
Safe and Fair
အာဆယီေံဒသတငွး်�ိှ အမျိုးသမီးေ�� �ေြပာငး်အလပ်ုသမားတို၏့ 
အခွင်အ့ေရးများ�ငှ် ့အခွင်အ့လမ်းများကိ ုသ�ိှိနားလည်ြခငး် 

ြမန်မာဘာသာ

bit.ly/services4wmw

အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖကမ်�
အာဆယီေံဒသတငွး်�ိှ 
အမျိုးသမီးေ�� �ေြပာငး်အလပ်ုသမားများအတကွ ်
ဝန်ေဆာငမ်�ဆိငုရ်ာ လမ်း��န်စာအပ်ု



တေနရာတညး်တငွ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ရ�ိှ 
�ိငုေ်သာ စငတ်ာ
( KL ြပညသ်ူေ့ဆး�ုံ�ကးီ)
ဖုနး် - +၆၀ ၃ ၂၆၁၅ ၅၃၂၀
လပ်ိစာ - ၂၃ ဂျလနး် ပဟနး်၊ 
၅၀၅၈၆ ကာွလာလမ်ပူ 

မေလး�ှား�ိငုင်ဆံိငုရ်ာ
အလပ်ုသမားသမဂ� ကနွဂ်ရက်
ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများ
ေထာကပံ့်ကညူေီရးဗဟိဌုာန 
ဖုနး် - +၆၀ ၃ ၈၀၂၄ ၃၇၁၇
လပ်ိစာ - ဝိစ်မာ MTUC၊ ၁၀-၅၊ 
ဂျလန ်USJ ၉/၅T၊ ဆဘူနဂ်ျယာ၊ 
မေလး�ှား

အလပ်ုသမားဦးစီးဌာန 
ပနန်ဆီလူာ မေလး�ှား
ဖုနး် - +၆၀ ၃ ၈၈၈၆ ၅၁၉၂
အးီေမးလ ်- jtksm@mohr.gov.my

ကာွလာလမ်ပူ 
ဥပေဒအေထာကအ်ကြူပုေရးစငတ်ာ
ဖုနး် - +၆၀ ၃ ၂၉၉၁ ၁၁၂၁၊ +၆၀ ၃ 
၂၆၉၂ ၁၁၂၂
လပ်ိစာ - ယနူယီမ်၃.၀၃၊ ၃ လ�ာ
ဝိစ်မာ ဗဒမ် ပနဂ်ွမ် မေလး�ှား၊ 
နပံတ ်၂ လဘို ့ ပါစာ ဘစီာ ၅၀၀၅၀ 
ကာွလာလမ်ပူ

Tenaganita (တနီဂါနးီတာ)
ဖုနး် - +၆၀ ၁၂ ၃၃၅ ၀၅၁၂၊ +၆၀ 
၁၂ ၃၃၉ ၅၃၅၀ 
လပ်ိစာ - နပံတ ်၁၂၊ ဂျလနး် ၆/၁၁၊ 
ဆကစ််ရန ်၆၊ ပီတယလ်ငး် ဂျာယာ၊ 
မေလး�ှား

အမျိုးသမီးအေထာကအ်ကြူပုအဖဲွ�အစညး် 
(WAO) 
၂၄ နာရီဆကသ်ယွ�်ိငုသ်ည်ဖု့နး်နပံတ ်-
+၆၀ ၃ ၃၀၀၀ ၈၈၅၈စာတိ ု
(SMS)/Whatsapp –
+၆၀၁၈ ၉၈၈ ၈၀၅၈ 

မေလး�ှား Once Call Centre
လကူနုက်းူမ�တားဆးီေရး 
၂၄ နာရီဆကသ်ယွ�်ိငုသ်ည်ဖု့နး်နပံတ ်- ၉၉၉ 

အကျပ်အတညး်ကိ ု�ကို တငြ်ပငဆ်ငမ်��ငှ် ့
တနု် ့ြပနမ်�စငတ်ာ (CPRC)
ကဘီနစ်န်
ဖုနး် - +၆၀၃ ၈၈၈ ၁၀၂၀၀၊ +၆၀ ၃ 
၈၈၈၁၀၆၀၀၊ +၆၀ ၃ ၈၈၈ ၁၀၇၀၀
cprc@moh.gov.my

မေလး�ှားမှာ သင် “အကအူည”ီ လိလုာ�ပီဆိရုင ်ဘယသ်ူက့ိ ုဆကသ်ယွရ်မလ ဲ

ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာငမ်� လမူ�ေရးအသငး်အဖဲွ�များ (Hotline) ဖုန်းနံပတ ်�ငှ် ့ခုိလ�ရံာေဂဟာ 

ရဲတပ်ဖဲွ� /တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး အလပ်ုသမားအဖဲွ�အစညး်များ 

ဇူလိုငလ် ၂၀၂၁ ေနာက်ဆံးုေရးသားချိန်

mailto:jtksm@mohr.gov.my
mailto:cprc@moh.gov.my


လမူ�ဝနထ်မ်းဦးစီးဌာန (Hotline) ဖုနး်နပံတ်
*၉၅ ၆၇၃ ၄၀၄၂၂၂
*၉၅ ၆၇၃ ၄၀၄၉၉၉

Business Kind Myanmar 
' အရပ်ဖကအ်ဖွဲ�အစညး်( 
WMWs များအား
လမူ�ေရးေထာကပံ့်ကညူမီ�များေပးြခငး်
ဖုနး် , *၉၅ ၉ ၄၃၁ ၃၀၇ ၅၀

ကရငအ်မျိုးသမီးအဖွဲ�ချုပ် ' KBC) 
' WMWs �ငှ့် လကူနုက်းူခံရသူများအား
လမူ�ေရးေထာကပံ့်ကညူမီ� �ငှ့်
ခိုလ�ရံာေဂဟာ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်(
ဖုနး် , *၉၅ ၉ ၅၂၀ ၁၈၀ ၄၊ *၉၅ ၉
၂၅၄ ၀၆၁ ၀၈၉

အမျိုးသမီးအဖွဲ�များ ကနွယ်က် ' WON)
ဖုနး် , *၉၅ ၉ ၇၇၀ ၈၆၄ ၂၈

ကရငအ်မျိုးသမီးများ
ဖွံ � �ဖိုးတိးုတကေ်ရးအဖွဲ� ' KWEG)
ဖုနး် , *၉၅ ၉ ၇၇၅ ၁၆၁ ၀၄၉၊
*၉၅ ၉ ၂၅၅ ၁၅၀ ၁၄၇
' အမ�တွကဲိငုသ်ူ၏ ဖုနး်နပံတ(်

ထားဝယအ်မျိုးသမီးသမဂ� ' TWU)
ဖုနး် , *  ၉၅ ၉ ၇၇၈ ၁၇၁ ၉၄၄

ကျား၊မအေြခြပုအ�ကမး်ဖကမ်�ခံစားရသူ
များအတကွ် တေနရာတညး်တငွ်
ဝနေ်ဆာငမ်�ရ�ှိ �ိငုေ်သာ စငတ်ာ
ရနက်နု် ြပညသ်ူေ့ဆး�ံု �ကးီ
ဖုနး် , *၉၅ ၁ ၂၅၆ ၁၁၂

ကျား၊မအေြခြပုအ�ကမး်ဖကမ်�ခံစားရသူ
များအတကွ် တေနရာတညး်တငွ်
ဝနေ်ဆာငမ်�ရ�ှိ �ိငုေ်သာ စငတ်ာ
ပငး်တယ ြပညသ်ူေ့ဆး�ံု �ကးီ
ဖုနး် , *၉၅ ၈၁ ၆၆၀ ၁၅
*၉၅ ၉ ၇၇၀ ၆၆၃ ၈၇၀

ေနြပညေ်တာ် ြပညသ်ူေ့ဆး�ံု �ကးီ
ဖုနး် , *၉၅ ၆၇ ၃၄၃ ၁၀၇၁

လကူနုက်းူမ�တားဆးီ�ှမိ်နငး်တိကုဖ်ျကေ်ရး
ရဲတပ်ဖွဲ�
ဆကသ်ွယရ်န် ဖုနး်နပံတ်
ဖုနး် , *၉၅ ၉ ၄၉ ၅၅၅ ၉၉၉

အခရာ အမျိုးသမီး ြမနမ်ာအဖွဲ�
' တိငု�်ကားချကမ်ျားကို ရဲတပ်ဖွဲ�ထသံို ့
အမ�တွဖဲွင်ေ့ပး�ပီး
ဥပေဒေရးရာကညူပံီ့ပိုးေပးြခငး်(
ဖုနး် , *  ၉၅ ၉ ၇၂ ၆၇၇ ၄၃၃၊ *၉၅
၉ ၇၉၆ ၈၇၇ ၃၇၀

ပညာေရး�ငှ့် ဖွံ � �ဖိုးတိးုတကေ်ရး
ေဖာငေ်ဒး�ှငး် ' Education and 
Development Foundation(
' အမျိုးသမီး�ငှ့် မိနး်ကေလးများအတကွ်
ဥပေဒေရးရာ ကညူပံီ့ပိုးေပးြခငး်( 
ဖုနး် , *  ၉၅ ၉ ၉၇၂၀ ၅၆ ၂၈၀

Social
Secto
r

Polic
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tice

MOLIP အဓမ�ခိုငး်ေစမ�ဆိုငရ်ာ
တိငု�်ကားမ�ယ��ရား
ရနက်နု်
ဖုနး် , *၉၅ ၁ ၆၅၀ ၀၈၉

ေနြပညေ်တာ်
ဖုနး် , *၉၅ ၆၇ ၄၃၀၁၈၄

ြမနမ်ာ�ိငုင်လံံးုဆိုငရ်ာ
အလပ်ုသမားသမဂ�များ အဖွဲ�ချုပ်
' CTUM)
(ေ���ေြပာငး်အလပ်ုသမားဌာန(
ဖုနး် , *၉၅၉ ၈၉၀ ၇၀၀၀၀၁၊
*၉၅၉ ၈၉၀ ၇၀၀၀၀၂

ေ���ေြပာငး်လပ်ုသား
အခွင်အ့ေရးကနွယ်က် (MWRN)
(အလပ်ုသမား�ငှ့် အမျိုးသမီးေရးရာ(
ဖုနး် , *  ၉၅ ၉ ၂၆၂ ၇၅၈ ၅၀၁

ေရာငြ်ခညဦ်း အလပ်ုသမားများအဖွဲ�
(အလပ်ုသမား�ငှ့် အမျိုးသမီးေရးရာ(
ဖုနး် , *၉၅ ၉ ၄၃၀ ၄၉၉ ၇၃

လမူ�ဝနထ်မ်းဦးစီးဌာန (Hotline) ဖုနး်နပံတ်
*၉၅ ၆၇၃ ၄၀၄၂၂၂
*၉၅ ၆၇၃ ၄၀၄၉၉၉

ဥပေဒေရးရာ ကစုားေရးအဖွဲ� ' ြမနမ်ာ(၊
ကျား၊မအေြခြပုအ�ကမး်ဖကမ်�ခံစားရသူ
များအတကွ် (Hotline) ဖုနး်နပံတ်
ဖုနး် , *  ၉၅ ၉ ၂၆၆၆ ၈၄၄၄၈၊ *၉၅ ၉
၂၆၆၆ ၈၄၄၄၉

ြမန်မာ�ိငုင်မှံာ သင် “အကအူည”ီလိလုာ�ပီဆိရုင် ဘယသ်ူက့ို ဆကသ်ယွရ်မလဲ

ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာငမ်� -
Health

အလပ်ုသမားအဖဲွ�အစည်း
များ - Labour

(လမူ�ေရးအသငး်အဖဲွ�များ -
Social Sector

ရဲတပ်ဖဲွ� .တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး -
Police/Justice

Hotline) ဖုန်းနံပတ် �ငှ့်
ခုိလ�ရံာေဂဟာ , Hotline & Shelter



�ိငုင်ြံခားသား
အမိ်အကလူပ်ုသားများအတကွ်
လမူ�ေရးကညူမီ��ငှ့်
သငတ်နး်ေပးြခငး်ဆိုငရ်ာ အသငး် (FAST)
(Hotline) ဖုနး် , ၁၈၀၀,၃၃၉,၄၃၅၇
ဝဘဆ်ိုဒ် (Web) – www.fast.org.sg
အးီေမးလ် (Email) – enquiry@fast.org.sg

စတား(Star)ေဂဟာ , စငက်ာပူ
အမျိုးသမီးအဖွဲ�အစညး်များဆိုငရ်ာ
ေကာငဆ်ယ် ' SCWO)
ဖုနး် , * ' ၆၅( ၆၅၇၁,၀၁၉၁၊ *' ၆၅( ၆၅၇၁,
၀၁၉၂၊ *' ၆၅( ၆၅၇၁,၀၁၉၃

အဝဲ ' AWARE) 
ဆကသ်ွယရ်နဖ်ုနး် , ၁၈၀၀ ၇၇၇ ၅၅၅၅
ဝဘဆ်ိုဒ် (Web) – www.aware.org.sg

ထရနေ်ဆ့ (TRANS SAFE) စငတ်ာ
ဖုနး် , ၆၄၄၉,၉၀၈၈

�ိငုင်လံံးုဆိုငရ်ာ 
ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်� 
ဆကသ်ွယ�်ိငုသ်ည့်ဖုနး်
၁၈၀၀-၂၀၂-၆၈၆၈
(စကတ်ငဘ်ာလ ၁ ရကေ်န ့ ၂၀၂၀ မှ စ၍ 
ေနစ့ဥ် မနက ်၈ - ၁၂ နာရီ)

စိတက်ျနး်မာေရးတက� သိုလ၏် 
စိတက်ျနး်မာေရး 
ဝနေ်ဆာငမ်�ရယရူန ်ဆကသ်ယွ�်ိငုသ်ည့် 
ဖုနး်
၆၃၈၉-၂၂၂၂

စငက်ာပ�ူိငုင်၏ံ စမာရိတနအ်ဖွဲ�
(Samaritans)
ဖုနး် -၁၈၀၀-၂၂၁-၄၄၄၄

စငက်ာပ�ူိငုင်၏ံ ေဆးလဗ်ား ရညဗ်ွနအ်ဖွဲ� 
(Sliver Ribbon) 
ဖုနး် - ၆၃၈၅-၃၇၁၄

ရဲတပ်ဖွဲ� သို ့ အေရးေပါ် 
ဆကသ်ွယရ်နဖ်ုနး်
၉၉၉

ရဲတပ်ဖွဲ�သို ့ ဆကသ်ွယ�်ိငုသ်ည့်ဖုနး် 
(Hotline)(ရာဇဝတမ်�များ�ငှ် ့
စပ်လျဥ်းသည့် သတငး်
အချကအ်လကမ်ျားအတကွ)်
၁၈၀၀ ၂၅၅ ၀၀၀၀

စငက်ာပူ�ိငုင်မှံာ သင် “အကအူည”ီ လိလုာ�ပီဆိရုင ်ဘယသ်ူက့ိ ုဆကသ်ယွရ်မလဲ

(Fei Yue)ေဖးယ၏ူ အွနလ်ိငုး် မှ 
ေဆွးေ�းွမ� ြပုလပ်ု�ိငုသ်ည့် 
ဝနေ်ဆာငမ်� https://www.ec2.sg

ဟမု်း ' HOME) - စီးပွားေရးအလိုင့ာှ
ေ���ေြပာငး်သွားလာမ�အတကွ်
လသူားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ�ဆိုငရ်ာ
အဖွဲ�အစညး်

• ဝဘဆ်ိုဒ် ' Web) – www.home.org.sg
• အမိ်အကလူပ်ုသားများ

ဆကသ်ွယ�်ိငုသ်ည့်ဖုနး် , ၁၈၀၀ ၇၉၇
၇၉၇၇ ' အေဝးေြပာခ ေပးရနမ်လိ(ု 

• Whatsapp/Viber/SMS: *၆၅ ၉၇၈၇
၃၁၂၂

• သလိိသုညမ်ျားကို
ဆကသ်ွယစ်ံုစမ်း�ိငုသ်ည့် ဖုနး် , *၆၅
၉၆၂၅ ၄၁၉၃

ေပဖ့် (PAVE) , လတူစ်ဦးချငး်စီ�ငှ့် မိသားစုကို
ကာကယွမ်�ေပး�ိငုသ်ည့် ဘကေ်ပါငး်စံု
ေပါငး်စညး်ပါဝငသ်ည့် ဝနေ်ဆာငမ်�
ဖုနး် , ၆၅၅၅,၀၃၉၀
ဝဘဆ်ိုဒ် (Web) –
www.pave.org.sg/index.php

စတတ'် StART( စီမံကနိး်
ဖုနး် , ၆၄၇၆,၁၄၈၂
ဝဘဆ်ိုဒ ် (Web) –
www.carecorner.org.sg/family-violence

ထရနေ်ဆ့ (TRANS SAFE) စငတ်ာ
ဖုနး် , ၆၄၄၉,၉၀၈၈

ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာငမ်� ရဲတပ်ဖဲွ� /တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး လမူ�ေရးအသငး်အဖဲွ�များ (Hotline) ဖုန်းနံပတ ်�ငှ် ့ခုိလ�ရံာေဂဟာ 

အလပ်ုသမားအဖဲွ�အစည်းများ 

http://www.fast.org.sg/
mailto:enquiry@fast.org.sg
https://www.ec2.sg/
http://www.home.org.sg/
http://www.carecorner.org.sg/family-violence


�ိငုင်လံံးုဆိုငရ်ာ (Hotline) ဖုနး် ' ၂၄ နာရ(ီ
၁၃၀၀

အမျိုးသမီးများ၏ မိတေ်ဆွများ ေဖာငေ်ဒး�ှငး်
' အဂင်္လပ်ိဘာသာြဖင်လ့ညး် ဆကသ်ွယ�်ိငုသ်ည(်
' တနင်္လာ မှ ေသာ�ကာထိ , မနက် ၉ နာရီမှ
ညေန ၅ နာရီအတငွး်(
ဖုနး် , *၆၆ ၂၅၁၃ ၁၀၀၁

MAP ေဖာငေ်ဒး�ှငး် ' ချငး်မိုင(်
ဖုနး် , *၆၆ ၅၃ ၃၂၈ ၁၃၄

Homenet/FLEP ' ဘနေ်ကာက(်
ဖုနး် , *၆၆ ၂၅၁၃ ၉၂၄၂ ' မနက် ၉ နာရီ မှ
ညေန ၅ နာရီအတငွး်(

အလပ်ုသမားကာကယွေ်ရးကနွယ်က် ' LPN) 
' စမွတစ်ခုန(်
ဖုနး် , *၆၆ ၈၆ ၁၆၃ ၁၃၉၀၊ *၆၆ ၈၅ ၇၁၄
၄၃၂၀

COVID ဆိုငရ်ာ (Hotline) ဖုနး်
၁၄၂၂

ြမနမ်ာသ�ံံုး ' ဘနေ်ကာက(်
ဖုနး် , *၆၆ ၂၂၃၃ ၂၂၃၇၊ *၆၆ ၂၂၃၃
၇၂၅၀

လာအို PDR သ�ံံုး ' ဘနေ်ကာက(်
ဖုနး် , *၆၆ ၂၅၃၉ ၆၆၆၇

ကမ်ေဘာဒးီယားသ�ံံုး ' ဘနေ်ကာက(်
*၆၆ ၂၉၅၇ ၅၈၅၁ မှ ၂ အထိ

Homenet/FLEP ' ဘနေ်ကာက(်
ဖုနး် , *၆၆ ၂၅၁၃ ၉၂၄၂ ' မနက် ၉
နာရီ မှ ညေန ၅ နာရီအတငွး်(

Raks ထိငုး် ေဖာငေ်ဒး�ှငး် ' ဘနေ်ကာက၊်
စမွတစ်ခုန၊် ဆူရတထ်ာန(ီ
ဖုနး် , *၆၆ ၂၀၈၉ ၀၆၈၀

အလပ်ုသမားကာကယွေ်ရးကနွယ်က်
(LPN) ' စမွတစ်ခုန(်
ဖုနး် , *၆၆ ၈၆ ၁၆၃ ၁၃၉၀၊ *၆၆
၈၅ ၇၁၄ ၄၃၂၀

စိတက်ျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�ရယရူန်
(Hotline) ဖုနး် , ၁၃၂၃

အေရးေပါ်
ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်�ရယရူန်
ဖုနး် , ၁၆၆၉

ရဲေဆး�ံု ' ဘနေ်ကာက(် ' ၂၄ နာရီ(
ဆကသ်ွယ�်ိငုသ်ည့်ဖုနး်
*၆၆ ၂၂၀၇ ၆၀၀၀

မဲေဆာကေ်ဆး�ံု ' ၂၄ နာရီ(
ဆကသ်ွယ�်ိငုသ်ည့်ဖုနး်
*၆၆ ၅၅ ၅၃၁ ၂၂၄
၀၅၅ ၅၃၁ ၂၂၉

မဟာရာဂျ နကနွခ်ျိုငမ်ိုင် ေဆး�ံု ' ၂၄
နာရီ(
ဆကသ်ွယ�်ိငုသ်ည့်ဖုနး်
*၆၆ ၅၃ ၉၃၆ ၁၅၀

�ိငုင်လံံးုဆိုငရ်ာ ရဲတပ်ဖွဲ� သို ့ ၂၄
နာရီဆကသ်ွယရ်နဖ်ုနး်
၁၉၁

HRDF ' ဘနေ်ကာက(်
ဖုနး် , *၆၆ ၂၂၇၇ ၆၈၈၂၊ *၆၆ ၂၂၇၇
၆၈၈၇

မီးြပတိကု် ' မဲေဆာက(်
ဖုနး် , *၆၆ ၅၅ ၅၃၁ ၁၂၃ ' မနက် ၉
နာရီ မှ ညေန ၅ နာရီအတငွး်(

LLC ' မဲေဆာက(်
ဖုနး် , *၆၆ ၅၅ ၅၃၅ ၉၉၄ ' မနက် ၉
နာရီ မှ ညေန ၅ နာရီအတငွး်(

MAP ေဖာငေ်ဒး�ှငး် ' ချငး်မိုင(်
ဖုနး် , *၆၆ ၅၃ ၃၂၈ ၁၃၄

လမူ�ေရးအသငး်အဖဲွ�များ - Social Sectorအမျိုးသမီးများ၏ အဆင်အ့တနး်ကို
ြမ�င်တ့ငေ်ပးြခငး်ဆိုငရ်ာ အသငး်
' APSW)
ဖုနး် , *၆၆ ၂၉၂၉ ၂၂၂၂ ' သိုမ့ဟတု(် 
*၆၆ ၂၉၂၉ ၂၃၀၁ မှ ၇ အထိ

လတွလ်ပ်မ� ြပနလ်ညရ်�ှိေရး စီမံကနိး်
' မဲေဆာက(်
ဖုနး် , *၆၆ ၉၃ ၂၉၁ ၈၈၁၈ ' မနက် ၉
နာရီ မှ ညေန ၅ နာရီအတငွး်( 

�ိငုင်လံံးုဆိုငရ်ာ (Hotline) ဖုနး် ' ၂၄ နာရီ(
၁၃၀၀

ထိငုး်�ိငုင်မှံာ သင် “အကအူည”ီလိလုာ�ပီဆိရုင် ဘယသ်ူက့ို ဆကသ်ယွရ်မလဲ

အလပ်ုသမားဆိုငရ်ာ (Hotline) ဖုနး်
၁၅၀၆ ' လပ်ုသားကာကယွေ်ရးဆိုငရ်ာ
တယလ်ဖီုနး် လိငုး်ခွဲနပံတ် , ၃(

ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာငမ်� - Health

(Hotline) ဖုန်းနံပတ် �ငှ့်
ခုိလ�ရံာေဂဟာ - Hotline & Shelter

ရဲတပ်ဖဲွ� .တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး -
Police/Justice

အလပ်ုသမားအဖဲွ�အစည်းများ
- Labour



လံုြခံုမ� �ငှ့် ညီမ�မ� , အာဆီယံေဒသတွငး်ပ�ုိဂရမ်�ှိ အမျိုးသမီးေ���ေြပာငး်လုပ်သားများ၏ အခွင်အ့ေရးများ�ငှ့် အခွင်အ့လမ်းများကို
သ�ိှိနားလည်ြခငး်သည် အမျိုးသမီးများ�ငှ့် မိနး်ကေလးငယ်များအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ�များကို ၂၀၃၀ တွင် အ�ပီးသတ်တိုက်ဖျက်ရန် ဥေရာပ
သမဂ� ' EU) �ငှ့် ကမ�ာ့ကုလသမဂ� ' UN) အ�ကား �စ်ှေပါငး်များစွာ ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မည့် တစ်ကမ�ာလံုးဆုိငရ်ာ ပမာဏေြခလှမ်းြဖစ်သည့်
Spotlight Initiative၏ အစိတ်အပိုငး်တစ်ခု ြဖစ်သည်။ Safe and Fair အစီအစဥ်သည် အာဆီယံ�ိငုင်မံျားအေပါ် အာ�ုံစိုက်�ပီး ILO �ငှ့် UN Women 
အ�ကား မိတ်ဖက်လုပ်ေဆာငြ်ခငး် ၊ UNODC �ငှ့် ပူးတွဲလုပ်ေဆာငြ်ခငး် တိုမ့ှတဆင့် အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်က်ကာ ေဒသတွငး် �ငှ့်
�ိငုင်ေံတာ်အဆင့တ်ိုတ့ွင် အစိုးရများ၊ အလုပ်သမားသမဂ�များ၊ အလုပ်�ှငအ်ဖွဲ�အစည်းများ၊ အရပ်ဘကလ်ူမ�အဖွဲ�အစည်းများ �ငှ့် အမျိုးသမီးေရးရာ
အဖွဲ�အစည်းများမှတဆင့် �ငှ့် ေဒသတွငး်အဆင့တ်ွင် အာဆီယံအဖွဲ�အစည်းများမှ တဆင့် ပံ့ပိုး ေပးသည်။

Spotlight Initiative သည် အမျိုးသမီးများ�ငှ့် မိနး်ကေလးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ� ပံုစံအားလံုးကို အဆုံးသတ်ရန် ရည်ရွယ်သည့်
ကမ�ာ့အ�ကီးမားဆုံး �ကိုးပမ်းအားထတု်မ�ြဖစ်သည်။ ဥေရာပသမဂ� ' EU)၏ အစပျိုးရနပံ်ုေငကွတိကဝတ် ယူ�ုိသနး် ၅၀၀ြဖင့်
စတငေ်ဆာငရွ်က်ခဲ့သည့် Spotlight Initiative သည် ေရ�ှည်တည်တံခ့ိုင�်မဲေသာ ဖွံ� �ဖိုးေရးရည်မှနး်ချက်များ ေအာငြ်မငရ်�ှိ�ိငုရ်န် မ�ှိမြဖစ်
လိုအပ်ချက်�ငှ့် ေမာငး်�ငှအ်ားအြဖစ် ကျား၊ မတနး်တူညီမ�ေရးတွင် ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှရံနအ်တွက် မ�ကံုစဖူး တစ်ကမ�ာလံုးဆုိငရ်ာ
�ကိုးပမ်းအားထတု်မ�ကို ကိုယ်စားြပုသည်။ ေရ�ှည်တည်တံခ့ိုင�်မဲေသာ ဖွံ� �ဖိုးေရးရည်မှန်းချကမ်ျားကို အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရနအ်တွက်
သ�ုပ်ြပရနပံ်ုေငြွဖစ်သည့် Spotlight Initiative သည် ကျား၊ မတနး်တူညီမ�ေရး �ငှ့် အ�ကမ်းဖက်မ�ကိုအဆုံးသတေ်ရးတိုတ့ွင် သိသာထင�်ှားသည့်
ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ��ှိကာ �ပီးြပည့်စံုေသာ ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�သည် အမျိုးသမီးများ �ငှ့် မိနး်ကေလးများ၏ဘ၀များအေပါ်
ေြပာငး်လဲသွားသည့ြ်ခားနားမ� သက်ေရာက်ေစ�ိငုသ်ည်ကို လက်ေတွ� ြပသေနသည်။

Safe and Fair အစီအစဥ်�ငှ့် ပတ်သကသ်ည့် ကိစ�ရပ်များအတွက် ေအာက်ပါပုဂ�ိုလ်တိုက့ို ေကျးဇူးြပု၍ ဆက်သွယ်ပါ။

Ja Seng Ing စီမံကိနး်စီစစ်ေရးမ�း
Safe and Fair Program၊ UN Women Myanmar
အီးေမးလ် , jaseng.ing@unwomen.org 
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	Slide Number 1
	မလေးရှားမှာ သင် “အကူအညီ” လိုလာြပီဆိုရင် ဘယ်သူ့ကို ဆက်သွယ်ရမလဲ 
	မြန်မာနိုင်ငံမှာ သင် “အကူအညီ”လိုလာြပီဆိုရင် ဘယ်သူ့ကို ဆက်သွယ်ရမလဲ
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6

