
ILO-GIP စီမံကိန္း၏ ေထာက္ပ့ံကူညီမႈျဖင့္ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာလမွ 
၂၀၂၀ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းတြင္ Marie Stopes International  
( MSI ) အဖြ႕ဲအစည္းသည္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာနွင့္ မ်ိဳ းဆက္ပြါးက်န္းမာေရး 
အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ားနွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳ းေသာ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ 
စတင္ေရးဆြျဲပီး စီမံကိန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ စက္ရုံမ်ားရိွ 
သူနာျပဳဆရာမမ်ား၊ ေဆးခန္း၀န္ထမ္းမ်ား၊ အခ်င္းခ်င္းၾကား 
ဗဟုသုတမ်ားျပန္လည္ေ၀မ်ွမည့္ အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
( peer workers/leaders) မ်ားနွင့္ အျခားေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား 
သင္တန္းေပးခ့ဲသည္။ MSI သည္ အထည္ခ်ဳပ္က႑တြင္ 
လုပ္ေဆာင္လ်ွက္ရိွေသာ အဓိက အလုပ္သမားသမဂၢအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ နွစ္ခုမွ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္သူမ်ားအားလည္း ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ား ပုိ႕ခ်ေပးခ့ဲသည္။

MSI အေနျဖင့္ ဤက့ဲသုိ႔ ILO-GIP စီမံကိန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ 
အထည္ခ်ဳပ္စက္မႈလုပ္ငန္းက႑နွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတမ်ားကုိ နက္နက္နဲနဲ 
သိရိွလာျပီး ယခုအခါ ထုိက႑တြင္ သင္တန္းစီမံကိန္းမ်ားနွင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ စက္ရုံမ်ားမွ 
သူနာျပဳမ်ားနွင့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၎တုိ႔၏ အခန္းက႑မ်ားကုိ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ နားလည္သိရိွလာျပီး အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာနွင့္ 
မ်ိဳ းဆက္ပြါးက်န္းမာေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္နုိင္လာပါသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အလုပ္သမား ဥပေဒတြင္ လုပ္သား ဦးေရ၂၅၀ ထက္ေက်ာ္ေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္တုိင္းသည္ ေရွးဦးျပဳစုျခင္း အခန္း သုိ႔မဟုတ္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အရာရိွနွင့္ သူနာျပဳ 
၀န္ထမ္းမွ ၾကီးၾကပ္ေပးေသာ အခန္း လုိအပ္သည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ လုပ္သား 
၂၅၀ ထက္ပုိေသာ စက္ရုံတုိင္းသည္ ေဆးခန္းထားရိွျပီး ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးရမည္ဟုလည္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိအခ်က္မ်ားနွင့္အတူ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာနွင့္ မ်ိဳ းဆက္ပြါးက်န္းမာေရး 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မ်ွေ၀ေပးျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမွင့္တင္ရန္ဟူေသာ ပန္းတုိင္ကုိ ေရွးရႈကာ ILO-GIP စီမံကိန္း၏ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာနွင့္ 
မ်ိဳ းဆက္ပြါးက်န္းမာေဂရး သင္တန္းမ်ားကုိ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံမ်ားရိွ အုပ္စု 
ေလးမ်ိဳးအား ေပးအပ္နုိင္ရန္ ဒီဇုိင္းဆြထဲားျခင္းျဖစ္သည္။

 သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ ေဆးခန္း၀န္ထမ္းမ်ား 
  ဤအုပ္စုအေနျဖင့္ ILO-GIP စက္ရုံမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူ ေဆးခန္း၀န္ထမ္း၂၂ 

ဦးအတြက္ ပုိ႔ခ်ေသာ  ကနဦး ငါးရက္တာ သင္တန္းနွင့္ နွစ္ရက္တာ 
မြမ္းမံသင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။ သင္တန္းေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္ 
ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ကူးစက္ေရာဂါ HIV/AIDS၊ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာ 
ေရာဂါမ်ား၊ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ကေလးမိခင္မ်ားအေနျဖင့္ 
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မိခင္နုိ႔တုိက္ေကၽြးျခင္း၊ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာစစ္ေဆးျခင္း၊ 
မိသားစုစီမံကိန္းနွင့္ အေျခခံ နွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္း အေၾကာင္းမ်ား 
ပါ၀င္ခ့ဲသည္။

  အလုပ္သမားအခ်င္းခ်င္း ဗဟုသုတျပန္လည္ေ၀မ်ွေပးမည့္သူမ်ား
  ILO-GIP စီမံကိန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ စက္ရုံမ်ားရိွ အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ 

အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ား စုစုေပါင္း ၆၄၅ေယာက္အတြက္ မိမိတုိ႕၏ 
ဘ၀တူအလုပ္သမားမ်ားအား အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေ၀မ်ွေပးနုိင္မည့္ 
အရင္းအျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ ဒီဇုိင္းဆြ ဲစီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

 စက္ရုံ အလုပ္သမားမ်ား
  ILO-GIP စီမံကိန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ စက္ရုံမ်ားရိွ စက္ရုံအလုပ္သမား 

၅၀၀၀ နီးပါး အေနျဖင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာနွင့္ မ်ိဳ းဆက္ပြါးက်န္းမာေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ 
မည္သုိ႔ လုိက္နာထိန္းသိမ္းရမည္ဆုိသည့္ အေျခခံ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
သင္ၾကားပုိ႕ခ်ေပးေသာ တစ္နာရီၾကာ အျမင္ဖြင့္သင္တန္း ရရိွခ့ဲသည္။

 သမဂၢအဖြ႕ဲအစည္းရိွ သင္တန္းဆရာမ်ား
  ျမန္မာနုိင္ငံထုတ္ကုန္နွင့္ စက္မႈလက္မႈ အလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(IWFM) 

နွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံစက္မႈလက္မႈနွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစုံ 
အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (MICS )မွ သမဂၢကုိယ္စားလွယ္ ၁၇ 
ဦးသည္ အထည္ခ်ဳပ္က႑ရိွ အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကုိင္ရာတြင္ 
အေထာက္အကူျပဳေသာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာနွင့္ မ်ိဳ းဆက္ပြါးက်န္းမာေရး တစ္ရက္တာ 
အေျခခံသင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။

ILO-GIP ျဖစ္ရပ္ ေလ့လာမႈ - ၃

 အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ မ်ိဳ းဆက္ပြါးက်န္းမာေရး 
ဗဟုသုတမ်ား နွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအားလက္လွမ္းမီမႈ ျမွင့္တင္ျခင္း



    ရရိွခ့ဲေသာ အေတြးအျမင္မ်ား
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာနွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြါးက်န္းမာေရးသင္တန္းစီမံကိန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ 
စက္ရံုေဆးခန္းတာ၀န္ရွိ သူနာျပဳမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားစြာေသာ ဗဟုသုတမ်ားနွင့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈသစ္မ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ စက္ရံုသူနာျပဳဆရာမမ်ား အေနျဖင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္ျပီးေနာက္တြင္ 
သားဆက္ျခားနည္းနွင့္ပတ္သက္ေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ား၊ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားနွင့္ ေဘးထက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားအေၾကာင္းကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု 
နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သင္တန္းမတက္မီ အခ်ိန္ကဆိုလ်ွင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ တားေဆး၊ 
ထိုးေဆးအေၾကာင္းေလာက္ကိုသာ သိရွိျပီး အျခားေသာ 
ေခတ္မီသားဆက္ျခားနည္းလမ္းမ်ား၏ အသံုး၀င္ပံုကို ေကာင္းစြာ နားမလည္ခဲ့ပါ။ 
မိမိကိုယ္တိုင္ နားမလည္သျဖင့္လည္း မိမိထံ လာေရာက္ အၾကံဥာဏ္ေတာင္းသူမ်ားအား 
ထိုေခတ္မီနည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကို ေျပာျပေပးခဲ့ျခင္းမ်ိဳး၊ အသံုးျပဳရန္ 
တိုက္တြန္းခဲ့ျခင္းမ်ိဳး မျပဳခဲ့မိပါ။ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ 
စက္ရံုရွိ အလုပ္သမားမ်ားအား  သားဆက္ျခား နည္းလမ္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ 
ပိုုမိုေကာင္းမြန္ေသာလမ္းညႊန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးနိုင္ေနျပီဟု မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈ 
ရွိေနျပီျဖစ္သည္။

စက္ရံုေဆးခန္းရွိ သူနာျပဳမ်ားအတြက္ နွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္းဆိုင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈတိုးတက္ေစျခင္း နွင့္ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းအေၾကာင္းအရာမ်ားက 
အလြန္ပင္ တန္ဖိုးရွိလွပါသည္။  ထိုအပိုင္းကို သင္ၾကားျပီးသည့္ေနာက္တြင္ 
ေဆြးေႏြးမႈျပဳရန္ ခက္ခဲေလ့ရွိေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖစ္သည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာနွင့္ မ်ိဳးဆက္
ပြါးက်န္းမာေရးအေၾကာင္းကို အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ ေျပာၾကားရာတြင္ မိမိကိုယ္မိမိ 
ယံုၾကည္မႈရွိရွိ ေျပာဆိုဆက္ဆံနိုင္လာျပီး မ်ားစြာအဆင္ေျပ တိုးတက္လာေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို 
ကိုယ္ခ်င္းစာတရားထားျပီး သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္နိုင္လာသျဖင့္
လည္း MSI သင္တန္းကို ေက်းဇူး အထူးတင္လ်ွက္ရွိပါသည္။

“သင္တန္းတက္ရတာဂုဏ္ယူတယ္။ အရင္ကဆို သားဆက္ျခားနည္းနဲ႔ပတ္သက္ရင္ 
အေျခခံေလးေတြပဲသိတယ္။ အခုသင္တန္းပီးတဲ့ေနာက္မွာ ထဲထဲ၀င္၀င္သိလာတယ္။ 
အရင္က တားေဆးဆိုရင္လဲ ဘယ္လိုတားေဆးေတြက ဘယ္လိုမ်ိဳးေရာ
ဂါအခံရွိတဲ့လူေတြနဲ႔ မတည့္ဘူးဆိုတာ မသိဘူး။ အခုက နွလံုးေရာဂါလို 
ေရာဂါအခံရွိတဲ့လူေတြအတြက္ တခ်ိဳ႕တားေဆးေတြက ေနာက္ဆက္တြဲ 
ဆိုးက်ိဳးေတြရွိနိုင္တယ္ဆိုတာ သိလာတယ္။ အဲဒီလို သိလာတာနဲ႔အမ်ွ 
အၾကံေပးနိုင္လာတယ္။ သူတို႔ေမးတာေတြေျဖနိုင္လာတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ 
ကိုယ့္ကိုကိုယ္လည္း ယံုၾကည္မႈပိုရွိလာတယ္။” 

“သင္တန္းမတက္ခင္က အလုပ္သမားေတြက သူတို႔ရဲ႕ က်န္းမာေရးျပႆနာေတြကို 
လာေျပာျပရင္ ဘယ္လိုနွစ္သိမ့္ေပးရမွန္း မသိခဲ့ဘူး။ သင္တန္းရပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ 
နွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ ေပးတတ္လာတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆို နွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ 
ေပးလိုက္တာနဲ႔တင္ သက္သာသြားတဲ့လူနာမ်ိဳးေတြလဲ ရွိတယ္။ ေဆးေပးစရာ 
မလိုေတာ့ဘူးေပါ့။ တျဖည္းျဖည္းသိလာတာက တခ်ိဳ႕ က်န္းမာေရးျပသနာေတြက 
ကိုယ္ခ်င္းစာမႈအျပည့္နဲ႕ နားေထာင္ေပးရံုနဲ႔တင္ ရိုးရိုးရွင္းရွင္း 
ကုသေပးလို႔ရတယ္ဆိုတာပါပဲ။’’

ခံယူခ်က္သေဘာထားမ်ားနွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္း

စက္ရုံေဆးခန္းရိွ သူနာျပဳမ်ားအေနျဖင့္ ILO-GIP သင္တန္းမတက္မီအခ်ိန္က 
လူနာမ်ားအား ဆက္ဆံရာတြင္ ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြ မျပဳမူခ့ဲမိေၾကာင္း၊ ရံဖန္ရံခါတြင္ 
ေအးစက္စက္ အမူအယာျဖင့္ ေျပာဆုိခ့ဲမိေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ထုိ႔ေၾကာ
င့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းမွပင္ အလုပ္သမားမ်ားအား ဖ်ားနာပါက စက္ရုံေဆးခန္းရိွ 
သူနာျပဳဆရာမထံ သြားေရာက္ျပသရန္ တုိက္တြန္းရေလ့ရိွသည္။ ထုိအေျခအေနမွာ 
သူနာျပဳနွင့္ အလုပ္သမားမ်ားၾကား ဆက္ဆံေရး အဆင္မေျပသျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
သင္တန္းတက္ေရာက္ျပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အစစအရာရာ ေျပာင္းလဲလာခ့ဲသည္။ 
ေဆးခန္းလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ လူနာ၏ေရာဂါရာဇ၀င္ ၊ ျဖစ္ပြါးသည့္အေၾကာင္းအ
ရင္းမ်ားကုိ သိရိွရန္နွင့္ ေရာဂါနာမည္တပ္နုိင္ရန္အတြက္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ 
ေမးျမန္းတတ္လာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ေဆးခန္းအေပၚအျမင္မ်ား 
ေျပာင္းလဲလာခ့ဲသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ေရာဂါျဖစ္ေစကာမူ စက္ရုံေဆးေပးခန္းသုိ႔ 
ဦးစြာ လာေရာက္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။ 

သူနာျပဳမ်ားအေနျဖင့္ ILO-GIP သင္တန္း၏ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာနွင့္ 
သားဆက္ျခားနည္းမ်ားအေၾကာင္း တက္ေရာက္သင္ၾကားခြင့္ရသည့္အတြက္ 
နွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားနွင့္ ဗဟုသုတမ်ားတုိးတက္လာသည့္အတြက္ အထူးပင္ 
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ စက္ရုံလုပ္သားမ်ားအတြက္ 
အမွန္တကယ္ လုိအပ္ေသာ က်န္းမာေရးဗဟုသုတမ်ားနွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိလည္း 
ယခင္ကထက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ ေပးအပ္နုိင္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

စက္ရုံေဆးခန္းရိွ သူနာျပဳဆရာမမ်ားက ၎တုိ႔ေပးေသာ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ 
အရည္အေသြးျမင့္လာျပီး ပုိမုိယုံၾကည္စိတ္ခ်လာရေၾကာင္း  သတင္းစကားမ်ား 
စက္ရုံမ်ားထဲတြင္ ပ်ံ႕နံွ႕လ်ွက္ရိွေနျပီဆုိသည္ကုိ သတိျပဳမိေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 
ေဆးခန္းသုိ႔ လာေရာက္ျပသေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္လည္း သူနာျပဳမ်ားအား 
ယခင္ကထက္ ပုိမုိယုံၾကည္လ်ွက္ရိွသည္။ 

သင္တန္းမတုိင္မီက စက္ရုံအလုပ္သမားမ်ားသည္ 
အေသးအဖြကဲ်န္းမာေရးျပသနာမ်ားျဖစ္သည့္ နွာေစး ေခ်ာင္းဆုိးေလာက္ကုိပင္ 
ျပင္ပေဆးခန္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ျပသေလ့ရိွၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္ 
စက္ရုံေဆးခန္းရိွ သူနာျပဳမ်ားအား ပုိမုိယုံၾကည္လာျပီး ေဆးခန္းအေနျဖင့္ 
အရည္အေသြးမီေသာ ကုသမႈ အေထာက္အပ့ံမ်ား ေပးနုိင္လာေသာေၾကာင့္ 
စက္ရုံေဆးခန္းသုိ႔ လာေရာက္ျပသေသာ လူနာမ်ား တျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာသည္။ 
တခါတရံတြင္ လာေရာက္ျပသသူမ်ား မ်ားသျဖင့္ အခန္းေနရာပင္ မဆံ့့ေၾကာင္း ILO-GIP 
သင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ခ့ဲသည့္ သူနာျပဳတစ္ဦးမွ ဂုဏ္ယူစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပခ့ဲပါသည္။

“အရင္ကဆို အလုပ္သမားေတြက ဆရာမေတြကို ေၾကာက္တယ္။ 
ကိုယ္ကလဲ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး မေျပာျဖစ္ဘူး။ အခုက် သူတို႔က 
ဆရာမလို႔ႏႈတ္ဆက္တာနဲ႔ ကိုယ္ကလဲ ေသခ်ာေျပာဆိုဆက္ဆံေတာ့ 
သူတို႔အေနနဲ႔ ေျပာရဲဆိုရဲရွိလာတယ္။ counseling 
သင္တန္းျပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကိုယ့္ရဲ႕ ဆက္ဆံမႈ ပံုစံေတြလဲ  
အေကာင္းဘက္ကို ေျပာင္းလဲသြားတယ္။  အခုဆို ဆရာမေတြ 
သေဘာမေကာင္းဘူးဆိုတဲ့ အသံ မထြက္ေတာ့ဘူး။”

“အခုဆို လူနာေတြကို သူတို႔နဲ႔သင့္ေတာ္တဲ့ သေႏၶတားနည္းကို 
သူတို႔ဟာသူတို႔ ေရြးခ်ယ္နိုင္လာေအာင္ ေျပာျပေပးနိုင္လာတယ္။ 
ကိုယ္ကေနလဲ လူတိုင္းလူတိုင္း ဒီလိုမ်ိဳး သေႏၶတားနည္းလမ္းနဲ႔ 
ပတ္သက္ျပီးလည္း ေမးလို႔ရေၾကာင္း ကိုယ့္ဆီလာတဲ့လူေတြကေနတဆင့္  
သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ေပးတယ္။”

“မ်ိဳးဆက္ပြါးက်န္းမာေရးသင္တန္း တက္ျပီး တဲ့ေနာက္မွာ 
အမ်ိဳးသမီးေတြက ကၽြန္မဆီ လာေဆြးေႏြးၾကတယ္။ 
အရင္ကဆို ကိုယ္ေျပာတာ ကိုယ္လုပ္တာ တစ္ခုခုက 
လူနာအတြက္ မွားသြားမလားဆိုပီး စိုးရိမ္တာေတြရွိတယ္။ အခု 
သင္တန္းရပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိလာတယ္။ 
ရဲရဲ၀င့္၀င့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီး ေျပာနိုင္လာတယ္။ မေသခ်ာရင္ 
သင္တန္းကေပးထားတဲ့ စာေတြကို ျပန္ဖတ္ျပီး ေျပာျပတယ္။”



စီမံကိန္း၏ အားသာခ်က္မ်ား
 သူနာျပဳမ်ားအေနျဖင့္ စက္ရံုရွိ အလုပ္သမား မ်ားစြာနွင့္ အလုပ္လုပ္ရသည့္အခါ 

တစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုင္းအား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စံုလင္စြာ 
ေျပာျပရန္ အခက္အခဲရွိသည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ MSI သင္တန္းမွ ေပးေသာ 
လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား (pamphlet)က လြန္စြာ အသံုး၀င္သည္။ 
အလုပ္သမား အေရအတြက္ မ်ားမ်ားထံ သတင္းေရာက္နိုင္သည္။  ယခုအခါ 
ျပဳနာျပဳမ်ားအေနျဖင့္ ထိုစာေစာင္မ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားအား လက္ဆင့္ကမ္း 
ဖတ္ေစျပီး နားမလည္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ရွိပါက ျပန္လည္ 
ရွင္းျပေပးသည္။

 စက္ရုံေဆးခန္းရွိ သူနာျပဳမ်ားက ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္းမ်ားကိုလည္း 
ယခင္ကထက္ ပိုလုပ္လာနိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စက္ရံုတြင္ 
လုပ္ကိုင္ေနေသာ နိုင္ငံျခားသား ၀န္ထမ္းမ်ားပင္ စကားျပန္နွင့္ ေဆးခန္းလာျပီး 
ကုသမႈ ခံယူေလ့ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

 Marie Stopes မွေပးေသာ သင္တန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္သင္ျပေပးသည့္ 
ဆရာ၊ဆရာမမ်ားမွာ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ျပီး သင္တန္းသားမ်ားအေပၚ ေႏြးေထြးစြာ 
ျပဳမူဆက္ဆံေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။ စက္ရံုရွိေဆးခန္းလုပ္သားမ်ားအတြက္သင္
တန္းတက္ေရာက္ရန္ သြားေရးလာေရးကို ေကာင္းစြာစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္ကို
လည္း ေက်းဇူးတင္လ်ွက္ရွိေၾကားသိရသည္။

 သင္တန္းမွာ အျခားေသာစက္ရံုမ်ားမွ သူနာျပဳဆရာမ်ားနွင့္အတူ 
တက္ေရာက္ရန္စီစဥ္ထားသည့္အတြက္ မိမိတို႔၏ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး 
ကြန္ယက္မွာပိုမိုခိုင္မာက်ယ္ျပန္႔လာေၾကာင္းသိရသည္။ 
သင္တန္းျပီးသည့္ေနာက္တြင္လည္း အြန္လိုင္း group ဖြဲ႔ျပီး အခ်င္းခ်င္းတိုင္ပင ္
ေဆြးေႏြးၾကသည္။

စီမံကိန္း၏ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ား
  စက္ရုံေဆးခန္းရွိ သူနာျပဳမ်ားအေနျဖင့္ ပထမအၾကိမ္ ၅ 

ရက္တာသင္တန္းျပီးသည့္ေနာက္တြင္ လ အနည္းငယ္ အၾကာ၌ ၂ ရက္တာ 
မြမ္းမံသင္တန္းကို ထပ္မံတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဒုတိယအၾကိမ္ျပဳလုပ္ေသာ 
သင္တန္းမွာ တိုေတာင္းသည့္အတြက္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခ်ိန္ မလံုေလာက္ဟု 
ထင္ျမင္မိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ သင္တန္းျပဳလုပ္ပါက ၅ ရက္မ်ွ 

ပို႔ခ်ေပးရန္ အၾကံျပဳထားသည္။ မိမိမေျဖဆိုနိုင္ခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ားမွ 

ေမးျမန္းသည့္ က်န္းမာေရးေမးခြန္းမ်ားကိုသင္တန္းတြင္ အခ်ိန္ေပး 

ေဆြးေႏြးေပးေစလိုေၾကာင္း အၾကံျပဳခဲ့သည္။

  သူနာျပဳမ်ားအေနျဖင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ထပ္မံလိုအပ္ေသာ 

အလုပ္သမားမ်ားအား Marie Stopes ေဆးခန္းသို႔လမ္းညႊန္ေပးေသာ္လည္း 

သြားေရးလာေရးနွင့္ ခရီးစရိတ္ခက္ခဲသည့္အတြက္ အမ်ားစုက 

မသြားေရာက္နိုင္ၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ Marie Stopes အေနျဖင့္ နီးစပ္ရာ 

စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ ရံုးခန္းခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးနိုင္ပါက အလုပ္သမားမ်ား၏ 

က်န္းမာေရးအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳခဲ့သည္။ 

  အခ်ိဳ႕ေသာ စက္ရံုေဆးခန္းရွိ သူနာျပဳမ်ားမွလည္း MSI အေနျဖင့္ 

စက္ရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားထက္စာလ်ွင္ 

သတင္းေပးလိုေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို 

ျမင္သာထင္သာရွိေသာ ဗီနိုင္းစတစ္ကာမ်ား၊ ပိုစတာမ်ားအျဖစ္ ထုတ္ေ၀ျပီး 

ေထာက္ပံ့ေပးပါက ပိုိမိုအဆင္ေျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳခဲ့သည္။

မိသားစုစီမံကိန္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား

အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံုမ်ားတြင္ အမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမားမ်ား 
ျဖစ္သျဖင့္ သူနာျပဳဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ မ်ိဳးဆက္ပြါးက်န္းမာေရးနွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ကိစၥအမ်ားအျပားကို ေဆြးေႏြးကူညီေပးရသည္မွာ အဓိက 
တာ၀န္တစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ မ်ိဳးဆက္ပြါးက်န္းမာေရးနွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ကၽြန္ုပ္တို႔နိုင္ငံတြင္ လြယ္လင့္တကူ လက္လွမ္း
မမီေသးသည္မ်ားလည္းရွိသည္။ မၾကာေသးခင္က မဂၤလာေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ 
စက္ရံုအလုပ္သမမ်ားသည္ သေႏၶတားေဆးမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 
မည္သို႔တားရမည္၊ မိသားစုစီမံကိန္းကို မိမိအမ်ိဳးသားနွင့္ မည္သို႔တိုင္ပင္ရမည္ကို 
နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ စိတ္၀င္စားေလ့ရွိသည္။

စက္ရံုေဆးခန္းရွိ သူနာျပဳမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္သည္မဟုတ္ေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလည္း အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးရေလ့ရွိသည္။ ထိုအလုပ္သမားမ်ားသည္ 
အကာအကြယ္မဲ့ လိင္ဆက္ဆံျပီးေနာက္ ကိုယ္၀န္မရေအာင္မည္သို႔ျပဳလုပ္ရမည္ဆို
သည္နွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကံဥာဏ္နွင့္ အကူအညီမ်ားေတာင္းရန္ လာေလ့ရွိသည္။ 
သင္တန္းတက္ျပီးေနာက္တြင္ စက္ရံုေဆးခန္းရွိ သူနာျပဳမ်ားသည္ မလိုလားအပ္ေသာ 
ကိုယ္၀န္ကိုတားရန္အတြက္ အေရးေပၚသေႏၶတားေဆးသံုးစြဲနည္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို 
သိရွိနားလည္လာသည္။ သူနာျပဳမ်ားက အေရးေပၚသေႏၶတားေဆးအား 
မည္သို႔သံုးစြဲရမည္ကို ရွင္းျပရန္နွင့္ အျခားေသာ လိုအပ္သည့္ အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးရန္ မိ
မိကိုယ္မိမိယံုၾကည္မႈရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုအခ်က္မွာ သူနာျပဳမ်ား သင္တန္းရရွိျခင္း၏ အေရးၾကီးေသာ ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္ခ်ိန္ မအားလပ္မႈ၊ အသံုးျပဳနိုင္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏ 

နည္းပါးမႈနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အသားက်ေနေသာ ရိုးရာဓေလ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ားေၾကာင့္ 

သူနာျပဳမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးမီေသာ 

မ်ိဳးဆက္ပြါးက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို လက္လွမ္းမီေအာင္ 

စြမ္းေဆာင္ရန္ အေျခအေနမေပးပါ။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာနွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြါးက်န္းမာေရး 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လက္လွမ္းမမီျခင္းက စက္ရံု အလုပ္သမမ်ား အတြက္ 

မလိုလားအပ္ေသာ ကိုယ္၀န္နွင့္ပတ္သက္၍ ပုဂၢိဳလ္ေရးပိုင္း၊ လူမႈေရးပိုင္း၊ စီးပါြးေရးပိုင္း 

ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖင့္ ၀န္ပိေစနိုင္ပါသည္။

ILO-GIP စီမံကိန္းမွတဆင့္ MSI မွသင္တန္းေပးထားေသာ သူနာျပဳမ်ားက ထိုသို႔ေသာ

မ်ိဳးဆက္ပြါးက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပီး လ်ိဳ႕၀ွက္စြာ မိမိနွင့္တိုင္ပ

င္ေဆြးေႏြးလိုပါကလည္း ေဆြးေႏြးနုိင္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ထားရွိေပးေၾကာင္း သိရသည္။ 

သင္တန္းမွ ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္သာမက 

မိမိေနထိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ လူမ်ားကိုပါ ေ၀မ်ွေျပာျပျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“တခ်ိဳ႕ အိမ္ေထာင္မရွိတဲ့ မိန္းကေလးေတြကလည္း ကိုယ့္ဆီ လာပီး 
တိုင္ပင္တာရွိတယ္။ အဲဒီအခါ ကိုယ္ကစိတ္ပိုရွည္ေပးျပီး ပိုရွင္းျပျဖစ္တယ္။ 
အားေပးတယ္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အလြဲသံုးစားျပဳခံရတဲ့ ကိစၥေတြမွာဆိုရင္ 
အေရးေပၚသေႏၶတားေဆး ေသာက္လို႔ မီတဲ့ အခ်ိန္ကာလအတြင္းဆို 
ေဆးတိုက္ျပီး မလိုလားအပ္တဲ့ ကိုယ္၀န္ကို တားေပးတယ္။”



အနာဂတ္သုိ႔ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္  

မိသားစုစီမံကိန္း သင္တန္းမ်ား
ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ားအေနျဖင့္ မိသားစုစီမံကိန္းနွင့္ သားဆက္ျခားနည္းလမ္းမ်ားမွာ 
ပတ္၀န္းက်င္ရွိ စက္ရံုလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလြန္ပင္ လိုအပ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။ 
ထိုသို႔သိမွသာ စက္ရံုမိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕၏ ကေလးအေရအတြက္နွင့္ 
၀င္ေငြထြက္ေငြကို ေကာင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲနိုင္မည္ျဖစ္သည္။  မိသားစုတစ္ခုအေနျဖင့္ 
စနစ္တက် အစီအစဥ္မရွိဘဲ ကေလးမ်ားမ်ား ယူပါက ၀င္ေငြထြက္ေငြ မေလာက္ငွဘဲ 
ေရရွည္တြင္ အဆင္မေျပမႈမ်ား မ်ားစြာ ျဖစ္လာနိုင္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂါတ္တြင္ 
မိသားစုစီမံကိန္းအေၾကာင္းကို ေဟာေျပာပြဲမ်ား မ်ားနိုင္သမ်ွ မ်ားမ်ား ျပဳလုပ္ျပီး 

သင္ၾကားပို႔ခ်ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလုပ္သမားမ်ားထံသို႔ က်န္းမာေရးဗဟုသုတမ်ား 
ပိုမိုေရာက္ရွိရန္ နည္းလမ္းမ်ား
စက္ရံုမ်ားအေနျဖင့္ စက္ရံုေဆးေပးခန္းသို႔ လာေရာက္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏုိင္မ
ည့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ျပီး လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည္ဆိုလ်ွင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
မ်ားစြာ အက်ိဳးရွိမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္းကိုလည္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူတစ္ဦးမွ 
၎၏အေတြ႕အၾကံဳအရ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ( ဥပမာ နွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ ခံယူရန္ 
တစ္လလ်ွင္ တစ္ၾကိမ္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္း။)  

ေဆး၀ါးမ်ားအေၾကာင္းနွင့္ လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာ 
ေရာဂါမ်ား နွင့္ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ား

သူနာျပဳဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ေဆး၀ါးမ်ားအေၾကာင္းနွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားကို ထပ္မံတက္ေရာက္လိုေၾကာင္းသိရသည္။ 
လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ေသေရာဂါမ်ားနွင့္ ကာကြယ္ကုသရန္ 
နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထပ္မံေလ့လာလိုသည္။ 

မိခင္နို႔တိုက္ေကၽြးရန္ အခန္းမ်ား

အခ်ိဳ႕စက္ရံုမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုသည့္အခန္းမ်ား (childcare 
rooms) ရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ အသံုးျပဳေလ့မရွိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသူ 
သူနာျပဳဆရာမမ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္လည္း 
မိမိတို႔၏ ကေလးမ်ားကို စက္ရံုသို႔ ေခၚလာေလ့မရွိေၾကာင္းသိရသည္။ သို႔ေသာ္ 
အခ်ိဳ႕ေသာ စက္ရံုမ်ားတြင္ မိခင္ႏို႕ကိုညွစ္ျပီးသိမ္းဆည္းထားနိုင္သည့္ 
ေရခဲေသတၱာမ်ား ထားရွိေပးေသာ္လည္း စက္ရံုအမ်ားစုတြင္မူ မိခင္နို႔တိုက္ခန္း 
မရွိပါ။ အလုပ္သမား မိခင္၊ ဖခင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္မွာ 
စက္ရံုမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္၀င္တစား ေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုး 
အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳခဲ့သည္။

“၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္က နာရီ၀က္ပဲ ေဆးခန္းမွာ နားခြင့္ရွိတယ္။ 
ဒါေတာင္ အေရးၾကီးတဲ့ လူနာမွ နားလို႔ရတာ။ ေဆးခန္းထဲမွ နာရီ၀က္ထက္ 
ပိုနားလို႔မရဘူး။ ဒီပမာဏက ကုသမႈေကာင္းေကာင္းယူဖို႔ ေသခ်ာေဆြးေႏြးဖို႔ 
အခ်ိန္မလံုေလာက္ဘူး။စက္ရံုရဲ႕ မူ၀ါဒကို ေျပာင္းနုိင္မွသာ ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ 
အခ်ိန္ေပးနိုင္ျပီး ေဆးခန္းမွာ အက်ိဳးရွိရွိလာေဆြးေႏြးနိုင္မယ္။”

“စက္ရံုေတြမွာက ကေလး နို႔တိုက္ခန္းမရွိဘူး။ သင္တန္းတက္ျပီးမွ 
ကေလးနို႕တိုက္ခန္းထားရွိဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္းသိလာတယ္။ ဒါရဲ႕ 
အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ သိလာတယ္။ တကယ္လို႔ စက္ရံုတိုင္းမွာသာ 
နို႔တိုက္ခန္းထားရင္ ကေလးအေမေတြအေနနဲ႔ အလုပ္ထြက္ဖုိ႔မလိုေတာ့ဘူး။ 
သင္တန္းတက္ျပီးတဲ့ေနာက္ ဒီလိုအေၾကာင္းအရာေတြသိလာတယ္။”

“ျမန္မာ့အထည္ခ်ုဳ ပ္လုပ္ငန္းတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္အကုိင္နွင့္ စဥ္ဆက္မျပန္ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္လုပ္ငန္းခြင္္ဆက္ဆံေရးမ်ားတုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေစျခင္း”  
ဆိုင္ရာ  ILO-GIP စီမံကိန္း။ ILO-GIP စီမံကိန္းသည္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရး ( labor relations)၊ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈ (social dialogue) ႏွင့္ က်ားမ 
တန္းတူညီမ်ွမႈတုိ႔ကုိ ျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ွာ့ခ်ရန္နွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားလာေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရိွသည္။ ယခုစီမံကိန္းကုိ 
ဆြဒီင္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေရး ေအဂ်င္စီ ( Sida) ၊ Marks and Spencer နွင့္ H&Mတုိ႔မွ ပ့ံပုိးေပးသည့္ ရန္ပုံေငြျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရိွသည္။ စီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၆ 
ဂ်ဴလုိင္လမွ ၂၀၂၀ ေမလအထိ  ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံသိရိွလုိပါက http://bit.ly/ilo-gip တြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာနုိင္ပါသည္။


