
 

 

အဖ ြဲ႕အစည္း  - ကယ်္း ပန႔္သညး့္ လမ္း ညႊန္− အအအထြေထြေ အုပ္် ်ဳပ္အးရ  

 

ဒကစ ္မ နုကစ္၊ အ ုင္ ိုဝါ မလူ ရကကစြဲ−                 ၁၁/၁၉၉၆ နပံါတ−  အးအ-၁၀၀၆ 

 အးနာက ိံု  စစ္အးဆ မႈ/း ပန္လည္စစ္အးဆ မႈ−            ၀၆/၂၀၁၉ စာမက်္း း းာ 1 

 

အအၾကာင္း အရာ−   

 

Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္း း ငး့ ္မာ် း ပာ သညး့္ အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈ 

 

၁။ အာမခံအးပၚလစ ီ

 

အးအ ငၾက ခ်  ်ဳ႕တြဲသ့ူမ်ာ  း ငး့္ အာမခံအးပၚလစမီ သတမွတ္ာ သညး့္အတ ုင္း  ႀကီ မာ သညး့္ 

အးအ ငၾက အခက္ခြဲ း ငး့္အးထတ႕ၾက်ဳနံ္ ငု သညး့္ အးဆ ဝါ ကုသမႈအအနအြော မ်  ်ဳ  သ ု႔္မဟုတ္ လ ုအပ္်ကမ်  ်ဳ  း ငး့္ က ုကည ီပါက 

အးဆ ကုသမႈ း ငး့္ အးဆ ဝါ မ်ာ အထတက္ Broadlawns က်န္း မာအးရ အးစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာမ  

အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈက  ုး ပ်ဳလုပ္အးပ ပါမည္။ 

 

ဤအာမခံအးပၚလစကီ ု "Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္း း ငး့္ 

မ်ာ း ပာ သညး့္အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈ" အးခါင္း စဥ္အးအာကမွ လုပ္အးဆာင္အးနၿပီ  အးအာက္ါအတ ုင္း  

အအကာငြ္ေည္အး ား္အးဆာင္ငြက္အးနပါသည္− 

 

၂။ ရည္ည္ြယ္်က္ 

 

ဤအာမခံအးပၚလစမီ ာ Broadlawns က်န္း မာအးရ အးစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာအထတက္ မအူးဘာငတစိ္ုက ု 

တည္အးဆာက္အးပ ပါသည္−  

 

(၁) အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈအထတက္ အက် ်ဳ ံ ဝငသညး့္ လူနာမ်ာ က ု သတမွတ္အးပ သည္။ 

(၂) အစအုဖ ြဲ႕အထတင္း  လူနာမ်ာ အထတက္ အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈ း ပ်ဳလုပ္အးပ သည္။ 

(၂) အ ုင္ ိုဝါအဥပဒ း ငး့္ Broadlawns က်န္း မာအးရ အးစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာအထတက္ Broadlawns 

အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္ အာမခံအးပၚလစ ီး ငး့္ လုပ္ံ ို လုပနည္း မ်ာ  း ငး့္ က ုကည ီသညး့္ 

အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈက ု အးဆာင္ငြက္အးပ သည္။  

(၂) း ပည္ည္တင္း  ဝင္အး င အဥပဒ အခန္း  ၅၀၁ (အာ)း း ငး့္ က ုကည ီအးစရန္း း ငး့္ အဖ ြဲ႕အစည္း ၏ 

အ ခအန္း္ ခအအနက ု ြေ န္း သ မ္း န္ ငု ြန္ Broadlawns က်န္း မာအးရ အးစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာမ  

ဤအာမခံအးပၚလစကီ ု လက္ံက်ငး့္သံု ၿပီ  ဤအာမခံအးပၚလစကီ ု က်ယက ်ယ္း ပန႔္္း ပန႔္္ 

လူအမ်ာ ြေးံ  န႔္္အးဝ ခင္း ၊ ရ ု  ရ င္း သညး့္ ဘာသာစကာ  အ း စ္် ်ဳပ္း  ငး့္ အး ား္း ပ ခင္း း း ငး့္ 

ဘာသာစကာ မ်  ်ဳ စံးု  ငး့္ ြေတု္အးဝ ခင္း မ်ာ  း ပ်ဳလုပါ္သည္။  ြေ ႔ု္အ ပင္ အဖ ြဲ႕အစည္း မ  

ဤအာမခံအးပၚလစ ီး ငး့္ က ုကည ီသညး့္ က်န္း မာအးအရစာငး့္အးရ ာကမႈ အးြောက္ံအ့းပ သူမ်ာ  

စာရင္း က ုလည္း  ဝကဘ္  ိုဒ္ ဒတင္ အး ား္း ပြော ရမည္။ 

 

ဤအာမခံအးပၚလစအီရ Broadlawns က်န္း မာအးရ အးစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာမ  Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ 

အစအီစဥြ ွ  အးအာက္အး ား္း ပပါ သတမွတ္်ကမ်ာ  း ငး့္ က ုကည ီအက် ်ဳ ံ ဝငသညး့္ လူနာက ု လက္ံအးပ ပါသည္။ 

 

၃။ အဓ ပၸာည္ယြငး့္ဆ ုခ်ကမ်ာ  

 



 

 

အဖ ြဲ႕အစည္း  - ကယ်္း ပန႔္သညး့္ လမ္း ညႊန္− အအအထြေထြေ အုပ္် ်ဳပ္အးရ  

 

ဒကစ ္မ နုကစ္၊ အ ုင္ ိုဝါ မလူ ရကကစြဲ−                 ၁၁/၁၉၉၆ နပံါတ−  အးအ-၁၀၀၆ 

 အးနာက ိံု  စစ္အးဆ မႈ/း ပန္လည္စစ္အးဆ မႈ−            ၀၆/၂၀၁၉ စာမက်္း း းာ 2 

 

အအၾကာင္း အရာ−   

 

Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္း း ငး့ ္မာ် း ပာ သညး့္ အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈ 

 

A. ေ နထ ိုင္မႈ−  အအမရ ကန္ လူမ်  ်ဳ း  စသူ သ ု႔္မဟုတ္ အ ုင္ ိုဝါး ပည္နယ္ထတင္း  ထလတလ င္ပစာအးနြေ င္ုအးနၿပီ  

း ပည္နယစာရင္း ပါ ခရ ုငမာ် အထတင္း  ဆကလက္အးနြေ င္ုဦ မညး့္ တရာ ဝင္အးနြေ ငု္ငင္း့္လကမွတက  ိုင္ အးနြေ ငုသူမ်ာ က ု 

Broadlawns က်န္း မာအးအရစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာမ  အးနြေ ငုသူအ  စ္ သတမွတ္ါသည္။ လူတစ္ဦ အအန္  ငး့္ 

အးနြေ ငုသူအ  စ္ အမၾကညာခင္ အခ်  န္တ္ ုင္း အတာတစိ္ုအထတက္ အးပါခ့္ရ ု ဒ္ ငတင္ အးနြေ ငုြန္မလ ုအပါ္။ 

 

B. အာမခံရ  ထာားသည့   တစ ဦားတစ ေ ယာက္ခင်္  ားစီအတတက္  ပံိုမ န  ေ တာင္  ားခံမည့   ေ ငင္ပမာဏ (AGB)−  

အာမခံရ  ြော သညး့္ တစ္ဦ တစ္အးယာက္်င္း စအီထတက္ ပံမု န္ အးတာင္း ခံမညး့္ အး ငပမာဏက ု ထတက္်ကြန္ 

အးအာက္ါထတက္်ကနည္း က ု သံု ပါသည္။   

 

AGB % = (အးဆ ကုသစာ ရ တ္ အးပ အးခ်သူမ်ာ ၏ စစုအုးပါင္း   ခငး့္း ပ်ဳြော သညး့္ ပမာဏ + ပဂုၢလ က 

က်န္း မာအးရ  အာမခံသူမ်ာ ၏ စစုအုးပါင္း   ခငး့္း ပ်ဳြော သညး့္ ပမာဏ + အးရ ႕ ၁၂လ ကာလအထတင္း  

အးဆ ကုသစာ ရ တ္ အးပ အးခ်သူမ်ာ ၏ စစုအုးပါင္း   ခငး့္း ပ်ဳြော သညး့္ ပမာဏ) / 

(တူညသီညး့္အးတာင္း ခံမႈမ်ာ အထတက္ စစုအုးပါင္း  အၾကမ္း  ်င္း  အးကာက္ံမႈမ်ာ ) 

 

အးအဂ်ဘီ ီ= (အးဆ ဝါ ကုသရန္လ ိုအပသညး့္အးစာငး့္အးရ ာကမႈ သ ု႔္ အအရ အးပၚကုသမႈအထတက္ 

အၾကမ္း  ်င္း  အးကာက္ံမႈ) X အးအဂ်ဘီ ီ%။ 

 

ဤမဝူါဒ၏ စာတတြဲ အးအ ထတင္ အး ား္း ပြော သညး့္အတ ုင္း  း း စစဥ္ အးအဂ်ဘီ ီ% က ု ထတက္်က္ 

း ပင င္အးပ ပါသည္။ 

 

C. ေ ဆားဖက္္ ိုင္ရာ လ ိုအပသ ည့   က္ိုသမႈ−  အးကာင္း  မန္သညး့္ အးဆ  က  ိုငြာက်ငး့္ြေံ ု စသံတမွတ္်ကမ်ာ အတ ုင္း  လူနာ၏ 

အအး ခအအနအရ စစ္အးဆ မႈ၊ ကုသမႈမ်ာ  း ငး့္ က ုကည ီသညး့္ ဝန္အးဆာငမႈမ်ာ မ ာ လူနာ သ ု႔္မဟုတ္ လူနာ၏ ဆရာဝန္ 

သ ု႔္မဟုတ္ း ပစသုူ အဆင္အးး ပရန္္ထတကမဟုတဘ ြဲ လူနာ၏အးဆ ဝါ ကုသရန္လ ိုအပ္်ကက  ို း  ညး့္ဆည္း ရန္း  စသည္။ 

ြေ ႔ု္အ ပင္ လူနာလ ုအပသညး့္ အးဆ ဝါ ကုသမႈအထတက္ ကုန္ကစ်ာ ရ တ္နည္း ဆံု း  စမညး့္ 

ကုသဝန္အးဆာငမႈအမ်  ်ဳ အစာ လည္း  း  စ္အးစရမည္။ 

 

D. ေအရားေ ပၚ က္န်  ားမာေ ရားေ စာင္ ့ ေ ရ ာက္မႈ−  အအရ အးပၚ အးဆ ဝါ ကုသမႈ း း ငး့္ အလုပသမာ  အက္ဥအပဒ 

(အ ီအမတီအးအအယလ ္အးအ) ထတင္ း ပ႒ာန္း ြော သညး့္အတ ုင္း  ခ်က္်င္း  အးဆ ဝါ ကုသမႈ မခံယူရပါက 

လူနာအအန္  ငး့္ ဆ ု င္ရာ သညး့္ အသက္အးဘ အ း ရာယ္ အက်ရာကန ိုငသည္၊ ခ ၶာက ုယ္ လုပ္အးဆာငန ိုငမႈမ်ာ  

ပ်က ီ အးစန္ ငုသည္ သ ု႔္မဟုတ္ က ုည္ယတ င္း အဂၤးါအစ တ္ပ င္ုး  လုပ္အးဆာငမႈပ်ည္ကြ င္း န္ ငု သည္ဟိုဆ ုန္ ငု သညး့္ 

ႀကီ မာ လံုအးလာကသ ညး့္ လကၡဏာမ်ာ  ရ  အးနသညး့္ က်န္း မာအးရ အအး ခအအနမ်  ်ဳ က ု ဆ ုလ ုပါသည္။  

က ုယ္ဝန္အးဆာငမ်္  ်ဳ သမီ  မီ   ာ လ ု၍ဗ ုကနား ခင္း မ်  ်ဳ လည္း  ပါဝငါ္သည္။ 

     
 

၄။ လုပ္ံ ို လုပနည္း  

 



 

 

အဖ ြဲ႕အစည္း  - ကယ်္း ပန႔္သညး့္ လမ္း ညႊန္− အအအထြေထြေ အုပ္် ်ဳပ္အးရ  

 

ဒကစ ္မ နုကစ္၊ အ ုင္ ိုဝါ မလူ ရကကစြဲ−                 ၁၁/၁၉၉၆ နပံါတ−  အးအ-၁၀၀၆ 

 အးနာက ိံု  စစ္အးဆ မႈ/း ပန္လည္စစ္အးဆ မႈ−            ၀၆/၂၀၁၉ စာမက်္း း းာ 3 

 

အအၾကာင္း အရာ−   

 

Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္း း ငး့ ္မာ် း ပာ သညး့္ အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈ 

 

A. ေ ေငင္ၾက္ားေ ထာက္္ံမ့ႈအတတက္  အက္်  ံားဝင္္ ိုင္မႈ 

Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္း း ငး့္ မ်ာ း ပာ သညး့္အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈ အစအီစဥမ်ာ အထတက္ 

အက် ်ဳ ံ ဝငန ိုငမႈ သတမွတ္်ကမ်ာ  း ငး့္ က ုကည ီသညး့္ လူနာမ်ာ က ု အးဆ  က  ိုငြာ လ ုအပသညး့္ ကုသမႈ း ငး့္ အအရ အးပၚ 

က်န္း မာအးရ အးစာငး့္အးရ ာကမႈမ်ာ အထတက္ အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈမ်ာ  ရ  ပါသည္။ 

 

B. ေ ထာက္ခေံ ပားသည့   လိုပ ံ ိုားလိုပ္ည  ားမ်ာား− 

Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္အးအာည္ကတ င္ အက် ်ဳ ံ ဝငသညး့္ လူနာတစ္ဦ စအီထတက္ Broadlawns 

က်န္း မာအးအရစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာမ  ေအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈ အးြောက္ံခ်က္အး ာင္ ("အးြောက္ံခ်က္အး ာင္") 

က ုၿပီ ဆ ီအးအာင္အးဆာင္ငြက္အးပ ပါသည္။  Broadlawns က်န္း မာအးအရစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာမ  လုပ္အးဆာငာ္ သညး့္ 

အုပ္် ်ဳပမႈဆ ုငြာ စစ္အးဆ ခ်က္း း ငး့္ အးြောက္ံခ်က္ လုပငန္း စဥစာင္ရကစာတမ္း အထတည္က္ငး့္း ပ်ဳြော သညး့္ 

အးြောက္ံခ်က္အး ာငမာွ Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္အးအာည္ကတ င္ အက် ်ဳ ံ ဝငန ိုငမႈအထတက္ 

အသံု း ပ်ဳန္ ငုါ္သည္။ 

 

C. ဝင္ ေ ငင္ သတမတ္ွိံုား  ဖတ   ခင္  ား 

အက် ်ဳ ံ ဝငန ိုငမႈက ု သတမွတြ န္္ထတက္ အၾကမ္း  ်င္း ဝင္အး ငအအပၚ ထတက္်က္ါမည္။  အ ုင္ ိုဝါ အးဆ ကုသစာ ရ တ္အးြောက္ံမ့ႈ 

အစအီစဥ္း း ငး့္ က ုကည ီသညး့္ အၾကမ္း  ်င္း ဝင္အး ငအအပၚ မတူည္ည္တက္်က္ါမည္။  အ မ္အးြောငစိုရ   မ သာ စအုာ လံု  း ငး့္ 

အ မ္အးြောငစိုထတငမပါဝင္အးသား္လည္း  ဥအပဒအရ အးအ ငၾက အးြောက္ံရ့ န္တာဝန္ြ ွ သူ၏ ဝင္အး ငမ်ာ က ု 

ဝင္အး ငအဆငး့္အတန္း သတမွတြာထတင္ ြေညး့္ထသင္း စဥ္း စာ ပါမည္။ 

 

ဝင္အး ငမ်ာ ထတငါ္ဝငသည္မ်ာ မ ာ (၎တ ု႔္ပြဲပါဝငသည္ဟို မဆ ုလ ုပါ) လုပာ္ ခ း ငး့္လစာ၊ မသင္န္စမ္း မႈအးြောက္ံအ့းၾက ၊ 

အၿင မ္း စာ  သ ု႔္မဟုတ္ ပငစင္ အးြောက္ံအ့းၾက ၊ အ မငာွ ခဝင္အး င၊ အးရန ံး ငး့္ဓာတ္အး င႕အထတက္ အးး မရ အငြ င၊ 

အလုပလကမြဲအ့ထတက ္နစနာအးၾက ၊ စစမႈြေမ္း အးြောက္ံအ့းၾက ၊ အကလ အးြောက္ံမ့ႈ၊ မယာ စရ တ္၊ အတ ု အရ င၊ 

ရ ယြ ာအးဝစ၊ု အလုပသမာ  နစနာအးၾက ၊ အးဝပံအုက်ြောက္ံမ့ႈ း ငး့္ အ ခာ ဝင္အး ငရလမ္း မ်ာ း  စါ္သည္။   

 

အးဝပံအုက်ြောက္ံမ့ႈဆ ုသည္မွာ စာနာအးြောက္ာ မႈအးၾကာငး့္ မဟုတဘ ြဲ အးပ အပသညး့္ အရင္း အ မစမာ် /ခံစာ  ခငး့္မ်ာ က ု 

ဆ ုလ ုပါသည္။  သက  ိုငြာအခ်ကမ်ာ အာ လံု က ု စဥ္း စာ ၿပီ  ၎ အရင္း အ မစမာ် /ခံစာ  ခငး့္မ်ာ အအပၚ သငး့္အးတား္သညး့္ 

တန္ြ ို သတမွတမည္း  စါ္သည္။   

 

အက် ်ဳ ံ ဝငန ိုငမႈက ု ဆံု း  တြာထတင္ စာ အးသာည္က္ငး့္လကမွတမ်ာ က ု ဝင္အး ငအ  စ္ညး့္ထသင္း စဥ္း စာ း ခင္း မ ပ်ဳပါ။   

 

ဝင္အး ငအာ လံု အးပါင္း စပာ္ သညး့္ အးလၽ ာက္ာ သူမ်ာ ၏ ဝင္အး ငမ ာ ဝင္အး ငကန႔္သတ္်က္အးအာက္ အးလ်ာန့ည္း သည္ 

သ ု႔္မဟုတ္ တူညသီည္  ိုပါက Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္ထတက္ အက် ်ဳ ံ ဝငါ္သည္။ 

 
ဝင္အး ငက ုထတက္်က္း ခင္း −  အင္ရယ္အးရာကၿပီ သူမ်ာ အထတက္ အးြောက္ံမ့ႈ အးလၽ ာကလ ႊးာအးပၚရ   "စစုအုးပါင္း  း း စစဥ္ 

ဝင္အး င" ဆ ုသည္မွာ လူနာတစ္ဦ စ ီး ငး့္ လူနာ၏ အ မ္အးြောငဘကတ  ို႔္၏ း း စစဥ္ အၾကမ္း  ်င္း  ဝင္အး င ("ဝင္အး င") 



 

 

အဖ ြဲ႕အစည္း  - ကယ်္း ပန႔္သညး့္ လမ္း ညႊန္− အအအထြေထြေ အုပ္် ်ဳပ္အးရ  

 

ဒကစ ္မ နုကစ္၊ အ ုင္ ိုဝါ မလူ ရကကစြဲ−                 ၁၁/၁၉၉၆ နပံါတ−  အးအ-၁၀၀၆ 

 အးနာက ိံု  စစ္အးဆ မႈ/း ပန္လည္စစ္အးဆ မႈ−            ၀၆/၂၀၁၉ စာမက်္း း းာ 4 

 

အအၾကာင္း အရာ−   

 

Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္း း ငး့ ္မာ် း ပာ သညး့္ အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈ 

 

စစုအုးပါင္း က ု ဆ ုလ ုပါသည္။  လူနာမ ာ အင္ရအယမရာက္အးသ သူ း  စါ္က အးြောက္ံမ့ႈ အးလၽ ာကလ ႊးာအးပၚရ   

"စစုအုးပါင္း  း း စစဥ္ ဝင္အး င" ဆ ုသည္မွာ လူနာ၊ လူနာ၏အအမ း ငး့္အအ တ ု႔္၏ ဝင္အး ငတ ု႔္က ုဆ ုလ ုပါသည္။ 

 

D. ဝင္ ေ ငင္ က္န႔္သတခက်္  ဇယာား 

Broadlawns အးြောက္ံမ့ႈ အစအီစဒ္ဥတင္ ဆံု း  တ္ာ သညး့္အတ ုင္း  လူနာမ်ာ အာ လံု ၏ ဝင္အး ငက ု Broadlawns 

က်န္း မာအးအရစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာမ  စစ္အးဆ ၿပီ  အအမရ ကန္ က်န္း မာအးရ  း ငး့္ း ပည္သူ႔္ဝန္အးဆာငမႈဌာနမ  း း စစဥ္ 

း ပင ငဆ္ငး့္း မႇငး့္သညး့္ န္ ငုငအံးတား္မ တတ မ္း ရ   ဆင္း ရြဲမႈသတမွတ္်က္ (န္ ငုငအံးတား္အဆငး့္ ဆင္း ရြဲမႈ ဝင္အး င း းန္ုး  

သတမွတ္်ကမ်ာ )၏ ၄၀၀ %အးအာက္ အးလ်ာန့ည္း သည္ သ ု႔္မဟုတ္ တူညသီည္  ိုပါက Broadlawns 

အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္ထတက ္အက် ်ဳ ံ ဝင္း္ၿပီ  ဤအာမခံအးပၚလစ ီး ငး့္က ုကည ီပါက အ ခာ အးနရာထတငလည္း  

အက် ်ဳ ံ ဝငန ိုငမႈက ု အးလၽ ာက္ာ န္ ငုါ္သည္။ 

 

န္ ငုငအံးတား္အဆငး့္ ဆင္း ရြဲမႈ ဝင္အး င း းန္ုး  သတမွတ္်ကမ်ာ ၏ ၃၀၀ %း း ငး့္ တူညသီည္ သ ု႔္မဟုတ္ 

နည္း ပါ သည္  ိုပါက အာမခံနည္း ပါ သညး့္ သ ု႔္မဟုတ္ အာမခံမြော ရ  သညး့္ လူနာမ်ာ အထတက္ အ ပညး့္အဝ 

ကူညလီ ွဴဒါန္း အးစာငး့္အးရ ာကမႈက ု အးြောက္ံအ့းပ ပါသည္။ 

 

န္ ငုငအံးတား္အဆငး့္ ဆင္း ရြဲမႈ ဝင္အး င း းန္ုး  သတမွတ္်ကမ်ာ ၏ ဝင္အး င ၃၀၁ %း း ငး့္ ၄၀၀ %အၾကာ  

ဝင္အး ငရ  သညး့္ အက် ်ဳ ံ ဝငသညး့္ အာမခံနည္း ပါ သညး့္ သ ု႔္မဟုတ္ အာမခံမြော ရ  သညး့္ လူနာမ်ာ အထတက္ 

အးအာက္အး ား္း ပပါ ဇယာ ရ   လူနာ၏ ဝင္အး ငအအပၚ အးလၽ ာအ့းဈ ရာခ ုင္း းႈန္း  း းႈတြ ူၿပီ အးနာက္ လူနာ၏ 

အး ငစာရင္း  လကက ်န္အး ငပမာဏမ  လူနာအးပ အးခ်ရမညး့္ ပမာဏက ု ကန႔္သတန ိုငြ ို႔္ အးဈ အးလၽ ာအ့းပ ပါမည္− 

 

ေ ဈားေ လၽ ာ့ေ ပား  ခင္  ား 

% 

ယခိုုႏ  စ  မ သာားစိုဦားေ ရအတတက္  န ိုင္ငေံ တာ  အဆင္ ့  ဆင္  ားရဲမႈ ဝင္ ေ ငင္ုႏႈန  ား 

သတမတွခက်္မာ်ား 

၁၀၀ % မ သာ စဝုင္အး ငမ ာ FPIG ၏ ၃၀၀ %အးအာက္ အးလ်ာန့ည္း သည္ သ ု႔္မဟုတ္ တူညသီည္ 

AGB သ ီသန႔္္ မ သာ စဝုင္အး ငမ ာ အက္ပီအ ုင္်၏ီ ၃၀၁ %း း ငး့္ ၄၀၀ % အၾကာ  

  
 

န္ ငုငအံးတား္အဆငး့္ ဆင္း ရြဲမႈ ဝင္အး င း းန္ုး  သတမွတ္်ကမ်ာ ၏ ဝင္အး င ၁၃၃ % း း ငး့္ ၄၀၀ % အၾကာ ရ  ၿပီ  အ ုင္ ိုဝါ 

အးစ ်ထကကြ ွ  အာမခံ လြဲလ ယမႈထတင္ စာရင္း ထသင္း ရကမကုန္ ံို မီ စာရင္း ထသင္း ြော း ခင္း  မရ  အးသ သညး့္ 

အာမခံမြော ရ  သညး့္ လူနာမ်ာ မ ာလည္း  ဤအာမခံအးပၚလစအီထတက္ အက် ်ဳ ံ ဝငါ္သည္။ သ ုအ႔္သား္ 

အးနာငလာမညး့္ကာလထတင္ စာရင္း ထသင္း ရန္လ ိုအပါ္မည္။  အးနာငလာမညး့္ကာလထတင္ စာရင္း ထသင္း ရန္ ပ်ည္ကက က္ြဲပ့ါက 

အက် ်ဳ ံ ဝငမႈက ု ပ်က္း ပယ္အးစန္ ငုါ္သည္။  အ ုင္ ိုဝါ အးစ ်ထကကြ ွ  အာမခံ လြဲလ ယမႈထတင္ အာမခံအးၾက ထသင္း ရန္ ပ်ည္ကက က္ြဲ၍့ 

အက်  ်ဳ ခံစာ  ခငး့္ ဆံု ရ ံို ခြဲ့ရသူအအန္  ငး့္ ဤအစအီစဥ္ထတက္ အက် ်ဳ ံ မဝင္အးတာပ့ါ။ 

 



 

 

အဖ ြဲ႕အစည္း  - ကယ်္း ပန႔္သညး့္ လမ္း ညႊန္− အအအထြေထြေ အုပ္် ်ဳပ္အးရ  

 

ဒကစ ္မ နုကစ္၊ အ ုင္ ိုဝါ မလူ ရကကစြဲ−                 ၁၁/၁၉၉၆ နပံါတ−  အးအ-၁၀၀၆ 

 အးနာက ိံု  စစ္အးဆ မႈ/း ပန္လည္စစ္အးဆ မႈ−            ၀၆/၂၀၁၉ စာမက်္း း းာ 5 

 

အအၾကာင္း အရာ−   

 

Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္း း ငး့ ္မာ် း ပာ သညး့္ အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈ 

 

ဤအာမခံအးပၚလစကီ ု လူနာ၏ အ ခန္အးပ အးဆာငြန္း းႈတ္အး ငမ်ာ အထတကလ ည္း  အသံု း ပ်ဳန္ ငုါ္သည္။  အးအ−၁၀၁၅ 

လကငင္း အးအ ငခ် ခင္း အထတက္ က ုယတ  ိုင္အးပ  အးလၽ ာအ့းပ အး ငမ်ာ အခန္း ထတင္ ပါဝငသညး့္ အးလၽ ာအ့းပ မႈမ်ာ အထတက္ 

အသံု မ ပ်ဳန္ ငုါ္။ 

 

အးအာက္ါ သတမွတ္်ကမ်ာ  း ငး့္ က ုကည ီပါက အးအ ငၾက လ ုအပ္်အက္ပၚမတူည္ၿပီ  း းႈတ္အး ငအၿပီ  အးပ အးဆာငြမညး့္ 

အးဆ ကုအသစာငး့္အးရ ာက္အးပ မႈ း ငး့္ အးဆ ကုသစာ ရ တ္အးြောက္ံမ့ႈတ ု႔္က ု BMC မ   ယြ ွာ း ခင္း  သ ု႔္မဟုတ္ 

အးလၽ ာအ့းပ း ခင္း မ်ာ  း ပ်ဳလုပန ိုငါ္သည္−    

 

  ယြ ွာ အးပ း ခင္း  သ ု႔္မဟုတ္ အးလၽ ာအ့းပါအ့းပ း ခင္း က ု အးၾကား္း ငာမြော ပါ။  (အႀကံး ပ်ဳလ ုသည္မွာ 

အးအ ငၾက လ ုအပ္အးနသညး့္အခ ုက္တန႔္္၌ ပ ူတတြဲအးပ း ခင္း  သ ု႔္မဟုတ္ း းႈတ္အး ငမ်ာ အထတက္ 

 ယြ ွာ အးပ း ခင္း အအပၚ လူနာတစ္ဦ ခ်င္း စအီထတက္ ခံစာ  ခငး့္ရန္ ငု ၿပီ  ကုသမႈမလုပ္အးဆာငင္္ ခ်က္း ခင္း  

သ ု႔္မဟုတ္ လ ုအပ္အးနသညး့္အခ်  ဒ္ န္တင္ ဤကြဲသ့ ု႔္ အက်  ်ဳ ခံစာ  ခငး့္မ်ာ အထတက္ လူနာမ  အးလၽ ာက္ာ န္ ငုါ္သည္။) 

 အးလၽ ာအ့းပ း ခင္း မ ာ ပံမု န္ အးပ း ခင္း မ်  ်ဳ မဟုတဘ ြဲ အးလၽ ာက္ာ လ ုအးသာ အးအ ငၾက လ ုအပ္အးနသညး့္ 

လူနာမ်ာ အထတကသ ာ း  စါ္သည္။ 

 

အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈ သတမွတ္်ကမ်ာ  း ငး့္ က ုကည ီသညး့္ အာမခံနည္း ပါ သညး့္ လူနာမ်ာ မ  

ဤအာမခံအးပၚလစအီအပၚအအး ခခံသညး့္ အးပ အးဆာငစရာ သ ု႔္မဟုတ္ း းႈတ္အး ငမ်ာ အထတက္ 

က်သငး့္သညး့္ပမာဏက  ုအးလၽ ာအ့းပ   ု႔္အထတက္ အးလၽ ာက္ာ ရန္ သူတ ု႔္ထတင္ တာဝန္ြ ွ ပါသည္။  

 

Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အာမခံအးပၚလစအီးအာကြ ွ  အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈအထတက္ 

သတမွတ္်ကမျ ပညး့္မီသညး့္ လူနာအထတက္ ဤအာမခံအးပၚလစ ီး ငး့္က ုကည ီသညး့္ အ ခာ အးနရာထတင္ အက် ်ဳ ံ ဝငမႈ အဆငး့္မ်ာ  

လုပ္အးဆာငန ိုငါ္က Broadlawns မ်ာ း ပာ သညး့္အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈထတင္ အက် ်ဳ ံ ဝငန ိုငါ္အးသ သည္။ 

 

E. ဝင္ ေ ငင္အတည   ပ   ခင္  ား− 

Broadlawns က်န္း မာအးရ အးစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာမ  လူနာက ု ဝင္အး ငအတည္း ပ်ဳခ်ကမ်ာ  တင္း ပရန္ အးတာင္း ခံပါမည္။  

 

i. ဝင္ ေ ငင္အတည   ပ န ိုင္မည့   စာရြက္စာတမ  ားမ်ာား−  ဝင္အးငက ု အးအာက္အး ား္း ပပါ နည္း လမ္း တစိ္ုခုး  င္း ့

အတည္း ပ်ဳ း းငုါ္သည္−  IRS အး ာင္းံစု ံW−၂၊ လုပ ္း ငး့္ ဝင္အး င အးး ပစာ။ လစာခ်ကလ ကမွတ္ိုတ္အးပ မႈ။ 

အ ခန္း ပန္မ္္း အး င။ လူမႈ ူလံုိုအးရ ၊ အလုပသမာ  နစနာအးၾက ၊ သ ု႔္မဟုတ္ အလုပလကမြဲအ့ထတက္ နစနာအးၾက  

ဆံု း  တ္်က္ စာ။ လူနာ၏ း း စစ ဥၾ္ကမ္း  ်င္း ဝင္အး ငအအပၚ အလုပြငွ္သံ ု႔္  ုန္း ဆက္အးခၚဆ ု 

အတည္း ပ်ဳး ခင္း ။ သ ု႔္မဟုတ္ ဘဏ္အးး ပစာ။  လူနာမ  ဤစာင္ရကစာတမ္း မ်ာ က ု အမပ အပါ္က Broadlawns 

က်န္း မာအးရ အးစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာမ  လူနာြေသံ ု႔္ စာင္ရကစာတမ္း မ်ာ  အးတာင္း ခံသညး့္ စာက ု 

ပ အု႔္ပ ပါမည္။ 

 



 

 

အဖ ြဲ႕အစည္း  - ကယ်္း ပန႔္သညး့္ လမ္း ညႊန္− အအအထြေထြေ အုပ္် ်ဳပ္အးရ  

 

ဒကစ ္မ နုကစ္၊ အ ုင္ ိုဝါ မလူ ရကကစြဲ−                 ၁၁/၁၉၉၆ နပံါတ−  အးအ-၁၀၀၆ 

 အးနာက ိံု  စစ္အးဆ မႈ/း ပန္လည္စစ္အးဆ မႈ−            ၀၆/၂၀၁၉ စာမက်္း း းာ 6 

 

အအၾကာင္း အရာ−   

 

Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္း း ငး့ ္မာ် း ပာ သညး့္ အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈ 

 

ii. စာရြက္စာတမ  ားမ်ာား မရရ  န ိုင္   ခင္  ား− ဝင္အး ငက ု အတည္း ပ်ဳရန ္လူနာမ  စာင္ရကစာတမ္း မ်ာ  

အးပ အပန ိုင္း ခင္း မရ  ပါက Broadlawns က်န္း မာအးရ အးစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာမ  လူနာ၏ 

ဝင္အး ငက ုဤနည္း လမ္း မ်ာ း  ငး့္ အတည္း ပ်ဳပါမည္ (၁) တင္း ပြော သညး့္ ဝင္အး ငအခ်က္လကမွာ 

မ န္ကန္အးၾကာင္း  သက္အးသ ပ်ဳကာ အးြောက္ံမ့ႈ အးလၽ ာကလ ႊးာထတင္ လူနာမ  လကမွတ္ ို း ခင္း  း း ငး့္/သ ု႔္ 

ဘုတ္ဖ ြဲ႕မ   ခငး့္း ပ်ဳြော သညး့္ အးရာင္း သူမ တဆငး့္ Broadlawns က်န္း မာအးရ အးစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာမ  

အးသခ်ာအတည္း ပ်ဳြော သညး့္ အ ပငမ ွအတည္း ပ်ဳအးပ း ခင္း  နည္း လမ္း  (၂) Broadlawns 

က်န္း မာအးရ အးစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာမ  လူပဂုၢ ်ဳလ္၏ စား  ငး့္အးရ သာ ြော သညး့္ သက္အးသ ပ်ဳခ်ကမွတဆငး့္ 

Broadlawns က်န္း မာအးရ အးစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာ၏ ဝင္အး ငထတက္်ကမႈနည္း လမ္း က ု လူနာမ  

း းႈတ္ာ း  ငး့္ အတည္း ပ်ဳအးပ ကာ အးြောက္ံမ့ႈ အးလၽ ာကလ ႊးာက ု အၿပီ သတသ ညး့္နည္း လမ္း ။  

ဝင္အး ငက ု အတည္း ပ်ဳရန ္အးတာင္း ခံြော သညး့္ စာင္ရကစာတမ္း မ်ာ က ု လူနာမ  အးပ အပန ိုင္း ခင္း မရ  ပါက 

Broadlawns က်န္း မာအးရ အးစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာက ု အးတာင္း ခံြော သညး့္ စာင္ရကစာတမ္း မ်ာ က ု လူနာမ  

မတင္း ပန္ ငုသညး့္ အအၾကာင္း း ပခ်ကက  ို ရ င္း လင္း တင္း ပ  ု႔္ လ ုအပါ္လ မး့္မည္။ 

 

iii. ဆ ိုင္  ားင္ံထ့ာားသည့   ဝင္ ေ ငင္အတည   ပ   ခင္  ားက္ ို အမ်   ားအစာားခခဲ  ခင္  ား−  

အတည္း ပ်ဳအးနသညး့္လုပငန္း စဥ္ထတင္း  Broadlawns က်န္း မာအးရ အးစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာမ  လူနာ၏ 

ဝင္အး ငက ု သတမွတြန္ လ ုအပသညး့္ အခ်က္လကမ်ာ  း ငး့္ အ ခာ  အက် ်ဳ ံ ဝငန ိုငမႈ အခ်ကမ်ာ က ု စအုးဆာင္း အးနစဥ္ 

လူနာအအန္  ငး့္ Broadlawns က်န္း မာအးရ အးစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာ၏ အာမခံအးပၚလစမ်ီာ  း ငး့္အည ီ

က ုယတ  ိုငစရ တ္အးပ  လူနာအအန္  ငး့္ အးဆာင္ငြက္အးပ ပါမည္။ 

 

F. အက္်  ံားဝင္သည္ဟို ယဆူထာား  ခင္  ား 

ဤအခန္း ထတင္အး ား္း ပြော ခ်က္တ ုင္း  အက် ်ဳ ံ ဝငသည္ဟို ယူဆန္ ငုသညး့္ အခ်ကမ်ာ  း ငး့္ က ုကည ီသညး့္ လူနာမ်ာ မ ာ 

အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈ အး ာင္းံစု ံး ပညး့္စံ ုစာ း  ညး့္ရန္မလ ုဘြဲ အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈ ရရ  န္ ငုါ္သည္။  

အးအာက္အး ား္း ပပါ စာရင္း ရ   အစအီစဒ္ဥတင္ ပါဝငြန္ သုး ႔္မဟုတ္ လူနာ၏ အက် ်ဳ ံ ဝငမႈအထတက္ စာင္ရကစာတမ္း မ်ာ က ု 

ရယူြော ၿပီ    ုင ငတြဲသ မ္း ဆည္း ြော ရမည္။ 

i. အက် ်ဳ ံ ဝငသည္ဟို ယူဆြော း ခင္း က ု တစ္ဦ တစ္အးယာက္်င္း စ၏ီ ဘဝအအး ခအအနအအပၚမတူည္ ဆံု း  တၿပီ  

အးအာက္ါတ ု႔္ ပါဝငါ္သည္− 

a. စာ အးသာည္က္ငး့္လကမွတ္ အက် ်ဳ ံ ဝငမႈ 

b. အမ်  ်ဳ သမီ မ်ာ ၊ အး မ ကင္း စအကလ ငယမ်ာ  း ငး့္ အကလ ငယမ်ာ  အစအီစဒ္ဥတင္ ပါဝင္း ခင္း  (WIC) 

c. အးအ ငၾက အးြောက္ံြ့ော သညး့္ အးက်ာင္း အးန႔္လယစာ အစအီစဥ္ 

d. အ ခာ း ပည္နယ္ သ ု႔္မဟုတ္ အးဒသထတင္း  အးြောက္ံမ့ႈ အစအီစဥမ်ာ ထတင္ အက် ်ဳ ံ ဝင္း ခင္း  

e.  အ မြာမြဲသ့ူ သ ု႔္မဟုတ္ အ မြာမြဲ ့နာ ခ ုရာ သ ု႔္မဟုတ္ အခမြဲအ့းဆ ခန္း မ  ကုသမႈရယူြော သူ 

f. လူနာမ ာ သ ြော သညး့္ အ မြာမရ  ဘြဲ အးသဆံု ထသာ း ခင္း  

 
 



 

 

အဖ ြဲ႕အစည္း  - ကယ်္း ပန႔္သညး့္ လမ္း ညႊန္− အအအထြေထြေ အုပ္် ်ဳပ္အးရ  

 

ဒကစ ္မ နုကစ္၊ အ ုင္ ိုဝါ မလူ ရကကစြဲ−                 ၁၁/၁၉၉၆ နပံါတ−  အးအ-၁၀၀၆ 

 အးနာက ိံု  စစ္အးဆ မႈ/း ပန္လည္စစ္အးဆ မႈ−            ၀၆/၂၀၁၉ စာမက်္း း းာ 7 

 

အအၾကာင္း အရာ−   

 

Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္း း ငး့ ္မာ် း ပာ သညး့္ အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈ 

 

G. အလိုပသမာား အစီအစဥ  

အးအ ငၾက ဆ ုငြာ တ ုငင္္ဌံာနမ  Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥက ို ႀကီ ၾကပ္အးပ ပါလ မး့္မည္။  

ႀကီ ၾကပသူမ  အစအီစဥက ို ြေ ြေ အးရာက္အးရာက္ လုပ္အးဆာငန ိုင္အးစရန္ လ ုအပသညး့္ ဝန္မ္္း က ုင ာ ရမ္း ပါလ မး့္မည္။  

ႀကီ ၾကပသူမ  ၎ညႊန္ၾကာ မႈအးအာည္ကတ င္ အလုပသမာ တစ္ဦ ခ်င္း စသီည္  စမ္း အးဆာငန ိုငသူး  စၿပီ  

အက် ်ဳ ံ ဝငသညး့္သူမ်ာ အထတက္ အးဆ ႐ုံုံႏ း ငး့္ အးဆ ကုသမႈမ်ာ  အးဆာင္ငြက္အးပ န္ ငု ြန္ Broadlawns 

အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥအျ ပင္ အ ခာ း ပည္နယမ်ာ  း ငး့္ န္ ငုငအံးတား္ အးအဂ်ငစမီ  အးြောက္ံအ့းပ သညး့္ 

အစအီစဥမ်ာ  း ငး့္ ပတသ ကၿပီ  သ ရ  န္ ငု ၾက  ု႔္ အးသခ်ာလုပ္အးဆာငါ္လ မး့္မည္။   

 

လူနာအးလၽ ာကလ ႊးာတဒ္ငသင္း သညး့္အးန႔္မ စ၍ ထလန္္ြဲသ့ညး့္ (၇)း း စြ္ေ ကာလအြေ  လူနာတစ္ဦ ခ်င္း စ၏ီ Broadlawns 

အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္ထတက ္အက် ်ဳ ံ ဝငသညး့္ အအး ခအအန၊ လူနာ၏ဝင္အး င၊ လူနာ၏ဝင္အး ငက ု 

အတည္း ပ်ဳရန ္သံု သညး့္နည္း လမ္း း း ငး့္ Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္ထတကလ ူနာ၏ 

အအနအြော က ု  ခငး့္း ပ်ဳအးပ ခြဲ့သည္းလ့ူ အစရ  သည္တ ို႔္က ု သ ရ  ဖခြဲး ခာ န္ ငု ြန္ Broadlawns 

က်န္း မာအးရ အးစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာမ  စာင္ရကစာတမ္း မ်ာ က ု လံုလံုအးလာက္အးလာက္ ြေ န္း သ မ္း ြော ပါမည္။ 

 

H. ခခဲ  ခာားဆက္္မံႈမရ    ခင္  ား 

သတမွတ္ာ သညး့္ ဝန္မ္္း မ်ာ က အးပါခ့္ရ ုငြ ွ  လ ုအပ္အးအနသာ အးနြေ ငုသူမ်ာ ဆမီ အက် ်ဳ ံ ဝငမႈ အးလၽ ာကလ ႊးာမ်ာ အာ လံု က ု 

လက္ံၿပီ  စ စစ္အးဆာင္ငြက္အးပ ပါမည္။ အက် ်ဳ ံ ဝငမႈ သ ု႔္မဟုတ္ က်န္း မာအးရ အးစာငး့္အးရ ာကမႈ အးြောက္ံး့ ခင္း း း ငး့္ 

ပတသ က္၍ ဤအာမခံအးပၚလစမ်ီာ အးအာည္ကတ င္ လူမ်  ်ဳ ၊ အသာ အအရာင္၊ ယံုၾကည္ြာ၊ ဘာသာတရာ ၊ လ င္၊ အသက္၊ 

မသင္န္စမ္း မႈ သ ု႔္မဟုတ္ အး မ   ာ ရာမရူင္း န္ ငု ငတံ ုအ႔္ၾကာငး့္ ဖခြဲး ခာ ဆက ံမႈမရ  ပါ။ 

 

I.   ပ႒ာန  ားထာားသည့   ေ ထာက္္ံသ့မ်ူာား 

ဤအစအီစဥ္ထတက ္အက်  ်ဳ ခံစာ  ခငး့္မ်ာ က ု Broadlawns က်န္း မာအးရ အးစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာ ၌သာ 

အးြောက္ံအ့းပ ပါသည္။ ဤအာမခံအးပၚလစ၏ီ အ ခာ အခန္း မ်ာ ထတင္အး ား္း ပြော သညး့္ အြေ ူ ခငး့္း ပ်ဳခ်ကမွအပ 

အ ခာ အးြောက္ံသ့ူမ်ာ ၊ အးဆ ႐ုံႏံုမ်ာ ၊ အးဆ ဆ ုငမာ်  သ ု႔္မဟုတ္ ကထၽမ္း က်ငသူမ်ာ  စသည္တ ို႔္က ု အးအ ငပ အးခ် ခင္း က ု 

တာ း မစါ္သည္။ 

 

J. ပံိုစံတ/ူအ ခာားၾက္ာားခံ အက္်   ားခံစာားငခင္ ့ မ်ာား 

Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္း း ငး့္ မ်ာ း ပာ သညး့္အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈတ ု႔္မ  အးနာက ံို  

အအနအြော အးရာကမွသာ အက်  ်ဳ ခံစာ  ခငး့္မ်ာ က ု အးြောက္ံအ့းပ ပါမည္။ ဤအစအီစဥမျ ပ်ဳလုပင္္ အ ခာ  ရန္ ငုသမၽ  

အက်  ်ဳ ခံစာ  ခငး့္မ်ာ အာ လံု က ု အဓ ကြော လုပ္အးဆာငါ္သည္။  လ မလည္း ခင္း  သ ု႔္မဟုတ္ 

အတလြဲသံု စာ လုပ္း ခင္း တ ုအ႔္ၾကာငး့္ အ ခာ ၾကာ ခံ ရင္း း မစမာ် မ  ဆ ုင္း ငံခ့ံြော ရသည္ သ ု႔္မဟုတ္ 

ပယ္်ခံရသည္  ိုပါက အးလၽ ာက္ာ သူမ ာ ဤအစအီစဥ္ထတက္ အက် ်ဳ ံ မဝငန ိုငါ္။ 

 

K. အာမခံနည  ားပ ားေ န ခင္  ား/အာမခံ မထာားရ    ခင္  ား 



 

 

အဖ ြဲ႕အစည္း  - ကယ်္း ပန႔္သညး့္ လမ္း ညႊန္− အအအထြေထြေ အုပ္် ်ဳပ္အးရ  

 

ဒကစ ္မ နုကစ္၊ အ ုင္ ိုဝါ မလူ ရကကစြဲ−                 ၁၁/၁၉၉၆ နပံါတ−  အးအ-၁၀၀၆ 

 အးနာက ိံု  စစ္အးဆ မႈ/း ပန္လည္စစ္အးဆ မႈ−            ၀၆/၂၀၁၉ စာမက်္း း းာ 8 

 

အအၾကာင္း အရာ−   

 

Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္း း ငး့ ္မာ် း ပာ သညး့္ အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈ 

 

အးပါခ့္ရ ု င္ လူနာမ်ာ က ု အးဆ ကုသစာ ရ တ္အးြောက္ံမ့ႈ သ ု႔္မဟုတ္ အးဆ ကုသစာ ရ တ္အးြောက္ံမ့ႈ စမံီအးပ သညး့္ 

အဖ ြဲ႕အစည္း မ်ာ မ  မလူရင္း း မအစန္္  ငး့္ အးအ ငၾက အးြောက္ံအ့းပ ြော သည္ သ ု႔္မဟုတ္ အာမခံမြော ရ  သူမ်ာ မ ာ 

Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္ထတက္ အက် ်ဳ ံ ဝငါ္သည္။  ဤအာမခံအစအီစဥမ်ာ ရ  အးနသညး့္ လူနာမ်ာ က ု 

အ ုင္ ိုဝါ း ပည္နယ္ ဝင္အး င း ငး့္ အရင္း အ မစ္ လမ္း ညႊန္္က်မ်ာ အရ ဆင္း ရြဲ  းမ္း ပါ သူဟု ယူဆပါမည္။ 

 

L. ေ လၽ ာက္လ ႊ ာ/အသ ေ ပားေအၾက္ာင္  ားၾက္ာား  ခင္  ား 

ဤအစအီစဥ္အးအာကြ ွ  အးဆ ႐ုံႏံု အက်  ်ဳ ခံစာ  ခငး့္မ်ာ အထတက္ အးလၽ ာကလ ႊးာက ု ပံမု န္လိုပငန္း ခ်  န္မာ် ထတင္ Broadlawns 

က်န္း မာအးရ အးစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာရ   အးအ ငၾက ဆ ုငြာ အႀကံအးပ ႐ုံႏံု မ  လက္ံထသာ ပါမည္။ 

 

အက် ်ဳ ံ ဝငမႈက ု အသငး့္ ဆံု း  တြန္ အာမခံအးပၚလစမ်ီာ  း ငး့္လုပ္ံ ို လုပနည္း မ်ာ မ ာ အသငး့္ရ  အးနပါသည္။  

အးလၽ ာက္ာ သူမ ာ အးြောက္ံခ်ကြရ  သည္ သ ု႔္မဟုတ္ း ငင္း ပယ္ံရသည္က ို စား  ငး့္ အအၾကာင္း ၾကာ ပါမည္။  

း ငင္း ပယ္ံရသညး့္ အအၾကာင္း ၾကာ စာထတင္ အက် ်ဳ ံ မဝငြသညး့္ အအၾကာင္း း ပခ်ကမ်ာ ပါ အး ား္း ပြော ပါမည္။   

 

Broadlawns က်န္း မာအးရ အးစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာမ  Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္း း ငး့္ 

မ်ာ း ပာ သညး့္အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈတ ု႔္က ုအးလၽ ာကသ ညး့္ လူနာတစ္ဦ စအီထတက္ အးလၽ ာကလ ႊးာအး ာင္ 

(Broadlawns အးြောက္ံမ့ႈ အးလၽ ာကလ ႊးာ)က ု း  ညး့္ထသင္း ရန္ အးတာင္း ဆ ုပါမည္။  အးြောက္ံမ့ႈ အးလၽ ာကလ ႊးာသည္ 

အ ုင္ ိုဝါ ဥအပဒ း ငး့္ က ုကည ီသညး့္ အခ်က္လကမ်ာ စအုးဆာင္း း ခင္း အထတက္ အကူအညးီ  စ္အးစသလ ု Broadlawns 

အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္း း ငး့္ မ်ာ း ပာ သညး့္အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈတ ု႔္အ ပင္ အ ခာ အးသာ 

အစအီစဥမ်ာ  ထတငလည္း  အက် ်ဳ ံ ဝင္အးၾကာင္း  ဆံု း  တန ိုငြ ို႔္ အကူအညးီ  စ္အးစပါသည္။  လူနာမ  အက် ်ဳ ံ ဝငန ိုငသညး့္ 

အခ်ကမ်ာ  း ငး့္ က ုကည ီမႈ မရ  ပါက ၎လူနာက ု ဤအစအီစဥ္ထတက္ အက် ်ဳ ံ ဝငသည္ဟို သတမွတမည္ မဟုတ္ါ။ 

 

M.   ပနလည္စဥ  ားစာားေ ပားရန  ေ တာင္  ားပန   ခင္  ား 

အးလၽ ာက္ာ သူမ ာ Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္ထတက္ အက်  ်ဳ ခံစာ  ခငး့္မ်ာ က ု း ငင္း ပယ္ံရပါက 

၎လူနာအအန္  ငး့္ အးအ ငၾက ဆ ုငြာ အႀကံဉာဏ္အးပ း ခင္း ဌာန၏ ႀကီ ၾကပသူြေ ံ၎ဆံု း  တ္်အက္ပၚ 

အယူခံဝငန ိုငါ္သည္။  အးလၽ ာက္ာ သူမ  အယူခံဝင္း ခင္း က ု စား  ငး့္အးရ သာ ၿပီ  း ငင္း ပယ္ံရသညး့္ရကမွ ၁၀ 

ရက္ထတင္း  အးအ ငၾက ဆ ုငြာ အႀကံအးပ ခင္း ဌာန ႀကီ ၾကပသူြေ ံလ ပမူ ပ အု႔္ပ ရပါမည္။  

 

N. ပူားေ ပ င္  ားေ ဆာရင္ရက္ရန  ပ်က္က္ြ က္   ခင္  ား 

အးလၽ ာက္ာ သူမ ာ ဤအာမခံအးပၚလစ ီး ငး့္ အးကာငစဝီငလူႀကီ ဆံု း  တ္်က္ရ လံု ဝလ ုအပသညး့္ အခ်က္လကမ်ာ က ု 

အးလၽ ာကလ ႊးာတငသညး့္အးန႔္မ  ရက္ ၃၀ အထတင္း  အးပ အပြန္ တာဝန္ြ ွ ပါသည္။ အးတာင္း ခံြော သညး့္ အခ်က္လကမ်ာ က ု 

အးတာင္း ခံြော သညး့္ အခ်  န္္ထတင္း  အးပ အပန ိုင္း ခင္း  မရ  ပါက ၿပီ း ပညး့္စံးု ခင္း မရ  သညး့္ 

အးလၽ ာကလ ႊးား  ဒ္စသာ န္ ငု ၿပီ  း ငင္း ပယ္ံရပါမည္။ 

 



 

 

အဖ ြဲ႕အစည္း  - ကယ်္း ပန႔္သညး့္ လမ္း ညႊန္− အအအထြေထြေ အုပ္် ်ဳပ္အးရ  

 

ဒကစ ္မ နုကစ္၊ အ ုင္ ိုဝါ မလူ ရကကစြဲ−                 ၁၁/၁၉၉၆ နပံါတ−  အးအ-၁၀၀၆ 

 အးနာက ိံု  စစ္အးဆ မႈ/း ပန္လည္စစ္အးဆ မႈ−            ၀၆/၂၀၁၉ စာမက်္း း းာ 9 

 

အအၾကာင္း အရာ−   

 

Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္း း ငး့ ္မာ် း ပာ သညး့္ အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈ 

 

အ ခာ  န္ ငုငအံးတား္၊ း ပည္နယ္၊ ခရ ု င္ သ ု႔္မဟုတ္ အ ခာ  အးြောက္ံမ့ႈ အစအီစဥမ်ာ ထတင္ လူနာအအန္  ငး့္ အက် ်ဳ ံ ဝငြန္ 

အအနအြော ရ  အးသား္လည္း  မည္သည္းအ့မအူယာမ်  ်ဳ  း ငး့္မဆ ု လူနာမ  လ ုကနာရန္ ပ်ည္ကက က္ြဲပ့ါက ၎အစအီစဥမ်ာ က 

ဤအစအီစဥ္၏ ပငမရင္း း မစ္း  စသျ  ငး့္ း ငင္း ပယ္ံရန္ ငုါ္သည္။  

 

အးလၽ ာကလ ႊးာတငသူမ  ဤအစအီစဥ္ထတက္ အက် ်ဳ ံ ဝင္အးစရန္ ပံစုတံတလြဲ အးး ပာင္း ကာ တင္း ပလာသညး့္အခ်က္လက္ 

တစစိံုတစြာ ရ  ပါက း ငင္း ပယ္ံရမည္း  စၿပီ  ယခငကရရ  ြော သည္မ်ာ ပါ း ငင္း ပယ္ံရန္ ငုါ္သည္။ 

 

အခ်က္လကမ်ာ  မ ာ ထယင္း  စာတင္း ပလာပါက အးြောက္ံမ့ႈ အစအီစဥက ို း ငင္း ပယ္ံရန္ ငုါ္သည္။  အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ 

အစအီစဒ္ဥတင္ အက် ်ဳ ံ ဝငမႈအထတက္ လူနာက ု အးြောက္ံအးပ ၿပီ အးနာက္း း ငး့္ Broadlawns က်န္း မာအးရ  

အးစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာမ  အးြောက္ံမ့ႈ အးလၽ ာကလ ႊးာမ  အခ်က္လက္(မ်ာ )မ ာ မ န္ကန္မႈမရ  ဟု အးထတ႕ရ  ခြဲ့ရပါက 

အးနာက္အးၾကာင္း း ပန္က္်  ်ဳ သက္အးရာကမႈ ရ  အးစကာ း း ငး့္/သ ု႔္မဟုတ္ လကြ ွ အအနအြော မ စ၍ 

အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈက  ုး ပန္လည္႐ုုံႏတသ  မ္း ပါမည္။ 

 
 

O. အက္်  ံားဝင္္ ို င္သည့  က္ာလ 

ဤအစအီစဥ္အးအာကြ ွ  အက်  ်ဳ ခံစာ  ခငး့္ အးြောက္ံခ်ကြရ  ရန္ ၁၂ လြေအကမက်ား္ထလန္အးစရပါ။  အးလၽ ာက္ာ သူ၏ 

အးအ ငၾက  း ငး့္ အးဆ  က  ိုငြာ အအး ခအအနအရသာ အက်  ်ဳ ခံစာ  ခငး့္မ်ာ က ု အးပ အပမည္ း  စါ္သည္။  

အးး ပာင္း လြဲလာသညး့္ အခ်က္လကမ်ာ အအပၚမတူည္ၿပီ  အက် ွဴ ံ ဝငန ိုငသညး့္ သတမွတ္်ကမ်ာ  း ငး့္ က ုကည ီသည္ဟို ဆံု း  တ္ါက 

အက်  ်ဳ ခံစာ  ခငး့္ သကတ မ္း တ ု း ခင္း က ု း ပ်ဳလုပန ိုငါ္သည္။  အးြောက္ံအ့းပ ြော သညး့္ အက် ်ဳ ံ ဝငမႈကာလအထတင္း  

ဝင္အး ငတစစိံုတစြာ အးး ပာင္း လြဲမႈရ  ပါက လက္ံသူ၏ အက် ်ဳ ံ ဝငမႈက ု း ပန္လည္သံို သပြ ို႔္ ဤအစအီစဒ္ဥတင္ လုပ္ ိုင္ငင္း့္ ရ  ပါသည္။  

ြေ ႔ု္အ ပင္ အ ခာ အစအီစဥမ်ာ အထတက္ လူနာ၏ အက် ်ဳ ံ ဝငန ိုငမႈက ု ဆံု း  တသ တမွတြ န္္ထတက္ အထတင္း လူနာအအန္  ငး့္ 

အးဆ ႐ုံႏံုတကြန္လ ိုအပလာပါက လက္ံြော သူ၏ အက် ်ဳ ံ ဝငမႈက ု း ပန္လည္သံို သပြန္ အစအီစဥမွ
 လုပ္ ိုင္ငင္း့္ ရ  ပါသည္။ 

 
 

P. Broadlawns က္န်  ားမာေ ရားေ စာင္ ့ ေ ရ ာက္မႈစင္တာ မ်က္စ စမ  ားသပ ေ ရား/မ်က္မနွ  

Broadlawns က်န္း မာအးရ အးစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာမ  အးအ ငၾက ခ်  ်ဳ႕တြဲသ့ညး့္ အးနြေ ငုသူမ်ာ  း ငး့္ Broadlawns 

အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥမွ
 း ပ႒ာန္း ြော သညး့္ သတမွတ္်ကမ်ာ  း ငး့္ က ုကည ီအးသာလူနာက ု မ်ကမွန္မာ် အထတက္ 

အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈက  ုပံပ့  ုအးပ ပါမည္...  (အးပါခ့္ရ ု ဒ္ ငတင္ အးနြေ ငုသူဆ ုသညး့္ အဓ ပၸာည္ယြငး့္ဆ ုခ်က္း း ငး့္ 

က ုကည ီမႈမရ  သညး့္ မည္သူမဆ ု မပါဝငါ္။) 

 
 

Q. အက္်  ံားဝင္သည့   ေ လၽ ာက္ ာားသမ်ူာား 

ခံုသမာဓ အဖ ြဲ႕မ  သတမွတ္ာ သညး့္ ဝင္အး င၊ အရင္း အ မစ္၊ အးနြေ ငုမႈ း ငး့္ အးဆ  က  ိုငြာ သတမွတ္်ကမ်ာ  း ငး့္ က ုကည ီသညး့္ 

အးပါခ့္ရ ုငြ ွ အးနြေ ငုသူမ်ာ သာ Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္ လမ္း ညႊန္္က်မ်ာ အးအာကြ ွ  

အက်  ်ဳ ခံစာ  ခငး့္အထတက ္အက် ်ဳ ံ ဝငန ိုငါ္သည္။   

 



 

 

အဖ ြဲ႕အစည္း  - ကယ်္း ပန႔္သညး့္ လမ္း ညႊန္− အအအထြေထြေ အုပ္် ်ဳပ္အးရ  

 

ဒကစ ္မ နုကစ္၊ အ ုင္ ိုဝါ မလူ ရကကစြဲ−                 ၁၁/၁၉၉၆ နပံါတ−  အးအ-၁၀၀၆ 

 အးနာက ိံု  စစ္အးဆ မႈ/း ပန္လည္စစ္အးဆ မႈ−            ၀၆/၂၀၁၉ စာမက်္း း းာ 10 

 

အအၾကာင္း အရာ−   

 

Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္း း ငး့ ္မာ် း ပာ သညး့္ အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈ 

 

လကြ ွ မ သာ စဝုင္ အအရအထတကက  ို ထတက္်ကမႈ လ ုအပါ္သည္။  ဤအစအီစဥ္အးအာကြ ွ  အးြောက္ံမ့ႈက ု အးတာင္း ခံသညး့္ 

မ ဘမ်ာ အအန္  ငး့္ လူနာ၏ အ ဒ္မတငြ ွ အးသာ မ သာ စဝုအငရ္အထတက္ာ  အတည္း ပ်ဳအးပ ရန္လ ိုအပါ္သည္။ 

 

အင္ရယ္အးရာကၿပီ သူ အက် ်ဳ ံ ဝငမႈအထတက္ အ မ္အးြောငစိုအထတင္း ရ   မ သာ စဝုအငရ္အထတကက  ို ထတက္်က္း ခင္း မ ာ အ ုင္ ိုဝါ 

း ပည္နယ္ အးဆ ကုသစာ ရ တ္အးြောက္ံမ့ႈ သတမွတ္်ကမ်ာ  း ငး့္ က ုကည ီမႈရ  ရပါမည္။  Broadlawns 

က်န္း မာအးရ အးစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာမ  လူနာ၊ လူနာ၏အ မ္အးြောငဘက္း း ငး့္ အ ခာ  ဥအပဒအရ မ ီခ ုအးနသူမ်ာ က ု 

ြေညး့္ထသင္း စဥ္း စာ ပါမည္။ 

 

အင္ရအယမရာက္အးသ သူမ်ာ  အက် ်ဳ ံ ဝငမႈအထတက္ မ သာ စဝုင္ အအရအထတကက  ို ထတက္်ကြာထတင္ အ ုင္ ိုဝါ း ပည္နယ္ 

အးဆ ကုသစာ ရ တ္အးြောက္ံမ့ႈ သတမွတ္်ကမ်ာ  း ငး့္ က ုကည ီမႈရ  ရပါမည္။  Broadlawns 

က်န္း မာအးရ အးစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာမ  လူနာ၊ လူနာ၏မ ခင္း း ငး့္ လူနာ၏မ ခငာ္  တရာ ဝငမွခီ ုအးနရသူမည္သူမဆ ု၊ 

လူနာ၏ ခင္း း ငး့္ လူနာ၏ ခငာ္  တရာ ဝငမွခီ ုအးနရသူမည္သူမဆ ု အာ လံု က ု ြေညး့္ထသင္း စဥ္း စာ ပါမည္။ 

 

Broadlawns က်န္း မာအးရ အးစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာမ  ဝင္အး ငထတက္်ကမႈး ပ်ဳလုပြာထတင္ အ မၿခံအးး မမရ  သညး့္ 

အးသဆံု ထသာ သညး့္ လူနာမ်ာ အအန္  ငး့္ ဝင္အး ငမရ  ဟု ယူဆန္ ငုါ္သည္။  အ မၿခံအးး မ မရ  သညး့္ အးသဆံု ထသာ သညး့္ 

လူနာမ်ာ အထတက္ ဝင္အး င စာင္ရကစာတမ္း မ်ာ  မလ ုအပါ္။ 

 

Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္ထတက္ အက် ်ဳ ံ ဝင္း ခင္း မတ ုငင္္ အးသဆံု ထသာ သညး့္လူနာက ုယစာ  

မ သာ စဝုငတစ္ဦ မ  အ ခာ အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈက ု အးလၽ ာက္ာ ရန္လ ိုအပါ္သည္။ 

 

အတည္း ပ်ဳအးနဆြဲကာလအထတင္း  အးလၽ ာက္ာ သူမ ာ အးဆ ညႊန္း စာလ ုအပသညး့္ အအး ခအအန္  စါ္က မ သာ စ ုး ငး့္ 

အကလ ငယမ်ာ ဆ ုငြာ အစအုဖ ြဲ႕ဌာနမ  အအအထြေထြေ အးြောက္ံမ့ႈမ်ာ ကြဲသ့ ု႔္ အ ခာ အးသာ အးင္ရ ခ်ယစရာမ်ာ က ု လူနာက ု 

တင္း ပပါမည္။  ကနဦ  အးလၽ ာကလ ႊးာတငသညး့္အးန႔္မ  ၁၅ ရက္ြေ  အကန႔္္သတ္း  ငး့္ အက် ်ဳ ံ ဝငမႈ ရ  အးနန္ ငုါ္သည္။ 

 

Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္ထတက္ အက်ံး်ဳး ဝငသည္ဟို ယူဆန္ ငုြန္ အသက္ ၁၉ း း စ္အးအာက္ 

လူနာအာ လံု  အးခါင္း စဥ ္၁၉ သ ု႔္မဟုတ္ အ ုင္ ိုဝါ က်န္း မာအးကာင္း  မန္သညး့္ အကလ မ်ာ  (အးဟာခ့္−အ ုင္) အစအီစဥ္ 

အထတက္ အးလၽ ာက္ာ ရပါမည္။  (အးဟာခ့−္အ ုင္) အစအီစဒ္ဥတင္ အာမခံအးၾက ထသင္း ရန္ း ငင္း ပယ္ါက Broadlawns 

အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္ အက် ်ဳ ံ ဝငမႈ၏ အအး ခခံလုပငန္း စဥ္ း  စသျ  ငး့္ လက္ံမည္မဟုတ္ါ။ 

 

အ မ္အးြောငစိုအထတင္း  ဝင္အး င း ငး့္ အာမခံြော ရ  မႈ အအး ခအအနမ်ာ  အးး ပာင္း လြဲမႈတစစိံုတစြာရ  ပါက အလုင္ပြငး့္ရက္ 

၁၀ ရက္ထတင္း  အးလၽ ာက္ာ သူမ  အအၾကာင္း ၾကာ ရန္ တာဝန္ြ ွ ပါသည္။ 

 

R. ေ နထ ိုင္မႈ 

ဤအာမခံအးပၚလစထီတင္ အး ား္း ပြော ခ်က္တ ုင္း  အးပါခ့္ရ ုင္ထတက္ အးနြေ ငုမႈ သတမွတ္်ကမ်ာ  း ငး့္ က ုကည ီသညး့္ 

တစ္ဦ ခ်င္း စဟီာ အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈအထတက္ အက် ်ဳ ံ ဝငါ္သည္။ 

 



 

 

အဖ ြဲ႕အစည္း  - ကယ်္း ပန႔္သညး့္ လမ္း ညႊန္− အအအထြေထြေ အုပ္် ်ဳပ္အးရ  

 

ဒကစ ္မ နုကစ္၊ အ ုင္ ိုဝါ မလူ ရကကစြဲ−                 ၁၁/၁၉၉၆ နပံါတ−  အးအ-၁၀၀၆ 

 အးနာက ိံု  စစ္အးဆ မႈ/း ပန္လည္စစ္အးဆ မႈ−            ၀၆/၂၀၁၉ စာမက်္း း းာ 11 

 

အအၾကာင္း အရာ−   

 

Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္း း ငး့ ္မာ် း ပာ သညး့္ အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈ 

 

S. အရင္  ားအ မစမ်ာား 

Broadlawns က်န္း မာအးရ အးစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာသည္ Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္း း ငး့္ 

မ်ာ း ပာ သညး့္အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈတ ုအ႔္အာည္ကတ င္ အက် ်ဳ ံ ဝငန ိုငမႈအထတက္ အရင္း အ မစ္ ကန႔္သတ္်ကမ်ာ က ု ဆံု း  တြန္ 

အ ုင္ ိုဝါ အးဆ ကုသစာ ရ တ္အးြောက္ံမ့ႈ အစအီစဥက ို လ ုကနာမည္း  စသည္။ 

 

T. Broadlawns မ်ာား  ပာားသည့  ေ ေငင္ၾက္ားေ ထာက္္ံမ့ႈ 

ရက္အးပါင္း  ၉၀ ကာလအထတင္း  လူနာ၏စစုအုးပါင္း  ကုန္ကစ်ရ တမွာ မ သာ စ၏ု အၾကမ္း  ်င္း  း း စစဥ္ဝင္အး င၏ ၁၀ 

ရာခ ုင္း း းန္ုး က ု အးက်ား္ထလန္ါ္က မ သာ စ၏ု အၾကမ္း  ်င္း  း း စစဥ္ဝင္အး င၏ ၁၀ ရာခ ုင္း း းန္ုး မ ာ လူနာ၏ 

အး ငစာရင္း မ လကက ်န္မ ွအးလ်ာထ့သာ န္ ငု ၿပီ  က်န္ြ ွ သညး့္ လကက ်န္အး ငက ု BMC အးအ ငၾက  

အႀကံဉာဏ္အးပ း ခင္း ဌာနမ တစ ငး့္ လက္ံန္ ငု သညး့္ အးပ အးခ်မႈအစအီစဥ္ သတမွတန ိုငါ္သည္။   

 

မ သာ စမု  အးဒၚလာ ၁၀၀၀၀ း ငး့္အြေက္ အး ငး  ဒ္စလယသ ညး့္ပစၥည္း မ်ာ  ပ ငု  ို ငာ္ ပါက လူနာအအန္  ငး့္ မ်ာ း ပာ သညး့္ 

အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈအစအီစဥ္ထတက္ အက် ်ဳ ံ မဝငဘြဲ က်သငး့္သည္က ို အးပ အးခ်ရန္ တာဝန္ြ ွ ပါသည္။     

 

U. ေ ဆားညႊန  ားစာပ  ေ ဆားဝ ားမ်ာား 

Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစအဥန္္  ငး့္ အးအာည္ကတ င္အး ား္း ပြော သညး့္အတ ုင္း  

ကန႔္သတ္်ကမ်ာ အထတင္း  အစအီစဒ္ဥတင္ အက် ်ဳ ံ ဝငသညး့္ လူနာမ်ာ အထတက္ အးဆ ညႊန္း စာပါ အးဆ ဝါ မ်ာ က ု 

အးြောကး့္ပံအ့းပ ပါမည္။ 

 

၂၂ အးဆ ညႊန္း စာမ ာ ရက္အးပါင္း  ၃၀ ြေက္ အမက်ား္ထလန္ြသည္းအ့ ပင္ အက် ်ဳ ံ ဝငမႈ သကတ မ္း ကုန္ ံို ရကက  ိုလည္း  

အမက်ား္ထလန္ြပါ။ 

၂။ အးဆ ညႊန္း စာအတ ုင္း  အးဆ ဝါ ကုအသပ း ခင္း သည္ Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္ 

အး ား္မ် ွဴလာထတင္ ပါဝငါ္သည္။ 

၃။ Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥမွ
 လုပ္ ိုင္ငင္း့္ရသညး့္ အးြောက္ံသ့ူမ  အးဆ ညႊန္း စာက ု 

အးရ သာ ရပါမည္။ 

၄။ အထတင္း လူနာ/အးစာငး့္ၾကညး့္အးနရသညး့္ လူနာမ်ာ − 

အ ုင္ ိုဝါ က်န္း မာအးရ  း ငး့္ ႀကံခ့ ုင္အးရ  သ ု႔္မဟုတ္ အ ုင္ ိုဝါ အးဈ ထကက္အးင္ရ ခ်ယမႈထတင္ 

ဆ ုင္း ငံခ့ံြော ရသည္း ့အးပါခ့္ရ ုင္ထတင္း  အာမခံနည္း ပါ သညး့္ အးနြေ ငုသူမ်ာ အထတက္ ၁၀ ရကစာ 

အးဆ ဝါ မ်ာ  အးြောက္ံအ့းပ ပါမည္။ 

အးပါခ့္ရ ု ဒ္ ငတင္ အးနြေ ငုသူမဟုတသ ညး့္ အာမခံနည္း ပါ သူမ်ာ မ ာ အးဆ ဝါ အမႈအးဆာငရ္ာရ  ခ် ်ဳပ္၏ 

အးဆ ဝါ အထတက္ ကင္း ထလည္တ္ငး့္လကမွတ္ လ ုအပါ္သည္။ 

၂။ ကနဦ  အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အးလၽ ာကလ ႊးာတငြာထတင္ ဆ ုင္း ငံခ့ံြော ရသည္း ့မ်ကစ စမ္း သပ္အးရ /မ်ကမွန္ 

လူနာမ်ာ မ ာ Broadlawns အးဆ ဝါ မ်ာ က ု အးလၽ ာကလ ႊးာတငသညး့္ ၁၅ ရကမွ စတင္၍ ခံစာ  ခငး့္ရန္ ငုါ္သည္။ 

 



 

 

အဖ ြဲ႕အစည္း  - ကယ်္း ပန႔္သညး့္ လမ္း ညႊန္− အအအထြေထြေ အုပ္် ်ဳပ္အးရ  

 

ဒကစ ္မ နုကစ္၊ အ ုင္ ိုဝါ မလူ ရကကစြဲ−                 ၁၁/၁၉၉၆ နပံါတ−  အးအ-၁၀၀၆ 

 အးနာက ိံု  စစ္အးဆ မႈ/း ပန္လည္စစ္အးဆ မႈ−            ၀၆/၂၀၁၉ စာမက်္း း းာ 12 

 

အအၾကာင္း အရာ−   

 

Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္း း ငး့ ္မာ် း ပာ သညး့္ အးအ ငၾက အးြောက္ံမ့ႈ 

 

V. ၾက္ာရ ည္ခံသည့   ေ ဆားဖက္္ ိုင္ရာ ပစၥည  ားမ်ာား (DME) 

Broadlawns က်န္း မာအးရ အးစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာအထတင္း   ခငး့္း ပ်ဳြော သညး့္ အးြောက္ံသ့ူမ  အးြောက္ံအ့းပ ြော မ သာ 

ဤဝန္အးဆာငမႈမ်ာ မ ာ ဤအစအီစဒ္ဥတင္ ပါဝငန ိုငသည္။ 

 

W. အက္်  ံားမဝင္သည့   ဝန ေ ဆာင္မႈမ်ာား 

Broadlawns က်န္း မာအးရ အးစာငး့္အးရ ာကမႈစငတာမ  Broadlawns အစအုဖ ြဲအ႕စာငး့္အးရ ာကမႈ အစအီစဥ္ 

အာမခံအးပၚလစအီအရပ န္ ငု သညး့္ ဝန္အးဆာငမႈမ်ာ က ု ကန႔္သတ္ ိုင္ငင္း့္ရ  သည္။ 

 

X. အ ခာား ေ ဆား႐ုံံိုအာမခံေ ပၚလစီမ်ာားေအပၚ သက္ ေ ရာက္မႈမရ   

အဤြောက္ံက့ူညအီးပ သညး့္ အာမခံအးပၚလစမီ ာ ၾကာ ခံ အးပ အးခ်သူမ်ာ ြေမံ  ရရ  ရန ္လုပ္အးဆာငမႈမ်ာ ၊ 

မပူ ငု္ငင္း့္လႊးြဲအးး ပာင္း း ခင္း  သ ု႔္မဟုတ္ အအရ အးပၚ ကုသမႈမ်ာ  း ငး့္ ပတသ ကသ ညး့္ အ ခာ အာမခံအးပၚလစမ်ီာ အအပၚ 

အးး ပာင္း လြဲး ခင္း  း ပ်ဳး ပင္း ခင္း  မရ  အးစရပါ။ 

 

Y.   ပင္င္္ခက်္မာ်ား 

ဤအာမခံအးပၚလစထီတင္ း ပင ငမညး့္ မည္သညး့္ စသံတမွတ္်ကက  ိုမဆ ု လက္အးထတ႕မက်ငး့္သံု မီ ခံုသမာဓ အဖ ြဲ႕မ  

အတည္း ပ်ဳအးပ ရမည္။ 

 
 
 
 

 ဇန္လ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခု း ဒ္စတင္ ခံုသမာဓ အဖ ြဲ႕မ  အတည္း ပ်ဳအးပ ြော သည္။  

 
 
       

ဂ်  ်ဳဒ ီဂ်ငနာ၊ အလုပမ္ႈအးဆာင္ အရာရ  ခ် ်ဳပ္ 


