြုပ်�လ�ပ်�င်န့်��မံုာ�
က်�ိရေးဆာင်�ရကဲ်�သင်�်ပ်ါသည်�။ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူခုင်��ပ်ည်ာရေးပ်�
သူမံုာ�သည်� က်ုန့်��မံာရေးရ�၊ ပ်ည်ာရေးရ� ၊ လူမံ�ုူလ�ံရေးရ� စီသည်�် 
ဝန့်�ရေးဆာင်�မံဌုာာန့်မံုာ�နှငှ်�် ခုတိွ�ဆက်�က်ာရေးဆာင်�ရကဲ်�ရမံည်�ပြု�စီ�မြဲပ်�ီ 
Plan International သည်� လ�ိအပ်�ရေးသာ ပ်ည်ာရပ်�ပ်�ိင်��ဆ�ိင်�ရာ 
နှငှ်�် လ�ပ်�င်န့်��စီီမံံခန့််�ခဲ�ပြုခင်��ဆ�ိင်�ရာ ရေးထားာက်�ပ်ံ်မံမုံုာ�က်�ိ ဘဝတွ၊ူ 
ရယဲ်�တွူခုင်��ပ်ည်ာရေးပ်�သူမံုာ�အတွကဲ်� �န့်�တွ�ီရေးပ်�ရန့်�တွာဝန့်�ရှိ
ပ်ါသည်�။ Plan International သည်� လူထား�အစီိတွ�အပ်�ိင်��မံုာ�
နှငှ်�်လက်�တွဲ�အလ�ပ်�လ�ပ်�မြဲပ်�ီ ယ်�ံ�က်ည်�မံတုွည်�ရေးဆာက်�ရန့်�၊ ဘဝတွ၊ူ 
ရယဲ်�တွူခုင်��အရေးပြုခပြုပ်�လ�ပ်�င်န့်��မံုာ�အတွကဲ်� ဆန့််�က်ုင်�တွ�ံ်ပြုပ်န့်�မံု
မံုာ� ၊ ရေးဘ�အနှတရာယ်�မံုာ� မံက်ုရေးရာက်�ရေးစီရန့်� က်ူည်ီရေးပ်�ရမံည်�
ပြု�စီ�သည်�။ ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူခုင်��ပ်ည်ာရေးပ်�သူမံုာ�အရေးန့်ပြု�င်�် 
အရကှ်�ခဲ�မံု စီရေးသာ အခက်�အခ�မံုာ�က်င်��ရေးဝ�သည်�် လံ�ပြုခ�ံသည်�် 
လ�ပ်�င်န့်��ခငဲ်�က်�ိလ�ိအပ်�ပ်ါသည်�။ထား�ိ်ရေး�က်ာင်�် စီီမံံက်ိန့်��အရေးန့်ပြု�င်�် 
လ�ံပြုခ�ံရေးရ�အစီီအစီဉ်�မံုာ�က်�ိပ်ါ ထားပ်�ရေးဆာင်��ရေးရ�ဆဲ�ထားာ�ရမံည်�
ပြု�စီ�မြဲပ်ီ� ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူခုင်��ပ်ည်ာရေးပ်�သူတွ�ိ် ရေးအ�ခုမံ��စီဲာ
အလ�ပ်�လ�ပ်�နှ�ိင်�ရေးအာင်� �န့်�တွ�ီရေးပ်�ရပ်ါမံည်�။ ဥပ်မံာအာ�ပြု�င်�်
နှစှီ�ရေးယ်ာက်�တွတွဲ�စီီအလ�ပ်�လ�ပ်�ခ�ိင်��ပြုခင်��မံု�ိ�၊ က်ငဲ်��ဆင်��ပြုခင်��
မံှ ပြုပ်န့်�လာသည်�်အခါလ�ံပြုခ�ံစီဲာရေးရာက်�ရှရိေး�က်ာင်�� သတွင်��ပ်�ိ်
ရေးစီပြုခင်��မံု�ိ� စီသည်�တွ�ိ်က်�ိ ပြုပ်�လ�ပ်�ထားာ�သင်�်ပ်ါသည်�။ဘဝတွ၊ူ 
ရယဲ်�တွခူုင်��၊ ရယဲ်�တွခူုင်��ပ်ည်ာရေးပ်�သမူံုာ�နှငှ်�် စီမီံံက်နိ့်��တွငဲ်�ပ်ါဝင်�
သူမံုာ�၏ လံ�ပြုခ�ံရေးရ�သည်� အလနဲ့်�အရေးရ�ကြီးက်ီ�ပ်ါသည်�။ ဘဝတွ၊ူ 
ရယဲ်�တွူခုင်��ပ်ည်ာရေးပ်�သူမံုာ�သည်� လံ�ပြုခ�ံရေးရ�နှငှ်�်ပ်တွ�သက်�
မြဲပ်�ီ Plan International၏ လံ�ပြုခ�ံရေးရ�နှငှ်�် ရေးဘ�အနှတရာယ်�
ဆ�ိင်�ရာ လမံ��ညွှနှ့်�ခုက်�လမံ��ညွှနှ့်�ခုက်�အတွ�ိင်��သတွင်��ပ်�ိ်တွတွ�
ရန့်�၊ တွံ�်ပြုပ်န့်�ရေးပြု�ရငှ်��တွတွ�ရန့်� သင်�တွန့်��မံုာ�ရရှထိားာ�သင်�်
ပ်ါသည်�။ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူခုင်��အရေးပြုခပြုပ်� လ�ပ်�င်န့်��ရေးဆာင်�ရကဲ်�
ပြုခင်��က်�ိ က်ုယ်�ပြုပ်န့််�ရေးသာ စီီမံံခုက်�မံုာ�၏ အစီိတွ�အပ်�ိင်��တွစီ�ခ�
အပြု�စီ� အရေးက်ာင်�အထားည်�ရေး�ာ� မံည်�ဆ�ိလှင်�  SRHR စီီမံံခုက်�
မံုာ�အတွကဲ်� အလနဲ့်�ရေးက်ာင်��မံနဲ့်�ရေးသာရလဒီ�မံုာ�က်�ိ ရရှရိေးစီမံည်�
ပြု�စီ�ပ်ါသည်�။သ�ိ်ရေးသာ� သင်�်ရေးလုာ�ရေးသာ ရင်��နှှီ�ပြုမံိ�ပ်�နှှမံံ၊ု သင်�တွန့်��
မံုာ�၊ ရေးထားာက်�ပ်ံ်မံမုံုာ�၊ကြီးက်�ီ�က်ပ်�မံမုံုာ�ရရှမိံသှာ အရည်�အရေးသဲ�
ရေးက်ာင်��မံနဲ့်�ရေးသာ ရလဒီ�မံုာ�က်�ိ စီဥ�ဆက်�မံပြုပ်တွ�ရေးပ်�နှ�ိင်�မံည်�
ပြု�စီ�သည်�။ 

သင်�်ရေးလုာ�သည်�်မံာတွိက်ာမံုာ� 
(အရေး�က်ာင်��အရာမံုာ�) 

ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူခုင်��အရေးပြုခပြုပ်�ပ်ည်ာ
ရေးပ်�သူမံုာ�က်ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူ

ခုင်��ခုင်��ခုင်��ပြုပ်န့်�ရေးပ်�သည်�်အသိပ်ည်ာမံုာ�သည်�တွိက်ုရ
ပ်ါမံည်�၊ဆက်�စီပ်�သက်�ဆ�ိင်�ရပ်ါမံည်�၊လူထား�၏အရေးပြုခအရေးန့်
ပ်တွ�ဝန့်��က်ုင်�၏အရေးပြုခအရေးန့်တွိ�်နှငှ်�် သင်�်ရေးလုာ�ရပ်ါမံည်�။
ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူခုင်��ခုင်��ပ်ည်ာရေးပ်�သူမံုာ�သည်�တွက်ကသ�ိလ�
မံုာ�မံရှေးလ်က်ုင်�်သင်��က်ာ�လ�ိက်�သူမံုာ� မံဟု�တွ��က်ပ်ါ။ထား�ိ်ရေး�က်ာင်�်
စီမီံံက်နိ့်��ဝန့်�ထားမံ��မံုာ�ဘက်�မံဘှဝတွ၊ူရယဲ်�တွခူုင်��ခုင်��ပ်ည်ာရေးပ်�
သူမံုာ�အရေးပ််ထားာ�ရှသိည်�်ရေးမံှာ�လင်�်ခုက်�သည်�လက်�ရေးတွဲ�က်ု
ရပ်ါမံည်�။ဥပ်မံာဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူခုင်��ခုင်��ပ်ည်ာရေးပ်�သူသည်� 
ရေးက်ုာင်��ဆရာတွစီ�ရေးယ်ာက်�၏ရေးန့်ရာတွငဲ်�အစီာ�ထား�ိ�ယ်ူမြဲပ်�ီ 
ရေးက်ုာင်��သူရေးက်ုာင်��သာ�မံုာ�က်�ိ စီာသင်�ရေးပ်�ရန့်� မံပြု�စီ�နှ�ိင်�ပ်ါ။ 
ထား�ိသ�ိ်သင်��က်ာ�ပြုခင်��သည်� ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူခုင်��ခုင်��သင်��က်ာ�
ပြုခင်��မံဟု�တွ�ပ်ါ။  ရေးက်ုာင်��မံုာ�တွငဲ်� “စီဉ်�ဆက်�မံပြုပ်တွ�သင်��က်ာ�
ရရေးသာလိင်�နှငှ်�်ပ်တွ�သက်�ရေးသာပ်ည်ာရေးရ�” က်�ိသင်�ရေးပ်�နှ�ိင်�သည်�်
တွတွ�က်ွမံ��န့်ာ�လည်�ရေးသာ၊ပ်�ိင်�နှ�ိင်�စီဲာသင်��က်ာ�နှ�ိင်�ရေးသာဆရာ
မံုာ�မံရှလိှင်� Plan International သည်�ထားိ�က်ကဲ်�လပ်�က်�ိပြု�ည်�်
နှ�ိင်�ရန့်� ရေးက်ုာင်��ဆရာမံုာ�က်�ိ သင်�တွန့်��ရေးပ်�ပြုခင်��မံုာ�ပြုပ်�လ�ပ်�ရေးပ်�
နှ�ိင်�ပ်ါသည်�။ပ်ည်ာရပ်�နှငှ်�်ဆ�ိင်�ရေးသာအရေးသ�စီတိွ�အရေး�က်ာင်��အရာ
မံုာ�က်�ိဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူခုင်��ပ်ည်ာရေးပ်�သူမံုာ�အရေးန့်နှငှ်�် ရေးပြုပ်ာပြုပ်
သင်��က်ာ� ရေးပ်�နှိ�င်�လိမံ�်မံည်� မံဟု�တွ�ပ်ါ။  ဥပ်မံာ- လိင်�မံတှွဆင်�်
က်�ူစီက်�ရေးသာ ရေးရာဂျာါ လက်ခဏာာမံုာ�(သ�ိ်မံဟု�တွ�) လိင်�ဆ�ိင်�ရာမံ
ရေးလုာ�မံက်န့်�ပြုပ်�ပြုခင်��၊ အပြုမံတွ�ထား�တွ�ပြုခင်��စီသည်�်သူတွ�ိ်ရေးက်ာင်��
စီဲာကြီးက်ိ�တွင်� မံပြုပ်င်�ဆင်�လာရရေးသာအရေး�က်ာင်��အရာမံုာ�က်�ိသူ
တွ�ိ်ရေးပြုပ်ာနှ�ိင်�လိမံ�်မံည်�မံဟု�တွ�ပ်ါ။ထား�ိ်အတွူလူထား�၏ဆန့််�က်ုင်�ရေးသာ
တွ�ံ်ပြုပ်န့်�မံမုံုာ�ရနှ�ိင်�ရေးသာ၊ရေးဘ�ဒီ�က်ခအနှတရာယ်�က်�ိပြု�စီ�ရေးစီရေးသာ
ထားိခ�ိက်�ရလှယဲ်�သည်�်အရေး�က်ာင်��အရာမံုာ�က်�ိလည်��သူတွ�ိ်ရေးပြုပ်ာ
မံည်�မံဟု�တွ�ပ်ါ။ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွခူုင်��ခုင်�� ပ်ည်ာရေးပ်�လ�ိလှင်�လအူ
မံုာ�ပ်ါဝင်�နှ�ိင်�ရေးသာလပု်�ရှာ�မံမုံုာ�၊လ�ပ်�င်န့်��စီဉ်�မံုာ�ရေးဆဲ�ရေးနှဲ�မံု
မံုာ�ပြုပ်�လ�ပ်�ရပ်ါသည်�။ ထားိ�ရေးဆဲ�ရေးနှဲ�မံမုံုာ� လ�ပ်�င်န့်��စီဉ်�မံုာ� မံှ
တွဆင်�် လူမံဝုန့်��က်ုင်�ရှိ တွန့်���ိ�ထားာ�မံမုံုာ�၊ သရေးဘာထားာ�မံုာ�
အရေးပ်် လူင်ယ်�မံုာ�အရေးန့်နှငှ်�် ရေးသခုာရေးတွဲ�ရေးတွာလာရေးအာင်�
�န့်�တွ�ီရေးပ်�ရမံည်�။ �က်�ံရေးတွဲ� လာရနှ�ိင်�သည်�်အနှတရာယ်�၊စီိန့်�ရေးခ်
မံမုံုာ�က်�ိ ကြီးက်�ိတွင်�တွကဲ်�ခုက်�တွတွ�ရေးစီရေးသာ၊ ဆ�ံ�ပြု�တွ�ခုက်�
ရေးက်ာင်��စီဲာခုနှ�ိင်�ရေးသာ၊ ည်ိနိှိုင်��တွတွ�ရေးသာ၊ မံိမံိက်�ိယ်�က်�ိယ်�ံ�က်ည်�
မံရုှရိေးစီရေးသာ စီမဲံ��ရေးဆာင်�ရည်�မံုာ�က်�ိလည်�� ပ်ု�ိ�ရေးထားာင်�  ရေးပ်�ရ
မံည်�ပြု�စီ�သည်�။လူင်ယ်�မံုာ�၏ အခငဲ်�်အရေးရ�၊ သရေးဘာထားာ�ဆနှဒစီ
သည်�်အရေး�က်ာင်��အရာမံုာ�က်�ိ လည်�� ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူခုင်��ခုင်�� 
ပ်ည်ာရေးပ်�သူမံုာ�အရေးန့်နှငှ်�် ထားည်�်သငဲ်��စီဉ်��စီာ�လ�ပ်�ရေးဆာင်�
ရမံည်�ပြု�စီ�သည်�။ လူင်ယ်�မံုာ�လ�ိအပ်�ရေးသာဝန့်�ရေးဆာင်�မံမုံုာ�
က်�ိ ရေး�ာ�ထား�တွ�ရေးပ်�ရမံည်� ပြု�စီ�မြဲပ်ီ� ထား�ိဝန့်�ရေးဆာင်�မံမုံုာ� ရရှနိှ�ိင်�
မံည်�်ရေးန့်ရာမံုာ�သ�ိ်လည်�� လူင်ယ်�မံုာ�က်�ိ ညွှနှ့်��ပ်�ိ် ရေးပ်�နှ�ိင်�ရမံည်� 
ပြု�စီ�သည်�။ ပ်ါဝင်�မံည်�်အရေး�က်ာင်��အရာ(မံာတွိက်ာ)မံုာ�နှငှ်�် ရေးပ်�
လ�ိသည်�် အခုက်�အလက်�မံုာ�သည်� Plan International ၏  
SRHR က်ဏ္ဌနှငှ်�် စီဉ်�ဆက်�မံပြုပ်တွ�သင်�ယ်ူရရေးသာ လိင်�ဆ�ိင်�ရာ
ပ်ည်ာရေးရ�၏ အရည်�အရေးသဲ�တွ�ိ် အရေးပ်် ထားာ�သည်�် တွန့်���ိ�မံုာ�
နှငှ်�်က်�ိက်�ည်ီမံရုှရိပ်ါမံည်�။ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူခုင်��အရေးပြုခပြုပ်�လ�ပ်�င်န့်��
ရေးဆာင်�ရကဲ်�ပြုခင်��စီမီံကံ်နိ့်��မံုာ�က်�ိတွနှ�ိင်�င်လံ�ံ�အတွကဲ်�ရည်�ရယဲ်�မြဲပ်ီ�

သင်�်ရေးလုာ�သည်�်ပ်ံ်ပ်�ိ� ရေးပ်�ပ်�ိ် မံမုံုာ� 

ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူခုင်��အရေးပြုခပြုပ်� လ�ပ်�င်န့်��
ရေးဆာင်�ရကဲ်�ပြုခင်�� အတွကဲ်� လံ�ရေးလာက်�
ရေးသာ ရင်��နှှီ�ပြုမံိ�ပ်�နှှမံံ၊ု ရေးထားာက်�ပ်ံ်မံနုှငှ်�်
အပြုခာ�လ�ိအပ်�ရေးသာ က်ဏ္ဌမံုာ� လည်�� 

ထားည်�်သငဲ်�� စီီမံ ံထားာ�ရပ်ါမံည်�။ ထားိ�သ�ိ်စီီမံံထားာ�မံသှာ စီီမံံက်ိန့်��မံှ 
လူထား�သ�ိ်ရေးပ်�စီမဲံ��လ�ိရေးသာ အက်ု�ိ�ရလဒီ�မံုာ�က်�ိ ရည်�ရယဲ်�သည်�်
အတွ�ိင်��ထားိရေးရာက်�စီဲာရေးပ်�စီမဲံ��နှ�ိင်�မံည်�ပြု�စီ�ပ်ါသည်�။  ဘဝတွ၊ူ 
ရယဲ်�တွူခုင်�� ပ်ည်ာရေးပ်�သူမံုာ�အတွကဲ်�စီမဲံ��ရေးဆာင်�ရည်�သင်�တွန့်��
မံုာ�၊မံမဲံ��မံံသင်�တွန့်��မံုာ�လ�ိအပ်�ပ်ါသည်�။ တွတွ�သိပ်ည်ာရငှ်� 
ဝန့်�ထားမံ��မံုာ�၏ အန့်�ီက်ပ်� သင်��က်ာ�မံ၊ု ကြီးက်�ီ�က်ပ်�မံု ပြု�င်�် 
လ�ပ်�င်န့်��၏ လ�ိအပ်�ခုက်�မံုာ�က်�ိမံှရေးဝသ�ံ�သပ်�ပြုခင်��၊ �က်�ံရေးတွဲ�
ရတွတွ�ရေးသာ အခက်�အခ�မံုာ�က်�ိ ဥပ်မံာမံုာ�ပြု�င်�် ရေးလ်လာပြုခင်��၊ 
လ�ိအပ်�ရေးသာ က်ူည်ီပ်ံ်ပ်�ိ�မံမုံုာ� က်�ိ သတွ�မံတှွ�ပြုခင်�� စီသည်�တွ�ိ်က်�ိ 
တွတွ�သိပ်ည်ာရငှ်�ဝန့်�ထားမံ��မံုာ�၏ ကြီးက်�ီ�က်ပ်�မံပုြု�င်�် အတွူတွက်ဲ 
ရေးဆာင်�ရကဲ်�ရင်�� ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူခုင်��ပ်ည်ာရေးပ်�သူတွ�ိ်၏စီမဲံ��
ရေးဆာင်�ရည်�ပြုမံင်�်မံာ�လာရေးအာင်��န့်�တွ�ီရေးပ်�ရပ်ါမံည်�။ထား�ိသ�ိ်ရေးသာ
အရေးထားာက်�အပ်ံ်မံု�ိ�မံရသည်�်ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူခုင်�� ပ်ည်ာရေးပ်�
သူတွ�ိ်အရေးန့်ပြု�င်�် လူထား�က်�ိရေးက်ာင်��မံနဲ့်�ရေးသာအ�က်ဉံာာဏာ�ရေးပ်�ရန့်� 
ကြီးက်�ိတွင်�မံပြုပ်င်�ဆင်�ရရေးသ�သည်�် အပြု�စီ� မံု�ိ� �က်�ံရတွတွ�ပ်ါသည်�။ 
သ�ိ်မံဟု�တွ� သူတွ�ိ်မံရေးပြု�နှ�ိင်�ရေးသာ ရေးမံ�ခနဲ့်��မံုာ�ရေး�က်ာင်�် စီိတွ��ိစီ�ီ
မံု ခံစီာ�ရပြုခင်��မံု�ိ�ပြု�စီ�တွတွ�ပ်ါသည်�။ ရေးန့်ာက်�ဆ�ံ�တွငဲ်�မံရေးသခုာ
မံရေးရရာရေးသာ အခုက်�အလက်�မံုာ�သည်� ထား�ိဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူ
ခုင်��ပ်ည်ာရေးပ်�သူမံုာ�မံတှွဆင်�်လူထား�ထား�သ�ိ်ပ်ု�ံ နှှံ်သဲာ�မြဲပ်�ီ  လူထား�
သည်� ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူခုင်��ပ်ည်ာရေးပ်�သူမံုာ�က်�ိ အထားင်�အပြုမံင်�
ရေးသ�ပြုခင်��၊ မံယ်�ံ�က်ည်�ရေးတွာ်ပြုခင်��စီသည်�်ဆ�ိ�က်ု�ိ�မံုာ�ပြု�စီ�တွတွ�
ပ်ါသည်�။ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူခုင်�� ပ်ည်ာရေးပ်�သူမံုာ�အတွကဲ်�လူထား�
ရေးဆဲ�ရေးနှဲ�ပ်ဲ�မံုာ�ပြုပ်�လ�ပ်�လှင်�အသ�ံ�ပြုပ်�ရန့်�လယဲ်�က်ူမြဲပ်�ီရငှ်��လင်��
ရေးသာ �လက်�ရှ�က်တွ�မံုာ�၊ ရုံ�ပ်�ပ်�ံမံုာ�၊ ရေးမံ�ခနဲ့်��မံုာ�၊ရုံ�ိ�ရငှ်��ရေးသာ 
ပ်ည်ာရေးပ်�အစီီအစီဉ်� မံူ�က်မံ��မံုာ�၊ စီိတွ�ဝင်�စီာ��ယဲ်�ရေးက်ာင်��ရေးသာ 
ရေးဆဲ�ရေးနှဲ�ပ်ဲ�အစီီအစီဉ်�မံုာ�လည်�� လ�ိအပ်�ပ်ါသည်�။ ထား�ိ်အပြုပ်င်�
ဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူခုင်��အရေးပြုခပြုပ်�လ�ပ်�င်န့်��မံုာ�အတွကဲ်� လံ�ရေးလာက်�
ရေးသာဘဏ္ဌာရေးရ� ရေးထားာက်�ပ်ံ်မံမုံုာ�လည်��လ�ိပ်ါသည်�။ သိ�်မံှ
သာ အလ�ပ်�တွငဲ်�အသ�ံ�ပြုပ်�ရမံည်�် ခငဲ်�်ပြုပ်�သ�ံ�စီဲ�ရေးင်မဲံုာ�၊ ရေးထားာက်�ပ်ံ် 
ရေး�က်�မံုာ�က်�ိ အဆင်�ရေးပြုပ်ရေးပြုပ် ရေးပ်�နှ�ိင်�မံည်�ပြု�စီ�ပ်ါသည်�။ သင်�တွန့်��
မံုာ� ၊ ရေးဆဲ�ရေးနှဲ�ပ်ဲ�မံုာ�က်�ိ တွက်�သည်�်အခါဘဝတွ၊ူ ရယဲ်�တွူခုင်��
ပ်ည်ာရေးပ်�သမူံုာ�အရေးန့်ပြု�င်�် မံမိံဘိာသာစီ�ိက်�ထား�တွ�သ�ံ�စီဲ�ရပြုခင်��မံု�ိ� 
မံပြု�စီ�သင်�်ပ်ါ။ အလ�ပ်�အတွကဲ်� ထား�ိက်�သင်�်ရေးသာ ရေးင်ရဲေး�က်� ရေးပ်�ပြုခင်��
သည်� အသင်�်ရေးလုာ�ဆ�ံ�န့်ည်��ပ်င်�ပြု�စီ�ပ်ါသည်�။ 

ရေးရ�ဆဲ�မံည်�ဆ�ိလှင်� အထားက်�ပ်ါ စီံသတွ�မံတှွ�ခုက်�မံုာ�မံှ ရေးသ�ဲီ
ရေးန့်သည်�် အ�က်ဉံာာဏာ�မံုာ�၊ ယ်ူဆခုက်�မံုာ�က်�ိ အသ�ံ�မံပြုပ်�သင်�်ပ်ါ။ 
ဥပ်မံာအာ�ပြု�င်�်လိင်�မံဆက်�ဆံပြုခင်��သည်� ပြုမံင်�်ပြုမံတွ�သည်� ဟုူရေးသာ
အယ်ူအဆ က်�ိ အာ�ရေးပ်�သည်�် အရေး�က်ာင်��အရာမံုာ�၊ လိင်�တွူ
နှစှီ�သက်�ပြုခင်��က်�ိ ခဲ�ပြုခာ�ရုံပုြုမံင်�သည်�်အယ်ူအဆမံုာ� စီသည်�တွ�ိ်က်�ိ 
ရေးရှာင်��က်ဥ� ရပ်ါမံည်�။

သင်�်ရေးလုာ�သည်�်ပ်ံ်ပ်�ိ� ရေးပ်�ပ်�ိ် မံမုံုာ�

သင်�်ရေးလုာ�သည်�်မံာတွိက်ာမံုာ�

သင်�်ရေးလုာ�သည်�်ပ်ံ်ပ်�ိ� ပ်တွ�ဝန့်��က်ုင်� 



ယ်ခ�စီာတွမံ��က်�ိ �င်�လန့်�နှ�ိင်�င် ံနှ�ိင်�င်ံပြုခာ�ရေးရ�ဝန့်�ကြီးက်�ီဌာာန့် (MFA)မံှ ရေးင်ရဲေး�က်�ရေးထားာက်�ပ်ံ်ထားာ�ပ်ါ
သည်�။ �င်�လန့်�နှ�ိင်�င် ံနှ�ိင်�င်ံပြုခာ� ရေးရ�ဝန့်�ကြီးက်�ီဌာာန့်သည်� ယ်ခ�စီာတွမံ��ပ်ါ သရေးဘာထားာ�အပြုမံင်� 
မံုာ�က်�ိ အပြုခာ�သူမံုာ�အာ� ရေးဝမံှရေးလ်မံရှပိ်ါ။ ပ်ါဝင်�ရေးသာအရေး�က်ာင်��အရာအာ�လ�ံ�က်�ိ
Plan International က် တွာဝန့်�ယ်ူရမံည်�ပြု�စီ�သည်�။

၂၀၂၁ ခ�နှစှီ�တွငဲ်�ပ်ထားမံဆ�ံ� ပ်�ံနှှပိ်�ပြု�န့််�ရေးဝသည်�။  မံူပ်�ိင်�ခငဲ်�်အာ�လ�ံ�ထားိန့်��သိမံ��မြဲပ်�ီ။ Plan International ၏ခငဲ်�် ပြုပ်�ခုက်�မံရဘ� ယ်ခ�စီာတွမံ��၏ မံည်�သည်�်အစီိတွ�အပ်�ိင်��က်�ိမံှထားပ်�မံံက်�ူယ်ူပြုခင်�� လှပ်�စီစီ�န့်ည်��
သ�ိ်မံဟု�တွ� စီက်�က်ိရိယ်ာန့်ည်��၊ဓိာတွ�ပ်�ံမံိတွူ�
န့်ည်��သ�ိ်မံဟု�တွ� အပြုခာ�န့်ည်��မံုာ�ပြု�င်�် က်�ူယ်ူရေး�ာ�ပြုပ်ပြုခင်��က်�ိခငဲ်�်မံပြုပ်�ပ်ါ။


