
 

 

IOM ၏ မိခင္၊ ေမြးကင္းစႏွင့္ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး က်န္းမာေရး (MNCH) လုပ္ငန္းမ်ား 
 အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းက်န္းမာေရး လုပ္သားမ်ားအားပ့ံပုိး 

ကူညီႀကီးၾကပ္ေပးျခင္းႏွင့္  လစဥ္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ 
ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ အတူတကြေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။ 

 အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းက်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားအတြက္ 
သင္တန္းေပးမႈမ်ား ပ့ံပုိးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။ 

 စီမံခန္႔ခြမဲႈအေထာက္အကူျပဳ က်န္းမာေရးသတင္းစနစ္ (HMIS) ကို အားေကာင္းေစျခင္း။ 
 ေက်းရြာအုပ္စု က်န္းမာေရးေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာက်န္းမာေရးေကာ္မတီမ်ားအား ပုိမုိ 

အားေကာင္းေစျခင္း။ 
 ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအတြက္ အေရးေပၚလူနာညႊန္းပုိ႔ 

လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့မႈ ရယူႏိုင္ရန္ ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း။ 
 က်န္းမာေရးဌာမ်ားအတြက္မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည့္ေဆးဝါးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားျဖည့္တင္းေပး

 ျခင္း။ 

IOM ၏ မိခင္၊ ေမြးကင္းစႏွင့္ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး က်န္းမာေရး (MNCH) လုပ္ငန္းစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
အေရးႀကီးပါသနည္း။ 
IOM ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ မိခင္၊ ေမြးကင္းစႏွင့္ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ (MNCH) အရည္အေသြးကို ျမွင့္တင္ရန္ 
ႏွင့္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးရန္ က်န္းမာေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေျချပဳစနစ္မ်ားကို ခုိင္မာအားေကာင္းေစပါသည္။ စီမံခ်က္သည္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာမူဝါဒ 
လမ္းညႊန္မ်ား ထူေထာင္အားေပးျမွင့္တင္ရန္၊ က်န္းမာေရးျမွင့္တင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ေထာက္ပံ့ေပးမႈ 
မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ားေပးအပ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား၏ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူေသာ အမူအက်င့္မ်ားကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသည့္အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး 
ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈမ်ားအား လက္လွမ္းမီွရရိွေစရန္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအက်ံဳးဝင္ေသာ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ 
မ်ားေဖာ္ထုတ္ ထူေထာင္၍ အားေကာင္းခုိင္မာလာေစရန္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရိွရန္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေသာ 
က်န္းမာေရးလုပ္သား အင္အားစုမ်ားကို အားေပးကူညီရန္၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
အားေပးကူညီရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထုိင္သူမ်ားအတြင္း မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ သုေတသနလုပ္ေဆာင္ျခင္း 
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနတို႔ႏွင့္ လက္တြကဲာ IOM သည္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသတြင္ ေနရာအတည္တက်ေနထိုင္ျခင္း 
မရိွသူမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ၾကသူမ်ား၏ မိခင္ႏွင့္ ကေလးက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအား လက္လွမ္းမီွရရိွႏုိင္မႈကိုေလ့လာရန္ ဘိုုကေလး 
ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္အတြင္း သုေတသနစစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ 

ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ က်န္းမာေရးစနစ္ ခုိင္မာအားေကာင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လူတိုင္းလက္လွမ္းမီွသည့္ သာတူညီမွ်က်န္းမာေရး လႊမ္းျခံဳမႈ 
စနစ္ရရိွရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အခြင့္အေရးတန္းတူညီမွ်မႈ ျမွင့္တင္ေရး၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထုိင္သူမိခင္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
လက္လွမ္းမီွလာႏိုင္ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ထိခိုက္ခံစားရလြယ္ေသာ လူဦးေရကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာအဖြ႔ဲအစည္း (အုိင္အုိအမ္ ျမန္မာ) 
မိခင္၊ ေမြးကင္းစႏွင့္ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး က်န္းမာေရး (MNCH) 



 

 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း (IOM) 
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မိခင္၊ ေမြးကင္းစႏွင့္ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး က်န္းမာေရး (MNCH) လုပ္ငန္းတြင္ IOM ၏ အဓိကမိတ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ေဒသ 

ဆုိင္ရာတာဝန္ရိွပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းက်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စုက်န္းမာေရးေကာ္မတီမ်ား၊ ျပည္သူလူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ UN 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ INGO မ်ား ႏွင့္ LNGO မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 
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IOM ၏ အေရးေပၚလူနာညႊန္းပုိ႔ လႊဲေျပာင္းကုသမႈခံယူႏုိင္ရန္ ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း 
“သူပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ကြ်န္မဆီလာတဲ့အခါမွာပဲ သူ႔ရဲ႕ကိုယ္ဝန္က ကေလးတစ္ေယာက္ 
ထက္မကဘူးဆိုတာ စမ္းသပ္မိလုိက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္မကသူ႔ကုိ IOM ရ႕ဲ 
အေရးေပၚ လူနာညႊန္းပုိ႔ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပ့ံမႈအေၾကာင္းရွင္းျပၿပီး ေနာက္ထပ္စမ္းသပ္ 
စစ္ေဆးကုသမႈခံယူႏုိင္ဖုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္ေဆးရုံကို လႊဲပုိ႔ခဲ့ပါတယ္။ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈေတြအၿပီး 
မွာေတာ့ သူ႔မွာ သုံးမႊာပူး ကိုယ္ဝန္ရိွေနေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သားဖြားမီးယပ္ 
အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီးမွ သူ႔အား ေအာင္ျမင္စြာခြဲစိတ္ေမြးဖြားေပးခဲ့ၿပီး ကေလးေတြ 
က ေမြးကာစမွာ ၃ ေပါင္စီပဲရိွပါတယ္။ ေဆးဝါးနဲ႔ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈကုန္က်စရိတ္ေတြ၊ 
လမ္းခရီးစရိတ္နဲ႔ စားေသာက္စရိတ္ေတြကုိ I O M  ရဲ႕ အေရးေပၚလူနာညႊန္းပုိ႔ 
လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့မႈစနစ္အရ ေထာက္ပံ့ေပးခ့ဲတာေၾကာင့္ အခုလို ၃ မႊာပူး ကေလးေတြ 
ကို ေဆးရုံမွာ အခက္အခဲမရိွဘဲ ေမြးဖြားႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။”  
(ေဒၚမ်ိဳးမ်ိဳးေထြး၊ သားဖြားဆရာမ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္) 

ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသသည္ ေဝးလံၿပီး က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာရိွေသာေဒသ ျဖစ္သည္။ ခရီးသြားလာေရးတြင္ ေလွ 
ကိုသာ အဓိကအားထားရၿပီး စရိတ္စကႀကီးျမင့္သကဲ့သို႔ ခရီးလည္းမတြင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ 
လူနာမ်ား သည္ ေဆးရုံေဆးခန္းမ်ားသို႔ အခ်ိန္ေႏွာင္းမွ ေရာက္ရွိလာကာ မေသဆံုးသင့္ 
ဘဲ ေသဆံုးၾကရသည္။ ရာသီအလိုက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ားႏွင့္ ရြာတြင္အတည္ 
တက်ေနထုိင္ျခင္းမရိွဘဲ ေလွမ်ားျဖင့္ လွည့္လည္သြားလာေနထုိင္သူ အမ်ားအျပား 
ရိွရာ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသ ဘိုကေလးႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ IOM သည္ 
မိခင္၊ ေမြးကငး္စႏွင့္ ငါးႏွစ္ေအာကက္ေလးက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ (MNCH) 
လုပ္ငန္းစီမံကိန္းကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းကာအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ 

ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသရိွ မိခင္၊ ေမြးကင္းစႏွင့္ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး က်န္းမာေရး 

(MNCH) လုပ္ငန္းစီမံကိန္း 

ကယားျပည္နယ္တြင္ မ်ိဳးႏြယ္စု ၉ စုထက္မက ေနထိုင္ၾကၿပီး ဘာသာစကား ၆မ်ိဳးထက္ 
မက ေျပာဆိုသံုးစြဲေနၾကသည္။ ယင္းေဒသတြင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ သဘာဝသယံဇာတ 
ရင္းျမစ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ျပည္နယ္အတြင္းရိွ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ အခြင့္အေရး 
မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳေရးတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား အခက္အခဲမ်ားက 
ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးျဖစ္ေစသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ လူမ်ားစြာတို႔သည္ ထိုင္း 
ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာကေ္ရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကရသည္။ ကယားျပည္နယ္အတြင္း 
က်န္ရစ္ခဲ့သူ အမ်ားစုမွာလည္း အတင္းအၾကပ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္း ခံခဲၾ့ကရ 
သည္။ IOM အေနျဖင့္ ကယားျပည္နယ္အတြင္း လြိဳင္ေကာ္၊ ဒီေမာဆို၊ ဖားေဆာင္း၊ 
ဖရူဆို၊ ရွားေတာ၊ ေဘာ္လခႏွဲင့္ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မိခင္၊ ေမြးကင္းစႏွင့္ 
ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ (MNCH) လုပ္ငန္းစီမံကိန္းကို ၂၀၁၄ 

ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းမွစတင္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ 

ကယားျပည္နယ္ရိွ မိခင္၊ ေမြးကင္းစႏွင့္ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး က်န္းမာေရး 

(MNCH) လုပ္ငန္းစီမံကိန္း 

အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္လွ်က္ 
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