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“ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီ
အစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ သတင္းဌာနက စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူး
ၿပီး ဒီဗြီဘီရပ္သံလုိင္းမွာ အထက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း
ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕အေတြးအျမင္ အ
ယူအဆေတြကို လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲႏုိင္ဖို႔၊ အ
ျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖုိ႔၊ ျမန္
မာ့အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖုိ႔၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း
အတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖုိ႔၊ လူ
တုိင္းပါဝင္ႏုိ္င္ၿပီး မတူကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံေပးႏုိင္
ဖုိ႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ေပၚထြက္လာ
ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။
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Debate on DVB TV
Sunday: 19:15 (New), 21:00
Monday: 10:15, 15:15, 21:00
Wednesday: 10:15, 15:15
Friday: 15:15, 21:00

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖဲြ႔ေတြကိုလည္း အခု
လို လြတ္လပ္ပြင့္လင့္တဲ့ ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ ေဆြး
ေႏြးပြဲမွာ ပါဝင္ဖုိ႔ကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ သတင္း
ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရိုက္ကူးၿပီး မ
ၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာနဲ႔
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

dvbdebate.net, facebook.com/dvb.debate

“ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈေတြကို
ဘယ္လို တားဆီးမလဲ”

အမွတ္ - ၄၅၄၊ ၇ လႊာ၊
ကုန္သည္လမ္းႏွင့္
ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ျဖစ္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ
အၾကံျပဳလိုတာ
ေမးျမန္းလိုတာေတြ ရွိပါက ရုံးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ ၉၄ ၅၉၈ ၆၅ ၉၄၀ နဲ႔
debate@dvb.no ကို ဆက္သြယ္ၿပီး
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“ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈေတြကို ဘယ္လို တားဆီးမလဲ”
(ေနသြင္ညိဏ္း)
ျမန္မာျပည္မွာ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ရင္ ေထာင္ဒဏ္က်ႏိုင္တာေၾကာင့္
မလိုခ်င္ဘဲ ကိုယ္၀န္ရခဲ့ရင္ မျဖစ္မေန ေမြးရံုကလြဲလို႔ ေရြးစရာနည္းလမ္းမရွိ
ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေမြးဖြားလာတဲ့ ကေလးေတြကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ အဆင္
သင့္မျဖစ္ေသးတဲ့ ငယ္ရြယ္တဲ့စံုတြဲေတြ၊ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ရခဲ့တဲ့ ကိုယ္၀န္ေတြ
ကို ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတာကလည္း အျငင္းပြား စဥ္းစားစရာကိစၥ
တစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။
တားျမစ္ဥပေဒမ်ား
ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ
(၃၁၂) မွာ “မည္သူမဆုိ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိန္းမ၏ အသက္ကို ကယ္ဆယ္
လိုေသာ သေဘာရုိးျဖင့္မဟုတ္ဘဲ၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိန္းမကို ကိုယ္၀န္ပ်က္
က်ေစရန္ မိမိအလိုအေလွ်ာက္ျပဳလွ်င္ ထုိသူကို သံုးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္
တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။” လို႔
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ လႈပ္ရွားေနတဲ့ ကိုယ္၀န္ဆိုလွ်င္ ေထာင္ (၇) ႏွစ္၊ အမ်ဳိး
သမီးကို ပဋိသေႏၶ မတည္ႏုိင္ေအာင္ ခြဲစိတ္ကုသလွ်င္ ေထာင္သံုးႏွစ္အျပင္
ေငြဒဏ္ပါ ခ်မွတ္ႏိုင္တယ္လို႔လည္း ျပဌာန္းထားပါတယ္။  
ေနာက္ထပ္ဥပေဒတစ္ခုက ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္က အတည္
ျပဳခဲ့တဲ့ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒထဲက လူဦးေရ ထိန္းညႇိျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ ျဖစ္ပါ
တယ္။ ဥပေဒအရ သံုးႏွစ္ၾကာမွ ကေလးတစ္ေယာက္ ယူရမယ္ဆိုတာနဲ႔
ဒီဥပေဒကို ေဒသအလိုက္ ခြဲျခားၿပီး လိုအပ္တဲ့ ေနရာေတြမွာ က်င့္သုံးမယ္
ဆိုတာေတြ ပါ၀င္တာေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဘက္ေတာ္သားေတြ ေ၀ဖန္
စရာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ကတိက၀တ္ျပဳထားတဲ့ လူဦးေရနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ
ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္အရ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း မျပဳျခင္း၊
ကေလးယူျခင္း မယူျခင္းဆုိတာ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရး
ျဖစ္တယ္။ ကေလးကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ယူရမယ္။ လူဦးေရကုိ ဘယ္လုိ ကန္႔
သတ္တယ္ ဆိုတာကလည္း  လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ မကိုက္ညီပါဘူး။
မိခင္ေသဆံုးရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ေဒသတြင္းမွာလည္း မိခင္နဲ႔ ကေလးေသဆံုးမႈ
အျမင့္ဆံုး ႏိုင္ငံေတြထဲက တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ကာလနဲ႔
ေမြးဖြားစဥ္ကာလေတြမွာ ေသဆုံးမႈ  တစ္ႏွစ္ကို ၂၈၀၀  ရွိေနၿပီး  အမ်ဳိးသမီး
ငယ္ ေသဆံုးမႈႏႈန္းကေတာ့ ၅ ဦးမွာ ၁ ဦးဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ေသဆံုးၾက
တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ အမ်ဳိးသမီး ၈ ဦးဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ကာလနဲ႔
ေမြးဖြားစဥ္ကာလမွာ ေသဆုံးေနတယ္လုိ႔ ကုလသမဂၢ လူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႔
(UNFPA) က ေျပာပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ဒီလို ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ေတြဟာ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈေတြ
ကို မတားဆီးႏိုင္ပါဘူး။  စစ္တမ္းေတြအရ  ႏွစ္စဥ္  တိတ္တဆိတ္ ကိုယ္၀န္
ဖ်က္ခ်မႈေပါင္း ၂သိန္းခြဲ ရွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းၾကပါတယ္။ ဥပေဒအတားအဆီး
ေၾကာင့္ ဒီေလာက္ အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ကိစၥကို အရပ္လက္သည္ေတြနဲ႔  ၾကံဳသ
လို  ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်တဲ့အတြက္ မိခင္ေသဆံုးရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းေတြထဲ
မွာ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းဟာ  ထိပ္ဆံုးမွာ ရွိပါတယ္။ ခန္႔မွန္းေျခ မိခင္ေသဆံုး
မႈေတြထဲမွာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးရသူ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကေန
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၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိႏုိင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းၾကပါတယ္။  ရန္ကုန္ ဗဟိုအမ်ဳိး
သမီးေဆးရံုမွာ အသက္ဆံုးပါးသြားတဲ့ မိခင္ေတြထဲက ထက္၀က္ေက်ာ္ဟာ
ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ၿပီး ေနာက္က်မွ ေရာက္လာတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြျဖစ္တယ္လို႔
သိရပါတယ္။
လူဦးေရ က်ဆင္းႏုိင္သလား
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လူဦးေရကုိ ျခံဳၾကည့္လုိက္တဲ့အခါ အမ်ဳိးသမီးတစ္
ေယာက္မွာ ကေလးႏွစ္ေယာက္ေမြးတာ ေတြ႔ရပါတယ္။   ရန္ကုန္တိုင္းနဲ႔
မေကြးတိုင္းတို႔မွာ ကေလးေမြးဖြားႏႈန္း က်ဆင္းေနၿပီး ကေလးေမြးဖြားႏႈန္း
အမ်ားဆံုးက ခ်င္းျပည္နယ္ျဖစ္တယ္လို႔ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ
နိုင္ငံ လူေနမႈဘ၀နဲ႔ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စစ္တမ္း ၂၀၁၅-၂၀၁၆ မွာ ေဖာ္ျပ
ထားပါတယ္။
“ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္မွာ ပ်မ္းမွ်အေနနဲ႔ ကေလး
၂.၃ ဦးႏႈန္း ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အလိုက္
ေလ့လာၾကည့္ရာမွာ အနည္းဆံုး ေမြးဖြားႏႈန္းကို မေကြးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း
ေဒသႀကီးတို႔မွာ  ေတြ႔ရွိရၿပီး  အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္လ်င္  ပ်မ္းမွ် ကေလး
၁.၈ ဦးႏႈန္း ရွိပါတယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္မွာေတာ့ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမွ်ကေလး
၄.၆ ဦးႏႈန္းထိ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရပါတယ္။”
ဒီႏႈန္းဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံဧရိယာနဲ႔ ယွဥ္ရင္ျဖစ္ျဖစ္၊ လူဦးေရမ်ားတဲ့
အိမ္နီးခ်င္းႏိုိင္ငံေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ျဖစ္ျဖစ္ နည္းပါးေနပါတယ္။  အိမ္ေထာင္
ျပဳမိသားစု  ထူေထာင္ႏိုင္တဲ့အရြယ္  (အပ်ဳိေဖာ္၀င္စကေန ၄၉ ႏွစ္)  အမ်ဳိး
သမီး ထက္၀က္ေလာက္က အိမ္ေထာင္မျပဳၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္
ျပဳတဲ့  အမ်ဳိးသမီးေတြက တစ္ေယာက္ကုိ ၄ - ၅ ေယာက္ေလာက္ အထိကုိ
ေမြးေနေပမယ့္  တစ္ႏိုင္ငံလံုး   အမ်ဳိးသမီးလူဦးေရန႔ဲ  အခ်ဳိးခ်လုိက္တဲ့အခါ
နည္းပါးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ လူဦးေရ ပံုမွန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
ဘက္ကၾကည့္ရင္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်တာ၊ သားဆက္ျခားတာကို အားေပးဖုိ႔
သင့္သလား ဆုိတာက ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။
ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ဘာေၾကာင့္ေသ
ျမန္မာျပည္မွာ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေတြကို ၾကည့္လုိက္တယ္
ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ၁၅ ႏွစ္ကေန ၁၉ ႏွစ္ အရြယ္ေတြမ်ားတာကုိ ေတြ႔ရတယ္လို႔
UNFPA က ဆုိပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးငယ္ေတြ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
မ်ားလာတာဟာ  မိခင္ေသႏႈန္းမ်ားေနတာရဲ႕  အေၾကာင္းတစ္ခုလည္း  ျဖစ္
ေနပါတယ္။ “ငယ္လြန္းတဲ့  မိန္းကေလးေတြ၊  အသက္ႀကီးလြန္းတဲ့  မိန္းက
ေလးေတြ  (၄၅ ႏွစ္အထက္)  မွာ   ေသႏႈန္းမ်ားေနတာ  ေတြ႔ရတယ္။” လို႔
ကုလသမဂၢ လူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႔  (UNFPA) ရဲ႕  ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ  လက္
ေထာက္ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွလွေအးက ဒီဗီြဘီကို ေျပာပါ
တယ္။
မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး
ျမန္မာျပည္မွာ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အထူး
သျဖင့္ လူငယ္ေတြၾကားမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ တိတိက်က်
မွန္မွန္ကန္ကန္ရွိဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါတယ္။ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး၊ သားဆက္
ျခားနည္း အသိပညာေတြ လိုအပ္ေနပါတယ္။ အခ်ိန္မတန္ခင္ အိမ္ေထာင္  
က်တာ၊ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းအမႈေတြ မ်ားလာတာကို တား
ဆီးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လူငယ္ေတြကုိ အသိပညာေပးဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါတယ္။
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ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ မတိက် လြဲမွားတဲ့ သတင္းေတြရရွိၿပီး မလုိလားအပ္တဲ့
ကိုယ္၀န္ေတြ၊ သားပ်က္သားေလွ်ာတာေတြ ျဖစ္လာတဲ့အခါက်လုိ႔ရွိရင္
အသက္အႏၲရာယ္ပါ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။
ကိုယ္၀န္မေဆာင္ခင္တား
ကုိယ္၀န္ရၿပီးမွ  ဖ်က္ခ်တာထက္   ကိုယ္၀န္မရေအာင္  ႀကိဳတင္
တားဆီးတဲ့ နည္းလမ္းဟာ ပိုၿပီး အႏၱရာယ္ကင္းတယ္လို႔ ေဆးပညာရွင္
ေတြက ေထာက္ျပပါတယ္။ ဘာသာေရးအရ၊ က်င့္၀တ္အရ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်
တာကို ဆရာ၀န္အမ်ားစုက အားမေပးၾကပါဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာ အိမ္ေထာင္
ရွင္ အမ်ိဳးသမီး ထက္၀က္ေက်ာ္ဟာ ေခတ္မီ သားဆက္ျခားနည္းလမ္းေတြ
ကို အသံုးျပဳေနၾကတယ္လို႔ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန  စစ္တမ္းမွာ  ေဖာ္ျပပါ
တယ္။ တားေဆးထိုးျခင္းဟာ အသံုးအမ်ားဆံုးနည္းျဖစ္ၿပီး စားေဆးေသာက္
ျခင္းကေတာ့ ဒုတိယ အသံုးအမ်ားဆံုးနည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေရျပားေအာက္
ကိုယ္တိုင္ထုိးရတဲ့ သုံးလခံ သေႏၶတားေဆးတစ္မ်ဳိး  Subcutaneous - DM
PA (Sayana Press) ကိုလည္း မိတ္ဆက္ထားပါတယ္။ အဲဒီ သေႏၶတား
ေဆးအသစ္ ျဖန္႔ေဝဖုိ႔အတြက္ ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ (UNFPA)
က အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ သန္း  ကူညီေပးမွာျဖစ္ၿပီး  ၂၀၁၇ နဲ႔  ၂၀၁၈ မွာ
အမ်ဳိးသမီး ၂၀၀၀၀၀ အထိ လက္လွမ္းမီႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔
သိရပါတယ္။ ေ၀းလံေခါင္သီတဲ႔ ေဒသေတြနဲ႔ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ မြန္၊  ရခုိင္၊  ရွမ္း
ျပည္နယ္ေတြက အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ေရွာင္တိမ္းေနၾကရတဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြ
အတြက္ သေႏၶတားေဆး ၆ မ်ဳိးကုိ အရင္ကတည္းက ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ႔တယ္လုိ႔
သိရပါတယ္။
တရား၀င္ခြင့္ျပဳရင္ သင့္သလား
မလိုခ်င္တဲ့ကိုယ္၀န္ ဖ်က္ခ်ခြင့္ကို ဥပေဒနဲ႔ပိတ္ပင္ထားလို႔ ကုိယ္
၀န္ဖ်က္ခ်တာေတြ ေလွ်ာ့နည္းေစတယ္လို႔ ေျပာဖို႔ ခက္ပါတယ္။ ၾကဳံတဲ့
နည္းလမ္းေတြကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ တြန္းအားေပးသလို ျဖစ္ေစပါတယ္။ တရား
မ၀င္ေဆးခန္းေတြ၊ အရပ္လက္သည္ေတြ၊ လက္တည့္စမ္း ေဆးၿမီးတို
နည္းလမ္းေတြဟာ အႏၱရာယ္မ်ားပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ၿပီး
ေနာက္ဆက္တြဲ ေသြးလြန္ေသဆံုးတာ၊ ေရာဂါပိုး၀င္ ေသဆံုးတာေတြနဲ႔
ၾကံဳရပါတယ္။ လူမႈေရးဘက္ကၾကည့္ရင္ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရလို႔ရတဲ့ ကိုယ္၀န္
ေတြကို ဖ်က္ခ်ခြင့္ မရွိတဲ့အတြက္ တစ္သက္တာလံုး အရွက္ရစရာ ျဖစ္ေစ
ပါတယ္။

