၂၀၁၉

မာတိကာ
စဉ်

အ ကြောင်းအရာ

စာမျြေ်နှာ

၁။

နိဒါန်ဵ

၁

၂။

ရည်ရွယ်ချက်နှငဴ် အသုဳဵြပုနိုငမ
် ှု

၃

၃။

အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ဴဆိုချက်မျာဵ

၅

၄။

လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုလပ
ု ်ငန်ဵအဆင်မ
ဴ ျာဵ

၉

၅။

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵစနစ်အတွင်ဵရှိ အေြခခဳအဆင်ဴမျာဵ

၁၀

၆။

ြဖစ်ရပ်လွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵ

၁၂

၇။

ကဏ္ဍေပါင်ဵစုဳချဉ်ဵကပ်မှု

၁၂

၈။

အခန်ဵကဏ္ဍနှငဴတ
် ာဝန်မျာဵ
- လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန(ေနြပည်ေတာ်)

၁၃

- လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန (ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်

၁၄

ေကာင်စီအပါအဝင် တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်/ ခရိုင်ရုဳဵမျာဵ )
- လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵ

၁၅

- လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်ကကီဵကကပ်သူမျာဵ

၁၇

- သင်တန်ဵေကျာင်ဵမျာဵ၊ ယာယီလက်ခဳေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵေဂဟာ

၁၈

မျာဵနှငဴ် အြခာဵဝန်ေဆာင်မှုေပဵနိုငေ
် သာ ေနရာမျာဵ
- ြပည်တ ွင်ဵ/ြပည်ပအစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့ အစည်ဵမျာဵရှိ

၁၉

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ အသိအမှတ်ြပုထာဵသညဴ် လူမှုေရဵရာ
ြဖစ်ရပ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူမျာဵ(NGOs Case Worker)
- အစိုဵရဌာနမျာဵ၏ ေမျှော်မှန်ဵတာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵ

၂၀

- အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန

၂၁

- ကျန်ဵမာေရဵဌာန

၂၂

စဉ်

အ ကြောင်းအရာ

စာမျြေ်နှာ

- ြမန်မာနိုင်ငရ
ဳ ဲတပ်ဖဲ့ွ

၂၄

- ပညာေရဵကဏ္ဍ

၂၆

- ြပည်ေထာင်စုတရာဵစီရင်ေရဵကကီဵကကပ်မှုရုဳဵ

၂၇

- တရာဵစွဲနှင်ဴအမှုလက
ို ်ဦဵစီဵဌာန

၂၈

- ြပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵဦဵစီဵဌာန(ေနြပည်ေတာ်)

၂၉

- မမို့နယ်အဆင်ဴဆက်စပ်ဌာနဆိုင်ရာမျာဵ/ဦဵစီဵဌာနမျာဵ၏ ပူဵေပါင်ဵ

၂၉

ေဆာင်ရွက်မှု အခန်ဵကဏ္ဍမျာဵ
- နှစ်သိမ်ဴအကကဳြပုေဆွဵေနွဵေပဵသူမျာဵ

၃၀

၉။

ညွှန်ဵပို့လအ
ွှဲ ပ်သည်ဴစနစ်

၃၀

၁၀။

သတင်ဵအချက်အလက်စီမဳခန့်ခွဲမအ
ှု ေထွေထွကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်

၃၁

ေရဵစဳနှုန်ဵမျာဵ
၁၁။

အရည်အေသွဵအာမခဳေသာ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ချက်

၃၁

၁၂။

ကိုဵကာဵချက်မျာဵ

၃၂

၁၃။

ေနာက်ဆက်တွဲ(၁) ကေလဵသူငယ်ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵြဖစ်ရပ်

၃၃

စီမဳခန့်ခွဲမအ
ှု ေြခြပဇယာဵ
၁၄။

ကေလဵသူငယ်ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵြဖစ်ရပ်မျာဵ

၃၄

၁၅။

ညွှန်ဵပို့ေစလွှတ်ြခင်ဵလမ်ဵေကကာင်ဵ - ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေပဵြခင်ဵ

၃၉

၁၆။

လူကန
ု ်ကူဵခဳရသူကေလဵသူငယ်မျာဵ

၄၁

၁၇။

ကေလဵလုပ်သာဵမျာဵ

၄၂

၁၈။

ကေလဵလုပ်သာဵမျာဵအတွက်ကယ်ဆယ်ြခင်ဵနှင်ဴယာယီေနရာချထာဵ

၄၂

ြခင်ဵ
၁၉။

အဆိးု ဝါးဆုံးပုံစံဖြင့်ခိုငး် စစဖခင်းခံရသည့်ကေလဵလုပ်သာဵမျာဵအတွက်
မိသာဵစုြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵြခင်ဵနှင်ဴ ကာလရှည်ေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵ
ြခင်ဵ

၄၄

စဉ်
၂၀။

အ ကြောင်းအရာ
အဆိုးဝါးဆုံးပုံစံဖြင့်ခိုင်းစစဖခင်းခံရသည့်ကေလဵလုပ်သာဵမျာဵအတွက်

စာမျြေ်နှာ
၄၅

ကာလရှည်ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵြခင်ဵအတွက်ပဳဴပိုဵေပဵြခင်ဵ သို့မဟုတ်
မိသာဵစုြပန်လည်ဝင်ဆဳဴြခင်ဵနှင်ဴ ေနာက်ဆက်တွဲေစာင်ဴကကည်ဴြခင်ဵ
၂၁။

လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့မျာဵနှငဆ
ဴ် က်စပ်ေသာကေလဵသူငယ်မျာဵ

၄၆

၂၂။

တရာဵဥပေဒနှငဴရ
် င်ဆိုငေ
် နရေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵ

၄၈

၂၃။

ဥပေဒမငိစ ွန် ဵေနေသာ ကေလဵသူ င ယ် မျာဵအတွက ် ကေလဵသူ င ယ်

၅၀

ကကီဵကကပ်သူအစီရင်ခဳစာတင်ြပြခင်ဵနှငဴ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵရှိကေလဵမျာဵ
အာဵ ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေပဵြခင်ဵ
၂၄။

မိသာဵစုနှင်ဴကွဲကွာေနေသာကေလဵမျာဵနှင်ဴအြခာဵေသာနည်ဵလမ်ဵမျာဵ

၅၂

နှင်ဴ ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵရန် ေရွဵချယ်ရန်လအ
ို ပ်ေသာ ကေလဵမျာဵ
၂၅။

ေပျာက်ဆုဳဵေနေသာကေလဵမျာဵ

၅၃

၂၆။

မိုင်ဵအန္တရာယ်ခဳစာဵရေသာကေလဵမျာဵအတွက်ေထာက်ပဳဴေပဵြခင်ဵ

၅၄

၂၇။

ေနာက်ဆက်တွဲ(၂) ကျာဵ၊ မေရဵရာ အေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵ

၅၇

အတွက် လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု
၂၈။

ကျာဵ၊ မ ေရဵရာ အေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်၏

၅၇

စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ
၂၉။

ကျာဵ၊ မ အေြခြပုြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအဆငဴ်မျာဵ

၆၅

၃၀။

ကျာဵ၊ မ အေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ခဳရေသာ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵ၏ ြဖစ်ရပ်

၇၅

စီမဳခန့်ခွဲမှုတွင် အေလဵထာဵရမညဴ်အချက်မျာဵ

နိဒါန်ဵ
လူမှုေရဵထိခိုက်မှုမျာဵအာဵ

ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵသည်

ြမန်မာနိုင်င၏
ဳ

လူမှုစီဵပွာဵ

ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲေရဵ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်၏ အဓိကဦဵစာဵေပဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ် ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ
ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵမှ သိသာထင်ရှာဵသည်ဴ တိုဵတက်မှုမျာဵရရှိေသာ်လည်ဵ ြမန်မာနိုင်ငဳရှိ မိသာဵစုမျာဵ
နှင်ဴ ကေလဵသူငယ်မျာဵစွာတို္ဓသည် ေပါင်ဵစပ်ညှိနှိုင်ဵထာဵေသာ ကူညီေဆာင်ရွက်ေပဵမှုမျာဵ လိုအပ်
သည်ဴ ရှုပ်ေထွဵမျာဵြပာဵေသာ ထိခိုက်လွယ်မှုအေြခအေနမျာဵအာဵ ဆက်လက်ကကုဳေတွ့ေနရဆဲ ြဖစ်
ပါသည်။ လူမှုဝန်ထမ်ဵ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနသည် ြပည်သူလူထု
၏ လူမှုေရဵထိခိုက်လွယ်မှုမျာဵအာဵ တုြဳ္ဓ ပန်ေဆာင်ရွက်ရာ၌ အေရဵကကီဵသည်ဴ အခန်ဵကဏ္ဍမှ ပါဝင်
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၌ ၀န်ကကီဵဌာနသည် ြမန်မာနိုင်င၏
ဳ
ပထမ
ဦဵဆုဳဵေသာ အမျုဵသာဵလူ
ိ
မှုကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ မဟာဗျူဟာကို ေအာင်ြမင်စွာ စတင်ချမှတ်
နိုငခ
် ဲဴသည်။ ဤစဳလုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန်သည် နိုငင
် ဳေတာ်အတွက် ေပါင်ဵစည်ဵထာဵေသာ လူမှုေရဵဝန်
ေဆာင်မှု စနစ်တစ်ခုအာဵ ြမှင်ဴတင်ေပဵရာတွင် အေထာက်အကူြဖစ်ေစနိုငသ
် ညဴ် လုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန်
တစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ ထိ္ဓုအြပင် လူမှုဝန်ထမ်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ စုစည်ဵေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ပုဳစဳသစ်
တစ်ခုလည်ဵြဖစ်ပါသည်။ ဤစဳလုပင
် န်ဵလမ်ဵညွှန်အရ ေဒသအဆင်ဴ၌ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုဌာနမျာဵ
အာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ သင်ဴေလျာ်ေသာ ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်မှု
ေပဵေရဵအတွက်လည်ဵ အေရဵကကီဵအေကကာင်ဵအရာတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။
နိုငင
် ေ
ဳ တာ်မှခန့်အပ်ထာဵသည်ဴ စနစ်တကျေလဴကျင်ဴေပဵထာဵေသာ လူမှုဝန်ထမ်ဵသမာဵ
မျာဵသည် ေပါင်ဵစည်ဵထာဵေသာ လူမှုေရဵ၀န်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ အေရဵကကီဵေသာ အစိတ်အပိုင်ဵ
ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ လူမှုဝန်ထမ်ဵသမာဵမျာဵသည် ကိုယ်တိုငည
် ွှန်ဵပို္ဓလအ
ွှဲ ပ်လာေသာ/တိုက်ရိုက်
သတင်ဵပို္ဓလာေသာ

သို္ဓမဟုတ်

လူမှုဝန်ထမ်ဵစနစ်အတွင်ဵ

(ကျန်ဵမာေရဵဌာန၊

ပညာေရဵဌာန)

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို လွတ်လပ်စွာရယူသညဴ် မိသာဵစုမျာဵ သို္ဓမဟုတ် သက်ဆိုင်သညဴ် အြခာဵမည်သူ
ကမဆို လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသို္ဓ တိုက်ရိုက်ညွှန်ဵပိလ
ု္ဓ ာေသာ ြဖစ်ရပ်မျာဵအာဵ တုဳ္ဓြပန်ေဆာင်ရွက်
ေပဵနိုငမ
် ည်ြဖစ်ပါသည်။

လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအာဵ

ေပါင်ဵစည်ဵေဆာင်ရွက်

နိုင်ေရဵအတွက်

တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် အမျုဵသာဵအဆင်
ိ
ဴ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳ
ခန့်ခွဲမစ
ှု နစ်အာဵ တည်ေဆာက်လျက်ရှိပါသည်။ ကနဦဵပိုငဵ် တွင် အဆိပ
ု ါစနစ်သည် ကေလဵသူငယ်
ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵကို ေဆာင်ရွက်ခဲဴေသာ်လည်ဵ ယခုအခါ ကျာဵ၊ မ အေြခြပု

2
အကကမ်ဵဖက်မှုကိစ္စရပ်မျာဵကိုပါ

အေလဵထာဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည်

ြဖစ်ပါသည်။

အနာဂတ်တွင်

ေဒသအဆင်ဴ၌ အြခာဵေသာထိခိုက်လွယ်သည်ဴ လူအုပ်စုမျာဵ၏ လိုအပ်ချက်မျာဵ (သက်ကကီဵရွယ်အိုမျာဵ၊
မသန်စွမ်ဵသူမျာဵ၊ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵအလွဲသုဳဵသူမျာဵ)အာဵ တုြဳ္ဓ ပန်ေြဖရှင်ဵေပဵနိုင်သည်ဴ ပပီဵြပည်ဴစုဳေသာ
ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်အြဖစ် လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနနှငဴ် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵဦဵစီဵဌာနတို္ဓမှ တိုဵချဲ့
ေဆာင်ရွက်သွာဵရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ေနာက်ဆုဳဵတွင် အဆိုပါစနစ်သည် ပမို့နယ်မျာဵနှငဴ် ခရိုင်
အဆင်ဴမျာဵရှိ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအာဵ အေထာက်အကူြပုနိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။

3
ရည်ရွယ်ချက်နှငဴ် အသုဳဵြပုနိင
ု ်မှု
၁။

ယခုလုပ်ငန်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေရဵ သတ်မှတ်လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵသည်

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမစ
ှု နစ်ေအာက်ရှိ ြဖစ်ရပ်မျာဵအာဵ စီမဳခန့်ခွဲရာ၌ တူညီေသာ လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵမျာဵ
အြဖစ် တည်ေဆာက်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
၂။

ယခုလုပ်ငန်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေရဵ သတ်မှတ်လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵတွင်

ေဖာ်ြပထာဵေသာအေကကာင်ဵအရာမျာဵသည် အမျုဵသာဵအဆင်
ိ
ဴြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ် အေကာင်အထည်
ေဖာ်ေရဵအတွက်

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵသူမျာဵ၏

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု

လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် တိုက်ရိုက်အသုဳဵြပုနိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ထိ္ဓအ
ု ြပင် အကျုဵအြမတ်
ိ
မယူေသာ
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ (အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာနှငဴ် ြပည်တွင်ဵမှ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ အရပ်ဖက်
လူမှုေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ၀န်ေဆာင်မှုမျာဵ၏ အရည်အေသွဵ/အထူဵြပုမှုတိအ
ု္ဓ ေပ္ဒ အေြခခဳ၍
လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူမျာဵ (client) က ေရွဵချယ်ေသာ အြခာဵဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵ) နှငဴ်
ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရာတွင်လည်ဵ အသုဳဵြပုနိုင်မည်ြဖစ်ပပီဵ အမျုဵသာဵအဆငဴ
ိ
် ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု
စနစ်အာဵ အေထာက်အကူြဖစ်ေစပါသည်။
၃။

ယခုလုပ်ငန်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေရဵ သတ်မှတ်လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵသည်

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန၏ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရာ၌ ပပီဵြပည်ဴစုဳမှု၊ တိကျမှုနှင်ဴ
ခိုင်မာမှုမျာဵအာဵ အေထာက်အကူြပုနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိ္ဓအ
ု ြပင် လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ
(Client)မျာဵအတွက် ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ (တရာဵေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ၊ စိတ်
လူမှုပိုင်ဵဆိုင်ရာ)နှင်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵ/အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအကကာဵ ေပါင်ဵစပ်ညှိနှိုင်ဵြခင်ဵကိုလည်ဵ
အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည် ြဖစ်ပါသည်။
၄။

အဆိပ
ု ါ လုပ်ငန်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေရဵ သတ်မှတ်လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵပါ

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု၏ ထိေရာက်မှုနှင်ဴ အကျုဵသက်
ိ
ေရာက်မှုမျာဵအာဵ ြမှင်ဴတင်ရန်အတွက် လူမှုေရဵရာ
ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵမှ ေအာက်ပါအချက်အလက်မျာဵအာဵ လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ေကကာင်ဵ ေသချာ
ေစရမည်ြဖစ်ပါသည်- လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)၏

အေကာင်ဵဆုဳဵ

အကျုဵစီ
ိ ဵပွာဵမျာဵအာဵ

ဦဵစာဵေပဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
- ကျင်ဴဝတ်ပိုငဵ် ဆိုငရ
် ာ စဳချန်ိ စဳညန
ွှ ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
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- လုပ်ေဆာင်ချက်နှငဴ် ကူညီေဆာင်ရွက်ေပဵမှုမျာဵသည် လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ
(Client)နှင်ဴ ၎င်ဵ၏မိသာဵစုအာဵ အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်သာြဖစ်ပပီဵ ေနာက်ထပ်
ေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်မှုမျာဵအာဵ မြဖစ်ေပ္ဒေစြခင်ဵ၊
- လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)မျာဵအာဵ ခွဲြခာဵဆက်ဆဳမှုမြပုြခင်ဵ၊
- လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)နှင်ဴ ၎င်ဵမိသာဵစု၏ သေဘာတူညီမှု၊ ခွင်ဴြပုမှု
ြဖင်ဴသာ ကူညီေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ၊
- လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)၏ အချက်အလက်မျာဵအာဵ မေပါက်ကကာဵ
ေစြခင်ဵ၊
- တာဝန်ခဳြခင်ဵ၊
- ၎င်ဵတို္ဓ၏ စွမ်ဵအာဵမျာဵအေပ္ဒအေြခခဳ၍ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူနှင်ဴ မိသာဵစု
မျာဵအာဵ စွမ်ဵအာဵြမှင်ဴတင် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
- လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)၏ အဓိပ္ပါယ်ြပည်ဴဝေသာ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မှု
မျာဵအာဵ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ၊
၅။

လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူမျာဵ အထူဵသြဖင်ဴ အန္တရာယ်

ကျေရာက်လွယ်ေသာ အုပ်စုမျာဵြဖစ်သည်ဴ ကေလဵသူငယ်မျာဵ၊ အမျုဵသမီ
ိ
ဵမျာဵ၊ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵ
စသည်ဴအုပ်စုမျာဵအတွက် လူ့အခွင်ဴအေရဵစဳနှုန်ဵမျာဵကို ကာကွယ်ေပဵြခင်ဵ၊ ြဖည်ဴဆည်ဵေပဵြခင်ဵနှင်ဴ
ြမှင်ဴတင်ေပဵြခင်ဵတို္ဓအတွက် ေရဵဆွဲထာဵေသာ အြပည်ြပည်ဆိုငရ
် ာ သေဘာတူစာချုပ်မျာဵြဖစ်သည်ဴ
ကေလဵသူငယ်အခွင်ဴအေရဵမျာဵဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ၊ အမျုဵသမီ
ိ
ဵမျာဵအာဵ နည်ဵမျုဵစု
ိ ဳြဖင်ဴ
ခွဲြခာဵမှုပေပျာက်ေရဵဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ၊ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵအခွင်ဴအေရဵဆိုငရ
် ာ ကုလ
သမဂ္ဂကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ၊ အာဆီယဳအမျုဵသမီ
ိ
ဵနှင်ဴ ကေလဵသူငယ်မျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုပေပျာက်ေရဵ
ေကကညာချက်နှင်ဴ ေဒသတွင်ဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်မျာဵကို အသိအမှတ်ြပုရပါမည်။
၆။

လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူမျာဵသည် လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်

မျာဵ၏ အရည်အေသွဵနှငဴ် အချန်ိ ကိုက်ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵအာဵ အချန်ိ မီတုြဳ္ဓ ပန်ေဆာင်ရွက်နိုငရ
် န်နှင်ဴ
အရည်အေသွဵေကာင်ဵမွန်မှုတိုဵတက်ေရဵတို္ဓကို အာဵထုတ်ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်ကကရန် ြဖစ်ပါသည်။
၇။

လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူမျာဵသည် ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵ

စနစ်အာဵြဖင်ဴ ေထာက်ပဳဴမှုရရှိေသာ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူတို္ဓ၏ အသက်အရွယ်၊ ဖွဳ့ပဖိုဵမှု
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ဆိုင်ရာ အသက်၊ ကျာဵ၊ မ စသည်တို္ဓအေပ္ဒမူတည်၍ လိုအပ်ချက်မျာဵ မတူညေ
ီ ကကာင်ဵနှင်ဴ အချု့ိ
ေသာ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူတို္ဓသည် သာမန်ထက်ပိုေသာ လိုအပ်မှုမျာဵရှိနိုငသ
် ည်ဴ အတိုငဵ်
အတာအထိ ဆိုဵရွာဵေသာစိတ်ဒဏ်ရာမျာဵ ရရှိခဳစာဵရေကကာင်ဵ သိရှိနာဵလည်ထာဵရမည်။
၈။

ဤလုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန်၌ ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရဵ

သတ်မှတ်လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵမျာဵကို

ပူဵေပါင်ဵညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်မှုြဖင်ဴ

စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် သေဘာတူကကပါသည်။

အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ဴဆိုချက်မျာဵ
၉။

ဤလုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန်တွင် အသုဳဵြပုသညဴ် အဓိပ္ပါယ်ဖွငဴဆ
် ိုချက်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုငဵ်

ြဖစ်ပါသည်(က) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client) ဆိုသည်မှာ လူမှုေရဵဆိုင်ရာ အခက်အခဲမျာဵ
ရင်ဆိုငေ
် နရသည်ဴ ကေလဵသူငယ်မျာဵ၊ ဆယ်ေကျာ်သက်မျာဵ၊

အမျုဵသမီ
ိ
ဵမျာဵ၊

မသန်စွမ်ဵသူမျာဵ၊ သက်ကကီဵရွယ်အိုမျာဵစသည်ဴ အုပ်စုအာဵလုဳဵကိုဆိုသည်။ ဤစနစ်
တွင် လူမှုေရဵဆိုင်ရာြပဿနာမျာဵ တုြဳ္ဓ ပန်ေြဖရှငဵ် ရာတွင် အသက်(၁၈)နှစ်ေအာက်
ြဖစ် ရ ပ် မျာဵကိ ု ကေလဵသူင ယ်က ာကွ ယ် ေစာင်ဴ ေရှ ာက်ေ ရဵ

လု ပ် ငန်ဵ စဉ် အ ရ

လည်ဵေကာင်ဵ၊ အသက်(၁၈)နှစ်နှငဴအ
် ထက် ြဖစ်ရပ်မျာဵကို ကျာဵ၊ မအေြခြပု
အကကမ်ဵဖက်တုဳ္ဓြပန်မှု လုပ်ငန်ဵစဉ်အရလည်ဵေကာင်ဵ ေြဖရှင်ဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်၊၊
(ခ) ကေလဵသူငယ်ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ ဆိုသည်မှာ ကေလဵသူငယ်မျာဵအေပ္ဒ
အကကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ၊ အလွဲသုဳဵြခင်ဵ၊ လျစ်လျူရှုြခင်ဵ၊ ေခါင်ဵပုဳြဖတ်ြခင်ဵတို္ဓကို ကကိုတင်
ကာကွယ်ြခင်ဵနှင်ဴ တုြဳ္ဓ ပန်ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵကိုဆိုသည်။
(ဂ) ကျာဵ၊ မ အေြခြပုအကကမ်ဵဖက်မှု ဆိုသည်မှာ လူမှုေရဵအရ ခွဲြခာဵသတ်မှတ်သည်ဴ
ကျာဵ၊ မေရဵရာ

စဳနှုန်ဵမျာဵအေပ္ဒအေြခခဳ၍ တစ်ဉီဵတစ်ေယာက်၏ စိတ်ဆန္ဒကို

ဆန့်ကျင်လျက် ထိခိုကန
် စ်နာေစရန် ကျူဵလွန်သည်ဴ လုပ်ရပ်အာဵလုဵဳ ကိုဆိုသည်။
(ရုပ်ပိုငဵ် ဆိုင်ရာ၊ လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ သို္ဓမဟုတ် စိတ်ပင
ို ဵ် ဆိုငရ
် ာ ထိခိုက်နစ်နာေစမှု
သို္ဓမဟုတ် ေဝဒနာခဳစာဵမှုမျာဵကို ြဖစ်ေပ္ဒေစသညဴ် အြပုအမူမျာဵ၊ ထိုအြပုအမူမျာဵ
ြပုလုပ်မည်ဟု ပခိမ်ဵေြခာက်ြခင်ဵနှငဴ် လွတ်လပ်ခွင်ဴကို တာဵဆီဵပိတ်ပင်သညဴ် အြခာဵ
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အြပုအမူမျာဵပါဝင်သည်။ ဤလုပ်ရပ်မျာဵသည် အမျာဵြပည်သူနှင်ဴ သက်ဆိုင်သညဴ်
ေနရာတွင်ြဖစ်ေစ၊ ကိုယ်ပိုင်သီဵသန့်ေနရာတွင်ြဖစ်ေစ ြဖစ်ေပ္ဒနိုင်သည်။)
(ဃ) သက်ကကီဵရွယ်အို ဆိုသည်မှာ အသက်(၆၀)နှစ်နှင်ဴအထက်ရှိေသာ ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵ
အာဵလုဵဳ ကိုဆိုသည်။
(င) မသန်စွမ်ဵသူ ဆိုသည်မှာ ေမွဵရာပါဟုတ်သည်ြဖစ်ေစ၊ မဟုတ်သည်ြဖစ်ေစ ကိုယ်ကာယ၊
အြမင်၊ အေြပာ၊ အကကာဵ၊ အသိဉာဏ်၊ စိတ်ပင
ို ဵ် ၊ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ေသွဵပိုင်ဵ၊ အာရုဳ
ခဳစာဵမှုပိုင်ဵဆိုငရ
် ာ တစ်ခု သို္ဓမဟုတ် တစ်ခုထက်ပ၍
ို ချု့ယွ
ိ င်ဵအာဵနည်ဵချက်မျာဵ
ေရရှည်ခဳစာဵေနရသူကိုဆိုသည်။
(စ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု ဆိုသည်မှာ လူမှုေရဵအခက်အခဲမျာဵကို တုြဳ္ဓ ပန်ေြဖရှင်ဵ
ရန်အတွက်

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ

ေဆာင်ရွက်ေနေသာ

အမျုဵသာဵအဆင်
ိ
ဴ

လုပ်ငန်ဵစဉ်ြဖစ်ပါသည်။ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုလပ
ု ်ငန်ဵစဉ်သည် စနစ်တကျ
ေလဴကျင်ဴထာဵေသာ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမှ လူမှုေရဵဆိုငရ
် ာ အခက်အခဲ
မျာဵ ရင်ဆိုငေ
် နရသည်ဴ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလအ
ို ပ်သူ(Client)အတွက် လိအ
ု ပ်
ေသာ ဆန်ဵစစ်မှု၊ ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်မှု၊ ကကီဵကကပ်သုဳဵသပ်မ၊ှု အသိပညာေပဵမှုမျာဵကို
ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵနှင်ဴ

ဆက်စပ်ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵနှင်ဴ

ဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)၏

လိအ
ု ပ်ချက်နှငဴ်

ချတ်
ိ ဆက်၍

အခက်အခဲမျာဵကို

လူမှုေရဵ
ေြဖရှငဵ်

ေဆာင်ရွက်သည်ဴနည်ဵလမ်ဵ ြဖစ်ပါသည်။
(ဆ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူ ဆိုသည်မှာ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ ခန့်အပ်ထာဵ
သည်ဴ စနစ်တကျေလဴကျင်ဴေပဵထာဵေသာ အစိုဵရခန့်လူမှုဝန်ထမ်ဵသမာဵမျာဵ ြဖစ်ပါ
သည်။
(ဇ) အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ ြဖစ်ရပ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူ(NGOs Case
Worker) ဆိုသည်မှာ ြပည်တွငဵ် /ြပည်ပ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵရှိ
လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ အသိအမှတ်ြပုထာဵသည်ဴ ြဖစ်ရပ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူ
မျာဵြဖစ်၍ ဥပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာေြဖရှင်ဵရန်မလိုအပ်ေသာ ြဖစ်ရပ်မျာဵကို ဤလုပ်ငန်ဵစဉ်
အရ စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵ ြဖစ်ပါသည်။
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(ဈ) လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ အသိအမှတ်ြပုထာဵသည်ဴ ြဖစ်ရပ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူ
ဆိုသည်မှာ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနနှင်ဴ နာဵလည်မှုစာချွန်လွှာ(MOU/LOA) လက်မှတ်
ေရဵထိုဵပပီဵ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ သတ်မှတ်ထာဵေသာ အရည်အေသွဵစဳချန်ိ စဳညွှန်ဵ
မျာဵနှင်ဴအညီ

လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုသင်တန်ဵ တက်ေရာက်ပပီဵသူမျာဵ ြဖစ်

ပါသည်။
(ည) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်ကကီဵကကပ်သူ ဆိုသည်မှာ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵကို
ပုဳမှန်ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲ၍

ရှုပေ
် ထွဵပပီဵအမှာဵမခဳေသာ

ြဖစ်ရပ်မျာဵနှငဴ်

အန္တရာယ်

ကင်ဵရှငဵ် ေရဵ အေရဵေပ္ဒကိစ္စရပ်မျာဵတွင် ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵကို ပဳဴပိုဵကူညီ
သူမျာဵြဖစ်ပါသည်။ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ် ကကီဵကကပ်သူမျာဵ
သည် လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်ဵ ကကီဵကကပ်ေရဵနှငဴ် နည်ဵပညာဆိုငရ
် ာ
ပဳဴပိုဵေပဵနိုင်သူမျာဵြဖစ်ပါသည်။ ြပည်တွင်ဵ/ြပည်ပ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵ
မျာဵရှိ

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ

အသိအမှတ်ြပုထာဵသည်ဴ

လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်

ကကီဵကကပ်သူမျာဵသည် ြပည်တွင်ဵ/ြပည်ပ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ
ြဖစ်ရပ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူ(NGOs Case Worker)မျာဵအာဵ ကကီဵကကပ်ေရဵနှငဴ်
နည်ဵပညာဆိုငရ
် ာ ပဳဴပိုဵေပဵနိုင်သူမျာဵ ြဖစ်ပါသည်။
(ဋ) သတင်ဵအချက်အလက်လုဳခခုဳမှုနှင်ဴလျှု့ဝှ
ိ က်စွာထာဵရှိမှု ဆိုသည်မှာ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်
မှုလိုအပ်သူထဳမှ ရရှိထာဵေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်
ရန်နှင်ဴ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလအ
ို ပ်သူ(Client)မျာဵ၏ သေဘာဆန္ဒ သို္ဓမဟုတ်
လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)၏ တရာဵဝင်အုပ်ထိန်ဵသူထဳမှ ခွင်ဴြပုချက်
ရယူပပီဵ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵ သတင်ဵအချက်အလက်မျှေဝေရဵ စဳနှုန်ဵအရ မျှေဝ
သွာဵရန်

ြဖစ်ပါသည်။

သတင်ဵအချက်အလက်လဳခု ခုဳမှုနှင်ဴ

လျှု့ဝှ
ိ က်စွာထာဵရှိမှု

အတွက် ြဖစ်နိုင်ေသာ ကန့်သတ်ချက်မျာဵ / ခခင်ဵချက်မျာဵမှာ - အေရဵေပ္ဒ သို္ဓမဟုတ် အသက်အန္တရာယ်ြဖစ်ေစေသာ အေြခအေနမျာဵ
လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ

(Client)

သို္ဓမဟုတ်

အြခာဵသူမျာဵ၏

အသက်အန္တရာယ်နှင်ဴ ကကုဳေတွ့နိုင်ေသာအေြခအေနမျာဵတွင် လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်
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စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵသည် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို ထုတ်ြပန်ရန်နှင်ဴ လိုအပ်
ေသာ အေရဵယူမှုမျာဵ ြပုလုပ်ရမည်။ )
- ကေလဵသူငယ်အလွဲသုဳဵစာဵမှု သို္ဓမဟုတ် လျစ်လျူရှုမှုအတွက် သဳသယရှိြခင်ဵ
လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵသည် ကေလဵသူငယ် အလွဲသုဳဵစာဵမှု
သို္ဓမဟုတ် လျစ်လျူရှုမှုနှင်ပ
ဴ တ်သက်၍ မည်သညဴ်သဳသယကိုမဆို အစီရင်ခဳရန်
တာဝန်ရိှသည်။ ဤအေြခအေနမျုဵတွ
ိ င် ကေလဵ၏ လုခဳ ခုဳမှုသည် သတင်ဵ
အချက်အလက်လခုဳ ခုဳမှုနှင်ဴ လျှု့ဝှ
ိ က်စွာထာဵရှိမှုထက်ပ၍
ို အေရဵကကီဵသည်။
(ဌ) သေဘာတူညခ
ီ ျက်ရယူြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ ရှင်ဵလင်ဵနာဵလည်သည်ဴ အချက်အလက်
မျာဵကို အေြခခဳ၍ အကျုဵသက်
ိ
ေရာက်မှုမျာဵနှင်ဴ အနာဂတ်တွင် ြဖစ်ေပ္ဒလာမည်ဴ
အကျုဵဆက်
ိ
မျာဵအတွက် ရှင်ဵလင်ဵစွာ နာဵလည်သေဘာေပါက်ပပီဵ သေဘာတူညီမှု
ရယူြခင်ဵကို ဆိုလုိသည်။
(ဍ ) အသိေပဵခွင်ြဴ ပုချက်ရယူြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵတွင်ပါဝင်ရန် ကေလဵ
သူငယ်မှ ဆန္ဒရှိေကကာင်ဵ ထုတ်ေဖာ်ေြပာကကာဵမှုြဖစ်သည်။ အဓိပ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆိုချက်
အရ

ကေလဵသူငယ်မျာဵသည်

သေဘာတူညီချက်ေပဵရန်

အသက်အရွယ်

ငယ်လွန်ဵေသာ်လည်ဵ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသညဴ်အစီအစဉ်တွင် ပါ၀င်ရန် နာဵလည်
သေဘာေပါက်ပပီဵ သေဘာတူနိုင်သညဴ် အရွယ်ြဖစ်ပါက ကေလဵသူငယ်မျာဵထဳမှ
“အသိေပဵခွငဴ်ြပုချက်”ကို ရယူေလဴရှိပါသည်။
(ဎ) စိတ်လမ
ူ ှုေရဵ ဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦဵ၏ စိတ်ပင
ို ဵ် ဆိုင်ရာ ေကာင်ဵကျုဵချမ်
ိ
ဵသာေရဵ
ကို ဆုဳဵြဖတ်ေပဵသည်ဴ စိတ်ပိုင်ဵနှင်ဴ လူမှုေရဵအေကကာင်ဵအရာမျာဵအကကာဵ ဆက်နွယ်
ေနြခင်ဵကို ဆိုလုိသည်။
(ဏ) စိတ်လမ
ူ ှုေရဵဆိုငရ
် ာပဳဴပိုဵေပဵြခင်ဵ

ဆိုသည်မှာ

လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလအ
ို ပ်သူ

(Client)၏ ေကာင်ဵကျုဵချမ်
ိ
ဵသာေရဵအတွက် ထိခိုက်နစ်နာေစသည်ဴ စိတ်ခဳစာဵမှု၊
စိတ်ပိုင်ဵဆိုငရ
် ာနှင်ဴ လူမှုေရဵဆိုင်ရာ အကျုဵသက်
ိ
ေရာက်မှုမျာဵကို ေြဖရှင်ဵေပဵရန်
ရည်ရွယ်ထာဵသည်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵနှင်ဴ ပဳဴပိုဵမှုမျာဵြဖစ်ပါသည်။
(တ) လူကန
ု ်ကူဵမှု ဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵသည် အြခာဵသူတစ်ဦဵတစ်ေယာက်ကို
ထိုသူ၏

သေဘာတူညီချက်ရှိသည်ြဖစ်ေစ၊

ြပုလုပ်ရန်အလို္ဓငှာ

မရှိသည်ြဖစ်ေစ

ေအာက်ပါြပုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို

ေခါင်ဵပုဳြဖတ်ြခင်ဵ

ြပုလုပ်ပပီဵ

လူအမျာဵကို
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သိမ်ဵသွင်ဵစုေဆာင်ဵြခင်ဵ၊ သယ်ယူပေ
ို္ဓ ဆာင်ြခင်ဵ၊ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵ၊ ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊
ဝယ်ယူြခင်ဵ၊ ငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ၊ ငှာဵယူြခင်ဵ၊ ခိုလှုဳခွငဴ်ေပဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လက်ခဳြခင်ဵကို
ဆိုလုိသည်(၁) ပခိမ်ဵေြခာက်ြခင်ဵ၊ အင်အာဵသုဵဳ ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အြခာဵနည်ဵြဖငဴ် အနိုင်အထက်
ြပုြခင်ဵ၊
(၂) ေသွဵေဆာင်ေခ္ဒယူြခင်ဵ၊
(၃) လိမ်လည်ြခင်ဵ။
(ထ) ေစာငဴ်ေရှာက်သူမဲဴေသာကေလဵသူငယ်မျာဵ ဆိုသည်မှာ မိဘနှစ်ပါဵစလုဵဳ နှငဴ် အြခာဵ
ေသာ ေဆွမျုဵသာဵချင်
ိ
ဵမျာဵနှငဴ် ကွဲကွာေန၍ တရာဵဝင် သိမ
ု္ဓ ဟုတ် အလွတ်သေဘာ
အရ ြပုစုေစာငဴ်ရှာက်မှုမရရှိေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵကို ဆိုလုိသည်။
(ဒ) အုပ်ထိန်ဵသူနှငဴ်ကွဲကွာေနေသာကေလဵသူငယ်မျာဵ ဆိုသည်မှာ မိဘနှစ်ပါဵ သိုမ
္ဓ ဟုတ်
တရာဵဝင်အပ
ု ်ထိန်ဵသူ သိမ
ု္ဓ ဟုတ် ဓေလဴထဳဵု တမ်ဵအရ / အလွတ်သေဘာအရ ြပုစု
ေစာငဴ်ေရှာက်သူ သိမ
ု္ဓ ဟုတ် အြခာဵေသာေဆွမျုဵမျာဵ
ိ
သိမ
ု္ဓ ဟုတ် အတူေနထိုင်ခဲဴ
ေသာ မိသာဵစုဝင်မျာဵနှငဴ် ကွဲကွာေနသညဴ် ကေလဵမျာဵကို ဆိုလိုသည်။

လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမလ
ှု ုပ်ငန်ဵအဆင်ဴမျာဵ
၁၀။

လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်ဵအဆင်ဴမျာဵ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵမှာ ေအာက်ပါ

အတိုငဵ် ြဖစ်ပါသည်(က) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵနှင်ဴ အေထာက်အပဳဴမျာဵကို အသုဳဵြပု၍ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်
မှု လိအ
ု ပ်သူ(Client)မျာဵ၏ အရည်အေသွဵနှင်ဴ စွမ်ဵေဆာင်မှု တိုဵတက်လာေစရန်၊
(ခ) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)မျာဵအတွက်

လူမှုေရဵချတ်
ိ ဆက်မှုမျာဵနှင်ဴ

သင်ဴေလျာ်သည်ဴ ဝန်ေဆာင်မှု၏ အရည်အေသွဵမျာဵ ပိုမိုတိုဵတက်လာေစရန်၊
(ဂ) ထိေရာက်ပပီဵအကျုဵရှ
ိ ိသည်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ဖွဳ့ပဖိုဵလာေစရန်။
၁၁။

လုပ်ငန်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေရဵ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵအာဵ ထိခိုက်လွယ်

ေသာ လူအုပ်စုအာဵလုဳဵတို္ဓ၏ ြဖစ်ရပ်မျာဵ စီမဳခန့်ခွဲရာတွင် ဆီေလျာ်မှုရှိနိုင်ေရဵအတွက် ပုဳစဳြပုေရဵဆွဲ
ထာဵပါသည်။ လူမှု၀န်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵနှင်ဴ NGOs Case Worker မျာဵအပါအဝင်
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ြဖစ်ရပ်မျာဵ စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်အတွင်ဵ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ေနသူအာဵလုဳဵ ရှင်ဵလင်ဵလွယ်ကူစွာ ကိုဵကာဵ
နိုငေ
် ရဵအတွက် အေသဵစိတ်သတ်မှတ်၍ လုပ်ငန်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေရဵ လုပ်ထုဳဵ
လုပ်နည်ဵမျာဵအာဵ ေအာက်တွငေ
် ဖာ်ြပထာဵပါသည်။
၁၂။

လူမှု၀န်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵအတွက်

လုပ်ငန်ဵအေကာင်အထည်

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေရဵ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵတွင် လူမှုေရဵြဖစ်ရပ်မျာဵအာဵ အေထာက်အကူေပဵေန
သည်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵေနသူမျာဵအာဵ ကကီဵကကပ်ြခင်ဵနှင်ဴ ေပါင်ဵစပ်ညှိနှိုင်ဵြခင်ဵတို္ဓ ပါဝင်ပါသည်။

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵစနစ်အတွင်ဵရှိ အေြခခဳအဆင်ဴမျာဵ
၁၃။

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုဝန်ေဆာင်မှုအတွက်

လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ

(Client)အာဵ

ကိုယ်တိုငထ
် ုတ်ေဖာ်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ညွှန်ဵပိုေ
္ဓ ပဵြခင်ဵတို္ဓမှ သိရှိပပီဵသည်နှင်တ
ဴ ပပိုင်နက် ြဖစ်ရပ်စီမဳ
ခန့်ခွဲမအ
ှု တွက် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမညဴ် အေြခခဳအဆင်မ
ဴ ျာဵနှင်ဴ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မျာဵမှာ
ေအာက်ပါအတိုငဵ် ြဖစ်ပါသည်ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုအဆင်ဴ
အဆင်ဴ(၁) လက်ခဳစာရင်ဵသွင်ဵြခင်ဵ

အဓိကရည်ရွယ်ချက်
- ြဖစ်ရပ်နှငဴပ
် တ်သက်ေသာအေြခခဳသတင်ဵအချက်အလက်
မျာဵရယူရန်၊
- လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလအ
ို ပ်သူ(Client)အာဵ ေတွ့ဆုဳြခင်ဵ
နှင်ဴ ရင်ဵနှီဵမှုတည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊
- ြဖစ်ရပ်မျာဵအေပ္ဒ လျှု့ဝှ
ိ က်စွာ

ထာဵရှမ
ိ ည်ဴအေကကာင်ဵ

ရှင်ဵြပြခင်ဵ၊
- ြဖစ်ရပ်အမျုဵအစာဵ၊
ိ
လုခဳ ခုဳစိတ်ချရမှုနှငဴ် အန္တရာယ်ြဖစ်နိုင်
ေြခနှုန်ဵ ပိုင်ဵြခာဵသတ်မှတ်ရန်၊
- ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအာဵ ေရှ့ဆက်ေဆာင်
ရွက်နိုင်ေရဵအတွက် လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)
(ကေလဵသူငယ်ြဖစ်ပါကမိဘ/အုပ်ထိန်ဵသူထဳမှ) သေဘာ
တူညီမှုရယူရန်၊
-- လက်ခဳစာရင်ဵသွင်ဵြခင်ဵတွင် ကေလဵမျာဵ၏ အသက်/
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ဖွဳ့ပဖိုဵမှုအဆငဴ်ေပ္ဒမူတည်၍

ယုဳကကည်စိတ်ချရေသာ

ေစာငဴ်ေရှာက်သူမျာဵ ပါဝင်နိုင်သည်။
အဆင်ဴ(၂) ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ

- ေတွ့ဆုဳေမဵြမန်ဵြခင်ဵ၊ အကဲြဖတ်ေလဴလာြခင်ဵ၊ ပါဝင်လုပ်
ေဆာင်ြခင်ဵ စသည်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ အသုဳဵြပု၍ လူမှုေရဵ
ဝန်ေဆာင်မှု လိအ
ု ပ်သူ (Client) နှင်ဴ ၎င်ဵမိသာဵစု၏
(အကယ်၍ ကေလဵြဖစ်ပါက) အေြခအေနကိုပုိမို ြပည်ဴစုဳ
စွာ အေသဵစိတ်ရယူရန်၊
- ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳေရဵ အကဲြဖတ်ြခင်ဵကို လုပ်ေဆာင်ပါ၊

အဆင်(ဴ ၃) ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်ေရဵဆွြဲ ခင်ဵ -

ေရွဵချယ်နိုင်သညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵကို

ရှင်ဵလင်ဵေြပာြပ၍

လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ (Client) က တတ်နိုင်သမျှ
ကိုယ်တိုငဆ
် ုဳဵြဖတ်နိုငေ
် စရန် ေဆာင်ရွက်ပါ၊
- တစ်ဦဵချင်ဵလုပေ
် ဆာင်မှု၊ ညွှန်ဵပို္ဓေစလွှတ်မှု၊ တိုက်ရိုက်
ဝန်ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵစသည်ဴ မည်သူက မည်သည်ဴြဖစ်ရပ်
ကို မည်သည်ဴအချန်ိ တွင် ေဆာင်ရွက်ရမည်ကို အတူတကွ
ေဆွဵေနွဵဆုဳဵြဖတ်ရန်၊
အဆင်ဴ(၄) ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်အာဵ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ
အဆင်ဴ(၅) ေနာက်ဆက်တွဲေလဴလာ
ြခင်ဵနှင်ဴ ြပန်လည်သုဳဵသပ်ြခင်ဵ

- ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ် ေရဵဆွဲထာဵသညဴ်အတိုင်ဵ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်၊
- ြဖစ်ရပ်အေကာင်အထည်ေဖာ်မှု၏ တိုဵတက်မှုနှင်ဴအခက်အခဲ
မျာဵအာဵ အတူတကွ ြပန်လည်သုဳဵသပ်ရန်၊
- ြဖစ်ရပ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရဵ အစီအစဉ်အာဵ ြပန်လည်
သုဳဵသပ်ရန်၊ ြပန်လည်စိစစ်ရန်နှင်ဴ လိုအပ်သလို ဆုဳဵြဖတ်ရန်၊

အဆင်ဴ(၆) ြဖစ်ရပ်ပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ

- လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလအ
ို ပ်သူ(Client)နှင်ဴ မိဘ သို္ဓမဟုတ်
ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်သူအေပ္ဒ ေပဵထာဵေသာ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲ
ေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ြဖစ်ရပ်ပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ
ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴအညီ ပိတ်သိမ်ဵရန်၊
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ြဖစ်ရပ်လွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵ
၁၄။

လူမှု၀န်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵနှငဴ် NGOs Case Worker

မျာဵသည် အြခာဵေသာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသိ္ဓု ြဖစ်ရပ်လွှဲေြပာင်ဵေပဵရန် လိအ
ု ပ်ေသာအခါ (ဥပေဒပိုငဵ်
ဆိုင်ရာ ေြဖရှင်ဵရန်လိုအပ်ေသာြဖစ်ရပ်၊ ဥပေဒပိုင်ဵဆိုငရ
် ာေြဖရှငဵ် ေပဵရန် မလိအ
ု ပ်ေသာြဖစ်ရပ်)
လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client) သို္ဓမဟုတ် မိသာဵစုမှ အြခာဵေဒသသို္ဓ ေြပာင်ဵေရွှေ့သွာဵြခင်ဵ
သို္ဓမဟုတ် ကေလဵသူငယ်ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ၊ ကျာဵ၊ မအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်မှုြဖစ်ရပ်
မဟုတ်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အြခာဵထိခိုက်လွယ်သည်ဴ လူအုပစ
် ုြဖစ်ြခင်ဵ ကျုဵေကကာင်
ိ
ဵေဖာ်ြပချက်အာဵ
မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိ္ဓအ
ု ြပင် လိအ
ု ပ်ပါက ေနာက်ဆက်တွဲ ေလဴလာဆန်ဵစစ်မှု
ကို

ြပုလုပ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ြဖစ်ရပ်လွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵကို

လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)

သို္ဓမဟုတ် မိဘ/အုပ်ထိန်ဵသူ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

ကဏ္ဍေပါင်ဵစုဳချဉ်ဵကပ်မှု
၁၅။

လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)မျာဵအာဵ ပဳဴပိုဵေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵရာတွင် လူမှုဝန်ထမ်ဵ

ဦဵစီဵဌာနမှ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵနှင်ဴ NGOs Case Worker မျာဵသည် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ
အာဵ

ေသချာစွာလက်လှမ်ဵမီ

ရရှိခဳစာဵနိုငေ
် ရဵအတွက်

အလွန်အေရဵပါေသာ

အခန်ဵကဏ္ဍမှ

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ (Client) မျာဵသည် ေဘဵကင်ဵလုခဳ ခုဳမှု၊
ကျန်ဵမာေရဵ/ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာကုသမှု၊ ရပ်ရွာအေြခြပု စိတ်လူမှုေစာင်ဴေရှာက်မှုမျာဵနှငဴ၊် ေဘဵကင်ဵ
လုဳခခုဳသညဴေ
် နရာမျာဵ၊ တရာဵမျှတမှုရရှိနိုင်သညဴ် ယန္တရာဵမျာဵကို ရယူနိုင်ရမည်။ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှု
လိအ
ု ပ်သူ (Client)မျာဵ ရင်ဆိုငက် ကုဳေတွ့ရနိုငသ
် ည်ဴ ေနာက်ဆက်တွဲြပဿနာမျာဵကို ေြဖရှင်ဵနိုငရ
် န်
လိအ
ု ပ်ပါက စိတ်လူမှုဆက်ဆဳေရဵနှင်ဴ စိတ်ကျန်ဵမာေရဵအထူဵေစာင်ဴေရှာက်မှုကို

ကာယကဳရှင်၏

ဆန္ဒ၊ လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵနှင်ဴအညီ လက်လှမ်ဵမီရရှိခဳစာဵနိုင်ေစရမည် ြဖစ်ပါသည်။
၁၆။

လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုနှင်ဴ အကူအညီမျာဵ ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳစွာ ေပဵအပ်နိုငေ
် ရဵအတွက်

နည်ဵလမ်ဵမျာဵ ေဖာ်ထုတ်ရှာေဖွရမည်မှာ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန၏ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵနှင်ဴ NGOs
Case Worker မျာဵ၏ တာဝန်သာမဟုတ်ဘဲ ေဆာင်ရွက်ေပဵသူအာဵလုဵဳ ၏ တာဝန်ြဖစ်ပါသည်။
၁၇။

လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)၏ အခွငဴ်အေရဵနှင်ဴ ေရွဵချယ်ေစာင်ဴေရှာက်မှုမျာဵ

ကို ကျင်ဴဝတ်နှင်ဴေလျာ်ညီပပီဵ ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳစွာနှင်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ လျှု့ဝှ
ိ က်ထိန်ဵသိမ်ဵ
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ေပဵရန်မှာ ဤစဳလုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်ဵြဖစ်ေပသည်။ ထို္ဓအြပင် လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်
မှုလိုအပ်သူ(Client)အာဵ ပဳဴပိုဵရာတွင် ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်မှုစနစ်မျာဵကို ေဖာ်ထုတ်နိုင်ရန်နှင်ဴ ညွှန်ဵပို္ဓမှု
လမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵ ေဖာ်ေဆာင်နိုငေ
် ရဵ၏ အေြခခဳအချက်လည်ဵ ြဖစ်ပါသည်။
၁၈။

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအကကာဵ

အရည်အေသွဵြပည်ဴဝေသာ

ညွှန်ဵပို္ဓမှုလမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵရှိရန်

အချက်သည် လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)၏ လိအ
ု ပ်ချက်အမျုဵမျ
ိ ုဵကိ
ိ ု ေြဖရှင်ဵေပဵရာတွင်
အချန်ိ မီေဆာင်ရွက်ေပဵနိုငရ
် န်

အလွန်အေရဵပါသည်။

လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)မှ

ြဖစ်ရပ်အာဵ ဖွင်ဴဟေြပာဆိုမှုကုိ ကနဦဵကကာဵသိရသူသည် လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)
သို္ဓမဟုတ် မိဘ/အုပ်ထိန်ဵသူ၏ သေဘာတူညီချက်ကိုရယူ၍ ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ ညွှန်ဵပို္ဓလမ်ဵေကကာင်ဵ
အတိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ အဆင်ဴတိုင်ဵတွင် ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ရန် သို္ဓမဟုတ် ရပ်တန့်ရန်
အခွငဴ်အလမ်ဵရှိပါသည်။ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူသည် အဆင်ဴတိုင်ဵတွင် လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ
(Client)၏ ဆန္ဒေပ္ဒမူတည်၍ ညွှန်ဵပို္ဓစနစ်တွငပ
် ါရှိသည်ဴ လိက
ု ်နာရမည်ဴ

စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ

အေလဵထာဵေဆာင်ရွက်ရမည်။

အခန်ဵကဏ္ဍနှငဴတ
် ာဝန်မျာဵ
လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန(ေနြပည်ေတာ်)
၁၉။

အခန်ဵကဏ္ဍနှငဴတ
် ာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵြဖစ်ပါသည်(က) သတင်ဵအချက်အလက်မျှေဝြခင်ဵ စနစ်အပါအဝင် ြဖစ်စဉ်တစ်ခုလုဳဵ၌ သတင်ဵ
အချက်အလက်မျာဵ ေပါက်ကကာဵြခင်ဵမရှိေစရန် လျှု့ဝှ
ိ က်စွာထာဵရှိြခင်ဵ၊
(ခ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်မျာဵဆိုငရ
် ာ သတင်ဵအချက်အလက် စီမဳခန့်ခွဲမစ
ှု နစ်အပါအဝင်
ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုတစ်ခုလုဳဵ၏ ေပါင်ဵစပ်ညှိနှိုင်ဵြခင်ဵ၊ စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵနှင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊
(ဂ) စဳလုပင
် န်ဵအစီအစဉ်မျာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာ၌ ဦဵေဆာင်ြခင်ဵ၊
(ဃ) သတင်ဵအချက်အလက် စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်အာဵ အသုဳဵြပုြခင်ဵအပါအဝင် စနစ်တစ်ခုလုဳဵ
အတွင်ဵ အလုပ်လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ရာ၌ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန၊ ရုဳဵချုပ်အဆင်ဴမှ
ပမို့နယ်အဆင်ဴအထိ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ ကျွမ်ဵကျင်မှုရှိေစေရဵ ေလဴကျင်ဴေပဵြခင်ဵ၊
(င) သတင်ဵအချက်အလက် စီမဳခန့်ခွဲမစ
ှု နစ်အပါအဝင် လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူ
မျာဵအာဵ ကကီဵကကပ်မှုေပဵြခင်ဵ၊
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(စ) သတင်ဵအချက်အလက်ေကာက်ယူြခင်ဵနှင်ဴ ဗဟိုသတင်ဵအချက်အလက် စုေဆာင်ဵ
သည်ဴစနစ်၌ ေနာက်ဆုဳဵအေြခအေန သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵရှိရန် ပုဳမှန်ေဆာင်
ရွက်ြခင်ဵ၊ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ လုခဳ ခုဳမှုရှိေစရန် ေသချာစွာ ကာကွယ်
ေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ၊
(ဆ) အမျုဵသာဵအဆင်
ိ
ဴ(ဗဟိုအဆင်ဴ)၌ အြခာဵအေရဵကကီဵေသာ အစိုဵရဌာနမျာဵနှင်ဴ သတင်ဵ
အချက်အလက်မျာဵ ပုဳမှန်မျှေဝြခင်ဵ၊
(ဇ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵ၏

လုခဳ ခုဳေရဵနှငဴ်

ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ

အတွက် အစီအမဳမျာဵချမှတ်ြခင်ဵ၊
(ဈ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု သုဳဵသပ်အစည်ဵအေဝဵမျာဵကို ဦဵေဆာင်ကျင်ဵပြခင်ဵ၊
(ည) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူနှငဴ် လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်ကကီဵကကပ်သူမျာဵအတွက် နည်ဵ
ပညာပိုင်ဵဆိုင်ရာ လိုအပ်ေသာသင်တန်ဵမျာဵဖွင်ဴလှစ်ေပဵြခင်ဵနှင်ဴ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်
စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵ ေမွဵထုတ်သင်တန်ဵေပဵြခင်ဵ၊
(ဋ) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ၊

ဦဵစီဵဌာနမျာဵနှင်ဴ

ညှိနှိုင်ဵချ ိတ်ဆက်ေပဵြခင်ဵ၊

အမျ ုဵသမီ
ိ
ဵနှင်ဴ ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ အကကမ်ဵဖက်မှုဆိုင် ရာ အသိပညာေပဵ
သင်တန်ဵမျာဵ၊ အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ၊
(ဌ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်ဵစဉ်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အလိုက်
စီမဳကိန်ဵမျာဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵ၍ ဘတ်ဂျက်ေရဵဆွဲေတာင်ဵခဳြခင်ဵ၊
(ဍ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့် ခွဲမှု လုပ်ငန်ဵစဉ်၏ သတင်ဵအချက်အလက်စီမဳခန့်ခွဲမှု
စနစ်ကို ြဖစ်ရပ်အာဵလုဵဳ အတွက် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန (ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီအပါအဝင် တိုင်ဵေဒသကကီဵ/
ြပည်နယ်/ ခရိုင်ရုဳဵမျာဵ )
၂၀။

အခန်ဵကဏ္ဍနှငဴတ
် ာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည် (က) ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီအပါအဝင် တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ်/
ခရိုင်အဆင်ဴ ဌာနဆိုငရ
် ာမျာဵ၊ ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ်အဆင်ဴ
ကေလဵသူငယ်အခွငဴအ
် ေရဵမျာဵဆိုငရ
် ာေကာ်မတီနှင်ဴ အမျုဵသမီ
ိ
ဵေကာ်မတီဝင်မျာဵ၊
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ဆက်စပ်ဌာနဆိုငရ
် ာကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵအကကာဵ ညှိနှိုငဵ် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ အသိေပဵ
ြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(ခ) လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန(ရုဳဵချုပ်)နှင်ဴ ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(ဂ) မိမတ
ိ ိုင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ်အတွငဵ် ရှိ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵနှင်ဴ လူမှု
ေရဵရာြဖစ်ရပ်ကကီဵကကပ်သူမျာဵအေပ္ဒ

တာဝန်ယူကကီဵကကပ်မှုေပဵြခင်ဵ၊ လူမှုေရဵ

ဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)မျာဵ လုခဳ ခုဳမှုရှိေစေရဵအတွက် သင်တန်ဵေကျာင်ဵအုပ်
မျာဵနှင်ဴ ယာယီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵေဂဟာ တာဝန်ခဳမျာဵကို ကကီဵကကပ်လမ်ဵညွှန်ေပဵြခင်ဵ၊
(ဃ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အစည်ဵအေဝဵမျာဵနှင်ဴ အသိပညာေပဵ ေဆွဵေနွဵ
ပွဲမျာဵကို ကကီဵကကပ်မှုေပဵြခင်ဵ၊
(င) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ

အစီရင်ခဳစာမျာဵကို

ဦဵစီဵဌာန(ရုဳဵချုပ်)သို္ဓ

လစဉ်ေပဵပိြု္ဓ ခင်ဵ၊

လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသမ
ူ ျာဵ
၂၁။

အခန်ဵကဏ္ဍနှငဴတ
် ာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်(က) ြဖစ်စဉ်တစ်ခုလုဳဵ၌

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ

ေပါက်ကကာဵြခင်ဵမရှိေစြခင်ဵ၊

လိက
ု ်နာရမညဴ် စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ
(ခ) ြဖစ်ရပ်အမှုတွဲဖွငဴြ် ခင်ဵ၊ လျှု့ဝှ
ိ က်ကုဒ်(Code)နဳပါတ်ေပဵြခင်ဵ၊
(ဂ) ေရဵသွငဵ် ထာဵေသာပုစ
ဳ ဳမျာဵမှ အချက်အလက်မျာဵအာဵ အီလက်ထရွန်ဵနစ် သတင်ဵ
အချက်အလက်သိုေလှာင်စနစ်အတွင်ဵသို္ဓ ေရဵသွငဵ် ြခင်ဵနှင်ဴ လစဉ်အစီရင်ခဳစာမျာဵ
ြပုစုတင်ြပြခင်ဵ၊ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ လုခဳ ခုဳမှုရှိေစရန် ေသချာစွာ ကာကွယ်
ေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ၊
(ဃ) ကနဦဵစာရင်ဵသွင်ဵြခင်ဵ၊ ဆန်ဵစစ်ချက်ြပုလုပ်ြခင်ဵနှငဴ် လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှု လိုအပ်သူ
(Client)သည် ကေလဵြဖစ်ပါက မိသာဵစုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵကို ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(င) ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်ေရဵဆွဲြခင်ဵ အစည်ဵအေဝဵမျာဵနှငဴ် ြဖစ်ရပ်အစည်ဵအေဝဵမျာဵအာဵ
ဦဵေဆာင်ြခင်ဵ၊
(စ) ြဖစ်ရပ်အာဵ စဉ်ဆက်မြပတ်ေစာင်ဴကကည်ဴြခင်ဵနှင်ဴ ြပန်လည်သုဳဵသပ်ြခင်ဵ၊
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(ဆ) ြပည်သူ့ရဲ၊ ကျန်ဵမာေရဵ၊ နိုငင
် တ
ဳ ကာအစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ရပ်ရွာ
အေြခြပုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ အြခာဵဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ အြခာဵဝန်ေဆာင်မှု
ေပဵသူမျာဵ၊ ပမို့နယ်အဆင်ဴ ဌာနဆိုငရ
် ာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအာဵ ေပါင်ဵစပ်ညှိနှိုငဵ် ြခင်ဵ
နှင်ဴ အြခာဵေသာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ ပါဝင်လာေစေရဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(ဇ) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ (Client)သည် ကေလဵြဖစ်လျှင် လိုအပ်ပါက ကူညီ
ေစာငဴ်ေရှာက်သူမျာဵအာဵ ပဳဴပိုဵမှုေပဵြခင်ဵ၊ သတင်ဵအချက်အလက်အသစ် ရရှိလာသညဴ်
အခါ ၎င်ဵတို္ဓအာဵ အသိေပဵြခင်ဵ၊
(ဈ) လူမှု၀န်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ စိတ်လမ
ူ ှုေရဵ အေထာက်အပဳဴေပဵြခင်ဵ၊ နှစ်သိမ်ဴေဆွဵေနွဵ
ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ကျွမ်ဵကျင်သည်ဴ နှစ်သိမေ
်ဴ ဆွဵေနွဵြခင်ဵ ၀န်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵ/
အဖွဲ့မျာဵထဳ ရည်ညန
ွှ ်ဵလွှဲအပ်ေပဵပို္ဓြခင်ဵ၊
(ည) ဥပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာ ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ ကိစ္စရပ်မျာဵအာဵ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ
လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵက ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်ဵမည်ြဖစ်သည်။ NGOs Case
Worker

မျာဵသည်

ဥပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာ

ေြဖရှငဵ် ေဆာင်ရွက်မည်ဴ

ြဖစ်ရပ်မျာဵ

ေတွ့ရှိပါက လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန၏ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵသိ္ဓု ချက်ချင်ဵ
သတင်ဵေပဵပို္ဓ၍ လွှအ
ဲ ပ်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ လိအ
ု ပ်ေသာပဳဴပိုဵမှုမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ေပဵရ
မည်၊
(ဋ) ဥပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာ ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ရန်မလိုအပ်ေသာ ြဖစ်ရပ်မျာဵအာဵ ကိုင်တွယ်
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဴ NGOs Case Worker မျာဵနှငဴ် ေပါင်ဵစပ်ညှိနှိုင်ဵြခင်ဵ၊
လိအ
ု ပ်ပါက ၎င်ဵတို္ဓကုိင်တွယ်ေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴြဖစ်ရပ်မျာဵအာဵ ေနာက်ဆက်တွဲ
ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ လိအ
ု ပ်သလို ပဳဴပိုဵကူညီြခင်ဵ၊
(ဌ) ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵသည် ေဒသအဆင်ဴြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်၌ နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ
နှင်ဴ ြပည်သူ့ေရဵရာကိုယ်စာဵြပုအြဖစ် ေသချာေစြခင်ဵ၊
(ဍ) ပမို့နယ်မျာဵ၌ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမစ
ှု နစ်တွင် အစိုဵရနှငဴ် ြပည်သူလူထု ပါဝင်လာေစေရဵ
ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(ဎ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵအေနြဖင်ဴ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)
နှင်ဴပတ်သက်သည်ဴ သက်ေသခဳပစ္စည်ဵမျာဵ(အဝတ်အစာဵနှင်ဴ အြခာဵေသာပစ္စည်ဵမျာဵ)
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ကို ေသချာစုစည်ဵသိမ်ဵဆည်ဵနိုငရ
် န်အတွက် သက်ဆိုငရ
် ာဌာနမျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵ
ကူညီေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(ဏ) လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵ ဦဵေဆာင်၍ မိတ်ဖက်
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ ြဖစ်ရပ်လုပ်သာဵမျာဵနှငဴပ
် ူဵေပါင်ဵပပီဵ ရပ်ရွာြပည်သူလူထုအာဵ
အသိပညာေပဵအစီအစဉ်မျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ၊
(တ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵသည် ကေလဵသူငယ်ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကကာဵဝင်ေစဴစပ်မှုမျာဵကို ေဆာင်ရွက်နိုငေ
် သာ်လည်ဵ အိမ်တွင်ဵ
အကကမ်ဵဖက်မှုအပါအဝင် ရင်ဵနှီဵကျွမ်ဵဝင်သည်ဴ လက်တွဲေဖာ်မှ အကကမ်ဵဖက်မှုကိစ္စ
ရပ်မျာဵတွင် လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)မျာဵအတွက် မိမဘ
ိ ဝရပ်တည်
ေရဵကို မိမက
ိ ိုယ်တိုင် ဆုဳဵြဖတ်ချက်ချနိုင်ရန် ကူညီပဳဴပိုဵြခင်ဵ၊

လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်ကကီဵကကပ်သူမျာဵ(လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနနှင်ဴ ြပည်တွင်ဵ/ြပည်ပ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵရှိ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ အသိအမှတ်ြပု ဝန်ထမ်ဵမျာဵ)
၂၂။

အခန်ဵကဏ္ဍနှငဴတ
် ာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်(က) ြဖစ်စဉ်တစ်ခုလုဳဵ၌ အချက်အလက်၊ အေကကာင်ဵအရာမျာဵအာဵ မေပါက်ကကာဵေစြခင်ဵ၊
(ခ) ပုဳမှန်နှင်ဴအချန်ိ ကာလအလိက
ု ် ကကီဵကကပ်မှုလုပ်ငန်ဵ အချန်ိ ဇယာဵေရဵဆွဲြခင်ဵ၊
(ဂ) လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵနှင်ဴ NGOs Case Worker
မျာဵအာဵ

ရှုပ်ေထွဵေသာ၊

အမှာဵအယွငဵ် မခဳေသာ၊

ချက်ြခင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ

လုဳခခုဳေရဵအေကကာင်ဵအရာမျာဵ၊ ဥပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာ ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ေသာ
ြဖစ်ရပ်မျာဵအာဵ လိအ
ု ပ်သလို အေထာက်အကူြပုြခင်ဵ၊
(ဃ) မိမကိ ကီဵကကပ်မှုေပဵေနေသာ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵအာဵ ြဖစ်ရပ်မျာဵကို
မျှတစွာခွဲေဝေပဵ၍ လိုက်ပါေဆာင်ရွက်ေစြခင်ဵ၊ ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို ြပန်လည်
သုဳဵသပ်ြခင်ဵ၊
(င) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵအာဵ အေထာက်အကူြပုနိုငရ
် န်အတွက် ြဖစ်ရပ်
အစည်ဵအေဝဵမျာဵတွင် လိအ
ု ပ်ပါက တက်ေရာက်ြခင်ဵ၊

18
(စ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵအာဵ ပုဳမှန်ကကီဵကကပ်ြခင်ဵ၊ ညွှန်ြပြခင်ဵနှင်ဴ နည်ဵပညာ
ပိုင်ဵဆိုငရ
် ာ လိုအပ်ေသာ ဦဵေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵ၊ အကကဳဉာဏ်မျာဵ၊ အေထာက်အကူ
မျာဵကို လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်ကကီဵကကပ်သူ လက်စွဲလမ်ဵညွှန်နှင်ဴအညီ အကူအညီေပဵ
ြခင်ဵ။

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ သင်တန်ဵေကျာင်ဵမျာဵ၊ ြပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ယာယီလက်ခဳ
ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵေဂဟာမျာဵနှငဴ် အြခာဵဝန်ေဆာင်မှုေပဵနိုငေ
် သာေနရာမျာဵ
၂၃။

အခန်ဵကဏ္ဍနှငဴတ
် ာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်(က) မိသာဵစုအေြခအေနဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ ေဆာင်ရွက်ေနစဉ်ကာလအတွငဵ် လူမှုေရဵဝန်
ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client) အာဵ လုခဳ ခုဳစွာေစာင်ဴေရှာက်ထာဵြခင်ဵ၊
(ခ) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)၏ ေြပာင်ဵလဲမှုအေြခအေနအာဵ လူမှုဝန်ထမ်ဵ
ဦဵစီဵဌာနမှ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵထဳ ပုဳမှန်သတင်ဵေပဵြခင်ဵ၊
(ဂ) မိသာဵစုအေြခအေန ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵအာဵ လိုအပ်သလို ေဆာင်ရွက်နိုငေ
် ရဵအတွက်
လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵနှင်ဴ NGOs Case Worker မျာဵ
ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(ဃ) မိသာဵစုအေြခအေန ဆန်ဵစစ်ပပီဵသည်နှင်ဴတစ်ပပိုင်တည်ဵ မိသာဵစု သို္ဓမဟုတ် ြပုစု
ေစာင်ဴေရှာက်သူရှိသည်ဴ ပမို့နယ်အတွငဵ် ရှိ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ လူမှုေရဵရာ
ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူထဳ အေကကာင်ဵကကာဵြခင်ဵ၊ (အကယ်၍ ဥပေဒပိုင်ဵဆိုငရ
် ာ ေြဖရှင်ဵ
ေဆာင်ရွက်ရန် မလိုအပ်ေသာြဖစ်ရပ်မျာဵအတွက် NGOs Case Worker မျာဵထဳ
အေကကာင်ဵကကာဵြခင်ဵ)
(င) မိသာဵစု သို္ဓမဟုတ် ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်သူရှိရာ ပမို့နယ်အတွငဵ် ြပန်လည်ေပါင်ဵ
စည်ဵေပဵြခင်ဵေဆာင်ရွက်ရာတွင်
ခန့်ခွဲသူနှငဴ်

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊

အကယ်၍

လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳ

ဥပေဒပိုငဵ် ဆိုင်ရာ

ေြဖရှငဵ်

ေဆာင်ရွက်ရန်မလိုအပ်ေသာ ြဖစ်ရပ်မျာဵအတွက် NGOs Case Worker မျာဵထဳ
အေကကာင်ဵကကာဵြခင်ဵ၊
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(စ) ြပင်ဵထန်ေသာ ရုပ်ပင
ို ဵ် ဆိုင်ရာ/လုခဳ ခုဳမှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်မျာဵနှင်ဴ ရင်ဆိုငရ
် နိုငေ
် ြခ
ရှိေသာ အမျုဵသမီ
ိ
ဵမျာဵနှငဴ် ကေလဵမျာဵ ခိုလှုဳနိုငရ
် န် လုခဳ ခုဳေသာေနရာကို တတ်နိုင်
သမျှ အြမန်ဆုဳဵဖန်တီဵေပဵြခင်ဵ၊
(ဆ) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ (Client) ၏ သေဘာတူညီမှုြဖငဴ် နှစ်သိမ်ဴေဆွဵေနွဵ
အကကဳေပဵြခင်ဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှု၊ တရာဵစီရင်ေရဵအပါအဝင် လိုအပ်ေသာ
အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵမှုနှင်ဴ သက်ေမွဵသင်တန်ဵမျာဵေပဵြခင်ဵ၊
(ဇ) သင်တန်ဵေကျာင်ဵနှင်ဴ ယာယီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵဌာနမျာဵတွင် ေနထိုငစ
် ဉ်အတွင်ဵ
လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူနှင်ဴအတူ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုအဆင်ဴအလိုက် ချတ်
ိ ဆက်
ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(ဈ) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)မျာဵအာဵ

လိုအပ်ပါက

စိတ်ပင
ို ဵ် ဆိုင်ရာ

နှစ်သိမေ
်ဴ ဆွဵေနွဵေပဵြခင်ဵ ရရှိရန်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊

ြပည်တွင်ဵ/ြပည်ပ အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵရှိ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ အသိအမှတ်ြပု
ထာဵသည်ဴ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူမျာဵ( NGOs Case Worker)
၂၄။

အခန်ဵကဏ္ဍနှငဴတ
် ာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်(က) ြဖစ်စဉ်တစ်ခုလုဳဵတွင် အချက်အလက်၊ အေကကာင်ဵအရာမျာဵအာဵ မေပါက်ကကာဵ
ေစေရဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(ခ) ြဖစ်ရပ်သတင်ဵပို္ဓအစီရင်ခဳစာ လက်ခဳရန်နှငဴ် ကနဦဵစာရင်ဵသွင်ဵပုဳစဳအာဵ ြဖည်ဴသွင်ဵ
ြခင်ဵ၊
(ဂ) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ (Client)၏ လိုအပ်ချက်နှင်အ
ဴ ညီ ြဖစ်ရပ်မျာဵအာဵ
ဦဵစာဵေပဵသတ်မှတ်ြခင်ဵ၊
(ဃ) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)၏ အေြခအေန ဆန်ဵစစ်ချက်အာဵ ေဆာင်ရွက်
ြခင်ဵ၊
(င) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)၊ ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်သူနှင်ဴ မိသာဵစု(အကယ်၍
လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူသည် ကေလဵြဖစ်ပါက)တိန
ု္ဓ ှင်ဴအတူ ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်
အာဵ ေရဵဆွဲြခင်ဵ၊
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(စ) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူသည် ကေလဵြဖစ်ပါက ၎င်ဵတို္ဓနှငဴ် ၎င်ဵတို၏
္ဓ
ြပုစု
ေစာင်ဴေရှာက်သူနှင်ဴ မိသာဵစုမျာဵအာဵ ကကီဵကကပ်ေစာင်ဴကကည်ဴေလဴလာပပီဵ ေနာက်ဆက်
တွဲ လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ပုဳမှန်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(ဆ) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)၊

ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်သူနှင်ဴ

မိသာဵစုတအ
ို္ဓ ာဵ

သင်ဴေလျာ်သလို တိုက်ရိုက် ေထာက်ပဳဴမှုေပဵြခင်ဵ၊ သေဘာတူထာဵသညဴ်အစီအစဉ်ကို
အေြခခဳ၍ လိုအပ်ေသာ ညွှန်ဵပို္ဓလအ
ွှဲ ပ်ြခင်ဵကို ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(ဇ) ညွှန်ဵပို္ဓေရဵလမ်ဵေကကာင်ဵတွင်ပါဝင်သည်ဴ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵနှင်ဴ ဆက်ဆဳေရဵ
တည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊
(ဈ) သေဘာတူညီပပီဵြဖစ်သည်ဴ ပုဳစဳနှင်ဴအချက်အလက်ဇယာဵမျာဵ အသုဳဵြပု၍ ြဖစ်ရပ်
အာဵ ပုဳမှန်မှတ်တမ်ဵတင်ြခင်ဵ၊ အချက်အလက်မျာဵ လုခဳ ခုဳမှုရှိေစရန် ေသချာစွာ
ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ၊
(ည) ပုဳစဳတွင်ေရဵသွင်ဵထာဵသည်ဴ အချက်အလက်မျာဵအာဵ အီလက်ထရွန်နစ် သတင်ဵ
အချက်အလက်သိုေလှာင်စနစ်ြဖင်ဴ ေရဵသွငဵ် ၍ ပမို့နယ်အတွင်ဵရှိ လူမှုဝန်ထမ်ဵ
ဦဵစီဵဌာနမှ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵထဳ ပုဳမှန်နှငဴ်အေရဵကကီဵလျှငက် ကီဵသလို
မျှေဝြခင်ဵ၊ သေဘာတူညီထာဵသညဴ် သတင်ဵအချက်အလက်မျှေဝြခင်ဵ ကျငဴ်ဝတ်
စည်ဵကမ်ဵမျာဵအတိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(ဋ) လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵနှင်ဴ ရင်ဵနှီဵစွာ လုပ်ငန်ဵ
မျာဵကိုလုပ်ကုိင၍
် လိုအပ်ပါက ြဖစ်ရပ်မျာဵ လွှဲေြပာင်ဵေပဵအပ်ြခင်ဵ၊ လိအ
ု ပ်ေသာ
အကူအညီမျာဵ ေထာက်ပေ
ဳဴ ပဵြခင်ဵ၊

လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵအတွက် အေထာက်အကူြပုနိုင်ရန် အြခာဵအေရဵကကီဵေသာ အစိုဵရ
ဌာနမျာဵ၊ ြပည်ေထာင်စု/ဗဟိုအဆင်ဴ ဆက်စပ်ဌာနဆိုင်ရာမျာဵ/ ဦဵစီဵဌာနမျာဵနှင်ဴ မမို့နယ်မျာဵရှိ အစိုဵရ
ဌာနမျာဵ၏ ေမျှာ်မှန်ဵတာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵ
၂၅။

ေပါင်ဵစည်ဵထာဵေသာ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵသည် ထိေရာက်၍ အကျုဵရှ
ိ ိမှုမျာဵအာဵ

ြဖည်ဴဆည်ဵြမှငဴတ
် င်ေပဵြခင်ဵြဖင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵ၊ ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ၊ တရာဵေရဵ၊ ပညာေရဵနှငဴ်
အြခာဵဦဵစာဵေပဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို လက်လှမ်ဵမီ အသုဳဵြပုနိုငေ
် ရဵအတွက် စီစဉ်ေပဵရန် ရည်ရွယ်ပါ
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သည်။ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနရှိ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေရဵကကီဵ
ဌာနမျာဵနှင်ဴ ရင်ဵနှီဵစွာလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရန်နှင်ဴ ထိခိုက်လွယ်မှုအေကကာင်ဵအမျုဵမျ
ိ ုဵအာဵ
ိ
ေပါင်ဵစည်ဵ
ထာဵေသာပုဳစဳြဖငဴ် တုဳ္ဓြပန်ေြဖရှင်ဵရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အရည်အေသွဵြမင်ဴမာဵေသာ ဝန်ေဆာင်
မှုမျာဵနှင်ဴအတူ စဳလုပင
် န်ဵလမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵအာဵ ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာ
တွင် ပဳဴပိုဵကူညီေရဵအတွက် အေရဵကကီဵေသာ အစိုဵရဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရိှသူမျာဵသည် လူမှုဝန်ထမ်ဵ
ဦဵစီဵဌာနမှ ေဆာင်ရွက်သည်ဴ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု ပုဳမှန်ညှိနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵသိ္ဓု တက်ေရာက်ရမည်
ြဖစ်ပါသည်။
၂၆။

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနရှိ

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမဝ
ှု န်ေဆာင်မှုရရှိသည်ဴ

လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှု

လိအ
ု ပ်သူ(Client)မျာဵကို အေကကာင်ဵကကာဵြခင်ဵ၊ ကကိုတင်အသိေပဵ ခွင်ဴြပုချက်မျာဵရယူပပီဵ အချန်ိ မီ
ညွှန်ဵပို္ဓြခင်ဵမျာဵကို ြဖစ်ရပ်သတင်ဵအချက်အလက်လဳခု ခုဳမှုရှိေစရန် လျှု့ဝှ
ိ က်စွာထာဵရှိရမည် ြဖစ်ပါ
သည်။

ြပည်ေထာင်စု/ဗဟိုအဆင်ဴ ဆက်စပ်ဌာနဆိုင်ရာမျာဵ/ ဦဵစီဵဌာနမျာဵ၏ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု အခန်ဵ
ကဏ္ဍမျာဵ
အေထွေထွအပ
ု ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန
(ြပည်ေထာင်စုအဆင်ဴနှငဴ် ေဒသအဆင်ဴ အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနရုဳဵမျာဵ)
၂၇။

အခန်ဵကဏ္ဍနှငဴတ
် ာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်(က) တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်၊ ခရိုင်၊ ပမို့နယ်၊ ရပ်ကွက်ေကျဵရွာ၊ ေကျဵရွာအုပ်စုအဆင်ဴ
တာဝန်ရှိသူမျာဵ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵအာဵ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်
စီမဳခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်ဵစဉ်တ ွင် ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန် အချ ိန်နှင်ဴတေြပဵညီ
ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ၊
(ခ) နာဵခိုရာေနရာမျာဵ၊ နှစ်သိမေ
်ဴ ဆွဵေနွဵြခင်ဵမျာဵကဲဴသို္ဓ အြခာဵအထူဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ
ေပဵရန်အတွက် ညွှန်ဵပိေ
ု္ဓ ဆာင်ရွက်ြခင်ဵမျာဵတွင် ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵအာဵ ကူညီ
ေပဵြခင်ဵ၊
(ဂ) လိအ
ု ပ်ချက်အရြပုလုပ်သည်ဴ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု ေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵနှင်ဴ လစဉ်ြဖစ်ရပ်
စီမဳခန့်ခွဲမှု အစည်ဵအေဝဵမျာဵအပါအဝင် လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ ဦဵေဆာင်ကျင်ဵပ

22
သည်ဴ ေပါင်ဵစပ်ညှိနှိုငဵ် အစည်ဵအေဝဵမျာဵတွင် အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ
ဝန်ထမ်ဵမျာဵသည် သင်ဴေလျာ်သည်ဴေနရာတွင် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ (ေဒသ
အဆင်ဴနှင်ဴ ကဏ္ဍစုဳေပါင်ဵစပ်ညှိနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵမျာဵကို ဦဵေဆာင်ကျင်ဵပရုဳသာမက
သက်ဆိုငရ
် ာပမို့နယ်မျာဵတွင် ေပါင်ဵစပ်ညှိနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵမျာဵ ကျင်ဵပနိုင်ေရဵ
အတွက် ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵအာဵ ပဳဴပိုဵကူညီေပဵရန်၊ ြမန်မာနိုင်ငလ
ဳ ဵုဳ ဆိုင်ရာ
အမျုဵသမီ
ိ
ဵေကာ်မတီကို အေထာက်အကူြပုနိုင်ရန် ကူညီေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ)

ကျန်ဵမာေရဵဌာန (အစိုဵရေဆဵရုဳမျာဵ၊ ေဒသအဆင်က
ဴ ျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵနှင်ဴ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ ေဆဵခန်ဵမျာဵ)
၂၈။

(က) ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵလုဵဳ သည် သင်ဴေလျာ်ေသာ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵအာဵ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ (ဥပမာ- ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ အာဵကစာဵ
ဝန်ကကီဵဌာနမှ ချမှတ်ထာဵသည်ဴ ကျာဵ၊ မ အေြခြပုအကကမ်ဵဖက်မှု ကုသေရဵလမ်ဵညွှန်
ချက်မျာဵ) ဤအချက်တွင် ေစဴစပ်ညှိနှိုင်ဵမှု အနိမ်ဴဆဵုဳ စဳနှုန်ဵမျာဵနှင်ဴ ကိုက်ညီသည်ဴ
ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵသာမက အရည်အေသွဵြပည်ဴဝသည်ဴ အသက်ကယ်တုြဳ္ဓ ပန် ကူညီ
မှုမျာဵလည်ဵ ပါဝင်ပါသည်။
(ခ) ေဆဵလူမှုဆက်ဆဳေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵသည် စဉ်ဆက်မြပတ် ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာ ြဖစ်ရပ်
စီမဳခန့်ခွဲမှု သင်တန်ဵမျာဵကိုသာမက ကေလဵသူငယ်ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵနှငဴ်
ကျာဵ၊ မ အေြခြပုအကကမ်ဵဖက်မှုကို ေဇာင်ဵေပဵသညဴ်ကိစ္စရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု အသိပညာ
ေပဵ ေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵကိုလည်ဵ အခါအာဵေလျာ်စွာ တက်ေရာက်ရပါမည်။
(ဂ) ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵသည် ပမို့နယ်အဆင်ဴ/ခရိုင်အဆင်ဴ ကေလဵသူငယ်အခွငဴ်
အေရဵမျာဵဆိုင်ရာေကာ်မတီ/အမျုဵသမီ
ိ
ဵေကာ်မတီအစည်ဵအေဝဵမျာဵ၊ လိုအပ်ချက်
အရြပုလုပ်သည်ဴ

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမေ
ှု ဆွဵေနွဵပွဲမျာဵနှင်ဴ

လစဉ်ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု

အစည်ဵအေဝဵမျာဵအပါအဝင် အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနနှင်ဴ လူမှုဝန်ထမ်ဵ
ဦဵစီဵဌာနမှ ဦဵေဆာင်ကျင်ဵပသည်ဴ ညှိနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵမျာဵတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်
ရမည်။
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(ဃ) ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵဆိုင်ရာြဖစ်ရပ်မျာဵ ( ကေလဵသူငယ်၊ ကျာဵ၊ မအေြခြပု
အကကမ်ဵဖက်မှု)အာဵ တုြဳ္ဓ ပန်ေြဖရှငဵ် ရာ၌ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ပဳဴပိုဵေပဵရန်၊
ပမို့နယ်ဆရာဝန် သို္ဓမဟုတ် ေလဴကျင်ဴေပဵထာဵေသာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵသည်
ကျန်ဵမာေရဵကုသမှု စီမဳခန့်ခွဲမလ
ှု မ်ဵညွှန်ချက်နှင်ဴအညီ လိအ
ု ပ်ပါက ကျန်ဵမာေရဵ
ဝန်ေဆာင်မှု ပဳဴပိုဵေပဵရပါမည်။ ဤအချက်တွင် စာရင်ဵဇယာဵပုဳစဳမျာဵ ြဖည်ဴြခင်ဵနှင်ဴ
သက်ေသစုေဆာင်ဵြခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵမျာဵလည်ဵ ပါဝင်ပါသည်။
(င) ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵရှိ ကျွမ်ဵကျင်ေဆဵပညာရှင်မျာဵနှင်ဴ ေဆဵဝါဵမျာဵကဲဴသို္ဓေသာ
အရင်ဵအြမစ်မျာဵကို အသုဳဵြပု၍ ကျန်ဵမာေရဵကုသမှု လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵနှငအ
်ဴ ညီ
အချန်ိ နှင်ဴတေြပဵညီ ကုသြခင်ဵပုဳစဳြဖင်ဴ အေရဵေပ္ဒ အခမဲဴေဆဵကုသေပဵရမည်။
(စ) လိအ
ု ပ်ပါက ေဆဵဝါဵကိရိယာမျာဵ ပိုမိုြပည်ဴစုဳသည်ဴ ြပည်သူ့ေဆဵရုဳမျာဵသို္ဓ ချက်ချင်ဵ
လုခဳ ခုဳစိတ်ချစွာ ညွှန်ဵပို္ဓရမည်။
(ဆ) ေဆဵရုဳ၊ ကျန်ဵမာေရဵဌာန စသည်တို္ဓတွင် ေဆဵကုသမှုခဳယေ
ူ နစဉ် ကာလအတွငဵ်
လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)မျာဵအတွက်

လုခဳ ခုဳစိတ်ချရပပီဵ

သတင်ဵ

အချက်အလက်မေပါက်ကကာဵနိုင်ေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ကို အတတ်နိုငဆ
် ုဳဵ ဖန်တီဵေပဵ
ရမည်။
(ဇ) ကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည် ြဖစ်ရပ်တစ်ခုချင်ဵအတွက် မှတ်တမ်ဵထာဵရှိပပီဵ
အကဲြဖတ်စစ်ေဆဵချက်နှငဴ်

အကကဳြပုေထာက်ခဳချက်မျာဵကို

အြခာဵဝန်ေဆာင်မှု

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ လိအ
ု ပ်သလို မျှေဝသုဳဵစွဲရမည်။
(ဈ) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ( Client )၏ သေဘာတူညီချက်ရယူပပီဵ လိင်ပိုင်ဵ
ဆိုင်ရာအလွဲသုဳဵခဳရြခင်ဵနှင်ဴ

မေတာ်မတရာဵြပုကျင်ဴခဳရေသာ

အမှုမျာဵအတွက်

မှုခင်ဵဆရာဝန် သို္ဓမဟုတ် တာဝန်ရှိကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမှ လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာကူဵစက်
တတ်ေသာေရာဂါမျာဵ၊ ကိုယ်ဝန်ရှိ/မရှိနှငဴ် စိတ်ဒဏ်ရာရရှိမှု ရှိ/မရှတ
ိ ို္ဓကို ေသချာစွာ
စစ်ေဆဵပပီဵ လိအ
ု ပ်ေသာကုသမှုမျာဵ ပဳဴပိုဵေပဵရမည်။
(ည) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)၏ သေဘာတူညီချက်ရယူပပီဵေနာက် တရာဵ
ရုဳဵအမှုအတွက် လိအ
ု ပ်ဆီေလျာ်မည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵအေထာက်အထာဵမျာဵ စုေဆာင်ဵ
ေပဵရမည်။
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(ဋ) ေဆဵလူမှုဆက်ဆဳေရဵအရာရှိသည် လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)မျာဵကို
ေဆဵရုဳ၌ေစာင်ဴေရှာက်ေပဵစဉ်ကာလအတွင်ဵ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု ဝန်ေဆာင်
မှုမျာဵြဖစ်သည်ဴ(၁) ြဖစ်ရပ်အမျုဵအစာဵခွ
ိ
ဲြခာဵ၍ ေဆဵဝါဵကုသမှုခဳယူရန်နှင်ဴ အြခာဵလိုအပ်ေသာ
သီဵသန့်ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵရရှိေစရန် သင်ဴေလျာ်ေသာညွှန်ဵပို္ဓမှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(၂) လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵနှင်ဴ

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်

ြခင်ဵ၊
(၃) ေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵအပ်စဉ်

ကာလတစ်ေလျှာက်တွင်

လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှု

လိအ
ု ပ်သူ(Client)အာဵ စိတ်လမ
ူ ှုပိုင်ဵသက်သာမှုရှိေစြခင်ဵတို္ဓကုိ ပဳဴပိုဵကူညီရ
မည်။
(ဌ) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)အာဵ ေဆဵကုသေပဵေနစဉ် ကာလအတွငဵ်
ေဆဵလူမှုဆက်ဆဳေရဵအရာရှိသည် လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳ
ခန့်ခွဲသူမျာဵနှင်ဴပူဵေပါင်ဵ၍ သင်ဴေလျာ်ေသာ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵအာဵ အဆင်ေြပ
ေချာေမွ့စွာ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵပို္ဓနိုင်ေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

ြမန်မာနိုင်ငရ
ဳ ဲတပ်ဖွဲ့
၂၉။

အခန်ဵကဏ္ဍနှငဴတ
် ာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်(က) ပထမသတင်ဵေပဵတိုငက် ကာဵချက်ကို ေပဵပိရ
ု္ဓ န် အေထာက်အကူေပဵြခင်ဵ၊
(ခ) ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ရန် လိအ
ု ပ်ေသာြဖစ်ရပ်မျာဵ(ကေလဵသူငယ်၊ ကျာဵ၊ မအေြခ
ြပုအကကမ်ဵဖက်မှု)ကို တုြဳ္ဓ ပန်အေရဵယူေရဵအတွက် သင်ဴေလျာ်ေသာ လမ်ဵညွှန်ချက်
မျာဵ၊ မူဝါဒမျာဵရှိ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ရန်၊ လိအ
ု ပ်ပါက ကျာဵ၊မ
အေြခြပုအကကမ်ဵဖက်မြှု ဖစ်ရပ်မျာဵကို တုြဳ္ဓ ပန်ေြဖရှင်ဵရန် စဳလုပင
် န်ဵလမ်ဵညွှန်ချက်
မျာဵ ေရဵဆွဲြခင်ဵ၊
(ဂ) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှု လိအ
ု ပ်သူ(Client)မျာဵအတွက် အချန်ိ မီေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်
နိုငရ
် န် သက်ဆိုငရ
် ာဌာနမျာဵ၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵထဳ ညွှန်ဵပို္ဓနိုငေ
် ရဵ လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵ၊
လိင်ပိုင်ဵဆိုငရ
် ာအလွဲသုဳဵစာဵြဖစ်ရပ်မျာဵ အပါအဝင် ြဖစ်ရပ်တုြဳ္ဓ ပန်အေရဵယူ ေဆာင်
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ရွက်ေရဵအတွက် ရဲစုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵမှူဵမျာဵကဲဴသို္ဓ ရဲတပ်ဖွဲ့အတွင်ဵရှိ အြခာဵတပ်ဖွဲ့
မျာဵနှင်ဴ ညှိနှိုင်ဵတိုငပ
် င်၍ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(၁) ဥပေဒအရာရှိနှင်ဴအတူ ြဖစ်ရပ်ဖိုင်တွဲြပုစုကာ သက်ေသခဳအေထာက်အထာဵနှင်ဴ
မှတ်ချက်မျာဵကို လိအ
ု ပ်သလိေ
ု ဖာ်ြပြခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵြခင်ဵ၊ ြဖစ်ရပ်ကို
ြပစ်မှုလပ
ု ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵနှငဴအ
် ညီ တရာဵရုဳဵသို္ဓ (ြဖစ်နိုင်ပါက ကေလဵသူငယ်
တရာဵရုဳဵသို္ဓ) အပ်နှဳြခင်ဵ၊
(၂) လိအ
ု ပ်ပါက ရဲစုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵ အစီရင်ခဳစာကို တရာဵရုဳဵသို္ဓတင်ြပြခင်ဵ။
(ဃ) ကေလဵသူ င ယ် ကိ စ္စ ရ ပ် မျာဵနှင ်ဴ ကျာဵ၊ မ အေြခြပုအကကမ်ဵ ဖက်မ ှု ကိ စ္စ ရပ်မ ျာဵ
ေဆာင်ရွက်သည်ဴ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမှင်ဴတင်ေပဵြခင်ဵ၊
(င) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)၏ လုခဳ ခုဳေရဵအတွက် အေလဵထာဵေဆာင်
ရွက်ရန် ညွှန်ကကာဵြခင်ဵ၊ သတင်ဵအချက် အလက်လဳခု ခုဳမှု၊ လျှု့ဝှ
ိ က်စွာထာဵရှိမှုနှငဴ်
အြခာဵလမ်ဵညွှန်အေြခခဳမူမျာဵကို လိက
ု ်နာြခင်ဵ၊
(စ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန်ပါ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို သက်ဆိုင်သည်ဴ
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵသို္ဓ လိက
ု ်နာနိုင်ေရဵလမ်ဵညွှန်ြခင်ဵ၊
(ဆ) ပမို့နယ်၊ ခရိုင် ကေလဵသူငယ်အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာေကာ်မတီ၊ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု
အစည်ဵအေဝဵမျာဵနှင်ဴ အမျုဵသမီ
ိ
ဵေကာ်မတီအစည်ဵအေဝဵမျာဵအပါအဝင် အေထွေထွ
အုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနနှင်ဴ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ ဦဵေဆာင်ြပုလုပ်ေသာ အစည်ဵ
အေဝဵမျာဵတွင် လိအ
ု ပ်သလို တက်ေရာက်ြခင်ဵ၊
(ဇ) ရဲလုပ်ငန်ဵစဉ်တစ်ေလျှာက်လုဳဵအတွငဵ် ကေလဵသူငယ်၊ ကျာဵ၊ မအေြခြပု အကကမ်ဵ
ဖက်ခဳရသူ အမျုဵသမီ
ိ
ဵမျာဵအာဵ စဉ်ဆက်မြပတ်အေြခအေနမျာဵကို မျှေဝေပဵြခင်ဵ၊
(ဈ) ကေလဵသူငယ်မျာဵနှင်ဴ အမျုဵသမီ
ိ
ဵမျာဵအာဵ ရဲလုပ်ငန်ဵစဉ်အတွင်ဵ အေလဵထာဵ
ဆက်ဆဳြခင်ဵ၊
(ည) တရာဵရုဳဵအမိန့်အရြဖစ်ေစ၊

အေရဵေပ္ဒအေြခအေနအရ

လိုအပ်မှုေကကာင်ဴြဖစ်ေစ

ေဘဵအန္တရာယ်ကကုဳေတွ့ရေသာ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client) (အကယ်၍
လိင်ပိုင်ဵဆိုငရ
် ာအလွဲသုဳဵစာဵမှု ထပ်မဳကကုဳေတွ့နိုင်ဖွယ် အေြခအေနရှိပါက) အတွက်
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လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵနှငတ
်ဴ ိုင်ပင်၍ ယာယီလုဳခခုဳစိတ်ချ
ရေသာ ေနရာထိုင်ခင်ဵမျာဵ စီစဉ်ေပဵြခင်ဵ၊
(ဋ) လိုအပ်ပါက နာဵခိုရာေနရာမျာဵ သို္ဓမဟုတ် နှစ်သိမ်ဴေဆွဵေနွဵေပဵြခင်ဵမျာဵ အပါအဝင်
အြခာဵသီဵသန့် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵရရှိေရဵအတွက် ညွှန်ဵပို္ဓေဆာင်ရွက်ရာတွင် ြဖစ်ရပ်
စီမဳခန့်ခွဲသူအာဵ ပဳဴပိုဵကူညီြခင်ဵ။

ပညာေရဵကဏ္ဍ(အစိုဵရေကျာင်ဵမျာဵ၊ ပုဂလ
္ဂ ိကေကျာင်ဵမျာဵ၊ မိဘဆရာအသင်ဵမျာဵနှင်ဴ ေကျာင်ဵြပင်ပ
ပဳဴပိုဵေနေသာ အြခာဵဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵ)
၃၀။

အခန်ဵကဏ္ဍနှငဴတ
် ာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်(က) ပညာေရဵ၀န်ေဆာင်မှုမျာဵကို ခွဲြခာဵဆက်ဆဳမှုမရှိေစဘဲ ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရဵအတွက်
လမ်ဵညွှန်ေပဵြခင်ဵ၊
(ခ) ထိခိုက်လွယ်ေသာ၊ ထိရှလွယ်ေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵအတွက် ကာကွယ်ေစာင်ဴ
ေရှာက်မှုရှိေသာ ေကျာင်ဵပတ်ဝန်ဵကျင်အေြခအေန စီစဉ်ေပဵြခင်ဵ၊
(၁) ေကျာင်ဵမျာဵ၌ လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ၊ ရုပပ
် ိုင်ဵဆိုင်ရာနှင်ဴ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာအကကမ်ဵဖက်
မှုမျာဵ၊ သက်ရွယ်တူအချင်ဵချင်ဵအကကာဵ အကကမ်ဵဖက်မှု၊ အနိုင်ကျင်ဴမှုစသည်ဴ
ကေလဵသူငယ်မျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုပုဳစဳအာဵလုဳဵကို ကာကွယ်ရန်ထိေရာက်
ေသာအစီအစဉ်မျာဵ

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရမည်၊

(ဥပမာ-

ေကျာင်ဵသာဵ/ေကျာင်ဵသူအာဵလုဳဵအတွက် လွှမ်ဵခခုဳေသာ လိင်နှငဴမ
် ျုဵဆက်
ိ
ပွာဵ
ကျန်ဵမာေရဵ ပညာေပဵအစီအစဉ်)
(ဂ) ကေလဵသူငယ်မျာဵအေပ္ဒ

ြဖစ်ပွာဵလာနိုင်သည်ဴ

အကကမ်ဵဖက်မပ
ှု ုဳစဳမျာဵအာဵလုဵဳ ၊

အလွဲသုဳဵစာဵမှုနှငဴ် လျစ်လျူရှုမှုလက္ခဏာရပ်အာဵလုဵဳ ကို ေဖာ်ထတ
ု ်ြခင်ဵ၊
(ဃ) ကိုယ်ပိုင် သိမ
ု္ဓ ဟုတ် ပုဂ္ဂလိကေကျာင်ဵမျာဵအပါအဝင် အေြခခဳပညာေကျာင်ဵမျာဵ၌
ကေလဵသူငယ်ကိစ္စရပ်မျာဵနှင်ဴ ကျာဵ၊ မ အေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ြခင်ဵကိစ္စရပ်မျာဵ
ေလျာဴနည်ဵေစေရဵအတွက် အသိပညာေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်
နိုငေ
် ရဵ ပဳဴပိုဵေပဵရန်နှင်ဴ ဆက်စပ်ဌာနဆိုင်ရာမျာဵနှင်ဴ ချတ်
ိ ဆက်ေဆာင်ရွက်ရန်
လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵ၊
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(င) ကေလဵသူငယ်ကိစ္စရပ်မျာဵနှင်ဴ ကျာဵ၊ မအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ြခင်ဵကိစ္စရပ်မျာဵ
ေတွ့ရှိပါက

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန

ဝန်ေဆာင်မှုေပဵနိုင်ရန်နှငဴ်

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူနှငဴ်အတူ

သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရိှသူမျာဵ၊

ပူဵေပါင်ဵပါဝင်

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵထဳ

အချန်ိ မီသတင်ဵပိန
ု္ဓ ိုငေ
် ရဵ လမ်ဵညွန်ြခင်ဵ၊
(စ) ပမို့နယ်၊ ခရိုင် ကေလဵသူငယ်အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာေကာ်မတီ၊ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု
အစည်ဵအေဝဵမျာဵနှင်ဴ

အမျ ိုဵသမီဵေကာ်မတီအစည်ဵအေဝဵမျာဵ

အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနနှင်ဴ

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ

အပါအဝင်

ဦဵေဆာင်ြပုလုပ်

ေသာ အစည်ဵအေဝဵမျာဵတွင် လိအ
ု ပ်သလို တက်ေရာက်ြခင်ဵ၊
(ဆ) လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသို္ဓ ညွှန်ဵပို္ဓသည်ဴ ြဖစ်ရပ်မျာဵအာဵ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မှု
မရှိပါက

နာဵခိုရာေနရာနှင်ဴ

နှစ်သိမ်ဴေဆွဵေနွဵမှုမျာဵအပါအဝင်

အြခာဵသီဵသန့်

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ရရှိနိုင်သည်ဴေနရာသို္ဓ ညွှန်ဵပို္ဓေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(ဇ) တရာဵသူကကီဵ၊ ကေလဵသူငယ်တရာဵသူကကီဵမှ ကေလဵသူငယ်မျာဵအေပ္ဒ အလွဲ
သုဳဵစာဵြပုမှု ြဖစ်ရပ်မျာဵကို စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵရာ၌ လိအ
ု ပ်ပါက အကူအညီေပဵြခင်ဵ၊
(ဈ) ပမို့နယ်အဆင်ဴ ကေလဵသူငယ်အခွင်ဴအေရဵမျာဵဆိုင်ရာေကာ်မတီ၊ ြမန်မာနိုငင
် ဳလဵုဳ
ဆိုင်ရာ အမျုဵသမီ
ိ
ဵေကာ်မတီတို္ဓနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊

ြပည်ေထာင်စုတရာဵစီရင်ေရဵကကီဵကကပ်မရ
ှု ုဳဵ
၃၁။

အခန်ဵကဏ္ဍနှငဴတ
် ာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်(က) တရာဵရင်ဆိုင်ေနရေသာ ကေလဵသူငယ်တို္ဓ၏ အမှုမျာဵနှင်ဴ ကျာဵ၊ မ အေြခြပု
အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵကို ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွက်ရာ၌ သက်ဆိုင်ရာဉပေဒ၊ ကေလဵသူငယ်
အခွင်ဴအေရဵမျာဵဆိုင်ရာဥပေဒ စသည်ဴအထူဵဥပေဒမျာဵအရ လိုက်နာေဆာင်ရွက်
ြခင်ဵ၊
(ခ) ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵသည် ကေလဵသူငယ်အမှုစစ်ေဆဵရာတွင် ကေလဵသူငယ်
အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာဉပေဒ၊ နည်ဵဉပေဒ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်
ြခင်ဵ၊
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(ဂ) ကေလဵသူငယ်ကိစ္စရပ်မျာဵနှင်ဴ ကျာဵ၊ မ အေြခြပုအကကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ ကိစ္စရပ်ေပ္ဒေပါက်
ပါက အချန်ိ နှင်ဴတေြပဵညီ ပပီဵြပတ်ေစေရဵ လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵ၊ ကကီဵကကပ်ြခင်ဵ၊
(ဃ) တရာဵရုဳဵသည်

လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(client)မျာဵနှငဴ်

ကေလဵသူငယ်

မျာဵ၏ အခွင်အ
ဴ ေရဵမျာဵကို ကာကွယ်နိုင်ေရဵအတွက် သက်ေသခဳဉပေဒနှငအ
ဴ် ညီ
ရထိုက်သညဴ် အကျုဵခဳ
ိ စာဵခွငဴ်မျာဵ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ။

တရာဵစွဲနှင်ဴအမှုလက
ို ်ဦဵစီဵဌာန
၃၂။

အခန်ဵကဏ္ဍနှငဴတ
် ာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်(က) ကေလဵသူငယ်အေပ္ဒ ြပစ်မှုကျူဵလွန်သည်ဴသူမျာဵအာဵ ြပစ်မှုဆိုင်ရာတရာဵစွဲဆိုြခင်ဵ
မြပုမီ

ဥပေဒနှင်ဴအညီြဖစ်ေစရန်၊

စိစစ်ြခင်ဵနှင်ဴ

ဥပေဒအကကဳဉာဏ်မျာဵေပဵရန်

လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵ၊
(ခ) ကျူဵလွန်ခဳရသူ ကေလဵသူငယ်တို္ဓအတွက် နိုငင
် ဳေတာ်ကိုယ်စာဵ ဥပေဒေကကာင်ဵ
အရ ရပ်တည်တင်ြပေပဵရန် လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵ၊
(ဂ) အမှုစစ်ေနသည်ဴကာလတစ်ေလျှာက်လဵုဳ
ေရှာက်မှုရရှိေရဵနှငဴ်

ကေလဵသူငယ်မျာဵ

အမှုကင
ို တ
် ွယ်ပုဳမျာဵအာဵ

ကာကွယ်ေစာင်ဴ

ကေလဵသူငယ်အခွငဴ်အေရဵမျာဵ

ဆိုင်ရာ ဥပေဒနှင်ဴကိုက်ညီေရဵ ေစာင်ဴကကည်ဴေဆာင်ရွက်သွာဵရန် လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵ၊
(ဃ) တရာဵရင်ဆိုင်ေနရေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵ၏ အမှုမျာဵကို ကိုင်တွယ်ေဆာင်
ရွက်ရာတွင် ကေလဵသူငယ်အခွငဴေ
် ရဵမျာဵဆိုငရ
် ာဥပေဒ၌ အနှစ်ချုပ်ေဖာ်ြပထာဵ
သည်ဴအတိုငဵ် ဥပေဒပိုငဵ် ဆိုင်ရာ အကကဳြပုချက်ေပဵရန် လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵ၊
(င) မေတာ်မတရာဵမှုနှငဴ် အကကမ်ဵဖက်မှုဒဏ်ခဳေနရေသာ သို္ဓမဟုတ် ခဳရဖွယ်အန္တရာယ်
ကကုဳေနရေသာ ကေလဵသူငယ်နှငဴမ
် ိသာဵစုအာဵ ဥပေဒေရဵရာအကကဳြပုြခင်ဵ အခမဲဴ
ေဆာင်ရွက်ေပဵရန် လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵ၊
(စ) ပမို့နယ် ကေလဵသူငယ်အခွင်ဴအေရဵမျာဵဆိုင်ရာေကာ်မတီနှင်ဴ အမျုဵသမီ
ိ
ဵေကာ်မတီ
အစည်ဵအေဝဵမျာဵတွင် ပုဳမှန်တက်ေရာက်ရန် လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵ။
(ဆ) ြပည်သူလူထုအတွက် ဥပေဒေရဵရာပညာေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို
ဌာနနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵ
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ြပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵဦဵစီဵဌာန(ေနြပည်ေတာ်)
၃၃။

အခန်ဵကဏ္ဍနှငဴတ
် ာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည် (က) လူကန
ု ်ကူဵခဳရသူမျာဵအာဵ ြပန်လည်လက်ခဳြခင်ဵ၊ ြပန်လည်ဝင်ဆဳဴေပါင်ဵစည်ဵြခင်ဵ
နှငဴ် ြပည်လည်ထူေထာင်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵကို ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵဆိုင်ရာ
စဳလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်ပါ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအတိုင်ဵ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်
ြခင်ဵ၊
(ခ) လူကန
ု ်ကူဵခဳရသူမျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵသညဴ် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို ေရဵသွငဵ်
ြခင်ဵနှငဴ် ဗဟိုသတင်ဵအချက်အလက် စုေဆာင်ဵသညဴ် စနစ်တစ်ခုထေ
ူ ထာင်ေရဵ
ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(ဂ) သတင်ဵအချက်အလက် မျှေဝြခင်ဵစနစ် အပါအဝင် ြဖစ်စဉ်တစ်ခုလုဳဵ၌ သတင်ဵ
အချက်အလက်မျာဵ လုခဳ ခုဳမှုကုိ ေသချာေစေရဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(ဃ) အမျုဵသာဵအဆငဴ
ိ
်(ဗဟိုအဆငဴ်)တွင်

အြခာဵအေရဵကကီဵေသာ

အစိုဵရဌာနမျာဵနှငဴ်

သတင်ဵအချက်အလက် ပုဳမှန်မျှေဝြခင်ဵ၊
(င) လူကန
ု ်ကူဵမှုနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵသညဴ် ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု သုဳဵသပ်အစည်ဵအေဝဵမျာဵကို
ဦဵေဆာင်ကျင်ဵပြခင်ဵ၊
(စ) လူကုန်ကူဵမှုနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသညဴ် ြဖစ်ရပ်မျာဵအာဵ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်ဵရေသာ လူမှုေရဵရာ
ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူနှင်ဴ ကကီဵကကပ်သူမျာဵအတွက် နည်ဵပညာပိုငဵ် ဆိုငရ
် ာလိုအပ်ေသာ
သင်တန်ဵမျာဵဖွင်ဴလှစ်ေပဵြခင်ဵနှငဴ် အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵ ကျင်ဵပြခင်ဵ၊
(ဆ) လူကန
ု ်ကူဵခဳရသူမျာဵအာဵ ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵနှငဴ် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ
တို္ဓနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵေသာ ကိစ္စရပ်မျာဵအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက်
အမျုဵသာဵစီ
ိ
မဳကိန်ဵမျာဵတွင် ထညဴ်သွငဵ် ေရဵဆွဲ၍ ဘတ်ဂျက်ေတာင်ဵခဳြခင်ဵ။

မမို့နယ်အဆင်ဴ ဆက်စပ်ဌာနဆိုင်ရာမျာဵ/ ဦဵစီဵဌာနမျာဵ၏ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု အခန်ဵကဏ္ဍမျာဵ
၃၄။

ပမို့နယ်အထွေထွအပ
ု ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ပမို့နယ်ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ပမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၊

ပမို့နယ်ပညာေရဵမှူဵရုဳဵ၊

ပမို့နယ်ဥပေဒရုဳဵမျာဵသည်

ြပည်ေထာင်စုအဆင်ဴနှင်ဴ

ေဒသအဆင်ဴဆင်ဴ

အခန်ဵကဏ္ဍတာဝန်မျာဵနှငအ
်ဴ ညီ ကေလဵသူငယ်ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵနှင်ဴ ကျာဵ၊ မ အေြခြပု
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အကကမ်ဵဖက်မက
ှု ိစ္စရပ်မျာဵတွင် ကေလဵသူငယ်နှငဴ် အမျုဵသမီ
ိ
ဵမျာဵအာဵ ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်နိုင်
ေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို အချင်ဵချင်ဵညှိနှိုငဵ် ပူဵေပါင်ဵ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်
ရမည်။

နှစ်သိမအ
်ဴ ကကဳြပုေဆွဵေနွဵေပဵသူမျာဵ (မမို့နယ်အဆင်၌
ဴ ရှပ
ိ ါက)
၃၅။

အခန်ဵကဏ္ဍနှငဴ် တာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်(က)

စိတ်လမ
ူ ှုပိုင်ဵေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ သီဵသန့်ပိုမိုေဆာင်ရွက်ေပဵရန် လိုအပ်ေသာ လူမှု
ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)မျာဵအတွက် ကျွမ်ဵကျင်ပညာရှငမ
် ှ စနစ်တကျ
နှစ်သိမ်ဴအကကဳြပုေဆာင်ရွက်ေပဵရန်၊ အကယ်၍ အဆိပ
ု ါ၀န်ေဆာင်မှု မရနိုင်ြခင်ဵ
နှငဴ် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပဵရန် မြဖစ်နိုင်ပါက

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနရှိ စိတ်လမ
ူ ှု

ဆက်ဆဳေရဵအဖွဲ့မျာဵမှ နှစ်သိမေ
်ဴ ဆွဵေနွဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည် ြဖစ်သည်။

ညွှန်ဵပို့လွှဲအပ်သည်ဴစနစ်
၃၆။

ြဖစ်ရပ်တစ်ခု၌ ထပ်မဳ၍ သို္ဓမဟုတ် အထူဵေထာက်ပဳဴမှု လိုအပ်ပါက လူမှု၀န်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန

မှ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူ/NGOs Case Worker သည် သက်ဆိုင်ရာပမို့နယ်၌ သင်ဴေလျာ်ေသာ
၀န်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵရှိပါက ၎င်ဵတို္ဓထဳ ြဖစ်ရပ်ကို ရည်ညွှန်ဵေပဵပိရ
ု္ဓ မည်။ ရရှိနိုငေ
် သာ ၀န်ေဆာင်မှု
မျာဵနှငပ
်ဴ တ်သက်ေသာ

အေကကာင်ဵအရာမျာဵကို

ပမို့နယ်၀န်ေဆာင်မှု

အေြခြပေြမပုဇ
ဳ ယာဵ

(Resource Mapping)ြဖင်ဴ သိရှိနိုင်သည်။ ၀န်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵဘက်မှ ရည်ညန
ွှ ်ဵေစလွှတ်ြခင်ဵ
ယန္တရာဵစနစ်၌

ပါ၀င်ေဆာင်ရွက်မည်ဆိုေသာ

သေဘာတူညီချက်အာဵ

ေပဵရန်လိုအပ်ပါသည်။

ရည်ညွှန်ဵေစလွှတ်ြခင်ဵယန္တရာဵစနစ်၌ အဆင်ေြပေချာေမွ့ေစေရဵအတွက် ၀န်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵ
အေနြဖင်ဴ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵ ယန္တရာဵစနစ်၏ အစိတ်အပိုငဵ် အြဖစ် အသုဳဵြပုထာဵသည်ဴ
ရည်ညွှန်ဵေပဵပို္ဓြခင်ဵစာနှငဴ် ပုဳစဳစာရွက်ကို ေကာင်ဵစွာနာဵလည် သေဘာေပါက်ရပါမည်။
၃၇။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ်မျာဵနှင်ဴ

ပမို့နယ်အဆငဴရ
် ှိ

လူမှု၀န်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနရုဳဵမျာဵသည်

သက်ဆိုငရ
် ာေနရာမျာဵတွင် ညွှန်ဵပို္ဓလွှဲအပ်သည်ဴ စနစ်ရှိေကကာင်ဵ ေသချာေစရန်နှငဴ် ရရှိနိုင်သညဴ်
ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵနှငဴ် ပတ်သက်သညဴ် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို ရပ်ရွာအဆငဴ်တွင် ြဖန့်ေဝေပဵ
မည်။
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သတင်ဵအချက်အလက်စီမဳခန့်ခွဲမှု အေထွေထွကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵစဳနှုန်ဵမျာဵ
(အချက်အလက်ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵစည်ဵမျဉ်ဵ၌ အေသဵစိတ် ေဖာ်ြပထာဵသည်)
၃၈။

ေအာက်ပါအတိုငဵ် ြဖစ်ပါသည်(က) သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵအာဵလုဳဵကို မေပါက်ကကာဵေစရန် ထိန်ဵသိမ်ဵရမည်၊
(ခ) ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵြဖစ်စဉ်အတွင်ဵ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client) နှင်ဴပတ်သက်
၍ စုေဆာင်ဵရရှိေသာ သတင်ဵအချက်အလက်အာဵလုဳဵတို္ဓသည် လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်
မှုလိုအပ်သူ(Client)နှင်ဴ သက်ဆိုင၍
် ၎င်ဵ၏ ြဖစ်ရပ်ဖုိငတ
် ွဲထဲရှိ သတင်ဵအချက်အ
လက်မျာဵကို လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူမျာဵက အချန်ိ မေရွဵ ဖတ်ရှုသုဳဵသပ်နိုင်
ေသာ အခွငဴအ
် ေရဵရှိသည်၊
(ဂ) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)နှင်ဴ မိဘ/ြပုေစာင်ဴေရှာက်သူတို္ဓသည် ၎င်ဵ
တို္ဓ၏ အချက်အလက်မျာဵကို

အြခာဵမည်သူတစ်စုဳတစ်ဦဵထဳသို္ဓ မျှေဝလိုြခင်ဵမရှိ

ပါက လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)၏ သတင်ဵအချက်အလက်တို္ဓကို မျှေဝ
ြခင်ဵမြပုရန် ထိန်ဵသိမ်ဵနိုငသ
် ည်၊
(ဃ) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client) မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေကကာင်ဵ လျှု့ဝှ
ိ က်နိုင်ရန်
အတွက် ြဖစ်ရပ်မှတ်တမ်ဵတွဲ အာဵလုဳဵတို္ဓကုိ ြဖစ်ရပ်စာရင်ဵသွငဵ် လက်ခဳစဉ်က ေပဵ
ခဲဴသည်ဴ ြဖစ်ရပ်နဳပါတ်/သေကေတအရ မှတ်တမ်ဵတင် သိမ်ဵဆည်ဵထာဵရပါမည်။
အစည်ဵအေဝဵမှတ်တမ်ဵမျာဵ၊ အီဵေမဵလ်မျာဵနှင်ဴ အင်တာနက်လိုင်ဵြဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
ဖုန်ဵြဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ စကာဵေြပာဆို မှုမျာဵအပါအ၀င် ေဆွဵေနွဵြခင်ဵအာဵလုဳဵတို္ဓ၌
လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ (Client)၏ နာမည်အစာဵ အထက်ပါနဳပါတ်/သေကေတ
ကိုသာ ရည်ညွှန်ဵသုဳဵစွဲရပါမည်။

အရည်အေသွဵအာမခဳေသာ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ချက်
၃၉။

လူမှု၀န်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵနှင်ဴ NGOs Case Worker မျာဵ

အတွက် ပုဳမှန်/ကာလအလိုက် လမ်ဵညွှန်သင်ြပေရဵနှင်ဴ ပဳဴပိုဵကူညီေရဵ အချန်ိ ဇယာဵတစ်ခုကို ကကီဵကကပ်
ေရဵမှူဵမျာဵပါ၀င်ေသာ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ြပုစုေရဵဆွဲေပဵမည်ြဖစ်သည်။ ရှုပ်ေထွဵေသာ သို္ဓမဟုတ် ချက်ချင်ဵ
တုြဳ္ဓ ပန်အေရဵယူရန် လိုအပ်ေသာကိစ္စရပ်မျာဵ၌ လူမှု၀န်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲ
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သူမျာဵနှင်ဴ NGOs Case Worker မျာဵသည် သက်ဆိုင်ရာကကီဵကကပ်ေရဵမှူဵထဳ ပဳဴပိုဵမှုေပဵရန် ေတာင်ဵခဳ
နိုငသ
် ည်။
၄၀။

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵအစည်ဵအေဝဵမျာဵ၊ ြဖစ်ရပ်ေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵနှငဴ် ပမို့နယ်ကေလဵသူငယ်

အခွငဴ်အေရဵဆိုငရ
် ာ ေကာ်မတီအစည်ဵအေဝဵမျာဵ အာဵလုဵဳ တို္ဓသည် မှတ်တမ်ဵတွဲ ြပုစုထာဵရှေ
ိ ရဵနှင်ဴ
အရည်အေသွဵအာမခဳေရဵအတွက် အစည်ဵအေဝဵမှတ်တမ်ဵမျာဵကို အေသဵစိတ် သိမ်ဵဆည်ဵထာဵ
ရပါမည်။ ယင်ဵတို္ဓကုိ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵြဖစ်စဉ်၌ ပုဳမှန်ရည်ညွှန်ဵရမည် ြဖစ်သည်။

ကိုဵကာဵချက်မျာဵ
၄၁။

လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵစနစ်အတွက်

ယခုေဖာ်ြပေသာ

လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳ

ခန့်ခွဲေရဵစနစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေရဵ လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵမျာဵ (SOP)
သည် ြဖစ်ရပ်တစ်ခုချင်ဵအလိုက် အသုဳဵြပုေနေသာ လက်ရှိ SOP မျာဵကို ရည်ညွှန်ဵြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။
(ဥပမာ-လူကန
ု ်ကူဵလွတ်ေြမာက်သူမျာဵ

ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေပဵေရဵ

လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ၊

အရွယ်မေရာက်ေသဵသူ ကေလဵသူငယ်မျာဵ စစ်မှုထမ်ဵြခင်ဵမျာဵအတွက် ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေပဵ
ေရဵလုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵမျာဵ၊ ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ ေဂဟာ/သင်တန်ဵေကျာင်ဵမျာဵရှိ ကေလဵသူငယ်
မျာဵ ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေပဵေရဵ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ စသည်တို္ဓကို ကိုဵကာဵရန်ြဖစ်သည်။)
၄၂။

လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵစနစ်ကို အကာအကွယ်လအ
ို ပ်ေသာ အြခာဵေသာအုပ်စု

မျာဵြဖစ်သည်ဴ သက်ကကီဵရွယ်အု၊ိ အမျုဵသမီ
ိ
ဵ၊ မသန်စွမ်ဵသူ၊ မူဵယစ်ေဆဵစွဲသူ စသညဴက
် ိစ္စရပ်မျာဵ
ကိုပါ တိုဵချဲ့ေဆာင်ရွက်မည်ဆိုပါက ယခုေရဵဆွဲထုတ်ြပန်ထာဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန်ကို ေနာင်တစ်
ချန်ိ တွင် အသုဳဵြပုနိုင်ရန် လိအ
ု ပ်သလို ြပန်လည်သုဳဵသပ်ရပါမည်။
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ေနာက်ဆက်တွဲ(၁) ကေလဵသူငယ်ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုအေြခြပဇယာဵ
ညွှန်ဵပို့ြခင်ဵ

လက်ခဳြခင်ဵ/သတင်ဵပို့ြခင်ဵ

- ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှု ေပဵြခင်ဵ

ကေလဵကိုယ်တုင
ိ ် ၊ မိသာဵစု၊ ရပ်ရွာ၊ ကျန်ဵမာေရဵ၊

- တရာဵရုဳဵအေထာက်အထာဵအတွက်

ပညာေရဵ၊ ရဲတပ်ဖဲ့ွ ၊ လူမှုကူညီေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ

ေဆဵမှတတ
် မ်ဵပဳဴပုဵိ ေပဵြခင်ဵ
- ကျန်ဵမာေရဵဌာနနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ

ကျန်ဵမာေရဵ

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ

လူမှုဝန်ထမ်ဵမှြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူ/
ကေလဵသူငယ်ကကီဵကကပ်သူမှ
စာရင်ဵသွင်ဵြခင်ဵ/ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ
- ပထမသတင်ဵေပဵ တိုင်ကကာဵချက်

စာရင်ဵသွင်ဵြခင်ဵ/ ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ
ကေလဵ၏လိုအပ်ချက်ကို အေြခခဳ၍ ကနဉီဵဆန်ဵ

ေပဵပို္ဓြခင်ဵ၊

ရဲ

စစ်ြခင်ဵကို ရက်သတ္တပတ်(၁)ပတ်အတွင်ဵ မပီဵစီဵ

- အမှုတွဲအာဵဥပေဒအကကဳေပဵထဳ

ေအာင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ

ညွှန်ဵပို္ဓြခင်ဵ၊

ကနဉီဵဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ

- လူမှုဝန်ထမ်ဵြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူ၊

ကေလဵ၏ြဖစ်ရပ်(သာမန်၊အလယ်အလတ်၊

ကေလဵသူငယ်ကကီဵကကပ်သူမျာဵနှငဴ်

အြမငဴ်ဆုဳဵ)ေပါ်မူတည်၍ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ မပီဵြပညဴ်စုဳ

ညှိနှိုင်ဵေဆွဵေနွဵြခင်ဵ

သညဴ်ဆန်ဵစစ်မှု(မိဘ/အုပ်ထိန်ဵသူ/ရပ်ရွာ၊
စီဵပွာဵေရဵ၊ လူမှုေရဵ၊ ကေလဵသူငယ်၏ဖွဳ့မဖိုဵမှု၊
လုဳခခုဳမှုမျာဵအတွက် လိုအပ်ချက်မျာဵအေပါ်

အြခာဵေသာနည်ဵလမ်ဵ

ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ

မျာဵြဖင်ဴေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵ၊

Comprehensive

ယာယီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵ

ပညာေရဵ/ သက်ေမွဵသင်တန်ဵ
(ေကျာင်ဵတွင်ဵ၊ ေကျာင်ဵြပင်ပ)

ေနရာ

ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်ေရဵဆွဲြခင်ဵဆန်ဵစစ်မှုမျာဵ ြပုလုပ်အမပီဵ(၂)ပတ်အတွင်ဵ
ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်ေရဵဆွဲြခင်ဵ၊
ြဖစ်ရပ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်

ဥပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာ
မိသာဵစုေြခရာခဳြခင်ဵ၊ မိသာဵစု
ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေပဵြခင်ဵ

ဝန်ေဆာင်မှုပဳဴပိုဵြခင်ဵ
းဵးဵ

ြခင်ဵ၊ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵထဳညွှန်ဵပို့ြခင်ဵ၊
စိတ်လူမှုပိုင်ဵဆိုင်ရာ

ေဆွဵေနွဵေပဵြခင်ဵ

(ကေလဵ၊ မိဘ)၊ ယာယီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵ

Camp

ရဲ

ေဂဟာ၊ ရဲ၊ တရာဵေရဵ၊ ဥပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာ
ကျန်ဵမာေရဵ
ေစာင်ဴေရှာက်မှု
ေနာက်ဆက်တဲေ
ွ စာင်ဴကကည်ြဴ ခင်ဵနှင်ဴ
သုဳဵသပ်ြခင်ဵ
and review case plans, applied for all

လိုအပ်ပါကြဖစ်ရပ်အာဵလွှဲ
ေြပာင်ဵေပဵြခင်ဵ

cases
Case management meetings – to
review caseloads and supervision
within DSW and selected cases are
discussed anonymously
ြဖစ်ရပ်ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ – for formal

ြဖစ်ရပ်ပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ

ြခင်ဵ/MHPSS
provider

ပဳဴပိုဵေပဵြခင်ဵ

Case review meetings – to develop

နှစ်သိမ်ဴေဆွဵေနွဵ

Management

မိသာဵစုနှင်ဴကေလဵအတွက်
စီဵပွာဵေရဵပဳဴပုဵိ မှု၊
သက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵအစီအစဉ်

ကျာဵ/မအေြခြပု
အကကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ
ကဏ္ဍ
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ကေလဵသူငယ်ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵြဖစ်ရပ်မျာဵ
၁။

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵသည် ဥပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာြဖင်ဴ ေြဖရှင်ဵရ

ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကေလဵသူငယ်ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵြဖစ်ရပ်မျာဵကို လုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန်
နှငအ
်ဴ ညီ စီမဳခန့်ခွဲကကရမည်ြဖစ်ပါသည်(က) ဆိုဵဝါဵြပင်ဵထန်ေသာ ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာအကကမ်ဵဖက်မှု၊ လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာမေတာ်မတရာဵ
ြပုကျင်ဴမှု ြဖစ်ရပ်မျာဵ၊
(ခ) ေပျာက်ဆုဳဵေနေသာကေလဵသူငယ်ြဖစ်ရပ်မျာဵ- ေပျာက်ဆုဳဵ ေနေသာကေလဵ
သူငယ် မျာဵဆိုသည်မှာ မိဘ သို္ဓမဟုတ် အုပ်ထိန်ဵသူထဳမှ ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵေသာ
ကေလဵသူငယ်မျာဵကို ဆိုလုိသည်၊
(ဂ) ေစာင်ဴေရှာက်သူမဲဴေသာကေလဵသူငယ်ြဖစ်ရပ်မျာဵ- ေစာင်ဴေရှာက်သူမဲဴေသာ ကေလဵ
သူငယ်ဆိုသည်မှာ မိဘနှစ်ပါဵစလုဳဵနှင်ဴ အြခာဵေသာေဆွမျုဵသာဵချင်
ိ
ဵမျာဵနှင်ဴ ကွဲကွာ
ေန၍ တရာဵဝင် သို္ဓမဟုတ် အလွတ်သေဘာအရ ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်မှု မရရှိေသာ
ကေလဵသူငယ်မျာဵကို ဆိုလုိသည်၊
(ဃ) အုပ်ထိန်ဵသူနှငဴက
် ွဲကွာေနေသာ ကေလဵသူငယ်ြဖစ်ရပ်မျာဵ- အုပ်ထိန်ဵသူနှငဴက
် ွဲကွာ
ေနေသာကေလဵသူငယ်ဆိုသည်မှာ မိဘနှစ်ပါဵ သို္ဓမဟုတ် တရာဵဝင်အုပ်ထိန်ဵသူ
သို္ဓမဟုတ် ဓေလဴထုဳဵတမ်ဵအရ/အလွတ်သေဘာအရ ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်သူ သို္ဓမဟုတ်
အြခာဵေသာေဆွမျ ုဵမျာဵ
ိ
သို္ဓမဟုတ ် အတူေနထိုင်ခ ဲဴေသာ မိသာဵစုဝင်မျာဵနှင်ဴ
ကွဲကွာေနသည်ဴကေလဵမျာဵကို ဆိုလိုပါသည်၊
(င) ဥပေဒနှငဴ်ပငိစွန်ဵေသာ ကေလဵသူငယ်ြဖစ်ရပ်မျာဵ။
၂။

အထက်ေဖာ်ြပပါ ကေလဵသူငယ်ြဖစ်ရပ် တစ်ခုချင်ဵစီအလိုက် လုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန်အဆငဴ်

မျာဵအာဵ လွယ်ကူစွာ ကိုဵကာဵနိုင်ရန်အတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုငဵ် စုစည်ဵေဖာ်ြပထာဵပါသည်။
၃။

CBOs, NGOs, မိသာဵစု၊ ရပ်ရွာ၊ ပညာေရဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵစသည်တို္ဓမှတဆင်ဴ လူမှုဝန်ထမ်ဵ

ဦဵစီဵဌာန လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူထဳသို္ဓ ြဖစ်ရပ်အာဵ ညွှန်ဵပို္ဓလာသည်ဴအခါ ြဖစ်ရပ်အစီရင်ခဳစာ
ပုဳစဳကို စနစ်တကျအသုဳဵြပုရမည်။
(က) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့် ခွဲသူသည် ကနဦဵသတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ရယူရန်
အတွက် စာရင်ဵသွငဵ် လက်ခဳပုဳစဳကိုသုဳဵြပု၍ ြဖစ်ရပ်ကစ
ို တင်ဖွင်ဴရမည်။ ြဖစ်ရပ်အာဵ
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ကေလဵသူငယ်နှငဴ် လိက
ု ်ေလျာညီေထွေသာ လျှု့ဝှ
ိ က်နဳပါတ်တစ်ခုေပဵရမည်။ (၄၈)
နာရီအတွင်ဵြဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ မေတာ်မတရာဵြပုမှုအာဵ ချက်ချင်ဵေဆာင်ရွက်သင်ဴသည်ဴ
ြဖစ်ရပ်အြဖစ်သတ်မှတ်ရမည်။ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ေရဵသွငဵ် ထာဵ
ေသာပုဳစဳမှ သတင်ဵအချက်အလက်တို္ဓကုိ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵ အီလက်ထရွန်ဵနစ်
သတင်ဵအချက်အလက်သိုေလှာင်စနစ်ထဲသို္ဓ ထည်ဴသွင်ဵရမည်။ ြဖစ်ရပ်တိုင်ဵတွင်
ြဖစ်ရပ်သတင်ဵအချက်အလက် အသစ်ထပ်မဳရရှိသည်ဴအခါတိုငဵ် အီလက်ထရွန်ဵနစ်
သတင်ဵအချက်အလက်သိုေလှာင်စနစ်ထဲသို္ဓ အချန်ိ နှင်ဴတေြပဵညီ ြဖည်ဴသွင်ဵထာဵ
ရမည်။ (စာရင်ဵသွငဵ် ေဆာင်ရွက်ရမညဴ် လုပ်ေဆာင်ချက် အတိအကျကို CMIMS
တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။)
(ခ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ကေလဵသူငယ်နှငဴ် မိသာဵစုအာဵ သွာဵေရာက်
ေဆွဵေနွဵ ရမည်။ အကယ်၍ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့ခ
် ွဲသူသည် ၎င်ဵလက်ခဳရရှိေသာ ြဖစ်ရပ်အာဵ
အေရဵယူေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမြပုနိုင်သည်ဴ ခိုင်လုဳေသာအေကကာင်ဵြပချက်ရှိပါက ြဖစ်ရပ်
ကကီဵကကပ်သူထဳ တင်ြပရမည်။ ြဖစ်ရပ်ကကီဵကကပ်သူသည် Statutory case ြဖစ်ပါက
အြခာဵCase Manager သို္ဓလည်ဵေကာင်ဵ၊ Non-Statutory case ြဖစ်ပါက NGOs,
INGOS Case Worker မျာဵသို္ဓလည်ဵေကာင်ဵ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵနိုင်သည်။ ြဖစ်ရပ်ကို
လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလက်ခဳရရှိသူသည် (၂၄)နာရီမှ (၄၈)နာရီအတွင်ဵ အပပီဵသတ် တုြဳ္ဓ ပန်
ေဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်သည်။
လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည်- သေဘာတူခွငြ်ဴ ပုြခင်ဵပုဳစဳအသုဳဵြပု၍ ကေလဵသူငယ်နှငဴ် ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်သူ
ထဳမှ ခွင်ဴြပုချက်ရယူရမည်၊
- ဆန်ဵစစ်သဳဵု သပ်ြခင်ဵပုဳစဳအသုဳဵြပု၍

ကနဦဵဆန်ဵစစ်သဳဵု သပ်ြခင်ဵ

အေရဵေပ္ဒ

လိုအပ် သည်မျာဵ (ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်မှု၊ အစာဵအစာ၊ ေဆဵဝါဵနှင်ဴ အြခာဵ)ကို
အစီအစဉ်ေရဵဆွဲပပီဵ

ချက်ခ ျင်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင် ရွက်ရမည်။

လိအ
ု ပ်ပါက ကေလဵသူငယ်အာဵ ေဆဵရုဳ၊ ရဲစခန်ဵ၊ လုခဳ ခုဳစိတ်ချရေသာေနရာ
စသည်တို္ဓ၌ ယာယီေနရာချေပဵနိုင်ရန် စီစဉ်ေပဵရမည်။ ယင်ဵသို္ဓစီစဉ်ေပဵရာ
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တွင် လုပ်ငန်ဵအေထာက်အကူြပု ညွှန်ဵပို္ဓချတ်
ိ ဆက်မှုေြမပု(ဳ Service Mapping)
သည် အေထာက်အကူြပု နိုငပ
် ါသည်၊
- အကယ်၍ မေတာ်မတရာဵြပုမှုြဖစ်စဉ်သည် သတင်ဵပို္ဓသည်ဴအချန်ိ နှငဴ် ြဖစ်ရပ်
ြဖစ်ပွာဵသည်ဴအချန်ိ မှာ (၄၈)နာရီအတွင်ဵြဖစ်ေနပါက အေရဵေပ္ဒြဖစ်ရပ်အြဖစ်
သတ်မှတ်ပပီဵ

ချက်ြခင်ဵလုပ်ေဆာင်ရမည်ဴ

ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်ထဲ၌

ြဖစ်ရပ်

စီမဳခန့်ခွဲသူမှ ေဆာင်ရွက်ထာဵေသာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှု အစီရင်ခဳစာမျာဵ
ပါ ထညဴ်သွငဵ် ရပါမည်။
(ေဖာ်ြပပါဌာနမျာဵ၏ အခန်ဵကဏ္ဍနှငဴ် တာ၀န်၀တ္တရာဵမျာဵကို အထက်တွင်
အေသဵစိတ်ရည်ညွှန်ဵ ထာဵပါသည်။)
(ဂ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ဆန်ဵစစ်သဳဵု သပ်ြခင်ဵပုဳစဳအသုဳဵြပု၍ ဆန်ဵစစ်
သုဳဵသပ်ြခင်ဵ အြပည်ဴအစုဳေဆာင်ရွက်ရမည်။ ချက်ချင်ဵလိုအပ်ချက်အာဵ ေြဖရှင်ဵ
ေပဵပပီဵေနာက် (မိသာဵစု၊ ေကျာင်ဵ၊ သင်တန်ဵေကျာင်ဵ စသည်မျာဵသိ္ဓု) ထပ်မဳ
သွာဵေရာက်ကကည်ဴရှုြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဖုန်ဵဆက်ြခင်ဵ စသည်မျာဵပါ၀င်နိုငသ
် ည်။
ဆန်ဵစစ်သဳဵု သပ်ြခင်ဵအြပည်ဴအစုဳကို ြဖစ်ရပ်စာရင်ဵသွငဵ် ြခင်ဵအပပီဵ ရက်သတ္တပတ်
နှစ်ပတ်အတွင်ဵ အပပီဵသတ်နိုင်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ဆန်ဵစစ်သုဳဵသပ်ြခင်ဵ
သည် ြဖစ်ရပ်မပိတ်သိမ်ဵမြခင်ဵ စဉ်ဆက်မြပတ်ေဆာင်ရွက်ရေသာ လုပ်ငန်ဵစဉ်တစ်ခု
ြဖစ်သည်၊
(ဃ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် လိုအပ်ပါက ဆန်ဵစစ်သဳဵု သပ်မှု ေဆာင်ရွက်ေန
သည်ဴ ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်ဵ

ကျန်ဵမာေရဵဌာနနှင်ဴ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာ၀န်ရှိ

ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵပါ၀င်ေသာ ြဖစ်ရပ်တိုငပ
် င်ေဆွဵေနွဵေရဵ(Case Conference) အစည်ဵ
အေဝဵတစ်ရပ်ကို ေခ္ဒယူြပုလုပ်ရမည်။ ဤေဆွဵေနွဵပွဲတွင် မေတာ်မတရာဵြပုကျင်ဴမှု
ခဳရေသာသူမျာဵအာဵ နှစ်သမ
ိ ်ဴေဆွဵေနွဵြခင်ဵဆိုင်ရာ ၀န်ေဆာင်မှုေပဵသည်ဴ နိုင်ငဳ
တကာအဖွဲ့အစည်ဵ(INGOs)မျာဵနှင်ဴ ရပ်ရွာအေြခြပုအဖွဲ့အစည်ဵ(CBO)မျာဵ ရှပ
ိ ါက
ပါ၀င်သင်ဴပါသည်။ (ြဖစ်ရပ်ဆိုင်ရာေဆွဵေနွဵပွဲတင်ြပချက်အာဵလုဵဳ ကို မှတ်တမ်ဵတင်
ထာဵရမည်။)

37
(င) ြမန်မာနိုင်ငရ
ဳ ဲတပ်ဖဲ့ွ အေနြဖင်ဴ ြဖစ်ရပ်ေဆွဵေနွဵပွဲ (Case Conference) အပပီဵ ပထမ
သတင်ဵေပဵတိုငက် ကာဵချက်အာဵ အြမန်ဆုဳဵေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။
(စ) ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ ရုပ်ပိုင်ဵဆိုငရ
် ာထိခိုက်မှု ရှိ/မရှိ ေဆဵစစ်ချက်
ေဆာင်ရွက်ရန် တာ၀န်ရှိပပီဵ ဤေဆဵစစ်ြခင်ဵကို ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမှ တာ၀န်ယူ
ေဆာင်ရွက်ရေသာ ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵမလုပ်ေဆာင်မီ သို္ဓမဟုတ် လုပ်ေဆာင်ေနစဉ်အတွင်ဵ
အပပီဵေဆာင်ရွက်ရမည်။ (၄၈)နာရီအတွငဵ် ပပီဵစီဵေအာင်ေဆာင်ရွက်ရန် လိအ
ု ပ်ပါ
သည်။)
(ဆ) ေပျာက်ဆုဳဵေနေသာကေလဵသူငယ်အတွက် လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည်
သတင်ဵအချက်အလက်ရရှိနိုင်ရန်
ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵသည်ဴ

ကေလဵသွာဵလာနိုင်သည်ဴေနရာနှင်ဴ

ပမို့နယ်မျာဵအတွင်ဵရှိ

ကေလဵ

သက်ဆိုငရ
် ာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်

ချတ်
ိ ဆက်ရမည်။
- ကေလဵအတွက် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵရန် လိအ
ု ပ်ပါက ကျန်ဵမာေရဵ
ဝန်ထမ်ဵနှင်ဴညှိနှိုငဵ် ၍ လိအ
ု ပ်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှုကို ေဆာင်ရွက်
ေပဵရမည်၊
- ကေလဵသည် သင်တန်ဵေကျာင်ဵသို္ဓေရာက်ရှိေနပါက မိသာဵစုနှငဴ် ြပန်လည်
ေပါင်ဵစည်ဵေရဵအတွက် လုပ်ငန်ဵအဆငဴ်အတိုငဵ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဇ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်ေရဵဆွဲချမှတ်ြခင်ဵပုဳစဳ အသုဳဵ
ြပု၍ အစီအစဉ်ေရဵဆွဲေရဵ အစည်ဵအေဝဵတစ်ရပ် ကို ဦဵေဆာင်ြပုလုပ် ရမည်။
ဤအစည်ဵအေဝဵ၌ ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်တ ွင် ပါဝင် ေဆာင်ရွက် ရမည်ဴသူမျာဵအာဵ
သတ်မှတ်၍ တာ၀န်ေပဵအပ်ြခင်ဵ၊ ေနာက်တစ်ကကိမ်ကျင်ဵပမည်ဴ အစည်ဵအေဝဵ
ကာလသတ်မှတ်ြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ရမည်။
(ဈ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ေနာက်ဆက်တွဲ လုပ်ငန်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵကို ြပု
လုပ်၍ ကေလဵနှင်ဴ မိသာဵစုအာဵ အေထာက်အပဳဴြပုရမည်။ (ေနာက်ဆက်တွဲလုပ်ငန်ဵ
စစ်ေဆဵြခင်ဵပုဳစဳကိုအသုဳဵြပုရန်) အေရဵကကီဵမှု၊ လိအ
ု ပ်ချက်နှငဴ် အန္တရာယ်ကျေရာက်
နိုငမ
် ှုအေပ္ဒမူတည်၍ ညွှန်ဵပိလ
ု္ဓ ွှဲအပ်ြခင်ဵ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵြပုလုပ်ရမည်။
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(ည) အေဖာ်မပါကွဲကွာေနေသာ

ကေလဵသူငယ်ြဖစ်ရပ်မျာဵအတွက်

ကေလဵထဳမှရရှိ

ေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵအရ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ကေလဵ
ကို မိသာဵစုနှင်ဴ ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵနိုင်ေရဵအတွက် ဤလုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန်ပါ
ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵမှုလုပ်ငန်ဵစဉ်ကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဋ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည်

ကျန်ဵမာေရဵ၊

ရဲတပ်ဖွဲ့၊

နိုငင
် တ
ဳ ကာအဖွဲ့

အစည်ဵ(INGOs)မျာဵနှင်ဴ ရပ်ရွာအေြခြပုအဖွဲ့ အစည်ဵ(CBO)မျာဵ စသည်တ ို္ဓ၏
အေကာင်အထည်ေဖာ်လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵကို ေစာင်ဴကကည်ဴမန
ှု ှငဴ် အေထာက်အကူ
ေပဵမှုမျာဵြပုလုပ်ရမည်။ ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်နိုင်မှုအေပ္ဒမူတည်၍ ြဖစ်ရပ်ေစာင်ဴကကည်ဴ
ေလဴလာမှုကို

ြပုလုပ်ရမည်။

(အန္တရာယ်ြဖစ်နိုင်ေြခြမင်ဴလျှင်

(၁)ပတ်နှစ်ကကိမ်၊

အလယ်အလတ်ြဖစ်လျှင် (၁)ပတ်(၁)ကကိမ၊် နိမ်ဴလျှင် (၂)ပတ်(၁)ကကိမ် စသည်ြဖင်ဴ)
(ဌ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည်

ဥပေဒပိုငဵ် ဆိုင်ရာ

ဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်ချက်

မျာဵအာဵ ကေလဵသူငယ်၊ မိသာဵစုမျာဵနှင်ဴတိုင်ပင်၍ လိအ
ု ပ်သလို အကူအညီေပဵ
ရမည်။
(ဍ) ကေလဵ၏အေြခအေနသည်

လုခဳ ခုဳစိတ်ချရ၍

တည်ပငိမ်မှုရှိမှသာ

ြဖစ်ရပ်ပိတ်

သိမ်ဵြခင်ဵပုဳစဳကို အသုဳဵြပု၍ ြဖစ်ရပ်ပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵစဳနှုန်ဵနှငဴ်အညီ ြဖစ်ရပ်ကို ပိတ်သိမ်ဵ
ရမည်။
(ဎ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ကေလဵသူငယ်အာဵ ြပန်လည်ေတွ့ရှိ၍ မိသာဵစု
နှင်ဴ ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေပဵပပီဵ သို္ဓမဟုတ် အြခာဵေသာနည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ ေစာင်ဴေရှာက်
သူထဳ ေနရာချထာဵေပဵပပီဵ ေနာက်ပင
ို ဵ် မှသာ ြဖစ်ရပ်ပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ ပုဳစဳအသုဳဵြပု၍
ြဖစ်ရပ်ကိုပိတ်သိမ်ဵရမည်။
(ဏ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ကွဲကွာေနေသာကေလဵ သို္ဓမဟုတ် ေစာင်ဴေရှာက်
သူမေ
ဲဴ သာ ကေလဵသူငယ်ြဖစ်ရပ်မျာဵအတွက် မိသာဵစုနှငဴ် ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵ
ေပဵပပီဵ သို္ဓမဟုတ် အြခာဵေသာနည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ ေစာင်ဴေရှာက်သူထဳ ေနရာချထာဵ
ေပဵပပီဵ ေနာက်ပိုင်ဵမှသာ ြဖစ်ရပ်စာရင်ဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵပုဳစဳ အသုဳဵြပု၍ ြဖစ်ရပ်ကို
ပိတ်သိမ်ဵရမည်။
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ညွှန်ဵပို့ေစလွှတ်ြခင်ဵလမ်ဵေကကာင်ဵ - ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေပဵြခင်ဵ
လူငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵမျာဵ
၄။

လူမှု၀န်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနရှိ

လူငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵမျာဵတွင်

ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေရဵ

ဆိုင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵရှိပပီဵ ြဖစ်ပါသည်။ လူမှု၀န်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူ
အေနြဖင်ဴ ကေလဵ၏မိသာဵစုအာဵ ပမို့နယ်တစ်ခုခုအတွင်ဵ၌ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်သိရှိရပါက ပါဝင်ပတ်
သက်လာမည် ြဖစ်ပါသည်။ (Clarify Coverage Township) လူမှု၀န်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲ
သူသည် ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ရန် လိအ
ု ပ်ပါက လက်ရှိေဆာင်ရွက်
လျက်ရှိေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ၍ ဆန်ဵစစ်ဆုဳဵြဖတ်ရမည်။

မိသာဵစုရှိသညဴ်ေနရာ သိရှိပပီဵေနာက် ကေလဵသူငယ်အာဵ မိသာဵစုနှငဴ်
ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေပဵေရဵအတွက် သတ်မတ
ှ ်ေဖာ်ထုတြ် ခင်ဵ/ ရည်
ညွှန်ဵေစလွှတ်ြခင်ဵ၊
လူကုန်ကူဵမှုမှ လွတေ
် ြမာက်လာသူမျာဵ ၊
လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵနှငဴ်
ဆက်စပ်ေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵ၊
လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲသ
ွ ူ/ ကေလဵသူငယ်
ကကီဵကကပ်ေရဵအရာရှိ

တရာဵရင်ဆိုင်ေနရေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵ၊
ေစာငဴ်ေရှာက်သူမဲဴ ကေလဵသူငယ်မျာဵ၊
လူငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵမျာဵနှငဴ် အြခာဵမျာဵ။

ကေလဵသူငယ်နှငဴ် မိသာဵစုအာဵ စာရင်ဵသွင်ဵလက်ခြဳ ခင်ဵနှငဴ် ဆန်ဵစစ်သုဳဵ
သပ်ြခင်ဵ အြပညဴ်အစုဳ

ပညာေရဵဝန်ကကီဵဌာနသို္ဓ ေစလွှတြ် ခင်ဵ
- ေဘဵကင်ဵမှု ဆန်ဵစစ်သုဳဵသပ်ြခင်ဵ၊ ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ် ေရဵဆွဲြခင်ဵနှငဴ်
အြခာဵဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵထဳ ရည်ညွှန်ဵေစလွှတ်ြခင်ဵ စသည်မျာဵ
ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ
- ကေလဵသူငယ်နှငဴ် မိသာဵစု စိတ်လူမှုေရဵဆိုင်ရာ အေထာက်အပဳဴ
ေပဵအပ်ြခင်ဵ
- အြခာဵဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူတု္ဓန
ိ ှငဴ် ညိှနှိုင်ဵစီစဉ်ြခင်ဵ

- ကေလဵသူငယ်၊ မိသာဵစု ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူစသည်တို္ဓအာဵ ေနာက်
ဆက်တဲေ
ွ လဴလာြခင်ဵ
- အနည်ဵဆုဳဵ(၆)လ၊ အမျာဵဆုဳဵ (၂)နှစ်ေစာငဴ်ကကညဴ်ေလဴလာြခင်ဵ

ြပန်လည်သုဳဵသပ်ြခင်ဵနှငဴ်စာရင်ဵပိတ်ြခင်ဵ
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ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေရဵဝန်ေဆာင်မှုေပဵေနေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ သို္ဓမဟုတ် လူမှု

ဝန်ထမ်ဵသင်တန်ဵေကျာင်ဵမျာဵမှ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူထဳသို္ဓ ြဖစ်ရပ်အစီရင်ခဳြခင်ဵပုဳစဳကို
အသုဳဵြပုပပီဵ ညွှန်ဵပိေ
ု္ဓ သာြဖစ်ရပ်မျာဵအာဵ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ လုပ်ေဆာင်ရမည်-(by incident
report)
(က) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် လက်ခဳရရှိေသာ ြဖစ်ရပ်အစီရင်ခဳြခင်ဵပုဳစဳကို
စိစစ်ပပီဵ ကေလဵ၏ ြဖစ်ရပ်ကို လျှု့ဝှ
ိ က်ကုဒ်ြဖင်ဴ စာရင်ဵသွင်ဵ မှတ်သာဵထာဵရမည်၊
(ခ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ြပည်တွင်ဵ/ြပည်ပ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့
အစည်ဵမျာဵရှိ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ အသိအမှတ်ြပုထာဵသည်ဴ ြဖစ်ရပ်လုပ်ငန်ဵ
ေဆာင်ရွက်သူ (NGOs Case Worker)မျာဵ ဤြဖစ်ရပ်၌ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ
ရှ/ိ မရှိ စစ်ေဆဵအတည်ြပုရမည်၊
(ဂ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ကေလဵသူငယ် ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေပဵေရဵနှင်ဴ
ဆန်ဵစစ်သဳဵု သပ်ြခင်ဵကို ကူညီပပ
ဳဴ ိုဵေပဵနိုင်မည်ဴ အြခာဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ ပမို့နယ်
အတွငဵ် ၌ရှိပါက ၎င်ဵတို္ဓနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်၊
(ဃ) အကယ်၍ လက်ရှိေဆာင်ရွက်ေနေသာ ြဖစ်ရပ်တစ်ခုမှမရှိဘဲ လူမှု၀န်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန
သည်သာ ကေလဵသူငယ်အာဵ ကူညီေထာက်ပဳဴနိုင်သည်ဴ အေကာင်ဵဆုဳဵအေနအထာဵ
၌ ရှိေနပါက လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ြဖစ်ရပ်အမှုတွဲဖွင်ဴ၍ သတင်ဵ
အချက်အလက်တို္ဓကို ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵ အီလက်ထရွန်နစ်သတင်ဵအချက်အလက်
သိုေလှာင်စနစ်ထဲသို္ဓ

ထည်ဴသွငဵ် ရမည်။

ြဖစ်ရပ်သတင်ဵအချက်အလက်အသစ်

မှတ်တမ်ဵတင်သည်ဴအခါ ဤနည်ဵအတိုငဵ် ြပုလုပ်ရန်ြဖစ်သည်၊
(င) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည်

ကေလဵ၏မိသာဵစုအာဵ

ေတွ့ရှိထာဵေသာ

ပမို့နယ်အတွငဵ် ၌ရှပ
ိ ါက ဆန်ဵစစ်ချက်ပုဳစဳကို အသုဳဵြပု၍ မိသာဵစုစိစစ်ြခင်ဵနှင်ဴ
မိသာဵစု၊ ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာ အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵမျာဵ၊ ပညာေရဵအရာရှိမျာဵနှငဴ် အြခာဵ
ဆက်စပ်သည်ဴသူမျာဵအာဵ ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။ အဆိုပါဆန်ဵစစ်ချက်အာဵ
ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ

ရှိပါက ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။ ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ မေဆာင်
ရွက်မီ

ကေလဵသူငယ်၏

ြဖည်ဴ ဆည်ဵ ေပဵရမည်၊

အေြခခဳလိုအပ်ခ ျက်မျာဵအာဵ

ရှာေဖွေဖာ် ထုတ ်ပပီဵ
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(စ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့် ခွဲသူ သည်

ကေလဵသူငယ် /မိသာဵစုအာဵ

လူမှုေရဵ၊

စီဵပွာဵေရဵ၊ ပညာေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵစသည်ဴ သင်ဴေလျာ်ေသာ ၀န်ေဆာင်မှုမျာဵရရှိရန်
ဝန်ေဆာင်မှုေပဵေနေသာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသိ္ဓု

ညွှန်ဵပိြု္ဓ ခင်ဵပုဳစဳအသုဳဵြပု၍

ညွှန်ဵပို္ဓ

ေပဵရမည်၊
(ဆ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် လူမှု၀န်ထမ်ဵသင်တန်ဵေကျာင်ဵအုပ်မျာဵ၊ ြပန်လည်
ေပါင်ဵစည်ဵေပဵေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵေနေသာ အဖွဲ့ အစည်ဵမျာဵ စသည်တ ို္ဓနှင်ဴ
အတူတကွ ပူဵေပါင်ဵ ပပီဵ
ြဖစ်မည်ဴ

ကေလဵအတွက်

အေကာင်ဵဆုဳဵ /အသင်ဴေလျာ်ဆုဳဵ

မိသာဵစုနှငဴ် ရပ်ရွာအသိုငဵ် အဝိုငဵ် ထဲသို္ဓ

ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေပဵေရဵ

အစီအစဉ်ကို စဉ်ဵစာဵေရွဵချယ်ရမည်၊
(ဇ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ေနာက်ဆက်တွဲလုပ်ငန်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵပုဳစဳ အသုဳဵ
ြပု၍ ကေလဵသူငယ်နှင်ဴမိသာဵစုအာဵ ေနာက်ဆက်တွဲစစ်ေဆဵကကည်ဴရှုမှု ေဆာင်ရွက်
ရမည်၊
(ဈ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည်

လူမှု၀န်ထမ်ဵသင်တန်ဵေကျာင်ဵအုပ်မျာဵနှင်ဴ

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ပပီဵ ြဖစ်ရပ်စာရင်ဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵပုဳစဳ အသုဳဵြပု၍ ြဖစ်ရပ်ကို
ပိတ်သိမ်ဵရမည်။

လူကန
ု ်ကူဵခဳရသူကေလဵသူငယ်မျာဵ
၆။

အဆိပ
ု ါ လူကန
ု ်ကူဵခဳရသူကေလဵသူငယ်မျာဵ၏ ကိစ္စရပ်မျာဵအတွက် လူကန
ု ်ကူဵခဳရသူ

မျာဵအာဵ ြပန်လည်လက်ခဳြခင်ဵ၊ ြပန်လည်ဝင်ဆဳဴေပါင်ဵစည်ဵြခင်ဵနှငဴ် ြပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ြခင်ဵဆိုင်ရာ
အမျုဵသာဵအဆငဴ
ိ
် စဳလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်ပါ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵနှငဴ် ြမန်မာ-ထိင
ု ဵ် နှစ်နိုင်ငကဳ ကာဵတွင်
ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ ၊
ေပါင်ဵစည်ဵြခင်ဵ ဆိုင်ရာ

လူကုန်ကူဵခဳရသူမျာဵအာဵ

ြပန်လည်ပို္ဓ ေဆာင်ြခင်ဵနှငဴ်

နှစ်နိုင်ငဳစဳလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်ပါ

ြပန်လည်ဝင်ဆဳဴ

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵနှ ငဴ်အညီ

ြပန်လည်

ထူေထာင်ေရဵဦဵစီဵဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန၊ လူကုန်ကူဵမှုတာဵဆီဵနှိမ်နင်ဵေရဵရဲတပ်ဖွဲ့၊ အေထွေထွ
အုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနနှငဴ် ဆက်စပ်ဌာနမျာဵ၊ လူကုန်ကူဵခဳရသူမျာဵအာဵ ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ လူမှုေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ နိုင်ငဳတကာ
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။
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ကေလဵလုပ်သာဵမျာဵ
၇။

အန္တရာယ်ကျေရာက်နိုင်ေသာ ကေလဵလုပ်သာဵမျာဵနှင်ဴ အဆိဵု ဝါဵဆုဳဵပုဳစဳြဖင်ဴ ခိုင်ဵေစြခင်ဵခဳ

ရေသာ ကေလဵလုပ်သာဵမျာဵအတွက် လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန၊ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵဦဵစီဵဌာနတို္ဓသည်
အလုပ်သမာဵ၊ လူဝင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴ ြပည်သူ့အင်အာဵဝန်ကကီဵဌာန၊ အလုပ်ရုဳနှင်ဴ အလုပ်သမာဵ
ဥပေဒစစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ မိတ်ဖက် NGOs တိန
ု္ဓ ှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ၍ ြဖစ်ရပ်ဆန်ဵစစ်အတည်ြပုြခင်ဵ၊
ကူညီကယ်တင်ြခင်ဵ၊ ယာယီေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵြခင်ဵနှင်ဴ ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို
ေဆာင်ရွက်သွာဵရမည်။
၈။

ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ အလုပ်အမျုဵအစာဵ၊
ိ
လုပ်ငန်ဵခွင်တွငရ
် ှိေနသညဴ် ကေလဵ

လုပ်သာဵမျာဵနှငဴ်

အဆိုဵဝါဵဆုဳဵပုဳစဳြဖငဴ်

ခိုင်ဵေစြခင်ဵခဳေနရေသာ

ကေလဵလုပ်သာဵမျာဵအတွက်

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန၊ အလုပ်သမာဵ၊ လူဝင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှငဴ် ြပည်သူ့အင်အာဵဝန်ကကီဵဌာန၊ အလုပ်ရုဳ
နှငဴ် အလုပ်သမာဵဉပေဒစစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနနှငဴ် သက်ဆိုင်ရာ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/
ြပည်နယ် ကေလဵအလုပ်သမာဵပေပျာက်ေရဵဆိုင်ရာေကာ်မတီေအာက်ရှိ အဆိုဵဝါဵဆုဳဵပုဳစဳြဖငဴ် ခိုင်ဵေစ
ြခင်ဵခဳရေသာ ကေလဵအလုပ်သမာဵဖယ်ရှာဵေရဵနှင်ဴ ြပန်လည်ကုစာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵဆပ်ေကာ်မတီနှငဴ်
မိတ်ဖက် NGOs တို္ဓပူဵေပါင်ဵ၍ ြဖစ်ရပ်ဆန်ဵစစ်အတည်ြပုြခင်ဵ၊ ကူညီကယ်တင်ြခင်ဵ၊ ယာယီေစာငဴ်
ေရှာက်မှုေပဵြခင်ဵနှငဴ် ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွက်သွာဵရမည်။ အလာဵတူ
အေြခအေနမျုဵတွ
ိ င်ရှိသညဴ်

အြခာဵေသာ

ကေလဵသူငယ်မျာဵအတွက်

ေစာငဴ်ေရှာက်မှုေပဵသညဴ်

လုပ်ငန်ဵစဉ်မှာ ြပည်တွငဵ် လူကုန်ကူဵခဳရသူမျာဵနှင်ဴ ကေလဵလုပ်သာဵမျာဵအတွက် ယာယီေစာငဴ်
ေရှာက်ေရဵေဂဟာမျာဵတွင် ေနရာချထာဵေရဵလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်နှင်ဴ တူညီပါသည်။

ကေလဵလုပ်သာဵမျာဵအတွက် ကယ်ဆယ်ြခင်ဵနှငဴ် ယာယီေနရာချထာဵြခင်ဵ
၉။

ကေလဵကိုယ်တိုင်၊ ရပ်ရွာလူထု၊ NGOs၊ လူကုန်ကူဵမှုတာဵဆီဵနှိမ်နင်ဵေရဵရဲတပ်ဖွဲ့ စသည်တို္ဓမှ

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသို္ဓ သတင်ဵေပဵပို္ဓလာေသာ ကေလဵလုပ်သာဵကိစ္စမျာဵ၊ ကေလဵသူငယ်မျာဵကို
ေခါင်ဵပုဳြဖတ်မှုနှငဴ် အလွဲသုဳဵမှုအေြခအေနမျာဵ၊

အိမ်အကူ၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အကူ၊ စက်ရုဳ၊ KTV၊

အြခာဵေသာ ေခါင်ဵပုဳြဖတ်မှုပုဳစဳြဖစ်ရပ်မျာဵအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်ဵစဉ်အတိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်
ရမည်-
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(က) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည်

ကနဦဵသတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ

ရယူရန်

အတွက် စာရင်ဵသွငဵ် လက်ခဳပစ
ုဳ ဳအာဵ အသုဳဵြပု၍ ြဖစ်ရပ်ကို စတင်ဖွင်ဴရမည်။
ြဖစ်ရပ်အာဵ ကေလဵသူငယ်နှငဴ် လိက
ု ်ေလျာညီေထွေသာ လျှု့ဝှ
ိ က်နဳပါတ်တစ်ခု
ေပဵရမည်။ (၄၈)နာရီအတွင်ဵ ြဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ မေတာ်မတရာဵြပုမှုအာဵ ချက်ချင်ဵ
ေဆာင်ရွက်သင်ဴသည်ဴ ြဖစ်ရပ်အြဖစ် သတ်မှတ်ရမည်။
(ခ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ရရှိနိုငသ
် ည်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို
စုေဆာင်ဵြခင်ဵနှင်ဴ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ လူကုန်ကူဵမှုတာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵရဲတပ်ဖွဲ့၊ အလုပ်ရုဳနှင်ဴ
အလုပ်သမာဵဥပေဒစစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီအပါအဝင်

တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ် ကေလဵအလုပ်သမာဵ ပေပျာက်ေရဵဆိုင်ရာေကာ်မတီ
ေအာက်တွင်

ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ

ကေလဵအလုပ်သမာဵ

စိစစ်ေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီတို္ဓနှင်ဴ

ချတ်
ိ ဆက်၍

ေစာငဴ်ကကညဴ်အကဲြဖတ်

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ

မျှေဝြခင်ဵတို္ဓကုိ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဂ) ကေလဵလုပ်သာဵြဖစ်ရပ်မျာဵအတွက် ရဲတပ်ဖဲ့ွ သည် ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုဳဵ
လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴအ
် တူ

စတင်ေဆာင်ရွက်ရမည်။

ကေလဵလုပ်သာဵြဖစ်ရပ်မျာဵ

အတွက် အလုပ်ရုဳနှင်ဴအလုပ်သမာဵဥပေဒစစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနနှင်ဴ ချတ်
ိ ဆက်၍
လည်ဵေကာင်ဵ၊

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီအပါအဝင်

တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ်

ကေလဵအလုပ်သမာဵပေပျာက်ေရဵဆိုင်ရာေကာ်မတီေအာက်တွင်
ေသာ

ဥပေဒေရဵရာလုပ်ငန်ဵဆပ်ေကာ်မတီမျာဵနှငဴ်

ဉပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို

ဖွဲ့စည်ဵထာဵ

ချတ်
ိ ဆက်၍လည်ဵေကာင်ဵ၊

သီဵြခာဵခွဲ၍ လက်ရှိတည်ဆဲဉပေဒမျာဵနှငဴ်

အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည်

ြမန်မာနိုင်ငရ
ဳ ဲတပ်ဖွဲ့၊

သမာဵဥပေဒစစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနတို္ဓနှင်ဴ

ကေလဵသူငယ်ကို

အလုပ်ရုဳနှငဴအ
် လုပ်
အန္တရာယ်ရှိေသာ

ေနရာမှ အြမန်ဆုဳဵကယ်ထုတ်ရန်အတွက် ြဖစ်ရပ်ညှိနှိုငဵ် အစည်ဵအေဝဵကို ေခ္ဒယူ
ရမည်။ ကေလဵသူငယ်အတွက် အြခာဵေသာ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴအတူ
ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵရမည်။
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(င) ေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵထာဵစဉ်

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန

လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲ

သူသည်(၁) ကေလဵသူငယ်၏ သေဘာတူညီချက်ကို ရယူြခင်ဵ၊ ဆန်ဵစစ်ချက်ပုဳစဳကို အသုဳဵ
ြပု၍ ကေလဵသူငယ်အတွက် လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵကို ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ (ယာယီေစာင်ဴ
ေရှာက်ေပဵရန်ေနရာ၊ အစာဵအစာ၊ ေဆဵဝါဵစသည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်
မှု၊….)၊ ကေလဵသူငယ်အတွက် ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်မှု အစီအစဉ်ေရဵဆွဲြခင်ဵ၊
ကေလဵသူငယ်၏မိဘမျာဵကို ချက်ချင်ဵရှာေဖွမေတွ့ရှလ
ိ ျှငေ
် သာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
ကေလဵသူငယ်၏ မိဘမျာဵသည် ေဝဵကွာေသာေနရာတွင် ေရာက်ရှိေနလျှင်
လည်ဵေကာင်ဵ၊ ကေလဵသူငယ်ကို ယာယီေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵနိုင်သည်ဴေနရာ၊
လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန သင်တန်ဵေကျာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် လုခဳ ခုဳသည်ဴေနရာတွင်
ကေလဵသူငယ်အာဵ ေနရာချထာဵေပဵရမည်။ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည်
ကေလဵသူငယ်အတွက် ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵြခင်ဵအပါအဝင်နှငဴ် အြခာဵေသာ
ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵရရှိရန် လိအ
ု ပ်ပါက သင်ဴေလျာ်ေသာဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ရရှိနိုင်
သည်ဴေနရာသို္ဓ ညွှန်ဵပို္ဓမှုပုဳစဳကို အသုဳဵြပု၍ ညွှန်ဵပို္ဓေစလွှတ်ရမည်။

အဆိဵု ဝါဵဆုဳဵပုစ
ဳ ဳြဖငဴ် ခိုင်ဵေစြခင်ဵခဳရသညဴ် ကေလဵအလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် မိသာဵစုြပန်လည်
ေပါင်ဵစည်ဵြခင်ဵနှငဴ် ကာလရှည်ေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵြခင်ဵ
၁၀။

(က) ကေလဵသူငယ်အာဵ ယာယီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵေဂဟာတွင် လက်ခဳထာဵပပီဵေနာက်
မိသာဵစုြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵြခင်ဵကို

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန

သင်တန်ဵေကျာင်ဵ

မျာဵရှိ ကေလဵသူငယ်မျာဵ မိသာဵစုြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်အတိုင်ဵ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ) ကေလဵသူငယ်၏ မိသာဵစု/အုပ်ထိန်ဵသူ ေနထိုငသ
် ည်ဴေဒသသည် ယာယီေစာင်ဴ
ေရှာက်ေရဵေဂဟာနှင်ဴ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ်/ပမို့နယ် မတူညီပါက လူမှုေရဵရာ
ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် သက်ဆိုင်ရာေဒသရှိ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန၊ အြခာဵေသာ
မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ NGOs Case Worker မျာဵနှင်ဴအတူ ပူဵေပါင်ဵ၍ မိသာဵစု
ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေရဵအတွက် လက်ခဳစာရင်ဵသွင်ဵြခင်ဵနှင်ဴ ကနဉီဵဆန်ဵစစ်ချက်
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သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ မျှေဝြခင်ဵကို ေဆာင်ရွက်ပပီဵ မိသာဵစု/အုပ်ထိန်ဵသူ
မျာဵနှင်ဴ ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေရဵကို ပပီဵဆုဳဵေအာင် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဂ) ကေလဵလုပ်သာဵြဖစ်ရပ်အတွက်
ေပါင်ဵစည်ဵေရဵအတွက်

မိသာဵစုအေြခအေနဆန်ဵစစ်ပပီဵ

ေဆာင်ရွက်ရာတွင်

ြပန်လည်

ကေလဵသူငယ်အတွက်

လုခဳ ခုဳမှု

အေနအထာဵကို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်။ ထို္ဓအြပင် ကေလဵသူငယ်ကို ြပန်လည်
လက်မခဳခင်ကာလနှငဴ် လက်ခဳပပီဵကာလမျာဵတွင် ကေလဵသူငယ်၏ မိသာဵစု/
အုပ်ထိန်ဵသူအာဵ ကေလဵသူငယ်အတွက် လိုအပ်ေသာ ကကိုတင်ြပင်ဆင်မှုမျာဵနှင်ဴ
ေထာက်ပဳဴမှုမျာဵကို ေပဵရမည်။

အဆိဵု ဝါဵဆုဳဵပုစ
ဳ ဳြဖငဴ် ခိုင်ဵေစြခင်ဵခဳရသညဴ် ကေလဵအလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် ကာလရှည် ြပန်လည်
ေပါင်ဵစည်ဵြခင်ဵအတွက် ပဳဴပိုဵေပဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် မိသာဵစုြပန်လည်ဝင်ဆဳဴြခင်ဵနှငဴ် ေနာက်ဆက်တွဲ
ေစာင်ဴကကည်ြဴ ခင်ဵ
၁၁။

(က) ကေလဵသူငယ်သည် မိသာဵစုနှငဴ် ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵပပီဵေသာအခါ လူမှုေရဵရာ
ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ဆန်ဵစစ်မှုပစ
ုဳ ဳကို အသုဳဵြပု၍ ြပည်ဴစုဳေသာဆန်ဵစစ်မှုကုိ
မိသာဵစုထဳသွာဵေရာက်ေလဴလာြခင်ဵ၊ တယ်လီဖုန်ဵဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵြခင်ဵ (မိသာဵစု၊
ေကျာင်ဵ၊

အဖွဲ့အစည်ဵ)တို္ဓကို

ေဆာင်ရွက်ရမည်။

ြပည်ဴစုဳေသာ

ဆန်ဵစစ်မှုကို

မိသာဵစုနှင်ဴြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵပပီဵသည်ဴ ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်ဵ ပပီဵစီဵေအာင်
ေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

ဆန်ဵစစ်သုဳဵသပ်ြခင်ဵကို

ြဖစ်ရပ်မပိတ်သိမ်ဵမြခင်ဵ

စဉ်ဆက်မြပတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမည်၊
(ခ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည်
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊

မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊

ဝန်ေဆာင်မှုေပဵနိုင်သူမျာဵနှင်ဴအတူ

ရပ်ရွာလူမှုေရဵ

ြဖစ်ရပ်ညှိနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵ

ေခ္ဒယူ၍ လူကန
ု ်ကူဵခဳရသူမျာဵအတွက် လိုအပ်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵ၊ ဥပေဒပိုင်ဵ
ဆိုင်ရာ၊ ပညာေရဵ၊ စိတ်လူမှုပိုင်ဵဆိုင်ရာ ပဳဴပိုဵေပဵြခင်ဵမျာဵ စသည်တို္ဓကို ပဳဴပိုဵေပဵြခင်ဵ
နှင်ဴ ညွှန်ဵပို္ဓေဆာင်ရွက်ြခင်ဵကို ြပုလုပ်ရမည်၊
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(ဂ)

လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ကေလဵသူငယ်၏ အေြခအေနသည် လုခဳ ခုဳမှု
နှင်ဴ တည်ပငိမ်မှုရှိလာပါက ြဖစ်ရပ်ပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵပုဳစဳကို အသုဳဵြပု၍ ြဖစ်ရပ်ကို
ပိတ်သိမ်ဵရမည်။

လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့မျာဵနှငဴ် ဆက်စပ်ေသာကေလဵသူငယ်မျာဵ
၁၂။

၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် ကုလသမဂ္ဂနှင်ဴ ြမန်မာနိုငင
် ဳအစိုဵရတို္ဓ ပူဵေပါင်ဵေရဵဆွဲထာဵေသာ အရွယ်

မေရာက်ေသဵသည်ဴ

ကေလဵသူငယ်မျာဵကို

လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ

စုေဆာင်ဵမှုအာဵ

ကကိုတင်တာဵဆီဵေရဵလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်ကို ြမန်မာနိုင်ငဳ၌လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့မျာဵနှငဴ် ဆက်စပ်ေသာ
ကေလဵသူငယ်တို္ဓအာဵ ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေရဵအတွက် သီဵသန့်ြဖစ်စဉ်တစ်ခုအေနြဖငဴ် ကျင်ဴသုဳဵ
ေဆာင်ရွက်ခဲဴပါသည်။ အဆိုပါ ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ နိုင်ငဳအဆင်ဴေစာင်ဴကကည်ဴေရဵနှင်ဴ အစီရင်ခဳတင်ြပေရဵဆိုင်ရာ
အထူဵတာဝန်အဖွဲ့CTFMR ( Country Task Force on Monitoring and Reporting ) နှင်ဴ တပ်မေတာ်
တို္ဓအကကာဵ သေဘာတူညီချက် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်အရ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖဲ့ွ မျာဵက အသုဳဵြပုခဲဴေသာ
အရွယ်မေရာက်သူကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ တပ်မေတာ်စစ်သာဵစုေဆာင်ဵေရဵတပ်မှတဆင်ဴ ရှာေဖွ
ေဖာ်ထတ
ု ်ကာ နုတ်ထွက်ခွင်ဴေပဵြခင်ဵနှင်ဴ ၎င်ဵတို္ဓ၏ မိဘအုပ်ထိန်ဵသူမျာဵနှင်ဴ ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵ
ေပဵပါသည်။ အဆိပ
ု ါလုပ်ငန်ဵစဉ်အရ ဆက်စပ်ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵအကကာဵ လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ (InterMinistrial Working Group)တွင် ြပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ဥက္ကဋ္ဌအြဖစ်နှင်ဴ UNICEF မှ
တွဲဖက်ဥက္ကဋ္ဌအြဖစ် တာဝန်ယေ
ူ ဆာင်ရွက်ပပီဵ အဆိပ
ု ါအဖွဲ့သည် ကေလဵသူငယ်တစ်ဦဵချင်ဵစီ၏
လူမှုေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵပိုငဵ် ဆိုင်ရာ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵနှင်ဴ ေပါင်ဵစည်ဵေရဵကို ေဆာင်ရွက်ေပဵပါ
သည်။ CTFMR ကို Save the Children, World Vision, ရတနာဴေမတ္တာအဖွဲ့၊ KMSS အပါအဝင်
အြခာဵအဖွဲ့ဝင်(၂၀)ဦဵြဖင်ဴ ပါဝင်ဖွဲ့စည်ဵထာဵပါသည်။ ြပန်လည်ေစလွှတ်ေရဵအစီအစဉ်တွင် လူဝင်မှု
ကကီဵကကပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ နိုငင
် ဳသာဵြဖစ်မှု အေထာက်အထာဵအြဖစ် နိုငင
် ဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵ
ထုတ်ေပဵရပါမည်။ တပ်မေတာ်မှ ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵေပဵြခင်ဵ၊ တရာဵဝင်ြပန်လည်ေစလွှတ်သည်ဴ
ရုဳဵစာ၊

အြပန်ခရီဵစရိတ်၊

ေထာက်ပေ
ဳဴ ပဵပါသည်။

ြပန်လည်ေစလွှတ်ေရဵကာလအတွင်ဵ
မိသာဵစုမျာဵနှင်ဴ

ေနထိင
ု စ
် ာဵေသာက်စရိတ်ကို

ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်

တစ်ခုလဳဵု ကို

ြပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ အဓိကတာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ပပီဵ CTFMR အဖွဲ့မှ ြဖစ်ရပ်အရာရှိ
(၁)ဦဵ၊ ကေလဵနှင်ဴ ၎င်ဵ၏အုပ်ချုပ်သူတို္ဓပါဝင်ပါသည်။

အဆိပ
ု ါ ြပန်လည်ေစလွှတ်မည်ဴ ကေလဵ/
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လူငယ်သည် မိသာဵစုထဳြပန်လိုသည်ဴ ဆန္ဒမရှိလျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ မိသာဵစုမျာဵမရှိခဲဴလျှင်ေသာ်
လည်ဵေကာင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ြပန်လည်ေစလွှတ်သည်ဴကာလအတွင်ဵ

အေရဵေပ္ဒေစာင်ဴေရှာက်မှုနှင်ဴ

အထူဵေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵရန်လိုအပ်ပါက လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနရှိ ကကာဵကာလေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ
ေနရာမျာဵတွင် ယာယီေနရာချထာဵပါမည်။ အဆိပ
ု ါ အထူဵေစာင်ဴေရှာက်မှုမျာဵအတွက် ြပန်လည်
ေပါင်ဵစည်ဵေရဵနည်ဵပညာဆိုင်ရာ လမ်ဵညွှန်နှင်ဴအညီ ေထာက်ပေ
ဳဴ ပဵပါသည်။ ြပန်လည်ေစလွှတ်
သည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်အတွငဵ် CTFMR အဖွဲ့ဝင်မျာဵသည် ကေလဵ၊ ၎င်ဵတို္ဓ၏မိဘ/အုပ်ထိန်ဵသူမျာဵ
နှင်ဴအတူ ေတွ့ဆုဳ၍ ကေလဵသူငယ်၏ ဘဝရည်မှန်ဵချက်အတွက် ဆန်ဵစစ်မှုနှင်ဴ ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်မှု
မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵနှင်ဴ ပပီဵြပည်ဴစုဳသည်ဴ ဆန်ဵစစ်သဳဵု သပ်ြခင်ဵ ေဆာင်ရွက်ကကပပီဵ ကေလဵ
သူငယ်တို္ဓအာဵ မိဘမျာဵထဳ ြပန်လွှတ်ေပဵေရဵစီစဉ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေပဵေရဵ
အကူအညီအြဖစ် လတ်တေလာ ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်ေပဵေရဵနှင်ဴ ေနာက်ဆက်တွဲ လုပင
် န်ဵစိစစ်
ကကီဵကကပ်ေရဵအတွက် ြဖစ်ရပ်မျာဵကို NGOs ၀န်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵအကကာဵ (အဖွဲ့တစ်ခုချင်ဵ၏
စီမဳကိန်ဵနှင်ဴ စပ်ဆိုင်သည်ဴနယ်ပယ်အရ)ခွဲေဝေပဵထာဵပါသည်။ လစဉ် ေနာက်ဆက်တွဲလုပ်ငန်ဵစိစစ်
ကကီဵကကပ်မှုအာဵ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ မြဖစ်မေန တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ
ေဆာင်ရွက်ပပီဵစီဵမှုကိုလည်ဵ ြပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ တာဝန်ယမ
ူ ျှေဝရပါမည်။ ြဖစ်ရပ်
တစ်ခုအတွက် ေနာက်ဆက်တွဲေစာင်ဴေရှာက်မှု အနည်ဵဆုဳဵကာလမှာ (၆)လြဖစ်၍ အမျာဵဆုဳဵမှာ
(၂)နှစ်ြဖစ်ပါသည်။ UNICEF အေနြဖင်ဴ ကေလဵ၊ မိသာဵစုအေြခအေနမျာဵကို ြပန်လည်သုဳဵသပ်၍
ေတွ့ရှခ
ိ ျက်မျာဵကိုအေြခခဳကာ ြဖစ်ရပ်ကို ပိတ်သိမ်ဵရမည်။
၁၃။

အထူဵသြဖင်ဴ

ြပန်လည်ေစလွှတ်ေရဵလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်တွင်

အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ြဖစ်ရပ်လုပ်သာဵမျာဵ၏ အခန်ဵကဏ္ဍမျာဵမှာ
ေအာက်ပါအတိုငဵ် ြဖစ်သည်(က) ြပန်လည်ေစလွှတ်မည်ဴကေလဵသူငယ်အတွက် သင်ဴေလျာ်သည်ဴ ေထာက်ပဳဴမှုေပဵြခင်ဵ၊
ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေပဵြခင်ဵ၊ ေနာက်ဆက်တေ
ွဲ စာင်ဴကကညဴ်ြခင်ဵတို္ဓကို အေကာင်အထည်
ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မည်ဴ

မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ

လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့ကို

ဖွဲ့စည်ဵ

ေဆာင်ရွက်ပပီဵြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်ဵအဖွဲ့၏ အဓိကမှာမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵ
မျာဵမှ NGOs Case Worker မျာဵြဖစ်၍ တစ်ဖက်ပါလုပ်ငန်ဵစဉ်အတိုငဵ် ေဆာင်ရွက်
ရမည်-
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- ြပန်လည်ေစလွှတ်ပပီဵေနာက် ကေလဵထဳ သွာဵေရာက်ေလဴလာြခင်ဵ၊ ကေလဵနှင်ဴ
မိသာဵစု၊ အိမ်အေြခအေနမျာဵကို အကဲြဖတ်ရန်အတွက် လိုအပ်ေသာ ဆန်ဵစစ်
မှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ အကယ်၍ ကာကွယ်မှုေပဵရန် လိုအပ်ပါက ေရှ့ဆက်
ေဆာင်ရွက်မည်ဴ ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေရဵနည်ဵလမ်ဵကို မိသာဵစုနှငဴ် ေဆွဵေနွဵ
ြခင်ဵ၊
- ကေလဵထဳ ပုဳမှန်သွာဵေရာက်ေလဴလာပပီဵ အိမ်အေြခအေန၊ ရပ်ရွာအေြခအေန
နှင်ဴ ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵပပီဵေနာက် တိုဵတက်လာမှုကို ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵနှင်ဴ လိုအပ်
ချက်မျာဵကို ြဖည်ဴဆည်ဵေပဵြခင်ဵ၊
- အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴ

မိတ ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ

ြဖစ်ရပ်လုပ်သာဵမျာဵသည် လူမှုေရဵဆိုငရ
် ာ ေနာက်ဆက်တွဲေလဴလာြခင်ဵနှင်ဴ
ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေရဵအတွက် အေထာက်အပဳဴမျာဵကို လျာထာဵေထာက်ပဳဴ
ေပဵြခင်ဵ၊
- ကေလဵသူငယ်အတွက် ပိုမိုထေ
ိ ရာက်ပပီဵ ေရရှည်အကျုဵဆက်
ိ
မျာဵ ရရှိေစရန်
အတွက်

လူမဝ
ှု န်ထမ်ဵသမာဵမျာဵသည်

ေဆာင်ရွက်မှု၊

ကေလဵအာဵ

အာဵထာဵမှုမျာဵရရှိေစရန်နှင်ဴ

ရပ်ရွာအတွင်ဵပါဝင်

ကေလဵအာဵ

ရပ်ရွာအတွင်ဵ

ြပန်လည်လက်ခဳဝင်ဆဳဴနိုငေ
် ရဵအတွက် ေစဴစပ်ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
- ကေလဵသူငယ်အတွက် ေနာက်ဆက်တွဲေစာင်ဴကကည်ေလဴလာမှု၊ ေဆာင်ရွက်
ေပဵမှု၊ ညွှန်ဵပို္ဓမှုမျာဵအတွက် လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵမှ တာဝန်ယူ
ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ။

တရာဵဥပေဒနှင်ဴရင်ဆိုငေ
် နရေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵ
၁၄။

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် တရာဵဥပေဒနှငဴ်ရင်ဆိုင်ေနရေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵအတွက်

တရာဵရင်ဆိုင်ဆဲကာလအတွင်ဵ ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵမှ ကေလဵသူငယ်ကကီဵကကပ်သူ၏ အစီရင်ခဳစာ
ေတာင်ဵခဳလာသည်ဴအခါ စတင်ချတ်
ိ ဆက်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ကေလဵသူငယ်ကကီဵကကပ်သူ၏ အစီရင်
ခဳစာသည် တရာဵသူကကီဵစီရင်ဆုဳဵြဖတ်ရာတွင် ထည်ဴသွင်ဵဆုဳဵြဖတ်နိုငေ
် ရဵအတွက် အေထာက်အကူ
တစ်ခုြဖစ်သည်။

ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵမှ သင်တန်ဵေကျာင်ဵသို္ဓ (၂)နှစ်ပို္ဓအပ်ရန် အမိန့်ချမှတ်ပပီဵ
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သင်တန်ဵေကျာင်ဵသို္ဓ

ပိအ
ု္ဓ ပ်ေသာအခါ

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည်

သက်ဆိုငရ
် ာ သင်တန်ဵေကျာင်ဵအုပ်နှင်ဴအတူ ကေလဵသူငယ်၏ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵနှင်ဴ အြပုအမူ
ေြပာင်ဵလဲေရဵတို္ဓကုိ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ပပီဵ သင်တန်ဵေကျာင်ဵတွင် ေနထိင
ု ေ
် သာကာလ (၁)နှစ်
ြပည်ဴပါက ေကျာင်ဵစည်ဵကမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအဖွဲ့၏ ေထာက်ခဳချက်နှငဴ်အတူ တရာဵရုဳဵြပင်ဆင်မိန့်
ြဖင်ဴ မိဘအုပ်ထိန်ဵသူမျာဵထဳ ြပန်လည်အပ်နှဳေပဵရမည်။
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ဥပေဒမငိစွန်ဵေနေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵအတွက် ကေလဵသူငယ်ကကီဵကကပ်သူအစီရင်ခဳစာတင်ြပြခင်ဵနှင်ဴ
သင်တန်ဵေကျာင်ဵရှိ ကေလဵမျာဵအာဵ ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေပဵြခင်ဵ
တရာဵရုဳဵမှကေလဵသူငယ်ကကီဵ

တရာဵရုဳဵ၏စီရင်ချက်

ကကပ်သူအစီရင်ခဳစာ
ေတာင်ဵခဳြခင်ဵ

Child sentenced to
alternatives to
detention:

တရာဵစီရင်ဆဲကာလ

Option 1

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ

ြဖစ်ရပ်စာရင်ဵသွင်ဵြခင်ဵ၊ ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ
လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူ ကေလဵ၊
မိသာဵစုနှင်ဴ ချတ်
ိ ဆက်၍
မိသာဵစုအေြခအေနဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ၊
ကေလဵသူငယ်ကကီဵကကပ်သူအစီရင်ခဳစာ
နှင်ဴလိုအပ်ေသာ ဆန်ဵစစ်မှုမျာဵေဆာင်
ရွက်ြခင်ဵ၊ (new

forms to be

developed after new Child
Rights Law is in place).
တရာဵစီရင်စစ်ေဆဵဆဲကာလတွင်
ြဖစ်ရပ်ကိုစီမဳခန့်ခွဲ၍ ကေလဵ နှင်ဴ
မိသာဵစုအာဵ လိုအပ်ေသာ
စိတ်လမ
ူ ှုပိုင်ဵဆိုင်ရာ ပဳဴပိုဵေပဵြခင်ဵ၊
ဥပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာနှင်ဴအြခာဵဝန်ေဆာင်မှု
မျာဵ ရရှိေအာင်ပဳဴပိုဵေပဵြခင်ဵ။

ထိန်ဵသူ၏ကကီဵကကပ်မှု
ေအာက်တွင် ထာဵရှိြခင်ဵ၊

တရာဵရုဳဵသို့ POအစီရင်ခဳ
ကေလဵသူငယ်ကကီဵကကပ်သမ
ူ ှ

ဒဏ်ေငွ၊ မိဘအုပ်

ကေလဵသူငယ်ကကီဵကကပ်

စာတင်ြပြခင်ဵ၊

သူ၏ကကီဵကကပ်မှုကို ခဳယူ

POအစီရင်ခဳစာအရ

ေစြခင်ဵ၊

တရာဵရုဳဵမှ တရာဵစီရင်
ေရဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵ
စဉ်ဵစာဵဆုဳဵြဖတ်ြခင်ဵ၊

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန

လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳ

သင်တန်ဵေကျာင်ဵသို့

ခန့်ခွဲသူမှ တရာဵစီရင်
စစ်ေဆဵဆဲကာလတွင်
လိုက်ပါ၍ လိုအပ်သည်ဴ
အေထာက်အထာဵမျာဵ
ပဳဴပိုဵေပဵြခင်ဵ

Option 2

(၂)နှစ်ပို့အပ်ြခင်ဵ
လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန
အခန်ဵကဏ္ဍ
- သင်တန်ဵေကျာင်ဵတွင်
ေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵ
- မိသာဵစုနှင်ဴချတ်
ိ ဆက်
ြခင်ဵ၊
- မိသာဵစုနှင်ဴြပန်လည်
ေပါင်ဵစည်ဵရန်
မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်ဵ
မျာဵနှင်ဴချတ်
ိ ဆက်
ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
- (၁)နှစ်ြပည်ဴြပင်ဆင်မိန့်
ေလျှာက်ထာဵြခင်ဵ

ကေလဵ၏မိသာဵစုမျာဵ
နှင်ဴြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵ
ေပဵြခင်ဵ
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မှတ်ချက်(၁)

ြမန်မာနိုင်ငတ
ဳ ွင်

လက်ရှိဥပေဒြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵအရ

ြပစ်မှုနှင်ဴရင်ဆိုငေ
် နရေသာ

ကေလဵသူငယ်မျာဵအတွက် ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵမျာဵမှ ကေလဵသူငယ်ကကီဵကကပ်
သူအစီရင်ခဳစာ ေတာင်ဵခဳလာပါက လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် ကေလဵသူငယ်
ကကီဵကကပ်သူ အစီရင်ခဳစာတင်ြပရန် ြပဋ္ဌာန်ဵချက်တစ်ခုရှိပါသည်။ အဆိပ
ု ါ ြပဋ္ဌာန်ဵ
ချက်တွင် ရပ်ရွာ သို္ဓမဟုတ် အြခာဵေသာ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ ညွှန်ဵပိလ
ု္ဓ ာ
သည်ဴ အစီရင်ခဳစာမျာဵအေပ္ဒ ြပတ်သာဵမှုမရှိေသဵပါ။
မှတ်ချက်(၂)

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇူလိုငလ
် (၂၃)ရက်ေန့တွင် အသစ်ြပင်ဆင်ြပဋ္ဌာန်ဵခဲဴေသာ ကေလဵ
သူငယ်အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာဥပေဒတွင် ြပစ်မှုကျူဵလွန်ေကကာင်ဵ စွပ်စွဲခဳရေသာ
ကေလဵသူငယ်မျာဵနှင်ပ
ဴ တ်သက်၍ အြခာဵနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ် လွှဲေြပာင်ဵေဆာင်ရွက်
ေပဵနိုင်ရန်အတွက် အခန်ဵတစ်ခန်ဵအေနြဖငဴ် ထညဴ်သွင်ဵြပဋ္ဌာန်ဵထာဵပါသည်။ အဆိပ
ု ါ
လုပ်ငန်ဵစဉ်အရ

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည်

စုဳစမ်ဵမှုမျာဵကို

ေဆာင်ရွက်ပပီဵ

ကေလဵသူငယ်ကကီဵကကပ်သူအစီရင်ခဳစာ တင်သွင်ဵသကဲဴသို္ဓ ေဆာင်ရွက်ေပဵရပါမည်။
မှတ်ချက်(၃) အမိန့်ချမှတ်ပပီဵေနာက် သင်တန်ဵေကျာင်ဵသို္ဓပို္ဓအပ်ြခင်ဵ၊ ကေလဵသူငယ်ကကီဵကကပ်သူ
၏ ကကီဵကကပ်မှုကို ခဳယူေစြခင်ဵ၊ မိဘ/အုပ်ထိန်ဵသူ၏

ကကီဵကကပ်မှုေအာက်တွင်

ထာဵရှိြခင်ဵ၊ (အြခာဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖငဴ် လွှေ
ဲ ြပာင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ) လူမှုဝန်ထမ်ဵ
ဦဵစီဵဌာန၏ ပုဳမှန်ကကီဵကကပ်မက
ှု ို ခဳယူေစြခင်ဵ၊ ေနာက်ဆက်တွဲေစာင်ဴကကည်ဴြခင်ဵ)
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မိသာဵစုနှင်ဴကွဲကွာေနေသာကေလဵမျာဵနှင်ဴ အြခာဵေသာနည်ဵလမ်ဵမျာဵနှင်ဴြပုစုေစာင်ဴေရှာက်မေ
ှု ပဵရန်
ေရွဵချယ်ရန် လိုအပ်ေသာကေလဵမျာဵ
ြဖစ်ရပ်စိစစ်အကဲြဖတ်ြခင်ဵ
ကေလဵကိုယ်တိုင်၊ မိသာဵစု၊ တာဝန်ရှိသူ၊
ရပ်ရွာ၊ လူမှုေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ
သက်ဆိုင်ရာTCRCအဖွဲ့၏ ပူဵေပါင်ဵ
ေဆာင်ရွက်မှုြဖင်ဴ ကေလဵသူငယ်အာဵ
ယာယီေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵြခင်ဵ

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူ၊
ကေလဵသူငယ်ကကီဵကကပ်သူ
- ကနဉီဵဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ

ေရွဵချယ်မှု(၁)
ေဆွမျုဵမျာဵမှ
ိ
ေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵ

- ကနဉီဵဆန်ဵစစ်ေနစဉ်ကာလ

အတွင်ဵ ကေလဵအာဵ လုဳခခုဳစိတ်ချရေသာ ယာယီေနရာ

ကေလဵ၏ေသွဵနီဵမိသာဵစုေဆွမျုဵမျာဵမှ
ိ
ှ

ချထာဵေပဵြခင်ဵနှင်ဴအေရဵေပါ်ေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵြခင်ဵ

ေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵ၊

စာရင်ဵသွင်ဵြခင်ဵနှငဴ် ြပည်ဴစုဳသည်ဴဆန်ဵစစ်မှုကုိ ေဆာင်
ရွက်ြခင်ဵ၊

မိသာဵစုေြခရာခဳြခင်ဵ၊

မိသာဵစုြပန်လည်

မိသာဵစုပုဳစဳအစာဵထိဵု ေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵ

ေပါင်ဵစည်ဵေပဵြခင်ဵ၊ မိသာဵစုမှ မေစာင်ဴေရှာက်နိုင်ပါက
ယာယီအစာဵထိုဵ ေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵြခင်ဵ၊

ေရွဵချယ်မှု(၂)

သင်တန်ဵေပဵထာဵသည်ဴ မိသာဵစုပုဳစဳအစာဵထိဵု
ေစာင်ဴေရှာက်လိုသည်ဴမိဘမျာဵနှင်ဴ
မိသာဵစုပုဳစဳေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵ

-ကေလဵ(၁)ဉီဵချင်ဵစီအတွက်ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်ေရဵ

ဆွြဲ ခင်ဵနှင်ဴအေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ၊
- ပုဳမှန်ေနာက်ဆက်တကွဲ ကီဵကကပ်ြခင်ဵ၊

ပညာေရဵလက်လှမ်ဵမီေစရန် ပညာေရဵဌာနနှင်ဴ
ညှိနှိုင်ဵ၍ ပညာသင်ယူခွင်ဴရရှိေအာင် ေဆာင်ရွက်
ြခင်ဵ

-အြခာဵေသာဝန်ေဆာင်မှုမျာဵရရှိေအာင်ညှိနှိုင်ဵ
ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ(ပညာေရဵ၊ကျန်ဵမာေရဵ၊

ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှုရရှိေစရန်

ချတ်
ိ ဆက်ညွှန်ဵပို့မှုကွန်ယက်မှတဆင်ဴ)

ကျန်ဵမာေရဵဌာနနှင်ဴချတ်
ိ ဆက်၍ကေလဵ
အတွက်လိုအပ်သည်ဴကျန်ဵမာေရဵ
ဝန်ေဆာင်မှုရရှိေအာင် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊

- ြပန်လည်သုဳဵသပ်ြခင်ဵနှင်ဴြဖစ်ရပ်ပိတ်သိမ်ဵ

ြခင်ဵ၊ (ကေလဵသည် မိသာဵစုနှင်ဴ
ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေပဵြခင်ဵ သို့မဟုတ်
ကာလရှည်အစာဵထိုဵ ေစာင်ဴေရှာက်မှု
ေဆာင်ရွက်မပီဵေသာအခါ)
- ကာလရှည်အစာဵထိုဵ ေစာင်ဴေရှာက်မှု
ေဆာင်ရွက်မပီဵေသာအခါ ကေလဵအာဵ
ေကာင်ဵမွန်စွာ ေစာင်ဴေရှာက်မှုရေစရန် ပုဳမှန်
ေနာက်ဆက်တွဲ ကကီဵကကပ်ြခင်ဵ၊
- ကေလဵအာဵအသက်(၁၈)နှစ်ြပည်ဴသည်အထိ
ေစာင်ဴ်ေရှာက်နိုင်ရန်ကကီဵကကပ်ြခင်ဵ၊

အြခာဵေသာဝန်ေဆာင်မှုမျာဵရရှိေစြခင်ဵ
အစိုဵရမဟုတ်ေသာမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ
နှင်ဴချတ်
ိ ဆက်၍

ကေလဵအတွက်

လိုအပ်

ေသာ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵရရှိေအာင် ေဆာင်ရွက်
ြခင်ဵ၊
: coordinate with respective NGOs,
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ေပျာက်ဆုဳဵေနေသာကေလဵမျာဵ

သတင်ဵပို္ဓလက်ခဳရယူြခင်ဵ

သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်ဵတွင်သတင်ဵပိ္ဓု

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနရှိ

တိင
ု ်ကကာဵြခင်ဵ

ေကျာင်ဵမျာဵ/ လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ

သင်တန်ဵ

နှင်ဴ ချတ်
ိ ဆက်ေဆာင်ရွကြ် ခင်ဵ

ေနာက်ဆက်တေ
ွဲ စာင်ဴကကည်ဴေလဴလာ
မှုမျာဵြပုလုပ်ြခင်ဵ

ြပန်လည်ေတွ့ရှိပါက မိသာဵစု/
အုပထ
် ိန်ဵသူမျာဵနှင်ဴ ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵ
ေပဵြခင်ဵ/ ကေလဵနှင်ဴမိဘ အသိပညာ
ေပဵြခင်ဵ

လိုအပ်ပါကပဳပ
ဴ ဵို ကူညီမှုမျာဵေပဵြခင်ဵ

ြဖစ်ရပ်ပိတသ
် ိမ်ဵြခင်ဵ

၂၆၀
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မိုင်ဵအန္တရာယ်ခဳစာဵရေသာ ကေလဵမျာဵအတွက် ေထာက်ပဳဴေပဵြခင်ဵ
၁၅။

ြပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵဦဵစီဵဌာနသည် ေအာက်ပါတို္ဓကုိ ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်(က) မိုင်ဵအန္တရာယ်ခဳစာဵရေသာ ကေလဵမျာဵအာဵ ဆန်ဵစစ်စာရင်ဵသွင်ဵြခင်ဵ၊ ခဳစာဵရသူ
အတွက် ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵ၊
(ခ) မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵ ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ြခင်ဵ၊
(ဂ) မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ လိအ
ု ပ်ချက်ေပ္ဒအေြခခဳ၍ ခရီဵသွာဵလာစရိတ်၊ အစာဵ
အစာ၊ အေရဵေပ္ဒကျန်ဵမာေရဵစရိတ်၊ စိတ်လူမှုပိုင်ဵဆိုင်ရာပဳဴပိုဵေပဵြခင်ဵနှင်ဴ အသက်
ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵပညာမျာဵ သင်ကကာဵေပဵြခင်ဵ၊
(ဃ) အြခာဵေသာဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ရရှိရန်ညွှန်ဵပိေ
ု္ဓ ပဵြခင်ဵ၊ (ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေရဵနှင်ဴ
ြပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵအတွက်)
(င) ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵဦဵစီဵဌာနနှင်ဴ

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနတို္ဓ ပူဵေပါင်ဵ၍

တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်အဆင်ဴ ေငွေကကဵပဳဴပိုဵမှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(စ) မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴအတူ ေနာက်ဆက်တွဲ ေလဴလာေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵ၊၊
၁၆။

ေယဘုယျအာဵြဖင်ဴ ဥပေဒပိင
ု ဵ် ဆိုငရ
် ာ ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ရန်မလိုအပ်ေသာ ြဖစ်ရပ်မျာဵ

ဆိုသည်မှာ NGOs Case Worker မျာဵ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်ဵရမညဴ် ဥပေဒပိုင်ဵဆိုငရ
် ာနှငဴ် ေြဖရှင်ဵရန်
မလိုအပ်ေသာြဖစ်ရပ်မျာဵ ြဖစ်ပါသည်။ ဥပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာေြဖရှငဵ် ရန် မလိုအပ်သည်ဴ ြဖစ်ရပ်မျာဵထဲ၌
ကေလဵသူငယ်အာဵ

တင်ပါဵရိုက်ြခင်ဵ၊

နာဵရွက်ဆွဲြခင်ဵ၊

ဆဳပင်ဆွဲြခင်ဵ၊

ေကျာင်ဵထုတ်ြခင်ဵ၊

အန္တရာယ်မရှိေသာ အလုပ်ခွင၌
် အလုပ်လုပ်ေစြခင်ဵ၊ ဆိုဵရွာဵေသာေဘဵဥပါဒ် တစ်စုဳတစ်ရာမျှ မြဖစ်ေစ
သည်ဴ လျစ်လျူရှုြခင်ဵ စသည်တို္ဓ ပါ၀င်ပါသည်။
၁၇။

ကေလဵသူငယ်ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်ေအာက်တွင် NGOs Case

Worker မျာဵသည် လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵရှိေနပပီဵြဖစ်ေသာ ပမို့နယ်
မျာဵတွင် ဥပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာ ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ရန် မလိုအပ်ေသာ ကေလဵသူငယ်ကာကွယ်ေစာင်ဴ
ေရှာက်ေရဵြဖစ်ရပ်မျာဵအာဵ ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်ဵတို္ဓသည် ထိေရာက်
ေသာ အချန်ိ ကိုက်ညွှန်ဵပိလ
ု္ဓ ွှဲအပ်ြခင်ဵ၊ လိုအပ်ချက်ရှိေသာ ကေလဵ(မိသာဵစု)မျာဵနှင်ဴ ရရှန
ိ ိုငေ
် သာ
ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအာဵ

ချတ်
ိ ဆက်ေပဵနိုငေ
် ရဵအတွက်

ပမို့နယ်အတွငဵ် ရရှိနိုင်ေသာ

ဝန်ေဆာင်မှု

စာရင်ဵြပုစုြခင်ဵ (Township Mapping)တိက
ု္ဓ ို ေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ ထိ္ဓုအြပင် ၎င်ဵတို္ဓ
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အာဵ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵအေနြဖင်ဴ လိအ
ု ပ်သလို အေထာက်
အကူြပုရမည်ြဖစ်ပပီဵ ညွှန်ဵပိလ
ု္ဓ ွှဲအပ်ြခင်ဵစနစ်အေပ္ဒ ကကီဵကကပ်သွာဵရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၁၈။

ဥပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာ ေြဖရှငဵ် ရန်မလိုအပ်သည်ဴ ြဖစ်ရပ်မျာဵ သတင်ဵေပဵပို္ဓလာပါက NGOs

Case Worker မျာဵသည် ေအာက်ပါလုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန်အတိုငဵ် လုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်(က) စာရင်ဵသွင်ဵြခင်ဵပုဳစဳအသုဳဵြပု၍ ကေလဵသူငယ်နှငဴ် မိသာဵစုကို ေတွ့ဆုဳ၍ ြဖစ်ရပ်
ကို စာရင်ဵသွင်ဵလက်ခဳရမည်၊
(ခ) အကယ်၍ ြဖစ်ရပ်သည်

ဥပေဒပိုငဵ် ဆိုင်ရာ ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ေသာ

ြဖစ်ရပ်ြဖစ်ပါက အဆိပ
ု ါြဖစ်ရပ်အာဵ လူမှု၀န်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်
စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵထဳ ချက်ချင်ဵအေကကာင်ဵကကာဵရမည်။ ထိ္ဓအ
ု ြပင် ၎င်ဵတို္ဓသည် ညွှန်ဵပို္ဓ
လွှအ
ဲ ပ်လာေသာ ြဖစ်ရပ်မျာအာဵ စီမဳခန့်ခွဲသည်ဴ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန လူမှုေရဵရာ
ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵအာဵ လိအ
ု ပ်သလို အေထာက်အကူြပုရမည်၊
(ဂ) အကယ်၍ြဖစ်ရပ်သည် ဥပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာ ေြဖရှင်ဵရန်မလိအ
ု ပ်ေသာ ြဖစ်ရပ်ြဖစ်
ပါက NGOs Case Worker အေနြဖင်ဴ ကနဦဵသတင်ဵအချက်အလက် ရရှိရန်
အတွက် စာရင်ဵသွင်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င်ပုဳစဳအာဵ အသုဳဵြပု၍ ြဖစ်ရပ်ကို စတင်ဖွငဴရ
် မည်။
ေရဵသွငဵ် ထာဵေသာပုစ
ဳ ဳမှ

သတင်ဵအချက်အလက်တို္ဓကို

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵ

အီလက်ထရွန်နစ် သတင်ဵအချက်အလက်သိုေလှာင်စနစ်ထဲသို္ဓ ထည်ဴသွင်ဵရမည်။
ြဖစ်ရပ်သတင်ဵအချက်အလက်

အသစ်ရရှိေသာအခါတိုင်ဵ

ဤနည်ဵအတိုင်ဵ

လုပ်ေဆာင်ရန်ြဖစ်သည်၊
(ဃ) ြဖစ်စဉ်တစ်ခုလုဳဵ၌

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ

ေပါက်ကကာဵြခင်ဵမရှိေစရန်

လျှု့ဝှ
ိ က်ထာဵရမည်၊
(င) သေဘာတူညီချက် ေတာင်ဵခဳသည်ဴပဳစ
ု ဳအာဵ အသုဳဵြပု၍ ကေလဵထဳမှ သေဘာတူ
ညီချက် ရယူရမည်ြဖစ်ပါသည်၊
(စ) ကနဦဵဆန်ဵစစ်ချက်အာဵ

ေဆာင်ရွက်ပပီဵ

ပပီဵြပည်ဴစုဳသည်ဴ

ဆန်ဵစစ်ချက်အာဵ

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ထိုသို္ဓေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပပီဵြပည်ဴစုဳသည်ဴ
ဆန်ဵစစ်ချက်ပစ
ုဳ ဳအာဵ

အသုဳဵြပု၍

ဆိုြခင်ဵမျာဵ ပါဝင်ပါသည်၊

မိသာဵစုထဳ

သွာဵေရာက်ြခင်ဵနှငဴ်

ဖုန်ဵေခ္ဒ
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(ဆ) ကေလဵသူငယ်၊

မိသာဵစုတို္ဓနှင်ဴတိုငပ
် င်၍

ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်အာဵ

ေရဵဆွဲရမည်

ြဖစ်ပါသည်၊
(ဇ) သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ပိုမိုရရှိနိုင်ေရဵနှင်ဴ စီစဉ်ထာဵေသာ လုပ်ေဆာင်မှုမျာဵ
စတင်အေကာင် အထည်ေဖာ်ေရဵအတွက်
ေနာက်ဆက်တွဲ

လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခ န့် ခွဲသူသည်

ေလဴလာြခင်ဵပုဳစဳအသုဳဵြပု၍

ကေလဵသူငယ်နှငဴ်

မိသာဵစုအာဵ

ြပန်လှန်စစ်ေဆဵြခင်ဵနှင်ဴ ေစာင်ဴကကည်ဴေလဴလာြခင်ဵမျာဵ ပုဳမှန်ြပုလုပ်သွာဵရမည်၊
(ဈ) ကေလဵသူငယ်နှငဴ် မိသာဵစုတို္ဓအတွက် တိုက်ရိုက်ပပ
ဳဴ ိုဵမှုမျာဵကို ေထာက်ပေ
ဳဴ ပဵ
ရမည်။ ကေလဵသည် အြခာဵေသာ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵလိုအပ်ပါက ညွှန်ဵပို္ဓချတ်
ိ ဆက်
မှုလမ်ဵေကကာင်ဵကို အသုဳဵြပုရမည်။
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ေနာက်ဆက်တွဲ (၂) ကျာဵ၊ မေရဵရာအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵအတွက် လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်
စီမဳခန့်ခွဲမှု
၁။

ကျာဵ၊ မေရဵရာအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵအတွက် လူမှုေရဵရာ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်

၏ ပန်ဵတိုင်မှာ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵအာဵ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို အသိပညာေပဵြခင်ဵ ၊ ရရှိနိုင်မည်ဴ
ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို ေရွဵချယ်ေစြခင်ဵ၊ ဆုဳဵြဖတ်ချက်ချနိုင်ရန် လိအ
ု ပ်သည်ဴ အချက်အလက်မျာဵအာဵ
ပဳဴပိုဵေပဵြခင်ဵြဖင်ဴ စွမ်ဵရည်ြပည်ဴဝလာေစရန်ြဖစ်သည်။ ကျာဵ၊ မေရဵရာအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ
မျာဵအတွက် ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရေသာသူနှငဴ် ေတွ့ဆုဳပပီဵ ၎င်ဵ၏ကျန်ဵမာေရဵ၊
လုခဳ ခုဳေရဵ၊ စိတ်လမ
ူ ှုပိုင်ဵဆိုင်ရာ၊ ဥပေဒပိုငဵ် ဆိုင်ရာ၊ အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵနှင်ဴ စွမ်ဵေဆာင်ရည်
ြပန်လည်ြမှငဴ်တင်ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ လိုအပ်သည်ဴအကူအညီမျာဵကို အဓိကထာဵ လုပ်ေဆာင်ေပဵြခင်ဵ
ြဖစ်သည်။
၂။

ကျာဵ၊ မေရဵရာအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵသည် ရှက်ေကကာက်ြခင်ဵ၊ မိမက
ိ ိုယ်ကို

အြပစ်တင်ြခင်ဵ၊

စိတ်ဒဏ်ရာရြခင်ဵ၊

ခွဲြခာဵဆက်ဆဳခဳရြခင်ဵ၊

လုခဳ ခုဳမှုမရှိမှာကိုစိုဵရိမ်စိတ်ရှိြခင်ဵ၊

ယုဳကကည်မှုမရှိြခင်ဵ၊ စိုဵရိမ်ြခင်ဵတို္ဓအပါအ၀င် အြခာဵေသာအချက်မျာဵကို ၀န်ေဆာင်မှုမျာဵရယူရာ
တွင် အတာဵအဆီဵမျာဵအြဖစ် ကကုဳေတွ့ေနရပါသည်။ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵအေနြဖင်ဴ ၎င်ဵအခက်
အခဲအတာဵအဆီဵမျာဵကို သိရှိထာဵရန်နှငဴ် ေကျာ်လွှာဵရန်အတွက် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵနှငဴ် ခိုင်မာ
ပပီဵ ယုဳကကည်စိတ်ချရေသာ ဆက်ဆဳေရဵတစ်ခုကို တည်ေဆာက်ထာဵနိုငေ
် ရဵသည်

အလွန်အေရဵ

ကကီဵပါသည်။
ကျာဵ၊ မေရဵရာအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ြခင်ဵြဖစ်ရပ် စီမဳခန့်ခွဲမစ
ှု နစ်၏ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ
ကျာဵ၊ မေရဵရာအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ ဗဟိုြပုသည်ဴချဉ်ဵကပ်နည်ဵလမ်ဵ
၃။

ကျာဵ၊ မေရဵရာအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ ဗဟိုြပုသည်ဴချဉ်ဵကပ်နည်ဵလမ်ဵသည်

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမစ
ှု နစ်၏

အဆင်ဴတိုငဵ် တွင်

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵနှငဴ်

ေြပာဆိုဆက်ဆဳရာတွင်

လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵေပဵရာတွငလ
် ည်ဵေကာင်ဵ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵမှ ေဆာင်ရွက်
ရမည်ဴ ကျွမ်ဵကျင်မှုဆိုင်ရာ လမ်ဵညွှန်ချက်တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ ဗဟိုြပုသည်ဴ
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ချဉ်ဵကပ်နည်ဵလမ်ဵသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနှငဴ် ေလဵေလဵစာဵစာဵ ဆက်ဆဳ
ြခင်ဵ၊ သူ သို္ဓမဟုတ် သူမ၏ အခွငဴ်အေရဵမျာဵအာဵ ေလဵစာဵြခင်ဵ၊ သူ သို္ဓမဟုတ် သူမ၏ ဆန္ဒ
အတိုငဵ် လုခဳ ခုဳမှုရှိေစရန် အကာအကွယ်ေပဵြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ အေထာက်အကူြဖစ်ေစေသာ ပတ်ဝန်ဵ
ကျင်တစ်ခုကို ေဖာ်ေဆာင်ေပဵရန်ြဖစ်ပါသည်။ ဤနည်ဵလမ်ဵသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ ြပန်လည်
ထူေထာင်ေရဵအေထာက်အကူြဖစ်ေစရန် သူ သို္ဓမဟုတ် သူမ၏ လိုအပ်ချက်နှငဴ် ဆန္ဒမျာဵကို
ထုတ်ေဖာ်ြပသရန်အတွက်

အကူအညီေပဵပါသည်။

ချဉ်ဵကပ်နည်ဵလမ်ဵသည်

ြဖစ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

အကကမ်ဵဖက်ြခင်ဵခဳရသူအာဵ
ေရှ့ဆက်ေဆာင်ရွက်မည်ဴ

ဗဟိုြပုသည်ဴ

အဆင်ဴတိုင်ဵတွင်

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူကိုယ်တိုင် ဆုဳဵြဖတ်ချက်ချမှတ်နိုငေ
် ရဵအတွက် ၎င်ဵ၏စွမ်ဵေဆာင်ရည်ကိုလည်ဵ
ပိုမိုတိုဵတက်ေစပါသည်။
၄။

ကျာဵ၊ မေရဵရာအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵ၏ အခွငဴ်အေရဵမျာဵနှငဴ် ၎င်ဵတို္ဓကကုဳေတွ့ရ

ေလဴရှိသည်ဴ အြပုသေဘာမေဆာင်ေသာ သက်ေရာက်မှုမျာဵအာဵ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုငဵ် နှိုင်ဵယှဉ်
ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵ၏အခွငဴအ
် ေရဵမျာဵ
ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနှငဴ်ေလဵေလဵစာဵစာဵ
ဆက်ဆဳခဳပိုငခ
် ွင်ဴ

အြပုသေဘာမေဆာင်ေသာသက်ေရာက်မှုမျာဵ

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ

အြပစ်တင်

ြခင်ဵ
လုပ်ေဆာင်နိုငစ
် ွမ်ဵ မရှိသကဲဴသို္ဓ ခဳစာဵ

ေရွဵချယ်ပိုင်ခွငဴ်

ရြခင်ဵ

ပုဂ္ဂလက
ိ လွတ်လပ်ခွငဴ်နှငဴ် ကိုယ်ေရဵ ကိုယ်

အရှက်ရြခင်ဵနှငဴ် စိတ်ဒဏ်ရာရရှိြခင်ဵ

တာ အချက်အလက်မျာဵကို လျှု့ဝှ
ိ က်စွာ

ကျာဵ၊ မေရဵရာနှင်ဴ လူမျုဵိ စသည်တို္ဓ

ထာဵရှိပိုင်ခွငဴ်
ခွဲြခာဵဆက်ဆဳမှုကင်ဵလွတ်ခွင်ဴ
သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵရယူနိုငခ
် ွငဴ်

အေပ္ဒအေြခခဳပပီဵ ခွဲြခာဵဆက်ဆဳြခင်ဵ
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၅။

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ

ဗဟိုြပုသည်ဴချဉ်ဵကပ်နည်ဵလမ်ဵသည်

ေအာက်ပါအချက်မျာဵကို

အထူဵထည်ဴသွငဵ် စဉ်ဵစာဵပါသည်(က)

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ ထပ်မဳထိခိုက်နစ်နာမှုမျာဵမှ ကာကွယ်ရန်၊

(ခ)

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမှ ၎င်ဵ၏စိုဵရိမ်ပပ
ူ န်မှုမျာဵကို ဖိအာဵေပဵခဳရြခင်ဵမရှိေစဘဲ ေြပာဆို
ခွင်ဴရရှိနိုင်သည်ဴ အခွငဴအ
် ေရဵ ပဳဴပိုဵေပဵရန်၊

(ဂ)

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ ၎င်ဵ၏ဆန္ဒအတိုငဵ် ေရွဵချယ်မှုမျာဵြပုလုပ်ရန်နှငဴ် အကူအညီ
မျာဵရယူရာတွင် ကူညီေပဵရန်၊

(ဃ)

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအေနြဖင်ဴ ၎င်ဵတို္ဓ၏ မိသာဵစုနှင်ဴ လူမှုအသိုင်ဵအဝိုင်ဵမှ အြပု
သေဘာ မေဆာင်ေသာတုဳ္ဓြပန်မှုမျာဵ သို္ဓမဟုတ် အကကမ်ဵဖက်ခဳရြခင်ဵအေပ္ဒ ေဝဖန်
ြပစ်တင်ြခင်ဵေကကာင်ဴ ကကုဳေတွ့ရသည်ဴ စိုဵရိမ်ပူပန်မှုမျာဵကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှငဵ် နိုငရ
် န်၊

(င)

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ အေြခခဳစိတ်လူမှုေရဵပိုငဵ် ဆိုင်ရာ အေထာက်အပဳဴမျာဵ ပဳဴပိုဵ
ေပဵရန်၊

(စ)

ကျာဵ၊

မေရဵရာအေြခြပု

အကကမ်ဵဖက်ခဳရမှုြဖစ်စဉ်အတွင်ဵ

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ

ကကုဳေတွ့ရသည်ဴ လုပ်ေဆာင်နိုငစ
် ွမ်ဵ မရှိြခင်ဵကဲဴသို္ဓေသာ ဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵကို ြပန်လည်
ကုစာဵရန် စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမှင်ဴတင်မှုအာဵ အေလဵထာဵေဆာင်ရွက်ရန်၊
၆။

အကကမ်ဵဖက်ြခင်ဵခဳရသူအာဵ ဗဟိုြပုသည်ဴ လုခဳ ခုဳမှု၊ လျှု့ဝှ
ိ က်ထာဵရှိမှု၊ ေလဵစာဵမှု၊ ခွဲြခာဵ

ဆက်ဆဳမှုမရှိြခင်ဵ စသည်ဴ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵအေပ္ဒ အေြခခဳသည်ဴ ၀န်ေဆာင်မှုမျာဵသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳ
ရသူမျာဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည်နှငဴ် လုပ်ေဆာင်နိုငစ
် ွမ်ဵရှိြခင်ဵ ၊ ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳမှု၊ သာယာဝေြပာမှုနှင်ဴ
ြပန်လည်ထေ
ူ ထာင်ေရဵတို္ဓကို ပိုမိုတိုဵတက်လာေစရန် ြမှင်ဴတင်ေပဵပါသည်။
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(က)

ကျာဵ၊

မေရဵရာအေြခြပု

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵအာဵ

ေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵရန်လမ်ဵညွှန်

စည်ဵမျဉ်ဵ
လမ်ဵညွှန်ချက်စည်ဵမျဉ်ဵ

အကကမ်ဵဖက်ြခင်ဵခဳရသူဗဟိုြပု စွမ်ဵရည်

လုခဳ ခုဳမှု

- တိတ်ဆိတ်ပပီဵ သီဵသန့်ြဖစ်သည်ဴေနရာမျာဵတွင်

- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၊ ၎င်ဵ၏ သာဵသမီဵ
မျာဵ၊ ၎င်ဵ၏မိဘ၊ အုပ်ထိန်ဵသူမျာဵ၊
၎င်ဵအာဵ
၏

အကူအညီေပဵေနသူမျာဵ

ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳေရဵသည်

ေဆာင်မှုေပဵသူ

ဝန်

အာဵလုဵဳ အတွက်

နဳပါတ်တစ် ဦဵစာဵေပဵြဖစ်ရမည်။
- အကကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ

ခဳရမှုြဖစ်စဉ်

သို္ဓမဟုတ် မေတာ်မတရာဵြပုလုပ်ခဳမှု
မျာဵကို
သည်

ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုသူမျာဵ
တစ်ခါတစ်ရဳတွင်

ကျူဵလွန်သူ

သို္ဓမဟုတ်

ပတ်၀န်ဵကျင်မှ

စကာဵေြပာဆိုရန် ၊ ဆန်ဵစစ်ရန်နှငဴ် ေတွ့ဆုဳ
ေမဵြမန်ဵရန်၊
- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ ေဘဵအန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵ
ေရဵကို ဆန်ဵစစ်ရန်၊ ေစဴစပ်ေသချာသညဴ် လုခဳ ခုဳမှု
အစီအစဉ်ကိုလပ
ု ်ေဆာင်ရန်နှငဴ် အကကမ်ဵဖက်ခဳရ
သူ

လိုအပ်သည်ဟု

ယူဆေသာ

လုခဳ ခုဳေရဵ

အစီအမဳမျာဵကို ြမှင်ဴတင်ေပဵရန်၊
- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏

သေဘာတူညီမှုြဖင်ဴသာ

၀န်ေဆာင်မှုမျာဵေပဵရန်၊

ြပစ်မှု
၎င်ဵတို္ဓ

အြခာဵသူမျာဵထဳမှ

ထပ်မဳ အကကမ်ဵဖက်ခဳရနိုငေ
် ချ ပိုမို
ြမင်ဴမာဵပါသည်။
လျှု့ဝှ
ိ က်ထာဵရှိမှု

- သက်ဆိုင်သူမျာဵကိုသာ သတင်ဵအချက်အလက်

- လျှု့ဝှ
ိ က်ထာဵရှမ
ိ ှု
လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵမှ
အပျက်ကို

ဆိုသည်မှာ
၎င်ဵ၏

အြဖစ်

ေြပာြပရမည်ဴသူအာဵ

မျှေဝရန်၊ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ မျှေဝရာ
တွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊
သို္ဓမဟုတ်

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ

ေတွ့ဆုဳေမဵြမန်ဵထာဵသူမျာဵ၏
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ေရွဵချယ်ပိုင်ခွငဴရ
် ှိသည်
အချက်ကို

ဟူေသာ

အေလဵထာဵလိုက်နာ

ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။
- လျှု့ဝှ
ိ က်ထာဵရှမ
ိ ှုမျာဵကို
ြခင်ဵဆိုသည်မှာ

- အကယ်၍

ညွှန်ဵပို္ဓြခင်ဵ

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏

ထိန်ဵသိမ်ဵ

မည်သည်ဴအချန်ိ ၊

မည်သည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵကိုမျှ သက်
ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်၏

သေဘာတူညီမှု

ရယူြခင်ဵမရှဘ
ိ ဲ

၎င်ဵနှင်ဴသက်ဆိုင်

သည်ဴအချက်အလက်မျာဵကို

နာမည်မျာဵကို လျှု့ဝှ
ိ က်ေပဵထာဵရန်၊

ထုတ်

ေဖာ်ေြပာဆိုမှု မြပုြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။

ကိစ္စမျာဵအတွက်

သတင်ဵအချက်အလက်

မျာဵေပဵရန် လိအ
ု ပ်လာပါက ၎င်ဵ၏သေဘာတူ
ခွငဴ်ြပုချက်ရရှိမှသာေပဵရန်၊
- မှတ်တမ်ဵမျာဵကို လုခဳ ခုဳစိတ်ချရေသာေနရာတွင်
အပမဲတမ်ဵသိမ်ဵဆည်ဵထာဵရန်၊
ေမဵြမန်ဵထာဵသညဴ်

ေဖာ်ထတ
ု ်

သတင်ဵအချက်အလက်

မျာဵကို မှတ်တမ်ဵထဲတွင် ပါဝင်ေစြခင်ဵမရှိရန်
ဖိုင်အမည်မျာဵကို အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ အမည်
မျာဵြဖငဴ် မသတ်မှတ်ရန်၊ နဳပါတ်မျာဵ၊ ကုဒ်မျာဵ
ြဖငဴ်သတ်မှတ်ထာဵရန်၊
- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵ၏

သတင်ဵအချက်

အလက်မျာဵကို ေဖ္ဒထုတ်ရာတွင် ၎င်ဵတို္ဓအေန
ြဖငဴ်

တစ်ေနရာတည်ဵကိုသာလာပပီဵ

အခန်ဵတစ်ခုကိုသာ

သီဵသန့်

သုဳဵစွဲရေသာေကကာငဴ်

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအတွက်

စိတ်ဒဏ်ရာရရှိေစ

ြခင်ဵကို ေရှာင်ရှာဵရန်။
- ရုပ်ပင
ို ဵ် ဆိုင်ရာ

အေထာက်အပဳဴ

မည်သညဴ်အေထာက်အပဳဴ

သို္ဓမဟုတ်

အမျုဵအစာဵကိ
ိ
ုမဆို

လက်ခဳရရှိေကကာင်ဵ မှတ်တမ်ဵအတွက် အကကမ်ဵ
ဖက်ခဳရသူကို
မှတ်တမ်ဵဓာတ်ပုဳ

ဓာတ်ပမ
ုဳ ရိုက်ရန်
ရယူရန်

သို္ဓမဟုတ်
လိုအပ်ပါက
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အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏

သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ

ဓာတ်ပရ
ုဳ ိုက်ကူဵရန်နှငဴ်

၎င်ဵဓာတ်ပုဳမှတ်တမ်ဵ

မျာဵအာဵ လုခဳ ခုဳစွာသိမ်ဵဆည်ဵရန်၊
- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏

သေဘာတူညီချက်နှငဴ်

ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳမှုနှငဴ် ပတ်သက်သညဴ် ကကိုတင်
သေဘာတူညီချက်မပါဘဲ

အိမ်သို္ဓသွာဵေရာက်

ြခင်ဵကို မြပုလုပ်ရန်။
ဂုဏ်သိက္ခာနှင်က
ဴ ိုယ်ပိုင်ဆုဳဵြဖတ်ခွငဴ်

- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏

ကျန်ဵမာေရဵ၊

စိတ်လမ
ူ ှု

- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူသည်သာ မူလ

ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်၊ ရုပ်ဝတ္ထုလိုအပ်ချက်၊ လုခဳ ခုဳ

ဇာတ်ေကာင်ြဖစ်သည်။ အကူအညီ

ေရဵလိုအပ်ချက်ကဲဴသို္ဓေသာ လိအ
ု ပ်ချက် အမျုဵိ

ေပဵသူမျာဵ၏အပိုငဵ် မှာ အကကမ်ဵဖက်

မျုဵကိ
ိ ု အေလဵထာဵေဆာင်ရွက်ရန်၊

ခဳရသူမျာဵ၏
ေရဵကို

ြပန်လည်ထေ
ူ ထာင်

- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ ကကုဳေတွ့ရသည်ဴ ြဖစ်စဉ်မျာဵ

စည်ဵရုဳဵလှု့ဳ ေဆာ်ေပဵရန်နှငဴ်

ကိုကိုင်တွယ်ေြဖရှင်ဵရန်အတွက် ၄င်ဵ၏အာဵသာ

ြပဿနာမျာဵကို ေြဖရှင်ဵရန်အတွက်
လိအ
ု ပ်ေသာ

အရင်ဵအြမစ်မျာဵကို

ပဳဴပိုဵေပဵရန်ြဖစ်သည်။
ချက်တိုင်ဵကို

ချက်နှင်ဴ စွမ်ဵေဆာင်ရည်မျာဵကို ေလဵစာဵရန်၊
- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအေပ္ဒ ယုဳကကည်မှု ြပသပပီဵ

ေဆာင်ရွက်

ေမဵခွန်ဵထုတ်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အြပစ်တင်ြခင်ဵ

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏

မြပုပဲ ၎င်ဵ၏ပုဂ္ဂလိက လွတ်လပ်ခွငဴက
် ို ေလဵစာဵ

ဂုဏ်သိက္ခာ၊ အခွငဴ်အေရဵ၊ ဆန္ဒနှငဴ်
ေရွဵချယ်မှုတို္ဓကို
ေဆာင်ေပဵရမည်။

ေလဵစာဵပပီဵလုပ်

ရန်၊
- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ

စိတ်ခဳစာဵမှုနှင်ဴဆိုင်

ေသာ အေထာက်အပဳဴမျာဵပဳဴပဵို ေပဵရန်၊ အကကမ်ဵ
ဖက်ခဳရသူ၏
အာဵ

စိုဵရိမပ
် ူပန်မှုနှင်ဴ

နာဵေထာင်ရာတွင်

၎င်ဵ၏ြဖစ်စဉ်

နာဵလည်ြခင်ဵ၊

ဂရု

တစိုက်ရှိြခင်ဵနှငဴ် စဉ်ဵစာဵေပဵြခင်ဵတို္ဓကုိ ြပသရန်
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နှင်ဴ ေဝဖန်ဆုဳဵြဖတ်ြခင်ဵမြပုလုပ်ရန်၊
- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ ရရှိနိုင်မည်ဴ ဝန်ေဆာင်မှု
မျာဵနှင်ဴ ထိဝ
ု န်ေဆာင်မှုမျာဵ၏ အရည်အေသွဵနှင်ဴ
သက်ဆိုင်သည်ဴ

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ

ပဳဴပိုဵေပဵပပီဵ ၎င်ဵလိခ
ု ျင်ေသာ ေစာင်ဴေရှာက်မှုနှင်ဴ
ပဳဴပိုဵမှုမျာဵကို ေရွဵချယ်ခွငဴေ
် ပဵရန်၊ အကကမ်ဵဖက်
ခဳရသူအာဵ အကကဳြပုတိုက်တွန်ဵြခင်ဵ မြပုလုပ်ရန်၊
- ၀န်ေဆာင်မှုေပဵသူသည်

မိမ၏
ိ အခန်ဵကဏ္ဍ၊

ေပဵအပ်နိုငသ
် ည်ဴ ပဳဴပိုဵမှုနှင်ဴ အကူအညီမျာဵကို
ရှင်ဵရှင်ဵလင်ဵလင်ဵသိရှိရန်၊ မိမဘ
ိ က်မှ ေဆာင်
ရွက်ေပဵနိုငြ် ခင်ဵ မရှိသည်မျာဵကို ကတိက၀တ်
မြပုလုပ်ရန်၊
- ၀န်ေဆာင်မှုေပဵသူသည်
စိတ်လမ
ူ ှု၊

ကျန်ဵမာေရဵ၊

စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ

ညွှန်ဵပို္ဓြခင်ဵမျာဵအတွက်

တရာဵေရဵဆိုငရ
် ာ
ေရွဵချယ်နိုငမ
် ှုမျာဵ၊

၎င်ဵတို္ဓ၏ အရည်အေသွဵနှင်ဴ လုခဳ ခုဳေဘဵကင်ဵမှု
ကိုလည်ဵ ေသချာစွာသိရှိေစေရဵ ေဆာင်ရွက်ရန်၊
ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵရယူရာတွင်

ကကုဳေတွ့နိုင်ေြခရှိ

သည်ဴ အခက်အခဲ အတာဵအဆီဵမျာဵကို အကကမ်ဵ
ဖက်ခဳရသူအာဵ

အသိေပဵရန်၊

ြဖစ်စဉ်တစ်ေလျှာက်လဵုဳ တွင်

လိုအပ်ပါက
၀န်ေဆာင်မှုေပဵ

သူမှ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူနှင်ဴ လိက
ု ်ပါေဆာင်ရွက်
ေပဵနိုငမ
် ှုအာဵ ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရန်၊
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- ၀န်ေဆာင်မှုေပဵသူသည်

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူကို

ယာယီေစာင်ဴေရှာက်ထာဵရှိသည်ဴ

ေနရာအာဵ

သက်ဆိုငမ
် ှု မရှိသူမျာဵအာဵ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆို
ြခင်ဵမြပုရန်။
ခွဲြခာဵဆက်ဆဳြခင်ဵမရှိေစမှု
- အသက်အရွယ်၊

ကျာဵ၊

- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူတိုင်ဵကို ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာြဖင်ဴ
မေရဵရာ၊

လူမျုဵ၊ိ ကိုဵကွယ်သည်ဴဘာသာ၊ နိုငင
် ဳ
သာဵြဖစ်ြခင်ဵ၊ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ၊ လိင်
စိတ်ခဳယမ
ူ ှု သို္ဓမဟုတ်

အြခာဵေသာ

ဝိေသသလက္ခဏာမျာဵ မည်သို္ဓပင်ရှိ
ေစကာမူ

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵ

အာဵ တန်ဵတူညီမျှဆက်ဆဳရမည်။

တန်ဵတူဆက်ဆဳရန်၊
- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ

ေနာက်ေကကာင်ဵရာဇဝင်ကို

မိမိ၏ထင်ြမင်ယူဆချက်ြဖငဴ်

ခန့်မှန်ဵေတွဵဆ

ြခင်ဵမျာဵ မြပုလုပ်ရ၊
- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ ဆက်ဆဳရာတွင် ကျာဵ၊
မ အေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ြခင်ဵနှင်ဴ ပတ်သက်ပပီဵ
မိမက
ိ ိုယ်ပိုငထ
် င်ြမင်

ယူဆချက်မျာဵ၊

အစွဲအ

လမ်ဵမျာဵြဖငဴ် လွှမ်ဵမိုဵမှုမရှိေစေရဵ သတိြပုရန်၊
- ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵအာဵ

လူ့အခွငအ
်ဴ ေရဵ၊

လူသာဵချင်ဵ စာနာေထာက်ထာဵမှုဆိုင်ရာ အေြခ
ခဳမူမျာဵ၊ ကျာဵ၊ မအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်မှုဆိုင်ရာ
လမ်ဵညွှန်အေြခခဳမူမျာဵ၊ ခွဲြခာဵမှုမရှိေစေရဵ မူဝါဒ
မျာဵကို ေလဴကျင်ဴ သင်ကကာဵေပဵရန်။
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ကျာဵ၊ မအေြခြပု ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမဆ
ှု ိုင်ရာအဆင်ဴမျာဵ
အဆင်ဴ(၁) ကနဦဵစာရင်ဵေရဵသွင်ဵြခင်ဵ
၇။

ေအာက်ပါအတိုငဵ် ကနဦဵစာရင်ဵေပဵသွင်ဵရမည်ြဖစ်ပါသည် (က)

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ြဖစ်ရပ်မျာဵကိုယ်တိုင် လက်ခဳရရှိြခင်ဵ၊ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵညွှန်ဵပို္ဓ
မှုကို လက်ခဳရရှိပါသည်။

(ခ)

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူနှင်ဴ ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵရန် လျှု့ဝှ
ိ က်လဳခု ခုဳမှု
ရှိေသာေနရာ (ြဖစ်နိုင်ပါက) သီဵသန့်နှစ်သိမေ
်ဴ ဆွဵေနွဵေရဵအခန်ဵကို ရှာေဖွရပါမည်။

(ဂ)

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ေနအိမ်သို္ဓ

သွာဵေရာက်သည်ဴအခါ

၎င်ဵ၏သတင်ဵအချက်

အလက်မျာဵအာဵ လျှု့ဝှ
ိ က်စွာထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှငဵ် မှုတို္ဓအာဵ
အဟန့်အတာဵြဖစ်ေစသည်ဴအြပင် ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူ၏ ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳမှုကို ထိခိုက်
နိုငေ
် ချရှိသည်ကို သတိြပုရမည်။ အေရဵကကီဵသည်ဴ ြဖစ်ရပ်မျာဵမှအပ အကကမ်ဵဖက်ခဳ
ရသူ၏ေနအိမ်သို္ဓ သွာဵေရာက်ြခင်ဵအာဵ အကကုဳမြပုလိုပါ။ အြခာဵေရွဵချယ်စရာမရှိ
သည်ဴ

ြဖစ်ရပ်မျာဵတွင်(ဥပမာ-

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူသည်

မသန်စွမ်ဵမှုေကကာင်ဴ

သွာဵလာလှုပ်ရှာဵရာတွင် မလွယ်ကူြခင်ဵ) ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ေနအိမ်သို္ဓ သွာဵ
ေရာက်ရာတွင်

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ စိတ်ဒဏ်ရာရြခင်ဵ မြဖစ်ေစသည်ဴ နည်ဵ

လမ်ဵြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ဃ)

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူအေနြဖငဴ် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ လျှု့ဝှ
ိ က်ထာဵ
ရှိြခင်ဵနှငဴ်

လျှု့ဝှ
ိ က်ထာဵရှိမှုကန့်သတ်ချက်မျာဵအာဵ

ရှငဵ် ြပပပီဵေနာက်

အသိေပဵ

သေဘာတူညီမှုကိုရယူပပီဵ ကနဦဵစာရင်ဵ ေရဵသွငဵ် ြခင်ဵပုဳစဳတွင် ြဖည်ဴစွက်ပါ။
လျှုဝှ
ိ က်ထာဵရှိြခင်ဵနှငဴ် ၎င်ဵ၏ကန့်သတ်ချက်မျာဵမှာေအာက်ပါအတိုငဵ် ြဖစ်ပါသည်(၁)

မိမက
ိ ိုယ်ကို / အမျာဵသူငှာသို္ဓ အသက်အန္တရာယ်ြဖစ်ေစြခင်ဵ၊

(၂)

ကေလဵသူငယ်ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵဆိုငရ
် ာြဖစ်ရပ်မျာဵကို ထိခိုက်
ေစြခင်ဵ၊
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(င)

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် လိအ
ု ပ်ပါက အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ လတ်တေလာေဘဵကင်ဵ
လုခဳ ခုဳမှုအတွက် စိုဵရိမပ
် ူပန်မျာဵကို ေဖာ်ထတ
ု ်သတ်မှတ်ပပီဵ ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵရ
မည်။

(ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်

ေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳမှုအပိုင်ဵတွင်

ကကညဴ်ရှုပါ)

အဆငဴ်(၂) ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ြခင်ဵ
၈။

ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်သည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ အကကမ်ဵဖက်ခဳရမှု အေတွ့

အကကုဳ၊ သူ/သူမ၏ ဦဵစာဵေပဵလိအ
ု ပ်ချက်မျာဵနှင်ဴ စိုဵရိမပ
် ူပန်စရာမျာဵအြဖစ် သူ/သူမ ယုဳကကည်ထာဵ
သညဴ် အရာမျာဵကို ရှင်ဵရှင်ဵလင်ဵလင်ဵထုတ်ေဖ္ဒေြပာဆိုနိုင်ရန် ကူညီြခင်ဵအေပ္ဒ အဓိကထာဵသည်။
ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရပါမည်( က)

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည်

ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ြခင်ဵပုဳစဳကို

အသုဳဵြပု၍ြပည်ဴစုဳသည်ဴ

ြဖစ်ရပ်ဆန်ဵစစ်ေလဴလာြခင်ဵအာဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ြခင်ဵသည်

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ

လုပ်ငန်ဵစဉ်ြဖစ်သည်ဴ

အတွက် တစ်ကကိမ်ထက်ပို၍ ေအာက်ပါအတိုငဵ် ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်(၁)

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူအေနြဖငဴ် ြဖစ်စဉ်အေပ္ဒ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
အြခာဵေသာသူမျာဵ သို္ဓမဟုတ် သက်ေသမျာဵနှင်ဴ ြဖစ်စဉ်အာဵ ေြပာဆိုြခင်ဵ
လုဵဳ ဝမြပုရ။ အရွယ်ေရာက်ပပီဵသူမျာဵနှငဴ် ပတ်သက်သည်ဴ ြဖစ်ရပ်မျာဵတွင်
ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵအေနြဖငဴ်

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵအာဵ

ဝန်ေဆာင်မှု

ေပဵရာတွင် အြခာဵသူမျာဵ၏ ေဖာ်ြပချက်တစ်မျုဵတည်
ိ
ဵအေပ္ဒ အေြခခဳ၍
မေပဵသငဴ်ပါ။ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူထဳမှ သေဘာတူညီမှု ရယူပပီဵမှသာလျှင်
ဆန်ဵစစ်မှုြပုြခင်ဵနှငဴ် ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမဆ
ှု ိုင်ရာ အဆင်ဴမျာဵကို လုပ်ေဆာင်ရ
မည်ြဖစ်ပါသည်။
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(ဂ)

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ြဖစ်စဉ်နှင်စ
ဴ ပ်လျဉ်ဵသည်ဴ အချက်အလက်မျာဵနှငဴ် ပတ်သက်
သည်ဴ

ေအာက်ပါအဓိကအချက်အလက်မျာဵကို

သိရှိနာဵလည်နိုင်ေရဵအတွက်

သင်ဴေလျာ်ေသာ ေမဵခွန်ဵမျာဵြဖငဴ် ဦဵေဆာင်ေဆွဵေနွဵေဖာ်ထတ
ု ်ရမည်။
(၁)

အကကမ်ဵဖက်မှု သို္ဓမဟုတ် မေတာ်မတရာဵြပုမူြခင်ဵ၏ သေဘာသဘာ၀၊

(၂)

ြပစ်မှုကျူဵလွန်သူသည် မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေကကာင်ဵနှငဴ် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူနှငဴ်
ြပစ်မှုကျူဵလွန်သူတို္ဓအကကာဵ ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှု၊

၉။

(၃)

ေနာက်ဆုဳဵကျူဵလွန်ခဳခဲဴရသည်ဴအချန်ိ ၊

(၄)

အကကမ်ဵဖက်ခဳရမှုအကကိမ်။

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ လိုအပ်ချက်မျာဵကို

ေဖာ်ထတ
ု ်ေဆာင်ရွက်

ေပဵရပါမည်။ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ေအာက်ပါနယ်ပယ်မျာဵနှင်ဴ သင်ဴေတာ်ေသာ အချက်အလက်
မျာဵကို ရရှိနိုငေ
် ရဵအတွက် ခခုဳငုဳမေ
ိ စရန် အဓိကကျသည်ဴ ေအာက်ပါလိုအပ်ချက်ဆိုင်ရာ ဆန်ဵစစ်မှု
မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ရပါမည်လုခဳ ခုဳေဘဵကင်ဵမှု
ေစဴစပ်ေသချာသညဴ် လုခဳ ခုဳေရဵအစီအစဉ်ကိုေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ
(က)

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ ေနထိင
ု ်ရာေနအိမ်နှငဴ် ရပ်ရွာတို္ဓသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ အေန
ြဖငဴ် လုဳခခုဳေဘဵကင်ဵမှုရှိသည်ဟု သိရှိမှတ်ယူြခင်ဵ၊

(ခ)

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ လက်ရှိေဘဵကင်ဵလုဳခခုဳမှုနှငဴ် ၎င်ဵ၏ေဘဵကင်ဵလုခဳ ခုဳမှု ရှိေစေရဵ
အတွက် ပဳဴပိုဵေပဵရမည်ဴနည်ဵလမ်ဵနှင်ဴ အရင်ဵအြမစ်မျာဵ ေဖာ်ထတ
ု ်ြခင်ဵ၊

(ဂ)

ရရှိနိုင်မည်ဴ အြခာဵေသာအရင်ဵအြမစ်မျာဵတွင် လုဳခခုဳေဘဵကင်ဵမှုဆိုင်ရာ လိအ
ု ပ်ချက်
မျာဵကို သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ပပီဵပါက လုခဳ ခုဳေဘဵကင်ဵမှုဆိုငရ
် ာ အစီအစဉ်ကို ြဖစ်ရပ်
စီမဳခန့်ခွဲသူနှင်ဴ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူတို္ဓ အတူတကွ ပူဵေပါင်ဵေရဵဆွဲြခင်ဵ၊ လိအ
ု ပ်ပါက
အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအတွက် လုခဳ ခုဳစိတ်ချရ ေသာေနရာထိုင်ခင်ဵ စီစဉ်ေပဵနိုင်ြခင်ဵ။
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ကျန်ဵမာေရဵ
(က)

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ ကျာဵ၊ မေရဵရာအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်မှုေကကာင်ဴ ေဆဵဝါဵ
ကုသမှု လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာသို္ဓ ညွှန်ဵပို္ဓြခင်ဵ၊

(ခ)

အထူဵသြဖငဴ် လိင်ပိုငဵ် ဆိုင်ရာ အကကမ်ဵဖက်ခဳရမှုြဖစ်စဉ်မျာဵတွင် အကကမ်ဵဖက်ခဳရ
သူအာဵ အချန်ိ မီေဆဵဝါဵကုသမှု ခဳယူြခင်ဵနှငဴ် ညွှန်ဵပို္ဓမမ
ှု ှ ရရှိနိုင်သည်ဴ အကျုဵေကျဵဇူ
ိ
ဵ
မျာဵနှငစ
ဴ် ပ်လျဉ်ဵပပီဵ

ြပည်ဴစုဳသည်ဴ

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ

ပဳဴပိုဵေပဵြခင်ဵြဖငဴ်

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ ဆုဳဵြဖတ်ချနိုင်ေရဵအတွက် ပဳဴပိုဵကူညီြခင်ဵ၊ အကကမ်ဵဖက်ခဳရ
သူအာဵ အချက်အလက်မျာဵ ပဳဴပိုဵေပဵရာတွင် ေအာက်ပါတို္ဓ ပါ၀င်ရမည်ြဖစ်ပါသည်(၁)

မုဒမ
ိ ်ဵမှုတွင် အကယ်၍ မိန်ဵမကိုယ်အတွင်ဵသို္ဓ ထိဵု သွငဵ် ဆက်ဆဳခဳရပါက
မလိုချင်ေသာ ကိုယ်၀န်ရရှိနိုင်ပါသည်။ (သို္ဓရာတွင် နာရီ (၁၂၀) အတွင်ဵ
အေရဵေပ္ဒ သေန္ဓေတာဵေဆဵြဖငဴ် ကိုယ်ဝန်ရရှိမှုအာဵ တာဵဆီဵနိုင်သည်။)

(၂)

မုဒမ
ိ ်ဵမှု သို္ဓမဟုတ် မုဒိမ်ဵမှု ကျူဵလွန်ရန် ကကဳစည်ြခင်ဵသည် လူပုဂ္ဂိုလ်အာဵ
အိတ်ချ်အုိငဗ
် ီနှင်ဴ အြခာဵေသာ လိင်မှတဆင်ဴ ကူဵစက်တတ်ေသာ ေရာဂါမျာဵ
ကူဵစက်နိုငပ
် ါသည်။ (ေရာဂါကာကွယ်ေပဵသညဴ်ကုထဳဵု ကို ထိေတွ့မှုြဖစ်ပပီဵ
(၇၂) နာရီအတွငဵ် ေဆာင်ရွက်သငဴ်ပါသည်။)

(၃)

ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှုအပါအ၀င် ညွှန်ဵပို္ဓမှုမျာဵကို အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏
သေဘာတူညီမြှု ဖင်ဴသာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူသည် အမှု
မဖွငဴ်ေသာ်လည်ဵ ေဆဵဝါဵကုသမှု ခဳယူပိုငခ
် ွငဴ်ရှိသည်။

(၄)

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူသည် ရဲတပ်ဖွဲ့ ပါ၀င်ြခင်ဵမရှိေသာ်လည်ဵ ေဆဵဝါဵကုသမှု
ဆိုင်ရာအခွငဴအ
် ေရဵမျာဵကို ရရှိရမည်။
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စိတ်လမ
ူ ှုေရဵဆိုငရ
် ာ ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ အချက်မျာဵ
လူတစ်ဦဵ၏ အေြခခဳ စိတ်ပင
ို ဵ် ဆိုင်ရာခဳစာဵမှု
(က)

အကယ်၍ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူသည် အသက်မရှငသ
် န်လြို ခင်ဵ၊ ဘ၀ကို အဆုဵဳ သတ်
ေပျာက်ကွယ်သွာဵလိုသည်ဴ ခဳစာဵချက်မျာဵေဖာ်ြပေနပါက ၎င်ဵခဳစာဵချက်မျာဵသည်
အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအတွက် ခဳစာဵမှုသာြဖစ်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အမှန်တကယ်ြပုမူလို
သည်ဴစိတ်ခဳစာဵမှုြဖစ်ြခင်ဵတို္ဓကုိ စိစစ်ပပီဵ မိမိကိုယ်ကို အဆုဵဳ စီရင်လိုသည်ဴ အန္တရာယ်
ကို ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမှ ဆန်ဵစစ်ရမည်။

(ခ)

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအေနြဖင်ဴ ထိုသို္ဓေသာဘ၀ကို အဆုဵဳ သတ်ြခင်ဵမှာ စိတ်ခဳစာဵမှု
သက်သက်သာြဖစ်သည် သို္ဓမဟုတ် အကကမ်ဵဖက်သူမှာ အမှန်တကယ် အဆုဵဳ သတ်
ရန် သို္ဓမဟုတ် ရည်ရွယ်ချက် ရှိ/မရှိကို ခွဲြခာဵရန်ြဖစ်သည်။
(၁)

အကကမ်ဵဖက်ခ ဳရသူ သည်

မိမိကိုယ်ကို

ေသေကကာင်ဵကကဳစည်နိုင်သည်ဴ

အန္တရာယ်ရှိပါက ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် အဆုဵဳ စီရင်လိုသညဴ် အန္တရာယ်အာဵ
ဆန်ဵစစ်ေတွ့ရှပ
ိ ါက သက်ဆိုင်ရာမျာဵသိ္ဓု အေရဵေပ္ဒ ရည်ညန
ွှ ်ဵေစလွှတ်ြခင်ဵ၊
(၂)

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ ပုဳပန်ဵသဏ္ဍာန်နှင်ဴ အြပုအမူမျာဵကို ေလဴလာအကဲ
ြဖတ်ြခင်ဵ၊

(၃)

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ ခဳစာဵချက် သို္ဓမဟုတ် အချန်ိ နှငဴ်အမျှ ြပုမူေြပာင်ဵလဲမှု
မျာဵကို ေလဴလာြခင်ဵ၊

(၄)

ပညာေရဵနှငဴ်

အသက်ေမွဵ၀မ်ဵေကျာင်ဵမှုဆိုငရ
် ာ

အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵကို

သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ၊
(၅)

အာဵသာချက်နှငဴ် အကာကွယ်ေပဵေရဵ အေကကာင်ဵအရာမျာဵကို ေဖာ်ထုတ်
ြခင်ဵ၊

(မိသာဵစုအေြခအေနနှငဴ်

လူေနမှုအေြခအေန၊

စိတ်ပင
ို ဵ် ဆိုင်ရာ ေထာက်ပမ
ဳဴ ှုအေြခအေန၊

လူမှုအေထာက်အပဳဴ၊

ဘာသာေရဵနှငဴ်

အြပုသေဘာေဆာင်ေသာ ေြဖရှင်ဵမှုယန္တရာဵ
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အစရှိသညဴ်

အေထာက်အပဳဴမျာဵြဖင်ဴ

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမှ

ြပဿနာမျာဵကုစာဵရာနှငဴ်

ြပန်လည်ေကာင်ဵမွန်လာေအာင် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အသုဳဵြပုနိုငြ် ခင်ဵ)
ဥပေဒပိုငဵ် ဆိုငရ
် ာရပိုငခ
် ွငဴမ
် ျာဵ
(က)

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ ဥပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွငဴ်နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ အချက်အလက်
မျာဵနှငဴ် ဥပေဒေကကာင်ဵအရ ရင်ဆိုငပ
် ါက ရရှိနိုင်မည်ဴအရာမျာဵ၊

(ခ)

ဥပေဒဆိုင်ရာ၀န်ေဆာင်မှုမျာဵနှငဴ် ရဲတပ်ဖဲ့ွ သို္ဓ ညွှန်ဵပို္ဓမှုမျာဵကို

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ

၏ ေတာင်ဵဆိုမှုြဖငဴ်သာ ညွှန်ဵပို္ဓရမည်။ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵသည် ကျာဵ၊ မအေြခြပု
အကကမ်ဵဖက်မှုြဖစ်ရပ်မျာဵကို အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ သေဘာတူညီမှု ရရှိြခင်ဵမရှိဘဲ
ရဲတပ်ဖွဲ့ထဳသို္ဓ ြဖစ်ရပ်အာဵ သတင်ဵေပဵပို္ဓရန် တာ၀န်မရှိေပ။
(ဂ)

အကယ်၍ လိငပ
် ိုငဵ် ဆိုငရ
် ာ ထိပါဵေနှာင်ဴယှက်မှု/ မုဒမ
ိ ်ဵမှု ကျူဵလွန်ခဳရသူသည်
ဥပေဒေကကာင်ဵအရ

ရင်ဆိုင်လပ
ို ါက

အစိုဵရေဆဵရုဳမျာဵသို္ဓ

ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ

ညွှန်ဵပို္ဓမှုကို ြဖစ်နိုင်သမျှ အေစာဆုဳဵညွှန်ဵပို္ဓမှု ေဆာင်ရွက်ရမည်။ (ြဖစ်ရပ်ြဖစ်ပွာဵပပီဵ
၄၈နာရီ အတွင်ဵ)

အဆငဴ်(၃) ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်ေရဵဆွြဲ ခင်ဵ
၁၀။

ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်ေရဵဆွဲြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်သည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵကို

ြဖညဴ်ဆည်ဵနိုင်မညဴ် အစီအစဉ်ကိုေရဵဆွဲနိုင်ရန် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူနှငဴ် ေဆွဵေနွဵြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။
လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵကို ဦဵစာဵေပဵသတ်မှတ်ရာတွင် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆုဳဵြဖတ်နိုင်ေစ
ရန် ြဖစ်ရပ်စမ
ီ ဳခန့်ခွဲသူက လုပ်ေဆာင်ေပဵရမည်။ ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်ေရဵဆွဲြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵကို
ေအာက်ပါအတိုငဵ် ေဆာင်ရွက်ရပါမည်(က)

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ အဓိကလိုအပ်ချက်မျာဵကို ဦဵစာဵေပဵ
အြဖစ်သတ်မှတ်ပပီဵပါက အကျဉ်ဵချုပ်၍ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူနှင်ဴ အတည်ြပုချက် ရယူ
ရမည်။
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(ခ)

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည်

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူနှင်ဴ

ပူဵေပါင်ဵ၍

လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵကို

ြဖည်ဴဆည်ဵေပဵနိုင်မည်ဴ အစီအစဉ်မျာဵေရဵဆွဲပပီဵ ၎င်ဵအစီအစဉ်မျာဵကို အေကာင်
အထည်ေဖာ်နိုင်ရန်အတွက် ပန်ဵတိုင်မျာဵ ချမှတ်ရမည်။
(ဂ)

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ြပစ်မှုကျူဵလွန်သူနှင်ဴ အကကဳြပုေဆွဵေနွဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
ထိေတွ့ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ မြပုလုပ်ရ။ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူ၏ တစ်ခုတည်ဵ
ေသာ အဓိကကျသည်ဴသူမှာ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူသာ ြဖစ်ပါသည်။ ြပစ်မှုကျူဵလွန်သူ
နှငဴ် ထိေတွ့ဆက်သွယ်ြခင်ဵသည် ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူအေပ္ဒထာဵရှိသည်ဴ ယုဳကကည်မှု
နှငဴ် ဘက်မလိုက်မှုကို ဆုဳဵရှုဳဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။

(ဃ)

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည်

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူနှင်ဴ

နှစ်သိမေ
်ဴ ဆွဵေနွဵေပဵြခင်ဵနှငဴ်

ြပစ်မှုကျူဵလွန်သူတို္ဓအာဵ

ကကာဵ၀င်ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵမျာဵ

ပူဵတွဲ

မြပုလုပ်ရပါ။

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူ၏ အခန်ဵကဏ္ဍမှာ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ ြပန်လည်ကုစာဵြခင်ဵ
ြဖစ်စဉ်တွင် ေထာက်ပေ
ဳဴ ပဵြခင်ဵြဖစ်သည်။ ထိ္ဓေ
ု ကကာင်ဴ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူနှင်ဴ ြပစ်မှု
ကျူဵလွန်သူအကကာဵ ကကာဵ၀င်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြပုလုပ်ရန် မကကိုဵစာဵသင်ဴေပ။ ြဖစ်ရပ်
စီမဳခန့်ခွဲမှု၀န်ေဆာင်မှုေပဵအပ်ြခင်ဵသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ တစ်ဦဵတည်ဵအတွက်
သာြဖစ်ပပီဵ ကျူဵလွန်သူအတွက် မဟုတ်ေပ။ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူအေနြဖငဴ် အကကမ်ဵ
ဖက်ခဳရသူ မည်သို္ဓြပုလုပ်သည်ဴ မိမိ၏အြမင်နှင်ဴ ဦဵစာဵေပဵမှုမျာဵကို သတ်မှတ်ြခင်ဵ
မြပုရပါ။
(င)

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူ ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်ေရဵဆွဲပဳစ
ု ဳတွင် ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်ကို မှတ်တမ်ဵ
ေရဵသွငဵ် ရမည်ြဖစ်ပပီဵ၊

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူနှင်ဴ

ေနာက်ဆက်တွဲ

ေတွ့ဆုဳမမ
ှု ျာဵကို

အေရဵကကီဵေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ေသာ

ြဖစ်ရပ်မျာဵကို

စီစဉ်ရမည်။
(စ)

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည်

ြဖစ်ရပ်ကကီဵကကပ်သူနှငဴ် ေဆွဵေနွဵရမည်။
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အဆငဴ်(၄) ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်ကို အေကာင်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ
၁၁။

ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်

ရမည်(က)

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ သေဘာတူညီမှုြဖင်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ
သို္ဓ ညွှန်ဵပို္ဓမှုေဆာင်ရွက်ရမည်။

(ခ)

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် လိအ
ု ပ်ပါက တိုက်ရိုက၀
် န်ေဆာင်မှုမျာဵ ေပဵနိုငပ
် ါသည်။
(ဥပမာ- အေြခခဳစိတ်လူမှုေရဵဆိုင်ရာပဳဴပိုဵြခင်ဵ)

(ဂ)

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမှ ေထာက်ပဳဴမှုမျာဵကို ေသချာစွာ ရရှိေစ
ရန်အတွက် ပဳဴပိုဵေပဵသည်ဴ၀န်ေဆာင်မှုမျာဵကို ညှိနှိုငဵ် ေပဵရမည်။

(ဃ)

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည်

လိုအပ်ပါက

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏

သေဘာတူညီမှုြဖင်ဴ

ြဖစ်ရပ်ညှိနှိုငဵ် အစည်ဵအေဝဵမျာဵကို ဦဵေဆာင်ကျင်ဵပရမည်။

အဆငဴ်(၅) ေနာက်ဆက်တွဲေစာငဴ်ေရှာက်မှု
၁၂။

ေနာက်ဆက်တွဲေစာငဴ်ေရှာက်မှုမျာဵကို ေအာက်ပါအတိုငဵ် ေဆာင်ရွက်ရမည်(က)

ြဖစ်ရပ်လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်တွင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို ြပန်လည်
သုဳဵသပ်ြခင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊ ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵတို္ဓကုိ
ြပုလုပ်ရန် ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူနှငဴ် မကကာခဏ ေနာက်ဆက်
တွဲေတွ့ဆုဳမမ
ှု ျာဵ ြပုလုပ်နိုငေ
် ရဵကို စီစဉ်ရမည်။

(ခ)

ေနာက်ဆက်တွဲေတွ့ဆုဳမှုမျာဵကို ေနာက်ဆက်တွဲေတွ့ဆုဳမပ
ှု ုဳစဳတွင် အစည်ဵအေဝဵ
မှတ်တမ်ဵမျာဵနှငဴ် ေနာက်ဆက်တွဲေလဴလာြခင်ဵမှရရှိသညဴ် သတင်ဵအချက်အလက်
မျာဵကို မှတ်တမ်ဵေရဵသွငဵ် ရမည်။

(ဂ)

ေနာက်ဆက်တွဲေစာင်ဴေရှာက်စဉ်အတွင်ဵ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ ေဘဵကင်ဵလုခဳ ခုဳမှုနှငဴ်
စိတ်လမ
ူ ှုပိုင်ဵဆိုငရ
် ာ လိုအပ်ချက်မျာဵကို ြပန်လည်ဆန်ဵစစ်ရမည်။
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အဆငဴ်(၆) ြဖစ်ရပ်ပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ
၁၃။

ြဖစ်ရပ်ပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵကို ေအာက်ပါအတိုငဵ် ေဆာင်ရွက်ရမည်(က)

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည်

ြဖစ်ရပ်ပိတ်သိမ်ဵမည်ဴအချန်ိ ကို

သတ်မှတ်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ၊

ေအာက်ပါအေြခအေနတို္ဓတွင် ြဖစ်ရပ်အာဵ ပိတ်သိမ်ဵရမည်ြဖစ်ပါသည်(၁)

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူသည် မူလအေနအထာဵသိ္ဓု ြပန်လည်ေရာက်ရှိြခင်ဵ၊ လို
အပ်ချက်မျာဵြပည်ဴစုဳြခင်ဵ၊ ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်တွင် ချမှတ်ထာဵသည်ဴ ပန်ဵတိုင်
မျာဵြပည်ဴမီြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမှ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမဆ
ှု ိုငရ
် ာ
ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို ထပ်မဳရယူလုြိ ခင်ဵမရှိဟု ေြပာကကာဵလာြခင်ဵ၊ ြဖစ်ရပ်စီမဳ
ခန့်ခွဲသူမှ ဆက်သွယ်နိုင်ေရဵအတွက် ကကိုဵပမ်ဵေသာ်လည်ဵ အကကမ်ဵဖက်ခဳရ
သူမှ အနည်ဵဆုဳဵ ရက်ေပါင်ဵ(၃၀)အတွငဵ် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအာဵ မရယူြခင်ဵ၊
ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ် ပိတ်သိမ်ဵေရဵပုဳစဳကို အသုဳဵြပု၍ မှတ်တမ်ဵေရဵသွင်ဵရမည်။

(၂)

တုဳြပန်မှုနှငဴ် ြပန်လည်သုဳဵသပ်မှုြပုလုပ်ြခင်ဵြဖင်ဴ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု ဝန်ေဆာင်
မှုနှငဴ် ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်မှု အရည်အေသွဵကို ဆန်ဵစစ်ရန် လိအ
ု ပ်သည်။
ဝန်ေဆာင်မှုရယူလိုသူ၏ တုဳ္ဓြပန်မစ
ှု စ်တမ်ဵေကာက်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ြဖစ်ရပ်
ဖိုင်မျာဵကို ပုဳမှန်ြပန်လည်သုဳဵသပ်ေလဴလာြခင်ဵတို္ဓ ပါ၀င်သည်။ ထိက
ု ိစ္စရပ်မျာဵ
ကိုလုပ်ေဆာင်ရန် ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု ကကီဵကကပ်သူ၏ တာ၀န်ြဖစ်ပါသည်။

အဆငဴ်(၇) ြဖစ်ရပ်မတ
ှ ်တမ်ဵတင်ြခင်ဵနှငဴ် သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ
၁၄။

ြဖစ်ရပ်မှတ်တင်ြခင်ဵနှငဴ် သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵအာဵ ေအာက်ပါအတိုငဵ် ေဆာင်

ရွက်ရမည်(က)

မှတ်တမ်ဵထာဵရှိြခင်ဵသည် ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု၏ အေရဵကကီဵေသာ အေလဴအထတွင်
ပါ၀င်သည်။ ထိသ
ု ို္ဓြပုလုပ်ြခင်ဵြဖင်ဴ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူနှငဴ်
ေဆွဵေနွဵေြပာဆိုမှုမျာဵကို ြပန်လည်ဖတ်ရှုနိုငပ် ပီဵ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ လိအ
ု ပ်ချက်
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မျာဵကို ြဖည်ဴဆည်ဵေပဵသည်ဴ မည်သည်ဴလုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵ လုပ်ေဆာင်ပပီဵစီဵသည်
ကိုလည်ဵ ေြခရာခဳနိုင်ပါသည်။
(ခ)

အကယ်၍

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု၏

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို

စာရွကမ
် ျာဵြဖငဴ်

သိမ်ဵဆည်ဵထာဵပါက(၁)

အမှန်တကယ် လိုအပ်မှသာလျှင် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို စာရွက်
စာတမ်ဵြဖငဴ် ပရင်ဴထုတ်ရမည်။ ထုတ်ထာဵေသာ စာရွက်မျာဵကို အမှတ်စဉ်
တပ်ြခင်ဵြဖင်ဴ

စာရင်ဵသွင်ဵထာဵရန်၊

ကကည်ဴရှုနိုငသ
် ည်ဴသူမျာဵသည်

စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵကို

ဤစာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ

၀င်ေရာက်

လုခဳ ခုဳမှုအတွက်

တာ၀န်ယမ
ူ ှုရှိသည်ကို သိရှိနာဵလည်ရမည်။
(၂)

မလိုအပ်ေတာဴသည်ဴ စာရွကစ
် ာတမ်ဵမျာဵကို မိမအ
ိ ဖွဲ့အစည်ဵ၏ စည်ဵမျဉ်ဵ၊
စည်ဵကမ်ဵအရ ဖျက်ဆီဵရမည်။

(၃)

စာရွကစ
် ာတမ်ဵမျာဵကို

လုခဳ ခုဳေသာေသတ္တာ

သို္ဓမဟုတ်

ရုဳဵသုဵဳ ဖိုငတ
် ွဲဗီဒို

တို္ဓတွင် ေသချာစွာ ေသာဴခတ်သိမ်ဵဆည်ဵရမည်။
(ဂ)

အကယ်၍ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမ၏
ှု သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို အီလက်ထေရာနစ်
ြဖင်ဴသိမ်ဵဆည်ဵပါက(၁)

လိအ
ု ပ်မှသာလျှင်

အီဵေမဵလ်ြဖင်ဴ

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ

မျှေဝရန်၊

လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှု လိုအပ်သူ(Client)၏ နာမည်ကို မသုဳဵဘဲ စကာဵဝှက်/
ကုဒ်နဳပါတ်ြဖငဴ် အီဵေမဵလ်ပို္ဓရန်၊
(၂)

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို ကွန်ပျူတာတစ်လဵုဳ ထဲ သို္ဓမဟုတ် အလွယ်
တကူ သယ်သွာဵနိုငေ
် သာ သိုေလှာင်ေရဵကိရိယာထဲတွင် လုခဳ ခုဳစွာသိမ်ဵဆည်ဵ
ထာဵရန်၊

အရန်မိတ္တူမျာဵကို လုခဳ ခုဳစိတ်ချရေသာ ေသတ္တာ သို္ဓမဟုတ်

အခန်ဵထဲတွင် ေသာဴခတ်၍ သိမ်ဵဆည်ဵထာဵရန်၊ အလွယ်တကူ သယ်သွာဵ
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နိုငေ
် သာ သိုေလှာင်ေရဵကိရိယာကို ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူ/ကကီဵကကပ်သူမှ အပမဲ
ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရန်၊
(၃)

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို

အီလက်ထေရာနစ်စနစ်ြဖငဴ်

သိမ်ဵပါက

စကာဵဝှက်/ကုဒ်ခဳ၍ သိမ်ဵဆည်ဵရမည်။

ကျာဵ၊ မအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ခဳရေသာ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵ၏ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုတွင် အေလဵထာဵရ
မည်ဴအချက်မျာဵ
၁၅။

မသန်စွမ်ဵသူမျာဵတွင် ရုပ်ပင
ို ဵ် ဆိုင်ရာ၊ အကကာဵအြမင်၊ အသိဉာဏ်ပညာ၊ စိတ်လမ
ူ ှုပိုင်ဵ

ဆိုင်ရာ ချု့ယွ
ိ င်ဵသူမျာဵပါ၀င်သည်။ ထိ္ဓေ
ု ကကာင်ဴ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵသည် မျုဵတူ
ိ အုပ်စုမျာဵအြဖစ်
သတ်မှတ်၍မရေပ။ ကျာဵ၊ မအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်မှု ြဖစ်ေစနိုင်သညဴ် အေကကာင်ဵမျာဵနှငဴ် အေြခ
အေနကို ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမှ မည်သို္ဓကိုင်တွယ်ေြဖရှင်ဵမည်တို္ဓသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူတစ်ဦဵ
တစ်ေယာက်ချင်ဵ၏ အသက်၊ ကျာဵ၊ မေရဵရာ၊ ေထာက်ပဳဴမှုကွန်ယက်တို္ဓကို မည်မျှလက်လှမ်ဵမီမှု
ရှပိ ပီဵ မည်သည်ဴမသန်စွမ်ဵမှု အမျုဵအစာဵြဖစ်
ိ
သည်တို္ဓအေပ္ဒ မူတည်သည်။
၁၆။

ေအာက်ပါအချက်အလက်မျာဵသည် ကျာဵ၊ မအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ခဳရေသာ မသန်စွမ်ဵသူ

မျာဵအာဵ ေစာငဴ်ေရှာက်မှုနှငဴ် ေထာက်ပဳဴမှုေပဵရာတွင် အေလဵထာဵရမည်ဴ အရာမျာဵြဖစ်သည်(က)

ဆက်ဆဳေြပာဆိုြခင်ဵ
ြဖစ်ရပ်အမျာဵစုတွင် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵသည် ၎င်ဵတို္ဓကို အကူအညီ
ေပဵသူမျာဵ

သို္ဓမဟုတ်

၀န်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵနှငဴ်

ကကာဵခဳဆက်သွယ်ြခင်ဵမပါဘဲ

သို္ဓမဟုတ် လက်သေကေတဘာသာတတ်ကျွမ်ဵသူကို အသုဳဵြပု၍ ဘာသာြပန်ြခင်ဵြဖင်ဴ
ဆက်သွယ်ေြပာဆိုနိုငသ
် ည်။ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵနှင်ဴ ေထာက်ပေ
ဳဴ ပဵမှု လုပ်ေဆာင်ရာ
တွင် ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူအေနြဖငဴ်(၁)

အချန်ိ ယူပါ၊ နာဵေထာင်ပါ၊ ေလဴလာပါ၊ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုသည် တစ်ကကိမ်
တစ်ခါတည်ဵြဖငဴ်

ပပီဵေြမာက်သည်မဟုတ်ဘဲ

အဆင်ဴဆင်ဴသွာဵရေသာ
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လုပ်ငန်ဵစဉ်ြဖစ်သည်။ ထိ္ဓေ
ု ကကာင်ဴ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရ
သူနှင်ေ
ဴ တွ့ဆုဳပပီဵတိုင်ဵ အေကကာင်ဵအရာအသစ်မျာဵကို အပမဲတမ်ဵသင်ယူေနရ
ြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵတို္ဓ၏ ဆက်သွယ်ပုဳနှငဴ် ဆိုလုိရင်ဵမျာဵကို ပိုမိုနာဵလည်လာ
မည်ြဖစ်သည်။
(၂)

ေစာင်ဴေရှာက်သူအနာဵတွင်

ရှိေနလင်ဴကစာဵ

တစ်ဦဵတစ်ေယာက်ချင်ဵစီကို

အပမဲတမ်ဵ တိုက်ရိုက်ေြပာဆိုပါ။
(၃)

တစ်ဦဵတစ်ေယာက်ချင်ဵစီ ေြပာဆိုဆက်သွယ်လိုချင်သည်ဴ ပုဳစဳကို ဂရုတစိုက်
ရှိေပဵရန်၊ လက်ဟန်ေြခဟန် အမူအရာြဖင်ဴေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ၎င်ဵတို္ဓ၏
စိတ်ခဳစာဵချက်မျာဵမှ တစ်ဆင်ဴေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ေြပာဆိုဆက်ဆဳြခင်ဵကို
ဆိုလုိသည်။ ၎င်ဵတို္ဓကို ဖိအာဵေပဵြခင်ဵမြပုလုပ်ရန်နှငဴ် တစ်ဦဵတစ်ေယာက်
ချင်ဵဆီမှ ြဖစ်ရပ်အေပ္ဒ ြပန်လည်ေြပာြပနိုင်ရန်အတွက် အဆင်သင်ဴြဖစ်မှု၊
အပမဲတေစေလဵစာဵမှုရှိရမည်။

(ခ)

သိရိမှ ပီဵ သေဘာတူညီမှုနှင်ဴ ဆုဳဵြဖတ်ချက်ချြခင်ဵ
ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူအေနြဖငဴ် အရွယ်ေရာက်ပပီဵ အကကမ်ဵဖက်ခဳရေသာ မသန်စွမ်ဵသူ
တိုင်ဵသည် အသိေပဵသေဘာတူညီမှုကို လွတ်လပ်စွာေပဵနိုင်သည်ဴ လုပ်နိုင်စွမ်ဵရှိ
သည်ဟု ဦဵစွာခဳယူရမည်ြဖစ်သည်။ ၎င်ဵတို္ဓသိရှိပပီဵ ဆုဳဵြဖတ်ချက်ချနိုင်ရန်အတွက်
အေထာက်အပဳဴမျာဵ လိအ
ု ပ်ြခင်ဵ ရှ/ိ မရှိကို အပမဲတေစေမဵြမန်ဵရမည်ြဖစ်သည်။
အကယ်၍ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် သိရှိပပီဵ သေဘာတူညီမှုရယူရန် ခက်ခဲမှုရှိေနပါ
က ေအာက်ပါအချက်အလက်တို္ဓကို ပထမဦဵစွာ ဆန်ဵစစ်ရမည်(၁)

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူအေနြဖငဴ်

တစ်ခုထက်ပိုေသာ

ဆက်သွယ်ေြပာဆိုြခင်ဵ

နည်ဵလမ်ဵမျာဵကို အသုဳဵြပုပပီဵပါပပီလာဵ၊ ထိသ
ု ို္ဓေသာ သတင်ဵအချက်အလက်
ကို ြပန်လည်ဆန်ဵစစ်ရန်နှငဴ် လိအ
ု ပ်ပါက ေမဵခွန်ဵမျာဵေမဵနိုင်ရန် လုေ
ဳ လာက်
ေသာ အချန်ိ ေပဵထာဵြခင်ဵ ရှိ/ မရှ။ိ
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(၂)

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအေနြဖငဴ် ရရှိထာဵေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵနှငဴ်
၎င်ဵတို္ဓ ေရွဵချယ်လိုက်ေသာ ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵ၏ အကျုဵအဆက်
ိ
မျာဵကို
နာဵလည်ြခင်ဵ ရှိ/ မရှိကို ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူအေနြဖင်ဴ သတ်မှတ်နိုင်ြခင်ဵ၊
ထိုသတ်မှတ်ချက်မျာဵကို မည်သို္ဓချမှတ်နိုင်သနည်ဵ။

(၃)

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ ေရွဵချယ်လိုက်ေသာ ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵသည် အြခာဵသူ
မျာဵ၏ တွန်ဵအာဵေကကာင်မ
ဴ ဟုတ်ဘဲ မိမိဆန္ဒအေလျာက် ေရွဵချယ်ြခင်ဵြဖစ်ေစ
ရန် ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူအေနြဖငဴ် ေသချာေစြခင်ဵ ရှိ/ မရှိ။ အထက်ပါေမဵခွန်ဵ
မျာဵအာဵ ဆန်ဵစစ်ပပီဵေနာက် ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူအေနြဖငဴ် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ
သည် မိမိ၏ သေဘာတူညီချက်ကို လွတ်လပ်စွာ ေပဵနိုငြ် ခင်ဵရှိသည်ဟု
မေသချာပါက မိမိ၏ ကကီဵကကပ်သူနှငဴ် တိုင်ပင်ပပီဵ ေအာက်ပါအချက်အလက်
မျာဵကို ေဆွဵေနွဵသင်ဴပါသည်။

(၄)

ယုဳကကည်စိတ်ချရေသာ
စဉ်ဵစာဵြခင်ဵ၊

အကူအညီေပဵနိုငသ
် ူအာဵ

မိသာဵစု၀င်မျာဵ၊

ပါဝင်ပတ်သက်မှုကို

ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်သူမျာဵနှငဴ်

၎င်ဵကဲဴသို္ဓ

သက်တူရွယ်တူ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵ ပါ၀င်လာြခင်ဵသည် ၎င်ဵနှငဴ် ေြပာဆို
ဆက်သွယ်မှုနှင်ဴ နာဵလည်မှုကို အေထာက်အပဳဴေပဵရာတွင် တန်ဖိုဵရှိေသာ
အရင်ဵအြမစ်မျာဵြဖစ်သည်။ ထိသ
ု ူမျာဵ ပါ၀င်ခွငဴ်မြပုမီ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏
ခွင်ဴြပုချက်ကို ပဏာမ ရယူပါ။
(၅)

လုခဳ ခုဳေရဵ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမှင်ဴတင်ြခင်ဵ၊ ကုန်ကျစရိတ်နှငဴ် အကျုဵအြမတ်
ိ
ကို
ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ၊ ကုစာဵြခင်ဵတို္ဓကုိ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအတွက် အေကာင်ဵဆုဳဵ
အကျုဵစီ
ိ ဵပွာဵ ြဖစ်ရန် ချင်ခ
ဴ ျန်ိ ပါ။

(ဂ)

ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်သူမျာဵ၊ မိသာဵစု၀င်မျာဵနှင်ဴ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ
ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်သူမျာဵ သို္ဓမဟုတ် မိသာဵစု၀င်မျာဵနှငဴ် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵသည် အကူ
အညီ အေထာက်အပဳဴြပုနိုငရ
် န် လိအ
ု ပ်သည်ဆိုေသာ်လည်ဵ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏
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လုခဳ ခုဳေရဵ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵ၊ လျှု့ဝှ
ိ က်ထာဵြခင်ဵနှငဴ် အေကာင်ဵဆုဳဵအကျုဵစီ
ိ ဵပွာဵကို ရှုပ်ေထွဵ
ေစနိုငသ
် ည်။ ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်သူမျာဵနှငဴ် မိသာဵစု၀င်မျာဵပါ၀င်မှုကို မသန်စွမ်ဵသူ
မျာဵနှငဴ် တိုင်ပင်ေဆွဵေနွဵရမည်။ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူအေနြဖငဴ် ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်သူ
မျာဵပါ၀င်မှု၏ အကျုဵအြမတ်
ိ
နှင်ဴ အန္တရာယ်ကို အစဉ်ဆန်ဵစစ်ပပီဵ ၎င်ဵတို္ဓပါ၀င်မှုသည်
အမှန်တကယ်လိုအပ်ပပီဵ လုခဳ ခုဳမှုရှိမှုကိုလည်ဵ အစဉ်မြပတ်သုဳဵသပ်ေနရမည်။ ြပုစု
ေစာင်ဴေရှာက်သူမျာဵ၊ မိသာဵစုဝင်မျာဵနှငဴ် အတူတကွေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေအာက်ပါ
အချက်အလက်မျာဵကို သတိြပုရပါမည်(၁)

လုဳခခုဳမှုကုဆ
ိ န်ဵစစ်ြခင်ဵ- ေန့စဉ်ေထာက်ပဴဳမှုနှငဴ် ေစာငဴ်ေရှာက်မှုေပဵေနေသာ
သူသည် ြပစ်မှုကျူဵလွန်သူမြဖစ်ေစမှုကို ေသချာေစရန် ေစဴစပ်ေသချာေသာ
လုခဳ ခုဳမှု အကဲြဖတ်ြခင်ဵကို လုပ်ေဆာင်ရမည်။

(၂)

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူကိုသာ ဦဵတည်အာရုဳစိုက်ရန်- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူသည်
သာ ဝန်ေဆာင်မှုကို ရယူသည်ြဖစ်ပပီဵ လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵသည် ၎င်ဵတို္ဓ၏
စိတ်ဆန္ဒနှငဴ် နှစ်သက်မှုကို အေြခခဳရမည်ြဖစ်ပပီဵ ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်သူမျာဵနှငဴ်
မိသာဵစု၀င် မျာဵ၏ လွှမ်ဵမိုဵမူေကကာင်ဴ မြဖစ်ေစရ။

(၃)

ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵလျှု့ဝှ
ိ က်ချက်ကို ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမှ ၎င်ဵ၏ြပုစု
ေစာငဴ်ေရှာက်သူမျာဵနှငဴ် မိသာဵစုဝင်မျာဵကို မမျှေဝလိုေသာ သတင်ဵအချက်
အလက်မျာဵကို ဖွင်ဴဟေြပာဆိုလာပါက ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူအေနြဖငဴ် ၎င်ဵတို္ဓ
၏ ဆုဳဵြဖတ်ချက်ကို ေလဵစာဵ၍ ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵလျှု့ဝှ
ိ က်ချက်ကို ထိန်ဵသိမ်ဵရ
မည်။ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်ဵစဉ်တွင်ပါ၀င်ေသာ ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်သူမျာဵ
နှငဴ် မိသာဵစု၀င်မျာဵသည် ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵလျှု့ဝှ
ိ က်ချက်ကို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရမည်။

(၄)

ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်သူမျာဵနှငဴ် မိသာဵစု၀င်မျာဵကို ေထာက်ပဳဴြခင်ဵ- ကျာဵ၊ မ
အေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ခဳရြခင်ဵေကကာငဴ်ရရှိေသာ စိတ်ပင
ို ဵ် ဆိုငရ
် ာ ဒဏ်ရာရရှိမှု
တို္ဓ၏

အကျုဵသက်
ိ
ေရာက်မှုနှင်ဴ

ြဖစ်ေပ္ဒလာနိုငသ
် ည်ဴ

အန္တရာယ်မျာဵနှငဴ်
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ပတ်သက်ေသာ

တိကျသညဴ် အချက်အလက်မျာဵကိုေပဵရမည်။ သို္ဓမှသာ

၎င်ဵတို္ဓသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵအာဵ နာဵလည်ပပီဵ ကုစာဵြခင်ဵြဖစ်စဉ်တွင်
ပိုမိုထိေရာက်စွာ

ကူညီေထာက်ပန
ဳဴ ိုငမ
် ည်ြဖစ်သည်။

၎င်ဵတို္ဓကုိ

ကူညီ

ေထာက်ပြဳဴ ခင်ဵသည် ၎င်ဵတို္ဓမှ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ ကူညီပဳဴပိုဵြခင်ဵကို ပိုမို
ေကာင်ဵမွန်လာေစနိုင်သည်။
(ဃ)

လုခဳ ခုဳေရဵ
အကကမ်ဵဖက်ခဳရသည်ဴ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵအတွက် လုခဳ ခုဳေရဵအစီအစဉ်မျာဵေရဵဆွဲရာ
တွင် ေအာက်ပါအချက်အလက်မျာဵကို ထည်ဴသွငဵ် စဉ်ဵစာဵရမည်(၁)

တစ်ဦဵတစ်ေယာက်ချင်ဵစီ၏ တိကျေသာ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵနှငဴ် ေနထိုငမ
် ှု
အေြခအေန၊ ြပစ်မှုကျူဵလွန်သူသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵ
ကို အသုဳဵချ၍ ၎င်ဵတို္ဓအာဵ သီဵသန့်ထာဵရှိြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထပ်မဳအန္တရာယ်ြပု
နိုငသ
် ည်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ၊

(၂)

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ ချု့ယွ
ိ င်ဵမှု၊ မသန်စွမ်ဵမှုသည် ၎င်ဵတို္ဓ၏ လုခဳ ခုဳေရဵ
အစီအစဉ်မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် မည်ကဲဴသို္ဓ အကျုဵသက်
ိ
ေရာက်နိုငြ် ခင်ဵ၊

(၃)

၎င်ဵတို္ဓ၏ လုခဳ ခုဳေရဵ အစီအစဉ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် လိအ
ု ပ်မည်ဴ
မသန်စွမ်ဵသူမျာဵ

အေထာက်အကူြပုပစ္စည်ဵမျာဵ

(ဥပမာ-ေဆဵဝါဵမျာဵ၊

အေထာက်အပဳဴ၊ စက်ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် သက်ဆိုငေ
် သာ
စာရွကစ
် ာတမ်ဵမျာဵ၊ ဥပေဒေရဵရာအေထာက်အပဳဴမျာဵ)။
(င)

ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ ညွှန်ဵပိ့ြု ခင်ဵ
(က)

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိမှု၊ ေသွဵထွက်သဳယို သို္ဓမဟုတ် နာကျင်ေစမှုရလာဒ်မျာဵ ရရှိခဲဴ
သည်ဴရုပ်ပိုငဵ် ဆိုငရ
် ာအာဵြဖင်ဴ ေစာ်ကာဵသည်ဴပဳစ
ု ဳမျာဵ သို္ဓမဟုတ် လိင်ပိုင်ဵဆိုင်
ရာေစာ်ကာဵြခင်ဵ၊ မုဒမ
ိ ်ဵမှုအပါအဝင် ကျာဵ-မအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ
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ြဖစ်ပွာဵမှုမျာဵသည်

အလွန်အေရဵကကီဵသည်ဴအတွက်ေကကာင်ဴ

ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။

အကယ်၍

တိတိကျကျ

လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵတစ်ေယာက်အေနြဖငဴ်

ရုပ်ပင
ို ဵ် ဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု မရှိြခင်ဵနှင်ဴ နာကျင်ေစမှုမျာဵ မရှိြခင်ဵ၊
လိင်ပိုင်ဵဆိုငရ
် ာ ေစာ်ကာဵခဳရြခင်ဵ ြဖစ်ပွာဵပပီဵေနာက် နာရီေပါင်ဵ(၁၂၀)ထက်
ကကာြမင်ဴြခင်ဵ၊ လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ေစာ်ကာဵခဳရသည်ဴ သေဘာတရာဵမျာဵသည်
ရုပ်ပင
ို ဵ် ဆိုင်ရာအကကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ၊
ထိေတွ့ကိုင်တွယ်ထာဵြခင်ဵ

ထိဵု သွင်ဵဆက်ဆဳခဳရြခင်ဵ

မရှိသညဴ်

အကကမ်ဵဖက်မှု

သို္ဓမဟုတ်

ြဖစ်ရပ်မျာဵတွင်

ကျန်ဵမာေရဵ ေစာငဴ်ေရှာက်မှုခဳယူရန် ညွှန်ဵပို္ဓြခင်ဵသည် အသုဳဵဝင်ေကာင်ဵ
အသုဳဵဝင်ေသာ်လည်ဵ ချက်ချင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရန် မလိုပါ။ လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ
ေစာ်ကာဵခဳရပပီဵေနာက် နာရီေပါင်ဵ(၁၂၀) ေကျာ်ေသာ်လည်ဵ ကျန်ဵမာေရဵ
ေစာငဴ်ေရှာက်မှုခဳယူရန် လိအ
ု ပ်ေနနိုင်မည်ြဖစ်ပပီဵ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်
မှု ခဳယူရန်အတွက် ေနှာင်ဴေနှဵေစြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အာဵမေပဵြခင်ဵမျာဵ မြပုလုပ်
သင်ဴေပ။
(ခ)

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူအေနြဖငဴ်
အထူဵသြဖင်ဴ

ကျာဵ၊

လိင်ပိုငဵ် ဆိုင်ရာ

မအေြခြပု

အကကမ်ဵဖက်မြှု ဖစ်ရပ်

အကကမ်ဵဖက်ခဳရြခင်ဵ၏

ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ

ပတ်သက်သည်ဴ အကျုဵဆက်
ိ
မျာဵအေကကာင်ဵကို အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ သိရှိေစ
ရန် မျှေဝရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ထိသ
ု ို္ဓြပုလုပ်ြခင်ဵြဖင်ဴ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည်
အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ

မည်သည်ဴအတွက်ေကကာင်ဴ

ကျန်ဵမာေရဵဆိုငရ
် ာ

ညွှန်ဵပို္ဓမှု ြပုလုပ်ရြခင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချက်နှငဴ် ၎င်ဵတို္ဓကျန်ဵမာေရဵ၀န်ေဆာင်မှု
ရယူမည်၊ မယူမည်ကို ဆုဳဵြဖတ်ရာတွင် အေထာက်အကူြပုနိုင်မည် ြဖစ်ပါ
သည်။ မျှေဝသင်ဴသည်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵမှာ(၁)

မုဒမ
ိ ်ဵမှုတွင် မိန်ဵမကိုယ်အာဵ ထိဵု သွင်ဵြခင်ဵခဳရပါက မလိုလာဵအပ်
ေသာ ကိုယ၀
် န် ရရှိနိုငြ် ခင်ဵ၊
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(၂)

မုဒမ
ိ ်ဵမှု သို္ဓမဟုတ် အထမေြမာက်ေသာ မုဒမ
ိ ်ဵမှုတို္ဓတွင် ကျေရာက်နိုင်
သည်ဴ HIV သို္ဓမဟုတ် လိင်မှတစ်ဆင်ဴ ကူဵစက်တတ်ေသာ ေရာဂါ
မျာဵ၏ အန္တရာယ်မျာဵ၊

(၃)

မုဒမ
ိ ်ဵမှုနှင်ဴ

လိင်ပိုငဵ် ဆိုငရ
် ာ

ေစာ်ကာဵခဳရမှုတို္ဓတွင်

မိန်ဵမကိုယ်

ေပါက်ပပဲြခင်ဵမှသည် ကိုယ်တွင်ဵအဂေါမျာဵ ဒဏ်ရာရေစနိုငြ် ခင်ဵ၊
(၄)

ကျန်ဵမာေရဵကုသမှုခဳယြူ ခင်ဵနှငဴ်

ကာကွယ်နိုင်သည်ဴ

ေဆဵဝါဵမျာဵ

ရရှိနိုင်ြခင်ဵနှင်ဴ ၎င်ဵတို္ဓသည် အချန်ိ ကန့်သတ်ချက်မျာဵရှိြခင်ဵ၊
(၅)

ကျန်ဵမာေရဵေဆဵခန်ဵနှငဴ်
အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအေနြဖငဴ်

ဆရာ၀န်ဆီသို္ဓ

သွာဵေရာက်ရာတွင်

ရရှိနိုင်သည်မျာဵကို

သိရှိထာဵရမည်။

သို္ဓမှသာ သွာဵေရာက်ြခင်ဵ၏ အကျုဵေကျဵဇူ
ိ
ဵမျာဵနှင်ဴ အန္တရာယ်မျာဵကို
နှိုင်ဵယှဉ်နိုငမ
် ည်ြဖစ်ပါသည်၊
(၆)

ကျန်ဵမာေရဵေဆဵခန်ဵ သို္ဓမဟုတ် ဆရာဝန်ထဳသို္ဓ အတူလိုက်ပါသွာဵ
ေရာက်ေပဵနိုငမ
် ည်ဴ နည်ဵလမ်ဵေပါင်ဵစုဳ။

(စ)

လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵကို ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှုေပဵြခင်ဵ
အကယ်၍ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူသည် ေနာက်ဆုဳဵအကကိမ် လိငပ
် ိုငဵ် ဆိုင်ရာ အကကမ်ဵ
ဖက်ခဳရပပီဵေနာက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရြခင်ဵနှငဴ် ရုပ်ပိုင်ဵဆိုငရ
် ာ နာကျင်ေစမှု ကကုဳေတွ့ရ
ပါက (၇၂) နာရီ၊ (၃) ရက် အတွင်ဵမှ (၁၂၀) နာရီ၊ (၅) ရက်အတွငဵ် ေအာက်ပါ
ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု ကုထဳဵု မျာဵကို ရယူနိုငပ
် ါသည်(၁)

HIV ကူဵစက်ခဳရမှုမှ တာဵဆီဵကာကွယ်နိုငြ် ခင်ဵ။ အကယ်၍ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ
ကို (၇၂) နာရီ၊ (၃ရက်အတွင်ဵ) HIV ပိုဵနှငဴ်ထိေတွ့ပပီဵေနာက် မကူဵစက်ရန်
အတွက် ကာကွယ်ေဆဵရယူနိုင်ရန် ညွှန်ဵပို္ဓေပဵနိုငပ
် ါက HIV ပိုဵကူဵစက်ခဳရ
နိုငမ
် ည်ဴအန္တရာယ်ကို ေလျှာဴချေပဵနိုငမ
် ည် ြဖစ်ပါသည်။

82
(၂)

ကိုယ၀
် န်ရရှိမှုမှ တာဵဆီဵကာကွယ်ေပဵြခင်ဵ။ အကယ်၍ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ
ကို (၁၂၀) နာရီ၊ (၅ ရက်အတွငဵ် ) အေရဵေပ္ဒ သာဵဆက်ြခာဵေဆဵ ရရှိနိုင်ရန်
အတွက် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု ခဳယူနိုင်ရန် ညွှန်ဵပို္ဓေပဵပါက မလိုလာဵ
ေသာကိုယ်၀န်ေဆာင်ရြခင်ဵ အန္တရာယ်မှ ေလျှာဴချေပဵနိုငမ
် ည်ြဖစ်ပါသည်။

(၃)

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနှငဴ် နာကျင်ေစမှုမျာဵအတွက် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်
မှုရယူနိုငြ် ခင်ဵ။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိမှုသေဘာတရာဵမျာဵနှင်ဴ ြပင်ဵထန်နိုင်ေချရှိမှု
အေပ္ဒမူတည်ပပီဵ အရိုဵကျုဵ၊ိ ဒဏ်ရာရှိမန
ှု ှငဴ် အတွင်ဵဒဏ်ရာမျာဵ- ဥပမာကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုကို အြမန်ဆုဳဵရယူနိုငရ
် န် လိအ
ု ပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။
အချု့ေသာ
ိ

အသက်အန္တရာယ်ကို

ထိခိုက်ဒဏ်ရာ

ရရှိမှုမျာဵသည်

ပခိမ်ဵေြခာက်ေနသည်ဴ

ြပင်ဵထန်ေသာ

ရုပ်ပင
ို ဵ် ဆိုငရ
် ာအာဵြဖငဴ်

ြမင်ေတွ့နိုင်ရန်

မလွယ်ကူြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် နာကျင်ေစမှုသည် ေနာက်ပိုငဵ် မှသာ ြဖစ်ေပ္ဒ
တတ်လာေသာေကကာင်ဴ သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ရန် မလွယ်ကူပါ။
(၄)

မှုခင်ဵဆိုငရ
် ာ အေထာက်အထာဵေကာက်ယူြခင်ဵ။ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူသည်
ဥပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵ ေဆာင်ရွက်လုေ
ိ ကကာင်ဵ ေတာင်ဵဆို
လာေသာအခါတွင် အရည်အေသွဵြပည်ဴမေ
ီ သာ အစိုဵရတရာဵ၀င် ေဆဵရုဳမျာဵ
တွင် (၄၈) နာရီအတွင်ဵ တတ်နိုင်သမျှ အေစာဆုဳဵ ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵ
စမ်ဵသပ်ချက်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ရန် စီစဉ်ေပဵြခင်ဵနှငဴ် မှတ်တမ်ဵေရဵသွင်ဵ
ြခင်ဵတို္ဓကုိ ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်ြဖစ်ပါသည်။

(၅)

ကျာဵ၊ မအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵအတွက် ကျန်ဵမာေရဵ ၀န်ေဆာင်မှု
နှငပ
ဴ် တ်သက်သည်ဴ အေသဵစိတ် အချက်အလက်မျာဵအတွက် ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်
အာဵကစာဵ၀န်ကကီဵဌာနမှ ထုတ်ေဝေသာ “ကျာဵ၊ မအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်မှု
ခဳစာဵရသူမျာဵအတွက် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု လုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန်”နှင်ဴ
ရည်ညွှန်ဵေြပာြပေပဵရန်ြဖစ်ပါသည်။
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