
�က့ံခိုင်ေသာမိသားစုများအစီအစဥ်
စိန်ေခမများေသာေနရာများတွင ်ေနထုိင်ကေသာ မသိားစုများအတွက ်မသိားစုစွမး်ရညှ်င့် ကာကယ်ွြခငး် အစီအစဥ် 

PEACE,JUSTICE
ANDSTRONG
INSTITUTIONS

QUALITY
EDUCATION

GOODHEALTH
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�က့ံခိုငေ်သာမသိားစုများ အစီအစဥ်သည် US-INL၏ 
ရက် ေရာေသာေထာက်ပံ့မြဖင့် စတငခ်ဲ့ပးီ
အာဖဂန်နစ်စတန်ုိငင်တံငွ ်ေရှေြပးစမး်သပခ်ဲ့သည်။ 
ယေနအထိ ဤအစီအစဥ်အား အေမရကိအလယ်ပိုငး်၊ 
အာရအှလယ်ပိုငး်ှင့်အေန�က်ပိုငး်၊ အေရှှင့် အေန�က် 
အာဖရကိုိငင်မံျားတငွ ်US-INL, ဆွီဒငှ်င့် ြပငသ်စ်တို၏ 
ရက်ေရာေသာ ေထာက်ပံ့မများြဖင့် ဆက်လက် 
ေရှေြပးစမး်သပုိ်ငခ်ဲ့သည်။ 

�က့ံခိုငေ်သာမသိားစမုျားအစအီစဥ၏် ဖွဲစညး်ပံု

ေရရှညအ်ကျိးရလဒ်များ

အကမ်းဖက်မ 
ေလျာန့ည်းလာြခငး်

မူးယစ်ေဆး အလွဲသုံးမ 
ေလျာန့ည်းလာြခငး်

အ�ရာယရ်ှိေသာ အြပအမူများ
ေလျာန့ည်းလာြခငး်

ေစာင့်ေရာှက်သူများှင့် ကေလးများ၏ 
စိတ်ကျန်းမာေရး ပုိေကာငး်မွန်လာြခငး်

မည်သုိအလုပ်လုပ်ပါသနညး်? 

ေန�က်ခအံေကာငး်ရငး်များကုိ ေြဖရှငး်သည့် လပုင်နး်စဥအ်စီအစဥ်

အ�ရာယ်ြဖစ်ုိငေ်ချများကုိ ေလျာ့နည်းေစြခငး် - တငး်ကပေ်သာ မဘိအပုထိ်န်းမနည်းဗျဟာများကုိ
ှစ်ခိက်ေသာ စိတေ်နစိတထ်ားများ၊ မသိားစုစီမခံန်ခွဲမ စွမး်ရည် နည်းပါးြခငး်၊ စိတဖ်စီိးမအလွန်များ
ေနေသာအဆင့်၊ မးူယစ်ေဆး ေစာစီးစွာစတငသုံ်းစဲွေအာင၊် ပဋပိကများ ှင့် အကမး်ဖက်မများ
ြဖစ်ေစေသာ ပတဝ်န်းကျင်

ကာကွယ်မေပးုိငေ်သာေကာငး်ေသာအေြခအေန တိုးပာွးေစြခငး်- မသိားစု အြပန်အလှန် 
ဆက်သွယ်မ တိုးတက်လာြခငး်၊ ဆက်ဆေံရးများ၊ အကမး်မဖက်ေသာ စည်းမျဥ်းများ၊ သူတစ်ပါးကုိ 
ကူညီရာတငွ ်ပါဝငမ်များ၊ ေစာင့်ေရာှက်ေပးသူများကုိ လူမ အေထာက်အပံ့ေပးြခငး်များ 
တိုးတက်ေစြခငး်

ပါဝငသူ်များငှ့် မသိားစုများအတွက် ရရိှေသာ ေရတုိအကျိးရလဒ်များ 

ေစာင့်ေရာှက်ေပးသူများ၏ မိသားစု စီမံခန်ခွဲမ
စွမ်းရည် များ တုိးတက်လာြခငး်အေပ
ယံုကည်မြမင့်မားလာြခငး်

မိဘအုပ်ထန်ိးမစွမ်းရည်တွင ်
ေစာင့်ေရာှက်မေပးြခငး် တုိးတက်လာြခငး်

ကေလးများ၏ အြပအမူ တုိးတက်လာြခငး်

ရန်လိုြခငး်ှင့် ိုငး်စုိငး်ေသာ အြပအမူများ 
ေလျာန့ည်းလာြခငး်

စိတ်ဖိစီးမကုိ ေြဖေလျာသ့ည့် စွမ်းရည် 
တုိးတက်လာြခငး် 

မိဘများ၊ ကေလးများ၏ စိတ်ကျန်းမာေရး
ရလဒ်များ တုိးတက် ေကာငး်မွန်လာြခငး်

ေစာင့်ေရှာကေ်ပးသူ အချန်ိများ
ရည်မှန်းချက်။ ။ စိတ်ဖိစီးမ သက်သာရန်ှင့် 

ပုံမှန်ြဖစ်ရန်အြပသေဘာေဆာငေ်သာ မိဘ 

အုပ်ထန်ိးမ နည်းဗျဟာများ၊ စွမ်းရည် ှင့် 

ယံုကည်မ တုိးတက်ေစရန်၊ စိတ်ဖိစီးမကုိ 

ေြဖရငှး်သည့် အရငး်အြမစ်များ တုိးပွားရန်

အစီအစဥတွ်င ်ပါဝငေ်သာ အစိတ်အပိုငး်များ 

ကေလး အချန်ိများ 

ရည်မှန်းချက်။ ။ စိတ်ကျန်းမာေရး ရလဒ်များ 

တုိးတက်ေစရန်၊ စိတ်ဖိစီးမကုိ ေြဖရငှး်ုိငရ်န်၊ 

စိန်ေခမရှိေသာ အြပအမူများ နည်းပါးေစရန်

မသိားစု အချန်ိများ

ရည်မှန်းချက်။ ။ ဆက်သွယေ်ြပာဆုိမများ၊ ရငး်ီှး

ေွးေထးွမများ ပုိေကာငး်ေစရန်၊ တငး်ကပ်ေသာ 

မိဘအုပ်ထန်ိးမ ပုံစံမျိး ေလျာန့ည်းေစရန်

ပထမပတ် ဒုတိယပတ် တတိယပတ်

ဆက်သွယ်ရန်

ကာကွယ်ေရး၊ ကုသေရးှင့် ြပန်လည်သန်စွမး်ေရး ဌာနစိတ်
ကုလသမဂ မးူယစ်ေဆးဝါးှင့် ြပစ်မဆိုငရ်ာုံး
စာတိုက်ေသတာအမတှ ်၅၀၀၊ က-၁၄၀၀၊ ဗယီက်န�၊သစတးီယား
Email: unodc-ptrs@un.org
Website: www.unodc.org/unodc/en/prevention/index.html

ကု်ပတ်ိုအား လမူကွန်ယက်များတင်ွ ေလလ့ာလိုလင်

@UNODC_PTRS
#strongfamilies #drugprevention #drugtreatment
#accesstomedicines#listenfirst #youthinitiative
#SDG3 #SDG4 #SDG5 #SDG16

UNODC PTRS

 ေစာင့်ေရာှက်ေပးသူ ကိတငြ်ပငဆ်ငခ်ျန်ိ

အားသာချက်များ ှင့် စိတ်ဖိစီးမများ
သိန�းလည်ြခငး်

 ေစာင့်ေရာှက်ေပးသူ ပထမအချန်ိ
ချစ်ြခငး်ေမတာ ှင့် ကန်သတ်ချက်

အ

တူ

ပိင ်

၍

 ေစာင့်ေရာှက်ေပးသူ ဒုတိယအချန်ိ
မည်သည်ကမှန်ေကာငး် ကေလးအား သငေ်ပးြခငး် 

အ

တူ

ပိင ်

၍

ကေလး ပထမအချန်ိ
စိတ်ဖိစီးမအေကာငး် သငယ်ြူခငး်

ကေလး ဒုတိယအချန်ိ
စည်းမျဥ်းများလိုကန်�ြခငး် ှင့် မိဘများအား ေကျနပ်ေစြခငး်

 မိသားစု ပထမအချန်ိ
တစ်ဦးအေကာငး် တစ်ဦီး ေလလ့ာြခငး်

 မိသားစု ဒုတိယအချန်ိ
တန်ဖုိးထားမများှင့် အိမ်မကမ်ျားကို ေထာကပ့ံ်ေပးြခငး်

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


မိသားစုကမး်ကျင်မအစီအစဉ်များ၏တန်ဖိုး �က့ံခိုင်ေသာမိသားစုများ အစီအစဥ်၏ ရည်ရ�ယ်ချက်၊ရည်မှနး်ချက်ှင့်  
အေတးွအေခများ

ကနဦးရလဒ်များ

ကေလးြပစုပျိးေထာငမ်ပံုစံကုိြမင့်တငသ်ည်။ထုိသုိေြပာငး်လဲမများေကာင့်ဤအစီအစဉမ်ျား
သည် မးူယစ်ေဆးဝါး အလဲွသုံးမအား တားဆးီြခငး်၊ ကေလးများ အေပအကမး်ဖက်မ၊
လူငယ်အကမး်ဖက်မှင့် ရာဇဝတမ် များ အပါအဝင် လူမေရးှင့် ကျန်းမာေရး ြပဿန�များကုိ
ကာကွယ်ရာတငွ် ထိေရာက် ပါသည်။မသိားစုကမး်ကျငမ်အစီအစဉမ်ျားသည်ကျား/မ မတူ
ကဲွြပားမ (ေယာက်ျား ေလးများှင့် မန်ိးကေလးများအား တညီူစွာ အကျိး သက်ေရာက်ြခငး်)
အေပ ေဆာငရ်�က်မများတငွ် မဘိများ၏ စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ ေကာငး်ကျိးသက်ေရာက်ေစသည့်
အြပင် မဘိ အပုထိ်န်းမှင့် လုပင်န်းခငွ် ဆိုငရ်ာ စိတဖ်စီိးမများကုိ ေလာ့ချေပးသည်။ ထုိအြပင်
၎ငး်တိုသည် ကေလးသူငယ်များ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကုိ ပံ့ပိုးေပးပးီ အြပအမူ ှင့်စိတပ်ိုငး်ဆိုင်
ရာ ြပဿန�များနည်းပါးေစသည်။ ထုိအသိပညာ ဗဟုသုတများကုိ အေြခခေံသာ စိတခ်န်ွအား
ြဖင့် ကုလသမဂ မးူယစ်ေဆးဝါးှင့် ြပစ်မဆိုငရ်ာံုး (UNODC)၏ မးူယစ်ေဆးသုံးစဲွြခငး်ှင့်
ကျန်းမာေရးဌာနခွဲ၊ ကာကွယ် ကုသ ြပန်လည် ထူေထာငေ်ရး ဌာနစိတသ်ည် ဝငေ်ငနွည်းေသာ
ုိငင်မံျားှင့် အလယ်အလတ် ဝငေ်ငွ ရှိေသာ ုိငင်ေံပါငး် ၃၀ေကျာ်တငွ် ၂၀၁၀ ခှုစ်မစှ၍
သက်ေသအေထာက်အထား များ ကုိအေြခခသံည့် အစီအစဉမ်ျားကုိတက်ကွစွာြမင့်တငခ်ဲ့သည်။

�က့ံခိုငေ်သာမသိားစုအစီအစဉ ်(Strong Families -SF) သည် စိန်ေခမများစွာ
ရှိေသာေဒသများအတက်ွ ရည်ရ�ယ်ထားေသာ မသိားစုကမး်ကျငမ်အစီ
အစဉ် ြဖစ်သည်။ ၎ငး်အစီအစဥ်သည် သာဓကကုိ အေြခခေံသာ တားဆးီ
ကာကွယ် တနု်ြပန်မ အစီအစဥ်ြဖစ်ပးီ ကေလးငယ်များ၏ ( ကျားမှစ်ခလုံုး
ပါဝင)် ကျန်းမာေရး ှင့် ေဘးကငး်လုံ�ခံစွာ ဖွံဖိးတိုးတက်မရှိေစမည့် 
မသိားစု၏ ကမး်ကျငမ်ကုိ တည်ေဆာက်ေပးြခငး် ြဖစ်သည်။ ဤအစီအစဥ်
သည် မတညီူေသာ အေြခအေနများတငွ ်စိန်ေခမများစွာရှိေသာ ေနရာများ
ရှိ မသိားစုများအား ကူညီေပးရန် လုိက်ေလျာညီေထွရှိမည့်ပံုစံသုိ အလွယ်
တကူ ေြပာငး်ုိငသ်ည်။
�က့ံခိုငေ်သာမသိားစုအစီအစဉသ်ည် ထုိက့ဲသုိေသာ အေြခအေနများတငွ ်
ေနထုိငေ်သာ ေစာင့်ေရာှက်သူများ ှင့်ကေလးများအားအခက်အခမဲျား၊ 
ေနစဉ�်ကံေတွ ရေသာ စိတဖ်စီိးမများ ှင့် စိန်ေခမများကုိ ကုိငတ်ယ်ွရန် 
ကူညီသည်။ ဤအစီအစဉ၏် အဓိကအစိတအ်ပိုငး်မာှ မသိားစုများ၏ 
ဖွဲစည်းပံုှင့်လုပေ်ဆာငမ်ကုိ ကူညီြခငး် ြဖစ်ပးီမးူယစ်ေဆးဝါးသုံးစဲွမ၊ 
အကမး်ဖက်မှင့် ၎ငး်တို၏ကေလးများအတက်ွ အြခားလူမေရးဆိုငရ်ာ 
ဆိုးကျိးများကုိ ကာကွယ်ြခငး် က့ဲသုိေသာ မသိားစုများ ၏ လုပေ်ဆာငမ်
များ ကုိ အားြဖည့်ေပးရန်ြဖစ်သည်။ ဤအစီအစဥ်သည် သတမ်တှေ်ရ�းချယ်
ထားေသာ အပုစု်ငယ်အတငွး်ရှိ မသိားစုတိုငး် အတက်ွ အသုံးဝင်ပးီ၊ ၈ ှစ်မ ှ
၁၅ ှစ်ကားကေလးများရှိေသာ မသိားစုများအတက်ွ အေကာငး်ဆံုးြဖစ်
သည်။
�က့ံခိုငေ်သာမသိားစုအစီအစဉကုိ် UNODC မှ ေအာက်ပါလကဏာများ ှင့်
ကုိက်ညီေစရန်တထွီငခ်ဲ့သည် -
၁) အကိမေ်ရအနည်းငယ်သာသငတ်န်းြပလုပြ်ခငး် -
စိန်ေခမများရှိေသာေဒသများရှိ မသိားစုများသည် မနိစ်၉၀ခန်ရှိေသာ 
သငတ်န်းများကုိ အကိမေ်ရ အနည်းငယ်ထက် ပို၍တက်ေရာက်ရန် အခက်
အခြဲဖစ်ေလ့ရှိသည်။ ထုိေကာင့် အစီအစဥ်အား ေစာင့်ေရာှက်သူများ က 
၃ပတဆ်က်တိုက် ၃ကိမတ်က်ေရာက်ေစပးီ၊ ထုိအနက်မ ှ၂ ကိမအ်ား ၎ငး်
တို၏ ကေလးများှင့် အတတူတူက်ေစသည်။ ပထမဦးစွာ ေစာင့်ေရာှက်သူ
ှင့် ကေလးများအား တပိငန်က်/အပိင ်သီးသန်စီ စီစဥ်ပးီေန�က်မသိားစု
အတူတ ူတက်ေရာက်ေသာ အစီအစဥ်ကုိ ဆက်လက် ြပလုပ်သည်။ 
၂) သက်ေသအေထာက်အထားများကုိ အေြခခ၍ံ ေဆးွေွးေြပာဆိုြခငး် -
ကုလသမဂ မးူယစ်ေဆးဝါးှင့် ြပစ်မဆိုငရ်ာံုး ကမ�ာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ
အစည်း ၏ မးူယစ်ေဆးဝါးသုံးစဲွမဆိုငရ်ာ တားဆးီကာကွယ်ြခငး် ုိငင်ံ
တကာစံန်းများမ ှအ�ကံြပချက်များှင့်  ေလျာ်ညီေအာင၊်၂၀၁၀ ခှုစ်
ကတည်းက ေဆာငရ်�က်လျက်ရှိေသာ ဝငေ်ငနွည်းပါသည့်ုိငင်မံျားှင့် 
အလယ်အလတဝ်ငေ်င ွရှိေသာုိငင်မံျားတငွ ်ေရှေြပးစမး်သပ ်ေဆာငရ်�က်
ခဲ့ေသာ အစီအစဥ်များမ ှရရှိေသာ သာဓကများကုိ အေြခခ၍ံ ေဆးွေွး
ေြပာဆိုသည်။ 
၃။ အရငး်အြမစ်နည်းပါးေသာ ေဒသများတငွရိှ်ုိငေ်သာ လူစွမး်အားအရငး်
အြမစ်များတငွ ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ုိငရ်န်ြခငး် -
ဤအစီအစဥ်တငွ ်သင်ကားေပးရန်ှင့် ေရ�လျားသွားလာရန် ြဖစ်ုိငေ်သာ 
လူစွမး်အားအေြခခအံေဆာက်အအုံ တစ်ခရုှိရန် လုိအပသ်ည်။

ဦးေဆာငေ်ဆးွေွးရန်အတက်ွ အမည်စာရငး်လျာထားြခငး်ခရံသူများ သည်
နည်းပညာဆိုငရ်ာ ကမး်ကျငမ်အေြခခရံှိရန်မလုိအပဘဲ် အသိအမတှြ်ပ
လက်မတှရ်ထားေသာ သငတ်န်းဆရာများက ၂-ရက်သငတ်န်း ေပးပးီေန�က် 
သငေ်ထာက်ကူပစည်းများကုိ အသုံးြပ၍ ဦးေဆာငေ်ဆးွေွးုိငမ်ည် ြဖစ်သည်။ 
ဤသည်က ထုိက့ဲသုိေသာ အရငး်အြမစ်နည်းပါး သည့် ေနရာများအတက်ွ 
ရှိပးီသားအေြခခအံေဆာက်အအံုှင့်ေပါငး်စပ် ေဆာငရ်�က်ရန် သင့်ေလျာ်ေစ
သည်။ ဦးေဆာငေ်ဆးွေွးသူများလက်စဲွ သည် ိုးရငှး်လွယ်ကူပးီ နည်းပညာ
ဆိုငရ်ာကီးကပမ် အနည်းဆံုးြဖင့် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ုိငေ်စရန် ဒီဇိုငး်ဆွဲ
ေရးသားထားြခငး်ြဖစ်သည်။
၄) အချိေသာမသိားစုများအတက်ွဟု ရည်ရ�ယ်ထားေသာ်လည်း မသိားစု
အမျိးအစားအေြမာက်အများကုိ လမး်�ခံမေပးုိငသ်ည် -
ဤအစီအစဉသ်ည် ထုိက့ဲသုိ အရငး်အြမစ်နည်းပါးသည့် အေြခအေနများ တငွ ်
ေနထုိငေ်သာသူများအတက်ွလုိအပေ်သာအေရးအကီးဆံုးမသိားစု စွမး်ရည်ကုိ 
အဓိကထားသည်။ ထုိေကာင့် အထူးလုိအပခ်ျက်များရှိေသာ မသိားစုများကုိ
ကန်သတြ်ခငး်မရှိဘဲမိသားစုအေြမာက်အများထံေရာက် ရှိေစုိငသ်ည်။ 
တစ်ချန်ိတည်းမာှပင ်အထူးလုိအပခ်ျက်များရှိေသာ မသိားစုများအေနြဖင့် မည်
သည့်ေနရာများတငွ ်ေစာင့်ေရာှက်မရယူုိငမ်ည့်သတငး်အချက်အလက်များကုိ 
ြဖန်ေဝေပးသည်။
၅) ပစည်းလုိအပခ်ျက် အနည်းဆံုးြဖစ်ေစြခငး် -
ဤအစီအစဥ်ကုိ ပျံံှေအာင ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရာတငွပ်စည်းလုိ အပမ်
အနည်းဆံုးှင့် ေစျးန်းချိသာေသာပစည်းများသာလုိအပသ်ည် (ဥပမာ စာရ�က် 
ှင့် ေဘာပငမ်ျား၊ ပေူဖာငး်များ၊ ကိးများ၊ စသည်)။ DVD များ၊ DVDဖငွ့်စက်များ၊
ပိုဂျက်တာများအစရှိေသာ ပု/်သံလင့်သငေ်ထာက်ကူပစည်းများ မလုိအပပ်ါ။ 
၆) ပငွ့်လငး်ေသာအရငး်အြမစ်အြဖစ် ထားရိှထားေသာေကာင့်ဆက် လက်
ပျံပာွးေအာင ်ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မုိဲငေ်အာင ်အားေပးြခငး် -
ဤအစီအစဥ်သည် ဝငေ်ငြွမင့်မားေသာုိငင်မံျားရှိ အြခားမသိားစုကမး်ကျငမ်
အစီအစဉမ်ျားှင့်မတဘဲူ မပူိုငခ်ငွ့်မပါဝငေ်သာေကာင့် အခမဲ့သုံးစဲွုိင်ပးီ သုံးစဲွ
ေသာမတိဘ်က်အဖွဲများသည်လည်း ုိငင်ပံိုငအ်ြဖစ်လုပုိ်င်ပးီ ကုန်ကျစရတိ်
အနည်းဆံုးြဖင့် ပျံပာွးေအာင် ေဆာငရွ်က်�ိငုသ်ည်။

“�က့ံခိုငေ်သာ မသိားစုများ အစီအစဥ်” သည် မလူက 
အာဖဂန်နစတန်ုိငင်တံငွ ်ေရှေြပးဆန်းစစ်မ 
ြပလုပရ်န် ဒီဇိုငး်ဆွဲပးီြပငဆ်ငခ်ဲ့ေသာ်လည်း ကမ�ာ့
ုိငင်အံေတာ်များများတငွ ်အသုံးြပုိငေ်သာေကာင့်
(ေရှေြပးဆန်းစစ်မများ ြပလုပုိ်ငေ်သာေကာင့်) 
အြခားုိငင်အံေတာ်များများတငွ ်အသုံးြပခဲ့ကသည်။ 
အာဖဂန်နစတန်ုိငင်ှံင့် ဆားဗးီယားုိငင်ရံှိ အာဖဂန်
ဒုကသည် ကိဆိုေရးစခန်းများတငွ ်ေတွရှိရေသာ 
ကနဦးရလဒ်များတငွ ်ကေလးသူငယ်အြပအမမူျားှင့် 
သုခချမး်သာကုိေလျာ့နည်းေစေသာ စိတခ်စံားမှင့် 
ေြပာဆိုဆက်သွယ်မြပဿန�များေလျာ့နည်းလာ
ြခငး် ၊ မဘိအပုထိ်န်းမများ ပိုမိုအလုပြ်ဖစ်လာြခငး် -
ဥပမာ မဘိအပုထိ်န်းမဆိုငရ်ာ တသမတတ်ည်း
ြဖစ်ြခငး်ှင့် အြပသေဘာေဆာငေ်သာအားေပးမများ 
ြဖစ်လာသည်ကုိ ေတွရှိရသည်။

ဤေတွရှိချက်များသည် အစီအစဉ၏် ယခငေ်ဖာ်ြပခဲ့
ေသာ အြပသေဘာေဆာငေ်သာ အကျိးသက်ေရာက်
မကုိ ထငဟ်ပေ်စပးီ မသိားစုစီမခံန်ခွဲမစွမး်ရည်အေပ
ေစာင့်ေရာှက်သူများ ယုံကည်စိတခ်ျမ၊ မဘိအုပထိ်န်း
မ စွမး်ရည်များ တိုးတက်လာြခငး်၊ စိတဖ်စီိးမများကုိ 
ရငဆ်ိုငေ်ြဖရငှး်ုိငစွ်မး်တိုးလာြခငး်၊ ကေလးသူငယ်
အြပအမမူျား တိုးတက်လာြခငး်၊ ေဒါသထွက်ပးီ 
ရန်လုိေသာ ပတဝ်န်းကျငေ်လျာ့နည်းလာပးီေန�က် 
မဘိများှင့်ကေလးများအတက်ွ ပိုမိုေကာငး်မန်ွေသာ 
စိတက်ျန်းမာေရး ရလဒ်များ ရရှိေစသည်။ 
“�က့ံခိုငေ်သာ မသိားစုများ အစီအစဥ်” သည် 
မန်ိးကေလးများှင့် ေယာက်ျားေလးများ ှစ်မျိးစလုံး
ှင့်  ၎ငး်တိုကုိ ေစာင့်ေရာှက်ေပးသူများကုိပါ သိသာ
ထငရ်ာှးေသာ ရလဒ်များ ရုိငေ်ကာငး် ေတွရှိရသည်။ 

ပုံ - ၂၀၁၈တွင ်ေစာင့်ေရာှကသူ်များက ြပလပ်ုခဲ့ေသာ ကနဦး ဆန်းစစ်မများတွင ်အာဖဂန်နစတန်ရှိ မိ(၃)မိတွင ်ေနထိုငေ်သာ အာဖဂန်လမူျိးများ (စုစုေပါငး် မိသားစု ၇၂ စုမှ လေူပါငး် ၄၁ဦး 
ပါဝငခ်ဲ့) ှင့် ဆာဗီးယားမိရှိ ဒုကသည်များ စခန်းတွငရ်ှိေနေသာ အာဖဂန်လမူျိး များ (မိသားစု ၂၁ စုအနကမှ် ၉ ဦးပါဝငခ်ဲ့)၏ ကေလးများတွင ် SDQ (အားသာချကမ်ျားှင့် အခကအ်ခမဲျား 
ေမးခန်ွးလာ)၌ ခကခ်ြဲခငး်အဆင့်ရမှတ် ြမင့်မားေသာ (သုိ) အလန်ွြမင့်မားေသာ (≥17)ရရှိခဲ့ေသာ ကေလးများသည် “�ကံ့ခိုငေ်သာ မိသားစုများ အစီအစဥ်”တွင ်ပါဝင်ပီးေန�က ်
ခကခ်ြဲခငး်အဆင့်များေလျာန့ည်းလာပီး၊ သငတ်န်းအစီအစဥ် ပီးဆုံးပီး ရကသ်တပတ် (၆)ပတ်ကာေသာ အခါ ပုိမုိေလျာန့ည်း လာေကာငး်ေတွရသည်။  (ြပန်လည်သုံးသပ်ထားေသာ 
စာတမ်းထတ်ုေဝရန်အတွက ်ေတွရှိချကမ်ျားကို တငြ်ပထားပါသည်။)

တစ်ကမ�ာလုံးအတိုင်းအတာအရ မိသားစုများစွာသည် စိနေ်ခါ်မ�များစွာ�ငှ့် ေနထိုငရ်�ပီး သတူို၏့ေနစ့ဉ်
ဘဝများ၌ သိသသိာသာ အခက်အခဲများ ြဖစ်ေပါ်ေစသည်။ စိနေ်ခါ်မ�များ တွင် ေကျးလက်ေဒသများ (သို)့
ဝနေ်ဆာငမ်�များရ�ိှရနခ်က်ခဲေသာ ေဒသများတွင် ေနထိုငြ်ခငး်ြဖစ်�ပီး၊ ေဘးကင်းေသာေသာက်သံုးေရ၊
သန ့�ှ်ငး်ေရး၊ လ�ပ်စစ်မီး (သို)့ ေကျာငး်များ မလုံေလာက်ြခငး်�ငှ့် အလုပ်လက်မ့ဲများ စသည့်အခက်အခဲ
များ ပါဝင�်ိငု် ပါသည်။ အြခားစိန ်ေခါ်မ�များတွင် စစ်ြဖစ်ြခငး်/ကျူးေကျာ်ခံရသည့် သမုိင်းေ�ကာငး်များ
�ိှြခငး်ေ�ကာင့် မိသားစုများ အိုးအိမ်များကို စွန ့ခ်ွာ�ပီး ေဒသအတွငး် ေ���ေြပာငး်ရြခင်း၊ ေရ�ကည်ြမက်�ရုာ
ေ���ေြပာငး်ရြခငး်၊ဒကု�သည်စခန်းများ (သို)့ပဋပိက�ြဖစ်ေနေသာ/ပဋိပက�လွန် ကာလများတွငေ်နထိုငရ်ြခငး်
များ ပါဝင�်ိငုပ်ါသည်။ ထိုအေြခအေန မျိုးတွင် သင့ေ်လျာ်ေသာ မိဘအုပ်ထိနး်မ�စွမ်းရည်သည် ပုိ၍ပင်
အေရး�ကီး�ပီး ထိုစိတ်ဖိစီးမ�များ�ငှ့လုိ်က်ေလျာညီေထွမ��ိှေသာမိသားစုစွမ်းရည်ကို ဦးစားေပးသင့သ်ည။်

�ကံ့ခိုငေ်သာမိသားစုအစီအစဉ်၏ အေတွးအေခများ
၁။ မိသားစုအားလံုးတွင ်�က့ံခိုငမ်ှင့် စွမ်းရည်များ ရှိကသည်။
၂။ ခက်ခေဲသာ အချန်ိများတွငပ်ငလ်င ်ေစာင့်ေရာှက်ေပးသူများသည် ကေလးများအား 
ချစ်ြမတ်ုိးပီး ဂစုိုက်မ အေကာငး်ဆုံး ေပးုိငရ်န် ကိးစားကသည်။ 
၃။ မိသားစုများသည် ၎ငး်တုိ၏ စိန်ေခမများှင့် မည်သည့်အရာက အလပ်ုြဖစ်သည်ကုိ
မေဝြခငး်ြဖင့် ပုိမုိ�က့ံခိုငလ်ာကသည်။
၄။ မိသားစုများ ေတွ�ကံရေသာ အခက်အခမဲျားသည် ၎ငး်တုိအား ပုိမုိ�က့ံခိုင်ပီး 
�က့ံ�က့ံခုိံငစွ်မ်းှင့် ဥာဏပ်ညာကုိပါ ေပးုိငသ်ည်။
၅။ အစီအစဥ်သည် ကေလးများအား ဂစုိုက်ေစာင့်ေရာှက်ရာတွင ်ပုိမုိလယွကူ်ပီး 
ထေိရာက်ေသာ နည်းလမ်းများကုိ န်ြပသည်။
၆။ မိသားစုတစ်ခစီုသည် မည်သည့်အရာက ၎ငး်တုိအေြခအေနတွင ်သင့်ေလျာမ်ည်/ 
အလပ်ုြဖစ်မည်ကုိ သိရှိသည်။ 

မသိားစုကမး်ကျငမ်အစီအစဉမ်ျားသည်
အပုထိ်န်းသူများအားပိုမိုေကာငး်မွန်
ေသာမဘိများြဖစ်လာေစရန်ကူညီေပးပးီ
မသိားစုများအတငွး်အသက်အရ�ယ်ှင့်
သင့်ေလျာ်ေသာ၊အသက်အရ�ယ်အလုိက်
အြပသေဘာေဆာငေ်သာအြပန်အလှန်
ဆက်သွယ်တနု်ြပန်မများကုိပိုမိုခိုငမ်ာေစ
သည်။ထုိအစီအစဥ်များသည် မဘိများက 
လက်ခုိံငေ်သာ အြပအမမူျားအတက်ွ 
စည်းမျဉး်စည်းကမး်များချမှတြ်ခငး်၊အား
လပခ်ျန်ိများှင့်သူငယ်ချငး် ေပါငး်သငး်မ
ပံုစံများကုိ  အနီးကပေ်စာင့်ကည့်ပးီ၊ 
ေကာငး်မန်ွေသာစံနမနူ�ြပေဆာငရ်�က်
ြခငး်ြဖင့်၎ငး်တိုကေလးများအားဆံုးြဖတ်
ချက်များချရာတငွက်မး်ကျငမ်များရရှိ
ေစရန် ကူညီေပးသည့် ေွးေထွးေသာ

စိန်ေခမများစာွရှိေသာေဒသများတွင်ေနထိုင်ကေသာမိသားစုများ

အာဖဂန်နစတန်ရှိ အာဖဂန်လမူျိးများ ဆာဗီးယားမိရှိ ဒုကသည်များ စခန်းရှိ 
အာဖဂန်လမူျိး များ 

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

စဉဆ်ကမ်ြပတ်ဖံွဖိးတုိးတကေ်ရးအတွက်ငမ်ိး
ချမ်း၍အားလံုးပါဝငုိ်ငေ်သာလမူအဖဲွအစည်း
များ ြဖစ်ေပ တုိးတကေ်ရး၊ အားလံုးအတွက်
တရားမတမရရှိေစေရး ှင့် အဆင့်တုိငး်၌
ထေိရာကမ်ရှိေသာ၊ တာဝန်ယမူ၊ တာဝန်ခမံ
ရှိေသာ၊ လတုိူငး်အကျံးဝငေ်သာအဖဲွအစည်းများ 
ထေူထာငေ်ရး 
SDG 16.1, SDG 16.2
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