
တတောငက်က ြီးမေှိ ြို့ ရ ှိ သောြီးဖွောြီးသငတ်န်ြီးတက ောငြ်ီးတငွ ်အတေရှိကန်သအံေတက်က ြီး စတကောော့ေောစ ရယ ်တ  ောကကောြီးသညော့် 

ေှိန ော့်ခွန်ြီး 

ဇန်နဝါရ ၊ ၂၃၊ ၂၀၂၀၊ နံနက ်၉ နောရ  

 

တတောငက်  ြီးသောြီးဖ ောြီးသငတ်နြ်ီးတ  ောငြ်ီး  ို  ျွနတ်တောတ် ို ို့ လောတ ော လ်ည်ပတ်တလို့လောတော  ို က  ြိုဆ ိုတ ို့အတ   ်

တ  ောငြ်ီးအိုပ်က  ြီး တ ေါ်တေမောစ ိုြီးဝငြ်ီး  ို တ  ြီးဇ ြီးတငပ်ါတယ်။ မ ြီးဖ ောြီးခ  နမ် ော မ ခငန် ငို့ ် တလြီး အသ ်ဆ ိုြီးရှု  ြီးမှုမရ  တစတ ြီးဆ ိုတ ို့ 

 ျွနတ်တော်တ ို ို့န  စ်န ိုငင် အက ောြီး  တ ည တ ို့  တ  ဝတ် ပပြိုမှု  ို ပပသဖ ို ို့အတ   ် ပ ြီးတပါငြ်ီးပါဝင ် တ ်တ ော ်လောတ ို့ 

  နြ်ီးမောတ ြီးန ငို့ ်အောြီး စောြီးဝနက်  ြီးဌောန၊  ိုတ ယညွှနက် ောြီးတ ြီးမ ြီးခ ြိုပ် (မ ခငန် ငို့ ် တလြီး  နြ်ီးမောတ ြီး) တ ါ တ်ောပမငို့ပ်မငို့သ်နြ်ီးန ို့ 

ရ မ်ြီးပပညန်ယ ်  နြ်ီးမောတ ြီးဦြီးစ ြီးဌောနမ  ပပည်နယ ် နြ်ီးမောတ ြီးမ ြီး တ ါ ်တောသ ဇောခ စ်တငတ် ို ို့  ို တ  ြီးဇ ြီးတငပ်ါတယ်။ 

 လ အမ ောြီး  ို   ည ဖ ို ို့န ို့ အသ ်တ ြီးမ   ယ်တငဖ် ို ို့အတ  ်  ဝ  ို ပမ ြိုပ်န  ထောြီးက တ ို့ ရ မ်ြီးပပည်နယ်တန ောအန  ို့  

သ နောပပြိုတတ ၊ သောြီးဖ ောြီးဆ ောမတတ န ို့ ဝမ်ြီးဆ  ဆ ောမတတ   ို မ ောြီးစ ော တ  ြီးဇ ြီးတငပ်ါတယ်။   ိုယဝ်နတ်ဆောငခ်  န၊် မ ြီးဖ ောြီးခ  နန် ို့ 

တမ ြီး ငြ်ီးစ တလြီး ငယ်  ယ်စဉ် ောလမ ော မ ခင ် တ ော  တလြီးပါ   နြ်ီးမောတ ြီးပပဿနောန ို့ အနတ ောယ်တတ  

တလ ောို့  တစတ ြီးအတ   ် ဆ ော၊ ဆ ောမတ ို ို့  ို့ အသ ပညောန ို့  ျွမ်ြီး  ငမ်ှုစ မ်ြီးတဆောင ်ည်တတ   ို စဉ်ဆ မ်ပပတ ်

တ ိုြီးတ ်တနတအောင ်တဆောင ်  ဖ် ို ို့ သနဒ ဋ္ဌောနခ် မ တ်ထောြီးမှုေော မ ောြီးစ ော အတ ြီးက  ြီးပပ ြီး  ါ  ို  ျွနတ်တောအ်တနန ို့ အသ အမ တ်ပပြို 

တ  ြီးဇ ြီးတငပ်ါတယ်။ 

 ၁၈ဝဝ ပပညို့်န စ်မ ောြီး  သ မ  ို့    ငို့တ် ို့ လိုပ်တဆောငမ်ှုတတ   တစ်ဆငို့ ်သ နောပပြို အသ ်တမ ြီး ဝမ်ြီးတ  ောငြ်ီးလိုပ်ငနြ်ီး  ို 

လိုပ်  ိုငသ် တတ မ ော ရ  အပ်တ ို့ အ ညအ်တသ ြီးန ို့  ျွမ်ြီး  ငမ်ှုတတ   ို ထငရ် ောြီးစ ော သောဓ ပပခ ို့သ  ဖတလော ငို့စ််န ို တ်ငတ် ြီး  ို့ န စ် 

၂ဝဝ ပပညို့်တမ ြီးတန ို့  ို  ိုဏပ်ပြိုတ ို့ အတနန ို့  မ္ောို့  နြ်ီးမောတ ြီးအဖ  ွဲ့ က  ြီး  ၂၀၂၀ ခိုန စ်  ို ‘အပပည်အပပည်ဆ ိုင ်ော သ နောပပြိုန ငို့ ်

သောြီးဖ ောြီးဆ ောမမ ောြီးန စ်’ အပဖစ် သတမ် တ်ခ ို့ပါတယ်။ ဆ ော၊ ဆ ောမတ ို ို့ေော တန ို့စဉ် အသ အမ တ်ပပြိုတ  ြီးဇ ြီးတငခ်  ဖ ို ို့ 

ထ ို ်တနသ် တတ  ပါ။ 

 ဖတလော ငို့န် ို ်တငတ် ြီး  ို့ လ သ မ ောြီး အတ  ော်က ောြီးဆ ိုြီးအခ  ် တတောို့ ခရ ိုငြ်ီးမ ြီးယောြီးစစ်ပ    ောလအတ ငြ်ီး 

ပဋ ပ ခပဖစ်ပ ောြီးတနတ ို့ တ သတတ မ ော သ နောပပြိုတတ   ို တလို့  ငို့သ်ငက် ောြီးတပြီးခ ို့တောပ  ပဖစ်ပါတယ်။ ပဋ ပ ခ  ဏခ် စောြီးတန တ ို့ 

 ပ်  ောလ မှုအဖ  ွဲ့အစညြ်ီးတတ အတ  ် မရ  မပဖစ် လ ိုအပ်တ ို့   နြ်ီးမောတ ြီးဝနတ်ဆောငမ်ှုတတ   ရ  တစတ ြီး တသခ ောတအောင ်

တဆောင ်  က် ပခငြ်ီးပဖငို့ ် ဖတလော ငို့န် ို တ်င ် တ ြီး  ို့ တပခ ော  ို နငြ်ီးပပ ြီး အတမ ဆ ်ခ က တ ို့   နြ်ီးမောတ ြီးဝနထ်မ်ြီးတတ   ို 

  နြ်ီးမောတ ြီးတစောငို့တ်ရ ော မ်ှု လ လ် မ်ြီးမ  ရ  တ ြီး နပ် ိုတင အဖ  ွဲ့ (Access to Health Fund)   ပပြိုလိုပ်တ ို့ 

သငတ်နြ်ီးတတ  တဆငို့ ် အတမ   နပ်ပည်တထောငစ်ိုအတနန ို့ အခိုလ ို   ည ပ ို့ပ ိုြီးတပြီး တော  ို  ိုဏယ် တက ောငြ်ီး 

တပပောက ောြီးလ ိုပါတယ်။ 



 အတမ   နတ် ေါ်လော ၂၁၅ သနြ်ီး တနဖ် ိုြီးရ   Access to Health Fund  နပ် ိုတင အစ အစဥ်  ို ထ တထောငဖ် ို ို့အတ  ် အပခောြီး 

ပ ြီးတပါငြ်ီးပါဝငတ် ို့ အလ ရ ငမ် ောြီးန ို့ လ ်တ  တဆောင ်  ်တောအပပင ် ပမနမ်ောန ိုငင် မ ော တမ ြီး ငြ်ီးစ တလြီးန ို့ 

 တလြီးသ ငယ ် နြ်ီးမောတ ြီးဝနတ်ဆောငမ်ှုတတ  ဆ ိုင ်ော အ ည်အတသ ြီး စ သတ်မ တ်ခ  ်မ ောြီး အဆငို့ပ်မ ငို့တ်ငဖ် ို ို့ USAID   

အ  အည တပြီးခ ို့ပါတယ်။ 

 ပမနမ်ောန ိုငင် တစ်ဝနြ်ီးမ ော မ ခငန် ို့  တလြီး   နြ်ီးမောတ ြီး တစောငို့တ်ရ ော မ်ှု တဆောင ်  ်တနက တ ို့ တထောငန် ို့ခ  တသော 

  နြ်ီးမောတ ြီးဝနထ်မ်ြီးတတ   ို သငတ်နြ်ီးတပြီးဖ ို ို့  ျွနတ်တောတ် ို ို့ ပ ို့ပ ိုြီးခ ို့ပါတယ်။ 

 တ ိုငြ်ီး ငြ်ီးသောြီး  နြ်ီးမောတ ြီးအဖ  ွဲ့အစည်ြီးတတ   သငတ်နြ်ီးတပြီးမယို့် ဆ ော၊ ဆ ောမတတ   ို အတပခခ အတ ြီးတပေါ် 

သောြီးဖ ောြီးပညောန ို့ တမ ြီး ငြ်ီးစ တလြီး တစောငို့တ်ရ ော မ်ှုပညော ပ်တတ အတ   ် အသ အမ တ်ပပြို လ မ် တ်တပြီးန ိုငဖ် ို ို့ 

 ျွနတ်တော်တ ို ို့ေော   နြ်ီးမောတ ြီးန ငို့ ် အောြီး စောြီးဝနက်  ြီးဌောနန ို့ ပ ြီးတပါငြ်ီးပပ ြီး တဆောင ်  ်ခ ို့ပါတယ်။ သ တ ို ို့တတ အတနန ို့ 

   ျွမ်ြီး  ငမ်ှုပညော ပ်တတ   ို အစ ိုြီး   ို့ ထ နြ်ီးခ ြိုပ်မှုတအော မ် ော မရ  တ ို့ တ သတတ     နြ်ီးမောတ ြီးဝနထ်မ်ြီးတတ   ို 

လ ်ဆငို့ ်မ်ြီးတပြီးန ိုငဖ် ို ို့  ည်  ယတ်ောပဖစ်ပါတယ်။  

 သောြီးဖ ောြီးဆ ောမတတ   ို့ တလို့လောသငယ် ပခငြ်ီးန ို့ လိုပ်ငနြ်ီးစ မ်ြီးတဆောင ်ည်တတ  တ ိုြီးတ ်တစတ ြီး  ည ် ယ်ခ  ်န ို့ 

Maternal and Child Survival Program   တဆငို့ ် USAID   ို့ အ  အည န ို့ ထ တထောငဖ် ငို့လ် စ်ခ ို့တ ို့ Learning & 

Performance Improvement Center   တဆငို့ ်သောြီးဖ ောြီးဆ ောမ တတ   ို လိုပ်ငနြ်ီး ျွမ်ြီး  ငမ်ှု အတပခပပြိုသငတ်နြ်ီးတတ  

ထပ်မ   ည ပဖညို့စ်  စ် စဉ်သငက် ောြီးတပြီးခ ို့တ ို့ အတ   ် ရ မ်ြီးပပည်နယ်   နြ်ီးမောတ ြီးဦြီးစ ြီးဌောန  ို တ  ြီးဇ ြီးတငပ်ါတယ်။ 

သ နောပပြိုတတ န ို့ သောြီးဖ ောြီးတတ အောြီးလ ိုြီးအတ   ် အတလို့အ  ငို့တ် ောငြ်ီးစ ခ  နစ် ညွှနြ်ီးတတ  ပ ိုမ ိုတ ိုြီးတ ်တ ြီးအတ  ် Essential 

Health  စ မ   နြ်ီးတအော  ်တန လ တ်  တဆောင ်  ်တနက တ ို့ ပမနမ်ောန ိုငင်  သ နောပပြိုန ို့သောြီးဖ ောြီးအသငြ်ီး 

  ို့က  ြိုြီးပမ်ြီးအောြီးထိုတမ်ှု  ိုလညြ်ီး အသ အမ တ်ပပြိုတ  ြီးဇ ြီးတငပ်ါတယ်။ 

   နြ်ီးမောတ ြီးန ို့ အောြီး စောြီးဝနက်  ြီးဌောန  ၂ဝ၃ဝ   စလ ို ို့ အလ ိုြီးစ ို လွှမ်ြီးပခ ြိုတသော   နြ်ီးမောတ ြီး ဝနတ်ဆောငမ်ှု  ရ  တစတ ြီး 

တအောငပ်မငတ်စ မည်ဆ ိုတ ို့ သနဒ ဋ္ဌောနခ် မ တ်ထောြီးပါတယ။် အတမ   နအ်စ ိုြီး အတနန ို့ ရ မ်ြီးပပည်နယမ် ောရ  တ ို့ မ ခငန် ို့ 

 တလြီးအောြီးလ ိုြီး မရ  မပဖစ် လ ိုအပ်တ ို့ အသ ်တ ြီးမ   ငြ်ီးတဝြီးတစ န ်   နြ်ီးမောတ ြီးဝနတ်ဆောငမ်ှုတတ  တသခ ောစ ော ရ  တစဖ ို ို့ 

အခ ်အခ  အတောြီးအဆ ြီးတတ  တလ ောို့ခ ဖ ို ို့  ါမ မေိုတ် ပပဿနောတတ   ို့ အတပဖတတ   ရ  ဖ ို ို့ 

ဆ ်လ အ်ောြီးတပြီးတဆောင ်  ်သ ောြီးမယ်လ ို ို့  ျွနတ်တော်  တ  ဝတ်ပပြိုပါတယ်။ 

 သ နောပပြိုတတ ၊ သောြီးဖ ောြီးဆ ောမတတ န ို့ တလို့  ငို့သ်ငက် ောြီးထောြီးတ ို့ ဝမ်ြီးဆ  ဆ ောမတတ ေော အမ  ြိုြီးသမ ြီးန ို့ 

 တလြီးသ ငယ်တတ အောြီးလ ိုြီး အသ ်တ ြီး   ယ်တငန် ိုငတ် ြီး   နြ်ီးမောတ ြီးဆ ိုင ်ော ဝနတ်ဆောငတ်တ  တသခ ောစ ော ရ  တစန ိုငဖ် ို ို့ 

 ပ်  ောအတပခပပြိုအဖ  ွဲ့အစညြ်ီးတတ   စပပ ြီး တ ိုငြ်ီး ငြ်ီးသောြီး  နြ်ီးမောတ ြီးအဖ  ွဲ့အစည်ြီးတတ အထ     နြ်ီးမောတ ြီးဝနတ်ဆောငမ်ှု 

တပြီးသ တတ န ို့ ခ  တ်ဆ ်ထ တတ ွဲ့တဆောင ်  ်တ ြီးမ ော ဦြီးတဆောငမ်ှုအခနြ်ီး ဏ္ဍ  ို  ယ န ိုငမ် ော ပဖစ်ပါတယ်။ 

 


