
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ သူနာျပဳႏွင့္သားဖြားေကာင္စီ 

(MNMC) 

 

 

 

 

သူနာျပဳသားဖြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လုိကန္ာရမည္ ့က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင္ ့ထိန္းသိမ္းရမည့္ အမူအက်င့္မ်ား 

 

 

 

 

၂၀၁၅ ခုႏွစ ္

 

 

 

 



ေရွးဦးစကား 

  ဤ "သူနာျပဳသားဖြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာလိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင္ ့

ထိန္းသိမ္းရမည့္အမူအက်င့္မ်ား” လက္စြဲစာအုပ္ကိ ု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင ္ ျမန္မာနိုင္ငံသူနာျပဳနွင္ ့

သားဖြားေကာင္စီမ ွအဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္ ့ ျပဳစုခဲျ့ပီး သူနာျပဳသားဖြားမ်ားသိ႕ု ျဖန္႔ေဝလ်က္ရွိပါသည္။ 

က်န္းမာေရးႏွင္ ့ အားကစားဝနၾ္ကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး၏ 

လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းရွ ိ သူနာျပဳသားဖြားမ်ား အလြယ္တကူ နားလည္၊ 

လုိက္နာက်င့္သံုးနုိင္ရန ္ ရည္ရြယ္လ်က ္ ျမန္မာဘာသာျဖင္ ့ ဤလကစ္ြဲစာအုပ္ကု ိ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင ္

ျမန္မာဘာသာျပန ္ ဆရာဦးေက်ာ္ေက်ာ္မင္း MBA (ABAC) သို႕ အပ္ႏံွ၍ ျမန္မာမႈျပဳခဲ့ျပီး 

ျမန္မာနုိင္ငံသူနာျပဳႏွင္ ့ သားဖြားေကာင္စီဝငမ္်ား၊ ျမန္မာနုိင္ငံ သူနာျပဳႏွင့္သားဖြားအသင္း 

ဗဟိုအလုပအ္မႈေဆာင ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင္ ့ Jhpiego မ ွ ကိိုယ္စားလွယ္မ်ား ပူေပါင္းျပီး 

သူနာျပဳသားဖြားဆိုင္ရာ ေဝါဟာရ အသံုးအနႈန္းမ်ားႏွင္ ့ ဆီေလ်ာ္မႈရွိေစရန ္ ျပဳျပင္ မြမ္းမ ံ

ျဖည့္စြက္လ်က္ ျပဳစုထားပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ေက်းဇူးတင္လႊာ 

 ဤ "သူနာျပဳသားဖြားဆိုင္ရာလိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင္ ့ ထိန္းသိမ္းရမည့္ 

အမူအက်င့္မ်ား"လက္စြဲစာအုပသ္ည္၊ ေထာင္စုႏွစ္ ဖြံျဖိဳးတုိးတက္ေရး ရန္ပံုေငြသံုးမ်ိဳး (3MDG 

Fund) အဖြဲ႔၏ပ့ံပိုးမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့္သားဖြားေကာင္စီ (MNMC)၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ 

အားကစားဝနၾ္ကီးဌာန ၊ က်န္းမာေရးလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ ္ ဥးီစးီဌာန(DHRH) ႏွင့J္hpiego 

အဖြဲ႔တို႔၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤ လကစ္ြဲစာအုပ္သည္ သူနာျပဳသားဖြားတို႔၏ 

ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္မွဳလက္စြဲမူဝါဒမ်ားသဖြယ္အသံုးဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

"သူနာျပဳသားဖြားဆိုင္ရာလိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင္ ့ ထိန္းသိမ္းရမည့္ အမူအက်င့္မ်ား" 

လက္စြဲစာအုပျ္ဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္က်န္းမာေရးလူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာန  ( DHRH 

ယခင ္ DHPRDM) မွတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္တကြ၊ အႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ အဖက္ဖက္မွ 

ကူညီပ့ံပိုးေပးပါေသာ Jhpiego အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့္သားဖြားေကာင္စီ (MNMC) 

မွလိႈက္လွစဲြာေက်းဇူးဥပကာရတင္ရွိပါသည္။ 

 ဤလက္စြဲစာအုပ္ ျဖစ္ေျမာက္္ေရးအတြက္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရန္စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ 

ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝရာ၌ေစတနာသဒၶါတရားထက္သန္စြာျဖင့္ေငြေၾကးရန္ပံုေငြကူညီပံ့ပိုးေပးေသာ 

ေထာင္စုႏွစ္ ဖြံျဖိဳးတုိးတက္ေရး ရန္ပံုေငြသံုးမ်ိဳး (3MDG Fund)အဖြဲ႔အားျမန္မာနုိင္ငံသူနာျပဳႏွင္ ့

သားဖြားေကာင္စီမွ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 



မာတိကာ 

စဥ ္  စာမ်က္နာ 

တန္္ဖိုးထား ဖြင့္ဆိုခ်က(္၁)  လူနာမ်ား၏တန္ဖိုးထားမွဳမ်ား၊ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား၊ 

  ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုေလးစားရမည္။  

တန္္ဖိုးထား ဖြင့္ဆိုခ်က ္(၂) လူနာမ်ား၏ကိုယ္ပုိင္အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကိုေလးစားရမည္။ 

တန္္ဖိုးထား ဖြင့္ဆိုခ်က(္၃) လူနာမ်ား၏လွ် ဳိ႕ဝကွ္ထားပိုင္ခြင့္ကိုေလးစားရမည္။ 

တန္္ဖိုးထား ဖြင့္ဆိုခ်က ္(၄) လူနာမ်ား၏ကာအိေျႏၵ ႏွင္ ့ဂုဏ္္သိကၡာကိုေလးစားရမည္။ 

တန္္ဖိုးထား ဖြင့္ဆိုခ်က ္(၅) လူနာမ်ားကိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင ္တာဝန္ယူမႈ၊ 

တာဝန္ခံမႈ ရွိရမည္။ 

တန္္ဖိုးထား ဖြင့္ဆိုခ်က ္(၆) လူနာမ်ားကိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ကြ်မ္းက်င္မႈ 

အရည္အေသြးမ်ားကိုထိန္းသိမ္းရမည္။ 

တန္္ဖိုးထား ဖြင့္ဆိုခ်က ္(၇) သူနာျပဳသားဖြားဆုိင္ရာသုေတသနလုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္ရာ၌ သုေတသန က်င့္ဝတ္မ်ားကိ ု

ထိန္းသိမ္းရမည္။ 

တန္္ဖိုးထား ဖြင့္ဆိုခ်က ္(၈) သူနာျပဳသားဖြား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ ဝန္းက်င္ေကာင္းကိုေပးစြမ္းရမည္။ 

တန္္ဖိုးထား ဖြင့္ဆိုခ်က္  (၉) သူနာျပဳသားဖြားဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ားကို လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင္ ့ျပည္သူလူထု၏ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို 

ျမွင့္တင္ထိန္းသိမ္းရမည္။ 

တန္္ဖိုးထား ဖြင့္ဆိုခ်က ္(၁၀) သူနာျပဳသားဖြားက်င့္ဝတ္သိကၡာႏွင္ ့မေလ်ာ္ညီေသာ 

အျပဳအမူမ်ားကိ ုေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ 

သူနာျပဳသစၥာအဓိဌာန္  

 



တန္ဖိုးထားဖြင့္ဆိုခ်က ္(၁) 

လူနာမ်ား၏တန္ဖိုးထားမွဳမ်ား၊ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား၊ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 

ေလးစားရမည္။ 

ေဖာ္ျပခ်က ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့ ္ သားဖြားေကာင္စီတြင ္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သူနာျပဳ၊သားဖြားမ်ားသည္ 

က်ား/မ၊ လူမ်ိဳးစု၊ အသက္အရြယ္၊ အသားအေရာင္၊ အယဝူါဒ၊ မသန္စြမ္းမႈ သုိ႔မဟုတ ္မက်န္းမာမႈ၊ 

ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့ ္ စီးပြားေရး အလႊာကြဲျပားျခားနားျခငး္ 

စသည္တို႔ကိ ု ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိဘဲ လူနာမ်ား၏ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား၊ တန္ဖိုးထားမွဳမ်ား၊ 

ဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့ ္ကိုက္ညီေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကိ ုေပးရမည္။ 

လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့ ္သားဖြားေကာင္စီတြင ္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သူနာျပဳ၊ သားဖြားမ်ားသည္- 

(၁) လူနာမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့ ္

တန္ဖိုးထားမွမူ်ားကိ ု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားႏိုင္ရန ္ အားေပးကညူၿီပးီ၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ 

အစီအစဥတ္ြင္ ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ 

(၂) သူနာျပဳသားဖြားဆုိငရ္ာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မ္ႈေပးရာတြင ္ လူနာမ်ားက က်န္းမာေရး 

ဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့ ္တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ ္

ေျပာၾကားေသာအခါ အေလးထားနားေထာင္ေပးရမည္။ 

(၃) သူနာျပဳဆိုင္ရာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ေရးဆြဲရာ၌ လူနာမ်ားကုိယ္တုိင္ပါဝင္မႈကု ိ

ခြင့္ျပဳအားေပးရမည္။ 

(၄) လူနာမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာတုိ႔ကိ ု အထူးသတိခ်ပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လူနာမ်ား၏  

ယံုၾကည္ခ်က္၊ တန္ဖုိးထားမႈမ်ားႏွင့ ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေလးစားရမည္။ 

(၅) လူမ်ိဳးစု၊ အသက္အရြယ္၊က်ား/မ၊ အသားအေရာင္၊ အယဝူါဒ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ 

မသနစ္ြမ္းမႈသို႔မဟုတ ္ မက်န္းမာမႈ၊ ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့ ္ လူမႈစီးပြားေရး 

အေျခအေန စသည္တို႔ကိ ုမခြဲျခားဘ ဲျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည္။ 

 



တန္ဖိုးထားဖြင့္ဆုခိ်က ္(၂) 

လူနာမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးႏွင့ ္လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့မ္်ားကိ ုေလးစားရမည္။ 

ေဖာ္ျပခ်က္ 

ျမန္မာႏိငု္င ံ သူနာျပဳႏွင့္သားဖြားေကာင္စီတြငမ္ွတ္ပံုတင္ထားေသာသူနာျပ ၊ဳ သားဖြားမ်ားသည္ 

လူနာမ်ားအား သူနာျပဳစုမႈကု ိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမီ၊ ဆီေလ်ာ္ေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိရွင္းျပေပးျခင္းျဖင္ ့လူနာမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကိ ုေလးစား 

ရမည္။ 

လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့ ္သားဖြားေကာင္စီတြင ္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သူနာျပဳ၊ သားဖြားမ်ားသည္ - 

(၁) လူနာမ်ား၏ ကိုယ္ပုိင္အေတြးအေခၚမ်ား၊ က်နး္မာေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

မ်ားကုိ ေလးစားရမည္။ 

(၂) လူနာမ်ားအား ၄င္းတို႔ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ရွိရန ္ သူနာျပဳစမုွူဆိုင္ရာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို 

အသိေပးရွင္းျပရမည္။ 

(၃) သူနာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မွူလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမ ီႀကိဳတင္အသိေပး၍ သေဘာ 

တူညီခ်က္ ရယူရမည္။ 

(၄) ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအေပၚ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်နိုင္သည့္ လူနာမ်ား၏ လက္ခံျခင္း 

သို႔မဟုတ္ျငင္းပယ္ျခင္း ျပဳသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေလးစားရမည္။ 

(၅) အကယ္၍ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအေပၚ လူနာသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ႏိုင္စြမ္းမရွိခ့ဲေသာ၊္ 

၄င္း၏မိသားစဝုငမ္်ား သို႕မဟုတ္ အျခားႏွးီႏြယအ္ေရးပါသူမ်ားထံမ ွ အသိေပး သေဘာတူညီ 

ခ်က္ကို ရယူရမည္။ 

(၆) သင့္ေလ်ာ္ေသာ ျပဳစကုုသမႈမ်ားအတြက ္ အသိေပး သေဘာတူညီခ်က္ကိ ု ရယူနိုင္ရန ္

အျခားက်န္းမာေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့ ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 

 



တန္ဖိုးထားဖြင့္ဆိခု်က ္(၃) 

လူနာမ်ား၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားပိုင္ခြင့္ကိုေလးစားရမည္။ 

ေဖာ္ျပခ်က္ 

ျမန္မာႏိငု္င ံ သူနာျပဳႏွင့္သားဖြားေကာင္စီတြင ္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သူနာျပဳ၊သားဖြားမ်ားသည္ - 

လူနာမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့ ္ ပတ္သက္ေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိသင့္သည့္ သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရမည္။ 

လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့ ္သားဖြားေကာင္စီတြင ္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သူနာျပဳ၊ သားဖြားမ်ားသည္ - 

(၁) လူနာမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိ ုေလးစားရမည္။ 

(၂)  လူနာ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို လံုျခံဳစြာထိန္းသိမ္းထား ေပးရမည္။  

(၃) လူနာခြင့္ျပဳေသာအခါမွသာ ၄င္း၏လွ်ိဳ႕ဝွက္သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု ဖြင့္ဟ 

ေျပာၾကားရမည္။ 

(၄) အကယ္၍လူနာမ်ားႏွင့ ္ အျခားသမူ်ားကို ထိခုိက္နစ္နာမႈမရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ဥပေဒေၾကာင္းအရ တာဝန္ရွိေသာအခါ၌ေသာ္လည္းေကာင္း သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို 

ဖြင့္ဟေျပာၾကားရမည္။ 

(၅) လူနာမ်ားကိ ု ႐ိးုသား၊ မွန္ကန္္၍ယံုၾကည္ထုိက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့ ္

အႀကံဥာဏ္ကို ေပးရမည္။ယင္းအခ်က္အလက္ႏွင္ ့ အႀကံဥာဏ္မ်ားသည္ အေထာက္အထား 

ခုိင္လံုသည့္အေကာင္းဆံုးလက္ေတြ႕ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအေပၚ အေျခခံရမည္။ 

 

 

 

 

 



တန္ဖိုးထားဖြင့္ဆိုခ်က ္(၄) 

လူနာမ်ား၏ ကာအိေျႏၵႏွင္ ့ဂုဏ္သိကၡာကိ ုေလးစားရမည္။ 

ေဖာ္ျပခ်က္ 

ျမန္မာႏိငု္ငံသူနာျပဳႏွင့္သားဖြားေကာင္စီတြငမ္ွတ္ပံုတင္ထားေသာသူနာျပဳ၊သားဖြားမ်ားသည္ -

လူနာမ်ား၏ ကာအိေျႏၵႏွင့္သ္ိကၡာတို႕ကိုဥးီစားေပးအျဖစ ္ အာမခံခ်က္ေပးေသာသူနာျပဳဆိုင္ရာ 

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရမည္။ 

လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့ ္သားဖြားေကာင္စီတြင ္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သူနာျပဳ၊ သားဖြားမ်ားသည္ - 

(၁) လူနာမ်ား၏ ရသင့္ရထုိက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကိ ုေလးစားရမည္။ 

(၂) လူနာတစ္ဦးသို႔မဟုတ္ ေရာဂါမွတ္တမ္းတစ္ခုက့သဲုိ႔ မမွတ္ယူဘ၊ဲ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး 

အေနျဖင့ ္လူနာကို ေလးစားစြာဆက္ဆံရမည္။ 

(၃) သူနာျပဳစုမႈ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စမ္းသပစ္စ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါတုိင္း 

မည္သည့္ေနရာ၌မဆိ ုကာအိေျႏၵကိ ုအေလးထားလ်က္ သီးသန္႔အေျခအေနကိ ုဖန္တီးေပးရမည္။ 

(၄) လူနာမ်ား၏ ကာအိေျႏၵႏွင့္သိကၡာကိ ု ကာကြယ္ေပးေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ိဳးကုိ 

ေပးရမည္။ 

(၅) အကယ္၍ အသက္ဆက္လက္ရွငရ္န္မျဖစ္ႏိုင္ပါက၊ တင့္တင့္တယ္တယ္ျဖင့ ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 

ဘဝနိဂံုး ခ်ဳပ္ေစရန ္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရမည္။ 

 

 

 

 

 



တန္ဖိုးထားေၾကညာခ်က ္(၅) 

လူနာမ်ားကိ ုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင ္တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ရွိရမည္။ 

ေဖာ္ျပခ်က္ 

ျမန္မာႏိငု္ငံသူနာျပဳႏွင့္သားဖြားေကာင္စီတြင ္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သူနာျပဳ၊ သားဖြားမ်ားသည္ - 

မိမိတို႔၏အတတ္ပညာ ဂုဏ္သိကၡာတို႕ႏွင့္အညီ လံုၿခံဳစိတ္ခ်၊ စနစ္က်ၿပီး၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့ ္

ကိုက္ညီေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန ္တာဝန္ရွိသည္။ 

လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့ ္သားဖြားေကာင္စီတြင ္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သူနာျပဳ၊သားဖြားမ်ားသည္ - 

(၁) လူနာမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့ ္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးကိုေရွးရွဳလ်က္ ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈ 

မရွိေသာ၊ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိေသာ၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္မေလ်ာ္ညီေသာ သို႔မဟုတ္တရားဝင္မဟုတ္ေသာ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမ ွကင္းေဝးေစရန ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ 

(၂) သူနာျပဳစုမွလူုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမ ီ ေသခ်ာေသာ ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ 

သူနာျပဳစုမွ ူျဖစ္ေစရန ္ၾကိဳတင္ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္။  

(၃) လူနာမ်ားႏွင့ ္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရာ၌ သက္ဆိုင္ေသာ တိက်မွန္ကန္သည့္သတင္း အခ်က္ 

အလက္ေပးရန္ ္တာဝန္ယူရမည္။ 

(၄) လူနာမ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာတြင ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရန္ႏွင္ ့ သူနာျပဳစုမႈ 

ေပးျခင္းတို႔ကို တာဝန္ယူရမည္။ 

(၅) သူနာျပဳႏွင့္သားဖြား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကု ိ သူနာျပဳစုမႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမး္ေဘာင္အတြင္းမ ွသးီျခား လြတ္လပ္စြာ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(၆) သူနာျပဳ သားဖြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင္ ့ ဂုဏ္သိကၡာတို႔သည္ 

ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိျခင္းကု ိ သတိျပဳရမည္။ 

(၇) သူနာျပဳသားဖြားလုပ္ငန္း အတတ္ပညာဆုိင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားကိုိ ု ထိန္းသိမ္းရမည္။ 

လူနာဗဟိုျပဳခ်ဥ္းကပ္နည္းကိ ု အသံုးျပဳျပီး ျပဳစုကုသမႈဆိုင္ရာဆက္ဆံျခင္း စည္းေဘာငအ္တြငး္မ ွ

ေန၍ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ 



တနဖ္ိုးထားဖြင့္ဆိုခ်က ္(၆) 

လူနာမ်ားကိ ုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင ္ကြ်မ္းက်င္မႈ အရည္အေသြးမ်ားကိ ု

ထိန္းသိမ္းရမည္။ 

ေဖာ္ျပခ်က ္

ျမန္မာႏိငု္ငံသူနာျပဳႏွင့္သားဖြားေကာင္စီတြင ္ မွတ္ပံုတင္ထားသာ သူနာျပဳ၊သားဖြားမ်ားသည္ - 

သူနာျပဳစုမႈေပးရာတြင ္အသိပညာႏွင္ ့ကြ်မ္းက်င္မႈ အဆင့္သာမက ထိေရာက္ေသာျပဳစုမႈ ရွိမရွိကိ ု

ဆန္းစစ္ျပီး စဥ္ဆက္မျပတသ္ူနာျပဳ ပညာေရးကိ ု ေလ့လာဆည္းပူးျခင္းႏွင္ ့ အေထာက္အထား 

ခိုင္လံုသည့္ ျပဳစုမႈမ်ားကိ ု လက္ေတြ႕အသံုးခ်ျခင္းျဖင္ ့ သူနာျပဳစုမႈ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းကို 

ထိန္းသိမ္းထားရမည္။ 

လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့ ္သားဖြားေကာင္စီတြင ္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သူနာျပဳ၊ သားဖြားမ်ားသည္ - 

(၁) သူနာျပဳႏွင့္သားဖြားဆိုင္ရာ ျပဳစုမႈလုပ္ငန္းသည္ သိပၸံနည္းက်သူနာျပဳဆိုင္ရာ စာေပ 

အေထာက္အထားေပၚတြင ္အေျချပဳထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေသခ်ာေအာင ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(၂) စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆးပညာႏွင့ ္ သူနာျပဳပညာေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက ္

ျခင္းျဖင့ ္သူနာျပဳအတတပ္ညာႏွင့ ္ေဆးပညာတိုးတက္မႈမ်ားကိ ုေခတ္ႏွင့ ္အမလီိုက္ရမည္။ 

(၃) ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျပီးပါက ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအရည္အေသြးႏွင္ ့ ထိေရာက္မႈ ရွိမရွ ိ

ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရမည္။ 

(၄) စဥ္ဆက္မျပတ ္ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွတစ္ဆင္ ့ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာႏွင့ ္

အတတ္ပညာဆိုင္ရာ အရည္အေသြးတို႕ကိုု ေခတ္ႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္ေသခ်ာေအာင ္ ျပဳလုပ္ 

ရမည္။ 

 

 

 

 



တန္ဖိုးထားဖြင့္ဆိုခ်က ္(၇) 

သူနာျပဳသားဖြားဆိုင္ရာ  သုေတသနလုပ္ငန္း ေဆာငရ္ြကရ္ာ၌ 

သုေတသနက်င့္ဝတ္မ်ားကိုထိန္းသိမ္း ရမည္။ 

ေဖာ္ျပခ်က္ 

ျမန္္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့ ္သားဖြားေကာင္စီတြင ္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သူနာျပဳ၊ သားဖြားမ်ားသည္ - 

သူနာျပဳသားဖြားဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ၌ ျမန္မာနုိင္ငံသူနာျပဳႏွင္ ့

သားဖြားေကာင္စီက လက္ခံထားသည္ ့ သုေတသနဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စံနႈန္းမ်ားကိ ု ထိန္းသိမ္း 

ရမည္။   

လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင္ ့ သားဖြားေကာင္စီတြင ္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သူနာျပဳ၊ သားဖြားမ်ားသည္- 

(၁) သူနာျပဳဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင ္ လူနာမ်ားအား ထိခုိက္ 

နစ္နာမႈမရွိေစရန ္ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(၂) သုေတသနလုပ္ငန္းတြင ္ ပါဝင္မည့္သူမ်ားကိ ု အသိေပးရွင္းျပျပီး သေဘာတူညီခ်က္ 

ရယူျခင္း၊ ဆက္လက္ ပါဝင္လိုျခင္းမရွိပါကလည္း နုတထ္ြကခ္ြင့္ ရရွိေစျခင္း စေသာ ၄င္းတုိ႕၏ 

အခြင့္အေရးကိ ုေလးစားရမည္။ 

(၃) ပါဝင္သူမ်ားမ ွ သေဘာတူညီခ်က္ေပးႏုိင္သည့္ အေျခအေနမရွိပါက မိသားစ ု သို႔မဟုတ္ 

အျခားႏွးီႏြယအ္ေရးပါသူမ်ားထံမ ွရယူရမည္။ 

(၄) ပါဝင္သူမ်ား၏ အမည္ႏွင့ ္အတြငး္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကိ ုလွ်ိဳ႕ဝွက္ ထိန္းသိမ္းထားရမည္။ 

(၅) ေဆး႐ံုမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမ ွထုတ္ျပန္ထားေသာ သုေတသန 

ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့ ္ကိုက္ညီရမည္။ 

(၆) သက္ဆုိင္ရာဌာန၊အဖြဲ႔အစည္မ်ား၏ သုေတသနေကာ္မတီ၊ သုေတသနက်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ 

ေကာ္မတီတုိ႔ထံမ ွ သုေတသနအဆိုျပဳခ်က္အတြက ္ သေဘာတူ၊ အသိအမွတ္ျပဳခ်က္ကို                

ရယူရမည္။ 

(၇) ေဆာင္ရြက္မည့္သုေတသနလုပ္ငန္းကိ ု သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမ ွ သေဘာတ ူ

လက္ခံေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။ 



တန္ဖိုးထားဖြင့္ဆိုခ်က ္(၈) 

သူနာျပဳသားဖြား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင ္က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ  

ဝန္းက်င္ေကာင္းကု ိေပးစြမ္းရမည္။ 

ေဖာ္ျပခ်က္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့ ္ သားဖြားေကာင္စီတြင ္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သူနာျပဳ၊သားဖြားမ်ားသည္ 

သူနာျပဳစုမႈေပးရာတြင္က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ ဝန္းက်င္ေကာင္းကို ေပးစြမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ က်န္းမာေရး 

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့ ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့ ္က်င့္ဝတ္ ဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈ 

ကို ထိန္းသိမ္းထားရမည္။ 

လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့ ္သားဖြားေကာင္စီတြင ္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သူနာျပဳ၊ သားဖြားမ်ားသည္ - 

(၁) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ တန္ဖုိးကုိ အေလးထားၿပးီ ၄င္းတို႔ႏွင့ ္ပူးေပါင္း 

၍ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဝန္းက်င္ေကာင္းကု ိေပးစြမ္းရမည္။ 

(၂) လူနာမ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအရည္အေသြး မျပည့္မီေသာ၊ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈ 

မရွိေသာ၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္မညီေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ိဳးမ ွကာကြယေ္ပးၿပးီ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား 

ႏွင့ ္ အျခားသူတို႔ေၾကာင့ ္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္ေသာ အေျခေနမ်ိဳး၌လည္း ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည္။ 

(၃) က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့ ္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင္ ့ေဆြး 

ေႏြးတိုင္ပင္ရမည္။ 

(၄) က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းေဘာင္အတြင္းမ ွျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈပတဝ္န္းက်င္ကိ ုေပးစြမ္း 

ရမည္။ 

 

 

 



တန္ဖိုးထားဖြင့္ဆိုခ်က ္(၉) 

သူနာျပဳသားဖြားဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ားကိ ုလုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ 
ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကိ ုျမွင့္တင္ထိန္းသိမ္းရမည္။ 

ေဖာ္ျပခ်က္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့္သားဖြားေကာင္စီတြင ္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သူနာျပဳ၊သားဖြားမ်ားသည္ - 
သူနာျပဳသားဖြားဆုိငရ္ာ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့ ္ သူနာျပဳသစၥာအဓိ႒ာန္တို႔ကိ ု မလြဲမေသြ အေလးထား 
ဦးထိပ္ပန္ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သူနာျပဳအတတ္ပညာႏွင့ ္ လုုပ္ငန္းအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္ 
စိတ္ခ်မႈတို႔ကို အဓြန္႔ရွည္ေအာင ္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့ ္သားဖြားေကာင္စီတြင ္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သူနာျပဳ၊ သားဖြားမ်ားသည္ - 

(၁) သူနာျပဳ သစၥာအဓိ႒ာန္ကိ ုအေလးထား ေစာင့္ထိန္းရမည္။ 

(၂) က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ သူနာျပဳသားဖြားဆုိင္ရာ က်င့္ဝတ္ 
ရႈေထာင့္ႏွင့္အညီ ေဖာ္ျပ၍ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(၃) က်န္းမာေရးမူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ရာတြင ္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရာ၌ သို႔မဟုတ္ 
ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေစရန ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြကရ္ာ၌မွ်တမႈကိ ု
ေထာက္ခံအားေပးရမည္။ 

(၄) က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာတြင ္ အရင္းအျမစ္မ်ားကု ိ မွ်တစြာ ခြဲေဝေပးျခင္းႏွင္ ့
ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ျခင္းတုိ႔ကုိ ကူညီပံ့ပုိးေပးရမည္။ 

(၅) လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပတြင ္ ေဆးဝါးကုသရန ္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားေပၚေပါကလ္ာပါက 
အကူအညီေပးရမည္။ 

(၆)   ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းအတြက ္ အတငး္အၾကပ ္ အခေၾကးေငြ ေတာင္းခံျခင္းကိ ု ေရွာင္ရွား 
ရမည္။ 

(၇) အတတ္ပညာက်င့္ဝတ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့ ္ ေလ်ာ္ညီျခင္းမရွိသည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင ္ မည္သည့္ 
နည္းျဖင့္မဆိ ုလူသိရွင္ၾကားျဖစ္ရန ္ျပဳလုပ္ျခင္းမ ွေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ 

(၈) လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္စဥပ္ံ့ပုိးေပးေသာကုမၸဏီမ်ား၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုအမ်ားျပည္သူသုိ႔ ေထာက္ခံေၾကာ္ျငာေပးျခင္းမ ွေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ 

 



    တနဖ္ိုးထားဖြင့္ဆိုခ်က ္(၁၀) 

သူနာျပဳသားဖြားက်င့္ဝတ္သိကၡာႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေသာ အျပဳအမူမ်ားကိ ု

ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ 

ေဖာ္ျပခ်က ္

ျမန္မာႏိငု္ငံသူနာျပဳႏွင့ ္ သားဖြားေကာင္စီတြင ္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သူနာျပဳ၊သားဖြားမ်ားသည္ 

က်င့္ဝတ္သိကၡာႏွင္ ့ မေလ်ာ္ညီေသာ၊လက္မခႏံိုင္ေသာ မည္သည့္က်ဴးလြန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ထိန္ခ်န္ျခင္း အျပဳအမ၊ူ လုပ္ရပ္မ်ားကိုမဆိ ုမလြဲမေသြေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ 

လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့ ္ သားဖြားေကာင္စီတြင ္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သူနာျပဳ၊သားဖြားမ်ားသည္ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈမဆု ိတာဝန္ရွိသည္။ 

• လူနာအား ထိခုိက္နစ္နာ ေဘးျဖစ္ေစျခင္း။ 

• လူနာႏွင့ ္ျပဳစုမႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးကိ ုမမွန္မကန္အသံုးခ်ျခင္း။ 

• သူနာျပဳအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းကုိ နာမည္ပ်က္ေစျခင္းႏွင့ ္

• သူနာျပဳသားဖြားဆိုငရ္ာ တရားဝင ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကိ ုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း။ 

သူနာျပဳသားဖြား က်င့္ဝတ္သိကၡာနွင္ ့မေလ်ာ္ညီေသာ အျပဳအမမူ်ားတြင ္ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္။ 

(၁) မည္သည့္ တရားမဝင္သူနာျပဳသားဖြားဆိငုရ္ာ လုပ္ငန္းကုိမဆုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

(၂) ျမန္မာႏိုင္ငသံူနာျပဳႏွင့္သားဖြားဆိုင္ရာ လုိက္နာရမည့္ က်င့္ဝတမ္်ားႏွင့ ္ အမူအက်င့္မ်ား 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကိ ုခ်ိဳးေဖာက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

(၃) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၌ လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာႏွင့ ္ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ ဂုဏ္သိကၡာကိ ု

ေစာင့္ထိန္းရန ္ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ားမွာ- 

 (က) မွတ္တမ္းမ်ားကိ ုအတုျပဳလုပ္ျခင္း၊ 

 (ခ) လူနာမ်ားအား ႏႈတ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကုိယ္ထိလက္ေရာကအ္ားျဖင္ ့

လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ထိခုိက္ခံစားေစျခင္း အားျဖင္ ့

လည္းေကာင္း ေစာ္ကားျခင္း၊ 



 (ဂ) သူနာျပဳ ႏွင္ ့လူနာဆက္ဆံေရးကု ိလြဲမွားစြာက်င့္သံုးျခင္း၊ 

 (ဃ) တစ္စံုတစ္ဦး၏ မာွးယြငး္စြာ ေဖာ္ျပထားေသာ အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ 

လုပ္ငန္းစြမ္းရည္၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါသည္ ့ စာရြက္စာတမ္းကိ ု 

လက္မွတ္ေရးထိုးေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေပးျခင္း၊ 

 (င) စိတ္ကိုေျပာင္းလေဲစေသာ ေဆးဝါးမ်ားသံးုစြဲထားစဥ ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 (စ) လူနာမ်ားသို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားမ ွပစၥည္းမ်ားကိ ုအလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ျခင္း၊ 

 (ဆ) လူနာမ်ားႏွင္ ့မေလ်ာ္ကန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကိ ုက်ဴးလြန္ျခင္း၊ 

 (ဇ) မေလ်ာ္ကန္ေသာစီးပြားေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ျခင္း၊ 

 (စ်) သူနာျပဳသားဖြား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းအရ အရွက္သိကၡာမ့ေဲသာ 

သို႔မဟုတ္ က်င့္ဝတသ္ိကၡာ ပ်က္ျပားသည္ဟု မွတ္ယူထိုက္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ိဳးကိ ု

က်ဴးလြန္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ 

(၄) ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့ ္ သားဖြားေကာင္စီ၏ မည္သည့္သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ိဳးကိုမဆိ ု 

ခ်ိဴးေဖာက္ျခင္းတုိ႔မွာ - 

(က) သူနာျပဳႏွင့္သားဖြားဆိုင္ရာ မွတ္ပံုတင္ႏွင့ ္ သက္တမ္းရွ ိ လိုင္စင ္ သုိ႔မဟုတ္ 

လက္ရွိမွတ္ပံုတင ္ထားျခင္း အလ်ဥ္းမရွိဘ ဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

(ခ) လွည့္စားရန္အလို႔ငွာ ဘြဲ႕သို႔မဟုတ္ရာထူးအတုမ်ားျဖင့ ္အေယာင္ေဆာင္ျခင္း၊ 

(ဂ) လူနာမ်ားကု ိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာ၌ အျခားသူနာျပဳ၊ သားဖြား၏ အမည္ႏွင့ ္ / သို႔မဟုတ္ 

မွတ္ပံုတင္ကိ ုအသံုးျပဳျခင္း၊ 

(ဃ) မရုိးေျဖာင့္ေသာသေဘာျဖင္ ့ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္လိုင္စင ္ သို႔မဟုတ္လက္ရွိမွတ္ပံုတင္ျခင္းတုိ႔ကို 

ျပဳလုပ္သုံးစြဲျခင္း၊ 

(င) ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့ ္ သားဖြားေကာင္စီ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ 

က်န္းမာေရးႏွင္ ့ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင္ ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသူနာျပဳႏွင္ ့ သားဖြားေကာင္စီက 

ထုတ္ျပန္ထားေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ အမိန္႔မ်ားစသည္တို႔ကိ ု လိုက္နာရန ္

ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ 



(စ) သူနာျပဳသားဖြား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင ္ ေလ်ာက္န္သင့္ျမတ္မႈအေပၚ ထိခိုက္ 

က်ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ မည္သည့္ျပစ္မႈမ်ိဳးကုိမဆိ ုျပစ္ဒဏ္စီရင္ခံထားရျခင္း၊ 

(ဆ)  သူနာျပဳသားဖြား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အတတ္ပညာဆိုင္ရာ လက္မခံႏိုင္ေသာ 

အျပဳအမမူ်ားအတြက ္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း သက္ေသခံအေထာကအ္ထား ရွိေနလ်က္ႏွင့္ပင ္

လုပ္ငန္းမ်ားကိ ုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

(ဇ) ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့္သားဖြားေကာင္စီမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးရနအ္တြက္ ဆင့္ေခၚျခင္းကု ိ

လာေရာက္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

 

 

 

 

 

 


