
စိတက်ျန််းမာရ ်းနငှ  ်စိတလ်ူမှုဆက်ဆရံ ်းအရ ာက်အကူပပြုလုပ်ငန််းမျာ်း (MHPSS) ဆိငု ်ာ  

ပမန်မာနိငုင်တံငွ ်ရိှနိငုရ် ာ ၀န်ရဆာငမ်ှုမျာ်း 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ မတ်လ ၁၉ ရက်န ေ့တငွ ်ပ ြုစုသည် 

LINK 

 

နအောက်န ော်ပ  ါစောရင််းသည် ပမ မ်ောနိငုင်စိံတ်ကျ ််းမောနရ်းနငှေ့ ်စိတ်လူမှုဆက်ဆံနရ်းအန ောက်အကူပ ြုလု ်င ််းမျော်း (MHPSS) ဆုိင်ရောအလု ်အမှုနဆောငအ် ွ ွဲ့ဝငမ်ျော်း 

သိရိှ ော်းနသော အန ပ ငေ့ ်ရရိှနိငုသ်ညေ့် ၀  ်နဆောငမ်ှုအချိြုွဲ့ ပ စ်ပ  ်း သငန်ငှေ့အ်ပခော်းသူမျော်းသိ ော်းလျှင ်အကူအည တစ်ခုပ စ်နစနိငုမ်ည်ပ စ်သည်။ သုိ ေ့ရောတွင ်MHPSS 

အလု ်အမှုနဆောငအ် ွ ွဲ့ဝငမ်ျော်းအန ပ ငေ့ ်ဤစောရင််း ါဝ န်ဆောငမ်ှုတစ်ခုချင််းဆ အော်း စစ်နဆ်းအတည်ပ ြု ော်းပခင််းမရိှနသ်းန ။  

 

န ်းအနတရောယ်အနပခအန  (သုိ ေ့မဟုတ်) အနရ်းန ေါ်အနပခအန တစ်ခုအတွင််းတွငမူ် ဤစောရင််း (သုိ ေ့မဟုတ်) သက်ဆုိငရ်ော အငတ်ော က်စောမျက်နေှာမျော်းတွင ်

န ော်ပ  ါဝ န်ဆောငမ်ှုမျော်းသည် ကွ လွ မှုမျော်းရိှနိငု ်ါသည်။  

 

MHPSS နခါင််းစဥ်မျော်းနငှေ့ ် တ်သက်၍ သတင််းအချက်အလက်မျော်း  ်မံသိရိှလို ါက MHPSS အလု ်အမှုနဆောငအ် ွ ွဲ့အန ပ ငေ့ ်ရရိှနိငုန်သောဝ န်ဆောငမ်ှုမျော်းအော်း 

တိုင််းနေသကက ်း/ပ ည် ယ်အလိကု် စုစည််း ော်းနသော လမ််းညွှ တ်စ်ခု (https://www.mhpssmyanmar.org/referral-mhpss) ကို ညွှ ််းလို ါသည်။  

https://www.mhpssmyanmar.org/ တွင ်သတင််းအချက်အလက်မျော်း ရရိှနိငု ်ါသည်။  

 

App ဝ န်ဆောငမ်ှုမျော်း 

အဖွ ွဲ့အစည််း လုပ်ရဆာငခ်ျက်မျာ်း ဆက် ယ်ွ န် တင််းအချက်အလက်မျာ်း 

https://www.mhpssmyanmar.org/myanmarmhpssresponse
https://www.mhpssmyanmar.org/referral-mhpss
https://www.mhpssmyanmar.org/


 
Mee Pya Tike  

မ ်းပ တိုက်သည် လတ်တနလောတငွ ်၀ န်ဆောငမ်ှုမျော်း 

ရ ် ော်းပ  ်း ၂၀၂၁ နမလတွင ်ပ  လ်ည် 

လည် တ်သွော်းမည်ပ စ်သည်။  

ဆက်သွယ်ရ  ်- hello@meepyatike.com 

အငတ်ော က်စောမျက် ော - 

https://www.meepyatike.com/ 

 

  

လူချင််းအန ်းကပ်နငှ  ်အရ ်းရ ာက် န် ရဆာငမ်ှုမျာ်း  

အဖွ ွဲ့အစည််း လုပ်ရဆာငခ်ျက်မျာ်း ဆက် ယ်ွ န် တင််းအချက်အလက်မျာ်း 

 

 

● နပ ောင််းလ မှုမျော်း/ ဝအချိြု်းအနကွွဲ့မျော်း 

အတွက် နဆွ်းနန်ွးချိ ည် ိန ်းပခင််း 

●  ိခိုက်မှုပ  ်းန ောက်စိတ် ိစ ်းမှုနရောဂါ (PTSD) 

/စိတ်ေဏ်ရော/ရှု ်န ွ်းနသော 

 ိခိုက်မှုပ  ်းန ောက်စိတ် ိစ ်းမှုနရောဂါမျော်း 

● န ါင််းသင််းဆက်ဆံနရ်းနငှေ့ ်အိမ်န ောငမ်ှု ဝ 

● ကနလ်းနငှေ့ဆ်ယ်နကျော်သက်ပ သ ောမျော်း 

● ကျ ််းမောနရ်း/ ောမကျ ််းမှု/နဆ်း က်ဆုိငရ်ော 

ပ သ ောမျော်း 

● တရော်း ုိငပ်ခင််း 

● ဝ  ်မ််းမျော်းအော်းကူည န ်းမှုအစ အစဥ်နငှေ့် 

● အန ောက်အကူပ ြုအု ်စုမျော်း 

အငတ်ော က်စောမျက် ော -  

www.cittaconsultancy.com    

 

 ု ််း  ံါတ် - : +959960989551 

 

အ ်းနမ်းလ် - info@cittaconsultancy.com 

admin@cittaconsultancy.com 

 

mailto:hello@meepyatike.com
https://www.meepyatike.com/
http://www.cittaconsultancy.com/
mailto:info@cittaconsultancy.com
mailto:admin@cittaconsultancy.com


 

 

● စိတ်ကု ုံ်းနငှေ့ ်နစ်ှသိမ်ေ့နဆွ်းနန်ွး 

အကကံန ်းဝ န်ဆောငမ်ှုမျော်း (တစ်ဥ ်းချင််း၊ 

စုံတွ ၊ မိသော်းစုနငှေ့ ်အု ်စုလိုက်ကု ုံ်းမျော်း) 

● အနပခခံနငှေ့ ်အဆငေ့ပ်မငေ့ ်နစ်ှသိမ်ေ့နဆွ်းနန်ွး 

အကကံန ်း ည််းလမ််းမျော်းသငတ် ််း 

● ဝ  ်မ််းမျော်းအော်းကူည န ်းမှုအစ အစဥ် 

 

ဝ န်ဆောငမ်ှုအနသ်းစိတ်အော်း 

နအောက် ါအငတ်ော က်လိ ်စောတွင ်န ော်ပ  ော်းသည်။  

https://counsellingcornermyanmar.com/cat

egory/services/ 

 

အငတ်ော က်စောမျက် ော -   

www.counsellingcornermyanmar.com/  

 

 ု ််း  ံါတ် -   

+95 09784509916, +95 (0)9785074173 

 

အ ်းနမ်းလ် - 

info@counsellingcornermyanmar.com 

 

 

 

 

• တစ်ဥ ်းချင််းကု ုံ်း 

(အရွယ်နရောက်သူပ  ်းသူမျော်း) 

• စုံတွ မျော်းကု ုံ်း 

• မိသော်းစုကု ုံ်း 

• တစ်ဥ ်းချင််းကု ုံ်း (ကနလ်းမျော်း) 

ကစော်း ည််းကု ုံ်း၊ အ ွ ွဲ့လိုက်နလေ့ကျငေ့ခ် ််း၊ 

လူမှုကျွမ််းကျငအ်ု ်စုမျော်း 

• မိ မျော်းအော်း ံေ့ ုိ်းကူည န ်းပခင််း၊ 

ကနလ်းပ ြုစု ျိြု်းန ောငပ်ခင််းသငတ် ််းမျော်း 

• နလေ့လောဆ ််းစစ်မှုမျော်း 

အငတ်ော က်စောမျက် ော - https://www.marble-

psychology.com/ 

 

 ု ််း  ံါတ် -  +95 9456124067  

 

အ ်းနမ်းလ် -  info@marble-psychology.com  

 

 

https://counsellingcornermyanmar.com/category/services/
https://counsellingcornermyanmar.com/category/services/
http://www.counsellingcornermyanmar.com/
https://www.marble-psychology.com/contact/
https://www.marble-psychology.com/contact/
mailto:info@marble-psychology.com


(သိမှု၊ ညောနရ်း၊ ံွွဲ့ ပ ိြု်းနရ်းနငှေ့ ်

အပ ြုအမူ ုိင််းဆုိငရ်ော 

နလေ့လောဆ ််းစစ်မှုမျော်း)  

• ဝ  ်မ််းမျော်းအော်းကူည န ်းမှုဝ န်ဆောငမ်ှုမျော်း 

• စိတ် ိစ ်းမှုနငှေ့ ်ကျ ််းမောနရ်းဆုိင်ရော 

သငတ် ််းမျော်းနငှေ့ ်အကကံန ်းဝ န်ဆောငမ်ှုမျော်း 

• စိတ်ကျ ််းမောနရ်းဆုိငရ်ော သငတ် ််းမျော်းနငှေ့ ်

အကကံန ်းဝ န်ဆောငမ်ှုမျော်း 

ဝ န်ဆောငမ်ှုအနသ်းစိတ်အော်း 

နအောက် ါအငတ်ော က်လိ ်စောတွင ်န ော်ပ  ော်းသည်။  

https://www.marble-psychology.com/adult-

services/  

 

● စိတ်နရောဂါကုသနရ်းဝ န်ဆောငမ်ှုမျော်း 

● စိတ်ကု ုံ်း 

● နစတ ောေ့၀  ်မ််းမျော်းမှ 

နစ်ှသိမေ့်နဆွ်းနန်ွးအကကံန ်းပခင််း 

●  ဝတွက်တောကျွမ််းကျငမ်ှုမျော်း 

သငတ် ််းန ်းပခင််း 

● အု ်စုလိုက်စိတ် ညောန ်းပခင််းနငှေ့ ်

စိတ်လူမှုဆက်ဆံနရ်း လု ်နဆောငမ်ှုမျော်း 

● ကွင််းဆင််းအနရ်းန ေါ်တံု ေ့ပ  မ်ှုမျော်း (PFA 

အ ွ ွဲ့) 

“ခံစော်းချက်နလ်းမျော်း”အကူအည န ်းသညေ့်လိုင််း 

အငတ်ော က်စောမျက် ော - 

https://metanoiamhsrc.com 

 

 ု ််း  ံါတ် -  +95 9 9595 40733, +95 9 7844 

20563 

 

အ ်းနမ်းလ် - metanoiamhsrc@gmail.com 

 

 

https://www.marble-psychology.com/adult-services/
https://www.marble-psychology.com/adult-services/
https://metanoiamhsrc.com/


https://metanoiamhsrc.com/helpline 

အကူအည လိုအ ်လျှင ်နခေါ်ဆုိရ လ်ိုင််းမျော်း -  

9933 (Ooredoo), 08008009933 (MPT), 09 

961140000 (SIM အော်းလံု်း) 

 ောသောစကော်းမျော်း -ဗမော ောသော၊ ချင််း ောသော၊ 

စနကောကရင ်ောသော၊ ရခိုင ်ောသော၊ မွ  ်ောသောတို ေ့နငှေ့ ်

ဝ န်ဆောငမ်ှုမျော်း ရရိှနိငု ်ါသည်။ 

 

ဝ န်ဆောငမ်ှုအနသ်းစိတ်အော်း 

နအောက် ါအငတ်ော က်လိ ်စောတွင ်န ော်ပ  ော်းသည်။  

• https://metanoiamhsrc.com/services.h

tml 

 

• ပမ မ်ောနိငုင်တံွင််းနငှေ့ ်ပ ည် မှ 

ကျ ််းမောနရ်း ညောရှငမ်ျော်းနငှေ့ ်

ရ ်ရွောအနပခပ ြုမိတ် က်အ ွ ွဲ့အစည််းမျော်း 

 ါဝငန်သော နစတ ောေ့ဝ  ်မ််းအ ွ ွဲ့ 

• အ ွ ွဲ့ မှကက ်းကက ်နသော 

ကျွမ််းကျငအ်စ အစဥ်နငှ်ေ့ 

နကျောင််းသော်းနဟောင််းမျော်း 

ကွ ယ်က်မှတစ်ဆငေ့ ်နစ်ှသိမေ့်နဆွ်းနန်ွး 

အကကံန ်းဝ န်ဆောငမ်ှုမျော်း 

အ ်းနမ်းလ် - mcpc.officer@gmail.com 

အငတ်ော က်စောမျက် ော -  

https://mcpcgroup.com/ 

 

 ောသောစကော်းမျော်း - ချင််း၊ ကချင၊် ကရင၊် ရခိုင၊် 

ပမ မ်ောနငှေ့ ်အဂဂလိ ် ောသောစကော်းတို ေ့ပ ငေ့ ်

ဝ န်ဆောငမ်ှုမျော်း ရရိှနိငုသ်ည်။  

 

https://metanoiamhsrc.com/helpline
https://metanoiamhsrc.com/services.html
https://metanoiamhsrc.com/services.html
mailto:mcpc.officer@gmail.com
https://mcpcgroup.com/


 

 

● တစ်ဥ ်းချင််းနစ်ှသိမေ့်နဆွ်းနန်ွးအကကံန ်းပခင််း 

● စုံတွ နငှေ့မိ်သော်းစုလိုက်နစ်ှသိမေ့်နဆွ်းနန်ွး 

အကကံန ်းပခင််း 

● စိတ်ကု ုံ်း 

● နလေ့လောဆ ််းစစ်မှုမျော်း 

● အု ်စုလိုက်နစ်ှသိမေ့်နဆွ်းနန်ွးအကကံန ်းပခင််း/ 

အန ောက်အကူပ ြုအု ်စုမျော်း 

● စိတ် ညောသငတ် ််းမျော်း/နဆွ်းနန်ွး ွ မျော်း/

နဟောနပ ော ွ မျော်း 

● အ ွ ွဲ့အစည််းမျော်းအတွက် 

စိတ်ကျ ််းမောနရ်းနငှေ့ ် တ်သက်နသော 

အကကံန ်းလု ်င ််းမျော်း ဝ န်ဆောငမ်ှုန ်းပခင််း 

● မ န် ဂျောမျော်းနငှေ့ ်ကက ်းကက ်သူမျော်းအတွက် 

မှတ်ချက်မျော်းနငှေ့ ်အကကံန ်းဝ န်ဆောငမ်ှုမျော်း 

န ်းပခင််း 

ဝ န်ဆောငမ်ှုအနသ်းစိတ်အော်း 

နအောက် ါအငတ်ော က်လိ ်စောတွင ်န ော်ပ  ော်းသည်။  

https://www.reachoutmyanmar.com/services

/  

အငတ်ော က်စောမျက် ော -   

https://www.reachoutmyanmar.com/   

 

 ု ််း  ံါတ် -+95 9 767128927 (ရုံ်းချိ အ်တွင််း) 

 

အ ်းနမ်းလ် -reachoutmyanmar@gmail.com   

https://www.reachoutmyanmar.com/services/
https://www.reachoutmyanmar.com/services/
https://www.reachoutmyanmar.com/
mailto:contact@reachoutmyanmar.com


 

• စိတ် ူ  မ်ှု၊ စိတ် ိစ ်းမှု၊ 

ဝမ််း ည််း ူနဆွ်းပခင််း၊ စိတ်ဓောတ်ကျပခင််း၊ 

နငှေ့ ်စိတ်ေဏ်ရောတို ေ့နငှေ့ ် တ်သက်နသော 

နစ်ှသိမေ့်နဆွ်းနန်ွး အကကံန ်းပခင််း 

(တစ်ဥ ်းချင််း၊ မိသော်းစုလိုက်နငှေ့ ်အပခော်း)  

• အ ွ ွဲ့အစည််းမျော်းအော်း 

စိတ်ကျ ််းမောနရ်းအသိ ညောန ်း 

သငတ် ််းမျော်းန ်းပခင််း  

• စိတ်လူမှုဆက်ဆံနရ်း 

အန ောက်အကူပ ြုသငတ် ််းနငှေ့ ်

အနပခခံနစ်ှသိမေ့်နဆွ်းနန်ွးအကကံန ်းပခင််း 

သငတ် ််းမျော်း 

• ဝ  ်မ််းမျော်းအော်းကူည န ်းမှုအစ အစဥ် 

အငတ်ော က်စောမျက် ော -   

https://www.facebook.com/serenitycounseling

support/ 

 

 ု ််း  ံါတ် -+95 9 776 884275 

 

အ ်းနမ်းလ် -serenity.mhteam@gmail.com  

 

 

အပခော်းနသောအရင််းအပမစ်မျော်း 

ရဖာ်ပပချက် လင ခ်် 

ပမ မ်ောနိငုင်တံွငစိ်တ် ိစ ်းမှုကိုငတ်ွယ်နပ ရှင််းပခင််းသိနကောင််းစရောကေမ်ျော်း 

• စိတ် ိစ ်းမှုကိုငတ်ွယ်နပ ရှင််း ုံနငှေ့ ် တ်သက်နသောအနကကောင််းအရောမျော်းန ်းပ  ်း 

ရရိှနိငုန်သောအရင််းအပမစ်မျော်းအော်း စောရင််းပ ြုစု ော်းသည်  

MHPSS working group website 

စိတ် ိစ ်းမှုကိုငတ်ွယ်နပ ရှင််းပခင််းနငှေ့ ်အနတရောယပ် စ်နစနသောအနတွ်းမျော်းအော်း နပ ောင််းလ ပခင််းဆုိငရ်ော 

သတင််းအချက်အလက်မျော်း 

• Johns Hopkins တကက သုိလ် အသုံ်းချစိတ်ကျ ််းမောနရ်းသုနတသ အ ွ ွဲ့ မှ နရ်းသော်းပ ြုစုသည်။  

MHPSS working group website 

https://www.facebook.com/serenitycounselingsupport/
https://www.facebook.com/serenitycounselingsupport/
mailto:serenity.mhteam@gmail.com
https://www.mhpssmyanmar.org/covid-19
https://www.mhpssmyanmar.org/video-covid-19


စိတ်ကျ ််းမောနရ်းနငှေ့စိ်တ်လူမှုဆက်ဆံနရ်းအန ောက်အကူပ ြုဗ ေ ယို ၄ ခုတွ စ ်းရ ်းမျော်း 

• စိတ် ိစ ်းမှုနငှေ့ ်အနတရောယ်ပ စ်နစနသောအနတွ်းမျော်းအော်း ကိုငတ်ွယ်နပ ရှင််းပခင််းနငှေ့ ်တ်သက်နသော 

ဗ ေ ယိုမျော်းပ စ်သည်။ ဗမော ောသော၊ ကချင ်ောသောနငှေ့ ်အဂဂလိ ် ောသောတို ေ့ပ ငေ့ ်ရရိှနိငုသ်ည်။ 

ဗ ေ ယိုမျော်းအော်း Johns Hopkins တကက သုိလ် အသုံ်းချစိတ်ကျ ််းမောနရ်းသုနတသ အ ွ ွဲ့ မှ The 

Refugee Response  အ ွ ွဲ့ နငှေ့ ် ူ်းန ါင််း  တ် ်း ော်းပခင််းပ စ်သည်။  

• အသံသ ်းသ ေ့ ုိ်ငမ်ျော်းအော်း နရေ ယို(သုိ ေ့) အသံချ ွဲ့စက်မျော်းတွင ်အသုံ်းပ ြုရ  ်နတောင််းဆုိရရိှ နိငု ်ါသည်။ 

(အသံသ ်းသ ေ့ ုိ်ငမ်ျော်းရရိှနိငု်ရ  ်CLEE147@jhu.edu  ံသုိ ေ့ အ ်းနမ်းလ် ုိ ေ့နိငု ်ါသည်။) 

www.youtube.com/playlist?list=PLOZioxrIwCv

0KR9BYno6Qm1k5LeE8m2oa  
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