
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္

 ေဘးကင္းလံုၿခဳံသည့္
ေနရာမ်ား

ျမန္မာ

ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅



အခုဆုိ ကြၽန္မအသက္ဟာ(၂၂)ႏွစ္ရွိၿပီး လက္႐ွိတြင္ ျမစ္ႀကီးနားရွိ ေနရာစြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ားထားသည့္ ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုတြင္ ေနထုိင္လ်က္ 
ရွိပါသည္။ ကြၽန္မ အသက္(၁၇)ႏွစ္အရြယ္မွာ ကြၽန္မရဲ႕ခ်စ္သူနဲ႕ ကုိယ္ဝန္ရ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္မရဲ႕ခ်စ္သူက တာ၀န္မယူဘဲ ကြၽန္မကုိပစ္ထားခဲ့ၿပီး ထြက္သြားခဲ့ 
ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ကြၽန္မရဲ႕ဘဝမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ၿပီး မိဘေတြကလည္း အျပစ္တင္ၾကသလို ကြၽန္မရဲ႕သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းမ်ား
ကလည္း ကြၽန္မကို ေရွာင္ေနၾကတဲ့အတြက္ ကြၽန္မဘဝဟာ အရမ္းကို ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းလြန္းလွပါတယ္။ 

ကြၽန္မကေလး အသက္တစ္ႏွစ္အရြယ္ေရာက္တဲ့အခါမွာ ကြၽန္မကိုခ်စ္တဲ့သူ၊ ကြၸ်န္မအေပၚ နားလည္မႈလည္း႐ွိၿပီး ကြၽန္မကိုကူညီပံ့မႈေပးတဲ့သူ တစ္ေယာက္ႏွင့္ 
အိမ္ေထာင္ျပဳ လုိက္ပါတယ္။ အခုဆုိ ပထမကေလးက အသက္(၄)ႏွစ္ရွိၿပီး ေနာက္အိမ္ေထာင္နဲ႔လည္း ကေလးတစ္ေယာက္ ရခဲ့ပါတယ္။ ကြၸ်န္မဟာ 
ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ကေလးေတြကို ခ်က္ျပဳတ္ ေကၽြးေမြးၿပီး ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ခဲ့ရပါတယ္။ တစ္ရက္မွာေတာ့ မေမၽွာ္လင့္ပဲ ကြၸ်န္မရဲ႕ခ်စ္သူေဟာင္းက ေရာက္လာၿပီး 
သူ႔ကေလးကုိ ျပန္လုိခ်င္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ကြၸ်န္မကေတာ့ စိတ္ေသာကပူေဆြးမႈေတြကုိ အရမ္းခံစားခဲ့ရၿပီး ထိတ္လန္႔စရာ အိပ္မက္ဆုိးႀကီးတစ္ခုကုိ 
ျပန္လည္ ခံစားေနရသလုိ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ သူကေတာ့ ကြၽန္မဆီမၾကာမၾကာလာၿပီး ကြၽန္မကုိလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း စိတ္မခ်မ္းမသာ 
ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီကိစၥထဲ ကြၽန္မရဲ႕ေယာက်ာၤးပါလာမွာကိုလည္း စုိးရိမ္မိပါတယ္။ ဒီျပႆနာေၾကာင့္ မလုိလားအပ္တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ၿပီး 
ကြၽန္မကိုထားခဲ့မွာကိုလည္း စိုးရိမ္ေနမိပါတယ္။ ဒုကၡသည္စခန္းမွာ ေနရစဥ္အတြင္း ညဘက္မွာ ေကာင္းေကာင္းအိပ္ လို႔လည္းမေပ်ာ္၊ အလုပ္အကုိင္လည္းမ႐ွိ၊ 
ကြၽန္မနဲ႔ပက္သက္ၿပီး အရွက္ရေနရၾကတဲ့ မိသားစုေတြကလည္း အဆက္အသြယ္မလုပ္ၾကတဲ့အျပင္ ကြၽန္မမွာေတာ့ ေၾကာက္႐ြံ႕ၿပီး အင္အားလုံးဝ 
မ႐ွိေတာ့သလို ခံစားရပါတယ္။ 

ကြၽန္မဟာ စခန္းမွာေနထုိင္ေနစဥ္အတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားဆုိင္ရာအဖြဲ႔က ဝန္ထမ္းမ်ားကဦးစီးေဆာင္ရြက္တဲ့ က်ားမအေျချပဳ 
အၾကမ္းဖက္မႈ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပက္သက္တဲ့ ပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုမွာ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ကြၽန္မရဲ႕ျပႆနာကုိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ 
ေဆြးေႏြးတင္ျပခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္မအတြက္ လုိအပ္တဲ့သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ အကူအညီေတြလည္း ရခဲ့ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားဆုိင္
ရာ ေနရာ (WGC) ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ားနဲ႔ ကူညီပံ့ပုိးမႈေတြအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ အခုလုိအေျခအေနမ်ဳိးမွာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမဲ့ ဥပေဒေတြရွိေနေၾကာင္း ကြၽန္မသိခဲ့ပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ႏုိင္တဲ့ 
စြမ္းအားေတြ႐ွိလာၿပီး မိမိျပႆနာကုိလည္း ၾကဳိးစားၿပီး ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ဟု ခံစားမိပါသည္။

မလူနန္။  ။ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမဳိ႕ရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားရွိရာ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေနထုိင္သူ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး။

၁



မာတိကာ
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ 
ေဘးကင္းလုံၿခဳံသည့္ေနရာမ်ားဆုိတာ ဘာလဲ
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားဆုိတာ 
ဘာလဲ
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ 
ေဘးကင္းလုံၿခဳံသည့္ေနရာ တစ္ခုကုိ မည္ကဲ့သို႔ 
ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ၿပီး မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္နည္း

“ဆီးရီးယားအေရးအခင္းမွ ရရွိခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာမ်ာကုိ အေျခခံသည့္ လမ္းညႊန္မွတ္စု” 
  မူရင္းစာအုပ္ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆုိထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကနဦးေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း
ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား
ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးျခင္း
လုပ္ငန္းမ်ား/ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ား။      ။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ 

ေဘးကင္းလုံၿခဳံသည့္ ေနရာမ်ား တည္ေထာင္ရန္ 

အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား
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၁။  အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံသည့္ေနရာမ်ားဆုိတာ ဘာလဲ။  

ေဘးကင္းလုံၿခဳံသည့္ေနရာ ဆုိသည္မွာ နည္းလမ္းတက် သတ္မွတ္ထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ၊ ေနရာတက်ရွိေသာ ေနရာတစ္ခု 
သုိ႔မဟုတ္ ေရြ႕လ်ားသြားလာႏိုင္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈကို 
ရရွိခံစားႏိုင္ေသာ ေနရာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ “ေဘးကင္းလံုၿခံဳျခင္း” ဆိုသည္မွာ အဆုိပါေနရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ား စိတ္ဒဏ္ရာ ရျခင္းႏွင့္ 
စိတ္ေသာကမ်ားျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျပားလြန္းျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈအတြက္ စိတ္ပူပန္ေနရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မတရား 
ဖိႏွိပ္ခံရျခင္းတုိိ႔မွ ကင္းရွင္းသည့္ေနရာဟု အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ပါသည္။ အဆုိပါေနရာသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ား စိတ္သက္ေသာင့္ သက္သာ 
ခံစားရႏုိင္ၿပီး ဒဏ္ခတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိခုိက္နစ္နာေအာင္ျပဳျခင္းတုိ႔မွ ကင္းေဝးေၾကာင္းကုိ လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ခံစားထုတ္ေဖာ္ႏုိင္သည့္ ေနရာတစ္ခုပင္ 
ျဖစ္သည္။

ေဘးကင္းလုံၿခဳံသည့္ေနရာ၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ပံ့ပုိးေပးရန္ ရည္မွန္းဖြဲ႔စည္း 
ထူေထာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
• လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းတြင္ ဝင္ဆံ့ေစျခင္း၊ လူမႈကြန္ယက္ကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊
• လူမႈေရးပံ့ပုိးမႈ အကူအညီမ်ားရယူႏိုင္ျခင္း၊
• ဝန္းက်င္အေျခအေနႏွင့္ လုိက္ဖက္သည့္  ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ေလ့လာသင္ယူခြင့္ရရွိႏိုင္ျခင္း၊
• အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံမွ ပံ့ပုိးကူညီသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းၿပီး သိကၡာမဲ့ေစသည့္ျပစ္တင္ေျပာဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ဌာနေပါင္းစံု၏ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ

ကင္းရွင္းသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရရွိခံစားႏုိင္ျခင္း၊ (လူမႈစိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာမ်ား၊ ဥပေဒေၾကာင္းႏွင့္အညီခံစားခြင့္မ်ား၊ ေဆးဝါးကုသမႈဆုိင္ရာညႊန္းပု႔ိမႈမ်ား 
(သုိ႔မဟုတ္) ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ား စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္လွမ္းမွီမွီ ရရွိခံစားႏုိင္ခြင့္မ်ား၊

• အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လက္ခံသိရွိခြင့္ရရွိႏုိင္ျခင္း။

အဆုိပါ ေဘးကင္းလုံၿခဳံသည့္ေနရာမ်ားသည္ အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားေဂဟာ၊ 
အမ်ဳိးသမီးထုအဖြဲ႕၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရင္းႏွီးေပ်ာ္ရႊင္ရာေနရာ၊ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သုခခ်မ္းသာရိပ္ၿမဳံ စသည္ျဖင့္ အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေဘးကင္းလုံၿခဳံသည့္ ေနရာမ်ားသည္ ဒုကၡသည္မ်ား ေခတၱနားခုိရာ ေနရာမ်ားႏွင့္ မတူညီပါ။ ေခတၱနားခုိရာ 
ေနရာမ်ားသည္မ်ားေသာအားျဖင္း လတ္တေလာ အၾကမ္းဖက္မႈ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ေဘးဒုကၡမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ ခုိလႈံခြင့္ရရွိေစရန္ ခြင့္ျပဳ ေပးထားေသာ 
ေနရာျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလုံျခဳံသည့္ေနရာသည္ အတည္တက် အခုိင္အမာရွိသည့္  ေနရာျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဥပမာ အိမ္ သုိ႔မဟုတ္ 
တဲအိမ္ သုိ႔မဟုတ္ သစ္ပင္ေအာက္တြင္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေဆးခန္းတြင္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သီးျခားလြတ္လပ္ၿပီး 
လုံျခဳံစိတ္ခ်ေနသမွ် ကာလပတ္လုံး အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ ေနရာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ပါတ္တစ္ႀကိမ္သာ ဖြင့္သည့္ေနရာျဖစ္ႏိုင္ၿပီး သုိ႔မဟုတ္ ၂၄-နာရီ ႏွင့္ (၇)

၃



၂။  လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားဆုိတာ ဘာလဲ။
ေဘးကင္းလုံျခဳံသည့္ ေနရာတစ္ခုကုိ အေျခတက်ထူေထာင္ဖြဲ႔႔စည္းရန္ႏွင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအေျခခံလုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳရမည္ 
ျဖစ္သည္။

“ ေဘးကင္းလုံၿခဳံရာေနရာ ”

အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ား၏ 

ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
လႊဲအပ္ေပးထားျခင္း

မွီခုိသူ/ အသက္ရွင္သန္ 
က်န္ရစ္သူမ်ား ဗဟိုျပဳ 

ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး 
ႏွင့္ လက္လွမ္းမွီႏုိင္ေရး

လူထုပူးေပါင္း 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ 

ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ 
အလႊာေပါင္းစုံ ပါဝင္ျခင္း

အံဝင္ဂြင္က် ျဖစ္ေစျခင္း

ရက္တာပတ္လုံး ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ ေနရာလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္မွာ အဆုိပါေနရာမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ လုိအပ္ေနသည့္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမွ အမ်ဳိးသ
မီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ား ပုိင္ဆိုင္သည့္ ေနရာပင္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါေနရာသည္ ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈရွိၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ား၊ သူတုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္ 
မ်ားကုိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ အတူတကြလာေရာက္ စုစည္းေဆြးေႏြးႏုိင္သည့္ ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေဘးကင္းလုံျခဳံသည့္ေနရာမ်ား အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ သို႕မဟုတ္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနစဥ္ ကာလအတြင္းႏွင့္  လုပ္ငန္းအဆင့္အလုိက္ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္မႈ  အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက်ာၤး ေလးမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၊ လူထုႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား စတင္ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

အဆိုပါ ေဘးကင္းလုံၿခဳံသည့္ေနရာႏွင့္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာ ေဘးကင္းလုံၿခဳံရာေနရာသို႕ လမ္းလွမ္မွီႏိုင္ေရးအတြက္ လူထုမွ အမ်ဳိးသားႏွင့္ ေယာက်ၤားငယ္ေလးမ်ားလည္းပဲ ဝိုင္းဝန္းကူညီမႈ 
ေပးလာေစရန္  ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္ရၿပီး   က်ားမ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးအတြက္ လူထုမွ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လာေစရန္ျဖစ္သည္။ 

၄



အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊအဲပ္ေပးထားျခင္း 
ေဘးကင္းလုံျခဳံသည့္ ေနရာတစ္ခုသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားက ဦးေဆာင္ 
ႏိုင္ၿပီး သူတုိ႕အတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္လႊဲအပ္ေပးသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ေစရန္ 
လက္ကမ္းထားသည့္ ေနရာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ေဘးကင္းလုံျခဳံသည့္ေနရာ၏ 
ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအတြက္ ေသခ်ာမႈရွိေစရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားကုိ  စီမံခ်က္ 
မ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ 
အကဲျဖတ္ျခင္းတုိ႕တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လုိအပ္သည္။ ေဘးကင္းလုံျခဳံသည့္ 
ေနရာကုိ မည္ကဲ့သုိ႕ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္တုိ႕အတြက္ 
သူတုိ႔ႏွင့္ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း ပုံမွန္အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးဖုိ႕ လုိအပ္သည္။ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳသည့္ေနရာ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ 
အခ်ိန္အတြင္း သုိ႕မဟုတ္ ေရြလ်ားေနရာမ်ဳိး သုိ႔မဟုတ္ အတည္တက်မရွိေသးေသာေနရာ 
မ်ဳိးတြင္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေတြ႔ဆုံၾကမည္ ဆုိသည့္အခ်က္မ်ားအျပင္ တာဝန္ယူ 
ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားကုိလည္း ဆံုးျဖတ္ၾကရန္ လုိအပ္ေပသည္။ 
ေနရာတစ္ခု ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈရွိေစရန္မွာ သူတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ 
ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသာ ပိုင္ဆိုင္သည့္ေနရာျဖစ္ရန္လိုအပ္ၿပီး သူတို႔ကိုယ္တိုင္  
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ စီမံလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

အမႈသည္/ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူ ဗဟိုျပဳ
ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ေနရာကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲရာတြင္လည္းေကာင္း၊  လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေဆာင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ စုစည္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္အခါ
တြင္ လည္းေကာင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈႏွင့္လ်ဳိ႕ဝွက္
စြာ ထိန္းသိမ္းထား႐ွိေရးတို႔ကို အဓိက ဦးစားေပးသင့္သည္။    ျဖစ္ရပ္မွတ္တမ္းဖိုင္မ်ား၊ 

ဝန္ေဆာင္ေပးမႈ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ကာယကံရွင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္ 
ထားရွိျခင္းမ်ားကို အေျခတက်ရွိသည့္ သို႔မဟုတ္ ေရြ႕လ်ားေနရာမ်ားက လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ 
ထားရွိၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ “ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ေနရာမ်ား” သည္ အမ်ိဳးသမီး 
ႏွင့္မိန္းကေလးမ်ား အားလံုးအတြက္ လက္လွမ္းမွီႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထား 
ရမည္ျဖစ္ၿပီး သူတို႔၏ လိုအင္ဆႏၵမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္း 
ဆိုင္ရာမ်ားကို ေလးစားရမည္ျဖစ္သည္။
ညႊန္းပို႔ေပးႏိုင္သည့္လမ္းေၾကာင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအပါအဝင္ ရရွိႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္ 
ေပးမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဝန္ 
ထမ္းမ်ားကိုလည္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္  လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို 
လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားရန္ လိုအပ္သည္။

ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လက္လွမ္းမွီႏိုင္ေရး
“ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ေနရာမ်ား” ကို အမ်ိဳးသမီးႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားအားလံုး လြယ္ကူ 
အဆင္ေျပစြာ သြားလာႏိုင္သည့္ ေနရာတစ္ခုတြင္ စီစဥ္ထားရွိရပါမည္။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
မရွိျခင္းႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကင္းေဝးၿပီး ေအးၿငိမ္း 
သည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေစရန္ အေသအခ်ာ စီမံထားရွိရမည္။ အေျခတက်ေနရာျဖစ္ေစ၊ 
ေရြ႕လ်ားေနရာျဖစ္ေစ မည္သည့္ေနရာတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိရမည္ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ားကသာ ဦးေဆာင္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဤအခ်က္ 
သည္  ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရွိပါက အနည္းဆံုးေတာ့ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမွီႏိုင္ျခင္းဆိုရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဆင္ေျပႏိုင္သည့္ 
ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သူတို႔၏ 
ကေလးငယ္မ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္အခ်ိန္မ်ား ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ လုိအပ္ပါက 
ကေလးမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ေန 
ရာ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ညႊန္းပို႔ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုကို ရရွိခံစားႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ေနရာ သို႔မဟုတ္ ညႊန္းပို႔မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုခု 
အတြက္ ခရီးစရိတ္မ်ား ပံ့ပိုးကူညီေပးရမည့္အခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾက 
ရမည္ျဖစ္သည္။ ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ေနရာတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္ 
မ်ားကို ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ေနရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းတိုင္းသည္ အဆုိပါ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

၅



လူထုမွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ ေနရာတစ္ခုသည္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ားကို ဦးတည္၍ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ 
အမ်ားအျပား၏ ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းမႈႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ေရရွည္လိုအပ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ 
ခင္ပြန္းသည္မ်ား မိဘမ်ားႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ားအား ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ေနရာ၏ အစီအစဥ္မ်ားကို အလြယ္တကူ 
သိရွိလက္ခံႏိုင္ျပီး၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လာေစရန္ စီမံခ်ိတ္ဆက္ေပးၾကရမည္ 
ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ေနရာတစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ရာတြင္ 
လူထုႏွင့္ က်ားမလူမႈေရးရာဆိုင္ရာလွဳပ္ရွားတက္ၾကြမႈမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ 
ထားရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ထို႕ျပင္ ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ ေနရာအတြက္ အစအဦးပိုင္း 
ကတည္းက ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားကို ေဆာ္ၾသစည္းရံုးထားရွိၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ အဆံုးစြန္ဆံုး 
တြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ေနရာသည္ သီးျခား 
ခြဲျခားထားရွိရမည့္ ေနရာတစ္ခုမဟုတ္ဘဲ လူထုဘဝကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕လာေစရန္ တိုးခ်ဲ႕ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ေနရာမ်ား အေသအခ်ာ 
ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေစရန္မွာ အမ်ိဳးသားမ်ာႏွင့္ေယာက္်ားေလးမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ 
လြန္စြာမွပင္ အေရးၾကီးပါသည္။ သူတို႔ကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖင့္ ေဘးကင္း 
လံုျခံဳသည့္ ေနရာမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္၊ ေနရာေဒသႏွင့္အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို နားလည္ 
သေဘာေပါက္လာၿပီး အမ်ိဳးသမီးႏွင့္မိန္းကေလး အမ်ားအျပားပါဝင္လာေစေရးကို ကူညီ 
ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ကနဦးေျခလွမ္း ေရရွည္တည္တံ့ေနႏိုင္ေရးအတြက္ 
လူထုမွပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အမ်ားအျပားပါဝင္လာမႈကို အေသအခ်ာ စီမံေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းသည္ ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ ေနရာေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အဓိကက် အေရးပါေသာ 
အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ကာလအပိုင္းအျခား 
မွာ သူတို႔၏ သီးျခားအေျခအေနမ်ားအလိုက္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္မိန္းကေလးမ်ား၏ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အျခားေသာ 
ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဤကဲ့သို႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အျခားေနရာ 
မ်ားတြင္ ရရွိအသံုးျပဳႏိုင္ေနစဥ္တြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳသည့္ေနရာတြင္ သတင္းအခ်က္အ 
လက္မ်ား အပါအဝင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ လူမႈ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္ တရားဝင္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အားထား 
အသံုးျပဳျခင္းစသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ 
သည္။  

ရိုးရွင္းသည့္ အတြင္းႏွင့္အျပင္ ညႊန္းပို႔ျခင္းစနစ္ကို ခ်မွတ္ထားၿပီး ဝန္ထမ္းႏွင့္ေစတနာ့ 
ဝန္ထမ္းမ်ားက ေဘးကင္းစြာႏွင့္ လွိဳ႕ဝွက္စြာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ 
ထိေရာက္သည့္ ညႊန္းပို႔ျခင္းလုပ္ငန္း လည္ပတ္ႏိုင္မႈအတြက္ က်ားမအေျချပဳ 
အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ညိွႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ကြန္ယက္ႏွင့္ စံႏွဳန္း 
သတ္မွတ္ထားသည့္လုပ္ငန္းစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ျဖစ္ 
သည္။

အံဝင္ဂြင္က်ျဖစ္ေစျခင္း
ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ေနရာတစ္ခုသည္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားအား ေႏြးေထြးစြာ 
ၾကိဳဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ရန္လည္းျဖစ္သည္။ စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝန္းတြင္ ဝင္ဆံ့ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္ကာလ 
ခ်ိန္ညွိထားရွိမႈကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ 
နည္းလမ္းမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာရွိေနရန္ႏွင့္ အသက္အရြယ္ အလိုက္ 

ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ က႑ေပါင္းစံု ပါဝင္မႈ
ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ေနရာသည္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္မိန္းကေလးမ်ား၏ 
မတူကြဲျပားသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။ ဤ အခ်က္သည္ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမွ 
ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ ရြက္ေရးအခ်က္မ်ားအပါအဝင္ 
သူမတို႔၏ ဘဝစက္ဝန္းအတြင္း သီးျခားအဆင့္မ်ား အတြက္ တုန္႔ျပန္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ 

ဆီေလ်ာ္မႈရွိရန္လည္း လိုအပ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အသက္ ၁၆-ႏွစ္အရြယ္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားသည္ အသက္ ၃၅-ႏွစ္ 
အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈမ်ား
ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ေနရာမ်ားသည္ ကိုယ္အဂၤါ
မသန္စြမ္းသည့္အမ်ိဳးသမီး၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးသူမ်ား၏ 
အထူး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

၆



ကြၽန္မအမည္မွာ  အာဆာမီးျဖစ္ၿပီး အသက္(၃၃)ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္မသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ပဋိပကၡစတင္ျဖစ္ပြားကတည္းက ဝိုင္းေမာ္ေဒသရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာ
တိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ား ထားရွိသည့္ စခန္းတစ္ခုတြင္ေနထိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ ကြၽန္မ၏ခင္ပြန္းသည္မွာ လယ္သမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ အခုဆိုကြၽန္မတို႔လယ္ယာေျမ
တစ္ခုလံုးဟာ ပဋိပကၡေၾကာင့္ စစ္ေျမျပင္ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ကြၽန္မခင္ပြန္းသည္နဲ႔ ကေလးသံုးေယာက္ရခဲ့ပါတယ္။ ယခင္က ကြၽန္မတို႔မိသားစုဟာ အစိုးရနဲ႔ႏိုင္ငံ
တကာအေထာက္အပံ့ေတြနဲ႔ ရုန္းကန္ရွင္သန္ေန ခဲ့ရတဲ့အတြက္ ေနရာအသစ္မွာ ဘယ္လိုေနရာမွာ ဘယ္လိုလုပ္ကိုင္ စားေသာက္ရမယ္ဆိုတာ မသိခဲ့ပါဘူး။ 
အခုအခါ ကြၽန္မခင္ပြန္းသည္ဟာ ေက်ာက္စိမ္းမိုင္းတစ္ခုမွာ သာမန္ အလုပ္ၾကမ္းသမားတစ္ဦးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၿပီး တစ္ခါတစ္ရံမွသာ 
အိမ္ကို ျပန္လာေလ့ရွိပါတယ္။ သူက ကြၽန္မတို႔အတြက္ ေငြအနည္းအက်ဥ္းေလာက္ပို႕ေပးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိသားစုကုန္က်စရိတ္ အားလံုးအတြက္ 
မလံုေလာက္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ သမီးႀကီး ေက်ာင္းစရိတ္အတြက္ေပါ့။

ကြၽန္မကိုယ္တိုင္ကလည္း စခန္းမွာ ကေလးေတြ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ေပးရံုနဲ႔ ခ်က္ျပဳတ္ေကြ်းေမြးေပးရံုအျပင္ ဘာမွလုပ္စရာမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္  
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား ေနရာ႐ွိ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားႏွင့္ ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြမွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ဆုံးေလ့ရွိပါတယ္။ ကြၽန္မဟာ 
ဒီေနရာမွာ ဆပ္ျပာရည္လုပ္ပံုလုပ္နည္းနဲ႔ ေက်ာက္ပန္းထိုးပညာကို ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အခုဆို ကြၽန္မဟာ လက္ကိုင္အိတ္မ်ားနဲ႔ ေသာ့ခ်ိတ္ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္း လုပ္တတ္ေနပါၿပီ။ အဲဒီပစၥည္းေတြကို စခန္းနဲ႔ စခန္းအနီးအနားမွာရွိတဲ့သူေတြကို ေရာင္းခ်ၿပီး ေငြရွာတတ္ေနပါၿပီ။ ကြၽန္မရတဲ့ေငြဟာ 
အမ်ားႀကီးမဟုတ္ေပမဲ့လည္း ကြၽန္မမိသားစုအတြက္ေတာ့ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါတယ္။

“
”
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၃။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္ကေလးမ်ားအတြက္ “ေဘးကင္းလံုၿခံဳသည့္ေနရာ” တစ္ခုကို မည္ကဲ့သို႔ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ၿပီး မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္နည္း ? 

• ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္
  လံုၿခံဳစိတ္ခ်ေရး
• ေနရာေဒသ
• အခ်ိန္
• လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
• လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား

• အခန္းက႑
• အရည္အေသြးဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး

• က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္ဖက္မႈ
  မွအသက္႐ွင္က်န္ရစ္သူမ်ားအတြက္ 
  ပံ့ပိုးကူညီျခင္း။
• လူမႈစိတ္ပညာႏွင့္ အပန္းေျဖ 
   ေဖ်ာ္ေျဖမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊
• သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
   အေလးထားမႈမ်ား ႁမႇင့္တင္ျခင္း၊
• ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ 
   ကာကြယ္တားဆီးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊

• မူလေနရာမွစတင္၍ အစီအစဥ္ 
  ေရးဆြဲျခင္း၊
• လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနဆဲတြင္ 
  ေစာင့္ၾကည့္ထိန္း ေက်ာင္းျခင္း၊
• အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလး 
  မ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ 
  ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊

• ေကာင္းမြန္စြာႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ျခင္း
• လူထုအားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း

၃-၁  ကနဦးေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ပါေစ။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမျဖစ္ေစရ။
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားမွ တက္ၾကြစြာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္လာေစရန္ စီစဥ္ 
ေဆာင္ရြက္ပါ။ အျခားေသာအုပ္စုမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ေယာက်ၤားေလးမ်ား၊ 
ဘာသာေရးႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား စသျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။
အမ်ားအျပား ပါဝင္လာမႈ သိသာထင္ရွားလာေစရန္ႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ 
လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ ထိေရာက္သည့္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းသည့္ဌာနမ်ား 
ထူေထာင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း တို႔အတြက္ အေျခခံက်သည့္ က်ား/မ၊ အသက္ႏွင့္ အျခားေသာ 
စပ္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားကို သီးျခားစြာ စုစည္းထားရွိျခင္း။

•

•

•

၈



၃-၂ ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ား

ေခါင္းစဥ္ ေမးခြန္းမ်ား မည္သူ႔ကိုေမးမလဲ ?

ေဘးအႏၲရာယ္ 

ကင္းရွင္းေရး

ႏွင့္

လံုၿခံဳစိတ္ခ်ေရး

• ပဋိပကၡကာလမတိုင္မီက အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားဆံုေတြ႔ေလ့ရွိသည့္ေနရာမ်ား ရွိခဲ့ဖူးပါသလား။ 
   သူတို႔ေတြ ဘယ္ေနရာမွာ ဆံုေတြ႔ေလ့ရွိၾကသလဲ။ အဲဒီဆံုေတြ႔ေလ့ရွိတဲ႔ေနရာက ဘယ္လိုေနရာမ်ဳိးလဲ။
  (သို႔မဟုတ္) သူတို႔အခုလို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာကို ဘယ္လိုေနရာမ်ဳိးမွာ ျဖစ္ေစခ်င္တာလဲ။ 

• အမ်ဳိးသမီးမ်ားနဲ႔ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ေဆးခန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ဆံုေတြ႔ခဲ့ၾက ျခင္းမ်ား 
  ရွိသလား။   (ဥပမာအားျဖင့္) 

• အဲဒီေနရာဟာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ဖြယ္ရာ တစ္ခုခုရွိေနႏိုင္သလား။ သို႔မဟုတ္ သူတို႔အတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈမရွိေၾကာင္း 
  ခံစားေနရသည့္ ေနရာတစ္ခုခု ရွိေနႏိုင္သလား။

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို အဓိက ျခိမ္းေျခာက္ေန သည့္ အရာေတြက ဘာေတြပါလဲ။ ဥပမာ - 
  အသက္အရြယ္အရ၊ ဘာသာေရး၊ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ လိင္မႈဆိုင္ရာ အေလးထားျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္အဂၤါ မသန္စြမ္းျခင္း စသျဖင့္ ဘာလိုေတြခြဲျခားၾကသလဲ။

• အဆိုပါ ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ေနရာသည္ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔မႈမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးရန္ သို႕မဟုတ္ ေလ်ာ့နည္း သြားေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသလား။ 
  သို႔မဟုတ္ ပိုမိုတိုးပြားလာႏိုင္ပါသလား။ (ဥပမာ- အဆိုပါ အမ်ိဳး သမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေနရာသို႔ လက္လွမ္းမွီသြားေရာက္ႏိုင္ရန္ အႏၱရာယ္မ်ား 
  ျဖစ္ေစႏိုင္ပါ သလား။)

• ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ေနရာအတြက္ လက္ရွိ ပံ့ပိုးေထာက္ကူမႈစနစ္ကို တိုးခ်ဲ႕အားျဖည့္ဖို႕လိုအပ္မယ္လို႔ ထင္ပါ သလား။ သို႔မဟုတ္ လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စနစ္မ်ားကို 
  လက္ရွိအတိုင္း ပံုတူကူးယူလုပ္ေဆာင္ဖို႕ လိုအပ္မယ္ လို႔ထင္ပါသလား။ 

• ယခုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံမ်ိဳးကို မိသားစုမ်ားႏွင့္လူထုက လက္ခံႏိုင္သည့္ အဆင့္အေျခ အေနက ဘာေတြလဲ။ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ။

• ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ေနရာမ်ား ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ထားရွိမႈအေပၚ လူထုအျမင္က ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။ လူထုက ဘယ္လိုအျမင္မ်ိဳးရွိပါသလဲ။ အကယ္၍ အဆိုပါ 
  ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ေနရာမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာပါက လူထု အတြင္း ပိုင္ဆိုင္လိုသည့္အသိစိတ္မ်ား ပ်ိဳးေထာင္ေပးေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသလား။

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေနသည့္ လူထုအတြင္း သို႕မဟုတ္ စခန္းတြင္ အဓိကက်သည့္ တာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္ေတြက ဘယ္သူေတြလဲ။ အမ်ိဳးသမီး
  မ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားသည္ သူတို႔အတြက္ အကူအညီႏွင့္ အၾကံဥာဏ္မ်ားအတြက္ လတ္တေလာ ဘယ္သူ႔ဆီက ယူေလ့ရွိသလဲ။

• အကယ္၍ ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ေနရာတစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္လိုပါက ဘယ္သူေတြကပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ ၾကမလဲ။ ဘယ္သူေတြကအဓိကက်သလဲ။

• ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဘယ္လို အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ိဳးေတြက ပိုျပီး ေဘး အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သလဲ။ ပူးေပါင္း ပါဝင္ 
  ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဘယ္လို ထပ္ေဆာင္းပံ့ပိုးမႈေတြ လုိအပ္ေနပါသလဲ။

• အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ရွိမႈမ်ား အေသအခ်ာခံစားရရွိေစရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေကာ္မတီ၊ တိုင္ၾကားစာေသတၱာမ်ားစသျဖင့္ မ်ားမွတစ္ဆင့္  
  တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား၊ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္မႈ ႏွင့္လည္ပတ္မႈ တည္ေဆာက္ရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္အဆင့္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိျပီး ျဖစ္ပါ 
  သလား။

• အရပ္ေဒသတြင္ ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ေနရာအေရအတြက္ ဘယ္ႏွစ္ခုေလာက္ လိုအပ္မယ္ထင္သလဲ။ လူထုကေကာ ဘယ္ႏွစ္ခုေလာက္ လိုအပ္မလဲလို႔ 
  ေမးခြန္းမ်ဳိးေမးဖူးပါသလား။ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္မိန္းကေလး  ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ က ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ေနရာကို လိုလိုလားလား လက္ခံႏွစ္သက္ၾကသလဲ။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား

မိန္းကေလးမ်ား

အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္

ေယာက္်ားေလးမ်ား

၉



ေခါင္းစဥ္ ေမးခြန္းမ်ား မည္သူ႔ကိုေမးမလဲ ?

က်ားမအေျချပဳ 
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ 
ဆက္သြယ္
ညွိႏွဳိင္းျခင္း 

လုပ္ငန္းလည္
ပတ္မႈမ်ား၊ 

လုပ္ေဖာ္ကိုင္
ဖက္မ်ား၊ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား။
မိန္းကေလးမ်ား၊ 
အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ 

ေယာက်္ားေလးမ်ား၊

• ဘယ္လို ေနရာေတြက အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ား သြားလာသင့္တယ္လို႔ လက္ခံယူဆထားၾကသလဲ။

• အဆိုပါေနရာမ်ားသို႕ အတူတကြသြားလာဖို႕ အေဖာ္ေတြေရာရွိပါသလား။ ရွိပါကဘယ္သူေတြနဲ႔လဲ။

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အျခားသြားလာႏိုင္ဖို႔ ေနရာသီးျခားရွိပါသလား။ (ဥပမာ-ေစ်းဝယ္ထြက္ ျခင္း၊ မိသားစုအတြက္ ဟိုဟိုဒီဒီ ေတာက္တိုမယ္ရ 
ေျပးလႊားေနရျခင္း၊ ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမမ်ား သို႕မဟုတ္ အျခား မိသားစု၀င္မ်ားအား ေဆးခန္းသို႔လိုက္ပါ ပို႔ေဆာင္ေပးရျခင္း)

• ေနရာတစ္ခုခုသို႔ တစ္ေန႔တာအတြက္ မိန္းကေလးမ်ား သြားလာႏိုင္တဲ့ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္မ်ားရွိပါသလား။

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ား သြားလာႏိုင္တဲ့ေနရာနဲ႔ အခ်ိန္ေတြကို မိသားစုအတြင္းမွာ ဘယ္သူေတြက အဆံုး အျဖတ္ေပးေလ့ရွိသလဲ။

• မိန္းကေလးေတြ လူထုထဲ၊ အရပ္ထဲမွာ ဘယ္လို လႈပ္ရွားသြားလာတတ္ၾကသလဲ။ (ဥပမာ- ေျခလ်င္/ သို႕မဟုတ္ ဘတ္စ္ကား)

• မိန္းကေလးမ်ား လွည့္ပတ္သြားလာေနစဥ္ အေႏွာက္အယွက္ျပဳခံရျခင္း၊ ေနာက္ေျပာင္က်ီးစယ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ႏႈတ္ျဖင့္ မတရားေျပာဆိုခံရျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႔ 
ရတတ္ပါသလား။

• ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ေနရာမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းေသာေရ၊ ကေလးမ်ား/ ေယာက္်ား-မိန္းမမ်ားသံုးေနက် ျဖစ္သည့္ ေရေလာင္းအိမ္သာမ်ား သို႔မဟုတ္ အိမ္သာမ်ား 
အလြယ္တကူ ရရွိအသံုးျပဳႏိုင္ပါသလား။

• အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ေနရာမ်ား အနီးအနားတြင္ အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမွီႏိုင္ပါသလား။ သို႔မဟုတ္ပါက အမ်ိဳး
သမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ား အဆိုပါေနရာမ်ားသို႔ ဘယ္လို သြား ေရာက္ႏိုင္ၾကမလဲ။

• ကိုယ္အဂၤါ မသန္စြမ္းျဖစ္ေနသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အဆိုပါ ေနရာေဒသသည္ လက္လွမ္းမွီ ႏိုင္ပါသလား။ အဲဒီ့ေနရာကို ေရာက္ဖို႔ 
ဘယ္လိုလမ္းေၾကာင္းကို အသံုးျပဳဖို႔ လိုအပ္ပါသလဲ။

• ရာသီဥတုအလိုက္ႏွင့္ ျပကၡဒိန္ႏွစ္အလိုက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳသည့္ေနရာမ်ားကို ဘယ္လိုအေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေပၚ တတ္ပါသလဲ။

• ရဲစခန္း သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္၀င္းတို႔ႏွင့္ နီးသလား။  ဒါမွမဟုတ္ ေ၀းသလား။

• အျခားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနသည့္ ေဆးခန္း ဒါမွမဟုတ္ ေဆးရံုေတြနဲ႔ေရာ နီးပါသလား။ အနီးအနားတြင္
ကေလးထိန္းေက်ာင္း/အိမ္ေတြေရာ ရွိပါသလား။

• ေယာက်ၤားေလးေတြ ဆံုေတြ႔တတ္ေလ့ရွိတဲ့ေနရာမ်ား (ဥပမာ-ေဘာလံုးကြင္း သို႔မဟုတ္ ေယာက္်ားေလးမ်ား   အားကစားေလ့က်င့္သည့္ ေနရာမ်ား/ကစားကြင္းမ်ား) 
အနီးအနားတြင္ရွိပါသလား။

ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္လူထုေျမပံုဆြဲျခင္း ႏွင့္ဆိုင္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို WWW.gbvresponders.org

အမ်ဳိးသမီးမ်ား

မိန္းကေလးမ်ား

အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္

ေယာက္်ားေလးမ်ား

၁၀



ေခါင္းစဥ္ ေမးခြန္းမ်ား မည္သူ႔ကိုေမးမလဲ

အခ်ိန္

ႏွင့္

သေဘာတူညီမႈ

လုပ္ငန္း ညသန္းေခါင္မွ
ေနထြက္သည္

အထိ

ေနထြက္သည္မွ 
နံနက္ပိုင္း အထိ

နံနက္ပိုင္းမွ 
မြန္းတည့္ခ်ိန္ 

အထိ

မြန္းတည့္ခ်ိန္မွ 
ေန႔လည္ပိုင္း 

အထိ 
(မြန္းလြဲခ်ိန္)

ေန႔လည္ပိုင္း 
မြန္းလြဲခ်ိန္မွ 
ေနဝင္သည္ 

အထိ

ေနဝင္သည္မွ 
ညဦးပိုင္း အထိ

ညဦးပိုင္းမွ 
ညသန္းေခါင္ 

အထိ

အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ား

ေဘးကင္းလံုၿခံဳသည့္
ေနရာကိုသြားလာႏိုင္
ဖို႔ ဘယ္အခ်ိန္ဟာ 
အသင့္ေတာ္ဆံုးလဲ။
 

အဲဒီေနရာမွာ အခ်ိန္ 
ဘယ္ေလာက္
ၾကာၾကာေနလို႔ရ 
မလဲ။

လုပ္ငန္းမ်ား

ႏွင့္

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

• သင့္ရဲ႕အခ်ိန္ကို ဘယ္လိုအသံုးခ်ခ်င္သလဲ။

• သင္ ဘာေတြကို ေလ့လာသင္ယူခ်င္သလဲ။

• သင္ စိတ္ဝင္တစားရွိေနသည့္ သီးျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွိပါသလာ။

• သင္ ခႏၶာကိုယ္လႈပ္ရွာမႈပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုေရာ စိတ္ဝင္စားပါသလား။

• သင္ လက္မႈအတတ္ပညာကို စိတ္ဝင္စားပါသလား။  ဘယ္လိုဟာမ်ဳိးလဲ။

• သင္ အိမ္ျပန္ေရာက္ရင္ ဘယ္လိုအလုပ္မ်ဳိးလုပ္မွာလဲ။

• သင့္ လူထု/လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း သင္ သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးအကူအညီေပးရမဲ့ 

လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားေတြက ဘာေတြျဖစ္ႏိုင္မယ္ ထင္သလဲ။

အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ား

 

၁၁



၃-၃  ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာေပါင္းစပ္မႈႏွင့္ သူတို႔၏အခန္းက႑မ်ားကို ေအာက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဝန္ထမ္းအားလံုးသည္  လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ား 
ကို နားလည္သေဘာေပါက္ၾကရန္ လိုအပ္ၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုးရန္လည္း လိုအပ္သည္။ 
ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္းသည္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တရားဝင္- မဝင္ 
ႏွင့္ ေနရာဌာနသည္လည္း အေျခတက်ရွိျခင္း မရွိျခင္း သို႕မဟုတ္ ယာယီ/ ေရြ႕လ်ားဌာန 
ႏွင့္ တရားမဝင္ေသာေနရာဌာနမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီ 
ေပးမႈ ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈ အေပၚမူတည္၍ အေျပာင္းအလဲရိွႏိုင္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အေျခတက်ႏွင့္ တရားဝင္ျဖစ္သည့္ ေဘးကင္းလုံုျခံဳသည့္ ေနရာမ်ား 
အတြက္ အေကာင္းဆံုး လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။  

တရားဝင္ ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ေနရာမ်ား
ဌာန - မန္ေနဂ်ာ

• ဝန္ထမ္းမ်ားအား အလံုးစံုေသာ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ အေထာက္အကူမ်ား ပံ့့ပိုးေပးျခင္း၊
• ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ေနရာအတြက္ ကိုယ္စားျပဳ တာဝန္ယူျခင္း။
• စီမံခ်က္လုပ္ငန္း ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးမႈးမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သူႏွင့္/ သို႕မဟုတ္ 
လက္ေထာက္စီမံခ်က္လုပ္ငန္း ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သူ/ / ညွိႏိႈင္းေရး မႈးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
• လစဥ္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို စုစည္းထားရွိျခင္း
• ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ေနရာတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္း/ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္း
• လုိအပ္သလို အျခားေသာ က႑/ဌာနမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္း ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ျဖစ္ရပ္/ ျဖစ္စဥ္ ဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာ (မ်ား) / လူမႈဆက္ဆံေရးမႉး/ စိတ္ပညာရွင္

• ျဖစ္ရပ္/ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
• အသက္႐ွင္က်န္ရစ္သူဘက္က ေတာင္းဆိုလာပါက အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေစာင့္ 
ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ညြန္းပို႕ေပးျခင္း (က်န္းမာေရးဌာန၊ လူမႈစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အထူး ပံ့ပိုးကူညီမႈ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ျဖစ္ေစျခင္း စသျဖင့္
• တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားပံ့ပိုးေဆာင္ ရြက္ေပးျခင္း 
(ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးထားသည့္ ဝန္ထမ္း မွ တစ္ဆင့္)
• အသက္႐ွင္က်န္ရစ္သူက ေတာင္းဆိုလာပါက ပံ့ပိုးေထာက္ကူမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ျပည္သူ႕ရဲ 
သို႕မဟုတ္ မိသားစုမ်ားအတြက္ လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
• ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းစြာ ထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္
• ကြင္းဆင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

တုန္႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာအရာရွိ၊ ျပန္လည္ကယ္ဆယ္ေရး အရာရွိမ်ား လူမႈ စိတ္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမႈး (မ်ား)
• စိတ္ခံစားမႈဆုိင္ရာ ပံ့ပိုးေပးသည့္ အုပ္စုမ်ား/ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား/ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
(သို႕မဟုတ္) အုပ္စုမ်ား/ အဖြဲ႕မ်ားအား စိတ္ခံစားမႈ ဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
• သက္တူ ရြယ္တူ ပံ့ပိုးကူညီသည့္ အဖြဲ႕မ်ား
• ဘဝ တြက္တာ ကြ်မ္းက်င္စရာမ်ား
• မွီခိုအားျပဳေနသူမ်ားကို စပ္ဆိုင္သည့္ Care Workers ထံညႊန္းပို႕ျခင္းႏွင့္
• ကြင္းဆင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအရာရွိ/ လူထုစည္းရံုးလွံဳ႕ေဆာ္သူ
• ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳမႈအတြက္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊ 
အျခားႏွီးႏြယ္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ အတူလုိက္ပါေဆာင္႐ြက္ျခင္း။
• အမ်ိဳးသမီးမ်ား မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္အတူ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းသည့္ ေျမပံု ေရးဆြဲျခင္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
• ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဆင္း အဖြဲ႕အားပံ့ပိုးကူညီျခင္း
• လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြင္း က်ားမအေျခခံျပဳအၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာသတင္း အ ခ်က္အလက္ 
မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္းႏွင့္ အေလးထားဂရုျပဳႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္းႏွင့္
• လုိအပ္ပါက လူထုအေျချပဳေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ပံ့ပိုး 
ကူညီျခင္း။
သက္တူရြယ္တူ အေျချပဳ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (ေစတနာ့ဝန္ထမ္း သို႕မဟုတ္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုခုကို အေျချပဳသည့္ အလုပ္သမားမ်ား)
• လူထု အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ပထဝီအေနအထားႏွင့္ အရြယ္အစားေပၚ မူတည္ 
၍ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္း အဖြဲ႕၏ အရြယ္အစား/ ပမာဏကို ဆံုးျဖတ္ပါ။ ကြင္းဆင္း 
အဖြဲ႕တြင္ က်ား/မ မေရြးအသက္အရြယ္ ေပါင္းစံုပါဝင္ဖို႕ လိုအပ္သည္။ (ငယ္ရြယ္သူ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ အသက္အရြယ္ၾကီးသူ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလး မ်ားႏွင့္ 
သက္ၾကီးပိုင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား) ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕သည္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းကို 
အေျချပဳထားသည့္အတြက္ သူတို႕၏တာဝန္မ်ားကို သူတို႕၏ အိမ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား သို႕မဟုတ္ 
ဝင္ေငြရရွိေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဝိေရာဓိ/ သေဘာ ထားကြဲလြဲမႈ မျဖစ္ေစရပါ။
• ဌာနသို႕ မလာေရာက္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ ေနအိမ္အေျချပဳသတင္းေပးသည့္/ ပညာေပး 
သည့္ အစီအစဥ္မ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
• လူထုအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြင္း (ေဘးကင္း လံုျခံဳသည့္ 
ေနရာႏွင့္ ပတ္သက္၍) အေလးထားဂရုျပဳလာေစရန္ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
• ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ လူထုအတြင္းရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း။
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• လူထုအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ ရြက္ေစျခင္း။
• အျခားေသာ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား/အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ပါ။

တတ္ၾကြသည့္ ေစတနာဝန္ထမ္း သို႕မဟုတ္ ကေလးထိန္း
• အပန္းေျဖေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို လမ္းညႊန္ေပးပါ။
• ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို စီစဥ္ေပးပါ။

ဌာန ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း (စရိတ္/ နည္းလမ္းမ်ား) အေထာက္အကူဝန္ထမ္း
• ညအခ်ိန္အခါ/ ညအခ်ိန္မေတာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ား လိုအပ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
သူတုိ႕တြင္ လံုျခံဳမႈရွိေၾကာင္း စိတ္ထဲခံစားႏိုင္ေစရန္ စသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ 
ဌာနတြင္ လံုျခံဳေရး တစ္ဦးထားရွိေပးရန္ႏွင့္
• လက္ဘက္ရည္ႏွင့္ ေကာ္ဖီက႑ သို႕မဟုတ္ ႀကီးမားေသာ အခမ္းအနားကို ပံ့ပိုး 
ေပးရန္တြက္ သန္႕ရွင္းေရးဝန္ထမ္း (၁)ဦး သို႔မဟုတ္ (၂)ဦး ထားရွိေပးျခင္း၊

တရားဝင္မဟုတ္ေသာ/ အတည္တက်မဟုတ္သည့္/ သမရုိးက်မဟုတ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလုံျခဳံသည့္ ေနရာ။ (ေခတၱ ယာယီသာျဖစ္ၿပီး 
ေရႊ႕လ်ား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ပံ့ပုိးကူညီမႈေပးျခင္း)
ျဖစ္ပ်က္မႈကုိေလ့လာေဆာင္ရြက္သူ / ျဖစ္ရပ္ေလ့လာေဆာင္ရြက္သူ
• ျဖစ္ရပ္ကုိ စီမံခန္႔ခြဲသည့္လုပ္ငန္းမ်ား
• အသက္႐ွင္က်န္ရစ္သူက ေတာင္းဆုိလာပါက အျခားေသာေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္ ညႊန္းပုိ႔ျခင္း (က်န္းမာေရး၊ လူမႈစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒစ သည္ျဖင့္) 
• တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးသည့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း။ (ကၽြမ္းက်င္မႈ ဆုိင္ရာ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားသည့္ ဝန္ထမ္းမွတစ္ဆင့္)
• အသက္႐ွင္က်န္ရစ္သူ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရ႐ွိေရးအတြက္ လိုက္ပါ 
ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ ရဲထံသို႕လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ မိသားစုမ်ားအား လုိက္ပါ 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
• ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းစြာ စီစဥ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

• အုပ္စုမ်ား/အဖြဲ႕မ်ား စိတ္ခံစားမႈဆုိင္ရာ ပံ့ပုိးကူညီသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား/လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
• သက္တူရြယ္တူ ပံ့ပုိးကူညီသည့္ အဖြဲ႕မ်ား
• ဘဝတြက္တာ ကၽြမ္းက်င္စရာမ်ား
• Client မွီခိုအားျပဳေနသူမ်ားကုိ စပ္ဆုိင္သည့္ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာသူထံ ညႊန္းပုိ႔ျခင္း
• ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းမ်ား
• ဌာနသုိ႔ မလာေရာက္ႏုိင္သူမ်ားအတြက္ ေနအိမ္အေျချပဳ သတင္းေပးသည့္ ပညာေပး 
အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း/ လုပ္ငန္းမ်ားစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
• ေဘးကင္းလုံျခဳံသည့္ေနရာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လူထုအတြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ား အတြက္ အေလးထား ဂရုျပဳလာေစရန္ တုိးျမွင့္ေဆာင္ ရြက္ျခင္း။
• ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ လူထုအတြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း။
• ဝန္ထမ္းမ်ားကို လူထုအတြင္းရွိ က်ားမလူမႈေရးရာႏွင့္ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ မညီမွ်မႈႏွင့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းျခင္းမ်ား (ဥပမာအားျဖင့္) ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ပုိမုိအေလးထား ဂရုျပဳလာေစရန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ ေစျခင္း။
• အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္အတူ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းသည့္ ေျမပုံ ဆြဲျခင္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ (ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္လာေစရန္ႏွင့္  သူတုိ႔လူထု အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း 
ေဘးအႏၲရာယ္ မကင္းဟု မွတ္ယူထားသည့္ ေနရာမ်ားကုိ ေျမပုံဆြဲခုိင္းပါ။ / ေျမပုံေပၚတြင္ 
မွတ္သားခုိင္းပါ။)
• လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားႏွင့္ ပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း။
• လုိအပ္သလုိ လူထုအေျချပဳ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း ႏွင့္ 
ပ့ံပုိးကူညီျခင္း။
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လူမႈ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္အပန္းေျဖႏိုင္စရာ လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုး တရားဝင္ျဖစ္သည့္ 
ပ့ံပိုးမႈအဖြဲ႕မ်ား သို႕မဟုတ္ စိတ္အပန္းေျဖျခင္း ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္း
ကေလးမ်ား၏ သီးျခားလိုအပ္ခ်က္  မ်ားႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ စနစ္တက်စီမံေဆာင္ရြက္ထားရမည္။  
ထိုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

အသက္အရြယ္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္သည့္ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ 
လက္ဘက္ရည္ႏွင့္ ေကာ္ဖီခ်ိန္၊ စက္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပန္းအလွဆင္ျခင္း၊ ေက်ာက္ ပန္းထိုးျခင္းႏွင့္ 
အလွဆင္ျခင္းစသည့္ လႈပ္႐ွားမႈမ်ား ပါဝင္သည္။ ဆီေလၽွာ္ၿပီး ဆႏၵ႐ိွေသာ “အေရးႀကီးအခ်က္မ်ား” 
ကို လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး ဦးတည္အုပ္စုႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ 
သည့္အခ်ိန္တြင္ ေဖာ္ထုတ္သင့္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္သူ လူမႈစိတ္ပညာရွင္ 
ဝန္ထမ္း၏ ဦးေဆာင္မႈ လုိအပ္ပါသည္။

အပန္းေျဖႏိုင္စရာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္း၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ရယူျခင္းျဖင့္ လူထုအတြင္းရွိ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကို ဦးေဆာင္ေစပါ။ စက္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ မိတ္ကပ္အလွခ်ယ္ျခင္း၊ 
ဆံပင္ျပဳျပင္ျခင္း၊ ကြန္ျပဴတာသင္တန္း၊ ဘာသာစကား၊ ဇာထိုးပန္းထိုး၊ ပန္ခ်ီေရးဆြဲျခင္း၊ ပံုဆြဲျခင္း 
သို႕မဟုတ္ အကသင္တန္းမ်ားကုိ လူထုထဲရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ 
ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ျခင္းျဖင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါ။

သမာရိုးက်/ တရားဝင္ အသက္ေမြးမႈဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားသည္ အဆင္ေျပပါက သင္တန္းအစႏွင့္ 
အဆံုး ကာလမ်ားတြင္ စီစဥ္ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက သင္တန္းျပီးဆံုးျခင္း အေပၚ သင္တန္းသားမ်ားအား 
သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္မ်ားကို ခ်ီးျမွင့္ေပးပါ။

ဘဝတြက္တာ ကၽြမ္းက်င္စရာမ်ားသင္တန္း သည္ နည္းလမ္းတက်ျဖစ္ေစ သမရိုးက် မဟုတ္သည္ 
ျဖစ္ေစ ႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ ျဖစ္သည္။ သင္တန္းကို စနစ္တက် စီမံေဆာင္ရြက္ထားျပီး အသက္အရြယ္ 
အလိုက္ ဆီေလ်ာ္ေနရမည္။

အသက္ေမြးေက်ာင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို သတိၾကီးစြာ ထား၍ ေဆာင္ရြက္ 
ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ အေရးပါျပီး ဝင္ေငြလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
ေစ်းကြက္ ခြဲျခမ္းေလ့လာမႈ ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ အေျခခံသည္။ သို႕မဟုတ္ပါက 
ဝင္ေငြလည္ပတ္မႈ မရွိႏိုင္ေပ။ အဆိုပါအခ်က္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလး မ်ားအတြက္ 
လူမႈ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈပင္ျဖစ္သည္။

ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ကေလးငယ္႐ွိေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ဌာနသို႕ 
လက္လွမ္းမီမႈ တုိးပြားေစ ရန္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ 

႐ွိသင့္သည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဘးကင္းလုံၿခဳံေသာေနရာမွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား သို႕မဟုတ္ 
ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာျဖင့္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေပး ႏိုင္ပါသည္။ 
အနည္းဆံုး ကေလးငယ္မ်ား ကစားႏိုင္သည့္အ႐ုပ္မ်ား ထားရွိေပးရန္လို အပ္ပါသည္။

အသက္အရြယ္ ပိုင္းျခားျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အသက္ ၁၇ႏွစ္အရြယ္ 
မိန္းကေလးတစ္ဦးႏွင့္ အသက္၄၅ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းမႀကီး တစ္ဦး၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား မတူညီႏိုင္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးၾကီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ 
မိန္းကေလးမ်ား အတြက္ သီးျခားလုပ္ငန္း မ်ားကို စနစ္တက် စီမံၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း 
ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ ေနရာမ်ားသည္ အသက္အရြယ္ မတူညီသည့္  အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ား အတူတကြ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္း တစ္ခုရရွိသည့္ ေနရာ 
ပင္ျဖစ္သည္။ သက္တူရြယ္တူမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္အတူ အသက္အရြယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္ 
စံနမူနာျပဳရမည့္သူမ်ားကို ညႊန္ျပအၾကံေပးသူ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲတိုးျမွင့္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္မိန္းကေလး
မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပညာ ေပးေဆြးေႏြးပြဲတိုးျမွင့္ေဆာင္႐ြက္ေရးလႈပ္႐ွားမႈ
မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္  အၿမဲတမ္းအသံုးဝင္ သည္။ ေဘးကင္းလံုၿခဳံသည့္ေနရာသည္ အျခားေသာက႑မ်ား 
ေရႏွင့္ တကိုယ္ေရသန္႕႐ွင္းေရ (သို႕) အာဟာရဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုျဖန္႕ေဝ 
ျခင္းျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႕ေဝရာတြင္ နည္းလမ္း အမ်ဳိးမ်ဳိး 
အသုံးျပဳႏိုင္သည္။  ပုံစံတက်ပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲ တိုးျမွင့္ေဆာင္႐ြက္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာသည္ 
အၿမဲတမ္း အေကာင္းဆုံးေသာ နည္းဗ်ဴဟာ မဟုတ္ေပ။ ၄င္းလႈပ္႐ွားမႈမ်ားသည္ အၿမဲလိုလို 
အျခားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႕ေဝရာတြင္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ အေနျဖင့္ အသုံးျပဳ 
ႏိုင္သည္။     
 ေဆြးေႏြးသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားသည္ ရ႐ွိႏိုင္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အဆိုပါဝန္ 
ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္ကဲ့သို႕ ရယူႏိုင္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ေဖာ္ 
ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရး၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရး၊  ေမြးကင္းစႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား ေကၽြး ေမြးျပဳစုျခင္း အေလ့အက်င့္မ်ား၊ 
အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ႏိုင္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ ဘ၀တြက္တာ 
ကၽြမ္းက်င္စရာမ်ားႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႕ရွင္းေရး ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားအေၾကာင္း ထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ 

ကာကြယ္တားဆီးျခင္းႏွင့္ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကာကြယ္တားဆီးျခင္းႏွင့္ ကြင္းဆင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ေနရာ အတြင္းႏွင့္ အျပင္ေနရာ ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ စီစဥ္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ လုပ္ငန္းမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက သင္သည္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ 

၃-၄  လုပ္ငန္းမ်ား / လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

၁၄



မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ လူထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္း/ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ 
ေနေၾကာင္း အေလးထားရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းသည့္ ပတ္၀န္းက်င္မ်ား 
အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္တားဆီး ေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ 
ေလ်ာ့ပါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လူထုမွ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္လာ ေစရန္ အားေပးရမည္။ 

ပံုမွန္ေဘးကင္းျခင္းဆိုင္ရာစစ္ေဆးျခင္းကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ား၏ လံုျခံဳ 
ေရးဆိုင္ရာေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ေလ့လာအကဲျဖတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ သည္။ ထို႕ျပင္ 
မည္သည့္ေဘးအႏၱရာယ္မဆို ေလ်ာ့ပါးသြားေစရန္ အျခားေသာ က႑မ်ားႏွင့္ အခြင့္လမ္းမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ   ညွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္မႈ ယႏၱရား/လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ေနလင့္ကစား ေဘးကင္းမႈဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈကို ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္သည္။ 
ေဘးကင္းမႈဆိုင္ရာ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အျခားေသာဆက္ႏြယ္ေနသည့္ က႑မ်ားျဖစ္သည့္ 
နားခိုရန္ ေနရာ /အေဆာက္အအံု စခန္းညွိႏွိဳင္းဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ စခန္းစီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ ေရ၊ 
သန္႕ရွင္း ေရးႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႕ရွင္းေရးစသည့္က႑မ်ား၊ စခန္းမန္ေနဂ်ာ၊ စခန္းေခါင္း 
ေဆာင္တို႕ႏွင့္ မွ်ေ၀ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ ေနရာေဒသႏွင့္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မည္သည့္ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားမဆုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးကုိ ေသခ်ာမႈရွိေစႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေဘးကင္းသည့္ 
ေျမပုံမ်ားေရးဆြဲျခင္းကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လူထုအတြင္းရွိ အမ်ဳိးသ မီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး
မ်ားပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အခိုင္အမာေထာက္ခံသည္။ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
လူထုအတြင္း ေဘးအႏၲရာယ္ႀကီးမားသည့္ ေနရာေဒသ မ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ 
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေလ်ာ့ပါးသြားေစရန္ အတူအကြ လုပ္ေဆာင္  ျခင္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ားကုိ ပံ့ပုိးကူညီႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ေဘးကင္းသည့္အုပ္စု/အဖြဲ႕မ်ား၊ ေရသယ္ယူသည့္အဖြဲ႕မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအေထာက္အကူ 
ျပဳအဖြဲ႕မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား 
ဖန္တီးရာတြင္ လူထုအား အကူအညီေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ 
အဆုိပါ အုပ္စုမ်ားကုိ ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္းတုိ႔တြင္ အဓိပၸါယ္ရွိစြာပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္ၾကဖုိ႔ 
လုိအပ္သည္။

ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ အဆုိပါလုပ္ငန္းမ်ား အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားထံေရာက္ရိွရန္မွာ 
မည္သူ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ တစ္စုံတစ္ခုနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနႏုိင္ေၾကာင္း၊  
အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ကမ္းလွမ္းလ်က္ရွိသည္။ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားထိေရာက္မႈကုိ တုိးျမွင့္ရာတြင္ 
အဆုိပါလူထုအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လက္ရွိ အမ်ဳိးသမီးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပံ့ပုိးကူညီမႈကြန္ယက္မ်ားအေပၚ 

ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေစျခင္းသည္ အေရးပါသည္။
အဆုိပါကနဦးေဆာင္ရြက္မႈတြင္ 

• အမ်ဳိးသားႏွင့္ ေယာက်ာၤးေလးမ်ားအပါအဝင္ လူထုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အသိေပးေျပာၾကားရန္ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ သြားေရာက္ျခင္း 
(ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားတစ္ဆင့္) ႏွင့္ အိမ္အေျချပဳ လၻက္ရည္/ 
ေကာ္ဖီအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ အထက္ပါအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ 
ကြင္းဆင္း အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ကင္းရွင္းမႈႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရွိျခင္းႏွင့္ ညႊန္းပုိ႔ 
စနစ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ရပ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အထူးအေလးထားေဆာင္ရြက္ေစရန္ မျဖစ္မေန 
လုိအပ္သည္။

၁၅



ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းတုိင္းအတြက္ အခက္အခဲ 
ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ အျဖစ္အပ်က္သည္ အၾကမ္းဖက္မႈအသြင္ေဆာင္ေသာ ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီး 
လူတုိင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ကုိယ္တုိင္ေတြ႕ၾကဳံခံစားခဲ့ၾကရသည္။ သို႔ရာတြင္အဆုိပါ 
ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ 
ကမာၻႏွင့္အ၀ွမ္း ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အသြင္ သ႑န္တူေနသည္။ လြန္စြာ 
တိက်ေသခ်ာၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက်ာၤးေလးမ်ား ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ 
မတူကြဲျပားျခားနားလ်က္ရွိသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမ်ားက ကၽြႏု္ပ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း/ 
တစ္က႑ ပါဝင္ခဲ့သည္။ သူတုိ႔၏ေျပာဆုိခ်က္အရ သူတုိ႔သည္ စခန္းသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေနထုိင္ၿပီးကတည္းက မတရားက်င့္ခံရမည္ကုိ ေၾကာက္႐ြံ႕ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ 
ရသည္။ သူမတုိ႔ေနအိမ္္မ်ားတြင္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တုိးပြားလ်က္ရွိေနၿပီး 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ သူစိမ္းမ်ား၏ မတရားအျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ 
အလြဲအသုံးျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေႏွာက္ယွက္ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း စသည့္ေဘးအႏၲရာယ္ 
မ်ားႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။ အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲ/ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ဆယ္ 
ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးတစ္ဦးက သူတုိ႔သည္ လူကုန္ကူးခံရမည္ကုိ ထိတ္လန္႔ေနရ 
ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသား/ ေယာက်ာၤးႀကီးမ်ားသည္ နယ္စပ္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္၍သူတို႔၏ 
လူထုအဖြဲ႕အစည္းထဲဝင္ေရာက္လာၿပီး လူကုန္ကူးရန္ မိန္းကေလးမ်ားကုိ လာ ေရာက္ 
ရွာေဖြေလ့ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ပဋိပကၡကာလအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလး အမ်ားအျပားတုိ႔မွာ သူတို႔တြင္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ်ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕၍ လူသူ 
ေရွ႕တြင္ ထုတ္ေဖာ္မေျပာဝံ့ၾကေပ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား ေဘးကင္း 
လုံျခဳံသည့္ဌာန/ ေနရာတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကာလကတည္းက သူတုိ႔အား သူတို႔၏ 
ခင္ပြန္းသည္မ်ားက ယၡင္က ပုိမုိရုိက္ႏွက္ႏွိပ္စက္လာၾကေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ 
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ပဋိပကၡကာလအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးအမ်ားအျပား 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ ခဲ့ၾကရေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ၊ မုဒိမ္းက်င့္ခံရမႈွႏွင့္ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာေစာ္ကားျခင္း 

ေဘးကင္းလုံျခဳံသည့္ေနရာ ဌာန/လုပ္ငန္း မန္ေနဂ်ာ ကခ်င္ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ သူတို႔ခင္ပြန္းသည္မ်ား၏ ရုိက္နက္ႏွိပ္စက္မႈဒဏ္ကို ၾကဳံေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရွိလာခဲ့ရသည္။

တစ္ဦးခ်င္းတုိင္းအတြက္ ပုံျပင္မ်ား/ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ 
ဘယ္ေတာ့မွ မၾကားရႏုိင္သည့္ အျခားေသာပုံျပင္ေပါင္း/ အျဖစ္အပ်က္ေပါင္းမ်ား 
စြာရွိေနေၾကာင္း ဌာနတြင္ ကြ်ႏု္ပ္ၾကားသိခဲ့ရသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ား အထူးသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရသူအမ်ားစုမွာ သူတုိ႔ 
ဘာေတြျဖစ္ခဲ့သည္ကုိ/ သူတုိ႔ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ရသမွ်ကုိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ဖြင့္ေျပာျပ 
ရန္ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ေနၾကသည္။ သူတုိ႔၏မိသားစုမ်ားက မည္ကဲ့သုိ႔ ဆက္ 
ဆံျပဳမူ ၾကမည္ကုိ စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကသည္။ သူတုိ႔ကို မတရားက်င့္ၾကံခဲ့သည့္/ 
မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ၾကသည့္ ေယာက်ာၤးမ်ားႏွင့္ အတင္းအၾကပ္ လက္ထပ္ေပးစားမည္ကုိလည္း 
ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကသည္။ သူတုိ႔၏ ခင္ပြန္းသည္မ်ားက ယခင္ကထက္ပုိ၍ ရုိက္ႏွက္ 
ႏွိပ္စက္မည္ကုိ စုိးရိမ္းထိတ္လန္႔ေနၾကသည္။ သူတုိ႔ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ်အေပၚ ရဲမ်ားက 
ျပစ္တင္ေဝဖန္မည္ကုိလည္း ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကသည္။ ဌာနတြင္ ကၽြႏု္ပ္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္ 
အမ်ဳိးသမီး သုိ႔မဟုတ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးခ်င္းတုိင္းအတြက္ ကၽြႏု္ပ္လုပ္ေပးႏုိင္သည္မွာ 
သူတုိ႔၏ လွဴိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးထားရန္ႏွင့္ စိတ္ေသာကမ်ားကုိ ေလ်ာ့ပါး 
သက္သာေစျခင္းျဖင့္ ပံ့ပုိးကူညီေပးျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ 
ဤေနရာသည္ သူတုိ႔အတြက္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေၾကာင္း သိရိွလာၾကရန္ႏွင့္ သူတုိ႔အတြက္ 
ရသင့္ရထုိက္သည့္ ကူညီပံ့ပုိးမႈရရွိရန္ ဤေနရာသုိ႔ ယခုထက္ပုိမုိ၍ လာေရာက္ၾကရန္ 
ကြ်ႏု္ပ္ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

၁၆



စီမံကိန္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ၏ အဆင့္ တစ္ခုခ်င္းတိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ လာေစရန္ အေသအခ်ာ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သို႕မွသာ အဆိုပါ ေဘးကင္း 
လံုျခံဳသည့္ ေနရာထူေထာင္သည္မွ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လာသည္ အထိ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားက ဦးေဆာင္ေစျခင္း။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ား ပါဝင္မႈမရွိဘဲ အရန္သင့္ ရွိေနသည့္ ပံုစံမ်ားျဖင့္ သြတ္သြင္း 
သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊

က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ 
ရြက္ေနသည့္ အစိုးရႏွင့္ အျခားေသာ ေအဂ်င္စီ/ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ညွိႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအျပင္ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္း 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္လည္း ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ား ေဘးကင္း လံုျခံဳသည့္ေနရာကို အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်စ္လ်ဴျပဳထားျခင္း။

ညႊန္းပုိ႔ေပးျခင္းစနစ္မွတစ္ဆင့္ က႑/ဌာနအတြင္း ဌာန/ က႑အခ်င္းခ်င္း ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္း 
လမ္းကုိ လက္ခံက်င့္သုံးျခင္း

ေဘးကင္းလုံျခဳံသည့္ေနရာကုိ သီးျခားခြဲထုတ္ထားျခင္း (သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ တစ္စုံတစ္ခုေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈ ပံ့ပုိးေပးေနသည့္ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူႏုိင္သည္။)

အေရးႀကီး အဓိကက်သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မိဘမ်ား 
ခင္ပြန္းသည္မ်ားႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ေဘးကင္းလုံျခဳံသည့္ေနရာ၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားျခင္းျဖင့္ လူထုႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈအတြက္ ပံ့ပုိးကူညီမႈမပါသည့္ ေနရာအျဖစ္ မွတ္ယူႏုိင္ျခင္း (သို႕) လူထုႏွင့္
ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈမပါသည့္ ပ့ံပုိးကူညီေပးေနသည့္ ေနရာအျဖစ္မွတ္ယူႏိုင္ျခင္း

ေဘးကင္းလုံျခဳံသည့္ေနရာသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အလြယ္တကူ 
လက္လွမ္းမွီႏုိင္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးအမ်ားအျပားပါဝင္လာေစရန္ စီမံ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကုိယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ျဖည့္ဆည္း 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအမံမ်ားကုိလည္း အဓိက 
ေသာ့ခ်က္အေနျဖင့္ ပါဝင္ေစျခင္း

ေဘးကင္းလုံျခဳံသည္ေနရာသည္ အားလုံးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
ယူဆႏုိင္ဖြယ္ရာရွိျခင္း၊ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ လက္လွမ္းမွီျခင္းႏွင့္ အမ်ားအျပားပါဝင္ျခင္းဟု ယူဆႏုိင္

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးက နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ 
သည့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္အျဖစ္ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းမႈကုိ အေသအခ်ာ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း

ေဘးကင္း လုံျခဳံသည့္ေနရာ ရွိဝန္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ရွိ 
မရွိ သုိ႔မဟုတ္ ၎အေပၚဂရုျပဳျခင္းရွိ၊ မရွိ အေလးမထားဘဲ လက္မွတ္ေရးထုိးေစျခင္း

၃-၅   ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ား။   အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားေဘးကင္းလံုၿခံဳသည့္ေနရာတစ္ခုအေျခက်ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ရန္အတြက္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး 
         ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားစာရင္းပံုစံ။

၁၇



လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလတုိ႔သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းက 
ေလးမ်ား၏ ေန႔စဥ္သမရုိးက် လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေစရန္ ေသခ်ာစြာ 
စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း

အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ညွိႏႈိင္းမႈမရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ 
အခ်ိန္ကာလတုိ႔ကုိ ႀကဳိတင္၍ သတ္မွတ္ထားရွိျခင္း

ေနရာေဒသသည္ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရၿပီး အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမွီႏုိင္သည့္ ေနရာျဖစ္ျခင္း မည္သည့္ေနရာေဒသတြင္မဆုိ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ဟု မွတ္ယူျခင္း

လုပ္ေဆာင္မႈတုိင္းသည္ မိန္းမမ်ား/ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈသာျဖစ္ရမည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အက်ဳိးခံစားေနသူမ်ား/ အခြင့္အေရးရယူေနသူမ်ား အျဖစ္ဆက္ဆံျခင္း

ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးသည္ ပံ့ပုိးကူညီေနျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေနျခင္းမ်ားကုိ အေသအခ်ာ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း စဥ္ဆက္မျပတ္အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစျခင္း

သူတုိ႔အလုပ္ကုိ သူတုိ႔ဘာသာလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု မွတ္ယူျခင္း

အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမွတစ္ဆင့္/ ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ 
မႈမ်ားကုိ ထိန္းေက်ာင္းေလ့့လာရန္ လည္ပတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေသအခ်ာစီ မံေဆာင္ 
ရြက္ျခင္း (ဥပမာ- မွီခုိအားကုိးသူထံမွ တုန္႔ျပန္မႈေပးျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း)

တုန္႔ျပန္မႈတစ္စုံတစ္ရာအတြက္တုိင္ၾကားစာ ေသတၱာတစ္ခုတည္းအေပၚ မွီခုိအားထားျခင္း

အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈအတြက္ ႀကဳိတင္၍ စီစဥ္ထားရွိျခင္း လုံေလာက္သည့္ 
အခ်ိန္အတုိင္းအတာကုိ ခြင့္ျပဳေပးျခင္း

ရန္ပုံေငြျပတ္ေတာက္မႈရွိလာပါက လုပ္ေဆာင္မႈ/ လုပ္ငန္းအားလုံးကုိ ရပ္တန္႔လုိက္ျခင္း

၁၈



ကုလသမဂၢ လူဦးေရရံပံုေငြအဖြဲ႔သည္ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသားႏွင့္ ကေလးသူငယ္တိုင္း 
က်န္းမာဖြံ႕ၿဖဳိးေသာ ဘဝကို ညီတူညီမွ် ရ႐ွိခံစားႏိုင္ေစရန္ အေလးထား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ွိပါသည္။

Website: http://myanmar.unfpa.org


