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ယ်ခွလုိမျိုး်�ညွှနှ်းခ်ွ�က်က််ဘ�ပွားါလိဲ
Plan Internationalသည််ဘဝတွ၊ူ��ယ််တွူခွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လိုပွား်င်န်း�်မျိုး���က်ိုအရေးက်�င််အထည််ရေး��်

သည််မျိုးှ�ကြာက်�ပြီပွားီ��စ်ပွားါသည်။်အထူ�သ��င်််ဘဝတွ၊ူ��ယ််တွူခွ�င်�်ပွားည်�ရေးပွား��ခွင်�်အစီအစဉ််

��စ်ပွားါသည်။်က်�န်း�်မျိုး�ရေး��၊ပွားည်�ရေး��၊က်�က်�ယ််ရေး��၊လိူသ��ခွ�င်�်စ�န်း�ရေးထ�က််ထ��

�ခွင်�်စသည်််လိုပွား်င်န်း�်စဉ််အမျိုး��ိ�မျိုး��ိ�တွ�င််ဘဝတွ၊ူ��ယ််တွူခွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လိုပွား်င်န်း�်က်ိုထည်််သ�င်�်လိုပွား်ရေးဆ�င်ပ်ွားါသည်။်သို�ရေးသ�်လိုပွား်င်န်း�်စဉ််အမျိုး��ိ�မျိုး��ိ�သည််လိူထုက်ိုရေးပွား�အပွား်သည်််�လိဒ်မ်ျိုး���

က်�ဲ�ပွား��ပွားါသည်။်က်ွနှ်ုပွား်တွို�အရေးန်းနှငှ်််က်ွနှ်ုပွား်တွို�အရေးက်�င််အထည််ရေး��်ရေးသ�ဘဝတွ၊ူ��ယ််တွူခွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�စီမျိုးံက်ိန်း်�မျိုး���သည််အ�ည််အရေးသ��ရေးက်�င််�မျိုး�န်း်ရေးသ�စီမျိုးံက်ိန်း်�မျိုး�����စ်ရေးအ�င််အပွားို

ထပွား်ရေးဆ�င််�လိမျိုး�်ညွှနှ်းခ်ွ�က််မျိုး���ထုတွ်�ပွားန်း�်မျိုးည််��စ်ပွားါသည်။်ယ်ခွုလိက််စ�စဲ�စဉ််မျိုး���သည််SRHRနှငှ်််ပွားတွ်သက််ရေးသ�စီမျိုးံက်ိန်း်�ဒ်ဇီိုိုင်�်၊ပွားါဝင််သည်််အရေးကြာက်�င််�အ��နှငှ်််လိူထုသို�ရေးပွား�အပွား်ခွ�င််

ရေးသ��လိဒ်မ်ျိုး���အရေးပွား်ဆို�က်��ိ�မျိုး���န်းည််�နှိုင််သမျိုးှန်းည််�ရေးအ�င််အ��ထုတွ်�ခွင်�်��င်််လိက််ရေးတွ��က်�ရေးသ�၊တွိက်�ရေးသ�လိမျိုး�်ညွှနှ်းခ်ွ�က််မျိုး���က်ိုရေးပွား�က်�စီမျိုးံက်ိန်း�်အ�ည််အရေးသ��က်ို�မျိုးငှ်််တွင်ထ်��

ပွားါသည်။်SRHRနှငှ်််ပွားတွ်သက််ရေးသ�အရေးကြာက်�င််�အ��မျိုး���က်ိုရေးဆ��ရေးနှ��လိှင််ထိခွိုက််�လှိ�ယ််ရေးသ�ရေးခွါင်�်စဉ််မျိုး���ပွားါလိ�တွတွ်ပွားါသည်။်ထို�ရေးကြာက်�င်််စီမျိုးံက်ိန်း�်တွ�င်ပ်ွားါဝင်ရ်ေးသ�လိူင်ယ််မျိုး���က်ို

လိံု�ခွ�ံရေးအ�င််အက်�အက်�ယ််ရေးပွား��ို�၊အနှတ��ယ််က်�နှိုင််ရေးသ�အရေး�ခွအရေးန်းမျိုး���နှငှ်််မျိုးထိရေးတွ��ရေးစ�ို��န်း်တွ�ီရေးပွား��န်း်အလိ�န်း်အရေး��ကြီးက်�ီပွားါသည်။်

အနှတ��ယ််မျိုး��စ်ရေးစရေး��မျိုးူဝါဒ်နှငှ်််ပွားတွ်သက််၍က်ွန်း်ရေးတွ�်တွို�ဘ�က်ိုဆိုလိိုခွ�င်ပ်ွားါသလိဲ

အနှတ��ယ််မျိုး��စ်ရေးစရေး��မျိုးူဝါဒ်သည််Plan International အရေးန်းနှငှ်််စီမျိုးံက်ိန်း်�အမျိုး��ိ�မျိုး��ိ�တွ�င််

က်ရေးလိ�သို�မျိုးဟုုတွ်လိူင်ယ််တွစ်ဦး�တွစ်ရေးယ်�က််မျိုးှထိခွိုက််န်းစ်န်း��ခွင်�်မျိုး�ှရိေးအ�င်၊်သို�မျိုးဟုုတွ်

စီမျိုးံက်ိန်း်�နှငှ်််အလိုပွား်လိုပွား်�င်�်အနှတ��ယ််က်�ရေး��က််နှိုင်ရ်ေးသ�အရေးန်းအထ��သို�မျိုးရေး��က််ရေးအ�င််�ည််��ယ််၍ထည်််သ�င်�်ထ��ရေးသ�မျိုးူဝါဒ်��စ်ပွားါသည်။်

•	 က်ွနှ်ုပွားတ်ွို�သည််က်ရေးလိ�မျိုး���၊လိငူ်ယ်မ်ျိုး���၊အထ�ူသ��င်််ထခိွိုက်န််းစန််း�လိ�ယ််သမူျိုး���က်ိုအနှတ��ယ််က်�ရေး��က်န်ှိုင်ရ်ေးသ�အရေးန်းအထ��သို�မျိုးရေး��က််ရေးအ�င််က်�က်�ယ််�န်း်တွ�ဝန်း�်ှိ

ပွားါသည်။်

•	 က်���/မျိုး��စတ်ွည်မ်ျိုးုဆိုင်�်�၊လူိမျိုးုမျိုးည်မီျိုးှမျိုးုမျိုး���က်ိုသက်တ်ွမျိုး�်�ှည်ရ်ေးစသည်််လူိမျိုးုရေး��အလိ�ယ်သ်တွမ်ျိုးှတွခ်ွ�က်မ်ျိုး���၊လူိထအုစိတွအ်ပွားိုင်�်တွခွ��ိ�က်ိုခွ��ဲခွ��ဆက်ဆ်သံည်််သတွမ်ျိုးှတွ်

ခွ�က်မ်ျိုး���က်ိုစမီျိုးကံ်နိ်း�်အရေးန်းနှှင််မ်ျိုး�ည်�်�ယ်ဘ်ဲအ��ရေးပွား�အ��ရေး�မျိုးှ�က်�်ပွား�မျိုး�ိခွင်�်မျိုး��ိ�လိံု�ဝမျိုး��စရ်ေးအ�င််ကြီးက်�ိတွင်က််�က်�ယ်�်ခွင်�်။ဥပွားမျိုး�- LGBTIQမျိုး���၊လူိင်ယ်မ်ျိုး���၊အတိွခ်ွ�အ်ိုင်ဗ်ွီ�ီ

ရေး��ဂါါ�ှသိမူျိုး���၊က်ိုယ်ဝ်န်းရ်ေးဆ�င်မ်ျိုး���၊မျိုးဘိ��စရ်ေးန်းကြာက်ရေးသ�လူိင်ယ်မ်ျိုး���။လူိင်ယ်အ်��လိံု�အသံု��ပွား�ရေးသ�၊ပွားါဝင်ရ်ေးသ�၊အ�ပွား�သရေးဘ�ရေးဆ�င်ရ်ေးသ�အရေးကြာက်�င်�်အ��ဘ�သ�စက်��က်ို

ရေးလိ�စ��မျိုးု�ှ�ိန်း။်

•	 က်���/မျိုး��စတ်ွည်မ်ျိုးု၊လိငိ်စ်တိွတ်ွမိျိုး�်ညွှ�တွမ်ျိုးု၊လိငိ်စ်တိွခ်ွယံ်မူျိုးု၊ခွနှာ�က်ိုယ်ခ်ွ��ိ�တွဲ်မျိုးသန်းစ်�မျိုး်�မျိုးု၊လူိမျိုး��ိ�စ၊ုလိငိ်ဆ်ိုင်�်�အ�ပွား�အမျိုးမူျိုး���နှှင်််အ�ခွ��ရေးသ�မျိုးတွကူ်��ဲပွား��မျိုးုမျိုး���အရေးပွား်

အဆင််အ်တွန်း�်ခွ��ဲခွ��ဆက််ဆ�ံခွင်�်မျိုးှရေး�ှ�င်က်ြာက်ဥ�်န်း။်

•	 လိငိ်က််စိစနှှင်််ပွားတွသ်က်ရ်ေးသ�အရေး��အ��မျိုး���တွ�င််အ�ပွား�သရေးဘ�ရေးဆ�င်ပ်ြီပွား�ီ၊အရေးထ�က်အ်ထ��က်ိုအရေး�ခွခွသံည်််ခွ�ဉ်�်က်ပွားန််းည်�်��င်််စမီျိုးကံ်နိ်း�်အရေးကြာက်�င်�်အ��၊အရေး��အသ��မျိုး���က်ို

ခွ�ဉ်�်က်ပွားပ်ွားံုရေး���်န်း။်ရေးကြာက်�က်�်��ံမျိုးု၊အနှတ��ယ််စသည်တ်ွို�က်ိုအရေး�ခွခွရံေးသ�အခွ�က်အ်လိက််မျိုး���က်ိုရေး�ှ�င်က်ြာက်ဥ�်န်း။်

SRHR တွ�င််ဘဝတွ၊ူ��ယ််တွူခွ�င်�်၊��ယ််တွူခွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လိုပွား်င်န်း�်မျိုး���အတွ�က််Plan International၏အနှတ��ယ််မျိုး��စ်ရေးစရေး��လိမျိုး�်ညွှနှ်း်

ယ်ခွုလိက််စ�စဲ�စဉ််သည််SRHRအတွ�က််ဘဝတွ၊ူ��ယ််တွူခွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လိုပွား်င်န်း�်မျိုး���လိုပွား်ရေးဆ�င်�်�တွ�င််

လိုပွား်င်န်း�်အဆင်််တွိုင်�်မျိုးှ�လိူင်ယ််မျိုး���အတွ�က််လုံိ�ခွ�ံမျိုး�ုှရိေးအ�င်၊်ဒ်ကု်ခရေး��က််မျိုးည်််အနှတ��ယ််

မျိုး���က်ိုန်းည်�်နှိုင််သမျိုးှန်းည််�ရေးအ�င််လိက််ရေးတွ��က်�သည်််အကြာက်ံမျိုး���ရေးပွား�ထ���ခွင်�်��စ်ပွားါသည်။်

(၁)စီမျိုးံက်ိန်း်�ဒ်ဇီိုိုင်�်

(၂)အခွန်း�်က်ဏ္ဌနှငှ်််တွ�ဝန်းယ််ူမျိုးမုျိုး���

(၃)ရေး����ခွယ််�ခွင်�်နှငှ်််သင်တ်ွန်း�်ရေးပွား��ခွင်�်

(၄)သင်််ရေးလိ��်ရေးသ�ရေးန်း�က််ခွံအရေးကြာက်�င််�အ��

(၅)ရေးထ�က််ပွားံ်ရေးပွား��ခွင်�်နှငှ်််ကြီးက်�ီကြာက်ပွား်�ခွင်�်

(၆) လိံု�ခွ�ံရေး��နှငှ်််က်�က်�ယ််�ခွင်�်

(၇) က်ိုယ််ရေး��က်ိုယ််တွ�နှငှ်််လိှ�ိ�ဝကှ််ခွ�က််မျိုး���ထိန်း�်သိမျိုး�်�ခွင်�်(အင်တ်ွ�န်းက််ရေးပွား်အပွားါအဝင််�)

ယ်ခွလုိက်စ်�တဲွ�င််အဆင်ရ်ေး�ပွားစ��ကြာက်ည်််နှိုင်�်န်း်အက်�ဥ�်ခွ��ပွား်စစရ်ေးဆ��
မျိုးည်််အခွ�က်မ်ျိုး���ပွားါဝင်ပ်ွားါသည်။်စ�မျိုး�က်န်ှှ�(၇)က်ိုကြာက်ည်််ပွားါ။

2



(၁)စမီျိုးကံ်နိ်း်�ဒ်ဇီိုိုင််�

•	 ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ််တွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လုိပွားင််န်း�်သည််စီမျိုးကံ်နိ်း�်၏ပွားိုမျိုးိုက်�ယ််�ပွားန်း�ရ်ေးသ�လိပုွားင််န်း�်စဉ်မ်ျိုး���စ��ထမဲျိုးှတွစခ်ွုအပွားါအဝင်�်�စရ်ေးအ�င်ရ်ေး��ဆ�ပဲွားါ။လိငူ်ယ်မ်ျိုး���နှှင်််�င််�နှှီ�က်ွမျိုး်�ဝင််

ရေးသ�၊က်���/မျိုး��စတ်ွည်မ်ျိုးုဆိုင်�်�က်ိစစ�ပွားမ်ျိုး���က်ိုတွံု��ပွားန်းရ်ေး���ှင်�်ရေးသ�ဝန်းရ်ေးဆ�င်မ်ျိုးုဌာ�န်းမျိုး���နှှင််ခ်ွိုင်မ်ျိုး�စ��ခွ�တိွဆ်က်န်ှိုင်ပ်ြီပွား�ီညွှှန်းပ်ွားို�မျိုးုမျိုး����ပွား�လိပုွားန်ှိုင်ရ်ေးသ�စမီျိုးခံွ�က်�်�စရ်ေးအ�င်ရ်ေး��ဆ�ပဲွားါ။

ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ်တ်ွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားင််န်း�်က်ိုတွစခ်ွတုွည်�်သ�ီခွ��အရေးက်�င်အ်ထည်မ်ျိုးရေး��သ်င်််ပွားါ။ဝန်းရ်ေးဆ�င်မ်ျိုးုဌာ�န်းမျိုး���(ဥပွားမျိုး�-သ��ဆက််�ခွ���ခွင်�်၊SRHR၊အတိွခ်ွ�အ်ိုင််

ဗွီ�၊ီက်ရေးလိ�သငူ်ယ်က််�က်�ယ်မ်ျိုးု၊က်���/မျိုး��စတ်ွည်မ်ျိုးုအရေးပွား်အရေး�ခွခွ၍ံအကြာက်မျိုး်��က်မ်ျိုးုစသည်တ်ွို�နှှင််ပ်ွားတွသ်က်ရ်ေးသ�ဝန်းရ်ေးဆ�င်မ်ျိုးုမျိုး���)က်ိုလိက်လ်ိှမျိုး�်မျိုးရီေးအ�င်�်ပွား�လိပုွား�်ခွင်�်၊ရေး�မျိုးပွားံ�ုပွား�လိပုွား်

ရေး��ဆ�ထဲ���ခွင်�်စသည်််လိပုွားင််န်း�်မျိုး���တွ�င််ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ််တွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားက််ိုင်သ်မူျိုး���က်ိုထည််သ်�င်�်ရေးဆ�င်�်�က််ရေးစ�ခွင်�်��င်််စမီျိုးကံ်ိန်း�်ဝန်းထ်မျိုး�်မျိုး���နှှင်််ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွူ

ခွ�င်�်၊��ယ်တ်ွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားက််ိုင်သ်မူျိုး���အ�ပွားန်းအ်လိှန်းဆ်က််ဆနံှိုင်လ်ိ�ကြာက်မျိုးည်�်�စသ်ည်။်ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ််တွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားက််ိုင်သ်မူျိုး���အတွ�က််မျိုးမိျိုးကိ်ိုယ်မ်ျိုးမိျိုးယိ်ံုကြာက်ည််လိ�

ရေးစသည်။်ထိုသို�ရေးသ�ဝန်းရ်ေးဆ�င်မ်ျိုးုမျိုး���မျိုး�ှပိွားါက်၊သို�မျိုးဟုုတွ်အ�ည်အ်ရေးသ��န်းိမျိုး််ပွားါက်လိငူ်ယ်မ်ျိုး���က်ိုညွှှန်း�်ပွားို�ရေးသ�အခွါလိိုအပွား်ရေးသ�ဝန်းရ်ေးဆ�င်မ်ျိုးုလုံိရေးလိ�က်စ်��မျိုး�သ��င်််ပွားို၍ဒ်ကု်ခရေးပွား�သလိို

��စတ်ွတွပ်ွားါသည်။်စမီျိုးကံ်နိ်း�်အရေးပွား်၊ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ််တွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လုိပွားက်ိုင်သ်မူျိုး���အရေးပွား်လူိထ၏ုယ်ံုကြာက်ည်မ်ျိုးုလိည်�်က်�ဆင်�်ရေးစပွားါသည်။်

•	 က်�န်း�်မျိုး�ရေး��၊ပွားည်�ရေး��နှှင်််လူိမျိုးုရေး��က်ဏ္ဌမျိုး���နှှင်််လိက်တ်ွ�လုဲိပွားက််ိုင်ပ်ြီပွား�ီဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ််တွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားက််ိုင်သ်မူျိုး���က်ိုစန်းစတ်ွစခ်ွအုတွ�င်�်က်ဏ္ဌရေးပွားါင်�်စံုစရုေးပွားါင်�်

လိပုွားက််ိုင်သ်ည်််အရေးတွ��အကြာက်�ံ�ရေးအ�င်လ်ိပုွားရ်ေးပွား��မျိုးည်။်တွတွသ်ပိွားည်��ှင်မ်ျိုး���၏န်းည်�်ပွားည်�ပွားံ်ပွားို�မျိုးု၊စမီျိုးခံွန်း�ခ်ွ�မဲျိုးုဆိုင်�်�ပွားံ်ပွားို�မျိုးုမျိုး���လိည််��ှ�ိပွားါမျိုးည်။်ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ်တ်ွခူွ�င််�

အရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားင််န်း�်က်ိုသ�ီ�ခွ��အရေးက်�င်အ်ထည်မ်ျိုးရေး���်ပွားါ။လိပုွားင််န်း�်အရေးကြာက်�င်�်သင်�်ပွားလိမျိုး�်ညွှှန်းရ်ေးပွား�နှိုင်ရ်ေးသ�၊နှှစသ်မိျိုး််မျိုးုရေးဆ��ရေးနှ���ခွင်�်၊အကြာက်ရံေးပွား��ခွင်�်၊လိမျိုး�်ညွှှန်း�်ခွင်�်၊စမီျိုးခံွန်း�ခ်ွ�မဲျိုးုဆိုင်�်�

စသည်််အက်အူည်ီမျိုး���ရေးပွား�နှိုင်ရ်ေးသ�ပွားည်��ှင်မ်ျိုး���၏အရေးထ�က်အ်ပွားံ်လိည်�်လိိုအပွားပ်ွားါသည်။်

•	 ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လုိပွားက််ိုင်သ်မူျိုး���အရေးန်း��င်််မျိုးမိျိုးိအလိပုွားက််ိုရေးက်�င်�်စ��လိုပွားန်ှိုင်�်န်းပ်ွားည်��ှင်မ်ျိုး���၏ရေးက်��ရေးထ�က်ရ်ေးန်း�က်ခ်ွရံေးပွား�မျိုးုနှှင်််ဘဏ္ဌ�ရေး��ရေးထ�က်ပ်ွားံ်မျိုးုမျိုး���လိိုအပွား်

ပွားါသည်။်ထိုလိိုအပွားမ်ျိုးုမျိုး���က်ို��ည်််ဆည်�်နှိုင်�်န်း်ဘဏ္ဌ�ရေးင်�က်ို�ပွားည််စ်ံုစ��စစီဉ််ထ���ပွားါမျိုးည်။်စမီျိုးခံွန်း�ခ်ွ�မဲျိုးု၊လိမျိုး�်ညွှှန်းမ်ျိုးုစသည်််အက်အူည်မီျိုး���က်ိုဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ််တွခူွ�င််�အရေး�ခွ�ပွား�

လိပုွားက််ိုင်သ်မူျိုး���အ��အခွ�နိ်း်မျိုးှန်း်ရေးပွား�နှိုင်�်န်း်တွတွသ်ပိွားည်��ှင်မ်ျိုး���အတွ�က််စီမျိုးကံ်နိ်း�်ဒ်ဇီိုိုင်�်ရေး��ဆ��ဲခွင်�်၊�ပွားသန်း�မျိုး���ရေး���ှင်�်�ခွင်�်စသည်််တွို�မျိုးှရေးပွား်ရေးပွားါက််လိ�ရေးသ�အရေး��က်စိစမျိုး���အတွ�က််

သံု��န်းလ်ိည်�်ရေးင်�ရေးကြာက်�က်ိုစမီျိုးထံ���ပွားါမျိုးည်။်ဥပွားမျိုး�-သင်က်ြာက်��န်းည်�်စန်းစန်ှှင်််စဉ်ဆ်က်မ်ျိုး�ပွားတွသ်င်ယ််�ူရေးသ�လိငိ််ဆိုင်�်�ပွားည်�ရေး��က်ိုသင်က်ြာက်��ရေးပွား��န်းရ်ေးက်��င်�်ဆ��၊ဆ��မျိုးမျိုး���က်ို

သင်တ်ွန်း�်ရေးပွား���တွ�င််ရေးင်�ရေးကြာက်��င်�်နှှ�ီ�မျိုးှ�ပွားန်ှှ�ံ�ခွင်�်သည်မ်ျိုးကြာက်�ခွဏရေးတွ���တွတွရ်ေးသ�လိိုအပွားခ်ွ�က်�်�စသ်ည်။်

•	 စမီျိုးကံ်နိ်း�်အရေးက်�င်အ်ထည််မျိုးရေး��ခ်ွင််အနှတ��ယ်မ်ျိုး���က်ိုစံုစမျိုး�်ရေးလိလ်ိ��ပွားါမျိုးည်။်သို�မျိုးှသ�ထခိွိုက်�်ှလိ�ယ်ရ်ေးသ�အရေးကြာက်�င်�်အ��မျိုး���၊စနိ်းရ်ေးခွ်မျိုးုမျိုး���သည်််အခွင်�်အက်�င်�်မျိုး���က်ိုရေး��ထု်တွ်

နှိုင်ပ်ွားါမျိုးည်။်ထိုအရေးကြာက်�င်�်အ��မျိုး���က်ိုဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ််တွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�သင်တ်ွန်း�်မျိုး���တွ�င်ထ်ည််သ်င်ပ်ွားါ။စမီျိုးကံ်ိန်း�်လိပုွားင််န်း�်အတွ�င််�ရေးပွား်ရေးပွားါက်လ်ိ�နှိုင်ရ်ေးသ�ခွက်ခ်ွသဲည်််

အရေး�ခွအရေးန်းမျိုး���က်ိုဘဝတွူ၊��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊အရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားက််ိုင်သ်မူျိုး���သ�ိှသိ���ပြီပွားီ�ရေး���ှင်�်တွတွသ်���ရေးစ�န်း။်��စပ်ွားါသည်။်ဥပွားမျိုး�-စမီျိုးကံ်နိ်း�်တွ�င်ပ်ွားါဝင်သ်တူွစဦ်း�ဦး�သည််LGBTIQက်ိစစ၊

သို�မျိုးဟုတုွ်က်ိုယ်ဝ်န်း�်�က်ခ်ွ��ခွင်�်က်စိစမျိုး���က်ိုတွ���ဝင်ခ်ွ�င်််မျိုး�ပွား�သည််န်ှိုင်င််တံွ�င်ရ်ေးန်းထိုင်ပ်ြီပွား�ီထိုက်ိစစမျိုး���နှှင်််ပွားတွသ်က်သ်ည်််အက်ူအည်ီမျိုး���ရေးတွ�င်�်ခွလံိ�လိှင််ရေး���ှင်�်တွတွရ်ေးစ�န်း်��စသ်ည်။်

•	 စမီျိုးကံ်နိ်း�်တွ�င်ပ်ွားါဝင်သ်မူျိုး���၊မျိုးဘိမျိုး���၊ရေးစ�င်််ရေး�ှ�က်သ်မူျိုး���၏သရေးဘ�ထ��ဆနှဒက်ို�ယ်ူပြီပွား�ီလိထူ၏ုရေးထ�က်ပ်ွားံ်မျိုးုက်ို�ရေးအ�င်က်ြီးက်�ိ�စ���ပွားါမျိုးည်။်ဒ်ကု်ခ��စရ်ေးစမျိုးည်််က်စိစမျိုး���၊လိထူ၏ုဆန်း�က််�င််

မျိုးုမျိုး���မျိုး��စရ်ေးအ�င််ရေးအ�င််ကြီးက်�ိတွင်ရ်ေး�ှ�င်�်ှ���ပွားါမျိုးည်။်SRHRတွ�င််ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လုိပွားက််ိုင်�်ခွင်�်သည််ထခိွိုက်�်ှလိ�ယ်ရ်ေးသ�အရေးကြာက်�င်�်အ��မျိုး���ပွားါဝင််တွတွ်

ပွားါသည်။်လူိထ၊ုအထ�ူသ��င်််မျိုးဘိမျိုး���၊ရေးစ�င််ရ်ေး�ှ�က်သ်မူျိုး���နှှင်််တွ�အဲလိပုွားလ်ိပုွားလ်ိှင််စမီျိုးကံ်နိ်း�်�ည်�်�ယ််ခွ�က်မ်ျိုး���က်ို�ှင်�်�ပွား�ခွင်�်၊သရေးဘ�ထ��ဆနှဒမျိုး����ယ်ူ�ခွင်�်တွို�သည််ပွားါသည်။်လိထူ၊ု

အထူ�သ��င်််မျိုးဘိမျိုး���၊ရေးစ�င််ရ်ေး�ှ�က်သ်မူျိုး���နှှင်််တွ�အဲလိပုွားလ်ိပုွားလ်ိှင််စမီျိုးကံ်နိ်း�်�ည်�်�ယ််ခွ�က်မ်ျိုး���က်ို�ှင်�်�ပွား�ခွင်�်၊သရေးဘ�ထ��ဆနှဒမျိုး����ယ်�ူခွင်�်တွို�သည််စမီျိုးကံ်နိ်း�်�လိဒ််မျိုး���ရေးက်�င်�်

ရေးအ�င်န်ှှင်််လူိထ၏ုဆန်း�က််�င်မ်ျိုးုမျိုး���မျိုး��စရ်ေးအ�င််လိပုွားန်ှိုင်သ်ည်််အရေး��ကြီးက်�ီရေးသ�အလုိပွားမ်ျိုး�����စသ်ည်။်
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(၂)အခွန်း�်က်ဏ္ဌနှငှ်််တွ�ဝန်းယ််မူျိုးမုျိုး���

•	 အခွ�နိ်းန်ှှင်််န်းယ်ပ်ွားယ််ရှုုရေးထ�င်််မျိုးှကြာက်ည်််လိှင်လ်ိက်ရ်ေးတွ��က်�ရေးသ�ရေးမျိုးှ�လ်ိင််ခ်ွ�က်မ်ျိုး��ိ�က်ိုသ�ဘဝတွအူရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားက််ိုင်သ်မူျိုး���အရေးပွား်ထ��သင်််ပွားါသည်။်အလိ�န်းပ်ွားည်��ှင်ဆ်န်း်ရေးသ�

အရေးကြာက်�င်�်အ��မျိုး���၊ကြီးက်�ိတွင်မ်ျိုး�ပွားင်ဆ်င်�်ရေးသ�ရေးသ�အရေးကြာက်�င်�်အ��မျိုး���လိထူ၏ုဆန်း�က််�င်မ်ျိုးုမျိုး�����ှနိှိုင်ရ်ေးသ�ထခိွိုက်�်ှလိ�ယ်အ်ရေးကြာက်�င်�်အ��မျိုး���က်ိုလိထူအု��ရေးပွား��န်း်လူိင်ယ််မျိုး���

က်ိုအတွင်�်မျိုးတွိုက်တ်ွ�န်း�်သင်််ပွားါ။ဘဝတွအူရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားက််ိုင်သ်မူျိုး���သည််ရေးသခွ��စ��သင်က်ြာက်��ခွထံ���သည်််ပွားည်��ှင်မ်ျိုး���မျိုးဟုတုွက်ြာက်ပွားါ။ထို�ရေးကြာက်�င်််သတူွို�အရေးန်းနှှင်််ဘယ်ရ်ေးလိ�က်အ်ထိ

သင်််ရေးတွ�စ်��၊မျိုးှန်းက််န်းစ်��၊ထရိေး��က်စ်��လူိထကု်ိုသင်တ်ွန်း�်ရေးပွား�နှိုင်မ်ျိုးည်ဆ်ိုသည်က််ိုက်ွန်းရ်ေးတွ�တ်ွို�ကြီးက်�ိတွင်စ်ဉ်�်စ��ထ��သင်််ပွားါသည်။်စမီျိုးကံ်နိ်း�်၏အ�ခွ��ရေးသ�လိပုွားင််န်း�်စဉ််မျိုး���နှှင်််ဘဝတွူ

အရေး�ခွ�ပွား�လုိပွားင််န်း�်က်ိုခွ�တိွဆ်က််ပြီပွား�ီအ�ပွားန်းအ်လိှန်း်��ည််ဆ်ည်�်ရေးဆ�င်�်�က်�်ပွားါမျိုးည်။်စမီျိုးကံ်နိ်း�်ဘက်မ်ျိုးှရေးအ�င်�်မျိုးင်စ်��လိပုွားရ်ေးဆ�င်လ်ိိုသည်််အခွ�က်မ်ျိုး���ရေးပွား်မျိုးတူွည်၍်မျိုးည်သ်ို�ရေးသ�ဘဝတွူ

အရေး�ခွ�ပွား�လုိပွားင််န်း�်က်ိုရေးဆ�င်�်�က်မ်ျိုးည်််အရေးကြာက်�င်�်စဉ်�်စ��ခွ�မျိုးှတွ�်ပွားါမျိုးည်။်လိငိ်န်ှှင်််မျိုး��ိ�ဆက်ပ်ွား���က်�န်း�်မျိုး�ရေး��နှှင်််အခွ�င််အ်ရေး��အတွ�က််ဘဝတွအူရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားင််န်း�်ရေးဆ�င်�်�က်�်ခွင််�လိမျိုး�်ညွှှန်း်

ခွ�က််က်ို�တွ၍်အရေးသ�စတိွရ်ေးလိလ်ိ�ပွားါ။

•	 ဆ��မျိုး���၊အ�ခွ��ရေးသ�ပွားည်��ှင်မ်ျိုး���နှှင်််ဘဝတွအူရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားက််ိုင်သ်မူျိုး���၏အခွန်း်�က်ဏ္ဌမျိုးတွညူ်ရီေးကြာက်�င်�်ထင်�်ှ��စ���ပွားသထ��ပွားါ။ဆ��ဆ��မျိုးမျိုး���၊က်�န်း�်မျိုး�ရေး�လိပုွားသ်��မျိုး���က်ိုယ်တ်ွိုင််

လိပုွားမ်ျိုးှရေးအ�င်�်မျိုးင်မ်ျိုးည်််လုိပွားင််န်း�်စဉ်မ်ျိုး���က်ိုဘဝတွအူရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားက််ိုင်သ်မူျိုး���က်တွပွားံုစတံွည်�်လိပုွား�်မျိုးည်ဆ်ိုသည်မ်ျိုးှ�မျိုး��စသ်င််ပ်ွားါ။ဘဝတွခူွ�င်�်ပွားည်�ရေးပွား�သမူျိုး���သည််ဆ��မျိုး���က်ဲ်သို�

ရေးက်��င်�်ခွန်း�်ထတဲွ�င်စ်�ဝင်မ်ျိုးသင်န်ှိုင်ပ်ွားါ။သင်တ်ွန်း�်မျိုး��ှရိေးသ�သည်််ဘဝတွအူရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားက််ိုင်သ်ကူ်ိုကြီးက်�ီမျိုး��ရေးသ�လိငူ်ယ်အ်ပုွားစ်တုွစစ်အု��စမီျိုးခံွန်း�ခ်ွ�ခဲွိုင််��ခွင်�်သည််တွ�ဝန်းမ်ျိုးဲ်��က်�

ပွားါသည်။်ဆ��မျိုး���မျိုးသင်န်ှိုင်ရ်ေးသ�၊သို�မျိုးဟုတုွ်မျိုးသင်ခ်ွ�င်ရ်ေးသ�သင်ရ်ှုို�အရေးကြာက်�င်�်အ��တွစ်ခွခုွကု်ိုင်ယ်�်�ယ််သတူွစရ်ေးယ်�က််အစ��ထို�၍��ည်််�ခွင်�်သည််ဘဝတွခူွ�င်�်သင်ယ််�ူခွင််�မျိုးဟုုတွ်

ပွားါ။ရေးက်��င်�်မျိုး���တွ�င်”်စဉ်ဆ်က်မ်ျိုး�ပွားတွသ်င်က်ြာက်���ရေးသ�လိငိ်န်ှှင်််ပွားတွသ်က်ရ်ေးသ�ပွားည်�ရေး��”က်ိုသင်ရ်ေးပွား�နှိုင်သ်ည်််တွတွက််ွမျိုး�်န်း��လိည်ရ်ေးသ�၊ပွားိုင်န်ှိုင်စ်��သင််ကြာက်��နှိုင်ရ်ေးသ�ဆ��မျိုး���မျိုး�ှိ

ပွားါက်အ��ဲ�အစည်�်မျိုး���သည််ထိုက်�က််လိပွား်က်ို��ည်််နှိုင်�်န်း်ရေးက်��င်�်ဆ��မျိုး���က်ိုသင်တ်ွန်း�်ရေးပွား��ခွင်�်မျိုး����ပွား�လုိပွားရ်ေးပွား�နှိုင်ပ်ွားါသည်။်ရေးက်�င်�်စ��ရေးထ�က်ပ်ွားံ်ရေးပွား��ခွင်�်မျိုးခွ�ံသည်််ဘဝတွအူရေး�ခွ�ပွား�

လိပုွားက််ိုင်သ်မူျိုး���သည််ရေးက်�င်�်စ��ကြီးက်�ိတွင်�်ပွားင်ဆ်င်�်ခွင်�်မျိုး�ှသိ��င်််လူိထကု်တွစခ်ွခုွရုေးမျိုး�လိှင်ရ်ေး���န်းအ်ရေး��မျိုး�ှ၊ိရေး�ပွား��န်းစ်က်��မျိုး�ှ�ိ�စတ်ွတွပ်ွားါသည်။်မျိုး�ပွားည်််စံုရေးသ�အခွ�က််အလိက််မျိုး���

လိထူကု်ိုရေးပွား�မျိုးတိွတွပ်ြီပွား�ီလိထူ၏ုယ်ံုကြာက်ည်မ်ျိုးုရေးလိ��က််��ခွင်�်စသည်််မျိုးလိိုလိ��အပွား်ရေးသ�ရေးန်း�က်ဆ်က်တ်ွ�အဲက်��ိ�မျိုး�����ှတိွတွပ်ွားါသည်။်

•	 ဘဝတွ၊ူအ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်�ပွား�လုိပွားက််ိုင်သ်မူျိုး���သည််အ�ပွား�သရေးဘ�ရေးဆ�င်ရ်ေးသ�စ�ံပွားပွားဂုါု�ိလ်ိမျိုး�����စရ်ေးအ�င််�ပွား�စပုွား��ိ�ရေးထ�င်ပ်ွားါ။စမီျိုးခံွ�က်ဝ်န်းထ်မျိုး�်မျိုး���နှှင်််ဆက်ဆ်�ံ�တွ�င်သတူွို�မျိုးှ��ှရိေးသ�

အင်အ်��က်ိုသတူွို�သရိေးအ�င်�်န်းတ်ွ�ီရေးပွား�ပွားါ။ထိုအင်အ်��က်ိုသင်််ရေးတွ�စ်��အသံု�ခွ�တွတွရ်ေးအ�င်လ်ိပုွားရ်ေးပွား�ပွားါ။မျိုးလိိုလိ��အပွားရ်ေးသ�အက်��ိ�ဆက်မ်ျိုး���က်ိုဦး�တွည်ရ်ေးစသည်််မျိုးမိျိုးအိင််အ��က်ိုမျိုး

ရေးလိ��က််န်းစ်��အသံု�ခွ��ခွင်�်မျိုး��ိ�မျိုးလုိပွားပ်ွားါရေးစနှှင်််။ဥပွားမျိုး�-သတူွို�အ�မျိုးင််က်ိုအ�ခွ��သမူျိုး���လိက်ခ်ွလံိ�ရေးအ�င်ဇ်ို�တွရ်ေး�ပွား��ခွင်�်၊�င်�်�မျိုးစမ်ျိုး���က်ိုရေးစ��ဆစ�်ခွင်�်။

(၃)ရေး����ခွယ်�်ခွင်�်နှငှ်််သင်တ်ွန်း�်ရေးပွား��ခွင်�်

•	 ဘဝတွအူရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားက််ိုင်သ်မူျိုး���က်ိုအလိပုွားအ်�မျိုးန်းဆ်ံု�ခွန်း�န်ှိုင်ရ်ေးအ�င််�င်�်နှှ�ီ�မျိုးှ�ပွားန်ှှပံွားါ။မျိုးခွန်း�ခ်ွင််ရေးထ�က်ခ်ွခံွ�က်ရ်ေးတွ�င်�်ပွားါ။လိံ�ုခွ�ံရေး��အ�စစ်ရေးဆ�ပွားါ။ဘဝတွအူရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားက််ိုင်သ်မူျိုး���က်ို

လိရူေးတွ��စစ်ရေးဆ���တွ�င််အလိပုွား်အရေးပွား်သတူွို�၏စတိွအ်��ထက်သ်န်းမ်ျိုးုက်ိုစစရ်ေးဆ��မျိုးည််��စသ်လိိုက်���/မျိုး��စ်တွည်မ်ျိုးု၊လိငိ်ဆ်ိုင်�်���စတ်ွည်မ်ျိုးု၊ခွနှာ�က်ိုယ််မျိုးသန်းစ်�မျိုး်�မျိုးု၊လိမူျိုး��ိ�စသည််

တွို�အရေးပွား်သတူွို�၏သရေးဘ�ထ��က်ိုလိည်�်စစရ်ေးဆ��မျိုးည်�်�စသ်ည်။်ယ်ခွုလုိပွားင််န်း�်သည််မျိုးမိျိုး၏ိအ�ည်အ်ခွ�င်�်နှှင်််ရေးအ�င်�်မျိုးင်မ်ျိုးုက်ိုအရေး�ခွခွစံဥ�်စ��ရေးသ�လိပုွားင််န်း�်��စရ်ေးကြာက်�င်�်သတူွို�

က်ိုအသရိေးပွား��မျိုးည်�်�စပ်ွားါသည်။်အ��ရေးပွား�နှှစသ်မိျိုး််�ခွင်�်က်ိုရေးအ�င်�်မျိုးင်ရ်ေးအ�င်မ်ျိုးလိပုွားရ်ေးဆ�င်န်ှိုင်သ်မူျိုး���က်ိုလိည်�်ရေးန်း�က်ထ်ပွားတ်ွို�တွက်မ်ျိုးု�ှလိိ�ရေးအ�င််အကြာက်ံရေးပွား��ခွင်�်၊မျိုးှတွခ်ွ�က််ရေးပွား��ခွင််�မျိုး���

�ပွား�လုိပွား�်မျိုးည်�်�စသ်ည်။်

•	 ရေးန်း�က်ခ်ွမံျိုးတွညူ်ရီေးသ�၊အရေးတွ��အကြာက်�ံမျိုးတွညူ်ီရေးသ�ဘဝတွအူရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားက််ိုင်သ်မူျိုး���က်ိုခွန်း�်အပွားက််�ပွားို၍က်��ဲပွား���ခွ��န်း��ရေးသ�၊က်�ယ်�်ပွားန်း�ရ်ေးသ�လိငူ်ယ်မ်ျိုး���အ��စ်စစုည််�ပွားါ။အလိုပွားခ်ွန်း�်

��တွ�င််က်���/မျိုး��စတ်ွည်မ်ျိုးု၊လိငိ်စ်တိွတ်ွမိျိုး�်ညွှ�တွမ်ျိုးု၊လူိမျိုး��ိ�၊ခွနှာ�က်ိုယ်မ်ျိုးသန်းစ်�မျိုး်�မျိုးု၊မျိုးဘိ��စမ်ျိုးုနှှင်််အ�ခွ��ရေးသ�မျိုးတွကူ်��ဲပွား��သည်််အခွ�က်မ်ျိုး���က်ိုအရေး�ခွခွ၍ံခွ��ဲခွ��စဉ်�်စ���ခွင််�မျိုး��ိ�မျိုး�ပွား�

�ပွားါ။

•	 ဘဝတွအူရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားက််ိုင်သ်မူျိုး���က်ိုအရေးသ�စိတွသ်င်တ်ွန်း�်မျိုး���နှှင်််မျိုး�မျိုး�်မျိုးသံင်တ်ွန်း�်မျိုး���ရေးပွား�ပွားါ။�ပွားည်််စံုရေးသ�သင်တ်ွန်း�်မျိုး���က်ို(၃)�က်မ်ျိုးှ(၅)�က််ကြာက်�ရေးအ�င်ရ်ေးပွား�ပွားါ။သို�မျိုးှသ�ဘဝတွူ

အရေး�ခွ�ပွား�လုိပွားက််ိုင်သ်မူျိုး���သည််အခွ�က်အ်လိက်မ်ျိုး���က်ိုတွကိ်�စ��မျိုးှရေးဝနှိုင်မ်ျိုးည်။်အသက်ရ်ေးမျိုး��ဝမျိုး�်ရေးက်��င်�်စည်�်ရေးဘ�င််ထမဲျိုးှအလိပုွားလ်ိပုွားန်ှိုင်မ်ျိုးည်။်လိံ�ုခွ�ံရေး��ဆိုင်�်�လိမျိုး�်ညွှှန်း်ခွ�က််မျိုး���က်ို

လိိုက်န််း�နှိုင်မ်ျိုးည်�်�စသ်ည်။်�ပွားည််စ်ံုရေးသ�သင်တ်ွန်း�်သည််အခွန်း�်က်ဏ္ဌနှှင်််တွ�ဝန်းယ််မူျိုးု၊အလိပုွားအ်တွ�က််အဓိကိ်အရေးကြာက်�င်�်အ��မျိုး���စသည််တွို�ပွားါဝင််�ပွားါမျိုးည်။်သင်တ်ွန်း�်မျိုး���တွ�င််တွန်း�်ို�

ထ��မျိုးုမျိုး���၊သရေးဘ�ထ��မျိုး���က်ို�ှ�ရေး��ရေး��ထ်တုွ�်မျိုးည်၊်လိံ�ုခွ�ံရေး��၊ရေးထ�က်ပ်ွားံ်မျိုးုနှှင်််ကြီးက်�ီကြာက်ပွားမ်ျိုးု၊က်ိုယ်ရ်ေး��က်ိုယ်တ်ွ�စည်�်ရေးဘ�င်မ်ျိုး���စသည်တ်ွို�က်ိုရေးဆ��ရေးနှ���မျိုးည်။်ညွှှန်း�်ပွားို��ခွင််�

နှှင်််ရေးထ�က်ပ်ွားံ်မျိုးုစန်းစမ်ျိုး���အရေးကြာက်�င်�်လိဲရေးဆ��ရေးနှ���ပွားါမျိုးည်။်ထို�ရေးန်း�က််မျိုး�မျိုး�်မျိုးသံင်တ်ွန်း�်မျိုး���လိည်�်ရေးပွား��ပွားါမျိုးည်။်ဘဝတွအူရေး�ခွ�ပွား�လုိပွားင််န်း�်လိပုွားသ်တူွို�၏အသိပွားည်�နှှင်််စ�မျိုး�်�ည််မျိုး���

တွည်ရ်ေးဆ�က်�်န်း၊်လိပုွားင််န်း�်တွ�င်က်ြာက်�ံ�ရေးသ�သို�မျိုးဟုတုွ်ကြီးက်�ီကြာက်ပွားသ်မူျိုးှရေးထ�က်�်ပွားရေးသ�အရေး��က်ိစစမျိုး���က်ိုရေး���ှင်�်နှိုင်�်န်း�်�စပ်ွားါသည်။်မျိုး�မျိုး�်မျိုးသံင်တ်ွန်း�်မျိုး���က်ိုတွစန်ှှစလ်ိှင််တွစခ်ွါ၊တွစ်ခွါ

လိှင််(၂)�က်ရ်ေးပွား�သင်််ပွားါသည်။်သင်တ်ွန်း�်မျိုး���ရေးပွား��င်�်ကြီးက်�ီကြာက်ပွားမ်ျိုးု၊ရေးထ�က်ပ်ွားံ်မျိုးုမျိုး���က်ိုတွ�လဲိပုွားန်ှိုင်ပ်ွားါသည်။်

4



(၄)သင်််ရေးလိ��်ရေးသ�ရေးန်း�က်ခ်ွအံရေးကြာက်�င်�်အ��

•	 အလိ�န်း်န်းည်�်ပွားည်�ဆန်းရ်ေးသ�၊ရေးဆ�ပွားည်�ပွားိုင်�်မျိုး���ပွားါရေးသ�အရေးကြာက်�င်�်အ��မျိုး��ိ�က်ိုရေး�ှ�င်က်ြာက်ဥ်ပွားါ။လိငိ်မ်ျိုးှက်�ူစက်ရ်ေးသ�ရေး��ဂါါလိက်ခဏ�မျိုး���၊လိငိ်ဆ်ိုင်�်�အ�မျိုးတွထ်တုွ�်ခွင်�်စသည်််

ရေးခွါင်�်စဉ်မ်ျိုး���သည််ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားက််ိုင်သ်မူျိုး���အတွ�က််သမူျိုး���က်ိုသင်တ်ွန်း�်ရေးပွား�နှိုင်�်န်း်ခွက်ခ်ွပဲွားါသည်။်လိငူ်ယ်မ်ျိုး���က်ိုလိက်ရ်ေးတွ��မျိုးက်�စ��ရေးမျိုးှ�်လိင်််ခွ�က်ထ်���ခွင််���င်််

မျိုးတွကိ်�ရေးသ�အခွ�က်အ်လိက်မ်ျိုး���က်ိုလိထူထုံ��န်း��်�း�မျိုးတိွတွပ်ွားါသည်။်ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်အလိပုွားလ်ိပုွားက််ိုင်သ်မူျိုး���သည််ပွားည်��ပွားဆ်န်းရ်ေးသ�အရေးကြာက်�င်�်အ��မျိုး���က်ိုက်ွမျိုး�်က်�င််�န်း်မျိုးလိို

ပွားါ။လိငူ်ယ်မ်ျိုး���နှှင်််မျိုး���မျိုး���ရေးဆ��ရေးနှ��ပြီပွား�ီသင်််ရေးတွ�သ်လိိုညွှှန်း�်ပွားို�နှိုင်�်န်းသ်�လိိုပွားါသည်။်လိငူ်ယ်အ်ခွ�င််အ်ရေး��နှှင်််သရေးဘ�ထ��၊လိငိ်န်ှှင်််ပွားတွသ်က်ဆ်က်န်ှ�ယ််မျိုးုမျိုး���အရေးပွား်လိငူ်ယ််တွို�၏

သရေးဘ�ထ��၊အနှတ��ယ်က််�ရေး��က်မ်ျိုးုက်ိုတွ�က်ခ်ွ�က်�်ခွင်�်၊ဆံု���တွခ်ွ�က်ခ်ွ�နှိုင်စ်�မျိုး်�၊မျိုးမိျိုးကိ်ိုယ်က််ိုယ်ံုကြာက်ည်မ်ျိုးု�ှရိေးအ�င်က်ြီးက်�ိ�စ���ခွင်�်စသည်််အရေးကြာက်�င်�်အ��မျိုး���သည်သ်�ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွူ

ခွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လုိပွားင််န်း�်လိပုွားရ်ေးဆ�င်သ်မူျိုး���အတွ�က််သမူျိုး���က်ို�ပွားန်းရ်ေးဝမျိုးှရေးပွား��န်း်သင်််ရေးတွ�ပ်ွားါသည်။်

•	 ဘဝတွအူရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားင််န်း�်လိပုွားသ်မူျိုး���အတွ�က််SRHRနှှင်််ပွားတွသ်က််ရေးသ�လိက်စ်�စဲ�အုပွားမ်ျိုး���၊�င်�်�မျိုးစမ်ျိုး���သည််PlanInternational၏စဥဆ်က််မျိုး�ပွားတွသ်င်ယ််�ူရေးသ�လိငိ်ပ်ွားည်�

ရေး��ဆိုင်�်�စံနှုန်း�်မျိုး���နှှင်််က်ိုက်ည််�ီပွားါမျိုးည်။်အ���ဲအစည််�၏စတံွန်း�်ို�နှှင်််မျိုးက်ိုက်ည််သီည်််နှိုင်င််လံိံု�ဆိုင်�်�ဘဝတွအူရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားင််န်း�်သင်ရ်ှုို�မျိုး���၊အနှတ��ယ်�်�စရ်ေးစရေးသ�၊မျိုးတွကိ်�ရေးသ�

အခွ�က်အ်လိက်မ်ျိုး���ပွားါသည်််သင်ရ်ှုို�မျိုး���က်ိုမျိုးသံု�သင်််ပွားါ။ဥပွားမျိုး�-လိငိ်ဆ်က််ဆ�ံခွင်�်က်ိုရှုံု�ခွ�သည််အ်ယ်အူဆမျိုး���အ��အ��ရေးပွား�သည်််အခွ�က်အ်လိက်မ်ျိုး���။အရေးကြာက်�င်�်အ��မျိုး���သည််လိငိ််

က်စိစနှှင်််ပွားတွသ်က်လ်ိှင််အ�ပွား�သရေးဘ�ရေးဆ�င်�်မျိုးည်။်လိငူ်ယ်တ်ွို�၏ဘဝနှှင်််သင်််ရေးတွ�်�မျိုးည်။်အ��လိံု�ပွားါဝင််�မျိုးည်။်ရေးကြာက်�က်�်�ံ��ခွင်�်၊အ�ပွားစတ်ွင်�်ခွင်�်၊ခွ��ဲခွ��ဆက််ဆ�ံခွင်�်က်င်�်�ပွားါမျိုးည်။်

•	 အသက်အ်��ယ်အ်မျိုး��ိ�မျိုး��ိ�နှှင်််သင်််ရေးတွ�်ရေးသ�အရေးကြာက်�င်�်အ��မျိုး�����စ်�ပွားါမျိုးည်။်အသက်(်၁၀)နှှစမ်ျိုးှ(၁၄)နှှစအ်ထိ�ည်�်�ယ််ရေးသ�အရေးကြာက်�င်�်အ��မျိုး���သည််ထို�ထက်ပ်ွားိုကြီးက်ီ�ရေးသ�

အ��ယ််ရေး��က်စ်လိငူ်ယ်မ်ျိုး���အတွ�က််�ည်�်�ယ်သ်ည်််အရေးကြာက်�င်�်အ��မျိုး���နှှင်််က်��ဲပွား���ပွားါမျိုးည်။်အ��ယ်ရ်ေး��က်စ်လိငူ်ယ်မ်ျိုး���အတွ�က််�ည်�်�ယ််ရေးသ�အရေးကြာက်�င်�်အ��မျိုး���သည်လ်ိည်�်

ထို�ထက်င််ယ်ရ်ေးသ�က်ရေးလိ�မျိုး���အတွ�က််စတိွမ်ျိုးသက်သ်�စ��အရေးနှှ�င်််အယ်ှက်�်�စစ်����စ်တွတွပ်ွားါသည်။်

•	 ဘဝတွအူရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားင််န်း�်လိပုွားသ်မူျိုး���အလိပုွားတ်ွ�င်အ်သံု��ပွား��န်း်�ှင်�်လိင်�်ရေးသ�န်း��လိည်�်လိ�ယ််ရေးသ��င််��မျိုးစမ်ျိုး���ရေးပွား�ပွားါ။�လိက််�ှက််တွမ်ျိုး���၊ရေးမျိုး�ခွ�န်း�်ပွားါရေးသ�ရှုုပွားပ်ွားံုက်��ခွ�ပွား်မျိုး���၊ရှုို��ှင််�

ရေးသ�အစအီစဉ််မျိုး���၊�န်းတ်ွ�ီမျိုးုပွားါရေးသ�လိုပွား်�ှ��မျိုးုမျိုး���၊က်စ��န်းည်�်မျိုး���။ဘဝတွအူရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားင််န်း�်လိပုွားသ်မူျိုး���အတွ�က််ယ်ံုကြာက်ည်�်ရေးသ��င်�်�မျိုးစမ်ျိုး���ရေးပွား�ပွားါ။သတူွို�က်တွဆင်််လိထူကု်ိုရေးပွား�

ရေးသ�အခွ�က်အ်လိက််မျိုး���သည််တွကိ်��ပွားါမျိုးည်။်သို�မျိုးှသ�SRHRစီမျိုးကံ်နိ်း�်မျိုး����လိဒ်ရ်ေးက်�င်�်ပွားါမျိုးည်။်

(၅)ရေးထ�က်ပ်ွားံ်မျိုးနုှငှ်််ကြီးက်�ီကြာက်ပွားမ်ျိုးု

•	 ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လုိပွားင််န်း�်လိပုွားက််ိုင်သ်မူျိုး���သည််ရေးဆ��ရေးနှ����တွ�င်၊်လိငူ်ယ်မ်ျိုး���က်ိုရေးထ�က်ပ်ွားံ်��တွ�င််သင်််ရေးလိ��ရ်ေးသ�က်ိုယ်ရ်ေး��က်ိုယ်တ်ွ�စည်�်ရေးဘ�င်ထ်မဲျိုးှ��ှပိွားါရေးစ။ဘဝတွ၊ူ

��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ််တွခူွ�င်�်လိပုွားင််န်း�်လိပုွားက််ိုင်သ်မူျိုး���သည််�ပွားသန်း�တွိုင်�်က်ိုရေး���ှင်�်နှိုင်မ်ျိုးည်မ်ျိုးဟုတုွပ်ွားါ။လိထူသုည််ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ််တွခူွ�င်�်လိပုွားင််န်း�်လိပုွားက််ိုင်သ်မူျိုး���အရေးပွား်အလိ�န်း်

အ��က်ို�လိ�လိှင်၊်ထိုသို�မျိုးဆီရေးလိ��ရ်ေးသ�လိိုလိ��ခွ�က်မ်ျိုး���က်ို�ပွားည်််ရေးအ�င်�်�ည်််�င်�်ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ်တ်ွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားင််န်း�်လိပုွားက််ိုင်သ်မူျိုး���က်ိုယ်တ်ွိုင််ထခိွိုက်လ်ိ�ပွားါသည်။်

ရေး�ခွက်နု်းလ်ိက်ပ်ွားန်း�်က်�လိ�တွတွပ်ွားါသည်။်ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ််တွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လုိပွားင််န်း�်လိပုွားက််ိုင်သ်မူျိုး���သည််မျိုးမိျိုးိရေးပွား�နှိုင်ရ်ေးသ�ဝန်းရ်ေးဆ�င်မ်ျိုးု၏အတွိုင်�်အတွ�က်ိုသ�ိပွားါမျိုးည်။်

ပွားို၍အရေးသ�စိတွရ်ေးသ�ဝန်းရ်ေးဆ�င်မ်ျိုးုမျိုး���လိိုအပွားလ်ိ�လိှင်လ်ိငူ်ယ်မ်ျိုး���က်ိုညွှှန်း�်ပွားို�ရေးပွား��ပွားါမျိုးည်။်ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ််တွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�သင်က်ြာက်���ခွင်�်တွ�င်ထ်ိုအခွ�က််သည်အ်ရေး��ကြီးက်�ီ

ပွားါသည်။်

•	 လိံုရေးလိ�က်ရ်ေးသ�ဘဏ္ဌ�ရေး��ရေးထ�က်ပ်ွားံ်မျိုးုမျိုး���လိည်�်လိိုပွားါသည်။်သို�မျိုးှသ�အလိုပွားတ်ွ�င်အ်သံု��ပွား��မျိုးည်််ခွ�င်််�ပွား�သံု�စ�ရဲေးင်�မျိုး���၊ရေးထ�က်ပ်ွားံ်ရေးကြာက်�မျိုး���က်ိုအဆင််ရေး�ပွားရေး�ပွားရေးပွား�နှိုင်မ်ျိုးည််��စ်ပွားါသည်။်

သင်တ်ွန်း�်မျိုး���၊ရေးဆ��ရေးနှ��ပွား�မဲျိုး���က်ိုတွက်သ်ည််အ်ခွါဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ််တွခူွ�င်�်ပွားည်�ရေးပွား�သမူျိုး���အရေးန်း��င်််မျိုးမိျိုးဘိ�သ�စိုက်ထ်တုွသ်ံု�စ��ဲ�ခွင််�မျိုး��ိ�မျိုး��စသ်င်််ပွားါ။သတူွို�၏ရေးစတွ

န်း�်ဝန်းထ်မျိုး�်အရေးန်းအထ��က်ိုအလိ�သဲံု�စ��မျိုးလိပုွားသ်င်််ပွားါ။အလိပုွားရ်ေးက်�င်�်ရေးက်�င်�်လိပုွားန်ှိုင်�်န်း်ရေးထ�က်ပ်ွားံ်ရေးင်�မျိုး���ရေးပွား��ို�စဥ်�စ���ပွားါမျိုးည်။်သ���လိ���ခွင်�်၊�နု်း�်ခွ၊အင်တ်ွ�န်းက်ခ်ွ၊လိထူနုှှင်််

ဆက်ဆ်လံိှင်သ်ံု��ရေးသ�ပွားစစည်�်မျိုး���အတွ�က််က်နု်းက်ြာက်ရေးင်�စသည််တွို�က်ိုဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ််တွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လုိပွားင််န်း�်လိပုွားသ်ဘူက်က််စိုက်ထ်တုွက််နု်းက််�ရေးန်း�လိှင််သတူွို�အတွ�က််

ခွက်ခ်ွနဲှိုင်ပ်ွားါသည်။်

•	 ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ်တ်ွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားင််န်း�်လိပုွားသ်မူျိုး���တွ�င်လ်ိည်�်သတူွို�က်ူည်ရီေးန်းရေးသ�လိငူ်ယ်မ်ျိုး���မျိုးှ��ှတိွတွသ်ည််အ်ခွက််အခွမဲျိုး���၊ထခိွိုက်မ်ျိုးုမျိုး���၊အနှတ��ယ်မ်ျိုး���တွူည်စီ��

�ှရိေးန်းနှိုင်ပ်ွားါသည်။်ထိုလိငူ်ယ်မ်ျိုး���လိိုအပွားသ်ည်််အက်အူည်ီက်ိုသတူွို�က်ိုယ်တ်ွိုင်လ်ိလဲိိုအပွားရ်ေးန်းတွတွပ်ွားါသည်။်ထိုလိိုအပွားခ်ွ�က်မ်ျိုး���က်ိုPlanInternationalက်စ�န်း�ရေးထ�က်ထ်��သည်််

အရေးန်း��င်််တွ�ဝန်းတ်ွစ�်ပွားဟ်ုယု်ဆူက်�တွတွန်ှိုင်သ်မျိုးှ��ည််ဆ်ည်�်ရေးပွား��မျိုးည်�်�စသ်ည်။်စမီျိုးခံွ�က်တ်ွ�င်ပ်ွားါဝင်သ်မူျိုး���နှှင်််ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ််တွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားင််န်း�်လိပုွားသ်မူျိုး���သည််

အရေးတွ��အကြာက်�ံအ��စအ်ပွား�က််မျိုး���တွညူ်ရီေးန်းနှိုင်ပ်ွားါသည်။်က်�န်း�်မျိုး�ရေး��၊က်သုရေး��၊ခွ�နိ်း�်ဆို�ခွင်�်၊နှှစသ်မိျိုး််ရေးဆ��ရေးနှ���ခွင််�စသည်််လိိုအပွားခ်ွ�က်မ်ျိုး���လိည််��ှရိေးန်းနှိုင်ပ်ွားါသည်။်.

•	 တွတွသ်ပိွားည်��ှင်မ်ျိုး���၏ရေးထ�က်ပ်ွားံ်မျိုးု၊ကြီးက်�ီကြာက်ပွားမ်ျိုးုမျိုး���က်ိုစဉ်ဆ်က််မျိုး�ပွားတွရ်ေးပွား��ပွားါမျိုးည်။်ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ််တွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားင််န်း�်လိပုွားသ်မူျိုး���သည််ပွားပူွားန်းမ်ျိုးုမျိုး���က်ိုမျိုးှရေးဝ�န်း၊်

အခွက်အ်ခွဲမျိုး���က်ိုရေးဆ��ရေးနှ���န်း၊်လိိုအပွားရ်ေးသ�ရေးထ�က်ပ်ွားံ်မျိုးုမျိုး���က်ိုရေး��ထု်တွ�်န်း၊်အရေး��မျိုး���က်ို�ှ��န်းပ်ွားံုမျိုးှန်း်ရေးတွ��ဆံုရေးဆ��ရေးနှ��ရေးန်း�ပွားါမျိုးည်။်ရေးထ�က်ပ်ွားံ်မျိုးုဘယ်ရ်ေးလိ�က်လ်ိိုအပွားသ်န်းည််�ဆိုသည်််

အခွ�က်မ်ျိုးှ�စမီျိုးခံွ�က်အ်ရေးပွား်မျိုးတူွည်ပ်ွားါသည်။်ဉ်ပွားမျိုး�-ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ််တွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လုိပွားင််န်း�်လိပုွားသ်မူျိုး���သည််ရေးန်း�စဉ််လူိထနုှှင်််ထရိေးတွ��ပြီပွားီ�အ�ရှုံုစိုက်က််ညူ်ရီေးန်းကြာက်�သည်ဆ်ိုလိှင််

တွတွသ်ပိွားည်��ှင်မ်ျိုး���၏က်ညူ်ရီေးထ�က်ပ်ွားံ်မျိုးုသည််အပွားတွစ်ဉ်�်�စသ်င်််ပွားါသည်။်ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ််တွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လုိပွားင််န်း�်လိပုွားသ်မူျိုး���၏လိထူနုှှင်််ထရိေးတွ��မျိုးုသည််အပွားတွစ်ဉ််ဆို

လိှင််တွတွသ်ပိွားည်��ှင်တ်ွို�၏ရေးထ�က်ပ်ွားံ်မျိုးုမျိုးှ�လိစဉ််��စသ်င်််ပွားါသည်။်

•	 ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ်တ်ွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားင််န်း�်လိပုွားသ်မူျိုး���က်ိုကြီးက်�ီကြာက်ပွားသ်တူွို�သည််(ဥပွားမျိုး�-က်�န်း�်မျိုး�ရေး��လိပုွားသ်��မျိုး���၊ဆ��မျိုး���)မျိုးှတွခ်ွ�က်မ်ျိုး���နှှင်််အက်အူည်ီမျိုး���က်ိုPlan

International၏လိံု�ခွ�ံရေး��မျိုးဝူါဒ်နှှင််အ်ည်ီရေးပွား��ပွားါမျိုးည်။်ဥပွားမျိုး�-လိှ�ိ�ဝှက်ထ်��ရေးပွား��မျိုးည်််က်စိစမျိုး���က်ိုလိှ�ိ�ဝှက်ရ်ေးပွား��ခွင်�်၊ခွ��ဲခွ��ဆက််ဆမံျိုးု၊အ�ပွားစရ်ေးပွား�မျိုးုတွို�က်ိုရေး�ှ�င်က်ြာက်ဥ�်ခွင််�။ဘဝတွ၊ူ

��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ်တ်ွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားင််န်း�်လိပုွားသ်တူွို�၏လိပုွားရ်ေးဆ�င်ခ်ွ�က်မ်ျိုး���က်ိုရေးစ�င်််ကြာက်ည်််�ခွင်�်၊ကြီးက်�ီကြာက်ပွားရ်ေးပွား��ခွင်�်၊အက်အူည်ရီေးပွား��ခွင်�်တွို�သည််စမီျိုးကံ်နိ်း�်အရေးကြာက်�င််�အ��မျိုး���၊ရေးပွား�

ခွ�င်ရ်ေးသ��လိဒ်မ်ျိုး���က်ိုတွို�တွက်ရ်ေးစပွားါသည်။်မျိုးတွကိ်�ရေးသ�အခွ�က်အ်လိက်မ်ျိုး���က်ိုလိထူသုို���န်း��်�း�ရေးပွား�မျိုးိမျိုးည်််အနှတ��ယ်က််ိုရေးလိှ�ခ်ွ�ရေးပွား�ပွားါသည်။်ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ်တ်ွခူွ�င််�

အရေး�ခွ�ပွား�လုိပွားင််န်း�်ရေးဆ�င်�်�က်သ်တူွို�၏ဘဝရေးန်းရေးပွား��မ်ျိုးုက်ိုလိည်�်ရေးစ�င်််ကြာက်ည်််ရေးလိလ်ိ�နှိုင်ရ်ေးစပွားါသည်။်
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(၆)လိံု�ခွ�ံရေး��နှငှ်််က်�က်�ယ်�်ခွင်�်

•	 ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ်တ်ွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားင််န်း�်လိပုွားသ်တူွို�က်ိုလိံု�ခွ�ံရေးစ�ခွင်�်-စမီျိုးကံ်နိ်း�်တွ�င််ပွားါဝင်သ်တူွို�က်ိုလိံု�ခွ�ံရေးစ�ခွင်�်တွို�သည််အခွ�နိ်း်တွိုင်�်အတွ�က််အရေး��ကြီးက်�ီပွားါသည်။်ရေးဒ်သတွစ်

ခွ၊ုလိ�ူအသိုင််�အဝိုင််�ရေးန်း�က်ခ်ွအံရေးန်းအထ��တွစ်ခွအုရေးပွား်ထခိွိုက်�်ှလိ�ယ်ရ်ေးစသည်််အရေးကြာက်�င်�်အ��မျိုး��ိ�က်ိုဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ််တွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားင််န်း�်လိပုွားသ်တူွို�အ��မျိုးရေးပွား�ခွိုင််�

�ပွားါ။ဉ်ပွားမျိုး�-လိငိ်တ်ွခူွ�စ�်ခွင်�်၊က်ိုယ်ဝ်န်း�်�က်ခ်ွ��ခွင်�်တွို�က်ိုလိက်မ်ျိုးခွသံည်််အသိုင်�်အဝိုင််�မျိုး���တွ�င််ထိုက်စိစမျိုး���က်ိုရေးဆ��ရေးနှ��ပွားါက်အနှတ��ယ်မ်ျိုး���ရေးသ�ရေးန်း�က်ဆ်က်တ်ွ�အဲက်��ိ�မျိုး�����စ်လိ�နှိုင််

ပွားါသည်။်စနိ်းရ်ေးခွ်မျိုးုမျိုး���ရေးသ�အရေး�ခွအရေးန်းမျိုး���က်ိုတွံု��ပွားန်းရ်ေး���ှင်�်နှိုင်ရ်ေးအ�င််ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လုိပွားင််န်း�်လိပုွား်သတူွို�အ��လိမျိုး်�ညွှှန်းခ်ွ�က်ရ်ေးပွား��မျိုးည်�်�စသ်ည်။်ဥပွားမျိုး�-စမီျိုးခံွ�က််

တွ�င်ပ်ွားါဝင်သ်မူျိုး���က်က်ိုယ်ဝ်န်း�်�က်ခ်ွ��ခွင်�်ဝန်းရ်ေးဆ�င်မ်ျိုးုက်ိုရေးတွ�င်�်ဆိုပြီပွားီ�၊နှိုင်င််ဥံပွားရေးဒ်က်က်ိုယ်ဝ်န်း�်�က်ခ်ွ��ခွင်�်က်ိုတွ���မျိုးစထ်���ခွင်�်မျိုး��ိ�ကြာက်�ံ�တွတွပ်ွားါသည်။်ကြာက်�ံ�နှိုင်ရ်ေးသ�အနှတ��ယ််

မျိုး���က်ိုတွ�က်ခ်ွ�က််သံု�သပွား�်ခွင်�်မျိုး���လိည်�်�ပွား�လုိပွား�်ပွားါမျိုးည်။်

•	 ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ်တ်ွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လိပုွား်င်န်း�်ရေးဆ�င်�်�က််သမူျိုး���အတွ�က််အ�ှက်ခ်ွ�ခဲွ�ံ�ခွင်�်၊အနှတ��ယ်က််�ရေး��က်�်ခွင်�်တွို�မျိုးှက်င်�်ရေးဝ�သည်််လိံု�ခွ�ံသည််ရ်ေးန်း��မျိုး���က်ို�န်းတ်ွ�ီရေးပွား��ပွားါ

မျိုးည်။်စမီျိုးကံ်နိ်း�်အရေးန်း��င်််လိံု�ခွ�ံရေး��အစအီစဉ််မျိုး���က်ိုပွားါထပွားရ်ေးဆ�င်�်ရေး��ဆ�ထဲ���မျိုးည််��စပ်ြီပွား�ီဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ််တွခူွ�င်�်ပွားည်�ရေးပွား�သတူွို�ရေးအ�ခွ�မျိုး�်စ��အလိုပွားလ်ိပုွားန်ှိုင်ရ်ေးအ�င််�န်းတ်ွ�ီ

ရေးပွား��ပွားါမျိုးည်။်ဥပွားမျိုး�အ����င်််နှှစရ်ေးယ်�က်တ်ွတွ�စဲီအလိပုွားလ်ိပုွားခ်ွိုင်�်�ခွင်�်မျိုး��ိ�၊က်�င်�်ဆင််��ခွင်�်မျိုးှ�ပွားန်းလ်ိ�သည်််အခွါလိံု�ခွ�ံစ��ရေး��က်�်ှရိေးကြာက်�င်�်သတွင်�်ပွားို�ရေးစ�ခွင််�မျိုး��ိ�စသည်တ်ွို�က်ို�ပွား�လိပုွားထ်��

သင်််ပွားါသည်။်အဝတွအ်စ��မျိုး���၊အတိွမ်ျိုး���ရေးပွား်တွ�င််အ���ဲအစည််�တွဆံပိွားပ်ွားါဝင်�်ခွင်�်က်ိုလိည်�်သတွထိ���ပွားါမျိုးည်။်ထိုသို�လိပုွားရ်ေးဆ�င်�်ခွင်�်က်က်ိုယ်မ်ျိုးည်သ်မူျိုးည်ဝ်ါဟုုထတုွရ်ေး��်သလိို��စပ်ြီပွား�ီ

တွခွါတွရေးလိအနှတ��ယ်ပ်ွားိုကြီးက်�ီတွတွပ်ွားါသည်။်ဥပွားမျိုး�-မျိုး�ည်�်�ယ််ဘကဲ်ိုယ်််မျိုးှ�အတိွခ်ွ�အ်ိုင်ဗ်ွီ��ီှရိေးကြာက်�င်�်ရေး���်ပွားမျိုးသိည်််က်စိစမျိုး��ိ�။အလိပုွားလ်ိပုွား�်�တွ�င်အ်ခွ�နိ်း၊်ရေးန်း��မျိုး��က်ိုလိည်�်ထည်််သ�င်�်စဉ်�်စ��

�ပွားါမျိုးည်။်ဥပွားမျိုး�-အခွ��ိ�ရေးသ�လိထူနုှှင်််ရေးတွ��ဆံု��တွ�င််ည်ဘက်ရ်ေးတွ����ခွင်�်မျိုး���၊အနှတ��ယ်�်ှသိည်််ရေးန်း��မျိုး���တွ�င်ရ်ေးတွ����ခွင်�်မျိုး�����စတ်ွတွပ်ွားါသည်။်လိံ�ုခွ�ံရေး��အစအီမျိုးမံျိုး���က်ိုရေးသခွ��စစီဉ််

ထ���ပွားါမျိုးည်။်

•	 အစီ�င်ခ်ွ�ံခွင်�်၊အကြာက်မျိုး�်�က်မ်ျိုးုမျိုး���က်ိုတွံု��ပွားန်းရ်ေး���ှင်�်�ခွင်�်တွို�က်ိုPlanInternational၏လိံ�ုခွ�ံရေး��လိက်စ်�မဲျိုးအူတွိုင်�်လိပုွားရ်ေးဆ�င်တ်ွတွရ်ေးစ�န်း်ရေးသခွ��စ��ညွှှန်း�်ပွားထ���ပွားါမျိုးည်။်ဘဝတွူ၊

��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ်တ်ွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�သင်က်ြာက်���ခွင်�်လိပုွားင််န်း�်၏အဓိကိ်က်�ရေးသ�အခွန်း်���စပ်ွားါသည်။်ဥပွားမျိုး�-ဘ�သ�စက်��အသံု��ပွား�ပွားံု၊က်ိုယ်ရ်ေး��က်ိုယ်တ်ွ�စည်�်ရေးဘ�င်မ်ျိုး���၊လုံိ�ခွ�ံရေး��နှှင်််

ပွားတွသ်က်ရ်ေးသ�အစီ�င်ခ်ွတံွင်�်ပွားပွားံုအဆင််ဆ်င်််။

(၇)က်ိုယ်ရ်ေး��က်ိုယ်တ်ွ�နှငှ်််လိှ�ိ�ဝကှ်ခ်ွ�က်မ်ျိုး���ထနိ်း�်သနိ်း်�ရေးပွား��ခွင်�်(အင်တ်ွ�န်းက်ရ်ေးပွား်အပွားါအဝင်)်

•	 လိိုအပွားရ်ေးသ�လိံု�ခွ�ံရေး��အစအီမျိုးမံျိုး���က်ို�ပွား�လုိပွားပ်ြီပွား�ီဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ််တွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လုိပွားင််န်း�်လိပုွား်သမူျိုး���နှှင်််လိငူ်ယ်မ်ျိုး���၏က်ိုယ်ရ်ေး��က်ိုယ်တ်ွ�နှှင်််လိှ�ိ�ဝှက်ခ်ွ�က်မ်ျိုး���က်ို

ထနိ်း�်သမိျိုး�်ရေးပွား�ပွားါ။က်ိုဗွီစ-်၁၉ရေး��ဂါါသည််လူိခွ�င်�်ရေးတွ���မျိုးည်််အစအီစဉ််မျိုး���က်ိုအင််တွ�န်းက်ရ်ေးပွား်မျိုးှလိပုွားရ်ေးဆ�င်�်ရေးအ�င််�န်းတ်ွ�ီပွားါသည်။်ထို�ရေးကြာက်�င်််လိငူ်ယ်မ်ျိုး���၏က်ိုယ်ရ်ေး��က်ိုယ်တ်ွ�

နှှင်််လိှ�ိ�ဝှက်ခ်ွ�က်မ်ျိုး���က်ိုထနိ်း�်သမိျိုး�်ရေးပွား��မျိုးည်််အလိပုွားတ်ွစခ်ွုပွားိုလိ�ပွားါသည်။်�တိွက်ြာက်���ခွင်�်မျိုးှတွဆင်််�ပွား�လုိပွားန်ှိုင်ပ်ွားါသည်။်အပုွားစ်မုျိုး������ဲက်�အစည်�်အရေးဝ��ပွား�လိပုွား�်ခွင်�်။စက်��ဝှက််မျိုး���

အသံု��ပွား��ခွင်�်။သို�မျိုးဟုတုွမ်ျိုးမိျိုးကိ်ိုယ်က််ိုန်း�မျိုးည်ဝ်ှက်ရ်ေးပွား�က်�ရေးဆ��ရေးနှ���ခွင်�်ရေးမျိုး�ခွ�န်း်�ထတုွ�်ခွင်�်တွို��ပွား�လိပုွားန်ှိုင်ပ်ွားါသည်။်သို�ဆိုလိှင််မျိုးမိျိုးိမျိုးည်သ်မူျိုးှန်း�်အ�ခွ��လိမူျိုး���မျိုးသရိေးတွ�ပ်ွားါ။�နု်း�်မျိုး���လိက်ပ်ွား်

ရေးတွ�်မျိုး���က်ိုရေးဝမျိုးှသံု�ရေးန်း�သည်််လိငူ်ယ်မ်ျိုး���အတွ�က်ပ်ွားိုအရေး��ကြီးက်�ီပွားါသည်။်မျိုးမိျိုးရိေး�ပွား�စက်��က်ိုအ�ခွ��လိမူျိုး����မျိုးင်သ်���နှိုင်ပ်ွားါသည်။်

•	 အင်တ်ွ�န်းက်ရ်ေးပွား်မျိုးှအ�ပွားန်းအ်လှိန်းဆ်က််သ�ယ််မျိုးုမျိုး���အတွ�က််ရေးသခွ���ပွားင်ဆ်င်ထ်���န်း်ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားင််န်း�်လိပုွားသ်မူျိုး���အ��တွိုက်တ်ွ�န်း�်ထ��သင်််ပွားါသည်။်လိှ�ိ�ဝှက််ခွ�က််

မျိုး���က်ိုရေးလိ�စ���န်း၊်အင်တ်ွ�န်းက်ရ်ေးပွား်တွ�င််တွစဉ််�ီခွ�င်�်ရေးဆ��ရေးနှ����တွ�င််အခွ��ိ�က်ိုယ်ရ်ေး��က်ိုယ်တ်ွ�အခွ�က်အ်လိက်မ်ျိုး���က်ိုမျိုးရေးဝမျိုးှ�န်း၊်ဘ�သ�စက်��အသံု��ပွား�ပွားံု၊အခွ�င်�်ခွ�င််�ရေးလိ�စ��မျိုးု

အစ�ှိသည်််အပုွားစ်လုိိုက်သ်င်က်ြာက်��မျိုးုအရေးပွား်သက်ရ်ေး��က်သ်ည်််အခွ�က်မ်ျိုး���အပွားါအဝင််အင်တ်ွ�န်းက်ရ်ေးပွား်အတွတူွက်�အလိပုွားလ်ိပုွား�်�တွ�င််လိိုက်န််း��မျိုးည်််အခွ�က်မ်ျိုး���က်ိုရေးသခွ��လိမျိုး�်ညွှှန်း်

ထ��သင်််ပွားါသည်။်
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အနှှစ်ခွ��ပွားစ်စ်ရေးဆ��မျိုးည်််စ��င်�်
ရေးအ�က််ပွားါရေးမျိုး�ခွ�န်း�်မျိုး���က်ိုဘဝတွ၊ူ��ယ််တွူခွ�င်�်၊��ယ််တွူခွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လိုပွား်င်န်း�်မျိုး���မျိုးရေးဆ�င်�်�က််မျိုးီစီမျိုးံက်ိန်း်�က်ိုသံု�သပွား်ခွ�နိ်း်တွ�င််ရေးမျိုး�ပွားါ။ရေးမျိုး�ခွ�န်း�်မျိုး���သည််ပြီပွား�ီ�ပွားည်််စံု�ခွင်�်မျိုး

�ှရိေးသ�ပွားါ။ရေးန်း�က််ခွံအရေးန်း

အထ��ရေးပွား်မျိုးူတွည််၍ထပွား်မျိုးံထည်််သ�င်�်စဥ�်စ��နှိုင်ပ်ွားါရေးသ�သည်။်

(၁)သင်၏်စမီျိုးကံ်နိ်း�်သည်ဘ်ဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ််တွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လုိပွားင််န်း�်မျိုး���အရေးက်�င်အ်ထည်ရ်ေး��်�န်း်အရေးထ�က်အ်က်ူ

��စရ်ေးသ�ပွားတွဝ်န်း�်က်�င််�န်းတ်ွ�ီနှိုင်သ်ည်််လုံိရေးလိ�က်ရ်ေးသ�အရေးကြာက်�င်�်အ��မျိုး���ပွားါဝင်ပ်ြီပွားီလိ��။သင်််ရေးလိ��်ရေးသ�ခွ�င််�်ပွား�ခွ�က််

မျိုး���၊သရေးဘ�ဆနှဒမျိုး����ယ်ပူြီပွား�ီပြီပွားလီိ��။ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ််တွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လုိပွားင််န်း�်က်ိုလိက်လ်ိှမျိုး�်မျိုးနီှိုင်ရ်ေးသ�၊လိှရဲေး�ပွား�င်�်

နှိုင်ရ်ေးသ�၊လူိင်ယ်န်ှှင်််လိငိ်က််စိစမျိုး���က်ိုတွံု��ပွားန်းရ်ေး���ှင်�်နှိုင်တ်ွဲ်SRHRဝန်းရ်ေးဆ�င်မ်ျိုးုဌာ�န်းမျိုး���န်း�ဲခွ�တိွဆ်က််နှိုင််�ခွင်�်စရေးသ�ပွားိုမျိုးို

က်�ယ်�်ပွားန်း�ရ်ေးသ�စမီျိုးကံ်နိ်း�်လိပုွားင််န်း�်မျိုး���န်း�ဲတွ�ထဲ��ပြီပွားလီိ��။

(၂)စမီျိုးခံွ�က်မ်ျိုးှ�ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ််တွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လုိပွားင််န်း�်ရေးဆ�င်�်�က််သမူျိုး�����ဲတွ�ဝန်းန််း�ဲအခွန်း်�က်ဏ္ဌက်သင်််ရေးလိ��်ပြီပွားီ

လိ��။ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လုိပွားင််န်း�်ရေးဆ�င်�်�က််သမူျိုး���က်ို�ပွားည်််စံုစ��ရေးထ�က်ပ်ွားံ်ထ��ပြီပွားလီိ��။အ�ခွ��ရေးသ�ပွားည်��ှင်မ်ျိုး�����ဲ

ရေးန်း��က်ိုဝင်ယ််ူ�ခွင်�်မျိုးဟုတုွဘ်ဲအတွတူွက်�တွ��ဲက်လ်ိပုွားက််ိုင်�်ခွင်�်��စရ်ေးအ�င်�်န်းတ်ွ�ီထ��ပြီပွားလီိ��။သင်တ်ွန်း�်မျိုး���၊ကြီးက်�ီကြာက်ပွားမ်ျိုးုမျိုး���၊

ရေးထ�က်ပ်ွားံ်မျိုးုမျိုး���က်ိုအစဉ််တွစိုက််ရေးပွား�နှိုင််ရေးအ�င်စ်မီျိုးထံ��ပြီပွားလီိ��။ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ််တွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားင််န်း�်ရေးဆ�င်�်�က််

သမူျိုး���အလိပုွားအ်တွ�က်သ်ံု�စ�ကဲ်ုန်းက််��မျိုးဲ်ဘဏ္ဌ�ရေးင်��ှိရေးအ�င််စမီျိုးပံြီပွား�ီပြီပွားလီိ��။

(၃)ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ်တ်ွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားင််န်း�်ရေးဆ�င်�်�က်သ်မူျိုး���က်ိုအ��ဲ�အစည််�က်ရေးက်��ရေးထ�က်ရ်ေးန်း�က်ခ်ွရံေးပွား�ထ��

ပြီပွားလီိ��။ဝန်းရ်ေးဆ�င်မ်ျိုးုရေးပွား�ထ��ပြီပွားလီိ��။အလိပုွားမ်ျိုး���စ��ဝန်း်ပွားလိိ��င််ရေး���ှင်�်နှိုင်ရ်ေးအ�င််တွတွသ်ပိွားည်��ှင်မ်ျိုး�����ဲရေးထ�က်ပ်ွားံ်မျိုးု��ို�

စမီျိုးထံ��ပြီပွားလီိ��။SRHRအပွားါအဝင််အ�ခွ��ရေးသ�ဝန်းရ်ေးဆ�င်မ်ျိုးုမျိုး�����ဲရေး�မျိုးပွားံုက်ိုလိငူ်ယ်မ်ျိုး���န်း�ဲအတွရူေး��ဆ�ထဲ��ပြီပွားလီိ��။(ဥပွားမျိုး�-

က်���/မျိုး��စ်တွည်မ်ျိုးုအရေးပွား်အရေး�ခွခွရံေးသ�အကြာက်မျိုး်��က်မ်ျိုးု၊က်ရေးလိ�သငူ်ယ်က််�က်�ယ််�ခွင်�်ဝန်းရ်ေးဆ�င်မ်ျိုးု)။ညွှှန်း�်ပွားို��ခွင်�်မျိုး����ပွား�လိပုွား�်န်း်

ဝန်းရ်ေးဆ�င်မ်ျိုးုဌာ�န်းမျိုး���န်း�ဲခွ�တိွဆ်က််ပြီပွား�ီပြီပွားလီိ��။

(၄)ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ်တ်ွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားင််န်း�်ရေးဆ�င်�်�က်သ်မူျိုး���က်လိထူကု်ိုရေးပွား�မျိုးဲ်အရေးကြာက်�င်�်အ��ရေးတွ�ဟု�သင်််ရေးတွ�်

��ဲလိ��။သတူွို�ရေးပွား�တွဲ်အရေးကြာက်�င်�်အ��ရေးတွ�ဟု�အလိ�န်းအ်ရေးသ�စိတွပ်ြီပွား�ီပွားည်��ပွား်ဆန်းရ်ေးန်းသလိ��။လူိင်ယ်ထ်�ု�ဲအခွ�င််အ်ရေး��က်ို

ရေး��ထ်တုွရ်ေးသ�၊အနှတ��ယ်မ်ျိုး���က်ိုကြီးက်�ိတွင်သ်ံု�သပွားရ်ေးသ�၊ရေး�ပွား�ဆိုဆက်ဆ်ံရေး��က်ိုပွားိုမျိုးိုရေးက်�င်�်မျိုး�န်းရ်ေးစရေးသ�၊အ��လိံု�ပွားါဝင််ရေးသ�

ရေးဆ��ရေးနှ��မျိုးုမျိုး���က်ိုဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ််တွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားင််န်း�်လိပုွားသ်ရူေးတွ�ဟု�လိငူ်ယ်ရ်ေးတွ�န်း�ဲရေးဆ�င်�်�က််ရေးန်းပြီပွားလီိ��။အလိပုွား်

လိပုွား�်န်း်လုံိရေးလိ�က်ရ်ေးသ��င်�်�မျိုးစ်ရေးထ�က်ပ်ွားံ်မျိုးုမျိုး����ပြီပွားီလိ��။အလိပုွားန််း�ဲပွားတွသ်က်လ်ိို�ရေးစ�င်််ကြာက်ည်််ရေးလိလ်ိ�တွတွ�်န်း၊်အခွ�က်အ်လိက််

ရေးက်�က်ယ််တူွတွ�်န်း၊်မျိုးှတွခ်ွ�က်ရ်ေးပွား��န်း်ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊��ယ််တွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားင််န်း�်လိပုွားသ်မူျိုး���က်ိုသင်က်ြာက်��ရေးပွား�ပြီပွားလီိ��။

(က်ွန်းရ်ေးတွ�တ်ွို�လိပုွားတ်ွဲ်လုိပွားင််န်း�်မျိုး���၊က်ွန်းရ်ေးတွ�တ်ွို�သံု�တွဲ်ဗွီ�းဟု�မျိုး���၊က်ွန်းရ်ေးတွ�တ်ွို�ရေးပွား�တွဲ်ရေးထ�က်ပ်ွားံ်မျိုးုမျိုး���)။ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်၊

��ယ်တ်ွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လုိပွားင််န်း�်လိပုွားသ်မူျိုး���က်ိုသတူွို�သင်ယ််ခူွဲ်သမျိုးှမျိုးှတွတ်ွမျိုး�်�ပွား�ထနိ်း�်သမိျိုး�်တွတွရ်ေးအ�င်သ်င်က်ြာက်��ရေးပွား�ပြီပွား�ီပြီပွားလီိ��။

၅)လုံိ�ခွ�ံရေး��နှှင်််က်�က်�ယ်ရ်ေး��အစအီစဉ််မျိုး���စတွင်ရ်ေးန်းပြီပွားလီိ��။ဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လုိပွားင််န်း�်လိပုွားသ်မူျိုး���ဟု�သူတွို�

အလိပုွားက််ိုလုိပွားန်ှိုင်�်ို�လိံု�ခွ�ံတွဲ်ရေးန်း���ှပိြီပွားလီိ��။အ�ှက်ခ်ွ�ခဲွ�ံမျိုးုစတွဲ်အနှတ��ယ််ရေးတွ�က်ိုက်�က်�ယ်ရ်ေးပွား�ထ��တွဲ်မျိုးဝူါဒ်ရေးတွ��ှပိြီပွားလီိ��။

လိံု�ခွ�ံရေး��န်း�ဲပွားတွသ်က်တ်ွဲ်သင်တ်ွန်း�်ရေးတွ�က်ိုဘဝတွ၊ူ��ယ်တ်ွခူွ�င်�်အရေး�ခွ�ပွား�လိပုွားင််န်း�်လိပုွားသ်ရူေးတွ���ှိပြီပွား�ီပြီပွားလီိ��။အကြာက်မျိုး�်�က်မ်ျိုးု

မျိုး���၊လုံိ�ခွ�ံရေး��က်��ိ�ရေးပွားါက်မ်ျိုးုမျိုး���က်ိုPlanInternational��ဲအ��ဲ�အစည််�လိမျိုး�်ညွှှန်းခ်ွ�က်န််း�ဲအည်ီတွံု��ပွားန်းရ်ေး���ှင်�်တွတွရ်ေးအ�င််

မျိုးှတွတ်ွမျိုး�်န်း�ဲတွက်�လိမျိုး�်ညွှှန်းထ်��တွဲ်လိမျိုး�်ညွှှန်းခ်ွ�က်ရ်ေးတွ�က်ိုသတူွို�ရေးတွ�လိက်လ်ိှမျိုး�်မျိုးီအလိ�ယ်တ်ွက်ူရေးလိလ်ိ�နှိုင်ပ်ြီပွားလီိ��။စမီျိုးကံ်ိန်း�်တွ�င််

ပွားါဝင်သ်မူျိုး���အတွ�က််အင်တ်ွ�န်းက်ရ်ေးပွား်က်လိံ�ုခွ�ံရေး��က်ိုက်�က်�ယ်ရ်ေးပွား��ို�န်းည်�်လိမျိုး�်ရေးတွ�သင်စ်ဉ်�်စ��ပြီပွားီ�ပြီပွားလီိ��။

!
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