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ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မိသားစုစီမံကိန္းညီလာခံ
ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ - ၂ဝ၁၅ ေမလ

ညီလာခံအစီရင္ခံစာ အက်ဥ္း
၂ဝ၁၅ ေမလ ၁၉ ႏွင့္ ၂ဝ ရက္တို႔တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၂ဝ ဦးသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မိသားစုစီမံကိန္းညီလာခံ၌ တက္ေရာက္ၿပီး
သားဆက္ျခားျခင္းဆိုင္ရာ လက္ရွိအခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းညီလာခံကို UNFPA ၏ ပံ့ပိုးမႈ၊ David and Lucile
Packard Foundation ၏ ေထာက္ပံ့မႈတို႔ျဖင့္ Pathfinder International ႏွင့္ Myanmar Partners in Policy and Research အဖြ႔တ
ဲ ို႔က
စီစဥ္က်င္းပခဲ့သည္။ ၄င္းမွာ ညီလာခံႏွင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ေပါင္းစပ္ပံုစံျဖစ္ၿပီး ဗဟိုအဆင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ က်န္းမာေရးအရာရွိမ်ား၊ ၿမိဳ႕
နယ္ ၂၁ ခုမွ ေရွ႕တန္းက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ မီးယပ္သားဖြားပါရဂူမ်ား၊ ျပည္တင္
င
ြ း္ ျပည္ပလူမႈေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္
ေရာက္ခ့ၾဲ ကသည္။
၄င္းညီလာခံကို ေအာက္ပါရည္ရယ
ြ ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်င္းပခဲ့ပါသည္ ၁။ မိသားစုစီမံကိန္း အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ တိုးတက္ျဖစ္ထန
ြ ္းမႈမ်ားကို အသိေပးရန္
၂။ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဌာနမ်ားအတြ
ရးဌာနမ်ားအတြက္ ဤအခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးရန္ - သားဆက္ျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း အေတြ႕အၾကံဳမ်ား
ဖလွယ္ျခင္း၊ သားဆက္ျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားကို စုေပါင္းသံုးသပ္ျခင္း၊ ၄င္
င္းအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္
အတြက္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ားအပါအဝင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေရးဆြျဲ ခင္း။
၃။ အေကာင္းဆံုး သားဆက္ျခား/မိ
မိသားစုစီမံကိန္း အေလ့အထမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ က်န္းမာေရးဌာန
မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား အပါအဝင္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမွင့္တင္ေပးရန္။
၄။ ျပည္နယ္အတြင္း မိသားစုစမံ
မ
ီ က
ံ ိန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႔ေဝေပးရာတြင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္မည့္၊ လက္တဲြေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္မည့္ အဖြ႔ဲ
အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္။
၅။ ႏိုင္ငံတကာသံုး မိသားစုစီမံကိန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိ
မ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျဖန္႔ေဝေပးရန္။
ညီလာခံကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မူဝါဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာနည္းပညာ အခ်က္အလက္သစ္မ်ားျဖင့္ စတင္သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္
သားဆက္ျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားသံုးသပ္ျခင္း၊ အစီအစဥ္ေရးဆဲျြ ခင္း၊ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ တြက္ခ်က္ျခင္းတို႔ ပါဝင္
သည္။
မိသားစုုစီမံကိန္းဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အျခားမ်ိဳးဆက္ပာြ းက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အရည္အေသြးတိုးျမွင့္ေပးရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္း ညီလာခံ
အတြင္း ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားက ညႊန္ျပေနသည္။ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အလ်င္အျမန္
ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ လိုအပ္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားမွာ - (၁) ေဆးဝါးပစၥည္းရရွိႏိုင္မႈ (၂) ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းရႏိုင္မႈ (၃) အရည္အေသြးျမင့္ ပံ့ပိုး
ၾကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္မႈ တုိ႔ျဖစ္သည္။ IUD အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းမႈဆိုင္ရာ
အေျခအေနက ဤျပႆနာကို မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။ ယခင္က လိုအပ္ခ်က္
ကို စနစ္တက်ၾကိဳတင္တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းမႈမျပဳဘဲ
ဘဲ IUD အမ်ားအျပားကို ၿမိဳ႕နယ္
မ်ားသို႔ ေပးပို႔ခ့သ
ဲ ည္။ IUD ထည့္သြင္း ရန္ေလ့က်င့္ထားသည့္ ဝန္ထမ္းအလံုအ
ေလာက္မရွိျခင္း၊ သံုးစြမ
ဲ ႈမ်ားလာေအာင္စည္းရံုးမႈအားနည္းျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕
နယ္အမ်ားအျပားတြင္ လက္က်န္ IUD မ်ား ရက္လန
ြ ္သည္အထိ ပိုလွ်ံေနခဲ့
သည္။

အထက္ပါ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ညီလာခံတက္ေရာက္သူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲခ့ၾဲ ကသည္ -
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၁။ ေဆးဝါးပစၥည္း ရရွိႏိုင္မႈ
•

ၿမိဳ႕နယ္အခ်င္းခ်င္းဆက္သယ
ြ ္ေရးႏွင့္ ပိုလွ်ံသည့္ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေဝရန္အတြက္ ေဖ့ဘတ
ြ ္ေပၚတြင္ ေနရာတစ္ခု
ဖန္တီးရန္

•
•
•

ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈ တိက်စြာျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ၿပီး အခ်က္အလက္ေကာက္ယူရန္
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ LMIS စနစ္ကို ထူေထာင္ၿပီး အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္
ပစၥည္းေပးပို႔ရာတြင္ ပိုနီးေသာ/ ပိုမိုလယ္
ယ
ြ က
္ ူေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ပို႔ေပးရန္အတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ဗဟိုအဆင့္တို႔အား ေတာင္းဆို
ရန္ (ဥပမာ - အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ ကယားျပည္နယ္လမ္းေၾကာင္းမွ
ပိုမိုလယ
ြ ္ကူသည္)

•

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ပိုနီးကပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္သုိေလွာင္
မႈမ်ားထားရန္

•

ဝန္ၾကီးဌာနမွ ေပးပို႔မွႈမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အေရာက္၊ ေက်းလက္က်န္းမာ
ေရးဌာနအေရာက္ ေတာင္းဆိုရန္

•

ေရရွည္ခံသားဆက္ျခားနည္းလမ္းမ်ား LARC လိုအပ္ခ်က္ကို ဆန္းစစ္
ရန္

၂။ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းရရွိႏိုင္မႈ
•

သားဖြားဆရာမႏွင့္ အရံသားဖြားဆရာမမ်ား ပိုမိုခန္႔ထားရန္

•

မီးဖြားခြင့္ယူထား၍ သားဖြားဆရာမမ်ားလစ္လပ္ေနသည့္ေနရာတြင္ ယာယီျဖည့္ၿပီးခန္႔ထားရန္

•

အရံသားဖြားဆရာမမ်ားအား လမ္းညႊန္သင္ၾကားေပးရန္

•

အရံသားဖြားဆရာမမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား သားဆက္ျခားေသာက္ေဆးမ်ား၊ ကြန္ဒံုမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္

•

ႏိုင္ငံအဝွမ္း အရံသားဖြားဆရာမမ်ားကို တေျပးညီ သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္ စံသတ္မွတ္ရန္

•

နယ္ခံအရံသားဖြားဆရာမမ်ား ခန္႔ထားၿပီး သူတို႔၏ရပ္ရာြ မ်ားတြင္ တာဝန္ေပးရန္

•

နယ္ခံမ်ားအား အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္

•

အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား ပိုမိုနီးကပ္စာြ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ျဖည့္ဆည္းလမ္းညႊန္ေပးရန္

•

မိတ္ဖက္အဖြ႔မ
ဲ ်ား၏ရင္းျမစ္မ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စာြ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ကုန္က်စရိတ္အပါအဝင္ အစီအစဥ္မ်ား
ေရးဆြဲရန္ (ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရထံမွ ရံပံုေငြမရႏိုင္သည့္အတြက္)

•

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရႏိုင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးအရာရွိ သို႔မ

ဟုတ္

ၿမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္ၾကီးအား

မိသားစုစီမံကိန္းဆုိင္ရာဆက္သြယ္ရန္

ပုဂိၢဳလ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္

•

ပုဂၢလိကေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ေဆးဆိုင္မ်ားအား

သားဆက္ျခားျခင္း

အေၾကာင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္

•

ပုဂၢလိကေဆးခန္းမ်ား၊ ေဆးဆိုင္မ်ား၊ ရပ္ရာြ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား

ႏွင့္ သံုးလတစ္ၾကိမ္အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ရန္

•

ပုဂၢလိကေဆးခန္
ဆးခန္းမ်ား၊ ေဆးဆိုင္မ်ား၊ ရပ္ရာြ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား

ႏွင့္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ရန္

•

အခ်က္အလက္ျဖန္႔ေဝရန္ႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္ရန္အတြက္ စနစ္တစ္ခု

တည္ေဆာက္ရန္

MyanmarPartners
in Policy and Research

•

ပုဂၢလိကက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္သူမ်ားအား အသိေပးႏိႈးေဆာ္ရန္

•

ေက်းရြာမ်ားတြင္ သက္ရယ
ြ ္ဆင့္တူခ်င္း က်န္းမာေရးပညာေပး ရန္အတြက္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းစံျပမ်ား အသံုးျပဳရန္

•

ဝန္ေဆာင္မႈေပါင္းစပ္ရန္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမေပးမီ အဏုစိတ္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲရန္

•

ပညာေပး IEC မ်ားကို ေဒသခံဘာသာစကားျဖင့္ ထုတ္ေဝရန္

•

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဦးတည္၍ အသိေပးႏႈိးေဆာ္မႈမ်ားျပဳရန္

•

ရပ္ရာြ မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေဆာင္ရက
ြ ္ရန္

၃။ အရည္အေသြးျမင့္ ပံ့ပိုး ၾကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္မႈ
•

သားဆက္ျခားဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ေစရန္အတြက္ စာရင္းဇယားေကာက္ယူ မွတ္တမ္းတင္သည့္စနစ္မ်ားကို ျပဳျပင္ရန္

•

ပံုစံစာရြက္မ်ား လုိအပ္ခ်က္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စာြ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ရန္၊ ပံုစံအပိုမ်ား ေပးရန္

•

လမ္းညႊန္ၾကီးၾကပ္ေရးခရီးစဥ္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အဏုစိတ္လုပ္ငန္းစဥ္ေရးဆြဲရာတြင္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္တကြ ထည့္သြင္းထားရန္

•

က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းအဆင့္ဆင့္တြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ၾကီးၾကပ္လမ္းညႊန္ ျခင္းတို႔ မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏မိသားစုစီမံကိန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လမ္းမီေရးေဆာင္ရက
ြ ္ခ်က္မ်ားသည္ လြန္ခ့သ
ဲ ည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အရွိန္ရလာ
ခဲ့သည္။ ရံပံုေငြရရွိမႈသည္လည္း တိုးလာခဲ့သည္။ လက္လွမ္းမီက်န္းမာေရးအစီအစဥ္အရ စံုတဲြ သန္း ၃ဝ ကို ၂ဝ၂ဝ အမီ လႊမ္းျခံဳမိရန္
အတြက္ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ကို တိုးျမွင့္ရန္ ျမန္မာအစုိးရက ကတိျပဳထားသည္။ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္တိုးလာသကဲ့သုိ႔ပင္ အမ်ိဳးသ
မီးႏွင့္ ကေလးမ်ားက်န္းမာေရးတိုးတက္ရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္အလွဴရွင္မ်ား၏ ကတိကဝတ္မ်ားလည္း လ်င္ျမန္စာြ တိုးလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္
ေဆးဝါးပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေခ်ာေမြ
မြ႕ေစရန္အတြက္ အစိုးရအဆင့္ဆင့္ဆက္သယ
ြ ္ေရးေကာင္းမြန္ရန္၊ ရံပံုေငြမ်ား ပစၥည္းမ်ားကို
ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ ထိေရာက္စာြ စီမံခန္
ခန္႔ခဲြရန္ အေရးတၾကီးလိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ယခုရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမိသားစုစီမံကိန္း ညီလာ
ခံက ညႊန္ျပေနသည္။ မိသားစုစီမံကိန္းဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ ျမင္သာသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္မႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္လည္း ဤညီလာခံက အေထာက္အကူျပဳသည္။

