လူငယ်မူဝါဒ ရးဆွဲ ရးဆိင်ရာ ဗဟိ ကာ်မတီ၊ လပ်ငန်း ကာ်မတီ၊
မူ ကမ်း ရးဆွဲ ရးအဖွဲ ့တိ ့၏ တွ ့ဆ ဆွး နွးပွဲတွင်
ကျန်းမာ ရးနှင့် အားကစားဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာြမင့် ထွး
မက် ကားသည့်မိန် ့ခွန်း
Hotel Max

နြပည် တာ်

( ၂၁-၁၂-၂၀၁၆ )

အားလး မဂလာပါ။
ဒီ န ့

အခမ်းအနားကိ

တက် ရာက်လာ ကတဲ့

လူငယ်မူဝါဒ

ရးဆွဲ ရး

ဗဟိ ကာ်မတီဝင် ြပည် ထာင်စဝန် ကီးများ၊ လပ်ငန်း ကာ်မတီ၊ မူ ကမ်း ရးဆွဲ ရးအဖွဲ ့ဝင်
ဌာနဆိင်ရာ

ကိယ်စားလှယ်များ၊

ကယ်ဆယ် ရးနှင့်

လတ် တာ်

ကိယ်စားလှယ်များ၊

ြပန်လည် နရာချထား ရးဝန် ကီးဌာနမှ

တာဝန်ရှိ

လူမဝန်ထမ်း၊
ပဂ္ဂိုလ်များ၊

တိင်း ဒသ ကီး / ြပည်နယ်များမှ လူငယ်ကိယ်စားလှယ်များ၊ အမျိုးသမီးကိယ်စားလှယ်များ၊
ြပည်တွငး် အ က ပး ပဂ္ဂိုလ်နှင့်တကွ UN Joint Team များမှ ကိယ်စားလှယ်များအားလး
စိတ၏
်

ချမ်းသာြခင်း၊

ြပည့်စနိင် ကပါ စလိ ့ ဦးစွာနတ်ခွန်း

ကိယ်၏ကျန်းမာြခင်းနှင့်

ဆက်သအပ်ပါတယ်။
ြမန်မာနိင်ငလူငယ်မူဝါဒ ရးဆွဲ ရးမှာ
အ နြဖင့်

လူငယ်များနှင့်အတူ

လူငယ်များသည်
ထက်ြမက်ရန်လည်း

အနာဂတ်၏

ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန

ပူး ပါင်းပါဝင်

ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါတယ်။

ခါင်း ဆာင်များြဖစ်၍

လိအပ်လှပါတယ်။

ကျန်းမာ ပီး

ဉာဏ်ရည်

မိမိတိ ့ဝန် ကီးဌာနအ နြဖင့်လည်း

လူငယ်များ

ကျန်းမာ ပီး ဘက်စဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးအတွက် အမျိုးသားအဆင့် ကျန်းမာ ရး စီမကိနး် များ၊
လပ်ငန်းအစီအစဉ်များကိလည်း

ချမှတ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။

ကျန်းမာ ရးက

အ နြဖင့် မို ့ြပနဲ ့ ကျးလက်မကျန် ကွာဟချက်မရှိ စ ရးအတွက် ကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်းများ
နှင့်အတူ

လူငယ်ထ၏

အားကိရယူ၍

ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ

ကိုတင်

ကာကွယ် ရး

လပ်ငန်းများ၊ ြပန်လည်ထူ ထာင် ရး လပ်ငန်းများတွင်လည်း ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ကရမှာ
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ြဖစ်ပါတယ်။ ယခလိ လူငယ်မူဝါဒကိ လူငယ်များကိယ်တိင်

ရးဆွဲနိင်တာဟာ

အလွန်

ထူးြခားတဲ့အချက်ြဖစ်ပါတယ်။
ထွက်လာတဲ့

ပ လစီဟာလည်း လက် တွ ့ကျတဲ့

ပ လစီြဖစ်မှာ

သချာပါတယ်။

ပ လစီ ရးဆွဲ ပီးပါက မဟာဗျူဟာ၊ နည်းဗျူဟာ၊ strategies, interventions, tactics
များကိ

ရးဆွဲရမည်ြဖစ် ပီး

ရးဆွဲသည့်အခါ

အားလးစ ပါင်း ပီး

ြမန်မာနိင်ငနဲ ့

လက် တွ အဝင်
့
ဂွင်ကျရမည်ြဖစ် ပီး နိင်င၏ အ ြခအ န ( ဥပမာ၊ စီးပွား ရး / လူမ ရး /
ဓ လ့ / ထးစ) များကိ သးသပ် ပီးမှ ရးဆွဲရမည်ြဖစ်ပါတယ်။
လပ် ဆာင်မည့်

နည်းဗျူဟာများ၊

နှးီ နွယဝ
် န် ကီးဌာနများ၏

လပ်ငန်းများသည်လည်း

လပ်ငန်းများနှင့်

သဟဇာတြဖစ်ရန်

သက်ဆိင်ရာ

လိပါမည်။

ထိ ့ြပင်

လူမ ရးအဖွဲ ့အစည်း၊ community-based organizations, civic organizations, local
NGOs များ၊ ethnic health organizations များနှင့်လည်း မည်ကဲ့သိ ့ ပူး ပါင်း
ဆာင်ရွက်ရမည်ကိ စဉ်းစားရမည်ြဖစ်ပါတယ်။
လူငယ်မူဝါဒသည်

နိင်ငအတွက်

အထူးအ ရး ကီးသည့်

မူဝါဒြဖစ်ပါသည်။

ဤမူဝါဒပီြပင်မှ၊ လက် တွ ့ကျမှ၊ အဖက်ဖက်မှ စဉ်းစားနိင်မှ (holistic perspective)၊
ရတိ ရရှည်

အြမင်ရ ထာင့်မှ

ကည့်တတ်မှ

နိင်ငအတွက်

ပိမိအကျိုးရှိမည့်

မူဝါဒ

ြဖစ်လာပါမည်။
လူငယ်ထ

ကျန်းမာ ပီး

ဦး နှာက် ကာင်း၊

အ တွးအြမင်

မှန်ကန်မှသာလ င်

ကာင်း သာကျင့်ဝတ် (good ethics) ကိ လိက်နာတတ်သည့် လူငယ်များ ြဖစ်လာနိင် ပီး
နိင်င၏ ရှ ့ ရးသည် စိတ်ချရမည် ြဖစ်ပါတယ်။
ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာနအ နြဖင့်လည်း
ကာင်း သာ၊

မူးယစ် ဆးမစွဲ သာ၊

လူငယ်ထ ကီးြဖစ်ရန်

ရည်ရွယ်၍

အရက် သစာ

ကျာင်းကျန်းမာ ရး

ကျန်းမာ ပီး

စိတ်ထား

မ သာက်စားတတ်သည့်
လပ်ငန်းများကိ

ပညာ ရး

ဝန် ကီးဌာနနှင့် ပူး ပါင်း၍ အရှိန်အဟန်ြမင့်တင်၍ စတင် ဆာင်ရွက် န ပီြဖစ်ပါတယ်။
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လွန်ခဲ့ သာ အပတ်က "National Consultation Meeting to Develop FiveYear-Strategic Plan for School Health 2017-2022" ကိ ပညာ ရးဝန် ကီးဌာနနှင့်
ပူး ပါင်း၍ စတင် ရးဆွဲ န ပီြဖစ်ပါတယ်။
လူငယ်မူဝါဒနှင့်ပတ်သက် ပီး က န် တာ်တိ ့ သတိထားရမဲ့ အချက်က ဒီမူဝါဒကိ
အ မဲလက်ကိင်ထား ပီး

က န် တာ်တိ ့ရဲ ့

လပ်ငန်းစဉ်များကိ

ရှ လပ်
့ ငန်းစဉ်များ၊

ယခလပ် နသည့်

အ မဲတမ်းသးသပ် နရမည်ြဖစ်ပါတယ်။

အလွန်အ ရး ကီးပါသည်။ များ သာအားြဖင့် မူဝါဒ

ဤအချက်များသည်

ရးဆွဲ ပီးက မူဝါဒသည် စားပွဲ ပ ၊

စာအပ်စင်၊ ဘီဒိထဲ၌သာ ရာက်ရှိသွားသည့် သာဓကများလည်း များစွာရှိပါတယ်။
မူဝါဒ ပ အ ြခခ ပီး ရးဆွဲမည့် operational plan or road map လမ်းြပ ြမပကိ
သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာနများမှ အ မဲသးသပ်မှီြငမ်း

ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါတယ်။ ဝန် ကီး

ဌာနများမှလည်း operational plan ကိ မည်သိ ့ ပ့ပိးနိင်မည်ကိ စဉ်းစား ပီး ပ့ပိးရန်
လိအပ်ပါတယ်။
NLD ၏ slogan ြဖစ်သည့် "TIME FOR CHANGE" အရ က န် တာ်တိ ့သည်
ယခင်က ရှိခဲ့ သာ လူငယ်ဆိင်ရာ မူဝါဒ သိ ့မဟတ် တစ်ဆင့်နိမ့်သည့် မဟာဗျူဟာ၊
နည်းဗျူဟာများကိ
ထိအချိန်အခါက

ြပာင်းသင့်လ င်

ြပာင်းရန်

ြဖစ် ပ လျက်ရှိသည့်

ကိက်ညီနိင် သာ်လည်း

က န် တာ်တိ ့

ဝန်မ လးသင့်ပါ။

လူငယ်များ၏

ထိမူဝါဒများသည်

အ ြခအ နများနှင့်

ြပည်သူလူထကျန်းမာ ရးပညာ၏

အချက်တစ်ခြဖစ်သည့်

changing

epidemiological

situation

အ ကာင်းတစ်ရပ်သည်

အ မဲတမ်း

ြပာင်းလဲ နသည့်အတွက်

လးဝ
အ ြခခ

အ ြခအ န

ထိ ြပာင်းလဲ နသည့်

အ ြခအ နအရ လိက်၍ ြပာင်းလဲရမည်ြဖစ်ပါတယ်။
ထိ ့ ကာင့် က န် တာ်တိ ့အားလး ဝိင်းဝန်းစ ပါင်းစဉ်းစား ပီး မူဝါဒ
နိင်င၏

အ ြခအ နအချိန်အခါနှင့်

လိက် လျာညီ ထွရှိမည့်

ြဖစ်ပါတယ်။
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မူဝါဒ

ရးဆွဲပါက

တစ်ခြဖစ်လာမည်

ြမန်မာနိင်င လူငယ်မဝ
ူ ါဒ ရးဆွဲ ရးအတွက် တိင်း ဒသ ကီး / ြပည်နယ် အသီးသီးမှ
လူငယ်ကိယ်စားလှယ်များအ နနဲ ့

လူငယ်ဆိင်ရာ

နိင်ငတကာမှ

အချက်အလက်များ၊

အ ြခအ နတူ သာ အြခား သာနိင်ငများရဲ ့ လူငယ် မူဝါဒများကိလည်း
ပါတယ်။

လူငယ်များရင်ဆိင် နရတဲ့

က

အလိက်

လ့လာ စလိ

စိန် ခ မများသာမက

ကျာ်လား

ြဖရှင်းနိင်မယ့် နည်းလမ်းများကိ လည်း ရှာ ဖွသွားရန်လည်း အထူးလိအပ်လပ
ှ ါတယ်။
ဒါ့အြပင်

လူငယ်များဘက်မှ

မဟတ် သာ

ြဖည့်ဆည်း ဆာင်ရွက် ပးနိင်မများ၊ နိင်င တာ်နဲ ့ အစိးရ

အဖွဲ ့အစည်းများမှ

အြပုသ ဘာ ဆာင်တဲ့

ြဖည့်ဆည်း ဆာင်ရက
ွ ် ပးရမည့်

အ ကြပုချက်များနဲ ့အတူ

အချက်များကိလည်း

ဝိင်းဝန်း ဆွး နွး က စလိပါတယ်။

အ တွးအြမင်မှန်ကန်သည့် လူငယ်စများလာ လ ထိလူငယ်စ၏ ကာင်း သာဖိအား (good
peer pressure) များလာမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
မှန် သာ

လူငယ်ထ ကီးများ

လပ် ဆာင်မ၊ အား ပးမသည်

ဒီလိနဲ ့ က န် တာ်တိ ့နိင်ငမှာ အ တွးအြမင်

ြဖစ်လာမည်ြဖစ်ပါတယ်။

လူငယ်ထအတွက်

အစိးရမှ

ကာက်ရးမီ
ိ းပမာ မြဖစ် စရန်လည်း အ ရး ကီးပါတယ်။

ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာနအ နနှင့်

လူငယ်ဆရာဝန်များ၏

အခန်းက

ကိ

အထူးအ ရး ပး ပီး ြမင့်တင်အား ပးလျက်ရှိပါတယ်။
အနာဂတ်နိင်င ခါင်း ဆာင်

လူငယ်များအ နြဖင့်

စွမ်း ဆာင်ရည်များနဲ ့အတူ လူ ကီးများရဲ ့

သစ်လွင်တဲ့

ကာင်းမွန်တဲ့ ပ့ပိးြဖည့်ဆည်း ပးချက်များကိ

ရယူ၍ အနာဂတ်နိင်င တာ်သစ်ရဲ ့ လူငယ်ထအတွက်
တစ်ရပ်

လူငယ်များရဲ ့

ကာင်းမွန်ြပည့်စတဲ့ လူငယ်မူဝါဒ

ပ ပါက်လာ ရးအတွက် ဝိင်းဝန်း ကိုးပမ်း ကပါလိ ့

ပါတယ်။
အားလးကိ ကျးဇူးတင်ပါတယ်။
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ြပာ ကားရင်း နိဂးချုပ်

