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မတလ္၊ ၂၀၁၅ ခ ုွႏစ ္ျမနမ္မုိႏ ငင္ ံအေရွ႔ပိ ငး္ေဒသတြင ္
မ် းိဆကပ္ြမးက်နး္မမေရးဆိ ငရ္မ အကျဲဖတေ္လလ့မခ်ကမ္ ွပဏမမ ေတြ႔ရွခိ်ကမ္်မး  

မတိဖ္ကအ္ဖြဲ႔အစညး္မ်မး၏ အစရီငခ္စံမ  
 
နဒိါနး္ 
ျမန္မမုိႏ င္ငံ၏ ၂၀၁၅ ခ ုွႏစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးေၾကမင့္၊ ုႏိ င္ငံ၏ ုႏိ င္ငံေရးုွႏင့္ အလွွဴရွင္မ်မး ဝန္းက်င္ကိ  အေျပမင္း 
အလဲမ်မး ျဖစ္ေပၚလမေစမညဟ္  ေမွ်မ္လင့္ပါသည္။ Community Partners International (CPI)၊ Women’s 
Refugee Commission (WRC)၊ Faculty of the Harvard Humanitarian Initiative (HHI) ုႏွင့္ လူထ အေျချပ  
က်န္းမမေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်မးက ၂၀၁၅ ခ ုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ အကဲျဖတ္ ေလ့လမခ်က္တစ္ခ ျပ ခဲ့ၾကၿပီး၊ လူထ အေျချပ  
လိင္မႈဆိ င္ရမုွႏင့္ မ် ိးဆက္ပြမးက်န္းမမေရး (SRH) ဝန္ေဆမင္ မႈမ်မးကိ  ေျပမင္းလဲေနသည့္ ုိႏ င္ငံေရးအေျခအေနုွႏင့္ 
အည ီ ေဒသအတြင္း မည္သိ ႔တိ းတက္ေကမင္းမြန္ေအမင္ ေဆမင္ရြက္ုိႏ င္မည္ကိ  ေလ့လမခဲ့ၾကပါသည္။ 
ဤေလ့လမခ်က္က ေအမက္ပါကိစ်မ်မးကိ  ေလ့လမခဲ့သည္။  
 နယ္စပ္ေက်းလက္ေဒသရွ ိ လူမႈအသိ က္အဝန္းမ်မးတြင္ လိင္မႈဆိ င္ရမုွႏင့္ မ် ိးဆက္ပြမးက်န္းမမေရး (SRH) 

ဝန္ေဆမင္မႈမ်မး လက္လွမ္းမီ ရရွိုိႏ င္ေရးုႏွင့္ ပတ္သက္ေသမ အဓိကက်သည့္ျပႆနမမ်မးကိ  ရမွေဖြေဖမ္ထ တ္ရန္၊  
 လက္ရွိတည္ရွိေနေသမ လိင္မႈဆိ င္ရမုွႏင့္ မ် ိးဆက္ပြမးက်န္းမမေရး (SRH) ဝန္ေဆမင္မႈမ်မး၏ အရည္အေသြးုႏွင့္ 

တစ္စိ က္မတ္မတ္ျဖစ္မႈအေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္မ်မးကိ  အကဲျဖတ္ရန္၊ 
 Mobile Obstetric Maternal Health Workers(MOM) စီမံခ်က္၏ ေအမင္ျမင္မႈမ်မးကိ  ေလလ့မဆန္း စစ္ရန္ုွႏင့္ 

တိ းတက္ရန္ေဆမင္ရြက္ုႏိ င္ေသမ နယ္ပယ္မ်မးကိ  သတ္မွတ္ေဖမ္ထ တ္ရန္၊  
 
Mobile Obstetric Maternal Health Workers (MOM) စီမံခ်က္သည္ လူထ အေျချပ  က်နး္မမေရးလ ပ္သမးမ်မး၏ 
ႀကိ းပမ္းေဆမင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး၊ ကိ ယ္၀န္ေဆမင္စဥ ္က်န္းမမေရးေစမင့္ေရွမက္မႈေပးျခင္း၊ သန္႔ရွင္းသည့္ ေမြးဖြမးမႈမ်မး၊ 
ေမြးဖြမးၿပီးေနမက္ မီးတြင္းကမလေစမင့္ေရွမက္မႈမ်မး၊ အေျခခ ံ အေရးေပၚ သမးဖြမးေစမင့္ေရွမက္မႈမ်မး၊ သမးဆက္ျခမး 
စီမံကိန္းုႏွင့္ ကေလးပ်က္ က်ၿပီးေနမက္ ေစမင့္ေရွမက္ေပးမႈမ်မးကိ  ျမနမ္မုိႏ င္ငံ အေရွ႔ပိ င္းျပည္နယ္ ၄-ခ တြင ္
အၾကမ္းဖ်ဥ္းအမးျဖင့္ ျပည္သူ ၁၂၄, ၀၀၀ ဦးခန္႔အတြက္ ေရြ႔လ်မးအဖြဲ႔မ်မးျဖင့္ ဝန္ေဆမင္ေပးေနပါသည္။  
 
ေလလ့မခဲသ့ည့္ ေနရမမ်မး 
ယခ ေလ့လမမႈကိ  ၂၀၁၅ ခ ုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ထိ င္းုႏိ င္ငံ၊ 
မဲေဆမက္ျမိ ႕ုွႏင့္ ခ်င္းမိ င္ျမိ ႕တိ ႕တြင္လည္းေကမင္း၊ 
ျမန္မမုိႏ င္င၊ံ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိ ႔နယ္ ၄-
ခ တြင္လည္းေကမင္း ေဆမင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၿမိ ႔ 
နယ္တိ င္းအတြက္ ေက်းရြမ ၃-ခ ကိ  ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ေက်း 
ရြမတစ္ရြမတြင ္ တိ င္းရင္းသမးက်န္းမမေရးေဆးခန္း ရွိၿပီး၊ 
ေနမက္ေက်းရြမတစ္ရြမမမွ ေဆးခန္းုႏွင့္ 
ေဝးလံသည့္ေဒသတြင္ ရွိသည္။ က်န္ေက်းရြမတစ္ရြမမွမ 
အစိ းရစစ္စခန္းုွႏင့္ နီးကပ္ သည့္ ေဒသတြင္ ရွိသည္။  
 
သ ေတသန လ ပင္နး္စဥ ္ 
သ ေတသနအဖြဲ႔သည္ ဦးတည္အ ပ္စ ေဆြးေုႏြးပြမဲ်မး (FGDs) 
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ုႏွင့္ အဓိကသတင္းေပးုႏိ င္သူမ်မးုွႏင့္ ေတြ႔ဆံ ေမး ျမန္းမႈမ်မး (KII)ကိ  ကရင္ျပည္နယအ္တြင္းရွိ ေက်းရြမေန 
အမ် ိးသမီးမ်မး၊ က်န္းမမေရးလ ပ္သမးမ်မး၊ မဲေဆမက္ုႏွင့္ခ်င္းမိ င္အေျခစိ က္ လူထ အေျချပ လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းကိ ယ္စမးလွယ္မ်မး၏ အျမင္မ်မးကိ သိရွိုိႏ င္ရန္ အေလးေပးလ ပ္ေဆမင္ခဲ့ပါသည္။ 
ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးထမးသည့္ တိ င္းရင္းသမးက်န္းမမေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်မး (EHOs) 1  မ ွ က်န္းမမ 
ေရးလ ပ္သမးမ်မးက ေက်းရြမ ၁၂-ခ တြင္ ဦးတည္အ ပ္စ ေဆြးေုႏြးပြဲ ၁၂-ခ ကိ  ေဆမင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ပါဝင္ေျဖ 
ၾကမးသူမ်မးတြင္ လိင္မႈဆိ င္ရမုႏွင့္ မ် ိးဆက္ပြမးက်န္းမမေရး ဝန္ေဆမင္မႈမ်မးကိ  လက္လွမ္းမီရရွိုိႏ င္ဖြယ္ရွိသည့္ ၅ 
ုႏွစ္ေအမက္ကေလးရွိေနေသမ အသက္ ၁၈ုွႏစ္မ ွ ၄၉ ုႏွစ္အတြင္းရွိ မ် ိးဆက္ပြမးုိႏ င္ေသမအရြယ ္ အမ် ိးသမီးမ်မး 
ပါဝင္သည္။ သူတိ ႔က ေက်းရြမတိ င္းတြင္ က်န္းမမေရးလ ပ္သမး ၁၂-ဦးကိ လည္း ေတြ႔ဆံ ေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။ (WRC) 
ုႏွင့္ (HHI) ဝန္ထမ္းမ်မးက လူထ အေျချပ အဖြဲ႔အစည္းမ်မး (CBOs) မ ွ ကိ ယ္စမးလွယ္ ၂၀-ဦးကိ လည္း 
ေတြ႔ဆံ ေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။ လ ပ္ငန္းစဥ ္ တစ္ေလွ်မက္လံ းတြင္၊ သ ေတသနအဖြဲ႔သည္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်မးုွႏင့္ 
တိ င္ပင္အၾကံရယူ၍ သူတိ ႔၏ ဦးစမးေပးကိစ် မ်မး၊ အျမင္မ်မးကိ  အၾကံေပးခ်က္မ်မး ျပ စ ရမတြင္ ပါဝင္ေစခဲ့သည္။ 
ပဏမမေတြ႔ရွိခ်က္မ်မးကိ  CPI အဖြဲ႔၏ ၂၀၁၅ ခ ုွႏစ္၊ စက္တင္ဘမလအတြင္း ရန္က န္တြင္  ျပ လ ပ္က်င္းပေသမ 
"Obstetrics on the Move" ဖိ ရမ္တြင ္မွ်ေဝတင္ျပခဲ ့သည္။   
 
ေလလ့မေတြ႔ရွမိႈ  
 
လငိမ္ႈဆိ ငရ္မုွႏင့္ မ် းိဆကပ္ြမးက်နး္မမေရး (SRH) ဝနေ္ဆမငမ္ႈမ်မး ရရွုိိႏ ငေ္ရးုွႏင့္ ပတသ္က၍္ ျပႆနမမ်မး  
 က နက္်စရတိ။္ အမ် ိးသမီးမ်မးက ခရီးစရိတ္ (ေမမ္ေတမ္ ဆိ င္ကယ္၊ ေမမ္ေတမ္ဘ တ္၊ ကမး၊ တကၠစီ..) ုႏွင့္ 

ေဆးဝါးမ်မး၊ သေုႏၶတမးေဆးမ်မး၊ ၀န္ေဆမငခ္မ်မးုွႏင့္ အစမးအေသမက္ စရိတ္မ်မး ႀကီးျမင့္သည္ကိ  
ေဖမ္ျပၾကသည္။ အထူးသျဖင့္၊ ေဆးရံ တစ္ရံ သိ ႔ တက္ေရမက္ရန္ ေငြက နေ္ၾကးက်မ်မးေၾကမင္း ေဖမ္ျပၾကသည္။ 
အခ် ိ႔ေသမ အမ် ိးသမီးမ်မးက ေဖမ္ျပရမတြင္၊ ျမဝတီမ ွ ထိ င္းုႏိ င္ငံသိ ႔ ျဖတ္ကူးရမ စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္လည္း 
ေငြေပးရန ္ လိ အပ္သည္။ သိ ႔အတြက္ေၾကမင့္ ခရးီစမးရိတ္အတြက္ ဝန္ထ ပ္ဝန္ပိ းျဖစ္ေစ သည္။ 
ဝန္ေဆမင္မႈေပးသည့္ က်န္းမမေရးဌမနမ်မးုႏွင့္ နီးကပ္သည့္ေနရမ ုႏွင့္/သိ ႔မဟ တ္ ေဆးဝါးမ်မး အခမဲ့ရရွိ၍ 
အလံ အေလမက္ရွိလွ်င္ေသမ္မွ ဝန္ေဆမင္မႈမ်မး ရယူရန္ အခက္အခဲအနည္းငယ္ရွိေနေသးေၾကမင္း အမ် ိးသမီး 
မ်မးက ေျပမျပၾကသည္။  

 ဆံ းျဖတခ္်က ္ခ်မတွမ္ႈ။ အမ် ိးသမီးမ်မးက ေဖမ္ျပရမတြင္ က်န္းမမေရးေစမင့္ေရွမက္မႈ ရယူရန္ ဆံ းျဖတ္ခ်က္ကိ  သူ 
တိ ႔ဘမသမ သူတိ ႕အဓိကအမးျဖင့္ ဆံ းျဖတ္ခ်က္မ်မး ခ်မွတ္ၾကသည္။ ခင္ပြန္းမ်မးုွႏင့္ မိသမးစ ဝင္မ်မးက 
ဆံ းျဖတ္ခ်က္ခ် မွတ္ရမတြင ္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တြင္ မရွိၾကေပ။ အေရးပါသည့္အင္အမးစ မ်မး 
(အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်မး၏ ဝန္ထမ္းမ်မး) က ေဖမ္ျပရမတြင္၊ ရွက္ေၾကမက္ျခင္းုွႏင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိ င္ရမ 
အစြအဲလမ္းမ်မးသည္ အုႏၱရမယ္မကင္းသည့္သမးပ်က္က်မႈေၾကမင့္ ျဖစ္လမေသမ ေနမက္ဆက္တြေဲရမဂါမ်မးကိ  
အခ်ိန္မ ီက်န္းမမေရး ေစမင့္ေရမွက္မႈအတြက္ လမေရမက္ျပသရန ္အဟန္႔အတမး ျဖစ္ေနတတ္သည္။  

 ကိ ယဝ္နေ္ဆမင ္ဝနေ္ဆမငေ္ပးမႈမ်မး။ အမ် ိးသမီးမ်မးုႏွင့္ အေရးပါသည့္ အင္အမးစ မ်မး (stakeholders) က ေဖမ္ 
ျပရမတြင ္ က်န္းမမေရးေစမင့္ေရွမက္မႈအတြက္ ပထမဆံ း ထိေတြ႔ဆက္ဆံရမေနရမသည္၊ ရံဖန္ရံခါ သမးဖြမးရန္ 
ျဖစ္တတ္သည္။ သူတိ ႔က သမးဖြမးဆရမမ (သိ ႔မဟ တ္ အျခမးက်န္းမမေရး လ ပ္သမးမ်မး2) ကိ  ေတြ႔ဆံ  ၾကသည္။ 
အမ် ိးသမီးမ်မးက သမးဖြမးမႈအမ်မးစ ကိ  အိမ္တြင္ပင္ ေဆမင္ရြက္ၾကသည္ဟ  ေဖမ္ျပၾကသည္။  

 သမးဆကျ္ခမး စမီကံနိး္။ အေရးပါသည့္အင္အမးစ မ်မးုႏွင့္ က်န္းမမေရးလ ပ္သမးမ်မးက အမ် ိးသမီးမ်မး သမးဆက္ 
ျခမးနည္းလမ္းမ်မးကိ  အသံ းျပ ုႏိ င္စြမ္းုွႏင့္ ပတ္သက္၍ ၾသဇမလႊမ္းမိ းသက္ေရမက္မႈမ်မးအေပၚ၊ ဓေလ့ထံ းတမ္းုႏွင့္ 
ယဥ္ ေက်းမႈဆိ င္ရမ အေၾကမင္းအခ်က္မ်မးကိ  မတူကြျဲပမးစြမ ေဖမ္ျပတ ံ႔ျပန္ၾကသည္။ သမးဆက္ျခမးစီမံကိန္း 

                                                           
1 ဤတိ င္းရင္းသမးက်န္းမမေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်မး (EHOs) မွမ နယလ္ညွ့္ေက်မပိ းအိပ္က်န္းမမေရး လ ပသ္မးအဖြဲ႔ (BPHWT)၊ ျမန္မမုိႏ င္ငံ 
ေဆးပညမရွငမ္်မးအသင္း (BMA)၊ ကရင့္က်န္းမမေရးုွႏင္က့ယဆ္ယ္ေရးဌမန (KDHW) ုွႏင့္ မဲေတမ္ေဆးခန္း (MTC) တိ ႔ ျဖစ္ပါသည။္ 
2 တိ င္းရင္းသမး က်န္းမမေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်မး (EHO) ၏ ေနရမမ်မးတြင ္အစိ းရသမးဖြမးဆရမမမ်မး မရွိၾကပါ။ သိ ႔ေသမ္ အျခမးက်န္းမမေရး 
ဝနထ္မ္းမ်မး က လစဟ္မေနခ်ကက္ိ  ျဖည့္ဆည္းေပးၾကပါသည။္  



3 
 

အသံ းမျပ  ၾကေသမ အမ် ိးသမီးမ်မးက ေနမက္ဆက္တြအဲက် ိးဆက္မ်မးကိ  စ ိးရိမ္ပူပန္သည္ဟ  ဆိ သည္။ 
အမ် ိးသမီးမ်မး ုႏွင့္ အေရးပါသည့္ အင္အမးစ မ်မးက အပ် ိေဖမ္ဝင္စုွႏင့္ လက္မထပ္ရေသးသည့္ 
အမ် ိးသမီးမ်မးအေနျဖင့္ ရွက္ ေၾကမက္ျခင္း၊ စိ းရြံ႔ျခင္းုွႏင့္ အေၾကမက္တရမးမ်မးေၾကမင့္ သမးဆက္ျခမးစီမံကိန္း 
ရယူုႏိ င္ရန ္ အခက္အခဲရွိေနၾက သည္။ အေရးပါသည့္ အင္အမးစ မ်မးက ေဖမ္ျပၾကရမတြင္၊ 
ဆယ္ေက်မ္သက္အရြယ္မ်မးအတြက္ လိင္မႈုႏွင့္ သမးဖြမး က်န္းမမေရး (SRH) ဆိ င္ရမ သတင္းအခ်က္အလက္မ်မး 
ရရွိုိႏ င္ရန ္ရပ္ရြမေခါင္းေဆမင္မ်မးက မိဘမ်မးကိ  ကူညီ ေပးသင့္သည္ဟ  ဆိ ၾကသည္။  

 ေဆး၀ါးေထမကပ္ံေ့ရး လမး္ေၾကမငး္၊ အမ် ိးသမီးမ်မးက မွတ္ခ်က္ျပ ရမတြင ္ သေုႏၶတမးေဆး (ေဆးလံ းမ်မး၊ 
ထိ းေဆးမ်မး) ျပတ္လပ္မႈရွသိည္ဟ  ဆိ သည္။ က်န္းမမေရးလ ပ္သမးမ်မးကလည္း ေဆးဝါးမ်မး၊ 
ေထမက္ပံ့ပစ်ည္းမ်မး၊ ကိရိယမမ်မး ခ် ိ႔တဲ့ေသမေၾကမင့္၊ အမ် ိးသမီးမ်မး ေဆးခန္းသိ ႔လမျပရန္ ဟန္႔တမးမႈ 
ျဖစ္ေစသည္ဟ  ေျပမျပသည္။  

 လံ ျခ ံေရး။ အေရးပါသည့္အင္အမးစ မ်မးုွႏင့္ အမ် ိးသမီးမ်မးက ေဖမ္ျပရမတြင္၊ ျမန္မမုိႏ င္ငအံတြင္း 
လံ ျခံ ေရးတိ းတက္ေကမင္းမြန္လမသည္ဟ  ဆိ ၾကသည္။ ယင္းမွမ (MOM) စီမံကိန္း၏ အေစမပိ င္းကမလ မ်မးုႏွင့္ 
သိသိသမသမ ကြမျခမးလမမႈ ျဖစ္သည္။ အေရးပါသည့္ အင္အမးစ အခ် ိ႔က မွတ္ခ်က္ျပ ရမတြင္၊ သူတိ ႔၏ 
အစီအစဥ္မ်မးအတြက္ ေငြေၾကးနည္းပါးလမေသမေၾကမင့္၊ သင္တန္းမ်မး နည္း၍ေပးုႏိ င္ျခင္း၊ လ ပ္ငန္းဆက္လက္ 
ေဆမင္ရြက္ုိႏ င္မႈမ်မး ေလ်မ့နညး္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္မႈ၊ ေန႔စမးစမးရိတ္၊ ေဆးခန္းမ်မးသိ ႔ ေထမက္ပံ့မႈမ်မး ေလွ်မ ့
နည္းျခင္းမ်မး ၾကံ ေတြ႔ရသည္။ အေရးပါသည့္ အင္အမးစ မ်မးကေဖမ္ျပရမတြင္ စစ္တပ္တည္ရွိေနသည့္ ေနရမမ်မး 
တြင္ လိင္မႈဆိ င္ရမအၾကမ္းဖကမ္ႈမ်မး ရွိေနသည္၊ အလမးတူပင္ ကခ်င္ျပညန္ယ္ရွိ ေက်မကစ္ိမ္းတြင္းမ်မးကဲ့သိ ႔ 
ေသမ စီးပြမးေရးလ ပ္ငန္းမ်မး မ်မးျပမးသည့္ေဒသမ်မးတြင္လည္း လိင္မႈအၾကမ္းဖက္မႈမ်မး ရွိေနသည္ဟ  ဆိ ၾက 
သည္။  

 
တညရ္ွေိနေသမ SRH ဝနေ္ဆမငမ္ႈမ်မး၏ မ် းိေထြျပမးမႈုွႏင့္ အရညအ္ေသြးအေပၚ ထငျ္မငခ္်က ္
 အခ် ပ္အမးျဖင့္ဆိ ေသမ္ အမ် ိးသမီးမ်မးက ေဖမ္ျပရမတြင္ သူနမျပ မ်မးုွႏင့္ သမးဖြမးဆရမမမ်မး အပါအဝင ္ သူတိ ႔ 

ေတြ႔ဆံ ရေသမ က်န္းမမေရးလ ပ္သမးမ်မးုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်နပ္မႈရွၾိကသည္။ သိ ႔ေသမ္လည္း အခ် ိ႔ကေဖမ္ျပရမ 
တြင္ က်န္းမမေရးလ ပ္သမးမ်မးသည္ လူနမမ်မးုႏွင့္ ေတြ႔ဆံ သည့္အခါ စကမးအေျပမအဆိ  မယဥ္ေက်းမခ် ိသမဟ  
ဆိ  ၾကသည္။ အမ် ိးသမီးမ်မးုွႏင့္ အေရးပါသည့္ အင္အမးစ မ်မးက မၾကမခဏဆိ သကဲ့သိ ႔ ေျပမဆိ သည္မွမ အစိ းရ 
ေဆးရံ မ်မးတြင္ ေစမင့္ေရွမက္ေပးမႈသည္၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်မး၏ ေဆးခန္းမ်မးထက္ အရည္အေသြးနိမ့္ 
သည္ဟ  ဆိ ၾကသည္။ ေယဘ ယ်အမးျဖင့္ အမ် ိးသမီးမ်မးက ေဖမ္ျပၾကသည္မွမ က်န္းမမေရးလ ပ္သမးထံတြင္၊ 
သိ ႔မဟ တ္ ေဆးခန္းတြင္ ေထမက္ပံ့ေဆးပစ်ည္းမ်မး မရွိပါက၊ ပ ဂၢလိကေဆးဆိ င္မ်မးတြင္ ေဆးမ်မး၊ 
သေုႏၶတမးေဆး မ်မး ဝယ္ယူၾကရသည္ဟ  ဆိ သည္။  

 
(MOM) စမီကံနိး္၏ ေအမငျ္မငမ္ႈမ်မး ုွႏင့္ ဆကလ္ကတ္ိ းတကေ္အမင ္ေဆမငရ္ြကရ္မည့္ နယပ္ယမ္်မး  
 ေအမငျ္မငမ္ႈမ်မး။ အေရးပါသည့္အင္အမးစ မ်မးက ေဖမ္ျပရမတြင ္ (MOM) စီမံကိန္းသည္ 

အေၾကမင္းအခ်က္မ်မးစြမေၾကမင့္ ေအမင္ျမငခ္ဲ့သည္ဟ  ေဖမ္ျပသည္။ ယင္းတိ ႔တြင္ ေခါင္းေဆမင္မ်မးက 
လက္ခံျခင္း၊ ေဝးလံသည့္ ေနရမမ်မးအထ ိ ထိေတြ႔ဝန္ေဆမင္ေပးမႈမ်မး၊ ကြင္းဆင္းသင္တန္းေပးမႈမ်မး၊ 
သင္တန္းဆရမမ်မးအတြက္ ထိေရမက္သည့္ သင္တန္းမ်မး ုႏွင့္ လ ပ္သမးမ်မး အဆင့္လိ က္ထမးရွိမႈ၊ 
က်န္းမမေရးလ ပ္သမးမ်မး၏ အရည္အေသြးကိ နမးလည္ ျခင္း၊ သင္တန္းဆရမမ်မးကိ  
အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ က်န္းမမေရးလ ပ္သမးမ်မးက ရပ္ရြမအက် ိးေဆမင္ ေပးရန္ သူတိ ႔၏ 
စိတ္အမးထက္သန္မႈမ်မးေၾကမင့္ ျဖစ္သည္။  

 ထည့္သြငး္စဥး္စမးသင့္သည့္ နယပ္ယမ္်မး။  
အေရးပါသည့္ အင္အမးစ မ်မး (Stakeholders) က ေအမက္ပါအခ်က္မ်မး အေရးႀကီးေၾကမင္း ေဖမ္ျပၾကသည္။  

o အဖြဲ႔အစည္းမ်မး၏ ဝန္ေဆမင္မႈမ်မး ထပ္မေနေစရန္ုွႏင့္ လႊမ္းျခံ ုိႏ င္မႈ တိ းတက္မ်မးျပမးလမေစရန ္
အတြက္ ဝန္ေဆမင္မႈမ်မးကိ  ေလ့လမမွတ္တမ္းတင္ ေျမပံ ထ တ္ရန္။  
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o တိ က္ရိ က္စူးစမ္းေလ့လမမႈမ်မး အပါအဝင္၊ သင္တန္းမတိ င္မီုႏွင့္ ေနမက္ပိ င္း စစ္ေဆးမႈမ်မးသမမက၊ 
လက္ ေတြ႔ကြင္းဆင္းသင္တန္းမ်မး ရရွိုိႏ င္မႈ၊  

o က်န္းမမေရးလ ပ္သမးမ်မး၏ အခန္းက႑ကိ  ပိ ၍ေကမင္းစြမ သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိ ေပးျခင္း။   
o ျမန္မမအစိ းရက က်န္းမမေရးလ ပ္သမးမ်မးကိ  စနစ္တက် အသိအမွတ္ျပ ျခင္း၊ လက္မွတ္မ်မး ထ တ္ 

ေပးျခင္း။  
o ပဋိပကၡဆက္လက္ျဖစ္ပြမးေနေသးေသမ ဧရိယမမ်မး၊ သိ ႔မဟ တ္ အစိ းရမဟ တ္သည့္ လက္နက ္

ကိ င္အဖြဲ႔မ်မးက ထိန္းခ် ပ္ထမးသည့္ ဧရိယမမ်မးတြင္ ေမြးဖြမးေသမကေလးငယ္မ်မး ေမြးစမရင္း 
ေသခ်မရရွေိစေရး။ ၂၀၁၃ ခ ုွႏစ္တြင္ ျပ လ ပ္ခဲ့ေသမ Eastern Burma Retrospective Mortality 
Survey (EBRMS - The long road to recovery) အရ စစ္တမ္းေကမက္ယူခဲ့ေသမ ကေလးမ်မး၏ 
၇.၉၅% တြင္သမ တရမးဝင္ေမြးစမရင္း မွတ္တမ္းမ်မး ရွိပါသည္။3 

 ေပၚထြကလ္မသည့္ ျပႆနမမ်မး။ အေရးပါသည့္အင္အမးစ မ်မးက ေဖမ္ျပၾကရမတြင၊္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြမးေနေသး 
ေသမ ေနရမမ်မးတြင ္အစိ းရက ုႏိ င္ငံတကမ အစိ းရမဟ တ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်မး (INGOs) ုွႏင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဆးရံ  
မ်မးဖြင့္ျခင္း၊ ဝန္ေဆမင္မႈမ်မးေပးျခင္း ျပ လမေသမေၾကမင့္၊ လူထ အေျချပ အဖြဲ႔အစည္းမ်မး (CBOs) အေန ျဖင့္ 
သူတိ ႔ကိ  ခ်ိနဲ႔ေစရန ္ လ ပ္ေဆမင္လမသည္ဟ  ခံစမးေနၾကရပါသည္။ သူတိ ႔က အိမတ္ြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်မး၊ 
လိင္မႈဆိ င္ရမ အၾကမ္းဖက္မႈမ်မး/မ ဒိမ္းမႈ ုႏွင့္ လူက န္ကူးမႈမ်မးကိ လည္း စိ းရိမ္ဖြယ္အေျခအေနမ်မးအျဖစ္ ေဖမ္ျပ 
ၾကသည္။ အခ် ိ႔ အေရးပါသည့္အင္အမးစ မ်မးုွႏင့္ က်န္းမမေရးလ ပ္သမးမ်မးက စီးပြမးေရးုႏွင့္ မိသမးစ အေျခအေန 
မ်မးေၾကမင့္ ေစမစီးစြမ အိမ္ေထမင္ျပ မႈကိ လည္း စိ းရိမ္ေၾကမင္း ေဖမ္ျပသည္။ သမးဆက္ျခမးစီမံကိန္းမ်မးအေပၚ 
သိျမင္မႈ ကင္းမဲ့ေနေသမေၾကမင့္၊ ေစမစီးစြမကိ ယ္ဝန္ေဆမငျ္ခင္း ျဖစ္ေစသည္ဟ  ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။  
 
 

ပါဝငေ္ျဖၾကမးသမူ်မး၏ အၾကံ ျပ ခ်ကမ္်မး  
 အမ် းိသမးီမ်မးက ေဆးဝါးမ်မးုႏွင့္ သေုႏၶတမးေဆး အပါအဝင္၊ သူတိ ႔၏ကိ ယ္ဝန္ကိစ်မ်မးုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပည့္ 

အဝစီမံုိႏ င္ေအမင္ ေဆး၀ါးပစ်ည္းေထမက္ပံ့မႈမ်မးကိ  ေတမင္းဆိ ၾကသည္။ သူတိ ႔က ေဆးမွွဴး/သူနမျပ မ်မး၊ 
ေဆးခန္း/ေဆးရံ  မ်မး မရွိသည့္ေနရမမ်မးတြင္ ပိ မိ ထမးရွိေပးရန္လည္း ေတမင္းဆိ ၾကသည္။ ပိ ၍တိ ေတမင္းသည့္ 
ခရီးတြင္ က်န္းမမ ေရးေစမင့္ေရမွက္မႈ အခမဲ့ရရွုိိႏ င္ရန္လည္း ေတမင္းဆိ ၾကသည္။  

 က်နး္မမေရးလ ပသ္မးမ်မးက က ေက်းရြမတိ င္းတြင္ ေဆးမွွဴး/သမးဖြမးဆရမမ/သူနမျပ  တစ္ဦးထမးရွိုႏိ င္ရန ္
ေတမင္း ဆိ ၾကသည္။ သူတိ ႔က ေဆးဝါးမ်မး၊ ကရိယမမ်မး၊ သမးဆက္ျခမးစီမံကိန္းဆိ င္ရမ ပစ်ည္းမ်မးုႏွင့္ 
ေဆး၀ါးမ်မးကိ  အေအးခန္းတြင္ထမးသိ ုႏိ င္ရန္ လွ်ပ္စစ္ဓမတ္အမးကိ လည္း ေတမင္းဆိ ၾကသည္။ 
အျခမးေတမင္းဆိ မႈမ်မးတြင္ ေမြးဖြမးၿပီး ေနမက္ ေသြးသြန္ျခင္းကိ  ထိန္းသိမ္းုႏိ င္ရန္ အရည္အခ်င္းုွႏင့္ 
အမ် ိးသမီးမ်မးုွႏင့္ ကေလးမ်မးအတြက္ အစမးအေသမက္၊ အဝတ္အထည္မ်မးကိ လည္း ပါဝငသ္ည္။  

 အေရးပါသည့္ အငအ္မးစ မ်မး (Stakeholders) က မွတ္ခ်က္ျပ ရမတြင္၊ က်န္းမမေရးစနစ္မ်မး စ ဆံ ေပါင္းစည္းရန ္
လိ အပ္ေၾကမင္းုွႏင့္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးထမးသည့္ က်န္းမမေရးလ ပ္သမးမ်မးကိ  ျမန္မမအစိ းရက 
အသိအမွတ္ျပ လမ ေစရန ္တိ က္တြန္းေပးရန္ လိ အပ္သည္ဟ  ဆိ သည္။ သူတိ ႔က ဆယ္ေက်မ္သက္အရြယ္မ်မး၏ 
လိင္မႈဆိ င္ရမုွႏင့္ မ်ိ းဆက္ပြမးက်န္းမမေရး (SRH) ုႏွင့္ ဝန္ေဆမင္မႈမ်မး လိ အပ္ေၾကမင္း၊ သိ ႔မွသမ အထူးသျဖင့္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ုွႏင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တိ ႔တြင္ လိင္မႈအၾကမ္းဖက္မႈမ်မးကိ  ကမကြယ္တမးဆီးုႏိ င္မည္၊ 
တ ံ႔ျပန္ုိႏ င္မည္ဟ လည္း မွတ္ခ်က္ျပ ၾကသည္။ ေနမက္ဆံ းအေနျဖင့္ က်န္းမမေရးစီမံကိန္းမ်မးတြင္ 
ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ သက္ေမြးဝမ္းေက်မင္းလ ပ္ငန္းမ်မးကိ ပါ ထည့္သြင္းသင့္သည္ဟ လည္း 
အၾကံျပ ၾကသည္။  

 

 

                                                           
3 က်န္းမမေရးသတင္းအခ်က္အလက ္စနစ ္အလ ပ္အဖြဲ႔ (Health Information System Working Group)၊ ျမန္မမုိႏ င္ငံ အေရွ႔ပိ င္း ေနမက္ေၾကမင္း 
ျပန္ ေသုႏႈန္းစစတ္မ္းေကမကယ္ူခ်က ္(Eastern Burma Retrospective Mortality Survey)၊ ၂၀၁၅ ခ ုွႏစ္။  
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အၾကျံပ ခ်ကမ္်မး  
ျမနမ္မအစိ းရထသံိ ႔  
 အရည္အေသြးျမင့္သည့္ က်န္းမမေရးဝန္ေဆမငမ္ႈမ်မး ေပးအပရ္မတြင္ တိ င္းရင္းသမးက်န္းမမေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်မး 

(EHOs)/ လူထ အေျချပ အဖြဲ႔အစည္းမ်မး (CBOs) တိ ႔၏ အေရးပါသည့္အခန္းက႑ကိ  အသိအမွတ္ျပ ပါရန္၊ 
တိ င္းရင္းသမးက်န္းမမေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်မး(EHOs)၏ က်န္းမမေရးလ ပ္သမးမ်မးကိ  တရမးဝင္ 
အသိအမွတ္ျပ ေပးပါရန္။  

 မရွိမျဖစ္လိ အပ္ေသမ ျပည္သူ႔က်န္းမမေရးဝန္ေဆမငမ္ႈမ်မး ရယူရမတြင္ မျမင္သမသည့္ က န္က်စရိတ္မ်မး၊ က်သင့္ 
ေငြမ်မးကိစ်ကိ  ေျဖရွင္းေပးပါရန။္  

 တုႏိ င္ငံလံ း က်န္းမမေရးေစမင့္ေရွမက္မႈအတြက္၊ ဝန္ေဆမင္မႈရရွိမႈမ်မး တိ းတက္လမေစရန ္ အစိ းရ၏ 
က်န္းမမေရးအသံ းစရိတ္ ဘတ္ဂ်က္ကိ  တိ းျမႇင့္ေပးပါရန္။  

 ေဆးရံ မ်မးုႏွင့္ ေဆးေပးခန္းမ်မးတြင္ ေပးအပ္လွ်က္ရွသိည့္ ပဏမမက်န္းမမေရး ေစမင့္ေရွမက္မႈ 
ဝန္ေဆမင္မႈမ်မး၏ အရည္အေသြးမ်မး ပိ မိ တိ းတက္လမေစရန္။  

 
အလွွဴရငွအ္စိ းရမ်မးသိ ႔  
 လူထ အေျချပ  က်န္းမမေရးဝန္ေဆမင္မႈေပးသည့္ မိ ဒယ္ပံ စံကိ  ဆက္လက္ေထမက္ပံ့ေပးပါရန္။  
 အရည္အေသြးျမင့္သည့္ က်န္းမမေရးဝန္ေဆမငမ္ႈမ်မး ေပးအပရ္မတြင္ တိ င္းရင္းသမးက်န္းမမေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်မး 

(EHOs)/ လူထ အေျချပ အဖြဲ႔အစည္းမ်မး (CBOs) တိ ႔၏ အေရးပါသည့္အခန္းက႑ကိ  အသိအမွတ္ျပ ပါရန္၊ 
တိ င္းရင္းသမးက်န္းမမေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်မး(EHOs)၏ က်န္းမမေရးလ ပ္သမးမ်မးကိ  တရမးဝင္ 
အသိအမွတ္ျပ လမေရးအတြက္ တိ က္တြန္းေပးပါရန္။ 

 တိ င္းရင္းသမး က်န္းမမေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်မး (EHOs) ၏ လႊမ္းျခံ ေဒသမ်မးတြင္ နည္းပညမပိ င္း ကၽြမ္းက်င္မႈမ်မးကိ  
ထိန္းသိမ္းထမးုႏိ င္ရန္။ ရပ္ရြမေအမက္ေျခအဆင့္တြင္ အေျခအေနမ်မးကိ  ပိ မိ နမးလညသ္ိရွိေစေရးအတြက္ 
တိ င္းရင္း သမး က်န္းမမေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်မး (EHOs) ုႏွင့္ ေတြ႕ဆံ ေဆြးေုႏြးမႈမ်မး ျပ လ ပ္ပါရန္။ 

 အထူးသျဖင့္ ေဝးလံေသမေဒသမ်မးတြင ္ က်န္းမမေရးဝန္ေဆမင္မႈ လႊမ္းျခံ မႈ ေသခ်မရရွိေစရန ္
ေျပမင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိသည့္ ရန္ပံ ေငြေထမက္ပံ့ေပးမႈကိ  ုွႏစ္ေပါင္းအတန္ၾကမ ဆက္လက္ထမးရွိေပးပါရန္။  

 
လ ပင္နး္အေကမငအ္ထညေ္ဖမ္သည့္ အဖြဲ႔အစညး္မ်မးသိ ႔ (လထူ အေျချပ အဖြဲ႔အစညး္မ်မး၊ တိ ငး္ရငး္သမး က်နး္မမေရး 
အဖြဲ႔မ်မးုွႏင့္/ သိ ႔မဟ တ ္ုိႏ ငင္တံကမအစိ းရမဟ တသ္ည့္ အဖြဲ႔အစညး္မ်မး)  
 လိင္မႈဆိ င္ရမုွႏင့္ မ်ိ းဆက္ပြမးက်န္းမမေရး (SRH)၊ အမဟမရရရွိမႈ၊ ကမကြယ္ေဆး ထိ းုႏွံမႈ၊ 

ဆယ္ေက်မ္သက္အရြယ္က်န္းမမေရး၊ က်မးမအေျချပ  အၾကမ္းဖက္မႈမ်မး ုႏွင့္ အျခမးဝန္ေဆမင္မႈမ်မး အပါအဝင ္
ျပည့္စံ ေသမဝန္ေဆမင္မႈမ်မးကိ  ေပးအပ္ရန္။  
o ေဆး၀ါးေထမက္ပံ့ေရး လမ္းေၾကမင္းုႏွင့္ ေဆး၀ါးသိ ေလွမင္မႈ စနစ္မ်မးကိ  ေကမင္းစြမလည္ပတ္ေစရန္ ေသခ်မ 

ေဆမင္ရြက္ရန္၊ သိ ႔မွသမ ေဆးခန္းမ်မးတြင္ သူတိ ႔လိ အပ္သည့္အခ်ိန္၌ ေဆးမ်မးအဆင္သင့္ရရွိုိႏ င္မည္။  
o တိ းခ်ဲ႕ကမကြယ္ေဆးထိ း/တိ က္ျခင္းအစီအစဥ ္ (EPI) အစီအစဥ္မ်မးအတြက္ လႊမ္းျခံ ေဆမင္ရြက္ုိႏ င္သည့္ 

ဧရိယမမ်မး အမးလံ း၌ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်မးကိ  သတ္မွတ္ေဖမ္ထ တ္၍ ထိေတြ႔ေဆမင္ရြက္ရန္။  
 က်မးမအေျချပ  အၾကမ္းဖက္မႈမ်မး (GBV) ဆိ င္ရမ ညႊန္းကိန္းမ်မးကိ  ပံ မွန္ေဆမင္ရြက္သည့္ ေစမင့္ၾကည့္ေလ့လမ 

ျခင္းုွႏင့္ ျပန္လွန္သံ းသပ္အကဲျဖတ္ျခင္း (M&E) စနစ္မ်မးုႏွင့္ အစီရင္ခံစမမ်မးတြင္ ပူးေပါင္းထည့္သြင္းရန္။  
 က်န္းမမေရးဝန္ထမ္းမ်မး၏ လိ အပ္ခ်က္မ်မးကိ  အကဲျဖတ္ေလ့လမရန ္ ုႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်မးကိ  

ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်မးေရးဆြရဲန္၊ ယင္းတိ ႔ကိ  ေဆးခန္းမ်မးတြင္လက္ေတြ႔ 
သင္ၾကမးေနရမခ်ထမးရန္။  
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 လ ပ္သမးအင္အမးစ  ထိန္းသိမ္းထမးုႏိ င္မႈကိ  အကဲျဖတ္ရန္၊ က်န္းမမေရးလ ပ္သမးမ်မး သူတိ ႔လ ပ္ငန္းမ်မးကိ စြန္႔ခြမ 
သြမးသည့္ အေၾကမင္းအရင္းမ်မးကိ  သတ္မွတ္ေဖမ္ထ တ္၍ ဤစိန္ေခၚမႈျပႆနမကိ  ေျဖရွငး္ရန္ ၾကမးဝင္ေဆမင ္
ရြက္ေျဖရွင္းမႈမ်မး ေရးဆြအဲေကမင္အထည္ေဖမ္ရန္။  

 ေက်းရြမက်န္းမမေရး အစီအစဥ္မ်မးကိ  ဆယ္ေက်မ္သက္အရြယ္ က်န္းမမေရးဆိ င္ရမလ ပ္ငန္းမ်မး 
ေသခ်မထည့္သြင္းုႏိ င္ေရးအတြက္ ေဆမင္ရြက္ရန။္  

 
ေနမကအ္ဆင့္မ်မး  
CPI, WRC ုႏွင့္ HHI အဖြဲ႔မ်မးက ေတြ႔ရွိခ်က္မ်မးကိ  ေဒသတြင္း၊ ေဒသဆိ င္ရမုွႏင့္ ကမၻမလံ းဆိ င္ရမ ဖိ ရမ္ေဆြးေုႏြးပြဲ 
မ်မးတြင္ မွ်ေဝ၍၊ ရပ္ရြမအေျချပ  လိင္မႈဆိ င္ရမုွႏင့္ မ် ိးဆက္ပြမးက်န္းမမေရး (SRH) ဝန္ေဆမင္ေပးမႈမ်မးအတြက္ ပံ့ပိ း 
ေပးမႈမ်မး ဆက္လက္လိ အပ္ေနေၾကမင္း ဆြေဲဆမင္တိ က္တြန္းသြမးမည္ ျဖစ္သည္။ အလမးတူပင္ အၾကံျပ ခ်က္မ်မး 
အတိ င္း အေကမင္အထည္ေဖမ္ ေဆမင္ရြက္ုိႏ င္ရန ္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်မးမွ ပံ့ပိ းမႈမ်မးကိ  ပိ ၍ တိ က္တြန္းျမႇင့္တင္ 
သြမးမည္။ မိမိတိ ႔က ယခ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်မးကိ  မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်မးထံမွ ေပးဖိ ႔အၾကံျပ ခ်ကမ္်မးုွႏင့္အတူ ထ တ္ေဝျဖန္႔ 
ခ်ိရန္လည္း ရည္ရြယ္ထမးပါသည္။  
 
အကန္႔အသတမ္်မး  
အခ်ိန္ုွႏင့္ ေထမက္ပံ့မႈအကန္႔အသတ္မ်မးေၾကမင့္၊ ေက်းရြမတစ္ခ တြင္ အ ပ္စ လိ က္ေဆြးေုႏြးပြ ဲ တစ္ခ ုႏွင့္ က်န္းမမေရး 
ဝန္ထမ္း တစ္ဦးုႏွင့္ ေတြ႔ဆံ ေမးျမန္းမႈတစ္ခ ကိ သမ ေဆမင္ရြကု္ႏိ င္ခဲ့သည္။ ဤသိ ႔ျဖင့္ သတင္းမ်မးကိ  အကန္႔အသတ္ 
ျဖင့္သမ စ ေဆမင္းရယူုိႏ င္သည္။ ထိ ႔အျပင္၊ က်န္းမမေရးလ ပသ္မး အမ် ိးအစမး၊ သိ ႔မဟ တ္ မည္သူတိ ႔အတြက္ လ ပ္ 
ေဆမင္ေပးေနသည္မွမလည္း အစဥ္သျဖင့္ အမ် ိးသမီးမ်မး၏ ေဆြးေုႏြးခ်က္မ်မးတြင္ ေဖမ္ျပေျပမဆိ မႈမ်မး၌ မရွင္းလင္း 
လွပါ။ သိ ႔အတြက္ေၾကမင့္ အခ် ိ႔သတင္းမ်မးကိ  အဓိပၸါယ္ေဖမ္ယူရန ္ခက္ခဲပါသည္။  
 
သတငး္မ်မး ပိ မိ သရိွရိန၊္ ေဒါကတ္မေနညီညီလြင္ naynyinyilwin@cpintl.org ၊ ပါဗင္း ပါမမး (Parveen Parmar)၊ 
(Harvard Humanitarian Initiative) pparmar@hsph.harvard.edu၊ မီဟိ ကိ  တမနမဘဲ (Mihoko Tanabe)၊ 
(Women’s Refugee Commission) mihokot@wrcommission.org တိ ႔ထံသိ ႔ ဆက္သြယ္ေစလိ ပါသည္။  
 
ယခ ေလ့လမမႈကိ  WRC အတြက္ မက္အမသမေဖမငေ္ဒးရွင္း (MacArthur Foundation) ုႏွင့္ CPI အတြက္ ဆြစ္ 
ဖြံ႔ၿဖိ းတိ းတက္မႈ ပူးေပါင္းေဆမင္ရြက္ေရးအဖြ႕ဲ) တိ ႔က စိတ္အမးထက္သန္စြမ ကူညီပံ့ပိ းမႈေၾကမင့္သမ ေဆမင္ရြက္ 
ုႏိ င္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်မး စ ေဆမင္းျခင္း၊ ေဒတမမ်မးအေပၚ အဓိပၸါယ္ျပန္ဆိ္ ျခင္း ုွႏင့္ အၾကံ 
ျပ ခ်က္မ်မး ေရးသမးျပ စ ုိႏ င္ရန္ BMA, BPHWT, KDHW ုွႏင့္ MTC ရွ ိ က်န္းမမေရးလ ပ္သမးမ်မးက ပံ့ပိ းကူညီခဲ့ၾကပါ 
သည္။ CPI, HHI ုႏွင့္ WRC တိ ႔က ယခ ေလ့လမမႈ ဒီဇိ င္းကိ  ျပ စ ေရးဆြခဲဲ့ၾကၿပီး၊ ေဒတမ အခ်က္အလက္စ ေဆမင္းသူ 
မ်မးအတြက္ုႏွင့္ ေဒတမမ်မး စိစစ္အေျဖထ တ္ျခင္းအတြက္ သင္တန္းမ်မးေပးျခင္း ေဆမင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ယခ အစီရင ္
ခံစမကိ  မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်မးက ပူးေပါင္းေရးသမးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  
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