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I   အျခားေသာလူမႈဖူလံုေရး။   
  

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

အျခားလူမႈဖူလံုေရးအျဖစ္ကေလးသူငယ္ လူမႈဖူလံုေရး၊လူအုိလူနာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအာမခံ၊မသန္မစြမ္းသူမ်ား 
အတြက္လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ လူမႈ ဖူလုံ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာျပ ပါမည္။ႏုိင္ငံ၏စနစ္ကုိအဓိကထား၍ 

ရွင္းလင္းမည္ျဖစ္သည္။ ေဒသအလုိက္ သီးျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရိွေသာေဒသမ်ားလည္းရိွသည္။ အေသးစိပ္တက်စြာ သိလုိပါက 
ျမိဳ႕နယ္ရုံးရိွလူမႈဖူလံုေရး ဌာနတြင္စံုစမ္းေမးျမန္းပါ။ 
 

1   ကေလးသူငယ္ လူမႈဖူလံုေရး 
  ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ ေထာက္ပံ့ေၾကး မ်ားရိွသည္။ ျမိဳ႕နယ္အလုိက္ 
သီးျခားေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေထာက္ပ့ံျခင္းမ်ားလည္းရိွေသာေၾကာင့္ အေသးစိပ္အားသက္ဆုိင္ရာ ျမိဳ႕နယ္ရံုး၏ 
ကေလးသူငယ္ဌာန အစရိွ ေသာ သက္ဆုိင္ရာေကာင္တာတြင္ စုံစမ္းေမးျမန္းပါ။ 
 

  1-1  ကေလးသူငယ္ေထာက္ပ့ံေၾကး 

   အလယ္တန္းမျပီးဆုံးမီ (၁၅ႏွစ္ ျပည့္ျပီးေသာပထမဆံုးက်ေရာက္ေသာ မတ္လ၃၁ရက္ေန႕ အထိ) ကေလးအား 
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေနသူအားေပးအပ္ေသာႏုိင္ငံ၏စနစ္ျဖစ္သည္။ ဝင္ေငြေပၚအမီွျပဳ၍ ကန္႕ သတ္ခ်က္ရိွ သည္။ 
   ( H ကေလးေမြးျခင္း၊ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း   3-4  ကေလးေထာက္ပ့ံေၾကး အားၾကည့္ ပါ။) 
မူအားျဖင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအတြင္း မေနထုိင္ပါက ထုတ္ေပးျခင္းမရိွပါ။ သုိ႕ေသာ္ ပညာေတာ္သင္သြားျခင္းစသည္မ်ားျဖစ္လွ်င္ ထုတ္ 
ေပးသည္လည္းရိွသည္။ 
 
              

  1-2  ကေလး၊သူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးေထာက္ပ့ံေၾကး 

   မိဘတစ္ဦးတည္းသာရိွေသာ အိမ္ေထာင္စုကုိေထာက္ပ့ံေပးေသာ ႏုိင္ငံ၏စနစ္ျဖစ္သည္။ ကေလးျဖစ္သူက အသက္ ၁၈ 
ႏွစ္ျပည့္ျပီးသည့္  ႏွစ္၏ပထမဦး ဆံုးမတ္လ၃၁ ရက္ေန႕ အထိလက္ခံရယူႏုိင္သည္။ကေလးျဖစ္သူက လြန္စြာမသန္စြမ္းျဖစ္ 
ေနေသာအခါ အသက္ ၂၀ အထိလက္ခံရယူႏုိင္သည္။ ထုိ႕အျပင္ ဖခင္(သုိ႕)မိခင္ျဖစ္သူက ႀကီးေလးေသာ မသန္စြမ္းသူ 
ျဖစ္ေနေသာအိမ္ေထာင္စုတြင္လည္း ကေလး၊သူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးေထာက္ပ့ံေၾကးကုိ လက္ခံရယူႏုိင္သည္။ 
ဝင္ေငြအေပၚ အမီွျပဳ၍ ကန္႕သတ္ခ်က္ ရွိသည္။ 
           

  1-3  ကေလး၊သူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအထူးေထာက္ပ့ံေၾကး 

    စိတ္(သုိ႕) ခႏၶာကုိယ္ တြင္ အတုိင္းအတာတခုေသာ မသန္မစြမ္း မႈရိွေသာ ကေလးအား ျပစုပ်ိဳးေထာင္ေနေသာဖခင္(သုိ႕) 
မိခင္(သုိ႕) အုပ္ထိန္းသူ ကုိေထာက္ပံ့ေပးေသာ ႏုိင္ငံ၏စနစ္ ျဖစ္သည္။ ဝင္ေငြေပၚအမီွျပဳ၍ ကန္႕သတ္ခ်က္ရိွသည္။ 
ကေလးျဖစ္သူက ခႏၶာကုိယ္မသန္မစြမ္းေဂဟာ၊စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားေဂဟာမ်ားတြင္ ေနထုိင္ပါက ထုတ္မေပးပါ။    
                     

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/i/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/h/03_4.pdf
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1-4  မသန္မစြမ္း ကေလးလူငယ္ လူမႈဖူလံုေထာက္ပ့ံေၾကး            

   စိိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ သုိ႕မဟုတ္ ကုိယ္ခႏၶာတြင္ ၾကီးေလးေသာမသန္စြမ္းမႈ ရိွျခင္းေၾကာင့္ ေန႕စဥ္အခ်ိန္ျပည့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ 
လုိအပ္ေသာ အသက္ ၂၀ ေအာက္ ေနအိမ္တြင္ေနထုိင္ေသာကေလး၊ လူငယ္အတြက္ေထာက္ပ့ံေသာႏုိင္ငံ၏စနစ္ျဖစ္သည္။ 
ဝင္ေငြ စသည္မ်ားအေပၚ အမီွျပဳ၍ကန္႕သတ္ခ်က္ရိွသည္။ 

 

1-5  ၾကီးေလးေသာကုိယ္၊စိတ္ မသန္စြမ္းသူေဆးကုသမႈကူညီ ေထာက္ပ့ံေရးစနစ္ 

 ၾကီးေလးေသာကုိယ္၊စိတ္  မသန္စြမ္းသူ(ကေလး) ကေပးေဆာင္ရမည့္ က်န္းမာေရးအာမခံဥပေဒအရေဆးကုသမႈအတြက္ 
ကုိယ္တုိင္ေပးေဆာင္က်သင့္ေငြ ႏွင့္ညီ မွ်ေသာ ေငြပမာဏအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ကူညီေထာက္ပံ့မႈရယူႏုိင္သူႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာဆံုးျဖတ္မႈမွာ ျမိဳ႕နယ္အလုိက္ကြာျခားမႈရိွသည္။  
 

1-6  အျခားကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေထာက္ပ့ံမႈ 

 အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။(Hကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၃ ေမြးဖြားစားရိတ္ႏွင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေထာက္ပံ့ေၾကး  ႏွင့္ 5 
ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း  ကိုၾကည့္ပါ။)     
  

 ကေလးသူငယ္လူမႈဖူလုံေရး ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ား 
 

ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးအစား ရယူႏုိင္သူ၊အေၾကာင္းအရာ မွတ္ခ်က္ 

ကေလးသူငယ္ေထာက္ပ့ံေၾကး အလယ္တန္းမျပီးဆုံးမီ(၁၅ႏွစ္ျပည့္ျပီးေသာပထမဆံုးက်ေရာက္ေသာ  

မတ္လ၃၁ရက္ေန႕အထ)ိကေလးအားျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေနသူ 
ဝင္ေငြအေပၚအမွီျပဳ၍ 

ကန္႕သတ္ခ်က္ရွိသည္ ။ 

ကေလး၊သူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး 

ေထာက္ပ့ံေၾကး  

မိဘတစ္ဦးတည္းသာရွိေသာ မိသားစု (ဖခင္(သိ႕ု)မိခင္ျဖစ္သူက ႀကီးေလး  

ေသာ မသန္စြမ္းသူျဖစ္ေနျခင္းအပါအဝင္) သိ႕ုမဟုတ္ မိဘ မရိွေသာ  

မိသားစုတြင္ ကေလး (အသက္၁၈ႏွစ္ျပည့္ျပီးသည့္ ႏွစ္၏ ပထမဆံုး 

မတ္လ၃၁ ရက္ေန႕အတြင္းရွိသူ၊ သု႕ိမဟုတ္ အသက္၂၀ မျပည့္ေသးဘဲ 

အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ မသန္စြမ္းသည့္ အေနအထားရွိသူ) အား  

ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေနသူ 

 

ဝင္ေငြအေပၚအမွီျပဳ၍ 

ကန္႕သတ္ခ်က္ရွိသည္ ။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/i/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/h/03.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/h/05.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/h/05.pdf
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ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးအစား ရယူႏုိင္သူ၊အေၾကာင္းအရာ မွတ္ခ်က္ 

ကေလး၊သူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး 

အထူးေထာက္ပ့ံေၾကး 

စိတ(္သိ႕ု) ခႏၶာကိုယ္ တြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုေသာ မသန္စြမ္းမႈရိွေသာ  

အသက္၂၀ေအာကက္ေလးအား ျပစုပ်ိဳးေထာင္ေနေသာ ဖခင္(သိ႕ု)မိခင္  

(သိ႕ု) ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေနသူ 

※ ကေလးျဖစ္သူကခႏၶာကိုယ္မသန္စြမ္းေဂဟာ၊စိတ္ပိုင္း 

ဆိုင္ရာခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားေဂဟာမ်ားတြင္ေနထိင္ုပါက အက်ဳံးမဝင္ 

ဝင္ေငြအေပၚအမွီျပဳ၍ 

ကန္႕သတ္ခ်က္ရွိသည္။  

မသန္မစြမ္းကေလးလူငယ္လူမႈဖူလံု 

ေထာက္ပ့ံေၾကး 

စိတ ္(သိ႕ု) ခႏၶာကိုယ္တြင္ ၾကီးေလးေသာမသန္စြမ္းမႈ ရွိျခင္းေၾကာင့္  

ေန႕စဥ္အခ်ိန္ျပည့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ေသာ အသက္ ၂၀ ေအာက ္  

ေနအိမ္တြင္ေနထိုင္သူ 

ဝင္ေငြအေပၚ အမွီျပဳ၍ 

ကန္႕ သတ္ခ်က္ရွိသည္။ 

ၾကီးေလးေသာကုိယ္၊စိတ္ မသန္စြမ္း 

သူေဆးကုသမႈကူညီေထာက္ပ့ံေရးစန

စ္ 

※ ေနထုိင္ေသာျမိဳ႕နယ္အလုိက္ကြ

ာ ျခားမႈရိွသည္။ 

ကိုယ္ခႏၶာမသန္မစြမ္းစာအုပ္အဆင့္(၁)၊(၂)၊(၃)(သိ႕ု) စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ  

မသန္မစြမ္းသူစာအုပ္(A)(သိ႕ု)(B) အားကုိင္ေဆာင္သူအခ်ိဳ႕ 

※ ကိုယ္၊စိတ္မသန္မစြမ္းသူစာအုပ္အဆင့္(၃)ကိုကုိင္ေဆာင္သူအ 

တြက္ကန္႕သတ္ခ်က္ရွိသည္။ 
－ 
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2    ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအာမခံ 

 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအာမခံျဖစ္သည္ အသက္အရြယ္ၾကီးျမင့္၍ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္လာေသာအခါ 

လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္အသက္အရြယ္ၾကီးသူ ႏွင့္ ျပဳစုရန္လိုအပ္ေသာသူ (ကူညီရယူရန္လိုအပ္သူ)ကို ေဖးမေပးေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ 
အသက္ ၄၀ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္လူမ်ားက စနစ္သို႕ဝင္ေရာက္၍အာမခံေငြအားစုေပါင္း ေပးေဆာင္ ျပီးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ 
လိုအပ္ေသာအေျခအေန ျဖစ္သည္ဟုသတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာအခါ မူအားျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္၏ ၁၀ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ေပးေဆာင္၍ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ဝန္ေဆာင္ျခင္း အားအသုံးျပဳႏုိင္ေသာ ပံုစံျဖစ္သည္။ 
 

2-1   စနစ္သုိ႕ဝင္ေရာက္သူႏွင့္ ေပးေဆာင္ေငြ 
 

(1) အသက္ ၄၀ႏွစ္ ေက်ာ္သူ မ်ားကဝင္ေရာက္သည္ 
 ဤစနစ္သည္ အာမခံေၾကးႏွင့္ အခြန္ေငြျဖင့္ လည္ပတ္လွ်က္ရွိသည္။ အသက္၆၅ႏွစ္ေက်ာ္သူမ်ားႏွင့္ အသက္၄၀ႏွစ္မွ 

၆၄ႏွစ္အတြင္း ေဆးကုသမႈအာမခံ (ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးအာမခံႏွင့္ က်န္းမာေရးအာမခံ) သို႔ဝင္ေရာက္ထားသူ အားလုံးက 
အာမခံေငြအားက်သင့္ခံရသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံျခားသား ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနထိုင္သူ အေျခခံစာရင္းစနစ္ ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအသက္ 
၄၀ ေက်ာ္သူျဖစ္ပါက ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္မႈ အာမခံ သို႕ဝင္ေရာက္ရန္လိုအပ္သည္။ ထို႕အျပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ 
ဝင္ေရာက္စဥ္၃လေအာက္ေနထိုင္ခြင့္ျဖင့္ေနထိုင္သူျဖစ္ျပီး ေနထိုင္သူအေျခခံစာရင္းစနစ္ျဖင့္မသက္ဆိုင္ေသာ္လည္း ၃လေက်ာ္ 
ၾကာျမင့္ေနထိုင္သြားႏိုင္သည့္ဟု ယူဆႏိုင္ပါက သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အာမခံသို႕ 
ဝင္ေရာက္ရန္ေျပာၾကားျခင္းကိုခံရႏုိင္သည္။ (အသက္ ၄၀မ၆ွ၄ ႏွစ္အတြင္းရွိသူမ်ား မွာေဆးကုသမႈ အာမခံအဖြဲ႕အစည္း၏ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚတြင္မူတည္သည္။） 

 

(2) အာမခံ ေပးေဆာင္ေငြ         
ပထမအဆင့္အာမခံထားသူ၏အာမခံေပးေဆာင္ေငြအားျမိဳ႕နယ္မွ ျမိဳ႕နယ္၏ေနထုိင္မႈအခြန္ေကာက္ခံမႈ အေပၚမူတည္၍ 

သတ္မွတ္သည္။ ဒုတိယအဆင့္ အာမခံထားသူသည္ျပည္သူ႕က်န္းမာ ေရးအာမခံအစရိွေသာေဆးကုသမႈအာမခံ 
ေပးေဆာင္ေငြအေပၚတြင္ထပ္ေပါင္း၍ ေပးေဆာင္ရေသာ ပုံစံျဖစ္သည္။ အာမခံ ေပးေဆာင္ေငြ မွာ ဝင္ေရာက္ေသာ 
ေဆးကုသမႈအာမခံစနစ္အေပၚမူ တည္ ၍ကြျဲပားသည္။ 

・ပထမအဆင့္အာမခံထားသူ  :  အသက္၆၅ ႏွစ္ ေက်ာ္လြန္သူေနထိုင္သူအားလုံး 
・ဒုတိယအဆင့္အာမခံထားသူ : အသက္၄၀ မ ွ၆၄ႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးအာမခံစနစ္သို႕ 
ဝင္ေရာက္ထားသူ ေနထိုင္သူအားလုံး 
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2    ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအာမခံ 

 

2-2  ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ဝန္ေဆာင္ မႈ ကုိခံ ယူလုိလွ်င္ 
 

(1)  မည္က့ဲသုိ႕အခ်ိန္မ်ားတြင္ 
 
 အသက္ ၆၅ ႏွစ္ေက်ာ္လြန္၍ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္ေသာအခါတြင္(သို႕) အသက္ ၄၀ မ ွ ၆၄ ႏွစ္အတြင္းဇရာႏွင့္ ဆိုင္ေသာ 
အထူးသတ္မွတ္ထားေသာေရာဂါ (အမ်ိဳးအစား ၁၆ မ်ိဳး) ေၾကာင့္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူရန္ လိုအပ္ေသာအခါ၌သာ ျပဳစု 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို ခံယူႏိုင္သည္။ 
 

(2)   ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳခံျခင္း 
 
 ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ဝန္ေဆာင္မႈအားခံယူရန္ ျမိဳ႕နယ္ ရုံးတြင္ေလွ်ာက္ထားျပီး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူရန္လိုအပ္ေသာ အဆင့္ကုိ 
သတ္မွတ္ေဖၚျပသည့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳခံျခင္း  ကိုခံယူရန္လိုအပ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံ၍ 
သတ္မွတ္ရန္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ စစ္ေဆးခ်က္ႏွင့္ ဆရာဝန္၏ ယူဆခ်က္ ကိုအေျခခံ၍  ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ 
လိုအပ္ေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳ ေကာ္မတီ တြင္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္ ေသာ အဆင့္ကိုသတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ သည္။ (ကူညီရန္လို 
အဆင့္ ၁၊၂ ၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္လို အဆင့္ ၁ မ ွ၅ႏွင့္ ၇ဆင့္ခြျဲခားထားသည္။ ) 
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2  ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအာမခံ 

                   

(3)  ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအာမခံႏွင့္ ဆုိင္ေသာဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ား 
 

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ဝန္ေဆာင္ျခင္းတြင္ပါဝင္ေသာအေၾကာင္းအရာ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနထိုင္ရာရပ္ကြက္ ၊ ျမိဳ႕၊ ရြာရုံး၏  
လူမႈဖူလုံေရးဌာနသုိ႕ စုံစမ္းေမးျမန္းပါ။ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ေနအိမ္သို႕သြားေရာက္ဝန္ေဆာင္ျခင္း 

 

 

 သြားေရာက္၍ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 

 သြားေရာက္၍ သူနာျပဳစုျခင္း 

 သြားေရာက္၍ေရခ်ိဳးေပးျခင္း 

 ေနအိမ္တြင္ေနထိုင္သူအားျပဳစုေစာင့္ေရွာက ္

ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကူညီျခင္း အစရွိသည္တို႕ 

 

သြားေရာက္၍ဝန္ေဆာင္မႈကိုခံယူျခင္းမ်ား 

 သြားလာ၍ဝန္ေဆာင္မႈကိုခံယူကုိခံယူျခင္း 

 သြားလာ၍ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ေလ့က်င့္ 

ျခင္း အစရိွသည္တို႕ 

အခ်ိန္တိုေနထိုင္၍ ဝန္ေဆာင္မႈကိုခံယူျခင္း  အခ်ိန္တိုေနထိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို 

ခံယူျခင္း 

 

ေနထိုင္၍ဝန္ေဆာင္မႈကိုခံယူျခင္း 

 

 

 မွတ္ဥာဏ္ခ်ိဳ႕ယြင္းေသာေရာဂါ ရွင္မ်ားပူးေပါင္းေနထုိင္ 

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 

 အထူးအသိအမွတ္ျပဳေဂဟာတြင္ေနထိုင္သူႏွင့္ပတ္သက္ 

ေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအစရွိသည္မ်ား      

 

ေဂဟာတြင္ေနထုိင္၍ဝန္ေဆာင္မႈကိုခံယူျခင္း 

 

 ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူႏိုင္ေသာလူမႈဖူလံုေရးလူအုိေဂဟာ 

 ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအာမခံအသုံးျပဳ၍ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈခံ 

ယူႏိုင္ေသာလူအုိေဂဟာ    အစရွိသည္တို႕   

မိမိေနအိမ္တြင္ 

ေဂဟာ /ဌာန 
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3   မသန္မစြမ္းသူလူမႈဖူလံုေရး   

 
မသန္မစြမ္းသူမ်ား၏ကုိယ္ထူကုိယ္ထ (သုိ႕)လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ပါဝင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေထာက္ပ့ံရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 

အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ 
 

3-1  မွတ္တမ္းစာအုပ္အမ်ိဳးအစားမ်ား 
 

ခႏၶာကုိယ္မသန္မစြမ္းေသာသူမ်ားသည္ ခႏၶာကုိယ္မသန္စြမ္းသူမ်ားသက္ေသခံစာအုပ္အားထုတ္ယူပါ။  
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္မႈ ေနာက္က်သူမ်ားသည္ ေဆးကုသျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရျခင္း သက္ေသခံစာအုပ္အား ထုတ္ယူပါ။ 
စိတ္ေရာဂါေဝဒနာကုိ ခံစားေနရျပီးေန႕စဥ္ေနထုိင္မႈႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ကန္႕သက္မႈရွိသူမ်ားက စိတ္ေရာဂါ 

ေ၀သနာရွင္သက္ေသခံစာအုပ္အားထုတ္ယူပါ။ 
ဤသက္ေသခံစာအုပ္မ်ားအား ကုိင္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္အသီးသီးေသာ ေထာက္ပ့ံေရးစနစ္မ်ားအား အသံုးျပဳႏုိင္ရံုသာမက အခြန္ 

ေလွ်ာ့ေပါ့ျခင္း၊ ခရီးစရိတ္ သက္သာခြင့္ရျခင္းမ်ား ရိွပါသည္။ 
 
3-2 မသန္မစြမ္းသူႏွင့္ပတ္သတ္ေသာႏုိင္ငံ၏ဝန္ေဆာင္မႈ 
 

ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးအစား အေၾကာင္းအရာ 

ေဆးကုသမႈစရိတ္ေထာက္ပ့ံမႈ 
 

ေဆးကုသမႈစရိတ္၏တစိတ္တပိုင္းအားကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း 
(မသန္မစြမ္းမႈအဆင့္ႏွင့္ေဆးကုသမႈအေၾကာင္းအရာေပၚတြင္မူတည္သည္။) 

အသံုးျပဳကိရိယာေထာက္ပ့ံျခင္းႏွင့္ 
ျပင္ဆင္ျခင္း 

ဘီးတပ္ကုလားထိုင္၊ေျခတု၊နားၾကားကိရိယာ၊မ်က္မျမင္သုံးတုတ္ အစရိွသည္တို႕အား  
ေထာက္ပံ့မႈ၊ျပင္ဆင္မႈ၊ငွါးရမ္းေပးျခင္း(မသန္စြမ္းမႈအဆင့္ႏွင့္ေနထိုင္မႈအေျခအေနေပၚတြင္ 
မတူည္သည္။) 

ကူညီေထာက္ပ့ံေငြေပးအပ္ျခင္း 
 

လူမႈဖူလုံေရးေဂဟာမ်ားတြင္ေနထိုင္ျခင္းမရွိေသာၾကီးေလးေသာမသန္စြမ္းသူ 
ကူညီေထာက္ပံ့ ေငြကိုရယူႏိုင္သည္။(မသန္မစြမ္းမႈအေျခအေနေပၚတြင္မူတည္သည္။) 

ထုိမွ်မက ၿမိဳ႕နယ္ေပၚတြင္မူတည္၍ ကုိယ္ပိုင္ေထာက္ပ့ံေရး စီမံခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ထားသည္မ်ားလည္း ရိွပါသည္။ 
 

3-3  လူမႈဖူလံုေရးေဂဟာ 
 မသန္မစြမ္းသူအားေလ့က်င့္သင္ၾကားရန္ႏွင့္ကူညီေပးရန္အတြက္ေဂဟာရိွသည္။ 
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4   လူမႈဖူလံုေရးေထာက္ပ့ံေၾကး 
 

4-1  လူမႈဖူလံုေရးေထာက္ပ့ံေၾကးဆုိသည္မွာ 
 

ဝင္ေငြေလ်ာ့ပါးျခင္း၊ လံုးဝမရိွျခင္းမ်ားေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရးခက္ခဲေန သူႏွင့္ သူ၏မိသားစုအတြက္ လုိအပ္ေသာ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိျပဳလုပ္ၿပီး လုိအပ္ပါက "က်န္းမာၿပီး ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အရ အနိမ့္ဆံုး လူေနမႈ" ကုိ အာမခံျခင္းႏွင့္ 
အတူ ကုိယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကုိယ္ရပ္တည္ႏုိင္ေစရန္ကူညီေပးေသာစနစ္ျဖစ္သည္။ 
လူမႈဖူလံုေရးေထာက္ပ့ံေၾကးကုိရယူရန္အတြက္ လူတုိင္းမိမိတုိ႕၏ အရည္အခ်င္းအလုိက္၊အစြမ္းရိွသမွ် 

ၾကိဳးစားရန္လုိအပ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႕ ၾကိဳးစားအားထုတ္ပါေသာ္လည္း အနိမ့္ဆံုးေသာ စားဝတ္ေနေရးဖူလံုမႈကုိမရရိွေသာအခါတြင္ 
လူမႈဖူလံုေရးေထာက္ပ့ံေၾကး ကုိလက္ခံရယူႏိုင္သည္။ 
 လူမႈဖူလံုေရးေထာက္ပ့ံေၾကး ေပးအပ္ရန္လုိ/မလုိကုိအိမ္ ေထာင္စုလုိက္စဥ္းစားေသာစနစ္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ေနထုိင္ 
ေသာႏုိင္ငံျခားသားအိမ္ေထာင္စုမ်ားလည္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ျပည့္စံုပါက လူမႈဖူလံုေရးေထာက္ပ့ံေၾကးဥပေဒ အရ 
လ်ာထားေသာဘက္ဂ်က္ေငြေပၚမူတည္၍ လူမႈဖူလံုေရးေထာက္ပ့ံေၾကးကုိရယူႏုိင္သည္။ 
 လူမႈဖူလုံေရးေထာက္ပ့ံေၾကးလက္ခံရယူရန္အခ်က္အလက္မ်ားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာေၾကာင့္ အေသးစိတ္အား သက္ဆုိင္ရာ 
ျမိဳ႕နယ္ရုံးတြင္ စံုစမ္းေမးျမန္းပါ။ 
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4   လူမႈဖူလံုေရးေထာက္ပ့ံေၾကး 
 

4-2    ေထာက္ပ့ံမႈအမ်ိဳးအစား 
  လူမႈဖူလံုေရးေထာက္ပ့ံမႈတြင္ေအာက္ပါေထာက္ပံ့မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားရိွသည္။ လုိအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ကူညီေပးအပ္သည္။ 
 

 လူမႈဖူလံုေရးေထာက္ပ့ံေၾကးအမ်ိဳးအစား 

ေထာက္ပ့ံမႈအမ်ိဳးအစား အေၾကာင္းအရာ 

ေန႕စဥ္ေနထုိင္မႈအတြက္ 
ေထာက္ပ့ံမႈ (စားစရိတ္၊ အဝတ္အစားစရိတ္၊ ေရမီးစရိတ္ စသည္) ေန႕စဥ္ေနထိုင္မႈအတြက္လိုအပ္ေသာစရိတ္ 

ေနထုိင္မႈေထာက္ပ့ံေၾကး အိမ္လခ၊ေျမငွါးခ၊အိမ္ျပင္ခ၊ အိမ္ကိုျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္သည့္ စရိတ္၊ 

အိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ရန္အတြက္ စေပၚေငြစသည္မ်ား 

ပညာေရးေထာက္ပ့ံမႈ မသင္မေနရပညာေရးစနစ္ႏွင့္အညီလိုအပ္ေသာေန႕လယ္စာ၊ေက်ာင္းတြင္အသုံးျပဳမည့္ 
ပစၥည္းမ်ားအတြက္ေငြေၾကး 

ေဆးကုသေထာက္ပ့ံမႈ ေဆးကုသေရးဌာနတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူရန္ႏွင့္ေဆးဝါးအတြက္လိုအပ္ေသာစရိတ္၊ ေဆးဖိုး၊  
ေဆးကုသရန္လမ္းစရိတ္၊ မ်က္မွန္စသည္မ်ားအတြက္ စရိတ္ 

ျပဳစုေစာငရွာက္ေထာက္ပ့ံမႈ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ဝန္ေဆာင္မႈအားခံယူရန္လိုအပ္ေသာေငြေၾကး 

အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ 
ေထာက္ပ့ံမႈ 

အလုပ္လုပ္ရန္လိုအပ္သည့္ အတတ္ပညာရယူေရးစသည္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္၊ အထက္တန္း 
ေက်ာင္းတက္ရန္ လိုအပ္သည့္ စရိတ္ စသည္ 

ကေလးေမြးဖြားမႈေထာက္ပ့ံမႈ ကေလးေမြးဖြားရန္လိုအပ္သည့္ စရိတ္ 

နာေရးေထာက္ပ့ံမႈ အသုဘအခမ္းအနားစသည္မ်ားအတြက္ စရိတ္ 

တစ္လံုးတစ္ခဲေထာက္ပ့ံမႈ စကၠဴအႏွီး၊ ညဝတ္အကၤ်ီအစရိွေသာအဝတ္အထည္၊ အိမ္ေျပာင္းေရႊ႕မႈ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္  
ဆုံးရွုံးသြားေသာ မီးဖိုေခ်ာင္သုံးပစၥည္းႏွင့္ပန္းကန္ခြက္ေယာက္စရိတ္မ်ား၊ အထူးလိုအပ္ေသာ 
ခရီးစရိတ္၊ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းတက္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေသာ စရိတ္စသည္မ်ား 

အျခားေသာကူညီမႈမ်ား 
 ျပည္သူပင္စင္ အာမခံအတြက္ ေပးေဆာင္ေငြကင္းလြတ္ခြင့္ 
 NHKအသံလႊင့္ေၾကးကင္းလြတ္ခြင့္ 
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