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မာတိကာ 

စဉ် အ ကြောငး်အရာ စာမျြေ်နှာ 

၁။ နိဒါန်ဵ ၁ 

၂။ ရည်ရွယ်ချက်နှင်ဴ အသဳုဵြပုနိုငမ်ှု ၃ 

၃။ အဓပိ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆိုချက်မျာဵ ၅ 

၄။ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုလပု်ငန်ဵအဆင်မဴျာဵ ၉ 

၅။ ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲေရဵစနစ်အတွင်ဵရှိ အေြခခဳအဆင်ဴမျာဵ ၁၀ 

၆။ ြဖစ်ရပလ်ွှဲေြပာင်ဵ ြခင်ဵ  ၁၂ 

၇။ ကဏ္ဍေပါင်ဵ စုဳချဉ်ဵကပ်မှု ၁၂ 

၈။ အခန်ဵကဏ္ဍနှင်ဴတာဝန်မျာဵ 

- လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန(ေနြပည်ေတာ်) ၁၃ 

- လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန (ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ် ၁၄ 

     ေကာင်စီအပါအဝင် တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်/ ခရိုင်ရုဳဵမျာဵ )  

- လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵ ၁၅ 

- လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်ကကီဵကကပ်သူမျာဵ ၁၇ 

- သငတ်န်ဵေကျာင်ဵ မျာဵ၊ ယာယီလက်ခဳေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵေဂဟာ ၁၈ 

မျာဵနှငဴ် အြခာဵဝန်ေဆာငမ်ှုေပဵနိုငေ်သာ ေနရာမျာဵ  

- ြပည်တွင်ဵ/ြပည်ပအစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵရှိ  ၁၉ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ အသိအမှတ်ြပုထာဵသည်ဴ လူမှုေရဵရာ 

ြဖစ်ရပ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူမျာဵ(NGOs Case Worker) 

- အစိုဵရဌာနမျာဵ၏ ေမျှော်မှန်ဵတာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵ ၂၀ 

- အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန ၂၁ 

- ကျန်ဵမာေရဵဌာန ၂၂ 



စဉ် အ ကြောငး်အရာ စာမျြေ်နှာ 

- ြမန်မာနိုင်ငရဲဳတပ်ဖွဲ့ ၂၄ 

- ပညာေရဵကဏ္ဍ ၂၆ 

- ြပည်ေထာငစ်ုတရာဵစီရင်ေရဵကကီဵကကပ်မှုရုဳဵ ၂၇ 

- တရာဵစွဲနှငဴ်အမှုလိကု်ဦဵစီဵဌာန ၂၈ 

- ြပန်လည်ထေူထာင်ေရဵဦဵစီဵဌာန(ေနြပည်ေတာ်) ၂၉ 

- မမို့နယ်အဆင်ဴဆက်စပ်ဌာနဆိုင်ရာမျာဵ/ဦဵစီဵဌာနမျာဵ၏ ပူဵေပါင်ဵ ၂၉  

 ေဆာငရွ်က်မှု အခန်ဵကဏ္ဍမျာဵ 

- နှစ်သိမ်ဴအကကဳြပုေဆွဵေနွဵေပဵသူမျာဵ ၃၀ 

၉။ ညွှန်ဵပို့လွှအဲပ်သညဴ်စနစ် ၃၀ 

၁၀။ သတင်ဵ အချက်အလက်စီမဳခန့်ခွဲမှုအေထွေထွကာကွယ်ေစာငဴ်ေရာှက်  ၃၁ 

 ေရဵစဳနှုန်ဵမျာဵ 

၁၁။ အရည်အေသွဵအာမခဳေသာ လုပ်ငန်ဵေဆာငရွ်က်ချက် ၃၁ 

၁၂။ ကိုဵကာဵချက်မျာဵ ၃၂ 

၁၃။ ေနာက်ဆက်တွဲ(၁) ကေလဵသူငယ်ကာကွယ်ေစာင်ဴေရာှက်ေရဵြဖစ်ရပ် ၃၃ 

 စီမဳခန့်ခွဲမှုအေြခြပဇယာဵ  

၁၄။ ကေလဵသူငယ်ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာကေ်ရဵြဖစ်ရပ်မျာဵ ၃၄ 

၁၅။ ညွှန်ဵပို့ေစလွှတ်ြခင်ဵ လမ်ဵေကကာင်ဵ - ြပန်လည်ေပါင်ဵ စည်ဵေပဵြခင်ဵ   ၃၉ 

၁၆။ လူကနု်ကူဵခဳရသူကေလဵသူငယ်မျာဵ ၄၁ 

၁၇။ ကေလဵလုပ်သာဵမျာဵ ၄၂ 

၁၈။ ကေလဵလုပ်သာဵမျာဵအတွက်ကယ်ဆယ်ြခင်ဵနှငဴ်ယာယီေနရာချထာဵ  ၄၂ 

 ြခင်ဵ  

၁၉။ အဆိးုဝါးဆုံးပုံစံဖြင့်ခိုငး်စစဖခင်းခံရသည့်ကေလဵလုပ်သာဵမျာဵအတွက် ၄၄ 

 မိသာဵစုြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵြခင်ဵနှင်ဴ ကာလရှည်ေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵ 

 ြခင်ဵ  

 



စဉ် အ ကြောငး်အရာ စာမျြေ်နှာ 

၂၀။ အဆုိးဝါးဆံုးပံုစံဖြင့်ခုိင်းစစဖခင်းခံရသည့်ကေလဵလုပ်သာဵမျာဵအတွက်  ၄၅ 

  ကာလရှည်ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵြခင်ဵအတွက်ပဴဳပုိဵေပဵြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ်  

 မိသာဵစုြပန်လည်ဝင်ဆဳဴြခင်ဵနှင်ဴေနာက်ဆက်တွဲေစာင်ဴကကည်ဴြခင်ဵ  

၂၁။ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့မျာဵနှငဴဆ်က်စပ်ေသာကေလဵသူငယ်မျာဵ ၄၆ 

၂၂။ တရာဵဥပေဒနှင်ဴရငဆ်ိုငေ်နရေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵ ၄၈ 

၂၃။ ဥပေဒမငိစွန်ဵေနေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵအတွက် ကေလဵသူငယ်  ၅၀ 

 ကကီဵကကပ်သူအစီရင်ခဳစာတင်ြပြခင်ဵနှင်ဴသင်တန်ဵေကျာင်ဵရိှကေလဵမျာဵ  

          အာဵ ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေပဵြခင်ဵ  

၂၄။ မိသာဵစုနှငဴ်ကဲွကွာေနေသာကေလဵမျာဵနှငဴ်အြခာဵေသာနည်ဵလမ်ဵမျာဵ  ၅၂ 

 နှင်ဴ ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵရန် ေရွဵချယ်ရန်လိအုပ်ေသာ ကေလဵမျာဵ 

၂၅။ ေပျာက်ဆုဳဵေနေသာကေလဵမျာဵ ၅၃ 

၂၆။ မိုင်ဵအန္တရာယ်ခဳစာဵရေသာကေလဵမျာဵအတွက်ေထာက်ပဴဳေပဵြခင်ဵ  ၅၄ 

၂၇။ ေနာက်ဆက်တွဲ(၂) ကျာဵ၊ မေရဵရာ အေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵ ၅၇ 

အတွက် လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု 

၂၈။ ကျာဵ၊ မ ေရဵရာ အေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ ၅၇ 

စည်ဵ မျဉ်ဵမျာဵ 

၂၉။ ကျာဵ၊ မ အေြခြပုြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအဆင်ဴမျာဵ ၆၅ 

၃၀။ ကျာဵ၊ မ အေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ခဳရေသာ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵ၏ ြဖစ်ရပ် ၇၅ 

 စီမဳခန့်ခွဲမှုတွင် အေလဵထာဵရမည်ဴအချက်မျာဵ 

 

 

 

 

   

  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

နိဒါန်ဵ 

 လူမှုေရဵထိခိုက်မှုမျာဵအာဵ ေြဖရှင်ဵေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ သည် ြမန်မာနိုင်င၏ဳ လူမှုစီဵပွာဵ 

ြပုြပငေ်ြပာင်ဵလဲေရဵ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်၏ အဓိကဦဵစာဵေပဵလုပ်ငန်ဵတစ်ရပ် ြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ 

ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵမှ သိသာထင်ရှာဵသညဴ် တုိဵတက်မှုမျာဵရရိှေသာ်လည်ဵ  ြမန်မာနုိင်ငဳရိှ မိသာဵစုမျာဵ 

နှင်ဴ ကေလဵသူငယ်မျာဵစွာတို္ဓသည် ေပါင်ဵ စပ်ညိှနှိုင်ဵထာဵေသာ ကူညီေဆာင်ရွက်ေပဵမှုမျာဵ လိုအပ် 

သညဴ် ရှုပ်ေထွဵမျာဵြပာဵေသာ ထိခိုက်လွယ်မှုအေြခအေနမျာဵအာဵ ဆက်လက်ကကုဳေတွ့ေနရဆဲ ြဖစ် 

ပါသည်။ လူမှုဝန်ထမ်ဵ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ် ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနသည် ြပည်သူလူထု 

၏ လူမှုေရဵထိခိုက်လွယ်မှုမျာဵအာဵ တုဳ္ဓြပန်ေဆာငရွ်က်ရာ၌ အေရဵကကီဵသညဴ် အခန်ဵကဏ္ဍမှ ပါဝင် 

ေဆာငရွ်က်လျက်ရိှပါသည်။ ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၌ ၀န်ကကီဵဌာနသည် ြမန်မာနိုင်င၏ဳ ပထမ 

ဦဵဆုဳဵေသာ အမျ ိုဵသာဵလူမှုကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ မဟာဗျူဟာကို ေအာင်ြမငစ်ွာ စတငခ်ျမှတ် 

နိုငခ်ဲဴသည်။ ဤစဳလုပ်ငန်ဵလမ်ဵ ညွှန်သည် နိုငင်ဳေတာ်အတွက် ေပါင်ဵ စည်ဵထာဵေသာ လူမှုေရဵဝန် 

ေဆာငမ်ှု စနစ်တစ်ခုအာဵ ြမှငဴ်တင်ေပဵရာတွင် အေထာက်အကြူဖစ်ေစနိုငသ်ည်ဴ လုပ်ငန်ဵလမ်ဵ ညွှန် 

တစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ ထို္ဓအြပင် လူမှုဝန်ထမ်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ စုစည်ဵေဆာငရွ်က်ရန်အတွက် ပုဳစဳသစ် 

တစ်ခုလည်ဵြဖစ်ပါသည်။ ဤစဳလုပင်န်ဵလမ်ဵ ညွှန်အရ ေဒသအဆင်ဴ၌ လူမှုေရဵဝန်ေဆာငမ်ှုဌာနမျာဵ 

အာဵ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ သင်ဴေလျာ်ေသာ ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်မှု 

ေပဵေရဵအတွက်လည်ဵ အေရဵကကီဵအေကကာင်ဵအရာတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။   

 နိုငင်ေဳတာ်မှခန့်အပ်ထာဵသညဴ် စနစ်တကျေလဴကျငဴ်ေပဵထာဵေသာ လူမှုဝန်ထမ်ဵသမာဵ 

မျာဵသည် ေပါင်ဵစည်ဵထာဵေသာ လူမှုေရဵ၀န်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ အေရဵကကီဵေသာ အစိတ်အပုိင်ဵ 

ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ လူမှုဝန်ထမ်ဵ သမာဵမျာဵသည် ကိုယ်တိုငည်ွှန်ဵပို္ဓလွှအဲပ်လာေသာ/တိုက်ရိုက် 

သတင်ဵ ပို္ဓလာေသာ သုိ္ဓမဟုတ် လူမှုဝန်ထမ်ဵ စနစ်အတွင်ဵ (ကျန်ဵမာေရဵဌာန၊ ပညာေရဵဌာန) 

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို လွတ်လပစ်ွာရယူသည်ဴ မိသာဵစုမျာဵ သို္ဓမဟုတ် သက်ဆိုင်သည်ဴ အြခာဵမည်သူ 

ကမဆို လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာနသုိ္ဓ တိုက်ရိုက်ညွှန်ဵပို္ဓလာေသာ ြဖစ်ရပ်မျာဵအာဵ တုဳ္ဓြပန်ေဆာင်ရွက် 

ေပဵနိုငမ်ည်ြဖစ်ပါသည်။ လူမှုေရဵဝန်ေဆာငမ်ှုမျာဵအာဵ ေပါင်ဵစည်ဵေဆာင်ရွက် နုိင်ေရဵအတွက် 

တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳ 

ခန့်ခွဲမှုစနစ်အာဵ တည်ေဆာက်လျက်ရိှပါသည်။ ကနဦဵပိုင်ဵ တွင် အဆိပုါစနစ်သည် ကေလဵသူငယ် 

ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵကုိ ေဆာင်ရွက်ခဴဲေသာ်လည်ဵ ယခုအခါ ကျာဵ၊ မ အေြခြပု 
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အကကမ်ဵဖက်မှုကိစ္စရပ်မျာဵကိုပါ အေလဵထာဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ အနာဂတ်တွင် 

ေဒသအဆငဴ်၌ အြခာဵေသာထိခုိက်လွယ်သညဴ် လူအုပ်စုမျာဵ၏ လုိအပ်ချက်မျာဵ (သက်ကကီဵရွယ်အုိမျာဵ၊ 

မသန်စွမ်ဵသူမျာဵ၊ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵအလဲွသဳုဵသူမျာဵ)အာဵ တုဳ္ဓြပန်ေြဖရှင်ဵေပဵနိုင်သညဴ် ပပီဵြပညဴ်စုဳေသာ 

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွမှုစနစ်အြဖစ် လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနနှင်ဴ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵဦဵစီဵဌာနတုိ္ဓမှ တုိဵချဲ့ 

ေဆာငရွ်က်သွာဵရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ေနာက်ဆုဳဵတွင် အဆိုပါစနစ်သည် ပမို့နယ်မျာဵနှင်ဴ ခရိုင် 

အဆငဴ်မျာဵရိှ လူမှုေရဵဝန်ေဆာငမ်ှုမျာဵအာဵ အေထာက်အကူြပုနိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 
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ရည်ရွယ်ချက်နှင်ဴ အသဳုဵြပုနိငု်မှု 

၁။ ယခုလုပ်ငန်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေရဵ သတ်မှတ်လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵသည် 

ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်ေအာက်ရိှ ြဖစ်ရပမ်ျာဵအာဵ စီမဳခန့်ခွဲရာ၌ တူညီေသာ လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵ 

အြဖစ် တည်ေဆာက်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။  

၂။ ယခုလုပ်ငန်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေရဵ သတ်မှတ်လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵတွင် 

ေဖာ်ြပထာဵေသာအေကကာင်ဵအရာမျာဵသည် အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ်ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွမှုစနစ် အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေရဵအတွက် လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵသူမျာဵ၏ ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲမှု 

လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် တိုက်ရိုက်အသဳုဵြပုနိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ထို္ဓအြပင် အကျ ိုဵအြမတ်မယူေသာ 

အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ (အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာနှင်ဴ ြပည်တွင်ဵမှ အစုိဵရမဟုတ်ေသာ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ အရပ်ဖက် 

လူမှုေရဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ၀န်ေဆာင်မှုမျာဵ၏ အရည်အေသွဵ/အထူဵြပုမှုတို္ဓအေပ္ဒ အေြခခဳ၍ 

လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူမျာဵ (client) က ေရွဵချယ်ေသာ အြခာဵဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵ) နှငဴ ်

ပူဵေပါင်ဵေဆာငရွ်က်ရာတွင်လည်ဵ အသဳုဵြပုနိုင်မည်ြဖစ်ပပီဵ အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု 

စနစ်အာဵ အေထာက်အကူြဖစ်ေစပါသည်။ 

၃။ ယခုလုပ်ငန်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေရဵ သတ်မှတ်လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵသည် 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန၏ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရာ၌ ပပီဵြပညဴ်စုဳမှု၊ တိကျမှုနှင်ဴ 

ခိုင်မာမှုမျာဵအာဵ အေထာက်အကူြပုနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထို္ဓအြပင် လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ 

(Client)မျာဵအတွက် ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ (တရာဵေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ၊ စိတ် 

လူမှုပုိင်ဵဆုိင်ရာ)နှငဴ် ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵ/အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵအကကာဵ ေပါင်ဵစပ်ညိှနှိုင်ဵြခင်ဵကုိလည်ဵ 

အေထာက်အကြူဖစ်ေစမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

၄။ အဆိပုါ လုပ်ငန်ဵအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်က်ေရဵ သတ်မှတ်လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵပါ 

ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲမှု၏ ထိေရာက်မှုနှငဴ် အကျ ိုဵသက်ေရာက်မှုမျာဵအာဵ ြမှငဴ်တင်ရန်အတွက် လူမှုေရဵရာ 

ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵမှ ေအာက်ပါအချက်အလက်မျာဵအာဵ လိကု်နာေဆာင်ရွက်ေကကာင်ဵ  ေသချာ 

ေစရမည်ြဖစ်ပါသည်- 

 - လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ(Client)၏ အေကာင်ဵ ဆုဳဵ အကျ ိုဵစီဵပွာဵမျာဵအာဵ 

ဦဵစာဵေပဵေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ ၊ 

 - ကျင်ဴဝတ်ပိုင်ဵ ဆိုငရ်ာ စဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ၊ 
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  - လုပ်ေဆာငခ်ျက်နှင်ဴ ကူညီေဆာငရွ်က်ေပဵမှုမျာဵသည် လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ 

(Client)နှငဴ် ၎င်ဵ၏မိသာဵစုအာဵ အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်သာြဖစ်ပပီဵ ေနာက်ထပ် 

ေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်မှုမျာဵအာဵ မြဖစ်ေပ္ဒေစြခင်ဵ ၊ 

 - လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ(Client)မျာဵအာဵ ခွဲြခာဵဆက်ဆဳမှုမြပုြခင်ဵ၊ 

 - လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ(Client)နှငဴ် ၎င်ဵမိသာဵစု၏ သေဘာတူညီမှု၊ ခွင်ဴြပုမှု 

ြဖင်ဴသာ ကူညီေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ ၊ 

 - လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ(Client)၏ အချက်အလက်မျာဵအာဵ မေပါက်ကကာဵ 

ေစြခင်ဵ ၊ 

 - တာဝန်ခဳြခင်ဵ ၊ 

 - ၎င်ဵတို္ဓ၏ စွမ်ဵအာဵမျာဵအေပ္ဒအေြခခဳ၍ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူနှင်ဴ မိသာဵစု 

မျာဵအာဵ စွမ်ဵအာဵြမှငဴ်တင် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ 

 - လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ(Client)၏ အဓိပ္ပါယ်ြပညဴ်ဝေသာ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မှု 

မျာဵအာဵ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ ၊ 

၅။ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူမျာဵ အထူဵသြဖင်ဴ အန္တရာယ် 

ကျေရာက်လွယ်ေသာ အပု်စုမျာဵြဖစ်သညဴ် ကေလဵသူငယ်မျာဵ၊ အမျ ိုဵသမီဵ မျာဵ၊ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵ 

စသညဴ်အုပ်စုမျာဵအတွက် လူ့အခွင်ဴအေရဵစဳနှုန်ဵမျာဵကို ကာကွယ်ေပဵြခင်ဵ၊ ြဖညဴ်ဆည်ဵေပဵြခင်ဵ နှငဴ် 

ြမှငဴ်တင်ေပဵြခင်ဵတို္ဓအတွက် ေရဵဆွဲထာဵေသာ အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ သေဘာတူစာချုပ်မျာဵြဖစ်သညဴ် 

ကေလဵသူငယ်အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆုိင်ရာ ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ၊  အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအာဵ နည်ဵ မျ ိုဵစုဳြဖငဴ်   

ခွဲြခာဵမှုပေပျာက်ေရဵဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ၊ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵအခွင်ဴအေရဵဆိုငရ်ာ ကုလ 

သမဂ္ဂကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ၊ အာဆီယဳအမျ ိုဵသမီဵနှင်ဴ ကေလဵသူငယ်မျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုပေပျာက်ေရဵ

ေကကညာချက်နှငဴ် ေဒသတွင်ဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချက်မျာဵကိ ုအသိအမှတ်ြပုရပါမည်။ 

၆။ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူမျာဵသည် လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ ်

မျာဵ၏ အရည်အေသွဵနှင်ဴ အချနိ်ကိုက်ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵအာဵ အချနိ်မီတုဳ္ဓြပန်ေဆာင်ရွက်နိုငရ်န်နှင်ဴ 

အရည်အေသွဵေကာင်ဵ မွန်မှုတိုဵတက်ေရဵတို္ဓကို အာဵထုတ်ကကိုဵပမ်ဵေဆာငရွ်က်ကကရန် ြဖစ်ပါသည်။ 

၇။ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်တွင် ပါဝငပ်တ်သက်သူမျာဵသည် ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵ 

စနစ်အာဵြဖင်ဴ ေထာက်ပဳဴမှုရရှိေသာ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူတို္ဓ၏ အသက်အရွယ်၊ ဖွဳ့ပဖိုဵမှု 
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ဆိုင်ရာ အသက်၊ ကျာဵ၊ မ စသည်တို္ဓအေပ္ဒမူတည်၍ လိုအပ်ချက်မျာဵ မတူညေီကကာင်ဵ နှငဴ် အချ ို့ 

ေသာ လူမှုေရဵဝန်ေဆာငမ်ှုလိုအပ်သူတို္ဓသည် သာမန်ထက်ပိုေသာ လိုအပ်မှုမျာဵရိှနိုငသ်ညဴ် အတိုင်ဵ  

အတာအထ ိဆိုဵရွာဵေသာစိတ်ဒဏ်ရာမျာဵ ရရိှခဳစာဵရေကကာင်ဵ  သိရိှနာဵလည်ထာဵရမည်။  

၈။ ဤလုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန်၌ ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွေရဵဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရဵ သတ်မှတ်လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵကို ပူဵ ေပါင်ဵညိှနှိုင်ဵေဆာငရွ်က်မှုြဖငဴ် 

စတငအ်ေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန် သေဘာတူကကပါသည်။ 

 

အဓပိ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆိုချက်မျာဵ  

၉။ ဤလုပ်ငန်ဵလမ်ဵ ညွှန်တွင ်အသုဳဵြပုသည်ဴ အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ဴဆိုချက်မျာဵမှာ ေအာကပ်ါအတိုင်ဵ  

ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ(Client) ဆုိသည်မှာ လူမှုေရဵဆုိင်ရာ အခက်အခဲမျာဵ 

ရငဆ်ိုငေ်နရသညဴ် ကေလဵသူငယ်မျာဵ၊ ဆယေ်ကျာ်သက်မျာဵ၊  အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ၊  

မသန်စွမ်ဵသူမျာဵ၊  သက်ကကီဵရွယ်အုိမျာဵစသညဴ် အုပ်စုအာဵလုဳဵကိုဆိုသည်။ ဤစနစ် 

တွင် လူမှုေရဵဆိုင်ရာြပဿနာမျာဵ တုဳ္ဓြပန်ေြဖရှင်ဵ ရာတွင် အသက်(၁၈)နှစ်ေအာက် 

ြဖစ်ရပ်မျာဵကို  ကေလဵသူငယ်ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ     လုပ်ငန်ဵစဉ်အရ 

  လည်ဵေကာင်ဵ ၊ အသက်(၁၈)နှစ်နှင်ဴအထက် ြဖစ်ရပမ်ျာဵကို ကျာဵ၊ မအေြခြပု 

အကကမ်ဵဖကတ်ုဳ္ဓြပန်မှု လုပ်ငန်ဵစဉ်အရလည်ဵေကာင်ဵ  ေြဖရှင်ဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်၊၊ 

 (ခ) ကေလဵသူငယ်ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵ ဆိုသည်မှာ ကေလဵသူငယ်မျာဵအေပ္ဒ 

အကကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ ၊ အလဲွသဳုဵြခင်ဵ ၊ လျစ်လျူရှုြခင်ဵ ၊ ေခါင်ဵပုဳြဖတ်ြခင်ဵ တို္ဓကို ကကိုတင် 

ကာကွယ်ြခင်ဵ နှငဴ် တုဳ္ဓြပန်ေဆာငရွ်က်ေပဵြခင်ဵ ကိုဆိုသည်။ 

 (ဂ) ကျာဵ၊ မ အေြခြပုအကကမ်ဵဖက်မှု ဆိုသည်မှာ လူမှုေရဵအရ ခွဲြခာဵသတ်မှတ်သည်ဴ 

ကျာဵ၊ မေရဵရာ  စဳနှုန်ဵမျာဵအေပ္ဒအေြခခဳ၍ တစ်ဉီဵတစ်ေယာက်၏ စိတ်ဆန္ဒကို 

ဆန့်ကျင်လျက် ထိခိုကန်စ်နာေစရန် ကျူဵလွန်သညဴ် လုပ်ရပ်အာဵလုဳဵ ကိုဆိုသည်။ 

  (ရုပ်ပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ၊ လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ သုိ္ဓမဟုတ် စိတ်ပိငု်ဵ ဆိုငရ်ာ ထိခိုက်နစ်နာေစမှု 

သုိ္ဓမဟုတ် ေဝဒနာခဳစာဵမှုမျာဵကို ြဖစ်ေပ္ဒေစသည်ဴ အြပုအမူမျာဵ၊  ထုိအြပုအမူမျာဵ 

ြပုလုပ်မည်ဟု ပခိမ်ဵေြခာက်ြခင်ဵ နှငဴ် လွတ်လပခ်ွငဴ်ကို တာဵဆီဵပိတ်ပငသ်ည်ဴ အြခာဵ 
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အြပုအမူမျာဵပါဝင်သည်။  ဤလုပ်ရပ်မျာဵသည် အမျာဵြပည်သူနှငဴ် သက်ဆိုင်သညဴ် 

ေနရာတွင်ြဖစ်ေစ၊ ကိုယ်ပိုင်သီဵသန့်ေနရာတွင်ြဖစ်ေစ ြဖစ်ေပ္ဒနိုင်သည်။) 

 (ဃ) သက်ကကီဵရွယ်အုိ ဆုိသည်မှာ  အသက်(၆၀)နှစ်နှငဴ်အထက်ရိှေသာ  ြမန်မာနုိင်ငဳသာဵ 

အာဵလုဳဵ ကိုဆိုသည်။ 

 (င) မသန်စွမ်ဵသူ ဆုိသည်မှာ ေမွဵရာပါဟုတ်သည်ြဖစ်ေစ၊ မဟုတ်သည်ြဖစ်ေစ ကုိယ်ကာယ၊ 

အြမင်၊ အေြပာ၊ အကကာဵ၊ အသိဉာဏ်၊ စိတ်ပိငု်ဵ ၊ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ေသွဵပိုင်ဵ၊ အာရဳု 

ခဳစာဵမှုပိုင်ဵဆိုငရ်ာ တစ်ခု သုိ္ဓမဟုတ် တစ်ခုထက်ပိ၍ု ချ ို့ယွင်ဵအာဵနည်ဵချက်မျာဵ 

ေရရှည်ခဳစာဵေနရသူကိုဆိုသည်။  

 (စ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု ဆုိသည်မှာ လူမှုေရဵအခက်အခဲမျာဵကုိ တုဳ္ဓြပန်ေြဖရှင်ဵ 

ရန်အတွက် လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်ြဖစ်ပါသည်။ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုလပု်ငန်ဵစဉ်သည် စနစ်တကျ 

ေလဴကျငဴ်ထာဵေသာ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမှ  လူမှုေရဵဆိုငရ်ာ အခက်အခဲ 

မျာဵ ရငဆ်ိုငေ်နရသညဴ် လူမှုေရဵဝန်ေဆာငမ်ှုလိအုပ်သူ(Client)အတွက် လိအုပ် 

ေသာ ဆန်ဵစစ်မှု၊ ညိှနှိုင်ဵေဆာငရွ်က်မှု၊ ကကီဵကကပ်သဳုဵသပ်မှု၊ အသိပညာေပဵမှုမျာဵကို 

ေဆာငရွ်က်ေပဵြခင်ဵ နှငဴ် ဆက်စပ်ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵနှင်ဴ ချတိ်ဆက်၍ လူမှုေရဵ 

ဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)၏ လိအုပ်ချက်နှင်ဴ အခက်အခဲမျာဵကို ေြဖရှင်ဵ  

ေဆာငရွ်က်သညဴ်နည်ဵလမ်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဆ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူ ဆိုသည်မှာ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ ခန့်အပ်ထာဵ 

သညဴ် စနစ်တကျေလဴကျင်ဴေပဵထာဵေသာ အစိုဵရခန့်လူမှုဝန်ထမ်ဵသမာဵမျာဵ ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

 (ဇ) အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ ြဖစ်ရပလ်ုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူ(NGOs Case 

Worker) ဆိုသည်မှာ ြပည်တွင်ဵ /ြပည်ပ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵရိှ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာနမှ အသိအမှတ်ြပုထာဵသညဴ် ြဖစ်ရပ်လုပ်ငန်ဵေဆာငရွ်က်သူ 

မျာဵြဖစ်၍ ဥပေဒပုိင်ဵဆုိင်ရာေြဖရှင်ဵရန်မလုိအပ်ေသာ ြဖစ်ရပ်မျာဵကုိ ဤလုပ်ငန်ဵစဉ် 

အရ စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵ ြဖစ်ပါသည်။ 
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 (ဈ) လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာနမှ အသိအမှတ်ြပုထာဵသညဴ် ြဖစ်ရပ်လုပ်ငန်ဵေဆာငရ်ွက်သူ 

ဆုိသည်မှာ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနနှငဴ် နာဵလည်မှုစာချွန်လွှာ(MOU/LOA) လက်မှတ် 

ေရဵထုိဵပပီဵ  လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ သတ်မှတ်ထာဵေသာ အရည်အေသွဵစဳချန်ိစဳညွှန်ဵ 

မျာဵနှင်ဴအညီ  လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုသင်တန်ဵ တက်ေရာက်ပပီဵသူမျာဵ ြဖစ် 

ပါသည်။ 

 (ည) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်ကကီဵကကပ်သူ ဆိုသည်မှာ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵကို  

ပုဳမှန်ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲ၍ ရှုပေ်ထွဵပပီဵအမှာဵမခဳေသာ ြဖစ်ရပ်မျာဵနှင်ဴ အန္တရာယ် 

ကင်ဵရှင်ဵ ေရဵ အေရဵေပ္ဒကိစ္စရပ်မျာဵတွင် ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵကို ပဳဴပုိဵကူညီ 

သူမျာဵြဖစ်ပါသည်။ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ် ကကီဵကကပ်သူမျာဵ 

သည် လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်ဵ ကကီဵကကပ်ေရဵနှငဴ ် နည်ဵပညာဆိုငရ်ာ 

ပဳဴပုိဵေပဵနိုင်သူမျာဵြဖစ်ပါသည်။ ြပည်တွင်ဵ/ြပည်ပ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖဲွ့အစည်ဵ 

မျာဵရိှ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ အသိအမှတ်ြပုထာဵသညဴ် လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ် 

ကကီဵကကပ်သူမျာဵသည် ြပည်တွင်ဵ/ြပည်ပ အစုိဵရမဟုတ်ေသာ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ 

ြဖစ်ရပ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူ(NGOs Case Worker)မျာဵအာဵ ကကီဵကကပ်ေရဵနှငဴ ်

နည်ဵ ပညာဆိုငရ်ာ ပဳဴပုိဵေပဵနိုင်သူမျာဵ ြဖစ်ပါသည်။  

 (ဋ) သတင်ဵအချက်အလက်လဳုခခုဳမှုနှငဴ်လျှ ို့ဝှက်စွာထာဵရိှမှု ဆုိသည်မှာ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင် 

မှုလုိအပ်သူထဳမ ှရရိှထာဵေသာ သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ် 

ရန်နှငဴ် လူမှုေရဵဝန်ေဆာငမ်ှုလိအုပ်သူ(Client)မျာဵ၏ သေဘာဆန္ဒ သုိ္ဓမဟုတ် 

လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ(Client)၏ တရာဵဝင်အုပ်ထိန်ဵသူထဳမ ှ ခွင်ဴြပုချက် 

ရယူပပီဵ ဝန်ေဆာငမ်ှုေပဵသူမျာဵ သတင်ဵ အချက်အလက်မျှေဝေရဵ စဳနှုန်ဵအရ မျှေဝ 

သွာဵရန် ြဖစ်ပါသည်။ သတင်ဵ အချက်အလက်လုဳခခုဳမှုနှငဴ် လျှ ို့ဝှက်စွာထာဵရှိမှု 

အတွက် ြဖစ်နိုင်ေသာ ကန့်သတ်ချက်မျာဵ / ခခင်ဵ ချက်မျာဵမှာ - 

- အေရဵေပ္ဒ သုိ္ဓမဟုတ် အသက်အန္တရာယ်ြဖစ်ေစေသာ အေြခအေနမျာဵ 

  လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ (Client) သုိ္ဓမဟုတ် အြခာဵသူမျာဵ၏ 

အသက်အန္တရာယ်နှငဴ် ကကုဳေတွ့နိုင်ေသာအေြခအေနမျာဵတွင် လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ် 



8 
 

 

 

စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵသည် သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵကို ထုတ်ြပန်ရန်နှငဴ် လိုအပ် 

ေသာ အေရဵယူမှုမျာဵ ြပုလုပ်ရမည်။ ) 

 - ကေလဵသူငယ်အလွဲသဳုဵစာဵမှု သို္ဓမဟုတ် လျစ်လျူရှုမှုအတွက် သဳသယရိှြခင်ဵ

 လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵသည် ကေလဵသူငယ် အလွဲသဳုဵစာဵမှု 

သုိ္ဓမဟုတ် လျစ်လျူရှုမှုနှငဴ်ပတ်သက်၍ မည်သည်ဴသဳသယကိုမဆို အစီရင်ခဳရန် 

တာဝန်ရှိသည်။ ဤအေြခအေနမျ ိုဵတွင် ကေလဵ၏ လုခဳခုဳမှုသည် သတင်ဵ  

အချက်အလက်လုခဳခုဳမှုနှငဴ် လျှ ို့ဝှက်စွာထာဵရှိမှုထက်ပိ၍ု အေရဵကကီဵသည်။ 

 (ဌ) သေဘာတူညီချက်ရယူြခင်ဵ  ဆိုသည်မှာ ရှင်ဵလင်ဵနာဵလည်သညဴ် အချက်အလက် 

မျာဵကို အေြခခဳ၍ အကျ ိုဵသက်ေရာက်မှုမျာဵနှငဴ် အနာဂတ်တွင် ြဖစ်ေပ္ဒလာမညဴ် 

အကျ ိုဵဆက်မျာဵအတွက် ရှင်ဵလင်ဵ စွာ နာဵလည်သေဘာေပါက်ပပီဵ သေဘာတူညီမှု 

ရယူြခင်ဵ ကို ဆိုလိုသည်။  

(ဍ ) အသိေပဵခွငဴ်ြပုချက်ရယူြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵတွင်ပါဝင်ရန် ကေလဵ 

သူငယ်မှ ဆန္ဒရှိေကကာင်ဵ ထုတ်ေဖာ်ေြပာကကာဵမှုြဖစ်သည်။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ဴဆိုချက် 

အရ ကေလဵသူငယ်မျာဵသည် သေဘာတူညီချက်ေပဵရန် အသက်အရွယ် 

ငယ်လွန်ဵေသာ်လည်ဵ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသည်ဴအစီအစဉ်တွင် ပါ၀င်ရန် နာဵလည် 

သေဘာေပါက်ပပီဵ သေဘာတူနိုင်သည်ဴ အရွယ်ြဖစ်ပါက ကေလဵသူငယ်မျာဵထဳမှ 

“အသိေပဵခွင်ဴြပုချက်”ကို ရယူေလဴရိှပါသည်။   

 (ဎ) စိတ်လမူှုေရဵ ဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦဵ၏ စိတ်ပိငု်ဵ ဆိုင်ရာ ေကာင်ဵကျ ိုဵချမ်ဵသာေရဵ 

ကုိ ဆဳုဵြဖတ်ေပဵသညဴ် စိတ်ပုိင်ဵနှငဴ် လူမှုေရဵအေကကာင်ဵအရာမျာဵအကကာဵ ဆက်နွယ် 

ေနြခင်ဵ ကိ ုဆိုလိုသည်။   

 (ဏ) စိတ်လမူှုေရဵဆိုငရ်ာပဳဴပုိဵေပဵြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိအုပ်သူ 

(Client)၏ ေကာင်ဵကျ ိုဵချမ်ဵသာေရဵအတွက် ထိခိုက်နစ်နာေစသညဴ်  စိတ်ခဳစာဵမှု၊ 

စိတ်ပိုင်ဵဆိုငရ်ာနှငဴ် လူမှုေရဵဆိုင်ရာ အကျ ိုဵသက်ေရာက်မှုမျာဵကိ ု ေြဖရှင်ဵေပဵရန် 

ရည်ရွယ်ထာဵသညဴ် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵနှင် ဴပဳဴပိုဵမှုမျာဵြဖစ်ပါသည်။ 

 (တ) လူကနု်ကူဵမှု ဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵသည် အြခာဵသူတစ်ဦဵတစ်ေယာက်ကို 

ထိုသူ၏ သေဘာတူညီချက်ရှိသည်ြဖစ်ေစ၊ မရိှသည်ြဖစ်ေစ ေခါင်ဵပုဳြဖတ်ြခင်ဵ  

ြပုလုပ်ရန်အလို္ဓငှာ ေအာက်ပါြပုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကိ ု ြပုလုပ်ပပီဵ လူအမျာဵကို 
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သိမ်ဵသွင်ဵစုေဆာင်ဵ ြခင်ဵ ၊ သယ်ယူပို္ဓေဆာငြ်ခင်ဵ ၊ လွှေဲြပာင်ဵ ြခင်ဵ၊ ေရာင်ဵ ချြခင်ဵ ၊ 

ဝယ်ယူြခင်ဵ ၊ ငာှဵရမ်ဵြခင်ဵ၊ ငာှဵယူြခင်ဵ၊ ခိုလှုဳခွင်ဴေပဵြခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် လက်ခဳြခင်ဵကို 

ဆိုလိုသည်- 

  (၁) ပခိမ်ဵေြခာက်ြခင်ဵ ၊ အင်အာဵသုဳဵ ြခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် အြခာဵနည်ဵြဖငဴ် အနိုင်အထက် 

ြပုြခင်ဵ ၊ 

  (၂) ေသွဵေဆာင်ေခ္ဒယူြခင်ဵ ၊ 

  (၃) လိမ်လည်ြခင်ဵ ။ 

 (ထ) ေစာင်ဴေရှာက်သူမဲဴေသာကေလဵသူငယ်မျာဵ ဆိုသည်မှာ မိဘနှစ်ပါဵစလုဳဵ နှငဴ် အြခာဵ 

ေသာ ေဆွမျ ိုဵသာဵချင်ဵ မျာဵနှင်ဴ ကွဲကွာေန၍ တရာဵဝင ်သုိ္ဓမဟုတ် အလွတ်သေဘာ 

အရ ြပုစုေစာငဴ်ရှာက်မှုမရရိှေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵကို ဆိုလိုသည်။ 

 (ဒ) အုပ်ထိန်ဵသူနှင်ဴကဲွကွာေနေသာကေလဵသူငယ်မျာဵ ဆုိသည်မှာ မိဘနှစ်ပါဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

တရာဵဝင်အပု်ထိန်ဵသူ သုိ္ဓမဟုတ် ဓေလဴထုဳဵတမ်ဵအရ / အလွတ်သေဘာအရ ြပုစု 

ေစာငဴ်ေရာှက်သူ သုိ္ဓမဟုတ် အြခာဵေသာေဆွမျ ိုဵမျာဵ သုိ္ဓမဟုတ် အတူေနထိုင်ခဲဴ 

ေသာ မိသာဵစုဝင်မျာဵနှငဴ် ကွဲကွာေနသည်ဴ ကေလဵမျာဵကို ဆိုလိုသည်။ 

 

လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်ဵအဆငဴ်မျာဵ 

၁၀။ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်ဵအဆင်ဴမျာဵ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵမှာ ေအာက်ပါ 

အတိုင်ဵ  ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵနှင်ဴ အေထာက်အပဴဳမျာဵကို အသဳုဵြပု၍ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင် 

မှု လိအုပ်သူ(Client)မျာဵ၏ အရည်အေသွဵနှငဴ် စွမ်ဵေဆာင်မှု တိုဵတက်လာေစရန်၊ 

 (ခ) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ(Client)မျာဵအတွက် လူမှုေရဵချတိ်ဆက်မှုမျာဵနှငဴ် 

သင်ဴေလျာ်သညဴ် ဝန်ေဆာငမ်ှု၏ အရည်အေသွဵမျာဵ ပိုမုိတိုဵတက်လာေစရန်၊ 

 (ဂ) ထိေရာက်ပပီဵအကျ ိုဵရှိသညဴ် ဝန်ေဆာငမ်ှုမျာဵ ဖွဳ့ပဖိုဵလာေစရန်။ 

၁၁။ လုပ်ငန်ဵအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေရဵ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵအာဵ ထိခိုက်လွယ် 

ေသာ လူအုပ်စုအာဵလုဳဵတို္ဓ၏ ြဖစ်ရပ်မျာဵ စီမဳခန့်ခွဲရာတွင် ဆီေလျာ်မှုရိှနိုင်ေရဵအတွက် ပုဳစဳြပုေရဵဆဲွ 

ထာဵပါသည်။ လူမှု၀န်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွသူမျာဵနှငဴ် NGOs Case Worker မျာဵအပါအဝင် 
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ြဖစ်ရပ်မျာဵ စီမဳခန့်ခဲွမှုစနစ်အတွင်ဵ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ေနသူအာဵလဳုဵ ရှင်ဵလင်ဵလွယ်ကူစွာ ကုိဵကာဵ 

နိုငေ်ရဵအတွက် အေသဵစိတ်သတ်မှတ်၍ လုပ်ငန်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်က်ေရဵ လုပ်ထုဳဵ 

လုပ်နည်ဵမျာဵအာဵ ေအာက်တွငေ်ဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

၁၂။  လူမှု၀န်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာနမှ ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵအတွက် လုပ်ငန်ဵအေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေရဵ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵတွင် လူမှုေရဵြဖစ်ရပ်မျာဵအာဵ အေထာက်အကူေပဵေန 

သညဴ် ဝန်ေဆာင်မှုေပဵေနသူမျာဵအာဵ ကကီဵကကပ်ြခင်ဵ နှငဴ် ေပါင်ဵ စပ်ညိှနှိုင်ဵြခင်ဵ တို္ဓ ပါဝင်ပါသည်။ 

 

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵစနစ်အတွင်ဵရှိ အေြခခဳအဆင်ဴမျာဵ     

၁၃။ ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲမှုဝန်ေဆာငမ်ှုအတွက် လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ (Client)အာဵ 

ကိုယ်တိုငထ်ုတ်ေဖာ်ြခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ညွှန်ဵပို္ဓေပဵြခင်ဵ တို္ဓမှ သိရိှပပီဵသည်နှငဴ်တပပိုင်နက် ြဖစ်ရပစ်ီမဳ 

ခန့်ခွဲမှုအတွက် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ အေြခခဳအဆင်မဴျာဵနှငဴ် အဓိကရည်ရွယ်ချက်မျာဵမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  ြဖစ်ပါသည်-  

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုအဆငဴ် အဓကိရည်ရွယ်ချက် 

အဆငဴ်(၁) လက်ခဳစာရင်ဵ သွင်ဵြခင်ဵ  - ြဖစ်ရပန်ှင်ဴပတ်သက်ေသာအေြခခဳသတင်ဵအချက်အလက် 

မျာဵရယူရန်၊ 

- လူမှုေရဵဝန်ေဆာငမ်ှုလိအုပ်သူ(Client)အာဵ ေတွ့ဆုဳြခင်ဵ 

နှင်ဴ ရင်ဵ နှီဵမှုတည်ေဆာက်ြခင်ဵ ၊  

- ြဖစ်ရပ်မျာဵအေပ္ဒ လျှ ို့ဝှက်စွာ  ထာဵရှမိညဴ်အေကကာင်ဵ    

ရှင်ဵြပြခင်ဵ၊   

-  ြဖစ်ရပ်အမျ ိုဵအစာဵ၊ လုခဳခုဳစိတ်ချရမှုနှင်ဴ အန္တရာယ်ြဖစ်နိုင် 

ေြခနှုန်ဵ ပိုင်ဵြခာဵသတ်မှတ်ရန်၊ 

- ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအာဵ ေရှ့ဆက်ေဆာင် 

ရွက်နုိင်ေရဵအတွက် လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ(Client) 

(ကေလဵသူငယ်ြဖစ်ပါကမိဘ/အပု်ထိန်ဵသူထဳမှ) သေဘာ 

တူညီမှုရယူရန်၊  

-- လက်ခဳစာရင်ဵသွင်ဵြခင်ဵတွင် ကေလဵမျာဵ၏ အသက်/ 
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ဖွဳ့ပဖိုဵမှုအဆငဴ်ေပ္ဒမူတည်၍ ယဳုကကည်စိတ်ချရေသာ 

ေစာငဴ်ေရာှက်သူမျာဵ ပါဝင်နိုင်သည်။ 

 အဆငဴ်(၂) ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ  - ေတွ့ဆုဳေမဵြမန်ဵြခင်ဵ ၊ အကဲြဖတ်ေလဴလာြခင်ဵ ၊ ပါဝင်လုပ် 

ေဆာငြ်ခင်ဵ  စသညဴ် နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ အသဳုဵြပု၍ လူမှုေရဵ 

ဝန်ေဆာင်မှု လိအုပ်သူ (Client) နှင်ဴ ၎င်ဵမိသာဵစု၏ 

(အကယ်၍ ကေလဵြဖစ်ပါက) အေြခအေနကိုပိုမို ြပညဴ်စုဳ 

စွာ အေသဵစိတ်ရယူရန်၊    

-   ေဘဵကင်ဵ လုဳခခုဳေရဵ အကဲြဖတ်ြခင်ဵ ကို လုပ်ေဆာင်ပါ၊ 

အဆငဴ်(၃) ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်ေရဵဆဲွြခင်ဵ  - ေရွဵချယ်နိုင်သည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵကို ရှင်ဵလင်ဵ ေြပာြပ၍ 

လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ (Client) က တတ်နိုင်သမျှ 

ကိုယ်တိုငဆ်ုဳဵြဖတ်နိုငေ်စရန် ေဆာင်ရွက်ပါ၊ 

- တစ်ဦဵချင်ဵလုပေ်ဆာငမ်ှု၊ ညွှန်ဵပို္ဓေစလွှတ်မှု၊ တိုက်ရိုက် 

ဝန်ေဆာင်မှုေပဵြခင်ဵ စသညဴ် မည်သူက မည်သညဴ်ြဖစ်ရပ် 

ကုိ မည်သညဴ်အချန်ိတွင် ေဆာင်ရွက်ရမည်ကုိ အတူတကွ 

ေဆွဵေနွဵဆုဳဵြဖတ်ရန်၊ 

အဆငဴ်(၄) ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်အာဵ   

               အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ 

- ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ် ေရဵဆွဲထာဵသညဴ်အတိုင်ဵ  

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

အဆငဴ်(၅) ေနာက်ဆက်တွဲေလဴလာ 

            ြခင်ဵနှငဴ် ြပန်လည်သဳုဵသပ်ြခင်ဵ 

 

- ြဖစ်ရပ်အေကာင်အထည်ေဖာ်မှု၏ တုိဵတက်မှုနှငဴ်အခက်အခဲ 

မျာဵအာ  ဵအတူတကွ ြပန်လည်သဳုဵသပ်ရန်၊ 

- ြဖစ်ရပအ်ေကာင်အထည်ေဖာ်ေရဵ အစီအစဉ်အာဵ ြပန်လည် 

သဳုဵသပ်ရန်၊ ြပန်လည်စိစစ်ရန်နှငဴ် လုိအပ်သလုိ ဆဳုဵြဖတ်ရန်၊ 

အဆငဴ်(၆) ြဖစ်ရပ်ပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ  

 

- လူမှုေရဵဝန်ေဆာငမ်ှုလိအုပ်သူ(Client)နှငဴ် မိဘ သုိ္ဓမဟုတ် 

ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်သူအေပ္ဒ ေပဵထာဵေသာ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွ 

ေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ြဖစ်ရပ်ပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ  

ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ပတိ်သိမ်ဵရန်၊  
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ြဖစ်ရပ်လွှဲေြပာင်ဵ ြခင်ဵ  

၁၄။ လူမှု၀န်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာနမှ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵနှင်ဴ NGOs Case Worker 

မျာဵသည် အြခာဵေသာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵသို္ဓ ြဖစ်ရပလ်ွှဲေြပာင်ဵေပဵရန် လိအုပ်ေသာအခါ (ဥပေဒပိုင်ဵ  

ဆိုင်ရာ ေြဖရှင်ဵရန်လိုအပ်ေသာြဖစ်ရပ်၊ ဥပေဒပိုင်ဵဆိုငရ်ာေြဖရှင်ဵ ေပဵရန် မလိအုပ်ေသာြဖစ်ရပ်) 

လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ(Client) သုိ္ဓမဟုတ် မိသာဵစုမှ အြခာဵေဒသသုိ္ဓ ေြပာင်ဵေရွှေ့သွာဵြခင်ဵ  

သုိ္ဓမဟုတ် ကေလဵသူငယ်ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ၊ ကျာဵ၊ မအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်မှုြဖစ်ရပ် 

မဟုတ်ြခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် အြခာဵထိခိုက်လွယ်သညဴ် လူအုပစ်ုြဖစ်ြခင်ဵ  ကျ ိုဵေကကာင်ဵေဖာ်ြပချက်အာဵ 

မှတ်တမ်ဵတငထ်ာဵရှိရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထို္ဓအြပင် လိအုပ်ပါက ေနာက်ဆက်တွဲ ေလဴလာဆန်ဵစစ်မှု 

ကိ ု ြပုလုပ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ြဖစ်ရပ်လွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵကုိ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client) 

သုိ္ဓမဟုတ် မိဘ/အုပ်ထိန်ဵသူ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖငဴ် ေဆာငရွ်က်ရမည်။ 

 

ကဏ္ဍေပါင်ဵ စုဳချဉ်ဵကပ်မှု 

၁၅။ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ(Client)မျာဵအာဵ ပဴဳပုိဵေစာငဴ်ေရှာက်မှုေပဵရာတွင် လူမှုဝန်ထမ်  ဵ

ဦဵစီဵဌာနမှ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွသူမျာဵနှငဴ် NGOs Case Worker မျာဵသည် ဝန်ေဆာငမ်ှုမျာဵ 

အာဵ ေသချာစွာလက်လှမ်ဵမီ ရရိှခဳစာဵနိုငေ်ရဵအတွက် အလွန်အေရဵပါေသာ အခန်ဵကဏ္ဍမှ 

ေဆာငရွ်က်လျက်ရိှပါသည်။ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ (Client) မျာဵသည် ေဘဵကင်ဵ လုခဳခုဳမှု၊ 

ကျန်ဵမာေရဵ/ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာကုသမှု၊ ရပ်ရွာအေြခြပု စိတ်လူမှုေစာင်ဴေရှာက်မှုမျာဵနှင်ဴ၊ ေဘဵကင်ဵ  

လဳုခခုဳသည်ဴေနရာမျာဵ၊ တရာဵမျှတမှုရရိှနုိင်သည်ဴ ယန္တရာဵမျာဵကုိ ရယူနုိင်ရမည်။ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှု 

လိအုပ်သူ (Client)မျာဵ ရငဆ်ိုငက်ကုဳေတွ့ရနိုငသ်ညဴ် ေနာက်ဆက်တွဲြပဿနာမျာဵကို ေြဖရှင်ဵနိုငရ်န် 

လိအုပ်ပါက စိတ်လူမှုဆက်ဆဳေရဵနှင်ဴ စိတ်ကျန်ဵမာေရဵအထူဵေစာင်ဴေရှာက်မှုကိ ု  ကာယကဳရှင်၏ 

ဆန္ဒ၊ လိအုပ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ လကလ်ှမ်ဵမီရရိှခဳစာဵနိုင်ေစရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၆။ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုနှငဴ် အကူအညီမျာဵ ေဘဵကင်ဵ လုဳခခုဳစွာ ေပဵအပ်နိုငေ်ရဵအတွက် 

နည်ဵလမ်ဵမျာဵ ေဖာ်ထုတ်ရှာေဖွရမည်မှာ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန၏ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွသူမျာဵနှငဴ် NGOs 

Case Worker မျာဵ၏ တာဝန်သာမဟုတ်ဘဲ ေဆာငရွ်က်ေပဵသူအာဵလုဳဵ ၏ တာဝန်ြဖစ်ပါသည်။  

၁၇။ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ(Client)၏ အခွင်ဴအေရဵနှငဴ် ေရွဵချယ်ေစာင်ဴေရာှက်မှုမျာဵ 

ကုိ ကျငဴ်ဝတ်နှငဴ်ေလျာ်ညီပပီဵ  ေဘဵကင်ဵလဳုခခုဳစွာနှငဴ် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ  လျှ ို့ဝှက်ထိန်ဵသိမ်ဵ 
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ေပဵရန်မှာ ဤစဳလုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန်၏ အဓိကအစိတ်အပုိင်ဵြဖစ်ေပသည်။ ထုိ္ဓအြပင် လူမှုေရဵဝန်ေဆာင် 

မှုလုိအပ်သူ(Client)အာဵ ပဳဴပုိဵရာတွင် ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်မှုစနစမ်ျာဵကို ေဖာ်ထုတ်နိုင်ရန်နှငဴ် ညွှန်ဵပို္ဓမှု 

လမ်ဵ ေကကာင်ဵမျာဵ ေဖာ်ေဆာငန်ိုငေ်ရဵ၏ အေြခခဳအချက်လည်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၈။ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအကကာဵ အရည်အေသွဵြပညဴ်ဝေသာ ညွှန်ဵပုိ္ဓမှုလမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵရိှရန် 

အချက်သည် လူမှုေရဵဝန်ေဆာငမ်ှုလိုအပ်သူ(Client)၏ လိအုပ်ချက်အမျ ိုဵမျ ိုဵကို ေြဖရှင်ဵေပဵရာတွင် 

အချနိ်မီေဆာင်ရွက်ေပဵနိုငရ်န် အလွန်အေရဵပါသည်။ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)မ ှ

ြဖစ်ရပ်အာဵ ဖွငဴ်ဟေြပာဆိုမှုကို ကနဦဵကကာဵသိရသူသည် လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client) 

သုိ္ဓမဟုတ် မိဘ/အုပ်ထိန်ဵသူ၏ သေဘာတူညီချက်ကိုရယူ၍ ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် ညွှန်ဵပို္ဓလမ်ဵ ေကကာင်ဵ  

အတုိင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ အဆငဴ်တုိင်ဵတွင် ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ရန် သုိ္ဓမဟုတ် ရပ်တန့်ရန် 

အခွင်ဴအလမ်ဵရိှပါသည်။ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူသည် အဆင်ဴတိုင်ဵတွင် လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ 

(Client)၏ ဆန္ဒေပ္ဒမူတည်၍ ညွှန်ဵပို္ဓစနစ်တွငပ်ါရှိသညဴ် လိကု်နာရမညဴ်  စည်ဵ မျဉ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ 

အေလဵထာဵေဆာင်ရွက်ရမည်။  

 

အခန်ဵကဏ္ဍနှင်ဴတာဝန်မျာဵ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန(ေနြပည်ေတာ်) 

၁၉။ အခန်ဵကဏ္ဍနှင်ဴတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵြဖစ်ပါသည်- 

 (က) သတင်ဵ အချက်အလက်မျှေဝြခင်ဵ  စနစ်အပါအဝင် ြဖစ်စဉ်တစ်ခုလုဳဵ၌ သတင်ဵ  

အချက်အလက်မျာဵ ေပါက်ကကာဵြခင်ဵ မရှိေစရန် လျှ ို့ဝှက်စွာထာဵရိှြခင်ဵ ၊ 

 (ခ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်မျာဵဆိုငရ်ာ သတင်ဵ အချက်အလက် စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်အပါအဝင် 

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွမှုတစ်ခုလဳုဵ၏ ေပါင်ဵစပ်ညိှနှိုင်ဵြခင်ဵ၊ စီမဳခန့်ခဲွြခင်ဵနှငဴ် ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊ 

 (ဂ) စဳလုပင်န်ဵအစီအစဉ်မျာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာ၌ ဦဵေဆာငြ်ခင်ဵ ၊ 

 (ဃ) သတင်ဵအချက်အလက် စီမဳခန့်ခဲွမှုစနစ်အာဵ အသဳုဵြပုြခင်ဵအပါအဝင် စနစ်တစ်ခုလဳုဵ 

အတွင်ဵ အလုပ်လုပ်ကိုင်ေဆာငရွ်က်ရာ၌ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန၊ ရုဳဵချုပ်အဆငဴ်မှ 

ပမို့နယ်အဆင်ဴအထိ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ ကျွမ်ဵကျင်မှုရိှေစေရဵ ေလဴကျငဴ်ေပဵြခင်ဵ ၊ 

 (င) သတင်ဵ အချက်အလက် စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်အပါအဝင် လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူ 

မျာဵအာဵ ကကီဵကကပ်မှုေပဵြခင်ဵ၊ 
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 (စ) သတင်ဵ အချက်အလက်ေကာက်ယူြခင်ဵ နှငဴ် ဗဟိုသတင်ဵ အချက်အလက် စုေဆာင်ဵ 

သညဴ်စနစ်၌ ေနာက်ဆုဳဵအေြခအေန သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵရိှရန် ပုဳမှန်ေဆာင ်

ရွက်ြခင်ဵ ၊ သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵ လုခဳခုဳမှုရိှေစရန် ေသချာစွာ ကာကွယ်  

ေစာငဴ်ေရာှက်ြခင်ဵ ၊ 

 (ဆ) အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ်(ဗဟုိအဆငဴ်)၌ အြခာဵအေရဵကကီဵေသာ အစုိဵရဌာနမျာဵနှငဴ် သတင်ဵ 

အချက်အလက်မျာဵ ပုဳမှန်မျှေဝြခင်ဵ ၊    

 (ဇ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵ၏ လုခဳခုဳေရဵနှင်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵေရဵ 

အတွက် အစီအမဳမျာဵချမှတ်ြခင်ဵ ၊  

 (ဈ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု သဳုဵသပ်အစည်ဵအေဝဵမျာဵကို ဦဵေဆာင်ကျင်ဵပြခင်ဵ ၊ 

 (ည) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူနှင်ဴ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်ကကီဵကကပ်သူမျာဵအတွက် နည်ဵ 

ပညာပုိင်ဵဆုိင်ရာ လုိအပ်ေသာသင်တန်ဵမျာဵဖွငဴ်လှစ်ေပဵြခင်ဵနှငဴ် လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ် 

စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵ ေမွဵထုတ်သငတ်န်ဵေပဵြခင်ဵ ၊ 

 (ဋ) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ၊ ဦဵစီဵဌာနမျာဵနှင်ဴ ညှိနှိုင်ဵချတိ်ဆက်ေပဵြခင်ဵ၊    

အမျ ိုဵသမီဵနှင်ဴ ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ အကကမ်ဵဖက်မှုဆိုင်ရာ အသိပညာေပဵ 

သငတ်န်ဵမျာဵ၊ အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵ ေဆာငရွ်က်ေပဵြခင်ဵ ၊ 

 (ဌ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွမှု လုပ်ငန်ဵစဉ်အတွက် သက်ဆုိင်ရာဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အလုိက် 

စီမဳကိန်ဵမျာဵတွင် ထညဴ်သွင်ဵ၍ ဘတ်ဂျက်ေရဵဆွဲေတာင်ဵ ခဳြခင်ဵ ၊  

 (ဍ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်ဵစဉ်၏ သတင်ဵအချက်အလက်စီမဳခန့်ခွဲမှု 

စနစ်ကို ြဖစ်ရပ်အာဵလုဳဵ အတွက် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ၊ 

 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန (ြပည်ေထာငစ်ုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာငစ်ီအပါအဝင် တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ 

ြပည်နယ်/ ခရိုင်ရုဳဵမျာဵ ) 

၂၀။ အခန်ဵကဏ္ဍနှင်ဴတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည် - 

 (က) ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီအပါအဝင် တုိင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ်/ 

ခရိုင်အဆင်ဴ ဌာနဆိုငရ်ာမျာဵ၊ ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ်အဆင်ဴ 

ကေလဵသူငယ်အခွင်ဴအေရဵမျာဵဆိုငရ်ာေကာ်မတီနှင်ဴ အမျ ိုဵသမီဵ ေကာ်မတီဝင်မျာဵ၊ 
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ဆက်စပ်ဌာနဆိုငရ်ာကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵအကကာဵ ညိှနှိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ၊ အသိေပဵ 

ြခင်ဵ မျာဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ 

 (ခ) လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန(ရုဳဵချုပ်)နှင် ဴညိှနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ 

 (ဂ) မိမတိိုင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ်အတွင်ဵ ရှိ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵနှင်ဴ လူမှု 

ေရဵရာြဖစ်ရပ်ကကီဵကကပ်သူမျာဵအေပ္ဒ  တာဝန်ယူကကီဵကကပ်မှုေပဵြခင်ဵ၊ လူမှုေရဵ 

ဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client)မျာဵ လုခဳခုဳမှုရှိေစေရဵအတွက် သငတ်န်ဵေကျာင်ဵ အုပ် 

မျာဵနှငဴ် ယာယီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵေဂဟာ တာဝန်ခဳမျာဵကုိ ကကီဵကကပ်လမ်ဵညွှန်ေပဵြခင်ဵ၊ 

 (ဃ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွမှုဆုိင်ရာ အစည်ဵအေဝဵမျာဵနှငဴ် အသိပညာေပဵ ေဆွဵေနွဵ 

ပွဲမျာဵကို ကကီဵကကပ်မှုေပဵြခင်ဵ၊ 

 (င) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အစီရငခ်ဳစာမျာဵကို ဦဵစီဵဌာန(ရုဳဵချုပ်)သုိ္ဓ 

လစဉ်ေပဵပို္ဓြခင်ဵ ၊ 

 

လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵ 

၂၁။ အခန်ဵကဏ္ဍနှင်ဴတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) ြဖစ်စဉ်တစ်ခုလုဳဵ၌ သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵ ေပါက်ကကာဵြခင်ဵ မရိှေစြခင်ဵ ၊ 

လိကု်နာရမည်ဴ စည်ဵ မျဉ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ  

 (ခ) ြဖစ်ရပ်အမှုတွဲဖွင်ဴြခင်ဵ ၊ လျှ ို့ဝှက်ကုဒ်(Code)နဳပါတ်ေပဵြခင်ဵ၊   

 (ဂ) ေရဵသွင်ဵ ထာဵေသာပုစဳဳမျာဵမှ အချက်အလက်မျာဵအာဵ အလီက်ထရွန်ဵနစ ်သတင်ဵ  

အချက်အလက်သုိေလှာငစ်နစ်အတွင်ဵသုိ္ဓ ေရဵသွင်ဵ ြခင်ဵ နှငဴ် လစဉ်အစီရင်ခဳစာမျာဵ 

ြပုစုတငြ်ပြခင်ဵ ၊ သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵ လုခဳခုဳမှုရိှေစရန် ေသချာစွာ ကာကွယ် 

ေစာငဴ်ေရာှက်ြခင်ဵ ၊ 

 (ဃ) ကနဦဵစာရင်ဵသွင်ဵြခင်ဵ၊  ဆန်ဵစစ်ချက်ြပုလုပ်ြခင်ဵနှင်ဴ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှု လုိအပ်သူ 

(Client)သည် ကေလဵြဖစ်ပါက မိသာဵစုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵကို ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ 

  (င)  ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်ေရဵဆွဲြခင်ဵ အစည်ဵအေဝဵမျာဵနှင်ဴ ြဖစ်ရပ်အစည်ဵအေဝဵမျာဵအာဵ 

ဦဵေဆာင်ြခင်ဵ ၊ 

 (စ) ြဖစ်ရပ်အာဵ စဉ်ဆက်မြပတ်ေစာင်ဴကကညဴ်ြခင်ဵ နှငဴ် ြပန်လည်သဳုဵသပ်ြခင်ဵ ၊ 
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 (ဆ) ြပည်သူ့ရဲ၊ ကျန်ဵမာေရဵ၊ နိုငင်တဳကာအစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ ရပ်ရွာ 

အေြခြပုအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ အြခာဵဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ အြခာဵဝန်ေဆာငမ်ှု 

ေပဵသူမျာဵ၊ ပမို့နယ်အဆင်ဴ ဌာနဆိုငရ်ာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵအာဵ ေပါင်ဵ စပ်ညိှနှိုင်ဵ ြခင်ဵ 

နှင် ဴအြခာဵေသာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ ပါဝင်လာေစေရဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ 

 (ဇ) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ (Client)သည် ကေလဵြဖစ်လျှင် လုိအပ်ပါက ကူညီ 

ေစာင်ဴေရှာက်သူမျာဵအာဵ ပဴဳပုိဵမှုေပဵြခင်ဵ၊ သတင်ဵအချက်အလက်အသစ် ရရိှလာသည်ဴ 

အခါ ၎င်ဵတို္ဓအာဵ အသိေပဵြခင်ဵ ၊ 

 (ဈ) လူမှု၀န်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာနမှ  စိတ်လမူှုေရဵ အေထာက်အပဴဳေပဵြခင်ဵ ၊ နှစ်သိမ်ဴေဆွဵေနွဵ 

ြခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ကျွမ်ဵကျင်သညဴ် နှစ်သိမ်ေဴဆွဵေနွဵြခင်ဵ  ၀န်ေဆာင်မှုေပဵသမူျာဵ/ 

အဖဲွ့မျာဵထဳ ရည်ညွှန်ဵလွှဲအပ်ေပဵပို္ဓြခင်ဵ ၊  

 (ည) ဥပေဒပုိင်ဵဆုိင်ရာ ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ရမညဴ် ကိစ္စရပ်မျာဵအာဵ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ 

လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵက ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်ဵမည်ြဖစ်သည်။ NGOs Case 

Worker မျာဵသည် ဥပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာ ေြဖရှင်ဵ ေဆာင်ရွက်မညဴ် ြဖစ်ရပမ်ျာဵ 

ေတွ့ရိှပါက လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန၏ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵသို္ဓ ချက်ချင်ဵ 

သတင်ဵ ေပဵပို္ဓ၍ လွှအဲပ်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ  လိအုပ်ေသာပဳဴပိုဵမှုမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ေပဵရ 

မည်၊ 

 (ဋ) ဥပေဒပုိင်ဵဆုိင်ရာ ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ရန်မလုိအပ်ေသာ ြဖစ်ရပ်မျာဵအာဵ ကုိင်တွယ် 

ေဆာငရွ်က်လျက်ရိှသညဴ် NGOs Case Worker မျာဵနှငဴ ် ေပါင်ဵ စပ်ညိှနှိုင်ဵြခင်ဵ ၊ 

လိအုပ်ပါက ၎င်ဵ တို္ဓကိုင်တွယ်ေဆာငရွ်က်ေနသညဴ်ြဖစ်ရပ်မျာဵအာဵ ေနာက်ဆက်တွဲ 

ေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ ၊ လိအုပ်သလို ပဳဴပုိဵကူညီြခင်ဵ ၊ 

  (ဌ) ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွသူမျာဵသည် ေဒသအဆငဴ်ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွမှုစနစ်၌ နုိင်ငဳေတာ်အစုိဵရ 

နှင်ဴ ြပည်သူ့ေရဵရာကိုယ်စာဵြပုအြဖစ် ေသချာေစြခင်ဵ၊ 

 (ဍ) ပမို့နယ်မျာဵ၌ ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်တွင် အစိုဵရနှင်ဴ ြပည်သူလူထု ပါဝငလ်ာေစေရဵ 

ေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ ၊ 

 (ဎ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵအေနြဖင်ဴ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(Client) 

နှငဴ်ပတ်သက်သညဴ် သက်ေသခဳပစ္စည်ဵမျာဵ(အဝတ်အစာဵနှငဴ် အြခာဵေသာပစ္စည်ဵမျာဵ) 
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ကိ ု ေသချာစုစည်ဵသိမ်ဵဆည်ဵနိုငရ်န်အတွက် သက်ဆိုငရ်ာဌာနမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ 

ကူညီေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ၊ 

 (ဏ) လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵ ဦဵေဆာင၍် မိတ်ဖက် 

အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ ြဖစ်ရပလ်ုပ်သာဵမျာဵနှင်ဴပူဵေပါင်ဵပပီဵ ရပ်ရွာြပည်သူလူထုအာဵ 

အသိပညာေပဵအစီအစဉ်မျာဵ ြပုလုပ်ြခင်ဵ ၊ 

 (တ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵသည် ကေလဵသူငယ်ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ 

ေဆာငရွ်က်ရာတွင် ကကာဵဝင်ေစဴစပ်မှုမျာဵကို ေဆာငရွ်က်နိုငေ်သာ်လည်ဵ အိမ်တွင်  ဵ

အကကမ်ဵဖက်မှုအပါအဝင် ရင်ဵ နှီဵကျွမ်ဵဝင်သညဴ် လက်တွဲေဖာ်မှ အကကမ်ဵဖက်မှုကိစ္စ 

ရပ်မျာဵတွင် လူမှုေရဵဝန်ေဆာငမ်ှုလိုအပ်သူ(Client)မျာဵအတွက် မိမဘိဝရပ်တည် 

ေရဵကို မိမကိိုယ်တိုင် ဆုဳဵြဖတ်ချက်ချနိုင်ရန် ကူညီပဳဴပုိဵြခင်ဵ ၊ 

 

လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်ကကီဵကကပ်သူမျာဵ(လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနနှငဴ် ြပည်တွင်ဵ/ြပည်ပ အစုိဵရမဟုတ်ေသာ 

အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵရှိ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ အသိအမှတ်ြပု ဝန်ထမ်ဵမျာဵ) 

၂၂။ အခန်ဵကဏ္ဍနှင်ဴတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်-     

 (က) ြဖစ်စဉ်တစ်ခုလဳုဵ၌ အချက်အလက်၊ အေကကာင်ဵအရာမျာဵအာဵ မေပါက်ကကာဵေစြခင်ဵ၊ 

 (ခ) ပုဳမှန်နှင်ဴအချနိ်ကာလအလိကု် ကကီဵကကပ်မှုလုပ်ငန်ဵ အချနိ်ဇယာဵေရဵဆွဲြခင်ဵ၊ 

 (ဂ) လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွသူမျာဵနှငဴ် NGOs Case Worker 

မျာဵအာဵ ရှုပ်ေထွဵေသာ၊ အမှာဵအယွင်ဵ မခဳေသာ၊ ချက်ြခင်ဵေဆာင်ရွက်ရမညဴ် 

လဳုခခုဳေရဵအေကကာင်ဵအရာမျာဵ၊ ဥပေဒပုိင်ဵဆုိင်ရာ ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်ေသာ 

ြဖစ်ရပမ်ျာဵအာဵ လိအုပ်သလို အေထာက်အကူြပုြခင်ဵ ၊ 

 (ဃ) မိမကိကီဵကကပ်မှုေပဵေနေသာ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵအာဵ ြဖစ်ရပ်မျာဵကို 

မျှတစွာခွဲေဝေပဵ၍ လုိက်ပါေဆာင်ရွက်ေစြခင်ဵ၊ ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို ြပန်လည် 

သဳုဵသပ်ြခင်ဵ၊ 

 (င) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵအာဵ အေထာက်အကြူပုနိုငရ်န်အတွက် ြဖစ်ရပ် 

အစည်ဵအေဝဵမျာဵတွင် လိအုပ်ပါက တက်ေရာက်ြခင်ဵ ၊ 
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 (စ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွသူမျာဵအာဵ ပဳုမှန်ကကီဵကကပ်ြခင်ဵ၊ ညွှန်ြပြခင်ဵနှငဴ် နည်ဵပညာ 

ပိုင်ဵဆိုငရ်ာ လိုအပ်ေသာ ဦဵေဆာငမ်ှုေပဵြခင်ဵ၊ အကကဳဉာဏ်မျာဵ၊ အေထာက်အကူ 

မျာဵကို လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်ကကီဵကကပ်သူ လက်စွဲလမ်ဵညွှန်နှင်ဴအညီ အကူအညီေပဵ 

ြခင်ဵ ။ 

 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာနမှ သငတ်န်ဵေကျာင်ဵ မျာဵ၊ ြပန်လည်ထေူထာငေ်ရဵဦဵစီဵဌာနမှ ယာယီလကခ်ဳ 

ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵေဂဟာမျာဵနှင်ဴ အြခာဵဝန်ေဆာငမ်ှုေပဵနုိငေ်သာေနရာမျာဵ  

၂၃။ အခန်ဵကဏ္ဍနှင်ဴတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

  (က) မိသာဵစုအေြခအေနဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ  ေဆာငရွ်က်ေနစဉ်ကာလအတွင်ဵ  လူမှုေရဵဝန် 

ေဆာငမ်ှုလိုအပ်သူ(Client) အာဵ လုခဳခုဳစွာေစာင်ဴေရှာက်ထာဵြခင်ဵ ၊ 

 (ခ) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ(Client)၏ ေြပာင်ဵလဲမှုအေြခအေနအာဵ လူမှုဝန်ထမ်ဵ 

ဦဵစီဵဌာနမှ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵထဳ ပုဳမှန်သတင်ဵ ေပဵြခင်ဵ ၊ 

 (ဂ) မိသာဵစုအေြခအေန ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ အာဵ လိုအပ်သလို ေဆာင်ရွက်နိုငေ်ရဵအတွက် 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာနမှ ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵနှင်ဴ NGOs Case Worker မျာဵ 

ပူဵေပါင်ဵေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ ၊ 

 (ဃ) မိသာဵစုအေြခအေန ဆန်ဵစစ်ပပီဵသည်နှငဴ်တစ်ပပိုင်တည်ဵ မိသာဵစု သုိ္ဓမဟုတ် ြပုစု

ေစာငဴ်ေရှာက်သူရိှသညဴ် ပမို့နယ်အတွင်ဵ ရှိ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ လူမှုေရဵရာ 

ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူထဳ အေကကာင်ဵ ကကာဵြခင်ဵ၊ (အကယ်၍ ဥပေဒပိုင်ဵဆိုငရ်ာ ေြဖရှင်ဵ 

ေဆာငရွ်က်ရန် မလိုအပ်ေသာြဖစ်ရပ်မျာဵအတွက် NGOs Case Worker မျာဵထဳ 

အေကကာင်ဵကကာဵြခင်ဵ) 

 (င) မိသာဵစု သုိ္ဓမဟုတ် ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်သူရိှရာ ပမို့နယ်အတွင်ဵ  ြပန်လည်ေပါင်ဵ  

စည်ဵ ေပဵြခင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်  လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန  လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳ 

ခန့်ခွဲသူနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ၊ အကယ်၍ ဥပေဒပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ ေြဖရှင်ဵ  

ေဆာငရွ်က်ရန်မလိုအပ်ေသာ ြဖစ်ရပမ်ျာဵအတွက် NGOs Case Worker မျာဵထဳ 

အေကကာင်ဵကကာဵြခင်ဵ၊ 
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 (စ) ြပင်ဵ ထန်ေသာ ရုပ်ပိငု်ဵ ဆိုင်ရာ/လုခဳခုဳမှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်မျာဵနှငဴ် ရင်ဆိုငရ်နိုငေ်ြခ 

ရိှေသာ အမျ ိုဵသမီဵ မျာဵနှင်ဴ ကေလဵမျာဵ ခိုလှုဳနိုငရ်န် လုခဳခုဳေသာေနရာကို တတ်နိုင် 

သမျှ အြမန်ဆုဳဵဖန်တီဵေပဵြခင်ဵ ၊ 

 (ဆ) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ (Client) ၏ သေဘာတူညီမှုြဖင်ဴ နှစ်သိမ်ဴေဆွဵေနွဵ 

အကကဳေပဵြခင်ဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှု၊ တရာဵစီရငေ်ရဵအပါအဝင် လုိအပ်ေသာ 

အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵမှုနှငဴ် သက်ေမွဵသင်တန်ဵမျာဵေပဵြခင်ဵ၊ 

 (ဇ) သငတ်န်ဵေကျာင်ဵ နှငဴ် ယာယီေစာင်ဴေရှာကေ်ရဵဌာနမျာဵတွင် ေနထိုငစ်ဉ်အတွင်ဵ 

လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွသူနှငဴ်အတူ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွမှုအဆငဴ်အလုိက် ချတ်ိဆက် 

ေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ ၊ 

 (ဈ) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ(Client)မျာဵအာဵ လိုအပ်ပါက စိတ်ပိငု်ဵ ဆိုင်ရာ 

နှစ်သိမ်ေဴဆွဵေနွဵေပဵြခင်ဵ  ရရိှရန်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ၊ 

 

ြပည်တွင်ဵ/ြပည်ပ အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵရှိ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ အသိအမှတ်ြပု 

ထာဵသညဴ် လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်လုပ်ငန်ဵေဆာငရ်ွက်သူမျာဵ( NGOs Case Worker) 

၂၄။ အခန်ဵကဏ္ဍနှင်ဴတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) ြဖစ်စဉ်တစ်ခုလုဳဵတွင် အချက်အလက်၊ အေကကာင်ဵအရာမျာဵအာဵ မေပါက်ကကာဵ 

ေစေရဵ ေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ ၊ 

 (ခ) ြဖစ်ရပ်သတင်ဵ ပို္ဓအစီရင်ခဳစာ လက်ခဳရန်နှင်ဴ ကနဦဵစာရင်ဵသွင်ဵပုဳစဳအာဵ ြဖညဴ်သွင်ဵ 

ြခင်ဵ ၊ 

 (ဂ) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ (Client)၏ လိုအပ်ချက်နှငဴ်အညီ ြဖစ်ရပ်မျာဵအာဵ 

ဦဵစာဵေပဵသတ်မှတ်ြခင်ဵ ၊ 

 (ဃ) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ(Client)၏ အေြခအေန ဆန်ဵစစ်ချက်အာဵ ေဆာင်ရွက် 

ြခင်ဵ ၊ 

 (င) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ(Client)၊ ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်သူနှငဴ် မိသာဵစု(အကယ်၍ 

လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူသည် ကေလဵြဖစ်ပါက)တုိ္ဓနှငဴ်အတူ ြဖစ်ရပအ်စီအစဉ် 

အာဵ ေရဵဆွဲြခင်ဵ ၊ 
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 (စ) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူသည် ကေလဵြဖစ်ပါက ၎င်ဵတို္ဓနှင်ဴ ၎င်ဵတို္ဓ၏ ြပုစု 

ေစာငဴ်ေရှာက်သူနှငဴ် မိသာဵစုမျာဵအာဵ ကကီဵကကပ်ေစာငဴ်ကကညဴ်ေလဴလာပပီဵ ေနာက်ဆက် 

တဲွ လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ပုဳမှန်ေဆာငရ်ွက်ြခင်ဵ၊ 

 (ဆ) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ(Client)၊ ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်သူနှငဴ် မိသာဵစုတုိ္ဓအာဵ 

သင်ဴေလျာ်သလို တိုက်ရိုက ်ေထာက်ပဳဴမှုေပဵြခင်ဵ ၊ သေဘာတူထာဵသည်ဴအစီအစဉ်ကုိ 

အေြခခဳ၍ လုိအပ်ေသာ  ညွှန်ဵပို္ဓလွှအဲပ်ြခင်ဵ ကို ေဆာငရ်ွက်ြခင်ဵ၊ 

 (ဇ) ညွှန်ဵပို္ဓေရဵလမ်ဵေကကာင်ဵ တွင်ပါဝငသ်ညဴ် ဝန်ေဆာငမ်ှုေပဵသူမျာဵနှငဴ် ဆက်ဆဳေရဵ 

တည်ေဆာက်ြခင်ဵ ၊ 

 (ဈ) သေဘာတူညီပပီဵြဖစ်သညဴ် ပုဳစဳနှငဴ်အချက်အလက်ဇယာဵမျာဵ အသဳုဵြပု၍ ြဖစ်ရပ် 

အာဵ ပုဳမှန်မှတ်တမ်ဵတငြ်ခင်ဵ ၊ အချက်အလက်မျာဵ လုခဳခုဳမှုရိှေစရန် ေသချာစွာ 

ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ ၊                          

 (ည) ပုဳစဳတွင်ေရဵသွင်ဵထာဵသညဴ် အချက်အလက်မျာဵအာဵ အီလက်ထရွန်နစ် သတင်ဵ  

အချက်အလက်သုိေလှာငစ်နစ်ြဖင်ဴ ေရဵသငွ်ဵ ၍ ပမို့နယ်အတွင်ဵရိှ လူမှုဝန်ထမ်ဵ 

ဦဵစီဵဌာနမ ှလူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵထဳ ပုဳမှန်နှငဴ်အေရဵကကီဵလျှငက်ကီဵသလို 

မျှေဝြခင်ဵ ၊ သေဘာတူညီထာဵသည်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်မျှေဝြခင်ဵ ကျင်ဴဝတ် 

စည်ဵကမ်ဵမျာဵအတုိင်ဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ 

 (ဋ) လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာနမှ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵနှငဴ် ရင်ဵ နှီဵစွာ လုပ်ငန်ဵ 

မျာဵကိုလုပ်ကိုင၍် လိုအပ်ပါက ြဖစ်ရပမ်ျာဵ လွဲှေြပာင်ဵေပဵအပ်ြခင်ဵ၊ လိအုပ်ေသာ 

အကူအညီမျာဵ ေထာက်ပဳေဴပဵြခင်ဵ ၊ 

  

လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵအတွက် အေထာက်အကူြပုနိုင်ရန် အြခာဵအေရဵကကီဵေသာ အစုိဵရ 

ဌာနမျာဵ၊ ြပည်ေထာင်စု/ဗဟုိအဆငဴ် ဆက်စပ်ဌာနဆုိင်ရာမျာဵ/ ဦဵစီဵဌာနမျာဵနှငဴ် မမို့နယ်မျာဵရိှ အစိုဵရ 

ဌာနမျာဵ၏ ေမျှာ်မှန်ဵတာဝန်ဝတ္တရာဵမျာဵ 

၂၅။ ေပါင်ဵ စည်ဵထာဵေသာ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵသည် ထိေရာက်၍ အကျ ိုဵရှိမှုမျာဵအာဵ 

ြဖညဴ်ဆည်ဵြမှင်ဴတင်ေပဵြခင်ဵြဖငဴ် ကျန်ဵမာေရဵ၊ ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ၊ တရာဵေရဵ၊ ပညာေရဵနှင်ဴ 

အြခာဵဦဵစာဵေပဵဝန်ေဆာငမ်ှုမျာဵကို လက်လှမ်ဵမီ အသဳုဵြပုနိုငေ်ရဵအတွက် စီစဉ်ေပဵရန် ရည်ရွယ်ပါ 
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သည်။ လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာနရိှ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွသူမျာဵသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေရဵကကီဵ 

ဌာနမျာဵနှငဴ် ရင်ဵနီှဵစွာလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရန်နှငဴ် ထိခုိက်လွယ်မှုအေကကာင်ဵအမျ ိုဵမျ ိုဵအာဵ ေပါင်ဵစည်ဵ 

ထာဵေသာပုဳစဳြဖင်ဴ တုဳ္ဓြပန်ေြဖရှင်ဵရန် လုိအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အရည်အေသွဵြမငဴ်မာဵေသာ ဝန်ေဆာင ်

မှုမျာဵနှငဴ်အတူ စဳလုပင်န်ဵလမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵအာဵ ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်က်ရာ 

တွင် ပဳဴပုိဵကူညီေရဵအတွက် အေရဵကကီဵေသာ အစိုဵရဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူမျာဵသည် လူမှုဝန်ထမ်ဵ 

ဦဵစီဵဌာနမှ ေဆာငရွ်က်သညဴ် ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲမှု ပုဳမှန်ညိှနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵသို္ဓ တက်ေရာက်ရမည် 

ြဖစ်ပါသည်။  

၂၆။ လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာနရှိ ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲမှုဝန်ေဆာင်မှုရရှိသညဴ် လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှု 

လိအုပ်သူ(Client)မျာဵကို အေကကာင်ဵကကာဵြခင်ဵ ၊ ကကိုတငအ်သိေပဵ ခွင်ဴြပုချက်မျာဵရယူပပီဵ အချနိ်မီ 

ညွှန်ဵပို္ဓြခင်ဵမျာဵကို ြဖစ်ရပ်သတင်ဵ အချက်အလက်လုဳခခုဳမှုရှိေစရန် လျှ ို့ဝှက်စွာထာဵရှိရမည် ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

 

ြပည်ေထာင်စု/ဗဟုိအဆငဴ် ဆက်စပ်ဌာနဆုိင်ရာမျာဵ/ ဦဵစီဵဌာနမျာဵ၏ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု အခန်ဵ 

ကဏ္ဍမျာဵ 

အေထွေထွအပု်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

(ြပည်ေထာငစ်ုအဆင်ဴနှင်ဴ ေဒသအဆငဴ် အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနရုဳဵမျာဵ) 

၂၇။ အခန်ဵကဏ္ဍနှင်ဴတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်-  

 (က) တုိင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်၊ ခရုိင်၊ ပမို့နယ်၊ ရပ်ကွက်ေကျဵရွာ၊ ေကျဵရွာအုပ်စုအဆငဴ် 

တာဝန်ရိှသူမျာဵ အစုိဵရမဟုတ်ေသာ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵအာဵ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ် 

စီမဳခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်ဵစဉ်တွင် ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန် အချနိ်နှင်ဴတေြပဵညီ 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ ၊  

 (ခ) နာဵခိုရာေနရာမျာဵ၊ နှစ်သိမ်ေဴဆွဵေနွဵြခင်ဵ မျာဵကဲဴသုိ္ဓ အြခာဵအထူဵဝန်ေဆာငမ်ှုမျာဵ 

ေပဵရန်အတွက် ညွှန်ဵပို္ဓေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ မျာဵတွင် ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵအာဵ ကူညီ 

ေပဵြခင်ဵ ၊ 

 (ဂ) လိအုပ်ချက်အရြပုလုပ်သညဴ် ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲမှု ေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵနှငဴ် လစဉ်ြဖစ်ရပ် 

စီမဳခန့်ခွဲမှု အစည်ဵအေဝဵမျာဵအပါအဝင် လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာနမှ ဦဵေဆာငက်ျင်ဵ ပ 
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သညဴ် ေပါင်ဵ စပ်ညိှနှိုင်ဵ အစည်ဵအေဝဵမျာဵတွင် အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵသည် သင်ဴေလျာ်သညဴ်ေနရာတွင် ပူဵေပါင်ဵေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ ၊ (ေဒသ 

အဆငဴ်နှငဴ် ကဏ္ဍစဳုေပါင်ဵစပ်ညိှနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵမျာဵကုိ ဦဵေဆာင်ကျင်ဵပရဳုသာမက 

သက်ဆိုငရ်ာပမို့နယ်မျာဵတွင် ေပါင်ဵ စပ်ညိှနှိုင်ဵအစည်ဵ အေဝဵမျာဵ ကျင်ဵ ပနိုင်ေရဵ 

အတွက် ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵအာဵ ပဳဴပုိဵကူညီေပဵရန်၊ ြမန်မာနိုင်ငလဳုဳဵ ဆိုင်ရာ 

အမျ ိုဵသမီဵေကာ်မတီကို အေထာက်အကြူပုနိုင်ရန် ကူညီေဆာငရွ်က်ေပဵြခင်ဵ) 

 

ကျန်ဵမာေရဵဌာန (အစိုဵရေဆဵရုဳမျာဵ၊ ေဒသအဆင်ကဴျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵနှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာ 

အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ ေဆဵခန်ဵမျာဵ) 

၂၈။ (က) ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵ မျာဵအာဵလုဳဵ သည် သင်ဴေလျာ်ေသာ လမ်ဵ ညွှန်ချက်မျာဵအာဵ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ (ဥပမာ- ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ အာဵကစာဵ 

ဝန်ကကီဵဌာနမှ ချမှတ်ထာဵသညဴ် ကျာဵ၊ မ အေြခြပုအကကမ်ဵဖက်မှု ကုသေရဵလမ်ဵညွှန် 

ချက်မျာဵ) ဤအချက်တွင် ေစဴစပ်ညိှနှိုင်ဵမှု အနိမ်ဴဆုဳဵ စဳနှုန်ဵမျာဵနှငဴ် ကုိက်ညီသညဴ် 

ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵသာမက အရည်အေသွဵြပညဴ်ဝသညဴ် အသက်ကယ်တုဳ္ဓြပန် ကူညီ 

မှုမျာဵလည်ဵ ပါဝင်ပါသည်။ 

 (ခ) ေဆဵလူမှုဆက်ဆဳေရဵဝန်ထမ်ဵ မျာဵသည် စဉ်ဆက်မြပတ် ေဆဵဘက်ဆုိင်ရာ ြဖစ်ရပ် 

စီမဳခန့်ခဲွမှု သင်တန်ဵမျာဵကုိသာမက ကေလဵသူငယ်ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵနှငဴ် 

ကျာဵ၊ မ အေြခြပုအကကမ်ဵဖက်မှုကို ေဇာင်ဵ ေပဵသည်ဴကိစ္စရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု အသိပညာ 

ေပဵ ေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵကိုလည်ဵ အခါအာဵေလျာ်စွာ တက်ေရာက်ရပါမည်။ 

 (ဂ) ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵ မျာဵသည် ပမို့နယ်အဆင်ဴ/ခရိုင်အဆင်ဴ ကေလဵသူငယ်အခွင်ဴ

အေရဵမျာဵဆိုင်ရာေကာ်မတီ/အမျ ိုဵသမီဵေကာ်မတီအစည်ဵအေဝဵမျာဵ၊ လိုအပ်ချက် 

အရြပုလုပ်သညဴ် ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲမှုေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵနှင်ဴ လစဉ်ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု 

အစည်ဵအေဝဵမျာဵအပါအဝင် အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနနှငဴ ် လူမှုဝန်ထမ်ဵ 

ဦဵစီဵဌာနမှ ဦဵေဆာငက်ျင်ဵ ပသညဴ် ညိှနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵမျာဵတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 
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 (ဃ) ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵဆိုင်ရာြဖစ်ရပ်မျာဵ ( ကေလဵသူငယ်၊ ကျာဵ၊ မအေြခြပု 

အကကမ်ဵဖက်မှု)အာဵ တုဳ္ဓြပန်ေြဖရှင်ဵ ရာ၌ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ပဳဴပုိဵေပဵရန်၊ 

ပမို့နယ်ဆရာဝန် သုိ္ဓမဟုတ် ေလဴကျငဴ်ေပဵထာဵေသာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵသည် 

ကျန်ဵမာေရဵကုသမှု စီမဳခန့်ခွဲမှုလမ်ဵ ညွှန်ချက်နှင်ဴအညီ လိအုပ်ပါက ကျန်ဵမာေရဵ 

ဝန်ေဆာင်မှု ပဳဴပုိဵေပဵရပါမည်။ ဤအချက်တွင် စာရင်ဵဇယာဵပုဳစဳမျာဵ ြဖညဴ်ြခင်ဵ နှငဴ် 

သက်ေသစုေဆာင်ဵ ြခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ မျာဵလည်ဵ ပါဝငပ်ါသည်။  

 (င) ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵရှိ ကျွမ်ဵကျင်ေဆဵပညာရှင်မျာဵနှင်ဴ ေဆဵဝါဵမျာဵကဲဴသုိ္ဓေသာ 

အရင်ဵ အြမစ်မျာဵကို အသဳုဵြပု၍ ကျန်ဵမာေရဵကုသမှု လမ်ဵ ညွှန်ချက်မျာဵနှင်အဴညီ 

အချနိ်နှငဴ်တေြပဵညီ ကုသြခင်ဵ ပုဳစဳြဖင်ဴ အေရဵေပ္ဒ အခမဲဴေဆဵကုသေပဵရမည်။ 

 (စ) လိအုပ်ပါက ေဆဵဝါဵကိရိယာမျာဵ ပိုမုိြပညဴ်စုဳသညဴ် ြပည်သူ့ေဆဵရုဳမျာဵသုိ္ဓ ချက်ချင်ဵ 

လုခဳခုဳစိတ်ချစွာ ညွှန်ဵပို္ဓရမည်။ 

 (ဆ) ေဆဵရုဳ၊ ကျန်ဵမာေရဵဌာန စသည်တို္ဓတွင် ေဆဵကုသမှုခဳယေူနစဉ် ကာလအတွင်ဵ  

လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ(Client)မျာဵအတွက် လုခဳခုဳစိတ်ချရပပီဵ  သတင်ဵ       

အချက်အလက်မေပါက်ကကာဵနိုင်ေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ကို အတတ်နိုငဆ်ုဳဵ ဖန်တီဵေပဵ 

ရမည်။ 

 (ဇ) ကျန်ဵမာေရဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵသည် ြဖစ်ရပတ်စ်ခုချင်ဵအတွက် မှတ်တမ်ဵထာဵရိှပပီဵ 

အကဲြဖတ်စစ်ေဆဵချက်နှင်ဴ အကကဳြပုေထာက်ခဳချက်မျာဵကို အြခာဵဝန်ေဆာင်မှု 

အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် လိအုပ်သလို မျှေဝသုဳဵစွဲရမည်။ 

 (ဈ) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ( Client )၏ သေဘာတူညီချက်ရယူပပီဵ လိင်ပိုင်ဵ 

ဆိုင်ရာအလွဲသဳုဵခဳရြခင်ဵ နှင်ဴ မေတာ်မတရာဵြပုကျင်ဴခဳရေသာ အမှုမျာဵအတွက် 

မှုခင်ဵဆရာဝန် သုိ္ဓမဟုတ် တာဝန်ရိှကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမှ လိင်ပုိင်ဵဆုိင်ရာကူဵစက် 

တတ်ေသာေရာဂါမျာဵ၊ ကိုယ်ဝန်ရိှ/မရိှနှင်ဴ စိတ်ဒဏ်ရာရရှိမှု ရိှ/မရိှတို္ဓကို ေသချာစွာ 

စစ်ေဆဵပပီဵ လိအုပ်ေသာကုသမှုမျာဵ ပဳဴပုိဵေပဵရမည်။ 

 (ည) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ(Client)၏ သေဘာတူညီချက်ရယူပပီဵေနာက် တရာဵ 

ရုဳဵအမှုအတွက် လိအုပ်ဆီေလျာ်မညဴ် ကျန်ဵမာေရဵအေထာက်အထာဵမျာဵ စုေဆာင်ဵ  

ေပဵရမည်။ 
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 (ဋ) ေဆဵလူမှုဆက်ဆဳေရဵအရာရှိသည် လူမှုေရဵဝန်ေဆာငမ်ှုလိုအပ်သူ(Client)မျာဵကို 

ေဆဵရဳု၌ေစာငဴ်ေရှာက်ေပဵစဉ်ကာလအတွင်ဵ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွမှု ဝန်ေဆာင် 

မှုမျာဵြဖစ်သညဴ်- 

  (၁) ြဖစ်ရပ်အမျ ိုဵအစာဵခွဲြခာဵ၍ ေဆဵဝါဵကုသမှုခဳယူရန်နှငဴ် အြခာဵလိုအပ်ေသာ  

သီဵသန့်ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵရရိှေစရန် သငဴ်ေလျာ်ေသာညွှန်ဵပုိ္ဓမှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ 

  (၂) လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာနမှ ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵနှင်ဴ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက် 

ြခင်ဵ ၊ 

  (၃) ေစာင်ဴေရာှက်မှုေပဵအပ်စဉ် ကာလတစ်ေလျှာက်တွင် လူမှုေရဵဝန်ေဆာငမ်ှု 

လိအုပ်သူ(Client)အာဵ စိတ်လမူှုပိုင်ဵသက်သာမှုရိှေစြခင်ဵတို္ဓကို ပဳဴပုိဵကူညီရ 

မည်။ 

 (ဌ) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ(Client)အာဵ ေဆဵကုသေပဵေနစဉ် ကာလအတွင်ဵ  

ေဆဵလူမှုဆက်ဆဳေရဵအရာရှိသည် လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာနမှ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳ 

ခန့်ခွဲသူမျာဵနှငဴ်ပူဵေပါင်ဵ ၍ သင်ဴေလျာ်ေသာ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသမူျာဵအာဵ အဆင်ေြပ 

ေချာေမွ့စွာ လွှေဲြပာင်ဵ ေပဵပို္ဓနိုင်ေရဵအတွက် ေဆာငရွ်က်ရမည်။ 

 

ြမန်မာနုိင်ငရဳဲတပ်ဖွဲ့ 

၂၉။ အခန်ဵကဏ္ဍနှင်ဴတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်-  

 (က) ပထမသတင်ဵ ေပဵတိုငက်ကာဵချက်ကို ေပဵပို္ဓရန် အေထာက်အကေူပဵြခင်ဵ ၊ 

 (ခ) ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ရန် လိအုပ်ေသာြဖစ်ရပ်မျာဵ(ကေလဵသူငယ်၊ ကျာဵ၊ မအေြခ 

ြပုအကကမ်ဵဖက်မှု)ကို တုဳ္ဓြပန်အေရဵယူေရဵအတွက် သင်ဴေလျာ်ေသာ လမ်ဵ ညွှန်ချက် 

မျာဵ၊ မူဝါဒမျာဵရိှ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကို လိကု်နာေဆာင်ရွက်ရန်၊ လိအုပ်ပါက ကျာဵ၊မ 

အေြခြပုအကကမ်ဵဖက်မှုြဖစ်ရပ်မျာဵကို တုဳ္ဓြပန်ေြဖရှင်ဵရန် စဳလုပင်န်ဵလမ်ဵ ညွှန်ချက် 

မျာဵ ေရဵဆွဲြခင်ဵ ၊ 

 (ဂ) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှု လိအုပ်သူ(Client)မျာဵအတွက် အချနိ်မီေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက် 

နိုငရ်န် သက်ဆိုငရ်ာဌာနမျာဵ၊ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵထဳ ညွှန်ဵပို္ဓနိုငေ်ရဵ လမ်ဵ ညွှန်ြခင်ဵ ၊ 

လိင်ပိုင်ဵဆိုငရ်ာအလွဲသဳုဵစာဵြဖစ်ရပမ်ျာဵ အပါအဝင ်ြဖစ်ရပ်တုဳ္ဓြပန်အေရဵယူ ေဆာင် 
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ရွက်ေရဵအတွက် ရဲစဳုစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵမှူဵမျာဵကဴဲသုိ္ဓ ရဲတပ်ဖဲွ့အတွင်ဵရိှ အြခာဵတပ်ဖဲွ့ 

မျာဵနှင်ဴ ညိှနှိုင်ဵတိုငပ်င်၍ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ 

  (၁) ဥပေဒအရာရှိနှငဴ်အတူ ြဖစ်ရပ်ဖုိင်တဲွြပုစုကာ သက်ေသခဳအေထာက်အထာဵနှငဴ် 

မှတ်ချက်မျာဵကို လိအုပ်သလိေုဖာ်ြပြခင်ဵ ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵြခင်ဵ၊ ြဖစ်ရပက်ို 

ြပစ်မှုလပု်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵနှင်ဴအညီ တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ (ြဖစ်နိုင်ပါက ကေလဵသူငယ် 

တရာဵရုဳဵသုိ္ဓ) အပ်နှဳြခင်ဵ ၊ 

  (၂) လိအုပ်ပါက ရဲစုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵေရဵ အစီရငခ်ဳစာကို တရာဵရုဳဵသုိ္ဓတငြ်ပြခင်ဵ ။ 

 (ဃ) ကေလဵသူငယ်ကိစ္စရပ်မျာဵနှင်ဴ ကျာဵ၊ မ အေြခြပုအကကမ်ဵဖက်မှု ကိစ္စရပ်မျာဵ 

ေဆာငရွ်က်သညဴ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမှငဴ်တင်ေပဵြခင်ဵ ၊ 

 (င) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ(Client)၏ လုခဳခုဳေရဵအတွက် အေလဵထာဵေဆာင် 

ရွက်ရန် ညွှန်ကကာဵြခင်ဵ၊ သတင်ဵ အချက် အလက်လုဳခခုဳမှု၊ လျှ ို့ဝှက်စွာထာဵရိှမှုနှငဴ် 

အြခာဵလမ်ဵ ညွှန်အေြခခဳမူမျာဵကို လိကု်နာြခင်ဵ ၊ 

 (စ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွမှု လုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန်ပါ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကုိ သက်ဆုိင်သညဴ် 

ရဲတပ်ဖွဲ့ဝငမ်ျာဵသုိ္ဓ လိကု်နာနိုင်ေရဵလမ်ဵ ညွှန်ြခင်ဵ ၊ 

 (ဆ) ပမို့နယ်၊ ခရိုင် ကေလဵသူငယ်အခွင်ဴအေရဵမျာဵဆိုင်ရာေကာ်မတီ၊ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု 

အစည်ဵအေဝဵမျာဵနှငဴ် အမျ ိုဵသမီဵေကာ်မတီအစည်ဵအေဝဵမျာဵအပါအဝင် အေထွေထွ 

အပု်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနနှငဴ် လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ ဦဵေဆာငြ်ပုလုပ်ေသာ အစည်ဵ 

အေဝဵမျာဵတွင် လိအုပ်သလို တက်ေရာက်ြခင်ဵ ၊ 

 (ဇ) ရဲလုပ်ငန်ဵစဉ်တစ်ေလျှာက်လဳုဵအတွင်ဵ  ကေလဵသူငယ်၊ ကျာဵ၊ မအေြခြပု အကကမ်ဵ 

ဖက်ခဳရသူ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအာဵ စဉ်ဆက်မြပတ်အေြခအေနမျာဵကုိ မျှေဝေပဵြခင်ဵ၊ 

 (ဈ) ကေလဵသူငယ်မျာဵနှငဴ် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအာဵ ရဲလုပ်ငန်ဵစဉ်အတွင်ဵ အေလဵထာဵ 

ဆက်ဆဳြခင်ဵ ၊ 

 (ည) တရာဵရုဳဵအမနိ့်အရြဖစ်ေစ၊ အေရဵေပ္ဒအေြခအေနအရ လိုအပ်မှုေကကာင်ဴြဖစ်ေစ 

ေဘဵအန္တရာယ်ကကုဳေတွ့ရေသာ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ(Client) (အကယ်၍ 

လိင်ပိုင်ဵဆိုငရ်ာအလွဲသဳုဵစာဵမှု ထပမ်ဳကကုဳေတွ့နိုင်ဖွယ် အေြခအေနရိှပါက) အတွက် 
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လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာနမှ ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵနှင်တဴိုင်ပင၍် ယာယီလုဳခခုဳစိတ်ချ 

ရေသာ ေနရာထိုင်ခင်ဵမျာဵ စီစဉ်ေပဵြခင်ဵ၊ 

 (ဋ) လုိအပ်ပါက နာဵခုိရာေနရာမျာဵ သုိ္ဓမဟုတ် နှစ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵြခင်ဵမျာဵ အပါအဝင် 

အြခာဵသီဵသန့် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵရရှိေရဵအတွက် ညွှန်ဵပို္ဓေဆာငရ်ွက်ရာတွင် ြဖစ်ရပ ်

စီမဳခန့်ခွဲသူအာဵ ပဳဴပုိဵကူညီြခင်ဵ ။ 

 

ပညာေရဵကဏ္ဍ(အစုိဵရေကျာင်ဵမျာဵ၊ ပုဂ္ဂလိကေကျာင်ဵမျာဵ၊ မိဘဆရာအသင်ဵမျာဵနှငဴ် ေကျာင်ဵြပင်ပ 

ပဳဴပိုဵ ေနေသာ အြခာဵဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵ) 

၃၀။ အခန်ဵကဏ္ဍနှင်ဴတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်-  

 (က) ပညာေရဵ၀န်ေဆာင်မှုမျာဵကုိ ခဲွြခာဵဆက်ဆဳမှုမရိှေစဘဲ ေဆာင်ရွက်နုိင်ေရဵအတွက် 

လမ်ဵ ညွှန်ေပဵြခင်ဵ ၊ 

 (ခ) ထိခိုက်လွယ်ေသာ၊ ထိရှလွယ်ေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵအတွက် ကာကွယ်ေစာင်ဴ 

ေရှာကမ်ှုရိှေသာ ေကျာင်ဵပတ်ဝန်ဵကျင်အေြခအေန စီစဉ်ေပဵြခင်ဵ၊  

  (၁) ေကျာင်ဵမျာဵ၌ လိင်ပုိင်ဵဆုိင်ရာ၊ ရုပ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာနှငဴ် စိတ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာအကကမ်ဵဖက် 

မှုမျာဵ၊ သက်ရွယ်တူအချင်ဵ ချင်ဵအကကာဵ အကကမ်ဵဖက်မှု၊ အနိုင်ကျင်ဴမှုစသည်ဴ 

ကေလဵသူငယ်မျာဵအေပ္ဒ အကကမ်ဵဖက်မှုပဳုစဳအာဵလဳုဵကုိ ကာကွယ်ရန်ထိေရာက် 

ေသာအစီအစဉ်မျာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရမည်၊ (ဥပမာ-

ေကျာင်ဵသာဵ/ေကျာင်ဵသူအာဵလုဳဵအတွက် လွှမ်ဵခခုဳေသာ လိင်နှင်ဴမျ ိုဵဆက်ပွာဵ 

ကျန်ဵမာေရဵ ပညာေပဵအစီအစဉ်) 

 (ဂ) ကေလဵသူငယ်မျာဵအေပ္ဒ ြဖစ်ပွာဵလာနိုင်သညဴ် အကကမ်ဵဖက်မှုပုဳစဳမျာဵအာဵလုဳဵ ၊ 

အလဲွသဳုဵစာဵမှုနှင်ဴ လျစ်လျူရှုမှုလက္ခဏာရပ်အာဵလုဳဵ ကို ေဖာ်ထတု်ြခင်ဵ ၊  

 (ဃ) ကိုယ်ပိုင် သုိ္ဓမဟုတ် ပုဂ္ဂလိကေကျာင်ဵ မျာဵအပါအဝင် အေြခခဳပညာေကျာင်ဵ မျာဵ၌ 

ကေလဵသူငယ်ကိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ် ကျာဵ၊ မ အေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ြခင်ဵကိစ္စရပ်မျာဵ 

ေလျာဴနည်ဵေစေရဵအတွက် အသိပညာေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက် 

နိုငေ်ရဵ ပဳဴပုိဵေပဵရန်နှင်ဴ ဆက်စပ်ဌာနဆိုင်ရာမျာဵနှငဴ် ချတိ်ဆက်ေဆာငရွ်က်ရန် 

လမ်ဵ ညွှန်ြခင်ဵ ၊ 
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 (င) ကေလဵသူငယ်ကိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ် ကျာဵ၊ မအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ြခင်ဵကိစ္စရပ်မျာဵ 

ေတွ့ရှိပါက လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူနှင်ဴအတူ ပူဵေပါင်ဵ ပါဝင် 

ဝန်ေဆာင်မှုေပဵနိုင်ရန်နှင်ဴ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူမျာဵ၊ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵထဳ 

အချနိ်မီသတင်ဵ ပို္ဓနိုငေ်ရဵ လမ်ဵ ညွန်ြခင်ဵ ၊ 

 (စ) ပမို့နယ်၊ ခရိုင် ကေလဵသူငယ်အခွင်ဴအေရဵမျာဵဆိုင်ရာေကာ်မတီ၊ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု 

အစည်ဵအေဝဵမျာဵနှင်ဴ အမျ ိုဵသမီဵေကာ်မတီအစည်ဵအေဝဵမျာဵ အပါအဝင် 

အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနနှငဴ် လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ ဦဵေဆာငြ်ပုလုပ် 

ေသာ အစည်ဵအေဝဵမျာဵတွင် လိအုပ်သလိ ုတက်ေရာက်ြခင်ဵ၊ 

 (ဆ) လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာနသုိ္ဓ ညွှန်ဵပို္ဓသညဴ် ြဖစ်ရပ်မျာဵအာဵ ဆက်လက်ေဆာငရွ်က်မှု 

မရိှပါက နာဵခိုရာေနရာနှင်ဴ နှစ်သိမ်ဴေဆွဵေနွဵမှုမျာဵအပါအဝင် အြခာဵသီဵသန့် 

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ရရိှနိုင်သညဴ်ေနရာသုိ္ဓ ညွှန်ဵပို္ဓေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ၊ 

 (ဇ) တရာဵသူကကီဵ၊ ကေလဵသူငယ်တရာဵသူကကီဵမှ ကေလဵသူငယ်မျာဵအေပ္ဒ အလဲွ 

သဳုဵစာဵြပုမှု ြဖစ်ရပမ်ျာဵကို စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵရာ၌ လိအုပ်ပါက အကူအညီေပဵြခင်ဵ ၊ 

 (ဈ) ပမို့နယ်အဆင်ဴ ကေလဵသူငယ်အခွင်ဴအေရဵမျာဵဆိုင်ရာေကာ်မတီ၊ ြမန်မာနိုငင်ဳလုဳဵ  

ဆိုင်ရာ အမျ ိုဵသမီဵေကာ်မတီတို္ဓနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵဆက်သွယ်ေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ ၊  

 

ြပည်ေထာငစ်ုတရာဵစီရင်ေရဵကကီဵကကပ်မှုရုဳဵ 

၃၁။ အခန်ဵကဏ္ဍနှင်ဴတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်-  

 (က) တရာဵရင်ဆုိင်ေနရေသာ ကေလဵသူငယ်တုိ္ဓ၏ အမှုမျာဵနှငဴ် ကျာဵ၊ မ အေြခြပု 

အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵကုိ ကုိင်တွယ်ေဆာင်ရွက်ရာ၌ သက်ဆုိင်ရာဉပေဒ၊ ကေလဵသူငယ် 

အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆိုင်ရာဥပေဒ စသညဴ်အထူဵဥပေဒမျာဵအရ လိုက်နာေဆာငရွ်က် 

ြခင်ဵ ၊ 

 (ခ) ကေလဵသူငယ်တရာဵရုဳဵသည် ကေလဵသူငယ်အမှုစစ်ေဆဵရာတွင် ကေလဵသူငယ ်

အခွင်ဴအေရဵမျာဵဆုိင်ရာဉပေဒ၊ နည်ဵဉပေဒ၊ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵနှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွက် 

ြခင်ဵ ၊ 
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 (ဂ) ကေလဵသူငယ်ကိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ် ကျာဵ၊ မ အေြခြပုအကကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ ကိစ္စရပ်ေပ္ဒေပါက် 

ပါက အချနိ်နှငဴ်တေြပဵညီ ပပီဵြပတ်ေစေရဵ လမ်ဵ ညွှန်ြခင်ဵ ၊ ကကီဵကကပ်ြခင်ဵ ၊ 

 (ဃ) တရာဵရုဳဵသည် လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူ(client)မျာဵနှငဴ် ကေလဵသူငယ် 

မျာဵ၏ အခွငဴ်အေရဵမျာဵကို ကာကွယ်နိုင်ေရဵအတွက် သက်ေသခဳဉပေဒနှငဴအ်ညီ 

ရထိုက်သည်ဴ အကျ ိုဵခဳစာဵခွငဴ်မျာဵ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ ။ 

 

တရာဵစွဲနှငဴ်အမှုလိကု်ဦဵစီဵဌာန 

၃၂။ အခန်ဵကဏ္ဍနှင်ဴတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်-  

 (က) ကေလဵသူငယ်အေပ္ဒ ြပစ်မှုကျူဵလွန်သညဴ်သူမျာဵအာဵ ြပစ်မှုဆုိင်ရာတရာဵစဲွဆုိြခင်ဵ 

မြပုမီ ဥပေဒနှငဴ်အညီြဖစ်ေစရန်၊ စိစစ်ြခင်ဵ နှငဴ် ဥပေဒအကကဳဉာဏ်မျာဵေပဵရန် 

လမ်ဵ ညွှန်ြခင်ဵ ၊ 

 (ခ) ကျူဵလွန်ခဳရသူ ကေလဵသူငယ်တို္ဓအတွက် နိုငင်ဳေတာ်ကိုယ်စာဵ ဥပေဒေကကာင်ဵ 

အရ ရပ်တညတ်ငြ်ပေပဵရန် လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵ ၊ 

 (ဂ) အမှုစစ်ေနသညဴ်ကာလတစ်ေလျှာက်လုဳဵ  ကေလဵသူငယ်မျာဵ ကာကွယ်ေစာင်ဴ 

ေရှာကမ်ှုရရိှေရဵနှင်ဴ အမှုကိငုတ်ွယ်ပုဳမျာဵအာဵ ကေလဵသူငယ်အခွင်ဴအေရဵမျာဵ 

ဆိုင်ရာ ဥပေဒနှငဴ်ကိုက်ညီေရဵ ေစာင်ဴကကညဴ်ေဆာငရွ်က်သွာဵရန် လမ်ဵ ညွှန်ြခင်ဵ၊ 

 (ဃ) တရာဵရင်ဆိုင်ေနရေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵ၏ အမှုမျာဵကိ ု ကိုင်တွယ်ေဆာင် 

ရွက်ရာတွင် ကေလဵသူငယ်အခွင်ဴေရဵမျာဵဆိုငရ်ာဥပေဒ၌ အနှစ်ချုပ်ေဖာ်ြပထာဵ 

သညဴ်အတိုင်ဵ  ဥပေဒပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ အကကဳြပုချက်ေပဵရန် လမ်ဵ ညွှန်ြခင်ဵ ၊ 

 (င) မေတာ်မတရာဵမှုနှင်ဴ အကကမ်ဵဖက်မှုဒဏခ်ဳေနရေသာ သုိ္ဓမဟုတ် ခဳရဖွယ်အန္တရာယ် 

ကကုဳေနရေသာ ကေလဵသူငယ်နှင်ဴမိသာဵစုအာဵ ဥပေဒေရဵရာအကကဳြပုြခင်ဵ အခမဲ ဴ

ေဆာငရွ်က်ေပဵရန် လမ်ဵ ညွှန်ြခင်ဵ၊ 

 (စ) ပမို့နယ် ကေလဵသူငယ်အခွငဴ်အေရဵမျာဵဆုိင်ရာေကာ်မတီနှငဴ် အမျ ိုဵသမီဵေကာ်မတီ 

အစည်ဵအေဝဵမျာဵတွင် ပုဳမှန်တက်ေရာက်ရန် လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵ ။ 

 (ဆ) ြပည်သူလူထုအတွက် ဥပေဒေရဵရာပညာေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို  လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵ 

ဌာနနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 
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ြပန်လည်ထေူထာငေ်ရဵဦဵစီဵဌာန(ေနြပည်ေတာ်) 

၃၃။ အခန်ဵကဏ္ဍနှင်ဴတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည် - 

 (က) လူကနု်ကူဵခဳရသူမျာဵအာဵ ြပန်လည်လက်ခဳြခင်ဵ ၊ ြပန်လည်ဝငဆ်ဳဴေပါင်ဵစည်ဵြခင်ဵ  

နှင်ဴ ြပည်လည်ထူေထာငြ်ခင်ဵ လုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵကို ြပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵဆိုင်ရာ 

စဳလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်ပါ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအတုိင်ဵ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက် 

ြခင်ဵ၊ 

 (ခ) လူကနု်ကူဵခဳရသူမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵကို ေရဵသွင်ဵ  

ြခင်ဵ နှင်ဴ ဗဟိုသတင်ဵ အချက်အလက် စုေဆာင်ဵ သည်ဴ စနစ်တစ်ခုထေူထာင်ေရဵ 

ေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ ၊ 

 (ဂ) သတင်ဵ အချက်အလက် မျှေဝြခင်ဵ စနစ် အပါအဝင ် ြဖစ်စဉ်တစ်ခုလုဳဵ၌ သတင်ဵ  

အချက်အလက်မျာဵ လုခဳခုဳမှုကို ေသချာေစေရဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ၊  

 (ဃ) အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ်(ဗဟိုအဆင်ဴ)တွင ် အြခာဵအေရဵကကီဵေသာ အစိုဵရဌာနမျာဵနှငဴ် 

သတင်ဵ အချက်အလက် ပုဳမှန်မျှေဝြခင်ဵ ၊ 

 (င) လူကနု်ကူဵမှုနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု သဳုဵသပ်အစည်ဵအေဝဵမျာဵကို 

ဦဵေဆာငက်ျင်ဵ ပြခင်ဵ ၊ 

 (စ) လူကုန်ကူဵမှုနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ြဖစ်ရပ်မျာဵအာဵ ကုိင်တွယ်ေြဖရှင်ဵရေသာ လူမှုေရဵရာ 

ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူနှငဴ် ကကီဵကကပ်သူမျာဵအတွက် နည်ဵ ပညာပိုင်ဵ ဆိုငရ်ာလိုအပ်ေသာ 

  သငတ်န်ဵမျာဵဖွငဴ်လှစ်ေပဵြခင်ဵနှင်ဴ အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵ ကျင်ဵ ပြခင်ဵ ၊ 

 (ဆ) လူကနု်ကူဵခဳရသူမျာဵအာဵ ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရာှက်ေရဵနှငဴ် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵ 

တို္ဓနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵေသာ ကိစ္စရပ်မျာဵအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် 

အမျ ိုဵသာဵစီမဳကိန်ဵမျာဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵ ေရဵဆွဲ၍ ဘတ်ဂျက်ေတာင်ဵ ခဳြခင်ဵ ။ 

 

မမို့နယ်အဆင်ဴ ဆက်စပ်ဌာနဆိုင်ရာမျာဵ/ ဦဵစီဵဌာနမျာဵ၏ ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်မှု အခန်ဵကဏ္ဍမျာဵ 

၃၄။ ပမို့နယအ်ထွေထွအပု်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ပမို့နယ်ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ပမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ 

ပမို့နယ်ပညာေရဵမှူဵရုဳဵ၊ ပမို့နယ်ဥပေဒရုဳဵမျာဵသည် ြပည်ေထာင်စုအဆင်ဴနှင်ဴ ေဒသအဆင်ဴဆငဴ် 

အခန်ဵကဏ္ဍတာဝန်မျာဵနှင်အဴညီ ကေလဵသူငယ်ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵနှငဴ် ကျာဵ၊ မ အေြခြပု 
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အကကမ်ဵဖက်မှုကိစ္စရပ်မျာဵတွင် ကေလဵသူငယ်နှင်ဴ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵအာဵ ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်နိုင် 

ေရဵအတွက် ေဆာငရွ်က်ရမညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို အချင်ဵ ချင်ဵညိှနှိုင်ဵ ပူဵေပါင်ဵ ပါဝင်ေဆာင်ရွက် 

ရမည်။  

  

နှစ်သိမ်အဴကကဳြပုေဆွဵေနွဵေပဵသူမျာဵ (မမို့နယ်အဆင်၌ဴ ရှပိါက) 

၃၅။ အခန်ဵကဏ္ဍနှင်ဴ တာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) စိတ်လမူှုပိုင်ဵေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ သီဵသန့်ပိုမုိေဆာငရွ်က်ေပဵရန်  လိုအပ်ေသာ လူမှု 

ေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ(Client)မျာဵအတွက် ကျွမ်ဵကျင်ပညာရှငမ်ှ စနစ်တကျ 

နှစ်သိမ်ဴအကကဳြပုေဆာငရွ်က်ေပဵရန်၊ အကယ်၍ အဆိပုါ၀န်ေဆာငမ်ှု မရနိုင်ြခင်ဵ  

နှငဴ် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပဵရန် မြဖစ်နိုင်ပါက  လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနရိှ စိတ်လမူှု 

ဆက်ဆဳေရဵအဖဲွ့မျာဵမှ နှစ်သိမ်ေဴဆွဵေနွဵ  ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည် ြဖစ်သည်။ 

 

ညွှန်ဵပို့လွှဲအပ်သညဴ်စနစ် 

၃၆။ ြဖစ်ရပ်တစ်ခု၌ ထပ်မဳ၍ သုိ္ဓမဟုတ် အထူဵေထာက်ပဴဳမှု လုိအပ်ပါက လူမှု၀န်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန 

မှ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွသူ/NGOs Case Worker သည် သက်ဆုိင်ရာပမို့နယ်၌ သငဴ်ေလျာ်ေသာ 

၀န်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵရှိပါက ၎င်ဵတို္ဓထဳ ြဖစ်ရပ်ကို ရည်ညွှန်ဵေပဵပို္ဓရမည်။ ရရိှနိုငေ်သာ ၀န်ေဆာင်မှု 

မျာဵနှင်ပဴတ်သက်ေသာ အေကကာင်ဵ အရာမျာဵကို ပမို့နယ၀်န်ေဆာင်မှု အေြခြပေြမပုဇဳယာဵ 

(Resource Mapping)ြဖင်ဴ သိရိှနိုင်သည်။ ၀န်ေဆာင်မှုေပဵသမူျာဵဘက်မှ ရည်ညွှန်ဵေစလွှတ်ြခင်ဵ 

ယန္တရာဵစနစ်၌ ပါ၀ငေ်ဆာင်ရွက်မည်ဆိုေသာ သေဘာတူညီချက်အာဵ ေပဵရန်လိုအပ်ပါသည်။ 

ရည်ညွှန်ဵေစလွှတ်ြခင်ဵ ယန္တရာဵစနစ်၌ အဆင်ေြပေချာေမွ့ေစေရဵအတွက် ၀န်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵ 

အေနြဖငဴ် လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵ ယန္တရာဵစနစ်၏ အစိတ်အပုိင်ဵ အြဖစ် အသဳုဵြပုထာဵသညဴ် 

ရည်ညွှန်ဵေပဵပို္ဓြခင်ဵ စာနှင်ဴ ပုဳစဳစာရွက်ကို ေကာင်ဵ စွာနာဵလည် သေဘာေပါက်ရပါမည်။  

၃၇။ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ်မျာဵနှငဴ် ပမို့နယ်အဆငဴရိှ် လူမှု၀န်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာနရုဳဵမျာဵသည် 

သက်ဆိုငရ်ာေနရာမျာဵတွင် ညွှန်ဵပို္ဓလွှဲအပ်သညဴ် စနစ်ရှိေကကာင်ဵ ေသချာေစရန်နှငဴ် ရရိှနိုင်သည်ဴ 

ဝန်ေဆာငမ်ှုမျာဵနှငဴ ် ပတ်သက်သည်ဴ သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵကို ရပ်ရွာအဆင်ဴတွင် ြဖန့်ေဝေပဵ 

မည်။ 
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သတင်ဵ အချက်အလက်စီမဳခန့်ခွဲမှု အေထွေထွကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵစဳနှုန်ဵမျာဵ  

(အချက်အလက်ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵစည်ဵမျဉ်ဵ၌ အေသဵစိတ် ေဖာ်ြပထာဵသည်)  

၃၈။ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵအာဵလုဳဵကို မေပါက်ကကာဵေစရန် ထိန်ဵသိမ်ဵရမည်၊ 

 (ခ)  ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွေရဵြဖစ်စဉ်အတွင်ဵ လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ(Client) နှငဴ်ပတ်သက်  

၍ စုေဆာင်ဵရရိှေသာ  သတင်ဵအချက်အလက်အာဵလဳုဵတုိ္ဓသည် လူမှုေရဵဝန်ေဆာင် 

မှုလုိအပ်သူ(Client)နှင် ဴ သက်ဆိုင၍် ၎င်ဵ၏ ြဖစ်ရပ်ဖိုငတ်ွဲထဲရိှ သတင်ဵ အချက်အ 

လက်မျာဵကို လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလိုအပ်သူမျာဵက အချနိ်မေရွဵ ဖတ်ရှုသဳုဵသပ်နိုင် 

ေသာ အခွင်ဴအေရဵရှိသည်၊  

 (ဂ)  လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ(Client)နှင် ဴ မိဘ/ြပုေစာင်ဴေရာှက်သူတို္ဓသည် ၎င်ဵ 

တို္ဓ၏ အချက်အလက်မျာဵကို  အြခာဵမည်သူတစ်စုဳတစ်ဦဵထဳသုိ္ဓ မျှေဝလိုြခင်ဵ မရှိ 

ပါက လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ(Client)၏  သတင်ဵအချက်အလက်တုိ္ဓကုိ မျှေဝ 

ြခင်ဵ မြပုရန် ထိန်ဵသိမ်ဵနိုငသ်ည်၊ 

 (ဃ) လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ(Client) မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေကကာင်ဵ  လျှ ို့ဝကှ်နိုင်ရန် 

အတွက် ြဖစ်ရပမ်ှတ်တမ်ဵတွဲ အာဵလုဳဵတို္ဓကို ြဖစ်ရပ်စာရင်ဵ သွင်ဵ လက်ခဳစဉ်က ေပဵ 

ခဲဴသညဴ် ြဖစ်ရပန်ဳပါတ်/သေကေတအရ မှတ်တမ်ဵတင် သိမ်ဵဆည်ဵထာဵရပါမည်။ 

အစည်ဵအေဝဵမှတ်တမ်ဵမျာဵ၊ အီဵေမဵလ်မျာဵနှငဴ် အင်တာနက်လုိင်ဵြဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ 

ဖုန်ဵြဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ စကာဵေြပာဆုိ မှုမျာဵအပါအ၀င် ေဆွဵေနွဵြခင်ဵအာဵလဳုဵတုိ္ဓ၌ 

လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှုလုိအပ်သူ (Client)၏ နာမည်အစာဵ အထက်ပါနဳပါတ်/သေကေတ 

ကိုသာ ရည်ညွှန်ဵသဳုဵစွဲရပါမည်။  

 

အရည်အေသွဵအာမခဳေသာ လုပ်ငန်ဵေဆာငရ်ွက်ချက် 

၃၉။ လူမှု၀န်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵနှငဴ် NGOs Case Worker မျာဵ 

အတွက် ပဳုမှန်/ကာလအလုိက် လမ်ဵညွှန်သင်ြပေရဵနှငဴ် ပဴဳပုိဵကူညီေရဵ အချန်ိဇယာဵတစ်ခုကုိ ကကီဵကကပ် 

ေရဵမှူဵမျာဵပါ၀င်ေသာ အဖဲွ့တစ်ဖဲွ့က ြပုစုေရဵဆဲွေပဵမည်ြဖစ်သည်။ ရှုပ်ေထွဵေသာ သုိ္ဓမဟုတ် ချက်ချင်ဵ 

တုဳ္ဓြပန်အေရဵယူရန် လိုအပ်ေသာကိစ္စရပ်မျာဵ၌ လူမှု၀န်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာနမှ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲ 
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သူမျာဵနှငဴ် NGOs Case Worker မျာဵသည် သက်ဆုိင်ရာကကီဵကကပ်ေရဵမှူဵထဳ ပဴဳပုိဵမှုေပဵရန် ေတာင်ဵခဳ 

နိုငသ်ည်။  

၄၀။ ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲေရဵအစည်ဵအေဝဵမျာဵ၊ ြဖစ်ရပေ်ဆွဵေနွဵပွဲမျာဵနှင်ဴ ပမို့နယ်ကေလဵသူငယ် 

အခွင်ဴအေရဵဆိုငရ်ာ ေကာ်မတီအစည်ဵအေဝဵမျာဵ အာဵလုဳဵ တို္ဓသည် မှတ်တမ်ဵတွဲ ြပုစုထာဵရှေိရဵနှငဴ် 

အရည်အေသွဵအာမခဳေရဵအတွက် အစည်ဵအေဝဵမှတ်တမ်ဵမျာဵကို အေသဵစိတ် သိမ်ဵဆည်ဵထာဵ 

ရပါမည်။ ယင်ဵ တို္ဓကို ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲေရဵြဖစ်စဉ်၌ ပုဳမှန်ရည်ညွှန်ဵရမည် ြဖစ်သည်။  

 

ကိုဵကာဵချက်မျာဵ 

၄၁။ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵစနစ်အတွက် ယခုေဖာ်ြပေသာ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳ 

ခန့်ခွဲေရဵစနစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေရဵ လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵ (SOP) 

သည် ြဖစ်ရပတ်စ်ခုချင်ဵအလုိက် အသဳုဵြပုေနေသာ လက်ရိှ SOP မျာဵကို ရည်ညွှန်ဵြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဥပမာ-လူကနု်ကူဵလွတ်ေြမာက်သူမျာဵ ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေပဵေရဵ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ၊ 

အရွယ်မေရာက်ေသဵသူ ကေလဵသူငယ်မျာဵ စစ်မှုထမ်ဵြခင်ဵ မျာဵအတွက် ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေပဵ 

ေရဵလုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵ၊ ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ ေဂဟာ/သငတ်န်ဵေကျာင်ဵ မျာဵရှိ ကေလဵသူငယ် 

မျာဵ ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေပဵေရဵ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ စသည်တို္ဓကို ကိုဵကာဵရန်ြဖစ်သည်။) 

၄၂။ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵစနစ်ကို အကာအကွယ်လိအုပ်ေသာ အြခာဵေသာအပု်စု 

မျာဵြဖစ်သညဴ် သက်ကကီဵရွယ်အို၊ အမျ ိုဵသမီဵ၊ မသန်စွမ်ဵသူ၊ မူဵယစ်ေဆဵစွဲသူ စသည်ဴကိစ္စရပ်မျာဵ 

ကုိပါ တုိဵချဲ့ ေဆာင်ရွက်မည်ဆုိပါက ယခုေရဵဆဲွထုတ်ြပန်ထာဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန်ကုိ ေနာင်တစ် 

ချနိ်တွင် အသဳုဵြပုနိုင်ရန် လိအုပ်သလိ ုြပန်လည်သဳုဵသပရ်ပါမည်။  
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ေနာက်ဆက်တဲွ(၁) ကေလဵသူငယ်ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွမှုအေြခြပဇယာဵ 

       ညွှန်ဵပို့ြခင်ဵ     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လက်ခဳြခင်ဵ/သတင်ဵပို့ြခင်ဵ 

ကေလဵကုိယ်တိုင် ၊ မိသာဵစု၊ ရပ်ရွာ၊ ကျန်ဵမာေရဵ၊ 

ပညာေရဵ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၊  လူမှုကူညီေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ 

 

လူမှုဝန်ထမ်ဵမှြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူ/ 

ကေလဵသူငယ်ကကီဵကကပ်သူမှ  

စာရင်ဵသငွ်ဵြခင်ဵ/ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ  

စာရင်ဵသွင်ဵြခင်ဵ/ ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

ကေလဵ၏လုိအပခ်ျက်ကုိ အေြခခဳ၍ ကနဉီဵဆန်ဵ 

စစ်ြခင်ဵကုိ ရက်သတ္တပတ်(၁)ပတ်အတွင်ဵ မပီဵစီဵ 

ေအာင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ  

ကနဉီဵဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

ကေလဵ၏ြဖစ်ရပ်(သာမန်၊အလယ်အလတ်၊ 

အြမင်ဴဆဳုဵ)ေပါ်မူတည်၍ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ မပီဵြပညဴ်စဳု 

သညဴ်ဆန်ဵစစ်မှု(မိဘ/အုပ်ထိန်ဵသူ/ရပ်ရွာ၊ 

စီဵပွာဵေရဵ၊ လူမှုေရဵ၊ ကေလဵသူငယ်၏ဖဳွ့မဖိုဵမှု၊ 

လဳုခခုဳမှုမျာဵအတွက် လုိအပခ်ျက်မျာဵအေပါ် 

ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

Comprehensive  

ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်ေရဵဆွဲြခင်ဵ-  

ဆန်ဵစစ်မှုမျာဵ ြပုလုပ်အမပီဵ(၂)ပတ်အတွင်ဵ 

ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်ေရဵဆွဲြခင်ဵ၊ 

ြဖစ်ရပ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် 

ြခင်ဵ၊ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵထဳညွှန်ဵပ့ုိြခင် ၊ဵ 

စိတ်လူမှုပိုင်ဵဆုိင်ရာ ေဆွဵေနွဵ ေပဵြခင်ဵ 

(ကေလဵ၊ မိဘ)၊ ယာယီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ 

ေဂဟာ၊ ရ၊ဲ တရာဵေရဵ၊ ဥပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာ 

ပဳဴပိုဵေပဵြခင်ဵ  

ေနာက်ဆက်တွဲေစာင်ဴကကညဴ်ြခင်ဵနှင်ဴ 
သဳုဵသပ်ြခင်ဵ 

Case review meetings – to develop 

and review case plans, applied for all 

cases 

Case management meetings – to 

review caseloads and supervision 

within DSW and selected cases are 

discussed anonymously 

ြဖစ်ရပ်ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ – for formal 

ြဖစ်ရပ်ပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ 

ကျန်ဵမာေရဵ 

ေစာင်ဴေရှာက်မှု 

ရ ဲ
နှစ်သိမ်ဴေဆွဵေနွဵ 

ြခင်ဵ/MHPSS 

provider 

- ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှု ေပဵြခင်ဵ 

- တရာဵရုဳဵအေထာက်အထာဵအတွက်       

ေဆဵမှတတ်မ်ဵပဴဳပိုဵေပဵြခင်ဵ  

- ကျန်ဵမာေရဵဌာနနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

 

- ပထမသတင်ဵေပဵ တုိင်ကကာဵချက ်  

ေပဵပုိ္ဓြခင်ဵ၊ 

- အမှုတဲွအာဵဥပေဒအကကဳေပဵထဳ    

ညွှန်ဵပို္ဓြခင်ဵ၊ 

- လူမှုဝန်ထမ်ဵြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူ၊ 

ကေလဵသူငယ်ကကီဵကကပ်သူမျာဵနှငဴ် 

ညိှနှိုင်ဵေဆွဵေနွဵြခင်ဵ  

ပညာေရဵ/ သက်ေမွဵသင်တန်ဵ 

(ေကျာင်ဵတွင်ဵ၊ ေကျာင်ဵြပင်ပ)  

လိုအပ်ပါကြဖစ်ရပ်အာဵလွှဲ 

ေြပာင်ဵေပဵြခင်ဵ 

ဥပေဒပုိင်ဵဆုိင်ရာ 

ဝန်ေဆာင်မှုပဳဴပိုဵြခင်ဵ

းဵးဵ 

အြခာဵေသာနည်ဵလမ်ဵ 

မျာဵြဖင်ဴေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ၊

ယာယီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵ 

ေနရာ 

မိသာဵစုနှင်ဴကေလဵအတွက် 

စီဵပာွဵေရဵပဳဴပိုဵမှု၊ 

သက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵအစီအစဉ်  

ကျန်ဵမာေရဵ  

ရ ဲ

မိသာဵစုေြခရာခဳြခင်ဵ၊ မိသာဵစု 

ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေပဵြခင်ဵ 

Camp 

Management 

ကျာဵ/မအေြခြပု

အကကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ

ကဏ္ဍ 
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ကေလဵသူငယ်ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵြဖစ်ရပ်မျာဵ 

၁။ လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာနမှ ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵသည် ဥပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာြဖင်ဴ ေြဖရှင်ဵရ 

ေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကေလဵသူငယ်ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵြဖစ်ရပ်မျာဵကုိ လုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန် 

နှင်အဴညီ စီမဳခန့်ခွဲကကရမည်ြဖစ်ပါသည်-  

 (က) ဆုိဵဝါဵြပင်ဵထန်ေသာ ရုပ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာအကကမ်ဵဖက်မှု၊ လိင်ပုိင်ဵဆုိင်ရာမေတာ်မတရာဵ 

ြပုကျင်ဴမှု ြဖစ်ရပမ်ျာဵ၊ 

 (ခ) ေပျာက်ဆုဳဵေနေသာကေလဵသူငယ်ြဖစ်ရပ်မျာဵ- ေပျာက်ဆုဳဵေနေသာကေလဵ 

  သူငယ်မျာဵဆိုသည်မှာ မိဘ သုိ္ဓမဟုတ် အပု်ထိန်ဵသူထဳမှ ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵေသာ 

ကေလဵသူငယ်မျာဵကို ဆိုလိုသည်၊ 

 (ဂ) ေစာငဴ်ေရှာက်သူမဴဲေသာကေလဵသူငယ်ြဖစ်ရပ်မျာဵ- ေစာငဴ်ေရှာက်သူမဴဲေသာ ကေလဵ 

သူငယ်ဆုိသည်မှာ မိဘနှစ်ပါဵစလဳုဵနှငဴ် အြခာဵေသာေဆွမျ ိုဵသာဵချင်ဵမျာဵနှငဴ် ကဲွကွာ 

ေန၍ တရာဵဝင် သုိ္ဓမဟုတ် အလွတ်သေဘာအရ ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်မှု မရရိှေသာ 

ကေလဵသူငယ်မျာဵကို ဆိုလိုသည်၊ 

 (ဃ) အပု်ထိန်ဵသူနှင်ဴကွဲကွာေနေသာ ကေလဵသူငယ်ြဖစ်ရပ်မျာဵ- အပု်ထိန်ဵသူနှင်ဴကွဲကွာ 

ေနေသာကေလဵသူငယ်ဆိုသည်မှာ မိဘနှစ်ပါဵ သုိ္ဓမဟုတ်  တရာဵဝင်အုပ်ထိန်ဵသူ 

သုိ္ဓမဟုတ် ဓေလဴထဳုဵတမ်ဵအရ/အလွတ်သေဘာအရ ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်သူ သုိ္ဓမဟုတ် 

အြခာဵေသာေဆွမျ ိုဵမျာဵ သို ္ဓမဟုတ် အတူေနထိုင်ခဲဴေသာ မိသာဵစုဝင်မျာဵနှင်ဴ 

ကွဲကွာေနသညဴ်ကေလဵမျာဵကိ ုဆိုလိုပါသည်၊ 

 (င) ဥပေဒနှင်ဴပငိစွန်ဵေသာ ကေလဵသူငယ်ြဖစ်ရပ်မျာဵ။ 

၂။ အထက်ေဖာ်ြပပါ ကေလဵသူငယ်ြဖစ်ရပ် တစ်ခုချင်ဵစီအလိုက် လုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန်အဆငဴ် 

မျာဵအာဵ လွယ်ကူစွာ ကိုဵကာဵနိုင်ရန်အတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်ဵ  စုစည်ဵေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

၃။ CBOs, NGOs, မိသာဵစု၊ ရပ်ရွာ၊ ပညာေရဵနှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵစသည်တုိ္ဓမှတဆငဴ် လူမှုဝန်ထမ်ဵ 

ဦဵစီဵဌာန လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူထဳသုိ္ဓ ြဖစ်ရပအ်ာဵ ညွှန်ဵပို္ဓလာသညဴ်အခါ ြဖစ်ရပ်အစီရငခ်ဳစာ 

ပုဳစဳကို စနစ်တကျအသဳုဵြပုရမည်။  

 (က) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ကနဦဵသတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ရယူရန် 

အတွက် စာရင်ဵ သွင်ဵ လက်ခဳပုဳစဳကိုသဳုဵြပု၍ ြဖစ်ရပ်ကိစုတငဖ်ွငဴ်ရမည်။ ြဖစ်ရပအ်ာဵ 
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ကေလဵသူငယ်နှင်ဴ လိကု်ေလျာညီေထွေသာ လျှ ို့ဝှက်နဳပါတ်တစ်ခုေပဵရမည်။ (၄၈) 

နာရီအတွင်ဵြဖစ်ပွာဵခဴဲေသာ မေတာ်မတရာဵြပုမှုအာဵ ချက်ချင်ဵေဆာင်ရွက်သငဴ်သညဴ် 

ြဖစ်ရပ်အြဖစ်သတ်မှတ်ရမည်။ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ေရဵသွင်ဵ ထာဵ 

ေသာပဳုစဳမှ သတင်ဵ အချက်အလက်တို္ဓကို ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲေရဵ အလီက်ထရွန်ဵနစ ်

သတင်ဵ အချက်အလက်သုိေလှာင်စနစ်ထဲသုိ္ဓ ထညဴ်သွင်ဵရမည်။ ြဖစ်ရပ်တိုင်ဵတွင် 

ြဖစ်ရပ်သတင်ဵ အချက်အလက် အသစ်ထပမ်ဳရရှိသညဴ်အခါတိုင်ဵ  အလီက်ထရွန်ဵနစ် 

သတင်ဵ အချက်အလက်သုိေလှာင်စနစ်ထဲသုိ္ဓ အချနိ်နှငဴ်တေြပဵညီ ြဖညဴ်သွင်ဵထာဵ 

ရမည်။ (စာရင်ဵသွင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ လုပ်ေဆာင်ချက် အတိအကျကို CMIMS 

တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။) 

 (ခ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ကေလဵသူငယ်နှင်ဴ မိသာဵစုအာဵ သွာဵေရာက် 

ေဆွဵေနွဵရမည်။ အကယ်၍ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွသူသည် ၎င်ဵလက်ခဳရရိှေသာ ြဖစ်ရပ်အာဵ 

အေရဵယူေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမြပုနုိင်သညဴ် ခုိင်လဳုေသာအေကကာင်ဵြပချက်ရှိပါက ြဖစ်ရပ် 

ကကီဵကကပ်သူထဳ တငြ်ပရမည်။ ြဖစ်ရပက်ကီဵကကပ်သူသည် Statutory case ြဖစ်ပါက 

အြခာဵCase Manager သုိ္ဓလည်ဵေကာင်ဵ ၊ Non-Statutory case ြဖစ်ပါက NGOs, 

INGOS Case Worker မျာဵသုိ္ဓလည်ဵေကာင်ဵ  လွှေဲြပာင်ဵ ေပဵနိုင်သည်။ ြဖစ်ရပကုိ် 

လွှေဲြပာင်ဵ လက်ခဳရရိှသူသည် (၂၄)နာရီမှ (၄၈)နာရီအတွင်ဵ အပပီဵ သတ် တုဳ္ဓြပန် 

ေဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်သည်။  

 လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည်-  

-  သေဘာတူခွင်ြဴပုြခင်ဵပုဳစဳအသဳုဵြပု၍ ကေလဵသူငယ်နှင်ဴ ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်သူ 

ထဳမှ ခွင်ဴြပုချက်ရယူရမည်၊ 

- ဆန်ဵစစ်သုဳဵသပ်ြခင်ဵပုဳစဳအသဳုဵြပု၍ ကနဦဵဆန်ဵစစ်သုဳဵသပ်ြခင်ဵ  အေရဵေပ္ဒ 

လုိအပ် သည်မျာဵ (ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်မှု၊ အစာဵအစာ၊ ေဆဵဝါဵ နှငဴ် အြခာဵ)ကုိ 

အစီအစဉ်ေရဵဆွဲပပီဵ ချက်ချင်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

လိအုပ်ပါက ကေလဵသူငယ်အာဵ ေဆဵရုဳ၊ ရဲစခန်ဵ၊ လုခဳခုဳစိတ်ချရေသာေနရာ 

စသည်တို္ဓ၌ ယာယီေနရာချေပဵနိုင်ရန် စီစဉ်ေပဵရမည်။ ယင်ဵ သုိ္ဓစီစဉ်ေပဵရာ 
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တွင် လုပ်ငန်ဵအေထာက်အကူြပု ညွှန်ဵပုိ္ဓချတ်ိဆက်မှုေြမပဳု(Service Mapping) 

သည် အေထာက်အကူြပု နိုငပ်ါသည်၊ 

- အကယ်၍ မေတာ်မတရာဵြပုမှုြဖစ်စဉ်သည် သတင်ဵ ပို္ဓသညဴ်အချနိ်နှင်ဴ ြဖစ်ရပ် 

ြဖစ်ပွာဵသညဴ်အချနိ်မှာ (၄၈)နာရီအတွင်ဵြဖစ်ေနပါက အေရဵေပ္ဒြဖစ်ရပ်အြဖစ် 

သတ်မှတ်ပပီဵ ချက်ြခင်ဵလုပ်ေဆာင်ရမညဴ် ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်ထဲ၌ ြဖစ်ရပ် 

စီမဳခန့်ခဲွသူမှ ေဆာငရ်ွက်ထာဵေသာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှု အစီရငခ်ဳစာမျာဵ 

ပါ ထည်ဴသွင်ဵ ရပါမည်။  

  (ေဖာ်ြပပါဌာနမျာဵ၏ အခန်ဵကဏ္ဍနှင်ဴ တာ၀န်၀တ္တရာဵမျာဵကို အထက်တွင် 

အေသဵစိတ်ရည်ညွှန်ဵ ထာဵပါသည်။)  

 (ဂ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ဆန်ဵစစ်သုဳဵသပ်ြခင်ဵပုဳစဳအသဳုဵြပု၍ ဆန်ဵစစ် 

သဳုဵသပ်ြခင်ဵ အြပညဴ်အစုဳေဆာငရ်ွက်ရမည်။ ချက်ချင်ဵ လိုအပ်ချက်အာဵ ေြဖရှင်ဵ 

ေပဵပပီဵေနာက် (မိသာဵစု၊ ေကျာင်ဵ၊ သငတ်န်ဵေကျာင်ဵ စသည်မျာဵသို္ဓ) ထပ်မဳ 

သွာဵေရာက်ကကညဴ်ရှုြခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ဖုန်ဵဆက်ြခင်ဵ စသည်မျာဵပါ၀ငန်ိုငသ်ည်။ 

ဆန်ဵစစ်သုဳဵသပ်ြခင်ဵအြပညဴ်အစုဳကို ြဖစ်ရပစ်ာရင်ဵ သွင်ဵ ြခင်ဵအပပီဵ ရက်သတ္တပတ် 

နှစ်ပတ်အတွင်ဵ အပပီဵသတ်နုိင်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ဆန်ဵစစ်သဳုဵသပ်ြခင်ဵ 

သည် ြဖစ်ရပ်မပိတ်သိမ်ဵမြခင်ဵ စဉ်ဆက်မြပတ်ေဆာင်ရွက်ရေသာ လုပ်ငန်ဵစဉ်တစ်ခု 

ြဖစ်သည်၊ 

 (ဃ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် လိုအပ်ပါက ဆန်ဵစစ်သုဳဵသပ်မှု ေဆာငရွ်က်ေန 

သညဴ် ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်ဵ  ကျန်ဵမာေရဵဌာနနှငဴ် ရဲတပ်ဖဲွ့မှ တာ၀န်ရိှ 

ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵပါ၀ငေ်သာ ြဖစ်ရပတ်ိုငပ်င်ေဆွဵေနွဵေရဵ(Case Conference) အစည်ဵ 

အေဝဵတစ်ရပ်ကုိ ေခ္ဒယူြပုလုပ်ရမည်။ ဤေဆွဵေနွဵပဲွတွင် မေတာ်မတရာဵြပုကျငဴ်မှု 

ခဳရေသာသူမျာဵအာဵ နှစ်သမိ်ဴေဆွဵေနွဵြခင်ဵ ဆိုင်ရာ ၀န်ေဆာင်မှုေပဵသညဴ် နိုင်င ဳ

တကာအဖွဲ့အစည်ဵ(INGOs)မျာဵနှင်ဴ ရပ်ရွာအေြခြပုအဖွဲ့အစည်ဵ(CBO)မျာဵ ရိှပါက 

ပါ၀င်သင်ဴပါသည်။ (ြဖစ်ရပ်ဆိုင်ရာေဆွဵေနွဵပွဲတငြ်ပချက်အာဵလုဳဵ ကို မှတ်တမ်ဵတင် 

ထာဵရမည်။) 
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  (င) ြမန်မာနိုင်ငရဲဳတပ်ဖွဲ့အေနြဖငဴ် ြဖစ်ရပေ်ဆွဵေနွဵပွဲ (Case Conference) အပပီဵ  ပထမ 

သတင်ဵ ေပဵတိုငက်ကာဵချက်အာဵ အြမန်ဆုဳဵေဆာငရွ်က်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (စ) ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵ မျာဵအေနြဖငဴ် ရုပ်ပိုင်ဵဆိုငရ်ာထိခိုက်မှု ရိှ/မရိှ ေဆဵစစ်ချက် 

ေဆာငရွ်က်ရန် တာ၀န်ရိှပပီဵ ဤေဆဵစစ်ြခင်ဵ ကို ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူမှ တာ၀န်ယူ 

ေဆာင်ရွက်ရေသာ ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵမလုပ်ေဆာင်မီ သုိ္ဓမဟုတ် လုပ်ေဆာင်ေနစဉ်အတွင်ဵ 

အပပီဵ ေဆာငရွ်က်ရမည်။ (၄၈)နာရီအတွင်ဵ   ပပီဵစီဵေအာင်ေဆာင်ရွက်ရန် လိအုပ်ပါ 

သည်။)  

 (ဆ) ေပျာက်ဆုဳဵေနေသာကေလဵသူငယ်အတွက် လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် 

သတင်ဵ အချက်အလက်ရရိှနိုင်ရန် ကေလဵသွာဵလာနိုင်သညဴ်ေနရာနှင်ဴ ကေလဵ 

ေပျာက်ဆုဳဵသွာဵသညဴ် ပမို့နယ်မျာဵအတွင်ဵရှိ သက်ဆိုငရ်ာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ 

ချတိ်ဆက်ရမည်။ 

  - ကေလဵအတွက် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵရန် လိအုပ်ပါက ကျန်ဵမာေရဵ 

ဝန်ထမ်ဵနှင်ဴညိှနှိုင်ဵ ၍ လိအုပ်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှုကိ ု ေဆာငရွ်က် 

ေပဵရမည်၊ 

  - ကေလဵသည် သင်တန်ဵေကျာင်ဵသို္ဓေရာက်ရိှေနပါက မိသာဵစုနှင် ဴ ြပန်လည် 

ေပါင်ဵ စည်ဵေရဵအတွက် လုပ်ငန်ဵအဆင်ဴအတိုင်ဵ  ေဆာငရွ်က်ရမည်။ 

 (ဇ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ြဖစ်ရပအ်စီအစဉ်ေရဵဆွဲချမှတ်ြခင်ဵ ပုဳစဳ အသဳုဵ 

ြပု၍ အစီအစဉ်ေရဵဆွဲေရဵ အစည်ဵအေဝဵတစ်ရပ်ကို ဦဵေဆာင်ြပုလုပ်ရမည်။ 

ဤအစည်ဵအေဝဵ၌ ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴသူမျာဵအာဵ 

သတ်မှတ်၍ တာ၀န်ေပဵအပ်ြခင်ဵ ၊ ေနာက်တစ်ကကိမ်ကျင်ဵပမညဴ် အစည်ဵအေဝဵ 

ကာလသတ်မှတ်ြခင်ဵ မျာဵ ြပုလုပ်ရမည်။ 

 (ဈ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ေနာက်ဆက်တွဲ လုပ်ငန်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵကိ ု ြပု 

လုပ်၍ ကေလဵနှင် ဴမိသာဵစုအာဵ အေထာက်အပဴဳြပုရမည်။ (ေနာက်ဆက်တဲွလုပ်ငန်ဵ 

စစေ်ဆဵြခင်ဵပုဳစဳကိုအသဳုဵြပုရန်) အေရဵကကီဵမှု၊ လိအုပ်ချက်နှင်ဴ အန္တရာယ်ကျေရာက် 

နိုငမ်ှုအေပ္ဒမူတည်၍ ညွှန်ဵပို္ဓလွှဲအပ်ြခင်ဵ  ဝန်ေဆာငမ်ှုမျာဵြပုလုပ်ရမည်။ 
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 (ည) အေဖာ်မပါကွဲကွာေနေသာ ကေလဵသူငယ်ြဖစ်ရပ်မျာဵအတွက် ကေလဵထဳမှရရိှ 

ေသာ သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵအရ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ကေလဵ 

ကို မိသာဵစုနှင်ဴ ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵနိုင်ေရဵအတွက် ဤလုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန်ပါ   

ြပန်လည်ေပါင်ဵ စည်ဵမှုလုပ်ငန်ဵစဉ်ကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (ဋ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ကျန်ဵမာေရဵ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ နိုငင်တဳကာအဖွဲ့ 

အစည်ဵ(INGOs)မျာဵနှင်ဴ ရပ်ရွာအေြခြပုအဖွဲ့အစည်ဵ(CBO)မျာဵ စသည်တို္ဓ၏ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵကို ေစာင်ဴကကညဴ်မှုနှင်ဴ အေထာက်အကူ 

ေပဵမှုမျာဵြပုလုပ်ရမည်။ ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်နုိင်မှုအေပ္ဒမူတည်၍ ြဖစ်ရပ်ေစာငဴ်ကကညဴ် 

ေလဴလာမှုကုိ ြပုလုပ်ရမည်။ (အန္တရာယ်ြဖစ်နုိင်ေြခြမငဴ်လျှင် (၁)ပတ်နှစ်ကကိမ်၊ 

အလယ်အလတ်ြဖစ်လျှင် (၁)ပတ်(၁)ကကိမ၊် နိမ်ဴလျှင် (၂)ပတ်(၁)ကကိမ် စသည်ြဖငဴ်)  

 (ဌ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ဥပေဒပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာငမ်ှုလိုအပ်ချက် 

မျာဵအာဵ ကေလဵသူငယ်၊ မိသာဵစုမျာဵနှငဴ်တိုင်ပင်၍ လိအုပ်သလို အကူအညီေပဵ 

ရမည်။  

 (ဍ) ကေလဵ၏အေြခအေနသည် လုခဳခုဳစိတ်ချရ၍ တည်ပငမိ်မှုရှိမှသာ ြဖစ်ရပ်ပိတ် 

သိမ်ဵြခင်ဵပဳုစဳကုိ အသဳုဵြပု၍ ြဖစ်ရပ်ပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵစဳနှုန်ဵနှင်ဴအညီ ြဖစ်ရပ်ကုိ ပိတ်သိမ်ဵ 

ရမည်။ 

 (ဎ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွသူသည် ကေလဵသူငယ်အာဵ ြပန်လည်ေတွ့ရိှ၍ မိသာဵစု 

နှငဴ် ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေပဵပပီဵ သုိ္ဓမဟုတ် အြခာဵေသာနည်ဵလမ်ဵြဖငဴ် ေစာင်ဴေရာှက် 

သူထ ဳ ေနရာချထာဵေပဵပပီဵ ေနာက်ပိငု်ဵ မှသာ ြဖစ်ရပပ်ိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ  ပုဳစဳအသဳုဵြပု၍ 

ြဖစ်ရပက်ိုပိတ်သိမ်ဵရမည်။  

 (ဏ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွသူသည် ကဲွကွာေနေသာကေလဵ သုိ္ဓမဟုတ် ေစာငဴ်ေရှာက် 

သူမဲေဴသာ ကေလဵသူငယ်ြဖစ်ရပ်မျာဵအတွက် မိသာဵစုနှင်ဴ ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵ 

ေပဵပပီဵ သုိ္ဓမဟုတ် အြခာဵေသာနည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ ေစာင်ဴေရာှက်သူထဳ ေနရာချထာဵ 

ေပဵပပီဵ ေနာက်ပုိင်ဵမှသာ ြဖစ်ရပ်စာရင်ဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵပဳုစဳ အသဳုဵြပု၍ ြဖစ်ရပက်ို 

ပိတ်သိမ်ဵရမည်။  
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ညွှန်ဵပို့ေစလွှတ်ြခင်ဵလမ်ဵေကကာင်ဵ  - ြပန်လည်ေပါင်ဵ စည်ဵေပဵြခင်ဵ  

လူငယ်သငတ်န်ဵေကျာင်ဵ မျာဵ  

၄။ လူမှု၀န်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာနရှိ လူငယ်သငတ်န်ဵေကျာင်ဵ မျာဵတွင် ြပန်လည်ေပါင်ဵ စည်ဵေရဵ 

ဆုိင်ရာ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵရိှပပီဵ ြဖစ်ပါသည်။ လူမှု၀န်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွသူ 

အေနြဖငဴ်  ကေလဵ၏မိသာဵစုအာဵ ပမို့နယ်တစ်ခုခုအတွင်ဵ၌ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်သိရိှရပါက ပါဝင်ပတ် 

သက်လာမည် ြဖစ်ပါသည်။ (Clarify Coverage Township) လူမှု၀န်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲ 

သူသည် ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵ ေရဵလုပ်ငန်ဵတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ရန် လိအုပ်ပါက လက်ရိှေဆာငရွ်က် 

လျက်ရှိေသာ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵ ၍ ဆန်ဵစစ်ဆုဳဵြဖတ်ရမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မိသာဵစုရှိသည်ဴေနရာ သိရှိပပီဵေနာက် ကေလဵသူငယ်အာဵ မိသာဵစုနှငဴ် 

ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေပဵေရဵအတက်ွ သတ်မတ်ှေဖာ်ထုတြ်ခင်ဵ/ ရည် 

ညွှန်ဵေစလွှတ်ြခင်ဵ၊  

 

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူ/ ကေလဵသူငယ် 

ကကီဵကကပ်ေရဵအရာရှိ  

ကေလဵသူငယ်နှင်ဴ မိသာဵစုအာဵ စာရင်ဵသွင်ဵလက်ခြဳခင်ဵနှင်ဴ ဆန်ဵစစ်သဳုဵ 

သပ်ြခင်ဵ အြပညဴ်အစဳု 

 

- ေဘဵကင်ဵမှု ဆန်ဵစစ်သဳုဵသပ်ြခင်ဵ၊ ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ် ေရဵဆဲွြခင်ဵနှင်ဴ         

အြခာဵဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵထဳ ရည်ညွှန်ဵေစလွှတ်ြခင်ဵ စသည်မျာဵ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

- ကေလဵသူငယ်နှငဴ် မိသာဵစု စိတ်လူမှုေရဵဆုိင်ရာ အေထာက်အပဴဳ 

ေပဵအပ်ြခင်ဵ 

-  အြခာဵဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူတို္ဓနှငဴ် ညိှနှိုင်ဵစီစဉ်ြခင်ဵ 

- ကေလဵသူငယ်၊ မိသာဵစု ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူစသည်တို္ဓအာဵ ေနာက် 

ဆက်တွဲေလဴလာြခင်ဵ 

-  အနည်ဵဆဳုဵ(၆)လ၊ အမျာဵဆဳုဵ (၂)နှစ်ေစာငဴ်ကကည်ဴေလဴလာြခင်ဵ 

 

ြပန်လည်သဳုဵသပ်ြခင်ဵနှငဴ်စာရင်ဵပိတ်ြခင်ဵ 

ပညာေရဵဝန်ကကီဵဌာနသုိ္ဓ ေစလွှတြ်ခင်ဵ 

 

လူကုန်ကူဵမှုမှ လွတေ်ြမာက်လာသူမျာဵ ၊ 

လက်နက်ကိုင်တပဖ်ွဲ့ဝင်မျာဵနှငဴ် 

ဆက်စပ်ေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵ၊ 

တရာဵရင်ဆုိင်ေနရေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵ၊ 

ေစာငဴ်ေရှာက်သူမဲဴ ကေလဵသူငယ်မျာဵ၊ 

လူငယ်သင်တန်ဵေကျာင်ဵမျာဵနှင်ဴ အြခာဵမျာဵ။ 
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၅။ ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေရဵဝန်ေဆာင်မှုေပဵေနေသာ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ သုိ္ဓမဟုတ် လူမှု 

ဝန်ထမ်ဵသငတ်န်ဵေကျာင်ဵ မျာဵမှ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူထဳသုိ္ဓ ြဖစ်ရပ်အစီရငခ်ဳြခင်ဵပုဳစဳကို 

အသဳုဵြပုပပီဵ ညွှန်ဵပို္ဓေသာြဖစ်ရပ်မျာဵအာဵ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ လုပ်ေဆာငရ်မည်-(by incident 

report) 

 (က) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် လက်ခဳရရိှေသာ ြဖစ်ရပ်အစီရငခ်ဳြခင်ဵ ပုဳစဳကို 

စစိစ်ပပီဵ ကေလဵ၏ ြဖစ်ရပ်ကိ ုလျှ ို့ဝကှ်ကုဒ်ြဖင်ဴ စာရင်ဵ သွင်ဵ မှတ်သာဵထာဵရမည်၊ 

 (ခ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ြပည်တွင်ဵ/ြပည်ပ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖဲွ့ 

အစည်ဵမျာဵရှိ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ အသိအမှတ်ြပုထာဵသညဴ်  ြဖစ်ရပ်လုပ်ငန်ဵ 

ေဆာငရွ်က်သူ (NGOs Case Worker)မျာဵ ဤြဖစ်ရပ၌် ပါဝငေ်ဆာငရ်ွက်ြခင်ဵ  

ရိှ/မရှိ စစ်ေဆဵအတည်ြပုရမည်၊ 

 (ဂ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွသူသည် ကေလဵသူငယ် ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေပဵေရဵနှငဴ် 

ဆန်ဵစစ်သုဳဵသပ်ြခင်ဵကို ကူညီပဳပဴိုဵေပဵနိုင်မညဴ် အြခာဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ ပမို့နယ ်

အတွင်ဵ ၌ရှိပါက ၎င်ဵတို္ဓနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာငရွ်က်ရမည်၊ 

 (ဃ) အကယ်၍ လက်ရိှေဆာင်ရွက်ေနေသာ ြဖစ်ရပ်တစ်ခုမှမရိှဘဲ လူမှု၀န်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန 

သည်သာ ကေလဵသူငယ်အာဵ ကူညီေထာက်ပဴဳနုိင်သညဴ် အေကာင်ဵဆဳုဵအေနအထာဵ 

၌ ရိှေနပါက လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ြဖစ်ရပ်အမှုတွဲဖွငဴ်၍ သတင်ဵ  

အချက်အလက်တုိ္ဓကုိ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွေရဵ အီလက်ထရွန်နစ်သတင်ဵအချက်အလက် 

သုိေလှာင်စနစ်ထဲသုိ္ဓ ထညဴ်သွင်ဵ ရမည်။ ြဖစ်ရပ်သတင်ဵ အချက်အလက်အသစ် 

မှတ်တမ်ဵတင်သညဴ်အခါ ဤနည်ဵအတိုင်ဵ  ြပုလုပ်ရန်ြဖစ်သည်၊  

 (င) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ကေလဵ၏မိသာဵစုအာဵ ေတွ့ရှိထာဵေသာ 

ပမို့နယ်အတွင်ဵ ၌ရိှပါက ဆန်ဵစစ်ချက်ပုဳစဳကို အသဳုဵြပု၍ မိသာဵစုစိစစ်ြခင်ဵ နှငဴ် 

မိသာဵစု၊ ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာ အပု်ချုပ်ေရဵမှူဵမျာဵ၊ ပညာေရဵအရာရှိမျာဵနှင်ဴ အြခာဵ 

ဆက်စပ်သညဴ်သူမျာဵအာဵ ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။ အဆုိပါဆန်ဵစစ်ချက်အာဵ 

ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေသာ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ 

ရိှပါက ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။ ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ မေဆာင် 

ရွက်မီ ကေလဵသူငယ်၏ အေြခခဳလိုအပ်ချက်မျာဵအာဵ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ပပီဵ 

ြဖည်ဴဆည်ဵေပဵရမည်၊ 
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 (စ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ကေလဵသူငယ်/မိသာဵစုအာဵ လူမှုေရဵ၊ 

စီဵပွာဵေရဵ၊ ပညာေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵစသညဴ် သငဴ်ေလျာ်ေသာ ၀န်ေဆာင်မှုမျာဵရရိှရန် 

ဝန်ေဆာင်မှုေပဵေနေသာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵသို္ဓ ညွှန်ဵပို္ဓြခင်ဵ ပုဳစဳအသဳုဵြပု၍ ညွှန်ဵပို္ဓ 

ေပဵရမည်၊ 

 (ဆ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွသူသည် လူမှု၀န်ထမ်ဵသင်တန်ဵေကျာင်ဵအုပ်မျာဵ၊ ြပန်လည် 

ေပါင်ဵစည်ဵေပဵေရဵ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵေနေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ စသည်တို္ဓနှင်ဴ        

အတူတကွပူဵေပါင်ဵပပီဵ ကေလဵအတွက် အေကာင်ဵဆုဳဵ/အသင်ဴေလျာ်ဆုဳဵ 

ြဖစ်မည်ဴ မိသာဵစုနှင်ဴ ရပ်ရွာအသုိင်ဵ အဝိုင်ဵ ထဲသုိ္ဓ ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေပဵေရဵ 

အစီအစဉ်ကို စဉ်ဵစာဵေရွဵချယ်ရမည်၊ 

 (ဇ)  လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွသူသည် ေနာက်ဆက်တဲွလုပ်ငန်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵပဳုစဳ အသဳုဵ 

ြပု၍ ကေလဵသူငယ်နှငဴ်မိသာဵစုအာဵ ေနာက်ဆက်တဲွစစ်ေဆဵကကညဴ်ရှုမှု ေဆာင်ရွက် 

ရမည်၊ 

 (ဈ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် လူမှု၀န်ထမ်ဵသငတ်န်ဵေကျာင်ဵအုပ်မျာဵနှငဴ် 

ပူဵေပါင်ဵေဆာငရွ်က်ပပီဵ ြဖစ်ရပ်စာရင်ဵ ပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ ပုဳစဳ အသဳုဵြပု၍ ြဖစ်ရပကုိ် 

ပိတ်သိမ်ဵရမည်။ 

 

လူကနု်ကူဵခဳရသူကေလဵသူငယ်မျာဵ 

၆။ အဆိပုါ လူကနု်ကူဵခဳရသူကေလဵသူငယ်မျာဵ၏ ကိစ္စရပ်မျာဵအတွက် လူကနု်ကူဵခဳရသူ 

မျာဵအာဵ ြပန်လည်လက်ခဳြခင်ဵ၊ ြပန်လည်ဝင်ဆဳဴေပါင်ဵစည်ဵြခင်ဵ နှင်ဴ ြပန်လည်ထေူထာငြ်ခင်ဵ ဆိုင်ရာ 

အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် စဳလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်ပါ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵနှင်ဴ ြမန်မာ-ထိငု်ဵ  နှစ်နိုင်ငကဳကာဵတွင် 

ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ၊ လူကုန်ကူဵခဳရသူမျာဵအာဵ ြပန်လည်ပို္ဓေဆာင်ြခင်ဵနှငဴ် ြပန်လည်ဝင်ဆဳဴ 

ေပါင်ဵစည်ဵြခင်ဵဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငဳစဳလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်ပါ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵနှငဴ်အညီ ြပန်လည် 

ထူေထာင်ေရဵဦဵစီဵဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန၊ လူကုန်ကူဵမှုတာဵဆီဵနိှမ်နင်ဵေရဵရဲတပ်ဖဲွ့၊ အေထွေထွ 

အပု်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနနှင်ဴ ဆက်စပ်ဌာနမျာဵ၊ လူကုန်ကူဵခဳရသူမျာဵအာဵ ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေသာ အစုိဵရမဟုတ်ေသာ လူမှုေရဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ နုိင်ငဳတကာ 

အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ ေဆာငရွ်က်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
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ကေလဵလုပ်သာဵမျာဵ 

၇။ အန္တရာယ်ကျေရာက်နိုင်ေသာ ကေလဵလုပ်သာဵမျာဵနှင်ဴ အဆိုဵ ဝါဵဆုဳဵပုဳစဳြဖင်ဴ ခိုင်ဵေစြခင်ဵ ခဳ  

ရေသာ ကေလဵလုပ်သာဵမျာဵအတွက် လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန၊ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵဦဵစီဵဌာနတုိ္ဓသည်  

အလုပ်သမာဵ၊ လူဝင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှငဴ် ြပည်သူ့အင်အာဵဝန်ကကီဵဌာန၊ အလုပ်ရုဳနှငဴ် အလုပ်သမာဵ 

ဥပေဒစစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ မိတ်ဖက် NGOs တို္ဓနှငဴ ် ပူဵေပါင်ဵ ၍ ြဖစ်ရပ်ဆန်ဵစစ်အတည်ြပုြခင်ဵ၊ 

ကူညီကယ်တငြ်ခင်ဵ ၊ ယာယီေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵြခင်ဵနှငဴ် ြပန်လည်ေပါင်ဵ စည်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို 

ေဆာငရွ်က်သွာဵရမည်။ 

၈။ ေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ အလုပ်အမျ ိုဵအစာဵ၊ လုပ်ငန်ဵခွင်တွငရိှ်ေနသည်ဴ ကေလဵ 

လုပ်သာဵမျာဵနှင်ဴ အဆုိဵဝါဵဆဳုဵပဳုစဳြဖင်ဴ ခုိင်ဵေစြခင်ဵခဳေနရေသာ ကေလဵလုပ်သာဵမျာဵအတွက် 

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန၊  အလုပ်သမာဵ၊  လူဝင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴ ြပည်သူ့အင်အာဵဝန်ကကီဵဌာန၊ အလုပ်ရဳု 

နှင်ဴ အလုပ်သမာဵဉပေဒစစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနနှင်ဴ သက်ဆုိင်ရာ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ တုိင်ဵေဒသကကီဵ/ 

ြပည်နယ် ကေလဵအလုပ်သမာဵပေပျာက်ေရဵဆုိင်ရာေကာ်မတီေအာက်ရိှ အဆုိဵဝါဵဆဳုဵပဳုစဳြဖင်ဴ ခုိင်ဵေစ 

ြခင်ဵ ခဳရေသာ ကေလဵအလုပ်သမာဵဖယ်ရှာဵေရဵနှငဴ် ြပန်လည်ကုစာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵဆပ်ေကာ်မတီနှင်ဴ  

မိတ်ဖက် NGOs တုိ္ဓပူဵေပါင်ဵ၍ ြဖစ်ရပ်ဆန်ဵစစ်အတည်ြပုြခင်ဵ၊ ကူညီကယ်တင်ြခင်ဵ၊ ယာယီေစာငဴ် 

ေရှာကမ်ှုေပဵြခင်ဵ နှင်ဴ ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွက်သွာဵရမည်။ အလာဵတူ 

အေြခအေနမျ ိုဵတွင်ရိှသည်ဴ အြခာဵေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵအတွက် ေစာငဴ်ေရာှက်မှုေပဵသည်ဴ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မှာ ြပည်တွင်ဵ လူကုန်ကူဵခဳရသူမျာဵနှငဴ် ကေလဵလုပ်သာဵမျာဵအတွက် ယာယီေစာငဴ် 

ေရှာကေ်ရဵေဂဟာမျာဵတွင် ေနရာချထာဵေရဵလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်နှငဴ် တူညီပါသည်။ 

 

ကေလဵလုပ်သာဵမျာဵအတွက် ကယ်ဆယ်ြခင်ဵ နှင်ဴ ယာယီေနရာချထာဵြခင်ဵ  

၉။ ကေလဵကိုယ်တိုင်၊ ရပ်ရွာလထူု၊ NGOs၊ လူကုန်ကူဵမှုတာဵဆီဵနိှမ်နင်ဵေရဵရဲတပ်ဖဲွ့ စသည်တုိ္ဓမှ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာနသုိ္ဓ သတင်ဵ ေပဵပို္ဓလာေသာ ကေလဵလုပ်သာဵကိစ္စမျာဵ၊ ကေလဵသူငယ်မျာဵကို 

ေခါင်ဵပုဳြဖတ်မှုနှင်ဴ အလဲွသဳုဵမှုအေြခအေနမျာဵ၊  အမိ်အကူ၊ လက်ဖက်ရည်ဆုိင်အကူ၊ စက်ရဳု၊ KTV၊ 

အြခာဵေသာ ေခါင်ဵပဳုြဖတ်မှုပဳုစဳြဖစ်ရပ်မျာဵအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်ဵစဉ်အတိုင်ဵ ေဆာငရွ်က် 

ရမည်- 
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 (က) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ကနဦဵသတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ရယူရန် 

အတွက် စာရင်ဵသွင်ဵ လက်ခဳပုစဳဳအာဵ အသဳုဵြပု၍ ြဖစ်ရပက်ိ ု စတင်ဖွငဴ်ရမည်။ 

ြဖစ်ရပ်အာဵ ကေလဵသူငယ်နှင်ဴ လိကု်ေလျာညီေထွေသာ လျှ ို့ဝှက်နဳပါတ်တစ်ခု 

ေပဵရမည်။ (၄၈)နာရီအတွင်ဵ ြဖစ်ပွာဵခဲဴေသာ မေတာ်မတရာဵြပုမှုအာဵ ချက်ချင်ဵ 

ေဆာငရွ်က်သင်ဴသညဴ် ြဖစ်ရပအ်ြဖစ် သတ်မှတ်ရမည်။  

 (ခ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ရရိှနိုငသ်ညဴ် သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵကို 

စုေဆာင်ဵြခင်ဵနှငဴ် ရဲတပ်ဖဲွ့၊ လူကုန်ကူဵမှုတာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵရဲတပ်ဖဲွ့၊  အလုပ်ရဳုနှငဴ်  

အလုပ်သမာဵဥပေဒစစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီအပါအဝင်     

တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ် ကေလဵအလုပ်သမာဵ ပေပျာက်ေရဵဆိုင်ရာေကာ်မတီ 

ေအာက်တွင် ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ ကေလဵအလုပ်သမာဵ ေစာငဴ်ကကည်ဴအကဲြဖတ် 

စိစစ်ေရဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီတို္ဓနှင်ဴ ချတိ်ဆက်၍ သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵ 

မျှေဝြခင်ဵ တို္ဓကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

 (ဂ) ကေလဵလုပ်သာဵြဖစ်ရပ်မျာဵအတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့သည် ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုဳဵ 

လုပ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴအတူ စတငေ်ဆာင်ရွက်ရမည်။ ကေလဵလုပ်သာဵြဖစ်ရပ်မျာဵ 

အတွက် အလုပ်ရုဳနှငဴ်အလုပ်သမာဵဥပေဒစစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနနှငဴ် ချတိ်ဆက်၍ 

လည်ဵေကာင်ဵ ၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာငစ်ီအပါအဝင် တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ် 

ကေလဵအလုပ်သမာဵပေပျာက်ေရဵဆိုင်ရာေကာ်မတီေအာက်တွင် ဖွဲ့စည်ဵထာဵ 

ေသာ ဥပေဒေရဵရာလုပ်ငန်ဵဆပ်ေကာ်မတီမျာဵနှငဴ် ချတိ်ဆက်၍လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

ဉပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို သီဵြခာဵခွဲ၍ လက်ရှိတည်ဆဲဉပေဒမျာဵနှငဴ် 

အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 (ဃ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ြမန်မာနိုင်ငရဲဳတပ်ဖွဲ့၊ အလုပ်ရုဳနှင်ဴအလုပ် 

သမာဵဥပေဒစစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနတို္ဓနှငဴ် ကေလဵသူငယ်ကို အန္တရာယ်ရိှေသာ 

ေနရာမှ အြမန်ဆုဳဵကယ်ထုတ်ရန်အတွက် ြဖစ်ရပ်ညိှနှိုင်ဵ အစည်ဵအေဝဵကို ေခ္ဒယူ 

ရမည်။ ကေလဵသူငယ်အတွက် အြခာဵေသာ မိတ်ဖက်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်အတူ 

ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵရမည်။ 
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 (င) ေစာင်ဴေရာှက်မှုေပဵထာဵစဉ် လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွ 

သူသည်- 

  (၁) ကေလဵသူငယ်၏ သေဘာတူညီချက်ကို ရယူြခင်ဵ ၊ ဆန်ဵစစခ်ျက်ပုဳစဳကို အသဳုဵ 

ြပု၍ ကေလဵသူငယ်အတွက် လိအုပ်ချက်မျာဵကို ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ  (ယာယီေစာင်ဴ 

ေရှာကေ်ပဵရန်ေနရာ၊ အစာဵအစာ၊ ေဆဵဝါဵစသညဴ် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက် 

မှု၊….)၊ ကေလဵသူငယ်အတွက် ြပုစုေစာင်ဴေရှာကမ်ှု အစီအစဉ်ေရဵဆွဲြခင်ဵ ၊ 

ကေလဵသူငယ်၏မိဘမျာဵကို ချက်ချင်ဵရှာေဖွမေတွ့ရှလိျှငေ်သာ်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ 

ကေလဵသူငယ်၏ မိဘမျာဵသည် ေဝဵကွာေသာေနရာတွင် ေရာက်ရှိေနလျှင် 

လည်ဵေကာင်ဵ ၊ ကေလဵသူငယ်ကို ယာယီေစာင်ဴေရှာကမ်ှုေပဵနိုင်သညဴ်ေနရာ၊ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန သငတ်န်ဵေကျာင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် လုခဳခုဳသညဴ်ေနရာတွင် 

ကေလဵသူငယ်အာဵ ေနရာချထာဵေပဵရမည်။ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွသူသည် 

ကေလဵသူငယ်အတွက် ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵြခင်ဵအပါအဝငန်ှင်ဴ အြခာဵေသာ 

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵရရိှရန် လိအုပ်ပါက သင်ဴေလျာ်ေသာဝန်ေဆာငမ်ှုမျာဵ ရရိှနိုင် 

သညဴ်ေနရာသုိ္ဓ ညွှန်ဵပို္ဓမှုပုဳစဳကို အသုဳဵြပု၍ ညွှန်ဵပို္ဓေစလွှတ်ရမည်။ 

 

အဆိုဵ ဝါဵဆုဳဵပုစဳဳြဖငဴ် ခိုင်ဵေစြခင်ဵခဳရသည်ဴ ကေလဵအလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် မိသာဵစုြပန်လည် 

ေပါင်ဵစည်ဵြခင်ဵ နှင်ဴ ကာလရှည်ေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵြခင်ဵ 

၁၀။ (က) ကေလဵသူငယ်အာဵ ယာယီေစာင်ဴေရှာကေ်ရဵေဂဟာတွင် လက်ခဳထာဵပပီဵေနာက် 

မိသာဵစုြပန်လည်ေပါင်ဵ စည်ဵြခင်ဵ ကို လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန သငတ်န်ဵေကျာင်ဵ 

မျာဵရိှ ကေလဵသူငယ်မျာဵ မိသာဵစုြပန်လည်ေပါင်ဵ စည်ဵြခင်ဵ  လုပ်ငန်ဵစဉ်အတိုင်ဵ 

ေဆာငရွ်က်ရမည်။ 

 (ခ) ကေလဵသူငယ်၏ မိသာဵစု/အပု်ထိန်ဵသူ ေနထိုငသ်ညဴ်ေဒသသည် ယာယီေစာင်ဴ

ေရှာက်ေရဵေဂဟာနှငဴ် တုိင်ဵေဒသကကီဵ/ြပည်နယ်/ပမို့နယ် မတူညီပါက လူမှုေရဵရာ 

ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူသည် သက်ဆုိင်ရာေဒသရိှ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန၊ အြခာဵေသာ 

မိတ်ဖက်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ NGOs Case Worker မျာဵနှငဴ်အတူ ပူဵေပါင်ဵ၍ မိသာဵစု 

ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေရဵအတွက် လက်ခဳစာရင်ဵသွင်ဵြခင်ဵနှငဴ် ကနဉီဵဆန်ဵစစ်ချက် 
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သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵ မျှေဝြခင်ဵ ကို ေဆာငရွ်က်ပပီဵ မိသာဵစု/အပု်ထိန်ဵသူ 

မျာဵနှင်ဴ ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေရဵကို ပပီဵဆုဳဵေအာင် ေဆာငရွ်က်ရမည်။ 

 (ဂ) ကေလဵလုပ်သာဵြဖစ်ရပ်အတွက် မိသာဵစုအေြခအေနဆန်ဵစစ်ပပီဵ ြပန်လည် 

ေပါင်ဵ စည်ဵေရဵအတွက် ေဆာငရွ်က်ရာတွင် ကေလဵသူငယ်အတွက် လုခဳခုဳမှု 

အေနအထာဵကုိ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်။ ထုိ္ဓအြပင် ကေလဵသူငယ်ကုိ ြပန်လည် 

လက်မခဳခင်ကာလနှင်ဴ လက်ခဳပပီဵကာလမျာဵတွင် ကေလဵသူငယ်၏ မိသာဵစု/ 

အုပ်ထိန်ဵသူအာဵ ကေလဵသူငယ်အတွက် လုိအပ်ေသာ ကကိုတင်ြပင်ဆင်မှုမျာဵနှငဴ် 

ေထာက်ပဳဴမှုမျာဵကို ေပဵရမည်။ 

 

အဆိုဵ ဝါဵဆုဳဵပုစဳဳြဖငဴ် ခိုင်ဵေစြခင်ဵခဳရသည်ဴ ကေလဵအလုပ်သမာဵမျာဵအတွက် ကာလရှည် ြပန်လည် 

ေပါင်ဵစည်ဵြခင်ဵ အတွက် ပဳဴပုိဵေပဵြခင်ဵ  သ့ုိမဟုတ် မိသာဵစုြပန်လည်ဝင်ဆဳဴြခင်ဵ နှင်ဴ ေနာက်ဆက်တဲွ 

ေစာငဴ်ကကည်ြဴခင်ဵ   

၁၁။ (က) ကေလဵသူငယ်သည် မိသာဵစုနှင်ဴ ြပန်လည်ေပါင်ဵ စည်ဵပပီဵေသာအခါ လူမှုေရဵရာ 

ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူသည် ဆန်ဵစစ်မှုပုစဳဳကို အသဳုဵြပု၍ ြပညဴ်စုဳေသာဆန်ဵစစ်မှုကို 

မိသာဵစုထဳသွာဵေရာက်ေလဴလာြခင်ဵ၊ တယ်လီဖုန်ဵဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵြခင်ဵ (မိသာဵစု၊ 

ေကျာင်ဵ၊ အဖဲွ့အစည်ဵ)တို္ဓကို ေဆာငရ်ွက်ရမည်။ ြပညဴ်စုဳေသာ ဆန်ဵစစ်မှုကုိ 

မိသာဵစုနှငဴ်ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵပပီဵသညဴ် ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်ဵ ပပီဵစီဵေအာင် 

ေဆာင်ရွက်ရန်လုိအပ်ပါသည်။ ဆန်ဵစစ်သဳုဵသပ်ြခင်ဵကုိ ြဖစ်ရပ်မပိတ်သိမ်ဵမြခင်ဵ 

စဉ်ဆက်မြပတ် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမည်၊ 

 (ခ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ရပ်ရွာလူမှုေရဵ 

အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵနုိင်သူမျာဵနှငဴ်အတူ ြဖစ်ရပ်ညိှနှိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵ 

ေခ္ဒယူ၍ လူကနု်ကူဵခဳရသူမျာဵအတွက် လိုအပ်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵ၊ ဥပေဒပိုင်ဵ 

ဆုိင်ရာ၊ ပညာေရဵ၊ စိတ်လူမှုပုိင်ဵဆုိင်ရာ ပဴဳပုိဵေပဵြခင်ဵမျာဵ စသည်တုိ္ဓကုိ ပဴဳပုိဵေပဵြခင်ဵ 

နှင် ဴညွှန်ဵပို္ဓေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ကို ြပုလုပ်ရမည်၊ 
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 (ဂ) လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ကေလဵသူငယ်၏ အေြခအေနသည် လုခဳခုဳမှု 

နှင်ဴ တည်ပငမိ်မှုရှိလာပါက ြဖစ်ရပပ်ိတ်သိမ်ဵြခင်ဵပုဳစဳကို အသုဳဵြပု၍ ြဖစ်ရပက်ို 

ပိတ်သိမ်ဵရမည်။ 

 

လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့မျာဵနှင်ဴ ဆက်စပ်ေသာကေလဵသူငယ်မျာဵ 

၁၂။ ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် ကုလသမဂ္ဂနှင်ဴ ြမန်မာနိုငင်ဳအစိုဵရတို္ဓ ပူဵေပါင်ဵေရဵဆွဲထာဵေသာ အရွယ် 

မေရာက်ေသဵသညဴ် ကေလဵသူငယ်မျာဵကုိ လက်နက်ကုိင်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ စုေဆာင်ဵမှုအာဵ 

ကကိုတင်တာဵဆီဵေရဵလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်ကုိ ြမန်မာနုိင်ငဳ၌လက်နက်ကုိင်တပ်ဖဲွ့မျာဵနှင်ဴ ဆက်စပ်ေသာ 

ကေလဵသူငယ်တို္ဓအာဵ ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေရဵအတွက် သီဵသန့်ြဖစ်စဉ်တစ်ခုအေနြဖင်ဴ ကျင်ဴသဳုဵ 

ေဆာင်ရွက်ခဴဲပါသည်။ အဆုိပါ ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ နုိင်ငဳအဆငဴ်ေစာငဴ်ကကညဴ်ေရဵနှငဴ် အစီရင်ခဳတင်ြပေရဵဆုိင်ရာ 

အထူဵတာဝန်အဖဲွ့CTFMR ( Country Task Force on Monitoring and Reporting ) နှငဴ် တပ်မေတာ် 

တို္ဓအကကာဵ သေဘာတူညီချက် လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်အရ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့မျာဵက အသဳုဵြပုခဴဲေသာ 

အရွယ်မေရာက်သူကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ တပ်မေတာ်စစ်သာဵစုေဆာင်ဵ ေရဵတပ်မှတဆင်ဴ ရှာေဖွ 

ေဖာ်ထတု်ကာ နုတ်ထွက်ခွင်ဴေပဵြခင်ဵ နှငဴ် ၎င်ဵတို္ဓ၏ မိဘအပု်ထိန်ဵသူမျာဵနှငဴ် ြပန်လည်ေပါင်ဵ စည်ဵ 

ေပဵပါသည်။ အဆိပုါလုပ်ငန်ဵစဉ်အရ ဆက်စပ်ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵအကကာဵ လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ (Inter-

Ministrial Working Group)တွင် ြပန်လည်ထေူထာင်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ဥက္ကဋ္ဌအြဖစ်နှငဴ် UNICEF မ ှ

တွဲဖကဥ်က္ကဋ္ဌအြဖစ် တာဝန်ယေူဆာင်ရွက်ပပီဵ အဆိပုါအဖွဲ့သည် ကေလဵသူငယ်တစ်ဦဵချင်ဵ စီ၏ 

လူမှုေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ ြပန်လည်ထူေထာငေ်ရဵနှငဴ်  ေပါင်ဵစည်ဵေရဵကို ေဆာငရွ်က်ေပဵပါ 

သည်။ CTFMR ကိ ု Save the Children, World Vision, ရတနာဴေမတ္တာအဖဲွ့၊ KMSS အပါအဝင် 

အြခာဵအဖဲွ့ဝင်(၂၀)ဦဵြဖင် ဴ ပါဝင်ဖွဲ့စည်ဵထာဵပါသည်။ ြပန်လည်ေစလွှတ်ေရဵအစီအစဉ်တွင် လူဝင်မှု 

ကကီဵကကပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ နိုငင်ဳသာဵြဖစ်မှု အေထာက်အထာဵအြဖစ် နိုငင်ဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵ 

ထုတ်ေပဵရပါမည်။ တပ်မေတာ်မှ ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵေပဵြခင်ဵ ၊ တရာဵဝင်ြပန်လည်ေစလွှတ်သညဴ် 

ရုဳဵစာ၊ အြပန်ခရီဵစရိတ်၊ ြပန်လည်ေစလွှတ်ေရဵကာလအတွင်ဵ ေနထိငုစ်ာဵေသာက်စရိတ်ကို 

ေထာက်ပဳေဴပဵပါသည်။ မိသာဵစုမျာဵနှင် ဴ ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ် တစ်ခုလုဳဵကို 

ြပန်လည်ထေူထာင်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ အဓကိတာဝန်ယူေဆာငရွ်က်ပပီဵ CTFMR အဖဲွ့မှ ြဖစ်ရပ်အရာရိှ 

(၁)ဦဵ၊ ကေလဵနှင် ဴ ၎င်ဵ၏အုပ်ချုပ်သူတို္ဓပါဝငပ်ါသည်။  အဆိပုါ ြပန်လည်ေစလွှတ်မညဴ် ကေလဵ/ 
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လူငယ်သည် မိသာဵစုထဳြပန်လိုသညဴ် ဆန္ဒမရိှလျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ မိသာဵစုမျာဵမရိှခဴဲလျှင်ေသာ် 

လည်ဵေကာင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ြပန်လည်ေစလွှတ်သညဴ်ကာလအတွင်ဵ အေရဵေပ္ဒေစာင်ဴေရှာက်မှုနှငဴ် 

အထူဵေစာင်ဴေရာှက်မှုေပဵရန်လိုအပ်ပါက လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနရိှ ကကာဵကာလေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ

ေနရာမျာဵတွင် ယာယီေနရာချထာဵပါမည်။ အဆိပုါ အထူဵေစာင်ဴေရှာက်မှုမျာဵအတွက် ြပန်လည် 

ေပါင်ဵ စည်ဵေရဵနည်ဵပညာဆိုင်ရာ လမ်ဵ ညွှန်နှငဴ်အညီ ေထာက်ပဳေဴပဵပါသည်။ ြပန်လည်ေစလွှတ် 

သညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်အတွင်ဵ  CTFMR အဖဲွ့ဝင်မျာဵသည် ကေလဵ၊ ၎င်ဵတို္ဓ၏မိဘ/အပု်ထိန်ဵသူမျာဵ 

နှငဴ်အတူ ေတွ့ဆဳု၍ ကေလဵသူငယ်၏ ဘဝရည်မှန်ဵချက်အတွက် ဆန်ဵစစ်မှုနှငဴ် ညိှနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်မှု 

မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵနှငဴ် ပပီဵြပညဴ်စုဳသညဴ် ဆန်ဵစစ်သုဳဵသပ်ြခင်ဵ ေဆာငရ်ွက်ကကပပီဵ ကေလဵ 

သူငယ်တို္ဓအာဵ မိဘမျာဵထဳ ြပန်လွှတ်ေပဵေရဵစီစဉ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေပဵေရဵ 

အကူအညီအြဖစ် လတ်တေလာ ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်ေပဵေရဵနှငဴ် ေနာက်ဆက်တွဲ လုပင်န်ဵစိစစ် 

ကကီဵကကပ်ေရဵအတွက် ြဖစ်ရပမ်ျာဵကို NGOs ၀န်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵအကကာဵ (အဖဲွ့တစ်ခုချင်ဵ၏ 

စီမဳကိန်ဵနှငဴ် စပ်ဆိုင်သညဴ်နယ်ပယ်အရ)ခွဲေဝေပဵထာဵပါသည်။ လစဉ် ေနာက်ဆက်တွဲလုပ်ငန်ဵစိစစ် 

ကကီဵကကပ်မှုအာဵ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ မြဖစ်မေန တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ 

ေဆာင်ရွက်ပပီဵစီဵမှုကိုလည်ဵ ြပန်လည်ထေူထာင်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ တာဝန်ယမူျှေဝရပါမည်။ ြဖစ်ရပ် 

တစ်ခုအတွက် ေနာက်ဆက်တွဲေစာင်ဴေရှာက်မှု အနည်ဵဆုဳဵကာလမှာ (၆)လြဖစ်၍ အမျာဵဆုဳဵမှာ 

(၂)နှစ်ြဖစ်ပါသည်။ UNICEF အေနြဖငဴ် ကေလဵ၊ မိသာဵစုအေြခအေနမျာဵကို ြပန်လည်သဳုဵသပ်၍ 

ေတွ့ရှခိျက်မျာဵကိုအေြခခဳကာ ြဖစ်ရပက်ို ပိတ်သိမ်ဵရမည်။ 

၁၃။ အထူဵသြဖင်ဴ ြပန်လည်ေစလွှတ်ေရဵလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်တွင် အေကာငအ်ထည်ေဖာ် 

ေဆာငရွ်က်ေနသညဴ် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ ြဖစ်ရပ်လုပ်သာဵမျာဵ၏ အခန်ဵကဏ္ဍမျာဵမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်သည်- 

 (က) ြပန်လည်ေစလွှတ်မညဴ်ကေလဵသူငယ်အတွက် သငဴ်ေလျာ်သညဴ် ေထာက်ပဴဳမှုေပဵြခင်ဵ၊ 

ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေပဵြခင် ၊ဵ ေနာက်ဆက်တဲွေစာငဴ်ကကည်ဴြခင်ဵတုိ္ဓကုိ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မညဴ် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ပပီဵြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့၏ အဓိကမှာမိတ်ဖက်အဖဲွ့အစည်ဵ 

မျာဵမှ NGOs Case Worker မျာဵြဖစ်၍ တစ်ဖက်ပါလုပ်ငန်ဵစဉ်အတိုင်ဵ  ေဆာငရ်ွက် 

ရမည်- 
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  - ြပန်လည်ေစလွှတ်ပပီဵေနာက် ကေလဵထ ဳသွာဵေရာက်ေလဴလာြခင်ဵ ၊ ကေလဵနှင်ဴ 

မိသာဵစု၊ အမိ်အေြခအေနမျာဵကို အကဲြဖတ်ရန်အတွက် လိုအပ်ေသာ ဆန်ဵစစ် 

မှုမျာဵ ေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ ၊ အကယ်၍ ကာကွယ်မှုေပဵရန် လိုအပ်ပါက ေရှ့ဆက် 

ေဆာငရွ်က်မညဴ် ြပန်လည်ေပါင်ဵ စည်ဵေရဵနည်ဵလမ်ဵ ကို မိသာဵစုနှင်ဴ ေဆွဵေနွဵ 

ြခင်ဵ ၊ 

  - ကေလဵထဳ ပုဳမှန်သွာဵေရာက်ေလဴလာပပီဵ အမိ်အေြခအေန၊ ရပ်ရွာအေြခအေန 

နှင်ဴ ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵပပီဵေနာက် တိုဵတက်လာမှုကို ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ နှငဴ် လိုအပ် 

ချက်မျာဵကို ြဖညဴ်ဆည်ဵေပဵြခင်ဵ ၊ 

  - အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ 

ြဖစ်ရပလ်ုပ်သာဵမျာဵသည် လူမှုေရဵဆိုငရ်ာ ေနာက်ဆက်တွဲေလဴလာြခင်ဵ နှင်ဴ 

ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေရဵအတွက် အေထာက်အပဳဴမျာဵကို လျာထာဵေထာက်ပဳဴ 

ေပဵြခင်ဵ ၊ 

  - ကေလဵသူငယ်အတွက် ပိုမိုထိေရာက်ပပီဵ ေရရှည်အကျ ိုဵဆက်မျာဵ ရရိှေစရန် 

အတွက် လူမှုဝန်ထမ်ဵ သမာဵမျာဵသည် ကေလဵအာဵ ရပ်ရွာအတွင်ဵပါဝင် 

ေဆာငရွ်က်မှု၊ အာဵထာဵမှုမျာဵရရိှေစရန်နှငဴ် ကေလဵအာဵ ရပ်ရွာအတွင်ဵ 

ြပန်လည်လကခ်ဳဝငဆ်ဳဴနိုငေ်ရဵအတွက် ေစဴစပ်ညိှနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ၊ 

  - ကေလဵသူငယ်အတွက် ေနာက်ဆက်တွဲေစာင်ဴကကည်ေလဴလာမှု၊ ေဆာငရွ်က် 

ေပဵမှု၊ ညွှန်ဵပို္ဓမှုမျာဵအတွက် လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵမှ တာဝန်ယူ 

ေဆာငရွ်က်ေပဵြခင်ဵ ။ 

 

တရာဵဥပေဒနှငဴ်ရငဆ်ိုငေ်နရေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵ  

၁၄။ လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာနသည် တရာဵဥပေဒနှင်ဴရင်ဆိုင်ေနရေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵအတွက် 

တရာဵရင်ဆုိင်ဆဲကာလအတွင်ဵ ကေလဵသူငယ်တရာဵရဳုဵမှ ကေလဵသူငယ်ကကီဵကကပ်သူ၏ အစီရင်ခဳစာ 

ေတာင်ဵ ခဳလာသညဴ်အခါ စတငခ်ျတိ်ဆက်ေဆာငရွ်က်ရမည်။ ကေလဵသူငယ်ကကီဵကကပ်သူ၏ အစီရင် 

ခဳစာသည် တရာဵသူကကီဵစီရငဆ်ုဳဵြဖတ်ရာတွင် ထညဴ်သွင်ဵဆုဳဵြဖတ်နိုငေ်ရဵအတွက် အေထာက်အကူ 

တစ်ခုြဖစ်သည်။  ကေလဵသူငယ်တရာဵရဳုဵမှ သင်တန်ဵေကျာင်ဵသုိ္ဓ (၂)နှစ်ပုိ္ဓအပ်ရန် အမိန့်ချမှတ်ပပီဵ 
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သငတ်န်ဵေကျာင်ဵ သုိ္ဓ ပို္ဓအပ်ေသာအခါ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူသည် 

သက်ဆိုငရ်ာ သငတ်န်ဵေကျာင်ဵအုပ်နှငဴ်အတူ ကေလဵသူငယ်၏ ဖွဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵနှင်ဴ အြပုအမူ 

ေြပာင်ဵလဲေရဵတို္ဓကို ပူဵေပါင်ဵ ေဆာငရွ်က်ပပီဵ သငတ်န်ဵေကျာင်ဵတွင် ေနထိငုေ်သာကာလ (၁)နှစ် 

ြပညဴ်ပါက ေကျာင်ဵ စည်ဵကမ်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအဖဲွ့၏ ေထာက်ခဳချက်နှငဴ်အတူ တရာဵရုဳဵြပင်ဆင်မိန့် 

ြဖင် ဴမိဘအုပ်ထိန်ဵသူမျာဵထဳ ြပန်လည်အပ်နှဳေပဵရမည်။ 
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ဥပေဒမငိစွန်ဵေနေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵအတွက် ကေလဵသူငယ်ကကီဵကကပ်သူအစီရင်ခဳစာတင်ြပြခင်ဵနှငဴ် 

သင်တန်ဵေကျာင်ဵရိှ ကေလဵမျာဵအာဵ ြပန်လညေ်ပါင်ဵစည်ဵေပဵြခင်ဵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တရာဵရုဳဵမှကေလဵသူငယ်ကကီဵ 

ကကပ်သူအစီရင်ခဳစာ 

ေတာင်ဵခဳြခင်ဵ 

တရာဵစီရင်ဆဲကာလ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ 

တရာဵရုဳဵသ့ုိ POအစီရင်ခဳ 
စာတငြ်ပြခင်ဵ၊ 

POအစီရင်ခဳစာအရ 

တရာဵရုဳဵမှ တရာဵစီရင် 

ေရဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵ 

စဉ်ဵစာဵဆုဳဵြဖတ်ြခင်ဵ၊ 
လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳ 

ခန့်ခွဲသူမှ တရာဵစီရင် 

စစ်ေဆဵဆဲကာလတွင် 

လိုက်ပါ၍ လိုအပ်သည်ဴ 

အေထာက်အထာဵမျာဵ 
ပဳဴပိုဵေပဵြခင်ဵ 

 

ကေလဵသူငယ်ကကီဵကကပ်သမူှ 

ြဖစ်ရပ်စာရင်ဵသွင်ဵြခင်ဵ၊  ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူ ကေလဵ၊ 

မိသာဵစုနှငဴ် ချတိ်ဆက်၍ 

မိသာဵစုအေြခအေနဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ၊ 

ကေလဵသူငယ်ကကီဵကကပ်သူအစီရင်ခဳစာ 

နှငဴ်လိုအပ်ေသာ ဆန်ဵစစ်မှုမျာဵေဆာင် 

ရွက်ြခင်ဵ၊ (new forms to be 

developed after new Child 

Rights Law is in place). 

တရာဵစီရင်စစ်ေဆဵဆဲကာလတွင် 

ြဖစ်ရပ်ကိုစီမဳခန့်ခွဲ၍ ကေလဵ နှငဴ် 

မိသာဵစုအာဵ လိုအပ်ေသာ 

စိတ်လမူှုပိုင်ဵဆိုင်ရာ ပဳဴပိုဵေပဵြခင်ဵ၊ 

ဥပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာနှငဴ်အြခာဵဝန်ေဆာင်မှု

မျာဵ ရရှိေအာင်ပဳဴပိုဵေပဵြခင်ဵ။ 

တရာဵရုဳဵ၏စီရင်ချက် 

Child sentenced to 

alternatives to 

detention: 

ဒဏ်ေငွ၊ မိဘအုပ် 

ထိန်ဵသူ၏ကကီဵကကပ်မှု 

ေအာက်တွင် ထာဵရိှြခင်ဵ၊ 

ကေလဵသူငယ်ကကီဵကကပ်

သူ၏ကကီဵကကပ်မှုကို ခဳယူ 

ေစြခင်ဵ၊  

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန 

သင်တန်ဵေကျာင်ဵသုိ့ 

(၂)နှစ်ပို့အပ်ြခင်ဵ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန 

အခန်ဵကဏ္ဍ 

- သင်တန်ဵေကျာင်ဵတွင်   

ေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ 

- မိသာဵစုနှငဴ်ချတိ်ဆက် 

ြခင်ဵ၊ 

- မိသာဵစနုှငဴ်ြပန်လည် 

ေပါင်ဵစည်ဵရန် 

မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်ဵ 

မျာဵနှငဴ်ချတိ်ဆက် 

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ 

- (၁)နှစ်ြပည်ဴြပငဆ်င်မိန့် 

ေလျှာက်ထာဵြခင်ဵ 

Option 1 

ကေလဵ၏မိသာဵစုမျာဵ 

နှငဴ်ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵ 

ေပဵြခင်ဵ 

Option 2 
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မှတ်ချက်(၁) ြမန်မာနိုင်ငတဳွင် လက်ရိှဥပေဒြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵအရ ြပစ်မှုနှင်ဴရငဆ်ိုငေ်နရေသာ 

ကေလဵသူငယ်မျာဵအတွက် ကေလဵသူငယ်တရာဵရဳုဵမျာဵမှ ကေလဵသူငယ်ကကီဵကကပ် 

သူအစီရင်ခဳစာ ေတာင်ဵခဳလာပါက လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် ကေလဵသူငယ် 

ကကီဵကကပ်သူ အစီရင်ခဳစာတင်ြပရန် ြပဋ္ဌာန်ဵချက်တစ်ခုရိှပါသည်။ အဆိပုါ ြပဋ္ဌာန်ဵ 

ချက်တွင် ရပ်ရွာ သုိ္ဓမဟုတ် အြခာဵေသာ မိတ်ဖက်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ ညွှန်ဵပို္ဓလာ 

သညဴ် အစီရငခ်ဳစာမျာဵအေပ္ဒ ြပတ်သာဵမှုမရိှေသဵပါ။ 

မှတ်ချက်(၂) ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇူလိုငလ်(၂၃)ရက်ေန့တွင ် အသစ်ြပင်ဆငြ်ပဋ္ဌာန်ဵခဲဴေသာ ကေလဵ 

သူငယ်အခွင်ဴအေရဵမျာဵဆိုင်ရာဥပေဒတွင် ြပစ်မှုကျူဵလွန်ေကကာင်ဵ  စွပ်စွဲခဳရေသာ 

ကေလဵသူငယ်မျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ အြခာဵနည်ဵလမ်ဵ ြဖင်ဴ လွှဲေြပာင်ဵ ေဆာင်ရွက် 

ေပဵနုိင်ရန်အတွက် အခန်ဵတစ်ခန်ဵအေနြဖင်ဴ ထည်ဴသွင်ဵြပဋ္ဌာန်ဵထာဵပါသည်။ အဆိပုါ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်အရ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် စုဳစမ်ဵမှုမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ပပီဵ 

ကေလဵသူငယ်ကကီဵကကပ်သူအစီရင်ခဳစာ တင်သွင်ဵသကဴဲသုိ္ဓ ေဆာင်ရွက်ေပဵရပါမည်။ 

မှတ်ချက်(၃) အမိန့်ချမှတ်ပပီဵေနာက် သင်တန်ဵေကျာင်ဵသုိ္ဓပုိ္ဓအပ်ြခင်ဵ၊ ကေလဵသူငယ်ကကီဵကကပ်သူ 

၏ ကကီဵကကပ်မှုကို ခဳယူေစြခင်ဵ ၊ မိဘ/အပု်ထိန်ဵသူ၏   ကကီဵကကပ်မှုေအာက်တွင် 

ထာဵရိှြခင်ဵ ၊ (အြခာဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖငဴ် လွှေဲြပာင်ဵေဆာငရ်ွက်ြခင်ဵ) လူမှုဝန်ထမ်ဵ 

ဦဵစီဵဌာန၏ ပုဳမှန်ကကီဵကကပ်မှုကို ခဳယူေစြခင်ဵ ၊ ေနာက်ဆက်တွဲေစာင်ဴကကညဴ်ြခင်ဵ) 
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မိသာဵစုနှငဴ်ကွဲကွာေနေသာကေလဵမျာဵနှငဴ် အြခာဵေသာနည်ဵလမ်ဵမျာဵနှငဴ်ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်မှုေပဵရန် 

ေရွဵချယ်ရန ်လိုအပ်ေသာကေလဵမျာဵ 

 

 

 

 

  

ြဖစ်ရပ်စိစစ်အကဲြဖတ်ြခင်ဵ 

ကေလဵကိုယ်တုိင်၊ မိသာဵစု၊ တာဝန်ရိှသူ၊ 

ရပ်ရွာ၊ လူမှုေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ 

 

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူ၊ 

ကေလဵသူငယ်ကကီဵကကပ်သူ 

- ကနဉီဵဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ  - ကနဉီဵဆန်ဵစစ်ေနစဉ်ကာလ 

အတွင်ဵ ကေလဵအာဵ လဳုခခုဳစိတ်ချရေသာ ယာယီေနရာ 

ချထာဵေပဵြခင်ဵနှင်ဴအေရဵေပါ်ေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵြခင်ဵ 

စာရင်ဵသငွ်ဵြခင်ဵနှငဴ် ြပညဴ်စုဳသညဴ်ဆန်ဵစစ်မှုကို ေဆာင် 

ရကွ်ြခင်ဵ၊ မိသာဵစုေြခရာခဳြခင်ဵ၊ မိသာဵစုြပန်လည် 

ေပါင်ဵစည်ဵေပဵြခင်ဵ၊ မိသာဵစုမှ မေစာင်ဴေရှာက်နုိင်ပါက 

ယာယီအစာဵထုိဵ ေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵြခင်ဵ၊    

-ကေလဵ(၁)ဉီဵချင်ဵစီအတွက်ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်ေရဵ 

ဆွြဲခင်ဵနှငဴ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵ၊ 

- ပုဳမှန်ေနာက်ဆက်တွကဲကီဵကကပ်ြခင်ဵ၊  

-အြခာဵေသာဝန်ေဆာင်မှုမျာဵရရှိေအာင်ညှိနှိုင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ(ပညာေရဵ၊ကျန်ဵမာေရဵ၊ 

ချတိ်ဆက်ညွှန်ဵပို့မှုကွန်ယက်မှတဆငဴ်) 

- ြပန်လည်သဳုဵသပ်ြခင်ဵနှငဴ်ြဖစ်ရပ်ပိတ်သိမ်ဵ 

ြခင်ဵ၊ (ကေလဵသည် မိသာဵစုနှငဴ် 

ြပန်လည်ေပါင်ဵစည်ဵေပဵြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ ်

ကာလရှည်အစာဵထိုဵ ေစာငဴ်ေရှာက်မှု 

ေဆာင်ရွက်မပီဵေသာအခါ) 

 - ကာလရှည်အစာဵထိုဵ ေစာငဴ်ေရှာက်မှု 

ေဆာင်ရွက်မပီဵေသာအခါ ကေလဵအာဵ 

ေကာင်ဵမွန်စွာ ေစာငဴ်ေရှာက်မှုရေစရန် ပုဳမှန် 

ေနာက်ဆက်တွဲ ကကီဵကကပ်ြခင်ဵ၊            

- ကေလဵအာဵအသက်(၁၈)နှစ်ြပည်ဴသည်အထိ 

ေစာင်ဴ်ေရှာက်နိုင်ရန်ကကီဵကကပ်ြခင်ဵ၊ 

မိသာဵစုပုဳစဳအစာဵထိုဵ ေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ 

သင်တန်ဵေပဵထာဵသည်ဴ မိသာဵစုပုဳစဳအစာဵထိုဵ  

ေစာငဴ်ေရှာက်လိုသည်ဴမိဘမျာဵနှငဴ် 

မိသာဵစုပုဳစဳေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ 

ေဆွမျ ိုဵမျာဵမှေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ 

ကေလဵ၏ေသွဵနီဵမိသာဵစုေဆွမျ ိုဵမျာဵမှှ  

ေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ၊  

 

ေရွဵချယ်မှု(၁) 

 ေရွဵချယ်မှု(၂) 

 

ပညာေရဵလက်လှမ်ဵမီေစရန် ပညာေရဵဌာနနှငဴ် 

ညှိနှိုင်ဵ၍ ပညာသင်ယူခွငဴ်ရရှိေအာင် ေဆာင်ရွက် 

ြခင်ဵ 

ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှုရရိှေစရန် 

ကျန်ဵမာေရဵဌာနနှငဴ်ချတိ်ဆက်၍ကေလဵ 

အတွက်လိုအပ်သည်ဴကျန်ဵမာေရဵ 

ဝန်ေဆာငမ်ှုရရိှေအာင် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊  

အြခာဵေသာဝန်ေဆာင်မှုမျာဵရရှိေစြခင်ဵ 

အစိုဵရမဟုတ်ေသာမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ 

နှငဴ်ချတိ်ဆက်၍ ကေလဵအတွက် လိုအပ် 

ေသာ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵရရိှေအာင် ေဆာင်ရွက် 

ြခင်ဵ၊ 

: coordinate with respective NGOs, 

သက်ဆိုင်ရာTCRCအဖွဲ့၏ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်မှုြဖင်ဴ ကေလဵသူငယ်အာဵ 

ယာယီေစာငဴ်ေရှာက်မှုေပဵြခင်ဵ 
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ေပျာက်ဆုဳဵေနေသာကေလဵမျာဵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

သတင်ဵပို္ဓလက်ခဳရယူြခင်ဵ 

သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်ဵတွင်သတင်ဵပို္ဓ 

တိင်ုကကာဵြခင်ဵ 

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနရှိ သင်တန်ဵ 

ေကျာင်ဵမျာဵ/ လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ 

နှငဴ် ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွကြ်ခင်ဵ 

ေနာက်ဆကတ်ွေဲစာငဴ်ကကည်ဴေလဴလာ

မှုမျာဵြပုလုပ်ြခင်ဵ 

၂၆၀ 

ြပန်လည်ေတွ့ရှိပါက မိသာဵစု/ 

အုပထ်ိန်ဵသူမျာဵနှငဴ် ြပန်လညေ်ပါင်ဵစည်ဵ 

ေပဵြခင်ဵ/ ကေလဵနှငဴ်မိဘ အသိပညာ

ေပဵြခင်ဵ 

လိုအပ်ပါကပဳပဴိုဵ ကူညီမှုမျာဵေပဵြခင်ဵ 

ြဖစ်ရပ်ပိတသိ်မ်ဵြခင်ဵ 
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မိုင်ဵအန္တရာယ်ခဳစာဵရေသာ ကေလဵမျာဵအတွက် ေထာက်ပဳဴေပဵြခင်ဵ  

၁၅။ ြပန်လည်ထေူထာင်ေရဵဦဵစီဵဌာနသည် ေအာက်ပါတို္ဓကို ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်- 

 (က)  မိုင်ဵအန္တရာယ်ခဳစာဵရေသာ ကေလဵမျာဵအာဵ ဆန်ဵစစ်စာရင်ဵ သွင်ဵြခင်ဵ ၊ ခဳစာဵရသူ 

အတွက် ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာငမ်ှုေပဵြခင်ဵ ၊ 

 (ခ) မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ လိအုပ်ချက်မျာဵ ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ြခင်ဵ ၊ 

 (ဂ) မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ လိအုပ်ချက်ေပ္ဒအေြခခဳ၍ ခရီဵသွာဵလာစရိတ်၊ အစာဵ 

အစာ၊ အေရဵေပ္ဒကျန်ဵမာေရဵစရိတ်၊ စိတ်လူမှုပုိင်ဵဆုိင်ရာပဴဳပုိဵေပဵြခင်ဵနှငဴ် အသက် 

ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵပညာမျာဵ သငက်ကာဵေပဵြခင်ဵ ၊ 

 (ဃ) အြခာဵေသာဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ရရိှရန်ညွှန်ဵပို္ဓေပဵြခင်ဵ ၊ (ြပန်လည်ေပါင်ဵ စည်ဵေရဵနှငဴ် 

ြပန်လည်ထေူထာင်ေရဵအတွက်) 

 (င) ြပန်လည်ထူေထာင်ေရဵဦဵစီဵဌာနနှင်ဴ  လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနတို္ဓ ပူဵေပါင်ဵ၍ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ ြပည်နယ်အဆင်ဴ ေငွေကကဵပဳဴပုိဵမှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ 

 (စ) မတိ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်အတူ ေနာက်ဆက်တွဲ ေလဴလာေစာင်ဴေရာှက်ြခင်ဵ ၊၊ 

၁၆။ ေယဘုယျအာဵြဖင်ဴ ဥပေဒပိငု်ဵ ဆိုငရ်ာ ေြဖရှင်ဵေဆာငရ်ွက်ရန်မလိုအပ်ေသာ ြဖစ်ရပ်မျာဵ 

ဆုိသည်မှာ NGOs Case Worker မျာဵ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်ဵရမည်ဴ ဥပေဒပိုင်ဵဆိုငရ်ာနှင်ဴ ေြဖရှင်ဵရန် 

မလိုအပ်ေသာြဖစ်ရပ်မျာဵ ြဖစ်ပါသည်။ ဥပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာေြဖရှင်ဵ ရန် မလိုအပ်သညဴ် ြဖစ်ရပမ်ျာဵထဲ၌  

ကေလဵသူငယ်အာဵ တငပ်ါဵရိုက်ြခင်ဵ ၊ နာဵရွက်ဆွဲြခင်ဵ ၊ ဆဳပင်ဆွဲြခင်ဵ၊ ေကျာင်ဵထုတ်ြခင်ဵ ၊ 

အန္တရာယ်မရိှေသာ အလုပ်ခွင၌် အလုပ်လုပ်ေစြခင်ဵ၊ ဆုိဵရွာဵေသာေဘဵဥပါဒ် တစ်စဳုတစ်ရာမျှ မြဖစ်ေစ 

သညဴ် လျစ်လျူ ရှုြခင်ဵ စသည်တုိ္ဓ ပါ၀ငပ်ါသည်။ 

၁၇။ ကေလဵသူငယ်ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွမှုစနစ်ေအာက်တွင် NGOs Case 

Worker မျာဵသည် လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခဲွသူမျာဵရိှေနပပီဵြဖစ်ေသာ ပမို့နယ် 

မျာဵတွင် ဥပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာ ေြဖရှင်ဵေဆာငရွ်က်ရန် မလိုအပ်ေသာ ကေလဵသူငယ်ကာကွယ်ေစာင်ဴ 

ေရှာကေ်ရဵြဖစ်ရပ်မျာဵအာဵ ကိုင်တွယ်ေဆာငရွ်က်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်ဵတို္ဓသည် ထိေရာက် 

ေသာ အချနိ်ကိုက်ညွှန်ဵပို္ဓလွှဲအပ်ြခင်ဵ ၊ လိုအပ်ချက်ရိှေသာ ကေလဵ(မိသာဵစု)မျာဵနှင်ဴ ရရိှနိုငေ်သာ 

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအာဵ ချတိ်ဆက်ေပဵနိုငေ်ရဵအတွက် ပမို့နယ်အတွင်ဵ ရရိှနိုင်ေသာ ဝန်ေဆာင်မှု 

စာရင်ဵြပုစုြခင်ဵ  (Township Mapping)တို္ဓကို ေဆာငရ်ွက်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ ထို္ဓအြပင် ၎င်ဵတုိ္ဓ 
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အာဵ လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာနမှ လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵအေနြဖငဴ် လိအုပ်သလို အေထာက် 

အကူြပုရမည်ြဖစ်ပပီဵ ညွှန်ဵပို္ဓလွှဲအပ်ြခင်ဵ စနစ်အေပ္ဒ ကကီဵကကပ်သွာဵရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၈။ ဥပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာ ေြဖရှင်ဵ ရန်မလိုအပ်သညဴ် ြဖစ်ရပမ်ျာဵ သတင်ဵ ေပဵပို္ဓလာပါက NGOs 

Case Worker မျာဵသည် ေအာက်ပါလုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန်အတိုင်ဵ  လုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်-   

 (က) စာရင်ဵသွင်ဵြခင်ဵ ပုဳစဳအသဳုဵြပု၍ ကေလဵသူငယ်နှင်ဴ မိသာဵစုကို ေတွ့ဆုဳ၍ ြဖစ်ရပ် 

ကိ ုစာရင်ဵသွင်ဵလက်ခဳရမည်၊        

 (ခ) အကယ်၍ ြဖစ်ရပ်သည်   ဥပေဒပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ ေြဖရှင်ဵေဆာငရွ်က်ရန် လိုအပ်ေသာ  

ြဖစ်ရပ်ြဖစ်ပါက အဆိပုါြဖစ်ရပ်အာဵ လူမှု၀န်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ် 

စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵထဳ ချက်ချင်ဵအေကကာင်ဵ ကကာဵရမည်။ ထို္ဓအြပင် ၎င်ဵတို္ဓသည် ညွှန်ဵပို္ဓ 

လွှအဲပ်လာေသာ ြဖစ်ရပ်မျာအာဵ စီမဳခန့်ခွဲသညဴ် လူမှုဝန်ထမ်ဵ ဦဵစီဵဌာန လူမှုေရဵရာ 

ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵအာဵ လိအုပ်သလို အေထာက်အကြူပုရမည်၊ 

 (ဂ) အကယ်၍ြဖစ်ရပ်သည် ဥပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာ ေြဖရှင်ဵရန်မလိအုပ်ေသာ ြဖစ်ရပြ်ဖစ် 

ပါက NGOs Case Worker အေနြဖငဴ် ကနဦဵသတင်ဵအချက်အလက် ရရိှရန် 

အတွက် စာရင်ဵသွင်ဵမှတ်ပုတဳငပ်ုဳစဳအာဵ အသဳုဵြပု၍ ြဖစ်ရပ်ကို စတငဖ်ွင်ဴရမည်။ 

ေရဵသွင်ဵ ထာဵေသာပုစဳဳမှ သတင်ဵ အချက်အလက်တို္ဓကို ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲေရဵ 

အလီက်ထရွန်နစ် သတင်ဵ အချက်အလက်သုိေလှာငစ်နစ်ထဲသုိ္ဓ ထညဴ်သွင်ဵရမည်။ 

ြဖစ်ရပ်သတင်ဵအချက်အလက် အသစ်ရရှိေသာအခါတိုင်ဵ ဤနည်ဵအတိုင်ဵ        

လုပ်ေဆာငရ်န်ြဖစ်သည်၊ 

 (ဃ) ြဖစ်စဉ်တစ်ခုလုဳဵ၌ သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵ ေပါက်ကကာဵြခင်ဵ မရိှေစရန် 

လျှ ို့ဝှက်ထာဵရမည်၊   

 (င) သေဘာတူညီချက် ေတာင်ဵ ခဳသညဴ်ပုဳစဳအာဵ အသဳုဵြပု၍ ကေလဵထဳမှ သေဘာတူ 

ညီချက် ရယူရမည်ြဖစ်ပါသည်၊ 

 (စ) ကနဦဵဆန်ဵစစ်ချက်အာဵ ေဆာငရွ်က်ပပီဵ ပပီဵြပညဴ်စုဳသညဴ် ဆန်ဵစစ်ချက်အာဵ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ထုိသုိ္ဓေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပပီဵြပညဴ်စဳုသညဴ် 

ဆန်ဵစစ်ချက်ပုစဳဳအာဵ အသဳုဵြပု၍ မိသာဵစုထဳ သွာဵေရာက်ြခင်ဵ နှင်ဴ ဖုန်ဵေခ္ဒ 

ဆိုြခင်ဵ မျာဵ ပါဝင်ပါသည်၊ 
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 (ဆ) ကေလဵသူငယ်၊ မိသာဵစုတို္ဓနှငဴ်တိုငပ်င်၍ ြဖစ်ရပအ်စီအစဉ်အာဵ ေရဵဆွဲရမည် 

ြဖစ်ပါသည်၊ 

 (ဇ)  သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ပုိမုိရရိှနုိင်ေရဵနှငဴ် စီစဉ်ထာဵေသာ လုပ်ေဆာင်မှုမျာဵ 

စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရဵအတွက် လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် 

ေနာက်ဆက်တွဲ ေလဴလာြခင်ဵပုဳစဳအသုဳဵြပု၍ ကေလဵသူငယ်နှင်ဴ မိသာဵစုအာဵ 

ြပန်လှန်စစ်ေဆဵြခင်ဵ နှငဴ် ေစာင်ဴကကညဴ်ေလဴလာြခင်ဵမျာဵ ပုဳမှန်ြပုလုပ်သွာဵရမည်၊  

 (ဈ) ကေလဵသူငယ်နှင်ဴ မိသာဵစုတို္ဓအတွက် တိုက်ရိုက်ပဳပဴိုဵမှုမျာဵကို ေထာက်ပဳေဴပဵ 

ရမည်။ ကေလဵသည် အြခာဵေသာ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵလိုအပ်ပါက ညွှန်ဵပို္ဓချတိ်ဆက် 

မှုလမ်ဵေကကာင်ဵ ကို အသဳုဵြပုရမည်။ 
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ေနာက်ဆက်တွဲ (၂) ကျာဵ၊ မေရဵရာအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵအတွက် လူမှုေရဵရာြဖစ်ရပ် 

စီမဳခန့်ခွဲမှု 

၁။ ကျာဵ၊ မေရဵရာအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵအတွက် လူမှုေရဵရာ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ် 

၏ ပန်ဵတိုင်မှာ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵအာဵ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို အသိပညာေပဵြခင်ဵ  ၊ ရရိှနိုင်မညဴ် 

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို ေရွဵချယ်ေစြခင်ဵ ၊ ဆုဳဵြဖတ်ချက်ချနိုင်ရန ်လိအုပ်သညဴ် အချက်အလက်မျာဵအာဵ 

ပဳဴပုိဵေပဵြခင်ဵ ြဖငဴ် စွမ်ဵရည်ြပညဴ်ဝလာေစရန်ြဖစ်သည်။ ကျာဵ၊ မေရဵရာအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ 

မျာဵအတွက် ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရေသာသူနှင်ဴ ေတွ့ဆုဳပပီဵ ၎င်ဵ၏ကျန်ဵမာေရဵ၊ 

လုခဳခုဳေရဵ၊ စိတ်လမူှုပိုင်ဵဆိုင်ရာ၊ ဥပေဒပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ၊ အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵနှငဴ ် စွမ်ဵေဆာင်ရည် 

ြပန်လည်ြမှင်ဴတငေ်ပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ လိုအပ်သညဴ်အကူအညီမျာဵကိ ု အဓကိထာဵ လုပ်ေဆာငေ်ပဵြခင်ဵ  

ြဖစ်သည်။   

၂။ ကျာဵ၊ မေရဵရာအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵသည် ရှက်ေကကာက်ြခင်ဵ ၊ မိမကိိုယ်ကို 

အြပစ်တင်ြခင်ဵ ၊ စိတ်ဒဏ်ရာရြခင်ဵ ၊ ခွဲြခာဵဆက်ဆဳခဳရြခင်ဵ၊ လုခဳခုဳမှုမရိှမှာကိုစိုဵရိမ်စိတ်ရိှြခင်ဵ၊ 

ယဳုကကည်မှုမရိှြခင်ဵ ၊ စိုဵရိမ်ြခင်ဵတို္ဓအပါအ၀င် အြခာဵေသာအချက်မျာဵကို ၀န်ေဆာငမ်ှုမျာဵရယူရာ 

တွင် အတာဵအဆီဵမျာဵအြဖစ် ကကုဳေတွ့ေနရပါသည်။ ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵအေနြဖင်ဴ ၎င်ဵ အခက် 

အခဲအတာဵအဆီဵမျာဵကို သိရိှထာဵရန်နှင်ဴ  ေကျာ်လွှာဵရန်အတွက် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵနှင်ဴ ခိုင်မာ 

ပပီဵ ယဳုကကည်စိတ်ချရေသာ ဆက်ဆဳေရဵတစ်ခုကို တည်ေဆာက်ထာဵနိုငေ်ရဵသည်   အလွန်အေရဵ 

ကကီဵပါသည်။ 

ကျာဵ၊ မေရဵရာအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ ြဖစ်ရပ် စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ 

ကျာဵ၊ မေရဵရာအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ ဗဟိုြပုသညဴ်ချဉ်ဵကပ်နည်ဵလမ်ဵ 

၃။ ကျာဵ၊ မေရဵရာအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ ဗဟိုြပုသညဴ်ချဉ်ဵကပ်နည်ဵလမ်ဵသည် 

ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ အဆငဴ်တိုင်ဵ တွင် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵနှင်ဴ ေြပာဆိုဆက်ဆဳရာတွင် 

လည်ဵေကာင်ဵ ၊ ဝန်ေဆာငမ်ှုမျာဵေပဵရာတွငလ်ည်ဵေကာင်ဵ  ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵမ ှ ေဆာငရွ်က် 

ရမညဴ် ကျွမ်ဵကျငမ်ှုဆိုင်ရာ လမ်ဵ ညွှန်ချက်တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ ဗဟိုြပုသညဴ် 
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ချဉ်ဵကပ်နည်ဵလမ်ဵသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ ဂုဏ်သိက္ခာရိှရိှနှင်ဴ ေလဵေလဵစာဵစာဵ ဆက်ဆဳ 

ြခင်ဵ ၊ သူ သုိ္ဓမဟုတ် သူမ၏ အခွင်ဴအေရဵမျာဵအာဵ ေလဵစာဵြခင်ဵ၊ သူ သုိ္ဓမဟုတ် သူမ၏ ဆန္ဒ 

အတိုင်ဵ လုခဳခုဳမှုရိှေစရန် အကာအကွယ်ေပဵြခင်ဵအာဵြဖင် ဴ အေထာက်အကူြဖစ်ေစေသာ ပတ်ဝန်ဵ 

ကျငတ်စ်ခုကို ေဖာ်ေဆာငေ်ပဵရန်ြဖစ်ပါသည်။ ဤနည်ဵလမ်ဵသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ ြပန်လည် 

ထူေထာငေ်ရဵအေထာက်အကူြဖစ်ေစရန် သူ သုိ္ဓမဟုတ် သူမ၏ လိုအပ်ချက်နှင်ဴ ဆန္ဒမျာဵကို 

ထုတ်ေဖာ်ြပသရန်အတွက် အကူအညီေပဵပါသည်။ အကကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ ခဳရသူအာဵ ဗဟိုြပုသညဴ် 

ချဉ်ဵကပ်နည်ဵလမ်ဵသည်  ြဖစ်ရပ်နှင်ဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ေရှ့ဆက်ေဆာငရွ်က်မညဴ် အဆငဴ်တိုင်ဵတွင် 

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူကိုယ်တိုင် ဆုဳဵြဖတ်ချက်ချမှတ်နိုငေ်ရဵအတွက် ၎င်ဵ၏စွမ်ဵေဆာငရ်ည်ကိုလည်ဵ 

ပိုမုိတိုဵတက်ေစပါသည်။ 

၄။ ကျာဵ၊ မေရဵရာအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵ၏ အခွင်ဴအေရဵမျာဵနှင်ဴ ၎င်ဵတို္ဓကကုဳေတွ့ရ 

ေလဴရိှသညဴ် အြပုသေဘာမေဆာင်ေသာ သက်ေရာက်မှုမျာဵအာဵ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်ဵ  နှိုင်ဵယှဉ် 

ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။  

 

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵ၏အခွင်ဴအေရဵမျာဵ              အြပုသေဘာမေဆာငေ်သာသက်ေရာက်မှုမျာဵ                       
 

ဂုဏ်သိက္ခာရိှရှိနှင်ဴေလဵေလဵစာဵစာဵ  
ဆက်ဆဳခဳပိုငခ်ွင်ဴ  
                                                  

ေရွဵချယ်ပိုင်ခွင်ဴ 

ပုဂ္ဂလကိလွတ်လပ်ခွင်ဴနှင်ဴ ကိုယ်ေရဵ ကိုယ် 

တာ အချက်အလက်မျာဵကို လျှ ို့ဝှက်စွာ 
ထာဵရိှပိုင်ခွင်ဴ 

ခွဲြခာဵဆက်ဆဳမှုကင်ဵ လွတ်ခွင် ဴ

သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵရယူနိုငခ်ွင်ဴ 

                                                                              

 

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ အြပစ်တင် 
ြခင်ဵ  

လုပ်ေဆာငန်ိုငစ်ွမ်ဵ မရိှသကဲဴသုိ္ဓ ခဳစာဵ 
ရြခင်ဵ  

အရှက်ရြခင်ဵ နှင်ဴ စိတ်ဒဏ်ရာရရှိြခင်ဵ  

ကျာဵ၊ မေရဵရာနှင်ဴ လူမျ ိုဵ စသည်တို္ဓ 
အေပ္ဒအေြခခဳပပီဵ ခွဲြခာဵဆက်ဆဳြခင်ဵ  
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၅။ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ ဗဟိုြပုသညဴ်ချဉ်ဵကပ်နည်ဵလမ်ဵသည် ေအာက်ပါအချက်မျာဵကို 

အထူဵထညဴ်သွင်ဵ စဉ်ဵစာဵပါသည်- 

(က) အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ ထပမ်ဳထိခိုက်နစ်နာမှုမျာဵမ ှကာကွယ်ရန်၊ 

(ခ) အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမှ ၎င်ဵ ၏စိုဵရိမ်ပပူန်မှုမျာဵကို ဖိအာဵေပဵခဳရြခင်ဵမရိှေစဘဲ  ေြပာဆို 

ခွင်ဴရရိှနိုင်သညဴ် အခွင်ဴအေရဵ ပဳဴပိုဵေပဵရန်၊ 

(ဂ) အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ ၎င်ဵ ၏ဆန္ဒအတိုင်ဵ  ေရွဵချယ်မှုမျာဵြပုလုပ်ရန်နှင်ဴ အကူအညီ 

မျာဵရယူရာတွင် ကူညီေပဵရန်၊ 

(ဃ) အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအေနြဖငဴ် ၎င်ဵတို္ဓ၏ မိသာဵစုနှငဴ် လူမှုအသိုင်ဵအဝိုင်ဵမှ အြပု      

သေဘာ မေဆာင်ေသာတုဳ္ဓြပန်မှုမျာဵ သုိ္ဓမဟုတ် အကကမ်ဵဖက်ခဳရြခင်ဵ အေပ္ဒ ေဝဖန် 

ြပစ်တငြ်ခင်ဵ ေကကာင်ဴ ကကုဳေတွ့ရသညဴ် စိုဵရိမ်ပူပန်မှုမျာဵကို  ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်ဵ နိုငရ်န်၊ 

(င) အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ အေြခခဳစိတ်လူမှုေရဵပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ အေထာက်အပဴဳမျာဵ ပဳဴပုိဵ 

ေပဵရန်၊ 

(စ) ကျာဵ၊ မေရဵရာအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ခဳရမှုြဖစ်စဉ်အတွင်ဵ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ 

ကကုဳေတွ့ရသညဴ် လုပ်ေဆာင်နိုငစ်ွမ်ဵ မရိှြခင်ဵ ကဲဴသုိ္ဓေသာ ဆုဳဵရှုဳဵမှုမျာဵကို ြပန်လည် 

ကုစာဵရန် စွမ်ဵေဆာငရ်ည်ြမှငဴ်တငမ်ှုအာဵ အေလဵထာဵေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

၆။ အကကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ ခဳရသူအာဵ ဗဟိုြပုသညဴ် လုခဳခုဳမှု၊ လျှ ို့ဝှက်ထာဵရှိမှု၊ ေလဵစာဵမှု၊ ခွဲြခာဵ 

ဆက်ဆဳမှုမရိှြခင်ဵ စသညဴ် စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵအေပ္ဒ အေြခခဳသညဴ် ၀န်ေဆာင်မှုမျာဵသည်  အကကမ်ဵဖက်ခဳ 

ရသူမျာဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည်နှင်ဴ လုပ်ေဆာငန်ိုငစ်ွမ်ဵရှိြခင်ဵ  ၊ ေဘဵကင်ဵ လုဳခခုဳမှု၊ သာယာဝေြပာမှုနှငဴ် 

ြပန်လည်ထေူထာင်ေရဵတို္ဓကို ပိုမုိတိုဵတက်လာေစရန် ြမှငဴ်တင်ေပဵပါသည်။ 
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(က) ကျာဵ၊ မေရဵရာအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵအာဵ ေစာငဴ်ေရှာက်မှုေပဵရန်လမ်ဵ ညွှန် 

စည်ဵ မျဉ်ဵ                                                                                                                                                                                                                       

လမ်ဵ ညွှန်ချက်စည်ဵမျဉ်ဵ အကကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ ခဳရသူဗဟိုြပု စွမ်ဵရည် 

 လုခဳခုဳမှု 

- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၊ ၎င်ဵ၏ သာဵသမီဵ 

မျာဵ၊ ၎င်ဵ၏မိဘ၊ အပု်ထိန်ဵသူမျာဵ၊ 

၎င်ဵအာဵ အကူအညီေပဵေနသူမျာဵ 

၏ ေဘဵကင်ဵ လုဳခခုဳေရဵသည် ဝန် 

ေဆာငမ်ှုေပဵသူ အာဵလုဳဵ အတွက် 

နဳပါတ်တစ် ဦဵစာဵေပဵြဖစ်ရမည်။  

- အကကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ  ခဳရမှုြဖစ်စဉ် 

သုိ္ဓမဟုတ် မေတာ်မတရာဵြပုလုပ်ခဳမှု 

မျာဵကို ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုသူမျာဵ 

သည် တစ်ခါတစရဳ်တွင ် ြပစ်မှု 

ကျူဵလွန်သူ သုိ္ဓမဟုတ် ၎င်ဵတို္ဓ 

ပတ်၀န်ဵကျငမ်ှ အြခာဵသူမျာဵထဳမှ 

ထပမ်ဳ အကကမ်ဵဖက်ခဳရနိုငေ်ချ ပိုမို 

ြမင်ဴမာဵပါသည်။ 

- တိတ်ဆိတ်ပပီဵ သီဵသန့်ြဖစ်သညဴ်ေနရာမျာဵတွင်   

စကာဵေြပာဆိုရန် ၊ ဆန်ဵစစ်ရန်နှင်ဴ ေတွ့ဆုဳ 

ေမဵြမန်ဵရန်၊ 

- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ ေဘဵအန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵ 

ေရဵကို ဆန်ဵစစ်ရန်၊ ေစဴစပ်ေသချာသည်ဴ လုခဳခုဳမှု 

အစီအစဉ်ကိုလပု်ေဆာင်ရန်နှင်ဴ အကကမ်ဵဖက်ခဳရ 

သူ လိုအပ်သည်ဟု ယူဆေသာ လုခဳခုဳေရဵ 

အစီအမဳမျာဵကို  ြမှငဴ်တင်ေပဵရန်၊  

- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ သေဘာတူညီမှုြဖငဴ်သာ 

၀န်ေဆာင်မှုမျာဵေပဵရန်၊ 

လျှ ို့ဝှက်ထာဵရှိမှု 

- လျှ ို့ဝှက်ထာဵရှမိှု ဆိုသည်မှာ 

လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵမှ ၎င်ဵ၏ အြဖစ် 

အပျက်ကို ေြပာြပရမညဴ်သူအာဵ 

- သက်ဆိုင်သူမျာဵကိုသာ သတင်ဵ အချက်အလက် 

မျှေဝရန်၊ သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵ မျှေဝရာ 

တွင်လည်ဵေကာင်ဵ ၊ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ 

သုိ္ဓမဟုတ် ေတွ့ဆုဳေမဵြမန်ဵထာဵသူမျာဵ၏       
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ေရွဵချယ်ပိုင်ခွင်ဴရိှသည် ဟူေသာ 

အချက်ကို အေလဵထာဵလိုက်နာ 

ေဆာငရွ်က်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

- လျှ ို့ဝှကထ်ာဵရှမိှုမျာဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ မည်သညဴ်အချနိ်၊ 

မည်သညဴ် အဖဲွ့အစည်ဵကိုမျှ သက် 

ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်၏ သေဘာတူညီမှု 

ရယူြခင်ဵ မရှဘိဲ ၎င်ဵနှငဴ်သက်ဆိုင် 

သညဴ်အချက်အလက်မျာဵကို ထုတ် 

ေဖာ်ေြပာဆိုမှု မြပုြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။  

 

နာမည်မျာဵကို လျှ ို့ဝှက်ေပဵထာဵရန်၊ 

- အကယ်၍ ညွှန်ဵပို္ဓြခင်ဵ  ကိစ္စမျာဵအတွက် 

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ သတင်ဵ အချက်အလက် 

မျာဵေပဵရန် လိအုပ်လာပါက ၎င်ဵ၏သေဘာတူ 

ခွငဴ်ြပုချက်ရရိှမှသာေပဵရန်၊ 

- မှတ်တမ်ဵမျာဵကို လုခဳခုဳစိတ်ချရေသာေနရာတွင် 

အပမတဲမ်ဵသိမ်ဵဆည်ဵထာဵရန်၊ ေဖာ်ထတု် 

ေမဵြမန်ဵထာဵသည်ဴ သတင်ဵ အချက်အလက် 

မျာဵကို မှတ်တမ်ဵထဲတွင် ပါဝင်ေစြခင်ဵ မရိှရန် 

ဖိုင်အမည်မျာဵကို အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ အမည် 

မျာဵြဖငဴ် မသတ်မှတ်ရန်၊ နဳပါတ်မျာဵ၊ ကုဒ်မျာဵ 

ြဖငဴ်သတ်မှတ်ထာဵရန်၊ 

- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵ၏ သတင်ဵ အချက် 

အလက်မျာဵကို ေဖ္ဒထုတ်ရာတွင် ၎င်ဵတို္ဓအေန 

ြဖငဴ် တစ်ေနရာတည်ဵ ကိုသာလာပပီဵ သီဵသန့် 

အခန်ဵတစ်ခုကိုသာ သဳုဵစွဲရေသာေကကာင်ဴ 

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအတွက် စိတ်ဒဏ်ရာရရိှေစ 

ြခင်ဵ ကို ေရှာင်ရှာဵရန်။ 

- ရုပ်ပိငု်ဵ ဆိုင်ရာ အေထာက်အပဴဳ သုိ္ဓမဟုတ် 

မည်သည်ဴအေထာက်အပဴဳ အမျ ိုဵအစာဵကိုမဆို 

လက်ခဳရရိှေကကာင်ဵ  မှတ်တမ်ဵအတွက် အကကမ်ဵ 

ဖက်ခဳရသူကို ဓာတ်ပုမဳရိုက်ရန် သုိ္ဓမဟုတ် 

မှတ်တမ်ဵဓာတ်ပုဳ ရယူရန် လိုအပ်ပါက 
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အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖငဴ် 

ဓာတ်ပုရဳိုက်ကူဵရန်နှင်ဴ ၎င်ဵဓာတ်ပုဳမှတ်တမ်ဵ 

မျာဵအာဵ လုခဳခုဳစွာသိမ်ဵဆည်ဵရန်၊ 

- အကကမ်ဵဖကခ်ဳရသူ၏ သေဘာတူညီချက်နှငဴ် 

ေဘဵကင်ဵ လုဳခခုဳမှုနှင်ဴ ပတ်သက်သည်ဴ ကကိုတင ်

သေဘာတူညီချက်မပါဘဲ အမိ်သုိ္ဓသွာဵေရာက် 

ြခင်ဵ ကို မြပုလုပ်ရန်။ 

ဂုဏ်သိက္ခာနှငဴ်ကိုယ်ပိုင်ဆုဳဵြဖတ်ခွင်ဴ 

- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူသည်သာ မူလ 

ဇာတ်ေကာင်ြဖစ်သည်။ အကူအညီ 

ေပဵသူမျာဵ၏အပုိင်ဵ မှာ အကကမ်ဵဖက် 

ခဳရသူမျာဵ၏ ြပန်လည်ထေူထာင် 

ေရဵကို စည်ဵ ရုဳဵလှုဳ့ေဆာ်ေပဵရန်နှင်ဴ 

ြပဿနာမျာဵကို ေြဖရှင်ဵရန်အတွက် 

လိအုပ်ေသာ အရင်ဵ အြမစ်မျာဵကို 

ပဳဴပုိဵေပဵရန်ြဖစ်သည်။ ေဆာင်ရွက် 

ချက်တိုင်ဵကို အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ 

ဂုဏ်သိက္ခာ၊ အခွင်ဴအေရဵ၊ ဆန္ဒနှင်ဴ 

ေရွဵချယ်မှုတို္ဓကို ေလဵစာဵပပီဵလုပ် 

ေဆာငေ်ပဵရမည်။ 

- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ ကျန်ဵမာေရဵ၊ စိတ်လမူှု 

ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်၊ ရုပ်ဝတ္ထုလိုအပ်ချက်၊ လုခဳခုဳ 

ေရဵလိုအပ်ချက်ကဲဴသို္ဓေသာ လိအုပ်ချက် အမျ ိုဵ 

မျ ိုဵကို အေလဵထာဵေဆာငရွ်က်ရန်၊ 

- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ ကကုဳေတွ့ရသညဴ် ြဖစ်စဉ်မျာဵ 

ကိုကိုင်တွယ်ေြဖရှင်ဵရန်အတွက် ၄င်ဵ ၏အာဵသာ 

ချက်နှငဴ် စွမ်ဵေဆာင်ရည်မျာဵကို ေလဵစာဵရန်၊ 

- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအေပ္ဒ ယဳုကကည်မှု ြပသပပီဵ 

ေမဵခွန်ဵထုတ်ြခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် အြပစ်တင်ြခင်ဵ  

မြပုပဲ ၎င်ဵ၏ပုဂ္ဂလိက လွတ်လပခ်ွင်ဴကို ေလဵစာဵ 

ရန်၊ 

- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ စိတ်ခဳစာဵမှုနှငဴ်ဆိုင် 

ေသာ အေထာက်အပဴဳမျာဵပဳဴပိုဵ ေပဵရန်၊ အကကမ်ဵ 

ဖက်ခဳရသူ၏ စိုဵရိမပ်ူပန်မှုနှငဴ် ၎င်ဵ၏ြဖစ်စဉ် 

အာဵ နာဵေထာင်ရာတွင် နာဵလည်ြခင်ဵ ၊ ဂရ ု

တစိုက်ရိှြခင်ဵနှင်ဴ စဉ်ဵစာဵေပဵြခင်ဵ တို္ဓကို ြပသရန် 
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နှင်ဴ ေဝဖန်ဆုဳဵြဖတ်ြခင်ဵ မြပုလုပ်ရန်၊ 

- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ ရရိှနိုင်မညဴ် ဝန်ေဆာင်မှု 

မျာဵနှင်ဴ ထိဝုန်ေဆာငမ်ှုမျာဵ၏ အရည်အေသွဵနှငဴ် 

သက်ဆိုင်သညဴ် သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵ 

ပဳဴပုိဵေပဵပပီဵ ၎င်ဵလိခုျင်ေသာ ေစာင်ဴေရာှက်မှုနှငဴ် 

ပဳဴပုိဵမှုမျာဵကို ေရွဵချယ်ခွင်ဴေပဵရန်၊ အကကမ်ဵဖက် 

ခဳရသူအာဵ အကကဳြပုတိုက်တွန်ဵြခင်ဵ  မြပုလုပ်ရန်၊ 

- ၀န်ေဆာင်မှုေပဵသူသည် မိမ၏ိအခန်ဵကဏ္ဍ၊ 

ေပဵအပ်နိုငသ်ညဴ် ပဳဴပုိဵမှုနှင်ဴ အကူအညီမျာဵကို 

ရှင်ဵရှင်ဵလင်ဵ လင်ဵသိရိှရန်၊ မိမဘိက်မှ ေဆာင် 

ရွက်ေပဵနိုငြ်ခင်ဵ  မရိှသည်မျာဵကို ကတိက၀တ် 

မြပုလုပ်ရန်၊ 

- ၀န်ေဆာင်မှုေပဵသူသည် ကျန်ဵမာေရဵ၊  

စိတ်လမူှု၊ စီဵပွာဵေရဵနှငဴ် တရာဵေရဵဆိုငရ်ာ 

ညွှန်ဵပို္ဓြခင်ဵမျာဵအတွက် ေရွဵချယ်နိုငမ်ှုမျာဵ၊ 

၎င်ဵတို္ဓ၏ အရည်အေသွဵနှငဴ် လုခဳခုဳေဘဵကင်ဵ မှု 

ကိုလည်ဵ ေသချာစွာသိရိှေစေရဵ ေဆာငရွ်က်ရန်၊ 

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵရယူရာတွင် ကကုဳေတွ့နုိင်ေြခရိှ 

သညဴ် အခက်အခဲ အတာဵအဆီဵမျာဵကို အကကမ်ဵ 

ဖက်ခဳရသူအာဵ အသိေပဵရန်၊  လိုအပ်ပါက  

ြဖစ်စဉ်တစ်ေလျှာက်လုဳဵ တွင် ၀န်ေဆာင်မှုေပဵ 

သူမှ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူနှင်ဴ လိကု်ပါေဆာင်ရွက် 

ေပဵနိုငမ်ှုအာဵ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရန်၊ 
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- ၀န်ေဆာင်မှုေပဵသူသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူကုိ 

ယာယီေစာင်ဴေရှာက်ထာဵရိှသညဴ် ေနရာအာဵ 

သက်ဆိုငမ်ှု မရိှသူမျာဵအာဵ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆို 

ြခင်ဵ မြပုရန်။  

ခွဲြခာဵဆက်ဆဳြခင်ဵ မရှိေစမှု 

- အသက်အရွယ်၊ ကျာဵ၊ မေရဵရာ၊ 

လူမျ ိုဵ၊ ကိုဵကွယ်သညဴ်ဘာသာ၊ နိုငင်ဳ 

သာဵြဖစ်ြခင်ဵ ၊ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ၊ လိင် 

စိတ်ခဳယမူှု သုိ္ဓမဟုတ်  အြခာဵေသာ 

ဝိေသသလက္ခဏာမျာဵ မည်သုိ္ဓပငရ်ှိ 

ေစကာမူ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵ 

အာဵ  တန်ဵတူညီမျှဆက်ဆဳရမည်။ 

 

 

 

- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူတိုင်ဵကိ ု ဂုဏ်သိက္ခာရိှစွာြဖငဴ် 

တန်ဵတူဆက်ဆဳရန်၊ 

- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ ေနာက်ေကကာင်ဵရာဇဝင်ကုိ 

မိမိ၏ထငြ်မင်ယူဆချက်ြဖငဴ် ခန့်မှန်ဵေတွဵဆ 

ြခင်ဵ မျာဵ မြပုလုပ်ရ၊ 

- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ ဆက်ဆဳရာတွင် ကျာဵ၊ 

မ အေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ နှငဴ် ပတ်သက်ပပီဵ 

မိမကိိုယ်ပိုငထ်ငြ်မင် ယူဆချက်မျာဵ၊ အစွဲအ 

လမ်ဵ မျာဵြဖငဴ် လွှမ်ဵမိုဵမှုမရိှေစေရဵ သတိြပုရန်၊ 

- ဝန်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵအာဵ လူ့အခွင်အဴေရဵ၊ 

လူသာဵချင်ဵ စာနာေထာက်ထာဵမှုဆိုင်ရာ အေြခ 

ခဳမူမျာဵ၊ ကျာဵ၊ မအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်မှုဆိုင်ရာ 

လမ်ဵ ညွှန်အေြခခဳမူမျာဵ၊ ခွဲြခာဵမှုမရိှေစေရဵ မူဝါဒ 

မျာဵကို ေလဴကျငဴ် သငက်ကာဵေပဵရန်။ 
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ကျာဵ၊ မအေြခြပု ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအဆငဴ်မျာဵ 

အဆငဴ်(၁) ကနဦဵစာရင်ဵ ေရဵသွင်ဵြခင်ဵ 

၇။ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  ကနဦဵစာရင်ဵ ေပဵသွင်ဵရမည်ြဖစ်ပါသည် - 

(က) ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူသည် ြဖစ်ရပ်မျာဵကိုယ်တိုင် လက်ခဳရရိှြခင်ဵ ၊ လွှေဲြပာင်ဵညွှန်ဵပို္ဓ 

မှုကိ ုလက်ခဳရရှိပါသည်။ 

(ခ) ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူနှငဴ် ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵရန် လျှ ို့ဝှက်လုဳခခုဳမှု 

ရိှေသာေနရာ (ြဖစ်နိုင်ပါက) သီဵသန့်နှစ်သိမ်ေဴဆွဵေနွဵေရဵအခန်ဵကို ရှာေဖွရပါမည်။  

(ဂ) အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ေနအမိ်သုိ္ဓ သွာဵေရာက်သညဴ်အခါ ၎င်ဵ၏သတင်ဵ အချက် 

အလက်မျာဵအာဵ လျှ ို့ဝှက်စွာထနိ်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ နှင်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ မှုတို္ဓအာဵ 

အဟန့်အတာဵြဖစ်ေစသညဴ်အြပင် ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူ၏ ေဘဵကင်ဵ လုဳခခုဳမှုကို ထိခိုက် 

နိုငေ်ချရိှသည်ကို သတိြပုရမည်။ အေရဵကကီဵသညဴ် ြဖစ်ရပ်မျာဵမှအပ အကကမ်ဵဖက်ခဳ 

ရသူ၏ေနအမိ်သုိ္ဓ သွာဵေရာက်ြခင်ဵအာဵ အကကုဳမြပုလိုပါ။ အြခာဵေရွဵချယ်စရာမရိှ 

သညဴ် ြဖစ်ရပ်မျာဵတွင်(ဥပမာ- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူသည်  မသန်စွမ်ဵမှုေကကာင်ဴ       

သွာဵလာလှုပ်ရှာဵရာတွင် မလွယ်ကူြခင်ဵ )  ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ေနအိမ်သုိ္ဓ သွာဵ 

ေရာက်ရာတွင်  အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ စိတ်ဒဏ်ရာရြခင်ဵ  မြဖစ်ေစသညဴ် နည်ဵ  

လမ်ဵ ြဖငဴ် ေဆာငရွ်က်ရမည်။ 

)ဃ(  ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူအေနြဖင်ဴ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ လျှ ို့ဝှက်ထာဵ 

ရိှြခင်ဵနှင်ဴ လျှ ို့ဝှက်ထာဵရှိမှုကန့်သတ်ချက်မျာဵအာဵ ရှင်ဵ ြပပပီဵေနာက် အသိေပဵ 

သေဘာတူညီမှုကိုရယူပပီဵ ကနဦဵစာရင်ဵ  ေရဵသွင်ဵ ြခင်ဵ ပုဳစဳတွင် ြဖညဴ်စွက်ပါ။   

လျှ ိုဝှက်ထာဵရိှြခင်ဵ နှင်ဴ ၎င်ဵ၏ကန့်သတ်ချက်မျာဵမှာေအာက်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

 (၁) မိမကိိုယ်ကို / အမျာဵသူငှာသုိ္ဓ အသက်အန္တရာယ်ြဖစ်ေစြခင်ဵ၊ 

(၂) ကေလဵသူငယ်ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရာှက်ေရဵဆိုငရ်ာြဖစ်ရပ်မျာဵကို ထိခိုက်   

                    ေစြခင်ဵ ၊  
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(င) ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူသည် လိအုပ်ပါက အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ လတ်တေလာေဘဵကင်ဵ  

လုခဳခုဳမှုအတွက် စိုဵရိမပ်ူပန်မျာဵကို ေဖာ်ထတု်သတ်မှတ်ပပီဵ ေြဖရှင်ဵေဆာငရွ်က်ေပဵရ 

မည်။ (ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထာဵသညဴ်ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ေဘဵကင်ဵလဳုခခုဳမှုအပုိင်ဵတွင် 

ကကည်ဴရှုပါ) 

 

အဆင်ဴ(၂) ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ြခင်ဵ  

၈။ ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ြခင်ဵ  လုပ်ငန်ဵစဉ်သည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ အကကမ်ဵဖက်ခဳရမှု အေတွ့ 

အကကုဳ၊ သူ/သူမ၏ ဦဵစာဵေပဵလိအုပ်ချက်မျာဵနှငဴ် စိုဵရိမပ်ူပန်စရာမျာဵအြဖစ် သူ/သူမ ယဳုကကည်ထာဵ 

သည်ဴ အရာမျာဵကို ရှင်ဵရှင်ဵလင်ဵ လင်ဵ ထုတ်ေဖ္ဒေြပာဆိုနိုင်ရန် ကူညီြခင်ဵ အေပ္ဒ အဓကိထာဵသည်။ 

ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ရပါမည်- 

)က(  ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူသည် ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ြခင်ဵ ပုဳစဳကို အသဳုဵြပု၍ြပည်ဴစုဳသညဴ် 

ြဖစ်ရပဆ်န်ဵစစ်ေလဴလာြခင်ဵအာဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်။   

)ခ(  ဆန်ဵစစ်အကဲြဖတ်ြခင်ဵ သည် ဆက်လက်ေဆာငရွ်က်ရမညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်ြဖစ်သညဴ် 

အတွက် တစ်ကကိမ်ထက်ပို၍ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  ေဆာငရ်ွက်နိုင်သည်- 

(၁) ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူအေနြဖင်ဴ ြဖစ်စဉ်အေပ္ဒ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

အြခာဵေသာသူမျာဵ သုိ္ဓမဟုတ် သက်ေသမျာဵနှငဴ် ြဖစ်စဉ်အာဵ ေြပာဆိုြခင်ဵ 

လုဳဵ ဝမြပုရ။ အရွယ်ေရာက်ပပီဵသူမျာဵနှငဴ ် ပတ်သက်သညဴ် ြဖစ်ရပ်မျာဵတွင် 

ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵအေနြဖငဴ် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵအာဵ ဝန်ေဆာင်မှု 

ေပဵရာတွင် အြခာဵသူမျာဵ၏ ေဖာ်ြပချက်တစ်မျ ိုဵတည်ဵအေပ္ဒ အေြခခဳ၍ 

မေပဵသငဴ်ပါ။ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူထဳမှ သေဘာတူညီမှု ရယူပပီဵမှသာလျှင် 

ဆန်ဵစစ်မှုြပုြခင်ဵနှင်ဴ ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အဆငဴ်မျာဵကို လုပ်ေဆာငရ် 

မည်ြဖစ်ပါသည်။  
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(ဂ) ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူသည် ြဖစ်စဉ်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသညဴ် အချက်အလက်မျာဵနှငဴ ် ပတ်သက် 

သညဴ် ေအာက်ပါအဓိကအချက်အလက်မျာဵကို သိရှိနာဵလည်နိုင်ေရဵအတွက် 

သင်ဴေလျာ်ေသာ ေမဵခွန်ဵမျာဵြဖငဴ ်ဦဵေဆာငေ်ဆွဵေနွဵေဖာ်ထတု်ရမည်။  

)၁(  အကကမ်ဵဖက်မှု သို္ဓမဟုတ် မေတာ်မတရာဵြပုမူြခင်ဵ၏ သေဘာသဘာ၀၊ 

)၂(  ြပစ်မှုကျူဵလွန်သူသည် မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေကကာင်ဵနှင်ဴ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူနှငဴ ်  

ြပစ်မှုကျူဵလွန်သူတို္ဓအကကာဵ ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှု၊ 

(၃) ေနာက်ဆုဳဵကျူဵလွန်ခဳခဲဴရသညဴ်အချနိ်၊ 

(၄)  အကကမ်ဵဖက်ခဳရမှုအကကိမ်။ 

၉။ ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူသည်  အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ လိုအပ်ချက်မျာဵကို    ေဖာ်ထတု်ေဆာင်ရွက် 

ေပဵရပါမည်။ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် ေအာက်ပါနယ်ပယ်မျာဵနှငဴ် သင်ဴေတာ်ေသာ အချက်အလက် 

မျာဵကို ရရိှနိုငေ်ရဵအတွက် ခခုဳငဳုမေိစရန် အဓကိကျသညဴ် ေအာက်ပါလိုအပ်ချက်ဆိုင်ရာ ဆန်ဵစစ်မှု 

မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ရပါမည်- 

လုခဳခုဳေဘဵကင်ဵမှု 

ေစဴစပ်ေသချာသည်ဴ လုခဳခုဳေရဵအစီအစဉ်ကိုေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

(က) အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ ေနထိငု်ရာေနအိမ်နှင်ဴ ရပ်ရွာတို္ဓသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ အေန 

ြဖငဴ် လုဳခခုဳေဘဵကင်ဵ မှုရိှသည်ဟု သိရိှမှတ်ယူြခင်ဵ ၊ 

(ခ) အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ လက်ရိှေဘဵကင်ဵ လုဳခခုဳမှုနှင်ဴ ၎င်ဵ၏ေဘဵကင်ဵ လုခဳခုဳမှု ရိှေစေရဵ 

အတွက် ပဳဴပုိဵေပဵရမညဴ်နည်ဵလမ်ဵနှငဴ် အရင်ဵ အြမစ်မျာဵ ေဖာ်ထတု်ြခင်ဵ ၊  

(ဂ) ရရိှနိုင်မညဴ် အြခာဵေသာအရင်ဵ အြမစ်မျာဵတွင် လုဳခခုဳေဘဵကင်ဵ မှုဆိုင်ရာ လိအုပ်ချက် 

မျာဵကို သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ပပီဵပါက လုခဳခုဳေဘဵကင်ဵ မှုဆိုငရ်ာ အစီအစဉ်ကို ြဖစ်ရပ် 

စီမဳခန့်ခွဲသူနှငဴ် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူတို္ဓ အတူတကွ ပူဵေပါင်ဵေရဵဆွဲြခင်ဵ ၊ လိအုပ်ပါက 

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအတွက် လုခဳခုဳစိတ်ချရ ေသာေနရာထိုင်ခင်ဵ စီစဉ်ေပဵနိုင်ြခင်ဵ ။ 
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ကျန်ဵမာေရဵ 

(က) အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ ကျာဵ၊ မေရဵရာအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်မှုေကကာင်ဴ ေဆဵဝါဵ 

ကုသမှု လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာသုိ္ဓ ညွှန်ဵပို္ဓြခင်ဵ၊ 

(ခ) အထူဵသြဖငဴ် လိင်ပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ အကကမ်ဵဖက်ခဳရမှုြဖစ်စဉ်မျာဵတွင် အကကမ်ဵဖက်ခဳရ 

သူအာဵ  အချနိ်မီေဆဵဝါဵကုသမှု ခဳယူြခင်ဵ နှင်ဴ ညွှန်ဵပို္ဓမှုမှ ရရှိနိုင်သညဴ် အကျ ိုဵေကျဵဇူဵ 

မျာဵနှငဴစ်ပ်လျဉ်ဵပပီဵ ြပညဴ်စုဳသညဴ် သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵ ပဳဴပုိဵေပဵြခင်ဵ ြဖငဴ် 

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ ဆုဳဵြဖတ်ချနိုင်ေရဵအတွက် ပဳဴပုိဵကူညီြခင်ဵ ၊  အကကမ်ဵဖက်ခဳရ 

သူအာဵ အချက်အလက်မျာဵ ပဳဴပုိဵေပဵရာတွင် ေအာက်ပါတို္ဓ ပါ၀င်ရမည်ြဖစ်ပါသည်-  

(၁) မုဒမိ်ဵမှုတွင ် အကယ်၍ မိန်ဵမကိုယ်အတွင်ဵသုိ္ဓ ထိုဵ သွင်ဵ  ဆက်ဆဳခဳရပါက 

မလိုချငေ်သာ ကိုယ်၀န်ရရိှနိုင်ပါသည်။ (သုိ္ဓရာတွင် နာရီ (၁၂၀) အတွင်ဵ 

အေရဵေပ္ဒ သေန္ဓေတာဵေဆဵြဖငဴ် ကိုယ်ဝန်ရရိှမှုအာဵ တာဵဆီဵနိုင်သည်။) 

(၂) မုဒမိ်ဵမှု သို္ဓမဟုတ် မုဒိမ်ဵမှု ကျူဵလွန်ရန် ကကဳစည်ြခင်ဵ သည် လူပုဂ္ဂိုလ်အာဵ 

အတိ်ချ်အိုငဗ်ီနှငဴ် အြခာဵေသာ လိင်မှတဆင်ဴ ကူဵစက်တတ်ေသာ ေရာဂါမျာဵ 

ကူဵစက်နိုငပ်ါသည်။ (ေရာဂါကာကွယ်ေပဵသည်ဴကုထုဳဵကို ထိေတွ့မှုြဖစ်ပပီဵ 

(၇၂) နာရီအတွင်ဵ  ေဆာငရွ်က်သငဴ်ပါသည်။) 

(၃) ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာငမ်ှုအပါအ၀င ် ညွှန်ဵပို္ဓမှုမျာဵကို အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ 

သေဘာတူညီမှုြဖင်ဴသာ ေဆာငရွ်က်ရမည်။ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူသည် အမှု 

မဖွင်ဴေသာ်လည်ဵ ေဆဵဝါဵကုသမှု ခဳယူပိုငခ်ွငဴ်ရိှသည်။ 

(၄) အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူသည် ရဲတပ်ဖွဲ့ ပါ၀ငြ်ခင်ဵ မရိှေသာလ်ည်ဵ ေဆဵဝါဵကုသမှု 

ဆိုင်ရာအခွင်ဴအေရဵမျာဵကို ရရိှရမည်။ 
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စိတ်လမူှုေရဵဆိုငရ်ာ ေဆာငရ်ွက်ရမညဴ် အချက်မျာဵ  

လူတစ်ဦဵ၏ အေြခခဳ စိတ်ပိငု်ဵ ဆိုင်ရာခဳစာဵမှု 

(က) အကယ်၍ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူသည်  အသက်မရှငသ်န်လိြုခင်ဵ ၊ ဘ၀ကို အဆုဳဵ သတ် 

ေပျာက်ကွယ်သွာဵလိုသညဴ် ခဳစာဵချက်မျာဵေဖာ်ြပေနပါက ၎င်ဵခဳစာဵချက်မျာဵသည် 

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအတွက် ခဳစာဵမှုသာြဖစ်ြခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် အမှန်တကယ်ြပုမူလို 

သညဴ်စိတ်ခဳစာဵမှုြဖစ်ြခင်ဵ တို္ဓကို စိစစ်ပပီဵ မိမိကိုယ်ကို အဆုဳဵ စီရင်လိုသညဴ် အန္တရာယ် 

ကို ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမှ ဆန်ဵစစ်ရမည်။ 

(ခ) အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအေနြဖငဴ် ထိုသုိ္ဓေသာဘ၀ကို အဆုဳဵ သတ်ြခင်ဵ မှာ စိတ်ခဳစာဵမှု 

သက်သက်သာြဖစ်သည် သုိ္ဓမဟုတ် အကကမ်ဵဖက်သူမှာ အမှန်တကယ် အဆုဳဵ သတ် 

ရန် သုိ္ဓမဟုတ် ရည်ရွယ်ချက် ရိှ/မရိှကိ ုခွဲြခာဵရန်ြဖစ်သည်။ 

(၁) အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူသည် မိမိကိုယ်ကို ေသေကကာင်ဵကကဳစည်နိုင်သည်ဴ 

အန္တရာယ်ရိှပါက ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် အဆုဳဵ စီရငလ်ိုသည်ဴ အန္တရာယ်အာဵ 

ဆန်ဵစစ်ေတွ့ရှပိါက သက်ဆိုင်ရာမျာဵသို္ဓ အေရဵေပ္ဒ ရည်ညွှန်ဵေစလွှတ်ြခင်ဵ ၊ 

(၂) အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ ပုဳပန်ဵသဏ္ဍာန်နှငဴ် အြပုအမူမျာဵကို ေလဴလာအကဲ 

ြဖတ်ြခင်ဵ ၊ 

(၃) အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ ခဳစာဵချက် သုိ္ဓမဟုတ် အချနိ်နှင်ဴအမျှ ြပုမူေြပာင်ဵ လဲမှု 

မျာဵကို ေလဴလာြခင်ဵ၊ 

(၄) ပညာေရဵနှင်ဴ အသက်ေမွဵ၀မ်ဵေကျာင်ဵ မှုဆိုငရ်ာ အခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵကို 

သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ ၊ 

(၅) အာဵသာချက်နှင်ဴ အကာကွယ်ေပဵေရဵ အေကကာင်ဵ အရာမျာဵကို ေဖာ်ထုတ် 

ြခင်ဵ ၊ 

(မိသာဵစုအေြခအေနနှင်ဴ လူေနမှုအေြခအေန၊ လူမှုအေထာက်အပဴဳ၊ ဘာသာေရဵနှင်ဴ 

စိတ်ပိငု်ဵ ဆိုင်ရာ ေထာက်ပဳမဴှုအေြခအေန၊ အြပုသေဘာေဆာငေ်သာ ေြဖရှင်ဵမှုယန္တရာဵ 
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အစရှိသည်ဴ အေထာက်အပဴဳမျာဵြဖင်ဴ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမှ ြပဿနာမျာဵကုစာဵရာနှင်ဴ 

ြပန်လည်ေကာင်ဵ မွန်လာေအာင် ေဆာငရ်ွက်ရာတွင် အသုဳဵြပုနိုငြ်ခင်ဵ ) 

ဥပေဒပိုင်ဵ ဆိုငရ်ာရပိုငခ်ွင်ဴမျာဵ 

(က) အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ ဥပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွင်ဴနှငဴ ်စပ်လျဉ်ဵသညဴ် အချက်အလက် 

မျာဵနှငဴ ်ဥပေဒေကကာင်ဵ အရ ရငဆ်ိုငပ်ါက ရရိှနိုင်မညဴ်အရာမျာဵ၊ 

(ခ) ဥပေဒဆိုင်ရာ၀န်ေဆာင်မှုမျာဵနှင်ဴ ရဲတပ်ဖွဲ့သုိ္ဓ ညွှန်ဵပို္ဓမှုမျာဵကို  အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ 

၏ ေတာင်ဵ ဆိုမှုြဖင်ဴသာ ညွှန်ဵပို္ဓရမည်။ ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူမျာဵသည် ကျာဵ၊ မအေြခြပု 

အကကမ်ဵဖက်မှုြဖစ်ရပ်မျာဵကို အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ သေဘာတူညီမှု ရရိှြခင်ဵမရှိဘဲ 

ရဲတပ်ဖွဲ့ထဳသို္ဓ ြဖစ်ရပ်အာဵ သတင်ဵ ေပဵပို္ဓရန် တာ၀န်မရိှေပ။ 

(ဂ) အကယ်၍ လိငပ်ိုင်ဵ ဆိုငရ်ာ ထိပါဵေနှာင်ဴယှက်မှု/ မုဒမိ်ဵမှု ကျူဵလွန်ခဳရသူသည် 

ဥပေဒေကကာင်ဵအရ ရငဆ်ိုင်လိပုါက အစိုဵရေဆဵရုဳမျာဵသို္ဓ ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ 

ညွှန်ဵပို္ဓမှုကို ြဖစ်နုိင်သမျှ အေစာဆဳုဵညွှန်ဵပုိ္ဓမှု ေဆာင်ရွက်ရမည်။ (ြဖစ်ရပ်ြဖစ်ပွာဵပပီဵ 

၄၈နာရီ အတွင်ဵ) 

 

အဆင်ဴ(၃) ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်ေရဵဆွြဲခင်ဵ  

၁၀။ ြဖစ်ရပ်အစအီစဉ်ေရဵဆွဲြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်သည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ လိအုပ်ချက်မျာဵကုိ 

ြဖည်ဴဆည်ဵနိုင်မည်ဴ အစီအစဉ်ကိုေရဵဆွဲနိုင်ရန် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူနှင်ဴ ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ 

လိအုပ်ချက်မျာဵကို ဦဵစာဵေပဵသတ်မှတ်ရာတွင် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆုဳဵြဖတ်နိုင်ေစ 

ရန် ြဖစ်ရပစ်မီဳခန့်ခွဲသူက လုပ်ေဆာငေ်ပဵရမည်။ ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်ေရဵဆွဲြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵကို 

ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  ေဆာငရွ်က်ရပါမည်- 

 (က) ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ အဓိကလိုအပ်ချက်မျာဵကို ဦဵစာဵေပဵ 

အြဖစ်သတ်မှတ်ပပီဵပါက အကျဉ်ဵချုပ်၍ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူနှငဴ် အတည်ြပုချက် ရယူ 

ရမည်။ 
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 (ခ) ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ၍ လိအုပ်ချက်မျာဵကို 

ြဖညဴ်ဆည်ဵေပဵနိုင်မညဴ် အစီအစဉ်မျာဵေရဵဆွဲပပီဵ ၎င်ဵအစီအစဉ်မျာဵကို အေကာင် 

အထည်ေဖာ်နိုင်ရန်အတွက် ပန်ဵတိုင်မျာဵ ချမှတ်ရမည်။ 

 (ဂ) ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူသည် ြပစ်မှုကျူဵလွန်သူနှငဴ် အကကဳြပုေဆွဵေနွဵြခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် 

ထိေတွ့ဆက်သွယ်ေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ  မြပုလုပ်ရ။ ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူ၏ တစ်ခုတည်ဵ 

ေသာ အဓကိကျသညဴ်သူမှာ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူသာ ြဖစ်ပါသည်။ ြပစ်မှုကျူဵလွန်သူ 

နှငဴ ် ထိေတွ့ဆက်သွယ်ြခင်ဵသည် ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူအေပ္ဒထာဵရှိသညဴ် ယဳုကကည်မှု 

နှငဴ ်ဘက်မလိုက်မှုကို ဆုဳဵရှုဳဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဃ) ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူနှငဴ် ြပစ်မှုကျူဵလွန်သူတို္ဓအာဵ ပူဵတွဲ 

နှစ်သိမ်ေဴဆွဵေနွဵေပဵြခင်ဵ နှင်ဴ ကကာဵ၀ငေ်ဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵမျာဵ မြပုလုပ်ရပါ။ 

ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူ၏ အခန်ဵကဏ္ဍမှာ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ ြပန်လည်ကုစာဵြခင်ဵ  

ြဖစ်စဉ်တွင် ေထာက်ပဳေဴပဵြခင်ဵ ြဖစ်သည်။ ထို္ဓေကကာင်ဴ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူနှငဴ် ြပစ်မှု 

ကျူဵလွန်သူအကကာဵ ကကာဵ၀ငေ်ဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ြပုလုပ်ရန် မကကိုဵစာဵသင်ဴေပ။ ြဖစ်ရပ် 

စီမဳခန့်ခွဲမှု၀န်ေဆာင်မှုေပဵအပ်ြခင်ဵသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ တစ်ဦဵတည်ဵအတွက် 

သာြဖစ်ပပီဵ ကျူဵလွန်သူအတွက် မဟုတ်ေပ။ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူအေနြဖငဴ် အကကမ်ဵ 

ဖက်ခဳရသူ မည်သို္ဓြပုလုပ်သညဴ် မိမိ၏အြမင်နှငဴ် ဦဵစာဵေပဵမှုမျာဵကို သတ်မှတ်ြခင်ဵ  

မြပုရပါ။ 

 (င) ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူ  ြဖစ်ရပအ်စီအစဉ်ေရဵဆွဲပုဳစဳတွင် ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်ကို မှတ်တမ်ဵ 

ေရဵသွင်ဵ ရမည်ြဖစ်ပပီဵ၊ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူနှငဴ် ေနာက်ဆက်တွဲ ေတွ့ဆုဳမှုမျာဵကို 

စီစဉ်ရမည်။ 

 (စ) ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူသည်  အေရဵကကီဵေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ေသာ    ြဖစ်ရပ်မျာဵကို 

ြဖစ်ရပက်ကီဵကကပ်သူနှင်ဴ ေဆွဵေနွဵရမည်။ 
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အဆင်ဴ(၄) ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်ကို အေကာငထ်ည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

၁၁။ ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ ကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ေဆာင်ရွက် 

ရမည်- 

(က) ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ သေဘာတူညီမှုြဖငဴ် အဖွဲ့အစည်ဵ မျာဵ 

သုိ္ဓ ညွှန်ဵပို္ဓမှုေဆာင်ရွက်ရမည်။        

(ခ) ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူသည် လိအုပ်ပါက တိုက်ရိုက၀်န်ေဆာင်မှုမျာဵ ေပဵနိုငပ်ါသည်။  

   (ဥပမာ- အေြခခဳစိတ်လူမှုေရဵဆိုင်ရာပဳဴပုိဵြခင်ဵ ) 

(ဂ) ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမှ ေထာက်ပဳဴမှုမျာဵကို ေသချာစွာ ရရိှေစ 

ရန်အတွက် ပဳဴပိုဵေပဵသညဴ်၀န်ေဆာငမ်ှုမျာဵကို ညိှနှိုင်ဵ ေပဵရမည်။ 

(ဃ) ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူသည် လိုအပ်ပါက အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ သေဘာတူညီမှုြဖင်ဴ 

ြဖစ်ရပ်ညိှနှိုင်ဵ အစည်ဵအေဝဵမျာဵကို ဦဵေဆာင်ကျင်ဵ ပရမည်။ 

 

အဆင်ဴ(၅) ေနာက်ဆက်တွဲေစာငဴ်ေရှာက်မှု 

၁၂။ ေနာက်ဆက်တွဲေစာငဴ်ေရှာက်မှုမျာဵကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ေဆာငရွ်က်ရမည်- 

(က) ြဖစ်ရပလ်ုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်တွင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို ြပန်လည် 

သဳုဵသပ်ြခင်ဵ၊ ြပငဆ်င်ြခင်ဵ ၊ ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ တို္ဓကို 

ြပုလုပ်ရန် ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူနှင်ဴ မကကာခဏ ေနာက်ဆက် 

တွဲေတွ့ဆုဳမှုမျာဵ ြပုလုပ်နိုငေ်ရဵကို စီစဉ်ရမည်။ 

(ခ) ေနာက်ဆက်တွဲေတွ့ဆုဳမှုမျာဵကို ေနာက်ဆက်တွဲေတွ့ဆုဳမှုပုဳစဳတွင် အစည်ဵအေဝဵ 

မှတ်တမ်ဵမျာဵနှင်ဴ ေနာက်ဆက်တွဲေလဴလာြခင်ဵမှရရှိသည်ဴ သတင်ဵ အချက်အလက် 

မျာဵကို  မှတ်တမ်ဵေရဵသွင်ဵ ရမည်။ 

(ဂ) ေနာက်ဆက်တွဲေစာင်ဴေရှာက်စဉ်အတွင်ဵ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ ေဘဵကင်ဵ လုခဳခုဳမှုနှငဴ် 

စိတ်လမူှုပိုင်ဵဆိုငရ်ာ လိုအပ်ချက်မျာဵကို ြပန်လည်ဆန်ဵစစ်ရမည်။ 
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အဆင်ဴ(၆) ြဖစ်ရပ်ပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ 

၁၃။ ြဖစ်ရပပ်ိတ်သိမ်ဵြခင်ဵ ကို ေအာကပ်ါအတိုင်ဵ  ေဆာငရွ်က်ရမည်-  

(က) ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူသည် ြဖစ်ရပ်ပိတ်သိမ်ဵမညဴ်အချနိ်ကို သတ်မှတ်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ၊ 

ေအာက်ပါအေြခအေနတို္ဓတွင် ြဖစ်ရပ်အာဵ ပိတ်သိမ်ဵရမည်ြဖစ်ပါသည်- 

(၁) အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူသည် မူလအေနအထာဵသို္ဓ ြပန်လည်ေရာက်ရိှြခင်ဵ ၊ လို 

အပ်ချက်မျာဵြပညဴ်စုဳြခင်ဵ၊ ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်တွင် ချမှတ်ထာဵသညဴ် ပန်ဵတိုင် 

မျာဵြပညဴ်မီြခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမှ ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲမှုဆိုငရ်ာ 

ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို ထပ်မဳရယူလိုြခင်ဵ မရှိဟု ေြပာကကာဵလာြခင်ဵ၊ ြဖစ်ရပ်စီမဳ 

ခန့်ခွဲသူမှ ဆက်သွယ်နိုင်ေရဵအတွက် ကကိုဵပမ်ဵေသာ်လည်ဵ အကကမ်ဵဖက်ခဳရ 

သူမ ှ အနည်ဵဆုဳဵ ရက်ေပါင်ဵ(၃၀)အတွင်ဵ  ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအာဵ မရယူြခင်ဵ၊ 

ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ် ပိတ်သိမ်ဵေရဵပုဳစဳကို အသဳုဵြပု၍ မှတ်တမ်ဵေရဵသွင်ဵရမည်။ 

(၂) တုဳြပန်မှုနှင်ဴ ြပန်လည်သဳုဵသပမ်ှုြပုလုပ်ြခင်ဵ ြဖင်ဴ ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲမှု ဝန်ေဆာင် 

မှုနှင်ဴ ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်မှု အရည်အေသွဵကို ဆန်ဵစစ်ရန် လိအုပ်သည်။ 

ဝန်ေဆာင်မှုရယူလိုသူ၏ တုဳ္ဓြပန်မှုစစ်တမ်ဵေကာက်ြခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ြဖစ်ရပ ်

ဖိုင်မျာဵကို ပုဳမှန်ြပန်လည်သဳုဵသပ်ေလဴလာြခင်ဵတို္ဓ ပါ၀င်သည်။ ထိကုိစ္စရပ်မျာဵ 

ကိုလုပ်ေဆာင်ရန် ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှု ကကီဵကကပ်သူ၏ တာ၀န်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

အဆင်ဴ(၇) ြဖစ်ရပ်မတှ်တမ်ဵတင်ြခင်ဵနှင်ဴ သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ 

၁၄။ ြဖစ်ရပမ်ှတ်တငြ်ခင်ဵ နှင်ဴ သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵအာဵ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ  ေဆာင် 

ရွက်ရမည်- 

(က) မှတ်တမ်ဵထာဵရှိြခင်ဵသည် ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲမှု၏ အေရဵကကီဵေသာ အေလဴအထတွင်  

ပါ၀င်သည်။ ထိသုို္ဓြပုလုပ်ြခင်ဵြဖင်ဴ ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူနှင်ဴ 

ေဆွဵေနွဵေြပာဆိုမှုမျာဵကို ြပန်လည်ဖတ်ရှုနိုငပ်ပီဵ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ လိအုပ်ချက် 
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မျာဵကို ြဖညဴ်ဆည်ဵေပဵသညဴ် မည်သညဴ်လုပ်ေဆာငခ်ျက်မျာဵ လုပ်ေဆာငပ်ပီဵစီဵသည် 

ကိုလည်ဵ ေြခရာခဳနိုင်ပါသည်။  

(ခ) အကယ်၍ ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲမှု၏ သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵကို စာရွကမ်ျာဵြဖင်ဴ 

သိမ်ဵဆည်ဵထာဵပါက- 

(၁) အမှန်တကယ် လိုအပ်မှသာလျှင် သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵကို စာရွက ်

စာတမ်ဵြဖငဴ် ပရင်ဴထုတ်ရမည်။ ထုတ်ထာဵေသာ စာရွက်မျာဵကို အမှတ်စဉ် 

တပ်ြခင်ဵြဖင်ဴ စာရင်ဵသွင်ဵထာဵရန်၊ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵကို ၀ငေ်ရာက် 

ကကည်ဴရှုနိုငသ်ညဴ်သူမျာဵသည် ဤစာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ လုခဳခုဳမှုအတွက် 

တာ၀န်ယမူှုရိှသည်ကို သိရိှနာဵလည်ရမည်။ 

(၂) မလိုအပ်ေတာဴသညဴ် စာရွကစ်ာတမ်ဵမျာဵကို မိမအိဖဲွ့အစည်ဵ၏ စည်ဵ မျဉ်ဵ၊ 

စည်ဵ ကမ်ဵအရ ဖျက်ဆီဵရမည်။ 

(၃) စာရွကစ်ာတမ်ဵမျာဵကို လုခဳခုဳေသာေသတ္တာ သုိ္ဓမဟုတ် ရုဳဵသုဳဵ ဖိုငတ်ွဲဗီဒို 

တို္ဓတွင် ေသချာစွာ ေသာဴခတ်သိမ်ဵဆည်ဵရမည်။ 

(ဂ) အကယ်၍ ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲမှု၏ သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵကို အီလက်ထေရာနစ်    

  ြဖင်ဴသိမ်ဵဆည်ဵပါက- 

(၁) လိအုပ်မှသာလျှင် အီဵ ေမဵလ်ြဖငဴ် သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵ မျှေဝရန်၊ 

လူမှုေရဵဝန်ေဆာင်မှု လိုအပ်သူ(Client)၏ နာမည်ကို မသဳုဵဘဲ  စကာဵဝှက်/ 

ကုဒ်နဳပါတ်ြဖငဴ် အီဵ ေမဵလ်ပုိ္ဓရန်၊ 

(၂) သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵကို ကွန်ပျူတာတစ်လုဳဵ ထဲ သုိ္ဓမဟုတ် အလွယ် 

တကူ သယ်သွာဵနိုငေ်သာ သုိေလှာငေ်ရဵကိရိယာထဲတွင် လုခဳခုဳစွာသိမ်ဵဆည်ဵ 

ထာဵရန်၊  အရနမ်ိတ္တူမျာဵကို လုခဳခုဳစိတ်ချရေသာ ေသတ္တာ သုိ္ဓမဟုတ် 

အခန်ဵထဲတွင် ေသာခဴတ်၍ သိမ်ဵဆည်ဵထာဵရန်၊ အလွယ်တကူ သယ်သွာဵ 
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နိုငေ်သာ သုိေလှာငေ်ရဵကိရိယာကို ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူ/ကကီဵကကပ်သူမှ အပမဲ 

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရန်၊ 

(၃) သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵကို အလီက်ထေရာနစ်စနစ်ြဖငဴ် သိမ်ဵပါက 

စကာဵဝှက်/ကုဒ်ခဳ၍ သိမ်ဵဆည်ဵရမည်။ 

 

ကျာဵ၊ မအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ခဳရေသာ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵ၏ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုတွင် အေလဵထာဵရ 

မညဴ်အချက်မျာဵ 

၁၅။ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵတွင် ရုပ်ပိငု်ဵ ဆိုင်ရာ၊ အကကာဵအြမင်၊ အသိဉာဏ်ပညာ၊ စိတ်လမူှုပိုင်ဵ 

ဆိုင်ရာ ချ ို့ယွင်ဵသူမျာဵပါ၀င်သည်။ ထို္ဓေကကာင်ဴ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵသည် မျ ိုဵတူအုပ်စုမျာဵအြဖစ် 

သတ်မှတ်၍မရေပ။ ကျာဵ၊ မအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်မှု ြဖစ်ေစနိုင်သည်ဴ အေကကာင်ဵမျာဵနှင်ဴ အေြခ 

အေနကို ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲသူမှ မည်သုိ္ဓကိုင်တွယ်ေြဖရှင်ဵမည်တို္ဓသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူတစ်ဦဵ 

တစ်ေယာက်ချင်ဵ ၏ အသက်၊ ကျာဵ၊ မေရဵရာ၊ ေထာက်ပဳဴမှုကွန်ယက်တို္ဓကို မည်မျှလက်လှမ်ဵမီမှု 

ရိှပပီဵ မည်သညဴ်မသန်စွမ်ဵမှု အမျ ိုဵအစာဵြဖစ်သည်တို္ဓအေပ္ဒ မူတည်သည်။ 

၁၆။ ေအာက်ပါအချက်အလက်မျာဵသည် ကျာဵ၊ မအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ခဳရေသာ မသန်စွမ်ဵသူ 

မျာဵအာဵ ေစာငဴ်ေရာှက်မှုနှငဴ် ေထာက်ပဳဴမှုေပဵရာတွင် အေလဵထာဵရမညဴ် အရာမျာဵြဖစ်သည်- 

 (က) ဆက်ဆဳေြပာဆိုြခင်ဵ 

ြဖစ်ရပ်အမျာဵစုတွင် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵသည် ၎င်ဵ တို္ဓကို အကူအညီ 

ေပဵသူမျာဵ သုိ္ဓမဟုတ် ၀န်ေဆာင်မှုေပဵသူမျာဵနှင်ဴ ကကာဵခဳဆက်သွယ်ြခင်ဵ မပါဘဲ 

သုိ္ဓမဟုတ် လက်သေကေတဘာသာတတ်ကျွမ်ဵသူကို အသုဳဵြပု၍ ဘာသာြပန်ြခင်ဵ ြဖငဴ် 

ဆက်သွယ်ေြပာဆိုနိုငသ်ည်။ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵနှငဴ် ေထာက်ပဳေဴပဵမှု လုပ်ေဆာင်ရာ 

တွင် ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူအေနြဖင်ဴ- 

(၁) အချနိ်ယူပါ၊ နာဵေထာင်ပါ၊ ေလဴလာပါ၊ ြဖစ်ရပ်စီမဳခန့်ခွဲမှုသည် တစ်ကကိမ် 

တစ်ခါတည်ဵြဖငဴ် ပပီဵေြမာက်သည်မဟုတ်ဘဲ အဆငဴ်ဆင်ဴသွာဵရေသာ 
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လုပ်ငန်ဵစဉ်ြဖစ်သည်။ ထို္ဓေကကာင်ဴ ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရ 

သူနှငဴ်ေတွ့ဆုဳပပီဵတိုင်ဵ အေကကာင်ဵအရာအသစ်မျာဵကို အပမတဲမ်ဵသင်ယူေနရ 

ြခင်ဵ ြဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵတို္ဓ၏ ဆက်သွယ်ပုဳနှင်ဴ ဆိုလိုရင်ဵ မျာဵကို ပိုမုိနာဵလည်လာ 

မည်ြဖစ်သည်။ 

(၂) ေစာင်ဴေရာှက်သူအနာဵတွင် ရိှေနလင်ဴကစာဵ တစ်ဦဵတစ်ေယာက်ချင်ဵစီကို 

အပမတဲမ်ဵ တိုက်ရိုက်ေြပာဆိုပါ။ 

(၃) တစ်ဦဵတစ်ေယာက်ချင်ဵစီ ေြပာဆိုဆက်သွယ်လိုချင်သညဴ် ပုဳစဳကို ဂရုတစိုက် 

ရိှေပဵရန်၊ လက်ဟန်ေြခဟန် အမူအရာြဖင်ဴေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ  ၎င်ဵတို္ဓ၏ 

စိတ်ခဳစာဵချက်မျာဵမှ တစ်ဆင်ဴေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ေြပာဆိုဆက်ဆဳြခင်ဵ ကို 

ဆိုလိုသည်။ ၎င်ဵတို္ဓကို ဖိအာဵေပဵြခင်ဵ မြပုလုပ်ရန်နှင်ဴ တစ်ဦဵတစ်ေယာက် 

ချင်ဵဆီမှ ြဖစ်ရပ်အေပ္ဒ ြပန်လည်ေြပာြပနိုင်ရန်အတွက် အဆင်သင်ဴြဖစ်မှု၊ 

အပမတဲေစေလဵစာဵမှုရိှရမည်။ 

(ခ) သိရှိမပီဵ သေဘာတူညီမှုနှငဴ် ဆုဳဵြဖတ်ချက်ချြခင်ဵ 

ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူအေနြဖင်ဴ အရွယ်ေရာက်ပပီဵ အကကမ်ဵဖက်ခဳရေသာ မသန်စွမ်ဵသူ 

တိုင်ဵသည် အသိေပဵသေဘာတူညီမှုကို လွတ်လပစ်ွာေပဵနိုင်သညဴ် လုပ်နိုင်စွမ်ဵရိှ 

သည်ဟု ဦဵစွာခဳယူရမည်ြဖစ်သည်။ ၎င်ဵတို္ဓသိရိှပပီဵ ဆုဳဵြဖတ်ချက်ချနိုင်ရန်အတွက် 

အေထာက်အပဴဳမျာဵ လိအုပ်ြခင်ဵ  ရိှ/ မရိှကို အပမတဲေစေမဵြမန်ဵရမည်ြဖစ်သည်။ 

အကယ်၍ ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူသည် သိရိှပပီဵ သေဘာတူညီမှုရယူရန် ခက်ခဲမှုရိှေနပါ 

က ေအာက်ပါအချက်အလက်တို္ဓကို ပထမဦဵစွာ ဆန်ဵစစ်ရမည်- 

(၁) ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူအေနြဖင်ဴ တစ်ခုထကပ်ိုေသာ ဆက်သွယ်ေြပာဆိုြခင်ဵ 

နည်ဵ လမ်ဵမျာဵကို အသဳုဵြပုပပီဵပါပပီလာဵ၊ ထိသုို္ဓေသာ သတင်ဵ အချက်အလက် 

ကိ ု ြပန်လည်ဆန်ဵစစ်ရန်နှငဴ် လိအုပ်ပါက ေမဵခွန်ဵမျာဵေမဵနိုင်ရန် လုေဳလာက် 

ေသာ အချနိ်ေပဵထာဵြခင်ဵ ရိှ/ မရိှ။ 
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(၂) အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအေနြဖင်ဴ ရရိှထာဵေသာ သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵနှင်ဴ 

၎င်ဵတို္ဓ ေရွဵချယ်လိုက်ေသာ ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵ၏ အကျ ိုဵအဆက်မျာဵကို 

နာဵလည်ြခင်ဵ  ရိှ/ မရှိကို ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူအေနြဖငဴ် သတ်မှတ်နိုင်ြခင်ဵ ၊ 

ထိုသတ်မှတ်ချက်မျာဵကို မည်သုိ္ဓချမှတ်နိုင်သနည်ဵ။ 

(၃) အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ ေရွဵချယ်လိုက်ေသာ ဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵသည် အြခာဵသူ 

မျာဵ၏ တွန်ဵအာဵေကကာင်မဴဟုတ်ဘဲ မိမိဆန္ဒအေလျာက် ေရွဵချယ်ြခင်ဵ ြဖစ်ေစ 

ရန် ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူအေနြဖငဴ် ေသချာေစြခင်ဵ  ရိှ/ မရိှ။ အထက်ပါေမဵခွန်ဵ 

မျာဵအာဵ ဆန်ဵစစ်ပပီဵေနာက် ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူအေနြဖင်ဴ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ 

သည် မိမိ၏ သေဘာတူညီချက်ကို လွတ်လပ်စွာ ေပဵနိုငြ်ခင်ဵ ရိှသည်ဟု 

မေသချာပါက မိမိ၏ ကကီဵကကပ်သူနှငဴ် တိုင်ပငပ်ပီဵ ေအာက်ပါအချက်အလက် 

မျာဵကို ေဆွဵေနွဵသင်ဴပါသည်။ 

(၄) ယဳုကကည်စိတ်ချရေသာ အကူအညီေပဵနိုငသ်ူအာဵ ပါဝင်ပတ်သက်မှုကုိ 

စဉ်ဵစာဵြခင်ဵ၊ မိသာဵစု၀ငမ်ျာဵ၊ ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်သူမျာဵနှငဴ် ၎င်ဵကဲဴသုိ္ဓ 

သက်တူရွယ်တူ မသန်စွမ်ဵသမူျာဵ ပါ၀ငလ်ာြခင်ဵ သည် ၎င်ဵနှင်ဴ ေြပာဆို 

ဆက်သွယ်မှုနှငဴ် နာဵလည်မှုကို အေထာက်အပဴဳေပဵရာတွင် တန်ဖိုဵရှိေသာ 

အရင်ဵ အြမစ်မျာဵြဖစ်သည်။ ထိသူုမျာဵ ပါ၀ငခ်ွင်ဴမြပုမီ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ 

ခွင်ဴြပုချက်ကို ပဏာမ ရယူပါ။ 

(၅) လုခဳခုဳေရဵ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ြမှငဴ်တငြ်ခင်ဵ ၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင်ဴ အကျ ိုဵအြမတ်ကို 

ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ ၊ ကုစာဵြခင်ဵ တို္ဓကို အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအတွက် အေကာင်ဵ ဆုဳဵ 

အကျ ိုဵစီဵပွာဵ ြဖစ်ရန် ချင်ခဴျနိ်ပါ။ 

(ဂ) ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်သူမျာဵ၊ မိသာဵစု၀င်မျာဵနှငဴ် ေဆာငရ်ွက်ြခင်ဵ  

ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်သူမျာဵ သုိ္ဓမဟုတ် မိသာဵစု၀ငမ်ျာဵနှင်ဴ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵသည် အကူ 

အညီ အေထာက်အပဳဴြပုနိုငရ်န် လိအုပ်သည်ဆိုေသာ်လည်ဵ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ 
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လုခဳခုဳေရဵ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵ၊ လျှ ို့ဝှက်ထာဵြခင်ဵနှင်ဴ အေကာင်ဵ ဆုဳဵအကျ ိုဵစီဵပွာဵကို ရှုပ်ေထွဵ 

ေစနိုငသ်ည်။ ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်သူမျာဵနှင်ဴ မိသာဵစု၀ငမ်ျာဵပါ၀ငမ်ှုကို မသန်စွမ်ဵသူ 

မျာဵနှငဴ် တိုင်ပင်ေဆွဵေနွဵရမည်။ ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူအေနြဖင်ဴ ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်သူ 

မျာဵပါ၀ငမ်ှု၏ အကျ ိုဵအြမတ်နှငဴ် အန္တရာယ်ကို အစဉ်ဆန်ဵစစ်ပပီဵ ၎င်ဵတို္ဓပါ၀ငမ်ှုသည် 

အမှန်တကယ်လိုအပ်ပပီဵ လုခဳခုဳမှုရိှမှုကိုလည်ဵ အစဉ်မြပတ်သဳုဵသပ်ေနရမည်။ ြပုစု 

ေစာင်ဴေရာှက်သူမျာဵ၊ မိသာဵစုဝင်မျာဵနှငဴ် အတူတကွေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေအာက်ပါ 

အချက်အလက်မျာဵကို သတိြပုရပါမည်- 

(၁) လဳုခခုဳမှုကိုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ - ေန့စဉ်ေထာက်ပဳဴမှုနှင်ဴ ေစာငဴ်ေရာှက်မှုေပဵေနေသာ 

သူသည် ြပစ်မှုကျူဵလွန်သူမြဖစ်ေစမှုကို ေသချာေစရန် ေစဴစပ်ေသချာေသာ 

လုခဳခုဳမှု အကဲြဖတ်ြခင်ဵ ကို လုပ်ေဆာငရ်မည်။ 

(၂) အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူကိုသာ ဦဵတည်အာရုဳစိုက်ရန်- အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူသည် 

သာ ဝန်ေဆာင်မှုကို ရယူသည်ြဖစ်ပပီဵ လုပ်ေဆာငခ်ျက်မျာဵသည် ၎င်ဵတို္ဓ၏ 

စိတ်ဆန္ဒနှင်ဴ နှစ်သက်မှုကို အေြခခဳရမည်ြဖစ်ပပီဵ ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်သူမျာဵနှင်ဴ 

မိသာဵစု၀င် မျာဵ၏ လွှမ်ဵမိုဵမူေကကာင်ဴ မြဖစ်ေစရ။ 

(၃) ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵလျှ ို့ဝှက်ချက်ကို ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ - အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမှ ၎င်ဵ၏ြပုစု 

ေစာငဴ်ေရာှက်သူမျာဵနှင်ဴ မိသာဵစုဝငမ်ျာဵကို မမျှေဝလိုေသာ သတင်ဵ အချက် 

အလက်မျာဵကို ဖွငဴ်ဟေြပာဆိုလာပါက ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူအေနြဖင်ဴ ၎င်ဵတို္ဓ 

၏ ဆုဳဵြဖတ်ချက်ကို ေလဵစာဵ၍ ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵလျှ ို့ဝှက်ချက်ကို ထိန်ဵသိမ်ဵရ 

မည်။ ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်ဵစဉ်တွင်ပါ၀ငေ်သာ ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်သူမျာဵ 

နှငဴ် မိသာဵစု၀ငမ်ျာဵသည် ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵလျှ ို့ဝှက်ချက်ကို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရမည်။ 

(၄) ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်သူမျာဵနှငဴ် မိသာဵစု၀ငမ်ျာဵကို ေထာက်ပဳဴြခင်ဵ- ကျာဵ၊ မ 

အေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ခဳရြခင်ဵ ေကကာငဴ်ရရှိေသာ စိတ်ပိငု်ဵ ဆိုငရ်ာ ဒဏ်ရာရရိှမှု 

တို္ဓ၏ အကျ ိုဵသက်ေရာက်မှုနှငဴ် ြဖစ်ေပ္ဒလာနိုငသ်ညဴ် အန္တရာယ်မျာဵနှင်ဴ 
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ပတ်သက်ေသာ တိကျသည်ဴ အချက်အလက်မျာဵကိုေပဵရမည်။ သုိ္ဓမှသာ 

၎င်ဵတို္ဓသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵအာဵ နာဵလည်ပပီဵ ကုစာဵြခင်ဵ ြဖစ်စဉ်တွင် 

ပိုမုိထိေရာက်စွာ ကူညီေထာက်ပဳနဴိုငမ်ည်ြဖစ်သည်။ ၎င်ဵတို္ဓကို ကူညီ 

ေထာက်ပဳြဴခင်ဵ သည် ၎င်ဵတို္ဓမှ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ ကူညီပဳဴပိုဵြခင်ဵ ကို ပိုမို 

ေကာင်ဵမွန်လာေစနိုင်သည်။ 

(ဃ) လုခဳခုဳေရဵ 

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသညဴ် မသန်စွမ်ဵသူမျာဵအတွက် လုခဳခုဳေရဵအစီအစဉ်မျာဵေရဵဆွဲရာ 

တွင် ေအာက်ပါအချက်အလက်မျာဵကို ထညဴ်သွင်ဵ စဉ်ဵစာဵရမည်- 

(၁) တစ်ဦဵတစ်ေယာက်ချင်ဵစီ၏ တိကျေသာ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵနှင်ဴ ေနထိုငမ်ှု 

အေြခအေန၊ ြပစ်မှုကျူဵလွန်သူသည် အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵ 

ကိ ုအသဳုဵချ၍ ၎င်ဵတို္ဓအာဵ သီဵသန့်ထာဵရိှြခင်ဵ  သုိ္ဓမဟုတ် ထပမ်ဳအန္တရာယ်ြပု 

နိုငသ်ညဴ် နည်ဵ လမ်ဵမျာဵ၊ 

(၂) အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ၏ ချ ို့ယွင်ဵမှု၊ မသန်စွမ်ဵမှုသည် ၎င်ဵတို္ဓ၏ လုခဳခုဳေရဵ 

အစီအစဉ်မျာဵကို အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရာတွင် မည်ကဲဴသုိ္ဓ အကျ ိုဵသက် 

ေရာက်နိုငြ်ခင်ဵ ၊ 

(၃) ၎င်ဵတို္ဓ၏ လုခဳခုဳေရဵ အစီအစဉ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် လိအုပ်မညဴ် 

မသန်စွမ်ဵသူမျာဵ အေထာက်အကူြပုပစ္စည်ဵမျာဵ (ဥပမာ-ေဆဵဝါဵမျာဵ၊ 

အေထာက်အပဴဳ၊ စက်ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် သက်ဆိုငေ်သာ 

စာရွကစ်ာတမ်ဵမျာဵ၊  ဥပေဒေရဵရာအေထာက်အပဳဴမျာဵ)။ 

(င) ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ ညွှန်ဵပို့ြခင်ဵ  

 (က) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရိှမှု၊ ေသွဵထကွ်သဳယို သုိ္ဓမဟုတ် နာကျင်ေစမှုရလာဒ်မျာဵ ရရိှခဲဴ 

သညဴ်ရုပ်ပုိင်ဵ ဆိုငရ်ာအာဵြဖငဴ် ေစာ်ကာဵသညဴ်ပုဳစဳမျာဵ သုိ္ဓမဟုတ် လိင်ပိုင်ဵဆိုင် 

ရာေစာ်ကာဵြခင်ဵ ၊ မုဒမိ်ဵမှုအပါအဝင် ကျာဵ-မအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ  
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ြဖစ်ပွာဵမှုမျာဵသည် အလွန်အေရဵကကီဵသညဴ်အတွက်ေကကာင်ဴ တိတိကျကျ 

ေဆာငရွ်က်ရပါမည်။ အကယ်၍ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵတစ်ေယာက်အေနြဖင်ဴ 

ရုပ်ပိငု်ဵ ဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု မရိှြခင်ဵနှငဴ် နာကျင်ေစမှုမျာဵ မရိှြခင်ဵ၊ 

လိင်ပိုင်ဵဆိုငရ်ာ ေစာ်ကာဵခဳရြခင်ဵ  ြဖစ်ပွာဵပပီဵေနာက် နာရီေပါင်ဵ(၁၂၀)ထက် 

ကကာြမင်ဴြခင်ဵ၊ လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ေစာ်ကာဵခဳရသညဴ် သေဘာတရာဵမျာဵသည် 

ရုပ်ပိငု်ဵ ဆိုင်ရာအကကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ ၊ ထိုဵ သွင်ဵဆက်ဆဳခဳရြခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် 

ထိေတွ့ကိုင်တွယ်ထာဵြခင်ဵ  မရိှသည်ဴ အကကမ်ဵဖက်မှု ြဖစ်ရပမ်ျာဵတွင် 

ကျန်ဵမာေရဵ ေစာငဴ်ေရှာက်မှုခဳယူရန် ညွှန်ဵပို္ဓြခင်ဵ သည် အသဳုဵဝင်ေကာင်ဵ  

အသဳုဵဝငေ်သာ်လည်ဵ ချက်ချင်ဵ ေဆာငရ်ွက်ရန် မလိုပါ။ လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ 

ေစာ်ကာဵခဳရပပီဵေနာက် နာရီေပါင်ဵ (၁၂၀) ေကျာ်ေသာလ်ည်ဵ ကျန်ဵမာေရဵ 

ေစာငဴ်ေရာှက်မှုခဳယူရန် လိအုပ်ေနနိုင်မည်ြဖစ်ပပီဵ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက် 

မှု ခဳယူရန်အတွက် ေနှာငဴ်ေနှဵေစြခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် အာဵမေပဵြခင်ဵမျာဵ မြပုလုပ် 

သင်ဴေပ။ 

 (ခ) ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူအေနြဖင်ဴ ကျာဵ၊ မအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်မှုြဖစ်ရပ် 

အထူဵသြဖင်ဴ လိင်ပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ အကကမ်ဵဖက်ခဳရြခင်ဵ ၏ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် 

ပတ်သက်သညဴ် အကျ ိုဵဆက်မျာဵအေကကာင်ဵကို အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ သိရိှေစ 

ရန် မျှေဝရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ထိသုို္ဓြပုလုပ်ြခင်ဵြဖင်ဴ ြဖစ်ရပစ်ီမဳခန့်ခွဲသူသည် 

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအာဵ မည်သညဴ်အတွက်ေကကာင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဆိုငရ်ာ 

ညွှန်ဵပို္ဓမှု ြပုလုပ်ရြခင်ဵ ၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင်ဴ ၎င်ဵတို္ဓကျန်ဵမာေရဵ၀န်ေဆာင်မှု 

ရယူမည်၊ မယူမည်ကို ဆုဳဵြဖတ်ရာတွင် အေထာက်အကူြပုနိုင်မည် ြဖစ်ပါ 

သည်။ မျှေဝသင်ဴသညဴ် သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵမှာ- 

  (၁) မုဒမိ်ဵမှုတွင် မိန်ဵမကိုယ်အာဵ ထိုဵ သွင်ဵြခင်ဵ ခဳရပါက မလိုလာဵအပ် 

ေသာ ကိုယ်၀န် ရရိှနိုငြ်ခင်ဵ ၊ 
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  (၂) မုဒမိ်ဵမှု သုိ္ဓမဟုတ် အထမေြမာက်ေသာ မုဒမိ်ဵမှုတို္ဓတွင် ကျေရာက်နိုင် 

သညဴ် HIV သုိ္ဓမဟုတ် လိင်မှတစ်ဆင်ဴ ကူဵစက်တတ်ေသာ ေရာဂါ 

မျာဵ၏ အန္တရာယ်မျာဵ၊ 

  (၃) မုဒမိ်ဵမှုနှငဴ် လိင်ပိုင်ဵ ဆိုငရ်ာ ေစာ်ကာဵခဳရမှုတို္ဓတွင် မိန်ဵမကိုယ် 

ေပါက်ပပဲြခင်ဵ မှသည် ကိုယ်တွင်ဵအဂေါမျာဵ ဒဏရ်ာရေစနိုငြ်ခင်ဵ ၊ 

  (၄) ကျန်ဵမာေရဵကုသမှုခဳယြူခင်ဵနှင်ဴ ကာကွယ်နိုင်သညဴ် ေဆဵဝါဵမျာဵ 

ရရိှနိုင်ြခင်ဵ နှငဴ် ၎င်ဵတို္ဓသည် အချနိ်ကန့်သတ်ချက်မျာဵရိှြခင်ဵ၊ 

  (၅) ကျန်ဵမာေရဵေဆဵခန်ဵနှင်ဴ ဆရာ၀န်ဆီသို္ဓ သွာဵေရာက်ရာတွင် 

အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူအေနြဖင်ဴ ရရိှနိုင်သည်မျာဵကို သိရိှထာဵရမည်။ 

သုိ္ဓမှသာ သွာဵေရာက်ြခင်ဵ၏ အကျ ိုဵေကျဵဇူဵမျာဵနှငဴ် အန္တရာယ်မျာဵကို 

နှိုင်ဵယှဉ်နိုငမ်ည်ြဖစ်ပါသည်၊ 

  (၆) ကျန်ဵမာေရဵေဆဵခန်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် ဆရာဝန်ထဳသုိ္ဓ အတူလိုက်ပါသွာဵ 

ေရာက်ေပဵနိုငမ်ညဴ် နည်ဵ လမ်ဵ ေပါင်ဵစုဳ။ 

(စ) လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵကို ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှုေပဵြခင်ဵ  

အကယ်၍ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူသည် ေနာက်ဆုဳဵအကကိမ် လိငပ်ိုင်ဵ ဆိုင်ရာ အကကမ်ဵ 

ဖက်ခဳရပပီဵ ေနာက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရြခင်ဵ နှင်ဴ ရုပ်ပိုင်ဵဆိုငရ်ာ နာကျငေ်စမှု ကကုဳေတွ့ရ 

ပါက (၇၂) နာရီ၊ (၃) ရက် အတွင်ဵမှ (၁၂၀) နာရီ၊ (၅) ရက်အတွင်ဵ  ေအာက်ပါ 

ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရာှက်မှု ကုထုဳဵမျာဵကို ရယူနိုငပ်ါသည်- 

(၁) HIV ကူဵစက်ခဳရမှုမှ တာဵဆီဵကာကွယ်နုိငြ်ခင်ဵ ။ အကယ်၍ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ 

ကိ ု (၇၂) နာရီ၊ (၃ရက်အတွင်ဵ) HIV ပိုဵနှငဴ်ထိေတွ့ပပီဵေနာက် မကူဵစက်ရန် 

အတွက် ကာကွယ်ေဆဵရယူနိုင်ရန် ညွှန်ဵပို္ဓေပဵနိုငပ်ါက HIV ပိုဵကူဵစက်ခဳရ 

နိုငမ်ညဴ်အန္တရာယ်ကို ေလျှာဴချေပဵနိုငမ်ည် ြဖစ်ပါသည်။  
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(၂) ကိုယ်၀န်ရရှိမှုမှ တာဵဆီဵကာကွယ်ေပဵြခင်ဵ။ အကယ်၍ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူ 

ကိ ု (၁၂၀) နာရီ၊ (၅ ရက်အတွင်ဵ ) အေရဵေပ္ဒ သာဵဆက်ြခာဵေဆဵ ရရိှနိုင်ရန် 

အတွက် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရာှက်မှု ခဳယူနိုင်ရန် ညွှန်ဵပို္ဓေပဵပါက မလိုလာဵ 

ေသာကိုယ်၀န်ေဆာင်ရြခင်ဵ အန္တရာယ်မ ှေလျှာဴချေပဵနိုငမ်ည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(၃) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနှင်ဴ နာကျင်ေစမှုမျာဵအတွက် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက် 

မှုရယူနုိငြ်ခင်ဵ ။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရိှမှုသေဘာတရာဵမျာဵနှင်ဴ ြပင်ဵ ထန်နိုင်ေချရိှမှု 

အေပ္ဒမူတညပ်ပီဵ အရိုဵကျ ိုဵ၊ ဒဏ်ရာရိှမှုနှင်ဴ အတွင်ဵဒဏ်ရာမျာဵ- ဥပမာ- 

ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရာှက်မှုကို အြမန်ဆုဳဵရယူနိုငရ်န် လိအုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အချ ို့ေသာ အသက်အန္တရာယ်ကို ပခိမ်ဵေြခာက်ေနသညဴ် ြပင်ဵ ထန်ေသာ 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရိှမှုမျာဵသည် ရုပ်ပိငု်ဵ ဆိုငရ်ာအာဵြဖငဴ် ြမငေ်တွ့နိုင်ရန် 

မလွယ်ကူြခင်ဵ သုိ္ဓမဟုတ် နာကျင်ေစမှုသည် ေနာက်ပိုင်ဵ မှသာ ြဖစ်ေပ္ဒ 

တတ်လာေသာေကကာင်ဴ သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ရန် မလွယ်ကူပါ။  

(၄) မှုခင်ဵဆိုငရ်ာ အေထာက်အထာဵေကာက်ယူြခင်ဵ။ အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူသည် 

ဥပေဒပိုင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵ ေဆာငရွ်က်လိုေကကာင်ဵ  ေတာင်ဵ ဆို 

လာေသာအခါတွင်  အရည်အေသွဵြပညဴ်မေီသာ အစိုဵရတရာဵ၀င် ေဆဵရုဳမျာဵ 

တွင် (၄၈) နာရီအတွင်ဵ တတ်နိုင်သမျှ အေစာဆုဳဵ ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵ 

စမ်ဵသပခ်ျက်မျာဵကို ေဆာငရ်ွက်ရန် စီစဉ်ေပဵြခင်ဵနှင်ဴ မှတ်တမ်ဵေရဵသွင်ဵ 

ြခင်ဵ တို္ဓကို ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်ြဖစ်ပါသည်။   

 (၅) ကျာဵ၊ မအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်ခဳရသူမျာဵအတွက် ကျန်ဵမာေရဵ ၀န်ေဆာငမ်ှု 

နှငဴပ်တ်သက်သညဴ် အေသဵစိတ် အချက်အလက်မျာဵအတွက် ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ 

အာဵကစာဵ၀န်ကကီဵဌာနမှ ထုတ်ေဝေသာ “ကျာဵ၊ မအေြခြပု အကကမ်ဵဖက်မှု 

ခဳစာဵရသူမျာဵအတွက် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရာှက်မှု လုပ်ငန်ဵလမ်ဵ ညွှန်”နှင်ဴ 

ရည်ညွှန်ဵေြပာြပေပဵရန်ြဖစ်ပါသည်။ 
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