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ဘာာလဲ?ဲ
ယခုလုဲမ်းး�ညွှနှ်းခုျက်းသည်းလဲငိ်းနှငှ်း်မ်းျ�ိ�ဆက်းပွား�ာ�က်ျန်း�မ်းာရေး��န်င်း်အခု�င်း်အရေး��ဆိုင်း�ာဘာဝတူအူရေး�ခု�ပွား�လဲပုွားးင်န်း�ရေးဆာင်း��က်း�ခုင်း� အမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�အတူ�က်း  တူိုတူိုနှငှ်း်လဲက်းရေးတူ��က်ျရေးသာ အ�မ်းင်းမ်းျာ�က်ိုရေးပွား��န်း

�ည်း��ယးသည်း။1 

(၁)ဘာဝတူခူုျင်း�ရေး�ာက်းပွား့်�ခုင်း�၊

(၂)ဘာဝတူခူုျင်း� လဲမ်းး��ပွား�ခုင်း�၊

(၃)ဘာဝတူခူုျင်း� သင်းကြားက်ာ�ရေးပွား��ခုင်း�၊

(၄)ဘာဝတူခူုျင်း� ပွားည်ာရေးပွား��ခုင်း�

စီမီ်းခ့ုျက်းဝန်း�မ်းး�မ်းျာ�အတူ�က်းအသင်း်ရေးတူားဆ့ု�ဘာဝတူအူရေး�ခု�ပွား�လဲပုွားးင်န်း�မ်းျာ�က်ိုစီမီ်းခ့ုျက်း�ည်း��ယးခုျက်း၊ စီမီ်းခ့ုျက်းရေးန်ာက်းခုအ့ရေးန်အ�ာ�မ်းျာ�အရေးပွား် မ်းူတူည်းရေး����ခုယးနှိုင်း�န်း�ည်း��ယးသည်း။ SRHR 

အတူ�က်း ဘာဝတူအူရေး�ခု�ပွား� လဲုပွားးင်န်း�အမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�သည်းအ��ယးစီ့ုအုပွားးစီအုမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�နှငှ်း်အလဲုပွားးလဲုပွားး�သလဲို ရေး�ာက်းပွား့်မ်းကု်ိုလဲည်း� ပွား့ုစီအ့မ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�နှငှ်း်ရေးပွား�ပွားါသည်း။ ဘာဝတူအူရေး�ခု�ပွား�လဲုပွားးင်န်း�တူိုင်း�သည်း ဘာဝတူူ

မ်းျာ�က်ို က်ိုယးစီာ��ပွား�ရေးသားလဲည်း� လဲုပွားးရေးသာအလဲုပွားးမ်းျာ�မ်းတူူကြားက်ပွားါ။

ဘာဝတူ ူဆိုသည်းမ်းှာ အရေးတူ��အကြားက်�့အ��စီးအပွားျက်း ဆင်းတူူကြားက်ပြီးပွား�ီ  တူရေးယာက်းနှငှ်း်တူရေးယာက်း ပွားည်ာရေးပွား��ခုင်း�၊ ရေး�ာက်းပွား့်ရေးပွား��ခုင်း�၊ လဲမ်းး�ညွှနှ်းရေးပွား��ခုင်း��ပွား�လဲုပွားးကြားက်သူမ်းျာ�က်ိုဆိုလဲို

ပွားါသည်း။ ဘာဝတူူမ်းျာ�သည်း အသက်းမ်းတူိမ်းး�မ်းယိမ်းး���စီးနှိုင်းသည်း။ အရေးတူ��အကြားက်�့ဆင်းတူူ��စီးနှိုင်းသည်း။ ဥပွားမ်းာအာ���င်း်  င်ယး��ယးရေးသာ LGBTIQ မ်းျာ� ( မ်းိန်း�က်ရေးလဲ�ခုျင်း�နှစှီးသက်း

သူမ်းျာ�၊ ရေးယာက်ျးာ�ရေးလဲ�ခုျင်း�နှစှီးသက်းသူမ်းျာ�၊ လဲိင်းရေး�ပွားာင်း��ာ�သူမ်းျာ�၊က်ျာ�/မ်းနှစှီးသက်းသူမ်းျာ�၊ဒွိ�လိဲိင်း�ှသိူမ်းျာ�နှငှ်း် လဲိင်းခု့ယူမ်းမု်း�ှရိေးသ�သူမ်းျာ�)၊ က်ိုယးဝန်းရေးဆာင်းမ်းိခုင်းမ်းျာ�၊ မ်းိဘာမ်းျာ�။ 

ဘာဝတူူပွားည်ာရေးပွား�သူမ်းျာ�သည်းမ်းျာ�ရေးသာအာ���င်း်ရေးစီတူန်ာ်ဝန်း�မ်းး�မ်းျာ���စီးကြားက်ပြီးပွား�ီသက်းရေးမ်း��ဝမ်းး�ရေးက်ျာင်း�ပွားည်ာ�ငှ်းမ်းျာ�နှငှ်း်အတူူတူက်� ၊ အရေး�ခုအရေးန်အမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�တူ�င်းအလဲုပွားးလဲုပွားးကြားက်

သည်း။ ဥပွားမ်းာရေးက်ျာင်း�ဆ�ာမ်းျာ�၊ က်ျန်း�မ်းာရေး��လဲုပွားးသာ�မ်းျာ�နှငှ်း်အတူူတူက်� အလဲုပွားးလဲုပွားး�ခုင်း�မ်းျ�ိ���စီးသည်း။ �ိုသို�အတူူတူက်�လဲုပွားး�င်း�သူတူို�က်ူည်ီနှိုင်းသည်း် က်ဏ္ဌတူ�င်း က်ူည်ီက်ာ စီီမ်း့

ခုျက်းတူ�င်း ပွားါဝင်းသူမ်းျာ�နှငှ်း်ခုျတိူးဆက်းရေးဆာင်း��က်းကြားက်သည်း။

Plan International သည်း က်ျန်း�မ်းာရေး��၊ ပွားည်ာရေး��၊ က်ာက်�ယးရေး��၊ လဲူသာ�ခုျင်း�စီာန်ာသည်း်အက်ူအည်ီရေးပွား�ရေး�� စီရေးသာ က်ဏ္ဌအမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�၏ စီီမ်း့က်ိန်း�အမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�တူ�င်း ဘာဝတူူအရေး�ခု�ပွား�လဲုပွားးင်န်း�

ရေးဆာင်း��က်း�ခုင်း�ပွား့ုစီ့��င်း် နှစှီးရေးပွားါင်း�မ်းျာ�စီ�ာ အရေးက်ာင်းအ�ည်းရေး�ား ခုဲ်ပွားါသည်း။ သို�ရေးသား တူခုါတူ�့တူ�င်း စီီမ်း့က်ိန်း�တူစီးခုု၏ ဘာဝတူူအရေး�ခု�ပွား� လဲုပွားးင်န်း�ရေးဆာင်း��က်း�ခုင်း�က်ို လဲ့ုရေးလဲာက်းစီ�ာဆန်း�စီစီး�ခုင်း�

မ်း�ပွား�ဘာ ဲရေးန်ာက်း�ပွားး စီီမ်း့က်ိန်း�တူစီးခုုတူ�င်း ဘာဝတူူအရေး�ခု�ပွား�န်ည်း�စီန်စီးက်ို �ည်း်သ�င်း�ရေးဆာင်း��က်းရေးစီရေးသာအခုါ ရေးမ်း်ားမ်းနှ်း�သရေးလဲာက်း �လဲဒွိးရေးက်ာင်း�မ်းျာ�မ်း�ခုဲ်သည်းက်ိုလဲည်း�ရေးတူ���ပွားါသည်း။ ယခု ု

လဲက်းစီ�စဲီာစီဉ်းသည်း ဝန်း�မ်းး�မ်းျာ�အရေးန်��င်း်SRHR အတူ�က်း ဘာဝတူူအရေး�ခု�ပွား�လဲုပွားးင်န်း�ရေးဆာင်း��က်း�ခုင်း� က်ို စီဉ်း�စီာ�ရေး����ခုယးနှိုင်း�န်းအ�ပွားင်း အ�ည်းအရေးသ���မ်းင်း်�မ်းင်း် အရေးက်ာင်းအ�ည်းရေး�ား နှိုင်း�န်း

လဲည်း� �ည်း��ယးပွားါသည်း။

ဘာဝတူူအရေး�ခု�ပွား� လဲုပွားးင်န်း�ရေးဆာင်း��က်း�ခုင်း� န်ည်း�တူစီးခုုစီီက်ို သ့ု�သပွားးပြီးပွား�ီရေးန်ာက်း အ�ခုာ�စီီမ်း့က်ိန်း�မ်းျာ�၏ အစီိတူးအပွားိုင်း�အ��စီး သာမ်းက် ၊ အမ်းှအီခုိုက်င်း�စီ�ာ သ�ီ�ခုာ��ပွားးတူည်းနှိုင်း ရေးသာ လဲုပွားးင်န်း�ပွား့ုစီ့

��စီးရေးအာင်း �ပွား�စီု�ာ�ပွားါသည်း။ န်ည်း�တူစီးခုုစီီတူိုင်း�သည်း ပွား့ုစီ့ခုျင်း�တူူည်ီကြားက်ပြီးပွား�ီ လဲုပွားးင်န်း�ရေးဆာင်း��က်း��ခုင်း�၏�ည်း��ယးခုျက်းအနှစှီးခုျ�ပွားးလဲည်း�ပွားါပွားါသည်း။�ည်း��ယးခုျက်းအနှစှီးခုျ�ပွားးအရေးန်နှငှ်း် ရေးန်ာက်းခု့

အရေးန်အ�ာ�၊ အက်ျ�ိ��လဲဒွိးနှငှ်း် စီိန်းရေးခု်မ်းမု်းျာ�၊အရေးက်ာင်းအ�ည်းရေး�ား�ာတူ�င်း လဲိုက်းန်ာ�မ်းည်း် အနှစှီးခုျ�ပွားးအခုျက်းမ်းျာ� စီသည်းတူို�ပွားါဝင်းပွားါသည်း။ ရုုပွားးပွား့ု��င်း်ရေး�ား�ပွား ရေးသာဥပွားမ်းာမ်းျာ�လဲည်း� ပွားါဝင်းသလဲို 

လဲက်းရေးတူ��လဲုပွားးရေးဆာင်းန်ည်း�မ်းျာ�ရေးလဲ်လဲာ�န်း အင်းတူာန်က်းလဲင်း်ခုး မ်းျာ�၊ �င်း��မ်းစီးမ်းျာ�လဲည်း�ပွားါဝင်းပွားါသည်း။ လဲက်းစီ�စဲီာစီဉ်းတူ�င်းပွားါဝင်းရေးသာ အခုျက်းအလဲက်းမ်းျာ�သည်း ပြီးပွားီ��ပွားည်း်စီ့ု ပြီးပွားီဟု ုမ်းတှူးယူ၍မ်း�နှိုင်း

ရေးသ�ပွားါ။ ရေးန်ာက်းခု့အရေးန်အ�ာ�မ်းျာ�အရေးပွား် မ်းူတူည်း၍ လဲိုအပွားးသလဲို �ပွားးမ်း့စီဉ်း�စီာ� �ည််းသ�င်း�နှိုင်းပွားါရေးသ�သည်း။

1 Peer research is another intervention, but not covered within the scope of this guidance. 3



ဘာာရေးကြားက်ာင်း်လဲ?ဲ

•	 ဘာဝတူပူွားည်ာရေးပွား�သမူ်းျာ�သည်း (လဲ�ူနုှှင်း်)တူညူ်ရီေးသာ ဝရိေးသသ လဲက်ခဏာာမ်းျာ�၊ အ��စီးအပွားျက်းမ်းျာ�အရေးတူ��အကြားက့်�

မ်းျာ�က်ို ရေးဝမ်း်ပွားိုင်းဆိုင်း�ာ�ပြီးပွား�ီ၊ �ိုအရေးတူ��အကြားက့်�မ်းျာ�သည်းပွားင်းအခုျင်း�ခုျင်း� ခုျတိူးဆက်း�ို�ပွားို၍လဲ�ယးက်ူရေးစီသလဲို ၊ 

ရေး�ပွားာဆိုဆက်းဆက့ြားက်�ာတူ�င်းလဲည်း�ပွားို၍ ရေးလဲျားက်န်းစီ�ာ န်ာ�လဲည်းနှိုင်းကြားက်ပြီးပွား�ီ �င်း�နှှ�ီရေးစီပွားါသည်း။

•	 ဘာဝတူပူွားည်ာရေးပွား�သမူ်းျာ�သည်း အ�ပွား�သရေးဘာာရေးဆာင်းရေးသာ သရေးဘာာ�ာ�မ်းျာ�၊ အ�ပွား�အမ်းမူ်းျာ�က်ိုစီ�့ပွားပွားဂု္ဂိုု�ိလဲးမ်းျာ� 

အ��စီး  မ်းမိ်းကိ်ိုယး မ်းမိ်း ိတူည်းရေးဆာက်းပြီးပွား�ီ  လူဲင်ယးမ်းျာ�က်ို ဆ�ရဲေးဆာင်း  �မ်းှင်း်တူင်း ရေးပွား� တူတူးကြားက်ပွားါသည်း။ င်ယး��ယး

သမူ်းျာ�အရေးန်��င်း်မ်းမိ်း ိ၏ ရေးက်ာင်း�ရေးသာရေး�ပွားာင်း�လဲလဲဲိုစီတိူးက်ို မ်းမိ်းဘိာာသာ သတူ�ိာ�လဲာမ်းရိေးစီ�န်းဘာဝတူပူွားည်ာ

ရေးပွား�သမူ်းျာ�က် က်ူည်ကီြားက်ပြီးပွား�ီ �ိုန်ည်း�အာ���င်း် လူဲင်ယးတူို�၏ သလိဲိုသမ်း်နှှင်း်ပွားတူးသက်းလဲ်င်းယ့ုကြားက်ည်းအာ�က်ို�

�သ၊ူ အသပိွားည်ာဗဟုသုတုူ၊ ရေးက်ာင်း�ရေးသာသရေးဘာာ�ာ�အ�မ်းင်းနှှင်း် ဆ့ု���တူးခုျက်းခုျ�ခုင်း�စီရေးသာ က်ဏ္ဌမ်းျာ�က်ို 

တူို�တူက်းရေးအာင်းက်ညူ်သီအူ��စီး ရုု�မ်းင်း�ခုင်း�ခုက့ြားက်�ပွားါသည်း။

•	 ဘာဝတူပူွားည်ာရေးပွား�သမူ်းျာ�သည်းအ�ခုာ�ရေးသာအသက်းရေးမ်း��ပွားည်ာ�ပွားးန်ယးပွားယးမ်းျာ�က်လဲက်းလဲှမ်းး�မ်း�ီန်းခုက်းသည်းဟု ု

ယဆူကြားက်ရေးသာ အသိုင်း�အဝိုင်း�မ်းျာ�အ� ိဆန်�း��က်းရေး�ာက်း�ှနိှိုင်းကြားက်ပွားါသည်း။ အ��ယးရေး�ာက်းစီ လဲငူ်ယးမ်းျာ�တူ�င်း 

ဘာဝတူမူ်းျာ�သည်း အလဲ�န်းအရေး��ကြီးက်ီ� ကြားက်သ��င်း် ဘာဝတူပူွားည်ာရေးပွား�သမူ်းျာ�သည်း �ိုအ��ယးလဲငူ်ယးမ်းျာ�နှှင်း် �င်း�နှှ�ီ

မ်းုတူည်းရေးဆာက်း�ာတူ�င်း အလဲ�န်း�ရိေး�ာက်းပွားါသည်း။

•	 SRHR စီမီ်းခ့ုျက်းမ်းျာ�တူ�င်း အသ့ု��ပွား�ရေးသာ ဘာဝတူအူရေး�ခု�ပွား�လုဲပွားးင်န်း�မ်းျာ�သည်း လူဲင်ယးမ်းျာ�၏ အသပိွားည်ာ၊ 

သရေးဘာာ�ာ�၊ သာ�ဆက်း�ခုာ�အသ့ု��ပွား��ခုင်း�၊ က်�န်းဒွိ့ု�အသ့ု��ပွား��ခုင်း�၊ သတူူို�၏လဲငိ်းက်ျန်း�မ်းာရေး��အရေးပွား် သတူူို� 

၏ ဆ့ု���တူးခုျက်း စီသည်းတူို�အရေးပွား် ရေးက်ာင်း�ရေးသာ�လဲဒွိးမ်းျာ�သက်းရေး�ာက်းပွားါသည်း။ သို�ရေးသား မ်းလဲိုလဲာ�ရေးသာ

က်ိုယးဝန်း��ှမိ်းု၊ အတိူးခုျးအိုင်းဗ� ီနှှင်း် လဲငိ်းမ်းှတူဆင်း်က်�ူစီက်းရေးသာရေး�ာဂ္ဂိုါမ်းျာ� စီသည််း က်ျန်း�မ်းာရေး��နှှင်း်သက်းဆိုင်း

ရေးသာက်ဏ္ဌမ်းျာ�အရေးပွား် ရေးက်ာင်း�က်ျ�ိ�သက်းရေး�ာက်း/မ်းရေး�ာက်း ခုိုင်းမ်းာရေးသာသက်းရေးသမ်းျာ�မ်းရေးတူ���ရေးသ�ပွားါ။

•	 ဘာဝတူပူွားည်ာရေးပွား�သမူ်းျာ�သည်း SRHR နှှင်း်ပွားတူးသက်း၍ ရေးဆ��ရေးနှ���ခုင်း�၊ မ်းမိ်းကိ်ိုယးက်ိုသ့ု�သပွားး�ခုင်း�၊ ဆ့ု���တူးခုျက်း

ခုျ�ခုင်း�မ်းျာ�က်ို ရေး�ာက်းပွား့က််ညူ်ပီွားါသည်း။ လဲငူ်ယးမ်းျာ�အရေးန်��င်း်မ်းမိ်းကိ်ိုယးက်ို အ�ပွား�သရေးဘာာရေးဆာင်းရေးသာလဲက်းခုမ့်းု၊ 

ရေးသခုျာမ်းု ၊ �မ်းင််းမ်းာ�ရေးသာ မ်းမိ်းကိ်ိုယးက်ိုအသအိမ်းှတူး�ပွား�မ်းုမ်းျာ� ��ှရိေးအာင်းလဲည်း� က်ညူ်ရီေးပွား�ပွားါသည်း။

•	 ဘာဝတူပူွားည်ာရေးပွား�သမူ်းျာသည်း က်ျန်း�မ်းာရေး��အသိပွားည်ာ�ှာရေး��သည်း်အရေးလဲအ်� က်ိုတူို�တူက်းရေးအာင်းရေးဆာင်း��က်း

ပြီးပွား�ီ SRHR နှှင်း်ပွားတူးသက်းရေးသာ အခုျက်းအလဲက်းမ်းျာ�၊�င်း��မ်းစီးမ်းျာ�နှှင်း် ဝန်းရေးဆာင်းမ်းုမ်းျာ�က်ိုလဲည်း�ခုျတိူးဆက်း

ရေးပွား�ပွားါသည်း။

ဘာယးလဲိုလဲဲ

•	 လဲပုွားးင်န်း�ရေးဆာင်း��က်းမ်းုက်ိုရေး����ခုယး�ခုင်း� - စီမီ်းက့်နိ်း�မ်းှ ��ှလိဲိုရေးသာ �လဲဒွိးမ်းျာ�က်ိုတူကိ်ျစီ�ာရေး����ခုယးပွားါ။ ဘာဝတူူ

အရေး�ခု�ပွား�လုဲပွားးင်န်း�သည်း ပွားို၍က်ျယး�ပွားန်�းရေးသာ စီီမ်းက့်နိ်း�လဲပုွားးင်န်း�မ်းျာ�စီ�ာ�ဲမ်းှ တူစီးခု�ု�စီးသင်း်ပြီးပွား�ီ စီမီ်းက့်နိ်း�တူစီးခုု

လဲ့ု�က်ို �ပွားည််းစီ့ုရေးအာင်း��ည်း်ဆည်း�ရေးပွား��ခုင်း� ရေး�ာက်းပွားို�ရေးပွား��ခုင်း�က်ဏ္ဌမ်းှပွားါဝင်း�ပွားါမ်းည်း။ SRHR အတူ�က်းဆိုလဲ်င်း 

က်ျန်း�မ်းာရေး��အတူ�က်း မ်းှန်းက်န်းရေးသာဆ့ု���တူးခုျက်းမ်းျာ�ခုျနှိုင်း�န်း အခုျက်းအလဲက်းမ်းျာ�ရေးပွား��ခုင်း�၊ ရေးက်ာင်း�စီ�ာသိ�ှိ

န်ာ�လဲည်းပြီးပွား�ီမ်းှ ခုျရေးသာ ဆ့ု���တူးခုျက်းမ်းျာ� ��စီးရေးအာင်း က်ညူ်ရီေးပွား��ခုင်း� နှှင်း် ယ့ုကြားက်ည်းမ်းု�ှရိေးသာဆ့ု���တူးခုျက်းမ်းျာ� 

ခုျနှိုင်းရေးအာင်း �န်းတူ�ီရေးပွား��ခုင်း�တူို�က်ို အာ�စီိုက်းလဲပုွားးရေးဆာင်း�မ်းည်း��စီးပြီးပွား�ီ �ိုမ်းှတူဆင်း် လူဲင်ယးမ်းျာ�နှှင်း်က်ွမ်းး�ဝင်း

ရေးသာ၊ က်ျာ�မ်းရေး���ာမ်းျာ�က်ို တူ့�ု�ပွားန်းမ်းု�ှရိေးသာ SRHR ဝန်းရေးဆာင်းမ်းုဌာာန်မ်းျာ�နှှင်း်ခုျတိူးဆက်းရေးဆာင်း��က်းနှိုင်း�မ်းည်း

��စီးသည်း။

•	 ဘာဝတူပူွားည်ာရေးပွား�သမူ်းျာ�က်ို အလဲပုွားးခုန်�း�ခုင်း�- အလဲပုွားးခုန်�း�ခုင်း�နှှင််းရေး����ခုယး�ခုင်း�အတူ�က်းသင်း်ရေးလဲျား သည်း်စီန်စီး

မ်းျာ�တူည်းရေးဆာက်း�ာ��မ်းည်း။ လဲက်းရေးတူ��က်ျ ရေးသာစီန်စီး��စီး�န်းလဲည်း�လဲိုအပွားးသည်း။ ရေးက်ာင်း�စီ�ာရေး�ပွားာဆို

ဆက်းဆန့ှိုင်းရေးသာ၊ န်ာ�ရေး�ာင်းနှိုင်းရေးသာ၊စီတိူး�ှည်းရေးသာ၊ စီာန်ာမ်းု�ှရိေးသာ၊ ရေးလဲ�စီာ�မ်းု�ှရိေးသာ၊ တူ�က်းသာ�က်ို 

အလဲ�ယးတူက်ရူေးဝ�န်းအက်ဲ��တူးတူတူးရေးသာ သရေးဘာာမ်း�ှသိည်း် သမူ်းျာ�က်ို ရေး����ခုယးခုန်�းအပွားး�မ်းည်း။

•	 သင်းတူန်း�- ဘာဝတူပူွားည်ာရေးပွား�သမူ်းျာ�သည်း လဲ့ုရေးလဲာက်းရေးသာပွားဏာာမ်း သင်းတူန်း�မ်းျာ�လဲိုအပွားးသည်း။ (စီအ့ာ���င်း် 

၃�က်းမ်းှ ၅ �က်း သင်းတူန်း�မ်းျာ���စီး�န်းလဲိုအပွားးသည်း။)�ို�ရေးန်ာက်း ပွား့ုမ်းှန်း �ပွားန်းလဲည်းမ်း�မ်းး�မ်းရ့ေးသာ သင်းတူန်း�မ်းျာ�

လဲည်း�လဲိုအပွားးသည်း။ ဥပွားမ်းာ(၆) လဲတူစီးကြီးက်မိ်းး မ်း�မ်းး�မ်းသ့င်းတူန်း�မ်းျာ� လဲိုအပွားးပွားါသည်း။ သင်းတူန်း�မ်းျာ�တူ�င်း ဘာဝတူူ

ပွားည်ာရေးပွား�သမူ်းျာ�၏ သရေးဘာာ�ာ�မ်းျာ�က်ို ရေးလဲလ်ဲာပြီးပွား�ီ �ိုသရေးဘာာ�ာ�မ်းျာ�နှှင်း်က်ိုက်းည်ရီေးသာသင်းတူန်း�မ်းျာ�

ရေးပွား��ပွားါမ်းည်း။ အ��ူသ��င်း်သတူူို�၏  က်ျာ�မ်းရေး���ာ၊ လဲငိ်းစီတိူးရေး���ာ၊ လူဲမ်းျ�ိ�စီရုေး���ာ၊ ယ့ုကြားက်ည်းမ်းုဆိုင်း�ာ 

သရေးဘာာ�ာ�မ်းျာ�က်ို ရေးလဲလ်ဲာ�ပွားါမ်းည်း။ �ို�အ�ပွားင်းSRHR နှှင်း်ပွားတူးသက်း၍ အသိပွားည်ာမ်းျာ��မ်းှင်း်ရေးပွား��မ်းည်း��စီး

သလဲို  လဲပုွားးင်န်း�အတူ�က်းလဲိုအပွားးရေးသာ စီ�မ်းး�ရေးဆာင်း�ည်းမ်းျာ�လဲည်း��မ်းှင်း်တူင်း�ပွားါမ်းည်း။ ဥပွားမ်းာ သင်းတူန်း�/ရေးဆ��ရေးနှ��

ပွား�မဲ်းျာ�ရေးခုျာရေးမ်း��ရေးအာင်း စီစီီဉ်းတူင်းဆက်းရေးပွား��ခုင်း�၊ နှှစီးသိမ်းး်ရေးဆ��ရေးနှ��ရေးပွား��ခုင်း�၊ ကြီးက်�ီကြားက်ပွားးသင်းကြားက်ာ�ရေးပွား��ခုင်း�၊ 

�ခိုိုက်း�ှလဲ�ယးအရေးကြားက်ာင်း�အ�ာမ်းျာ�က်ို ရေးဆ��ရေးနှ���ာတူ�င်း �နိ်း�ရေးက်ျာင်း�ရေးပွား��ခုင်း�၊ လဲ့ု�ခု�့ရေး��ဆိုင်း�ာ  စီသည်း်

စီ�မ်းး��ည်းမ်းျာ��မ်းှင်း်တူင်း�န်းလဲိုအပွားးပွားါသည်း။

•	 ကြီးက်�ီကြားက်ပွားး�ခုင်း�- ဘာဝတူပူွားည်ာရေးပွား�သမူ်းျာ�သည်း  ရေးက်ာင်း�စီ�ာတူတူးက်ွမ်းး�န်ာ�လဲည်းရေးသာပွားည်ာ�ှင်းမ်းျာ�၏ 

သင်းကြားက်ာ�ရေးပွား�မ်းုက်ိုလဲိုအပွားးပွားါသည်း။ ဥပွားမ်းာ ရေးက်ျာင်း�ဆ�ာ ဆ�ာမ်းမ်းျာ�၊ က်ျန်း�မ်းာရေး��လဲပုွားးသာ�မ်းျာ�၏ 

သင်းကြားက်ာ�ရေးပွား�မ်းု။ သို�မ်းှသာ စီီမ်းခ့ုျက်းလဲပုွားးင်န်း�မ်းျာ�က်ိုအက်ျ�ိ��ရိေး�ာက်းစီ�ာလဲုပွားးရေးဆာင်းနှိုင်းမ်းည်း��စီးသည်း။ 

ပွားည်ာ�ပွားးမ်းျာ�က်ို အရေးသ�စီတိူးသင်းကြားက်ာ�ရေးပွား�သည်း် သင်းတူန်း�မ်းျာ�လဲည်း� တူက်းရေး�ာက်းနှိုင်း�န်း �န်းတူ�ီရေးပွား��

ပွားါမ်းည်း။ ခုက်းခုရဲေးသာ က်စိီစ�ပွားးမ်းျာ�က်ိုက်ိုင်းတူ�ယးရေး���ှင်း�နှိုင်းရေးအာင်းလဲည်း� သင်းကြားက်ာ�ရေးပွား��မ်းည်း။ �ပွားးရေးဆာင်း� 

လဲိုအပွားးရေးသာ သင်းတူန်း�မ်းျာ�က်ိုလဲည်း� ရေးပွား��ပွားါမ်းည်း။ ဥပွားမ်းာ လဲစီဉ်းစီည်း�ရေးဝ�ပွား�မဲ်းျာ�၊ သ့ု�လဲတူစီးကြီးက်မိ်းး        ရေးစီာင််း

ကြားက်ည်း်ရေးလဲလ်ဲာမ်းုမ်းျာ�၊ တူ့�ု�ပွားန်းမ်းှတူးခုျက်း မ်းျာ�ရေးက်ာက်းယ�ူခုင်း�မ်းျာ�မ်းှတူဆင်း် သတူူို�လဲိုအပွားးရေးသာ သင်းတူန်း�မ်းျာ� 

အရေးကြားက်ာင်း�က်ိုသ�ိှနိှိုင်းပွားါသည်း။

•	 ရေး�ာက်းပွားို�/စီီမ်းဆ့ိုင်း�ာ က်ညူ်မီ်းုမ်းျာ�- ဘာဝတူပူွားည်ာရေးပွား�သမူ်းျာ�သည်း မ်းကြားက်ာခုဏာ အရေး�ပွားာင်း�အလဲဲမ်းျာ�ပွားါသည်း။

ရေးင်�ရေးကြားက်�၊ ရေး�ာက်းပွား့ရ်ေးကြားက်�၊ခု��ီစီ�ိတူး၊ ကြီးက်�ီကြားက်ပွားးသင်းကြားက်ာ�ရေးပွား��ခုင်း�၊ စီဥး ဆက်းမ်း�ပွားတူးသင်းတူန်း�ရေးပွား��ခုင်း�  

စီသည်းတူို���င်း် သင်း်ရေးလဲျား �ာ ရေး�ာက်းပွား့ရ်ေးပွား�နှိုင်းပွားါသည်း။�ိုသို�က်ူည်ရီေး�ာက်းပွား့်�ခုင်း�အာ���င်း်    စီ�မ်းး�ရေးဆာင်း�ည်း

မ်းက်ျရေးအာင်း �န်းတူ�ီရေးပွား��ပွားါမ်းည်း။ရေးဒွိသတူ�င်း��ှိ လူဲင်ယးမ်းျာ�ဦး�ရေးဆာင်းရေးသာ အ��ဲ�အစီည်း� မ်းျာ�နှှင်း်ခုျတိူးဆက်း

ရေးဆာင်း��က်းလဲ်င်း ပွားို၍ ကြားက်ာ�ှည်းခုရ့ေးသာ �လဲဒွိးရေးက်ာင်း�မ်းျာ� �နှိုင်းပွားါသည်း။

•	 ဘာဏ္ဌာ  ရေး��- ဘာဝတူ ူအရေး�ခု�ပွား�လုဲပွားးင်န်း�မ်းျာ�က်ို ဘာဏ္ဌာရေးင်�အန်ည်း�င်ယးမ်း်��င််း အရေးက်ာင်းအ�ည်းမ်းရေး�ားသင်း်ပွားါ။  

သင်းတူန်း�မ်းျာ�ရေးပွား��န်း၊  ရေး�ာက်းပွား့ရ်ေးကြားက်�ရေးပွား��န်း၊ ခု�င်း်�ပွား�အသ့ု�စီ�ိတူးမ်းျာ�သ့ု��န်း၊ ခု��ီသ�ာ��န်း၊ သင်း ရေး�ာက်းက် ူ

ပွားစီစည်း�မ်းျာ�ဝယး �န်းအတူ�က်း လဲ့ုရေးလဲာက်းရေးသာ ဘာဏ္ဌာရေးင်�ရေး�ာက်းပွား့မ််းု�ှ�ိပွားါမ်းည်း။

•	 ပွားစီစည်း�မ်းျာ�- SRHR စီမီ်းက့်နိ်း�မ်းျာ�တူ�င်း ဘာဝတူအူရေး�ခု�ပွား� လုဲပွားးင်န်း�မ်းျာ�ရေးအာင်း�မ်းင်း�န်း�ှင်း�လဲင်း�ပြီးပွား�ီသ့ု��လဲ�ယး

ရေးသာ ပွားစီစည်း�မ်းျာ�လဲည်း�လဲိုအပွားးပွားါသည်း။ �လဲက်း�ှးက်ဒွိးမ်းျာ�၊ ရုုပွားးပွား့ုမ်းျာ�၊ ရေးမ်း�ခု�န်း�ပွား့ုစီမ့်းျာ�၊ ရုို��ှင်း�ရေးသာ ရေးဆ��ရေးနှ��

ပွား�လဲဲပုွားးန်ည်း�မ်းျာ�၊ ဆ�ရဲေးဆာင်းမ်းု�ှရိေးသာ လဲ�ူလုဲုပွားး�ှာ�မ်းု အစီအီစီဉ်းမ်းျာ�နှှင််း က်စီာ�န်ည်း�မ်းျာ�၊ SRHR နှှင်း်

ပွားတူးသက်းရေးသာ ပွားစီစည်း�မ်းျာ�လဲိုပွားါသည်း။  

•	 ပွားါဝင်းရေးသာအရေးကြားက်ာင်း�အ�ာ(မ်းာတူကိ်ာ)မ်းျာ�- ပွားည်ာရေးပွား�အစီအီစီဉ်းတူ�င်းပွားါဝင်းမ်းည််းအရေးကြားက်ာင်း�အ�ာ (မ်းာတူကိ်ာ) 

မ်းျာ�သည်း ဘာဝတူပူွားည်ာရေးပွား�သမူ်းျာ� အတူ�က်း လဲ�ူကု်ို��န်�းရေးဝ�ာတူ�င်း ဆရီေးလဲျားသည်း် မ်းာတူကိ်ာမ်းျာ���စီး�ပွားါမ်းည်း။ 

ဥပွားမ်းာအာ���င်း် လူဲ�၏ု သဘာာ�ာ�အ�မ်းင်းနှှင်း် စီ�မ်းး��ည်းအရေးကြားက်ာင်း�က်ို လူဲ�နုှှင်း်အတူတူူက်� ရေးဆ��ရေးနှ��ရေးသာ 

ပွား့ုစီမ့်းျာ� ခုပွားးမ်းျာ�မ်းျာပွားါသင်း်ပွားါသည်း။ ပွားည်ာ�ပွားးဆိုင်း�ာသင်းခုန်း�စီာ�မ်းျာ�က်ို ရေး�မ်းာက်း�မ်းာ�စီ�ာ သင်းကြားက်ာ��ခုင်း��က်း 

လဲ�ူနုှှင်း်ပွားိုမ်းိုရေးဆ��ရေးနှ���ခုင်း�က်အလဲပုွားး��စီးပွားါသည်း။ မ်းာတူကိ်ာ မ်းျာ�သည်း Plan International ၏  န်ာ�လဲည်း

လဲ�ယးရေးသာ  လဲငိ်းဆိုင်း�ာက်ျန်း�မ်းာရေး��ပွားည်ာရေးပွား��ခုင်း� စီန့ှုန်း�မ်းျာ�နှှင််းက်ိုက်းည်�ီပွားါမ်းည်း။

•	  စီ�မ်းး��ည်း�မ်းင်း်ရေးသာပွားတူးဝန်း�က်ျင်း- ဘာဝတူပူွားည်ာရေးပွား�မ်းုက်ို တူန်း�ို��ာ�ရေးသာ ပွားတူးဝန်း�က်ျင်းတူ�င်းသာ ဘာဝတူူ

ပွားည်ာ ရေးပွား��ခုင်း�လဲပုွားးင်န်း�က်ို အရေးက်ာင်းအ�ည်းရေး�ားသင်း်ပွားါသည်း။ မ်းဘိာမ်းျာ�၊ရေးက်ျာင်း�ဆ�ာဆ�ာမ်းမ်းျာ�၊ 

က်ျန်း�မ်းာရေး��လဲပုွားးသာ�မ်းျာ�နှှင်း်  ဘာဝတူပူွားည်ာရေးပွား�စီမီ်းခ့ုျက်းက်ိုန်ာ�လဲည်းရေးသာ အသိုင်း�အဝိုင်း�မ်းျာ�တူ�င်း  

အရေးက်ာင်းအ�ည်းရေး�ား�ပွားါမ်းည်း။�ိုသို�အရေးက်ာင်းအ�ည်းရေး�ား�ာတူ�င်း ဘာဝတူပူွားည်ာရေးပွား�စီမီ်းခ့ုျက်းမ်းျာ�သည်း 

လဲငူ်ယးမ်းျာ�နှှင်း်က်ွမ်းး�ဝင်းပြီးပွား�ီက်ျာ�မ်းရေး���ာမ်းျာ�က်ို တူ့�ု�ပွားန်းရေး���ှင်း�နှိုင်းရေးသာ က်ျန်း�မ်းာရေး��ဝန်းရေးဆာင်းမ်းုဌာာန်မ်းျာ�

နှှင်း်ခုျတိူးဆက်း�ာ��မ်းည်း��စီးပြီးပွား�ီ က်ျန်း�မ်းာရေး��နှှင်း် သက်းဆိုင်းရေးသာ ပွားစီစည်း�မ်းျာ�က်ိုလဲည်း� လဲက်းလဲှမ်းး�မ်း�ီမ်းည်း

��စီးသည်း။ဥပွားမ်းာ-က်�န်းဒွိ့ု�။

•	 လဲ့ု�ခု�့ရေး��- စီမီ်းခ့ုျက်းဝန်း�မ်းး�မ်းျာ�နှှင်း် ဘာဝတူပူွားည်ာရေးပွား�သမူ်းျာ�၏ လဲ့ု�ခု�့ ရေး��သည်း ဦး�စီာ�ရေးပွား�စီဉ်း�စီာ��မ်းည်း်

အခုျက်း��စီးသည်း။ ဘာဝတူပူွားည်ာရေးပွား�သမူ်းျာ�သည်း လုဲပွားးင်န်း�ခု�င်း လဲ့ု�ခု�့ရေး��၏အရေး��ကြီးက်�ီပွား့ုက်ို သရေးဘာာရေးပွားါက်း�

မ်းည်း ��စီးပြီးပွား�ီ မ်းရေးလဲျား မ်းက်န်း�ပွား�က်ျင််းမ်းုမ်းျာ�က်ိုရေးတူ���ှပိွားါက် ��င််းရေး�ပွားာတူိုင်းကြားက်ာ��မ်းည်း��စီးသလဲို အစီ�ီင်းခုတ့ူင်း�ပွား

�ခုင်း�ဆိုင်း�ာ က်စိီစအဝဝ က်ိုလဲည်း�န်ာ�လဲည်း�မ်းည်း��စီးသည်း။ ဘာဝတူပူွားည်ာရေးပွား�သမူ်းျာ�၏ လဲ့ု�ခု�့ရေး��အတူ�က်း 

အနှတ�ာယးန်ည်း�နှိုင်းသမ်း်န်ည်း�ရေးအာင်း စီမီ်းရ့ေးပွား��မ်းည်း��စီးသည်း။ ဥပွားမ်းာ- လဲ့ု�ခု�့ရေး��ဆိုင်း�ာ သင်းတူန်း�မ်းျာ�ရေးပွား�

�ခုင်း�။ လူဲ�ကုြားက်ာ�တူ�င်း အလဲ�န်း�င်းရေးပွား် ရေးအာင်းမ်းရေးန်ရေးစီဘာ ဲလူဲ�နု်�ဲတူသာ�တူည်း�အလဲပုွားးလဲပုွားးရေးစီ�ခုင်း�၊ ဘာဝတူူ

ပွားည်ာရေးပွား�သမူ်းျာ�နှှစီးရေးယာက်းတူတူ�ဲအလဲပုွားးလဲပုွားးရေးစီ�ခုင်း�။

•	 ရေးစီာင်း်ကြားက်ည်း်ရေးလဲလ်ဲာတူိုင်း�တူာ�ခုင်း�- စီမီ်းက့်နိ်း�ဝန်း�မ်းး�မ်းျာ�အတူ�က်း ရေး�ာ ဘာဝတူပူွားည်ာရေးပွား�သမူ်းျာ�အတူ�က်း

ပွားါ စီမီ်းက့်နိ်း�ရေးစီာင်း်ကြားက်ည်း်ရေးလဲလ်ဲာ တူိုင်း�တူာ�ခုင်း�သည်း ရေးက်ာင်း�မ်း�န်းရေးသာအ�ည်းအခုျင်း�မ်းျာ��ရေးအာင်း�မ်းှင်း်တူင်း

ရေးပွား�ပွားါသည်း။ အခုျက်းအလဲက်းမ်းျာ�က်ို စီမီ်းက့်နိ်း�ဝန်း�မ်းး�မ်းျာ��မ့်းှ ရေးက်ာက်းယူ��ှနိှိုင်းပွားါသည်း။ ဥပွားမ်းာ- လူဲ�၏ု 

အသပိွားည်ာ�မ်းင်း်မ်းာ�လဲာမ်းု၊သရေးဘာာ�ာ�အ�မ်းင်းမ်းျာ�ရေး�ပွားာင်း�လဲလဲဲာမ်းု၊မ်းမိ်းကိ်ိုယးက်ိုယ့ုကြားက်ည်းလဲာမ်းု၊ ဆ့ု���တူးခုျက်း

ခုျနှိုင်းလဲာမ်းု၊ စီမီ်းက့်နိ်း�အရေးပွား် ရေးက်ျန်ပွားးမ်းု ၊ ပွားါဝင်းရေးဆာင်း��က်းမ်းု စီသည်းတူို�က်ို ရေးလဲလ်ဲာနှိုင်းပွားါသည်း။ ဘာဝတူူ

ပွားည်ာ ရေးပွား�သမူ်းျာ�နှှင်း် ပွားတူးသက်းရေးသာ အခုျက်းအလဲက်းမ်းျာ�မ်းှာ သတူူို�၏ စီ�မ်းး�ရေးဆာင်း�ည်းနှှင်း် အ�ည်းအရေးသ��ပွားင်း

��စီးပွားါသည်း။ စီမီ်းက့်နိ်း�အရေးပွား် သတူူို�၏ တူနု်�း�ပွားန်းမ်းု၊ စီမီ်းက့်နိ်း�မ်းှ ရေး�ပွားာင်း�ရေး�ှ�သ�ာ�ရေးသာ ၊ အလဲပုွားး��က်းသ�ာ�ရေးသာ 

ဘာဝတူပူွားည်ာရေးပွား�မ်းျာ� စီသည်း် အခုျက်းအလဲက်းမ်းျာ�က်ို ကြားက်ည်း်၍ ဘာဝတူပူွားည်ာရေးပွား�သမူ်းျာ�အရေးကြားက်ာင်း�က်ို ရေးလဲလ်ဲာ

နှိုင်းပွားါသည်း။

အသ့ု�ဝင်းမ်းည်း် အခုျက်း- ဒွိကု်ခမ်းရေးပွား�ရေး�� မ်းူဝါဒွိလဲမ်းး�ညွှနှ်းက်ို �တူး၍ SRHR စီီမ်း့က်ိန်း�မ်းျာ�အတူ�င်း� ဘာဝတူူပွားည်ာရေးပွား�အစီီအစီဉ်း �ည်း်သ�င်း�ရေး��ဆ��ဲာတူ�င်း စီီမ်း့ခုျက်းဒွိဇီိုိုင်း�၊ မ်းာတူိက်ာနှငှ်း် လဲူ�ု

သို� ရေးပွား�အပွားးလဲိုရေးသာအက်ျ�ိ��လဲဒွိးမ်းျာ�က်ိုအမ်းှာ�အယ�င်း�န်ည်း�ရေးအာင်းမ်းည်းသို�ရေး��ဆ��ဲမ်းည်း်အရေးကြားက်ာင်း�ရေးလဲ်လဲာပွားါ။
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သအီို�နီှငှ်း် အ ရေး�ာက်းအ�ာ�
ဘာဝတူူအရေး�ခု�ပွား� လဲုပွားးင်န်း�မ်းျာ�သည်း သရေးဘာာသဘာာဝအာ���င်း်

အမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�က်�ဲ�ပွားာ�သည်း။ အမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�ရေးသာစီီမ်း့က်ိန်း�တူို�၏ အက်ျ�ိ��လဲဒွိး အမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�အတူ�က်း

�ိုလဲုပွားးင်န်း�က်ို အသ့ု��ပွား�သည်း။ �ို�ရေးကြားက်ာင်း် ဘာဝတူူအရေး�ခု�ပွား�လဲုပွားးင်န်း�မ်းျာ�၏ ရေးအာင်း

�မ်းင်းမ်းကု်ို တူိုင်း�တူာရေးလဲ်လဲာ�ာတူ�င်း က်န်�းသတူးခုျက်း�ှပိွားါသည်း။ အ��ယးမ်း ရေး�ာက်းခုင်း

က်ိုယးဝန်းရေးဆာင်းမ်းမု်းျာ�က်ို ရေးလဲ်ာ ်ခုျနှိုင်း�ခုင်း�၊ အိတူးခုျးအို င်းဗ� ီအပွားါအဝင်းလဲိင်းမ်းကှ်�ူစီက်းရေးသာ

ရေး�ာဂ္ဂိုါမ်းျာ�က်ိုက်ာက်�ယးနှိုင်း�ခုင်း� စီသည်း် က်ဏ္ဌမ်းျာ�တူ�င်းသာ ဘာဝတူူအရေး�ခု�ပွား�လဲုပွားးင်န်း�၏

ရေးအာင်း�မ်းင်းမ်းကု်ို �င်း�ှာ�စီ�ာရေးတူ���မ်းင်းနှိုင်းပွားါသည်း။ ရေးလဲ်လဲာခုျက်းမ်းျာ�အ� SRHR စီီမ်း့က်ိန်း�

မ်းျာ�တူ�င်း ဘာဝတူူအရေး�ခု�ပွား�လဲုပွားးင်န်း�က်ို (အ�ခုာ�စီီမ်း့ခုျက်းမ်းျာ�နှငှ်း်မ်းတူ�ဘဲာ)ဲ သ�ီသန်�း

အရေးက်ာင်းအ�ည်းရေး�ားလဲ်င်း ရေးအာင်း�မ်းင်းမ်းု �သင်း်သရေးလဲာက်းမ်း�ရေးကြားက်ာင်း�ရေးတူ���ှ�ိပွားါသည်း။

�ို�ရေးကြားက်ာင်း် အမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�ရေးသာစီီမ်း့ခုျက်းလဲုပွားးင်န်း�မ်းျာ�အတူ�င်း�ဝယး ဘာဝတူူအရေး�ခု�ပွား�လဲုပွားးင်န်း�

က်ို က်ဏ္ဌတူစီးခုုအ��စီး တူ��ဲက်း�ည်း်သ�င်း� �ပွားါမ်းည်း။ အ��ူသ��င်း် လူဲင်ယးမ်းျာ�နှငှ်း်အက်ွမ်းး�

ဝင်းရေးသာ လဲုပွားးင်န်း�မ်းျာ�၊ က်ျာ�မ်းရေး���ာက်ို တူ့�ု�ပွားန်းရေး���ငှ်း�ရေးသာ SRHR ဝန်းရေးဆာင်းမ်းလုဲုပွားး

င်န်း�မ်းျာ�နှငှ်း်တူ��ဲက်း�ည်း်သ�င်း�ရေးဆာင်း��က်း�ပွားါမ်းည်း။

သုရေးတူသန်�ပွား�ခုျက်းမ်းျာ�အ� SRHR၊ အိတူးခုျးအိုင်းဗ�ီ တူို�နှငှ်း်ပွားတူးသက်းပြီးပွား�ီ ဘာဝတူူအခုျင်း�ခုျင်း�

ပွားည်ာရေးပွား�လဲ်င်း အိတူးခုျးအိုင်းဗ�အီရေးကြားက်ာင်း�ဗဟုုသုတူ၊ သာ�ဆက်း�ခုာ�န်ည်း�အသ့ု��ပွား�ပွား့ု၊

က်�န်းဒွိ့ု�အသ့ု��ပွား�ပွား့ု၊ လဲူင်ယးမ်းျာ�အရေးန်နှငှ်း်သူတူို�၏ လဲိင်းက်ိစီစ၊က်ျန်း�မ်းာရေး��နှငှ်း် အခု�င်း်

အရေး��အတူ�က်းက်ိုယးတူိုင်းဆ့ု���တူးခုျက်းခုျ�ခုင်း�    စီသည်းတူို�အ ရေးပွား်ရေးက်ာင်း�ရေးသာ�လဲဒွိးမ်းျာ���စီး��န်း�ရေးလဲ်�ှရိေးကြားက်ာင်း�

သိ�ပွားါသည်း။

Sun et al (2016) Assessing Participation and Effectiveness of the Peer-
Led Approach in Youth Sexual Health Education: Systematic Review 
and Meta-Analysis in More Developed Countries. The Journal of Sex 
Research, Volume 55, 2018 - Issue 1.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27898248/

ဘာဝတူူသင်းကြားက်ာ�ရေးပွား��ခုင်း�စီီမ်း့ခုျက်း (အုပွားးစီုလဲိုက်းနှငှ်း် တူစီးရေးယာက်းခုျင်း�သင်းကြားက်ာ��ခုင်း�)သည်း လူဲင်ယးမ်းျာ�က်ို မ်းိမ်းိ

က်ိုယးက်ိုယ့ုကြားက်ည်းလဲာရေးစီသည်း။ မ်းိမ်းိက်ိုယးက်ို အ�ည်းအရေးသ��ပွားို�မ်းငှ်း်တူင်း တူတူးလဲာရေးစီသည်း။ လဲူ�ုနှငှ်း် ခုျတိူးဆက်းမ်းပုွားိုမ်းို

ရေးက်ာင်း�မ်း�န်းလဲာရေးစီသည်း။ မ်းိန်း�မ်းင်ယးမ်းျာ�၊ အမ်းျ�ိ�သမ်း�ီမ်းျာ� က်ို မ်းျ�ိ�ဆက်းပွား�ာ�က်ျန်း�မ်းာရေး��၊ အ�ပွား�အမ်းူရေး�ပွားာင်း�လဲဲရေး��၊

အိတူးခုျးအိုင်းဗ�ီ ��စီးပွား�ာ�မ်းရုေးလဲ်ာ်ခုျ ရေး��စီသည်း် အရေးကြားက်ာင်း�အ�ာမ်းျာ�က်ို ပွားည်ာ ရေးပွား� ရေးသာအခုါ

အုပွားးစီုလဲိုက်းပွားည်ာ ရေးပွား��ခုင်း�သည်းတူစီးဦး�ခုျင်း�ပွားည်ာရေးပွား��ခုင်း� �က်း�လဲဒွိးပွားိုမ်းိုရေးက်ာင်း�မ်း�န်းရေးကြားက်ာင်း�ရေးတူ���ှ�ိပွားါသည်း။ 

ပွားည်ာရေးပွား�အစီီအစီဉ်းမ်းျာ�၊ ရေးင်�ရေးကြားက်�က်ိုင်းတူ�ယးစီီမ်း့မ်းမု်းျာ�၊ 

အကြားက်မ်းး��က်းမ်းရုေးလဲ်ာ်ခုျ�ခုင်း�အစီီအစီဉ်းမ်းျာ�သည်း အုပွားးစီုလဲိုက်း သင်းကြားက်ာ��ခုင်း�တူ�င်းပွားို၍တူို�တူက်းမ်း�ုှပိွားါသည်း။

Plourde K, et al (2017) Mentoring Interventions and the Impact of 
Protective Assets on the Reproductive Health of Adolescent Girls and 
Young Women. Journal of adolescent health, issue 61.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28528208/

ဘာဝတူူပွားည်ာ ရေးပွား��ခုင်း�သည်း ဘာဝတူူပွားည်ာ ရေးပွား�သူမ်းျာ�က်ိုယးတူိုင်းက်ို ရေးက်ာင်း�က်ျ�ိ�

မ်းျာ���စီး��န်း�ရေးစီသည်း။ သူတူို�၏ အသိပွားည်ာမ်းျာ�စီ�မ်းး��ည်းမ်းျာ� တူို�တူက်းလဲာပြီးပွား�ီ သူတူို�၏ ရေးအာင်း�မ်းင်းမ်းမု်းျာ�အတူ�က်း 

�ိုစီ�မ်းး��ည်းမ်းျာ�က် အာ���ည်း်ပွားါဝင်းရေးပွား�သည်း။ဆ့ု���တူးခုျက်းခုျ သည်း်စီ�မ်းး��ည်းမ်းျာ�လဲည်း�တူို�တူက်းလဲာသည်း။

Douglas et al (2018) Reported outcomes for young people who mentor 
their peers: a literature review. Mental Health Practice 21,9
https://journals.rcni.com/mental-health-practice/evidence-and-practice/
reported-outcomes-for-young-people-who-mentor-their-peers-a-literature-
review-mhp.2018.e1328/print/abs

ဘာဝတူူခုျင်း� ရေး�ာက်းပွား့်ရေးပွား� ရေးပွား��ခုင်း�သည်း လူဲ�ုက်ို အသိပွားည်ာကြွက်�ယးဝရေးစီသည်း၊ မ်းိမ်းိက်ိုယးက်ို

ယ့ုကြားက်ည်းရေးစီသည်း၊ ရေးပွားျား�ငှ်းရေးစီသည်း၊ အ�ီ�က်ျန်းမ်းကု်ို ရေးလဲ်ာ်ခုျရေးပွား�သည်း။ က်ျန်း�မ်းာရေး��၊ရေးန်ရေးပွားျားမ်းု စီသည်း် 

အရေး�ခုအရေးန်မ်းျာ�တူ�င်း ရုုပွားးရေး�ာစီိတူးပွားါကြားက်ာ�ညှ်း �ိခုိုက်း ရေးန်သူမ်းျာ�အတူ�က်း အလဲ�န်းသိသာ ရေးသာ တူို�တူက်းမ်းမု်းျာ�က်ို 

��စီးရေးပွား် ရေးစီသည်း။ �လဲဒွိးရေးက်ာင်း�ရေးသာ ဘာဝတူူခုျင်း� က်ူည်ီသည်း် လဲုပွားးင်န်း�မ်းျာ�ဟု ုသုရေးတူသန် ပွားည်ာ�ငှ်းအမ်းျာ�စီုက် 

ရေး�ာက်းခု့�ာ�သည်း် လုဲပွားးင်န်း�ပွား့ုစီ့မ်းျာ�မ်းှာ- (၁) သင်းကြားက်ာ� တူတူးရေး�မ်းာက်း�ာ�ရေးသာ ဘာဝတူူပွားည်ာရေးပွား�သူက် အုပွားးစီု

တူစီးစီုက်ို  မ်းျက်းနှှာခုျင်း�ဆိုင်းဆ့ုရေးတူ��ရေးစီပြီးပွား�ီ စီိတူးပွားိုင်း�ဆိုင်း�ာရေး�ာက်းပွား့်မ်းမု်းျာ�ရေးပွား��ခုင်း�၊ (၂)တူယးလဲီ�ုန်း���င်း် သို�မ်းဟုုတူး 

လဲူက်ိုယးတူိုင်းတူရေးယာက်းခုျင်း�ရေးတူ��ဆ့ုရေးဆ��ရေးနှ���ခုင်း� (၃)အ�န်းလဲိုင်း�မ်းရှေးတူ��ဆ့ုရေးဆ��ရေးနှ���ခုင်း� (၄) အခုျနိ်းမ်းနှ်းမ်းနှ်း           ( 

အပွားတူးစီဉ်းသို�မ်းဟုုတူး သ့ု�လဲတူစီးကြီးက်ိမ်းး၊ ရေး�ခုာက်းလဲတူစီးကြီးက်ိမ်းး) ရေး�ာက်းပွား့်ရေးဆ��ရေးနှ���ခုင်း�

NESTA (2015) Peer Support: What is it and does it work?
https://www.nationalvoices.org.uk/publications/our-publications/peer-
support

ဆယးရေးက်ျားသက်းက်ိုယးဝန်းရေးဆာင်းမ်းကု်ိုရေးလဲ်ာ်ခုျ �ခုင်း�၊ အိတူးခုျးအိုင်းဗ�အီပွားါအဝင်း လဲိင်းမ်းကှ်�ူစီက်းရေးသာရေး�ာဂ္ဂိုါမ်းျာ�က်ို 

ရေးလဲ်ာ်ခုျ�ခုင်း�တူို�တူ�င်း ဘာဝတူူအရေး�ခု�ပွား�လဲုပွားးင်န်း�မ်းျာ�၏ �လဲဒွိးသည်း အက်န်�းအသတူး�ှရိေးကြားက်ာင်း� ရေးလဲ်လဲာခုျက်း

Chandra-Mouli (2015) What does not work in adolescent sexual and 
reproductive health: A review of evidence of commonly accepted as best 
practice. GHSP, Sep 2015. https://www.ghspjournal.org/content/3/3/333.
abstract

SRHR စီီမ်း့က်ိန်း�မ်းျာ�တူ�င်း ဘာဝတူူအရေး�ခု�ပွား�လဲုပွားးင်န်း�ရေးဆာင်း��က်း�ခုင်း�က်ို သ�ီသန်�း

အရေးက်ာင်းအ�ည်းရေး�ားပွားါက် ရေးအာင်း�မ်းင်းမ်းအုက်န်�းအသတူး��င်း် သာ�တူတူးရေးကြားက်ာင်း�ပွားိုမ်းိုရေးလဲ်လဲာခုျက်း။ လဲိင်းနှငှ်း်

မ်းျ�ိ�ဆက်းပွား�ာ�က်ျန်း�မ်းာရေး�� အတူ�က်း ဝန်းရေးဆာင်းမ်းဌုာာန်

မ်းျာ�နှငှ်း်ခုျတိူးဆက်းမ်းအုရေးပွား် လဲမှ်းး�မ်းို�ရေးသာ လဲူမ်းနုှိုင်းင်ရ့ေး�� အခုျက်းမ်းျာ�၏ အာ�န်ည်း�ခုျက်းအာ�သာခုျက်းမ်းျာ�က်ို ပွားါ 

ရေးလဲ်လဲာကြားက်ည်း်လဲ်င်း �ိုသို� ��စီး��ခုင်း�မ်းှာ အ့်ကြားသစီ�ာ

မ်းရေးက်ာင်း�လဲရှေးပွား။ 

Rose-Clarke K, Bentley A, Marston C, Prost A (2019) Peer-facilitated 
community-based interventions for adolescent health in low- and middle-
income countries: A systematic review. PLoS ONE 14(1): e0210468.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210468

တူိုင်း�တူာမ်းနု်ည်း�မ်းျာ�နှငှ်း် �င်း��မ်းစီးမ်းျာ�  
• My Peer Toolkit – Western Australia Centre for Health 

Promotion Research (2010).
http://mypeer.org.au/

• Youth power website (various resources).
https://www.youthpower.org/

• Using peers to improve sexual and reproductive health and 
rights of young people living with HIV in Uganda: findings 
from a Link Up evaluation – Population Council ( 2016).
https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2016HIV_LinkUp_UgandaEndlineBrief.

pdf

• Evidence and Promising practices from Peer-Based 
Approaches in Youth Programmes – USAID, PEPFAR and 
Youth Power.
https://www.youthpower.org/sites/default/files/YouthPower/files/resources/Peer%20

Based%20Youth%20Brief%20final.pdf

2 Medley A, et al.(2009) Effectiveness of peer education interventions for HIV prevention in developing countries: A systematic review and meta-analysis, AIDS Education Prevention, 
2009, vol. 21 (pg. 181-206)
3 Sun et al (2016) Assessing Participation and Effectiveness of the Peer-Led Approach in Youth Sexual Health Education: Systematic Review and Meta-Analysis in More Developed 
Countries. The Journal of Sex Research Volume 55, 2018 - Issue 1
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ဥပွားမ်းာ

��က်းဒွိး သည်း  LGBTIQ မ်းျာ�နှငှ်း် လူဲင်ယးမ်းျာ� က်ို ရေး�ာက်းပွား့်က်ူည်ီရေးန်ရေးသာ  အ���ဲအစီည်း�တူစီးခု ုတူ�င်း ဘာဝတူ ူက်ူည်ီသူအ��စီးလဲုပွားးက်ိုင်းရေးန်ပွားါသည်း။  သူသည်းအခုျနိ်းရေးတူားရေးတူားမ်းျာ�မ်းျာ�က်ို လဲူင်ယးမ်းျာ�နှငှ်း်ရေးတူ��ဆ့ုရေးဆ��ရေးနှ��ပြီးပွား�ီ 

ရေးမ်း�ခု�န်း�မ်းျာ�ရေး��ကြားက်ာ��ခုင်း���င်း် က်ုန်းဆ့ု�ပွားါသည်း။ အ���ဲအစီည်း�က်သ�ူက်ိုစီက်းဘာ�ီတူစီးစီ�ီ ဝယးရေးပွား��ာ�ပွားါသည်း။ ��က်းဒွိး သည်း �ိုစီက်းဘာ�ီက်ိုစီီ�က်ာ လဲူင်ယးမ်းျာ��ှ�ိာသို�သ�ာ�ရေး�ာက်းရေးတူ��ဆ့ုပွားါသည်း။ �ိုသို�ရေးတူ��ဆ့ု�ာတူ�င်း ��က်းဒွိး

မ်းှာ က်�န်းဒွိ့ု�၊  ရေးခုျာဆ၊ီ အိတူးခုျးအိုင်းဗ�နီှငှ်း်လဲိင်းမ်းကှ်�ူစီက်းရေးသာရေး�ာဂ္ဂိုါစီစီးရေးဆ�သည်း်ပွားစီစည်း�မ်းျာ� စီသည်း်လဲူင်ယးမ်းျာ� မ်းိမ်းိဘာာသာလဲုပွားးရေးဆာင်းနှိုင်း�န်းခုက်းခုဲသည်း် က်ိ�ိယာမ်းျာ� ယူရေးဆာင်းသ�ာ�ရေးလဲ်�ှပိွားါသည်း။ LGBTIQမ်းျာ�နှငှ်း် လဲူင်ယးမ်းျာ�

အတူ�က်း  ရေး��ဆ��ဲာ�ရေးသာသင်းရေး�ာက်းက်ူပွားစီစည်း�မ်းျာ�လဲည်း���က်းဒွိးမ်းှာ ပွားါပွားါသည်း။ ��က်းဒွိးက်ျင်းလဲည်း�ရေးသာ အသိုင်း�အဝိုင်း�တူ�င်း လဲိင်းက်ိစီစ၊ လဲိင်းနှငှ်း်ပွားတူးသက်းရေးသာ က်ျန်း� မ်းာရေး��က်ိစီစမ်းျာ�သည်း ရေး�ပွားာ�ခုက်းရေးသာ၊ �ိခုိုက်း�လှဲ�ယးရေးသာ

အရေးကြားက်ာင်း�အ�ာမ်းျာ���စီးရေးန်ပွားါရေးသ�သည်း။  ��က်းဒွိး အရေးန်နှငှ်း် သူသင်းယူခုဲ်ရေးသာသင်းတူန်း�မ်းျာ�က် သ�ူတူက်ိုယးစီာလဲ့ု�ခု�့မ်းကု်ို သ�ူဘာာသာစီဉ်း�စီာ�တူတူးရေးအာင်း၊ က်ာက်�ယးတူတူးရေးအာင်း၊ လဲ်�ိ�ဝကှ်းရေးပွား��မ်းည်း်က်ိစီစမ်းျာ�က်ို လဲ်�ိ�ဝကှ်းရေးပွား�တူတူး

ရေးအာင်း၊ တူင်း�မ်းာ�န်းလဲိုမ်းမု်းျာ�က်ို �င်းဆိုင်းရေး���ငှ်း�တူတူးရေးအာင်း၊လဲူ�ု၏ �င်င်း�ဆန်းတူ့ု��ပွားန်းမ်းမု်းျာ�က်ို က်ိုင်းတူ�ယးတူတူးရေးအာင်း က်ူည်ီရေးပွား�ပွားါသည်း။ �ို�အ�ပွားင်းသင်းတူန်း�မ်းျာ�က် စီီမ်း့ခုျက်းဝန်း�မ်းး�မ်းျာ�က်ို သတူင်း�အခုျက်းအလဲက်းနှငှ်း် လဲိုအပွားး

ရေးသာပွားစီစည်း�က်ိ�ိယာမ်းျာ�မ်းည်းသို� ရေး�ာက်းပွား့်�မ်းည်းက်ိုလဲည်း� သင်းကြားက်ာ�ရေးပွား��ာ�ပွားါသည်း။ ��က်းဒွိးသည်း ကြီးက်�ီကြားက်ပွားးသူမ်းျာ�အစီည်း�အရေးဝ�က်ို လဲစီဉ်းတူက်းပွားါသည်း။ �ိုအခုါ အ�ခုာ�ရေးသာဘာဝတူူခုျင်း�က်ူည်ီသူမ်းျာ�နှငှ်း်ရေးတူ���ပွားါသည်း။ �ိုသို�

ရေးတူ��သည်း်အခုါ လဲုပွားးင်န်း�ခု�င်းတူ�င်းရေးတူ���ရေးသာ စီိန်းရေးခု် မ်းအုရေးကြားက်ာင်း�မ်းျာ�က်ို ရေးဝမ်း်ရေး�ပွားာဆိုခု�င်း်�သလဲို မ်းိမ်းိအလဲုပွားးက်ိုလဲည်း�တူို�တူက်းရေးအာင်း�န်းတူ�ီခု�င်း်�သည်း်အ�ပွားင်း ��က်းဒွိး၏ ကြီးက်ီ�ကြားက်ပွားးသူမ်းျာ�သည်း သ�ူက်ို အ ရေး��ရေးပွား်အက်ူအည်ီရေးတူာင်း�ခု့

နှိုင်းသည်း်အဆက်းအသ�ယးမ်းျာ�နှငှ်း်ခုျတိူးဆက်းရေးပွား��ခုင်း�စီသည်း်  ရေး�ာက်းပွား့်မ်းမု်းျာ�ရေးပွား�ပွားါသည်း။ သ့ု�လဲ (သို�မ်းဟုုတူး) ရေးလဲ�လဲ ကြားက်ာတူိုင်း� ကြီးက်ီ�ကြားက်ပွားးသူမ်းျာ�သည်း ��က်းဒွိး၏ အလဲုပွားးခု�င်းသို�လဲာ ရေး�ာက်းရေးလဲ်လဲာပြီးပွား�ီ အ�ပွား�သရေးဘာာရေးဆာင်းရေးသာ

အကြားက့်ရေးပွား�ခုျက်း၊ မ်းတှူးခုျက်းမ်းျာ�ရေးပွား�ပွားါသည်း။��က်းဒွိးတူ�င်း ညွှနှ်း�ပွားို�ရေးသာ ပွား့ုစီ့ရေး�ာင်း မ်းျာ�အ�ပွားင်း ရေးဒွိသတူ�င်း��ှ ိဝန်းရေးဆာင်းမ်းဌုာာန်မ်းျာ�၏လဲိပွားးစီာလဲည်း��ှသိ��င်း် အက်ူအည်ီလဲိုသူမ်းျာ�က်ို အလဲ�ယးတူက်ူ ညွှနှ်း�ပွားို�ရေးပွား�နှိုင်းပွားါသည်း။ ရေးဒွိသတူ�င်း�

�ှ ိက်ျန်း�မ်းာရေး��ရေးဆ�ခုန်း�(၂)ခု ုမ်းှ ဝန်း�မ်းး�မ်းျာ�အရေးန်��င်း် လူဲင်ယးမ်းျာ�၊LGBTIQ မ်းျာ�က်ို အက်ူအည်ီရေးပွား�နှိုင်း�န်းအတူ�က်း ��က်းဒွိးက် သင်းတူန်း�မ်းျာ�ရေးပွား�ခုဲ်ပွားါသည်း။တူခုါတူ�့တူ�င်း အက်ူအည်ီရေးပွား�သူမ်းျာ�အခုျင်း�ခုျင်း�ရေးတူ��ဆ့ုသည်း် 

အစီည်း�အရေးဝ�မ်းျာ�တူ�င်း��က်းဒွိးက် ကြားက်ာ�ခု့ရေးခုျာရေးမ်း��ရေးအာင်းရေးဆာင်း��က်းရေးပွား�ပွားါသည်း ။ �ိုသို�ရေးဆာင်း��က်း�ခုင်း���င်း် စီီမ်း့ခုျက်းဝန်း�မ်းး�မ်းျာ�သည်း မ်းိမ်းိကြားက်�့ရေးတူ���ရေးသာအခုက်းအခုမဲ်းျာ�က်ို အ�ခုာ�သူမ်းျာ�လဲည်း��င်းဆိုင်းရေးန်�ရေးကြားက်ာင်း�၊ သ�ိှ�ိသည်း်

လဲ့ု�ခု�့ရေးသာရေးန်�ာတူစီးခုုက်ို �န်းတူ�ီရေးပွား��ခုင်း���စီးပွားါသည်း။

ဘာဝတူ�ူခုင်း�ရေး�ာက်းပွား့်�ခုင်း�

�ည်း��ယးခုျက်း

ဘာဝတူူပွားည်ာရေးပွား�သူမ်းျာ�၏ တူူည်ီရေးသာ အရေးတူ��အကြားက်�့မ်းျာ�က်ို အသ့ု��ပွား�၍ လဲူင်ယးမ်းျာ�၏ က်ျန်း�မ်းာရေး��နှငှ်း် ဘာဝ

ရေးန်ရေးပွားျား ရေး��က်ို �မ်းငှ်း်တူင်း�န်းဘာဝတူ�င်း လဲိုက်းရေးလဲျာည်ီရေး��ရေးန်နှိုင်း�န်းနှငှ်း် �ပွားန်းလဲည်း�ူမ်းတူးနှိုင်း�န်း အခုက်းအခုဲ�ှရိေးန်သည်း် 

လဲူင်ယးမ်းျာ�က်ို လဲက်းရေးတူ��က်ျရေးသာ စီိတူးပွားိုင်း�ဆိုင်း�ာ က်ူည်ီရေး�ာက်းပွား့်မ်းမု်းျာ�ရေးပွား��န်း 

ရေးန်ာက်းခု့အရေးကြားက်ာင်း�အ�ာ/ရေးန်�ာခုျ�ခုင်း�

ဘာဝတူူခုျင်း�က်ူည်ီရေး�ာက်းပွား့်မ်းကု်ို ရေးန်�ာအမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�၊ ရေးန်ာက်းခု့အမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�တူ�င်း အရေးက်ာင်းအ�ည်းရေး�ားနှိုင်းပွားါသည်း။ 

ဥပွားမ်းာ-အိမ်းး၊ လဲူအမ်းျာ�ပွားိုင်းဆိုင်းရေးသာရေးန်�ာမ်းျာ�၊ က်ျန်း�မ်းာရေး��ဌာာန်မ်းျာ�၊လဲူင်ယးက်လဲပွားးမ်းျာ�။ အက်ူအည်ီရေးပွား�ရေးသာ 

အင်းတူာန်က်းဝက်းဘားဆိုက်းမ်းျာ�၊ အ�န်းလဲိုင်း�ရေးပွား် မ်း ှက်ညူ်ီရေး�ာက်းပွား့်ရေးသာ အစီအု���ဲမ်းျာ�၊ လဲူမ်းကု်�န်းယက်း ဝက်းဘားဆိုက်းမ်းျာ�

မ်းတှူဆင်း် ဘာဝတူူခုျင်း� က်ူည်ီရေး�ာက်းပွား့်မ်းမု်းျာ�လဲည်း��ပွား�လဲုပွားးနှိုင်းပွားါသည်း။ မ်းျက်းနှှာခုျင်း�ဆိုင်းတူစီးရေးယာက်းခုျင်း� က်ူည်ီနှိုင်း

သလဲို အုပွားးစီုလဲိုက်းလဲည်း� �ပွား�လဲုပွားးနှိုင်းပွားါသည်း။

Safe space
Private meeting space
Supportive community

REFErral system
Additional
services + advice e.g. legal, GBV

Commodities
Relevant commodities
e.g. condoms, test kits, lubricant

IEC materials
Tailored information,
clear and accessible

Training support
Training, mentoring
supervision, debriefing

LGBTIQ+ outreach
peer supporter

SERVICES
LGBTIQ+ friendly
SRHR services 

TraNSPORT
Money and/or equipment
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အက်ျ�ိ�ရေးက်ျ�ဇို�ူမ်းျာ�

ဘာဝတူူခုျင်း�က်ူည်ီ�ခုင်း� သည်း ရုုပွားးပွားိုင်း�ဆိုင်း�ာ၊ စီိတူးပွားိုင်း�ဆိုင်း�ာ က်ျန်း�မ်းာရေး�� နှစှီး�ညှ်းလဲမ်းျာ� �ိခုိုက်းခု့စီာ�ရေးန်�သူမ်းျာ�

အရေးပွား် သိသာ�င်း�ှာ�သည်း် တူို�တူက်းရေး�ပွားာင်း�လဲဲမ်းမု်းျာ���စီးရေးပွား် ရေးစီပွားါသည်း။ က်ျန်း�မ်းာရေး��နှငှ်း်ပွားတူးသက်းရေးသာ က်ဏာ္

ဌာအမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�တူ�င်း ဘာဝတူူခုျင်း�က်ူည်ီသည်း်လဲုပွားးင်န်း�စီဥး က်ို �ည်း်သ�င်း��ခုင်း���င်း် ပွားိုမ်းို�ိရေး�ာက်းသည်း် က်ူည်ီမ်းအုစီီအစီဉ်း

မ်းျာ� ��စီးလဲာ ရေးစီပွားါသည်း။ ဥပွားမ်းာအာ���င်း် အိတူးခုျးအိုင်းဗ�ရီေး�ာဂ္ဂိုါ�ှသိူက်ိုက်ူည်ီ�ခုင်း�၊သာ�အိမ်းးရေးခုါင်း�က်င်းဆာနှငှ်း် လဲိင်းမ်းှ

တူဆင်း်က်ူ�စီက်းရေးသာရေး�ာဂ္ဂိုါမ်းျာ�က်ို �ှာရေး��ရေးပွား��ခုင်း�၊ က်ျန်း�မ်းာရေး��ဌာာန်မ်းျာ�သို�ညွှနှ်း�ပွားို�ရေးပွား��ခုင်း�။ ဘာဝတူူခုျင်း� က်ူည်ီ

ရေး�ာက်းပွား့်မ်းမု်းျာ�က်ို တူစီးရေးယာက်းခုျင်း��ပွား�လဲုပွားးနှိုင်းသလဲို အုပွားးစီုင်ယးမ်းျာ�ခု�၍ဲ လဲည်း� �ပွား�လဲုပွားးနှိုင်းပွားါသည်း။

စီိန်းရေးခု် မ်းမု်းျာ�/က်န်�းသတူးခုျက်းမ်းျာ�

ဘာဝတူူခုျင်း�က်ူည်ီရေးသာ စီီမ်း့က်ိန်း�မ်းျာ�သည်း အ�ခုာ�ရေးသာ ဘာဝတူ ူအရေး�ခု�ပွား�လဲုပွားးင်န်း�မ်းျာ��က်း လူဲမ်းျာ�မ်းျာ� ပွားို

ခုန်�း�န်းလဲိုပွားါသည်း။ အဘာယးရေးကြားက်ာင်း်ဆိုရေးသား ဘာဝတူူခုျင်း�က်ူည်ီသူမ်းျာ�သည်း မ်းကြားက်ာခုဏာဆိုသလဲို တူစီးရေးယာက်း

ခုျင်း�မ်းျက်းနှှာခုျင်း�ဆိုင်းရေးတူ��က်ာ ရေးသခုျာ က်ူည်ီရေး�ာက်းပွား့်�ရေးသာရေးကြားက်ာင်း်��စီးပွားါသည်း။ ဘာဝတူူ�ခုင်း� က်ူည်ီသူ

မ်းျာ�သည်းClientအရေးပွား် တူ့�ု�ပွားန်း ရေး���ငှ်း�  ရေးပွား� နှိုင်း�မ်းည်း��စီးသလဲိုည်ှနိှိုင်း�ရေးပွား�နှိုင်း�မ်းည်း��စီးသည်း။

ဘာဝတူူက်ူည်ီသူမ်းျာ�သည်း အရေး��က်ိစီစရေးပွားါင်း�မ်းျာ�စီ�ာက်ို စီီမ်း့ခုန်�းခု��ဲနှိုင်းပွားါသည်း။ �ို�ရေးကြားက်ာင်း်စီဉ်းဆက်းမ်း�ပွားတူး သင်းကြားက်ာ�

�ခုင်း�၊ ရေး�ာက်းပွား့�ခုင်း�၊ နှစှီးသိမ်းး်ရေးဆ��ရေးနှ���ခုင်း� နှငှ်း်ရေးစီာင်း်ကြားက်ည်း်ရေးလဲ်လဲာသ့ု�သပွားး�ခုင်း�တူို�က်ို �ပွား�လဲုပွားးက်ာ လဲက်းပွားန်း�က်ျ 

�ပွားးတူန်�းသ�ာ�မ်းည်း်အနှတ�ာယးက်ို က်ာက်�ယး �ပွားါမ်းည်း။  ဘာဝတူူခုျင်း�က်ူည်ီသူမ်းျာ�သည်း ခုက်းခုဲရေးသာ အရေး�ခုအရေးန်မ်းျာ�

က်ိုကြားက်�့ရေးတူ��ရေးန်�သည်း် လဲူင်ယးမ်းျာ�က်ို က်ူည်ီ�င်း� သူတူို�က်ိုယးတူိုင်း၏ ဘာဝတူ�င်း အခုက်းအခု ဲမ်းျာ�ရေးတူ��ကြားက်�့လဲာ�တူတူး

ပွားါသည်း။ ဘာဝတူူခုျင်း�က်ူည်ီသူမ်းျာ�သည်း အရေး��က်ိစီစရေးပွားါင်း�မ်းျာ�စီ�ာက်ို အရေးပွား် စီ�ီမ်းု ရု�ုမ်းင်းသ့ု�သပွားးတူတူး�န်းလဲည်း� လဲို

ပွားါသည်း။ �ို�ရေးကြားက်ာင်း် ဘာဝတူူခုျင်း�က်ူည်ီသူမ်းျာ�က်ို အရေးကြားက်ာင်း�အ�ာ ရေးပွားါင်း�မ်းျာ�စီ�ာ နှငှ်း်ပွားတူးသက်းရေးသာ သင်းတူန်း�

ရေးပွားါင်း� မ်းျာ�စီ�ာရေးပွား��ပွားါမ်းည်း။

ဘာဝတူူခုျင်း� က်ူည်ီသူမ်းျာ�သည်း  ရေးဒွိသတူ�င်း��ှ ိဝန်းရေးဆာင်းမ်းရုေးပွား�ရေးသာ ဌာာန်မ်းျာ�အရေးကြားက်ာင်း�က်ို ရေးက်ာင်း�စီ�ာသိ�ပွားါ

မ်းည်း။ အ���ဲအစီည်း�ရေးပွားါင်း�မ်းျာ�စီ�ာ အရေးန်��င်း် Client မ်းျာ�က်ို �ိရေး�ာက်း စီ�ာညွှနှ်း�ပွားို�နှိုင်း�န်း က်ူည်ီရေးပွား��မ်းည်း။ ဥပွားမ်းာ-

အိတူးခုျးအိုင်းဗ�ီ ရေး�ာဂ္ဂိုါရေးကြားက်ာင်း်အက်ူအည် ီယူရေးန်�သ ူ တူစီးရေးယာက်းသည်း မ်းိသာ�စီုက်ိစီစ၊ က်ျန်း�မ်းာရေး��က်ိစီစ၊ ပွားတူးသက်း 

ဆက်းနှ�ယးမ်းကု်ိစီစနှငှ်း်SRHR က်ိစီစမ်းျာ�အတူ�က်း  ဘာဝတူူခုျင်း�က်ူည်ီသူမ်းျာ�၏ က်ူည်ီရေး�ာက်းပွား့်မ်းကု်ို �ယူ�န်းလဲိုရေးက်ာင်း�

လဲိုနှိုင်းပွားါသည်း။

ဘာဝတူူခုျင်း�က်ူည်ီသူမ်းျာ�သည်းရေးသခုျာသင်းကြားက်ာ��ခုင်း�ခု့�ာ��ရေးသာ သက်းရေးမ်း��ဝမ်းး�ရေးက်ျာင်း�ပွားည်ာ�ငှ်းမ်းျာ�မ်းဟုုတူးကြားက်

ပွားါ။ သူတူို�အရေးပွား် �ာ��ှရိေးသာ ရေးမ်း်ားလဲင်း်ခုျက်းသည်း လဲက်းရေးတူ�� က်ျသင်း်ပြီးပွား�ီ စီီမ်း့က်ိန်း�ဘာက်းမ်းလှဲည်း� ပွားည်ာ�ငှ်းမ်းျာ�နှငှ်း် 

ရေး�ာက်းပွား့်အာ���ည်း်�ခုင်း�မ်းျာ� �ပွား�လဲုပွားး�ာ�သင်း်ပွားါသည်း။ 

ဘာယးလဲိုလဲုပွားး�မ်းလဲဲ

စီီမ်း့က်ိန်း�ဝန်း�မ်းး�နှငှ်း် အရေးတူ��အကြားက်�့တူူည်ီပြီးပွား�ီ စီိန်းရေးခု်မ်းမု်းျာ�က်ို န်ာ�လဲည်းရေးသာ ၊စီာန်ာစီိတူးက်ို �ပွားသနှိုင်းရေးသာ  ဘာဝတူူ

ခုျင်း�က်ူည်ီသူမ်းျာ�က်ို ရေး���ခုျယးပွားါ။

ဘာဝတူူခုျင်း�က်ူည်ီသူမ်းျာ�က်ို သက်းဆိုင်း�ာရေးခုါင်း�စီဉ်းအလဲိုက်း သင်းတူန်း�မ်းျာ�ရေးပွား�သည်း်အ�ပွားင်း  နှစှီးသိမ်းး်ရေးဆ��ရေးနှ���ခုင်း� 

နှငှ်း်ပွားတူးသက်းရေးသာ သင်းတူန်း�မ်းျာ�လဲည်း�ရေးပွား�ပွားါ။ သင်း်ရေးလဲျားရေးသာ လဲခု/ရေး�ာက်းပွား့်ရေးကြားက်�မ်းျာ� ရေးပွား�နှိုင်း�န်း  အရေးသ�စီိတူး 

ရေးလဲ်လဲာသ့ု�သပွားးပွားါ။

ဘာဝတူူခုျင်း�က်ူည်ီသူမ်းျာ�သည်း  စီီမ်း့က်ိန်း�ဝန်း�မ်းး�မ်းျာ�၊ ဘာဝတူူခုျင်း�က်ူည်ီသူမ်းျာ�၏ ပွားည်ာ�ပွားးဆိုင်း�ာ ရေး�ာက်းပွား့်မ်းု 

အပွားါအဝင်း လဲ့ုရေးလဲာက်းရေးသာ ရေး�ာက်းပွား့်မ်းမု်းျာ���ပွားါမ်းည်း။ လဲူင်ယးမ်းျာ�ဦး�ရေးဆာင်းရေးသာ (သို�မ်းဟုုတူး)အ��ယးရေး�ာက်း 

သူမ်းျာ�  ဦး�ရေးဆာင်းရေးသာအ�ပွားး�က်းအ���ဲအစီည်း�မ်းျာ�နှငှ်း် လဲည်း�ခုျတိူးဆက်းမ်း�ုှ�ိပွားါမ်းည်း။သင်း်ရေးလဲျားရေးသာ ဝန်းရေးဆာင်း 

မ်းဌုာာန်မ်းျာ�နှငှ်း်လဲည်း� ခုျတိူးဆက်းမ်း�ုှ�ိမ်းည်း��စီးသည်း။ ဥပွားမ်းာ- နှစှီးသိမ်းး်ရေးဆ��ရေးနှ���ခုင်း�၊ ဥပွားရေးဒွိရေး���ာ၊ SRHR နှငှ်း်

ပွားတူးသက်းရေးသာ ဝန်းရေးဆာင်းမ်းမု်းျာ�၊ အရေး�ခုခု့က်ုန်းပွားစီစည်း�မ်းျာ�။ 

ဘာဝတူူခုျင်း�က်ူည်ီသူမ်းျာ�သည်း စီီမ်း့ခုျက်းဝန်း�မ်းး�မ်းျာ�နှငှ်း် ရေးက်ာင်း�မ်း�န်းရေးသာဆက်းဆ့ရေး��တူည်းရေးဆာက်း�န်း အခုျနိ်းလဲို

ရေးကြားက်ာင်း�အသိအမ်းတှူး�ပွား�ပွားါ။ စီိတူးပွားိုင်း�ဆိုင်း�ာ ရေး�ာက်းပွား့်မ်းမု်းျာ�သည်း တူစီးရေးယာက်းခုျင်း� (သို�မ်းဟုုတူး) င်ါ�ရေးယာက်း

မ်း ှ�စှီးရေးယာက်းအုပွားးစီု���ဲ၍ရေးပွား��ခုင်း���င်း် ယ့ုကြားက်ည်းမ်းပုွားို�နှိုင်းသည်း၊ပွားို၍ပွား�င်း်လဲင်း�စီ�ာရေးဆ��ရေးနှ��နှိုင်းသည်း၊ အ�ူ�လဲိုအပွားးရေးသာ

အက်ူအည်ီမ်းျာ�က်ို ရေးပွား�နှိုင်းပွားါသည်း။ သတူင်း�အခုျက်းအလဲက်းရေးဝမ်း်ရေးသာ အစီီအစီဉ်းက်ိုရေးတူာ ်လဲ(ူ၁၂) ရေးယာက်းမ်းှ (၁၅) 

ရေးယာက်းပွားါရေးသာ ၊ ပွားိုကြီးက်�ီရေးသာ အုပွားးစီုမ်းျာ���င်း်�ပွား�လဲုပွားးနှိုင်းပွားါသည်း။

ရေးက်ာင်း�မ်း�န်းရေးသာ�လဲဒွိး��ှနိှိုင်းသည်း်ဘာဝတူူခုျင်း�က်ူည်ီရေးသာပွား့ုစီ့မ်းျာ�မ်းှာရေးက်ာင်း�စီ�ာသင်းကြားက်ာ��ာ�ရေးသာ ဘာဝတူူ

ခုျင်း�က်ူည်ီသူမ်းျာ�မ်းှ ဦး�ရေးဆာင်းသည်း် မ်းျက်းနှှာခုျင်း�ဆိုင်းရေးဆ��ရေးနှ��ပွား�မဲ်းျာ�။ �ိုရေးဆ��ရေးနှ��ပွား�မဲ်းျာ�တူ�င်း စီိတူးပွားိုင်း�ဆိုင်း�ာ

ရေး�ာက်းပွား့်မ်း၊ု အရေးတူ��အကြားက်�့မ်းျာ� ရေးဝမ်း်�ခုင်း�၊ လဲက်းရေးတူ��လဲုပွားးင်န်း�စီဥးမ်းျာ�နှငှ်း် ပွားည်ာ ရေး��အရေးကြားက်ာင်း�မ်းျာ� ရေးဆ��ရေးနှ��ကြားက်

သည်း။

�ုန်း�မ်းတှူဆင်း် (သို�မ်းဟုုတူး) လူဲခုျင်း�ရေးတူ�� ပြီးပွား�ီ တူစီးရေးယာက်းခုျင်း� ရေးဆ��ရေးနှ���ခုင်း�။

အသိပွားည်ာတူို�တူက်းမ်းနုှငှ်း် စီိတူးပွားူပွားန်းမ်းအုရေးကြားက်ာင်း� အ�န်းလဲိုင်း�ရေးဆ��ရေးနှ��ပွား�မဲ်းျာ�။

အပွားတူးစီဥး (သို�မ်းဟုုတူး) သ့ု�လဲမ်းှ ရေး�ခုာက်းလဲတူစီးကြီးက်ိမ်းး  ရေး�ာက်းပွား့်က်ူည်ီမ်းမု်းျာ�။

က်ိ�ိယာမ်းျာ�နှငှ်း်�င်း��မ်းစီးမ်းျာ�

• NESTA (2015). Peer support: What is it and how does it work?
https://www.nationalvoices.org.uk/sites/default/files/public/publications/peer_

support_-_what_is_it_and_does_it_work.pdf

• NESTA (2016): The power of peer support.
https://media.nesta.org.uk/documents/cfsaif_power_of_peer_support.pdf

  5 Plan International (2021) A Recommended Framework for Volunteerism and Compensation for Young People.
 6 NESTA, 2016. Peer Support: What is it and does it work? (see Tools & Resources)
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https://www.nationalvoices.org.uk/sites/default/files/public/publications/peer_support_-_what_is_it_and_does_it_work.pdf
https://www.nationalvoices.org.uk/sites/default/files/public/publications/peer_support_-_what_is_it_and_does_it_work.pdf
https://media.nesta.org.uk/documents/cfsaif_power_of_peer_support.pdf


ဘာဝတူခူုျင်း� လဲမ်းး��ပွား�ခုင်း�

ဥပွားမ်းာ

န်ာဒွိယီာ သည်း အိတူးခုျးအိုင်းဗ�ီ က်ုသ ရေးပွား�ရေးသာ ရေးဆ�ခုန်း�တူစီးခုုတူ�င်း  ဘာဝတူူခုျင်း� လဲမ်းး��ပွားသူ��စီးပွားါသည်း။ သူမ်းသည်း အိတူးခုျးအိုင်းဗ�ီ ��စီးရေးန်ရေးသာ လဲူင်ယးမ်းျာ�က်ို က်ူည်ီရေးပွား�ပြီးပွား�ီ ရေးဆ�ခုန်း�သို�လဲာ�ပွားလဲ်င်းလဲည်း� အရေး�ားလဲုပွားးက်ာ 

က်ူည်ီရေးပွား�ပွားါသည်း။ ရေးဆ�ခုန်း�တူ�င်းန်ာဒွိယီာ�ိုင်းသည်း် အခုန်း�ရေးသ�ရေးသ�ရေးလဲ� တူစီးခုန်း��ှပိြီးပွား�ီ ရေးဆ�ခုန်း�အ���ဲမ်းှ သူမ်း�့ညွှနှ်း�ပွားို�လဲိုက်းရေးသာ လဲူင်ယးမ်းျာ�နှငှ်း် �ိုအခုန်း�တူ�င်း သူမ်းရေးတူ��ဆ့ုရေးဆ��ရေးနှ��ပွားါသည်း။ �ပွားးမ်း့၍န်ာဒွိယီာသည်း 

ရေးဆ�ခုန်း��ှိ အိတူးခုျးအိုင်းဗ�ီ ရေးဆ��ရေးနှ��နှစှီးသိမ်းး်ရေးပွား�သ ူမ်းျာ�က်ို က်ူည်ီပွားါရေးသ�သည်း။လဲူင်ယးမ်းျာ�နှငှ်း်သက်းဆိုင်းရေးသာ အရေးကြားက်ာင်း�အ�ာမ်းျာ�က်ိုရေး�ပွားာရေးပွား�သည်း။ လူဲင်ယးမ်းျာ�၏ စီို��ိမ်းးမ်းမု်းျာ�က်ို န်ာ�ရေး�ာင်းသည်း။ အိတူးခုျးအိုင်းဗ�ကီ်ု�့ု� 

အဆင်း်ဆင်း် အရေးကြားက်ာင်း�က်ို သူမ်းက်လဲူင်ယးမ်းျာ�က်ို ရေး�ပွားာ�ပွားသည်း။ ရေးဆ�ခုန်း�က် ရေးပွား�နှိုင်းရေးသာ ဝန်းရေးဆာင်းမ်းအုမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�အရေးကြားက်ာင်း�က်ိုလဲည်း� သူမ်းက် ရေး�ပွားာ�ပွားပွားါသည်း။န်ာဒွိယီာ သည်း ရေးဆ�ခုန်း�၏ အသင်း�ဝင်းတူစီးရေးယာက်း��စီးပြီးပွား�ီ 

အ��ယးရေး�ာက်းစီ လဲူန်ာမ်းျာ�က်ို စီီမ်း့ခုန်�းခု�မဲ်းအုရေးကြားက်ာင်း� သင်းတူန်း�က်ို တူက်းရေး�ာက်းခုဲ်သည်း။ သူမ်းသည်း သူမ်း၏ လူဲန်ာမ်းျာ�နှငှ်း်ဆက်းဆ့ရေး��ရေးပွား် အရေး�ခုခု့၍ သတူင်း�အခုျက်းအလဲက်းမ်းျာ�ရေးပွား�ခုဲ်သည်း၊ ရေးအအာ�းတူီက်ု�့ု�၊ မ်းိသာ�စီု

အရေး�ခုအရေးန်၊ စီိတူးက်ျန်း�မ်းာရေး�� အစီ�ှသိည်းတူို� နှငှ်း်ပွားတူးသက်းရေးသာ စီို��ိမ်းးမ်းမု်းျာ�အရေးကြားက်ာင်း�က်ို တူင်း�ပွားသည်း။ ရေးဆ�မ်းတှူးတူမ်းး�မ်းျာ�� ဲ�ည်း်သ�င်း�ခုဲ်သည်း။ န်ာဒွိယီာသည်း လူဲန်ာမ်းျာ� အရေးန်��င်း် ဆ�ာဝန်း(သို�မ်းဟုုတူး) သူန်ာ�ပွား�မ်းျာ�နှငှ်း် 

ခုျနိ်း�ဆို�ာတူ�င်းလဲည်း� က်ူည်ီပွားါသည်း။ လူဲန်ာမ်းျာ�ရေးဆ�ယူ�ာတူ�င်း လဲည်း�က်ူည်ီသည်း။ ဆ�ာဝန်းနှငှ်း်ခုျနိ်း�ဆို�ာ�မ်းမု်းျာ�က်ိုလဲည်း� သတူိရေးပွား�ရေးပွား�သည်း။ တူခုါတူ�့တူ�င်းန်ာဒွိယီာသည်း လဲူင်ယးမ်းျာ�အတူ�က်း သတူင်း�အခုျက်းအလဲက်းမ်း်ရေးဝ

ရေးသာ အစီည်း�အရေးဝ�မ်းျာ�၊က်ူည်ီရေး�ာက်းပွား့်ရေးသာ ရေးဆ��ရေးနှ��မ်းမု်းျာ�က်ို ရေးဆ�ခုန်း�တူ�င်း �ပွား�လဲုပွားးပွားါသည်း။

�ည်း��ယးခုျက်း

လဲူမ်းျာ�က်ို စီန်စီးတူစီးခုု��င်း် လဲမ်းး��ပွား�န်း။ (ဥပွားမ်းာ က်ျန်း�မ်းာရေး��ရေးစီာင်း်ရေး�ှာက်းမ်း၊ု ဥပွား ရေးဒွိ

ရေး���ာ)။ လူဲအမ်းျာ�၏ န်ာ�လဲည်းမ်းကု်ို ရေး�ာက်းပွား့်ရေးပွား�ပြီးပွား�ီ၊ သူတူို�၏ သ�ာ�မ်းည်း်လဲမ်းး�က်ို

အရေး�ား�ပွား�ရေးပွား�က်ာသူတူို�အတူ�က်းည်ှနိှိုင်း�ရေးဆာင်း��က်း ရေးပွား��န်း��စီးသည်း။ ဘာဝတူူခုျင်း�

လဲမ်းး��ပွား�ခုင်း�ဆိုသည်းမ်းှာ ဘာဝတူူခုျင်း�က်ူည်ီ�ခုင်း�က်ို ပွားို၍ အက်ျယးခုျ�ဲ�ာ�သည်း်က်ဏ္ဌ��စီးပွားါသည်း။ သို�ရေးသား 

ဘာဝတူူ�ခုင်း� လဲမ်းး��ပွား�ခုင်း�သည်း က်ျန်း�မ်းာရေး��ဌာာန်မ်းျာ� တူ�င်းသာ�ှနိှိုင်းပွားါသည်း။ ဘာဝတူူခုျင်း�လဲမ်းး��ပွားသူမ်းျာ�

သည်း သူတူို�၏ အရေးတူ��အကြားက်�့မ်းျာ�မ်းှ ရေးက်ာင်း�နှို��ာ�ာ

က်ို �ုတူးနှတုူးပြီးပွား�ီ  အ��စီးအပွားျက်းမ်းျာ�က်ို�ငှ်း��ပွားသည်း။ ရေးတူ���နှိုင်းရေးသာ စီိန်းရေးခု်မ်းမု်းျာ�က်ိုရေး�ား�ပွားပြီးပွား�ီ စီိတူးခုျ�ရေးသာ 

လဲမ်းး�က်ိုညွှနှ်း�ပွားပွားါသည်း။

စီီမ်း့ခုျက်းဝန်း�မ်းး�မ်းျာ�၏ ဆ့ု���တူးခုျက်းခုျ ရေးသာ စီ�မ်းး��ည်း၊ က်ိုယး်က်ိုက်ိုယးယ့ုကြားက်ည်းမ်း၊ု စီန်စီးအရေးပွား် န်ာ�လဲည်းမ်း၊ု 

က်ိုယးပွားိုင်းဆ့ု���တူးခု�င်း် နှငှ်း် အခု�င်း်အရေး��မ်းျာ�အရေးပွား် န်ာ�လဲည်းမ်းတုူို�က်ို တူည်းရေးဆာက်းရေးပွား��န်း

ရေးန်ာက်းခု့အရေးကြားက်ာင်း�အ�ာ/ရေးန်�ာခုျ�ခုင်း�

ဘာဝတူူခုျင်း�လဲမ်းး��ပွား�ခုင်း� သည်း က်ျန်း�မ်းာရေး��ရေးဆ�ခုန်း�မ်းျာ�၊ ရေးဆ�ရု့ုမ်းျာ�တူ�င်းသာ ရေးတူ��နှိုင်းပြီးပွား�ီ တူစီးရေးယာက်း

ခုျင်း�သာ လဲုပွားးရေးပွား��သည်း်လဲုပွားးင်န်း���စီးပွားါသည်း။ဘာဝတူူခုျင်း�လဲမ်းး��ပွား�ခုင်း�သည်း ရေးဆ�ရု့ုမ်းျာ�တူ�င်း အရေး��က်ိစီစ

စီီမ်း့ခုန်�းခု�ဲ သည်း်အ���ဲ  ၏ အစီိတူးအပွားိုင်း���စီးပွားါသည်း ဘာဝတူူခုျင်း�လဲမ်းး��ပွားသူမ်းျာ�သည်းရေးဆ�ရု့ုမ်းျာ�မ်းှာ�ှနိှိုင်း သလဲို 

ရေးဆ�ရု့ုတူ�င်းအခုျနိ်းက်ုန်းဆ့ု� ရေးသာ လဲူ� ု�ဲက် လူဲမ်းျာ�လဲဲ��စီးနှိုင်းပွားါသည်း။

Safe space
Designated space in clinic
Supportive management

Role in system
Agreed roles + responsibilities
Part of service delivery team

materials
Service information
Maps
Phone apps
Files

Training support
Team support + supervision
Training
Case management support

Support to Young 
People Living with HIV 

peer NavigatOR

SERVICES
Youth-friendly
+ gender responsive services

HIV
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အက်ျ�ိ�ရေးက်ျ�ဇို�ူမ်းျာ�

က်ုသရေး��စီန်စီးတူ�င်း ဘာဝတူူခုျင်း�ပွားည်ာရေးပွား�သူမ်းျာ�သည်း ရေးဆ�ပွားည်ာနှငှ်း်နှှီ�နှ�ယးရေးန်သူမ်းျာ���စီးသည်း။ သူတူို�သည်း 

လဲူအမ်းျာ�က်ို က်ျန်း�မ်းာရေး��ရေးစီာင်း်ရေး�ှာက်းမ်း ုစီန်စီး�ဲတူ�င်း�ှရိေးန်ရေးအာင်း �ိန်း�သိမ်းး��ာ�ရေးပွား�နှိုင်းသည်း။ ရေးစီာင်း်ရေး�ှာက်း

မ်းခုု့ယူရေးန်စီဉ်းအတူ�င်း�မ်းှာ တူရေးလဲ်ာက်းလဲ့ု�က်ူည်ီနှိုင်းသည်း။အရေး��အကြီးက်ီ�ဆ့ု�အဆင်း်မ်းျာ�က်ို လဲူန်ာမ်းျာ�လဲ�တူးမ်းသ�ာ�

ရေးစီ�န်း၊ ဆ�ာဝန်းက် �ပွားန်းခုျနိ်း�လဲ်င်း မ်းနှ်းမ်းနှ်း�ပွားန်းလဲာ�ပွား ��စီးရေးစီ�န်း က်ူည်ီရေးပွား�ပွားါသည်း။ 

ဘာဝတူူခုျင်း�လဲမ်းး��ပွားသူမ်းျာ�သည်း�ယး�ုတူး�ာ��ခုင်း�ခု့�ရေးသာ လဲူင်ယးမ်းျာ�က်ိုစီန်စီးတူစီးခုု၏ စီည်း�ရေးဘာာင်း

အတူ�င်း�မ်းှ က်ူည်ီသည်း။ ဥပွားမ်းာ-လဲူမ်းျ�ိ�စီ ုအုပွားးစီုမ်းျာ�၊ က်ျန်း�မ်းာရေး��စီန်စီး�ဲမ်းှ LGBTIQ မ်းျာ�နှငှ်း်လဲူင်ယးမ်းျာ�။

ဘာဝတူူခုျင်း�လဲမ်းး��ပွားသူမ်းျာ�သည်း င်ယး��ယးရေးသာ လဲူန်ာမ်းျာ�က်ိုယးစီာ� ရေး�ပွားာဆိုရေးပွား�သူမ်းျာ���စီးနှိုင်းပွားါသည်း။ 

လဲူင်ယးမ်းျာ�က်ို က်ျန်း�မ်းာရေး��စီန်စီးအတူ�င်း� သ�ာ��ာ လဲမ်းး�တူစီးရေးလဲ်ာက်းက်ူည်ီရေး�ပွားာဆိုရေးပွား�နှိုင်းပွားါသည်း။

စီိန်းရေးခု်မ်းမု်းျာ�/က်န်�းသတူးခုျက်းမ်းျာ�

ဘာဝတူူခုျင်း�လဲမ်းး��ပွားသူမ်းျာ�သည်း သက်းဆိုင်းရေးသာန်ယးပွားယးမ်းျာ�အတူ�က်း က်ွမ်းး�က်ျင်း

လဲ့ုရေးလဲာက်းရေးသာ အသိပွားည်ာအတူတူးပွားည်ာ�ှ�ိပွားါမ်းည်း။ Client မ်းျာ�အတူ�က်း�နှိုင်းရေးသာ လဲူ�ုအရေး�ခု�ပွား�

ဝန်းရေးဆာင်းမ်းု

မ်းျာ�အရေးကြားက်ာင်း�သ�ိန်းလဲည်း�လဲိုပွားါသည်း။က်ျန်း�မ်းာရေး��စီန်၏လဲပုွားးင်န်း�စီဉ်းမ်းျာ�၊လဲပုွားး�့ု�မ်းျာ�က်ို န်က်းန်က်းရုိုင်း�ရုိုင်း� 

န်ာ�လဲည်း�ာ��ို�လဲည်း�လဲိုပွားါသည်း။

ဘာဝတူူခုျင်း�လဲမ်းး��ပွားသူမ်းျာ�သည်း ဝန်းရေးဆာင်းမ်းရုေးပွား�သူမ်းျာ� (သို�မ်းဟုုတူး) အရေး��က်ိစီစစီီမ်း့ခုန်�းခု�သဲူမ်းျာ�အ���ဲတူ�င်း 

ပွားါဝင်းရေးန်�ပွားါမ်းည်း။ က်ျန်း�မ်းာရေး��စီန်စီး အ���ဲဝင်းမ်းျာ�၏ယ့ုကြားက်ည်းမ်း၊ု တူန်း�ို��ာ�မ်းကု်ိုခု့� သင်း်ပွားါသည်း။ �ိုသို�

မ်းဟုုတူးလဲ်င်း �လဲဒွိးမ်းျာ� ရေးက်ာင်း�သင်း်သရေးလဲာက်းမ်းရေးက်ာင်း�တူတူးပွားါ။

လဲုပွားးင်န်း�နှငှ်း် က်ိုယးရေး��က်ိုယးတူာ စီည်း�ရေးဘာာင်းမ်းျာ� အရေးကြားက်ာင်း�က်ို န်ည်း�စီန်စီးက်ျစီ�ာန်ာ�လဲည်း�ပွားါမ်းည်း။ ဘာဝတူူ

ခုျင်း�လဲမ်းး��ပွားသူမ်းျာ�သည်းက်ိုယးရေး��က်ိုယးတူာ အရေးတူ��အကြားက်�့မ်းျာ�အရေးပွား်အလဲ�န်းအရေး�ခုခု့လဲုပွားးရေးဆာင်း� �ခုင်း���စီး

ပြီးပွား�ီ မ်းိမ်းိက်ိုယးရေး��က်ိုယးတူာ၊ Client၏ က်ိုယးရေး��က်ိုယးတူာက်ို ဘာယးရေးလဲာက်း မ်း်ရေးဝမ်းလဲဲဟု ုက်ွမ်းး�က်ျင်းစီ�ာ

ဆ့ု���တူးနှိုင်း�ို�လဲိုပွားါသည်း။

ဘာယးလဲိုလဲုပွားးမ်းလဲဲ

က်ျန်း�မ်းာရေး��စီန်စီးတူစီးခုုခု ုသို�မ်းဟုုတူး ညွှနှ်း�ပွားို� သည်း်က်ျန်း�မ်းာရေး��ဌာာန် တူစီးခုုခု ုတူ�င်း အလဲုပွားးလဲုပွားးခုဲ်�ူ�သည်း်

အရေးတူ��အကြားက်�့�ှရိေးသာ

ဘာဝတူူခုျင်း�လဲမ်းး��ပွားသူက်ိုရေး���ပွားါ။ သို�မ်းသှာ လဲုပွားးင်န်း�စီဥးမ်းျာ�၊ လဲုပွားး�့ု�လဲုပွားးန်ည်း�မ်းျာ�က်ိုရေးက်ာင်း�စီ�ာန်ာ�လဲည်းပြီးပွား�ီ

ရေးက်ာင်း�စီ�ာ�ငှ်း��ပွားနှိုင်းမ်းည်း��စီးသည်း။

ဘာဝတူူခုျင်း�လဲမ်းး��ပွားသူမ်းျာ�အရေးန်��င်း် အရေး��က်ိစီစမ်းျာ� စီီမ်း့ခုန်�းခု�မဲ်းု အ���ဲ အတူ�င်း� မ်းိမ်းိတူာဝန်းယ/ူတူာဝန်းခု ့�မ်းည်း် 

အခုန်း�က်ဏ္ဌမ်းျာ�က်ိုက်�ဲ�ပွားာ�စီ�ာသိ�ှ�ိပွားါမ်းည်း။�ို�အတူ ူအ�ခုာ�သူမ်းျာ�က်လဲည်း� ဘာဝတူူခုျင်း�လဲမ်းး��ပွားသူမ်းျာ�၏

တူန်း�ို�သည်း လူဲအမ်းျာ�က်ို က်ျန်း�မ်းာရေး��စီန်စီး�ဲတူ�င်း အဆင်းရေး�ပွားစီ�ာ�ှရိေးန်�န်းနှငှ်း် �ပွားန်းလဲည်းခုျနိ်း�ဆို မ်းု မ်းျာ�တူ�င်း 

ပွားျက်းက်�က်းမ်းမု်းျာ�က်ို ရေးလဲ်ာ ်ခုျ�န်း��စီးရေးကြားက်ာင်း� န်ာ�လဲည်း�ပွားါမ်းည်း။

အသက်း (၁၈) မ်းှ (၂၄) နှစှီး�ှရိေးသာ ဘာဝတူူခုျင်း� လဲမ်းး��ပွားသူမ်းျာ�က်ို ခုန်�းပွားါ။ အရေး��က်ိစီစမ်းျာ�

စီီမ်း့ခုန်�းခု�မဲ်းအု���ဲ ၏ အ���ဲဝင်းတူစီးရေးယာက်း အ��စီးအက်ျ�ိ��ှစိီ�ာ အလဲုပွားးလဲုပွားး�ို� က်ိုယး်က်ိုက်ိုယးယ့ုကြားက်ည်းမ်း�ုှ ိ�မ်းည်း ��စီး

သလဲို  လဲူင်ယးမ်းျာ�အရေးန်��င်း် သူတူို�က်ို ယ့ုကြားက်ည်းစီ�ာ အာ�က်ို�ဆက်းဆ့ကြားက်မ်းည်းလဲည်း���စီးသည်း။   

က်ိ�ိယာမ်းျာ�နှငှ်း်�င်း��မ်းစီးမ်းျာ�           

• Peer Navigation Training Core Modules. FHI 360 (2017)
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-linkages-peer-

navigation-facilitators-guide.pdf

• Practice Guidelines in Peer Navigation for People 
Living with HIV. Canadian AIDS Treatment Information 
Exchange [CATIE] (2018)
https://www.catie.ca/ga-pdf.php?file=sites/default/files/practice-guidelines-peer-nav-

en-02082018.pdf

• Practice Guidelines: Summary of Recommendations. 
Canadian AIDS Treatment Information Exchange 
[CATIE] (2018)
https://www.catie.ca/sites/default/files/practice%20guidelines%20EN%20

summary%202018%2002%2012.pdf

Safe space
Designated space in clinic
Supportive management

Role in system
Agreed roles + responsibilities
Part of service delivery team

materials
Service information
Maps
Phone apps
Files

Training support
Team support + supervision
Training
Case management support

Support to Young 
People Living with HIV 

peer NavigatOR

SERVICES
Youth-friendly
+ gender responsive services

HIV
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ဘာဝတူခူုျင်း�ပွားည်ာရေးပွား��ခုင်း�

ရေးန်ာက်းခု့အရေးကြားက်ာင်း�အ�ာ/ရေးန်�ာခုျ�ခုင်း�

ဘာဝတူူပွားည်ာ ရေးပွား��ခုင်း�က်ို မ်းည်းသည်း်ရေးန်�ာ၊ အခုင်း�အက်ျင်း�မ်းျ�ိ�တူ�င်း  မ်းဆိုအရေးက်ာင်းအ�ည်း

ရေး�ားနှိုင်း ပွားါသည်း။မ်းျာ�ရေးသာအာ���င်း်   ရေးက်ျာင်း�မ်းျာ�၊ ရေးက်ာလဲိပွားးမ်းျာ�၊ လူဲင်ယးက်လဲပွားးမ်းျာ�၊

ဘာု�ာ�ရေးက်ျာင်း�မ်းျာ�၊ နှိုက်းက်လဲပွားးမ်းျာ�၊  ရေးဆ�ခုန်း�မ်းျာ�၊  လဲူ�ု�ပွားဇိုာတူးရု့ုမ်းျာ�တူ�င်း �ပွား�လဲုပွားးနှိုင်းပွားါသည်း။

ဘာဝတူူပွားည်ာ ရေးပွား��ခုင်း�သည်း အုပွားးစီု���ဲ၍လဲုပွားးရေးဆာင်း��ခုင်း� ��စီးပြီးပွား�ီ ရေးက်ျာင်း�တူ�င်း�ပွား�လဲုပွားးရေးလဲ်�ှပိွားါသည်း။ ဥပွားမ်းာ-

ရေးန်�လဲည်းစီာစီာ�ခုျနိ်း၊ သို�မ်းဟုုတူး ရေးက်ျာင်း�ဆင်း�ပြီးပွား�ီရေးန်ာက်း ရေးက်ျာင်း�သာ�မ်းျာ�ဆ့ုရေးလဲ်�ှ ိရေးသာ က်လဲပွားးမ်းျာ�တူ�င်း။

�ည်း��ယးခုျက်း

ဘာဝတူူအခုျင်း�ခုျင်း�ကြားက်ာ�တူ�င်း SRHR နှငှ်း်ပွားတူးသက်းရေးသာ အသိပွားည်ာ၊အခုျက်းအလဲက်းမ်းျာ�

က်ို အုပွားးစီု���ဲရေးဆ�� ရေးနှ���ခုင်း�မ်းျာ�၊ လုဲပွားး�ှာ�မ်းနု်ည်း�မ်းျာ� စီသည်း် အာ�လဲ့ု�ပွားါဝင်းသည်း်န်ည်း���င်း်မ်း် ရေးဝ�န်း

SRHR က်ို ခုိုင်းမ်းာ ရေးစီရေးသာ တူန်း�ို�မ်းျာ�၊ သရေးဘာာ�ာ�မ်းျာ�က်ို သ့ု�သပွားး�န်း။ ဉ်ပွားမ်းာ 

က်ျာ�/မ်း��စီးတူည်းမ်း၊ု လဲိင်း၊ လဲိင်းစီိတူးခု့ယူမ်း၊ု နှှ�ီနှ�ယးပွားတူးသက်းမ်း၊ု သရေးဘာာ�ာ�ဆနှဒ။

အခုျင်း�ခုျင်းရုိုရေးသရေးလဲ�စီာ�မ်း၊ု ည်ီမ်း်မ်းတုူို�က်ို တူို�တူက်းရေးအာင်းရေးဆာင်း��က်း�န်း။

SRHR နှငှ်း်ပွားတူးသက်း၍ လဲူင်ယးမ်းျာ�၏ ဆ့ု���တူးခုျက်းခုျရေးသာ စီ�မ်းး��ည်း၊ရေး�ပွားာဆို ဆက်းဆ့ရေး��စီ�မ်းး��ည်း၊ ရေးသခုျာ

ရေးအာင်း လုဲပွားးရေးဆာင်းရေး�ပွားာဆိုတူတူးရေးသာ စီ�မ်းး��ည်း၊ ည်ှနိှိုင်း��ခုင်း�စီ�မ်းး��ည်းမ်းျာ�က်ိုတူည်းရေးဆာက်းရေးပွား��န်း

ဥပွားမ်းာ

အမ်းီယာသည်း ရေးက်ျာင်း�တူ�င်း ဘာဝတူူခုျင်း�ပွားည်ာရေးပွား�သ ူရေး�ခုာက်းရေးယာက်းအန်က်း တူစီးဦး�အ��စီးခုန်�းအပွားး�ခုင်း�ခု့�သည်း။ လဲိင်းက်ျန်း�မ်းာရေး��နှငှ်း် ဆက်းနှ�ယးပွားတူးသက်းမ်းု စီရေးသာ ဘာဝဆိုင်း�ာစီ�မ်းး��ည်းမ်းျာ�နှငှ်း် က်ျန်း�မ်းာရေး��က်ိစီစမ်းျာ�

အတူ�က်း ���ဲ�ာ�သည်း် ရေးက်ျာင်း�ဆင်း�ခုျနိ်းက်လဲပွားး တူစီးခုု�ှ ိအ���ဲဝင်းမ်းျာ�က်ိုက်ူည်ီ�မ်းည်း��စီးသည်း။ ရေးက်ျာင်း�သာ�လဲူင်ယးမ်းျာ�၏အုပွားးစီုရေးဆ��ရေးနှ���ခုင်း�က်ို ရေးခုျာရေးမ်း��ရေးအာင်းက်ူည်ီ�ခုင်း� သင်းတူန်း�က်ို အမ်းီယာ အရေးန်နှငှ်း် (၃) �က်းတူက်းခုဲ်

သည်း။ ရေးဆ��ရေးနှ��

မ်းမု်းျာ�က်ို စီီမ်း့ခုန်�းခု�ဲ�ခုင်း�၊ အ�ပွားန်းအလဲနှ်းဆက်းသ�ယး�မ်းည်း် လုဲပွားး�ှာ�မ်းု မ်းျာ�က်ို ဒွိဇီိုိုင်း�ဆ�ဲ�ခုင်း�၊စီိန်းရေးခု် မ်းဆုန်းသည်း်ရေးမ်း�ခု�န်း�မ်းျာ�က်ို က်ိုင်းတူ�ယး�ခုင်း� စီသည်းတူို� က်ို သင်းယူခုဲ်သည်း။ အမ်းီယာနှငှ်း် အ�ခုာ�ရေးသာ ဘာဝတူူပွားည်ာရေးပွား�သ ူက်ို သိပွားံ့

ဆ�ာက်က်ူည်ီသည်း။ သိပွားံဆ့�ာသည်း လဲိင်းပွားည်ာရေး��က်ိုလဲည်း� ရေးက်ျာင်း�တူ�င်း သင်းရုို�အ� သင်းကြားက်ာ�ရေးပွား�သူ��စီးသည်း။ အမ်းီယာအရေးန်��င်း် က်လဲပွားးအတူ�က်း ရေးဆ��ရေးနှ��မ်းမု်းျာ� ရေး��ဆ�နဲှိုင်း�န်း ၊ ရေးဆ��ရေးနှ��သည်း်အရေးကြားက်ာင်း�အ�ာမ်းျာ�

အရေးကြားက်ာင်း� ရေး�ပွားာနှိုင်း�န်း၊ သိရေးက်ာင်း�စီ�ာမ်းျာ�က်ို အ�ခုာ�သူမ်းျာ�အာ� ရေးဝမ်း်နှိုင်း�န်း ဆ�ာက် က်ူည်ီရေးပွား�သည်း။ တူစီးဉ်�ီနှငှ်း် တူစီးဉ်�ီ�ိရေးတူ��ဆက်းဆ့ခုိုင်း�သည်း်  အစီီအစီဉ်းရေးတူ�၊ က်စီာ�န်ည်း�ရေးတူ�လဲည်း� အမ်းီယာက် �ပွားင်းဆင်း�ာ�သည်း။ 

ရေးဆ��ရေးနှ��မ်းု က်ို အစီအဆ့ု�လဲုပွားးနှိုင်းရေးအာင်း လဲက်းစီ�မဲ်းတှူးစီုလဲည်း��ုတူး�ာ�သည်း။ ရေးဆ��ရေးနှ��ပွား�တဲူ�င်း သူမ်းသိသည်း်အရေးကြားက်ာင်း�မ်းျာ�ပွားါလဲာလဲ်င်းဆ�ာ်က်ို ရေးမ်း�လဲို��မ်း� မ်းရေးသခုျာရေးကြားက်ာင်း� အမ်းီယာက် သိ�ာ�သည်း။ရေးဆ��ရေးနှ��ပွား�ဲပြီးပွား�ီမ်းသှာ ဆ�ာ ်

�့မ်းှ မ်းတှူးခုျက်း�မ်းည်း��စီးပြီးပွား�ီ ရေးန်ာက်းတူကြီးက်ိမ်းးကြားက်�့�နှိုင်းသည်း်အခုက်းအခုဲမ်းျာ�အရေးကြားက်ာင်း�ရေးမ်း�နှိုင်းသည်း။ အမ်းီယာသည်း ရေးက်ာင်း�ရေးသာ ဆက်းဆ့ရေး��မ်းျာ�က်ို တူည်းရေးဆာက်း�ာ�ပြီးပွား�ီ ရေးက်ျာင်း�သာ�မ်းျာ�အရေးန်နှငှ်း် ရေးက်ျာင်း�ခုျနိ်းတူ�င်း�ရေးမ်း�စီ�ာ

ရေးမ်း�ခု�န်း��ှလိဲ်င်း အမ်းီယာက် ရေး��မ်းည်း��စီးသည်း။ 

Training &
curriculUM
Quality CSE curriculum
Peer education manual

SUPPORT & supervision
Qualified teachers delivering CSE
Observation & supervision

materials
Simple clear,
creative, and engaging material for sessions
IEC materials

peer educator

Safe space
Space in school
Supportive management

School-based after-school
club on health
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အက်ျ�ိ�ရေးက်ျ�ဇို�ူမ်းျာ�

ဘာဝတူူပွားည်ာရေးပွား�သူမ်းျာ�သည်း SRHR နှငှ်း်ပွားတူးသက်း၍ လဲူင်ယးမ်းျာ�ပွားိုမ်းိုရေးတူ��ရေးတူာ

��စီးလဲာရေးစီ�န်း၊ သရေးဘာာ�ာ�အ�မ်းင်းမ်းျာ� ရေး�ပွားာင်း�လဲဲလဲာရေးစီ�န်း တူက်ယး်အ��စီးအပွားျက်း

မ်းျာ�က်ို အရေး�ခုခု့ရေးဆ��ရေးနှ�� ရေးလဲ်�ှပိွားါသည်း။

ဘာဝတူူပွားည်ာရေးပွား�သူမ်းျာ�သည်း SRHR က်ို အရေး�ာက်းအပွား့်��စီးရေးစီသည်း် စီ�မ်းး��ည်းမ်းျာ�က်ို

တူို��မ်းငှ်း်တူည်း ရေးဆာက်းရေးပွား�နှိုင်းပွားါသည်း။ ဥပွားမ်းာအာ���င်း် မ်းိမ်းိက်ိုယးက်ို စီ�မ်းး��ည်း�မ်းင်း်ရေးအာင်း

တူည်းရေးဆာက်း�ခုင်း�၊ ဆ့ု���တူးခုျက်းရေးက်ာင်း�စီ�ာခုျ�ခုင်း�၊ ရေး�ပွားာဆိုဆက်းဆ့�ခုင်း�၊ ရေးသခုျာ

ရေးအာင်းလဲုပွားးရေးဆာင်းတူတူး�ခုင်း�၊ က်ျန်း�မ်းာရေး��ဝန်းရေးဆာင်းမ်းမု်းျာ�က်ို �ှာရေး��ခု့ယူတူတူး�ခုင်း� 

စီသည်းတူို���စီးသည်း။

ဘာဝတူူပွားည်ာရေးပွား�သူမ်းျာ�သည်း လူဲင်ယးမ်းျာ�က်ို အခုျက်းအလဲက်းမ်းျာ�ရေးပွား��ခုင်း�၊  

ရေးဒွိသတူ�င်း�ဝန်းရေးဆာင်းမ်းု ရေးန်�ာမ်းျာ�က်ို ညွှနှ်း�ပွား�ခုင်း�စီသည်း တူို��ပွား�လဲုပွားးက်ာ SRHR နှငှ်း်ပွားတူးသက်းရေးသာ ညွှနှ်း�ပွားို�မ်းု

မ်းျာ�၊ အ�ခုာ� ရေးသာသင်း်ရေးတူားရေးသာ ဝန်းရေးဆာင်းမ်းမု်းျာ��့ ညွှနှ်း�ပွားို�မ်းမု်းျာ�က်ို က်ူည်ီရေးပွား�နှိုင်းပွားါသည်း။

ဘာဝတူူပွားည်ာရေးပွား�သူမ်းျာ�သည်း လဲူအမ်းျာ�နှငှ်း် အခုျနိ်းကြားက်ာ�မ်းင်း်စီ�ာ အလဲုပွားးတူ�လဲဲုပွားး�ခုင်း�န်ည်း�အာ���င်း်  လဲူင်ယးမ်းျာ�

စီ�ာ�့သို� လဲက်းလဲမှ်းး�ရေး�ာက်း�ှနိှိုင်းပွားါသည်း။

ဘာဝတူူပွားည်ာရေးပွား�လဲုပွားးင်န်း�သည်း SRHR နှငှ်းပွားတူးသက်း၍ အ�ပွား�သရေးဘာာရေးဆာင်း ရေးသာ သရေးဘာာ

�ာ�အ�မ်းင်းမ်းျာ� က်ို ��ှရိေးစီ�ခုင်း�၊ မ်းိမ်းိက်ိုယးက်ို ယ့ုကြားက်ည်းမ်း�ုှရိေးစီ�ခုင်း�၊ အ�ပွား�သရေးဘာာရေးဆာင်း

ရေးသာခု့စီာ�ခုျက်းမ်းျာ�က်ို ��ှရိေးစီ�ခုင်း�တူို���င်း် ဘာဝတူူပွားည်ာရေးပွား�သူမ်းျာ�က်ိုလဲည်း� အက်ျ�ိ�

ရေးက်ျ�ဇို�ူ��စီး��န်း�ရေးစီပွားါသည်း။

စီိန်းရေးခု်မ်းမု်းျာ�/က်န်�းသတူးခုျက်းမ်းျာ�

ဘာဝတူူပွားည်ာ  ရေးပွား��ခုင်း�လဲုပွားးင်န်း�က်ို စီ့နှနု်း��ပွားည်း်  ရေးက်ာင်း�မ်း�န်း စီ�ာ အရေးက်ာင်းအ�ည်းမ်းရေး�ား 

��စီးကြားက်ပွားါ။ စီီမ်း့က်ိန်း��ည်း��ယးခုျက်းနှငှ်း် မ်းည်းသည်း် ဘာဝတူူအရေး�ခု�ပွား�လဲုပွားးင်န်း�က် အလဲိုက်း�က်း

ဆ့ု���စီးမ်းလဲဲဟု ုရေးသခုျာစီ�ာ သ့ု�သပွားးရေးလဲ်လဲာ�ခုင်း�မ်း�ပွား�ဘာ ဲအရေးက်ာင်းအ�ည်းရေး�ားလဲိုက်းကြားက်

သည်းက် မ်းျာ�ပွားါသည်း။

လဲ့ုရေးလဲာက်းရေးသာ သင်းတူန်း�မ်းျာ�၊ ရေး�ာက်းပွား့်မ်းမု်းျာ�၊ ကြီးက်�ီကြားက်ပွားးမ်းမု်းျာ�၊ �င်း��မ်းစီးမ်းျာ�( ဥပွားမ်းာ

ရေး�ာက်းပွား့်ရေးင်�မ်းျာ�၊ သင်းရုို�မ်းျာ�၊ သင်းရေး�ာက်းက်ူပွားစီစည်း�မ်းျာ�) မ်း�ှပိွားါက် ဘာဝတူူပွားည်ာရေးပွား�

သူမ်းျာ�သည်း မ်းသင်း်ရေးတူားရေးသာ၊သို�မ်းဟုုတူး အလဲ�န်း ပွားည်ာ�ငှ်းဆန်းရေးသာ အရေးကြားက်ာင်း�အ�ာမ်းျာ�

က်ို လူဲ�ု� ့��န်�း��း�မ်းိနှိုင်းပွားါသည်း။

ဘာဝတူူပွားည်ာရေးပွား�သူမ်းျာ�က်ို ရေးက်ျာင်း�ဆ�ာဆ�ာမ်းမ်းျာ�၏ ရေးန်�ာဝင်းယူခုိုင်း�လဲ်င်း

သူတူို�အရေးန်နှငှ်း် ရေးက်ာင်း�စီ�ာ�ပွားင်းဆင်းမ်း�ာ�ရေးသာ၊ မ်းသင်း်ရေးတူားရေးသာ၊ အလဲ�န်းပွားည်ာ�ငှ်း

ဆန်းရေးသာ SRHR အရေးကြားက်ာင်း�အ�ာမ်းျာ�က်ို လူဲ�ုအာ� သင်းကြားက်ာ�ရေးပွား�မ်းိရေးအာင်း တူ�န်း�ပွားို�

သလဲို��စီးသ�ာ�တူတူးပွားါသည်း။ မ်းခုိုင်းလဲ့ုရေးသာ အခုျက်းအလဲက်းမ်းျာ�က်ို လူဲ�ု�့��န်း��း�

မ်းိတူတူးပွားါသည်း။

ဘာဝတူူပွားည်ာရေးပွား�သူမ်းျာ�သည်း လူဲမ်းျာ�စီ�ာနှငှ်း်အလဲုပွားးလဲုပွားး�ရေးသာရေးကြားက်ာင်း် တူစီးရေးယာက်းခုျင်း�

စီီ၏ တူို�တူက်းမ်း၊ု သင်းယူမ်းမု်းျာ�က်ို အခုျနိ်း�ပွားည်း်မ်းသ့ု�သပွားးနှိုင်းရေးတူာ်ပွားါ။

ဘာဝတူူပွားည်ာရေးပွား�အစီီအစီဉ်းက်ို အ�ခုာ�စီီမ်း့က်ိန်း�လဲုပွားးင်န်း�မ်းျာ�နှငှ်း်မ်းတူ�ဘဲာဲ

သ�ီ�ခုာ�ရေးဆာင်း��က်းပွားါက်  SRHR �လဲဒွိးမ်းျာ�အရေးပွား်  အန်ည်း�အက်ျဥး�သာ 

အက်ျ�ိ�သက်းရေး�ာက်းနှိုင်းပွားါသည်း။ ဥပွားမ်းာ- ရေးအာက်းပွားါ က်ိစီစမ်းျာ�တူ�င်း �လဲဒွိးန်ည်း�နှိုင်း

ပွားါသည်း။ အ��ယးမ်းတူိုင်းမ်းီက်ိုယးဝန်းရေးဆာင်း�မ်းကု်ို ရေးလဲ်ာ်ခုျ �ခုင်း�၊ အိတူးခုျးအိုင်းဗ�ီ အပွားါအဝင်းလဲိင်းမ်းကှ်�ူစီက်းရေးသာ

ရေး�ာဂ္ဂိုါ

မ်းျာ�က်ိုတူာ�ဆ�ီ�ခုင်း�။ �ို�ရေးကြားက်ာင်း် စီီမ်း့က်ိန်း�အကြီးက်�ီ�ဲတူ�င်း အ�ခုာ�ရေးသာ စီီမ်း့က်ိန်း�လဲုပွားးင်န်း�

င်ယးမ်းျာ�နှငှ်း်တူ�၍ဲ အရေးက်ာင်းအ�ည်းရေး�ား သင်း်ပွားါသည်း။

က်ိ�ိယာနှငှ်း်�င်း��မ်းစီးမ်းျာ�

 » GREAT Activity Cards for very young adolescents
https://www.thecompassforsbc.org/project-examples/great-activity-cards-very-

young-adolescents

 » GREAT Activity Cards for older adolescents
https://www.thecompassforsbc.org/project-examples/great-activity-cards-older-

adolescents

 » GREAT Activity Cards for married/parenting adolescents
https://www.thecompassforsbc.org/project-examples/great-activity-cards-

marriedparenting-adolescents

• Included Involved Inspired A Framework for Youth Peer 
Education Programmes – IPPF (2007).
https://www.ippf.org/sites/default/files/peer_education_framework.pdf

• Sexuality and Lifeskills Toolkit – Frontline AIDS (2019).
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2019/06/Sexuality-and-Life-skills-

Toolkit.pdf

• Evidence-Based Guidelines for Youth Peer Education – 
FHI 360 (2010).
https://www.fhi360.org/resource/evidence-based-guidelines-youth-peer-education

• Sexual, Reproductive Health and Life Skills for Youth Peer 
Education: a guide for trainers of facilitators – IFRC (2009).
https://www.ifrc.org/Global/Publications/Health/youth_peer_education_EN.pdf

• Peer Education: Trainers Manual: Increasing the 
Knowledge and Skills of HIV-Positive Adolescents 
and Young Adults to Live Emotionally, Physically, and 
Sexually Healthy Lives – IAPAC (2014).
https://www.iapac.org/support/peer-education/increasing-the-knowledge-and-skills-

of-hiv-positive-adolescents-and-young-adults-to-live-emotionally-physically-and-

sexually-healthy-lives/
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https://www.iapac.org/support/peer-education/increasing-the-knowledge-and-skills-of-hiv-positive-ado
https://www.iapac.org/support/peer-education/increasing-the-knowledge-and-skills-of-hiv-positive-ado


ဘာဝတူ ူခုျင်း� သင်းကြားက်ာ�ရေးပွား��ခုင်း� 

�ည်း��ယးခုျက်း

တူစီးရေးယာက်းခုျင်း�သို�မ်းဟုုတူး အ���ဲ င်ယးမ်းျာ�ခု�၍ဲ သင်းကြားက်ာ�ရေးပွား��န်း၊ အရေးတူ��အကြားက်�့အရေးပွား် မ်းူတူည်း၍  

အခုျက်းအလဲက်းမ်းျာ�ရေးပွား��န်း

စီိတူးအာ��မ်းငှ်း်�ခုင်း�၊ အာ�ရေးပွား��ခုင်း�၊ စီ့�ပွားပွားုဂ္ဂိုု�ိလဲးအ��စီးရေးန်�ိုင်း�ပွား�ခုင်း�တူို��ပွား�လဲုပွားး�န်း။ ဘာဝတူူ

ခုျင်း�သင်းကြားက်ာ� ရေးပွား�သူတူို�သည်းရေး�ာက်းပွား့်မ်းမု်းျာ�နှငှ်း်ပွားတူးသက်းသည်း် အခုျက်းအလဲက်းမ်းျာ���ှရိေးအာင်း ၊သ�ာ�ရေး�ာက်း

နှိုင်းရေးအာင်း  က်ူည်ီရေးပွား�သလဲို ဆ့ု���တူးခုျက်းခုျ�ာတူ�င်းလဲည်း� အကြားက့်ဉာာဏားမ်းျာ�ရေးပွား�နှိုင်းပွားါသည်း။ 

ဘာဝတူူခုျင်း�သင်းကြားက်ာ�ရေးပွား�သူမ်းျာ�သည်း ဘာဝတူူခုျင်း�က်ူည်ီသည်း် တူာဝန်းက်ိုယူပွားါသည်း။

သို��ာတူ�င်း က်ျန်း�မ်းာရေး��စီန်စီး�ှ ိသိရေးက်ာင်း�စီ�ာမ်းျာ�က်ို အက်ုန်း သိရေးအာင်းကြီးက်�ိ�စီာ��သည်း်ခု��ီ�ညှ်းက်ို 

ပြီးပွား�ီရေး�မ်းာက်းရေးအာင်းသ�ာ��ပြီးပွား�ီက်ျန်း�မ်းာရေး��နှငှ်း် ပွားတူးသက်းသည်း်အရေးတူ��အကြားက်�့မ်းျာ�က်ိုယူ�ပွားါသည်း။

ရေးန်ာက်းခု့အရေးကြားက်ာင်း�အ�ာ/ရေးန်�ာခုျ�ခုင်း�

ဘာဝတူူခုျင်း�ပွားည်ာရေးပွား��ခုင်း�က်ို လဲူ�ုနှငှ်း်သက်းဆိုင်းရေးသာ ရေးန်�ာမ်းျာ�၊ လဲူင်ယးက်လဲပွားးမ်းျာ�၊ လဲူအမ်းျာ�နှငှ်း်သက်းဆိုင်း

ရေးသာ ရေးန်�ာမ်းျာ�၊ အက်ျဉ်း�ရေး�ာင်းမ်းျာ�တူ�င်း လုဲပွားးရေးဆာင်းနှိုင်းပွားါသည်း။

ဘာဝတူူခုျင်း�သင်းကြားက်ာ�ရေးပွား��ာတူ�င်း ပွားည်ာ�ပွားးဆန်းဆန်း ရေးသခုျာရေး��ဆ�စဲီီမ်း့ပြီးပွား�ီ  ရေးပွား�နှိုင်းသလဲိုပွားည်ာ�ပွားးမ်းဆန်း

ဘာ ဲတူ��ည်း���ည်း�ခုျင်း�အလဲျဉ်း�သင်း်သလဲိုသင်းကြားက်ာ�ရေးပွား��ခုင်း� လဲည်း�လဲုပွားးနှိုင်းပွားါသည်း။ သင်းကြားက်ာ��ခုင်း�သည်း 

အ�ပွားန်းအလဲနှ်းအလဲုပွားးလဲုပွားး�ရေးသာ က်ိစီစ��စီးပြီးပွား�ီ  ���့ ပြီး��ိ�တူို�

တူက်းမ်းကု်ို �ည်း��ယးသည်း်တူ��ည်း���ည်း�ခုျင်း� ရေးခုျာရေးမ်း��ရေးအာင်း စီီမ်း့�သည်း်အလဲုပွားးမ်းျ�ိ�လဲည်း���စီးပွားါသည်း။

Safe space
Supportive families
+ communities
Private space

REFErral system
Referral process for additional services 
e.g. mental health, high risk pregnancy

Commodities
Testing kits
Baby items

materials
Casefiles
Monitoring tools
IEC materials

Training & supervision
Training 
Supervision by professional staff
Case management

Young mum supporting 
pregnant girls + young parents

peer Mentoring

SERVICES
Youth-friendly
ante-natal services
Maternity services

ဥပွားမ်းာ

ဂ္ဂိုရေး��စီးသည်း က်ိုယးဝန်းရေးဆာင်း အမ်းျ�ိ�သမ်း�ီမ်းျာ� သို�မ်းဟုုတူး က်ရေးလဲ�ရေးမ်း��ပြီးပွား�ီစီမ်းခုင်းမ်းျာ�က်ို ဘာဝတူူခုျင်း� သင်းကြားက်ာ�ရေးပွား�သ ူတူစီးရေးယာက်း��စီးပွားါသည်း။ ဂ္ဂို ရေး��စီး 

သည်း မ်းိခုင်းတူစီးရေးယာက်းလဲည်း���စီးပြီးပွား�ီ (၂) နှစှီးအ��ယးက်ရေးလဲ�တူစီးရေးယာက်း�ှပိွားါသည်း။သူမ်းသည်း အိမ်းးမ်းှာပွားင်း လူဲင်ယးမ်းျာ�က်ို လဲက်းခု့ရေးတူ��ဆ့ု�ခုင်း�န်ည်း�အာ���င်း် လဲူ�ု�ဲမ်းှာအလဲုပွားးလဲုပွားးပွားါသည်း။ ဂ္ဂိုရေး��စီးသည်း က်ိုယးဝန်းရေးဆာင်း�ခုင်း�

နှငှ်း်ပွားတူးသက်း ရေးသာက်ူည်ီမ်းမု်းျာ�က်ိုရေးပွား�ပွားါသည်း။ရေးမ်း����ာ��န်း �ပွားင်းဆင်း�ခုင်း�၊ မ်းိခုင်းနှို�တူိုက်းရေးက်ွ��ခုင်း�၊ နှို� ��တူး�ခုင်း�စီသည်းတူို�က်ို က်ူည်ီသင်းကြားက်ာ�ရေးပွား�ပွားါသည်း။ ခု�င်းမ်းးမ်းျာ�၊ ရေးစီာင်းမ်းျာ�၊ နှို�ဗ�ူမ်းျာ� စီသည်း် က်ရေးလဲ�မ်းျာ�အတူ�က်းလဲိုအပွားး

ရေးသာပွားစီစည်း�မ်းျာ�က်ို လဲည်း� ဂ္ဂိုရေး��စီးက်ရေး�ာက်းပွား့်ရေးပွား�န်ိင်းပွားါသည်း။ က်�န်းဒွိ့ု�လဲည်း�ရေးပွား�ပွားါသည်း။ မ်းိသာ�စီုက်ိစီစမ်းျာ�၊ ခုျစီးသူ�ည်း�စီာ�

လဲင်းမ်းယာ�မ်းျာ�၏ အကြားက်မ်းး��က်းမ်း�ုပွားသန်ာမ်းျာ�၊ စီိတူးက်ျန်း�မ်းာရေး���ပွားသန်ာမ်းျာ�က်ိုလဲည်း�ဂ္ဂိုရေး��စီးက် တူိုင်းပွားင်းရေးဆ��ရေးနှ��ရေးပွား�ပွားါသည်း။  မ်းိသာ�စီုဝင်းမ်းျာ�နှငှ်း်လဲည်း� တူိုင်းပွားင်းရေးဆ��ရေးနှ��ရေးပွား�ပွားါသည်း။ဂ္ဂိုရေး�� စီး သည်း  လူဲင်ယးမ်းျာ�အာ� 

က်ျန်း�မ်းာရေး��နှငှ်း်ပွားတူးသက်း၍ ရေး�ာက်းပွား့်ရေးပွား�နှိုင်းရေးသာပွားည်ာ�ငှ်းမ်းျာ�၏ သင်းတူန်း�ပွားို�ခုျမ်းကု်ို��ှ�ိာ�သူ��စီးပွားါသည်း။ လဲူန်ာမ်းျာ�အတူ�က်း ဂ္ဂိုရေး��စီးက် မ်းတှူးခုျက်းမ်းျာ�ရေးပွား�နှိုင်းပြီးပွား�ီ လဲိုအပွားးရေးသာ ဝန်းရေးဆာင်းမ်းအုက်ူအည်ီမ်းျာ�က်ိုလဲည်း� �ှာရေး��ရေးပွား�

ပွားါသည်း။ လဲူင်ယးမ်းျာ�လဲိုအပွားးရေးသာဝန်းရေးဆာင်းမ်းမု်းျာ�က်ို ဂ္ဂို ရေး��စီးက် က်ူည်ီ�ှာရေး��ရေးပွား�ပွားါသည်း။ဥပွားမ်းာ-သာ�ဆက်း�ခုာ��ခုင်း�၊ စီိတူးက်ျန်း�မ်းာရေး��ဆိုင်း�ာအက်ူအည်ီမ်းျာ�၊အိမ်းးတူ�င်း�အကြားက်မ်းး��က်းမ်းဆုိုင်း�ာအက်ူအည်ီမ်းျာ�၊ လဲိင်းမ်းကှ်�ူဆက်းရေးသာ

ရေး�ာဂ္ဂိုါမ်းျာ�နှငှ်း် အိတူးခုျးအိုင်းဗ�ရီေး�ာဂ္ဂိုါ�ှာရေး���ခုင်း�၊

က်ုသ�ခုင်း� စီသည်း်အက်ူအည်ီမ်းျာ��ှာရေး��ရေးပွား�ပြီးပွား�ီ လဲူင်ယးမ်းျာ�အရေးန်နှငှ်း် ဝန်းရေးဆာင်းမ်းဌုာာန်မ်းျာ�က်ို မ်းနှ်းမ်းနှ်းသ�ာ�ရေး�ာက်းနှိုင်း�န်းလဲည်း� က်ူည်ီရေးပွား�ပွားါသည်း။ ဂ္ဂိုရေး��စီး သည်း မ်းိခုင်းမ်းျာ�၊ လဲူင်ယး မ်းျာ�နှငှ်း် က်ရေးလဲ�မ်းျာ� အပွားတူးစီဉ်းရေးတူ��ဆ့ုရေးဆ��ရေးနှ��

ရေးသာ လဲူ�ုရေး�ာက်းပွား့်မ်းရုေးဆ��ရေးနှ��ပွား�မဲ်းျာ�က်ိုလဲည်း�တူက်းရေး�ာက်းက်ာ ရေးဆ��ရေးနှ��ပွားါသည်း။ ဂ္ဂိုရေး��စီး သည်း သူနှငှ်း်အလဲုပွားးတူ�လဲဲုပွားးရေးသာလဲူင်ယးမ်းျာ�၊က်ရေးလဲ�မ်းျာ�၏ တူို�တူက်းမ်း�ု�စီးစီဉ်း က်ို မ်းတှူးတူမ်းး��ာ��ှပိွားါသည်း။
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အက်ျ�ိ�ရေးက်ျ�ဇို�ူမ်းျာ�

ဘာဝတူူခုျင်း�သင်းကြားက်ာ�ရေးပွား�သူမ်းျာ�သည်း  စီီမ်း့ခုျက်း ဝန်း�မ်းး�မ်းျာ�၏အရေးတူ��အကြားက်�့မ်းျာ�က်ိုန်ည်း�န်ာယူ�ခုင်း�မ်းှ

လဲည်း�ရေးက်ာင်း�၊ သူတူို�က်ိုယးပွားိုင်းအရေးတူ��အကြားက်�့မ်းျာ�က်ို �ုတူးနှတုူး၍ရေးသားလဲည်း�ရေးက်ာင်း� နှစှီးဦး�နှစှီး�က်း သရေးဘာာတူူ

ပြီးပွား�ီစီိတူးခုျ�သည်း်အကြားက့်ဉာာဏားမ်းျာ�ရေးပွား�နှိုင်း

ပွားါသည်း။ ဘာဝတူူခုျင်း�သာမ်းန်းက်ူည်ီသူမ်းျာ��က်း ဘာဝတူူခုျင်း�သင်းကြားက်ာ�ရေးပွား�သူမ်းျာ�ပွားို၍ အသိပွားည်ာကြွက်�ယးဝပြီးပွားီ� ၊ 

ပွားိုမ်းိုန်က်းရုိုင်း�သည်း် လဲမ်းး�ညွှနှ်းခုျက်းမ်းျာ�ရေးပွား�နှိုင်းသလဲို�ပွားသန်ာမ်းျာ�က်ိုပွားိုမ်းိုရေး���ငှ်း�နှိုင်းပွားါသည်း။

ဘာဝတူူခုျင်း�သင်းကြားက်ာ�ရေးပွား�သူမ်းျာ�သည်း လဲူင်ယးမ်းျာ�၏ စီ့�ပွားပွားုဂ္ဂိုု�ိလဲးအ��စီး �ပွားးတူည်းနှိုင်းသလဲို စီီမ်း့က်ိန်း�ဝန်း�မ်းး�

မ်းျာ�အတူ�က်းရေးမ်း်ားလဲင်း်ခုျက်းရေးက်ာင်း�လဲဲ��စီးပွားါသည်း။

ဘာဝတူခူုျင်း�သင်းကြားက်ာ��ခုင်း�သည်းအခုျနိ်းသတူးမ်းတှူးပြီးပွား�ီအရေးက်ာင်းအ�ည်းရေး�ား�ရေးသာလဲပုွားးင်န်း���စီးပွားါသည်း။ ဥပွားမ်းာ

အာ���င်း် စီီမ်း့က်ိန်း� က်ာလဲနှငှ်း်က်ိုက်းည်ီရေးအာင်း လုဲပွားးရေးဆာင်း�ပွားါသည်း။

ဘာဝတူူခုျင်း�သင်းကြားက်ာ�ရေးပွား��ခုင်း�အစီီအစီဉ်းသည်း မ်းိမ်းိက်ိုယးက်ိုယ့ုကြားက်ည်းမ်း�ုှရိေးစီ�ခုင်း�၊မ်းိမ်းိက်ိုယးက်ိုယး  အသ့ု�ဝင်း

ရေးအာင်းရေးဆာင်း��က်းနှိုင်း�ခုင်း�၊လဲူမ်းဆုက်းဆ့ရေး��က်�န်းယက်းပွားိုမ်းိုရေးက်ာင်း�မ်း�န်းလဲာ�ခုင်း�စီသည်း်အက်ျ�ိ�ရေးက်ျ�ဇို�ူမ်းျာ���ှိ

ရေးစီပွားါသည်း။ 

စီိန်းရေးခု်မ်းမု်းျာ�/က်န်�းသတူးခုျက်းမ်းျာ�

ဘာဝတူူခုျင်း�သင်းကြားက်ာ�ရေးပွား��ခုင်း�သည်းတူစီးရေးယာက်းခုျင်း�ရေးသခုျာအခုျနိ်းမ်းနှ်းမ်းနှ်းသင်းကြားက်ာ�ရေးပွား���ခုင်း���စီး

ရေးသာရေးကြားက်ာင်း်အလဲုပွားးဝန်း ပွားိနှိုင်းပွားါသည်း။

သို�ရေးသား ဘာဝတူူခုျင်း�က်ူည်ီသူမ်းျာ�နှငှ်း် မ်းတူူရေးသာအခုျက်းမ်းှာ ဘာဝတူူခုျင်း�သင်းကြားက်ာ�ရေးပွား��ခုင်း�သည်းအခုျနိ်း

အတူိုင်း�အတူာ�ှပိွားါသည်း။ ဥပွားမ်းာ- က်ိုယးဝန်းရေးဆာင်းမ်းျာ�က်ို သင်းကြားက်ာ�

ရေးပွား���ခုင်း�မ်းျ�ိ�သည်းအခုျနိ်းအတူိုင်း�အတူာအ�သင်းကြားက်ာ�ရေးပွား���ခုင်း���စီးပွားါသည်း။

ဘာဝတူူခုျင်း� သင်းကြားက်ာ�ရေးပွား��ခုင်း�သည်း ဆက်းနှ�ယးပွားတူးသက်းမ်းမု်းျာ�တူ�င်း အန်မိ်းး်အ�မ်းင်း်

မ်းည်ီမ်း်�ခုင်း� သရေးဘာာက်ို �န်းတူ�ီရေးပွား�နှိုင်းပွားါသည်း။ ဥပွားမ်းာအာ���င်း် ဘာဝတူူခုျင်း� သင်းကြားက်ာ�ရေးပွား�သူသည်း အ�ာ�ာ

က်ိုပြီးပွား�ီရေး�မ်းာက်းရေးအာင်းလဲုပွားးနှိုင်းသည်းဟုုအ�င်းခု့လဲာ�နှိုင်းပွားါသည်း။

ဘာဝတူူခုျင်း�သင်းကြားက်ာ�ရေးပွား�သူမ်းျာ�အရေးန်နှငှ်း်စီီမ်း့က်ိန်း�တူ�င်း ပွားါဝင်းသူမ်းျာ�သည်း အကြားက့်ဉာာဏားမ်းျာ��ယူပြီးပွားီ�ရေးန်ာက်း 

က်ိုယးတူိုင်းဆ့ု���တူးခုျက်းခုျနှိုင်းရေးအာင်း က်ူည်ီရေးပွား��ပွားါမ်းည်း။

ဘာဝတူူခုျင်း�သင်းကြားက်ာ�ရေးပွား��ခုင်း�သည်း ပွားိုမ်းိုက်ျယး�ပွားန်�းရေးသာ စီီမ်း့က်ိန်း�လဲုပွားးင်န်း�မ်းျာ��ဲတူ�င်း တူ��ဲက်းပွားါဝင်းရေးန်�ပွားါ

မ်းည်း။ ရေး�ာက်းပွား့်က်ူည်ီမ်းမု်းျာ�လဲည်း���ှ�ိပွားါမ်းည်း။

ဘာဝခုျင်း�ပွားည်ာရေးပွား�သူမ်းျာ�၏ အလဲုပွားးသည်းအရေးတူ��အကြားက်�့က်ို အလဲ�န်း အမ်းှ�ီပွား�ရေးသာရေးကြားက်ာင်း် သူတူို�သည်း

အသက်းရေးမ်း�� ဝမ်းး�ရေးက်ျာင်း�ပွားည်ာ�ပွားးန်ယးပွားယးက်ို �ိန်း�သိမ်းး��ာ�နှိုင်း�ပွားါမ်းည်း။ 

ဘာယးလဲိုလဲုပွားးမ်းလဲဲ

မ်းိမ်းိက်ိုယးက်ိုယ့ုကြားက်ည်းမ်း�ုှရိေးသာ ၊ အမ်းျာ�၏စီ့�ပွားပွားုဂ္ဂိုု�ိလဲးအ��စီး�ပွားးတူည်းနှိုင်းရေးသာ ဘာဝ

တူူခုျင်း�သင်းကြားက်ာ�ရေးပွား�သူမ်းျာ�က်ို ရေး����ခုယးပွားါ။ ဘာဝတူူခုျင်း�သင်းကြားက်ာ�သူမ်းျာ�သည်း ဘာဝ

တူူခုျင်း�ရေး�ာက်းပွား့်သူမ်းျာ��က်းပွားို၍ အရေးတူ��အကြားက်�့�ှသိူမ်းျာ���စီး�မ်းည်း။ သူတူို�၏ ခု��ီ

သည်းဘာဝတူူခုျင်း�ရေး�ာက်းပွား့်သူမ်းျာ��က်းရေး�ှ�ပွားိုရေး�ာက်းရေးန်�မ်းည်း��စီးသည်း။ ဘာဝတူူခုျင်း�သင်းကြားက်ာ�ရေးပွား�သူမ်းျာ�

သည်း ပွားို၍လဲက်းရေးတူ��က်ျရေးသာ အကြားက့်မ်းျာ�၊လဲမ်းး�ညွှနှ်းခုျက်းမ်းျာ�ရေးပွား�

�ပွားါမ်းည်း။

ရေးမ်း�ခု�န်း�မ်းျာ�ရေးမ်း�နှိုင်း�ပွားါမ်းည်း။ရေး���ငှ်း�နှိုင်း�ပွားါမ်းည်း။ ဘာဝတူခူုျင်း�ရေး�ာက်းပွား့်သမူ်းျာ�သည်းစီတိူးပွားိုင်း�ဆိုင်း�ာရေး�ာက်း

က်ူ�ခုင်း�မ်းျာ�၊ စီာန်ာ�ခုင်း�မ်းျာ�၊ နှစှီးသိမ်းး်ရေးဆ��ရေးနှ���ခုင်း�မ်းျာ� �ပွား�လဲုပွားး�ပွားါသည်း။

ဘာဝတူူခုျင်း�သင်းကြားက်ာ��ာတူ�င်းတူစီးရေးယာက်းခုျင်း�က်ိုသင်းကြားက်ာ�ရေးပွား�နှိုင်းသလဲို အုပွားးစီုလဲိုက်းလဲည်း� သင်းကြားက်ာ�နှိုင်း

ပွားါသည်း။ အ��ယးရေး�ာက်းစီမ်းိန်း�က်ရေးလဲ�မ်းျာ�က်ို SRHR နှငှ်း်ပွားတူးသက်း၍ အသိပွားည်ာ�မ်းငှ်း်တူင်းရေးပွား��ခုင်း�၊ အိတူးခုျး

အိုင်းဗ�အီနှတ�ာယးရေးလဲ်ာ်ခုျ�ခုင်း�စီသည်း် အစီီအစီဉ်း

မ်းျာ�တူ�င်း အုပွားးစီုလဲိုက်းသင်းကြားက်ာ��ခုင်း�သည်း တူစီးရေးယာက်းခုျင်း�သင်းကြားက်ာ��ခုင်း��က်း�ိရေး�ာက်းပွားါသည်း။ ပွားည်ာ�ပွားး

ဆိုင်း�ာ၊ ရေးအာင်း�မ်းင်းမ်းမု်းျာ�ဆိုင်း�ာ၊ ဘာဏ္ဌာရေး��ဆိုင်း�ာသင်းတူန်း�၊အကြားက်မ်းး��က်းမ်းရုေးလဲ်ာ်ခုျရေး�� ဆိုင်း�ာသင်းတူန်း�

မ်းျာ�တူ�င်းလဲည်း�အုပွားးစီုလဲိုက်းသင်းကြားက်ာ��ခုင်း�သည်း �ိရေး�ာက်းပွားါသည်း။

က်ိ�ိယာမ်းျာ�နှငှ်း်�င်း��မ်းစီးမ်းျာ�

• Peer Mentoring for Health Behavior Change: A 
Systematic Review, R. L. Petosa & Dr Laureen H. Smith 
Pages 351-357. American Journal of Health Education 
(2014).
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