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၁။ မိတ်ဆက် ၅

၂။ လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ
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၃။ လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ
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ကမ္ဘာတစ်ေှမ်းရှိနိုင်ငံများမှ အစိုးရများ၊ အလုြ်ရှင်များနှင့် အလုြ်သမားတို့၏ ြါေင် 
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ရှိြါသည်။ ဤစံချနိ်စံညွှန်းများသည် ကမ္ဘာတစ်ေှမ်းရှိ အလုြ်သမားရရးရာ အုြ် 

ချုြ်စီမံရရးစနစ်များ ပမှင့်တင်ရရးနှင့် အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ရွက်ရရးတို့အ 

တွက် အ လွန်ရရးြါြါသည်။ အိုင်အယ်(လ်)အို၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကကံပြု 

တိုက်တွန်းချက်များသည် သင့်ရလျာ်ရကာင်းမွန်ရသာ အလုြ်အကိုင်၏ ရှုရထာင့် 

မျ ိုးစုံကို လွှမ်းခခ ံုထားပြီး၊ ကမ္ဘာ့အလုြ်အကိုင် ေန်းကျင်ရလာက၌ လူမှုတရား 

မျှတမှုအရြါ် အရပခပြုသည့် တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့် ချတိ်ဆက်ထားသည့် စီးြွားရရးကို 

တည်ရဆာက်သည့် ကကိုးြမ်းအားထုတ်မှုများကို ရကျာရထာက် ရနာက်ခံပြုထား 

ြါသည်။

ယင်းကို တည်ရထာင်ပြီးရနာက် နှစ် ၁၀၀ အချနိ်ကာလပဖစ်သည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် တွင် 

ကျင်းြပြုလုြ်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာညီလာခံက အိုင် 

အယ်(လ်)အို၏ ရာပြည့်ရကကညာချက်ကို အတည်ပြုလက်ခံခဲ့ြါသည်။ ယင်းရကက 

ညာချက် သည် လူသားဗဟိုပြုချဉ်းကြ်မှုနည်းလမ်းကို အရလးထားြါသည်။ ယင်း 

လူသားဗဟိုပြုချဉ်းကြ်မှုနည်းလမ်းသည် အခွင့်အရရးများနှင့် နိုင်ငံတကာအလုြ် 

သမားရရးရာစံချနိ်စံညွှန်းများကို အိုင်အယ်(လ်)အို၏ အဓိကအချက်အချာ ရဆာင် 

ရွက်မှုများတွင် ထားရှိြါသည်။ ကမ္ဘာကကီးက COVID – 19 ၏ ရိုက်ခတ်မှုနှင့် အလုြ် 

သမားများနှင့် အလုြ်ရှင်များအတွက် အရရးြါသည့်လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ရိုက်ခတ်မှုများကို ကုစားရနသည့်အချနိ်တွင် 

လူသားဗဟိုပြုချဉ်းကမ်းမှုနည်းလမ်းသည် ယခင်အချနိ်ကာလများထက်ြို၍ လွန် 

အမှာစကား
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စွာ အရရးြါြါသည်။ ဤချဉ်းကမ်းမှုနည်းလမ်းတွင် အလုြ်သမားများအရနပဖင့် 

လုြ်ငန်းခွင်တွင်ပဖစ်ရစ၊ လုြ်ငန်းခွင်နှင့် ရေးကွာသည့်ရနရာတွင်ပဖစ်ရစ အလုြ် 

လြုက်ိငုရ်နသည့ ်အရပခအရနမျ ိုးတငွ ်ရရာဂါကူးစကပ်ခင်းရကကာင့ ်ပဖစရ်ြါ်လာ သည့ ်

ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာရေးအန္တရာယ်များအတွက် တုန့်ပြန်ရဆာင်ရွက်ရြးပခင်းသာမက 

ေဲ၊ အလုြ်သမားများ၏  စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရရးနှင့် ရကာင်းကျ ိုးချမ်းသာအ 

တွက် ြံ့ြိုးရြးပခင်းလည်း ြါေင်ြါသည်။

အချနိ်ယူ ရရးဆွဲရဖာ်ရဆာင်ခဲ့ပြီးပဖစ်ရသာ နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားရရးရာ စံချနိ်စံ 

ညွှန်းများသည် အစိုးရများ၊ အလုြ်ရှင်များနှင့် အလုြ်သမားများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် 

လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာကဏ္ဍ အများအ 

ပြားကို ကုစားရြးြါသည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအရနပဖင့် အိုင်အယ်(လ်)အို၏ စံချနိ်စံ 

ညွှန်းများကို အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးသည်ပဖစ်ရစ၊ မရရးထိုးသည်ပဖစ်ရစ၊ 

လုြ်ငန်းခွင်များတွင် ပဖစ်ရြါ်တည်ရှိရနသည့် လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်း 

ရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ စိန်ရခါ်မှုများကို တုန့်ပြန်ရဆာင်ရွက်လိုသည့် နိုင်ငံ 

များအတွက် အရရးြါသည့် လမ်းညွှန်မှုအရင်းအပမစ်များအရနပဖင့် တည်ရှိရနမည် 

ပဖစ်ြါသည်။

ဤစာအုြ်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာညီလာခံက လက်ခံအ 

တည်ပြုထားသည့် လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင် 

ရာ အရရးကကီးရသာ စာချုြ်စာတမ်း ၉ ခုကို စုစည်းထားပခင်း ပဖစ်ြါသည်။ ဥြရဒ၊ 

မူေါဒများနှင့် အရလ့အကျင့်များကို ရရးဆွဲရဖာ်ရဆာင်ပခင်းအားပဖင့် COVID – 19 

ကို တုန့်ပြန်ရဆာင်ရွက်ရာ၌ ယခုအချနိ်တွင် ဤစံချနိ်စံညွှန်းများသည် နိုင်ငံများကို 

အရထာက်အကူပြုရာတွင် ယခင်အချနိ်ကာလများထက် ြို၍အရရးြါသည့် အခန်း 

ကဏ္ဍတွင်ရှိရနြါသည်။ လုြ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရး 

နှင့်ြတ်သက်ပြီး ရရရှည်တည်ပမဲသည့် တုိးတက်မှုရရိှရစရရးအတွက် အဓိကပဖစ်ရသာ 

ကကိုတင်ကာကွယ်သည့် ချဉ်းကြ်မှုနည်းလမ်းနှင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး 

ယဉ်ရကျးမှုကို ပမှင့်တင်ရဆာင်ရွက်ရာတွင် ထိရရာက်သည့် ရဆာင်ရွက်မှုက နိုင်ငံ 

အဆင့် သုံးြွင့်ဆိုင်ကတိကေတ်ပြုမှုနှင့် နိုင်ငံအဆင့်ရဆာင်ရွက်မှုတို့ကို ရတာင်း 
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ဆိုလျက် ရှိြါသည်။ 

COVID – 19 ကို တုန့်ပြန်ရဆာင်ရွက်ရန်နှင့် လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း 

ရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာဥြရဒကို အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ရွက်ပခင်းအား 

ပဖင့် လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ရဆာင်ရွက် 

မှုများနှင့် အရလ့အကျင့်များကို ရရရှည်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ယခုအချနိ်တွင် 

ဤစံချနိ်စံညွှန်းများသည် ပမန်မာနိုင်ငံကိုအရထာက်အကူပြုရာတွင် ယခင်အချနိ် 

ကာလများထက် အရရးြါသည့်အခန်းကဏ္ဍတွင် ရှိရနြါသည်။

Donglin Li

ဆက်သေယ်ညှိနှိုွ်းငရးအရာရှိ/ကိုယ်စားလှယ်၊ အိုွ်အယ်(လ်)အို၊ ပမန်မာ။
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နုိွ်ွံတကာ အလုပ်သမားငရးရာ စံြျန်ိစံညွှန်းများဆုိသည်မှာအဘယ်နည်း။

နိုင်ငံတကာအလုြ်သမားရရးရာ စံချနိ်စံညွှန်းများဆိုသည်မှာ လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ 

အရပခခံမူများနှင့် အခွင့်အရရးများကို စီစဉ်ရဖာ်ပြထားသည့် ဥြရဒဆိုင်ရာ စာချုြ် 

စာတမ်းများ ပဖစ်ြါသည်။ ယင်းတို့သည် ရအာက်ြါတို့အနက် တစ်ခုခုပဖစ်ြါသည်။

 • အိုွ အ်ယ(်လ)်အိ ုပပဋ္ဌာန်းြျကမ်ျား (သိုမ့ဟတု ်ငနာကဆ်ကတ်ေစဲာြျုပမ်ျား) 

- ယင်းတို့သည် ဥြရဒအရ လိုက်နာရန်တာေန်ရှိသည့် နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ 

သရောတူစာချုြ်များပဖစ်ပြီး၊ ယင်းတို့ကို အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများက အတည် 

ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးနိုင်သည်။ အိုင်အယ်(လ်)အိုအဖွဲ့ေင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ 

သည် ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခု သို့မဟုတ် ရနာက်ဆက်တွဲ စာချုြ်တစ်ခုကို 

အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးရသာအခါ၊ ယင်းနိုင်ငံသည် ထိုစာချုြ်ြါ 

သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ရန် ကတိ 

ကေတ်ပြုသည်ဟု အဓိြ္ပါယ်ရြါသည်။

 • အိုွ်အယ်(လ်)အို အကကံပပုတိုက်တေန်းြျက်များ - ယင်းတို့သည် လိုက်နာ 

ရန် တာေန်မရှိရသာ လမ်းညွှန်မှုများပဖစ်ြါသည်။ ဤအကကံပြုတိုက်တွန်း 

ချက်များသည် သီးပခားပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခု သို့မဟုတ် ြိုမိုကျယ်ပြန့်ရသာ 

အရကကာင်းအရာတစ်ခုအား မည်သို့လက်ရတွ့အသုံးချရမည်ပဖစ်ရကကာင်း 

အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများအား အရရးြါသည့် လမ်းညွှန်မှုများရြးြါသည်။

၁။ မိတ်ဆက်
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လုပ်ွန်းြေွ် ငဘးအန္တရာယ်ကွ်းရှွ်းငရးနှွ့် ကျန်းမာငရးနှွ့် သက်ဆိုွ် 

သည့် အိုွ် အယ်(လ်)အို၏ စံြျနိ်စံညွှန်းများမှာ မည်သည်တို့ ပြစ်ပါသနည်း။

၁၉၄၄ ခုနှစ်တွင် ဖီလာဒဲလ်ဖီးယားရကကညာချက်နှင့် မျှတသည့်ဂလိုက်ေယ်လိုက်

ရေးရှင်းအတွက် လူမှုတရားမျှတမှုဆိုင်ရာ အိုင်အယ်(လ်)အိုရကကညာချက်တို့တွင် 

ပြန်လည်၍ အခိုင်အမာအတည်ပြုထားပြီးပဖစ်ရသာရကကာင့် သင့်ရလျာ်ရကာင်းမွန် 

ပြီး၊ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလျက် ကျန်းမာရရးနှင့် ညီညွတ်ရသာ အလုြ်အကိုင် 

အရပခအရနများသည် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် အချနိ်ကစပြီး အိုင်အယ်(လ်)အို၏ 

အ ရလးထားရာဗဟိုချက်ပဖစ်ခဲ့ပြီး ပဖစ်ြါသည်။

အိုင်အယ်(လ်)အိုပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကကံပြုတိုက်တွန်းချက်များ၏ တစ်ေက်ခန့် 

သည် လုြ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာကိစ္စရြ်များ 

နှင့် လုံးလုံးလျားလျား သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ြိုင်း သက်ဆိုင်ြါသည်။ လုြ်ငန်းခွင် 

ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာနယ်ြယ်များစွာနှင့် အကျုံးေင် 

သည့် နိုင်ငံအဆင့် ဥြရဒနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ဆိုင်သည့် အရရးြါရသာ 

အဖွဲ့ပဖစ်ရြါ်ရရးကို ကုန်လွန်ခဲ့သည့် နှစ် ၉၀ အချနိ်ကာလများက သက်ရသထူခဲ့ပြီး 

ပဖစ်ြါသည်။ နိုင်ငံများစွာတွင် တိုးတက်ရအာင်ပမင်မှု များစွာရရှိခဲ့ပြီး၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ 

အများအပြားတွင် အလုြ်အကိုင်အရပခအရနများ သိသိသာသာတိုးတက်ရကာင်း 

မွန် ခဲ့ပြီပဖစ်ြါသည်။ သို့ရသာ်လည်း၊ အခက်အခဲပြဿနာ များစွာရှိရနဆဲပဖစ်ပြီး၊ 

နိုင်ငံအဆင့်တွင် လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ 

စနစ်များ ဆက်လက်တိုးတက်ရကာင်းမွန်ရစရရးအတွက် ယန္တရားများရတာင့်တင်း 

ခိုင်မာရစရန် နိုင်ငံတကာအဆင့်နှင့် နိုင်ငံအဆင့်တို့တွင် ရရရှည်ခိုင်ပမဲသည့် ညှိနှိုင်း 

ရဆာင်ရွက်မှုများ ဆက်လက်လိုအြ်ရနရသးရကကာင်း ရယေုယျသရောတူညီ 

ချက်တစ်ရြ်ရှိြါသည်။ 

ဤလမ်းညွှန်စာအုြ်သည် လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာ 

ရရးဆိုင်ရာ အဓိကစာချုြ်စာတမ်း ၉ ခုတွင်ြါရှိသည့် စာသားများကို ပြန်လည် 

ထုတ်ရေထားပခင်းပဖစ်ြါသည်။



လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဘရးနှင့်ကျန်းမာဘရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားဘရးရာစံချနိ်စံညွှန်းများ

7

 • လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်း 

ချက်၊ ၁၉၈၁ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၅၅)

 • လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်း 

ချက် (၁၉၈၁ ခုနှစ်) နှင့် စြ်လျဉ်းသည့် ရနာက်ဆက်တွဲစာချုြ် (၂၀၀၂ 

ခုနှစ်)

 • လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆုိင်ရာ အကကံပြု 

တိုက်တွန်းချက်၊ ၁၉၈၁ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၆၄)

 • လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးနှင့် စြ်လျဉ်း 

သည့် စည်းရုံးရဆာင်ရွက်ရရး မူရောင်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ် 

(အမှတ် - ၁၈၇)

 • လုြ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးနှင့်စြ်လျဉ်း 

သည့် စည်းရုံးရဆာင်ရွက်ရရး မူရောင်ဆိုင်ရာ အကကံပြုတိုက်တွန်းချက်၊ 

၂၀၀၆ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၉၇) 

 • လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရး ေန်ရဆာင်မှုများဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၈၅ 

ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၆၁)

 • လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရး ေန်ရဆာင်မှုများဆိုင်ရာ အကကံပြုတိုက်တွန်း 

ချက်၊ ၁၉၈၅ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၇၁)

 • အလုြ်သမားများ၏ ကျန်းမာရရးကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ပခင်းဆိုင်ရာ အ 

ကကံပြုတိုက်တွန်းချက်၊ ၁၉၅၃ ခုနှစ် (အမှတ် - ၉၇)

 • လုြ်ငန်းခွင်ရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် ရရာဂါစာရင်းဆုိင်ရာ အကကံပြုတုိက်တွန်း 

ချက်၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၉၄)

စံချနိ်စံညွှန်းများဆိုင်ရာ မူရောင်အပြင်၊ လုြ်ငန်းကဏ္ဍများနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ကျွမ်း 

ကျင်ြညာရှင်များ၏ ပဖည့်စည်းမှုများနှင့်အတူ၊ အိုင်အယ်(လ်)အိုသည် တိကျသည့် 

လုြ်ငန်းကဏ္ဍများအတွက် ကျင့်ေတ်စည်းကမ်းများြါေင်ရသာ လမ်းညွှန်ချက်အ 
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မျ ိုးမျ ိုးကို ရရးဆွဲရဖာ်ရဆာင်ပြီး ပဖစ်ြါသည်။ အိုင်အယ်(လ်)အို၏ အပြည်ပြည်ဆိုင် 

ရာ ရလ့ကျင့်သင်ကကားရရး ဗဟိုသင်တန်းရကျာင်းသည်လည်း မူေါဒရရးဆွဲသူများ၊ 

လုြ်ငန်းကဏ္ဍများနှင့် စြ်လျဉ်းသည့် ကျွမ်းကျင်ြညာရှင်များ၊ အလုြ်ရှင်များနှင့် 

အလုြ်သမားများအတွက်  လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာ 

ရရးဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများကို ရလ့ကျင့်သင်ကကားရြးလျက်ရှိြါသည်။ လုြ်ငန်းခွင် 

ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးစြ်လျဉ်းသည့် အိုင်အယ်(လ်)အို၏ 

ရဆာင်ရွက်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် လုြ်ငန်းခွင် 

 ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းများနှင့် သက် 

ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို အိုင်အယ်(လ်)အို ေက်(ေ်)ဆိုက်ပဖစ် 

ရသာ www.ilo.org တွင် ရတွ့ရှိနိုင်ြါသည်။
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နိဒါန်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာညီလာခံကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ် 

သမားရရးရာရုံး၏ အုြ်ချုြ်ရရးအဖွဲ့ကကကီးမှူးလျက်၊ ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ ေွန်လ ၃ ရက် 

ရန့တွင် ဂျနီီဗာပမို့တွင် ၆၇ ကကိမ်ရပမာက် ကျင်းပြပြုလုြ်ရာ၊

အစည်းအရေး၏ အစီအစဉ် (၆) တွင်ြါရှိရသာ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး၊ ကျန်း 

မာရရးနှင့် အလုြ်အကိုင်ေန်းကျင်အရပခအရနများနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် အဆိုပြုချက် 

အချ ို ့တို့ကို လက်ခံအတည်ပြုရန် ဆုံးပဖတ်ချက်ချမှတ်၍လည်းရကာင်း၊

ဤအဆိုပြုချက်များကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရြ်ြုံစံအပဖစ် လက် 

ခံအတည်ပြုရန် ဆုံးပဖတ်ချက်ချမှတ်လျက်၊ ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ ေွန်လ ၂၂ ရက်ရန့တွင် 

လုြ်ငန်းခွင်ရေး အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်အ

ပဖစ်ညွှန်းဆိုနိုင်သည့် ရအာက်ြါပြဋ္ဌာန်းချက်ကို လက်ခံအတည်ပြုလိုက်သည်။

၂။ လုပ်ွန်းြေွ်ငဘးအန္တရာယ်ကွ်းရှွ်းငရးနှွ့်

ကျန်းမာငရးဆိုွ်ရာ ပပဋ္ဌာန်းြျက်၊ ၁၉၈၁ ြုနှစ် 

(အမှတ် - ၁၅၅)
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အပိုွ်း (၁) - နယ်ပယ်အကျယ်အဝန်းနှွ့် 

အဓိပ္ပါယ်ြေွ့်ဆိုြျက်များ
အပိုဒ် (၁) ၁။ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်သည် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းကဏ္ဍအားလုံးနှင့် 

အကျုံးေင်သည်။

  ၂။ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုအတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးထားသည့် 

အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် သက်ဆိုင်ရာအလုြ်ရှင်၊ အလုြ် 

သမားများကို ကိုယ်စားပြုသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အရစာ 

ဆုံးအဆင့်အရနအထားတွင် တိုင်ြင်ရဆွးရနွးပြီးရနာက် အ 

ထူးအခက်အခဲပြဿနာများ အများအပြားပဖစ်ရြါ်ပခင်းနှင့် 

ြတ်  သက်ပြီး၊ ြင်လယ်ကူးသရေောလုြ်ငန်း သို့မဟုတ် ငါးဖမ်း 

လုြ်ငန်းက့ဲသ့ုိရသာ သီးပခားလုြ်ငန်းခဲွများကုိ ဤပြဋ္ဌာန်းချက် 

တစ်စိတ်တစ်ရဒသ သ့ုိမဟုတ် ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုလံုးကုိ ကျင့် 

သုံးပခင်းမှ ထုတ်ြယ်ထားနိုင်သည်။

  ၃။ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ကို အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးထားသည့် အ 

ဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတိုင်းသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရး 

ရာအဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းြုံအရပခခံစည်းမျဉ်းြါ အြိုဒ် ၂၂ အရ၊ ပြဋ္ဌာန်း 

ချက်ကို ကျင့်သုံးပခင်းနှင့်ြတ်သက်သည့် ကနဦးအစီရင်ခံစာ 

တွင် ဤအြိုဒ်၏ စာြိုဒ် ၂ အရ ထုတ်ြယ်ထားပြီး ပဖစ်နိုင်သည့် 

လုြ်ငန်းခွဲများ၊ ထုတ်ြယ်ထားရပခင်း အရကကာင်းရင်းများနှင့် 

ထုိသ့ုိထုတ်ြယ်ထားသည့် လုြ်ငန်းခဲွများစာရင်းနှင့် ထုိသ့ုိထုတ် 

ြယ်ထားသည့် လုြ်ငန်းခွဲများရှိ အလုြ်သမားများအတွက် 

လုံ ရလာက်သည့် အကာအကွယ်ရြးသည့် ရဆာင်ရွက်မှုများ 

ကုိ  ရှင်းလင်းရဖာ်ပြချက်ကုိ တင်ပြရမည်ပဖစ်ပြီး၊  ရနာက်ဆက် 

တွဲ အစီရင်ခံစာများတွင်လည်း ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ကျယ်ကျယ် 

ပြန့်ပြန့်အသုံးချနိုင်မည့် အရနအထားဆီသို့ ဦးတည်သည့် 

တိုးတက်မှုမှန်သမျှကို ရည်ညွှန်းရဖာ်ပြရမည်။
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အပိုဒ် (၂) ၁။ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်သည် အကျုံးေင်သည့် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းခွဲ 

များရှိ အလုြ်သမားအားလုံးနှင့် အကျုံးေင်သည်။

  ၂။ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ကို အတည်ပြုလက်မှတ် ရရးထိုးထားသည့် 

အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် သက်ဆိုင်ရာ အလုြ်ရှင်၊ အလုြ် 

သမားများကို ကိုယ်စားပြုသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အရစာ 

ဆုံးအဆင့်အရနအထားတွင် တိုင်ြင်ရဆွးရနွးပြီးရနာက် သီး 

ပခားအခက်အခဲပဖစ်ရြါ်ပခင်းနှင့်ြတ်သက်ပြီး ကန့်သတ်ထား 

သည့် အလုြ်သမားအမျ ိုးအစားတို့ကို ဤပြဋ္ဌာန်းချက်တစ် 

စိတ်တစ်ရဒသ သို့မဟုတ် ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုလုံးကို ကျင့်သုံး 

ပခင်းမှ ထုတ်ြယ်ထားနိုင်သည်။

  ၃။ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ကို အတည်ပြုလက်မှတ် ရရးထိုးထားသည့် 

အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတိုင်းသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမား 

ရရး ရာအဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းြုံအရပခခံစည်းမျဉ်းြါ အြိုဒ် ၂၂ အရ 

ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ကျင့်သုံးပခင်းနှင့်ြတ်သက်သည့် ကနဦးအစီ 

ရင်ခံစာတွင် ဤအြိုဒ်၏ စာြိုဒ် ၂ အရ၊ ထုတ်ြယ်ထားပြီး 

ပဖစ်နိုင်သည့် ကန့်သတ်ထားသည့် အလုြ်သမားအမျ ိုးအစား 

များနှင့် ထုတ်ြယ်ထားရပခင်း အရကကာင်းရင်းတို့ကို စာရင်း 

ပြုစုရဖာ်ပြရမည်ပဖစ်ပြီး၊ ရနာက်ဆက်တွဲ အစီရင်ခံစာများ 

တွင်လည်း ပြဌန်းချက်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးချနိုင် 

မည့် အရနအထားဆီသို့ဦးတည်သည့် တိုးတက်မှုမှန်သမျှကို 

ရည်ညွှန်းရဖာ်ပြရမည်။

အပိုဒ် (၃) ဤပြဋ္ဌာန်းချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်အလို့ငှာ -

  (က) စီးြွားရရးလုြ်ငန်းခွဲများဟူရသာ ရေါဟာရသည် ပြည်သူ့ေန် 

ရဆာင်မှုလုြ်ငန်းအြါအေင် အလုြ်သမားများ အလုြ်လုြ် 

ကုိင်လျက်ရိှသည့် လုြ်ငန်းခဲွများအားလံုးနှင့် အကျုံးေင်သည်။ 



အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့၊ ပမန်မာ

12

  (ခ) အလုြ်သမားဟူရသာရေါဟာရသည် ပြည်သူ့ေန်ထမ်းများအ 

ြါအေင် အလုြ်လုြ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် လူြုဂ္ဂိုလ်အားလုံးနှင့်

အကျုံးေင်သည်။

  (ဂ) လုြ်ငန်းခွင်ဟူရသာရေါဟာရသည် အလုြ်ရှင်၏ တိုက်ရိုက် 

ရသာ်လည်းရကာင်း၊ သွယ်ေိုက်၍ရသာ်လည်းရကာင်း ထိန်း 

ချုြ်မှုရအာက်တွင် အလုြ်သမားများရှိရနရန် လိုအြ်သည့် 

ရနရာများ သို့မဟုတ် အလုြ်အကိုင်ရကကာင့် အလုြ်သမားများ 

သွားရရာက်ရန်လိုအြ်သည့် ရနရာများအားလုံးနှင့် အကျုံး 

ေင်သည်။

  (ဃ) စည်းမျဉ်းဟူရသာ ရေါဟာရသည် အခွင့်ရအာဏာြိုင် သို့မ 

ဟုတ် အာဏာြိုင်များအားပဖင့် ဥြရဒအာဏာသက်ေင်သည့် 

သတ်မှတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်အားလုံးနှင့် အကျုံးေင်သည်။

  (င) အလုြ်အကိုင်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ ကျန်းမာရရးဟူရသာ ရေါဟာရ 

သည် ရရာဂါ သို့မဟုတ် အင်အားချနိဲ့မှုမရှိပခင်းဟူရသာ အရန 

အထားကို ရည်ညွှန်းပခင်းမျှသာမဟုတ်ေဲ၊ လုြ်ငန်းခွင်တွင် 

ကျန်းမာရရးကို ထိခိုက်ရစသည့် ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ြိုင်း 

ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများလည်းြါေင်ကာ၊ အဆိုြါထိခိုက်မှုများ 

သည် တစ်ကိုယ်ရရသန့်ရှင်းရရး၊ ြတ်ေန်းကျင်သန့်ရှင်းရရး 

နှင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးတို့နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စြ် 

ရနြါသည်။

အပိုွ်း (၂) - အမျ ိုးသားမူဝါဒဆိုွ်ရာ မူသငဘာတရားများ
အပိုဒ် (၄) ၁။ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတိုင်းသည် နိုင်ငံ၏ အရပခအရနများနှင့် ကျင့်ထုံး 

များအရနှင့်၊ အလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမားတို့ကို ကိုယ်စားပြုသည့် 

အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်ြင်ရဆွးရနွးလျက်၊ လုြ်ငန်းခွင်ရေး 
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အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး၊ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးနှင့် လုြ်ငန်း 

ခွင်ေန်းကျင် အရပခအရနများနှင့်ြတ်သက်ပြီး၊ ရကကာင်းကျ ိုးဆီ 

ရလျာ်သည့် အမျ ိုးသားမူေါဒတစ်ရြ်ကို စနစ်တကျ ြုံရဖာ်ချ 

မှတ်ပခင်း၊ အရကာင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ရွက်ပခင်းနှင့် အခါအား 

ရလျာ်စွာ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပခင်းများကို လုြ်ရဆာင်ရမည်။

  ၂။ မူေါဒ၏ဦးတည်ချက်သည် လက်ရှိအချနိ်အထိ ရကကာင်းကျ ိုး 

ရလျာက်နစ်ွာအသုံးချနိငုသ်ည့ ်နည်းလမ်းများပဖင့ ်လြုင်န်းခငွ ်

တွင် အန္တရာယ်ပဖစ်ရစနိုင်သည့် အရကကာင်းရင်းများကို ရလျာ့ 

နည်းရစပခင်းအားပဖင့် အလုြ်လုြ်ကိုင်ရနစဉ် သို့မဟုတ် အ 

လုြ်နှင့် ချတိ်ဆက်ရနသည့် အရာများရကကာင့် ကျန်းမာရရး 

ကို ထိခိုက်ရစသည့် မရတာ်တဆမှုများနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ 

ရရှိပခင်းတို့ကို တတ်နိုင်သမျှ ကကိုတင်ကာကွယ်ရန် ပဖစ်ရမည်။

အပိုဒ် (၅) ရအာက်ရဖာ်ပြြါ ရဆာင်ရွက်မှုအဓိကနယ်ြယ်များသည် လုြ်ငန်း 

ခွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး၊ ကျန်းမာရရးနှင့် အလုြ်အကိုင်ေန်း 

ကျင်တို့ကို ထိခိုက်မှုများပဖစ်ရြါ်ရနသ၍၊ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ြါ အြိုဒ် 

၄ တွင် ရည်ညွှန်းရဖာ်ပြထားသည့် မူေါဒသည် ထိုနယ်ြယ်များကို 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။

  (က) ဒီေိုင်းြုံစံ၊ စမ်းသြ်မှု၊ ရရွးချယ်မှု၊ အစားထိုးမှု၊ စက်ကိရိယာ 

ြစ္စည်းတြ်ဆင်မှုနှင့်ြတ်သက်ပြီး စီစဉ်ရဆာင်ရွက်မှု၊ လုြ် 

ငန်းခွင်သုံးြစ္စည်းများအား အသုံးပြုပခင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း 

ပခင်း (အလုြ်ခွင်ရနရာများ၊ အလုြ်အကိုင်ေန်းကျင် အရပခအ 

ရန၊ လုြ်ငန်းသုံးြစ္စည်းများ၊ စက်ယန္တရားနှင့် ဓာတုြစ္စည်း 

များကို ကိုင်တွယ်အသုံးပြုရာတွင် အသုံးပြုသည့် ကိရိယာ 

တန်ဆာြလာများ၊ ရုြ်ြုိင်းဆုိင်ရာနှင့် ေီေအရာေတ္ုထ ြစ္စည်းများ 

နှင့် အလုြ်လုြ်ကိုင် ရဆာင်ရွက်မှုလုြ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်)၊
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  (ခ) လုြ်ငန်းခွင်သုံးကိရိယာများနှင့် အလုြ်လုြ်ကိုင်သူ သို့မဟုတ် 

လုြ်ငန်းခွင် ကကီးကကြ်သူတို့အကကား ဆက်နွယ်မှုများ၊ စက် 

ယန္တရား၊ ကိရိယာတန်ဆာြလာများ၊ အလုြ်ချနိ်၊ အလုြ်အ 

ကိုင် စီစဉ်ရဆာင်ရွက်မှုနှင့် အလုြ်သမားများ၏ စိတ်ြိုင်းဆိုင် 

ရာနှင့် ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရဆာင်ရည်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် 

အလုြ်လုြ်ကိုင်ရဆာင်ရွက်မှု လုြ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်တို့ကို 

လိုက်ရလျာညီရထွပဖစ်ရစရန် စီစဉ်ရဆာင်ရွက်ပခင်း၊

  (ဂ) လုြ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးတို့ 

နှင့်ြတ်သက်ပြီး၊ လုံရလာက်သည့်အဆင့်များ ရအာင်ပမင်မှုရရှိ 

ရစရန် စွမ်း ရဆာင်ရည်တစ်ခု သို့မဟုတ် အပခားစွမ်းရဆာင် 

ရည်တစ်ခုခုနှင့်စြ်လျဉ်း၍၊ ြါေင်ရဆာင်ရွက်သူများ၏ အရည် 

ချင်းများတိုးတက်ရစရန်နှင့် ၎င်းတို့အား လှုံ့ရဆာ်မှုများပြုရန် 

အတွက် ရနာက်ထြ်လိုအြ်သည့် ရလ့ကျင့်သင်ကကားပခင်း 

များ အြါအေင် သင်တန်းများ ပြုလုြ်သင်ကကားရြးပခင်း၊

  (ဃ) အမျ ိုးသားအဆင့်အြါအေင်၊ အလုြ်လုြ်ကုိင်ရဆာင်ရွက်သည့် 

အဖွဲ့အဆင့်များနှင့် လုြ်ငန်းအဆင့်နှင့် အပခားရလျာ်ကန် 

သည့် အဆင့်များအားလုံးတွင် ဆက်သွယ်ရဆာင်ရွက်ပခင်း 

နှင့် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ပခင်း၊

  (င) ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ြါ အြိုဒ် ၄ တွင် ရည်ညွှန်းရဖာ်ပြထားသည့် 

မူေါဒနှင့် ကိုက်ညီစွာရဆာင်ရွက်ပခင်းများ၏ ရလဒ်အရနပဖင့် 

အလုြ်သမားများနှင့် အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များအား 

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရရးဆိုင်ရာ ရဆာင်ရွက်မှုများမှ အကာ 

အကွယ်ရြးပခင်း။
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အပိုဒ် (၆) ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ြါ အြိုဒ် ၄ တွင် ရည်ညွှန်းရဖာ်ပြထားသည့် မူေါဒ 

အား စနစ်တကျစီစဉ်ရဆာင်ရွက်ပခင်းသည် ပြည်သူ့အာဏာြိုင်များ၊ 

အလုြ်ရှင်များ၊ အလုြ်သမားများနှင့် အပခားရသာသူများနှင့် သက် 

ဆိုင်သည့် လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး၊ ကျန်းမာရရးနှင့် 

အလုြ်အကိုင်ေန်းကျင်အရပခအရနများ စြ်လျဉ်းသည့် သက်ဆိုင်ရာ 

ရဆာင်ရွက်မှုများနှင့် တာေန်ေတ္တရားများကို ညွှန်ပြရမည်။ ထိုကဲ့သို့ 

ရသာ တာေန်ေတ္တရားများ၏ လိုက်ဖက်သည့် လက္ခဏာများနှင့် 

နိုင်ငံ၏ အရပခအရနများနှင့် အရလ့အကျင့်တို့၏ လိုက်ဖက်သည့် 

လက္ခဏာရြ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။

အပိုဒ် (၇) အဓိကအခက်အခဲပြဿနာများအား သတ်မှတ် ရဖာ်ထုတ်ပခင်း၊ ထို 

အခက်အခဲပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ရပဖရှင်းရာတွင် ထိရရာက် 

သည့် နည်းစနစ်များနှင့် ဦးစားရြးရဆာင်ရွက်ရမည့် အရာများကို 

ရပြာင်းလဲ လုြ်ရဆာင်ပခင်းနှင့် ထွက်ရြါ်လာသည့်ရလဒ်များကို ပြန် 

လည်သုံးသြ်ပခင်းများ ပြုလုြ်ရန်ရည်ရွယ်လျက်၊ နယ်ြယ်ကဏ္ဍ 

အားလုံး သို့မဟုတ် သီးပခားနယ်ြယ်ကဏ္ဍများနှင့်ြတ်သက်ပြီး၊ 

လုြ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး၊ ကျန်းမာရရးနှင့် အလုြ်အ 

ကိုင်ေန်းကျင်တို့နှင့် စြ်လျဉ်းသည့် အရပခအရနကို ရလျာ်ကန်သည့် 

ကကားကာလအချနိ်များတွင် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရမည်။

အပိုွ်း (၃) - အမျ ိုးသားအဆွ့်တေွ်ငဆာွ်ရွက်ပြွ်း
အပိုဒ် (၈) အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတိုင်းသည် နိုင်ငံ၏အရပခအရနများ၊ အရလ့အကျင့်များ 

နှင့် ကိုက်ညီသည့် ဥြရဒများ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ 

သ့ုိမဟုတ် အပခားရသာနည်းစနစ်အားပဖင့်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ သက် 

ဆိုင်ရာ အလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမားကိုယ်စားပြု အဖွဲ့အစည်းများနှင့် 
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တိုင်ြင်ရဆွးရနွးပခင်းအားပဖင့်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ဤပြဋ္ဌာန်းချက် 

ြါ အြိုဒ် ၄ အား အာဏာသက်ေင်ရစရန်အတွက် လိုအြ်နိုင်သည့် 

ထိုကဲ့သို့ရသာ အဆင့်များကို ရဆာင်ရွက်ရမည်။

အပိုဒ် (၉) ၁။ လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး၊ ကျန်းမာ ရရးနှင့် အ 

လုြ်အကိုင်ေန်းကျင်တို့နှင့် စြ်လျဉ်းသည့် ဥြ ရဒများနှင့် စည်း 

မျဉ်းစည်းကမ်းများ အာဏာသက်ေင်မှုရှိပခင်းကို လုံရလာက် 

ပြီးရလျာ်ကန်သည့် စစ်ရဆးမှုစနစ်တစ်ရြ်အားပဖင့် အာမခံ 

ချက်ရှိရစရမည်။

  ၂။ အာဏာသက်ေင်မှုစနစ်သည် ဥြရဒများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်း 

ကမ်းများအား ချ ိုးရဖာက်ပခင်းများအတွက် လုံရလာက်သည့် 

ပြစ်ဒစ်များကို သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရြးရမည်။

အပိုဒ် (၁၀) ဥြ ရဒအရ သတ်မှတ်ထားသည့် တာေန်ေတ္တရားများကို ရလးစား 

လိုက်နာရဆာင်ရွက်ရစရန် အလုြ်သမားများနှင့် အလုြ်ရှင်များအ 

တွက် အရထာက်အကူပဖစ်ရစမည့် လမ်းညွှန်မှုဆိုင်ရာ ရဆာင်ရွက် 

မှုများကို လုြ် ရဆာင်ရမည်။

အပိုဒ် (၁၁) ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ြါ အြိုဒ် ၄ တွင် ရည်ညွှန်းရဖာ်ပြထားသည့် မူေါဒ 

အကျ ိုးသက်ရရာက်မှုရှိရစရန် အခွင့်ရအာဏာြိုင် သို့မဟုတ် အာ 

ဏာြိုင်များသည် ရအာက်ရဖာ်ပြြါရဆာင်ရွက်မှုများကို တိုးတက် 

ရအာင်ပမင်စွာရဆာင်ရွက်ရကကာင်း ရသချာရစရမည်။

  (က) အန္တရာယ်များ၏ သရောသောေ၊ ၎င်းအန္တရာယ်များ၏ 

ပြင်းထန်မှုအရနအထားနှင့် စြ်လျဉ်း၍၊ လုြ်ငန်းများ၏ ဒီေိုင်း 

ြုံစံ၊ ရဆာက်လုြ်မှုနှင့် ြုံစံချထားမှုအရနအထား၊ ယင်းတို့၏ 
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ကနဦးလုြ်ငန်းလည်ြတ်ရဆာင်ရွက်မှု၊ ယင်းတို့ကို ထိခိုက် 

ရစသည့် ပြင်ဆင်မှုများနှင့် ရည်ရွယ်ချက်ရပြာင်းလဲမှုများ၊ 

လုြ်ငန်းခွင်တွင် အသုံးပြုသည့် နည်းြညာဆိုင်ရာ ြစ္စည်း 

ကိရိယာတန်ဆာြလာများနှင့်အတူ၊ အခွင့်ရအာဏာြိုင်က 

ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများအား အသုံးချပခင်း 

တို့ အရြါ် လွှမ်းမိုးမှုရှိသည့် အရပခအရနများကို ဆုံးပဖတ်သတ် 

မှတ်ပခင်း၊

  (ခ) လုြ်ငန်းရဆာင်ရွက်မှုလုြ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်နှင့် အခွင့်ရအာ 

ဏာြိုင် သို့မဟုတ် အာဏာြိုင်များက တားပမစ်၊ ကန့်သတ် 

ထိန်းချုြ်ထားရမည်ပဖစ်ရသာ ရရာဂါသယ်ရဆာင်ရြးသည့် 

အကာအကွယ်မဲ့ အရာေတ္ထုများနှင့် ြတ်သက်ပြီး ဆုံးပဖတ် 

သတ်မှတ်ပခင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ် အကာအကွယ်မဲ့ ထိရတွ့ရစ 

နိုင်သည့် အရာေတ္ထုများနှင့် ရရာဂါသယ်ရဆာင်ရြးသည့် အ  

ရာများရကကာင့် ကျန်းမာ ရရးဆိုင်ရာရေး အန္တရာယ်များကို 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။

  (ဂ) ရလျာ်ကန်သည့်အချနိ်တွင် အလုြ်ရှင်များ၊ အာမခံအသင်းအ 

ဖွဲ့များနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည့် အပခားရသာအဖွဲ့အစည်း 

များအားပဖင့် လုြ်ငန်းခွင် မရတာ်တဆပဖစ်မှုများနှင့် ရရာဂါ 

ေယနှင့်ြတ်သက်ပြီး ကကိုတင်အသိရြးပခင်းဆိုင်ရာ လုြ်ထုံး 

လုြ်နည်းများကို ချမှတ်ပခင်းနှင့် ကျင့်သုံးပခင်းနှင့်၊ လုြ်ငန်း 

ခွင် မရတာ်တဆပဖစ်မှုများနှင့် ရရာဂါများနှင့် ြတ်သက်သည့် 

ကိန်းဂဏန်းများကို နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်ပခင်း၊

  (ဃ) အလုြ်လုြ်ကိုင်ရနစဉ် သို့မဟုတ် အလုြ်နှင့်ဆက်စြ်ရနသည့် 

ပြင်းထန်ဆိုးရွားရသာ အရပခအရနများကို ထင်ဟြ်ရြါ်လွင် 

ရစရသာ လုြ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာ မရတာ်တဆပဖစ်မှုများ၊ လုြ်ငန်းခွင် 

ဆိုင်ရာ ရရာဂါများ သို့မဟုတ် ကျန်းမာရရးကို ထိခိုက်ရစ 
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သည့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများ ပဖစ်ရြါ်သည့်ကိစ္စရြ်များကို 

စုံစမ်းစစ်ရဆးမှုများ ပြုလုြ်ပခင်း၊

  (င) အလုြ်လုြ်ကိုင်ရနစဉ် သို့မဟုတ် အလုြ်အကိုင်နှင့်ဆက်စြ် 

ပြီးပဖစ်ရြါ်သည့် လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ မရတာ်တဆပဖစ်မှုများ၊ 

လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ရရာဂါများနှင့် ကျန်းမာ ရရးကို ထိခိုက်ရစ 

သည့် အပခားရသာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများနှင့် ြတ်သက်ပြီး၊ 

ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ြါ အြိုဒ် ၄ တွင် ရည်ညွှန်းရဖာ်ပြထားသည့် မူ 

ေါဒအရ၊ လုြ်ရဆာင်သည့်ရဆာင်ရွက်မှုများနှင့် စြ်လျဉ်းသည့် 

သတင်းအချက်အလက်များကုိ နှစ်စဉ်ြံုနိှြ် ထုတ်ရေပခင်း၊

  (စ) အလုြ်သမားများ၏ ကျန်းမာ ရရးကို အန္တရာယ်ပဖစ်ရြါ်ရစနိုင် 

ပခင်းနှင့် ြတ်သက်ပြီး၊ ဓါတုဆိုင်ရာ၊ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ေီေ 

ဆုိင်ရာ ရရာဂါသယ်ရဆာင်ရြးနုိင်သည့်အရာများကုိ စစ်ရဆး 

ရန်အတွက် နိုင်ငံ၏ အရပခအရနများနှင့် ပဖစ်နိုင်ရပခများကို 

ထည့်သွင်း စဉ်းစားလျက်စနစ်များကုိ အစြျ ိုးရဆာင်ရွက်ပခင်း 

နှင့် တိုးချဲ့ရဆာင်ရွက်ပခင်း၊

အပိုဒ် (၁၂) နိုင်ငံ၏ဥြရဒနှင့် အရလ့အကျင့်များနှင့်အညီ၊ လုြ်ငန်းခွင်တွင်အသုံး

ပြုရန်အတွက် စက်ယန္တရားများ၊ ြစ္စည်းကိရိယာတန်ဆာြလာများ 

သို့မဟုတ် အရာေတ္ထုများကို ဒီေိုင်းြုံရဖာ်ပခင်း၊ ထုတ်လုြ်ပခင်း၊ တင် 

သွင်းပခင်း၊ ပဖည့်ဆည်းြံ့ြိုးရြးပခင်း သို့မဟုတ် ရရှေ့ရပြာင်းပခင်းများ 

လုြ်ရဆာင်သည့်သူများအရနပဖင့် ရအာက်ြါအချင်းအရာများနှင့် 

ြတ်သက်ပြီး ရသချာမှုရှိရစရန်ရည်ရွယ်လျက်၊ လိုအြ်သည့် ရဆာင် 

ရွက်မှုများကို လုြ်ရဆာင်ရမည်။

  (က) စက်ယန္တရားများနှင့် လုြ်ငန်းခွင်သုံးြစ္စည်းကိရိယာတန်ဆာ 

ြလာများကို သင့်ရလျာ်မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုရနသ၍၊ ယင်း 

ကိရိယာတန်ဆာြလာများသည် အသုံးပြုသူများအတွက် 



လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဘရးနှင့်ကျန်းမာဘရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားဘရးရာစံချနိ်စံညွှန်းများ
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အန္တရာယ်မပဖစ်ရြါ်ရစရကကာင်းကုိ ကုိယ်တုိင်ရကျနြ်မှုရိှရစပခင်း

  (ခ) စက်ယန္တရားများ၊ လုြ်ငန်းခွင်သုံး ကိရိယာတန်ဆာြလာများ 

ကို မှန်ကန်စွာတြ်ဆင်အသုံးပြုပခင်း၊ အရာေတ္ထုများကို မှန် 

ကန်စွာအသုံးပြုပခင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အ 

လက်များ၊ စက်ယန္တရားနှင့် ကိရိယာတန်ဆာြလာများ၏ 

အန္တရာယ်၊ ဓါတုြစ္စည်းများ၊ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ေီေဆိုင်ရာ 

ရရာဂါသယ်ရဆာင်ရြးသည့်အရာများ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန် 

ြစ္စည်းများ၏ အန္တရာယ်ရှိသည့် ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ဆိုင်သည့် 

သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူ၊ သိရှိထားသည့် ရေး 

အန္တရာယ်များကုိ ရရှာင်ရှားရမည့်နည်းလမ်းများနှင့် စြ်လျဉ်း 

သည့် ညွှန်ကကားချက်များကို အဆင်သင့်ရရှိရအာင်လုြ် 

ရဆာင်ပခင်း၊

  (ဂ) ဤအြိုဒ်ြါ စာြိုဒ် (က) နှင့် (ခ) တို့ကို ရလးစားလိုက်နာရစရန် 

လိုအြ်သည့်ရလ့လာမှုများနှင့် သုရတသနပြုပခင်းတို့ကို တာ 

ေန်ယူရဆာင်ရွက်ပခင်း သို့မဟုတ် သိြ္ပံနှင့်နည်းြညာရြ်ဆိုင် 

ရာ အသိြညာဗဟုသုတများတိုနှင့် ရင်ရောင်တန်းလိုက်နိုင် 

ရစရန်လုြ်ရဆာင်ပခင်း

အပိုဒ် (၁၃) မိမိအသက် သို့မဟုတ် ကျန်းမာရရးကိုထိခိုက်ရစမည့် ကျရရာက်အံ့ 

ဆဲဆဲ သို့မဟုတ် ဆိုးရွားပြင်းထန်သည့် ရေးအန္တရာယ်ရှိသည့် လုြ် 

ငန်းခွင်အရပခအရနမှ ရရှေ့ရပြာင်းထွက်ခွာပြီး၊ ယင်းအရပခအရနနှင့် 

ြတ်သက်ပြီး ယုံကကည်နိုင်ရလာက်သည့် ရကကာင်းကျ ိုးရဖာ်ပြချက် 

ပဖင့် တင်ပြသည့် အလုြ်သမားကို နိုင်ငံ၏ အရပခအရနများနှင့် အ 

ရလ့အကျင့်များနှင့်အညီ လွန်ကဲသည့်ရနာက်ဆက်တွဲ အကျ ိုးဆက် 

များမှ အကာအကွယ်ရြးရမည်။



အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့၊ ပမန်မာ
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အပိုဒ် (၁၄) ရလ့ကျင့်သင်ကကားမှုသည် အလုြ်သမားအားလုံး၏ လိုအြ်မှုများနှင့် 

ကိုက်ညီသည့်အရနအထားပဖင့် အဆင့်ပမင့်နည်းြညာဆိုင်ရာ၊ ရဆး

ေါးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အသိြညာရြးပခင်းတို့ အြါအေင်၊  

အသိြညာရြးပခင်းနှင့် ရလ့ကျင့်သင်ကကားမှုအဆင့်တိုင်းတွင် လုြ် 

ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး၊ ကျန်းမာရရးနှင့် အလုြ်အကိုင် 

ေန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်များကိုထည့်သွင်းလျက် နိုင်ငံ၏ အရပခအ 

ရနများနှင့် အရလ့အကျင့်များနှင့် ဆီရလျာ်မှုရှိရစမည့် အရနအထား 

ပဖင့် တိုးပမှင့်ရန်ရည်ရွယ်လျက်၊ ရဆာင်ရွက်ရမည့်အရာများကို လုြ် 

ရဆာင်ရမည်။

အပိုဒ် (၁၅) ၁။ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ြါ အြိုဒ် ၄ တွင် ရည်ညွှန်းရဖာ်ပြထားသည့် 

မူေါဒကိုကျင့်သုံးဖို့အတွက် လုြ်ရဆာင်သည့်ရဆာင်ရွက်ချက် 

များနှင့် ကိုက်ညီမှုရသချာရစရန် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတိုင်းသည် အ 

လုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမားကိုယ်စားပြုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အပခား 

သင့်ရလျာ်ရသာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အရစာြိုင်းကာလတွင် 

တိုင်ြင်ရဆွးရနွးပြီးရနာက်တွင် ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ြါ အြိုင်း (၂) 

နှင့် အြိုင်း (၃) တို့အား အာဏာသက်ေင်မှုရှိရစရရးအတွက် 

အာဏာြိုင်အဖွဲ့အစည်းအမျ ိုးမျ ိုးနှင့် အပခားအဖွဲ့အစည်းများ 

အကကား လိုအြ်ရသာ ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်မှုများ ရသချာစွာရှိ 

ရစရန် နိုင်ငံ၏ အရပခအရနများနှင့် အရလ့အကျင့်များနှင့် ဆီ 

ရလျာ်မှုရှိသည့် စီစဉ်ရဆာင်ရွက်မှုများကို လုြ်ရဆာင်ရမည်။

  ၂။ အရပခအရနများက ရတာင်းဆိုရနပြီး၊ နိုင်ငံ၏ အရပခအရန 

များနှင့် အရလ့အကျင့်များက ခွင့်ပြုသည့်အချနိ်တိုင်း၌ ဤ 

စီစဉ်ရဆာင်ရွက်မှုများတွင် ဗဟိုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပခင်းြါေင်ရမည်။



လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဘရးနှင့်ကျန်းမာဘရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားဘရးရာစံချနိ်စံညွှန်းများ
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အပိုွ်း (၄) - လုပ်ွန်းအဆွ့်တေွ် ငဆာွ်ရွက်ပြွ်း
အပိုဒ် (၁၆) ၁။ အလုြ်ရှင်များအရနပဖင့် ရကကာင်းကျ ိုးရလျာ်ကန်စွာ လက် 

ရတွ့ရဆာင်ရွက်ရနသမျှ၊ မိမိတို့၏ ထိန်းချုြ်မှုရအာက်တွင် 

ရှိသည့် လုြ်ငန်းခွင်ရနရာများ၊ စက်ယန္တရားများ၊ လုြ်ငန်းသုံး 

ြစ္စည်းကိရိယာတန်ဆာြလာများနှင့် လုြ်ငန်းရဆာင်ရွက်မှု 

အဆင့်ဆင့်တို့သည် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီး၊ ကျန်းမာရရး 

ကို ထိခိုက်ရစပခင်းမရှိရကကာင်း ရသချာရစရမည်။

  ၂။ အလုြ်ရှင်များအရနပဖင့် ရကကာင်းကျ ိုးရလျာ်ကန်စွာ အသုံးချ 

လျက်၊ သင့်ရလျာ်ရသာ ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်မှုများကို လုြ် 

ရဆာင်ရသာအခါတွင်၊ ၎င်းတို့ထိန်းချုြ်မှုရအာက်တွင်ရှိသည့် 

ဓာတုြစ္စည်းများ၊ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ေီေဆိုင်ရာ အရာေတ္ထု 

များနှင့် ရရာဂါသယ်ရဆာင်သည့်အရာများသည် ကျန်းမာရရး 

ကို ထိခိုက်ရစပခင်းမရှိရကကာင်း ရသချာရစရမည်။

  ၃။ အလုြ်ရှင်များအရနပဖင့် လိုအြ်သည့်အရပခအရနတွင် မရတာ် 

တဆမှုများ သို့မဟုတ် ကျန်းမာရရးကို ထိခိုက်ရစသည့် ဆိုး 

ကျ ိုးများမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ကာကွယ်ရရးေတ်စုံများနှင့် 

ကာကွယ်ရရးကိရိယာ တန်ဆာြလာများကို လုံရလာက်စွာ 

ပဖည့်ဆည်းရြးရမည်။

အပိုဒ် (၁၇) လုြ်ငန်းနှစ်ခု သို့မဟုတ် ယင်းထက်ြိုရသာ လုြ်ငန်းများသည် လုြ် 

ငန်းခွင်ရနရာတစ်ခုတွင် လုြ်ရဆာင်မှုများကို တစ်ပြိုင်နက်လုြ် 

ရဆာင်သည့်အခါတိုင်း ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ြါ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များ 

ကို ကျင့်သုံးရာတွင် ၎င်းတို့အရနပဖင့် အတူတကွြူးရြါင်းရဆာင် 

ရွက်ရမည်။



အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့၊ ပမန်မာ
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အပိုဒ် (၁၈) အလုြ်ရှင်များသည် လိုအြ်သည့်အရပခအရနတွင် လုံရလာက်သည့် 

ရရှးဦးသူနာပြုစုပခင်းဆိုင်ရာ စီစဉ်ရဆာင်ရွက်မှုများ အြါအေင်၊ မ 

ရတာ်တဆမှုများနှင့် အရရးရြါ်အရပခအရနများကို ကိုင်တွယ်ရပဖ 

ရှင်းရန် လိုအြ်သည့်ရဆာင်ရွက်မှုများကို ပဖည့်ဆည်းရဆာင်ရွက်ရြး 

ရမည်။

အပိုဒ် (၁၉) လုြ်ငန်းအဆင့်တွင် ရအာက်ရဖာ်ပြြါအချင်းအရာများအတွက် စီစဉ် 

ရဆာင်ရွက်မှုများကို လုြ်ရဆာင်ရြးရမည်။ ယင်းလုြ်ငန်းရအာက် 

တွင် -

  (က) အလုြ်သမားများသည် လုြ်ငန်းတာေန်များကို လုြ်ရဆာင် 

ရနစဉ်အချနိ်တွင် အလုြ်ရှင်က ၎င်းတို့အား အြ်နှင်းထား 

သည့် လုြ်ငန်းတာေန်များ ပြီးရပမာက်ရစရန် ြူးရြါင်းရဆာင် 

ရွက်ပခင်း၊

  (ခ) လုြ်ငန်းတွင်ရှိသည့် အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များသည် 

လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင် 

ရာ ကိစ္စရြ်များနှင့်ြတ်သက်ပြီး အလုြ်ရှင်နှင့် ြူးရြါင်းလုြ် 

ရဆာင်ပခင်း၊

  (ဂ) လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင် 

ရာ အရပခအရနများ ရသချာရစရရးအတွက် အလုြ်ရှင်၏ 

ရဆာင်ရွက်မှုများနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် သတင်းချက်အလက်များ 

ကို လုြ်ငန်းတွင်ရှိသည့် အလုြ်သမားများအား လုံရလာက် 

စွာ ရြးထားပခင်းပဖင့် ၎င်းတို့အရနပဖင့် ထိုသတင်းအချက် 

အလက်များနှင့်ြတ်သက်ပြီး၊ ၎င်းတို့အား ကိုယ်စားပြုသည့် 

အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်ြင်ရဆွးရနွးပခင်းများ ပြုလုြ်နိုင် 

မည်။ ထိုသို့ဆိုရာတွင် စီးြွားရရးဆိုင်ရာ လျှ ို ့ေှက်ချက်များကို 

ရြါက်ကကားရစပခင်း မရှိရစရ။



လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဘရးနှင့်ကျန်းမာဘရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားဘရးရာစံချနိ်စံညွှန်းများ

23

  (ဃ) လုြ်ငန်းတွင်ရှိသည့် အလုြ်သမားများနှင့် အလုြ်သမားကိုယ် 

စားလှယ်များအား လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး

နှင့် ကျန်မာရရးနှင့်ြတ်သက်ပြီး၊ သင့်ရလျာ်သည့် ရလ့ကျင့် 

သင်ကကားမှုများကို ပြင်ဆင်ရဆာင်ရွက်ရြးပခင်း၊

  (င) နိုင်ငံ၏ ဥြရဒနှင့် အရလ့အကျင့်များနှင့်အညီ လုြ်ငန်းတစ်ခု 

တွင်ရှိသည့် အလုြ်သမားများ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စား 

လှယ်များ၊ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့အစည်းများကို ၎င်းတို့ 

၏ အလုြ်အကိုင်နှင့်ဆက်စြ်ရနသည့် လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တ 

ရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာကဏ္ဍ အားလုံးနှင့် 

ြတ်သက်ပြီး စုံစမ်းမှုပြုလုြ်နိုင်စွမ်းရှိသူများပဖစ်ရစကာ၊ အ 

လုြ်ရှင်နှင့် တိုင်ြင်ရဆွးရနွးမှုများ ပြုလုြ်မည်ပဖစ်ြါသည်။ 

ထိုရည်ရွယ်ချက်အလို့ငှာ အလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမားနှစ်ဦးနှစ် 

ဖက် သရောတူညီမှုပဖင့် နည်းြညာဆိုင်ရာ အကကံရြးြုဂ္ဂိုလ် 

များကို လုြ်ငန်းပြင်ြမှ ရခါ်ယူနိုင်ြါသည်။

  (စ) အလုြ်သမားတစ်ဦးသည် မိမိအသက် သို့မဟုတ် ကျန်းမာ 

ရရးကို ဆိုးရွားစွာအန္တရာယ်ကျရရာက်နိုင်သည့် အရပခအရန 

နှင့်ြတ်သက်ပြီး ယုံကကည်နိုင်ရလာက်သည့် ရကကာင်းကျ ိုးရဖာ် 

ပြချက်များပဖင့် ၎င်း၏ ကကီးကကြ်ရရးမှူးထံသို့ ချက်ပခင်းတင် 

ပြနုိင်သည်။ လုိအြ်ြါက၊ အလုြ်ရှင်သည် ပဖစ်ရြါ်ရနသည့် အ 

ရပခအရနများအတွက် လိုအြ်သည့် ရဆာင်ရွက်မှုမပြီးမချင်း၊ 

အလုြ်သမားအား အသက် သို့မဟုတ် ကျန်းမာရရးကို ဆိုးရွား 

စွာ အန္တရာယ်ကျရရာက်နိုင်သည့် အရနအထားတွင်ရှိသည့် 

လုြ်ငန်းခွင်အရပခအရနသို့ ပြန်လည်ေင်ရရာက် လုြ်ကိုင်ရစ 

ပခင်းမျ ိုး လုြ်ရဆာင်၍မရြါ။
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အပိုဒ် (၂၀) လုြ်ငန်းတစ်ခုတွင်ရှိသည့် လုြ်ငန်းအုြ်ချုြ်စီမံသူများနှင့် အလုြ် 

သမားများနှင့်/သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များအကကား ြူး 

ရြါင်းရဆာင်ရွက်ပခင်းသည် ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ြါ အြိုဒ် ၁၆ - ၁၉ အရ၊ 

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် အပခားရသာရဆာင်ရွက်မှုများ၏ မရှိမပဖစ် 

လိုအြ်သည့် အစိတ်အြိုင်းတစ်ခုပဖစ်ရစရမည်။

အပိုဒ် (၂၁) လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆုိင်ရာကိစ္စ 

ရြ်များရဆာင်ရွက်ပခင်းအတွက် ကုန်ကျရငွသည် အလုြ်သမားများ 

နှင့် သက်ဆိုင်ပခင်းမရှိရစရ။

အပိုွ်း (၅) - အပပီးသတ် သတ်မှတ်ပပဋ္ဌာန်းြျက်များ
အပိုဒ် (၂၂) ဤပြဋ္ဌာန်းချက်သည် မည်သည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမား 

ရရးရာပြဋ္ဌာန်းချက် သို့မဟုတ် အကကံပြုတိုက်တွန်းချက်ကိုမျှ ပြင် 

ဆင်တည်းပဖတ်ပခင်းမပြုြါ။

အပိုဒ် (၂၃) ဤပြဋ္ဌာန်းချက်အား အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးပခင်းကုိ မှတ်ြုံတင် 

ရန်အလို့ငှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာရုံး၏ ညွှန် 

ကကားရရးမှူးချုြ်ထံသို့ ဆက်သွယ်ရြးြို့ရမည်။

အပိုဒ် (၂၄) ၁။ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ကို လိုက်နာရန်တာေန်သည် မိမိတို့၏ အ 

တည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးမှုများကို အပြည်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ 

အလုြ်သမားရရးရာရုံး၏ ညွှန်ကကားရရးမှူးချုြ်ထံ၌ မှတ်ြုံ 

တင်ပြီးရသာ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများ၌သာလျှင် ရှိရစရမည်။

  ၂။ ယင်းသည် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ၏ အတည်ပြုလက်မှတ်ရရး 

ထိုးမှုများအား ညွှန်ကကားရရးမှူးချုြ်ထံ၌ မှတ်ြုံတင်သည့်ရန့ 
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ရက်မှ ရနာက် (၁၂) လ လွန်ရပမာက်ရသာအခါ အာဏာသက် 

ေင်ရစရမည်။

  ၃။ ထုိမှရနာက်တွင် အဖဲွ့ေင်နုိင်ငံတစ်ခုခုအတွက် ယင်း၏ အတည် 

ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးမှုကို မှတ်ြုံတင်သည့်ရန့ရက်မှ ရနာက် 

(၁၂) လလွန်ရပမာက်ရသာအခါ အာဏာသက်ေင်ရစရမည်။

အပိုဒ် (၂၅) ၁။ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ကို အတည်ပြုလက်မှတ် ရရးထိုးရသာ အဖွဲ့ 

ေင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် ဤပြဋ္ဌာန်းချက် ဦးစွာအာဏာသက် 

ေင်သည့် ရန့ရက်မှ (၁၀) တာ ကာလလွန်ရပမာက်ရသာအခါ၊ 

ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ြယ်ဖျက်စွန့်လွှတ်ရန် အလို့ငှာ မှတ်ြုံတင် 

ပခင်းအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာရုံး၏ 

ညွှန်ကကားရရးမှူးချုြ်ထံသို့ ဆက်သွယ်ရြးြို့နိုင်သည်။ ယင်း 

ကဲ့သို့ ြယ်ဖျက်စွန့်လွှတ်ပခင်းသည် ယင်းအားမှတ်ြုံတင်သည့် 

ရန့ရက်မှ ရနာက်တစ်နှစ်မလွန်ရပမာက်မီ အကျ ိုးသက်ရရာက် 

မှုမရှိရစရ။

  ၂။ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ကုိ အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထုိးရသာ အဖဲွ့ေင် 

နိုင်ငံတိုင်းသည် ဤအြိုဒ်၏ အထက်ြါ စာြိုဒ်တွင် ရဖာ်ပြ 

ထားသည့်အတိုင်း (၁၀) နှစ်တာကာလရကျာ်လွန်ပြီး ရနာက် 

တစ်နှစ်အတွင်း ဤအြိုဒ်တွင် ထည့်သွင်းရဖာ်ပြထားသည့် 

လက်ခံကျင့်သုံးမှုအား ြယ်ဖျက်စွန့်လွှတ်ပခင်းကို မကျင့်သုံး 

ရသာ်၊ ရနာက်ထြ် (၁၀) နှစ်တာကာလအတွက် ဤပြဋ္ဌာန်း 

ချက်ကို လိုက်နာရန် တာေန်ရှိရစရမည့်အပြင်၊ ထိုမှရနာက် 

တွင် ဤအြိုဒ်တွင် ထည့်သွင်းရြးထားသည့် စည်းကမ်းချက် 

များအရ၊ (၁၀) တာ ကာလတစ်ခုစီ လွန်ရပမာက်သည့်အခါ 

တိုင်း၌ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ြယ်ဖျက် စွန့်လွှတ်နိုင်သည်။
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အပိုဒ် (၂၆) ၁။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာရုံး၏ ညွှန်ကကားရရး 

မှူးချုြ်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာ အဖွဲ့ 

အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများ၏ အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးပခင်းများ၊ 

ရကကညာချက်များနှင့် ြယ်ဖျက်စွန့်လွှတ်ပခင်းများ အားလုံးနှင့် 

စြ်လျဉ်းသည့် မှတ်ြုံတင်ပခင်းများအတွက် ၎င်းထံဆက်သွယ် 

အရကကာင်းကကားမှု အားလုံးကို အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများအားလုံးထံ 

အသိရြး အရကကာင်းကကားရမည်။

  ၂။ ၎င်းထံသို့ ဆက်သွယ်ရြးြို့သည့် ဒုတိယအကကိမ် အတည်ပြု 

လက်မှတ်ရရးထိုးမှုအား မှတ်ြုံတင်ပခင်းကို အဖွဲ့၏ အဖွဲ့ေင် 

နိုင်ငံများထံ အရကကာင်းကကားရသာအခါ ညွှန်ကကားရရးမှူးချုြ် 

သည် ယင်းအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ေင်များအား ဤပြဋ္ဌာန်းချက် အာဏာ 

သက်ေင်မည့် ရန့ရက်ကုိ သတိမူမိကကရစရန် ရဆာင်ရွက်ရမည်။

အပိုဒ် (၂၇) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာရုံး၏ ညွှန်ကကားရရးမှူးချုြ် 

သည် ကုလသမဂ္ဂြဋိညာဉ်စာတမ်းြါ အြိုဒ် ၁၀၂ နှင့်အညီ မှတ်ြုံ 

တင်သွင်းရန်အလို့ငှာ အထကရ်ဖာ်ပြြါအြိုဒ်များတွင် ြါရှိသည့် စည်း 

ကမ်းချက်များနှင့်အညီ ၎င်းမှတ်ြုံတင်ထားသည့် အားလုံးရသာ အ 

တည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးမှုများ၊ ရကကညာချက်များနှင့် ြယ်ဖျက် 

စွန့်လွှတ်ပခင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရဆာင်ရွက်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အ 

ချက်အလက် အပြည့်အစုံကို ကုလသမဂ္ဂအရထွရထွအတွင်းရရးမှူး

ချုြ်ထံသို့ ဆက်သွယ်ရြးြို့ရမည်။

အပိုဒ် (၂၈) ယင်းကလိုအြ်သည်ဟု ယူဆသည့်အချနိ်အခါများ၌ အပြည်ပြည် 

ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာရုံး၏ အုြ်ချုြ်မှုအဖွဲ့သည် ဤပြဋ္ဌာန်း 

ချက်နှင့်စြ်လျဉ်းသည့် လုြ်ငန်းရဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ 

တစ်ရစာင်ကို အရထွရထွညီလာခံသို့ တင်ပြရမည်ပဖစ်သည့်အပြင်၊ 
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ဤပြဋ္ဌာန်းချက်အလုံးစုံကိုပဖစ်ရစ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ရဒသကို 

ပဖစ်ရစ၊ ပြင်တည်း ပဖတ်ရဆာင်ရွက်ရရးကိစ္စအား ညီလာခံအစည်း 

အရေးအစီအစဉ်၌ ထည့်သွင်းလိုပခင်းရှိ မရှိ စိစစ်ရမည်။

အပိုဒ် (၂၉) ၁။ ညီလာခံက ဤပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုလုံးကိုပဖစ်ရစ သို့မဟုတ်  

ပြင်ဆင်တည်းပဖတ်ကာ ပြဋ္ဌာန်းချက်အသစ်တစ်ခုကို ချမှတ် 

အတည်ပြုလျှင် ပြဋ္ဌာန်းချက်အသစ်က အပခားမည်သို့မျှ မဆို 

ြါက -

       (က) ဤပြဋ္ဌာန်းချက်၏ အထက်အြိုဒ် ၂၅ တွင် မည်သို့သတ် 

မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားရစကာမူ အဖွဲ့ေင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက 

ပြင်ဆင်တည်းပဖတ်ထားရသာ ပြဋ္ဌာန်းချက်အသစ်ကို 

အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးပခင်းသည် ပြဋ္ဌာန်းချက် 

အသစ် အာဏာသက်ေင်လာလျှင်ပဖစ်ရစ၊ အာဏာ 

သက်ေင်လာရသာအခါ၌ပဖစ် ရစ၊ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်အား 

ယင်းတရားဥြရဒသရောရကကာင့်ြင်လျှင် ချက်ချင်း 

ြယ်ဖျက်စွန့်လွှတ်ရာရရာက်ရစရမည်။

         (ခ) ပြင်ဆင်တည်းပဖတ်ထားရသာ ပြဋ္ဌာန်းချက်အသစ် 

အာဏာသက်ေင်သည့်ရန့ရက်မှ အစပြု၍ ဤပြဋ္ဌာန်း 

ချက်ကို အဖွဲ့ေင်များအတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးရန် 

ဖွင့်လှစ်ထားသည့်အပဖစ်မှ ရြ်ဆိုင်းရစရမည်။

  ၂။ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ကို အတည်ပြုလက်မှတ် ရရးထိုးပြီးပဖစ်ရသာ် 

လည်း ပြင်ဆင်တည်းပဖတ်ထားရသာ ပြဋ္ဌာန်းချက်အား အ 

တည်ပြုလက်မှတ်မရရးထိုးရရသးရသာ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများအ 

တွက် ဤပြဋ္ဌာန်းချက်သည် ြကတိရှိရင်းစွဲြါေင်သည့် သတ် 

မှတ်ချက်များအတိုင်း အာဏာတည်လျက်ရှိရစရမည်။ 
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အပိုဒ် (၃၀) အဂေလိြ်နှင့် ပြင်သစ်ောသာစကားတို့ပဖင့် ရရးသားထားသည့် ဤ 

ပြဋ္ဌာန်းချက်ြါ အရကကာင်းအရာများသည် တူညီရသာအာဏာသက် 

ရရာက်မှုရှိကကသည်။



လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဘရးနှင့်ကျန်းမာဘရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားဘရးရာစံချနိ်စံညွှန်းများ

29

၃။ လုပ်ွန်းြေွ်ငဘးအန္တရာယ်ကွ်းရှွ်းငရးနှွ့်

ကျန်းမာငရးဆိုွ်ရာပပဋ္ဌာန်းြျက် (၁၉၈၁ ြုနှစ်) နှွ့်

စပ်လျဉ်းသည့်  ငနာက်ဆက်တေဲစာြျုပ် (၂၀၀၂ ြုနှစ်)

နိဒါန်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့၏ အရထွရထွညီလာခံကို အပြည် 

ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့၏ အုြ်ချုြ်ရရးအဖွဲ့က ၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ ေွန်လ 

၃ ရက်ရန့တွင် အကကိမ် ၉၀ ရပမာက် ကျင်းြပြုလုြ်ရာ၊

လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် 

(၁၉၈၁ ခုနှစ်) ၏ အြိုဒ် ၁၁ ြါ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို မှတ်သား၍ရသာ်လည်း 

ရကာင်း (ဤမှရနာင်တွင် “ပြဋ္ဌာန်းချက်” ဟူ၍ ရည်ညွှန်းြါမည်။ ယင်းအြိုဒ်က -

“ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ြါ အြိုဒ် ၄ တွင် ရည်ညွှန်းရဖာ်ပြထားသည့် မူေါဒအကျ ိုးသက် 

ရရာက်မှုရှိရစရန် အခွင့်ရအာဏာြိုင် သို့မဟုတ် အာဏာြိုင်များသည် ရအာက်ရဖာ် 

ပြြါရဆာင်ရွက်မှုများကို တိုးတက်ရအာင်ပမင်စွာရဆာင်ရွက်ရကကာင်း ရသချာရစရ 

မည်” ဟု သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားြါသည်။

... (ဂ) ရလျာ်ကန်သည့်အချနိ်တွင် အလုြ်ရှင်များ၊ အာမခံအသင်းအဖွဲ့များ 

နှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည့် အပခားရသာအဖွဲ့အစည်းများအားပဖင့် 

လုြ်ငန်းခွင်မရတာ်တဆပဖစ်မှုများနှင့် ရရာဂါနှင့် ြတ်သက်ပြီး ကကို 

တင်အသိရြးပခင်းဆိုင်ရာ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများကို ချမှတ်ပခင်းနှင့် 

ကျင့်သုံးပခင်းနှင့်၊ လုြ်ငန်းခွင် မရတာ်တဆပဖစ်မှုများနှင့် ရရာဂါများ 

နှင့်ြတ်သက်သည့် ကိန်းဂဏန်းများကို နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်ပခင်း၊
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... (င) အလုြ်လုြ်ကိုင်ရနစဉ် သို့မဟုတ် အလုြ်အကိုင်နှင့်ဆက်စြ်ပြီးပဖစ်

ရြါ်သည့် လုြ်ငန်းခွင်မရတာ်တဆပဖစ်မှုများ၊ လုြ်ငန်းခွင်ရရာဂါရရှိ

မှုများနှင့် ကျန်းမာ ရရးကိုထိခိုက်ရစသည့် အပခားရသာထိခိုက်ဒဏ် 

ရာရရှိမှုများနှင့်ြတ်သက်ပြီး၊ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ြါ အြိုဒ် ၄ တွင် ရည် 

ညွှန်းရဖာ်ပြထားသည့် မူေါဒအရ၊ လုြ်ရဆာင်သည့်ရဆာင်ရွက်မှုများ 

နှင့်စြ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို နှစ်စဉ်ြုံနှိြ်ထုတ် 

ရေပခင်း၊

လုြ်ငန်းခွင်မရတာ်တဆပဖစ်မှုများနှင့် ရရာဂါပဖစ်ြွားမှုများအတွက် မှတ်တမ်းတင် 

ပခင်းနှင့် အသိရြးအရကကာင်းကကားပခင်း အားရကာင်းရစရန်နှင့် ပဖစ်ရြါ်သည့် အရကကာင်း 

ရင်းများကို ခွဲပခားသတ်မှတ်ရဖာ်ထုတ်ရန်နှင့် ကကိုတင်တားဆီးကာကွယ်ပခင်းကို 

ချမှတ်ရန်ရည်ရွယ်လျက် ညီညွတ်မျှတသည့် မှတ်တမ်းတင်ပခင်းနှင့် အသိရြးအ 

ရကကာင်းကကားပခင်းစနစ်များကုိ ပမှင့်တင်ရန်လုိအြ်ရကကာင်းကုိ အမှတ်ရလျက် ရသချာ 

စွာ စဉ်းစားသုံးသြ်၍လည်းရကာင်း၊

အစည်းအရေး၏ အစအီစဉ ်(၅) တငွြ်ါရှရိသာ လြုင်န်းခငွမ်ရတာတ်ဆပဖစမ်ှုများ နငှ့ ်

ရရာဂါပဖစ်ြွားမှု များနှင့်ြတ်သက်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ပခင်းနှင့် အသိရြးအရကကာင်း 

ကကားပခင်းတို့နှင့်စြ်လျဉ်းသည့် အချ ို ့ရသာအဆိုပြုချက်များကို လက်ခံအတည်ပြု 

ရန် ဆုံးပဖတ်ချက်ချမှတ်၍လည်းရကာင်း၊ 

ထိုအဆိုပြုချက်များကို လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရး 

ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက် (၁၉၈၁ ခုနှစ်) နှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ရနာက်ဆက်တွဲစာချုြ်အပဖစ် 

ဆုံးပဖတ်ချမှတ်လျက်၊

၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ ေွန်လ ၂၀ ရက်ရန့တွင် လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် 

ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက် (၁၉၈၁ ခုနှစ်) နှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ရနာက်ဆက်တွဲ 

စာချုြ်အပဖစ် ရည်ညွှန်းနိုင်သည့် ရအာက်ြါရနာက်ဆက်တွဲစာချုြ်ကို လက်ခံအ 

တည်ပြုလိုက်သည်။
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အပိုွ်း (၁) - အဓိပ္ပါယ်ြေွ့်ဆိုြျက်များ
အပိုဒ် (၁) ဤရနာက်ဆက်တွဲစာချုြ်၏ ရည်ရွယ်အလို့ငှာ -

  (က) “လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ မရတာ်တဆပဖစ်မှု” ဟူရသာ ရေါဟာရ 

သည် လုြ်ငန်းခွင်မှ သို့မဟုတ် အလုြ်လုြ်ကိုင်ရနစဉ်ပဖစ်ရြါ် 

လာသည့် အပဖစ်အြျက်ရကကာင့် ရသရစနိုင်ရသာ သို့မဟုတ် 

မရသ ရစနိုင်ရသာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနှင့် အကျုံးေင်သည်။

  (ခ)  “လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာရရာဂါ” ဟူရသာ ရေါဟာရသည် အလုြ် 

လုြ်ရဆာင်မှုမှ ထွက်ရြါ်လာသည့် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ရသာ အ 

ရကကာင်းရင်းများနှင့် ထိရတွ့ပခင်းမှ ကူးစက်ပဖစ်ရြါ်သည့် 

ရရာဂါမှန်သမျှနှင့် အကျုံးေင်သည်။

  (ဂ)  “အန္တရာယ်ရှိရသာ အပဖစ်အြျက်” ဟူသည် နိုင်ငံ၏ ဥြရဒ 

များနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင် အဓိြ္ပါယ်သတ်မှတ်ထား 

သည့်အတိုင်း လုြ်ငန်းခွင်ရှိသူများ သို့မဟုတ် အများပြည်သူ 

ကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိရစနိုင်ရသာ သို့မဟုတ် ရရာဂါပဖစ်ြွား 

ရစနိုင်ရသာ အလားအလာရှိပြီး၊ အလွယ်တကူခွဲပခားသတ် 

မှတ်ရဖာ်ထုတ်နိုင်ရသာ ပဖစ်ရြ်နှင့် အကျုံးေင်သည်။ 

  (ဃ) “လုြ်ငန်းခွင်အသွားအပြန် မရတာ်တဆပဖစ်မှု” ဟူရသာ ရေါ 

ဟာရသည် ရသဆုံးမှု သို့မဟုတ် တစ်ကိုယ်ရရဒဏ်ရာရရှိမှု 

ပဖစ်ရြါ်ရစသည့် မရတာ်တဆမှုနှင့် အကျုံးေင်သည်။ ယင်း 

မရတာ်တဆမှုသည် လုြ်ငန်းခွင်နှင့် ရအာက်ရဖာ်ပြြါရနရာ 

များအကကား လမ်းခရီးတွင် ပဖစ်ရြါ်ပခင်းပဖစ်သည်။

   (၁) အလုြ်သမား၏ အတည်တကျရနထိုင်ရာ သို့မဟုတ် 

ယာယီရနထိုင်ရာ ရနအိမ်၊ သို့မဟုတ်

   (၂) အလုြ်သမားအစားအစာ အပမဲစားသုံးသည့် ရနရာ၊ 

သို့မဟုတ်



အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့၊ ပမန်မာ

32

   (၃) အလုြ်သမားက လုြ်အားခကို အပမဲတမ်းလက်ခံရယူ 

သည့် ရနရာ

အပိုွ်း (၂) - မှတ်တမ်းတွ်ပြွ်းနှွ့်
ကကိုတွ်အသိငပးအငြကာွ်းြကားပြွ်းဆိုွ်ရာ စနစ်များ

အပိုဒ် (၂) အခွင့်ရအာဏာြိုင်သည် ဥြရဒများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် 

နိုင်ငံ၏ အရပခအရနများ၊ အရလ့အကျင့်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် အ 

ပခားရသာ နည်းစနစ်များအားပဖင့် ကိုယ်စားပြုမှုအများဆုံးပဖစ်သည့် 

အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်ြင်ရဆွးရနွးလျက်၊ ရအာက်ြါတို့နှင့်စြ် 

လျဉ်းသည့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများကို ချမှတ် 

လျက် အခါအားရလျာ်စွာ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရမည်။

  (က) လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ မရတာ်တဆပဖစ်မှုများ၊ လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင် 

ရာ ရရာဂါများ၊ အန္တရာယ်ရှိရသာ အပဖစ်အြျက်များ၊ လုြ်ငန်း 

ခွင်အသွားအပြန် မရတာ်တဆပဖစ်မှုများနှင့် လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင် 

ရာ ရရာဂါများနှင့်ြတ်သက်ပြီး သံသယပဖစ်ဖွယ်ရာ ကိစ္စရြ်များ 

နှင့် ြတ်သက်ပြီး ရလျာ်ကန်သလို မှတ်တမ်းတင်ပခင်းနှင့်

  (ခ) လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ မရတာ်တဆပဖစ်မှုများ၊ လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင် 

ရာ ရရာဂါများ၊ အန္တရာယ်ရှိရသာ အပဖစ်အြျက်များ၊ 

လုြ်ငန်းခွင်အသွားအပြန် မရတာ်တဆပဖစ်မှုများနှင့် လုြ်ငန်း 

ခွင်ရရာဂါများနှင့်ြတ်သက်ပြီး သံသယပဖစ်ဖွယ်ရာကိစ္စ 

ရြ်များနှင့်ြတ်သက်ပြီး ရလျာ်ကန်သလို အသိရြးအရကကာင်း 

ကကားပခင်း၊

အပိုဒ် (၃) မှတ်တမ်းတင်ပခင်းနှင့်ဆိုင်သည့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် လုြ်ထုံးလုြ် 

နည်းများသည် ရအာက်ြါတို့ကို ဆုံးပဖတ်သတ်မှတ်ရမည်။
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  (က) အလုြ်ရှင်များ၏ တာေန်ေတ္တရား -

   (၁) လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ မရတာ်တဆပဖစ်မှုများ၊ လုြ်ငန်း 

ခငွဆ်ိငုရ်ာ ရရာဂါများ၊ အန္တရာယရ်ှရိသာ အပဖစအ်ြျက ်

များ၊ လုြ်ငန်းခွင်အသွားအပြန် မရတာ်တဆပဖစ်မှု 

များနှင့် လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ရရာဂါများနှင့် ြတ်သက် 

ပြီး သံသယပဖစ်ဖွယ်ရာ ကိစ္စရြ်များကို ရလျာ်ကန် 

သလို မှတ်တမ်းတင်ထားရှိရန်၊

   (၂) မှတ်တမ်းတင်သည့် စနစ်နှင့်ြတ်သက်ပြီး အလုြ်သ 

မားများနှင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များအား ရလျာ် 

ကန်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ ပဖည့်ဆည်း 

ြံ့ြိုးရြးရန်၊

   (၃) ဤမှတ်တမ်းများကို ရလျာ်ကန်စွာထိန်းသိမ်းထားရှိ 

ရန်နှင့် ကကိုတင်တားဆီးကာကွယ်ရရး ရဆာင်ရွက်မှု 

များ ချမှတ်ရန်အတွက် ယင်းမှတ်တမ်းများကုိ ရသချာ 

စွာ အသုံးပြုရန်၊

   (၄) လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ မရတာ်တဆပဖစ်မှု၊ လုြ်ငန်းခွင် 

ဆုိင်ရာရရာဂါ၊ အန္တရာယ်ရိှရသာ အပဖစ်အြျက်၊ လုြ်ငန်း 

ခွင်အသွားအပြန် မရတာ်တဆပဖစ်မှု သို့မဟုတ် လုြ် 

ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ရရာဂါနှင့် ြတ်သက်ပြီး သံသယပဖစ် 

ဖွယ်ရာကိစ္စရြ်ကုိ အစီရင်ခံတင်ပြပခင်းရကကာင့် အလုြ် 

သမားအား လက်တုန့်ပြန်ပခင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် 

စည်း ကမ်းထိန်းသိမ်းရရးဆုိင်ရာ အရရးယူရဆာင်ရွက် 

သည့် သရောသက်ရရာက်သည့် လုြ်ရဆာင်မှုများကို 

ရရှာင်ကကဉ်ရန်၊

  (ခ) သတင်းအချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားရှိရန်၊
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  (ဂ) ဤမှတ်တမ်းများကို ထိန်းသိမ်းထားရှိသည့် အချနိ်ကာလ၊

  (ဃ) နိုင်ငံ၏ဥြရဒများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ အရပခအရန 

များနှင့် အရလ့အကျင့်များနှင့်အညီ၊ အလုြ်ရှင်၏ ြိုင်ဆိုင်မှု 

တွင် ကိုယ်ြိုင်အချက်အလက်များနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ အ 

ချက်အလက်များ ရသချာစွာလျှ ို ့ေှက်ထားရှိရန် ရဆာင်ရွက် 

မှုများ၊

အပိုဒ် (၄) အသိရြးအရကကာင်းကကားပခင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် လုြ် 

ထုံးလုြ်နည်းများသည် ရအာက်ြါတို့ကို ဆုံးပဖတ်သတ်မှတ်ရမည်။

  (က) အလုြ်ရှင်များ၏ တာေန်ေတ္တရား

   (၁) အခွင့်ရအာဏာြိုင်များ သို့မဟုတ် လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ 

မရတာ်တဆပဖစ်မှုများ၊ လုြ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာ ရရာဂါများ၊ 

အန္တရာယ်ရိှရသာ အပဖစ်အြျက်များ၊ လုြ်ငန်းခွင် အ 

သွားအပြန် မရတာ်တဆပဖစ်မှုများနှင့် လုြ်ငန်းခွင် 

ရရာဂါများနှင့်ြတ်သက်ပြီး သံသယပဖစ်ဖွယ်ရာ ကိစ္စ 

ရြ်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ထားရသာ အပခားအဖွဲ့ 

အစည်းများထံ ရလျာ်ကန်သလို အသိရြးအရကကာင်း 

ကကားရန်၊

   (၂) အသိရြးအရကကာင်းကကားထားသည့် ကိစ္စရြ်များနှင့် 

သက်ဆိုင်သည့် ရလျာ်ကန်ရသာ သတင်းအချက်အ 

လက်များကို အလုြ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ် 

စားလှယ်များအား ပဖည့်ဆည်းြံ့ြိုးရြးရန်၊

  (ခ) ရလျာ်ကန်သည့် အရနအထားတွင် အာမခံအသင်းအဖွဲ့များ၊ 

လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ေန်ရဆာင်မှုများ၊ ဆရာေန် 

များနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည့် အပခားအဖွဲ့အစည်းများ 
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အားပဖင့် လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ မရတာ်တဆပဖစ်မှုများနှင့် လုြ် 

ငန်းခွင်ဆုိင်ရာ ရရာဂါများနှင့်ြတ်သက်ပြီး အသိရြးအရကကာင်း 

ကကားပခင်းအတွက် စီစဉ်ရဆာင်ရွက်မှုများ

  (ဂ) လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ မရတာ်တဆပဖစ်မှုများ၊ လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင် 

ရာ ရရာဂါများ၊ အန္တရာယ်ရှိရသာ အပဖစ်အြျက်များ၊ လုြ်ငန်း 

ခွင်အသွားအပြန် မရတာ်တဆပဖစ်မှုများနှင့်၊ လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင် 

ရာ ရရာဂါများနှင့်ြတ်သက်ပြီး သံသယပဖစ်ဖွယ်ရာ ကိစ္စရြ် 

များကို ရလျာ်ကန်သလို အသိရြးအရကကာင်းကကားပခင်းနှင့် 

ဆိုင်သည့် စံချနိ်စံညွှန်းများ၊

  (ဃ) အသိရြးအရကကာင်းကကားပခင်းအတွက် အချနိ်ကန့်သတ်ချက် 

များ

အပိုဒ် (၅) အသိရြးအရကကာင်းကကားပခင်းတွင် ရအာက်ြါတို့နှင့်စြ်လျဉ်းသည့် 

အချက်အလက်များြါေင်ရမည်။

  (က) လုြ်ငန်း၊ အလုြ်ဌာနနှင့် အလုြ်ရှင်

  (ခ) သက်ဆိုင်မှုရှြိါက၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသည့် အလုြ်သမားများ၊ 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ သို့မဟုတ် ရရာဂါများ၏ သရောသောေ

  (ဂ) လုြ်ငန်းခွင်ရနရာ၊ မရတာ်တဆပဖစ်မှု သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ရှိ 

ရသာ အပဖစ်အြျက်၏ အရပခအရနများ၊ လုြ်ငန်းခွင်ရရာဂါ 

ေယပဖစ်ြွားသည့် ကိစ္စရြ်မျ ိုးတွင် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ 

အန္တရာယ်များနှင့် ထိရတွ့မှု အရပခအရနများ
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အပိုွ်း (၃) - အမျ ိုးသားအဆွ့်ကိန်းဂဏန်း 
အြျက်အလက်များ

အပိုဒ် (၆) ဤရနာက်ဆက်တဲွစာချုြ်ကုိ အတည်ပြုလက်မှတ် ရရးထုိးထားသည့် 

အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတိုင်းသည် အသိရြးအရကကာင်းကကားပခင်းနှင့် အပခား 

ရရှိနိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို အရပခခံလျက် လုြ်ငန်း 

ခွင်ဆိုင်ရာ မရတာ်တဆပဖစ်မှုများ၊ လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ရရာဂါများ၊ 

အန္တရာယ်ရှိရသာ အပဖစ်အြျက်များ၊ လုြ်ငန်းခွင်အသွားအပြန် 

မရတာ်တဆပဖစ်မှုများနှင့်အတူ၊ ယင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် စိစစ် 

ချက်များနှင့်ြတ်သက်ပြီး၊ တစ်နိုင်ငံလုံး အရပခအရနကို ကိုယ်စားပြု 

သည့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို နှစ်စဉ်ထုတ်ရေရမည်။

အပိုဒ် (၇) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အပခားအ 

ခွင့်ရ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းက ကမကထပြုကာ ချမှတ်ထားသည့် 

ရနာက်ဆုံးအရြါ် အရနအထားတွင်ရှိသည့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတ 

ကာ အစီအစဉ်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် အမျ ိုးအစားခွဲပခားသည့် အစီအ 

စဉ်များအတိုင်းလိုက်နာသည့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို 

ချမှတ်ရမည်။

အပိုွ်း (၄) - အပပီးသတ် သတ်မှတ်ပပဋ္ဌာန်းြျက်များ
အပိုဒ် (၈) ၁။ အဖဲွ့ေင်နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံသည် အတည်ပြုလက်မှတ် ရရးထုိးပခင်း 

ကို မှတ်ြုံတင်ရန်အလို့ငှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမား 

ရရးရာရုံး၏ ညွှနက်ကားရရးကကားရရးမှူးချုြထ် ံဆကသ်ယွရ်ြး 

ြို့ပခင်းအားပဖင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုး 

သည့်အချန်ိတွင်ရသာ်လည်းရကာင်း သ့ုိမဟုတ် အတည်ပြုလက် 

မှတ်ရရးထိုးပြီးရနာက်တွင်ရသာ်လည်းရကာင်း ဤရနာက် 

ဆက်တွဲစာချုြ်ကို အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးနိုင်သည်။
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  ၂။ ရနာက်ဆက်တဲွစာချုြ်သည် အဖဲွ့ေင်နုိင်ငံ နှစ်နုိင်ငံ၏ အတည် 

ပြုလက်မှတ်ရရးထုိးပခင်းများကုိ ညွှန်ကကားရရးမှူးချုြ်က မှတ် 

ြုံတင်သည့် ရန့ရက်မှ ရနာက် (၁၂) လ ကကာပြီးရနာက်တွင် 

အာဏာသက်ေင်ရစရမည်။

အပိုဒ် (၉) ၁။ ပြဋ္ဌာန်းချက်ြါ အြိုဒ် ၂၅ နှင့်အညီ၊ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ြယ်ဖျက် 

စွန့်လွှတ်ရန် ဖွင့်လှစ်ရြးထားသည့် အချနိ်အခါတိုင်း၊ ဤ 

ရနာက်ဆက်တဲွစာချုြ်ကုိ အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထုိးပြီးသည့် 

အဖွဲ့ေင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် မှတ်ြုံတင်ပခင်းအတွက် အပြည် 

ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာရုံး၏ ညွှန်ကကားရရးမှူးချုြ် 

ထံ ဆက်သွယ်ရြးြို့ပခင်းပဖင့် ယင်းကို ြယ်ဖျက်စွန့်လွှတ်နိုင် 

သည်။

  ၂။ ပြဋ္ဌာန်းချက်ြါ အြိုဒ် ၂၅ နှင့်အညီ၊ ဤရနာက်ဆက်တွဲစာ 

ချုြ်ကို အတည်ပြုလက်မှတ်ရရး ထိုးပြီးရသာ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံ 

တစ်နိုင်ငံက ပြဋ္ဌာန်းချက်အား ြယ်ဖျက်စွန့်လွှတ်ပခင်းတွင် 

ယင်းဥြရဒရကကာင့်ြင်လျှင် ဤရနာက်ဆက်တွဲစာချုြ်အား 

ြယ်ဖျက်စွန့်လွှတ်ပခင်း ြါေင်ရမည်။

  ၃။ ဤအြိုဒ်၏ စာြိုဒ် (၁) သို့မဟုတ် စာြိုဒ် (၂) နှင့်အညီ ဤ 

ရနာက်ဆက်တွဲစာချုြ်အား ြယ်ဖျက်စွန့်လွှတ်ပခင်းမှန်သမျှ 

သည် ြယ်ဖျက်စွန့်လွှန်ရကကာင်း မှတ်ြုံတင်သည့်ရန့ရက်မှ 

ရနာက်တစ်နှစ်အထိ အကျ ိုးသက်ရရာက်မှုမရှိရစရ။

အပိုဒ် (၁၀) ၁။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာရုံး၏ ညွှန်ကကားရရး 

မှူးချုြ်သည် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများက ဆက်သွယ်ရြးြို့လာသည့် 

အတည်ပြုလက်မှတ် ရရးထိုးပခင်းများအားလုံးနှင့်  ြယ်ဖျက် 
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စွန့်လွှတ်ပခင်းများအားလံုးနှင့်ဆုိင်သည့် မှတ်ြံုတင်ပခင်းများကုိ 

အဖဲွ့ေင်နုိင်ငံများအားလံုးထံ အသိရြးအရကကာင်းကကားရမည်။

  ၂။ ဒုတိယအကကိမ် အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးပခင်းကို မှတ်ြုံ 

တင်ပခင်းနှင့်ြတ်သက်ပြီး အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများအား အသိရြးအ 

ရကကာင်းကကားရသာအခါတွင် ညွှန်ကကားရရးမှူးချုြ်သည် ယင်း 

အဖဲွ့၏ အဖဲွ့ေင်များအား ရနာက်ဆက်တဲွစာချုြ် အာဏာသက် 

ေင်မည့် ရန့ရက်ကို သတိမူမိကကရစရန် ရဆာင်ရွက်ရမည်။

အပိုဒ် (၁၁) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာရုံး၏ ညွှန်ကကားရရးမှူးချုြ် 

သည် ကုလသမဂ္ဂြဋိညာဉ်စာတမ်းြါ အြိုဒ် ၁၀၂ နှင့်အညီ၊ မှတ် 

ြုံတင်သွင်းရန်အလို့ငှာ အထက်ရဖာ်ပြြါအြိုဒ်များတွင် ြါရှိသည့် 

စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ၊ ၎င်းတို့မှတ်ြုံတင်ထားသည့် အားလုံး 

ရသာ အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးမှုများနှင့် ြယ်ဖျက်စွန့်လွှတ်ပခင်း 

ဆိုင်ရာ ကိစ္စရဆာင်ရွက်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက် 

အပြည့်အစံုကုိ ကုလသမဂ္ဂ အရထွရထွအတွင်းရရးမှူးချုြ်ထံသ့ုိ ဆက် 

သွယ်ရြးြို့ရမည်။

အပိုဒ် (၁၂) အဂေလိြ်နှင့် ပြင်သစ်ောသာစကားတို့ပဖင့် ရရးသားထားသည့် ဤ 

ရနာက်ဆက်တွဲစာချုြ်ြါ အရကကာင်းအရာများသည် တူညီရသာ 

အာဏာသက်ရရာက်မှု ရှိကကသည်။
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နိဒါန်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့၏ အရထွရထွညီလာခံကို အပြည် 

ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာရုံး၏ အုြ်ချုြ်မှုအဖွဲ့ကကကီးမှူးလျက်၊ ၁၉၈၁ 

ခုနှစ်၊ ေွန်လ ၃ ရက်ရန့တွင် ဂျနီီဗာပမို့တွင် ၆၇ ကကိမ်ရပမာက် ကျင်းြပြုလုြ်ရာ၊

အစည်းအရေး၏ အစီအစဉ် (၆) တွင်ြါရှိရသာ လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်း 

ရှင်းရရး၊ ကျန်းမာရရးနှင့် အလုြ်အကိုင်ေန်းကျင်တို့နှင့်စြ်လျဉ်းသည့် အဆိုပြုချက် 

အချ ို ့တို့ကို လက်ခံအတည်ပြုရန် ဆုံးပဖတ်ချက်ချမှတ်၍ရသာ်လည်းရကာင်း၊

ယင်းအဆိုပြုချက်များကို လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရး 

ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် (၁၉၈၁ ခုနှစ်) ကို ပဖည့်စွက်သည့် အကကံပြုတိုက်တွန်းချက် 

ြုံစံတစ်ရြ်အရနပဖင့် လက်ခံအတည်ပြုရန် ဆုံးပဖတ်ချက်ချမှတ်လျက်၊

၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ ေွန်လ ၂၂ ရက်ရန့တွင် လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် 

ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ အကကံပြုတိုက်တွန်းချက် (၁၉၈၁ ခုနှစ်) အပဖစ်ညွှန်းဆိုနိုင်သည့် 

ရအာက်ြါ အကကံပြုတိုက်တွန်းချက်ကို လက်ခံအတည်ပြုလိုက်သည်။

၄။ လုပ်ွန်းြေွ်ငဘးအန္တရာယ်ကွ်းရှွ်း ငရးနှွ့်

ကျန်းမာငရးဆိုွ်ရာ အကကံပပုတိုက်တေန်းြျက်၊

၁၉၈၁ ြုနှစ် (အမှတ် - ၁၆၄)



အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့၊ ပမန်မာ
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အပိုွ်း (၁) - နယ်ပယ်အကျယ်အဝန်းနှွ့် 
အဓိပ္ပါယ်ြေွ့်ဆိုြျက်များ

၁။ (၁) လုြ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ 

ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၈၁ ခုနှစ် (ဤမှရနာင်တွင် ပြဋ္ဌာန်းချက်ဟု ရည်ညွှန်း 

ြါမည်) ြါ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ အကကံပြုတိုက်တွန်းချက်ြါ 

သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို စီးြွားရရးလုြ်ငန်းခွဲများ အားလုံးနှင့် 

အလုြ်သမား အမျ ိုးအစားအားလုံးအတွက် အရကာင်းဆုံးရသာ အ 

တိုင်းအတာြမာဏအထိ ကျင့်သုံးသင့်သည်။

 (၂) ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့် ဤအကကံပြုတိုက်တွန်းချက်တွင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်း 

ထားသည့် အလားတူ ကာကွယ်ရစာင့်ရစာင့်ရရှာက်မှုကို ကိုယ်ြိုင် 

အလုြ်လုြ်ကိုင်သူများအား ရဆာင်ကကဉ်းရြးရန်လိုအြ်ပြီး လက် 

ရတွ့ကျသည့် အရနအထားတွင်ရိှရသာရကကာင့် ထုိက့ဲသ့ုိရသာ ရဆာင် 

ရွက်မှုများအတွက် ပဖည့်ဆည်းရဆာင်ရွက်သင့်သည်။

၂။ ဤအကကံပြုတိုက်တွန်းချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်အလို့ငှာ -

 (က) စီးြွားရရးလုြ်ငန်းခွဲများဟူရသာရေါဟာရသည် ပြည်သူ့ေန်ရဆာင်

မှုလုြ်ငန်းများအြါအေင်၊ အလုြ်သမားများ အလုြ်လုြ်ကိုင်လျက် 

ရှိသည့် လုြ်ငန်းခွဲများအားလုံးနှင့်အကျုံးေင်သည်။

 (ခ) အလုြ်သမားဟူရသာ ရေါဟာရသည် ပြည်သူ့ေန်ထမ်းများအြါအ 

ေင်၊ အလုြ်လုြ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် လူြုဂ္ဂိုလ်အားလုံးနှင့် အကျုံးေင် 

သည်။

 (ဂ) လုြ်ငန်းခွင်ဟူရသာရေါဟာရသည် အလုြ်ရှင်က တိုက်ရိုက်ရသာ် 

လည်းရကာင်း၊ သွယ်ေိုက်၍ရသာ်လည်းရကာင်း ထိန်းချုြ်ကာ၊ အ 

လုြ်သမားများရှိရန် လိုအြ်သည့်ရနရာများ သို့မဟုတ် အလုြ်အ 

ကိုင်ရကကာင့် အလုြ်သမားများ သွားရရာက်ရန် လိုအြ်သည့် ရနရာ

များအားလုံးနှင့်အကျုံးေင်သည်။
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 (ဃ) စည်းမျဉ်းစည်းဟူရသာ ရေါဟာရသည် အခွင့်ရအာဏာြိုင် သို့မ 

ဟုတ် အာဏာြိုင်များအားပဖင့် ဥြရဒအာဏာသက်ေင်သည့် သတ် 

မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်အားလုံးနှင့် အကျုံးေင်သည်။

 (င) ကျန်းမာရရးဟူရသာ ရေါဟာရသည် အလုြ်အကိုင်နှင့်စြ်လျဉ်း၍၊ 

ရရာဂါ သို့မဟုတ် အင်အားချနိဲ့မှုမရှိပခင်းဟူရသာ အရနအထားကို 

ရည်ညွှန်းပခင်းမျှသာမဟုတ်ေဲ၊ လုြ်ငန်းခွင်တွင် ကျန်းမာရရးကို 

ထိခိုက်ရစသည့် ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများ 

လည်းြါေင်ကာ၊ အဆိုြါထိခိုက်မှုများသည် တစ်ကိုယ်ရရသန့်ရှင်း 

ရရး၊ ြတ်ေန်းကျင်သန့်ရှင်းရရးနှင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးတို့

နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စြ်ရနသည်။

အပိုွ်း (၂) - ငဆာွ်ရွက်မှုဆိုွ်ရာ နည်းပညာနယ်ပယ်များ
၃။ မတူညီရသာစီးြွားရရးလုြ်ငန်းခွဲများနှင့် မတူညီရသာအလုြ်အမျ ိုးအစားများ 

အတွက် ရလျာ်ကန်သင့်ပမတ်ပြီး၊ ယင်းတို့၏ အရင်းအပမစ်တွင် ရေးအန္တရာယ် 

များကို သုတ်သင်ဖယ်ရှားရရးအတွက် ဦးစားရြးရဆာင်ရွက်ပခင်းဆုိင်ရာ မူ 

သရောတရားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရသာရကကာင့်၊ ပြဋ္ဌာန်းချက်ြါ အြိုဒ် ၄ 

တွင် ရည်ညွှန်းရဖာ်ပြြါရှိသည့် မူေါဒအရ၊ ရဆာင်ရွက်မှုတို့ကို လုြ်ရဆာင် 

သင့်သည်။ အထူးသပဖင့် ရအာက်ရဖာ်ပြြါ နယ်ြယ်များတွင်ပဖစ်သည်။

 (က) ဒီေိုင်းြုံစံ၊ ထိုင်သည့်အရနအထား၊ ဖွဲ့စည်းတည်ရဆာက်မှုအရနအ 

ထား၊ တြ်ဆင်ပခင်း၊ ထိန်းသိမ်းပခင်း၊ လုြ်ငန်းခွင်များအား ပြင်ဆင် 

ရပြာင်းလဲမှု၊ လုြ်ငန်းခွင်သို့ေင်ရရာက်သည့်နည်းလမ်းနှင့် ယင်းရန 

ရာမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာမှုနည်းလမ်း၊

 (ခ) အလင်းရရာင်ရရှိမှု၊ ရလေင်ရလထွက်၊ လုြ်ငန်းခွင်များ စီစဉ်တကျ 

ထားရှိမှုနှင့် သန့်ရှင်းသြ်ရြ်မှု၊

 (ဂ)  လုြ်ငန်းခွင်ရှိ အြူချနိ်၊ စိုထိုင်းဆနှင့် ရလေင်ရလထွက်



အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့၊ ပမန်မာ
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 (ဃ) အန္တရာယ်များကို ပဖစ်ရြါ်ရစနိုင်ရသာ စက်ယန္တရားနှင့် ြစ္စည်းကိရိ 

ယာတန်ဆာြလာများ၏ ဒီေိုင်းြုံစံ၊ တည်ရဆာက်မှု၊ အသုံးပြုမှု၊ 

ထိန်းသိမ်းပခင်း၊ စမ်းသြ်ပခင်းနှင့် စစ်ရဆးပခင်းနှင့် ရလျာ်ကန်သလို 

ယင်းတို့ကို အတည်ပြုရထာက်ခံမှုနှင့် ရရှေ့ရပြာင်းပခင်း၊

 (င)  အလုြ်အကိုင်အရပခအရနများရကကာင့် အန္တရာယ်ရှိသည့် ရုြ်ြိုင်းဆိုင် 

ရာနှင့် စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ဖိစီးမှုများမှာ ကာကွယ်ပခင်း၊

 (စ) ကာယအားြိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စက်ြိုင်းဆိုင်ရာ ေန်စည်များနှင့် 

အရာေတ္ထုြစ္စည်းများကို ကိုင်တွယ်ပခင်း၊ အစီအရီဆင့်ြုံထားပခင်းနှင့် 

သိုရလှာင်ထားပခင်း၊

 (ေ)  လျှြ်စစ်မီးအသုံးပြုမှု

 (စျ)  ထုတ်လုြ်ပခင်း၊ ထုြ်ြိုးပခင်း၊ အညွှန်းတြ်ပခင်း၊ သယ်ယူြို့ရဆာင် 

ပခင်း၊ သိုရလှာင်ပခင်းနှင့် အန္တရာယ်ရှိရသာ အရာေတ္ထုြစ္စည်းများနှင့် 

ရရာဂါ သယ်ရဆာင်သည့်အရာများကို အသုံးပြုမှု၊ ယင်းတို့၏ စွန့် 

ြစ်ြစ္စည်းများနှင့် အကျွင်းအကျန်များကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းြစ်ပခင်း 

နှင့် ယင်းတို့ရနရာတွင် အန္တရာယ်မရှိရသာ သို့မဟုတ် အန္တရာယ်နည်း 

ရသာ အပခားအရာေတ္ထုြစ္စည်းများနှင့် ရရာဂါသယ်ရဆာင်မှုနည်းြါး 

သည့်အရာများကို လိုအြ်သလို အစားထိုးပခင်း၊ 

 (ည)  ရရဒီယိုသတ္တုကကအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ပခင်း

 (ဋ) ဆူညံသံများနှင့် တုန်ခါမှုများရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် လုြ်ငန်းခွင်ရေး 

အန္တရာယ်များမှ ကကိုတင်တားဆီးကာကွယ်ပခင်း၊ ထိန်းချုြ်ပခင်းနှင့် 

ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ပခင်း၊

 (ဌ) လုြ်ငန်းခွင်များ၏ေန်းကျင်အရပခအရနနှင့် ေန်းကျင်ဓရလ့စရိုက်အ

ရကကာင်းပခင်းရာများကို ထိန်းချုြ်ပခင်း

 (ဍ) ရလဖိအားအနိမ့်အပမင့်ရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်လာသည့်အန္တရာယ်များကို 

ကကိုတင်တားဆီးကာကွယ်ပခင်းနှင့် ထိန်းချုြ်ပခင်း၊
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 (ဎ) မီးရလာင်ပခင်း သို့မဟုတ် ရြါက်ကွဲမှုပဖစ်ရြါ်ပခင်းတို့ကုိ ကကိုတင် 

တားဆီးကာကွယ်ပခင်းနှင့် မီးရလာင်ပခင်း သို့မဟုတ် ရြါက်ကွဲမှုပဖစ် 

ရြါ်သည့် ကိစ္စရြ်မျ ိုးတွင် ရဆာင်ရွက်ရမည့်အရာများ၊

 (ဏ) တစ်ကိုယ်ရရ ကာကွယ်ရရးြစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ကာကွယ်ရရး 

ေတ်စုံများ၏ ဒီေိုင်းြုံစံ၊ ထုတ်လုြ်ပခင်း၊ ပဖည့်ဆည်းြံ့ြိုးပခင်း၊ အ 

သုံးပြုပခင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းပခင်း၊

 (တ) ရရဆိုးထုတ်ြယ်သည့် သန့်ရှင်းရရးြစ္စည်းကိရိယာများ တြ်ဆင် 

ပခင်းများ၊ ရလျှာ်ဖွြ်သည့် အရထာက်အြံ့ြစ္စည်းများ၊ အေတ်အစား 

လဲလှယ်ပခင်းနှင့် သိမ်းဆည်းထားရှိမည့် အရထာက်အြံ့ြစ္စည်းများ၊ 

ရသာက် ရရ ပဖည့်ဆည်းြံ့ြိုးပခင်းနှင့် လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်

ကင်းရှင်း ရရးနှင့် ကျန်းမာရရးနှင့် ဆက်စြ်ရနသည့် အပခားရသာ 

သက်သာရချာင်ချရိရးဆိုင်ရာ အရထာက်အြံ့ြစ္စည်းများ၊

 (ထ)  ရရှးဦးသူနာပြုစုကုသမှု

 (ဒ)  အရရးရြါ်အစီအမံများချမှတ်ထားရှိပခင်း

 (ဓ)  အလုြ်သမားများ၏ကျန်းမာရရးကို ကကီးကကြ်ရဆာင်ရွက်ပခင်း။

အပိုွ်း (၃) - အမျ ိုးသားအဆွ့်တေွ်ငဆာွ်ရွက်ပြွ်း
၄။ ပြဋ္ဌာန်းချက်၏ အြိုဒ် ၄ တွင် ရည်ညွှန်းထားသည့် မူေါဒအာဏာသက်ေင်ရန် 

ရည်ရွယ်လျက်၊ ဤအကကံပြုတိုက်တွန်းချက်၏ စာြိုဒ် ၃ တွင် စာရင်းပြုစုရဖာ် 

ပြထားသည့် ရဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ နည်းြညာနယ်ြယ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်း 

စားကာ၊ နိုင်ငံတိုင်းရှိ အခွင့်ရအာဏာြိုင် သို့မဟုတ် အာဏာြိုင်များသည် 

ရအာက်ရဖာ်ပြြါတို့ကို ရဆာင်ရွက်သင့်သည်။

 (က) တစ်ဖက်တွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးနှင့် အ 

ပခားတစ်ဖက်တွင် အလုြ်ချနိ်နှင့် နားချနိ်များအကကားရှိ တည်ရှိရန 

သည့် ချတိ်ဆက်မှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်၊ လုြ်ငန်းခွင် 



အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့၊ ပမန်မာ
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ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး၊ ကျန်းမာရရးနှင့် အလုြ်အကိုင်ေန်း 

ကျင်တို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် စည်းမျဉ်းများ၊ ကျင့်ေတ်စည်းကမ်းများ 

သိုမဟုတ် အပခားသင့်ရလျာ်သည့် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို 

ထုတ်ပြန်ပခင်း သို့မဟုတ် ရထာက်ခံအတည်ပြုပခင်း၊

 (ခ) လုြ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးနှင့်ဆိုင် 

သည့် ဥြရဒပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ ဤစာြိုဒ်၏ အြိုဒ်ခွဲငယ် (က) အရနှင့် 

သိြ္ပံနှင့် နည်းြညာဆိုင်ရာနှင့်ြတ်သက်သည့် အရတွ့အကကုံနှင့်

တိုးတက်ရပြာင်းလဲလာမှုများအရ ထုတ်ပြန်ထားရသာ သို့မဟုတ် 

ရထာက်ခံအတည်ပြုထားရသာ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အခါ 

အားရလျာ်စွာ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပခင်း၊

 (ဂ) ရေးအန္တရာယ်များကို ခွဲပခားသတ်မှတ်ရန်အတွက် ရလ့လာမှုများနှင့် 

သုရတသနပြုလုြ်ပခင်းတို့ကို တာေန်ယူရဆာင်ရွက်ပခင်း သို့မဟုတ် 

ပမှင့်တင်ရဆာင်ရွက်ပခင်း၊

 (ဃ) ရေးအန္တရာယ်များကို လက်ရတွ့ကျကျရဆာင်ရွက်နိုင်သမျှ သုတ် 

သင်ဖယ်ရှားပခင်း၊ ရလျာ့နည်းရအာင်ပြုလုြ်ရန် ရည်ရွယ်လျက်၊ 

ရလျာ်ကန်သည့် အရနအထားပဖင့် အလုြ်ရှင်များနှင့် အလုြ်သမား 

များအား သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အကကံအဉာဏ်များ ပဖည့် 

ဆည်းြံ့ြိုးပခင်းနှင့် ၎င်းတို့အကကားနှင့် ၎င်းတို့အဖွဲ့အစည်းများအ 

ကကား ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်မှုကို ပမှင့်တင်ရြးပခင်းနှင့် အဆင်ရပြရစ 

ရချာရမွ့ရစရန် ြံ့ြိုးရဆာင်ရွက်ပခင်း၊ ရရှေ့ရပြာင်းအလုြ်သမားများ 

အတွက် အထူးသင်တန်းအစီအစဉ်များကို ယင်းတို့၏ မိခင်ောသာ 

စကားပဖင့် သင့်ရလျာ်သလို စီမံရဆာင်ရွက်ရြးပခင်း

 (င) ရုတ်တရက်ပဖစ်ရြါ်လာသည့် ရေးအန္တရာယ်များကို ကကိုတင်ကာ 

ကွယ်ရန် တိကျသည့် အစီအမံများရဆာင်ရွက်ရန်နှင့် မတူညီသည့် 

အဆင့်များတွင်ရဆာင်ရွက်ရမည့် ရဆာင်ရွက်မှုများကို လိုက်ရလျာ 

ညီရထွ ရရှ့ရနာက်ကိုက်ညီမှုရှိစွာ ညှိနှိုင်းရဆာင်ရွက်ရန်၊ အထူးသ 
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ပဖင့် အလုြ်သမားများနှင့် ြတ်ေန်းကျင်ရှိ ပြည်သူများအတွက် 

အန္တရာယ်ပမင့်မားသည့် အရနအထားတွင်ရှိရသာ စက်မှုေုန်ရနရာ 

များတွင် ရဆာင်ရွက်ပခင်း၊

 (စ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမား ရရးရာအဖွဲ့၏ မူရောင်အတွင်း 

ချမှတ်ထားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာ လုြ်ငန်း 

ခွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ရေးအန္တ 

ရာယ် သတိရြးစနစ်နှင့် ရကာင်းမွန်စွာရသချာစွာ ဆက်သွယ်ညှိ 

နှိုင်းရဆာင်ရွက်ပခင်း၊

 (ဆ) မသန်စွမ်းသည့် အလုြ်သမားများအတွက် ရလျာ်ကန်သည့် ရဆာင် 

ရွက်မှုများ ပဖည့်ဆည်းြံ့ြိုးရြးပခင်း။

၅။ ပြဋ္ဌာန်းချက်၏ အြိုဒ် ၉၊ စာြိုဒ် (၁) တွင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် စစ် 

ရဆးရရးစနစ်ကို အလုြ်သမားရရးရာ စစ်ရဆးရရးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် 

(၁၉၄၇ ခုနှစ်) နှင့် အလုြ်သမားရရးရာ စစ်ရဆးရရး (လယ်ယာစိုက်ြျ ိုးရရး) 

ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက် (၁၉၆၉) တို့တွင် ြါရှိသည့် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များအား 

ပဖင့် လမ်းညွှန်မှုရြးသင့်ြါသည်။ ထိုသို့လမ်းညွှန်မှုပြုရာတွင်၊ ဤစာချုြ်စာ 

တမ်းများကို အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးထားသည့် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများ၏ ယင်း 

စာချုြ်စာတမ်းများြါ တာေန်ေတ္တရားများကို ယုတ်ရလျာ့ထိခိုက်ရစပခင်း 

မရှိြါ။

၆။ အခွင့်ရအာဏာြိုင် သို့မဟုတ် အာဏာြိုင်များသည် သက်ဆိုင်ရာ အလုြ်ရှင်၊ 

အလုြ်သမားများ၏ ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်ြင်ရဆွး ရနွးလျက်၊ 

ပြဋ္ဌာန်းချက်၏ အြိုဒ် ၄ တွင် ရည်ညွှန်းထားသည့် မူေါဒနှင့်ကိုက်ညီသည့် 

အလုြ်အကိုင်အရပခအရန နယ်ြယ်များတွင် ရဆာင်ရွက်မှုများကို ရလျာ်ကန် 

သလို ပမှင့်တင်ရဆာင်ရွက်သင့်ြါသည်။

၇။ ပြဋ္ဌာန်းချက်၏ အြိုဒ်  ၄ တွင် ရည်ညွှန်းရဖာ်ပြထားသည့် စီစဉ်ရဆာင်ရွက် 

မှုများ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်များသည် ရအာက်ြါတို့ကို ရဆာင်ရွက်ရန်ပဖစ် 

သင့်ြါသည်။
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 (က) ပြဋ္ဌာန်းချက်၏ အြိုဒ် ၄ နှင့် အြိုဒ် ၇ တို့တွင်ြါရှိသည့် သတ်မှတ် 

ချက်များကို အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ရွက်ရန်၊

 (ခ) ပြဋ္ဌာန်းချက်၏ အြိုဒ် ၁၁ နှင့် ဤအကကံပြုတိုက်တွန်းချက်၏ စာြိုဒ် 

၄ တို့အရ၊ အခွင့်ရအာဏာြိုင် သို့မဟုတ် အာဏာြိုင်များအား 

တာေန်ရြးအြ်ထားသည့် ရဆာင်ရွက်မှုများအား အရကာင်အထည် 

ရဖာ်ပခင်းကို ညှိနှိုင်းရဆာင်ရွက်ရန်၊ 

 (ဂ) အမျ ိုးသားအဆင့်၊ တိုင်းရဒသကကီး သို့မဟုတ် ရဒသအလိုက် ပြည် 

သူ့အာဏာြိုင်များ၊ အလုြ်ရှင်များနှင့် ၎င်းတို့၏ အဖွဲ့အစည်းများ၊ 

အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ယင်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် 

အပခားသက်ဆိုင်ရာ ြုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများက ရလ့ကျင့် 

ရဆာင်ရွက်သည့် အလုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး၊ ကျန်း 

မာရရးနှင့် လုြ်ငန်းခွင်ေန်းကျင်နယ်ြယ်တို့ရှိ လုြ်ရဆာင်မှုများကို 

ညှိနှိုင်းရဆာင်ရွက်ရန်၊

 (ဃ) အမျ ိုးသားအဆင့်၊ လုြ်ငန်းအဆင့် သို့မဟုတ် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းခွဲ

အဆင့်တို့တွင် ရှုရထာင့်အပမင်များ၊ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် 

အရတွ့အကကုံများဖလှယ်ပခင်းကို တိုးပမှင့်လုြ်ရဆာင်ရန်။

၈။ ပြဋ္ဌာန်းချက်၏ အြိုဒ် ၄ တွင် ရည်ညွှန်းရဖာ်ပြထားသည့် မူေါဒကို ြုံရဖာ်ချ 

မှတ်ပခင်းနှင့် ကျင့်သုံးပခင်းတို့အတွက် တာေန်အြ်နှင့်ထားသည့် အစိုးရအာ 

ဏာြိုင်များ၊ အလုြ်ရှင်များနှင့် အလုြ်သမားများ၏ ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့အစည်း 

များနှင့် အပခားသက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများအကကား လက်ြွန်းတတီးြူးရြါင်း 

လုြ်ရဆာင်သင့်ြါသည်။

၉။  ပြဋ္ဌာန်းချက် အြိုဒ် ၇ တွင် ရည်ညွှန်းရဖာ်ပြထားသည့် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပခင်း 

သည် အထူးသပဖင့် ထိခိုက်လွယ်သည့် အလုြ်သမားများနှင့် အကျုံးေင်သင့်ြါ 

သည်။ ဥြမာ၊ မသန်စွမ်းသည့် အလုြ်သမားများ။



လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဘရးနှင့်ကျန်းမာဘရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားဘရးရာစံချနိ်စံညွှန်းများ

47

အပိုွ်း (၄) - လုပ်ွန်းအဆွ့်အလိုက်
အငကာွ်အထည်ငြာ်ငဆာွ်ရွက်ပြွ်း

၁၀။ မတူညီသည့် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းခွဲများနှင့် မတူညီသည့်အလုြ်သမားအမျ ိုး

အစားများအတွက် ရလျာ်ကန်သည်ပဖစ်ရသာရကကာင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်၏ အြိုဒ် 

၁၆ တွင် အရသးစိတ်ရဖာ်ပြထားသည့် ရည်မှန်းချက် ရအာင်ပမင်ရန်ရည်ရွယ် 

လျက်၊ အလုြ်ရှင်များအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် တာေန်ေတ္တရားများတွင် 

ရအာက်ရဖာ်ပြြါတို့ ြါေင်သင့်ြါသည်။

 (က) လုြ်ငန်းခွင်များ၊ စက်ယန္တရားများနှင့် ြစ္စည်းကိရိယာတန်ဆာြလာ 

များကို ပဖည့်ဆည်းရြးရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ရကကာင်းကျ ိုးရလျာ် 

ညီစွာ လက်ရတွ့ကျသည်ပဖစ်ရသာရကကာင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း 

ပြီး ကျန်းမာရရးအတွက် အန္တရာယ်မပဖစ်ရစသည့် အလုြ်အကိုင် 

နည်းစနစ်များကို အသုံးပြုရန်၊

 (ခ) မတူညီရသာအလုြ်သမားအမျ ိုးအစားများ၏ ရဆာင်ရွက်မှုများနှင့် 

စွမ်းရဆာင်ရည်တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်၊ လိုအြ်ရသာညွှန် 

ကကားချက်များနှင့် ရလ့ကျင့်သင်ကကားမှုများရဆာင်ရွက်ရြးရန်

 (ဂ) အလုြ်အကိုင်၊ အလုြ်အကိုင်အရလ့အကျင့်များနှင့် ကျင့်သုံးမှုတို့ကို 

လံုရလာက်စွာကကီးကကြ် ရဆာင်ရွက်ရန်နှင့် လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းနှင့် ကျန်းမာ ရရးဆိုင်ရာ ရဆာင်ရွက်မှုများကို အသုံးပြုရန်၊

 (ဃ) လုြ်ငန်းအရွယ်အစားနှင့် ယင်းလုြ်ငန်း၏ လုြ်ရဆာင်မှုသရော 

သောေနှင့် ရလျာ်ညီရအာင်ပြုလုြ်ထားသည့် လုြ်ငန်းခွင်ရေး 

အန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရရး၊ ကျန်းမာရရးနှင့် လုြ်ငန်းခွင်ေန်းကျင်တို့နှင့် 

သက်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စီစဉ်ရဆာင်ရွက်မှုများကို 

စတင်လုြ်ရဆာင်ရန်၊

 (င) ရေးအန္တရာယ်များကို ကကိုတင်ကာကွယ်ထိန်းချုြ်နိုင်ပခင်းမရှိသည့် 

အချနိ်မျ ိုးတွင် ရကကာင်းကျ ိုးညီညွတ်စွာ လိုအြ်သည့် လုံရလာက် 
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ရသာ တစ်ကိုယ်ရရကာကွယ်ရရး ေတ်စုံများနှင့် ြစ္စည်းကိရိယာတန် 

ဆာြလာများကို အလုြ်သမားများက ကျခံရန်မလိုေဲ၊ ပဖည့်ဆည်း 

ြံ့ြိုးရြးရန်၊

 (စ) အလုြ်ချန်ိများ၊ နားချန်ိများနှင့်ြတ်သက်ပြီး လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်ပခင်း မရှိရစရန် 

အလုြ်အဖွဲ့အစည်းအရနပဖင့် ရသချာစွာရဆာင်ရွက်ရန်၊

 (ဆ) ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာ အလွန်အကျူးြင်ြန်းနွမ်းနယ်မှု

ပဖစ်ပခင်းကို ဖယ်ရှားြစ် ရန်ရည်ရွယ်လျက်၊ ရကကာင်းကျ ိုးညီညွတ်ပြီး 

လက်ရတွ့ကျသည့် ရဆာင်ရွက်မှုအားလုံးကို လုြ်ရဆာင်ရန်၊

 (ေ) ရလ့လာမှုများနှင့် သုရတသနပြုလုြ်ပခင်းများကို တာေန်ယူရဆာင် 

ရွက်ရန် သို့မဟုတ်ြါက၊ အထက်တွင်ရဖာ်ပြခဲ့သည့် အြိုဒ်ခွဲများကို 

ရလးစားလိုက်နာရန်လိုအြ်သည့် သိြ္ပံနှင့်နည်းြညာဆိုင်ရာ အသိ 

ြညာဗဟုသုတများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန် သိုမှီးထားရှိရန်။

၁၁။ လုြ်ငန်းနှစ်ခု သို့မဟုတ် ယင်းထက်ြိုရသာလုြ်ငန်းများသည် လုြ်ငန်းခွင်တစ် 

ခုတွင် လုြ်ရဆာင်မှုများကို တစ်ပြိုင်နက်လုြ်ရဆာင်ကကသည့်အခါတိုင်း၊ ယင်း 

လုြ်ငန်းများအရနပဖင့် မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အလုြ်သမားများ၏ ကျန်း 

မာရရးနှင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးကို ယုတ်ရလျာ့ထိခိုက်ရစပခင်း မရှိေဲ 

လျက်၊ လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး၊ ကျန်းမာရရးနှင့် လုြ်ငန်း 

ခွင်ေန်းကျင်တို့နှင့်ဆိုင်သည့် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ကျင့်သုံးရာတွင် 

ြူးရြါင်းလုြ်ရဆာင်သင့်သည်။ ရလျာ်ကန်သည့် ကိစ္စရြ်များတွင်၊ အခွင့်ရ 

အာဏာြိုင် သို့မဟုတ် အာဏာြိုင်များသည် ဤြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်မှုအ 

တွက် ရယေုယျလုြ်ထုံးလုြ်နည်းများကို သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်း ထားသင့်သည်။

၁၂။ (၁) ရလျာ်ကန်ပြီး လိုအြ်သည့်အရပခအရနမျ ိုး၌ ပြဋ္ဌာန်းချက်၏ အြိုဒ် 

၂၀ တွင် ရည်ညွှန်းရဖာ်ပြထားသည့် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်မှုကို အ 

ဆင်ရပြရချာရမွ့ ရစရန် လုြ်ရဆာင်ရမည့် ရဆာင်ရွက်မှုများတွင် 

နိုင်ငံ၏ အရလ့အကျင့်များနှင့်အညီ၊ အလုြ်သမားများ၏ ရေးအန္တ 
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ရာယ်ကင်းရှင်းရရးကိုယ်စားလှယ် ခန့်အြ်ပခင်း၊ အလုြ်သမားများ 

၏ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ရကာ်မတီ 

များနှင့်/သို့မဟုတ် လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရးနှင့် 

ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ  ြူးတွဲရကာ်မတီများခန့်အြ်ပခင်းတို့ ြါေင်သင့် 

ြါသည်။ လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရး 

ဆိုင်ရာ ြူးတွဲရကာ်မတီများတွင် အလုြ်သမားများ၏ ကိုယ်စား 

လှယ်အရရအတွက်သည် အလုြ်ရှင်၏ ကိုယ်စားလှယ်အရရအတွက် 

နှင့် တန်းတူညီမျှြါေင်သင့်ြါသည်။

 (၂) အလုြ်သမားများ၏ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ကိုယ်စားလှယ် 

များ၊ အလုြ်သမားများ၏ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာ 

ရရးဆိုင်ရာ ရကာ်မတီများနှင့် လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း 

ရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ြူးတွဲရကာ်မတီများ သို့မဟုတ် အပခား 

ရသာ အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များအား ရအာက်ြါတို့ကို ရလျာ် 

ကန်သလို ပဖည့်ဆည်းရဆာင်ရွက်ရြးသင့်ြါသည်။

  (က) ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာကိစ္စရြ် 

များနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များ လံုရလာက် 

စွာ ပဖည့်ဆည်းြံ့ြိုးရြးပခင်း၊ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် 

ကျန်းမာရရးကို ထိခိုက်ရစသည့် အရကကာင်းပခင်းရာများကို 

စစ်ရဆးနိုင်စွမ်းရှိရစပခင်းနှင့် အရကကာင်းအရာနှင့် ြတ်သက် 

သည့် ရဆာင်ရွက်မှုများကို အဆိုပြုရန် အားရြးပခင်း၊

  (ခ) ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့်ကျန်းမာရရးနှင့်ြတ်သက်ပြီး 

အဓိကကျသည့်ရဆာင်ရွက်မှုများကို ရမျှာ်မှန်းရသာအခါနှင့် 

ယင်းတို့ကို မရဆာင်ရွက်မီနှင့် ထိုရဆာင်ရွက်မှုများအတွက် 

အလုြ်သမားများ၏ ြံ့ြိုးကူညီမှုကို ရရှိရန်ကကိုးြမ်းရဆာင် 

ရွက်ရသာအခါတွင် တိုင်ြင်ရဆွးရနွးပခင်း၊
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  (ဂ) အလုြ်သမားများအတွက် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် 

ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ သက်ရရာက်မှုများရှိသည့် အလုြ်အကိုင် 

လုြ်ငန်းစဉ်၊ အလုြ်လုြ်ရာတွင် လုြ်ရဆာင်ရမည့်အရာများ 

သ့ုိမဟုတ် အလုြ်အကုိင် အဖဲွ့အစည်းပြင်ဆင်ရပြာင်းလဲမှုများ 

အတွက် အစီအစဉ်များချမှတ်ရာတွင် တိုင်ြင်ရဆွးရနွးပခင်း၊

  (ဃ) အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ သို့မဟုတ် ရေးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ရကာ်မတီအဖွဲ့ေင်များ 

ပဖစ်ရသာရကကာင့် လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရးနှင့် 

ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ရဆာင်ရွက်မှုများကို လုြ်ရဆာင်ရနစဉ် 

တွင် အလုြ်မှထုတ်ြယ်ပခင်း သ့ုိမဟုတ် ၎င်းတ့ုိအား ထိခုိက်ရစ 

သည့် အပခားရသာရဆာင်ရွက်မှုများမှ အကာအကွယ်ရြးပခင်း၊

  (င) ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာ ရရးဆိုင်ရာကိစ္စရြ် 

များနှင့်ြတ်သက်ပြီး၊ လုြ်ငန်းအဆင့် ဆုံးပဖတ်ချက်ချမှတ် 

သည့် လုြ်ငန်းစဉ်တွင် ြါေင်ရဆာင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိရစပခင်း၊

  (စ) လုြ်ငန်းခွင်ရှိရနရာအားလုံးသို့ သွားရရာက်နိုင်ခွင့်ရှိရစပခင်း 

နှင့်၊ လုြ်ငန်းခွင်တွင် အလုြ်ချနိ်များအတွင်း ရေးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်များနှင့် ြတ် 

သက်ပြီး အလုြ်သမားများနှင့် ဆက်သွယ်ရဆာင်ရွက်နိုင်စွမ်း 

ရှိရစပခင်း၊

  (ဆ) အလုြ်သမားရရးရာ စစ်ရဆးရရးအရာရှိများနှင့် လွတ်လြ် 

စွာ ဆက်သွယ်နိုင်ပခင်း၊

  (ေ) လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင် 

ရာကိစ္စရြ်များနှင့်ြတ်သက်ပြီး လုြ်ငန်းအဆင့်ရစ့စြ်ညှိနှိုင်း 

မှုများတွင် ြါေင်ပဖည့်ဆည်းရဆာင်ရွက်ရစနိုင်ပခင်း၊

  (ဈ) လုြ်ခလစာပဖင့် အလုြ်လုြ်ကိုင်သည့် အလုြ်ချနိ်များအတွင်း 

တွင် ၎င်းတို့၏ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရး 
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ဆုိင်ရာ ရဆာင်ရွက်မှုများကုိ လုြ်ရဆာင်ရန်နှင့် ဤရဆာင်ရွက် 

မှုများနှင့် ဆက်စြ်သည့် ရလ့ကျင့်သင်ကကားမှုများ ခံယူရန်အ 

တွက် အချနိ်ကာလကို ရကကာင်းကျ ိုးရလျာ်ညီစွာရရှိရစပခင်း၊

  (ည) ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရရးနှင့် ကျန်းမာရရးနှင့် စြ်လျဉ်း 

သည့် သီးပခားအခက်အခဲပြဿနာများနှင့်ြတ်သက်ပြီး အကကံ 

ဉာဏ်များရရှိရန် ကျွမ်းကျင်ြညာရှင်များကို အားကိုးအား 

ထားပြုနိုင်ပခင်း။

၁၃။ လုြ်ငန်း၏ လုြ်ရဆာင်မှုများနှင့်စြ်လျဉ်း၍ လိုအြ်မှုရှိပြီး၊ လက်ရတွ့ကျကျ 

လုြ်ငန်းအရွယ်အစားနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ရအာက်ြါတို့အတွက် ပဖည့်ဆည်းြံ့ြိုး 

မှုကို လုြ်ရဆာင်သင့်ြါသည်။

 (က) လုြ်ငန်းအတွင်း၌ရသာ်လည်းရကာင်း၊ အပခားလုြ်ငန်းများနှင့် ြူးတွဲ 

ရဆာင်ရွက်၍ရသာ်လည်းရကာင်း သို့မဟုတ် ပြင်ြအဖွဲ့အစည်းတစ် 

ခုနှင့် စီစဉ်ရဆာင်ရွက်မှုများအရရသာ်လည်းရကာင်း၊ လုြ်ငန်းခွင် 

ကျန်းမာ ရရးဆိုင်ရာ ေန်ရဆာင်မှုနှင့် လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းရရးဆိုင်ရာ ေန်ရဆာင်မှုများ ရရှိနိုင်မှု၊

 (ခ) လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာ  ရရးဆိုင်ရာ 

သီးပခားအခက်အခဲပြဿနာများနှင့် ြတ်သက်ပြီး အကကံဉာဏ်များ 

ရယူရန် သို့မဟုတ် ယင်းအခက်အခဲ ပြဿနာများနှင့် ကိုက်ညီသည့် 

ရဆာင်ရွက်မှုများကို ကျင့်သုံးပခင်းအတွက် ကကီးကကြ်မှု ခံယူရန်အ 

တွက် ကျွမ်းကျင်ြညာရှင်များကို အားကိုးအားထားပြုနိုင်မှု။

၁၄။ ၎င်းတို့၏ လုြ်ငန်းများတွင် လုြ်ငန်းလည်ြတ်ရဆာင်ရွက်မှုသရောသောေ 

က အရကကာင်းအရာခိုင်လုံရစသည့်အရနအထားမျ ိုးတွင် အလုြ်ရှင်များသည် 

ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာနယ်ြယ်တွင် ၎င်းတို့၏ 

မူေါဒနှင့် စီစဉ်ရဆာင်ရွက်မှုများနှင့် ဤစီစဉ်ရဆာင်ရွက်မှုများအရ လုြ်ရဆာင် 

သည့် တာေန်ေတ္တရားအမျ ိုးမျ ိုးတို့ကို ရရးသားစီစဉ်ထားရှိရန်နှင့် ဤသတင်း 

အချက်အလက်ကို အလုြ်သမားအလွယ်တကူနားလည်နိုင်သည့် ောသာ 
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စကား သို့မဟုတ် နည်းလမ်းပဖင့် အလုြ်သမားတစ်ဦးချင်းစီ သတိပြုမိရစရရး 

အတွက် လုြ်ရဆာင်ရန်လိုအြ်သည်။

၁၅။ (၁) အလုြ်ရှင်များအရနပဖင့် လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရး 

နှင့် ကျန်းမာရရးနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် သက်ဆိုင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းများ 

အား အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ရွက်မှု (ဥြမာ၊ ြတ်ေန်းကျင် 

ဆိုင်ရာ ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာမှုအားပဖင့်) မှာ မှန်ကန်ရကကာင်းအ 

တည်ပြုချက်ကို ြုံမှန်လုြ်ရဆာင်သင့်ပြီး၊ အခါအားရလျာ်စွာ ရေး 

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးဆိုင်ရာ စနစ်ကျသည့် စစ်ရဆးမှုများကို 

တာေန်ယူလုြ်ရဆာင်သင့်ြါသည်။

 (၂) အခွင့်ရအာဏာြိုင် သို့မဟုတ် အာဏာြိုင်များက လိုအြ်သည်ဟု 

စဉ်းစားသုံးသြ်ပခင်းရကကာင့် အလုြ်ရှင်များအရနပဖင့် လုြ်ငန်းခွင် 

ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး၊ ကျန်းမာရရးနှင့် လုြ်ငန်းခွင်ေန်းကျင် 

တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ထိုကဲ့သို့ရသာ မှတ်တမ်းများကို ထိန်းသိမ်း 

ထားရှိရန် လိုအြ်ြါသည်။ ဤမှတ်တမ်းများတွင် အလုြ်လုြ်ကိုင်ရန 

စဉ် သို့မဟုတ် အလုြ်နှင့်ဆက်စြ်ပြီး ပဖစ်ရြါ်လာနိုင်ပြီး ကျန်းမာ 

ရရးကိုထိခိုက်ရစသည့် ကကိုတင်အသိရြးအရကကာင်းကကားနိုင်ရသာ 

လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ မရတာ်တဆပဖစ်မှုများနှင့် လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မှတ်တမ်းများ၊ 

လုြ်ငန်းတွင်လုြ်ကိုင်ရနသည့် အလုြ်သမားများ၏ ကျန်းမာရရးကို 

ကကီးကကြ်ရဆာင်ရွက်ပခင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဥြရဒများ သို့မဟုတ် 

စည်းမျဉ်းများအရ၊ ခွင့်ပြုချက်အရထာက်အထားနှင့် ကင်းလွတ်ခွင့် 

နှင့်ဆိုင်သည့် မှတ်တမ်းများနှင့် သတ်မှတ်ထားသည့် အရာေတ္ထု 

ြစ္စည်းများနှင့် ရရာဂါသယ်ရဆာင်သည့်အရာများအား ထိရတွ့မှုနှင့် 

ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များ ြါေင်နိုင်ြါသည်။

၁၆။ ပြဋ္ဌာန်းချက်၏ အြိုဒ် ၁၉ တွင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် စီစဉ်ရဆာင်ရွက် 

မှုများသည် အလုြ်သမားများအရနပဖင့် ရအာက်ရဖာ်ပြြါတို့နှင့်ြတ်သက်ပြီး 

ရသချာမှုရှိရစရရးကို ရမျှာ်မှန်းသင့်ြါသည်။
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 (က) ၎င်းတို့၏ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် လုြ်ငန်းခွင်တွင် ၎င်းတို့၏ 

လုြ်ရဆာင်မှု သို့မဟုတ် ချန်လှြ်ထားမှုရကကာင့် ထိခိုက်ခံစားနိုင် 

သည့် အပခားရသာလူများ၏ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးအတွက် 

ရကကာင်းကျ ိုးရလျာ်ညီသည့် ဂရုစိုက်မှုကို လုြ်ရဆာင်ပခင်း၊

 (ခ) ၎င်းတို့နှင့် အပခားရသာသူများ၏ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့်

ကျန်းမာရရးအတွက် ညွှန်ကကားထားသည့် ညွှန်ကကားချက်များနှင့် 

ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ လုြ်ထုံးလုြ် 

နည်းများကို ရလးစားလိုက်နာပခင်း၊

 (ဂ) ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးဆိုင်ရာ ြစ္စည်းများနှင့် ကာကွယ်ရရး 

ြစ္စည်းကိရိယာများကို မှန်ကန်စွာအသုံးချပခင်းနှင့် ယင်းြစ္စည်းကိရိ 

ယာများ ြျက်စီးယိုယွင်းရနြါက၊ မရြးအြ်၊ အသုံးမပြုရစပခင်း။ 

 (ဃ) ရေးအန္တရာယ်တစ်ခုပဖစ်ရြါ်နိုင်ရကကာင်း ယုံကကည်နိုင်ရလာက်သည့် 

အရကကာင်းပြချက်ရှိပြီး ၎င်းတို့အရနပဖင့် ပြုပြင်ဟန့်တားနိုင်ပခင်း 

မရှိသည့် မည်သည့်အရပခအရနမျ ိုးတွင်မဆို ၎င်းတို့၏ အနီးကြ် 

ကကီးကကြ် ရရးမှူးထံအစီရင်ခံတင်ပြပခင်း၊

 (င) အလုြ်လုြ်ကိုင်ရနစဉ် သို့မဟုတ် အလုြ်နှင့်ဆက်စြ်ပြီး ကျန်းမာ 

ရရးကို ထိခိုက်ရစသည့် မရတာ်တဆပဖစ်မှု သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ် 

ရာရရှိမှုကို အစီရင်ခံတင်ပြပခင်း။

၁၇။ လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရး၊ ကျန်းမာရရးနှင့် လုြ်ငန်းခွင်ေန်း 

ကျင်နှင့်စြ်လျဉ်း၍၊ ပြဋ္ဌာန်းဥြ ရဒြါ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အလုြ်ရှင် 

က ချ ိုးရဖာက်ပခင်း သို့မဟုတ် အလုြ်ရှင်၏ ရဆာင်ရွက်မှုများသည် ဆိုးရွားစွာ 

လုံရလာက်မှုမရှိသည့် အရနအထားတွင်ရှိသည်ဟု စဉ်းစားသုံးသြ်ကာ စိတ် 

ရင်းရစတနာမှန်ပဖင့် တိုင်ကကားချက်ကို ရည်ညွှန်းလျက်၊ အလုြ်သမားအား 

မည်သည့်ထိခိုက်မှုမျ ိုးမျှ မလုြ်ရဆာင်ပခင်း။
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အပိုွ်း (၅) - အပပည်ပပည်ဆိုွ်ရာအလုပ်သမားငရးရာ
ပပဋ္ဌာန်းြျက်များနှွ့် အကကံပပုတိုက်တေန်းြျက်များနှွ့် 

စပ်လျဉ်း၍
၁၈။ ဤအကကံပြုတိုက်တွန်းချက်သည် မည်သည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အကကံပြု 

တိုက်တွန်းချက်ကိုမျှ ပြင်ဆင်တည်းပဖတ်ပခင်း မပြုြါ။

၁၉။ (၁) အတည်ပြုလက်မှတ် ရရးထိုးပြီးသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်အရာ မိမိတို့လုြ် 

ရဆာင်ရမည့် တာေန်ေတ္တရားများကို ေက်လိုက်ငဲ့ကွက်ပခင်းမရှိေဲ၊ 

ပြဋ္ဌာန်းချက်၏ အြိုဒ် ၄ တွင် ရည်ညွှန်းရဖာ်ပြထားသည့် မူေါဒကို 

ရရးဆွဲရဖာ်ရဆာင်ပခင်းနှင့် ကျင့်သုံးပခင်းတို့တွင်၊ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများ 

အရနပဖင့် ရနာက်ဆက်တွဲတွင် ရဖာ်ပြထားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင် 

ရာ အလုြ်သမားရရးရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကကံပြု တိုက်တွန်း 

ချက်များကို ရည်ညွှန်းသင့်ြါသည်။

 (၂) ရနာက်ဆက်တွဲြါ အရကကာင်းအရာများကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အ 

လုြ်သမားရရးရာညီလာခံတွင် ၃ ြုံ ၂ ြုံ အများစုရထာက်ခံမှုပဖင့် 

ပြင်ဆင်တည်းပဖတ်နိုင်ပြီး၊ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး၊ ကျန်းမာ 

ရရးနှင့် လုြ်ငန်းခွင်ေန်းကျင်နယ်ြယ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပြဋ္ဌာန်း 

ချက်မှန်သမျှ သို့မဟုတ် အကကံပြုတိုက်တွန်းချက်မှန်သမျှနှင့် ြတ် 

သက်ပြီး ရနာင်အနာဂါတ်တွင် ပြုလုြ်မည့် လက်ခံအတည်ပြုပခင်း 

သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်တည်းပဖတ်ပခင်းတို့နှင့်စြ်ဆိုင်မှုရှိမည်ပဖစ်သည်။
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ငနာက်ဆက်တေဲ

၁၉၁၉ ြုနှစ်မှစ၍ အပပည်ပပည်ဆိုွ်ရာ အလုပ်သမားငရးရာ
ညီလာြံက လက်ြံအတည်ပပုလာြဲ့သည့်

လုပ်ွန်းြေွ်ငဘးအန္တရာယ်ကွ်းရှွ်းငရး၊ ကျန်းမာငရးနှွ့် 
လုပ်ွန်းြေွ်ဝန်းကျွ်တို့နှွ့်စပ်လျဉ်းသည့်

စာြျုပ်စာတမ်းများ

ြုနှစ် ပပဋ္ဌာန်းြျက် အကကံပပုတိုက်တေန်းြျက်

၁၉၂၁ ၁၃။ ခဲရရာင်ရဆးသုတ်ပခင်း

၁၉၂၉ ၂၉။  အရလးချနိ်မှတ်ပခင်း (ရရယာဉ် 

များပဖင့် သယ်ယူြို့ရဆာင်သည့် 

ေန်စည်စလွယ်များ)

၁၉၃၇ ၆၂။  ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး 

ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက် 

များ (အရဆာက်အဦ)

၅၃။  ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး 

ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက် 

များ (အရဆာက်အဦ)

၁၉၄၆ ၇၃။  ကျန်းမာရရးစစ်ရဆးပခင်း 

(ြင်လယ်ကူးသရေောသားများ)

၇၇။  ငယ်ရွယ်သူများအား ကျန်းမာ 

ရရးစစ်ရဆးပခင်း (စက်မှုလုြ်ငန်း)

၇၈။  ငယ်ရွယ်သူများအား ကျန်းမာရရး 

စစ်ရဆးပခင်း (စက်မှုလုြ်ငန်း 

မဟုတ်သည့် အသက်ရမွးေမ်း 

ရကျာင်းအလုြ်)

၇၉။  ငယ်ရွယ်သူများအား ကျန်းမာရရး 

စစ်ရဆးပခင်း
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ြုနှစ် ပပဋ္ဌာန်းြျက် အကကံပပုတိုက်တေန်းြျက်

၁၉၄၇ ၈၁။ အလုြ်သမားရရးရာစစ်ရဆးပခင်း ၈၁။ အလုြ်သမားရရးရာစစ်ရဆးပခင်း

၈၂။  အလုြ်သမားရရးရာစစ်ရဆးပခင်း 

(သတ္တုတွင်းလုြ်ငန်းနှင့် သယ် 

ယူြို့ရဆာင်ရရးလုြ်ငန်း)

၁၉၄၉ ၉၂။  သရေော၊ ရလယာဉ်အမှုထမ်းများ 

အတွက် ရနရာထိုင်ခင်း 

(ပြင်ဆင်တည်းပဖတ်ထားရသာ)

၁၉၅၃ ၉၇။  အလုြ်သမားများ၏ ကျန်းမာရရး 

ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရရး

၁၉၅၈ ၁၀၅။ သရေောများ၏ ရဆးေီရိုများ

၁၀၆။  ြင်လယ်ပြင်တွင် ရဆးကုသမှု 

ဆိုင်ရာ အကကံဉာဏ်

၁၉၅၉ ၁၁၃။  ကျန်းမာရရးစစ်ရဆးပခင်း 

(ငါးဖမ်းသမားများ)

၁၁၂။  လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရး 

ေန်ရဆာင်မှုများ

၁၉၆၀ ၁၁၅။  ရရဒီယိုသတ္တုကကအန္တရာယ်မှ 

ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ပခင်း

၁၁၄။  ရရဒီယိုသတ္တုကကအန္တရာယ်မှ 

ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ပခင်း

၁၉၆၃ ၁၁၉။  စက်ယန္တရားအကာအကွယ် 

ကာရံပခင်း

၁၁၈။  စက်ယန္တရားအကာအကွယ် 

ကာရံပခင်း

၁၉၆၄ ၁၂၀။  တစ်ကိုယ်ရရနှင့် ြတ်ေန်းကျင် 

သန့်ရှင်းရရး (ကုန်သွယ်မှုနှင့် 

ရုံးများ)

၁၂၁။  လုြ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ 

မှုနှင့် စြ်လျဉ်းသည့် အကျ ိုးခံ 

စားခွင့်များ

၁၂၀။  တစ်ကိုယ်ရရနှင့် ြတ်ေန်းကျင် 

သန့်ရှင်းရရး (ကုန်သွယ်မှုနှင့် 

ရုံးများ)

၁၂၁။  လုြ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ 

မှုနှင့် စြ်လျဉ်းသည့် အကျ ိုးခံ 

စားခွင့်များ
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ြုနှစ် ပပဋ္ဌာန်းြျက် အကကံပပုတိုက်တေန်းြျက်

၁၉၆၅ ၁၂၄။  ငယ်ရွယ်သူများအား ကျန်းမာ 

ရရး စစ်ရဆးပခင်း (ရပမရအာက် 

အလုြ်အကိုင်)

၁၉၆၇ ၁၂၇။ အများဆုံးအရလးချနိ် ၁၂၈။ အများဆုံး အရလးချနိ်

၁၉၆၉ ၁၂၉။  အလုြ်သမားရရးရာစစ်ရဆး 

ပခင်း (လယ်ယာစိုက်ြျ ိုးရရး)

၁၃၃။  အလုြ်သမားရရးရာ စစ်ရဆး 

ပခင်း (လယ်ယာစိုက်ြျ ိုးရရး)

၁၉၇၀ ၁၃၃။  သရေော၊ ရလယာဉ်အမှုထမ်း 

များအတွက် ရနရာထိုင်ခင်း 

(ပဖည့်စွက်သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်း 

ချက်များ)

၁၃၄။  မရတာ်တဆပဖစ်မှုများမှ 

ကကိုတင်တားဆီးကာကွယ်ပခင်း 

(ြင်လယ်ကူးသရေောသားများ)

၁၄၀။ သရေော၊ 

ရလယာဉ်အမှုထမ်းများအ တွက် 

ရနရာထိုင်ခင်း (ရလရအးရြးစက်)

၁၄၁။  သရေော၊ ရလယာဉ်အမှုထမ်း 

များအတွက် ရနရာထိုင်ခင်း 

(ဆူညံသံများ ထိန်းချုြ်ပခင်း)

၁၄၂။  မရတာ်တဆပဖစ်မှုများ 

ကကိုတင်ကာကွယ်ပခင်း 

(ြင်လယ်ကူးသရေောသားများ)

၁၉၇၁ ၁၃၆။ ေင်ေင်း ၁၄၄။ ေင်ေင်း

၁၉၇၄ ၁၃၉။  လုြ်ငန်းခွင့်ရကကာင့်ပဖစ်ရြါ် 

သည့် ကင်ဆာရရာဂါ

၁၄၇။  လုြ်ငန်းခွင်ရကကာင့်ပဖစ်ရြါ် 

သည့် ကင်ဆာရရာဂါ

၁၉၇၇ ၁၄၈။  လုြ်ငန်းခွင်ေန်းကျင် (ရလထု 

ညစ်ညမ်းမှု၊ ဆူညံသံများနှင့် 

တုန်ခါမှု)

၁၅၆။  လုြ်ငန်းခွင်ေန်းကျင် (ရလထု 

ညစ်ညမ်းမှု၊ ဆူညံသံများနှင့် 

တုန်ခါမှု)

၁၉၇၉ ၁၅၂။  လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်း 

ရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရး (ဆိြ် 

ကမ်းကုန်တင်ကုန်ချအလုြ်)

၁၆၀။  လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်း 

ရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရး (ဆိြ် 

ကမ်းကုန်တင်ကုန်ချအလုြ်)
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နိဒါန်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့၏ အရထွရထွညီလာခံကို အပြည် 

ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာရံုး၏ အုြ်ချုြ်မှုအဖွဲ့က ကကီးမှူးလျက်၊ ဂျနီီဗာပမို့ 

တွင် ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ ရမလ ၃၁ ရက်ရန့တွင် ၉၅ ကကိမ်ရပမာက် ကျင်းြပြုလုြ်ရာ၊

တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအရ ပဖစ်ရြါ်သည့် လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ 

ရရှိမှုများ၊ ရရာဂါများနှင့် ရသဆုံးမှုများ၏ ြမာဏနှင့် ယင်းြမာဏကို ရလျှာ့ချ 

ရန်အတွက် ရနာက်ထြ်လုြ်ရဆာင်ရမည့် ရဆာင်ရွက်မှုအတွက် လိုအြ်မှုကို အသိ 

အမှတ်ပြုလျက်လည်းရကာင်း၊

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းြုံအရပခခံစည်းမျဉ်းတွင် 

စီစဉ်ရဖာ်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့၏ 

ရမျှာ်မှန်းချက်များအနက် အလုြ်သမားများအား အလုြ်အကုိင်ရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် 

နာမကျန်းပဖစ်ပခင်း၊ ရရာဂါနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပခင်းတို့မှ ကာကွယ်ရစာင့် ရရှာက် 

ရရးကို ပြန်လည်အမှတ်ရလျက်လည်းရကာင်း၊

လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများ၊ ရရာဂါများနှင့် ရသဆုံးမှုများ သည် 

ကုန်ထုတ်စွမ်းအား၊ စီးြွားရရးဆိုင်ရာနှင့် လူမှုဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရရးနှင့ြ်တ်သက်ပြီး 

အြျက်သရောရဆာင်သည့် သက်ရရာက်မှုရှိရကကာင်းကို အသိအမှတ်ပြုလျက် 

လည်းရကာင်း၊

၅။ လုပ်ွန်းြေွ်ငဘးအန္တရာယ်ကွ်းရှွ်းငရးနှွ့်
ကျန်းမာငရးနှွ့်စပ်လျဉ်းသည့် စည်းရုံး ငဆာွ်ရွက်ငရး

မူငဘာွ်ဆိုွ်ရာ ပပဋ္ဌာန်းြျက်၊ ၂၀၀၆ ြုနှစ်
(အမှတ် - ၁၈၇)
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အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့အရနပဖင့် အသက်ရမွးေမ်းရကျာင်း 

အလုြ်အကိုင်အားလုံးရှိ အလုြ်သမားများ၏ အသက်နှင့် ကျန်းမာရရးအတွက် 

လုံရလာက်သည့် အကာအကွယ်ရြးမှု ရအာင်ပမင်မှုရရှိရစမည့် ကမ္ဘာ့အစီအစဉ် 

များနှင့်ဆိုင်သည့် နိုင်ငံများအတွက် ရနာက်ထြ်ရလးနက်သည့် တာေန်ေတ္တရား 

ရှိရကကာင်း သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းသည့် ဖီလာဒဲလ်ဖီးယားရကကညာစာတမ်း၏ စာြိုဒ် ၃ 

(ဆ) ကို မှတ်သား၍လည်းရကာင်း၊

လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အရပခခံမူသရောတရားများနှင့် အခွင့်အရရးများနှင့်စြ်လျဉ်း 

သည့် အိုင်အယ်(လ်)အို ရကကညာစာတမ်းနှင့် ယင်း၏ ရနာက်ဆက်တွဲ အစီအစဉ် 

(၁၉၉၈ ခုနှစ်) ကို သတိပြုလျက်လည်းရကာင်း၊

လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆုိင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၈၁ 

ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၅၅)၊ လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရး 

ဆိုင်ရာ အကကံပြုတိုက်တွန်းချက်၊ ၁၉၈၁ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၆၄) နှင့် လုြ်ငန်းခွင် 

ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးအတွက် စည်းရုံးရဆာင်ရွက်ရရး 

မူရောင်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့၏ 

အပခားရသာ စာချုြ်စာတမ်းများကို မှတ်သား၍လည်းရကာင်း၊ 

လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးကို ပမှင့်တင်ရဆာင်ရွက် 

ပခင်းသည ်အပြညပ်ြညဆ်ိငုရ်ာ အလြုသ်မားရရးရာအဖွဲ့၏ လသူားအားလုံးအတကွ ်

သင့်ရလျာ်ရကာင်းမွန်ရသာ အလုြ်အကုိင်အစီအစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ြုိင်းပဖစ်ရကကာင်း 

ကို ပြန်လည်အမှတ်ရလျက်လည်းရကာင်း၊

၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ကျင်းြပြုလုြ်သည့် ၉၁ ကကိမ်ရပမာက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ် 

သမားရရးရာညီလာခံက လက်ခံအတည်ပြုခဲ့သည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နည်းဗျူဟာ 

တစ်ရြ်ပဖစ်ရသာ လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ 

နယြ်ယန်ှင့သ်ကဆ်ိငုသ်ည့ ်အိငုအ်ယ(်လ)်အိ ုစခံျနိစ်ညံွှန်းများနငှ့ ်ဆကစ်ြရ်နရသာ 

လုြ်ရဆာင်မှုများနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် သုံးသြ်ချက်များ၊ အထူးသပဖင့် အမျ ိုးသားအစီ 

အစဉ်များတွင် လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးကို ရသ 
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ချာစွာဦးစားရြးရဆာင်ရွက်ပခင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သုံးသြ်ချက်များကို ပြန်လည် 

အမှတ်ရလျက်လည်းရကာင်း၊ 

အမျ ိုးသားအဆင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာ ရရးနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် 

ကကိုတင်တားဆီးကာကွယ်ရရးဆိုင်ရာ ယဉ်ရကျးမှုတစ်ရြ်အား စဉ်ဆက်မပြတ်တိုး 

ပမှင့်လုြ်ရဆာင်ပခင်း၏ အရရးြါမှုကို အရလးထား၍လည်းရကာင်း၊

အစည်းအရေးအစီအစဉ် (၄) တွင်ြါရှိရသာ လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း

ရရးနှင့် ကျန်းမာရရးနှင့် စြ်လျဉ်းသည့်အဆိုပြုချက်အချ ို ့တို့ကို လက်ခံအတည်ပြု 

ရန် ဆုံးပဖတ်ချက်ချမှတ်၍လည်းရကာင်း၊

ဤအဆိုပြုချက်များကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်ြုံစံတစ်ရြ်အပဖစ်လက်

ခံအတည်ပြုရန် ဆုံးပဖတ်ချက်ချမှတ်လျက်၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ ေွန်လ ၁၅ ရက်ရန့တွင် 

လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရးအတွက် စည်းရုံးရဆာင်ရွက်ရရးမူရောင် 

ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက် (၂၀၀၆ ခုနှစ်) အပဖစ် ညွှန်းဆိုနိုင်သည့် ရအာက်ြါပြဋ္ဌာန်းချက် 

ကို လက်ခံအတည်ပြုလိုက်သည်။

အပိုွ်း (၁) - အဓိပ္ပါယ်ြေွ့်ဆိုြျက်များ
အပိုဒ် (၁) ဤပြဋ္ဌာန်းချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်အလို့ငှာ -

  (က) အမျ ိုးသားမေူါဒဟရူသာ ရေါဟာရသည ်လြုင်န်းခငွရ်ေးအန္တ 

ရာယ်ကင်းရှင်း ရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆုိင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၈၁ 

ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၅၅) အြိုဒ် ၄ တွင်ြါရှိသည့် မူသရော တရား 

များနှင့်အညီ ရရးဆွဲရဖာ်ရဆာင်ထားသည့် လုြ်ငန်းခွင်ရေး 

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး၊ ကျန်းမာရရးနှင့်လုြ်ငန်းခွင် ေန်းကျင် 

ဆိုင်ရာ အမျ ိုးသားမူေါဒကို ရည်ညွှန်းသည်။

  (ခ) လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင် 

ရာ အမျ ိုးသားစနစ် သို့မဟုတ် အမျ ိုးသားစနစ်ဟူရသာ ရေါ 

ဟာရသည် လြု်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ကင်းရငှ်းရရးနှင့ ်ကျန်း 
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မာရရးဆိုင်ရာ အမျ ိုးသားမူေါဒနှင့် အမျ ိုးသားအစီအစဉ်များ 

ကို အရကာင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ရွက်ပခင်းအတွက် အဓိက 

မူရောင်ကို ချမှတ်ရြးသည့် အရပခခံအရဆာက်အအုံကိုရည် 

ညွှန်းသည်။

  (ဂ) လုြ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင် 

ရာ အမျ ိုးသားအစီအစဉ် သို့မဟုတ် အမျ ိုးသားအစီအစဉ်ဟူ 

ရသာ ရေါဟာရသည် ကကိုတင်ဆုံးပဖတ်သတ်မှတ်ထားသည့် 

အချနိ်ကာလတွင် ရရှိရအာင်ပမင်ရမည့် ရည်မှန်းချက်များ၊ 

ဦးစားရြးမှုများ၊ လုြ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရရးနှင့် 

ကျန်းမာရရးတိုးတက် ရကာင်းမွန်ရစရရးအတွက် ြုံရဖာ်ထား 

သည့် ရဆာင်ရွက်မှုနည်းလမ်းများနှင့် တိုးတက်ရအာင်ပမင်မှု 

ကို အကဲပဖတ်ဆန်းစစ်သည့် နည်းလမ်းများြါေင်ရသာ အမျ ိုး 

သားအစီအစဉ် မှန်သမျှကို ရည်ညွှန်းသည်။

  (ဃ) အမျ ိုးသားအဆင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာ 

ရရးနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ကကိုတင်တားဆီး ကာကွယ်ရရးဆိုင်ရာ 

ယဉ်ရကျးမှုဟူရသာ ရေါဟာရသည် အဓိြ္ပါယ်သတ်မှတ်ထား 

ရသာ အခွင့်အရရးများ၊ တာေန်ေတ္တရားများအားပဖင့် ရေး 

အန္တရာယက်င်းရငှ်းပြီး ကျန်းမာရရးနငှ့ ်ညညီတွရ်သာလြုင်န်း 

ခွင်ေန်းကျင်ပဖစ်ရြါ်ရစ ရရးတွင် အစိုးရ၊ အလုြ်ရှင်များနှင့် 

အလုြ်သမားများသည် တက်ကကစွာ ြါေင်ရဆာင်ရွက်ကာ၊ 

ကကိုတင်တားဆီးကာကွယ်ရရး မူသရောတရားကို အပမင့်မား 

ဆုံးရသာ ဦးစားရြးအရာအပဖစ်ထားရှိသည့် အရနအထား၌ 

အဆင့်အားလုံးတွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီး ကျန်းမာရရး 

နှင့် ညီညွတ်ရသာ လုြ်ငန်းခွင်ေန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရရး 

ကို ရလးစားလိုက်နာသည့် ယဉ်ရကျးမှုတစ်ရြ်ကို ရည်ညွှန်း 

သည်။
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အပိုွ်း (၂) - ငမှော်မှန်းြျက်
အပိုဒ် (၂) ၁။ ဤပြဋ္ဌာန်းချကက်ိ ုအတညပ်ြုလကမ်တှရ်ရးထိုးသည့ ်အဖွဲ့ေင ်

နိုင်ငံ တိုင်းသည် ကိုယ်စားပြုမှုအများဆုံးပဖစ်ရသာ အလုြ်ရှင် 

အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင် 

ြင်ရဆွးရနွးလျက်၊ အမျ ိုးသားမူေါဒ၊ အမျ ိုးသားစနစ်နှင့် အ 

မျ ိုးသားအစီအစဉ်တို့ကို ရရးဆွဲရဖာ်ရဆာင်ပခင်းအားပဖင့် လုြ် 

ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများ၊ ရရာဂါများနှင့် ရသ 

ဆုံးမှုများကို ကကိုတင်တားဆီးကာကွယ်ရန်အတွက် လုြ်ငန်း 

ခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးစဉ်ဆက်မ 

ပြတ်တိုးတက်ရကာင်းမွန်ရရးကို ပမှင့်တင်ရဆာင်ရွက်ရမည်။

  ၂။ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတိုင်းသည် လုြ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း 

ရရးနှင့် ကျန်းမာရရးနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် စည်းရံုးရဆာင်ရွက်ရရး 

မူရောင်နှင့်ဆက်စြ်ရနသည့် အပြည်ပြည်ဆုိင်ရာအလုြ်သမား 

ရရးရာအဖွဲ့၏ စာချုြ်စာတမ်းများတွင် စီစဉ်ရဖာ်ပြထားရသာ 

မူသရောတရားများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်၊ လုြ်ငန်းခွင် 

ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆုိင်ရာ အမျ ိုးသား 

စနစ်နှင့် အမျ ိုးသားအစီအစဉ်များအားပဖင့် ရေးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းပြီး ကျန်းမာရရးနှင့်ညီညွတ်ရသာ လုြ်ငန်းခွင်ေန်း 

ကျင်အပဖစ်သို့ အဆင့်ဆင့်ရအာင်ပမင်စွာ ရရာက်ရှိရရးဆီသို့ 

ဦးတည်လျက် တက်ကကစွာအဆင့်ဆင့် ရဆာင်ရွက်ရမည်။

  ၃။ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတိုင်းသည် ကိုယ်စားပြုမှုအများဆုံးပဖစ်သည့် အ 

လုြ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် 

တိုင်ြင်ရဆွးရနွးလျက်၊ အိုင်အယ်(လ်)အို၏ သက်ဆိုင်ရာလုြ် 

ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာ ရရးဆိုင်ရာ 

ပြဋ္ဌာန်းချက်ကုိ အတည်ပြုလက်မှတ် ရရးထုိးရန်အတွက် မည် 

သည့် ရဆာင်ရွက်မှုများအား လုြ်ရဆာင်ရမည်ကို အခါအား 

ရလျာ်စွာ စဉ်းစားသုံးသြ်ရမည်။
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အပိုွ်း (၃) - အမျ ိုးသားမူဝါဒ
အပိုဒ် (၃) ၁။ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတိုင်းသည် အမျ ိုးသားမူေါဒကို ြုံရဖာ်ချမှတ်ပခင်း 

အားပဖင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီး ကျန်းမာရရးနှင့်ညီညွတ် 

သည့် လုြ်ငန်းခွင်ေန်းကျင်ကို ပမှင့်တင်ရဆာင်ရွက်ရမည်။

  ၂။ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတိုင်းသည် သက်ဆိုင်ရာအဆင့်အားလုံးတွင် 

ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီး ကျန်းမာရရးနှင့် ညီညွတ်သည့် 

လုြ်ငန်းခွင်ေန်းကျင် ရရှိခံစားြိုင်ခွင့်ရှိသည့် အလုြ်သမား အ 

ခွင့်အရရးကို ပမှင့်တင်လျက်၊ တိုးတက်ပမင့်မားရအာင်ရဆာင် 

ရွက်ရမည်။

  ၃။ အမျ ိုးသားမူေါဒကို ြုံရဖာ်ချမှတ်ရာတွင် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတိုင်း 

သည် ကိုယ်စားပြုမှုအများဆုံးပဖစ်သည့် အလုြ်ရှင်အဖွဲ့အ 

စည်းများ၊ အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်ြင်ရဆွး 

ရနွးလျက၊် နိငုင်၏ံ အရပခအရနများနငှ့ ်အရလအ့ကျင့မ်ျားအရ၊ 

အန္တရာယ်ရှိနိုင်မှုများ သို့မဟုတ် ရေးအန္တရာယ်များကို အကဲ 

ပဖတ်ဆန်းစစ်ပခင်း၊ လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ရှိနိုင်မှုများ 

သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ရင်းပမစ်များကုိ တိုက်ဖျက်ပခင်း၊ သတင်း 

အချက်အလက်များ၊ တိုင်ြင်ရဆွးရနွးပခင်းနှင့် ရလ့ကျင့်သင် 

ကကားပခင်းများြါေင်သည့် အမျ ိုးသားအဆင့်ရေးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ယဉ်ရကျးမှု 

ကို ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရကာင်းမွန်ရစပခင်းတို့ကဲ့သို့ရသာ အရပခခံ 

မူသ ရောတရားများကို ပမှင့်တင်ရဆာင်ရွက်ရမည်။

အပိုွ်း (၄) - အမျ ိုးသားစနစ်
အပိုဒ် (၄) ၁။ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတိုင်းသည် ကိုယ်စားပြုမှုအများဆုံးပဖစ်သည့် အ 

လုြ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်

တိုင်ြင်ရဆွးရနွးလျက်၊ လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း
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ရရးနှင့်ကျန်းမာရရးအတွက် အမျ ိုးသားစနစ်ကို ချမှတ်ကာ 

ထိန်းသိမ်းလျက်၊ အဆင့်ဆင့်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရစပြီး အခါအား 

ရလျာ် စွာပြန်လည်ဆန်းစစ်ရမည်။

  ၂။ အပခားအရာများစွာရှိသည့်အနက် လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ အမျ ိုးသားစနစ်တွင် 

ရအာက်ြါတို့ြါေင်ရမည်။

   (က) ဥြရဒများနှင့် စည်းမျဉ်းများ၊ ရလျာ်ကန်သည့် အရပခ 

အရနတွင် စုရြါင်းသရောတူညီချက်များနှင့် လုြ်ငန်း 

ခွင်ရေး အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးနှင့် 

သက်ဆိုင်သည့် အပခားရသာစာချုြ်စာတမ်းများ၊

   (ခ) နိုင်ငံ၏ ဥြ ရဒနှင့် အရလ့အကျင့်နှင့်အညီ ခန့်အြ် 

ထားပြီး၊ လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရးနှင့် 

ကျန်းမာရရးအတွက် တာေန်ရှိသည့် အာဏာြိုင် သို့ 

မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း၊ အာဏာြိုင်များ သို့မဟုတ် အ 

ဖွဲ့အစည်းများ၊

   (ဂ) စစ်ရဆးရရးစနစ်များ အြါအေင်၊ နိုင်ငံ၏ ဥြ ရဒများ 

နှင့် စည်းမျဉ်းများကို ရသချာစွာရလးစား လိုက်နာရစ 

မည့် ယန္တရားများ၊ နှင့်

   (ဃ) လုြ်ငန်းအဆင့်တွင် လုြ်ငန်းခွင်နှင့် ဆက်စြ်ရနသည့် 

ကကိုတင်တားဆီးကာကွယ်ရရး ရဆာင်ရွက်မှုများ၏ 

မရှိမပဖစ်လိုအြ်သည့်အစိတ်အြိုင်းတစ်ခုအရနပဖင့် 

လုြ်ငန်းအုြ်ချုြ်စီမံရရးြိုင်း၊ အလုြ်သမားများနှင့် 

ယင်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များအကကား ြူးရြါင်း 

ရဆာင်ရွက်မှုကုိ ပမှင့်တင်ရဆာင်ရွက်ရန်အတွက် စီစဉ် 

ရဆာင်ရွက်မှုများ၊
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  ၃။ ရလျာ်ကန်သည့်အရနအထား၌၊ လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်

ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ အမျ ိုးသားစနစ်တွင် 

ရအာက်ြါတို့ ြါေင်ရမည်။

   (က) လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရရးနှင့် ကျန်းမာ 

ရရးဆိုင်ရာကိစ္စရြ်များကို ကုစားရပဖရှင်းရသာ အမျ ိုး 

သားအဆင့် သုံးြွင့်ဆိုင်အကကံရြးအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အ 

ဖွဲ့များ၊

   (ခ) လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာ 

ရရးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အကကံ 

ရြး ေန်ရဆာင်မှုလုြ်ငန်းများ၊

   (ဂ) လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာ 

ရရးဆိုင်ရာ ရလ့ကျင့်သင်ကကားမှုများ ပဖည့်ဆည်း 

ရဆာင်ရွက်ပခင်း၊

   (ဃ) နိုင်ငံ၏ ဥြ ရဒနှင့် အရလ့အကျင့်တို့နှင့်အညီ လုြ်ငန်း 

ခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုလုြ်ငန်းများ၊

   (င) လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာ 

ရရးဆိုင်ရာ သုရတသနလုြ်ငန်း၊

   (စ) သက်ဆိုင်ရာ အိုင်အယ်(လ်)အို စာချုြ်စာတမ်းများကို 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်၊ လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာထိခိုက် 

ဒဏ်ရာရရှိမှုများနှင့် ရရာဂါများနှင့်ဆိုင်သည့် အချက် 

အလက်များအား စုစည်းပခင်းနှင့် စိစစ်စိတ်ပဖာပခင်း 

ဆိုင်ရာ ယန္တရား၊

   (ဆ) လြုင်န်းခငွဆ်ိငုရ်ာ ထခိိကုဒ်ဏရ်ာရရှမိှုများနငှ့ ်ရရာဂါ 

ေယများနှင့် အကျုံးေင်သည့် သက်ဆိုင်ရာအာမခံ 

သို့မဟုတ် လူမှုဖူလုံရရးအစီအစဉ်များနှင့် ြူးရြါင်း 

ရဆာင်ရွက်ပခင်းအတွက် ပဖည့်ဆည်းြံ့ြိုးပခင်း၊
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   (ေ) အလွန်ရသးငယ်ရသာ စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများ၊ အရသး 

စားနှင့် အလတ်စားလုြ်ငန်းများနှင့် စနစ်တကျမဟုတ် 

သည့် တစ်နိုင်တစ်ြိုင်လုြ်ငန်းများတွင် လုြ်ငန်းခွင် 

ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးအရပခ 

အရနများ အဆင့်ဆင့်တုိးတက်ရကာင်းမွန်လာရစရရး 

အတွက် အရထာက်အြံ့ပြုသည့် ယန္တရားများ။

အပိုွ်း (၅) - အမျ ိုးသားအစီအစဉ်
အပိုဒ် (၅) ၁။  အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတိုင်းသည် ကိုယ်စားပြုမှုအများဆုံးပဖစ်သည့် အ 

လုြ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလုြ်သမား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် 

တိုင်ြင်ရဆွး ရနွးလျက်၊ လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း 

ရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ အမျ ိုးသားအစီအစဉ်ကို ြုံရဖာ် 

ချမှတ်ပခင်း၊ အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ရွက်ပခင်း၊ ရစာင့် 

ကကည့်ရလ့လာပခင်း၊ တန်ဖိုးပဖတ်ပခင်းနှင့် အခါအားရလျာ်စွာ 

ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပခင်းများ ပြုလုြ်ရမည်။

  ၂။ အမျ ိုးသားအစီအစဉ်သည် ရအာက်ြါတ့ုိကုိ ရဆာင်ရွက်ရမည်။

   (က) အမျ ိုးသားအဆင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် 

ကျန်းမာရရးနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ကကိုတင်တားဆီးကာ 

ကွယ်ရရးဆိုင်ရာ ယဉ်ရကျးမှုတစ်ရြ်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက် 

ရရးကို ပမှင့်တင်ရဆာင်ရွက်ရမည်။

   (ခ) ရကကာင်းကျ ိုးရလျာ်ညီစွာ လက်ရတွ့ကျရနသ၍၊ လုြ် 

ငန်းခွင်များတွင်၊ လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ 

ရရှိမှုများ၊ ရရာဂါများနှင့် ရသဆုံးမှုများကို ကကိုတင် 

တားဆီးကာကွယ်ရန်နှင့် ရေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရး 

နှင့် ကျန်းမာရရးကို ပမှင့်တင်ရဆာင်ရွက်ရန်အတွက် 
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နိုင်ငံ၏ ဥြ ရဒနှင့် အရလ့အကျင့်နှင့်အညီ အလုြ်အ 

ကိုင်နှင့် ဆက်စြ်ရနသည့် ရေးအန္တရာယ်များနှင့် 

အန္တရာယ်ရှိနိုင်မှုများကို သုတ်သင်ဖယ်ရှားပခင်း သို့မ 

ဟုတ် ရလျာ့နည်းရစပခင်းအားပဖင့် အလုြ်သမားများ 

အား ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ပခင်းကို ပဖည့်ဆည်း 

ရဆာင်ရွက်ရမည်။

   (ဂ) လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာ 

ရရးဆိုင်ရာ အမျ ိုးသားစနစ်ကို စိစစ်စိတ်ပဖာပခင်း 

အြါအေင်၊ လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရး 

နှင့် ကျန်းမာရရးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အမျ ိုးသားအ 

ဆင့်အရပခအရနကို စိစစ်စိတ်ပဖာပခင်းကို အရပခခံပြီး၊ 

ြုံရဖာ်ချမှတ်ပခင်းနှင့် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပခင်းများကို 

ပြုလုြ်ရစရမည်။

   (ဃ) ရမျှာ်မှန်းချက်များ၊ ဦးတည်ချက်များနှင့် အဆင့်ဆင့် 

တိုးတက်ရအာင်ပမင်မှုနှင့်ဆိုင်ရသာ အညွှန်းကိန်းများ 

ြါေင်ရမည်။

   (င) ပဖစ်နိုင်သည့်အရနအထားတွင်၊ ရေးအန္တရာယ် ကင်း 

ရှင်းပြီး ကျန်းမာရရးနှင့် ညီညွတ်သည့် လုြ်ငန်းခွင် 

ေန်းကျင်အပဖစ်သို့ အဆင့်ဆင့်တိုးတက် ရအာင်ပမင် 

ရစ ရရးအတွက် အရထာက်အကူပြုမည့် လိုက်ဖက် 

ရသာ အမျ ိုးသားအစီအစဉ်များနှင့် စီမံချက်များအား 

ပဖင့် ြံ့ြိုးရြးရစရမည်။

  ၃။ အမျ ိုးသားအဆင့် အပမင့်ဆုံးအာဏာြိုင်များသည် အမျ ိုးသား 

အစီအစဉ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံးလူသိရှင်ကကား ရကကပငာလျက်၊ 

အတည်ပြုရထာက်ခံပြီး စတင်ရဆာင်ရွက်ရမည်။
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အပိုွ်း (၆) - အပပီးသတ် သတ်မှတ်ပပဋ္ဌာန်းြျက်များ
အပိုဒ် (၆) ဤပြဋ္ဌာန်းချက်သည် မည်သည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမား 

ရရးရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ သို့မဟုတ် အကကံပြုတိုက်တွန်းချက်ကိုမျှ 

ပြင်ဆင်တည်းပဖတ်ပခင်း မပြုြါ။

အပိုဒ် (၇) ဤပြဋ္ဌာန်းချက်အား အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးပခင်းကုိ မှတ်ြုံတင် 

ရန်အလို့ငှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာရုံး၏ ညွှန် 

ကကားရရးမှူးချုြ်ထံသို့ ဆက်သွယ်ရြးြို့ရမည်။

အပိုဒ် (၈) ၁။ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ကို လိုက်နာရန်တာေန်သည် မိမိတို့၏အတည် 

ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးမှုများကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သ 

မားရရးရာရုံး၏ ညွှန်ကကားရရးမှူးချုြ်ထံ၌ မှတ်ြုံတင်ပြီး 

ရသာ အဖွဲ့ေင် နိုင်ငံများ၌သာလျှင် ရှိရစရမည်။

  ၂။ ယင်းသည် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံ၏ အတည်ပြုလက်မှတ် ရရး 

ထိုးမှုများအား ညွှန်ကကားရရးမှူးချုြ်ထံ၌ မှတ်ြုံတင်သည့် 

ရန့ရက်မှ ရနာက် (၁၂) လ လွန်ရပမာက်ရသာအခါ အာဏာ 

သက်ေင်ရစရမည်။

  ၃။ ထိုမှရနာက်တွင် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်ခုခုအတွက် ယင်း၏ အ 

တည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးမှုကို မှတ်ြုံတင်သည့် ရန့ရက်မှ 

ရနာက် (၁၂) လ လွန်ရပမာက်ရသာအခါ အာဏာသက်ေင် 

ရစရမည်။

အပိုဒ် (၉) ၁။ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ကို အတည်ပြုလက်မှတ်  ရရးထိုးရသာ အဖွဲ့ 

ေင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် ဤပြဋ္ဌာန်းချက် ဦးစွာအာဏာသက် 

ေင်သည့်ရန့ရက်မှ ၁၀ လ/ ၁၀ ရက် တာကာလ လွန်ရပမာက် 
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ရသာအခါ၊ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ြယ်ဖျက်စွန့်လွှတ်ရန်အလို့ ငှာ 

မှတ်ြုံတင်ပခင်းအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမား 

ရရးရာရုံး၏ ညွှန်ကကားရရးမှူးချုြ်ထံသို့ ဆက်သွယ်ရြးြို့နိုင် 

သည်။ ယင်းကဲ့သို့ ြယ်ဖျက်စွန့်လွှတ်ပခင်းသည် ယင်းအား 

မှတ်ြုံတင်သည့် ရန့ရက်မှ ရနာက်တစ်နှစ် မလွန်ရပမာက်မီ 

အကျ ိုးသက်ရရာက်မှု မရှိရစရ။

  ၂။ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ကို အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးရသာ အဖွဲ့ 

ေင်နိုင်ငံတိုင်းသည် ဤအြိုဒ်၏ အထက်ြါ စာြိုဒ်တွင် ရဖာ်ပြ 

ထားသည့်အတိုင်း (၁၀) နှစ်တာကာလ ရကျာ်လွန်ပြီး ရနာက် 

တစ် နှစ်အတွင်း ဤအြိုဒ်တွင် ထည့်သွင်းရဖာ်ပြ ထားသည့် 

လက်ခံကျင့်သုံးမှုအား ြယ်ဖျက်စွန့်လွှတ်ပခင်းကို မကျင့်သုံး 

ရသာ်၊ ရနာက်ထြ် (၁၀) နှစ်တာကာလအတွက် ဤ ပြဋ္ဌာန်း 

ချက်ကို လိုက်နာရန်တာေန်ရှိရစရမည့်အပြင်၊ ထိုမှရနာက် 

တွင် ဤအြိုဒ်တွင်ထည့်သွင်းရြးထားသည့် စည်းကမ်းချက် 

များအရ၊ ၁၀ လ / ၁၀ ရက် လွန်ရပမာက်သည့်အခါတိုင်း၌ 

ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ြယ်ဖျက်စွန့်လွှတ်နိုင်သည်။

အပိုဒ် (၁၀) ၁။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာရုံး၏ ညွှန်ကကားရရး 

မှူးချုြ်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့ 

အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများ၏ အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးပခင်းများ၊ 

ရကကညာချက်များနှင့် ြယ်ဖျက်စွန့်လွှတ်ပခင်းများ အားလုံးနှင့် 

စြ်လျဉ်းသည့် မှတ်ြုံတင်ပခင်းများအတွက် ၎င်းထံဆက်သွယ် 

အရကကာင်းကကားမှု အားလုံးကို အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများအားလုံးထံ 

အသိရြးအရကကာင်းကကားရမည်။

  ၂။ ၎င်းထံသို့ ဆက်သွယ်ရြးြို့သည့် ဒုတိယအကကိမ် အတည်ပြု 

လက်မှတ်ရရးထိုးမှုအား မှတ်ြုံတင်ပခင်းကို အဖွဲ့၏ အဖွဲ့ေင် 
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နိုင်ငံများထံအရကကာင်းကကားရသာအခါ ညွှန်ကကားရရးမှူးချုြ် 

သည် ယင်းအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ေင်များအား ဤပြဋ္ဌာန်းချက် အာဏာ 

သက်ေင်မည့်ရန့ရက်ကုိ သတိမူမိကကရစရန်ရဆာင်ရွက်ရမည်။

အပိုဒ် (၁၁) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာရုံး၏ ညွှန်ကကားရရးမှူးချုြ် 

သည် ကုလသမဂ္ဂြဋိညာဉ်စာတမ်းြါ အြိုဒ် ၁၀၂ နှင့်အညီ မှတ်ြုံ 

တင်သွင်းရန်အလို့ငှာ အထက်ရဖာ်ပြြါ အြိုဒ်များတွင်ြါရှိသည့် 

စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ၎င်းမှတ်ြုံတင်ထားသည့် အားလုံးရသာ 

အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးမှုများ၊ ရကကညာချက်များနှင့် ြယ်ဖျက် 

စွန့်လွှတ်ပခင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရဆာင်ရွက်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အ 

ချက်အလက် အပြည့်အစုံကို ကုလသမဂ္ဂအရထွရထွအတွင်းရရးမှူး 

ချုြ်ထံသို့ ဆက်သွယ်ရြးြို့ရမည်။

အပိုဒ် (၁၂) ယင်းကလိုအြ်သည်ဟု ယူဆသည့်အချနိ်အခါများ၌ အပြည်ပြည် 

ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာရုံး၏ အုြ်ချုြ်မှုအဖွဲ့သည် ဤပြဋ္ဌာန်း 

ချက်နှင့်စြ်လျဉ်းသည့် လုြ်ငန်းရဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ 

တစ်ရစာင်ကို အရထွရထွညီလာခံသို့ တင်ပြရမည်ပဖစ်သည့်အပြင်၊ 

ဤပြဋ္ဌာန်းချက်အလုံးစုံကိုပဖစ်ရစ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ရဒသကို 

ပဖစ်ရစ၊ ပြင်ဆင်တည်း ပဖတ်ရဆာင်ရွက်ရရးကိစ္စအား ညီလာခံအ 

စည်းအရေးအစီအစဉ်၌ ထည့်သွင်းလိုပခင်းရှိ၊ မရှိ စိစစ်ရမည်။

အပိုဒ် (၁၃) ၁။ ညီလာခံက ဤပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုလုံးကိုပဖစ်ရစ သို့မဟုတ်  

ပြင်ဆင်တည်းပဖတ်ကာ ပြဋ္ဌာန်းချက်အသစ်တစ်ခုကို ချမှတ် 

အတည်ပြုလျှင် ပြဋ္ဌာန်းချက်အသစ်က အပခားမည်သို့မျှမဆို 

ြါက -
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   (က) ဤပြဋ္ဌာန်းချက်၏ အထက်အြိုဒ် ၉ တွင် မည်သို့သတ်

မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားရစကာမူ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက 

ပြင်ဆင်တည်းပဖတ်ထားရသာ ပြဋ္ဌာန်းချက်အသစ်ကို 

အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးပခင်းသည် ပြဋ္ဌာန်းချက် 

အသစ် အာဏာသက်ေင်လာလျှင်ပဖစ်ရစ၊ အာဏာ 

သက်ေင်လာရသာအခါ၌ပဖစ် ရစ၊ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်အား 

ယင်းတရားဥြရဒသရောရကကာင့်ြင်လျှင် ချက်ချင်း 

ြယ်ဖျက်စွန့်လွှတ်ရာ ရရာက်ရစရမည်။

   (ခ) ပြင်ဆင်တည်းပဖတ်ထားရသာ ပြဋ္ဌာန်းချက်အသစ် အာ 

ဏာသက်ေင်သည့် ရန့ရက်မှအစပြု၍ ဤပြဋ္ဌာန်းချက် 

ကို အဖွဲ့ေင်များ အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးရန် ဖွင့် 

လှစ်ထားသည့်အပဖစ်မှ ရြ်ဆိုင်းရစရမည်။

  ၂။ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ကို အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးပြီးပဖစ်ရသာ် 

လည်း ပြင်ဆင်တည်းပဖတ်ထားရသာ ပြဋ္ဌာန်းချက်အား အ 

တည်ပြုလက်မှတ်မရရးထိုးရရသးရသာ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများအ 

တွက် ဤပြဋ္ဌာန်းချက်သည် ြကတိရှိရင်းစွဲြါေင်သည့် သတ် 

မှတ်ချက်များအတိုင်း အာဏာတည်လျက်ရှိရစရမည်။

အပိုဒ် (၁၄) အဂေလိြ်နှင့် ပြင်သစ်ောသာစကားတို့ပဖင့် ရရးသားထားသည့် ဤ 

ပြဋ္ဌာန်းချက်ြါ အရကကာင်းအရာများသည် တူညီရသာအာဏာသက် 

ရရာက်မှုရှိကကသည်။
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နိဒါန်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့၏ အရထွရထွညီလာခံကို အပြည် 

ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာရုံး၏ အုြ်ချုြ်ရရးအဖွဲ့ကကကီးမှူးလျက်၊ ဂျနီီဗာ 

ပမို့တွင် ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ ရမလ ၃၁ ရက်ရန့တွင် ၉၅ ကကိမ်ရပမာက် ကျင်းြပြုလုြ်ရာ၊

အစည်းအရေး၏ အစီအစဉ် ၄ တွင်ြါရှိရသာ လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း

ရရးနှင့် ကျန်းမာရရး နှင့်စြ်လျဉ်းသည့် အဆိုပြုချက်အချ ို ့ကို လက်ခံအတည်ပြုရန် 

ဆုံးပဖတ်ချက်ချမှတ်၍ရသာ်လည်းရကာင်း၊

ဤအဆိုပြုချက်များကို လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရး 

နှင့်စြ်လျဉ်းသည့် စည်းရုံးရဆာင်ရွက်ရရး မူရောင်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၂၀၀၆ 

ခုနှစ် (ဤမှရနာင်တွင် “ပြဋ္ဌာန်းချက်” ဟု ရည်ညွှန်းြါမည်) ပဖည့်စွက်အကကံပြုတိုက် 

တွန်းချက် ြုံစံတစ်ရြ်အပဖစ် လက်ခံအတည်ပြုရန် ဆုံးပဖတ်ချက်ချမှတ်၍ရသာ် 

လည်းရကာင်း၊

၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ ေွန်လ ၁၅ ရက်ရန့တွင် လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရးနှင့် 

ကျန်းမာရရးနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် စည်းရုံးရဆာင်ရွက်ရရးမူရောင်ဆိုင်ရာ အကကံပြု 

တိုက်တွန်းချက် (၂၀၀၆ ခုနှစ်) အပဖစ် ညွှန်းဆိုနိုင်သည့် ရအာက်ြါအကကံပြုတိုက် 

တွန်းချက်ကို လက်ခံအတည်ပြုလိုက်သည်။

၆။ လုပ်ွန်းြေွ်ငဘးအန္တရာယ်ကွ်းရှွ်းငရးနှွ့်
ကျန်းမာငရးနှွ့်စပ်လျဉ်းသည့် စည်းရုံး ငဆာွ်ရွက်ငရး

မူငဘာွ်ဆိုွ်ရာ အကကံပပုတိုက်တေန်းြျက်၊
၂၀၀၆ ြုနှစ် (အမှတ် - ၁၉၇)
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အပိုွ်း (၁) - အမျ ိုးသားမူဝါဒ
၁။ ပြဋ္ဌာန်းချက်၏ အြိုဒ် ၃ အရ၊ ြုံရဖာ်ချမှတ်ထားသည့် အမျ ိုးသားမူေါဒသည် 

လုြ်ငန်းခွင်ရေး အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ 

၁၉၈၁ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၅၅) ၏ အြိုင်း (၂) နှင့်အတူ၊ ထိုပြဋ္ဌာန်းချက်တွင် 

ြါရှိသည့် အလုြ်သမားများ၊ အလုြ်ရှင်များနှင့် အစိုးရများ၏ သက်ဆိုင်ရာ 

အခွင့်အ ရရးများနှင့် တာေန်ေတ္တရားများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။

အပိုွ်း (၂) - အမျ ိုးသားစနစ်
၂။ ပြဋ္ဌာန်းချက်၏ အြိုဒ် ၁ (ခ) တွင် အဓိြ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့် လုြ်ငန်းခွင်ရေး 

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး နှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ အမျ ိုးသားစနစ်ကို ချမှတ်ပခင်း၊ 

ထိန်းသိမ်းပခင်း၊ အဆင့်ဆင့်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရစပခင်းနှင့် အခါအားရလျာ်စွာ ပြန်

လည်ဆန်းစစ်ပခင်းများလုြ်ရဆာင်ရာတွင် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများအရနပဖင့် -

 (က) ဤအကကံပြုတိုက်တွန်းချက်၏ ရနာက်ဆက်တွဲတွင် ရဖာ်ပြထား 

သည့် လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးနှင့် 

စြ်လျဉ်းသည့် စည်းရုံးရဆာင်ရွက်ရရးမူရောင်နှင့် ဆက်စြ်ရသာ 

အိုင်အယ်(လ်)အို စာချုြ်စာတမ်းများ၊ အထူးပဖင့် လုြ်ငန်းခွင်ရေး 

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၈၁ 

ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၅၅)၊ အလုြ်သမားရရးရာ စစ်ရဆးရရးဆိုင်ရာ 

ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၄၇ ခုနှစ် (အမှတ် - ၈၁) နှင့် အလုြ်သမားရရးရာ 

စစ်ရဆးရရး (စိုက်ြျ ိုးရရး) ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၆၉ ခုနှစ် 

(အမှတ် - ၁၂၉) တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။

 (ခ)  ပြဋ္ဌာန်းချက်၏ အြိုဒ် ၄ (၁) တွင် သတ်မှတ်ရဖာ်ပြထားသည့် တိုင်ြင် 

ရဆွး ရနွးမှုများကုိ စိတ်ြါေင်စားသည့် အပခားအဖဲွ့အစည်းများနှင့်လည်း 

တိုးချဲ့ လုြ်ရဆာင်နိုင်သည်။
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၃။ လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများ၊ ရရာဂါများနှင့် ရသဆုံးမှုများကို 

ကကိုတင်တားဆီး ကာကွယ်ရန်ရည်ရွယ်လျက်၊ အမျ ိုးသားစနစ်အရနပဖင့် 

အလုြ်သမားအားလံုးအတွက် ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်မှု၊ အထူးသပဖင့်အန္တရာယ် 

ပဖစ်နိုင်မှုပမင့်မားသည့် လုြ်ငန်းကဏ္ဍများရှိ အလုြ်သမားများ၊ စနစ်တကျမ 

ဟုတ်သည့် တစ်နိုင်တစ်ြိုင်စီးြွားရရးလုြ်ငန်းများရှိ အလုြ်သမားများကဲ့သို့ 

ရသာ ထိခိုက်လွယ်သည့် အလုြ်သမားများ၊ ရရှေ့ရပြာင်းလုြ်သားများနှင့် ငယ် 

ရွယ်သည့် အလုြ်သမားများအတွက် ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်မှုအတွက် ရလျာ် 

ကန်သည့်ရဆာင်ရွက်မှုများ ပဖည့်ဆည်းရဆာင်ရွက်သင့်သည်။

၄။ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများအရနပဖင့် အလုြ်သမားများ၏ မျ ိုးဆက်ြွားကျန်းမာ ရရးနှင့် 

ဆိုင်သည့်ကာကွယ် ရစာင့်ရရှာက်မှုအြါအေင်၊ အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးအ 

လုြ်သမားများ၏ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးကို ကာကွယ် 

ရစာင့်ရရှာက်ရရးဆိုင်ရာ ရဆာင်ရွက်မှုများကို လုြ်ရဆာင်သင့်သည်။

၅။ ပြဋ္ဌာန်းချက်၏ အြိုဒ် ၁ (ဃ) တွင် အဓိြ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့် အမျ ိုးသားအဆင့် 

ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်မာရရးနှင့် စြ်လျဉ်းသည့် ကကိုတင်တား 

ဆီးကာကွယ်ရရးဆိုင်ရာ ယဉ်ရကျးမှုတစ်ရြ်ကို ပမှင့်တင်ရဆာင်ရွက်ရာတွင်၊ 

အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများအရနပဖင့် ရအာက်ြါတို့ကို ကကိုးြမ်းရဆာင်ရွက်သင့်သည်။

 (က) ရလျာ်ကန်သည့်အရပခအရနမျ ိုးတွင်၊ လုြ်ငန်းခွင်နှင့် နိုင်ငံတကာအ 

ဆင့်ကနဦးရဆာင်ရွက်မှုများနှင့် ချတိ်ဆက်လျက်၊ အမျ ိုးသားအဆင့် 

စည်းရံုးလှုံ့ရဆာ်ရဆာင်ရွက်မှုများအားပဖင့် လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးနှင့် ြတ်သက်ပြီး၊ လုြ်ငန်းခွင်နှင့် အ 

များပြည်သူအား အသိြညာရြးပခင်း၊

 (ခ) လုြ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးနှင့်ြတ် 

သက်ပြီး အသိြညာရြးပခင်းနှင့် ရလ့ကျင့်သင်ကကားပခင်း၊ အထူးသ 

ပဖင့် လုြ်ငန်းအုြ်ချုြ်စီမံသူများ၊ အလုြ်သမားများ၊ ယင်းတို့၏ ကိုယ် 

စားလှယ်များနှင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရရးနှင့် ကျန်းမာရရးအတွက် 
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တာေန်ရှိရသာ အစိုးရအရာရှိများအား အသိြညာရြးပခင်းနှင့် ရလ့ 

ကျင့်သင်ကကားမှုဆိုင်ရာ ယန္တရားများကို ပမှင့်တင်ရဆာင်ရွက်ပခင်း၊

 (ဂ) ရလျာ်ကန်သည့်အရပခအရနမျ ိုး၌၊ အသိြညာရြးပခင်းနှင့် အသက် 

ရမွးေမ်းရကျာင်းဆိုင်ရာ  ရလ့ကျင့်သင်ကကားမှုတွင် လုြ်ငန်းခွင် ရေး 

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာ ရရးဆိုင်ရာ သရောသောေနှင့် 

ကျွမ်းကျင်မှုအရည်အချင်းများကို အစြျ ိုးရဆာင်ရွက်ပခင်း

 (ဃ) သက်ဆိုင်ရာအာဏာြိုင်များ၊ အလုြ်ရှင်များ၊ အလုြ်သမားများနှင့် 

၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များအကကား၊ လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းများနှင့် အချက် 

အလက်များ ဖလှယ်ပခင်းကို အဆင်ရပြရချာရမွ့ရစရန် ြံ့ြိုးကူညီ 

ရဆာင်ရွက်ပခင်း၊

 (င)  အလုြ်ရှင်များ၊ အလုြ်သမားများနှင့် ယင်းတို့၏ ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့အ 

စည်းများအား သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အကကံဉာဏ်များ ပဖည့် 

ဆည်းြံ့ြိုးပခင်းနှင့် လက်ရှိအချနိ်အထိ ရကကာင်းကျ ိုးရလျာ်ညီစွာ 

လက်ရတွ့ကျသည့် အရနအထားတွင်ရှိြါက၊ အလုြ်နှင့် ဆက်စြ် 

ရနသည့် ရေးအန္တရာယ်များနှင့် အန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်မှုတို့ကို သုတ်သင် 

ဖယ်ရှားရန်နှင့် ရလျာ့နည်းရစရန် ရည်ရွယ်လျက်၊ ယင်းတို့အကကား 

ြူးရြါင်း ရဆာင်ရွက်မှုကို ပမှင့်တင်ပခင်းနှင့် အဆင်ရပြရချာရမွ့ရစရန် 

ြံ့ြိုးကူညီရဆာင်ရွက်ပခင်း၊

 (စ)  လုြ်ငန်းခွင်အဆင့်တွင် နိုင်ငံ၏ ဥြရဒနှင့် အရလ့အကျင့်များနှင့်အ 

ညီ၊ လုြ်ငန်းခွင်ရေး အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ 

မူေါဒများ ချမှတ်ပခင်း၊ လုြ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် 

ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ြူးတွဲ ရကာ်မတီများဖွဲ့စည်းပခင်းနှင့် လုြ်ငန်းခွင် 

ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ အလုြ်သမား 

ကိုယ်စားလှယ်များ ခန့်အြ်တာေန်ရြးအြ်ပခင်းတို့ကို ပမှင့်တင် 

ရဆာင်ရွက်ပခင်း၊



လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဘရးနှင့်ကျန်းမာဘရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားဘရးရာစံချနိ်စံညွှန်းများ
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 (ဆ) နိုင်ငံ၏ဥြ ရဒနှင့်အရလ့အကျင့်များနှင့်အညီ၊ အလွန်ရသးငယ်ရသာ 

လုြ်ငန်းများ၊ အရသးစားနှင့် အလတ်စားစီးြွား ရရးလုြ်ငန်းများ၊ 

လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာ ရရးဆိုင်ရာ မူ 

ေါဒများနှင့် စည်းမျဉ်းများအား အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ရာ၌ 

လုြ်ရဆာင်သည့် ကန်ထရိုက်တာများအား ကန့်သတ်ချုြ်ချယ်မှုများ 

ကို ကုစားပခင်း။

၆။ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများအရနပဖင့်၊ လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်း 

မာရရးဆိုင်ရာ စီမံရဆာင်ရွက်ရရးစနစ်များ (ILO – OSH 2001) တွင် စီစဉ်ရဖာ် 

ပြထားသည့် ချဉ်းကြ်မှုနည်းလမ်းကဲ့သို့ရသာ လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်း 

ရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးနှင့်ြတ်သက်ပြီး ချဉ်းကြ်ရဆာင်ရွက်သည့် စီမံ 

ရဆာင်ရွက်ရရးစနစ်များကို ပမှင့်တင်ရဆာင်ရွက်သင့်သည်။

အပိုွ်း (၃) - အမျ ိုးသားအစီအစဉ်
၇။ ပြဋ္ဌာန်းချက်၏ အြိုဒ် ၁ (ဂ) အဓိြ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့်အတိုင်း လုြ်ငန်းခွင်ရေး 

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ အမျ ိုးသားအစီအစဉ်သည် အ 

ထူးသပဖင့် လုြ်ငန်းခွင်အဆင့်တွင် ရေးအန္တရာယ်နှင့် အန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်မှုအား 

အကဲပဖတ်ဆန်းစစ်ပခင်းနှင့် စီမံရဆာင်ရွက်ပခင်းဆိုင်ရာ မူသရောတရားများ 

အ ရြါ်တွင် အရပခခံသင့်သည်။

၈။ အမျ ိုးသားအစီအစဉ်သည် ရဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ဦးစားရြးအရာများကို ခွဲပခား 

သတ်မှတ်ရဖာ်ထုတ်သင့်ပြီး အခါအားရလျာ်စွာ ပြန်လည်ဆန်းစစ်လျက်၊ ရခတ် 

စနစ်နှင့်အညီ လုြ်ရဆာင်သင့်သည်။

၉။ အမျ ိုးသားအစီအစဉ်ကို ြုံရဖာ်ချမှတ်ပခင်းနှင့် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပခင်းများ လုြ် 

ရဆာင်ရာတွင်၊ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများအရနပဖင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်၏ အြိုဒ် ၅ (၁) သတ် 

မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားရသာ တိုင်ြင်ရဆွး ရနွးမှုများကို အပခားစိတ်ေင်စားသည့်အဖွဲ့ 

အစည်းများနှင့်လည်း တိုးချဲ့လုြ်ရဆာင်နိုင်သည်။



အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့၊ ပမန်မာ
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၁၀။ ပြဋ္ဌာန်းချက်၏အြိုဒ် ၅ တွင်ြါရှိသည့် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များ အာဏာသက် 

ေင်ရစရန် ရည်ရွယ်လျက်၊ အမျ ိုးသားအစီအစဉ်သည် အလုြ်ရှင်များ၊ အလုြ် 

သမားများနှင့် ယင်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များြါေင်ရသာ လုြ်ငန်းခွင်ကကိုတင် 

တားဆီးကာကွယ်ရရးဆိုင်ရာ ရဆာင်ရွက်မှုများနှင့် လုြ်ရဆာင်မှုတို့ကို အား 

တက်သရရာ ပမှင့်တင်ရဆာင်ရွက်သင့်သည်။

၁၁။ ရလျာ်ကန်သည့်အရပခအရနတွင် လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရရးနှင့် 

ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ အမျ ိုးသားအစီအစဉ်ကို ပြည်သူ့ကျန်းမာရရးနှင့် စီးြွား

ရရးဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုတို့ကဲ့သို့ရသာ အမျ ိုးသားအစီအစဉ်များ၊ စီမံချက်များနှင့် 

ညှိနှိုင်းရဆာင်ရွက်သင့်သည်။

၁၂။ အမျ ိုးသားအစီအစဉ်ကို ြုံရဖာ်ချမှတ်ပခင်းနှင့် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပခင်းများ လုြ် 

ရဆာင်ရာတွင်၊ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများအရနပဖင့် ၎င်းတို့အတည်ပြုလက်မှတ် ရရး 

ထိုးထားသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ၎င်းတို့လုြ်ရဆာင်ရမည့် တာေန်ေတ္တရား 

များကို ယုတ်ရလျာ့ထိခိုက်ရစပခင်းမရှိေဲလျက်၊ ဤအကကံပြုတိုက်တွန်းချက် 

တွင် ရဖာ်ပြထားရသာ လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာ 

ရရးနှင့် စြ်လျဉ်းသည့် စည်းရုံးရဆာင်ရွက်ရရး မူရောင်နှင့် ဆက်စြ်သည့် 

အိုင်အယ်(လ်)အို စာချုြ်စာတမ်းများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။

အပိုွ်း (၄) - အမျ ိုးသားအဆွ့်ငဆာွ်ရွက်မှု
ငကာက်ငြကာွ်းပုံ

၁၃။ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများအရနပဖင့် လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်း 

မာရရးနှင့်ဆိုင်သည့် လက်ရှိအရပခအရနနှင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီး ကျန်း 

မာရရးနှင့်ညီညွတ်သည့် လုြ်ငန်းခွင်ရအာင်ပမင်စွာ ပဖစ်ရြါ်ရရးဆီသို့ ဦးတည် 

ပြီးလုြ်ရဆာင်ခဲ့သည့် ရအာင်ပမင်မှုတို့ကို အနှစ်ချုြ်ရဖာ်ပြသည့် အမျ ိုးသား 

အဆင့်ရဆာင်ရွက်မှုရကာက်ရကကာင်းြုံကို ကကိုတင်ပြင်ဆင်သင့်ပြီး ရခတ်စနစ် 

နှင့်ညီရအာင် ြုံမှန်မှတ်တမ်းတင်သင့်သည်။ ယင်းရကာက်ရကကာင်းြုံကုိ အမျ ိုး 
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သားအစီအစဉ်အား ြုံရဖာ်ချမှတ်ပခင်းနှင့် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပခင်းတို့အတွက် 

အရပခခံအပဖစ် အသုံးပြုသင့်သည်။

၁၄။ (၁) လုြ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးနှင့်စြ်လျဉ်း 

သည့် အမျ ိုးသားအဆင့် ရကာက်ရကကာင်းြုံတွင် သက်ဆိုင်သည့် 

ရအာက်ြါအပခင်းအရာများနှင့်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက် 

များ ြါေင်သင့်သည်။ 

  (က) ဥြ ရဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ ရလျာ်ကန်သည့်အရနအထားတွင် 

စုရြါင်းသရောတူညီချက်များနှင့် လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးနှင့်ဆိုင်ရသာ အပခားသက်ဆိုင် 

ရာ စာချုြ်စာတမ်းများ၊

  (ခ) နိုင်ငံ၏ ဥြရဒနှင့် အရလ့အကျင့်များနှင့်အညီ ခန့်အြ်တာေန် 

ရြးအြ်ထားသည့် လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရး 

နှင့် ကျန်းမာရရးနှင့်ြတ်သက်ပြီး တာေန်ရှိရသာ အာဏာြိုင် 

သ့ုိမဟုတ် အဖဲွ့အစည်း၊ သ့ုိမဟုတ် အာဏာြုိင်များ သ့ုိမဟုတ် 

အဖွဲ့အစည်းများ၊

  (ဂ) စစ်ရဆးရရးဆိုင်ရာ စနစ်များအြါအေင်၊ နိုင်ငံ၏ ဥြရဒများ 

နှင့် စည်းမျဉ်းများကို ရသချာစွာ ရလးစားလိုက်နာရစမည့် 

ယန္တရားများ၊

  (ဃ) လုြ်ငန်းအဆင့်တွင် လုြ်ငန်းခွင်နှင့်ဆက်စြ်ရနသည့် ကကိုတင် 

တားဆီးကာကွယ်ရရးဆိုင်ရာ ရဆာင်ရွက်မှုများကို လုြ်ငန်း 

အုြ်ချုြ်စီမံသူများ၊ အလုြ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စား 

လှယ်များအကကား ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ပခင်းကို ပမှင့်တင်သည့် 

စီစဉ်ရဆာင်ရွက်မှုများ၊

  (င) လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင် 

ရာ ကိစ္စရြ်များကို ကုစားသည့် အမျ ိုးသားအဆင့် သုံးြွင့်ဆိုင် 
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အကကံရြးအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ၊

  (စ) လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးနှင့် 

ြတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အကကံရြး 

ပခင်းဆိုင်ရာ ေန်ရဆာင်မှုများ၊

  (ဆ) လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာ ရရးဆိုင် 

ရာ ရလ့ကျင့်သင်ကကားမှုများ ပဖည့်ဆည်းြံ့ြိုးပခင်း၊

  (ေ) နိုင်ငံ၏ ဥြရဒနှင့် အရလ့အကျင့်တို့နှင့်အညီ လုြ်ငန်းခွင် 

ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများ၊

  (ဈ) လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့်ကျန်းမာရရးဆိုင်

ရာ သုရတသန ပြုလုြ်ပခင်း၊

  (ည) သက်ဆိုင်ရာ အိုင်အယ်(လ်)အိုစာချုြ်စာတမ်းများကို ထည့် 

သွင်း စဉ်းစားလျက်၊ လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု 

များ၊ ရရာဂါများနှင့် ယင်းသို့ ပဖစ်ရြါ်ရသည့် အရကကာင်းရင်း 

များနှင့်ြတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ ရကာက်ယူပခင်း 

နှင့် စိစစ်စိတ်ပဖာပခင်း၊

  (ဋ) လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများနှင့် ရရာဂါများ 

နှင့် အကျုံးတွင်သည့် သက်ဆိုင်ရာ အာမခံအစီအစဉ်များ 

သို့မဟုတ် လူမှုဖူလုံရရး အစီအစဉ်များနှင့် ြူးရြါင်းရဆာင် 

ရွက်ပခင်းအတွက် ပဖည့်ဆည်းရဆာင်ရွက်မှုများနှင့်

  (ဌ) အလွန်ရသးငယ်သည့် လုြ်ငန်းများ၊ အရသးစားနှင့် အလတ်

စားစီးြွား ရရးလုြ်ငန်းများနှင့် စနစ်တကျမဟုတ်သည့် တစ်

နိုင်တစ်ြိုင်စီးြွား ရရးလုြ်ငန်းများတွင် လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တ 

ရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ အရပခအရနများ 

အဆင့်ဆင့်တိုးတက်ရကာင်းမွန်မှုအတွက် အရထာက်အြံ့ပြု 

သည့် ယန္တရားများ။
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 (၂) ထိုအ့ပြင၊် ရလျာက်နသ်ည့အ်ရနအထား၌ လြုင်န်းခငွရ်ေးအန္တရာယ ်

ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆုိင်ရာ အမျ ိုးသားဆင့်ရကာက်ရကကာင်း 

ြုံတွင် ရအာက်ရဖာ်ပြြါ အပခင်းအရာများနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် သတင်း 

ချက်အလက်များ ြါေင်သင့်သည်။

  (က) အမျ ိုးသားအစီအစဉ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်သည့် ယန္တရားများအ 

ြါအေင် အမျ ိုးသားအဆင့်နှင့် လုြ်ငန်းအဆင့်တ့ုိတွင် ညိှနိှုင်း 

ရဆာင်ရွက်ပခင်းနှင့် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ပခင်းဆုိင်ရာယန္တရားများ၊

  (ခ) လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးနှင့်စြ် 

လျဉ်းသည့် နည်းြညာဆိုင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းများ၊ ကျင့်ေတ် 

စည်းကမ်းများနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ၊

  (ဂ) စည်းရုံးရဆာင်ရွက်ရရးဆိုင်ရာ ကနဦးရဆာင်ရွက်မှုများ အြါ 

အေင်၊ အသိြညာရြးပခင်းနှင့် အသိြညာပမှင့်တင်ရရးဆိုင်ရာ 

စီမံရဆာင်ရွက်မှုများ၊

  (ဃ) လုြ်ငန်းခွင်ရေး အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆုိင် 

ရာ သုရတသနအသင်းအဖွဲ့များနှင့် သိြ္ပံစမ်းသြ်ခန်းများ အြါ 

အေင်၊ လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာ 

ရရးနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် အမျ ိုးမျ ိုးရသာ အသွင်လက္ခဏာများ 

နှင့် ချတိ်ဆက်ထားသည့် နည်းြညာဆိုင်ရာ၊ ရဆးကုသမှု 

ဆိုင်ရာနှင့် သိြ္ပံဆိုင်ရာအထူးပြုအသင်းအဖွဲ့များ၊

  (င) စစ်ရဆးရရးအရာရှိများ၊ လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း

ရရးနှင့်ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ အရာရှိများ၊ လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ 

ဆရာေန်များနှင့် တစ်ကိုယ်ရရနှင့်ြတ်ေန်းကျင်သန့်ရှင်းရရး

ြညာရှင်များက့ဲသ့ုိရသာ လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း 

ရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာနယ်ြယ်တွင် ေန်ထမ်းများ၏ 

ြါေင်ရဆာင်ရွက်မှု၊
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  (စ) လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနှင့် ရရာဂါနှင့် စြ် 

လျဉ်းသည့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ၊

  (ဆ) အလုြ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ 

၏ လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရးနှင့်ကျန်းမာရရး

ဆိုင်ရာ မူေါဒများနှင့် အစီအစဉ်များ၊

  (ေ) နိုင်ငံတကာြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်မှု အြါအေင်၊ လုြ်ငန်းခွင် 

ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးနှင့် ဆက်စြ်ရန 

သည့် ြုံမှန်လုြ်ရဆာင်မှုများ သို့မဟုတ် ဆက်လက်လုြ် 

ရဆာင်ရနမှုများ၊

  (ဈ) လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးနှင့် 

စြ်လျဉ်းသည့် ရငွရကကးဆိုင်ရာနှင့် ေတ်ဂျတ်ဆိုင်ရာ အရင်း 

အပမစ်များ၊ နှင့်

  (ည) ဖွား/ရသ စာရင်း၊ စာတတ်ရပမာက်မှု၊ စီးြွားရရးနှင့် အလုြ်

အကိုင်ရရှိမှုတို့ကိုရဖာ်ပြသည့် အချက်အလက်များနှင့်အတူ၊ 

ရရှိနိုင်ြါက အပခားရသာသက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် 

များ။

အပိုွ်း (၅) - နိုွ်ွံတကာပူးငပါွ်းငဆာွ်ရွက်မှုနှွ့် 
သတွ်းအြျက်အလက်များ ြလှယ်ပြွ်း

၁၅။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့သည် -

 (က) ရအာက်ရဖာ်ပြြါ ရည်ရွယ်ချက်များအလို့ငှာ၊ နိုင်ငံများ၊ အထူးသပဖင့် 

ဖွံ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံများကို ြံ့ြိုးကူညီရန် ရည်ရွယ်လျက်၊ လုြ်ငန်းခွင်ရေး 

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် နုိင်ငံတကာ 

နည်းြညာြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်မှုကုိ ြ့ံြုိးကူညီရဆာင်ရွက်သင့်သည်။
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  (၁) အမျ ိုးသားအဆင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာ 

ရရးနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ကကိုတင်တားဆီးကာကွယ်ရရးဆိုင်ရာ 

ယဉ်ရကျးမှုတစ်ရြ်အားချမှတ်ပခင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းပခင်းတို့အ 

တွက် ယင်းနိုင်ငံများ၏ စွမ်းရဆာင်ရည် အားရကာင်းလာရစ 

ရန်၊

  (၂) လုြ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးအ 

တွက် ချဉ်းကြ်ရဆာင်ရွက်သည့် စီမံရဆာင်ရွက်မှုစနစ်များ 

ကို ပမှင်တင်ရဆာင်ရွက်ရန်၊ နှင့်

  (၃) ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍၊ အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုး 

ပခင်းနှင့် ဤအကကံပြုတိုက်တွန်းချက်၏ ရနာက်ဆက်တွဲတွင် 

ရဖာပ်ြထားရသာ လြု်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယက်င်းရှင်း ရရးနှင့ ်

ကျန်းမာရရးနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် စည်းရုံးရဆာင်ရွက်ရရးဆိုင် 

ရာ မူရောင်နှင့်ဆက်စြ်ရနရသာ အိုင်အယ်(လ်)အို စာချုြ် 

စာတမ်းများအား အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ရွက်ပခင်းကို 

ြံ့ြိုးကူညီရဆာင်ရွက်ရန်။

 (ခ) ရကာင်းမွန်ရသာအရလ့အကျင့်များနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်ရသာ ချဉ်း 

ကြ်မှု နည်းလမ်းများနှင့်သက်ဆုိင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ 

နှင့် လုြ်ငန်းခွင်တွင် ပဖစ်ရြါ်လာသည့် ရေးအန္တရာယ်အသစ်များ 

နှင့် အန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်မှု အသစ်များအား ခွဲပခားသတ်မှတ်ရဖာ်ထုတ် 

ပခင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအြါအေင်၊ ပြဋ္ဌာန်းချက်၏ 

အြိုဒ် ၁ (က) ြါ အဓိြ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အတွင်းရှိ အမျ ိုးသားမူေါဒများ 

နှင့်ဆုိင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ လုြ်ငန်းခွင်ရေး အန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးနှင့်ဆိုင်သည့် အမျ ိုးသားစနစ်များနှင့် 

အစီအစဉ်များနှင့်ဆုိင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအား ဖလှယ် 

ပခင်းကို ြံ့ြိုးကူညီသင့်သည်။
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 (ဂ) ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီး ကျန်းမာရရးနှင့်ညီညွတ်ရသာ လုြ်ငန်း

ခွင်ေန်းကျင်အပဖစ်သို့ရအာင်ပမင်စွာရရာက်ရှိရရးဆီသို့ဦးတည်သည့် 

ရဆာင်ရွက်ခဲ့ရသာ အဆင့်ဆင့်တိုးတက်ရအာင်ပမင်မှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍ 

သတင်းအချက်အလက်များ ပဖည့်ဆည်းြံ့ြိုးသင့်သည်။

အပိုွ်း (၆) - ငနာက်ဆက်တေဲကို
ငြတ်စနစ်နှွ့်ငလျာ်ညီငအာွ်ပပုလုပ်ပြွ်း

၁၆။ ဤအကကံပြုတိုက်တွန်းချက်၏ ရနာက်ဆက်တွဲကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ် 

သမားရရးရာရုံး၏ အုြ်ချုြ်မှုအဖွဲ့က ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီး၊ ရခတ်စနစ်နှင့် 

ရလျာ်ညီရအာင် ပြုလုြ်သင့်သည်။ ပြင်ဆင်ချမှတ်ထားပြီးရသာ ရနာက်ဆက် 

တွဲမှန်သမျှကို အုြ်ချုြ်မှုအဖွဲ့က လက်ခံအတည်ပြုလျက်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင် ရာ 

အလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများထံ ဆက်သွယ်ရြးြို့ပြီးရနာက် 

တွင် ယခင်ရနာက်ဆက်တွဲရနရာတွင် အစားထိုးရမည်။
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ငနာက်ဆက်တေဲ
လုပ်ွန်းြေွ်ငဘးအန္တရာယ်ကွ်းရှွ်းငရးနှွ့် 

ကျန်းမာငရးနှွ့်စပ်လျဉ်းသည့် စည်းရုံးငဆာွ်ရွက်ငရးဆိုွ်ရာ
မူငဘာွ်နှွ့်ဆက်စပ်ငနငသာ အိုွ်အယ်(လ်)အို 

စာြျုပ်စာတမ်းများ

၁။ ပပဋ္ဌာန်းြျက်များ

 အလုြ်သမား  ရရးရာစစ်ရဆးရရးဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၄၇ ခုနှစ် (အမှတ် - 

၈၁)

 ရရဒီယိုသတ္တုကကအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ပခင်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်၊ 

၁၉၆၀ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၁၅)

 တစ်ကိုယ်ရရနှင့် ြတ်ေန်ကျင်သန့်ရှင်းရရး (ကုန်သွယ်မှုနှင့်ရုံးများ) ဆိုင်ရာ 

ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၆၄ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၂၀)

 လုြ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် အကျ ိုးခံစားခွင့်များဆိုင်ရာ 

ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၆၄ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၂၁)

 အလုြ်သမားရရးရာစစ်ရဆးရရး (လယ်ယာစိုက်ြျ ိုးရရး) ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်၊ 

၁၉၆၉ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၂၉)

 လုြ်ငန်းခွင်ရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် ကင်ဆာရရာဂါဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၇၄ 

ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၃၉)

 လုြ်ငန်းခွင်ေန်းကျင် (ရလထုညစ်ညမ်းမှု၊ ဆူညံသံများနှင့် တုန်ခါမှုများ) ဆိုင် 

ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၇၇ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၄၈)

 လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရး (ဆိြ်ကမ်းကုန်တင် 

ကုန်ချလုြ်ငန်း) ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၇၉ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၅၂)



အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့၊ ပမန်မာ

86

 လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့်ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်၊ 

၁၉၈၁ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၅၅)

 လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၈၅ ခုနှစ် 

(အမှတ် - ၁၆၁)

 ရကျာက်ဂွမ်းမှုန့်များဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၈၆ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၆၂)

 ရဆာက်လုြ်ရရးလုြ်ငန်း၌ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့်ကျန်းမာ ရရးဆိုင်

ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၆၇)

 ဓါတုြစ္စည်းများဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၉၀ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၇၀)

 လုြ်ငန်းခွင်၌ကကီးမားသည့်မရတာ်တဆပဖစ်မှုများကကိုတင်တားဆီးကာကွယ်

ရရးဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၉၃ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၇၄)

 သတ္တုတွင်းလုြ်ငန်းများ၌ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့်ကျန်းမာရရးဆိုင်

ရာပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၉၅ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၇၆)

 အလုြ်သမားရရးရာစစ်ရဆးရရးဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၁၉၄၇ ခုနှစ် (အမှတ် - 

၈၁) နှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ၁၉၉၅ ခုနှစ် ရနာက်ဆက်တွဲစာချုြ် 

 လယ်ယာစိုက်ြျ ိုးရရးလုြ်ငန်း၌ ရေးအန္တရာကင်းရှင်းရရးနှင့်ကျန်းမာရရးဆို

င်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၈၄)

 လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့်ကျန်းမာ ရရးဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်၊ 

၁၉၈၁ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၅၅) နှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ၂၀၀၂ ခုနှစ် ရနာက်ဆက် 

တွဲစာချုြ် 

၂။ အကကံပပုတိုက်တေန်းြျက်များ

 အလုြ်သမားရရးရာ စစ်ရဆးရရးဆိုင်ရာ အကကံပြုတိုက်တွန်းချက်၊ ၁၉၄၇ 

ခုနှစ် (အမှတ် - ၈၁)
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 အလုြ်သမားရရးရာစစ်ရဆးရရး (သတ္တုတွင်းလုြ်ငန်းနှင့် သယ်ယူြို့ရဆာင် 

ရရးလုြ်ငန်း) ဆိုင်ရာ အကကံပြုတိုက်တွန်းချက်၊ ၁၉၄၇ ခုနှစ် (အမှတ် - ၈၂)

 အလုြ်သမားများ၏ ကျန်းမာရရးကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရရးဆိုင်ရာ အကကံပြု 

တိုက်တွန်းချက်၊ ၁၉၅၃ ခုနှစ် (အမှတ် - ၉၇)

 သက်သာရချာင်ချရိရး အရထာက်အြံ့ြစ္စည်းများဆိုင်ရာ အကကံပြုတိုက်တွန်း 

ချက်၊ ၁၉၅၆ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၀၂)

 ရရဒီယိုသတ္တုကကအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ပခင်းဆိုင်ရာ အကကံပြု 

တိုက်တွန်းချက်၊ ၁၉၆၀ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၁၄)

 အလုြ်သမားများ၏ အိမ်ရာဆိုင်ရာ အကကံပြုတိုက်တွန်းချက်၊ ၁၉၆၁ ခုနှစ် 

(အမှတ် - ၁၁၅)

 တစ်ကိုယ်ရရနှင့်ြတ်ေန်းကျင်သန့်ရှင်းရရး (ကုန်သွယ်မှုနှင့်ရုံးများ) ဆိုင်ရာ 

အကကံပြုတိုက်တွန်းချက်၊ ၁၉၆၄ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၂၀)

 လုြ်ငန်းခွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် အကျ ိုးခံစားခွင့်ဆိုင်ရာ 

အကကံပြုတိုက်တွန်းချက်၊ ၁၉၆၄ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၂၁)

 အလုြ်သမား  ရရးရာစစ်ရဆးရရး (လယ်ယာစိုက်ြျ ိုးရရး) ဆိုင်ရာ အကကံပြု 

တိုက်တွန်းချက်၊ ၁၉၆၉ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၃၃)

 လုြ်ငန်းခွင်ရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် ကင်ဆာရရာဂါဆိုင်ရာ အကကံပြုတိုက်တွန်း 

ချက်၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၄၇)

 လုြ်ငန်းခွင်ေန်းကျင် (ရလထုညစ်ညမ်းမှု၊ ဆူညံသံများနှင့် တုန်ခါမှုများ) ဆိုင် 

ရာ အကကံပြုတိုက်တွန်းချက်၊ ၁၉၇၇ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၅၆)

 လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရး (သရေောကျင်းလုြ် 

ငန်း) ဆိုင်ရာ အကကံပြုတိုက်တွန်းချက်၊ ၁၉၇၉ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၆၀)

 လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ အကကံပြု 

တိုက်တွန်းချက်၊ ၁၉၈၁ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၆၄)
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 လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများဆိုင်ရာ အကကံပြုတိုက်တွန်းချက်၊ 

၁၉၈၅ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၇၁)

 ရကျာက်ဂွမ်းမှုန့်များဆိုင်ရာ အကကံပြုတိုက်တွန်းချက်၊ ၁၉၈၆ ခုနှစ် (အမှတ် - 

၁၇၂)

 ရဆာက်လုြ်ရရးလုြ်ငန်း၌ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင် 

ရာ အကကံပြုတိုက်တွန်း ချက်၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၇၅)

 ဓါတုြစ္စည်းများဆိုင်ရာ အကကံပြုတိုက်တွန်းချက်၊ ၁၉၉၀ ခုနှစ် (အမှတ် - 

၁၇၇)

 လုြ်ငန်းခွင်၌ကကီးမားသည့်မရတာ်တဆပဖစ်မှုများကကိတင်တားဆီးကာကွယ်

ရရးဆိုင်ရာ အကကံပြုတိုက်တွန်းချက်၊ ၁၉၉၃ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၈၁)

 သတ္တုတွင်လုြ်ငန်းများ၌ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့်ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ 

အကကံပြုတိုက်တွန်းချက်၊ ၁၉၉၅ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၈၃)

 လယ်ယာစိုက်ြျ ိုးရရးလုြ်ငန်း၌ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရး 

ဆိုင်ရာ အကကံပြုတိုက်တွန်းချက်၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၉၂) 

 လုြ်ငန်းခွင်ရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် ရရာဂါများစာရင်းဆုိင်ရာ အကကံပြုတုိက်တွန်း 

ချက်၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၉၄)
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နိဒါန်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့၏ အရထွရထွညီလာခံကို အပြည် 

ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာရံုး၏ အုြ်ချုြ်မှုအဖွဲ့ကကကီးမှူးလျက် ဂျနီီဗာပမို့ 

တွင် ၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ ေွန်လ ၇ ရက်ရန့တွင် ၇၁ ကကိမ်ရပမာက် ကျင်းြပြုလုြ်ရာ၊

အလုြ်သမားအား အလုြ်အကိုင်ရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်လာသည့် နာမကျန်းပဖစ်မှု၊ ရရာဂါ 

ေယနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတို့မှ ကာကွယ်ရစာင့် ရရှာက်ပခင်းသည် ဖွဲ့စည်းြုံ 

အရပခခံစည်းမျဉ်းအရ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမား ရရးရာအဖွဲ့အား အြ်နှင်း 

ထားသည့်တာေန်များထဲမှ တစ်ခုပဖစ်ရကကာင်းကို မှတ်သား၍လည်းရကာင်း၊ 

သက်ဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကကံ 

ပြုတိုက်တွန်းချက်များ၊ အထူးသပဖင့် အမျ ိုးသားအဆင့်တွင် အမျ ိုးသားမူေါဒနှင့် 

ရဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ မူသရောများကို ချမှတ်ထားသည့် အလုြ်သမားများ၏ ကျန်း

မာရရးကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရရးဆိုင်ရာ အကကံပြုတိုက်တွန်းချက် (၁၉၅၃ ခုနှစ်)၊ 

လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများဆိုင်ရာ အကကံပြုတိုက်တွန်းချက် (၁၉၅၉ 

ခု နှစ်)၊ အလုြ်သမားများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် (၁၉၇၁ ခုနှစ်) 

နှင့် လုြ်ငန်းခွင်ရေး အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်

နှင့် အကကံပြုတိုက်တွန်းချက် (၁၉၈၁ ခုနှစ်) တို့ကို မှတ်သား၍လည်းရကာင်း၊

၇။ လုပ်ွန်းြေွ်
ကျန်းမာငရးဝန်ငဆာွ်မှုများဆိုွ်ရာ

ပပဋ္ဌာန်းြျက်၊ ၁၉၈၅ ြုနှစ်
(အမှတ် - ၁၆၁)
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အစည်းအရေး၏ အစီအစဉ် (၄) တွင် ြါရှိရသာ လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်း

ရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ေန်ရဆာင်မှုများနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် အဆိုပြုချက် 

အချ ို ့ကို လက်ခံအတည်ပြုရန် ဆုံးပဖတ်ချက်ချမှတ်၍လည်းရကာင်း၊

ဤအဆိုပြုချက်များအား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရြ်အပဖစ် ဆုံးပဖတ် 

ချက်ချမှတ်လျက်၊ ၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ ေွန်လ ၂၆ ရက်ရန့တွင်၊ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရး 

ေန်ရဆာင်မှုများဆုိင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် (၁၉၈၅ ခုနှစ်) အပဖစ် ညွှန်းဆုိနုိင်သည့် ရအာက် 

ြါပြဋ္ဌာန်းချက်ကို လက်ခံအတည်ပြုလိုက်သည်။

အပိုွ်း (၁) - အမျ ိုးသားမူဝါဒဆိုွ်ရာ မူသငဘာတရားများ
အပိုဒ် (၁) ဤပြဋ္ဌာန်းချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်အလို့ငှာ -

  (က) လုြ်ငန်းခွင် ကျန်းမာ ရရးေန်ရဆာင်မှုများဟူရသာ ရေါဟာရ 

သည် ရအာက်ြါအပခင်းအရာများနှင့် ြတ်သက်ပြီး၊ မရှိမပဖစ် 

လိုအြ်သည့် ကကိုတင်တားဆီးကာကွယ်ရရးဆိုင်ရာ ရဆာင် 

ရွက်မှုများနှင့် အလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမားများနှင့် ယင်းတို့၏ 

ကိုယ်စားလှယ်များအား အကကံဉာဏ်ရြးပခင်းအတွက် တာ 

ေန်ရှိပြီး ယုံကကည်စွာအြ်နှင်းထားသည့် ေန်ရဆာင်မှုများကို 

ဆိုလိုသည်။

   (၁) အလုြ်အကုိင်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ ရလျာ်ကန်သင့်ပမတ်ရသာ 

ရုြ်ြုိင်းဆုိင်ရာနှင့် စိတ်ြုိင်းဆုိင်ရာ ကျန်းမာရရးအတွက် 

ြ့ံြုိးကူညီရဆာင်ရွက်ရြးမည့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း 

ပြီး ကျန်းမာရရးနှင့်ညီညွတ်ရသာ လုြ်ငန်းခွင်ေန်း 

ကျင်ကို ချမှတ်တည်ရဆာက်ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန်အ 

တွက် သတ်မှတ်ချက်များ၊

   (၂) အလုြ်သမားများ၏ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ြိုင်းဆိုင် 

ရာ ကျန်းမာရရးအရပခအရနအရ၊ အလုြ်သမားများ 
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၏ စွမ်းရဆာင်နိုင်မှုများကို သင့်ရလျာ်ရအာင် စီစဉ် 

ရဆာင်ရွက်ပခင်း။

  (ခ) လုြ်ငန်းတွင်ရှိရသာ အလုြ်သမား ကိုယ်စားလှယ်များဟူ 

ရသာ  ရေါဟာရသည် နိုင်ငံ၏ဥြ ရဒနှင့် အရလ့အကျင့်များအ 

ရ အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များအပဖစ် အသိအမှတ်ပြုပခင်း 

ခံရရသာ ြုဂ္ဂိုလ်များကို ဆိုလိုသည်။

အပိုဒ် (၂) နိုင်ငံ၏အရပခအရနများနှင့် အရလ့အကျင့်များအရ၊ အလုြ်ရှင်၊ အ 

လုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိ သည့်အရနအထားမျ ိုးတွင် အ 

လုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမားများ၏ ကိုယ်စားပြုမှုအများဆုံးပဖစ်သည့် အဖွဲ့ 

အစည်းများနှင့် တိုင်ြင်ရဆွးရနွးလျက်၊ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတိုင်းသည် 

လုြ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ကိုက်ညီမှု 

ရှိရသာ အမျ ိုးသားမူေါဒတစ်ရြ်ကို ြုံရဖာ်ချမှတ်ပခင်း၊ အရကာင်အ 

ထည် ရဖာ်ရဆာင်ရွက်ပခင်းနှင့် အခါအားရလျာ်စွာ ပြန်လည်ဆန်း 

စစ်ပခင်းများ လုြ်ရဆာင်ရမည်။

အပိုဒ် (၃) ၁။ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတိုင်းသည် ပြည်သူြိုင်ကဏ္ဍရှိ အလုြ်သမားများ 

နှင့် ကုန်ထုတ်လုြ်မှု သမေါယမအသင်းအဖွဲ့များ၏ အဖွဲ့ေင် 

များ၊ စီးြွားရရးလုြ်ငန်းခွဲအားလုံးနှင့် လုြ်ငန်းအားလုံးရှိ အ 

လုြ်သမားများအြါအေင် အလုြ်သမားအားလုံးအတွက် လုြ် 

ငန်းခွင်ကျန်းမာရရး ေန်ရဆာင်မှုများကို အဆင့်ဆင့်တိုးတက် 

ရကာင်းမွန်လာရစရန် တာေန်ယူရဆာင်ရွက်ရမည်။ လုြ်ရဆာင် 

ထားသည့် ပဖည့်ဆည်းြ့ံြုိးမှုသည် လုြ်ငန်းရိှအန္တရာယ်ပဖစ်နိုင် 

မှုအရပခအရနများအတွက် လုံရလာက်ပြီး ရလျာ်ကန်မှုရှိရစ 

ရမည်။
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  ၂။ လုြ်ငန်းအားလုံးအတွက် လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင် 

မှုများကို ချက်ချင်းချမှတ်ရဆာင်ရွက်နိုင်ပခင်း မရှိြါက၊ သက် 

ဆိုင်ရာအဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတိုင်းသည် အလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမားအဖွဲ့ 

အစည်းများ တည်ရှိသည့် အရနအထားတွင် အလုြ်ရှင်၊ အ 

လုြ်သမားများ၏ ကိုယ်စားပြုမှု အများဆုံးပဖစ်သည့် အဖွဲ့အ 

စည်းများနှင့် တိုင်ြင်ရဆွးရနွးလျက်၊ ထိုကဲ့သို့ရသာ ေန် 

ရဆာင်မှုများကို ချမှတ်ရဆာင်ရွက်ရန်အတွက် စီမံချက်များ 

ရရးဆွဲရမည်။

  ၃။ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတိုင်းသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အ 

လုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းြုံအရပခခံစည်းမျဉ်းြါ အြိုဒ် 

၂၂ အရ၊ ပြဋ္ဌာန်းချက်အားကျင့်သုံးပခင်းနှင့်ဆိုင်သည့် ယင်း၏ 

ကနဦးတင်ပြသည့် အစီရင်ခံစာတွင်၊ ဤအြိုဒ်၏ စာြိုဒ် ၂ 

အရ ရရးဆွဲထားသည့်စီမံချက်ကို ညွှန်ပြရမည်ပဖစ်ပြီး၊ ယင်း 

တို့၏ ကျင့်သုံးမှုနှင့်ြတ်သက်ပြီး တိုးတက်မှုအရနအထားကို 

ရနာက်ဆက်တွဲအစီရင်ခံစာတွင် ညွှန်ပြရမည်။

အပိုဒ် (၄) အခွင့်ရအာဏာြိုင်သည် အလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ 

တည်ရှိသည့်အရနအထားမျ ိုးတွင် ဤပြဋ္ဌာန်းချက်၏ သတ်မှတ် 

ပြဋ္ဌာန်းချက်များ အာဏာသက်ေင်ရစရန် လုြ်ရဆာင်ရမည့်အရာ 

များနှင့် ြတ်သက်ပြီး၊ အလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမားများ၏ ကိုယ်စားပြုမှု 

အများဆုံးပဖစ်ရသာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်ြင်ရဆွး  ရနွးရမည်။

အပိုွ်း (၂) - ငဆာွ်ရွက်ြျက်များ
အပိုဒ် (၅) အလုြ်လုြ်ကိုင်ရနသည့် အလုြ်သမားများ၏ ကျန်းမာ ရရးနှင့်ရေး 

အန္တရာယ်ကင်းရှင် ရရးနှင့ြ်တ်သက်ပြီး အလုြ်ရှင်၏ တာေန်ေတ္တရား 

များကို ယုတ်ရလျာ့ထိခိုက်ရစပခင်းမရှိေဲလျက်၊ အလုြ်သမားများ 
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အရနပဖင့် လုြ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရး 

ဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်များတွင် ြါေင်ရဆာင်ရွက်ရန် လိုအြ်မှုနှင့် စြ်လျဉ်း 

၍၊ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရး ေန်ရဆာင်မှုများသည် လုြ်ငန်းတွင်ရှိ 

သည့် အန္တရာယ်ပဖစ်ရြါ်နိုင်မှုများအတွက် လုံရလာက်ပြီး၊ ရလျာ်ကန် 

မှုရှိရသာ ရအာက်ရဖာ်ပြြါ ရဆာင်ရွက်မှုများကို တာေန်ယူရဆာင် 

ရွက်ရမည်။

  (က) လုြ်ငန်းခွင်တွင် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ရေးအန္တရာယ်များမှ 

အန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်မှုများကို ခွဲပခားသတ်မှတ်ရဖာ်ထုတ်ပခင်းနှင့် 

အကဲပဖတ်ဆန်းစစ်ပခင်း၊

  (ခ) အလုြ်ရှင်က ပဖည့်ဆည်းြ့ံြုိးရြးထားြါက၊ ရရဆုိးထုတ်သည့် 

သန့်ရှင်းရရး ြစ္စည်းကိရိယာများ တြ်ဆင်ပခင်း၊ လုြ်ငန်း 

တွင်းရှိ စားရသာက်ဆိုင်၊ အိမ်ရာတို့အြါအေင် အလုြ်သမား 

၏ ကျန်းမာရရးကို ထိခိုက်ရစနိုင်သည့် လုြ်ငန်းခွင်ေန်းကျင် 

ရှိ အရကကာင်းပခင်းရာများနှင့် အလုြ်အကိုင် အရလ့အကျင့် 

များကို ရစာင့်ကကြ်ကကည့်ရှုပခင်း၊

  (ဂ) လုြ်ငန်းခွင်ဒီေိုင်းြုံစံ၊ ရရွးချယ်မှုအရနအထား၊ စက်ယန္တရား 

များ ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အရပခအရနများ၊ အပခားြစ္စည်းကိရိယာ 

များနှင့် လုြ်ငန်းခွင်တွင် အသုံးပြုသည့် အရာေတ္ထုြစ္စည်းများ 

အြါအေင်၊ စီမံချက်နှင့် အလုြ်အဖွဲ့အစည်းနှင့်ြတ်သက်ပြီး 

အကကံဉာဏ်ရြးပခင်း၊

  (ဃ) အလုြ်အကိုင်အရလ့အကျင့်များ တိုးတက်ရကာင်းရစရရးအ 

တွက် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရရးအစီအစဉ်များနှင့်၊ ြစ္စည်းကိရိယာ 

အသစ်များ၏ ကျန်းမာရရးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အသွင်လက္ခ 

ဏာများအား စမ်းသြ်ပခင်းနှင့် ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်းတို့တွင်

ြါေင်ရဆာင်ရွက်ပခင်း၊
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  (င) လုြ်ငန်းခွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး၊ ကျန်းမာရရးနှင့်တစ် 

ကိုယ်ရရနှင့် ြတ်ေန်းကျင်သန့်ရှင်းရရးနှင့်စြ်လျဉ်း၍ရသာ် 

လည်းရကာင်း၊ လုြ်ငန်းတိုးတက်ရရးအတွက် အလုြ်နှင့် လုြ် 

ငန်းခွင်ရလ့လာမှုနှင့် စုရြါင်းကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရရးဆိုင် 

ရာ ြစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ြတ်သက်၍ရသာ်လည်းရကာင်း 

အကကံဉာဏ်ရြးပခင်း၊

  (စ) အလုြ်နှင့်ဆက်စြ်သည့် အလုြ်သမား၏ ကျန်းမာရရးကို

ရစာင့်ကကြ်ကကည့်ရှုပခင်း၊

  (ဆ) အလုြ်အကိုင်နှင့် အလုြ်သမားကိုက်ညီမှုရှိရစရရးကို ပမှင့် 

တင်ရဆာင်ရွက်ပခင်း၊

  (ေ) အသက်ရမွးေမ်းရကျာင်းဆုိင်ရာ ပြန်လည်တည်ရဆာက်မှုများ 

နှင့် စြ်လျဉ်းသည့် ရဆာင်ရွက်မှုများအတွက် ပဖည့်ဆည်း 

ရဆာင်ရွက်ပခင်း၊

  (ဈ) ကျန်းမာရရးနှင့်ညီညွတ်ရသာ လုြ်ငန်းခွင်၊ တစ်ကိုယ်ရရနှင့် 

ြတ်ေန်းကျင် သန့်ရှင်းရရးနှင့် လုြ်ငန်းတိုးတက်ရစရန်အ 

တွက် အလုြ်နှင့် လုြ်ငန်းခွင်ရလ့လာရရးတို့နှင့် သက်ဆိုင် 

သည့် နယ်ြယ်များတွင် သတင်းချက်အလက်များ ပဖည့်ဆည်း 

ြံ့ြိုးပခင်း၊  ရလ့ကျင့်သင်ကကားမှုနှင့် အသိြညာရြးပခင်း အစီ 

အစဉ်များ ြံ့ြိုးရြးပခင်းများတွင် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ပခင်း၊

  (ည) ရရှးဦးသူနာပြုစုပခင်းနှင့် အရရးရြါ်ကုသမှုများကုိ စီစဉ်ရဆာင် 

ရွက်ပခင်း၊

  (ဋ) လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ မရတာ်တဆပဖစ်မှုများနှင့် လုြ်ငန်းခွင် 

ဆိုင်ရာ ရရာဂါများအား စိစစ်စိတ်ပဖာရာတွင် ြါေင်ရဆာင် 

ရွက်ပခင်း။
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အပိုွ်း (၃) - အြေဲ့အစည်း
အပိုဒ် (၆)  လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများချမှတ်တည်ရဆာက်ရရး

အတွက် ပဖည့်ဆည်းရဆာင်ရွက်ရမည်။

  (က) ဥြရဒများအားပဖင့် သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းများအားပဖင့်

  (ခ) စုရြါင်းသရောတူညီချက်အားပဖင့် သ့ုိမဟုတ် အပခားနည်းပဖင့် 

သက်ဆိုင်ရာ အလုြ်ရှင်များနှင့် အလုြ်သမားများအကကား 

သရောတူညီချက်၊ သို့မဟုတ်

  (ဂ) သက်ဆိုင်ရာ အလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် 

တိုင်ြင်ရဆွးရနွးပြီးရနာက်၊ အခွင့်ရအာဏာြိုင်၏ အတည်ပြု 

ထားသည့် အပခားရသာနည်းလမ်းတစ်ခုခုအားပဖင့်

အပိုဒ် (၇) ၁။ လုြ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများကို လုြ်ငန်းတစ်ခု 

တည်းအတွက် ေန်ရဆာင်မှုရြးသည့် အရနပဖင့်ရသာ်လည်း 

ရကာင်း သို့မဟုတ် ရလျာ်ကန်သလို လုြ်ငန်းအများ အပြားအ 

တွက် ေုံေန်ရဆာင်မှုရြးသည့်အရနပဖင့် ရသာ်လည်းရကာင်း 

စီစဉ်ရဆာင်ရွက် နိုင်သည်။

  ၂။ နိုင်ငံ၏အရပခအရနများနှင့် အရလ့အကျင့်များနှင့်အညီ၊ လုြ် 

ငန်းခွင် ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများကို ရအာက်ရဖာ်ပြြါ 

တို့အားပဖင့် စီစဉ်ရဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

   (က) လုြ်ငန်းများ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းအစုအ 

ဖွဲ့များ

   (ခ) အစုိးရအာဏာြုိင်များ သ့ုိမဟုတ် တရားေင်ေန်ရဆာင် 

မှုများ

   (ဂ) လူမှုဖူလုံရရးအသင်းအဖွဲ့များ
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   (ဃ) အခွင့်ရအာဏာြိုင်က လုြ်ြိုင်ခွင့်ရြးထားသည့် အ 

ပခားအဖွဲ့အစည်းများ

   (င) အထက်တွင် ရဖာ်ပြထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများကို 

အမျ ိုးမျ ိုးစုရြါင်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်း

အပိုဒ် (၈) တည်ရှိရနသည့်အရနအထားတွင် အလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမားများနှင့် 

ယင်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များသည် သာတူညီမျှမှုအရနအထားပဖင့် 

လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရး ေန်ရဆာင်မှုများနှင့် ြတ်သက်ပြီး အဖွဲ့အ 

စည်းဆုိင်ရာ ရဆာင်ရွက်မှုများနှင့် အပခားရသာ ရဆာင်ရွက်မှုများအား 

အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ရွက်ရာတွင် ြူးရြါင်းြါေင်ရဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 

အပိုွ်း (၄) - လုပ်ွန်းငဆာွ်ရွက်မှုအငပြအငနများ
အပိုဒ် (၉) ၁။ နိုင်ငံ၏ ဥြ ရဒနှင့် အရလ့အကျင့်တို့နှင့်အညီ၊ လုြ်ငန်းခွင် 

ကျန်းမာရရး ေန်ရဆာင်မှုများသည် ရှုရထာင့်ရြါင်းစုံပဖင့်အ 

ကျုံးေငသ်င့ြ်ါသည။် ေနထ်မ်းများ ြါေငဖ်ွဲ့စည်းမှုသညရ်ဆာင ်

ရွက်ရမည့် တာေန်ေတ္တရားများ၏ သရောသောေအတိုင်း 

ပဖစ်သင့်ြါသည်။

  ၂။ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများသည် ၎င်းတ့ုိ၏ ရဆာင် 

ရွက်မှုများကို လုြ်ငန်းရှိအပခားရသာ ေန်ရဆာင်မှုများနှင့် ြူး 

ရြါင်းရဆာင်ရွက်သင့်ြါသည်။

  ၃။ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများနှင့် ကျန်းမာရရး ေန် 

ရဆာင်မှုများ ပဖည့်ဆည်းရဆာင်ရွက်ရြးသည့် အပခားရသာ 

အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရလျာ်ကန်သလို ရသချာလုံရလာက်စွာ 

ြူးရြါင်းညှိနှိုင်းရဆာင်ရွက်ရစရန်အတွက် နိုင်ငံ၏ ဥြ ရဒနှင့် 



လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဘရးနှင့်ကျန်းမာဘရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားဘရးရာစံချနိ်စံညွှန်းများ

97

အရလ့အကျင့်များနှင့်အညီ ရဆာင်ရွက်မှုများကိုလုြ် ရဆာင်

ရမည်။

အပိုဒ် (၁၀) အြိုဒ် ၅ တွင် ရဖာ်ပြထားသည့်အရာများကို ရဆာင်ရွက်ပခင်းနှင့် 

စြ်လျဉ်း၍၊ အလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမား ကိုယ်စားလှယ်များရှိသည့် 

အရနအထားမျ ိုးတွင်  လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများ ပဖည့် 

ဆည်းရဆာင်ရွက်သည့် ေန်ထမ်းများသည် အလုြ်ရှင်များ၊ အလုြ် 

သမားများနှင့် ယင်းတို့၏ကိုယ်စားများ၏ လွှမ်းမိုးမှုမှကင်းလွတ်ပြီး 

ကျွမ်းကျင်မှုအပြည့်အေရှိသူများပဖစ်ရြါမည်။

အပိုဒ် (၁၁) လုြ်ရဆာင်ရမည့်တာေန်ေတ္တရားများ၏ သရောသောေနှင့် နိုင်ငံ 

၏ ဥြရဒနှင့် အရလ့အကျင့်များနှင့်အညီ၊ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာ 

ရရးေန်ရဆာင်မှုများ ပဖည့်ဆည်းရဆာင်ရွက်ရြးသည့် ေန်ထမ်းများ 

အတွက် လိုအြ်သည့်အရည်အချင်းများကို အခွင့်ရအာဏာြိုင်က 

ဆုံးပဖတ်သတ်မှတ်ရမည်။

အပိုဒ် (၁၂) အလုြ်နှင့်ဆက်စြ်ပြီး အလုြ်သမားများ၏ ကျန်းမာရရးကုိ ရစာင့်ကကြ် 

ကကည်ရှုပခင်းသည် ၎င်းတ့ုိအတွက် ရစာင့်ကကြ်ကကည့်ရှုပခင်းရကကာင့် ၎င်း 

တို့၏ ေင်ရငွများဆုံးရှုံးမှုမြါရှိရစေဲ၊ အလုြ်ချနိ်များအတွင်းတွင် 

အခမဲ့နှင့် အတတ်နိုင်ဆုံး ရဆာင်ရွက်ရြးရမည်။

အပိုဒ် (၁၃) အလုြ်တွင်ရိှရနသည့် ကျန်းမာရရးကုိထိခုိက်ရစသည့် ရေးအန္တရာယ် 

များနှင့်ြတ်သက်ပြီး၊ အလုြ်သမားအားလုံးကို အသိရြးအရကကာင်း 

ကကားရမည်။
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အပိုဒ် (၁၄) အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားများသည် အလုြ်သမားများ၏ ကျန်းမာ 

ရရးကို ထိခိုက်ရစနိုင်ရသာ လုြ်ငန်းခွင်ေန်းကျင်ရှိ သိရှိထားသည့် 

အရကကာင်းပခင်းရာ မှန်သမျှနှင့် သံသယပဖစ်ဖွယ်ရာ အရကကာင်းပခင်း 

ရာ မှန်သမျှကို လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများထံ အသိ 

ရြး အရကကာင်းကကားရမည်။

အပိုဒ် (၁၅) နာမကျန်းပဖစ်ပခင်းနှင့် အလုြ်ြျက်ကွက်ပခင်းကို ပဖစ်ရြါ်ရစသည့် 

အရကကာင်းပခင်းရာများနှင့် လုြ်ငန်းခွင်တွင်ရှိရနနိုင်ရသာ ကျန်းမာ 

ရရးကို ထိခိုက်ရစသည့် ရေးအန္တရာယ်များအကကား ဆက်နွယ်မှုကို 

ခွဲပခား သတ်မှတ်ရဖာ်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက် အလုြ်သမားများ အကကား 

နာမကျန်းပဖစ်မှုများနှင့် ကျန်းမာရရးရကကာင့် အလုြ်ြျက်ကွက်ရ 

သည့် အရကကာင်းရင်းများနှင့်ြတ်သက်ပြီး လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရး 

ေန်ရဆာင်မှုများထံ အသိရြးအရကကာင်းကကားရမည်။ အလုြ်ရှင် 

သည် အလုြ်သမားများ အလုြ်မှ ြျက်ကွက်ရသည့် အရကကာင်းရင်း 

များနှင့်ြတ်သက်ပြီး မှန်ကန်ရကကာင်း ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများ 

ကို အတည်ပြုခိုင်းပခင်း မပြုလုြ်ရစရ။

အပိုွ်း (၅) - အငထေငထေသတ်မှတ်ပပဋ္ဌာန်းြျက်များ
အပိုဒ် (၁၆) လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများ ချမှတ်ဖဲွ့စည်းတည်ရထာင် 

ပြီးသည်နှင့် နုိင်ငံ၏ ဥြရဒများ သ့ုိမဟုတ် စည်းမျဉ်းများသည် ယင်း 

ေန်ရဆာင်မှုများ လုြ်ငန်းရဆာင်ရွက်မှုအား ကကီးကကြ်ရန်နှင့် အကကံ 

ဉာဏ်များရြးရန် တာေန်ရှိရသာ အာဏာြိုင် သို့မဟုတ် အာဏာြိုင် 

များကို တာေန်ရြးအြ်ရမည်။
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အပိုဒ် (၁၇) ဤပြဋ္ဌာန်းချက်အား အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးပခင်းကုိ မှတ်ြုံတင် 

ရန်အလို့ငှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာရုံး၏ ညွှန် 

ကကားရရးမှူးချုြ်ထံသို့ ဆက်သွယ်ရြးြို့ရမည်။

အပိုဒ် (၁၈) ၁။ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ကို လိုက်နာရန်တာေန်သည် မိမိတို့၏အတည် 

ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးမှုများကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သ 

မားရရးရာရံုး၏ ညွှန်ကကားရရးမှူးချုြ်ထံ၌ မှတ်ြံုတင်ပြီးရသာ 

အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများ၌သာလျှင် ရှိရစရမည်။

  ၂။ ယင်းသည် အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ၏ အတည်ပြုလက်မှတ် 

ရရးထိုးမှုများအား ညွှန်ကကားရရးမှူးချုြ်ထံ၌ မှတ်ြုံတင်သည့် 

ရန့ရက်မှ ရနာက် (၁၂) လ လွန်ရပမာက်ရသာအခါ အာဏာ 

သက်ေင်ရစရမည်။

  ၃။ ထုိမှရနာက်တွင် အဖဲွ့ေင်နုိင်ငံတစ်ခုခုအတွက် ယင်း၏ အတည် 

ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးမှုကို မှတ်ြုံတင်သည့် ရန့ရက်မှ ရနာက် 

(၁၂) လွန်ရပမာက်ရသာအခါ အာဏာသက်ေင်ရစရမည်။

အပိုဒ် (၁၉) ၁။ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ကုိ အတည်ပြုလက်မှတ် ရရးထုိးရသာ အဖဲွ့ေင် 

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် ဤပြဋ္ဌာန်းချက် ဦးစွာအာဏာသက်ေင် 

သည့်ရန့ရက်မှ (၁၀) တာကာလ လွန်ရပမာက်ရသာအခါ၊ ဤ 

ပြဋ္ဌာန်းချကက်ိ ုြယဖ်ျကစ်နွ့လ်ွှတရ်န်အလိုင့ှာ မတှြ်ုတံငပ်ခင်း 

အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာရုံး၏ ညွှန် 

ကကားရရးမှူးချုြ်ထံသို့ ဆက်သွယ်ရြးြို့နိုင်သည်။ ယင်းကဲ့သို့ 

ြယ်ဖျက်စွန့်လွှတ်ပခင်းသည် ယင်းအား မှတ်ြုံတင်သည့် ရန့ 

ရက်မှ ရနာက်တစ်နှစ်မလွန်ရပမာက်မီ အကျ ိုးသက်ရရာက်မှု 

မရှိရစရ။
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  ၂။ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ကို အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးရသာ အဖွဲ့ 

ေင်နိုင်ငံတိုင်းသည် ဤအြိုဒ်၏ အထက်ြါစာြိုဒ်တွင် ရဖာ်ပြ 

ထားသည့်အတိုင်း (၁၀) နှစ်တာကာလရကျာ်လွန်ပြီး ရနာက် 

တစ်နှစ်အတွင်း ဤအြိုဒ်တွင် ထည့်သွင်းရဖာ်ပြထားသည့် 

လက်ခံကျင့်သုံးမှုအား ြယ်ဖျက်စွန့်လွှတ်ပခင်းကို မကျင့်သုံး 

ရသာ်၊ ရနာက်ထြ် (၁၀) နှစ်တာကာလအတွက် ဤပြဋ္ဌာန်းချက် 

ကို လိုက်နာရန် တာေန်ရှိရစရမည့်အပြင်၊ ထိုမှရနာက်တွင် 

ဤအြိုဒ်တွင် ထည့်သွင်းရြးထားသည့် စည်းကမ်းချက်များ 

အရ၊ (၁၀) တာကာလတစ်ခုစီလွန်ရပမာက်သည့် အခါတိုင်း၌ 

ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ြယ်ဖျက်စွန့်လွှတ်နိုင်သည်။

အပိုဒ် (၂၀) ၁။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာရုံး၏ ညွှန်ကကားရရး 

မှူးချုြ်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့ 

အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများ၏ အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးပခင်းများ၊ 

ရကက ညာချက်များနှင့် ြယ်ဖျက်စွန့်လွှတ်ပခင်းများ အားလုံးနှင့် 

စြ်လျဉ်းသည့် မှတ်ြုံတင်ပခင်းများအတွက် ၎င်းထံဆက်သွယ် 

အရကကာင်းကကားမှုအားလုံးကို အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများအားလုံးထံ 

အသိရြးအရကကာင်းကကားရမည်။

  ၂။ ၎င်းထံသို့ ဆက်သွယ်ရြးြို့သည့် ဒုတိယအကကိမ် အတည်ပြု 

လက်မှတ်ရရးထိုးမှုအား မှတ်ြုံတင်ပခင်းကို အဖွဲ့၏ အဖွဲ့ေင် 

နိုင်ငံများထံ အရကကာင်းကကားရသာအခါ ညွှန်ကကားရရးမှူးချုြ် 

သည် ယင်းအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ေင်များအား ဤပြဋ္ဌာန်းချက် အာဏာ 

သက်ေင်မည့် ရန့ရက်ကို သတိမူမိကကရစရန် ရဆာင်ရွက် 

ရမည်။
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အပိုဒ် (၂၁) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာရုံး၏ ညွှန်ကကားရရးမှူးချုြ် 

သည် ကုလသမဂ္ဂြဋိညာဉ်စာတမ်းြါ အြိုဒ် ၁၀၂ နှင့်အညီ မှတ် 

ြုံတင်သွင်းရန်အလို့ငှာ အထက်ရဖာ်ပြြါအြိုဒ်များတွင် ြါရှိသည့် 

စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ၎င်းမှတ်ြုံတင်ထားသည့် အားလုံးရသာ 

အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးမှုများ၊ ရကကညာချက်များနှင့် ြယ်ဖျက် 

စွန့်လွှတ်ပခင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရဆာင်ရွက်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အ 

ချက်အလက် အပြည့်အစုံကို ကုလသမဂ္ဂအရထွရထွအတွင်းရရးမှူး

ချုြ်ထံသို့ ဆက်သွယ်ရြးြို့ရမည်။

အပိုဒ် (၂၂) ယင်းက လိုအြ်သည်ဟုယူဆသည့် အချနိ်အခါများ၌ အပြည်ပြည် 

ဆိုင်ရာအလုြ်သမားရရးရာရုံး၏ အုြ်ချုြ်မှုအဖွဲ့သည် ဤပြဋ္ဌာန်း 

ချက်နှင့်စြ်လျဉ်းသည့် လုြ်ငန်းရဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ 

တစ်ရစာင်ကို အရထွရထွညီလာခံသို့ တင်ပြရမည်ပဖစ်သည့်အပြင်၊ 

ဤပြဋ္ဌာန်းချက်အလုံးစုံကိုပဖစ်ရစ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ရဒသကို 

ပဖစ်ရစ၊ ပြင်တည်း ပဖတ်ရဆာင်ရွက်ရရးကိစ္စအား ညီလာခံအစည်းအ 

ရေးအစီအစဉ်၌ ထည့်သွင်းလိုပခင်းရှိ မရှိ စိစစ်ရမည်။

အပိုဒ် (၂၃) ၁။ ညီလာခံက ဤပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုလုံးကိုပဖစ်ရစ သို့မဟုတ်  

ပြင်ဆင်တည်းပဖတ်ကာ ပြဋ္ဌာန်းချက်အသစ်တစ်ခုကို ချမှတ် 

အတည်ပြုလျှင် ပြဋ္ဌာန်းချက်အသစ်က အပခားမည်သို့မျှ မဆို 

ြါက -

   (က) ဤပြဋ္ဌာန်းချက်၏ အထက်အြိုဒ် ၁၉ တွင် မည်သို့ 

သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားရစကာမူ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတစ်နိုင် 

ငံက ပြင်ဆင်တည်းပဖတ်ထားရသာ ပြဋ္ဌာန်းချက်အသစ် 

ကို အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးပခင်းသည် ပြဋ္ဌာန်း 
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ချက်အသစ် အာဏာသက်ေင်လာလျှင်ပဖစ်ရစ၊ အာဏာ 

သက်ေင်လာရသာအခါ၌ပဖစ်ရစ၊ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်အား 

ယင်းတရားဥြရဒ သရောရကကာင့်ြင်လျှင် ချက်ချင်း 

ြယ်ဖျက်စွန့်လွှတ်ရာရရာက်ရစရမည်။

   (ခ) ပြင်ဆင်တည်းပဖတ်ထားရသာ ပြဋ္ဌာန်းချက်အသစ် 

အာဏာသက်ေင်သည့်ရန့ရက်မှ အစပြု၍ ဤပြဋ္ဌာန်း 

ချက်ကို အဖွဲ့ေင်များအတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးရန် 

ဖွင့်လှစ်ထားသည့်အပဖစ်မှ ရြ်ဆိုင်းရစရမည်။

  ၂။ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ကို အတည်ပြုလက်မှတ်ရရးထိုးပြီးပဖစ်ရသာ်

လည်း ပြင်ဆင်တည်းပဖတ်ထားရသာ ပြဋ္ဌာန်းချက်အား အ 

တည်ပြုလက်မှတ်မရရးထိုးရရသးရသာ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများအ 

တွက် ဤပြဋ္ဌာန်းချက်သည် ြကတိရှိရင်းစွဲြါေင်သည့် သတ် 

မှတ်ချက်များအတိုင်း အာဏာတည်လျက်ရှိရစရမည်။

အပိုဒ် (၂၄) အဂေလိြ်နှင့် ပြင်သစ်ောသာစကားတို့ပဖင့် ရရးသားထားသည့် ဤ 

ပြဋ္ဌာန်းချက်ြါ အရကကာင်းအရာများသည် တူညီရသာအာဏာသက် 

ရရာက်မှုရှိကကသည်။



လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဘရးနှင့်ကျန်းမာဘရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားဘရးရာစံချနိ်စံညွှန်းများ

103

နိဒါန်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့၏ အရထွရထွညီလာခံကို အပြည် 

ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာရံုး၏ အုြ်ချုြ်မှုအဖွဲ့ကကကီးမှူးလျက်၊ ဂျနီီဗာပမို့ 

တွင် ၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ ေွန်လ ၇ ရက်ရန့တွင် ၇၅ ကကိမ်ရပမာက် ကျင်းြပြုလုြ်ရာ၊

အလုြ်သမားအား အလုြ်အကိုင်ရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်လာသည့် နာမကျန်းမှု၊ ရရာဂါ 

ေယနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတို့မှ ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ပခင်းသည် ဖွဲ့စည်းြုံအရပခ 

ခံစည်းမျဉ်းအရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့အား ရြးအြ်ထား 

သည့် တာေန်ေတ္တရားများထဲမှတစ်ခုပဖစ်ရကကာင်းကို မှတ်သား၍လည်းရကာင်း၊

သက်ဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကကံပြု 

တိကုတ်နွ်းချကမ်ျား၊ အထူးသပဖင့ ်အမျ ိုးသားအဆင့တ်ငွ ်အမျ ိုးသားမေူါဒနငှ့ရ်ဆာင ်

ရွက်မှုဆိုင်ရာ မူသရောတရားများကို ချမှတ်ထားသည့် အလုြ်သမားများ၏ ကျန်း 

မာရရးကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရရးဆိုင်ရာ အကကံပြုတိုက်တွန်းချက် (၁၉၅၃ ခုနှစ်)၊ 

လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများဆိုင်ရာ အကကံပြုတိုက်တွန်းချက် (၁၉၅၉ 

ခု နှစ်)၊ အလုြ်သမားများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် (၁၉၇၁ ခုနှစ်) 

နှင့် လုြ်ငန်းခွင်ရေး အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် 

နှင့် အကကံပြုတိုက်တွန်းချက် (၁၉၈၁ ခုနှစ်) တို့နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သ 

မားရရးရာရုံး၏ အုြ်ချုြ်မှုအဖွဲ့က လက်ခံအတည်ပြုထားသည့် နိုင်ငံတကာတွင် 

၈။ လုပ်ွန်းြေွ်
ကျန်းမာ ငရးဝန်ငဆာွ်မှုများဆိုွ်ရာ 

အကကံပပုတိုက်တေန်းြျက်၊
၁၉၈၅ ြုနှစ် (အမှတ် - ၁၇၁)
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အရပခစိုက်သည့် ကုမ္ပဏီကကီးများနှင့် လူမှုရရးဆိုင်ရာမူေါဒများနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် 

မူသ ရောတရားများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သုံးြွင်ဆိုင်ရကကညာချက်တို့ကုိ မှတ်သား 

၍လည်းရကာင်း၊

အစည်းအရေး၏ အစီအစဉ် (၄) တွင်ြါရှိရသာ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရး ေန်ရဆာင် 

မှုများနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် အဆိုပြုချက်အချ ို ့တို့ကို လက်ခံအတည်ပြုရန် ဆုံးပဖတ် 

ချက်ချမှတ်၍လည်းရကာင်း၊

ယင်းအဆိုပြုချက်များကို လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများဆုိင်ရာ ပြဋ္ဌာန်း 

ချက် (၁၉၈၅) ကုိ ပဖည့်စွက်သည့် အကကံပြုတုိက်တွန်းချက်ြံုစံတစ်ရြ်အပဖစ် လက်ခံ 

အတည်ပြုရန် ဆုံးပဖတ်ချက်ချမှတ်၍ လည်းရကာင်း၊

၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ ေွန်လ ၂၆ ရက်ရန့တွင် လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများ 

ဆိုင်ရာ အကကံပြုတိုက်တွန်းချက်အပဖစ် ညွှန်းဆိုနိုင်သည့် ရအာက်ြါအကကံပြုတိုက် 

တွန်းချက်ကို လက်ခံအတည်ပြုလိုက်သည်။

အပိုွ်း (၁) - အမျ ိုးသားမူဝါဆိုွ်ရာ မူသငဘာတရားများ
၁။ နိုင်ငံ၏ အရပခအရနများနှင့် အရလ့အကျင့်များအရ၊ အလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမား 

အဖွဲ့အစည်းများ တည်ရှိသည့်အရနအထားမျ ိုးတွင် အလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမား 

များ၏ ကိုယ်စားပြုမှုအများဆုံးပဖစ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်ြင်ရဆွး 

ရနွးလျက်၊ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတိုင်းသည် လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများ

နှင့်စြ်လျဉ်း၍ ကိုက်ညီမှုရှိရသာ အမျ ိုးသားမူေါဒတစ်ရြ်ကို ြုံရဖာ်ချမှတ်ပခင်း၊ 

အရကာင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ရွက်ပခင်းနှင့် အခါအားရလျာ်စွာ ပြန်လည်ဆန်း 

စစ်ပခင်းများ လုြ်ရဆာင်ရမည်။ ယင်းအမျ ိုးသားမူေါဒတွင် ယင်းေန်ရဆာင်မှု 

များ၏ ရဆာင်ရွက်ချက်များ၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် လုြ်ငန်းရဆာင်ရွက်မှုတို့ကို 

ထိန်းချုြ်သည့် အရထွရထွမူသရောတရားများ ြါေင်သင့်သည်။

၂။  (၁) အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတိုင်းသည် ပြည်သူြိုင်ကဏ္ဍရှိ အလုြ်သမားများနှင့် 

ကုန်ထုတ်လုြ်မှု သမေါယမအသင်းအဖွဲ့များ၏ အဖွဲ့ေင်များ၊ စီးြွား 
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ရရး လုြ်ငန်းခွဲအားလုံးနှင့် လုြ်ငန်းအားလုံးရှိ အလုြ်သမားများ အ 

ြါအေင် အလုြ်သမားအားလုံးအတွက် လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန် 

ရဆာင်မှုများကို အဆင့်ဆင့်တိုးတက်ရကာင်းမွန်လာရစရန် တာေန် 

ယူရဆာင်ရွက်ရမည်။ လုြ်ရဆာင်ထားသည့် ပဖည့်ဆည်းြံ့ြိုးမှုသည် 

လုြ်ငန်းရှိ အန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်မှု အရပခအရနများအတွက် လုံရလာက်

ပြီးရလျာ်ကန်မှုရှိရစရမည်။

 (၂) လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများဆုိင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် (၁၉၈၅ 

ခုနှစ်) နှင့် ဤအကကံပြုတိုက်တွန်းချက်တွင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထား 

သည့် အလားတူကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်မှုကို ကိုယ်ြိုင်အလုြ် လုြ် 

ကိုင်သူများအား ရဆာင်ကကဉ်းရြးရန်လိုအြ်ပြီး လက်ရတွ့ကျသည့် 

အရနအထားတွင်ရှိရသာရကကာင့် ထိုကဲ့သို့ရသာ ရဆာင်ရွက်မှုများအ 

တွက် ပဖည့်ဆည်းရဆာင်ရွက်သင့်သည်။

အပိုွ်း (၂) - ငဆာွ်ရွက်ြျက်များ
၃။ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် မရိှမပဖစ်လုိအြ် 

သည့် ကကိုတင်တားဆီး ကာကွယ်မှုအရနအထားပဖစ်သင့်သည်။

၄။ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများသည် အထူးသပဖင့် လုြ်ငန်းခွင်ေန်း 

ကျငတ်ွင ်ပဖစရ်ြါ်သည့ ်ရေးအန္တရာယ်များနှင့ ်သကဆ်ိုငရ်ာ စီးြွားရရးလြုင်န်း 

ခွဲများ ကကုံရတွ့ရသည့် တိကျသည့်အခက်အခဲပြဿနာများကို ထည့်သွင်းစဉ်း 

စားလျက်၊ ၎င်းတို့ေန်ရဆာင်မှုရြးရနသည့် လုြ်ငန်း သို့မဟုတ် လုြ်ငန်းများ 

နှင့် လိုက်ရလျာညီရထွပဖစ်မည့် လုြ်ရဆာင်မှုအစီအစဉ်ကို ချမှတ်ရဆာင်ရွက် 

သင့်သည်။



အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့၊ ပမန်မာ
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(က)  လုပ်ွန်းြေွ်ဝန်းကျွ်အား ငစာွ့်ြကပ်ြကည့်ရှုပြွ်း

၅။ (၁) လုြ်ငန်းခွင်ေန်းကျင်အား ရစာင့်ကကြ်ကကည့်ရှုရာတွင် ရအာက်ြါတို့ 

ြါေင်သင့်သည် -

  (က) အလုြ်သမားများ၏ ကျန်းမာ ရရးကို ထိခိုက်ရစနိုင်သည့် ြတ် 

ေန်းကျင်ဆိုင်ရာအရကကာင်းပခင်းရာများကို ခွဲပခားသတ်မှတ် 

ရဖာ်ထုတ်ပခင်းနှင့် အကဲပဖတ်သုံးသြ်ပခင်း၊

  (ခ) လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ တစ်ကိုယ်ရရနှင့် ြတ်ေန်းကျင်သန့်ရှင်း 

ရရး အရပခအရနများနှင့် အလုြ်သမားများ၏ ကျန်းမာရရး 

အတွက် အန္တရာယ်ပဖစ်ရြါ်ရစနိုင်ရသာ အလုြ်အကိုင်အဖွဲ့အ 

စည်းတွင် တည်ရှိရနသည့် အရကကာင်းပခင်းရာများကို အကဲ 

ပဖတ်ဆန်းစစ်ပခင်း၊

  (ဂ) စုရြါင်းနှင့် တစ်ကိုယ်ရရ ကာကွယ်ရရးြစ္စည်းကိရိယာများ 

အား အကဲပဖတ်ဆန်းစစ်ပခင်း၊

  (ဃ) ရလျာ်ကန်သည့်အရနအထားတွင် ခုိင်မာပြီး ရယေုယျလက်ခံ 

ထားသည့် ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာရရး နည်းစနစ်များအားပဖင့် 

ရေးအန္တရာယ်ရှိသည့် ရရာဂါြိုးသယ်ရဆာင်ရသာ အရာများ 

အား အလုြ်သမားများ ထိရတွ့နိုင်မှုနှင့်ြတ်သက်ပြီး အကဲ 

ပဖတ်ဆန်းစစ်ပခင်း၊

  (င) ရရာဂါြုိးသယ်ရဆာင်သည့်အရာများနှင့် ထိရတွ့မှုများကုိ ဖယ် 

ရှားြစ်ရန် သို့မဟုတ် ရလျာ့နည်းသွားရစရန်အတွက် ဒီေိုင်း 

ြုံရဖာ်ထားသည့် ထိန်းချုြ်ရရးစနစ်များကို အကဲပဖတ်ဆန်း 

စစ်ပခင်း။

 (၂) လုြ်ငန်းတွင် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ

ရကာ်မတီများတည်ရှိသည့်အရနအထားတွင် ထိုကဲ့သို့ရသာ ရစာင့် 

ကကြ်ကကည့်ရှုပခင်းကို လုြ်ငန်းရှိအပခားရသာ နည်းြညာဆိုင်ရာေန် 
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ရဆာင်မှုများနှင့် ဆက်သွယ်ရဆာင်ရွက်ပခင်း၊ လုြ်ငန်းရှိသက်ဆိုင်ရာ 

အလုြ်သမားများနှင့် ယင်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များ သို့မဟုတ် 

ရေး အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာေန်ရဆာင်မှု

များနှင့် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ပခင်းများ ပြုလုြ်သင့်သည်။

၆။ (၁) နိုင်ငံ၏ ဥြရဒနှင့် အရလ့အကျင့်များနှင့်အညီ၊ လုြ်ငန်းခွင်ေန်းကျင် 

အား ရစာင့်ကကြ်ကကည့်ရှုပခင်းမှ ထွက်ရြါ်လာသည့် အချက်အလက် 

များကို ရလျာ်ကန်သည့်အရနအထားပဖင့် မှတ်တမ်းတင်ထားရှိသင့် 

ပြီး ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ရကာ်မတီ 

များ တည်ရှိသည့်အရနအထားတွင် ယင်းမှတ်တမ်းကို သက်ဆိုင်ရာ 

လုြ်ငန်းရှိ အလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမားများနှင့် ယင်းတို့၏ ကိုယ်စား 

လှယ်များ သို့မဟုတ် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရး 

ဆိုင်ရာ ရကာ်မတီများ အဆင်သင့် ရရှိရအာင်လုြ်ရဆာင်သင့်သည်။

 (၂) လုြ်ငန်းခွင်ေန်းကျင်နှင့် အလုြ်သမားများ၏ ကျန်းမာ  ရရးနှင့် ရေး 

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး တိုးတက်ရကာင်းမွန်ရစရရးနှင့် သက်ဆိုင် 

သည့် ရဆာင်ရွက်မှုများနှင့်ြတ်သက်ပြီး လမ်းညွှန်မှုနှင့် အကကံဉာဏ် 

များ ပဖည့်ဆည်းြံ့ြိုးရြးရန်အတွက် ဤအချက်အလက်များကို 

အရပခခံလျှ ို ့ေှက်ချက်အရနပဖင့် အသုံးပြုသင့်သည်။

 (၃) အခွင့်ရအာဏာြိုင်သည် ဤအချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်သည့် 

အရနအထားတွင် ရှိသင့်သည်။ ယင်းလုြ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရရးေန် 

ရဆာင်မှုသည် လုြ်ငန်းရှိ အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားများ သို့မဟုတ် 

ယင်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များ သရောတူညီချက်ပဖင့် သို့မဟုတ် 

ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးရကာ်မတီ တည်ရှိသည့် 

အရနအထားတွင် ယင်းရကာ်မတီ သရောတူညီချက်ပဖင့်သာ ထိုအ 

ချက်အလက်များကို အပခားသူများအား ဆက်သွယ်ရြးြို့နိုင်မည် 

ပဖစ်သည်။ 
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၇။ လုြ်ငန်းခွင်ရှိ အလုြ်သမားများ၏ ကျန်းမာရရး၊ ေန်းကျင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရရး 

အရပခအရနများနှင့် အလုြ်အကိုင်အရပခအရနများကို ထိခိုက်ရစနိုင်သည့် လုြ် 

ငန်းခွင် ေန်းကျင်ရှိ အရကကာင်းပခင်းရာများကို စစ်ရဆးရန်လိုအြ်နိုင်သည် ပဖစ် 

ရသာရကကာင့် လုြ်ငန်းခွင်ေန်ကျင်အား ရစာင့်ကကြ်ကကည့်ရှုပခင်းသည် လုြ်ငန်း

ခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများ ပဖည့်ဆည်းရဆာင်ရွက်သည့် ေန်းထမ်းများ 

က သွားရရာက်ကကည့်ရှုပခင်းများ လုြ်ရဆာင်ရန်လိုအြ်သည်။

၈။ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာ ရရးေန်ရဆာင်မှုများသည် -

 (က) လိုအြ်သည့်အချနိ်တွင် ကျန်းမာရရးအတွက် အထူးရေးအန္တရာယ်

ပဖစ်ရစရသာအရာများကို အလုြ်သမားများ ထိရတွ့ရမှုကို ရစာင့် 

ကကည် ရလ့လာမှု ပြုလုြ်သင့်သည်။

 (ခ) ရရးဆိုးထုတ် သန့်ရှင်းရရးြစ္စည်းကိရိယာများ တြ်ဆင်ပခင်းနှင့် အ 

လုြ်ရှင်က ပဖည့်ဆည်းြံ့ြိုးရြးထားြါက၊ ရသာက်ရရ၊ လုြ်ငန်းတွင်း 

စားရသာက်ဆိုင်များနှင့် ရနထိုင်ရာ ရနရာများကဲ့သို့ရသာ အလုြ် 

သမားများအတွက် အပခားရသာ အရထာက်အြံ့ြစ္စည်းများကို ကကီး 

ကကြ်သင့်သည်။

 (ဂ) နည်းြညာများ အသုံးပြုပခင်းနှင့်ြတ်သက်ပြီး အလုြ်သမားများ၏ 

ကျန်းမာရရးအရြါ် သက်ရရာက်မှုရှိနိုင်မှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍ အကကံဉာဏ် 

ရြးသင့်သည်။

 (ဃ) လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ရေးအန္တရာယ်များမှ အလုြ်သမားများ၏ တစ် 

ကိုယ်ရရကာကွယ်ပခင်းအတွက် လိုအြ်ရသာ ြစ္စည်းကိရိယာများ

ရရွးချယ်မှုတွင် ြါေင်ပြီး၊ အကကံဉာဏ်ရြးသင့်သည်။

 (င) အလုြ်အကိုင်နှင့် အလုြ်သမားများ ြိုမိုရကာင်းမွန်စွာဆီရလျာ်မှု 

ရှိရစရန် ရည်ရွယ်လျက်၊ အလုြ်အကိုင်စိစစ်စိတ်ပဖာမှု၊ အလုြ်အကိုင် 

အဖဲွ့အစည်းနှင့် အလုြ်နှင့်သက်ဆုိင်သည့် နည်းစနစ်များကုိ ရလ့လာ 

ရာတွင် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်သင့်သည်။
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 (စ) လုြ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာမရတာ်တဆပဖစ်မှုများ၊ လုြ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာ ရရာဂါ 

ေယများနှင့် မ ရတာ်တဆပဖစ်မှုများ ကကိုတင်တားဆီးကာကွယ်ရရး 

ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များတွင် ြါေင်သင့်သည်။

၉။ ရလျာ်ကန်သည့် အရနအထားတွင် အလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမားများနှင့် ယင်းတို့ 

၏ ကိုယ်စားလှယ်များကို အသိရြးအရကကာင်းကကားပြီးရနာက်တွင်၊ လုြ်ငန်း 

ခွင်ကျန်းမာ ရရးေန်ရဆာင်မှုများကို ပဖည့်ဆည်းြံ့ြိုးရဆာင်ရွက်သည့် ေန်ထမ်း 

များသည် -

 (က) လုြ်ငန်းခွင်ရနရာအားလုံးနှင့် အလုြ်သမားများအတွက် လုြ်ငန်းက 

ပဖည့်ဆည်းြံ့ြိုးရြးသည့် တြ်ဆင်ထားမှုများအားလုံးကို လွတ်လြ် 

စွာ သွားရရာက်ကကည့်ရှုြိုင်ခွင့်ရှိသင့်သည်။

 (ခ) ရလ့လာမှုပြုလုြ်နုိင်ပြီး၊ အလုြ်သမားများ၏ ကျန်းမာရရးကုိ မထိခုိက် 

ရစရသာ လျှ ို့ေှက်သတင်းအချက်အလက်များအား လျှ ို ့ေှက်ထား 

ထိန်းသိမ်းထားရမည့် အရနအထားအရ၊ လုြ်ငန်းစဉ်များ၊ ရဆာင် 

ရွက်မှုစံချနိ်စံညွှန်းများ၊ ထုတ်ကုန်စ္စည်းများ၊ အသုံးပြုသည့် ရုြ်ေတ္ထု 

ြစ္စည်းများနှင့် အရာေတ္ထုြစ္စည်းများ သို့မဟုတ် မည်သူအသုံးပြု 

ရကကာင်း မှန်းဆမှုတို့နှင့်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို 

ရရှိြိုင်ခွင့်ရှိသင့်သည်။

 (ဂ) ထုတ်ကုန်စ္စည်းများ၊ အသုံးပြုရသာ သို့မဟုတ် ကိုင်တွယ်ထိန်းချုြ် 

ရသာ ရုြ်ေတ္ထုြစ္စည်းများနှင့် အရာေတ္ထုြစ္စည်းများ၏ နမူနာြုံစံများ 

ကို စိစစ်စိတ်ပဖာရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် လုြ်ရဆာင်နိုင်စွမ်းရှိသင့် 

သည်။

၁၀။ အလုြ်သမားများ၏ ကျန်းမာရရးနှင့် ရေးကင်းလုံခခုံရရးအတွက် ဥြရဒအရ 

တာေန်ရှိရသာ အလုြ်အကိုင်လုြ်ငန်းစဉ် သို့မဟုတ် အလုြ် အကိုင်အရပခအရန

များနှင့်ြတ်သက်ပြီး အဆိုပြုထားရသာ ပြုပြင်မွမ်းမံထားမှုများနှင့် စြ်လျဉ်း 

၍၊ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရး ေန်ရဆာင်မှုများကို တိုင်ြင်ရဆွး ရနွးသင့်သည်။
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(ြ) အလုပ်သမားများ၏ကျန်းမာငရးကို ငစာွ့်ြကပ်ြကည့်ရှုပြွ်း

၁၁။ (၁) အခွင့်ရအာဏာြိုင်က သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ကိစ္စရြ်များနှင့် 

အရပခအရနများအရ၊ အလုြ်သမားများ၏ ကျန်းမာရရးကို ရစာင့် 

ကကြ်ကကည့်ရှုပခင်းတွင် အလုြ်သမားများ၏ ကျန်းမာရရးကုိ ကာကွယ် 

ရစာင့်ရရှာက်ပခင်းအတွက် လုိအြ်သည့် အကဲပဖတ်ဆန်းစစ်မှုအားလံုး 

ြါေင်သင့်သည်။ ယင်းတို့တွင် ရအာက်ရဖာ်ပြြါတို့ ြါေင်နိုင်သည်။

  (က) အလုြ်သမားများ၏ ကျန်းမာ ရရး သို့မဟုတ် အပခားသူများ၏ 

ကျန်းမာ ရရးအတွက် အန္တရာယ်ပဖစ်ရစသည့်အရာ ြါေင်နိုင် 

သည့် လုြ်ငန်းတာေန်များကို မရြးအြ်မီ အလုြ်သမားများ 

၏ ကျန်းမာရရးကို အကဲပဖတ်ဆန်းစစ်ပခင်း၊

  (ခ) ကျန်းမာရရးအတွက် ရေးအန္တရာယ်ပဖစ်ရစသည့်အရာနှင့် ထိ 

ရတွ့မှုများြါေင်သည့် အလုြ်ကို လုြ်ကိုင်ရနစဉ်အချနိ်ကာလ 

အတွင်း ကကားကာလအချနိ်တွင် အခါအားရလျာ်စွာ ကျန်းမာ 

ရရး အကဲပဖတ်ဆန်းစစ်ပခင်း၊

  (ဂ) ပဖစ်နိုင်ဖွယ်ရာ လုြ်ငန်းခွင်နှင့်စြ်လျဉ်းသည့် အရကကာင်းရင်း 

များကို ဆုံးပဖတ်သတ်မှတ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ကျန်းမာ 

ရရးအရကကာင်းပြချကမ်ျားရကကာင့ ်အလြုမ် ှအချနိက်ကာပမငှ့ ်စွာ  

ြျက်ကွက်ပြီးရနာက် အလုြ်ပြန်လည် စတင်လုြ်ကိုင်ပခင်း၊ 

အလုြ်သမားများအား ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရန်အတွက် 

ရလျာ်ကန်သည့်ရဆာင်ရွက်မှုနှင့် ြတ်သက်သည့် အကကံပြုတုိက် 

တွန်းပခင်းကို ပြန်လည်စတင်ပခင်းနှင့် အလုြ်သမားနှင့် လုြ် 

ကိုင်မည့်အလုြ် ဆီရလျာ်မှုရှိပခင်းနှင့် အလုြ်တာေန်ပြန်လည် 

ရြးအြ်ပခင်းနှင့် ပြန်လည်ထူရထာင်မှုတို့အတွက် လိုအြ်မှု 

များနှင့်ြတ်သက်ပြီး ဆုံးပဖတ်သတ်မှတ်ပခင်းကို ပြန်လည် 

စတင်ရဆာင်ရွက်ပခင်းတ့ုိနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ကျန်းမာရရး အကဲပဖတ် 

ဆန်းစစ်ပခင်း၊
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  (ဃ) အနာဂတ်တွင် ကျန်းမာ ရရးထိခိုက်မှုကို ပဖစ်ရစနိုင်ရသာ သို့မ 

ဟုတ် ထိုသို့ထိခိုက်မှုပဖစ်ရစရန် ရဆာင်ကကဉ်းရြးနိုင်ရသာ 

ရေးအန္တရာယ်များြါေင်သည့် လုြ်ငန်းတာေန်ရြးအြ်မှုပြီး 

ဆုံးပခင်းနှင့် ပြီးဆုံးပြီးရနာက်တွင် ကျန်းမာရရးအကဲပဖတ် 

ဆန်းစစ်ပခင်း။

 (၂) အလုြ်သမားများသီးသန့်တည်ရှိမှုကို ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရန်နှင့် 

ကျန်းမာရရးရစာင့်ကကြ်ကကည့်ရှုပခင်းကို ခွဲပခားဆက်ဆံလိုသည့် ရည် 

ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးမပြုရကကာင်း သို့မဟုတ် အလုြ်သမား 

များ၏ အကျ ိုးစီးြွားကို ယုတ်ရလျာ့ထိခိုက်ရစလိုသည့် အပခားရသာ 

အပြုအမူအရနအထားများပဖင့် လုြ်ရဆာင်ပခင်းမဟုတ်ရကကာင်း ရသ 

ချာရစရန်အတွက် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လက်ခံအတည်ပြု 

သင့် သည်။

၁၂။ (၁) ဤအကကံပြုတိုက်တွန်းချက်၏ စာြိုဒ် ၁၁ တွင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထား 

သည့် ကျန်းမာရရးအကဲပဖတ်ဆန်းစစ်မှုများအပြင်၊ အလုြ်သမား 

များအရနပဖင့် လုြ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာ တိတိကျကျပဖစ်ရသာ ရေးအန္တရာယ် 

များနှင့် ထိရတွ့ရသည့် ကိစ္စရြ်မျ ိုး၌ ရလျာ်ကန်သည့် အရနအထား 

မျ ိုးတွင် အလုြ်သမားများ၏ ကျန်းမာရရးကို ရစာင့်ကကြ်ကကည့်ရှု 

ပခင်းတွင် ထိရတွ့မှုအဆင့်များနှင့် အ ရစာြုိင်းေီေဆုိင်ရာ အကျ ိုးသက် 

ရရာက်မှုနှင့် တုန့်ပြန်မှုတို့ကို ရှာရဖွရတွ့ရှိရန် လိုအြ်နိုင်သည့် စစ် 

ရဆးမှုနှင့် စုံစမ်းမှုမှန်သမျှ ြါေင်သင့်သည်။

 (၂) တိတိကျကျပဖစ်ရသာ လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ရေးအန္တရာယ်ထိရတွ့မှု 

ရကကာင့် ကျန်းမာ   ရရးအရြါ် သက်ရရာက်မှုများအား အရစာြိုင်းရှာ

ရဖွရတွ့ရှိနိုင်မှုအတွက် အလုြ်သမား၏ ကျန်းမာရရးနှင့်စြ်လျဉ်း၍ 

ခိုင်လုံပြီး ရယေုယျလက်ခံထားသည့် ေီေဆိုင်ရာ ရစာင့်ကကည့်ရလ့

လာမှုနည်းစနစ်တည်ရှိသည့်အခါတွင် အလုြ်သမားတစ်ဦးချင်းစီ၏ 

သရောတူညီချက်အရ၊ ကျန်းမာရရးစစ်ရဆးမှုအရသးစိတ်လိုအြ်
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သည့် အလုြ်သမားများကို ခွဲပခားသတ်မှတ်ရဖာ်ထုတ်ရန်အတွက် 

ယင်းနည်းစနစ်ကို အသုံးပြုနိုင်ြါသည်။

၁၃။ အလုြ်သမားများအကကား နာမကျန်းပဖစ်မှုနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ အရကကာင်း 

ပြချက်များရကကာင့် အလုြ်ြျက်ကွက်မှုများနှင့်ြတ်သက်ပြီး လုြ်ငန်းခွင်ကျန်း 

မာရရးေန်ရဆာင်မှုများအား အသိရြးအရကကာင်းကကားသင့်သည်။ ထိုသို့အား 

ပဖင့်၊ နာမကျန်းပဖစ်မှု သ့ုိမဟုတ် အလုြ်ြျက်ကွက်မှုတ့ုိနှင့်ဆုိင်သည့် အရကကာင်း 

ပြချက်များအကကား ဆက်နွယ်မှုမှန်သမျှနှင့် လုြ်ငန်းခွင်တွင် တည်ရိှရနနုိင်သည့် 

ကျန်းမာရရးကိုထိခိုက်ရစသည့် ရေးအန္တရာယ်မှန်သမျှတို့ကို ခွဲပခားသတ်မှတ် 

ရဖာ်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိမည် ပဖစ်ြါသည်။ အလုြ်မှ ြျက်ကွက်သည့်အရကကာင်းပြ 

ချက်များ မှန်ကန်ရကကာင်းအတည်ပြုရြးရန်အတွက် အလုြ်ရှင်သည် လုြ်ငန်း 

ခွင် ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများ ပဖည့်ဆည်းရဆာင်ရွက်ရြးသည့် ေန်ထမ်း 

များအား လုြ်ရဆာင်ရစသင့်သည်။

၁၄။ (၁) လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများသည် အလုြ်သမားများ၏ 

ကျန်းမာရရးနှင့်ြတ်သက်ပြီး၊ ကိုယ်ြိုင်ကျန်းမာရရးလျှ ို့ေှက်ဖိုင်များ 

ပဖင့် မှတ်တမ်းတင်ထားရှိသင့်သည်။ ဤဖိုင်များတွင် အလုြ်သမား 

များ အလုြ်လုြ်ကိုင်ခဲ့သည့် အလုြ်အကိုင်အရပခအရနများနှင့် ဆိုင် 

သည့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ ၎င်းတို့လုြ်ကိုင်သည့်အလုြ်တွင် 

ြါရှိရနသည့် လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ရေးအန္တရာယ်များနှင့်ဆိုင်သည့် 

သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ထိရတွ့မှုနှင့် ဤရေးအန္တရာယ်များ 

နှင့် အလုြ်သမားများထိ ရတွ့မှုအား အကဲပဖတ်ဆန်းစစ်သည့်ရလဒ် 

မှန်သမျှနှင့်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များလည်း ြါေင်သင့် 

သည်။

 (၂) လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများ ပဖည့်ဆည်းြ့ံြုိးရဆာင်ရွက် 

ရြးသည့် ေန်ထမ်းများသည် ကျန်းမာရရးလျှ ို့ေှက်ဖိုင်များတွင် ြါရှိ 

သည့် သတင်းအချက်အလက်များသည် ၎င်းတို့လုြ်ရဆာင်သည့် 

တာေန်များနှင့် လိုက်ရလျာညီရတွပဖစ်ရကကာင်း အရနအထားကို သိရှိ 
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နိုင်ရန်အတွက်သာ ယင်းကိုယ်ြိုင်ကျန်းမာရရးဖိုင်များကို ကကည့်ရှုနိုင် 

ခွင့်ရှိသင့်သည်။ ကိုယ်ြိုင်သတင်းအချက်အလက်များ ြါေင်ရသာ ဤ 

ဖိုင်များသည် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ လျှ ို ့ေှက်ချက်များနှင့် အကျုံးေင် 

သည့် အရနအထားမျ ိုးတွင် ဤကဲ့သို့ရသာ ကကည့်ရှုနိုင်သည့် အခွင့် 

အလမ်းကို ကျန်းမာရရးေန်ထမ်းများအတွက်သာ ထားရှိသင့်သည်။

 (၃) ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ အကဲပဖတ်ဆန်းစစ်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် 

ကိုယ်ြိုင်အချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားက အသိ 

အပမင်များလျက် သရောတူညီသည့်အခါမှသာလျှင် အပခားသူများ 

ကို ဆက်သွယ်ရြးြို့နိုင်သည်။

၁၅။ ကိုယ်ြိုင်ကျန်းမာရရးဖိုင်များကို အချနိ်ကာလတစ်ခုအတွင်း သိမ်းဆည်းထား 

ရမည့် အရပခအရနများ၊ ယင်းဖိုင်များကို ဆက်သွယ်ရြးြို့ပခင်း သို့မဟုတ် လွှဲ 

ရပြာင်းရြးအြ်ပခင်း လုြ်ရဆာင်ရမည့်အရပခအရနများနှင့် လျှ ို့ေှက်သိမ်းဆည်း 

ထားရန် လိုအြ်သည့် ရဆာင်ရွက်မှုများ၊ အထူးသပဖင့် ယင်းဖိုင်များတွင်ြါေင် 

သည့သ်တင်းအချကအ်လကမ်ျားကိ ုကနွြ်ျူတာတငွ ်ထားရှသိည့အ်ခါမျ ိုးတငွ၊် 

နိုင်ငံ၏ အရလ့အကျင့်များနှင့်အညီ၊ ယင်းအရပခအရနများကို နိုင်ငံ၏ ဥြရဒ 

များ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းများ သို့မဟုတ် ခွင့်ရအာဏာြိုင်က သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်း 

သင့်သည် သို့မဟုတ် အသိအမှတ်ပြုထားသည့် ကျင့်ေတ်ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန် 

ချက်အားပဖင့် ထိန်းချုြ်ထားရှိသင့်သည်။

၁၆။ (၁) တိကျသည့် ရေးအန္တရာယ်ထိရတွ့မှုများရှိသည့် အလုြ်အတွက် 

ကျန်းမာကကံ့ခိုင်မှုရှိရကကာင်း ဆုံးပဖတ်သတ်မှတ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်အ 

တွက် သတ်မှတ်ထားသည့် ကျန်းမာရရးစစ်ရဆးမှုကုိ ပြီးရပမာက်ရအာင် 

လုြ်ရဆာင်ပခင်းနှင့်ြတ်သက်ပြီး၊ ကျန်းမာရရးစစ်ရဆးမှု လုြ်ရဆာင် 

သည့် ဆရာေန်သည် ၎င်း၏ သုံးသြ်ချက်များကို အလုြ်သမား 

သာမက အလုြ်ရှင်ကိုြါ ဆက်သွယ်ရြးြို့သင့်သည်။

 (၂) ဤသုံးသြ်ချက်များတွင် ကျန်းမာရရးစစ်ရဆးမှု သရောသောေ 

နှင့် စြ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များ မြါေင်သင့်ေဲ၊ အဆို 
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ပြုထားသည့် အလုြ်တာေန်အတွက် ကျန်းမာရရး ရကာင်းမွန်မှုကို 

ညွှန်ပြပခင်း သို့မဟုတ် ကျန်းမာ ရရးအရ ယာယီ သို့မဟုတ် အပမဲတမ်း 

ဆိုးကျ ိုးပဖစ်ရစမည့် အလုြ်အကိုင်အမျ ိုးအစား သို့မဟုတ် အလုြ် 

အကိုင်အရပခအရနများကို သတ်မှတ်ရဖာ်ပြနိုင်သည်။

၁၇။ အလုြ်အကုိင်တစ်ခုတွင် အလုြ်သမားဆက်လက်လုြ်ကုိင်ရနမှုသည် ကျန်းမာ 

ရရးအရကကာင်းပြချက်များအတွက် ဆိုးကျ ိုးပဖစ်ရြါ်ရစသည့် အရနအထား 

တွင် ထိုအလုြ်သမားအတွက် လုြ်ငန်းရှိ အပခားရရွးချယ်စရာ အလုြ်ရရှိရန် 

သို့မဟုတ် အပခားရသာရလျာ်ကန်သည့် အရပဖရရှိရအာင် လုြ်ရဆာင်ရာတွင် 

လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရး ေန်ရဆာင်မှုအရနပဖင့် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်သင့်သည်။

၁၈။ အလုြ်သမား၏ ကျန်းမာရရးကို ရစာင့်ကကြ်ကကည့်ရှုပခင်းအားပဖင့် လုြ်ငန်းခွင် 

ဆိုင်ရာ ရရာဂါတစ်ရြ်ကို ရှာရဖွရတွ့ရှိရသာ အရပခအရနတွင်၊ နိုင်ငံ၏ ဥြရဒနှင့် 

အရလအ့ကျင့မ်ျားနငှ့အ်ည၊ီ ယင်းလြုင်န်းခငွဆ်ိငုရ်ာ ရရာဂါကိ ုအခငွ့ရ်အာဏာ 

ြိုင်ထံ အသိရြးအရကကာင်းကကားသင့်သည်။ ဤကကိုတင်အသိရြး အရကကာင်း 

ကကားချက်ကို ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိပြီပဖစ်ရကကာင်း အလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမားများ 

နင့်ှ အလုြ်သမားကုိယ်စားလှယ်များအား အသိရြးအရကကာင်းကကားသင့်သည်။

(ဂ) သတွ်းအြျက်အလက်ငဝမှေပြွ်း၊ အသိပညာငပးပြွ်း၊ ငလ့ကျွ့်သွ်ြကား 

ပြွ်းနှွ့် အကကံဉာဏ်ငပးပြွ်း

၁၉။ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများသည် လုြ်ငန်းရှိေန်ထမ်းများအတွက် 

အလုြ်အကိုင်နှင့် ဆက်စြ်သည့် ကျန်းမာ ရရးနှင့် တစ်ကိုယ်ရရနှင့်ြတ်ေန်း

ကျင်သန့်ရှင်းရရးနှင့်ြတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ ရေမျှပခင်း၊ 

အသိြညာရြးပခင်းနှင့် ရလ့ကျင့်သင်ကကားမှုတ့ုိကုိ ဒီေုိင်းြံုရဖာ်ပခင်းနှင့် အရကာင် 

အထည်ရဖာ်ရဆာင်ရွက်ပခင်းများတွင် ြါေင်သင့်သည်။

၂၀။ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ေန်ရဆာင်မှုများသည် ရရှးဦးသူနာပြုေန်ထမ်း 

များအား ရလ့ကျင့်သင်ကကားပခင်းနှင့် ြံုမှန်ပြန်လည်ရလ့ကျင့်သင်ကကားပခင်းများ 

နှင့် လုြ်ငန်းရှိ လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးတွင် 
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ြါေင်ရဆာင်ရွက်သည့် အလုြ်သမားများအားလံုး အဆင့်ဆင့်တုိးပမှင့် ရလ့ကျင့် 

သင်ကကားမှုများတွင် ြါေင်သင့်သည်။

၂၁။ အလုြ်အကိုင်နှင့် အလုြ်သမားဆီရလျာ်မှုရှိရစသည့် အရနအထားကို ပမှင့်တင် 

ရဆာင်ရွက်ပခင်းနှင့် အလုြ်အကိုင်အရပခအရနများ တိုးတက်ရကာင်းမွန်ရန် 

ရည်ရွယ်လျက်၊ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရး ေန်ရဆာင်မှုများသည် လုြ်ငန်းခွင် 

ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရရး၊ တစ်ကိုယ်ရရနှင့် ြတ်ေန်းကျင်သန့်ရှင်းရရးနှင့် လုြ်ငန်း 

တုိးတက်ရရးအတွက် အလုြ်နှင့် လုြ်ငန်းခွင်ရလ့လာမှုတ့ုိနှင့် ြတ်သက်ပြီး လုြ် 

ငန်းရှိ အလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမားများနှင့် ယင်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ရေး 

အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆုိင်ရာ ရကာ်မတီရိှသည့်အရနအထား 

တွင် ယင်းရကာ်မတီတ့ုိအတွက် အကကံရြးြုဂ္ဂို လ်များအရနပဖင့် ရဆာင်ရွက်သင့် 

ပြီး၊ ဤနယ်ြယ်ကဏ္ဍတွင် အကကံရြးြုဂ္ဂိုလ်များအရနပဖင့် လုြ်ရဆာင်လျက် 

ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်သင့်သည်။

၂၂။ (၁) အလုြ်သမားတုိင်းအား ၎င်းလုြ်ကုိင်လျက်ရိှသည့် အလုြ်အကုိင်တွင် 

ရှိရသာ ကျန်းမာရရးကိုထိခိုက်ရစသည့် ရေးအန္တရာယ်များ၊ ကျန်း 

မာရရးစစ်ရဆးမှုရလဒ်များနှင့် ကျန်းမာရရးအကဲပဖတ်ဆန်းစစ်ချက် 

များအား လုံရလာက်ပြီးရလျာ်ကန်သည့် အရနအထားပဖင့် အသိရြး 

အရကကာင်းကကားသင့်သည်။

 (၂) အလုြ်သမားတိုင်းသည် မှားယွင်းသည့် အချက်အလက်များ သို့မ 

ဟုတ် မှားယွင်းသည့် အရနအထားသို့ ဦးတည်ရနသည့် အချက်အ 

လက်များကို မှန်ကန်ရအာင်လုြ်ရဆာင်ြိုင်ခွင်ရှိသင့်သည်။

 (၃) ထို့အပြင်၊ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများသည် အလုြ်သ 

မားများအား ၎င်းတို့၏ အလုြ်အကိုင်နှင့်ဆက်စြ်သည့် ၎င်းတို့၏ 

ကျန်းမာရရးနှင့်ြတ်သက်ပြီး ြုဂ္ဂိုလ်ရရးဆိုင်ရာ အကကံဉာဏ်ရြးမှု 

များ လုြ်ရဆာင်သင့်သည်။



အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့၊ ပမန်မာ
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(ဃ) ငရှးဦးသူနာပပုစုပြွ်း၊ ကုသပြွ်းနှွ့် ကျန်းမာငရးဆိုွ်ရာ အစီအစဉ်များ

၂၃။ နိုင်ငံ၏ ဥြ ရဒနှင့် အရလ့အကျင့်တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်၊ လုြ်ငန်း 

များတွင်ရှိရသာ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများသည် လုြ်ငန်းခွင်ရှိ 

အလုြ်သမားများ၏ မရတာ်တဆပဖစ်မှုများနှင့် နာမကျန်းပဖစ်မှုများအတွက် 

ရရှးဦးသူနာပြုစုပခင်းနှင့် အရရးရြါ်ကုသမှုများကို လုြ်ရဆာင်သင့်ပြီး၊ ရရှးဦး 

သူနာပြုစုပခင်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်သင့်သည်။

၂၄။ အမျ ိုးသားအဆင့်တွင် ကကိုတင်တားဆီးကာကွယ်ရရးရဆးြညာအဖွဲ့အစည်း

အား ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်၊ ရလျာ်ကန်ပြီး ပဖစ်နိုင်သည့်အရနအထားတွင် 

လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများအရနပဖင့် -

 (က) လုြ်ငန်းခွင်ေန်းကျင်ရှိ ေီေဆိုင်ရာ ရေးအန္တရာယ်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍၊ 

ကာကွယ်ရဆးထိုးနှံပခင်းများကို လုြ်ရဆာင်နိုင်သည်။

 (ခ) ကျန်းမာရရးကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရရးဆိုင်ရာ စည်းရုံးလှုံ့ရဆာ်မှု 

များတွင် ြါေင်ရဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

 (ဂ) ပြည်သူ့ကျန်းမာရရးအစီအစဉ် ရဆာင်ရွက်မှုများအတွင်း ကျန်းမာ 

ရရး အာဏာြိုင်များနှင့် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

၂၅။ နိုင်ငံ၏ ဥြရဒနှင့် အရလ့အကျင့်တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်၊ အလုြ်ရှင် 

အလြုသ်မားအဖွဲ့အစည်းများတညရ်ှသိည့ ်အရနအထားတငွ ်ယင်းတို၏့ ကိယု ်

စားပြုမှုအများဆုံးပဖစ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်ြင်ရဆွးရနွးပြီးရနာက် 

တွင်၊ လိုအြ်သည့်အရနအထား၌၊ အခွင့်ရအာဏာြိုင်သည် သက်ဆိုင်မှုရှိသည့် 

အရပခအရနမျ ိုးတွင် ရအာက်တွင်ရဖာ်ပြြါရှိသည့် ရဆာင်ရွက်ချက်တစ်ခု သို့ 

မဟုတ် တစ်ခုထက်ြုိရသာ ရဆာင်ရွက်မှုများကုိ တာေန်ယူရဆာင်ရွက်ရန် သ့ုိမ 

ဟုတ် ြါေင်ရဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အလုြ်သမားနှင့် ၎င်း၏ ဆရာေန် သို့မ 

ဟုတ် အရပခခံကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုတို့အြါအေင်၊ သက်ဆိုင်သူအားလုံးနှင့် 

သရောတူညီမှု ရယူလျက်၊ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရး ေန်ရဆာင်မှုများကို လုြ် 

ြိုင်ခွင့်လွှဲအြ်သင့်သည်။



လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဘရးနှင့်ကျန်းမာဘရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားဘရးရာစံချနိ်စံညွှန်းများ
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 (က) အလုြ်ရြ်နားပခင်းမရှိေဲ လုြ်ကိုင်သည့်အလုြ်သမားများ သို့မဟုတ် 

အလုြ်ြျက်ကွက်ပြီးရနာက် အလုြ်ပြန်လည်စတင်လုြ်ကိုင်သည့် 

အလုြ်သမားများအား ရဆးကုသပခင်း၊

 (ခ) လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ မရတာ်တဆပဖစ်သည့် အလုြ်သမားများအား 

ရဆးကုသပခင်း၊

 (ဂ) လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ရရာဂါခံစားရသူများနှင့် အလုြ်ရကကာင့် ြိုမိုဆိုး 

ရွားစွာ နာမကျန်းပဖစ်သူများအား ရဆးကုသပခင်း၊

 (ဃ) အသက်ရမွးေမ်းရကျာင်းဆိုင်ရာ ပြန်လည်အသိြညာရြးပခင်းနှင့် 

ပြန်လည်ထူရထာင်ပခင်းနှင့် စြ်လျဉ်းသည့် ကျန်းမာ ရရးဆိုင်ရာ 

အသွင်လက္ခဏာများ

၂၆။ ကျန်းမာရရးရစာင့်ရရှာက်မှုရြးသည့် အဖွဲ့အစည်း၊ ရဆးခန်းများနှင့် ရေးကွာ 

မှုတ့ုိကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်၊ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရး ေန်ရဆာင်မှုများသည် 

အလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ တည်ရှိသည့် အရနအထားမျ ိုးတွင် 

ယင်းတ့ုိ၏ ကုိယ်စားပြုမှုအများဆံုးပဖစ်ရသာ အဖဲွ့အစည်းများနှင့် တုိင်ြင်ရဆွး 

ရနွးလျက် အခွင့်ရအာဏာြုိင်က လုြ်ြုိင်ခွင့်လွှအဲြ်ရြးထားရသာရကကာင့် အလြု် 

သမားများနှင့် ၎င်းတို့ မိသားစုများအတွက် ရဆးကုသရြးပခင်း အြါအေင်၊ 

အပခားရသာကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ လုြ်ရဆာင်မှုများတွင် ြါေင်ရဆာင်ရွက်နိုင် 

သည်။

၂၇။ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများသည် ကကီးမားသည့် မရတာ်တဆပဖစ် 

မှုများတွင် အရရးရြါ် စီမံချက်များချမှတ်ရဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ အ 

ပခားရသာေန်ရဆာင်မှုများနှင့် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်သင့်သည်။

(ွ) အပြားငဆာွ်ရွက်ြျက်များ

၂၈။ လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာရေးအန္တရာယ်များနှင့် နာမကျန်းပဖစ်မှုတို့အကကား ပဖစ်နိုင် 

ဖွယ်ရာဆက်စြ်မှုများကို အကဲပဖတ်ဆန်းစစ်ရန်နှင့် အလုြ်အကိုင်အရပခအ 
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ရနများနှင့် လုြ်ငန်းခွင်ေန်းကျင်အရနအထား တိုးတက်ရကာင်းမွန်ရစရန်အ 

တွက် ရဆာင်ရွက်မှုများအား အဆိုပြုရန်ရည်ရွယ်လျက်၊ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာ 

ရရးေန်ရဆာင်မှုများသည် အလုြ်သမားများ၏ ကျန်းမာရရးရစာင့်ကကြ်ကကည့် 

ရှုပခင်းနှင့် အလုြ်အကိုင်ေန်းကျင်တို့မှ ထွက်ရြါ်လာသည့် ရလဒ်များနှင့်အတူ၊ 

လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်များ တည်ရှိရနသည့် အရပခအရနမျ ိုးတွင် ေီေဆိုင် 

ရာ ရေးအန္တရာယ်များအား ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာမှုရလဒ်များနှင့် လုြ်ငန်းခွင် 

ဆိုင်ရာ ရေးအန္တရာယ်များနှင့် ထိရတွ့မှုများအား ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာမှု 

ရလဒ်များတို့ကို စိစစ်စိတ်ပဖာသင့်သည်။

၂၉။ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများသည် ၎င်းတို့၏ လုြ်ရဆာင်မှုများနှင့် 

လုြ်ငန်းတွင်ပဖစ်ရြါ်ရနသည့် ကျန်းမာရရးအရပခအရနများနှင့် ြတ်သက်ပြီး၊ 

စီမံချက်များရရွးဆွဲလျက်၊ ရလျာ်ကန်သည့်ကကား ကာလအချနိ်တွင် အစီရင်ခံ 

တင်ပြသင့်သည်။ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆုိင်ရာ ရကာ်မတီ 

ရှိသည့်အရပခအ   ရနမျ ိုးတွင် ဤစီမံချက်များနှင့် အစီရင်ခံစာများကို လုြ်ငန်းရှိ 

အလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမားများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်း 

ရရးဆိုင်ရာ ရကာ်မတီနှင့် အခွင့်ရအာဏာြိုင်များ အလွယ်တကူရရှိနိုင်ရစရန် 

ရဆာင်ရွက်ထားရှိသင့်သည်။

၃၀။ (၁) လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများသည် အလုြ်ရှင်ကိုယ်စား 

လှယ်များ၊ အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တိုင်ြင်ရဆွးရနွး 

လျက်၊ ဥြမာအရနပဖင့် ကူးစက်ရရာဂါကာကွယ်တားဆီးရရးြညာ 

ရြ်နှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ၎င်းတို့၏ ရဆာင်ရွက် 

မှုများကို အရလးရြးရဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အချက်အလက်များ စု 

ရဆာင်းရန် ရည်ရွယ်ကာ၊ လုြ်ငန်း သို့မဟုတ် စီးြွားရရးလုြ်ငန်းခွဲ 

များတွင် ရလ့လာမှုများ သို့မဟုတ် စုံစမ်းမှုများပြုလုြ်ရာတွင် ြါေင် 

ရဆာင်ရွက်ပခင်းအားပဖင့် ၎င်းတို့တွင်ရှိသည့် အရင်းအပမစ်အကန့်အ 

သတ် အတိုင်းအတာြမာဏအတွင်း သုရတသနပြုလုြ်ပခင်းကို 

ြါေင်ပဖည့်ဆည်းရဆာင်ရွက်သင့်သည်။
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 (၂) ဤအကကံပြုတိုက်တွန်းချက်၏ စာြိုဒ် ၆ (၃)၊ ၁၁ (၂) နှင့် ၁၄ (၃) 

တို့အရ၊ လုြ်ငန်းခွင်ေန်းကျင်တွင် လုြ်ရဆာင်ခဲ့သည့်ရဆာင်ရွက်မှု

များမှ ထွက်ရြါ်လာသည့် ရလဒ်များနှင့် အလုြ်သမား၏ ကျန်းမာ 

ရရးကို အကဲပဖတ်ဆန်းစစ်ပခင်းမှ ထွက်ရြါ်လာသည့် ရလဒ်များအား 

သုရတသနပြုလုြ်ပခင်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။

၃၁။ လုြ်ငန်း၏ ရဆာင်ရွက်မှုများကို ရယေုယျသောေေန်းကျင်အရြါ် ဆိုးရွား 

သည့် အကျ ိုးသက်ရရာက်မှုပဖစ်ရြါ်ရစပခင်းမှာ ကကိုတင်တားဆီးကာကွယ်ရရး 

အတွက် လုြ်ရဆာင်ရာတွင် လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများသည် 

လုြ်ငန်းရှိ အပခားရသာေန်ရဆာင်မှုများနှင့် ရလျာ်ကန်သလို ြါေင်ရဆာင်ရွက် 

သင့်သည်။

အပိုွ်း (၃) - အြေဲ့အစည်း
၃၂။ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများသည် ပဖစ်နိုင်သမျှ အလုြ်အကိုင်ရန 

ရာအတွင်း သို့မဟုတ် အလုြ်အကိုင်ရနရာအနီးတွင် တည်ရှိသင့်သည် သို့မ 

ဟုတ် ၎င်းတို့၏ ရဆာင်ရွက်မှုများကို အလုြ်အကိုင်ရနရာတွင် ရသချာစွာ

ရဆာင်ရွက်သည့်အရနအထားပဖင့် စီစဉ်ရဆာင်ထားရှိသင့်သည်။

၃၃။ (၁) အလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များသည့် အရပခအရနမျ ိုး 

တွင် အလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမားများနှင့် ယင်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ် 

များသည် တရားမျှတမှုကို အရပခခံလျက် လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရး 

ေန် ရဆာင်မှုများနှင့်ဆက်စြ်သည့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ရဆာင်ရွက် 

မှုများနှင့် အပခားရသာရဆာင်ရွက်မှုများကို အရကာင်အထည်ရဖာ် 

ရဆာင်ရွက်ရာတွင် ြူးရြါင်းြါေင်ရဆာင်ရွက်သင့်သည်။

 (၂) နိုင်ငံ၏ အရပခအရနများနှင့် အ ရလ့အကျင့်များနှင့်ကိုက်ညီလျက်၊ 

ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာရကာ်မတီများ 

တည်ရှိသည့် အရနအထားတွင် အလုြ်ရှင်များ၊ အလုြ်သမားများသို့ 
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မဟုတ် လုြ်ငန်းတွင်ရှိသည့် ယင်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များ သို့မ 

ဟတု ်ရေးအန္တရာယက်င်းရငှ်းရရးနငှ့ ်ကျန်းမာရရးဆိငုရ်ာရကာမ်တ ီ

သည် ေန်ထမ်းများ၏ အလုြ်အကိုင်နှင့် ေန်ရဆာင်မှုအစီအစဉ်များ 

ကို စီမံချက်ရရးဆွဲပခင်းနှင့် ဆက်စြ်သည့် အပခင်းအရာများအြါ 

အေင်၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဤေန်ရဆာင်မှုများအား ရဆာင်ရွက်ပခင်းအ 

ရြါ် သက်ရရာက်မှုရှိရစသည့် ဆုံးပဖတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် 

ြါေင်ရဆာင်ရွက်သင့်သည်။

၃၄။ (၁) လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများကို လုြ်ငန်းတစ်ခုအတွင်း 

ရိှ ေန်ရဆာင်မှု သ့ုိမဟုတ် လုြ်ငန်းအများအပြားအတွက် ေံုေန်ရဆာင် 

မှုတစ်ရြ်အရနပဖင့် ရလျာ်ကန်သလို စီစဉ်ရဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

 (၂) နိုင်ငံ၏အရပခအရနများနှင့် အရလ့အကျင့်များနှင့်အညီ၊ လုြ်ငန်းခွင် 

ကျန်းမာ ရရးေန်ရဆာင်မှုများကို ရအာက်ြါတို့အားပဖင့် စီစဉ်ရဆာင် 

ရွက်နိုင်သည်။

  (က) လုြ်ငန်းများ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းအစုအဖွဲ့များ

  (ခ)  အစိုးရအာဏာြိုင်များ သို့မဟုတ် တရားေင်ေန်ရဆာင်မှုများ

  (ဂ) လူမှုဖူလုံရရးအသင်းအဖွဲ့များ

  (ဃ) အခွင့်ရအာဏာြုိင်က လုြ်ြုိင်ခွင့်လွှအဲြ်ရြးထားသည့် အပခား 

ရသာ အဖွဲ့အစည်းများ

  (င) အထက်တွင်ရဖာ်ပြထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရြါင်းစည်း 

ထားသည့်အဖွဲ့အစည်း

 (၃) လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရး ေန်ရဆာင်မှုမရှိသည့် အရပခအရနတွင်၊  မူအ 

ရနပဖင့် အခွင့်ရအာဏာြိုင်သည် တည်ရှိရနဆဲပဖစ်ရသာ ရလျာ်ကန် 

သည့် ေန်ရဆာင်မှုများကို ဤစာြိုဒ်၏ စာြိုဒ်ခွဲ ၂ (ဃ) နှင့်အညီ 

လုြ်ြိုင်ခွင့်ရှိရသာ အဖွဲ့အစည်းများအပဖစ် အသိအမှတ်ပြုနိုင်သည့် 

အရပခအရနများကို ဆုံးပဖတ်သတ်မှတ်သင့်သည်။
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၃၅။ အလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ တည်ရှိသည့် အရနအထားတွင်၊ 

ယင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်ြင်ရဆွးရနွးပြီးရနာက်၊ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာ 

ရရး ေန်ရဆာင်မှုဖွဲ့စည်းတည်ရထာင်ပခင်း သို့မဟုတ် ထိုသို့ရသာ ေန်ရဆာင်မှု 

ကို ရရှိနိုင်ပခင်းသည် လက်ရတွ့မကျဟု အခွင့်ရအာဏာြိုင်က ဆုံးပဖတ်သတ် 

မှတ်သည့် အရပခအရနများတွင်၊ လုြ်ငန်းများအရနပဖင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်း 

ရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာရကာ်မတီများ တည်ရှိသည့် အရနအထားတွင် 

လုြ်ငန်းရှိအလုြ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ သို့မဟုတ် ရေးအန္တရာယ်ကင်း 

ရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာရကာ်မတီနှင့် တိုင်ြင်ရဆွးရနွးပြီး ရနာက်တွင် 

ကကားကာလ ရဆာင်ရွက်မှုအရနပဖင့် နိုင်ငံ၏ ဥြရဒများ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်း 

များက သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ကျန်းမာရရးစစ်ရဆးပခင်းများ ရဆာင်ရွက် 

ပခင်း၊ လုြ်ငန်းရှိ ြတ်ေန်းကျင်ကျန်းမာရရး အရပခအရနများအား ရစာင့်ကကြ် 

ကကည်ရှုပခင်းနှင့် ရရှးဦးသူနာပြုစုပခင်းနှင့် အရရးရြါ်ကုသပခင်းများကုိ ရလျာ် 

ကန်စွာပဖင့် ရသချာစွာ ရဆာင်ရွက်နိုင်ပခင်းများအတွက် ရဒသခံရဆးကုသရရး 

ေန်ရဆာင်မှုနှင့်အတူ စီစဉ်ရဆာင်ရွက်မှုများကို ရဆာင်ရွက်သင့်သည်။

အပိုွ်း (၄) - လုပ်ွန်းငဆာွ်ရွက်မှုအငပြအငနများ
၃၆။ (၁) နိုင်ငံ၏ ဥြရဒနှင့်အရလ့အကျင့်များနှင့်အညီ၊ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာ 

ရရး ေန်ရဆာင်မှုများကုိ စည်းကမ်းရြါင်းစံုထိန်းသိမ်းရရးအဖဲွ့များပဖင့် 

ဖဲွ့စည်းသင့်သည်။ ယင်းစည်းရြါင်းစံုထိန်းသိမ်းရရးအဖဲွ့များအား ဖဲွ့ 

စည်းပခင်းကို ရဆာင်ရွက်ရမည့်တာေန်ေတ္တရားများ၏ သရောသ 

ောေအရ ဆုံးပဖတ်သတ်မှတ်သင့်သည်။

 (၂) လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရး ေန်ရဆာင်မှုများတွင် လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ 

ရဆးြညာ၊ လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ တစ်ကိုယ်ရရနှင့် ြတ်ေန်းကျင်သန့် 

ရှင်းရရး၊ လုြ်ငန်းတိုးတက်ရရးအတွက် အလုြ်နှင့် လုြ်ငန်းခွင်ရလ့ 

လာမှု၊ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ သူနာပြုအတတ်နှင့် အပခား 

ရသာသက်ဆိုင်ရာ နယ်ြယ်များများတွင် အထူးရလ့ကျင့်သင်ကကား 
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ထားပြီး အရတွ့အကကုံရှိသည့် နည်းြညာဆိုင်ရာ ေန်ထမ်းများအလုံ 

အရလာက်ြါေင်သင့်သည်။ ၎င်းတ့ုိအရနပဖင့် ၎င်းတ့ုိ၏ တာေန်ေတ္တရား 

များကို ရဆာင်ရွက်ရန်အတွက် လိုအြ်သည့် သိြ္ပံနှင့် နည်းြညာဆိုင် 

ရာ အသိြညာများနှင့် ြတ်သက်ပြီး တတ်နိုင်သမျှ ရခတ်စနစ်နှင့် 

ရလျာ်ညီရအာင် လုြ်ရဆာင်သင့်ပြီး၊  ထိုသို့ လုြ်ရဆာင်ရန်အတွက် 

ေင်ရငွဆုံးရှုံးပခင်း မရှိရစေဲလျက် အခွင့်အလမ်းရြးသင့်သည်။

 (၃) ထို့အပြင်၊ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရး ေန်ရဆာင်မှုများသည် ၎င်းတို့၏ 

လုြ်ငန်းများရဆာင်ရွက်ရန်အတွက် လိုအြ်သည့် စီမံခန့်ခွဲရရးေန် 

ထမ်းများ ြါရှိသင့်သည်။

၃၇။ (၁) လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများ ပဖည့်ဆည်းြ့ံြုိးရဆာင်ရွက် 

ရြးသည့် ေန်ထမ်းများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ လွတ်လြ်မှုကို အ 

ကာအကွယ်ရြးသင့်သည်။ နိုင်ငံ၏ ဥြ ရဒနှင့် အရလ့အကျင့်များနှင့် 

အညီ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာရကာ်မတီ 

များရှိြါက၊ ဤအပခင်းအရာကို ဥြရဒများ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းများ 

နှင့် အလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမားများ၊ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များ 

နှင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာရကာ်မတီ 

များနှင့် တိုင်ြင်ရဆွးရနွးမှုများအားပဖင့် လုြ်ရဆာင်နိုင်သည်။

 (၂) ရလျာ်ကန်မှုရှိသည့်အရနအထားမျ ိုးတွင် နိုင်ငံ၏ ဥြ ရဒနှင့် အရလ့ 

အကျင့်များနှင့်အညီ၊ အခွင့်ရအာဏာြိုင်သည် သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ် 

စားပြုသည့် အလုြ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်း 

နှင့် တိုင်ြင်ရဆွးရနွးလျက်၊ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှု

များတွင်ရဆာင်ရွက်သည့် ေန်ထမ်းများ၏ အလုြ်ခန့်အြ်ပခင်းနှင့် 

အလုြ်ရြ်စဲပခင်းတို့နှင့်ဆိုင်သည့် စည်းကမ်းချက်များကို သတ်မှတ် 

ပြဋ္ဌာန်းသင့်သည်။
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၃၈။ နိုင်ငံ၏ ဥြ ရဒများ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းများအားပဖင့် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထား 

နိုင်သည့် ထိုကဲ့သို့ရသာ ခခင်းချက်များအရ၊ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်

မှုများတွင် လုြ်ကိုင်လျက်ရှိသူတိုင်းကို ေန် ရဆာင်မှု၏ရဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် 

လုြ်ရဆာင်မှုများနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ၎င်းတို့သိရှိနားလည်လာနိုင်သည့် ကျန်းမာ 

ရရးနှင့် နည်းြညာဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလျက်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် 

အတတ်ြညာဆိုင်ရာ လျှ ို ့ေှက်ထားရှိမှုကို မှတ်သားလိုက်နာရန် သတ်မှတ် 

ပြဋ္ဌာန်းသင့်သည်။

၃၉။ (၁) အခွင့်ရအာဏာြိုင်သည် လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာ ရရးေန်ရဆာင်မှုများ 

အတွက် ၎င်းတို့၏ ရဆာင်ရွက်စရာများကို ရဆာင်ရွက်နိုင်ရန်လိုအြ် 

သည့် အရဆာက်အအုံနှင့် ယင်း၏ ဥြစာနှင့် ြစ္စည်းကိရိယာတန်ဆာ 

ြလာများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စံချနိ်စံညွှန်းများကို သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်း 

နိုင်သည်။

 (၂) အလုြ်သမားများ၏ ကျန်းမာရရးနှင့် လုြ်ငန်းခွင်ေန်းကျင်၏ ကျန်း 

မာရရးအရပခအရနများကို ရစာင့်ကကြ်ကကည့်ရှုရန်လိုအြ်သည့် စိစစ် 

စိတ်ပဖာမှုများနှင့် စမ်းသြ်စစ်ရဆးမှုများ လုြ်ရဆာင်ရန်အတွက် 

လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများအရနပဖင့် ရလျာ်ကန်သည့်

အရထာက်အြံ့ြစ္စည်းများရရှိသင့်သည်။

၄၀။ (၁) စည်းကမ်းရြါင်းစုံထိန်းသိမ်းရရး ချဉ်းကြ်ရဆာင်ရွက်မှု မူရောင် 

အတွင်း၊ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာ ရရး ေန်ရဆာင်မှုများသည် ရအာက်ြါ 

တို့နှင့် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်သင့်သည်။

  (က) လုြ်ငန်းတွင်ရှိရသာ အလုြ်သမားများ၏ ရေးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းရရးနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ ေန်ရဆာင်မှုများ၊

  (ခ) သက်ဆိုင်ရာကကိုတင်တားဆီးကာကွယ်ရရးအစီအစဉ်များ 

အား ြုံရဖာ်ချမှတ်ပခင်းနှင့်အ ရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ရွက် 

ရာတွင် ၎င်းတို့အတွက်ြံ့ြိုးကူညီရစရန်အတွက် အမျ ိုးမျ ိုး 

ရသာ ကုန်ထုတ်လုြ်သည့်ယူနစ်များ သို့မဟုတ် ဌာနများ
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  (ဂ) ေန်ထမ်းရရးရာဌာနနှင့် အပခားသက်ဆိုင်ရာဌာနများ

  (ဃ) ၎င်းတို့ရှိသည့်အရပခအရနမျ ိုးတွင် အလုြ်သမားများ၏ ကိုယ် 

စားလှယ်များ၊ အလုြ်သမားများ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး 

ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး 

နှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာရကာ်မတီ၊

 (၂) ရလျာ်ကန်မှုရှိသည့် အရနအထားမျ ိုးတွင် လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရး

ေန်ရဆာင်မှုများနှင့် လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး ေန် 

ရဆာင်မှုများကို အတူတကွဖွဲ့စည်းရဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

၄၁။ လိုအြ်သည့်အရပခအရနမျ ိုးတွင် လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရး ေန်ရဆာင်မှုများ 

သည် ကျန်းမာ ရရး၊ တစ်ကိုယ်ရရနှင့် ြတ်ေန်းကျင်သန့်ရှင်းရရး၊ အသက်ရမွး 

ေမ်းရကျာင်းဆိုင်ရာ ပြန်လည်ထူရထာင်ပခင်း၊ ပြန်လည်ရလ့ကျင့်သင်ကကား 

ပခင်းနှင့် ပြန်လည်အကဲပဖတ်ဆန်းစစ်ပခင်း၊ အလုြ်အကိုင်အရပခအရနများနှင့် 

အလုြ်သမားများ၏ သက်သာရချာင်ချရိရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်များအား ကိုင်တွယ် 

ရဆာင်ရွက်သည့်ပြင်ြမှ ေန်ရဆာင်မှုများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ၊ စစ် 

ရဆးရရးေန်ရဆာင်မှုများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာ အဖွဲ့၏ 

မူရောင်အတွင်း ဖွဲ့စည်းထားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လုြ်ငန်းခွင် ရေး 

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးကိုထိခိုက်ရစသည့် ရေးအန္တရာယ်မှ 

ကင်းရေးရစရန် သတိရြးစနစ်တွင် ြါေင်ရဆာင်ရွက်ရန် ခန့်အြ်ထားပခင်း 

ခံရသည့် အမျ ိုးသားအဆင့် အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့်လည်း ချတိ်ဆက်ရဆာင်ရွက် 

သင့်သည်။

၄၂။ စာြိုဒ် ၃၈ တွင် ြါရှိသည့် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ၊ လုြ်ငန်းခွင် 

ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှု၏ အကကီးအကဲြုဂ္ဂိုလ်သည် လုြ်ငန်းတွင် လုြ်ငန်းခွင် 

ဆိုင်ရာ ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာ ရရးဆိုင်ရာ စံချနိ်စံညွှန်းများ 

အား အရကာင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ရွက်ပခင်းနှင့်ြတ်သက်ပြီး အလုြ်သမား 

ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ 
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ရကာ်မတီများရှိသည့် အရပခအရနမျ ိုးတွင် အလုြ်ရှင်၊ လုြ်ငန်းခွင်ရှိ အလုြ် 

သမားကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရး 

ဆိုင်ရာ ရကာ်မတီတို့ထံ အသိရြးအရကကာင်းကကားပြီးရနာက်တွင် အခွင့်ရ 

အာဏာြိုင်နှင့် တိုင်ြင်ရဆွးရနွးနိုင်စွမ်းရှိသူပဖစ်သင့်သည်။

၄၃။ အလုြ်ဌာနတစ်ခု သို့မဟုတ် အလုြ်ဌာနတစ်ခုထက် ြိုမိုရှိရသာ နိုင်ငံသား 

ြိုင်လုြ်ငန်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာတွင်အရပခစိုက်သည့် ကုမ္ပဏီလုြ်ငန်း၏ 

လုြ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများသည် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမရှိေဲလျက်၊ 

အလုြ်ဌာနများ တည်ရှိသည့်ရနရာ သို့မဟုတ် နိုင်ငံကို ထည့်မတွက်ေဲ၊ အ 

လုြ်ဌာနများရှိ အလုြ်သမားအားလုံးအတွက် ေန်ရဆာင်မှုစံချနိ်စံညွှန်းအပမင့်

မားဆုံးကို ပဖည့်ဆည်းရဆာင်ရွက်ရြးသင့်သည်။

အပိုွ်း (၅) - အငထေငထေသတ်မှတ်ပပဋ္ဌာန်းြျက်များ
၄၄။ (၁) အလုြ်ရှင်များသည် အလုြ်သမားများ၏ ကျန်းမာရရးနှင့် ရေးအန္တ 

ရာယ် ကင်းရှင်းရရးနှင့်စြ်လျဉ်း၍၊ ၎င်းတ့ုိ၏ တာေန်ေတ္တရားမူရောင် 

အတွင်း၊ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများ၏ တာေန်များကို 

အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်မှု အဆင်ရပြရချာရမွ့ရစရန်အတွက် 

လိုအြ်သည့်ရဆာင်ရွက်မှု အားလုံးကိုရဆာင်ရွက်သင့်သည်။

 (၂) အလုြ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏ အဖွဲ့အစည်းများသည် လုြ်ငန်းခွင် 

ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများ၏ တာေန်များကို အရကာင်အထည် 

ရဖာ်ရဆာင်ရာတွင် ြံ့ြိုးကူညီရဆာင်ရွက်သင့်သည်။

၄၅။ လြုင်န်းခငွက်ျန်းမာ ရရးေနရ်ဆာငမ်ှုများက ပဖည့ဆ်ည်းြံြ့ိုးရြးသည့ ်လြုင်န်း 

ခွင်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရရးနှင့်ဆက်စြ်သည့် အရထာက်အြံ့ြစ္စည်းများတွင် အ 

လုြ်သမားများက ကုန်ကျစရိတ်ကျခံပခင်းမြါ ေင်သင့်ြါ။

၄၆။ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရး ေန်ရဆာင်မှုများကုိ ဖဲွ့စည်းတည်ရထာင်ထားပြီး၊ နုိင်ငံ 

၏ ဥြ ရဒများ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းများက ၎င်းတို့၏ ရဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် 
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ြတ်သက်ပြီး သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အ ရပခအရနမျ ိုးတွင်၊ ဤေန်ရဆာင် 

မှုများ၏ ေဏ္ဍာရရးနှင့်စြ်လျဉ်း၍လည်း ဆုံးပဖတ်သတ်မှတ်ရြးသင့်သည်။

၄၇။ ဤအကကံပြုတိုက်တွန်းချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်အလို့ငှာ၊ လုြ်ငန်းတွင်ရှိသည့် 

အလုြ်သမားများ၏ ကုိယ်စားလှယ်များဟူရသာ ရေါဟာရသည် နုိင်ငံ၏ ဥြရဒ 

သ့ုိမဟုတ် အရလ့အကျင့်အရ ထုိက့ဲသ့ုိ အသိအမှတ်ပြုပခင်းခံရရသာ ြုဂ္ဂို လ်များ 

ကို ဆိုလိုသည်။

၄၈။ လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများဆိုင်ရာ အကကံပြုတိုက်တွန်းချက် 

(၁၉၅၉ ခုနှစ်) ကို လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှုများဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် 

(၁၉၈၅ ခုနှစ်) ကိုပဖည့်စွက်ထားသည့် ဤအကကံပြုတိုက်တွန်းချက်ပဖင့် အစား 

ထိုးလိုက်သည်။
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နိဒါန်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့၏ အရထွရထွညီလာခံကို အပြည် 

ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာရုံး၏ အုြ်ချုြ်ရရးအဖွဲ့ကကကီးမှူးလျက်၊ ဂျနီီဗာ 

ပမို့တွင် ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ ေွန်လ ၄ ရက်ရန့တွင် ၃၆ ကကိမ်ရပမာက် ကျင်းြပြုလုြ်ရာ၊ 

အစည်းအရေး၏ အစီအစဉ် ၅ တွင်ြါရိှရသာ အလုြ်လုြ်ကုိင်ရာရနရာများရိှ အလုြ် 

သမားများ၏ ကျန်းမာ ရရး ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ပခင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အဆိုပြု 

ချက်အချ ို ့ကို လက်ခံအတည်ပြုရန် ဆုံးပဖတ်ချက်ချမှတ်၍လည်းရကာင်း၊

ဤအဆိုပြုချက်များအား အကကံပြုတိုက်တွန်းချက် ြုံစံတစ်ရြ်အပဖစ် ဆုံးပဖတ်ချက် 

ချမှတ်လျက်လည်းရကာင်း၊

၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ ေွန်လ ၂၅ ရက်ရန့တွင်၊ အလုြ်သမားများ၏ ကျန်းမာရရးကာကွယ် 

ရစာင့်ရရှာက်ပခင်းဆိုင်ရာ အကကံပြုတိုက်တွန်းချက် (၁၉၅၃ ခုနှစ်) အပဖစ် ညွှန်းဆို 

နိုင်သည့် ရအာက်ြါအကကံပြုတိုက်တွန်းချက်ကို လက်ခံအတည်ပြုလိုက်သည်။

၉။ အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာငရး 
ကာကေယ်ငစာွ့်ငရှာက်ပြွ်းဆိုွ်ရာ 

အကကံပပုတိုက်တေန်းြျက်၊
၁၉၅၃ ြုနှစ် (အမှတ် - ၉၇)
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အပိုွ်း (၁) - အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာငရးကို
အန္တရယ်ပြစ်ငစနိုွ်မှုများအား ထိန်းြျုပ်ပြွ်းအတေက် 

နည်းပညာဆိုွ်ရာ ငဆာွ်ရွက်မှုများ
၁။ ကျန်းမာရရးအတွက် ထိခိုက်ရစသည့် အန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်မှုများနှင့်စြ်လျဉ်း၍၊ 

လိုအြ်သလိုနှင့် ရလျာ်ကန်သလိုအသုံးပြုနိုင်မည့် နည်းစနစ်များ အြါအေင်၊ 

နိုင်ငံ၏ ဥြရဒများ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းများသည် အလုြ်လုြ်ကိုင်သည့် ရနရာ 

များတွင် ကျန်းမာရရးအတွက် အန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်မှုများကို ကကိုတင်တားဆီး 

ကာကွယ်ပခင်း၊ ရလျာ့နည်းရစပခင်း သို့မဟုတ် သုတ်သင်ဖယ်ရှားပခင်းဆိုင်ရာ 

နည်းစနစ်များကို သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသင့်သည်။

၂။ အလြုအ်ကိငုရ်နရာများတငွ ်ပဖစရ်ြါ်ရနသည့ ်ရယေယုျအရပခအရနများသည ်

သက်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားများ၏ ကျန်းမာရရးအတွက် လုံရလာက်သည့်ကာ 

ကွယ်ရစာင့်ရရှာက်မှုရြးရကကာင်းရသချာရစရန် အလုြ်ရှင်သည် ရလျာ်ကန် 

သည့် ရဆာင်ရွက်မှုအားလုံးကို လုြ်ရဆာင်သင့်သည်။ အထူးသပဖင့် -

 (က) ကျန်းမာရရးကုိ ထိခုိက်ရစမည့် အန္တရာယ်ကုိပဖစ်ရြါ်ရစသည့် အညစ် 

အရကကးများနှင့် အမှိုက်များစုြုံမရနရစပခင်း၊

 (ခ) အလုြ်လုြ်ကိုင်သည့်အခန်းများ၏ ကကမ်းပြင်ရနရာနှင့် အပမင့်သည် 

အလုြ်သမားများအရရအတွက် ထူထြ်ရနပခင်း သို့မဟုတ် စက် 

ယန္တရား၊ အရာေတ္တုြစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်ြစ္စည်းများ 

ရကကာင့် ပြည့်ကျြ်ြိတ်ဆို့ရနပခင်းမှ ကကိုတင်တားဆီးကာကွယ်ရန် 

လုံရလာက်သည့်အကျယ်အေန်း အရနအထားရှိပခင်း၊

 (ဂ) သောေအလင်းရရာင် သို့မဟုတ် ဖန်တီးထားသည့် အလင်းရရာင် 

သို့မဟုတ် ယင်းအလင်းရရာင်နှစ်မျ ိုးစလုံး ရကာင်းမွန်စွာအလုံအ 

ရလာက်ရရှိရစရန် ပဖည့်ဆည်းြံ့ြိုးရြးပခင်း၊

 (ဃ) ရလအလုံအရလာက်မရရှိမှု၊ ဖျက်ဆီးမှုကိုပဖစ်ရြါ်ရစသည့်ရလများ၊ 

ထိခိုက်ရစသည့်ရလ စိမ်းတိုက်ခတ်မှု၊ အြူချနိ်ရုတ်တရက်ရပြာင်းလဲ 



လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဘရးနှင့်ကျန်းမာဘရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားဘရးရာစံချနိ်စံညွှန်းများ

129

ပခင်းများနှင့်၊ လက်ရတွ့ကျသည့် အရနအထားတွင်ရိှရနသ၍၊ စုိထုိင်း 

ဆလွန်ကဲမှု၊ အြူချနိ် သို့မဟုတ် အရအးဓာတ်လွန်ကဲမှုနှင့် မနှစ်ပမို့ 

ဖွယ်ရာ အနံ့အသက်များမှ ရရှာင်ကကဉ်ရန်အတွက် သင့်ရလျာ်သည့် 

ရလထုအရပခအရနများကို ထိန်းသိမ်းထားရှိပခင်း၊

 (င) လုရံလာကပ်ြီးသင့ရ်လျာသ်ည့ ်အညစအ်ရကကးစနွ့အ်များသုံး အမိသ်ာ 

များနှင့် ရဆးရကကာရလျှာ်ဖွတ်သည့် အသံုးအရဆာင်ြစ္စည်းများ၊ လံု 

ရလာက်သည့်ရသာက်သုံးရရများကို သင့်ရလျာ်သည့်ရနရာများတွင် 

ပဖည့်ဆည်းထားရှိလျက်၊ ရလျာ်ကန်စွာထိန်းသိမ်းထားရှိပခင်း၊

 (စ) အလုြ်စတင်ချနိ် သို့မဟုတ် အလုြ်ရြ်နားချနိ်များတွင် အလုြ်သမား 

များအတွက် အေတ်အစားများလဲလှယ်ရန် လိုအြ်သည့် အရပခအရန 

မျ ိုးတွင်၊ အေတ်လဲလှယ်သည့် အခန်းများ သို့မဟုတ် ထိုသို့လဲလှယ် 

ရန်နှင့် အေတ်များသိမ်းဆည်းထားရှိရန်အတွက် သင့်ရလျာ်ရသာ 

အပခားအသုံးအရဆာင် ြစ္စည်းများကို ပဖည့်ဆည်းြံ့ြိုးလျက် ထိန်း 

သိမ်းထားရှိပခင်း၊

 (ဆ) အလုြ်သမားများအား လုြ်ငန်းခွင်ရနရာများတွင် အစားအရသာက် 

များ စားရသာက်ပခင်းမှ တားပမစ်ထားသည့် ကိစ္စရြ်မျ ိုးတွင်၊ အလုြ် 

သမားများ အစားအရသာက်စားသုံးရန်အတွက် အပခားရနရာတစ်ခု 

ကို ရလျာ်ကန်စွာစီစဉ်ထားရြးပခင်းမရှိြါက၊ အစားအရသာက်များ 

စားသုံးရန်အတွက် အရဆာက်အဦဥြစာများရှိ သင့်ရလျာ်သည့်ရန 

ရာ ထိုင်ခင်းထားရှိပခင်း၊

 (ေ) အလုြ်သမားများ၏ကျန်းမာ ရရးကိုထိခိုက်ရစမည့် ဆူညံသံများနှင့် 

တုန်ခါမှုများကုိ ဖယ်ရှားြစ်ရန် သ့ုိမဟုတ် ရလျာ့နည်းရစမည့် ရဆာင် 

ရွက်မှုများကို လုြ်ရဆာင်ပခင်း၊

 (ဈ) ရေးအန္တရာယ်ရှိရသာ အရာေတ္ထုြစ္စည်းများကို ရေးအန္တရာယ်ကင်း 

ရှင်းသည့် အရပခအရနများရအာက်တွင် သိုရလှာင်ထားရှိရန်အတွက် 
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ပဖည့်ဆည်းရဆာင်ရွက်ပခင်း။ 

၃။ (၁) အလုြ်လုြ်ကုိင်သည့် ရနရာများတွင် ကျန်းမာရရးကုိ ထိခုိက်ရစသည့် 

အန္တရာယ်ရှိမှုများကို ကကိုတင်တားဆီးကာကွယ်ရန်၊ ရလျာ့နည်းရစ 

ရန် သို့မဟုတ် သုတ်သင်ဖယ်ရှားြစ်ရန် ရည်ရွယ်လျက်၊ ရလျာ်ကန် 

ပြီးလက်ရတွ့ကျသည့် ရဆာင်ရွက်မှုအားလုံးကို လုြ်ရဆာင်သင့် 

သည်။

  (က) အန္တရာယ်ရှိရသာ အရာေတ္ထုြစ္စည်းများ၊ လုြ်ငန်းစဉ်များ သို့ 

မဟုတ် နည်းစနစ်များရနရာတွင် အန္တရာယ်မရိှရသာ သ့ုိမဟုတ် 

အန္တရာယ်နည်းြါးရသာ အရာေတ္ထုြစ္စည်းများ၊ လုြ်ငန်းစဉ် 

များ သို့မဟုတ် နည်းစနစ်များပဖင့် အစားထိုးရန်၊

  (ခ) အန္တရာယ်ရှိရသာ အရာေတ္ထုြစ္စည်းများ အန္တရာယ်မှလွတ် 

ရပမာက်ရစရရးအတွက် ကကိုတင်တားဆီးကာကွယ်ရန်နှင့် အ 

လုြ်သမားများအား အန္တရာယ်ရှိရသာ ရရဒီယိုသတ္တုကကပခင်း 

များမှ ကာကွယ်ရြးရန်၊

  (ဂ) ရေးန္တရာယ်ရှိသည့်လုြ်ငန်းစဉ်များကို အလုြ်သမားအရရအ 

တွက် အနည်းဆံုးပဖင့် သီးသန့်အခန်းများတွင်လုြ်ရဆာင်ရန်၊

  (ဃ) အန္တရာယ်ရှိရသာ အရာေတ္ထုြစ္စည်းများအား ကိုယ်တိုင်ထိ 

ရတွ့ပခင်းမှ ကာကွယ်ရန်နှင့်၊ ကျန်းမာရရးကို ထိခိုက်ရစနိုင် 

ရသာ ဖုန်မှုန့်များ၊ အခိုးအရငွ့များ၊ ဓါတ်ရငွ့များ၊ အမျှင်များ၊ 

ပမူခိုးများ သို့မဟုတ် ရရခိုးရရရငွ့များ ြမာဏအများအပြား 

သည် အလုြ်လုြ်ရနသည့် အခန်းထဲသို့ စိမ့်ေင်လာပခင်းမှာ 

ကကိုတင်တားဆီး ကာကွယ်ရန်အတွက် ရေးအန္တရာယ်ရှိသည့် 

လုြ်ငန်းစဉ်များကို  အလုံြိတ်ထားသည့် ရနရာများတွင် လုြ် 

ရဆာင်ရန်၊
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  (င) ဤစာြိုဒ်၏ အြိုဒ်ခွဲငယ် (က) မှ (ဃ) တွင် ရည်ညွှန်းရဖာ်ပြ 

ထားသည့ ်နည်းလမ်းတစခ် ုသိုမ့ဟတု ်ယင်းထကြ်ိရုသာနည်း 

လမ်းများပဖင့် အန္တရာယ်ရှိရသာ ဖုန်မှုန့်များ၊ အခိုးအရငွ့များ၊ 

ဓါတ်ရငွ့များ၊ အမျှင်များ၊ ပမူခိုးများ သို့မဟုတ် ရရခိုးရရရငွ့ 

များအား ထိရတွ့ပခင်းမှ ကကိုတင်တားဆီးကာကွယ်နိုင်ပခင်း 

မရှိသည့်အရနအထားတွင် စက်ြစ္စည်းအင်ဂျင် အိြ်ရော၊ ရလ 

ေင်ရလထွက် စနစ်များ သို့မဟုတ် အပခားသင့်ရလျာ်သည့် 

နည်းလမ်းများအားပဖင့် ယင်းတို့ မူလတည်ရှိရာရနရာ သို့မ 

ဟုတ် ယင်းမူလရနရာ အနီးအနားမှ ဖယ်ရှားြစ်ရန်၊

  (စ) အပခားရသာရဆာင်ရွက်မှုနည်းလမ်းများသည် အလုြ်သမား 

များအား အန္တရာယ်ပဖစ်ရစနိုင်ပြီး ရရာဂါသယ်ရဆာင်နိုင်သည့် 

အရာများမှ ကာကွယ်ရြးရန် လက်ရတွ့မကျြါက သို့မဟုတ် 

လုံရလာက်ရသာ ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်မှုများ ရသချာရစရန် 

လုံရလာက်သည့် အရနအထားတွင်မရှိသည့် အရပခအရနမျ ိုး 

တွင် အလုြ်သမားများအား ထိုအရာများမှ ကာကွယ်ရန် လို 

အြ်နိုင်ရသာရကကာင့် ကာကွယ်ရရးေတ်စုံများနှင့် ြစ္စည်းကိရိ 

ယာတန်ဆာြလာများနှင့် အပခားရသာ တစ်ကုိယ်ရရကာကွယ် 

ရရးနည်းလမ်းများကို အလုြ်သမားများအား ပဖည့်ဆည်းြံ့ြိုး 

ရြးရန်နှင့် ယင်းြစ္စည်းကိရိယာများအား အသုံးပြုြုံနှင့်ြတ်     

သက်ပြီး ညွှန်ကကားရြးရန်။

 (၂) အထူးထူးရသာအန္တရာယ်များသည် အလုြ်အကိုင်နှင့် ဒွန်တွဲလျက်ရှိ 

ရနပခင်းရကကာင့် အထက်ရဖာ်ပြြါ အြိုဒ်ခွဲငယ် (စ) တွင် ရည်ညွှန်း 

ရဖာ်ပြထားရသာ ကာကွယ်ရရးေတ်စံုများနှင့် ြစ္စည်းကိရိယာတန်ဆာ 

ြလာများကို အသုံးပြုရန်လိုအြ်သည့် အရပခအရနမျ ိုးတွင်၊ အလုြ် 

ရှင်သည် ထိုကာကွယ်ရရးေတ်စုံများနှင့် ြစ္စည်းကိရိယာတန်ဆာ 

ြလာများကို ပဖည့်ဆည်းြံ့ြိုးပခင်း၊ သန့်ရှင်းရအာင်ပြုလုြ်ပခင်းနှင့် 
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ထိန်းသိမ်းပခင်းများကို လုြ်ရဆာင်သင့်သည်။ ထိုကဲ့သို့ရသာ ကာ 

ကွယ်ရရးေတ်စုံများ သို့မဟုတ် ြစ္စည်းကိရိယာ တန်ဆာြလာများ 

သည် အဆိြ်အရတာက်ရှိရသာ သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ရှိရသာ အရာ 

ေတ္ထုြစ္စည်းများရကကာင့် မသန့်ရှင်းပခင်းပဖစ်ရြါ်နိုင်သည့် အရနအ 

ထားမျ ိုးတွင် ယင်းတို့ကို အလုြ်တွင် တစ်ချနိ်လုံးအသုံးပြုရန် မလို 

အြ်ရသာအခါ သို့မဟုတ် အလုြ်ရှင်က သန့်ရှင်းရအာင်ပြုလုြ် 

ရန် သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းရန်မလိုအြ်သည့်အခါတွင် အလုြ်သမား 

များ၏ သာမန်အေတ်အစားများကို မသန့်ရှင်းသည့် အရနအထား 

မပဖစ်ရစနိုင်သည့် ရနရာပဖစ်ရသာ သီးသန့်ရနရာတွင် ယင်းေတ်စုံ 

များနှင့် ြစ္စည်းကိရိယာတို့ကို ထိန်းသိမ်းထား ရှိသင့်သည်။

 (၃) တာေန်ယူရဆာင်ရွက်ရန် ရလျာ်ကန်သည့်အရနအထားမျ ိုးတွင် 

နိုင်ငံ့ အာဏာြိုင်များသည် ဤစာြိုဒ်၏ စာြိုဒ်ခွဲ (၁) တွင် ရဖာ်ပြထား 

သည့် ရဆာင်ရွက်မှုများအား ရလ့လာပခင်းကို တိုးပမှင့်ရဆာင်ရွက်သင့် 

ပြီး၊ ထိုရလ့လာမှုမှ ထွက်ရြါ်လာသည့်ရလဒ်များအား အသုံးပြုရန် 

တိုက်တွန်းအားရြးသင့်သည်။ ထိုကဲ့သို့ရသာ ရလ့လာမှုများကို မိမိ 

သရောဆန္ဒအရလျာက် အလုြ်ရှင်များက တာေန်ယူရဆာင်ရွက် 

သင့်သည်။

၄။ (၁) အလုြ်သမားများအား ရအာက်ြါတို့နှင့်ြတ်သက်ပြီး အသိရြးအ 

ရကကာင်းကကားသင့်သည်။

  (က) အထက်ြါစာြိုဒ် (၂) နှင့် (၃) တို့တွင် ရဖာ်ပြထားသည့် ကာ 

ကွယ်ရရးဆိုင်ရာ ရဆာင်ရွက်မှုများလိုအြ်မှု၊

  (ခ) ထိုကဲ့သို့ရသာ  ရဆာင်ရွက်မှုများတွင် ြူးရြါင်းရဆာင်ရွက်ရ 

မည့် ၎င်းတို့၏ တာေန်ေတ္တရားများနှင့် ထိုကဲ့သို့ရသာရလျာ်

ကန်သည့်ရဆာင်ရွက်မှုများကို ရနှာင့်ယှက်ပခင်းမပြုလုြ်ရန်၊

  (ဂ) ၎င်းတို့၏ ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်မှုအတွက် ပဖည့်ဆည်းြံ့ြိုး 
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ရြးထားသည့် အသုံးအရဆာင်များနှင့် ြစ္စည်းကိရိယာတန် 

ဆာြလာများအား ရလျာ်ကန်စွာ အသုံးပြုရမည့် ၎င်းတို့၏ 

တာေန်ေတ္တရားများ၊

 (၂) ရဆာင်ရွက်ရမည့်အရာများနှင့်ြတ်သက်ပြီး အလုြ်သမားများနှင့်

တိုင်ြင်ရဆွးရနွးပခင်းကို ၎င်းတို့၏ ြါေင်မှုရသချာရစ သည့် အရရး

ကကီးရသာနည်းလမ်းတစ်ရြ်အရနပဖင့် အသိအမှတ်ပြုသင့်သည်။

၅။ (၁) ကျန်းမာရရးကုိ ထိခုိက်ရစနုိင်သည့် အန္တရာယ်ရိှရသာ သ့ုိမဟုတ် ကျန်ိး 

စြ်ရသာ ဖုန်မှုန့်များ၊ အခိုးအရငွ့များ၊ ဓါတ်ရငွ့များ၊ အမျှင်များ၊ ပမူခိုး 

များ သို့မဟုတ် ရရခိုးရရရငွ့များ ြမာဏအများအပြား မရှိရစရန်အ 

တွက် အန္တရာယ်ရှိရသာ သို့မဟုတ် ရွံရှာဖွယ်ရာအရာေတ္ထုြစ္စည်းများ 

ကို ထုတ်လုြ်ရသာ၊ ကိုင်တွယ်ရသာ သို့မဟုတ် အသုံးပြုရရသာ အ 

လုြ်လုြ်သည့်အခန်းရှိ ရလထုအရပခအရနကို အခါအားရလျာ်စွာ 

ကကားကာလအချနိ်များတွင် မကကာခဏစစ်ရဆးသင့်သည်။ အခွင့်ရ 

အာဏာြိုင်များသည် အခါအားရလျာ်စွာ သက်ဆိုင်သူအားလုံးနှင့် 

ဆိုင်သည့် လမ်းညွှန်ချက်များကို ြုံနှိြ်ထုတ်ရေသင့်ပြီး၊ အန္တရာယ်ရှိ 

ရသာ အရာေတ္ထုြစ္စည်းများ တရားေင်လက်ခံနိုင်ရသာ အများဆုံးစု 

စည်းမှုြမာဏနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို အ 

ဆင့်သင့်ရရှိရစရန် လုြ်ရဆာင်သင့်သည်။

 (၂) အလုြ်လုြ်ကိုင်သည့် ရနရာများရှိအလုြ်သမားများ၏ ကျန်းမာရရး 

ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ပခင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အာဏာြိုင်အား ထို 

ကဲ့သို့ရသာ အလုြ်လုြ်သည့် အခန်းများရှိ ရလထုအရပခအရနကို စစ် 

ရဆးရန်လိုအြ်သည့်အရပခအရနများနှင့် စစ်ရဆးမှုများ လုြ်ရဆာင် 

မည့် အရနအထားနှင့်ြတ်သက်ပြီး သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းြိုင်ခွင့်ရြးသင့် 

သည်။ ထိုကဲ့သို့ရသာ စစ်ရဆးမှုများကို အရည်အချင်းပြည့်ေသည့် 

ေန်ထမ်းများက လုြ်ရဆာင်သင့်ပြီး၊ ရလျာ်ကန်သည့် အရနအထား 

မျ ိုးတွင် ယင်းစစ်ရဆးမှုများကို လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရရးနှင့် 
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ြတ်သက်ပြီး အရတွ့အကကုံရှိပြီး၊ အရည်အချင်းပြည့်ေသည့် ကျန်း 

မာရရးေန်ထမ်းများက လုြ်ရဆာင်သင့်သည်။ 

၆။ အလုြ်သမားများထိရတွ့ရနရသည့် အထူးထူးရသာ အန္တရာယ်ရိှမှုများနှင့် ယင်း 

အန္တရာယ်ရိှမှုများကုိ ဖယ်ရှားရန်အတွက် ကကိုတင်ကာကွယ်ပခင်းများ လုြ်ရဆာင် 

ရန် အခွင့်ရအာဏာြိုင်သည် ဥြမာအားပဖင့် အလုြ်လုြ်ကိုင်သည့် ရနရာများ 

တွင် သတိရြးစာများထားရှိပခင်းအားပဖင့် အလုြ်ရှင်များနှင့် အလုြ်သမား 

များ အရလးထားအာရုံစိုက်ရစရန် ရဆာင်ရွက်သင့်သည်။

၇။ စာြုိဒ် ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅ နှင့် ၆ တ့ုိတွင် ြါရိှသည့် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များ အာဏာ 

သက်ေင်ရစရန် ရည်ရွယ်လျက်၊ အခွင့်ရအာဏာြိုင်သည် အလုြ်သမားရရး 

ရာ စစ်ရဆးရရးအဖွဲ့ သို့မဟုတ် အလုြ်လုြ်ကိုင်သည့် ရနရာများရှိ အလုြ်သ 

မားများ၏ ကျန်းမာရရးကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရရးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အပခား 

ရသာ အာဏာြိုင်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အလုြ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလုြ်သမား 

အဖဲွ့အစည်းများအကကား တုိင်ြင်ရဆွးရနွးမှုပြုလုြ်ပခင်းနှင့် ြတ်သက်ပြီး သတ် 

မှတ်ပြဋ္ဌာန်းသင့်သည်။

အပိုွ်း (၂) - ကျန်းမာငရးစစ်ငဆးပြွ်း
၈။ (၁) နိငုင်၏ံ ဥြရဒများ သိုမ့ဟတု ်စည်းမျဉ်းများတငွ ်ကျန်းမာရရးအ တကွ ်

အထူးထူးရသာအန္တရာယ် ပဖစ်နုိင်မှုများရိှရနသည့် အလုြ်အကုိင်များ 

တွင် လုြ်ကိုင်ရနသည့် အလုြ်သမားများ၏ ကျန်းမာရရး စစ်ရဆးမှု 

များနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် အထူးသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ြါေင်သင့် 

သည်။

 (၂) ရအာက်ြါတို့နှင့်စြ်လျဉ်း၍ ကျန်းမာရရးအတွက် အထူထူးရသာ 

အန္တရာယ်ပဖစ်နိုင်မှုများရှိရနရသာ အလုြ်အကိုင်များတွင် အလုြ်သ 

မားများ အလုြ်လုြ်ကိုင်ပခင်းသည် - 

  (က) အလုြ်သမားအလုြ်ေင်ရရာက်မလုြ်ကုိင်မီ အချန်ိခဏအတွင်း 
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နှင့် အလုြ်ေင်ရရာက်လုြ် ကိုင်ပြီးရနာက် အချနိ်ခဏအတွင်း 

တွင် လုြ်ဆာင်ခဲ့သည့် ကျန်းမာရရးစစ်ရဆးမှုအရြါ် မူတည် 

သင့်သည်။

  (ခ) အခါအားရလျာ်စွာ စစ်ရဆးသည့် ကျန်းမာရရးစစ်ရဆးမှုအ 

ရြါ်မူတည်သင့်သည်။ သို့မဟုတ်

  (ဂ) အထက်အြိုဒ်ခွဲငယ် (က) နှင့် (ခ) တို့တွင် ရဖာ်ပြြါရှိသည့် 

ကနဦးကျန်းမာရရးစစ်ရဆးပခင်းနှင့် အခါအားရလျာ်စွာ စစ်ရဆး 

သည့်ကျန်းမာရရးစစ်ရဆးမှုတို့အရြါ်တွင် မူတည်သင့်သည်။

 (၃) သက်ဆိုင်ရာ အလုြ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်း 

များနငှ့ ်တိငုြ်ငရ်ဆွးရနွးပြီးရနာကတ်ငွ ်နိငုင်၏ံ ဥြရဒများ သိုမ့ဟတု ်

စည်းမျဉ်းများသည် ရအာက်ြါတ့ုိနှင့်ြတ်သက်ပြီး ဆံုးပဖတ်သတ်မှတ် 

သင့်သည် သို့မဟုတ် ရအာက်ြါတို့နှင့်ြတ်သက်ပြီး ဆုံးပဖတ်သတ် 

မှတ်ရန် ရလျာ်ကန်သည့်အာဏာြိုင်ကို လုြ်ြိုင်ခွင့်ရြးသင့်သည်။

  (က) ကျန်းမာရရးစစ်ရဆးမှုများလုြ်ရဆာင်သင့်သည့် အန္တရာယ်ရှိ 

မှုများနှင့် အရပခအရနများ၊

  (ခ) ကနဦးကျန်းမာရရးစစ်ရဆးပခင်း သို့မဟုတ် အခါအားရလျာ်

စွာကျန်းမာရရးစစ်ရဆးပခင်း သို့မဟုတ် ယင်းစစ်ရဆးမှု နှစ် 

မျ ိုးစလုံးလုြ်ရဆာင်သင့်သည့် အန္တရာယ်ရှိမှုအရပခအရနများ၊

  (ဂ) အန္တရာယ်ရှိမှုသရောသောေနှင့် အတိုင်းအတာအရပခအရန 

နှင့် တစ်စုံတစ်ရာရသာ အရပခအရနများ၏ သရောသောေ 

နှင့် အတိုင်းအတာ အရပခအရနများနှင့်စြ်လျဉ်း၍၊ အခါအား 

ရလျာ်စွာ ကျန်းမာ ရရးစစ်ရဆးမှုများ လုြ်ရဆာင်သင့်သည့် 

အများဆုံးရှိရမည့်ကကားကာလအချနိ်များ၊

၉။ ရအာက်ရဖာ်ပြြါတို့ကို ရည်ရွယ်လျက်၊ အထက်စာြိုဒ်ြါ ရည်ရွယ်ချက်များ 

အတွက် ကျန်းမာရရးစစ် ရဆးမှုများပြုလုြ်သင့်သည်။
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 (က) တစ်စုံတစ်ရာရသာ လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ရရာဂါ၏ ပဖစ်နိုင်ဖွယ်ရာ 

လက္ခဏာရြ်များ သို့မဟုတ် ထိုရရာဂါများ အလွယ်တကူ ကူးစက် 

နိုင်သည့် လက္ခဏာရြ်များအား ရစာနိုင်သမျှရစာရစာသိရှိ ပခင်း၊

 (ခ) တစ်စုံတစ်ရာရသာ အလုြ်အကိုင်ဆိုင်ရရာဂါနှင့် ြတ်သက်သည့် 

အန္တရာယ်ရှိမှုကို စိုးရိမ်မှုရှိရနသမျှ၊ တစ်စုံတစ်ရာရသာ အလုြ်အ 

ကိုင်တွင် အလုြ်သမား အလုြ်လုြ်ကိုင်ပခင်း သို့မဟုတ် အလုြ် 

ဆက်လက်လုြ်ကိုင်ပခင်းနှင့်ြတ်သက်ပြီး ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ကန့် 

ကွက်ချက်များ ရှိမရှိရသချာရစရန် ရလ့လာစိစစ်ပခင်း၊

၁၀။ (၁) တစ်စံုတစ်ရာရသာ အလုြ်အကုိင်ဆုိင် ရရာဂါနှင့် ြတ်သက်သည့် 

အန္တရာယ်ရှိမှုကို စိုးရိမ်မှုရှိရနသမျှ၊ တစ်စုံတစ်ရာရသာ အလုြ်အကိုင် 

တွင် အလုြ်သမား အလုြ်လုြ်ကုိင်ပခင်းနှင့်ြတ်သက်ပြီး ကျန်းမာရရး 

ဆိုင်ရာ ကန့်ကွက်ချက်များမရှိသည့် အရပခအရနမျ ိုးတွင် ဤအကျ ိုး 

သက်ရရာက်မှုနှင့်ြတ်သက်ပြီး အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို အခွင့်ရ 

အာဏာြုိင်က သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ြံုစံပဖင့်ထုတ်ရြးသင့်သည်။

 (၂) ထိုကဲ့သို့ရသာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို အလုြ်ရှင်က ဖိုင်တွဲပဖင့် 

သိမ်းဆည်းထားရမည်ပဖစ်ပြီး အလုြ်သမားရရးရာအရာရှိများ သို့မ 

ဟုတ် အလုြ်လုြ်ကိုင်သည့်ရနရာများရှိ အလုြ်သမားများ၏ ကျန်း 

မာရရးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အပခားရသာအာဏာြိုင်များ အလွယ် 

တကူ ကကည့်ရှုနိုင်ရန် လုြ်ရဆာင်သင့်သည်။

 (၃) ထိုသို့ရသာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို သက်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမား 

များ အလွယ်တကူကကည့်ရှုနိုင်ရန် လုြ်ရဆာင်သင့်သည်။

၁၁။ ကျန်းမာရရးစစ်ရဆးမှုများကို ပဖစ်နိုင်သမျှ လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရရး 

အသိြညာဗဟုသုတရိှသည့် အရည်အချင်းပြည့်စံုရသာ ဆရာေန်များက ရဆာင် 

ရွက်သင့်သည်။

၁၂။ ကျန်းမာရရးစစ်ရဆးမှုအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား မှတ် 
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ြုံတင်ပခင်းနှင့် ဖိုင်တွဲထားရှိပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍၊ ရဆးကုသမှုဆိုင်ရာလျှ ို့ေှက် 

ထားရိှမှုကုိ ရသချာစွာလုိက်နာရဆာင်ရွက်ရစသည့် ရဆာင်ရွက်မှုများကုိ လက် 

ခံအတည်ပြုသင့်သည်။

၁၃။ (၁) ဤအတည်ပြုတိုက်တွန်းချက်အရာ လုြ်ရဆာင်သည့် ကျန်းမာ  ရရး 

စစ်ရဆးမှုများတွင် သက်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားက ကုန်ကျစရိတ်ကျ

ခံပခင်းမရှိရစသင့်ြါသည်။

 (၂) အမျ ိုးသားဥြရဒများ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် 

ကိစ္စရြ်များတွင် ထိုကဲ့သို့ရသာ ကျန်းမာ ရရးစစ်ရဆးမှုများအတွက် 

သွားရရာက်ပခင်းရကကာင့် ကုန်ဆုံးသွားသည့် အချနိ်နှင့်ြတ်သက်ပြီး 

အခရကကးရငွများထဲမှ ပဖတ်ရတာက်ပခင်းမပြုသင့်ြါ။ စုရြါင်းသရော 

တူညီချက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရြ်များတွင် ရြ်တည်ချက်အရန 

အထားသည် သရောတူညီချက်တွင် ဆုံးပဖတ်သတ်မှတ်ထားသည့် 

အတိုင်းပဖစ်သင့်သည်။

အပိုွ်း (၃) - လုပ်ွန်းြေွ်ဆိုွ်ရာ ငရာဂါများနှွ့်
ပတ်သက်ပပီး အသိငပးအငြကာွ်းြကားပြွ်း

၁၄။ (၁) နိုင်ငံ၏ ဥြရဒများ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းများသည် လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင် 

ရာ ရရာဂါပဖစ်ြွားသည့် ကိစ္စရြ်များနှင့် ယင်းရရာဂါများနှင့် ြတ် 

သက်ပြီး သံသယပဖစ်ဖွယ်ရာ ကိစ္စရြ်များနှင့်ြတ်သက်ပြီး အသိရြး 

အရကကာင်းကကားပခင်းကို သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသင့်သည်။

 (၂) ရအာက်ြါတို့ကို ရည်ရွယ်လျက် ထိုကဲ့သို့ရသာ အသိရြးအရကကာင်း 

ချက်ပခင်းများကို သတ်မှတ်ပြ ဌာန်းသင့်သည်။

  (က) ကကိုတင်တားဆီးကာကွယ်ပခင်း၊ ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ပခင်း 

နှင့် ယင်းတို့ကို ထိရရာက်ရသချာစွာ ကျင့်သုံးပခင်းနှင့်ဆိုင် 

သည့် ကနဦးရဆာင်ရွက်မှုများ၊
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  (ခ) အလုြ်ကုိင်အရပခအရနများနှင့် လုြ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာ ရရာဂါများ 

ပဖစ်ြွားရစသည့် သို့မဟုတ် ထိုကဲ့သို့ ရရာဂါပဖစ်ြွါးရစရန် 

သံသယပဖစ်ဖွယ်ရိှသည့် အရပခအရနများကုိ စံုစမ်းစစ်ရဆးပခင်း၊

  (ဂ) လုြ်ငန်းခွင်ရကကာင့် ရရာဂါပဖစ်ရြါ်သည့် ကိန်းဂဏန်းများ အ 

ချက်အလက်များအား စုစည်းထားရှိပခင်း၊

  (ဃ) လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ရရာဂါများခံစားရနရသူများ အရနပဖင့် 

ထိုကဲ့သို့ရသာ ရရာဂါများအတွက် ရလျာ်ရကကးရငွများ ရသချာ 

စွာရရိှရစရန် ဒီေုိင်းြံုရဖာ်ထားသည့် ကနဦးရဆာင်ရွက်ချက်များ 

သို့မဟုတ် ရဆာင်ရွက်မှုများ ရရးဆွဲရဖာ်ရဆာင်ပခင်းကို ခွင့် 

ပြုပခင်း၊

 (၃) အသိရြးအရကကာင်းကကားစာကို အလုြ်သမားရရးရာ စစ်ရဆးရရး 

အဖွဲ့ သို့မဟုတ် အလုြ်လုြ်ကိုင်သည့် ရနရာများရှိ အလုြ်သမားများ 

၏ ကျန်းမာရရးကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရရးနှင့် သက်ဆိုင်သည့်အ 

ပခား ရသာအာဏာြိုင်များထံ ရြးြို့သင့်သည်။

၁၅။ နိုင်ငံ၏ဥြရဒများ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းများသည် -  

 (က) လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ရရာဂါပဖစ်ြွားမှုကိစ္စရြ်များနှင့် သံသယပဖစ်ဖွယ် 

ရာ ကိစ္စရြ်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍ အသိရြးအရကကာင်းကကားရန် တာေန် 

ရှိသူများကို သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းသင့်သည်။

 (ခ) လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ရရာဂါပဖစ်ြွားမှု ကိစ္စရြ်များနှင့ြ်တ်သက်ပြီး 

အသိရြးအရကကာင်းကကားသင့်သည့် ြုံစံနှင့် အသိရြးအရကကာင်း 

ကကားရမည့် အရကကာင်းအချက်များနှင့်ြတ်သက်ပြီး သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်း 

သင့်ပြီး၊ အထူးသပဖင့်၊ ရအာက်ြါတ့ုိနှင့်ြတ်သက်ပြီး သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်း 

သင့်သည် -

  (၁) ချက်ချင်းအသိရြးအရကကာင်းကကားရန် လိုအြ်သည့်ကိစ္စရြ် 

များနှင့် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ကကားကာလများတွင် 
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အသိရြးအရကကာင်းကကားလျှင်လုံရလာက်သည့်ကိစ္စရြ်များ၊

  (၂) ချက်ချင်းအသိရြးအရကကာင်းကကားရန် လိုအြ်သည့်ကိစ္စရြ် 

များနှင့်စြ်လျဉ်း၍၊ လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ရရာဂါပဖစ်ြွားမှု ကိစ္စ 

ရြ်များ သို့မဟုတ် သံသယပဖစ်ဖွယ်ရာ ကိစ္စရြ်များကို သိရှိ 

ပြီးရနာက် အသိရြးအရကကာင်းကကားရန် လိုအြ်သည့် အချနိ် 

ကာလကန့်သတ်ချက်၊

  (၃) သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ကကားကာလများတွင် အသိရြး 

အရကကာင်းကကားလျှင် လံုရလာက်သည့်ကိစ္စရြ်များနှင့် စြ်လျဉ်း 

၍၊ အသိရြး အရကကာင်းကကားရန်လုိအြ်သည့် ကကားကာလ 

အချနိ်အတိုင်းအတာ၊

၁၆။ အသိရြးအရကကာင်းကကားချက်တွင် အထူးသပဖင့် ရအာက်ြါအရသးစိတ်ရဖာ်

ပြချက်များအြါအေင်၊ တာေန်ေတ္တရားများကို ထိရရာက်စွာရဆာင်ရွက်နိုင်ရန် 

အတကွ ်ရလျာက်နပ်ြီးလိအုြန်ိငုသ်ည ်ပဖစရ်သာရကကာင့ ် ထိကုဲသ့ိုရ့သာ သတင်း 

အချက်အလက်များကို အလုြ်လုြ်ကိုင်သည့်ရနရာရှိ အလုြ်သမားများ၏ 

ကျန်းမာရရး ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရရးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အာဏာြိုင်အား 

ပဖည့်ဆည်းြံ့ြိုးသင့်သည်။

 (က) သက်ဆိုင်ရာြုဂ္ဂိုလ်၏ အသက်နှင့် လိင်အမျ ိုးအစား

 (ခ) ရနာက်ဆုံးအလုြ်လုြ်ကိုင်ခဲ့သည့် အလုြ်အကိုင်နှင့် လုြ်ရဆာင်မှု 

သို့မဟုတ် လုြ်ငန်း

 (ဂ) သက်ဆုိင်ရာြုဂ္ဂို လ် အလုြ်လုြ်ကုိင်သည့်ရနရာ သ့ုိမဟုတ် ရနာက်ဆံုး 

အလုြ်လုြ်ကိုင်ခဲ့သည့်ရနရာ အမည်နှင့် လိြ်စာ၊

 (ဃ) ရရာဂါ သို့မဟုတ် အဆိြ်အရတာက်၏ သရောသောေအရန 

အထား၊

 (င)  ရရာဂါများ သ့ုိမဟုတ် အဆိြ်အရတာက်များရိှရနသည့် အန္တရာယ် 

ရှိရသာ ရရာဂါသယ်ရဆာင်သည့်အရာများ၊ 
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 (စ) ရရာဂါများ သို့မဟုတ် အဆိြ်အရတာက်များရှိသည့် အန္တရာယ် 

ရှိရသာအရာနှင့် ထိရတွ့ခဲ့ရသည်ဟု အလုြ်သမားက ယူဆသည့် 

လုြ်ငန်း၏အမည်နှင့် လိြ်စာ၊

 (ဆ) အသိရြးအရကကာင်းကကားမှု လုြ်ရဆာင်သည့် ြုဂ္ဂိုလ်က သိရှိထား 

သ၍ သ့ုိမဟုတ် ရသချာရအာင်အလွယ်တကူစိစစ်နုိင်သ၍၊ ရလျာ်ကန် 

သည့် အရနအထားမျ ိူ းတွင် စတင်ပဖစ်ရြါ်သည့် ရက်စွဲနှင့် အန္တရာယ် 

ရှိသည့်အရာနှင့် သက်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားထိရတွ့ရရသာ သို့မဟုတ် 

ထိရတွ့ပြီးပဖစ်ရသာ အလုြ်အကိုင်များ၊ လုြ်ရဆာင်မှုများ သို့မ 

ဟုတ် လုြ်ငန်းများတစ်ခုစီတိုင်းတွင်ရှိသည့် အန္တရာယ်ရှိရသာအရာ 

နှင့် ထိရတွ့မှုကို ရြ်နားပခင်း၊

၁၇။ သက်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၊ အလုြ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် 

တိုင်ြင်ရဆွးရနွးပြီး ရနာက်တွင် အခွင့်ရအာဏာြိုင်သည် ရရှ့ရပြးလက္ခဏာ 

ရြ်များနှင့်အတူ ဥြရဒအရ ကျန်းမာရရးဌာနသို့ အရကကာင်းကကားရမည်ပဖစ် 

ရသာ လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ရရာဂါများ သို့မဟုတ် ပဖစ်ရြါ်သည့် ကိစ္စရြ်အမျ ိုး 

အစားများကို စာရင်းပြုစုရရးဆွဲထားရှိသင့်ပြီး၊ အရပခအရနများက လိုအြ်နိုင် 

သည့်အရနအထားတွင် ရှိနိုင်ရသာရကကာင့် သို့မဟုတ် ရတွ့ရှိရန်လိုလားဖွယ် 

ရာ ပဖစ်နိုင်ရသာရကကာင့် အခါအားရလျာ်စွာ ပဖည့်စွက်ပခင်းများ သို့မဟုတ် 

ပြင်ဆင်ပခင်းများကို လုြ်ရဆာင်သင့်သည်။

အပိုွ်း (၄) - ငရှးဦးသူနာပပုစုပြွ်း
၁၈။ (၁) မရတာ်တဆပဖစ်မှုများ၊ လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ရရာဂါများ၊ အဆိြ် 

အရတာက်ပဖစ်ပခင်း သို့မဟုတ် မကျန်းမမာပဖစ်ပခင်း ကိစ္စရြ်များနှင့် 

ြတ်သက်ပြီး ရရှးဦးသူနာပြုစုပခင်းနှင့် အရရးရြါ်ကုသပခင်းများအ 

တွက် လိုအြ်သည့်အရထာက်အြံ့ြစ္စည်းများကို အလုြ်လုြ်ကိုင် 

သည့် ရနရာများတွင် ပဖည့်ဆည်းြံ့ြိုးထားရှိသင့်သည်။
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 (၂) နိုင်ငံ၏ ဥြရဒများ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းများသည် အထက်စာြိုဒ်ခွဲ 

အား ကျင့်သုံးရမည့် နည်းဟန်နှင် ြတ်သက်ပြီး ဆုံးပဖတ်သတ်မှတ် 

သင့်သည်။

အပိုွ်း (၅) - အငထေငထေသတ်မှတ်ပပဋ္ဌာန်းြျက်
၁၉။ ဤအကကံပြုတိုက်တွန်းချက်တွင် ဥြရဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ သို့မဟုတ် အာဏာ 

ြိုင်များကို ရည်ညွှန်းရာ၌ အသုံးပြုရသာ အမျ ိုးသားဟူရသာ ရေါဟာရသည် 

ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်အရနအထားမျ ိုးတွင် ယင်းသည် ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်၊ စီ 

ရင်စု၊ ရဒသစိတ်နယ်ရပမ သို့မဟုတ် အခွင့်ရအစိုးရယူနစ်တို့ကို ရလျာ်ကန်သ 

လို ရည်ညွှန်းပခင်းပဖစ်ရကကာင်း သိရှိနားလည်ရမည်။
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နိဒါန်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့၏ အရထွရထွညီလာခံကို အပြည် 

ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာရုံး၏ အုြ်ချုြ်ရရးအဖွဲ့ကကကီးမှူးလျက်၊ ဂျနီီဗာ 

ပမို့တွင် ၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ ေွန်လ ၃ ရက်ရန့တွင် အကကိမ် ၉၀ ရပမာက်ကျင်းြပြုလုြ်ရာ၊

လုြ်ငန်းခွင်ရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရးနှင့် ကျန်းမာရရးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့် 

အကကံပြုတိုက်တွန်းချက် (၁၉၈၁ ခုနှစ်) နှင့် လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရရးေန်ရဆာင်မှု 

များဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့် အကကံပြုတိုက်တွန်းချက် (၁၉၈၅ ခုနှစ်) တို့တွင် ြါရှိ 

သည့် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို မှတ်သား၍လည်းရကာင်း၊

လုြ်ငန်းခွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် အကျ ိုးခံစားခွင့်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်း 

ချက် (၁၉၆၄ ခုနှစ်) အား ပဖည့်စွက်ထားပြီး ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခ့ဲသည့် လုြ်ငန်း 

ခွင်ရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် ရရာဂါစာရင်းကိုလည်း မှတ်သား၍လည်းရကာင်း၊

လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ မရတာတဆပဖစ်မှုများနှင့် ရရာဂါများပဖစ်ရြါ်သည့် အရကကာင်း 

ရင်းများကို ခွဲပခားသတ်မှတ်ရဖာ်ထုတ်ပခင်း၊ ကကိုတင်တားဆီးကာကွယ်ရရး ရဆာင် 

ရွက်မှုများကို ချမှတ်ရဆာင်ရွက်ပခင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ပခင်းနှင့် အသိရြးအရကကာင်း 

ကကားသည့်စနစ်များ သဟေတပဖစ်ရရးကို ပမှင့်တင်ရဆာင်ရွက်ပခင်းနှင့် လုြ်ငန်းခွင် 

ဆိုင်ရာ မ ရတာ်တဆပဖစ်မှုများနှင့် လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာရရာဂါပဖစ်ရြါ်သည့် ကိစ္စရြ် 

၁၀။ လုပ်ွန်းြေွ်ငြကာွ့်ပြစ်ငပါ်သည့်
ငရာဂါစာရွ်းဆိုွ်ရာ အကကံပပုတိုက်တေန်းြျက်၊

၂၀၀၂ ြုနှစ် (အမှတ် - ၁၉၄)
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မျ ိုးတွင် ရလျာ်ရကကးရြးရဆာင်သည့် လုြ်ငန်းစဉ်တိုးတက်ရကာင်းမွန်ရစပခင်းတ့ုိ

ကုိ ရည်ရွယ်လျက်၊ လုြ်ငန်းခွင်မရတာ်တဆပဖစ်မှုများနှင့် လုြ်ငန်းခွင်ရရာဂါပဖစ်ရြါ် 

ပခင်းများအတွက် ခွဲပခားသတ်မှတ်ရဖာ်ထုတ်ပခင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ပခင်းနှင့် အသိရြး 

အရကကာင်းကကားသည့် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများအားရကာင်းရစရန် လိုအြ်ရကကာင်း 

ကို အရလးထားလျက်လည်းရကာင်း၊

လုြ်ငန်းခွင်ရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် ရရာဂါစာရင်းများကို ရခတ်စနစ်နှင့်အညီ ပြု 

ပြင်မွမ်းမံပခင်းအတွက် ရိုးရှင်းလွယ်ကူသည့် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းတစ်ရြ် လိုအြ် 

ရကကာင်းကို အရလးထားလျက်လည်းရကာင်း အစည်းအရေး၏ အစီအစဉ် (၅) တွင် 

ြါရှိရသာ  လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ မရတာ်တဆပဖစ်မှုများနှင့် ရရာဂါများနှင့်၊ လုြ်ငန်း 

ခွင်ရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် ရရာဂါစာရင်းကို ြုံမှန်ဆန်းစစ်ပခင်းနှင့် ရခတ်စနစ်နှင့်အ 

ညီ ပြုပြင်မွမ်းမံပခင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အဆိုပြုချက်အချ ို ့ကို လက်ခံအတည် 

ပြုရန် ဆုံးပဖတ်ချက်ချမှတ်၍ လည် ရကာင်း၊

ဤအဆိုပြုချက်များအား အကကံပြုတိုက်တွန်းချက် ြုံစံတစ်ရြ်အပဖစ် ဆုံးပဖတ်ချက် 

ချမှတ်လျက်၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ ေွန်လ ၂၀ ရက်ရန့တွင် လုြ်ငန်းခွင်ရကကာင့် ပဖစ်ရြါ်သည့် 

ရရာဂါစာရင်းဆိုင်ရာ အကကံပြုတိုက်တွန်းချက် (၂၀၀၂ ခုနှစ်) အပဖစ်ညွှန်းဆိုနိုင်သည့် 

ရအာက်ြါအကကံပြုတိုက်တွန်းချက်ကို လက်ခံအတည်ပြုလိုက်သည်။

၁။ လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ မရတာ်တဆပဖစ်မှုများနှင့် လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ရရာဂါများ 

ကို မှတ်တမ်းတင်ပခင်းနှင့် အသိရြးအရကကာင်းကကားပခင်းဆိုင်ရာစနစ်များအား 

ချမှတ်ရဆာင်ရွက်ပခင်း၊ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပခင်းနှင့် ကျင့်သုံးပခင်းတို့ကုိ လုြ် 

ရဆာင်ရာတွင်၊ အခွင့်ရအာဏာြိုင်သည် လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာမရတာ်တဆပဖစ် 

မှုများနှင့် လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာရရာဂါများကို မှတ်တမ်းတင်ပခင်းနှင့် အသိရြး 

အရကကာင်းကကားပခင်းဆိုင်ရာ ကျင့်ေတ်စည်းကမ်း (၁၉၉၆ ခုနှစ်) နှင့် ဤအ 

ရကကာင်းအရာနှင့်ြတ်သက်ပြီး၊ အနာဂါတ်အတွက် အပြည်ပြည်ဆုိင်ရာ အလုြ် 

သမားရရးရာအဖွဲ့က အတည်ပြုထားသည့် အပခားရသာကျင့်ေတ်စည်းကမ်း 

များနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။



လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဘရးနှင့်ကျန်းမာဘရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားဘရးရာစံချနိ်စံညွှန်းများ
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၂။ ကိုယ်စားပြုမှုအများဆုံးပဖစ်သည့် အလုြ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလုြ်သ 

မား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်ြင်ရဆွး ရနွးလျက်၊ နိုင်ငံ၏ အရပခအရနများနှင့် 

အရလ့အကျင့်များနှင့်ရလျာ်ကန်သည့် နည်းစနစ်များနှင့် လိုအြ်သလို ရဆာင် 

ရွက်ရမည့် အဆင့်များအားပဖင့် ကကိုတင်တားဆီး ကာကွယ်ပခင်း၊ မှတ်တမ်း 

တင်ပခင်း၊ အသိရြးအရကကာင်းကကားပခင်းနှင့် သက်ဆိုင်မှုရှိြါက၊ ရလျာ်ရကကး 

ရငွရြးရဆာင်ပခင်းများ ပြုလုြ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် လုြ်ငန်းခွင်ရကကာင့် 

ပဖစ်ရြါ်သည့် အမျ ိုးသားအဆင့် ရရာဂါစာရင်းကို အခွင့်ရအာဏာြိုင်က 

ချမှတ်ရဆာင်ရွက်သင့်သည်။ ဤရရာဂါ စာရင်းသည် -

 (က) ကကိုတင်တားဆီးကာကွယ်ပခင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ပခင်း၊ အသိရြးအ 

ရကကာင်းကကားပခင်းနှင့် ရလျာ်ရကကးရငွရြးရဆာင်ပခင်း ရည်ရွယ်ချက် 

များအတွက် အနည်းဆုံးအရနပဖင့် ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့သည့် 

လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပခင်းနှင့် စြ်လျဉ်းသည့် အကျ ိုး 

ခံစားခွင့်များဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် (၁၉၆၄ ခုနှစ်) ၏ အစီအစဉ် (၁) 

တွင် စာရင်းပြုစုတတင်ပြထားရသာ ရရာဂါများရြါင်းစည်း ြါေင် 

သင့်သည်။

 (ခ) ပဖစ်နိုင်သည့်အတိုင်းအတာအရနပဖင့် ဤအကကံပြုတိုက်တွန်းချက်၏ 

ရနာက်ဆက်တွဲအရနပဖင့်ြါရှရိသာ လုြ်ငန်းခွငရ်ကကာင့်ပဖစရ်ြါ်သည့် 

ရရာဂါစာရင်းတွင်ြါေင်သည့် အပခားရသာရရာဂါများအထိ ရြါင်း 

စည်းြါေင်သင့်သည်။

 (ဂ) ပဖစ်နိုင်သည့်အတိုင်းအတာအရနပဖင့် “လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ သံသယ 

ပဖစ်ဖွယ်ရာရရာဂါများ” ရခါင်းစဉ်အြိုင်းအထိ ရြါင်းစည်းြါေင်သင့် 

သည်။

၃။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာရုံး၏ အုြ်ချုြ်မှုအဖွဲ့က ကကီးမှူးလျက် 

သုံးြွင့်ဆိုင် ကျွမ်းကျင် ြညာရှင်များရတွ့ဆုံစည်းရေးပခင်းအားပဖင့် ဤအကကံ 

ပြုတိုက်တွန်းချက်၏ ရနာက်ဆက်တွဲအပဖစ် စာရင်းပြုစုထားသည့် ရရာဂါစာ 



အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့၊ ပမန်မာ
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ရင်းများကို ြုံမှန်ဆန်းစစ်ပခင်းနှင့် ရခတ်စနစ်နှင့်အညီ ပြုပြင်မွမ်းမံပခင်းများ 

ပြုလုြ်သင့်သည်။ ပြုပြင်မွမ်းမံထားသည့် ရရာဂါစာရင်း အသစ်မှန်သမျှကို အ 

တည်ပြုချက်ရယူရန် အုြ်ချုြ်မှုအဖွဲ့ထံသို့ တင်ပြရမည်။ ထိုအတည်ပြုချက် 

အားပဖင့် ယခင်ရရာဂါစာရင်းရနရာတွင် အစားထိုးကာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအ 

လုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများထံ ဆက်သွယ် ရြးြို့ရမည်။

၄။ အထက်ြါ စာြိုဒ် (၃) နှင့်အညီ ရခတ်စနစ်နှင့်အညီဆုံးပဖစ်ရစရန် ပြုပြင်မွမ်းမံ 

ထားသည့် စာရင်းနှင့် စြ်လျဉ်း၍၊ လုြ်ငန်းခွင်ရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် အမျ ိုး 

သားအဆင့်ရရာဂါစာရင်းကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပခင်းနှင့် ရခတ်စနစ်နှင့် အညီ 

ပြုပြင်မွမ်းမံသင့်သည်။

၅။ ဤအကကံပြုတိုက်တွန်းချက်တွင် ရနာက်ဆက်တွရဲဖာ်ပြထားသည့် လုြ်ငန်းခွင် 

ရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် ရရာဂါစာရင်းအား ြုံမှန်ဆန်းစစ်ပခင်းနှင့် ရခတ်စနစ်နှင့် 

အညီ ပြုပြင်မွမ်းမံပခင်းများ အဆင်ရပြရချာရမွ့ရစရန် ရည်ရွယ်လျက်၊ အဖွဲ့ေင် 

နုိင်ငံတုိင်းသည် ချမှတ်ထားပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် သ့ုိမဟုတ် ပြင်ဆင်တည်း 

ပဖတ်ပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် လုြ်ငန်းခွင်ရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် အမျ ိုးသား 

အဆင့်စာရင်းကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားရရးရာရုံးသို့ ဆက်သွယ် 

ရြးြို့သင့်သည်။

၆။ လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ မရတာ်တဆပဖစ်မှုများနှင့် လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာရရာဂါများ 

နှင့်စြ်လျဉ်းသည့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို နိုင်ငံတကာအဆင့်တွင် 

ဖလှယ်ပခင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပခင်းများ ပြုလုြ်ရာတွင် အဆင်ရပြရချာရမွ့ရစရန် 

ရည်ရွယ်လျက်၊ အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံတိုင်းသည် လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ မရတာ်တဆပဖစ် 

မှုများ၊ လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ရရာဂါများ၊ အန္တရာယ်ရှိရသာ ပဖစ်ရြ်များနှင့် အိမ် 

နှင့်လုြ်ငန်းခွင်အသွားအပြန် မ ရတာ်တဆ ပဖစ်မှုများနှင့် ြတ်သက်ပြီး ပြည့်စုံ 

သည့်စာရင်းကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုြ်သမားရရးရာရုံးသို့ နှစ်စဉ်ရလျာ် 

ကန်သလို ပဖည့်ဆည်းြံ့ြိုးရြးသင့်သည်။



လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဘရးနှင့်ကျန်းမာဘရးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားဘရးရာစံချနိ်စံညွှန်းများ

147

ငနာက်ဆက်တေဲ
လုပ်ွန်းြေွ်ငြကာွ့်ပြစ်ငပါ်သည့် ငရာဂါစာရွ်း

(၂၀၁၀ ြုနှစ်တေွ် ပပွ်ဆွ်တည်းပြတ်သည်)
(ဤရရာဂါစာရင်းကို အသုံးပြုရာတွင် ရရာဂါပဖစ်ရြါ်ရစသည့်အရာများနှင့် ထိရတွ့ 

မှု အတိုင်းအတာနှင့် ထိရတွ့မှုအမျ ိုးအစားနှင့် တစ်စုံတစ်ရာအန္တရာယ်ရှိသည့် အရာ 

များနှင့်ထိရတွ့မှုများရှိသည့် အလုြ်အကိုင် သို့မဟုတ် အသက်ရမွးေမ်းရကျာင်း 

အလုြ်တို့ကို ရလျာ်ကန်သည့်အချနိ်တွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။)

၁။ လုြ်ငန်းခွင်တွင် လုြ်ရဆာင်မှုများမှထွက်ရြါ်လာသည့် ရရာဂါသယ်ရဆာင်သည့် 

အ ရာများနှင့် ထိရတွ့မှုရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် လုြ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ရရာဂါများ -

 ၁.၁။ ရရာဂါသယ်ရဆာင်သည့် ဓာတုြစ္စည်းများရကကာင့် ပဖစ်ရြါ်သည့်ရရာဂါ 

များ

  ၁.၁.၁။ မာရကျာရသာ မီးခိုးရရာင်သတ္တုပဖစ်ရသာ ေီရီလီယမ်သတ္တု 

သို့မဟုတ် ယင်း၏ ပဒြ်ရြါင်းရကကာင့် ပဖစ်ရြါ်သည့်ရရာဂါများ

  ၁.၁.၂။ ရငွရရာင်ရတာက်သည့် အပဖူရရာင်သတ္ုတ ပဖစ်ရသာ ကတ်မီယမ် 

သတ္တု သို့မဟုတ် ယင်း၏ ပဒြ်ရြါင်းရကကာင့် ပဖစ်ရြါ်သည့် 

ရရာဂါများ

  ၁.၁.၃။ ရဖာ့စရဖာရြ်(စ်) သို့မဟုတ် ယင်း၏ ပဒြ်ရြါင်းရကကာင့် ပဖစ် 

ရြါ်သည့် ရရာဂါများ

  ၁.၁.၄။ အစွန်းခံသမဏိများနှင့် အပခားရသာ သတ္ုတ စြ်များတွင် အသုံး 

ပြုသည့် ခရိုမီယမ်သတ္တု သို့မဟုတ် ယင်း၏ ပဒြ်ရြါင်းရကကာင့် 

ပဖစ်ရြါ်သည့် ရရာဂါများ

  ၁.၁.၅။ သံမဏိနှင့် ဖန်ချက်လုြ်ငန်းတွင် အသံုးပြုသည့် ပဒြ်စင်တစ်မျ ိုး 

ပဖစ်ရသာ မန်ဂနိ သ့ုိမဟုတ် ယင်း၏ပဒြ်ရြါင်းရကကာင့် ပဖစ်ရြါ် 

သည့်ရရာဂါများ
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  ၁.၁.၆။ အာဆင်းနစ် သို့မဟုတ် ယင်း၏ ပဒြ်ရြါင်းရကကာင့်ပဖစ်ရြါ် 

သည့် ရရာဂါများ

  ၁.၁.၇။ မာကျူရီ သို့မဟုတ် ယင်း၏ပဒြ်ရြါင်းရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့်

ရရာဂါများ

  ၁.၁.၈။  ခဲ သို့မဟုတ် ယင်း၏ ပဒြ်ရြါင်းရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် ရရာဂါ 

များ

  ၁.၁.၉။ ဖူအိုရင်းပဒြ်စင် သို့မဟုတ် ယင်း၏ ပဒြ်ရြါင်းရကကာင့်ပဖစ်ရြါ် 

သည့် ရရာဂါများ

                ၁.၁.၁၀။ ကာဗွန်ဒိုင်ဆာလဖိုက်ရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့်ရရာဂါများ

  ၁.၁.၁၁။ အလီဖက်တစ် ဟိုက်ဒရိုကာဗွန် သို့မဟုတ် ရမွးကကိုင်ရသာ 

ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များ၏ ရဟလိုဂျင်ဆင့်ြွားများရကကာင့်ပဖစ်

ရြါ်သည့်ရရာဂါများ

  ၁.၁.၁၂။ ရရနံနှင့် ကတ္တရာမှရရသာ ေင်ေင်းဓာတ်ရဆးရည်နှင့် ယင်း 

နှင့် အလားတူများရကကာင့် ပဖစ်ရြါ်သည့်ရရာဂါများ

  ၁.၁.၁၃။ ရရနံနှင့် ကတ္တရာမှရာရသာ ေင်ေင်းဓာတ်ရဆးရည်နှင့် ယင်း 

နှင့်အလားတူများ၏ နိုက်ထရိုနှင့် အမိုင်နိုဆင့်ြွားများရကကာင့် 

ပဖစ်ရြါ်သည့် ရရာဂါများ

  ၁.၁.၁၄။ ဓာတုပဒြ်ရြါင်းတစ်မျ ိုးပဖစ်သည့် နိုက်ထရိုဂရစ်ဆလင်း သို့မ 

ဟုတ် အပခားရသာ နိုက်ထရစ်အက်ဆစ် ဓာတုပဒြ်ရြါင်း 

ရကကာင့် ပဖစ်ရြါ်သည့်ရရာဂါများ

  ၁.၁.၁၅။ အရက်၊ ဓာတုပဒြ်ရြါင်းတစ်မျ ိုးပဖစ်သည့် ဂလုိင်ရကာ သ့ုိမဟုတ် 

ခန္ဓာကိုယ်တွင် သကကားဓာတ်အပဖစ် ရပြာင်းလဲရစရန် အသဲ 

က ထုတ်လုြ်ရြးသည့် ကီတုန်း (ketones) များရကကာင့် ပဖစ် 

ရြါ်သည့် ရရာဂါများ
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  ၁.၁.၁၆။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကာဗွန်မိုရနာက်ဆိုဒ်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆာလဖိုက်၊ 

ဟိုက်ဒရိုက်ဂျင်ဆိုင်ယာနိုက် သို့မဟုတ် ယင်း၏ ဆင့်ြွားများ 

ကဲ့သို့ရသာ အဆိြ်အရတာက်ပဖစ်ရစသည့် အက်စဖီဆီယမ် 

များရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် ရရာဂါများ

  ၁.၁.၁၇။ ြလြ်စတစ်နှင့် ရာောများထုတ်လုြ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် 

အခရိုလိုနိုက်ထရိုင်းရကကာင့် ပဖစ်ရြါ်သည့်ရရာဂါများ

  ၁.၁.၁၈။ နုိက်ထရုိဂျင်ရအာက်ဆုိဒ်များရကကာင့် ပဖစ်ရြါ်သည့်ရရာဂါများ

  ၁.၁.၁၉။ မီးခိုးရရာင်သမ်းပြီးြုံသွင်းနိုင်သည့် ဓာတုပဒြ်စင်တစ်မျ ိုးပဖစ် 

ရသာ ဗရနဒီယမ် သို့မဟုတ် ယင်း၏ ပဒြ်ရြါင်းများရကကာင့်

ပဖစ်ရြါ်သည့် ရရာဂါများ

  ၁.၁.၂၀။ ခရနာက်စိမ်း သို့မဟုတ် ယင်း၏ ပဒြ်ရြါင်းများရကကာင့်ပဖစ်

ရြါ်သည့်ရရာဂါများ

  ၁.၁.၂၁။ ဓာတုပဒြ်ရြါင်းတစ်မျ ိုးပဖစ်ရသာ ဟက်ေိန်းရကကာင့်ပဖစ်ရြါ် 

သည့် ရရာဂါများ

  ၁.၁.၂၂။ ရရတွင်အလွန်ရြျာ်ေင်လွယ်သည့် ဓာတ်သတ္တုအက်ဆစ်များ

ရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် ရရာဂါများ

  ၁.၁.၂၃။ ရဆးရဖာ်စြ်ပခင်းနှင့်ဆိုင်ရသာ ရရာဂါသယ်ရဆာင်နိုင်သည့်

အ ရာများရကကာင့် ပဖစ်ရြါ်သည့် ရရာဂါများ

  ၁.၁.၂၄။ နီကယ် သို့မဟုတ် ယင်း၏ပဒြ်ရြါင်းရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့်

ရရာဂါများ

  ၁.၁.၂၅။ သယ်လီယမ် သို့မဟုတ် ယင်း၏ ပဒြ်ရြါင်းများရကကာင့်ပဖစ်

ရြါ်သည့်ရရာဂါများ

  ၁.၁.၂၆။ ရငွရရာင်အဆင်းရှိပြီး ြလက်တီနမ်ပဒြ်စင်အုြ်စုေင် တစ်ခု 

ပဖစ်ရသာ ရအာစ်မီယမ် သို့မဟုတ် ယင်း၏ ပဒြ်ရြါင်းရကကာင့် 
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ပဖစ်ရြါ်သည့်ရရာဂါများ

  ၁.၁.၂၇။ ဓာတ်သတ္တုတစ်မျ ိုးပဖစ်ရသာ ဆယ်လီနီယမ် သို့မဟုတ် ယင်း 

၏ ပဒြ်ရြါင်းရကကာင့် ပဖစ်ရြါ်သည့်ရရာဂါများ

  ၁.၁.၂၈။ ရကကးနီ သို့မဟုတ် ယင်း၏ ပဒြ်ရြါင်းရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့်

ရရာဂါများ

  ၁.၁.၂၉။ ြလက်တီနမ် သို့မဟုတ် ယင်း၏ ပဒြ်ရြါင်းရကကာင့်ပဖစ်ရြါ် 

သည့်ရရာဂါများ

  ၁.၁.၃၀။ သံပဖူပဒြ်စင် သို့မဟုတ် ယင်း၏ ပဒြ်ရြါင်းရကကာင့်ပဖစ်ရြါ် 

သည့်ရရာဂါများ

  ၁.၁.၃၁။ သွြ် သ့ုိမဟုတ် ယင်း၏ ပဒြ်ရြါင်းရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် ရရာဂါ 

များ

  ၁.၁.၃၂။ ဓာတုပဒြ်ရြါင်းတစ်မျ ိုးပဖစ်သည့် ရဖာ့စဂျင်း ရကကာင့်ပဖစ်ရြါ် 

သည့်ရရာဂါများ

  ၁.၁.၃၃။ ဓာတုပဒြ်ရြါင်းတစ်မျ ိုးပဖစ်ပြီး ြါရာကီွနုန်းဟု လူသိများရသာ 

ေန်ေုိကီွနုန်းက့ဲသ့ုိ ရသာ မျက်ကကည်လွှာကုိ ဒုက္ခရြးပခင်းရကကာင့် 

ပဖစ်ရြါ်သည့်ရရာဂါများ

  ၁.၁.၃၄။ အမိုးနီးယားဓါတ်ရငွ့ရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့်ရရာဂါများ

  ၁.၁.၃၅။ အိမ်သုတ်ရဆးများ၊ အရရာင်တင်ဆီများစသည်တို့ ထုတ်လုြ် 

ရာတွင် အသုံးပြုသည့် အိုင်ဆိုဆိုင်ယမ်နိတ်များရကကာင့် ပဖစ် 

ရြါ်သည့်ရရာဂါများ

  ၁.၁.၃၆။ ြိုးသတ်ရဆးများရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့်ရရာဂါများ

  ၁.၁.၃၇။ ဆာလဖာရအာက်ဆိုဒ်များရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့်ရရာဂါများ

  ၁.၁.၃၈။ သောေရပမကသောရဖျာ်ရည်များရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့်ရရာဂါ

များ
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  ၁.၁.၃၉။ ရာောရစး သို့မဟုတ် ရာောရစြါေင်ရသာ ထုတ်ကုန်ြစ္စည်း 

များရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် ရရာဂါများ

  ၁.၁.၄၀။ ရရသန့်စင်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဓါတုပဒြ်စင်တစ်မျ ိုးပဖစ် 

ရသာ ကလိုရင်းရကကာင့် ပဖစ်ရြါ်သည့်ရရာဂါများ

  ၁.၁.၄၁။ သိြ္ပံနည်းကျ ချမှတ်ရဖာ်ပြထားသည့် တိုက်ရိုက်ချတိ်ဆက်မှု 

ရှိရသာ အထက်ရဖာ်ပြြါ အမျ ိုးအစားများတွင် ရဖာ်ပြထား 

ရှိမရှိရသာ်လည်း လုြ်ငန်းခွင်တွင် ရရာဂါသယ်ရဆာင်သည့် 

အပခားရသာ ဓာတြုစ္စည်းများရကကာင့ ်ပဖစရ်ြါ်ရသာ သိုမ့ဟတု ်

အလုြ်မှ ထွက်ရြါ်လာသည့် ရရာဂါသယ်ရဆာင်ရသာ ဤ 

ဓာတုြစ္စည်းများအား ထိရတွ့ပခင်းနှင့် အလုြ်သမားရကကာင့် 

ကူးစက်သည့် ရရာဂါများအကကား နိုင်ငံ၏ အရပခအရနများနှင့် 

အရလ့အကျင့်များနှင့် ရလျာ်ကန်သည့် နည်းစနစ်များအား 

ပဖင့် ဆုံးပဖတ်သတ်မှတ်ထားသည့် ရရာဂါများ

 ၁.၂။ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ ရရာဂါသယ်ရဆာင်သည့် အရာများရကကာင့် ပဖစ်ရြါ် 

သည့် ရရာဂါများ

  ၁.၂.၁။ ဆူညံသံများရကကာင့် အကကားအာရုံမရကာင်းပခင်း

  ၁.၂.၂။ တုန်ခါမှုများရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် ရရာဂါများ (ကကက်သားများ၊ 

အမျှင်တစ်ရှူးများ၊ အရိုးများ၊ အဆစ်များ၊ အရန်ရသွးရကကာ 

များ သို့မဟုတ် အရန်အာရုံရကကာများ နာမကျန်းပဖစ်ပခင်း)

  ၁.၂.၃။ ရလဖိအားများပခင်း သို့မဟုတ် ရလဖိအားနည်းပခင်းရကကာင့်

ပဖစ်ရြါ်သည့် ရရာဂါများ

  ၁.၂.၄။ အိုင်ယွန်ရရဒီယိုသတ္တုကကပခင်း (ရရာင်ပခည်ပဖာထွက်ပခင်း) 

ရကကာင့် ပဖစ်ရြါ်သည့်ရရာဂါများ

  ၁.၂.၅။ ရလဆာရရာင်ပခည်အြါအေင်၊ အပမင်အာရုံဆိုင်ရာ ရရာင်ပခည် 

များ (ခရမ်းလွန်ရရာင်ပခည်၊ ပမင်ရတွ့နုိင်ရသာအလင်းရရာင်၊ အ 
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နီရရာင်ရအာက်ရရာင်ပခည်) တို့ရကကာင့် ပဖစ်ရြါ်သည့် ရရာဂါ 

များ

               ၁.၂.၆။ အလွန်အမင်းပမင့်မားသည့်အြူချနိ်များနှင့်ထိရတွ့မှုရကကာင့်ပဖစ်

ရြါ်သည့်ရရာဂါများ

  ၁.၂.၇။ သိြ္ပံနည်းကျချမှတ်ရဖာ်ပြထားသည့်တိုက်ရိုက်ချတိ်ဆက်မှု

ရှိရသာ အထက်ရဖာ်ပြြါ အမျ ိုးအစားများတွင် ရဖာ်ပြထား 

ရှိမရှိရသာ်လည်း လုြ်ငန်းခွင်တွင် ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ ရရာဂါသယ် 

ရဆာင်သည့် အပခားရသာအရာများရကကာင့် ပဖစ်ရြါ်ရသာ သို့ 

မဟုတ် အလုြ်မှထွက်ရြါ်လာသည့် ဤရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ ရရာဂါ 

သယ်ရဆာင်ရသာအရာများအား ထိရတွ့ပခင်းနှင့် အလုြ်သမား 

ရကကာင့် ကူးစက်သည့် ရရာဂါများအကကား နိုင်ငံ၏ အရပခ 

အရနများနှင့် အရလ့အကျင့်များနှင့် ရလျာ်ကန်သည့် နည်း 

စနစ်များအားပဖင့် ဆုံးပဖတ်သတ်မှတ်ထားသည့် ရရာဂါများ

 ၁.၃။ ေီေဆိုင်ရာ ရရာဂါသယ်ရဆာင်သည့်အရာများနှင့် ကူးစက်ရရာဂါများ 

သို့မဟုတ် ကြ်ြါးရရာဂါများ

  ၁.၃.၁။ တိရိစ္ဆာန်များမှကူးစက်ရသာ ေရူဆဲလား (brucella) ဗုိင်းရြ်စ် 

ရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် ကူးစက်ရရာဂါများ

  ၁.၃.၂။ ရသွးတိုးရရာဂါဗိုင်းရြ်ြိုးများ

  ၁.၃.၃။ ကိုယ်ခံအားကျဆင်းသည့် အိြ်(ချ)အိုင်ဗွီ ဗိုင်းရြ်ြိုး

  ၁.၃.၄။ အဆိြ်အရတာက်ရိှသည့် ေက်တီးရီးယားရကကာင့် ရမးရုိးကကက် 

သားများအလွန်နာကျင်ကာ ြါးစြ်ဟရန် အလွန်ခက်ခဲသည် 

အထိ ပြင်းထန်းစွာခံစားရသည့် ရရာဂါ

  ၁.၃.၅။ တီေီရရာဂါ

  ၁.၃.၆။ ေက်တီးရီးယား သို့မဟုတ် မှိုနှင့် ဆက်စြ်ရနပြီး အဆိြ်အ 
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ရတာက်ပဖစ်ရသာ သို့မဟုတ် ရရာင်ရမ်းရသာရရာဂါလက္ခဏာ 

များ

  ၁.၃.၇။ ရထာင့်သန်းနာ

  ၁.၃.၈။ ဆီး သိုမ့ဟတု ်ရရာဂါြိုးကူးစကခ်ရံသည့ ်တရိစ္ဆာနမ်ျား ရကကာင့ ်

မသန့်ရှင်းသည့်ရရ သို့မဟုတ် ရပမကကီးတို့နှင့်ထိရတွ့ရမှ ကိုယ် 

ြူချန်ိပမင့်မားပခင်း၊ ရခါင်းကုိက်ပခင်း၊ ရအာ့အန်ပခင်း၊ မျက်လံုးများ 

နီလာပခင်း၊ ကကက်သားများ နာကျင်ပခင်းစသည်တို့ကို ခံစား 

ပဖစ်ရြါ်ရစသည့် ရရာဂါ

  ၁.၃.၉။ သိြ္ပံနည်းကျချမှတ်ရဖာ်ပြထားသည့်တိုက်ရိုက်ချတိ်ဆက်မှုရှိ

ရသာ အထက်ရဖာ်ပြြါ အမျ ိုးအစားများတွင်ရဖာ်ပြထားရှိမရှိ

ရသာ်လည်း လုြ်ငန်းခွင်တွင် ေီေဆိုင်ရာ ရရာဂါသယ်ရဆာင် 

သည့် အပခားရသာအရာများရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်ရသာ သို့မဟုတ် 

အလုြ်မှ ထွက်ရြါ်လာသည့် ဤေီေဆုိင်ရာ ရရာဂါသယ်ရဆာင် 

ရသာ အရာများအားထရိတွ့ပခင်းနငှ့ ်အလြုသ်မားရကကာင့ ်ကူး 

စက်သည့်ရရာဂါများအကကား နိုင်ငံ၏ အရပခအရနများနှင့် အ 

ရလ့အကျင့်များနှင့် ရလျာ်ကန်သည့် နည်းစနစ်များအားပဖင့် 

ဆုံးပဖတ်သတ်မှတ်ထားသည့် ရရာဂါများ

၂။ သတ်မှတ်ထားရှိသည့် အဂေါအစိတ်အြိုင်းစနစ်များရကကာင့် ပဖစ်ရြါ်သည့် လုြ် 

ငန်းခွင်ဆိုင်ရာရရာဂါများ

 ၂.၁။ အသက်ရှူလမ်းရကကာင်းဆိုင်ရာရရာဂါများ

  ၂.၁.၁။ ဖိုင်ေရိုဂျဲန်းနစ် (fibrogenic) ဓာတ်သတ္တုမှုန်များ ကိုရှူရှိုက်မိ 

ရသာရကကာင့်ပဖစ်ြါ်သည့် အဆုတ်ရရာင်ရရာဂါ (ြုံရဆာင်ခဲ 

အသွင်ရဆာင်သည့်ဆီလီကာအမှုန်များကိုရှူရှိုက်မိရသာ 

ရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် အဆုတ်ရရာဂါ၊ ရကျာက်မီးရသွး၊ ကာ 

ဗွန်စသည့် ဆီလီကာအမှုန်များကို ရှူရှိုက်မိရသာရကကာင့်ပဖစ် 
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ရြါ်သည့် အဆုတ်ရရာဂါ ရကျာက်ဂွမ်းမှုန်းများကို ရှူရှိုက်မိ 

ရသာရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် အဆုတ်ရရာဂါ) 

  ၂.၁.၂။ ဆီလီကာအမှုန်များကို ရှူရှိုက်မိရသာရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် 

တီေီရရာဂါ

  ၂.၁.၃။ ဖိုင်ေရိုဂျဲန်းနစ် ဓါတ်သတ္တုမဟုတ်ရသာ အမှုန်များကို ရှူ 

ရှိုက်မိရသာရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် အဆုတ်ရရာဂါ

  ၂.၁.၄။ ကိုယ်ခန္ဓာရှိတစ်ရှူးများတွင် သံဓါတ်လွန်ကဲမှုရကကာင့်ပဖစ်ရြါ် 

သည့် အဆုတ်ရရာင်ရရာဂါ

  ၂.၁.၅။ မာ ရကျာ သ ည့် ဓါ တ် သ တ္တု မှု န် များ ရကကာ င့် ပဖ စ် ရြါ် သ ည့်  

နာတာရှည်အဆုတ်ရရာဂါ

  ၂.၁.၆။ ချည်အမှုန်များ၊ နမ်းကကတ်ြင်ရလျှာ်၊ ြိုက်ဆံရလျှာ်၊ နာနတ် 

ရလျှာ် သို့မဟုတ် ကကံဖတ်အမှုန်များရကကာင့် ပဖစ်ရြါ်သည့် 

နာတာရှည်အဆုတ်ရရာဂါ၊

  ၂.၁.၇။ အသိအမှတ်ပြုထားသည့် တုန့်ပြန်မှုလွယ်ကူရသာ ရရာဂါသယ် 

ရဆာင်သည့်အရာများ  သို့မဟုတ် လုြ်ကိုင်သည့် အလုြ်လုြ် 

ကိုင်သည့်လုြ်ငန်းစဉ်တွင်နဂိုကတည်းကရှိထားသည့်အရာ

များရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် ရင်ကကြ်ရရာဂါ

  ၂.၁.၈။ လုြ်ငန်းခွင်ရှိလုြ်ရဆာင်မှုများမှ ထွက်ရြါ်လာသည့် ရအာ် 

ဂဲန်းနစ်အမှုန်များ သို့မဟုတ် နှိုင်းယှဉ်၍မရရအာင် ညစ်ညမ်း 

သည့် ဖျန်းရဆးများ (spray) သို့မဟုတ်  ရအာ်ဂဲန်းနစ်အမှုန် 

များပဖစ်သည့် ပြင်ြမှအရာများရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် အဆုတ် 

ရရာဂါ

  ၂.၁.၉။ လြု်ငန်းခွင်တွင ်အလြုလ်ုြရ်ဆာငပ်ခင်းမ ှထွကရ်ြါ်လာသည့ ်

ရကျာက်မီးရသွးအမှုန်များ၊ ရကျာက်မိုင်းများမှ ထွက်ရြါ်လာ 

သည့် အမှုန်များ၊ သစ်သားမှုန်များ၊ ရကာက်နှံြင်များနှင့် လယ် 
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ယာလုြ်ငန်းများမှ ထွက်ရြါ်လာရသာ အမှုန်များ၊ တိရစ္ဆာန် 

များ၏ စားကျက်ကွင်းများမှ ထွက်ရြါ်လာရသာ အမှုန်များ၊ 

အထည်အလိြ်များမှ ထွက်ရြါ်လာသည့်အမှုန်များ၊ စက္ကူဖုန် 

မှုန့်များရကကာင့် ပဖစ်ရြါ်သည့် နာတာရှည်အသက်ရှူလမ်း 

ရကကာင်းဆိုင်ရာရရာဂါ

  ၂.၁.၁၀။ အလူမီနီယမ်ရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့်အဆုတ်ရရာဂါများ

  ၂.၁.၁၁။ အသိအမှတ်ပြုထားသည့် တုန့်ပြန်မှုလွယ်ကူရသာ ရရာဂါသယ် 

ရဆာင် သည့်အရာများ  သို့မဟုတ် အလုြ်လုြ်ကိုင်သည့် လုြ် 

ငန်းစဉ်တွင် နဂိုကတည်းကရှိထားရသာ အရာများရကကာင့် 

အရြါ်ြိုင်းအသက်ရှူလမ်းရကကာင်း ြုံမှန်မဟုတ်ပခင်းများ

  ၂.၁.၁၂။ သိြ္ပံနည်းကျချမှတ်ရဖာ်ပြထားသည့် တိုက်ရိုက်ချတိ်ဆက်မှု 

ရှိရသာ အထက်ရဖာ်ပြြါ အမျ ိုးအစားများတွင် ရဖာ်ပြထား 

ရိှမရိှသည့် အပခားရသာအသက်ရှူလမ်းရကကာင်းဆုိင်ရာ ရရာဂါ 

များ သို့မဟုတ် အလုြ်လုြ်ကိုင်ရာမှ ထွက်ရြါ်လာသည့် 

အန္တရာယ်ရှိသည့် အပခင်းအရာများနှင့် ထိရတွ့မှုနှင့် အလုြ် 

သမားရကကာင့် ကူးစက်သည့် ရရာဂါများအကကား နိုင်ငံ၏အ 

ရပခအရနများနှင့် အရလ့အကျင့်များနှင့် ရလျာ်ကန်သည့်နည်း 

စနစ်များအားပဖင့် ဆုံးပဖတ်သတ်မှတ်ထားသည့် ရရာဂါများ

 ၂.၂။ အရရပြားရရာဂါများ

  ၂.၂.၁။ အပခားရရာဂါအမျ ိုးအမည်များတွင် ြါေင်ပခင်းမရှိေဲ၊ အလုြ် 

လုြ်ကိုင်ရာမှ ထွက်ရြါ်လာသည့် ဓါတ်မတည့်မှုကို နှိုးဆွ 

ရြးရသာ ရရာဂါသယ်ရဆာင်သည့်အရာများရကကာင့် ပဖစ်ရြါ် 

လာသည့် အနီရရာင်ယားနာများနှင့် အနီရရာင်ရှိသည့် ရရာင် 

ယမ်းမှုများ



အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုြ်သမားရရးရာအဖွဲ့၊ ပမန်မာ

156

  ၂.၂.၂။ အပခားရရာဂါအမျ ိုးအမည်များတွင် မြါေင်ေဲ၊ အလုြ် လုြ် 

ကိငုရ်ာမ ှထကွရ်ြါ်လာသည့ ်အသအိမတှပ်ြုထားရသာ ရရာဂါ 

သယ်ရဆာင်သည့် အရာများအား ထိရတွ့မှုရကကာင့်ပဖစ်ရြါ် 

လာသည့် အနီရရာင်ယားနာများ

  ၂.၂.၃။ အပခားရရာဂါအမျ ိုးအမည်များတွင် မြါေင်ေဲ၊ အလုြ်လုြ် 

ကိုင်ရာမှ ထွက်ရြါ်လာသည့် အသိအမှတ်ပြုထားရသာရရာ 

ဂါသယ်ရဆာင်သည့်အရာများရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် ခရုသင်း 

ရရာဂါ

  ၂.၂.၄။ သိြ္ပံနည်းကျချမှတ်ရဖာ်ပြထားသည့် တိုက်ရိုက်ချတိ်ဆက်မှု 

ရှိရသာ အထက်ရဖာ်ပြြါ အမျ ိုးအစားများတွင် ရဖာ်ပြထား 

ရှိ မရှိေဲ၊  ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဓာတုြစ္စည်းများဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် 

ေီေဆိုင်ရာ ရရာဂါသယ်ရဆာင်သည့် ကကားခံအရာများရကကာင့် 

ပဖစ် ရြါ်သည့် အပခားရသာ အ  ရရပြားရရာဂါများ သို့မဟုတ် 

အလုြ် လုြ်ကိုငရ်ာမှ ထွက်ရြါ်လာသည့် အန္တရာယ်ရှိသည့် 

အပခင်းအရာများနှင့် ထိရတွ့မှုနှင့် အလုြ်သမားရကကာင့် ကူး 

စက် သည့် အရရပြားရရာဂါများအကကား နိုင်ငံ၏ အရပခအရန 

များနှင့် အရလ့အကျင့်များနှင့် ရလျာ်ကန်သည့် နည်းစနစ် 

များအားပဖင့် ဆုံးပဖတ်သတ်မှတ်ထားသည့် အပခားရသာ 

အ ရရပြားရရာဂါများ

 ၂.၃။ ကကက်သားများနှင့် အရိုးများ နဂိုြုံမှန်အရနအထားတွင်မရှိပခင်းများ

  ၂.၃.၁။ လက်ရကာက်ေတ်ကို အကကိမ်ကကိမ်ရရွ့လျား ရပြာင်းလဲမှုပြု 

လုြ်ပခင်း၊ အားစိုက်လုြ်ကိုင်ရပခင်း၊ ြုံစံအရနအထားအမျ ိုးမျ ိုး 

ကို အလွန်အမင်းလုြ်ရဆာင်ရပခင်းရကကာင့် လက်ရကာက်ေတ် 

အရွတ်များဒဏ်ပဖစ်ပခင်း၊ ရရာင်ယမ်းနာကျင်ပခင်း
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  ၂.၃.၂။ လက်ရကာက်ေတ်ကို အကကိမ်ကကိမ်ရရွ့လျားရပြာင်းလဲမှုပြု 

လုြ်ပခင်း၊ အားစိုက်လုြ်ကိုင်ရပခင်း၊ ြုံစံအရနအထား အမျ ိုး 

မျ ိုးကို အလွန်အမင်းလုြ်ရဆာင်ရပခင်းရကကာင့် လှုြ်ရှားမှုပြု 

သည်နှင့် လက်နှင့်လက်ရကာက်ေတ်ရိှ အရွတ်များရရာင်ယမ်း 

နာကျင်သည့် နာတာရှည်ရရာဂါ ခံစားရပခင်း

  ၂.၃.၃။ တံရတာင်ဆစ်ရနရာတစ်ေိုက်ပဖင့် အချနိ်ကကာပမှင့်စွာ ဖိပခင်း၊ 

တွန်းပခင်းများရကကာင့် တံရတာင်ဆစ်ထိြ်ြိုင်းတွင် နီရဲပြီး 

ရရာင်ယမ်းနာကျင်မှုများ ပဖစ်ရြါ်ခံစားရပခင်း

  ၂.၃.၄။ အချန်ိကကာပမှင့်စွာ ဒူးရထာက်အရနအထားပဖင့် ရနပခင်းရကကာင့် 

ဂုံညင်းရိုးရရာင်ရမ်းနာကျင်ရေဒနာခံစားရပခင်း

  ၂.၃.၅။ အကကိမ်ကကိမ်အားစိုက်လုြ်ကိုင်ရပခင်းရကကာင့် တံရတာင်ဆစ်

ရရာင်ရမ်းနာကျင်မှုခံစား ရပခင်း

  ၂.၃.၆။ ဒူးရထာက်အရနအထားြုံစံ သို့မဟုတ် ရဆာင့်ရကကာင့်ထိုင် 

သည့် အရနအထားြုံစံပဖင့် အလုြ်ကိုအချနိ်ကကာပမှင့်စွာလုြ်

ကိုင်ရပခင်းရကကာင့် ဒူးနာပခင်းရေဒနာများခံစားရပခင်း

  ၂.၃.၇။ အကကိမ်ကကိမ်အားစိုက်လုြ်ကိုင်ရပခင်း၊ တုန်ခါမှုများရှိရနသည့် 

အရနအထားပဖင့် လုြ် ကိုင်ရသည့် အလုြ်အကိုင်၊ လက် 

ရကာက်ေတ်ြုံစံအရနအထားအမျ ိုးမျ ိုးကို အလွန်အမင်းလုြ် 

ရဆာင်ရပခင်း၊ သို့မဟုတ် ထိုကဲ့သို့ရသာ အရနအထား ၃ မျ ိုး 

စလုံးကို စုရြါင်းလုြ်ကိုင်ရပခင်းရကကာင့် လက်မျက်ရိုး ရရာဂါ 

များ ခံစားရကာ လက်မ၊ လက်ခလယ်နှင့် လက်သူကကယ်များ 

တွင် နာကျင်ပခင်း၊ ထုံပခင်း စသည်တို့ ပဖစ်ရြါ်ခံစားရပခင်း

  ၂.၃.၈။ သိြ္ပံနည်းကျချမှတ်ရဖာ်ပြထားသည့် တိုက်ရိုက်ချတိ်ဆက်မှုရှိ 

ရသာ အထက်ရဖာ်ပြြါ အမျ ိုးအစားများတွင် ရဖာ်ပြထားရှိ 

မရှိေဲ၊  အပခားရသာကကက်သားနှင့် အရိူးများနဂိုြုံမှန်မဟုတ် 
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သည့် ရရာဂါများ သို့မဟုတ်  အလုြ်လုြ်ကိုင်ရာမှထွက်ရြါ်

လာသည့် အန္တရာယ်ရှိသည့်အပခင်းအရာများနှင့်ထိရတွ့ မှုနှင့် 

အလုြ်သမားရကကာင့် ပဖစ်ရြါ်ခံစားရသည့် ကကက်သားနှင့် 

အရိုးများနဂိုြုံမှန်မဟုတ်သည့် ရရာဂါများအကကား နိုင်ငံ၏ 

အရပခအရနများနှင့် အရလ့အကျင့်များနှင့်ရလျာ်ကန်သည့် 

နည်းစနစ်များအားပဖင့် ဆုံးပဖတ်သတ်မှတ်ထားသည့် အပခား 

ရသာအပခားရသာကကက်သားနှင့် အရိုးများ ြုံမှန်မဟုတ်သည့် 

ရရာဂါများ

 ၂.၄။ စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အပြုအမူြိုင်းဆိုင်ရာ ြုံမှန်မဟုတ်ပခင်းများ

  ၂.၄.၁။ ရကကာက်မက်ဖွယ်ရာပဖစ်ရြ်များ၊ အိြ်မက်များ၊ အလွန်အမ

င်းစိုးရိမ်ြူြန်မှုများရကကာင့် ရနာက်ြိုင်းတွင် စိတ်ဒဏ်ရာများ

ပဖစ်ရြါ်ခံစားရပခင်း

               ၂.၄.၂။ သိြ္ပံနည်းကျချမှတ်ရဖာ်ပြထားသည့်တိုက်ရိုက်ချတိ်ဆက်မှုရှိ

ရသာ အထက်ရဖာ်ပြြါ အမျ ိုးအစားများတွင်ရဖာ်ပြထားရှိမ

ရှိေဲ၊  အပခားရသာစိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အပြုအမူြိုင်းဆိုင်ရာ 

ြုံမှန်မဟုတ်ပခင်းများ သို့မဟုတ်  အလုြ်လုြ်ကိုင်ရာမှ ထွက် 

ရြါ်လာသည့် အန္တရာယ်ရှိသည့်အပခင်းအရာများနှင့် ထိရတွ့ 

မှုနှင့် အလုြ်သမားရကကာင့် ပဖစ်ရြါ်ခံစားရသည့် စိတ်ြိုင်းဆိုင် 

ရာနှင့် အပြုအမူြိုင်းဆိုင်ရာ ြုံမှန်မဟုတ်ပခင်းများအကကား၊  

နိုင်ငံ၏ အရပခအရနများနှင့် အရလ့အကျင့်များနှင့် ရလျာ်ကန် 

သည့်နည်း စနစ်များအားပဖင့် ဆုံးပဖတ်သတ်မှတ်ထားသည့် 

အပခားရသာ စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အပြုအမူြိုင်းဆိုင်ရာ ြုံမှန် 

မဟုတ်ပခင်းများ

၃။ လုြ်ငန်းခွင်ရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် ကင်ဆာရရာဂါများ
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 ၃.၁။ ရအာက်ရဖာ်ပြြါ ရရာဂါသယ်ရဆာင်သည့်အရာများရကကာင့် ကင်ဆာ 

ရရာဂါပဖစ်ရြါ်ခံစားရပခင်း၊

  ၃.၁.၁။ ရကျာက်ဂွမ်းမှုန့်များ

  ၃.၁.၂။ ေင်ေီဒိုင်းနှင့် ယင်း၏ဆားများ

  ၃.၁.၃။ ရကာ်ရစ့များ၊ အထည်အလိြ်များပြုလုြ်ရာတွင် အသုံးပြု 

သည့် ရအာ်ဂဲန်းနစ်ပဒြ်ရြါင်းပဖစ်ရသာ ကလိုရိုမီသိုင်း အီသာ 

အရည်

  ၃.၁.၄။ ခရိုမီယမ် (၆) ပဒြ်ရြါင်း

  ၃.၁.၅။ ကတ္တရာရစးများ၊ သို့မဟုတ် ယင်းမှထွက်သည့် ကျြ်ခိုးများ

  ၃.၁.၆။ ဆိုးရဆးများနငှ့ ်လယယ်ာစိကုမ်ြျ ိုးရရးဆိငုရ်ာ ဓာတရုဆးေါး 

များ ပြုလုြ်ရာတွင် အသံုးပြုသည့် ေီတာနဖသုိင်လမင်း (ယင်း 

သည် အပဖူရရာင်မှ အနီရင့်ရရာင်အဆင်းရှိကာ ရရရနွးတွင် 

အလွယ်တကူရြျာ်ေင်နုိင်သည့် အစုိင်အခဲ အရာေတ္ုထ ပဖစ်သည်)။

  ၃.၁.၇။ စက်မှုလုြ်ငန်းများအတွင် အသုံးပြုသည့်ဓာတုြစ္စည်းတစ် 

မျ ိုးပဖစ်ပြီး၊ အရရာင်အဆင်းမရှိသည့် ပဒြ်ရြါင်းပဖစ်ရသာ 

ဗွီနိုင်းကလိုရိုက်

  ၃.၁.၈။ ေင်ေင်း (ရရရြါ်တွင်ရြါ်နုိင်ရသာ အေါနုရရာင်ဓာတုရဆးရည်)

  ၃.၁.၉။ ေင်ေင်း သို့မဟုတ် ယင်း၏အလားတူများ၏ အဆိြ်အ 

ရတာက်ရှိရသာ နိုက်ထရိုဆင့်ြွားများနှင့် အမိုင်နိုဆင့်ြွားများ

  ၃.၁.၁၀။ အိုင်ယွန်ရရဒီယိုသတ္တုကကပခင်းများ

  ၃.၁.၁၁။ ကတ္တရာရစး၊ ကတ္တရာ၊ ရရနံကတ္တရာ၊ တွင်းထွက်ရရနံစိမ်း၊ 

အရရာင်အဆင်းမရိှေဲ အစုိင်အခဲြံုစံပဖင့်ရိှသည့် အန်သရာစင်း 

(ယင်းကိုဓာတုြစ္စည်းများ ထုတ်လုြ်ရာတွင် အသုံးပြု သည်)၊ 

ယင်းတို့၏ ပဒြ်ရြါင်းများ၊ သို့မဟုတ် ယင်းအရာေတ္ထုများမှ 
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ထုတ်လုြ်သည့် ြစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ယင်းတို့၏ အကကင်းအ 

ကျန်များ၊

  ၃.၁.၁၂။ ကုတ်မီးရသွးမီးဖိုများမှ ထုတ်လွှတ်သည့်မီးခိုးရငွ့များ

  ၃.၁.၁၃။ နီကယ်လ်ပဒြ်ရြါင်းများ

  ၃.၁.၁၄။ သစ်မှုန်များ

  ၃.၁.၁၅။ အာဆင်းနစ်နှင့် ယင်း၏ပဒြ်ရြါင်းများ

  ၃.၁.၁၆။ ရလယာဉ်မလူးရအာင်ထိန်းသည့် ကိရိယာများ၊ စြရင်များ၊ 

ထုတ်လုြ်ပခင်းနှင့် လျှြ်စစ်ဆက်သွယ်ပခင်းတွင် နီကယ်လ်နှင့် 

ရရာ၍ အသုံးပြုသည့် ေယ်ရီလီယမ်နှင့် ယင်း၏ ပဒြ်ရြါင်း 

များ

  ၃.၁.၁၇။ ရငွရရာင်ရတာက်သည့် အပဖူရရာင်သတ္တုပဖစ်ရသာ ကတ်မီ 

ယမ်သတ္တု သို့မဟုတ် ယင်း၏ပဒြ်ရြါင်းများ

  ၃.၁.၁၈။ သောေအားပဖင့် အမျှင်ြုံစံများပဖင့်ရှိပြီး ကင်ဆာရရာဂါပဖစ် 

ရစသည့် ဓါတ်သတ္တု (အရီယွန်နိုက်)

  ၃.၁.၁၉။ အီသိုင်လင်းရအာက်ဆိုဒ်

  ၃.၁.၂၀။ အသဲရရာင်အသားေါ ေီြိုးနှင့် အသဲရရာင်အသားေါ စီြိုး

  ၃.၁.၂၁။ သိြ္ပံနည်းကျချမှတ်ရဖာ်ပြထားသည့် တိုက်ရိုက်ချတိ်ဆက်မှု 

ရှိရသာ အထက်ရဖာ်ပြြါ အမျ ိုးအစားများတွင် ရဖာ်ပြထားရှိ 

မရှိေဲ၊  လုြ်ငန်းခွင်တွင် ရရာဂါသယ်ရဆာင်သည့် အပခားရသာ 

အရာ များရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် ကင်ဆာရရာဂါများ သို့မဟုတ်  

အလုြ်လုြ်ကုိင်ရာမှ ထွက်ရြါ်လာသည့် ဤရရာဂါသယ်ရဆာင် 

သည့်အရာများနှင့်ထိရတွ့မှုနှင့် အလုြ်သမားရကကာင့်ပဖစ်ရြါ် 

ခံစားရသည့်  ကင်ဆာရရာဂါများအကကား  နုိင်ငံ၏ အရပခအရန 

များနှင့် အရလ့အကျင့်များနှင့်ရလျာ်ကန်သည့် နည်းစနစ်များ 
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အားပဖင့် ဆုံးပဖတ်သတ်မှတ်ထားသည့် ကင်ဆာရရာဂါများ

၄။ အပခားရရာဂါများ

 ၄.၁။ သတ္တုမိုင်းတွင်းလုြ်သားများ ရတွ့ကကုံခံစားရသည့် မျက်လုံးဂဏာ 

မပငိမ်ပဖစ်ပခင်း၊ အပမင်အာရုံများထိခိုက်ပခင်း၊ ညေက်မပမင်ရပခင်းများ

 ၄.၂။ သိြ္ပံနည်းကျချမှတ်ရဖာ်ပြထားသည့် တိုက်ရိုက်ချတိ်ဆက်မှုရှိရသာ အ 

ထက်ရဖာ်ပြြါ အမျ ိုးအစားများတွင် ရဖာ်ပြထားရှိမရှိေဲ၊  အသက်ရမွး 

ေမ်းရကျာင်းအလုြ်အကိုင်များ သိုမဟုတ် အလုြ်အကိုင် လုြ်ငန်းစဉ် 

များတွင် ပဖစ်ရြါ်သည့် အပခားရသာ ရရာဂါများ သို့မဟုတ်  အလုြ်လုြ် 

ကိုင်ရာမှ ထွက်ရြါ်လာသည့် ရရာဂါသယ်ရဆာင်သည့် အရာများနှင့် 

ထိရတွ့မှုများနှင့် အလုြ်သမားရကကာင့်ပဖစ်ရြါ်သည့် ရရာဂါများအ 

ကကား၊ နုိင်ငံ၏ အရပခအရနများနှင့် အရလ့အကျင့်များနှင့် ရလျာ်ကန်သည့် 

နည်း စနစ်များအားပဖင့် ဆုံးပဖတ်သတ်မှတ်ထားသည့် အပခားရသာ 

ရရာဂါများ
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အပပည်ပပည်ဆိုွ်ရာအလုပ်သမားငရးရာအြေဲ့ရုံး ပမန်မာ

အမှတ် ၁ (က)၊ ကန်ေဲ့လမ်း (သစ္စာလမ်း)၊

ရန်ကင်းပမို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ ပမန်မာ။
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