၂၀၁၉ ခုနှစ်

မာတိကာ
ဥေယျာဇဉ်
အခန်း(၁) နိဒါန်း

၁

(၂) ေကျာင်းကျန်းမာေရးလုပ်ငန်း၏ရည်ရ�ယ်ချက်

၄

(၃) ေကျာင်းကျန်းမာေရးသမိုင်း

၅

(၄) ေကျာင်းကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၏ ေကျာင်းကျန်းမာေရးတာဝန်ှင့် ဝတရားများ

၈

(၅) ပညာေရးဝန်ထမ်းများ၏ ေကျာင်းကျန်းမာေရးတာဝန်ှင့် ဝတရားများ

၁၈

(၆) ေကျာင်းကျန်းမာေရးေကာ်မတီအဆင့်ဆင့်ဖွဲစည်းပုံှင့် တာဝန်ဝတရားများ

၂၃

(၇) ေကျာင်းကျန်းမာေရးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၃၃

(က) ေကျာင်းအေြခြပ ကျန်းမာေရးအသိပညာြမင့်တင်ေရးလုပ်ငန်း

၃၃

(ခ) ေကျာင်းပတ်ဝန်းကျင်သန်�ရှင်းေရးလုပ်ငန်း
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၁၀၂
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(စျ) ကာယပညာှင့်အားကစားလုပ်ငန်း
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၁၃၇
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၁၄၁
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၁၅၄
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၁၅၅
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၁၅၆
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၁၆၆
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၁၈၅

(ဇ) Individual School Health Examination Sheet

၁၈၆

ဥေယ့ာဇဲံ
အမူအက့ငံဴမ့ာဵသညံ ဘဝအစ ငယံရးယံစဲံကတညံဵက ျဖစံေပ်လာွပီဵ၊ ၎ငံဵအမူ
အက့ငံက
ဴ ို ေျပာငံဵလဲနိုငရ
ံ နံ ခကံခဲတတံသညံဴအျပငံ ဘဝတစံသကံတာလုဳဵအတးကံ အက့ိုဵ
သကံေရာကံမရ
ှု ္ိေစနိင
ု ံပါသညံ။ ေက့ာငံဵသာဵအရးယံသညံ ၎ငံဵတို ဴ၏ က့နံမာေရဵန္ငံဴ အလုဳဵစုဳ
ဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵကို အာဵေပဵနိုငံသညံဴ အခးငအ
ံဴ လမံဵမ့ာဵရ္ိသကဲဴသို ဴ ယိုယင
း ံဵေစနိင
ု ံသညံဴ အခးငံဴ
အလမံဵမ့ာဵလညံဵ မ့ာဵစးာရ္ိေနနိုငသ
ံ ညံဴ အသကံအရးယံျဖစံပါသညံ။ ထို ဴေြကာငံဴ က့နံဵမာေရဵ
န္ငည
ံဴ ီေးတသ
ံ ညံဴ အမူအက့ငံဴမ့ာဵ ေက့ာငံဵသာဵအရးယံကတညံဵက ျပုစုပ့ိုဵေထာငံေပဵရနံ
အလးနံအေရဵှကီဵပါသညံ။
ေက့ာငံဵမ့ာဵသညံ က့နံဵမာေရဵအတးကံ အေထာကံအကူျဖစံေစမညံဴ အေလဴအက့ငံဴ
ေကာငံဵမ့ာဵ၊ လူမှုေရဵစဳခ့ိနံစဳေွှနံဵမ့ာဵ (Social norms) ကို ျပုစုပ့ိုဵေထာငံေပဵနိုငံသညံဴ
အေကာငံဵဆုဳဵေနရာမ့ာဵျဖစံပါသညံ။
က့နံဵမာေရဵန္ငံဴအာဵကစာဵဝနံှကီဵဌာနသညံ

အမ့ိုဵသာဵက့နံဵမာေရဵစီမဳကိနံဵ

(၂၀၁၇-၂၀၂၁) ၏ အဓိကပနံဵတိုငအ
ံ ျဖစံ (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘဏ္ဍာန္စတ
ံ းငံ ျမနံမာနိုငင
ံ ဳသူ
နိုငင
ံ ဳသာဵအာဵလုဳဵအတးကံ အေျခခဳအက့ဆုဳဵေသာ မရ္ိမျဖစံ က့နံဵမာေရဵေစာငံေဴ ရ္ာကံမှု
မ့ာဵကို

ေငးေြကဵကုနံက့မှုနညံဵပါဵစးာျဖငံဴ

ရညံရးယံေရဵဆးဲ

ေနရာမေရးဵ

အေကာငံအထညံေဖာံလ့ကံရ္ိရာ

ေဒသမေရးဵ

ေပဵစးမံဵနိုငေံ ရဵကို

အေျခခဳအက့ဆုဳဵေသာ

မရ္ိမျဖစံ

က့နံဵမာေရဵေစာငံဴေရ္ာကံမှုမ့ာဵတးငံ ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵအတးကံ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ
ေစာငံေဴ ရ္ာကံမှုကဏ္ဍသညံလညံဵ တစံခုအပါအဝငံျဖစံပါသညံ။ ထို ဴအျပငံ က့နံဵမာေရဵန္ငံဴ
အာဵကစာဵဝနံှကီဵဌာနသညံ

လူတုင
ိ ံဵလွှမံဵျခုဳ

လကံလမ
္ ံဵမီသညံဴ

က့နံဵမာေရဵစနစံ

(Universal Health Coverage) ကို အေကာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရးကံလ့ကံရ္ိရာ
ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵသာမက ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵန္ငံဴ ပညာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵအပါအဝငံ
ျပညံသူတစံရပံလဳဵု ကို လွှမံဵျခုဳလကံလမ
္ ံဵမီေစရနံ ှကိုဵစာဵေဆာငံရးကံလ့ကံရ္ိပါသညံ။
ထိုသို ဴေဆာငံရးကံရာတးငံ က့နံဵမာေရဵန္ငံဴ ပညာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵ လကံေတး ဴအသုဳဵခ့
နိုငမ
ံ ညံဴ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလကံစးဲစာအုပံကို

က့နံဵမာေရဵန္ငံဴအာဵကစာဵဝနံှကီဵဌာန၊

ျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ကုသေရဵဦဵစီဵဌာန၊ အစာဵအေသာကံန္ငေံဴ ဆဵဝါဵကးပံကဲေရဵ

ဦဵစီဵဌာန၊ အာဵကစာဵန္ငက
ံဴ ာယပညာဦဵစီဵဌာနန္ငံဴ ပညာေရဵဝနံှကီဵဌာနတို ဴ၏ ပူဵေပါငံဵ
ပါဝငံမျှု ဖငံဴ ျပနံလညံေရဵသာဵထာဵျခငံဵျဖစံပါသညံ။
သို ဴျဖစံပါ၍

ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵ၏

က့နံဵမာေရဵအဆငံအ
ဴ တနံဵ

ျမှငတ
ံဴ ငံ

ေဆာငံရးကံရာတးငံ ဤလကံစးဲစာအုပံသညံ မ့ာဵစးာအေထာကံအကူျပုနိုငမ
ံ ညံဟု ယုဳြကညံမိ
ပါသညံ။

(ေဒါကံတာစိုဵဦဵ)
ေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵခ့ုပံ
ျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလကံစးဲ
အခနံဵ(၁)
နိဒါနံဵ
က့နံဵမာေရဵန္ငံဴအာဵကစာဵဝနံှကီဵဌာန၊ ျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနသညံ ေက့ာငံဵသာဵ
လူငယံတစံရပံလုဳဵတးငံ က့နံဵမာေရဵန္ငံဴညီေးတသ
ံ ညံဴ လူေနမှုဘဝဟနံပုဳစမ
ဳ ့ာဵ (Healthy Life
Style) သိရ္ိက့ငံသ
ဴ ုဳဵ စးဲွမဲေစရနံန္ငံဴ က့နံဵမာေရဵအဆငံဴအတနံဵ ျမငံဴမာဵတိုဵတကံလာေစရနံ ရညံရးယံ
ွပီဵ က့နံဵမာေရဵအဆငံျဴ မှငေံဴ က့ာငံဵ လုပံငနံဵစဲံ(၉)ရပံကို ပညာေရဵဝနံှကီဵဌာနန္ငံဴ ပူဵေပါငံဵ၍
အေကာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရးကံလ့ကံရ္ိပါသညံ။
ထိုကဲဴသုိ ဴေဆာငံရးကံြကရာတးငံ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵဌာနခးဲသညံ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလကံစးဲ
စာအုပံကို (၁၉၈၅) ခုန္စံတင
း ံ ေရဵသာဵျပုစုခဴြဲ ကွပီဵ (၂၀၀၅) ခုန္စတ
ံ းငံ တစံှကိမံ ျပငံဆငံေရဵသာဵ
ခဲဴြကပါသညံ။ ယခုအခါ က့နံဵမာေရဵန္ငံဴအာဵကစာဵဝနံှကီဵဌာန ျပညံေထာငံစဝ
ု နံှကီဵ၏ လမံဵေွှနံ
ခ့ကံန္ငံဴအညီ က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵန္ငံဴ ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵ လကံေတး ဴအသုဳဵျပုနိုငွံ ပီဵ ေခတံန္ငံဴ
ေလ့ာံညီသညံဴ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလကံစစ
းဲ ာအုပံကို

ျပနံလညံသုဳဵသပံ

ေရဵသာဵြကပါသညံ။

Sustainable Development Goals 2030 မ့ာဵအနကံ HIV/AIDS၊ တီဘီေရာဂါ၊ င္ကံဖ့ာဵေရာဂါ၊
Neglected Tropical disease မ့ာဵ Epidemic ျဖစံပား ဵမှုကို အဆုဵဳ သတံနိုငေံ စရနံ၊ စိတံက့နံဵမာ
ေရဵျပဿနာမ့ာဵအပါအဝငံ မကူဵစကံနိုငေံ သာေရာဂါမ့ာဵေြကာငံဴ အရးယံမတိင
ု ံမီ ေသဆုဵဳ မှုကို သုဳဵပုဳ
တစံပုဳ ေလျှောဴခ့နိုငရ
ံ နံ၊ ယာဲံမေတာံတဆျဖစံမမ
ှု ့ာဵေြကာငံဴ ေသဆုဵဳ မှုန္ငံဴ ထိခိုကံဒဏံရာရမှုမ့ာဵကို
တစံဝကံ ေလျှောဴခ့နိုငေံ စရနံ၊ မ့ိုဵဆကံပးာဵက့နံဵမာေရဵေစာငံေဴ ရ္ာကံမှုမ့ာဵကို လူတုင
ိ ံဵ လကံလမ
္ ံဵမီ
ေစရနံ၊ ေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵသုဳဵစးမ
ဲ ှု ေလျှောဴခ့ေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ အရ္ိနံအဟုနံျမှငတ
ံဴ ငံ ေဆာငံရးကံရနံ
စသညံဴ က့နံဵမာေရဵရညံမ္နံဵခ့ကံမ့ာဵ ျပညံဴမီေအာငံ အေကာငံအထညံေဖာံေဆာငံရးကံြကရာတးငံ
ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵသညံ အလးနံအေရဵှကီဵသညံဴ ဦဵတညံအုပံစုမ့ာဵ ျဖစံပါသညံ။ ထို ဴေြကာငံဴ
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလကံစစ
းဲ ာအုပံကို ျပငံဆငံေရဵသာဵြကရာတးငံ အဆိပ
ု ါကဏ္ဍမ့ာဵကို ေခတံန္ငံဴ
အညီ မးမံဵမဳေရဵသာဵြကပါသညံ။
ထို ဴအျပငံ အာဟာရရညံမ္နံဵခ့ကံမ့ာဵတးငံ ဆယံေက့ာံသကံမိနံဵကေလဵမ့ာဵ၏ အာဟာရ
လိုအပံခ့ကံမ့ာဵကို ေျဖရ္ငံဵနိုငံရနံန္ငံဴ အာဟာရခ့ို ဴတဲမ
ဴ ှုပစ
ုဳ ဳမ့ိုဵစုဳကို အဆုဵဳ သတံနိုငေံ စရနံတုိ ဴလညံဵ
ပါဝငံလ့ကံရ္ိရာ ၎ငံဵရညံမ္နံဵခ့ကံမ့ာဵ ျပညံဴမီနိုငေံ စရနံ ေက့ာငံဵအေျချပုအာဟာရဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံငနံဵ
မ့ာဵကို လကံေတး ဴက့က့ ျမှငံဴတငံေဆာငံရးကံြကရမညံျဖစံပါသညံ။ ထို ဴေြကာငံဴ အေျခခဳပညာေက့ာငံဵ
မ့ာဵတးငံ ေဈဵနှုနံဵသကံသာ၊ အာဟာရျပညံဴဝွပီဵ လကံေတး ဴအေကာငံအထညံေဖာံရနံ ျဖစံနုင
ိ ံသညံဴ
အာဟာရဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵနညံဵလမံဵမ့ာဵကို ေက့ာငံဵန္ငံဴ ေနရာေဒသအေနအထာဵ ေပ်မူတညံ၍ ေဆာငံရးကံ
ရနံ၊ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵတးငံ ကိုယံခန္ဓာှကီဵထးာဵမှုကို တိင
ု ံဵတာစစံေဆဵွပီဵေနာကံ ှကီဵထးာဵ
နှုနံဵေပ်တးငံမတ
ူ ညံ၍ အာဟာရျဖညံဴစက
း ံျခငံဵန္ငံဴ အာဟာရပညာေပဵျခငံဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို ဆကံလကံ
ေဆာငံရးကံရနံတုိ ဴသညံ အလးနံအေရဵှကီဵေသာလုပံငနံဵမ့ာဵ ျဖစံပါသညံ။ ထို ဴအျပငံ ေက့ာငံဵမုနံ ဴေဈဵ
တနံဵန္ငံဴ ေက့ာငံဵတးငံဵန္ငံဴ ေက့ာငံဵပတံဝနံဵက့ငံရ္ိ အစာဵအေသာကံမ့ာဵ ေဘဵအန္တရာယံကငံဵရ္ငံဵွပီဵ
အာဟာရျပညံဴဝသညံဴအစာဵအေသာကံမ့ာဵကို ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ ဝယံယူစာဵသုဳဵနိုငေံ စရနံ
အတးကံလညံဵ သကံဆိုငံရာဌာန၊ အဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ ပူဵေပါငံဵေဆာငံရးကံြကရမညံ ျဖစံပါသညံ။

1

ျမနံမာနိင
ု ံငဳတးငံ (၂၀၁၂)ခုန္စံ ေဆဵရုဳစာရငံဵအငံဵမ့ာဵအရ ေဆဵရုဳတကံသူစုစေု ပါငံဵ၏ (၃၆)
ရာခိုငံနှုနဵံ န္ငံဴ ေဆဵရုဳမ့ာဵတးငံ ေသဆုဵဳ သူမ့ာဵ၏ (၄၃)ရာခိုငံနှုနဵံ သညံ ေသးဵတိဵု ေရာဂါ၊ န္လုဳဵေရာဂါ၊
ဆီဵခ့ိုေသးဵခ့ိုေရာဂါ၊ ကငံဆာေရာဂါ စသညံဴ မကူဵစကံနိုငံေသာနာတာရ္ညံေရာဂါမ့ာဵေြကာငံဴ ျဖစံပါ
သညံ။ ၎ငံဵေရာဂါမ့ာဵျဖစံပား ဵမှုကို ေလျှောဴခ့နိုငရ
ံ နံအတးကံ ေက့ာငံဵအေျချပု က့နံဵမာမှုအဆငံျဴ မှငတ
ံဴ ငံ
ေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို ထိထိေရာကံေရာကံ အေကာငံအထညံေဖာံေဆာငံရးကံြကရမညံ ျဖစံပါသညံ။
ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵတးငံ အာဵကစာဵန္ငံဴကာယလှုပံရ္ာဵမှု တကံကကစးာ လုပံေဆာငံတတံသညံဴ
အေလဴအထရရ္ိစဲွး မဲေစရနံန္ငံဴ ေရရ္ညံအက့ိုဵသကံေရာကံမှုအျဖစံ မကူဵစကံနိုငေံ သာေရာဂါမ့ာဵ ျဖစံ
ပးာဵမှုကို ေလျှောဴခ့နိုငရ
ံ နံအတးကံ ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ ကာယန္ငံဴအာဵကစာဵလုပင
ံ နံဵကို ဦဵစာဵေပဵ
ေဆာငံရးကံလ့ကံရ္ိပါသညံ။ ထို ဴေြကာငံဴ ကာယန္ငံဴအာဵကစာဵလှုပရ
ံ ္ာဵမှု ေဆာငံရးကံနိုငံမညံဴ ပတံဝနံဵ
က့ငံအေျခအေနေကာငံဵမ့ာဵ

(အာဵကစာဵအေဆာကံအအု၊ဳ

ကစာဵကးငံဵ၊

အာဵကစာဵပစ္စညံဵမ့ာဵ၊

ကာယဆရာ/ဆရာမ) န္ငံဴ အရငံဵအျမစံမ့ာဵရရ္ိနိုငမ
ံ ှုအေပ်မူတညံ၍ ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ ေဆာငံရးကံနိုငံ
မညံဴ ေက့ာငံဵတးငံဵ အာဵကစာဵန္ငံဴကာယလုပံငနံဵမ့ာဵကို အေလဵထာဵေဆာငံရးကံြကရမညံျဖစံပါ
သညံ။
ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ ေက့ာငံဵပတံဝနံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵေရဵ၊ ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵ ေရေကာငံဵ
ေရသနံ ဴ ရရ္ိသဵုဳ စးဲနင
ို ံေရဵ၊ အမှိုကံသိမံဵဆညံဵေရဵန္ငံဴ ပတံသကံသညံဴ အေလဴအက့ငံဴေကာငံဵမ့ာဵ ျပုစု
ပ့ိုဵေထာငံေရဵတို ဴအတးကံ လိုအပံမညံဴ သတငံဵအခ့ကံအလကံမ့ာဵကို ဤလကံစးဲစာအုပံတးငံ ျဖညံဴစးကံ
ေရဵသာဵထာဵပါသညံ။

ထို ဴအျပငံ

ေက့ာငံဵအေျချပု

က့နံဵမာေရဵအသိပညာျမှငံဴတငံေရဵလုပင
ံ နံဵ

အေနျဖငံဴ အသကံအရးယံန္ငံဴ အတနံဵေပ်မူတညံ၍ က့နံဵမာေရဵပညာေပဵသငံဴသညံဴ ေခါငံဵစဲံ၊
အေြကာငံဵအရာမ့ာဵန္ငံဴက့နံဵမာေရဵပညာေပဵနညံဵလမံဵမ့ာဵကို ထညံဴသးငံဵျဖညံဴစးကံထာဵပါသညံ။
ွမို ဴနယံမ့ာဵမ္ ေပဵပို ဴလာသညံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵအဏုစပ
ိ ံစမ
ီ ဳခ့ကံပါ အခ့ကံအလကံမ့ာဵ
အရ သးာဵပိုဵစာဵေရာဂါအပါအဝငံ သးာဵန္ငံဴခဳတးငံဵက့နံဵမာေရဵျပဿနာမ့ာဵသညံ ေက့ာငံဵသာဵလူငယံ
မ့ာဵအြကာဵ အျဖစံအမ့ာဵဆုဳဵေရာဂါမ့ာဵတးငံ တစံခုအပါအဝငံ ျဖစံေနပါသညံ။ ထို ဴအျပငံ (၂၀၁၃)
ခုန္စံတင
း ံ ေဆာငံရးကံခဲဴသညံဴ သုေတသနစစံတမံဵငယံတစံခုအရ အသကံ (၁၂) န္စမ
ံ ္ (၁၃) န္စအ
ံ ထိ
ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵ၏ (၅၃.၂) ရာခိုငံနှုနဵံ တးငံ သးာဵပိုဵစာဵေရာဂါ ျဖစံပား ဵလ့ကံရ္ိေြကာငံဵ ေတး ဴရ္ိ
ရပါသညံ။ ထို ဴေြကာငံဴ သးာဵန္ငံဴခဳတးငံဵသနံ ဴရ္ငံဵမှုစစံေဆဵျခငံဵ၊ မူှကိုန္ငံဴ မူလတနံဵ ေက့ာငံဵသာဵ/
ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ ေန ဴလညံစာစာဵအွပီဵ သးာဵတိုကံသညံဴေလဴက့ငံဴခနံဵမ့ာဵန္ငံဴ စနစံမ္နံသးာဵတိုကံနညံဵ
စသညံဴ သးာဵန္ငံဴခဳတးငံဵက့နံဵမာေရဵကဏ္ဍကိုလညံဵ ျဖညံဴစးကံေရဵသာဵထာဵပါသညံ။
အေျခခဳပညာေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ ေဆာငံရးကံရမညံဴ ကူဵစကံေရာဂါျဖစံပား ဵမှု ကာကးယံထိနံဵခ့ုပံ
ေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ၊ မ့ကံစိက့နံဵမာေရဵစစံေဆဵျခငံဵ၊ နာဵြကာဵမှုစစံေဆဵျခငံဵ၊ သးာဵန္ငံဴခဳတးငံဵ သနံ ဴရ္ငံဵ
မှုစစံေဆဵျခငံဵန္ငံဴ ကိုယံခန္ဓာှကီဵထးာဵဖးဳ ဴွဖိုဵမှုကို စစံေဆဵျခငံဵစသညံဴ အေျခခဳက့နံဵမာေရဵစစံေဆဵမှု
မ့ာဵကိုလညံဵ လမံဵေွှနံေရဵသာဵထာဵပါသညံ။
ပညာေရဵရညံမ္နံဵခ့ကံတစံခုျဖစံသညံဴ စဲံဆကံမျပတံဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵပနံဵတိင
ု ံမ့ာဵအနကံ ပနံဵတိင
ု ံ
(၄)၊ Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning ၏
ရညံမ္နဵံ ခ့ကံမ့ာဵတးငံ က့နံဵမာေရဵန္ငံဴညီေးတသ
ံ ညံဴ အျပုအမူ၊ ဘဝေနထိုငံမပ
ှု ုဳစမ
ဳ ့ာဵ သိရ္ိက့ငံသ
ဴ ုဳဵ
စးဲွမဲသးာဵေစမညံဴ ပညာေရဵကို အေကာငံအထညံေဖာံျခငံဵျဖငံဴ စဲံဆကံမျပတံဖးဳ ဴွဖိုဵတိုဵတကံမှုအတးကံ
လိုအပံသညံဴ အသိပညာဗဟုသုတန္ငံဴ တတံကျွမဵံ မှုမ့ာဵ ရရ္ိေစရနံမ္ာလညံဵ တစံခုအပါအဝငံ ျဖစံပါ
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သညံ။ ထို ဴေြကာငံဴ ပညာေရဵဌာနအေနန္ငံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို အထူဵအေလဵေပဵ
ေဆာငံရးကံရနံ အခ့ိနံက့ေရာကံေနွပီျဖစံသညံအ
ဴ တးကံ က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵသာမက ပညာေရဵ
ဝနံထမံဵမ့ာဵပါ အသုဳဵျပုနိုငံမညံဴ ဤေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလကံစစ
းဲ ာအုပံကို ျပငံဆငံေရဵသာဵျခငံဵ
ျဖစံပါသညံ။
(၂၀၁၇) ခုန္စံ၊ ဇူလိုငံလစာရငံဵမ့ာဵအရ ျမနံမာနိင
ု ံငဳ၌ အေျခခဳပညာေက့ာငံဵေပါငံဵ (၄၆၄၆၇)
ေက့ာငံဵတးငံ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူေပါငံဵ (၈,၇၁၄,၆၁၃) ဦဵ ပညာသငံြကာဵလ့ကံ ရ္ိပါသညံ။ ယခု
အခါ က့နံဵမာေရဵန္ငအ
ံဴ ာဵကစာဵဝနံှကီဵဌာနအေနျဖငံဴ လူတင
ို ံဵလွှမံဵျခုဳ လကံလ္မံဵမ္ီသညံဴ က့နံဵမာ
ေရဵစနစံ (Universal Health Coverage) ကို အေကာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရးကံလ့ကံရ္ိရာ
ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵသာမက ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵန္ငံဴ ပညာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵ အပါအဝငံ ျပညံသူ
တစံရပံလုဳဵကို လွှမံဵျခုဳလကံလမ
္ ံဵမီေစဖို ဴ ှကိုဵစာဵေဆာငံရးကံလ့ကံရ္ိပါသညံ။ ေက့ာငံဵမ့ာဵသညံ
Well-established Community တစံခု ျဖစံသညံဴအတးကံ

ျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို

ေအာငံျမငံစးာ ေဆာငံရးကံနိုငံေစရနံ အခးငအ
ံဴ လမံဵေကာငံဵတစံခုလညံဵ ျဖစံပါသညံ။ ထိုသို ဴ ေဆာငံရးကံ
ရာတးငံ က့နံဵမာေရဵန္ငံဴပညာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵပါ လကံေတး ဴအသုဳဵခ့နိုငမ
ံ ညံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ
လကံစးဲစာအုပံကို က့နံဵမာေရဵန္ငအ
ံဴ ာဵကစာဵဝနံှကီဵဌာန ျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ကုသေရဵ
ဦဵစီဵဌာန၊ အစာဵအေသာကံန္ငံဴေဆဵဝါဵကးပံကဲေရဵဦဵစီဵဌာန၊ အာဵကစာဵန္ငံဴကာယပညာဦဵစီဵဌာနန္ငံဴ
ပညာေရဵဝနံှကီဵဌာနတို ဴ၏ ပူဵေပါငံဵပါဝငံမှုျဖငံဴ ျပငံဆငံေရဵသာဵထာဵျခငံဵ ျဖစံပါသညံ။
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အခနံဵ(၂)
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵ၏ ရညံရးယံခ့ကံ
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို ေအာကံပါရညံရးယံခ့ကံမ့ာဵျဖငံဴ အေကာငံအထညံေဖာံ
ေဆာငံရးကံလ့ကံရ္ိပါသညံ။
ေယဘုယ့ရညံရးယံခ့ကံ
- ေက့ာငံဵရ္ိေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵ၏ က့နံဵမာေရဵအဆငံအ
ဴ တနံဵကို ျမှငတ
ံဴ ငံရနံ
ဝိေသသရညံရးယံခ့ကံမ့ာဵ
- ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵ က့နံဵမာေရဵန္ငံဴညီေးတသ
ံ ညံဴ လူေနမှုဘဝပုဳစဳမ့ာဵသိရ္ိ က့ငံသ
ဴ ုဳဵစးဲွမဲေစရနံ
- ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵ၊

ပညာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵန္ငံဴ

ေက့ာငံဵရ္ိလူအာဵလုဳဵအာဵ

က့နံဵမာေရဵ

အဆငံျဴ မှငေံဴ က့ာငံဵ လုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ (Health Promoting School Approach) အတိုငံဵ
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေစာငံဴေရ္ာကံမှုေပဵရနံ
- ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ္တဆငံဴ တစံမ့ိုဵသာဵလုဳဵက့နံဵမာေရဵ အဆငံဴျမငံဴမာဵတိုဵတကံလာ
ေစရနံ
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အခနံဵ(၃)
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵသမိုငံဵ
စစံမျဖစံမီ (၁၉၂၁)ခုန္စံတးငံ ပညာေရဵဌာန၏ ျဖနံ ဴခ့ီစာအမ္တံ(၂၂/၉၂၁)အရ ေက့ာငံဵသာဵ
ကေလဵသူငယံမ့ာဵ၏

က့နံဵမာေရဵကိုစစံေဆဵွပီဵ

လိုအပံသလိုကုသေပဵရနံ

ေက့ာငံဵမ့ာဵသို ဴ

ေွှနံြကာဵခဲဴပါသညံ။ သို ဴျဖစံပါ၍ ရနံကုနံပညာေရဵဘုတအ
ံ ဖးဲ ဴမ္ ေက့ာငံဵသာဵ "သုဳဵေသာငံဵ" အတးကံ
ဆရာဝနံတစံေယာကံန္ငံဴ သးာဵဘကံဆိုငရ
ံ ာဆရာဝနံတစံေယာကံ ထာဵရ္ိေဆာငံရးကံရနံ သတံမ္တံခဲဴ
ပါသညံ။
စစံွပီဵေခတံ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵစစံေဆဵရာတးငံ ေက့ာငံဵသာဵ (၁၀၀) လျှေငံ (၆၀) သညံ
ေရာဂါတစံခု (သို ဴ) ပိုမုရ
ိ ္ိေြကာငံဵ သိရပါသညံ။ သို ဴပါ၍ (၁၉၅၁)ခုန္စံ၊ ဇူလိုငံလ (၄)ရကံေန ဴတးငံ
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵကို ေဇာကံခ့လုပံကိုငန
ံ ိုငံရနံ ကေလဵသူငယံက့နံဵမာေရဵဌာနကို ဖးဲ ဴစညံဵ
ခဲဴပါသညံ။ (၁၉၅၃) ခုနစ
္ ံတးငံ မိခငံ၊ ကေလဵန္ငံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵဌာနကို က့နံဵမာေရဵ
ေွှနံြကာဵေရဵဝနံ

လကံေအာကံတးငံ ဖးငလ
ံဴ ္စံတညံေထာငံွပီဵ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵသညံ

ဥပေဒန္ငံဴ အေကာငံအထညံေဖာံသညံဴအသးငံမ္ ပညာေပဵေဆာငံရးကံသညံဴမူစနစံသို ဴ ေရာကံရ္ိခရ
ဲဴ ာ
ေအာကံပါအတိုငံဵ တစံစထကံတစံစ တိုဵခ့ဲ ဴဖးဲ ဴစညံဵခဲဴပါသညံ။
(၁၉၅၁) ခုန္စံတးငံ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵအဖးဲ ဴကို ရနံကုနံွမို ဴတးငံ ဖးဲ ဴစညံဵေဆာငံရးကံရာ
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵအဖးဲ ဴ (၁၂)ဖးဲ ဴ ဖးဲ ဴစညံဵေဆာငံရးကံခဲဴပါသညံ။ (ရနံကုနံ-အေရ္ ဴ-အေနာကံ-ေတာငံေျမာကံ-ဒုတိုငံဵက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵရုဳဵတညံရာ) (၁၉၅၈)ခုန္စံမ္ (၁၉၆၁)ခုန္စံအတးငံဵ ထပံမဳတိုဵခ့ဲ ဴ၍
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵအဖးဲ ဴ (၂၂) ဖးဲ ဴကို ရနံကုနံွမို ဴ၊ မန္တေလဵွမို ဴန္ငံဴ အျခာဵွမို ဴှကီဵ (၄) ွမို ဴတို ဴ၌ ဖးဲ ဴစညံဵခဲဴ
ပါသညံ။ (မန္တေလဵ၊ ေမာံလွမိုငံ၊ ပုသိမ၊ံ မုဳရးာ)
(၁၉၈၁)ခုန္စံတင
း ံ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵအဖးဲ ဴ (၇)ဖးဲ ဴအထိတဵို ခ့ဲ ဴွပီဵ ွမို ဴနယံ (၅၁)ွမို ဴနယံ တိဵု ခ့ဲ ဴ
ဖးဲ ဴစညံဵခဲဴပါသညံ။
ဤသို ဴျဖငံဴ (၁၉၅၁) ခုန္စံမ္စ၍ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵစစံေဆဵျခငံဵလုပံငနံဵ တစံခုတညံဵ
သာမကပဲ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵရပံှကီဵ(၇)ရပံကို သတံမ္တံ၍ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵ
မ့ာဵ သီဵျခာဵခနံ ဴထာဵွပီဵ အေကာငံအထညံေဖာံခပ
ဲဴ ါသညံ။
(၁၉၆၆) ခုန္စံမ္ တစံန္စံလျှေငံ (၄) ဖးဲ ဴမ္ (၈) ဖးဲ ဴအထိ တိဵု ခ့ဲ ဴခနံ ဴထာဵလာရာ ွမို ဴှကီဵမ့ာဵတးငံ
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵအဖးဲ ဴေပါငံဵ (၈၀) ရ္ိခပ
ဲဴ ါသညံ။
(၁၉၉၆) ခုန္စံမ္စတငံ၍ ျမနံမာနိုငင
ံ ဳတစံနုင
ိ ံငဳလုဳဵတးငံ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵကို လွှမံဵ
ျခုဳမှုျမငံဴမာဵစးာ ေဆာငံရးကံနိုငံရနံအတးကံ ွမို ဴနယံတိုငံဵတးငံ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵအဖးဲ ဴ ရ္ိသညံျဖစံေစ၊
မရ္ိသညံျဖစံေစ ွမို ဴနယံက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမ္ူဵမ္ တာဝနံယ၍
ူ အေျခခဳက့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵကို
နယံေျမအလိုကံ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵခးဲေဝ၍ ေဆာငံရးကံလ့ကံ ရ္ိပါသညံ။
(၇-၃-၂၀၁၆)ရကံေန ဴတးငံ
ဖးဲ ဴစညံဵပုဳအသစံအရ

အသစံတိုဵခ့ဲ ဴဖးဲ ဴစညံဵခးငံဴျပုေသာ

ွမို ဴနယံမ့ာဵတးငံ

ျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန

ွမို ဴနယံျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန၏

ဦဵေဆာငံမျှု ဖငံဴ

ဦဵစီဵအရာရ္ိ (မိခငံကေလဵ၊ ေက့ာငံဵက့နံဵမာ၊ အာဟာရ) န္ငအ
ံဴ တူ ေက့ာငံဵသူနာျပုဆရာမှကီဵန္ငံဴ
ေက့ာငံဵလူမှုဆကံဆဳေရဵမ္ူဵ စုစေု ပါငံဵ(၄)ဦဵ ကလညံဵေကာငံဵ၊ ခရိင
ု ံအဆငံဴတးငံ အဖးဲ ဴေခါငံဵေဆာငံ
ဆရာဝနံ (ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ) ကဦဵေဆာငံ၍ ဝနံထမံဵ(၃)ဦဵ ကလညံဵေကာငံဵ၊ တိုငံဵေဒသှကီဵ/
ျပညံနယံအဆငံတ
ဴ းငံ လကံေထာကံေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ (မိခငံကေလဵ/ ေက့ာငံဵက့နံဵမာ/ အာဟာရ) က
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ှကီဵြကပံ၍ အဖးဲ ဴေခါငံဵေဆာငံဆရာဝနံ (ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ) န္ငအ
ံဴ တူ စုစေု ပါငံဵ(၄)ဦဵက တာဝနံယူ
ေဆာငံရးကံပါသညံ။
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵေဆာငံရးကံမှုမ္တံတုင
ိ ံမ့ာဵ
-

(၁၉၂၁) ခုန္စံ ျမနံမာနိင
ု ံငဳတးငံ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵကို စတငံ ေဆာငံရးကံသညံ။

-

(၁၉၅၁) ခုန္စံ ကေလဵသူငယံက့နံဵမာေရဵဌာနန္ငံဴ ွမို ဴှကီဵမ့ာဵတးငံ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵအဖးဲ ဴ
မ့ာဵ ဖးဲ ဴစညံဵွပီဵ ေဆာငံရးကံခဲဴပါသညံ။

-

(၁၉၇၈-၇၉) ခုန္စံတင
း ံ ပထမျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵစီမခ
ဳ ့ကံ စတငံသညံမ္ ေက့ာငံဵက့နံဵမာ
ေရဵလုပံငနံဵကို အေျခခဳက့နံဵမာေရဵေစာငံဴေရ္ာကံမှု လုပံငနံဵကဏ္ဍတစံရပံအျဖစံ ေပါငံဵစညံဵ
၍ ေဆာငံရးကံခဲဴပါသညံ။

-

(၁၉၉၆) ခုန္စံတးငံ က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငေံဴ က့ာငံဵမ့ာဵတညံေထာငံေရဵန္ငံဴ ပတံသကံ၍
ျပညံနယံ/တိင
ု ံဵေဒသှကီဵအသီဵသီဵတးငံ လုပံငနံဵညှိနှိုငဵံ ေဆးဵေနးဵပးဲမ့ာဵ ကိုလညံဵေကာငံဵ၊

-

(၁၉၉၇) ခုန္စံတင
း ံ အေျခခဳပညာဦဵစီဵဌာနန္ငံဴပဵူ ေပါငံဵ၍

ဗဟိုအဆငံဴ

လုပံငနံဵညှိနှိုငံဵ

ေဆးဵေနးဵပးဲတစံခန
ု ္ငံဴ လုပံငနံဵစစံေဆဵေဆးဵေနးဵပးဲ တစံခုတို ဴကိုလညံဵေကာငံဵ၊ တိင
ု ံဵေဒှကီဵ/
ျပညံနယံအသီဵသီဵတးငံ ပညာေရဵန္ငံဴ က့နံဵမာေရဵတို ဴ ပူဵေပါငံဵ၍ လုပံငနံဵညှိနှိုငဵံ ေဆးဵေနးဵပးဲ
မ့ာဵကိုလညံဵေကာငံဵ က့ငံဵပျပုလုပံခဴပ
ဲ ါသညံ။
-

(၁၉၉၈) ခုန္စံတးငံ အမ့ိုဵသာဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီ၏ လမံဵေွှနံမျှု ဖငံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ
လုပံငနံဵမ့ာဵကို အရ္ိနအ
ံ ဟုနံျမငံဴေဆာငံရးကံခဲဴပါသညံ။

-

(၁၉၉၉) ခုန္စံန္ငဴံ သက္က ရာဇံ (၂၀၀၀)ျပညံဴန္စံတးငံ ွမို ဴနယံ(၁၈၀)၌ တိဵု ခ့ဲ ဴေဆာငံရးကံ
ပါသညံ။

-

(၁၉၉၉) ခုန္စံ (၁၉-၁၂-၉၉)ရကံေန ဴတးငံ ျပုလုပံခဴသ
ဲ ညံဴ (၂၈)ှကိမံေျမာကံ အမ့ိုဵသာဵ
က့နံဵမာေရဵေကာံမတီအစညံဵအေဝဵ

ဆုဳဵျဖတံခ့ကံအမ္တံ(၄)အရ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ

ေကာံမတီအဆငံဴဆငံဴကို ျပနံလညံဖးဲ ဴစညံဵေဆာငံရးကံရနံ ဆုဳဵျဖတံလမံဵေွှနံခပ
ဲဴ ါသညံ။
-

(၂၀၀၀) ျပညံဴန္စံ၊ ြသဂုတံလ (၁၁)ရကံေန ဴစးဲျဖငံဴ နိုငင
ံ ဳေတာံေအဵခ့မံဵသာယာေရဵန္ငံဴ ဖးဳ ဴွဖိုဵ
ေရဵ ေကာငံစီဥက္ကဌရုဳဵမ္ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵဗဟိုေကာံမတီန္ငဴံ ေကာံမတီအဆငံဴဆငံဴကို
ျပနံလညံဖးဲ ဴစညံဵခဲဴပါသညံ။

-

(၂၀၀၃) ခုန္စံန္ငဴံ (၂၀၀၄) ခုန္စံတးငံ ွမို ဴနယံ (၂၈၅)ခုထိ တိဵု ခ့ဲ ဴေဆာငံရးကံပါသညံ။

-

(၂၀၀၅) ခုန္စံတးငံ က့နံ(၂၉) ွမို ဴနယံတးငံ ဆကံလကံအေကာငံထညံေဖာံခဲဴပါသညံ။

-

ျမနံမာနိင
ု ံငဳတးငံ ေက့ာငံဵအေျချပုသနံေကာငံေရာဂါကာကးယံေရဵအေနျဖငံဴ (၂၀၀၆) ခုန္စံမ္
စတငံ၍ မူလတနံဵေက့ာငံဵသာဵမ့ာဵအာဵ သနံခ့ေဆဵ (Albendazole 400mg) တိက
ု ံေကျွဵ
ျခငံဵကို နိုငင
ံ ဳတစံဝနံဵ က့ယံက့ယံျပနံ ဴျပနံ ဴ လုပံေဆာငံနုင
ိ ံခဲဴပါသညံ။ ထို ဴေနာကံ (၂၀၁၂) ခုန္စံ
တးငံ က့နံဵမာေရဵဝနံှကီဵဌာနမ္ သနံေကာငံေရာဂါကာကးယံေရဵ၏ အက့ိုဵသကံေရာကံမှု
စစံတမံဵအေနျဖငံဴ သနံေကာငံေရာဂါျဖစံပား ဵမှုနှုနံဵ၊ ျပငံဵထနံမှုအေျခအေနန္ငံဴ ေသးဵအာဵနညံဵ
ေရာဂါျဖစံပား ဵမှုနှုနဵံ မ့ာဵကို

စစံတမံဵေကာကံယူ

ေလဴလာခဲဴရာ

ေအာငံျမငံမှုအေနျဖငံဴ

သနံေကာငံေရာဂါျဖစံပား ဵမှုနှုနံဵမ္ာ (၂၀၀၂) ခုန္စံတင
း ံ (၆၉.၇ ရာခိုငံနှုနဵံ ) မ္ (၂၀၁၂) ခုန္စံ
တးငံ (၂၁ ရာခိုငံနှုနဵံ ) သို ဴလညံဵေကာငံဵ၊ ျပငံဵထနံသနံေကာငံေရာဂါ ျဖစံပား ဵမှုနှုနံဵမ္ာ (၁၈.၅
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ရာခိုငံနှုနဵံ ) မ္ (၇ ရာခိုငံနှုနဵံ ) သို ဴလညံဵေကာငံဵ အသီဵသီဵက့ဆငံဵသးာဵသညံကို ေတး ဴရ္ိရပါ
သညံ။ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵဌာနခးဲသညံ ေက့ာငံဵအေျချပု သနံေကာငံေရာဂါကာကးယံေရဵ
ကို ဆကံလကံ၍ အရ္ိနံအဟုနံျမှငတ
ံဴ ငံေဆာငံရးကံလ့ကံရ္ိွပီဵ (၂၀၁၇-၂၀၁၈) ပညာသငံန္စံ
တးငံ အလယံတနံဵန္ငံဴ အထကံတနံဵေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵကိုပါ တစံန္စံလျှေငံန္စံှကိမံ
သနံခ့ေဆဵတိုဵခ့ဲ ဴတိက
ု ံေကျွဵေနွပီ ျဖစံပါသညံ။
-

(၂၀၁၆) ခုန္စံတင
း ံ ွပီဵျပညံဴစုဳေသာေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵမဟာဗ့ူဟာစီမက
ဳ ိနံဵ (၂၀၁၇-၂၀၂၁)
ေရဵဆးဲေရဵအတးကံ အမ့ိုဵသာဵအဆငံဴအလုပံရုဳေဆးဵေနးဵပးဲကို က့ငံဵပျပုလုပံခဴပ
ဲ ါသညံ။

-

(၂၀၁၆-၂၀၁၇)

ပညာသငံန္စံတးငံ

ေခတံန္ငံဴေလ့ာံညီေသာ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလကံစးဲ

စာအုပံ ျပနံလညံျပငံဆငံေရဵသာဵရနံ ေဆာငံရးကံပါသညံ။
-

ဗဟိုအဆငံဴ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီကို

နိုငင
ံ ဳေတာံသမ္မတရုဳဵမ္

(၂၀၁၈)ခုန္စံ၊

ေဖေဖ်ဝါရီလ (၈)ရကံ ရကံစပ
းဲ ါ အမိနံ ဴေြကာံျငာစာ အမ္တံ၊ ၂၁/၂၀၁၈ ကို ထုတျံ ပနံ၍
ျပငံဆငံဖးဲ ဴစညံဵခဲဴွပီဵ ျဖစံပါသညံ။
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အခနံဵ(၄)
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵ၏
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵတာဝနံန္ငံဴ ဝတ္တရာဵမ့ာဵ
ျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵဌာနခးဲန္ငံဴ သကံဆိုငံေသာ ရာထူဵအဆငံဴအလိုကံ
ဝနံထမံဵမ့ာဵ၏ လုပံငနံဵတာဝနံဝတ္တရာဵမ့ာဵ
ေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ)
ေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ)၏ တာဝနံဝတ္တရာဵမ့ာဵမ္ာ ေအာကံပါအတိုငံဵ ျဖစံပါသညံ ၁။

ေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵခ့ုပံန္ငံဴ ဒုတိယေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵခ့ုပံ (ျပညံသူ ဴက့နံဵမာ) တို ဴအာဵ တာဝနံခဳ
လ့ကံ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵန္ငံဴ လူငယံက့နံဵမာေရဵလုပင
ံ နံဵမ့ာဵ၏ တာဝနံခအ
ဳ ျဖစံ တာဝနံယူ
ေဆာငံရးကံျခငံဵ။

၂။

ျမနံမာနိင
ု ံငဳတးငံ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵန္ငံဴ လူငယံက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ၏ က့နံဵမာေရဵ
ေစာငံေဴ ရ္ာကံမှု တိဵု တကံျမငံဴမာဵလာေစေရဵအတးကံ အစီအစဲံမ့ာဵေရဵဆးဲျခငံဵန္ငံဴ အေကာငံ
အထညံေဖာံ ေဆာငံရးကံျခငံဵ။

၃။

ဗဟိုအဆငံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီတးငံ အတးငံဵေရဵမ္ူဵအျဖစံေဆာငံရးကံ၍ ဗဟိုအဆငံဴ
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီဥက္က ဌ၊ ျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန ေးနံြကာဵေရဵမ္ူဵခ့ုပံ၏
လမံဵေွှနံမျှု ဖငံဴ ဗဟို/ ျပညံနယံ/ တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ ခရိုငံ/ ွမို ဴနယံ/ ေက့ာငံဵအဆငံဴ ေက့ာငံဵ
က့နံဵမာေရဵေကာံမတီအဆငံဴဆငံ၏
ဴ လုပံငနံဵမ့ာဵအာဵ

လမံဵေွှနံျခငံဵ၊

ှကီဵြကပံျခငံဵန္ငံဴ

အထကံအဖးဲ ဴအစညံဵအဆငံဆ
ဴ ငံဴသုိ ဴ တငံျပျခငံဵ။
၄။

ေက့ာငံဵန္ငလ
ံဴ ူငယံက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ တိဵု တကံေစရနံအတးကံ အျခာဵန္ီဵနးယံေသာဌာန
မ့ာဵန္ငံဴ ညှိနှိုငံဵအေကာငံအထညံေဖာံေဆာငံရးကံျခငံဵ။

၅။

ဒုတိယေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵမ့ာဵ၏ ေက့ာငံဵန္ငလ
ံဴ ူငယံက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵ အေကာငံအထညံေဖာံ
မှုမ့ာဵကို ှကီဵြကပံကးပံကဲျခငံဵ၊ ျပနံလညံဆနံဵစစံျခငံဵ၊ နညံဵပညာပဳဴပိုဵျခငံဵ။

၆။

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵသီတငံဵပတံ ေအာငံျမငံစား အေကာငံအထညံေဖာံနိုငံေရဵ လုပံငနံဵမ့ာဵ
လမံဵေွှနံျခငံဵ၊ ှကီဵြကပံျခငံဵ၊ နညံဵပညာပဳဴပဵို ျခငံဵ။

၇။

ျပညံနယံ/ တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ ခရိုငံနင
္ ံဴ ွမို ဴနယံ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ေအာငံျမငံစား
အေကာငံအထညံေဖာံနင
ို ံေရဵအတးကံ ကးငံဵဆငံဵသးာဵေရာကံ၍ လမံဵေွှနံျခငံဵ၊ ှကီဵြကပံျခငံဵ၊
နညံဵပညာပဳဴပဵို ျခငံဵ။

၈။

မိမိအထကံအရာရ္ိမ္ အထူဵကိစ္စတစံရပံအေနျဖငံဴ ေပဵအပံလာေသာ တာဝနံဝတ္တရာဵမ့ာဵကို
ေက့ပးနစ
ံ းာ ထမံဵေဆာငံျခငံဵ။

၉။

ျပညံနယံ/ တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ ခရိုငံနင
္ ံဴ ွမို ဴနယံ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ေအာငံျမငံစား
အေကာငံအထညံေဖာံနင
ို ံေရဵအတးကံ ကးငံဵဆငံဵသးာဵေရာကံ၍ လမံဵေွှနံှကီဵြကပံျခငံဵ၊ နညံဵ
ပညာပဳဴပိုဵျခငံဵ။
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ဒုတိယေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ (ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ)
ဒုတိယေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ)၏ တာဝနံဝတ္တရာဵမ့ာဵမ္ာ ေအာကံပါအတိုငံဵ ျဖစံပါ
သညံ၁။

ေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ)အာဵ

တာဝနံခဳလ့ကံ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵ

တာဝနံမ့ာဵကို တာဝနံယူ အေကာငံအထညံေဖာံျခငံဵ။
၂။

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ လုပံငနံဵစီမဳခ့ကံမ့ာဵကို ေရဵဆးဲျခငံဵ၊ အေကာငံအထညံေဖာံျခငံဵမ့ာဵကို
တာဝနံယူလုပံေဆာငံျခငံဵ။

၃။

လကံေထာကံေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ၏ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵဌာနလုပံငနံဵ အေကာငံအထညံေဖာံမှု
မ့ာဵကို ှကီဵြကပံျခငံဵ၊ ျပနံလညံဆနံဵစစံျခငံဵ၊ လိုအပံခ့ကံမ့ာဵကို ျဖညံဴဆညံဵေပဵျခငံဵ။

၄။

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵဌာနခး၏
ဲ
ေရ္ ဴလုပံငနံဵစဲံမ့ာဵကို ေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ)
ထဳတငံျပွပီဵ ခးငံဴျပုခ့ကံေတာငံဵခဳရယူ ေဆာငံရးကံျခငံဵ။

၅။

အျခာဵလိုအပံေသာ စီမခ
ဳ နံ ဴခးဲမှုမ့ာဵ၊ အစီရငံခဳစာမ့ာဵ၊ စာရငံဵအငံဵမ့ာဵကို ျပညံနယံ/ တိင
ု ံဵ
ေဒသှကီဵ၊ ခရိုငံ၊ ွမို ဴနယံ က့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမ့ာဵန္ငံဴ ညှိနှိုငံဵေဆာငံရးကံျခငံဵ။

၆။

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ တိဵု တကံေအာငံျမငံေရဵအတးကံ န္ီဵနးယံဌာန၊ အဖးဲ ဴအစညံဵ
မ့ာဵန္ငံဴ ညှိနှိုငံဵေဆာငံရးကံျခငံဵ။

၇။

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵသီတငံဵပတံ

ေအာငံျမငံစား အေကာငံအထညံေဖာံနင
ို ံေရဵ

လုပံငနံဵမ့ာဵ

ှကီဵြကပံျခငံဵ၊ နညံဵပညာပဳဴပုဵိ ျခငံဵ။
ဒုတိယေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ (လူငယံက့နံဵမာေရဵ)
ဒုတိယေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(လူငယံက့နံဵမာေရဵ)၏ တာဝနံဝတ္တရာဵမ့ာဵမ္ာ ေအာကံပါအတိင
ု ံဵ ျဖစံပါ
သညံ ၁။

ေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ)အာဵတာဝနံခလ
ဳ ့ကံ

ဆယံေက့ာံသကံန္ငံဴ

လူငယံ

က့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵ တာဝနံမ့ာဵကို တာဝနံယူအေကာငံအထညံေဖာံျခငံဵ။
၂။

ဆယံေက့ာံသကံန္ငံဴ လူငယံက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵစီမဳခ့ကံမ့ာဵ ေရဵဆးဲျခငံဵ၊ အေကာငံအထညံ
ေဖာံျခငံဵမ့ာဵကို တာဝနံယလ
ူ ုပံေဆာငံျခငံဵ။

၃။

လကံေထာကံေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ၏

ဆယံေက့ာံသကံန္ငံဴ

လူငယံက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵ

အေကာငံအထညံေဖာံမှုမ့ာဵကို ှကီဵြကပံျခငံဵ၊ ျပနံလညံဆနံဵစစံျခငံဵ၊ လိုအပံခ့ကံမ့ာဵကို
ျဖညံဴဆညံဵေပဵျခငံဵ။
၄။

ဆယံေက့ာံသကံန္ငံဴ လူငယံက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ တိုဵတကံေအာငံျမငံေရဵအတးကံ န္ီဵနးယံ
ဌာနမ့ာဵ၊ ျပညံတးငံဵျပညံပ အစိဵု ရမဟုတေံ သာအဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ၊ လူမှုေရဵအသငံဵအဖးဲ ဴမ့ာဵန္ငံဴ
ညှိနှိုငံဵေဆာငံရးကံျခငံဵ။

၅။

ဆယံေက့ာံသကံန္ငံဴ

လူငယံက့နံဵမာေရဵ

န္ငံဴပတံသကံေသာ

ေရ္ ဴလုပံငနံဵစဲံမ့ာဵကို

ေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ (ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ)၏လမံဵေွှနံအတညံျပုခ့ကံျဖငံဴ ေဆာငံရးကံျခငံဵ။
၆။

အျခာဵလိုအပံေသာ စီမခ
ဳ နံ ဴခးဲမှုမ့ာဵ၊ အစီရငံခဳစာမ့ာဵ၊ စာရငံဵအငံဵမ့ာဵကို ျပညံနယံ/ တိင
ု ံဵ
ေဒသှကီဵ၊ ခရိုငံ၊ ွမို ဴနယံျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမ့ာဵန္ငံဴ ညှိနှိုငံဵေဆာငံရးကံျခငံဵ။
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၇။

တက္ကသိုလံေဆဵခနံဵမ့ာဵတးငံ ပ့ိုရးယံသူစိတံတုင
ိ ံဵက့ က့နံဵမာေရဵေစာငံဴေရ္ာကံမှုေပဵနိုငံေရဵ
ေဆာငံရးကံရာတးငံ လမံဵေွှနံမေှု ပဵျခငံဵ။

၈။

ေက့ာငံဵျပငံပ ဆယံေက့ာံသကံန္ငံဴ လူငယံမ့ာဵအတးကံ က့နံဵမာေရဵဌာနမ့ာဵတးငံ ပ့ိုရးယံသူ
က့နံဵမာေရဵ ေစာငံဴေရ္ာကံမှုေပဵနိုငရ
ံ နံ လမံဵေွှနံမေှု ပဵျခငံဵ။

၉။

ေစတနာဴဝနံထမံဵပုဂ္ဂိုလံမ့ာဵအေနျဖငံဴ

ေက့ာငံဵျပငံပ

ဆယံေက့ာံသကံလူငယံက့နံဵမာေရဵ

ေစာငံေဴ ရ္ာကံမှု လုပံငနံဵမ့ာဵတးငံ စိတံပါဝငံလာေစရနံ လှုဳ ဴေဆာံေပဵျခငံဵ။
၁၀။ ျပညံနယံ/ တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ ခရိုငံနင
္ ံဴ ွမို ဴနယံ လူငယံက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ေအာငံျမငံစား
အေကာငံအထညံေဖာံနိုငံေရဵအတးကံ ကးငံဵဆငံဵှကီဵြကပံျခငံဵ၊ နညံဵပညာပဳဴပိုဵျခငံဵ။
လကံေထာကံေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ (ေက့ာငံဵက့နံဵမာျမှငံဴတငံေရဵ)
လကံေထာကံေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(ေက့ာငံဵက့နံဵမာျမှငံဴတငံေရဵ)၏ တာဝနံဝတ္တရာဵမ့ာဵမ္ာ ေအာကံပါ
အတိုငံဵ ျဖစံပါသညံ ၁။

ဒုတိယေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ)အာဵ

တာဝနံခဳလ့ကံ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ

လုပံငနံဵမ့ာဵကို အေကာငံအထညံေဖာံေဆာငံရးကံျခငံဵ။
၂။

ျပညံနယံ/ တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ၊ ခရိုငံနင
္ ံဴ ွမို ဴနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ေအာငံျမငံစား
အေကာငံအထညံေဖာံနင
ို ံေရဵအတးကံ ဒုတိယေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ (ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ) ၏
လမံဵေွှနမ
ံ ှုျဖငံဴ ှကီဵြကပံေဆာငံရးကံျခငံဵ။

၃။

ဒုတိယေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ)၏

လမံဵေွှနံမှုျဖငံဴ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ

ဆိုငံရာ ဝနံထမံဵေရဵရာန္ငံဴ စီမဳခနံ ဴခးဲေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵအာဵ ေဆာငံရးကံျခငံဵ။
၄။

ဒုတိယေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ)၏

ဦဵေဆာငံမျှု ဖငံဴ

က့နံဵမာေရဵအဆငံျဴ မှငံဴ

ေက့ာငံဵထူေထာငံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကိုအေကာငံအထညံေဖာံေဆာငံရးကံျခငံဵ။
၅။

ျပညံနယံ/ တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ ခရိုငံနင
္ ံဴ ွမို ဴနယံ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ေအာငံျမငံစား
အေကာငံအထညံေဖာံနိုငံေရဵအတးကံ ကးငံဵဆငံဵှကီဵြကပံျခငံဵ၊ နညံဵပညာပဳဴပိုဵျခငံဵ။

လကံေထာကံေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ (ေက့ာငံဵက့နံဵမာ/ စီမဳခ့ကံ)
လကံေထာကံေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(ေက့ာငံဵက့နံဵမာ/စီမဳခ့ကံ)၏

တာဝနံဝတ္တရာဵမ့ာဵမ္ာ

ေအာကံပါ

အတိုငံဵ ျဖစံပါသညံ ၁။

ဒုတိယေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ)အာဵ

တာဝနံခဳလ့ကံ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ

ဌာနခး၏
ဲ စီမဳခ့ကံလပ
ု ံငနံဵမ့ာဵကို အေကာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရးကံျခငံဵ။
၂။

ျပညံနယံ/ တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ၊ ခရိုငံနင
္ ံဴ ွမို ဴနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵဌာနလုပံငနံဵမ့ာဵ ေအာငံ
ျမငံစား အေကာငံအထညံေဖာံနိုငေံ ရဵအတးကံ ဒုတိယေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ (ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ)
၏ လမံဵေွှနံမျှု ဖငံဴ ှကီဵြကပံေဆာငံရးကံျခငံဵ။

၃။

ဒုတိယေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ)၏

ဦဵေဆာငံမျှု ဖငံဴ

က့နံဵမာေရဵအဆငံျဴ မှငံဴ

ေက့ာငံဵထူေထာငံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို အေကာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရးကံျခငံဵ။
၄။

ျပညံနယံ/ တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ၊ ခရိုငံနင
္ ံဴ ွမို ဴနယံ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ေအာငံျမငံစား
အေကာငံအထညံေဖာံနင
ို ံေရဵအတးကံ ကးငံဵဆငံဵှကီဵြကပံျခငံဵ၊ နညံဵပညာ ပဳဴပုဵိ ျခငံဵ။

10

လကံေထာကံေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ (လူငယံဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵ)
လကံေထာကံေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(လူငယံဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵ)၏

တာဝနံဝတ္တရာဵမ့ာဵမ္ာ

ေအာကံပါ

အတိုငံဵ ျဖစံပါသညံ၁။

ဒုတိယေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(လူငယံက့နံဵမာေရဵ)အာဵ တာဝနံခဳလ့ကံ ဆယံေက့ာံသကံန္ငံဴ လူငယံ
က့နံဵမာေရဵ လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵကို တာဝနံယူအေကာငံအထညံေဖာံျခငံဵ။

၂။

ဒုတိယေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(လူငယံက့နံဵမာေရဵ)၏ လမံဵေွှနံမျှု ဖငံဴ ဆယံေက့ာံသကံန္ငံဴ လူငယံ
က့နံဵမာေရဵ လုပံငနံဵစီမဳခ့ကံမ့ာဵေရဵဆးဲျခငံဵ၊ အေကာငံအထညံေဖာံျခငံဵမ့ာဵကို တာဝနံယူ
လုပံေဆာငံျခငံဵ။

၃။

ဒုတိယေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(လူငယံက့နံဵမာေရဵ)၏

လမံဵေွှနံမျှု ဖငံဴ

တက္က သိုလံေဆဵခနံဵမ့ာဵ

တးငံ ပ့ိုရးယံသူက့နံဵမာေရဵေစာငံေဴ ရ္ာကံမှုေပဵနိုငံေရဵ ေဆာငံရးကံရာတးငံ လမံဵေွှနံမေှု ပဵျခငံဵ။
၄။

ဒုတိယေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(လူငယံက့နံဵမာေရဵ)၏ လမံဵေွှနံမျှု ဖငံဴ ေက့ာငံဵျပငံပ ဆယံေက့ာံ
သကံန္ငံဴ

လူငယံမ့ာဵအတးကံ

က့နံဵမာေရဵဌာနမ့ာဵတးငံ

ပ့ိုရးယံသူစိတံက့နံဵမာေရဵ

ေစာငံေဴ ရ္ာကံမှုေပဵနိုငံရနံ လမံဵေွှနံမှုေပဵျခငံဵ။
၅။

ဒုတိယေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(လူငယံက့နံဵမာေရဵ)၏ လမံဵေွှနံမျှု ဖငံဴ ေစတနာဴဝနံထမံဵပုဂု္ဂိ လံမ့ာဵ
အေနျဖငံဴ ေက့ာငံဵျပငံပ ဆယံေက့ာံသကံန္ငံဴ လူငယံက့နံဵမာေရဵေစာငံဴေရ္ာကံမှု လုပံငနံဵမ့ာဵ
တးငံ စိတံပါဝငံစာဵလာေစရနံ လှုေဆာံ
ဳဴ
ေပဵျခငံဵ။

၆။

ျပညံနယံ/ တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ ခရိုငံနင
္ ံဴ ွမို ဴနယံ ဆယံေက့ာံသကံန္ငံဴ လူငယံက့နံဵမာေရဵ
လုပံငနံဵမ့ာဵ ေအာငံျမငံစား အေကာငံအထညံေဖာံနိုငေံ ရဵအတးကံ ကးငံဵဆငံဵှကီဵြကပံျခငံဵ၊
နညံဵပညာပဳဴပဵို ျခငံဵ။

လကံေထာကံေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ (သုေတသနန္ငံဴသငံတနံဵ)
လကံေထာကံေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(သုေတသနန္ငံဴသငံတနံဵ)၏ တာဝနံဝတ္တရာဵမ့ာဵမ္ာ ေအာကံပါ အတိုငံဵ
ျဖစံပါသညံ ၁။

ဒုတိယေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵန္ငံဴလူငယံက့နံဵမာေရဵ)မ့ာဵအာဵ တာဝနံခဳလ့ကံ
ေက့ာငံဵန္ငလ
ံဴ ူငယံက့နံဵမာေရဵဆိုငံရာ သုေတသနန္ငဴံ သငံတနံဵမ့ာဵကို တာဝနံယူ အေကာငံ
အထညံေဖာံျခငံဵ။

၂။

ဒုတိယေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵန္ငံဴလူငယံက့နံဵမာေရဵ)မ့ာဵ၏ လမံဵေွှနံမျှု ဖငံဴ
ေက့ာငံဵန္ငံဴ ဆယံေက့ာံသကံလူငယံက့နံဵမာေရဵ သငံတနံဵ၊ သုေတသနန္ငံဴ န္ီဵနးယံစီမဳခ့ကံ
မ့ာဵ ေရဵဆးဲျခငံဵ။

၃။

ျပညံနယံ/ တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ ခရိုငံနင
္ ံဴ ွမို ဴနယံ ေက့ာငံဵန္ငလ
ံဴ ူငယံက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ
ေအာငံျမငံစား

အေကာငံအထညံေဖာံနင
ို ံေရဵအတးကံ

ပဳဴပုဵိ ျခငံဵ။
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ကးငံဵဆငံဵှကီဵြကပံျခငံဵ၊

နညံဵပညာ

ဦဵစီဵအရာရ္ိ (လကံေထာကံဆရာ၀နံ) ၏လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵ
၁။

ဒုတိယေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ)၏

ဦဵေဆာငံမျှု ဖငံဴ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ

လုပင
ံ နံဵမ့ာဵကို အေကာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရးကံျခငံဵ။
၂။

ဒုတိယေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(ေက့ာငံဵက့နံဵမာ)၏ လမံဵေွှနံမှုျဖငံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵစီမဳခ့ကံ
ဆိုငံရာလုပံငနံဵမ့ာဵအာဵ ေဆာငံရးကံျခငံဵ။

၃။

ဒုတိယေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ)၏

ဦဵေဆာငံမျှု ဖငံဴ

က့နံဵမာေရဵအဆငံျဴ မှငံဴ

ေက့ာငံဵထူေထာငံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို အေကာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရးကံျခငံဵ။
၄။

ဒုတိယေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(လူငယံက့နံဵမာေရဵ)၏
ဆယံေက့ာံသကံလူငယံက့နံဵမာေရဵဆိုငံရာ

လမံဵေွှနံမျှု ဖငံဴ

သငံတနံဵန္ငံဴ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵန္ငံဴ

သုေတသနလုပံငနံဵမ့ာဵအာဵ

ေဆာငံရးကံျခငံဵ။
၅။

ဒုတိယေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(လူငယံက့နံဵမာေရဵ)၏

လမံဵေွှနံမျှု ဖငံဴ

ဆယံေက့ာံသကံလူငယံ

က့နံဵမာေရဵဆိုငံရာ လုပံငနံဵမ့ာဵကို အေကာငံအထညံေဖာံေဆာငံရးကံျခငံဵ။
၆။

ျပညံနယံ/ တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ၊ ခရိုငံနင
္ ံဴ ွမို ဴနယံ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ေအာငံျမငံစးာ
အေကာငံအထညံေဖာံနင
ို ံေရဵအတးကံ

ဒုတိယ/

လကံေထာကံေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ

(ေက့ာငံဵ

က့နံဵမာေရဵ)၏ လမံဵေွှနံမျှု ဖငံဴ ှကီဵြကပံေဆာငံရးကံျခငံဵ။
ဌာနခးဲစာေရဵ၏ လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵ
၁။

ွမို ဴနယံျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမ့ာဵန္ငံဴ

ွမို ဴနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵအဖးဲ ဴမ့ာဵမ္

ေပဵပို ဴ

လာေသာ လခ့ုပံ၊ န္စခ
ံ ့ုပံအစီရငံခဳစာမ့ာဵ၊ ွမို ဴနယံအလိုကံ ေရဵဆးဲေဆာငံရးကံမညံဴ အဏုစိပံ
စီမခ
ဳ ့ကံမ့ာဵ၊ သနံေကာငံေရာဂါကာကးယံေရဵ စီမခ
ဳ ့ကံအစီရငံခဳစာမ့ာဵအာဵ စုစညံဵတငံျပျခငံဵ။
၂။

ဌာနန္ငံဴ ွမို ဴနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵအဖးဲ ဴမ့ာဵတးငံ တာဝနံထမံဵေဆာငံလ့ကံရ္ိေသာ ဝနံထမံဵ
စာရငံဵအာဵ အခ့ိနံနင
္ ံဴတေျပဵညီျဖစံေအာငံ ျပုစုထာဵရ္ိျခငံဵန္ငံဴ ဌာနတးငံ ရုဳဵသုဳဵစကံပစ္စညံဵ၊
ပရိေဘာဂပစ္စညံဵစသညံဴ ရရ္ိအသုဳဵျပုလ့ကံရ္ိေသာ ရုဳဵသုဳဵပစ္စညံဵမ့ာဵ စာရငံဵအငံအာဵ ျပုစု
ထာဵရ္ိျခငံဵ။

၃။

ဌာနမ္

လုပံငနံဵစီမဳခ့ကံမ့ာဵ၊

လုပံငနံဵညှိနှိုငံဵေဆးဵေနးဵပးဲမ့ာဵ၊

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵသငံတနံဵမ့ာဵ

အလုပံရုဳေဆးဵေနးဵပးဲမ့ာဵန္ငံဴ

ေဆာငံရးကံမှုမ္တံတမံဵမ့ာဵန္ငံဴ

လုပံငနံဵဆနံဵစစံျခငံဵ

မ္တံတမံဵမ့ာဵအာဵ သီဵျခာဵျပုစုထာဵရ္ိျခငံဵ။
၄။

ဌာန၏လုပံငနံဵစီမဳခ့ကံမ့ာဵန္ငံဴသကံဆိုငံေသာ
ေဆးဵေနးဵပးဲမ့ာဵ၊
သငံတနံဵမ့ာဵ

လုပံငနံဵညှိနှိုငံဵေဆးဵေနးဵပးဲမ့ာဵ၊

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵအဖးဲ ဴမ့ာဵအာဵ
ေဆာငံရးကံရာတးငံ

ေဆာငံရးကံျခငံဵန္ငံဴ

အရညံအေသးဵျမှငံဴေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ

အခမံဵအနာဵစီစဲံျခငံဵ၊

လိုအပံေသာစာေရဵကိရိယာမ့ာဵ

အလုပံရုဳ

အေကျွဵအေမးဵအတးကံ

ျပငံဆငံျခငံဵတို ဴအာဵ

စီစဲံ

၎ငံဵေအာကံရ္ိ

ဝနံထမံဵမ့ာဵန္ငံဴအတူ ေဆာငံရးကံျခငံဵ။
၅။

၎ငံဵေအာကံရ္ိ အထကံတနံဵစာေရဵန္ငံဴ အငယံတနံဵစာေရဵတို ဴ ေဆာငံရးကံရမညံဴ အလုပံတာဝနံ
မ့ာဵအာဵ ခးဲေဝေပဵျခငံဵန္ငံဴ ှကီဵြကပံျခငံဵ။
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အှကီဵတနံဵစာေရဵ၏ လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵ
၁။

ွမို ဴနယံက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမ့ာဵန္ငံဴ ွမို ဴနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵအဖးဲ ဴမ့ာဵမ္ ေပဵပို ဴလာေသာ
လခ့ုပံ၊ န္စခ
ံ ့ုပံအစီရငံခဳစာမ့ာဵ၊ ွမို ဴနယံအလိုကံ ေရဵဆးဲေဆာငံရးကံမညံဴ အဏုစိပံစီမခ
ဳ ့ကံ
မ့ာဵ၊

သနံေကာငံေရာဂါကာကးယံေရဵစီမဳခ့ကံ

အစီရငံခဳစာမ့ာဵအာဵ

စာရငံဵသးငံဵျခငံဵန္ငံဴ

စာရငံဵ၊ ဇယာဵမ့ာဵ ျပုစုထာဵရ္ိျခငံဵ။
၂။

ဌာနမ္ က့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန စီမခ
ဳ နံ ဴခးဲမေှု ကာံမတီနင
္ ံဴ က့နံဵမာေရဵန္ငံဴအာဵကစာဵဝနံှကီဵဌာန
စီမခ
ဳ နံ ဴခးဲမေှု ကာံမတီသို ဴတငံျပမညံဴ

စာရးကံစာတမံဵမ့ာဵ

ျပငံဆငံေပဵျခငံဵန္ငံဴ

မိတ္တူပးာဵ၍

မ္တံတမံဵထာဵရ္ိျခငံဵ။
၃။

ဌာန၏

လုပံငနံဵစီမဳခ့ကံမ့ာဵန္ငံဴသကံဆိုငံေသာ

ေဆးဵေနးဵပးဲမ့ာဵ၊
သငံတနံဵမ့ာဵ

လုပံငနံဵညှိနှိုငဵံ ေဆးဵေနးဵပးဲမ့ာဵ၊

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵအဖးဲ ဴမ့ာဵအာဵ
ေဆာငံရးကံရာတးငံ

အလုပံရုဳ

အရညံအေသးဵျမှငံဴေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ

အခမံဵအနာဵစီစဲံျခငံဵ၊

အေကျွဵအေမးဵအတးကံ

စီစဲံ

ေဆာငံရးကံျခငံဵန္ငံဴ လိုအပံေသာစာေရဵကိရိယာမ့ာဵ ျပငံဆငံျခငံဵတို ဴအာဵ ဌာနခးဲစာေရဵ၏
ှကီဵြကပံမှုျဖငံဴ ေဆာငံရးကံျခငံဵ။
အငယံတနံဵစာေရဵ၏ လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵ
၁။

ဌာနသို ဴေရာကံရ္ိလာေသာ

ဝငံစာမ့ာဵအာဵ

စာရငံဵသးငံဵျခငံဵ၊

အေြကာငံဵအရာန္ငံဴ

ဌာန၊

အဖးဲ ဴအစညံဵအလိက
ု ံ ခးဲျခာဵတငံျပျခငံဵန္ငံဴ ဝငံစာဖိင
ု ံမ့ာဵအာဵ စနစံတက့ျပုစုထာဵရ္ိျခငံဵ။
၂။

ဌာနမ္ထးကံစာမ့ာဵအာဵ သကံဆိုငရ
ံ ာသို ဴေပဵပို ဴနိုငရ
ံ နံ ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊ လိုအပံပါက ေြကဵနနံဵ
ျဖငံေဴ ပဵပို ဴျခငံဵ၊ လုပံငနံဵေဆာငံရးကံခ့ကံမ္တံတမံဵအျဖစံထာဵရ္ိေသာ ထးကံစာေမျှောစာဖိင
ု ံအာဵ
စနစံတက့ျပုစုထာဵရ္ိျခငံဵ။

၃။

ဌာန၏လုပံငနံဵစီမဳခ့ကံမ့ာဵန္ငံဴသကံဆိုငံေသာ
ေဆးဵေနးဵပးဲမ့ာဵ၊

လုပံငနံဵညှိနှိုငံဵေဆးဵေနးဵပးဲမ့ာဵ၊

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵအဖးဲ ဴမ့ာဵအာဵ

သငံတနံဵမ့ာဵေဆာငံရးကံရာတးငံ

အလုပံရုဳ

အရညံအေသးဵျမှငံဴေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ

အခမံဵအနာဵစီစဲံျခငံဵ၊

အေကျွဵအေမးဵအတးကံ

စီစဲံ

ေဆာငံရးကံျခငံဵန္ငံဴ လိုအပံေသာစာေရဵကိရိယာမ့ာဵ ျပငံဆငံျခငံဵတို ဴအာဵ ဌာနခးဲစာေရဵ၏
ှကီဵြကပံမှုျဖငံဴ ေဆာငံရးကံျခငံဵ။
လကံန္ိပံစကံ/ လ/ထကးနံပ့ူတာလုပံေဆာငံေရဵမ္ူဵ၏ လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵ
၁။

ဌာနတးငံ ေဆာငံရးကံလ့ကံရ္ိသညံဴ လုပံငနံဵမ့ာဵန္ငံဴပတံသကံ၍ ရုဳဵတးငံဵစာမ့ာဵ၊ ထးကံစာမ့ာဵ၊
မ္တံတမံဵမ့ာဵ စသညံတို ဴအာဵ လကံန္ိပံစကံ/ ကးနံပ့ူတာ အသုဳဵျပုေရဵသာဵျခငံဵ။

၂။

ဌာနတးငံ ေဆာငံရးကံလ့ကံရ္ိသညံဴ လုပံငနံဵမ့ာဵန္ငံဴပတံသကံ၍ ရုဳဵတးငံဵစာမ့ာဵ၊ ထးကံစာမ့ာဵ၊
မ္တံတမံဵမ့ာဵ စသညံတို ဴအာဵ ကးနံပ့ူတာတးငံ Soft copy အျဖစံ ထိနံဵသိမံဵထာဵရ္ိျခငံဵ။

ရုဳဵအကူ၏ လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵ
၁။

ရုဳဵတးငံဵစာမ့ာဵ၊ ထးကံစာမ့ာဵ၊ မ္တံတမံဵမ့ာဵ စသညံတို ဴအာဵ မိတ္တူဆးျဲ ခငံဵ၊ ဖိုငံတးဲျခငံဵ။

၂။

လုပံငနံဵညှိနှိုငဵံ ေဆးဵေနးဵပးဲ၊ အလုပံရေုဳ ဆးဵေနးဵပးဲ၊ သငံတနံဵဖိတံစာမ့ာဵ ေဝင္ျခငံဵ။

၃။

တယံလီဖုနဵံ လကံခဳနာဵေထာငံျခငံဵ။

၄။

ဌာန၏ လုပံငနံဵစီမဳခ့ကံမ့ာဵန္ငံဴသကံဆိုငံေသာ လုပံငနံဵညှိနှိုငံဵေဆးဵေနးဵပးဲမ့ာဵ၊ အလုပံရုဳ
ေဆးဵေနးဵပးဲမ့ာဵ၊ သငံတနံဵမ့ာဵေဆာငံရးကံရာတးငံ လိုအပံသလို ပါဝငံေဆာငံရးကံျခငံဵ။
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တိုငံဵေဒသှကီဵ/ ျပညံနယံအဆငံဴ ဝနံထမံဵမ့ာဵ၏ လုပံငနံဵတာဝနံဝတ္တရာဵမ့ာဵ
လကံေထာကံေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(မိခငံကေလဵ/ ေက့ာငံဵက့နံဵမာ/ အာဟာရ)၏ တာဝနံဝတ္တရာဵမ့ာဵ မ္ာ
ေအာကံပါအတိုငံဵျဖစံပါသညံ ၁။

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵန္ငံဴ လူငယံက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို သကံဆိုငံရာ အထကံ
အဖးဲ ဴအစညံဵအဆငံဴဆငံဴ၏လမံဵေွှနံှကီဵြကပံမှုျဖငံဴ အေကာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရးကံျခငံဵ။

၂။

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵဆိုငံရာ ဝနံထမံဵေရဵရာန္ငံဴ စီမခ
ဳ နံ ဴခးဲေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵအာဵ ေဆာငံရးကံ
ျခငံဵ။

၃။

စီမခ
ဳ ့ကံလပ
ု ံငနံဵမ့ာဵ ေရဵဆးဲအေကာငံအထညံေဖာံေဆာငံရးကံျခငံဵ။

၄။

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵန္ငံဴ လူငယံက့နံဵမာေရဵဆိုငံရာ သုေတသနန္ငဴံ သငံတနံဵမ့ာဵကို တာဝနံ
ယူအေကာငံအထညံေဖာံေဆာငံရးကံျခငံဵ။

အဖးဲ ဴေခါငံဵေဆာငံဆရာဝနံ(ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ)

၏

တာဝနံဝတ္တရာဵမ့ာဵမ္ာ

ေအာကံပါအတိုငံဵ

ျဖစံပါသညံ ၁။

အဖးဲ ဴေခါငံဵေဆာငံဆရာဝနံ(ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ)သညံ လကံေထာကံေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ (မိခငံ/
ကေလဵ/ ေက့ာငံဵက့နံဵမာ/ အာဟာရ) အာဵ တာဝနံခ၍
ဳ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵန္ငံဴ
လူငယံက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို အေကာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရးကံရနံ။

၂။

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵန္ငံဴ

လူငယံက့နံဵမာေရဵဆိုငံရာ

ဆငံပ
ဴ းာဵသငံတနံဵမ့ာဵကို

တာဝနံယူ

အေကာငံအထညံေဖာံေဆာငံရးကံရနံ။
၃။

တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ ျပညံနယံအဆငံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီ လုပံငနံဵမ့ာဵအာဵ ေအာငံျမငံ
စးာ အေကာငံအထညံေဖာံရနံ။

၄။

ခရိုငအ
ံ ဆငံန
ဴ ္ငံဴ

ွမို ဴနယံအဆငံဴ

လုပံငနံဵေဆာငံရးကံမှုအေျခအေနမ့ာဵကို

ဆနံဵစစံရနံန္ငံဴ

ှကီဵြကပံရနံ။
ွမို ဴနယံသူနာျပု(ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ) ၏ တာဝနံဝတ္တရာဵမ့ာဵမ္ာ ေအာကံပါအတိုငံဵျဖစံပါသညံ ၁။

အဖးဲ ဴေခါငံဵေဆာငံဆရာဝနံ(ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ)အာဵ တာဝနံခ၍
ဳ
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵန္ငံဴ
လူငယံက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို အေကာငံအထညံေဖာံေဆာငံရးကံရာတးငံ ပဳပ
ဴ ိုဵကူညီရနံ။

က့နံဵမာေရဵမ္ူဵ-၁(ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ)၏ တာဝနံဝတ္တရာဵမ့ာဵမ္ာ ေအာကံပါအတိုငံဵျဖစံပါသညံ ၁။

အဖးဲ ဴေခါငံဵေဆာငံဆရာဝနံ(ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ)အာဵ တာဝနံခ၍
ဳ
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵန္ငံဴ
လူငယံက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို အေကာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရးကံရာတးငံ ပဳပ
ဴ ိုဵကူညီရနံ။

၂။

ခရိုငံမ့ာဵမ္ေပဵပို ဴလာေသာ လုပံငနံဵေဆာငံရးကံမှုအစီရငံခဳစာမ့ာဵအာဵ စီစစံ၍ တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/
ျပညံနယံအဆငံဴ အစီရငံခဳစာမ့ာဵျပုစု၍ အဆငံဴဆငံတ
ဴ ငံျပရနံ။

14

အငယံတနံဵစာေရဵ၏ လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵ
၁။ ဌာနဝငံစာမ့ာဵအာဵ စာရငံဵသးငံဵျခငံဵန္ငံဴ အေြကာငံဵအရာန္ငံဴ ဌာန၊ အဖးဲ ဴအစညံဵအလိုကံ ခးဲျခာဵ
တငံျပျခငံဵန္ငံဴ ဝငံစာဖိုငံမ့ာဵအာဵ စနစံတက့ ျပုစုထာဵရ္ိျခငံဵ။
၂။

ထးကံစာမ့ာဵအာဵ သကံဆိုငံရာသို ဴေပဵပို ဴနိုငရ
ံ နံ ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊ လိုအပံပါက ေြကဵနနံဵျဖငံဴေပဵပို ဴ
ျခငံဵ၊ လုပံငနံဵေဆာငံရးကံခ့ကံမ္တတ
ံ မံဵအျဖစံထာဵရ္ိေသာ ထးကံစာေမျှောစာဖိင
ု ံအာဵ စနစံတက့
ျပုစုထာဵရ္ိျခငံဵ။

၃။ ဌာန၏လုပံငနံဵစီမခ
ဳ ့ကံမ့ာဵန္ငံဴသကံဆိုငံေသာ
ေဆးဵေနးဵပးဲမ့ာဵ၊
သငံတနံဵမ့ာဵ

လုပံငနံဵညှိနှိုငဵံ ေဆးဵေနးဵပးဲမ့ာဵ၊

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵအဖးဲ ဴမ့ာဵအာဵ
ေဆာငံရးကံရာတးငံ

အလုပံရုဳ

အရညံအေသးဵျမှငံဴေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ

အခမံဵအနာဵစီစဲံျခငံဵ၊

အေကျွဵအေမးဵအတးကံ

စီစဲံ

ေဆာငံရးကံျခငံဵန္ငံဴ လိုအပံေသာစာေရဵကိရိယာမ့ာဵျပငံဆငံျခငံဵတို ဴအာဵ ကူညီေဆာငံရးကံျခငံဵ။
ရုဳဵအကူ၏ လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵ
၁။

ရုဳဵတးငံဵစာမ့ာဵ၊ ထးကံစာမ့ာဵ၊ မ္တံတမံဵမ့ာဵ စသညံတို ဴအာဵ မိတ္တူဆးျဲ ခငံဵ၊ ဖိုငံတးဲျခငံဵ။

၂။

လုပံငနံဵညှိနှိုငဵံ ေဆးဵေနးဵပးဲ၊ အလုပံရုဳေဆးဵေနးဵပးဲ၊ သငံတနံဵဖိတံစာမ့ာဵ ေဝင္ျခငံဵ။

၃။

တယံလီဖုနဵံ လကံခဳနာဵေထာငံျခငံဵ။

၄။

ဌာန၏လုပံငနံဵစီမဳခ့ကံမ့ာဵန္ငံဴသကံဆိုငံေသာ လုပံငနံဵညှိနှိုငံဵေဆးဵေနးဵပးဲမ့ာဵ၊ အလုပံရုဳေဆးဵ
ေနးဵပးဲမ့ာဵ၊ သငံတနံဵမ့ာဵ ေဆာငံရးကံရာတးငံ လိုအပံသလို ကူညီေပဵျခငံဵ။
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ခရိုငံအဆငံဴ ဝနံထမံဵမ့ာဵ၏ လုပံငနံဵတာဝနံဝတ္တရာဵမ့ာဵ
အဖးဲ ဴေခါငံဵေဆာငံဆရာဝနံ(ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ)

၏

တာဝနံဝတ္တရာဵမ့ာဵမ္ာ

ေအာကံပါအတိုငံဵ

ျဖစံပါသညံ ၁။ ခရိုငံအဆငံဴ အဖးဲ ဴေခါငံဵေဆာငံဆရာဝနံ(ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ)သညံ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵန္ငံဴ
လူငယံက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို သကံဆိုငံရာအထကံအဖးဲ ဴအစညံဵအဆငံဴဆငံဴ၏ လမံဵေွှနံ
ှကီဵြကပံမှုျဖငံဴ အေကာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရးကံရနံ။
၂။

ခရိုငံအဆငံတ
ဴ းငံ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵန္ငံဴ လူငယံက့နံဵမာေရဵဆိုငံရာ ဆငံပ
ဴ းာဵသငံတနံဵမ့ာဵကို
တာဝနံယအ
ူ ေကာငံအထညံေဖာံေဆာငံရးကံရနံ။

၃။ ခရိုငံအဆငံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီလုပံငနံဵမ့ာဵအာဵ ေအာငံျမငံစား အေကာငံအထညံ
ေဖာံေဆာငံရးကံရနံ။
၄။ ခရိုငံအဆငံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ အဆငံေျပေခ့ာေမး ဴစးာ အေကာငံအထညံေဖာံ
ေဆာငံရးကံနိုငံရနံ ွမို ဴနယံမ့ာဵန္ငံဴလညံဵေကာငံဵ၊ ျပညံနယံ/ တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ ျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵ
ဦဵစီဵဌာနမ့ာဵန္ငံဴလညံဵေကာငံဵ ဆကံသးယံေဆာငံရးကံရနံ။
၅။ ွမို ဴနယံအဆငံဴ လုပံငနံဵေဆာငံရးကံမှုအေျခအေနမ့ာဵကို ဆနံဵစစံရနံန္ငံဴ ှကီဵြကပံရနံ။
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵဆရာမ၏ တာဝနံဝတ္တရာဵမ့ာဵမ္ာ ေအာကံပါအတိုငံဵ ျဖစံပါသညံ၁။ အဖးဲ ဴေခါငံဵေဆာငံဆရာဝနံ(ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ)၏ ေွှနံြကာဵခ့ကံျဖငံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ န္ငံဴ
လူငယံက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို ကူညီ၍အေကာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရးကံရနံ။
ကေလဵအရာရ္/ိ

ခရိုငံေက့ာငံဵလူမှုဆကံဆဳေရဵမ္ူဵ၏

တာဝနံဝတ္တရာဵမ့ာဵမ္ာ

ေအာကံပါအတိုငံဵ

ျဖစံပါသညံ ၁။ ေက့ာငံဵသာဵမ့ာဵန္ငံဴပတံသကံေသာ လူမှုေရဵျပဿနာမ့ာဵကို ေျဖရ္ငံဵရနံန္ငံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာ
ေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵန္ငံဴ ပညာေရဵဌာန၊ အျခာဵဌာနမ့ာဵအြကာဵ ေပါငံဵကူဵတဳတာဵအျဖစံ တာဝနံယူ
ေဆာငံရးကံသးာဵရနံ။
၂။

အဖးဲ ဴေခါငံဵေဆာငံဆရာဝနံ(ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ)

အာဵတာဝနံခ၍
ဳ

ွမို ဴနယံမ့ာဵရ္ိ

ွမို ဴနယံ

ေက့ာငံဵလူမှုဆကံဆဳေရဵမ္ူဵမ့ာဵ၏ လုပံငနံဵေဆာငံရးကံမှုမ့ာဵအာဵ ှကီဵြကပံရနံ။
အငယံတနံဵစာေရဵ၏ တာဝနံဝတ္တရာဵမ့ာဵမ္ာ ေအာကံပါအတိုငံဵျဖစံပါသညံ ၁။ ဌာနဝငံစာမ့ာဵအာဵ စာရငံဵသးငံဵျခငံဵန္ငံဴ အေြကာငံဵအရာန္ငံဴ ဌာန၊ အဖးဲ ဴအစညံဵအလိက
ု ံ
ခးဲျခာဵတငံျပျခငံဵန္ငံဴ ဝငံစာဖိုငံမ့ာဵအာဵ စနစံတက့ ျပုစုထာဵရ္ိျခငံဵ။
၂။

ထးကံစာမ့ာဵအာဵ သကံဆိုငံရာသို ဴေပဵပို ဴနိုငရ
ံ နံ ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊ လိုအပံပါက ေြကဵနနံဵျဖငံဴ
ေပဵပို ဴျခငံဵ၊

လုပံငနံဵေဆာငံရးကံခ့ကံမ္တံတမံဵအျဖစံထာဵရ္ိေသာ

ထးကံစာေမျှောစာဖိင
ု ံအာဵ

စနစံတက့ျပုစုထာဵရ္ိျခငံဵ။
၃။ ဌာန၏လုပံငနံဵစီမဳခ့ကံမ့ာဵန္ငံဴသကံဆိုငံေသာ လုပံငနံဵညှိနှိုငဵံ ေဆးဵေနးဵပးဲမ့ာဵ၊ အလုပံရုဳေဆးဵ
ေနးဵပးဲမ့ာဵ၊ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵအဖးဲ ဴမ့ာဵအာဵ အရညံအေသးဵျမှငံဴေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵသငံတနံဵ
မ့ာဵ ေဆာငံရးကံရာတးငံ အခမံဵအနာဵစီစဲံျခငံဵ၊ အေကျွဵအေမးဵအတးကံ စီစဲံေဆာငံရးကံျခငံဵန္ငံဴ
လိုအပံေသာစာေရဵကိရိယာမ့ာဵ ျပငံဆငံျခငံဵတို ဴအာဵ ကူညီေဆာငံရးကံျခငံဵ။
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ွမို ဴနယံအဆငံဴ ဝနံထမံဵမ့ာဵ၏ လုပံငနံဵတာဝနံဝတ္တရာဵမ့ာဵ
ဦဵစီဵအရာရ္ိ (မိခငံကေလဵ/ ေက့ာငံဵက့နံဵမာ/ အာဟာရ)၏ လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵ
၁။

ဦဵစီဵအရာရ္ိ (မိခငံကေလဵ/ေက့ာငံဵက့နံဵမာ/အာဟာရ) သညံ ွမို ဴနယံအဆငံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာ
ေရဵ န္ငံဴ လူငယံက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို သကံဆိုငံရာအထကံအဖးဲ ဴအစညံဵ အဆငံဴဆငံ၏
ဴ
လမံဵေွှနံှကီဵြကပံမှုျဖငံဴ အေကာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရးကံရနံ။

၂။

ဒုတိယွမို ဴနယံျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမ္ူဵအာဵ တာဝနံခဳ၍ ွမို ဴနယံတင
း ံဵရ္ိ ေက့ာငံဵက့နံဵ
မာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို

လွှမံဵျခုဳမှုရာခိုငံနှုနဵံ ျပညံဴဝစးာ

ေဆာငံရးကံနိုငံရနံအတးကံ

အေျခခဳ

က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵအာဵ တာဝနံခဲေး ဝရနံ၊ ွမို ဴနယံတးငံဵရ္ိ လုပံငနံဵေဆာငံရးကံမှု အေျခ
အေနမ့ာဵကို ဆနံဵစစံရနံန္ငံဴ ှကီဵြကပံရနံ။
၃။

ွမို ဴနယံအဆငံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵန္ငံဴ လူငယံက့နံဵမာေရဵဆိုငံရာ သငံတနံဵမ့ာဵ ပို ဴခ့ရနံ။

၄။

ွမို ဴနယံအဆငံဴ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီ

လုပံငနံဵမ့ာဵအာဵ

ေအာငံျမငံစား အေကာငံ

အထညံေဖာံ ေဆာငံရးကံရနံ။
၅။

ွမို ဴနယံအဆငံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ အဆငံေျပေခ့ာေမး ဴစးာ အေကာငံအထညံေဖာံ
ေဆာငံရးကံနိုငံရနံ အဆငံဴဆငံဴ ဆကံသးယံေဆာငံရးကံရနံ။

ေက့ာငံဵသူနာျပုဆရာမှကီဵ၏ လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵ
၁။

ဦဵစီဵအရာရ္ိ (မိခငံကေလဵ/ ေက့ာငံဵက့နံဵမာ/ အာဟာရ)၏ ေွှနံြကာဵခ့ကံျဖငံဴ ေက့ာငံဵ
က့နံဵမာေရဵစစံေဆဵျခငံဵ၊
သနံ ဴရ္ငံဵေရဵေဆာငံရးကံျခငံဵ၊

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵပညာေပဵျခငံဵ၊

ေက့ာငံဵပတံဝနံဵက့ငံ

မကူဵစကံေသာေရာဂါမ့ာဵန္ငံဴ ကူဵစကံေရာဂါမ့ာဵ ကာကးယံ

ျခငံဵလုပင
ံ နံဵမ့ာဵကို ေဆာငံရးကံရနံ။
၂။

လုပင
ံ နံဵေဆာငံရးကံမှုအစီရငံခဳစာမ့ာဵျပုစု၍ အဆငံဴဆငံတ
ဴ ငံျပရနံ။

သူနာျပု - ၂(ေက့ာငံဵ)၏ လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵ
၁။

ဦဵစီဵအရာရ္ိ (မိခငံကေလဵ/ ေက့ာငံဵက့နံဵမာ/ အာဟာရ)၏ ေွှနံြကာဵခ့ကံျဖငံဴ ေက့ာငံဵ
က့နံဵမာေရဵစစံေဆဵျခငံဵ၊
သနံ ဴရ္ငံဵေရဵေဆာငံရးကံျခငံဵ၊

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵပညာေပဵျခငံဵ၊

ေက့ာငံဵပတံဝနံဵက့ငံ

မကူဵစကံေသာေရာဂါမ့ာဵန္ငံဴ ကူဵစကံေရာဂါမ့ာဵ ကာကးယံ

ျခငံဵလုပင
ံ နံဵမ့ာဵကို ေဆာငံရးကံရနံ။
ွမို ဴနယံေက့ာငံဵလူမှုဆကံဆဳေရဵမ္ူဵ၏ လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵ
၁။

ေက့ာငံဵသာဵမ့ာဵန္ငံဴပတံသကံေသာ လူမှုေရဵျပဿနာမ့ာဵကို ေျဖရ္ငံဵရနံန္ငဴံ ေက့ာငံဵက့နံဵမာ
ေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵန္ငံဴ ပညာေရဵဌာန၊ အျခာဵဌာနမ့ာဵအြကာဵ ေပါငံဵကူဵတဳတာဵအျဖစံ တာဝနံယူ
ေဆာငံရးကံသးာဵရနံ။
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အခနံဵ(၅)
ပညာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵ၏ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵတာဝနံဝတ္တရာဵမ့ာဵ
(က) ေက့ာငံဵအုပံဆရာှကီဵ၊ ဆရာမှကီဵမ့ာဵ၏အခနံဵကဏ္ဍ
ေက့ာငံဵအုပံဆရာှကီဵ၊
ေဆာငံရးကံရာ၌

ဆရာမှကီဵမ့ာဵအေနျဖငံဴ

အဓိကဦဵေဆာငံရမညံဴအခနံဵကဏ္ဍတးငံ

ေဆာငံရးကံေနသညံဴ

မ့ာဵျပာဵေသာအလုပံတာဝနံမ့ာဵတးငံ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ

ပါဝငံေနပါသညံ။

ထို ဴေြကာငံဴ

မိမိတို ဴ

ဤေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ

သညံလညံဵ ဘကံစပ
ုဳ ညာေရဵတးငံ အဓိကအခနံဵကဏ္ဍတစံချု ဖစံေြကာငံဵ နာဵလညံသေဘာေပါကံ၍
ပညာေရဵဝနံှကီဵဌာနန္ငံဴ

က့နံဵမာေရဵန္ငံဴအာဵကစာဵဝနံှကီဵဌာနတို ဴ၏

သတံမ္တံလမံဵေွှနံခ့ကံ

အတိုငံဵ မိမိတို ဴ၏ တာဝနံမ့ာဵအေနျဖငံဴ -

ေန ဴစဲံေဆာငံရးကံရမညံဴလုပံငနံဵ၊

-

အပတံစဲံေဆာငံရးကံရမညံဴလုပံငနံဵ၊

-

လစဲံေဆာငံရးကံရမညံဴလုပံငနံဵန္ငံဴ

-

အခါအာဵေလ့ာံစား ေဆာငံရးကံရမညံဴလုပံငနံဵမ့ာဵဟူ၍ ေယဘုယ့အာဵျဖငံဴ ကဏ္ဍမ့ာဵခးဲကာ
ေဆာငံရးကံြကရပါမညံ။

ေန ဴစဲံေဆာငံရးကံရမညံဴလုပံငနံဵမ့ာဵ
ေက့ာငံဵအုပံဆရာှကီဵ၊

ဆရာမှကီဵမ့ာဵသညံ

ေက့ာငံဵ၏အေျခအေနကို

အနညံဵဆုဳဵ

တစံေန ဴတစံှကိမံ လ္ညံဴလညံြကညံဴရှု၍ ေအာကံပါအခ့ကံအလကံမ့ာဵကို စစံေဆဵေွှနံြကာဵြကရမညံ
ျဖစံပါသညံ။
(က) ေက့ာငံဵသာဵမ့ာဵ၏တစံကိုယံေရသနံ ဴရ္ငံဵေရဵ၊ အဝတံအစာဵသနံ ဴရ္ငံဵမှုန္ငံဴ အိမံသာအဆငံဵ
လကံေဆဵျခငံဵအေလဴအက့ငံဴတို ဴကို အတနံဵလိုကံေသာံလညံဵေကာငံဵ၊ တစံေက့ာငံဵလုဳဵအေနအထာဵ
န္ငေံဴ သာံလညံဵေကာငံဵ ျခုဳငုဳေလဴလာြကညံဴရှု၍ လိုအပံခ့ကံမ့ာဵကို ေွှနံြကာဵျခငံဵ၊
(ခ)

ေက့ာငံဵစာသငံခနံဵအတးငံဵအျပငံနင
္ ံဴ

ေက့ာငံဵပတံဝနံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵေရဵ၊

တဳျမကံစညံဵလ္ဲ

ထာဵျခငံဵ၊ အမှိုကံပုဳဵမ့ာဵထာဵရ္ိျခငံဵ၊ အမှိုကံမ့ာဵစနစံတက့ စးနံ ဴပစံျခငံဵ၊ ခ့ုဳနးယံပိတံေပါငံဵမ့ာဵ
ရ္ငံဵလငံဵျခငံဵ၊ ေက့ာငံဵသာဵ၊ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ လကံေတး ဴပါဝငံလုပံကိုငေံ ဆာငံရးကံျခငံဵ ရ္ိ၊မရ္ိတို ဴကို
စစံေဆဵ၍ လိုအပံသလို ျပုျပငံေွှနံြကာဵျခငံဵ။
(ဂ) ေက့ာငံဵတးငံဵေသာကံသုဳဵေရရရ္ိမှု လုဳေလာကံမှု ရ္၊ိ မရ္ိန္ငံဴ ေသာကံေရအိုဵ၊ ေသာကံေရခးကံမ့ာဵ
စနစံတက့ထာဵရ္ိျခငံဵ ရ္ိ၊မရ္ိတို ဴကို စစံေဆဵ၍ လိုအပံပါက ေွှနံြကာဵရနံ။
(ဃ) မူလတနံဵမ့ာဵ၌ အာဟာရဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ေန ဴစဲံေဆာငံရးကံမှု ရ္ိ၊မရ္ိန္ငံဴ ေက့ာငံဵေစ့ဵ
ဆိုငံမ့ာဵ အဖုဳဵအအုပံန္ငံဴ အန္တရာယံကငံဵေသာအစာဵအစာမ့ာဵကို သနံ ဴရ္ငံဵစးာေရာငံဵခ့မှု ရ္ိ၊မရ္ိ စစံ
ေဆဵရနံ။
အပတံစဲံေဆာငံရးကံရမညံဴလုပံငနံဵမ့ာဵ
(က) ေန ဴစဲံစစံေဆဵေတး ဴရ္ိေသာ က့နံဵမာေရဵန္ငံဴမညီေးတသ
ံ ညံဴ အခ့ကံအလကံမ့ာဵကို ျပနံလညံ
သုဳဵသပံျခငံဵ။
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(ခ) ေက့ာငံဵအိမံသာမ့ာဵ သနံ ဴရ္ငံဵမှု ရ္ိ၊မရ္ိန္ငံဴ အိမံသာအဆငံဵ လကံကို ဆပံျပာန္ငံဴ စငံြကယံစးာ
ေဆဵေြကာနိုငံရနံ ေရထာဵရ္ိမှု ရ္၊ိ မရ္ိတို ဴကို ြကညံဴရှု စစံေဆဵျခငံဵ။
(ဂ) ေန ဴစဲံေဆာငံရးကံသငံဴသညံဴလုပံငနံဵမ့ာဵ လိအ
ု ပံခ့ကံရ္ိပါက ေဆာံဨလမံဵေွှနံမျှု ပုျခငံဵ။
(ဃ) ဘဝတးကံတာကျွမဵံ က့ငံစရာ သငံရိုဵေွှနံဵတမံဵအခ့ိနံတးငံ ေက့ာငံဵရ္ိအတနံဵတိုငံဵ၌ ဘဝတးကံ
တာကျွမဵံ က့ငံစရာ ဆရာ၊ဆရာမမ့ာဵမ္ က့နံဵမာေရဵအသိပညာမ့ာဵ ေဆးဵေနးဵသငံြကာဵပို ဴခ့ျခငံဵ။
(င) ကာယပညာသငံြကာဵခ့ိနံတးငံ ေက့ာငံဵရ္ိအတနံဵတိင
ု ံဵ၌

တာဝနံက့ဆရာ၊

ဆရာမမ့ာဵန္ငံဴ

ကာယပညာ ဆရာ၊ဆရာမမ့ာဵမ္ ကာယပညာသငံရိုဵေွှနံဵတမံဵအတိုငံဵ သငံြကာဵျခငံဵတို ဴကို ျပုလုပံ
ေစျခငံဵ။
လစဲံေဆာငံရးကံရမညံဴလုပံငနံဵမ့ာဵ
(က) ေက့ာငံဵဖးငံဴစဇးနံလ၌ ဆရာ၊ ဆရာမန္ငံဴ ပညာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵအာဵ ေက့ာငံဵလုပင
ံ နံဵစဲံမ့ာဵ
န္ငပ
ံဴ တံသကံ၍ ေဆးဵေနးဵသညံဴအစညံဵအေဝဵမ့ာဵတးငံ -

ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵ ေက့ာငံဵစဝငံလာေသာအခါ တစံကိုယံေရသနံ ဴရ္ငံဵေရဵ၊ စိတံ
က့နံဵမာေရဵ၊ မ့ကံစိအျမငံ၊ နာဵြကာဵမှု၊ ဉာဏံရညံ၊ ကိုယံအေလဵခ့ိန၊ံ အရပံအျမငံဴ စသညံ
တို ဴကို ဂရုတစိုကံြကညံဴရှုစစံေဆဵရနံ လမံဵေွှနံျခငံဵ၊

-

စာသငံခနံဵ အတးငံဵ၊ အျပငံ သနံ ဴရ္ငံဵမှုရ္ိေစရနံ ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵ ဆရာ၊
ဆရာမမ့ာဵကတာဝနံခ့ထာဵေပဵျခငံဵန္ငံဴ ကးပံကဲျခငံဵ၊

-

အမှိုကံမ့ာဵကို အမှိုကံပုဳဵ၊ အမှိုကံက့ငံဵမ့ာဵထဲသို ဴ စနစံတက့ စးနံ ဴပစံတတံေစရနံ၊

-

ေက့ာငံဵအိမံသာမ့ာဵတးငံ

က့ငံှကီဵက့ငံငယံမ့ာဵကို

စနစံတက့

စးနံ ဴပစံတတံေစရနံန္ငံဴ

တဳေတးဵ၊ န္ပံ စနစံတက့ စးနံ ဴပစံတတံေစရနံ သငံြကာဵေပဵေရဵအတးကံ ေွှနံြကာဵျခငံဵ၊
-

ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵ က့နံဵမာေရဵအသိပညာမ့ာဵ တိဵု ပးာဵလာေစရနံ ပိုစတာမ့ာဵ၊
စာတမံဵမ့ာဵကို ေရဵဆးဲျပသထာဵရနံ စသညံတို ဴကို ေွှနံြကာဵျခငံဵတို ဴကို ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊

(ခ)

ေက့ာငံဵအုပံှကီဵန္ငံဴ ေက့ာငံဵရ္ိ ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵအြကာဵ ပုဳမန
္ ံျပုလုပံသညံဴ လစဲံ အစညံဵ

အေဝဵမ့ာဵတးငံ ေအာကံပါေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို ထညံဴသးငံဵေဆးဵေနးဵရနံ၊
(၁)

ေန ဴစဲံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵေဆာငံရးကံမှု

ေတး ဴရ္ိခ့ကံမ့ာဵကို

သုဳဵသပံျခငံဵန္ငံဴ

ျပုျပငံရနံေွှနံြကာဵျခငံဵ။
(၂)

ပညာေပဵေဟာေျပာပးဲမ့ာဵကို အခါအာဵေလ့ာံစား စီစဲံေဆာငံရးကံျခငံဵ။

(၃)

က့နံဵမာေရဵစစံေဆဵရနံ စီစဲံျခငံဵ။

(၄)

ေက့ာငံဵေစ့ဵဆိုငံမ့ာဵ ကးပံကဲျခငံဵ။

(၅)

အိမံသာ၊ ေသာကံေရန္ငံဴ လိုအပံသညံမ့ာဵကိုျပုျပငံရနံ တငံျပျခငံဵ။

(၆)

ေဒသန္တရက့နံဵမာေရဵအဖးဲ ဴန္ငံဴ အာဏာပိုငံအဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ၏ အကူအညီကိုေတာငံဵခဳျခငံဵ။

(၇)

ွမို ဴနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီနင
္ ံဴ အခါအာဵေလ့ာံစးာညှိနှိုငံဵျခငံဵ။

(၈)

ေက့ာငံဵပတံဝနံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵေရဵအတးကံ ေက့ာငံဵသာဵထုတစံရပံလုဳဵ ပါဝငံ၍ ျပညံသူ
လူထုန္ငဴပ
ံ ူဵေပါငံဵပါဝငံမှုတို ဴျဖငံဴ ခ့ုဳနးယမ
ံ ့ာဵခုတံထးငံျခငံဵ၊ ေရေျမာငံဵမ့ာဵေဖာံျခငံဵတို ဴကို
လစဲံပဳမ
ု ္နျံ ပုလုပံရနံ စီစဲံျခငံဵတို ဴျဖစံသညံ။
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အခါအာဵေလ့ာံစးာေဆာငံရးကံရမညံဴလုပံငနံဵမ့ာဵ
(က)

ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵတးငံ တစံကိုယံေရသနံ ဴရ္ငံဵျခငံဵန္ငံဴပတံသကံ၍ မ့ကံစိနာျခငံဵ၊

ဝမံဵေရာဂါျဖစံျခငံဵ၊

ေခ့ာငံဵဆိုဵျခငံဵ၊

ဖ့ာဵနာျခငံဵ၊

အေရျပာဵယာဵနာ

စသညံဴ

ကူဵစကံတတံ

ေသာေရာဂါမ့ိုဵေတး ဴရ္ိသညံဟု သကံဆိုငံရာဆရာ၊ဆရာမမ့ာဵကတငံျပလာလျှေငံ အမ္တံမထငံမေနဘဲ
က့နံဵမာေရဵဌာနသို ဴ သးာဵေရာကံျပသျခငံဵန္ငံဴ မိဘမ့ာဵအာဵဆကံသးယျံ ခငံဵ။
(ခ)

ေက့ာငံဵသာဵမ့ာဵအတးငံဵ၌

ကူဵစကံေရာဂါျဖစံေနလျှေငံ

(သို ဴမဟုတ)ံ

ျဖစံပား ဵသညံကို

သဳသယရ္ိလျှေငံ က့နံဵမာေရဵဌာနသို ဴ အျမနံသတငံဵပို ဴဆကံသးယံ ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊ ေက့ာငံဵသာဵ
ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ ေရာဂါကာကးယံေရဵန္ငံဴ ပတံသကံသညံဴ က့နံဵမာေရဵအသိပညာမ့ာဵ အခ့ိနံမရ
ီ ရ္န
ိ ိုငံ
ေအာငံ

စီစဲံေပဵျခငံဵ၊

ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵပါဝငံ၍

ေရာဂါကာကးယံေရဵန္ငံဴ

ေက့ာငံဵ

ပတံဝနံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵေရဵကို အခ့ိနံမီေဆာငံရးကံျခငံဵတို ဴ ျဖစံပါသညံ။
(ဂ)

ေက့ာငံဵတးငံဵအေရဵေပ်က့နံဵမာေရဵျပဿနာမ့ာဵ (ဥပမာ - အစာအဆိပသ
ံ ငံဴျခငံဵ၊ ဝမံဵ

ေလျှောဝမံဵပ့ကံေရာဂါ

အစရ္ိသညံ)

အစုလိုကံအျပုဳလိုကံျဖစံပား ဵပါက

က့နံဵမာေရဵဌာနမ့ာဵအာဵ

ဖိတံြကာဵေဆာငံရးကံျခငံဵတို ဴ ျဖစံပါသညံ။
(ခ) ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵ၏အခနံဵကဏ္ဍ
အေျခခဳပညာဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵသညံ ဘကံစပ
ုဳ ညာေရဵကို အေကာငံအထညံေဖာံရာတးငံ
နိုငင
ံ ဳေတာံ၏အနာဂတံကို ပခုဳဵေျပာငံဵတာဝနံယူြကမညံဴ ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵန္ငံဴ နီဵနီဵ
ကပံကပံ ထိေတး ဴမှုအရ္ိဆဳဵု ျဖစံရာ နိုငင
ံ ဳေတာံကေမျှောံမ္နဵံ ေသာ ပနံဵတိုငသ
ံ ို ဴေရာကံရ္ိနိုငေံ စရနံ ဖနံတီဵ
အေပဵနိုငံဆုဳဵ ဗိသုကာမ့ာဵျဖစံသညံန္ငအ
ံဴ မျှေ မိမိတို ဴက ဘာသာရပံမ့ာဵကို သငံြကာဵေပဵရုဳ သာမက
က့နံဵမာသနံစးမဵံ ေသာ

လူငယံမ့ာဵျဖစံလာေစရနံ

တာဝနံယူေဆာငံရးကံြကရမညံ

ျဖစံပါသညံ။

ထို ဴေြကာငံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵန္ငပ
ံဴ တံသကံ၍
-

ေန ဴစဲံေဆာငံရးကံရမညံဴလုပံငနံဵ၊

-

အပတံစဲံေဆာငံရးကံရမညံဴလုပံငနံဵ၊

-

လစဲံေဆာငံရးကံရမညံဴလုပံငနံဵန္ငံဴ

-

အခါအာဵေလ့ာံစား ေဆာငံရးကံရမညံဴလုပံငနံဵမ့ာဵဟူ၍ ေယဘုယ့အာဵျဖငံဴ ကဏ္ဍမ့ာဵခးဲကာ
ေဆာငံရးကံြကရပါမညံ။

ေန ဴစဲံေဆာငံရးကံရမညံဴလုပံငနံဵမ့ာဵ
(က) ေက့ာငံဵတကံခ့ိနံမတိုငံမီ စာသငံခနံဵအတးငံဵ၊အျပငံ သနံ ဴရ္ငံဵမှု ရ္ိ၊မရ္ိ၊ အသငံဵမ့ာဵအလိုကံ
တာဝနံက့ေက့ာငံဵသာဵ၊ေက့ာငံဵသူမ့ာဵန္ငံဴ ေက့ာငံဵရ္ိ သနံ ဴရ္ငံဵေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵက ေဆာငံရးကံျခငံဵ
ရ္ိ၊မရ္ိ ြကညံဴရှုစစံေဆဵျခငံဵန္ငံဴ မေဆာငံရးကံပါက ေက့ာငံဵအုပံှကီဵအာဵ အေြကာငံဵြကာဵရနံ။
(ခ) ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ၏ တစံကိုယံေရသနံ ဴရ္ငံဵေရဵကို ြကညံဴရှုစစံေဆဵ၍ လိုအပံခ့ကံမ့ာဵ
ေတး ဴပါက ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵ သငံြကာဵေပဵရနံန္ငံဴ လိုအပံပါက မိဘမ့ာဵန္ငံဴ အခါအာဵ
ေလ့ာံစား ညှိနှိုငံဵအေြကာငံဵြကာဵ ေဆာငံရးကံရနံ။ (တစံကိုယေံ ရသနံ ဴရ္ငံဵေရဵ ဆိုရာတးငံ နာဵ၊ မ့ကံစိ၊
သးာဵ၊ န္ာေခါငံဵ၊ လကံသညံဵ၊ ေျခသညံဵသနံ ဴရ္ငံဵမှုန္ငံဴ အဝတံအစာဵသနံ ဴရ္ငံဵမှုကို ဆိုလိုသညံ)
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(ဂ) ေက့ာငံဵအိမံသာမ့ာဵတးငံ က့ငံှကီဵက့ငံငယံမ့ာဵကို စနစံတက့စးနံ ဴပစံျခငံဵ ရ္ိ၊မရ္ိ၊ တဳေတးဵ၊ န္ပံ
စနစံတက့စးနံ ဴပစံျခငံဵ ရ္ိ၊မရ္ိ ေလဴလာြကညံဴရှုစစံေဆဵျခငံဵန္ငံဴ အိမံသာမ္အဆငံဵလကံကို ဆပံျပာန္ငံဴ
ေဆဵေြကာျခငံဵ ရ္ိ၊မရ္ိ စစံေဆဵျခငံဵန္ငံဴ မရ္ိလျှေငံ ခ့ကံခ့ငံဵျပုလုပံေစရနံ လမံဵေွှနံျခငံဵ။
(ဃ) ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵသညံ ထမငံဵဘူဵမူအတိင
ု ံဵ လုပံေဆာငံျခငံဵရ္ိ/မရ္ိ စစံေဆဵမ္တသ
ံ ာဵ
ျခငံဵန္ငံဴ ေဆာငံရးကံထာဵျခငံဵမရ္ိပါက ျပုလုပံေစရနံလမံဵေွှနံမေှု ပဵျခငံဵ။
(င) မိမိအတနံဵရ္ိ ေက့ာငံဵသာဵ/သူမ့ာဵတးငံ က့နံဵမာေရဵေြကာငံဴ ေက့ာငံဵပ့ကံကးကံမှုမ့ာဵေသာ
ေက့ာငံဵသာဵ/သူရ္ိပါက ေက့ာငံဵအုပံဆရာ/ဆရာမှကီဵထဳသုိ ဴ အေြကာငံဵြကာဵျခငံဵ။
အပတံစဲံေဆာငံရးကံရမညံဴလုပံငနံဵမ့ာဵ
(က) တစံကိုယံေရသနံ ဴရ္ငံဵေရဵန္ငံဴပတံသကံ၍ သးာဵ၊ မ့ကံစိ၊ နာဵ၊ န္ာေခါငံဵတို ဴ၏ အေရဵှကီဵပုဳ၊
နုနယံပဳ၊ု

မညံသညံဴအတးကံေြကာငံဴ

သနံ ဴရ္ငံဵစးာထာဵရေြကာငံဵ၊

မညံကဲဴသို ဴသနံ ဴရ္ငံဵစးာထာဵရမညံ

စသညံတို ဴကိုပညာေပဵရနံ၊ ေဆဵလိပ၊ံ မူဵယစံေဆဵဝါဵ သုဳဵစးဲျခငံဵေြကာငံဴ ခန္ဓာကိုယံပ့ကံစီဵျခငံဵ
ျဖစံေြကာငံဵ ပညာေပဵရနံ၊
(ခ) ပတံဝနံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵေရဵန္ငပ
ံဴ တံသကံ၍ ကကကံ၊ ျခငံ၊ ယငံ စသညံတို ဴက ညစံပတံသညံဴေနရာမ္
ေရာဂါပိုဵမ့ာဵကို ယူေဆာငံလာခဲဴပဳ၊ု လူကိုမညံကဲဴသို ဴ အန္တရာယံေပဵပုဳ၊ အမှိုကံျခုဳနးယံမ့ာဵရ္ငံဵလငံဵ
ခုတံထးငံျခငံဵ၊

ေျမာငံဵပုပံမ့ာဵတူဵေဖာံျခငံဵ၊

မသနံ ဴရ္ငံဵေသာအိမံသာမ့ာဵ

ျပုျပငံေဆာငံရးကံသငံဴ

ေြကာငံဵ တိက
ု ံတးနဵံ ေဆာံဨေပဵရနံ၊ အမှိုကံကို အမှိုကံပုဳဵထဲသို ဴထညံဴ၍ ပိတံဖုဳဵထာဵရနံ လိုအပံ
ေြကာငံဵတို ဴကို ပညာေပဵရနံတုိ ဴအျပငံ

ထိုအခ့ကံမ့ာဵကို

ဘဝတးကံတာကျွမဵံ က့ငံစရာဘာသာရပံ

စာသငံခ့ိနတ
ံ းငံ သငံြကာဵရနံတို ဴ ျဖစံပါသညံ။
လစဲံေဆာငံရးကံရမညံဴလုပံငနံဵမ့ာဵ
(က)

ေက့ာငံဵလပတံအစညံဵအေဝဵမ့ာဵန္ငံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵအစညံဵအေဝဵမ့ာဵ၌ ေတး ဴရ္ိခ့ကံ၊

သုဳဵသပံခ့ကံ၊ ေရ္ ဴလုပံငနံဵစဲံမ့ာဵကို ေက့ာငံဵအုပံဆရာှကီဵ၊ ဆရာမှကီဵထဳတငံျပရနံန္ငံဴ လိုအပံ
ခ့ကံမ့ာဵကို ပါဝငံကူညီေဆာငံရးကံရနံ။
(ခ)

တစံလအတးငံဵမက့နံဵမာေသာ ေက့ာငံဵသာဵမ့ာဵစာရငံဵကို ထာဵရ္ိ၍ က့နံဵမာေရဵဌာနသို ဴ

ေွှနံဵပို ဴရနံ။
အခါအာဵေလ့ာံစးာ ေဆာငံရးကံရမညံဴလုပံငနံဵမ့ာဵ
(က) ေက့ာငံဵဖးငံဴစဇးနံလ၌

ဆရာ၊ ဆရာမန္ငံဴ ပညာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵအေနျဖငံဴ

ေက့ာငံဵသာဵ

ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ ေက့ာငံဵစဝငံလာေသာအခါ ကိုယံအေလဵခ့ိနန
ံ ္ငံဴ အရပံအျမငံတ
ဴ ို ဴကို မ္တံတမံဵထာဵရ္ိ
ေပဵျခငံဵ။
(ခ) ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီမ့ာဵမ္ အခါအာဵေလ့ာံစးာ ခ့မ္တံေပဵေသာ လုပံငနံဵစဲံမ့ာဵကို
ပါဝငံအေကာငံအထညံေဖာံေပဵရနံ။
(ဂ) ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵတးငံ မ့ကံစိနာျခငံဵ၊ အဆကံမျပတံေခ့ာငံဵဆိုဵျခငံဵ၊ ဝမံဵေလျှော ျခငံဵ၊
အေရျပာဵေရာဂါ

စသညံဴကူဵစကံေရာဂါလက္ခဏာမ့ာဵ၊

အေရဵေပ်ျပသရနံလိုအပံေသာ

ေရာဂါ

လက္ခဏာမ့ာဵေတး ဴရ္ိပါက လ့စံလ့ူရှုမထာဵပဲ အေရဵှကီဵေသာကိစ္စတစံရပံအေနျဖငံဴ သကံဆိုငံရာ
ေက့ာငံဵအုပံှကီဵထဳသို ဴတငံျပရနံ တို ဴျဖစံပါသညံ။
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(ဂ) ွမို ဴနယံပညာေရဵမ္ူဵမ့ာဵ၏အခနံဵကဏ္ဍ
(က)

ွမို ဴနယံပညာေရဵမ္ူဵမ့ာဵသညံ

ွမို ဴနယံက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမ္ူဵန္ငံဴ

ညှိနှိုငံဵ၍

ွမို ဴနယံ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီကို တစံန္စလ
ံ ျှေငံ(၂)ှကိမံန္ငံဴ လိုအပံသလို အစညံဵအေဝဵေခ်ယူွပီဵ
က့နံဵမာေရဵအဖးဲ ဴမ့ာဵန္ငံဴ

ညှိနှိုငံဵ၍ေက့ာငံဵမ့ာဵ၌

လိုအပံေသာအခ့ကံအလကံမ့ာဵကို

အငံအာဵ

ျဖညံဴတငံဵေပဵရနံန္ငဴံ ကူညီေဆာငံရးကံေပဵရနံျဖစံသညံ။
(ခ) အထူဵသျဖငံဴ ွမို ဴနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီဒုဥက္က ဌအျဖစံ တာဝနံယရ
ူ ေသာ ွမို ဴနယံ
ပညာေရဵမ္ူဵသညံ ွမို ဴနယံတစံွမို ဴနယံလုဳဵ၏ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵန္ငံဴပတံသကံ၍ ပညာေရဵဌာနတးငံ
တာဝနံအရ္ိဆုဳဵျဖစံပါသညံ။
(ဂ) ွမို ဴနယံပညာေရဵမ္ူဵသညံ ပညာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵအာဵ စညံဵရုဵဳ တာဝနံေပဵအပံ၍ လညံဵေကာငံဵ၊
က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵန္ငံဴ ပူဵေပါငံဵညှိနှိုငံဵ၍လညံဵေကာငံဵ၊ ွမို ဴနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီ
၏ လမံဵေွှနံကူညီမှုျဖငံဴလညံဵေကာငံဵ လုပံငနံဵတိဵု တကံေအာငံ ေဆာငံရးကံေပဵရမညံ ျဖစံပါသညံ။
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အခနံဵ(၆)
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီအဆငံဴဆငံဴဖးဲ ဴစညံဵပုဳန္ငံဴ
တာဝနံဝတ္တရာဵမ့ာဵ
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵအာဵ ွမို ဴနယံအဆငံဴဆငံဴတးငံ သတံမ္တံစခ
ဳ ့ိနံစေ
ဳ ွှနံဵမ့ာဵ
န္ငအ
ံဴ ညီ ထိေရာကံစးာအေကာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရးကံနိုငံေရဵအတးကံ ပထမအှကိမံ ျပညံသူ ဴ
က့နံဵမာေရဵ စီမက
ဳ ိနံဵသကံတမံဵကာလ စလျှေငံစျခငံဵ ပညာေရဵဝနံှကီဵဌာနန္ငံဴ က့နံဵမာေရဵဝနံှကီဵ
ဌာန

န္စဌ
ံ ာန

ပူဵေပါငံဵ၍

ေက့ာငံဵအဆငံအ
ဴ ထိ
ပါဝငံ၍

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီအဆငံဴ(၅)ဆငံအ
ဴ ာဵ

အဆငံအ
ဴ သီဵသီဵတးငံ

နိုငင
ံ ဳေတာံဝနံှကီဵခ့ုပံရုဳဵမ္

က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵန္ငံဴ

ဖးဲ ဴစညံဵသတံမ္တံ၍

ဗဟိုအဆငံဴမ္

ပညာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵ

လုပံငနံဵလမံဵေွှနံခ့ကံမ့ာဵ

ေွှနံြကာဵ

ေဆာငံရးကံေစခဲဴပါသညံ။ ဖးဲ ဴစညံဵရျခငံဵ၏ ရညံရးယံခ့ကံမ္ာ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို
ပညာေရဵဝနံထမံဵတို ဴမ္ အဆငံအ
ဴ သီဵသီဵတးငံ တကံကကစးာလကံတေးဲ ဆာငံရးကံြကေစရနံန္ငံဴ အထူဵ
သျဖငံဴ ေက့ာငံဵအဆငံတ
ဴ းငံ ဆရာ၊ဆရာမမ့ာဵန္ငံဴ ေက့ာငံဵသာဵလူငယံတို ဴကိုယံတိုငံ ေဆာငံရးကံြကွပီဵ
၎ငံဵတို ဴမ္တဆငံဴ မိဘလုပသ
ံ ာဵျပညံသူမ့ာဵ တကံကကစးာပါဝငံေဆာငံရးကံလာေစရနံ ျဖစံပါသညံ။

(၂၈)ှကိမံေျမာကံ

အမ့ိုဵသာဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီအစညံဵအေဝဵ၏

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ

ေကာံမတီအဆငံဴဆငံဴ ျပနံလညံဖးဲ ဴစညံဵေရဵအတးကံ ေဆးဵေနးဵဆုဳဵျဖတံခ့ကံအာဵ နိုငင
ံ ဳေတာံေအဵခ့မံဵ
သာယာေရဵန္ငံဴဖဳွး ဖိုဵေရဵေကာငံစီဥက္က ဌရုဳဵမ့ာဵ (၁၁.၈.၂၀၀၀)ရကံစျးဲ ဖငံဴ စာအမ္တံ - ၇၁/နယက(ဥ)/
ကမရ ျဖငံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ ေကာံမတီအဆငံဴဆငံဴကိုဖးဲ ဴစညံဵေပဵခဲဴပါသညံ။ ၎ငံဵအဆငံဴတုိ ဴမ္ာ
(က)

ဗဟိုအဆငံဴေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီ

(ခ)

တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ ျပညံနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီ

(ဂ)

ခရိုငံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီ

(ဃ)

ွမို ဴနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီ

(င)

ေက့ာငံဵအဆငံေဴ က့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီ
(ထကံ၊ လယံ၊ မူေက့ာငံဵအာဵလုဵဳ ) တို ဴ ျဖစံြကပါသညံ။

ျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵဌာနခးဲသညံ နိုငင
ံ ဳေတာံကခ့မ္တံထာဵ
ေသာ အမ့ိုဵသာဵက့နံဵမာေရဵစီမဳကိနံဵတးငပ
ံ ါဝငံသညံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵစီမဳခ့ကံလပ
ု ံငနံဵမ့ာဵကို
ှကီဵြကပံေဆာငံရးကံရနံန္ငံဴ ေက့ာငံဵသာဵလူငယံတစံရပံလုဳဵ က့နံဵမာြကဳဴခိုငေံ စေရဵတို ဴအတးကံ ပိုမို
ထိေရာကံေအာငံျမငံစား ေဆာငံရးကံနိုငရ
ံ နံ နိုငင
ံ ဳေတာံသမ္မတရုဳဵမ္ (၂၀၁၈)ခုန္စံ၊ ေဖေဖ်ဝါရီလ(၈) ရကံ
ရကံစပ
းဲ ါ အမိနံ ဴေြကာံျငာစာ အမ္တံ၊၂၁/၂၀၁၈ ကို ထုတျံ ပနံ၍ ဗဟိုအဆငံဴေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ
ေကာံမတီ ကိုျပငံဆငံဖးဲ ဴစညံဵခဲဴွပီဵ ျဖစံပါသညံ။ တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ျပညံနယံ၊ ခရိုငံ၊ ွမို ဴနယံန္ငံဴ ေက့ာငံဵ
အဆငံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီမ့ာဵကိုလညံဵ ျပငံဆငံဖးဲ ဴစညံဵရနံ ေွှနံြကာဵွပီဵျဖစံပါသညံ။
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီအဆငံဴဆငံဴ၏ ဖးဲ ဴစညံဵပုဳန္ငံဴ လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵမ္ာ ေအာကံ
ပါအတိုငံဵ ျဖစံပါသညံ။

23

(က) ဗဟိုအဆငံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီ
၁

ျပညံေထာငံစဝ
ု နံှကီဵ

က့နံဵမာေရဵန္ငံဴအာဵကစာဵဝနံှကီဵဌာန

နာယက

၂

ျပညံေထာငံစဝ
ု နံှကီဵ

ပညာေရဵဝနံှကီဵဌာန

နာယက

၃

ဥက္က ဌ

ျပညံသူ ဴလွှတေံ တာံ က့နံဵမာေရဵန္ငံဴ

နာယက

အာဵကစာဵဖးဳ ဴွဖိုဵတိုဵတကံေရဵေကာံမတီ
၄

ေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵခ့ုပံ

ျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန

ဥက္က ဌ

၅

ေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵခ့ုပံ

အေျခခဳပညာဦဵစီဵဌာန

ဒုတိယဥက္က ဌ

၆

ေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵခ့ုပံ

ပညာေရဵန္ငံဴေလဴက့ငံဴေရဵဦဵစီဵဌာန

အဖးဲ ဴဝငံ

(နယံစပံေရဵရာဝနံှကီဵဌာန)
၇

ေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵခ့ုပံ

သာသနာေတာံထးနံဵကာဵျပနံ ဴပးာဵေရဵ

အဖးဲ ဴဝငံ

ဦဵစီဵဌာန (သာသနာေရဵန္ငံဴယဲံေက့ဵမှု)
၈

ေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵခ့ုပံ

အဆငံျဴ မငံဴပညာဦဵစီဵဌာန

အဖးဲ ဴဝငံ

၉

ေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵခ့ုပံ

ပညာေရဵသုေတသန၊ စီမက
ဳ ိနံဵန္ငံဴ

အဖးဲ ဴဝငံ

ေလဴက့ငံဴေရဵဦဵစီဵဌာန
၁၀

ေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵခ့ုပံ

ေက့ာငံဵျပငံပန္ငတ
ံဴ စံသကံတာပညာေရဵ

အဖးဲ ဴဝငံ

ဦဵစီဵဌာန
၁၁

ေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵခ့ုပံ

အစာဵအေသာကံန္ငဴေံ ဆဵဝါဵကးပံကဲေရဵ

အဖးဲ ဴဝငံ

ဦဵစီဵဌာန
၁၂

ေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵခ့ုပံ

အာဵကစာဵန္ငံဴကာယပညာဦဵစီဵဌာန

အဖးဲ ဴဝငံ

၁၃

ဥက္က ဌ

ျမနံမာနိင
ု ံငဳြကကံေျခနီအသငံဵ

အဖးဲ ဴဝငံ

၁၄

ေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ

ျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန

အတးငံဵေရဵမ္ူဵ

အေျခခဳပညာဦဵစီဵဌာန

တးဘ
ဲ ကံ

(ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ)
၁၅

ေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ (ပညာ)

အတးငံဵေရဵမ္ူဵ
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ဗဟိအ
ု ဆငံေဴ က့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီ၏ တာဝနံန္ငံဴဝတ္တရာဵမ့ာဵ (က)

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵန္ငံဴပတံသကံသညံဴ မူဝါဒမ့ာဵန္ငလ
ံဴ မံဵေွှနံခ့ကံမ့ာဵ ခ့မ္တံျခငံဵ၊

(ခ)

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ အဆငံေျပေခ့ာေမး ဴစးာ ေဆာငံရးကံနိုငံေရဵအတးကံ န္ီဵနွှယံ
ဌာနမ့ာဵ၊ အဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ၊ အစိဵု ရမဟုတေံ သာ အဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ (အျပညံျပညံဆိုငံရာန္ငံဴ
ေဒသဆိင
ု ံရာ)၊ လူမှုေရဵအဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵန္ငံဴ ေပါငံဵစပံညှိနှိုငံဵျခငံဵ၊

(ဂ)

ဗဟိုအဆငံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵညှိနှိုငဵံ အစညံဵအေဝဵမ့ာဵကို န္စစ
ံ ဲံ (သို ဴမဟုတ)ံ
လိုအပံသလို က့ငံဵပျပုလုပံျခငံဵ၊

(ဃ)

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵအတးကံ လိုအပံသညံဴ အရငံဵအျမစံမ့ာဵ ရရ္ိေရဵအတးကံ
ညှိနှိုငံဵျခငံဵန္ငံဴ လမံဵေွှနံျခငံဵ။

(င)

ျပညံနယံ/တိုငံဵေဒသှကီဵ၊ ခရိုငံ၊ ွမို ဴနယံန္ငဴံ ေက့ာငံဵအဆငံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီ
မ့ာဵကို ဖးဲ ဴစညံဵ၍ လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵ သတံမ္တံေပဵျခငံဵ၊
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(ခ) တိုငံဵေဒသှကီဵ/ ျပညံနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီ
၁

ျပညံေထာငံစန
ု ယံေျမေနျပညံေတာံ၊ တိုငံဵေဒသှကီဵ/ ျပညံနယံအစိဵု ရအဖးဲ ဴ

နာယက

လူမှုေရဵဝနံှကီဵ (စညံပငံသာယာန္ငလ
ံဴ ူမှုေရဵဝနံှကီဵ)
၂

ျပညံေထာငံစန
ု ယံေျမ

ေနျပညံေတာံ၊

တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/

ျပညံနယံအစိဵု ရအဖးဲ ဴ နာယက

အတးငံဵေရဵမ္ူဵ
၃

တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ျပညံနယံ(ျပညံသူ ဴက့နံဵမာ/ ကုသ)က့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ

ဥက္က ဌ

၄

တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ျပညံနယံပညာေရဵမ္ူဵ

ဒုတိယဥက္က ဌ

၅

တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ျပညံနယံအစာဵအေသာကံန္ငဴေံ ဆဵဝါဵကးပံကဲေရဵဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ

အဖးဲ ဴဝငံ

၆

တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ျပညံနယံအာဵကစာဵမ္ူဵ(အာဵကစာဵန္ငံဴကာယပညာဦဵစီဵဌာန)

အဖးဲ ဴဝငံ

၇

တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ျပညံနယံ လကံေထာကံေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ

အဖးဲ ဴဝငံ

(က့နံဵမာေရဵအသိပညာျမှငဴတ
ံ ငံေရဵ)
၈

အဆငံျဴ မငံဴပညာဦဵစီဵဌာနမ္ တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ျပညံနယံအဆငံဴ

အဖးဲ ဴဝငံ

တာဝနံရ္ိပဂ
ု ္ဂိုလံ (၁)ဦဵ
၉

ေက့ာငံဵျပငံပန္ငတ
ံဴ စံသကံတာပညာေရဵဦဵစီဵဌာနမ္

အဖးဲ ဴဝငံ

တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ျပညံနယံအဆငံဴ တာဝနံရ္ိပဂ
ု ္ဂိုလံ(၁) ဦဵ
၁၀

တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ျပညံနယံသာသနာေရဵမ္ူဵရုဳဵမ္ တာဝနံရ္ိပုဂ္ဂိုလံ(၁) ဦဵ

အဖးဲ ဴဝငံ

၁၁

ပညာေရဵန္ငံဴေလဴက့ငံဴေရဵဦဵစီဵဌာန(နယံစပံေရဵရာဝနံှကီဵဌာန)မ္

အဖးဲ ဴဝငံ

တိင
ု ံဵေဒသ ှကီဵ /ျပညံနယံအဆငံဴ တာဝနံရ္ိပုဂု္ဂိ လံ(၁) ဦဵ
၁၂

ေနျပညံေတာံျပညံေထာငံစန
ု ယံေျမ၊ ရနံကုနံွမို ဴေတာံ၊ မန္တေလဵွမို ဴေတာံ

အဖးဲ ဴဝငံ

စညံပငံသာယာေရဵေကာံမတီန္ငဴံ တိုငံဵေဒသှကီဵ/ျပညံနယံအဆငံဴ
စညံပငံသာယာအုပံခ့ုပံေရဵမ္ူဵရုဳဵမ္ တာဝနံရ္ိပဂ
ု ္ဂိုလံ (၁) ဦဵ
၁၃

တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ျပညံနယံြကကံေျခနီှကီဵြကပံမှုေကာံမတီမ္ ကိုယံစာဵလ္ယံ(၁)ဦဵ

အဖးဲ ဴဝငံ

၁၄

ဒုတိယတိုငံဵေဒသှကီဵ/ျပညံနယံျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ(သို ဴ)

အတးငံဵေရဵမ္ူဵ

တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ျပညံနယံျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵ ဦဵစီဵဌာနမ္ူဵက
တာဝနံေပဵျခငံဵခဳရသူ
၁၅
၁၆

ဒုတိယေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(စီမက
ဳ ိနံဵမ့ာဵှကီဵြကပံအကဲျဖတံ)၊

တးဘ
ဲ ကံအတးငံဵ

တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ ျပညံနယံပညာေရဵမ္ူဵရုဳဵ

ေရဵမ္ူဵ(၁)

လကံေထာကံေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ(ကာယ၊ က့နံဵမာ၊ စာြကညံဴတက
ို ံ)၊

တးဘ
ဲ ကံအတးငံဵ

တိင
ု ံဵေဒသ ှကီဵ/ျပညံနယံပညာေရဵမ္ူဵရုဳဵ

ေရဵမ္ူဵ(၂)
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တိုငံဵေဒသှကီဵ/ျပညံနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီ၏ တာဝနံန္ငံဴဝတ္တရာဵမ့ာဵ (က)

သတံမ္တံထာဵေသာဖးဲ ဴစညံဵပုဳအတိုငံဵ

တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ျပညံနယံ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ

ေကာံမတီကို ဖးဲ ဴစညံဵေဆာငံရးကံျခငံဵ၊
(ခ)

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ အဆငံေျပေခ့ာေမး ဴစးာ ေဆာငံရးကံနိုငံေရဵအတးကံ န္ီဵနွှယံ
ဌာနမ့ာဵ၊ အဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ၊ အစိဵု ရမဟုတေံ သာ အဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ(အျပညံျပညံဆင
ို ံရာန္ငံဴ
ေဒသဆိုငရ
ံ ာ)၊ လူမှုေရဵအဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵန္ငံဴ တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ျပညံနယံအဆငံဴ ေပါငံဵစပံ
ညှိနှိုငံဵျခငံဵ၊

(ဂ)

မိမိတို ဴတိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ျပညံနယံအတးငံဵရ္ိ ခရိုငံ၊ ွမို ဴနယံမ့ာဵ၏ပါဝငံမှုျဖငံဴ ပညာသငံန္စံ
အလိုကံ ဦဵစာဵေပဵေဆာငံရးကံမညံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပင
ံ နံဵစဲံမ့ာဵကို ေဒသလိုအပံ
ခ့ကံအေပ်မူတညံ၍ ေဖာံထုတျံ ခငံဵန္ငံဴ လုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ ခ့မ္တံျခငံဵ၊

(ဃ)

ခရိုငံနင
္ ံဴွမို ဴနယံမ့ာဵ၏

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီဖးဲ ဴစညံဵေဆာငံရးကံမှုန္ငံဴ

လုပံငနံဵ

ေဆာငံရးကံမှုအေျခအေနကို ဆနံဵစစံျခငံဵန္ငံဴ ှကီဵြကပံျခငံဵ၊
(င)

တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ျပညံနယံအတးငံဵရ္ိ ခရိုငံနင
္ ံဴွမို ဴနယံမ့ာဵ၏ လုပံငနံဵေဆာငံရးကံမှု အေျခအေန
ကို အခါအာဵေလ့ာံစား ကးငံဵဆငံဵှကီဵြကပံျခငံဵ၊ ၎ငံဵတို ဴ ြကုဳေတး ဴရသညံဴ လုပံငနံဵအခကံအခဲ
ျပဿနာမ့ာဵကို ေျဖရ္ငံဵနိုငံရနံ လိုအပံသလို ညှိနှိုငဵံ ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊

(စ)

ခရိုငံနင
္ ံဴွမို ဴနယံမ့ာဵ၏

လုပံငနံဵေဆာငံရးကံမှုအေျခအေနမ့ာဵကို

ဆနံဵစစံသုဳဵသပံနိုငံေရဵ

အတးကံ တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ျပညံနယံ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီ အစညံဵအေဝဵကို (၁) န္စံ
တစံှကိမံ န္ငံဴ လိုအပံသလို က့ငံဵပျပုလုပျံ ခငံဵ၊
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(ဂ) ခရိုငံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီ
၁

ခရိုငံအေထးေထးအုပခ
ံ ့ုပံေရဵမ္ူဵန္ငံဴ အဖးဲ ဴဝငံ(၁)ဦဵ

နာယကမ့ာဵ

၂

ခရိုငံက့နံဵမာေရဵ (ျပညံသူ ဴက့နံဵမာ/ကုသ) ဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ

ဥက္က ဌ

၃

ခရိုငံပညာေရဵမ္ူဵ

ဒုတိယဥက္က ဌ

၄

ခရိုငံအတးငံဵရ္ိ အေျခခဳပညာမူလတနံဵ၊ အလယံတနံဵ၊ အထကံတနံဵ

အဖးဲ ဴဝငံမ့ာဵ

ေက့ာငံဵမ့ာဵ၏ကိုယံစာဵလ္ယံ (၁) ဦဵစီ
၇

ခရိုငံအေျခခဳပညာဦဵစီဵဌာနမ္ ဦဵစီဵအရာရ္ိ (ကာယန္ငံဴေက့ာငံဵက့နံဵမာ)

အဖးဲ ဴဝငံ

၈

ခရိုငံအတးငံဵရ္ိ ကိုယပ
ံ ိုငံေက့ာငံဵမ့ာဵ၏ ကိုယံစာဵလ္ယံ (၁) ဦဵ

အဖးဲ ဴဝငံ

၉

ခရိုငံအတးငံဵရ္ိ ဘုနံဵေတာံှကီဵသငံေက့ာငံဵမ့ာဵ၏ ကိုယံစာဵလ္ယံ(၁) ဦဵ

အဖးဲ ဴဝငံ

၁၀

ခရိုငံြကကံေျခနီှကီဵြကပံမှုေကာံမတီမ္ ကိုယံစာဵလ္ယံ (၁)ဦဵ

အဖးဲ ဴဝငံ

၁၁

အဖးဲ ဴေခါငံဵေဆာငံဆရာဝနံ(ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ) (သို ဴ)

အတးငံဵေရဵမ္ူဵ

ခရိုငံျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမ္ူဵမ္ တာဝနံေပဵအပံသူ
၁၂

ခရိုငံပညာေရဵမ္ူဵမ္ တာဝနံေပဵသူကိုယံစာဵလ္ယံ(၁) ဦဵ

တးဘ
ဲ ကံအတးငံဵ
ေရဵမ္ူဵ(၁)

၁၃

ကေလဵအရာရ္ိ(ခရိုငံေက့ာငံဵလူမှုဆကံဆဳေရဵမ္ူဵ) (သို ဴ)

တးဘ
ဲ ကံအတးငံဵ

ဥက္က ဌမ္တာဝနံေပဵသူ ကိုယံစာဵလ္ယ(ံ ၁)ဦဵ

ေရဵမ္ူဵ(၂)

28

ခရိုငံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီ၏ တာဝနံန္ငံဴဝတ္တရာဵမ့ာဵ (က)

သတံမ္တံထာဵေသာဖးဲ ဴစညံဵပုဳအတိုငံဵ

ခရိုငံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီကို

ဖးဲ ဴစညံဵ

ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊
(ခ)

မိမိတို ဴခရိုငံအတးငံဵရ္ိ ွမို ဴနယံမ့ာဵ၏ပါဝငံမှုျဖငံဴ ပညာသငံန္စအ
ံ လိုကံ ဦဵစာဵေပဵေဆာငံရးကံ
မညံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵစဲံမ့ာဵကို ေဒသလိုအပံခ့ကံအေပ်မူတညံ၍ ေဖာံထုတံ
ျခငံဵန္ငံဴ လုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ ခ့မ္တံျခငံဵ၊

(ဂ)

ွမို ဴနယံမ့ာဵ၏ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီဖးဲ ဴစညံဵေဆာငံရးကံမှုန္ငဴံ လုပံငနံဵေဆာငံရးကံမှု
အေျခအေနကို ဆနံဵစစံျခငံဵန္ငံဴ ှကီဵြကပံျခငံဵ၊

(ဃ)

ခရိုငံအတးငံဵရ္ိ ွမို ဴနယံမ့ာဵ၏ လုပံငနံဵေဆာငံရးကံမှုအေျခအေနကို အခါအာဵေလ့ာံစား ကးငံဵ
ဆငံဵှကီဵြကပံျခငံဵ၊ ၎ငံဵတို ဴ ြကုဳေတး ဴရသညံဴ လုပံငနံဵအခကံအခဲျပဿနာမ့ာဵကို ေျဖရ္ငံဵနိုငံ
ရနံ လိုအပံသလို ညှိနင
ှို ံဵေဆာငံရးကံျခငံဵ၊

(င)

ွမို ဴနယံမ့ာဵ၏

လုပံငနံဵေဆာငံရးကံမှုအေျခအေနမ့ာဵကို

ခရိုငံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီအစညံဵအေဝဵကို

ဆနံဵစစံသုဳဵသပံနိုငေံ ရဵအတးကံ

(၆)လတစံှကိမံန္ငံဴ

လိုအပံသလို

က့ငံဵပျပုလုပံျခငံဵ၊
(စ)

ခရိုငံအတးငံဵ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ အဆငံေျပေခ့ာေမး ဴစးာ အေကာငံအထညံ
ေဖာံေဆာငံရးကံနိုငံေရဵအတးကံ ွမို ဴနယံမ့ာဵန္ငံဴလညံဵေကာငံဵ၊ တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ ျပညံနယံ
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီန္ငဴလ
ံ ညံဵေကာငံဵ အစဲံဆကံသးယေံ ဆာငံရးကံျခငံဵ၊
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(ဃ) ွမို ဴနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီ
၁

ွမို ဴနယံအေထးေထးအုပခ
ံ ့ုပံေရဵဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ

နာယက

၂

ွမို ဴနယံျပညံသူ ဴလွှတေံ တာံကိုယံစာဵလ္ယံ

နာယက

၃

ွမို ဴနယံက့နံဵမာေရဵ(ျပညံသူ ဴက့နံဵမာ/ ကုသ) ဦဵစီဵဌာနမ္ူဵ

ဥက္က ဌ

၄

ွမို ဴနယံပညာေရဵမ္ူဵ

ဒုတိယဥက္က ဌ

၅

အစာဵအေသာကံန္ငဴေံ ဆဵဝါဵကးပံကဲေရဵဦဵစီဵဌာနမ္

အဖးဲ ဴဝငံ

ွမို ဴနယံအဆငံဴ တာဝနံရ္ိပုဂု္ဂိ လံ (၁) ဦဵ
၆

အာဵကစာဵန္ငံဴကာယပညာဦဵစီဵဌာနမ္

အဖးဲ ဴဝငံ

ွမို ဴနယံအဆငံဴ တာဝနံရ္ိပုဂု္ဂိ လံ (၁) ဦဵ
၇

ွမို ဴနယံအတးငံဵရ္ိ အေျခခဳပညာမူလတနံဵ၊ အလယံတနံဵ၊ အထကံတနံဵ

အဖးဲ ဴဝငံမ့ာဵ

ေက့ာငံဵမ့ာဵ၏ ကိုယံစာဵလ္ယံ (၂) ဦဵစီ
၁၃

ွမို ဴနယံအေျခခဳပညာဦဵစီဵဌာနမ္ ဒုတိယဦဵစီဵမ္ူဵ (ကာယန္ငံဴေက့ာငံဵက့နံဵမာ)

အဖးဲ ဴဝငံ

၁၄

ွမို ဴနယံအတးငံဵရ္ိ ကိုယံပိုငေံ က့ာငံဵမ့ာဵ၏ ကိုယံစာဵလ္ယံ (၁) ဦဵ

အဖးဲ ဴဝငံ

၁၅

ွမို ဴနယံအတးငံဵရ္ိ ဘုနံဵေတာံှကီဵသငံေက့ာငံဵမ့ာဵ၏

အဖးဲ ဴဝငံ

ကိုယံစာဵလ္ယံ (၁) ဦဵ
၁၆

ွမို ဴနယံအတးငံဵရ္ိ နယံစပံေဒသတိင
ု ံဵရငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵ

အဖးဲ ဴဝငံ

သငံတနံဵေက့ာငံဵမ့ာဵ၏ ကိုယံစာဵလ္ယံ(၁) ဦဵ
၁၇

ွမို ဴနယံြကကံေျခနီှကီဵြကပံမှုေကာံမတီမ္ ကိုယစ
ံ ာဵလ္ယံ(၁) ဦဵ

အဖးဲ ဴဝငံ

၁၈

ွမို ဴနယံစညံပငံသာယာအုပခ
ံ ့ုပံေရဵမ္ူဵရုဳဵမ္ တာဝနံရ္ိပဂ
ု ္ဂိုလံ (၁) ဦဵ

အဖးဲ ဴဝငံ

၁၉

ေဆာကံလုပံေရဵဝနံှကီဵဌာန၊ လမံဵဦဵစီဵဌာနလကံေအာကံရ္ိ

အဖးဲ ဴဝငံ

ွမို ဴနယံဦဵစီဵအရာရ္ိ
၂၀

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵဆရာဝနံ (သို ဴ) လကံေထာကံဆရာဝနံ

အတးငံဵေရဵမ္ူဵ

(မိခငံကေလဵ၊ ေက့ာငံဵ၊ အာဟာရ) (သို ဴ)
ွမို ဴနယံျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမ္ူဵမ္ တာဝနံေပဵသူ
၂၁

ဒုတိယွမို ဴနယံပညာေရဵမ္ူဵ(သို ဴမဟုတံ) လကံေထာကံွမို ဴနယံပညာေရဵမ္ူဵ

တးဘ
ဲ ကံအတးငံဵ
ေရဵမ္ူဵ (၁)

၂၂

ွမို ဴနယံျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမ္ူဵမ္ တာဝနံေပဵသူ (၁) ဦဵ

တးဘ
ဲ ကံအတးငံဵ
ေရဵမ္ူဵ (၂)
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ွမို ဴနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီ၏ တာဝနံန္ငံဴဝတ္တရာဵမ့ာဵ (က)

သတံမ္တံထာဵေသာ ဖးဲ ဴစညံဵပုဳအတိုငံဵ ွမို ဴနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီကို ဖးဲ ဴစညံဵ
ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊

(ခ)

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵသညံ လူထုလှုပံရ္ာဵမှုအသးငံ ေဆာငံရးကံရမညံဴလုပံငနံဵ တစံခု
ျဖစံသညံဴအေလ့ာကံ ဌာနဆိုငံရာမ့ာဵ၊ အစိဵု ရမဟုတေံ သာ အဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ၊ လူမှုေရဵ
အဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ၊ မိဘဆရာအသငံဵမ့ာဵ၊ ရပံမိရပံဖျပညံသူမ့ာဵ တကံညီလကံညီ ပါဝငံ
လာေစေရဵအတးကံ စညံဵရုဵဳ ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊

(ဂ)

မိမိတို ဴခရိုငံအတးငံဵရ္ိ

ွမို ဴနယံမ့ာဵ၏ပါဝငံမှုျဖငံဴ

ပညာသငံန္စံအလိုကံ

ဦဵစာဵေပဵ

ေဆာငံရးကံမညံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵစဲံမ့ာဵကို ေဒသလိုအပံခ့ကံအေပ် မူတညံ၍
ေဖာံထုတျံ ခငံဵန္ငံဴ လုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ ခ့မ္တံျခငံဵ၊
(ဃ)

ေက့ာငံဵအဆငံေဴ က့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီမ့ာဵ

ဖးဲ ဴစညံဵေဆာငံရးကံမှုန္ငဴံ

လုပံငနံဵ

ေဆာငံရးကံမှုအေျခအေနကို ဆနံဵစစံျခငံဵန္ငံဴ ှကီဵြကပံျခငံဵ၊
(င)

ွမို ဴနယံအတးငံဵရ္ိ ေက့ာငံဵမ့ာဵ၏ လုပံငနံဵေဆာငံရးကံမှုအေျခအေနကို အခါအာဵေလ့ာံစား
ကးငံဵဆငံဵှကီဵြကပံျခငံဵ၊

၎ငံဵတို ဴြကုဳေတး ဴရသညံဴ

လုပံငနံဵအခကံအခဲ

ျပဿနာမ့ာဵကို

ေျဖရ္ငံဵနိုငံရနံ လိုအပံသလို ညှိနှိုငံဵေဆာငံရးကံျခငံဵ၊
(စ)

ွမို ဴနယံအတးငံဵရ္ိ ေက့ာငံဵမ့ာဵ၏ လုပံငနံဵေဆာငံရးကံမှုအေျခအေနကို ဆနံဵစစံသုဳဵသပံ
နိုငေံ ရဵအတးကံ ွမို ဴနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီ အစညံဵအေဝဵကို (၆)လတစံှကိမံ
န္ငံဴ လိုအပံသလို က့ငံဵပျပုလုပံျခငံဵ၊

(ဆ)

ွမို ဴနယံအတးငံဵ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ

အဆငံေျပေခ့ာေမး ဴစးာ

အေကာငံ

အထညံေဖာံ ေဆာငံရးကံနိုငံေရဵအတးကံ ေက့ာငံဵမ့ာဵန္ငံဴလညံဵေကာငံဵ၊ ခရိုငံေက့ာငံဵ
က့နံဵမာေရဵေကာံမတီန္ငဴံလညံဵေကာငံဵ အစဲံဆကံသးယံေဆာငံရးကံျခငံဵ၊
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ေက့ာငံဵအဆငံဴေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီ
၁။ေက့ာငံဵအုပံှကီဵ

ဥက္က ဌ

၂။မိဘဆရာအသငံဵဒု-ဥက္က ဌ(မိဘ)

ဒု-ဥက္က ဌ

၃။မူ၊လယံ၊ထကံဆရာ၊ဆရာမကိုယံစာဵလ္ယံတစံဦဵ

အဖးဲ ဴဝငံ

၄။မူ၊လယံ၊ထကံဆရာ၊ဆရာမကိုယံစာဵလ္ယံတစံဦဵ

အဖးဲ ဴဝငံ

၅။မူ၊လယံ၊ထကံဆရာ၊ဆရာမကိုယံစာဵလ္ယံတစံဦဵ

အဖးဲ ဴဝငံ

၆။မိဘဆရာအသငံဵမ္ေရးဵခ့ယံေပဵေသာမိဘန္စံဦဵ

အဖးဲ ဴဝငံ

၇။ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵအတးကံတာဝနံေပဵအပံျခငံဵ

အတးငံဵေရဵမ္ူဵ

ခဳရေသာဆရာမတစံဦဵ
၈။မိဘဆရာအသငံဵမ္တဲဘ
း ကံအတးငံဵေရဵမ္ူဵ (မိဘ)

တးဘ
ဲ ကံအတးငံဵေရဵမ္ူဵ

၉။ဥက္ကဌမ္ေရးဵခ့ယံေပဵေသာကိုယံစာဵလ္ယံတစံဦဵ

ေငးထိနံဵ

၁၀။မိဘဆရာအသငံဵမ္ေရးဵခ့ယံေပဵေသာပုဂ္ဂိုလံတစံဦဵ

စာရငံဵစစံ

မ္တံခ့ကံ။ (သကံဆိုငံရာက့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵအာဵ အြကဳေပဵပုဂ္ဂိုလံအျဖစံ ဖိတံြကာဵညှိနှိုငံဵ
နိုငပ
ံ ါသညံ။)
ေက့ာငံဵအဆငံဴေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီေဆာငံရးကံရနံလုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵ
(က)

ေက့ာငံဵအဆငံေဴ က့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီ၏ လုပံငနံဵတာဝနံမ့ာဵကို အေကာငံအထညံ
ေဖာံေဆာငံရးကံရာတးငံ

ဌာနဆိင
ု ံရာဝနံထမံဵမ့ာဵ၊

ဆရာ၊

ဆရာမမ့ာဵ၊

မိဘလုပံသာဵ

ျပညံသူမ့ာဵ ပါဝငံလှုပံရ္ာဵေစေရဵအတးကံ စညံဵရုဵဳ ေဆာငံရးကံရနံ။
(ခ)

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵတးငံပါဝငံေသာ
လုပံငနံဵမ့ာဵ၊

ေက့ာငံဵပတံဝနံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵေရဵ

ေက့ာငံဵတးငံဵအာဟာရဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ၊

ေပဵလုပင
ံ နံဵမ့ာဵကို

ရညံရးယံခ့ကံန္ငံဴအညီ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵပညာ

ျပညံဴဝေအာငံျမငံေရဵအတးကံ

လကံေတး ဴ

ထိေရာကံေအာငံျမငံေရဵအတးကံ

ွမို ဴနယံ၊

ေဆာငံရးကံရနံ။
(ဂ)

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ၏ရညံရးယံခ့ကံအတိုငဵံ

ခရိုငံ၊ တိင
ု ံဵေဒှကီဵ/ျပညံနယံ န္ငံဴ ဗဟိုတို ဴမ္ ေွှနံြကာဵခ့ကံအတိုငံဵ စီမေဳ ဆာငံရးကံရနံ။
(ဃ)

လုပံငနံဵမ့ာဵအေကာငံအထညံေဖာံေဆာငံရးကံရာတးငံ လိုအပံေသာ စာရငံဵဇယာဵမ့ာဵ၊ ေငး
စာရငံဵအထာဵအသို

ထိနံဵသိမံဵမှုမ့ာဵ

စသညံတို ဴကို

စနစံတက့ထာဵရ္ိွပီဵ၊

စာရငံဵရုဳဵ

၏ကူညီအြကဳေပဵမှုကို ရယူေဆာငံရးကံရနံ။
(င)

လိုအပံေသာစာရငံဵဇယာဵမ့ာဵကို

ေွှနံြကာဵခ့ကံန္ငံဴအညီ

ွမို ဴနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ

ေကာံမတီသို ဴေပဵပို ဴ၍ မိတ္တူကို သကံဆိုငံရာ ခရိုငံ၊ တိင
ု ံဵေဒှကီဵ/ျပညံနယံ န္ငံဴ ဗဟို
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီမ့ာဵသို ဴ ေပဵပို ဴရနံ။
(စ)

လုပံငနံဵေဆာငံရးကံခ့ကံ၏ ေအာငံျမငံတိုဵတကံမှုမ့ာဵကို သကံဆိုငံရာသို ဴ အဆငံဆ
ဴ ငံဴ တငံျပ
အကူအညီေတာငံဵခဳရနံ။
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အခနံဵ(၇)
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ
(က) ေက့ာငံဵအေျချပုက့နံဵမာေရဵအသိပညာျမှငံဴတငံေရဵလုပံငနံဵ
ရညံမ္နဵံ ခ့ကံမ့ာဵ
ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵ က့နံဵမာေရဵန္ငံဴညီေးတံသညံဴအမူအက့ငံဴမ့ာဵ ရရ္ိစဲွး မဲက့ငံဴသဳဵု
လာေစရနံ ကျွမံဵက့ငံမှုအေျချပု၍ နညံဵလမံဵမ့ိုဵစုဳျဖငံဴ က့နံဵမာေရဵအသိပညာျမှငံဴတငံရနံ။
ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ ဘဝတးကံတာကျွမဵံ က့ငံစရာ (Life Skill Education) ဘာသာရပံကို
လကံေတး ဴသငံြကာဵေပဵရနံ။
ေက့ာငံဵအေျချပုက့နံဵမာေရဵအသိပညာျမှငဴတ
ံ ငံေရဵအဓိပ္ပါယံ
ေက့ာငံဵအေျချပုက့နံဵမာေရဵအသိပညာျမှငဴတ
ံ ငံေရဵဆိုသညံမ္ာ
က့နံဵမာမှုန္ငံဴ

လူမှုေရဵက့နံဵမာမှုတို ဴ

ျပညံဴစုဳေသာအေျခအေနသို ဴ

ကိုယံက့နံဵမာမှု၊

စိတံ

ေရာကံရ္ိလာေရဵအတးကံ

ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူဘဝမ္ စတငံ၍ က့နံဵမာေရဵအသိပညာဗဟုသုတန္ငံဴ အေလဴအက့ငံဴမ့ာဵကို
သိပန
္ပဳ ညံဵက့ ျပုျပငံေျပာငံဵလဲေပဵျခငံဵကို ဆိုလိုပါသညံ။

ဦဵစာဵေပဵက့နံဵမာေရဵပညာေပဵေခါငံဵစဲံမ့ာဵ
က့နံဵမာေရဵအသိပညာျမှငံဴတငံရာတးငံ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵအြကာဵ အျဖစံမ့ာဵေန
ေသာေရာဂါန္ငံဴ က့နံဵမာေရဵျပဿနာမ့ာဵ၊ ေဒသအေျခအေနလိုအပံခ့ကံန္ငံဴ အေရဵေပ်လိုအပံခ့ကံ
မ့ာဵအေပ်မူတညံ၍ က့နံဵမာေရဵေခါငံဵစဲံမ့ာဵကို ေရးဵခ့ယံပညာေပဵျခငံဵကို ေဆာငံရးကံြကရမညံ
ျဖစံပါသညံ။ ထို ဴျပငံ ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ ဘဝတးကံတာကျွမံဵက့ငံစရာဘာသာရပံမ့ာဵကို သတံမ္တံ
ထာဵသညံစ
ဴ ာသငံခ့ိနံမ့ာဵအတိင
ု ံဵ ပုဳမ္နံေဆးဵေနးဵသငံြကာဵရနံမ္ာလညံဵ အလးနံအေရဵှကီဵပါသညံ။
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မူလတနံဵ…တစံကိုယံေရသနံ ဴရ္ငံဵေရဵ၊ လကံေဆဵျခငံဵ၊ သးာဵန္ငံဴခဳတးငံဵ က့နံဵမာေရဵန္ငံဴ
စနစံမ္နံသား ဵတိုကံျခငံဵ၊ အမှိုကံကငံဵစငံေက့ာငံဵ၊ သနံ ဴရ္ငံဵေသာယငံလုဳအမ
ိ ံသာသုဳဵစးဲေရဵ၊
အစာအုပစ
ံ ု သုဳဵအုပံစ၊ု ေသးဵလးနံတုပံေကးဵေရာဂါ ကာကးယံနိမ
္ ံနငံဵေရဵ။



အလယံတနံဵ…ကိုယံလကံလှုပံရ္ာဵအာဵကစာဵ၊ ေဆဵလိပ/ံ ေဆဵရးကံှကီဵ အန္တရာယံ၊ သနံ ဴရ္ငံဵ
သာယာေက့ာငံဵတခးငံမ္ာ၊ အာဟာရဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵန္ငံဴ အစာဵအစာမ့ာဵအန္တရာယံကငံဵေဝဵေရဵ၊
ယာဲံစညံဵကမံဵလမံဵစညံဵကမံဵ၊

အမှိုကံကငံဵစငံေက့ာငံဵ၊

သနံ ဴရ္ငံဵေသာယငံလုဳအမ
ိ ံသာ

သုဳဵစးေဲ ရဵ၊ ပ့ိုရးယံသူက့နံဵမာေရဵ။


အထကံတနံဵ…လိငံမတ
္ ဆငံဴကူဵစကံတတံေသာေရာဂါမ့ာဵ၊ ပ့ိုရးယံသူက့နံဵမာေရဵ၊ ယာဲံ
စညံဵကမံဵလမံဵစညံဵကမံဵ၊ ေဆဵလိပ/ံ ေဆဵရးကံှကီဵ/ မူဵယစံေဆဵဝါဵအန္တရာယံ၊ အမှိုကံ
ကငံဵစငံေက့ာငံဵ၊ သနံ ဴရ္ငံဵေသာ ယငံလုဳအမ
ိ ံသာသုဳဵစးေဲ ရဵ။

ေက့ာငံဵအေျချပုက့နံဵမာေရဵအသိပညာျမှငံဴတငံေရဵလုပံငနံဵ

အေကာငံအထညံေဖာံရနံ

နညံဵလမံဵ

ေကာငံဵမ့ာဵ
၁။

ျပခနံဵငယံခငံဵက့ငံဵျပသျခငံဵ (Mini Exhibition)
-

ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵကိုယံတိုငံ ျပငံဆငံထာဵေသာ ျပခနံဵငယံမ့ာဵ
က့နံဵမာေရဵန္ငံဴညီေးတသ
ံ ညံဴ အေလဴအက့ငံဴေကာငံဵမ့ာဵအေြကာငံဵ

စာစီစာကုဳဵ၊

ကာတးနံဵ၊ ဉာဏံစမံဵပေဟဠိွပိုငံပမ
းဲ ့ာဵမ္ ဆုရေက့ာငံဵသာဵ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ၏ စာစီစာကုဳဵ၊
ပနံဵခ့ီကာတးနံဵမ့ာဵ

(သို ဴမဟုတံ)

ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵေရဵဆးဲထာဵေသာ

ပနံဵခ့ီ

ကာတးနံဵမ့ာဵကို ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵကိုယံတိုငံ ျပခနံဵငယံအျဖစံ ျပငံဆငံခငံဵက့ငံဵ
ျပသျခငံဵန္ငံဴ
-

က့နံဵမာေရဵဌာနမ္ထုတလ
ံ ုပံထာဵေသာ

ပညာေပဵအေထာကံအကူပစ္စညံဵမ့ာဵ

(ပိုစတာ၊

လကံကမံဵစာေစာငံ၊ စာအုပံ၊ ရုပံလ္နံကာဵခ့ပံ၊ ရုပံပုဳကာဵခ့ပံမ့ာဵ) ကို စနစံတက့ ခငံဵက့ငံဵ
ျပသျခငံဵကို ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵသာမက ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵ၊ မိဘအုပံထိနံဵသူ
မ့ာဵန္ငံဴ ရပံမိရပံဖမ့ာဵကိုပါ ေလဴလာေစျခငံဵ၊
၂။

က့နံဵမာေရဵစာအုပံစငံထာဵရ္ိျခငံဵ (IEC Corner)
ေက့ာငံဵအတးငံဵ ပညာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵန္ငံဴ ေက့ာငံဵသာဵ/ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ အလးယံ
တကူဖတံရှုေလဴလာနိုငံရနံ က့နံဵမာေရဵဗဟုသုတမ့ာဵရရ္ိေစသညံဴ စာအုပံမ့ာဵ၊ လကံကမံဵ
စာေစာငံမ့ာဵ၊

က့နံဵမာေရဵဌာနမ္ထုတေံ ဝထာဵေသာ

စာအုပံမ့ာဵ၊

ပညာေပဵအေထာကံ

အကူပစ္စညံဵမ့ာဵကို အမ့ိုဵအစာဵအလိုကံထာဵရ္ိေပဵရနံျဖစံပါသညံ။
၃။

အုပံစုငယံေဆးဵေနးဵပးဲမ့ာဵျပုလုပံျခငံဵ (Small Group Discussion)
သကံရးယံတူ၊ အတနံဵတူ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵ အုပံစုဖးဲ ဴ၍ တစံဖးဲ ဴလျှေငံ
(၁၀)ဦဵမ္ (၁၅)ဦဵခနံ ဴအာဵ က့နံဵမာေရဵဆိုငံရာေခါငံဵစဲံတစံခုသတံမ္တံ၍ ေဆးဵေနးဵေစရနံ
ျဖစံပါသညံ။
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ဥပမာ - တစံကိုယံေရသနံ ဴရ္ငံဵေရဵ
- သနံ ဴ(၄)သနံ ဴေဆးဵေနးဵျခငံဵ (ေရ၊ လကံ၊ အိမံသာ၊ အစာဵအစာ)
- ေဆဵလိပံ/ကးမံဵယာ၊ အရကံေသာကံသုဳဵျခငံဵ
- ဆယံေက့ာံသကံန္ငအ
ံဴ ာဟာရ
- လိငံမဆ
ှု ိုငံရာက့နံဵမာေရဵကိစ္စမ့ာဵ
- မူဵယစံေဆဵဝါဵသုဳဵစးဲျခငံဵ၏ဆိုဵက့ိုဵမ့ာဵစသညံတုိ ဴျဖစံသညံ။
၄။

ေဟာေျပာေဆးဵေနးဵျခငံဵန္ငံဴ နာဵေထာငံေစျခငံဵ (Health talk & Listening)
ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵ

က့နံဵမာေရဵဗဟုသုတတိဵု တကံလာွပီဵ

လိုကံနာ

က့ငံသ
ဴ ုဳဵလာေစရနံ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေဆာငံရးကံလ့ကံရ္ိေသာ က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵ မ့ာဵ
(သို ဴမဟုတံ) ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵက ေခါငံဵစဲံအလိုကံ ေဟာေျပာေဆးဵေနးဵေပဵရနံ ျဖစံပါသညံ။
ေက့ာငံဵသာဵဦဵေရကို တစံှကိမံလျှေငံ (၁၅၀)ခနံ ဴသာ ျဖစံပါသညံ။ ထိေရာကံမှု ရ္ိေစရနံ
တစံှကိမံေဆးဵေနးဵလျှေငံ (၃၀)မိနစံမ္ (၄၅)မိနစံအတးငံဵခနံ ဴသာ ေဆးဵေနးဵေစရနံ ျဖစံပါသညံ။
ေဟာေျပာပို ဴခ့ေနစဲံနင
္ ံဴ ပို ဴခ့အွပီဵတးငံ မိမိကေမဵခးနံဵမ့ာဵေမဵျမနံဵျခငံဵန္ငံဴ ေက့ာငံဵသာဵ/
ေက့ာငံဵသူမ့ာဵက သိလိုသညံမ့ာဵ ျပနံလညံေမဵျမနံဵေစျခငံဵတို ဴ ျပုလုပံရနံ ျဖစံပါသညံ။
၅။

မိဘအုပံထိနံဵသူမ့ာဵအာဵ အသိေပဵေဆးဵေနးဵျခငံဵ(Advocacy)
ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵသာမက မိဘအုပံထိနံဵသူမ့ာဵပါ က့နံဵမာေရဵဗဟု
သုတမ့ာဵရရ္ိေစရနံန္ငံဴ

မိဘအုပထ
ံ ိနံဵသူမ့ာဵကိုယံတိုငံ

က့နံဵမာေရဵန္ငံဴညီေးတသ
ံ ညံဴ

ေက့ာငံဵတးငံသာမက

ပတံဝနံဵက့ငံေကာငံဵကို

အိမံမ္ာပါ

ဖနံတီဵေပဵလာနိင
ု ံေစရနံ

မိဘ

အုပံထိနံဵသူမ့ာဵအာဵ ေက့ာငံဵသို ဴ ဖိတံြကာဵ၍ က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵန္ငံဴ ဆရာ၊ ဆရာမ
မ့ာဵက ရ္ငံဵလငံဵအသိေပဵေဆးဵေနးဵရနံျဖစံပါသညံ။
၆။

န္စံသိမံဴေဆးဵေနးဵျခငံဵ (Counselling)
ေက့ာငံဵအတးငံဵ

ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵ

က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵန္ငံဴ

ဆရာ၊ဆရာမမ့ာဵက စဲံဆကံမျပတံေလဴလာ၍ က့နံဵမာေရဵ၊ လူမှုေရဵန္ငံဴ စိတံပိုငဵံ ဆိုငံရာ
ကိစ္စရပံမ့ာဵ

အထူဵသျဖငံဴ

မ့ိုဵဆကံပးာဵက့နံဵမာေရဵ

ေဆဵလိပ၊ံ

အရကံ၊

ျပဿနာမ့ာဵတးငံ

မူဵယစံေဆဵဝါဵအန္တရာယံ၊

မူမမ္နအ
ံ ျပုအမူမ့ာဵေတး ဴရ္ိပါက

ပ့ိုရးယံသူ
ေတး ဴဆုဳ

ေမဵျမနံဵွပီဵ န္စံသိမံဴေဆးဵေနးဵပညာေပဵျခငံဵန္ငံဴ လိုအပံပါက က့နံဵမာေရဵဌာနသို ဴ လွှဲေျပာငံဵ
ေွှနံဵပို ဴျခငံဵ၊ မိဘမ့ာဵန္ငံဴ တိုငံပငံေဆးဵေနးဵျခငံဵတို ဴကို လုပံေဆာငံရနံ ျဖစံပါသညံ။
၇။

အသိအမ္တံျပုျခငံဵ (Recognizing)
ေက့ာငံဵအတးငံဵရ္ိ

ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵမ္

တစံကိုယံေရသနံ ဴရ္ငံဵေရဵဆု၊

ေက့ာငံဵပတံဝနံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵေရဵဆု၊ က့နံဵမာေရဵန္ငံဴ ညီေးတစ
ံ းာေနထိုငံျပုမူသူဆ၊ု စဳျပ
က့နံဵမာေရဵဆုစသညံျဖငံဴ တစံခုခ့ငံဵသတံမ္တံကာ န္စံစဲံဆုခ့ီဵျမှငံဴေစရနံျဖစံပါသညံ။ ဆု
ေရးဵခ့ယံရာတးငံ ပညာေရဵဌာနန္ငံဴ က့နံဵမာေရဵဌာန ညှိနှိုငံဵ၍ သတံမ္တံခ့ကံမ့ာဵ ခ့မ္တံ၍
ဆုဳဵျဖတံသးာဵရနံျဖစံပါသညံ။
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က့နံဵမာေရဵပညာေပဵျခငံဵဥပမာမ့ာဵ
-

ေက့ာငံဵသာဵမ့ာဵသညံ ကိုယံခန္ဓာအတးငံဵမ္ အညစံအေြကဵမ့ာဵကို စညံဵကမံဵမဲဴစား စးနံ ဴပစံ ျခငံဵမ္
အမ္တံမထငံ ျပနံစာဵမိေနေသာအျဖစံကို ကာတးနံဵပုဳမ့ာဵေရဵဆးဲ၍ ေဆးဵေနးဵပညာ ေပဵျခငံဵ
(ဥပမာ- ၎ငံဵအညစံအေြကဵမ့ာဵေပ်တးငံ ယငံ၊ ကကကံ စသညံဴ အေကာငံမ့ာဵက ရပံနာဵွပီဵ
ပိုဵမွှာဵမ့ာဵသယံေဆာငံ၍ မဖုဳဵအုပထ
ံ ာဵေသာ မိမိတို ဴစာဵမညံဴအစာဵအစာမ့ာဵေပ် တးငံနာဵကာ
မိမိခန္ဓာကိုယံထဲသို ဴပငံ အမ္တံမထငံ ျပနံဝငံသးာဵပုဳ ကာဵခ့ပံ)

-

ေဆဵလိပေံ သာကံျခငံဵ၊ မူဵယစံေဆဵဝါဵ၊ အရကံသုဳဵေဆာငံျခငံဵျဖငံဴ ခန္ဓာကိုယံကို မညံကဲဴသို ဴ
ဖ့ကံဆီဵသးာဵပုဳ၊

-

သးာဵမ္နံမ္နံမတိုကံေသာေြကာငံဴ အစာဵကကငံဵအစာဵပုပံမ့ာဵမ္ သးာဵကို မညံကဲဴသို ဴေဆးဵျမညံဴ ေစ၍
ဒုက္ခေပဵပုဳ၊ သးာဵမေကာငံဵ၍ အသကံတိုေစပုဳ၊

-

ေသာကံေရအိုဵ၌ ေရခးကံတစံခးကံတညံဵသုဳဵျခငံဵျဖငံဴ ေရာဂါမညံကဲဴသို ဴ ကူဵစကံပုဳ၊ ထိုနညံဵ တးငံ
လမံဵေဘဵသဳပုရာရညံ၊ လကံဘကံရညံဝယံေသာကံေသာအခါ ခးကံမသနံ ဴရ္ငံဵလျှေငံ ေရာဂါျဖစံပဳ၊ု

-

လကံသညံဵေျခသညံဵမ့ာဵ မျဖတံဘဲထာဵျခငံဵျဖငံဴ ေရာဂါျဖစံလာနိုငပ
ံ ုဳ၊

-

က့နံဵမာေရဵန္ငံဴမညီေးတေံ သာ

အိမံသာ၊

မဖုဳဵဘဲထာဵေသာ

အမှိုကံပုဳဵမ့ာဵ၏

ကာဵခ့ပံ။

တစံကိုယံေရသနံ ဴရ္ငံဵေရဵေလဴက့ငံဴစဲံ(၁၀)ခ့ကံ
၁။

မ့ကံန္ာသစံခုက
ိ ံ သးာဵကိုတိုကံ၊ ေန ဴစဲံသမှုအစဲံျပု ကငံဵေဝဵသးာဵေရာဂါ။

၂။

တစံေန ဴတစံခါ ေရခ့ိုဵပါ၊ ခန္ဓာသနံ ဴရ္ငံဵ ယာဵနာကငံဵ။

၃။

ေခါငံဵွဖီဵလို ဴသာ သနံဵကငံဵကးာ၊ ေရာဂါကငံဵမ္ ရှုတင
ို ံဵလ္။

၄။

လကံသညံဵေျခသညံဵရ္ညံလျှေငံလ္ီဵ၊ မွငီဵျပုမ္ ေရာဂါမရ။

၅။

အဝတံသနံ ဴရ္ငံဵ ေခ့ဵေညှာံကငံဵ၊ မပ့ငံဵေစရာ သငံဵပ့ဳ ဴကိုယံခန္ဓာ။

၆။

ေခ့ာငံဵဆိုဵသညံဴအခါ လကံကိုငံပုဝါ၊ သုဳဵျပုပါမ္ အဆုတံေရာဂါကငံဵေဝဵရ။

၇။

ဖိနပံစီဵကာ ေက့ာငံဵသို ဴလာ၊ မ္နံစးာကငံဵေဝဵ ေမဵခိုငံအန္တရာယံေဘဵ။

၈။

အစာမစာဵခငံ လကံေဆဵလျှေငံ စငံစငံေဆဵမ္ ကူဵစကံေရာဂါမရ။

၉။

ထမငံဵစာဵွပီဵ အိပံခါနီဵ၊ သးာဵတိက
ု ံမ္သာ ခဳတးငံဵေရာဂါမျဖစံမာ္ ။

၁၀။

အိမံသာအဆငံဵ လကံေဆဵျခငံဵ၊ မယးငံဵျပုက ကငံဵပဝမံဵေရာဂါ။
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အန္တရာယံ

သနံေကာငံေရာဂါအေြကာငံဵသိေကာငံဵစရာ
ျမနံမာနိုငံငဳတးငံ အျဖစံအမ့ာဵဆုဳဵေသာ သနံေကာငံမ့ာဵ
၁။ သနံလုဳဵေကာငံ

၂။ တုပံေကာငံ(အပံခ့ညံမျှေငံသနံေကာငံ)

၃။ ြကာပးတံသနံေကာငံ

၄။ ခ့ိတံသနံေကာငံ

၅။ သနံျပာဵေကာငံ
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သနံေကာငံေရာဂါ စးဲကပံပါက


ဝမံဵပ့ကံဝမံဵေလျှောျဖစံျခငံဵ၊



သဳဓာတံ၊ အသာဵဓာတံ အစရ္ိသညံဴ အာဟာရဓာတံမ့ာဵ ခ့ို ဴတဲျဴ ခငံဵ၊



ေသးဵအာဵနညံဵျခငံဵ၊



နုဳဵခ့ိ၍ အာဵမရ္ိသကဲဴသုိ ဴျဖစံျခငံဵ၊



ကိုယံခန္ဓာှကီဵထးာဵမှုကို ေန္ာငံေဴ န္ဵေစွပီဵ စဳခ့ိနံမီ မှကီဵထးာဵျခငံဵန္ငံဴ



ဦဵေန္ာကံဖးဳ ဴွဖိုဵမှုကို ထိခိုကံေစသညံဴအတးကံ သငံယူေလဴလာမ္တံသာဵနိုငံမှုစးမံဵရညံ က့ဆငံဵေစ
ျခငံဵတို ဴကို ျဖစံေစနိုငံပါသညံ။

သနံေကာငံေရာဂါကူဵစကံပုဳ


သနံေကာငံေရာဂါရ္ိေသာသူ ဝမံဵသးာဵသညံဴအခါ ဝမံဵတးငံ သနံဥမ့ာဵ ပါလာသညံ။



ယငံလုဳအမ
ိ ံသာ မသုဳဵစးပ
ဲ ါက သနံဥမ့ာဵသညံ ေျမှကီဵေပ်သို ဴ ေရာကံရ္ိသးာဵပါသညံ။
ထို ဴေနာကံ-



မသနံ ဴရ္ငံဵေသာ အစာဵအေသာကံမ္တဆငံဴလညံဵေကာငံဵ



မသနံ ဴရ္ငံဵေသာ လကံမ္တဆငံဴလညံဵေကာငံဵ၊



လူ ဴအေရျပာဵကို ထိုဵေဖာကံဝငံေရာကံျခငံဵျဖငံလ
ဴ ညံဵေကာငံဵ ကူဵစကံပါသညံ။

သနံေကာငံကငံဵစငံျခငံဵျဖငံဴ ရရ္ိနိုငံမညံဴေကာငံဵက့ိုဵမ့ာဵ


အာဟာရခ့ို ဴတဲမ
ဴ ှုကို ကာကးယံေပဵသညံ။



ေသးဵအာဵနညံဵေရာဂါကို ကာကးယံေပဵသညံ။



ကိုယံခန္ဓာဖးဳ ဴွဖိုဵ၍ ဉာဏံရညံထကံျမကံသးကံလကံစးာ ပညာသငံြကာဵနိုငမ
ံ ညံ။

သနံေကာငံေရာဂါ ကငံဵေဝဵေစရနံ 

လူ ဴမစငံကို ယငံလုဳအိမံသာတးငံ စနစံတက့ စးနံ ဴပစံရပါမညံ။



အစာဵအစာမျပငံဆငံမီ၊ အစာဵမစာဵမီန္ငံဴ မစငံစးနံ ဴွပီဵသညံဴအခါတိုငံဵ လကံကိုဆပံျပာျဖငံဴ
စငံြကယံစးာ ေဆဵေြကာရပါမညံ။



အသီဵအရးကံမ့ာဵန္ငံဴ အိဵု ခးကံပနံဵကနံတို ဴကို ေရျဖငံဴ သနံ ဴရ္ငံဵစငံြကယံစးာ ေဆဵေြကာရပါမညံ။



အစာဵအစာမ့ာဵကို ယငံမနာဵေစရနံ အွမဲဖဵုဳ အုပံထာဵရပါမညံ။



ပူေနးဵလတံဆတံေသာ အစာဵအစာမ့ာဵကို စာဵသုဳဵရပါမညံ။



အျပငံထးကံတုင
ိ ံဵ ဖိနပံစီဵရပါမညံ။



ဝမံဵသးာဵရာတးငံ သနံေကာငံမ့ာဵ ပါရ္ိပါက နီဵစပံရာက့နံဵမာေရဵဌာနတးငံ ျပသ၍ ကုသမှု
ခဳယူရပါမညံ။
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သးာဵန္ငံဴခဳတးငံဵက့နံဵမာေရဵ
မူှကိုန္ငံဴမူလတနံဵေက့ာငံဵသာဵမ့ာဵအတးကံ ေန ဴလညံစာအွပီဵသးာဵတိုကံသညံဴ ေလဴက့ငံဴခနံဵမ့ာဵ
နိုငင
ံ ဳတကာသုေတသနစစံတမံဵမ့ာဵအရ

ကိုယံဝနံေဆာငံမခ
ိ ငံမ့ာဵ၏

သးာဵန္ငံဴခဳတးငံဵ

က့နံဵမာေရဵေကာငံဵျခငံဵေြကာငံဴလညံဵေကာငံဵ၊ ကေလဵမ့ာဵငယံစဲံမ္စ၍ သးာဵန္ငံဴခဳတးငံဵက့နံဵမာ
ေရဵ ေကာငံဵမးနံျခငံဵေြကာငံဴလညံဵေကာငံဵ၊ ေနာငံတင
း ံ ၎ငံဵတို ဴ၏ရုပံရညံအလ္အပအျပငံ ကိုယံခန္ဓာ
က့နံဵမာေရဵဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵန္ငအ
ံဴ တူ ဉာဏံရညံဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵကိုပါ အေထာကံအကူျပုေြကာငံဵကို သကံေသ
ထူထာဵခ့ကံမ့ာဵ ေပ်ထးကံလာွပီဵျဖစံပါသညံ။
သးာဵတိုကံျခငံဵအေလဴအထကို တစံဘဝလုဵဳ က့ငံဴသဳဵု ရမညံဴ က့နံဵမာေရဵအေလဴအက့ငံဴအျဖစံ
ခဳယူသးာဵတတံေစရနံ ရညံရးယံ၍ ေန ဴကေလဵထိနဵံ ေက့ာငံဵ၊ မူှကိုန္ငံဴ မူလတနံဵ ေက့ာငံဵသာဵ/
ေက့ာငံဵသူ ကေလဵမ့ာဵအာဵ ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ ေန ဴလညံစာစာဵအွပီဵစုေပါငံဵသးာဵတိုကံသညံဴ ေလဴက့ငံဴခနံဵ
အစီအစဲံမ့ာဵ ျပုလုပံေပဵရနံ လိုအပံပါသညံ။
ေက့ာငံဵတးငံဵစုေပါငံဵသးာဵတိုကံမညံဴအစီအစဲံ၏ အဓိကလုပံငနံဵမ့ာဵ
၁။

ဦဵစီဵမညံဴ ဆရာ၊ဆရာမန္စံဦဵထာဵရ္ိ၍ မူလတနံဵေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူေလဵမ့ာဵကို
အဓိကရညံရးယံရနံ။

၂။

သးာဵတိုကံမညံဴ ကေလဵမ့ာဵန္ငံဴ ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵအာဵ သးာဵဆရာဝနံအကူအညီန္ငံဴ စနစံ
မ္နံသား ဵတိုကံနညံဵကို ဦဵစးာရ္ငံဵလငံဵျပသေပဵရနံ။

၃။

ေန ဴစဲံေဆာငံရးကံရနံ

အခကံအခဲရ္ိပါက

အနညံဵဆုဳဵတစံပတံန္စံှကိမံ

ေဆာငံရးကံရနံ။

(အဂဂါေန ဴန္ငံဴ ေသာြကာေန ဴ)
၄။

သးာဵတိုကံရာတးငလ
ံ ိုအပံမညံဴေရန္ငံဴ ပိုလျှေဳသးာဵတိက
ု ံေဆဵမ့ာဵကို ေထးဵပစံရနံ ေနရာသီဵသနံ ဴ
ထာဵေပဵရနံ။

၅။

သးာဵပးတံတဳ၊ သးာဵတိုကံေဆဵမ့ာဵကို ေက့ာငံဵတးငံ စနစံတက့ထာဵရ္ိေပဵရနံ။ မျဖစံနုိငံပါက
သးာဵပးတံတဳမ့ာဵသညံ တစံကိုယံရညံသုဳဵသီဵသနံ ဴျဖစံရနံအတးကံ မ္ာဵယးငံဵေရာေထးဵမှုမရ္ိရနံ
အေရဵှကီဵပါသညံ။

၆။

သးာဵတိုကံေဆဵ၊ သးာဵပးတံတဳမ့ာဵ အခမဲဴမရရ္ိနိုငံသညံဴအခါ မိမိစရိတံျဖငံဴဝယံယူရနံ (School
Oral Health Fund) ေက့ာငံဵတးငံဵ သးာဵန္ငံဴခဳတးငံဵက့နံဵမာေရဵအသုဳဵစရိတက
ံ ို မိဘဆရာ၊
အုပံခ့ုပံသူမ့ာဵန္ငံဴညှိနှိုငံဵ၍ ေဖာံေဆာငံနုင
ိ ံရနံ။

၇။

ျဖစံနုင
ိ ံလျှေငံ ယခုအစီအစဲံတးငံ ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵန္ငံဴအတူ ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵ
ပါပါဝငံ၍ ေလဴက့ငံဴခနံဵျပုလုပံရနံန္ငံဴ မိဘမ့ာဵ၊ အုပံခ့ုပံသူမ့ာဵကို ရဳဖနံရဳခါ ဖိတံြကာဵျပသ
ရနံ၊ သးာဵဆရာဝနံမ့ာဵ၏ အြကဳျပုခ့ကံကို ရယူရနံ။

39

စနစံမ္နံသးာဵတိုကံနညံဵ
(၁)

သးာဵပးတံတဳသုဳဵ၍

ဖလိုရိုကံဒံသးာဵတိက
ု ံေဆဵန္ငံဴ

တစံေန ဴန္စှံ ကိမံ

သးာဵတိုကံျခငံဵျဖငံဴ

သးာဵပိုဵစာဵေရာဂါန္ငံဴ သးာဵဖုဳဵေရာဂါမ့ာဵကို ထိေရာကံစးာကာကးယံနိုငပ
ံ ါသညံ။
(၂)

သးာဵတိုကံရာတးငံ

သးာဵပးတံတဳအမျှေငံမ့ာဵကို

သးာဵဖုဳဵစပံမ္ေန၍

သးာဵဖကံသို ဴဆးဲတက
ို ံ၍

အေပ်သးာဵ၊ ေအာကံသးာဵ၊ ေရ္ ဴသးာဵ၊ ေနာကံသးာဵ၊ အတးငံဵအျပငံ သးာဵမ့ကံန္ာျပငံမ့ာဵန္ငံဴ
သးာဵှကို၊ သးာဵြကာဵမက့နံ သးာဵတိုကံေဆဵန္ငံဴထိစပံရနံ အေရဵှကီဵပါသညံ။
(၃)

သးာဵတိုကံေလဴမရ္ိေသဵသူမ့ာဵ

သးာဵစတိက
ု ံသညံဴအခါ

ေသးဵထးကံေလဴရ္ိသညံ။

တစံေန ဴ

န္စံှကိမံ ဆကံ၍သးာဵတိုကံျခငံဵျဖငံဴ တစံပတံအတးငံဵ သးာဵဖုဳဵမ္ေသးဵထးကံျခငံဵ ေပ့ာကံကငံဵ
နိုငပ
ံ ါသညံ။

တစံပတံေက့ာံ၍

ေသးဵဆကံလကံထးကံေနပါက

သးာဵဆရာဝနံန္ငံဴျပသရနံ

လိုအပံပါသညံ။
(၄)

ဖလိုရိုကံဒံသးာဵတိုကံေဆဵ အာနိသငံေလ့ာဴမသးာဵေစရနံ သးာဵတိုကံအွပီဵ ေရန္ငံဴပလုပံက့ငံဵရနံ
မလိုပါ။ ပိုေနေသာသးာဵတိုကံေဆဵအျမုပံမ့ာဵကို ေထးဵပစံရနံသာျဖစံသညံ။

(၅)

အသကံ(၆)န္စံေအာကံကေလဵမ့ာဵ သးာဵတိုကံရာတးငံ ဖလိုရိုဒံသးာဵတိုကံေဆဵကို ကုလာဵပဲေစဴ
တစံျခမံဵခနံ ဴသာထညံဴပါ။

(၆)

အသကံ(၃)န္စေံ အာကံကေလဵမ့ာဵ တစံေန ဴတစံှကိမံ သးာဵတိုကံေစ၍ အသကံ(၃)န္စေံ က့ာံ
လျှေငံ တစံေန ဴ(၂)ှကိမံ သးာဵတိုကံပါ။ အသကံ(၆)န္စေံ အာကံကေလဵမ့ာဵ သးာဵတိုကံျခငံဵကို
မိဘ၊ အုပံထိနံဵသူမ့ာဵက ျပုလုပံေပဵပါ။ (သို ဴမဟုတ)ံ ှကီဵြကပံေပဵပါ။
မ္တံခ့ကံ။
ဝနံှကီဵဌာန၊

။(အထကံပါစနစံမ္နသ
ံ းာဵတိုကံနညံဵသညံ
ကုသေရဵဦဵစီဵဌာန၊

က့နံဵမာေရဵန္ငအ
ံဴ ာဵကစာဵ

သးာဵက့နံဵမာပညာဌာနမ္ဦဵေဆာငံ၍

သုေတသနျပု

ေရဵဆးဲကာ ျပညံတးငံဵျပညံပသးာဵဘကံဆိုငရ
ံ ာ ေဆဵပညာအဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ၊ ပညာရ္ငံမ့ာဵက
အသိအမ္တံျပုထာဵွပီဵ ျဖစံပါသညံ။)
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မူဵယစံေဆဵဝါဵအန္တရာယံ
မူဵယစံေဆဵစးဲလက္ခဏာမ့ာဵ
မူဵယစံေဆဵစးဲေနသူတစံဦဵသညံ မူဵယစံေဆဵဝါဵ မသုဳဵစးဲရပါက ေအာကံပါလက္ခဏာမ့ာဵကို
ခဳစာဵရပါသညံ။
- သမံဵေဝျခငံဵ၊ န္ာရညံယိုျခငံဵ၊ ြကကံသီဵထျခငံဵ၊ ေချွဵသီဵေချွဵေပါကံမ့ာဵထးကံျခငံဵ၊ ကိုကံခဲ
ျခငံဵ၊ ပ့ို ဴအနံ/ဝမံဵေလျှောျခငံဵ၊ ဗိုကံေအာငံဴျခငံဵ အစရ္ိသညံဴ ရုပံပင
ို ံဵဆိုငရ
ံ ာလက္ခဏာမ့ာဵ၊
- ေဆဵသုဳဵစးဲလိုသညံဴ

ဆန္ဒျပငံဵထနံျခငံဵ၊

စိုဵရိမံလးနံကဲျခငံဵ၊

ဂနာမွငိမံျခငံဵ၊

စိတံတျို ခငံဵ၊

ရနံျပုရနံလိုစတ
ိ ံ ျဖစံေပ်ျခငံဵ၊ စိတဓ
ံ ာတံက့ျခငံဵ အစရ္ိေသာ စိတံပိုငဵံ ဆိုငံရာလက္ခဏာမ့ာဵ၊
မူဵယစံေဆဵဝါဵ၏ ဆိုဵက့ိုဵမ့ာဵ
စိတံပိုငံဵဆိုငံရာထိခိုကံမှု


စိတံက့ေရာဂါျဖစံျခငံဵ





အာရုဳစဵူ စိုကံနိုငမ
ံ ှုေလ့ာဴပါဵလာျခငံဵ





မ္တံဉာဏံခ့ို ဴယးငံဵျခငံဵ

မိမိကိုယက
ံ ို ေသေြကာငံဵြကဳျခငံဵ

မိမိမသ
ိ ာဵစုန္ငံဴ မိမိလုပံငနံဵအေပ် စိတဝ
ံ ငံစာဵမှု
နညံဵလာျခငံဵ
 ျပငံဵထနံစးာ စိုဵရိမံေြကာငံဴြကမှုျဖစံျခငံဵ

ရုပံပိုငံဵဆိုငံရာထိခိုကံမှု


ေဆဵလးနသ
ံ ျဖငံဴ မိနံဵေမာစးာ အိပံေပ့ာံျခငံဵ၊ သတိလစံေမဴေမ့ာျခငံဵ၊ အခနံ ဴမသငံဴလျှေငံ အသကံ
ဆုဳဵရှုဳဵရျခငံဵ၊



ထုဳနာက့ဲံနာ၊ အေြကာေသေရာဂါျဖစံျခငံဵ၊



ဝကံရဵူ ျပနံတတံျခငံဵ



န္လုဳဵေရာဂါျဖစံျခငံဵ(ဥပမာ - န္လုဳဵအာဵနညံဵေရာဂါ)



အဆုတံေရာငံေရာဂါျဖစံျခငံဵ(ဥပမာ - တီဘီေရာဂါ)



ေဆဵထိဵု အပံ တစံခုတညံဵကို ေဝမျှေသုဳဵစးျဲ ခငံဵေြကာငံဴ အိပံခ့ံအင
ို ံဗန
းီ ္ငံဴ အသညံဵေရာငံအသာဵဝါ ဘီ
န္ငံဴ စီ ေရာဂါ အပါအဝငံ ေသးဵမ္တစံဆငံဴကူဵစကံေသာေရာဂါမ့ာဵ ကူဵစကံခဳရျခငံဵ



ေသးဵေြကာပိတေံ ရာဂါျဖစံျခငံဵ



ခန္ဓာကိုယံအန္အျပာဵတး
ဳဴ
ငံ အနာစိမဵံ မ့ာဵေပါကံ၍ ေသးဵဆိပံတကံျခငံဵ

လူမှုေရဵဆိင
ု ံရာထိခိုကံမှု


မူဵယစံဥပေဒအရ အေရဵယူခဳရျခငံဵ



ပတံဝနံဵက့ငံ၌ သိက္ခာက့ဆငံဵျခငံဵ



မိသာဵစုအတးငံဵဆကံဆဳေရဵတးငံ အဆငံမေျပျခငံဵ၊ မိသာဵစုမ့ာဵ စိတဆ
ံ ငံဵရဲရျခငံဵ



ရာဇဝတံမှုမကငံဵသညံဴ အျပုအမူမ့ာဵ ျပုလုပံတတံျခငံဵ



မူဵယစံေဆဵစးဲမသ
ှု ညံ ပတံဝနံဵက့ငံလူမှုအသိုကံအဝနံဵတးငံ အလးယံတကူျပနံ ဴပးာဵနိုငံသညံဴ
အန္တရာယံရ္ိျခငံဵ
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အသုဳဵမ့ာဵေသာ မူဵယစံေဆဵမ့ာဵ
အမညံမ့ာဵ

ဥပမာမ့ာဵ

- ကငံနာဘစံ

- ေဆဵေျခာကံ၊ ဂနံဂ့ာ၊ ဟကံရ္ီရစံရ္ံ

- စိတံကကေဆဵမ့ာဵ

- အမံဖကံတမငံဵ(ရာမ)၊ မိသာဖကံတမငံဵ(ရာဘ)၊အကံစံတာစီ၊ကိုကငံဵ

- နီကိုတငံဵ

- စီဵကရကံ၊ ေဆဵျပငံဵလိပံ၊ ေဆဵေပါဴလိပံ၊ ေဆဵရးကံှကီဵ (ဝါဵရနံ)၊
အမှုနံ ဴ(ရ္ူရနံ)

- ကးမံဵ

- ကးမံဵသီဵ

- စိတံက့ေဆဵမ့ာဵ

- အိပံေဆဵ၊ ဘငံဇိုဒင
ို ံယာဇီပငံနံ၊ မကံသာကးာလးန၊ံ ဘာဘီက့ူရိတံ၊
ကလိရ
ု ယံဟိုကံဒရိတံ

- အရကံ

- ဝိုငအ
ံ ရကံ၊ ဘီယာ၊ ခ့ကံအရကံ၊ စိမရ
ံ ညံ

- ဘိနံဵ

- ဘိနံဵျဖူ၊ ေမာံဖငံဵ၊ ဘိနံဵမဲ

- မီဵေလာငံလးယံေစ - မှုတံေဆဵ၊ ကာဵ/ မီဵဖို/ မီဵျခစံသုဳဵဓာတံေငး ဴ၊ ဓာတံဆီ၊ ေရနဳဆီ၊
ေသာ ရ္ူေဆဵမ့ာဵ

တာပငံတိုငံ၊ ေကာံအမ့ိုဵမ့ိုဵ၊ သုတေံ ဆဵမ့ာဵ၊ သငံနာ

ေဆဵေျခာကံ

အမံဖကံတမငံဵ

မိသာဖကံတမငံဵ

အကံစံတာစီ

ကိုကငံဵ

စီဵကရကံ၊ ေဆဵျပငံဵလိပံ

ကးမံဵ

အရကံ

ဘိနံဵ
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စိတံကကရူဵသးပံေဆဵအန္တရာယံ
စိတံကကရူဵသးပံေဆဵဆိုသညံမ္ာ အမံဖီတမငံဵ၊ ကာဖငံဵ စေသာ ဓာတုေဗဒပစ္စညံဵမ့ာဵကို
အေျခခဳ၍ လူတုိ ဴ ဖနံတီဵျပုလုပံ ထာဵေသာ ေဆဵတစံမ့ိုဵျဖစံွပီဵ Amphetamine Type Stimulant
ေခ် စိတကံ ကရူဵသးပံေဆဵသညံ ဗဟိုနာဴဗံေြကာအဖးဲ ဴကို လှုဳ ဴေဆာံသညံ။
ေဆဵအမ့ိုဵအမညံမ့ာဵ


အမံဖီတမငံဵ(Amphetamine)



မီသင
ို ံဵလံဖငံနီဒတ
ိ ံ(Mythyiphenidate)



မကံအမံဖီတမငံဵ(Metamphetamine)



ဖငံမိထရာဇငံဵ(Phemetrazine)



အကံစံတာစီ(Ecstasy)

စိတံကကရူဵသးပံေဆဵ၏ အန္တရာယံမ့ာဵ
လတံတေလာေတး ဴြကုဳရမညံဴ ရုပံပိုငံဵဆိုငံရာထိခိုကံမှုမ့ာဵ
 မ့ကံစိသူငယံအမ
ိ ံက့ယံျခငံဵ

 ေချွဵထးကံမ့ာဵျခငံဵ

 အစာဵအေသာကံပ့ကံျခငံဵ

 အသကံရ္ူျမနံျခငံဵ

 ေသးဵတိုဵျခငံဵ

 မထငံမ္တံဘဲ အမူအရာမ့ာဵ ြကမံဵတမံဵလာျခငံဵ

 ကိုယံဝနံေဆာငံမခ
ိ ငံ စိတံကကရူဵသးပံေဆဵသုဳဵစးဲပါက သေန္ဓသာဵအာဵ ပ့ကံစီဵေစျခငံဵ၊ အခ့ိနံမတိုငံမီ
ေမးဵဖးာဵျခငံဵ၊ ေပါငံမျပညံဴေသာ ကေလဵေမးဵဖးာဵျခငံဵန္ငံဴ ေမးဵဖးာဵေသာကေလဵတးငံ ယငံဵထေသာ
လက္ခဏာမ့ာဵ ျဖစံေပ်ေစျခငံဵ။
လတံတေလာြကုဳေတး ဴရမညံဴ စိတံပိုငံဵဆိုငံရာထိခိုကံမှုမ့ာဵ
 စကာဵမ့ာဵျခငံဵ

 မိမိကိုယက
ံ ို အထငံှကီဵစိတံဝငံျခငံဵ၊ ဘဝငံျမငံဴျခငံဵ

 ရုတတ
ံ ရကံရူဵသးပံျခငံဵ

 ထငံေယာငံထငံမ္ာဵ အာရုဳမ့ာဵျဖစံေပ်လာျခငံဵ

 ဂနာမွငိမံျခငံဵန္ငံဴ စိုဵရိမံ

 ရနံလုျိ ခငံဵန္ငံဴ ေဒါသထးကံျခငံဵ

ေြကာကံလနံ ဴစိတံမ့ာဵျခငံဵ
ေရရ္ညံသုဳဵစးဲသူမ့ာဵတးငံ ေတး ဴရသညံဴ ရုပံပိုငံဵဆိုငံရာထိခိုကံမှုမ့ာဵ
 ရ္ူျခငံဵ၊ ရှုဳျခငံ
ဴ ဵေြကာငံဴ န္ာေခါငံဵကကကံသာဵမျှေငံပ့ကံစီဵျခငံဵ
 ရ္ူျခငံဵေြကာငံဴ အသကံရ္ူလမံဵေြကာငံဵထိခိုကံျခငံဵန္ငံဴ အဆုတံကငံဆာ ပိမ
ု ိုျဖစံပား ဵျခငံဵ
 ေဆဵထိဵု အပံတစံခုတညံဵကို ေဝမျှေသုဳဵစးျဲ ခငံဵေြကာငံဴ အိပံခ့ံအိုငဗ
ံ းီ၊ အသညံဵေရာငံအသာဵဝါ ဘီန္ငံဴစီ
အပါအဝငံ ေသးဵမ္တဆငံဴကူဵစကံတတံေသာ ဗိုငံဵရပံစံေရာဂါပိုဵအန္တရာယံ ပိုမုိမ့ာဵျပာဵ ေစျခငံဵ
 ခဳတးငံဵပ့ကံသျဖငံဴ အာဟာရခ့ို ဴတဲျဴ ခငံဵ၊ ကိုယံခန္ဓာပိနံခ့ုဳဵျခငံဵ၊ အေရျပာဵေရာဂါျဖစံျခငံဵ
 သးာဵမ့ာဵ ထိခိုကံပ့ကံစီဵျခငံဵ
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ေရရ္ညံသုဳဵစးဲသူမ့ာဵတးငံ ေတး ဴရသညံဴ စိတံပိုငံဵဆိုငံရာျပဿနာမ့ာဵ
 မ္တံဉာဏံစးမဵံ ရညံဆုဳဵရှုဳဵျခငံဵ

 ေရရ္ညံအိပံေရဵပ့ကံျခငံဵေြကာငံဴ
မ္နံမန
္ ံကနံကနံေဝခးဲမဆုဳဵျဖတံနိုငျံ ခငံဵ

 မသုဳဵစးရ
ဲ မေနနိုငေံ အာငံ အလးနံအမငံဵ

 ေပ့ာံရွှငံမှုခစ
ဳ ာဵနိုငံစးမံဵ ေလ့ာဴပါဵလာျခငံဵ

စးဲလမံဵလာျခငံဵ
 စိတံပိုငဵံ ဆိုငံရာ ေဝဒနာရ္ိသူမ့ာဵ သုဳဵစးလ
ဲ ျှေငံ စိတံေရာဂါေဝဒနာ ပိုမို ဆိဵု ရးာဵသးာဵနိုငံျခငံဵ
 သဳသယလးနံ စိတံေရာဂါခဳစာဵရျခငံဵ

 စိတံဓာတံက့၍ သတံေသခ့ငံစိတံျဖစံျခငံဵ

လူမှုေရဵထိခိုကံမှုမ့ာဵ
 ရာဇဝတံမှုမ့ာဵ က့ူဵလးနန
ံ ိုငံျခငံဵ
ေဆဵလးနံကဲမှုလက္ခဏာမ့ာဵမ္ာ (၁) သူငယံအိမက
ံ ့ဲံဵေျမာငံဵသးာဵျခငံဵ

(၅) အသကံရ္ူနှုနဵံ ေန္ဵလာျခငံဵ

(၂) အစာဵေျပာရာတးငံ မပီသေတာဴျခငံဵ

(၆) ေမဴေျမာျခငံဵ

(၃) လှုပံရ္ာဵမှုေန္ဵေကးဵလာျခငံဵ

(၇) အသကံဆုဳဵရှုဳဵရျခငံဵ

(၄) န္လုဳဵခုနံနန
ှု ံဵ ေန္ဵလာျခငံဵ
*Reference: မူဵယစံေဆဵဝါဵအန္တရာယံ Standardized Message Book ကိုမ္ီျငမံဵသညံ။*
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ဆယံေက့ာံသကံလူငယံ မ့ိုဵဆကံပးာဵက့နံဵမာေရဵဆိုငံရာသိမ္တံစရာ
ရညံမ္နံဵခ့ကံမ့ာဵ
-

ေက့ာငံဵသာဵ၊ေက့ာငံဵသူ
၏အေရဵှကီဵပုက
ဳ ို

ဆယံေက့ာံသကံလူငယံမ့ာဵအေနျဖငံဴ

သိရ္ိနာဵလညံွပီဵ

မ့ိုဵဆကံပးာဵက့နံဵမာေရဵ

မ့ိုဵဆကံပးာဵက့နံဵမာေရဵအတးကံ

အေျခခဳအက့ဆုဳဵ

ျဖစံသညံဴ မ့ိုဵဆကံပးာဵအဂဂါအစိတံအပိင
ု ံဵမ့ာဵအေြကာငံဵ သိရ္ိနာဵလညံနိုငံရနံ။
-

ငယံရးယံစဲံကိုယဝ
ံ နံေဆာငံျခငံဵ၏ မေကာငံဵေသာအက့ိုဵဆကံမ့ာဵကို သိရ္ိနာဵလညံနိုငံရနံ။

-

ဆယံေက့ာံသကံမိနံဵကေလဵမ့ာဵတးငံ ရာသီေသးဵေပ်ျခငံဵ၊ ရာသီေသးဵေပ်ခ့ိနံတးငံ ေဆာငံရနံ/
ေရ္ာငံရနံမ့ာဵ၊ အထူဵသျဖငံဴ ရာသီေသးဵေပ်ခ့ိနံတးငံ မ့ိုဵပးာဵလမံဵေြကာငံဵ အတးငံဵသို ဴ ျပငံပမ္
ေရာဂါပိုဵမ့ာဵ အလးယတ
ံ ကူဝငံေရာကံနိုငေံ ြကာငံဵကို သိရ္ိနာဵလညံနိုငရ
ံ နံ။

၁။ ဆယံေက့ာံသကံလူငယံ မ့ိုဵဆကံပးာဵက့နံဵမာေရဵ(အသကံ ၁၀ န္စံမ္ ၁၄ န္စံ)
၁-က။ မသဘာဝ၊ က့ာဵသဘာဝ (Physiology of Female and Male)
လူေလာကတးငံ ယောင်္ကျား၊ မိနံဵမဟူ၍ လိငံကးဲျပာဵျခာဵနာဵလ့ကံ ရ္ိေနြကပါသညံ။
ထိုသို ဴ လိငံကးဲျပာဵျခာဵနာဵခ့ကံကိုမူတညံ၍ ယောင်္ကျားန္ငံဴ မိနံဵမတို ဴ၏ ခန္ဓာကိုယံအတးငံဵ
စိတံန္ငဴံ ရုပံျပုျပငံေျပာငံဵလဲမှုမ့ာဵသညံ သိသာထငံရ္ာဵစးာ သီဵျခာဵျဖစံေပ်ေနြကပါသညံ။ ထိုသို ဴ
ကးဲျပာဵျခာဵနာဵေနျခငံဵသညံ သဘာဝပငံျဖစံပါသညံ။
အပ့ို၊ လူပ့ိုေဖာံဝငံခ့ိနံ (Puberty)
မိနံဵကေလဵတို ဴ အပ့ိုေဖာံဝငံခ့ိနံသညံ ယောင်္ကျားေလဵမ့ာဵ လူပ့ိုေဖာံ ှကီဵေကာငံဝငံသညံ
ထကံ ေစာေလဴရ္ိပါသညံ။
ေယဘုယ့အာဵျဖငံဴ မိနံဵကေလဵမ့ာဵမ္ာ အသကံ ၁၁န္စံ၊ ၁၂န္စခ
ံ နံ ဴတးငံ အပ့ိုေဖာံဝငံေလဴ ရ္ိွပီဵ

ယောင်္ကျားေလဵမ့ာဵမ္ာ အသကံ ၁၃န္စ၊ံ ၁၄န္စခ
ံ နံ ဴတးငံ လူပ့ိုေဖာံဝငံေလဴရ္ိပါသညံ။
လူပ့ို၊ အပ့ိုေဖာံဝငံခ့ိနံတးငံ ရုပံပိုငံဵဆိုငံရာ ေျပာငံဵလဲမှုမ့ာဵ
(Physical changes in puberty)

ယောင်္ကျားယေးများ
- ရငံအုပံ၊ ပုခဵုဳ န္ငံဴ လကံေမာငံဵကကကံသာဵမ့ာဵ သနံမာထးာဵက့ိုငံဵလာျခငံဵ။
- အရပံရ္ညံလာွပီဵ ခန္ဓာကိုယံလညံဵ ှကီဵထးာဵလာျခငံဵ။
- အသဳဝငံ၊ အသဳအကံ၊ အသဳဨလာျခငံဵ။
- မ့ကံန္ာ၌ ဝကံျခဳဖုမ့ာဵ ထးကံလာျခငံဵ။
- မ့ကံန္ာ(နှုတံခမံဵေမွှဵ၊ မုတဆ
ံ ိတံေမွှဵ၊ ပါဵသိုငဵံ ေမွှဵ)၊ ခ့ိုငံဵ၊ လကံ၊ ေျခေထာကံ၊ ရငံအုပံနင
္ ံဴ
ဆီဵခုဳစပံလိငံအဂဂါတစံဝုက
ိ ံတးငံ အေမွှဵအမျှေငံမ့ာဵ ေပါကံလာျခငံဵ။
- က့ာဵလိငံအဂဂါမ့ာဵ ှကီဵထးာဵလာျခငံဵ။
- ရငံသာဵအက့ိတအ
ံ နညံဵငယံှကီဵလာွပီဵ နာက့ငံလာျခငံဵ။
- ရငံကာဵွပီဵ တငံေသဵေသာ ခန္ဓာကိုယံပုင
ိ ံရ္ငံျဖစံလာျခငံဵ။
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မိနံဵကေလဵမ့ာဵ
- အရပံရ္ညံလာွပီဵ ရငံသာဵ၊ တငံပါဵမ့ာဵ ှကီဵထးာဵလာျခငံဵ။
- ရာသီေသးဵ (ဓမ္မတာ) စတငံေပ်ေပါကံလာျခငံဵ။
- ခ့ိုငံဵန္ငံဴ ဆီဵခုဳစပံလိငံအဂဂါတစံဝုက
ိ ံတင
း ံ အေမွှဵအမျှေငံမ့ာဵ ေပါကံလာျခငံဵ။
- မ့ကံန္ာ၌ ဝကံျခဳဖုမ့ာဵ ထးကံလာျခငံဵ။
လူပ့ို၊ အပ့ိုေဖာံဝငံခ့ိနံတးငံ စိတံပိုငံဵဆိုငံရာေျပာငံဵလဲမှုမ့ာဵ
(Psychological changes in puberty)
လူပ့ိုေဖာံဝငံခ့ိနံတးငံ စိတံပိုငံဵဆိုငံရာေျပာငံဵလဲမှုမ့ာဵ
- ဆနံ ဴက့ငံဘကံလိငက
ံ ို စိတံဝငံစာဵလာျခငံဵ။
- မိမိကိုယမ
ံ ိမိ ယောင်္ကျားပီသမှုကို ျပသလိုစတ
ိ ံမ့ာဵ ေပ်ေပါကံလာျခငံဵ။
- ရ္ကံရးဳ ဴတတံလာျခငံဵ၊ စိတံလှုပံရ္ာဵလးယံလာျခငံဵ။
- ငယံငယံတုနံဵကန္ငံဴမတူေတာဴဘဲ စိတပ
ံ ူတတံ၊ စိတရ
ံ ှုပံတတံလာျခငံဵ။
- မိနံဵကေလဵမ့ာဵန္ငံဴ ေျပာဆိဆ
ု ကံဆဳရာတးငံ ဝနံေလဵေနတတံျခငံဵ။
- လူအမ့ာဵန္ငံဴေဆာငံရးကံရသညံဴလုပံငနံဵမ့ာဵတးငံ ပါဝငံခ့ငံစိတံ၊ လူရာဝငံေြကာငံဵ
အစးမဵံ ျပခ့ငံစတ
ိ ံမ့ာဵ ေပ်ေပါကံလာျခငံဵ။
အပ့ိုေဖာံဝငံခ့ိနံတးငံ စိတံပိုငံဵဆိုငံရာေျပာငံဵလဲမှုမ့ာဵ
- ယောင်္ကျားေလဵမ့ာဵ၏စိတံဝငံစာဵမှုကို ခဳခ့ငံလာျခငံဵ။
- ယခငံကထကံပိုွပီဵ လ္ခ့ငံ၊ ပခ့ငံ၊ အလ္ျပငံခ့ငံစတ
ိ ံမ့ာဵ ျဖစံေပ်လာျခငံဵ။
- ရ္ကံရးဳ ဴတတံ၊ စိတံလှုပံရ္ာဵလးယံ၊ ဝမံဵနညံဵလးယံလာျခငံဵ။
- ငယံငယံတုနံဵကန္ငံဴမတူေတာဴဘဲ စိတပ
ံ ူတတံ၊ စိတရ
ံ ှုပံတတံလာျခငံဵ။
- ယောင်္ကျားေလဵမ့ာဵန္ငံဴ ေျပာဆိုဆကံဆဳရာတးငံ ရ္ကံရးဳ ဴဝနံေလဵေနတတံျခငံဵ။
လူပ့ို၊ အပ့ိုေဖာံဝငံခ့ိနံတးငံ အမူအက့ငံဴေတး ဘယံလိုေျပာငံဵလဲ လာမလဲ။
- မိနံဵကေလဵမ့ာဵ ရာသီေသးဵေပ်ခါနီဵအခ့ိနတ
ံ းငံ စိတံဆိုဵလးယံမညံ၊ စိတလ
ံ ှုပံရ္ာဵလးယံမညံ။
အေြကာငံဵတစံစတ
ုဳ စံရာမရ္ိဘဲ စိတပ
ံ ူပနံ စိတံရှုပံေနတတံမညံ။
- ယောင်္ကျားေလဵမ့ာဵအေနျဖငံဴ အိမံတးငံမေနခ့ငံဘဲ သူငယံခ့ငံဵမ့ာဵန္ငံဴ အိမံအျပငံသာ ထးကံလညံ
ေနခ့ငံမညံ။
- လးတလ
ံ ပံလိုျခငံဵ၊ မိမိကိုယံကို အာဵကိုဵယုဳြကညံွပီဵ၊ အထငံှကီဵလာ၍ စးနံ ဴစာဵလိုစိတံေြကာငံဴ
ခ့ုပံခ့ယံမှုမ္ ကငံဵလးတလ
ံ ိုခ့ငံြကပါသညံ။
- လူှကီဵမ့ာဵကို ကလနံကဆနံလုပံတတံလာမညံ။
- ကိုယံဴကိုယက
ံ ို လူစးမဵံ ေကာငံဵလုပံျပခ့ငံတတံသညံ။
- အလုပံတစံခခ
ု ုမလုပံခငံ ေသေသခ့ာခ့ာမစဲံဵစာဵဘဲ တစံရ္ူဵထိဵု လုပတ
ံ တံတအ
ဲဴ တးကံ သူငယံခ့ငံဵ
အေပါငံဵအသငံဵနဲ ဴ ပတံဝနံဵက့ငံရဲ ဴ လွှမံဵမိုဵမှုတို ဴ အလးယံတကူခဳရတတံပါသညံ။
- ဆယံေက့ာံသကံ အရးယံမ့ာဵသညံ ယခုလို လူပ့ိုေဖာံ၊ အပ့ိုေဖာံဝငံခ့ိနံတးငံ ပတံဝနံဵက့ငံန္ငဴံ
သူငယံခ့ငံဵအေပါငံဵအသငံဵမ့ာဵ၏လွှမံဵမိုဵမှု

အလးယံတကူခဳရနိုငံျခငံဵကို
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အထူဵသတိျပုသငံဴ

ပါသညံ။ ၎ငံဵတို ဴအေနျဖငံဴ ယခုလိုအခ့ိနံမ့ိုဵတးငံ အခကံအခဲျပဿနာ တစံစတ
ုဳ စံရာရ္ိခဲဴလျှေငံ
မိသာဵစုန္ငံဴ ဖးငဟ
ံဴ တိင
ု ံပငံျခငံဵသညံ အေကာငံဵဆုဳဵနညံဵလမံဵျဖစံသညံကို သိရ္ိထာဵသငံဴ ပါသညံ။
၁ - ခ။ က့ာဵ၊ မ မ့ိုဵပးာဵအဂဂါစုမ့ာဵ (Male and Female Reproductive System)
မ့ိုဵဆကံပးာဵက့နံဵမာေရဵအတးကံ

အေျခခဳအက့ဆုဳဵျဖစံသညံဴ

မ့ိုဵဆကံပးာဵအဂဂါအစိတံ

အပိုငဵံ မ့ာဵအေြကာငံဵကို သိရ္ိထာဵရနံလိုအပံပါသညံ။
အမ့ိုဵသမီဵမ့ိုဵပးာဵအဂဂါစုမ့ာဵ (Female Reproductive Organs)
အမ့ိုဵသမီဵမ့ိုဵပးာဵအဂဂါစုတးငံ အတးငံဵမ့ိုဵပးာဵအဂဂါစုန္ငဴံ အျပငံမ့ိုဵပးာဵအဂဂါစုဟူ၍ န္စံပိုငဵံ
ခးဲျခာဵထာဵပါသညံ။
အမ့ိုဵသမီဵ အျပငံမ့ိုဵပးာဵအဂဂါစုမ့ာဵ (Female External Genitalia)
အမ့ိုဵသမီဵ အျပငံမ့ိုဵပးာဵအဂဂါစုမ့ာဵတးငံ မိနံဵမကိုယံနှုတံခမံဵှကီဵ (Labia Majora)၊
မိနံဵမကိုယံနှုတံခမံဵကေလဵ (Labia Minora) ၊ ကညှာအေျမှဵ (hymen)၊ အေစဴ (clitoris) ၊
အစရ္ိသညံမ့ာဵန္ငံဴ အေပါကံ (၃) ေပါကံရ္ိွပီဵ (၁) ဆီဵလမံဵဝေပါကံ၊ (၂) ေမးဵလမံဵေပါကံဝန္ငဴံ (၃)
စအိအ
ု ေပါကံ ဟူ၍ ျဖစံပါသညံ။
၁။ ဆီဵလမံဵဝေပါကံ - ေမးဵလမံဵဝ၏အေစဴေနာကံတင
း ံတညံရ္ိ၍ ဆီဵေပါကံေသာလမံဵေြကာငံဵ၏
အဝျဖစံသညံ။
၂။ ေမးဵလမံဵေပါကံဝ - နှုတံခမံဵှကီဵ၊ နှုတံခမံဵကေလဵမ့ာဵ၏ အတးငံဵဘကံ၊ ဆီဵလမံဵဝ၏ ေနာကံ
တးငံ တညံရ္ိသညံ။ ကေလဵေမးဵထုတံေသာလမံဵေြကာငံဵ၏ အေပါကံျဖစံသညံ။
၃။ စအို - မိနံဵမကိုယံ၏ ေနာကံဘကံအက့ဆုဳဵတးငံတညံရ္ိွပီဵ မစငံစးနံ ဴေသာလမံဵေြကာငံဵ၏
အေပါကံျဖစံသညံ။
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အမ့ိုဵသမီဵ အတးငံဵမ့ိုဵပးာဵအဂဂါစုမ့ာဵ (Female Internal Genitalia)

၁။ သာဵအိမံ (Uterus)
သာဵအိမံသညံ သစံေတာံသီဵပုဳသဏ္ဍာနံရ္ိ၍ အေခါငံဵရ္ိွပီဵ ထူထဲသညံဴ ကကကံသာဵအဂဂါျဖစံ
သညံ။ ေအာကံပိုငဵံ ရ္ူဵသးာဵွပီဵ သာဵအိမံလညံတဳသညံ ေမးဵလမံဵေြကာငံဵအတးငဵံ သို ဴ ျပူထးကံေန
သညံ။ သာဵအိမံေခါငံဵသညံ သုဳဵေျမှာငံသ
ဴ ဏ္ဍာနံရ္ိွပီဵ သာဵအိမံလညံတဳလမံဵေြကာငံဵအာဵျဖငံဴ ေမးဵ
လမံဵေြကာငံဵန္ငံဴ ဆကံသးယံေနသညံ။
၂။ သာဵဥပပနံ (Fallopian Tube)
သာဵဥပပနံ(၂)ခုသညံ သာဵအိမံေဘဵတစံဘကံတစံခ့ကံတးငံ ပပနံလုဳဵမ့ာဵသဖးယံ တညံရ္ိွပီဵ
သာဵဥအိမံန္ငံဴသာဵအိမံကို ဆကံသးယံလ့ကံရ္ိသညံ။ အရ္ညံ (၄)လကံမခနံ ဴရ္ိပါသညံ။ သာဵဥပပနံ
တစံခုစတ
ီ းငံ အပိုငဵံ (၄)ပိုငဵံ ရ္ိပါသညံ။ သာဵအိမံကကကံသာဵထဲရ္ိေသာအပိုငံဵ၊ သာဵအိမံန္ငံဴဆကံလ့ကံ
ရ္ိေသာ က့ဲံဵေသာအပိုငံဵ၊ ပိုက့ယံေသာအပိုငံဵန္ငံဴ ကေတာဴပုဳသဏ္ဌာနံရ္ိွပီဵ လကံေခ့ာငံဵမ့ာဵသဖးယံ
ပါရ္ိေသာ အဖ့ာဵပိုငဵံ ဟူ၍ (၄)ပိုငဵံ ပါရ္ိပါသညံ။ ယငံဵအပိုငံဵ(၄)ပိုငဵံ သညံ ဝမံဵေခါငံဵန္ငံဴ ဆကံသးယံ
ေနသညံ။ သာဵဥအိမံအတးငံဵမ္ ေပါကံထးကံလာေသာသာဵဥကို လကံေခ့ာငံဵကေလဵမ့ာဵသဖးယံရ္ိ
ေသာ အဖ့ာဵပိုငံဵမ္ စုပယ
ံ ူသညံ။

48

၃။ သာဵဥအိမံ (Ovary)
သာဵဥအိမံသညံ (၂) ခုရ္ိသညံ။ ဗဳဒါသီဵပုဳသဏ္ဌာနံရ္ိွပီဵ အရ္ညံ(၁.၅)လကံမ၊ အက့ယံ (၁)
လကံမန္ငံဴ အထူ(၀.၇၅) လကံမရ္ိသညံ။ သာဵဥအိမံသညံ အရးတံေြကာမ့ာဵျဖငံဴ သာဵအိမံန္ငံဴ
ဆကံသးယံေနသညံ။ သာဵအိမံ၏ ဘယံဘကံန္ငံဴညာဘကံတင
း ံ တစံခစ
ု ီပါရ္ိသညံ။
၄။ သာဵအိမံလညံတဳ (Cervix)
သာဵအိမံလညံတဳသညံ (၁) လကံမမ္ (၁.၅) လကံမအထိ ရ္ိနိုငွံ ပီဵ တစံဝကံခနံ ဴမ္ာ ေမးဵလမံဵ
ေြကာငံဵအတးငံဵသို ဴ ျပူထးကံေနသညံ။

ယငံဵ၏အလယံတင
း ံ

အေပါကံကေလဵရ္ိွပီဵ

သာဵအိမံ

အေခါငံဵန္ငံဴ ေမးဵလမံဵေြကာငံဵကို ဆကံသးယံထာဵသညံ။ သာဵအိမံလညံတဳသညံ ေမးဵလမံဵေြကာငံဵ
န္ငံဴ အေရ္ ဴသို ဴ (၉၀)ဒီဂရီမျှေ ငိုကံေနသညံ။
၅။ ေမးဵလမံဵေြကာငံဵ (ဝါ) သာဵဖးာဵလမံဵေြကာငံဵ (Vagina)
မိနံဵမအျပငံမ့ိုဵပးာဵအဂဂါစုန္ငဴံ

သာဵအိမံကိုဆကံသးယံထာဵေသာ

လမံဵေြကာငံဵျဖစံသညံ။

ေမးဵလမံဵေြကာငံဵထိပံပင
ို ံဵသညံ သာဵအိမံလညံတဳ၏ တစံစိတံတစံေဒသ ကိုဝိုငဵံ ရဳလ့ကံရ္ိသညံ။
အပ့ိုမိနံဵကေလဵမ့ာဵတးငံ ေမးဵလမံဵဝ၌ ကညှာအေျမှဵအမျှေငျံ ဖငံဴ တစံပိုငဵံ တစံစဖုဳဵအုပံထာဵသညံ။
အမ့ိုဵသာဵမ့ိုဵပးာဵအဂဂါစုမ့ာဵ (Male Reproductive Organs)
၁။

လိငံတဳ (Penis)

၂။

ဆီဵသးာဵလမံဵေြကာငံဵ (Urethra)

၃။

ေဝ္ဵေစဴ (မ့ိုဵေကာငံေပါကံရာဌာန) (Testis)

၄။

သုတပ
ံ ိုဵ (Sperm)

၅။

သုတပ
ံ ိုဵထးကံရာလမံဵေြကာငံဵ (Vas deferens)

၆။

သုတအ
ံ ိမံ (Seminal Vesical)

၇။

ပရိုစတိတအ
ံ က့ိတံ (Prostate gland) စသညံတို ဴမ္ာ အရးယံေရာကံလာွပီဵျဖစံ ေသာ

ယောင်္ကျားေလဵမ့ာဵတးငံရ္ိသညံဴ လိငံအဂဂါမ့ာဵျဖစံသညံ။
ေဝ္ဵေစဴမ္ အလုပံဝတ္တရာဵ (၂) ခု ထမံဵေဆာငံပါသညံ။
၁။

ဖိုမ့ိုဵေစဴ ေပါကံဖးာဵထုတလ
ံ ုပံျခငံဵ။

၂။

ယောင်္ကျားေဟာံမုနဵံ ဓာတံ ထုတံလုပံျခငံဵ။

ဤလုပံငနံဵ (၂) ခုလုဳဵကို ဦဵေန္ာကံအတးငဵံ ရ္ိ ပီက့ူထရီ(Pituitary) အက့ိတံကေလဵမ္
ထုတလ
ံ ုပံေသာ ေဟာံမုနဵံ ဓာတံတစံမ့ိုဵ (Gonadotrophic Hormone) ထုတလ
ံ ုပံ၍ ထိနံဵခ့ုပံ
ထာဵပါသညံ။

ထို ဴေြကာငံဴ

ယောင်္ကျားေလဵမ့ာဵ၏

ခန္ဓာကိုယံထဲတင
း ံ

ယောင်္ကျားေဟာံမုနဵံ ဓာတံ

(Testosterone) အထးကံမ့ာဵွပီဵ မိနံဵကေလဵမ့ာဵ၏ ခန္ဓာကိုယံထဲတင
း ံ မေဟာံမုနဵံ ဓာတံ (Estrogen)
အထးကံမ့ာဵပါသညံ။
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၁ - ဂ။

မိနံဵကေလဵမ့ာဵတးငံ ရာသီေသးဵေပ်ျခငံဵ (Menstruation)
အသကံ(၁၀)န္စမ
ံ ္ (၁၄)န္စံအတးငံဵ ရာသီေသးဵစေပ်ွပီဵ၊ အသကံ(၉)န္စတ
ံ းငံ ေသးဵစေပ်

ျခငံဵ၊ အသကံ(၁၆)န္စမ
ံ ္ ေသးဵစေပ်ျခငံဵသညံလညံဵ ျဖစံတတံေသာသဘာဝျဖစံပါသညံ။ ရာသီေသးဵ
ေပ်သညံဴအခ့ိနံမာ္ တစံေယာကံန္ငံဴ တစံေယာကံမတူပါ။ (၃)ရကံမ္ (၇)ရကံထိ ြကာတတံေလဴရ္ိပါ
သညံ။ ပုဳမ္နအ
ံ ာဵျဖငံဴ လစဲံရာသီေသးဵေပ်ပါသညံ။ သို ဴေသာံ ရာသီစလာသညံဴန္စံမ့ာဵတးငံ လစဲံ
ပုဳမန
္ ံရာသီမလာျခငံဵ ျဖစံနိုငံပါသညံ။ မိနံဵကေလဵမ့ာဵ အပ့ိုေဖ်ဝငံျခငံဵသညံ တစံခ့ိနံခ့ိနံတင
း ံ
ကိုယံဝနံေဆာငံွပီဵ ကေလဵေမးဵရနံ စတငံျပငံဆငံျခငံဵျဖစံပါသညံ။ ရာသီေသးဵေပ်ျခငံဵ (ရာသီလာ
ျခငံဵ)သညံ မိခငံေလာငံဵတစံေယာကံျဖစံလာရနံ အစပ့ိုဵျခငံဵျဖစံပါသညံ။
ရာသီေသးဵဆငံဵျခငံဵဆိသ
ု ညံမ္ာ သေန္ဓသာဵေလဵျဖစံေပ်နိုငံေသာ သာဵအိမံန္ငံဴ ဆိုငံပါသညံ။
လစဲံလတိင
ု ံဵ မိနံဵကေလဵမ့ာဵ၏သာဵအိမံထတ
ဲ းငံ အတးငံဵနဳရဳထူလာပါသညံ။ သာဵအိမံဆိုသညံမ္ာ
သေန္ဓသာဵေနထိုငံနုင
ိ ံေသာ အခနံဵကေလဵျဖစံပါသညံ။ ကိုယံဝနံမေဆာငံျဖစံလျှေငံ ယငံဵအေျမှဵပါဵ
လွှာေလဵသညံ ကးာက့ွပီဵ မိနံဵမကိုယံဝမ္ ေသးဵအျဖစံစီဵဆငံဵက့လာပါသညံ။ ၎ငံဵကို ရာသီေသးဵ
ဆငံဵသညံဟုေခ်သညံ။ ကိုယံဝနံေဆာငံလျှေငံ ရာသီေသးဵေပ့ာကံသးာဵပါသညံ။ ကေလဵေမးဵွပီဵလျှေငံ
ရာသီေသးဵျပနံေပ်ပါသညံ။ မိနံဵကေလဵတခ့ို ဴတးငံ ပထမဆုဳဵရာသီမလာခငံ အျဖူဆငံဵတတံပါ သညံ။
တခ့ို ဴတးငံ

မညံသညံဴလက္ခဏာမ္

မျပပါ။

တခ့ို ဴတးငံ

ပထမဆုဵဳ ရာသီေပ်လျှေငံ

အညိုဆငံဵ

တတံပါသညံ။ သို ဴမဟုတံ ေသးဵစကံကေလဵ နညံဵနညံဵေပရုဳသာျဖစံတတံပါသညံ။ မိနံဵကေလဵမ့ာဵ
သညံ ရာသီေသးဵစေပ်ခါစတးငံ ေသးဵအမ့ာဵှကီဵဆငံဵမညံမဟုတ၍
ံ စိတံပူစရာမလိုပါ။
ရာသီေသးဵစီဵဆငံဵမှု ပုဳစန
ဳ ္ငပ
ံဴ မာဏ တစံဦဵန္ငံဴတစံဦဵမတူပါ။ ပထမေန ဴန္ငံဴ ဒုတိယေန ဴတးငံ
ဗိုကံေအာငံျဴ ခငံဵ၊ ရငံသာဵနာက့ငံျခငံဵ၊ ရာသီေသးဵဆငံဵမှု တျဖညံဵျဖညံဵမ့ာဵလာျခငံဵ ျဖစံမညံ။
ဒုတိယေန ဴန္ငံဴ တတိယေန ဴတးငံ ရာသီေသးဵဆငံဵမှု အမ့ာဵဆုဳဵျဖစံမညံ။ ငါဵရကံမ္ ခုန္စံရကံေျမာကံေန ဴ
တးငံ ေသးဵဆငံဵမှု နညံဵသးာဵမညံ။ ခုန္စံရကံေျမာကံေန ဴတးငံ ေသးဵနညံဵနညံဵစးနံဵရုဳသာရ္ိေတာဴမညံ။
ေသးဵဆငံဵသညံဴရကံမ့ာဵ၊ ရာသီေပ်သညံဴစကံဝနံဵပုဳစဳသညံ ရကံတုသ
ိ လို ရကံြကာရ္ညံသညံလညံဵ
ရ္ိတတံပါသညံ။ ရုပံပုင
ိ ံဵန္ငံဴ စိတံပိုငဵံ အေျခအေနေပ် မူတညံပါသညံ။ မ္တံတမံဵျပုစုထာဵလျှေငံ
ေသးဵဆငံဵသညံဴရကံကို သိရ္ိနိုငွံ ပီဵ သငံဴခန္ဓာကိုယံတးငံ ျဖစံေပ်ေနသညံကိုပါ သိနင
ို ံေသာေြကာငံဴ
ရာသီေသးဵေပ်ျခငံဵကို မ္တံတမံဵထာဵပါ။
ရာသီေသးဵဆငံဵခ့ိနတ
ံ းငံ ဗိုကံနာျခငံဵ၊ ရငံသာဵနာျခငံဵ၊ ကကကံသာဵနာျခငံဵ၊ ကကကံတကံျခငံဵ
မ့ာဵ ျဖစံတတံပါသညံ။ ဝကံျခဳထးကံျခငံဵ၊ ေမာပနံဵလးယံျခငံဵ၊ ေခါငံဵမူဵေခါငံဵကိုကံျခငံဵ၊ ရငံျပညံဴ
ရငံကယံျဖစံျခငံဵမ့ာဵလညံဵ ျဖစံတတံပါသညံ။ တခ့ို ဴမိနံဵကေလဵမ့ာဵသညံ ရာသီမေပ်ခငံ ရကံ
အနညံဵငယံအလိုတးငံ စိတံလှုပံရ္ာဵလးယံ၊ စိတံထိခိုကံလးယံွပီဵ စိတံတုတ
ိ တံပါသညံ။
ရာသီေပ်စဲံအတးငံဵ ေက့ာငံဵပ့ကံရနံမလိုဘဲ လးတံလပံစား လှုပံရ္ာဵသးာဵလာနိင
ု ံပါသညံ။

50

ရာသီေသးဵဆငံဵခ့ိနံတးငံ သကံသာေအာငံေနနညံဵ
(က) စိတံသကံသကံသာသာနာဵေနပါ
- အိပံယာေစာေစာဝငံွပီဵနာဵေနပါ။
- သကံေတာငံဴသကံသာရ္ိေသာ အဝတံအစာဵမ့ာဵဝတံပါ။
- လဲေလ့ာငံဵနာဵေနသညံဴအခ့ိနံ ေပဵပါ။
- အသကံျပငံဵျပငံဵရ္ူသးငဵံ ရှုထုတံသညံဴ ေလဴက့ငံဴခနံဵလုပံပါ။
(ခ) အာဟာရမျှေတေအာငံစာဵပါ
- ကနံစးနံဵရးကံ၊ ကငံဵပုဳရးကံ၊ ဟငံဵနုနယံကဲဴသို ဴ သဳဓါတံမ့ာဵမ့ာဵပါသညံဴ အစိမဵံ ရငံဴေရာငံအရးကံ မ့ာဵ၊
ပဲကတ္တီပါန္ငံဴ ေသးဵအာဵေကာငံဵေစသညံဴ အသညံဵ၊ အသာဵ၊ေသးဵခဲမ့ာဵ ကိုစာဵပါ။
- အမျှေငံဓါတံမ့ာဵမ့ာဵပါသညံဴ ဟငံဵသီဵဟငံဵရးကံမ့ာဵ (ကနံစးနံဵဥ၊ေျပာငံဵဖူဵ၊ေဂ်ဖီထုပံ) စာဵပါ။
- အငဳန္ငဴံ အစပံေလျှောဴစာဵပါ။
- ေရမ့ာဵမ့ာဵေသာကံပါ။
- သငံဴတငံဴေသာပမာဏကိုစာဵသုဳဵပါက

ရာသီေသးဵဆငံဵမှုကို

ရပံေစနိင
ု ံ/

နညံဵေစနိင
ု ံသညံဴ

အစာဵအေသာကံ မရ္ိပါ။ (ဥပမာ -ဆီဵျဖူသီဵ)
- ေသးဵဆငံဵမှုပမာဏမ့ာဵပါက က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵန္ငံဴတိုငံပငံ၍ သဳဓါတံအာဵေဆဵေသာကံပါ။
(ဂ) နာက့ငံကိုကံခဲမှု သကံသာေစရနံ
- အေအဵမမိပါေစန္ငံဴ၊ ေနးဵေနးဵေထးဵေထးဵေနပါ။
- ဗိုကံေအာကံပိုငံဵကို ေရေနးဵပုလငံဵ (သို ဴ) ေရေနးဵအိတံ ကပံလျှေငံ ကကကံသာဵမ့ာဵကို ေျဖေလျှောဴ
ေပဵသညံဴအတးကံ နာက့ငံမှုကို သကံသာေစပါသညံ။
- အလးနံနာက့ငံလျှေငံ က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵ၏ ေွှနံြကာဵခ့ကံန္ငံဴအတူ အကိုကံအခဲေပ့ာကံေဆဵ
တစံခုခက
ု ို အစာန္ငံဴတွးဲ ပီဵ ေသာကံနိုငံပါသညံ။
အမ့ိုဵသမီဵလစဲံသုဳဵ အခုအခဳပစ္စညံဵမ့ာဵ စးနံ ဴပစံျခငံဵ
- မညံသညံဴအမ
ိ ံသာထဲကိုမ္ လုဳဵဝ မပစံခ့ပါန္ငံဴ။
- မပစံခငံတင
ို ံဵတးငံ

အမ့ိုဵသမီဵလစဲံသဵုဳ

အခုအခဳပစ္စညံဵကို

အရးယံအစာဵေသဵသးာဵေစရနံ

ေခါကံွပီဵ လုဳျခုဳစးာထုပံပုဵိ ၍ အဖုဳဵပါသညံဴအမှိုကံပဵုဳ ထဲသုိ ဴ စနစံတက့စးနံ ဴပစံပါ။
- စးနံ ဴပစံွပီဵတိင
ု ံဵ လကံကို ဆပံျပာန္ငံဴ စငံြကယံေအာငံေဆဵပါ။
တစံကိုယံေရသနံ ဴရ္ငံဵမှုကို ဂရုစိုကံပါ
- မိနံဵမကိုယံပတံဝနံဵက့ငံကိုအွမဲသနံ ဴရ္ငံဵေအာငံ အနညံဵဆုဳဵတစံေန ဴတစံှကိမံ ေရန္ငံဴသနံ ဴရ္ငံဵပါ။
- အိမံသာက ထးကံတုင
ိ ံဵ လကံကို ဆပံျပာျဖငံဴေဆဵပါ။
- တစံကိုယံေရသနံ ဴရ္ငံဵလျှေငံ ေရာဂါကူဵစကံမှုကို ကာကးယံနုင
ိ ံပါသညံ။ ယာဵယဳျခငံဵန္ငံဴ အနဳဆိ
ဴ ုဵ
ထးကံျခငံဵ မျဖစံနိုငပ
ံ ါ။ မိမိအဝတံအစာဵမ့ာဵ၊ အတးငံဵခဳမ့ာဵကို သနံ ဴရ္ငံဵေအာငံထာဵပါ။
- ရာသီေပ်ေနစဲံအတးငံဵ တစံကိုယံေရသနံ ဴရ္ငံဵေရဵအတးကံ ေရခ့ိုဵျခငံဵ၊ ေခါငံဵေလျှောံျခငံဵတို ဴကို
ပုမ
ဳ ္နံ ျပုလုပံနုင
ိ ံပါသညံ။
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၁ - ဃ။ သာဵဥေကကျခငံဵ (Ovulation)
မိနံဵကေလဵတိုငဵံ တးငံ ေမးဵဖးာဵစဲံကတညံဵက မရငံဴေသဵေသာ သာဵဥေပါငံဵ (၃-၅) သိနံဵခနံ ဴ
ပါရ္ိေသာ သာဵဥအိမ(ံ ၂)ခုပါရ္ိလာပါသညံ။ အသကံ(၁၀)န္စမ
ံ ္ (၁၄)န္စံ အရးယံတးငံ အပ့ိုေဖာံဝငံ
ေသာအခါ ဦဵေန္ာကံအတးငံဵရ္ိ ပီက့ူထရီအက့ိတံေစဴ (Pituitary Gland) မ္ထုတေံ သာ ေဟာံမုနဵံ
မ့ာဵေြကာငံဴ သာဵဥကေလဵမ့ာဵသညံ တျဖညံဵျဖညံဵရငံဴမ္ညံဴလာကာ အရညံမ့ာဵဝိုငံဵရဳလ့ကံရ္ိေသာ
အလုဳဵကေလဵမ့ာဵျဖစံ၍

လာပါသညံ။

ယငံဵအာဵ

ဂရေအဵဖီဵယနံဵေဖာံလီကယံလံ

(Graafian

Follicle) ဟုေခ်သညံ။
ဂရေအဵဖီဵယနံဵေဖာံလီကယံလံသညံ တျဖညံဵျဖညံဵှကီဵလာကာ အီစထ
ံ ရိုဂ့ငံ (Estrogen)
ေဟာံမုနဵံ ဓာတံကို ထုတေံ ပဵပါသညံ။ ယငံဵေဖာံလီကယံလံသညံ သာဵဥအိမံအျပငံပင
ို ံဵကို ေရး ဴလ့ာဵ
ကာ ေပါကံကးဲွပီဵ သာဵဥကေလဵထးကံလာပါသညံ။ ယငံဵကို သာဵဥေကကျခငံဵ (Ovulation) ဟုေခ်
ပါသညံ။
၁ - င။ ပဋိသေန္ဓတညံျခငံဵ (ကိုယံဝနံေဆာငံျခငံဵ)
ဖိ-ု မ့ိုဵေစဴ (ဝါ) ေယာကံ့ာဵသုတံပိုဵသညံ သာဵအိမံအတးငံဵတးငံ (၄၈)နာရီမ္ (၇၂)နာရီအထိ
အသကံရ္ငံေနနိုငွံ ပီဵ သာဵဥ (ဝါ) မ-မ့ိုဵေစဴသညံ သာဵအိမံအတးငံဵ တးငံ (၃၆)နာရီမ္ (၄၈)နာရီအထိ
အသကံရ္ငံေနနိုငပ
ံ ါသညံ။ ဤကဲဴသို ဴ အသကံရ္ငံေနနိုငေံ သာ ဖိ-ု မ့ိုဵေစဴနင
္ ံဴ မ-မ့ိုဵေစဴတုိ ဴ ေတး ဴဆုဳေပါငံဵ
စညံဵွပီဵ သေန္ဓသာဵျဖစံကာ ပဋိသေန္ဓတညံပါသညံ။
အဆိပ
ု ါသေန္ဓသာဵသညံ သာဵအိမံနဳရဳတးငံ တးယက
ံ ပံွပီဵ ပဋိသေန္ဓတညံကာ

သေန္ဓသာဵမ္ာ

တျဖညံဵျဖညံဵှကီဵထးာဵလာပါသညံ။ သေန္ဓစတညံသညံမ္ ေမးဵဖးာဵသညံအထိ (၉)လမျှေ ြကာျမငံဴ
ပါသညံ။
၁ - စ။ ပဋိသေန္ဓတညံေစနိုငံသညံဴကာလ
အရးယံေရာကံွပီဵေသာ မိနံဵကေလဵတစံဦဵတးငံ ပုဳမ္နံအာဵျဖငံဴ တစံလလျှေငံ တစံှကိမံမ့ိုဵဥ
အိမံမ္ မ-မ့ိုဵဥေကကပါသညံ။ ဤကဲဴသို ဴ မ-မ့ိုဵဥေကကျခငံဵမ္ာ ရာသီေသးဵေပ်မေပ်မီ ၁၄ရကံခနံ ဴအလို
တးငံ ျဖစံပား ဵပါသညံ။ မ-မ့ိုဵဥေကကွပီဵ သေန္ဓမတညံျဖစံပါက (၁၄)ရကံခနံ ဴအြကာတးငံ ရာသီေသးဵ
ေပ်ျခငံဵ

(သို ဴ)

ဓမ္မတာလာျခငံဵ

ျဖစံေပ်ပါသညံ။

သို ဴရာတးငံ

ငယံရးယံေသာအပ့ိုေဘာံဝငံစ

မိနံဵကေလဵငယံတို ဴတးငံ ေနာကံတစံှကိမံ မညံသညံဴရကံတးငံ ရာသီေသးဵေပ်မညံကို ခနံ ဴမ္နံဵရခကံ
ပါသညံ။ အဘယံေြကာငံဴဆုေိ သာံ အပ့ိုေဖာံဝငံကာစမိနံဵကေလဵငယံတို ဴတးငံ ရာသီေသးဵစကံဝနံဵမ္ာ
အတညံတက့ မရ္ိေသဵပါ။ ထို ဴေြကာငံဴ မ့ိုဵဥေကကမညံဴအခ့ိနံကို မခနံ ဴမ္နံဵနိုငပ
ံ ါ။
မ့ိုဵဥအိမံမ္ မ-မ့ိုဵဥေကကေသာကာလသညံ မိနံဵကေလဵမ့ာဵအတးကံ ပဋိသေန္ဓတညံေစနိုငံ
သညံဴကာလျဖစံသညံ။ ထိုအခ့ိနံတးငံ ဖို-မ့ိုဵေစဴ န္ငံဴ မ-မ့ိုဵေစဴတို ဴ ေတး ဴဆုဳ ေပါငံဵစညံဵျခငံဵအာဵျဖငံဴ
သေန္ဓသာဵျဖစံလာပါသညံ။
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၁ - ဆ။ ငယံရးယံစဲံ ကိုယံဝနံေဆာငံျခငံဵ၏ မေကာငံဵေသာအက့ိုဵဆကံမ့ာဵ
ငယံရးယံနုနယံေသာ ဆယံေက့ာံသကံမိနံဵကေလဵမ့ာဵသညံ ကိုယံဝနံ မေဆာငံသငံေဴ သဵပါ။
ငယံရးယံစဲံကိုယဝ
ံ နံေဆာငံရပါက ေအာကံပါေနာကံဆကံတးဲ အက့ိုဵဆကံမ့ာဵျဖစံေပ် ခဳစာဵတတံရ
ပါသညံ။
-

ကိုယံဝနံပ့ကံက့ျခငံဵ။

-

ကိုယံဝနံလမေစဴမီ ေမးဵဖးာဵျခငံဵ။

-

ေမးဵစကေလဵ ကိုယံအေလဵခ့ိနမ
ံ ျပညံဴဘဲ ေမးဵဖးာဵျခငံဵ။

-

ေမးဵဖးာဵရာတးငံ ခကံခဲျခငံဵ (ေမးဵလမံဵေြကာငံဵပိတံဆို ဴျခငံဵ၊ ေသးဵလးနျံ ခငံဵတို ဴေြကာငံဴ
မိခငံေလာငံဵေရာ သေန္ဓသာဵရငံေသးဵငယံပါ အသကံအန္တရာယံန္ငဴံ ရငံဆင
ို ံြကုဳေတး ဴရ
တတံပါသညံ။)

၎ငံဵအျပငံ . . .
-

မိခငံေလာငံဵအေနျဖငံဴ စိတံဒုက္ခှကီဵစးာေရာကံွပီဵ မိမိအသကံအန္တရာယံကို ြကဳစညံသညံ
အထိ ျဖစံနုင
ိ ံပါသညံ။

-

တိတံတဆိတံ ကိုယဝ
ံ နံဖ့ကံခ့ျခငံဵကိုလညံဵ က့ူဵလးနန
ံ ိုငပ
ံ ါသညံ။

-

ေက့ာငံဵကိုလညံဵ ဆကံလကံမတကံေရာကံနိုငဘ
ံ ဲ ပညာေရဵတစံပိုငဵံ တစံစျဖငံဴ ရပံတနံ ဴ
သးာဵနိုငံပါသညံ။

-

ပညာေရဵဆုဳဵခနံဵတိုငေံ အာငံ မသငံရသျဖငံဴ အလုပံေကာငံဵဝငံေငးေကာငံဵ မရရ္ိနင
ို ံဘဲ လူမှု
ေရဵ၊ စီဵပးာဵေရဵဒုက္ခမ့ာဵန္ငံဴ ြကုဳေတး ဴတတံပါသညံ။

၁ - ဇ။ မိသာဵစုဝငံမ့ာဵ၏ အခနံဵကဏ္ဍ
မိဘ၊ ဦဵေလဵ၊ အေဒ် ေဆးမ့ိုဵသာဵခ့ငံဵမ့ာဵန္ငံဴ ညီအစံကိုေမာငံန္မမ့ာဵ၏ အခနံဵကဏ္ဍမ္ာ
ငယံရးယံသူဆယံေက့ာံသကံမ့ာဵ၏ဘဝတးငံ လးနံစား အေရဵပါလ္ပါသညံ။ ၎ငံဵတို ဴတးငံ မ့ိုဵဆကံပးာဵ
က့နံဵမာေရဵအပါအဝငံ

မညံသညံဴျပဿနာအခကံအခဲရ္ိရ္ိ

မိသာဵစုဝငံမ့ာဵန္ငံဴ

ပးငံဴပင
း ံဴလငံဵလငံဵ

ဖးငဟ
ံဴ တိင
ု ံပငံတတံသညံဴအက့ငံဴေကာငံဵမ့ာဵ ျပုစုပ့ိုဵေထာငံေပဵရနံ အေရဵှကီဵပါသညံ။ လူှကီဵမိဘ
မ့ာဵအာဵ တိင
ု ံပငံျခငံဵမ္ာ သူငယံခ့ငံဵမ့ာဵအာဵတိုငပ
ံ ငံျခငံဵထကံ ပို၍မ္နံကနံေသာရလာဒံေကာငံဵ မ့ာဵ
ရရ္ိမညံမ္ာ
သကံလင
ူ ယံ

မလးဲမေသးျဖစံပါသညံ။

ဆယံေက့ာံသကံအရးယံေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵ

မ့ိုဵဆကံပးာဵက့နံဵမာေရဵန္ငံဴပတံသကံသညံဴ

က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵသာမကဘဲ

သတငံဵအခ့ကံအလကံမ့ာဵရရ္ိေစရနံ

ပညာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵန္ငံဴ

ပူဵေပါငံဵေဆာငံရးကံရနံ အထူဵအေရဵှကီဵပါသညံ။
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ဆယံေက့ာံ

မိဘအုပံထိနံဵသူမ့ာဵကလညံဵ

၂။ ဆယံေက့ာံသကံလူငယံ မ့ိုဵဆကံပးာဵက့နံဵမာေရဵ (အသကံ ၁၅ န္စံမ္ ၁၉ န္စံ)
၂ - က။ ဆယံေက့ာံသကံတို ဴ၏ သဘာဝန္ငံဴ စိတံေနစိတံထာဵ
ဆယံေက့ာံသကံလူငယံအရးယံတးငံ ပငံကိုအေျခခဳအာဵျဖငံဴ ရိုဵသာဵပးငံဴလငံဵ၍

မိမိတို ဴဆန္ဒ

သေဘာထာဵကို လးတလ
ံ ပံစးာ တငံျပလိုြကသညံ။ မိမိတို ဴ၏ကိုယံစမ
း ံဵကိုယံစန္ငံဴ လုပံရညံကိုငံရညံ ကို
ျပသလိုျခငံဵန္ငအ
ံဴ တူ တီထးငံဖနံတီဵလို စးနံ ဴစာဵလိုြကသညံ။ လူငယံမ့ာဵသညံ ေယဘုယ့အာဵျဖငံဴ
စိတံထာဵျဖူစငံ၍ စိတရ
ံ ငံဵေစတနာေကာငံဵမးနံကာ အမ့ာဵအက့ိုဵျပုလုပံငနံဵမ့ာဵန္ငံဴ အျပုသေဘာ
လုပံငနံဵရပံမ့ာဵတးငံ အငံတိုကံအာဵတိုကံ ပူဵေပါငံဵေဆာငံရးကံေလဴရ္ိေြကာငံဵ ေတး ဴရသညံ။
ဆယံေက့ာံသကံလူငယံမ့ာဵအာဵ

မေကာငံဵေသာပတံဝနံဵက့ငံ၏

ထိပါဵဖ့ကံဆီဵမှုမ့ာဵကို

ြကဳဴြကဳဴခဳရငံဆိုငဆ
ံ နံ ဴက့ငံနိုငံေစရနံ လူငယံမ့ာဵဘဝဖးဳ ဴွဖိုဵတိုဵတကံေရဵ၊ က့နံဵမာြကဳဴခိုငေံ ရဵန္ငံဴ စာရိတ္တ
ေျဖာငံဴမတံေကာငံဵမးနံေရဵတို ဴအတးကံ အေျခအေနေကာငံဵမ့ာဵကို လူှကီဵမိဘအုပံထိနံဵသူမ့ာဵ၊ ဆရာ၊
ဆရာမမ့ာဵန္ငံဴအတူ ဌာနဆိင
ု ံရာအဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ၊ ျပညံသူလူထုက ဖနံတီဵေပဵြကရမညံ ျဖစံပါသညံ။
၂ - ခ။ သူငယံခ့ငံဵအေပါငံဵအသငံဵတို ဴ၏ လွှမံဵမိုဵမှု
ဆယံေက့ာံသကံအရးယံသညံ ကေလဵမ္လူှကီဵဘဝသို ဴ မကူဵေျပာငံဵမီ စပံကူဵမတံကူဵကာလ
ျဖစံသညံဴအာဵေလ့ာံစား

ခန္ဓာကိုယံဖးဲ ဴစညံဵမှုန္ငံဴ

စိတံပိုငံဵဆိုငရ
ံ ာေျပာငံဵလဲမှုမ့ာဵစးာ

ျဖစံေပ်သညံဴ

အရးယံလညံဵ ျဖစံပါသညံ။ ဆယံေက့ာံသကံမ့ာဵသညံ သူငယံခ့ငံဵမ့ာဵန္ငံဴ အုပံစုဖးဲ ဴ၍ေနျခငံဵကို
န္စသ
ံ ကံလိုလာဵတတံွပီဵ တစံဦဵလုပံသညံကို က့နံသူမ့ာဵကအတုခိုဵကာ အတူတူလိုကံလုပံတတံ
ြကသညံဴ သဘာဝရ္ိပါသညံ။
ဆယံေက့ာံသကံအရးယံဘဝတးငံ

သူငယံခ့ငံဵမ့ာဵစးာရ္ိျခငံဵသညံ

အလးနံေပ့ာံစရာေကာငံဵ

ပါသညံ။ သူငယံခ့ငံဵအခ့ငံဵခ့ငံဵ အေတး ဴအြကုဳခဳစာဵခ့ကံခ့ငံဵ ဖလ္ယံနုင
ိ ံပါသညံ။ မညံသညံဴကိစ္စ
တးငံမဆို အတူတကး တိင
ု ံတိုငံပငံပငံ ေဆာငံရးကံနိုငံပါသညံ။ အခကံအခဲရ္ိလျှေငံ အခ့ငံဵခ့ငံဵ ကူညီ
ရိုငံဵပငံဵနိုငံပါသညံ။ ‚သို ဴေသာံ . . .‛။ ဤ ‚သို ဴေသာံ‛ သညံ အလးနံအေရဵှကီဵသညံ။ သူငယံခ့ငံဵ
မ့ာဵရ္ိျခငံဵေြကာငံဴ ေကာငံဵက့ိုဵရနိုငံသလို သူငယံခ့ငံဵမေကာငံဵပါကလညံဵ ဒုက္ခေရာကံရတတံပါ
သညံ။ သူငယံခ့ငံဵ အေရးဵမမ္ာဵဖို ဴ လိုအပံပါသညံ။ လမံဵမ္ာဵသို ဴ တစံှကိမံတစံခါေရာကံွပီဵပါက
လမံဵမ္နံေပ်ျပနံေရာကံရနံ ခကံခဲတတံပါသညံ။
မူဵယစံေဆဵဝါဵသုဳဵစးျဲ ခငံဵ၊

အရကံေသစာေသာကံစာဵျခငံဵ၊

အေပ့ာံအပါဵလိုကံစာဵျခငံဵ

စသညံဴ ကိုယံက့ငံတ
ဴ ရာဵထိပါဵေစေသာ ကိစ္စရပံမ့ာဵတးငံ အေပါငံဵအသငံဵအလိသ
ု ို ဴ မလိုကံသငံဴဘဲ
အတုခိုဵမမ္ာဵေစရနံ အေပါငံဵအသငံဵေကာငံဵ၊ သူငယံခ့ငံဵေကာငံဵ လိုအပံပါသညံ။ သူငယံခ့ငံဵ
အေပါငံဵအသငံဵေြကာငံဴ အက့ိုဵမ့ာဵေစနိုငံသကဲဴသို ဴ အေပါငံဵအသငံဵေြကာငံဴ ဂုဏံပ့ကံနိုငံသညံကို
လညံဵ ဂရုျပုရနံ အထူဵလိုအပံပါသညံ။
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၂ - ဂ။ သာဵတို ဴ သမီဵတို ဴ လိမ္မာဖို ဴ
ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵသညံ မိမိတို ဴ၏

ယဲံေက့ဵမှုဓေလဴထုဳဵတမံဵစဲံလာန္ငံဴ လူမှုေရဵ

က့ငံဝ
ဴ တံေဘာငံအတးငံဵတးငံ စနစံတက့ေစာငံထ
ဴ ိနံဵေနထိုငံျခငံဵျဖငံဴ ငယံရးယံသူသာဵသမီဵမ့ာဵသညံ
အနာဂတံတးငံ ေအာငံျမငံေပ့ာံရွှငံဖးယံေကာငံဵေသာဘဝမ့ိုဵ ပိုငံဆုင
ိ ံနုင
ိ ံြကမညံ ျဖစံပါသညံ။
ဆယံေက့ာံသကံလူငယံအရးယံတးငံ လိငံအေတး ဴအြကုဳရ္ိျခငံဵအာဵျဖငံဴ
၁။

မိမိတို ဴမရညံရးယံမီ မလိုလာဵအပံေသာ ကိုယံဝနံရ္ိသးာဵျခငံဵ၊

၂။

ကိုယံဝနံဖ့ကံခ့ျခငံဵ (သို ဴမဟုတံ) ပ့ကံက့ျခငံဵန္ငံဴ ေနာကံဆကံတးဲဆိုဵက့ိုဵမ့ာဵ၊

၃။

လိငံဆကံဆဳေဖာံမ့ာဵမ့ာဵန္ငံဴ

ဆကံဆဳသမ
ူ ့ာဵ၊

လိငံအေပ့ာံအပါဵလိုကံစာဵတတံ

ေသာသူမ့ာဵအေနျဖငံဴ ကာလသာဵေရာဂါ၊ (AIDS) အိတံ(စံ) ေရာဂါန္ငံဴ အျခာဵ
လိငံမတ
္ စံဆငံဴကူဵစကံတတံေသာေရာဂါမ့ာဵ ကူဵစကံခဳရနိုငံျခငံဵ၊
၄။

လူမှုေရဵအသိုငဵံ အဝိုငံဵတးငံ အရ္ကံတကးဲျဖစံရျခငံဵ။

ထို ဴျပငံ ေက့ာငံဵသာဵလူငယံအရးယံတးငံ မလိုလာဵအပံေသာ ကိုယံဝနံေဆာငံရျခငံဵန္ငံဴ လိငံမ္
တစံဆငံဴကူဵစကံတတံေသာေရာဂါမ့ာဵကို ကာကးယံရနံ ကးနံဒုဳဵအသုဳဵျပုျခငံဵ၊ အေရဵေပ်သာဵဆကံ
ျခာဵနညံဵမ့ာဵန္ငံဴပတံသကံသညံဴ မ္နံကနံသညံဴသတငံဵအခ့ကံအလကံမ့ာဵကို လးယံကူစား လကံလမ
္ ံဵမီ
နိုငေံ စရနံ ဖနံတီဵေပဵသငံဴပါသညံ။
ဆယံေက့ာံသကံလူငယံမ့ာဵအာဵ
အေြကာငံဵ

က့နံဵမာေရဵပညာေပဵရာတးငံ

ဆယံေက့ာံသကံလူငယံ

မ့ိုဵဆကံပးာဵက့နံဵမာေရဵ

သာဵဆကံျခာဵနညံဵမ့ာဵကိုလညံဵ

ျဖစံပါသညံ။
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ပညာေပဵြကရမညံ

သာဵဆကံျခာဵနညံဵမ့ာဵ
(၁) ကးနံဒုဳဵအသုဳဵျပုျခငံဵ
-

ကိုယံဝနံရ္ိျခငံဵန္ငံဴ
လိငံမ္တစံဆငံဴကူဵစကံတတံေသာေရာဂါမ့ာဵကို
အသုဳဵျပုရလးယက
ံ ူျခငံဵ။

ကာကးယံနုင
ိ ံျခငံဵ၊

(၂) ေန ဴစဲံေသာကံ သာဵဆကံျခာဵစာဵေဆဵ
-

ရာသီေသးဵစေပ်သညံဴရကံမ္ (၅) ရကံအတးငံဵ ေသာကံနိုငံပါသညံ။

-

လစဲံ ရာသီမ္နံမန
္ ံ လာေစသညံ။ ရာသီေပ်ခ့ိနံ ကိုကံခဲနာက့ငံမှုကို သကံသာေစသညံ။

-

ေသာကံရနံမသငံဴေတာံသူမ့ာဵ - နို ဴတိက
ု ံမိခငံမ့ာဵ၊ ရငံသာဵအဖုအက့ိတံ ရ္ိသူမ့ာဵ၊ န္လုဳဵ၊
ေသးဵတိုဵ၊ ဆီဵခ့ို၊ ေက့ာကံကပံေရာဂါရ္ိသူမ့ာဵ၊ ေလျဖတံဖူဵသူမ့ာဵ၊ အသညံဵေရာငံ
အသာဵဝါေရာဂါရ္ိသူမ့ာဵ။

(၃) သုဳဵလခဳ သာဵဆကံျခာဵထိုဵေဆဵ
-

ရာသီေသးဵ စေပ်သညံဴရကံမ္ (၅)ရကံအတးငံဵ ေဆဵထိဵု နိုငံပါသညံ။ ရာသီေပ်ွပီဵ (၅)ရကံမ္
(၉)ရကံအတးငံဵ

ေဆဵထိဵု မိပါက

ထိုဵွပီဵ(၇)ရကံအတးငံဵ

လိငံဆကံဆဳမှုကိုေရ္ာငံပါ

(သို ဴမဟုတံ) ကးနံဒုဳဵသုဳဵပါ။
-

ပထမေဆဵ တစံလုဳဵထိုဵွပီဵ (၃)လ (၁၂ ပတံ) အြကာတးငံ ေနာကံတစံလုဳဵ ထိုဵနိုငပ
ံ ါသညံ။

-

ရာသီမေပ်ဘဲ ေတာကံေလျှောကံထန
ိ ံျခငံဵ၊ ကိုယံအေလဵခ့ိနံတကံျခငံဵ စသညံတို ဴ ေတး ဴြကုဳ
ခဳစာဵရနိုငံပါသညံ။

-

သာဵဆကံျခာဵထိုဵေဆဵ ထိုဵရနံ မသငံဴေတာံသူမ့ာဵ - အလးနံအမငံဵဝသူမ့ာဵ၊ ေသးဵတိဵု ၊
ဆီဵခ့ိုန္ငံဴ

န္လုဳဵေသးဵေြကာက့ဲံဵေရာဂါရ္ိသူမ့ာဵ၊

ကိုယံဝနံရ္ိသညံဟု

သဳသယရ္ိသူမ့ာဵ၊

ပုဳမန
္ ံမဟုတဘ
ံ ဲေသးဵဆငံဵေနသူမ့ာဵ အစရ္ိသညံ တို ဴျဖစံပါသညံ။
(၄) သာဵအိမံတးငဵံ ထညံဴသာဵဆကံျခာဵပစ္စညံဵ
-

စနစံတက့ ေလဴက့ငံဴသငံြကာဵထာဵေသာ ဆရာဝနံ၊ က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵန္ငံဴ တိုငံပငံ
ေဆးဵေနးဵွပီဵမ္သာ

ထညံဴသးငံဵရနံ၊

ေပါငံဵတငံပဵို သတံထာဵေသာ

ပစ္စညံဵကိရိယာမ့ာဵကို

အသုဳဵျပု၍ သနံ ဴရ္ငံဵေသာအခနံဵ၌ ထညံဴသးငဵံ ျခငံဵကို ခဳယူရနံ၊
-

ကိုယံဝနံမရ္ိေြကာငံဵေသခ့ာလျှေငံ ရာသီစကံဝနံဵ၏ မညံသညံဴေန ဴမ္မဆို စထညံဴနိုငပ
ံ ါသညံ။

(၅) အေရဵေပ်သာဵဆကံျခာဵေသာကံေဆဵ
-

အကာအကးယံမဴလ
ဲ ိငံဆကံဆဳမှုေြကာငံဴ

ကိုယံဝနံရရ္ိျခငံဵမ္ကာကးယံရနံ

အေရဵေပ်

သာဵဆကံျခာဵေဆဵ Levonogestrel 0.75mg ကို အသုဳဵျပုနိုငံ ပါသညံ။
-

ေဆဵကဒံတင
း ံ ေဆဵတစံလုဳဵျဖစံေစ၊ န္စလ
ံ ုဳဵျဖစံေစ အကာအကးယံမဲဴလိငံဆကံဆဳွပီဵ ေစာနိုငံ
သမျှေေစာစးာ

(၁၂၀)နာရီအတးငဵံ

ေသာကံရနံျဖစံပါသညံ။

ေသာကံပါက ပို၍အက့ိုဵအာနိသငံရ္ိနင
ို ံပါသညံ)
-

အေရဵေပ် သုဳဵရနံသာျဖစံွပီဵ ပုဳမန
္ ံသဵုဳ စးဲရေသာေဆဵ မဟုတံပါ။
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(အခ့ိနံေစာနိင
ု ံသမျှေေစာ၍

(ခ) ေက့ာငံဵပတံ၀နံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵေရဵလုပံငနံဵ
ရညံမ္နံဵခ့ကံ
-

ေရ၊

အိမံသာ၊

အမှိုကံသရိုကံ

စနစံတက့စးနံ ဴပစံသညံဴ

ေက့ာငံဵဝနံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵေရဵ

လုပင
ံ နံဵမ့ာဵကို ေဆာငံရးကံတတံလာေစရနံ၊
-

ကူဵစကံေရာဂါမ့ာဵမ္ ကာကးယံတတံေစရနံ၊

-

ေက့ာငံဵတိင
ု ံဵ ေဆဵလိပံကငံဵေဝဵေသာ ေက့ာငံဵပတံဝနံဵက့ငံထူေထာငံေရဵ အစီအစဲံကို
စညံဵရုဵဳ ေဆာငံရးကံတတံလာေစရနံ၊

-

ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵအတးကံ

ထိခိုကံမအ
ှု န္တရာယံကငံဵေဝဵ၍

လုဳျခုဳပဳဴပုဵိ မှုရ္ိေသာ

ပတံဝနံဵက့ငံ ဖနံတီဵထာဵရ္ိရနံ၊
-

တစံကိုယံေရသနံ ဴရ္ငံဵေရဵကို စနစံတက့ လုပံေဆာငံတတံေစရနံ၊

-

ျခငံကငံဵစငံေသာေက့ာငံဵမ့ာဵ ထူေထာငံရနံ။
ေက့ာငံဵပတံဝနံဵက့ငံအေနျဖငံဴ

ေအာကံေဖာံျပပါ

အခ့ကံအလကံမ့ာဵကို

အေလဵထာဵ

ေဆာငံရးကံရမညံ ျဖစံပါသညံ။

(၁)

(၁)

ေက့ာငံဵအေဆာကံအအုဳ

(၂)

ေက့ာငံဵသုဳဵပရိေဘာဂမ့ာဵ

(၃)

ေရေကာငံဵေရသနံ ဴရရ္ိေရဵ

(၄)

ေက့ာငံဵစာဵေသာကံဆင
ို ံ

(၅)

အမှိုကံသရိုကံသိမဵံ ဆညံဵေရဵစနစံ

(၆)

မိလ္လာသိမံဵဆညံဵျခငံဵစသညံဴအခ့ကံအလကံမ့ာဵပငံျဖစံပါသညံ။

ေက့ာငံဵအေဆာကံအအုဳ

(၁:၁) ေက့ာငံဵအေဆာကံအအုဳ၏တညံေနရာသညံ ေအာကံပါအခ့ကံအလကံမ့ာဵန္ငံဴ ျပညံဴစသ
ုဳ ငံဴပါ
သညံ။
၁။

ေရေကာငံဵေရသနံ ဴရ၍ ေရလုဳေလာကံေသာေနရာျဖစံေစရမညံ။

၂။

ေျခာကံေသး ဴွပီဵေရစီဵလးယံေသာေနရာန္ငံဴ သးာဵလာရနံလးယံကူွပီဵ က့ယံျပနံ ဴေသာေနရာမ့ိုဵကို
ေရးဵခ့ယံ၍ေဆာကံသငံဴပါသညံ။

၃။

ေရဝပံေသာေျမနိမပ
ံဴ ိုငဵံ န္ငံဴ ျမငံဴမာဵေသာေတာငံေစာငံဵမ့ာဵတးငံ ေဆာကံလုပံျခငံဵ မျပုသငံဴပါ။

၄။

ပတံဝနံဵက့ငံပိတံဆို ဴမှုကငံဵေသာ ေနရာမ့ာဵ၌လညံဵ တညံေဆာကံသငံဴပါသညံ။

၅။

ေက့ာငံဵတညံေဆာကံရာတးငံ ဆူညဳသဳျဖစံေပ်ေစေသာ ေနရာမ့ာဵျဖစံသညံဴ ေဈဵ၊ ဘူတာရုဳ၊
သေဘဂာဆိပံ၊ ေလယာဲံကးငံဵ၊ အလုပံရုဳ၊ စကံရုဳစသညံဴေနရာမ့ာဵကို ေရ္ာငံသငံဴပါသညံ။

၆။

ျမစံေခ့ာငံဵမ့ာဵန္ငံဴ အနညံဵဆုဳဵမိုငံဝကံခနံ ဴေဝဵေသာေနရာ ျဖစံရမညံ။

၇။

ေက့ာငံဵမ့ာဵေဆာကံလုပံရာတးငံ လမံဵအန္တရာယံကာကးယံရနံအတးကံ ယာဲံသးာဵလမံဵမ့ာဵ
န္ငံဴ ေက့ာငံဵတဳခါဵဝမ့ာဵကို တိက
ု ံရုက
ိ ံဆကံသးယံမမ
ှု ရ္ိေစရနံ သတိျပုရပါမညံ။
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၈။

ရာသီဥတုအေျခခဳေကာငံဵွပီဵ

ေတာငံ-ေျမာကံဘကံသို ဴမ့ကံန္ာမူ၍

အလငံဵေရာငံေကာငံဵ

ေကာငံဵရသညံဴေနရာလညံဵ ျဖစံေစရမညံ။
၉။

ေက့ာငံဵတညံေဆာကံရာတးငံ သနံ ဴရ္ငံဵလးယံကူစးာလုပေံ ဆာငံနိုငရ
ံ နံ အုတံျဖငံေဴ ဆာကံလျှေငံ
အသငံေဴ တာံဆုဳဵျဖစံပါသညံ။ (ရုတတ
ံ ရကံဆူညဳသဳမ့ာဵမြကာဵေစျခငံဵ)

၁၀။

ေက့ာငံဵအမိုဵမ့ာဵအာဵ မီဵရုတံတရကံမေလာငံနိုငံသညံဴ သးပံ၊အုတံကကပံတို ဴကို မိုဵသငံဴပါသညံ။
အပူဒဏံကိုခဳနုင
ိ ံေသာမ့ကံန္ာြကကံ မ့ိုဵကိုလညံဵ သုဳဵသငံဴပါသညံ။

၁၁။

ေက့ာငံဵ၏ပုသ
ဳ ဏ္ဍာနံကို E သို ဴမဟုတံ 3 ပုဳျဖစံေစ၊ H ပုဳျဖစံေစ၊ L ပုဳ ျဖစံေစ၊ T ပုဳ ျဖစံေစ
စနစံခ့၍

အထကံပါအခ့ကံမ့ာဵန္ငံဴကိုကံညီစးာ

ေဆာကံလုပံသငံဴပါသညံ။

လူ ဴေလာက

တိဵု တကံမှု၏ မ့ိုဵေစဴခ့ရာျဖစံေသာေက့ာငံဵသညံ ွမို ဴ၊ ရးာ၊ ရပံကးကံတင
း ံ အေကာငံဵဆုဳဵေသာ
ေနရာတးငံ တညံရ္ိသငံဴပါသညံ။
(၁:၂)

ေက့ာငံဵစာသငံခနံဵ
စာသငံခနံဵသညံဆရာ၊ဆရာမမ့ာဵန္ငံဴ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵ၏ ေန ဴစဲံေနထိုငံြကေသာ

ေနရာတစံခု ျဖစံသညံဴအတးကံ ေအာကံပါအခ့ကံအလကံမ့ာဵအတိုငံဵ ဖနံတဵီ ေပဵသငံဴပါ သညံ။
၁။

ေက့ာငံဵသာဵ(၄၀)အတးကံရ္ိသငံဴေသာစာသငံခနံဵမ္ာ အလ့ာဵ(၃၀)ေပ X အနဳ (၂၄)ေပ X
အျမငံဴ (၁၂) ေပအရးယံ စာသငံခနံဵမ့ိုဵျဖစံသငံဴပါသညံ။

၂။

ေက့ာငံဵစာသငံခနံဵမ့ာဵတးငံ ျပတငံဵန္ငံဴတဳခါဵေပါကံမ့ာဵ လုဳေလာကံစးာ ပါရ္သ
ိ ငံဴပါသညံ။

၃။

ေလေကာငံဵေလသနံ ဴရရ္ိရနံ ျပတငံဵေပါကံ၏စဳထာဵနှုနံဵအရ ျပတငံဵေပါကံ န္ငံဴ တဳခါဵေပါကံ
မ့ာဵ၏ ဧရိယာသညံ ြကမံဵျပငံဧရိယာ၏ (၂၀)ရာခိုငံနှုနဵံ ခနံ ဴ ရ္ိသငံဴပါသညံ။

၄။

သဘာဝအလငံဵေရာငံလုဳေလာကံေအာငံ

ေဖာကံသငံပ
ဴ ါသညံ။

မလုဳေလာကံသညံဴေက့ာငံဵ

မ့ာဵတးငံ လျှေပံစစံမီဵတပံဆငံေပဵရနံ လိုအပံပါသညံ။
၅။

ဆရာ/ဆရာမမ့ာဵနာဵေနခနံဵန္ငံဴ ေက့ာငံဵစာြကညံဴခနံဵ၊ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေဆဵခနံဵမ့ာဵကို
သီဵသနံ ဴထာဵရ္ိသငံဴပါသညံ။
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(၁:၃)

ေက့ာငံဵအာဵကစာဵကးငံဵ
ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵ ကာယန္ငံဴအာဵကစာဵလှုပရ
ံ ္ာဵမှု ျပုလုပံနုင
ိ ံရနံ ေက့ာငံဵတိင
ု ံဵ

တးငံ

အာဵကစာဵကးငံဵထာဵရ္ိရနံ

လိုအပံပါသညံ။

ေက့ာငံဵအာဵကစာဵကးငံဵမ့ာဵကို

စီမရ
ဳ ာတးငံ

ေအာကံပါအခ့ကံမ့ာဵ လိုအပံပါသညံ။
၁။

ကစာဵကးငံဵကို ရးဳ ဴ၊ နးဳမ့ာဵ၊ ဖုနံမ့ာဵ မထူထပံေစရနံလိုအပံေသာ ေရလွှဲေျမာငံဵမ့ာဵကို တူဵ
ေပဵျခငံဵ၊ ေျမညှိေပဵျခငံဵတို ဴ ျပုလုပံေပဵသငံဴပါသညံ။

၂။

ေျခာကံေသး ဴေခ့ာမးတံေသာေနရာမ့ာဵျဖစံေစရမညံ။

၃။

တိရ စ္ဆာနံမ့ာဵန္ငံဴအန္တရာယံ ျဖစံေစနိုငံမညံဴေဘဵတို ဴမ္ ကငံဵေဝေစရနံအတးကံ အသငံဴအတငံဴ
ေကာငံဵမးနံေသာျခဳစညံဵရိုဵမ့ာဵရ္ိရပါမညံ။

၄။

စိတံြကညံနူဵမှုရရ္ိေစရနံ ပညာေရဵလကံေတး ဴဖးဳွဖိုဵမှုလုပံငနံဵ ေဆာငံရးကံနိုငံရနံ ေက့ာငံဵ
ဥယ့ာဲံန္ငဴံ စိုကံပ့ိုဵရနံေျမမ့ာဵ လုဳေလာကံစးာရ္ိသငံသ
ဴ ညံ။

၅။

အာဵကစာဵေလဴက့ငံဴရနံအတးကံ မိုဵလုဳေလလုဳအာဵကစာဵရုဳမ့ာဵ သီဵျခာဵရ္ိသငံဴပါသညံ။

(၂)

ေက့ာငံဵပရိေဘာဂမ့ာဵ
က့နံဵမာေရဵန္ငံဴျပညံဴစုဳညီေးတံေသာ ေက့ာငံဵပတံဝနံဵက့ငံကို ျပုျပငံဖနံတီဵရာတးငံ ေက့ာငံဵ

ပရိေဘာဂမ့ာဵ စနစံတက့ထာဵရ္ိသဵုဳ စးဲျခငံဵသညံ အေရဵှကီဵေသာကဏ္ဍတစံခုအျဖစံ ပါဝငံပါသညံ။
၁။

ေက့ာကံသငံပုနဵံ ၏အေရာငံမ္ာ

ထငံရ္ာဵစးာျမငံနင
ို ံေသာအေနအထာဵန္ငံဴ

အလငံဵေရာငံ

ျပနံဟပံျခငံဵ မရ္ိေစရ။
၂။

ေက့ာကံသငံပုနဵံ အေရာငံမ္ာအနကံ (သို ဴမဟုတံ) အစိမဵံ ပုပံေရာငံအရငံဴ ျဖစံသငံဴသညံ။

၃။

ေက့ာကံသငံပုနဵံ အျမငံဴသညံ မူလတနံဵအတးကံ (၂၄)လကံမ၊ အလယံတနံဵအတးကံ (၂၈)
လကံမ၊ အထကံတနံဵအတးကံ (၃၂) လကံမ အေနအထာဵရ္ိရမညံ။

၄။

ေက့ာကံသငံပုနဵံ ၏အရးယံအစာဵသညံ အနညံဵဆုဳဵ (၆)ေပ X (၄)ေပ အရးယံမ္ (၈)ေပX (၄)
ေပအထိ ရ္ိရမညံ။

၅။

ေက့ာငံဵသာဵအရးယံနင
္ ံဴကိုကံညီသညံဴ စာဵပးဲ၊ ကုလာဵထိုငံမ့ာဵကို ထာဵရ္ိသငံဴပါသညံ။

၆။

စာဵပးဲ၊ ကုလာဵထိုငံနစ
္ ံခုဆကံထာဵေသာခုဳမ့ာဵကိုသဵုဳ ျခငံဵမ္ ေရ္ာငံသငံဴပါသညံ။

၇။

စာဵပးဲ၊ ကုလာဵထိုငံမ့ာဵတးငံ ကေလဵမ့ာဵထိင
ု ံရာ၌ ြကမံဵျပငံန္ငေံဴ ျခေထာကံ ထိေနေစရမညံ။

၈။

ကေလဵမ့ာဵကိုအဆ
ဳ းဲပါေသာစာဵပးဲမ့ာဵကို သုဳဵေစသငံဴပါသညံ။ စာဵပးဲန္ငဴံ ကုလာဵထိုငံမ့ာဵ
လညံဵ အစးနဵံ ထးကံျခငံဵမရ္ိဘဲ ေခ့ာမးတံေနေစရမညံ။

၉။

အခနံဵအျပငံတးငံသာ ေဘာဖ့ကံန္ငံဴဖန
ု ံမ့ာဵခါထုတံရနံေနရာ သီဵသနံ ဴထာဵရပါမညံ။

၁၀။

ဦဵထုပ၊ံ ခေမာကံ၊ ထီဵ၊ ဖိနပံ စသညံဴ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵ၏ ပစ္စညံဵမ့ာဵကို စနစံ
တက့ထာဵရ္ိသငံဴသညံ။

(၃)

ေရေကာငံဵေရသနံ ဴရရ္ိေရဵ

(၃-က) ေသာကံေရအတးကံ စဳခ့ိနံစေ
ဳ ွှနံဵမ့ာဵ
-ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူတင
ို ံဵသညံ စာသငံခ့ိနံတးငံ ေဘဵကငံဵစိတံခ့ရသညံဴ ေသာကံေရ
အနညံဵဆုဳဵ (၂)လီတာ (သို ဴမဟုတံ) (၀.၄၅)ဂါလဳ ရရ္ိနိုငံမှုအခးငအ
ံဴ လမံဵ ရ္ိရမညံ၊
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-ေသာကံေရသညံ အဆငံျဴ မှငံဴတငံထာဵေသာအရငံဵအျမစံမ္ ရရ္ိျခငံဵျဖစံွပီဵ ေသာကံေရ၏
အမ့ိုဵသာဵအဆငံဴစဳခ့ိနံစေ
ဳ ွှနံဵမ့ာဵ ျပညံဴမီရမညံ၊
-ေရသညံ သငံဴေတာံစးာျပုျပငံွပီဵ (ဆူပက
း ံေစျခငံဵ၊ စစံျခငံဵ၊ ကလိရ
ု ငံဵ ခတံျခငံဵ၊ ေရဘူဵ)
စသညံျဖငံဴ အနဳ၊ဴ အေရာငံ၊ ထူဵျခာဵသညံဴအရသာ မရ္ိရပါ၊
- ေရတိင
ု ံကီ (သို ဴ) သိေလ္
ု ာငံရာအေဆာကံအအုက
ဳ ို အနညံဵဆုဳဵ တစံပတံလျှေငံတစံှကိမံ
သနံ ဴရ္ငံဵရမညံ။
- ေရအရညံအေသးဵကို တစံန္စတ
ံ စံှကိမံ စစံေဆဵသငံဴသညံ။
(၃-ခ) သနံ ဴရ္ငံဵေရဵန္ငံဴ အျခာဵေသာကိစ္စရပံမ့ာဵတးငံအသုဳဵျပုေသာ အေရအတးကံ စဳခ့ိနံစေ
ဳ ွှနံဵမ့ာဵ
-ကေလဵတိုငဵံ သညံ

ေက့ာငံဵခ့ိနံအတးငံဵ

ေန ဴစဲံေန ဴတိင
ု ံဵ

ေရ(၁၀)လီတာ

(သို ဴမဟုတ)ံ

(၂)ဂါလဳကိုသနံ ဴရ္ငံဵေရဵ၊ လကံေဆဵျခငံဵန္ငံဴ အိမံသာေရေလာငံဵျခငံဵတို ဴ အသုဳဵျပုရနံ ရရ္ိ
နိင
ု ံရမညံျဖစံပါသညံ။
(၃-ဂ) လကံေဆဵရနံအေဆာကံအအုဳအတးကံ စဳခ့ိနံစေ
ဳ ွှနံဵ
-ေက့ာငံဵသာဵ(၄၀) ဦဵလျှေငံ လကံေဆဵရနံ ေနရာ(၁)ခု ရ္ိရမညံ။
-ေရန္ငဆ
ံဴ ပံျပာသညံ အွမဲသငံဴေတာံသညံဴေနရာ စာသငံခနံဵ (သို ဴမဟုတံ) အိမံသာအနီဵတးငံ
ေန ဴစဲံရ္ိရမညံ။
(၄)

ေက့ာငံဵစာဵေသာကံဆိုငံ
ေက့ာငံဵစာဵေသာကံဆင
ို ံမ့ာဵကို သနံ ဴရ္ငံဵွပီဵက့နံဵမာေရဵန္ငံည
ဴ ီေးတေံ စရနံ ေက့ာငံဵမ္ အသိ

အမ္တံျပု၍ က့နံဵမာေရဵစစံေဆဵွပီဵ ေရာဂါကငံဵေသာေဈဵသညံမ့ာဵသာ ေရာငံဵခ့သညံဴ စာဵေသာကံ
ဆိုငံမ့ာဵ ျဖစံေစရမညံ။
(၄-က) အာဟာရျဖစံေစနိုငံွပီဵ သကံသာေခ့ာငံခ့ိစးာ ဝယံယစ
ူ ာဵေသာကံနိုငံမညံဴ အစာဵ
အစာမ့ာဵကိုသာ ေရာငံဵခ့ခးငံဴျပုသငံဴသညံ။
(၄-ခ) ေဈဵသညံတစံဦဵခ့ငံဵသညံ ေရာငံဵခ့ေသာအစာဵအစာမ့ာဵအတးကံ အဖုဳဵအအုပံမ့ာဵ
ထာဵရ္ိေစရပါမညံ။ ေက့ာငံဵေဈဵသညံတုင
ိ ံဵ ကိုယံပိုငအ
ံ မှိုကံပုဳဵျဖငံဴ ေဈဵေရာငံဵခ့သငံဴသညံ။
အစာဵအစာမ့ာဵ

ျပငံဆငံေဆဵေြကာရနံန္ငဴံ

လကံေဆဵရနံအတးကံလညံဵ

ေရ၊ ဆပံျပာ

အလုဳအေလာကံထာဵရ္ိရနံ ေွှနံြကာဵရပါမညံ။
(၄-ဂ) စာဵေသာကံသညံဴ ပနံဵကနံ၊အိုဵခးကံမ့ာဵကို ဆပံျပာန္ငစ
ံဴ ငံြကယံစးာ ေဆဵေြကာမှု
မ့ာဵကို ေွှနံြကာဵစစံေဆဵရပါမညံ။ အနညံဵဆုဳဵ ေရဇလုဳ(၃)ခု ထာဵရ္ိရနံ ေွှနံြကာဵရပါမညံ။
(၄-ဃ) ေက့ာငံဵအုပံှကီဵန္ငံဴ ေက့ာငံဵမုနံ ဴေစ့ဵတနံဵှကီဵြကပံအဖးဲ ဴ ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵက ေန ဴစဲံ
ကးပံကဲမှုျဖငံဴ ှကီဵြကပံစစံေဆဵရမညံ။
(၄-င) က့နံဵမာေရဵဌာနမ္ အခါအာဵေလ့ာံစား စစံေဆဵမှုမ့ာဵ ျပုလုပံသငံဴပါသညံ။
(၄-စ) အသငံဴစာဵအစာဵအေသာကံမ့ာဵကိုစိစစံေရးဵခ့ယံေရာငံဵခ့ခးငံဴျပုရနံ။
(၄-ဆ) အစာဵအေသာကံ ခ့ကံျပုတံျပငံဆငံရာသို ဴ တိရ စ္ဆာနံမ့ာဵမဝငံေရာကံေစရနံ ေွှနံြကာဵ
ရပါမညံ။
(၄-စ့) ေရာငံဵခ့ေသာေရန္ငံဴ အစာဵအစာမ့ာဵတးငံ ေဘဵအန္တရာယံရ္ိေြကာငံဵ သဳသယရ္ိပါက
က့နံဵမာေရဵဌာနန္ငံဴ အျမနံဆကံသးယံ၍ စစံေဆဵေဆာငံရးကံရနံ
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(၅)

အမှိုကံသရိုကံသိမံဵဆညံဵေရဵစနစံ
ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ

အမှိုကံမ့ာဵကိုစနစံတက့စးနံ ဴပစံ၍

ေန ဴစဲံသမ
ိ ံဵဆညံဵရမညံ။

ထို ဴျပငံ

ေက့ာငံဵမ့ာဵသညံ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵတးငံ မိမိအမှိုကံကို မိမိကိုယတ
ံ င
ို ံ တာဝနံယူစးနံ ဴပစံ
တတံသညံဴ အေလဴအက့ငံဴေကာငံဵ ရရ္ိစဲွး မဲက့ငံဴသုဳဵေစရနံ ေလဴက့ငံဴသငံြကာဵေပဵသငံဴွပီဵ လကံေတး ဴ
က့ငံသ
ဴ ုဳဵနိုငေံ ရဵအတးကံ ဖနံတီဵေပဵသငံဴပါသညံ။
(၅-က) ေန ဴစဲံအသငံဵအလိုကံ တာဝနံက့ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵက စာသငံခနံဵ၊ စာသငံခနံဵ
ဝနံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵေရဵန္ငံဴ ေက့ာငံဵပတံဝနံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵေရဵကို အလ္ညံဴက့ေဆာငံရးကံေစရနံ တာဝနံ
ေပဵသငံဴပါသညံ။
(၅-ခ) အတနံဵတိုငဵံ တးငံ အမှိုကံပုဳဵ၊ ေဂ်ျပာဵ၊ တဳျမကံစညံဵမ့ာဵ ထာဵေပဵကာ တစံေန ဴန္စှံ ကိမံ
(နဳနကံစာသငံခ့ိနံ မစမီန္ငံဴ ေက့ာငံဵမ္ မျပနံမီ) ထကံမနညံဵ သနံ ဴရ္ငံဵေရဵေဆာငံရးကံသငံဴပါသညံ။
(၅-ဂ) အမှိုကံသရိုကံမ့ာဵစုထညံဴရနံ အဖုဳဵပါေသာအမှိုကံပုဳဵ၊ အမှိုကံသိမံဵေဂ်ျပာဵ၊ တဳျမကံစညံဵ
မ့ာဵ၊

အမှိုကံသယံရနံအမှိုကံသယံယာဲံ

(သို ဴမဟုတံ)

လကံတးနဵံ လ္ညံဵမ့ာဵ

ထာဵရ္ိရပါမညံ။

ျဖစံနုင
ိ ံပါက အမှိုကံေျခာကံန္ငံဴ အမှိုကံစဟ
ို ူ၍ (သို ဴမဟုတံ - ေလာငံကျွမဵံ နိုငံေသာအမှိုကံ၊ မေလာငံ
ကျွမံဵနိုငံေသာအမှိုကံ) ခးဲျခာဵစးနံ ဴပစံနုင
ိ ံရနံ ေဆာငံရးကံသငံဴပါသညံ။
(၅-ဃ) လူသူနင
္ ံဴေဝဵလဳ၍ေဘဵကငံဵသညံဴေနရာတးငံစနစံတက့စးနံ ဴပစံြကရမညံ။
(၅-င) အမှိုကံသိမံဵဆညံဵွပီဵ ကိုယံလကံေဆဵြကာရနံ၊ ေရန္ငံဴဆပံျပာမ့ာဵ လုဳေလာကံစးာထာဵရ္ိ
ေပဵရမညံ၊ အမှိုကံသိမံဵဆညံဵသူသညံ လကံအိတ၊ံ န္ာေခါငံဵစညံဵ၊ လယံရ္ညံဖိနပံမ့ာဵ၊ အကာ
အကးယံမ့ာဵ ဝတံဆငံသငံဴပါသညံ။
(၅-စ)

အမှိုကံသိမံဵဆညံဵရာတးငံ

စနစံတက့စးနံ ဴပစံရနံ

အထူဵလိုအပံပါသညံ။

အမှိုကံမ့ာဵ

စညံဵကမံဵမဲဴစန
း ံ ဴပစံျခငံဵျဖင့် ေအာကံပါမေကာငံဵက့ိုဵမ့ာဵရရ္န
ိ ိုငပ
ံ ါ သညံ။
( -၁) မ့ကံစိပသာဒန္ငစ
ံဴ ိတံညစံညူဵမှုမ့ာဵျဖစံေစသညံ။
( -၂) အနဳအသကံ
ဴ
ဆိုဵမ့ာဵထးကံေစသညံ။
( -၃) ေလတိက
ု ံခတံမှုေြကာငံဴ အမှိုကံမ့ာဵ မ့ကံစိ၊ အာေခါငံအတးငံဵသို ဴဝငံ၍ ေဘဵဥပဒံ ျဖစံေစ
တတံပါသညံ။
( -၄) ေရတးငံဵ၊ ေရကနံ စေသာ ေရအရငံဵအျမစံမ့ာဵကို ညစံညမံဵေစသညံ။
( -၅) ျခငံ၊ ယငံ၊ ကကကံ၊ ပိုဵဟပံစေသာအေကာငံမ့ာဵ ေပါကံပးာဵေစွပီဵ ကူဵစကံေရာဂါမ့ာဵ
ရရ္ိနင
ို ံပါသညံ။
( -၆) ေခးဵေလေခးဵလးငံဴမ့ာဵက့ကံစာဵရာျဖစံေစသညံဴအတးကံ ေခးဵရူဵေရာဂါအန္တရာယံ ရ္ိနိုငပ
ံ ါ
သညံ။
( -၇) မီဵအန္တရာယံျဖစံေစျခငံဵေြကာငံဴ မီဵေဘဵဒုက္ခမ့ာဵျဖစံေစတတံပါသညံ။
(၅-ဆ) အမှိုကံမ့ာဵကို စးနံ ဴပစံရာတးငံ က့ငံဵတူဵျမှုပံနျ္ဳ ခငံဵ၊ ေျမနိမခ
ံဴ ့ိုငံဴဝမ
္ ံဵမ့ာဵကို ေျမဖို ဴျခငံဵ၊
မီဵရှို ဴျခငံဵ၊ ေျမေဆးဵျပုလုပံ၍ သဘာဝေျမြသဇာျပုလုပံရာတးငံအသုဳဵျပုျခငံဵန္ငံဴ စညံပငံသာယာေရဵ
အဖးဲ ဴမ္ သိမဵံ ဆညံဵျခငံဵနညံဵမ့ာဵျဖငံဴ စးနံ ဴပစံနိုငံပါသညံ။
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(၆) မိလ္လာသိမံဵဆညံဵျခငံဵ
ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ က့နံဵမာေရဵန္ငည
ံဴ ီေးတံသညံဴ ယငံလုဳအိမံသာမ့ာဵ ေဆာကံလုပေံ ပဵရနံ
လိုအပံပါသညံ။ ထို ဴျပငံ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵ အိမံသာစနစံတက့ အသုဳဵျပုတတံေစရနံန္ငံဴ
အိမံသာတကံွပီဵတိုငဵံ ဆပံျပာန္ငံဴ စနစံတက့လကံေဆဵသညံဴ အေလဴအက့ငံဴမ့ာဵ ရရ္စ
ိ းဲွမဲသးာဵေစရနံ
ေလဴက့ငံဴေပဵသငံဴပါသညံ။
ေက့ာငံဵအိမံသာမ့ာဵေဆာကံလုပံရာတးငံ ေအာကံပါအခ့ကံမ့ာဵန္ငံဴျပညံဴစသ
ုဳ ငံဴ ပါသညံ(၆-က) အိမံသာေဆာကံလုပံရာတးငံေလေအာကံဘကံတင
း ံေဆာကံလုပံရပါမညံ။
(၆-ခ) ေရအရငံဵအျမစံမ္ အနညံဵဆုဳဵေပ(၅၀)အကးာအေဝဵတးငံ ရ္ိသငံဴွပီဵ အနိမပ
ံဴ ိုငံဵတးငံ ေဆာကံ
သငံဴသညံ။ ထို ဴျပငံ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵ အိမံသာအထးကံတင
း ံ ဆပံျပာန္ငံဴ စနစံတက့
လကံေဆဵနိုငံရနံ ေရန္ငံဴဆပံျပာရ္ိရမညံ။
(၆-ဂ) အိမံသာတးငံ အလငံဵေရာငံဝငံနိုငရ
ံ နံ ျပတငံဵေပါကံအေသဵမ့ာဵထာဵရ္ိရမညံ။

တဳခါဵတးငံ

ဂ့ကံကနံ ဴလနံ ဴမ့ာဵ ထာဵရ္ိရမညံ။
(၆-ဃ) ေက့ာငံဵသာဵ(၅၀)ဦဵေရအတးကံ အိမံသာ

လုဳဵန္ငံဴ ေက့ာငံဵသူ(၅၀)ဦဵေရအတးကံ အိမံသာ

လုဳဵ အနညံဵဆုဳဵရ္ိ၍ ၄ငံဵတို ဴကို မသနံစးမဵံ သညံဴ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵ အသုဳဵျပုနိုငံရမညံ
ျဖစံပါသညံ။ ေက့ာငံဵသာဵမ့ာဵအတးကံ ဆီဵခးကံသညံ တညံေဆာကံရနံန္ငံဴ ျပုျပငံထိနံဵသိမံဵရနံ
တနံဖိုဵနညံဵကာ၊ ေက့ာငံဵသာဵမ့ာဵအတးကံ တနံဵစီရေသာအခ့ိနံကို သိသိသာသာေလ့ာဴက့ေစေသာ
ေြကာငံဴ ျဖစံနုင
ိ ံေျခရ္ိေသာေနရာတိုငံဵတးငံ စဲံဵစာဵသငံပ
ဴ ါသညံ။ ေက့ာငံဵသာဵမ့ာဵအတးကံ ဆီဵခးကံ
ေဆာကံလုပံျခငံဵျဖငံဴ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵအတးကံ အိမံသာပိုမိုေဆာကံလုပံနုင
ိ ံကာ တနံဵစီရခ့ိနံ ေလ့ာဴက့
ေစနိုငပ
ံ ါသညံ။ အိမံသာသို ဴသးာဵရာလမံဵသညံ သနံ ဴရ္ငံဵွပီဵ အမှိုကံမ့ာဵ၊ ျခုဳမ့ာဵ (သို ဴ) အျခာဵအဟနံ ဴ
အတာဵမ့ာဵ မရ္ိေစရပါ။ အခ့ိနံတိုငံဵန္ငဴံ ရာသီဥတုဆုဵိ ဝါဵေနခ့ိနံမ့ာဵတးငံ သးာဵလာအသုဵဳ ျပုနိုငံ ရမညံ။
ပုဳစက
ဳ ိုသငံဴေတာံစးာေရဵဆးဲထာဵသညံဴ အိမံသာမ့ာဵန္ငံဴ ေရ၊ အသုဳဵအေဆာငံမ့ာဵသညံ အမ့ိုဵသမီဵမ့ာဵ
အတးကံ ဓမ္မတာအခ့ိနံတးငံ သကံေတာငံဴသကံသာ လစဲံသဳဵု ပစ္စညံဵလဲလ္ယံရနံ (သို ဴမဟုတ)ံ စးနံ ဴပစံရနံ
အတးကံ လိုအပံပါသညံ။ လိုအပံမှုန္ငဴံ လိုအပံခ့ကံမ့ာဵသညံ ယဲံေက့ဵမှုအရ သတံမ္တံထာဵရ္ိွပီဵ
ေဒသတစံခုအတးငံဵရ္ိ တိင
ု ံဵရငံဵသာဵမ့ိုဵနးယံစု တစံခုခ့ငံဵစီအလိုကံ (သို ဴမဟုတံ) လူေနမှုအဆငံဴ
အတနံဵအလိက
ု ံ ကးဲျပာဵမှုရ္ိသညံ။
(၆-င) အိမံသာမ့ာဵသညံ ေကာငံဵမးနံသနံ ဴရ္ငံဵွပီဵ ေက့ာငံဵခ့ိနံအတးငံဵ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵ
အာဵလုဳဵသညံ အိမံသာမ့ာဵကို စနစံတက့ အသုဳဵျပုနိုငရ
ံ မညံ။
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(ဂ) ေရာဂါကာကးယံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ
ရညံမ္နံဵခ့ကံ
ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ ကူဵစကံေရာဂါ (COMMUNICABLE DISEASES) န္ငံဴ မကူဵစကံ
ေသာေရာဂါမ့ာဵ

(NON-COMMUNICABLE

DISEASES)

ကာကးယံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို

ေဆာငံရးကံရနံ။
(၁) ကူဵစကံေရာဂါကာကးယံေရဵလုပံငနံဵ
ကူဵစကံေရာဂါအဓိပ္ပါယံ
ကူဵစကံေရာဂါဆိုရာ၌ ေရာဂါေဝဒနာရ္ငံတစံဦဵထဳမ္ ေရာဂါပိုဵမ့ာဵသညံ အျခာဵသူတစံဦဵ၏
ခန္ဓာကိုယံထဲသို ဴ ေလ၊ ေရ၊ အစာဵအစာ၊ ပိုဵမွှာဵတိရ စ္ဆာနံ တို ဴမ္တစံဆငံဴ ဝငံေရာကံျပနံ ဴပးာဵနိုငေံ သာ
ေရာဂါမ့ိုဵကို ဆိုလိုသညံ။

ကူဵစကံေရာဂါအမ့ိုဵအစာဵမ့ာဵကို အုပံစု(၄)မ့ိုဵ ခးဲျခာဵနိုငံပါသညံ။
ကူဵစကံေရာဂါအမ့ိုဵအစာဵမ့ာဵ
(က)

အဓိကကူဵစကံျမနံေရာဂါမ့ာဵ

(ခ)

အသစံျဖစံထးနံဵေပ်ေပါကံလာေသာ ကူဵစကံေရာဂါမ့ာဵ

(ဂ)

ကာကးယံေဆဵျဖငံက
ဴ ာကးယံ၍ရေသာ ကူဵစကံေရာဂါမ့ာဵန္ငံဴ

(ဃ)

အျခာဵကူဵစကံျမနံေရာဂါမ့ာဵဟူ၍ (၄) အုပံစုရ္ိပါသညံ။
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(က)

အဓိကကူဵစကံျမနံေရာဂါမ့ာဵ
၎ငံဵအုပံစုတးငံ ေအာကံပါေရာဂါမ့ာဵပါဝငံပါသညံ။

(ခ)

၁။

ပလိပံေရာဂါ

၂။

ကာလဝမံဵေရာဂါ

အသစံျဖစံထးနံဵေပ်ေပါကံလာေသာကူဵစကံေရာဂါမ့ာဵ
၎ငံဵအုပံစုတးငံ ေအာကံပါေရာဂါမ့ာဵပါဝငံပါသညံ။

(ဂ)

၁။

ြကကံင္ကံတုပံေကးဵေရာဂါ

၂။

ကမ္ဘာဴလူတပ
ု ံေကးဵကပံေရာဂါ

၃။

ကူဵစကံျမနံအီဘိုလာဗိုငံဵရပံစံေရာဂါ

၄။

ဇီကာဗိုငံဵရပံစံေရာဂါ

ကာကးယံေဆဵျဖငံက
ဴ ာကးယံနိုငံေသာကူဵစကံေရာဂါမ့ာဵ
၎ငံဵအုပံစုတးငံေအာကံပါေရာဂါမ့ာဵပါဝငံပါသညံ။

(ဃ)

၁။

ဆုဳဆို ဴနာေရာဂါ

၂။

ြကကံညှာေခ့ာငံဵဆိုဵေရာဂါ

၃။

ေမးဵကငံဵစ ေမဵခိုငံေရာဂါ

၄။

ေမဵခိုငံေရာဂါ

၅။

တီဘီ ဦဵေန္ာကံအေျမှဵေရာငံေရာဂါ

၆။

ဝကံသကံေရာဂါ

၇။

ဂ့ိုကံသိုဵေရာဂါ

၈။

ပိုလီယိုေရာဂါ

၉။

အသညံဵေရာငံအသာဵဝါဘီေရာဂါ

၁၀။

ျပငံဵထနံအဆုတေံ ရာငံေရာဂါ

၁၁။

ဂ့ပနံဦဵေန္ာကံေရာငံေရာဂါ

အျခာဵကူဵစကံျမနံေရာဂါမ့ာဵ
၎ငံဵအုပံစုတးငံေအာကံပါေရာဂါမ့ာဵပါဝငံပါသညံ။
၁။

ကူဵစကံျမနံဦဵေန္ာကံအေျမှဵေရာငံေရာဂါ

၂။

ေသးဵလးနတ
ံ ုပံေကးဵေရာဂါ

၃။

င္ကံဖ့ာဵေရာဂါ

၄။

တီဘီေရာဂါ

ကူဵစကံေရာဂါကာကးယံေရဵရညံရးယံခ့ကံ
ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ ကူဵစကံေရာဂါကာကးယံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵေဆာငံရးကံျခငံဵ၏ ရညံရးယံခ့ကံ
မ္ာ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵအြကာဵ ကူဵစကံေရာဂါမ့ာဵျဖစံပား ဵမှု နညံဵနိုငသ
ံ မျှေနညံဵွပီဵ ပေပ့ာကံ
နိုငသ
ံ မျှေပေပ့ာကံေစရနံ၊

ကူဵစကံေရာဂါမ့ာဵ

ှကိုတငံကာကးယံနုင
ိ ံသညံဴ

အမူအက့ငံဴအေလဴအထ

မ့ာဵကို သငံြကာဵေလဴက့ငံဴေပဵရနံ ရညံရးယံ၍ ေက့ာငံဵအေျချပု ကူဵစကံေရာဂါကာကးယံေရဵလုပံငနံဵ
မ့ာဵကို ေဆာငံရးကံြကပါသညံ။
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ကူဵစကံေရာဂါျဖစံပးာဵပုဳ ကးငံဵဆကံ(၆)မ့ိုဵ
(၁)

ေရာဂါျဖစံေစတတံေသာပိုဵရ္ိျခငံဵ

(၂)

ေရာဂါပိုဵမ့ာဵသယံယူသိုေလ္ာငံသညံဴသကံရ္ိသကံမဲဴပစ္စညံဵရ္ိျခငံဵ

(၃)

ေရာဂါပိုဵထးကံရာလမံဵေြကာငံဵ

(၄)

ေရာဂါပိုဵသယံယူပ့ဳ ဴန္ဳ ဴျခငံဵ

(၅)

ေရာဂါပိုဵဝငံရာလမံဵေြကာငံဵ

(၆)

ေရာဂါလကံခဳမညံဴသူ

(၁)

ေရာဂါျဖစံေစတတံေသာ ပိုဵရ္ိျခငံဵ

(က)

ဘကံတဵီ ရီဵယာဵပိုဵ -ဥပမာ- ဝမံဵေရာဂါ၊ ပလိပံေရာဂါ၊ အဆုတံတဘ
ီ ီေရာဂါ န္ငံဴ ဆုဳဆို ဴနာပိုဵ

တို ဴသညံ အလးနံေသဵငယံွပီဵ ေမ္ာငံ၍ေအဵေသာေနရာတးငံ ြကာရ္ညံအသကံရ္ညံ ေနနိုငပ
ံ ါသညံ။
(ခ)

ဗိုငဵံ ရပံစပ
ံ ိုဵ - ေရေက့ာကံ၊ ဝကံသကံ၊ သူငယံနာအေြကာေသ၊ အသညံဵေရာငံအသာဵဝါ

ေရာဂါ၊ ဂ့ပနံဦဵေန္ာကံေရာငံေရာဂါ၊ ေသးဵလးနံတုပံေကးဵေရာဂါတို ဴ ျဖစံပါသညံ။ ဘကံတဵီ ရီဵယာဵပိုဵ
မ့ာဵမ္ာ သကံရ္ိသကံမဲဴ၊ ေလဟာျပငံ၊ ေျမျပငံ၌ ေနထိုငံနုိငံပါသညံ။ ဗိုငံဵရပံစံပဵို မ့ာဵမ္ာမူ သကံရ္ိ
သတ္တဝါမ့ာဵ၌သာ မ္ီခိေု နထိုငံသညံဴ ထူဵျခာဵခ့ကံရ္ိပါသညံ။
(ဂ)

ပရိုတိုဇးပိုဵမ့ာဵ - ဥပမာ-အမီဵဘာဵဝမံဵကိုကံပဵို ၊ င္ကံဖ့ာဵပိုဵ။

(ဃ)

ဖနံဵဂကံ(စံ)ပိုဵမ့ာဵ - ဥပမာ-ေပးဵ၊ န္ငံဵခူ။

(၂)

ေရာဂါပိုဵ သိုေလ္ာငံသညံဴ သကံရ္ိသကံမဲဴပစ္စညံဵမ့ာဵရ္ိျခငံဵ
ေရာဂါပိုဵမ့ာဵ ေနထိုငံနိုငသ
ံ ညံဴေနရာ(၃)ခုရ္ိပါသညံ။
(၂-၁)

သကံရ္ိပဵို သယံေဆာငံသူ
(က)

လူနာ

လူနာထဳမ္ တဳေတးဵ၊ သလိပံ၊ ချွဲ၊ ေချွဵ၊ မစငံမ့ာဵထဲတးငံ ေရာဂါပိုဵမ့ာဵရ္ိပါသညံ။
ထို ဴေြကာငံဴ လူနာ၏ တဳေတးဵ၊ သလိပံ၊ ချွဲ၊ ေချွဵ၊ မစငံမ့ာဵမ္ ေရာဂါပိုဵမ့ာဵထးကံလာွပီဵ
အျခာဵလူမ့ာဵသို ဴကူဵစကံျခငံဵျဖငံဴ ျပနံ ဴပးာဵေစပါသညံ။
(ခ)

နလနံထပိုဵသယံသူ

ေရာဂါျဖစံွပီဵေပ့ာကံကငံဵသးာဵေသာံလညံဵ ၎ငံဵ၏ခန္ဓာကိုယံထဲတင
း ံ ေရာဂါပိုဵမ့ာဵ
က့နံရ္ိေနတတံပါသညံ။ မစငံထဲတင
း ံေရာဂါပိုဵမ့ာဵ ဆကံလကံပါရ္ိွပီဵ ေရာဂါျပနံ ဴပးာဵေစတတံ
ပါသညံ။ ဥပမာ - ကာလဝမံဵေရာဂါ၊ အူေရာငံငနံဵဖ့ာဵေရာဂါ
(ဂ)

လူေကာငံဵပိုဵသယံသူ

အခ့ို ဴသူမ့ာဵတးငံ ေရာဂါပိုဵန္ငံဴမတ
ိ ံေဆးျဖစံွပီဵ ထိုသူတးငံေရာဂါျဖစံေသာလက္ခဏာ
မျပေသာံလညံဵ ၎ငံဵထဳမ္ပဵို သညံ အျခာဵသူမ့ာဵထဳသုိ ဴေရာကံသးာဵပါက ထိုကူဵစကံခဳရသူတးငံ
ေရာဂါျဖစံေစပါသညံ။ ဥပမာ - အူေရာငံ ငနံဵဖ့ာဵ၊ အသညံဵေရာငံအသာဵဝါဘီေရာဂါ
(၂-၂)

တိရိစ္ဆာနံမ့ာဵ
(က)

ကကကံ
ကကကံတင
း ံရ္ိေသာေလ္ဵမ့ာဵမ္ ပလိပံေရာဂါပိုဵ ကူဵစကံေစတတံပါသညံ။
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(ခ)

ေခးဵ
ေခးဵသညံ

ေခးဵရူဵျပနံေရာဂါပိုဵ၊

ပလိပံေရာဂါပိုဵတို ဴကို

သယံယူထာဵွပီဵ

ေရာဂါပ့ဳ ဴန္ေစပါသညံ
ဳဴ
။
(၂-၃)

ေျမှကီဵ
ေမဵခိုငံေရာဂါပိုဵတို ဴသညံ စးတံစိုေသာေျမှကီဵ၊ အထူဵသျဖငံဴ ျမငံဵေခ့ဵ၊ နးာဵေခ့ဵ တို ဴ

တးငံ န္စရ
ံ ္ညံလမ့ာဵခိုေအာငံဵေနွပီဵ စူဵဝငံေသာဒဏံရာ၊ ဥပမာ - သဳစဵူ ျခငံဵ၊ ဝါဵချွနံစဵူ ျခငံဵ၊
ဆူဵစူဵျခငံဵတို ဴမ္တဆငံဴ ေရာဂါပိုဵ ခန္ဓာကိုယံထဲသို ဴ ကူဵစကံျခငံဵ၊ ဖိနပံမပါဘဲ ေျခဖဝါဵန္ငံဴ
ေျမှကီဵထိေတး ဴျခငံဵမ္

ခ့ိတံသဳေကာငံေရာဂါ

(HOOKWORM

INFESTATION)

ကူဵစကံျခငံဵတို ဴ ျဖစံပးာဵေစပါသညံ။
(၃)

ေရာဂါထးကံရာ လမံဵေြကာငံဵ
(က)

ပါဵစပံ၊ န္ာေခါငံဵ၊ လညံေခ့ာငံဵတို ဴမ္ ထးကံျခငံဵ
ေရာဂါပိုဵမ့ာဵသညံ ေရာဂါသညံမ့ာဵထဳမ္ ပါဵစပံ၊ န္ာေခါငံဵ၊ လညံေခ့ာငံဵမ္တစံဆငံဴ

ေခ့ာငံဵဆိုဵျခငံဵ၊ တဳေတးဵ၊ သလိပံ၊ န္ာရညံမ့ာဵန္ငံဴ အတူ အျပငံသို ဴေရာကံရ္ိပါသညံ။
(ခ)

မစငံအညစံအေြကဵမ္ ထးကံျခငံဵ
မစငံအညစံအေြကဵမ္တစံဆငံဴအျပငံသို ဴထးကံ၍ ေရာဂါပ့ဳ ဴန္နိ
ဳ ဴ ုငံပါသညံ။

(ဂ)

အေရျပာဵမ္ထးကံျခငံဵ
အေရျပာဵမ္ေရာဂါပိုဵမ့ာဵ ဥပမာ- အနာှကီဵ၊ ဝဲ၊ ယာဵနာ န္ငံဴ ေပးဵ စေသာေရာဂါပိုဵ

မ့ာဵ အျပငံသုိ ဴထးကံ၍ ေရာဂါပ့ဳ ဴန္သညံ
ဳဴ
။
(၄)

ေရာဂါပိုဵသယံယူပ့ဳ ဴန္ျခငံ
ဳဴ ဵ
ေရာဂါပိုဵသညံ ေရာဂါသညံမ့ာဵထဳမ္ ထးကံလာွပီဵ အျခာဵလူမ့ာဵထဳေရာကံေအာငံ ပို ဴေပဵေသာ
အရာဝတ္တုမ့ာဵမ္ာ(က)

ေလ
ေလမ္တစံဆငံဴ ေရာဂါပိုဵမ့ာဵရ္ူရှိုကံမိွပီဵ ေရာဂါရျခငံဵ။ ဥပမာ - ဝကံသကံ၊

ေရေက့ာကံ၊ ဆုဳဆို ဴ၊ တီဘီေရာဂါ။
(ခ)

ေရန္ငံဴအစာဵအစာ
ေရန္ငံဴအစာဵအစာမ့ာဵမ္ကူဵျခငံဵသညံ အမ့ာဵဆုဳဵန္ငံဴ ကူဵစကံအလးယံဆဳဵု ျဖစံေသာ

ေြကာငံဴ ဤေရာဂါမ့ာဵကို ဂရုစိုကံကာကးယံသငံဴပါသညံ။ ဥပမာ-ကာလဝမံဵေရာဂါ၊ ဝမံဵကိုကံ
ေရာဂါ၊ သနံေကာငံ၊ အူေရာငံငနံဵဖ့ာဵ၊ အသညံဵေရာငံအသာဵဝါ စေသာ ေရာဂါသညံမ့ာဵမ္
စးနံ ဴပစံေသာ အညစံအေြကဵ၊ ဝမံဵ၊ သလိပံ၊ ချွဲ၊ အနံဖတံမ့ာဵ မ္တစံဆငံဴ ယငံမ့ာဵက
သယံေဆာငံွပီဵ အစာဵအစာေပ်သို ဴ အညစံအေြကဵန္ငအ
ံဴ တူ ေရာဂါပိုဵမ့ာဵက့ေရာကံေစွပီဵ
ဤအစာဵအစာမ့ာဵကိုစာဵသုဳဵမိပါက ေရာဂါျဖစံလာတတံပါသညံ။ လူနာမ့ာဵ၏ အဝတံအစာဵ
မ့ာဵကို အမ့ာဵျပညံသူသုဳဵ ေရတးငံဵ၊ ေရကနံတးငံ ေလျှောံဖးတံပါက ေရာဂါပိုဵမ့ာဵသညံ ေရထဲသို ဴ
က့ေရာကံွပီဵ ၎ငံဵေရကိုသုဳဵမိပါက ေရာဂါရပါမညံ။
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(ဂ)

မွှာဵ၊ ျခငံ၊ သနံဵ၊ ေလ္ဵ
ျခငံကိုကံ၍ င္ကံဖ့ာဵေရာဂါ၊ ဆငံေျခေထာကံေရာဂါ၊ ေသးဵလးနံတုပေံ ကးဵေရာဂါ မ့ာဵ

ကူဵစကံပါသညံ။ ပလိပံေရာဂါသညံမ့ာဵကို ေလ္ဵမ့ာဵကကိုကံ၍ လူေကာငံဵမ့ာဵကို ထပံမဳ
ကိုကံျခငံဵျဖငံဴ ေရာဂါမ့ာဵကူဵစကံပါသညံ။
(၅)

(၆)

ေရာဂါပိုဵဝငံရာလမံဵေြကာငံဵ
(က)

အသကံရ္ူလမံဵေြကာငံဵ

(ခ)

အစာဵအစာန္ငအ
ံဴ တူ အစာလမံဵမ္ဝငံျခငံဵ

(ဂ)

အေရျပာဵမ္တစံဆငံဴ ေရာဂါပိုဵဝငံျခငံဵ ဟူ၍ သုဳဵမ့ိုဵရ္ိပါသညံ။

ေရာဂါလကံခဳမညံဴသူ
ေရာဂါလကံခဳမညံဴသူ

ရ္ိေနျခငံဵေြကာငံဴသာ

ေရာဂါမ့ာဵသညံ

ဆကံလကံျဖစံေနျခငံဵျဖငံဴ

ျပနံ ဴပးာဵလ့ကံရ္ိပါသညံ။
ေရာဂါကာကးယံေရဵလုပံငနံဵအမ့ိုဵမ့ိုဵ
ကူဵစကံျမနံေရာဂါမ့ာဵ

ျဖစံပား ဵျခငံဵန္ငံဴ

ျပနံ ဴပးာဵမှုမရ္ိေစေရဵအတးကံ

ေအာကံပါအခ့ကံ

အလကံမ့ာဵကို လိုကံနာျခငံဵျဖငံဴ ကာကးယံရပါမညံ။
(၁) သတငံဵေပဵပို ဴရနံ
ကူဵစကံေရာဂါျဖစံလျှေငံ နီဵစပံရာက့နံဵမာေရဵဌာနသို ဴ အလ့ငံအျမနံတိုငံြကာဵ သတငံဵေပဵပို ဴ
ပါ။ ကးယံဝက
္ ံထာဵျခငံဵမ့ိုဵ မျပုလုပံသငံဴပါ။
(၂) ေဆဵကုသမှုခယ
ဳ ူရနံ
ကူဵစကံေရာဂါျဖစံေသာသူကို စနစံတက့ကုသသငံဴပါသညံ။ လူနာမ့ာဵကို ေဆဵရုဳ၊ ေဆဵခနံဵ
(သို ဴမဟုတ)ံ အိမံတင
း ံ ကျွမံဵက့ငံေသာက့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵ/ ဆရာဝနံ/ဆရာမ၏ ေွှနံြကာဵခ့ကံ
အတိုငံဵ စနစံတက့ကုသမှုခဳယူပါ။ ေဆဵွမီဵတိန
ု ္ငံဴ စမံဵသပံကုသမှုကို ေရ္ာငံသငံဴပါသညံ။ စနစံတက့
ေဆဵကုသမှုခဳယူျခငံဵျဖငံဴ ေရာဂါ ကူဵစကံျပနံ ဴပးာဵမှုကို ကာကးယံနုင
ိ ံပါသညံ။
(၃) တစံကိုယံေရသနံ ဴရ္ငံဵေရဵန္ငံဴ ပတံဝနံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵေရဵ အသိပညာေပဵျခငံဵ
ေရာဂါပိုဵသယံေဆာငံသညံဴ ကကကံ၊ ျခငံ၊ ယငံတို ဴကို သုတံသငံပစံရမညံ။ လူနာမ္ထးကံရ္ိ သညံဴ
အညစံအေြကဵ၊ န္ပံ၊ သလိပံ၊ မစငံတို ဴကို ေသခ့ာစးာေျမျမှပံ၍ လညံဵေကာငံဵ၊ မီဵရှို ဴ၍လညံဵ ေကာငံဵ၊
ပိုဵသတံေဆဵရညံျဖငံဴလညံဵေကာငံဵ ဖ့ကံဆီဵ၍ လူနာ၏အဝတံအစာဵမ့ာဵကို ေရေနးဵျဖငံဴျပုတံ၍
ေလျှောံဖးပျံ ခငံဵျဖငံလ
ဴ ညံဵေကာငံဵ

ေရာဂါပိုဵမွှာဵမ့ာဵကို

ကာကးယံပါ။

ပတံဝနံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵေရဵ၊

ေသာကံသုဳဵေရ သနံ ဴရ္ငံဵေအာငံစမ
ီ ဳျခငံဵ၊ လိုအပံပါက ကလိုရငံဵေဆဵခပံျခငံဵ၊ အိမံသာန္ငံဴ ေရေျမာငံဵ
သနံ ဴရ္ငံဵေစျခငံဵ၊ စနစံတက့အမှိုကံစးနံ ဴပစံျခငံဵ စသညံတို ဴေဆာငံရးကံရနံ အသိပညာေပဵသငံဴပါသညံ။
အေထးအေထးက့နံဵမာေရဵ အသိပညာေပဵျခငံဵ
- အစာမစာဵမီန္ငစ
ံဴ ာဵွပီဵ၊ အိမံသာတကံွပီဵတိုငံဵ၊ လူနာကို မထိေတး ဴခငံ၊ ထိေတး ဴွပီဵတိုငဵံ
လကံကို ဆပံျပာန္ငစ
ံဴ ငံြကယံစးာ ေဆဵေြကာရနံ၊
- တစံကိုယံေရသနံ ဴရ္ငံဵေရဵ ဂရုျပုေဆာငံရးကံရနံ၊
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- န္ာေခ့၊ ေခ့ာငံဵဆိုဵလျှေငံ လကံကိုငံပုဝါကို အသုဳဵျပုရနံ၊
- တဳေတးဵ၊ သလိပံမ့ာဵကို စညံဵကမံဵမဲဴေထးဵျခငံဵမ္ ေရ္ာငံြကဲံရနံ၊
(၄) ေရာဂါေစာငံြဴ ကပံြကညံဴရှုျခငံဵ
ကူဵစကံေရာဂါမ့ာဵျဖစံပား ဵပါက ေဆာလ့ငံစား သိရ္ိနင
ို ံရနံန္ငံဴ အခ့ိနံမီတျပနံ
ုဳ ဴ ေဆာငံရးကံနိုငံ
ရနံအတးကံ ေရာဂါေစာငံဴြကပံြကညံဴရှုျခငံဵလုပင
ံ နံဵ (Communicable Diseases Surveillance) ကို
ေဆာငံရးကံသငံဴပါသညံ။
တာဝနံယူေဆာငံရးကံရမညံဴ ဆရာန္ငံဴ ဆရာမမ့ာဵအပိုငံဵ
၁။

ေက့ာငံဵတးငံ ကူဵစကံေရာဂါလက္ခဏာအရိပံအေျခရ္ိေသာ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵကို

သကံဆိုငံရာက့နံဵမာေရဵဆရာဝနံ (သို ဴမဟုတ)ံ က့နံဵမာေရဵဌာန၊ ေဆဵရုဳ၊ ေဆဵေပဵခနံဵ၊ ေက့ဵလကံ
က့နံဵမာေရဵဌာနမ့ာဵ၌ က့နံဵမာေရဵမ္ူဵ၊ က့နံဵမာေရဵဆရာမ၊ လူထုက့နံဵမာေရဵလုပံသာဵမ့ာဵထဳ
အျမနံအေြကာငံဵြကာဵ၍ အေရဵယူေဆာငံရးကံရပါမညံ။
၂။

ေက့ာငံဵအုပံှကီဵမ့ာဵက

ဤအေြကာငံဵကို

ကူဵစကံေရာဂါျဖစံေသာေက့ာငံဵသာဵအာဵ

က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵထဳသို ဴ

ေက့ာငံဵသာဵ၏အိမံသုိ ဴသးာဵ၍

အေြကာငံဵြကာဵရမညံ။

ကူဵစကံေရာဂါကုသမှုမ့ာဵ၊

အိမံသုိ ဴျပနံပို ဴပါက

က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵက

ကာကးယံမလ
ှု ုပံငနံဵမ့ာဵ

ဆကံလကံ

ေဆာငံရးကံရပါမညံ။
(က)

တစံကိုယံေရသနံ ဴရ္ငံဵေရဵ၊ ပတံဝနံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵေရဵ၊ သနံ ဴရ္ငံဵေသာေသာကံသုဳဵေရ ရရ္ိ

ေစရနံစီမျဳ ခငံဵ၊ အိမံသာန္ငံဴေရေျမာငံဵသနံ ဴရ္ငံဵျခငံဵ၊ စနစံတက့ အမှိုကံစးနံ ဴပစံျခငံဵ စသညံတို ဴကို
ေဆာငံရးကံရနံ။
(ခ)

နဳနကံတင
ို ံဵတးငံ အတနံဵပိုငံဆရာကေက့ာငံဵသာဵမ့ာဵအာဵ သနံ ဴရ္ငံဵေရဵန္ငံဴ က့နံဵမာေရဵ

စစံေဆဵျခငံဵ။
(ဂ)

လကံရ္ိျဖစံေပ်ေနေသာ ကူဵစကံေရာဂါ၏ အေြကာငံဵအခ့ကံအလကံမ့ာဵကို က့နံဵမာေရဵ

ဗဟုသုတရရ္ိေစရနံ အသိပညာေပဵျခငံဵျဖငံဴ ကာကးယံရမညံ။
(ဃ)

ကူဵစကံေရာဂါျဖစံပား ဵေနခ့ိနံတးငံ ခးငမ
ံဴ ယူဘဲ သုဳဵရကံထကံပို၍ေက့ာငံဵပ့ကံေသာ ကေလဵ

မ့ာဵစာရငံဵကို ဆရာန္ငံဴ ဆရာမမ့ာဵမ္ က့နံဵမာေရဵဌာနသို ဴပို ဴေပဵလျှေငံ ဌာနမ္ ကေလဵ၏အိမံသို ဴသးာဵ၍
ကူဵစကံေရာဂါျဖစံ/မျဖစံ စစံေဆဵြကညံဴရန
ှု ိုငပ
ံ ါသညံ။
တီဘီေရာဂါအေြကာငံဵသိေကာငံဵစရာ
တီဘီေရာဂါသညံ ေလမ္တဆငံဴ ကူဵစကံတတံ၍ တီဘီဘကံတီဵရီဵယာဵပိုဵေြကာငံဴျဖစံေသာ
ေရာဂါတစံမ့ိုဵျဖစံပါသညံ။ မ့ိုဵရိဵု လိက
ု ံေသာေရာဂါမဟုတပ
ံ ါ။
တီဘီေရာဂါအမ့ိုဵအစာဵမ့ာဵတးငံ အဆုတံတီဘီေရာဂါသညံ အမ့ာဵဆုဳဵေတးရ္ဴ ိရွပီဵ ျပညံသူ
လူထုအတးငံဵ ေရာဂါကူဵစကံမှုအမ့ာဵဆုဳဵေရာဂါ ျဖစံပါသညံ။
တီဘီေရာဂါသညံ အဆုတံျပငံပ ကိုယံခန္ဓာအစိတံအပိင
ု ံဵမ့ာဵျဖစံေသာ အဆုတံအေျမှဵပါဵ၊
အက့ိတံ၊ ေက့ာရိုဵမ၊ အရိုဵအဆစံ၊ ဆီဵလမံဵေြကာငံဵန္ငံဴ မ့ိုဵပးာဵအဂဂါအစိတံအပိုငံဵမ့ာဵ၊ ဦဵေန္ာကံန္ငံဴ
အူလမံဵေြကာငံဵအဂဂါအစိတံအပိုငံဵမ့ာဵတးငံလညံဵ ျဖစံပးာဵေလဴရ္ိပါသညံ။
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အဆုတတ
ံ ီဘီေရာဂါကူဵစကံျဖစံပးာဵပုဳ
သလိပံတးငံ တီဘီေရာဂါပိုဵပါရ္ိေသာ အဆုတံတဘ
ီ ီေရာဂါေဝဒနာရ္ငံမ့ာဵ ေခ့ာငံဵဆိုဵျခငံဵ၊
န္ာေခ့ျခငံဵ၊ က့ယံေလာငံစးာသီခ့ငံဵဆိုျခငံဵ၊ ရယံေမာျခငံဵျဖငံဴ တီဘီပိုဵပါေသာ သလိပံအမှုနံအမွှာဵ
ေလဵမ့ာဵသညံ ေလထဲတးငံျပနံ ဴလးငံဴေနွပီဵ ၎ငံဵေလကို ရ္ူရှိုကံမိေသာသူမ့ာဵ၏ အဆုတံအတးငံဵသို ဴ
အသကံရ္ူလမံဵေြကာငံဵမ္တဆငံဴ ဝငံေရာကံ၍ ေရာဂါကူဵစကံမှုကိုျဖစံပးာဵေစပါသညံ။ ေနအိမံ၊ ရုဳဵ၊
စာသငံခနံဵ၊ ေဈဵ၊ ကာဵ၊ မီဵရထာဵ၊ ေလယာဲံ အစရ္ိသညံဴ လူစုလူေဝဵရ္ိရာ ေနရာမ့ာဵတးငံ တီဘီ
ေရာဂါေဝဒနာရ္ငံမ္ စနစံတက့ ေခ့ာငံဵဆိုဵ၊ န္ာေခ့ျခငံဵမရ္ိလျှေငံ ပတံဝနံဵက့ငံရ္ိ လူမ့ာဵသို ဴအလးယံတကူ
ကူဵစကံနိုငံပါသညံ။
တီဘီေရာဂါလက္ခဏာမ့ာဵ
- (၂)ပတံန္ငံဴ အထကံေခ့ာငံဵဆိုဵျခငံဵ၊ ညေနခငံဵအခ့ိနံတးငံ တေငး ဴေငး ဴဖ့ာဵျခငံဵ။
- အစာဵအေသာကံပ့ကံျခငံဵ၊ ခန္ဓာကိုယံအေလဵခ့ိနေံ လ့ာဴက့ျခငံဵ။
- ညဘကံေချွဵေစဵထးကံျခငံဵ။
- ေခ့ာငံဵဆိုဵလျှေငံ ေသးဵပါျခငံဵ၊ သလိပံပါျခငံဵ။
- ေက့ာ၊ ရငံေအာငံဴျခငံဵ။
- အလးယံတကူေမာပနံဵလးယံျခငံဵ။
- မလှုပံခ့ငံ၊ မကိုငံခ့ငံျဖစံျခငံဵ။
ေရာဂါရ္ာေဖးျခငံဵန္ငံဴ ကုသပုဳ
တီဘီေရာဂါလက္ခဏာမ့ာဵေတး ဴရ္ိပါက
စစံေဆဵနိုငံွပီဵ

တီဘီေရာဂါေတးရ္ဴ ိပါက

က့နံဵမာေရဵဌာနမ့ာဵတးငံ
ေရာဂါေပ့ာကံကငံဵသညံအထိ

နီဵစပံရာက့နံဵမာေရဵဌာနမ့ာဵတးငံ

အရညံအေသးဵျပညံဴဝေသာ

အခမဲဴကုသမှုခဳယူနိုငံပါသညံ။
စနစံတက့ကုသရနံ

အခမဲဴစမံဵသပံ

တီဘီေရာဂါကုေဆဵဝါဵမ့ာဵျဖငံဴ

တီဘီေရာဂါေတးရ္ဴ ိပါက

အလးနံအေရဵှကီဵပါသညံ။

တီဘီေဆဵကို

ကေလဵတီဘီလူနာ

တစံဦဵ ေတးရ္ဴ ိပါက၎ငံဵန္ငံဴ အတူတကးေနထိုငံေသာ မိသာဵစုဝငံမ့ာဵတးငံ တီဘီေရာဂါရ္ိ၊မရ္ိ သိရ္ိေစရနံ
စမံဵသပံစစံေဆဵရနံ လိုအပံပါသညံ။
ေရာဂါကာကးယံျခငံဵ
- ေခ့ာငံဵဆိုဵ၊ န္ာေခ့လျှေငံ လကံကိုငံပဝါ (သို ဴ) တစံရ္ူဵျဖငံဴ ပါဵစပံန္ငံဴ န္ာေခါငံဵကို
လုဳေအာငံဖဵုဳ အုပံကာ စနစံတက့ ေခ့ာငံဵဆိုဵ၊ န္ာေခ့ျခငံဵ။
- သလိပံ၊ ချွဲ စးနံ ဴပစံခက
း ံမ့ာဵကိုငံတးယံအသုဳဵျပုွပီဵတိင
ု ံဵ လကံကို ဆပံျပာျဖငံဴ စငံြကယံ
စးာေဆဵေြကာျခငံဵ။
- တီဘီလူနာအသုဳဵျပုွပီဵေသာ လကံကိုငံပဝါ၊ အဝတံအထညံမ့ာဵကို ေလျှောံဖးတံ၍ ေနပူ
လ္မံဵွပီဵမ္ ျပနံလညံအသုဳဵျပုျခငံဵ။
- အစာအာဟာရမျှေတေအာငံစာဵသုဳဵျခငံဵ။
- သငံဴတငံဴေသာကိုယံလကံလပ
ှု ံရ္ာဵမှုျပုျခငံဵ။
- ေနအိမံမ့ာဵန္ငံဴ ေက့ာငံဵစာသငံခနံဵမ့ာဵကို ေလဝငံေလထးကံေကာငံဵေအာငံ ျပုလုပံေပဵျခငံဵ။
- တစံန္စေံ အာကံကေလဵငယံမ့ာဵကို BCG ကာကးယံေဆဵထိဵု ေပဵျခငံဵ။
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ေအအိုငံဒီအကံစံေရာဂါ(ခုခဳအာဵက့ဆငံဵမှုကူဵစကံေရာဂါ)
− ေအအိုငဒ
ံ ီအကံစံေရာဂါကိုျဖစံေစေသာ ဗိုငဵံ ရပံ(စံ)ပိုဵကို အိပံခ့ံအင
ို ံဗပ
းီ ိုဵဟု ေခ်သညံ။
− လူ၏ကိုယခ
ံ ဳအာဵစနစံကို အိပံခ့ံအင
ို ံဗပ
းီ ိုဵကဖ့ကံဆီဵပစံသျဖငံဴ ျဖစံေပ်လာေသာေရာဂါ လက္ခဏာ
ေပါငံဵစုကို ေအအိုငဒ
ံ ီအကံစံေရာဂါ (ခုခဳအာဵက့ဆငံဵမှုကူဵစကံေရာဂါ) ဟုေခ်သညံ။
အဓိကကူဵစကံနိုငံသညံဴနညံဵလမံဵမ့ာဵ
၁။ ပိုဵရ္ိသူန္ငဴံ အကာအကးယံမပါဘဲ လိငံဆကံဆဳရာ (လိငံတူ/လိငံကးဲ) မ္တဆငံဴ ကူဵစကံျခငံဵ
၂။ ပိုဵရ္ိသူအသုဳဵျပုွပီဵေသာ မသနံ ဴရ္ငံဵေသာ ေဆဵထိဵု အပံ၊ ေဆဵထိဵု ကိရိယာမ့ာဵ န္ငံဴ မူဵယစံေဆဵ
ထိုဵသးငံဵျခငံဵ၊ ေဆဵထိဵု အပံမ့ာဵမျှေေဝသုဳဵစးျဲ ခငံဵ
၃။ ပိုဵရ္ိေသာေသးဵသးငံဵမိရာမ္ ကူဵစကံျခငံဵ
၄။ ပိုဵရ္ိေသာကိုယံဝနံေဆာငံမခ
ိ ငံမ္သေန္ဓသာဵသို ဴကူဵစကံျခငံဵ
ပိုဵကူဵစကံလးယံသူမ့ာဵ
− လိငံလုပံသာဵမ့ာဵန္ငံဴ ၎ငံဵတို ဴ၏ လိငံဆကံဆဳဖကံမ့ာဵ
− အမ့ိုဵသာဵခ့ငံဵလိငံတူဆကံဆဳသမ
ူ ့ာဵ
− မူဵယစံေဆဵေသးဵေြကာထဲထိုဵသးငံဵသုဳဵစးဲသမ
ူ ့ာဵ
မကူဵစကံနိုငံေသာနညံဵလမံဵမ့ာဵ
သာမနံထိေတး ဴဆကံဆဳမမ
ှု ့ာဵမ္ မကူဵစကံနိုငပ
ံ ါ။
− ေခ့ာငံဵဆိုဵန္ာေခ့ျခငံဵ၊
− လကံဆးဲနတ
ှု ံဆကံျခငံဵ၊
− ဖကံျခငံဵ၊ သာမနံနမံဵရှုဳျခငံ
ဴ ဵ၊
− ပနံဵကနံ၊ ခးကံ၊ ဇးနံဵအတူတူသုဳဵစးျဲ ခငံဵ၊ အတူစာဵေသာကံျခငံဵ၊
− တယံလီဖုနဵံ ၊ အိမံသာ၊ တဳခါဵလကံကိုငံ၊ ထိုငံခဳစ
ု သျဖငံဴ အသုဳဵအေဆာငံပစ္စညံဵတို ဴကို အတူတူ
ကိုငံတးယံသဳဵု စးဲျခငံဵ၊
− တစံခနံဵတညံဵအတူေနျခငံဵ၊ အတူတူအလုပံလုပံျခငံဵတို ဴေြကာငံဴ မကူဵစကံနိုငပ
ံ ါ။
ကာကးယံရနံနညံဵလမံဵမ့ာဵ
ကူဵစကံမညံဴအန္တရာယံရ္ိနိုငေံ သာအျပုအမူမ့ာဵကို ေရ္ာငံရ္ာဵရနံ အလးနံအေရဵှကီဵပါသညံ။
− လိငံကိစအ
္စ ေပ့ာံအပါဵလိက
ု ံစာဵျခငံဵကိုေရ္ာငံရ္ာဵရနံ၊
− မူဵယစံေဆဵဝါဵေရ္ာငံြကဲံရနံ၊
− လိုအပံမ္ ေဆဵထိဵု ျခငံဵ၊ ေသးဵသးငံဵျခငံဵခဳယူရနံ၊
− လိငံဆကံဆဳရာတးငံ အကာအကးယံပစ္စညံဵ(ကးနံဒုဳဵ) စနစံတက့သုဳဵစးရ
ဲ နံ၊
အိပံခ့ံအိုငံဗ/းီ ေအအိုငံဒီအကံစံေရာဂါအဓိကလက္ခဏာမ့ာဵ
− ကိုယံအေလဵခ့ိနက
ံ ့ျခငံဵ၊
− ဖ့ာဵနာျခငံဵ(တစံလထကံပို၍)၊
− ဝမံဵသးာဵျခငံဵ(တစံလထကံပို၍)၊
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− မ္ကံခရုထးကံျခငံဵ၊
− ေရယုနံှကီဵမ့ာဵထးကံျခငံဵတို ဴျဖစံပါသညံ။
အိပံခ့ံအင
ို ံဗပ
းီ ိုဵဝငံသညံန္ငံဴ ေရာဂါလက္ခဏာခ့ကံျခငံဵမျပတတံပါ။ (၅)န္စံ/ (၁၀)န္စြံ ကာမ္
လက္ခဏာျပတတံပါသညံ။ လက္ခဏာမျပေသဵေသာံလညံဵ အျခာဵသူမ့ာဵသို ဴ ကူဵစကံနိုငံပါသညံ။
*အိပံခ့ံအင
ို ံဗပ
းီ ိုဵ ရ္ိ/မရ္ိသိရ္ိလိုပါက နီဵစပံရာေဆဵရုဳ၊ ေဆဵခနံဵမ့ာဵတးငံ ေသးဵစစံေဆဵျခငံဵျဖငံဴ သိရ္ိ
နိုငပ
ံ ါသညံ။
*ေအအိုငဒ
ံ ီအကံစံေရာဂါခဳစာဵရသူမ့ာဵသညံ ေအအာတီေဆဵျဖငံဴ ေဆဵကုသမှုခယ
ဳ ူနိုငပ
ံ ါသညံ။
လိငံမ္တဆငံဴကူဵစကံတတံေသာေရာဂါမ့ာဵ
− လိငံမတ
္ ဆငံဴကူဵစကံတတံေသာေရာဂါဆိုသညံမ္ာ

လူတစံဦဵန္ငတ
ံဴ စံဦဵ

လိငံဆကံဆဳရာမ္

တဆငံဴ ကူဵစကံရရ္ိလာေစနိုငံေသာေရာဂါမ့ာဵကို ေခ်ဆိုပါ သညံ။
ကူဵစကံနိုငေံ သာအျခာဵနညံဵမ့ာဵမ္ာ
− (၁) ေရာဂါပိုဵရ္ိေသာ ေဆဵထိုဵအပံ၊ ေဆဵထိဵု ပပနံန္ငံဴ အျခာဵ အေရျပာဵကိုေဖာကံထင
း ံဵ
နိုငေံ သာကိရိယာမ့ာဵကို မျှေေဝအသုဳဵျပုရာမ္ တဆငံဴကူဵစကံျခငံဵ
− (၂) ေရာဂါပိုဵရ္ိေသာေသးဵ(သို ဴ) ေသးဵမ္ထုတလ
ံ ုပံေသာပစ္စညံဵမ့ာဵကိုအသုဳဵျပု၍ ကုသေပဵ ရာမ္
တဆငံဴကူဵစကံျခငံဵ
− (၃) ေရာဂါပိုဵရ္ိသူမိခငံမ္တဆငံဴ သေန္ဓသာဵသို ဴ ကူဵစကံျခငံဵ
လိငံမ္တဆငံဴကူဵစကံတတံေသာေရာဂါျဖစံပးာဵေစေသာပိုဵမ့ာဵ
ဘတံတီဵရီဵယာဵပိုဵမ့ာဵ၊ ဗိုငဵံ ရပံစံပဵို မ့ာဵ၊ မှိုပိုဵမ့ာဵ၊ ပရိုတိုဇား ပိုဵမ့ာဵ ပါဝငံသညံ။
အျဖစံမ့ာဵေသာလိငံမ္တဆငံဴကူဵစကံတတံေသာေရာဂါမ့ာဵ
− ခုခဳအာဵက့ဆငံဵမှုကူဵစကံေရာဂါ
− ဆစံဖလစံေရာဂါ
− ဂနိုဆီဵပူေညာငံဵက့ေရာဂါ
− လိငံအဂဂါေရယုနံေရာဂါ
− လိငံအဂဂါမ္ကံခရုေရာဂါ
− လိငံအဂဂါကကကံနို ဴေရာဂါတို ဴပါဝငံြကသညံ။
လိငံမ္တဆငံဴကူဵစကံတတံေသာေရာဂါလက္ခဏာမ့ာဵ
ဆီဵလမံဵေြကာငံဵမ္ ျပညံဆငံဵ/ေညာငံဵက့ျခငံဵ၊ လိငံအဂဂါတးငံအနာျဖစံျခငံဵ၊ အမ့ိုဵသမီဵမိနံဵမကိုယံ မ္
အျဖူဆငံဵ/ေညာငံဵက့ျခငံဵ၊ အမ့ိုဵသမီဵဝမံဵဗိုကံ ေအာကံပိုငဵံ နာက့ငံျခငံဵ တို ဴပါဝငံသညံ။
*လိငံမ္တဆငံဴကူဵစကံတတံေသာေရာဂါျဖစံပးာဵလာပါက

တတံကျွမဵံ နာဵလညံသညံဴ

ဝနံထမံဵမ့ာဵန္ငံဴ ေစာစီဵစးာျပသ၍ ေဆဵကုသမှုခယ
ဳ ူရနံ လိုအပံပါသညံ။
ကာကးယံရနံနညံဵလမံဵမ့ာဵ
− လိငံကိစအ
္စ ေပ့ာံအပါဵလိက
ု ံစာဵျခငံဵကိုေရ္ာငံြကဲံရနံ၊
− လိငံဆကံဆဳရာတးငံ အကာအကးယံပစ္စညံဵ(ကးနံဒုဳဵ) စနစံတက့သုဳဵစးရ
ဲ နံ၊
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က့နံဵမာေရဵ

င္ကံဖ့ာဵေရာဂါ
၁။

င္ကံဖ့ာဵေရာဂါသညံ င္ကံဖ့ာဵျခငံ (Anopheles) ျခငံကိုကံရာမ္ ကူဵစကံသညံ။

၂။

င္ကံဖ့ာဵေရာဂါပိုဵသညံ
- အသကံအရးယံမေရးဵ၊ က့ာဵ/မ မေရးဵျဖစံပးာဵနိုငသ
ံ ညံ။
- င္ကံဖ့ာဵေရာဂါတစံခါမ္မျဖစံဘူဵသူမ့ာဵ၊ ကိုယံဝနံေဆာငံမ့ာဵ၊ ကေလဵငယံမ့ာဵတးငံ
ျဖစံပား ဵပါက ေရာဂါပိုမုိ ျပငံဵထနံနင
ို ံသညံ။

၃။

င္ကံဖ့ာဵေရာဂါမျဖစံပား ဵေအာငံ
- ဘယံအခ့ိနံအိပအ
ံ ိပံ၊ ဘယံေနရာအိပံအပ
ိ ံ ျခငံေထာငံျဖငံဴအိပံပါ။

၄။

အိပံရာထဲမဝငံမလ
ီ ညံဵ ျခငံမကိုကံေစရနံ ေအာကံပါကာကးယံနညံဵမ့ာဵကို သုဳဵပါ။
- ယပံခတံျခငံဵ၊ အဝတံအစာဵထူထူရ္ညံရ္ညံဝတံျခငံဵ၊ ျခငံမကိုကံေဆဵ လိမံဵျခငံဵ။

၅။

င္ကံဖ့ာဵေရာဂါသညံ

စိမဴစ
ံ မံဵေရေသာကံျခငံဵ၊

င္ကံေပ့ာသီဵ၊

သေဘဂာသီဵ၊

မျှေစံ

စာဵျခငံဵေြကာငံဴ လုဳဵဝ မကူဵစကံနိုငပ
ံ ါ။
၆။

င္ကံဖ့ာဵေရာဂါျဖစံပား ဵသညံဟု

သဳသယရ္ိလျှေငံ

အနီဵဆုဳဵ

ေဆဵရုဳ/

ေဆဵခနံဵသို ဴ

ခ့ကံခ့ငံဵ သးာဵေရာကံေဆဵကုသမှု ခဳယူပါ။
၇။

င္ကံဖ့ာဵေရာဂါျဖစံပား ဵသညံဟု ယူဆပါက စဖ့ာဵွပီဵ (၂၄)နာရီအတးငဵံ ေဆဵကုသမှု
ခဳယူရနံ အလးနံအေရဵှကီဵပါသညံ။

၈။

ေစာစီဵထိေရာကံစးာ စနစံတက့ကုသျခငံဵျဖငံဴ ေရာဂါေဝဒနာကို ေပ့ာကံကငံဵနိုငံပါ
သညံ။

ဆငံေျခေထာကံေရာဂါ
ဆငံေျခေထာကံေရာဂါဆိုသညံမ္ာ (Wuchereria bancrofti) သနံေကာငံအမ့ိုဵအစာဵပိုဵ
တစံမ့ိုဵေြကာငံဴျဖစံွပီဵ
အကိုကံခဳရျခငံဵျဖငံဴ

ဆငံေျခေထာကံပိုဵသယံေဆာငံသညံဴျခငံ
ကူဵစကံပါသညံ။

အဆိုပါေရာဂါပိုဵသညံ

(Culex.

Quinquefasciatus)

လူခန္ဓာကိုယံထဲတးငံရ္ိေသာံလညံဵ

မညံသညံဴ ေရာဂါလက္ခဏာမ္မျပဘဲ ငုပံေနတတံပါသညံ။ ထို ဴေြကာငံဴ လူမ့ာဵအာဵလုဳဵ တွပိုငံနကံ
တညံဵ၊ တစံခ့ိနံတညံဵ ဆငံေျခေထာကံေရာဂါကာကးယံေဆဵေပါငံဵ(Mass Drug Administration)
ေသာကံျခငံဵအာဵျဖငံဴ ခန္ဓာကိုယံတးငံရ္ိသညံဴေရာဂါပိုဵမ့ာဵ တွပိုငံတညံဵ ေလ့ာဴနညံဵသးာဵမညံျဖစံွပီဵ
ျခငံကိုကံခဳရေသာံလညံဵ

တစံေယာကံမ္တစံေယာကံသို ဴ

မကူဵစကံနိုငံေတာဴပါ။

လူအာဵလုဳဵအာဵ

ဆငံေျခေထာကံေရာဂါကာကးယံေဆဵကို (၅)န္စဆ
ံ ကံတုိကံ တွပိုငံနကံတညံဵ ေဆဵတိက
ု ံေကျွဵရပါ
သညံ။ အသကံ(၂)န္စေံ အာကံကေလဵမ့ာဵ၊ ကိုယံဝနံေဆာငံမခ
ိ ငံေလာငံဵမ့ာဵ၊ လကံရ္ိေရာဂါတစံခုခု
ခဳစာဵရေနရွပီဵ

ဆရာဝနံေွှနံြကာဵခ့ကံျဖငံဴ

အိပံရာထဲလဲေနရသူမ့ာဵမ္လးဲ၍

ေဆဵေသာကံေနရသူမ့ာဵ၊

က့နံသမ
ူ ့ာဵအာဵလုဳဵ

ေရာဂါတစံခခ
ု ုေြကာငံဴ

ေဆဵေသာကံရပါမညံ။

ေဆဵေသာကံျခငံဵ

အာဵျဖငံဴ ခန္ဓာကိုယံထဲတးငံ ဆငံေျခေထာကံပိုဵမ့ာဵေသေြကပ့ကံစီဵွပီဵ ေရာဂါကငံဵစငံသးာဵမညံျဖစံ
ပါသညံ။ ေရာဂါပိုဵမရ္ိသူမ့ာဵတးငလ
ံ ညံဵ ေဆဵ၏အာနိသငံေြကာငံဴ ေရာဂါပိုဵဝငံေရာကံကူဵစကံျခငံဵမ္
ကာကးယံေပဵနိုငံပါသညံ။ ထို ဴအျပငံ အူလမံဵေြကာငံဵရ္ိ သနံေကာငံအမ့ိုဵမ့ိုဵကို ကငံဵစငံေစျခငံဵျဖငံဴ
ကေလဵမ့ာဵစာဵသုဳဵသညံဴ အာဟာရဓာတံမ့ာဵျပညံဴစစ
ုဳ းာရရ္ိွပီဵ က့နံဵမာဖးဳ ဴွဖိုဵ ဉာဏံရညံတုဵိ လာမညံ
ျဖစံပါသညံ။
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၂။

မကူဵစကံေသာေရာဂါမ့ာဵ ကာကးယံျခငံဵလုပံငနံဵ
ယခုအခါ ျပညံသူလထ
ူ ုအတးငံဵ လူေနမှုဘဝန္ငံဴ အစာဵေသာကံပုဳစဳမ့ာဵ ေျပာငံဵလဲမှုမ့ာဵ

ေြကာငံဴ ေသးဵတိုဵန္ငံန
ဴ ္လုဳဵေသးဵေြကာေရာဂါ၊ ေသးဵခ့ိုဆီဵခ့ိုန္ငံဴ ကငံဆာစသညံဴ မကူဵစကံေသာ
ေရာဂါမ့ာဵ

ျဖစံပား ဵမှုနှုနံဵမ့ာဵ

ျမငံဴတကံလ့ကံရ္ိပါသညံ။

မကူဵစကံေသာေရာဂါအမ့ာဵစုသညံ

က့နံဵမာေသာလူမှုဘဝ ေနထိုငံစာဵေသာကံမှုျဖငံဴ ကာကးယံ၍ရပါသညံ။ သို ဴျဖစံပါ၍ ေက့ာငံဵသာဵ
လူငယံဘဝမ္ာပငံ က့နံဵမာေသာစာဵေသာကံေနထိုငံမပ
ှု ုဳစဳကို သိရ္ိလိုကံနာက့ငံဴသဳဵု နိုငံပါက မကူဵစကံ
ေသာေရာဂါမ့ာဵ ျဖစံပား ဵမှုန္ငံဴ ေရာဂါကုသရျခငံဵေြကာငံဴ ေနာကံဆကံတးဲ စီဵပးာဵေရဵ၊ လူမှုေရဵ
ထိခိုကံသညံဴ ဆိုဵက့ိုဵမ့ာဵကိုပါ ကာကးယံနုင
ိ ံမညံျဖစံွပီဵ အနာဂတံတးငံ က့နံဵမာွပီဵဉာဏံရညံ
ျမငံဴမာဵသညံဴ မ့ိုဵဆကံသစံမ့ာဵ ျဖစံလာနိုငမ
ံ ညံျဖစံပါသညံ။ သို ဴျဖစံပါ၍ အျဖစံအမ့ာဵဆုဳဵ မကူဵစကံ
ေရာဂါမ့ာဵျဖစံသညံဴ ေသးဵတိဵု န္ငံဴ န္လုဳဵေသးဵေြကာေရာဂါ၊ ေသးဵခ့ိုဆီဵခ့ိုန္ငံဴ ကငံဆာေရာဂါမ့ာဵ
ျဖစံပား ဵျခငံဵမ္ ကာကးယံနင
ို ံရနံ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵ ေအာကံပါအခ့ကံအလကံမ့ာဵကို
က့နံဵမာေရဵပညာေပဵျခငံဵကို

ေဆာငံရးကံြကရမညံ

ျဖစံပါသညံ။

ထို ဴျပငံ

ေက့ာငံဵမ့ာဵသညံ

က့နံဵမာေရဵန္ငံဴညီေးတံသညံဴ လူေနမှုဘဝပုဳစဳမ့ာဵ ရရ္ိက့ငံဴသုဳဵနိင
ု ံေစရနံ ပတံဝနံဵက့ငံေကာငံဵကို
ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵ၊ မိဘအုပံထိနံဵသူမ့ာဵ၊ က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵန္ငံဴ ရပံမိရပံဖမ့ာဵက ဖနံတီဵေပဵ
ြကရမညံ ျဖစံပါသညံ။


အစာဵအေသာကံမ့ာဵကို က့နံဵမာေရဵန္ငံဴညီေးတေံ စရနံ ခ့ငံဴခ့ိနံစာဵသုဳဵျခငံဵ
(ဥပမာ - အဆီနင
္ ံဴအငနံ ေလျှောဴစာဵျခငံဵ)



ကငံဆာျဖစံေစတတံေသာ အန္တရာယံရ္ိသညံဴအျပုအမူမ့ာဵကို ေရ္ာငံရ္ာဵျခငံဵ
(ဥပမာ - ေဆဵလိပံေသာကံျခငံဵ၊ ကးမံဵစာဵျခငံဵ၊ အရကံအလးနံအကျွဳ ေသာကံျခငံဵ)



ေန ဴစဲံ အနညံဵဆုဳဵ (၃၀) မိနစံြကာ ကိုယံလကံလပ
ှု ံရ္ာဵမှုျပုျခငံဵ
(ဥပမာ - ေလဴက့ငံဴခနံဵျပုလုပံျခငံဵ၊ ှကိုဵခုနံျခငံဵ)
က့နံဵမာေရဵန္ငံဴ

ပညာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵအေနျဖငံဴ

အျဖစံမ့ာဵသညံဴ

မကူဵစကံေရာဂါမ့ာဵ

ကာကးယံကုသေရဵကို ေက့ာငံဵမ့ာဵ၌ ေဆာငံရးကံရာတးငံ ေအာကံပါ သတငံဵအခ့ကံအလကံမ့ာဵကို
မ္ီျငမံဵ၍ ေဆာငံရးကံနိုငံပါသညံ။
(၁) ေသးဵတိုဵန္ငံဴန္လုဳဵေသးဵေြကာေရာဂါ
ျမနံမာနိင
ု ံငတ
ဳ းငံ အျဖစံမ့ာဵေသာ၊ ှကိုတငံကာကးယံ၍ရေသာ န္လုဳဵေသးဵေြကာေရာဂါမ့ာဵ မ္ာ(က) ေလဵဘကံနာန္လုဳဵေရာဂါ၊
(ခ) ေသးဵတိဵု ေြကာငံဴျဖစံသညံဴ န္လုဳဵေသးဵေြကာေရာဂါ၊
(ဂ) န္လုဳဵေသးဵေြကာက့ဲံဵေရာဂါ န္ငံဴ
(ဃ) အဆုတံေြကာငံဴျဖစံသညံဴ န္လုဳဵေရာဂါတို ဴ ျဖစံပါသညံ။
(က)

ေလဵဘကံနာန္လုဳဵေရာဂါ
ေလဵဘကံနာန္လုဳဵေရာဂါသညံ

အမ့ာဵအာဵျဖငံဴ

ငယံရးယံသညံဴအခ့ိနံ၌

ျဖစံေလဴရ္ိသညံ။

အသကံ (၅)န္စမ
ံ ္ (၁၅)န္စံအရးယံအတးငံဵ အျဖစံမ့ာဵသညံ။ အဆစံမ့ာဵ ေရွှ ဴေျပာငံဵေရာငံျခငံဵ၊ ကိုကံခဲ
ျခငံဵျဖစံလျှေငံ ေလဵဘကံနာေရာဂါျဖစံျခငံဵ ျဖစံနုင
ိ ံသညံ။ လညံပငံဵနာွပီဵ (သို ဴမဟုတ)ံ အာသီဵေရာငံ
ွပီဵ (၂)ပတံအြကာတးငံ အဆစံမ့ာဵေရာငံ၍ ကိုကံလာတတံသညံ။ ေလဵဘကံနာအဆစံေရာငံေရာဂါ
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ျဖစံသအ
ူ ခ့ို ဴတးငံ န္လုဳဵပါေရာငံတတံသညံ။ န္လုဳဵေရာငံလျှေငံ န္လုဳဵအဆို ဴရ္ငံမ့ာဵက့ဲံဵျခငံဵ၊ မလုဳျခငံဵတို ဴ
ျဖစံလာတတံသညံ။ ေလဵဘကံနာန္လုဳဵေရာဂါေြကာငံဴ ေမာျခငံဵ၊ ရငံတန
ု ံျခငံဵ၊ ေဖာျခငံဵမ့ာဵ ျဖစံမညံ။
အာသီဵေရာငံျခငံဵန္ငံဴ လညံေခ့ာငံဵနာျခငံဵမ္ာ လညံေခ့ာငံဵနာပိုဵေြကာငံဴ ျဖစံရသျဖငံဴ မိသာဵစု
အတးငံဵ ပိုဵရ္ိသူန္ငဴန
ံ ီဵနီဵကပံကပံေနျခငံဵျဖငံဴ ယငံဵေရာဂါ ကူဵစကံတတံွပီဵ၊ အာသီဵေရာငံျခငံဵန္ငံဴ
လညံေခ့ာငံဵနာျခငံဵကို

ေသခ့ာထိေရာကံစးာ

ကုသျခငံဵမျပုသညံဴအခါ

ေလဵဘကံနာန္လုဳဵေရာဂါ

ျဖစံပား ဵသးာဵနိုငံပါသညံ။
ေလဵဘကံနာန္လုဳဵေရာဂါကို ှကိုတငံကာကးယံနုင
ိ ံရနံ လညံေခ့ာငံဵနာသူန္ငံဴ အာသီဵေရာငံ
သူတုင
ိ ံဵ ထိေရာကံစးာ ေဆဵကုသမှုခယ
ဳ ူရပါမညံ။ အကယံ၍ ေလဵဘကံနာန္လုဳဵေရာဂါရ္ိပါကလညံဵ
ေလဵဖကံနာ ထပံခါထပံခါမျဖစံေစရနံန္ငဴံ န္လုဳဵထိခိုကံမှုနညံဵေစရနံ ေဆဵကုသမှုကို စနစံတက့
ခဳယူရမညံျဖစံပါသညံ။
(ခ) ေသးဵတိုဵေရာဂါ
ေသးဵေပါငံခ့ိနံတိုငံဵ၍ (၁၄၀/၉၀)န္ငအ
ံဴ ထကံ ရ္ိေနလျှေငံ ေသးဵတိုဵေရာဂါဟု သတံမ္တံသညံ။
ေသးဵတိုဵေရာဂါမ္ာ ကမ္ဘာန္ငအ
ံဴ ဝ္မံဵျဖစံေနြကေသာံလညံဵ အစာဵအေသာကံ၊ ေနထိုငံပဳေု ပ်မူတညံ၍
တစံနိုငင
ံ ဳန္ငဴံတစံနိုငင
ံ ဳ ေရာဂါျဖစံသညံလ
ဴ ူဦဵေရ မတူပါ။ ေသးဵတိုဵေရာဂါသညံ ျဖစံေစသညံအ
ဴ ေြကာငံဵ
တရာဵအေပ် အေျခခဳ၍ န္စံမ့ိုဵန္စံစာဵ ရ္ိပါသညံ။
ပထမအမ့ိုဵအစာဵမ္ာ အျဖစံမ့ာဵ၍ မ့ိုဵရိဵု ဗီဇပါသူမ့ာဵသညံ ပို၍ျဖစံေလဴျဖစံထရ္ိသညံကို ေတး ဴရပါသညံ။ မ့ိုဵရိဵု
ထဲတင
း ံ ေသးဵတိုဵေရာဂါရ္ိသူမ့ာဵ၊ ဝသူမ့ာဵ၊ ဆီဵခ့ိုေရာဂါရ္ိသူမ့ာဵ၊ ဆာဵဓာတံ အလးနံအမငံဵ စာဵသုဳဵသူ
မ့ာဵ၌ ပိုအျဖစံမ့ာဵသညံကို ေတး ဴရတတံပါသညံ။
ဒုတိယအမ့ိုဵအစာဵမ္ာခန္ဓာကိုယံထဲရ္ိကိုယံတးငံဵအဂဂါတစံခုခု၏ လုပံငနံဵေဆာငံရးကံမှု ခ့ို ဴယးငံဵလာပါက (ဥပမာ)
ေက့ာကံကပံေရာငံေရာဂါျဖစံပါက ေနာကံဆကံတးဲအေနျဖငံဴ ေသးဵတိုဵေရာဂါ ျဖစံလာတတံသညံ။
ထိုေသးဵတိုဵေရာဂါမ့ိုဵမ္ာ မ့ိုဵရိုဵအရျဖစံေသာ ေသးဵတိုဵေရာဂါမ့ိုဵထကံ အျဖစံနညံဵပါသညံ။ မညံသညံဴ
အမ့ိုဵအစာဵပငံျဖစံေစ ေသးဵတိုဵေရာဂါ ြကာျမငံလ
ဴ ာလျှေငံ ေနာကံဆကံတးမ
ဲ ေကာငံဵသညံဴ ဆိုဵက့ိုဵမ့ာဵ
အေန္ဵန္ငအ
ံဴ ျမနံ ျဖစံလာပါလိမံဴမညံ။ ေသးဵတိဵု ၏ ေနာကံဆကံတးဲေရာဂါမ့ာဵအေနန္ငံဴ
(၁) န္လုဳဵေရာငံ၍ အာဵနညံဵသညံဴေရာဂါ၊
(၂) န္လုဳဵေသးဵေြကာက့ဲံဵေရာဂါ၊
(၃) ပငံမေသးဵေြကာှကီဵမ့ာဵ ေရာငံျခငံဵ၊
(၄) ေလျဖတံျခငံဵ၊
(၅) ေက့ာကံကပံေရာဂါျဖစံျခငံဵန္ငံဴ
(၆) မ့ကံစိကးယံျခငံဵတို ဴ ျဖစံလာတတံပါသညံ။
ေသးဵတိုဵေရာဂါကို က့နံဵမာေရဵန္ငံဴညီေးတစ
ံ းာစာဵေသာကံျခငံဵ ျဖငံဴလညံဵေကာငံဵ၊ ေဆဵျဖငံဴ
လညံဵေကာငံဵ၊ ေပါငံဵ၍လညံဵေကာငံဵကုသနိုငံွပီဵ ေရာဂါမရငံဴမထ
ီ ိနံဵခ့ုပံနင
ို ံခပ
ဲဴ ါက ေဆဵကို တျဖညံဵ
ျဖညံဵ ေလျှောဴသးာဵ၍ ရပါသညံ။ ေသးဵတိုဵေရာဂါြကာျမငံွဴ ပီဵ ထိနံဵခ့ုပံရနံခကံသညံဴအခါ ေဆဵတစံမ့ိုဵ
ျဖငံဴမရလျှေငံ န္စမ
ံ ့ိုဵ၊ န္စံမ့ိုဵမရလျှေငံ သုဵဳ မ့ိုဵကို အခ့ိနံမန
္ ံမ္နံ အွမဲေသာကံရမညံ ျဖစံပါသညံ။
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(ဂ) န္လုဳဵေသးဵေြကာက့ဲံဵေရာဂါ
န္လုဳဵေသးဵေြကာက့ဲံဵေရာဂါသညံ န္လုဳဵေသးဵေြကာမှကီဵကို အဆီပတ
ိ ံျခငံဵေြကာငံဴ ျဖစံရ
သညံ။

လှုပံရ္ာဵလျှေငံ

ရငံဘတံေအာငံဴွပီဵ

ထိုေဝဒနာခဳစာဵရမှုသညံ

လညံပငံဵန္ငံဴ

ဘယံဘကံ

လကံေမာငံဵသို ဴ ပ့ဳ ဴသးာဵတတံပါသညံ။
န္လုဳဵေသးဵေြကာက့ဲံဵေရာဂါသညံ မ့ိုဵရိဵု ရ္ိသူ၊ ေသးဵတိုဵေရာဂါရ္ိသူ၊ ဆီဵခ့ိုေသးဵခ့ိုေရာဂါ
ရ္ိသူ၊ ေဆဵလိပေံ သာကံသူ၊ အဝလးနံသ၊ူ ကိုယံလကံလှုပံရ္ာဵမှုနညံဵသူ၊ အရကံအလးနံအကျွေဳ သာကံ
သူ၊ စိတံဖိစီဵမှုမ့ာဵသူ၊ အဆီအစာဵမ့ာဵသူတုိ ဴတးငံ ျဖစံေလဴရ္ိသညံကို ေတး ဴရ္ိရပါသညံ။ လူတစံဦဵတးငံ
အထကံေဖာံျပပါ ေရာဂါျဖစံေစနိင
ု ံသညံဴအခ့ကံမ့ာဵ မ့ာဵလာသညံန္ငံဴအမျှေ န္လုဳဵေသးဵေြကာက့ဲံဵ
ေရာဂါျဖစံနုင
ိ ံေခ့ ပိုမ့ာဵလာသျဖငံဴ (ဥပမာ- ေသးဵအတးငံဵ အဆီဓာတံမ့ာဵေနသူတစံဦဵန္ငံဴ ေသးဵအတးငံဵ
အဆီဓာတံလညံဵမ့ာဵ၊ ေသးဵတိဵု ေရာဂါလညံဵရ္ိ၊ ေဆဵလိပလ
ံ ညံဵေသာကံသူန္ငဴံ နှိုငံဵယ္ဲံလိုကံပါက
အန္တရာယံအခ့ကံပိုမ့ာဵေနသညံဴ ဒုတိယလူတင
း ံ န္လုဳဵေသးဵေြကာက့ဲံဵေရာဂါ ျဖစံနိုငေံ ခ့ပိုမ့ာဵသညံ)
မိမိ၌

ထိုအန္တရာယံအခ့ကံမ့ာဵ

ထိုေရာဂါ၏

တတံနိုငသ
ံ မျှေနညံဵေစရနံ

ေနာကံဆကံတးဲအေနျဖငံဴ

ျပုမူေနထိုငံ

န္လုဳဵေသးဵေြကာပိတံျခငံဵ၊

စာဵေသာကံရပါမညံ။

ရုတံတရကံ

န္လုဳဵခုနံရပံ၍

ေသဆုဵဳ ျခငံဵတို ဴ ျဖစံတတံပါ သညံ။
ထိုေရာဂါမျဖစံေအာငံ ကာကးယံရနံအတးကံ 

မ့ိုဵရိဵု ထဲတးငံထိုေရာဂါရ္ိေသာ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵ ှကိုတငံစစံေဆဵသငံဴသညံဴ
အျပငံ က့နံဵမာေရဵပညာေပဵရပါမညံ။



ေသးဵတိုဵေရာဂါမျဖစံေအာငံ ေနထိုငံစာဵေသာကံသငံဴပါသညံ။ (ဥပမာ - အငနံေလျှောဴစာဵျခငံဵ၊
အဆီေလျှောဴစာဵျခငံဵ၊ ဟငံဵသီဵဟငံဵရးကံ မ့ာဵမ့ာဵစာဵျခငံဵ၊ အခ့ိုရညံဗူဵမ့ာဵအစာဵ ေရကိုသာ
ေသာကံျခငံဵ၊ ေလဴက့ငံဴခနံဵလုပံျခငံဵ၊ ေဆဵလိပံမေသာကံျခငံဵ၊ ကးမံဵမစာဵျခငံဵ၊ မဝေစရနံ
ကိုယံအေလဵခ့ိနံ ထိနံဵျခငံဵ၊ အရကံအလးနံအကျွမ
ဳ ေသာကံျခငံဵ)



ေသးဵအတးငံဵအဆီဓာတံမ့ာဵျခငံဵေြကာငံဴ ေသးဵေြကာမ့ာဵက့ဲံဵလာနိုငံသျဖငံဴ မိမိေသးဵထဲ၌
အဆီဓာတံမ့ာဵေနပါက နို ဴန္ငံဴနို ဴထးကံအစာဵအစာမ့ာဵ၊ ြကကံဥဘဲဥအန္စံ၊ အသာဵထးကံအဆီ၊
အုနံဵနို ဴ၊ အုနံဵဆီ စသညံတို ဴကို ေလျှောဴစာဵသငံဴ၊ ေရ္ာငံြကဲံသငံဴပါသညံ။ သီဵန္ဳထးကံအဆီမ့ာဵ
ဥပမာ - န္မံဵဆီ၊ ပဲဆ၊ီ ေနြကာဆီတို ဴကို ပိုသဳဵု သငံဴပါသညံ။ ငါဵ (အထူဵသျဖငံဴ ပငံလယံငါဵ
အဆီ) မ္ာ န္လုဳဵေသးဵေြကာထဲရ္ိ ေသးဵမ့ာဵခဲျခငံဵကိုဟနံ ဴတာဵေစသျဖငံဴ ငါဵ(အထူဵသျဖငံဴ
ပငံလယံငါဵ)ကို မ့ာဵမ့ာဵစာဵသုဳဵသငံဴပါသညံ။



ဆီဵခ့ိုေသးဵခ့ိုေရာဂါကို

ထိေရာကံစးာထိနံဵသိမံဵကုသျခငံဵျဖငံဴ

န္လုဳဵေသးဵေြကာေရာဂါကို

ျဖစံပား ဵနိုငံေခ့ကို အသငံဴအတငံဴ ေလ့ာဴက့ေစပါသညံ။


သငံဴေတာံေသာ

ကိုယံလကံလပ
ှု ံရ္ာဵမှုေလဴက့ငံဴခနံဵတစံခုခုကို

နာရီဝကံ၊ တစံပတံလျှေငံ(၅)ရကံ ပုဳမ္နျံ ပုလုပံသငံဴပါသညံ။
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တစံေန ဴလျှေငံ

အနညံဵဆုဳဵ

(ဃ) အဆုတံေြကာငံဴျဖစံသညံဴ န္လုဳဵေရာဂါ
ထိုေရာဂါမ္ာ ပနံဵနာေရာဂါရ္ိသူမ့ာဵ၊ ေဆဵလိပေံ သာကံသျဖငံဴ ေခ့ာငံဵဆိုဵရငံြကပံေရာဂါ
ရ္ိသူမ့ာဵ၊ နာတာရ္ညံအဆုတံေရာဂါျဖစံသမ
ူ ့ာဵ (ဥပမာ - ျပငံဵထနံအဆုတံတဘ
ီ ီေရာဂါ၊ အဆုတံ၌
ျပညံတညံသညံဴေရာဂါ) တို ဴတးငံ ေနာကံဆကံတးဲေရာဂါအေနန္ငံဴ ျဖစံတတံသျဖငံဴ ပနံဵနာေရာဂါကို
ထိေရာကံစးာ

ကုသမှုခဳယူျခငံဵျဖငံဴ

လညံဵေကာငံဵ၊

ေဆဵလိပမ
ံ ေသာကံျခငံဵျဖငံဴလညံဵေကာငံဵ၊

အဆုတံတဘ
ီ ီ၊ အဆုတျံ ပညံတညံသညံဴေရာဂါမ့ာဵကို ေရာဂါျဖစံျဖစံခ့ငံဵ ထိေရာကံစးာကုသျခငံဵျဖငံဴ
လညံဵေကာငံဵ အဆုတံေြကာငံဴျဖစံသညံဴန္လုဳဵေရာဂါကို ကာကးယံနိုငံပါသညံ။
(၂) ဆီဵခ့ိုေသးဵခ့ိုေရာဂါ
ဆီဵခ့ိုေသးဵခ့ိုေရာဂါဆိုသညံမ္ာ ခန္ဓာကိုယံထဲ၌
အငံဆလ
ူ ငံ၏

အငံဆူလငံဓါတံထုတံလုပံမေှု လ့ာဴနညံဵျခငံဵေြကာငံဴ

အာနိသငံေလ့ာဴနညံဵမှုေြကာငံဴ

ေသာံလညံဵေကာငံဵ၊

ေသာံလညံဵေကာငံဵ၊

ေသးဵအတးငံဵသြကာဵဓါတံ

မ့ာဵျပာဵေနွပီဵ ျဖစံေပ်လာသညံဴ နာတာရ္ညံေရာဂါ အစုအေဝဵတစံချု ဖစံပါသညံ။
ဆီဵခ့ိုေသးဵခ့ိုေရာဂါအဓိကအမ့ိုဵအစာဵမ့ာဵ
အမ့ိုဵအစာဵ(၁) ဆီဵခ့ိုေသးဵခ့ိုေရာဂါ
အမ့ိုဵအစာဵ(၂) ဆီဵခ့ိုေသးဵခ့ိုေရာဂါ
အမ့ိုဵအစာဵ(၁) ဆီဵခ့ိုေသးဵခ့ိုေရာဂါ


ပနံကရိယေခ်အက့ိတမ
ံ ္

အငံဆလ
ူ ငံေဟာံမုနဵံ ကို

လိုအပံသေလာကံမထုတံေပဵနိုငျံ ခငံဵ

ေြကာငံဴ ျဖစံေပ်လာေသာ ဆီဵခ့ိုေသးဵခ့ိုေရာဂါ။


ကေလဵသူငယံမ့ာဵန္ငံဴ လူငယံလူရးယံမ့ာဵတးငံ အျဖစံမ့ာဵသညံ။



ဆီဵခ့ိုေသးဵခ့ိုေရာဂါသညံ၏ (၅% မ္၁၀%)အထိ ျဖစံပား ဵပါသညံ။

အမ့ိုဵအစာဵ(၂) ဆီဵခ့ိုေသးဵခ့ိုေရာဂါ


ပနံကရိယေခ်အက့ိတမ
ံ ္ ထးကံလာေသာ အငံဆလ
ူ ငံေဟာံမုနဵံ ကို ခန္ဓာကိုယံမ္ အာနိသငံ
ျပညံဴဝစးာအသုဵဳ မျပုနိုငံျခငံဵေြကာငံဴ ျဖစံေပ်လာေသာေရာဂါ။



အသကံအရးယံှကီဵသူမ့ာဵတးငံ အျဖစံမ့ာဵပါသညံ။



ဆီဵခ့ိုေသးဵခ့ိုေရာဂါသညံ၏ (၉၅%)မ္ာ အမ့ိုဵအစာဵ(၂) ဆီဵခ့ိုေသးဵခ့ို ေရာဂါျဖစံပါသညံ။

ဆီဵခ့ိုေသးဵခ့ိုေရာဂါလက္ခဏာမ့ာဵ


မြကာခဏဆီဵသးာဵျခငံဵ



အာေျခာကံ၍ ေရငတံလးနံဵျခငံဵ



ခးနံအာဵမရ္ိသလိုျဖစံွပီဵ နးမံဵနယံေနျခငံဵ



အစဲံဆာေလာငံေနျခငံဵ



ရုတတ
ံ ရကံ ကိုယံအေလဵခ့ိနံက့သးာဵျခငံဵ



အျမငံအာရုဳေဝဝါဵျခငံဵ



ေျခလကံမ့ာဵထုဳျခငံဵက့ငံျခငံဵ



မြကာခဏေရာဂါပိုဵဝငံျခငံဵ



အနာမက့ကံျခငံဵ
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ဆီဵခ့ိုေသးဵခ့ိုေရာဂါျဖစံနိုငံေခ့မ့ာဵသူမ့ာဵ


မိသာဵစုဝငံမ့ာဵတးငံ ဆီဵခ့ိုေသးဵခ့ိုေရာဂါရ္ိသူမ့ာဵ



ကိုယံအေလဵခ့ိနမ
ံ ့ာဵလးနဵံ ျခငံဵ၊ အထူဵသျဖငံဴ ဝမံဵတးငံဵအဆီမ့ာဵလးနဵံ ျခငံဵ



အသကံ(၄၅)န္စအ
ံ ထကံျဖစံျခငံဵ



ေသးဵတိုဵေရာဂါရ္ိသူမ့ာဵ

ဆီဵခ့ိုေသးဵခ့ိုေရာဂါေြကာငံဴ အခ့ိနံတိုကာလအတးငံဵ ျဖစံေပ်လာနိုငံေသာ ေနာကံဆကံတးဲ ေရာဂါမ့ာဵ


ေသးဵအတးငံဵအခ့ိုဓါတံ ေလ့ာဴနညံဵက့ဆငံဵလးနဵံ ျခငံဵ



(ကိုယံတးငံဵ) ကီတုနဵံ ေခ်ဓါတံပစ္စညံဵ မ့ာဵျပာဵေန၍ ေသးဵအတးငံဵ အကံဆစံဓါတံမ့ာဵ
လးနံကဲမ့ာဵျပာဵလာျခငံဵ



ေသးဵမ့ာဵပ့စံခလ
ဲ ာ၍ သတိေမဴေမ့ာျခငံဵ



ေသးဵအတးငံဵလကံတစံအကံဆစံဓါတံမ့ာဵ မ့ာဵျပာဵလးနံဵေနျခငံဵ



ေရာဂါပိုဵဝငံလးယံ၍ အနာမ့ာဵက့ကံခဲျခငံဵ

ဆီဵခ့ိုေသးဵခ့ိုေရာဂါေြကာငံဴ ေရရ္ညံတးငံျဖစံေပ်လာနိုငံေသာ ေနာကံဆကံတးဲ ေရာဂါမ့ာဵ


ေက့ာကံကပံထိခိုကံပ့ကံစီဵေသာေရာဂါ



မ့ကံစိအျမငံလွှာထိခိုကံေသာေရာဂါ



အာရုဳေြကာထိခုက
ိ ံေသာေရာဂါ



ဦဵေန္ာကံေသးဵေြကာပိတံ၍ေလျဖတံေသာေရာဂါ



န္လုဳဵေသးဵေြကာေရာဂါ

ဆီဵခ့ိုေသးဵခ့ိုေရာဂါကာကးယံရနံ ေအာကံပါအတိုငံဵ ျပုမူေနထိုငံပါ
(ေက့ာငံဵမ့ာဵသညံ ေရာဂါမ့ာဵှကိုတငံကာကးယံနုင
ိ ံရနံ က့နံဵမာေရဵန္ငံဴညီေးတသ
ံ ညံဴ ေအာကံပါ
လူေနမှုဘဝပုဳစမ
ဳ ့ာဵ ရရ္ိက့ငံဴသုဳဵနိင
ု ံေစရနံ ပတံဝနံဵက့ငံေကာငံဵကို ဖနံတီဵေပဵြကရမညံဴအျပငံ လိုအပံ
သညံဴက့နံဵမာေရဵ ေစာငံဴေရ္ာကံမှု ရရ္ိေစေရဵအတးကံ ပူဵေပါငံဵေဆာငံရးကံြကရမညံ ျဖစံပါသညံ။(


ဝလးနံဵသညံဴေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵ လကံရ္ိကိုယအ
ံ ေလဵခ့ိန၏
ံ
(၅%)မ္ (၇%)
အထိ ေလျှောဴခ့ရနံ၊ (ေလျှောဴခ့နိုငရ
ံ နံ ဆရာ၊ ဆရာမ၊ မိဘ အုပံထိနံဵသူ၊ ေက့ာငံဵသာဵ
ေက့ာငံဵသူကိုယံတိုငံ ပူဵေပါငံဵအာဵေပဵ ေဆာငံရးကံရမညံ) (Moderate to sustain
weight loss)



သးကံလကံတကံကကေသာ လူ ဴဘဝေနထိုငံမဟ
ှု နံျဖငံဴ ေနထိုငံရနံ (Active Life Style)၊



ပုဳမန
္ ံ ေလဴက့ငံဴခနံဵျပုလုပံရနံ (Regular Exercise)၊



အဆီစာဵသုဳဵမှု ေလျှောဴခ့ရနံ၊



ေကာကံပဲသဵီ န္ဳမ့ာဵန္ငံဴ အမျှေငံဓါတံမ့ာဵေသာ အစာမ့ာဵ ပိုမုိစာဵသုဳဵရနံ၊



သဳသယရ္ိပါက ဆီဵခ့ိုေသးဵခ့ိုအတးကံ ှကိုတငံစစံေဆဵရနံ၊



ေရာဂါရ္ိပါက ထိေရာကံစးာကုသမှုခဳယူရနံ။
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ဆီဵခ့ိုေသးဵခ့ိုေရာဂါ၏ေနာကံဆကံတးဲေရာဂါမ့ာဵကို ေစာစီဵစးာသိရ္ိကာကးယံနိုငံရနံ ေအာကံပါ အတိုငံဵ
ပုဳမ္နံစစံေဆဵပါ။

(အမ့ိုဵအစာဵ(၁)

ဆီဵခ့ိုေသးဵခ့ိုေရာဂါသညံ

ေက့ာငံဵသာဵလူငယံအရးယံ

တးငံအျဖစံမ့ာဵသညံအ
ဴ တးကံ ေရာဂါရ္ိသညံဴေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵ ေအာကံပါက့နံဵမာေရဵ
စစံေဆဵမှုမ့ာဵျပုလုပံနုင
ိ ံရနံ (ပညာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵ၊ မိဘအုပံထိနံဵသူမ့ာဵန္ငံဴ က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵ
မ့ာဵ ပူဵေပါငံဵေဆာငံရးကံရနံ)


ေသးဵခ့ိုဓါတံကို ပုဳမန
္ ံစစံေဆဵွပီဵ မ္တံတမံဵျပုစုထိနံဵသိမံဵထာဵရ္ိရနံ၊



ေသးဵေပါငံခ့ိနံနင
္ ံဴန္လုဳဵကို ပုဳမ္နံစစံေဆဵရနံ၊



ေျခေထာကံန္ငဴံ ေျခဖဝါဵမ့ာဵကို ြကညံဴရှုစစံေဆဵေပဵရနံ၊



မ့ကံစိကို အနညံဵဆုဳဵ တစံန္စံလျှေငံတစံှကိမံစစံေဆဵရနံ၊



ေသးဵတးငံဵအဆီဓါတံမ့ာဵကို (၆)လတစံှကိမံ ပုဳမ္နံစစံေဆဵရနံ၊



ေက့ာကံကပံထိခိုကံမက
ှု ို ေစာစီဵစးာေဖာံထုတန
ံ ိုငရ
ံ နံ စမံဵသပံစစံေဆဵျခငံဵကို (၆)လတစံှကိမံ
ျပုလုပရ
ံ နံ၊



ဆီဵခ့ိုေသးဵခ့ိုန္ငံဴ ေသးဵတိုဵရ္ိသူ (ေက့ာကံကပံေရာဂါ (eg. Nephrotic Syndrome) န္ငံဴ တး၍
ဲ
ေသာံလညံဵေကာငံဵ၊ Young hypertension) ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵ က့နံဵမာေရဵ
ဝနံထမံဵန္ငံဴ ပုဳမန
္ ံျပသ၍ လိုအပံေသာကုသမှုကို ခဳယရ
ူ နံ၊

၃။ ကငံဆာေရာဂါ
ကငံဆာဆိုသညံမ္ာ
လာကာ

ကလာပံစညံဵ(ဆဲလံ)မ့ာဵေဖာကံျပနံွပီဵ

အသကံေသဆုဵဳ သညံအထိ

အထိနံဵအကးပံမဲဴ

အန္တရာယံရ္ိေစေသာေရာဂါျဖစံသညံ။

ပးာဵမ့ာဵ

အသကံအရးယံမေရးဵ

ျဖစံပား ဵနိုငံသညံ။
ကငံဆာေရာဂါမ့ာဵကို

အဓိကအာဵျဖငံဴ

(အရပံထတ
ဲ းငံျမစံပား ဵနာဟုေခ်ေသာ)

အက့ိတံနာ န္ငံဴ ေသးဵကငံဆာဟူ၍ (၂)မ့ိုဵ ခးဲျခာဵနိုငံပါသညံ။
ျမနံမာနိုငံငဳတးငံ အျဖစံအမ့ာဵဆုဳဵကငံဆာေရာဂါမ့ာဵမ္ာ
အမ့ိုဵသာဵမ့ာဵတးငံ 

အဆုတံကငံဆာ



ပါဵ၊ ခဳတးငံဵ၊ ေမဵရိဵု ကငံဆာ



အစာအိမန
ံ ္ငအ
ံဴ ူလမံဵေြကာငံဵကငံဆာ



အသညံဵကငံဆာ



ဆီဵက့ိတံကငံဆာ

အမ့ိုဵသမီဵမ့ာဵတးငံ 

ရငံသာဵကငံဆာ



သာဵအိမံေခါငံဵကငံဆာ



အဆုတံကငံဆာ



အစာအိမန
ံ ္ငအ
ံဴ ူလမံဵေြကာငံဵကငံဆာ



သာဵဥအိမံကငံဆာတို ဴျဖစံပါသညံ။
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အလုဳဵ

ကငံဆာေရာဂါျဖစံပးာဵရျခငံဵအေြကာငံဵရငံဵမ့ာဵ
ကငံဆာေရာဂါျဖစံပား ဵရျခငံဵကို အလးယံအာဵျဖငံဴ အတးငံဵအေြကာငံဵတရာဵမ့ာဵေြကာငံဴ ျဖစံ
ပးာဵျခငံဵန္ငံဴ ျပငံပအေြကာငံဵတရာဵမ့ာဵေြကာငံဴ ျဖစံပးာဵျခငံဵဟူ၍ ခးဲျခာဵနိုငံပါသညံ။
အတးငံဵအေြကာငံဵတရာဵမ့ာဵ
လူ ဴခန္ဓာကိုယံအတးငံဵ

ကလာပံစညံဵမ့ာဵတးငံ

ဗီဇမ့ာဵေဖာကံျပနံေျပာငံဵလဲျခငံဵ

(Gene

mutation) ေြကာငံဴ ကငံဆာကလာပံစညံဵမ့ာဵ အထိနံဵအကးပံမဴပ
ဲ းာဵမ့ာဵလာကာ ကငံဆာေရာဂါ
ျဖစံပား ဵသညံ။ လူ၏ခန္ဓာကိုယံကလာပံစညံဵမ့ာဵတးငံ ကငံဆာေရာဂါျဖစံေစရနံ အာဵေပဵေသာဗီဇန္ငံဴ
တာဵဆီဵေသာဗီဇဟူ၍ အဓိကန္စမ
ံ ့ိုဵ ရ္ိရာတးငံ ကငံဆာေရာဂါကိုအာဵေပဵေသာဗီဇမ့ာဵ မ့ာဵလာျခငံဵ
(သို ဴမဟုတံ) ကငံဆာေရာဂါကို တာဵဆီဵေသာဗီဇမ့ာဵ နညံဵပါဵလာျခငံဵတို ဴေြကာငံဴ ကငံဆာေရာဂါ
ျဖစံပား ဵ တတံပါသညံ။
ျပငံပအေြကာငံဵတရာဵမ့ာဵ
(၁) ရုပပ
ံ ိုငဵံ ဆိုငံရာအေြကာငံဵတရာဵမ့ာဵ
ဥပမာ - ခရမံဵလးနံေရာငံျခညံ၊ ဓါတံေရာငံျခညံန္ငံဴ အနုျမူေရာငံျခညံမ့ာဵထိျခငံဵ။
(၂) ဓာတုဆိုငံရာအေြကာငံဵတရာဵမ့ာဵ
ဥပမာ- ေဆဵလိပ၊ံ ကးမံဵယာန္ငံဴ ေဆဵရးကံှကီဵထးကံအျခာဵပစ္စညံဵမ့ာဵျဖစံသညံဴ ရ္ိရ္ာဵ၊
ေရေျပာငံဵ စသညံတို ဴကို သုဳဵစးျဲ ခငံဵျဖငံဴ ေဆဵရးကံှကီဵတးငံပါဝငံေသာ နီကိုတငံဵဓာတံအျပငံ အျခာဵ
ကငံဆာျဖစံေစသညံဓ
ဴ ာတုပစ္စညံဵမ့ာဵကို စာဵသုဳဵမိျခငံဵ၊ အရကံေသာကံျခငံဵ၊ အစာဵအေသာကံ မ့ာဵကို
ြကာရ္ညံခဳေအာငံအသုဳဵျပုေသာ

ဓါတုပစ္စညံဵမ့ာဵ၊

ဆိုဵေဆဵ

ပါဝငံသညံဴအစာဵအေသာကံမ့ာဵ

စာဵသုဳဵမိျခငံဵ၊ အစာဵအစာမ့ာဵတးငံ ပါဝငံေသာမှိုမ့ာဵ (ဥပမာ- ေျမပဲမှို၊ ငရုတသ
ံ ီဵမှို - Aflatoxin)၊
အခ့ို ဴေဆဵဝါဵမ့ာဵ (ဥပမာ - ေဟာံမုနဵံ ေဆဵမ့ာဵ)၊ လုပံငနံဵခးငံသဵုဳ ဓါတုေဗဒပစ္စညံဵမ့ာဵ။
(၃) ဇီဝဆိင
ု ံရာအေြကာငံဵတရာဵမ့ာဵ
ဥပမာ - အသညံဵေရာငံေရာဂါဗိုငံဵရပံစံပိုဵမ့ာဵ၊ လိငံမတ
္ ဆငံက
ဴ ူဵစကံတတံေသာဗိုငဵံ ရပံစံ
ပိုဵမ့ာဵ (ဥပမာ - HPV, HIV)
ျပငံပအေြကာငံဵတရာဵမ့ာဵသညံ လူ ဴခန္ဓာကိုယံကလာပံစညံဵမ့ာဵ၏ ကငံဆာေရာဂါျဖစံေစ
ေသာ ဗီဇမ့ာဵအေပ် အက့ိုဵသကံေရာကံျခငံဵျဖငံဴ ကငံဆာကလာပံစညံဵမ့ာဵ အထိနံဵအကးပံမဲဴ ပးာဵ
မ့ာဵလာကာ ကငံဆာေရာဂါကို ျဖစံပား ဵလာေစပါသညံ။
ကငံဆာေရာဂါကိုကာကးယံျခငံဵ
ကငံဆာေရာဂါမ့ာဵ ှကိုတငံကာကးယံနုင
ိ ံရနံအတးကံ ေအာကံပါအတိုငံဵ ျပုမူေနထိုငံတတံ
ေစရနံ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵ က့နံဵမာေရဵပညာေပဵြကရမညံ။


ေဆဵလိပ၊ံ ေဆဵရးကံှကီဵ၊ ကးမံဵစာဵျခငံဵ၊ အရကံေသာကံျခငံဵမ္ ေရ္ာငံြကဲံျခငံဵ၊



ကိုယံလကံလပ
ှု ံရ္ာဵမှုမ့ာဵျပုလုပံျခငံဵ၊ အဝမလးနံေစရနံ ေနထိုငံစာဵေသာကံျခငံဵ၊



ဆာဵျဖငံစ
ဴ ီမထ
ဳ ာဵေသာအစာမ့ာဵ၊ က့ပံတငံထာဵေသာအစာမ့ာဵ၊ ယမံဵစိမံဵျဖငံဴ ျပုျပငံထာဵ
ေသာအစာမ့ာဵ၊ အခ့ဲံသနပံမ့ာဵ အလးနံအကျွစ
ဳ ာဵသုဳဵျခငံဵမ္ ေရ္ာငံြကဲံျခငံဵ၊



က့နံဵမာေရဵန္ငံဴညီေးတေံ သာ အစာဵအစာမ့ာဵကိုသာ စာဵသုဳဵျခငံဵ။
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ျပငံဵထနံေသာေနေရာငံျခညံကို ြကာရ္ညံစးာထိေတး ဴျခငံဵမ္ ေရ္ာငံြကဲံျခငံဵ၊



တစံလငံတစံမယာဵစနစံက့ငံဴသုဳဵျခငံဵ

(လိငံမတ
္ ဆငံဴကူဵစကံတတံေသာ

ဗိုငဵံ ရပံစပ
ံ ိုဵမ့ာဵ

မကူဵစကံေစရနံ)


က့နံဵမာေရဵစစံေဆဵမှု ပုဳမန
္ ံျပုလုပံျခငံဵ၊



အခ့ို ဴကငံဆာေရာဂါမ့ာဵသညံ ကာကးယံေဆဵထိဵု ျခငံဵျဖငံဴ ကာကးယံနုင
ိ ံပါသညံ၊ (ဥပမာ အသညံဵေရာငံအသာဵဝါဘီကာကးယံေဆဵထိဵု ျခငံဵျဖငံဴ (အသညံဵကငံဆာ)၊ သာဵအိမံေခါငံဵ
ကငံဆာကာကးယံေဆဵထိဵု ျခငံဵျဖငံဴ (သာဵအိမံေခါငံဵကငံဆာ)အာဵ ကာကးယံနုင
ိ ံပါသညံ)



ကငံဆာေရာဂါလက္ခဏာမ့ာဵကိုေတး ဴရ္ိပါက နီဵစပံရာက့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵန္ငံဴ တိုငံပငံ
ေဆးဵေနးဵျခငံဵ။

မ္တံခ့ကံ။

ဤလက္ခဏာမ့ာဵေတး ဴရ္ိတုင
ိ ံဵလညံဵ

ကငံဆာေရာဂါျဖစံပား ဵသညံဟု

မဆိန
ု ိုငေံ သဵပါ။

သကံဆိုငံရာဆရာဝနံန္ငဴျံ ပသတိင
ု ံပငံွပီဵ လိုအပံသညံမ့ာဵကို ဆကံလကံစစံေဆဵရနံ လိုအပံပါသညံ။
ကငံဆာေရာဂါျဖစံပးာဵနိုငံသညံဟု ယူဆရေသာလက္ခဏာမ့ာဵ
(၁) အခ့ိနံအခါမဟုတဘ
ံ ဲ ေသးဵဆငံဵျခငံဵ၊ အနဳဆိ
ဴ ုဵေသာ အျဖူဆငံဵျခငံဵ၊ အျခာဵအရညံမ့ာဵ
ဆငံဵျခငံဵ၊
(၂) သာဵျမတံ၊ ေပါငံရငံဵ၊ ဂ့ိုငံဵ၊ လညံပငံဵ စသညံတို ဴတးငံ အလုဳဵအက့ိတံအခဲေတး ဴရ္ိျခငံဵ၊
(၃) ေပ့ာကံသငံဴသညံဴအခ့ိနံထကံေက့ာံ၍ မေပ့ာကံေသာအနာမ့ာဵရ္ိျခငံဵ၊
(၄) ဝမံဵျဖစံေစ၊ ဆီဵျဖစံေစ သးာဵေလဴသးာဵထ ေျပာငံဵလဲျခငံဵ၊
(၅) ရုတတ
ံ ရကံအွမဲ အသဳဝငံလာျခငံဵ၊ အွမဲမျပတံ ေခ့ာငံဵဆိုဵလာျခငံဵ၊
(၆) ရုတတ
ံ ရကံ အစာမ့ိုရခကံျခငံဵ၊ အစာမေြကသကဲဴသို ဴ မြကာခဏျဖစံလာျခငံဵ၊
(၇) ကိုယံေပ်ရ္ိ မ္ဲ ဴ (သို ဴမဟုတ)ံ ကကကံနို ဴ၊ ေမးဵရာပါအမ္တမ
ံ ့ာဵ ှကီဵထးာဵလာျခငံဵ၊ ေသးဵ
ထးကံျခငံဵ၊ အေရာငံေျပာငံဵျခငံဵတို ဴ ျဖစံပား ဵလာပါက က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵန္ငံဴ သးာဵ
ေရာကံေတး ဴဆုဳျပသရမညံ။
ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵ၏ စိတံက့နံဵမာေရဵ
စိတံက့နံဵမာျခငံဵဆိုသညံမ္ာ - ကမ္ဘာဴက့နံဵမာေရဵအဖးဲ ဴ၏ အဓိပ္ပါယံဖးငဴဆ
ံ ခ
ို ့ကံအရ လူတစံဦဵသညံ
စိတံေရာဂါေဝဒနာ မခဳစာဵရျခငံဵသာမက - မိမိ၏စးမဵံ ေဆာငံနုင
ိ ံမန
ှု ္ငံဴ မိမိ၏အာဵနညံဵခ့ကံမ့ာဵကို အမ္နံအတိုငံဵလကံခဳနိုငံျခငံဵ၊
- သာမနံေတး ဴြကုဳေနရသညံဴ စိတံဖိစီဵမှုမ့ာဵကို ရငံဆုင
ိ ံေျဖရ္ငံဵနိုငံျခငံဵ၊
- မိမိေနထိုငံရာ ပတံဝနံဵက့ငံတးငံ လိုကံေလ့ာညီေထးစးာ ေနထိုငံဆကံဆဳနိုငံျခငံဵ၊
- မိမိတစံဦဵတညံဵအတးကံသာမက၊ မိမိေနထိုငံရာေဒသ လူမှုအသိုငံဵအဝနံဵအတးကံပါ အက့ိုဵ
ျဖစံထးနံဵေစရနံေဆာငံရးကံနိုငံျခငံဵ စသညံဴအေျခအေနမ့ာဵန္ငံဴ ျပညံဴစေုဳ နပါမ္ စိတံက့နံဵမာေရဵန္ငံဴ
ျပညံဴစေုဳ နသညံဟု ဆိုနိုငပ
ံ ါသညံ။
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စိတံက့နံဵမာေရဵခ့ို ဴယးငံဵေစနိုငံေသာ အေြကာငံဵရငံဵမ့ာဵ

စိတံက့နံဵမာေရဵျမှငံဴတငံျခငံဵန္ငံဴ စိတံေရာဂါမ္ကာကးယံျခငံဵ
စိတံက့နံဵမာေရဵသညံ

ခန္ဓာကိုယံက့နံဵမာေရဵန္ငံဴ

ဆကံစပံလ့ကံရ္ိပါသညံ။

ထို ဴေြကာငံဴ

ခန္ဓာကိုယံက့နံဵမာြကဳဴခင
ို ံေစရနံ က့နံဵမာေရဵန္ငံဴညီေးတေံ သာ လူေနမှုဘဝပုဳစဳနင
္ ံဴအညီ ေနထိုငံတတံ
ေစရနံ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵ ငယံစဲံမ္စ၍ သငံြကာဵေပဵသငံဴပါသညံ။ လူမှုေရဵျပဿနာ
မ့ာဵ၊ ဖိစဵီ မှုမ့ာဵသညံလညံဵ ေရာဂါျဖစံပား ဵေစနိင
ု ံေသာအေြကာငံဵရငံဵမ့ာဵျဖစံသျဖငံဴ လိုကံေလ့ာ
ညီေထးစးာေျဖရ္ငံဵတတံရနံ
ကေလဵအရာရ္ိ

သငံြကာဵေလဴက့ငံဴေပဵထာဵသငံဴပါသညံ။

(ခရိုငံေက့ာငံဵလူမှုဆကံဆဳေရဵမ္ူဵ)၊

ထိုသို ဴေဆာငံရးကံရာတးငံ

ွမို ဴနယံေက့ာငံဵလူမှုဆကံဆဳေရဵမ္ူဵမ့ာဵ

(School Health Social Workers) န္ငံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေဆာငံရးကံေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ
မ့ာဵ၏ အခနံဵကဏ္ဍသညံ ွပီဵျပညံဴစဳေု သာ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေစာငံဴေရ္ာကံမှုအတးကံ မရ္ိမျဖစံ
လိုအပံပါသညံ။
အထူဵသျဖငံဴ လူမှုေရဵျပဿနာမ့ာဵ၊ အိမံတးငံဵေရဵျပဿနာမ့ာဵ၊ ေငးေရဵေြကဵေရဵျပဿနာ
မ့ာဵန္ငံဴ ရငံဆိုငေံ နရေသာ ကေလဵငယံမ့ာဵသညံ School Health Social Worker မ့ာဵန္ငံဴ
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေဆာငံရးကံေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵ၏ လူမှုေရဵကူညီပဳဴပုဵိ မှုကို လိုအပံြကပါ
သညံ။ ထို ဴအတူ လူမှုေရဵအဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ၏ ကူညီေဖဵမမှုမ့ာဵသညံလညံဵ အခ့ို ဴေသာကေလဵငယံ
မ့ာဵအတးကံ မရ္ိမျဖစံ အေရဵပါလ္ပါသညံ။
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တနံဵတူမလိုကံနင
ို ံသညံဴကေလဵငယံမ့ာဵသညံ စိတံဓာတံအငံအာဵြကဳဴခုင
ိ ံေစရနံ အထူဵအေလဵ
ထာဵအာဵေပဵသငံဴေသာ

ကေလဵငယံမ့ာဵပငံျဖစံပါသညံ။

အခ့ို ဴေသာကေလဵငယံမ့ာဵသညံ

ပုဳမန
္ ံ

သငံြကာဵသညံဴနညံဵလမံဵမ့ာဵျဖငံဴ သငံြကာဵေပဵ၍မရေသာံလညံဵ အျခာဵေသာ အထူဵသငံြကာဵသညံဴ
နညံဵစနစံမ့ာဵျဖငံဴ သငံြကာဵပါက ေလဴလာသငံယူနုင
ိ ံစမ
း ံဵရ္ိြကပါသညံ။ ထို ဴေြကာငံဴ ကေလဵငယံမ့ာဵ၏
ပုဳမန
္ ံမဟုတံသညံဴအခ့ကံမ့ာဵ၊

အာဵနညံဵခ့ကံမ့ာဵကို

ေစာစီဵစးာသိရ္ိကုသ

ေလဴက့ငံဴေပဵနိုငံပါက

ေပ့ာကံကငံဵနိုငေံ သာအခးငံဴအလမံဵ ပိုမ့ာဵသညံဴအေြကာငံဵကို သိရ္ိေစရနံ ပညာေပဵေရဵ လုပံငနံဵမ့ာဵ
လိုအပံပါသညံ။
ကေလဵသူငယံစိတံေရာဂါမ့ာဵ
အတကံေရာဂါ
အတကံေရာဂါ၏ လက္ခဏာမ့ာဵ
- သတိလစံျခငံဵ၊
- ကိုယံလကံေတာငံဴတငံဵွပီဵ ဆနံ ဴငငံဆနံ ဴငငံျဖစံ၍ တကံျခငံဵ၊
- ပါဵစပံမ္ အျမှုပံထးကံျခငံဵ၊
- လျှောကိုကံမိျခငံဵ၊ သတိလစံွပီဵလဲက့သျဖငံဴ ဒဏံရာရတတံျခငံဵ၊
- ဆီဵ၊ ဝမံဵ မထိနံဵသိမံဵနိုငံျခငံဵ၊
- အတကံက့ွပီဵစအခ့ိနံတးငံ အခိုကံအတနံ ဴအာဵျဖငံဴ ငိုကံျမညံဵျခငံဵ၊ စိတံမြကညံသာျခငံဵ၊
- ပုဳမန
္ ံစတ
ိ ံအေနအထာဵမရ္ိျခငံဵ စသညံတုိ ဴ ျဖစံေပ်နိုငပ
ံ ါသညံ။
ဉာဏံရညံနိမံဴေရာဂါ
ဉာဏံရညံနိမံဴေရာဂါ၏ လက္ခဏာမ့ာဵ
- သာမနံကေလဵသူငယံမ့ာဵထကံ ကိုယံခန္ဓာန္ငဴံ ဉာဏံရညံဖးဳ ဴွဖိုဵမှု ေန္ဵေကးဵေနျခငံဵ (အထိုငံအထ
ေနာကံက့ျခငံဵ၊ လမံဵေလျှောကံေနာကံက့ျခငံဵ၊ စကာဵေျပာေနာကံက့ျခငံဵ)
- စာမလိုကံနင
ို ံျခငံဵ၊ စာသငံြကာဵရနံခကံခဲျခငံဵ၊
- အသကံအရးယံအလိုကံ မစဲံဵစာဵ၊ မေတးဵေခ်တတံျခငံဵ၊
- အသကံအရးယံအလိုကံ

လူမှုဆကံဆဳေရဵတးငံ

အခကံအခဲရ္ိျခငံဵ

(သကံတူရးယံတူမ့ာဵန္ငံဴ

ေပါငံဵသငံဵဆကံဆဳနိုငံျခငံဵမရ္ိဘဲ ငယံသူမ့ာဵန္ငသ
ံဴ ာ ေပါငံဵသငံဵနိုငံျခငံဵ)၊
- မိမိကိုယက
ံ ိုမိမိ မေစာငံေဴ ရ္ာကံနိုငံျခငံဵ (အန္တရာယံျဖစံနုင
ိ ံသညံကို မသိျခငံဵ၊ မေရ္ာငံနိုငျံ ခငံဵ)၊
ဉာဏံရညံနိမံဴကေလဵမ့ာဵကို- ရိုကံန္ကံဆဵုဳ မျခငံဵသညံ အက့ိုဵမရ္ိပါ။
- မိမိကိုယက
ံ ို ေစာငံေဴ ရ္ာကံတတံရနံ ေလဴက့ငံဴေပဵပါ။
- လးယံကူေသာ အသကံေမးဵမှုလုပံငနံဵတစံခုခုကို သငံြကာဵစီမေဳ ပဵပါ။
ေအာံတစံစငံ(Autism)
- စိတံခဳစာဵမှုကို နာဵလညံမျှေေဝနိုငစ
ံ းမဵံ မရ္ိျခငံဵ၊ ကေလဵအခ့ငံဵခ့ငံဵ ဆကံသးယံေျပာဆို
ရာတးငံပငံ ေရေရလညံလညံ မေျပာနိုငျံ ခငံဵ၊
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- မညံသူန္ငံဴမျှေ မိတံေဆးမဖးဲ ဴျခငံဵ၊
- စိတံဝငံစာဵရာတစံခုခက
ု ို အှကိမံေပါငံဵမ့ာဵစးာ ထပံတလဲလဲလုပံေနျခငံဵ၊
- လှုပံေနေသာအရာမ့ာဵ၊ အလငံဵမ့ာဵကို လးနံစား စိတံဝငံစာဵျခငံဵ၊
- ေျပာငံဵလဲမှုကို လုဳဵဝလကံမခဳျခငံဵ၊
- နာက့ငံမက
ှု ို လုဳဵဝမခဳစာဵရသကဲဴသို ဴ ေနတတံျခငံဵ၊
အလးနံအမငံဵမွငိမံေသာကေလဵ
- အိမံတးငံမက ေက့ာငံဵမ္ာပါ လုဳဵဝဂဏ္ာမွငိမံဘဲ အလးနံအမငံဵေဆာဴျခငံဵ၊ ေလျှောကံေျပဵ
ေနျခငံဵ၊ အန္တရာယံျဖစံေလာကံေအာငံ အွငိမံမေနလးနံဵျခငံဵ၊ ေအာံဟစံဆူညဳေနတတံ ျခငံဵ၊
စကာဵမ့ာဵလးနဵံ ျခငံဵတို ဴေြကာငံဴ ပညာေရဵတးငံ ထိခိုကံလာျခငံဵ၊
- မညံသညံကိုမျှေ ဟုတတ
ံ ိပတံတိစိတမ
ံ ဝငံစာဵဘဲ လုပံခ့ငံရာ၊ စိတံကူဵေပါကံရာ အွငိမံမေန
ေလျှောကံလပ
ု ံေနျခငံဵ၊ အာရုဳပ့ဳ ဴလးယံျခငံဵ၊
- သူတစံပါဵစကာဵကို ေသခ့ာစးာနာဵမေထာငံနင
ို ံျခငံဵ၊ ထငံသလို ျဖစံကတတံဆနံဵလုပံ ျခငံဵ၊
အိမံစာွပီဵေအာငံမလုပံနုင
ိ ံသညံဴ အက့ငံျဴ ဖစံေနျခငံဵ၊ မြကာခဏရနံျဖစံတတံျခငံဵ၊
အထကံပါ ေအာံတစံဇငံ/အလးနံအမငံဵမွငိမံေသာ ကေလဵငယံမ့ာဵကို - ရိုကံန္ကံဆဵုဳ မျခငံဵသညံ အက့ိုဵမရ္ိပါ။
- နီဵစပံရာက့နံဵမာေရဵဌာနတးငံ ျပသပါ။
- ဆရာဝနံေွှနံြကာဵသညံဴေဆဵကို ပုဳမ္နတ
ံ က
ို ံပါ။
တစံဦဵန္ငံဴတစံဦဵဆကံသးယံသညံဴနညံဵလမံဵမ့ာဵတးငံ ခ့ို ဴယးငံဵသညံဴေရာဂါ
(Communication disorder)
-အြကာဵ/အျမငံအာရုဳမခ့ို ဴယးငံဵေသာံလညံဵ စကာဵေျပာရနံ၊ စာေရဵရနံ၊ စာဖတံရနံခကံခဲျခငံဵ။
- စကာဵမပီျခငံဵ၊ ထစံျခငံဵ။
- အခ့ိနံနင
္ ံဴေနရာအလိက
ု ံ ျပုမူသငံဴသညံမ့ာဵကို နာဵမလညံျခငံဵ။
- အျခာဵသူ၏ဆိုလိုရငံဵကို သေဘာမေပါကံျခငံဵ။
အရကံန္ငံဴမူဵယစံေဆဵ
အရကံအမ့ိုဵအစာဵမ့ာဵ- အရကံ၊ ဘီယာ၊ ဝိုင၊ံ ထနံဵရညံခါဵ၊ ေခါငံရညံ၊ အျခာဵ အရကံအာနိသငံ
ပါေသာ အခ့ိုရညံမ့ာဵ
မူဵယစံေဆဵမ့ာဵ- ဘိနံဵ၊ ခပံပ၊ုဳ ေဆဵေျခာကံ၊ စိတံကကရူဵသးပံေဆဵ(ရာမ)၊ အိပံေဆဵမ့ာဵ၊ စိတံွငိမံေဆဵ
မ့ာဵစသညံ
မူဵယစံေဆဵသုဳဵစးဲျခငံဵသညံ
- ဥပေဒအရ ျပစံမှုေျမာကံသညံ
- ခန္ဓာကိုယံေရာဂါမ့ာဵရေစသညံ
- စိတံေရာဂါမ့ာဵရေစသညံ
- မိသာဵစုတင
း ံျပဿနာမ့ာဵျဖစံေပ်ေစသညံ
- ပညာေရဵထိခိုကံသညံ
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- ေငးေြကဵကုနံက့မ့ာဵသညံ
အထကံပါေရာဂါမ့ာဵအျပငံ

အရးယံေရာကံွပီဵသူမ့ာဵတးငံ

ျဖစံတတံေသာ

အခ့ို ဴေသာ

စိတံေရာဂါမ့ာဵသညံ ကေလဵမ့ာဵတးငံလညံဵ ျဖစံပား ဵနိုငံပါသညံ။ အထူဵသျဖငံဴ ကေလဵမ့ာဵတးငံ
ေရာဂါမညံမညံရရ ရ္ာမရဘဲ မြကာခဏပ့ို ဴအနံျခငံဵ၊ ေခါငံဵမူဵ၊ ေခါငံဵကိုကံျခငံဵ၊ ဗိုကံေအာငံဴျခငံဵ၊
စိတံတုစ
ိ ိတံဆတံလာျခငံဵ၊

စးမဵံ ေဆာငံရညံက့ဆငံဵလာျခငံဵစသညံဴ

လက္ခဏာမ့ာဵေတး ဴရ္ိလာပါက

အထူဵဂရုျပု၍ လိုအပံေသာ ေစာငံေဴ ရ္ာကံကုသမှုမ့ာဵ ေပဵသငံဴပါသညံ။
ထိခိုကံမှုအန္တရာယံ
ထိခိုကံမအ
ှု န္တရာယံဆသ
ို ညံမ္ာ
ထိခိုကံမသ
ှု ညံ လူမ့ိုဵဘာသာမေရးဵ၊ အသကံှကီဵငယံမဆို အဆငံအ
ဴ တနံဵမခးဲျခာဵဘဲ အခ့ိနံ
အခါန္ငံဴ ေနရာေဒသမေရးဵ မေမျှောံလငံဴဘဲ ျဖစံေပ်နိုငံပါသညံ။ ထိခိုကံမမ
ှု ့ာဵျဖစံေပ်ေစနိုငံေသာ
အန္တရာယံ (Risk for injury) သညံ ပတံဝနံဵက့ငံတးငံ အစဲံအွမဲရ္ိေနပါသညံ။ ျမနံမာနိင
ု ံငဳတးငံ
ထိခိုကံမအ
ှု န္တရာယံသညံ အမ့ိုဵအစာဵအာဵျဖငံဴ လညံဵေကာငံဵ၊ ထုထညံပမာဏအာဵျဖငံဴ လညံဵ
ေကာငံဵ မ့ာဵျပာဵလာေနပါသညံ။ ထိခိုကမ
ံ ှုအန္တရာယံမြကုဳရမီကပငံ ျဖစံနုင
ိ ံသညံမ့ာဵကို ှကိုတငံ
ေဖာံထုတွံ ပီဵ ကာကးယံထာဵျခငံဵသညံ အေကာငံဵဆုဳဵျဖစံပါသညံ။
ထိခိုကံမှုအန္တရာယံန္ငံဴ ထိခိုကံမှု
ထိခိုကံမအ
ှု န္တရာယံန္ငံဴ ထိခိုကံမှုမ္ာ ထပံတူထပံမျှေ တူညီြကျခငံဵမရ္ိေပ။
ထိခိုကံမအ
ှု န္တရာယံတုင
ိ ံဵ ထိခိုကံမှုကို မျဖစံနုင
ိ ံေခ့။ ဥပမာ - ေမာံေတာံယာဲံတစံစီဵတးငံ
ဘရိတမ
ံ ေကာငံဵလျှေငံ ထိုယာဲံ၌ထိခိုကံမအ
ှု န္တရာယံရ္ိေနွပီဵ၊ သို ဴရာတးငံ ဘရိတေံ ပါကံေသာအခ့ိနံ တးငံ
အရ္ိနံမမ့ာဵလျှေင၊ံ ကုနံဵတကံျဖစံေနလျှေငံ ထိခိုကံပ့ကံစီဵမှု၊ ဒဏံရာရမှုစေသာ ထိခိုကံမှု ရ္ိမညံ
မဟုတေံ ခ့။ ပတံဝနံဵက့ငံမ္ထိခိုကံမှု အန္တရာယံမ့ာဵကို တတံနိုငသ
ံ မျှေှကိုတငံကာကးယံထာဵလျှေငံ
ယငံဵ၏ကးငံဵဆကံျဖစံေသာထိခိုကံမှုမ့ာဵ ျဖစံေပ်နိုငမ
ံ ညံမဟုတေံ ခ့။ ျဖစံလျှေငံလညံဵ ဆိုဵရးာဵစးာ
မျဖစံဘဲ ဒဏံရာရမှုန္ငဴံ အသကံဆုဳဵပါဵနိုငံမတ
ှု ို ဴကို ေလျှောဴခ့နိုငမ
ံ ညံျဖစံပါသညံ။
ျမနံမာနိင
ု ံငဳတးငံ Road traffic injury သညံလညံဵ ထိခိုကမ
ံ ှုျဖစံပား ဵမှုန္ငံဴ ေသဆုဵဳ မှုကို
အဓိကျဖစံေစနိင
ု ံသညံဴ အေြကာငံဵအရငံဵမ့ာဵတးငံ တစံခုအပါအဝငံျဖစံွပီဵ ျမနံမာနိင
ု ံငဳအန္အျပာဵ
ဳဴ
တးငံ
အသကံအရးယံအုပံစုအာဵလုဳဵန္ငံဴ က့ာဵ/မ မေရးဵ၊ အလုပံအကိုငံမေရးဵတးငံ ျဖစံပား ဵလ့ကံရ္ိ ပါသညံ။
ဆယံေက့ာံသကံလူငယံအရးယံတးငံ

ထိခိုကံမေှု ြကာငံဴ

ေရာဂါျဖစံပား ဵမှုန္ငံဴေသဆုဵဳ မှု

မ့ာဵျပာဵ

လ့ကံရ္ိွပီဵ ထိခိုကံမမ
ှု ့ာဵထဲတးငံ Road traffic injury ျဖစံပးာဵမှုမ္ာ အလးနမ
ံ ့ာဵျပာဵလ့ကံရ္ိပါသညံ။
ထိခိုကံမအ
ှု မ့ိုဵမ့ိုဵ
ထိခိုကံမက
ှု ို အမ့ိုဵအစာဵမ့ာဵ ခးဲျခာဵသတံမ္တံပုဳ အမ့ိုဵမ့ိုဵရ္ိွပီဵ ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူ
အရးယံအုပံစုအတးကံ ေအာကံပါအတိုငံဵ (၃)မ့ိုဵ ခးဲနုင
ိ ံပါသညံ။
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၁။ အိမံတးငံဵ ထိခိုကံမမ
ှု ့ာဵ
ဥပမာ - အျမငံဴမလ
္ ိမံဴက့ျခငံဵ၊ ေလ္ကာဵေပ်မ္လိမံဴက့ျခငံဵ၊ လျှေပံစစံဓာတံလိုကံျခငံဵ၊
အပူေလာငံျခငံဵ

(ဟငံဵေရပူ၊

ေရေနးဵပူ)၊

ေရနစံျခငံဵ

(ေရကနံ၊

ေရတးငံဵ)၊

ေဆဵမ္ာဵေသာကံျခငံဵ
၂။ လမံဵေပ်တးငံ ထိခိုကံမမ
ှု ့ာဵ (Road traffic injuries)
ဥပမာ - ဆိုငံကယံ၊ ကာဵ၊ စကံဘီဵ မေတာံတဆျဖစံမမ
ှု ့ာဵ၊ ရထာဵေမ္ာကံျခငံဵ
၃။ လုပံငနံဵခးငံ(ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵအတးကံ ေက့ာငံဵ) ထိခိုကံမှုမ့ာဵ
ဥပမာ - အျမငံဴမလ
္ ိမံဴက့ျခငံဵ၊ ေရနစံျခငံဵ(ေက့ာငံဵတးငံဵရ္ိ ေရတးငံဵ၊ ေရကနံ)
ထိခိုကံမှုအန္တရာယံန္ငံဴ ေနာကံဆကံတးဲျပဿနာမ့ာဵ
ထိခိုကံမအ
ှု န္တရာယံသညံ လူတို ဴကို ေသေစနိင
ု ံသလို၊ ဒဏံရာရေစနိုငံပါသညံ။ အဆိဵု ရးာဵဆုဳဵ
ေနာကံဆကံတးဲအျဖစံ ဒုက္ခိတဘဝေရာကံေစနိင
ု ံပါသညံ။ ေက့ာငံဵထးကံလိုကံရျခငံဵ ရ္ိနိုငသ
ံ ကဲဴသို ဴ
ေဆဵခနံဵ၊ ေဆဵရုဳတကံ ေဆဵကုသရျခငံဵေြကာငံဴ ေက့ာငံဵတကံပ့ကံကးကံသညံဴအတးကံ န္စက
ံ ့ျခငံဵ
(သို ဴမဟုတ)ံ ေက့ာငံဵစာမလိုကံနိုငံျခငံဵမ့ာဵ ရ္ိလာနိုငံေစပါသညံ။ ထို ဴျပငံ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူ
တစံဦဵသာမက မိသာဵစု၏စီဵပးာဵေရဵလူမှုေရဵမ့ာဵကိုပါ ထိခိုကံေစနိင
ု ံပါသညံ။
ထိခိုကံမှုအန္တရာယံကာကးယံနညံဵအဆငံဴဆငံဴ
၁။ ထိခိုကံမမ
ှု ျဖစံမီ အန္တရာယံကိုှကိုတငံေဖာံထုတက
ံ ာကးယံျခငံဵ (ဥပမာ - စာသငံခမ
ုဳ ့ာဵ၏သစံသာဵ
မ့ာဵကို အစးနဵံ မထးကံေစရနံေခ့ာထာဵျခငံဵ၊ ေရကနံ၊ အုတံကနံမ့ာဵကို အဖုဳဵအအုပံမ့ာဵ ထာဵရ္ိျခငံဵ၊
စာသငံေဆာငံအေပ်ထပံဝရနံတာမ့ာဵကို အကာအရဳမ့ာဵျဖငံဴ ထာဵရ္ိျခငံဵ)၊
၂။ အန္တရာယံက့ေရာကံခဲဴေသာံလညံဵ ထိခိုကံမဒ
ှု ဏံရာအနာတရျဖစံပား ဵမှု နညံဵပါဵေစရနံ ကာကးယံ
ျခငံဵ)
၃။ ဒဏံရာအနာတရန္ငံဴ ထိခိုကံမှုျဖစံပား ဵလာလျှေငံလညံဵ အသကံသာဆုဳဵန္ငံဴ အနညံဵဆုဳဵျဖစံေစရနံ
ကာကးယျံ ခငံဵ (ဥပမာ - ေက့ာငံဵေဆဵခနံဵဖးငံဴ၍ ေရ္ဵဦဵသူနာျပုစုမန
ှု ္ငံဴ အေရဵေပ်ေဆဵကုသမှုေပဵ
နိုငရ
ံ နံ ေဆဵဝါဵမ့ာဵထာဵရ္ိျခငံဵ၊ ေဆဵရုဳ၊ ေဆဵခနံဵမ့ာဵသို ဴ အျမနံေွှနံဵပို ဴနိုငေံ စရနံ အေရဵေပ်ေွှနံဵပို ဴ
ေရဵဆကံသးယေံ ရဵ လမံဵေြကာငံဵမ့ာဵအတိုငံဵ ေဖာံထုတေံ ဆာငံရးကံျခငံဵ)
၄။ ဒဏံရာအနာတရ ရရ္ိပါကလညံဵ အျမနံေပ့ာကံကငံဵ၍ ဘဝဆုဳဵရှုဵဳ မှုမရ္ိဘဲ အျမနံဆုဳဵနလနံထူနိုငံ
ေအာငံေဆာငံရးကံျခငံဵ (ဥပမာ - အေရဵေပ်က့နံဵမာေရဵ ေစာငံေဴ ရ္ာကံမှုအတးကံ လူနာတငံယာဲံန္ငံဴ
ေဆဵရုဳ၊ ေဆဵခနံဵမ့ာဵ၏ အေရဵေပ်က့နံဵမာေရဵေစာငံဴေရ္ာကံမှုစနစံကို အရညံအေသးဵျမှငတ
ံဴ ငံျခငံဵ)
ထိခိုကံမှုအန္တရာယံ စုေပါငံဵကာကးယံ
ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵတးငံသာမက ျပညံသူလထ
ူ ုအတးငံဵမ့ာဵပါ ထိခိုကံမှုအန္တရာယံ
ေလ့ာဴနညံဵလာေစရနံ

လူတစံဦဵတစံေယာကံ၊

တစံဌာနတညံဵတးငသ
ံ ာ

တာဝနံရ္ိသညံမဟုတဘ
ံ ဲ

လူတုင
ိ ံဵန္ငသ
ံဴ ကံဆိုငံသလို စုေပါငံဵှကိုတငံကာကးယံ ြကရမညံ ျဖစံပါသညံ။ ဥပမာ - ယာဲံထိခိုကံမှု
အန္တရာယံကငံဵေစရနံ

ေမာံေတာံယာဲံမ့ာဵကို

ှကိုတငံစစံေဆဵျခငံဵ၊

လိုအပံသလိုျပုျပငံျခငံဵန္ငံဴ

လမံဵမ့ာဵမချွတံယင
း ံဵေစရနံ ျပုျပငံထာဵျခငံဵသာမက ယာဲံေမာငံဵသူန္ငံဴ လမံဵျဖတံကူဵသူတို ဴကလညံဵ
ယာဲံစညံဵကမံဵ၊ လမံဵစညံဵကမံဵမ့ာဵကို လိုကံနာြကရနံ လိအ
ု ပံပါသညံ။
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ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵတးငံ အဆိပံသငံဴျခငံဵအန္တရာယံ ှကိုတငံသိရ္ိကာကးယံေရဵ
ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵကို အဆိပသ
ံ ငံဴမျှု ဖစံပား ဵေစနိင
ု ံသညံဴ ဓါတုပစ္စညံဵ အမ့ိုဵမ့ိုဵသညံ
ေလ၊ ေရ၊ ေျမန္ငံဴ အစာဵအေသာကံမ့ာဵအတးငဵံ သို ဴ အေြကာငံဵအမ့ိုဵမ့ိုဵေြကာငံဴ ေရာကံရ္ိနိုငပ
ံ ါသညံ။
ေလ
-

အိမံတးငံဵေလထုညစံညမံဵမှုန္ငံဴ ပတံဝနံဵက့ငံေလထုညစံညမံဵမှု

-

လုပံငနံဵခးငံအသီဵသီဵမ္ စးနံ ဴထုတံထးကံရ္ိသညံဴ ဓါတုပစ္စညံဵမ့ာဵ

-

ေဆဵလိပေံ ငး ဴမ့ာဵ

-

ပိုဵသတံေဆဵအမ့ိုဵမ့ိုဵ

ေရ
စကံရုဳ၊အလုပံရုဳမ့ာဵန္ငံဴ လုပံငနံဵခးငံကဏ္ဍအသီဵသီဵမ္ စးနံ ဴပစံသညံဴေရတးငံ ပါဝငံသညံဴ ဓါတု
ပစ္စညံဵအမ့ိုဵမ့ိုဵန္ငံဴ ပိုဵသတံေဆဵမ့ာဵ
ေျမ
အိမံမ့ာဵတးငံ လုပံငနံဵခးငံကဏ္ဍအသီဵသီဵမ္ စးနံ ဴပစံပစ္စညံဵမ့ာဵတးငံပါဝငံသညံဴ ဓါတုပစ္စညံဵမ့ာဵ
အစာဵအေသာကံ
က့နံဵမာေရဵထိခိုကံနုင
ိ ံသညံဴ ဓါတုပစ္စညံဵမ့ာဵ ပါဝငံနိုငံပါသညံ။ (ဥပမာ - ခဲသတ္တု၊ ပိုဵသတံ
ေဆဵ၊ ေလ၊ ေရ၊ ေျမန္ငံဴ အစာဵအေသာကံမ့ာဵတးငံပါဝငံသညံဴ သဘာဝ သို ဴမဟုတံ) လူတုိ ဴဖနံတီဵ
ထုတလ
ံ ုပံေသာ အဆိပသ
ံ ငံဴအန္တရာယံရ္ိဓါတုပစ္စညံဵမ့ာဵသညံ ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵ၏ ကိုယံခန္ဓာ
အတးငံဵသို ဴ ပါဵစပံ၊ န္ာေခါငံဵ၊ လကံ၊ အေရျပာဵမ့ာဵမ္တဆငံဝ
ဴ ငံေရာကံကာ ဓါတုပစ္စညံဵအဆိပသ
ံ ငံဴ
ျခငံဵ ျဖစံေပ်ေစနိင
ု ံပါသညံ။ အိမံသဳဵု ပစ္စညံဵမ့ာဵန္ငံဴ ကေလဵကစာဵစရာအရုပမ
ံ ့ာဵတးငံ ပါဝငံသညံဴ
(ဥပမာ - ခဲဓါတံပါဝငံေသာအေရာငံတငံေဆဵမ့ာဵ) ဓါတုပစ္စညံဵမ့ာဵသညံလညံဵ အန္တရာယံရ္ိပါသညံ။
ထို ဴျပငံ ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵသညံ စကံရုဳ၊ အလုပံရုဳ၊ လုပံငနံဵမ့ာဵန္ငံဴ ေမာံေတာံယာဲံ
စကံကိရိယာပစ္စညံဵမ့ာဵေြကာငံဴ ေပ်ေပါကံနိုငေံ သာ ေလထုညစံညမံဵမှု၊ အိမံအတးငံဵ ထငံဵ၊ မီဵေသးဵ၊
သစံကိုငံဵေျခာကံ၊ ေလာငံစာမ့ာဵ၊ ဒီဇယံမီဵဖို၊ ဓာတံေငး ဴမီဵဖိုစသညံတုိ ဴေြကာငံဴ ေလထုညစံညမံဵမှုန္ငဴံ
ဓါတုပစ္စညံဵမ့ာဵကို ကိုငံတးယံျခငံဵ၊ သိုေလ္ာငံျခငံဵ၊ ထုတလ
ံ ုပံသုဳဵစးဲျခငံဵ၊ သယံယူျဖနံ ဴျဖူဵျခငံဵ၊
စးနံ ဴပစံျခငံဵ အဆငံဆ
ဴ ငံဴတို ဴတးငံ စနစံတက့မရ္ိျခငံဵတို ဴေြကာငံဴ က့နံဵမာေရဵထိခိုကံမအ
ှု န္တရာယံမ့ာဵန္ငံဴ
ြကုဳေတး ဴရနိုငံပါသညံ။
ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵ အဆိပံသငံဴျခငံဵအမ့ိုဵမ့ိုဵမ္ ကာကးယံရနံ
(က)

ေဆဵလိပေံ ငး ဴကငံဵစငံေသာ စာသငံခနံဵန္ငံေဴ က့ာငံဵမ့ာဵ ထူေထာငံရနံ လိုအပံသညံ။
*(ေက့ာငံဵပရဝုဏံအတးငံဵရ္ိ ဝနံထမံဵအိမံရာန္ငံဴ အိမံခနံဵမ့ာဵမ္အပ သငံြကာဵေရဵ
အေဆာကံအအုဳ၊ စာသငံခနံဵ၊ ရုဳဵခနံဵ၊ ပရဝုဏံနင
္ ံဴ ပရဝုဏအ
ံ တးငံဵရ္ိ အျခာဵအေဆာကံအအုဳ
မ့ာဵသညံ ေဆဵလိပံလုဳဵဝေသာကံခးငံဴမရ္ိေသာ ေနရာမ့ာဵျဖစံသညံ။) (ေဆဵလိပန
ံ ္ငံဴ ေဆဵရးကံ
ှကီဵထးကံပစ္စညံဵ ေသာကံသုဳဵမှုထိနံဵခ့ုပံေရဵဥပေဒအရ)

(ခ)

ေလထုညစံညမံဵမှုကို ထိနံဵသိမံဵကာကးယံနုင
ိ ံရနံ ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ သစံပငံစိုကံ၍ရနိုငံေသာ
ေနရာတိုငံဵတးငံ သစံပငံမ့ာဵစိုကံပ့ိုဵရမညံ။
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(ဂ)

ေက့ာငံဵစာသငံခနံဵမ့ာဵသညံ သနံ ဴရ္ငံဵ၍ ေလဝငံေလထးကံေကာငံဵမးနံရမညံျဖစံွပီဵ အလငံဵ
ေရာငံလုဳေလာကံစးာရရ္ိရနံ လိုအပံပါသညံ။ ထို ဴျပငံ ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ

ေလထုညစံညမံဵမှု

မရ္ိေစသညံဴ ေလာငံစာမ့ာဵ၊ မီဵဖိုမ့ာဵကိုသာ အသုဳဵျပုသငံဴသညံ။
(ဃ)

ေက့ာငံဵန္ငအ
ံဴ ာဵကစာဵကးငံဵမ့ာဵကို ေမာံေတာံယာဲံအသးာဵအလာထူထပံသညံဴ လမံဵမ့ာဵ၊
ဆူညဳသဳျပငံဵထနံသညံဴ ေနရာေဒသမ့ာဵ၊ လုပံငနံဵခးငံမ့ာဵ၊ စကံရုဳအလုပံရုဳမ့ာဵန္ငံဴ စးနံ ဴပစံ
ပစ္စညံဵမ့ာဵစုပဳထ
ု ာဵသညံဴေျမ၊ စးနံ ဴပစံေရမ့ာဵ စီဵဆငံဵဝငံေရာကံသညံဴ ျမစံေခ့ာငံဵ၊ အငံဵအိုငံ၊
ကနံမ့ာဵန္ငံဴ ေဝဵကးာေသာ ေနရာမ့ာဵတးငံ တညံေဆာကံသငံဴသညံ။

(င)

အိမံ၊ လုပံငနံဵခးငံမ့ာဵမ္ စးနံ ဴပစံပစ္စညံဵမ့ာဵကို စနစံတက့ စီမဳထိနံဵသိမံဵ စးနံ ဴပစံပါ။

(စ)

ေဆဵဝါဵမ့ာဵအပါအဝငံ

အိမံသဳဵု ဓါတုပစ္စညံဵမ့ာဵျဖစံသညံဴ

ဆပံျပာရညံ၊

ဆပံျပာမှုနံ ဴ၊

ေခါငံဵေလျှောံရညံ၊ ျခငံေဆဵေခးအစရ္ိသညံတုိ ဴကို ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵ လကံလမ
္ ံဵမမ္ီ ေသာ
အခနံဵ၊ ဘီဒို၊ ေသတ္တာ၊ အခနံဵမ့ာဵအတးငံဵ လုဳျခုဳစးာထာဵပါ။
(ဆ)

ဓါတုပစ္စညံဵမ့ာဵေြကာငံဴ

ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵ

အဆိပသ
ံ ငံဴမှုမျဖစံပား ဵေစရနံ

အိမံရ္ိ

မိဘမ့ာဵ၊ အုပံထိနံဵသူမ့ာဵ၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵသာမက ပတံဝနံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵေရဵန္ငံဴ
က့နံဵမာေရဵ၊ ေလ၊ ေရ၊ ေျမညစံညမံဵမှုကို ထိနံဵသိမံဵကာကးယံသညံဴဌာနမ့ာဵ၊ အစာဵ
အေသာကံစီမထ
ဳ ုတံလုပံေရာငံဵခ့သူမ့ာဵ၊ စကံရုဳ၊ အလုပံရုဳ၊ လုပံငနံဵရ္ငံမ့ာဵ ပူဵေပါငံဵညှိနှိုငံဵ
ေဆာငံရးကံြကရနံ လိုအပံပါသညံ။
(ဇ)

ေက့ာငံဵသာဵသူငယံတင
ို ံဵအတးကံ ေနရာဌာန၊ အိမံ၊ အခနံဵ၊ ေက့ာငံဵ၊ ကစာဵကးငံဵတို ဴသညံ
က့နံဵမာေရဵန္ငံဴညီေးတ၍
ံ

က့နံဵမာေရဵထိခိုကံမှု

အန္တရာယံကငံဵေသာဝနံဵက့ငံ

ျဖစံမ္

သာလျှေငံ အဆိပသ
ံ ငံဴမှုအန္တရာယံ ကငံဵေဝဵနိုငံမညံျဖစံပါသညံ။
(ဈ)

ေက့ာငံဵသာဵသူငယံမ့ာဵ မညံသညံဴအစာဵအေသာကံကိုမဆို မစာဵမီ၊ မေသာကံမီ၊ လကံန္စံ
ဘကံကို ဆပံျပာ၊ ေရတို ဴျဖငံဴ စငံြကယံေအာငံေဆဵသညံဴ အေလဴအက့ငံဴကို သငံေပဵပါ။

(ည)

အေရာငံျခယံထာဵေသာ

ကစာဵစရာအရုပံမ့ာဵကို

ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵ

ပါဵစပံ

အတးငံဵသို ဴ မထညံဴေစရနံ၊ လကံေခ့ာငံဵမ့ာဵမစုပေံ စရနံ ပညာေပဵသငံဴသညံ။
(ဋ)

ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵကို စကံရ/ုဳ အလုပံရုဳ/ လုပံငနံဵမ့ာဵန္ငံဴ ေမာံေတာံယာဲံ၊ စကံ
ကိရိယာပစ္စညံဵမ့ာဵေြကာငံဴ ေပ်ေပါကံနိုငေံ သာ ေလထုညစံညမံဵမှုမ္ ကာကးယံနုင
ိ ံရနံ(၁)

ေမာံေတာံယာဲံမ့ာဵေြကာငံဴျဖစံေပ်ေသာ ေလထုညစံညမံဵမှု ကာကးယံနုင
ိ ရ
ံ နံအတးကံ

ေက့ာငံဵမ့ာဵသညံ အဓိကကာဵလမံဵမှကီဵမ့ာဵန္ငံဴ ေပ(၁၀၀) (၃၀၀မီတာ) အကးာတးငံ ရ္ိသငံဴ
ပါသညံ။
(၂)

စကံရုဳ/ အလုပံရုဳ/ လုပံငနံဵစကံကိရိယာမ့ာဵေြကာငံဴ ျဖစံေပ်နိုငေံ သာ အဆိပသ
ံ ငံဴမှု

န္ငံဴ အန္တရာယံရ္ိမှုမ့ာဵမ္ ကာကးယံနုင
ိ ံရနံအတးကံ ေက့ာငံဵသညံ စကံရုဳ/ အလုပံရုဳမ့ာဵန္ငံဴ
အနညံဵဆုဳဵ ၁/၄ မိုငံ(၄၀၀ မီတာ)အကးာတးငံ ရ္ိသငံပ
ဴ ါသညံ။
(၃)

စိုကံပ့ိုဵေရဵမ္ထးကံရ္ိေသာ ပိုဵသတံေဆဵန္ငံဴ အျခာဵဓာတုပစ္စညံဵ ညစံညမံဵမှုမ့ာဵမ္

ကာကးယံနုင
ိ ံရနံအတးကံ ေက့ာငံဵမ့ာဵသညံ အနညံဵဆုဳဵ စိုကံပ့ိုဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵန္ငံဴ ၁/၄ မိုငံ
(၁၃၂၀ေပ

(သို ဴ) ၄၀၀မီတာ)အကးာတးငံ ရ္ိသငံဴွပီဵ

ေျမေနရာေဟာငံဵမ့ာဵ မျဖစံသငံဴပါ။
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ယခငံကစိုကံပ့ိုဵေရဵလုပံကိုငံေသာ

ေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵန္ငံဴ က့နံဵမာေရဵစီမဳခနံ ဴခးဲမှု
၁။

ေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵန္ငံဴ က့နံဵမာေရဵစီမဳခနံ ဴခးဲမှု
ျမနံမာနိင
ု ံငဳသညံ

သဘာဝေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵန္ငံဴ

လူေြကာငံဴျဖစံေသာေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵ

ြကုဳေတး ဴနိုငေံ ခ့မ့ာဵေသာ နိုငင
ံ ဳတစံချု ဖစံပါသညံ။ ေဘဵအန္တရာယံစီမဳခနံ ဴခးဲမလ
ှု ုပံငနံဵမ့ာဵသညံ အမ့ိုဵ
သာဵအဆငံဴေဆာငံရးကံရေသာလုပံငနံဵမ့ာဵျဖစံွပီဵ

ကဏ္ဍစုဳပဵူ ေပါငံဵပါဝငံေဆာငံရးကံမ္သာ

ေအာငံ

ျမငံစား ေဆာငံရးကံနိုငံေသာလုပံငနံဵမ့ာဵ ျဖစံပါသညံ။ က့နံဵမာေရဵန္ငံဴအာဵကစာဵဝနံှကီဵဌာနသညံ
ေဘဵအန္တရာယံစီမဳခနံ ဴခးဲမလ
ှု ုပံငနံဵမ့ာဵအနကံမ္ က့နံဵမာေရဵန္ငံဴသကံဆိုငေံ သာ ေဘဵအန္တရာယံ ဆိုငံရာ
က့နံဵမာေရဵစီမဳခနံ ဴခးဲမလ
ှု ုပံငနံဵမ့ာဵကို အေကာငံအထညံေဖာံေဆာငံရးကံလ့ကံ ရ္ိပါသညံ။
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵေဆာငံရးကံေနြကေသာ က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵအေန ျဖငံဴ
ေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵအေြကာငံဵကို သိရ္ိနာဵလညံွပီဵ က့နံဵမာေရဵဆိုငံရာေဆာငံရးကံရမညံဴ လုပံငနံဵ
မ့ာဵကို သိရ္ိနာဵလညံထာဵရနံ လိုအပံပါသညံ။ ဤလကံစးဲပါ ေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵအေြကာငံဵ၊ ေဘဵ
အန္တရာယံမ့ာဵေြကာငံဴ ျဖစံပား ဵတတံေသာ က့နံဵမာေရဵျပဿနာမ့ာဵအေြကာငံဵန္ငံဴ စာသငံေက့ာငံဵမ့ာဵ
အေနျဖငံဴ ေဘဵအန္တရာယံန္ငံဴပတံသကံ၍ ေဆာငံရးကံရမညံဴအခ့ကံမ့ာဵကို က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵ
သာမက ဆရာ/ ဆရာမမ့ာဵ၊ ေက့ာငံဵသာဵမိဘမ့ာဵန္ငံဴ ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ သိရ္ိနာဵလညံ
ြကရနံ လိုအပံပါသညံ။
၂။

ေဘဵအန္တရာယံအမ့ိုဵအစာဵမ့ာဵ
ျမနံမာနိင
ု ံငဳတးငံျဖစံပား ဵေလဴရ္ိေသာ

ေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵတးငံ

သဘာဝေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵ

ရ္ိသကဲဴသို ဴ လူေြကာငံဴျဖစံေသာေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵလညံဵ ရ္ိပါသညံ။
ေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵကို ေအာကံပါအတိုငံဵအမ့ိုဵအစာဵ ခးဲျခာဵနိုငံပါသညံ။
(က)

မိုဵေလဝသန္ငံဴ ရာသီဥတုဆိုငံရာေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵ


ဆိုငံကလုနံဵမုနံတိုငံဵ



မိုဵသညံဵထနံျခငံဵေြကာငံဴ လျှေပံတစံျပကံေရလွှမဵံ မိုဵျခငံဵ၊ ျမစံေရှကီဵျခငံဵန္ငံဴ ွမို ဴျပ
ေရလွှမဵံ မိုဵျခငံဵ

(ခ)



မိုဵသီဵေကကျခငံဵ



မိုဵှကိုဵပစံျခငံဵ



ေလျပငံဵတိုကံခတံျခငံဵ



ေလဆငံနာ္ ေမာငံဵတိုကံခတံျခငံဵ



အပူလှိုငံဵ၊ အေအဵလှိုငဵံ ျဖတံျခငံဵ



မိုဵေခါငံေရရ္ာဵျခငံဵ

ေျမမ့ကံန္ာျပငံဆိုငံရာ ေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵ


ငလ့ငံလှုပံျခငံဵ



ေျမွပိုျခငံဵ၊ ေတာငံွပိုျခငံဵ



ေတာမီဵေလာငံျခငံဵ
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(ဂ)

(ဃ)



မီဵေတာငံေပါကံကးဲျခငံဵ



ေျမနိမေံဴ ဒသမ့ာဵေရလွှမံဵမိုဵျခငံဵ



ကမံဵရိုဵတနံဵေဒသပငံလယံဒီေရလွှမဵံ မိုဵျခငံဵ



ဆူနာမီေရလှိုငံဵန္ငံဴ ေရလွှမဵံ မိုဵျခငံဵ

ဇီဝေဗဒဆိုငံရာ ေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵ


ကူဵစကံေရာဂါကပံအသးငျံ ဖစံပးာဵျခငံဵ



အငံဵဆကံပိုဵမွှာဵက့ေရာကံျခငံဵ



ဇီဝလကံနကံမ့ာဵ

မေတာံတဆမှုမ့ာဵန္ငံဴ စကံမှုနညံဵပညာဆိုငံရာေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵ


မီဵေလာငံျခငံဵ



သယံယူပုိ ဴေဆာငံေရဵဆိုငံရာမေတာံတဆမှုမ့ာဵ (ဥပမာ - ခရီဵသညံတငံယာဲံ/ ရထာဵ
တိမံဵေမ္ာကံျခငံဵ၊ ေရယာဲံနစံျမုပံျခငံဵ၊ ေလယာဲံပ့ကံက့ျခငံဵ)

(င)

၃။



မိုငဵံ တးငံဵန္ငအ
ံဴ ေဆာကံအဦဵွပိုက့ျခငံဵ



ဓာတုစကံရုဳမ့ာဵန္ငံဴ နူကလီဵယာဵဓာတံအာဵေပဵစကံရုဳမ့ာဵ ေပါကံကးဲျခငံဵ



ဓာတုလကံနကံန္ငဴံ နူကလီဵယာဵလကံနကံမ့ာဵ

လူမှုေရဵန္ငံဴလကံနကံကိုငံပဋိပက္ခမ့ာဵ


စစံပးဲမ့ာဵ



အြကမံဵဖကံမှုမ့ာဵ



လူမှုအဓိကရုဏံဵမ့ာဵ

ေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵန္ငံဴပတံသကံ၍ သိထာဵသငံဴသညံဴအခ့ကံအလကံမ့ာဵ
ေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵတးငံ ှကိုတငံခနံ ဴမ္နံဵနိုငေံ သာေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵ ရ္ိသကဲဴသို ဴ ှကိုတငံ

ခနံ ဴမ္နံဵရနံခကံခဲေသာေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵ

ရ္ိပါသညံ။

ဆိုငံကလုနံဵမုနံတိုငံဵန္ငံဴ

ေရလွှမဵံ မိုဵျခငံဵ

ကဲဴသို ဴေသာ အခ့ို ဴေသာေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵမ္ာ ှကိုတငံခနံ ဴမ္နံဵ၍ရနိုငံပါသညံ။ သို ဴရာတးငံ ေျမငလ့ငံ
လှုပံျခငံဵန္ငံဴ ေလဆငံနာ္ ေမာငံဵတိက
ု ံခတံျခငံဵကဲဴသို ဴေသာ ေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵမ္ာ ှကိုတငံခနံ ဴမ္နံဵရနံ
ခကံခဲပါသညံ။
ှကိုတငံခနံ ဴမ္နံဵ၍ရနိုငံေသာ

ဆိုငံကလုနံဵမုနံတင
ို ံဵကဲဴသို ဴ

ေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵအတးကံ

မိုဵေလဝသသတငံဵမ့ာဵကို အွမဲနာဵေထာငံသငံဴပါသညံ။ ဥပမာအာဵျဖငံဴ ဆိုငံကလုနံဵမုနံတင
ို ံဵ အတးကံ
မိုဵေလဝသသတိေပဵခ့ကံထတ
ု ံျပနံရာတးငံ မုနံတင
ို ံဵအေျခအေနမ့ာဵကို ေအာကံပါအတိုငံဵ အေရာငံ
မ့ာဵျဖငံဴ သတံမ္တံထာဵရ္ိပါသညံ။ ဆရာ၊ ဆရာမ့ာဵန္ငံဴ ေက့ာငံဵအုပံှကီဵမ့ာဵသညံ
(ှကိုတငံခနံ ဴမ္နံဵနိုငသ
ံ ညံဴေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵ

အထူဵသျဖငံဴ

က့ေရာကံရနံအလာဵအလာရ္ိေနသညံဴ၊

အေရဵေပ်

မိုဵေလဝသသတိေပဵခ့ကံ ထုတျံ ပနံထာဵသညံဴ ေနရာေဒသရ္ိ ေက့ာငံဵအုပံှကီဵမ့ာဵသညံ) ေက့ာငံဵမ့ာဵ
၏ အဓိကတာဝနံရ္ိသမ
ူ ့ာဵျဖစံသညံဴအေလ့ာကံ မိုဵေလဝသဆိုငရ
ံ ာ သတငံဵအခ့ကံအလကံမ့ာဵကို
အေသဵစိတေံ လဴလာမ္တံသာဵွပီဵ မိုဵေလဝသအေျခအေနကို ေစာငံြဴ ကညံဴရနံ လိုအပံပါသညံ။
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အဝါေရာငံအေရဵေပ်အေျခအေန


ဘဂဂလာဵပငံလယံေအာံန္ငဴက
ံ ပ္ပလီပငံလယံျပငံတို ဴတးငံ အပူပင
ို ံဵမုနံတိုငံဵ စတငံျဖစံေပ်
သညံဴ အခ့ိနံအခါကို အဝါေရာငံအေျခအေနဟု သတံမ္တံ သညံ။

လိေမ္မာံေရာငံအေရဵေပ်အေျခအေန


ဘဂဂလာဵပငံလယံေအာံန္ငဴက
ံ ပ္ပလီပငံလယံျပငံတို ဴတးငံ အပူပင
ို ံဵမုနံတိုငံဵ စတငံျဖစံေပ်
သညံဴေနာကံ ျမနံမာဴကမံဵရိဵု တနံဵေဒသသို ဴ တူရူေရး ဴလ့ာဵလာမညံဴအခ့ိနံအခါကို လိေမ္မာံ
ေရာငံအေျခအေနဟု သတံမ္တံသညံ။

အနီေရာငံအေရဵေပ်အေျခအေန


မုနံတိုငံဵျမနံမာဴကမံဵရိုဵတနံဵဆီသုိ ဴ တူရူေရး ဴလ့ာဵလာွပီဵ ျမနံမာဴကမံဵရိဵု တနံဵသို ဴမျဖတံ
ေက့ာံမီ (၁၂)နာရီအလိုကို အနီေရာငံအေရဵေပ်အေျခအေနဟု သတံမ္တံသညံ။

အညိုေရာငံအေရဵေပ်အေျခအေန


ျမနံမာဴကမံဵရိဵု တနံဵေဒသမ့ာဵသို ဴ မုနံတိုငံဵျဖတံေက့ာံဝငံေရာကံေနခ့ိနံကို အညိုေရာငံ
အေရဵေပ်အေျခအေနဟု သတံမ္တံသညံ။

အစိမံဵေရာငံအေျခအေန


မုနံတိုငံဵအာဵေပ့ာဴ၍ မုနံတိုငံဵအန္တရာယံကငံဵရ္ငံဵသးာဵခ့ိနက
ံ ို အစိမဵံ ေရာငံအေျခအေန ဟု
သတံမ္တံသညံ။

ျမနံမာနိင
ု ံငဳတးငံ မိုဵေလဝသသတငံဵမ့ာဵကို မိုဵေလဝသန္ငံဴ ဇလေဗဒ ေွှနံြကာဵမှုဦဵစီဵဌာနမ္
သတိေပဵခ့ကံမ့ာဵန္ငအ
ံဴ တူ

အခ့ိနံနင
္ ံဴတေျပဵညီ

ထုတျံ ပနံေပဵလ့ကံရ္ိသျဖငံဴ

အဆိပ
ု ါမိုဵေလဝသ

သတငံဵမ့ာဵန္ငံဴ ေဘဵအန္တရာယံသတိေပဵခ့ကံမ့ာဵကို လိုကံနာေဆာငံရးကံရမညံျဖစံပါသညံ။
ထို ဴအျပငံ

ျမနံမာနိင
ု ံငဳတးငံ

ေဘဵအန္တရာယံစမ
ီ ဳခနံ ဴခးဲမှုလုပံငနံဵမ့ာဵကို

ကယံဆယံေရဵန္ငံဴ

ျပနံလညံေနရာခ့ထာဵေရဵဦဵစီဵဌာနမ္ နညံဵပညာပိုငံဵဆိုငံရာဦဵေဆာငံွပီဵ၊ ေအာကံေျခအဆငံမ
ဴ ့ာဵ၌
အေထးေထးအုပခ
ံ ့ုပံေရဵဦဵစီဵဌာနန္ငံဴ

အျခာဵန္ီဵနးယံဌာနဆိုငံရာမ့ာဵ/အဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵမ္

အေကာငံ

အထညံေဖာံ ေဆာငံရးကံလျှေကံ ရ္ိပါသညံ။ သို ဴျဖစံ၍ ေဘဵအန္တရာယံ မက့ေရာကံမီ၊ က့ေရာကံေနစဲံ
န္ငံဴ က့ေရာကံွပီဵကာလမ့ာဵ၌ ေဆာငံရးကံရမညံဴကိစမ
္စ ့ာဵန္ငံဴ ပတံသကံ၍ အဆိပ
ု ါေဒသခဳ အုပံခ့ုပံေရဵ
အဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ၏ စီစဲံေဆာငံရးကံေပဵမှုမ့ာဵအတိုငံဵ လိုကံနာေဆာငံရးကံြကရမညံ ျဖစံပါသညံ။
၄။

ေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵေြကာငံဴ

ျဖစံပးာဵနိုငံေသာ

က့နံဵမာေရဵျပဿနာမ့ာဵန္ငံဴ

ေဆာငံရးကံ

ရမညံဴအခ့ကံမ့ာဵ
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ေဆာငံရးကံေနြကေသာ က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵ အေန
ျဖငံဴ

ေအာကံေဖာံျပပါေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵေြကာငံဴ

အေြကာငံဵကို

သိရ္ိနာဵလညံကာ

ျဖစံပား ဵတတံေသာ

ဆရာ/ဆရာမမ့ာဵ၊

က့နံဵမာေရဵျပဿနာမ့ာဵ

ေက့ာငံဵသာဵမိဘမ့ာဵန္ငံဴ

ေက့ာငံဵသာဵ/

ေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵ အသိပညာေပဵျခငံဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို ေဆာငံရးကံသးာဵရမညံျဖစံပါသညံ။


ေဘဵအန္တရာယံက့ေရာကံလာပါက

ထိခိုကံဒဏံရာရရ္ိမှုမ္ာ

ဒဏံရာအေရဵေပ်ေဆဵကုသနိင
ု ံရနံလိုအပံေသာ

အရကံျပနံ၊

အျဖစံမ့ာဵသညံဴအတးကံ

ထိခိုကံ

သနံ ဴရ္ငံဵေသာဂးမံဵ၊

ပတံတီဵ၊

အနာကပံပလာစတာ စသညံတို ဴကို ေဘဵအန္တရာယံမက့ေရာကံမီကတညံဵက ှကိုတငံစုေဆာငံဵ
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ထာဵရ္ိျခငံဵန္ငံဴ အဆိပ
ု ါေဆဵပစ္စညံဵမ့ာဵကို ေရမစိုေစရနံ ေသခ့ာစးာထုတပ
ံ ိုဵထာဵွပီဵ အလးယံတကူ
အသငံဴသယံယသ
ူ းာဵနိုငံမညံဴေနရာတးငံ ထာဵရ္ိျခငံဵတို ဴကို ေဆာငံရးကံထာဵရ္ိရပါမညံ။


ေဘဵအန္တရာယံက့ေရာကံစဲံန္ငံဴ က့ေရာကံွပီဵခါစ အေရဵေပ်အေျခအေန၌ ေသးဵတိဵု ၊ န္လုဳဵ၊
ဆီဵခ့ိုေရာဂါစသညံဴ နာတာရ္ညံေရာဂါခဳစာဵေနရသူမ့ာဵအေနျဖငံဴ ပုဳမန
္ ံစးဲွမဲေသာကံသုဳဵေနရသညံဴ
ေဆဵဝါဵမ့ာဵျပတံေတာကံသးာဵနိုငံသျဖငံဴ ပုဳမန
္ ံေသာကံသုဳဵေနက့ေဆဵဝါဵမ့ာဵကိုလညံဵ ှကိုတငံ
စုေဆာငံဵထာဵွပီဵ
ေရာကံွပီဵေနာကံ

လးယံကူစား သယံယူနင
ို ံေသာေနရာတးငံထာဵရ္ိျခငံဵန္ငံဴ
ပုဳမန
္ ံမဝ
္ီ ဲေသာကံသုဳဵေနရသညံဴေဆဵဝါဵမ့ာဵ

ေဘဵအန္တရာယံက့

ျပတံလပံသးာဵပါက

နီဵစပံရာ

က့နံဵမာေရဵဌာနန္ငံဴဆကံသးယံျခငံဵတို ဴကို ေဆာငံရးကံရပါမညံ။


ေဘဵအန္တရာယံက့ေရာကံလာပါက

အေရဵေပ်က့နံဵမာေရဵေစာငံဴေရ္ာကံမှု

က့နံဵမာေရဵန္ငံဴအာဵကစာဵဝနံှကီဵဌာနမ္
ေရ္ာကံမှုေဆဵခနံဵ

ေဆာငံရးကံေနေသာ

ဖးငလ
ံဴ ္စံမညံဴေနရာမ့ာဵကို

ခဳယူနုင
ိ ံရနံအတးကံ

အေရဵေပ်က့နံဵမာေရဵေစာငံဴ

ှကိုတငံစုဳစမံဵထာဵရ္ိျခငံဵန္ငံဴ

အျခာဵသူမ့ာဵသို ဴ

အသိေပဵျခငံဵတို ဴကို ေဆာငံရးကံြကရပါမညံ။


ေဘဵအန္တရာယံအေျခအေနမ့ာဵအတးကံ စာသငံေက့ာငံဵအေဆာကံအဦဵမ့ာဵကို ယာယီကယံဆယံ
ေရဵစခနံဵအျဖစံ အသုဳဵျပုရေလဴရ္ိသျဖငံဴ လိုအပံပါက က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵမ္ အေရဵေပ်
ေဆဵခနံဵ (သို ဴမဟုတံ) ယာယီေဆဵေပဵခနံဵဖးငံဴလ္စံ ေဆာငံရးကံရမညံျဖစံပါသညံ။ ထို ဴေြကာငံဴ
က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵအေနျဖငံဴ စာသငံေက့ာငံဵမ့ာဵ၌ ယာယီေဆဵခနံဵဖးငံဴလ္စံနုင
ိ ံေရဵအတးကံ
လိုအပံသညံမ့ာဵကို ေက့ာငံဵအုပံ (သို ဴ) ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵန္ငံဴ ှကိုတငံညှိနှိုငံဵ ထာဵြကရပါမညံ။



ေဘဵအန္တရာယံက့ေရာကံွပီဵအခ့ိနံမ့ာဵတးငံ မသနံ ဴရ္ငံဵေသာေသာကံသုဳဵေရမ့ာဵ ေသာကံသုဳဵမိ၍
ဝမံဵပ့ကံဝမံဵေလျှောေရာဂါကဲဴသို ဴ ေရမ္တစံဆငံဴကူဵစကံတတံေသာေရာဂါမ့ာဵ ပိုမုက
ိ ူဵစကံျဖစံပား ဵ
နိုငသ
ံ ျဖငံဴ သနံ ဴရ္ငံဵေသာေသာကံေရရရ္ိရနံ အေရဵှကီဵပါသညံ။ ေရကိုက့ိုခ့ကံေသာကံသုဳဵျခငံဵ၊
တာဝနံရ္ိသမ
ူ ့ာဵမ္ျဖနံ ဴေဝေသာ ေရသနံ ဴေဆဵျပာဵ/ ေရသနံ ဴေဆဵထုပမ
ံ ့ာဵကို စနစံတက့ အသုဳဵျပု၍
သနံ ဴစငံွပီဵေသာေရကိုသာ ေသာကံသုဳဵျခငံဵန္ငံဴ ကလိရ
ု ငံဵေဆဵခတံထာဵေသာေရကိုသာ ေသာကံ
သုဳဵျခငံဵတို ဴကို လိုကံနာေဆာငံရးကံရပါမညံ။



အမ္ညံဴလးနံသစံသီဵ၊ ရကံလးနံအစာဵအစာဵမ့ာဵန္ငံဴ မသနံ ဴရ္ငံဵေသာအစာဵအစာမ့ာဵကို စာဵသုဳဵမိ
ပါကလညံဵ

ဝမံဵပ့ကံဝမံဵေလျှောေရာဂါကဲဴသို ဴ

အစာမ္တစံဆငံဴကူဵစကံတတံေသာေရာဂါမ့ာဵ

ကူဵစကံျဖစံပား ဵနိုငံသျဖငံဴ အစာဵအစာမ့ာဵကို ပူပူေနးဵေနးဵခ့ကံျပုတံစာဵသုဳဵရနံ၊ ခ့ကံျပုတံွပီဵ
ပါက သနံ ဴသနံ ဴရ္ငံဵရ္ငံဵထာဵသိုရနံန္ငံဴ ယငံမနာဵေစရနံဂရုျပုရနံ လိုအပံပါသညံ။ ထို ဴအျပငံ
အစာဵအစာ ျပငံဆငံခ့ကံျပုတံသမ
ူ ့ာဵအေနျဖငံဴလညံဵ လကံန္ငံဴ တစံကိုယံေရသနံ ဴရ္ငံဵေရဵကို
ဂရုျပုွပီဵ ခ့ကံျပုတံသညံဴအိုဵခးကံ၊ ပနံဵကနံ၊ ဇးနံဵစသညံတို ဴ သနံ ဴရ္ငံဵမှုရ္ိေစရနံ ေဆာငံရးကံြက
ရပါမညံ။ အမ္ညံဴလးနံသစံသီဵန္ငံဴ ရကံလးနံအစာဵအစာဵမ့ာဵကို စာဵသုဳဵျခငံဵမ္လညံဵ ေရ္ာငံြကဲံ
ြကရပါမညံ။


ေဘဵအန္တရာယံေြကာငံဴ ပတံဝနံဵက့ငံညစံညမံဵမှုျဖစံေပ်ေစနိင
ု ံွပီဵ၊ စနစံတက့ စးနံ ဴပစံထာဵျခငံဵ
မရ္ိေသာ စာဵကကငံဵစာဵက့နံမ့ာဵန္ငံဴ လူ/ တိရ စ္ဆာနံတို ဴ၏ မစငံမ့ာဵတးငံ ယငံေကာငံမ့ာဵပိုမုိ
ေပါကံပးာဵလာနိုငွံ ပီဵ ထိုမ္တစံဆငံဴ ယငံနာဵစာမ့ာဵကိုစာဵသုဳဵမိ၍ ကူဵစကံေရာဂါမ့ာဵ ပိုမုျိ ဖစံပား ဵ
ေစနိင
ု ံပါသညံ။ ထို ဴေြကာငံဴ အမှိုကံသရိုကံန္ငဴံ အညစံအေြကဵမ့ာဵကို စနစံတက့စးနံ ဴပစံရနံ၊
ေျမျမှုပံ/မီဵရှို ဴ ဖ့ကံဆီဵရနံန္ငံဴ ယငံလုဳအမ
ိ ံသာသုဳဵစးရ
ဲ နံ လိုအပံပါသညံ။
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ေရှကီဵေရလျှေဳျခငံဵကဲဴသို ဴေသာ ေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵ၌ ေဘဵက့ေရာကံွပီဵပါက ဆကံလကံတငံက့နံ
ေနေသာေရမ့ာဵတးငံ ျခငံမ့ာဵပိုမိုေပါကံပးာဵနိုငသ
ံ ျဖငံဴ ျခငံမ္တစံဆငံဴကူဵစကံတတံေသာ ေရာဂါ
မ့ာဵျဖစံသညံဴ င္ကံဖ့ာဵေရာဂါ၊ ေသးဵလးနတ
ံ ုပံေကးဵေရာဂါ စသညံဴေရာဂါမ့ာဵ ပိုမျို ဖစံပးာဵနိုငံပါ
သညံ။ ထို ဴေြကာငံဴ ျခငံမ့ာဵမေပါကံပးာဵနိုငေံ စရနံအတးကံ ျခငံန္ငဴျံ ခငံေလာကံလနံဵ ကာကးယံ
န္ိမန
ံ ငံဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵျဖစံသညံဴ ‘ဖုဳဵ၊ သးနံ၊ လဲ၊ စစံ’ စသညံဴလုပံငနံဵမ့ာဵကို မိမိေနအိမံ
ပတံဝနံဵက့ငံန္ငဴံ

မိမိရပံကးကံ/ေက့ဵရးာမ့ာဵအတးငံဵ

မိမိတို ဴကိုယံတိုငံေဆာငံရးကံြကရပါမညံ။

ထို ဴအျပငံ ျခငံကိုကံမခဳရေစရနံ ဘယံအခ့ိနံအိပအ
ံ ိပံ ျခငံေထာငံေထာငံ၍အိပံရပါမညံ။


ေဘဵအန္တရာယံက့ေရာကံွပီဵ ယာယီကယံဆယံေရဵစခနံဵ၌ ေနထိုငံေနရစဲံ လူဦဵေရသိပံသညံဵ
ျခငံဵ၊ သုဳဵေရန္ငံဴ ပတံဝနံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵမှုအာဵနညံဵျခငံဵ စသညံတို ဴေြကာငံဴ တီဘီေရာဂါ၊ အသကံ
ရှုလမံဵေြကာငံဵဆိုငံရာေရာဂါန္ငံဴ အေရျပာဵကူဵစကံေရာဂါစသညံဴ ကူဵစကံေရာဂါမ့ာဵ ပိုမုျိ ဖစံ
ပးာဵေစနိင
ု ံပါသညံ။

သို ဴျဖစံ၍

ယာယီကယံဆယံေရဵစခနံဵတးငံ

တစံကိုယေံ ရသနံ ဴရ္ငံဵေရဵဂရုျပုရမညံျဖစံွပီဵ

ေနထိုငံသူမ့ာဵအေနျဖငံဴ

ကူဵစကံေရာဂါမ့ာဵျဖစံပား ဵလာပါက

နီဵစပံရာ

က့နံဵမာေရဵဌာနသို ဴ သးာဵေရာကံျပသရပါမညံ။


ေပမအစရ္ိေသာ အဆိပရ
ံ ္ိသတ္တဝါမ့ာဵအကိုကံမခဳရေစရနံ သတိျပုေနထိုငံရပါမညံ။ အကယံ၍
အကိုကံခဳရပါက နီဵစပံရာေဆဵရုသ
ဳ ို ဴ အျမနံဆဳဵု သးာဵေရာကံျပသရပါမညံ။



ေဘဵအန္တရာယံက့ေရာကံွပီဵခ့ိနံမ့ာဵတးငံ

ယာယီခိုလှုဳေနရသညံဴေနရာမ့ာဵ၌

တိရစ
ိ ္ဆာနံမ့ာဵန္ငံဴ

လူမ့ာဵ ေရာေန္ာေနတတံသျဖငံဴ တိရစ
ိ ္ဆာနံမ့ာဵမ္တစံဆငံဴကူဵစကံတတံေသာေရာဂါမ့ာဵ ပိုမုျိ ဖစံ
ပးာဵနိုငံပါသညံ။ ထို ဴေြကာငံဴ တိရစ
ိ ္ဆာနံမ့ာဵန္ငံဴ ေရာေထးဵေနထိုငံျခငံဵမ္ ေရ္ာငံြကဲံရပါမညံ။


ေဘဵအန္တရာယံအေျခအေနမ့ာဵ၌ အစာဵအေသာကံမ့ာဵ ဖူလုဳစား မရရ္ိျခငံဵ၊ စာဵေသာကံရသညံဴ
အစာဵအစာမ့ာဵမ္ာလညံဵ အာဟာရမျှေတမှုမရ္ိျခငံဵ စသညံတို ဴေြကာငံဴ ေရရ္ညံတင
း ံ အာဟာရ
ခ့ို ဴတဲေဴ ရာဂါမ့ာဵ

ျဖစံေပ်လာနိုငပ
ံ ါသညံ။

ထို ဴေြကာငံဴ

အာဟာရျပညံဴဝသညံဴစာဵေသာကံမှုပုဳစဳ

မ့ာဵျဖစံေသာ အသာဵငါဵ၊ ဟငံဵသီဵဟငံဵရးကံ၊ အသီဵအန္ဳစသညံတို ဴ စုဳလငံစား စာဵေသာကံရမညံ
ျဖစံွပီဵ အဆီ/အငဳမ့ာဵ ေလျှောဴစာဵရပါမညံ။ အကယံ၍ အာဟာရခ့ို ဴတဲေဴ ရာဂါမ့ာဵ ျဖစံေပ်လာပါက
နီဵစပံရာေဆဵရုဳ/ က့နံဵမာေရဵဌာနသို ဴ သးာဵေရာကံျပသ၍ ေဆဵကုသမှု ခဳယူြကရပါမညံ။


ေဘဵအန္တရာယံအေျခအေနမ့ာဵ၌ လုဳျခုဳစိတံခ့ရမှုမရ္ိသညံဴအေျခအေန၌ ေနထိုငံေနရျခငံဵ၊ ယာယီ
ကယံဆယံေရဵစခနံဵမ့ာဵ၌ လူအေျမာကံအမ့ာဵန္ငံဴေနထိုငံေနရျခငံဵ စသညံတုိ ဴေြကာငံဴ လိငံပုင
ိ ံဵ
ဆိုငံရာအနိုငံက့ငံဴခဳရမှုမ့ာဵ ခဳစာဵရနိုငပ
ံ ါသညံ။ ထိုမ္တစံဆငံဴ ကာလသာဵေရာဂါ၊ အိတံခ့ံအင
ို ံဗးီ/
ေအအိုငဒ
ံ ီအကံစံေရာဂါ

စသညံဴ

ဆယံေက့ာံသကံမ့ိုဵဆကံပးာဵက့နံဵမာေရဵ

ျပဿနာမ့ာဵ

ဆကံလကံျဖစံေပ်လာနိုငပ
ံ ါသညံ။ ထို ဴေြကာငံဴ ေဘဵအန္တရာယံခဳစာဵေနရသူမ့ာဵ အထူဵသျဖငံဴ
ဆယံေက့ာံသကံန္ငံဴ

ကေလဵငယံမ့ာဵအေနျဖငံဴ

ဂရုျပုေနထိုငံြကရနံလိုအပံွပီဵ၊

အကယံ၍

မ့ိုဵဆကံပးာဵက့နံဵမာေရဵျပဿနာမ့ာဵ ျဖစံေပ်လာပါက နီဵစပံရာ ေဆဵရုဳ/ က့နံဵမာေရဵဌာနသို ဴ
သးာဵေရာကံျပသြကရပါမညံ။


ေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵေြကာငံဴ ထိခိုကံဒဏံရာရရ္ိမှုန္ငဴံ အျခာဵေရာဂါျဖစံပား ဵမှုမ့ာဵ ရ္ိပါကလညံဵ
နီဵစပံရာေဆဵရုဳ/ က့နံဵမာေရဵဌာနသို ဴ သးာဵေရာကံျပသ၍ ေဆဵကုသမှု ခဳယူရပါမညံ။



က့နံဵမာေရဵဌာနမ့ာဵမ္ အခါအာဵေလ့ာံစား ထုတျံ ပနံေသာ က့နံဵမာေရဵအသိပညာေပဵျခငံဵမ့ာဵ န္ငံဴ
က့နံဵမာေရဵသတိေပဵနှိုဵေဆာံခ့ကံမ့ာဵကို ဖတံရှုေလဴလာွပီဵ လိုကံနာေဆာငံရးကံရနံ လိုအပံ
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ပါသညံ။ ထို ဴအျပငံ မိမိသရ
ိ ္ိထာဵသညံမ့ာဵကို အျခာဵသူမ့ာဵပါသိရ္ိေစရနံ အသိပညာျဖနံ ဴေဝေပဵ
ရပါမညံ။


ေဘဵအန္တရာယံက့ေရာကံရာေဒသမ့ာဵ၌ တာဝနံထမံဵေဆာငံေနြကေသာ က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵ
မ့ာဵအာဵ ပူဵေပါငံဵကူညီရပါမညံ။

၅။

စာသငံေက့ာငံဵမ့ာဵ၌ ေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵန္ငံဴပတံသကံ၍ ေဆာငံရးကံရမညံဴအခ့ကံမ့ာဵ
ေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵန္ငံဴ ပတံသကံ၍ စာသငံေက့ာငံဵမ့ာဵအေနျဖငံဴ ေဘဵအန္တရာယံ မက့

ေရာကံမီကတညံဵက

ှကိုတငံျပငံဆငံျခငံဵလုပံငနံဵမ့ာဵ

ေဆာငံရးကံထာဵရမညံျဖစံွပီဵ၊

ှကိုတငံ

သတိေပဵကာလ၊ ေဘဵအန္တရာယံက့ေရာကံေနစဲံ အေရဵေပ်ကာလန္ငဴံ ေဘဵအန္တရာယံက့ေရာကံွပီဵ
ျပနံလညံထေူ ထာငံေရဵန္ငံဴ ျပနံလညံတညံေဆာကံေရဵကာလမ့ာဵ၌လညံဵ ေအာကံေဖာံျပပါအတိုငံဵ
လိုအပံသညံမ့ာဵကို စနစံတက့ စီစဲံေဆာငံရးကံသးာဵရမညံျဖစံပါသညံ။
ထိုသို ဴေဆာငံရးကံရာတးငံ ပညာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵမ္ သကံဆိုငံရာေဒသခဳ အုပံခ့ုပံေရဵအဖးဲ ဴ
အစညံဵမ့ာဵ၊ န္ီဵနးယံဌာနဆိုငံရာ/
ျဖစံွပီဵ၊

အဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵန္ငံဴ

က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵမ္လညံဵ

ညှိနှိုငံဵပူဵေပါငံဵေဆာငံရးကံသးာဵြကရမညံ

ေအာကံေဖာံျပပါလုပံငနံဵမ့ာဵအနကံ

က့နံဵမာေရဵန္ငံဴ

သကံဆိုငံေသာလုပံငနံဵမ့ာဵကို အဓိကထာဵေဆာငံရးကံြကရမညံျဖစံပါသညံ။
(က)


ေဘဵအန္တရာယံမက့ေရာကံမီေဆာငံရးကံထာဵရမညံဴအခ့ကံမ့ာဵ
စာသငံေက့ာငံဵအေဆာကံအဦဵမ့ာဵ၏ ေဘဵအန္တရာယံဒဏံခဳနင
ို ံရညံ ရ္ိ/မရ္ိ အေျခအေနကို
ဌာနဆိုငရ
ံ ာမ့ာဵ (သို ဴ) ကျွမံဵက့ငံပညာရ္ငံမ့ာဵန္ငံဴပူဵေပါငံဵ၍ ှကိုတငံစစံေဆဵထာဵရ္ိျခငံဵ၊



မီဵေဘဵအန္တရာယံှကိုတငံကာကးယံေရဵအတးကံ သကံဆိုငံရာဌာနမ့ာဵ၏ ေွှနံြကာဵခ့ကံမ့ာဵ
အတိုငံဵ လိုကံနာေဆာငံရးကံျခငံဵ၊



စာသငံေက့ာငံဵမ္ အေရဵှကီဵစာရးကံစာတမံဵမ့ာဵန္ငံဴ အျခာဵအေရဵှကီဵပစ္စညံဵမ့ာဵကို ေဘဵ
လးတရ
ံ ာသို ဴ ှကိုတငံေရွှ ဴေျပာငံဵနိုငံေစရနံ လိုအပံသညံဴအစီအမဳမ့ာဵကို ှကိုတငံစီစဲံေရဵဆးဲ
ထာဵရ္ိျခငံဵ၊



ေဘဵအန္တရာယံှကိုတငံျပငံဆငံေရဵန္ငံဴ တုဳ ဴျပနံေဆာငံရးကံေရဵ အသိပညာမ့ာဵကို ေက့ာငံဵ
သာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵသိရ္ိေစရနံ ဆရာ/မမ့ာဵမ္ စီစဲံေဆာငံရးကံေပဵထာဵျခငံဵ၊



ေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵေြကာငံဴ ျဖစံပား ဵတတံေသာ က့နံဵမာေရဵျပဿနာမ့ာဵန္ငံဴ အဆိုပါျပဿနာ
မ့ာဵမျဖစံပးာဵေစေရဵအတးကံ
အခ့ကံမ့ာဵကို

ှကိုတငံကာကးယံေရဵအပါအဝငံ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ

ဝနံထမံဵမ့ာဵမ္

လိုကံနာေဆာငံရးကံရမညံဴ

ဆရာ/ဆရာမမ့ာဵန္ငံဴပူဵေပါငံဵ၍

ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵ သိရ္ိေစရနံအသိပညာေပဵျခငံဵ၊


ေဘဵအန္တရာယံှကိုတငံျပငံဆငံေရဵန္ငံဴ

တုျပနံ
ဳ ဴ ေဆာငံရးကံေရဵန္ငံဴပတံသကံေသာ

သရုပံျပ

ေလဴက့ငံဴျခငံဵမ့ာဵကို သကံဆိုငံရာဌာနဆိုငံရာ/ အဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵမ္ ေဆာငံရးကံရာတးငံ ဆရာ၊
ဆရာမမ့ာဵန္ငံဴ ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵမ္ ပူဵေပါငံဵပါဝငံေလဴက့ငံဴျခငံဵ၊


ေဘဵအန္တရာယံအေျခအေနမ့ာဵအတးကံ

စာသငံေက့ာငံဵအေဆာကံအဦဵမ့ာဵကို

ယာယီ

ကယံဆယံေရဵစခနံဵအျဖစံ အသုဳဵျပုနိုငေံ ရဵန္ငံဴ အေရဵေပ်ေဆဵခနံဵ (သို ဴမဟုတံ) ယာယီ
ေဆဵေပဵခနံဵ ဖးငံဴလ္စံေဆာငံရးကံနိုငေံ ရဵအတးကံ လိုအပံသညံမ့ာဵကို ေက့ာငံဵအုပံ (သို ဴ)
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ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵက က့နံဵမာေရဵဌာနအပါအဝငံ သကံဆိုငံရာဌာနဆိုငံရာ/ အဖးဲ ဴအစညံဵ
မ့ာဵန္ငံဴ ှကိုတငံညှိနှိုငံဵထာဵရ္ိျခငံဵ၊


မိုဵေလဝသသတငံဵန္ငံဴ ေဘဵအန္တရာယံသတိေပဵခ့ကံမ့ာဵကို အွမဲမျပတံနာဵစးငံဴ၍ ေက့ာငံဵ
သာဵမိဘမ့ာဵန္ငံဴ ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵ ျဖနံ ဴေဝေပဵျခငံဵ၊

(ခ)

အေရဵေပ်သတိေပဵကာလ၌ ေဆာငံရးကံထာဵရမညံဴအခ့ကံမ့ာဵ


စာသငံေက့ာငံဵသညံ ေဘဵလးတသ
ံ ညံဴအေဆာကံအဦဵမဟုတပ
ံ ါက စာသငံေက့ာငံဵမ္ အေရဵ
ှကီဵစာရးကံစာတမံဵမ့ာဵန္ငံဴ အျခာဵအေရဵှကီဵပစ္စညံဵမ့ာဵကို

ေဘဵလးတရ
ံ ာသို ဴ ှကိုတငံ

ေရွှ ဴေျပာငံဵျခငံဵ၊


စာသငံေက့ာငံဵသညံေဘဵလးတသ
ံ ညံဴ အေဆာကံအဦဵျဖစံွပီဵ၊ ယာယီကယံဆယံေရဵစခနံဵ
အျဖစံ အသုဳဵျပုမညံဆိုပါက ကယံဆယံေရဵစခနံဵအျဖစံ အသုဳဵျပုနိုငေံ ရဵန္ငံဴ

အေရဵေပ်

ေဆဵခနံဵ (သို ဴမဟုတံ) ယာယီေဆဵေပဵခနံဵ ဖးငလ
ံဴ ္စံေဆာငံရးကံနိုငံေရဵအတးကံ လိုအပံသညံ
မ့ာဵကို ေက့ာငံဵအုပံ (သို ဴ) ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵက က့နံဵမာေရဵဌာနအပါအဝငံ သကံဆိုငံရာ
ဌာနဆိုငရ
ံ ာ/ အဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵန္ငံဴ ပူဵေပါငံဵေဆာငံရးကံျခငံဵ၊
(ဂ)

ေဘဵအန္တရာယံက့ေရာကံေနစဲံန္ငံဴ က့ေရာကံွပီဵစ အေရဵေပ်အေျခအေန၌ ေဆာငံရးကံရ
မညံဴအခ့ကံမ့ာဵ


စာသငံေက့ာငံဵကို

ယာယီကယံဆယံေရဵစခနံဵအျဖစံအသုဳဵျပုေနပါက

က့နံဵမာေရဵဝနံ

ထမံဵမ့ာဵက အေရဵေပ်ေဆဵခနံဵ (သို ဴမဟုတံ) ယာယီေဆဵေပဵခနံဵဖးငံဴလ္စံကာ အေရဵေပ်
က့နံဵမာေရဵေစာငံဴေရ္ာကံမှုေပဵသးာဵမညံ ျဖစံသျဖငံဴ လိုအပံသညံမ့ာဵကို ေက့ာငံဵအုပံ (သို ဴ)
ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵ၏ ပူဵေပါငံဵကူညီမှုျဖငံဴ ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊


က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵက
ဒဏံရာရရ္ိသူမ့ာဵန္ငံဴ

အေရဵေပ်က့နံဵမာေရဵေစာငံေဴ ရ္ာကံမှုေပဵရာတးငံ

နာမက့နံဵသူမ့ာဵအာဵ

က့နံဵမာေရဵျပဿနာမ့ာဵ

မျဖစံပား ဵေစရနံ

ပတံဝနံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ၊
ေရဵ၊

တစံကိုယံေရသနံ ဴရ္ငံဵေရဵ၊

ေဆဵကုသေပဵျခငံဵအျပငံ

ထိခိုကံ

ေနာကံဆကံတးဲ

ှကိုတငံကာကးယံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵျဖစံသညံဴ

ေရေကာငံဵေရသနံ ဴရရ္ိေရဵ၊
ကူဵစကံေရာဂါန္ငံဴ

ယငံလုဳအမ
ိ ံသာသုဳဵစးဲ

မကူဵစကံတတံေသာေရာဂါမ့ာဵ

ကာကးယံနိမ
္ ံနငံဵေရဵ စသညံဴလုပံငနံဵမ့ာဵကို ေဆာငံရးကံသးာဵမညံျဖစံွပီဵ၊ အဆိုပါှကိုတငံ
ကာကးယံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ
ေနြကသူမ့ာဵအာဵ

ေအာငံျမငံေစရနံအတးကံ

စာသငံေက့ာငံဵတးငံ

က့နံဵမာေရဵအသိပညာေပဵျခငံဵလုပံငနံဵမ့ာဵ

ယာယီခိုလှုဳ

ေဆာငံရးကံသးာဵမညံျဖစံ

သျဖငံဴ လိုအပံသညံမ့ာဵကို ေက့ာငံဵအုပံ (သို ဴ) ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵ၏ ပူဵေပါငံဵကူညီမှုျဖငံဴ
ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊
(ဃ)

ေဘဵအန္တရာယံက့ေရာကံွပီဵ ျပနံလညံထူေထာငံေရဵန္ငံဴ ျပနံလညံတညံေဆာကံေရဵကာလ၌
ေဆာငံရးကံရမညံဴအခ့ကံမ့ာဵ



ေဘဵအန္တရာယံက့ေရာကံွပီဵ အေရဵေပ်အေျခအေနလးနံေျမာကံွပီဵပါက စာသငံေက့ာငံဵ၏
မူလလုပံငနံဵမ့ာဵ ျပနံလညံေဆာငံရးကံနိုငံေရဵအတးကံ လိုအပံသညံမ့ာဵကို ေက့ာငံဵအုပံ (သို ဴ)
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ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵက ေဆာငံရးကံရာတးငံ က့နံဵမာေရဵန္ငသ
ံဴ ကံဆိုငံသညံမ့ာဵကို ပူဵေပါငံဵ
ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊


ယာယီကယံဆယံေရဵစခနံဵအျဖစံ အသုဳဵျပုခဲဴေသာ စာသငံေက့ာငံဵမ္ ကယံဆယံေရဵစခနံဵ
ျပနံလညံရုပသ
ံ ိမံဵွပီဵေနာကံ စာသငံေက့ာငံဵ၏ မူလလုပံငနံဵမ့ာဵ ျပနံလညံေဆာငံရးကံနိုငံ
ေရဵအတးကံ စီစဲံေဆာငံရးကံျခငံဵန္ငံဴ က့နံဵမာေရဵန္ငည
ံဴ ီေးတေံ သာပတံဝနံဵက့ငံ ျဖစံေစရနံ
ညှိနှိုငံဵစီစဲံေဆာငံရးကံျခငံဵ၊



စာသငံေက့ာငံဵဝငံဵအတးငံဵ၌ ပတံဝနံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ၊ ေရေကာငံဵေရသနံ ဴ
ရရ္ိေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵန္ငံဴ ယငံလုဳအိမံသာသုဳဵစးဲေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို ေက့ာငံဵအုပံ (သို ဴ) ဆရာ၊
ဆရာမမ့ာဵက က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵ၊ အျခာဵန္ီဵနးယံဌာန/ အဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵန္ငံဴ ပူဵေပါငံဵ
ကာ ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊



ျခငံမ္တစံဆငံဴကူဵစကံတတံသညံဴ

ေရာဂါမ့ာဵကာကးယံန္ိမံနငံဵေရဵအတးကံ

ျခငံက့ာဵမ့ာဵ

မေပါကံပးာဵေစေရဵ ‘ဖုဳဵ၊ သးနံ၊ လဲ၊ စစံ’ စသညံဴလုပံငနံဵမ့ာဵ ျခုဳနးယံပတ
ိ ံေပါငံဵရ္ငံဵလငံဵ
ျခငံဵလုပံငနံဵမ့ာဵ စသညံတို ဴကို ေက့ာငံဵအုပံ (သို ဴ) ဆရာ၊ဆရာမမ့ာဵန္ငံဴ ေက့ာငံဵသာဵ
ေက့ာငံဵသူမ့ာဵက က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵ၊ အျခာဵန္ီဵနးယံဌာန/ အဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵန္ငံဴ ပူဵ
ေပါငံဵကာ ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊


ေဘဵအန္တရာယံမ့ာဵေြကာငံဴ ေနာကံဆကံတးဲက့နံဵမာေရဵျပဿနာမ့ာဵ မျဖစံပား ဵေစရနံ လိုကံ
နာေဆာငံရးကံရမညံဴအခ့ကံမ့ာဵကို ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵန္ငံဴ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵ သိရ္ိ
ေစရနံ က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵမ္ အသိပညာေပဵျခငံဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို ေဆာငံရးကံသးာဵ
မညံျဖစံသျဖငံဴ ေက့ာငံဵအုပံ (သို ဴ) ဆရာ၊ဆရာမမ့ာဵက လိုအပံသညံမ့ာဵကို ပူဵေပါငံဵကူညီ
ျခငံဵ၊
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(ဃ)
အာဟာရ
အာဟာရသညံ

လူသာဵတိုငံဵ၊

သကံရ္ိတိုငံဵ

အသကံရ္ငံက့နံဵမာေရဵအတးကံ

အဓိက

လိုအပံခ့ကံတစံရပံျဖစံွပီဵ စဲံဆကံမျပတံျဖစံေပ်ေနေသာလုပံငနံဵတစံခု ျဖစံပါသညံ။ ၎ငံဵလုပင
ံ နံဵ
မ့ာဵထဲတးငံ အစာစာဵေသာကံျခငံဵ၊ ေခ့ဖ့ကံျခငံဵ၊ အစာကိုစုပယ
ံ ူျခငံဵ၊ ခန္ဓာကိုယံအတးကံ အသုဳဵခ့
ျခငံဵန္ငံဴ မလိုအပံေသာအညစံအေြကဵမ့ာဵကို စးနံ ဴပစံျခငံဵတို ဴ ပါဝငံပါသညံ။
အစာဆိုသညံမ္ာ
၁။

ခန္ဓာကိုယံအတးကံလိုအပံေသာစးမဵံ အငံကိုထတ
ု ံေပဵနိုငရ
ံ မညံ။

၂။

ခန္ဓာကိုယံှကီဵထးာဵေရဵအတးကံအေထာကံအကူျပုရမညံ။

၃။

ခန္ဓာကိုယံတးငံဵမ္ပ့ကံစီဵသးာဵေသာရုပံဝတ္ထုမ့ာဵကိုအစာဵထိုဵျပငံဆငံေပဵနိုငံရမညံ။

(သို ဴမဟုတံ) ခန္ဓာကိုယံ၏ ေဖာံျပပါေဆာငံရးကံခ့ကံမ့ာဵကို အပိုအလိုမရ္ိေအာငံ ထိနံဵခ့ုပံေပဵနိုငံ
ရမညံ။ ဤတာဝနံမ့ာဵအနကံ အနညံဵဆုဳဵတစံခခ
ု ုကို ထမံဵေဆာငံေပဵနိုငမ
ံ ္သာ အစာျဖစံပါသညံ။

အာဟာရမျှေတေသာ အစာ
အသကံအရးယံ၊ က့ာဵ/မ၊ အလုပံအကိုငံအလိုကံ လူ၏ခန္ဓာကိုယံအတးကံ လိုအပံေသာ
အာဟာရဓာတံမ့ာဵ၊ အမ့ိုဵအစာဵစုဳလငံစား မျှေမျှေတတပါဝငံေသာ အစာဵအစာပငံျဖစံပါသညံ။ ၎ငံဵ
အစာဵအစာမ့ာဵသညံ

ပမာဏအာဵျဖငံဴလုဳေလာကံရမညံဴအျပငံ

ေန ဴစဲံအာဟာရလိုအပံခ့ကံမ့ာဵကို

ျဖညံဴဆညံဵေပဵနိုငံေသာအစာမ့ာဵ ျဖစံရမညံ။ လူတစံဦဵခ့ငံဵအတးကံ ယဲံေက့ဵမှု၊ လူမှုေရဵ၊ စီဵပးာဵ
ေရဵအာဵျဖငံဴလညံဵ လိုကံေလ့ာညီေထးရ္ိွပီဵ လကံခဳနင
ို ံေသာအစာ ျဖစံရပါမညံ။
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အာဟာရဓာတံ (၆)မ့ိုဵ
အာဟာရသညံ အေသးဵ၊ အသာဵ၊ အငံအာဵတို ဴကို ျဖစံေစတတံေသာြသဇာဓာတံျဖစံသညံ။
အစာထဲတင
း ံပါဝငံေသာဓာတုပစ္စညံဵမ့ာဵလညံဵျဖစံသညံ။ ခန္ဓာကိုယံတညံေဆာကံျခငံဵ၊ အသကံရ္ငံ
ျခငံဵ၊ လှုပံရ္ာဵသးာဵလာျခငံဵ၊ မ့ိုဵပးာဵျခငံဵတို ဴအတးကံ အာဟာရဓာတံအမ့ိုဵမ့ိုဵ လိုအပံသညံ။
ခန္ဓာကိုယံအတးကံ လိုအပံေသာအာဟာရဓာတံ (၆) မ့ိုဵမ္ာ (က) ကစီဓာတံ (ခ) အဆီဓာတံ
(ဂ) အသာဵဓာတံ (ဃ) သတ္တုဓာတံ (င) ဗီတာမငံဓာတံန္ငဴံ (စ) ေရဓာတံတုိ ဴ ျဖစံြကသညံ။
အာဟာရလိအ
ု ပံခ့ကံမ့ာဵသညံ အသကံအရးယံ၊ က့ာဵ/မ၊ လှုပံရ္ာဵမှု၊ က့နံဵမာေရဵအေျခ
အေနတို ဴအရ ကးာျခာဵသညံ။ အစာဵအစာမ့ာဵကို ယငံဵတို ဴတးငံကကယံဝစးာပါဝငံသညံဴ အာဟာရဓာတံ
မ့ာဵ၏ အဓိကအက့ိုဵျပုမှုေပ်မူတညံ၍ အစာအုပစ
ံ ု(၃)စု ခးဲျခာဵနိုငံသညံ။
အစာအုပံစု
အငံအာဵျဖစံေစ
ေသာအစာ
ခန္ဓာကိုယံှကီဵထးာဵ
ေစေသာအစာ
ေရာဂါကာကးယံ
ေစေသာအစာ

အာဟာရဓာတံ

ကကယံဝေသာအစာမ့ာဵ
အစာအုပံစု

ကစီဓာတံ

ေကာကံန္ဳမ့ာဵ၊ သစံဥသစံဖု၊ အခ့ိုစာမ့ာဵ
တိရ စ္ဆာနံအဆီ၊ သီဵန္ဳဆီ အမ့ိုဵမ့ိုဵ၊ ျပနံေြကာံဆီ

အဆီဓာတံ

အမ့ိုဵမ့ိုဵ၊ ေထာပတံ၊ မာဂ့ရငံဵ

အသာဵဓာတံ

သာဵ၊ ငါဵ၊ ဥ၊ နို ဴ၊ ပဲအမ့ိုဵမ့ိုဵ၊ တို ဴဖူဵ

သတ္တုဓာတံ

ဟငံဵသီဵဟငံဵရးကံ၊ သစံသဵီ

ဗီတာမငံဓာတံ

ဟငံဵသီဵဟငံဵရးကံ၊ သစံသီဵ

ေရဓာတံ

အရညံအမ့ိုဵမ့ိုဵ၊ အရညံရွှမံဵသညံဴ အစာမ့ာဵ

ေက့ာငံဵတးငံဵ အာဟာရဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵန္ငံဴ အစာဵအစာမ့ာဵ အန္တရာယံကငံဵေဝဵေရဵ လုပံငနံဵမ့ာဵမ္ာ (က) ေက့ာငံဵတးငံဵ အာဟာရဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံငနံဵ
(ခ) သနံခ့ေဆဵတိက
ု ံေကျွဵျခငံဵ
(ဂ) သဳဓာတံေဆဵျပာဵ တိုကံေကျွဵျခငံဵ
(ဃ) အာဟာရပညာေပဵျခငံဵန္ငံဴ
(င) ေက့ာငံဵတးငံဵ အစာဵအစာမ့ာဵ အန္တရာယံကငံဵေဝဵေရဵလုပံငနံဵ
(က) ေက့ာငံဵတးငံဵအာဟာရဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံငနံဵ
ေက့ာငံဵတးငံဵအာဟာရကို

စနစံတက့

အေကာငံအထညံေဖာံျခငံဵျဖငံဴ

ေက့ာငံဵသာဵ/

ေက့ာငံဵသူမ့ာဵတးငံ အစာဵအေသာကံဓေလဴေကာငံဵမ့ာဵကိုျဖစံထးနံဵေစရုဳမျှေမက က့နံဵမာေရဵအတးကံ
မ့ာဵစးာအေထာကံအကူျဖစံေစမညံျဖစံသညံ။ ထို ဴျပငံ ေက့ာငံဵစာကို စိတံဝငံစာဵစးာ သငံယူနုင
ိ ံျခငံဵ၊
ေက့ာငံဵပ့ကံရကံမရ္ိနင
ို ံျခငံဵတို ဴအျပငံ

ဘကံစဖ
ုဳ းဳ ဴွဖိုဵမှုအတးကံ

အထူဵအေထာကံအကူျပုေစမညံျဖစံ

ပါသညံ။
သငံျပေနသူဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵသညံ မညံမျှေေတာံ၍အသငံအျပေကာငံဵေကာငံဵျဖငံဴ ှကိုဵစာဵ
သငံျပေစကာမူ ခဳယူသူေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵ ဆာေလာငံမးတံသိပံ ေနလျှေငံျဖစံေစ (သို ဴမဟုတံ)
အာဟာရဓါတံခ့ို ဴတဲသ
ဴ ျဖငံဴ အငံအာဵနညံဵပါဵေရာဂါတစံခုခု ခဳစာဵေနရပါက ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵသငံျပ
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ေနသညံသ
ဴ ငံခနံဵစာကို

အာရုဳစဵူ စိုကံ

စိတံဝငံစာဵနိုငမ
ံ ညံမဟုတပ
ံ ါ။

ဆရာ၊

ဆရာမ

မ့ာဵေရာ

ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵပါ အခ့ိနံနင
္ ံဴလုပံအာဵ အလဟဿဆုဳဵရှုဳဵနစံနာရပါသညံ။ အငံအာဵ
ဓာတံလိုအပံခ့ကံသညံ လူတစံဦဵ၏ အသကံ၊ က့ာဵ/မ၊ လှုပံရ္ာဵမှု၊ က့နံဵမာေရဵအေျခအေနန္ငံဴ
ရာသီဥတုအလိုကံ

ကးဲျပာဵေသာံလညံဵ

လှုပံရ္ာဵေျပဵလွှာဵေဆာဴကစာဵတတံေသာ

ေက့ာငံဵသာဵ/

ေက့ာငံဵသူအရးယံမ့ာဵအတးကံ သာမနံထကံ ပိုမုလ
ိ ိုအပံသညံ။ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵသညံ
ှကီဵထးာဵဆဲအရးယံျဖစံသညံဴ အာဵေလ့ာံစား အသစံအသစံတညံေဆာကံေနေသာ ေသးဵ၊ အသာဵသစံမ့ာဵ
အတးကံ အသာဵဓာတံကို အထူဵပို၍ လိုအပံေပသညံ။
ေက့ာငံဵတးငံဵ အာဟာရဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵနညံဵလမံဵမ့ာဵ
ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵ၏ တစံေန ဴတာလိုအပံေသာ အာဟာရ၏ သုဳဵပုဳတစံပဳု (ဥပမာ နဳနကံစာ (သို ဴမဟုတံ) ေန ဴလညံစာ (သို ဴမဟုတ)ံ ေန ဴလညံသေရစာ တစံှကိမံ) ကို ေက့ာငံဵ
တးငံ အာဟာရေကျွဵေမးဵျခငံဵကို အစိဵု ရ (သို ဴမဟုတံ) မိဘျပညံသူန္ငံဴ အဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ၏ ပူဵေပါငံဵမှု၊
စီမခ
ဳ နံ ဴခးဲမတ
ှု ို ဴျဖငံဴ ေက့ာငံဵန္ငံဴ ေဒသအေျခအေနေပ်မူတညံ၍ ေဆာငံရးကံသငံဴပါသညံ။

ေဆာငံရးကံ

နိုငသ
ံ ညံဴ နညံဵလမံဵမ့ာဵမ္ာ -







မိဘဆရာအသငံဵနညံဵလမံဵ။
ေက့ာငံဵေဈဵဆိုငံနညံဵလမံဵ။
အလ္ူရ္ငံနညံဵလမံဵ။
ထမငံဵဘူဵနညံဵလမံဵ။
ေက့ာငံဵဥယ့ာဲံနညံဵလမံဵ။

၁။ မိဘ၊ ဆရာအသငံဵနညံဵလမံဵ
ဤနညံဵအရေဆာငံရးကံရာတးငံ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီ၊ မိဘဆရာအသငံဵ အက့ိုဵ
ေတာံေဆာငံအဖးဲ ဴန္ငံဴ

ေက့ာငံဵအက့ိုဵေတာံေဆာငံအဖးဲ ဴမ့ာဵမ္

ဦဵေဆာငံ၍

ရနံပုဳေငးစုေဆာငံဵရရ္ိမှု

ေပ်တးငံမတ
ူ ညံ၍ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵ အာဟာရေကျွဵေမးဵျခငံဵကို မိမိတို ဴေဒသထးကံ
ထုတက
ံ ုနံပစ္စညံဵမ့ာဵကိုအသုဳဵျပု၍ ေဆာငံရးကံနိုငံပါသညံ။ အာဟာရျပညံဴဝွပီဵ သနံ ဴရ္ငံဵလတံဆတံစးာ
ျပုျပငံထာဵသညံဴ သေရစာမုနံ ဴမ့ာဵ (ဥပမာ - ဘိနံဵမုနံ ဴ၊ ပဲေြကာံ၊ မုနံ ဴစိမဵံ ေပါငံဵ၊ ဗယာေြကာံ၊
င္ကံေပ့ာေြကာံ၊ တို ဴဟူဵေြကာံ၊ ေခါပုပံေြကာံ၊ ငါဵမုနံ ဴေြကာံ၊ ကနံစးနံဵဥ၊ ေကာကံညှငံဵေပါငံဵ စသညံ
မ့ာဵ) ကို ေကျွဵေမးဵနိုငံပါသညံ။
၂။ ေက့ာငံဵေဈဵဆိုငံနညံဵလမံဵ
ဤနညံဵလမံဵတးငံ ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵ(သို ဴမဟုတ)ံ မိဘမ့ာဵမ္ အလ္ညံဴက့ တာဝနံယ၍
ူ
အာဟာရျပညံဴဝေသာ မုနံ ဴမ့ာဵ၊ သစံသီဵမ့ာဵ စသညံတို ဴကို စနစံတက့ ေရာငံဵခ့ျခငံဵျဖစံပါသညံ။
ေက့ဵလကံေက့ာငံဵမ့ာဵအတးကံ သငံဴေလ့ာံပါသညံ။
၃။ အလ္ူရ္ငံနညံဵလမံဵ
သီဵသနံ ဴအလ္ူရ္ငံမ့ာဵန္ငံဴ အဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ (ဥပမာ - ေက့ာငံဵသာဵမိဘမ့ာဵ၊ လူမှုေရဵ
အဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ၊ အစိဵု ရမဟုတံေသာအဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ၊ အစရ္ိသညံ) မ္ လ္ူဒါနံဵေငးမ့ာဵ(သို ဴမဟုတ)ံ
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ရနံပုဳေငးမ့ာဵကို

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီ၊

မိဘဆရာအသငံဵအက့ိုဵေတာံေဆာငံအဖးဲ ဴန္ငံဴ

ေက့ာငံဵအက့ိုဵေတာံေဆာငံအဖးဲ ဴမ့ာဵ ညှိနှိုငံဵေဆးဵေနးဵ၍

အာဟာရျပညံဴဝသညံဴအစာဵအစာမ့ာဵကို

ေကျွဵေမးဵနိုငံပါသညံ။
၄။ ထမငံဵဘူဵနညံဵလမံဵ
ထမငံဵဘူဵနညံဵလမံဵသညံ

လးယံကူ၍

အာဟာရပညာေပဵမှုတးငလ
ံ ညံဵ

ထိေရာကံေသာ

နညံဵလမံဵျဖစံသညံ။ ထမငံဵဘူဵ(သို ဴမဟုတံ) ထမငံဵခ့ိုငံဴတးငံ ပါသညံဴ ထမငံဵ၊ ဟငံဵမ့ာဵေပ်တးငံ
မူတညံ၍ အစာအုပစ
ံ ုှကီဵ(၃)ခုန္ငဴံ အာဟာရဓာတံမ့ာဵ ဆုဳဵရှုဳဵမှုမရ္ိေစရနံ ခ့ကံျပုတံနညံဵ အစရ္ိသညံ
တို ဴကို

အာဟာရပညာေပဵျခငံဵကို

စာသငံခ့ိနံတစံခ့ိနံ(သို ဴမဟုတ)ံ

ဘဝတးကံတာကျွမံဵက့ငံစရာ

စာသငံခ့ိနံတးငံ အပတံစဲံေဆာငံရးကံရနံ ျဖစံပါသညံ။ ၎ငံဵနညံဵလမံဵသညံ

ေက့ဵလကံ၊ ွမို ဴေပ်

ေက့ာငံဵမ့ာဵအာဵလုဳဵ က့ငံဴသုဳဵနိုငပ
ံ ါသညံ။ ထမငံဵခ့ိုငံဴမ့ာဵ၊ ထမငံဵထုပမ
ံ ့ာဵျဖငံဴ ေက့ာငံဵတကံေလဴရ္ိ
ေသာ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူအမ့ာဵ တကံေရာကံသညံဴ ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ ၎ငံဵနညံဵလမံဵ ကိုသာ
စနစံတက့စညံဵရုဵဳ ပညာေပဵ၍

မိမိအတနံဵပိုငံဆရာ၊

ဆရာမမ့ာဵန္ငံဴအတူ

စီစဲံစာဵေသာကံပါက

အာဟာရလုေဳ လာကံရုဳသာမက က့နံဵမာသနံ ဴရ္ငံဵစးာ ခ့ကံျပုတံစာဵေသာကံတတံေစေရဵ၊ သးာဵန္ငံဴ
ခဳတးငံဵက့နံဵမာသနံ ဴရ္ငံဵေရဵ

အေလဴအက့ငံဴမ့ာဵကိုပါ

တစံပါတညံဵေလဴက့ငံဴပညာေပဵနိုငံေသာ

နညံဵလမံဵ ျဖစံပါသညံ။
၅။ ေက့ာငံဵဥယ့ာဲံနညံဵလမံဵ
ေက့ာငံဵဥယ့ာဲံ၊ ေက့ာငံဵေမးဵျမူေရဵလုပံငနံဵကို ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵ ကိုယံတုင
ိ ံ
ပါဝငံစိုကံပ့ိုဵေမးဵျမူျခငံဵ၊ အာဟာရရှုေထာငံဴမ္ ြကညံဴတတံျမငံတတံေစရနံ ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵက
သငံြကာဵေပဵျခငံဵ၊ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵ ကိုယံတိုငံပါဝငံေဆးဵေနးဵေစျခငံဵ၊ ထုတလ
ံ ုပံစာဵသုဳဵ
ျခငံဵမ့ာဵ ျပုလုပံရနံျဖစံသညံ။ စိုကံပ့ိုဵေမးဵျမူလိုသညံဴအေလဴအက့ငံဴမ့ာဵကိုရရ္ိေစွပီဵ အစာဵအစာ
ထုတလ
ံ ုပံမက
ှု ို သငံယခ
ူ းငရ
ံဴ ရ္ိေစမညံျဖစံပါသညံ။
(ခ) သနံခ့ေဆဵတိုကံေကျွဵျခငံဵ
ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵ သနံခ့ေဆဵ (Albendazole 400 mg) တစံျပာဵ၊ ၆လ
တစံှကိမံ၊ တစံန္စံလျှေငံန္စံှကိမံ ( ြသဂုတံလန္ငံဴေဖေဖာံဝါရီလ) တးငံ တိက
ု ံေကျွဵလ့ကံရ္ိသညံ။
ရညံရးယံခ့ကံမ္ာ (၁) သနံခ့ေဆဵတိုကံေကျွဵျခငံဵျဖငံဴ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵတးငံ သနံေကာငံမ္
တဆငံဴကူဵစကံေသာ ေရာဂါမ့ာဵကိုကာကးယံရနံ (၂) ေက့ာငံဵတကံမ္နံ၍ ဉာဏံရညံျမငံဴမာဵလာ
ေစရနံ၊ (၃) သနံေကာငံ ေရာဂါကာကးယံေရဵအသိအျမငံမ့ာဵရရ္ိွပီဵ က့နံဵမာေရဵန္ငံဴညီေးတံေသာ
ေနထိုငံမှု အေလဴအထမ့ာဵပိုမိုျဖစံထးနံဵလာေစရနံတုိ ဴျဖစံသညံ။
သနံခ့ေဆဵတိုကံေကျွဵျခငံဵကို

စနစံတက့အေကာငံအထညံေဖာံျခငံဵျဖငံဴ

ေက့ာငံဵသာဵ

ေက့ာငံဵသူမ့ာဵတးငံ အာဟာရဖးဳ ဴွဖိုဵေစျခငံဵ၊ ေက့ာငံဵတကံမ္နံျခငံဵ၊ က့နံဵမာျခငံဵတို ဴအာဵ အေထာကံ
အကူ ျဖစံေစပါသညံ။ ထို ဴျပငံ ေက့ာငံဵစာကို စိတံဝငံစာဵစးာသငံယူနင
ို ံျခငံဵ၊ ေက့ာငံဵပ့ကံရကံမရ္ိနင
ို ံ
ျခငံဵတို ဴကိုလညံဵ အေထာကံအကူျပုေစပါသညံ။
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(ဂ) သဳဓာတံေဆဵျပာဵ တိုကံေကျွဵျခငံဵ
အလယံတနံဵန္ငံဴ အထကံတနံဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵ သဳဓာတံအာဵေဆဵ (Furamin BC)
တစံျပာဵ၊ တစံပတံန္စံှကိမံ တိက
ု ံေကျွဵျခငံဵျဖငံဴ သဳဓာတံခ့ို ဴတဲဴေသးဵအာဵနညံဵေရာဂါ ကာကးယံနုင
ိ ံ
ရနံျဖစံပါသညံ။
(ဃ) အာဟာရပညာေပဵျခငံဵ
က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵကျဖစံေစ၊

ဘဝတးကံတာကျွမံဵက့ငံစရာသငံရိုဵ

အာဟာရန္ငံဴပတံသကံသညံဴသငံခနံဵစာမ့ာဵကို

ပညာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵကျဖစံေစ

ေွှနံဵတမံဵပါ
အာဟာရန္ငံဴ

အစာဵအစာဆကံစပံပဳ၊ု အာဟာရသညံ က့နံဵမာြကဳဴခိုငေံ ရဵအတးကံ အေရဵှကီဵွပီဵအေျခခဳက့သညံဴ
လိုအပံခ့ကံျဖစံပုဳတို ဴကို

သငံေထာကံကူပစ္စညံဵမ့ာဵျဖငံဴ

ရ္ငံဵလငံဵပညာေပဵျခငံဵျဖစံပါသညံ။

အာဟာရအသိပညာကကယံလာသညံန္င့်အမျှေ ဘဝတစံေလျှောကံ အစာဵအစာကို ခ့ငံဴတးကံစာဵေသာကံ
နိင
ု ံွပီဵ အငံအာဵပမာဏကို လိုအပံသလိုညှိနိုငံေသာေြကာငံဴ ကိုယံခန္ဓာ၏အေလဵခ့ိန၊ံ အရပံအေမာငံဵ
စသညံတို ဴ ပိုမုဖ
ိ းဳ ဴွဖိုဵလာမညံျဖစံပါသညံ။
(င) ေက့ာငံဵတးငံဵ အစာဵအစာမ့ာဵ အန္တရာယံကငံဵေဝဵေရဵလုပံငနံဵ
ျမနံမာနိင
ု ံငဳရ္ိ အေျခခဳပညာေက့ာငံဵမ့ာဵ၏ ေက့ာငံဵပရဝုဏံအတးငံဵရ္ိ ေက့ာငံဵမုနံ ဴေဈဵတနံဵ
မ့ာဵတးငံ

ေက့ာငံဵသာဵ၊ေက့ာငံဵသူမ့ာဵကိုဆဲေး ဆာငံရနံ

အေရာငံအေသးဵစုဳလငံလ္ေသာ

အစာဵ

အေသာကံမ့ာဵကို ေရာငံဵခ့လာြကပါသညံ။ သို ဴျဖစံပါ၍ အစာဵအေသာကံမ့ာဵ မ္နံကနံစား ေရးဵခ့ယံ
စာဵသုဳဵတတံမ္သာလျှေငံ က့နံဵမာြကဳဴခိုငံသညံဴဘဝကို ပိုငဆ
ံ ိုငံနင
ို ံမညံျဖစံပါသညံ။ ထို ဴျပငံ ေက့ာငံဵမုနံ ဴ
ေဈဵတနံဵတးငံေရာငံဵခ့ေနေသာ အစာဵအစာမ့ာဵသညံ ေဘဵအန္တရာယံကငံဵရ္ငံဵွပီဵ အာဟာရျပညံဴဝ
ေသာအစာဵအေသာကံမ့ာဵ ျဖစံရနံသညံလညံဵ အေရဵှကီဵလ္ပါသညံ။ အစာဵအစာ ေရာငံဵခ့သူမ့ာဵသညံ
လညံဵ တစံကိုယံရညံသနံ ဴရ္ငံဵေရဵ၊ ကူဵစကံေရာဂါကငံဵရ္ငံဵေရဵ၊ က့နံဵမာေရဵအသိန္ငဴံ ျပညံဴစရ
ုဳ နံ
လိုအပံပါသညံ။
ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ

ေက့ာငံဵအုပံှကီဵကဦဵေဆာငံ၍

ဆရာ/ဆရာမမ့ာဵန္ငံဴ

ေက့ာငံဵသာဵ

ေက့ာငံဵသူမ့ာဵပါဝငံေသာ ေက့ာငံဵမုနံ ဴေစ့ဵတနံဵှကီဵြကပံမှုေကာံမတီကို ဖးဲ ဴစညံဵွပီဵ တစံပတံလျှေငံ
(၂)ှကိမံန္ငံဴ လိုအပံသလို ှကီဵြကပံစစံေဆဵရနံ ျဖစံပါသညံ။
ေက့ာငံဵမုနံ ဴေဈဵတနံဵမ့ာဵသညံ အစာဵအစာမ့ာဵအန္တရာယံကငံဵေဝဵေရဵအတးကံ ေအာကံပါ
အခ့ကံမ့ာဵန္ငံဴ ျပညံဴစရ
ုဳ ပါမညံ  ေက့ာငံဵမုနံ ဴေဈဵတနံဵ တညံေနရာန္ငံဴဖးဲ ဴစညံဵပုဳ


သနံ ဴရ္ငံဵမှုရ္ိျခငံဵ



ေလဝငံေလထးကံ ေကာငံဵမးနံစးာ ရရ္ိျခငံဵ၊



အလငံဵေရာငံ လုဳေလာကံစးာရရ္ိျခငံဵ၊



ေရစီဵေရလာေကာငံဵမးနံေသာ ေနရာျဖစံျခငံဵ၊



ကကကံ၊ ယငံ အစရ္ိသညံတို ဴ မဝငံေရာကံနိုငေံ အာငံ ျပုလုပံထာဵရ္ိျခငံဵ၊
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 အစာဵအစာေရာငံဵခ့သူမ့ာဵ


တစံကိုယံေရသနံ ဴရ္ငံဵျခငံဵ၊



က့နံဵမာေရဵအသိပညာရ္ိျခငံဵ၊



ကူဵစကံေရာဂါ ကငံဵရ္ငံဵျခငံဵ၊



အစာဵအစာ

မကိုငံတးယံမီန္ငံဴ

ကိုငံတးယံွပီဵေနာကံ

လကံကိုဆပံျပာျဖငံဴ

စနစံတက့ေဆဵ

ေြကာျခငံဵ၊


သနံ ဴရ္ငံဵေသာ ေခါငံဵေဆာငံဵ၊ ရငံကာ၊ လကံအိတမ
ံ ့ာဵ အသုဳဵျပုျခငံဵ၊



သနံ ဴရ္ငံဵေသာေရကို အသုဳဵျပုျခငံဵ၊
ပထမဦဵစာဵေပဵအေနျဖငံဴ

ေအာကံပါအစာဵအေသာကံအမ့ိုဵအစာဵမ့ာဵကို

ေရာငံဵခ့သငံဴ

ပါသညံ 

ရာသီေပ်အသီဵအန္ဳမ့ာဵ



ေပါငံမုနံ ဴ



ပူပူေနးဵေနးဵခ့ကံျပုတံထာဵေသာ ျမနံမာဴရိုဵရာမုနံ ဴမ့ိုဵစုဳ၊



နို ဴန္ငံဴ နို ဴထးကံပစ္စညံဵ၊
ေက့ာငံဵမုနံ ဴေဈဵတနံဵမ့ာဵရ္ိ ေဈဵဆိုငံမ့ာဵတးငံ ကုနံြကမံဵဝယံယူမှု၊ ခ့ကံျပုတံမှု၊ ထုပံပိုဵမှု၊

အစာဵအေသာကံမ့ာဵ ခငံဵက့ငံဵေရာငံဵခ့မှု၊ သိုေလ္ာငံမှု၊ သယံယူပုိ ဴေဆာငံမ၊ှု စးနံ ဴပစံမှု အစရ္ိသညံ တို ဴ၌
အစာဵအစာေဘဵအန္တရာယံကငံဵေဝဵေရဵကို

အေလဵထာဵေဆာငံရးကံနိုငံေစရနံန္ငံဴ

ေက့ာငံဵသာဵ/

ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ အာဟာရ ျပညံဴဝသနံ ဴရ္ငံဵေသာ အစာဵအေသာကံမ့ာဵကို မ္နံကနံစား ေရးဵခ့ယံဝယံယူ
လာတတံ ေစရနံအတးကံ စနစံတက့ပညာေပဵရနံ အေရဵှကီဵပါသညံ။
ေက့ာငံဵမုနံ ဴေဈဵတနံဵ

အစာဵအစာမ့ာဵေဘဵအန္တရာယံကငံဵရ္ငံဵေရဵအတးကံ ျပညံသူ ဴက့နံဵ

မာေရဵဦဵစီဵဌာနန္ငံဴ အစာဵအေသာကံန္ငဴေံ ဆဵဝါဵကးပံကဲေရဵဦဵစီဵဌာနတို ဴပူဵေပါငံဵ၍ အထူဵစီမခ
ဳ ့ကံ
အေနျဖငံဴ (၂၀၁၄) ခုန္စံမ္စတငံ၍ ေဆာငံရးကံလ့ကံရ္ိပါသညံ။ (၂၀၁၄-၁၅) ပညာသငံန္စံတင
း ံ
ျပညံနယံ/တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ (၈) ခုရ္ိ ွမို ဴနယံ(၉၉) ွမို ဴနယံ၊ ေက့ာငံဵေပါငံဵ (၄၂၀)၊ (၂၀၁၅-၁၆) ပညာ
သငံန္စတ
ံ းငံ ျပညံနယံ/တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ (၁၂)ခုရ္ိ ွမို ဴနယံ(၅၀)၊ ေက့ာငံဵေပါငံဵ (၁၅၂) ေက့ာငံဵန္ငံဴ
(၂၀၁၆-၁၇) ပညာသငံန္စံတးငံ ျပညံနယံ/ တိင
ု ံဵေဒသှကီဵအာဵလုဳဵ၌ ေဆာငံရးကံလ့ကံရ္ိပါသညံ။
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(င)

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေစာငံဴေရ္ာကံမှုလုပံငနံဵ
ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵ ပညာသငံြကာဵမှုကို ျပညံဴ၀စးာခဳယူသငံြကာဵနိုငရ
ံ နံ ကာယ

အာဵျဖငံဴလညံဵေကာငံဵ၊ စိတ္တအာဵျဖငံဴလညံဵေကာငံဵ၊ မိတ္တအာဵျဖငံဴ လညံဵေကာငံဵ၊ သုဳဵပါဵစလုဳဵ
ျပညံဴ၀ရနံ လိုအပံပါသညံ။
ရညံမ္နဵံ ခ့ကံ
- ေန ဴစဲံ ပုဳမန
္ ံ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵ က့နံဵမာေရဵစစံေဆဵရနံ။
- ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ၏ က့နံဵမာှကီဵထးာဵမှုကို ထိခိုကံေစေသာ သနံေကာငံေရာဂါ
ကာကးယံေရဵေဆာငံရးကံရနံ။
- အထကံအဆငံဴသို ဴ ဆကံလကံေွှနံဵပို ဴရနံလိုအပံေသာ ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵကို ဆကံလကံ
ေွှနံဵပို ဴ၍ လိုအပံသညံဴကုသမှုမ့ာဵ ရရ္ိေစရနံ။
အာေရာဂ့ဳ ပရမဳ လာဘဳ၊ က့နံဵမာျခငံဵသညံ လာဘံှကီဵတစံပါဵ ျဖစံသညံန္ငအ
ံဴ ညီ က့နံဵမာ
မ္သာလျှေငံ

ပညာသငံြကာဵမှုပနံဵတိုငက
ံ ို

ေအာငံျမငံစား

ရယူနိုငံမညံျဖစံ၍

ေက့ာငံဵသာဵ/

ေက့ာငံဵသူမ့ာဵတးငံ က့နံဵမာမှုအေျခခဳရရ္ိေစရနံ အထူဵလိုအပံပါသညံ။ သို ဴျဖစံပါ၍ က့နံဵမာေရဵ
စစံေဆဵျခငံဵလုပံငနံဵသညံ က့နံဵမာေရဵခ့ို ဴတဲေဴ နေသာ ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵကို ေစာစီဵစးာ
စစံေဆဵေတး ဴရ္ိွပီဵ ေစာစီဵစးာကုသမှုေပဵနိုငံရနံအတးကံ အေရဵှကီဵေသာလုပံငနံဵတစံရပံ ျဖစံသညံဴ
အျပငံ ထိေရာကံစးာ ေဆာငံရးကံသငံဴသညံဴလုပံငနံဵတစံရပံ ျဖစံပါသညံ။
စစံေဆဵမညံဴသူ
ဖးဲ ဴစညံဵပုဳအရ ွမို ဴနယံအဆငံဴတင
း ံ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵေဆာငံရးကံရမညံဴ ဆရာ၀နံ
(သို ဴမဟုတ)ံ ွမို ဴနယံက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမ္ူဵမ္ တာဝနံေပဵအပံျခငံဵခဳရသူ၊ သးာဵန္ငံဴခဳတးငံဵဆရာဝနံ
န္ငံဴ အေျခခဳက့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵက က့နံဵမာေရဵစစံေဆဵေပဵပါသညံ။ ထိုသို ဴ ေက့ာငံဵမ့ာဵသို ဴ
က့နံဵမာေရဵ၀နံထမံဵမ့ာဵက

က့နံဵမာေရဵသးာဵေရာကံစစံေဆဵျခငံဵသညံ

ပညာသငံန္စံတစံနစ
္ ံ

အတးငံဵ တစံှကိမံ (သို ဴမဟုတ)ံ န္စှံ ကိမံသာ ရ္ိနိုငံသညံဴအတးကံ အခ့ိနံမေရးဵျဖစံေပ်နိုငံသညံဴ
က့နံဵမာေရဵချွတံယင
း ံဵမှုမ့ာဵကို ေတး ဴရ္ိရမညံမဟုတပ
ံ ါ။
ထို ဴေြကာငံဴ ဆရာ၊ဆရာမမ့ာဵသညံ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵန္ငံဴ ေန ဴစဲံေတး ဴထိမှုရ္ိေန
သျဖငံဴ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵ၏ က့နံဵမာေရဵချွတံယင
း ံဵမှု လက္ခဏာမ့ာဵကို သတိျပုေလဴလာ
စစံေဆဵေပဵပါက ေရာဂါမ့ာဵကိုေစာစီဵစးာေတး ဴရ္ိွပီဵ ေစာစီဵစးာကုသမှုရရ္ိနင
ို ံမညံျဖစံသျဖငံဴ ေရာဂါ၏
ေနာကံဆကံတးဆ
ဲ ိုဵက့ိုဵမ့ာဵကို ကာကးယံနုင
ိ ံမညံျဖစံပါသညံ။
ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵ၏ က့နံဵမာေရဵအေျခအေနကို ဆရာ၊ဆရာမ မ့ာဵကိုယံတုင
ိ ံ
အလးယံတကူေလဴလာအကဲခတံနိုငံပါသညံ။
ကိုယံကာယမက့နံဵမာမှု၊

ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵတးငံ

စိတံက့နံဵမာေရဵခ့ို ဴယးငံဵမှု၊

ျဖစံေပ်ေနေသာ

ေက့ာငံဵသာဵအခ့ငံဵခ့ငံဵဆကံဆဳေရဵမေျပ

ျပစံမှု စသညံတို ဴကို အကဲခတံမတ
္ ံသာဵနိုငံွပီဵ လိုအပံသညံကို ဆကံလကံေဆာငံရးကံနိုငံပါသညံ။
ထိုသေဆာငံ
ို ဴ
ရးကံျခငံဵျဖငံဴ ဆရာတပညံဴဆကံဆဳေရဵ ပိုမေို ကာငံဵမးနံလာေစွပီဵ ေက့ာငံဵလုပံငနံဵမ့ာဵ
ေဆာငံရးကံရာတးငံလညံဵ ပိုမုအ
ိ ဆငံေျပေခ့ာေမး ဴနိုငပ
ံ ါသညံ။
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ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵ၏ က့နံဵမာေရဵေလဴလာအကဲျဖတံျခငံဵ
ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵအေနျဖငံဴ ေက့ာငံဵသငံခနံဵစာ သငံြကာဵပို ဴခ့ေနစဲံတးငံပငံ တစံပါတညံဵ
ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵ၏ အေထးေထးက့နံဵမာေရဵလက္ခဏာမ့ာဵကို ေန ဴစဲံစစံေဆဵရမညံျဖစံ
ပါသညံ။

သို ဴမ္သာ

က့နံဵမာေရဵခ့ို ဴတဲလ
ဴ က္ခဏာမ့ာဵေတး ဴရ္ိေသာ

ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ

ေစာစီဵစးာေဆဵကုသမှုခယ
ဳ ူနင
ို ံရနံ ေဆဵခနံဵ (သို ဴမဟုတ)ံ ေဆဵရုဳမ့ာဵသို ဴ အခ့ိနံမသ
ီ းာဵေရာကံျပသ
ေဆဵကုသမှုခဳယူနုင
ိ ံရနံအတးကံ

မိဘမ့ာဵထဳအေြကာငံဵြကာဵျခငံဵ၊

က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵဆီ

ဆကံသးယံေဆာငံရးကံျခငံဵ အစရ္ိသညံတုိ ဴကို စီစဲံေဆာငံရးကံနိုငမ
ံ ညံျဖစံပါသညံ။
က့နံဵမာေရဵန္ငံဴပတံသကံေသာ အေထးေထးလက္ခဏာမ့ာဵ
က့နံဵမာသနံစမ
း ံဵေသာကေလဵငယံ၏

က့နံဵမာေရဵခ့ို ဴတဲေဴ သာကေလဵ၏

လက္ခဏာမ့ာဵ

လက္ခဏာမ့ာဵ

(က)ျပငံပအသးငံသဏ္ဍာနံ

(က) ကိုယံကာယက့နံဵမာေရဵ
ခ့ို ဴတဲေဴ သာ လက္ခဏာမ့ာဵ

၁။ ခးနံအာဵျပညံဴျခငံဵ

၁။ ရုတတ
ံ ရကံ ပိနံက့သးာဵွပီဵ
ကိုယံအေလဵခ့ိနအ
ံ လးနံက့သးာဵျခငံဵ

၂။ ြကညံလငံေတာကံပေသာ မ့ကံလဳဵု ရ္ိျခငံဵ

၂။ ရုတတ
ံ ရကံအလးနံ ဴအလးနံ၀လာျခငံဵ၊
ကိုယံအေလဵခ့ိနံ အလးနံတိုဵလာျခငံဵ

၃။ ဆဳပငံေတာကံေျပာငံမညံဵနကံျခငံဵ

၃။ လနံဵဆနံဵမှုမရ္ိ ထိုငံဵမှိုငဵံ ျခငံဵ၊
မက့နံဵမာေသာ လက္ခဏာရ္ိျခငံဵ

၄။ အေရျပာဵစိုေျပ အနာကငံဵျခငံဵ

၄။ ေမာပနံဵလးယံျခငံဵ။

၅။အသကံအလိုကံ အရပံအေမာငံဵေကာငံဵျခငံဵ

၅။ အေသဵအမွှာဵေရာဂါမ့ာဵ ခဏခဏျဖစံျခငံဵ၊
(ေခါငံဵကိုကံျခငံဵ၊ ဗိုကံနာျခငံဵ၊ ေျခဆစံလကံ
ဆစံမ့ာဵ ကိုကံျခငံဵ)

၆။ အသကံအလိက
ု ံ ကိုယံအေလဵခ့ိနမ
ံ ၀လးနံဵျခငံဵ၊ ၆။ ထးာဵက့ိုငံဵမှုမရ္ိျခငံဵ
မပိနံလးနံဵ ကိုယံခန္ဓာအခ့ိုဵအစာဵေျပျပစံျခငံဵ
၇။ ေပ့ာံရွှငံလနံဵဆနံဵမှုရ္ိျခငံဵ

၇။ ေက့ာငံဵခဏခဏ ပ့ကံျခငံဵ

၈။ စာကို သငံယူလိုစိတံရ္ိျခငံဵ

၈။ မူဵေဝျခငံဵ
၉။ အသာဵအေရ ျဖူဖတံျဖူေရာံရ္ိ၍ လကံ
သညံဵမ့ာဵ

ပနံဵေရာငံမဟုတပ
ံ ဲ

ျဖူေနျခငံဵ၊

ေအာကံမ့ကံ၀နံဵကို ွဖဲြကညံဴလျှေငံ ျဖူေနျခငံဵ၊
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(ခ)

မိတ္တန္ငစ
ံဴ ိတ္တ

(ခ) အေနအထိုငံ၊အျပုအမူ
ချွတံယင
း ံဵေသာလက္ခဏာမ့ာဵ

အေပါငံဵအသငံဵဆကံဆဳမှု မ္နံမ၊ှု မမ္နံမက
ှု ို ေအာကံပါအခ့ကံမ့ာဵျဖငံဴ ေလဴလာရပါမညံ။
၁။

အျခာဵေက့ာငံဵသာဵမ့ာဵန္ငံဴပူဵေပါငံဵ

၁။အလးနံရ္ကံေြကာကံတတံျခငံဵ

ေဆာငံရးကံျခငံဵ
၂။

မိမိကိုယက
ံ ို ယုဳြကညံမှုရ္ိျခငံဵ

၂။ ေတးေဝစိတံကူဵေနမှု မ့ာဵျခငံဵ

၃။

ေတးေဝထိုငံဵမှိုငဵံ မှု မရ္ိျခငံဵ

၃။ အလးနံ ဴအလးနံ
ကကာဵဝါေနထိုငံေျပာဆိုျခငံဵ

၄။

ေြကာကံရးဳ ဴစိုဵရိမံစိတံမရ္ိျခငံဵ

၄။ အလးနံေခါငံဵမာျခငံဵ

၅။

အသိဉာဏံဖးဳ ဴွဖိုဵမှုအလိုကံ ရညံရးယံခ့ကံန္ငံဴ

၅။အလးနံေဒါသှကီဵွပီဵ

ေဆာငံရးကံတကံျခငံဵ

စိတံမထိနံဵနိုငံျခငံဵ

၆။

ေပ့ာံရွှငံမှုရ္ိျခငံဵ

ေက့ာငံဵသာဵလူငယံအရးယံမ့ာဵတးငံ ျဖစံပးာဵေတး ဴရ္ိေလဴရ္ိေသာ ေရာဂါမ့ာဵ
ေက့ာငံဵသာဵလူငယံအရးယံသညံ ငယံရးယံနုနယံသညံဴအရးယံ ျဖစံသညံဴအေလ့ာကံ ေရာဂါ
မ့ာဵ ကပံွငိလးယံသညံ။ အထူဵသျဖငံဴ ကူဵစကံတတံေသာေရာဂါမ့ာဵသညံ တစုတေဝဵတညံဵရ္ိေန ေသာ
ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵအြကာဵတးငံ

အလးယံတကူ

ပ့ဳ ဴန္ကူ
ဳ ဴ ဵစကံလးယံသညံ။

ထို ဴေြကာငံဴ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵစစံေဆဵရာတးငံ ေအာကံေဖာံျပပါ ေက့ာငံဵသာဵလူငယံအရးယံ အျဖစံမ့ာဵေသာ
ေရာဂါမ့ာဵကို

ဦဵစာဵေပဵရနံ၊

ေရာဂါမ့ာဵ

စနစံတက့စမံဵသပံနိုငရ
ံ နံန္ငံဴ

ေပဵရနံတုိ ဴ လိုအပံပါသညံ။
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ေစာစီဵစးာေဆဵကုသမှု

ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵတးငံ အမ့ာဵဆုဳဵျဖစံပါး ဵေလဴရ္ိေသာေရာဂါမ့ာဵ၁။

သးာဵန္ငံဴခဳတးငံဵေရာဂါမ့ာဵ

၂။

အာဟာရခ့ို ဴတဲေဴ သာေရာဂါမ့ာဵ-

၃။

(က)

ဗီတာမငံခ့ို ဴတဲေဴ ရာဂါ

(ခ)

ေသးဵအာဵနညံဵေရာဂါ

(ဂ)

အာဟာရဓါတံခ့ို ဴတဲေဴ ရာဂါ

(ဃ)

အိုငအ
ံ ိုဒငံဵခ့ို ဴတဲေဴ ရာဂါ

အူေနကပံပါဵေရာဂါမ့ာဵ သနံေကာငံအမ့ိုဵမ့ိုဵ (သနံလုဳဵေကာငံ၊ သနံခ့ိတေံ ကာငံ၊ တုပံေကာငံ)

၄။

အသကံရှုလမံဵေြကာငံဵအတးငံဵ ျဖစံေပ်ေလဴရ္ိေသာေရာဂါမ့ာဵ
ဥပမာ-ပသိေရာငံေရာဂါ၊ လညံေခ့ာငံဵေရာငံေရာဂါ

၅။

အေရျပာဵတးငံ ျဖစံေပ်တတံေသာ ေရာဂါအမ့ိုဵမ့ိုဵ။

၆။

ရာသီနာေရာဂါအမ့ိုဵမ့ိုဵဥပမာ - တုပံေကးဵ၊ ဝကံသကံ။

ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵ လကံေတး ဴေဆာငံရးကံရမညံဴ က့နံဵမာမှုအေျခခဳလုပံငနံဵမ့ာဵ
ဆရာ၊

ဆရာမမ့ာဵသညံသာလျှေငံ

ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵန္ငံဴ

ေန ဴစဲံေတး ဴထိေသာ

ပုဂု္ဂိ လံမ့ာဵျဖစံွပီဵ က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵထကံ ေစာစီဵစးာေတး ဴရ္ိနိုငေံ သာ က့နံဵမာေရဵ ခ့ို ဴယးငံဵ
ခ့ကံမ့ာဵကို ေစာစီဵစးာကုသမှုခဳယူေရဵအတးကံ စီစဲံေဆာငံရးကံေပဵြကရပါမညံ။ သို ဴပါ၍ ေန ဴစဲံ
ေက့ာငံဵေခ်ခ့ိနံတးငံ သာမနံမ့ကံစိျဖငံဴ ေအာကံေဖာံျပပါနညံဵလမံဵမ့ာဵေပ်တးငံမူတညံ၍ က့နံဵမာေရဵ
ခ့ို ဴယးငံဵခ့ကံမ့ာဵကို အြကမံဵအာဵျဖငံဴ စစံေဆဵနိုငံပါသညံ။
ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵ ေန ဴစဲံလကံေတး ဴေဆာငံရးကံရမညံဴ အေျခခဳက့နံဵမာေရဵစစံေဆဵမှုမ့ာဵ
စဲံ
၁။

လုပံငနံဵေခါငံဵစဲံ

စစံေဆဵနညံဵ

ေဆာငံရးကံခ့ကံ

တစံကိုယံေရ

ခန္ဓာကိုယံေခ့ဵေညှာံ

ေခ့ဵတးနံဵရနံ တိက
ု ံတးနဵံ ျခငံဵ၊

သနံ ဴရ္ငံဵေရဵ

ကငံဵစငံသနံ ဴရ္ငံဵမှု၊ အဝတံ၊

လကံသညံဵ၊ေျခသညံဵကိုလညံဵ

လးယံအတ
ိ ဖ
ံ းတံေလျှောံ

ခ့ကံခ့ငံဵညှပံေစျခငံဵ၊ သးာဵ

သနံ ဴရ္ငံဵမှု၊ ေျခသညံဵ၊

စနစံတက့တိက
ု ံရနံ ေွှနံြကာဵ

လကံသညံဵသနံ ဴရ္ငံဵမှု၊

တိက
ု ံတးနဵံ ျခငံဵ၊

သးာဵန္ငံဴ ခဳတးငံဵသနံ ဴရ္ငံဵမှု၊
နာဵျပညံယိုမှု ရ္ိ၊မရ္ိ စသညံဴ
စစံေဆဵျခငံဵ
၂။

ကိုယံကာယဖးဳ ဴွဖိုဵမှု

က့နံဵမာဝွဖိုဵစိုေျပမှု ရ္ိ၊မရ္ိ

ကိုယံအေလဵခ့ိနန
ံ ္ငအ
ံဴ ရပံ တိုငံဵတာ

သတိျပုေလဴလာျခငံဵ ၊

ျခငံဵ၊ တိုဵတကံမှု ရ္ိ၊မရ္ိ လစဲံ

ပိနံလ္ီခ့ညံဴနဲျဴ ခငံဵ၊

တိင
ု ံဵတာနှိုငံဵယ္ဲံျခငံဵ၊ ှကီဵထးာဵ

အသာဵအေရေျခာကံခနံဵ

ဓါတံျဖစံေသာ အသာဵ၊ ပဲ၊ နို ဴ၊ ဥ
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ျခငံဵ ရ္ိ၊မရ္ိ စစံေဆဵျခငံဵ၊

စသညံတို ဴ စာဵေသာကံရနံ ပညာေပဵ
ျခငံဵ၊ အငံအာဵ ျဖစံေစေသာ ဆနံနင
္ ံဴ
သကံေစာငံဓ
ဴ ါတံျဖစံေသာ ဟငံဵသီဵ
ဟငံဵရးကံတုိ ဴကို ပိုမုစ
ိ ာဵေသာကံ
ေစရနံ ေွှနံြကာဵျခငံဵ၊
တိဵု တကံမှုမရ္ိပါက နီဵစပံရာ
က့နံဵမာေရဵဌာနသို ဴ သးာဵေရာကံ
ျပသရနံ စီစဲံေဆာငံရးကံေပဵျခငံဵ၊

၃။

တုပံေကးဵ၊အေအဵမိ၊

န္ာေစဵ၊ ေခ့ာငံဵဆိုဵ၊ န္ာရညံ

ကူဵစကံေရာဂါကာကးယံေရဵ ကဏ္ဍမ္

ေရေက့ာကံ၊

ယို၊ အဖ့ာဵရ္ိျခငံဵ၊ ကိုယံ

ေွှနံြကာဵခ့ကံမ့ာဵ အတိုငံဵေဆာငံ

ဝကံသကံ စသညံဴ

လကံကိုကံခဲ၊ အဖုအပိနံ ဴ

ရးကံျခငံဵ၊

ကူဵစကံလးယံ၊

ထးကံျခငံဵ၊

ရာသီအလိုကံ ျဖစံ
ပးာဵတတံေသာေရာဂါ
မ့ာဵ။
၄။

ဗီတာမငံခ့ို ဴတဲဴ

ပါဵစပံေထာငံဴနစ
္ ံဖကံက့ီဵ

အဝါေရာငံရ္ိေသာ

သစံသီဵမ့ာဵ

ေရာဂါ

ကနံဵပါဵစပံျဖစံျခငံဵ၊

ျဖစံသညံဴ ေရွှဖရုဳသီဵ၊ သေဘဂာသီဵ၊

တဳေတာငံဆစံတို ဴတးငံ

ေရွှကနံစးနဵံ ဥ စသညံတို ဴ န္ငံဴ အစိမဵံ

ြကာဆူဵြကမံဵေပါကံျခငံဵ၊

ရငံဴေရာငံဴရ္ိေသာအရးကံမ့ာဵ ပိုမုစ
ိ ာဵ

မ့ကံလဳဵု အေရာငံြကညံလငံ

ေစျခငံဵ။

မှု မရ္ိျခငံဵ၊
၅။

အေရျပာဵေရာဂါ

ဝဲ၊ ဒကံ၊ ယာဵနာ၊

ယာဵနာလူဵေဆဵလူဵျခငံဵ၊

ျပညံတညံနာ စသညံဴ အနာ

ဟငံဵရးကံစိမဵံ မ့ာဵမ့ာဵ စာဵေစျခငံဵ၊

မ့ာဵ

တစံကိုယရ
ံ ညံသနံ ဴရ္ငံဵေရဵ
ေဆာငံရးကံေစျခငံဵ၊ နီဵစပံရာ
က့နံဵမာေရဵဌာနသို ဴ သးာဵေရာကံ
ကုသေစျခငံဵ။

အထကံဇယာဵပါ လုပံငနံဵစဲံေခါငံဵစဲံ(၅)ခုကို အတနံဵပိုငံဆရာ၊ဆရာမ အသီဵသီဵမ္ ေန ဴစဲံ
ေက့ာငံဵတကံေခါငံဵေလာငံဵထိုဵကာစ စာမသငံမီ စစံေဆဵ၍ အေျခခဳက့နံဵမာေရဵအကဲျဖတံမှုမ့ာဵန္ငံဴ
ေစာငံေဴ ရ္ာကံမှုမ့ာဵကို ေဆာငံရးကံရပါမညံ။
ေနာကံဆကံတးဲ ြကညံဴရှုျပုစုေွှနံဵပို ဴျခငံဵ
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵစစံေဆဵျခငံဵမ္

ေရာဂါလက္ခဏာတစံခခ
ု ုေတး ဴရ္ိေသာ

ေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵ က့နံဵမာေရဵေစာငံဴေရ္ာကံမှု ေပဵရမညံဴ နညံဵသုဳဵမ့ိုဵမ္ာ-

106

ေက့ာငံဵသာဵ၊

(က)

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵစစံေဆဵစဲံ

တစံထိုငံတညံဵကုသေပဵနိုငံေသာေရာဂါမ့ာဵ

(Minor

ailments) ကို ကုသျခငံဵ၊
(ခ)

လိုအပံပါက နီဵစပံရာက့နံဵမာေရဵဌာန (ေဆဵခနံဵ၊ ေဆဵရုဳ) မ့ာဵသို ဴ လွှဲေျပာငံဵျခငံဵန္ငံဴ

(ဂ)

အထူဵကုဆရာ၀နံှကီဵမ့ာဵထဳ လွှဲေျပာငံဵျခငံဵတို ဴ ျဖစံပါသညံ။
အထကံပါက့နံဵမာေရဵေစာငံဴေရ္ာကံမှုေပဵရမညံဴ နညံဵသုဳဵမ့ိုဵမ္ နီဵစပံရာက့နံဵမာေရဵဌာန

(သို ဴ) အထူဵကုဆရာဝနံှကီဵမ့ာဵထဳ လွှဲေျပာငံဵျခငံဵကို ကေလဵအရာရ္ိ/ ခရိုငံေက့ာငံဵလူမှုဆကံဆဳေရဵ
မ္ူဵ (ကေလဵအရာရ္ိ/ ခရိုငံေက့ာငံဵလူမှုဆကံဆဳေရဵမ္ူဵ မရ္ိပါက ွမို ဴနယံေက့ာငံဵလူမှုဆကံဆဳေရဵ
မ္ူဵ)က ေအာကံပါတို ဴကိုစနစံတက့ေဆာငံရးကံြကရပါမညံ။ (၎ငံဵတို ဴမရ္ိေသာေနရာမ့ာဵတးငံ ေက့ာငံဵ
က့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵ တာဝနံယူေဆာငံရးကံလ့ကံရ္ိေသာဝနံထမံဵမ့ာဵက ေဆာငံရးကံြကရပါမညံ။)
(၁) ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵဆရာဝနံ၏ ေွှနံြကာဵခ့ကံျဖငံဴ လွှဲစာန္ငံဴအတူ ေနာကံဆကံတးဲကုသရနံ
က့နံဵမာေရဵကဒံျပာဵတးငံ

စနစံတက့လကံမ္တေံ ရဵထိုဵ၍

ကေလဵအရာရ္ိ/

ခရိုငံေက့ာငံဵလူမှု

ဆကံဆဳေရဵမ္ူဵ (ကေလဵအရာရ္ိ/ ခရိုငံေက့ာငံဵလူမှုဆကံဆဳေရဵမ္ူဵ မရ္ိပါက ွမို ဴနယံေက့ာငံဵလူမှု
ဆကံဆဳေရဵမ္ူဵ)က လကံခဳယူျခငံဵ၊
(၂) ေဆဵကုသမှုခယ
ဳ ူျခငံဵန္ငံဴ ရကံခ့ိနံဵျပနံလညံျပသျခငံဵ၊ လွှဲေျပာငံဵေပဵျခငံဵ၊ က့နံဵမာေရဵ ပညာ
ေပဵျခငံဵ (တစံဦဵခ့ငံဵစီ သို ဴမဟုတံ အုပံစုလိုကံ)၊ ေနာကံဆကံတးဲ (ေရတိုေရရ္ညံ) ေဆဵကုသမှု
ခဳယူျခငံဵ စသညံတစံခုခု ေဆာငံရးကံေပဵရနံလိုအပံေနသညံဴ ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵကို န္စသ
ံ ိမံဴ
ေဆးဵေနးဵပညာေပဵျခငံဵ၊
(၃)

က့နံဵမာေရဵဌာနမ့ာဵ(သို ဴမဟုတ)ံ

ေက့ာငံဵသာဵ/

ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ၏

အထူဵကုဆရာ၀နံှကီဵမ့ာဵထဳလွှဲေျပာငံဵရနံ

အတနံဵပိုငံဆရာ၊

ဆရာမမ့ာဵန္ငံဴ

လိုအပံသညံဴ

မိဘအုပံထိနံဵသူမ့ာဵအာဵ

က့နံဵမာေရဵအေျခအေနကို ရ္ငံဵလငံဵေျပာြကာဵျခငံဵ၊ ေရာဂါလက္ခဏာရ္ိ ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူ
မ့ာဵ က့နံဵမာေရဵဌာနမ့ာဵ (သို ဴမဟုတ)ံ အထူဵကုဆရာဝနံှကီဵမ့ာဵထဳ ေရာကံရ္ိေဆဵကုသမှု ခဳယူ
နိုငရ
ံ နံ မိဘအုပံထိနံဵသူမ့ာဵ (လိုအပံပါက ရပံမိရပံဖမ့ာဵ၊ လူမှုေရဵအဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ၊ အစိဵု ရ မဟုတံ
ေသာအဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ) န္ငံဴ ဆကံသးယံေဆးဵေနးဵေဆာငံရးကံျခငံဵ၊
(၄) လူမှုေရဵအကူအညီ လိုအပံနိုငသ
ံ ညံဴအေျခအေနမ့ာဵတးငံ လူမှုေရဵအဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ၊ အစိဵု ရ
မဟုတေံ သာအဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ၊ ရပံမိရပံဖမ့ာဵ၊ အစရ္ိသညံတုိ ဴန္ငံဴ ဆကံသးယံေဆာငံရးကံျခငံဵ၊
(၅) က့နံဵမာေရဵဌာနမ့ာဵ (သို ဴမဟုတ)ံ အထူဵကုဆရာဝနံှကီဵမ့ာဵန္ငံဴ ေဆဵကုသမှု ခဳယူွပီဵပါက
ေရာဂါအမညံမ့ာဵ မ္တံတမံဵတငံျခငံဵ၊ ရကံခ့ိနံဵျပနံလညံျပသျခငံဵ၊ ဆကံလကံလဲေွှ ျပာငံဵေပဵျခငံဵ၊
ေနာကံဆကံတးဲ(ေရတိုေရရ္ညံ)

ေဆဵကုသမှုခယ
ဳ ူျခငံဵတို ဴ

မပ့ကံမကးကံေဆာငံရးကံနိုငံရနံအတးကံ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵဆရာဝနံ၊ အတနံဵပိုငံဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵန္ငံဴ မိဘအုပံထိနံဵသူမ့ာဵအာဵ ခ့ိတဆ
ံ ကံ
ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊
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ေက့ာငံဵေဆဵခနံဵမ့ာဵထူေထာငံေရဵ
ေက့ာငံဵတိုငံဵတးငံ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵ အေျခခဳက့နံဵမာေရဵေစာငံဴေရ္ာကံမှု န္ငံဴ
ေရ္ဵဦဵသူနာျပုစုမမ
ှု ့ာဵေဆာငံရးကံနိုငံရနံ ေက့ာငံဵေဆဵခနံဵမ့ာဵဖးငံဴလ္စံ၍

အေရဵေပ်ေရ္ဵဦဵသူနာ

ျပုစုရာတးငလ
ံ ိုအပံသညံဴ ေဆဵဝါဵန္ငံဴပစ္စညံဵမ့ာဵကို စုေဆာငံဵထာဵရ္ိသငံဴပါသညံ။ ထို ဴျပငံ ေက့ာငံဵ
ေဆဵခနံဵအတးကံ (ေရ္ဵဦဵသူနာျပုစုျခငံဵ တတံကျွမံဵေသာ) ဆရာ၊ ဆရာမ(၁)ဦဵကို (အလ္ညံဴက့)
တာဝနံေပဵအပံ၍ ေဆာငံရးကံသငံဴပါသညံ။
က့နံဵမာေရဵဌာန(ေဆဵခနံဵ၊

ေဆဵရုဳ)

(သို ဴမဟုတံ)

အထူဵကုဆရာ၀နံှကီဵမ့ာဵထဳသို ဴ

လွှဲပို ဴရမညံဴ

ေရာဂါမ့ာဵ
ယငံဵတို ဴမ္ာ ေဖာံျပွပီဵခဲဴေသာ ေက့ာငံဵသာဵလူငယံအရးယံေရာဂါမ့ာဵကို ‚ေဆာငံရးကံရနံ‛
ေွှနံြကာဵခ့ကံအတိုငဵံ ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵမ္ ျပုစုေစာငံဴေရ္ာကံေပဵပါေသာံလညံဵ တိဵု တကံမှုမရ္ိသညံဴ
အခါတးငံ

သကံဆိုငံရာေဆဵခနံဵမ့ာဵသို ဴ သးာဵေရာကံကုသရနံ

စီစဲံေွှနံြကာဵရပါမညံ။

ဥပမာ-

မ့ကံစိမှုန၊ံ နာဵျပညံယို၊ အူက့၊ မုတ္တ၊ ေသးဵအာဵနညံဵ၊ န္လုဳဵတုနံ၊ ရငံက့ပံ၊ ေမာလးယံ စသညံတို ဴန္ငံဴ
ဝမံဵကိုကံ၊ ေသးဵဝမံဵသးာဵ၊ အာဟာရခ့ို ဴတဲဴ စသညံဴေရာဂါတို ဴ ျဖစံပါသညံ။ ယငံဵေဆဵရုဳ၊ ေဆဵခနံဵ တို ဴမ္
တဆငံဴလိုအပံပါက သကံဆိုငံရာပါရဂူှကီဵမ့ာဵထဳျပသရနံ စီစဲံေဆာငံရးကံရပါမညံ။
ေက့ာငံဵရ္ိ ကာယ၊ ဉာဏမသနံစးမံဵေသာ (သို ဴမဟုတံ) တနံဵတူမလိုကံနိုငံသညံဴ ေက့ာငံဵသာဵ/
ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ
ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ (Handicapped Children) ကာယ၊ ဉာဏမသနံစးမဵံ ေသာ (သို ဴမဟုတ)ံ
အျခာဵကေလဵမ့ာဵန္ငံဴ တနံဵတူရညံတမ
ူ လိုကံနင
ို ံြကေသာ ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵကို ေတး ဴရ
တတံစွမဲျဖစံပါသညံ။
ထိုရငံေသးဵငယံမ့ာဵသညံ အျခာဵကေလဵမ့ာဵန္ငံဴမတူ၊ စိတံ၌ျဖစံေစ၊ ကိုယံအဂဂါ အစိတံ
အပိုငဵံ ၌ျဖစံေစ၊ တစံစတ
ုဳ စံရာ ခ့ို ဴယးငံဵအာဵနညံဵေနတတံြကပါသညံ။ ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵသညံ
ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵ ကာယ၊ ဉာဏ မသနံစးမဵံ ေသာ (သို ဴမဟုတံ) အျခာဵေက့ာငံဵသာဵ
ေက့ာငံဵသူမ့ာဵန္ငံဴ တနံဵတူရညံတူ လိုကံနင
ို ံ၊ မလိုကံနိုငံကို တေစဴတေစာငံဵေလဴလာရနံ လိုအပံပါ
သညံ။ အျခာဵေက့ာငံဵသာဵ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵန္ငံဴ တနံဵတူမဟုတံေသာကေလဵမ့ာဵကို အျခာဵကေလဵ
မ့ာဵန္ငံဴ တနံဵတူမထာဵဘဲ လိုအပံသလို ျပုစုေစာငံေဴ ရ္ာကံသငံြကာဵေပဵရနံ လိုအပံပါသညံ။
မ္တံဉာဏံနညံဵသူ
ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵသညံ မိမိတို ဴတပညံဴမ့ာဵထဲတးငံ မ္တံဉာဏံအလးနံေကာငံဵေသာ ေက့ာငံဵ
သာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵကို ေတး ဴြကုဳရသလို မ္တံဉာဏံအလးနံနညံဵေသာ ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူ
မ့ာဵကိုလညံဵ ေတး ဴြကုဳရတတံပါသညံ။ ထိုေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵသညံ ေရာဂါတစုဳတရာခဳစာဵ
ေနရျခငံဵမဟုတဘ
ံ ဲ သာမနံကေလဵမ့ာဵန္ငစ
ံဴ ာလျှေငံ မ္တံဉာဏံနညံဵေနတတံပါသညံ။
ထိုကေလဵမ့ာဵသညံ စိတံအာရုဳျပုမှု၊ စူဵစိက
ု ံမှုလညံဵ နညံဵေနတတံပါသညံ။ စာသငံြကာဵ
လျှေငံ

သငံြကာဵမှုကို ခဏသာနာဵေထာငံနင
ို ံွပီဵ အာရုဳသညံ တျခာဵသို ဴ ေရာကံသးာဵတတံသညံ။

ထို ဴအတူ ကစာဵလျှေငံလညံဵ ကစာဵသည့်အာရုဳတးငံ ခဏသာ စိတံဝငံစာဵွပီဵ တျခာဵတစံခသ
ု ို ဴ အာရုဳ
ေျပာငံဵသးာဵတတံသညံ။
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ထိုကေလဵမ့ာဵသညံ အထူဵသျဖငံဴ ဂဏနံဵသခဂ့ာသငံြကာဵရာတးငံ အခကံအခဲ ရ္ိတတံသညံ။
ထိုကဲဴသုိ ဴေသာကေလဵမ့ာဵကို မိမိတပညံဴမ့ာဵထဲတင
း ံေတး ဴရ္ိပါက ‘မငံဵမ္တဉ
ံ ာဏံမရ္ိဘူဵ လာဵ’၊
‘သညံဵေျခမရ္ိဘူဵလာဵ’ စသညံျဖငံဴ ျပစံတငံေျပာဆိရ
ု နံမသငံဴဘဲ ထိုကေလဵမ့ာဵကို စိတံ ရ္ညံလကံရ္ညံ
ထပံကာထပံကာ ရ္ငံဵလငံဵသငံျပေပဵရနံလိုပါသညံ။
ထိုကဲဴသုိ ဴေသာကေလဵမ့ာဵ အသိဉာဏံနညံဵသညံကို ျပစံတငံေျပာဆိပ
ု ါက ကေလဵမ့ာဵသညံ
မိမိတို ဴကိုယံမိမိ

အသိဉာဏံနညံဵပါဵလးနံဵသညံဟု

အယူအဆမ္ာဵယးငံဵွပီဵ

အျခာဵကေလဵမ့ာဵန္ငံဴ

လညံဵ အသိဉာဏံခ့ငံဵမယ္ဲံနိုငဟ
ံ ု ထငံမ္တံသးာဵတတံပါသညံ။ ထိုသို ဴထငံမ္တံသးာဵပါက စာဆကံ၍
သငံြကာဵရနံ ခဲယဲံဵလာတတံပါသညံ။
အမ္နံစငံစစံ ထိုကေလဵမ့ာဵသညံ စာေပသငံြကာဵေပဵ၍ရသညံ။ ထပံကာထပံကာ စိတံရ္ညံ
ရ္ညံ သငံြကာဵေပဵျခငံဵျဖငံဴ

ထိုကေလဵသညံ

ဉာဏံရညံမ္ီ ကေလဵမ့ာဵနညံဵတူ

စာေမဵပးဲမ့ာဵ

ေအာငံျမငံေအာငံ သငံြကာဵလာနိုငပ
ံ ါသညံ။
စာဖတံျခငံဵ
ရငံေသးဵငယံမ့ာဵအာဵ
ပထမအဆငံသ
ဴ ညံ

စာေပသငံြကာဵရာတးငံ

စာဖတံတတံေရဵ၌

စာလုဳဵကိုမ္တံမိနာဵလညံေသာအဆငံျဴ ဖစံ၍

အဆငံန
ဴ ္စဆ
ံ ငံဴရ္ိ၏။

ဒုတိယအဆငံမ
ဴ ္ာ

စာကိုအသဳန္ငံဴ

ဖတံရေသာအဆငံဴျဖစံသညံ။
ကေလဵသညံ အဆငံန
ဴ ္စဆ
ံ ငံဴျဖငံဴစာဖတံရာတးငံ ဘယံျပနံညာျပနံ ျဖစံတတံသညံ။ ျမနံမာ
စာေပသငံြကာဵရာတးငံ ဆရာက(င)ဟုသငံြကာဵေသာံလညံဵ ကေလဵက (၁)ေရဵခ့ကာ (င)ကို (၁)
လုပံတတံသညံ။ ထို ဴအတူ အဂဂလိပံစာ သငံြကာဵရာတးငံလညံဵ အဂဂလိပံစာလုဳဵ(E) ကို (3)ဟု ေရဵ
တတံြကသညံ။
ထိုသို ဴေသာကေလဵမ့ာဵကို

စိတံရ္ညံလကံရ္ညံသငံြကာဵေပဵျခငံဵျဖငံဴ

ျပနံလညံေကာငံဵမးနံ

လာနိုငပ
ံ ါသညံ။ ဘယံျပနံညာျပနံစာေရဵျခငံဵသညံ အသိဉာဏံန္ငဴံ မပတံသကံဘဲ အသိဉာဏံနညံဵ
ျခငံဵမဟုတ၊ံ ဘယံညာမလ္ညံဴတတံသညံဴ ျပဿနာျဖစံသညံ။
ဤသညံကို ဆရာကျဖစံေစ၊ မိဘကျဖစံေစ၊ ‘ဒါေလဵကိုပဲ မေရဵတတံဖူဵလာဵ’ ဟုဆက
ို ာ
ှကိမံဵေမာငံဵသငံြကာဵပါက ကေလဵသညံ စိတံဆငံဵရဲလာကာ အမ္နံသငံြကာဵေရဵအတးကံ ပို၍
ခကံခဲသးာဵတတံသညံ။
နာဵန္ငံဴမ့ကံစိ
ေက့ာငံဵသို ဴေရာကံလာေသာ ကေလဵမ့ာဵထဲတးငံ နာဵန္ငမ
ံဴ ့ကံစိမေကာငံဵေသာကေလဵမ့ာဵ
လညံဵ ပါလာတတံပါသညံ။ ထိုကေလဵမ့ာဵကို ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵသညံ အလငံဵေရာငံပိုမရ
ို ရ္ိေသာ
ေနရာမ့ာဵတးငံ ေနရာေပဵျခငံဵ၊ ေက့ာကံသငံပန
ု ံဵအနီဵတးငံ ထာဵေပဵျခငံဵျဖငံဴ ကေလဵ၏အခကံ
အခဲကို ကူညီေပဵနိုငံပါသညံ။
ကေလဵသညံ နာဵနညံဵနညံဵ မြကာဵရုဳ၊ မ့ကံစိနညံဵနညံဵ မှုနံရုဳျဖစံပါက အျခာဵကေလဵမ့ာဵ
န္ငံဴ

တနံဵတူရညံတလ
ူ ိုကံနိုငံေသာံလညံဵ

နာဵသိပံမြကာဵ၊

မ့ကံစိသိပံမျမငံေသာ

ကေလဵသညံ

အျခာဵကေလဵမ့ာဵန္ငံဴတနံဵတူ လိုကံနင
ို ံမညံဟုတေံ ပ။
ထိုကေလဵမ့ာဵကို မ့ကံစိအထူဵကုဆရာဝနံ၊ နာဵအထူဵကုဆရာဝနံ အစရ္ိသညံတုိ ဴန္ငံဴ ငယံ
စဲံကတညံဵက ျပသေဆဵကုသမှုခယ
ဳ ူသငံဴပါသညံ။
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နာဵမြကာဵေသာ ကေလဵ
နာဵမြကာဵေသာကေလဵမ့ာဵတးငံ အသဳကိုလုဳဵဝမြကာဵရသူဟူ၍ အလးနံရ္ာဵသညံ။ နာဵေလဵ
ေသာကေလဵမ့ာဵသညံ

အနညံဵန္ငံဴအမ့ာဵ

နာဵြကာဵတတံစွမဲျဖစံပါသညံ။

လုဳဵဝမြကာဵသညံမ္ာ

မရ္ိသေလာကံ ျဖစံပါသညံ။ ထို ဴေြကာငံဴ နာဵေလဵေသာကေလဵမ့ာဵအာဵ ငယံစဲံကပငံ နာဵအထူဵကု
ဆရာဝနံမ့ာဵန္ငျံဴ ပသကာ နာဵြကာဵေအာငံ နာဵြကာဵကိရိယာတပံထာဵျခငံဵျဖငံဴ ကူညီနိုငံသညံ။ ထိုသို ဴ
တပံထာဵျခငံဵျဖငံဴ ဆးဳ ဴအျခငံဵကို ကာကးယံနုင
ိ ံပါသညံ။ ဆးဳ ဴအျခငံဵသညံ အသဳမြကာဵရ၍ စကာဵ မ
ေျပာတတံျခငံဵ ျဖစံသညံ။ ကေလဵတစံဦဵသညံ ဘာသဳမျှေမြကာဵရလျှေငံ ထိုကေလဵသညံ ဘာစကာဵ
မျှေတတံမညံမဟုတ။ံ ျမနံမာကေလဵတစံဦဵသညံ ရုရ္ာဵစကာဵသဳမ့ာဵကို ြကာဵေနရပါက ထိုကေလဵ
သညံ ရုရ္ာဵစကာဵတတံလာမညံ ျဖစံပါသညံ။
ထို ဴေြကာငံဴ

အသဳအခ့ို ဴကိုြကာဵရွပီဵ

အခ့ို ဴကိုမြကာဵနိုငံေသာကေလဵမ့ာဵအာဵ

နာဵြကာဵ

ကိရိယာတပံထာဵေပဵျခငံဵျဖငံဴ အသဳမ့ာဵကိုတဆကံတညံဵြကာဵလာနိုငက
ံ ာ စကာဵေျပာနိုငလ
ံ ာမညံ
ျဖစံသညံ။

အသဳအခ့ို ဴကိုြကာဵရ၍

ကိုျဖတံထာဵွပီဵနာဵေထာငံသကဲဴသို ဴ

အခ့ို ဴကိုမြကာဵျခငံဵသညံ
အဓိပ္ပါယံမေပ်ဘဲျဖစံကာ

တိတံရီေကာံတာတးငံ

စာအခ့ို ဴ

စကာဵမေျပာတတံျဖစံလာရသညံဴ

အတးကံ မြကာဵရေသာအသဳမ့ာဵကို ဆကံေပဵျခငံဵျဖစံပါသညံ။
ေက့ာငံဵသာဵ၊ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵ နာဵ၊ န္ာေခါငံဵ၊ လညံေခ့ာငံဵကို မ္နံမ္နံကနံကနံ
ေစာငံဴေရ္ာကံတတံေစရနံ ပညာေပဵျခငံဵ
နာဵကို ေစာငံဴေရ္ာကံျခငံဵ
- နာဵရးကံသညံ အရိုဵနုျဖငံဴဖးဲ ဴစညံဵထာဵွပီဵ ေသးဵေြကာငယံေလဵမ့ာဵပါရ္ိသညံ။ နာဵရးကံကို လိမံဆးဲ
လျှေငံ ေသးဵေြကာငယံေလဵမ့ာဵေပါကံကာ ေသးဵေျခဥတတံသညံ။ နာဵရးကံေသးဵခဲျခငံဵကို စနစံတက့
မကုပါက နာဵရးကံပုဳပ့ကံတတံသျဖငံဴ နာဵရးကံလိမံဆးဲျခငံဵကို ေရ္ာငံြကဲံသငံဴပါသညံ။
- နာဵရးကံတင
း ံ နာဵကပံအတးကံအေပါကံေဖာကံပါက ေရာဂါပိုဵမ့ာဵဝငံေရာကံတတံျခငံဵ၊ အသာဵပို
မ့ာဵထးကံလာတတံသျဖငံဴ မလိုအပံဘဲနာဵအေပါကံ မေဖာကံရ။
- နာဵပပနံအတးငံဵတးငံ အလိုအေလ့ာကံသနံ ဴရ္ငံဵေပဵေသာစနစံ ရ္ိွပီဵျဖစံ၍ နာဵဖာေခ့ဵကေလာံျခငံဵ ကို
မျပုသငံဴေပ။ နာဵတးငံ အလိုအေလ့ာကံသနံ ဴရ္ငံဵေပဵေသာစနစံ ပ့ကံကာ နာဵဖာေခ့ဵပိတတ
ံ တံ သညံ။
မသနံ ဴရ္ငံဵေသာအရာမ့ာဵျဖငံဴ နာဵကေလာံ၍ နာဵပပနံအတးငံဵပိုဵဝငံျခငံဵ၊ မှိုေပါကံျခငံဵ ျဖစံတတံသညံ။
နာဵစညံအာဵ ထိခိုကံမတ
ိ တံသညံ။ နာဵပပနံအတးငံဵသို ဴ အရညံ၊ အဆီနင
္ ံဴ ျပငံပပစ္စညံဵမ့ာဵ မထညံဴရပါ။
နာဵနဳရဳရ္ိအေရျပာဵန္ငံဴ နာဵစညံသညံ နူဵညဳဴပါဵလွှာသျဖငံဴ ထိခိုကံ ဒဏံရာရလးယသ
ံ ညံ။ နာဵပပနံအတးငံဵ
ျပငံပပစ္စညံဵဝငံပါက မိမိကိုယံတင
ို ံထုတယ
ံ ူျခငံဵ မျပုရပါ။ နာဵစညံထိခိုကံကာ နာဵေလဵတတံသညံ။
- သီခ့ငံဵသဳျဖစံေစ၊ ဆူညဳသဳျဖစံေစ က့ယံေလာငံပါက နာဵအတးငံဵရ္ိ အာရုဳခဳအဂဂါမ့ာဵကို ထိခိုကံကာ
နာဵေလဵနိုငံပါသညံ။ အလးနံက့ယံေလာငံေသာ သီခ့ငံဵသဳကိုျဖစံေစ၊ ဆူညဳသဳမ့ာဵကိုျဖစံေစ ြကာရ္ညံ
စးာ နာဵေထာငံပါက နာဵအြကာဵအာရုဳကို ထိခိုကံနုင
ိ ံပါသညံ။ သီခ့ငံဵသဳ၊ MP3၊ MP4 စသညံတို ဴကို
earphone

ျဖငံန
ဴ ာဵေထာငံပါက

ပုဳမန
္ ံအသဳအက့ယံျဖငံဴ

ကာကးယံပါ။

110

နာဵေထာငံျခငံဵျဖငံဴ

နာဵမေလဵေအာငံ

- ကေလဵငယံမ့ာဵသညံ နာဵေလဵေနေြကာငံဵ မေျပာျပတတံပါ။ ကေလဵမ့ာဵ စကာဵမပီျခငံဵ၊
ေက့ာငံဵစာမလိုကံနင
ို ံျခငံဵ၊ အဆငံက
ဴ ့သးာဵျခငံဵ၊ သူငယံခ့ငံဵမ့ာဵန္ငံဴ စကာဵမေျပာဆိျု ခငံဵ စသညံတို ဴ
ရ္ိပါက ကေလဵငယံမ့ာဵ၏ နာဵအြကာဵအာရုဳ ေကာငံဵ၊ မေကာငံဵ စစံေဆဵရနံလိုအပံပါသညံ။
-

နာဵေလဵေသာကေလဵမ့ာဵကို

စာသငံခနံဵ၏ေရ္ ဴနာဵတးငံထာဵျခငံဵျဖငံဴ

ဆရာစာသငံသညံဴအခါ

သငံယူနင
ို ံပါသညံ။
န္ာေခါငံဵကို ေစာငံဴေရ္ာကံျခငံဵ
- န္ာေခါငံဵအတးငံဵနဳရဳမ့ာဵရ္ိအေျမှဵသညံ ေသးဵေြကာမ့ာဵျဖငံဴဖးဲ ဴစညံဵထာဵသျဖငံဴ န္ာေခါငံဵအတးငံဵ
လကံျဖငံက
ဴ ေလာံျခငံဵ၊ နှိုကံျခငံဵ မျပုရပါ။ န္ာေခါငံဵေသးဵလျှေဳတတံသညံ။
- န္ာေခါငံဵအတးငံဵသို ဴ ျပငံပပစ္စညံဵမ့ာဵ၊ အေစဴမ့ာဵ၊ ခဲဖ့ကံမ့ာဵ မထညံဴရပါ။ ကေလဵငယံ၏
န္ာေခါငံဵတစံဖကံပိတံ၍ န္ာရညံအနဳျပငံ
ဴ ဵပါက ျပငံပပစ္စညံဵဝငံျခငံဵေြကာငံဴ ျဖစံတတံသညံ။
- န္ာရညံန္ငဴံ ေလမ္တဆငံဴ ကူဵစကံနိုငေံ သာေရာဂါမ့ာဵကိုကာကးယံရနံ န္ာေခ့ပါက လကံျဖငံဴ ကာျခငံဵ၊
လကံကိုငံပဝ
ု ါျဖငံက
ဴ ာျခငံဵျပုလုပံရနံ ပညာေပဵရမညံ။
- န္ပည
ံ ှစံပါက န္ာေခါငံဵန္စံဖကံပိတံ၍မညှစံရပါ။ န္ာေခါငံဵအတးငံဵမ္ န္ပံရညံမ့ာဵသညံ နာဵန္ငံဴ
န္ာေခါငံဵဆကံေသာပပနံမ္တဆငံဴ နာဵအတးငံဵဝငံေရာကံကာ နာဵေရာဂါျဖစံတတံသညံ။ န္ပံညှစပ
ံ ါက
န္ာေခါငံဵတစံဘကံသာပိတံ၍ ညှစံပါ။
- န္ာေစဵျခငံဵြကာရ္ညံပါက စနစံတက့ကုသျခငံဵျဖငံဴ ထိပံကပံနာေရာဂါ၊ နာဵျပညံတညံေရာဂါ
မျဖစံေအာငံ ကာကးယံပါ။
- န္ာေခါငံဵေသးဵလျှေဳပါက ကေလဵအာဵထိုငံခုင
ိ ံဵပါ။ ဦဵေခါငံဵေရ္ ဴသို ဴ ငုဳ ဴထာဵပါ။ န္ာေခါငံဵထိပံအာဵ
လကံျဖငံဴ (၅)မိနစံခနံ ဴဆကံတက
ို ံညှစံထာဵပါ။ ပါဵစပံျဖငံဴ အသကံရ္ူပါ။ ေသးဵမ့ာဵအာဵ မ့ိုခ့ျခငံဵ
မျပုရပါ။ ေထးဵထုတံပါ။ ေရခဲရနိုငံပါက န္ာရိုဵေပ်ေရခဲကပံေပဵပါ။ (၅)မိနစံျပညံဴလျှေငံ ညှစံထာဵျခငံဵ
ကိုရပံပါ။ န္ာေခါငံဵပိတံေန၍ န္ာညှစံျခငံဵ၊ န္ာမှုတံထုတံျခငံဵ မျပုရပါ။ ေသးဵျပနံထးကံတတံသညံ။
ေသးဵျပနံထးကံက န္ာေခါငံဵထိပအ
ံ ာဵ လကံျဖငံဴ ေနာကံ(၅)မိနစံ ထပံညှစေံ ပဵပါ။ ေသးဵထးကံမရပံ ပါက
နီဵစပံရာေဆဵခနံဵ၊ ေဆဵရုဳသို ဴ ပို ဴပါ။
လညံေခ့ာငံဵကို ေစာငံဴေရ္ာကံျခငံဵ
- အသဳက့ယံက့ယံျဖငံဴစာေအာံဖတံျခငံဵ၊ စာဆိုျခငံဵေြကာငံဴ အသဳှကိုဵမ့ာဵထိခိုကံကာ အသဳှကိုဵ
အသာဵမာတကံတတံသညံ။ စာေအာံဖတံပါက ေရနညံဵနညံဵမြကာမြကာေသာကံရနံ လိအ
ု ပံသညံ။
- ပိုဵသတံေဆဵမ့ာဵ၊ acidအရညံမ့ာဵန္ငံဴ ထိေတး ဴေနေသာပိုကံမ့ာဵကို ပါဵစပံျဖငံဴစုပံယူျခငံဵ မျပုရပါ။
အန္တရာယံရ္ိေသာအရညံမ့ာဵ မေတာံတဆဝငံေရာကံ၍ အာေခါငံေလာငံတတံသညံ။
- အစာစာဵေနစဲံ စကာဵမေျပာရပါ။ အစာသီဵတတံသညံ။ အရိုဵစူဵတတံသညံ။
- ပူလးနံဵေသာ၊ ေအဵလးနဵံ ေသာ အစာ၊ ေရ၊ အရညံမ့ာဵသညံ အာေခါငံန္ငံဴ လညံေခ့ာငံဵအတးငံဵရ္ိ
အေျမှဵပါဵမ့ာဵအတးကအ
ံ န္တရာယံရ္ိပါသညံ။
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စကာဵထစံျခငံဵ
စကာဵထစံျခငံဵသညံ အသကံ(၂)န္စမ
ံ ္ (၅)န္စအ
ံ တးငံဵ စကာဵစတငံေျပာဆိရ
ု ာမ္ ရရ္ိလာျခငံဵ
ျဖစံပါသညံ။

စကာဵထစံျခငံဵသညံ

အမ့ာဵအာဵျဖငံဴ

ေယာကံ့ာဵေလဵမ့ာဵတးငံ

အျဖစံမ့ာဵသညံ။

ကေလဵမ့ာဵသညံ အေရဵှကီဵေသာစကာဵမ့ာဵေျပာရလျှေငံ၊ တစံခါတစံရဳ ဆရာသမာဵမ့ာဵေရ္ ဴတးငံ
ေျပာဆိရ
ု လျှေငံ ပို၍ထစံေနတတံပါသညံ။
စကာဵထစံေသာကေလဵမ့ာဵေတး ဴပါက အေကာငံဵဆုဳဵလုပံသငံဴသညံမ္ာ စကာဵထစံေနသညံ
ကို ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵက လုဳဵဝဂရုမစိုကံဘဲ လ့စံလ့ူရှုထာဵရနံျဖစံသညံ။ ထိုသို ဴမဟုတပ
ံ ဲ ဆရာ၊
ဆရာမမ့ာဵက စကာဵမထစံေအာငံ အတငံဵတိုကံတန
း ံဵေျပာြကာဵမညံဆိုပါက သူစကာဵထစံသညံကို
ဂရုျပုေလ ပို၍ထစံေလသာျဖစံေနမညံျဖစံပါသညံ။
ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵက ကေလဵစကာဵထစံေနသညံကို မိမိကဂရုမစိုကံသလို အျခာဵသူမ့ာဵ
အထူဵသျဖငံသ
ဴ ူငယံခ့ငံဵမ့ာဵကမစေအာငံ ဟနံ ဴတာဵေပဵရနံလညံဵ လိုအပံပါသညံ။ စကာဵထစံျခငံဵ
သညံ ၎ငံဵကိုယံတိုငံလညံပတံေအာငံမေျပာနိုင၍
ံ
ထစံေနျခငံဵျဖစံရာ ပတံဝနံဵက့ငံကဖိအာဵမေပဵ
လျှေငံ အလိုအေလ့ာကံျပနံေကာငံဵလာနိုငသ
ံ ျဖငံဴ စကာဵထစံေနေသာကေလဵမ့ာဵအာဵ ပတံဝနံဵက့ငံ
ကတးနံဵအာဵမေပဵရနံ လိုအပံပါသညံ။ သူငယံခ့ငံဵမ့ာဵက စလျှေငံ၊ ေနာကံေျပာငံလျှေငံ ပို၍ဆိုဵ
သးာဵနိုငံပါသညံ။
ဘယံသနံ၊ ညာသနံ
ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ ဘယံသနံ၊ ညာသနံျပဿနာ မြကာခဏရ္ိတတံပါသညံ။ ကေလဵမ့ာဵ
ဘယံဘကံလကံန္ငေံဴ ရဵပါက အတငံဵအက့ပံ ညာဘကံလကံန္ငံဴ ေျပာငံဵ၍ေရဵခိုငံဵျခငံဵမ့ိုဵ မျပုလုပံ
ရ။ ကေလဵက သူသနံရာဘကံန္ငဴံေရဵလျှေငံ ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵ၊ မိဘမ့ာဵသညံ ရိုကံပငံရိုကံတတံ
ေသဵသညံ။
အမ္နံစငံစစံ ဘယံသနံျခငံဵသညံ ျပဿနာတစံရပံမဟုတံေပ။ အာဵနညံဵခ့ကံလညံဵမဟုတံ
သကဲဴသို ဴ ေနာကံေျပာငံစရာလညံဵမဟုတေံ ပ။ ကေလဵသနံရာဘကံန္ငံဴ ေရဵျခငံဵသညံ အေကာငံဵဆုဳဵ
ျဖစံသညံ။ ထိုကဲဴသုိ ဴမဟုတဘ
ံ ဲ မသနံေသာလကံန္ငဴံ အတငံဵအက့ပံေရဵေစပါက ကေလဵထိခုက
ိ ံကာ
ပညာသငံြကာဵေရဵကို ၀နံေလဵလာွပီဵ ပညာေရဵေန္ာငံဴေန္ဵလာနိုငသ
ံ ညံ။
စိတံေရာဂါ
ကေလဵငယံမ့ာဵတးငံ
သညံ။

ထိုကေလဵမ့ာဵသညံ

လူှကီဵမ့ာဵကဲဴသို ဴ ေမးဵစဲံကတညံဵကပငံ
ပတံဝနံဵက့ငံကိုဂရုမစိုကံတတံ။

စိတံေရာဂါရရ္ိလာနိုငံပါ

စကာဵမေျပာ၊

ေျပာခ့ငံလညံဵ

တစံေယာကံတညံဵေျပာေနတတံ၊ ျပုဳဵေနတတံသညံ။ ထိုကဲဴသို ဴေသာကေလဵမ့ာဵကို တတံကျွမံဵသညံဴ
စိတံေရာဂါအထူဵကုဆရာဝနံမ့ာဵန္ငံဴျပသကာ

ကုသေပဵသငံဴပါသညံ။

ထိုကဲဴသုိ ဴေသာကေလဵမ့ာဵ

ေက့ာငံဵ၌ေတး ဴြကုဳရေသာျပဿနာမ္ာ ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵက စာသငံြကာဵေသာံလညံဵ သူ ဴစိတံကူဵ
န္ငသ
ံဴ ူ အျခာဵတစံစုဳတစံရာကိုစဲံဵစာဵ၍ ျပုဳဵလျှေငံျပုဳဵေနတတံေသာေြကာငံဴ ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵက
မိမိေျပာသညံကို နာဵမေထာငံ၊ မလိုကံနာရေကာငံဵလာဵဟု မြကာခဏျပစံဒဏံေပဵျခငံဵခဳရတတံ
ပါသညံ။ ထိုကေလဵမ့ာဵသညံ မိမိေျပာသညံကို မေလဵမစာဵျပုလုပျံ ခငံဵမဟုတဘ
ံ ဲ စိတံေဝဒနာရ္ငံ
ကေလဵငယံတစံဦဵျဖစံ၍ ခးငလ
ံဴ ွှတရ
ံ မညံကို ှကိုတငံသိရ္ိနာဵလညံကာ ကေလဵငယံမ့ာဵကိုကူညီရနံ
လိုအပံပါသညံ။

112

တကံတတံေသာ ေရာဂါမ့ာဵ
တကံတတံေသာေရာဂါဆိုသညံမ္ာ ဝကံရဵူ ျပနံေရာဂါကဲဴသုိ ဴ ေရာဂါရ္ိေနေသာကေလဵမ့ာဵကို
ဆိုလိုျခငံဵျဖစံပါသညံ။

ထိုေရာဂါရ္ိေသာကေလဵမ့ာဵသညံ

ေဆဵဝါဵမ့ာဵကိုမဝ
္ီ ဲေနြကရေသာအခါ

ေဆဵဝါဵ၏မလိုလာဵအပံေသာအာနိသငံေြကာငံဴ စာသငံခနံဵထဲတင
း ံ အိပံငုက
ိ ံေနတတံပါသညံ။ ဆရာ၊
ဆရာမမ့ာဵက အေျခအေနကိုသိရ္ိခးငဴလ
ံ ွှတရ
ံ နံ လိုအပံပါသညံ။ ထိုကေလဵမ့ာဵတကံလျှေငံ လိုအပံ
သညံမ့ာဵျပုစုနုင
ိ ံရနံ ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵန္ငံဴ သူငယံခ့ငံဵမ့ာဵအာဵ ကူညီျပုစုေရဵကို သငံြကာဵေပဵ
ထာဵရနံ လိုအပံပါသညံ။
နာတာရ္ညံေရာဂါမ့ာဵ
ကေလဵမ့ာဵထဲတးငံ နာတာရ္ညံေရာဂါစးဲကပံေနသူမ့ာဵလညံဵ ရ္ိေနတတံပါသညံ။ (ဥပမာေမးဵရာပါန္လဳဵု ေရာဂါ၊ အဆစံေရာငံန္လုဳဵေရာဂါ၊ ပနံဵနာရငံက့ပံေရာဂါ)၊ တစံခါတစံရဳ ထိုေက့ာငံဵ
သာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵသညံ အေရဵေပ်အေျခအေနတစံခုခေု ြကာငံဴ ေဆဵကုသမှုခဳယူ ေနရခ့ိနမ
ံ ့ာဵ တးငံ
ေက့ာငံဵပ့ကံတတံွပီဵ

ထိုအခါမ့ိုဵတးငံ

ဆရာ၊

ဆရာမမ့ာဵက

အခ့ိနံပုိစာသငံေပဵျခငံဵမ့ိုဵျဖငံဴ

အျခာဵေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵနညံဵတူ စာေမဵပးဲေအာငံနင
ို ံသျဖငံဴ ဆရာ၊ ဆရာမ န္ငံဴ မိဘမ့ာဵ
ပူဵေပါငံဵစီစဲံရနံ လိုအပံပါသညံ။
စိတံရ္ညံေရဵသညံ အဓိက
တစံခါတစံရဳ

ငယံစဲံမာ္ ေရာဂါေဝဒနာစးက
ဲ ပံျခငံဵခဳရသျဖငံဴ

ဦဵေန္ာကံထိခိုကံခရ
ဳ ေသာ

ကေလဵမ့ာဵလညံဵ ရ္ိပါသညံ။ ငယံစဲံက ေမးဵကငံဵစအသာဵဝါွပီဵ ဦဵေန္ာကံလညံဵထိခိုကံေသာ
ကေလဵမ့ာဵသညံ ကိုယံအဂဂါမ့ာဵေတာငံဴတငံဵေနတတံသညံ။ အလာဵတူပငံ ေမးဵကငံဵစေအာကံစီဂ့ငံ
ဓါတံနညံဵပါဵစးာရရ္ိခသ
ဲဴ ျဖငံဴ

ကိုယံအဂဂါမ့ာဵေတာငံဴတငံဵေနတတံေသာံလညံဵ

အသိဉာဏံထိခိုကံမှု

မရ္ိဘဲ အသိဉာဏံျပညံဴဝသူမ့ာဵ လညံဵရ္ိသညံ။ ထို ဴေြကာငံဴ ထိုကဲဴသုိ ဴကိုယံအဂဂါေတာငံဴတငံဵေနေသာ
ကေလဵမ့ာဵ ပညာသငံြကာဵနိုငံေရဵအတးကံ စနစံတက့ျပုစုေစာငံေဴ ရ္ာကံရနံ လိုအပံပါသညံ။ ေမးဵ
ဖးာဵစဲံကာလ ဦဵေန္ာကံထိခိုကံမရ
ှု ္ိေသာကေလဵမ့ာဵသညံလညံဵ အသိဉာဏံနညံဵပါဵမှု ျဖစံေနတတံ
ပါသညံ။ အထူဵသျဖငံဴ ကိုယံလကံအဂဂါမ့ာဵေတာငံဴတငံဵေနေသာကေလဵမ့ာဵသညံ စာကိုဝိုငဵံ စကံ
ေအာငံမေရဵတတံဘဲ

ရ္ိေနတတံွပီဵ

စကာဵေျပာရာတးငံလညံဵ

မေျပာနိုငဘ
ံ ဲ ရ္ိေနတတံသညံ။
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အသဳကိုနာဵေထာငံေကာငံဵေအာငံ

ေက့ာငံဵဝငံစေရ္ဵဦဵစးာ ေဆာငံရးကံရမညံဴ အေျခခဳက့နံဵမာေရဵစစံေဆဵမှုမ့ာဵ
၁။

မ့ကံစိစစံေဆဵျခငံဵ။

၂။

နာဵြကာဵမှုစစံေဆဵျခငံဵ။

၃။

သးာဵန္ငံဴခဳတးငံဵက့နံဵမာေရဵစစံေဆဵျခငံဵ။

၄။

ကိုယံခန္ဓာှကီဵထးာဵဖးဳ ဴွဖိုဵမှုကိုစစံေဆဵျခငံဵ။

(၁) မ့ကံစိစစံေဆဵျခငံဵ


ေက့ာငံဵဝငံစေက့ာငံဵသာဵတစံဦဵသညံ

မ့ကံစိေကာငံဵမးနံစား ျမငံမ္သာလျှေငံ

စာသငံြကာဵ

ေလဴက့ငံဴမှုမ့ာဵကို ျပညံဴဝစးာျပုလုပံေဆာငံရးကံနိုငံမညံ။ ထို ဴေြကာငံဴ မ့ကံစိေကာငံဵစးာ ျမငံ၊ မျမငံ
ဆိုသညံအ
ဴ ခ့ကံကို

ေက့ာငံဵ၀ငံစကေလဵတိုငဵံ အာဵ

အဓိကဦဵစာဵေပဵ

စစံေဆဵေဆာငံရးကံေပဵရ

မညံျဖစံပါသညံ။


ထို ဴအတူ

မ့ကံစိေစးေစာငံဵျခငံဵ၊

မ့ကံစိနာျခငံဵန္ငံဴ

အျခာဵမ့ကံစိေရာဂါမ့ာဵ

ကိုလညံဵ

စစံေဆဵရနံလိုအပံပါသညံ။ သို ဴမ္သာ အခ့ိနံမေ
ီ ွှနံဵပို ဴနိုငံွပီဵ မ့ကံစိအျမငံအာရုဳခ့ို ဴတဲျဴ ခငံဵမ္ ကာကးယံ
ကုသနိုငံပါမညံ။ မ့ကံခမံဵစပံန္ငဴံ မ့ကံမျမငံကာကးယံေရဵ စီမက
ဳ ိနံဵဌာနအေနျဖငံဴလညံဵ ေက့ာငံဵ
က့နံဵမာေရဵဌာနန္ငံဴပဵူ ေပါငံဵ၍ ကူဵစကံမ့ကံခမံဵစပံေရာဂါရ္ာေဖးျခငံဵန္ငံဴ မ့ကံစိက့နံဵမာေရဵေစာငံဴ
ေရ္ာကံမှုလုပံငနံဵမ့ာဵကို ေဆာငံရးကံလ့ကံရ္ိပါသညံ။


မ့ကံစိမှုနေံ သာေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူသညံ ကာယကဳရ္ငံကိုယံတိုငံ ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵ အာဵ

မ့ကံစိမှုနေံ ြကာငံဵေျပာျပျခငံဵရ္ိသကဲဴသို ဴ
ေက့ာကံသငံပန
ု ံဵန္ငံဴေရဵျပေသာစာကိုမျမငံရ၍

အခ့ို ဴကေလဵမ့ာဵမ္ာ

ေျပာျပရနံနာဵမလညံဘဲ

မိမိေဘဵရ္ိသူငယံခ့ငံဵမ့ာဵထဳမ္

တဆငံဴကူဵယူျခငံဵ၊

အခ့ို ဴကေလဵမ့ာဵကမူ ေက့ာကံသငံပုနံဵှကီဵ ဆီသုိ ဴလာ၍ြကညံဴလိုကံ စာအုပံဆီသို ဴျပနံ၍ေရဵလိုကံ
ျပုလုပံျခငံဵ၊ သာမနံစာဖတံသညံဴအကးာအေဝဵထကံ ပိုမုသ
ိ ညံဴအကးာအေဝဵထကံ ပိုမုသ
ိ ညံဴအကးာ
အေဝဵမ္ဖတံရ္ေနျခငံဵ စသညံကဲဴသို ဴျပုမူေဆာငံရးကံျခငံဵမ့ာဵကို ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵမ္ သတိထာဵသငံဴ
ပါသညံ။ ယငံဵကေလဵမ့ာဵအာဵ သာမနံစာအုပက
ံ ို တစံေပ၊ တစံေပခးဲခနံ ဴအကးာအေဝဵတးငံထာဵ၍
ဖတံခိုငဵံ ျခငံဵျဖငံဴ အနီဵြကညံဴမှုနံ၊ မမှုနံကိုလညံဵေကာငံဵ၊ ေက့ာကံသငံပန
ု ံဵှကီဵမ္ ေရဵျပေသာစာကို
ဖတံခိုငဵံ ျခငံဵျဖငံဴ အေဝဵြကညံဴမှုနံ၊ မမှုနံကိုလညံဵေကာငံဵ ေသခ့ာစးာစမံဵသပံနိုငပ
ံ ါသညံ။
အထူဵမ္တခ
ံ ့ကံ။ ေက့ာငံဵတိုငံဵတးငံ မ့ကံစိစစံေဆဵရနံ အသုဳဵျပုသညံဴ အျမငံစမံဵသပံကာဵခ့ပံမ့ာဵ
(Vision Chart) မ့ာဵ ထာဵရ္ိအသုဳဵျပုရနံ လိုအပံပါသညံ။
မ့ကံစိအျမငံ စမံဵသပံစစံေဆဵျခငံဵ (Vision Test)
မ့ကံစိအျမငံ စမံဵသပံစစံေဆဵျခငံဵကို ေက့ာငံဵဝငံစကေလဵတိုငဵံ အာဵ စမံဵသပံရနံ လိုအပံ
ပါသညံ။ သို ဴမ္သာ မ့ကံစိအျမငံတးငံ ချွတံယင
း ံဵခ့ကံ ရ္ိ/မရ္ိန္ငံဴ မ့ကံစိမှုနျံ ခငံဵ၊ အနီဵြကညံဴမှုနျံ ခငံဵ၊
အေဝဵြကညံဴမှုနျံ ခငံဵ စသညံတို ဴကို ေစာစီဵစးာေတး ဴရ္ိ၍
လိုအပံသလိက
ု ုသမှုခဳယူရနံ ေွှနံဵပို ဴနိုငမ
ံ ညံျဖစံပါသညံ။
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ေစာစီဵစးာ မ့ကံစိအထူဵကုဆရာဝနံထဳသို ဴ

စမံဵသပံရနံ လိုအပံေသာပစ္စညံဵ
မ့ကံစိအျမငံစမံဵသပံရနံ စဳနှုနံဵမီအျမငံစမံဵသပံကာဵခ့ပံ (Vision Chart) လိုအပံပါသညံ။
၄ငံဵမ္ာ စက္က ူကဒံျပာဵအျဖူ (သို ဴမဟုတ)ံ ပလတံစတစံေကာံျပာဵ အျဖူေပ်တးငံ အနကံေရာငံျဖငံဴ
ဆးဲထာဵေသာစာလုဳဵ (သို ဴမဟုတ)ံ ရုပံပဳမ
ု ့ာဵ (ေက့ာငံဵသာဵကေလဵမ့ာဵ အလးယံတကူဖတံနင
ို ံသညံဴ
ပုဳစအ
ဳ တိုငံဵ) အှကီဵအေသဵ စဲံလ့ကံေရဵထာဵေသာကာဵခ့ပံကို ေခ်ပါသညံ။ အမ့ာဵသုဳဵကာဵခ့ပံ
အရးယံသညံ အလ့ာဵ (၂၅) လကံမ၊ အနဳ (၁၅) လကံမခးဲ ရ္ိေစရမညံ။
စမံဵသပံရနံနညံဵ
(၁) အေဝဵြကညံဴမှုနျံ ခငံဵ ရ္ိ၊ မရ္ိ စမံဵသပံစစံေဆဵျခငံဵ
အလငံဵေရာငံလဳေု လာကံစးာရေသာေနရာတးငံ ၄ငံဵကာဵခ့ပံအာဵ ကေလဵမ့ာဵဖတံ၍သငံဴေလ့ာံ
ေသာအျမငံဴတးငံ ခ့ိတံဆးဲထာဵရမညံ။ ကာဵခ့ပံ၏ အေရ္ ဴေပ(၂၀)အကးာမ္ စမံဵသပံခဳရမညံဴကေလဵ အာဵ
ဖတံရှုေစရမညံ။ စမံဵသပံစစံေဆဵမညံဴ အတနံဵပိုငေံ က့ာငံဵဆရာ၊ ဆရာမမ္ ေပတဳျဖငံဴ ကာဵခ့ပံ
၏ေဘဵမ္ ဖတံေစလိုေသာအက္ခရာ သို ဴမဟုတံ ရုပံပုဳကို သတံမ္တံထာဵေသာအတနံဵလိုကံ ေထာကံျပ
၍ဖတံခိုငဵံ ရမညံ။ မ့ကံစိကို တစံဖကံခ့ငံဵစီအပ
ု ံွပီဵ ဘယံ/ ညာတလ္ညံဴစီ ဖတံခိုငံဵရမညံ။
ကာဵခ့ပံပါအေွှနံဵအတိုငဵံ သာမနံမ့ကံျမငံအဆငံဴ (Normal Vision) ရ္ိေသာကေလဵမ္ာ
တစံမိနစံအတးငံဵ

သကံဆိုငံရာျမငံသငံျဴ မငံထိုကံေသာစာတနံဵကို

ြကညံလငံျပတံသာဵစးာျမငံ၍

သးကံလကံစးာဖတံနိုငံွပီဵ အျမငံချွတံယင
း ံဵေသာ (မ့ကံစအ
ိ ေဝဵြကညံဴမှုနံ) ကေလဵမ္ာမူ သဲကးဲစးာမျမငံ
ဘဲ သတံမ္တံထာဵေသာစာတနံဵထကံ ပိုမုှိ ကီဵေသာစာလုဳဵကိုသာ ဖတံနိုငပ
ံ ါသညံ။ အျမငံမချွတံယင
း ံဵ
ေသာကေလဵသညံ ကာဵခ့ပံေအာကံေျခရ္ိ စာလုဳဵအရးယံအစာဵလိင
ု ံဵ ၆/၆ အတနံဵကို ေပ(၂၀)အကးာမ္
ဖတံနိုငရ
ံ မညံ။ ဤကဲဴသို ဴစမံဵသပံျခငံဵျဖငံဴ ‘အေဝဵြကညံဴမှုနံျခငံဵ’ စမံဵသပံစစံေဆဵပါသညံ။
(၂) အနီဵြကညံဴမှုနံျခငံဵရ္ိမရ္ိ စမံဵသပံစစံေဆဵျခငံဵ
ေက့ာငံဵသုဳဵဖတံစာအုပံကို စာဖတံသညံဴအကးာအေဝဵျဖစံသညံဴ တစံေပ၊ တစံေပခးဲခနံ ဴ အကးာ
အေဝဵတးငံထာဵွပီဵ ဖတံခိုငံဵရမညံ။ စာအုပံပါ သာမနံပုဳန္ိပစ
ံ ာလုဳဵမ့ာဵအာဵ သဲကးဲစးာမျမငံရပါက
အနီဵြကညံဴမှုနံသညံဟု သတံမ္တံနိုငသ
ံ ညံ။
အြကဳျပုခ့ကံ
(၁) မ့ကံခမံဵစပံေရာဂါ၊ မ့ကံစိနာေရာဂါျဖစံပား ဵေနသညံဴ ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵကို ေရာဂါ
ေပ့ာကံကငံဵသညံအထိ ခးငံဴေပဵထာဵရနံ လိုအပံသညံ။ ေရာဂါျဖစံပား ဵေနခ့ိနံတးငံ မ့ကံန္ာသုတံပါဝါ၊
လကံသုတပ
ံ ါဝါစသညံဴ အသုဳဵအေဆာငံပစ္စညံဵမ့ာဵကို အျခာဵသူမ့ာဵန္ငံဴေရာေန္ာျခငံဵမရ္ိဘဲ သီဵျခာဵ
သုဳဵစးရ
ဲ နံ အြကဳေပဵသငံဴပါသညံ။
(၂) အေဝဵြကညံဴမှုနျံ ခငံဵ၊ အနီဵြကညံဴမှုနံျခငံဵစသညံဴ မ့ကံစိမန
ှု ံသညံဴလက္ခဏာရ္ိသညံဴ ကေလဵမ့ာဵကို
နီဵစပံရာမ့ကံစက
ိ ုဌာနမ့ာဵသို ဴ ေွှနံဵပို ဴသငံဴပါသညံ။
(၃) မ့ကံစိေစးေစာငံဵသညံဴကေလဵမ့ာဵကို နီဵစပံရာမ့ကံစိဆရာဝနံမ့ာဵထဳ အခ့ိနံမေ
ီ ွှနံဵပို ဴွပီဵ လိုအပံ
ပါက အသကံ(၈)န္စမ
ံ တိုငံမီ ခးဲစတ
ိ ံကုသရမညံျဖစံေြကာငံဵ အသိပညာေပဵရပါမညံ။
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(၂) နာဵြကာဵမှုစစံေဆဵျခငံဵ။
နာဵအြကာဵအာရုဳအာဵ စစံေဆဵျခငံဵ
-

နာဵပပနံအတးငံဵအာဵ

အလငံဵအာဵေကာငံဵေသာဓါတံမီဵျဖငံဴထိုဵ၍

စစံေဆဵနိုငံပါသညံ။

Otoscope ျဖငံစ
ဴ စံေဆဵပါက ပို၍တိက့ပါသညံ။ နာဵရးကံအာဵ အေနာကံအေပ်ဘကံသို ဴဆးဲေပဵပါက
နာဵပပနံကိေု ျဖာငံဴတနံဵေစကာ အတးငံဵရ္ိနာဵစညံအျဖူေရာငံအာဵ ေတး ဴျမငံနင
ို ံပါသညံ။ နာဵဖာေခ့ဵ
တကံေနပါက နာဵစညံအာဵ မေတး ဴရပါ။ နာဵျပညံတညံပါက နာဵပပနံအတးငံဵျပညံမ့ာဵကို ေတး ဴရမညံ။
နာဵစညံ ေပါကံပါက နာဵစညံအျဖူေရာငံမေတး ဴရဘဲ ပနံဵေရာငံရ္ိေသာ နာဵအလယံအေျမှဵပါဵကိုသာ
ေတး ဴရမညံ။
-

ကေလဵငယံ၏ နာဵရးကံေဘဵတညံဴတညံဴ(၃)ေပအကးာမ္ အသဳတိုဵတိုဵျဖငံဴ ‘၁’‘၁’‘၁’ ဟု

ေျပာပါ။ ကေလဵအာဵ လိုကံဆုခ
ိ ိုငဵံ ပါ။ ကေလဵမ္ မ္နံကနံစား လိုကံဆုန
ိ ိုငံပါက ေနာကံတစံခါ
‘၃’‘၃’‘၃’ဟု တိဵု တိုဵေျပာပါ။ မ္နံကနံစား လိုကံဆုန
ိ ိုငပ
ံ ါက နာဵေနာကံတစံဖကံကို အထကံပါအတိုငံဵ
စမံဵပါ။ နာဵန္စဖ
ံ ကံလဳဵု မ္ (၃)ေပအကးာမ္ အသဳတဵို တိုဵအာဵ လိုကံဆုန
ိ ိုငပ
ံ ါက အြကာဵအာရုဳေကာငံဵ
ပါသညံ။
(၃) သးာဵန္ငံဴခဳတးငံဵက့နံဵမာေရဵစစံေဆဵျခငံဵ။
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵေဆာငံရးကံရာ၌

သးာဵန္ငံဴခဳတးငံဵက့နံဵမာေရဵ

စစံေဆဵ

ရာတးငံ သးာဵဘကံဆင
ို ံရာဆရာဝနံမ့ာဵသာမက က့နံဵမာေရဵမ္ူဵမ့ာဵ၊ သူနာျပုဆရာမမ့ာဵ န္ငံဴ အေျခခဳ
က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵပါ စစံေဆဵြကရမညံျဖစံပါသညံ။
ထိုသို ဴြကညံဴရှုစစံေဆဵရာတးငံ
- သးာဵန္ငံဴခဳတးငံဵသနံ ဴရ္ငံဵမှုအေျခအေန
- ရ္ိသညံဴသးာဵအေရအတးကံ
- ကေလဵသးာဵန္ငလ
ံဴ ူှကီဵသးာဵ ေရာေန္ာေပါကံေရာကံေနသညံဴ အေျခအေန
- သးာဵပိုဵစာဵျခငံဵရ္ိ/ မရ္ိ
- သးာဵန္ငံဴ သးာဵဖုဳဵဆကံစပံမှုအေျခအေန (ဥပမာ - သးာဵဖုဳဵ၌ျပညံတညံေနျခငံဵ၊ သးာဵအျမစံ
သးာဵဖုဳဵကို ေဖာကံထးကံေနျခငံဵ)
- သးာဵအေျခတးငံ ေက့ာကံမ့ာဵတညံေနျခငံဵ ရ္ိ/မရ္ိ စသညံတို ဴကို အဓိကထာဵ စစံေဆဵရပါမညံ။
စစံေဆဵေနစဲံအတးငံဵ ေအာကံပါေမဵခးနံဵမ့ာဵကို တစံလကံစတညံဵ ေမဵျမနံဵနိုငပ
ံ ါသညံ။
- သးာဵေန ဴစဲံ ပုဳမန
္ ံတိုကံပါသလာဵ။ ဘယံအခ့ိနံတိုကံပါသလဲ။ တစံေန ဴဘယံန္စံှကိမံ တိုကံပါသလဲ။
- သးာဵနာဖူဵပါသလာဵ။
- သးာဵနှုတံဖဵူ ပါသလာဵ။
- သးာဵနာျခငံဵန္ငပ
ံဴ တံသကံ၍ ဖ့ာဵျခငံဵ၊ နာျခငံဵ ျဖစံဖူဵပါသလာဵ။
စသညံတို ဴကိုလညံဵ အဓိကထာဵ ေမဵျမနံဵစစံေဆဵြကညံဴရှုေပဵျခငံဵျဖငံဴ ေက့ာငံဵသာဵလူငယံ
မ့ာဵ၏ သးာဵန္ငံဴခဳတးငံဵက့နံဵမာေရဵအေျခအေနကို အကဲျဖတံ စစံေဆဵနိုငံပါသညံ။
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(၄) ေက့ာငံဵသာဵအရးယံကေလဵမ့ာဵ၏ ခန္ဓာကိုယံှကီဵထးာဵဖးဳ ဴွဖိုဵမှုကို စစံေဆဵျခငံဵ
(Growth Assessment of Primary School Children)
ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူအရးယံသညံ ကိုယခ
ံ န္ဓာှကီဵထးာဵဖးဳ ဴွဖိုဵသညံဴအရးယံျဖစံ၍ မူမ္နံ
ှကီဵထးာဵဖးဳ ဴွဖိုဵမှု ရ္ိ၊ မရ္ိကို ေလဴလာစစံေဆဵရနံလိုအပံပါသညံ။ က့နံဵမာ၍ အာဟာရခ့ို ဴတဲမ
ဴ ှုမရ္ိေသာ
ကေလဵတစံဦဵ၏ ှကီဵထးာဵနှုနံဵသညံ ပုဳမန
္ ံကိုယံအေလဵခ့ိနံနင
္ ံဴ အရပံအျမငံတ
ဴ ဵို တကံေသာ အေန
အထာဵတးငံရ္ိရပါမညံ။ သို ဴျဖစံပါ၍ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေဆာငံရးကံသညံဴ က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵ
အေနျဖငံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵစစံေဆဵေရဵလုပံငနံဵေဆာငံရးကံတင
ို ံဵ ကိုယံကာယဖးဳ ဴွဖိုဵမှုအေျခအေန
ကို က့ာဵ/မ ၊ ကိုယံအေလဵခ့ိနံ-အရပံအျမငံဴ နှိုငံဵယ္ဲံတးကံခ့ကံဇယာဵမ့ာဵကို အသုဳဵျပု၍ မျဖစံမေန
ေဆာငံရးကံရမညံျဖစံပါသညံ။
အသကံ(၅)န္စံမ္ (၁၉)န္စံအတးငံဵရ္ိ က့ာဵ/မ ကိုယံအေလဵခ့ိနံ-အရပံအျမငံဴ
နှိုငံဵယ္ဲံတးကံခ့ကံဇယာဵလမံဵေွှနံ
၁။ ကေလဵ၏ကိုယံအေလဵခ့ိနံခ့ိနံပါ။ (ကီလုဂ
ိ ရမံ)
၂။ ကေလဵ၏အရပံအျမငံဴတိုငံဵပါ။ (မီတာ)
၃။ ကေလဵ၏ကိုယံအေလဵခ့ိနအ
ံ ာဵ အရပံအျမငံျဴ ဖငံဴစာဵပါ။ ရရ္ိလာေသာအေျဖအာဵ ဇယာဵတးငံ
ဖတံပါ။ ကီလိုဂရမံ/(မီတာ)၂ {Kg\(M)2}
ဥပမာ။ အသကံ(၅)န္စအ
ံ ရးယံရ္ိ ယောင်္ကျားတစံေယာကံသညံ ကိုယံအေလဵခ့ိနံ ၁၅.၀ ကီလုဂ
ိ ရမံန္ငံဴ
အရပံအျမငံမ
ဴ ္ာ ၉၃.၄စငံတီမီတာရ္ိပါသညံ။ (၅)န္စအ
ံ သကံအရးယံ အဆိပ
ု ါကေလဵ၏ BMI ကို
ရ္ာမညံဆလ
ို ျှေငံ 15.0/(0.934)2 = 17.202
ရရ္ိလာေသာရလာဒံအာဵ ဇယာဵရ္ိ အသကံ(၅)န္စေံ နရာတးငံ ဖတံြကညံဴရာ ကေလဵသညံ မဝလးနံဵ
ေသာအေနထာဵတးငံ ရ္ိပါသညံ။
ကေလဵ၏ကိုယံအေလဵခ့ိနမ
ံ ့ာဵကို ဇယာဵတးငံတိုကံရိုကံြကညံဴ၍
>+1SD = ကိုယံအေလဵခ့ိနမ
ံ ့ာဵျခငံဵ
>+2SD = အဝလးနံျခငံဵ
<-2SD = ပိနံျခငံဵ
<-3SD = အလးနံအမငံဵပိနံျခငံဵ စသညံဴကေလဵ၏ အသကံအရးယံအလိုကံရ္ိသငံေဴ သာ ခန္ဓာကိုယံ
အေလဵခ့ိနံ အနညံဵ/ အမ့ာဵကို သိနိုငပ
ံ ါသညံ။
ကိုယံအေလဵခ့ိနံျခငံဵ
ကိုယံအေလဵခ့ိနက
ံ ိုသိရ္ိနင
ို ံရနံ ကိုယံအေလဵခ့ိနတ
ံ င
ို ံဵကိရိယာ (Bathroom Scale) ကို
အသုဳဵျပုရမညံ။ ေရ္ဵဦဵစးာ(Bathroom Scale)ေအာကံခဳျပငံညီ မ့ကံန္ာျပငံရ္ိေသာေနရာ၊ အလငံဵေရာငံ
ေကာငံဵစးာရရ္ိေသာေနရာတးငံ ထာဵရမညံ။ သုညမ္တံ‚၀‛ကို ေွှနံတဳမျှောဵန္ငံတ
ဴ ညံဴေအာငံ ထာဵရမညံ။
ကိုယံအေလဵခ့ိနမ
ံ ညံဴကေလဵ၏ကိုယံေပ်မ္ ေလဵလဳေသာ အဝတံအစာဵ၊ ဖိနပံ၊ ဦဵထုပံ
မ့ာဵကို ချွတံခိုငံဵရမညံ။ လကံထတ
ဲ းငံ အေလဵခ့ိနစ
ံ ီဵေသာပစ္စညံဵမ့ာဵ (ဥပမာ - ထီဵ၊ လကံကိုငံဖုနံဵ)
ကိုငံေဆာငံထာဵပါက ေခတ္တဖယံခင
ို ံဵရမညံ။ ကေလဵအာဵ ေရ္ ဴတညံဴတညံဴသို ဴြကညံဴခင
ို ံဵပါ။
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တိင
ု ံဵမညံဴသူသညံ (Bathroom Scale) ၏ ေရ္ ဴတညံဴတညံဴမ္ေန၍ ကိုယံအေလဵခ့ိနက
ံ ို
ဖတံရမညံ။ ကိုယံအေလဵခ့ိနက
ံ ို ‚၁‛ကီလုဂ
ိ ရမံအထိ တိတိက့က့ဖတံရမညံျဖစံွပီဵ၊ အေသဵစိတံ
အမ္တံနစ
္ ံခြု ကာဵျဖစံပါက နညံဵသညံဴဘကံအာဵဖတံရမညံ။
အရပံတိုငံဵျခငံဵ
အရပံတင
ို ံဵရာတးငံ Length Board သို ဴမဟုတံ Microtwice ကိုအသုဳဵျပု၍တိင
ု ံဵတာနိုငံ
ပါသညံ။ ေရ္ဵဦဵစးာ Length Board ကိုေအာကံခဳျပငံညီ မ့ကံန္ာျပငံညီေသာေနရာတးငံထာဵရမညံ။
ကေလဵအာဵ Length Board ေအာကံခဳျပာဵေပ်တးငံ မတံတတံရပံေစွပီဵ ေနာကံေစဴ၊ လကံျပငံ၊
တငံပါဵ၊ ေျခသလုဳဵန္ငံဴ ဖေနာငံဴတို ဴကို တစံတနံဵတညံဵရပံေစရမညံ။ ထို ဴေနာကံ Length Board ျပာဵ
ေပ်မ္ မ့ဲံဵတဳအာဵ ဦဵေခါငံဵထိသညံအထိဆးဲခ့ရမညံ။ ဦဵေခါငံဵျဖငံဴတစံတနံဵတညံဵရ္ိေသာ ေနရာမ္
အမ္တံအသာဵကိုဖတံ၍ မ္တံသာဵထာဵရမညံ။
Microtwice

ကို

အသုဳဵျပုမညံဆပ
ို ါက

အလငံဵေရာငံေကာငံဵစးာရ၍

ေျမမ့ကံန္ာျပငံ

ညီညာွပီဵ တညံဴမတံေသာနဳရဳတးငံ Microtwice ကို ေသခ့ာစးာဆနံ ဴတနံဵ၍ သဳျဖငံဴခ့ိတံပါ။ အတိုငံဵခဳ
မညံဴသသ
ူ ညံ တညံဴမတံစးာရပံ၍ ေရ္ ဴတူရူသို ဴ တညံဴတညံဴြကညံဴေနရမညံ။ အတိုငံဵခဳသူ၏ ေနာကံေစဴ၊
လကံျပငံ၊ တငံပါဵ၊ ေျခသလုဳဵ၊ ဖေနာငံဴတို ဴကို နဳရဳျဖငံဴထိေနေစရနံ ကူညီသူ၏ အကူအညီျဖငံဴ
ေဆာငံရးကံပါ။ Microtwice ေထာငံဴမန
္ ံပလတံစတစံတုဳဵကို အတိုငံဵခဳသူ၏ ေခါငံဵေပ်တးငံထိေစွပီဵ၊
အနီေရာငံမ့ဲံဵရ္ိတနံဖိုဵကိုဖတံပါ။ ဒသမ(၁)ေနရာအထိ မ္နံေအာငံဖတံရမညံ။
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BMI- for-age : Girls 5-19 years
အသကံ

-3 SD

-2 SD

-1 SD

Median

1 SD

2 SD

3 SD

၅န္စံ

၁၁.၈

၁၂.၇

၁၃.၉

၁၅.၂

၁၆.၉

၁၈.၉

၂၁.၃

၅န္စ၆
ံ လ

၁၁.၇

၁၂.၇

၁၃.၉

၁၅.၂

၁၆.၉

၁၉.၀

၂၁.၇

၆န္စံ

၁၁.၇

၁၂.၇

၁၃.၉

၁၅.၃

၁၇.၀

၁၉.၂

၂၂.၁

၆န္စ၆
ံ လ

၁၁.၇

၁၂.၇

၁၃.၉

၁၅.၃

၁၇.၁

၁၉.၅

၂၂.၇

၇န္စံ

၁၁.၈

၁၂.၇

၁၃.၉

၁၅.၄

၁၇.၃

၁၉.၈

၂၃.၃

၇န္စ၆
ံ လ

၁၁.၈

၁၂.၈

၁၄.၀

၁၅.၅

၁၇.၅

၂၀.၁

၂၄.၀

၈န္စံ

၁၁.၉

၁၂.၉

၁၄.၁

၁၅.၇

၁၇.၇

၂၀.၆

၂၄.၈

၈န္စ၆
ံ လ

၁၂.၀

၁၃.၀

၁၄.၃

၁၅.၉

၁၈.၀

၂၁.၀

၂၅.၆

၉န္စံ

၁၂.၁

၁၃.၁

၁၄.၄

၁၆.၁

၁၈.၃

၂၁.၅

၂၆.၅

၉န္စ၆
ံ လ

၁၂.၂

၁၃.၃

၁၄.၆

၁၆.၃

၁၈.၇

၂၂.၀

၂၇.၅

၁၀န္စံ

၁၂.၄

၁၃.၅

၁၄.၈

၁၆.၆

၁၉.၀

၂၂.၆

၂၈.၄

၁၀န္စ၆
ံ လ

၁၂.၅

၁၃.၇

၁၅.၁

၁၆.၉

၁၉.၄

၂၃.၁

၂၉.၃

၁၁န္စံ

၁၂.၇

၁၃.၉

၁၅.၃

၁၇.၂

၁၉.၉

၂၃.၇

၃၀.၂

၁၁န္စ၆
ံ လ

၁၂.၉

၁၄.၁

၁၅.၆

၁၇.၆

၂၀.၃

၂၄.၃

၃၁.၁

၁၂န္စံ

၁၃.၂

၁၄.၄

၁၆.၀

၁၈.၀

၂၀.၈

၂၅.၀

၃၁.၉

၁၂န္စ၆
ံ လ

၁၃.၄

၁၄.၇

၁၆.၃

၁၈.၄

၂၁.၃

၂၅.၆

၃၂.၇

၁၃န္စံ

၁၃.၆

၁၄.၉

၁၆.၆

၁၈.၈

၂၁.၈

၂၆.၂

၃၃.၄

၁၃န္စ၆
ံ လ

၁၃.၈

၁၅.၂

၁၆.၉

၁၉.၂

၂၂.၃

၂၆.၈

၃၄.၁

၁၄န္စံ

၁၄.၀

၁၅.၄

၁၇.၂

၁၉.၆

၂၂.၇

၂၇.၃

၃၄.၇

၁၄န္စ၆
ံ လ

၁၄.၂

၁၅.၇

၁၇.၅

၁၉.၉

၂၃.၁

၂၇.၈

၃၅.၁

၁၅န္စံ

၁၄.၄

၁၅.၉

၁၇.၈

၂၀.၂

၂၃.၅

၂၈.၂

၃၅.၅

၁၅န္စ၆
ံ လ

၁၄.၅

၁၆.၀

၁၈.၀

၂၀.၅

၂၃.၈

၂၈.၆

၃၅.၈

၁၆န္စံ

၁၄.၆

၁၆.၂

၁၈.၂

၂၀.၇

၂၄.၁

၂၈.၉

၃၆.၁

၁၆န္စ၆
ံ လ

၁၄.၇

၁၆.၃

၁၈.၃

၂၀.၉

၂၄.၃

၂၉.၁

၃၆.၂

၁၇န္စံ

၁၄.၇

၁၆.၄

၁၈.၄

၂၁.၀

၂၄.၅

၂၉.၃

၃၆.၃

၁၇န္စ၆
ံ လ

၁၄.၇

၁၆.၄

၁၈.၅

၂၁.၂

၂၄.၆

၂၉.၄

၃၆.၃

၁၈န္စံ

၁၄.၇

၁၆.၄

၁၈.၆

၂၁.၃

၂၄.၈

၂၉.၅

၃၆.၃

၁၈န္စ၆
ံ လ

၁၄.၇

၁၆.၅

၁၈.၆

၂၁.၃

၂၄.၉

၂၉.၆

၃၆.၂

၁၉န္စံ

၁၄.၇

၁၆.၅

၁၈.၇

၂၁.၄

၂၅.၀

၂၉.၇

၃၆.၂
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BMI-for-age : Boys 5-19 years
အသကံ

-3SD

-2SD

-1 SD

Median

1 SD

2 SD

3SD

၅န္စံ

၁၂.၁

၁၃.၀

၁၄.၁

၁၅.၃

၁၆.၆

၁၈.၃

၂၀.၂

၅န္စ၆
ံ လ

၁၂.၁

၁၃.၀

၁၄.၁

၁၅.၃

၁၆.၇

၁၈.၄

၂၀.၄

၆န္စံ

၁၂.၁

၁၃.၀

၁၄.၁

၁၅.၃

၁၆.၈

၁၈.၅

၂၀.၇

၆န္စ၆
ံ လ

၁၂.၂

၁၃.၁

၁၄.၁

၁၅.၄

၁၆.၉

၁၈.၇

၂၁.၁

၇န္စံ

၁၂.၃

၁၃.၁

၁၄.၂

၁၅.၅

၁၇.၀

၁၉.၀

၂၁.၆

၇န္စ၆
ံ လ

၁၂.၃

၁၃.၂

၁၄.၃

၁၅.၆

၁၇.၂

၁၉.၃

၂၂.၁

၈န္စံ

၁၂.၄

၁၃.၃

၁၄.၄

၁၅.၇

၁၇.၄

၁၉.၇

၂၂.၈

၈န္စ၆
ံ လ

၁၂.၅

၁၃.၄

၁၄.၅

၁၅.၉

၁၇.၇

၂၀.၁

၂၃.၆

၉န္စံ

၁၂.၆

၁၃.၅

၁၄.၆

၁၆

၁၇.၉

၂၀.၅

၂၄.၃

၉န္စ၆
ံ လ

၁၂.၇

၁၃.၆

၁၄.၈

၁၆.၂

၁၈.၁

၂၀.၈

၂၅.၀

၁၀န္စံ

၁၂.၈

၁၃.၇

၁၄.၉

၁၆.၄

၁၈.၅

၂၁.၄

၂၆.၁

၁၀န္စ၆
ံ လ

၁၂.၉

၁၃.၉

၁၅.၁

၁၆.၇

၁၈.၈

၂၁.၉

၂၇.၀

၁၁န္စံ

၁၃.၁

၁၄.၁

၁၅.၃

၁၆.၉

၁၉.၂

၂၂.၅

၂၈.၀

၁၁န္စ၆
ံ လ

၁၃.၂

၁၄.၂

၁၅.၅

၁၇.၂

၁၉.၅

၂၃.၀

၂၉.၀

၁၂န္စံ

၁၃.၄

၁၄.၅

၁၅.၈

၁၇.၅

၁၉.၉

၂၃.၆

၃၀.၀

၁၂န္စ၆
ံ လ

၁၃.၆

၁၄.၇

၁၆.၁

၁၇.၉

၂၀.၄

၂၄.၂

၃၀.၉

၁၃န္စံ

၁၃.၈

၁၄.၉

၁၆.၄

၁၈.၂

၂၀.၈

၂၄.၈

၃၁.၇

၁၃န္စ၆
ံ လ

၁၄.၀

၁၅.၂

၁၆.၇

၁၈.၆

၂၁.၃

၂၅.၃

၃၂.၄

၁၄န္စံ

၁၄.၃

၁၅.၅

၁၇.၀

၁၉.၀

၂၁.၈

၂၅.၉

၃၃.၁

၁၄န္စ၆
ံ လ

၁၄.၅

၁၅.၇

၁၇.၃

၁၉.၄

၂၂.၂

၂၆.၅

၃၃.၆

၁၅န္စံ

၁၄.၇

၁၆.၀

၁၇.၆

၁၉.၈

၂၂.၇

၂၇.၀

၃၄.၁

၁၅န္စ၆
ံ လ

၁၄.၉

၁၆.၃

၁၈.၀

၂၀.၁

၂၃.၁

၂၇.၄

၃၄.၅

၁၆န္စံ

၁၅.၁

၁၆.၅

၁၈.၂

၂၀.၅

၂၃.၅

၂၇.၉

၃၄.၈

၁၆န္စ၆
ံ လ

၁၅.၃

၁၆.၇

၁၈.၅

၂၀.၈

၂၃.၉

၂၈.၃

၃၅.၀

၁၇န္စံ

၁၅.၄

၁၆.၉

၁၈.၈

၂၁.၁

၂၄.၃

၂၈.၆

၃၅.၂

၁၇န္စ၆
ံ လ

၁၅.၆

၁၇.၁

၁၉.၀

၂၁.၄

၂၄.၆

၂၉.၀

၃၅.၃

၁၈န္စံ

၁၅.၇

၁၇.၃

၁၉.၂

၂၁.၇

၂၄.၉

၂၉.၂

၃၅.၄

၁၈န္စ၆
ံ လ

၁၅.၈

၁၇.၄

၁၉.၄

၂၂.၀

၂၅.၂

၂၉.၅

၃၅.၅

၁၉န္စံ

၁၅.၉

၁၇.၆

၁၉.၆

၂၂.၂

၂၅.၄

၂၉.၇

၃၅.၅
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(စ) ျပညံသူလူထု၏ ပူဵေပါငံဵပါဝငံမှုန္ငံဴ ေက့ာငံဵမ္ ျပညံသူအတးငံဵသို ဴ မူမ္နံလူေနမှုဘဝဟနံမ့ာဵ
ေရာကံရ္ိေရဵလုပံငနံဵ
ရညံမ္နဵံ ခ့ကံ
မိဘဆရာအသငံဵ၊

ေက့ာငံဵအက့ိုဵေတာံေဆာငံအဖးဲ ဴန္ငံဴ

ျပညံသူမ့ာဵ၏

ပဳဴပိုဵပါ၀ငံမှုျဖငံဴ

ေက့ာငံဵမ့ာဵကို က့နံဵမာေရဵန္ငျံဴ ပညံဴစေုဳ သာအဖးဲ ဴအစညံဵတစံခု ျဖစံထးနံဵလာေစရနံ။
ေက့ာငံဵမ့ာဵမ္တဆငံဴ

မိသာဵစုန္ငံဴ

ဆယံေက့ာံသကံလူငယံလူရးယံမ့ာဵ၏

ျပညံသူမ့ာဵအတးငံဵသို ဴ

ေက့ာငံဵန္ငေံဴ က့ာငံဵျပငံပ

က့နံဵမာေရဵျမှငတ
ံဴ ငံမှုလုပံငနံဵမ့ာဵေရာကံရ္ိွပီဵ

၎ငံဵတို ဴမ္

တကံကကစးာ ပူဵေပါငံဵလာေစရနံ။
မိဘဆရာအသငံဵအလုပံအမှုေဆာငံအဖးဲ ဴ၏ အခနံဵကဏ္ဍ
အေျခခဳပညာေရဵကို

လကံေတး ဴအေကာငံအထညံေဖာံရာတးငံ

ေက့ာငံဵတိုငံဵ၌မိဘဆရာ

အသငံဵအလုပံအမှုေဆာငံအဖးဲ ဴကို ဖးဲ ဴစညံဵ၍ အေကာငံအထညံေဖာံလ့ကံရ္ိပါသညံ။ ယငံဵအဖးဲ ဴအစညံဵ
သညံ

ေက့ာငံဵ၏တိုဵတကံရာတိုဵတကံေြကာငံဵန္ငံဴ

ေက့ာငံဵသာဵလူငယံတို ဴ၏

ဘကံစပ
ုဳ ညာေရဵ

အတးကံ အေရဵပါေသာအဖးဲ ဴအစညံဵျဖစံသညံ။

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵသညံ ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵ၏ က့နံဵမာေရဵ၊ အာဟာရဓါတံ
ျပညံဴွဖိုဵ၍

ကိုယံကာယဖးဳ ဴွဖိုဵသနံမာထးာဵက့ိုငံဵေစေရဵ

ခဳစာဵရရ္ိေသာလုပံငနံဵျဖစံသညံ။

စေသာအက့ိုဵတရာဵမ့ာဵကို

ယငံဵအက့ိုဵတရာဵသညံ

မိဘအုပံထိနံဵသူမ့ာဵ

တိက
ု ံရုက
ိ ံ
အစဲံထာ၀ရ

လိုလာဵေတာငံဴတေနေသာ ဆန္ဒတစံရပံျဖစံသညံ။ သို ဴျဖစံ၍ ယငံဵေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ကို
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အာဵတကံသေရာ တကံတကံကကကက အငံတိုကံအာဵတိုကံ မိဘအုပံထိနံဵသူမ့ာဵ ပါ၀ငံကူညီ လာေစရနံ
အဓိကလုပံကိုငေံ ဆာငံရးကံရမညံဴလုပံငနံဵမ္ာ မိဘအုပံထိနံဵသူမ့ာဵ သေဘာေပါကံေစရနံ ေဆာငံရးကံ
ရမညံဴ စညံဵရုဵဳ ေရဵလုပံငနံဵ ျဖစံသညံ။
နညံဵလမံဵမ့ာဵ
၁။

မိဘဆရာအသငံဵ

အလုပံအမှုေဆာငံအစညံဵအေဝဵမ့ာဵ၌

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပင
ံ နံဵ၏

အေျခအေနန္ငံဴ ေရ္ ဴလုပံငနံဵလ့ာထာဵခ့ကံမ့ာဵကို မိဘအုပံထိနံဵသူမ့ာဵန္ငံဴ ရပံမိရပံဖမ့ာဵကိုယံတိုငံ
သေဘာေပါကံနာဵလညံလကံခဳွပီဵ ပူဵေပါငံဵပါဝငံလာေအာငံ ေဆးဵေနးဵေျပာြကာဵျခငံဵ၊
၂။ ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵန္ငံဴ ေက့ာငံဵတးငံဵလှုပံရ္ာဵမှုမ့ာဵ (ဥပမာ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵသီတငံဵပတံ) ျပုလုပံတိုငံဵ မိဘအုပံထိနံဵသူမ့ာဵကိုပါ ဖိတံေခ်ျပသျခငံဵ၊
၃။ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵ က့နံဵမာေရဵစစံေဆဵကုသျခငံဵန္ငံဴ က့နံဵမာေရဵပညာေပဵျခငံဵ
တို ဴ ျပုလုပံရာတးငံ မိဘမ့ာဵကိုပါေတး ဴျမငံသိရ္ိွပီဵ က့နံဵမာေရဵဗဟုသုတရရ္ိလာေစရနံ ပူဵေပါငံဵ
စီစဲံျခငံဵန္ငံဴ ဖိတံေခ်ျပသျခငံဵ။
ေက့ာငံဵအက့ိုဵေတာံေဆာငံအဖးဲ ဴ
ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ မိဘဆရာအလုပအ
ံ မှုေဆာငံအဖးဲ ဴအျပငံ ွမို ဴမိွမို ဴဖ၊ ရပံမိရပံဖမ့ာဵ ပါ၀ငံ
ေသာ ေက့ာငံဵအက့ိုဵေတာံေဆာငံအဖးဲ ဴကိုဖးဲ ဴစညံဵ၍ ေက့ာငံဵတးငံလိုအပံေသာပဳဴပုဵိ မှုမ့ာဵကို ကူညီ
ေပဵလ့ကံရ္ိပါသညံ။

သို ဴျဖစံပါ၍

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ

မိဘဆရာအသငံဵအလုပံအမှုေဆာငံအဖးဲ ဴန္ငအ
ံဴ တူ

ေဆာငံရးကံရာတးငံ

ေက့ာငံဵအက့ိုဵေတာံေဆာငံအဖးဲ ဴ၏

ပူဵေပါငံဵ

ပါဝငံမသ
ှု ညံလညံဵ အလးနံအေရဵှကီဵပါသညံ။
ျပညံသူလထ
ူ ုအတးငံဵသို ဴ မူမ္နလ
ံ ူေနမှုဘ၀ဟနံမ့ာဵ ေရာကံရ္ိေရဵ
ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵအာဵ
၎ငံဵတို ဴမ္တစံဆငံဴ

မူမ္နလ
ံ ူေနမှုဘ၀ဟနံမ့ာဵ

ျပုစုပ့ိုဵေထာငံေပဵျခငံဵန္ငအ
ံဴ တူ

မ္နံကနံေသာက့နံဵမာေရဵအေလဴအက့ငံဴမ့ာဵန္ငံဴ

မူမ္နလ
ံ ူေနမှုဘ၀ဟနံမ့ာဵ

အေြကာငံဵ ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵ၏ မိဘေဆးမ့ိုဵ၊ အေပါငံဵအသငံဵမ့ာဵထဳ ျပနံ ဴပးာဵေရာကံရ္ိေစ
နိုငပ
ံ ါသညံ။ မိဘေဆးမ့ိုဵန္ငံဴ ရပံမိရပံဖမ့ာဵသညံ သကံဆိုငံရာေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ တးငံ
တစံတပံတစံအာဵ

ပါ၀ငံေဆာငံရးကံြကျခငံဵျဖငံဴ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵဖးဳ ဴွဖိုဵတိဵု တကံေရဵ

အတးကံ အက့ိုဵျပုသကဲဴသို ဴ သူတုိ ဴကိုယံတိုငံလညံဵ မ္နံကနံေသာလူေနမှုဘ၀ဟနံမ့ာဵကို လကံဆငံဴ
ကမံဵရရ္ိနင
ို ံမညံျဖစံပါသညံ။
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(ဆ) န္စံသိမံဴပညာေပဵေဆးဵေနးဵျခငံဵန္ငံဴ လူမှုေရဵပဳဴပဵို မှုလုပံငနံဵ
ရညံမ္နဵံ ခ့ကံမ့ာဵ
ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵ၏ စိတံက့နံဵမာေရဵန္ငံဴ ပတံသကံသညံဴ က့နံဵမာေရဵျပဿနာမ့ာဵကို
ထိေရာကံစးာ န္စံသိမံဴပညာေပဵေဆးဵေနးဵရနံ၊ လူမှုေရဵျပဿနာမ့ာဵရ္ိပါကလညံဵ ပဳဴပုဵိ ကူညီရနံ။

ပညာေရဵန္ငံဴက့နံဵမာေရဵ
ေဆးဵေနးဵျခငံဵနညံဵလမံဵ၊

ျပဿနာတစံခုခုြကုဳေတးေနရေသာ
ဴ

န္စသ
ံ ိမျံဴ ခငံဵပုဳစ၊ဳ

ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵအာဵ

ပညာေပဵျခငံဵနညံဵဗ့ူဟာတို ဴျဖငံဴ

ကူညီအာဵေပဵကာ

ျပဿနာကိုေျဖရ္ငံဵေပဵျခငံဵ ျဖစံပါသညံ။
ျပဿနာန္ငံဴ ပတံသကံ၍ တစံဖကံသကံဖိေျပာရုဳန္ငဴမ
ံ ရဘဲ အဆိဵု ၊အေကာငံဵ ကိုေဆးဵေနးဵ၍
ရ္ငံဵျပရပါသညံ။ လူမှုေရဵရာဆုဳဵျဖတံခ့ကံမ့ာဵ၊ အေတးဵအေခ်ပိုငံဵဆိုငံရာေျပာငံဵလဲမှုမ့ာဵ၊ လးဲမ္ာဵ
ေသာအျပုအမူမ့ာဵကို မူမ္နလ
ံ ာေအာငံျပုျပငံေပဵျခငံဵတို ဴ ပါ၀ငံပါသညံ။ အဓိကအာဵျဖငံဴ ကာယကဳရ္ငံ
မ့ာဵသာဆုဳဵျဖတံခ့ကံခ့ကာ လိုကံနာေဆာငံရးကံရမညံျဖစံပါသညံ။ ကာယကဳရ္ငံမ့ာဵ သေဘာေပါကံ
နာဵလညံေစရနံ စိတံရ္ညံရ္ညံထာဵကာ အခ့ိနံယရ
ူ ္ငံဵျပရမညံျဖစံပါသညံ။
န္စသ
ံ ိမေံဴ ဆးဵေနးဵပညာေပဵသညံဴသူမ့ာဵ
န္စံသိမံဴေဆးဵေနးဵပညာေပဵျခငံဵကို အေျခအေနအရပံရပံကိုမူတညံကာ လူမ့ိုဵစုဳက ေဆာငံရးကံ
နိုငပ
ံ ါသညံ။ ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵအတးကံ ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵ၊ မိဘေဆးမ့ိုဵမ့ာဵ၊ က့နံဵမာေရဵ
၀နံထမံဵမ့ာဵသာမကပဲ ေက့ာငံဵသာဵလူငယံအခ့ငံဵခ့ငံဵလညံဵ ေဆာငံရးကံနိုငပ
ံ ါသညံ။
ဘ၀တးကံတာကျွမံဵက့ငံစရာသငံရဵို မ္သညံ
ယခုအခါ အေျခခဳပညာေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ သငံြကာဵလ့ကံရ္ိသညံဴ ဘ၀တးကံတာကျွမံဵက့ငံစရာ
သငံရိုဵတးငံ န္စံသိမံဴေဆးဵေနးဵပညာေပဵျခငံဵသငံခနံဵစာမ့ာဵကို ထညံဴသးငံဵထာဵပါသညံ။ ေက့ာငံဵသာဵ
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လူငယံမ့ာဵ၏

အန္တရာယံရ္ိေသာ

အျပုအမူမ့ာဵကိုေရ္ာငံရ္ာဵနိုငံရနံ၊

မ္နံကနံေသာဆုဳဵျဖတံခ့ကံခ့

နိုငရ
ံ နံ၊ စိတံဓါတံျမငံဴမာဵတိုဵတကံေစရနံ သငံြကာဵေပဵရနံတို ဴ ပါ၀ငံွပီဵျဖစံသျဖငံဴ ဤလုပံငနံဵသညံ
သီဵျခာဵလုပံငနံဵတစံရပံမဟုတံေတာဴပါ။ ဆရာ၊ဆရာမမ့ာဵကိုယံတိုငံ အက့ိုဵေက့ဵဇူဵမ့ာဵကို သိရ္ိွပီဵ
ထိေရာကံေအာငံျမငံေအာငံေဆာငံရးကံရနံသာ အေရဵှကီဵပါသညံ။
န္စံသိမံဴေဆးဵေနးဵျခငံဵ၏ အက့ိုဵေက့ဵဇူဵ
၁။

န္စသ
ံ ိမေံဴ ဆးဵေနးဵျခငံဵခဳယူ - - - စိတံလှုပံရ္ာဵခဳစာဵမှု၊ စိတံဖိစဵီ မှု ေလ့ာဴပါဵလာျခငံဵ။
- - - အြကဳေကာငံဵမ့ာဵရွပီဵ ဆုဳဵျဖတံခ့ကံခ့နိုငံျခငံဵ။
- - - ကိုယံရညံကိုယံေသးဵ တိဵု တကံေျပာငံဵလဲလာျခငံဵ။
- - - အျပုအမှုမ့ာဵ အျပုသေဘာဘကံသို ဴ ေျပာငံဵလဲလာျခငံဵ။

၂။

န္စသ
ံ ိမေံဴ ဆးဵေနးဵျခငံဵ

- - - တစံဦဵန္ငံဴတစံဦဵနာဵလညံမှု၊ ခ့စံခငံြကငံနာမှုတိုဵလာျခငံဵ။
- - - မိသာဵစုအတးငံဵ စိတံခ့မံဵသာမှုရျခငံဵ။
- - - တစံဦဵန္ငံဴတစံဦဵ အာဵေပဵကူညီလာျခငံဵ။
- - - ယုဳြကညံကိုဵစာဵမှု တိဵု တကံလာနိင
ု ံျခငံဵ။

ရပံရးာလူ ဴအဖးဲ ဴအစညံဵ

- - - ရပံရးာလူထုအတးငံဵ စိတံေနသေဘာထာဵမ့ာဵ၊ အျပုအမူမ့ာဵ
ေျပာငံဵလဲလာနိုငျံ ခငံဵ။
- - - ကူညီရိုငံဵပငံဵမှုမ့ာဵျဖစံေပ်လာနိုငံျခငံဵ။
- - - ရပံရးာတစံခုလုဳဵ တိဵု တကံလာနိင
ု ံျခငံဵ။

န္စံသိမံဴေဆးဵေနးဵပညာေပဵျခငံဵ
အဓိပ္ပါယံေဖာံျပခ့ကံ
န္စသ
ံ ိမေံဴ ဆးဵေနးဵပညာေပဵျခငံဵမ္ာ လူန္စဦ
ံ ဵမ့ကံန္ာခ့ငံဵဆိုငံ ဆကံသးယံ ေျပာဆိျု ခငံဵျဖစံွပီဵ
အေျခအေန၊ အျဖစံအပ့ကံ (သို ဴမဟုတ)ံ ျပဿနာတစံခုန္ငံဴ သကံဆိုငံသညံဴ အခ့ကံအလကံမ့ာဵ၊
စိတံခဳစာဵမှုမ့ာဵကို

နာဵလညံသေဘာေပါကံလ့ကံ

သိနာဵလညံမှုအေပ်အေျခခဳ၍

ဆုဳဵျဖတံခ့ကံ

ခ့နိုငရ
ံ နံ (သို ဴမဟုတံ) အစီအစဲံေရဵဆးဲွပီဵ အစီအစဲံအတိင
ု ံဵလုပံေဆာငံနုင
ိ ံရနံ အကူအညီေပဵျခငံဵ
ျဖစံပါသညံ။
ဤအဓိပ္ပါယံေဖာံျပခ့ကံတးငံ ေအာကံေဖာံျပပါတို ဴပါဝငံသညံ။
-

န္စသ
ံ ိမေံဴ ဆးဵေနးဵအြကဳေပဵသူ၏

အခနံဵကဏ္ဍမ္ာ

န္စံသိမေံဴ ဆးဵေနးဵအြကဳေပဵမှုကို

ရယူသူ

ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူအာဵ အကူအညီေပဵရနံျဖစံသညံ။ ေနာကံဆဵုဳ ဆုဳဵျဖတံခ့ကံခ့ျခငံဵမ္ာ
န္စသ
ံ ိမေံဴ ဆးဵေနးဵပညာေပဵသူမ္

ဆုဳဵျဖတံရနံမဟုတဘ
ံ ဲ

ေက့ာငံဵသာဵ/

ေက့ာငံဵသူကိုယံတုင
ိ ံ

ဆုဳဵျဖတံျခငံဵျဖစံပါသညံ။
-

ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵ၏ စိတံခဳစာဵမှုမ့ာဵတးငံ က့နံဵမာေရဵကိစ္စရပံအသီဵသီဵန္ငံဴ စပံလ့ဲံဵ၍
စိုဵရိမံပူပနံမှုမ့ာဵ၊ ေြကာကံရးဳ ဴမှုမ့ာဵ၊ သေဘာထာဵမ့ာဵ န္ငံဴ တနံဘိုဵထာဵမှုမ့ာဵ ပါဝငံပါသညံ။

-

န္စသ
ံ ိမေံဴ ဆးဵေနးဵေပဵသူက တိက့မ္နံကနံေသာ က့နံဵမာေရဵဆိုငံရာအခ့ကံအလကံမ့ာဵေပဵရနံ
ျဖစံပါသညံ။
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ထိေရာကံေသာ န္စံသိမံဴေဆးဵေနးဵပညာေပဵမှုနညံဵလမံဵမ့ာဵ
ထိေရာကံေသာ

န္စံသိမံဴေဆးဵေနးဵပညာေပဵမှုျဖစံေစရနံ

ေအာကံပါအတိုငံဵလုပံငနံဵအဆငံဴ

(၆)ရပံ ရ္ိပါသညံ။
 နှုတံဆကံျခငံဵ၊
 သာေြကာငံဵ၊ မာေြကာငံဵန္ငံဴ ေနေရဵထိုငံေရဵ ေမဵျမနံဵျခငံဵ
 လာေရာကံသညံဴအေြကာငံဵန္ငံဴ လုပံေဆာငံေပဵနိုငံသညံမ့ာဵကို ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူအာဵ
ေျပာျပျခငံဵ
 ျပဿနာကို နာဵလညံရနံ အကူအညီေပဵျခငံဵ
 ကိုယံတိုငံဆုဳဵျဖတံခ့ကံခ့ရနံ

(သို ဴမဟုတံ)

ေျဖရ္ငံဵရနံ

လိုအပံေသာအခ့ကံအလကံမ့ာဵ

အျပညံဴအစုသ
ဳ ိရ္ိေစရနံ ရ္ငံဵျပျခငံဵ
 အေျခအေနကို သိရ္ိရနံန္ငံဴ ျပဿနာ ရ္ိ၊မရ္ိ သို ဴမဟုတံ ပဳဴပုဵိ မှုလို၊ မလို ေက့ာငံဵသာဵထဳ
ျပနံလညံသးာဵေရာကံြကညံဴရှုျခငံဵ။
န္စသ
ံ ိမေံဴ ဆးဵေနးဵပညာေပဵေသာေတး ဴဆုဳမှုအာဵလုဳဵမ္ာ ဤအစီအစဲံအတိုငံဵ လုပံငနံဵအဆငံဴ
(၆)ဆငံစ
ဴ လုဳဵ

ပါဝငံမညံမဟုတပ
ံ ါ။

အခ့ို ဴန္စသ
ံ ိမေံဴ ဆးဵေနးဵပညာေပဵမှုမ့ာဵတးငံ

အဆငံအ
ဴ ခ့ို ဴကို

အှကိမံှကိမံလုပံေဆာငံရျခငံဵမ့ာဵ ရ္ိနိုငံပါသညံ။ န္စံသိမံဴေဆးဵေနးဵပညာေပဵေသာ အေျခအေနအာဵလုဳဵကို
ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူ၏ လိုအပံခ့ကံမ့ာဵန္ငံဴ

လိုကံေလ့ာညီေထး

ေဆာငံရးကံေပဵရပါမညံ။

ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူသညံ လုပံေဆာငံခ့ကံတစံရပံန္ငံဴစပံလ့ဲံဵ၍ ဆုဳဵျဖတံခ့ကံမခ့မီ န္စသ
ံ ိမံဴ
ေဆးဵေနးဵပညာေပဵသူန္ငဴံ အှကိမံှကိမံေတး ဴဆုဳေဆးဵေနးဵရနံ လိအ
ု ပံနင
ို ံပါသညံ။
န္စံသိမံဴေဆးဵေနးဵပညာေပဵျခငံဵမူမ့ာဵ
 န္စသ
ံ ိမေံဴ ဆးဵေနးဵပညာေပဵျခငံဵကို လးတလ
ံ ပံလုဳျခုဳွပီဵ တိတံဆိတေံ သာေနရာတးငံ ေဆာငံရးကံ
ရပါမညံ။
 ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူန္ငံဴ က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵ (သို ဴမဟုတံ) ေဆးဵေနးဵေပဵနိုငံသူ ဆရာ၊
ဆရာမမ့ာဵသညံ တစံဦဵန္ငံဴတစံဦဵြကာဵသိနင
ို ံွပီဵ လိုအပံေသာအခ့ကံအလကံမ့ာဵန္ငံဴ စိုဵရိမံ
ပူပနံမမ
ှု ့ာဵကို ေဆးဵေနးဵေျဖရ္ငံဵနိုငရ
ံ နံ လုဳေလာကံေသာအခ့ိနံ ရ္ိရပါမညံ။
 န္စသ
ံ ိမေံဴ ဆးဵေနးဵပညာေပဵသညံဴ လုပံငနံဵစဲံတးငံလညံဵေကာငံဵ၊ ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူက
ဆုဳဵျဖတံရာတးငံလညံဵေကာငံဵ ယုဳြကညံစိတံခ့ရမှုန္ငံဴ လျှေို ဴဝ္ကံမှုတုိ ဴရ္ိရပါမညံ။


န္စံသိမံဴေဆးဵေနးဵပညာေပဵျခငံဵကို ေဝဖနံျခငံဵ၊ အကဲျဖတံျခငံဵမျပုဘဲ လကံသငံဴခဳွပီဵ ဂရုစိုကံေသာ
ပတံဝနံဵက့ငံတးငံ လုပံေဆာငံရနံ အထူဵလိုအပံပါသညံ။

 ေက့ာငံဵသာဵ/

ေက့ာငံဵသူသညံ

က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵအသုဳဵျပုေသာ

စကာဵအသုဳဵအနှုနံဵကို

နာဵလညံသေဘာေပါကံနိုငရ
ံ ပါမညံ။ (ရိုဵရ္ငံဵွပီဵ ယဲံေက့ဵမှုအရ သငံဴတငံဴေလ့ာကံပတံေသာ
ေဝါဟာရမ့ာဵကို အသုဳဵျပုွပီဵ နညံဵပညာပိုငံဵဆနံလးနံဵေသာ ေဆဵဝါဵကုသမှုနညံဵပညာဆိုငံရာ
ေဝါဟာရအသုဳဵအနှုနံဵမ့ာဵကို ေရ္ာငံရပါမညံ)
 အေျခခဳက့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵ (သို ဴမဟုတ)ံ ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵသညံ ဆကံသးယံေျပာဆို ကျွမံဵ
က့ငံမမ
ှု ့ာဵကို အသုဳဵျပုရပါမညံ။ ေမဵခးနံဵမ့ာဵ ထိေရာကံစးာေမဵျမနံဵနိုငေံ သာစးမဵံ ရညံ၊ နိုဵြကာဵ
တကံကကစးာနာဵေထာငံွပီဵ ေက့ာငံဵသာဵ၏မ္တံခ့ကံမ့ာဵ သို ဴမဟုတံ ျပဿနာမ့ာဵကို အက့ဲံဵခ့ုပံ
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ျခငံဵ၊ မိမိစကာဵျဖငံဴျပနံလညံေျပာဆိုျခငံဵ၊ အကဲျဖတံခ့မ္တံျခငံဵမျပုဘဲ အကူအညီေပဵေသာ
အမူအရာရ္ိျခငံဵတို ဴ လိုအပံပါသညံ။
 ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူအာဵ သတငံဵအခ့ကံအလကံမ့ာဵ တစံခ့ိနံတညံဵတးငံ အမ့ာဵအျပာဵ
မေပဵရနံျဖစံပါသညံ။ အေရဵှကီဵဆုဳဵသိေစလိုရငံဵအခ့ကံကို ဦဵစးာေဆးဵေနးဵွပီဵ ရိုဵရ္ငံဵစးာ လိုရငံဵ
ကိုတတ
ိ ိက့က့ေျပာြကာဵရနံ ျဖစံပါသညံ။
လူမှုေရဵပဳဴပုဵိ မှုလုပံငနံဵ
‚ဆကံသးယံ၊

အာဵကိုဵ၊

ြကငံနာ၊

နာဵလညံ၊

ကူညီ၊

ေျဖရ္ငံဵ၊

ေကာငံဵဆဲလငံဵ”

(Counselling) ဆိုသညံဴအတိင
ု ံဵ န္စသ
ံ ိမေံဴ ဆးဵေနးဵပညာေပဵလုပင
ံ နံဵတးငံ လူမှုေရဵပဳဴပိုဵမှုလုပံငနံဵပါ
ပါ၀ငံွပီဵျဖစံပါသညံ။ မိဘဆရာ၊ ေက့ာငံဵသာဵမ့ာဵ ပူဵေပါငံဵ၍ ကာယကဳရ္ငံမ့ာဵအတးကံ လိုအပံေသာ
လူမှုေရဵပဳဴပုဵိ မှုလုပံငနံဵမ့ာဵကို ညှိနှိုငံဵကူညီေပဵရနံျဖစံပါသညံ။
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(ဇ) သငံတနံဵန္ငံဴ သုေတသနလုပံငနံဵ
ရညံမ္နဵံ ခ့ကံမ့ာဵ
- ွမို ဴနယံတိုငံဵတးငံ တစံန္စလ
ံ ျှေငံတစံှကိမံ ွမို ဴနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵသငံတနံဵန္ငံဴ ေက့ာငံဵအဆငံဴ
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ ဆငံပ
ဴ းာဵသငံတနံဵမ့ာဵကို သငံတနံဵေပဵရနံ။
- ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵအတးငံဵ အန္တရာယံရ္ိေသာက့နံဵမာေရဵအျပုအမှုမ့ာဵဆိုငံရာ သုေတသန
လုပံငနံဵမ့ာဵကိုလညံဵေကာငံဵ ေဆာငံရးကံရနံ။

(၁)

ွမို ဴနယံအဆငံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵသငံတနံဵအာဵ ေက့ာငံဵမိသာဵစုအလိုကံ စုရပံ (၄) ရပံခးဲ

၍ ေက့ာငံဵအုပံမ့ာဵအာဵေဆးဵေနးဵပို ဴခ့ရနံ။
(၂)

ေက့ာငံဵအဆငံဴေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵဆငံဴပးာဵသငံတနံဵမ့ာဵကို သငံတနံဵဆငံဵ ေက့ာငံဵအုပံှကီဵ

မ့ာဵက ေက့ာငံဵရ္ိ ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵန္ငံဴ မိမိတို ဴသငံတနံဵမ္ေရဵဆးဲလာေသာ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ
တစံန္စတ
ံ ာေဆာငံရးကံမညံဴလုပံငနံဵမ့ာဵအာဵ န္စစ
ံ ဲံတစံှကိမံက့ ထကံ၊ လယံ၊ မူေက့ာငံဵ အာဵလုဳဵ
တးငံ ရ္ငံဵလငံဵေဆးဵေနးဵရနံ။
(၃)

ဆရာအတတံသငံသိပ္ပဳေက့ာငံဵရ္ိေသာွမို ဴနယံမ့ာဵတးငံ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵနညံဵျပ ဆငံဴပးာဵ

သငံတနံဵမ့ာဵကို န္စစ
ံ ဲံပုိ ဴခ့ေပဵရနံ။
(၄)

သုေတသနလုပံငနံဵမ့ာဵန္ငံဴပတံသကံ၍ မိမိွမို နယံ
ဴ တးငံေဆာငံရးကံနိုငံမညံဴ ေအာကံပါလုပံငနံဵ

မ့ာဵကိုေဆာငံရးကံရပါမညံ။
- အရပံအေမာငံဵန္ငံဴ ခန္ဓာကိုယံအေလဵခ့ိနစ
ံ စံတမံဵျပုစုျခငံဵ။
-

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵဌာနခးဲမ္

အခါအာဵေလ့ာံစား ေဆာငံရးကံသညံဴ

ကမ္ဘာလုဳဵဆိုငရ
ံ ာ

ေက့ာငံဵသာဵအေျချပု ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵစစံတမံဵန္ငံဴ အျခာဵသုေတသနလုပံငနံဵမ့ာဵအာဵ
ေဆာငံရးကံျခငံဵ။
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(ဈ) ကာယပညာန္ငံဴအာဵကစာဵလုပံငနံဵ
ရညံမ္နဵံ ခ့ကံမ့ာဵ
ေရရ္ညံအက့ိုဵသကံေရာကံမှုအေနျဖငံဴ မကူဵစကံေသာနာတာရ္ညံေရာဂါမ့ာဵကို ကာကးယံ
ရနံန္ငံဴ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵတးငံ အာဵကစာဵန္ငံဴကာယပညာလှုပံရ္ာဵမှုအေလဴအက့ငံဴ

ရရ္ိစးဲွမဲ

သးာဵေစရနံ၊

အာဵကစာဵန္ငံဴကာယပညာ၏ အက့ိုဵေက့ဵဇူဵမ့ာဵ
ကာယပညာဘာသာရပံသညံ အရညံအေသးဵျမငံမ
ဴ ာဵေသာပညာေရဵစနစံအတးကံ မရ္ိမျဖစံ
လိုအပံေသာ အစိတံအပိင
ု ံဵတစံခုျဖစံပါသညံ။ ကာယပညာ အစီအစဲံမ့ာဵသညံ ကာယလှုပရ
ံ ္ာဵမှု
မ့ာဵကို

ျမှငတ
ံဴ ငံေပဵနိုငံရုဳမျှေမက

ပညာေရဵေဆာငံရးကံခ့ကံတုဵိ တကံမှုန္ငလ
ံဴ ညံဵ

အျပနံအလ္နံ

ဆကံနးယံမှုရ္ိပါသညံ။ အာဵကစာဵသညံ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵတးငံ မူဵယစံေဆဵဝါဵအသုဳဵျပုမှု၊
အြကမံဵဖကံမှုနင
္ ံဴ ရာဇဝတံမှုမ့ာဵကဲဴသို ဴေသာ စဳလးဲအျပုအမူမ့ာဵအစာဵ ေကာငံဵမးနံေသာအမူအက့ငံဴ
ေကာငံဵမ့ာဵကို ျဖစံထးနံဵေစပါသညံ။
အာဵကစာဵန္ငံဴကာယပညာသညံ ပညာေရဵဆိုငံရာအက့ိုဵသကံေရာကံမှုမ့ာဵအေနျဖငံဴ (၁)
လှုပံရ္ာဵမှုစးမံဵရညံဖးဳ ဴွဖိုဵတိုဵတကံမှု (၂) ပညာေရဵေဆာငံရးကံခ့ကံတဵို တကံမှုတို ဴကို ရရ္ိေစပါသညံ။
ထို ဴေြကာငံဴ ကာယလှုပရ
ံ ္ာဵမှုမ့ာဵတးငံပါဝငံျခငံဵန္ငံဴ ဉာဏံရညံဉာဏံေသးဵဖးဳ ဴွဖိုဵတိုဵတကံမှုတို ဴ အြကာဵ
ေကာငံဵေသာဆကံနးယံမှုရ္ိေြကာငံဵ ျပဆိေု နပါသညံ။ အာဵကစာဵန္ငံဴကာယပညာသညံ ေက့ာငံဵသာဵ၊
ေက့ာငံဵသူ၊ လူငယံမ့ာဵ၏ အေစာပိင
ု ံဵဖးဳ ဴွဖိုဵတိုဵတကံမှုအတးကံ အေျခခဳျဖစံွပီဵ ကစာဵခုနံစာဵျပုရငံဵ
သငံယူခေဲဴ သာစးမံဵရညံမ့ာဵ၊ အာဵကစာဵန္ငက
ံဴ ာယလှုပံရ္ာဵမှုမ့ာဵသညံ ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူ၊
လူငယံမ့ာဵ၏

ဘကံစဖ
ုဳ းဳ ဴွဖိုဵတိုဵတကံေရဵအတးကံ
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အစိတံအပိင
ု ံဵတစံခုအျဖစံ

ပါဝငံေနပါသညံ။

အာဵကစာဵန္ငံဴကာယလှုပံရ္ာဵမှုမ့ာဵတးငံ ပါဝငံေဆာငံရးကံျခငံဵျဖငံဴ ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူ လူငယံမ့ာဵ
သညံ ေအာကံပါစဳတနံဖဵို မ့ာဵ၏အေရဵပါမှုကို သငံယူရရ္ိနိုငံပါသညံ။


ရိုဵသာဵေျဖာငံဴမတံတညံြကညံမှု



အသငံဵလိုကံေဆာငံရးကံမှု



တရာဵမျှေတမှု



မိမိကိုယက
ံ ို ေလဵစာဵမှုန္ငဴံ အျခာဵသူမ့ာဵအေပ် ေလဵစာဵမှု



စညံဵကမံဵလိုကံနာမှု

ထို ဴျပငံ အာဵကစာဵသညံ ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵအာဵ ယ္ဲံွပိုငံမှုမ့ာဵကို မညံသို ဴရငံဆိုငံရ
မညံ၊

ေအာငံနင
ို ံျခငံဵန္ငံဴရှုဳဵနိမျံဴ ခငံဵ

န္စမ
ံ ့ိုဵလုဵဳ အေပ်

မညံသို ဴေအာငံျမငံစးာရငံဆိုငရ
ံ မညံဆိုသညံဴ

နညံဵလမံဵမ့ာဵကို သိျမငံေစပါသညံ။ ဤတနံဖဵို မ့ာဵသညံ ေက့ာငံဵေနကေလဵငယံတစံဦဵ၏ ကာယ
စးမဵံ ရညံဖးဳ ဴွဖိုဵတိဵု တကံမှုအတးကံသာမက
အာဵကစာဵန္ငံဴကာယပညာ၏

လူမှုေရဵန္ငံဴ

စိတံပိုငဵံ ဆိုငံရာဖးဳ ဴွဖိုဵတိုဵတကံမှုအတးကံပါ

အက့ိုဵသကံေရာကံမှုမ့ာဵကို

ထငံရ္ာဵေစပါသညံ။

ေက့ာငံဵသာဵ/

ေက့ာငံဵသူ၊ လူငယံမ့ာဵ၏ ဖးဳ ဴွဖိုဵတိုဵတကံမှုအေပ် ရုပံပိုငံဵဆိုငံရာ က့နံဵမာေရဵတိုဵတကံမှု ရှုေထာငံဴမ္
ြကညံဴလျှေငံလညံဵ ကိုယံခန္ဓာဖးဳ ဴွဖိုဵှကီဵထးာဵမှုန္ငံဴ လှုပံရ္ာဵမှုစးမံဵရညံဖးဳ ဴွဖိုဵတိဵု တကံမှုတို ဴတးငံ အာဵကစာဵ
န္ငက
ံဴ ိုယံလကံလှုပံရ္ာဵမှု ေလဴက့ငံဴခနံဵမ့ာဵ၏ ေကာငံဵေသာအက့ိုဵသကံေရာကံမှုကို သကံေသျပ
နိုငေံ သာ သာဓကမ့ာဵစးာရ္ိပါသညံ။
အာဵကစာဵန္ငံဴကာယပညာလှုပံရ္ာဵမ့ာဵတးငံ ေရရ္ညံပါဝငံေဆာငံရးကံမှု
ေက့ာငံဵအာဵကစာဵန္ငံဴ

ကာယပညာလုပံငနံဵမ့ာဵသညံ

ကာယလှုပရ
ံ ္ာဵမှုမ့ာဵတးငံ

ဘဝ

တစံသကံတာ ပါဝငံေဆာငံရးကံမှုကိုအာဵေပဵေသာ အေလဴအက့ငံဴေကာငံဵမ့ာဵကိုလညံဵ ပ့ိုဵေထာငံ
ေပဵသညံဴအတးကံ ကာယပညာ၏အက့ိုဵသကံေရာကံမှုကို ေက့ာငံဵဝငံဵျပငံပအထိ က့ယံျပနံ ဴေရာကံ
ရ္ိေစွပီဵ ျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵအတးကံ အာဵကစာဵန္ငံဴကာယပညာ၏ အလာဵအလာရ္ိေသာ အက့ိုဵ
သကံေရာကံမှုကို ျမငံသာေစပါသညံ။
သငံယူမှုစးမံဵရညံ
အာဵကစာဵကိုအေျချပုေသာအစီအစဲံမ့ာဵသညံ

ကေလဵငယံမ့ာဵန္ငံဴ

လူငယံမ့ာဵကို

ေက့ာငံဵတကံမ္နံေစရနံန္ငံဴ ပညာကိုှကိုဵစာဵသငံယူလိုစိတံမ့ာဵ ျဖစံေပ်ေစရနံအာဵေပဵွပီဵ ၎ငံဵတို ဴ၏
သငံယူနိုငံစးမံဵတိုဵတကံေစရနံ ျပုလုပံျခငံဵျဖစံပါသညံ။ သုေတသနေတးရ္ဴ ိခ့ကံမ့ာဵအရ အာဵကစာဵန္ငံဴ
ကာယလှုပံရ္ာဵမှုမ့ာဵတးငံ ပါဝငံသူမ့ာဵသညံ စာေမဵပးဲမ့ာဵတးငံ အဆငံပ
ဴ ိုမုိျမငံဴမာဵစးာေအာငံျမငံြက
ေြကာငံဵ ေတး ဴရ္ိရပါသညံ။ ဤဆကံနးယံခ့ကံသညံ အဆငံျဴ မငံဴပညာေရဵအထိ သကံေရာကံေြကာငံဵ
သုေတသနမ့ာဵတးငံ ထပံမဳေတး ဴရ္ိ ရပါသညံ။
စာသငံေက့ာငံဵ သငံြကာဵမှုစနစံအတးငံဵမ္ ကာယပညာသငံြကာဵမှု
အရညံအေသးဵမီပညာေရဵျဖစံေစရနံ အေရဵှကီဵေသာကဏ္ဍမ့ာဵကို ကမ္ဘာဴကေလဵမ့ာဵရနံပုဳေငး
အဖးဲ ဴမ္ သတံမ္တံထာဵရာတးငံ ကေလဵသူငယံတင
ို ံဵကို အျမငံဴဆုဳဵေသာတိုဵတကံဖးဳ ဴွဖိုဵမှုရရ္ိနင
ို ံသညံဴ
အာဵကစာဵန္ငံက
ဴ စာဵခုနံစာဵျပုလုပံနုင
ိ ံေသာ

အခးငအ
ံဴ လမံဵမ့ာဵပါဝငံပါသညံ။

အာဵကစာဵသညံ

ပညာေရဵန္ငံဴ ကေလဵလူငယံမ့ာဵ ဖးဳ ဴွဖိုဵတိုဵတကံမှုအတးကံ ေကာငံဵေသာအက့ိုဵမ့ာဵ ျဖစံထးနံဵ
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ေစသညံဟု အသိအမ္တံျပုြကေသာံလညံဵ ကာယပညာသညံ ကမ္ဘာအန္ရ္
ဳ ဴ ိ ပညာေရဵစနစံမ့ာဵတးငံ
စိနေံ ခ်မှုမ့ာဵန္ငံဴ ပိမ
ု ိုြကုဳေတး ဴလာလ့ကံရ္ိပါသညံ။ အဆိုပါစိနံေခ်မှုမ့ာဵတးငံ

ကာယပညာအတးကံ သတံမ္တံေပဵေသာအခ့ိနံ ေလ့ာဴနညံဵလာျခငံဵ



ေလဴက့ငံဴသငံြကာဵေပဵထာဵေသာ ဝနံထမံဵမ့ာဵ ေလ့ာဴနညံဵလာျခငံဵ



ကာယပညာဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵအတးကံ ေလဴက့ငံဴသငံြကာဵေပဵမှုမ့ာဵ ေလ့ာဴနညံဵ
လာျခငံဵန္ငံဴ စာသငံေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ ကာယပညာ သငံြကာဵမှုအတးကံ လိုအပံေသာ
အရငံဵအျမစံမ့ာဵ ေလ့ာဴနညံဵလာျခငံဵတို ဴ ပါဝငံပါသညံ။

လူမှုအဖးဲ ဴအစညံဵတးငံ ပူဵေပါငံဵပါဝငံျခငံဵန္ငံဴ လူမှုအဖးဲ ဴအစညံဵတညံေဆာကံျခငံဵ
ကာယလှုပံရ္ာဵမှုမ့ာဵသညံ လူငယံလူရးယံမ့ာဵြကာဵ အျပုသေဘာေဆာငံေသာ ဆကံဆဳေရဵကို
ျမှငတ
ံဴ ငံေပဵွပီဵ ကာယလှုပံရ္ာဵမှုမ့ာဵသညံ လူငယံမ့ာဵကို လူ ဴအဖးဲ ဴအစညံဵအတးငံဵ မညံမျှေပါဝငံ
ေဆာငံရးကံေစသညံဆေို သာအခ့ကံအတးကံ နညံဵျပသညံ အဓိကက့ေသာအေြကာငံဵတစံရပံ ျဖစံပါ
သညံ။
စာသငံေက့ာငံဵန္ငံဴပတံသကံေသာ သေဘာထာဵအျမငံ
သကံဆိုငံရာအာဵကစာဵန္ငံဴဖဳး ဴွဖိုဵေရဵေဆာငံရးကံသူမ့ာဵသညံ ကေလဵသူငယံမ့ာဵန္ငံဴ လူငယံ
လူရးယံမ့ာဵြကာဵ အာဵကစာဵန္ငေံဴ က့ာငံဵပညာသငံြကာဵမှုဆကံစပံေနမှုကို ပိုမုစ
ိ ိတံပါဝငံစာဵမှုရ္ိလာ
ပါသညံ။ ေလဴလာမှုမ့ာဵစးာတးငံ အာဵကစာဵကို စတငံမိတံဆကံေပဵလိက
ု ံသညံန္ငံဴ ေက့ာငံဵသာဵ/
ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ၏ ေက့ာငံဵတကံနှုနံဵျမငံဴတကံလာေြကာငံဵကို ေတးရပါသညံ
ဴ
။ သို ဴရာတးငံ အပနံဵေျဖမှု
အတးကံ အာဵကစာဵန္ငံဴကာယပညာကိုလိုကံစာဵျခငံဵန္ငံဴ ယ္ဲံွပိုငံမှုအတးကံလိုကံစာဵျခငံဵတို ဴ အြကာဵ
ကးာျခာဵခ့ကံသညံ အာဵကစာဵသညံ ေက့ာငံဵတကံရနံဆးဲေဆာငံနိုငံသကဲဴသို ဴ ေက့ာငံဵမ္လညံဵပို၍
ေဝဵကးာေစနိင
ု ံပါသညံ။

ထိုသို ဴ

ေက့ာငံဵန္ငေံဴ ဝဵကးာေစမညံဴအလာဵအလာမ့ာဵ

အာဵကစာဵလှုပံရ္ာဵမှုမ့ာဵတိဵု တကံလာျခငံဵသညံ

ေက့ာငံဵသာဵမ့ာဵကို

ပိုမု၍
ိ

ရ္ိေနေသာံလညံဵ
ေက့ာငံဵတကံမ္နံ

ေစေြကာငံဵ သကံေသသာဓကမ့ာဵ ရ္ိေနပါသညံ။ သငံဴေတာံသညံဴနညံဵလမံဵျဖငံဴ

အသုဳဵျပုပါက

စာသငံေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ အာဵကစာဵလှုပံရ္ာဵမှုမ့ာဵျပုလုပံျခငံဵသညံ ကေလဵသူငယံမ့ာဵန္ငံဴ လူငယံ
လူရးယံမ့ာဵကို ေက့ာငံဵေနေပ့ာံေစရနံ အေြကာငံဵအရငံဵတစံခု ျဖစံပါသညံ။
ေန ဴစဲံအငံအာဵစိုကံ၍ျပုလုပံေသာ ကိုယံလကံလပ
ှု ံရ္ာဵမှုမ့ာဵသညံ ကိုယံခန္ဓာတးငံဵရ္ိအဆီပုိ
မ့ာဵကို ေလာငံကျွမဵံ ေစျခငံဵအာဵျဖငံဴ ကိုယံအေလဵခ့ိနက
ံ ို ထိနံဵသိမံဵနိုငပ
ံ ါသညံ။
ကိုယံလကံလပ
ှု ံရ္ာဵမှု ပုဳမန
္ ံေလဴက့ငံဴခနံဵေဆာငံရးကံျခငံဵအာဵျဖငံဴ ေအာကံေဖာံျပပါ အက့ိုဵ
ေက့ဵဇူဵမ့ာဵရရ္ိနင
ို ံပါသညံ။
(၁) န္လုဳဵသို ဴေသးဵပို ဴေဆာငံမအ
ှု ာဵေကာငံဵျခငံဵ။
(၂) န္လုဳဵန္ငအ
ံဴ ဆုတံတို ဴ၏ပုဳမ္နံလုပံငနံဵကို အာဵေပဵျခငံဵျဖငံဴ ခန္ဓာကိုယံအတးငံဵရ္ိ ဆဲလံမ့ာဵအတးကံ
ေအာကံဆီဂ့ငံေကာငံဵစးာရေစျခငံဵ။
(၃) ကေလဵသူငယံမ့ာဵတးငံ ဦဵေန္ာကံမ္ထးာဵှကိုငံဵေစေသာ ဟိုမုနဵံ ပိုမိုထးကံေစျခငံဵ။
(၄) ကကကံသာဵမျှေငံမ့ာဵသနံမာေစွပီဵ အဆစံအျမစံမ့ာဵ၏လှုပံရ္ာဵမှု ပိုမုေိ ကာငံဵမးနံေစျခငံဵ။
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(၅) အရိုဵမ့ာဵသနံမာေစသျဖငံဴ အသကံအရးယံှကီဵရငံဴ၍ျဖစံေလဴရ္ိေသာ အရိုဵပါဵေရာဂါကိုကာကးယံ
နိုငျံ ခငံဵ။
(၆) ေလဴက့ငံဴခနံဵျပုလုပံေဆာငံျခငံဵျဖငံဴ ပိုေနေသာအဆီမ့ာဵကို ေလာငံစာအျဖစံ အသုဳဵျပုလိုကံ
ေသာေြကာငံဴ ကိုယံအေလဵခ့ိနံကိုထိနံဵနိုငျံ ခငံဵ။
(၇) န္လုဳဵေသးဵတိုဵန္ငံဴ ဆီဵခ့ိုေရာဂါမ့ာဵကာကးယံျခငံဵ။
(၈) အစာေြကညကံလးယံသျဖငံဴ ခဳတးငံဵေကာငံဵမးနံျခငံဵ။
(၉) န္စွံ ခိုကံစးာ အိပံေပ့ာံေသာေြကာငံဴ လုပံငနံဵမ့ာဵ ပိုမုလ
ိ ုပံေဆာငံနုင
ိ ံျခငံဵ။
(၁၀)

-သးကံလကံလနံဵဆနံဵျခငံဵ။
-စိတံြကညံလငံေစျခငံဵ။
-ပူပနံေသာကေရာကံမှု ေလ့ာဴနညံဵေစျခငံဵ စသညံတို ဴျဖစံပါသညံ။
ပုဳမန
္ ံကိုယံလကံလပ
ှု ံရ္ာဵမှုကို လုပံေဆာငံေနပါက ကိုယံကာယအခ့ိုဵအစာဵ ေျပျပစံလ္ပ ျခငံဵ၊

စိတံဓာတံြကညံလငံျပတံသာဵျခငံဵ၊ ကိုယံအေလဵခ့ိနံထိနံဵသိမံဵနိုငျံ ခငံဵ၊ ေရာဂါမ့ာဵကိုပါ ကာကးယံ
နိုငသ
ံ ျဖငံဴ ဘ၀တစံေလျှောကံလုဳဵ က့နံဵမာေရဵအတးကံ စိတံခ့နိုငပ
ံ ါသညံ။
သို ဴပါ၍ ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ ကေလဵသူငယံမ့ာဵအာဵ ငယံစဲံကပငံ ပုဳမန
္ ံေန ဴစဲံ ကာယလှုပံရ္ာဵ
မှုအေလဴအက့ငံဴမ့ာဵကို ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵမ္ဦဵေဆာငံ၍ ျပုစုပ့ိုဵေထာငံပါက ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵန္ငံဴ
ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ က့နံဵမာြကဳဴခင
ို ံေရဵအတးကံ အာမခဳရရ္ိသးာဵမညံျဖစံပါသညံ။
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အခနံဵ(၈)
က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငံဴေက့ာငံဵထူေထာငံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ
အရ္ိနံအဟုနံျမှငံဴေဆာငံရးကံျခငံဵ
က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငေံဴ က့ာငံဵထူေထာငံေရဵလုပံငနံဵဆိုသညံမ္ာက့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငံဴေက့ာငံဵထူေထာငံေရဵလုပံငနံဵဆိုသညံမ္ာ လူအငံအာဵ၊ ပစ္စညံဵအငံအာဵ
မညံသို ဴပငံရ္ိေစကာမူ မိမိ၏ေက့ာငံဵန္ငံဴ ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ၊ ပညာေရဵမိသာဵစုမ့ာဵ၏
က့နံဵမာေရဵအဆငံဴအတနံဵကို အစဲံအွမဲတဵို တကံျမငံမ
ဴ ာဵေအာငံ ေဆာငံရးကံေနေသာ လုပံငနံဵပငံ
ျဖစံသညံ။
က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငေံဴ က့ာငံဵဆိုသညံမ္ာ ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ သငံယူေလဴလာ
ရနံန္ငံဴ ပညာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵ အလုပံလုပံကိုငံရနံ၊ က့နံဵမာေရဵန္ငံဴညီေးတသ
ံ ညံဴ ေနရာဌာနတစံခု
ျဖစံေစရနံ အစဲံအွမဲေဆာငံရးကံလ့ကံရ္ိေသာေက့ာငံဵကို ဆိုလိုပါသညံ။

က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငေံဴ က့ာငံဵသညံ ေအာကံပါလက္ခဏာရပံမ့ာဵန္ငံဴ ျပညံဴစေုဳ နရမညံ ျဖစံပါ
သညံ။
-

ေက့ာငံဵ၏ လုပံပုင
ိ ံခင
း ံဴမ့ာဵန္ငံဴ စီမခ
ဳ နံ ဴခးဲခင
း ံဴအတိင
ု ံဵအတာျဖငံဴ နညံဵမ့ိုဵစုဳကို အသုဳဵျပု၍ က့နံဵမာေရဵ
ေကာငံဵမးနံမှုနင
္ ံဴ သငံယူေလဴလာမှုကို ျမှငတ
ံဴ ငံသညံ။

-

က့နံဵမာေရဵန္ငံဴ ပညာေရဵတာဝနံရ္ိပဂ
ု ္ဂိုလံမ့ာဵ၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵ၊ ေက့ာငံဵသာဵ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ၊
မိဘအုပံထိနံဵသူမ့ာဵ၊ က့နံဵမာေရဵေစာငံဴေရ္ာကံမှုေပဵသူမ့ာဵ၊ လူထုေခါငံဵေဆာငံမ့ာဵက ေက့ာငံဵ အာဵ
က့နံဵမာေရဵန္ငံဴညီေးတသ
ံ ညံဴ ေနရာဌာနတစံချု ဖစံေစရနံ ပူဵေပါငံဵပါဝငံေဆာငံရးကံြကသညံ။
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-

က့နံဵမာေရဵန္ငံဴညီေးတသ
ံ ညံဴ ေက့ာငံဵပတံဝနံဵက့ငံဖနံတီဵျခငံဵ၊ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵပညာေပဵ ျခငံဵ၊
ေက့ာငံဵအေျချပု

(သို ဴမဟုတံ)

လူထုအေျချပုစီမခ
ဳ ့ကံမ့ာဵ

ေဆာငံရးကံျခငံဵန္ငံဴအတူ

ေက့ာငံဵ

က့နံဵမာေရဵေစာငံဴေရ္ာကံမှုမ့ာဵေပဵျခငံဵ၊ ပညာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵအတးကံ က့နံဵမာမှုအဆငံျဴ မှငတ
ံဴ ငံ
ေရဵကိုေဆာငံရးကံျခငံဵ၊ အာဟာရဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵန္ငံဴ အစာဵအစာေဘဵအန္တရာယံကငံဵရ္ငံဵေရဵ စီမခ
ဳ ့ကံ မ့ာဵ၊
ကာယပညာန္ငအ
ံဴ ပနံဵေျဖျခငံဵတို ဴအတးကံ

အခးငအ
ံဴ လမံဵမ့ာဵ

ဖနံတီဵေပဵျခငံဵ၊

န္စသ
ံ ိမေံဴ ဆးဵေနးဵ

ပညာေပဵျခငံဵ၊ လူမှုေရဵပဳဴပုဵိ မှုတို ဴအတးကံ စီမခ
ဳ ့ကံမ့ာဵန္ငံဴ စိတံက့နံဵမာေရဵ ျမှငံဴတငံျခငံဵတို ဴကို
ှကိုဵစာဵေဆာငံရးကံသညံ။
-

တစံဦဵတစံေယာကံခ့ငံဵစီ၏

က့နံဵမာေရဵန္ငံဴဂုဏသ
ံ ိက္ခာကို

ေလဵစာဵသမှုျပုသညံဴ၊

ေအာငံျမငံမှု

အတးကံ အခးငအ
ံဴ လမံဵမ့ာဵ ဖနံတီဵေပဵနိုငံသညံဴ၊ လူတစံဦဵတစံေယာကံခ့ငံဵစီ၏ လုပံငနံဵေဆာငံရးကံ
ေအာငံျမငံမှု၊ အာဵစိုကံထတ
ု ံမှုန္ငံဴ ရညံမ္နဵံ ခ့ကံမ့ာဵကို အသိအမ္တံျပုသညံဴ မူဝါဒမ့ာဵ၊ အေလဴအက့ငံဴ
မ့ာဵကို စီမဳအေကာငံအထညံေဖာံသညံ။
-

ေက့ာငံဵတးငံဵရ္ိ တပညံဴမ့ာဵ၊ ပညာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵ၊ မိသာဵစုန္ငံဴ ရပံမိရပံဖမ့ာဵ၏ က့နံဵမာေရဵကို
တိဵု တကံေစရနံ ှကိုဵစာဵေဆာငံရးကံသညံဴအျပငံ ျပညံသူလူထုသညံ က့နံဵမာေရဵန္ငပ
ံဴ ညာေရဵကဏ္ဍ
တိဵု တကံမှုအတးကံ မညံသို ဴမညံပုဳ ပါဝငံေဆာငံရးကံနိုငံသညံ သို ဴမဟုတံ ေန္ာငံဴေန္ဵထိခိုကံေစသညံကို
သိရ္ိနာဵလညံေစရနံ လူထုေခါငံဵေဆာငံမ့ာဵန္ငံဴအတူတကး အလုပံလုပံကိုငေံ ဆာငံရးကံသညံ။

 က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငေံဴ က့ာငံဵမ့ာဵသညံ ေအာကံပါအခ့ကံမ့ာဵကို ဦဵတညံေဆာငံရးကံြကပါသညံ။
-

မိမိကိုယတ
ံ င
ို ံအတးကံန္ငံဴ အျခာဵသူမ့ာဵအတးကံ ေစာငံဴေရ္ာကံေဆာငံရးကံျခငံဵ၊

-

က့နံဵမာေရဵန္ငံဴညီေးတစ
ံ းာ ေနထိုငံရနံ စဲံဵစာဵဆုဳဵျဖတံနိုငံျခငံဵန္ငံဴ မိမိတို ဴ၏ ဘဝအေျခအေန
မ့ာဵကို မိမိတို ဴကိုယံတင
ို ံ ထိနံဵခ့ုပံစစ
ီ ဲံနုင
ိ ံျခငံဵ၊

-

က့နံဵမာျခငံဵကို အာဵေပဵျဖစံထးနံဵေစေသာ အေျခအေနမ့ာဵကို ဖနံတီဵျခငံဵ (မူဝါဒမ့ာဵ၊ ဝနံ
ေဆာငံမမ
ှု ့ာဵ မ္တစံဆငံဴ)၊

-

ွငိမံဵခ့မံဵေရဵ၊ ေနထိုငံရနံေနရာဌာန၊ ပညာေရဵ၊ အစာဵအစာ၊ ဝငံေငး၊ တညံွငိမံေသာေဂဟစနစံ၊
သာတူညီမျှေရ္ိမှု၊ လူမှုေရဵဆိုငံရာတရာဵမျှေတမှု၊ စဲံဆကံမျပတံဖးဳ ဴွဖိုဵမှုတို ဴအတးကံ စးမံဵရညံျမှငံဴ
တငံျခငံဵ၊

-

ေသဆုဵဳ ျခငံဵ၊

ေရာဂါျဖစံပား ဵျခငံဵန္ငံဴ

မသနံမစးမံဵျဖစံေစျခငံဵတို ဴ၏

အေြကာငံဵရငံဵခဳမ့ာဵကို

ကာကးယံျခငံဵ (အထူဵသျဖငံဴ သနံေကာငံေရာဂါ ျဖစံပား ဵမှု၊ ေဆဵလိပ၊ံ ေဆဵရးကံှကီဵအသုဳဵျပုမှု၊
HIV/AIDS ေရာဂါန္ငံဴ လိငံမ္တစံဆငံဴ ကူဵစကံေသာေရာဂါမ့ာဵ၊ တကံကကစးာ လှုပံရ္ာဵမှုနညံဵ
သညံဴ လူေနမှုဘဝပုဳစဳမ့ာဵ၊ မူဵယစံေဆဵဝါဵန္ငံဴ အရကံေသစာ၊ အြကမံဵဖကံမှုမ့ာဵန္ငံဴ ထိခိုကံ
ဒဏံရာျဖစံမှုမ့ာဵ၊ က့နံဵမာေရဵန္ငမ
ံဴ ညီေးတသ
ံ ညံဴ အစာဵအစာမ့ာဵ)
-

က့နံဵမာေရဵန္ငံဴသကံဆိုငသ
ံ ညံဴ

အမူအက့ငံဴမ့ာဵျဖစံသညံဴ

အသိပညာဗဟုသုတ၊

ယုဳြကညံမှု၊

ခဳယူခ့ကံန္ငံဴ စးမံဵေဆာငံခ့ကံမ့ာဵ၊ တနံဖိုဵထာဵမှုမ့ာဵ၊ ပဳဴပိုဵမှုမ့ာဵ အစရ္ိသညံတို ဴကို လွှမံဵမိုဵနိုငံျခငံဵ၊
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ေယဘုယ့ရညံမ္နံဵခ့ကံ
-

က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငေံဴ က့ာငံဵ

ထူေထာငံေရဵလုပံငနံဵစဲံျဖငံဴ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵ

မ့ာဵကို အရ္ိနအ
ံ ဟုနံျမှငတ
ံဴ ငံေဆာငံရးကံျခငံဵ၊
ဝိေသသရညံမ္နံဵခ့ကံ
ဗဟိုမ္ ွမို ဴနယံအဆငံဴအထိ အဆငံတ
ဴ င
ို ံဵတးငံ က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငေံဴ က့ာငံဵထူေထာငံေရဵ

-

လုပံငနံဵစဲံမ့ာဵကို အသိေပဵညှိနှိုငဵံ ရနံ၊
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵ ေဆာငံရးကံလ့ကံရ္ိေသာ က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵန္ငံဴ ဆရာ၊

-

ဆရာမမ့ာဵအာဵ က့နံဵမာေရဵအဆငံျဴ မှငေံဴ က့ာငံဵသငံတနံဵမ့ာဵ ပို ဴခ့ရနံ၊
ွမို ဴနယံအဆငံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵအဏုစိပစ
ံ ီမခ
ဳ ့ကံမ့ာဵကို က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငံဴေက့ာငံဵ

-

ထူေထာငံေရဵလုပံငနံဵစဲံ (Health Promoting School Approach) ျဖငံဴ ေရဵဆးဲအေကာငံ
အထညံေဖာံေဆာငံရးကံရနံ၊
က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငံဴေက့ာငံဵထူေထာငံေရဵလုပံငနံဵ

-

ေဆာငံရးကံမှုအေျခအေနမ့ာဵကို

ဆနံဵစစံ

ှကီဵြကပံရနံ၊
စဳျပေက့ာငံဵေရးဵခ့ယံဆုေပဵရာတးငံ က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငံဴေက့ာငံဵလုပံငနံဵ ေဆာငံရးကံမှုကိုပါ

-

ထညံဴသးငံဵစဲံဵစာဵရနံ၊
နညံဵဗ့ူဟာမ့ာဵ
(၁)

အသိေပဵညှိနှိုငဵံ ေဆးဵေနးဵျခငံဵ (Advocacy Meeting)
ဗဟို၊ တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ျပညံနယံ၊ ခရိုငံ၊ ွမို ဴနယံအဆငံဴအထိ အဆငံတ
ဴ င
ို ံဵတးငံ က့နံဵမာေရဵ

အဆငံျဴ မှငေံဴ က့ာငံဵ

ထူေထာငံေရဵလုပံငနံဵစဲံမ့ာဵကို

န္ီဵနးယံဌာနအဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ၊

မိဘဆရာ

အသငံဵအလုပံအမှုေဆာငံအဖးဲ ဴမ့ာဵ၊ အက့ိုဵေတာံေဆာငံအဖးဲ ဴမ့ာဵ၊ အစိဵု ရမဟုတေံ သာ အဖးဲ ဴအစညံဵ
မ့ာဵန္ငံဴ ရပံမိရပံဖမ့ာဵအာဵ အသိေပဵညှိနှိုငဵံ ေဆးဵေနးဵျခငံဵ၊ က့နံဵမာေရဵန္ငံဴပညာေရဵကဏ္ဍ တိဵု တကံ
မှုအတးကံ မညံသို ဴမညံပုဳ ပါဝငံေဆာငံရးကံနိုငံေြကာငံဵ သိရ္ိနာဵလညံွပီဵ ပူဵေပါငံဵပါဝငံလာေစေရဵ
အတးကံ စညံဵရုဵဳ ျခငံဵ အစရ္ိသညံတို ဴကို ေဆာငံရးကံရနံျဖစံပါသညံ။
(၂) သငံတနံဵပို ဴခ့ျခငံဵ (Training)
က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငေံဴ က့ာငံဵလုပံငနံဵမ့ာဵ
အတးကံ

အရ္ိနံအဟုနံျမှငတ
ံဴ ငံ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵေဆာငံရးကံသညံဴ

ေဆာငံရးကံနိုငံေရဵ

က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵန္ငပ
ံဴ ညာေရဵ

ဝနံထမံဵမ့ာဵ၏ လုပံငနံဵစးမံဵေဆာငံရညံ တိဵု တကံလာေစရနံ ေအာကံပါစးမဵံ ရညံျမှငသ
ံဴ ငံတနံဵမ့ာဵကို
အဆငံဆ
ဴ ငံပ
ဴ ို ဴခ့ရနံ လိုအပံပါသညံ။
ဗဟိုအဆငံဴတးငံ တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ ျပညံနယံသငံတနံဵအဖးဲ ဴမ့ာဵအာဵ က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငံဴ
ေက့ာငံဵ ဆရာျဖစံသငံတနံဵကို န္စံစဲံပို ဴခ့ျခငံဵ၊
တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ျပညံနယံအဆငံတ
ဴ းငံ ခရိုငံန္ငဴံ ွမို ဴနယံမ့ာဵမ္ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵတာဝနံခဳ
မ့ာဵအာဵ က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငံဴေက့ာငံဵ ဆငံဴပား ဵသငံတနံဵမ့ာဵ ပို ဴခ့ျခငံဵ၊
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ွမို ဴနယံအဆငံဴတင
း ံ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵေဆာငံရးကံလ့ကံရ္ိေသာ

က့နံဵမာေရဵ

ဝနံထမံဵမ့ာဵန္ငံဴ ေက့ာငံဵအုပံှကီဵမ့ာဵအာဵ က့နံဵမာေရဵအဆငံျဴ မှငေံဴ က့ာငံဵ ဆငံပ
ဴ းာဵသငံတနံဵမ့ာဵ
ပို ဴခ့ျခငံဵ၊
ေက့ာငံဵအဆငံတ
ဴ းငံ က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵန္ငံဴအတူ ေက့ာငံဵအုပံှကီဵမ့ာဵက ေက့ာငံဵရ္ိ
ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵအာဵ သငံတနံဵပို ဴခ့ျခငံဵ၊
(၃)

အဏုစိပစ
ံ ီမခ
ဳ ့ကံမ့ာဵ ေရဵဆးဲအေကာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရးကံျခငံဵ (Microplanning and

Implementation)
ပညာေရဵန္ငံဴက့နံဵမာေရဵဌာနပူဵေပါငံဵ၍ ွမို ဴနယံန္ငဴံ ေက့ာငံဵအဆငံဴ အဏုစိပံစီမခ
ဳ ့ကံမ့ာဵ
ကို က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငံဴေက့ာငံဵလုပံငနံဵစဲံမ့ာဵအတိုငံဵ န္စစ
ံ ဲံေရဵဆးဲ အေကာငံအထညံေဖာံ
ေဆာငံရးကံရနံျဖစံပါသညံ။
(၄) ဆနံဵစစံှကီဵြကပံျခငံဵ (Monitoring and Evaluation)
ေက့ာငံဵအဆငံဴ - ပညာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵအေနျဖငံဴ မိမိတို ဴေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ က့နံဵမာေရဵအဆငံျဴ မှငံဴ
ေက့ာငံဵလုပင
ံ နံဵမ့ာဵ ေဆာငံရးကံမှုအေျခအေနကို ေက့ာငံဵအဆငံဴ စစံေဆဵျခငံဵပုဳစဳ Checklist ကို
အသုဳဵျပု၍ န္စံပတံတစံှကိမံ ဆနံဵစစံမ္တံတမံဵတငံျခငံဵ၊ ေက့ာငံဵအုပံှကီဵမ္ဦဵေဆာငံ၍ (၁)လ
တစံှကိမံ ဆနံဵစစံှကီဵြကပံေဆးဵေနးဵျခငံဵ၊
ွမို ဴနယံအဆငံဴ - ွမို ဴနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီမ္ ွမို ဴနယံအတးငံဵ က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငံဴ
ေက့ာငံဵထူေထာငံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို (၆)လတစံှကိမံ ဆနံဵစစံျခငံဵန္ငံဴ Feedback ေပဵျခငံဵ၊
- ွမို ဴနယံျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမ္ူဵမ္ ွမို ဴနယံအတးငံဵရ္ိ ေဒသအလိုကံ အေျခခဳက့နံဵမာေရဵ
ဝနံထမံဵမ့ာဵ၏ က့နံဵမာေရဵအဆငံျဴ မှငေံဴ က့ာငံဵထူေထာငံေရဵ လုပံငနံဵေဆာငံရးကံမှုအေျခအေန
မ့ာဵကို (၃)လတစံှကိမံ ဆနံဵစစံျခငံဵန္ငံဴ Feedback ေပဵျခငံဵ၊
- ွမို ဴနယံျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမ္ အေျခခဳက့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵ၏ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ
လုပံငနံဵေဆာငံရးကံမှုမ့ာဵကို လစဲံကးငံဵဆငံဵှကီဵြကပံရနံန္ငံဴ
- ွမို ဴနယံပညာေရဵမ္ူဵမ္

မိမိွမို ဴနယံအတးငံဵရ္ိ

က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငံဴေက့ာငံဵထူေထာငံေရဵ

လုပံငနံဵမ့ာဵ အေကာငံအထညံေဖာံမှုကို လစဲံဆနံဵစစံှကီဵြကပံရနံ။
ခရိုငံအဆငံဴ - ခရိုငံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီမ္ ခရိုငံအတးငံဵ က့နံဵမာေရဵအဆငံျဴ မှငေံဴ က့ာငံဵ
ထူေထာငံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို (၆)လတစံှကိမံ ဆနံဵစစံျခငံဵန္ငံဴ Feedback ေပဵျခငံဵ၊
- ခရိုငျံ ပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမ္ ခရိုငံအတးငံဵရ္ိွမို ဴနယံမ့ာဵ၏ က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငံဴေက့ာငံဵ
ထူေထာငံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို (၃)လတစံှကိမံ ဆနံဵစစံှကီဵြကပံျခငံဵန္ငံဴ feedback ေပဵျခငံဵ၊
တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ ျပညံနယံအဆငံဴ - တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ ျပညံနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီမ္
တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ ျပညံနယံအတးငံဵ က့နံဵမာေရဵအဆငံျဴ မှငံဴ ေက့ာငံဵထူေထာငံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို
တစံန္စတ
ံ စံှကိမံ ဆနံဵစစံျခငံဵန္ငံဴ Feedback ေပဵျခငံဵ၊
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- တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ ျပညံနယံျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမ္ တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ ျပညံနယံ အတးငံဵရ္ိ
ခရိုငံ၊

ွမို ဴနယံမ့ာဵ၏

က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငေံဴ က့ာငံဵထူေထာငံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို

(၃)လ

တစံှကိမံ ဆနံဵစစံှကီဵြကပံျခငံဵ၊ feedback ေပဵျခငံဵန္ငံဴ န္စစ
ံ ဲံလူထုက့နံဵမာေရဵ ေစာငံေဴ ရ္ာကံမှု
ဆနံဵစစံေဆးဵေနးဵပးဲမ့ာဵတးငံ ဆနံဵစစံျခငံဵ၊
ဗဟိုအဆငံဴ

-

တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/

ျပညံနယံမ့ာဵ၏

က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငေံဴ က့ာငံဵထူေထာငံေရဵ

လုပံငနံဵေဆာငံရးကံမှုကို (၁)န္စတ
ံ စံှကိမံ ဆနံဵစစံှကီဵြကပံျခငံဵန္ငံဴ feedback ေပဵျခငံဵ၊
(၅) ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵထူဵချွနဆ
ံ ု (စဳျပေက့ာငံဵ) ေရးဵခ့ယံဆုေပဵရာတးငံ က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငံဴ
ေက့ာငံဵလုပံငနံဵေဆာငံရးကံမှုကိုပါ ထညံဴသးငံဵစဲံဵစာဵရမညံျဖစံပါသညံ။
အေကာငံအထညံေဆာငံရးကံမညံဴလုပံငနံဵမ့ာဵ
က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငေံဴ က့ာငံဵထူေထာငံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵ
ှကီဵ(၉)ရပံအတိုငဵံ အေကာငံအထညံေဖာံေဆာငံရးကံမညံ ျဖစံပါသညံ။ အဏုစိပစ
ံ ီမခ
ဳ ့ကံမ့ာဵေရဵဆးဲ
ရာတးငံ ဆနံဵစစံေဖာံထုတေံ တး ဴရ္ိသညံဴ က့နံဵမာေရဵျပဿနာမ့ာဵ၊ ေဒသအေျခအေန၊ ရငံဵျမစံမ့ာဵ
ရရ္ိနင
ို ံမှုအေျခအေနတို ဴေပ်တးငံအေျခခဳ၍ ဦဵစာဵေပဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို ေရးဵခ့ယံေဆာငံရးကံြကရမညံ
ျဖစံပါသညံ။
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အခနံဵ(၉)
က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငံဴေက့ာငံဵထူေထာငံေရဵဆိုငံရာအျခာဵလုပံငနံဵမ့ာဵ
(၁) ေဆဵလိပံေဆဵရးကံှကီဵကငံဵစငံေက့ာငံဵမ့ာဵထူေထာငံေရဵ
ယခုအခါ ျမနံမာနိုငင
ံ ဳသညံ ဖးဳ ဴွဖိုဵဆဲနိုငင
ံ ဳတစံခုျဖစံသညံဴအာဵေလ့ာံစား မကူဵစကံတတံေသာ
ေရာဂါမ့ာဵ

ျဖစံပား ဵမှုန္ငံဴ

ေသဆုဵဳ မှုမ့ာဵ

ပိုမုမ
ိ ့ာဵျပာဵလာွပီဵ

ကူဵစကံတတံေသာေရာဂါမ့ာဵ၏

ဝနံထုပံဝနံပိုဵကိုသာမက မကူဵစကံတတံေသာေရာဂါမ့ာဵ၏ ဝနံထုပံဝနံပိုဵကိုပါ ရငံဆိုငေံ နရ ပါသညံ။
ေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵသုဳဵစးမ
ဲ ှုသညံ မကူဵစကံတတံေသာ နာတာရ္ညံေရာဂါမ့ာဵ ျဖစံပား ဵေစသညံဴ
အဓိကအေြကာငံဵရငံဵတစံခု ျဖစံပါသညံ။
ျမနံမာနိင
ု ံငဳတးငံ ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵအြကာဵ ေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵ သုဳဵစးသ
ဲ ညံဴဓေလဴ
သညံ တစံန္စထ
ံ ကံတစံန္စပ
ံ ိုမိုမ့ာဵျပာဵလာသညံကိုေတး ဴရပါသညံ။ (၂၀၁၆) ခုန္စံ၊ Global Schoolbased Student Health Survey အရ

အသကံ(၁၃)န္စမ
ံ ္ (၁၇)န္စံ အတးငံဵရ္ိ ေက့ာငံဵသာဵ/

ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ၏ (၉.၈) ရာခိုငန
ံ ှုနံဵ (ေက့ာငံဵသာဵ - ၁၈.၃ ရာခိုငံနှုနဵံ ၊ ေက့ာငံဵသူ - ၂.၄) သညံ
လတံတေလာတးငံ ေဆဵလိပ(ံ သို ဴမဟုတ)ံ ေဆဵရးကံှကီဵ တစံမ့ိုဵမ့ိုဵကို ေသာကံသုဳဵလ့ကံရ္ိွပီဵ (၈.၅)
ရာခိုငံနှုနဵံ (ေက့ာငံဵသာဵ - ၁၅.၇ ရာခိုငံနှုနဵံ ၊ ေက့ာငံဵသူ - ၂.၄) သညံ ကးမံဵအပါအဝငံ ေဆဵရးကံှကီဵ
ထးကံပစ္စညံဵမ့ာဵကို သုဳဵစးလ
ဲ ့ကံရ္ိေြကာငံဵ ေတး ဴရ္ိရပါသညံ။ ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ၏ (၇၀.၆)
ရာခိုငံနှုနဵံ သညံ အသကံ(၁၄)န္စံ မတိုငံမတ
ီ းငံ ေဆဵလိပက
ံ ို စမံဵသပံေသာကံသုဳဵဖူဵြကေြကာငံဵ
ေလဴလာသိရ္ိရပါသညံ။
ျမနံမာနိင
ု ံငဳတးငံ ေဆဵလိပန
ံ ္ငံဴေဆဵရးကံှကီဵထးကံပစ္စညံဵေသာကံသုဳဵမှုထိနံဵခ့ုပံေရဵဥပေဒကို
(၂၀၀၆)ခုန္စံ၊ ေမလတးငံစတငံျပဌာနံဵခဲဴရာ (၂၀၀၇)ခုန္စံ၊ ေမလတးငံ စတငံအာဏာသကံဝငံခဲဴွပီဵ
ျဖစံပါသညံ။ ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵ အေနျဖငံဴေဆဵလိပန
ံ ္ငံဴ ေဆဵရးကံှကီဵထးကံပစ္စညံဵကို လကံလမ
္ ံဵ
မမီေစရနံရညံရးယံ၍ အေျခခဳပညာေက့ာငံဵမ့ာဵ၏ေပ(၁၀၀)အတးငံဵ ေရာငံဵခ့ျခငံဵမျပုရနံ၊ အသကံ
(၁၈)န္စေံ အာကံကေလဵမ့ာဵအာဵ ေဆဵလိပေံ ရာငံဵခ့ျခငံဵ၊ ေရာငံဵခ့ေစျခငံဵ မျပုရနံ၊ ေဆဵလိပံကို
အလိပံေျပေရာငံဵခ့ျခငံဵ မျပုရနံ၊ မညံသညံဴနညံဵန္ငံဴမျှေေြကာံျငာျခငံဵ မျပုရနံ အဆိပ
ု ါဥပေဒတးငံ
ထညံဴသးငံဵျပဌာနံဵထာဵွပီဵျဖစံပါသညံ။
(၂၀၁၄)ခုန္စံ၌ ေကာကံခဳခဴေဲ သာသနံဵေခါငံစာရငံဵအရ ျမနံမာနိင
ု ံငဳ၏ လူဦဵေရစုစုေပါငံဵ
(၅၁)သနံဵေက့ာံအနကံ ေလဵပုဳတစံပုဳခနံ ဴသညံေက့ာငံဵသာဵအရးယံလူငယံမ့ာဵျဖစံေြကာငံဵ ေတး ဴရ္ိရ
ပါသညံ။

ကေလဵသူငယံမ့ာဵ၏

သဘာဝအရေက့ာငံဵေနသညံဴအရးယံ၌ပငံ

မိမိပတံဝနံဵက့ငံတးငံ

ေတး ဴရ္ိေနရသညံဴ ေဆဵလိပေံ သာကံျခငံဵ၊ ကးမံဵစာဵျခငံဵအက့ငံဴကို စတငံလုပံေဆာငံမညံ/ မလုပံ
ေဆာငံမညံဆုသ
ိ ညံကိုဆုဳဵျဖတံေလဴရ္ိြကပါသညံ။ ထို ဴေြကာငံဴ ဘဝတးငံ အေရဵှကီဵသညံဴ ဆုဳဵျဖတံခ့ကံ
မ့ာဵအာဵ မ္နံကနံစား ခ့နိုငသ
ံ ညံဴအခးငံဴအလမံဵမ့ာဵကို ေက့ာငံဵေနစဲံကာလအတးငံဵ ရရ္ိြကပါသညံ။
ေက့ာငံဵမ့ာဵသညံ ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵအတးကံသာမက အဆိပ
ု ါလူငယံမ့ာဵန္ငံဴ ထိေတး ဴ
ေနရသညံဴ ေက့ာငံဵဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵ၊ ပညာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵ၊ မိသာဵစုမ့ာဵန္ငံဴ ျပညံသူလူထု
တို ဴကိုမ္နံကနံသညံဴ သတငံဵအခ့ကံအလကံန္ငံဴ အေလဴအက့ငံေဴ ကာငံဵမ့ာဵ ေပဵနိုငံ/ရနိုငံသညံဴ ေနရာ
ေကာငံဵမ့ာဵ

ျဖစံပါသညံ။

သို ဴျဖစံ၍

ျမနံမာနိင
ု ံငဳရ္ိေက့ာငံဵတိုငဵံ တးငံ

ေဆဵလိပံေဆဵရးကံှကီဵ

ကငံဵစငံွပီဵ ေက့ာငံဵသာဵလူငယံတစံရပံလုဳဵအာဵ ေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵအန္တရာယံ ကငံဵေဝဵေစရနံ
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န္ငျံဴ ပညံသူလထ
ူ ုအတးငံဵသို ဴ အေလဴအက့ငံဴေကာငံဵမ့ာဵ ကူဵစကံျပနံ ဴန္က့ငံ
ဳဴ သ
ဴ ုဳဵလာေစရနံရညံရးယံ၍
ေက့ာငံဵတိုငံဵ ေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵကငံဵေဝဵေရဵစီမဳခ့ကံမ့ာဵေရဵဆးဲကာ ေအာကံေဖာံျပပါ လုပံငနံဵ
မ့ာဵကို အေကာငံအထညံေဖာံလျှေကံရ္ိပါသညံ။
(၁) ဘဝတးကံတာကျွမဵံ က့ငံစရာသငံရုဵိ ေွှနံဵတမံဵပါ ေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵအန္တရာယံ သငံခနံဵစာမ့ာဵ
ကို သတံမတ
္ ံထာဵသညံဴ စာသငံခ့ိနံမ့ာဵအတိုငံဵ သငံြကာဵျခငံဵ၊
(၂) ေက့ာငံဵရ္ိအတနံဵတိင
ု ံဵ၌ ေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵအန္တရာယံကို နညံဵမ့ိုဵစုဳျဖငံဴ ပညာေပဵနိုငံရနံ အခ့ိနံ
ဇယာဵေရဵဆးဲေဆာငံရးကံျခငံဵ၊
(၃) ေက့ာငံဵေဈဵဆိုငံမ့ာဵတးငံ ေဆဵလိပ၊ံ ကးမံဵယာေရာငံဵခ့ျခငံဵ၊ ေဆဵလိပံပဳျု ပုလုပံထာဵေသာ ကစာဵ
စရာမ့ာဵ၊ မုနံ ဴမ့ာဵေရာငံဵခ့ျခငံဵတို ဴကို ပိတံပငံတာဵျမစံျခငံဵ၊
(၄) ေက့ာငံဵအနီဵပတံဝနံဵက့ငံတးငံ ေဆဵလိပ၊ံ ကးမံဵယာေရာငံဵခ့ျခငံဵန္ငံဴ ေြကာံျငာျခငံဵတို ဴကို ဥပေဒ
အရတာဵျမစံထာဵွပီဵျဖစံရာ ေဒသအာဏာပိင
ု ံအဖးဲ ဴ၊ှကီဵြကပံေရဵအဖးဲ ဴ တို ဴန္ငပ
ံဴ ူဵေပါငံဵ၍ လိုအပံသလို
စစံေဆဵအေရဵယူေဆာငံရးကံျခငံဵ၊
(၅) ေက့ာငံဵေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵကငံဵေဝဵေရဵ လုပံငနံဵန္ငံဴပတံသကံသညံဴ တာဵျမစံခ့ကံမ့ာဵအာဵ
ေဖာကံဖ့ကံသူမ့ာဵအတးကံ ှကီဵြကပံစစံေဆဵမညံဴနညံဵလမံဵမ့ာဵ သတံမတ
္ ံျခငံဵ၊ ျပစံဒဏံမ့ာဵအာဵ
ထိေရာကံစးာ ျပဌာနံဵထာဵရ္ိျခငံဵ၊ ျမငံသာေအာငံေဖာံျပျခငံဵ၊
(၆)

ေက့ာငံဵေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵကငံဵေဝဵေရဵစီမဳခ့ကံ(ဗဟိ)ု န္ငံဴ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီ

အဆငံဆ
ဴ ငံမ
ဴ ္ လမံဵေွှနံခ့ကံမ့ာဵအာဵ ေဆာငံရးကံအေကာငံအထညံေဖာံျခငံဵ၊ လိုအပံသလို အစီရငံခဳ
စာေပဵပို ဴျခငံဵ၊
ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵ ေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵသုဳဵစးသ
ဲ ညံဴအက့ငံဴမရရ္ိေရဵန္ငံဴ ေဆဵလိပံ
ေဆဵရးကံှကီဵကငံဵစငံေက့ာငံဵမ့ာဵ ျဖစံေပ်ေစေရဵအတးကလ
ံ ညံဵေကာငံဵ၊ ျမနံမာနိုငံငဳတးငံ ေဆဵလိပံ
ေဆဵရးကံှကီဵအန္တရာယံ ေလ့ာဴနညံဵပေပ့ာကံေရဵအတးကံလညံဵေကာငံဵ၊ ပညာေရဵ၊ က့နံဵမာေရဵဌာန
မ့ာဵသာမကပဲ

သကံဆိုငံရာအာဏာပိုငအ
ံ ဖးဲ ဴအစညံဵန္ငံဴန္ီဵနးယံဌာနမ့ာဵ၊

အစိဵု ရမဟုတေံ သာအဖးဲ ဴ

အစညံဵမ့ာဵန္ငံဴ မိဘျပညံသူတစံရပံလုဳဵကပါ အမ့ိုဵသာဵေရဵတာဝနံတစံရပံ အျဖစံခဳယူ၍ ဝိုငဵံ ဝနံဵ
ပူဵေပါငံဵေဆာငံရးကံသးာဵြကရမညံျဖစံပါသညံ။
ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံေဆဵလိပံေဆဵရးကံှကီဵကငံဵေဝဵေရဵလုပံငနံဵေဆာငံရးကံခဲဴမှုအေျခအေန
အေျခခဳပညာေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ (၁၉၉၅)ခုန္စံမ္ (၁၉၉၇)ခုန္စံအထိ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ
ပညာေပဵလုပင
ံ နံဵတးငံ

ေဆဵလိပအ
ံ န္တရာယံပညာေပဵေဟာေျပာပးဲမ့ာဵကို

ေဆာငံရးကံခဲဴပါသညံ။

(၁၉၉၇) ခုန္စံတင
း ံ စတုတ္တတနံဵမ္ ဒသမတနံဵအထိ ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵအတးကံ က့နံဵမာေရဵ
အသိပညာေပဵစာေစာငံမ့ာဵတးငံ

ေဆဵလိပအ
ံ န္တရာယံပညာေပဵေဆာငံဵပါဵမ့ာဵ

ထညံဴသးငံဵေဖာံျပခဲဴ

ွမို ဴနယံ(၂၈၅)ွမို ဴနယံ၌ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ

အဆငံဴျမှငေံဴ က့ာငံဵ

ပါသညံ။
(၁၉၉၈)ခုန္စံမ္စတငံ၍

မ့ာဵထူေထာငံေရဵစီမခ
ဳ ့ကံကို ေဆာငံရးကံခဲဴရာ ယငံဵစီမဳခ့ကံတးငေံ ဆဵလိပက
ံ ငံဵစငံေသာေက့ာငံဵမ့ာဵ
ထူေထာငံေရဵလုပံငနံဵသညံ

တစံခုအပါအဝငံ

ျဖစံပါသညံ။

ယငံဵအစီအစဲံအရ

ေက့ာငံဵသာဵ

လူငယံမ့ာဵ ေဆဵလိပမ
ံ ေသာကံေရဵအတးကံ ဆုဳဵျဖတံခ့ကံမ္နံကနံေရဵ၊ ေဆဵလိပစ
ံ တငံမေသာကံေရဵ
စသညံဴမူမ္နက
ံ ့နံဵမာေရဵအေလဴအက့ငံဴေကာငံဵမ့ာဵရရ္ိေရဵအတးကံေလဴက့ငံဴေပဵခဲဴပါသညံ။

138

ထို ဴျပငံ (၂၀၀၂)ခုန္စံမ္စ၍ပညာေရဵဝနံှကီဵဌာနန္ငံဴက့နံဵမာေရဵဝနံှကီဵဌာန တို ဴပူဵေပါငံဵကာ
Life skill education “ Co-curriculum အစီအစဲံျဖငံဴ တတိယတနံဵန္ငံဴ သတ္တမတနံဵတးငံ
ေဆဵလိပမ
ံ ေသာကံေရဵပညာေပဵေလဴက့ငံဴမှုမ့ာဵကို အေသဵစိတေံ ဆာငံရးကံခဲဴပါသညံ။
ေဆဵလိပံေဆဵရးကံှကီဵကငံဵစငံေက့ာငံဵမ့ာဵထူေထာငံေရဵေဆာငံရးကံရသညံဴအေြကာငံဵအရငံဵ
- ေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵသညံကေလဵမ့ာဵ၊

လူငယံလူရးယံမ့ာဵန္ငံဴအရးယံေရာကံွပီဵသူ

သနံဵေပါငံဵ

မ့ာဵစးာ ၏အသကံကိုအန္တရာယံေပဵလ့ကံရ္ိျခငံဵ။
- ေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵစးဲသူအမ့ာဵစုသညံ

ေက့ာငံဵသာဵဘဝတးငံ

ေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵ

စတငံ

သုဳဵစးတ
ဲ တံျခငံဵ။
- သုေတသနျပုခ့ကံမ့ာဵအရ ေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵ စတငံသဵုဳ စးဲသညံဴအသကံ ငယံေလျဖတံရခကံ
ေလျဖစံေြကာငံဵေတး ဴရျခငံဵ။
- လူငယံလူရးယံအမ့ာဵစုကို ေက့ာငံဵမ့ာဵမ္လမ
ွှ ံဵျခုဳနိုငျံ ခငံဵ။
- ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵသညံ အခ့ိနံအမ့ာဵစုအာဵ ေက့ာငံဵတးငံကုနံလးနံြကရျခငံဵ။
- ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံတစံစတ
ု စံေဝဵတညံဵရ္ိေသာ ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵအာဵ ေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵ
အန္တရာယံပညာေပဵလုပင
ံ နံဵမ့ာဵ ထိေရာကံစးာေဆာငံရးကံနိုငံျခငံဵ။
- က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငေံဴ က့ာငံဵစီမဳခ့ကံတးငံ

ေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵကငံဵေဝဵေရဵ

စီမခ
ဳ ့ကံအာဵ

ေပါငံဵစညံဵေဆာငံရးကံနိုငံျခငံဵ။
- ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ ေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵကငံဵေဝဵေရဵလုပင
ံ နံဵေဆာငံရးကံျခငံဵသညံ အကုနံအက့
သကံသာ၍ အက့ိုဵမ့ာဵေသာက့နံဵမာေရဵျမှငံဴတငံမှုအစီအစဲံတစံခု ျဖစံျခငံဵ။
- ေက့ာငံဵေဆဵလိပံေဆဵရးကံှကီဵကငံဵေဝဵေရဵလုပံငနံဵသညံ

ဆယံေက့ာံသကံေက့ာငံဵသာဵ လူငယံ

မ့ာဵအာဵ ေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵမေသာကံသုဳဵရနံ အသိပညာန္ငံဴအေလဴအက့ငံဴမ့ာဵ ျပုစုပ့ိုဵေထာငံ
ေပဵနိုငံျခငံဵ။
- ယငံဵအေလဴအက့ငံဴမ့ာဵသညံ အရကံန္ငဴံ မူဵယစံေဆဵဝါဵသုဳဵစးဲျခငံဵကိုပါ ကာကးယံနုင
ိ ံျခငံဵ။
- ေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵကငံဵေဝဵေရဵ အသိပညာန္ငံဴအေလဴအက့ငံဴမ့ာဵသညံ ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵ
မ္တစံဆငံဴ သူငယံခ့ငံဵ၊ မိဘေဆးမ့ိုဵမ့ာဵန္ငံဴျပညံသူတစံရပံလုဳဵထဳပ့ဳ ဴန္ဳေရာကံ
ဴ
ရ္ိနိုငျံ ခငံဵ။
ေယဘုယ့ရညံမ္နံဵခ့ကံ
ေက့ာငံဵသာဵလူငယံတစံရပံလုဳဵ ေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵအန္တရာယံမ္ကငံဵေဝဵ၍ နိုငံငဳေတာံအတးကံ
က့နံဵမာြကဳဴခိုငေံ သာမ့ိုဵဆကံသစံအျဖစံ ှကီဵျပငံဵလာေစရနံ။
ဝိေသသရညံမ္နံဵခ့ကံ
၁။ ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵကငံဵေဝဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို စီမခ
ဳ ့ကံေရဵဆးဲ၍ အခ့ိနံဇယာဵ
ျဖငံဴစနစံတက့ေဆာငံရးကံျခငံဵျဖငံဴ ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵအာဵ ေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵအန္တရာယံမ္
ထိေရာကံစးာကာကးယံေပဵရနံ။
၂။ ေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵအန္တရာယံဆင
ို ံရာဗဟုသုတမ့ာဵကို ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵမ္တဆငံဴ မိသာဵစု
မ့ာဵသို ဴပ့ဳ ဴန္ဳေရာကံ
ဴ
ရ္ိ၍ လိုကံနာက့ငံဴသုဳဵေရ္ာငံြကဲံတတံေစရနံ။
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၃။ ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ ေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵကငံဵေဝဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို မိဘဆရာန္ငံဴအတူ ျပညံသူ
လူထုပူဵေပါငံဵပါဝငံမှုျဖငံဴ ေဆာငံရးကံေသာ အေလဴအက့ငံဴေကာငံဵမ့ာဵရရ္ိေစရနံ။
၄။ က့နံဵမာေရဵန္ငံဴအာဵကစာဵဝနံှကီဵဌာန၏ ရညံမ္နဵံ ခ့ကံတစံရပံျဖစံေသာလူတိုငံဵ ေရာဂါဘယကငံဵ
ေဝဵ၍ သကံတမံဵေစဴသကံရ္ညံစးာေနနိုငေံ ရဵကို တစံဘကံတစံလမံဵမ္အေထာကံအကူျပုေစရနံ။
နညံဵဗ့ူဟာမ့ာဵ
(က) က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငံဴေက့ာငံဵထူေထာငံေရဵစီမဳခ့ကံတးငံ ေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵ ကငံဵေဝဵေရဵ
လုပံငနံဵအာဵ လုပံငနံဵစဲံတစံရပံအျဖစံထညံဴသးငံဵအေကာငံအထညံေဖာံျခငံဵ။
(ခ) ေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵကငံဵေဝဵေသာ ေက့ာငံဵမူဝါဒခ့မ္တံ၍ ေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵ ကငံဵေဝဵ
ေသာ ပတံဝနံဵက့ငံထူေထာငံျခငံဵ။
(ဂ) ေဒသဆိုငရ
ံ ာအာဏာပိုငံအဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ၏ကူညီပဳဴပိုဵမှု၊ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ ေကာံမတီအဆငံဆ
ဴ ငံဴ
၏ ှကီဵြကပံလမံဵေွှနံမ၊ှု အစိုဵရမဟုတေံ သာအဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ န္ငျံဴ ပညံသူလူထု၏ ပူဵေပါငံဵပါဝငံမှု
တို ဴျဖငံဴ အေကာငံအထညံေဖာံေဆာငံရးကံျခငံဵ။
(င)

ေက့ာငံဵတိုငံဵတးငံ စီမဳခ့ကံစနစံတက့ေရဵဆးဲ၍ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵပညာေပဵ လုပံငနံဵမ့ာဵအာဵ

အခ့ိနံဇယာဵအတိုငံဵ ထိေရာကံစးာေဆာငံရးကံျခငံဵ။
ေဆဵလိပံေဆဵရးကံှကီဵကငံဵစငံေက့ာငံဵ၏လုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ
၁။ ေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵသုဳဵစးမ
ဲ ှုကာကးယံေရဵန္ငံဴပတံသကံ၍ အေျခခဳပညာေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ ေဆဵလိပံ
ေဆဵရးကံှကီဵအန္တရာယံဆင
ို ံရာျပပးဲမ့ာဵ၊

ေဟာေျပာပးဲမ့ာဵ၊

စာစီစာကုဳဵွပိုငံပမ
းဲ ့ာဵ၊

ကဗ့ာရးတဆ
ံ ို

ွပိုငံပမ
းဲ ့ာဵ စသညံျဖငံဴက့ငံဵပ၍ နညံဵလမံဵမ့ိုဵစုဳျဖငံဴ က့နံဵမာေရဵအသိပညာေပဵျခငံဵ။
၂။ ေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵကငံဵေဝဵေသာ

ေက့ာငံဵမူဝါဒခ့မ္တံျခငံဵန္ငံဴ

မူဝါဒအတိုငံဵ

ထိေရာကံစးာ

အေကာငံအထညံေဖာံ ေဆာငံရးကံျခငံဵ။
၃။ ဆရာ/ဆရာမမ့ာဵအာဵ ေဆဵလိပံေဆဵရးကံှကီဵအန္တရာယံန္ငံဴ ကာကးယံထိနံဵခ့ုပံေရဵဆိုငံရာသငံတနံဵ
မ့ာဵ ပို ဴခ့ျခငံဵ။
၄။ ေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵစးဲလမံဵမှုျဖတံေတာကံနိုငေံ ရဵအတးကံ စီစဲံေဆာငံရးကံေပဵျခငံဵ။
၅။ ေဆဵလိပေံ ဆဵရးကံှကီဵကငံဵေဝဵေရဵေက့ာငံဵ အေကာငံအထညံေဖာံနင
ို ံမှုအေျခအေနကို အနညံဵဆုဳဵ
တစံန္စလ
ံ ျှေငံ(၁)ှကိမံှကီဵြကပံဆနံဵစစံျခငံဵ။
အေကာငံအထညံေဖာံမှုအဆငံဴဆငံဴ
ျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵဌာနခးဲသညံ အေျခခဳပညာဦဵစီဵဌာနန္ငံဴ
ဗဟိုအဆငံေဴ က့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီတုိ ဴန္ငည
ံဴ ှိနှိုငဵံ ၍ ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ ဤလုပံငနံဵ အေကာငံ
အထညံေဖာံ ေဆာငံရးကံနိုငံေရဵအတးကံ ျပညံနယံ/တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ၊ ခရိုငံနင
္ ံဴွမို ဴနယံမ့ာဵသို ဴ လမံဵေွှနံ
ျခငံဵ၊ တာဝနံေပဵျခငံဵတို ဴကို ေဆာငံရးကံရနံျဖစံပါသညံ။
ဗဟိုအဆငံေဴ က့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီသညံ ျပညံနယံ/တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ၊ ခရိုငံ၊ ွမို ဴနယံန္ငဴံ
ေက့ာငံဵအဆငံဴ လုပံငနံဵမ့ာဵအတးကံ အဆငံဆ
ဴ ငံဴှကီဵြကပံလမံဵေွှနံျခငံဵကို ေဆာငံရးကံရနံျဖစံပါ
သညံ။
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ွမို ဴနယံအဆငံဴ၊

ေက့ာငံဵအဆငံလ
ဴ ုပံငနံဵမ့ာဵအာဵွမို ဴနယံျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန၏

ကူညီလမံဵေွှနံမျှု ဖငံဴ သကံဆိုငံရာွမို ဴနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီနင
္ ံဴ ေက့ာငံဵမ့ာဵမ္ တာဝနံ
ယူ ေဆာငံရးကံြကရနံျဖစံပါသညံ။
(၂) ေသးဵလးနံတုပံေကးဵေရာဂါ (ေအဵဒီဵ(စံ)ျခငံက့ာဵကငံဵစငံေက့ာငံဵမ့ာဵထူေထာငံေရဵ)
(Aedes Free School Programme)
ေအဵဒီဵ(စံ)ျခငံက့ာဵအကိုကံခဳရျခငံဵေြကာငံဴ ျဖစံပား ဵနိုငေံ သာေရာဂါမ့ာဵမ္ာ ေသးဵလးနံတုပံ
ေကးဵေရာဂါ၊ ဇီကာဗိုငံဵရပံစံေရာဂါန္ငံဴ Chikungunya ေရာဂါတို ဴ ျဖစံေစနိင
ု ံပါသညံ။
ေသးဵလးနံတုပံေကးဵေရာဂါသညံ ေသးဵလးနံတုပံေကးဵေရာဂါပိုဵကို သယံေဆာငံသညံဴ ေအဵဒီဵ(စံ)
ျခငံက့ာဵအကိုကံခဳရေသာေြကာငံဴျဖစံပးာဵပါသညံ။ ေသးဵလးနံတုပံေကးဵေရာဂါသညံ အသကံအရးယံမေရးဵ
ျဖစံပား ဵနိုငံွပီဵ အသကံ(၁၅)န္စေံ အာကံကေလဵမ့ာဵတးငံ အျဖစံမ့ာဵ၍ အသကံ(၅)န္စမ
ံ ္ (၉)န္စြံ ကာဵ
ကေလဵမ့ာဵတးငံ အျဖစံမ့ာဵဆုဳဵျဖစံပါသညံ။ က့ာဵ၊မ မေရးဵျဖစံပးာဵနိုငံပါသညံ။ တစံန္စပ
ံ တံလုဳဵ
ျဖစံပား ဵနိုငေံ သာံလညံဵ မိုဵရာသီျဖစံေသာ ဇးနံ၊ ဇူလိုငံ၊ ဨဂုတံလမ့ာဵတးငံ အျဖစံမ့ာဵဆုဳဵျဖစံပါသညံ။
ျမနံမာနိုငံငဳတးငံ (၁၉၆၅) ခုန္စံမ္ စတငံျဖစံပးာဵခဲဴွပီဵ (၂၀၁၅) ခုန္စံတးငံ ခ့ငံဵျပညံနယံ အပါအ၀ငံ
ျပညံနယံ/ တိင
ု ံဵေဒသှကီဵမ့ာဵအာဵလုဳဵတးငံ ျဖစံပား ဵခဲဴပါသညံ။ (၂၀၀၉)ခုန္စံတင
း ံ ေသးဵလးနံတုပံေကးဵ
ေရာဂါျဖစံပးာဵ၊ ေသဆုဳဵမှုအမ့ာဵဆုဳဵျဖစံခဲဴွပီဵ၊ ျဖစံပးာဵမှု(၂၄၂၈၅) ဦဵန္ငံဴ ေသဆုဳဵမှု(၄၄၄) ဦဵရ္ိခဲဴပါသညံ။
(၂၀၁၄)ခုန္စံတင
း ံ ေသးဵလးနံတုပံေကးဵေရာဂါျဖငံဴ ေသဆုဵဳ နှုနံဵမ္ာ(၀.၆၄%) (လူဦဵေရ(၁၀၀၀)လျှေငံ (၆)
ဦဵနှုနံဵရ္ိပါသညံ။ (၂၀၁၅) ခုန္စံ၊ ဇူလိုငံလအထိ ေသးဵလးနံတုပံေကးဵေရာဂါျဖစံပား ဵမှု(၂၇၇၆၈) ဦဵ န္ငံဴ
ေသဆုဵဳ မှု(၈၇) ဦဵ ရ္ိခပ
ဲဴ ါသညံ။
ေသးဵလးနံတုပံေကးဵေရာဂါသညံ ေက့ာငံဵဖးငံဴစမိုဵရာသီတးငံ အထူဵျဖစံပးာဵေလဴရ္ိွပီဵ တစံန္စံပတံလုဳဵ
တးငံလညံဵ ေက့ာငံဵ၊ ေက့ာငံဵပတံ၀နံဵက့ငံန္ငဴံ အိမံ၊ ေနအိမံပတံ၀နံဵက့ငံတးငံ ေအဵဒီဵ(စံ)ျခငံက့ာဵ
ျဖစံေစေသာပိုဵေလာကံလနံဵမ့ာဵ

ေပါကံပးာဵေနပါက

ေသးဵလးနံတုပံေကးဵေရာဂါ

ျဖစံပးာဵနိုငံသျဖငံဴ

ေက့ာငံဵသာဵလူငယံလူရးယံမ့ာဵ အန္တရာယံက့ေရာကံေစနိင
ု ံပါသညံ။
သို ဴျဖစံပါ၍ ေအဵဒီဵ(စံ)ျခငံက့ာဵျဖစံေစေသာ ပိုဵေလာကံလမံဵေပါကံပးာဵမှု ကာကးယံနိမ
္ ံနငံဵ
ေရဵအတးကံ ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ ေသးဵလးနတ
ံ ုပံေကးဵေရာဂါ ကာကးယံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို ဆရာ၊ ဆရာမ
မ့ာဵ၊ ေက့ာငံဵသာဵ၊ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ၊ မိဘဆရာ အသငံဵမ့ာဵ၊ ေက့ာငံဵအက့ိုဵေတာံေဆာငံအဖးဲ ဴမ့ာဵ၊
အစိဵု ရမဟုတေံ သာအဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ၊ ျပညံသူလထ
ူ ုန္ငံဴ ရပံရးာအေျချပုအဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ၏ ပူဵေပါငံဵ
ပါဝငံမှုျဖငံဴ တစံန္စံပတံလုဳဵ အေကာငံအထညံေဖာံေဆာငံရးကံရမညံ ျဖစံပါသညံ။
ရညံရးယံခ့ကံ
ေယဘုယ့ရညံရးယံခ့ကံ
ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵတးငံ ေအဵဒီဵ(စံ)ျခငံက့ာဵမ္တစံဆငံဴကူဵစကံေသာေရာဂါမ့ာဵ အထူဵသျဖငံဴ

-

ေသးဵလးနတ
ံ ုပံေကးဵေရာဂါျဖစံပား ဵမှုန္ငံဴ ေသးဵလးနတ
ံ ုပံေကးဵေရာဂါေြကာငံဴေသဆုဵဳ မှုကို ေလျှောဴခ့ရနံ၊
ဝိေသသရညံရးယံခ့ကံ
၁။

ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ

ေက့ာငံဵပတံဝနံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵေရဵလုပံငနံဵတစံခအ
ု ျဖစံ

ျခငံက့ာဵ ကာကးယံနိမ
္ ံနငံဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ေဆာငံရးကံရနံ၊
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ေအဵဒီဵ(စံ)

၂။

ေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵအာဵ

ေအဵဒီဵ(စံ)ျခငံက့ာဵကာကးယံနိမ
္ ံနငံဵေရဵန္ငံဴ

ပတံသကံ၍

က့နံဵမာေရဵပညာေပဵရနံ၊
၃။

ေရာဂါျဖစံပား ဵမှုကို ေစာငံြဴ ကပံြကညံဴရ္ူစစံေဆဵရနံန္ငဴံ Early Diagnosis and treatment

ေပဵရနံ၊
နညံဵဗ့ူဟာမ့ာဵ
၁။

ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ ေအဵဒီဵ(စံ)ျခငံက့ာဵကာကးယံန္ိမံနငံဵေရဵလုပံငနံဵျဖစံသညံဴ ပိုဵေလာကံလနံဵ

န္ိမန
ံ ငံဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊
၂။

ေအဵဒီဵ(စံ)ျခငံက့ာဵ ကာကးယံန္ိမံနငံဵေရဵ က့နံဵမာေရဵပညာေပဵျခငံဵ (ေအဵဒီဵ(စံ)ျခငံက့ာဵ

မ္တဆငံဴ ကူဵစကံေသာေရာဂါမ့ာဵ၊ ေက့ာငံဵပတံဝနံဵက့ငံ သနံ ဴရ္ငံဵေရဵ၊ ပိုဵေလာကံလနံဵန္ိမံနငံဵေရဵ၊
Personal protection စသညံဴ အေြကာငံဵအရာမ့ာဵကို က့နံဵမာေရဵပညာေပဵျခငံဵ)
၃။

ေန ဴစဲံ ဖ့ာဵနာေက့ာငံဵသာဵ၊ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵကို ေစာငံြဴ ကပံြကညံဴရှုစစံေဆဵျခငံဵ (Daily

Fever Surveillance) န္ငံဴ လိုအပံသလို ကုသေွှနံဵပို ဴျခငံဵ၊
လုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ
-

မိဘဆရာအသငံဵမ့ာဵ၊ ေက့ာငံဵအက့ိုဵေတာံေဆာငံအဖးဲ ဴမ့ာဵ၊ အစိဵု ရမဟုတေံ သာ အဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ၊
ျပညံသူလထ
ူ ုန္ငံဴ ရပံရးာအေျချပုအဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ၏ ပူဵေပါငံဵမှုျဖငံဴ ေအဵဒီဵ(စံ)ျခငံက့ာဵ ကာကးယံ
န္ိမန
ံ ငံဵေရဵလုပံငနံဵ ညှိနှိုငဵံ အစညံဵအေဝဵမ့ာဵက့ငံဵပျခငံဵ၊

-

ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ လှုပံရ္ာဵမှုအသးငံျဖငံဴ ေအဵဒီဵ(စံ)ျခငံက့ာဵန္ိမန
ံ ငံဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ေဆာငံရးကံ ျခငံဵ၊

-

ေက့ာငံဵတိုငံဵတးငံ ျခငံက့ာဵေလာကံလနံဵန္ိမံနငံဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို ပုဳမ္နေံ ဆာငံရးကံျခငံဵ၊

-

ေအဵဒီဵ(စံ)ျခငံက့ာဵကာကးယံနိမ
္ ံနငံဵေရဵ က့နံဵမာေရဵပညာေပဵျခငံဵ၊

-

ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ

ေသးဵလးနတ
ံ ုပံေကးဵေရာဂါ

သဳသယျဖစံဖယ
း ံေရာဂါလက္ခဏာမ့ာဵ

ေတး ဴရ္ိပါက

အလ့ငံအျမနံအေြကာငံဵြကာဵေဆာငံရးကံျခငံဵန္ငံဴ ေစာစီဵစးာ ကုသေွှနံဵပို ဴျခငံဵ၊
ွမို ဴနယံမ့ာဵတးငံ ေဆာငံရးကံရမညံဴ လုပံငနံဵမ့ာဵ
စဲံ
၁။

လုပံငနံဵအမ့ိုဵအစာဵ
ွမို နယံ
ဴ အဆငံဴ

ေအဵဒီဵ(စံ)ျခငံက့ာဵ

ေဆာငံရးကံမညံဴ

တာ၀နံယူေဆာငံရးကံမညံဴ ဌာနန္ငံဴ

အခ့ိနံကာလ

အဖးဲ ဴအစညံဵ

ဧွပီလ

ကာကးယံန္ိမံနငံဵေရဵ လုပံငနံဵညှိနှိုငံဵ

ွမို ဴနယံပညာေရဵမ္ူဵန္ငံဴ ွမို ဴနယံ
က့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမ္ူဵမ့ာဵ

အစညံဵအေဝဵမ့ာဵက့ငံဵပျခငံဵ၊
၂။

ေက့ာငံဵအဆငံဴ

ေအဵဒီဵ(စံ)ျခငံက့ာဵ

ေမလ

ကာကးယံန္ိမံနငံဵေရဵ လုပံငနံဵညှိနှိုငံဵ
အစညံဵအေဝဵမ့ာဵ က့ငံဵပျခငံဵ၊
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ေက့ာငံဵအုပံှကီဵန္ငံဴ ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵ

စဲံ

လုပံငနံဵအမ့ိုဵအစာဵ

၃။

ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ လှုပံရ္ာဵမှုအသးငံ ျဖငံဴ
ေအဵဒီဵ(စံ)ျခငံက့ာဵ

န္ိမံနငံဵေရဵ

လုပံငနံဵမ့ာဵေဆာငံရးကံျခငံဵ

ေဆာငံရးကံမညံဴ
အခ့ိနံကာလ
ဇးနံ၊ ဇူလိုငံ၊

တာ၀နံယူေဆာငံရးကံမညံဴ ဌာနန္ငံဴ
အဖးဲ ဴအစညံဵ
ပညာေရဵန္ငံဴ က့နံဵမာေရဵ ဝနံထမံဵမ့ာဵ၊

ြသဂုတံ၊

ေက့ာငံဵသာဵ၊ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ၊ မိဘဆရာ

စကံတငံဘာ

အသငံဵမ့ာဵ၊

ေက့ာငံဵအက့ိုဵေတာံ

ေဆာငံအဖးဲ ဴမ့ာဵ၊ အစိဵု ရမဟုတေံ သာ
အဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ၊ ျပညံသူလူထု န္ငံဴ
ရပံရးာအေျချပု အဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ
၄။

ေက့ာငံဵတိုငံဵတးငံ ျခငံက့ာဵ ေလာကံ
လနံဵန္ိမံနငံဵေရဵ

၅။

ပုဳမန
္ ံအခ့ိနံတးငံ

ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵန္ငံဴ ေက့ာငံဵသာဵ၊

လုပံငနံဵမ့ာဵကို တစံပတံ(၁)ှကိမံ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ၊

ပုဳမန
္ ံ ေဆာငံရးကံျခငံဵ (စစံေဆဵမှု

န္ငံဴ ေရာဂါ

န္ငံဴ ပိုဵေလာကံလနံဵေတး ဴရ္ိမှု အေျခ

ျဖစံပား ဵမှုရ္ိလျှေငံ

အေနကို မ္တံတမံဵျပု စုျခငံဵ)

တစံပတံ(၂)ှကိမံ

ေက့ာငံဵတိုငံဵတးငံ ျခငံက့ာဵ ေလာကံ

ပုဳမန
္ ံအခ့ိနံတးငံ

အတနံဵပိုငံဆရာ၊ဆရာမမ့ာဵန္ငံဴ

လနံဵန္ိမံနငံဵေရဵ လုပံငနံဵမ့ာဵ ပုဳမ္နံ တစံပတံ(၁)ှကိမံ ေက့ာငံဵသာဵေခါငံဵေဆာငံမ့ာဵ၊

၆။

စစံေဆဵျခငံဵ (ပိုဵေလာကံလနံဵ န္ိမံ

န္ငံဴ

နငံဵေရဵ ေဆာငံရးကံထာဵမှုန္ငံဴ မ္တံ

ေရာဂါ

တမံဵမ့ာဵကို စစံေဆဵျခငံဵန္ငံဴ ေက့ာငံဵ

ျဖစံပား ဵမှုရ္ိလျှေငံ

အုပံှကီဵမ့ာဵသို ဴ တငံျပျခငံဵ)

တစံပတံ(၂)ှကိမံ

ေက့ာငံဵစာသငံခနံဵမ့ာဵန္ငံဴ

ေက့ာငံဵ

အပတံစဲံ

ေက့ာငံဵအဆငံဴေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ

ပတံ၀နံဵက့ငံတးငံ ျခငံက့ာဵ ေလာကံ တစံပတံ(၁)ရကံ ေကာံမတီ၀ငံမ့ာဵ
၇။

လနံဵ ေပါကံပးာဵမှု ရ္ိ/မရ္ိ စစံေဆဵျခငံဵ၊

(တနလဂာ)

ေအဵဒီဵ(စံ)ျခငံက့ာဵ

ကာကးယံန္ိမံ

အပတံစဲံ

ေက့ာငံဵအုပံှကီဵမ့ာဵ၊

နငံဵေရဵ ေဆာငံရးကံမှုအေျခအေနန္ငံဴ

တစံပတံ

က့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမ္

မ္တံတမံဵမ့ာဵကို ေက့ာငံဵအုပံှကီဵမ့ာဵ

(၁)ရကံ

သတံမ္တံထာဵရနံ(နာမညံ၊ရာထူဵ၊ဖုနံဵ)

မ္တစံဆငံဴ ွမိုနယံ
ဴ ျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵ

(တနလဂာ)

ွမို နယံ
ဴ ျပညံသူ ဴ
တာ၀နံရ္ိသူ

ဦဵစီဵဌာနသို ဴ တငံျပျခငံဵ၊
၈။

ေအဵဒီဵ(စံ)ျခငံက့ာဵကာကးယံနိမ
္ ံ
နငံဵေရဵက့နံဵမာေရဵပညာေပဵျခငံကို

ဇးနံ၊ ဇူလိုငံ၊
ြသဂုတံ

က့နံဵမာေရဵ၀နံထမံဵမ့ာဵန္ငံဴ

ဆရာ၊

ဆရာမမ့ာဵ၊

ပညာေပဵပုဳစဳမ့ိုဵစုဳျဖငံဴ ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊
၉။

ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ ေသးဵလးနံတုပံေကးဵ
ေရာဂါ သဳသယျဖစံဖးယံ ေရာဂါ
လက္ခဏာမ့ာဵ ေတးရ္ဴ ိပါက ျပညံသူ ဴ

အခ့ိနံမ္ီသတငံဵပို ဴ ေက့ာငံဵအုပံှကီဵန္ငံဴ ဆရာ၊ ဆရာမ
ရနံ၊ စာ/
တယံလီဖုနံဵ

က့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနသို ဴ အလ့ငံအျမနံ

မ့ာဵ၊

ွမို ဴနယံျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵ

ဦဵစီဵဌာနမ္ တာ၀နံရ္ိသူ သတံမ္တံ
ထာဵရနံ (နာမညံ၊ ရာထူဵ၊ ဖုနံဵ)

အေြကာငံဵြကာဵေဆာငံရးကံျခငံဵ
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စဲံ

ေဆာငံရးကံမညံဴ
အခ့ိနံကာလ

လုပံငနံဵအမ့ိုဵအစာဵ
(က)

ေန ဴစဲံ

တာ၀နံယူေဆာငံရးကံမညံဴ ဌာနန္ငံဴ
အဖးဲ ဴအစညံဵ

ဖ့ာဵနာေက့ာငံဵသာဵ၊

ေက့ာငံဵသူစာရငံဵ ေစာငံဴြကပံြကညံဴရ္
စစံေဆဵျခငံဵ၊

(Daily

Fever

Surveillance)
(ခ) ဖ့ာဵနာ၍ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵ
သူမ့ာဵ အစုလိုကံေက့ာငံဵပ့ကံကးကံမှု
ရ္/ိ မရ္ိေစာငံဴြကပံြကညံဴရှုစစံေဆဵျခငံဵ၊
(Cluster School-Absenteeism)
(ဂ) ဖ့ာဵနာေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူ
(ေက့ာငံဵပ့ကံကးကံသူမ့ာဵ
အပါအ
၀ငံ) မ့ာဵ၏ အမညံ၊ အသကံ၊ က့ာဵ/
မ၊ မိဘအမညံ၊ ေနရပံလိပံစာမ့ာဵ
ျပညံဴစုဳစးာ မ္တံတမံဵျပု၍ ျပညံသူ ဴ
က့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနသို ဴ အခ့ိနံန္ငံဴ
တေျပဵညီ အေြကာငံဵြကာဵျခငံဵ၊
၁၀။

(က) အေြကာငံဵြကာဵမှုကို လကံခဳရ

ွမို နယံ
ဴ ျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန၊

ရ္ိေသာ အေျခခဳက့နံဵမာေရဵ၀နံထမံဵ

ွမို နယံ
ဴ ရပကနအဖးဲ ဴ၊

န္ငလ
ံဴ ့ငံျမနံစးာ တုနံ ဴျပနံေဆာငံရးကံ

ွမို နယံ
ဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵအဖးဲ ဴ

မညံဴအဖးဲ ဴသညံ လူနာအိမံသို ဴ
ေန ဴျခငံဵေပါကံ အေရာကံသးာဵ၍
လူနာအိမံ န္ငံဴ ပတံဝနံဵက့ငံ မီတာ
(၁၀၀) အတးငံဵ အိမံမ့ာဵတးငံ ဖုဳဵ၊
သးနံ၊ လဲ၊ စစံ န္ငဴံ အဘိတံေဆဵ
ခတံျခငံဵ၊ ေဆဵမှိုငံဵမှုတျံ ခငံဵ
ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊
ေက့ာငံဵစာသငံခနံဵမ့ာဵတးငံ
ေဆဵမှိုငံဵမှုတံျခငံဵ၊
(ခ) ေသးဵလးနံတုပံေကးဵေရာဂါ
ျဖစံပား ဵနိုငေျခ
ံ မ့ာဵျပာဵလာပါက
အခ့ိနံမီ ထိေရာကံစးာ တုနံ ဴျပနံ
ေဆာငံရးကံျခငံဵ၊
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ေအဵဒီဵ(စံ)ျခငံက့ာဵန္ိမံနငံဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ
၁။ ေရစညံ၊ ေရအိုဵမ့ာဵ ဖုဳဵအုပံထာဵျခငံဵ။
၂။ ေက့ာငံဵေရစညံ၊ ေရအိုဵတးငံ သိုေလ္ာငံထာဵေသာေရမ့ာဵကို မြကာခဏသးနံလေဲ ပဵျခငံဵ။ အုတံ
ေရကနံှကီဵပါက ေလာကံလနံဵစာဵငါဵမ့ာဵ ထညံဴေပဵျခငံဵ။
၃။ ေရစညံ၊ ေရအိုဵမ့ာဵရ္ိ ပိုဵေလာကံလနံဵမ့ာဵ ခပံပစံျခငံဵ။
၄။ ပိုဵေလာကံလနံဵမ့ာဵ ကငံဵရ္ငံဵေစရနံ ေရကို စစံ၍ထညံဴျခငံဵ။
၅။ ေသးဵလးနံတုပံေကးဵရာသီ၌ ေက့ာငံဵသာဵမ့ာဵအာဵ ေန ဴစဲံ အကက့လကံရ္ညံ၊ ေဘာငံဵဘီရ္ညံဝတံ
ဆငံျခငံဵ။
၆။ ေက့ာငံဵတကံခ့ိနံတးငံ စာသငံခနံဵအတးငံဵ၌ ျခငံမကိုကံေစရနံ၊ အလငံဵေရာငံန္င့် ေလဝငံ
ေလထးကံ ေကာငံဵမးနံစား ရရ္ိေစရနံ စီစဲံထာဵရ္ိျခငံဵ။
၇။ စာသငံခနံဵအတးငံဵ သနံ ဴရ္ငံဵမှုရ္ိေစရနံ စီစဲံေဆာငံရးကံျခငံဵ။
၈။ ေက့ာငံဵဝနံဵအတးငံဵ ပတံဝနံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵေစျခငံဵ။
၉။ ေက့ာငံဵ၀နံဵအတးငံဵ မိုဵေရတငံ၍ ပိုဵေလာကံလနံဵေပါကံပးာဵေသာ ခးကံ၊ တာယာစုတ၊ံ အိုဵ ျခမံဵကးဲ၊
အုနံဵမှုတခ
ံ းကံ စသညံတို ဴကို ေျမျမှုပံပစံျခငံဵ။
၁၀။ ျခငံမ့ာဵမခိုေအာငံဵနိုငံေစရနံ ခ့ုဳနးယပ
ံ ိတံေပါငံဵမ့ာဵရ္ငံဵလငံဵျခငံဵ၊ ေရအိုငံမ့ာဵ ေျမဖို ဴျခငံဵ။
(၃)

စဳျပေက့ာငံဵေရးဵခ့ယံေရဵလုပံငနံဵ
ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို ပိုမုအ
ိ ေလဵထာဵ ေဆာငံရးကံလာေစ

ရနံအတးကံ အသိအမ္တံျပုဆုေပဵေရဵအစီအစဲံတစံခုျဖစံသညံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵထူဵချွနဆ
ံ ု (စဳျပ
ေက့ာငံဵ) ေရးဵခ့ယံေရဵလုပံငနံဵတစံရပံကို အေကာငံအထညံေဖာံေဆာငံရးကံြကရမညံ ျဖစံပါသညံ။
ေယဘုယ့ရညံမ္နံဵခ့ကံ
အေျခခဳပညာေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ

က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငေံဴ က့ာငံဵထူေထာငံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ

အစဲံအွမဲ တိဵု တကံလာေစရနံ၊
ဝိေသသရညံမ္နံဵခ့ကံ
-

ေက့ာငံဵတစံေက့ာငံဵခ့ငံဵအလိုကံ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵေဆာငံရးကံမှုကို ျမှငံဴတငံရနံ၊

-

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵထူဵချွနဆ
ံ ု(စဳျပေက့ာငံဵ) ေရးဵခ့ယံရနံ အမ္တံေပဵစညံဵမ့ဲံဵမ့ာဵ အတိုငံဵ
စိစစံေရးဵခ့ယံ၍ ဂုဏံျပုခ့ီဵျမှငံဴမတ
္ ံတမံဵတငံရနံ၊

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵထူဵချွနံဆု (စဳျပေက့ာငံဵ) ခ့ီဵျမှငံဴရနံ ေရးဵခ့ယံအမ္တံေပဵစိစစံျခငံဵ
ေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ ေအာကံပါလုပံငနံဵမ့ာဵကိုအေျခခဳ၍ စိစစံေရးဵခ့ယံမညံ ျဖစံပါသညံ။
(က)

ေက့ာငံဵဝငံဵ၊ ေက့ာငံဵတးငံဵသနံ ဴရ္ငံဵေရဵန္ငံဴ ၎ငံဵလုပံငနံဵတးငံ ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ
ေန ဴစဲံပါဝငံလှုပံရ္ာဵမှု၊

(ခ)

ကူဵစကံေရာဂါ ကာကးယံန္ိမံနငံဵေရဵလုပံငနံဵန္ငံဴ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵ ဦဵေဆာငံ
ပါဝငံလုပံကိုငေံ ဆာငံရးကံမှု၊

(ဂ)

က့နံဵမာေရဵစစံေဆဵျခငံဵလုပံငနံဵ စနစံတက့ေဆာငံရးကံမှု၊
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(ဃ)

အာဟာရဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံငနံဵ အပတံစဲံေဆာငံရးကံမှု၊

(င)

အပတံစဲံ

မူလတနံဵမ္အထကံတနံဵအထိ

အတနံဵလိက
ု ံက့နံဵမာေရဵပညာေပဵလုပံငနံဵ

ေဆာငံရးကံမှု၊
(စ)

က့နံဵမာေရဵအသိပညာ ေမဵျမနံဵစစံေဆဵျခငံဵ၊

(ဆ)

မူမ္နံေသာ က့နံဵမာေရဵအေလဴအက့ငံဴမ့ာဵက့ငံဴသုဳဵျခငံဵ ရ္ိ၊ မရ္ိ လကံေတး ဴြကညံဴရှုစစံေဆဵျခငံဵ၊

(ဇ)

က့နံဵမာေရဵဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ပူဵေပါငံဵေဆာငံရးကံျခငံဵတို ဴအေပ်တးငံ ြကညံဴရှုစစံေဆဵ
အမ္တံေပဵေရးဵခ့ယံစိစစံျခငံဵမ့ာဵ ျပုလုပံမညံျဖစံပါသညံ။

(ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵထူဵချွနံဆု

ေက့ာငံဵေရးဵခ့ယံရနံ

အမ္တံေပဵစိစစံေရဵမ္တံတမံဵကို

ပူဵတးဲ

ေဖာံျပထာဵပါသညံ။)
ကးငံဵဆငံဵေလဴလာျခငံဵ
ွမို ဴနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီ (သို ဴမဟုတ)ံ အဆိပ
ု ါေကာံမတီမ္ တာဝနံေပဵအပံထာဵ
ေသာစစံေဆဵေရဵအဖးဲ ဴမ္ ေက့ာငံဵမ့ာဵသို ဴ က့နံဵမာေရဵထူဵချွနံ ေက့ာငံဵေရးဵခ့ယံရနံ အမ္တံေပဵစိစစံေရဵ
မ္တံတမံဵမ့ာဵကို

အသုဳဵျပု၍

ကးငံဵဆငံဵေလဴလာစိစစံအမ္တံေပဵရနံျဖစံပါသညံ။

စစံေဆဵေရဵ

အဖးဲ ဴဝငံမ့ာဵသညံ တစံဦဵလျှေငံ စစံေဆဵခ့ကံမ္တံတမံဵတစံေစာငံစီ အသုဳဵျပုရမညံ။ အမ္တံေပဵရာတးငံ
အနညံဵဆုဳဵ (၀/သုည)မ္ အမ့ာဵဆုဳဵ (၅) မ္တံထိ ေပဵနိုငံွပီဵ စစံေဆဵခ့ကံမ္တံတမံဵ ေက့ာဘကံတင
း ံ
စစံေဆဵသူ

လကံမ္တေံ ရဵထိုဵရမညံ

ျဖစံပါသညံ။

ေက့ာငံဵတစံေက့ာငံဵစီ၏

ရမ္တံအာဵလုဳဵကို

ေပါငံဵွပီဵ စစံေဆဵေရဵအဖးဲ ဴဝငံဦဵေရအလိက
ု ံ ပ့မံဵမျှေအမ္တံမ့ာဵကို မ့ာဵ/ နညံဵ အစဲံလိုကံ မ္တံတမံဵ
တငံရမညံျဖစံပါသညံ။ ပ့မံဵမျှေအမ္တံအမ့ာဵဆုဳဵရေသာေက့ာငံဵကို ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ ထူဵချွနဆ
ံ ု
(စဳျပ)

ပထမရသညံဟု

သတံမ္တံရမညံ

ပထမရေသာေက့ာငံဵမ့ာဵ၏

အမညံကို

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီသို ဴ
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီမ္

ျဖစံပါသညံ။

ွမို ဴနယံက့နံဵမာေရဵ

ရမ္တံမ့ာဵန္ငတ
ံဴ စံကး

ျပညံနယံ/

တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ

ျပညံနယံ/

တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ

အေြကာငံဵြကာဵရနံျဖစံပါသညံ။
ွမို ဴနယံက့နံဵမာေရဵထူဵချွနဆ
ံ ု

ထူဵချွနဆ
ံ ု(စဳျပ)

(စဳျပ)

ေက့ာငံဵမ့ာဵ

ေရးဵခ့ယံ

ဆုခ့ီဵျမှငံဴရနံ ျဖစံပါသညံ။
( )
ွမို ဴနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီမ္ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို ေနးေက့ာငံဵ
ပိတံရကံအတးငံဵ ထကံ၊ လယံ၊ မူ ေက့ာငံဵအုပံဆရာှကီဵမ့ာဵအာဵ ဖိတံြကာဵ၍ စိစစံမ္တံတမံဵတးငံ
ပါရ္ိေသာ အခ့ကံအလကံမ့ာဵကို ရ္ငံဵလငံဵတငံျပွပီဵ လုပံငနံဵမ့ာဵကို စနစံတက့ခ့မ္တံေပဵရနံ
ျဖစံပါသညံ။

ယခုအခါတးငံ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို

အရညံအေသးဵျမငံေဴ အာငံ

ေဆာငံရးကံလ့ကံရ္ိရာ စဳျပေက့ာငံဵေရးဵခ့ယံရာတးငံ ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵ၊ ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူ
မ့ာဵ၏ က့နံဵမာေရဵအသိန္ငဴံ က့နံဵမာေရဵအေလဴအက့ငံဴအျပုအမူတို ဴကို အဓိကထာဵ၍ စစံေဆဵ
ေရးဵခ့ယံရနံ လိုအပံပါသညံ။
ဧွပီ၊ ေမလမ့ာဵအတးငံဵ သကံဆိုငံရာေက့ာငံဵမ့ာဵသို ဴ ပထမအှကိမံ ကးငံဵဆငံဵေလဴလာွပီဵ
လိုအပံသညံမ့ာဵကိုလမံဵေွှနံျခငံဵ၊ သကံဆိုငံသမ
ူ ့ာဵန္ငံဴ ညှိနှိုငံဵစီစဲံျခငံဵတို ဴကို ေဆာငံရးကံရနံျဖစံ
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ပါသညံ။ နိုဝငံဘာန္ငံဴ ဒီဇငံဘာလမ့ာဵတးငံ ဒုတိယအှကိမံကးငံဵဆငံဵေလဴလာွပီဵ ေက့ာငံဵက့နံဵမာ
ေရဵလုပံငနံဵ ထူဵချွနဆ
ံ ုရေသာေက့ာငံဵကို စိစစံေရးဵခ့ယံွပီဵ က့နံဵမာေရဵေကာံမတီဝငံမ့ာဵ ေရးဵခ့ယံ
ဆုဳဵျဖတံေသာ ေက့ာငံဵမ့ာဵ၏ ပ့မံဵမျှေအမ္တံ မ့ာဵ/နညံဵ အစဲံလိုကံ စာရငံဵျပုစု၍ ျပညံနယံ/ တိင
ု ံဵ
ေဒသှကီဵ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီသုိ ဴ ဇနံနဝါရီလ ပထမအပတံ ေနာကံဆဵုဳ ထာဵ၍ တငံျပ
ရပါမညံ။
ွမို နယံ
ဴ အဆငံဴ ထူဵချွနံဆုရေက့ာငံဵမ့ာဵကို သငံဴေလ့ာံေသာအခ့ိနံတးငံ ဂုဏံျပုခ့ီဵျမှငံဴျခငံဵကို
ေဆာငံရးကံရနံျဖစံပါသညံ။

အထကံေဖာံျပပါလုပံငနံဵမ့ာဵကို

အခ့ိနံမစ
ီ နစံတက့ေဆာငံရးကံနိုငံရနံ

ျပညံနယံ/ တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီမ့ာဵ၏ ကးပံကဲလမံဵေွှနံမျှု ဖငံဴ လိုအပံ သလို
ေဆာငံရးကံရနံျဖစံပါသညံ။

စဳျပဆု ရသညံျဖစံေစ၊ မရသညံျဖစံေစ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို

ပညာေရဵန္ငံဴ

က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵန္ငံဴ ဆကံစပံအဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ ပူဵေပါငံဵေဆာငံရးကံြကရမညံျဖစံပါသညံ။
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို ေန ဴစဲံ ှကိုဵပမံဵေဆာငံရးကံေနြကေသာ ေက့ာငံဵမ့ာဵ၊
ေက့ာငံဵအုပံှကီဵမ့ာဵန္ငံဴ ဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵကို အသိအမ္တံျပုအာဵေပဵျခငံဵန္ငံဴ ဂုဏံျပုခ့ီဵျမှငံဴျခငံဵ
တို ဴကို ေဆာငံရးကံျခငံဵျဖငံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကိုအရ္ိနအ
ံ ဟုနံျမှငံဴ ေဆာငံရးကံြကရ
မညံျဖစံပါသညံ။
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အခနံဵ(၁၀)
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵသီတငံဵပတံလှုပံရ္ာဵမှု
က့နံဵမာေရဵန္ငံဴအာဵကစာဵဝနံှကီဵဌာန၊ ျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵဌာနခးဲ
သညံ ေက့ာငံဵသာဵလူငယံတစံရပံလုဳဵတးငံ က့နံဵမာေရဵန္ငံဴညီေးတေံ သာ လူေနမှုပစ
ုဳ ဳမ့ာဵ (Healthy
Life Styles) သိရ္ိက့ငံသ
ဴ ုဳဵစးဲွမဲေစရနံန္ငံဴ က့နံဵမာေရဵအဆငံအ
ဴ တနံဵ ျမငံဴမာဵတိုဵတကံ လာေစရနံ
ရညံရးယံ၍ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို အေကာငံအထညံေဖာံေဆာငံရးကံရာတးငံ ပညာေရဵ
ဝနံှကီဵဌာနန္ငံဴ ပူဵေပါငံဵညှိနှိုငံဵ၍ န္စစ
ံ ဲံ ဨဂုတံလဒုတိယပတံကို ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵသီတငံဵပတံ
အျဖစံ သတံမ္တံွပီဵ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵစဲံမ့ာဵကို တစံနိုငင
ံ ဳလုဳဵအတိုငံဵအတာျဖငံဴ အရ္ိနံ
အဟုနံျမှငတ
ံဴ ငံ ေဆာငံရးကံလ့ကံ ရ္ိပါသညံ။
ထိုသို ဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵသီတငံဵပတံလှုပံရ္ာဵမှုမ့ာဵကို ေဆာငံရးကံရာတးငံ (၁) ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵသီတငံဵပတံလှုပံရ္ာဵမှုမ့ာဵ န္စံစဲံက့ငံဵပျခငံဵျဖငံဴ ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵ
သူမ့ာဵ၊ ဆရာဆရာမမ့ာဵ၊ က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵအပါအဝငံ ျပညံသူလထ
ူ ုတစံရပံလုဳဵ၏ ေက့ာငံဵ
က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငံဴေက့ာငံဵလုပံငနံဵစဲံမ့ာဵန္ငံဴ

ပတံသကံေသာ

အသိပညာဗဟုသုတမ့ာဵတိဵု ပးာဵ

လာေစရနံန္ငံဴ ျပညံသူလထ
ူ ုတစံရပံလုဳဵ ပူဵေပါငံဵေဆာငံရးကံျခငံဵျဖငံဴ ေရရ္ညံတညံတဴခ
ဳ ိုငွံ မဲေစရနံ၊
(၂) ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵသီတငံဵပတံလှုပံရ္ာဵမှုမ့ာဵ န္စစ
ံ ဲံက့ငံဵပျခငံဵန္ငံဴ အေလဵထာဵေဆာငံရးကံ
ရမညံဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို ပညာသငံန္စံတေလျှောကံလုဳဵ အေကာငံအထညံေဖာံျခငံဵျဖငံဴ
ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵတးငံ

က့နံဵမာေရဵန္ငံဴညီေးတေံ သာ

အေလဴအက့ငံဴေကာငံဵမ့ာဵ

ရရ္ိ

က့ငံသ
ဴ ုဳဵနိုငေံ စရနံ၊
(၃) သနံ ဴရ္ငံဵေသာ ေက့ာငံဵပတံ၀နံဵက့ငံျဖငံဴ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵ၏ က့နံဵမာေရဵ၊ ဖးဳ ဴွဖိုဵ
တိဵု တကံမှုန္ငံဴ သငံယူမှုစးမံဵရညံျမငံဴမာဵေရဵကို အေထာကံအကူျဖစံေစရနံဟူေသာ ရညံရးယံခ့ကံ
မ့ာဵျဖငံဴ န္စံစဲံ က့ငံဵပလ့ကံရ္ိပါသညံ။
အေကာငံအထညံေဖာံေဆာငံရးကံမညံဴသူမ့ာဵ။
(၁) ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵဌာနခးဲ၊ ျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန။
(၂) အေျခခဳပညာဦဵစီဵဌာန၊ ပညာေရဵဝနံှကီဵဌာန။
(၃) ျပညံနယံ/ တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ၊ ခရိုငံနင
္ ံဴ ွမို ဴနယံအသီဵသီဵရ္ိ ျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမ့ာဵ။
(၄) ျပညံနယံ/တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ၊ ခရိုငံနင
္ ံဴ ွမို ဴနယံအသီဵသီဵရ္ိ အာဵကစာဵန္ငံဴကာယပညာဦဵစီဵဌာနမ့ာဵ။
(၅) ျပညံနယံ/ တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ၊ ခရိုငံနင
္ ံဴ ွမို ဴနယံ အသီဵသီဵရ္ိ အေျခခဳပညာဦဵစီဵဌာနမ့ာဵ။
(၆) ျပညံနယံ/ တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ၊ ခရိုငံနင
္ ံဴ ွမို ဴနယံ အသီဵသီဵရ္ိ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီမ့ာဵ။
(၇) အစိဵု ရမဟုတေံ သာ အဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵ။
(၈) မိဘမ့ာဵအပါအ၀ငံ ရပံရးာျပညံသူလထ
ူ ု။
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ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵသီတငံဵပတံ၏ အဓိကလုပံငနံဵမ့ာဵ
(၁) ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵပညာေပဵလုပင
ံ နံဵ
(၂) ေက့ာငံဵပတံဝနံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵေရဵလုပံငနံဵ (အမှိုကံကငံဵစငံေက့ာငံဵ၊ သနံ ဴရ္ငံဵေသာယငံလုဳ
အိမံသာသုဳဵစးေဲ ရဵ)
(၃) ေက့ာငံဵအေျချပုေရာဂါကာကးယံေရဵလုပံငနံဵ
(၄) ေက့ာငံဵတးငံဵ အာဟာရဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵန္ငံဴ အစာဵအစာမ့ာဵ အန္တရာယံကငံဵေဝဵေရဵလုပံငနံဵ
(၅) ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေစာငံဴေရ္ာကံမှုလပ
ု ံငနံဵ
အေသဵစိတံလုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ။
(၁) သကံဆိုငံရာဌာနမ့ာဵန္ငံဴ ညှိနှိုငံဵေဆးဵေနးဵျခငံဵ


ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵသီတငံဵပတံလှုပံရ္ာဵမှုမ့ာဵအတးကံ အခ့ိနံဇယာဵေရဵဆးဲရနံ



ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵသီတငံဵပတံက့ငံဵပနိုငံေရဵ သကံဆိုငံရာဌာနမ့ာဵန္ငံဴ ှကိုတငံညှိနှိုငံဵ
ေဆးဵေနးဵရနံ



ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီ၊ မိဘဆရာအသငံဵ၊ ေက့ာငံဵအက့ိုဵေတာံေဆာငံ အစညံဵအေဝဵ
ေခ်ယူ၍

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵသီတငံဵပတံလုပံငနံဵ

ေဆာငံရးကံရမညံဴ

အစီအစဲံမ့ာဵန္ငံဴ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို

အေလဵထာဵ

ပညာသငံန္စံတေလျှောကံလဳဵု

အေကာငံအထညံေဖာံေရဵ ညှိနှိုငံဵေဆးဵေနးဵရနံ (ရနံပုဳေငးထူေထာငံျခငံဵန္ငံဴ စီမခ
ဳ နံ ဴခးဲျခငံဵ
အပါအ၀ငံ)
(၂) ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵပညာေပဵေဟာေျပာျခငံဵ
(၂-၁) က့နံဵမာေရဵပညာေပဵေခါငံဵစဲံမ့ာဵ


မူလတနံဵ…တစံကိုယံေရသနံ ဴရ္ငံဵေရဵ၊

လကံေဆဵျခငံဵ၊

သးာဵန္ငံဴခဳတးငံဵက့နံဵမာေရဵန္ငံဴ

စနစံမ္နံသား ဵတိုကံျခငံဵ၊ အမှိုကံကငံဵစငံေက့ာငံဵ၊ သနံ ဴရ္ငံဵေသာယငံလုဳအမ
ိ ံသာသုဳဵစးဲေရဵ၊
အစာအုပစ
ံ ု သုဳဵအုပံစ၊ု ေသးဵလးနံတုပံေကးဵေရာဂါ ကာကးယံနိမ
္ ံနငံဵေရဵ။


အလယံတနံဵ…ကိုယံလကံလှုပံရ္ာဵအာဵကစာဵ၊
သနံ ဴရ္ငံဵသာယာေက့ာငံဵတခးငံမ္ာ၊

ေဆဵလိပံ/ေဆဵရးကံှကီဵ

အာဟာရဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵန္ငံဴ

အန္တရာယံ၊

အစာဵအစာမ့ာဵအန္တရာယံ

ကငံဵေဝဵေရဵ၊ ယာဲံစညံဵကမံဵလမံဵစညံဵကမံဵ၊ အမှိုကံကငံဵစငံေက့ာငံဵ၊ သနံ ဴရ္ငံဵေသာ
ယငံလုဳအမ
ိ ံသာသုဳဵစးေဲ ရဵ၊ ပ့ိုရးယံသူက့နံဵမာေရဵ။


အထကံတနံဵ…လိငံမတ
္ ဆငံဴကူဵစကံတတံေသာေရာဂါမ့ာဵ၊ ပ့ိုရးယံသူက့နံဵမာေရဵ၊ ယာဲံ
စညံဵကမံဵလမံဵစညံဵကမံဵ၊ ေဆဵလိပံ/ ေဆဵရးကံှကီဵ/ မူဵယစံေဆဵဝါဵအန္တရာယံ၊ အမှိုကံ
ကငံဵစငံေက့ာငံဵ၊ သနံ ဴရ္ငံဵေသာ ယငံလုဳအမ
ိ ံသာသုဳဵစးေဲ ရဵ။

(၂-၂) က့နံဵမာေရဵပညာေပဵမညံဴသူမ့ာဵ


က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵ/ ွမို နယံ
ဴ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵအဖးဲ ဴမ့ာဵန္ငံဴ ဆကံသးယံေဆာငံရးကံရနံ
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(၂-၃) လိုအပံေသာပစ္စညံဵမ့ာဵ


ရုပံပဳက
ု ာဵခ့ပံ၊ ပညာေပဵပိုစတာမ့ာဵ၊ လကံကမံဵစာေစာငံမ့ာဵ (သကံဆိုငံရာ ေက့ာငံဵ
က့နံဵမာေရဵအဖးဲ ဴမ့ာဵန္ငံဴ ညှိနှိုငံဵေဆာငံရးကံရနံ)

(၃) က့နံဵမာေစေြကာငံဵ အေလဴအက့ငံဴေကာငံဵမ့ာဵန္ငံဴ ပတံသကံ၍ စာစီစာကုဳဵ၊ ကာတးနံဵ၊ ဉာဏံစမံဵ
ပေဟဠိွပိုငံပးဲမ့ာဵက့ငံဵပျခငံဵ။
* အေျခခဳပညာဦဵစီဵဌာန၊ သကံဆိုငံရာေက့ာငံဵမ့ာဵန္ငံဴဆကံသးယံ၍ ညှိနှိုငံဵေဆာငံရးကံရနံ
(၃-၁) လုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ


ေက့ာငံဵဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵ၊ က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵ/ ွမို ဴနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵအဖးဲ ဴ
မ့ာဵပါဝငံေသာ စစံေဆဵေရဵအဖးဲ ဴ ဖးဲ ဴစညံဵျခငံဵ



အတနံဵအလိက
ု ံ ွပိုငံပေးဲ ခါငံဵစဲံမ့ာဵ သတံမ္တံျခငံဵ



ဆုေရးဵခ့ယံေရဵအတးကံ စဳသတံမ္တံျခငံဵ

(၃-၂) ွပိုငံပေးဲ ခါငံဵစဲံမ့ာဵ


မူလတနံဵ…တစံကိုယံေရသနံ ဴရ္ငံဵေရဵ၊

လကံေဆဵျခငံဵ၊

စနစံမ္နံသား ဵတိုကံျခငံဵ၊

ေက့ာငံဵပတံဝနံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵေရဵ၊ ေသးဵလးနတ
ံ ုပံေကးဵေရာဂါကာကးယံန္ိမံနငံဵေရဵ။


အလယံတနံဵ… ကိုယံလကံလှုပံရ္ာဵအာဵကစာဵ၊ ေဆဵလိပ/ံ ေဆဵရးကံှကီဵအန္တရာယံ၊ သနံ ဴရ္ငံဵ
သာယာေက့ာငံဵတခးငံမ္ာ၊ အာဟာရဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵန္ငံဴ အစာဵအစာမ့ာဵ အန္တရာယံကငံဵေဝဵေရဵ၊
ယာဲံစညံဵကမံဵလမံဵစညံဵကမံဵ။



အထကံတနံဵ… လိငံမတ
္ ဆငံဴကူဵစကံတတံေသာေရာဂါမ့ာဵ၊ ပ့ိုရးယံသူက့နံဵမာေရဵ၊ ယာဲံ
စညံဵကမံဵလမံဵစညံဵကမံဵ၊ ေဆဵလိပံ/ေဆဵရးကံှကီဵ/ မူဵယစံေဆဵဝါဵအန္တရာယံ။

(၃-၃) စစံေဆဵမညံဴသူမ့ာဵ


ေက့ာငံဵဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵ၊ က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵ/ ွမို ဴနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵအဖးဲ ဴမ့ာဵ

(၃-၄) လိုအပံေသာပစ္စညံဵမ့ာဵ


စာရးကံအလးတံ၊ ဆုတဳဆိပံ

(၄) လကံေဆဵနညံဵအဆငံဴဆငံဴန္ငံဴ စနစံမ္နံသးာဵတိုကံျခငံဵတို ဴအာဵ သရုပံျပ အေကာငံအထညံေဖာံ
ေဆာငံရးကံျခငံဵ
(၄-၁) သရုပံျပသမညံဴသူမ့ာဵ


က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵ/ ွမို ဴနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵအဖးဲ ဴမ့ာဵ/ သးာဵဘကံဆိုငံရာဆရာဝနံမ့ာဵ



ေက့ာငံဵသာဵ၊ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ

(၄-၂) အေသဵစိတလ
ံ ုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ


က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵ/ ွမို ဴနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵအဖးဲ ဴမ့ာဵ/ သးာဵဘကံဆိုငရ
ံ ာဆရာဝနံ
မ့ာဵမ္ ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵ လကံေဆဵနညံဵအဆငံဴဆငံဴန္ငံဴ စနစံမ္နံသးာဵတိုကံျခငံဵတို ဴ
အာဵ ပညာေပဵသရုပံျပရနံ၊

150



ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵမ္ တကံေရာကံလာေသာ ပရိတံသတံမ့ာဵအာဵ လကံေဆဵနညံဵ
အဆငံဆ
ဴ ငံန
ဴ ္ငံဴ စနစံမ္နံသား ဵတိက
ု ံျခငံဵတို ဴအာဵ ျပနံလညံသရုပံျပရနံ၊

(၄-၃) လိုအပံေသာပစ္စညံဵမ့ာဵ


ရုပံပဳက
ု ာဵခ့ပံ၊ ပညာေပဵပိုစတာမ့ာဵ



ေရပုဳဵ၊ ေရခးကံ၊ ဆပံျပာ၊ သးာဵတိုကံတဳ၊ သးာဵတိုကံေဆဵ။

(၅) ေက့ာငံဵသူ/ ေက့ာငံဵသာဵမ့ာဵအာဵ က့နံဵမာေရဵေစာငံဴေရ္ာကံမေှု ပဵျခငံဵန္ငံဴ သးာဵန္ငံဴခဳတးငံဵ
က့နံဵမာေရဵေစာငံဴေရ္ာကံမှုေပဵျခငံဵ
(၅-၁)


မညံဴသူမ့ာဵ

က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵ/ ွမို နယံ
ဴ အဖးဲ ဴေခါငံဵေဆာငံဆရာဝနံမ့ာဵ/ သးာဵဘကံဆိုငံရာဆရာဝနံမ့ာဵ

(၅-၂) အေသဵစိတလ
ံ ုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ


ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵ ကိုယံအေလဵခ့ိနန
ံ ္ငံဴ အရပံတင
ို ံဵတာျခငံဵ၊



ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵ တစံကိုယံေရသနံ ဴရ္ငံဵေရဵအပါအ၀ငံ အေထးေထးက့နံဵမာေရဵ
စစံေဆဵျခငံဵ၊



ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵ သးာဵန္ငံဴခဳတးငံဵက့နံဵမာေရဵ စစံေဆဵေပဵျခငံဵ၊



ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵ အျမငံအာရုဳ စစံေဆဵေပဵျခငံဵ၊

(၆) ေက့ာငံဵသူ၊ ေက့ာငံဵသာဵမ့ာဵအာဵ သနံခ့ေဆဵတိုကံေကျွဵျခငံဵ
(၆-၁) အေျခခဳပညာ အထကံတနံဵ၊ အလယံတနံဵ၊ မူလတနံဵ ေက့ာငံဵသူ/ ေက့ာငံဵသာဵမ့ာဵအာဵ
သနံခ့ေဆဵတိုကံေကျွဵျခငံဵအာဵ အေျခခဳပညာဦဵစီဵဌာန၊ အာဟာရဌာနခးဲ၊ သကံဆိုငံရာေက့ာငံဵမ့ာဵ
န္ငံဴ ဆကံသးယံေဆာငံရးကံရနံ (သနံခ့ေဆဵတိက
ု ံေကျွဵျခငံဵ လုပံငနံဵလမံဵေွှနံပူဵတးဲလ့ကံ)
(၇) ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵျပခနံဵငယံအာဵ ျပသပညာေပဵျခငံဵ
(၇-၁) ေဆာငံရးကံရမညံဴသူမ့ာဵ


ေက့ာငံဵဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵ၊ ေက့ာငံဵသာဵ၊ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ


က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵ/ ွမို ဴနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵအဖးဲ ဴမ့ာဵ

(၇-၂) အေသဵစိတလ
ံ ုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ


ေက့ာငံဵပတံဝနံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵေရဵလုပံငနံဵ(အမှိုကံကငံဵစငံေက့ာငံဵ၊

သနံ ဴရ္ငံဵေသာယငံလုဳ

အိမံသာ သုဳဵစးေဲ ရဵ)


ေက့ာငံဵအေျချပုေရာဂါကာကးယံေရဵလုပံငနံဵ



ကိုယံလကံလပ
ှု ံရ္ာဵအာဵကစာဵ



ေက့ာငံဵတးငံဵအာဟာရဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵ၊ အစာဵအစာမ့ာဵ အန္တရာယံကငံဵေဝဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵန္ငံဴ
ပတံသကံ၍

ေက့ာငံဵသာဵ၊ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ ဖနံတီဵထာဵေသာ သငံေထာကံကူပစ္စညံဵမ့ာဵ၊

က့နံဵမာေရဵန္ငံဴအာဵကစာဵ၀နံှကီဵဌာနမ္ ထုတေံ ဝထာဵေသာ ပိုစတာ၊ လကံကမံဵစာေစာငံ
စသညံတို ဴျဖငံဴ ေက့ာငံဵသာဵ၊ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ ဦဵေဆာငံကာေဆာငံရးကံျခငံဵ
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(၈)

ေက့ာငံဵတးငံဵအာဟာရဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵန္ငံဴ

အစာဵအစာမ့ာဵ

အန္တရာယံကငံဵေဝဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ

ေဆာငံရးကံျခငံဵ
(၈-၁) ေဆာငံရးကံရမညံဴသူမ့ာဵ


ေက့ာငံဵဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵ၊ ေက့ာငံဵသာဵ၊ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ



က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵ/ ွမို ဴနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵအဖးဲ ဴမ့ာဵ



မိဘမ့ာဵအပါအ၀ငံ ရပံရးာျပညံသူလူထု။

(၈-၂) အေသဵစိတလ
ံ ုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ


အာဟာရအုပံစု (၃) စု ပါ၀ငံေအာငံ ျပငံဆငံခ့ကံျပုတံနညံဵ သရုပံျပျခငံဵ



ထမငံဵဘူဵမူအေြကာငံဵ နာဵလညံက့ငံဴသဳဵု ေစရနံ သရုပံျပေဆးဵေနးဵစညံဵရုဵဳ ျခငံဵ



တနညံဵနညံဵျဖငံဴ အာဟာရအုပံစု(၃)ခု ပါ၀ငံေအာငံ မူလတနံဵ ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵ
ေကျွဵေမးဵျခငံဵ (လကံေဆဵ၊ ေကျွဵ၊ သးာဵတိုကံ)

(၉) ွမို ဴနယံအဆငံဴ စဳျပေက့ာငံဵမ့ာဵ ေရးဵခ့ယံဆုေပဵျခငံဵ


စဳျပေက့ာငံဵမ့ာဵေရးဵခ့ယံထာဵွပီဵေသာ ွမို ဴနယံမ့ာဵသညံ ဆုေပဵရနံ၊ မေဆာငံရးကံနိုငံေသဵ
ေသာ ွမို ဴနယံမ့ာဵသညံ စဳျပေက့ာငံဵမ့ာဵေရးဵခ့ယံျခငံဵ အေြကာငံဵ အသိေပဵေဆးဵေနးဵရနံ ျဖစံပါ
သညံ။ ေက့ာငံဵဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵ၊ ေက့ာငံဵသာဵ၊ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵန္ငံဴ မိဘမ့ာဵ ပါ၀ငံကာ
ရနံပုဳေငးထူေထာငံျခငံဵန္ငံဴ စီမခ
ဳ နံ ဴခးဲျခငံဵအပါအ၀ငံ ေဆာငံရးကံမညံဴလုပံငနံဵမ့ာဵကို ှကိုတငံ
ညှိနှိုငံဵျခငံဵျဖငံဴ ျပညံသူလူထုတစံရပံလုဳဵ ပူဵေပါငံဵေဆာငံရးကံွပီဵ ေရရ္ညံတညံတဳဴခိုငံွမဲေစရနံ
အေရဵှကီဵပါသညံ။

ေက့ာငံဵပတံဝနံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵေရဵလုပံငနံဵ

(အမှိုကံကငံဵစငံေက့ာငံဵ၊

သနံ ဴရ္ငံဵေသာယငံလုဳ

အိမံသာသုဳဵစးဲေရဵ) ***** ပညာသငံန္စံတေလျှောကံလုဳဵ အေလဵထာဵေဆာငံရးကံရမညံဴလုပံငနံဵ
သနံ ဴရ္ငံဵေသာ ယငံလုဳအိမံသာသုဳဵစးဲေရဵ (၁:၅၀၊ က့ာဵ/မ၊ ကေလဵငယံန္ငဴံ မသနံစးမဵံ ၊
ေက့ာငံဵခ့ိနံအတးငံဵ သုဳဵနိုင၊ံ ေသာဴမခတံ၊ ေသာကံေရအရငံဵအျမစံမ္ ေပ၅၀၊ သဘာ၀အလငံဵေရာငံ
န္ငံဴ ေလ၀ငံေလထးကံ၊ ေဖ့ာဴေသာအေရာငံ၊ လုဳျခုဳမှု (အျခာဵသူ၊ အေကာငံ)၊ ဂ့ကံကနံ ဴလနံ ဴ၊ စာသငံ
ေဆာငံနင
္ ံေဴ ဝဵ၊ လမံဵေကာငံဵ၊ သနံ ဴရ္ငံဵ၊ ရာသီလာေက့ာငံဵသူမ့ာဵအတးကံ)
လကံေဆဵသညံဴ အေဆာကံအဦဵမ့ာဵ (အနညံဵဆုဳဵတစံခု + ဆပံျပာ၊ အဖးဲ ဴလိုကံ လကံေဆဵ
ျခငံဵ၊ သီခ့ငံဵဆို၊ ပုဳျပငံေျပာ(နှိုငံဵယ္ဲ)ံ ၊ ဉာဏံစမံဵ၊ အတနံဵလိက
ု ံွပိုငံ (သို ဴ) ဆရာ/မမ့ာဵ၊ ေက့ာငံဵ သူ/
ေက့ာငံဵသာဵမ့ာဵပါ၀ငံေသာ အဖးဲ ဴွပိုငံွပီဵဆုေပဵ)
အမှိုကံကငံဵစငံေက့ာငံဵ (အဖုဳဵပါအမှိုကံပုဳဵ၊ တဳျမကံစညံဵ၊ ေကာံျပာဵ၊ အမှိုကံက့ငံဵ ၂၅မီတာ
ေဝဵ၊ အဖုဳဵပါအမှိုကံပုဳဵထဲသို ဴ စနစံတက့ အမှိုကံျပစံသညံဴ အေလဴအက့ငံဴ၊ စနစံတက့ အမှိုကံသိမံဵ၊
သီခ့ငံဵဆို၊ ပုဳျပငံေျပာ(နှိုငံဵယ္ဲံ)၊ ဉာဏံစမံဵ၊ အတနံဵလိက
ု ံွပိုငံ (သို ဴ) ဆရာ/မမ့ာဵ၊ ေက့ာငံဵသူ/
ေက့ာငံဵသာဵမ့ာဵ ပါ၀ငံေသာ အဖးဲ ဴွပိုငံွပီဵ ဆုေပဵ)
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ေက့ာငံဵဆရာ၊ ဆရာမမ့ာဵ၊ ေက့ာငံဵသာဵ၊ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵန္ငံဴ မိဘမ့ာဵ ပါ၀ငံကာ ရနံပုဳေငး ထူေထာငံ
ျခငံဵန္ငံဴ

စီမဳခနံ ဴခးဲျခငံဵအပါအ၀ငံ

ေဆာငံရးကံမညံဴ

လုပံငနံဵမ့ာဵကို

ှကိုတငံညှိနှိုငံဵျခငံဵျဖငံဴ

ျပညံသူလူထုတစံရပံလုဳဵ ပူဵေပါငံဵေဆာငံရးကံွပီဵ ေရရ္ညံ တညံတဳဴခိုငံွမဲေစရနံ အေရဵှကီဵပါသညံ။
(၁၀) အစီရငံခဳစာတငံျပျခငံဵ
(၁၀-၁) အစီရငံခဳစာေပဵပို ဴရမညံဴသူမ့ာဵ
 ွမို ဴနယံအသီဵသီဵရ္ိ ျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမ့ာဵမ္တဆငံဴ ခရိုငံနင
္ ံဴ ျပညံနယံ/တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ
ျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမ့ာဵ
(၁၀-၂) ေပဵပို ဴရနံ
 ေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵခ့ုပံထဳလိပံမူ၍

မိတ္တူကို

ေွှနံြကာဵေရဵမ္ူဵ၊

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵဌာနခးဲ၊

ရုဳဵအမ္တံ(၄၇)၊ ေနျပညံေတာံသို ဴ ြသဂုတံလ တတိယပတံအတးငံဵ မ္တံတမံဵဓာတံပုဳမ့ာဵန္ငံဴ
ေပဵပို ဴရနံ၊
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အခနံဵ(၁၁)
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို ဆနံဵစစံှကီဵြကပံျခငံဵ
ေက့ာငံဵအဆငံဴ - ပညာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵအေနျဖငံဴ မိမိတို ဴေက့ာငံဵမ့ာဵတးငံ က့နံဵမာေရဵအဆငံျဴ မှငံဴ
ေက့ာငံဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ေဆာငံရးကံမှုအေျခအေနကို ေက့ာငံဵအဆငံဴစစံေဆဵျခငံဵပုဳစဳ Checklist ကို
အသုဳဵျပု၍ န္စပ
ံ တံတစံှကိမံ ဆနံဵစစံမ္တံတမံဵတငံျခငံဵ၊ ေက့ာငံဵအုပံှကီဵမ္ ဦဵေဆာငံ၍ (၁)လ
တစံှကိမံ ဆနံဵစစံှကီဵြကပံေဆးဵေနးဵျခငံဵ၊
ွမို ဴနယံအဆငံဴ - ွမို ဴနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီမ္ ွမို ဴနယံအတးငံဵ က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငံဴ
ေက့ာငံဵထူေထာငံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို (၆)လတစံှကိမံ ဆနံဵစစံျခငံဵန္ငံဴ Feedback ေပဵျခငံဵ၊
- ွမို ဴနယံျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမ္ူဵမ္ ွမို ဴနယံအတးငံဵရ္ိ ေဒသအလိုကံ အေျခခဳက့နံဵမာေရဵ
ဝနံထမံဵမ့ာဵ၏ က့နံဵမာေရဵအဆငံျဴ မှငေံဴ က့ာငံဵထူေထာငံေရဵ လုပံငနံဵေဆာငံရးကံမှုအေျခအေန
မ့ာဵကို (၃)လတစံှကိမံ ဆနံဵစစံျခငံဵန္ငံဴ Feedback ေပဵျခငံဵ၊
- ွမို ဴနယံျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမ္ အေျခခဳက့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵ၏ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ
လုပံငနံဵေဆာငံရးကံမှုမ့ာဵကို လစဲံကးငံဵဆငံဵှကီဵြကပံရနံန္ငံဴ
- ွမို ဴနယံပညာေရဵမ္ူဵမ္

မိမိွမို ဴနယံအတးငံဵရ္ိ

က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငေံဴ က့ာငံဵထူေထာငံေရဵ

လုပံငနံဵမ့ာဵ အေကာငံအထညံေဖာံမှုကို လစဲံဆနံဵစစံှကီဵြကပံရနံ။
ခရိုငံအဆငံဴ - ခရိုငံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီမ္ ခရိုငံအတးငံဵ က့နံဵမာေရဵအဆငံျဴ မှငေံဴ က့ာငံဵ
ထူေထာငံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို (၆)လတစံှကိမံ ဆနံဵစစံျခငံဵန္ငံဴ Feedback ေပဵျခငံဵ၊
- ခရိုငံျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမ္ ခရိုငံအတးငံဵရ္ိွမို ဴနယံမ့ာဵ၏ က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငံဴေက့ာငံဵ
ထူေထာငံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို (၃)လတစံှကိမံ ဆနံဵစစံှကီဵြကပံျခငံဵန္ငံဴ feedback ေပဵျခငံဵ၊
တိုငံဵေဒသှကီဵ/ ျပညံနယံအဆငံဴ - တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ ျပညံနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီမ္
တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ ျပညံနယံအတးငံဵ က့နံဵမာေရဵအဆငံျဴ မှငံဴ ေက့ာငံဵထူေထာငံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို
တစံန္စတ
ံ စံှကိမံ ဆနံဵစစံျခငံဵန္ငံဴ Feedback ေပဵျခငံဵ၊
- တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ ျပညံနယံျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနမ္ တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/ ျပညံနယံ အတးငံဵရ္ိ
ခရိုငံ၊

ွမို ဴနယံမ့ာဵ၏

က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငေံဴ က့ာငံဵထူေထာငံေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵကို

(၃)လ

တစံှကိမံ ဆနံဵစစံှကီဵြကပံျခငံဵ၊ feedback ေပဵျခငံဵန္ငံဴ န္စစ
ံ ဲံလူထုက့နံဵမာေရဵ ေစာငံေဴ ရ္ာကံမှု
ဆနံဵစစံေဆးဵေနးဵပးဲမ့ာဵတးငံ ဆနံဵစစံျခငံဵ၊
ဗဟိုအဆငံဴ

-

တိင
ု ံဵေဒသှကီဵ/

ျပညံနယံမ့ာဵ၏

က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငေံဴ က့ာငံဵထူေထာငံေရဵ

လုပံငနံဵေဆာငံရးကံမှုကို (၁)န္စတ
ံ စံှကိမံ ဆနံဵစစံှကီဵြကပံျခငံဵန္ငံဴ feedback ေပဵျခငံဵ၊

154

ခနံဵ(၁၂)
နိဂုဳဵ
ယေန ဴေက့ာငံဵသာဵလူငယံမ့ာဵသညံ ပစ္စုပ္ပနံကာလတးငံသာမက ေနာငံအနာဂတံကာလ
တးငံပါ နိုငင
ံ ဳေတာံအတးကံအေရဵပါေသာ အငံအာဵတစံရပံျဖစံသညံ။ သို ဴပါ၍ ေက့ာငံဵသာဵ လူငယံ
မ့ာဵသညံ တိင
ု ံဵျပညံရ္ိလူဦဵေရတစံရပံလုဳဵအနကံ အခ့ကံအခ့ာအက့ဆုဳဵန္ငဴံ အေရဵအှကီဵဆုဳဵအုပစ
ံ ု
လညံဵျဖစံပါသညံ။ ယငံဵေက့ာငံဵ သာဵသူငယံမ့ာဵသညံ နိုငင
ံ ဳေတာံအတးကံ ဘကံစဖ
ုဳ းဳ ဴွဖိုဵတိုဵတကံ
ေသာ နိုငင
ံ ဳသ
ဴ ာဵေကာငံဵရတနာမ့ာဵ ျဖစံလာြကေစရနံအတးကံ က့နံဵမာြကဳဴခိုငေံ ရဵသညံ အလးနံ
အေရဵှကီဵလ္ပါသညံ။

အမ့ိုဵသာဵစညံဵကမံဵအစ

စာသငံေက့ာငံဵက

က့နံဵမာေရဵအစသညံလညံဵ စာသငံေက့ာငံဵကပငံျဖစံပါသညံ။
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ဆိုသကဲဴသုိ ဴ

အမ့ိုဵသာဵ

ေနာကံဆကံတးဲ (က)
School Health Profile
Township or State/Region
(1) Map
(2) Location
(3) Area (sq-mile)
(4) Population
(a) Urban
(b) Rural
(c) Total
(5) Health Facilities
(a) Government
(b) Co-operative
(c) Private
(d) Other
(6) Health Manpower
(a) Township Health Manpower
Doctor Dental THN Nurse
Surgeon
Sanctioned
Appointed
Vacancy
(b) School Health Manpower
Dental
Co/
M
Dental
Nurse
SurSH
O
Nurse
geon
SW
Sanctioned
Appointed
Vacancy
(7) Education Facilities
No

Category

H

M

P

H.A

Clinic
Attendant

M.W

Compo
-under

Monastic/
P.School

(a) No.of Schools
(b) No.of Students
(c) No.of Teachers
(8) NGOs in the Township
(9) Five commonest diseases among school children.
(10) School
(a) School environmental Sanitation
- No. of sanitary latrines
- Ratio of sanitary latrines and students
- No. of food vendors inspected
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LHV

U.D
/L.D

PHSII

Driver

Institution

Other

Others

Total

(b) School Medical Examination, Treatment and Referral
- No.of schools examined
- No.of students examined
Examined treated
Examined referred
(c) School Nutrition Programme
- No.of primary schools with New Pre programme
- No.of students provided with
(d) School Health Education
- No.of schools with comprehensive school health.
(e) School Health Training and Research
- No.of trainings (e.g Township/ School level)
- No.of trainees (teachers/ health staffs/ students)
- Name of research/ survey and results.
(f) Date of formation of Township School Health Supervisory committe
(g) Others
- School Health Model School schedule
- Achievements of Township school health activities (e.g S/R S.H prize)
- Special activities.
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ေနာကံဆကံတးဲ (ခ)
ွမို ဴနယံအဆငံဴအဏုစိတံစီမဳခ့ကံ ေရဵဆးဲအေကာငံအထညံေဖာံျခငံဵ
အဏုစိတံစီမဳခ့ကံ ေရဵဆးဲအေကာငံအထညံေဖာံျခငံဵအဆငံဴဆငံဴ
အဏုစိတံစီမဳခ့ကံေရဵဆးဲျခငံဵတးငံ

ေအာကံေဖာံျပပါအဆငံဴမ့ာဵအတိုငံဵ

ေဆာငံရးကံရမညံျဖစံပါ

သညံ။
၁။ လကံရ္ိအေျခအေနအရပံရပံကို ဆနံဵစစံေဖာံထုတံျခငံဵ။
(SITUATION ANALYSIS)
၂။ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵ ေတး ဴြကုဳခဳစာဵေနရသညံဴ ျပဿနာမ့ာဵန္ငံဴ
က့နံဵမာေရဵျပဿနာမ့ာဵကို ေဖာံထုတျံ ခငံဵ။
(IDENTIFICATION OF HEALTH PROBLEMS AMONG
STUDENTS)
၃။ ဦဵစာဵေပဵေဆာငံရးကံမညံဴ ျပဿနာမ့ာဵန္ငံဴ က့နံဵမာေရဵျပဿနာမ့ာဵကို
ေရးဵခ့ယံသတံမ္တံျခငံဵ။
(PRIORITIZATION)
၄။ ရညံမ္နဵံ ခ့ကံမ့ာဵ ေဖာံထုတံေရဵဆးဲျခငံဵ။
(OBJECTIVE SETTING)
၅။ အေကာငံအထညံေဖာံမညံဴလုပံငနံဵမ့ာဵ အေသဵစိတလ
ံ ုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ ေရဵဆးဲျခငံဵ။
(FORMULATION OF PLAN OF ACTION)
၆။ စီမခ
ဳ နံ ဴခးဲျခငံဵန္ငံဴ တာဝနံသတံမ္တံျခငံဵ။
(MANAGEMENT AND ORGANIZATION)
၇။ လုပံငနံဵမ့ာဵစီစစံျခငံဵန္ငံဴ ဆနံဵစစံျခငံဵ။
(MONITORING AND EVALUTION)
၁။ လကံရ္ိအေျခအေနအရပံရပံကို ဆနံဵစစံေဖာံထုတံျခငံဵ။
ဤကဏ္ဍတးငံ (က) ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေစာငံေဴ ရ္ာကံမှုေပဵသညံဴ က့နံဵမာေရဵဌာနအမ့ိုဵအစာဵန္ငအ
ံဴ ေရအတးကံ
(TYPE AND NO. OF HEALTH CARE FACILITIES)
ဥပမာ - ွမို ဴနယံျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေက့ဵလကံက့နံဵမာေရဵဌာနမ့ာဵ၊
ေက့ဵလကံက့နံဵမာေရဵဌာနခးဲမ့ာဵ - အေရအတးကံန္ငံဴတကး (ခးငျံဴ ပု၊ ခနံ ဴ ထာဵ၊ လစံလပံ)
(ခ) ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေစာငံဴေရ္ာကံမှုေပဵေနသူမ့ာဵန္ငံဴ အေရအတးကံ
(TYPE AND NO. OF HEALTH CARE FACILITATORS)
ဥပမာ

-ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵဆရာဝနံ၊ သးာဵန္ငံဴခဳတးငံဵဆရာဝနံ၊ ေက့ာငံဵလူမှု ဆကံဆဳေရဵမ္ူဵ၊
အေျခခဳက့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵ၊ အစရ္ိသညံ (ခးငျံဴ ပု၊ ခနံ ဴ ထာဵ၊ လစံလပံ)
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(ဂ) ွမို ဴနယံအတးငံဵရ္ိ ေက့ာငံဵအေရအတးကံ
အေျခခဳပညာအထကံတနံဵ၊

အလယံတနံဵ၊

မူလတနံဵေက့ာငံဵမ့ာဵ၊

ကိုယံပိုငံေက့ာငံဵမ့ာဵ၊

ဘုနံဵေတာံှကီဵသငံေက့ာငံဵမ့ာဵ၊ အစရ္ိသညံ
(ဃ) ွမို ဴနယံအတးငံဵရ္ိ ေက့ာငံဵသာဵအေရအတးကံ
အထကံတနံဵ၊ အလယံတနံဵ၊ မူလတနံဵေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵ အေရအတးကံ
(င) ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပင
ံ နံဵေဆာငံရးကံခ့ကံ လကံရ္ိအေျခအေနကို ျပသနိုငံသညံဴ သတငံဵ
အခ့ကံအလကံမ့ာဵကို ရရ္ိနိုငံသညံဴ Source မ့ာဵအာဵလုဳဵမ္ ရယူဆနံဵစစံေဖာံထုတံျခငံဵ၊
၂။ ျပဿနာမ့ာဵကို ေဖာံထုတံသတံမ္တံျခငံဵ။
ေက့ာငံဵက့နံမာေရဵလုပံငနံဵေဆာငံရးကံရာတးငံ မိမိတို ဴေဆာငံရးကံေနသညံဴ နယံေျမေဒသ
အတးငံဵ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵအြကာဵ အျဖစံမ့ာဵသညံဴ ေရာဂါမ့ာဵန္ငံဴ အျခာဵေသာ က့နံဵမာ
ေရဵျပဿနာမ့ာဵကိုစုစညံဵ၍ တစံွမို ဴနယံလုဳဵအတးကံ အျဖစံမ့ာဵေသာ က့နံဵမာေရဵ ျပဿနာမ့ာဵကို
စာရငံဵျပုစုေဖာံျပျခငံဵျဖစံပါသညံ။

အသကံအရးယံအလိုကံေသာံလညံဵေကာငံဵ၊

အတနံဵအလိက
ု ံ

ေသာံလညံဵေကာငံဵ အေသဵစိတေံ ဖာံထုတန
ံ ိုငပ
ံ ါသညံ။
ဥပမာ - ေရာဂါျဖစံပား ဵမှု (MORBIDITY) အတးကံ မူလတနံဵေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵတးငံ
သးာဵန္ငံဴခဳတးငံဵက့နံဵမာေရဵျပဿနာမ့ာဵ၊ ေသဆုဵဳ မှု (MORTALITY) အတးကံ အသကံ
(၁၀) န္စမ
ံ ္ (၁၅) န္စအ
ံ တးငံဵတးငံ ထိခိုကံမမ
ှု ့ာဵ(Injuries)၊
၃။ ဦဵစာဵေပဵျပဿနာမ့ာဵ ေရးဵခ့ယံျခငံဵ။
တစံွမို ဴနယံလုဳဵအတးကံ သတံမ္တေံ သာ ျပဿနာမ့ာဵစာရငံဵထဲမ္ ဦဵစာဵေပဵျပဿနာမ့ာဵ
ကို ဆကံလကံေဖာံထုတရ
ံ ာတးငံ ေအာကံပါအခ့ကံမ့ာဵေပ်မူတညံ၍ အမ္တံေပဵစနစံျဖငံဴ ေရးဵခ့ယံ ရနံ
ျဖစံပါသညံ။
အေျခခဳအခ့ကံမ့ာဵ(၁) ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူအမ့ာဵစု၏ က့နံဵမာေရဵန္ငဖ
ံဴ းဳ ဴွဖိုဵေရဵကို ထိခိုကံျခငံဵ။
(၂) ယငံဵျပဿနာမ့ာဵကို ေျဖရ္ငံဵရာတးငံ လကံရ္ိလူအငံအာဵ၊ အရငံဵအန္ီဵမ့ာဵျဖငံဴ ေျဖရ္ငံဵ
နိုငျံ ခငံဵ။
(၃) ယငံဵျပဿနာမ့ာဵကို ေျဖရ္ငံဵရနံ ထိေရာကံေသာ နညံဵလမံဵမ့ာဵရ္ိွပီဵ အေကာငံအထညံ
ေဖာံရာတးငံ ေဒသန္ငံဴအဝ
ဳ ငံဂးငက
ံ ့ရ္ိျခငံဵ။
အထကံပါအခ့ကံမ့ာဵကိုအေျခခဳ၍ ရရ္ိလာေသာ အဓိကဦဵစာဵေပဵျပဿနာ (၄) မ့ိုဵ (သို ဴမဟုတံ)
(၅) မ့ိုဵကို ေရးဵခ့ယံေဖာံျပရနံျဖစံပါသညံ။
၄။ ရညံမ္နံဵခ့ကံမ့ာဵ ေဖာံထုတံေရဵဆးဲျခငံဵ။
ဤလုပံငနံဵအဆငံဴသညံ ေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵအြကာဵ အဓိကက့နံဵမာေရဵ ျပဿနာ
မ့ာဵကို ေျဖရ္ငံဵနိုငရ
ံ နံ ေယဘုယ့န္ငံဴဝေိ သသရညံမ္နဵံ ခ့ကံမ့ာဵကို ခ့မ္တံျခငံဵျဖစံပါသညံ။ ရညံမ္နဵံ
ခ့ကံမ့ာဵသညံ

တိက့ရမညံ

(Specific)၊

တိင
ု ံဵတာနိုငံရမညံ

(Measurable)၊

ရရ္ိနင
ို ံရမညံ

(Achievable)၊ က့ိုဵေြကာငံဵစီေလ့ာံရမညံ (Reasonable)၊ အခ့ိနံအကနံ ဴအသတံရ္ိရမညံ (Time-
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bound)။ ၎ငံဵတးငံ ဤစီမဳခ့ကံလပ
ု ံငနံဵ ွပီဵဆုဳဵသညံဴကာလတးငံ မညံမျှေအတိင
ု ံဵအတာအထိ တိဵု တကံ
(သို ဴမဟုတံ)

ေလ့ာဴက့ရမညံကို

သေဘာေပါကံနာဵလညံေနေစရမညံ။

ထို ဴအျပငံ

လုပံငနံဵ

ေဆာငံရးကံမှုကို တိင
ု ံဵတာနိုငံသညံဴ ရိုဵရိုဵန္ငသ
ံဴ ိျမငံလးယံေသာစဳနန
ှု ံဵမ့ာဵ (Indicators)ကို ေရးဵခ့ယံ
ေဖာံထုတရ
ံ နံ လိုအပံပါသညံ။
(က) ေယဘုယ့ရညံမ္နံဵခ့ကံမ့ာဵ ေရဵဆးဲျခငံဵ
ဥပမာ - မူလတနံဵေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵတးငံ သးာဵပိုဵစာဵျခငံဵေရာဂါ ခဳစာဵရမှုကို
လကံရ္ိအေျခအေနထကံ ေလ့ာဴနညံဵက့ဆငံဵေစရနံ။
(ခ) ဝိေသသရညံမ္နဵံ ခ့ကံမ့ာဵေရဵဆးဲျခငံဵ
ဥပမာ - သူငယံတနံဵေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵတးငံ သးာဵပိုဵစာဵျခငံဵေရာဂါ ျဖစံပား ဵမှု
ကို (၁၉၉၆) ခုန္စံအတးငံဵ (….%)မ္ (….%) အထိ ေလ့ာဴနညံဵက့ဆငံဵေစရနံ၊
(၅) လုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ ခ့မ္တံျခငံဵ
ရညံမ္နဵံ ခ့ကံ
ေဖာံထုတွံ ပီဵ

(၁)ခုခ့ငံဵစီအတးကံ

၎ငံဵလုပံငနံဵစဲံမ့ာဵကို

မညံသညံဴလုပံငနံဵစဲံမ့ာဵကို
မညံသညံဴကာလအတးငံဵန္ငံဴ

ေဆာငံရးကံသငံဴသညံကို

မညံသညံဴဧရိယာမ့ာဵအတးငံဵ

ွပီဵစီဵေအာငံေဆာငံရးကံမညံကို ေဖာံျပရနံျဖစံပါသညံ။ ကုနံက့စရိတံတက
း ံခ့ကံျခငံဵန္ငံဴ ေထာကံပေဳဴ ငး
ရရ္ိနင
ို ံမှုကို တစံပါတညံဵတးကံခ့ကံရပါမညံ။
ဥပမာ - သူငယံတနံဵေက့ာငံဵသာဵေက့ာငံဵသူမ့ာဵတးငံ သးာဵပိုဵစာဵျခငံဵ ေရာဂါျဖစံပား ဵမှု
ေလ့ာဴက့ေစရနံအတးကံ (၁) ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵစစံေဆဵရာတးငံ မူလတနံဵေက့ာငံဵတိုငံဵ၌
အေျခခဳသးာဵက့နံဵမာေရဵစစံေဆဵျခငံဵ၊ ကုသျခငံဵကိုအေလဵထာဵေဆာငံရးကံရနံ၊ (၂) သးာဵန္ငံဴ
ခဳတးငံဵက့နံဵမာေရဵအေြကာငံဵ က့နံဵမာေရဵပညာေပဵျခငံဵန္ငံဴ (၃) စနစံမ္နံသား ဵတိုကံနညံဵ
ကို လကံေတး ဴသငံြကာဵေလဴက့ငံဴေပဵျခငံဵ။
လုပံငနံဵစဲံ (၁) ခုခ့ငံဵစီအတးကံ ေဆာငံရးကံရမညံဴ အေသဵစိတလ
ံ ုပံငနံဵမ့ာဵကို ဆကံလကံ
ေရဵဆးဲရမညံျဖစံပါသညံ။ ွမို ဴနယံအလိုကံ အေကာငံအထညံေဖာံမညံဴ လုပံငနံဵစဲံမ့ာဵသညံ ွမို ဴနယံ
တးငံဵ၌

ေယဘုယ့အာဵျဖငံဴတူညီမညံျဖစံွပီဵ

ေဒသအေျခအေနေပ်မူတညံ၍

အေျခခဳအေသဵစိတံ

လုပံငနံဵမ့ာဵမ္ာ ကးဲျပာဵနိုငံပါသညံ။ ဥပမာ စဲံ
၁။

လုပံငနံဵစဲံ

အေကာငံအထညံေဖာံရနံ

အမညံ

အေသဵစိတလ
ံ ုပံငနံဵမ့ာဵ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာ

(၁)ေက့ာငံဵသနံဵေခါငံစာရငံဵေကာကံယူျခငံဵ၊

ေရဵစစံေဆဵျခငံဵ

ေဆာငံရးကံရနံ

အခ့ိနံ
ကာလ

ပညာေရဵ

ဇးနံလ

(၂) ှကိုတငံခရီဵစဲံ ေရဵဆးဲျခငံဵ၊

ပညာ+က့နံဵမာ

ဇူလိုငံ

(၃) ှကိုတငံခရီဵစဲံ ေပဵပို ဴျခငံဵ

ပညာ+က့နံဵမာ

ဇူလိုငံ

(၄)လိုအပံေသာပစ္စညံဵမ့ာဵ စုေဆာငံဵျခငံဵ၊

ပညာ+က့နံဵမာ

ဇးနံ

( သို ဴမဟုတံ) GANTT CHART ျဖငံဴ ျပရနံ၊
(၆) စီမဳခနံ ဴခးဲျခငံဵန္ငံဴ တာဝနံသတံမ္တံျခငံဵ
အထကံပါကိစ္စရပံမ့ာဵအာဵေဆာငံရးကံရနံ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵ

အမ့ိုဵအစာဵ

အလိုကံ တာဝနံေပဵျခငံဵတို ဴအျပငံ ပညာေရဵန္ငံဴအျခာဵေသာအဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵမ္ တာဝနံယူေဆာငံ
ရးကံရမညံဴ အခနံဵကဏ္ဍမ့ာဵကိုလညံဵ ညှိနှိုငံဵသတံမ္တံေပဵမှုကို ေဖာံျပရနံျဖစံပါသညံ။
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(၇) လုပံငနံဵစိစစံျခငံဵန္ငံဴ ဆနံဵစစံျခငံဵ
လုပံငနံဵစိစစံျခငံဵကို အဆငံဆ
ဴ ငံဴ မညံကဲဴသို ဴေဆာငံရးကံသးာဵမညံျဖစံေြကာငံဵ ေဖာံျပရနံ
ျဖစံပါသညံ။

စိစစံရာတးငံ

လုပံငနံဵသတံမ္တံလ့ာထာဵခ့ကံအတိုငံဵ

အခ့ိနံမီွပီဵစီဵမှု

ရ္ိ/မရ္ိနင
္ ံဴ

ေဆာငံရးကံစဲံ ေတး ဴြကုဳရေသာျပဿနာမ့ာဵကို မညံသညံဴအဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵန္ငံဴ ဆကံသးယံ၍ မညံကဲဴသို ဴ
ေျဖရ္ငံဵမညံျဖစံေြကာငံဵ ေဖာံျပရနံျဖစံပါသညံ။
လုပံငနံဵဆနံဵစစံျခငံဵကို

တစံန္စံလျှေငံတစံှကိမံက့

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီန္ငံဴအတူ

ပဳဴပုဵိ ကူညီမှုေပဵေနေသာ အျခာဵအဖးဲ ဴအစညံဵအသီဵသီဵမ္ ကိုယံစာဵလ္ယမ
ံ ့ာဵျဖငံဴ လုပံငနံဵေဆာငံရးကံ
မှုအတိုငံဵအတာ၊ အာဵနညံဵခ့ကံ၊ အာဵသာခ့ကံမ့ာဵကို ေဆးဵေနးဵတငံျပျခငံဵ၊ ေတး ဴြကုဳရေသာ အခကံ
အခဲျပဿနာမ့ာဵကို တငံျပေဆးဵေနးဵွပီဵ ွပီဵခဲဴေသာန္စမ
ံ ့ာဵ၏ အေတး ဴအြကုဳမ့ာဵအေပ် အေျခခဳ၍ ေရ္ ဴ
လုပံငနံဵစဲံကို

ထညံဴသးငံဵျပုျပငံေရဵဆးဲျခငံဵမ့ာဵအတးကံ

ေဖာံျပရနံျဖစံပါသညံ။
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မညံကဲဴသို ဴေဆာငံရးကံမညံျဖစံေြကာငံဵ

ေနာကံဆကံတးဲ (ဂ)
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ှကီဵြကပံစစံေဆဵျခငံဵပုဳစဳ
ှကီဵြကပံစစံေဆဵသညံဴက့နံဵမာေရဵဌာနအမညံ ______________________________၊ ွမို ဴနယံ
_______________________။

ျပညံနယံ/

တိုငံဵေဒသှကီဵ

______________________________________________________________________
_______။
ှကီဵြကပံစစံေဆဵသူအမညံ၊ရာထူဵန္ငံဴဌာန
________________________________________________________________။
ရကံစး-ဲ
(က) ဖးဲ ဴစညံဵထာဵရ္ိျခငံဵ
စဲံ
၁။
၂။
၃။

(ခ)

ဖးဲ ဴစညံဵထာဵရ္ိျခငံဵ
ွမို ဴနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီဖဲး ဴစညံဵထာဵရ္ိျခငံဵ
ေက့ာငံဵအဆငံေဴ က့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီဖဲး ဴစညံဵထာဵရ္ိျခငံဵ
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵတာဝနံခဳ အေျခခဳက့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵ
သတံမ္တံထာဵရ္ိျခငံဵ
ရ္ိပါက- အမညံ

စစံေဆဵေသာေက့ဵလကံက့နံဵမာေရဵဌာနပိုငံနယံနိမိတံအတးငံဵရ္ိ

ရ္ိ

မရ္ိ

မ္တံခ့ကံ

ရာထူဵ

ေက့ာငံဵ/

ေက့ာငံဵသာဵ၊

ေက့ာငံဵသူအေရအတးကံ
စဲံ

အမ့ိုဵအစာဵ

၁။

ဘုနံဵေတာံှကီဵသငံ

၂။

အေျခခဳပညာ မူလတနံဵ

၃။

အေျခခဳပညာ အလယံတနံဵ

၄။

အေျခခဳပညာ အထကံတနံဵ

၅။

ကိုယံပိုငေံ က့ာငံဵ

ေက့ာငံဵအေရအတးကံ

စုစုေပါငံဵ
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ေက့ာငံဵသာဵ/
ေက့ာငံဵသူအေရအတးကံ

(ဂ) ေက့ာငံဵသူ/သာဵမ့ာဵတးငံ အမ့ာဵဆုဳဵစစံေဆဵေတး ရ္ဴ ိရေသာ ေရာဂါမ့ာဵ
စဲံ

ေရာဂါအမညံ

ေတး ဴရ္ိေသာ

ေတး ဴရ္ိေသာ

ေက့ာငံဵသာဵ/သူ

ေက့ာငံဵသာဵ/သူ

အေရအတးကံ

ရာခိုငံနှုနံဵ

(ဃ) ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵေဆာငံရးကံထာဵရ္ိမှု
စဲံ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ

ွပီဵစီဵမှု
ရ္ိ

ေက့ာငံဵမဖးငံဴမီေဆာငံရးကံရမညံဴလုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ
၁။

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီအစညံဵအေဝဵ
က့ငံဵပွပီဵစီဵျခငံဵ

၂။

ေက့ာငံဵအေဆာကံအဦဵ/ ေက့ာငံဵပတံဝနံဵက့ငံ
သနံ ဴရ္ငံဵေရဵ စစံေဆဵထာဵရ္ိျခငံဵ

၃။

ေက့ာငံဵအိမံသာ စဳျပညံဴညီမှုစစံေဆဵထာဵရ္ိျခငံဵ (၁:၅၀)

၄။

လကံေဆဵရနံေနရာစီစဲံထာဵရ္ိမှု စစံေဆဵျခငံဵ

၅။

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵအဏုစိတံစီမခ
ဳ ့ကံေရဵဆးဲေပဵပို ဴျခငံဵ

၆။

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵစစံေဆဵမှုအခ့ိနံဇယာဵမ့ာဵ
ေရဵဆးဲျခငံဵ

၇။

ွမို ဴနယံေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵဆငံပ
ဴ းာဵသငံတနံဵက့ငံဵပ/
တကံေရာကံွပီဵစီဵျခငံဵ

၈။

မိမိပုင
ိ ံနယံနိမိတံအတးငံဵေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵ
ဆငံပ
ဴ းာဵသငံတနံဵ ျပုလုပံွပီဵစီဵျခငံဵ

၉။

ေက့ာငံဵေဈဵသညံမ့ာဵက့နံဵမာေရဵစစံေဆဵျခငံဵ

၁၀။

ေက့ာငံဵမုနံ ဴေဈဵတနံဵစစံေဆဵျခငံဵ
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မရ္ိ

ေက့ာငံဵအေရ
အတးကံ
ထကံ

လယံ

မူ

ေက့ာငံဵဖးငံဴစဲံ လုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ
၁။

၂။

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵစစံေဆဵျခငံဵ
၁-၁

ကိုယံအေလဵခ့ိနန
ံ ္ငံဴ အရပံတိုငံဵတာျခငံဵ

၁-၂

အေျခခဳက့နံဵမာေရဵစစံေဆဵျခငံဵ

၁-၃

သးာဵက့နံဵမာေရဵစစံေဆဵျခငံဵ

၁-၄

အျမငံအာရုဳစစံေဆဵျခငံဵ

၁-၅

န္စသ
ံ ိမေံဴ ဆးဵေနးဵျခငံဵ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵစစံေဆဵေပဵေသာေက့ာငံဵသာဵ/
သူေပါငံဵ

၃။

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵစစံေဆဵေပဵေသာေက့ာငံဵေပါငံဵ

၄။

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵပညာေပဵေဟာေျပာျခငံဵ

၅။

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵပညာေပဵမ္တံတမံဵထာဵရ္ိျခငံဵ
(ရကံစ/းဲ ေက့ာငံဵအမညံ/ေခါငံဵစဲံ/တကံေရာကံသူဦဵေရ/
ေက့ာငံဵအုပံဆရာ၊ဆရာမှကီဵလကံမ္တံ)

၆။

ေက့ာငံဵအေဆာကံအဦဵ/

ေက့ာငံဵပတံဝနံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵ

ေရဵစစံေဆဵထာဵရ္ိျခငံဵ
၇။

ေက့ာငံဵအိမံသာ စဳျပညံဴညီမှုစစံေဆဵထာဵရ္ိျခငံဵ (၁:၅၀)

၈။

လကံေဆဵရနံေနရာစီစဲံထာဵရ္ိမှု စစံေဆဵျခငံဵ

၉။

ေက့ာငံဵမုနံ ဴေဈဵတနံဵစစံေဆဵျခငံဵန္ငံဴ
ေရာငံဵခ့ေသာမုနံ ဴမ့ာဵစစံေဆဵျခငံဵ

၁၀။

ေက့ာငံဵတးငံဵအာဟာရဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံငနံဵစဲံမ့ာဵေဆာငံ
ရးကံျခငံဵ

၁၁။

စဳျပေက့ာငံဵေရးဵခ့ယံျခငံဵ

၁၂။

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵရကံသတ္တပတံက့ငံဵပျခငံဵ
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(င) ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵအတးကံေထာကံပဳဴရရ္ိသညံဴအေျခအေန
စဲံ

ရရ္ိမှု

ေထာကံပဳဴပစ္စညံဵ

ရ္ိ

၁။

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵအတးကံ သီဵသနံ ဴေထာကံပဳဴေငး

၂။

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵအတးကံ သီဵသနံ ဴအေဆာကံအဦဵ

၃။

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေစာငံဴေရ္ာကံမှုလပ
ု ံငနံဵမ့ာဵအတးကံ

မရ္ိ

မ္တံခ့ကံ

ေဆဵကိရိယာပစ္စညံဵမ့ာဵ
၃-၁

ေသးဵေပါငံခ့ိနံစကံ

၃-၂

ေပါငံခ့ိနံစကံ

၃-၃

ေဆဵဝါဵမ့ာဵ

၃-၄

စာေရဵကိရိယာမ့ာဵ

၃-၅

သးာဵက့နံဵမာေရဵစစံေဆဵေရဵကိရိယာမ့ာဵ

၄။

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵအတးကံ သငံေထာကံကူပစ္စညံဵမ့ာဵ

၅။

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵစစံေဆဵျခငံဵအတးကံ စစံေဆဵေရဵမ္တံတမံဵ

(စ) မ္တံတမံဵမ့ာဵထာဵရ္ိမှု

စဲံ

မ္တံတမံဵမ့ာဵ

၁။

လခ့ုပံ/န္စခ
ံ ့ုပံ

၂။

အဏုစိပစ
ံ ီမခ
ဳ ့ကံ

၃။

School Health Profile

၄။

ေကာံမတီအစညံဵအေဝဵမ္တံတမံဵ

၅။

သငံတနံဵပို ဴခ့ခ့ကံမ္တံတမံဵ

၆။

ေက့ာငံဵစစံေဆဵျခငံဵှကိုတငံခရီဵစဲံ

၇။

ေက့ာငံဵစစံေဆဵမှုပုဳစဳ

၈။

စဳျပေက့ာငံဵေရးဵခ့ယံမှုမ္တံတမံဵ

ရ္/ိ မရ္ိ
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ျပညံဴစဳမ
ု ှု
ရ္/ိ မရ္ိ

Up to
date
ျဖစံ/မျဖစံ

မ္တံခ့ကံ

ေနာကံဆကံတးဲ (ဃ)
ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ ေဆာငံရးကံထာဵရ္ိမှုဆနံဵစစံျခငံဵပုဳစဳ (ေက့ာငံဵအဆငံဴ)
ေက့ာငံဵအမညံ------------------------------------ေက့ာငံဵအုပှံ ကီဵအမညံန္ငံဴ လကံကိုငံဖုနံဵနဳပါတံ --------------------------------------------------ေက့ာငံဵတညံရ္ိရာလိပံစာန္ငံဴှကိုဵဖုနံဵနဳပါတံ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------မညံသညံက
ဴ ့နံဵမာေရဵဌာနအပိုငံ---------------------------------------------------------------------မညံသညံဴရပံကးကံ/ဌာနခးဲအပိုငံ--------------------------------------------------------------------------------------

---------------------

-------------------------

ရကံစးဲ ------------------------စဲံ
၁။

အေြကာငံဵအရာ

ထကံ

လယံ

မူ

ေပါငံဵ

မူ

ေပါငံဵ

က့နံဵမာေရဵေစာငံဴေရ္ာကံမှု
ေပဵခဲဴေသာေက့ာငံဵသာဵေပါငံဵ

၂။

ကုသရနံလွှဲေျပာငံဵေပဵခဲဴေသာ
ေက့ာငံဵသာဵေပါငံဵ

၃။
( )
( )
( )
2

(က)အေျခခဳအခ့ကံအလကံမ့ာဵ
စဲံ

အေြကာငံဵအရာ

၁။

ေက့ာငံဵရ္ိေက့ာငံဵသာဵဦဵေရ

၂။

ေက့ာငံဵရ္ိဆရာ/ဆရာမဦဵေရ

ထကံ

လယံ

ေက့ာငံဵရ္ိစာသငံခနံဵအေရအတးကံ

- (

) ခနံဵ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီဖးဲ ဴစညံဵထာဵျခငံဵ

- ရ္ိ/ မရ္ိ

ေက့ာငံဵမုနံ ဴေစ့ဵတနံဵှကီဵြကပံေကာံမတီဖဲး ဴစညံဵထာဵျခငံဵ

- ရ္ိ/ မရ္ိ

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵတာဝနံခဳဆရာ

- ရ္ိ/ မရ္ိ

(ခ) လုပံငနံဵေဆာငံရးကံခ့ကံမ့ာဵ
၁။ ေက့ာငံဵအေျချပု က့နံဵမာေရဵအသိပညာျမငံဴတငံေရဵလုပံငနံဵ
(၁-၁) ဘဝတးကံတာသိမတ
္ ံစရာသငံခနံဵစာအခ့ိနံဇယာဵ

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၁-၂) က့နံဵမာေရဵပညာေပဵပိုစတာမ့ာဵခ့ိတံဆးဲထာဵမှု

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၁-၃) က့နံဵမာေရဵဌာနမ္ ပညာေပဵေဟာေျပာျခငံဵ

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၁-၄) လူမှုေရဵအဖးဲ ဴအစညံဵမ့ာဵမ္ ပညာေပဵေဟာေျပာျခငံဵ

-

ရ္ိ/မရ္ိ
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(၁-၅)

(IEC Corner)

(၁-၆)

(Mini Exhibition)

-

ရ္ိ/မရ္ိ

-

ရ္ိ/မရ္ိ

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၁-၇)
(

၊

၊

၊

၊
၊

၊

)

အေြကာငံဵအရာ

ထကံ

လယံ

မူ

ေပါငံဵ

(၁-၈) ပညာေပဵေဟာေျပာခဲဴေသာေက့ာငံဵသာဵဦဵေရ
(၁-၉) ေဟာေျပာပးဲတကံေရာကံေသာဆရာ/ဆရာမဦဵေရ
(၁-၁၀) ေဟာေျပာပးဲတကံေရာကံေသာမိဘ/ျပညံသူဦဵေရ

(

) ဦဵ

၂။ ေက့ာငံဵပတံဝနံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵေရဵလုပံငနံဵ
(၂-၁) ေက့ာငံဵသာဵန္ငံဴ စာသငံခနံဵမျှေတမှု

-

ရ္ိ/မရ္ိ

ေက့ာငံဵသာဵ(၄၀)ဦဵအတးကံသငံဴေသာစာသငံခနံဵမ္ာ အလ့ာဵ(၃၀)ေပ x အနဳ(၂၄)ေပ x အျမငံဴ(၁၂)ေပ
အရးယံ စာသငံခနံဵမ့ာဵ ျဖစံသငံဴပါသညံ။
(၂-၂) လုဳေလာကံေသာအလငံဵေရာငံ

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၂-၃) ေသာကံသုဳဵေရအမ့ိုဵအစာဵ

-

---------------------------------------

(၂-၄) စာသငံခနံဵအတးငံဵေသာကံေရအိုဵ အမ့ိုဵအစာဵ

- အဖုဳဵပါရိုဵရိုဵေရအိုဵ/

ဘုဳဘိုငံေခါငံဵပါေရအိုဵ/

ေရသနံ ဴဗူဵှကီဵ
(၂-၅) ေသာကံေရခးကံ အမ့ိုဵအစာဵ - ကိုယံပိုငခ
ံ းကံ/ အမ့ာဵသုဳဵ- ကိုငံဵပါခးက/ံ အမ့ာဵသုဳဵကိုငံဵမပါခးက/ံ
ကိုယံပိုငေံ ရဗူဵ/ တစံခါသုဳဵခးကံ
(၂-၆) တစံလလျှေငံ ေက့ာငံဵပတံဝနံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵေရဵလုပံငနံဵေဆာငံရးကံေသာ အှကိမံေပါငံဵ- (
(၂-၇) စာသငံခနံဵတးငံဵအမှိုကံပုဳဵ ထာဵရ္ိျခငံဵ

-

ရ္ိ/မရ္ိ၊

အဖုဳဵ -

ရ္ိ/မရ္ိ

(၂-၈) ေက့ာငံဵသာဵ/ေက့ာငံဵသူမ့ာဵအမှိုကံစနစံတက့စးနံ ဴပစံျခငံဵ - ရ္ိ/မရ္ိ
(ေက့ာငံဵပတံဝနံဵက့ငံကိုြကညံဴရနံ)

- ရ္ိ/မရ္ိ

(၂-၉) သနံ ဴရ္ငံဵေသာယငံလုဳအိမံသာအသုဳဵျပုျခငံဵ

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၂-၁၀) အိမံသာန္ငံဴ ေက့ာငံဵသာဵအခ့ိုဵမျှေတမှု (၁:၅၀)

-

ရ္ိ/မရ္ိ

က့ာဵ/မခးဲျခာဵ ထာဵျခငံဵ

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၂-၁၁) အိမံသာအဆငံဵတးငံလကံေဆဵရနံေနရာ/ေရ/ဆပံျပာ

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၂-၁၂) အိမံသာအတးငံဵတးငံလကံေဆဵရနံေရ

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၂-၁၃) အမ့ိုဵသမီဵအိမံသာတးငံရာသီလာစဲံ အသုဳဵျပုေသာပစ္စညံဵမ့ာဵထညံဴရနံ အမှိုကံပုဳဵ - ရ္ိ/မရ္ိ
(၂-၁၄) အိမံသာေရ္ ဴတးငံ အကာအရဳထာဵျခငံဵ

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၂-၁၅) စာသငံခနံဵအနီဵတးငလ
ံ ကံေဆဵရနံေနရာ/ေရ/ဆပံျပာ

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၂-၁၆) ေရဝပံေသာေနရာမ့ာဵ

-

ရ္ိ/မရ္ိ
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)

၃။ ေရာဂါကာကးယံေရဵလုပံငနံဵ
(၃-၁)

တစံကိုယံေရသနံ ဴရ္ငံဵေရဵစစံေဆဵျခငံဵ

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၃-၂) ေက့ာငံဵပတံဝနံဵက့ငံပဵို ေလာကံလနံဵကငံဵစငံျခငံဵ

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၃-၃) ေက့ာငံဵသာဵ/သူမ့ာဵအာဵသနံခ့ေဆဵ(၂)ှကိမံတုက
ိ ံေကျွဵထာဵျခငံဵ

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၃-၄) ေဆဵလိပံ /မူဵယစံကငံဵစငံေက့ာငံဵ လုပံငနံဵမ့ာဵေဆာငံရးကံထာဵျခငံဵ

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၃-၅) ျခငံက့ာဵကငံဵစငံေက့ာငံဵ လုပံငနံဵမ့ာဵေဆာငံရးကံထာဵျခငံဵ

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၃-၆) အမှိုကံကငံဵစငံေက့ာငံဵ လုပံငနံဵမ့ာဵေဆာငံရးကံထာဵျခငံဵ

-

ရ္ိ/မရ္ိ

၄။ ေက့ာငံဵတးငံဵအာဟာရဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵန္ငံဴ အစာဵအစာမ့ာဵအန္တရာယံကငံဵေဝဵေရဵလုပံငနံဵ
(၄-၁)

-

(၄-၂) အာဟာရဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံငနံဵစဲံမ့ာဵ

-

ရ္ိ/မရ္ိ
ရ္ိ/မရ္ိ

ရ္ိပါက ေဆာငံရးကံပုဳနညံဵလမံဵမ့ာဵ - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(၄-၃) ေက့ာငံဵသာဵ/သူမ့ာဵအာဵသဳဓါတံေဆဵျပာဵတိက
ု ံေကျွဵထာဵျခငံဵ

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၄-၄) ေက့ာငံဵေစ့ဵသညံမ့ာဵက့နံဵမာေရဵစစံေဆဵထာဵျခငံဵ

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၄-၅) က့နံဵမာေရဵန္ငံဴ ညီေးတေံ သာအစာဵအစာမ့ာဵေရာငံဵခ့ရနံစစံေဆဵျခငံဵ

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၄-၆) ေစ့ဵဆိုငံပတံဝနံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵမှု

-

ရ္ိ/မရ္ိ

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၅-၁) တစံန္စအ
ံ တးငံဵေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵလာေရာကံစစံေဆဵေသာအှကိမံေပါငံဵ

-

(

)

(၅-၂) လွှဲေျပာငံဵကုသေပဵရသညံဴလူနာေပါငံဵ

-

(

)

(၄-၇)

၊

၅။ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေစာငံဴေရ္ာကံမှုလုပံငနံဵ

(၅-၃) ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေဆဵေပဵခနံဵ (School Health Corner)

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၅-၄) First-aid Kit

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၅-၅) ေက့ာငံဵသာဵမ့ာဵတးငံအျဖစံအမ့ာဵဆုဳဵေရာဂါ------------------------------------------------------၆။ ျပညံသလ
ူ ူထု၏ပူဵေပါငံဵပါဝငံမှုန္ငံဴ ေက့ာငံဵမ္ျပညံသူအတးငံဵသို ဴ မူမ္နံလူေနမှုဘဝဟနံမ့ာဵ ေရာကံရ္ိေရဵ
လုပံငနံဵ
(၆-၁) စာသငံန္စံတစံန္စံအတးငံဵ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵေကာံမတီအစညံဵအေဝဵ
က့ငံဵပသညံဴအှကိမံေပါငံဵ

-

(

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၇-၁) ဆရာ/ဆရာမမ့ာဵန္စံသမ
ိ ံဴပညာေပဵေဆးဵေနးဵျခငံဵသငံတနံဵရဖူဵျခငံဵ

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၇-၂) န္စသ
ံ ိမပ
ံဴ ညာေပဵေဆးဵေနးဵျခငံဵေဆာငံရးကံမှု

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၇-၃) လူမှုေရဵပဳဴပုဵိ မှုလုပံငနံဵမ့ာဵ လုပံေဆာငံေပဵရမှုရ္ိ/မရ္ိ

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၆-၂) က့နံဵမာေရဵအဆငံဴျမှငံဴေက့ာငံဵလုပံငနံဵစဲံမ့ာဵလုပံေဆာငံရာတးငံ
မိဘျပညံသူမ့ာဵအာဵဖိတံေခ်အသိေပဵျခငံဵ
၇။ န္စံသိမံဴပညာေပဵေဆးဵေနးဵျခငံဵန္ငံဴလူမှုေရဵပဳဴပဵို မှုလုပံငနံဵ
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)

၈။ သငံတနံဵန္ငံဴသုေတသနလုပံငနံဵ
(၈-၁) က့နံဵမာေရဵအဆငံျဴ မှငေံဴ က့ာငံဵသငံတနံဵရရ္ိွပီဵသူဆရာ/ဆရာမေပါငံဵ

-

(

)

-

(

)

(၈-၃) ေက့ာငံဵေဆဵခနံဵအတးကံ ြကကံေျခနီ ေရ္ဵဦဵျပုစုျခငံဵသငံတနံဵရရ္ိျခငံဵ

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၈-၄) သုေတသနလုပံငနံဵမ့ာဵေဆာငံရးကံျခငံဵ

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၉-၁)ကာယလုပင
ံ နံဵမ့ာဵအာဵ အခ့ိနံဇယာဵန္ငံဴလုပံေဆာငံျခငံဵ

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၉-၂)ေက့ာငံဵအာဵကစာဵွပိုငံပးဲမ့ာဵက့ငံဵပနိုငံျခငံဵ

-

ရ္ိ/မရ္ိ

(၈-၂) ေက့ာငံဵတးငံဵဆရာ/ဆရာမမ့ာဵအာဵ ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵဆငံဴပးာဵ/
မးမံဵမဳသငံတနံဵေပဵျခငံဵရ္ိ/မရ္ိ

၉။ ကာယပညာန္ငံဴအာဵကစာဵလုပံငနံဵ

၁၀။ ပညာေရဵဌာန(ေက့ာငံဵ)မ္ အြကဳျပုခ့ကံကို ေမဵျမနံဵရနံ

လကံမ္တံ

-

စစံေဆဵသူအမညံ ရာထူဵ

-

ဌာန

-
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ေနာကံဆကံတးဲ (င)
စဳျပေက့ာငံဵေရးဵခ့ယံေရဵ ဆနံဵစစံျခငံဵပုဳစဳ
က့နံဵမာေရဵထူဵချွနံေက့ာငံဵေရးဵခ့ယံရနံ အမ္တံေပဵစီစစံေရဵမ္တံတမံဵ
(အခ့ကံတစံခ့ကံအတးကံ (၀-၅) မ္တံ ေပဵရနံျဖစံပါသညံ။)

စစံေဆဵရနံအခ့ကံအလကံ
၁။

ေက့ာငံဵဝငံဵေက့ာငံဵတးငံဵသနံ ဴရ္ငံဵေရဵ
(က) ေက့ာငံဵ၀ငံဵသနံ ဴရ္ငံဵမှု (ခ့ုဳ၊ ေရ အိုငံ၊ ရးဳ ဴ၊
ဗးကံ၊ အမှိုကံ၊ ေပါငံဵျမကံခငံဵ ကငံဵရ္ငံဵေရဵ)။
(ခ)အမှိုကံစးနံ ဴပစံျခငံဵ (မီဵရှို ဴ၊ တးငံဵျမှုပံ၊ အမှိုကံပုဳဵ
စနစံတက့ ထာဵရ္ိျခငံဵ)။
(ဂ)ေက့ာငံဵျခဳ၀ငံဵကာရဳျခငံဵ(လုဳျခုဳမှုသပံရပံမှု၊အု
တံတဳတုင
ိ ံဵ၊သဳဆူဵှကိုဵ၊သစံဝါဵ၊သဘာ၀)။
(ဃ)ကစာဵကးငံဵ(စနစံတက့ျပုျပငံထာဵရ္ိျခငံဵ
၊စီဵေလ့ာ၊ဒနံဵ စသညံထာဵရ္ိျခငံဵ)။
(င)ေက့ာငံဵ၀ငံဵအရိပံအာဝါသ
(သို ဴ)ေက့ာငံဵပနံဵျခဳ။
(စ)ေက့ာငံဵစာသငံခနံဵ (အလငံဵေရာငံန္ငံဴ
ေလရရ္မ
ိ ှု)။
(ဆ)စာသငံခနံဵအတးငံဵသနံ ဴရ္ငံဵမှု။
(ဇ)သငံပုနဵံ ှကီဵေဆဵသုတံျခငံဵ၊ အလငံဵေရာငံ န္ငံဴ
လိုကံေလ့ာညီစးာ ထာဵရ္ိျခငံဵ။
(ဈ)ေသာကံေရထာဵရ္ိျခငံဵ
(သနံ ဴရ္ငံဵမှု၊လုဳေလာကံမှုအေျခအေန)
(ေရစုပံကနံ၊ပိုကံေခါငံဵတပံေရအိုဵ၊ ေျမအိုဵ၊
ေသာကံေရခးကံ လကံကိုငံပါရ္ိမှု)။
(ည)သုဳဵေရထာဵရ္ိျခငံဵ
(သနံ ဴရ္ငံဵမှု၊လုဳေလာကံမှုအေျခအေန)
(ပိုကံေရ၊တးငံဵေရ၊မိဵု ေရ၊ကနံေရ၊ ျမစံေခ့ာငံဵေရ)။
(ဋ)အိမံသာသနံ ဴရ္ငံဵမှု (ယငံလုဳအမ
ိ ံသာ
လုဳေလာကံမှုအေျခအေန) (အိမံသာအဆငံဵ
လကံေဆဵရနံစစ
ီ ဲံထာဵရ္ိမှုအေျခအေန)။

170

အမက

အမက

အမက

အမက အမက

(

(

(

(

)

)

)

)

(

)

စစံေဆဵရနံအခ့ကံအလကံ
၂။

ကူဵစကံေရာဂါကာကးယံေရဵ
(က)ျခငံနမ
္ိ ံန္ငဵံ ေရဵ (ပိုဵေလာကံလနံဵ
န္ိမန
ံ ္ငံဵေရဵလုပံငနံဵ)။
(ခ)ကကကံန္ိမန
ံ ္ငံဵေရဵ (ေထာငံေခ့ာကံ၊
ကကကံရိုကံျခငံဵ) စနစံတက့ ထာဵရ္ိေရဵ)။

၃။

က့နံဵမာေရဵစစံေဆဵျခငံဵ
(က)သးာဵန္ငံဴခဳတးငံဵသနံ ဴရ္ငံဵျခငံဵ။
(ခ) အ၀တံအစာဵသနံ ဴရ္ငံဵျခငံဵ။
(ဂ) ေက့ာငံဵ၀ငံဵအရိပံအာဝါသ (သို ဴ)
ေက့ာငံဵပနံဵျခဳ။
(ဃ) လကံသညံဵေျခသညံဵလ္ီဵျဖတံျခငံဵ။
(င) ခန္ဓာကိုယံေခ့ဵေညာံကငံဵစငံျခငံဵ။
(စ) ဝဲယာဵနာကငံဵစငံျခငံဵ။
(ဆ) ထိခိုကံဒဏံရာအတးကံ ေက့ာငံဵေဆဵဝါဵ
ထာဵရ္ိျခငံဵ။
(ဇ) ေဆဵမ္တတ
ံ မံဵမ့ာဵထာဵရ္ိျခငံဵ။
(ဈ) ေက့ာငံဵတးငဵံ ေဆဵခနံဵမ့ာဵထာဵရ္ိျခငံဵ။

၄။

အာဟာရေကျွဵေမးဵျခငံဵန္ငံဴ
အာဟာရဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံငနံဵ
(က) ေက့ာငံဵတးငံဵအာဟာရေကျွဵေမးဵျခငံဵ။
တစံပါတံ(၁)ှကိမံေကျွဵေမးဵရနံ(ထမငံဵဘူဵမူ)
(ခ) ေက့ာငံဵမုနံ ဴဆိုငံမ့ာဵ စနစံတက့
ေနရာခ့ထာဵျခငံဵ။ (ေက့ာငံဵမုနံ ဴဆိုငံမ့ာဵ)
(ဂ) အာဟာရသီဵန္ဳမ့ာဵ ေက့ာငံဵတးငံ
စိုကံပ့ိုဵထာဵျခငံဵ။
(ဃ) ကိုယံကာယတိုငဵံ တာခ့ကံမ္တတ
ံ မံဵ
ထာဵျခငံဵ။(အရပံန္ငံဴကိုယံအေလဵခ့ိနံ)
(င) အာဟာရပညာေပဵလုပံငနံဵ အနညံဵဆုဳဵ
တစံပတံတစံှကိမံ အတနံဵလိက
ု ံေဆာငံရးကံျခငံဵ။
(စ) အာဟာရေကျွဵမ္တတ
ံ မံဵထာဵရ္ိျခငံဵ။
(ဆ) အာဟာရပညာေပဵမ္တံတမံဵထာဵရ္ိျခငံဵ။
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အမက

အမက

အမက

အမက အမက

(

(

(

(

)

)

)

)

(

)

အမက

စစံေဆဵရနံအခ့ကံအလကံ
၅။

(

ေက့ာငံဵအေျချပု က့နံဵမာေရဵအသိပညာ
ျမှငံဴတငံေရဵလုပံငနံဵ
(က) ပညာေပဵကာဵခ့ပံမ့ာဵထာဵရ္ိျခငံဵ
(ခ) ပညာေပဵေဟာေျပာပးဲမ့ာဵက့ငံဵပျခငံဵ
(ဆရာ၊ဆရာမမ့ာဵ၊ ျပငံပပုဂု္ဂိ လံမ့ာဵ)
(ဂ) အတနံဵလိက
ု ံပညာေပဵျခငံဵ (ဆရာမ့ာဵ)
(ဃ) က့နံဵမာေရဵျပပးဲ၊ ွပိုငံပးဲမ့ာဵ (ပနံဵခ့ီ၊
ေဆာငံဵပါဵ၊ စာစီစာကုဳဵ၊ ကဗ့ာရးတံဆိုျခငံဵ၊
ပုဳေျပာျခငံဵ)
(င) က့နံဵမာေရဵလုပံငနံဵ၊ပညာေပဵေနရာမ့ာဵ သို ဴ
ေလဴလာေရဵခရီဵထးကံျခငံဵန္ငံဴ ျပနံလညံ
ေဆးဵေနးဵျခငံဵ၊အေကာငံအထညံေဖာံျခငံဵ
(ဆရာ၊ေက့ာငံဵသာဵ)
(စ) ေက့ဵရးာရပံကးကံတင
း ံဵ က့နံဵမာေရဵ
ပညာေပဵလှုပရ
ံ ္ာဵမှုမ့ာဵ ဦဵစီဵေဆာငံရးကံျခငံဵ၊
ပူဵေပါငံဵေဆာငံရးကံျခငံဵ
(ဆ) က့နံဵမာေရဵပညာေပဵသငံတနံဵမ့ာဵ
ျပုလုပံျခငံဵ
(ဇ) မူဵယစံေဆဵဝါဵအန္တရာယံ တာဵဆီဵ
ပညာေပဵေဟာေျပာျခငံဵ
(ဈ) ေဆဵလိပ၊ံ အရကံပညာေပဵေဟာေျပာျခငံဵ
(ည) ေဆဵလိပက
ံ ငံဵေဝဵေရဵေက့ာငံဵ အစီအစဲံ
ရ္ိ/မရ္ိ
(ဋ) ဆယံေက့ာံသကံပညာေပဵေဟာေျပာျခငံဵ၊
အတနံဵလိက
ု ံေဆးဵေနးဵျခငံဵ
(ဌ) ပညာေပဵေဟာေျပာမှု အတနံဵလိုကံထာဵရ္ိျခငံဵ

၆။

က့နံဵမာေရဵဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ
ပူဵေပါငံဵေဆာငံရးကံျခငံဵ
(က) က့နံဵမာေရဵဌာနသို ဴ ေဆဵစစံမှု လိုအပံခ့ကံ
မ့ာဵျပုစုေဆာငံရးကံေပဵရနံ ဆကံသးယံျခငံဵ
(ခ) က့နံဵမာေရဵဌာနအြကဳျပုခ့ကံမ့ာဵ
ေဆာငံရးကံွပီဵစီဵျခငံဵ
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(

(ဂ) က့နံဵမာေရဵဌာနန္ငံဴပဵူ တးဲ၍
သငံတနံဵမ့ာဵဖးငံဴလ္စံျခငံဵ
(ဃ)အျခာဵဌာနမ့ာဵ၊အစညံဵအရုဳဵအဖးဲ ဴမ့ာဵ န္ငံဴ
ပူဵေပါငံဵ၍ ကယံဆယံေရဵ၊ ဖးဳ ဴွဖိုဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ
ေဆာငံရးကံျခငံဵ
(င) ရပံကးကံ၊ေက့ဵရးာက့နံဵမာေရဵဌာနတို ဴ
ပူဵေပါငံဵ၍ သနံ ဴရ္ငံဵေရဵ၊ ေရာဂါပိုဵမွှာဵ
န္ိမန
ံ ္ငံဵေရဵလုပံငနံဵမ့ာဵ၌ ဆရာ/ေက့ာငံဵသာဵ
ပါ၀ငံေဆာငံရးကံျခငံဵ
၇။

က့နံဵမာေရဵအသိပညာေမဵျမနံဵစစံေဆဵျခငံဵ
သူငယံတနံဵ
(က) ကိုယံခန္ဓာရ္ိသနံ ဴရ္ငံဵစငံြကယံစးာထာဵရမညံဴ
အပိုငဵံ မ့ာဵကဘာလဲ။
(ခ) သးာဵကိုဘယံအခ့ိနံတိုကံမလဲ။
(ဂ) အစာစာဵွပီဵတိင
ု ံဵဘာလုပံမလဲ။
(ဃ) ဘယံအခ့ိနံတးငံလကံေဆဵမလဲ။
(င) လကံသညံဵ၊ေျခသညံဵဘာေြကာငံဴ ညှပံရသလဲ။
(စ) ေရာဂါကိုကာကးယံရနံဘယံလအ
ို စာဵအစာ
မ့ာဵကိုစာဵသုဳဵမလဲ။
(ဆ) ေခ့ာငံဵဆိုဵခ့ိနံနင
္ ံဴနာ္ ေခ့ခ့ိနံတးငံအျခာဵသူမ့ာဵ
မကူဵစကံေအာငံ ဘယံလိုျပုမူေဆာငံရးကံမလဲ။
(ဇ) ျခငံကိုကံတာေြကာငံဴျဖစံပးာဵတတံေသာ
ေရာဂါမ့ာဵကိုေျပာျပပါ။
(စ့) ျခငံမ့ာဵမေပါကံပးာဵေစရနံ
ဘယံလုေိ ဆာငံရးကံမလဲ။
(ည) ညမုနံ ဴစာဵွပီဵရငံအမှိုကံကိုဘယံမ္ာ ျပစံမလဲ။
(ဋ) မသနံ ဴရ္ငံဵေသာအဝတံအစာဵမ့ာဵကို
ဝတံဆငံလျှေငံဘာျဖစံမလဲ။
ပထမတနံဵ
(က) တစံကိုယံေရသနံ ဴရ္ငံဵစငံြကယံရျခငံဵ
အေြကာငံဵေျပာျပပါ။
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(

(ခ) အစာမစာဵမီ အိမံသာအဆငံဵတးငံ
ဘာလုပံမလဲ။
(ဂ) မ့ကံစိေကာငံဵေစရနံ
မညံသည့်အစာဵအစာမ့ာဵကို စာဵသုဳဵမလဲ။
(ဃ) သးာဵမ့ာဵခိုငံမာေစရနံ မညံသညံဴ
အစာဵအစာမ့ာဵကို စာဵေသာကံသငံဴသလဲ။
(င) သးာဵပိုဵစာဵျခငံဵမ္ကာကးယံရနံ
မညံကဲဴသို ဴျပုလုပံမလဲ။
(စ) ေသးဵလးနံတုပံေကးဵသညံ
မညံသညံဴတိရိစ္ဆာနံမ္ျဖစံသလဲ။
(ဆ) ေသးဵလးနံတုတံေကးဵမျဖစံပား ဵရနံ
ပတံ၀နံဵက့ငံကိုဘာလုပံရမလဲ။
(ဇ) ျခငံေထာငံျဖငံဴအဘယံေြကာငံဴအိပံရသလဲ။
(ဈ) ကိုယံခန္ဓာမ္ဆုဳဵရှုဳဵသးာဵေသာအငံအာဵမ့ာဵ
အတးကံ ဘာအစာဵအစာကိုစာဵသငံဴသလဲ။
(ည) ဟငံဵသီဵဟငံဵရးကံန္ငံဴ သစံသီဵမ့ာဵကို
ဘာေြကာငံဴ မ့ာဵမ့ာဵစာဵသငံဴသလဲ။
(ဋ) ယငံနာဵစာ စာဵေသာကံလျှေငံဘာျဖစံမလဲ။
(ဌ) ေရကို ဘာေြကာငံဴက့ိုခ့ကံေသာကံသငံသ
ဴ လဲ။
ဒုတိယတနံဵ
(က) တစံကိုယံရညံသနံ ဴရ္ငံဵစငံြကယံမှုမရ္ိသျဖငံဴ
ရရ္ိလာနိုငသ
ံ ညံဴ ေရာဂါမ့ာဵအေြကာငံဵေျပာျပပါ။
(ခ) သးာဵမ့ာဵပ့ကံစီဵရသညံဴအေြကာငံဵကိုေျပာျပပါ
(ဂ) တစံကိုယံရညံက့နံဵမာေရဵထိနံဵသိမံဵနိုငရ
ံ နံ
လိုအပံသညံမ့ာဵကိုေျပာျပပါ။
(ဃ) အဆီနင
္ ံဴအခ့ိုသညံ အငံအာဵျဖစံပးာဵေစေသာ
အစာဵအစာအုပံစတ
ု းငံ ပါ၀ငံပါသလာဵ။
(င) ကိုယံခန္ဓာကိုှကီဵထးာဵေစရနံစာဵသုဳဵရမညံဴ
အစာဵအစာမ့ာဵကို ေျပာျပပါ။
(စ) ဥအမ့ိုဵမ့ိုဵန္ငံဴ ပဲအမ့ိုဵမ့ိုဵသညံ အသာဵမ့ာဵ၊
ငါဵမ့ာဵကဲဴသို ဴ အသာဵဓာတံရရ္ိေစနိင
ု ံပါသလာဵ။
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(ဆ) ၀မံဵပ့ကံ၊၀မံဵေလျှောျဖစံသညံဴ
အေြကာငံဵရငံဵမ့ာဵကို ေဖာံျပပါ။
(ဇ) မညံကဲဴသို ဴေရမ့ိုဵကို ေသာကံသုဳဵရမလဲ။
ဘာေြကာငံဴလဲ။
(ဈ) ၀မံဵပ့ကံ၊၀မံဵေလျှောေရာဂါမျဖစံေစရနံ
ဘယံလုျိ ပုမူေနထိုငံမလဲ။
တတိယတနံဵ
(က) မ့ကံစိကိုဘာေြကာငံဴသနံ ဴရ္ငံဵစးာထာဵရမလဲ။
(ခ) မ့ကံစိကိုအာဵေကာငံဵေစရနံ ဘယံလုိ
အစာဵအစာမ့ာဵ ကိုစာဵရမလဲ။
(ဂ) မ့ကံစိဆုင
ိ ံရာဆရာ၀နံထဳ မညံသညံဴအခါ၌
ျပသငံဴသလဲ။
(ဃ) ဖိနပံကို ဘာေြကာငံဴစဵီ ရသလဲ။
(င) အာဟာရမျှေတမှုဆုတ
ိ ာဘာလဲ။
(စ) အာဟာရ(၃)အုပံစုကိုသိသလာဵ။
အာဟာရျဖစံေအာငံ ဘယံလိုစာဵမလဲ။
(ဆ) ေသးဵလးနံတုပံေကးဵေရာဂါသညံ
မညံသို ဴေသာနညံဵမ့ာဵျဖငံဴ ကူဵစကံတတံသလဲ။
(ဇ) ေသးဵလးနတ
ံ ုပံေကးဵေရာဂါမျဖစံေစရနံ
ဘယံလုက
ိ ာကးယံမလဲ။
(ဈ) အိုငအ
ံ ိုဒငံဵဓာတံကို အွမဲရေစရနံ ေန ဴစဲံ
စာဵသုဳဵသညံဴ ဟငံဵလ့ာမ့ာဵတးငံ မညံသညံဴအရာကို
ထညံဴ၍ခ့ကံျပုတံရမညံနညံဵ။
(ည) ေဆဵလိပေံ သာကံေသာေက့ာငံဵသာဵ/သူမ့ာဵ
အတးကံ ဘယံလိုထိခိုကံမှုမ့ိုဵကို ရေစပါသလဲ။
(ဋ) ခုခဳအာဵက့ဆငံဵမှုကူဵစကံေရာဂါကို
ဘယံလုေိ ခ်ေဝ်သလဲ။
စတုတ္ထတနံဵ
(က) င္ကံဖ့ာဵေရာဂါသညံမညံသို ဴကူဵစကံသနညံဵ။
(ခ) င္ကံဖ့ာဵမျဖစံပးာဵေစရနံဘယံလို
ေဆာငံရးကံမလဲ။
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(ဂ) ျခငံမ့ာဵမေပါကံပးာဵေစရနံ
ဘယံလုေိ ဆာငံရးကံမလဲ။
(ဃ) ယငံလုဳအမ
ိ ံသာသုဳဵစးရ
ဲ ျခငံဵအေြကာငံဵ
ေျပာျပပါ။
(င) ယငံလုဳအမ
ိ ံသာသုဳဵစးျဲ ခငံဵျဖငံဴ က့နံဵမာေရဵ
တိဵု တကံနိုငံမှုကို ေျပာျပပါ။
(စ) အိမံသာမ္ဆငံဵလျှေငံ လကံေဆဵျခငံဵ
အေလဴအထဘာေြကာငံဴျပုလုပံရသနညံဵ။
မညံသညံဴအရာျဖငံဴ လကံကိုေဆဵမလဲ။
(ဆ) မူဵယစံေဆဵဝါဵသညံ မညံကဲဴသို ဴေသာ
ဆိုဵက့ိုဵမ့ာဵကိုရရ္ိေစသနညံဵ။
(ဇ) မူဵယစံေဆဵဝါဵကငံဵစငံေအာငံ မညံကဲဴသို ဴ
ျပုမူေနထိုငံမလဲ။
(ဈ) HIV ပိုဵကူဵစကံနိုငေံ သာနညံဵလမံဵမ့ာဵကို
ေဆးဵေနးဵပါ။
(ည) HIV ပိုဵမကူဵစကံနိုငေံ သာနညံဵလမံဵမ့ာဵကို
ေဖာံျပပါ။
(ဋ) သငံတို ဴေက့ာငံဵတးငံ စာသငံခနံဵမ့ာဵကို ေန ဴစဲံ
သနံ ဴရ္ငံဵေရဵလုပံပါသလာဵ။
(ဌ) သနံ ဴရ္ငံဵေရဵျပုလုပံျခငံဵျဖငံဴ မညံသညံဴ
အက့ိုဵေက့ဵဇူဵမ့ာဵရနိုငံပါသနညံဵ။
စစံေဆဵရနံအခ့ကံအလကံ
အလယံတနံဵ
(က) ကိုယံခန္ဓာအငံအာဵျဖစံွပီဵ ှကီဵထးာဵဖးဳ ဴွဖိုဵမှု
န္ငံဴ ေရာဂါကာကးယံမေှု ပဵနိုငံရနံ ဘယံလုိ
အစာဵအစာမ့ာဵ စာဵမလဲ။
(ခ) ေသးဵလးနံတုပံေကးဵကို ျဖစံေစေသာျခငံသညံ
မညံသညံဴေနရာမ့ာဵတးငံေပါကံပးာဵသလဲ။
(ဂ) ေသးဵလးနံတုပံေကးဵမျဖစံေစရနံ ဘယံလုိ
ှကိုတငံကာကးယံမလဲ။

176

အလက

အလက

အလက

အလက

အလက

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

စစံေဆဵရနံအခ့ကံအလကံ
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(
)
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(ဃ) ေဆဵလိပေံ သာကံျခငံဵသညံ လူကို
မညံကဲဴသို ဴေသာစးလ
ဲ မံဵမှုမ့ိုဵ ျဖစံေစသနညံဵ။
(င) HIV ပိုဵမကူဵစကံေအာငံ မညံကဲဴသို ဴ ေနထိုငံ
မညံနညံဵ။
(စ) ေပမကိုကံလျှေငံ အေရဵေပ်ဘယံလိုျပုစုမလဲ။
(ဆ) ပတံဝနံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵေရဵသညံ
အဘယံေြကာငံဴ အေရဵှကီဵသလဲ။
(ဇ) မူဵယစံေဆဵဝါဵ၏ စိတံပိုငံဵဆိုငရ
ံ ာထိခုက
ိ ံမှု
မ့ာဵကိုေဖာံျပပါ။
စစံေဆဵရနံအခ့ကံအလကံ
အထကံတနံဵ
(က) အာဟာရအုပံစု ဘယံန္စံအုပံစုရ္ိသလဲ။
၎ငံဵအုပံစုမ့ာဵတးငံ ပါ၀ငံေသာဓာတံမ့ာဵအမညံကို
ေဖာံျပပါ။
(ခ) အသညံဵေရာငံအသာဵဝါေရာဂါ မျဖစံပား ဵ
ေစရနံ မညံကဲဴသို ဴ ကာကးယံမညံနညံဵ။
(ဂ) ျခငံကိုဘယံလုန
ိ ္ိမန
ံ ္ငံဵမလဲ။
(ဃ) ေဆဵလိပေံ သာကံျခငံဵေြကာငံဴ
မညံကဲဴသို ဴေသာေရာဂါ ျဖစံတတံသလဲ။
(င) HIV ေရာဂါေဝဒနာရ္ငံအာဵ ၎ငံဵ၏
မိသာဵစုန္ငံဴ ပတံ၀နံဵက့ငံမိတံေဆးမ့ာဵက
မညံကဲဴသို ဴ ျပုမူဆကံဆဳသငံဴသလဲ။
(စ) ေပမအန္တရာယံဘယံလက
ို ာကးယံမလဲ။
(ဆ) ပတံ၀နံဵက့ငံသနံ ဴရ္ငံဵေရဵတးငံ လိုကံနာ
ေဆာငံရးကံရမညံဴအခ့ကံမ့ာဵကို ေဖာံျပပါ။
(ဇ) မူဵယစံေဆဵဝါဵ၏ ခန္ဓာကိုယံပင
ို ံဵန္ငံဴ
လူမှုေရဵဆိုငံရာထိခိုကံမှုမ့ာဵကို ေဖာံျပပါ။
(ဈ) မ့ိုဵဆကံပးာဵက့နံဵမာေရဵကို ဘယံလို
သေဘာေပါကံပါသလဲ။
(ည) မ့ိုဵဆကံပးာဵက့နံဵမာေရဵ၏ သေဘာတရာဵ
ကိုသိရ္ိနာဵလညံျခငံဵျဖငံဴ မညံကဲဴသို ဴေသာ
အက့ိုဵေက့ဵဇူဵမ့ာဵရရ္ိမလဲ။
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သနံေကာငံေရာဂါကာကးယံေရဵ
ေက့ာငံဵအေျချပု သနံခ့ေဆဵတိုကံေကျွဵေရဵလမံဵေွှနံ
သနံခ့ေဆဵတိုကံေကျွဵမညံဴအသကံအရးယံ။

အသကံ (၅)န္စမ
ံ ္ (၁၅)န္စံ (မူလတနံဵ/ အလယံတနံဵ/
အထကံတနံဵ ေက့ာငံဵသာဵ၊ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵလုဳဵ)

သနံခ့ေဆဵတိုကံေကျွဵမညံဴအခ့ိနံ။ န္စံစဲံ ေဖေဖ်ဝါရီလတးငံ (၁)ှကိမံ န္ငံဴ ြသဂုတံလအတးငံဵ
က့ငံဵပမညံဴ‘ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵသီတငံဵပတံတးငံ(၁)ှကိမံ
စုစေု ပါငံဵ တစံန္စလ
ံ ျှေငံ (၂)ှကိမံ
တိုကံေကျွဵမညံဴသနံခ့ေဆဵအမ့ိုဵအစာဵ။

Albendazole 400 mg (၁) လုဳဵ

(ယခုတိုကံေကျွဵမညံဴ သနံခ့ေဆဵသညံ အစးမံဵထကံွပီဵ အန္တရာယံကငံဵပါသညံ)
သနံခ့ေဆဵတိုကံေကျွဵရျခငံဵရညံရးယံခ့ကံ
ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵ အခ့ိနံမန
္ ံ သနံခ့ေဆဵတိုကံေကျွဵျခငံဵျဖငံဴ(၁) ကိုယံခန္ဓာဖးဳ ဴွဖိုဵွပီဵ ဉာဏံရညံထကံျမကံေစရနံ။
(၂) ေက့ာငံဵတးငံ သးကံလကံထကံျမကံစးာ စာသငံြကာဵနိုငံေစရနံ။
(၃) အျခာဵေရာဂါမ့ာဵ ဝငံေရာကံလာမှုကို ြကဳဴြကဳဴခဳနင
ို ံေစရနံ။
သနံခ့ေဆဵတိုကံေကျွဵနညံဵအဆငံဴဆငံဴ
(၁) ေက့ာငံဵသူ/ ေက့ာငံဵသာဵမ့ာဵ အတနံဵထဲ၌ မိမေိ နရာတးငံ ထိုငံခုင
ိ ံဵထာဵပါ။
(၂) ေက့ာငံဵေခ်မ္တတ
ံ မံဵတးငံ ပါရ္ိသညံဴ အမညံစာရငံဵအတိုငံဵတစံဦဵခ့ငံဵေခ်ယူေဆဵတိုကံပါ။
(၃) ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူတစံဦဵစီ၏ ပါဵစပံထဲသို ဴ သနံခ့ေဆဵတစံလုဳဵစီထညံဴ၍ ဝါဵစာဵ ခိုငဵံ ပါ။
(၄) ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵကို သနံ ဴရ္ငံဵေသာေသာကံေရလုေဳ လာကံစးာေပဵ၍ ေဆဵကို ဝါဵ၍
အကုနံမ့ိုခ့ခိုငဵံ ပါ။ ေဆဵက့နံ/ မက့နံကို ဆရာ/ ဆရာမမ့ာဵမ္ ပါဵစပံဟ၍ စစံေဆဵပါ။
(၅) ေဆဵတိုကံေကျွဵသညံဴေန ဴတးငံ ေက့ာငံဵမလာေသာ ေက့ာငံဵသာဵ/ ေက့ာငံဵသူမ့ာဵအာဵ မ္တံတမံဵ
ထာဵရ္ိ၍ ေက့ာငံဵျပနံတကံသညံဴေန ဴတးငံ တိုကံေကျွဵရမညံ။
(၅) သနံခ့ေဆဵသညံ အစာအိမအ
ံ တးငံဵအစာမရ္ိခ့ိနံ (အစာမစာဵမီ ၂နာရီ/ ၃နာရီျခာဵ၍ (သို ဴမဟုတ)ံ
အစာစာဵွပီဵ ၂နာရီ/ ၃နာရီျခာဵ၍) တိက
ု ံေကျွဵလျှေငံ အေကာငံဵဆုဳဵ ျဖစံပါသညံ။

ေက့ာငံဵက့နံဵမာေရဵဌာနခးဲ
ျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန
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Student Name
School entering #
Father
Mother
Address No.

--- Confidential --Individual School Health Examination Sheet
Gender
Birthday
Race
Religion
Occupation
Occupation

Name of Schools

Blood Group

Grades

Remarks

Past medical history
Past surgical history
Family history
Allergic history
Vaccination Records
Status of vaccination records before entering Schools
Vaccination
No.
Vaccines
Age
Dose
yes/no
1.
Hepatitis B
At birth
2.
BCG
At birth/ (-----)mth
1st dose
3.
PENTA
( ) mth
2nd dose
( ) mth
3rd dose
( ) mth
1st dose
4.
OPV
( ) mth
2nd dose
( ) mth
3rd dose
( ) mth
1st dose
5.
PCV
( ) mth
2nd dose
( ) mth
3rd dose
( ) mth
1st dose
6.
MR
( ) mth
2nd dose
( ) mth
1st dose
7.
JE
( ) mth
Status of vaccination records after entering Schools
No.
Vaccines
Standards

Dose
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Date of
Vaccination

Date of Vaccination

Remarks

Remarks

Growth Status
Description
KG

1

2

3

Grades
4
5

Height (m)
Weight (kg)
BMI
Date
MEDICAL EXAMINATION
1. DATE OF
EXAMINATION
2. GENERAL
CONDITION
a. Personal Hygiene
b. Teeth
c. Skin
d. Eyes
e. Ears
f. Nose,Throat &
Tonsils
g. Neck
- TB lymph adenitis
- Goiter

h. Heart
- Congenital
- Acquired

i. Lungs
- TB
- Chronic Bronchitis

j. Abdomen
- Liver
- Kidney
- Spleen
- Hydrocele
- Hernia

k. Nervous System
l. Psychological
Disorders
m. Worm Infestation
n. Nutrition Status
- PEM
- Vit A
- Anaemia

o. Others diseases
3.General Health
Examiner’s Comment
4. INITIAL OF
Health Examiner
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Remarks
6

7

8

9

10
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