
ကျား၊မတန်းတညူမီ�ေရး �ငှ့ ်လမူ�ေရးဆိငုရ်ာအားလံးုပူးေပါငး်ပါဝငမ်� 

သတငး်စာေစာင ်

ကျား၊မတနး်တူညမီ�ေရး �ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာအားလုံးပူးေပါငး်ပါဝငမ်� ေရ�ှညတ်ည�်မဲေသာ အမှနတ်ရားများြဖစ်လာရန ်

က��်ပ်ုတုိအ့ားလုံးတွင ်တာဝန�ိှ်ပါသည။် 

ဤ  သတငး်စာေစာငသ်ည ်ကျားမတနး်တူညမီ�ေရး�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာအားလုံးပူးေပါငး်ပါဝငမ်�တုိ�့ငှ့စ်ပ်လျဉ်းသည့ ်အက�ရာကျေသာ 

ေဝါဟာရများ၏ဆိလုိုရငး်အဓိပ�ါယ်�ငှ့ ်၎ငး်တုိ ့ အဘယ်ေ�ကာင့ ်အေရးပါရသညဆ်ိသုည့အ်ေ�ကာငး်ရငး်တုိ�့ငှ့ ်မိတ်ဆက်ေပးထားပါသည။် 

ကျား၊မတန်းတညူမီ�ေရး �ငှ့ ်မ�ေရးဆိငုရ်ာအားလံးုပူးေပါငး်ပါဝငမ်� 

တို�့ငှ့စ်ပ်လျဉ်းသည့ေ်ဝါဟာရများကိ ုခွဲြခမ်းစတိြ်ဖာ�ကည့ြ်ခငး်     

လမူ�ေရး�ငှ့ ်ကျားမ ေရးရာ စ�ံ�န်းသတမှ်တခ်ျကမ်ျား (Social & Gender Norms) 

လမူ�ေရးရာ စံ��နး်သတ်မှတ်ချက်များ (Social Norms) မှာ လူအများစုက လက်ခံ�ပီး လုိက်နာလုပ်ေဆာင�်ကသည့ ်

စာ�ငှ့ေ်ရးသားမထားေသာ အလွတ်သေဘာ ေဆာငသ်ည့ ်“စညး်ကမ်းများ” ြဖစ်�ပီး ဆိငုရ်ာအစုအဖဲွ� သိုမ့ဟုတ် လူအ့သိက်ုအဝနး်၏ 

အဖဲွ�ဝငမ်ျား/လူအများစု မှ မညသ်ို ့ြပုမူလုပ်ေဆာငသ်င့သ်ည ်ဟု ေမ�ာ်လင့ ်သတ်မှတ်ချက်များေပါ်တွင ်ြပုမူ၊ လုပ်ကုိင၊် လုပ်ေဆာငြ်ခငး်ကုိ 

ေခါ်ဆိသုည။် ကျားမ ေရးရာ စံ��နး်သတ်မှတ်ချက်များ (Gender Norms) မှာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်အြခားလိငအ်မျိုးအစား 

သတ်မှတ်ချက်�ိှသမူျားအတွက် ၎ငး်တုိ ့ ၏ အခနး်က�များ၊ လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ �ငှ့ ်ပက်သက်၍ လုပ်ေဆာင ်သင့သ်ည/် 

လုပ်ေဆာငရ်နသ်င့ေ်တာ်သညဟု် ယူဆသတ်မှတ်ချက်များကုိ ေခါ်ဆိြုခငး်ြဖစ်သည။် လူမ�ေရး�ငှ့ ်ကျားမ ေရးရာ စံ��နး်သတ်မှတ်ချက်များ 

(Social & Gender Norms) သည ် အစုအဖဲွ�တစ်ခုအတွငး် သိုမ့ဟုတ် အစုအဖဲွ�တစ်ခုအေပါ်တွင ်လ�မ်းမုိးမ��ိှေသာ 

လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ချငး်စီ၏ သေဘာထား၊ မှတ်ချက်များေပါ်တွင ်မူတညေ်လ�ိှ့�ပီး ၎ငး်တုိ ့ သည ်အေြခအေန�ငှ့ ်(လုပ်ငနး်ခွင)် 

ပတ်ဝနး်ကျငယ်ဉ်ေကျးမ� တုိအ့ေပါ်တွင ်မူတည၍် ကဲွြပားြခားနားေလ�ိှ့သည။်  

၎ငး်တိုက့ ဘာေ�ကာင့အ်ေရးပါပါသလ။ဲ စံ��နး်သတ်မှတ်ချက်များ (Norms) သည ်လူအ့ဖဲွ�အစညး်တုိငး်ကုိ ပုံေဖာေ်လ�ိှ့�ကသည။် ၎ငး်တုိ ့ 

သည ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ တနး်တူမညမီ�မ� �ငှ့ ်သာတူမညမီ�မ�များကုိ တုိးတက်ေအာင၊် အားထည့လု်ပ်ေဆာငသ်ည့၊် ေြပာငး်လဲလာေအာင ်

လုပ်ေဆာငသ်ည့ ်ေနရာများတွင ်မ�ကာခဏ ဆိသုလုိ မြမငရ်ေသာ အတားအဆးီများအြဖစ်တည�ိှ်�ကသည။် ဥပမာ 

ကျနး်မာေရးလုပ်သားအငအ်ားစုအတွငး် အမျိုးသမီးများ ပါဝင�်ိငုမ်ည့/်ရ�ိှ�ိငုသ်ည့ ်အခွင့အ်လမ်းများကုိ ကန ့သ်တ်မိြခငး်။ 

ြဖစ်ရပ်ေလလ့ာြခငး်– "တစ်ခါက အမျိုးသားတစ်ေယာက် ေဆး�ုံကုိေရာက်လာတယ်၊ သူေ့ရာဂါက တီဘေီရာဂါပါ။ အဒဲအီမျိုးသားက သူရဲ့ ့ 

X-ray စာရွက်ကုိ ယူလာတယ်၊ က�နမ်အဒဲအီမျိုးသားနဲေ့တွ� �ပီး သူ ့ြပဿနာကုိ နားေထာငေ်ပးဖုိ ့ �ကိုးစားတဲအ့ခါ ေတွ�ေတွ�ချငး်မှာပဲ သကူ 

'မငး်က ဆရာဝနလ်ား။ မငး်က ဘယ်လုိ ဆရာဝနြ်ဖစ်�ိငုမှ်ာလဲ ကေလးမေလး။” လုိ ့ ေြပာပါတယ် - ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဝနထ်မ်း 



စံ��နး်သတ်မှတ်ချက်များ (Norms) သည ်ကျနး်မာေရး၊ ကျနး်မာေရးအ��ရာယ်ဆိငုရ်ာ 

အြပုအမူများ၊ ကျနး်မာေအာငေ်နထိငုေ်ရး အမူအကျင့မ်ျား�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ 

လက်လှမ်းမီ ရ�ိှ�ိငုမ်�တုိ�့ငှ့ဆ်ိငုသ်ည့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ 

အဆံးုအြဖတ်များအေပါ်တွငလ်ညး် အကျိုးသက်ေရာက်ေစ�ပီး တစ်သက်တာ�ငှ့ ်

မျိုးဆက်များတစ်ေလ�ာက် ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်သာယာဝေြပာေရးတွင ်မညမီ�မ�များ 

ြဖစ်ေပါ်ေစပါသည။် 

၎ငး်�ငှ့ပ်တသ်က၍် က��်ပ်ုတို ့ ဘာလပ်ု�ိငုပ်ါသလ။ဲ စံ��နး်သတ်မှတ်ချက်များ (Norms) သည ်အ�မဲ တစ်သတ်မတ်တညး်�ိှေနြခငး်မျိုး 

မဟုတ်ပါ။ ၎ငး်တုိသ့ည ်အချိန�်ငှ့အ်မ� ေြပာငး်လဲ�ိငုပ်ါသည။်  

ဘယ်လုိေြပာငး်လဲပါသလဲ။ စံ��နး်သတ်မှတ်ချက်များ (Norms) သည ်အေြခအေန တစ်ခု�ငှ့တ်စ်ခု အေ�ကာငး်အရာတစ်ခု�ငှ့ ်

တစ်ခုအေပါ်တွင ်မူတညေ်ြပာငး်လဲတတ်�က�ပီး ယငး်ေြပာငး်လဲမ�တွင ်�သဇာအာဏာ သက်ေရာက်�ိငုမ်��ငှ့ ်လူအ့သိငုး်အဝုိငး်�ငှ့ ်ထေိတွ� 

ဆက်ဆမံ�တုိသ့ညလ်ညး် ေြပာငး်လဲမ�၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသ သက်ေရာက်မ�တွင ်ပါဝင�်ကသည။် အဓိက မှတ်သားထားရမည့အ်ချက်မှာ 

အရွယ်ေရာက် အမျိုးသားများ�ငှ့ ်အမျိုးသားငယ်များသည ်အ��ရာယ် �ိှေသာ ကျား၊မ ေရးရာ ဆက်သယ်ွေြပာဆိမု�များ�ငှ့ ်

စံ��နး်သတ်မှတ်ချက်များကုိ ေြပာငး်လဲသည့ေ်နရာတွင ်အေရးပါေသာ အခနး်က�မှပါဝငေ်န ြခငး်ပငြ်ဖစ်သည။် 

“က�နမ်က ဆရာဝနတ်စ်ေယာက်ြဖစ်�ိငုရဲ်သ့ားနဲ ့ ဘာေ�ကာင့ ်သနူာြပုြဖစ်ချငတ်ာလဲလုိ ့ အေဖက ေမးတယ်။ အဒဲတုီနး်က 

အမျိုးသမီးေတွက ဆရာဝနြ်ဖစ်�ိငုမှ်နး် က�နမ်မသခဲိဘ့းူ။ ဒါကုိ သလုိိက်ရတဲအ့ခါမှာ က�နမ် စိတ်ကူးထားတဲ ့

အသက်ေမွးဝမ်းေ�ကာငး်အလုပ်ကုိ ေြပာငး်လဲခဲပ့ါတယ်” - ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဝနထ်မ်း 

ကျားမတန်းတညူမီ�မ� 

ကျားမ မေရွးလူသားအားလုံးတွင ်တနး်တူညေီသာ ရပုိငခွ်င့မ်ျား၊ အခွင့အ်လမ်းများ�ငှ့ ်ေလးစားမ�များ ရ�ိှေ�ကာငး် ေသချာေစပါသည။် 

ကျားမတနး်တူညမီ�မ�သည ်ကျားမမ�တမ��ိှေရး၏ အ��မိပနး်တုိငြ်ဖစ်သည။်  

 ကျန်းမာေရးလပ်ုသားအငအ်ားစတုငွ ်ကျားမတနး်တူညမီ�မ��ိှြခငး်သည ်ကျားမမေရွး လူသားအားလုံး မိမိတုိေ့ရွးချယ်ထားေသာ 

ကျနး်မာေရးဆိငုရ်ာ အလုပ်အကုိငကုိ် ဝငေ်ရာက်လုပ်ကုိင�်ိငုြ်ခငး်၊ ေအာငြ်မငရ်န ်လုိအပ်ေသာ အရညအ်ချငး်များ�ငှ့ ်အသပိညာများ 

ပျိုးေထာငြ်ခငး်၊ မ�တေသာ လုပ်ခလစာရ�ိှြခငး်၊ တရားမ�တ�ပီး ေဘးကငး်လုံြခံုေသာ လုပ်ငနး်ပတ်ဝနး်ကျငတွ်င ်ေပျာ်ရ�ငစွ်ာ 

လုပ်ကုိင�်ိငုြ်ခငး်�ငှ့ ်၎ငး်တုိ၏့ ကျားမ သတ်မှတ်ချက်ကုိ ရည�်�နး်ြခငး်မ�ိှဘ ဲအသက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်လုပ်ငနး်တစ်ခုကုိ 

တုိးတက်ေစ�ိငုြ်ခငး်တုိ ့ ြဖစ်ေစ�ိငုပ်ါသည။် ထိသုို ့ြဖစ်လာေစေရးအတွက် ြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်ြခငး်၏တနဖုိ်းကုိ ထငဟ်ပ်ေစရနအ်လုိင့ာှ 

မိသားစု�ငှ့ ်အလုပ်ကုိ ေပါငး်စပ်ရန ်လုပ်သားအငအ်ားကုိ ဖဲွ�စညး်တညေ်ဆာက်ထားရန ်လုိအပ်ပါသည။်  

 ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာငမ်�များကိ ုလကလ်မ်ှးမီရ�ိှရာတငွ ်ကျားမ တနး်တူညမီ�မ��ိှြခငး်သည ်ကျားမ မေရွးလူသားအားလုံး ၎ငး်တုိ၏့ 

ကျားမ သတ်မှတ်ချက်ေ�ကာင့ ်မ�ိှမြဖစ်လုိအပ်ေသာ ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ရယူရာတွင ်အခွင့မ်သာြခငး်များမြဖစ်ေစရန�်ငှ့ ်

တူညေီသာေစာင့ေ်�ှာက်မ�အရညအ်ေသးွကုိ ရ�ိှေ�ကာငး် ေသချာေစပါသည။်  



ကျားမ မ�တမ��ိှေရး 

မတူကဲွြပားေသာကျားမ သတ်မှတ်ချက်�ိှသမူျားတွင ်ထးူြခားေသာ 

လုိအပ်ချက်များ �ိှ�ိငုသ်ညကုိ် အသအိမှတ်ြပု�ပီး ဤလုိအပ်ချက်များ�ငှ့အ်ည ီ

မ�တေသာ ြပုမူမ�ကုိ ရ�ိှ�ိငုေ်စပါသည။် ရညရွ်ယ်ချက်မှာ တနး်တူညေီသာ 

ရပုိငခွ်င့မ်ျား၊ အခွင့အ်လမ်းများ�ငှ့ ်ေလးစားမ� (တနး်တူညမီ�မ�) ရ�ိှေ�ကာငး် 

ေသချာေစရနြ်ဖစ်သည။်  

လက်ေတွ�တွင ်ေယဘယုျအားြဖင့ ်ကျားမ သတ်မှတ်ချက်အမျိုးမျိုး�ိှသမူျားအား 

ေကာငး်ကျိုးဆိးုြပစ်ညမီ�သည့ ်တနး်တူအေြခအေနတစ်ခုတွင ်

ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်�ိငုေ်ရးကုိ ဟန ့တ်ားထားသည့ ်အစဉ်အလာအရ�ငှ့ ်

လူမ�ေရးအရ အခွင့မ်သာမ�များအတွက် အစားထိးုေပး�ိငုမ်ည့ ်အစီအမံများကုိ 

ချမှတ်ရပါမည။် 

ကျားမတန်းတညူမီ�မ�ရ�ိှရန် ကျားမ မ�တမ��ိှရန်လိအုပ်ပါသည။် မ�တမ��ိှြခငး်ဟသူည ်နညး်လမ်းတစခု်ြဖစသ်ည။် တန်းတညူမီ�မ�သည ်

ရလဒြ်ဖစသ်ည။်  

လမူ�ေရးဆိငုရ်ာ အားလံးုပူးေပါငး်ပါဝငမ်� 

လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ အားလုံးပူးေပါငး်ပါဝငမ်�တွင ်အမျိုးသမီးများ၊ တုိငး်ရငး်သားလူနညး်စုများ�ငှ့ ်မသနစွ်မ်းသမူျားကဲသ့ိုေ့သာ 

သးီြခားအေြခအေနတစ်ခုအတွငး် ချနလှ်ပ်ခံရ�ိငုေ်ြခ�ိှေသာ ထခုိိက်လွယ်ေသာအုပ်စုများသည ်စီးပွားေရး၊ လူမ�ေရး၊ �ိငုင်ေံရး�ငှ့ ်

ယဉ်ေကျးမ�ဘဝများတွင ်အြပည့အ်ဝ ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်�ိငုေ်�ကာငး် ေသချာေစရနအ်တွက် ဖဲွ�စညး်တညေ်ဆာက်ပုံ�ငှ့ ်အဖဲွ�အစညး်ဆိငုရ်ာ 

အတားအဆးီများကုိ ဖယ်�ှားြခငး်ပါဝငသ်ည။် 

၎ငး်၏အဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆ်ိခုျက်အရဆိလု�င ်လူအစုအဖဲွ�အားလုံးကုိ ၎ငး်တုိ၏့ လူအ့ဖဲွ�အစညး် သိုမ့ဟုတ် အသိက်ုအဝနး်အတွငး် ပါဝင�်ပီး 

တနဖုိ်းထားေ�ကာငး် ခံစားရေစြခငး်ြဖစ်သည။် 

ယငး်မှာ ဘာေ�ကာင့အ်ေရး�ကးီပါသလ။ဲ ေယဘယုျအားြဖင့ ်ဖယ်ထတ်ုခံရေသာ လူတစ်ဦးချငး်၏ သိုမ့ဟုတ် အစုအဖဲွ�များ၏ သိုမ့ဟုတ် 

လူအ့ဖဲွ�အစညး်၏ အနားသတ်တွင ်�ိှေနသညဟု် ခံစားရသမူျား၏ ကျန်းမာေရး�ငှ့ ်ေကာငး်ကျိုးသခုအေပါ် 

တိကု�ုိ်ကဆ်ိးုကျိုးသကေ်ရာကမ်� တစ်ခု�ိှပါသည။်  

ယငး်မှာ ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်�ေပးြခငး်အတွက်လညး် အေရးပါပါသည။် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� အရညအ်ေသးွ ြမ�င့တ်ငရ်န�်ငှ့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�များ လက်လှမ်းမီရ�ိှမ� ကျယ်ြပန ့ေ်စရန ်၎ငး်တုိသ့ည ်လူထအုတွငး်�ိှ အုပ်စုအားလုံးတွင ်ပါဝင�်ပီး တုံ ့ြပနမ်��ိှေ�ကာငး် 

ေသချာေအာင ်ြပုလုပ်ရန ်အေရး�ကီးပါသည။် ၎ငး်တွင ်လူများအား ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကုိ လက်လှမ်းမီမရ�ိှ�ိငုေ်စရန ်

တားဆးီထားသည့ ်အတားအဆးီများကုိ �ဖိုခဲွြခငး်ပါဝငသ်ည။် 

ထပ်ိတန်းအ�ကြံပုချက-် ကျားမ တန်းတညူမီ�မ�သည ်အရွယေ်ရာကအ်မျိုးသမီးများ�ငှ့ ်အမျိုးသမီးငယမ်ျား 

မညသ်ိုေ့ဘးဖယခံ်ထားရပုံကိ ုနားလညေ်စရန် ကျားမသတမှ်တခ်ျကက်ိ ုဝငခွ်င့အ်မှတအ်ြဖစ ်အသံးုြပုေသာလ်ညး် လမူ�ေရးအရ 



အားလံးုပူးေပါငး်ပါဝငမ်�သည ်၎ငး်တို၏့ ဆက�် �ယခ်ျိတဆ်ကမ်� ဝိေသသများေ�ကာင့ ်ေဘးဖယခံ်ထားရြခငး်�ငှ့ ်အားနညး်ချကမ်ျားကိ ု

ခံစားေန�ကရသည့ ်သးီြခားအပ်ုစမုျား�ိှေ�ကာငး် အသအိမှတြ်ပုပါသည။် 

ဖယ်ထတ်ုခံထားရ�ိငုေ်ြခ�ိှေသာ ထခုိိက်လွယ်ေသာအုပ်စုများသည ်- 

• ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်�များ လက်လှမ်းမီရ�ိှ�ိငုမ်�ကငး်မ့ဲသည။်  

 

• ေခါငး်ေဆာငမ်��ငှ့ ်ဆံးုြဖတ်ချက်ချရာတွင ်

လုံေလာက်ေသာကုိယ်စားြပုမ��ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် 

ပါဝငမ်� မ�ိှ�ိငုပ်ါ။ 

  

• ၎ငး်တုိ၏့လူမ�ေရးဝိေသသများေ�ကာင့ ်

သိုမ့ဟုတ် ကျနး်မာေရးအားနညး်ြခငး်ေ�ကာင့ ်

ခဲွြခားဆက်ဆခံံရ�ိငုပ်ါသည ်သိုမ့ဟုတ် 

သကိ�ာချအမညး်စက်စွနး်ထငး်ေစ�ိငုပ်ါသည။်  

 

• ရပုိငခွ်င့မ်ျားကုိ ကန ့သ်တ်ခံထားရ�ိငု�်ပီး/သိုမ့ဟုတ် ၎ငး်တုိ၏့အခွင့အ်ေရးများကုိ ကျင့သ်ံးုရန ်အခွင့အ်ာဏာ�ငှ့ ်

အကျိုးေဆာငေ်ပးသ ူမ�ိှြခငး်များြဖစ်�ိငုပ်ါသည။် ယငး်က ကျနး်မာေရးစီမံချက်များအပါအဝင ်လူအ့ဖဲွ�အစညး်အတွငး် 

တနး်တူညမီ�ေသာ အဖဲွ�ဝငမ်ျားအြဖစ် ၎ငး်တုိ၏့ ပါဝင�်ိငုစွ်မ်းကုိ ေလျာပ့ါးေစပါသည။်  
 

     အြပန်အလန်ှဆက�် �ယခ်ျိတဆ်ကေ်နမ� 

အြပနအ်လှနဆ်က်� �ယ်ချိတ်ဆက်ေနမ�သည ်လူတုိငး်တွင ်အခွင့ထ်းူ၊ အားနညး်ထခုိိက်လွယ်မ��ငှ့ ်ဆက်� �ယ်ေနေသာ လူမ�ေရးဝိေသသများ၊ 

သိုမ့ဟုတ် စ�ုိက်လက�ဏာများေပါ်တွင ်အေြခခံ၍ ကဲွြပားစွာဖယ်ထတ်ုခံထားရြခငး်များအား ေတွ� �ကံုခံစားရေ�ကာငး်ကုိ 

အသအိမှတ်ြပုပါသည။် ဤဝိေသသလက�ဏာများတွင ်ပါဝငသ်ညမှ်ာ - လိင၊် ကျားမဝိေသသ၊ အသက်၊ စွမ်းရည၊် ပထဝီဝငတ်ညေ်နရာ၊ 

လိငစိ်တ်တိမ်း�ွတ်မ�၊ ေ���ေြပာငး်ေနထိငုမ်� အေြခအေန၊ ဘာသာေရး၊ တုိငး်ရငး်သား၊ လူမျိုး၊ �ငှ့ ်လူမ�စီးပွားေရး အေြခအေနတုိ ့ြဖစ်သည။်  

သိုေ့သာ် အြပနအ်လှနဆ်က်� �ယ်ချိတ်ဆက်ေနမ�သည ်တစဦ်းချငး်အလိကုဝ်ိေသသလက�ဏာအေပါ် အာ�ုံစုိက်ြခငး်မ�ိှပါ။ ယငး်အစား 

၎ငး်သည ်မညသ်ည့အ်ုပ်စုများကုိ ဆက်လက်ေဘးဖယ်ထား�ပီး မညသ်ည့အ်ပ်ုစုများက အားေကာငး်လာမညကုိ် ဆံးုြဖတ်သည့ ်အာဏာ�ငှ့ ်

ဖိ�ှပ်ိမ�စနစ်များကုိ အာ�ုံစုိက်သည။်  

လူတစ်ဦးချငး်စီသည ်တူညေီသာအေတွ�အ�ကံုများကုိ မ�ေဝခံစား�ကရသည့တုိ်င ်က��်ပ်ုတုိအ့ားလုံးသည ်

က��်ပ်ုတုိ၏့ဆက်စပ်အေြခအေနများအရ လွနစွ်ာြခားနားေသာ ဘဝများတွင ်�ှငသ်နေ်နထိငု�်ကပါသည။် အေြခအေနတစ်ခုစီတုိငး်တွင ်

ဖယ်ထတ်ုထား�ပီး ခဲွြခားဆက်ဆတံတ်သည့ ်အြပနအ်လှနဆ်က်� �ယ်ချိတ်ဆက်ေနသည့ ်ဖဲွ�စညး်ပုံများ�ိှ�ပီး ဤဖဲွ�စညး်ပုံများသည ်

တရားေရးစနစ်များ၊ ယဉ်ေကျးမ�၊ ယုံ�ကညမ်��ငှ့ ်ပညာေရးစနစ်များတွင ်အြမစ်တွယ်ေနပါသည။် 

ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်�တငွ ်ကျားမတန်းတညူမီ�ေရး�ငှ့ ်လမူ�ေရးဆိငုရ်ာ 

အားလံးုပူးေပါငး်ပါဝငမ်�တိုသ့ည ်ဘာေ�ကာင့အ်ေရး�ကးီပါသလ။ဲ 



စဉ်ဆက်မြပတ် ဖံွ� �ဖိုးတုိးတက်ေရး ပနး်တုိငမ်ျား (SDGs)တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့အ်တုိငး် ကျားမတနး်တူညမီ�မ�ိှမ� �ငှ့ ်လူမ�ေရးအရ 

ချနလှ်ပ်ထားြခငး်များသည ်ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်သာယာဝေြပာေရး ချို �ယွငး်မ�၏ အရငး်ခံအေ�ကာငး်ရငး်များြဖစ်�ပီး လူမ�ေရး၊ စီးပွားေရး�ငှ့ ်

ကျနး်မာေရး ရလဒမ်ျားအေပါ် တုိက်�ုိက်သက်ေရာက်မ��ိှပါသည။်  

ကျားမတနး်တူညမီ�မ�ိှမ��ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ ချနလှ်ပ်မ�များအား ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်ရန ်�ကိုးပမ်းမ�များသည ်ေရ�ှညတ်ညတံ်�့ပီး 

အကျိုးြပု�ိငုေ်သာ ေြပာငး်လဲမ�၊ တုိးတက်မ�၊ ဖံွ� �ဖိုးမ��ငှ့ ်တည�်ငမ်ိမ�ဆ ီဦးတညေ်စပါသည။်  

�ိငုင်တုိံငး်နးီပါးတွင ်လိင၊် ကျားမဝိေသသ၊ အသက်၊ စွမ်းရည၊် ပထဝီဝငတ်ညေ်နရာ၊ လိငစိ်တ်တိမ်း�ွတ်မ�၊ ေြပာငး်ေနထိငုမ်�အေြခအေန၊ 

ဘာသာေရး၊ တုိငး်ရငး်သား၊ လူမျိုး၊�ငှ့ ်လူမ�စီးပွားအဆင့အ်တနး်များသည ်အတုိငး်အတာအမျိုးမျိုးအားြဖင့ ်လူမ�ေရးအရ ချနလှ်ပ်ြခငး်�ငှ့ ်

ခဲွြခားဆက်ဆြံခငး်များအတွက် အေြခခံအေ�ကာငး်ရငး်များအြဖစ်တည�ိှ်ေနခဲ�့ပီး ဆက်လက်�ပီးလညး် တည�ိှ်ေနပါသည။်  

အားနညး်ထခုိိက်လွယ်ေသာ သိုမ့ဟုတ် ေဘးဖယ်ခံထားရေသာ အုပ်စုများကုိ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� အစီအစဉ် သိုမ့ဟုတ် 

ဝနေ်ဆာငမ်�တစ်ခုအတွငး် �ှငး်�ှငး်လငး်လငး် ဦးတညသ်တ်မှတ်၍ ထေိတွ�ချိတ်ဆက်ြခငး်မ�ိှပါက ၎ငး်တုိသ့ည ်၎ငး်၏ ရညရွ်ယ်ထားေသာ 

သက်ေရာက်မ�များမှ အကျိုးေကျးဇူးများကုိရ�ိှခံစား�ိငုမ်ညမ်ဟုတ်ေပ။ 

ထိုအ့ြပင ်ကျားမတနး်တူညမီ�မ��ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ 

အားလုံးပူးေပါငး်ပါဝငမ်�တုိသ့ည ်အဖဲွ�အစညး်ဖဲွ�စညး်ပုံများ�ငှ့ ်

လ�ပ်�ှားေဆာငရွ်က်မ�များတွင ်အေြခခံကျပါသည။် ဥပမာအားြဖင့ ်

၎ငး်တုိဝ့နေ်ဆာငမ်�ေပးေနသည့ ်ရပ်ရွာအသိငုး်အဝုိငး်များကုိ 

ကုိယ်စားြပုသည့ ်ေခါငး်ေဆာငမ်�အဖဲွ�များအား 

အရညအ်ေသးွြပည့ဝ်ေသာ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးရန ်

ထေိရာက်ေသာနညး်လမ်းများကုိ �ှာေဖွေဖာထ်တ်ု�ိငုေ်အာင ်

ပုိမုိေကာငး်မွနစွ်ာ ေနရာချထားရပါမည။် 

ကျားမတန်းတညူမီ�မ��ငှ့ ် လမူ�ေရးဆိငုရ်ာ အားလံးုပူးေပါငး်ပါဝငမ်�ကိ ု လျစလ်ျူ�� ြခငး်က အ��ရာယ�ိှ်ေသာ စ�ံ�န်းများကိ ု

အားြဖည့ေ်စ�ိငုသ်ည ်သိုမ့ဟတု ်မညမီ�မ��ငှ့ ်ချန်လပ်ှြခငး်ကိပုင ်တိးုြမင့လ်ာေစ�ိငုသ်ည။် 

နိဂုံး  

ကမ�ာလုံးဆိငုရ်ာကျနး်မာေရးတွင ်ကျားမတနး်တူညမီ�မ��ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ အားလုံးပူးေပါငး်ပါဝငမ်�ကုိ ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်ရန ်

ကမာ◌္ဘသံးုအေသးစိတ်အစီအစဉ်တစ်ခု မ�ိှေသာ်လညး် က��်ပ်ုတုိေ့နစ့ဉ်ေြပာဆိပုံု၊ ေတွးေခါ် ပုံ�ငှ့ ်ြပုမူပုံများသည ်လူတုိငး်အတွက် 

အကျိုးြဖစ်ထနွး်ေစမည့ ်ဆင့ကဲ်အကျိုးသက်ေရာက်မ�များကုိ ဖနတီ်းေပး�ိငုပ်ါသည။် 

ကျားမတနး်တူညမီ�မ��ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ အားလုံးပူးေပါငး်ပါဝငမ်�ကုိ အားလုံးအတွက် ေရ�ှညတ်ည�်မဲေသာ 

အမှနတ်ရားများြဖစ်လာေအာင ်ဖနတီ်းရာတွင ်ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်ေပးသည့အ်တွက် သင့ကုိ် ေကျးဇူးတင�ိှ်ပါသည။်  
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