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ျမိဳ႕နယ္ရုံးသို႕      

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းမွေမြးဖြားသည္အထိ 

 ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း။    

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္သတင္းပုိ႕ျခင္း။   1-2(1)မိခင္ကေလးက်န္းမာေရးမွတ္တမ္းစာအုပ္ႏွင့္က်န္းမာေ

ရးစစ္ေဆးရန္စာရြက္မ်ားရယူျခင္း။ 

1-3(1)က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း                            
ေဆးရုံ၊ေဆးခန္းမ်ားတြင္စစ္ေဆးျခင္း။     

1-3(2)သားဖြားဆရာမ၊က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားမွေနအိမ္သို႕လာေရာက္

ညြန္ၾကားျခင္း။ 

1-3(4) မိခင္၊မိဘသင္တန္း။ 

၁၄ရက္(၂ပါတ္)အတြင္းျမိဳ႕

နယ္ရုံးသုိ႕သတင္းပို႕ရန္ 

 

ေမြးဖြားျခင္း  

 

2-1ေမြးစာရင္းေပးပို႕အေၾကာင္းၾကားျခင္း။ 

 

ဘယ္သူက 

လုိအပ္ေသာစာရြက္ 

စာတမ္း 

လိုအပ္ပါကေမြးစာရင္းအေၾကာင္းၾကားျပီးေၾကာင္း

ေထာက္ခံစာကုိထုတ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုျခင္း။ 

မိခင္(သို႕)ဖခင္ 1။ေမြးစာရင္းအေၾကာင္းၾကားပုံစံ။ 

2။ေမြးဖြားေၾကာင္းေထာက္ခံစာ။ 

3။အေၾကာင္းၾကားသူ၏လက္မွတ္ 

(သုိ႕)တံဆိပ္တံုး။ 

4။မိခင္ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရး 

မွတ္တမ္းစာအုပ္။ 

5။ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးအာမခံကဒ္ျပား

။(စနစ္သုိ႕ဝင္ေရာက္ထားသူမ်ားသာ) 

2-2ေမြးကင္းစကေလးငယ္၏ႏိုင္ငံ

သားရယူျခင္း။ 

(1)   မိဘတဦးဦးကဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခဲ့လွ်င္၊  

(2)   မိဘႏွစ္ဦးစလုံးကႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ခဲ့လွ်င္       

ေနထိုင္ခြင့္ကိုရယူျခင္း။ 

ေနထိုင္သူမွတ္တမ္းတင္သြင္းျခင္း။ 
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ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း 
 

3-2 ကေလးေမြးဖြားျပဳစုပိ်ဳးေထာင္ေထာက္ပံ့ေၾကး။ က်န္းမာေရးအာမခံ၊ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးစနစ္သုိ႕ဝင္ေရာက္ထား

သူမ်ား 

လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား 

 
1။ဇုိင္းလ်ဴးကတ္၊အထူးအျမဲေနထုိင္ခြင့္လက္မွတ္၊အစရိွသည္မ်ား 

2။ ဝင္ေငြခြန္ကုိယ္စားေပးေဆာင္ျခင္းမွတ္တမ္း၊ 

၀င္ေငြပမာဏအေၾကာင္းၾကားစာမိတၱဴ။ 

3။ေတြ႕ဆံုစကားေျပာေသာအခါတြင္မိခင္ကေလးက်န္းမာေရးမွတ္

တမ္းစာအုပ္။ (ယူေဆာင္ခဲ့ပါရန္) 

3-3 ေမြးဖြားခ်ိန္ေထာက္ပ့ံံေၾကး။ 

3-4 ကေလးသူငယ္ေထာက္ပံ့ေငြ။ 

 
3-5 ျမိဳ႕နယ္မ်ား၏ သီးျခားေထာက္ပံ့မႈစနစ္။ 

ဝန္ထမ္းက်န္းမာေရးအာမခံစနစ္တြင္ဝင္ေရာက္ထားသူ 

ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈအတြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာကူညီေငြထုတ္ယူလုိလွ်င္ 

 

4-1 ႏို႕စ့ုိကေလးငယ္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း။ 

4-2 ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း။ 

 4-3 ႏို႕စ့ုိကေလးငယ္ေဆးကုသမႈစရိတ္က်ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာခၽြင္းခ်က္ 

  

 

ကေလးသူငယ္မ်ား၏က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ 

 

5-1 အသိအမွတ္ျပဳေန႕ ကေလးထိမ္းဌာန၊(ေက်ာင္း) 

 

ကေလးအားေန႕ကေလးထိမ္းဌာနသုိ႕ 

ပို႕ေဆာင္ျခင္း။ 

အသိအမွတ္ျပဳမဟုတ္ေသာေန႕ကေလးထိန္းဌာန(ေက်ာင္း) 

 

ျမိဳ့နယ္ရံုးသ့ုိ 

ေန႕အခ်ိန္အုပ္ထိန္းသူမရွိေသာအခါတြင္ 

 

ကေလးကူညီျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း 

 

ကိစၥရွိလွ်င္သုံးႏိုင္ေသာေန႕ကေလးထိန္းအဆင္မေျပ 

ေသာအခါတြင္ 

5-2ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပကေလးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။ 

5-3(1) ကိစၥရိွလွ်င္သုံးႏိုင္ေသာေန႕ကေလးထိန္း။ 

5-3 (2) မိသားစုကူညီေထာက္ပံ့ေရးဌာန 
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ကေလးေမြးျခင္း၊ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဘဝအသက္တာတြင္အေရးပါေသာအေၾကာင္းအရာတခုျဖစ္သည္။ 
ဤေနရာတြင္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မွစတင္၍၊ ေမြးဖြား၊ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္လိုအပ္ေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ကေလး 
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္အေထာက္အကူျပဳေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။    

 

1. ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း။ 
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ေမြးဖြားျခင္းဆိုသည္မွာေမြးဖြားလာမည့္ကေလးငယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ၾကီးေလးေသာတာဝန္ယူျခင္း 

ျဖစ္သည္။ လင္မယားႏွစ္ဦးႏွင့္ ေမြးဖြားလာမည့္ကေလးငယ္အတြက္သင့္ေတာ္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ အေျခအေနတြင္ 
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ ေမြးဖြားျခင္းကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ကိုယ္ဝန္ရိွသည္ကိုသိပါကခ်က္ျခင္းျမိဳ႕နယ္ရုံးသို႕သြား၍ 
ကိုယ္ဝန္ရိွေၾကာင္းကို အေၾကာင္းၾကားပါ။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသာ အခါတြင္မိခင္ကေလးက်န္းမာေရး 
မွတ္တမ္းစာအုပ္ကို ထုတ္ေပးျပီး၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ ေမြးဖြားျခင္း ၊ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
အသိပညာႏွင့္နည္းလမ္းကို သင္ျပေပးေသာသင္တန္းမ်ားလည္း ဖြင့္လွစ္ေပးလွ်က္ရွိသည္။     

 

1-1  ကုိယ္ဝန္ရိွေသာအခါ     
ကိုယ္ဝန္ရွိေသာအခါတြင္မိခင္ေလာင္းျဖစ္သူကေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာျမိဳ႕နယ္ရုံးသို႕ကိုယ္ဝန္ရွိေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားပါ။ျမိဳ႕န

ယ္အလိုက္ကြျဲပားမႈ ့ရွိေသာေၾကာင့္၊အေသးစိတ္အားသက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္ရုံးသို႕စုံစမ္းေမးျမန္းပါ။ကိုယ္ဝန္ရွိေၾကာင္းအေၾကာင္း 
ၾကားေသာအခါတြင္”မိခင္ကေလးက်န္းမာေရးမွတ္တမ္းစာအုပ္”ကိုလက္ခံရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
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1.  ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း။ 
 

  1-2  မိခင္ကေလးက်န္းမာေရးမွတ္တမ္းစာအုပ္ 

(1) မိခင္ကေလးက်န္းမာေရးမွတ္တမ္းစာအုပ္ဆုိသည္မွာ 
မိခင္ျဖစ္သူႏွင့္ကေလးငယ္၏က်န္းမာေရးေဆးစစ္ခ်က္အေျဖ၊ကေလးငယ္၏ၾကီးထြားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍မွတ္တမ္းတင္ 

ျခင္း။က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခ်က္ႏွင့္ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းအစရွိေသာက်မ္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာအေၾကာင္းအ
ရာမ်ားအားသိရွိေစရန္ျပဳလုပ္ထားေသာစာအုပ္ျဖစ္သည္။ မိခင္ကေလး က်န္းမာေရး မွတ္တမ္း စာအုပ္၏ ပထမဆုံးစာမ်က္ႏွာတြင္ 
ေမြးစာရင္းေပးပို႕အေၾကာင္းၾကားျပီး အေထာက္အထားေနရာရွိပါသည္။ ထို႕အျပင္ အဓိကက်ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ 
ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 
 
 မိခင္ေလာင္း၏က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာ 
．ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္းအဟာရျပည့္ေအာင္စားေသာက္ပုံ၊ 
．ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္းက်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ ့မွတ္တမ္း၊  
．ေမြးဖြားေသာအေျခအေနႏွင့္ေမြးဖြားျပီးအေျခအေန၊ 
．ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္းႏွင့္ေမြးဖြားျပီးေနာက္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေျပာင္းလဲမႈမွတ္တမ္း။ 

．မိခင္ေလာင္း(မိဘေလာင္း)သင္တန္းတက္ေရာက္မႈ ့မွတ္တမ္း၊ အစရိွသည္မ်ား၊ 
 
 ကေလးငယ္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာ 
．ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္စဥ္ အုပ္ထိန္းသူသတိထားရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ကေလးငယ္၏က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ ့မွတ္တမ္း၊ 
．ကေလးငယ္၏ၾကီးထြားမႈဇယား၊ 
．ကေလးငယ္၏အရပ္၊အေလးခ်ိန္ဇယား၊ 
．ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းမွတ္တမ္း၊ 
．ေရာဂါမွတ္တမ္း  အစရွိသည္မ်ား 
  
(2) ဂ်ပန္ဘာသာမဟုတ္ေသာမိခင္ကေလးက်န္းမာေရးမွတ္တမ္းစာအုပ္ 

အဂၤလိပ္ဘာသာ၊တရုတ္ဘာသာ၊ကိုရီးယားဘာသာ၊ေပၚတူဂီဘာသာ၊စပိန္ဘာသာ၊ထိုင္းဘာသာ၊အင္ဒိုနီးရွားဘာသာ၊တဂါ
လို ့ဘာသာအစရွိသည္ျဖင့္၊ဂ်ပန္ဘာသာအျပင္မိခင္ကေလးက်န္းမာေရးမွတ္တမ္းအားအသင့္ေဆာင္ထားေသာရပ္ကြက္ရုံးမ်ား
လည္းရွိသည္။ကိုယ္ဝန္ရွိေၾကာင္းသတင္းပို႕ေသာအခါတြင္စံုစမ္းေမးျမန္းပါ။ထို႕အျပင္မိခင္ကေလးက်န္းမာေရးထိမ္းသိမ္းေစာင့္
ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕(BOSHIHOKENJIGYODAN)တြင္လည္းေရာင္းခ်ေပးလွ်က္ရွိသည္။   
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ဝယ္ယူရရိွႏုိင္ေသာအဖြ႕ဲအစည္း လိပ္စာ ဖုန္းနံပါတ္၊URL ဘာသာစကား 

မိခင္ကေလးက်န္းမာေရးထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြ႕ဲ 

 (BOSHIHOKENJIGYODAN) 

Tokyo,Bunkyo-ku, 

Yushima 1-6-8 

 

ဖုန္း-03-4334-1188   

URL:http://www.mcfh.co.jp/ 

 

ဂ်ပန္အဂၤလိပ္၊ ေပၚတူဂီ၊ တဂါလို ့၊ 

တရုတ္၊ ကိုရီးယား၊ ထိငု္း၊ အင္ဒိုနီး 

ရွား၊ စပိန္(2ဘာသာပူးတြဲ၍) 

 

(3) အျခား 
ဂ်ပန္ဘာသာ၊အဂၤလိပ္ဘာသာ၊တရုတ္ဘာသာ၊ကိုရီးယားဘာသာ၊ေပၚတူဂီဘာသာ၊စပိန္ဘာသာ၊ထိုင္းဘာသာ၊ဗီယက္နမ္ဘာ  

သာအစရိွေသာ၈ဘာသာျဖင့္”ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းမွကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းအထိဂ်ပန္တြင္စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ကေလး 

ေမြးဖြားႏိုင္ရန္အတြက္”ဟူေသာစာအုပ္ကိုထုတ္ေဝထားပါသည္။ တစ္အုပ္လွ်င္ယန္း၁၆၂၀(ပုိ႕ခသီးသန္႕)ႏွင့္ သီးသန္႕ေရာင္း 
သည့္ ဒီဗ ြီဒီအေခြလည္းရွိပါသည္။အေသးစ ိတ္ကို NPOအဖြ႕ဲAMDA ႏုိင္ငံတကာေဆးကုသမႈ သတင္းဌာနသို႕စံုစမ္းေမးျမန္းပါ။ 

 

စုံစမ္းေမးျမန္းရန္ေနရာ လိပ္စာ ဖုန္းနံပါတ္၊URL 

NPOအဖြ႕ဲ 
AMDAႏုိင္ငံတကာေဆးကုသမႈ ့သတင္းဌာန၊တိုက်ိဳ 

〒160-0021 
Tokyo-To, 
Shinjuku-Ku,Kabukicho 
Yubinkyoku Dome 

ဖုန္း- 03-5285-8088 
URL:http://amda-imic.com/ 
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1  ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း 

 1-3  ကုိယ္ဝန္ေဆာင္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း၊က်န္းမာေရးထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ့ညြန္ၾကားျခင္း၊ 

 

(1)  ကုိယ္ဝန္ေဆာင္၏က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း   
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္းလုံေလာက္ေသာအဟာရႏွင့္အနားယူရန္လုိအပ္ျပီးသတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္အ 
တုိင္းမေမ့မေလ်ာ့က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခံရန္လုိအပ္သည္။ 
မိခင္ကေလးက်န္းမာေရးစာအုပ္ကုိရယူေသာအခါတြင္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈ ၁၄ႀကိမ္စာ ေထာက္ပ့ံမႈခံယူႏုိင္ေသာ 

စာရြက္ကုိအတူတကြရယူႏုိင္ပါသည္။ 
 
(2) သားဖြားဆရာမ၊က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမွလာေရာက္ညြွန္ၾကားျခင္း 
    ျမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္သားဖြားဆရာမႏွင့္က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအားေနအိမ္သုိ႕ေစလႊတ္၍ကုိယ္ဝန္ 
ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္းေဆာင္ရန္၊ေရွာင္ရန္၊ေမြးဖြားရန္ျပင္ဆင္မႈ ့မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍အသီးသီး၏အေျခအေနႏွင့္ဆီ 
ေလွ်ာ္ေသာနည္းျဖင့္သင္ၾကားညြွန္ျပျခင္းကိုျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရိွသည္။အေသးစိတ္ကုိေနထုိင္ေသာရပ္ကြက္၊ျမိဳ႕ရြာရံုးမ်ားတြင္စံုစ
မ္းေမးျမန္းပါ။ 

  
အိမ္သုိ႕လာေရာက္ညြွန္ၾကားျခင္းမွာအခမ့ဲျဖစ္ျပီးကာယကံရွင္၏ေတာင္းဆုိခ်က္အျပင္၊ဆရာဝန္၏ေထာက္ခံစာျဖင့္ျပဳလုပ္သ
ည္။ 

 
(3) သားဖြားဌာန 
 စီးပြားေရးအေျခအေနအရကုိယ္ပိုင္ေငြျဖင့္ေမြးဖြားရန္ခက္ခဲေသာအခါတြင္အစုိးရေငြျဖင့္သတ္မွတ္ထားေသာေနရာမ်ား 
တြင္ေမြးဖြားႏုိင္သည္။ေမြးဖြားသည့္အခ်ိန္မတုိင္မီအထိအေၾကာင္းၾကားရန္လုိအပ္သည္။ 
 
(4) မိခင္ေလာင္း(သုိ႕)မိဘေလာင္းသင္တန္း  

ျမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ေမြးဖြားျခင္း၊ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႕စဥ္လုိအပ္ေသာ 
အသိပညာ၊ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ားကုိျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ သူ၏မိသားစုမွ 
တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ သင္တန္းတက္ရာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ အခမ့ဲျဖစ္သည္။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/h/index.html
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2  ကေလးေမြးဖြားေၾကာင္းသတင္းပုိ႕ျခင္းႏွင့္ႏုိင္ငံသားရယူျခင္း 
 

 ကေလးေမြးဖြားေသာအခါတြင္သားဖြားဆရာမ (သုိ႕)ဆရာဝန္ထံမွ “ေမြးဖြားေၾကာင္းေထာက္ခံစာ” ကုိရယူပါ။ ထုိ႕ေနာက္ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ေမြးဖြားေသာကေလးငယ္မွာ မိဘႏွစ္ပါးလံုးကႏုိင္ငံျခားသားပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္စု 
စာရင္းဥပေဒအရ ကေလးေမြးဖြားေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားရန္လုိအပ္သည္။ ထုိ႕အျပင္ကေလးငယ္က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသား 
မဟုတ္ခ့ဲလွ်င္လူဝင္မႈ ့ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ဒုကၡသည္အသိအမွတ္ျပဳဥပေဒအရ “ေနထုိင္ခြင့္ရယူရန္” ေလွ်ာက္ထားရန္ 
လုိအပ္သည္။(B  ေနထုိင္ခြင့္2-8 ေနထုိင္ခြင့္ရယူျခင္း(အားၾကည့္ပါ)  

 

2-1  ကေလးေမြးဖြားေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားစာ 

 
 ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ကေလးေမြးဖြားေသာအခါအိမ္ေထာင္စုစာရင္းဥပေဒသည္ေနထုိင္သူအားလုံးႏွင့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ရွိေသာေၾကာင့္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ေနထုိင္ေသာႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္လည္းသက္ဆုိင္သည္။မည္သည့္ႏိုင္ငံသားမဆုိေမြးဖြား  
သည့္ေန႕အပါအဝင္၁၄ရက္အတြင္းျမိဳ႕နယ္ရံုးတြင္ကေလးေမြးဖြားေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားပါ။ 
ထုိအခ်ိန္အတြင္းကေလးငယ္၏အမည္ကုိသတ္မွတ္၍၊လုိအပ္ေသာစာရြက္မ်ားအားျပင္ဆင္ထားရန္လုိအပ္သည္။ 

 

လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပးပုိ႕/စုံစမ္းရမည့္ေနရာ အခ်ိန္ကာလ အေၾကာင္းၾကားရသူ 

1  ေမြးဖြားေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားစာ  

（ျမိဳ႕နယရံု္း(သိ႕ု)ေဆးရုံတြင္ျပင္ဆင္၊စီစဥ္ထားသည္） 

2 ေမြးဖြားေၾကာင္းေထာက္ခံစာ(ေမြးဖြားသည့္အခါေမြးဖြား 

ေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားပုံစံတြင္ဆရာဝန္(သို႕) 

သားဖြားဆရာမ၏ေထာက္ခံခ်က္ပါျပီး) 

3  အေၾကာင္းၾကားသူ၏တံဆိပ္တုံး(တံဆိပ္တုံးမရွိေသာ 

 အခါတြင္လက္မွတ္လည္းရပါသည္) 

4  မိခင္ကေလးက်န္းမာေရးမွတ္တမ္းစာအုပ္ 

5 ျပည္သူ႕ က်န္းမာေရးအာမခံကတ္ျပား 

 (စနစ္သို႕ဝင္ေရာက္ထားသူမ်ားသာ) 

 

 

ေမြးဖြားေသာအရပ္ 

(သိ႕ု)သတင္းေပး 

ပို႕သူကေနထုိင္သည့္ 

ျမိဳ႕နယ္ရုံး 

 

 

 

ေမြးဖြားသည့္ 

ေန႕မွ ၁၄ 

ရက္အတြင္း 

 

 

 

 

 

မိခင္(သို႕)ဖခင္ 

 

 
 ထုိ႕အျပင္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ကေလးေမြးဖြားေသာအခါတြင္မိမိႏုိင္ငံတြင္လည္းမွတ္ပုံတင္ပါ။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအား 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ရိွေသာသံရံုး(သုိ႕)ေကာင္စစ္ဝန္ရံုးတြင္စံုစမ္းေမးျမန္းပါ 
 လုိအပ္ေသာအခါတြင္ေမြးဖြားေၾကာင္းသတင္းပုိ႕ျပီးစီးေၾကာင္းေထာက္ခံစာကုိျမိဳ႕နယ္ရုံးတြင္ရယူႏိုင္ပါသည္။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/h/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/02_8.pdf


 

 

 
 H  ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း ထိပ္သို႕ 

  

H ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ ကေလးျပဳစုပ် ိ ဳးေထာင္ျခင္း
 

 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

 

 

 

နမူနာ 
 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/h/index.html


 

 

 
 H  ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း ထိပ္သို႕ 

  

H ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ ကေလးျပဳစုပ် ိ ဳးေထာင္ျခင္း
 

 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

 

နမူနာ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/h/index.html


 

 

 
 H  ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း ထိပ္သို႕ 

  

H ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ ကေလးျပဳစုပ် ိ ဳးေထာင္ျခင္း
 

 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

2  ကေလးေမြးဖြားေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္ႏုိင္ငံသားရယူျခင္း 
 

2-2   ေမြးကင္းစကေလးငယ္အတြက္ႏုိင္ငံသားရယူျခင္း 

 ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းသည္ကေလးငယ္၏အနာဂါတ္အတြက္လြန္စြာအေရးပါေသာအရာျဖစ္သည္။ မည္သည္ ့ႏုိင္ငံသားပင္ 
ျဖစ္ေစ မလြမဲေသြလုိအပ္ေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတုိင္းလုပ္ကုိင္ရန္လုိအပ္သည္။ ကေလးမေမြးဖြားခင္သက္ဆုိင္ရာသံရံုး၊ 
ျမိဳ႕နယ္ရုံးမ်ား၏ အိမ္ေထာင္စုမွတ္ပံုတင္ဌာန၊ တရားေရးဝန္ၾကီးဌာနရုံးမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္၍ လုိအပ္ေသာ စာရြက္ 
စာတမ္းမ်ားအား ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။ 
 
(1)  မိဘတစ္ဦးဦးကဂ်ပန္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေနေသာအခါ 
 

ဖခင္ျဖစ္ေစ၊မိခင္ျဖစ္ေစတစ္ဦးဦးကဂ်ပန္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျပီး၊တရားဥပေဒႏွင့္အညီလက္ထပ္ထိမ္းျမားထားပါကေမြးဖြားလာေသာ 
ကေလးငယ္သည္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ခံယူႏုိင္သည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းသည္ေမြးဖြားသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ 
သတ္မွတ္ျခင္းခံရျပီးျဖစ္ျပီး၊ တရားဝင္လက္ထပ္ထားျခင္းမဟုတ္ပါမူ ဖခင္ျဖစ္သူက မိမိကေလး အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 
မရိွပါက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသားအျဖစ္မရယူႏိုင္ပါ။ က်န္မိဘျဖစ္သူ၏ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ရယူရန္မွာ၊ မိဘႏွစ္ဦးစလံုးက ႏုိင္ငံျခားသား ျဖစ္ 
သည့္အခါ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အတူတူျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ကုိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရိွသံရံုး၊ (သုိ႕) ေကာင္စစ္ဝန္ 
ရံုးတြင္အတည္ျပဳေမးျမန္းပါ။ 
 
(2)     ဖခင္၊မိခင္ႏွစ္ဦးစလံုးကႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္ေသာအခါ 
 မိခင္၊ဖခင္ႏွစ္ဦးစလံုးကႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္ပါက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ကေလးေမြးဖြားသည့္တုိင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ကုိရယူႏိုင္ျခင္း  
မရွိပါ။ မိဘႏွစ္ပါး၏ ႏုိင္ငံအသီးသီး၏ ဥပေဒႏွင့္အညီႏုိင္ငံသားအျဖစ္ကုိ ရယူပါ။ ႏုိင္ငံအလုိက္ကြျဲပားမႈရိွေသာေၾကာင့္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရိွသံရံုး၊ (သုိ႕)ေကာင္စစ္ဝန္ရုံးတြင္ 
အတည္ျပဳေမးျမန္းပါ။ 

 

 

 

မိဘ၏ႏုိင္ငံသား ကေလးျဖစ္သူ၏ႏုိင္ငံသား လုပ္ေဆာင္ရန္ 

မိဘတစ္ဦးဦးက 

ဂ်ပန္လူမ်ိဳးႏွင့္လက္ထပ္ 

 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား 

 

1  ေမြးဖြားေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားစာကိုေန႕ထုိင္ရာ 

ျမိဳ႕နယ္ရုံးသုိ႕ေပးပုိ႕ 

2  က်န္မိဘျဖစ္သူ၏ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ရယူရန္မွာဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ 

သံရုံး၊(သိ႕ု)ေကာင္စစ္ဝန္ရုံးမ်ားတြင္ေမးျမန္းပါ။ 

မိဘႏွစ္ဦးစလံုးကႏုိင္ငံ 

ျခားသား 

 

ႏိုင္ငံျခားသား 

 

1  ေမြးဖြားေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားစာကိုေန႕ထုိင္ရာ 

ျမိဳ႕နယ္ရုံးသုိ႕ေပးပုိ 

2    မိဘႏွစ္ဦး၏သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ၏ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရိွသံရုံး၊(သို႕) 

ေကာင္စစ္ဝန္ရုံးမ်ားတြင္ေမးျမန္းပါ။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/h/index.html


 

 

 
 H  ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း ထိပ္သို႕ 

  

H ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ ကေလးျပဳစုပ် ိ ဳးေထာင္ျခင္း
 

 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

2  ကေလးေမြးဖြားေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္ႏုိင္ငံသားရယူျခင္း 
 

2-3   မိမိ၏ကေလးအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ 
 

မိမိ၏ကေလးအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းဆိုသည္မွာဥပေဒႏွင့္အညီလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းမရွိေသာ၊မိဘႏွစ္ပါးမွေမြးဖြားလာေသာက
ေလးငယ္ႏွင့္ဖခင္အၾကားဥပေဒအရသားအဖျဖစ္ေၾကာင္းတရားဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။အိမ္ေထာင္စုစာရင္းဥပေဒအရအသိအမွ
တ္ျပဳသူကျမိဳ႕နယ္ရုံးသို႕သတင္းပို႕အေၾကာင္းၾကားရန္လိုအပ္သည္။ အေသးစိပ္အားသက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္ရံုးသို႕စံုစမ္းေမးျမန္းပါ။           
 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/h/index.html


 

 

 
 H  ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း ထိပ္သို႕ 

  

H ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ ကေလးျပဳစုပ် ိ ဳးေထာင္ျခင္း
 

 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

2  ကေလးေမြးဖြားေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္ႏုိင္ငံသားရယူျခင္း 

2-4   ႏုိင္ငံသားေရြးခ်ယ္ျခင္း။ 
  ကေလးငယ္ကဂ်ပန္ႏိုင္ငံအျပင္အျခားႏိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူေသာအခါတြင္၊၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ေမြးဖြားေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားေသာ 
အခါႏုိင္ငံသားအျဖစ္ဆိုင္းငံ့ျခင္းေလွ်ာက္လႊာကိုပါတင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒတြင္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံတခုခု၏ 
ႏိုင္ငံသားကိုခံယူျခင္း၊ (ႏွစ္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူျခင္း)အား အသိအမွတ္မျပဳေသာေၾကာင့္ ၂၂ႏွစ္မျပည့္မွီမည္သည့္ႏိုင္ငံသား 
အျဖစ္ခံယူမည္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္လိုအပ္သည္။ 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/h/index.html


 

 

 
 H  ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း ထိပ္သို႕ 

  

H ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ ကေလးျပဳစုပ် ိ ဳးေထာင္ျခင္း
 

 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

 

3  ကေလးေမြးဖြားစရိတ္ ႏွင့္ အသီးသီးေသာေထာက္ပ့ံေၾကး၊ 
သာမန္ကေလးေမြးဖြားျခင္းသည္က်န္းမာေရးအာမခံျပင္ပကုသျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ပံုမွန္ေဆးစစ္ျခင္းကိုပါထည့္
သြင္းပါကအေတာ္အတန္မ်ားျပားေသာေငြေၾကးကုန္က်မႈ့ရိွသည္။ထို႕အျပင္ကေလးေမြးဖြားျပီးေန႕မွ၁၄ရက္အတြင္းေမြးဖြားျပီးေၾကာင္း
အေၾကာင္းၾကားျခင္းကိုမပ်က္မကြက္ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္။ေမြးဖြားရန္လိုအပ္ေသာစားရိတ္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္မ်ားကိုသိ
ထားရန္လိုအပ္သည္။    
 

3-1     က်န္းမာေရးအာမခံႏွင့္ေမြးစားရိတ္ 

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ကေလးေမြးဖြားျခင္းသည္ေရာဂါျဖစ္သည္ဟုမသတ္မွတ္ေသာေၾကာင့္သာမာန္ကေလးေမြးဖြားျခင္းတြင္က်န္းမာ
ေရးအာမခံကိုအသုံးျပဳ၍မရပါ။လိုအပ္ေသာေငြေၾကးကိုၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္လိုအပ္သည္။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ကေလးေမြးဖြားရန္အတြ
က္တစ္ပတ္ခန္႕ေဆး႐ံုတက္ရန္လိုအပ္ျပီးကုန္က်စရိတ္မွာယန္းေငြငါးသိန္းခန္႕ျပင္ဆင္ထားရန္လိုအပ္သည္။သို႕ေသာ္လည္း 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအာမခံဝငထ္ားသူမ်ားအေနျဖင့္  ကေလးေမြးဖြားျပဳစုပ်ိဳးေထာင္  
ေရး တစ္လုံးတစ္ခဲေထာက္ပံ့ေၾကးကိုခံစားရယူႏိုင္ပါသည္။(ကုန္က်စရိတ္ကို သက္ဆိုင္ရာေဆးကုသေရး ဌာနသို႕ တိုက္႐ိုက္ေပး  
သြင္းသည္။) 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/h/index.html


 

 

 
 H  ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း ထိပ္သို႕ 

  

H ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ ကေလးျပဳစုပ် ိ ဳးေထာင္ျခင္း
 

 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

3  ကေလးေမြးဖြားစရိတ္ ႏွင့္ အသီးသီးေသာေထာက္ပ့ံေၾကး၊   
 

3-2     ကေလးေမြးဖြားျပဳစုပ်ုိဳးေထာင္ေထာက္ပ့ံေၾကး 

   ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး အာမခံစနစ္ႏွင့္က်န္းမာေရး အာမခံစနစ္သို႕ဝင္ေရာက္ထားသူမ်ားသည္ကေလးေမြးဖြားေသာအခါတြင္ 
ကေလးေမြးဖြား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ခံစာရယူႏိုင္ပါသည္။ ထုတ္ယူႏိုင္ေသာ ေငြပမာဏမွာ ယန္းေငြ ၄၂၀၀၀၀ 
ျဖစ္သည္။ 
ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးစနစ္သို႕ဝင္ေရာက္ထားသူျဖစ္ပါကေနထိုင္ရာျမိဳ႕နယ္ရံုးျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဌာန၏သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ခံ (သို႕)  
အလုပ္က်န္းမာေရးအာမခံဝင္ေရာက္ထားသူျဖစ္ပါက အလုပ္ဌာန (သို႕)ဝင္ေရာက္ထားေသာ က်န္းမာေရးအာမခံအဖြဲ႕အစည္း၏ 
သက္ဆိုင္ရာခ႐ိုင္ဌာနခြမဲ်ားတြင္စံုစမ္းေမးျမန္းပါ။  ( F ေဆးကုသမႈ၊ 4-2 က်န္းမာေရးအာမခံ တြင္ၾကည့္ပါ။) 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/h/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/f/04_2.pdf


 

 

 
 H  ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း ထိပ္သို႕ 

  

H ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ ကေလးျပဳစုပ် ိ ဳးေထာင္ျခင္း
 

 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

3  ကေလးေမြးဖြားစရိတ္ ႏွင့္ အသီးသီးေသာေထာက္ပ့ံေၾကး၊ 
 

3-3  မီးဖြားခ်ိန္ေထာက္ပ့ံေၾကး   (ကေလးေမြးဖြားရန္အလုပ္ခြင္မွအနားယူေနစဥ္) 

   ကေလးေမြးဖြားရန္အလုပ္မွခြင့္ယူျပီး၊ လခမရရိွေသာအခ်ိန္တြင္ေမြးဖြားသည့္ေန႕ (ေမြးဖြားသည့္ေန႕က ေမြးဖြားရန ္ ခန္႕မွန္းရက္ 
ထက္ေနာက္ျပီက်ေသာအခါတြင္ေမြးဖြားရန္ခန္႕မွန္းထားေသာရက္) မတိုင္မီ၄၂ရက္ (ကေလးအမႊာျဖစ္ပါက ၉၈ ရက္)မ ွ ကေလး 
ေမြးဖြားျပီး ၅၆ ရက္အတြင္း မီးဖြားခ်ိန္ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ရယူႏိုင္ပါသည္။ 
 

 ရယူႏိုင္ေသာပမာဏ --- ေထာက္ပံ့ေၾကးစတင္သည့္ေန႕မတိုင္မီ၁၂လတာ၏ လစဥ္ ပံုမွန္လစာ÷၃၀ရက္× ၃ပုံ၂ ပံု ႏွွင့္ညီမွ်ေသာ  
ေငြပမာဏ    
 

ထို႕အျပင္မီးဖြားခ်ိန္ေထာက္ပံ့ေၾကးထက္နည္းေသာလစာေငြအား အလုပ္ရွင္ထံမွလက္ခံရရိွေနေသာအခါတြင္ မီးဖြားခ်ိန္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ လက္ခံရယူေနေသာ ေငြပမာဏအတြင္း ကြာျခားေသာေငြပမာဏကိုလည္းလက္ခံရယူႏိုင္ပါသည္။ 

 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/h/index.html


 

 

 
 H  ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း ထိပ္သို႕ 

  

H ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ ကေလးျပဳစုပ် ိ ဳးေထာင္ျခင္း
 

 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

 

3  ကေလးေမြးဖြားစရိတ္ ႏွင့္ အသီးသီးေသာေထာက္ပ့ံေၾကး၊ 
 

3-4  ကေလးသူငယ္ေထာက္ပ့ံေၾကး၊ 

 

     ကေလးေမြးဖြားေသာအခါတြင္ ႏိုင္ငံျခားႏုိင္ငံျခားသားပင္ျဖစ္ေစ ေနထိုင္သူမွတ္တမ္းတြင္မွတ္ပံုတင္ထားလွ်င္ 
ကေလးသူငယ္ေထာက္ပံ့ ေၾကးေပးေဝျခင္း ႏွင့္ဆိုင္ေသာဥပေဒအရ ကေလးသူငယ္ေထာက္ပ့ံေၾကး ကိုလက္ခံရယူႏိုင္ပါသည္။  
(I ျခား လူမႈ့ ဖူလုံေရး 1- 1 ကေလးသူငယ္ေထာက္ပံ့ေရးတြင္  ၾကည့္ပါ။) 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/h/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/i/01.pdf


 

 

 
 H  ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း ထိပ္သို႕ 

  

H ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ ကေလးျပဳစုပ် ိ ဳးေထာင္ျခင္း
 

 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

 

3    ကေလးေမြးဖြားစရိတ္ ႏွင့္ အသီးသီးေသာေထာက္ပ့ံေၾကး၊ 

 

   3-5  ျမိဳ႕နယ္မ်ား၏သီးျခားေထာက္ပ့ံမႈ စနစ္ 

 

      ျမိဳ႕နယ္ အလိုက္ ေမြးဖြားလာေသာကေလးငယ္အတြက္ `ေမြးဖြားလက္ေဆာင္ေငြ`ကို ခ်ီးျမႇင့္ေသာေဒသ၊ 
`ေမြးဖြားလက္ေဆာင္`ခ်ီးျမႇင့္ေသာေဒသ၊`ေမြးဖြားမွတ္တမ္း`တင္ေပးေသာေဒသ၊ ဝင္ေငြနည္းပါးေသာအိမ္ေထာင္စုအတြက္ 
ကေလးငယ္က တစ္ႏွစ္ျပည့္သည္အထိႏို႕မွုန္႔ (သို႕)ႏြားႏို႕အား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေသာ ေဒသလည္းရွိသည္။ သင္ေနထိုင္ေသာ 
ေဒသတြင္ဤကဲ့သို႕ေသာစနစ္ရွိ၊မရိွကိုေနထိုင္ေသာျမိဳ႕နယ္ရုံးတြင္စံုစမ္းေမးျမန္းပါ။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/h/index.html


 

 

 
 H  ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း ထိပ္သို႕ 

  

H ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ ကေလးျပဳစုပ် ိ ဳးေထာင္ျခင္း
 

 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

3  ကေလးေမြးဖြားစရိတ္ႏွင့္ အသီးသီးေသာေထာက္ပ့ံေၾကး 

●အသီးသီးေသာေထာက္ပ့ံေၾကး 
အသီးသီးေသာ 

ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ား 

 

အေၾကာင္းအရာ 

 

သက္မွတ္ခ်က္ 

လုပ္ေဆာင္ပုံအဆင့္ဆင့္/ 
စုံစမ္းေမးျမန္းရန္ 

ကေလးေမြးဖြားျပဳစု 

ပ်ိဳးေထာင္ 

ေထာက္ပ့ံေၾကး 

အေျခခံအားျဖင့္ 

ယန္း ၄၂၀၀၀၀ 

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးအာမခံ(

သုိ႕) 

က်န္းမာေရးအာမခံစနစ္တြင္ 

ဝင္ေရာက္ထားျခင္း 

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးအာမခံစနစ္သုိ႕ဝင္ေရာက္ထားသူမ်ားကေနထုိင္ရာ 

ျမိဳ႕နယ္ရုံး၊က်န္းမာေရးအာမခံစနစ္ဝင္ေရာက္ထားသူမ်ားက 

မိမိတုိ႕၏အလုပ္(သုိ႕)ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာက်န္းမာေရးအာမခံအဖြဲ႕ ၏ 

ခ႐ုိင္ဌာနခြမဲ်ား၊ 

မီးဖြားခ်ိန္ေထာက္ပ့ံ 

ေၾကး 

ေထာက္ပ့ံေၾကးစတင္သည့္ေန႕ 

မတုိင္မီ၁၂လတာ၏  

လစဥ္ပံုမွန္လစာ÷၃၀ရက္× 

၃ပုံ၂ ပုံ ႏွ ွင့္ညီမွ်ေသာ 

ေငြပမာဏ  

မီးဖြားရန္အလုပ္မွနားၿပီး 

ထုိကာလ  

အတြင္း လစာ မရရိွခဲ့ပါက 

အလုပ္(သုိ႕) ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာက်န္းမာေရးအာမခံအဖြဲ႕ ၏ခ႐ိုင္ဌာနခြမဲ်ား 

အျခား    

 

 

ေမြးဖြားလက္ေဆာင္၊ 

ေမြးဖြားလက္ေဆာင္ေငြ 

အစရိွသည္မ်ား 

      ― 

 

ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ကြျဲပားျခားနားသည္။ေနထုိင္ရာျမိဳ႕နယ္ရံုးသုိ႕ 

စံုစမ္းေမးျမန္းရန္။ 
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4  ေဆးကုသျခင္း 
 

  ကေလးငယ္က က်န္းမာသန္စြမ္းစြာၾကီးျပင္းေစရန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း၊ ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းမ်ား     ျပဳလုပ္ေပး 
လွ်က္ရိွပါသည္။ ျမိဳ႕နယ္ရုံးမွအေၾကာင္းၾကားစာမ်ားအားမလြမဲေသြဖတ္႐ႈပါ။ 

 

4-1   ႏုိ႕စုိ႕ ကေလးငယ္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း၊(အုပ္စုလုိက္) 

 

  ၃လမွ ၄လအထိ ၊ ၈လမွ ၁၀လအထိ ၊ ၁ႏွစ္၆ လ ၊ ၃ႏွစ္ အစရိွေသာ ႏုိ႕စုိ႕ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ 
ဖြ႕ံျဖိဳး၊ၾကီးထြားမႈ့စစ္ေဆးျခင္း၊အရပ္၊ကုိယ္အေလးခ်ိန္တုိင္းတာျခင္း၊ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာေဆြးေႏြးတုိ
င္ပင္ျခင္းမ်ားအားျပဳလုပ္လွ်က္ရိွသည္။ျမိဳ႕နယ္အလုိက္ေဆာင္းရြက္ပုံကြာျခားမႈ့ရိွေသာေၾကာင့္ 

ေနထုိင္ရာျမိဳ႕နယ္တြင္အတည္ျပဳေမးျမန္း၍လုပ္ေဆာင္ပါ။  
 

4-2   ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္း၊ 

 

 ကာကြယ္ေဆးသည္ေရာဂါမျဖစ္ေအာင္၊ ကူးစက္မရိွေအာင္၊ ေရာဂါလကၡဏာကုိေပါ့ေလ်ာ့ေအာင္၊ ကူးစက္ျပန္႕ပြါးမႈ မရိွ 

ေအာင္ ကာကြယ္ေသာေဆးထုိးျခင္းမ်ားကုိဆုိလုိသည္။ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားမွကာကြယ္ရန္  ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္း ဥပေဒျဖင့္ 

ျပဌာန္းထားသည္။ ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္း ဥပေဒကသတ္မွတ္ထားေသာ ကာကြယ္ေဆးမ်ားမွာ အခမ့ဲျဖစ္သည္။ 
ေရာဂါမျဖစ္ေစရန္ကုိယ္ခံအားျမႇင့္တင္ျခင္းသည္လည္းအေရးပါေသာအရာျဖစ္သည္။ နားမလည္ေသာအရာ၊ စိတ္ပူပန္ေသာ 

အရာမ်ားရိွပါက အျမဲကုသမႈကုိခံယူေနေသာဆရာဝန္၊ျမိဳ႕နယ္ရံုး၊ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပါ။ 
        

4-3    ႏုိ႕စုိ႕ကေလးေဆးကုသမႈစရိတ္က်ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာခၽြင္းခ်က္ 

 

 က်န္းမာေရးအာမခံစနစ္သုိ႕ဝင္ေရာက္ထားေသာအခါတြင္သာမာန္အားျဖင့္ေဆးကုသမႈ့စားရိတ္၏ ၃၀ရာခုိင္ႏႈန္းအား 
ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။မသင္မေနရပညာေရးစနစ္မတက္ေရာက္မီွ (၆)ႏွစ္ျပည့္ျပီး ပထမဆံုးမတ္လ ၃၁ရက္ေန႕အထိ) 

၂၀ရာခုိင္ႏႈန္းသာေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႕အျပင္(ႏုိ႕စုိ႕)ကေလးငယ္ ေဆးကုသမႈ စရိတ္ေထာက္ပံ့ေရး စနစ္အား 
ကုိယ္ပိုင္အစီအစဥ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေနေသာေဒသအစုိးရမ်ားလည္းရိွသည္။ 
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5    ကေလး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း 
  ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္မိသားစုအတြင္း ကေလးငယ္အား ၾကည့္႐ႈထိမ္းသိမ္းရန္မျဖစ္ႏုိင္ေသာအခါတြင္ အုပ္ထိန္းသူကုိယ္စား 
ကေလးအား လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာ ေဂဟာမ်ားရိွသည္။ ထုိ႕အျပင္အခ်ိန္တခုအတြင္း ကေလးအား 
လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာစနစ္ ႏွင့္ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေနသည့္ အေဖာ္ရွာေဖြျခင္းအား အကူအညီေပးေသာ 
ေဂဟာမ်ားလည္းရိွသည္။ 
 

5-1  အသိအမွတ္ျပဳေန႕ကေလးထိန္းဌာန (ေက်ာင္း) 

 

(1) အသိအမွတ္ျပဳေန႕ကေလးထိန္းဌာန (ေက်ာင္း) ဆုိသည္မွာ 
 
 အသိအမွတ္ျပဳေန႕ကေလးထိန္းဌာန(ေက်ာင္း)သည္ မိသားစုဝင္မ်ားကအလုပ္ေၾကာင့္၊ေရာဂါျဖစ္၍ေဆးကုသမႈကိုခံယူျခင္း 

အစရိွသည္တို႕ေၾကာင့္ေန႕အခ်ိန္ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ ခက္ခဲေသာအုပ္ထိန္းသူ ကိုယ္စားလသားအရြယ္မွ မူလတန္း 
မတက္ေရာက္မွီအထိ ကေလးငယ္မ်ားအားၾကည့္႐ႈထိန္းသိမ္းေပးေသာေနရာျဖစ္သည္ ေဒသအစုိးရပိုင္ေန႕ကေလးထိန္းဌာန 
(ေက်ာင္း) ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေန႕ကေလးထိန္းဌာန (ေက်ာင္း) မ်ားရွိျပီး ပုဂၢလိကပိုင္ ေန႕ကေလးထိန္းဌာန (ေက်ာင္း) မ်ားအနက္ 
ျမိဳ႕နယ္ မွအသိအမွတ္ျပဳ ေန႕ကေလးထိန္း ဌာန (ေက်ာင္း) ႏွင့္ အသိအမွတ္ ျပဳမဟုတ္ေသာ ေန႕ကေလးထိန္းဌာန (ေက်ာင္း) 
မ်ားလည္းရွိသည္။ 

ေဒသအစုိးရပိုင္ေန႕ကေလးထိန္းဌာန (ေက်ာင္း) ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳ ေန႕ကေလးထိန္းဌာန (ေက်ာင္း) မ်ားအား ေလွ်ာက္ ထား သူ 
မ်ားျပားသည္။ ထို႕အျပင္ ေက်ာင္းသို႕ဝင္ေရာက္ရန္ အခ်က္အလက္ မ်ားႏွင့္ျပည့္စံု ရန္လိုအပ္ 
ျပီး၊ေလွ်ာက္ထားသူတိုင္းဝင္ခြင့္ရရိွႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။လစဥ္ေက်ာင္းလခမွာလည္းမိသားစု၏ဝင္ေငြအလိုက္သတ္မွတ္ျပီး အေျခခံ 
အားျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ ရွစ္နာရီ (မနက္ ၇ နာရီမွ ညေန၆ နာရီအထိ) ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ေပးသည္။ ထို႕အျပင္ည ၈ နာရီအထိ 
အခ်ိန္ပို ေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာေနရာမ်ားလည္း ရွိသည္။ 
 အသိအမွတ္ျပဳမဟုတ္ေသာေန႕ကေလးထိန္းဌာန(ေက်ာင္း)မ်ား၏လခမွာဝင္ေငြႏွင့္မဆိုင္ပဲ၊ထိုေန႕ကေလးထိန္းဌာနမ ွ သတ္မွတ္ 

ထားေသာအခေၾကးေငြကိုေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

 
 
ေဒသအစုိးရပုိင္ ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳ ေန႕ကေလးထိန္းဌာန 
ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရန္ လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္း 
 

 ေနထို္င္သူမွတ္တမ္း(မိသားစုဝင္ အားလုံးပါဝင္ေသာ)။ 
 ဝင္ေငြခြန္ကိုယ္စားေပးေဆာင္ျခင္းမွတ္တမ္း၊ 

၀င္ေငြပမာဏအေၾကာင္းၾကားစာမိတၱဴ။ 
 ေလွ်ာက္ထားျပီးေနာက္လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းတြင္ မိခင္ 

ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရးမွတ္တမ္းစာအုပ္အားယူေဆာင္ 
သြားရန္။ 
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5 ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း 
 

  (2)   ေန႕ကေလးထိန္း(ေက်ာင္း) ဝင္ခြင့္ရရန္ လုပ္ေဆာင္ပုံအဆင့္ဆင့္  

အသိအမွတ္ျပဳေန႕ကေလး ထိန္းဌာန (ေက်ာင္း)သို႕ဝင္ေရာက္ရန္ ျမိဳ႕နယ္ သို႕ေလွ်ာက္ထား လုပ္ကိုင္ရန္လိုအပ္သည္။ 

 
ဝင္ခြင့္   
ေလွ်ာက္  
ထားျခင္း 

 

တက္ေရာက္လုိေသာေန႕ကေလးထိန္းဌာနရိွေသာျမိဳ့နယ္ရံုး၏သက္ဆိုင္ရာဌာနတြင္ေလွ်ာက္ထားရန္လို 
အပ္သည္။ျမိဳ႕နယ္အလုိက္ေန႕ကေလးထိန္းဌာန(ေက်ာင္း)စာရင္းကိုျပင္ဆင္ထားတတ္ေသာေၾကာင့္  
ေန႕ကေလးထိန္းဌာန(ေက်ာင္း)ေရြးခ်ယ္ရာတြင္မီွျငမ္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။တစ္ေက်ာင္းထက္ပို၍ဦးစားေပးေက်ာင္း 
ကုိေရးသားေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ား လည္းရွိသည္။ 
 တင္ျပရန္လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမွာျမိဳ႕နယ္အလုိက္ကြျဲပားျခားနားသည္။သာမာန္အားျဖင့္ 
ေလွ်ာက္လႊာ၊ကေလးအပါအဝင္မိသားစုအေျခအေနစစ္တမ္း၊ဝင္ေငြခြန္ကုိယ္စားေပးေဆာင္ျခင္းမွတ္တမ္း(သုိ႔)အခြန္ေဆာင္ျပီး 
ေၾကာင္းေထာက္ခံစာ၊ မိသားစုတြင္းကေလးၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာအေထာက္အထား 
မ်ားျဖစ္သည္။အျမဲေလွ်ာက္လႊာလက္ခံေသာ္လည္း ၄လပုိင္းေက်ာင္းဖြင့္သည့္အခါ ေက်ာင္းထားခ်င္လွ်င္ ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံသည့္ 
ေနာက္ဆံုးရက္ကုိသတ္မွတ္  ထားေသာျမိဳ႕နယ္မ်ား လည္းရွိ  ေသာေၾကာင့္ ေသခ်ာေစရန္စံုစမ္းေမးျမန္းပါ။ 

လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္း ေလွ်ာက္ထားရမည့္ေန 

ရာ/ စုံစမ္းရန္ ေနရာ 

အခ်ိန္ကာလ 

(1) ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ 
(2)ကေလး၊မိသားစုႏွင့္ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္း အရာ 
(3)ကေလးအားၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ရန္ခက္ခဲေၾကာင္း 

အေထာက္အထား(မိဘ၏အလုပ္လုပ္ေၾကာင္း 
ေထာက္ခံစာ) 

(4)ဝင္ေငြခြန္ကိုယ္စားေပးေဆာင္ျခင္းမွတ္တမ္း၊ 
၀င္ေငြပမာဏအေၾကာင္းၾကားစာမိတၱဴ၊  
အခြန္ေဆာင္ျပီးေၾကာင္းေထာက္ခံစာ။ 
စသည့္ 

 
 
 
ျမိဳ႕နယ္ ရုံး 

အခ်ိန္မေရြး။သုိ႕ေသာ္လည္း 
၄လပိုင္းေက်ာင္းစဖြင့္ခ်ိန္ 
ေက်ာင္းထားလိုပါက  
ေနာက္ဆုံးေလွ်ာက္ထားရမည့္ 
ရက္အားသတ္မွတ္ထားျခင္းမ်ား 
ရွိေသာေၾကာင့္ေသခ်ာေစရန္ေမးျမန္းပ
ါ။ 

↓  

 

စိစစ္ျခင္း 

 

ရက္ကြက္၊ျမိဳ႕၊ရြာရုံးရွိသက္ဆိုင္ရာဌာန၌အိမ္တြင္ကေလးၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ ေသာအေၾကာင္းကိုစဥ္းစားျပီး၊    
ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ေသာလုိအပ္ခ်က္ျမင့္မားေသာအစဥ္အတိုင္းစဥ္းစားေရြးခ်ယ္မည္။(ေလွ်ာက္ထားေသာ 
အစဥ္အတိုင္းမဟုတ္ပါ။)ေန႕ကေလးထိန္းဌာန（ေက်ာင္း）တြင္လစ္လပ္ေသာေနရာေပၚေပါက္ေသာအခါဝင္ခြင့္ျပဳ 
ရန္အတြက္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္၍၊ ဝင္ခြင့္ေပးမည့္သူအား သတ္မွတ္သည္ ။ 

↓  

ဝင္ခြင့္ရေသာအခါ 

အေၾကာင္းၾကားျခင္း 

 

ေန႕ကေလးထိန္းဌာန(ေက်ာင္း)ဝင္ခြင့္ရေသာအခါတြင္အေၾကာင္းၾကားမည္။(ဝင္ခြင့္မရျခင္းကိုအေၾကာင္း 
မၾကားေသာ ျမိဳ႕နယ္  မ်ားလည္းရွိသည္။)   
 

↓  

လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း 

ႏွင့္ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ 

အေၾကာင္းၾကားျခင္း ခံရျပီးေနာက္ ဝင္ေရာက္မည့္ ေန႕ကေလး ထိန္းဌာန(ေက်ာင္း) 
တြင္လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ရွင္းလင္းေျပာျပျခင္းမ်ားရွိျပီး၊ေန႕ကေလးထိန္းဌာန(ေက်ာင္း)အတြက္ 
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H ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ ကေလးျပဳစုပ် ိ ဳးေထာင္ျခင္း
 

 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

ျခင္း ျပင္ဆင္ရမည္တို႕အတြက္ရွင္းလင္းေျပာျပျခင္းမ်ားကုိခံယူရမည္ျဖစ္သည္။ 
 

↓  

ေန႕ကေလးထိန္းဌာန 

(ေက်ာင္း)သုိ႕ဝင္ေရာ

က္ျခင္း 

 

 

 
 
(3)  အသိအမွတ္ျပဳမဟုတ္ေသာေန႕ကေလးထိန္းဌာန (ေက်ာင္း) 
 အသိအမွတ္ျပဳမဟုတ္ေသာေန႕ကေလးထိန္းဌာန(ေက်ာင္း)ဆိုသည္မွာ အက်ယ္အဝန္း၊ ကေလးၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္မည့္ဝန္ထမ္း 
အေရအတြက္အစရိွသည္ျဖင့္ႏုိင္ငံမွသတ္မွတ္ထားေသာစံခ်ိန္မျပည့္မွီေသာဌာနမ်ားျဖစ္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ၊ အေဆာက္အဦးမ်ားမွာ 
ဌာနအလုိက္လြန္စြာကြာျခားမႈရွိသည္။ ထိုအထဲတြင္ျမိဳ႕နယ္ရံုး၏အေထာက္အပံ့ကို ရယူ၍ အသိအမွတ္ျပဳ ေန႕ကေလးထိန္းဌာန 
(ေက်ာင္း)ႏွင့္တူညီသည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာ ဌာနမ်ားလည္းရွိသည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ အရြယ္အစားေသးငယ္၍ 
အမ်ားစုမွာအရြယ္ငယ္ေသာကေလးမ်ားအား ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာေနရာ မ်ားျဖစ္ျခင္းျဖစ္သည္။  
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5  ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း 

 
 

  5-2    မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ ျခင္း 

 

ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပေက်ာင္းသားၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္းလုပ္ငန္း (ကေလးရိပ္သာ)ဆိုသည္မွာ ကေလး၊ သူငယ္လူမႈဖူလုံေရး 
ဥပေဒႏွင့္အညီ ေန႕အခ်ိန္မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူကအလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းအစရွိသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အိမ္တြင္မရိွေသာ 
မူလတန္းသို႕တက္ေရာက္ေနသည့္အၾကမ္းျဖင္း အသက္ဆယ္ႏွစ္ေအာက္ကေလး (ေက်ာင္းလႊတ္ျပီးခ်ိန္)မ်ားအား 
ေက်ာင္းလႊတ္ျပီးေနာက္တြင္ကေလးရိပ္သာ၊ ေက်ာင္း၏ ပုိေနေသာစာသင္ခန္းစသည္တို႕ကို အသုံးျပဳ၍ သင့္ေတာ္ေသာကစားျခင္း 
(သို႕)ေနရာကိုေပးအပ္၍ လုံျခဳံက်န္းမာေသာျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း ျပဳလုပ္ေသာေနရာ ျဖစ္သည္။ 

ျမိဳ႕နယ္ ႏွင့္လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေနျပီး၊ တႏိုင္ငံလုံးတြင္ေနရာေပါင္း ၂၅၀၀၀ခန္႕ ရွိသည္။  
အတိအက်သိလိုပါကေနထိုင္ေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္စံုစမ္းေမးျမန္းၾကည့္ပါ။ 
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5  ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း 

 

 5-3  အျခား 

 

 (1) အခ်ိန္အတုိင္းအတာ တစ္ခုအတြင္းကေလးၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 
အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစခ္ုအတြင္းကေလးၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ တစ္ပတ္တြင္တစ္ရက္မွသုံးရက္အထိ ဆက္တိုက္ 

အလုပ္ဆင္းျခင္း၊ ေနထိုင္မေကာင္းျခင္း၊ ကေလးေမြးဖြားျခင္းစသည္တို႕ေၾကာင့္ေဆးရုံတက္ျခင္း၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းးမ်ားေၾကာင့္ 
အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစခ္ုအတြင္း အိမ္တြင္ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ရန္  ခက္ခဲေသာအခါတြင္ ကေလးအား ေန႕ကေလးထိန္း ဌာန 
(ေက်ာင္း)မွလက္ခံၾကည့္႐ႈေပးေသာစနစ္ျဖစ္သည္။ အခေၾကးေငြမွာ ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ကြာျခားမႈရိွသည္။ 
 

 
 (2) မိသားစုကူညီေထာက္ပ့ံေရးဌာန 
   ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းတြင္အကူအညီလိုအပ္ေသာသူႏွင့္ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းအား အကူအညီေပးလိုေသာသူမ်ားက 
အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းကို ကူညီရိုင္းပင္းေသာစနစ္ျဖစ္သည္။ ျမိဳ႕နယ္မွတည္ေထာင္၍ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ 
ေဆး႐ံုသြားျခင္း၊ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ အားသစ္ေလာင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခ်င္ေသာအခါတြင္ အခ်ိန္အတိုင္း အတာတစ္ခုအတြင္းလက္ခံ  
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