
 
 

မြန်ြာနှိိုင်ငံတွင် လက်ရ ှိမြစ်ပပေါ်ပနပ ာ နှိိုင်ငံပရေးမြစ်ရပ်ြ ာေးကှိို တံိုုံ့မပန်ပ ာင်ရွက်ရာတွင် 

အြ ှိ ေး ြ ေးြ ာေး၏အ ံြ ာေးကှိို န ေးပ ာင်ကကရန်  က် ှိိုင် ူအာေးလံိုေးကှိို ကြ္ာာ့ကိုလ ြဂ္ဂ 

အြ ှိ ေး ြ ေးြ ာေးအြွ ွဲ့ (UN Women) ြ  ပတာင်ေး ှိိုပါ ည။် 

 

UN Women Myanmar ၏   ပ ာ ာေး  ိုတ်မပန်ခ က်  

၂၀၂၁ခိုန စ်၊ ပြပြာ်၀ါရ လ ၁၁ရက်၊ ကကာ ာပပတေးပနုံ့  

မြန်ြာနှိိုင်ငံတွင် လက်ရ ှိမြစ်ပပေါ်ပနပ ာ နှိိုင်ငံပရေးမြစ်ရပြ် ာေးအပပေါ် အပမခခံ၍ အြ ှိ ေး ြ ေးြ ာေးအပါအ၀င် 

ငငှိြ်ေးခ ြေ်းစွာ  နဒ ိုတ်ပြာ်ပန ြူ ာေးကှိို လံိုခခံ ပရေးတပ်ြွ ွဲ့ြ ာေးက အင်အာေး ံိုေးပ ာင်ရွက်ပနြှုြ ာေးန ငာ့် 

ပတ် က်ငပ ေး UN Women ြ  အလွန် စှိိုေးရှိြ်ပပူန်ြှု ရ ှိပနပါပကကာင်ေးန ငာ့်  အြ ှိ ေး ြ ေးြ ာေး၏အ ံြ ာေးကှိို 

န ေးပ ာင်ကကရန်  က် ှိိုင် ူြ ာေး အာေးလံိုေးကှိို ပတာင်ေး ှိိုပါ ည။်  

၂၀၂၁ ခိုန စ် ပြပြာ်၀ါရ လ (၉)ရက်ပနုံ့တွင် ပနမပညပ်တာ်၊ ြနတပလေးန ငာ့် မြန်ြာနှိိုင်ငံရ ှိ အမခာေးငြှိ ွဲ့ြ ာေးတွင် 

နှိိုင်ငံအ၀ ြ်ေး မြစ်ပပေါ်ပနပ ာ အာဏာြ  န်ပရေးလှုပ်ရ ာေးြှုတွင်   ငငှိြေ်းခ ြ်ေးစွာ  နဒ ိုတ်ပြာ်ပန ြူ ာေး 

အပပေါ် လံိုခခံ ပရေးတပ်ြွ ွဲ့ြ ာေးက အင်အာေး ံိုေးခ ာ့ ညာ့်အတွက်  ှိခှိိုက်ဒဏ်ရာြ ာေး ရရ ှိခ ာ့ ညာ့်  တင်ေးြ ာေး 

ရရ ှိခ ာ့ပါ ည။်  ဤ ှိိုုံ့ လံိုခခံ ပရေးတပ်ြွ ွဲ့ြ ာေး ၏ ပ ြ ံိုေး အကကြ်ေးြက်ခံရ ူြ ာ အ က်(၁၉) န စ်အရွယ် 

ြမြ ွ ွဲ့ ွ ွဲ့ခှိိုင် မြစ်ငပ ေး  ူြ၏ ဥ ေးပခါင်ေးကှိို ပ နတ်မြငာ့် ပစ်ခတ်ခ ာ့မခင်ေး မြစ် ည်ဟို  တင်ေးရရ ှိ အတည်မပ  

 ာေးပါ ည။်  ှိိုအြ ှိ ေး ြ ေးငယ်၏ အပမခအပနြ ာ လက်ရ ှိတွင် အ က်အနတရာယ် အလွန်စှိိုေးရှိြ်ပနရ   

မြစ်ငပ ေး အ က်ကယ် ယ်ပရေး အပ ာက်အပံာ့ြ ာေးပပေး ာေးရ ညဟ်ို  ရာ၀နြ် ာေးက အတည်မပ  ာေး 

ပါ ည။် ယပနုံ့ ည ်ြမြ ွ ွဲ့ ွ ွဲ့ခှိိုင်အပနမြငာ့်  ူြ၏အ က်(၂၀)မပညာ့်ပြွေးပနုံ့ကှိို က င်ေးပပနရြညာ့် အခ ှိန်မြစ် 

 ည။် အ ှိိုပါအပမခအပနန ငာ့် ပတ် က်၍ UN Women  ည ်  ူြ၏ြှိ ာေးစို၊ ြှိတ်ပ ွြ ာေးန ငာ့်အတူ 

 ပ်တ၀ူြ်ေးနည်ေးပါပကကာင်ေးန ငာ့် အပလေးအနက်စာန ြှိပါပကကာင်ေး ပမပာကကာေးလှိိုငပ ေး စစ်တပန် ငာ့် ရ တပ်ြွ ွဲ့အာေး 

ငငှိြ်ေးခ ြေ်းစွာ  နဒ ိုတ်ပြာ်ပန ြူ ာေးအပပေါ် ြြျှတပ ာ အင်အာေး ံိုေးြှုကှိို ပရ ာင်ကကဥပ်ါရန် ပတာင်ေး ှိို 

ပါ ည။် 

လွန်ခ ာ့ ညာ့်  ယ်စိုန စ်အတွင်ေး  ာယာ၀ ပမပာပ ာ၊ ဒ ြှိိုကပရစ က ပ ာ လူြှု၀န်ေးက င် ှိိုုံ့ ကူေးပမပာင်ေးြှု 

လိုပ်ငန်ေးစဥ် တွင် မြန်ြာနှိိုင်ငံ၏ အြ ှိ ေး ြ ေးြ ာေးန ငာ့် အြ ှိ ေး ြ ေး အရပြ်က်လူြှုအြွ ွဲ့အစည်ေးြ ာေး ည် 

ြရ ှိြမြစ်အပရေးကက ေး ညာ့် အခန်ေးကဏ္ဍြ  ပါ၀င်ခ ာ့ငပ ေး ငငှိြေ်းခ ြ်ေးပရေးန ငာ့် အာေးလံိုေးပါ၀င်ပ ာ အိုပခ်  ပ်ြှု 

အပကကာင်ေးကှိို စည်ေးရံိုေးပမပာ ှိိုရာတွင် အဓှိက က ပန  မြစ်ပါ ည။်  လွန်ခ ာ့ ညာ့် န စ်အတွင်ေး COVID – 19 

ကပ်ပရာဂ္ါ အပမခအပနြ ာေး ည် အြ ှိ ေး ြ ေးြ ာေးအပပေါ် ြတူည ပ ာ က်ပရာက်ြှုြ ာေး ရ ှိပနပ ာ်လည်ေး 

မြန်ြာနှိိုင်ငံရ ှိအြ ှိ ေး ြ ေးြ ာေး ည ်ဤကပ်ပရာဂ္ါ ကာကွယ်ပရေးန ငာ့် တံိုုံ့မပန်ပ ာင်ရွက်ြှု ှိိုင်ရာ ကကှိ ေးပြ်ေးြှု 

ြ ာေးတွင် နှိိုင်ငံ၏ကဏ္ဍအာေးလံိုေး၌ ပရ ွဲ့တန်ေးြ  ြာေးြာေးြတ်ြတ် ရပတ်ည်ခ ာ့ ညက်ှိို ကျွန်ပ်တှိိုုံ့မြင်ခ ာ့ငပ ေး 

မြစ်ပါ ည။် 



 

UN Women Myanmar  ည် အြ ှိ ေး ြ ေးြ ာေး၏ အပမခခံလူူ့အခွငာ့်အပရေးရရ ှိရန်န ငာ့် နှိိုင်ငံ၏အန ဂ္တ် 

အတွက် ၄င်ေးတှိိုုံ့၏ ပြျှာ်လငာ့်ခ က်ြ ာေး၊ လှိိုအင် နဒြ ာေးကှိိုပြာ်မပရန်အတွက် ငငှိြ်ေးခ ြေ်းစွာ  နဒ ိုတ်ပြာ်ကက 

ပ ာ မြန်ြာနှိိုင်ငံြ  အြ ှိ ေး ြ ေးြ ာေးန ငာ့် အြ ှိ ေး ြ ေးအရပြ်က် လူြှုအြွ ွဲ့အစည်ေးြ ာေးန ငာ့်အတူ တစ် ာေးတည်ေး 

ရ ှိပနပါ ည်။  

 

မြန်ြာနှိိုင်ငံရ ှိအြ ှိ ေး ြ ေးြ ာေး၏အ ံအာေး န ေးပ ာင်ကကရန် မြန်ြာနှိိုင်ငံန ငာ့်နှိိုင်ငံရပမ်ခာေးြ   က် ှိိုင် ူြ ာေး 

အာေးလံိုေးကှိို   ကျွန်ိုပ်တှိိုုံ့က တှိိုက်တနွ်ေးပါ ည။် ကိုလ ြဂ္ဂအပ ွပ ွ အတွင်ေးပရေးြ  ေးခ  ပ် ၏ ပမပာကကာေးခ က် 

အတှိိုင်ေး မြန်ြာနှိိုင်ငံမပည် ူမပည် ာေးြ ာေး၏ ဒ ြှိိုကပရစ ၊ ငငှိြေ်းခ ြ်ေးပရေး၊ လူူ့အခွငာ့်အပရေးန ငာ့် တရာေးဥပပဒ 

စှိိုေးြှိိုေးပရေးကှိို ရရ ှိရန် ကကှိ ေးပြ်ေးြှုြ ာေးကှိို ကြ္ာာ့ကိုလ ြဂ္ဂက  က်လက်ပ ာက်ပံာ့ပပေး ွာေးြည်မြစ်ပကကာင်ေး 

 ပ်ြံပမပာကကာေးလှိိုငပ ေး စစ် က်ပခါင်ေးပ ာင်ြ ာေးကှိို  မြန်ြာမပည် ူမပည် ာေးြ ာေး၏  နဒ ပ ာ ာေးြ ာေး 

အာေး ပလေးစာေးလှိိုက်န ရန်၊ ြတူကွ မပာေးြှုြ ာေးကှိို ငငှိြ်ေးခ ြ်ေးစွာ အမပန်အလ န်ပ ွေးပနွေး ည ှိနှိှုင်ေးပ ာ နည်ေးလြ်ေး 

မြငာ့် အပမြရ ာရန် တှိိုက်တွန်ေးလှိိုက်ပါ ည်။  

 

 

 

ြ ဒ ယာ စံိုစြေ်းပြေးမြန်ေးြှုြ ာေးအတွက်  

Ms. Lesly Lotha ၊  က် ွယ်ပရေး အရာရ ှိ၊ UN Women မြန်ြာနှိိုင်ငံ 

Lesly.lotha@unwomen.org ၊ လက်ကှိိုင်ြိုန်ေး +၉၅ ၉၇၉ ၆၁၃၉၂၂၃ 

Montira Narkvichien ၊ ပဒ တွင်ေး  က် ွယ်ပရေး အ ူေးကျွြ်ေးက င် ူ၊ ကြ္ာာ့ကိုလ ြဂ္ဂ အြ ှိ ေး ြ ေးြ ာေးအြွ ွဲ့ 

(UN Women)  အာရ န ငာ့် ပစှိြှိတ်ပဒ ၊ 

 montira.narkvichien@unwomen.org ၊ လက်ကှိိုင်ြိုန်ေး + ၆၆ ၈၁၆၆၈ ၈၉၀၀ 
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