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உலக த�ொற்ொ ந�ொயகள் கண்டவரகளுககொன இயககத்து்டன் ஒன்்றிணைந்து த�ொற்ொ ந�ொயகள் 
கண்ட மநலசறியரகளொன(PLWNCDs) எஙகளின் குரல் மறறும் கருத்துகணளச் தசவிதமடுககவும் 
அரத்�முள்ள ஈடுபொடண்ட தவளிபபடுத்�வும் ‘மநலசறிய NCD இயககம்’ இந்�ஆநலொசணன 
அட்டவணைணய உருவொககறியுள்ளது.  த�ொற்ொ ந�ொயகள் கணந்டொருககொனஉலக ஆநலொசணன 
�றிகழச்சறி �றிரல்உணணமயில்கருத்�ரஙக கு்றிபபுகளொகும். இவற்றினொல்  ஈரககபபட்ட�ன் கொரைமொக 
உருவொககபபட்ட ஆநலொசணன �றிகழச்சறி �றிரணல த�ொற்ொ ந�ொயகள் கண்டவரகளுககொன கூடடு 
இயகக அகபபககத்�றில் கொைலொம்.

மநலசறிய NCD இயககம் கீழககண்டவரகளுககு �ன்்றி த�ரிவித்துக தகொள்கறி்து.

i) சமூக உணரயொ்டல்களில் பஙநகறறுக கருத்துகணளத் த�ரிவித்� எஙகள் உறுபபினரகள்,சமூக 
கூட்டணமபபுகளின் உறுபபினரகள்,ந�ொயொளிகள்மறறும்த�ொற்ொ ந�ொயகள் கண்ட �னி�பரகள்.

ii) இந்� ஆநலொசணன �றிகழச்சறி �றிரல்(PLWNCDs) வடிவணமபபிறகு உறுதுணையொக இருந்� உலக 
த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொர �றிபுைர குழு உறுபபினரகள்.

iii) இந்� முயறசறிககு பஙகளிபபு மறறும் உள்ள்டககஙகணள வழஙகறிய குமொரி மஞ்சுஷொ சடத்டர்றி 
மறறும் உலக NCD கூடடுதசயறகுழுவினர. 
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ெதாற்றா ேநாய்கள் கண்ட மேலசியர்களான 

எங்கள் குரைல ெசவிமெடுப்பீர்!

�ொஙகள் மநலசறியரகள்

எஙகளுககு த�ொற்ொ ந�ொய கணடுள்ளது.

ந�ொயகணளக  தகொணடு எஙகணளவணகபபடுத்துவண� �ொஙகள் 
எ�றிரககறிந்ொம்.

�ொஙகள் �னி�பரகள் �ொன்.எனினும், �ொஙகள் �ந்ண�யர, �ொயமொரகள், 
மகள்கள்,  பைியி்டத் ந�ொழரகள், அணண்ட வடீ்டொர மறறும் சமூக 
உறுபபினரகளொகவும் வொழகறிந்ொம்.

�ொஙகள் �னி�பரகள். ஆனொல் எஙகளுககும் உரிணமகள், எ�றிரபொரபபுகள் 
மறறும் கனவுகள் உள்ளன.

�ொஙகள் எஙகளின்  குடும்பத்�றிறகொகத் த�ொ்டரந்து பஙகொற்றி வருகறிந்ொம், 
சமூகத்�றில் ஆககபபூரவமொன உறுபபினரகளொக விளஙகும்�ொஙகள் எஙகள் 
ந�சமறிகக �ொடடின் நமம்பொடடிறகொக முககறிய பஙகொற்றி வருகறிந்ொம்.

எஙகள் நகொரிகணககள் தசவிதமடுககபப்ட நவணடும் என்ப�றகொக �ொஙகள் 
ஒன்்றிணைந்து குரல் தகொடுககறிந்ொம்.

த�ொற்ொ ந�ொயகள் கணடுள்ள அணனத்து மககள் கு்றிபபொக�ஙகள் 
குண்கணள எடுத்துச் தசொல்ல இயலொ� மூத்� குடிமககள், ந�ொயொளிகள், 
ஏணழகள் மறறும் கடுணமயொகப பொ�றிககபபட்டவரகளுககொக �ொஙகள் குரல் 
தகொடுககறிந்ொம்.

த�ொற்ொ ந�ொய கண்டவரகளின் நகொரிகணககள் மீது �மது அரசொஙகம் 
மறறும் அரசறியல் �ணலவரகள் �்டவடிகணக எடுகக நவணடும் என்று 
�ொஙகள்வலறியுறுத்துகறிந்ொம்.

த�ொற்ொ ந�ொயகணள �றிரவகறிககவும் கடடுபபடுத்�வும் முண்யொன 
வளஙகள் ந�ணவ என்று �ொஙகள் நகொருகறிந்ொம்.

�மது குழந்ண�கள் மறறும் அவரகளின் பிள்ணளகள் அணனவரும் 
இந்� த�ொற்ொ ந�ொயகளின்்றி வொழும் தபொருடடு த�ொற்ொ ந�ொய 
�டுபபு  �்டவடிகணககள் நமறதகொள்ளபப்ட நவணடும் என்று �ொஙகள் 
வலறியுறுத்துகறிந்ொம்.

ஆநரொககறியமொன சுறறுச்சூழலறில் வொழவ�றகொன  உரிணமணய �ொஙகள் 
நகொருகறிந்ொம்.

அணனவரும் சரிசமமொன சறிகறிச்ணச, பரொமரிபபு மறறும் ஆ�ரவு தப் 
நவணடும் என்் உரிணமணயக நகொருகறிந்ொம்.

�ீண்ட ஆயுளு்டனும் ஆநரொககறியத்து்டனும் வொழ நவணடும் என்் எஙகள் 
உரிணமககொக �ொஙகள் நபொரொடுகறிந்ொம்.

எஙகள் வொழகணகககொகவும் எ�றிரகொல சந்��றியினரின் வொழகணகககொகவும் 
நபொரொடுவ�றகு �ொஙகள் ஒன்்றிணைந்துள்நளொம்.

த�ொற்ொ ந�ொயகணள தவற்றி தகொண்ட ஓர உலகத்ண� உருவொககுவ�றகு 
எஙகளு்டன் இணையும்படி உஙகளுககு அணழபபு விடுககறிந்ொம்.

த�ொற்ொ ந�ொயகளு்டன் வொழும் மநலசறியரகள் �ொஙகள்.

இதுநவ எஙகள் ஆநலொசணன அட்டவணையொகும்.

இது எஙகள் குரல். எஙகளின் குரல் ெசவிமடுககபபட ேவண்டும்.
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பின்னணி

�ொடு முழுவ�றிலும் நகொவிட-19 த�ொற்றின் பரவல் கொரைமொக பல்நவறு துண்கள் 
பொ�றிககபபடடுள்ளன. த�ொற்ொ ந�ொயகள் துண்யிலும் நகொவிட-19 தபரும் 
�ொககத்ண� ஏறபடுத்�றியுள்ளது. 

இந்� த�ொறறு பரவல் கொரைமொக, ஏறகனநவ பற்ொககுண்யொக இருந்� மருத்துவ 
சொ�னஙகள் மறறும் மருத்துவ பைியொளரகள் , அணனத்து �றிணலயிலொன நகொவிட-
19 ந�ொயொளிகளுககு சறிகறிச்ணச அளிபப�றகு பயன்படுத்துகறின்்ன.

நமலும், த�ொற்ொ ந�ொயகள் இல்லொ�வரகணளக கொடடிலும் த�ொற்ொ ந�ொயகள் 
கண்டவரகள் இந்� ணவரல் பபீடிபப�றகொன சொத்�றியம் அ�றிகம் இருபபது 
கண்ட்றியபபடடுள்ளது. இந்� �கவலொனது, �ீண்ட கொலம் த�ொற்ொ ந�ொயகள் 
கொரைமொக அவ�றியுறறு வரும் ந�ொயொளிகளுககு நமலும் உ்டல் உபொண� 
மறறும் மருத்துவ சவொல்கணள சந்�றித்து வருநவொருககு மன உணளச்சணலயும் 
ஏறபடுத்�றியுள்ளது.

நகொவிட-19 த�ொறறு �ம் �ொடண்ட �ொககுவ�றகு முன்ன�ொகநவ, த�ொற்ொ 
ந�ொயகள் கண்டவரகளுககு சறிகறிச்ணச அளிபப�றில் மநலசறியொ பல்நவறு சவொல்கணள 
எ�றிரந�ொககறி வந்�து. 2019ஆம் ஆணடு நமறதகொள்ளபபட்ட ஆகக கண்டசறியொன 
ந�சறிய மருத்துவ மறறும் ந�ொயுற் �ன்ணம மீ�ொன ஆயவின் மூலம், �ொடடின் 
மககள் த�ொணகயில் 18.3% இரத்� அழுத்� ந�ொய, 30% �ீரிழறிவு ந�ொய கணடுள்ளனர 
மறறும் 38.1% அ�றிக தகொழுபபு த�ொ்டரபொன ந�ொயகளினொல் அவ�றியுறுகறின்்னர 
என்று த�ரிய வந்துள்ளது.

புறறு ந�ொய மறறும் மன �ல ந�ொயொளிகளின் எணைிகணக அ�றிகரித்� 
வணைம் உள்ள  நவணளயில் அவற்றின் சறிகறிச்ணசகளில் தபருமளவு நமம்பொடு 
ஏதும் கொைபப்டவில்ணல. அந்� ந�ொயுற்வரகளின் அபொய சொத்�றியஙகளுககொன 
எணைிகணகயிலும் தபரிதும் மொற்மறில்ணல. மநலசறியரகளில் பொ�றிககும் 
நமறபடந்டொர உ்டல் எண்ட அ�றிகம் அல்லது பருமனொக உள்ளனர, அவரகளில் 
கொல் வொசறி நபர உ்டல் ரீ�றியொன தசயல்பொடுகளற்வரகளொக உள்ளனர. 21% 
புணகப பிடிபபவரகளொகவும் 11.7% மதுபபழககம் உண்டயவரகளொக உள்ளனர.

த�ொற்ொ ந�ொயகள் கண்டவரகள் கு்றிபபொக இரு�ய, �ீரிழறிவு மறறும் புறறு 
ந�ொயொளிகளுககொன தசலவுகளொல் மநலசறியொவின் தபொருளொ�ொர தசலவினம் 8.91 
பில்லறியனொக உயரந்துள்ளது ( த�ொற்ொ ந�ொயகள் கண்டவரகள் நவணலயில் 
இருந்து விடுபபு மறறும் ஆககபபுரவ ஈடுபொடின்ணம மறறும் மரைச் 
சம்பவஙகளினொல், உள்�ொடடு உறபத்�றியில் சுமொர 0.65% இழபபு ஏறபடடுள்ளது. 
நமலும், இவரகளது தசயலொறறும் ஆற்ல் குண்வு மறறும் ஆநரொககறிய வொழவு 
இழபபினொல் ஏறபடும் தசலவனீம் சுமொர 100.79 பில்லறியன் தவள்ளி அல்லது 
உள்�ொடடு உறபத்�றியில் 7.35% ஆகும்).

இ�ன் தமொத்� தசலவினம் இன்னும் கைககறி்டபப்டவில்ணல என்்ொலும், 
உலகளவில் மறிகவும் உககறிரமொக பரவி வரும் த�ொற்றினொல், த�ொற்ொ ந�ொய 
கண்டவரகளின் மீ�ொன கவனம் குன்்றி அவரகளின் �றிணலணய நமலும் 
நமொசமொககறியுள்ளது. இத்�ரபபினரின் ஆநரொககறிய �றிணலணய ம�றிபபிடவ�றிலும் 
தபரும் சவொல்கணள எ�றிரந�ொககுவ�ொக த�ொற்ொ ந�ொயகளொல் அவ�றியுறுநவொரின் 
அணமபபுகள் கூறுகறின்்ன.

இந்�த் �ரபபினருககொன மருந்து வணககள் கறிண்டபப�றில் சறிரமம் ஏறபடடுள்ள�ொல், 
இவரகளின் சறிகறிச்ணசகளும் �ொம�மொகறின்்ன. ஏறதகனநவ சறிரமத்ண� 
எ�றிரந�ொககறிய சூழ�றிணலயில் த�ொற்ொ ந�ொயகள் கணந்டொருககொன பரொமரிபபு 
�றிரவொக �்டவடிகணககளுககு தபரும் �ண்ட ஏறபடடு அவரகளின் ஆயுளுககு 
குந்�கம் விணளவிககும் �றிணல நமலும் தமொசமண்டந்துள்ளது.
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த�ொற்ொ ந�ொயகள் கண்டவரகளின் கூககுரல் தசவிதமடுககபபடுவ�றகொன ந�ரம் 
இதுவொகும். இவரகளின் வொழகணக மீதும் இவரகளின் ந�ொய �றிரவொகத்�றின் மீதும் 
சமூகம் கவனம் தசலுத்� நவணடியது அவசறியமொகும். உலகளவிலொன த�ொற்ொ 
ந�ொயகள் கண்டவரகளின் அணமபபுகள் ஒன்்றிணைந்து அரசொஙகம் மறறும் சமூக 
அணமபபுகள் �்டவடிகணக எடுககும்படி குரல் தகொடுகக நவணடிய �ருைம் இது. 
சம்பந்�பபட்ட �ரபபினருககொன மநலசறிய ந�ொற்ொ ந�ொயகளுககொன அணமபபு இந்� 
கவன ஈரபபு �்டவடிகணகககு உத்நவகம் அளிகக முழு மூச்சொய இ்ஙகறியுள்ளது.

மநலசறியொவில் உள்ள த�ொற்ொ ந�ொயகள் கண்டவரகளின் ந�ணவகள் மறறும் 
முககறியத்துவத்ண� பிர�றிபலறிககவும் �ண்டதபறறு வரும் கவன ஈரபபு �்டவடிகணக 
தவற்றி தப்வும் ந�சறிய த�ொற்ொ ந�ொயகளுககொன 

அணமபபு அ�ன் அனுபவம், கருத்துைரவுகள் மறறும் இண்டவி்டொ� இலடசறியம் 
மறிகவும் அவசறியமொகும்.

�ம் குரல் தசவிதமடுககபபடுவண� உறு�றி தசயநவொம்.
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ஆேலாசைன அட்டவைண தயாரிப்பு  

மநலசறியொவில் வொழும் த�ொற்ொ ந�ொயகள் கண்டவரகளின் ஒடடுதமொத்� 
நகொரிகணககணள முன்ணவபபந� மநலசறிய ந�சறிய த�ொற்ொ ந�ொயகளின் 
ஆநலொசணன அட்டவணையொகும். 2020ஆம் ஆணடில் நகொவிட-19 த�ொறறு 
பரவலுககு மத்�றியில் நமறதகொள்ளபபட்ட சமூக உணரயொ்டல்களின்நபொது 
பல்நவறு வணகயொன த�ொற்ொ ந�ொயகள் கண்டவரகளின் அனுபவஙகளின் 
�றிரட்டநல இந்� ஆநலொசணன அட்டவணை த�ொகுபபொகும்.

�ொம் சந்�றிககும் சவொல்கள் மறறும் ந�ொயகணள �றிரவகறிபப�றகொன 
ந�ணவகணள ஒருமறித்� குரலொக ஒலறிககச் தசயவந� இந்� ஆநலொசணன 
அட்டவணையின் இலககொகும். 

இந்� ஆநலொசணன அட்டவணையொனது உலக த�ொற்ொ ந�ொயகள் 
அணமபபு மறறும் Access Accelerated ஒத்துணழபபு்டன் சறில பஙகொளித்துவ 
கூடடு முயறசறிகளு்டன் மநலசறிய த�ொற்ொ ந�ொயகளின் அணமபபினொல் 
நமம்படுத்�பபட்டது. �மது கருத்துகள், ஆநலொசணனகள் ஆகறியணவ 
அணனவரொலும் தசவிமடுககபப்ட நவணடும் என்் ந�ொககத்�றில் இந்� 
அட்டவணை முண்யொக வடிவணமககபபடடு நமம்படுத்�பபட்டது.

மநலசறிய த�ொற்ொ ந�ொயகளின் இந்� அட்டவணை த�ொகுபபின் 
பஙகொளித்துவ உறுபபினரகள்  க்டந்� 2020ஆம் ஆணடு ஆகஸ்டடு மொ�ம்,  
�ொடு முழுவதும் உள்ள அணமபபின் பிர�றி�றி�றிகளு்டன் ந�ரிண்டயொக 
அல்லது இணையம் வழறி கலந்துணரயொ்டல்களில் மறறும் ஒரு சுறறு 
ந�ொட்டம் பஙநகற்னர. 

இ�ணனயடுத்து இந்� சமூக கலந்துணரயொ்டல்களில் பஙநகறகும்படி 
�ொடடின் பல்நவறு பகு�றிகளில் தசயல்படடுக தகொணடிருககும் த�ொற்ொ 
ந�ொயகள் அணமபபுகள் மறறும் இ�ர வணக த�ொற்ொ ந�ொயகள் 
அணமபபுகளுககு  அணழபபு விடுககபபட்டது.

த�ொற்ொ ந�ொயகள் கண்டவரகளின் குரல்கள் உணணமயொக 
தசவிமடுககபபடுவண� உறு�றிபபடுத்�  இந்� சமூக உணரயொ்டல்கள் 
மறறும் சுறறு ந�ொட்டஙகள்  மலொய, ஆஙகறிலம், மொண்டரின் மறறும் 
�மறிழ ஆகறிய தமொழறிகளில் நமறதகொள்ளபபட்டன. 

இது பல்நவறு இனத்�வரகளின் குரல்கணளப பிர�றிபலறிபபந�ொடு 
அவரகளின்அனுபவபூரவ ஆ�ொரஙகள் இ்டம் தபறுவ�றகொன வொயபணபயும் 
அளித்துள்ளது.

இந்� சமூக உணரயொ்டல்கள் ந�ரணமயொன முண்யில் �்டத்�பபட்டது. 
இவற்றில் பஙநகற் த�ொற்ொ ந�ொயகள் கண்டவரகள் �ொஙகள் எ�றிரந�ொககும் 
பிரச்ணனகணள எடுத்துணரபப�றகும்  அண்டயொளம் கொைபபட்ட பல்நவறு 
மநலசறிய த�ொற்ொ ந�ொயகள் கணந்டொர அணமபபுகளி்டம் பல்நவறு 
நகள்விகள் நகடப�றகும் வொயபபளிககபபட்டது.

ஒடடு தமொத்�த்�றில், இந்� ஆநலொசணன அட்டவணைககு உயிரூடடும் 
வணகயில் 11 வி�மொன ந�ொயகள் கண்ட 108 த�ொற்ொ ந�ொயகள் 
கணந்டொரும் இ�றில் பஙநகறறு �ஙகள் கருத்துகணளத் த�ரிவித்�னர. அந� 
நவணளயில், த�ொற்ொ ந�ொயகள் கணந்டொர அணமபபுகளின் �ணலவரகள் 
மத்�றியில்  �றிபுைரகணளக தகொணடு அணமககபபட்ட குழுவினர �ொஙகள் 
பிர�றி�றி�றிககும் சமூகம், ஆ�ரவு குழுககள் மறறும் அணமபபுகளின் சொரபில் 
எடுத்துணரத்� கருத்துகள் இந்� ஆநலொசணன அட்டவணையின் இறு�றி 
பகு�றியில் இணைத்துக தகொள்ளபபட்டது.

மநலசறியொவில் த�ொற்ொ ந�ொயகள் கணந்டொர எ�றிரந�ொககும் சவொல்கணள 
இந்� ஆநலொசணன அட்டவணைசுடடிக கொடடியிருபபந�ொடு 4 முககறிய 
பிரிவுகளில் உரிய �்டவடிகணக எடுககும்படியும் நகொரியுள்ளது.
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•  மனித உரிைம மற்றும் சமூக நீதி

•  தடுபபு நடவடிகைக

•  சிகிசைச, பராமரிபபு மற்றும் ஆதரவு

•  முழு ஈடுபாடு

இபபகு�றிகள் யொவும் ஒன்ந்ொடு ஒன்று த�ொ்டரபு உண்டயணவ. அந�ொடு,  
த�ொற்ொ ந�ொயகள் கணந்டொரின் பஙநகறபுககும் 

ஆ�ரவுககும் உறுதுணையொக  ஆககபபூரவ மொற்ஙகள் 
ஏறபடுத்�ககூடியணவ. த�ொற்ொ ந�ொயகணளத் �டுகக மறறும் 
கடடுபபடுத்� எஙகளின் குரல்கள் மடடுமல்லொது சமூகத்�றின் ஒடடுதமொத்� 
முயறசறியொன இந்� ஆநலொசக அட்டவணை �யொரிபபு மநலசறிய த�ொற்ொ 
ந�ொயகளின் �றிணசகொடடி மறறும் வழறிகொடடியொகவும் அணமய நவணடும் 
என்பந� எஙகளின் எ�றிரபொரபபொகும். 



ெதாற்றா ேநாய் கண்ேடாருக்கான மேலசிய ஆேலாசைன அட்டவைண 9



ெதாற்றா ேநாய் கண்ேடாருக்கான மேலசிய ஆேலாசைன அட்டவைண10

மனித உரிைம மற்றும் சமூக நீதி  

எங்களின் ேகள்விகள்

  த�ொ்்்ொ ந�ொய்கள் கை்்டவர்களொன �ொங்கள் கீழ்க்கொைும ்   
 நகொரறிக்ணககணள முன் ணவக்கறிந்ொம்.

அரசொங்கம்

எங்கள் பிரச்ைனகள் உள்ளடக்கம்
மருத்துவத்�றில் மனி� உரிணம மறறும் 
சமூக �ீ�றி என்பது கீழககண்டவறண் 
உள்ள்டககும். (1) உ்டல் மறறும் மன �லம் 
மறிகச் சறி்ந்� �றிணலயில் இருபப�றகுத் 
�ரமொன நசணவணயப தபறும் உரிணம; (2) 
சட்டத்�றிறகு முன் சரிசமமொன உரிணம 
(3) சமூக பொதுகொபபுககொன உரிணம; 
(4) கல்வி கறப�றகொன உரிணம (5) 
கலொச்சொர சு�ந்�றிரம் மறறும் அ்றிவியல் 
நமம்பொடண்ட அனுபவிபப�றகொன 
உரிணம; (6) சறிறுபொன்ணமயினர  
பொதுகொபபுககொனஉரிணம மறறும் (7) 
�றியொயமொன மறறும் விரும்பும் சூழலறில் 
நவணல தசயயும் உரிணம

ஒவதவொரு �னிமனி�னுககும் சுகொ�ொர 
பரொமரிபபு நசணவணயப தபறுவ�றில் 
மடடும் உரிணம கறிண்டயொது. மொ்ொக 
சுகொ�ொர பொ�றிபபுககொன கொரைஙகணள 
உைரவ�றகொன உரிணமயும் உணடு. 
அணனவருககும் இயன்் வணர 
ஆநரொககறியமொன சூழல்கணள ஏறபடுத்�றித் 
�ருவது அரசொஙகத்�றின் க்டணமயொகும். 

i) நவணலயி்டஙகள் உடப்ட அணனத்து இ்டஙகளிலும் 
எஙகளுககொன சமூக பொதுகொபணப வலுபபடுத்� நவணடும்.

ii) உள்கட்டணமபபு மறறும் நமம்பொடடு �றிட்டஙகளில்  
த�ொற்ொ ந�ொயகள் கணந்டொர அணமபபு இ்டம் தபறும் 
வணகயில் ந�சறிய நமம்பொடடு �றிட்டஙகள் மறறும் அரசொஙக 
தகொள்ணக �றிட்டமறி்டலறிலும் இ�ணன உடபடுத்� நவணடும்.

iii) அணனத்து �றிணலகளிலும் பொகுபொடு எ�றிரபபு தகொள்ணக வொயிலொக த�ொற்ொ 
ந�ொயகள் கணந்டொர அணமபபு எ�றிரந�ொககும் சமூக,கலொச்சொர நவறுபொடுகள் 
பிரச்ணன கணளயபப்ட நவணடும். 

v)த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொருககொன உரிணமகள் மறறும் அவரகளுககு எ�றிரொன 
பொரபடச �்டவடிகணககணளப புரிந்து தகொள்வந�ொடு அவறண்க குண்பப�றகொன 
விழறிபபுைரவு �்டவடிகணககளும் அ�றிகரிககபப்ட நவணடும்.

த�ொற்ொ ந�ொயகள் கணடுள்ள �ொஙகள் 
பல்நவறு வணகயொன மனி� உரிணம 
மீ்ல்கணளச் சந்�றித்து வருகறிந்ொம். 
எஙகளுககு ஆநரொககறியமொன 
சூழலறில் வொழவ�றகொன உரிணம 
மறுககபபடடுள்ளது. பரொமரிபபு 
நசணவணயப தபறுவ�றில், �னி�பர, 
சமூக மறறும் தபொருளொ�ொர பின்னைி  
ஆகறியவற்றின் அடிபபண்டயில் 
எஙகளுககு வொயபபளிககபபடுகறி்து.

�மககு ந�ொய இருபபது கண்ட்றியபபட்ட 
பின்னர �ம்ணமப பொதுகொபப�றகுப  
நபொதுமொன சட்டம் இல்ணல. �மது ந�ொணய 
�ன்கு �றிரவகறிபப�றகுத் ந�ணவயொன 
�கவல்கள் மறறும் கல்விணயப 
தபறுவ�றகொன உரிணம தபரும்பொலும் 
மறுககபபடுகறி்து. சுகொ�ொர பரொமரிபபு 
�றிறுவனஙகள், நவணலயி்டஙகள் மறறும் 
தபொது இ்டஙகளில் �ம்மீது பொகுபொடு 
கொட்டபபடுகறி்து.
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மக்கள் பறிர�றி�றி�றிகள்
(�ொ்டொளுமன்் ம்்்ும் ச்ட்்டமன்் உ்ுப்பறினர்கள்)

i) தகொள்ணக இயறறும் �றிணலகளில் த�ொற்ொ ந�ொயகளின் 
பிர�றி�றி�றித்துவத்ண� உறு�றிபபடுத்� நவணடும்.

ii) த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொர த�ொ்டரபொன தகொள்ணக 
அமலொககஙகளில் அணனத்து �றிணலகணளயும் நமறபொரணவ 
இடுவ�றகு வொயபபளிககபப்ட நவணடும்.

iii) அணனத்து அரசறியல் �றிணலகளிலும் த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொரின் உரிணம 
மறறும் பொதுகொபபு கு்றித்� ஆநலொசணன த�ொ்டரந்து �ண்டதப் நவணடும்.

i) மனி� ந�யம், தகௌரவம் மறறும் மரியொண�யு்டன் கூடிய 
சறிகறிச்ணச அளிபப�றகு ஏதுவொக சுகொ�ொர பரொமரிபபொளரகளுககு 
பயிறசறிகள் அளிககபப்ட நவணடும்.

ii) சுகொ�ொர பரொமரிபபின்நபொது த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொர மீது 
நமறதகொள்ளபபடும் பொரபடச �்டவடிகணககளுககு எ�றிரொக 
கட்டணமபபு பைி அமல்படுத்�பப்ட நவணடும்.

i) த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொர மீது பொகுபொடு எ�றிரபபு 
தகொள்ணக அமல்படுத்�பபடுவண� உறு�றிபபடுத்� நவணடும்.

ii) த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொர மறறும் அவரகள் மீது பரிவு 
தகொள்நவொருககு நவணல பொதுகொபபு வழஙகபபடும் வணகயில் 
நவணலயி்ட பரிவுமறிகக கலொச்சொரம் உருவொககபப்ட 
நவணடும்.

iii)�ஙகளின் �்டவடிகணக மறறும் முயறசறிகளில் த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொரின் 
ந�ணவகணள கருத்�றில் தகொணடு அவரகணளயும் இணைத்துக தகொள்ள நவணடும்.

iv)த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொர கு்றிபபொக மொறறுத் �றி்னொளிகளுககு வழஙகபபடும் 
பிரத்�றிநயக வச�றிகள் நமம்படுத்�பப்ட நவணடும்.

i) பரொமரிபபு நசணவயின்நபொது த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொர 
முண்யொகவும் மரியொண�யு்டனும் �்டத்�பபடும் 
வணகயில் நவணலயி்ட கலொச்சொரம் நமம்படுத்�பபடுவது 
உறு�றிபபடுத்�பப்ட நவணடும்.

ii) சறிறுபொன்ணமயினர மத்�றியில்கொைபபடும்  த�ொற்ொ 
ந�ொய கணந்டொருககு சறி்பபொன நசணவகள் 
வழஙகபபடுவ�றகுத் �றிட்டமறி்ட நவணடும்.

iii) சறிறுபொன்ணமயினர மத்�றியில் த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொரின் சுகொ�ொர 
உரிணமகணளப பொதுகொககும் தகொள்ணககள் தசயலொககம் கொணபண� உறு�றிபபடுத்�  
நவணடும்.

சுகொ�ொர அணமச்சு

�னறியொர் �ுண் ம்்்ும் வர்�்�க சமூகம் 

சுகொ�ொர பரொமரறிப்பு நசணவ வழங்குநவொர் 
ம்்்ும் சுகொ�ொர பைறியொளர்கள்
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சமூக தபொ�ு அணமப்புகள்

த�ொ்்்ொ ந�ொய் கை்ந்டொர் அணமப்பறினர்

i) சறிறுபொன்ணமயினர மத்�றியில்  த�ொற்ொ ந�ொய கண்ட 
�ரபபினர கு்றிபபொக அவரகணளப பொரபடச �்டவடிகணககளில் 
இருந்து  பொதுகொபபது கு்றித்து விவொ�றிகக நவணடும்.

ii) சறிறுபொன்ணமயினர மத்�றியில்கொைபபடும்  த�ொற்ொ ந�ொய 
கண்ட �ரபபினருககு கல்வி மறறும் விழறிபபுைரவு மூலம் 
�ஙகளின் உரிணமகள் கு்றித்து  எடுத்துணரகக நவணடும்.

i) அணனத்து �றிணலகளிலும் த�ொற்ொ ந�ொய கண்ட 
�ரபபினரின்  உரிணமகள் மறறும் பொதுகொபபு கு்றித்து 
எடுத்துணரகக நவணடும்

ii) த�ொற்ொ ந�ொய கண்ட �ரபபினர எ�றிரந�ொககும் பொரபடச 
�்டவடிகணககள் கு்றித்து குரதலழுபபுவ�றகு வொயபபளிககபப்ட 
நவணடும்.

iii) த�ொற்ொ ந�ொய கண்ட �ரபபினர கு்றிபபொக சறிறுபொன்ணமயினர  எ�றிரந�ொககும் 
பொரபடச �்டவடிகணககள் கு்றித்து குரதலழுபபுவ�றகு வொயபபளிககபப்ட நவணடும்.

iii) �ீஙகள் அல்லது த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொர எ�றிரந�ொககும் பொரபடச 
�்டவடிகணககளுககு எ�றிரொக குரதலழுபப நவணடும்.
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தடுப்பு நடவடிக்ைக  
எங்கள் பிரச்ைனகள் உள்ளடக்கம்

த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொர �றிரவொகம் 
மறறும் கடடுபபொடு என்பது சம்பந்�பபட்ட 
ந�ொயகளு்டன் வொழபவரகளுககு 
வழஙகபபடும் சறிகறிச்ணச த�ொ்டரபொனது. 
த�ொற்ொ ந�ொய �டுபபு என்ப�ன் 
முககறிய அம்சம் �னி�பரகணள த�ொற்ொ 
ந�ொயகளில் இருந்து �டுபபது அல்லது 
இந்ந�ொய கணந்டொர கூடு�ல் த�ொற்ொ 
ந�ொயகளொல் பபீடிககபபடுவண�த்  
�டுபப�ொகும்.

�னி�பர ரீ�றியில் இந்� ந�ொயகள் 
பபீடிபப�றகொன சொத்�றியக கூறுகளொன 
புணகபபிடிபபது,  ஆநரொககறியமற் 
உைவு முண், உ்டறபயிறசறி இல்லொ�து 
மறறும் அளவுககு மறிஞ்சறிய குடிபபழககம் 
நபொன்்ணவயொகும். ஆயினும், இணவ 
மொற்றியணமககக கூடியணவ. சமூக 
ரீ�றியில்இந்ந�ொயகள் �ொககுவ�றகொன 
அபொயஙகணள ஏறபடுத்�ககூடிய 
�னிபபட்ட விஷயஙகளொன  வறுணம, 
கல்வி, தபொருளொ�ொரம் மறறும் சமூக 
அந்�ஸ்து நபொன்்ணவ ஆகும்.

இ�ன் கொரைமொகத�ொற்ொ ந�ொயகளில் 
இருந்து �டுபப�றகு இரு முககறிய 
வியூகஙகள் அமல்படுத்�பப்ட நவணடும். 
அணவ: (1) மொற்றியணமககக கூடிய 
கொரைஙகளுககு ஆளொகுவண�க 
குண்பபது மறறும் (2) இந்ந�ொயகணள 
ஏறபடுத்தும் பி் பொ�றிபபுகள்;  கு்றிபபொக 
�லறிந்� பின்னைிணயக தகொண்ட மககள் 
மத்�றியில் குண்ககபப்ட நவணடும்.

த�ொற்ொ ந�ொய கண்டவரகளொன 
�ொஙகள் மொற்றியணமககக கூடிய 
கொரைஙகள் மறறும் இ�ர பொ�றிபபுகளின் 
�ொககஙகணள முழுணமயொக 
உைரந்துள்நளொம். சமூகத்�றின் பொகுபொடு 
மறறும் சமத்துவமற் �்டவடிகணகயொல் 
ஆநரொககறியமொன வொழகணக 
வொழவ�றகுரிய வொயபபுகணள �ொஙகள் 
இழந்துள்நளொம்.

த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொரொன �ொஙகள் 
மொற்றியணமககககூடிய கொரைஙகள் 
மறறும் இ�ர பொ�றிபபுகளின் �ொககஙகணள 
முழுணமயொக உைரந்துள்நளொம். 
எஙகளின் ஆநரொககறிய வொழகணகககொன 
வொயபணபப ப்றிககும் சமூக 

சமத்துவமற் மறறும் சம�றிணலயற் 
சூழல்களொல் �ொஙகள் தபரும் பொ�றிபபுககு 
உள்ளொநனொம். 

பல்நவறு வணகயொன அபொய 
சொத்�றியககூறுகள் மறறும் 
அவற்றினொல் ஏறபடும் ஆபத்துகள் 
கு்றித்� விழறிபபுைரவின்்றி �ொஙகள் 
அவ�றியுறந்ொம். ஊட்டச்சத்து, மதுபொனம் 
மறறும் புணகயிணல தபொருள்கள் 
கு்றித்� �வ்ொன விளம்பரஙகளொல் 
�ொஙகள் அவவபநபொது ஏமொற்ம் 
அண்டந்துள்நளொம்.

�றநபொது �ொஙகள் அவ�றியுறறு வரும் 
த�ொற்ொ ந�ொயகளொல் பொ�றிபபுறுவண�த் 
�விரககககூடிய த�ொ்டகக �றிணல சுகொ�ொர 
�ணலயபீடுகள் கு்றித்� வொயபபுகள் 
எஙகளுககு மறுககபபடடுள்ளன.

இ�ன் கொரைமொகநவ, எஙகள் 
குழந்ண�கள் மறறும் அடுத்� 
�ணலமுண்யினர பொதுகொபபொன மறறும் 
ஆநரொககறியமொன சுறறுச்சூழலறில் 
வொழவண� உறு�றி தசயவ�றகு  �ொஙகள் 
உறு�றி பூணடுள்நளொம்.

�ொம் மொ் நவணடும். �மது சமு�ொயத்�றில் 
த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொர கு்றித்� 
மருட்டல்கணளக குண்கக �ொம் 
மொறுவந�ொடு மொற்ஙகணளயும்  தகொணடு 
வர நவணடும். அந்� மொற்ஙகள் 
�றிகழ இபநபொந�  �்டவடிகணகயில் 
இ்ஙகுவந�ொடு த�ொற்ொ ந�ொய 
கணடுள்ள �ொஙகள் அ�றகுத் �ணலணம 
வகறிகக நவணடும்.
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அரசொங்கம்

i) துணைப பிர�மர �ணலணமயிலொன சுகொ�ொர ஊககுவிபபு 
சுறறுச்சூழலுககொன  அணமச்சரணவக குழுவிறகுப 
புத்துயிரூடடுவது உடப்ட அரசொஙகத்�றின் உயர மட்ட 
�்டவடிகணகயொக த�ொற்ொ ந�ொய �டுபபு �்டவடிகணககள் மீது 
த�ொ்டரந்து கவனம் தசலுத்� நவணடும்.

ii) த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொருககொன முழுணமயொன இலககுகள், கொலவணரயண் 
மறறும் அ்றிகு்றிகள் ஆகறியவறண் வழஙகககூடிய ந�சறிய வியூகத் �றிட்டத்ண� 
அமல்படுத்துவந�ொடு அ�ணனக கணகொைித்து ம�றிபபபீடு தசயயும் வணரவு 
�றிட்டஙகணளயும் அமல்படுத்� நவணடும்.

iii) அரசொஙகத்�றின் அணனத்து துண்கணளயும் க்டந்து �ீடித்�றிருககககூடிய �றி�றி 
வளத்து்டன் கூடிய த�ொற்ொ ந�ொய �டுபபு �றிட்டத்ண�த் த�ொ்டரந்து நமம்படுத்� 
நவணடும்.

iv) �றிட்டஙகள் மறறும் தகொள்ணககளில்  ‘அணனத்�றிலும் ஆநரொககறியம்’ எனும் 
அணுகுமுண்ககுப புத்துயிரூடடுவந�ொடு  இ�ணன  ஆககபபூரவமொன முண்யில்  
த�ொ்டரந்து அமல்படுத்� நவணடும். இந்� அணுகுமுண்ணய அரசொஙகத்�றின் 
உயர மட்ட தசயறகுழுககளொன (1)சுகொ�ொர  ஊககுவிபபு சுறறுச் சூழல் மறறும் 
ஆநரொககறிய வொழகணக முண்ககொன சுகொ�ொர குழு (2) சுகொ�ொர  ஊககுவிபபு 
சுறறுச் சூழல் மறறும் ஆநரொககறிய வொழகணக முண்ககொன த�ொழறில்நுடப குழு  
ஆகறியவற்றின் வழறி ஊககுவிகக நவணடும்.

v) மொற்ககூடிய ஆபத்ண� விணளவிககும் தபொருடகளொன புணகயிணல, இனிபபு 
பொனஙகள் மறறும் அளவுகக�றிகமொகப  ப�பபடுத்�பபட்ட உைவு வணககள் மீ�ொன 
வரிவி�றிபபு த�ொ்டரபபடுவந�ொடு அவற்றின் வழறி கறிண்டககும் வருமொனம் த�ொற்ொ 
ந�ொய �டுபபு மறறும் கடடுபபொடடு �்டவடிகணககளுககுப பயன்படுத்� நவணடும்.

vi) �றிணலயொன �றி�றி ஒன்று மீணடும் அணமககபப்ட நவணடும். சுகொ�ொர ஊககுவிபபு 
�்டவடிகணககளின்  நமறபொரணவ, ஒழுஙகு முண் மறறும் அமலொககம் ஆகறிய 
பைிகணளக  கணகொைிகக சுநயடணச முண்யிலொன ந�சறிய சுகொ�ொர ஊககுவிபபு 
வொரியத்ண� அணமகக நவணடும்.

vii) த�ொற்ொ ந�ொயகள் ஏறபடுவ�றகொன சொத்�றியஙகணளக குண்பப�றகு 
தகொள்ணககள் வகுககபப்ட நவணடும்.அந�ொடு, �ீண்ட கொலம் �றிணலககககூடிய 
ஆநரொககறியமொன சுறறுச் சூழல் மறறும் ஆநரொககறியமொன �்டவடிகணககணள 
ஊககுவிகக நவணடும்.

viii) புணகயிணல, மதுபொனம், அளவுகக�றிகமொகப ப�பபடுத்�பபட்ட ஆநரொககறியமற் 
உைவு வணககள் ஆகறிய த�ொழறிறதுண்கணள ஒருஙகறிணைகக தபயரிடு�ல், 
விளம்பரம், ஊககுவிபபு, ஆ�ரவொளரகள்  நபொன்் விவகொரஙகள் மீது சறி்பபு 
கவனம் தசலுத்�பப்ட  நவணடும்.

ix) த�ொற்ொ ந�ொய �டுபபு மீ�ொன விழறிபபுைரவு கு்றித்து அரசொஙக ஊ்டகம், 
சமூக ஊ்டகம் நபொன்்வற்றில் த�ொ்டரவந�ொடு இது அரசொஙக �றிகழச்சறிகளில் ஓர 
அஙகமொக இருபபண�யும் உறு�றிபபடுத்� நவணடும்.

எங்களின் ேகள்விகள்

  த�ொ்்்ொ ந�ொய்கள் கை்்டவர்களொன �ொங்கள் கீழ்க்கொைும ்   
 நகொரறிக்ணககணள முன் ணவக்கறிந்ொம்.
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மக்கள் பறிர�றி�றி�றிகள்
(�ொ்டொளுமன்் ம்்்ும் ச்ட்்டமன்் உ்ுப்பறினர்கள்)

i) த�ொற்ொ ந�ொய �டுபபு �்டவடிகணககளுககு ஆ�ரவு 
�ரும் அணனத்து  �றிணலயிலொன சட்ட மறறும் சட்ட 
அமலொககத்�றிறகு ஆ�ரவு அளிகக நவணடும்.

ii) �ஙகளின் தசொந்� ஏறபொடு உடப்ட அணனத்து �றிணலகளிலும் 
த�ொற்ொ ந�ொய �டுபபு �்டவடிகணககணள ஆ�ரிபபந�ொடு 
அ�றகொன அணனத்து �்டவடிகணககணளயும் நமறதகொள்ள 
நவணடும்.

iii) கு்றிபபிட்ட சறில த�ொற்ொ ந�ொய �டுபபு �றிகழச்சறிகள் மறறும் தகொள்ணககணள 
சம்பந்�பபட்டவரகள் �ஙகள் அரசறியல் �றிகழச்சறி �றிரலறில் நசரத்துக தகொள்ள 
நவணடும்.

i) சுகொ�ொர வடிவணமபபுகளில் த�ொற்ொ ந�ொய �டுபபு 
வியூகஙகளுககுத் ந�ணவயொன வளஙகணள ஒதுககீடு தசயது 
அமல்படுத்� நவணடும்.

ii) ஆநரொககறிய ஊட்டச் சத்துகள்’ கு்றித்� �வ்ொன அல்லது 
நபொலறி அ்றிவியல் மறறும் கறபணன கண�களுககு 
எ�றிரொன விழறிபபுைரணவ அ�றிகரிககும் ந�சறிய அளவிலொன 
கட்டணமபணப நமம்படுத்� நவணடும்.

i) அணனத்து கல்வி �றிணலகளிலும் த�ொற்ொ ந�ொய �டுபபு 
கு்றித்� சறி்பபு விளகக ஏடுகணளத் �யொரித்து  வி�றிநயொகம் 
தசயய நவணடும்.

ii) அணனத்து கல்வி �றிணலகளிலும் த�ொற்ொ ந�ொய 
ஏறபடுவ�றகொன சொத்�றியக கூறுகள் மறறும் ந�ொய �டுபபு 
கு்றித்� உள்ள்டககஙகணளக தகொண்ட பொ்டத் �றிட்டஙகணள 
நமம்படுத்� நவணடும்.

iii) கல்வி கழகஙகள் மறறும் அவற்றின் சுறறுப பு்ஙகளில்  ஆநரொககறியமொன 
சுறறுச்சூழணல ஊககுவிகக  வி�றிமுண்கணள  அமல்படுத்� நவணடும். அவறறுள்:

a) வொஙகககூடிய விணலயில் ஆநரொககறியமொன உைவு வணககள் கறிண்டபப�றகொன 
வொயபணப அ�றிகரிபபது

b) புணகயிணல தபொருடகள் உடப்ட ஆநரொககறியமற் உைவு வணககளின் விறபணன 
மறறும் விளம்பரஙகணள �றிறுத்� நவணடும்

c) உ்டறபயிறசறி �்டவடிகணககளுககுப பொதுகொபபொன இ்டஙகணள ஏறபடுத்�றி 
அவறண் �றிணலதப்ச் தசய�ல்

சுகொ�ொர அணமச்சு

கல்வறி அணமச்சு



ெதாற்றா ேநாய் கண்ேடாருக்கான மேலசிய ஆேலாசைன அட்டவைண16

i) சமூகத்�றின் அணனத்து �றிணலகளிலும் த�ொற்ொ ந�ொய 
�டுபபின் அவசறியம் கு்றித்து த�ொ்டரந்து  அ்றிவுறுத்� 
நவணடும்.

i) அணனத்து துண்களின் பைியொளரகளுககொக  த�ொற்ொ 
ந�ொயகள் மறறும் அவற்றின் அபொய கூறுகள்  கு்றித்� 
கல்வி விழறிபபுைரவு மறறும் பரிநசொ�ணன �்டவடிகணககணள  
ஏறபொடு தசயய நவணடும்.

ii) த�ொற்ொ ந�ொய மறறும் அ�ன் அபொய கூறுகள் கு்றித்து 
�றநபொது �ண்டதபறறு வரும் கல்வி விழறிபபுைரவு 
�றிகழச்சறிகணளயும் உடபடுத்� நவணடும். பயிறசறி/ கறபித்�ல்

i) த�ொற்ொ ந�ொய �டுபபு கு்றித்� சமூகம் சொரந்� மறறும் 
த�ொ்டர �றிகழச்சறிகணளத் த�ொ்டரந்து நமம்படுத்�வும் �்டத்�வும் 
நவணடும்.

ii) அணனத்து �றிணலகளிலும் த�ொற்ொ ந�ொய �டுபபு கு்றித்து 
பிரச்சொர மறறும் ஆ�ரவு வழஙகும் தகொள்ணககள் மறறும் 
�றிகழச்சறிகணளத் த�ொ்டர நவணடும்.

i) குடும்ப, அணமபபுகள் மறறும் சமூக �றிணலகளில் 
மொற்த்ண� ஏறபடுத்தும் வணகயில் த�ொற்ொ ந�ொய �டுபபு 
�்டவடிகணககளின் வரீரொகத் �றிகழ நவணடும்.

�்டவடிகணககளில் த�ொழறில் கழக, �னியொர கல்வி துண் பைியொளரகள் உடப்ட 
அணனத்து �றிணலகளில் உள்நளொணரயும் உடபடுத்துவது அவசறியம்.

iii) ஆநரொககறியமொன நவணலயி்டச் சுறறுச் சூழணல உருவொககும் மறறும் 
அமல்படுத்தும் சட்டஙகள் இயற்பப்ட நவணடும்.

சுகொ�ொர நசணவ வழங்குநவொர் ம்்்ும் 
பைறியொளர்கள்

�னறியொர் �ுண்/ வர்�்�க சமூகம் 

சமூக தபொ�ு அணமப்புகள் 

�னறி�பர்/ த�ொ்்்ொ ந�ொய் கை்ந்டொர் 
அணமப்புகள்
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சிகிச்ைச, பராமரிப்பு மற்றும் ஆதரவு

எங்கள் பிரச்ைனகள் உள்ளடக்கம்
த�ொற்ொ ந�ொயகள் கடுணமயொனணவ, 
நமலும் இணவ ஆயுள் முழுவதும் 
�ீடிககககூடியணவ. �ீடித்� மறறும் 
கூடு�ல்படச பரொமரிபணப உறு�றிபபடுத்� 
த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொர மறறும் 
சுகொ�ொர பரொமரிபபு பைியொளரகள் 
ஆகறிநயொருககு இண்டநய பன்முக 
அணுகுமுண் ந�ணவ.

த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொருககுத் 
த�ொ்டரச்சறியொன மறறும் �ீண்ட கொல 
சறிகறிச்ணச பரொமரிபபு ந�ணவ. நமலும், 
இந்ந�ொணயச் சறி்பபொக �றிரவகறிபப�றகு 
ஆ�ரவு மறறும் ஊககுவிபபு ந�ணவ.

த�ொற்ொ ந�ொயகளின் வணககள், பொ�றிபபு 
�றிணல மறறும் த�ொற்ொ ந�ொயொளிகளின்  
பொ�றிபபு என்பது  வொழ �ொள் முழுவதும் 
�னித்�னியொன சறிகறிச்ணச, பரொமரிபபு 
மறறும் ஆ�ரவு அவசறியம்.

த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொரொன் �ொஙகள், 
எஙகள் ந�ொயகணள �றிரவகறிபபது 
த�ொ்டரபொன சறிகறிச்ணச, பரொமரிபபு 
மறறும் ஆ�ரவு ஆகறியவற்றில் இ்டம் 
மறறும் சமூக தபொருளொ�ொர சூழல் 
ஆகறியவறறுககு ஏறப பல்நவறு சவொல்கள் 
�ொஙகள் எ�றிரந�ொககுகறிந்ொம். �ரமொன 
சறிகறிச்ணச மறறும் பரொமரிபபு எஙகளுககு 
பு்ககைிபபடடுள்ளது.

எஙகளுககுத் ந�ணவயொன சறிகறிச்ணச 
மறறும் பரொமரிபபு பல ந�ரஙகளில் 
�ொம�பபடுவ�ொல்�ொஙகள்கடுணமயொன 
பொ�றிபணப ஏ�றிரந�ொககுகறிந்ொம். �ீண்ட 
கொல வலறி குண்பபு மறறும் பு�றிய 
வணக சறிகறிச்ணசகணளப தபறுவ�றிலும் 
�ொஙகள் கடுணமயொன சவொல்கணள 
எ�றிரந�ொககுகறிந்ொம்.

எஙகணள சறி்பபொக �றிரவகறிககத் 
ந�ணவயொன முண்கள் மறறும் 
அ்றிவொற்ணல  �ொஙகள் 
தகொணடிருககவில்ணல. உ்டல்�றிணலணய 
�றிரவகறிககும் சூழல்களில் தபரும்பொலும் 
எஙகளுககு தகௌரவமொன சறிகறிச்ணச 
வழஙகபபடுவ�றில்ணல,  எஙகள் 
வொழகணகணய சீரகுணலககக கூடிய 
இத்�ணகய குண்பொடுகணள �ொஙகள் 
அனும�றிகக மொடந்டொம். �ரமறிகக 
பரொமரிபபு, சறிகறிச்ணச மறறும் ஆ�ரவு 
வழஙகபபட்டொல்த�ொற்ொ ந�ொய 
கணந்டொரொன �ொஙகள்எஙகள் �ொடடிறகும் 
சமு�ொயத்�றிறகும் ஆகககரமொன 
முண்யில் பஙகொற் முடியும்.
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அரசொங்கம்

i) �டுபபு நசணவகள், விணரவொக ந�ொணயக கண்ட்றி�ல், 
மநனொவியல் ஆ�ரவு, புதுவொழவு மறறும் பன்முக பரொமரிபபு 
நபொன்்ணவ உடப்ட உலக �ரத்�றிலொன சமத்துவமொன 
பரொபரிபபு ஆகறியன த�ொ்டரந்து அணனத்து த�ொற்ொ ந�ொய 
கணந்டொருககும் கறிண்டபப�றகொன உத்�ரவொ�ம் நவணடும்.

i) த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொரொன எஙகளுககும் மறறும் 
அணனவருககும் நமலும் சறி்பபொன சுகொ�ொர பரொமரிபபு நசணவ 
கறிண்டபபண� உறு�றிதசயய சுகொ�ொர துண்யில் மறுமலரச்சறி 
எறப்ட வணக தசயயும் அரசறியல் இலககறிறகு வித்�றி்ட 
நவணடும்.

ii) �ரமொன பரொமரிபபு மறறும் சறிகறிச்ணசணயப தப் த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொரொன 
�ொஙகள் �றிவொலொகொமல் இருபபண� �விரகக �ீடித்� அளவிலொன சுகொ�ொர �றி�றி 
ஒன்ண் நமம்படுத்� நவணடும். 

iii) நமம்படுத்�பபட்ட சறிகறிச்ணச, பரொமரிபபு மறறும் ஆ�ரவு ஆகறியவறறுககொன 
மனி�வளம் மறறும் அடிபபண்ட வச�றிகள் நபொன்்வறண் ஏறபடுத்� த�ொற்ொ 
ந�ொயகள் மறறும் த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொர ஆகறியவறறுககு இ்டமும் 
முககறியத்துவமும் அளிகக நவணடும்.

ii) த�ொற்ொ ந�ொய �றிரவொகத்�றிறகொக மத்�றிய,மொ�றில மறறும் ஊரொடசறி அளவிலொன 
�றி�றி ஒதுககீடண்ட வலறியுறுத்துவது மறறும் ஆ�ரிபபது.

ii) த�ொற்ொ ந�ொய �றிரவொகம் ஆககபபூரவமொக இருபப�றகு ந�ணவயொன வளஙகள் 
இருபபண� உறு�றி தசயய த�ொ்டரந்து வொ�றி்ட நவணடும்.

ii) தபொது மறறும் �னியொர துண்களில் த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொருககு 
சமத்துவமொன சறிகறிச்ணச கறிண்டபபண� உறு�றி தசயய நவணடும்.

iv) த�ொற்ொ ந�ொய �றிரவொகம் கு்றித்� அணனத்து அம்சஙகணளயும் தபொது மறறும் 
�னியொர துண்களில் ஒருஙகறிணைகக நவணடும்.

மக்கள் பறிர�றி�றி�றிகள்
(�ொ்டொளுமன்் ம்்்ும் ச்ட்்டமன்் உ்ுப்பறினர்கள்)

i) த�ொற்ொ ந�ொய �றிரவொகம் நமலும் சறி்பபொக அணமய 
தபொது �னியொர பஙகொளித்துவம் உடப்ட சுகொ�ொர முண்ணய 
வலுபபடுத்� நவணடும்.

ii) தபொது மறறும் �னியொர துண்யில் த�ொற்ொ ந�ொய 
கணந்டொர மறறும் அந்ந�ொயகளின் �றிணல மீ�ொன 
கணகொைிபபு அமலொககம் ஆககபபூரவமொக இருகக நவணடும்.

சுகொ�ொர அணமச்சு

எங்களின் ேகள்விகள்

  த�ொ்்்ொ ந�ொய்கள் கை்்டவர்களொன �ொங்கள் கீழ்க்கொைும ்   
 நகொரறிக்ணககணள முன் ணவக்கறிந்ொம்.
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த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொருககு வழஙகபபடும் பரொமரிபபு நசணவணய நமம்படுத்� 
அவறண் ஒருஙகறிணைகக நவணடும்.

iv) த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொருககு �னித் �னிப பிரிவுகளில் வழஙகபபடும் சறிகறிச்ணச 
மறறும் சமூக பொதுகொபபு நபொன்்ணவ கு்றித்� �கவல் பரிமொற்ம் வலுபபடுத்�பப்ட 
நவணடும்.

v) த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொணர பரொமரிபபு பைியொளரகள் மரியொண� 
மறறும் தகௌரவமொக �்டத்துவ�றகொன வழறிகொடடி கல்வி �்டவடிகணககள் 
நமமடுத்�பபடுவந�ொடு அமல்படுத்�பப்ட நவணடும்.

vi) அணனத்து �றிணலகளிலும் உள்ள த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொரு்டன் த�ொ்டரபு 
தகொள்வது மறறும் அவரகளுககு ந�ொய பற்றிய கல்வி நபொ�றிககும் முண் 
நமம்படுத்துவந�ொடு அமல்படுத்�பப்ட நவணடும்.

iii) �னியொர மருத்துவ துண்யில் த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொர எ�றிர ந�ொககும் �றி�றிச் 
சுணமணயக குண்கக உ�வுவது.

iv) �னியொர துண்யில் பைியொறறும் த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொர சறிகறிச்ணச, 
பரொமரிபபு மறறும் ஆ�ரவு தபறுவ�றகு ஏதுவொன பு�றிய �றி�றி முண்ணய �றிட்டமறிடடு 
அமல்படுத்� நவணடும்.

v) �னியொர துண்யில் சறிகறிச்ணச தபறும் த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொருககு 
சமத்துவமொன பரொமரிபபு வழஙகபபடுவண� உறு�றி தசயய நவணடும். 

i) த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொருககொன வலுமறிகக 
ஆ�ரவொளரகளொக �றிகழ நவணடும்.

ii) த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொணர பரொமரிககும் பைியொளரகணள 
ஏறபுண்டய கல்வி வியூகஙகணள இயறறுவந�ொடு ஊககுவிகக 
நவணடும்

சுகொ�ொர நசணவ வழங்குநவொர் ம்்்ும் 
பைறியொளர்கள்

i) சுகொ�ொர அணமபணப வலுபபடுத்� அரசொஙகம் எடுககும் 
�்டவடிகணககளுககு ஆ�ரவு வழஙக நவணடும்.

ii) த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொருககு பரொமரிபபு மறறும் ஆ�ரவு 
வழஙகுவ�றகொன பு�றிய வழறிகணள �றிட்டமறிடுவந�ொடு 
அமல்படுத்�பப்ட நவணடும்.

�னறியொர் �ுண்/ வர்�்�க சமூகம் 

i) அணனத்து �றிணலயிலொன த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொர 
சறிகறிச்ணச, பரொமரிபபு மறறும் ஆ�ரவு தபறுவ�றகு �ண்டகளொக 
இருபபவறறுககு �ீரவு மறறும் துணை புரிய நவணடும்.

சமூக தபொ�ு அணமப்புகள ்

i) த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொர கட்டணமபபுகள் மறறும் ஆ�ரவு 
அணமபபுகணள ந�ொறறுவிகக நவணடும்.

ii) கல்வியின் மூலம் த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொருககு ந�ொய 
�றிரவொகம் மறறும் விழறிபபுைரணவ நபொ�றிகக சுகொ�ொர 
பரொமரிபபொளரகள் மறறும் பைியொளரகளு்டன் இணைந்து 
பைியொற் நவணடும்.

�னறி�பர்/ த�ொ்்்ொ ந�ொய் 
கை்ந்டொர் அணமப்புகள்



ெதாற்றா ேநாய் கண்ேடாருக்கான மேலசிய ஆேலாசைன அட்டவைண20

அர்த்தமுள்ள 

எங்கள் பிரச்ைனகள் உள்ளடக்கம்
த�ொற்ொ ந�ொய �றிரவொகம் த�ொ்டரபுண்டய 
பல �ரபபினரிண்டநயஆபத்ண� 
சந்�றிககககூடிய ஒநர �ரபபு த�ொற்ொ 
ந�ொய கண்டவரகநள. எஙகள் உரிணமகள் 
கு்றித்து குரல் எழுபபுவ�றில் �றிபுைரகள் 
�ொஙகள். எஙகள் நகொரிகணககணள 
சம்பந்�பபட்ட �ரபபினர மத்�றியில் முன் 
ணவககறிந்ொம்

எனநவ, தகொள்ணக �றிட்டமறி்டல் மறறும் 
அமலொகக �்டவடிகணககளின் நபொது 
த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொரொன எஙகணளத் 
�விரபபது �றியொயமற் மறறும் 
அரத்�மற் �்டவடிகணகயொகும்.

ந�ொய த�ொ்டரபொன அணனத்து �றிணலகளில் 
த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொரொன 
எஙகணளயும் உ்டன் நசரத்துக தகொள்வது 
அரத்�முள்ள�ொகும்.

�றிட்டஙகள் மறறும் தகொள்ணககணள 
நமம்படுத்து�ல் மறறும் அமலொகக 
�்டவடிகணககளில் த�ொற்ொ ந�ொய 
கணந்டொரின் அரத்�முள்ள ஈடுபொடு 
ஆககபபூரவ பயன்கணளக தகொணடு 
வருவ�றகொன ஒநர வழறியொகும். 
நமலும், உணணமயொன மறறும் �ீடித்� 
மொற்ஙகணள  த�ொற்ொ ந�ொய 
கணந்டொரின் அரத்�முள்ள ஈடுபொந்ட 
உறு�றிபபடுத்தும்.

எஙகள் ஆயுணள �றிரையிககக கூடிய 
ந�ொயகளொல் ந�ரடியொக பொ�றிககபபடடுள்ள  
எஙகள் ந�ொயகணள �றிரவகறிபபது 
த�ொ்டரபில் �ொடும் சுகொ�ொர அணமபபும்  
த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொரொன எஙகளின் 
ஈடுபொடண்ட அரத்�முள்ள வணகயில் 
பயன்படுத்�பப்டவில்ணல. தகொள்ணக 
வணர�ல் அல்லது அமலொககத்�றில் 
எஙகளின் பிர�றி�றி�றித்துவம் 
தபரும்பொலும் மறுககபபடுகறி்து. 
அந� ந�ரம் எஙகணளயும் பஙதகடுகக 
அனும�றித்�ொலும், ஆககபபூரவ கருத்ண� 
த�ரிவிபப�றகுப ப�றிலொக தமௌனம் கொகக 
நவணடுதமன்ந் எ�றிரபொரககறின்்னர.

த�ொற்ொ ந�ொயகள் �றிரவொகம் த�ொ்டரபொன 
ந�சறிய �றிணலயிலொன சட்ட �றிட்டஙகள் 
இயறறுவ�றில் த�ொ்டஙகறி மொவட்ட 
�றிணலயிலொன �றிகழச்சறிகள் வணரயில், 
த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொருககு வொயபபுகள் 
மறுககபபடடுள்ளன. ஒரு பஙகொளியொக 
எஙகணள �்டத்�வில்ணல. அ�றிகொர குரல் 
நகடகும் அரஙகஙகளில் ந�ொயகளொல் 
ந�ரடியொக பொ�றிககபபந்டொரின் குரல் 
ஒலறிகக வொயபபளிககவில்ணல. 
த�ொற்ொ ந�ொயகணள எ�றிரதகொள்வ�றில் 
ஒன்்றிணைந்து முககறிய பஙகொற் 
�ொஙகள் �யொரொக உள்நளொம் ஆயினும் 
ஒருவரும் எஙகணள இணைத்துக 
தகொள்ளவில்ணல. 

அரசொங்கம்
i) அணனத்து �றிணலகளிலொன த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொர 
த�ொ்டரபுண்டய �்டவடிகணககள் மறறும் அரசொஙக தசயறகுழு 
கூட்டஙகளில் பிர�றி�றி�றிககும் வொயபபுகள் வழஙக நவணடும்.

ii) த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொர சொரந்� அல்லது த�ொற்ொ 
ந�ொய துண்யில் பைிபுரியும் சமூக தபொது அணமபபுகள் 
ந�ொறறுவிககபபடுவ�றகு ஆ�ரவு நவணடும்.

i) மத்�றிய/ மொ�றில �றிணலகள் உடப்ட அணனத்து 
�றிணலகளிலொன �றிகழச்சறிகளிலும் த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொரின் 
குரல் தசவிமடுககபபடுவ�றகொன வொயபபுகள் நவணடும்.

ii) �ஙகள் த�ொகு�றிகணளச் நசரந்� த�ொற்ொ ந�ொய 
கணந்டொணர முழுணமயொக புரிந்து தகொள்ள அவரகளு்டன் 
அடிககடி கலந்துணரயொ்டல்கணள ஏறபொடு தசயய நவணடும்.

மக்கள் பறிர�றி�றி�றிகள்
(�ொ்டொளுமன்் ம்்்ும் ச்ட்்டமன்் உ்ுப்பறினர்கள்)

எங்களின் ேகள்விகள்

  த�ொ்்்ொ ந�ொய்கள் கை்்டவர்களொன �ொங்கள் கீழ்க்கொைும ்   
 நகொரறிக்ணககணள முன் ணவக்கறிந்ொம்.
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i) த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொரின் அரத்�முள்ள ஈடுபொடண்ட 
ஊககுவிககும் வணகயிலொன ந�ொயொளிகணள ணமயப படுத்�றிய 
பரொமரிபபு கட்டணமபபுகணள �றிட்டமறிடடு அமலொகக நவணடும்.

ii) அ�றிகொரபபூரவ சுகொ�ொர பரொமரிபபு கழக கட்டணமபபுகளில் 
த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொணர கல்வி புகடடுபவரகள் மறறும் 
நபச்சொளரகளொக அண்டயொளம் கணடு நமம்படுத்� நவணடும்.

சுகொ�ொர அணமச்சு

i) ந�ொயொளிகள் சம்பந்�பபட்ட பரொமரிபணப முடிவு 
தசயணகயில் த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொரு்டன் ஆககபபூரவமொக 
கலந்துணரயொ்ட நவணடும்

ii) சம்பந்�பபட்ட ந�ொயொளிகணளன் அன்்ொ்ட பரொமரிபபு 
த�ொ்டரபில் த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொரின் கூட்டணமபபு்டன் ஓர 
ஆககபபூரவ ஒத்துணழபபு �ல்குவது.

சுகொ�ொர நசணவ வழங்குநவொர் ம்்்ும் 
பைறியொளர்கள்

i) சமூக க்டபபொடடு �்டவடிகணககள் உடப்ட த�ொற்ொ ந�ொய 
கணந்டொர அணமபபுகள்/ கூட்டணமபபுகள் ஆகறியவறறு்டன் 
கலந்துணரயொ்டல்கள் நமறதகொள்ள நவணடும்.

�னறியொர் �ுண்/ வர்�்�க சமூகம் 

i) த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொர த�ொ்டரபொன தகொள்ணககள் 
அல்லது �றிகழச்சறி �றிட்டமறி்டல்கள் மறறும் முடிவு 
எடுககும் �ருைஙகளில் சம்பந்�பபட்ட அணமபபுகள் 
உடபடுத்�பபடுவண� உறு�றி தசயய நவணடும்.

சமூக தபொ�ு அணமப்புகள் 

i) த�ொற்ொ ந�ொய கணந்டொர த�ொ்டரபொன தகொள்ணககள் 
அல்லது �றிகழச்சறி �றிட்டமறி்டல்கள் மறறும் முடிவு எடுககும் 
�ருைஙகளில் �ொம் பஙநகறகும் வொயபபுகணள ந�்ட 
நவணடும்

�னறி�பர்/ த�ொ்்்ொ ந�ொய் கை்ந்டொர் 
அணமப்புகள்
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#NCDvoices

An initiative by the NCD Alliance and 
people living with NCDs 

�ொம் அடிககடி ஒன்று கூ்ட 
நவணடும். இபநபொது 12 நபர 
உள்நளொம். இது �ொணள 30 
ஆகலொம்   

சமூக உணரயொ்டல்பஙநகறபொளர

மநலசறியரகளொன �ொஙகள், அரசொஙகம் 
வழஙகும் அணுகூலஙகணள கு்றிபபொக 
எஙகள் ந�ொயகளுககொன் சறிகறிச்ணச 
நபொன்்வறண் தபறுவ�றகொன 
வொயபபு நவணடும் . 

சமூக உணரயொ்டல் பஙநகறபொளர 

எஙகள் 
ந�ணவகளுககு 
குரதலழுபப சமூக 
உணரயொ்டல் 
நபொன்று நமலும் 
பல �்டவடிகணககள் 
�ண்டதப் நவணடும்

சமூக உணரயொ்டல் 
பஙநகறபொளர 



To learn more about the Advocacy Agenda of People 
Living with NCDs and how you can take action, visit 

ncdalliance.org

#NCDvoices

An initiative by the NCD Alliance and people living with NCDs 


