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မဂ္ဂ အ သထွေ သထွေ ညီ လောခံ _ ကျန််း မောသ ်းနှ င့်် အောဟော ဓောတ် ပြည့်် ဝ သ ်း

တြိုို့အတွေက် ြါလီမန်မျော်း၏ သထောက်ခံအော်းသြ်းမှုကြိုစုစည််းပခင််း
ကမ္ဘာလုံးို ဆိုင်ရာ ကတကဝတ်ပ ြုမ္မ္
ှု ာုံးနှင့်် ဒေသအလက
ို ် ပြစ်ရ မ္
် ှန်အဒပြေအဒနမ္ ာုံးအကကာုံး
ကာဟြေ က်ကို ဒ ေါငုံး် ကုံးဆက်စ ်ဒ ုံးလ က်၊ ကိုလသမ္ဂ္ဂက က င်ုံး ဒသာအစည်ုံးအဒဝုံးမ္ ာုံးတင်
ေါလီမ္န်မ္ ာုံး၊ လွှတ်ဒတာ်ကိုယ်စာုံးလှယ်မ္ ာုံး၏ အင်အာုံးကိုစိုစည်ုံးရယရန်အတ က် လန်ြေ့်သည့််
အ တ်က က င်ုံး ြေ့်ဒသာ (၇၃) ကကမ္်ဒပမ္ာက် ကိုလသမ္ဂ္ဂအဒ
ေါလီမ္န်မ္ ာုံးအြွဲ့ (IPU) က

ဒ

ညီလာြေြင့်် သိုို့ နိုင်ငတကာ

ေါဝင်တက်ဒရာက်ြေ့် ေါသည်။အစည်ုံးအဒဝုံးအစီအစဉ်တင်

်ဆိုုံးမ္ှ

ေါဝင်ြေ့်ဒသာအဒကကာင်ုံးအရာမ္ ာုံးမ္ှာ မ္ကုံးစက်နိုင်ဒသာဒရာဂ္ေါမ္ ာုံး၊ ိုမ္ိုဒကာင်ုံးမ္န်ဒသာအစာ အာဟာရ၊
အမ္ ြုုံးသမ္ီုံးမ္ ာုံးနှင့်် ကဒလုံးသငယ်မ္ ာုံးအတက် က န်ုံးမ္ာဒရုံးဒစာင့််ဒရှာက်မ္ှု ရရှနိုငဒ
် ရုံးတိုို့ ပြစ်ကက ေါ
သည်။
IPU ဥကကဋ္ဌ Ms.Gabriela Cuevas သည် မ္ကုံးစက်နိုငဒ
် သာဒရာဂ္ေါမ္ ာုံးဆိုင်ရာ တတယ
အကကမ္် အဆင့််ပမ္င့််အစည်ုံးဒဝုံး၌ နိုင်ငဒရုံးဆိုင်ရာဒကကညာြေ က်တစ်ရ ်ကို

ိုတ်ပ န်ြေ့် ေါသည်။ အစည်ုံး

အဒဝုံး၏ဦုံးတည်ြေ က်မ္ှာ နှစ်စဉ်လသန်ုံး ၃၀ ဒက ာ်ဒသဆိုုံးဒစသည့်် ကင်ဆာ ဒရာဂ္ေါ၊ ဆီုံးြေ ြုဒရာဂ္ေါ၊

နှလိုုံးဒရာဂ္ေါတိုို့က့်သိုို့ဒသာ ဒရာဂ္ေါမ္ ာုံး၏ ပြစ် ာုံးမ္ှု မ္ာဏကို

ဒရာက်စာ ဒလ ာ့်ြေ ဒရုံးအတက်

ကကြုုံး မ္်ုံးြေ က်မ္ ာုံးကို ပ န်လည်တန်ုံးအာုံးဒ ုံးပမ္ြှင့််တင်ရန်ပြစ် ေါသည်။
လိုအ ်ဒသာ နိုင်ငဒရုံးအရ စတ်အာုံး

ိုဒရာဂ္ေါမ္ ာုံးကို ဟန်ို့တာုံးရန်

က်သန်မ္ှုကို တည်ဒဆာက်ရာတင် IPU အြွဲ့နှင့်် ေါလီမ္န်မ္ ာုံး၏

အြေန်ုံးကဏ္ဍကို IPU ဥကကဋ္ဌက မ္ီုံးဒမ္ာင်ုံး

ုံးို ပ ြေ့် ေါသည်။

ေါလီမ္န်မ္ ာုံးသည် နိုင်ငအဆင့််ဦုံးစာုံးဒ ုံးလို ်ငန်ုံးမ္ ာုံးကို သတ်မ္ှတ်ရာတ င်လည်ုံးဒကာင်ုံး၊
က န်ုံးမ္ာဒသာ ဒန

ိုင်စာုံးဒသာက်မ္ှုဘ ဝ ိုစမ္ ာုံးကို ပမ္ြှင့််တ င်ရန်နှင့်် မ္ကုံးစက်နိုင်ဒသာဒရာဂ္ေါမ္ ာုံး

ပြစ် ာုံးရသည့်် အဒကကာင်ုံးရင်ုံးမ္ ာုံးကို ဒပြရှငုံး် ရန်အတ က် ဥ ဒေမ္ ာုံးဒရုံးဆရာတ င်လည်ုံးဒကာင်ုံး
အဒရုံး ေါဒသာကဏ္ဍမ္ှ

ေါဝင်ဒဆာင်ရက်လ က်ရှကကဒကကာင်ုံး IPU ဥကကဋ္ဌက ဒပ ာကကာုံးြေ့် ေါသည်။

ေါလီမ္န်မ္ ာုံး၏ ဘတ်ဂ္ က်ဆိုင်ရာလို ် ိုင်ြေင့််မ္ ာုံးကိုက င့််သိုုံးလ က် မ္ကုံးစက်နိုင်ဒသာတိုက်ြ က်ဒရုံး
စီမ္ြေ က်မ္ ာုံး/ မ္ဟာဗ ျူဟာမ္ ာုံးအတက် လဒ
ို လာက်၍ ဒရရှည်ရရှနိုငဒ
် သာ ဘဏ္ဍာဒငအရင်ုံးအပမ္စ်မ္ ာုံး
ြေဒဝဒ ုံးနိုငဒ
် အာင် ေါလီမ္န်မ္ ာုံးက ဒဆာင်ရက်ဒ ုံးနိုင် ေါသည်။
IPU အဒ

ဒ

အတင်ုံးဒရုံးမ္ျူှ ုံးြေ ြု ်နှင့်် အာဟာရပမ္ြှင့််တင်ဒရုံးလှု ်ရှာုံးမ္ှု (SUN) ၏ ဦုံးဒဆာင်

အို ်စိုအြွဲ့ဝင်ပြစ်သ Mr.Martin Chungong က “ ေါလီမ္န်မ္ ာုံးသည် အာဟာရပမ္ြှင့််တင်ဒရုံးကို နိုငင
် ဒရုံး
ဆိုင်ရာ ဦုံးစာုံးဒ ုံးလို ်ငန်ုံးတစ်ြေိုအပြစ် သတ်မ္ှတ်သင့််သည် ” ဟို ဒပ ာကကာုံးြေ့် ေါသည်။ အာဟာရ
ပမ္ြှင့််တင်ဒရုံးလှု ်ရှာုံးမ္ှု၏ ဦုံးတည်ြေ က်မ္ှာ အာဟာရြေ ြုွဲ့တ့်မ္က
ှု ို တိုက်ြ က်ရန် ပြစ် ေါသည်။
SUN အစည်ုံးအဒဝုံး၌ IPU က စီစဉ်က င်ုံး ဒသာ အာဟာရပမ္ြှင့််တင်ဒရုံးဆိုင်ရာ
လှု ်ရှာုံးမ္ှုမ္ ာုံးတင်၊ က ာုံး/မ္ တန်ုံးတပြစ်ဒရုံး ရှုဒ
လည်ုံးဒကာင်ုံး၊ အာုံးလုံးို အတက်

ေါလီမ္န်

ာင့််အပမ္င်ကို ဒ ေါင်ုံးစ ် ေါဝင်ဒစရန် အဒရုံးကကီုံးမ္ှုကို

ိုဒကာင်ုံးဒသာ အာဟာရဓာတ်ရရှရန် က ာုံး/မ္ တန်ုံးတပြစ်မ္ှုကို

ဟန်ို့တာုံးဒနသည့်် အတာုံးအဆီုံးမ္ ာုံးအာုံး ြယ်ရှာုံးဒရုံးလိုအ ်ြေ က်ကို လွှတ်ဒတာ် ကိုယ်စာုံးလှယ်မ္ ာုံး
ိုမ္ို သတ ပ ြုလာမ္ ဒစရန် အဒရုံးကကီုံး မ္ှုကိုလ ည်ုံးဒကာင်ုံး IPU အဒ
အဒလုံးဒ ုံး ဒပ ာကကာုံးြေ့် ေါသည်။ IPU အဒ

ဒ

ဒ

အတ င်ုံးဒရုံးမ္ှျူုံးြေ ြု ် က

အတင်ုံးဒရုံးမ္ှျူုံးြေ ြု ်သည် SUN ၏ ဦုံးဒဆာင်

အို ်စိုတင် ေါဝင်ြေ့်ြေ န်မ္ှစ၍ IPU သည် အာဟာရပမ္ြှင့််တင်ဒရုံးလှု ်ရှာုံးမ္ှုတင် ေါဝင်ရန် ေါလီမ္န် ၃၂ ြေို
ကို စိုစည်ုံးနိုငြေ
် ့် ေါသည်။
“အမ္ ြုုံးသမ္ီုံးတိုငုံး် ကဒလုံးသငယ်တိုင်ုံးအတက် လတ်လ ဒ
် သာ တာဝန်ြေမ္ှုအြွဲ့”၏ တတယ
ဒပမ္ာက် နှစ်စဉ်အစီရင်ြေ စာတင်သင်ုံးသည့်် အစီအစဉ်သိုို့ IPU က

ေါဝင်တ က်ဒရာက်ြေ့် ေါသည်။

အ

က် ေါအြွဲ့သည် အမ္ ြုုံးသမ္ီုံးမ္ ာုံးနှင့်် ကဒလုံးသငယ်မ္ ာုံးရင်ဆိုင်ဒနရသည့်် က န်ုံးမ္ာဒရုံးစန်ဒြေေါ်မ္ှု

မ္ ာုံးကို ဒပြရှင်ုံးရန် အာုံးဒ ုံးသည့်် ကမ္ဘာလ
့် ှု ်ရှာုံးမ္ှုတစ်ြေိုပြစ် ေါသည်။
“ ိုဂ္ဂလကကဏ္ဍ၊ မ္ည်သကတာဝန်ြေသနည်ုံး” ဟဒသာဒြေေါင်ုံးစဉ် ေါ အစီရင်ြေစာက အမ္ ြုုံးသမ္ီုံး
မ္ ာုံး၊ ကဒလုံးသငယ်မ္ ာုံး၊ ဆယ်ဒက ာ်သက်မ္ ာုံးကို ကာကယ်ဒစာင့််ဒရှာက်ဒရုံးအတက် က န်ုံးမ္ာဒရုံး
ဝန်ဒဆာင်မ္ှုလို ်ငန်ုံး၊ ဒဆုံးဝေါုံး

ိုတ်လို ်မ္ှုလို ်ငန်ုံး၊ အစာုံးအစာ နှင့်် အဒြ ာ်ယမ္ကာ လို ်ငန်ုံးတိုို့တင်

ေါဝင်ဒဆာင်ရက်ဒနကကသည့််

ိုဂ္ဂလကကိုမ္ပဏီမ္ ာုံးအာုံး စည်ုံးမ္ ဉ်ုံးစည်ုံးကမ္်ုံးမ္ ာုံး ြေ မ္ှတ်ပြေင်ုံးကို

အာုံးပြည့််လို ်ဒဆာင်ရန် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ္်ုံးရှ အစိုုံးရမ္ ာုံးအာုံး တိုက်တန်ုံး
ဒနို့လယ်စာစာုံး ၌ IPU အဒ

ဒ

ာုံး ေါသည်။

အတင်ုံးဒရုံးမ္ှျူုံးြေ ြု က
်
ဒပ ာကကာုံးရာတင်

ိုဂ္ဂလကကဏ္ဍ

တင် လို ်ဒဆာင်ဒနသမ္ ာုံး၏ လို ်ငန်ုံးမ္ ာုံးနှင့်် တာဝန်ရှမ္ှုမ္ ာုံးကို ရှင်ုံးလင်ုံးစာ သတ်မ္ှတ်ဒ ုံးနိုငမ္
် ည့််
“စမ္်ုံးဒဆာင်နိုငဒ
် သာ ဥ ဒေပ ြုမ္ှု တ်ဝန်ုံးက င်” တစ်ြေိုကိုြန်တီုံးရန်အတက် လွှတ်ဒတာ်ကိုယ်စာုံးလှယ်
မ္ ာုံးသည် ပ ြုင်ဘက်ကင်ုံးဒသာ အဒနအ
IPU အဒ

ဒ

ာုံးတင်ရဒကကာင်
ှ
ုံး ဒပ ာကကာုံး ေါသည်။

အတင်ုံးဒရုံးမ္ျူှ ုံးြေ ြု ်က “လွှတ်ဒတာ်ကိုယ်စာုံးလှယ်မ္ ာုံးသည် က န်ုံးမ္ာဒရုံးနှင့််

အာဟာရဆိုငရ
် ာဝန်ဒဆာင်မ္ှုလို ်ငန်ုံးမ္ ာုံးကို ရရှနိုင်ဒရုံးကို ဟန်ို့တာုံးဒနသည့်် အတာုံးအဆီုံးမ္ ာုံးကို
ြယ်ရှာုံးဒ ုံးနိုင်ဒကကာင်ုံး၊ စီုံး ာုံးဒရုံးလို ်ငန်ုံးမ္ ာုံးက တာဝန်ြေလက
ို ်နာရမ္ည့််စနှုန်ုံးမ္ ာုံးကို သတ်မ္ှတ်
ဒ ုံးနိုင်ဒကကာင်ုံး၊

ြေိုက်လယ်ဆိုုံး ိုဂ္ဂြုလ်မ္ ာုံး၏ က န်ုံးမ္ာဒရုံးအတက် အပ ြုသဒဘာဒဆာင်ဒသာ

ကဏ္ဍမ္ှ ဒဆာင်ရက်ဒ ုံးရန် ိုဂ္ဂလကကဏ္ဍအတက် ဆဒဆာင်မ္ှုမ္ ာုံးကို ဒ

ာက် ့်ဒ ုံးနိုင်ဒကကာင်ုံး ”

ဆက်လက်ဒပ ာကကာုံး ေါသည်။
ကိုလသမ္ဂ္ဂအဒ

ဒ

အတင်ုံးဒရုံးမ္ှျူုံးြေ ြု ်၏ ြတ်ကကာုံးြေ က်အရ IPU ဥကကဋ္ဌသည် “အမ္ ြုုံးသမ္ီုံး

တိုင်ုံး ကဒလုံးသငယ်တိုငုံး် အတက် လတ်လ ်ဒသာတာဝန်ြေမ္ှုအြွဲ့”၏ အဆင့််ပမ္င့်် ဦုံးဒဆာင်အြွဲ့တင်
မ္ကကာဒသုံးမ္ီက စတင် ေါဝင်ြေ့် ေါသည်။

ဦ
ို ုံးဒဆာင်အြွဲ့အစည်ုံးအဒဝုံးကို ကိုလသမ္ဂ္ဂအဒ

ဒ

ညီလာြေ၏ ဆက်စ ်အစည်ုံးအဒဝုံးတစ်ြေိုအပြစ် က င်ုံး ြေ့် ေါသည်။ IPU ဥကကဋ္ဌသည် Partnership for
Maternal, Newborn and Child Health (PMNCH) “မ္ြေင်၊ ဒမ္ုံးကင်ုံးစနှင့်် ကဒလုံးသငယ်တိုို့၏
က န်ုံးမ္ာဒရုံးအတက် မ္တ်ြက်အြွဲ့”၏ နှစ်စဉ်တာဝန်ြေမ္ှု အစည်ုံးအဒဝုံးသိုို့ တက်ဒရာက်ြေ့် ေါသည်။
IPU နှင့်် PMNCH တိုို့သည် မ္ြေင်နှင့််ကဒလုံး က န်ုံးမ္ာဒရုံးကပို မ္ြှင့်တ
် င်ဒရုံးအတက် နိုုံးကကာုံး သတရှ

မ္ှုကပို မ္ြှင့််တင်ရန်နှင့်် ဥ ဒေမ္ ာုံးပ ဌာန်ုံးဒ ုံး ရန်အတက် IPU က ေါလီမ္န်မ္ ာုံး သဒ
ိုို့ ုံးဒသာ နည်ုံး ညာ
အကအညီကို အာုံးပြည့််ဒ ုံး ေါမ္ည်။
(၇၃) ကကမ္်ဒပမ္ာက် ကိုလသမ္ဂ္ဂအဒ

ဒ

ညီလာြေ၏ ဆက်စ ်အစည်ုံးအဒဝုံးတစ်ြေို၌ က ာုံး/

မ္ တန်ုံးတညီမ္ ပြစ်မ္ှုကို ပမ္ြှင့််တင်ဒ ုံးသည့်် “ဦုံးဒဆာင်ကန်ရက်”တစ်ြေိုပြစ်ဒသာ International
Gender Champions (နိုငင
် တကာ က ာုံး/မ္ တန်ုံးတညီမ္ ဒရုံးကကြုုံး မ္်ုံးသမ္ ာုံးအြွဲ့) က Gender
Responsive Assemblies Toolkit (က ာုံး/မ္ တန်ုံးတညီမ္ မ္ှုကို လလ
ို ာုံးဒသာ ညီလာြေမ္ ာုံးဆိုငရ
် ာ
လို ်

ိုုံးလို ်နည်ုံးမ္ ာုံး) ကို ဒြာ်

အာုံးလုံးို ိုမ္ို၍

ိုတ်တင်ပ ြေ့် ေါသည်။

ေါဝင်ဒစရန်နှင့်် ဒနှာင့််ယှက်မ္ှုကင်ုံးဒသာ

မ္ ာုံးအတက် သတ်မ္ှတ်
က ာုံး/မ္ ညီမ္ စာ

ာုံး ေါသည်။

ိုလို ်

လ
ို ို ်

ုံးို လို ်နည်ုံးမ္ ာုံးကို ညီလာြေမ္ ာုံးတင်

တ်ဝန်ုံးက င် ပြစ်ဒစရန် စတ် ေါဝင်စာုံးသ

ိုုံးလို ်နည်ုံးမ္ ာုံး သည် ကိုယ်စာုံးလှယ်အြွဲ့ မ္ ာုံးတင်

ေါဝင်ဒစရန်အာုံးဒ ုံးပ ီုံး သိုုံးသ ်ဒဆုံးဒနုံးမ္ှုမ္ ာုံးတင် အမ္ ြုုံးသမ္ီုံးမ္ ာုံး အဓ ပာယ်ရစ
ှ ာ

ေါဝင်မ္ှုကို ပမ္ြှင့််တင်ဒ ုံး ေါသည်။

ို့အ
ို ပ င် အစည်ုံးအဒဝုံး အစီအစဉ်မ္ ာုံးနှင့်် ရလေ် မ္ ာုံးတင် က ာုံး/မ္

တန်ုံးတညီမ္ မ္ှုကို တိုုံးပမ္ြှင့််ဒ ုံး ေါသည်။
နိုင်ငတကာ က ာုံး/မ္ တန်ုံးတညီမ္ ဒရုံးကကြုုံး မ္်ုံးသပြစ်သည့်် IPU အဒ

ဒ

အတင်ုံးဒရုံးမ္ှျူုံး

ြေ ြု ် Mr.Martin Chungong က ဒပ ာကကာုံးရာတင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်ုံးရှ လွှတ်ဒတာ်ကိုယ်စာုံးလှယ်မ္ ာုံး၊
လွှတ်ဒတာ်ဝန်

မ္်ုံးမ္ ာုံးအတက် ညီလာြေက င်ုံး ဒ ုံးသည့်် အြွဲ့အစည်ုံးပြစ်ဒသာ IPU သည် က ာုံး/မ္

တန်ုံးတညီမ္ မ္ှုကို IPU ညီလာြေမ္ ာုံး၏ ကဏ္ဍတစ်ြေိုအဒနပြင့်် အစဉ်လို ်ဒဆာင်လ က်ရှ ဒကကာင်ုံး၊ IPU
က ြွဲ့စည်ုံး

ာုံးဒသာ အြွဲ့အာုံးလုံးို ၏ က ာုံး/မ္

အစီရင်ြေ ပြေင်ုံးတိုို့ကို ဒဆာင်ရက်ဒနဒကကာင်ုံး၊

ေါဝင်ြွဲ့စည်ုံးမ္ှုကို စစစ်ပြေင်ုံး၊ အမ္ ာုံးသဒအာင်

ိုအြွဲ့မ္ ာုံးတ င် အမ္ ြုုံးသမ္ီုံးဦုံးဒရ အနည်ုံးဆိုုံး ၃၀

ရာြေိုင်နှုန်ုံး ေါဝင်ဒစရန် လို ်ဒဆာင်လ က်ရှဒကကာင်ုံး၊ အ
IPUနှင့်် အပြောုံးအြွဲ့အစည်ုံးမ္ ာုံးအာုံး

က် ေါ toolkit (လို ်

ိုုံး လို ်နည်ုံးမ္ ာုံး) တင်

ိုမ္ိုဒကာင်ုံးမ္န်ဒသာ က ာုံး/မ္ တန်ုံးတညီမ္ မ္ှုကို ရရှဒစမ္ည့််

လက်ဒတွဲ့အကကပ ြုြေ က်မ္ ာုံး အပ ည့််အစို ေါဝင်ဒကကာင်ုံး ဒပ ာကကာုံး ေါသည်။

