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အစီအစဥ်တွင ်ပါဝငေ်သာ အစိတအ်ပိုငး်များ

ေရရညှအ်ကျိးရလဒ်များ

မူးယစ်ေဆး
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လာြခင်း

ေစာင့်ေရာှကေ်ပးသူ အချန်ိများ

ရည်မှန်းချက်

• စိတ်ဖိစီးမသက်သာရန်ှင့်ပုံမှန်ြဖစ်ရန်

• အြပသေဘာေဆာင်ေသာ မိဘအုပ်ထိန်းမ
နညး်ဗျဟာများ၊စွမ်းရည်ှင့်ယံုကည်မ 
တိုးတက်ေစရန်

• စိတ်ဖိစီးမကို ေြဖရှငး်သည့် အရငး်အြမစ်
များ တိုးပွားရန်

ပါဝငသူ်များှင့် မသိားစုများအတကွ ်ရရှိေသာ ေရတိုအကျိးရလဒ်များ 

ေန�ကခ်အံေကာငး်ရငး်များကို ေြဖရငှး်သည့် လုပင်န်းစဉ်အစီအစဥ်

အ�ရာယြ်ဖစ်ုိငေ်ချများကို ေလျာန့ည်းေစြခငး်

• တငး်ကပ်ေသာ မိဘအုပ်ထိန်းမ နညး်ဗျဟာများ 
ကိုှစ်ခိက်ေသာ စိတ်ေနစိတ်ထားများ

• မိသားစုစီမံခန်ခွဲမစွမ်းရည် နညး်ပါးြခငး်
• စိတ်ဖိစီးမ အလွန်များေနေသာအဆင့်
• မူးယစ်ေဆး ေစာစီးစွာစတင်သုံးစဲွေအာင် ၊ 

ပဋိပကများ ှင့် အကမ်းဖက်မများြဖစ်ေစေသာ 
ပတ်ဝန်းကျင်

ေစာင့်ေရာှကေ်ပးသူများ၏ မိသားစု စီမံခန်ခွဲမ
စွမ်းရည် များ တိုးတကလ်ာြခငး်အေပ ကည်မ
ြမင့်မားလာြခငး်

မိဘအပ်ုထန်ိးမစွမ်းရည်တငွ ်
ေစာင့်ေရာှကမ်ေပးြခငး် တိုးတကလ်ာြခငး်

ကေလးများ၏ အြပအမူ တိုးတကလ်ာြခငး် စိတ်ဖိစီးမကို ေြဖေလျာသ့ည့် စွမ်းရည် 
တုိးတကလ်ာြခငး် 

မိဘများ၊ ကေလးများ၏ စိတက်ျန်းမာေရး 
ရလဒ်များ တိုးတက ်ေကာငး်မွန်လာြခငး်

ရန်လိုြခငး်ှင့် ိုငး်စုိငး်ေသာ အြပအမူများ 
ေလျာန့ည်းလာြခငး်

လူတိုငး်အတွက် မိသား စုကမး် ကျင် မအစီအစ ဉ်
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From the People of Japan

ဆက်သွယ်ရန်

ကာကွယ်ေရး၊ ကုသေရး�ငှ့် ြပနလ်ညသ်နစ်ွမ်းေရး ဌာနစိတ်

ကုလသမဂ� မူးယစ်ေဆးဝါး�ငှ့် ြပစ်မ�ဆိငုရ်ာ�ုံး

စာတိုက်ေသတ� ာအမှတ် ၅၀၀၊ က-၁၄၀၀၊ ဗီယက်နာ၊ �သစ�တီးယား
Email

unodc-ptrs@un.org

Website
www.unodc.org/unodc/en/drug-prevention-and-treatment/index.html

က��်ပ်ုတိုအ့ားလူမ�ကွန်ယက်များတငွ် ေလ့လာလိုလ�င်

@UNODC_PTRS
#familyunited #strongfamilies #drugprevention #drugtreatment

#listenfirst #youthinitiative
#SDG3 #SDG4 #SDG5 #SDG16

UNODC PTRS

�က့ံခိုငေ်သာမသိားစုများအစီအစဉ်
bit.ly/2Gpubfa

အြခား ရရိှုိငေ်သာ
UNODC ၏ မိသားစုကမး်ကျင်မဆိုင်ရာအရငး်အြမစ်များ

ကေလး အချန်ိများ

ရည်မှန်းချက်

• စိတ်ကျန်းမာေရးရလဒ်များတိုးတက်ေစရန်

• စိတ်ဖိစီးမကို ေြဖရှငး်ုိင်ရန်

• စိန်ေခမရှိေသာ အြပအမူများ နညး်ပါးေစ
ရန်

• အေပါငး်အေဖာ်များှင့် လုိက်ေလျာညီေထွ
ရှိေသာ အြပသေဘာေဆာင်၍ ကျန်းမာ
သည့် နညး်လမ်းများ ကို သင်ယူုိင်ေစရန်

မိသားစမုျား ေပါင်းစညး်ြခင်း
မိသားစု အချန်ိများ

ရည်မှန်းချက်

• ဆက်သွယ်ေြပာဆုိမများ၊ရငး်ီှးေွးေထွးမ
များ ပုိေကာငး်ေစရန်

• တငး်ကပ်ေသာ မိဘအုပ်ထိန်းမပုံစံမျိး 
ေလျာ့နညး်ေစရန်

ကာကယွမ်ေပးုိငေ်သာေကာငး်ေသာအေြခအေန 
တိုးပွားေစြခငး်

• မိသားစု အြပန်အလှန်ဆက်သွယ်မ
တိုးတက်လာြခငး်

• ဆက်ဆံေရးများ၊ အကမ်းမဖက်ေသာ
စညး်မျဥ်းများ၊ သူတစ်ပါးကို ကူညီရာတွင် 
ပါဝင်မများ၊ ေစာင့်ေရာှက်ေပးသူများကို လူမ 
အေထာက်အပ့ံေပးြခငး်များ တိုးတက်ေစြခငး်

အ�ရာယရ်ှိေသာ 
အြပအမူများ

ေလျာ့နညး်လာ
ြခငး်

ေစာင့်ေရာှကသူ်များ
ှင့် ကေလးများ၏ 
စိတက်ျန်းမာေရး

ပုိေကာငး်မွန်လာြခငး်

mailto:unodc-ptrs@un.org
mailto:trs@un.org
http://www.unodc.org/unodc/en/drug-prevention-and-treatment/index.html


အစီအစဥ၏် ဖွဲစညး်ပံုငှ့်ဒီဇုိငး်

�ခံ၍ဆုိရေသာ် “မိသားစုများ ေပါငး်စည်းြခငး် အစီအစဥ်” တွင် မိဘအုပ်ထန်ိးမ
စွမ်းရည်များ၏မရှိမြဖစ်အေရးပါေသာအေြခခလံိုအပ်ချက်များကုိ ေြဖရငှး်ေပးမည့်
အချန်ိ ၄ချန်ိ (တစ်ပါတ်လင် ၁ ကိမ်)ပါဝင်သည်။အချန်ိတစ်ချန်ိလင် ၂-န�ရထီက်
ပုိ၍မကာြမင့်ပါ။

ေန�က်ပုိငး်တွင် ုိငင်အံဆင့်တွင် လိုအပ်ချက်များ ထက်ွေပလာမေပ အေြခခ၍ံ
တိကျေသာထပ်မံေပါငး်စပ် ြဖည့်စွက်သည့် အရာများ (သုိ တိကျေသာ အချန်ိများ)
ထပ်ေပါငး်ထည့်ုိငသ်ည်။

ေန�ကခ်အံေကာငး်များ

မိသားစုကမ်းကျငမ်အစီအစဉမ်ျားသည်အုပ်ထန်ိးသူများအား ပုိမုိေကာင်းမွန်ေသာ
မိဘများြဖစ်လာေစရန် ကူညီေပးပီး မိသားစုများအတွင်းအသက်အရ�ယှ်င့်
သင့်ေလျာေ်သာ၊ အသက်အရ�ယအ်လိုက် အြပသေဘာေဆာငေ်သာ အြပန်အလန်ှ
ဆက်သွယ်တုန်ြပန်မများကုိ ပုိမုိခိုငမ်ာေစသည်။ထိုအစီအစဥ်များသည်မိဘများက
လက်ခုိံငေ်သာ အြပအမူများအတွက် စည်းမျဉး်စည်းကမ်းများ ချမှတ်ြခငး်၊
အားလပ်ချန်ိ များှင့် သူငယခ်ျငး်ေပါင်းသင်းမ ပုံစံများကုိ အနီးကပ်ေစာင့်ကည့်ပီး၊
ေကာငး်မွန်ေသာစံနမူန�ြပ ေဆာငရ်�က်ြခင်းြဖင့် ၎ငး်တုိကေလးများအား ဆုံးြဖတ်
ချက်များချရာတွင် ကမ်းကျငမ်များရရှိေစရန် ကူညီေပးသည့် ေွးေထးွေသာ
ကေလးြပစု ပျိးေထာငမ်ပုံစံကုိ ြမင့်တင်သည်။ ထိုသုိေြပာငး်လဲမများေကာင့်
ဤအစီအစဉမ်ျား သည် မူးယစ်ေဆးဝါး အလွဲသုံးမအား တားဆီးြခငး်၊ ကေလးများ
အေပအကမ်းဖက်မ၊ လငူယ်အကမ်းဖက်မှင့် ရာဇဝတ်မများအပါအဝင် လမူေရး
ှင့်ကျန်းမာေရး ြပဿန�များကုိ ကာကွယရ်ာတွငထ်ေိရာက်ပါသည်။ မိသားစု
ကမ်းကျငမ် အစီအစဉမ်ျားသည် ကျား/မ မတူကဲွြပားမ (ေယာက်ျားေလးများှင့်
မိန်းကေလးများအား တူညီစွာ အကျိး သက်ေရာက်ြခငး်) အေပ ေဆာငရ်�က်မများ
တွင် မိဘများ၏ စိတ်ပုိင်းဆုိငရ်ာ ေကာငး်ကျိးသက်ေရာက်ေစသည့်အြပင် မိဘ
အုပ်ထန်ိးမှင့် လုပ်ငန်းခငွဆုိ်ငရ်ာစိတ်ဖိစီးမများကုိ ေလာခ့ျေပးသည်။ထိုအြပင်
၄ငး်တုိသည် ကေလးသူငယမ်ျား ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးကုိ ပ့ံပုိးေပးပီး အြပအမူှင့်
စိတ်ပုိင်းဆုိငရ်ာ ြပဿန�များ နည်းပါးေစသည်။ ထိုအသိပညာ ဗဟုသုတများကုိ
အေြခခေံသာ စိတ်ခန်ွအားြဖင့် ကုလသမဂ မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် ြပစ်မဆုိငရ်ာံုး
(UNODC)၏မူးယစ်ေဆးသုံးစဲွြခင်းှင့်ကျန်းမာေရးဌာနခွဲ၊ကာကွယ် ကုသြပန်လည်
ထေူထာငေ်ရးဌာနစိတ်သည် ဝငေ်ငွနည်းေသာုိငင်မံျားှင့်အလယ်အလတ်ဝငေ်ငွ
ရှိေသာ ုိငင်ေံပါငး် ၃၀ ေကျာ်တွင် ၂၀၁၀ ခှုစ်မှစ၍ သက်ေသအေထာက်အထား
များကုိအေြခခသံည့် အစီအစဉမ်ျားကုိတက်ကွစွာြမင့်တငခ်ဲ့သည်။

ဝငေ်ငနွည်းေသာုိငင်မံျား ှင့် အလယအ်လတ်ဝငေ်ငရွှိေသာုိငင်မံျားတွင်
၂၀၁၂-၂၀၁၇ အတွင်း ဒီဇိုငး်ဆဲွ အေကာငအ်ထည်ေဖာခ်ဲ့သည့် UNODC၏
ေရှေြပး ေဆာငရ်�က်ခဲ့ေသာ မိသားစုကမ်းကျငမ် အစီအစဥ်များ၏ ကမ�ာ့
အေတွအ�ကံများက ဤအစီအစဥ်များအား မည်သည့်ေနရာတွငမ်ဆုိ
အေကာင် အထည်ေဖာရ်န် လိုအပ်ေကာငး် ေတွရှိရသည်။ စီးပွားေရးပုိမုိ
ေကာငး်မွန်ေသာုိငင်မံျားတွင် သက်ေသသာဓကကုိအေြခခေံသာအစီအစဥ်
များကုိ ပုိမုိေဆာငရ်�က်ုိငသ်ည်။

U N ODCသည် '�က့ံခိုငေ်သာမိသားစုများ - Strong Families‘ ဟုေခသည့်
မိသားစုစွမ်းရည်အစီအစဉ်ကုိ တီထငွခ်ဲ့သည်။ ၎င်းသည် စိန်ေခမများှင့်
လသူားချငး်စာန�ေထာက်ထားမဆုိငရ်ာ လိုအပ်ေသာ အေြခအေနများ(မူရငး်
ေနရပ် ေဒသမှ ထက်ွခာွခဲ့ရသူများ၊ ဒုကသည်များ၊ ပဋိပက ြဖစ်ပွားေနေသာ
အချန်ိများ၊ ပဋိပကြဖစ်ပွားပီးကာစအေြခအေနများ ှင့် အလွန်ေခါငေ်သာ
ေနရာများ)တွင် ေနထိုငေ်သာမိသားစုများအတွက် တီထငွထ်ားေသာ မိသားစု
စွမ်းရည် အစီအစဉြ်ဖစ်သည်။

ရညမ်နှး်ချက ်ငှ့် ေမာ်မနှး်ရလဒ်များ 

• ဝင်ေငွနည်း ုိင်ငံများှင့် အလယ်အလတ်ဝင်ေငွ  ရှိေသာ 
ုိင်ငံများတွင်ေနထိုင်ေသာ မိသားစုများ၏ လိုအပ်ချက်များကုိ  
ြဖည့်ဆည်းရန်ေဆာင်ရ�က်ပါမည်။
မတူကဲွြပားမများရှိေသာ်လည်း တူညီေသာအရာများကုိ  ဦးတည်
ေဆာင်ရ�က် ြခငး် ြဖင့်  အစီအစဥ်အား ကေလးတစ်ဦးကုိသတ်မှတ်
ထားေသာ အသက်အုပ်စုအတွငး်  ကီး ြပငး်ပျိးေထာင်ရာတွင်  
�ကံရေသာ အခက်အခဲများကုိ  ေြဖရှငး်ေပး ုိင်ေစမည်။ 

• အသက် ၈ -၁၅ ှစ်အတွငး်ရှိေသာ ကေလးများ ပါဝငသ်ည့် မိသားစုများအတွက် 
ဦီးတည်ထားပါသည်။
ုိင်ငံ၏အေြခအေနေပမူတည်၍ အထးူလိုအပ်ချက်များရှိေနုိင်ေသာ်
လည်း မိဘများ၏ အေြခခံလိုအပ်ချက်များသည် တူညီေလ့ရှိသည်။

• ကေလးများှင့် ၄ငး်တုိ၏ အုပ်ထန်ိးသူများအတွက် ဦးတည်ထားပါသည်။ 
ရည်ရ�ယ် ဦီးတည်ထားေသာ ကေလးမှတဆင့်  အုပ်ထိ န်းသူများ ှင့်  
မိသားစုများ  အတူတူေပါငး်၍ ြပလု ပ်ေသာ အချ န်ိများ ပါဝင်သည်

• မိသားစုများအတွက် ကာြမင့်ချန်ိှင့် ြပလပ်ုေသာ အကိမ်ေရ အကျဥ်းချပ်
သာဓကကုိအေြခခံေသာ စာတမ်းများတွင်  ေဖာ် ြပထားသည့် အတုိငး်  
ေမာ် မှ န်း ရလဒ်များရရှိရန် အနည်းဆုံး  သတ်မှတ်ထားေသာ အကိမ်
အေရအတွက် ြပည့်ရန်လိုအပ်သည်။ 

• ဦးေဆာငေ်ဆွးေွးမည့်သူအား သငတ်န်းေပးရာတွင ်လိုအပ်ချက်များ 
အကျဥ်းချပ်

ကနဦးတွင်  ုိင်ငံ ြခားသား သင်တန်းဆရာများ ြဖင့်  ဉးီေဆာင်ေဆွး
ေွးမည့် ေဒသခံများကုိ  ၃ရက်သင်တန်းေပး၍ သင် ကားေပး ုိင်သည်။ 

• သင်တန်းေပးရာတွင် ဦးေဆာင်ေဆွးေွးသူများသည် အေတွအ�ကံ
အနည်းငယ်သာရှိရန်လိုအပ်ြခငး်
သင်တန်းေပးရာတွင် အလွယ်တကူမရိုင်ေသာ ပစည်းများ၊ေစျးကီး
သည့်အရာများ မလိုအပ်ေသာေကာင့် ကုန်ကျစားရိတ်အနည်းဆုံးြဖင့်
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ုိင်ြခငး်။

• အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်ေသာုိင်ငံများတွင် 
ေငွေကးကုန်ကျမ မရှိြခငး်
ကုလသမဂ မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် ြပစ်မဆုိင်ရာံုးှင့်လက်တဲွ
ေဆာင်ရ�က် ြခငး်ြဖင့် မည်သည့် မူပုိင်ခွင့် အဖုိးအခကုိမ ေပးရန်
မလိုအပ်ပါ

• ရှိေသာဖဲွစည်းပုံများအတွငး် ေပါငး်စပ်ထည့်သွငး်ြခငး်ြဖင့် အလယွတ်ကူ 
အေကာငအ်ထည်ေဖာေ်ဆာငရ်�က်ုိငြ်ခငး်
မရှိေသးေသာ ဖဲွစည်းပုံများတွင ်ရငး်ီှးြမပ်ံှရန် မလိုအပ်ဘဝဲန်ေဆာငမ်
များ ေပးုိငြ်ခငး်

မသိားစုများေပါငး်စညး်ြခငး်

ဝငေ်ငနွည်းုိငင်မံျားှင့် အလယ်အလတဝ်ငေ်ငွ ရှိေသာ ုိငင်မံျားအတက်ွ
ဖန်တးီခဲ့ေသာ ဤအစီအစဥ်အား ဂျပန်အစုိးရှင့် ဂျပန်ြပည်သူများ၏
ရက်ေရာေသာ ေထာက်ပ့ံကူညီမြဖင့် ုိငင်အံေတာ်များများတငွ် ေရှေြပး
ေဆာငရ်�က်ပါမည်။

စဉ်ဆကမ်ြပတ် ဖွံဖိးတုိးတက်ေရး ရညမ်ှနး်ချက်ပနး်တုိငမ်ျား

ကုလသမဂ မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် ြပစ်မဆိုငရ်ာံုး (UNODC) သည် မိသားစုများေပါငး်စည်းြခငး် (Family United) ြဖင့် အဖဲွဝငုိ်ငင်မံျားအား 
၎ငး်တို၏ စဉ်ဆက်မြပတ ်ဖံွဖိးတိုးတက်ေရး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုငမ်ျား၏ ေမာ်မှန်းရလဒ်များသုိ ေရာက်ရှိေစရန် အကူအညီေပးသည်။ 

ေစာင့်ေရာှက်သူ

အချန်ိ

ကေလး အချန်ိ မိသားစု အချန်ိ

ပထမပတ်
ကေလးများအား
အားေပးြခငး် ှင့်
ချးီမွန်းြခငး်အေပ
န�းလည်ေစြခငး်

အြပသေဘာ
ေဆာငေ်သာအ
ရည်အေသွးများ
ကုိြမင့်တငြ်ခငး်

မိသားစု၏ အြပ
သေဘာေဆာင်
ေသာ အရည်
အေသွးများ

ဒုတိယပတ်
စိန်ေခမရှိေသာ
အြပအမူကုိ
ေြပာငး်လြဲခငး်

စိတ်ဖိစီးမအား
ကုိငတွ်ယ်
ေြဖရငှး် ြခငး်

တစ်ေယာက်အ
ေကာငး်တစ်
ေယာက်ေလလ့ာ
သငယ်ြူခငး်

တတိယပတ်
မှစ်မိဖွယအ်ြပ
အမူအား
တုံြပန်ြခငး်

အေဖာမ်ျား၏ဖိ
အားအေပ
တွန်းလန်ှုိင်
ေသာ စွမ်းရည်-၁

အေဖာမ်ျား၏ဖိ
အားှင့်မိသားစု၏
ဆက်ွယမ်များ
ကုိန�းလည်ေစ
ြခငး်-၁

စတုတပတ်
စိန်ေခမရှိေသာ
အြပအမူကုိ
ေြပာငး်လြဲခငး်

အေဖာမ်ျား၏ဖိ
အားအေပ
တွန်းလန်ှုိင်
ေသာ စွမ်းရည်-၂

အေဖာမ်ျား၏ဖိ
အားှင့်မိသားစု
၏ဆက်ွယမ်
များကုိန�းလည်
ေစြခငး်-၂

သကရ်�ယမ်ေရ�း လတုိူငး်ေစ့ ကျန်းမာေရးှင့် 
သာယာ ဝေြပာေရး
SDG 3.5

လသူား အားလံုး အကျံးဝငမ် ရှိကာ ညီတ်ွ 
မတပီး အရည်အေသွး ရှိသည့် ပညာ
သငယ်ုိူငေ်ရးှင့် အစဉေ်လလ့ာ သငယ်ုိူငေ်သာ 
အခငွ့်အလမ်း ရရှိေရး
SDG 4.1, SDG 4.5, SDG 4.7

ကျားမ တန်းတူ ညီမမ  ရရှိေရးှင့်  
အမျိးသမီးများ ှင့်  အမျိးသမီးငယ်များ  
အားလံုး  စွမ်းပကား တုိး ြမင့်ေရး
SDG 5.2

စဉဆ်ကမ်ြပတ်ဖံွဖိးတုိးတကေ်ရးအတွက်ငမ်ိးချမ်း၍ 
အားလံုးပါဝငုိ်ငေ်သာ လမူအဖဲွအစည်းများ ြဖစ်ေပ
တုိးတကေ်ရး၊ အားလံုးအတွက် တရားမတမရရှိ
ေစေရး ှင့် အဆင့်တုိငး်၌ ထေိရာကမ်ရှိေသာ၊
တာဝန်ယမူ၊ တာဝန်ခမံရှိေသာ၊ လတုိူငး်အကျံးဝင်
ေသာ အဖဲွအစည်းများ ထေူထာငေ်ရး
SDG 16.1, SDG 16.2
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