ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန
ပြည်သူ ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန

စီမံခန် ့ခွဲမှုအရောက်အကူပြု ကျန်းမာရေးသတင်းစနစ်
ပြည်သူ ့ကျန်းမာရေး သတင်း

DICTIONARY

DATA

For Health Services Indicators

ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုလုြ်ငန်း ရဆာင်ေွက်ချက်အစီေင်ခံစာများ နှင့်
အညွှန်းကိန်းများ အတွက်

အဓိြ္ပာယ်
ဖွင့်ဆိုေှင်းလင်း
ချက်များ

စာေင်း
ရကာက်ယူနည်းများ

တွက်ချက်နည်းများ

လမ်းညွှန်

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ရမလ

ကျန်ဵမာေရဵနှငအ
်ဴ ာဵကစာဵဝန်က
ြ ီဵဌာန
ပြပ််သကူ ကျန်ဵမာေရဵးဵစီဵဌာန
စီမခဳ န်ကခွဲမှုအေောက်အကူြပု ကျန်ဵမာေရဵသတင်ဵစနစ်
ပြပ််သကူ ကျန်ဵမာေရဵသတင်ဵ

ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မှုလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရက
ွ ်ချက် အစီရင်ခဳစာမျာဵနှငဴ်
အ်ွှန်ဵကိန်ဵမျာဵအတွက်
အဓိပ္ပာယ်ရှငဵ် လင်ဵချက်၊ စာရင်ဵေကာက်ယူန််ဵ
နှင်ဴ
တွက်ချက်န််ဵလမ်ဵ်ွှန်

(Data Dictionary for Health Services Indicators)
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တကယ်လုပ်
ချက်ချင်းမှတ်
အချိန်မီပို့

ကိုယ်တိုင်သုံး

အခန်ဵ(၁)
စီမဳခန့်ခွမဲ အ
ှု ေထာက်အကူြပု
ကျန်ဵမာေရဵသတင်ဵစနစ်တွင် အသုဵဳ ြပုေသာ လချုပ်၊ သုဵဳ လချုပ်နှင်ဴ
နှစ်ချုပ်ပစုဳ မဳ ျာဵ၏ ရည်ရွယ်ချက်နှငဴ် လုပ်နည်ဵလုပ်ဟန်
စီမဳခန့်ခွမဲ ှုအေထာက်အကူြပု ကျန်ဵမာေရဵသတင်ဵစနစ်တွင် အသုဵဳ ြပုေနေသာ
အစီရင်ခဳစာပုစဳ ဳမျာဵကို သတင်ဵေပဵပိ့ု ရသည်ဴ အချိနက
် ာလေပါ်မူတည်၍ လချုပ် ပုဳစဳ(၁)၊
သုဵဳ လချုပ် ပုစဳ ဳ(၂)နှင်ဴ နှစ်ချုပ်မျာဵ ပုစဳ ဳ(၃ နှင်ဴ ၄)အဖ
ြ စ် ခွဲြခာဵထာဵပါသည်။ အေခ
ြ ခဳ
ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအေနနှင်ဴ
ယင်ဵတိ့ု ေန့စဥ်ေဆာင်ရွက်ေနေသာ
ကျန်ဵမာေရဵ
ေစာင်ေဴ ရှာက်ေပဵမှုမျာဵကို စာရင်ဵြပုစု၍ သက်ဆုငိ ်ရာကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵ၏အစီရင်ခဳစာ
ကို တစ်လလျှင် တစ် ြကိမ် ပုစဳ ဳ(၁)ကို အသုဵဳ ြပု၍လည်ဵေကာင်ဵ၊ သုဵဳ လလျှင်တစ် ြကိမ်
ပုစဳ ဳ(၂)ကို အသုဵဳ ြပု၍လည်ဵေကာင်ဵ မိမို့နယ်တာဝန်ခထ
ဳ ဳသို့ အဆင်ဴဆင်ဴ သတင်ဵေပဵပို့ရမည်
မြဖစ်ပါသည်။ တာဝန်ကျနယ်ေြမေဒသအတွင်ဵရှိ လူဦဵေရနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဆိငု ်ရာအေခ
ြ ခဳ
အချက်အလက်မျာဵကိမု ူ သက်ဆုငိ ်ရာကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵအလိက
ု ် တစ်နစှ ်လျှင် တစ် ြကိမ်
စာရင်ဵြပုစု၍ ပုစဳ ဳ(၃)မြဖင်ဴ မိမို့နယ်တာဝန်ခထ
ဳ ဳသို့ အဆင်ဴဆင်ဴ သတင်ဵေပဵပို့ရမည်
မြဖစ်ပါသည်။ ပုစဳ ဳ(၄)သည် နှစ်ချုပ် (မိမို့နယ်မှသာ မြဖည်စဴ ွက်ရန်) မြဖစ်၍ မိမို့နယ်တာဝန်ခမဳ ှ
တာဝန်ယူစာရင်ဵြပုစုရမည် မြဖစ်ပါသည်။ ဤသိ့ု အဆင်ဴဆင်ဴ ေပဵပိ့ု လာေသာပုစဳ ဳမျာဵကို
မိမို့နယ်တာဝန်ခမဳ ှ စီစစ်အတည်ြပု၍ DHIS2 တွင် တာဝန်ယူ မြဖည်သ
ဴ ွင်ဵိပီဵ
အီလက်ထေရာနစ် ကျန်ဵမာေရဵသတင်ဵစနစ်ြဖင်ဴ အထက်အဆင်ဴမျာဵသိ့ု သတင်ဵေပဵပို့ရမည်
မြဖစ်ပါသည်။
အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵဟုဆုရ
ိ ာတွင် မြပည်သူမျာဵကိက
ု ျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မှု
ေပဵေနေသာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵတိငု ်ဵကို ရည်ရွယ်ပါသည်။ မိမို့နယ်ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵ
ဌာနမှူဵ၊ ဆရာဝန်မျာဵ၊ မိမို့နယ်ကျန်ဵမာေရဵမှူဵ၊ မိမို့နယ်သူနာပ
ြ ုဆရာမက
ြ ီဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵမှူဵ
အဆင်(ဴ ၁)၊ လက်ေထာက်ကျန်ဵမာေရဵမှူဵ၊ အမျိုဵသမီဵကျန်ဵမာေရဵဆရာမ၊ ကျန်ဵမာေရဵ
မြကီဵ ပကပ်(၁)၊ ကျန်ဵမာေရဵ မြကီဵ ပကပ်(၂)နှင်ဴ သာဵဖွာဵဆရာမမျာဵအာဵလုဵဳ အကျုဳဵဝင်ပါသည်။
ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵအာဵလုဵဳ သည် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မှုဆုငိ ်ရာ
ကိစ္စတစ်ခုခု
ေဆာင်ရွက်ိပီဵတိငု ်ဵ သက်ဆုငိ ်ရာ မှတ်ပုတ
ဳ င်/မှတ်တမ်ဵစာအုပတ
် ွင် ေရဵမှတ်ထာဵရန်
လိအ
ု ပ်ပါသည်။ သိ့ု မှသာ မိမိ၏ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်ေပဵမှု လုပင် န်ဵပမာဏကိမု
1

ေပါ်လွင်ေစမည် မြဖစ်ပါသည်။ ထိုသ့ို ေန့စဥ်မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵေသာ အချက်အလက်
မျာဵကို သက်ဆုငိ ်ရာစီမခဳ ျက်မျာဵအလိက
ု ် လစဥ်စာရင်ဵအချုပ်ြပုစု၍ အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵ
ဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵချင်ဵ အသုဵဳ ြပုရမည်ဴ (လချုပ်၊ သုဵဳ လချုပ်၊ နှစ်ချုပ်အစီရင်ခဳစာ) လက်ခဳ
စာအုပတ
် ွင် ေရဵမှတ်ရပါမည်။
အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵချင်ဵ
အသုဵဳ ြပုရမည်ဴ
လက်ခစဳ ာအုပ်ကို
လုပင် န်ဵေဆာင်ရွက်မှု၊ တာဝန်နငှ ်ဴ ဝတ္တ ရာဵမျာဵေပါ်မူတည်၍ သာဵဖွာဵဆရာမမျာဵ အသုဵဳ ြပု
ရမည်ဴ လက်ခစဳ ာအုပ၊် ကျန်ဵမာေရဵ မြကီဵ ပကပ်(၂)မျာဵ အသုဵဳ ြပုရမည်ဴ လက်ခစဳ ာအုပန် ှင်ဴ
အခ
ြ ာဵအေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ (သာဵဖွာဵဆရာမနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵ မြကီဵ ပကပ်(၂)မှအပ)
တစ်ဦဵချင်ဵ အသုဵဳ ြပုရမည်ဴ လက်ခစဳ ာအုပ် - ဟူ၍ သုဵဳ မျိုဵခွဲြခာဵ မြပုစုထာဵပါသည်။
မိမိတိ့ု နှငသ
်ဴ က်ဆုငိ ်ရာ (လချုပ်၊ သုဵဳ လချုပ်၊ နှစခ် ျုပ်အစီရင်ခဳစာ) လက်ခစဳ ာအုပက
် ို
အသုဵဳ ြပု၍ စာရင်ဵချုပ် မြဖည်သ
ဴ ွင်ဵရန် မြဖစ်ပါသည်။
ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ(လချုပ်၊သုဵဳ လချုပ်၊နှစ်ချုပ်)အစီရင်ခဳစာကို မြပုစုရာ
တွင် ၎င်ဵေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွရ
ဲ ိှ သာဵဖွာဵဆရာမနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵက
ြ ီဵ ပကပ်(၂)တိ့ု ၏
စာရင်ဵအချုပ်မျာဵကို ၎င်ဵတို့၏လက်ခစဳ ာအုပမ် ျာဵမှတစ်ဆင်ဴ ကူဵယူေဖာ်ြပ၍ (လချုပ်၊
သုဵဳ လချုပ်၊နှစ်ချုပ်) အစီရင်ခဳစာအဖ
ြ စ် မြပုစုကာ သက်ဆုငိ ်ရာ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန
သိ့ု ေပဵပိ့ု ရမည် မြဖစ်ပါသည်။ **မှတ်ချက်- ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနတည်ရရ
ှိ ာ ပင်မဌာန
(Main)အတွက် ပုစဳ ဳအချုပ်ကိုြပုစုရာတွင် သာဵဖွာဵဆရာမနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵက
ြ ီဵ ပကပ်(၂)အပ
ြ င်
တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနသူ
အခ
ြ ာဵအေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ
(လက်ေထာက်
ကျန်ဵမာေရဵမှူဵ/ အမျိုဵသမီဵကျန်ဵမာေရဵဆရာမ/ ကျန်ဵမာေရဵက
ြ ီဵ ပကပ်-၁)၏ ေဆာင်ရွက်မှု
မျာဵ စုစည်ဵပါဝင်ရမည် မြဖစ်ပါသည်။ သက်ဆုငိ ်ရာဝန်ထမ်ဵအလိက
ု ်
အသုဵဳ ြပုရမည်ဴ
လက်ခစဳ ာအုပမ် ျာဵမှ ကူဵယူေဖာ်ြပ၍ ပင်မဌာန လချုပ်၊သုဵဳ လချုပ်၊နှစ်ချုပ် အစီရင်ခဳစာကို
မြပုစုရန် မြဖစ်ပါသည်။
ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန(လချုပ်၊သုဵဳ လချုပ်၊နှစ်ချုပ်)အစီရင်ခဳစာကို မြပုစုရာတွင်
၎င်ဵေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနအပိငု ်နယ်ေြမအတွင်ဵရှိ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွမဲ ျာဵ
အာဵလုဵဳ (ပင်မဌာနအပါအဝင်)မှ ေပဵပိ့ု လာေသာ လချုပ်၊သုဵဳ လချုပ်၊နှစ်ချုပ် ပုစဳ ဳမျာဵကို
စုစည်ဵ၍ မိမို့နယ်တာဝန်ခထ
ဳ ဳသ့ို ေပဵပိ့ု ရမည် မြဖစ်ပါသည်။
**မှတ်ချက်(၁)
ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနလချုပ်၊သုဵဳ လချုပ်၊နှစ်ချုပ်စာရင်ဵြပုစုသည်လ
ဴ ုပင် န်ဵစဥ်
အတိငု ်ဵ အခ
ြ ာဵကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵ (တိက
ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန၊ ေဒသန္တရ/မိမို့မ၊
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မိခင်ကေလဵနှင်ဴ ေကျာင်ဵကျန်ဵမာေရဵ)သည်လည်ဵ သက်ဆုငိ ်ရာဌာန (လချုပ်၊
သုဵဳ လချုပ်၊ နှစ်ချုပ်)မျာဵ မြပုစု၍ မိမို့နယ်တာဝန်ခထ
ဳ ဳသို့ ေပဵပိ့ု ရမည် မြဖစ်ပါသည်။
(၂)
အဆိပု ါမ
ိ ို့နယ်အတွင်ဵရှိ ခရိုင်/မိမို့နယ်ေဆဵုု၊ဳ မိမို့နယ်ခဲွေဆဵုု၊ဳ တိက
ု ်နယ်ေဆဵုုဳ
မျာဵသည်လည်ဵ ယင်ဵေဆဵုုမဳ ျာဵတွင် ေဆာင်ရွက်လျက်ရသ
ှိ ည်ဴ လုပင် န်ဵစဥ်မျာဵ
အနက်မှ စီမဳချက်ပါ အေက
ပ ာင်ဵအရာမျာဵကို ေဆဵုုအ
ဳ လိုက် စာရင်ဵအချုပ် မြပုစု၍
မိမို့နယ်တာဝန်ခထ
ဳ ဳသ့ို ေပဵပိ့ု ရမည် မြဖစ်ပါသည်။
(၃)
ေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵစီမဳချကမ် ျာဵကို ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ
(ဥပမာ- သက်ဆုငိ ်ရာမ
ိ ို့နယ်ရှိ ငှက်ဖျာဵေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵစီမဳချက၊် အမျိုဵသာဵ
တီဘီေရာဂါ တိက
ု ်ဖျက်ေရဵစီမဳကိနဵ် ၊ အနာက
ြ ီဵေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵစီမဳချက၊် ခုခဳကျ
/ကာလသာဵေရာဂါ တိက
ု ်ဖျက်ေရဵစီမဳချက၊် မျက်ခမ်ဵစပ်နငှ ်ဴ မျက်မြမင်ကာကွယ်ေရဵ
လုပင် န်ဵမျာဵစီမခဳ ျက်-တိ့ု တွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနေသာ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ)သည်လည်ဵ
ယင်ဵတို့၏ ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵအာဵ စီမဳချက်အလိက
ု ် စာရင်ဵြပုစု၍ မိမို့နယ်
တာဝန်ခထ
ဳ ဳသို့ ေပဵပိ့ု ရမည် မြဖစ်ပါသည်။ သိ့ု မှသာ မိမို့နယ်ကိုယ်စာဵပ
ြ ုသည်ဴ
စာရင်ဵဇယာဵ ကိက
ု ်ညီမနှ ်ကန်မှုရမှိ ည် မြဖစ်ပါသည်။
မိမို့နယ်မြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဌာန (လချုပ်၊သုဵဳ လချုပ်၊နှစခ် ျုပ်)အစီရင်ခဳစာကို မြပုစု
ရာတွင် ၎င်ဵိမို့နယ်အတွင်ဵရှိ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန၊ တိက
ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန၊
ေဒသန္တရ/ မိမို့မ၊ မိခင်ကေလဵ၊ ေကျာင်ဵကျန်ဵမာေရဵ၊ ေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵ စသည်ဴ
ကျန်ဵမာေရဵ ဌာနမျာဵနှင်ဴ ခရိုင/် မိမို့နယ်ေဆဵုု၊ဳ မိမို့နယ်ခွဲေဆဵုု၊ဳ တိက
ု ်နယ်ေဆဵုုဳ စသည်ဴ
ေဆဵုုမဳ ျာဵမှ ေပဵပိ့ု လာေသာ လချုပ်၊သုဵဳ လချုပ်၊နှစ်ချုပ် ပုစဳ ဳမျာဵကို သက်ဆုငိ ်ရာဌာန
အလိက
ု ် DHIS2 တွင် မြဖည်သ
ဴ ွင်ဵိပီဵ အီလက်ထေရာနစ် ကျန်ဵမာေရဵသတင်ဵစနစ်ြဖင်ဴ
အထက်အဆင်ဴမျာဵသိ့ု ေပဵပိ့ု ရမည် မြဖစ်ပါသည်။ DHIS2 ေဆာဴဝလ
ဲ ်ကို အသုဵဳ ြပု၍
မိမို့နယ်(လချုပ်၊ သုဵဳ လချုပ်၊ နှစခ် ျုပ်)အစီရင်ခဳစာအဖ
ြ စ် စုစည်ဵသိမဵ် ဆည်ဵထာဵရမည်
မြဖစ်ပါသည်။
အီလက်ထေရာနစ် ကျန်ဵမာေရဵသတင်ဵစနစ်ပါ အထက်အဆင်ဴမျာဵဟု ဆိရ
ု ာတွင်
သတင်ဵေပဵပို့သည်ဴ မိမို့နယ်၏ အထက်အဆင်တ
ဴ ွင်ရေှိ သာ သက်ဆုငိ ်ရာ ခရိုင်မြပည်သူ့
ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန၊ တိငု ်ဵေဒသက
ြ ီဵ/မြပည်နယ် မြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ကျန်ဵမာေရဵ
စီမဳချက်မျာဵ၊ ေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵစီမဳချက်မျာဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵသတင်ဵအချက်အလက်
ဌာနခွ(ဲ ေနပ
ြ ည်ေတာ်)တိ့ု အကျုဳဵဝင်ပါသည်။ ေဖာ်ြပပါအထက်အဆင်ဴ အသီဵသီဵသည်
DHIS2တွင် ထည်ဴသွင်ဵလိက
ု ်ေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို အချိနန် ှင်ဴ တေပ
ြ ဵညီ
တပ
ိ ိုင်နက်တည်ဵ သိရနှိ ိငု ်မည် မြဖစ်ပါသည်။
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စာရင်ဵြပုစု၍ အစီရင်ခဳြခင်ဵ (Data Flow)
တိငု ်ဵေဒသက
ြ ီဵ/
မြပည်နယ်မ
မြပည်သူ့
ကျနဵ် မာေရဵ
ဦဵစီဵဌာန

ခရိငု ်ြပည်သူ့
ကျနဵ် မာေရဵ
ဦဵစီဵဌာန

ကျနမ် ာေရဵစီမဳချက်မျာဵ/
ေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵမ
စီမဳချက်မျာဵ

ကျနဵ် မာေရဵ
သတင်ဵအချက်
အလက်ဌာနခွဲ
(ေနပ
ြ ည်ေတာ်)

မိမို့နယ်ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဌာနလချုပ်အစီရင်ခဳစာ

DHIS2 (District Health Information Software version 2)
(

ခရိငု ်/မိမို့နယ်/
ခွ/ဲ တိက
ု ်နယ်မ
ေဆဵုုဳ
လချုပ်
အစီရင်ခဳစာ

ေကျဵလက်မ
ကျနဵ် မာေရဵမ
ဌာနလချုပ်မ
အစီရင်ခဳစာ

တိက
ု ်နယ်မ
ကျနဵ် မာေရဵမ
ဌာနလချုပ်မ
အစီရင်ခဳစာ

ေဒသန္တရ/
မိမို့မ/
မိခင်ကေလဵ/
ေကျာင်ဵမ
ကျနဵ် မာေရဵမ
လချုပ်
အစီရင်ခဳစာ

ေရာဂါမမမမ
တိက
ု ်ဖျက်ေရဵ
လချုပ်
အစီရင်ခဳစာ

ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ/(ပင်မအပါအဝင်)လချုပ်အစီရင်ခဳစာ

သာဵဖွာဵဆရာမမျာဵမ
အသုဵဳ ြပုရမည်မဴ
လက်ခဳစာအုပ်

ကျနဵ် မာေရဵမ
မက
ြ ီဵ ပကပ်(၂)မျာဵမ
အသုဵဳ ြပုရမည်မဴ
လက်ခဳစာအုပ်
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အခ
ြ ာဵအေခ
ြ ခဳကျနဵ် မာေရဵဝန်ထမ်ဵ
မျာဵမ(သာဵဖွာဵဆရာမနှငမ်ဴ ကျန်ဵမာေရဵမ
မြကီဵ ပကပ်(၂)မှအပ)
တစ်ဦဵချင်ဵမအသုဵဳ ြပုရမည်မဴ
လက်ခဳစာအုပ်

ရည်ရွယ်ချက်နငှ ်ဴ အသုဵဳ ဝင်ပုဳ
စီမဳခန့်ခွမဲ ှုအေထာက်အကူြပုကျန်ဵမာေရဵသတင်ဵစနစ်သည်သတင်ဵအချက်အလက်
မျာဵကို ေကာက်ယူစုေဆာင်ဵြခင်ဵ၊ စုစည်ဵတွက်ချက်ြခင်ဵ၊ အေသဵစိတ်ေလဴလာဆန်ဵစစ်ြခင်ဵြဖင်ဴ
ရရှလ
ိ ာေသာ ကျန်ဵမာေရဵသတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵအေခ
ြ အေနမျာဵကို
အသုဵဳ ြပု၍ ကျန်ဵမာေရဵစနစ်နှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မမှု ျာဵ
လိအ
ု ပ်ေသာ အေရဵယူ
ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်နိငု ်ရန် မြဖစ်ပါသည်။
ထိုသတင်ဵအချက်အလက်မျာဵသည် ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵ၏ ဝန်ေဆာင်ေပဵနိုင်မှု အေခ
ြ အေနကို သိရနှိ ိငု ်ြခင်ဵ၊ လက်ရှိ
အေခ
ြ အေနကို ယခင်အေခ
ြ အေနမျာဵနှင်ဴ နိငှု ်ဵယှဥန် ိငု ်ြခင်ဵ၊
 မိမိတာဝန်ကျ နယ်ေြမ/ေဒသ၏ ကျန်ဵမာေရဵအေခ
ြ အေနကို သိရနှိ ိငု ်ြခင်ဵ၊ အခ
ြ ာဵ
နယ်ေြမ/ေဒသ၏ အေခ
ြ အေနမျာဵနှင်ဴ နိငှု ်ဵယှဥန် ိငု ်ြခင်ဵ၊
 နိငု ်ငဳ၏ ကျန်ဵမာေရဵအဆင်ဴအတန်ဵကို နိငု ်ငဳတကာအေခ
ြ အေနမျာဵနှင်ဴ နိငှု ်ဵယှဥ်
နိငု ်ြခင်ဵ၊
 စီမဳကိနဵ် မျာဵ၊ စီမဳချက်မျာဵ၊ အနုစိတ်စီမခဳ ျက်မျာဵ ေရဵဆွရ
ဲ ာတွင် အသုဵဳ ြပုနိုင်ြခင်ဵ၊
 ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏လုပင် န်ဵေဆာင်ရွက်နိငု ်မှုပမာဏကို ေပါ်လွင်ေစနိုင်ြခင်ဵ၊
 မြပည်သူလူထု၏ ကျန်ဵမာေရဵဌာန/ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအေပါ် အာဵကိဵု ယုဳ ပကည်
မှုကို သိနုိင်ြခင်ဵ၊
 ေရာဂါမျာဵကို ေစာင်ဴ ပကပ် ပကည်ု
ဴ ှုေနခ
ြ င်ဵြဖင်ဴ မိမိတာဝန်ကျ နယ်ေြမ/ေဒသ၏
ပုမဳ ှန်ြဖစ်ပွာဵမှုထက် ပိမု ိမု ျာဵပ
ြ ာဵလာမှုကို အလွယ်တကူသိရိနှ ုိင်ိပီဵ ကာကွယ်တာဵဆီဵ
ေရဵ လုပင် န်ဵမျာဵ အချိနမ် ီေဆာင်ရွက်နိငု ်ြခင်ဵ၊
 သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို မိမိကယ
ို ်တိုင် မြပန်လည်သဵုဳ သပ်ိပီဵ မြပည်သူလူထု၏
ကျန်ဵမာေရဵ လိအ
ု ပ်ချကမ် ျာဵကို ပိမု ိုြဖည်စဴ ွမ်ဵေပဵနိုင်ြခင်ဵ၊
 လုပင် န်ဵစဳချိန်စည
ဳ ွှနဵ် မျာဵ၊ သက်ဆုငိ ်ရာစီမဳချက်၏ ရည်မှနဵ် ချက်မျာဵ၊ လျာထာဵချက်
မျာဵအတိငု ်ဵ ေဆာင်ရွက်နိငု ်မှု မြပည်မဴ ီြခင်ဵရှိ/မရှိတို့ကို မြကီဵ ပကပ်ဆန်ဵစစ်နုိင်ြခင်ဵ၊
 ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်ေပဵမှုမှတ်တမ်ဵသည်
အေရဵပါေသာ သက်ေသသာဓကဖ
ြ စ်ြခင်ဵ၊

ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵတိုင်ဵအတွက်

 ဌာနအဆင်အ
ဴ သီဵသီဵရှိ မြကီဵ ပကပ်သူမျာဵမှ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ လုပင် န်ဵ
ကျွမ်ဵကျင်မှု အခက်အခဲမျာဵကို ကူညီ၍ ေဖ
ြ ရှင်ဵေပဵနိငု ်ြခင်ဵ၊
 ကျန်ဵမာေရဵသွင်ဵအာဵစုကို အကျိုဵရှိစာွ အသုဵဳ ြပုနိုင်ေစရန် စီမဳခန့်ခွနဲ ိငု ်ြခင်ဵ၊
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 ကျန်ဵမာေရဵဘဏ္ဍာေငွရှာေဖွြဖည်တ
ဴ င်ဵရန် လိအ
ု ပ်မှုကိုသိနငို ်ြခင်ဵ၊
 ကျန်ဵမာေရဵစနစ် သုေတသနမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အသုဵဳ ဝင်ြခင်ဵ စေသာ
အေခ
ြ အေနအမျိုဵမျိုဵကို ေဖာ်ညွှနဵ် လျက်ရပှိ ါသည်။ ၄င်ဵကျန်ဵမာေရဵဆိငု ်ရာ အညွှနဵ်
ကိနဵ် မျာဵသည် အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵထဳမှ ေကာက်ယူရရှိေသာ သတင်ဵ
အချက်အလက်ေပါ်တွင် အေခ
ြ ခဳလျက်ရေှိ နပါသည်။ ဤစီမဳခန့်ခွမဲ ှု အေထာက်
အကူြပုကျန်ဵမာေရဵသတင်ဵစနစ်ဆုငိ ်ရာ စာရင်ဵေကာက်ယူနည်ဵနှင်ဴ တွက်ချက်နည်ဵ
လမ်ဵညွှန်လက်စစွဲ ာအုပသ
် ည် အရည်အေသွဵြပည်ဝဴ ေသာ သတင်ဵရရှိမအ
ှု တွက်
အေထာက်အကူြပုလျက် ရှိပါသည်။
လချုပ်ပစုဳ ဳ(၁)
ရည်ရွယ်ချက်
(က) အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵချင်ဵ၏ လစဥ်လုပင် န်ဵေဆာင်ရွက်ိပီဵစီဵမှု
ကို သက်ဆုငိ ်ရာဝန်ထမ်ဵအလိက
ု ် အသုဵဳ ြပုရမည်ဴ လက်ခစဳ ာအုပမ် ျာဵတွင်
လည်ဵေကာင်ဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ/ ဌာနတစ်ခစု ီ၏ လစဥ်လုပ်ငန်ဵ
ေဆာင်ရွက်ိပီဵစီဵမှုကို
အစီရင်ခဳစာ
လချုပ်ပဳုစဳ(၁)တွင်လည်ဵေကာင်ဵ
ေရဵသွင်ဵမှတ်တမ်ဵတင်ရန်နငှ ်ဴ သက်ဆုငိ ်ရာစီမဳချက်၏ စဳချိန်စည
ဳ ွှနဵ် မျာဵ၊
ရည်မှနဵ် ချက်မျာဵ၊လျာထာဵချက်မျာဵအတိငု ်ဵ ေဆာင်ရွက်နိငု ်ြခင်ဵ ရှိ/မရှိတို့ကို
လုပင် န်ဵ မြကီဵ ပကပ်ဆန်ဵစစ်နိငု ်ရန်နငှ ်ဴ
(ခ) ဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵချင်ဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဌာနခွ/ဲ ဌာနအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ
မိမိတိ့ု နှငသ
်ဴ က်ဆုငိ ်ရာ
လုပင် န်ဵလျာထာဵချက်မျာဵကို
မြပည်မဴ ီေအာင်
အေကာင်အထည်ေဖာ်နုိင်ြခင်ဵ ရှိ/မရှိ စိစစ်ိပီဵ ဆက်လက်၍ ေဆာင်ရွက်
သင်သ
ဴ ည်မျာဵကို မြကိုတင်ြပင်ဆင်နငို ်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
လုပ်နည်ဵလုပဟ
် န်
ဤလချုပ် ပုစဳ ဳ(၁)တွင် ပါဝင်ေသာစီမဳချက်မျာဵမှာ(၁)
ပဏာမကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မစှု ီမဳချက်
(၂)
မိခင်နှငမ်ဴ ျိုဵဆက်ပာွ ဵကျန်ဵမာေရဵစီမဳချက်
(၃)
အာဟာရေစာင်ေဴ ရှာက်မစှု ီမဳချက်
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(၄)
(၅)
(၆)
(၇)
(၈)
(၉)
(၁၀)
(၁၁)

ကေလဵကျန်ဵမာေရဵဖွ့ဳ ိဖိုဵေရဵစီမဳချက်
တိဵု ချဲ ဴကာကွယ်ေဆဵထိုဵစီမခဳ ျက်
ေစာင်ဴ ပကပ် ပကည်ု
ဴ ှုရေသာေရာဂါမျာဵနှမိ ်နင်ဵေရဵစီမဳချက်
ငှက်ဖျာဵေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵစီမဳချက်
နှလဵုဳ ေသွဵေက
ပ ာေရာဂါထိနဵ် သိမဵ် ေရဵစီမဳချက်
ထိခိုက်မအ
ှု န္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵစီမဳချက်
ဖွာဵေသစာရင်ဵအင်ဵနှင်ဴ
ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါထိနဵ် သိမဵ် ေရဵစီမဳချက် တိ့ု ြဖစ်ပါသည်။
(က) စီမဳချက်အမှတ်စဉ်(၁)သည်
ပဏာမကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မှုစီမခဳ ျက်
မြဖစ်ပါသည်။ အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအေနဖ
ြ င်ဴ မိမိတာဝန်ကျရာ
ေဒသအတွင်ဵ ေနထိငု ်သူမျာဵအာဵ ေဆဵခန်ဵတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ကွင်ဵဆင်ဵရာ
တွင်လည်ဵေကာင်ဵ
ကိယ
ု ်တိုင်ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မေှု ပဵမြခင်ဵမျာဵကို
စီမဳချက်အမှတ်စဥ်အလိက
ု ် လချုပ် ေရဵသွင်ဵရန် မြဖစ်ပါသည်။ ထိုသို့
ေရဵသွင်ဵရာတွင် လူထုကျန်ဵမာေရဵလုပသ
် ာဵမျာဵ၏ ေဆာင်ရွက်ချက်/ သတင်ဵ
ပိ့ု ချကမ် ျာဵကိပု ါ ထည်ဴသွင်ဵြပုစုရန် မြဖစ်ပါသည်။
(ခ) စီမဳချက်အမှတ်စဥ်(၂) မိခင်နှငဴမ် ျိုဵဆက်ပွာဵကျန်ဵမာေရဵစီမဳချက် တွင်လည်ဵ
အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ မိခင်နငှ ်ဴမျိုဵဆက်ပာွ ဵကျန်ဵမာေရဵဆိငု ်ရာ
လုပေ် ဆာင်ချက်မျာဵကို စီမဳချက်အမှတ်စဥ်အလိက
ု ် လချုပ်ေရဵသွင်ဵရန်
မြဖစ်ပါသည်။ အရန်သာဵဖွာဵဆရာမမျာဵ၏လုပေ် ဆာင်ချက်မျာဵကိုမြကီဵ ပကပ်ြခင်ဵ၊
စိစစ်ြခင်ဵ၊ စာရင်ဵစုေဆာင်ဵြခင်ဵတိ့ု ကို မြပုလုပ၍
် လည်ဵ သတင်ဵေပဵပို့ရမည်
မြဖစ်ပါသည်။
(ဂ) စီမဳချက်အမှတ်စဥ်(၃) အာဟာရေစာင်ေဴ ရှာက်မှုစီမခဳ ျကတ
် ွင် မိမိတာဝန်ကျရာ
ေဒသအတွင်ဵ ေမွဵကင်ဵစကေလဵမျာဵကို (၂၄)နာရီအတွင်ဵ ကိယ
ု ်အေလဵချိန်
ချိန်ြခင်ဵ၊ ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်စဥ်နငှ ်ဴ ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵမိခင်မျာဵအာဵ သဳဓါတ်အာဵေဆဵ၊
သန်ချေဆဵ၊ ဗီတာမင်ဘီဝမ်ဵ၊ ဗီတာမင်ေအ အစရှိသည်ဴေဆဵဝါဵမျာဵ
တိက
ု ်ေကျွဵြခင်ဵ၊ သူငယ်နာဘယ်ရီဘယ်ရီ မြဖစ်ပာွ ဵေသာကေလဵမျာဵနှင်ဴ
ေသွဵအာဵနည်ဵေသာ ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်မိခင်မျာဵကို ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ
စသည်တို့ကို စာရင်ဵေကာက်ယူ သတင်ဵေပဵပို့ရမည် မြဖစ်ပါသည်။
(ဃ) စီမဳချက်အမှတ်စဥ်(၄)နှင်ဴ (၅)သည် ကေလဵကျန်ဵမာေရဵဖွ့ဳိဖိုဵေရဵစီမဳချက်နှင်ဴ
တိဵု ချဲ့ကာကွယ်ေဆဵထိဵု စီမဳချက် တိ့ု မြဖစ် ပကပါသည်။ အစီရင်ခဳေသာလအတွင်ဵ
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(င)

(စ)

(ဆ)

(ဇ)

(စျ)
(ည)

ေဆဵခန်ဵတွင်(သိ့ု မဟုတ်) ကွင်ဵဆင်ဵစဥ်တွင်ေပဵလိက
ု ်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵ
ေစာင်ေဴ ရှာက်မမှု ျာဵအနက်မှ ကေလဵငယ်မျာဵတွင် အဖ
ြ စ်မျာဵေသာေရာဂါမျာဵ
ကို ကုသေပဵခ
ြ င်ဵနှငဴ် ကာကွယ်ေဆဵတိက
ု ်ေကျွဵြခင်ဵ (သိ့ု မဟုတ်) ထိဵု ြခင်ဵနှင်ဴ
ပတ်သက်ေသာ လုပေ် ဆာင်ချကမ် ျာဵကို သတင်ဵေပဵပို့ရမည် မြဖစ်ပါသည်။
စီမဳချက်အမှတ်စဥ်(၆)သည် ေစာင်ဴ ပကပ် ပကည်ု
ဴ ှုရေသာေရာဂါမျာဵနှမိ ်နင်ဵေရဵ
စီမဳချက် မြဖစ်ိပီဵ မိမိကျန်ဵမာေရဵ ဌာနေအာက်ရှိ လူနာမျာဵအနက်မှ
ထိုေစာင်ဴ ပကပ် ပကည်ု
ဴ ှုရေသာ ေရာဂါ(၁၇)မျိုဵ မြဖစ်ပွာဵေနေသာ သူမျာဵကို
သတင်ဵေပဵပို့ရမည် မြဖစ်ပါသည်။
စီမဳချက်အမှတ်စဥ်(၇)သည် ကူဵစက်ေရာဂါနှမိ ်နင်ဵေရဵစီမဳချကမ် ျာဵမှ ငှက်ဖျာဵ
ေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵစီမဳချကအ
် တွက် မြဖစ်ပါသည်။ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ
၏ တာဝန်ကျရာေဒသအတွင်ဵ ေနထိငု ်သူမျာဵအာဵ ေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵဌာန
တွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေဆဵုုဳ/ေဆဵခန်ဵတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ကွင်ဵဆင်ဵရာတွင်
လည်ဵေကာင်ဵ ဤစီမဳချက်ဆုငိ ်ရာ လုပေ် ဆာင်ချက်၊
ေတွ့ရခှိ ျက်မျာဵကို
သတင်ဵေပဵပို့ရမည် မြဖစ်ပါသည်။
စီမဳချက်အမှတ်စဥ်(၈)သည်
နှလဵုဳ ေသွဵေက
ပ ာေရာဂါထိန်ဵသိမ်ဵေရဵစီမဳချက်
မြဖစ်ိပီဵ တာဝန်ကျရာေဒသအတွင်ဵ ေနထိငု ်သူမျာဵအာဵ ေဆဵခန်ဵတွင်
လည်ဵေကာင်ဵ၊ ကွင်ဵဆင်ဵရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ အသက်(၁၈)နှစ်နငှ ်ဴအထက်
ေသွဵေပါင်ချိနသ
် ူမျာဵနှင်ဴ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်၍ရေသာ ေသွဵတိဵု ေရာဂါရှိသူမျာဵ
ကို စာရင်ဵြပုစု၍ သတင်ဵေပဵပိ့ု ရမည် မြဖစ်ပါသည်။
စီမဳချက်အမှတ်စဥ်(၉)သည် ထိခက
ို ်မှုအန္တရာယ် ကာကွယ်ေရဵစီမဳချက်ြဖစ်ိပီဵ
ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵအေနဖ
ြ င်ဴ မိမိတာဝန်ကျရာေဒသအတွင်ဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ
ရရှမိ ှုမျာဵ (ရည်ရွယ်၍ြဖစ်ေစ/ မရည်ရယ
ွ ်ဘဲြဖစ်ေစ) မြဖစ်ပါက ထိဒု ဏ်ရာ
ရရှသ
ိ ူနငှ ်ဴ ေသဆုဵဳ သူအေရအတွက်ကို ထိခုိက်ဒဏ်ရာ အမျိုဵအစာဵအလိက
ု ်
သတင်ဵေပဵပို့ရမည် မြဖစ်ပါသည်။
အမှတ်စဥ်(၁၀)သည် ဖွာဵေသစာရင်ဵအင်ဵမြဖစ်ိပီဵ မိမိတာဝန်ကျရာေဒသ
အတွင်ဵရှိ ဖွာဵခ
ြ င်ဵ၊ ေသခ
ြ င်ဵအာဵလုဵဳ ကို လွှမဵ် ြခုဳမှု ရှိေစရပါမည်။
စီမဳချက်အမှတ်စဥ်(၁၁)သည်
ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါထိန်ဵသိမ်ဵေရဵစီမဳချက်
မြဖစ်ိပီဵ တာဝန်ကျရာေဒသအတွင်ဵ ေနထိငု ်သူမျာဵအာဵ ေဆဵခန်ဵတွင်
လည်ဵေကာင်ဵ၊ ကွင်ဵဆင်ဵရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မှု
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ေပဵစဥ်ေတွ့ရရ
ှိ ေသာ ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါရှိသူမျာဵကို သတင်ဵေပဵပို့ရမည်
မြဖစ်ပါသည်။
လချုပ်ြပုစုြခင်ဵ
အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵတိုင်ဵသည် မိမိတ့ို ေဆာင်ရက
ွ ်ေနေသာ ကျန်ဵမာေရဵ
လုပင် န်ဵမျာဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်ေပဵမှုမျာဵကို သက်ဆုငိ ်ရာ မှတ်ပုတ
ဳ င်/မှတ်တမ်ဵ
စာအုပမ် ျာဵတွင် ေန့စဥ် စနစ်တကျ ေရဵသွင်ဵထာဵရပါမည်။ ထိုမှတ်ပတ
ုဳ င်/မှတ်တမ်ဵမျာဵမှ
လချုပ်အတွက် လိအ
ု ပ်ေသာစီမဳချက်ပါ အေက
ပ ာင်ဵအရာမျာဵကို မိမိတိ့ု သက်ဆုငိ ်ရာ
လက်ခစဳ ာအုပတ
် ွင် လစဥ် စာရင်ဵြပုစုရမည် မြဖစ်ပါသည်။ ယင်ဵလက်ခစဳ ာအုပပ် ါ
အေက
ပ ာင်ဵအရာမျာဵကို စုစည်ဵ၍ ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ/ ကျန်ဵမာေရဵဌာနလချုပ်မျာဵကို
အဆင်ဴဆင်ဴ မြပုစုရမည် မြဖစ်ပါသည်။
မိမို့နယ်အတွင်ဵရှိ ကျန်ဵမာေရဵဌာနအာဵလုဵဳ မှ ေပဵပိ့ု လာေသာ လချုပ်ပစုဳ ဳမျာဵကို
မိမို့နယ်၏ သတင်ဵအချက်အလက်တာ၀န်ခဳ (မိမို့နယ်ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵမှူဵမှ တာ၀န်ေပဵအပ်
ထာဵသူ)မှ စစ်ေဆဵအတည်ြပု လက်မတ
ှ ်ထိဵု ၍ စီမဳခန့်ခွမဲ ှုအေထာက်အကူြပုသတင်ဵစနစ်
(HMIS)၏ သတင်ဵပိ့ု ဝက်ဘ်ဆက
ို ်ြဖစ်ေသာ DHIS2 တွင် လစဉ် လဆန်ဵ(၅)ရက်ထက်
ေနာက်မကျေစဘဲ စာရင်ဵထည်သ
ဴ ွင်ဵရပါမည်။ ဤကဲသ
ဴ ့ို စာရင်ဵထည်သ
ဴ ွင်ဵိပီဵေသာ
လချုပ်ပဳုစမဳ ျာဵကို လက်ခအ
ဳ ြဖစ် ဖိငု ်တ၍
ွဲ
သိမဵ် ဆည်ဵထာဵရပါမည်။ မိမို့နယ်လချုပ်
ပုစဳ ဳမျာဵကို အီလက်ထေရာနစ်စနစ်တွင် အလိအ
ု ေလျာက် သိမဵ် ဆည်ဵေပဵထာဵမည် မြဖစ်ပါ
သည်။ စာရွက်ြဖင်သ
ဴ ိမဵ် ဆည်ဵရန် မိမို့နယ်လချုပ်ပဳုစမဳ ျာဵကို အီလက်ထေရာနစ်စနစ်မှ
ထုတ်ယူရရှနိ ိငု ်ပါသည်။
သုဵဳ လချုပ်ပစုဳ ဳ(၂)
ရည်ရွယ်ချက်
(က) အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵချင်ဵ၏ လုပင် န်ဵေဆာင်ရွက် မိပီဵစီဵမှုကို
သက်ဆုငိ ်ရာဝန်ထမ်ဵအလိက
ု ် အသုဵဳ ြပုရမည်ဴ လက်ခစဳ ာအုပမ် ျာဵတွင် လစဥ်
ေရဵမှတ်၍ သုဵဳ လချုပ် မြပုစုိပီဵလည်ဵေကာင်ဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ/ ဌာန
တစ်ခစု ီ၏ သုဵဳ လအတွင်ဵ လုပင် န်ဵေဆာင်ရွက်ိပီဵစီဵမှုကို သုဵဳ လချုပ် ပုစဳ ဳ(၂)
တွင်လည်ဵေကာင်ဵ ေရဵသွင်ဵမှတ်တမ်ဵတင်ရန်နငှ ်ဴ သက်ဆုငိ ်ရာ စီမဳချက်၏
စဳချိန်စည
ဳ ွှနဵ် မျာဵ၊ ရည်မနှ ်ဵချက်မျာဵ၊ လျာထာဵချက်မျာဵအတိငု ်ဵ ေဆာင်ရွက်နိငု ်
မြခင်ဵ ရှိ/မရှိတို့ကို လုပင် န်ဵ ြကီဵ ပကပ်ဆန်ဵစစ် နိငု ်ရန်နငှ ်ဴ
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(ခ)

ဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵချင်ဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဌာနခွ/ဲ ဌာနအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ
မိမိတိ့ု နှငသ
်ဴ က်ဆုငိ ်ရာ
လုပင် န်ဵလျာထာဵချက်မျာဵကို
မြပည်မဴ ီေအာင်
အေကာင်အထည်ေဖာ်နုိင်ြခင်ဵ ရှိ/မရှိ စိစစ်ိပီဵ မြပည်မဴ ီမှုမရှေိ သာ ဝန်ထမ်ဵ
အတွက် ဆက်လက်၍ ေဆာင်ရွက်သင်သ
ဴ ည်မျာဵကို မြကိုတင် မြပင်ဆင်နုငိ ်ရန်
ရည်ရွယ်ပါသည်။

လုပ်နည်ဵလုပဟ
် န်
ဤသုဵဳ လချုပ် ပုစဳ ဳ(၂)တွင် ပါဝင်ေသာစီမခဳ ျက်မျာဵမှာ(၃)
အာဟာရေစာင်ဴေရှာက်မစှု ီမဳချက်(တချို့အချက်အလက်မျာဵ)
(၁၂) ေကျာင်ဵကျန်ဵမာေရဵစီမဳချက်
(၁၃) နာဵေလဵေရာဂါကာကွယ်ေရဵစီမဳချက်
(၁၄) စိတ်ကျန်ဵမာေရဵစီမခဳ ျက်
(၁၅) အမျိုဵသာဵတီဘီေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵစီမဳကိနဵ်
(၁၆) အနာက
ြ ီဵေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵစီမဳချက်
(၁၇) ခုခဳကျ/ကာလသာဵေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵစီမဳချက်
(၁၈) မျက်ခမ်ဵစပ်နငှ မ်ဴ ျက်မြမင်ကာကွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵစီမခဳ ျက်
(၁၉) တိရစ္ဆာန်မက
ှ ူဵစက်ေသာေရာဂါနှိမ်နင်ဵေရဵစီမဳချက်
(၂၀) ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာမ
ြ ှငတ
်ဴ င်ေရဵစီမဳချကန် ှင်ဴ
(၂၁) အတက်ေရာဂါစီမခဳ ျက် တိ့ု ြဖစ်ပါသည်။
(က) စီမဳချက်အမှတ်စဥ်(၃)သည်
အာဟာရေစာင်ေဴ ရှာက်မှုစီမဳချက်ြဖစ်ိပီဵ
လချုပ်ပဳုစဳ(၁)တွင် ပါဝင်ိပီဵြဖစ်ပါသည်။ (၃)လလျှင်တစ် ြကိမသ
် ာ သတင်ဵ
ေပဵပိ့ု ရန်ြဖစ်ေသာ အချက်အလက်အချို့ကို သုဵဳ လချုပ်ပဳုစဳ(၂)တွင်
ထည်ဴသွင်ဵထာဵခ
ြ င်ဵြဖစ်ပါသည်။တာဝန်ကျရာေဒသအတွင်ဵရှိ ကိယ
ု ်အေလဵ
ချိနသ
် ည်ဴ (၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵမျာဵနှင်ဴ ၎င်ဵတို့အနက်မှ အာဟာရချို့
တဲမဴ ှုရေှိ သာ ကေလဵမျာဵကို မှတ်တမ်ဵတင် ေပဵပိ့ု ရမည် မြဖစ်ပါသည်။
ထို့ြပင် အိငု ်အဒို င်ဵဆာဵ စာဵသုဵဳ မှုစဳမီ/မမီကပို ါ ထည်ဴသွင်ဵ၍ သတင်ဵေပဵပို့
ရမည် မြဖစ်ပါသည်။
(ခ)
စီမဳချက်အမှတ်စဥ်(၁၂)သည် ေကျာင်ဵကျန်ဵမာေရဵစီမဳချက်ြဖစ်ိပီဵ ေကျာင်ဵ
ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ လက်ေထာက်ကျန်ဵမာေရဵမှူဵမျာဵ၊ သာဵဖွာဵဆရာမ
မျာဵနှင်ဴ အခ
ြ ာဵအေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵသည် ၎င်ဵတိ့ု ၏ တာဝန်
်f
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(ဂ)

(ဃ)

(င)

(စ)

ကျရာေဒသအတွင်ဵရှိ ေကျာင်ဵမျာဵနှင်ဴ ေကျာင်ဵသာဵ/သူမျာဵအာဵ ကျန်ဵမာ
ေရဵစစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မေှု ပဵခ
ြ င်ဵမျာဵကို သတင်ဵေပဵပို့
ရမည် မြဖစ်ပါသည်။
စီမဳချက်အမှတ်စဥ်(၁၃)သည် နာဵေလဵေရာဂါကာကွယ်ေရဵစီမဳချက်မြဖစ်ိပီဵ
ေမွဵရာပါ နာဵေလဵေရာဂါရှသ
ိ ူကေလဵမျာဵ၊ နာဵနှစဘ
် က်လဵုဳ (သိ့ု )တစ်ဘက်
မှ နာဵပ
ြ ည်ယိုသူမျာဵနှင်ဴ နာဵပ
ြ ည်ယိုြခင်ဵမရှဘ
ိ ဲ နာဵေလဵေနသူမျာဵကို
တာဝန်ကျရာေဒသအတွင်ဵ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်၍ ထည်ဴသွင်ဵအစီရင်ခဳရန်
မြဖစ်ပါသည်။
စီမဳချက်အမှတ်စဥ်(၁၄)သည် စိတ်ကျန်ဵမာေရဵစီမဳချက်ြဖစ်ိပီဵ တာဝန်
ကျရာေဒသအတွင်ဵ ေနထိငု ်သူမျာဵအာဵ ေဆဵခန်ဵတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊
ကွင်ဵဆင်ဵရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ စိတ်ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု ေပဵရ
မြခင်ဵနှငဴ် ေတွ့ရရ
ှိ ြခင်ဵမျာဵကို ထည်ဴသွင်ဵအစီရင်ခဳရမည် မြဖစ်ပါသည်။
စီမဳချက်အမှတ်စဥ် (၁၅) မှ (၁၉) အထိမှာ ေရာဂါနှမိ ်နင်ဵေရဵစီမဳချကမ် ျာဵ
မြဖစ် ပကပါသည်။ ၎င်ဵစီမခဳ ျက်မျာဵမှာစီမဳချက်အမှတ်စဥ် (၁၅) အမျိုဵသာဵတီဘီေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵစီမဳကိနဵ်
စီမဳချက်အမှတ်စဥ် (၁၆) အနာက
ြ ီဵေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵစီမဳချက်
စီမဳချက်အမှတ်စဥ် (၁၇) ခုခက
ဳ ျ/ကာလသာဵေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရဵစီမဳချက်
စီမဳချက်အမှတ်စဥ် (၁၈) မျက်ခမ်ဵစပ်နှငမ်ဴ ျက်မြမင်ကာကွယ်ေရဵလုပင် န်ဵ
မျာဵစီမဳချက်
စီမဳချက်အမှတ်စဥ် (၁၉) တိရစ္ဆာန်မှကူဵစက်ေသာေရာဂါနှမိ ်နင်ဵေရဵ
စီမဳချက်တ့ို ြဖစ် ပကပါသည်။ တာဝန်ကျရာေဒသ
အတွင်ဵ ေနထိငု ်သူမျာဵအာဵ ေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵဌာနတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊
ေဆဵုု/ဳ ေဆဵခန်ဵတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊
ကွင်ဵဆင်ဵရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ
အထက်ေဖာ်ြပပါ စီမဳချက်မျာဵဆိငု ်ရာ လုပေ် ဆာင်ချက်မျာဵ၊ ေတွ့ရခှိ ျက်
မျာဵကို စီမဳချက်အမှတ်စဥ်အလိက
ု ် မြဖည်သ
ဴ ွင်ဵရန် မြဖစ်ပါသည်။
စီမဳချက်အမှတ်စဥ်(၂၀)သည် ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာမ
ြ ှငတ
်ဴ င်ေရဵစီမဳချက်
မြဖစ်ိပီဵ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအေနဖ
ြ င်ဴ မိမိတာဝန်ကျရာေဒသတွင်
မြပည်သူလူထုအတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာ
မြမှငတ
်ဴ င်မြခင်ဵဆိုင်ရာ
ေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵပ
ြ ုလုပ်ြခင်ဵ၊ ပညာေပဵ အေထာက်အကူြပု ပစ္စည်ဵမျာဵ
ရရှိ/မြဖန့်ေဝခ
ြ င်ဵ၊ ေဆဵုုမဳ ျာဵတွင် ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာ မြမှငတ
်ဴ င်ြခင်ဵ
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(ဆ)

ဆိငု ်ရာ ပညာေပဵမျာဵ နမူနာပ
ြ မြပုလုပ၍
် နာဵလည်မှု မြပန်လည်ေဆွဵေနွဵ
မြခင်ဵ (Teach-back session)မျာဵ မြပုလုပ်ြခင်ဵတို့ကို သတင်ဵေပဵပိ့ု
ရမည် မြဖစ်ပါသည်။
စီမဳချက်အမှတ်စဥ်(၂၁)သည် အတက်ေရာဂါစီမဳချက်ြဖစ်ိပီဵ တာဝန်ကျရာ
ေဒသအတွင်ဵ ေနထိငု ်သူမျာဵအာဵ ေဆဵခန်ဵတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ကွင်ဵဆင်ဵ
ရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ အတက်ေရာဂါနှင်ဴ ပတ်သက်၍ ကျန်ဵမာေရဵ
ေစာင်ေဴ ရှာက်မေှု ပဵရခ
ြ င်ဵနှငဴ် ေတွ့ရရ
ှိ ြခင်ဵမျာဵကို ထည်ဴသွင်ဵ၍ သတင်ဵ
ေပဵပိ့ု ရမည် မြဖစ်ပါသည်။

သုဵဳ လချုပ်ြပုစုြခင်ဵ
အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵအေနဖ
ြ င်ဴ တာဝန်ကျေဒသအတွင်ဵရှိ မြပည်သူလူထုအာဵ
ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မေှု ပဵေနခ
ြ င်ဵကို သက်ဆုငိ ်ရာ မှတ်တမ်ဵ/မှတ်ပုတ
ဳ င်စာအုပမ် ျာဵတွင်
ေန့စဥ်ေရဵမှတ်ရမည်ြဖစ်ိပီဵ ထိုမှတ်ပဳုတင်/မှတ်တမ်ဵမျာဵမှ သုဵဳ လချုပ်အတွက် လိအ
ု ပ်ေသာ
စီမဳချက်ပါ အေက
ပ ာင်ဵအရာမျာဵကို လက်ခစဳ ာအုပတ
် ွင် လစဥ် မြဖည်သ
ဴ ွင်ဵထာဵရမည်
မြဖစ်ပါသည်။ သိ့ု ေသာ် အထက်အဆင်ဴသို့ အစီရင်ခဳစာေပဵပို့ရာတွင် ဇန်နဝါရီ၊ ေဖေဖါ်ဝါရီ၊
မတ်အတွက် သုဵဳ လချုပ်၊ ဧပ
ိ ီ၊ ေမ၊ ဇွနအ
် တွက် သုဵဳ လချုပ်၊ ဇူလိုင်၊ မပသဂုတ်၊
စက်တင်ဘာအတွက် သုဵဳ လချုပ်နငှ ်ဴ ေအာက်တဘ
ို ာ၊ နိဝု င်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာအတွက်
သုဵဳ လချုပ်ဟူ၍ ယင်ဵလက်ခဳစာအုပပ် ါ အေက
ပ ာင်ဵအရာမျာဵကို စုစည်ဵိပီဵ ကျန်ဵမာေရဵ
ဌာနခွ/ဲ ကျန်ဵမာေရဵဌာန သုဵဳ လချုပ်မျာဵအဖ
ြ စ် သုဵဳ လလျှင်တစ် ြကိမသ
် ာ ေပဵပိ့ု ရမည် မြဖစ်ပါ
သည်။
မိမို့နယ်အတွင်ဵရှိ ကျန်ဵမာေရဵဌာနအာဵလုဵဳ မှ ေပဵပိ့ု လာေသာ ဌာနချုပ်ပဳုစမဳ ျာဵကို
မိမို့နယ်၏ သတင်ဵအချက်အလက်တာ၀န်ခဳ (မိမို့နယ်ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵမှူဵမှ တာ၀န်ေပဵအပ်
ထာဵသူ)မှ စစ်ေဆဵအတည်ြပု လက်မတ
ှ ်ထိဵု ၍ စီမဳခန့်ခွမဲ ှုအေထာက်အကူြပုသတင်ဵစနစ်
(HMIS)၏ သတင်ဵပိ့ု ဝက်ဘ်ဆုက
ိ ်ြဖစ်ေသာ DHIS2 တွင် လဆန်ဵ(၅)ရက်ထက်
ေနာက်မကျေစဘဲ စာရင်ဵထည်သ
ဴ ွင်ဵရပါမည်။ ဤကဲသ
ဴ ့ို စာရင်ဵ ထည်သ
ဴ ွင်ဵိပီဵေသာ
ဌာနချုပ်ပစုဳ ဳမျာဵကို လက်ခအ
ဳ ြဖစ် ဖိငု ်တ၍
ွဲ သိမဵ် ဆည်ဵထာဵရပါမည်။ မိမို့နယ်သဵုဳ လချုပ်ကို
အီလက်ထေရာနစ်စနစ်တွင် အလိအ
ု ေလျာက် သိမဵ် ဆည်ဵေပဵထာဵမည် မြဖစ်ပါသည်။
စာရွက်ြဖင်သ
ဴ ိမဵ် ဆည်ဵရန် အီလက်ထေရာနစ်စနစ်မှ ထုတ်ယူ ရရှနိ ိငု ်ပါသည်။
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နှစ်ချုပ်ပစုဳ ဳ(၃)နှင်ဴ (၄)
ရည်ရွယ်ချက်
အမျိုဵသာဵကျန်ဵမာေရဵစီမဳကိနဵ်
အကျိုဵသက်ေရာက်မက
ှု ို
တိငု ်ဵတာရာတွင်
မြပည်သူလူထု၏ ကျန်ဵမာေရဵအေခ
ြ အေနကို ထင်ဟပ်ေဖာ်ြပေသာ အညွှနဵ် ကိနဵ် မျာဵကို
အသုဵဳ ြပုရပါသည်။ ဤစာအုပတ
် ွင် အဆိပု ါအညွှန်ဵကိနဵ် မျာဵ၏ တွက်ချက်ဆန်ဵစစ်နည်ဵမျာဵ
ပါဝင်ပါသည်။ ထိ့ု အပ
ြ င် လူဦဵေရကို လူဦဵေရတိဵု နှုနဵ် ြဖင်ဴ တွက်ချက်၍ ရရှေိ သာ
ေနာက်နှစ်၏ လူဦဵေရ(ခန့်မှန်ဵ)မြဖင်ဴ ေရှ့လာမည်နဴ ှစ်အတွက် အနုစိတ်စမီ ဳချကမ် ျာဵ ေရဵဆွဲ
ရာတွင် အသုဵဳ ြပုနိုင်ပါသည်။
(က) အညွှနဵ် ကိနဵ် မျာဵတွက်ချက်ရာတွင် လိအ
ု ပ်ေသာ လူဦဵေရစာရင်ဵအင်ဵမျာဵ
ကို မှနက
် န်စာွ ရရှနိ ိငု ်ရန်၊
(ခ)
ကျန်ဵမာေရဵဌာနအသီဵသီဵတည်ရိရ
ှ ာေဒသ၊ မိမို့နယ်မျာဵအတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵ
တိဵု တက်မက
ှု ို အေထာက်အကူြပုသည်ဴ အရင်ဵအမ
ြ စ်မျာဵအာဵ ထုတ်ေဖာ်၍
သက်ဆုငိ ်ရာေဒသ၏
ကျန်ဵမာေရဵအေခ
ြ အေနကို
ဆန်ဵစစ်ရာတွင်
ထည်ဴသွင်ဵအသုဵဳ ြပုရန်၊
(ဂ)
အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵချင်ဵမှ စုစည်ဵြပုစုထာဵေသာ ရပ်ကွက်/
ေကျဵရွာ အေခ
ြ ခဳအချက်အလက်မျာဵကို ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွ/ဲ ကျန်ဵမာေရဵ
ဌာန အချုပ်အြဖစ် နှစ်ချုပ်ပုစဳ ဳ(၃)နှင်ဴ(၄)တိ့ု တွင် စုစည်ဵတင်ြပနိငု ်ရန်နငှ ်ဴ
လုပင် န်ဵ ြကီဵ ပကပ်ဆန်ဵစစ်နိငု ်ရန်၊
(ဃ) ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ ေကာက်ယူေပဵေသာ အေခ
ြ ခဳအချက်အလက်
မျာဵကို အသုဵဳ ြပု၍ ထိနု ှစ်အတွက် အညွှနဵ် ကိနဵ် မျာဵကို ကျန်ဵမာေရဵဌာန
တစ်ခခု ျင်ဵစီအလိက
ု ် တွက်ချက်ဆန်ဵစစ်နိငု ်ရန်နငှ ်ဴ ထိုသ့ို တွက်ချက်
ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵြဖင်ဴ မိပီဵခဲေဴ သာနှစက
်
ေရဵဆွခဲ ဲေဴ သာ အနုစိတ်စီမဳချက်မျာဵ
ေအာင်ြမင်မှုရှိ/မရှိ ဆန်ဵစစ်သဵုဳ သပ်နငို ်ရန်၊
(င)
ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်ေပဵရာတွင် ထိေရာက်ေအာင်ြမင်မှု ရှိ/မရှိကို
အကျိုဵသက်ေရာက်မှု အညွှနဵ် ကိနဵ် မျာဵဖ
ြ င်ဴ စိစစ်ရန်နငှ ်ဴ ဆက်လက်၍
ေဆာင်ရွက်သင်သ
ဴ ည်မျာဵကို မြကိုတင်ြပင်ဆင်နုိင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
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လုပ်နည်ဵလုပဟ
် န်
နှစ်ချုပ်ပဳစု (ဳ ၃)နှင်ဴ(၄)သည် ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာ/မိမို့နယ်၏ အေခ
ြ ခဳအချက်အလက်
မျာဵကို စာရင်ဵြပုစုိပီဵ နှစ်စဥ် ေပဵပိ့ု ရန် မြဖစ်ပါသည်။ နှစ်ချုပ် ပုစဳ ဳ(၃)တွင် ပါဝင်ေသာ
အေခ
ြ ခဳအချက်အလက်မျာဵမှာ(၁)
လူဦဵေရ
(၂)
မိခင်နှငမ်ဴ ျိုဵဆက်ပာွ ဵကျန်ဵမာေရဵ
(၃)
မကူဵစက်ေသာေရာဂါမျာဵ မြဖစ်ေပါ်ေစနိငု ်သည်ဴ အန္တရာယ်အမူအကျငမ်ဴ ျာဵ
(၄)
ပတ်ဝန်ဵကျင်သန့်ရှင်ဵေရဵ
(၅)
ေသာက်ေရအရင်ဵအမ
ြ စ်
(၆)
ေကျာင်ဵနှငဴ်ေကျာင်ဵသာဵေပါင်ဵ
(၇)
လူထုပါဝင်မအ
ှု ေခ
ြ အေန
(၈)
ကျန်ဵမာေရဵဌာနအေခ
ြ ခဳတည်ေဆာက်မအ
ှု ေခ
ြ အေန
(၉)
ကျန်ဵမာေရဵလုပသ
် ာဵအင်အာဵနှင်ဴ
(၁၀) ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵ၏ ပတ်ဝန်ဵကျင်သန့်ရှင်ဵေရဵ စသည်တ့ို ြဖစ်ိပီဵ
နှစ်ချုပ်ပဳစု ဳ (၄)တွင် ပါဝင်ေသာ အေခ
ြ ခဳအချက်အလက်မျာဵမှာ(၁)
ကျန်ဵမာေရဵဌာနအေခ
ြ ခဳတည်ေဆာက်မအ
ှု ေခ
ြ အေန
(၂)
ကျန်ဵမာေရဵလုပသ
် ာဵအင်အာဵ
(၃)
ဘဏ္ဍာေငွရှာေဖွြဖည်တ
ဴ င်ဵေရဵစီမဳချက်နငှ ်ဴ
(၄)
သင်တန်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မစှု သည်တ့ို မြဖစ်ပါသည်။
(က) လူဦဵေရစာရင်ဵကို ဤဦဵစီဵဌာနမှပဴဳပုိဵေပဵထာဵေသာ လူဦဵေရနှင်ဴ နှစ်ချုပ်
စာရင်ဵမှတ်တမ်ဵတွင် နှစ်ကုန်ဒဇီ င်ဘာလအတွင်ဵ စာရင်ဵေကာက်ယူိပီဵ
ထိုနှစတ
် စ်နစှ ်အတွက် မှတ်တမ်ဵတင်ရန် မြဖစ်ပါသည်။
(ခ)
မိခင်နှငမ်ဴ ျိုဵဆက်ပာွ ဵကျန်ဵမာေရဵ၊ မကူဵစက်ေသာေရာဂါမျာဵ မြဖစ်ေပါ် ေစ
နိငု ်သည်အ
ဴ န္တရာယ်အမူအကျင်ဴမျာဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်သန့်ရှင်ဵေရဵ၊ ေသာက်ေရ
အရင်ဵအမ
ြ စ်ရရှိမနှု ှင်ဴ ေကျာင်ဵနှင်ေဴ ကျာင်ဵသာဵေပါင်ဵ စသည်ဴ စာရင်ဵအင်ဵ
မျာဵ မှနက
် န်စာွ ရရှေိ စေရဵအတွက် နှစ်ချုပ်စာရင်ဵမှတ်တမ်ဵကို လူဦဵေရ
စာရင်ဵနှငဴ်တွဲ၍ စာရင်ဵေကာက်ယူိပီဵ ထိုနှစတ
် စ်နစှ ်အတွက် မှတ်တမ်ဵ
တင်ရန် မြဖစ်ပါသည်။
(ဂ)
ထို့အပ
ြ င် ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵမှ စုစည်ဵေပဵပို့လာေသာ နှစ်ချုပ်ပဳစု ဳ (၃)
တွင် မပါဝင်သည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာနအေခ
ြ ခဳတည်ေဆာက်မအ
ှု ေခ
ြ အေန၊
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ကျန်ဵမာေရဵလုပသ
် ာဵအင်အာဵ၊ ဘဏ္ဍာေငွရှာေဖွ မြဖည်တ
ဴ င်ဵေရဵစီမဳချက်နငှ ်ဴ
သင်တန်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မှု စသည်တို့ကို နှစ်ချုပ်ပဳစု ဳ
(၄) မြဖင်ဴ မိမို့နယ်မှ စိစစ်ြဖည်စဴ ွက်ေပဵရန် မြဖစ်ပါ သည်။
နှစ်ချုပ်ြပုစုြခင်ဵ
သာဵဖွာဵဆရာမနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵက
ြ ီဵ ပကပ်(၂)သည် နှစ်စဥ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်ဵ မိမိ
တာဝန်ကျရာေဒသအတွင်ဵရှိ လူဦဵေရစာရင်ဵနှင်ဴ နှစ်ချုပ်စာရင်ဵမှတ်တမ်ဵကို ေကာက်ယူိပီဵ
လက်ခစဳ ာအုပတ
် ွင် နှစ်ချုပ်စာရင်ဵကို မြပုစုရပါမည်။ ယင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို စုစည်ဵ၍
ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ/ကျန်ဵမာေရဵဌာနနှစခ် ျုပ်အြဖစ် နှစ်ချုပ်ပဳစု ဳ (၃)ကို မြပုစုရပါမည်။
အလာဵတူ မိမို့နယ်မှ တာဝန်ခက
ဳ ျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵသည် နှစ်ချုပ်တွင်ပါရှိေသာ
သက်ဆုငိ ်ရာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ (ကျန်ဵမာေရဵဌာနအေခ
ြ ခဳတည်ေဆာက်မအ
ှု ေခ
ြ
အေန၊ ကျန်ဵမာေရဵလုပသ
် ာဵအင်အာဵ၊ ဘဏ္ဍာေငွရှာေဖွြဖည်တ
ဴ င်ဵေရဵစီမဳချက်နငှ ်ဴ သင်တန်ဵ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မှု စသည်တ့ို ကို) မြပည်စဴ ုမဳ ှနက
် န်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
စုစည်ဵြခင်ဵတို့ကို မြပုလုပ၍
် နှစ်ချုပ်ပဳစု (ဳ ၄) (မိမို့နယ်မှသာဖ
ြ ည်စဴ ွက်ရန်)ကို မြပုစုရပါမည်။
မိမို့နယ်အတွင်ဵရှိ ကျန်ဵမာေရဵဌာနအာဵလုဵဳ မှ ေပဵပိ့ု လာေသာ နှစခ် ျုပ် ပုစဳ ဳ(၃)
မျာဵနှင်ဴ မိမို့နယ်မှြပုစုထာဵေသာ ပုစဳ ဳ(၄)တိ့ု ကို မိမို့နယ်၏ သတင်ဵ အချက် အလက်တာ၀န်ခဳ
(မိမို့နယ်ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵမှူဵမှ တာ၀န်ေပဵအပ်ထာဵသူ)မှ စစ်ေဆဵ အတည်ြပု လက်မတ
ှ ်
ထိုဵ၍ စီမဳခန့်ခွမဲ ှုအေထာက်အကူြပုသတင်ဵစနစ် (HMIS)၏ သတင်ဵပိ့ု ဝက်ဘ်ဆုက
ိ ်
မြဖစ်ေသာ DHIS2 တွင် နှစစ် ဉ် ဇန်နဝါရီလ (၅)ရက်ထက် ေနာက်မကျေစဘဲ စာရင်ဵ
ထည်ဴသွင်ဵရပါမည်။ ဤကဲသ
ဴ ့ို စာရင်ဵထည်သ
ဴ ွင်ဵိပီဵေသာ နှစခ် ျုပ်ပုစဳ ဳမျာဵကို လက်ခအ
ဳ ြဖစ်
ဖိငု ်တ၍
ွဲ
သိမဵ် ဆည်ဵထာဵရပါမည်။ မိမို့နယ်နှစခ် ျုပ်ကို အီလက်ထေရာနစ် စနစ်တွင်
အလိအ
ု ေလျာက် သိမ်ဵဆည်ဵေပဵထာဵမည် မြဖစ်ပါသည်။ စာရွက်ြဖင်သ
ဴ ိမဵ် ဆည်ဵရန်
အီလက်ထေရာနစ်စနစ်မှ ထုတ်ယူရရှိနုိင်ပါသည်။
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လုပ်ငန်ဵ
အမှတ်စဉ်
၁။
(၁-၁)

အခန်ဵ(၂)
လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵနှင်ဴ အဓိပ္ပါယ်ရှင်ဵလင်ဵချက်
ပဏာမကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မှု စီမဳချက်
ေဆဵခန်ဵလာလူနာအသစ်ေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ မိမို့နယ်ေဆဵုု၊ဳ မိမို့နယ်ခွဲ
ေဆဵုု၊ဳ တိက
ု ်နယ်ေဆဵုု၊ဳ ေဒသန္တရ၊ မိခင်ကေလဵ၊ တိက
ု ်နယ်
ကျန်ဵမာေရဵဌာန၊ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵ၊ ဌာနခွမဲ ျာဵနှင်ဴ နယ်စပ်
ေဆဵေပဵခန်ဵမျာဵသိ့ု “ေဆဵခန်ဵဖွငခ်ဴ ျိန်၌ သာမက အခ
ြ ာဵအချိန်မျာဵတွင်

(၁-၂)

(၁-၃)

လည်ဵ” ေရာဂါေဝဒနာတစ်ခခု ုအတွက် ေဆဵကုသမှုခယ
ဳ ူရန် လာေရာက်
သည်ဴ လူနာ(သစ်)ဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ေဆဵခန်ဵလာလူနာသစ်မျာဵအနက် အသက်(၆၀)နှစ်နှင်ဴအထက်ရသ
ှိ ူေပါင်ဵ
ဆိသ
ု ည်မာှ စာတိငု ်(၁-၁)ရှိ လူနာသစ်မျာဵအနက် အသက်(၆၀)နှစ်နငှ ်ဴ
အထက်ရိသ
ှ ူေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
အေထွေထွေဆဵခန်ဵလာလူနာစုစုေပါင်ဵ (သစ်+ေဟာင်ဵ အက
ြ ိမေ် ပါင်ဵ) ဆို
သည်မာှ မိမို့နယ်ေဆဵုု၊ဳ မိမို့နယ်ခွဲေဆဵုု၊ဳ တိက
ု ်နယ်ေဆဵုု၊ဳ ေဒသန္တရ၊
မိခင်ကေလဵ၊တိက
ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန၊ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵ၊
ဌာနခွမဲ ျာဵနှင်ဴ

(၁-၄)

(၁-၅)

နယ်စပ်ေဆဵေပဵခန်ဵမျာဵသိ့ု

“ေဆဵခန်ဵဖွငခ်ဴ ျိန်၌သာမက

အခ
ြ ာဵအချိနမ် ျာဵတွင်လည်ဵ” ေရာဂါေဝဒနာ တစ်ခုခအ
ု တွက် ေဆဵကုသမှု
ခဳယူရန် လူနာလာေရာက်သည်ဴ အက
ြ ိမေ် ပါင်ဵ (သစ်+ေဟာင်ဵ)ကို ဆိလ
ု ို
ပါသည်။
ကွင်ဵဆင်ဵသည်အ
ဴ ြကိမ်ေပါင်ဵ (ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာ အေရအတွက်) ဆိသ
ု ည်
မှာ ကျန်ဵမာေရဵလုပင် န်ဵမျာဵကို လုပေ် ဆာင်ရန်အတွက် ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာ
သိ့ု ကွင်ဵဆင်ဵသည်ဴအ ြကိမေ် ပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ ဥပမာ- မိမိပုငိ ်နယ်ေြမ
အတွင်ဵ ေကျဵရွာ(၄)ရွာအာဵ၊ တစ်ရက်တာအတွင်ဵ ေရာက်ရပှိ ါက (၄)မြကိမ်
ေရဵသွင်ဵရန် မြဖစ်ပါသည်။
မှတ်ချက် - ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာကို အေခ
ြ ခဳ၍ ကွင်ဵဆင်ဵသည်အ
ဴ ြကိမက
် ို
သတ်မတ
ှ ်ြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။
ကွင်ဵဆင်ဵရာတွင် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မှုေပဵသည်ဴ လူနာစုစေု ပါင်ဵ
(သစ်+ေဟာင်ဵ အက
ြ ိမ်ေပါင်ဵ) ဆိသ
ု ည်မာှ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ
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(၁-၆)

(၁-၇)

ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာမျာဵသိ့ု ကွင်ဵဆင်ဵသည်ဴအခါတွင် ေရာဂါေဝဒနာတစ်ခခု ု
အတွက် ေဆဵကုသမှုခယ
ဳ ူရန် လာေရာက်ြပသသူမျာဵအာဵ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ
ပတ်သက်၍စမ်ဵသပ်၊ စစ်ေဆဵ၊ ကုသေပဵသည်ဴ လူနာအက
ြ ိမေ် ပါင်ဵ (သစ်+
ေဟာင်ဵ)ကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
အထက်အဆင်မဴ ျာဵသိ့ု လွှေဲ ြပာင်ဵေပဵေသာ လူနာေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ လူနာ
အေနဖ
ြ င်ဴ ေဆဵခန်ဵသို့ လာသည်ြဖစ်ေစ၊ ကွင်ဵဆင်ဵရာ၌ လူနာအာဵ ေတွ့ရိှ
သည်ြဖစ်ေစ ကိယ
ု ်ဝန်၊ ေမွဵဖွာဵစဥ်၊ ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ ကာလအတွင်ဵ
အထက်အဆင်ဴသို့လွှသ
ဲ ည်မလ
ှ ၍
ွဲ အခ
ြ ာဵမည်သည်ဴအေက
ပ ာင်ဵေက
ပ ာင်မဴ ဆို
အထက်အဆင်ဴေဆဵေပဵခန်ဵ၊ ေဆဵုုသ
ဳ ့ို ထပ်ဆင်ည
ဴ ွှနဵ် ပို့သူ လူနာအက
ြ ိမ်
ေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
လူထုကျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵမျာဵ
ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵနှင်ဴ တွဖဲ က်လုပ်ကငို ်သည်ဴ အက
ြ ိမ်ေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်
မှာ လူထုကျန်ဵမာေရဵလုပသ
် ာဵတစ်ဦဵသည် ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵနှင်ဴ
ေအာက်ေဖါ်ပ
ြ ပါလုပင် န်ဵမျာဵတွင် ကူညီေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ မြကီဵ ပကပ်မခှု ဳယူ
မြခင်ဵ၊ ေဆွဵေနွဵပွဲတက်ေရာက်ြခင်ဵ စသည်တို့အာဵ မြပုလုပသ
် ည်ဴ အက
ြ ိမ်
ေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
(က) အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ ရပ်ကွက်/ ေကျဵရွာသိ့ု လာ
ေရာက်စဉ် မိမိက အကူအညီေတာင်ဵခဳသြဖင်ဴ ရပ်ကွက်/
ေကျဵရွာ၌ လှည်ဴလည် မပကည်ဴုှုရာတွင် ပါဝင်သည်ဴ အက
ြ ိမေ် ပါင်ဵ၊
(ခ)
အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ ရပ်ကွက်/ ေကျဵရွာသိ့ု လာ
ေရာက်၍ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မလ
ှု ုပင် န်ဵမျာဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ
ပညာေပဵခ
ြ င်ဵ လုပင် န်ဵမျာဵကို လုပေ် ဆာင်ရာတွင် ကူညီသည်ဴ
အက
ြ ိမေ် ပါင်ဵ၊
(ဂ)
ကျန်ဵမာေရဵဌာနသိ့ု အစည်ဵအေဝဵတက်ေရာက်သည်ဴ အက
ြ ိမ်
ေပါင်ဵ စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။
မှတ်ချက် - လူထုကျန်ဵမာေရဵလုပသ
် ာဵမျာဵနှင်ဴ တွဖဲ က်လုပ်ကငို ်သည်ဴ
အေက
ပ ာင်ဵအရာမျာဵကို ကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်ဵတွင်ေရဵမှတ်ထာဵ
ရမည်။
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အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵတွက်ချက်နည်ဵ
စဉ်

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

တွက်ချက်ပုဳ

တွက်နည်ဵသေကတ
က

၁။

ပဏာမကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မှုစီမဳချက်

၁.၁

အေထွေထွေဆဵခန်ဵလာလူနာအသစ်ရာနှုန်ဵ(%)

ေဆဵခန်ဵလာလူနာအသစ်ေပါင်ဵ
----------------------------------------- x ၁၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၁-၁)
----------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

၁.၂

လူနာတစ်ဦဵပ
ြ သသည်ဴပျမ်ဵမျှ အက
ြ ိမ်ေပါင်ဵ

အေထွေထွေဆဵခန်ဵလာလူနာစုစုေပါင်ဵ
(သစ်+ေဟာင်ဵ အက
ြ ိမေ် ပါင်ဵ)
----------------------------------------ေဆဵခန်ဵလာလူနာအသစ်ေပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၁-၃)
----------------ပုဳစ၁ဳ (၁-၁)

ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာမျာဵသို့ ပျမဵ် မျှကွင်ဵဆင်ဵသည်ဴ
အက
ြ ိမ်ေပါင်ဵ

ကွင်ဵဆင်ဵသည်အ
ဴ ြကိမ်ေပါင်ဵ
(ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာအေရအတွက်)
----------------------------------------ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာေပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၁-၄)
-----------------ပုဳစ၃ဳ (၈-၁)+(၈-၃)

၁.၄

ကွင်ဵဆင်ဵရာတွင် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု
ေပဵသည်ဴ လူနာစုစုေပါင်ဵ
(သစ်+ေဟာင်ဵအက
ြ ိမ်ေပါင်ဵ)

(ကိန်ဵြပ ည်ဴကိုသာဖ
ြ ည်ဴစွက်ရန်)

ပုဳစ၁ဳ (၁-၅)

၁.၅

အထက်အဆင်ဴမျာဵသိ့ု လွှဲေြပာင်ဵေပဵေသာလူနာ
အက
ြ ိမ်ရာနှုန်ဵ (%)

အထက်အဆင်ဴမျာဵသိ့ု လွှဲေြပာင်ဵေပဵေသာ
လူနာေပါင်ဵ
ပုဳစ၁ဳ (၁-၆)
----------------------------------------- x ၁၀၀ ----------------- x ၁၀၀
အေထွေထွေဆဵခန်ဵလာလူနာစုစုေပါင်ဵ
ပုဳစ၁ဳ (၁-၃)+(၁-၅)
(သစ်+ေဟာင်ဵအက
ြ ိမ်ေပါင်ဵ)+ကွင်ဵဆင်ဵရာ
တွင် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵသည်ဴ
လူနာစုစုေပါင်ဵ(သစ်+ေဟာင်ဵအက
ြ ိမ်ေပါင်ဵ)

၁.၃

လူထုကျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵမျာဵ
၁.၆

လူထုကျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵတစ်ဦဵ ကျန်ဵမာေရဵ
ဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ် တွဲဖက်လုပ်ကိငု ်သည်ဴ
ပျမ်ဵမျှအ ြကိမ်ေပါင်ဵ

ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵနှင်ဴတွဲဖက်
လုပ်ကိုင်သည်ဴ အက
ြ ိမ်ေပါင်ဵ
------------------------------------------လူထုကျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵေပါင်ဵ
(လက်ရိှလုပင် န်ဵေဆာင်ရွက်ေနသူ)

မှတ်ပုတ
ဳ င်မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵ
၁။ ေဆဵခန်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င်စာအုပ်
၂။ ကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်ဵ
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ပုဳစ၁ဳ (၁-၇)
-------------------ပုဳစ၃ဳ (၉-၄)

ု ်ဖျက်ေရဵ
ေရာဂါတိက

်ဴ ေလဵက/မဌာန
မိခင်နှငက

ေကျာင်ဵကျန်ဵမာ

ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန
တိက

ေကျဵလက် က/မဌာန

ေကျဵလက်က/မဌာနခွဲ

နယ်စပ်ေဆဵေပဵခန်ဵ

ကွင်ဵဆင်ဵ

၁။ ပဏာမကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မှုစီမဳချက်
၁ ေဆဵခန်ဵလာလူနာအသစ်ေပါင်ဵ
၂ ေဆဵခန်ဵလာလူနာသစ်မျာဵအနက်
အသက်(၆၀)နှစ်နှင်ဴအထက်ရှိသူေပါင်ဵ
၃ အေထွေထွေဆဵခန်ဵလာလူနာစုစုေပါင်ဵ
(သစ်+ေဟာင်ဵ အက
ြ ိမေ် ပါင်ဵ)
၄ ကွင်ဵဆင်ဵသည်အ
ဴ ြကိမ်ေပါင်ဵ
(ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာအေရအတွက်)
၅ ကွင်ဵဆင်ဵရာတွင် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု
ေပဵသည်ဴ လူနာစုစုေပါင်ဵ (သစ်+ေဟာင်ဵ
အက
ြ ိမ်ေပါင်ဵ)
၆ အထက်အဆင်ဴမျာဵသိ့ု လွှဲေြပာင်ဵေပဵေသာ
လူနာေပါင်ဵ
လူထုကျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵ၏ လုပ်ငန်ဵမျာဵ
ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵနှင်ဴတွဲဖက်လုပ်ကိငု ်
၇
သည်ဴ အက
ြ ိမ်ေပါင်ဵ

ေဒသန္တရ/မိမို့မ

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵ

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(အတွင်ဵလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

စဉ်

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(မြပင်ပလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ေကာက်ယူစုေဆာင်ဵရမည်ေဴ နရာဌာနမျာဵ
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အသုဵဳ ြပုပုဳ
ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵအာဵလုဵဳ သည် မိမိတိ့ု ၏ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မလ
ှု ုပင် န်ဵမျာဵ
အာဵ မြပန်လည်ဆန်ဵစစ်နိငု ်ုုဳသာမက လူထုကျန်ဵမာေရဵလုပသ
် ာဵမျာဵ၏ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေဆာင်
ရွက်နုိင်မအ
ှု ေခ
ြ အေနကိလ
ု ည်ဵ ဆန်ဵစစ်နုငိ ်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ
၏လုပင် န်ဵပမာဏအနည်ဵအမျာဵနှင်ဴ ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာအနှ့ဳ ကွင်ဵဆင်ဵ၍ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴ
ေရှာက်ေပဵနိငု ်မှု အေခ
ြ အေနကိလ
ု ည်ဵေကာင်ဵ၊ အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအေပါ်
မြပည်သူတို့၏ ယုဳ ပကည်အာဵထာဵမှု၊ မြပည်သူ့ေဆဵုု၊ဳ ေဆဵခန်ဵမျာဵကို အာဵကိဵု အသုဳဵြပုမှု
အေခ
ြ အေနကိလ
ု ည်ဵေကာင်ဵ သိရနှိ ိငု ်သြဖင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵကို အဆင်ဴြမှငတ
်ဴ င်ြခင်ဵ၊
ဖွ့ဲစည်ဵပုဳ တိဵု ချဲ့ြခင်ဵတိ့ု ကို လိအ
ု ပ်သလို ေဆာင်ရွက်ေပဵနိငု ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ေဆဵဝါဵပစ္စည်ဵ
နှင်ဴ ဘဏ္ဍာေငွ ခွေဲ ဝချထာဵခ
ြ င်ဵတိ့ု အတွက်လည်ဵ အသုဵဳ ြပုနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
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လုပ်ငန်ဵ
အမှတ်စဥ်

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵနှင်ဴ အဓိပ္ပါယ်ရှင်ဵလင်ဵချက်

၂။

မိခင်နှင်ဴမျိုဵဆက်ပွာဵကျန်ဵမာေရဵစီမဳချက်
မိခင်နှင်ဴမျိုဵဆက်ပာွ ဵကျန်ဵမာေရဵစီမဳချက်သည် အစီရင်ခဳသည်ဴ ကာလ
အတွင်ဵ အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵ ဝန်ထမ်ဵမျာဵကိယ
ု ်တိုင် ေဆာင်ရွက်သည်ဴ
ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်ေပဵမှုမျာဵကို မှတ်တမ်ဵတင်ရန် မြဖစ်ပါသည်။
သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိငု ်ရာကျွမ်ဵကျင်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵ
သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိငု ်ရာကျွမ်ဵကျင်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵဆိသ
ု ည်မာှ ဆရာ
ဝန်၊ သူနာပ
ြ ု၊ ကျန်ဵမာေရဵမှူဵ (သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵပညာရရှခိ ဲဖဴ ူဵသူ)၊ အမျိုဵသမီဵ
ကျန်ဵမာေရဵဆရာမ၊ သာဵဖွာဵဆရာမစသည်ဴ သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိုင်ရာ အတတ်
ပညာကို ယခင်(၁၈)လ(၂၀၁၂)ခုနှစမ် ှစ၍ အနည်ဵဆုဳဵ(၂)နှစ် သင် ပကာဵခဲဴ
ရသူ အာဵလုဵဳ ကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
သာဵဖွာဵခန်ဵ
သာဵဖွာဵခန်ဵဆိုသည်မာှ
ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵတွင် သာဵဖွာဵမိခင်မျာဵ
သန့်ရှင်ဵစွာ မီဵဖွာဵနိငု ်ရန်အတွက် သာဵဖွာဵချိနတ
် ွင် လိအ
ု ပ်ေသာပစ္စည်ဵမျာဵ
ထာဵရှသ
ိ ည်ဴ ပိဵု သန့်စင်ေသာ အခန်ဵငယ်ကို ဆိလ
ု သ
ို ည်။ သာဵဖွာဵခန်ဵတွင်
ေအာက်ပါအေခ
ြ အေနမျာဵ ရှိရန် လိအ
ု ပ်ပါသည်။
 သန့်ရှင်ဵေသာ ေရနှင်ဴ ဆပ်ြပာ
 သန့်ရှင်ဵစွာေမွဵဖွာဵနိငု ်ရန်အတွက် လိအ
ု ပ်ေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵ
Clean Delivey Kit (သိ့ု မဟုတ်) သန့်စင်ြခင်ဵ (၆)မျိုဵအတွက်
ပစ္စည်ဵမျာဵ (ပိဵု သန့်စင်ေသာမျက်နာှ ြပင်/ ပိဵု သတ်ထာဵေသာ
အခင်ဵ၊ ေမွဵဖွာဵေပဵမည်သ
ဴ ူ၏ သန့်ရှင်ဵေသာလက်နှင်ဴ ပိဵု သတ်
ထာဵေသာလက်အိတ်၊ ချက် ြကိုဵ မြဖတ်ရန် ဘလိတ်ဓါဵ/ ကတ်ေ ပကဵ၊
ချက် ြကိုဵချည်သည်ဴ ြကိုဵ/ ချက် ြကိုဵညှပက
် လစ်၊ အနှဵီ ပိတ်နှင်ဴ
မိခင်အဝတ်အစာဵမျာဵ) အပါအဝင် ပိဵု သန့်စင်ေသာ ေဆဵရည်မျာဵ
(Disinfectant)
 ေရာဂါပိဵု ကူဵစက်ြခင်ဵမှ ကာကွယ်ရန်ပစ္စည်ဵမျာဵ (Apron, Boot/
ဖိနပ်)
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 အေထွေထွေဆဵပစ္စည်ဵမျာဵ (ေမွဵကုတင်၊
ကိရိယာ၊ အဖျာဵတိငု ်ဵ ကိရိယာ စသည်)

ေသွဵေပါင်ချိနတ
် ငို ်ဵ

 သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵအတွက် လိအ
ု ပ်ေသာေဆဵဝါဵပစ္စည်ဵမျာဵ [ေမွဵဖွာဵခ
ြ င်ဵ
မြဖစ်စဥ်ြပဇယာဵမှတ်တမ်ဵ၊ သာဵအိမက
် ျုဳ့ေဆဵ (Inj Oxytocin,
Misoprostol), Urine test strip စသည်]

(၂-၁)

(၂-၂)

(၂-၃)

(၂-၄)

 မိခင်နှင်ဴေမွဵကင်ဵစကေလဵအတွက်သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိုင်ရာအေရဵေပါ်
အေခ
ြ အေနတွင် အသုဵဳ ြပုရန် ေဆဵဝါဵမျာဵ (Inj Magnesium
Sulphate, IV infusion bottle, Bag and Mask စသည်)
ယခုလမှတ်ပဳုတင်ကယ
ို ်ဝန်ေဆာင်အသစ်ေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသည်ဴ
ကာလအတွင်ဵ အစီရင်ခဳသူ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵကိယ
ု ်တိုင် ေဆဵခန်ဵနှငဴ်
ကွင်ဵဆင်ဵရာတွင် မပကည်ု
ဴ ှုေစာင်ေဴ ရှာက်ေပဵရသည်ဴ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်
(အသစ်)ဦဵေရကိဆ
ု လ
ို ပို ါသည်(အေဟာင်ဵမပါ)။
ယင်ဵကိုယ်ဝန်ေဆာင်မခိ င်(အသစ်)မျာဵကို ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင် မှတ်ပဳုတင်
စာအုပ်မျာဵတွင် ေရဵသွင်ဵိပီဵသာဵ မြဖစ်ရမည်။ သာဵဖွာဵဆရာမ၏ဝာာဝန်ကျ
ရာ ရပ်ကွက်/ ေကျဵရွာမျာဵအာဵလုဵဳ ရှိ ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင် မိခင်မျာဵအာဵလုဵဳ ကို
လွှမဵ် ြခုဳမှုရေှိ စရန် ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။
မှတ်ပတ
ုဳ င်ကယ
ို ်ဝန်ေဆာင်(အသစ်)မျာဵအနက် ကိယ
ု ်ဝန်(၁၂)ပတ်ဝန်ဵကျင်
ကိယ
ု ်ဝန်လာပ
ြ သူေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ မိမိတာဝန်ကျရာနယ်ေြမ၌ အစီရင်ခဳ
သည်ဴ ကာလအတွင်ဵ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်(အသစ်)မျာဵအဖ
ြ စ် လာေရာက်
မြပသသူမျာဵအနက်မှ ကိယ
ု ်ဝန်(၁၂)ပတ်ဝန်ဵကျင် (ကိုယ်ဝန်ရိသ
ှ ည်ဟု
သိသည်ဴ အချိနမ် ှစ၍ ၁၄ပတ် အထိ)ရှိေသာ မိခင်ဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
မှတ်ပတ
ုဳ င်ကယ
ို ်ဝန်ေဆာင်(အသစ်)မျာဵအနက်
ယခင်ကေလဵေမွဵိပီဵ
(၂၄)လအတွင်ဵ ယခု ထပ်မဳကယ
ို ်ဝန်ေဆာင်သူေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ မိမိ
တာဝန်ကျရာနယ်ေြမ၌ အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်
(အသစ်)မျာဵအဖ
ြ စ် လာေရာက်ြပသသူမျာဵအနက်မှ ယခင်ကေလဵ ေမွဵိပီဵ
(အရှင်ေမွဵ၊ အေသေမွဵ) လေပါင်ဵ(၂၄)လအတွင်ဵ ယခုထပ်မဳ ကိယ
ု ်ဝန်
ေဆာင်သူ မိခင်ဦဵေရကို ဆိုလပို ါသည်။
ေစာင်ေဴ ရှာက်ေပဵသည်ဴ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်စုစေု ပါင်ဵ (သစ်+ေဟာင်ဵ အက
ြ ိမ်
ေပါင်ဵ) ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသည်က
ဴ ာလအတွင်ဵ အစီရင်ခဳသူ ကျန်ဵမာ
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(၂-၅)

(၂-၆)

(၂-၇)

ေရဵဝန်ထမ်ဵကိုယ်တငို ် ေဆဵခန်ဵနှင်ဴကွင်ဵဆင်ဵရာတွင် မပကည်ု
ဴ ှုေစာင်ဴေရှာက်
ေပဵရသည်ဴ ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်မခိ င် အက
ြ ိမေ် ပါင်ဵ (သစ်+ေဟာင်ဵ)ကို ဆိလ
ု ို
ပါသည်။
သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိငု ်ရာကျွမ်ဵကျင်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမှ ကိယ
ု ်တငို ်
အိမ်တငို ်ရာေရာက် ေမွဵဖွာဵေပဵမိခင်ေပါင်ဵ (Home deliveries by SBA)
ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ အစီရင်ခဳသူ ကျန်ဵမာေရဵ
ဝန်ထမ်ဵကိယ
ု ်တငို ် အိမသ
် ့ို သွာဵေရာက်၍ ေမွဵဖွာဵေပဵသည်ဴ မိခင်ဦဵေရကို
ဆိလ
ု ပို ါသည်။ (ကေလဵအေသေမွဵမိခင်အကျုဳဵဝင်ပါသည်။ ကိယ
ု ်ဝန်
ပျက်ြခင်ဵ အကျုဳဵမဝင်ပါ။)
သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိငု ်ရာကျွမ်ဵကျင်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမှ အစိဵု ရ ေဆဵုု/ဳ
ေဆဵခန်ဵ/ သာဵဖွာဵခန်ဵတွင် ကိယ
ု ်တငို ်ေမွဵဖွာဵေပဵမိခင်ေပါင်ဵ (Institutional
Deliveries by SBA) ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသည်က
ဴ ာလအတွင်ဵ အစီရင်ခဳ
သူ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵကိယ
ု ်တငို ် အစိဵု ရေဆဵုုဳ/ ေဆဵခန်ဵ/ သာဵဖွာဵခန်ဵ
တွင် ေမွဵဖွာဵေပဵသည်မဴ ိခင်ဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ (ကေလဵအေသေမွဵ
မိခင် အကျုဳဵဝင်ပါ သည်။ ကိယ
ု ်ဝန်ပျက်ြခင်ဵ အကျုဳဵမဝင်ပါ။)
ေမွဵမိခင်မျာဵအနက် သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိငု ်ရာကျွမ်ဵကျင်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵ
ဝန်ထမ်ဵနှင်ဴြပသ၍ သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်ေစာင်ေဴ ရှာက်
မှု အနည်ဵဆုဵဳ (၄)မြကိမရ
် ရှခိ ဲသ
ဴ ည်ဴ အရှင်ေမွဵမိခင်ေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ ေမွဵမ
မိခင်မျာဵအနက်မ သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိုင်ရာကျွမ်ဵကျင်ေသာမ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမ
နှင်မဴြပသ၍မ သတ်မတ
ှ ်ကာလအတွင်ဵမ ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်ေစာင်ေဴ ရှာက်မှုမ
အနည်ဵဆုဳဵ(၄)မြကိမရ
် ရှခိ ဲသ
ဴ ည်မဴ ကေလဵအရှင်ေမွဵမိခင်ဦဵေရကိမု ဆိလ
ု ပို ါ
သည်။
သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵမ ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်ေစာင်ေဴ ရှာက်မမှု အနည်ဵဆုဵဳ မ
(၄)မြကိမဆ
် သ
ို ည်မာှ မ ပထမအက
ြ ိမ်သည်မ ကိယ
ု ်ဝန်(၁၂)ပတ်ဝန်ဵကျင်(၁၄)မ
ပတ်အထိ၊မ ဒုတိယအက
ြ ိမသ
် ည်မ ကိယ
ု ်ဝန်(၂၆)ပတ်ဝန်ဵကျင်မ (၁၅-၂၈)ပတ်မ
အထိ၊မ တတိယအက
ြ ိမသ
် ည်မ ကိုယ်ဝန်(၃၂)ပတ်ဝန်ဵကျင်မ (၂၉-၃၄)ပတ်မ
အထိ၊မစတုတ္ထအ ြကိမသ
် ည်မ ကိယ
ု ်ဝန်(၃၆)ပတ်ဝန်ဵကျင်မ (၃၅ပတ်မမှ ေမွဵဖွာဵမ
သည်အထိ)ကိမု ဆိလ
ု ပို ါသည်။
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(၂-၈)

(၂-၉)

(၂-၁၀)

(၂-၁၁)

(၂-၁၂)

မှတ်ချက် -မ ေမွဵဖွာဵမှုမျာဵအနက်မ ကျွမ်ဵကျင်ေသာမ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵမ
ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်မ ေစာင်ေဴ ရှာက်မှုေပဵခဲဴေသာမ မှတ်တမ်ဵမျာဵကိမု ပကည်ု
ဴ ှုိပီဵမ
စိစစ်ေဖာ်ြပေပဵရန်မြဖစ်ပါသည်။
ကေလဵေမွဵိပီဵအချင်ဵမကျမီ သာဵအိမ်ကျုဳ့ေဆဵချက်ချင်ဵရရှိသည်ဴ ေမွဵိပီဵ
မိခင်ေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ ကေလဵေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵအချင်ဵမကျမီအချိနတ
် ွင် သာဵဖွာဵ
မြခင်ဵဆိုင်ရာ ကျွမ်ဵကျင်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵကိယ
ု ်တငို ် သာဵအိမက
် ျုဳ့
ေဆဵတစ်မျိုဵမျိုဵဖ
ြ င်ဴ ေစာင်ေဴ ရှာက်ကုသမှုေပဵေသာ မိခင်ဦဵေရကို ဆိလ
ု ို
ပါသည်။
သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိငု ်ရာ ကျွမ်ဵကျင်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမှ ကိယ
ု ်တငို ်
ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်ေပဵသည်ဴ ေမွဵိပီဵမိခင်အသစ်ေပါင်ဵ (ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ
ေနာက်(၂)ရက်အတွင်ဵ) (ကိုယ်တငို ်ေမွဵနှင်ဴ အခ
ြ ာဵသူေမွဵ) ဆိသ
ု ည်မာှ မည်
သူကေမွဵဖွာဵေပဵခဲသ
ဴ ည်ြဖစ်ေစ ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵေနာက်(၂)ရက်အတွင်ဵ အစီရင်
ခဳသူ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵကိယ
ု ်တငို ် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်ေပဵသည်ဴ
မိခင်ဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိငု ်ရာကျွမ်ဵကျင်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမှ ကိယ
ု ်တငို ်
ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်ေပဵသည်ဴ ေမွဵိပီဵမိခင်စုစုေပါင်ဵ (သစ်+ေဟာင်ဵ
အက
ြ ိမ်ေပါင်ဵ) (ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵေနာက်(၄၂)ရက်အတွင်ဵ) (ကိယ
ု ်တငို ်ေမွဵနှင်ဴ
အခ
ြ ာဵသူေမွဵ) ဆိသ
ု ည်မာှ မည်သူကေမွဵဖွာဵေပဵခဲသ
ဴ ည်ြဖစ်ေစ ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ
ေနာက်(၄၂)ရက်အတွင်ဵ အစီရင်ခဳသူ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵကိယ
ု ်တငို ်
ကျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ေဴ ရှာက်ေပဵသည်ဴ ေမွဵိပီဵမိခင်(သစ်+ေဟာင်ဵ) အက
ြ ိမ်
ေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
အထက်အဆင်သ
ဴ ့ို လွှေဲ ြပာင်ဵေပဵသည်ဴ မိခင်ေပါင်ဵ (ကိယ
ု ်ဝန်+ေမွဵဖွာဵစဥ်+
ေမွဵိပီဵ) ဆိသ
ု ည်မာှ သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိငု ်ရာကျွမ်ဵကျင်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵ
ဝန်ထမ်ဵမှ မိမိ၏ေစာင်ေဴ ရှာက်မှုထက် ပိမု ိလ
ု အ
ို ပ်ေသာ ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်
မိခင်၊ ေမွဵမိခင်နှင်ဴ ေမွဵိပီဵမိခင်တ့ို ကို အထက်အဆင်ဴရှိ ကျန်ဵမာေရဵ
ဝန်ထမ်ဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵဌာန၊ ေဆဵုုမဳ ျာဵသိ့ု လွှေဲ ြပာင်ဵေပဵသည်ဴ မိခင်ဦဵေရ
ကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
အရန်သာဵဖွာဵဆရာမမျာဵ၏လုပ်ငန်ဵမျာဵ
အရန်သာဵဖွာဵဆရာမမှ ေမွဵဖွာဵေပဵသည်မဴ ိခင်ေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အရန်
သာဵဖွာဵဆရာမမျာဵအေနဖ
ြ င်ဴ သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိငု ်ရာကျွမ်ဵကျင်ေသာ ကျန်ဵမာ
24

(၂-၁၃)

ေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ အကူအညီမပါဘဲ မိမိကိုယ်တိုင် ေမွဵဖွာဵေပဵေသာ မိခင်
ဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
အရန်သာဵဖွာဵဆရာမမှ အထက်အဆင်သ
ဴ ့ို လွှေဲ ြပာင်ဵေပဵသည်ဴ မိခင်ေပါင်ဵ
(ကိယ
ု ်ဝန်+ ေမွဵဖွာဵစဥ်+ ေမွဵိပီဵ) ဆိသ
ု ည်မာှ အရန်သာဵဖွာဵဆရာမမှ မိမိ၏
ေစာင်ေဴ ရှာက်မထ
ှု က် ပိမု ို လိအ
ု ပ်ေသာ ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်မခိ င်၊ ေမွဵမိခင်နငှ ်ဴ
ေမွဵိပီဵမိခင်တို့ကို အထက်အဆင်ဴရှိ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵဌာန၊
ေဆဵုုမဳ ျာဵသိ့ု လွှေဲ ြပာင်ဵေပဵသည်ဴ မိခင်ဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
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အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵတွက်ချက်နည်ဵ
စဥ်

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

၂။

မိခင်နှငမဴ် ျိုဵဆက်ပွာဵကျန်ဵမာေရဵစီမဳချက်

၂.၁

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ေစာင်ေဴ ရှာက်ြခင်ဵ
လွှမ်ဵြခုဳမှုရာနှုန်ဵ

ယခုလမှတ်ပတ
ုဳ င်ကိုယ်ဝန်ေဆာင်အသစ်ေပါင်ဵ ပုဳစ၁ဳ (၂-၁)
-----------------------------------------x ၁၀၀
--------------------x ၁၀၀
ခန့်မှန်ဵကိုယ်ဝန်ေဆာင်ေပါင်ဵ
ခန့်မှန်ဵကိုယ်ဝန်ေဆာင်ေပါင်ဵ

၂.၂

သာဵဆက်နီဵေသာကိုယ်ဝန်ေဆာင်
မိခင်ရာနှုန်ဵ

မှတ်ပဳုတင်ကိုယ်ဝန်ေဆာင်(အသစ်)မျာဵအနက်
ယခင်ကေလဵေမွဵ ိပီဵ(၂၄)လအတွင်ဵယခုထပ်မဳ
ကိုယ်ဝန်ေဆာင်သူေပါင်ဵ
ပုဳစ၁ဳ (၂-၃)
-----------------------------------------x ၁၀၀
--------------------x ၁၀၀
ယခုလမှတ်ပတ
ုဳ င်ကိုယ်ဝန်ေဆာင်အသစ်ေပါင်ဵ ပုဳစ၁ဳ (၂-၁)

၂.၃

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်တစ်ဦဵအာဵ
ေစာင်ဴေရှာက်ေပဵသည်ဴ ပျမ်ဵမျှအ ြကိမ်

ေစာင်ဴေရှာက်ေပဵသည်က
ဴ ိုယ်ဝန်ေဆာင်
စုစေု ပါင်ဵ (သစ်+ေဟာင်ဵ အ ြကိမ်ေပါင်ဵ)
ပုဳစ၁ဳ (၂-၄)
---------------------------------------------------------------ယခုလမှတ်ပတ
ုဳ င်ကိုယ်ဝန်ေဆာင်အသစ်ေပါင်ဵ ပုဳစ၁ဳ (၂-၁)

၂.၄

သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိုင်ရာ ကျွမဵ် ကျင်ေသာ
ကျန်ဵမာေရဵ ဝန်ထမ်ဵမှ ကိုယ်တိငု ်
အိမ်တငို ်ရာေရာက်် ေမွဵဵဖွာဵမှုနှုန်ဵ

သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိုင်ရာကျွမ်ဵကျင်ေသာ ကျန်ဵမာ
ေရဵဝန်ထမ်ဵမှကိုယ်တိုငအ
် ိမ်တငို ်ရာေရာက်
ေမွဵဖွာဵေပဵမိခင်ေပါင်ဵ
-----------------------------------------x ၁၀၀
ေမွဵဖွာဵမှုစုစုေပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၂-၅)
--------------------x ၁၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁)+(၁၀-၂)

သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိုင်ရာကျွမ်ဵကျင်ေသာ
ကျန်ဵမာေရဵ ဝန်ထမ်ဵမှ အစိဵု ရ ေဆဵုု၊ဳ
ေဆဵခန်ဵ၊သာဵဖွာဵခန်ဵတွင် ကိယ
ု ်တိုင်
ေမွဵဖွာဵမှုနှုန်ဵ

သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိုင်ရာကျွမ်ဵကျင်ေသာကျန်ဵမာ
ေရဵဝန်ထမ်ဵမှ အစိဵု ရေဆဵုုဳ၊ ေဆဵခန်ဵ၊
သာဵဖွာဵခန်ဵတွင် ကိုယ်တငို ်ေမွဵဖွာဵေပဵ
မိခင်ေပါင်ဵ
-----------------------------------------x ၁၀၀
ေမွဵဖွာဵမှုစုစုေပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၂-၆)
--------------------x ၁၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁)+(၁၀-၂)

အရှင်ေမွဵမိခင်မျာဵအနက်သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵ
ဆိုငရ
် ာ ကျွမ်ဵကျင်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵ
ဝန်ထမ်ဵနှင်ဴ မြပသ၍ သတ်မှတ်ကာလ
အတွင်ဵကိုယ်ဝန်ေဆာင်ေစာင်ဴေရှာက်မှု
အနည်ဵဆုဳဵ (၄)မြကိမ်ရရှိသူနှုန်ဵ

ေမွဵမိခင်မျာဵအနက် သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိုင်ရာ
ကျွမ်ဵကျင်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵနှင်ဴ
မြပသ၍ သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵကိုယ်ဝန်
ေဆာင်ေစာင်ဴေရှာက်မှုအနည်ဵဆုဳဵ(၄)မြကိမ်
ရရှိခဲဴသည်ဴ အရှငေ် မွဵမိခင်ေပါင်ဵ
-----------------------------------------x ၁၀၀
အရှင်ေမွဵဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၂-၇)
--------------------x ၁၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁)

ကေလဵေမွဵိပီဵ အချင်ဵမကျမီ
သာဵအိမ်ကျုဳ့ေဆဵချက်ချင်ဵရရှိသည်ဴ
ေမွဵိပီဵမိခင်ရာနှုန်ဵ

ကေလဵေမွဵိပီဵ အချင်ဵမကျမီ သာဵအိမ်ကျုဳ့
ေဆဵချက်ချင်ဵရရှိသည်ဴ ေမွဵိပီဵမိခင်ေပါင်ဵ
-----------------------------------------x ၁၀၀
ေမွဵဖွာဵမှုစုစုေပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၂-၈)
--------------------x ၁၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁)+(၁၀-၂)

၂.၅

၂.၆

၂.၇

တွက်ချက်ပုဳ
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တွက်နည်ဵသေကတ
က

စဥ်

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

တွက်ချက်ပုဳ

တွက်နည်ဵသေကတ
က

၂.၈

ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵေနာက် (၂)ရက်အတွင်ဵ
ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မရ
ှု သည်ဴ
မိခင်ရာနှုန်ဵ

သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိုင်ရာကျွမ်ဵကျင်ေသာကျန်ဵမာေရဵ
ဝန်ထမ်ဵမှကိုယ်တိုင်ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်
ေပဵသည်ေဴ မွဵ ိပီဵမိခင်အသစ်ေပါင်ဵ(ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ
ေနာက် (၂)ရက်အတွင်ဵ) (ကိုယ်တိုင်ေမွဵနှင်ဴ
အခ
ြ ာဵသူေမွဵ)
ပုဳစ၁ဳ (၂-၉)
-----------------------------------------x ၁၀၀
--------------------x ၁၀၀
ေမွဵဖွာဵမှုစုစုေပါင်ဵ
ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁)+(၁၀-၂)

၂.၉

ေမွဵိပီဵမိခင်အာဵေစာင်ဴေရှာက်မေှု ပဵသည်ဴ
ပျမ်ဵမျှအ ြကိမ် (ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵေနာက်
(၄၂)ရက် အတွငဵ် )

သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိုင်ရာကျွမ်ဵကျင်ေသာ ကျန်ဵမာ
ေရဵဝန်ထမ်ဵမှ ကိုယ်တငို ်ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴ
ေရှာက် ေပဵသည်ေဴ မွဵ ိပီဵမိခင်စစု ုေပါင်ဵ(သစ်+
ေဟာင်ဵအ ြကိမ်ေပါင်ဵ)(ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵေနာက်(၄၂)
ရက်အတွငဵ် )(ကိယ
ု ်တိုငေ် မွဵနှငဴ်အြခာဵသူေမွဵ)
----------------------------------------ေမွဵဖွာဵမှုစုစုေပါင်ဵ

၂.၁၀ အထက်အဆင်ဴသိ့ု လွှဲေြပာင်ဵေပဵသည်ဴ
မိခင်ရာနှုန်ဵ
(ကိုယ်ဝန်+ေမွဵဖွာဵစဉ်+ေမွဵိပီဵ)

ပုဳစ၁ဳ (၂-၁၀)
---------------------ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁)+(၁၀-၂)

အထက်အဆင်ဴသ့ို လွှဲေြပာင်ဵေပဵသည်ဴ
မိခင်ေပါင်ဵ (ကိုယ်ဝန်+ ေမွဵဖွာဵစဉ်+ေမွဵိပီဵ)
ပုဳစ၁ဳ (၂-၁၁)
-----------------------------------------x ၁၀၀
--------------------x ၁၀၀
ယခုလမှတ်ပတ
ုဳ င်ကိုယ်ဝန်ေဆာင်အသစ်ေပါင်ဵ ပုဳစ၁ဳ (၂-၁)

အရန်သာဵဖွာဵဆရာမမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵမျာဵ
၂.၁၁ အရန်သာဵဖွာဵဆရာမမှ ေမွဵဖွာဵေပဵသည်ဴ
မိခင်ရာနှုန်ဵ

အရန်သာဵဖွာဵဆရာမမှေမွဵဖွာဵေပဵသည်ဴ
မိခင်ေပါင်ဵ
-----------------------------------------x ၁၀၀
ေမွဵဖွာဵမှုစုစုေပါင်ဵ

၂.၁၂ အရန်သာဵဖွာဵဆရာမမှ အထက်အဆင်ဴ
သိ့ု လွှေဲ ြပာင်ဵေပဵ သည်မဴ ခိ င်ရာနှုန်ဵ
(ကိုယ်ဝန်+ ေမွဵဖွာဵစဉ်+ေမွဵိပီဵ)

အရန်သာဵဖွာဵဆရာမမှ အထက်အဆင်ဴသ့ို
လွှေဲ ြပာင်ဵေပဵသည်ဴ မိခင်ေပါင်ဵ (ကိုယ်ဝန်+
ေမွဵဖွာဵစဉ်+ေမွဵိပီဵ)
ပုဳစ၁ဳ (၂-၁၃)
-----------------------------------------x ၁၀၀
--------------------x ၁၀၀
ယခုလမှတ်ပတ
ုဳ င်ကိုယ်ဝန်ေဆာင်အသစ်ေပါင်ဵ ပုဳစ၁ဳ (၂-၁)

မှတ်ပုတ
ဳ င်မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵ
၁။ ေဆဵခန်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င်စာအုပ်
၂။ ကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်ဵ
၃။ ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်မခိ င်ကျန်ဵမာေရဵမှတ်တမ်ဵစာအုပ်
၄။ ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်မခိ င်မှတ်ပုတ
ဳ င်စာအုပ်
၅။ ေမွဵဖွာဵမှုနှငေ်ဴ သဆုဵဳ မှုမှတ်တမ်ဵ
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ပုဳစ၁ဳ (၂-၁၂)
--------------------x ၁၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁)+(၁၀-၂)

၇

၈
၉

၁၀

၁၁

ကွင်ဵဆင်ဵ

၆

နယ်စပ်ေဆဵေပဵခန်ဵ

၅

ေကျဵလက်က/မဌာနခွဲ

၄

ေကျဵလက် က/မဌာန

၃

ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန
တိက

၂

ေကျာင်ဵကျန်ဵမာ

၁

်ဴ ေလဵက/မဌာန
မိခင်နှငက

မိခင်နှငဴမ် ျိုဵဆက်ပွာဵကျန်ဵမာေရဵစီမဳချက်
ယခုလမှတ်ပုတ
ဳ င်ကိုယ်ဝန်ေဆာင်အသစ်
ေပါင်ဵ
မှတ်ပဳုတင်ကိုယ်ဝန်ေဆာင်(အသစ်)မျာဵ
အနက်ကိုယ်ဝန်(၁၂)ပတ်ဝန်ဵကျင်ကိုယ်ဝန်
လာပ
ြ သူေပါင်ဵ
မှတ်ပဳုတင်ကိုယ်ဝန်ေဆာင်(အသစ်)မျာဵ
အနက်ယခင်ကေလဵေမွဵိပီဵ(၂၄)လအတွင်ဵ
ယခုထပ်မဳကိုယ်ဝန်ေဆာင်သူေပါင်ဵ
ေစာင်ဴေရှာက်ေပဵသည်က
ဴ ိုယ်ဝန်ေဆာင်
စုစေု ပါင်ဵ (သစ်+ေဟာင်ဵ အ ြကိမ်ေပါင်ဵ)
သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိုင်ရာကျွမ်ဵကျင်ေသာ
ကျန်ဵမာေရဵ ဝန်ထမ်ဵမှ ကိုယ်တိငု ်
အိမ်တငို ်ရာေရာက်ေမွဵဖွာဵေပဵမိခင်ေပါင်ဵ
သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိုင်ရာကျွမ်ဵကျင်ေသာ
ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမှ အစိုဵရ ေဆဵုုဳ/
ေဆဵခန်ဵ/ သာဵဖွာဵခန်ဵတွင် ကိုယ်တိုင်
ေမွဵဖွာဵေပဵ မိခင်ေပါင်ဵ
ေမွဵမိခင်မျာဵအနက်သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိုငရ
် ာ
ကျွမ်ဵကျင်ေသာကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵနှငဴ် ြပ သ
၍သတ်မှတ် ကာလအတွင်ဵ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်
ေစာင်ဴေရှာက်မှု အနည်ဵဆုဵဳ (၄)မြကိမ် ရရှိခဲဴ
သည်ဴ မိခင်ေပါင်ဵ
ကေလဵေမွဵိပီဵအချင်ဵမကျမီသာဵအိမ်ကျုဳ့
ေဆဵချက်ချင်ဵရရှိသည်ဴ ေမွဵိပီဵမိခင်ေပါင်ဵ
သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိုင်ရာကျွမ်ဵကျင်ေသာ ကျန်ဵမာ
ေရဵဝန်ထမ်ဵမှ ကိုယ်တိငု ် ကျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ဴ
ေရှာက်ေပဵသည်ဴ ေမွဵိပီဵမိခင် အသစ်ေပါင်ဵ
(ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵေနာက်(၂)ရက်အတွင်ဵ)
(ကိုယ်တငို ်ေမွဵနှင်ဴ အခ
ြ ာဵသူေမွဵ)
သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိုင်ရာကျွမ်ဵကျင်ေသာကျန်ဵမာ
ေရဵဝန်ထမ်ဵမှကိုယ်တိုင်ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴ
ေရှာက်ေပဵသည်ဴေမွဵိပီဵမိခင်စုစုေပါင်ဵ(သစ်+
ေဟာင်ဵအ ြကိမ်ေပါင်ဵ)(ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵေနာက်
(၄၂)ရက်အတွင်ဵ)(ကိုယ်တိငု ်ေမွဵနှင်အ
ဴ ြခ ာဵ
သူေမွဵ)
အထက်အဆင်ဴသိ့ု လွှေဲ ြပာင်ဵေပဵသည်ဴ မိခင်
ေပါင်ဵ (ကိုယ်ဝန်+ေမွဵဖွာဵစဉ်+ေမွဵိပီဵ)

ု ်ဖျက်ေရဵ
ေရာဂါတိက

၂။

ေဒသန္တရ/မိမို့မ

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵ

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(အတွင်ဵလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

စဥ်

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(မြပင်ပလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ေကာက်ယူစုေဆာင်ဵရမည်ေဴ နရာဌာနမျာဵ
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ေဒသန္တရ/မိမို့မ

ု ်ဖျက်ေရဵ
ေရာဂါတိက

်ဴ ေလဵက/မဌာန
မိခင်နှငက

ေကျာင်ဵကျန်ဵမာ

ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန
တိက

ေကျဵလက် က/မဌာန

ေကျဵလက်က/မဌာနခွဲ

နယ်စပ်ေဆဵေပဵခန်ဵ

ကွင်ဵဆင်ဵ

၁၃

အရန်သာဵဖွာဵဆရာမမျာဵ၏လုပ်ငန်ဵမျာဵ
အရန်သာဵဖွာဵဆရာမမှ ေမွဵဖွာဵေပဵသည်ဴ
မိခင်ေပါင်ဵ
အရန်သာဵဖွာဵဆရာမမှ အထက်အဆင်ဴသိ့ု
လွှေဲ ြပာင်ဵေပဵသည်မဴ ခိ င်ေပါင်ဵ
(ကိုယ်ဝန်+ေမွဵဖွာဵစဉ်+ ေမွဵိပီဵ)

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(အတွင်ဵလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

၁၂

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵ

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(မြပင်ပလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

စဥ်

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



အသုဵဳ ြပုပုဳ
မျိုဵဆက်ပာွ ဵကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴသက်ဆုငိ ်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မမှု ျာဵကို မြပည်သူ
လူထုမှလက်လှမဵ် မီမှုနငှ ်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵကို ယုဳ ပကည်အာဵကိဵု ၍ လာေရာက်ြပသကုသမှု
မျာဵကို ေဖာ်ြပထာဵခ
ြ င်ဵြဖစ်ပါသည်။ လက်လှမ်ဵမီမှု အာဵနည်ဵေသာ ေနရာမျာဵတွင် မြပည်သူ
လူထုမှ လက်လှမ်ဵမမီရေသာအေက
ပ ာင်ဵကို ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်၍ မြပုပ
ြ င်ရန် မြဖစ်ပါသည်။
အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵကိယ
ု ်တိုင် မိမိ၏ မျိုဵဆက်ပာွ ဵကျန်ဵမာေရဵ စီမဳချက်
လုပင် န်ဵမျာဵကို မြပန်လည် ဆန်ဵစစ်၍ မိခင်နှငက
်ဴ ေလဵေသနှုနဵ် ေလျာဴကျေစေရဵအတွက်
အရည်အေသွဵြပည်ေဴ သာ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မလ
ှု ုပင် န်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွက်နိငု ်ရန်
မြဖစ်ပါသည်။
သာဵဆက်နဵီ ေသာ ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်မျာဵကို ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်စဉ် ဂုုတစိုက်ေစာင်ဴ
ေရှာက်ရန် လိအ
ု ပ်သလို ေမွဵိပီဵ(၄၂)ရက်တွင်လည်ဵ သာဵဆက်ြခာဵပညာေပဵ ေဆွဵေနွဵမှု
မြပုလုပ၍
် သာဵဆက်ြခာဵခ
ြ င်ဵကို ေဆာင်ရွက်ေပဵနိငု ်မည် မြဖစ်ပါသည်။
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လုပ်ငန်ဵ
အမှတ်စဥ်

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵနှင်ဴ အဓိပ္ပါယ်ရှင်ဵလင်ဵချက်

၃။
(၃-၁)

အာဟာရေစာင်ေဴ ရှာက်မှုစီမဳချက်
ကိယ
ု ်အေလဵချိန်သည်ဴ ေမွဵစကေလဵေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသည်ဴ
ကာလအတွင်ဵ တာဝန်ကျေဒသတွင် (သိ့ု မဟုတ်) အစီရင်ခဳသည်ဴ
ေဆဵုုတ
ဳ ွင် ကေလဵေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ(၂၄)နာရီအတွင်ဵ အစီရင်ခဳသူကယ
ို ်တငို ်
ကိယ
ု ်အေလဵချိနသ
် ည်ဴ ေမွဵစကေလဵဦဵေရေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
(ကျာဵ/မခွဲြခာဵေဖာ်ြပပါ။) (အေသေမွဵကေလဵ အကျုဳဵဝင်ပါသည်။)

ေမွဵစကေလဵ ကိယ
ု ်အေလဵချိန် ကိရိယာ (Infant Spring Scale)
၁။ ေမွဵစကေလဵ၏ ကိယ
ု ်အေလဵချိနက
် ို တိကျစွာချိနတ
် ွယ်ရန် တစ်နစှ ်ေအာက်ကေလဵ
အတွက် စပရင်စေကဵ (Infant Spring Scale; eg. Super Samson, Salter
Brecknell)ကို သုဵဳ စွဲရမည်။
၂။ တစ်နစှ ်ေအာက်ကေလဵအတွက် စပရင်စေကဵသည် အေလဵချိန် (၅)ကီလိုဂရမ်အထိ
ချိနတ
် ွယ်နုိင်ိပီဵ (၂၅) ဂရမ်အထိ တိတိကျကျ ချိနတ
် ွယ်တငို ်ဵတာနိငု ်သည်။
၃။ စပရင်စေကဵ၏ အတွင်ဵပိုင်ဵတွင် စပရင်အာဵဖ
ြ င်ဴ ေရွ့လျာဵနိငု ်သည်ဴ အတဳတစ်ခုပါရှိိပီဵ
မျဥ်ဵရှည်မျဥ်ဵတို အမှတ်အသာဵမျာဵပါရှသ
ိ ည်။ မျဉ်ဵရှညတ
် ွင် အေလဵချိန် ဂရမ်ကို
ဂဏန်ဵြဖင်ဴ ေဖာ်ြပထာဵသည်။
၄။ လက်ယာဖက် အခ
ြ မ်ဵတွင် (၀, ၂၅၀, ၅၀၀, ၇၅၀ . . . )စသည်ြဖင်ဴ ေဖာ်ြပထာဵပ
ိ ီဵ
လက်ဝဖဲ က် အခ
ြ မ်ဵတွင် (၀, ၁၂၅, ၃၇၅, ၆၂၅ . . . )စသည်ြဖင်ဴ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။
၅။ အမှတ် ြကီဵ(မျဉ်ဵရှည်) တစ်ခုနငှ ်ဴတစ်ခု ပကာဵ „၂၅၀‟ ဂရမ် ကွာြခာဵပ
ိ ီဵ အမှတ်ငယ်/
မျဥ်ဵတို(သိ့ု ) အစိတ်ငယ် တစ်စတ
ိ ်သည် „၅၀‟ ဂရမ် ကွာြခာဵပါသည်။
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ေမွဵစကေလဵ ကိယ
ု ်အေလဵချိန်ြခင်ဵ
၁။ စပရင်စေကဵ၏ ေအာက်ဖက်စနွ ်ဵချိတ်၌ ေမွဵစကေလဵထည်ဴရန် ပုဆုဵိ (သိ့ု ) အဝတ်ကို
ေသချာစွာ ချိတ်ဆပွဲ ါ။ ခိငု ်ိမဲေစရန် မြကိုဵဖ
ြ င်ဴေသချာစွာချည်ပါ။
၂။ စပရင်စေကဵ၏ ကိယ
ု ်ထည်ထိပ်အဖုဵဳ သည် ဘယ်ညာ လှည်ဴ၍ရပ
ိ ီဵ „သုည‟မှတ်
ချိနည
် ရ
ှိ န် သုဵဳ သည်။ ကေလဵထည်ဴမည်ဴ ပုဆုဵိ (သို့) အဝတ်ကခို ျိတ်ဆွဲိပီဵပါက „သုည‟မှတ်
ရရှရ
ိ န် ဘယ်ညာလှည်ဴ၍ ညှပိ ါ။
၃။ ေမွဵစကေလဵကို စပရင်စေကဵ၌ ချိတ်ဆဲထ
ွ ာဵသည်ဴ ပုဆုဵိ (သိ့ု ) အဝတ်အတွင်ဵ ထည်ပဴ ါ။
၄။ စပရင်စေကဵ၏ ထိပ်ဖက်အစွနဵ် ရှိ လက်ကငို ်တန်ဵကို လက်နစှ ်ဖက်ြဖင်ဴ ကိငု ်ေြမာက်၍
ေမွဵစကေလဵ၏ ကိယ
ု ်အေလဵချိနက
် ို စပရင်စေကဵ၌ ဖတ်ပါ။
၅။ ညာဖက်ြခမ်ဵရှိ အမှတ်အသာဵမျာဵကို အဓိက ဖတ်ရန်ြဖစ်ိပီဵ ညာဖက်ြခမ်ဵရှိ အစိတ်ငယ်
နှစ်စတ
ိ ် ပကာဵတွင် မြဖစ်ပါက ဘယ်ဖက်ြခမ်ဵရှိ အမှတ်အသာဵမျာဵဖ
ြ င်ဴ ေပါင်ဵစပ် ဖတ်ရန်
မြဖစ်သည်။(ဥပမာပုဳ၌ ၃၁၂၅ ဂရမ်)
(၃-၂)

(၃-၃)

ကိယ
ု ်အေလဵချိန်မြပည်သ
ဴ ည်ေဴ မွဵစကေလဵေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳ
သည်ဴ ကာလအတွင်ဵ တာဝန်ကျေဒသတွင် (သိ့ု ) အစီရင်ခဳသည်ဴ ေဆဵုုဳ
တွင် ကေလဵေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ (၂၄)နာရီအတွင်ဵ အစီရင်ခဳသူကယ
ို ်တငို ် ကိယ
ု ်
အေလဵချိနရ
် ာ၌ ကိယ
ု ်အေလဵချိနမ် ြပည်သ
ဴ ည်ဴ (၅ေပါင်၈ေအာင်စ (သိ့ု )
၅.၅ေပါင် (သိ့ု ) ၂.၅ကီလိုဂရမ် ေအာက်ရှိ) ေမွဵစကေလဵဦဵေရေပါင်ဵကို
ဆိလ
ု ပို ါသည်။ (ကျာဵ/မ ခွဲြခာဵေဖာ်ြပပါ။) (အေသေမွဵကေလဵ အကျုဳဵဝင်
ပါသည်။)
သူငယ်နာဘယ်ရီဘယ်ရီြဖစ်ပွာဵသည်က
ဴ ေလဵေပါင်ဵ(အသစ်) ဆိသ
ု ည်မာှ
အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ (ဗီတာမင်ဘီဝမ်ဵချို့တဲေဴ ရာဂါ ကာကွယ်ေရဵ
စီမဳချက်၏ ဗီတာမင်ဘီဝမ်ဵ လမ်ဵညွှနပ် ါ အဓိကလက္ခဏာနှင်ဴ သာမည
လက္ခဏာေပါ် မူတည်၍သတ်မတ
ှ ်သည်ဴ) သူငယ်နာဘယ်ရီဘယ်ရီေရာဂါ
ခဳစာဵရသည်ဴ တစ်နစှ ်ေအာက် ကေလဵဦဵေရ(လူနာသစ်) (အရှင် +အေသ)
စုစုေပါင်ဵကို ဆိလ
ု သ
ို ည်။ (ကျာဵ/မ ခွဲြခာဵေဖာ်ြပပါ)
(ေဆဵုုဳြပင်ပလူနာဌာန (သိ့ု ) အတွင်ဵလူနာဌာနတွင် ကုသမှုေပဵသည်ဴ
သူငယ်နာကေလဵအာဵ ေဆဵုုဳစာရင်ဵ၌သာ ထည်ဴသွင်ဵရန်၊ ေဆဵုု၌ဳ ကုသမှု
မခဳယူသည်ဴ သူငယ်နာကေလဵအာဵ အစီရင်ခဳသည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵ ဌာန/ခွ၏
ဲ
စာရင်ဵတွင်ထည်သ
ဴ ွင်ဵရန်ြဖစ်သည်။)
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(က) အဓိကမလက္ခဏာမျာဵ

(ခ) သာမညမလက္ခဏာမျာဵ

ကေလဵသည် -

ကေလဵသည် -

၁။မအသက်(၁)လမှ(၆)လအတွင်ဵြဖစ်ြခင်ဵ
၂။မမိခင်၏မနိ့ု တစ်မျိုဵတည်ဵကိမု ေသာက်စုိ့မ
မမမမမေနရခ
ြ င်ဵ
၃။မအဆက်မြပတ်မငိုညည်ဵေနခ
ြ င်ဵ
၄။မငိည
ု ည်ဵေနရာမှမအသဳတိမသ
် ွာဵပ
ိ ီဵမမ
မမမမမလုဵဳ ဝအသဳမထွက်ေတာဴြခင်ဵ

၁။ (၄၈) နာရီအတွင်ဵမနိ့ု စိ့ု နည်ဵသွာဵခ
ြ င်ဵ
၂။ (၄၈) နာရီအတွင်ဵမဆီဵနည်ဵသွာဵခ
ြ င်ဵ

၅။မပ
ြ ာနှမဵ် ြခင်ဵ
၆။မအသက်ရှူခက်ြခင်ဵ(ေချာင်ဵမဆိဵု ပါ။)
၇။မသိသိသာသာမအသည်ဵ ြကီဵေနခ
ြ င်ဵ
၈။မတက်ြခင်ဵ (မသိမသာမအတွင်ဵတက်
မမမမ တက်ြခင်ဵသာဖ
ြ စ်ိပီဵမအဖျာဵမရှ၊ိ မအချိန်မ
မမမမမမက
ပ ာ၊မငယ်ထိပ်မေဖာင်ဵ၊မ ဇက်မေတာင်မဴ
မမမမမတတ်ပါ။)

၃။မအန်ြခင်ဵ၊မဝမ်ဵချုပ်ြခင်ဵ
၄။မအခ
ြ ာဵေရာဂါလက္ခဏာမျာဵမရှိြခင်ဵ (ဥပမာ
မမမမဖျာဵခ
ြ င်ဵ၊မဝမ်ဵေလျှာြခင်ဵမစသည် - မရှိ)
နိ့ု တိက
ု ်မိခင်သည် ၅။မအစာဵေရှာင်ြခင်ဵ
၆။မေခ
ြ လက်မျာဵမထုက
ဳ ျဥ်ေနခ
ြ င်ဵ
၇။မေခ
ြ လက်မျာဵမသယ်ချင်၊ေခ
ြ ကုနလ
် က်ပန်ဵ
ကျေနခ
ြ င်ဵ
၈။မဗီတာမင်ဘီမချို့တဲဴေသာမအခ
ြ ာဵလက္ခဏာ
မမမမမမျာဵရှိြခင်ဵ (ဥပမာ- ကျီဵကန်ဵပါဵစပ်)

အဓိကမလက္ခဏာမအနည်ဵဆုဵဳ (၄)ခု
အဓိကမလက္ခဏာ (၃)ခု + သာမညမလက္ခဏာ (၂)ခု
(၃-၄)

(၃-၅)

သန်ချေဆဵေသာက်ရသည်ဴ ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်မခိ င်ေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်
ခဳသည်က
ဴ ာလအတွင်ဵ ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်ေစာင်ေဴ ရှာက်မခှု ဳယူစဥ် သန်ချေဆဵ
ေသာက်သုဳဵခဲရ
ဴ သည်ဴ ကိယ
ု ်ဝန်(၃)လအထက် ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင် မိခင်ဦဵေရ
ေပါင်ဵကို ဆိလ
ု သ
ို ည်။
ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်စဥ် သဳဓာတ်ပါဝင်ေသာေဆဵပ
ြ ာဵ ၄-မြကိမ်နှငအ
်ဴ ထက် ရရှိ
သည်ေဴ မွဵဖွာဵပ
ိ ီဵမိခင်ေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသည်ဴ ကာလအတွင်ဵ
တာဝန်ကျေဒသရှိ မီဵဖွာဵခဲသ
ဴ ည်ဴ ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်မျာဵအနက် ကိယ
ု ်ဝန်
ေဆာင်စဥ် သဳဓါတ်ေဆဵပ
ြ ာဵ(၄)မြကိမ် (သိ့ု ) (၄)မြကိမ် အထက် (သဳဓါတ်
ေဆဵပ
ြ ာဵ ၉၁ မြပာဵနှင်ဴ အထက်) ရရှသ
ိ ည်ဴ ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ မိခင်ဦဵေရေပါင်ဵကို
ဆိလ
ု သ
ို ည်။
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သဳဓာတ်ေဆဵပ
ြ ာဵ တိက
ု ်ေကျွဵနည်ဵ
၁။ ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်တစ်ဦဵသည် ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်စဉ် သဳဓာတ်ေဆဵပ
ြ ာဵ (၁၈၀)မြပာဵ
ေသာက်ရမည်။ တစ် ြကိမလ
် ျှင် သဳဓါတ်ေဆဵပ
ြ ာဵ ၃၀-မြပာဵ နှုနဵ် ြဖင်ဴ (၆)မြကိမ် ရရှရ
ိ မည်။
၂။ ကိယ
ု ်ဝန်(၇)လ မတိုင်မီ သဳဓာတ်ေဆဵပ
ြ ာဵ တစ်ြပာဵအာဵ ညအိပရ
် ာဝင်ချိန်
ေသာက်ရန်။

(ကိုယ်ဝန်ရှမိ ှန်ဵသိသည်နငှ ်ဴ

တစ် ြကိမလ
် ျှင်

သဳဓါတ်ေဆဵပ
ြ ာဵ

(၃၀)မြပာဵနှုန်ဵြဖင်ဴ

(တစ်ေန့တစ်ြပာဵ၊ တစ်လစာကို) ကိယ
ု ်ဝန်(၇)လထိေပဵရမည်။)
၃။ ကိယ
ု ်ဝန်(၇)လ ေနာက်ပိငု ်ဵတွင် တစ် ြကိမလ
် ျှင် သဳဓာတ်ေဆဵပ
ြ ာဵတစ်ြပာဵ၊ (နဳနက်
တစ် ြကိမ၊် ညတစ် ြကိမ်) တစ်ေန့(၂)မြကိမ် ေသာက်ရန်။ (တစ်ေန့နှစ်ြပာဵနှုနဵ် ြဖင်ဴ
နှစ်ပတ်စာေသာက်ရန် တစ် ြကိမလ
် ျှင် သဳဓါတ်ေဆဵပ
ြ ာဵ ၃၀-မြပာဵ ေပဵရမည်။)
(၃-၆)

(၃-၇)

(၃-၈)

ဗီတာမင်ဘီဝမ်ဵေဆဵပ
ြ ာဵ ရရှသ
ိ ည်ဴ ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်မခိ င်ေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ
အစီရင်ခဳသည်ဴ ကာလအတွင်ဵ ကိယ
ု ်ဝန်(၃၆)ပတ်မှ ေမွဵဖွာဵသည်အထိ
ေသာက်သုဳဵရန် ဗီတာမင်ဘီဝမ်ဵ ေဆဵပ
ြ ာဵရရှသ
ိ ည်ဴ ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်
မိခင်ဦဵေရေပါင်ဵကို ဆိလ
ု သ
ို ည်။ (ဘီဝမ်ဵေဆဵပ
ြ ာဵ ေလဵပတ်စာအဖ
ြ စ်
(၁၀)မီလီဂရမ်ေဆဵပ
ြ ာဵ (၂၈)မြပာဵ သိ့ု မဟုတ် (၅၀) မီလီဂရမ် ေဆဵပ
ြ ာဵ
(၇)မြပာဵေပဵရပါမည်။)
ဗီတာမင်ဘီဝမ်ဵေဆဵပ
ြ ာဵ ရရှသ
ိ ညဴ် ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ (မီဵတွင်ဵ) မိခင်ေပါင်ဵ
ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသညဴ် ကာလအတွင်ဵ မီဵဖွာဵသညဴေ် န့မှ မီဵဖွာဵပ
ိ ီဵ
(၄၂)ရက်အထိ (မီဵတွင်ဵကာလ ရက်သတ္တ ပတ် ၆-ပတ်တွင်) ေသာက်သဵုဳ
ရန် ဗီတာမင်ဘီဝမ်ဵ ေဆဵပ
ြ ာဵရရှသ
ိ ည်ဴ ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ (မီဵတွင်ဵ) မိခင်ဦဵေရ
ေပါင်ဵကို ဆိလ
ု သ
ို ည်။ (ဘီဝမ်ဵေဆဵပ
ြ ာဵ ေခ
ြ ာက်ပတ်စာအဖ
ြ စ် (၁၀)
မီလီဂရမ် ေဆဵပ
ြ ာဵ (၄၂)မြပာဵ သိ့ု မဟုတ် (၅၀) မီလီဂရမ်ေဆဵပ
ြ ာဵ (၁၀.၅)
မြပာဵ ေပဵရပါမည်။)
ဗီတာမင်ဘီဝမ်ဵေဆဵပ
ြ ာဵ ရရှသ
ိ ည်ဴ နိ့ု တိက
ု ်မိခင်ေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ
အစီရင်ခဳသည်ဴ ကာလအတွင်ဵ မီဵဖွာဵပ
ိ ီဵ (၄၃)ရက်မှ (၈၄)ရက်အထိ
(မီဵထွက်ိပီဵ ရက်သတ္တ ပတ် ၆ပတ်တွင်) ေသာက်သုဳဵရန် ဗီတာမင်ဘီဝမ်ဵ
ေဆဵပ
ြ ာဵရရှသ
ိ ည်ဴ
နိ့ု တိုက်မခိ င်
ဦဵေရေပါင်ဵကို
ဆိလ
ု သ
ို ည်။
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(၃-၉)

(၃-၁၀)

(၃-၁၁)

(၃-၁၂)

(၃-၁၃)

(၃-၁၄)

(၃-၁၅)

(၃-၁၆)

(ဘီဝမ်ဵေဆဵပ
ြ ာဵ ေခ
ြ ာက်ပတ်စာအဖ
ြ စ် (၁၀)မီလီဂရမ်ေဆဵပ
ြ ာဵ (၄၂)မြပာဵ
သိ့ု မဟုတ် (၅၀)မီလီဂရမ် ေဆဵပ
ြ ာဵ (၁၀.၅)မြပာဵေပဵရပါမည်။)
ဗီတာမင်ေအ ေသာက်ရသည်ဴ ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ (မီဵတွင်ဵ) မိခင်ေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ
အစီရင်ခဳသည်ဴ ကာလအတွင်ဵ မီဵဖွာဵပ
ိ ီဵ(၄၂)ရက်အတွင်ဵ၌ (မီဵတွင်ဵကာလ
ရက်သတ္တ ပတ် ၆-ပတ် အတွင်ဵ၌) ဗီတာမင်ေအ (ယူနစ် နှစ်သိနဵ် အာဵ )
ေသာက်ရသည်ဴ ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ (မီဵတွင်ဵ) မိခင်ဦဵေရေပါင်ဵကို ဆိလ
ု သ
ို ည်။
ဟီမဂို လိဘ
ု င် ပမာဏ စစ်ေဆဵေသာ ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်မိခင်ေပါင်ဵ (အသစ်)
ဆိသ
ု ည်မာှ
အစီရင်ခဳသညဴ်ကာလအတွင်ဵ ဟီမုိဂလိဘ
ု င် ပမာဏ
စစ်ေဆဵေသာမကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်မမိခင်(အသစ်)ေပါင်ဵကိမု ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ဟီမဂို လိဘ
ု င်ပမာဏ 11 g/dl (g%)ေအာက်ေလျာဴနည်ဵေသာ (ေသွဵအာဵ
နည်ဵေသာ) ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်မိခင်ေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသည်ဴကာလ
အတွင်ဵ ဟီမုိဂလိုဘင်ပမာဏ 11g/dl(g%)ေအာက်မ ေလျာဴနည်ဵသည်ကို
ပထမဆုဵဳ အက
ြ ိမေ် တွ့ရိှေသာမကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်မိခင်ေပါင်ဵကိမု ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ဗီတာမင်ေအရရှိသည်ဴ အသက်(၆)လမှ (၁၁)လ ကေလဵေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ
အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ ဗီတာမင်ေအေဆဵလုဳဵတစ်သိနဵ် အာဵ ရရှိ
သည်ဴ အသက် (၆)လမှ တစ်နှစေ် အာက်ကေလဵေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ဗီတာမင်ေအရရှိသည်ဴ အသက်(၁)နှစ်မှ (၄)နှစ် ကေလဵေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ
အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ ဗီတာမင်ေအ ေဆဵလုဵဳ နှစ်သိန်ဵအာဵရရှသ
ိ ည်ဴ
အသက်(၁)နှစ်မှ (၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
သန်ချေဆဵရရှသ
ိ ည်ဴ အသက်(၂)နှစ်မှ (၄)နှစ် ကေလဵေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ
အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ သန်ချေဆဵ ရရှသ
ိ ည်ဴ အသက် (၂)နှစ်မှ
(၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
သန်ချေဆဵရရှသ
ိ ည်ဴ အသက်(၅)နှစ်မှ(၉)နှစ်ကေလဵေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ
အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ သန်ချေဆဵ ရရှသ
ိ ည်ဴ အသက် (၅)နှစ်မှ
(၁၀)နှစ်ေအာက်ကေလဵေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ကိယ
ု ်အေလဵချိန်သည်ဴ (၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳ
သည်ဴ ကာလအတွင်ဵ တာဝန်ကျေဒသရှိ အလှညက
်ဴ ျရပ်ကွက်/ ေကျဵရွာ
(ေကာက်ကွက်)တွင် ကိယ
ု ်အေလဵချိနသ
် ည်ဴ (၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵ ဦဵေရ
ေပါင်ဵကို ဆိလ
ု သ
ို ည်။ (ကျာဵ/မခွဲြခာဵေဖာ်ြပပါ) (စာရင်ဵရှိကမို ြဖည်သ
ဴ ွင်ဵရန်မ
မဟုတ်ပါ။မ အမှနတ
် ကယ်မ ကိယ
ု ်အေလဵချိနသ
် ည်ဴ (၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵမ
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ဦဵေရကိသ
ု ာ မြဖည်သ
ဴ ွင်ဵရန်မ မြဖစ်သည်။မ ေကာက်ကွက်၏အမည်ကိုမ ယှဉ်တွမဲ
ေဖာ်ြပရမည်။) ေကာက်ကွက်ဆသ
ို ည်မာှ မ အလှည်ဴကျသွာဵေရာက်၍
လုပင် န်ဵေဆာင်ရွက်နိငု ်ရန်မ လူဦဵေရအေရအတွက်မ အက
ပ မ်ဵဖျင်ဵမ တူညီမ
ေအာင်မ သတ်မတ
ှ ်ထာဵသည်မဴ ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာ (သိ့ု မဟုတ်) ရပ်ကွက်/မ
ေကျဵရွာ၏မ အစိတအ
် ပိငု ်ဵ (သိ့ု မဟုတ်)မ ရပ်ကွက်/မ ေကျဵရွာအတွက
ဲ မို ဆိလ
ု ိုမ
သည်။
ေကာက်ကွက် ရရှေိ စရန်မ ေအာက်ပါအတိငု ်ဵမ ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။မ
တာဝန်ကျေဒသရှမိ ရပ်ကွက်/မ ေကျဵရွာမျာဵအာဵမ လူဦဵေရေပါ်မူတည်၍မ
မြကီဵစဉ်ငယ်လက
ို ်စပီ ါ။မလူဦဵေရမျာဵလွနဵ် သည်မဴ ရပ်ကွက်/မေကျဵရွာမျာဵအာဵမ
စိတ်ပိငု ်ဵ၍လည်ဵေကာင်ဵ၊မလူဦဵေရနည်ဵလွန်ဵသည်မဴ ရပ်ကွက်/မ ေကျဵရွာမျာဵမ
အာဵ (နီဵစပ်ရာချင်ဵ)ပူဵတွ၍
ဲ လည်ဵေကာင်ဵမ လူအေရအတွက်မ အက
ပ မ်ဵဖျင်ဵမ
တူညီသည်ဴမေကာက်ကွက်ေပါင်ဵ (၁၂)ခုမြဖစ်ေအာင်ြပုလုပပ် ါ။မ
မည်သည်ဴလတွင်မ မည်သည်ဴေကာက်ကွက်သ့ို မ အလှည်ဴကျမ သွာဵေရာက်မ
မည်ကိုမ တစ်နစှ ်စာ ခရီဵစဥ်မ လျာထာဵေရဵဆွပဲ ါ။မ ယင်ဵသိ့ု ေရဵဆွရ
ဲ ာတွင်မ
ရာသီဥတု၊မ လမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵနှင်မဴ
အခ
ြ ာဵကျန်ဵမာေရဵလုပင် န်ဵမ
အစီအစဥ်မျာဵမ(ဥပမာ-EPI Crash program)ကိမု ထည်သ
ဴ ွင်ဵ စဥ်ဵစာဵ၍မ
လိက
ု ်ေလျာညီေထွြဖစ်ေအာင်မ ေရဵဆွပဲ ါ။မ ထိ့ု ေနာက်မ တစ်လလျှင်မ
ေကာက်ကွက်မ တစ်ခုနနှု ်ဵြဖင်မဴ ငါဵနှစေ် အာက်ကေလဵမအာဟာရအေခ
ြ အေနမ
ကိမု ကိယ
ု ်အေလဵချိန၍
် မ တိငု ်ဵတာေဖာ်ထုတ်ပါ။မ တစ်နစှ ်ြပည်လ
ဴ ျှင်မ
ေကာက်ကွက်(၁၂)ခုလုဳဵမ ိပီဵစီဵမည်ြဖစ်၍မ တာဝန်ကျမ ေဒသတစ်ခလ
ု ဵုဳ မ
လွှမဵ် ြခုဳမိမည်ြဖစ်သည်။မ ယင်ဵသို့မ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖင်ဴမ ေကာက်ကွက်
အလိက
ု ်မ အာဟာရအေခ
ြ အေနကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊မ တစ်နှစစ် ာစုစေု ပါင်ဵမ
မြခင်ဵြဖင်မဴ တာဝန်ကျေဒသ၏မ အာဟာရအေခ
ြ အေနကိလ
ု ည်ဵေကာင်ဵမ
ေဖာ်ထုတ်သိရနှိ ိငု ်မည်မ မြဖစ်သည်။မ (မှတ်ချက်။မ ကိယ
ု ်အေလဵချိန်ြခင်ဵြဖင်ဴမ
ေဖာ်ထုတ်သိရသ
ှိ ည်မဴ
အာဟာရချို့တဲဴကေလဵမျာဵအာဵမ ထပ်မဳကယ
ို ်မ
အေလဵချိန၍
် မ အာဟာရအေခ
ြ အေနမ ြပန်လည်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ၊မ မိခင်မျာဵအာဵမ
အာဟာရမ ပညာေပဵေဆွဵေနွဵြခင်ဵ၊မ အာဟာရဖ
ြ ည်စဴ ွက်မ ေကျွဵေမွဵနိငု ်ေရဵမ
အတွက်မ စီစဥ်ေပဵခ
ြ င်ဵတို့ြဖင်မဴ အာဟာရေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵရပါမည်။မ

35

“အာဟာရေစာင်ေဴ ရှာက်မေှု ပဵသည်ဴမ အာဟာရချို့တဲဴမ

အေသဵစိတ်ကမို

ကေလဵေပါင်ဵ” ရှင်ဵလင်ဵချက၌် မေဖာ်ြပထာဵပါသည်။)
အလှညက
်ဴ ျမရပ်ကွက်/ေကျဵရွာမ(ေကာက်ကွက်)မသတ်မှတ်ြခင်ဵ

ရပ်ကွက်
/ေကျဵရွာ

ရပ်ကွက်

လူဦဵေရ

/ေကျဵရွာ

အလှညက
်ဴ ျ
လူဦဵေရ လူဦဵေရမျာဵလွန်ဵသည်ဴ
ရပ်ကွက် /ေကျဵရွာမျာဵအာဵ ရပ်ကွက် /ေကျဵရွာ

လူဦဵေရ

ရပ်ကွက် (၁)

၁၂၀၀

ရပ်ကွက် (၁)

၁၂၀၀

စိတ်ပငို ်ဵ၍ လည်ဵေကာင်ဵ

ရပ်ကွက် (၁-က)

၆၀၀

ရပ်ကွက် (၂)

၆၀၀

ရပ်ကွက် (၃)

၈၀၀

လူဦဵေရ နည်ဵလွန်ဵသည်ဴ

ရပ်ကွက် (၁-ခ)

၆၀၀

ရပ်ကွက် (၃)

၈၀၀

ရပ်ကွက် (၄)

၇၀၀

ရပ်ကွက် /ေကျဵရွာမျာဵအာဵ ရပ်ကွက် (၃)

၈၀၀

၆၀၀

(နီဵစပ်ရာချင်ဵ) ပူဵတွဲ၍

ရပ်ကွက် (၄)

၇၀၀

လက်ပဳလှ

၆၀၀

လည်ဵေကာင်ဵ

ရပ်ကွက် (၂)

၆၀၀

ပန်ခါဵ

၆၀၀

လက်ပဳလှ

၆၀၀

ဟိုပိတ်

၆၀၀

ပန်ခါဵ

၆၀၀

လက်ပဳခါဵ

၅၀၀

ရပ်ကွက် (၄)
လက်ပဳလှ

၇၀၀
၆၀၀

လက်ပဳေြခ

၃၀၀

လက်ပဳခါဵ

၅၀၀

ပန်တီဵ

၄၀၀

ပန်ခါဵ

၆၀၀

ပန်စပ်

၃၀၀

ပန်နာဵ

၅၀၀

ဟိုပိတ်

လူဦဵေရေပါ် ရပ်ကွက် (၂)

၆၀၀

မူတည်၍

ဟိုပိတ်

၆၀၀

မြကီဵစဉ်ငယ် ပန်နာဵ

၅၀၀

လူအေရအတွက်

လက်ပဳခါဵ

၅၀၀

ပန်တီဵ

၄၀၀

အက
ပ မ်ဵဖျင်ဵ တူညီသည်ဴ

ပန်နာဵ+ ပန်စပ်

၈၀၀

လက်ပဳေြခ

၃၀၀

ရပ်ကွက် /ေကျဵရွာ(၁၂)ခု

ပန်တီဵ+လက်ပဳေြခ

၇၀၀

၃၀၀

မြဖစ်ေအာင်ြပုလုပပ် ါ။

ဟိုနာဵ+ ခိုလုဳ

၅၀၀

လိုက်စီပါ။

ပန်စပ်

ဟိုနာဵ

၃၀၀

ဟိုနာဵ

၃၀၀

ေဖာ်ြပပါဥပမာအတွက်

ခိုလုဳ

၂၀၀

ခိုလုဳ

၂၀၀

လူဦဵေရ ပျှမဵ် မျှ (633)

စုစေု ပါင်ဵ

၇၆၀၀

ေယာက် ရှသ
ိ ည်ဴ
အတွဲ(၁၂)တွဲ တွပဲ ါ။
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အသက်(၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵမကိယ
ု ်အေလဵချိန်ြခင်ဵ
ကိယ
ု ်အေလဵချိန်ကိရိယာ
၁။ ကိယ
ု ်အေလဵချိနက
် ိရိယာ (e.g. Salter scale)သည် (၅)နှစ်
ေအာက်ကေလဵမျာဵ ကိယ
ု ်အေလဵချိနရ
် န်သုဳဵနိငု ်ိပီဵ (၂၅)ကီလဂို ရမ်
ထိ ချိနန် ိငု ်သည်။ (၁၀၀)ဂရမ်အထိ တိကျစွာတိငု ်ဵနိငု ်သည်။
၂။ စပရင်သဵုဳ ကိယ
ု အ
် ေလဵချိနတ
် ငို ်ဵကိရယ
ိ ာဖ
ြ စ်ိပီဵ ဒိုငခ် ွက်မျက်နာှ ြပင်
တွင်အေလဵချိနအ
် မှတ်အသာဵမျာဵပါရှိသည်။ အမှတ်စိတ်ကေလဵ
မျာဵသည် (၁၀၀)ဂရမ်ြဖစ်ိပီဵအမှတ် ြကီဵမျာဵသည် (၁)ကီလဂို ရမ်
မြဖစ်သည်။

ကိယ
ု ်အေလဵချိန်ကိရိယာ စဳကက
ို ်တပ်ဆင်ြခင်ဵ
၁။ ကိယ
ု ်အေလဵချိနရ
် န် Salter scaleကို သင်ေဴ တာ်မည်ေဴ နရာတွင်
ေရွဵချယခ် ျိတ်ဆဲပွ ါ။(အလင်ဵေရာင်ေကာင်ဵစွာရရမည်။)(ထုတ်တန်ဵ၊
သစ်ကိုင်ဵ၊ ဝါဵလုဳဵရှာ၍ ခိငု ်ိမဲစာွ ချိတ်ဆရ
ွဲ မည်။)
၂။ ကိယ
ု ်အေလဵချိနတ
် ငို ်ဵကိရိယာကို ဖတ်မည်သ
ဴ ူမျက်နာှ နှင်ဴ တည်ဴ
တည်ဴ အမ
ြ င်ဴတွင် ခိငု ်ိမဲစာွ တပ်ဆင်ရမည်။
၃။ ကိယ
ု ်အေလဵချိနတ
် ငို ်ဵကိရိယာ၏ အိမေ် ြမှာင်လက်တဳ အတက်
အကျ မှန၊် မမှန် စစ်ေဆဵပါ။
၄။ ကိုယ်အေလဵချိန်တငို ်ဵ ကိရိယာ မှန၊် မမှန် စဳကက
ို ်ရမည်။
(ေရ၅လီတာ ကို အေလဵချိန်တက
ို ်ထာဵေသာ ပလတ်စတစ်ပဳုဵတွင်
ထည်ဴ၍ ကိယ
ု ်အေလဵချိနတ
် ငို ်ဵကိရိယာတွင် ချိတ်ဆဲပွ ါက မျှာဵ
လက်တဳသည် ၅-ကီလို ဂရမ်တွင် မြပရမည်။) (အက
ြ ိမ်၅၀ချိန်ိပီဵ
တိငု ်ဵ စဳကက
ို ်၊ မကိက
ု ်စစ်ပါ။)
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ငါဵနှစ်ေအာက်ကေလဵ ကိယ
ု ်အေလဵချိန်နည်ဵ
၁။ ကေလဵထည်ဴရန်ပဆ
ု ဵို ကို အေလဵချိနတ
် ငို ်ဵကိရိယာတွင်ချိတ်ဆ၍
ွဲ
ခိငု ်ိမဲစာွ ချည်ရမည်။
၂။ အေလဵချိနတ
် ငို ်ဵ ကိရိယာ၏ အိမေ် ြမှာင်ကို သုညအမှတ်တွင် ချိန်
ရမည်။ (ဆွခဲ ျပ
ိ ီဵ မြပန်လွှတ်ပါက သုညအမှတ်သ့ို တိတိကျကျ မြပန်
ေရာက်ရမည်။)
၃။ အေလဵချိနမ် ည်ဴ ကေလဵကိယ
ု ်ေပါ်မှ ေလဵလဳေသာ အဝတ်အစာဵ၊
ဖိနပ်၊ ဦဵထုပမ် ျာဵကိခု ျွတ်ခုိင်ဵရမည်။ (သာမာန်အဝတ် ချွတ်ရန်မလို
ပါ။)
၄။ ကေလဵကို ပုဆုဵိ အတွင်ဵ မိခင်၏ အကူအညီြဖင်ဴ ေသချာစွာ ထည်ဴ ပါ။
၅။ Scale မိငိမေ် သာအချိန်တွင် အေလဵချိနအ
် မှတ်အသာဵကို ဂုုတစိုက်
မြဖင်ဴ ေရှ ဴတည်တ
ဴ ည်မဴ ှ ဖတ်ပါ။
၆။ အေလဵချိနက
် ုိ 0.1 kg အထိ တိတိကျကျဖတ်ပါ။ အေသဵစိတ် အမှတ်
နှစ်ခု ပကာဵ မြဖစ်ပါက နည်ဵသည်ဴဘက်အာဵ ဖတ်ပါ။
(၃-၁၇)

အဝါေရာင်တွင်ရေှိ သာ(၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အလှည်ဴ

(၃-၁၈)

ကျ ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာ(ေကာက်ကွက်)တွင် ကိယ
ု ်အေလဵချိန်သည်ဴ (၅)နှစ်
ေအာက်ကေလဵမျာဵအနက်မှ အဝါေရာင်၌ ကျေရာက်ေသာ (၅)နှစ်
ေအာက်ကေလဵ ဦဵေရေပါင်ဵကို ဆိလ
ု သ
ို ည်။ (ကျာဵ/မ ခွဲြခာဵ ေဖာ်ြပပါ)
အနီေရာင်တွင်ရေှိ သာ(၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အလှည်ဴ

(၃-၁၉)

ကျ ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာ(ေကာက်ကွက်)တွင် ကိယ
ု ်အေလဵချိနသ
် ည်ဴ (၅)နှစ်
ေအာက်ကေလဵမျာဵအနက်မှ အနီေရာင်၌ ကျေရာက်ေသာ (၅)နှစ်
ေအာက်ကေလဵ ဦဵေရေပါင်ဵကို ဆိလ
ု သ
ို ည်။ (ကျာဵ/မ ခွဲြခာဵ ေဖာ်ြပပါ)
အာဟာရေစာင်ေဴ ရှာက်မှုေပဵသည်ဴ အာဟာရချို့တဲဴ ကေလဵေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်
မှာ အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ တာဝန်ကျေဒသတွင် (၅)နှစ်ေအာက်
ကေလဵက
ြ ီဵထွာဵဖွ့ဳ ိဖိုဵမှုေစာင်ဴ ပကပ်ရာ၌
အာဟာရေစာင်ဴေရှာက်မေှု ပဵခဲဴ
သည်ဴ အာဟာရချို့တဲေဴ သာ (ကိယ
ု ်အေလဵချိနက
် ဒ်တွင် အဝါေရာင်နငှ ်ဴ
အနီေရာင်၌ရှေိ သာ) ကေလဵဦဵေရေပါင်ဵကို ဆိလ
ု သ
ို ည်။ (ကျာဵ/မ ခွဲြခာဵ
ေဖာ်ြပပါ) မြကီဵထွာဵဖွ့ဳ ိဖိုဵမှုမ ေစာင်ဴ ပကပ်ြခင်ဵမလုပင် န်ဵတွင်မ တာဝန်ကျေဒသရှမိ
(၅)နှစ်မ ေအာက်ကေလဵမျာဵအာဵမပုမဳ ှနက
် ယ
ို ်အေလဵချိန၍
် မကေလဵတစ်ဦဵစီမ
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(၃-၂၀)

အတွက်မ အာဟာရအေခ
ြ အေနဆန်ဵစစ်ြခင်ဵနှငဴ်မ အာဟာရေစာင်ေဴ ရှာက်မှုမ
ေပဵခ
ြ င်ဵတိ့ု ပါဝင်သည်။ သာဵဖွာဵဆရာမတစ်ဦဵသည်မ တာဝန်ကျေဒသရှိ
(၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵမျာဵအာဵမ ပုမဳ ှနက
် ယ
ို ်အေလဵချိန်၍ ေဆာင်ရွက်ရန်မ
အခက်အခဲရပှိ ါကမအာဟာရချို့တဲသ
ဴ ူမျာဵကိမု ေအာက်ပါအတိငု ်ဵ ဆန်ဵစစ်မ
ေဖာ်ထုတ်၍မေဆာင်ရွက်နုိင်သည်။
(၁) ေကာက်ကွက်တွင်- (၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵတိငု ်ဵအာဵမ ကိယ
ု ်အေလဵမ
ချိန၍
် မ ြကီဵထွာဵဖွ့ဳ ိဖိုဵမှုကမို တိုင်ဵတာမှတ်တမ်ဵတင်ိပီဵမအာဟာရချို့တဲဴမ
သူမျာဵကိမု ဆန်ဵစစ်ေဖာ်ထုတ်ရပါမည်။
(၂) အလှညမ်ဴ ကျေသာေကာက်ကွက်မျာဵတွင်မ ဆန်ဵစစ်ေဖာ်ထုတ်သိရိှိပီဵမ
သည်မဴ အာဟာရချို့တဲဴကေလဵမျာဵမ(ဝါ၊နီ)နှငမ်ဴ မယခင်မအစိမ်ဵေရာင်မ၌မမ
ကျေရာက်ေသာ်လည်ဵမမအာဟာရချို့တဲဴမှု မမြဖစ်နငို ်သည်မဴ ကေလဵမျာဵမ
(ဖျာဵနာ၊မဝမ်ဵေလျှာ၊မေချာင်ဵဆိဵု ၊မရင် ပကပ်မြဖစ်သည်က
ဴ ေလဵမျာဵ) အာဵ
အာဟာရေစာင်ေဴ ရှာက်မေှု ပဵရပါမည်။
အာဟာရေစာင်ေဴ ရှာက်မှုေပဵသည်ဆုသ
ိ ည်မှာယင်ဵကေလဵမျာဵအာဵ
(က) ကိယ
ု ်အေလဵချိန၍
် မအာဟာရအေခ
ြ အေနပ
ြ န်လည်မဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ၊
(ခ) မိခင်မျာဵအာဵ အာဟာရပညာေပဵေဆွဵေနွဵြခင်ဵ၊ လိအ
ု ပ်ပါက
ကုသြခင်ဵ/ ညွှနဵ် ပို့ြခင်ဵ၊
(ဂ) အာဟာရဖ
ြ ည်စဴ ွက်မေကျွဵေမွဵနိငု ်ေရဵအတွက်မစီစဉ်ေပဵခ
ြ င်ဵတိ့ု မ
မမမမမမမမေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖစ်သည်။မ
(ယင်ဵသိ့ု ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵအာဵမပုမဳ ှနက
် ျန်ဵမာေရဵမေစာင်ဴေရှာက်မှုမမမ
မလုပင် န်ဵမျာဵမြဖစ်သည်မဴ ကာကွယ်ေဆဵထိဵု ြခင်ဵ၊မ ကိယ
ု ်ဝန်ေစာင်ေဴ ရှာက်မ
မြခင်ဵ၊မ မီဵဖွာဵခ
ြ င်ဵ၊မ မီဵဖွာဵပ
ိ ီဵေစာင်ေဴ ရှာက်ြခင်ဵစသည်မဴ လုပင် န်ဵမျာဵကိမု
ကွင်ဵဆင်ဵမေဆာင်ရွက်ရန်သွာဵစဉ်မပူဵတွဲေဆာင်ရွက်နုိင်သည်။)
အရည်အေသွဵြပည်အ
ဴ ငို ်အိုဒင်ဵဆာဵစာဵသုဵဳ မှု စဳမီသည်ဴ အလှညက
်ဴ ျရပ်ကွက်/
ေကျဵရွာ(ေကာက်ကွက)် ေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ တာဝန်ကျေဒသရှိ အရည်
အေသွဵြပည်အ
ဴ ငို ်အိုဒင်ဵဆာဵ စာဵသုဵဳ မှုစဳမသ
ီ ည်ဴ ေကာက်ကွက်ဦဵေရကို ဆို
လိသ
ု ည်။ မ (အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွက်မ အလှည်ဴကျေကာက်ကွက်
တစ်ခတ
ု ွင်မ အိငု ်အဒို င်ဵဆာဵမ စာဵသုဵဳ မှုကမို စစ်ေဆဵရမည်။) ေကာက်ကွက်
ေပါင်ဵဆိသ
ု ည်မာှ မ အလှည်ဴကျသွာဵေရာက်၍မ လုပင် န်ဵေဆာင်ရွက်နိငု ်ရန်မ
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(၃-၂၁)

လူဦဵေရအေရအတွက်မ အက
ပ မ်ဵဖျင်ဵတူညီေအာင်မ သတ်မတ
ှ ်ထာဵသည်မဴ
ရပ်ကွက်/မ ေကျဵရွာမ (သိ့ု မဟုတ်) ရပ်ကွက်/မ ေကျဵရွာ၏အစိတ်အပိုင်ဵမ
(သိ့ု မဟုတ်) ရပ်ကွက်/မေကျဵရွာအတွက
ဲ မို ဆိလ
ု သ
ို ည်။မ
တစ်လလျှင်မ ေကာက်ကွက်ေပါင်ဵတစ်ခုနှုနဵ် ြဖင်မဴ အိုင်အဒို င်ဵဆာဵစာဵသုဵဳ မှုကမို
စစ်ေဆဵတိငု ်ဵတာမ ေဖာ်ထုတ်ရမည်။မ တစ်နစှ ်ြပည်လ
ဴ ျှင် ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာမ
(၁၂)ခုလုဳဵမ ိပီဵစီဵမည်ြဖစ်၍မ တာဝန်ကျေဒသတစ်ခလ
ု ဵုဳ မ လွှမဵ် ြခုဳမိမည်မ
မြဖစ်သည်။
ယင်ဵေကာက်ကွက်အတွင်ဵရှမိ အိမေ် ထာင်စမု ျာဵအနက်မမှ ကျဘမ်ဵနည်ဵြဖင်ဴမ
အိမေ် ထာင်စု(၁၀)စုမ ေရွဵချယ်ိပီဵမ အိမသ
် ဵုဳ ဆာဵနမူနာမ တစ်ခုစီမ ရယူမ
စစ်ေဆဵရာတွင်မ အရည်အေသွဵြပည်မဴ (၁၅-ပီပီအမ်) အထက်မ အိငု ်အဒို င်ဵမ
ဆာဵမ အေရအတွက်(၉)ခုမ (သိ့ု ) (၁၀)ခု ေတွ့ရိရ
ှ ပါကမ အရည်အေသွဵြပည်မဴ
အိငု ်အဒို င်ဵဆာဵစာဵသုဵဳ မှုစဳမသ
ီ ည်ဟု (Pass-ဟု) သတ်မတ
ှ ်သည်။
အရည်အေသွဵြပည်ဴ အိငု ်အိုဒင်ဵဆာဵစာဵသုဵဳ မှု စဳမမီသည်ဴ အလှညက
်ဴ ျ
ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာ(ေကာက်ကွက)် ေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ တာဝန်ကျေဒသရှိ
အရည်အေသွဵြပည်ဴ အိငု ်အိုဒင်ဵဆာဵ စာဵသုဵဳ မှုစဳမမီသည်ဴ ေကာက်ကွက်
ဦဵေရကို ဆိလ
ု သ
ို ည်။ (အစီရင်ခဳသည်က
ဴ ာလအတွက်မ ေကာက်ကွက်တစ်ခုမ
တွင်မ အိုင်အဒို င်ဵဆာဵစာဵသုဵဳ မှုကမို စစ်ေဆဵရမည်။) ယင်ဵေကာက်ကွက်
အတွင်ဵရှမိ အိမေ် ထာင်စမု ျာဵအနက်မမှ ကျဘမ်ဵနည်ဵြဖင်မဴ အိမေ် ထာင်စု(၁၀)
စုေရွဵချယ်ိပီဵမ အိမသ
် ဵုဳ ဆာဵနမူနာတစ်ခုစီရယူမ စစ်ေဆဵရာတွင်မ အရည်မ
အေသွဵြပည်ဴ (၁၅-ပီပီအမ်)အထက်မ အိငု ်အဒို င်ဵဆာဵအေရအတွက်မ (၈)ခုမ
သိ့ု မဟုတ်မ (၈)ခုထက်မ ေလျာဴနည်ဵပါကမ အရည်အေသွဵြပည်မဴ အိငု ်အဒို င်ဵမ
ဆာဵမစာဵသုဵဳ မှုမစဳမမီဟု (Fail-ဟု) သတ်မတ
ှ ်သည်။
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(က) ဆာဵစမ်ဵသပ်ေဆဵဘူဵ (Field Test Kit)
၁။ ပိတ
ု က်စယ
ီ မ်အငို ်အဒို ိတ် မြဖည်ထ
ဴ ာဵေသာ အိမ်သဵုဳ ဆာဵ၌ အိငု ်အဒို င်ဵပါဝင်မက
ှု ို
ကွင်ဵဆင်ဵ စမ်ဵသပ်ရန် မြဖစ်ိပီဵ (0 ppm ) (15 ppm ေအာက် ) (15 ppm အထက်)
ဟူ၍ သုဵဳ မျိုဵမခွဲြခာဵနိုင်သည်။
၂။ ဆာဵစမ်ဵသပ်ဘူဵတစ်ဘူဵတွင် အက
ပ ည်ေရာင်ေဆဵဘူဵငယ် (Test Solution) နှစ်ဘူဵ၊

အနီေရာင် ေဆဵဘူဵငယ် (Recheck

Solution) တစ်ဘူဵ၊ အေရာင် အနုအရင်ြဴ ပ

အညွှနဵ် ကဒ်ြပာဵတစ်ခနု ှင်ဴ ဆာဵထည်ရ
ဴ န် ပလပ်စတစ်ခက
ွ ်အြဖူ တစ်ခု ပါဝင်သည်။
၃။ ေဆဵဘူဵကို ဖွငေ်ဴ ဖာက်ိပီဵပါက ရက်ေပါင်ဵ (၁၈၀) ထိသာ သုဵဳ စွဲရမည်။ ေအဵ၍
ေခ
ြ ာက်ေသွ့ေသာ ေနရာတွင် သိမဵ် ဆည်ဵရမည်။ အသုဵဳ မပ
ြ ုမီ ေဆဵဘူဵကို ေသချာစွာ
လှုပရ
် မည်။
(ခ) အသုဵဳ ြပုနည်ဵ
၁။ အိမသ
် ဵုဳ ဆာဵအနည်ဵငယ်ကို ခွက်တွင်ြဖည်၍
ဴ
မျက်နာှ ြပင်ကို ခွက်နတ
ှု ်ခမ်ဵနှင်ဴ
ညီေအာင်ညပှိ ါ။
၂။

အက
ပ ည်ေရာင်ေဆဵဘူဵငယ်(Test

Solution)ကို

အဖုဵဳ ဖွင်၍
ဴ

ပင်အပ်ြဖင်ဴ

အေပါက်ေဖါက်ပါ။ ေဆဵရည် ၂-စက်ကိုဆာဵေပါ်သို့ ညင်သာစွာ ညှစ၍
် အစက်ချပါ။
၃။

ေပ
ြ ာင်ဵသွာဵေသာအေရာင်ကို

တစ်မနိ စ်အတွင်ဵ

အေရာင်အနုအရင်ဴြပ

အညွှနဵ် ကဒ်ြပာဵနှင်ဴ တိက
ု ် ပကည်ဴိပီဵ အိငု ်အဒို င်ဵ ပါဝင်မက
ှု ို ဆုဵဳ ြဖတ်ပါ။
၄။ တစ်မနိ စ်ြပည်ဴိပီဵသည်တ
ဴ ငို ် ဆာဵအေရာင်မေပ
ြ ာင်ဵပါက ယင်ဵဆာဵနမူနာအသစ်
ထပ်ယူိပီဵ အနီေရာင်ေဆဵရည်မ (Recheck Solution) ၅-စက် ထည်ဴပါ။ မိပီဵလျှင်
အက
ပ ည်ေရာင်ေဆဵရည် (Test Solution) ၂-စက် ထည်ပဴ ါ။ အေရာင်အနုအရင်ဴြပ
အညွှနဵ် ကဒ်ြပာဵနှင်ဴ တိက
ု ် ပကည်ဴိပီဵ အိငု ်အဒို င်ဵ ပါဝင်မက
ှု ို ဆုဵဳ ြဖတ်ပါ။
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အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵတွက်ချက်နည်ဵ
စဥ်

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

၃။
၃.၁

အာဟာရေစာင်ေဴ ရှာက်မှုစီမဳချက်
ကိုယ်အေလဵချိန်မြပည်ဴသည်ဴ
ေမွဵစကေလဵရာနှုန်ဵ(ေဆဵုုဳ)

၃.၂

တွက်ချက်ပုဳ

တွက်နည်ဵသေကတ
က

ကိုယ်အေလဵချိန်မြပည်ဴသည်ဴေမွဵစကေလဵေပါင်ဵ(ေဆဵုုဳ)
----------------------------------------------------------x ၁၀၀
ကိုယ်အေလဵချိန်သည်ဴ ေမွဵစကေလဵေပါင်ဵ (ေဆဵုုဳ)

ပုဳစ၁ဳ (၃-၂)(ေဆဵုုဳ)
--------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၃-၁)(ေဆဵုုဳ)

ကိုယ်အေလဵချိန်မြပည်ဴသည်ဴ
ေမွဵစကေလဵရာနှုန်ဵ
(အခ
ြ ာဵကျန်ဵမာေရဵဌာန)

ကိုယ်အေလဵချိန်မြပည်ဴသည်ဴေမွဵစကေလဵေပါင်ဵ
(အခ
ြ ာဵကျန်ဵမာေရဵဌာန)
--------------------------------------------------------- x ၁၀၀
ကိုယ်အေလဵချိန်သည်ဴ ေမွဵစကေလဵေပါင်ဵ
(အခ
ြ ာဵကျန်ဵမာေရဵဌာန)

ပုဳစ၁ဳ (၃-၂)(အခ
ြ ာဵ)
-------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၃-၁)(အခ
ြ ာဵ)

၃.၃

ကိုယ်အေလဵချိန်မြပည်ဴသည်ဴ
ေမွဵစကေလဵရာနှုန်ဵ
(မိမို့နယ်ချုပ်)

ကိုယ်အေလဵချိန်မြပည်ဴသည်ဴေမွဵစကေလဵေပါင်ဵ
(ေဆဵုုဳ+အခ
ြ ာဵကျန်ဵမာေရဵဌာန)
-------------------------------------------------------- x ၁၀၀
ကိုယ်အေလဵချိန်သည်ဴ ေမွဵစကေလဵေပါင်ဵ
(ေဆဵုုဳ+အခ
ြ ာဵကျန်ဵမာေရဵဌာန)

ပုဳစ၁ဳ (၃-၂)
(ေဆဵုုဳ+အခ
ြ ာဵ)
------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၃-၁)
(ေဆဵုုဳ+အခ
ြ ာဵ)

၃.၄

သူငယ်နာ ဘယ်ရီဘယ်ရီ
မြဖစ်ပာွ ဵသည်ဴကေလဵနှုန်ဵ
(မိမို့နယ်ချုပ်အတွက်ေဆဵုုဳနငှ ်ဴ
အခ
ြ ာဵကျန်ဵမာေရဵဌာန
ေပါင်ဵတွက်ရန်)

သူငယ်နာဘယ်ရီဘယ်ရီြဖစ်ပာွ ဵသည်ဴကေလဵေပါင်ဵ
(အသစ်) (ေဆဵုုဳ+အခ
ြ ာဵကျန်ဵမာေရဵဌာန)
------------------------------------------------------- x ၁၀၀၀
အရှင်ေမွဵဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၃-၃)
------------ x ၁၀၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁)

၃.၅

သန်ချေဆဵေသာက်သုဳဵရသည်ဴ
ကိုယ်ဝန်ေဆာင် မိခင်ရာနှုန်ဵ

သန်ချေဆဵေသာက်ရသည်ဴကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်ေပါင်ဵ
--------------------------------------------------------- x ၁၀၀
ခန့်မှန်ဵကိုယ်ဝန်ေဆာင်ေပါင်ဵ

၃.၆

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်စဥ်သဳဓါတ်
ေဆဵပ
ြ ာဵ ၄-မြကိမ်နငှ ်ဴ အထက်
ရရှိသည်ဴ ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ မိခင်ရာနှုန်ဵ

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်စဥ်သဳဓါတ်ေဆဵပ
ြ ာဵ ၄- မြကိမန် ငှ ်ဴအထက်
ရရှိသည်ေဴ မွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ မိခင်ေပါင်ဵ
-----------------------------------------------------------x ၁၀၀
ခန့်မှန်ဵကိုယ်ဝန်ေဆာင်ေပါင်ဵ

၃.၇

ြ ာဵရရှိသည်ဴ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်
ဗီတာမင်ဘီဝမ်ဵေဆဵပ
ြ ာဵရရှိသည်ဴ ဗီတာမင်ဘီဝမ်ဵေဆဵပ
မိ
ခ
င်
ေ
ပါင်
ဵ
ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်ရာနှုန်ဵ
----------------------------------------------------------- x ၁၀၀
ခန့်မှန်ဵကိုယ်ဝန်ေဆာင်ေပါင်ဵ

၃.၈

ဗီတာမင်ဘီဝမ်ဵေဆဵပ
ြ ာဵရရှိ
သည်ဴ ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ(မီဵတွင်ဵ)
မိခင်ရာနှုန်ဵ

ဗီတာမင်ဘီဝမ်ဵေဆဵပ
ြ ာဵရရှိသည်ေဴ မွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ (မီဵတွင်ဵ)
မိခင်ေပါင်ဵ
------------------------------------------------------------- x ၁၀၀
ခန့်မှန်ဵကိုယ်ဝန်ေဆာင်ေပါင်ဵ

၃.၉

ဗီတာမင်ဘီဝမ်ဵေဆဵပ
ြ ာဵရရှိ
သည်ဴ နို့တိုက်မိခင်ရာနှုန်ဵ

ဗီတာမင်ဘီဝမ်ဵေဆဵပ
ြ ာဵရရှိသည်နဴ ုိ့တိုက်မခိ င်ေပါင်ဵ
------------------------------------------------------------- x ၁၀၀
ခန့်မှန်ဵကိုယ်ဝန်ေဆာင်ေပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၃-၈)
-------------- x ၁၀၀
ခန့်မှန်ဵကိုယ်ဝန်
ေဆာင်ေပါင်ဵ

၃.၁၀

ဗီတာမင်ေအေသာက်ရသည်ဴ
ေမွဵိပီဵ(မီဵတွင်ဵ)မိခင်ရာနှုန်ဵ

ဗီတာမင်ေအေသာက်ရသည်ဴေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ(မီဵတွငဵ် )မိခင်ေပါင်ဵ
------------------------------------------------------------ x ၁၀၀
ခန့်မှန်ဵကိုယ်ဝန်ေဆာင်ေပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၃-၉)
-------------- x ၁၀၀
ခန့်မှန်ဵကိုယ်ဝန်
ေဆာင်ေပါင်ဵ
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ပုဳစ၁ဳ (၃-၄)
------------- x ၁၀၀
ခန့်မှန်ဵကိုယ်ဝန်
ေဆာင်ေပါင်ဵ
ပုဳစ၁ဳ (၃-၅)
-------------- x ၁၀၀
ခန့်မှန်ဵကိုယ်ဝန်
ေဆာင်ေပါင်ဵ
ပုဳစ၁ဳ (၃-၆)
------------- x ၁၀၀
ခန့်မှန်ဵကိုယ်ဝန်
ေဆာင်ေပါင်ဵ
ပုဳစ၁ဳ (၃-၇)
------------- x ၁၀၀
ခန့်မှန်ဵကိုယ်ဝန်
ေဆာင်ေပါင်ဵ

စဥ်

တွက်ချက်ပုဳ

တွက်နည်ဵသေကတ
က

ေသွဵအာဵနည်ဵသည်ဴ
ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်ရာနှုန်ဵ

ဟီမိုဂလိုဘင်ပမာဏ 11 g/dl (g%)ေအာက်ေလျာဴနည်ဵေသာ
(ေသွဵအာဵနည်ဵေသာ) ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်ေပါင်ဵ
------------------------------------------------------------ x ၁၀၀
ဟီမိုဂလိုဘင် ပမာဏ စစ်ေဆဵေသာ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်
မိခင်ေပါင်ဵ (အသစ်)

ပုဳစဳ၁(၃-၁၁)
------------- x ၁၀၀
ပုဳစဳ၁(၃-၁၀)

၃.၁၂

ဗီတာမင်ေအရရှိသည်ဴ အသက်
(၆)လ မှ (၁၁)လ ကေလဵရာနှုန်ဵ

ဗီတာမင်ေအရရှိသည်ဴ အသက် (၆)လမှ(၁၁)လကေလဵေပါင်ဵ
------------------------------------------------------------ x ၁၀၀
အသက် (၆)လ မှ (၁၁)လ ခန့်မှန်ဵ ကေလဵဦဵေရ

၃.၁၃

ဗီတာမင်ေအရရှိသည်ဴ အသက်
(၁)နှစ်မှ(၄)နှစ်ကေလဵရာနှုန်ဵ

ဗီတာမင်ေအရရှိသည်ဴ အသက် (၁)နှစ် မှ (၄)နှစ်
ကေလဵေပါင်ဵ
------------------------------------------------------------ x ၁၀၀
အသက် (၁)နှစ် မှ (၄)နှစ်ကေလဵေပါင်ဵ

ပုဳစဳ၂(၃-၁၃)
------------- x ၁၀၀
[ပုဳစဳ၃(၁)(၁-၄)နှစ]်

၃.၁၄

သန်ချေဆဵရရှိသည်ဴ အသက်
(၂)နှစ်မှ(၄)နှစ်ကေလဵရာနှုန်ဵ

သန်ချေဆဵရရှိသည်ဴ အသက်(၂)နှစ်မှ(၄)နှစ်ကေလဵေပါင်ဵ
------------------------------------------------------------ x ၁၀၀
အသက် (၂)နှစ် မှ (၄)နှစ် ကေလဵေပါင်ဵ

ပုဳစဳ၂(၃-၁၄)
------------- x ၁၀၀
[ပုဳစဳ၃(၁)(၂-၄)နှစ]်

၃.၁၅

သန်ချေဆဵရရှိသည်ဴ အသက်(၅)
နှစ်မှ(၉)နှစက
် ေလဵရာနှုန်ဵ

သန်ချေဆဵရရှိသည်ဴ အသက် (၅)နှစ် မှ (၉)နှစ် ကေလဵေပါင်ဵ
------------------------------------------------------------ x ၁၀၀
အသက် (၅)နှစ် မှ (၉)နှစ် ကေလဵေပါင်ဵ

ပုဳစဳ၂(၃-၁၅)
------------- x ၁၀၀
[ပုဳစဳ၃(၁)(၅-၉)နှစ]်

၃.၁၆

(၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵအသင်ဴ
အတင်ဴ အာဟာရချို့တဲမဴ ှုရာနှုန်ဵ

အဝါေရာင်တွငရ
် ှိေသာ(၅)နှစေ် အာက်ကေလဵေပါင်ဵ
------------------------------------------------------------ x ၁၀၀
ကိုယ်အေလဵချိန်သည်ဴ(၅)နှစေ် အာက်ကေလဵေပါင်ဵ

ပုဳစဳ၂(၃-၁၇)
-------------- x ၁၀၀
ပုဳစဳ၂(၃-၁၆)

၃.၁၇

(၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵအပ
ြ င်ဵ
အထန်အာဟာရချို့တဲမဴ ှုရာနှုန်ဵ

အနီေရာင်တွင်ရေှိ သာ(၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵေပါင်ဵ
------------------------------------------------------------- x ၁၀၀
ကိုယ်အေလဵချိန်သည်ဴ(၅)နှစေ် အာက်ကေလဵေပါင်ဵ

ပုဳစဳ၂(၃-၁၈)
--------------- x ၁၀၀
ပုဳစဳ၂(၃-၁၆)

၃.၁၈

(၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵအာဟာရ
ချို့တဲဴမရ
ှု ာနှုန်ဵ

အဝါေရာင်နငှ ်အ
ဴ နီေရာင်တွငရ
် ှိေသာ(၅)နှစေ် အာက်
ကေလဵေပါင်ဵ
-------------------------------------------------------------- x ၁၀၀
ကိုယ်အေလဵချိန်သည်ဴ(၅)နှစေ် အာက်ကေလဵေပါင်ဵ

ပုဳစဳ၂(၃-၁၇)+
(၃-၁၈)
-------------- x ၁၀၀
ပုဳစဳ၂(၃-၁၆)

၃.၁၉

တစ်လပျှမဵ် မျှအာဟာရေစာင်ဴ
ေရှာက်မှုေပဵသည်ဴ အာဟာရ
ချို့တဲဴကေလဵေပါင်ဵ

အာဟာရေစာင်ဴေရှာက်မေှု ပဵသည်ဴ အာဟာရချို့တဲဴ
ကေလဵေပါင်ဵ (၁၂)လစာ
--------------------------------------------------------------------၁၂

ပုဳစဳ၂(၃-၁၉)
(၁၂လစာေပါင်ဵ)
-----------------၁၂

၃.၁၁

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

၃.၂၀ အာဟာရေစာင်ဴေရှာက်မှု
ေပဵသည်ဴ အာဟာရချို့တဲဴ
ကေလဵရာနှုန်ဵ

တစ်လပျှမဵ် မျှအာဟာရေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵသည်ဴ
အာဟာရချို့တဲဴကေလဵေပါင်ဵ
--------------------------------------------------------------- x ၁၀၀
အဝါေရာင်နငှ ်အ
ဴ နီေရာင်တွင် ရှေိ သာ(၅)နှစေ် အာက်
ကေလဵေပါင်ဵ (တစ်နစှ ်အတွငဵ် )
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ပုဳစဳ၂(၃-၁၂)
------------- x ၁၀၀
[ပုဳစဳ၃(၁)(တစ်နစှ ်
ေအာက်)]/၂

ပုဳစဳ၂(၃-၁၉)/၁၂
-------------- x ၁၀၀
ပုဳစဳ၂(၃-၁၇)+
(၃-၁၈)
(တစ်နှစ်အတွင်ဵ)

စဥ်

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

တွက်ချက်ပုဳ

တွက်နည်ဵသေကတ
က

၃.၂၁

စစ်ေဆဵသည်ဴ ေကာက်ကွက်မျာဵ
အနက် အရည်အေသွဵြပ ည်ဴ
အိုင်အုိဒင်ဵ ဆာဵစာဵသုဳဵမှု
စဳမီသည်ဴ ေကာက်ကွက်ရာနှုန်ဵ
(မိမို့နယ်ချုပ်)

အရည်အေသွဵ ြပည်ဴအိုင်အိုဒင်ဵဆာဵစာဵသုဳဵမှုစဳမီသည်ဴ
ေကာက်ကွက်ေပါင်ဵ
----------------------------------------------------------------- x ၁၀၀
အရည်အေသွဵ ြပည်ဴအိုင်အိုဒင်ဵဆာဵစာဵသုဳဵမှု (စဳမီသည်ဴ
ေကာက်ကွက်ေပါင်ဵ+စဳမမီသည်ဴ ေကာက်ကွက်ေပါင်ဵ)

ပုဳစဳ၂(၃-၂၀)
-------------- x ၁၀၀
ပုဳစဳ၂(၃-၂၀)+
(၃-၂၁)

စစ်ေဆဵသည်ဴ ေကာက်ကွက်မျာဵ
အနက် အရည်အေသွဵြပ ည်ဴ
အိုင်အုိဒင်ဵဆာဵ စာဵသုဳဵမှု
စဳမမီသည်ဴ ေကာက်ကွက်ရာနှုန်ဵ
(မိမို့နယ်ချုပ်)

အရည်အေသွဵ ြပည်ဴအိုင်အိုဒင်ဵဆာဵစာဵသုဳဵမှုစဳမမီသည်ဴ
ေကာက်ကွက်ေပါင်ဵ
----------------------------------------------------------------- x ၁၀၀
အရည်အေသွဵ ြပည်ဴအိုင်အိုဒင်ဵဆာဵစာဵသုဳဵမှု (စဳမီသည်ဴ
ေကာက်ကွက်ေပါင်ဵ+စဳမမီသည်ဴ ေကာက်ကွက်ေပါင်ဵ)

ပုဳစဳ၂(၃-၂၁)
--------------- x ၁၀၀
ပုဳစဳ၂(၃-၂၀)+
(၃-၂၁)

၃.၂၂

မှတ်ချက်။မ ။ (၁) ေဒသစုစုေပါင်ဵ၏မအညွှန်ဵကိန်ဵကိုရရှိရန်မေဒသအသီဵသီဵ၏ပိုင်ဵေဝစုစုေပါင်ဵအာဵမပိုင်ဵေခ
ြ စုစုေပါင်ဵြဖင်စဴ ာဵပါ။
(၂) တစ်နစှ ်အတွက်မအညွှန်ဵကိန်ဵကိုမရရှိရန်မလအသီဵသီဵ၏မပိုင်ဵေဝစုစေု ပါင်ဵအာဵမပိုင်ဵေခ
ြ စုစုေပါင်ဵြဖင်ဴစာဵပါ။
(၃) အရှငေ် မွဵစုစုေပါင်ဵ၊မခန့်မှန်ဵကိုယ်ဝန်ေဆာင်ေပါင်ဵသည်မလချုပ်အတွက်မတစ်လစာ၊မမနှစ်ချုပ်အတွက် တစ်နစှ ်စာမ
မမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမမြဖစ်ရမည်။
(၄) အညွှန်ဵကိန်ဵ (၁၉)နှင်ဴ(၂၀)အာဵမနှစခ် ျုပ်အတွက်သာမတွက်ချက်ရန်။

မှတ်ပုတ
ဳ င်မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵ
၁။ ေဆဵခန်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င်စာအုပ်
၂။ ကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်ဵ
၃။ ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်မခိ င်ကျန်ဵမာေရဵမှတ်တမ်ဵ
၄။ ငါဵနှစေ် အာက်ကေလဵအာဟာရေစာင်ေဴ ရှာက်မှုမှတ်တမ်ဵ
၅။ အာဟာရဖွ့ဳ ိဖိုဵေရဵ ရက်သတ္တ ပတ်မျာဵ
ပထမပတ်
- မိခင်န့ို တိုက်ေကျွဵေရဵမရက်သတ္တ ပတ်
ဒုတိယပတ်
- (၅)နှစ်ေအာက်မကေလဵမျာဵမရက်သတ္တ ပတ်
တတိယပတ် - ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်နှငမ်ဴ နို့တိက
ု ်မိခင်မျာဵမရက်သတ္တ ပတ်
စတုတ္ထပတ်
- အိငု ်အဒို င်ဵချို့တဲဴေရာဂါမျာဵမပေပျာက်ေရဵမရက်သတ္တ ပတ်
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၁၁
၁၂
၁၃
၁၄
၁၅
၁၆
၁၇

ကွင်ဵဆင်ဵ

၁၀

နယ်စပ်ေဆဵေပဵခန်ဵ

၉

ေကျဵလက်က/မဌာနခွဲ

၈

ေကျဵလက် က/မဌာန

၇

ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန
တိက

၆

ေကျာင်ဵကျန်ဵမာ

၅

်ဴ ေလဵက/မဌာန
မိခင်နှငက

၄

ု ်ဖျက်ေရဵ
ေရာဂါတိက

၃

ေဒသန္တရ/မိမို့မ

၃။
၁
၂

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(အတွင်ဵလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

စဥ်

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(မြပင်ပလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ေကာက်ယူစုေဆာင်ဵရမည်ေဴ နရာဌာနမျာဵ

X





X



X











X
သူငယ်နာဘယ်ရီဘယ်ရီြဖစ်ပာွ ဵသည်ဴကေလဵေပါင်ဵ

(အသစ််)
သန်ချေဆဵေသာက်ရသည်ဴ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မခိ င်ေပါင်ဵ X
ကိုယ်ဝန်ေဆာင်စဉ်သဳဓါတ်ေဆဵပ
ြ ာဵ၄-မြကိမ်
X
နှငအ
်ဴ ထက် ရရှိသည်ဴေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ မိခင်ေပါင်ဵ
ဗီတာမင်ဘီဝမ်ဵေဆဵပ
ြ ာဵရရှိသည်ဴကိုယ်ဝန်ေဆာင်
X
မိခင်ေပါင်ဵ
ဗီတာမင်ဘီဝမ်ဵေဆဵပ
ြ ာဵရရှိသည်ေဴ မွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ(မီဵတွင်ဵ)
X
မိခင်ေပါင်ဵ
ဗီတာမင်ဘီဝမ်ဵေဆဵပ
ြ ာဵရရှိသည်နဴ ုိ့တိုက်မခိ င်ေပါင်ဵ
X
ဗီတာမင်ေအေသာက်ရသည်ဴေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ(မီဵတွငဵ် )
X
မိခင်ေပါင်ဵ
ဟီမိုဂလိုဘင် ပမာဏ စစ်ေဆဵေသာ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်

မိခင်ေပါင်ဵ (အသစ်)
ဟီမိုဂလိုဘင်ပမာဏ 11 g/dl (g%)ေအာက်
ေလျာဴနည်ဵေသာ (ေသွဵအာဵနည်ဵေသာ)

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်ေပါင်ဵ
ဗီတာမင်ေအရရှိသည်ဴ အသက် (၆)လ မှ (၁၁)လ
X
ကေလဵေပါင်ဵ
ဗီတာမင်ေအရရှိသည်ဴ အသက် (၁)နှစ် မှ (၄)နှစ်
X
ကေလဵေပါင်ဵ
သန်ချေဆဵရရှိသည်ဴ အသက် (၂)နှစ် မှ (၄)နှစ်
X
ကေလဵေပါင်ဵ
သန်ချေဆဵရရှိသည်ဴ အသက် (၅)နှစ် မှ (၉)နှစ်
X
ကေလဵေပါင်ဵ
ကိုယ်အေလဵချိန်သည်ဴ(၅)နှစေ် အာက်ကေလဵေပါင်ဵ
X
အဝါေရာင်တွငရ
် ှိေသာ(၅)နှစေ် အာက်ကေလဵေပါင်ဵ
X





X



X















X



X











X



X



X











X



X



X











X



X



X











X



X



X











X



X



X











X



X



X











X



X



X











X



X



X











X



X



X











X



X



X











X



X



X











X



X















X



X



X











X



X



X











လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵ

အာဟာရေစာင်ေဴ ရှာက်မှုစီမဳချက်
ကိုယ်အေလဵချိန်သည်ဴ ေမွဵစကေလဵေပါင်ဵ
ကိုယ်အေလဵချိန်မြပည််ဴသည်ဴ ေမွဵစကေလဵေပါင်ဵ
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ေကျာင်ဵကျန်ဵမာ

ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန
တိက

ေကျဵလက် က/မဌာန

ေကျဵလက်က/မဌာနခွဲ

နယ်စပ်ေဆဵေပဵခန်ဵ

ကွင်ဵဆင်ဵ

၂၁

်ဴ ေလဵက/မဌာန
မိခင်နှငက

၂၀

ု ်ဖျက်ေရဵ
ေရာဂါတိက

အာဟာရေစာင်ေဴ ရှာက်မှုစီမဳချက်
အနီေရာင်တွင်ရေှိ သာ(၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵေပါင်ဵ
အာဟာရေစာင်ဴေရှာက်မေှု ပဵသည်ဴအာဟာရချို့တဲဴ
ကေလဵေပါင်ဵ
အရည်အေသွဵ ြပည်ဴအိုင်အိုဒင်ဵဆာဵစာဵသုဳဵမှုစဳမီသည်ဴ
ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာ(ေကာက်ကွက်)ေပါင်ဵ
အရည်အေသွဵ ြပည်ဴအိုင်အိုဒင်ဵဆာဵစာဵသုဳဵမှုစဳမမီသည်ဴ
ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာ(ေကာက်ကွက်)ေပါင်ဵ

ေဒသန္တရ/မိမို့မ

၃။
၁၈
၁၉

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(အတွင်ဵလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵ

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(မြပင်ပလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

စဥ်

X

X



X



X











X

X



X



X











X

X



X



X











X

X



X



X











အသုဵဳ ြပုပုဳ
မြမန်မာနိငု ်ငဳ၏ အဓိကအာဟာရပ
ြ ဿနာမျာဵ အာဟာရချို့တဲဴသူမျာဵနှင်ဴ ဘယ်ရီ
ဘယ်ရီေရာဂါ မြဖစ်ပာွ ဵေနသူမျာဵကိရ
ု ာှ ေဖွေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ၊ ေဆဵေကျွဵြခင်ဵ လုပင် န်ဵမျာဵကို
စဥ်ဆက်မြပတ် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖင်ဴ အာဟာရပ
ြ ဿနာမျာဵေလျာဴနည်ဵေအာင် ေဆာင်ရွက်
ရန်ြဖစ်ပါသည်။ သဳဓါတ်ချို့တဲေဴ သွဵအာဵနည်ဵြခင်ဵမှ ကာကွယ်ရန် ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်
မိခင်မျာဵအာဵ သဳဓါတ်အာဵေဆဵနှင်ဴ သန်ချေဆဵတိက
ု ်ေကျွဵမှု အေခ
ြ အေနမျာဵ၊ ဗီတာမင်
ဘီဝမ်ဵတိုက်ေကျွဵမှု အေခ
ြ အေနမျာဵကို ေလဴလာဆန်ဵစစ်နုိင်ိပီဵ အဓိက အာဟာရ
မြပဿနာမျာဵကို တဖ
ြ ည်ဵြဖည်ဵေလျာဴနည်ဵလာေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အသက်မ
ငါဵနှစေ် အာက်ကေလဵမျာဵတွင်မ
ကေလဵ၏အသက်အရွယ်အလိက
ု ်မ
ရှိသင်ေဴ သာမ
ကိယ
ု ်အေလဵချိနထ
် က်မ ေလျာဴနည်ဵေသာမ ကေလဵမျာဵကိုမ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်၍မ အာဟာရမ
ေစာင်ေဴ ရှာက်မမှု လုပင် န်ဵမျာဵကိမု ေဆာင်ရွက်နိငု ်ရန််ြဖစ်ပါသည်။
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လုပ်ငန်ဵ

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵနှင်ဴ အဓိပ္ပါယ်ရှင်ဵလင်ဵချက်

အမှတ်စဥ်
၄။
(၄-၁)

(၄-၂)

(၄-၃)

(၄-၄)

(၄-၅)

ကေလဵကျန်ဵမာေရဵဖွ့ဳိဖိုဵေရဵစီမဳချက်
ေဆဵခန်ဵလာလူနာသစ်မျာဵအနက်
(၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵလူနာေပါင်ဵ
(အသစ်) ဆိသ
ု ည်မာှ
အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ ေဆဵခန်ဵလာ
လူနာသစ်မျာဵအနက် ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵနှင်ဴ လာေရာက်ြပသသည်ဴ
အသက်(၅)နှစ်ေအာက် (အသက် ၀ မှ ၅၉ လ အထိ) ကေလဵလူနာဦဵေရ
ေပါင်ဵ (အသစ်)ကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
(ကာကွယ်ေဆဵထိဵု ရန် သီဵသန့်လာေရာက်ြပသသူမျာဵ မပါဝင်ပါ။)
ဝမ်ဵပျက်ဝမ်ဵေလျှာြဖစ်ပွာဵေသာ (၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵေပါင်ဵ (ေရာဂါသစ်)
ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွက် (၂၄)နာရီအတွင်ဵ (၃)မြကိမန် ှင်ဴ
အထက် ဝမ်ဵအရည်သွာဵသူ (ေရာဂါသစ်) အသက်(၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵ
စုစုေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
အရည်(အိအ
ု ာတီ)မြဖင်ဴ ကုသမှုခဳယူသူ (၅)နှစေ် အာက်ကေလဵေပါင်ဵ
ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသည်က
ဴ ာလအတွင်ဵ ဝမ်ဵပျက်ဝမ်ဵေလျှာေရာဂါကို
ခဳစာဵရသဖ
ြ င်ဴ ဓါတ်ဆာဵရည်၊ အစာဵအစာမှရရှိေသာအရည် (ဥပမာစွပ်ြပုပ်ရည်၊ ထမင်ဵရည်၊ ဒိနခ် ျဉ်ရည်) သိ့ု မဟုတ် သန့်ရှင်ဵေသာ
ေသာက်ေရ စသည်တ့ို ကို တိက
ု ်သည်ဴ အသက်(၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵ
စုစုေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ဓါတ်ဆာဵရည်နှင်ဴ
ဇင်ဆ
ဴ ာလဖိတ်ေဆဵပ
ြ ာဵတိ့ု ြဖင်ဴ
ကုသမှုခဳယူသူ
(၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသည်က
ဴ ာလအတွင်ဵ
ဝမ်ဵပျက်ဝမ်ဵေလျှာေရာဂါကို ခဳစာဵရသဖ
ြ င်ဴ ဓါတ်ဆာဵရည်နငှ ်ဴ ဇင်ဆ
ဴ ာလ
ဖိတ်ေဆဵပ
ြ ာဵတိ့ု ြဖင်ဴ ကုသြခင်ဵခဳရသည်ဴ အသက်(၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵ
စုစုေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
နမိဵု နီဵယာဵေရာဂါ(သဳသယ)အတွက် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵသူထဳ
လာေရာက်ေသာ (၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသည်ဴ
ကာလအတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵထဳလာေရာက်၍ ေဆဵကုသမှု ခဳယူ
ေသာ နမိဵု နီဵယာဵေရာဂါခဳစာဵေနရသည်ဴ အသက်(၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵ
စုစုေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ နမိဵု နီဵယာဵေရာဂါခဳစာဵေနရေသာကေလဵတွင်
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(၄-၆)

(၄-၇)

(၄-၈)

ေချာင်ဵဆိုဵြခင်ဵ သိ့ု မဟုတ် အသက်ရှူခက်ြခင်ဵရှိိပီဵ အသက်ရှူြမန်ြခင်ဵ၊
အသက်ရှူသွင်ဵစဉ် ရင်ဘတ်ေအာက်ချိုင်ဴဝင်ြခင်ဵ၊ ကေလဵင
ိ ိမသ
် က်ေနစဉ်
လည်ေချာင်ဵတစ်ဆု့ိ သဳ ပကာဵရခ
ြ င်ဵ တိ့ု လည်ဵ ရှိပါသည်။
မှတ်ချက် - အသက်ရှူြမန်ြခင်ဵ (သိ့ု မဟုတ်) ခက်ြခင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အသက်
(၂)လေအာက်ကေလဵမျာဵတွင် အသက်ရှူနှုနဵ် တစ်မနိ စ်လျှင် အက
ြ ိမ်(၆၀)
နှငအ
်ဴ ထက် (သိ့ု မဟုတ်) အက
ြ ိမ် (၃၀) ေအာက်ရှိြခင်ဵ၊ အသက်(၂)လမှ
(၁၁)လအထိကေလဵတွင် အသက်ရှူနှုနဵ် တစ်မနိ စ်လျှင် အက
ြ ိမ်(၅၀)နှင်ဴ
အထက်ရိှြခင်ဵ၊ အသက်(၁၂)လမှ(၅)နှစေ် အာက်အထိ ကေလဵမျာဵတွင်
အသက်ရှူနှုနဵ်
တစ်မနိ စ်လျှင်
အက
ြ ိမ်(၄၀)နှင်ဴအထက်ရိှြခင်ဵကို
ဆိလ
ု ပို ါသည်။
နမိဵု နီဵယာဵေရာဂါ(သဳသယ)အတွက် ပဋိဇဝီ ေဆဵရရှသ
ိ ည်ဴ (၅)နှစ်ေအာက်
ကေလဵေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ နမိဵု နီယာဵေရာဂါ
အတွက် ေဆဵကုသမှုခယ
ဳ ူေသာ (၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵမျာဵ (ေရာဂါသစ်
မြဖင်လ
ဴ ာေရာက်သူမျာဵ)အနက် ပဋိဇီဝေဆဵကုသမှုရရှိသည်ဴ (၅)နှစ်ေအာက်
ကေလဵစုစေု ပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ေမွဵိပီဵတစ်နာရီအတွင်ဵ မိခင်န့ို တိက
ု ်ေကျွဵသည်ေဴ မွဵကင်ဵစကေလဵေပါင်ဵ ဆို
သည်မာှ အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ ေမွဵိပီဵိပီဵချင်ဵ(၁)နာရီအတွင်ဵ မိခင်
နိ့ု တိုက်ေကျွဵြခင်ဵခဳရေသာ ေမွဵကင်ဵစကေလဵစုစေု ပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ေမွဵိပီဵ(၂)ရက်အတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မရ
ှု ရှေိ သာ ေမွဵကင်ဵစ
ကေလဵေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ ေမွဵိပီဵ(၂)ရက်
အတွင်ဵ ေမွဵကင်ဵစကေလဵကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မရ
ှု ရှသ
ိ ည်ဴ ေမွဵကင်ဵစ
ကေလဵစုစေု ပါင်ဵကိဆ
ု လ
ို ပို ါသည်။
ေမွဵကင်ဵစကေလဵကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မဆ
ှု သ
ို ည်မာှ ေမွဵိပီဵတစ်နာရီ
အတွင်ဵတွင် မိခင်နုိ့တိက
ု ်ေကျွဵရန်နငှ ်ဴ အခ
ြ ာဵေရ/အရည်မျာဵကို မတိက
ု ်
ေကျွဵဘဲ မိခင်န့ို တစ်မျိုဵတည်ဵကို ကေလဵ(၆)လအရွယ်ထိ တိက
ု ်ေကျွဵရန်
ပဳပဴ ိဵု မှုေပဵခ
ြ င်ဵ၊ ေမွဵစကေလဵအာဵ ေနွဵေနွဵေထွဵေထွဵထာဵရန် ကူညီေပဵခ
ြ င်ဵ၊
ပိဵု မဝင်ရန်ချက်တငို ်ကို သန့်ရှင်ဵေခ
ြ ာက်ေသွ့စွာထာဵရန်၊ အေရပ
ြ ာဵနှင်ဴ
မျက်စသ
ိ န့်ရှင်ဵမှုရိရ
ှ န်နငှ ်ဴ ကေလဵကို သန့်ရှင်ဵစွာထာဵရှရ
ိ န် ပဳပဴ ိဵု မှုေပဵခ
ြ င်ဵ၊
ေမွဵကင်ဵစကေလဵတွင် အန္တရာယ်လက္ခဏာမျာဵ ရှိ၊မရှိ သိရှိနိငု ်ရန် ဆန်ဵစစ်
ေပဵခ
ြ င်ဵနှငဴ် အကယ်၍အန္တရာယ်လက္ခဏာတစ်ခခု ုေတွ့ရပှိ ါက မိသာဵစုဝင်
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(၄-၉)

(၄-၁၀)

(၄-၁၁)

(၄-၁၂)

မျာဵသိရနှိ ိငု ်ရန်နငှ ်ဴ နီဵစပ်ရာ ေဆဵုုဳ/ ေဆဵခန်ဵ/ ကျန်ဵမာေရဵဌာနသိ့ု
အမ
ြ န်ဆဳဵု လွှပဲ ိ့ု ၍ ကုသမှုရယူနုိင်ရန် အက
ြ ဳေပဵေဆွဵေနွဵမှုေပဵခ
ြ င်ဵ တိ့ု ကို
ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ေမွဵိပီဵိပီဵချင်ဵ အသက်မရှူသည်က
ဴ ေလဵေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသည်ဴ
ကာလအတွင်ဵ ေမွဵိပီဵိပီဵချင်ဵ အသက်မရှူသည်ဴ ေမွဵကင်ဵစကေလဵဦဵေရ
စုစုေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ေမွဵိပီဵိပီဵချင်ဵအသက်မရှူသည်ဴကေလဵမျာဵအနက်မှ ေလအိတ်နှငမ်ဴ ျက်နှာဖုဵဳ
ကို အသုဵဳ ြပု၍ အသက်ကယ်ြပုစုရသည်က
ဴ ေလဵေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီ
ရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ ေမွဵိပီဵိပီဵချင်ဵ အသက်မရှူသည်ဴ ေမွဵကင်ဵစ
ကေလဵမျာဵအနက်မှ ေလအိတ်နှငမ်ဴ ျက်နာှ ဖုဵဳ (Bags and Masks)ကို အ
သုဵဳ ြပု၍အသက်ကယ်ြပုစုရသည်က
ဴ ေလဵဦဵေရစုစေု ပါင်ဵကိဆ
ု လ
ို ပို ါသည်။
ေမွဵမိပီဵိပီဵချင်ဵအသက်မရှူသည်ဴ ကေလဵမျာဵအနက်မှ အသက်ကယ်ြပုစုိပီဵ
ေနာက် အသက်ရှင်သည်က
ဴ ေလဵေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသည်ဴ ကာလ
အတွင်ဵ ေမွဵိပီဵိပီဵချင်ဵ အသက်မရှူသည်အ
ဴ တွက် ေလအိတ်နှငမ်ဴ ျက်နာှ ဖုဵဳ
(Bags and Masks) ကိအ
ု သုဵဳ ြပု၍ အသက်ကယ်ြပုစုေပဵခဲသ
ဴ ည်ဴ
ေမွဵကင်ဵစကေလဵမျာဵအနက်မှ အသက်ရှင်သည်ဴ ကေလဵဦဵေရ စုစုေပါင်ဵ
ကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ကိယ
ု ်အေလဵချိန်(၂)ကီလဂို ရမ်မြပည်သ
ဴ ည်ဴ/လမေစဴေမွဵဖွာဵေသာေမွဵကင်ဵစ
ကေလဵေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ ေမွဵစကိယ
ု ်အေလဵချိန်(၂)ကီလဂို ရမ် (၂၀၀၀
ဂရမ်) မပ
ြ ည်သ
ဴ ည်ဴ/ လမေစဴေမွဵဖွာဵေသာ ကေလဵဦဵေရစုစေု ပါင်ဵကို ဆိလ
ု ို
ပါသည်။
(လမေစဴေမွဵဖွာဵေသာကေလဵဆိသ
ု ည်မာှ ခန့်မှန်ဵထာဵေသာ ေမွဵဖွာဵမှုထက်
ရက်သတ္တ (၃)ပတ်ေကျာ် ပိေု စာ၍ အရှင်ေမွဵဖွာဵခ
ြ င်ဵ (သိ့ု မဟုတ်) ကိယ
ု ်ဝန်
ရက်သတ္တ (၃၇)ပတ် မပ
ြ ည်မဴ ီ အရှင်ေမွဵဖွာဵခ
ြ င်ဵကို ဆိလ
ု သ
ို ည်။)
မှတ်ချက် - ကိယ
ု ်ဝန်ေန့ေစဴလေစဴေမွဵဖွာဵလာေသာ်လည်ဵ ေမွဵစကိယ
ု ်
အေလဵချိန်(၂) ကီလဂို ရမ် (၂၀၀၀ ဂရမ်) မပ
ြ ည်သ
ဴ ည်ဴ အရှင်ေမွဵကေလဵ
မျာဵလည်ဵ အကျုဳဵဝင်ပါသည်။)
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(၄-၁၃)

မိခင်ရင်ခွင်ကပ်ြပုစုေစာင်ေဴ ရှာက်ြခင်ဵခဳရေသာ ကိယ
ု ်အေလဵချိန် (၂)ကီလို
ဂရမ်မြပည်သ
ဴ ည်ဴ/ လမေစဴေမွဵဖွာဵေသာ ေမွဵကင်ဵစကေလဵေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်
မှာ အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ တစ်ေန့လျှင်(၂၄)နာရီ (သိ့ု မဟုတ်)
သတ်မတ
ှ ်ထာဵေသာ အချိနအ
် တိငု ်ဵအတာတစ်ခအ
ု တွင်ဵ မိခင်နငှ ်ဴကေလဵ
အသာဵချင်ဵကပ်လျက်ထာဵရှိြခင်ဵနှငဴ် မိခင်န့ို တစ်မျိုဵတည်ဵသာ တိက
ု ်ေကျွဵ
မြခင်ဵတို့ကို ေဆာင်ရွက်ေပဵခ
ြ င်ဵခဳရေသာ ေမွဵစကိယ
ု ်အေလဵချိန် (၂)ကီလို
ဂရမ်မြပည်သ
ဴ ည်ဴ/ လမေစဴေမွဵဖွာဵေသာ ေမွဵကင်ဵစကေလဵစုစေု ပါင်ဵကို
ဆိလ
ု ပို ါသည်။
(Facility-based Intervention မြဖစ်ေသာေက
ပ ာင်ဴ facility-based
အတွက်သာ ေကာက်ယူမည်အ
ဴ ချက်အလက်ြဖစ်ပါသည်။)
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အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵတွက်ချက်နည်ဵ
စဥ်
၄။

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ
ကေလဵကျန်ဵမာေရဵဖွဳ့ိဖိုဵေရဵစီမဳချက်

၄.၁

ေဆဵခန်ဵလာလူနာသစ်မျာဵအနက်(၅)နှစ်
ေအာက်ကေလဵလူနာေပါင်ဵ (အသစ်)

ကိန်ဵြပည်ဴသာယူရန်

၄.၂

အရည်(အိုအာတီ)မြဖင်ဴ ကုသမှုခယ
ဳ ူသူ
(၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵရာနှုန်ဵ

ဝမ်ဵပျက်ဝမ်ဵေလျှာေရာဂါဖ
ြ စ်သ ြဖင်ဴ
အရည်(အိုအာတီ)မြဖင်ဴကုသမှုခဳယူသူ
(၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵေပါင်ဵ
---------------------------------------- x ၁၀၀
ဝမ်ဵပျက်ဝမ်ဵေလျှာ ြဖစ်ပာွ ဵေသာ
(၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵေပါင်ဵ (ေရာဂါသစ်)

၄.၃

၄.၄

၄.၅

၄.၆

၄.၇

၄.၈

တွက်ချက်ပုဳ

ဓါတ်ဆာဵရည်နငှ ်ဴ ဇင်ဴဆာလဖိတ်
ေဆဵပ
ြ ာဵတို့ြဖင်ဴ ကုသမှုခဳယူသူ
(၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵရာနှုန်ဵ

ဝမ်ဵပျက်ဝမ်ဵေလျှာေရာဂါဖ
ြ စ်သ ြဖင်ဴ
ဓါတ်ဆာဵရည်နငှ ်ဴ ဇင်ဴဆာလဖိတ်ေဆဵပ
ြ ာဵတိ့ု ြဖင်ဴ
ကုသမှုခဳယူသူ (၅)နှစေ် အာက်ကေလဵေပါင်ဵ
---------------------------------------- x ၁၀၀
ဝမ်ဵပျက်ဝမ်ဵေလျှာ ြဖစ်ပာွ ဵေသာ
(၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵေပါင်ဵ(ေရာဂါသစ်)

နမိုဵနီဵယာဵေရာဂါ(သဳသယ)အတွက်
ပဋိဇဝီ ေဆဵရရှိသည်ဴ (၅)နှစေ် အာက်
ကေလဵရာနှုန်ဵ

နမိုဵနီဵယာဵေရာဂါ(သဳသယ)အတွက်ပဋိဇီဝေဆဵ
ရရှိသည်ဴ(၅)နှစေ် အာက်ကေလဵေပါင်ဵ
---------------------------------------- x ၁၀၀
နမိုဵနီဵယာဵေရာဂါ(သဳသယ)အတွက်ကျန်ဵမာေရဵ
ေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵသူထဳ လာေရာက်သည်ဴ
(၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵေပါင်ဵ

ေမွဵိပီဵတစ်နာရီအတွင်ဵမိခင်နိ့ု တိုက်ေကျွဵ ေမွဵိပီဵတစ်နာရီအတွင်ဵမိခင်န့ို တိုက်ေကျွဵသည်ဴ
သည်ဴ ေမွဵကင်ဵစကေလဵရာနှုန်ဵ
ေမွဵကင်ဵစကေလဵေပါင်ဵ
---------------------------------------- x ၁၀၀
အရှင်ေမွဵစုစုေပါင်ဵ

တွက်နည်ဵသေကတ
က
ပုဳစ၁ဳ (၄-၁)

ပုဳစ၁ဳ (၄-၃)
----------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၄-၂)

ပုဳစ၁ဳ (၄-၄)
----------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၄-၂)+

ပုဳစ၁ဳ (၄-၆)
----------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၄-၅)

ပုဳစ၁ဳ (၄-၇)
----------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁)

ေမွဵကင်ဵစကေလဵကျန်ဵမာေရဵ
ေစာင်ဴေရှာက်မှုလွှမ်ဵြခုဳရာနှုန်ဵ

ေမွဵိပီဵ(၂)ရက်အတွင်ဵကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု
ရရှိေသာ ေမွဵကင်ဵစကေလဵေပါင်ဵ
---------------------------------------- x ၁၀၀
အရှင်ေမွဵစုစုေပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၄-၈)
----------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁)

ေမွဵိပီဵိပီဵချင်ဵအသက်မရှူသည်ဴကေလဵ
မျာဵ အနက် ေလအိတ်နှင်မဴ ျက်နှာဖုဳဵကို
အသုဳဵြပု၍ အသက်ကယ်ြပုစုရသည်ဴ
ကေလဵရာနှုန်ဵ

ေမွဵိပီဵိပီဵချင်ဵအသက်မရှူသည်ဴကေလဵမျာဵ
အနက်ေလအိတ်နှငဴ်မျက်နှာဖုဳဵကို အသုဳဵ ြပု၍
အသက်ကယ်ြပုစုရသည်ဴ ကေလဵေပါင်ဵ
---------------------------------------- x ၁၀၀
ေမွဵိပီဵိပီဵချင်ဵအသက်မရှူသည်ဴကေလဵေပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၄-၁၀)
----------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၄-၉)

မိခင်ရင်ခွင်ကပ်ြပုစုေစာင်ေဴ ရှာက်ြခင်ဵ
ခဳရေသာ ေမွဵကင်ဵစကေလဵရာနှုန်ဵ

မိခင်ရင်ခွင်ကပ်ြပုစုေစာင်ေဴ ရှာက်ြခင်ဵခဳရေသာ
ကိုယ်အေလဵချိန်(၂)ကီလဂို ရမ်မ ြပ ည်ဴသည်ဴ/
လမေစဴေမွဵဖွာဵေသာ ေမွဵကင်ဵစကေလဵေပါင်ဵ
---------------------------------------- x ၁၀၀
ကိုယ်အေလဵချိန်(၂)ကီလဂို ရမ်မ ြပည်ဴသည်ဴ/
လမေစဴေမွဵဖွာဵေသာ ေမွဵကင်ဵစကေလဵေပါင်ဵ
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ပုဳစ၁ဳ (၄-၁၃)
----------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၄-၁၂)

မှတ်ပုတ
ဳ င်မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵ
၁။ ေဆဵခန်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င်စာအုပ်
၂။ ကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်ဵ
၃။ ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်မခိ င်ကျန်ဵမာေရဵမှတ်တမ်ဵစာအုပ်
၄။ ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်မခိ င်မတ
ှ ်ပဳုတင်စာအုပ်
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၁၁
၁၂
၁၃

ကွင်ဵဆင်ဵ

၉
၁၀

နယ်စပ်ေဆဵေပဵခန်ဵ

၈

ေကျဵလက်က/မဌာနခွဲ

၇

ေကျဵလက်က/မဌာန

၆

ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန
တိက

၅

ေကျာင်ဵကျန်ဵမာ

၄

်ဴ ေလဵက/မဌာန
မိခင်နှငက

၃

ု ်ဖျက်ေရဵ
ေရာဂါတိက

၂

ကေလဵကျန်ဵမာေရဵဖွဳ့ိဖိုဵေရဵစီမဳချက်
ေဆဵခန်ဵလာလူနာသစ်မျာဵအနက်
(၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵလူနာေပါင်ဵ (အသစ်)
ဝမ်ဵပျက်ဝမ်ဵေလျှာ ြဖစ်ပာွ ဵေသာ (၅)နှစေ် အာက်
ကေလဵေပါင်ဵ (ေရာဂါသစ်)
အရည်(အိအ
ု ာတီ)မြဖင်ဴကုသမှုခဳယူသူ
(၅)နှစ်ေအာက် ကေလဵေပါင်ဵ
ဓါတ်ဆာဵရည်နငှ ်ဴ ဇင်ဴဆာလဖိတ်ေဆဵပ
ြ ာဵတိ့ု ြဖင်ဴ
ကုသမှုခဳယူသူ(၅)နှစေ် အာက် ကေလဵေပါင်ဵ
နမိုဵနီဵယာဵေရာဂါ(သဳသယ)အတွက် ကျန်ဵမာေရဵ
ေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵသူထဳသို့ လာေရာက်ေသာ
(၅)နှစ်ေအာက် ကေလဵေပါင်ဵ(ေရာဂါသစ်)
နမိုဵနီဵယာဵေရာဂါ(သဳသယ)အတွက် ပဋိဇီဝေဆဵ
ရရှိသည်ဴ (၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵေပါင်ဵ
ေမွဵိပီဵတစ်နာရီအတွင်ဵ မိခင်နို့တိုက်ေကျွဵသည်ဴ
ေမွဵကင်ဵစကေလဵေပါင်ဵ
ေမွဵိပီဵ(၂)ရက်အတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်
မှု ရရှေိ သာ ေမွဵကင်ဵစကေလဵေပါင်ဵ
ေမွဵိပီဵိပီဵချင်ဵအသက်မရှူသည်ဴကေလဵေပါင်ဵ
ေမွဵိပီဵိပီဵချင်ဵအသက်မရှူသည်ဴကေလဵမျာဵ
အနက်မှ ေလအိတ်နငှ ်မဴ ျက်နှာဖုဵဳ ကို အသုဳဵြပု
၍အသက်ကယ် ြပုစုရသည်ဴ ကေလဵေပါင်ဵ
ေမွဵိပီဵိပီဵချင်ဵအသက်မရှူသည်ဴကေလဵမျာဵ
အနက်မှ အသက်ကယ်ြပုစု ိပီဵေနာက်
အသက်ရှင်သည်ဴ ကေလဵေပါင်ဵ
ကိုယ်အေလဵချိန်(၂)ကီလိဂု ရမ်မ ြပည်ဴသည်ဴ/
လမေစဴေမွဵဖွာဵေသာ ေမွဵကင်ဵစကေလဵေပါင်ဵ
မိခင်ရင်ခွင်ကပ်ြပုစုေစာင်ေဴ ရှာက်ြခင်ဵခဳရေသာ
ကိုယ်အေလဵချိန်မြပည်ဴသည်ဴ ေမွဵကင်ဵစ
ကေလဵေပါင်ဵ

ေဒသန္တရ/မိမို့မ

၄။
၁

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵ

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(အတွင်ဵလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

စဥ်

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(မြပင်ပလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ေကာက်ယူစုေဆာင်ဵရမည်ေဴ နရာဌာနမျာဵ
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အသုဵဳ ြပုပုဳ
ကေလဵသူငယ်ရှင်သန်ေရဵလုပင် န်ဵရပ်မျာဵ၏
အသုဵဳ ြပုပါသည်။
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လွှမဵ် ြခုဳမှုကို

ဆန်ဵစစ်ရာတွင်

လုပ်ငန်ဵ
အမှတ်စဉ်

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵနှင်ဴ အဓိပ္ပါယ်ရှင်ဵလင်ဵချက်

၅။
(၅-၁)

တိဵု ချဲ့ကာကွယ်ေဆဵထိဵု စီမဳချက်
ဘီစီဂျီ (တီဘီ) (တစ်နစှ ်ေအာက်) ဆိသ
ု ည်မာှ ဘီစဂီ ျီ ကာကွယ်ေဆဵ
ထိုဵေပဵခဲဴသည်ဴ တစ်နစှ ်ေအာက် ကေလဵဦဵေရေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ဘီစဂီ ျီ ကာကွယ်ေဆဵကို ေမွဵကင်ဵစ (သိ့ု မဟုတ်) အသက် (၂) လတွင်
ထိုဵရန်ြဖစ်ပါသည်။
ငါဵမျိုဵစပ်ကာကွယ်ေဆဵ (ဆုဆ
ဳ ့ို -မပကက်ညှာ-ေမဵခိငု -် အသည်ဵေရာင်အသာဵဝါ
(ဘီ)-ဦဵေနှာက်အေမ
ြ ှဵေရာင်) (တစ်နှစ်ေအာက်)ဆိသ
ု ည်မာှ ငါဵမျိုဵစပ်
ကာကွယ်ေဆဵ (ဆုဆ
ဳ ့ို -မပကက်ညှာ-ေမဵခိငု ်-အသည်ဵေရာင်အသာဵဝါ(ဘီ)ဦဵေနှာက်အေမ
ြ ှဵေရာင်) (ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ) အက
ြ ိမ် ကာကွယ်ေဆဵ
ထိုဵနှေဳ ပဵခဲသ
ဴ ည်ဴ တစ်နှစေ် အာက် ကေလဵဦဵေရေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ဆုဆ
ဳ ့ို -မပကက်ညှာ-ေမဵခိငု ်-အသည်ဵေရာင်အသာဵဝါ(ဘီ)-ဦဵေနှာက်အေမ
ြ ှဵ
ေရာင် ကာကွယ်ေဆဵကို တစ်နစှ ်ေအာက်ကေလဵမျာဵအာဵ ပထမအက
ြ ိမက
် ို
အသက်(၂)လတွင် လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဒုတိယအက
ြ ိမက
် ို အသက်(၄)လတွင်
လည်ဵေကာင်ဵ၊ တတိယအက
ြ ိမက
် ို အသက်(၆)လတွင် လည်ဵေကာင်ဵ
ထိုဵနှေဳ ပဵရန် မြဖစ်ပါသည်။
မြပင်ဵထန်အဆုတ်ေရာင်ကာကွယ်ေဆဵ (ပီစီဗီ) (တစ်နှစေ် အာက်) ဆိသ
ု ည်မာှ
မြပင်ဵထန်အဆုတ်ေရာင် ကာကွယ်ေဆဵ (ပီစီဗ)ီ (ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ)
အက
ြ ိမ် ထိုဵနှေဳ ပဵခဲသ
ဴ ည်ဴ တစ်နှစေ် အာက်ကေလဵဦဵေရေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါ
သည်။ မြပင်ဵထန်အဆုတ်ေရာင် ကာကွယ်ေဆဵ (ပီစီဗ)ီ ကို တစ်နစှ ်ေအာက်
ကေလဵမျာဵ၌ ပထမအက
ြ ိမက
် ို အသက်(၂)လတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဒုတိယ
အက
ြ ိမက
် ို အသက်(၄)လတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ တတိယအက
ြ ိမက
် ို အသက်
(၆)လတွင်လည်ဵေကာင်ဵ ထိုဵနှေဳ ပဵရန်ြဖစ်ပါသည်။
ပိလ
ု ီယက
ို ာကွယ်ေဆဵ (အစက်ချ) (တစ်နှစ်ေအာက်) ဆိသ
ု ည်မာှ ပိလ
ု ီယို
ကာကွယ်ေဆဵ (အစက်ချ) (ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ)အက
ြ ိမ် တိက
ု ်ေကျွဵ
ေပဵခဲသ
ဴ ည်ဴ တစ်နှစေ် အာက်ကေလဵဦဵေရေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ ပိလ
ု ီယို
ကာကွယ်ေဆဵ (အစက်ချ)ကို အသက်တစ်နစှ ်ေအာက်ကေလဵမျာဵအာဵ
ပထမအက
ြ ိမက
် ို အသက်(၂)လတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဒုတိယအက
ြ ိမက
် ို

(၅-၂)

(၅-၃)

(၅-၄)
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(၅-၅)

(၅-၆)

(၅-၇)

(၅-၈)

(၅-၉)

အသက်(၄)လတွင် လည်ဵေကာင်ဵ၊ တတိယအက
ြ ိမက
် ို အသက်(၆)လတွင်
လည်ဵေကာင်ဵ ကာကွယ်ေဆဵတိက
ု ်ေကျွဵရန် မြဖစ်ပါသည်။
ပိလ
ု ီယက
ို ာကွယ်ေဆဵ (ထိဵု ေဆဵ) (တစ်နှစ်ေအာက်) ဆိသ
ု ည်မာှ ပိလ
ု ီယို
ကာကွယ်ေဆဵ ထိုဵနှေဳ ပဵခဲသ
ဴ ည်ဴ တစ်နစှ ်ေအာက်ကေလဵဦဵေရေပါင်ဵကို
ဆိလ
ု ပို ါသည်။ ပိလ
ု ီယိုကာကွယ်ေဆဵ(ထိုဵေဆဵ)ကို အသက်တစ်နစှ ်
ေအာက်ကေလဵမျာဵအာဵ အသက်(၄)လတွင် တစ် ြကိမ် ထိဵု နှဳေပဵရန်
မြဖစ်ပါသည်။
ဝက်သက်-ဂျိုက်သဵို ကာကွယ်ေဆဵ (၉လနှင်ဴ ၁၈လ)ဆိသ
ု ည်မာှ ဝက်သက်ဂျိုက်သိုဵ ကာကွယ်ေဆဵ (ပထမ၊ ဒုတိယ)အက
ြ ိမ် ကာကွယ်ေဆဵထိဵု နှဳ
ေပဵခဲသ
ဴ ည်ဴ ကေလဵဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ ဝက်သက်-ဂျိုက်သိုဵ ကာကွယ်
ေဆဵပထမအက
ြ ိမက
် ို အသက်(၉)လတွင် လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဒုတိယအက
ြ ိမက
် ို
အသက်(၁၈)လတွင်လည်ဵေကာင်ဵ ထိဵု နှဳေပဵရန် မြဖစ်ပါသည်။
အသည်ဵေရာင်အသာဵဝါ ဘီ (ေမွဵစ) ဆိသ
ု ည်မာှ အသည်ဵေရာင်အသာဵဝါ
ဘီ(ေမွဵစ)ကာကွယ်ေဆဵကို မြပည်သူ့ေဆဵုုမဳ ျာဵတွင် ေမွဵဖွာဵေသာေမွဵကင်ဵစ
(ေမွဵစမှ ၂၄ နာရီအတွင်ဵ) ထိဵု နှေဳ ပဵခဲေဴ သာ ကေလဵဦဵေရေပါင်ဵ (သိ့ု )
ေဆဵုုသ
ဳ ့ို မိမိအစီအစဉ်ြဖင်ဴလာေရာက်ထဵို နှဳေသာ ေမွဵစမှ(၇)ရက်အတွင်ဵ
ထိဵု နှေဳ ပဵခဲေဴ သာ ကေလဵဦဵေရေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ(၇)ရက်
ေကျာ်လွန်သွာဵေသာ ကေလဵမျာဵအာဵ Birth dose ထိဵု နှမဳ ေပဵနိငု ်ပါ။
အသည်ဵေရာင်အသာဵဝါဘီ(ေမွဵစ) ကာကွယ်ေဆဵကို ေမွဵကင်ဵစ (ေမွဵစမှ
၂၄ နာရီအတွင်ဵ) (သိ့ု ) ေမွဵစမှ (၇) ရက်အတွင်ဵထိဵု နှေဳ ပဵရန် မြဖစ်ပါသည်။
ဂျပန်ဦဵေနှာက်ေရာင်ကာကွယ်ေဆဵ (၉လ) ဆိသ
ု ည်မာှ ဂျပန်ဦဵေနှာက်
ေရာင်ကာကွယ်ေဆဵ ထိဵု ေပဵခဲသ
ဴ ည်ဴ တစ်နစှ ်ေအာက် ကေလဵဦဵေရေပါင်ဵ
ကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ ဂျပန်ဦဵေနှာက်ေရာင်ကာကွယ်ေဆဵကို အသက်(၉)လ
တွင် တစ် ြကိမထ
် ိုဵနှေဳ ပဵရန် မြဖစ်ပါသည်။
ေမဵခိငု -် ဆုဆ
ဳ ့ို ကာကွယ်ေဆဵ (ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်) ဆိသ
ု ည်မာှ ေမဵခိငု ်-ဆုဆ
ဳ ့ို
ကာကွယ်ေဆဵကို (ပထမ၊ ဒုတိယ)အက
ြ ိမ် ထိုဵနှေဳ ပဵခဲသ
ဴ ည်ဴ ကိယ
ု ်ဝန်
ေဆာင် မိခင်ေပါင်ဵကို ဆိုလပို ါသည်။ ပထမအက
ြ ိမ် ေမဵခိငု ်-ဆုဆ
ဳ ့ို
ကာကွယ်ေဆဵကို ပထမအက
ြ ိမ် ကိယ
ု ်ဝန်လာေရာက်အပ်နစှဳ ဉ် ထိုဵနှေဳ ပဵပ
ိ ီဵ
ရက်သတ္တ ပတ် (၄) ပတ်ြခာဵ၍ ဒုတိယအက
ြ ိမ်ကို ထိုဵနှေဳ ပဵပါသည်။
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ေမွဵကင်ဵစ ေမဵခိငု ်ေရာဂါ ကာကွယ်မှု ရရှေိ စရန်အတွက် ဒုတိယအက
ြ ိမ်
ကို မေမွဵဖွာဵမီ (၂)ပတ်အလိတ
ု ွင် ထိဵု နှဳိပီဵြဖစ်ရပါမည်။

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵတွက်ချက်နည်ဵ
စဉ်
၅။

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

တွက်ချက်ပုဳ

တွက်နည်ဵသေကတ
က

တိဵု ချဲ့ကာကွယ်ေဆဵထိဵု စီမဳချက်
ကာကွယ်ေဆဵလွှမ်ဵြခုဳမှုရာခိငု ်နနှု ်ဵ

ကာကွယ်ေဆဵထိုဵေပဵေသာကေလဵေပါင်ဵ
----------------------------------------------- x ၁၀၀
တစ်နှစ်ေအာက်ကေလဵစုစေု ပါင်ဵ

၅.၁

ဘီစီဂျီ (တီဘီ)

ဘီစီဂျီ(တီဘီ) (တစ်နှစ်ေအာက်)
----------------------------------------------- x ၁၀၀
တစ်နှစ်ေအာက်ကေလဵစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစဳ-၁ (၅-၁)
--------------------- x ၁၀၀
ပုဳစဳ(၃-၁)(တစ်နှစ်ေအာက်)
x မိမို့နယ်လူဦဵေရတိဵု နှုန်ဵ

၅.၂

ငါဵမျိုဵစပ်ကာကွယ်ေဆဵ (ပ)

ငါဵမျိုဵစပ်ကာကွယ်ေဆဵ (ပ)(တစ်နှစေ် အာက်)
----------------------------------------------- x ၁၀၀
တစ်နှစ်ေအာက်ကေလဵစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစဳ-၁ (၅-၂) (ပ)
--------------------- x ၁၀၀
ပုဳစဳ(၃-၁)(တစ်နှစ်ေအာက်)
x မိမို့နယ်လူဦဵေရတိဵု နှုန်ဵ

ငါဵမျိုဵစပ်ကာကွယ်ေဆဵ (ဒု)

ငါဵမျိုဵစပ်ကာကွယ်ေဆဵ(ဒု) (တစ်နစှ ်ေအာက်)
----------------------------------------------- x ၁၀၀
တစ်နှစ်ေအာက်ကေလဵစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစဳ-၁ (၅-၂) (ဒု)
--------------------- x ၁၀၀
ပုဳစဳ(၃-၁)(တစ်နှစ်ေအာက်)
x မိမို့နယ်လူဦဵေရတိဵု နှုန်ဵ

ငါဵမျိုဵစပ်ကာကွယ်ေဆဵ (တ)

ငါဵမျိုဵစပ်ကာကွယ်ေဆဵ (တ) (တစ်နစှ ်ေအာက်)
----------------------------------------------- x ၁၀၀
တစ်နှစ်ေအာက်ကေလဵစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစဳ-၁ (၅-၂) (တ)
--------------------- x ၁၀၀
ပုဳစဳ(၃-၁)(တစ်နှစ်ေအာက်)
x မိမို့နယ်လူဦဵေရတိဵု နှုန်ဵ

မြပင်ဵထန်အဆုတ်ေရာင် (ပီစီဗီ)
(ပ)

မြပင်ဵထန်အဆုတ်ေရာင်(ပီစီဗီ)
(ပ) (တစ်နှစေ် အာက်)
----------------------------------------------- x ၁၀၀
တစ်နှစ်ေအာက်ကေလဵစုစေု ပါင်ဵ

မြပင်ဵထန်အဆုတ်ေရာင် (ပီစီဗီ)
(ဒု)

မြပင်ဵထန်အဆုတ်ေရာင် (ပီစီဗီ) (ဒု)
(တစ်နှစ်ေအာက်)
----------------------------------------------- x ၁၀၀
တစ်နှစ်ေအာက်ကေလဵစုစေု ပါင်ဵ

မြပင်ဵထန်အဆုတ်ေရာင် (ပီစီဗီ)
(တ)

မြပင်ဵထန်အဆုတ်ေရာင် (ပီစီဗီ) (တ)
(တစ်နှစ်ေအာက်)
----------------------------------------------- x ၁၀၀
တစ်နှစ်ေအာက်ကေလဵစုစေု ပါင်ဵ

၅.၃
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ပုဳစဳ-၁ (၅-၃) (ပ)
--------------------- x ၁၀၀
ပုဳစဳ(၃-၁)(တစ်နှစ်ေအာက်)
x မိမို့နယ်လူဦဵေရတိဵု နှုန်ဵ
ပုဳစဳ-၁ (၅-၃) (ဒု)
--------------------- x ၁၀၀
ပုဳစဳ(၃-၁)(တစ်နှစ်ေအာက်)
x မိမို့နယ်လူဦဵေရတိဵု နှုန်ဵ
ပုဳစဳ-၁ (၅-၃) (တ)
--------------------- x ၁၀၀
ပုဳစဳ(၃-၁)(တစ်နှစ်ေအာက်)
x မိမို့နယ်လူဦဵေရတိဵု နှုန်ဵ

စဉ်
၅.၄

၅.၅

၅.၆

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ
ပိုလီယိုကာကွယ်ေဆဵ(အစက်ချ)
(ပ)

တွက်ချက်ပုဳ
ပိုလီယိုကာကွယ်ေဆဵ(အစက်ချ) (ပ)
(တစ်နှစ်ေအာက်)
----------------------------------------------- x ၁၀၀
တစ်နှစ်ေအာက်ကေလဵစုစေု ပါင်ဵ

ပိုလီယိုကာကွယ်ေဆဵ(အစက်ချ)
(ဒု)

ပိုလီယိုကာကွယ်ေဆဵ(အစက်ချ) (ဒု)
(တစ်နှစ်ေအာက်)
----------------------------------------------- x ၁၀၀
တစ်နှစ်ေအာက်ကေလဵစုစေု ပါင်ဵ

ပိုလီယိုကာကွယ်ေဆဵ(အစက်ချ)
(တ)

ပိုလီယိုကာကွယ်ေဆဵ(အစက်ချ) (တ)
(တစ်နှစ်ေအာက်)
----------------------------------------------- x ၁၀၀
တစ်နှစ်ေအာက်ကေလဵစုစေု ပါင်ဵ

ပိုလီယိုကာကွယ်ေဆဵ(ထိုဵေဆဵ)

ပိုလီယိုကာကွယ်ေဆဵ(ထိုဵေဆဵ)
(တစ်နှစ်ေအာက်)
----------------------------------------------- x ၁၀၀
တစ်နှစ်ေအာက်ကေလဵစုစေု ပါင်ဵ

တွက်နည်ဵသကတ
က
ပုဳစဳ-၁ (၅-၄) (ပ)
--------------------- x ၁၀၀
ပုဳစဳ(၃-၁)(တစ်နှစ်ေအာက်)
x မိမို့နယ်လူဦဵေရတိဵု နှုန်ဵ
ပုဳစဳ-၁ (၅-၄) (ဒု)
--------------------- x ၁၀၀
ပုဳစဳ(၃-၁)(တစ်နှစ်ေအာက်)
x မိမို့နယ်လူဦဵေရတိဵု နှုန်ဵ
ပုဳစဳ-၁ (၅-၄) (တ)
--------------------- x ၁၀၀
ပုဳစဳ(၃-၁)(တစ်နှစ်ေအာက်)
x မိမို့နယ်လူဦဵေရတိဵု နှုန်ဵ
ပုဳစဳ-၁ (၅-၅)
--------------------- x ၁၀၀
ပုဳစဳ(၃-၁)(တစ်နှစ်ေအာက်)
x မိမို့နယ်လူဦဵေရတိဵု နှုန်ဵ

ဝက်သက်-ဂျိုက်သိဵု (ပ)

ဝက်သက်-ဂျိုက်သဵို (ပ) (၉လ)
----------------------------------------------- x ၁၀၀
တစ်နှစ်ေအာက်ကေလဵစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစဳ-၁ (၅-၆) (ပ)
--------------------- x ၁၀၀
ပုဳစဳ(၃-၁)(တစ်နှစ်ေအာက်)
x မိမို့နယ်လူဦဵေရတိဵု နှုန်ဵ

ဝက်သက်-ဂျိုက်သိဵု (ဒု)

ဝက်သက်-ဂျိုက်သဵို (ဒု) (၁၈လ)
----------------------------------------------- x ၁၀၀
တစ်နှစ်ေအာက်ကေလဵစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစဳ-၁ (၅-၆) (ဒု)
--------------------- x ၁၀၀
ပုဳစဳ(၃-၁)(တစ်နှစ်ေအာက်)
x မိမို့နယ်လူဦဵေရတိဵု နှုန်ဵ

၅.၇

အသည်ဵေရာင်အသာဵဝါ ဘီ
(ေမွဵစ)

အသည်ဵေရာင်အသာဵဝါ ဘီ (ေမွဵစ)
----------------------------------------------- x ၁၀၀
တစ်နှစ်ေအာက်ကေလဵစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစဳ-၁ (၅-၇)
--------------------- x ၁၀၀
ပုဳစဳ(၃-၁)(တစ်နှစ်ေအာက်)
x မိမို့နယ်လူဦဵေရတိဵု နှုန်ဵ

၅.၈

ဂျပန်ဦဵေနှာက်ေရာင်

ဂျပန်ဦဵေနှာက်ေရာင် (၉လ)
----------------------------------------------- x ၁၀၀
တစ်နှစ်ေအာက်ကေလဵစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစဳ-၁ (၅-၈)
--------------------- x ၁၀၀
ပုဳစဳ(၃-၁) (တစ်နှစေ် အာက်)
x မိမို့နယ်လူဦဵေရတိဵု နှုန်ဵ

၅.၉

ေမဵခိငု ်-ဆုဳဆို့ (ကိုယ်ဝန်ေဆာင်)
(ပ)

ေမဵခိငု ်- ဆုဳဆို့ (ကိုယ်ဝန်ေဆာင်) (ပ)
----------------------------------------------- x ၁၀၀
ခန့်မှန်ဵကိုယ်ဝန်ေဆာင်ေပါင်ဵ

ပုဳစဳ-၁ (၅-၉) (ပ)
--------------------- x ၁၀၀
ခန့်မှန်ဵကိုယ်ဝန်ေဆာင်ေပါင်ဵ
x မိမို့နယ်လူဦဵေရတိဵု နှုန်ဵ

ေမဵခိငု ်-ဆုဳဆို့ (ကိုယ်ဝန်ေဆာင်)
(ဒု)

ေမဵခိငု ်- ဆုဳဆို့ (ကိုယ်ဝန်ေဆာင်) (ဒု)
----------------------------------------------- x ၁၀၀
ခန့်မှန်ဵကိုယ်ဝန်ေဆာင်ေပါင်ဵ

ပုဳစဳ-၁ (၅-၉) (ဒု)
--------------------- x ၁၀၀
ခန့်မှန်ဵကိုယ်ဝန်ေဆာင်ေပါင်ဵ
x မိမို့နယ်လူဦဵေရတိဵု နှုန်ဵ
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မှတ်ပုတ
ဳ င်မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵ
၁။ ကာကွယ်ေဆဵထိုဵမှတ်တမ်ဵ

ု ်ဖျက်ေရဵ
ေရာဂါတိက

်ဴ ေလဵက/မဌာန
မိခင်နှငက

ေကျာင်ဵကျန်ဵမာ

ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန
တိက

ေကျဵလက်က/မဌာန

ေကျဵလက်က/မဌာနခွဲ

နယ်စပ်ေဆဵေပဵခန်ဵ

ကွင်ဵဆင်ဵ

၅။ တိဵု ချဲ့ကာကွယ်ေဆဵထိဵု စီမဳချက်

ေဒသန္တရ/မိမို့မ

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵ

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(အတွင်ဵလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

စဉ်

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(မြပင်ပလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ေကာက်ယူစုေဆာင်ဵရမည်ေဴ နရာဌာနမျာဵ











X











**မှတ်ချက်- မိမိိမို့နယ်၏ တစ်နှစ်ေအာက်ကေလဵ ကာကွယ်ေဆဵထိဵု လွှမ်ဵြခုဳမှုနှုနဵ် ကို
တွက်ချက်ရန်ြဖစ်၍ ေဆဵုုတ
ဳ ွင် ကာကွယ်ေဆဵထိဵု ကေလဵမျာဵအနက်မှ မိမို့နယ်အတွင်ဵ
ေနထိငု ်သူကေလဵနှင်ဴ အခ
ြ ာဵမ
ိ ို့နယ်မှ ကေလဵမျာဵကို ခွဲြခာဵေဖာ်ြပရန်၊

အသုဵဳ ြပုပုဳ
တိဵု ချဲ့ကာကွယ်ေဆဵထိဵု လုပင် န်ဵလွှမဵ် ြခုဳနုိင်မက
ှု ို ဆန်ဵစစ်ေလဴလာရန် ရည်ရွယ်ပါ
သည်။ လွှမဵ် ြခုဳမှုအာဵနည်ဵေသာ ေနရာေဒသမျာဵသိ့ု အခ
ြ ာဵနည်ဵဗျူဟာမျာဵသုဵဳ ၍ လွှမဵ် ြခုဳ
နိငု ်ေအာင် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ရမည် မြဖစ်ပါသည်။
အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵ ကိယ
ု ်တိုင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ မြကီဵ ပကပ်သူမျာဵမှ
လည်ဵေကာင်ဵ၊ စဉ်ဆက်မြပတ်အကဲြဖတ်ရန် လွှမဵ် ြခုဳမအ
ှု ာဵနည်ဵေသာ ေဒသမျာဵတွင်
လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵ ပဳပဴ ိဵု ကူညီရန် မြဖစ်ပါသည်။ အသက်အရွယ်အလိက
ု ် ကာကွယ်ေဆဵ
အာဵလုဵဳ ကို မိပီဵြပည်စဴ ုစဳ ွာထိဵု နှဳြခင်ဵ ရှိ/မရှိ စိစစ်၍ မိပီဵြပည်စဴ ုစဳ ွာ ထိုဵနှ/ဳ တိက
ု ်ေကျွဵနိငု ်ေရဵ
ေဆာင်ရွက်ရန် ကာကွယ်ေဆဵကို လိအ
ု ပ်သည်ဴအချိနတ
် ွင် မြပည်စဴ ုလ
ဳ ေုဳ လာက်စာွ ရရှိနိငု ်ေရဵ
ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အသုဳဵြပုပါသည်။
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လုပ်ငန်ဵ
အမှတ်စဥ်

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵနှင်ဴ အဓိပ္ပါယ်ရှင်ဵလင်ဵချက်

၆။

ေစာင်ဴ ပကပ် ပကည်ု
ဴ ှုရေသာေရာဂါမျာဵနှမိ ်နင်ဵေရဵစီမဳချက်
ေစာင်ဴ ပကပ် ပကည်ု
ဴ ှုရေသာေရာဂါ(၁၇)မျိုဵအတွက်မမိ ိတာဝန်ကျရာေဒသရှိ
မြပည်သူမျာဵသည် ေဆဵုု၊ဳ မြပင်ပလူနာေဆဵခန်ဵသိ့ု လာေရာက်ြပသသည်
မြဖစ်ေစ၊ အတွင်ဵလူနာအဖ
ြ စ်တက် ေရာက်ကုသရာမှြဖစ်ေစ၊ ကွင်ဵဆင်ဵရာမှ
မြဖစ်ေစ၊ ေရာဂါဖ
ြ စ်ပွာဵမှု၊ ေသဆုဵဳ မှုတို့ကို ကျာဵ/မ အလိက
ု ်၊ အသက်အုပစ် ု
အလိက
ု ်၊ အသက်(၁)နှစ်ေအာက်၊ (၁)နှစ်မှ (၄)နှစ်၊ (၅)နှစ်မှ (၁၄)နှစ်၊
(၁၅)နှစ်မှ (၄၄)နှစ်၊ (၄၅)နှစ်မှ (၅၉)နှစ်နငှ ်ဴ အသက်(၆၀)နှစ်အထက်တ့ို
ကို တိကျစွာေဖာ်ြပ၍ သတင်ဵေပဵပိ့ု ရန်ြဖစ်သည်။ တစ်ဆက်တည်ဵမှာပင်
လိအ
ု ပ်ေသာ ေရာဂါကာကွယ်ြခင်ဵ၊ ေရာဂါထိနဵ် ချုပ်ြခင်ဵနှငဴ် ေရာဂါနှိမ်နင်ဵ
ေရဵ လုပင် န်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ရမည် မြဖစ်ပါသည်။
ဝမ်ဵပျက်ဝမ်ဵေလျှာ
ဝမ်ဵပျက်ဝမ်ဵေလျှာ(သာမန်) ဆိသ
ု ည်မာှ (၂၄)နာရီအတွင်ဵ၊ (၃)မြကိမန် ှင်ဴ
အထက် ဝမ်ဵအရည်သွာဵခ
ြ င်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ ဝမ်ဵအရည်သွာဵခ
ြ င်ဵ
မြဖစ်ပာွ ဵရာတွင် အရည်ခန်ဵေခ
ြ ာက်မမှု ရှိြခင်ဵ (No Dehydration) နှင်ဴ
အရည်ခန်ဵေခ
ြ ာက်မအ
ှု သင်အ
ဴ တင်ရ
ဴ ိှြခင်ဵ (Some Dehydration) ရှိေသာ
လူနာမျာဵကိဆ
ု လ
ို ပို ါသည်။
ဝမ်ဵပျက်ဝမ်ဵေလျှာ(မြပင်ဵထန်) ဆိသ
ု ည်မာှ ဝမ်ဵအရည်သွာဵပ
ိ ီဵ အရည်ခန်ဵ
ေခ
ြ ာက်မှုြပင်ဵထန်ြခင်ဵ (Severe Dehydration) ရှိသည်လ
ဴ က္ခဏာမျာဵ
မြဖစ်ေသာေရငတ်ြခင်ဵ၊ မျက်တွင်ဵချိုင်ဴဝင်ြခင်ဵ၊ (Sunken Eye)၊ ဆီဵနည်ဵ
မြခင်ဵ၊ အေရပ
ြ ာဵအာဵဆွဲ ပကည်ဴပါက ေနှဵေကွဵစွာတုဴဳြပန်ြခင်ဵ (Skin Goes
Back Slowly)စသည်ဴ လက္ခဏာမျာဵရှိသည်ဴ လူနာမျာဵကိဆ
ု လ
ို ပို ါသည်။
ဝမ်ဵကိက
ု ် ဆိသ
ု ည်မာှ ဝမ်ဵကိက
ု ်ေရာဂါတွင် ဝမ်ဵသွာဵေသာအခါ အကျိ
အချွဲနငှ ်ဴ ေသွဵပါခ
ြ င်ဵ၊ ဗိက
ု ်ရစ်နာခ
ြ င်ဵလက္ခဏာမျာဵရှိေသာ လူနာမျာဵကို
ဆိလ
ု ပို ါသည်။
အစာအဆိပ်သင်ဴြခင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစာဵအေသာက်မျာဵ စာဵေသာက်ိပီဵ
အချိနတ
် အ
ို တွင်ဵ ပျို့အန်ြခင်ဵ၊ ဗိက
ု ်နာခ
ြ င်ဵ၊ ဝမ်ဵသွာဵခ
ြ င်ဵ၊ မူဵေဝခ
ြ င်ဵ၊

(၆-၁)
(၆-၁-၁)

(၆-၁-၂)

(၆-၂)

(၆-၃)
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(၆-၄)

(၆-၅)

(၆-၆)

(၆-၇)

(၆-၈)

မ

ေသွဵလန့်ြခင်ဵ၊ သတိလစ်ြခင်ဵနှင်ဴ ေသဆုဵဳ ြခင်ဵတိ့ု မြဖစ်ပွာဵခ
ြ င်ဵကို ဆိလ
ု ို
ပါသည်။
အူေရာင်ငန်ဵဖျာဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အူေရာင်ငန်ဵဖျာဵေရာဂါတွင် ရက်ရှည်ဖျာဵခ
ြ င်ဵ၊
မျာဵေသာအာဵဖ
ြ င်ဴ ဝမ်ဵေလျှာြခင်ဵ၊ တစ်ခါတစ်ရဳဝမ်ဵချုပ်ြခင်ဵ၊ ဗိက
ု ်နာခ
ြ င်ဵ၊
ဗိက
ု ်တင်ဵြခင်ဵ၊ မပကာလာလျှင် ကေယာင် ကတမ်ဵေပ
ြ ာခ
ြ င်ဵ၊ ေရာဂါပ
ြ င်ဵထန်
သူမျာဵတွင် ဝမ်ဵမဲမသ
ဲ ွာဵခ
ြ င်ဵ (သိ့ု မဟုတ်) ေသွဵဝမ်ဵသွာဵခ
ြ င်ဵ စသည်ဴ
လက္ခဏာမျာဵရှသ
ိ ူကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ဝက်သက်ေရာဂါ၏ လက္ခဏာမျာဵမှာ(က) အဖျာဵရှိြခင်ဵ၊
(ခ)
မျက်နာှ နှင်ဴ ခန္ဓာကိုယ်တွင်အနီစက်မျာဵထွက်ေပါ်ခ
ြ င်ဵနှငဴ်
(ဂ)
နှာရည်ယိုြခင်ဵ၊ ေချာင်ဵဆိုဵြခင်ဵ၊ မျက်စနိ ီိပီဵမျကရ
် ည်ထွက်ြခင်ဵ
စသည်တ့ို မြဖစ်ပာွ ဵတတ်ပါသည်။
ဆုဆ
ဳ ့ို နာေရာဂါ၏ လက္ခဏာမျာဵမှာ(က) အဖျာဵရှိြခင်ဵ(တစ်ခါတစ်ရအ
ဳ ဖျာဵပ
ြ င်ဵြခင်ဵ)၊
(ခ)
စာဵေသာက်ချင်စတ
ိ ်မရှိြခင်ဵ၊ လည်ေချာင်ဵနာခ
ြ င်ဵ၊
(ဂ)
အာေခါင်တွင်ြဖူပ
ြ ာေရာင်(သိ့ု မဟုတ်) အညိုေရာင်အေမ
ြ ှဵပါဵ
မြဖစ်ပာွ ဵခ
ြ င်ဵ၊
(ဃ) အစာမမ
ိ ိုနိငု ်ြခင်ဵ၊ အသက်မုှုနုိင်ြဖစ်ြခင်ဵ
စသည်တ့ို မြဖစ်ပာွ ဵတတ်ပါသည်။
မပကက်ညှာေချာင်ဵဆိဵု ေရာဂါမဆိသ
ု ည်မာှ (က) နှာေချမ ေချာင်ဵဆိုဵြခင်ဵ၊မ နှာရည်ယိုြခင်ဵ၊မ မျက်ရည်ယိုြခင်ဵနှငဴ်မမ
အဖျာဵရှိြခင်ဵ၊
(ခ)
အဆက်မြပတ်ြပင်ဵထန်စွာမ ေချာင်ဵဆိဵု ၍မ မအိပ်နငို ်ြခင်ဵ၊မ မ ချွဲမျာဵမ
အန်ြခင်ဵ၊မမျက်လဵုဳ ြပူဵ၍မေသွဵြခည်ဥြခင်ဵနှငဴ်
(ဂ)
အဆက်မြပတ်ြပင်ဵထန်စွာမ ေချာင်ဵဆိုဵြခင်ဵေက
ပ ာင်မဴ ြပာနှမ်ဵြခင်ဵမ
စသည်မဴ လက္ခဏာမျာဵမရှသ
ိ ူကမို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ေမွဵကင်ဵစေမဵခိငု ်မဆိသ
ု ည်မာှ မေမွဵကင်ဵစေမဵခိငု ်ေရာဂါသည်
(က) ေမွဵစမှ(၂)ရက်သာဵအထိကျန်ဵမာစွာြဖင်နဴ ိ့ု စိ့ု နိငု ်သည်၊ငိုနုိင်သည်။
(ခ)
(၃)ရက်မှ (၂၈)ရက်အတွင်ဵမနိ့ု ေကာင်ဵစွာမစိ့ု ေတာဴပါ၊မနိ့ု စိ့ု ရခက်မ
လာမည်။
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(၆-၉)

(၆-၁၀)

(၆-၁၁)

မ
မ

(ဂ)
မကကက်သာဵမျာဵမေတာင်ဴတင်ဵြခင်ဵ၊မတက်ြခင်ဵမဖ
ြ စ်မည်။
(ဃ) မြပင်ဵထန်ပါကမအသက်ဆဳဵု ုှုဵဳ နိငု ်ြခင်ဵတို့မဖ
ြ စ်နငို ်ပါသည်။
ေမဵခိငု ်မ ဆိသ
ု ည်မာှ မ ေမဵခိငု ်ေရာဂါတွင်မ ေအာက်ပါေရာဂါလက္ခဏာမျာဵကိမု
ေတွ့နိငု ်ပါသည်။မ ၎င်ဵတိ့ု မှာ- ပွနဵ် ပဲဴထိခုက
ိ ်ဒဏ်ရာဖ
ြ စ်ခဖဲဴ ူဵြခင်ဵ(သိ့ု မဟုတ်)
မီဵဖွာဵ/ကိယ
ု ်ဝန်ပျက်ြဖစ်ခဖဲဴ ူဵြခင်ဵ၊မ ဇက်ေ ပကာတက်ြခင်ဵ၊မ ပါဵစပ်ဟမရခ
ြ င်ဵ၊မ
အေက
ပ ာဆွလ
ဲ ွယ်ြခင်ဵ၊မ ေကျာေကာဴေနခ
ြ င်ဵ၊မ နှုတ်ခမ်ဵအေက
ပ ာဆွ၍
ဲ မ မဲဴြပုဳဵမ
သဖွယ်ြဖစ်ေနခ
ြ င်ဵ၊မတက်ြခင်ဵ၊မေသဆုဵဳ နိုင်ြခင်ဵမစသည်တို့မဖ
ြ စ်ပါသည်။
ဦဵေနှာက်အေမ
ြ ှဵေရာင်မ ဆိသ
ု ည်မာှ မ ဦဵေနှာက်အေမ
ြ ှဵေရာင်ေရာဂါတွင်မ
ေအာက်ပါမ လက္ခဏာမျာဵကိမု ေတွ့နိငု ်ပါသည်။မ ၎င်ဵတို့မှာ-ဖျာဵခ
ြ င်ဵ၊မ ေခါင်ဵမ
ကိက
ု ်ြခင်ဵ၊မ ပျို့အန်ြခင်ဵ၊မ ငယ်ထိပ်မပိတ်ေသဵေသာမ ကေလဵမျာဵတွင်မ
ငယ်ထိပ်တင်ဵိပီဵေဖာင်ဵြခင်ဵ၊မ ဇက်ေတာင်ဴြခင်ဵ၊မ ေနာက်ေ ပကာေတာင်ဴြခင်ဵ၊မ
တက်ြခင်ဵ၊မ အလင်ဵေရာင်မ ပကည်နဴ ိငု ်ြခင်ဵ၊မ ကေယာင်ကတမ်ဵေပ
ြ ာခ
ြ င်ဵ၊မ
သတိလစ်မြခင်ဵမစသည်တို့ြဖစ်ပါသည်။
ေအအာ(ရ်)အိငု ် (ARI) (နမိဵု နီဵယာဵ) ဆိသ
ု ည်မာှ မ ေအအာ(ရ်)အိငု ် (ARI)
နမိဵု နီဵယာဵေရာဂါတွင်မ ေအာက်ေဖာ်ြပပါမ ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵကိမု ေတွ့နငို ်မ
ပါသည်။မ၎င်ဵလက္ခဏာမျာဵသည်မတစ်ခုမ(သိ့ု မဟုတ်) တစ်ခုထက်ပုိ၍မရက်မ
သတ္တ (၄)ပတ်အထိမြဖစ်နငို ်ပါသည်။မ၎င်ဵတိ့ု မှာ (က) အသက်ရှူြမန်ြခင်ဵ
(ခ)
အသက်ရှူလျှင်မအသဳြမည်ြခင်ဵ
(ဂ)
ချွဲ ပကပ်ြခင်ဵ
(ဃ) အသက်ရှူလျှင်နရ
ဳ ုဵိ ေအာက်ရင်ဘတ်ချိုင်ဴဝင်ြခင်ဵတိ့ု ြဖစ်ပါသည်။
မှတ်ချက် (၁)
ARI မြဖစ်ေသာလူနာတွင်မအထက်ပါလက္ခဏာမျာဵအပ
ြ င်မကိယ
ု ်ပမူ မ
မြခင်ဵမလက္ခဏာလည်ဵ ရှိနုိင်ပါသည်။
(၂)
အသက်ရှူြမန်ြခင်ဵ (သိ့ု မဟုတ်) ခက်ြခင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အသက်
(၂)လ ေအာက်ကေလဵမျာဵတွင် အသက်ရှူနှုနဵ် တစ်မိနစ်လျှင်
အက
ြ ိမ်(၆၀) နှငအ
်ဴ ထက် (သိ့ု မဟုတ်) အက
ြ ိမ် (၃၀) ေအာက်
ရှိြခင်ဵ၊ အသက်(၂)လမှ (၁၁)လအထိကေလဵတွင် အသက်ရှူနှုနဵ်
တစ်မနိ စ်လျှင် အက
ြ ိမ်(၅၀)နှင်ဴ အထက်ရိှြခင်ဵ၊ အသက်(၁၂)လမှ
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(၆-၁၂)

(၆-၁၃)

(၆-၁၄)

(၅)နှစေ် အာက်အထိ ကေလဵမျာဵတွင် အသက်ရှူနှုနဵ် တစ်မိနစ်မ
လျှင် အက
ြ ိမ်(၄၀)နှငအ
်ဴ ထက်ရိှြခင်ဵ။
(၃)
ဝက်သက်၊မ ဆုဆ
ဳ ့ို နာနှငမ်ဴ ပကက်ညှာေချာင်ဵဆိုဵေရာဂါမျာဵသည်မ
ေအအာ(ရ်)အိငု ်နှငမ်ဴ ဆက်စပ်လျက်ရေှိ သာ်လည်ဵမေအအာ(ရ်)အိငု ်မ
စာရင်ဵတွင်ထည်ရ
ဴ န်မလိုပါ။မ သီဵြခာဵေရာဂါမျာဵမ အလိက
ု ်ထည်မဴ
သွင်ဵရန်ြဖစ်ပါသည်။မ ဝက်သက်ြဖစ်ိပီဵေနာက်တွင်မ ရင် ပကပ်၊မ
ေချာင်ဵဆိုဵ၊မ ေမာခ
ြ င်ဵမ (Post Measles Pneumonia) မြဖစ်ပါကမ
ေအအာ(ရ်)အိငု ်စာရင်ဵတွင်မထည်ဴသွင်ဵရပါမည်။
အသည်ဵေရာင်အသာဵဝါမ ဆိသ
ု ည်မာှ မ အသည်ဵေရာင်အသာဵဝါေရာဂါတွင်မ
ေအာက်ပါေရာဂါမ လက္ခဏာတိ့ု ကိမု ေတွ့နိငု ်ပါသည်။မ ၎င်ဵတိ့ု မှာ-ဖျာဵခ
ြ င်ဵ၊မ
ဆီဵဝါခ
ြ င်ဵ၊မ မျက်စဝိ ါခ
ြ င်ဵ၊မ ခဳတွင်ဵပျက်ြခင်ဵ၊မ ညာဘက်ရင်ေခါင်ဵေအာင်ဴြခင်ဵ၊မ
ဝမ်ဵချုပ်ြခင်ဵ၊မ မအီမသာဖ
ြ စ်ြခင်ဵ၊မ အဆစ်အြမစ်ကက
ို ်ြခင်ဵ၊မ ဝမ်ဵအေရာင်မ
မြဖူေဖျာဴြခင်ဵနှငဴ်မအသာဵဝါခ
ြ င်ဵတို့ြဖစ်ပါသည်။
ေခွဵုူဵြပန် (ေခွဵုူဵကိက
ု ်မပါ) ဆိသ
ု ည်မာှ မ ေခွဵုူဵြပန်ေရာဂါတွင်မ တိရစ္ဆာန်မ
တစ်ေကာင် (အထူဵသဖ
ြ င်မဴ ေခွဵ၊မ ေက
ပ ာင်)အကိက
ု ်ခခဳ ဲရ
ဴ ဖူဵသည်မဴ ရာဇဝင်မ
ရှိြခင်ဵနှင်မဴ ေရေသာက်ရမည်ကမို ေက
ပ ာက်ရမွဳ ဴသည်လ
ဴ က္ခဏာရှိြခင်ဵ၊မ တက်မ
မြခင်ဵ၊မ ကေယာင်ကတမ်ဵေပ
ြ ာခ
ြ င်ဵ၊မ အပ
ြ ုအမူမမှန်ြခင်ဵ၊မ အသက်ရှူရခက်မ
မြခင်ဵ၊မ အသက်ရှူမမှန်ြခင်ဵ၊မ ေသဆုဵဳ ြခင်ဵစသည်မဴ လက္ခဏာမျာဵကိမု ေတွ့နိငု ်မ
ပါသည်။မ
ငှက်ဖျာဵလူနာ ဆိသ
ု ည်မာှ (က) ဓါတ်ခဲွခန်ဵရှိေသာ ေဆဵုု၊ဳ ေဆဵေပဵခန်ဵသိ့ု "ငှက်ဖျာဵေရာဂါ
လက္ခဏာ" မြဖင်ဴ လာေရာက်ြပသသူကို ေသွဵေဖာက်စစ်ေဆဵရပါ
မည်။ ယင်ဵလူနာတွင်ပုဵိ ေတွ့ပါက "ပိဵု ေတွ့လူနာ" စာရင်ဵတွင်ထည်ဴ
(ခ)

သွင်ဵပါ။ ပိဵု မေတွ့ပါက ငှက်ဖျာဵလူနာစာရင်ဵတွင်မထည်ရ
ဴ ပါ။
ဓါတ်ခဲွခန်ဵ မရှိေသာ်လည်ဵ ငှက်ဖျာဵအမ
ြ န်ေသွဵစစ်ကိရယ
ိ ာ RDT
မျာဵေဝငှထာဵေသာ ေဆဵေပဵခန်ဵ (RHC/ Sub centre)မျာဵတွင်
(သိ့ု မဟုတ်) ကွင်ဵဆင်ဵရာတွင် ငှက်ဖျာဵ ေရာဂါလက္ခဏာဖ
ြ င်ဴ
လာေရာက်မြပသသူကို ေသွဵေဖာက်စစ်ေဆဵရမည်။ ယင်ဵလူနာ
တွင် (Positive) မြပပါက ပိဵု ေတွ့လူနာစာရင်ဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵပါ။
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(ဂ)

(၆-၁၅)

(က)

ငှက်ဖျာဵေရာဂါလက္ခဏာ ရှိသည်ြဖစ်ေစ၊ မရှိသည်ြဖစ်ေစ၊
ငှက်ဖျာဵပိဵု သယ်ေဆာင်ထာဵပ
ိ ီဵ ပိဵု ရှိေ ပကာင်ဵကို အရည်အေသွဵ
မြပည်မဴ ီေသာနည်ဵြဖင်ဴ (Microscopy, rapid diagnostic test
or molecular diagnostic test) ေရာဂါရှာေဖွ ေဖာ်ထုတ်ထာဵ
သူကို ဆိလ
ု သ
ို ည်။
ေမ
ွေ ကိက
ု ်(အဆိပ်ရှ)ိ ဆိသ
ု ည်မာှ မ အဆိပရ
် ိေှ သာေမ
ွေ မ အကိက
ု ်ခရ
ဳ ေသာသူမ
မျာဵတွင်မ အက
ပ မ်ဵအာဵဖ
ြ င်မဴ ေအာက်ပါလက္ခဏာတိ့ု ကိမု ေတွ့နိငု ်ပါသည်။မ
၎င်ဵတို့မှာမ ေမ
ွေ ကိက
ု ်ိပီဵိပီဵချင်ဵမ ေက
ပ ာက်လန့်၍မ ေသွဵဆုတ်ေသွဵလန့်နိုင်မ
မြခင်ဵ၊မ ေမ
ွေ ကိက
ု ်သည်ဴေနရာ ေြမွစွယ်ရာရှိြခင်ဵ၊မ နာခ
ြ င်ဵ၊မ ေယာင်လာခ
ြ င်ဵ၊မ
ေသွဵထွက်ြခင်ဵ၊မ အညိုအမဲစွဲြခင်ဵ၊မ အနာဖ
ြ စ်ြခင်ဵတို့ြဖစ်ပါသည်။မ အဆိပ်မ
ရှိေသာမေမ
ွေ ကိက
ု ်ခရ
ဳ မှုတွင် (၂)မျိုဵမခွဲြခာဵထာဵပါသည်။
ေသွဵယိုေကျာက်ကပ်ပျက်စဵီ ေသာေမ
ွေ မျာဵ
ေမ
ွေ ေပွဵ (Viper)၊မဂျပ်ေွေမကိုက်ြခင်ဵ
ေမ
ွေ ေပွဵနှငမ်ဴ ဂျပ်ေွေမကိက
ု ်ြခင်ဵခဳရသူမျာဵတွင်မ ေအာက်ပါလက္ခဏာမျာဵကိမု
ေတွ့နိငု ်ပါသည်။မ၎င်ဵတို့မှာ (၁)
ကိက
ု ်ေသာေနရာတွင်အေပါက်(၁)ေပါက်မ(ှ ၂)ေပါက်ရှိြခင်ဵ၊
(၂)
ကိက
ု ်သည်ဴေနရာတွင်ေယာင်ကငို ်ဵြခင်ဵ၊
(၃)
ချိုင်ဵ၊မေပါင်ိခဳတို့တွင်မအက
ြ ိတ်မျာဵမေယာင်လာခ
ြ င်ဵ၊
(၄)
ေသွဵလန့်ြခင်ဵ၊
(၅)
ဆီဵနည်ဵြခင်ဵ၊
(၆)
ုုတ်တရက်ဆဵီ ခန်ဵသွာဵခ
ြ င်ဵ၊
(၇)
ဆီဵေသွဵပါခ
ြ င်ဵ၊
(၈)
ဆီဵနက်ြခင်ဵ၊
(၉)
မျက်နာှ ေယာင်အမ်ဵြခင်ဵ၊
(၁၀) ေသွဵမျာဵထွက်လွယ်ြခင်ဵ၊
(၁၁) အဆိပတ
် က်၍မကေယာင်ကတမ်ဵေပ
ြ ာခ
ြ င်ဵ၊
(၁၂) ေသဆုဵဳ နိုင်ြခင်ဵတိ့ု မဖ
ြ စ်ပါသည်။

63

(ခ)

(၆-၁၆)

(၆-၁၆-၁)

(၆-၁၆-၂)မ

(၆-၁၇)

အာုုေဳ ပကာမျာဵမထိခုိက်ေစသည်ဴေြမွမျာဵ
ေမ
ွေ ေဟာက်(Cobra)၊ငန်ဵေတာ်ကျာဵ၊သဳကွင်ဵစွပ်၊ငန်ဵပုတ်၊ဂျပ်ေွေမကိက
ု ်ြခင်ဵ
ေမ
ွေ ေဟာက်၊မငန်ဵေတာ်ကျာဵ၊မသဳကွင်ဵစွပ်၊မငန်ဵပုတ်၊မဂျပ်ေွေမစသည်မဴ ေြမွမျာဵမ
ကိက
ု ်ခရ
ဳ သူတွင်မေအာက်ပါလက္ခဏာမျာဵမေတွ့ရနှိ ိငု ်ပါသည်။
(၁)
ေခါင်ဵမူဵ၊မေခါင်ဵကိုက်ြခင်ဵ၊
(၂)
မျက်ခဳွေလဵ၍မတွက
ဲ ျလာခ
ြ င်ဵ၊
(၃)
အရာဝတ္ထုမျာဵမနှစထ
် ပ်ြမင်ြခင်ဵ၊
(၄)
အာေလဵလျှာေလဵဖ
ြ စ်လာခ
ြ င်ဵ၊
(၅)
အသဳမထွက်နငို ်ေတာဴြခင်ဵ၊မတဳေတွဵမမျိုနိငု ်ေတာဴြခင်ဵ၊
(၆)
ေမဴေလျာဴြခင်ဵ၊
(၇)
ုုတ်တရက်မအသက်ရှူ၍မမရေတာဴြခင်ဵ၊
(၈)
လျှာနှငမ်ဴ နှုတ်ခမ်ဵမျာဵပ
ြ ာလာခ
ြ င်ဵ၊
(၉)
ေသဆုဵဳ နိုင်ြခင်ဵတိ့ု မဖ
ြ စ်သည်။
တီဘီေရာဂါမ ဆိသ
ု ည်မာှ မ (၂)ပတ်ေကျာ် ေချာင်ဵဆိုဵြခင်ဵ၊မ ေချာင်ဵဆိုဵမမ
လျှင်ေသွဵပါခ
ြ င်ဵ၊မမက
ပ ာခဏမ ေကျာပူ၊မ ေခါင်ဵပူလာခ
ြ င်ဵ၊မ ညေနပိုင်ဵအဖျာဵမ
တက်ြခင်ဵ၊မ ညဘက်ဦဵေခါင်ဵမ ေချွဵထွက်ြခင်ဵ၊မ အစာဵအေသာက်ပျက်၍မ
တမြဖည်ဵြဖည်ဵမပိနခ် ျုဳဵလာခ
ြ င်ဵ၊မရင်ဘတ်ေအာင်ဴြခင်ဵတို့မဖ
ြ စ်ပါသည်။
တီဘီလူနာသစ်စုစုေပါင်ဵမ (New TB Cases)မ ဆိသ
ု ည်မာှ မ သလိပပ် ိဵု ေတွ့မ
သည်ြဖစ်ေစ၊မမေတွ့သည်ြဖစ်ေစ၊မအဆုတ်တီဘီြဖစ်ေစ၊မအဆုတ်ြပင်ပတီဘီမ
မြဖစ်ေစမတီဘီလူနာသစ်ဦဵေရေပါင်ဵကိမု ဆိလ
ု ပို ါသည်။
တီဘီြပန်ကုလူနာေပါင်ဵတွငမ် ယခင်ကကုသမှုအြပည်အ
ဴ ဝမခဳယူခဴဲ၍မေပျာက်
ကင်ဵိပီဵေနာက်မ ယခုအခါမ သလိပ်တွင်မ တီဘီပိဵု ြပန်လည်ေတွ့ရသ
ှိ ူမျာဵမ
(Relapse)၊ တီဘီေဆဵကုသမှုခဳယူေနဆဲ ၅လ (သိ့ု ) ၅လေနာက်ပိငု ်ဵတွင်
သလိပတ
် ွင် တီဘီပိဵု ေတွ့ေနသည်ဴ (Treatment Failure)လူနာမျာဵနှင်ဴ
တီဘီေဆဵ ကုသစဉ်အတွင်ဵ ေဆဵကုသရန် ၂လ (သိ့ု ) ၂လနှငအ
်ဴ ထက်
ဆက်တိုက်ပျက်ကွက် (Loss to follow-up)မိပီဵေနာက် မြပန်လည်
ကုသေသာ လူနာမျာဵပါဝင်ပါသည်။
ေထာင်သ
ဴ န်ဵေရာဂါမ ဆိသ
ု ည်မာှ မ ကျွဲ၊မ နွာဵ၊မ သိဵု ၊မ ဝက်မ အစရှိေသာမ တိရစ္ဆာန်မ
တိ့ု နှငမ်ဴ တိက
ု ်ရက
ို ်ေတွ့ထိ၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊မေရာဂါဖ
ြ စ်ေသာမတိရစ္ဆာန်မ
အသာဵစာဵသုဵဳ မိ၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵမ လူသ့ို ကူဵစက်နုိင်သည်။မ ေလထဲမှမ
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(က)

(ခ)
(ဂ)

(ဃ)

အသက်ရှူလမ်ဵေက
ပ ာင်ဵအတွင်ဵမ ကူဵစက်နုိင်မက
ှု မို ေမွဵြမူေရဵလုပင် န်ဵခွင်မ
တွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊မ ပိဵု မွှာဵဖ
ြ င်မဴ အက
ပ မ်ဵဖက်တက
ို ်ခုိက်မမှု ျာဵတွင်လည်ဵမ
ေကာင်ဵမေတွ့ရနှိ ိငု ်သည်။
ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ
အေရပ
ြ ာဵေထာင်သ
ဴ န်ဵေရာဂါ
ကျွဲ၊မ နွာဵ၊မ ဆိတ်၊မ သိဵု ၊မ ဝက်အစရှိေသာမ တိရစ္ဆာန်တ့ို နှငမ်ဴ ထိေတွ့ြခင်ဵ၊မ
ေမွဵြမူေရဵလုပက
် ငို ်ြခင်ဵမ စေသာမ အချက်အလက်မ အေထာက်အထာဵမျာဵမ
ရှိတတ်သည်။မ အေရပ
ြ ာဵတွင်မ အနာစတင်ြဖစ်ေပါ်ရာ (၁)ရက်မှမ (၆)ရက်မ
ခန့်အက
ပ ာတွင်မ အရည် ပကည်ဖု ြကီဵမျာဵမ ြဖစ်လာကာမ ၎င်ဵအဖု၏မ အလယ်မ
မျက်နာှ ြပင်သည်မ ချိုင်ဴကာမ မည်ဵနက်ေသာအေရာင်မ (Escher) မြဖစ်ေပါ်မ
လာသည်။မ အနာ၏ဝန်ဵကျင်တွင်မ အရည်တင်ေရာင်ရမ်ဵြခင်ဵမ (Oedema)
ကိမု ေတွ့ရတတ်သည်။
အစာလမ်ဵေက
ပ ာင်ဵေထာင်သ
ဴ န်ဵေရာဂါ
ပျို့ခ
ြ င်ဵ၊အန်ြခင်ဵ၊မမအစာဵပျက်ြခင်ဵတို့ြဖစ်ကာမမအဖျာဵဝင်လာတတ်သည်။
အဆုတ်ေထာင်သ
ဴ န်ဵေရာဂါ
မြပင်ဵထန်အဆုတ်ေရာင်ေရာဂါ၏မ ကနဦဵလက္ခဏာမျာဵကိမု ေတွ့ရိပီဵေနာက်မ
အပ
ြ င်ဵဖျာဵခ
ြ င်ဵနှငဴ်မ ေမာပန်ဵြခင်ဵ၊မ အသက်ရှူ ပကပ်ြခင်ဵတို့ကိမု ေတွ့ရသည်။မ
ဓါတ်မနှ ်ရက
ို ်လျှင်မMediastinal Widening ကိေု တွ့ရသည်။
ဦဵေနှာက်အေမ
ြ ှဵေရာင်ေထာင်သ
ဴ န်ဵေရာဂါ
ုုတ်တရက်အြပင်ဵဖျာဵပ
ိ ီဵမ သတိလစ်ြခင်ဵ၊မ တက်ြခင်ဵနှငဴ်မ ဦဵေနှာက်အေမ
ြ ှဵမ
ေရာင်မလက္ခဏာမျာဵကိမု ေတွ့ရသည်။
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အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵတွက်ချက်နည်ဵ
စဥ်

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

၆။

ေစာင်ဴ ပကပ် ပကည်ု
ဴ ရ
ှု ေသာေရာဂါမျာဵ

၆.၁

ဝမ်ဵပျက်ဝမ်ဵေလျှာေရာဂါဖ
ြ စ်ပာွ ဵမှုနှုန်ဵ

ဝမ်ဵပျက်ဝမ်ဵေလျှာေရာဂါဖ
ြ စ်ပာွ ဵသူေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၆-၁)(မြဖစ်)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

ဝမ်ဵပျက်ဝမ်ဵေလျှာေရာဂါေသနှုန်ဵ

၎င်ဵေရာဂါဖ
ြ င်ဴေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၆-၁)(ေသ)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

ဝမ်ဵကိုက်ေရာဂါဖ
ြ စ်ပွာဵမှုနှုန်ဵ

ဝမ်ဵကိုက်ေရာဂါဖ
ြ စ်ပွာဵသူေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၆-၂)(မြဖစ်)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

ဝမ်ဵကိုက်ေရာဂါေသနှုန်ဵ

၎င်ဵေရာဂါဖ
ြ င်ဴေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၆-၂)(ေသ)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

အစာအဆိပ်သင်ဴေရာဂါဖ
ြ စ်ပွာဵမှုနှုန်ဵ

အစာအဆိပ်သင်ဴေရာဂါဖ
ြ စ်ပွာဵသူေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၆-၃)(မြဖစ်)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

အစာအဆိပ်သင်ဴေရာဂါေသနှုန်ဵ

၎င်ဵေရာဂါဖ
ြ င်ဴ ေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၆-၃)(ေသ)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

အူေရာင်ငန်ဵဖျာဵေရာဂါဖ
ြ စ်ပာွ ဵမှုနနှု ်ဵ

အူေရာင်ငန်ဵဖျာဵေရာဂါဖ
ြ စ်ပာွ ဵသူေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၆-၄)(မြဖစ်)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

၎င်ဵေရာဂါဖ
ြ င်ဴေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၆-၄)(ေသ)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

၆.၂

၆.၃

၆.၄

အူေရာင်ငန်ဵဖျာဵေရာဂါေသနှုန်ဵ
၆.၅

၆.၆

ဝက်သက်ေရာဂါဖ
ြ စ်ပာွ ဵမှုနှုန်ဵ

တွက်ချက်ပုဳ

ဝက်သက်ေရာဂါဖ
ြ စ်ပာွ ဵသူေပါင်ဵ
(၅နှစ်ေအာက်ကေလဵ)
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
(၅) နှစေ် အာက်ကေလဵေပါင်ဵ

ဝက်သက်ေရာဂါေသနှုန်ဵ

၎င်ဵေရာဂါဖ
ြ င်ဴ ေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
(၅) နှစေ် အာက်ကေလဵေပါင်ဵ

ဆုဳဆို့နာေရာဂါဖ
ြ စ်ပွာဵမှုနှုန်ဵ

ဆုဳဆို့နာေရာဂါဖ
ြ စ်ပွာဵသူေပါင်ဵ
(၅နှစ်ေအာက်ကေလဵ)
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
(၅) နှစေ် အာက်ကေလဵေပါင်ဵ
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တွက်နည်ဵသေကတ
က

ပုဳစ၁ဳ (၆-၅)(မြဖစ်)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁) (၅နှစ်ေအာက်
ကေလဵေပါင်ဵ)
ပုဳစ၁ဳ (၆-၅)(ေသ)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁) (၅နှစ်ေအာက်
ကေလဵေပါင်ဵ)
ပုဳစ၁ဳ (၆-၆)(မြဖစ်)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁) (၅နှစ်ေအာက်
ကေလဵေပါင်ဵ)

စဥ်

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ
ဆုဳဆို့နာေရာဂါေသနှုန်ဵ

၆.၇

၆.၈

၆.၁၁

ပုဳစ၁ဳ (၆-၆)(ေသ)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁) (၅နှစ်ေအာက်
ကေလဵေပါင်ဵ)

မပကက်ညှာေချာင်ဵဆိုဵေရာဂါဖ
ြ စ်ပာွ ဵသူေပါင်ဵ
(၅ နှစေ် အာက်ကေလဵ)
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
(၅) နှစေ် အာက်ကေလဵေပါင်ဵ

မပကက်ညှာေချာင်ဵဆိုဵေရာဂါေသနှုန်ဵ

၎င်ဵေရာဂါဖ
ြ င်ဴေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
(၅) နှစေ် အာက်ကေလဵေပါင်ဵ

ေမွဵကင်ဵစေမဵခိငု ်ေရာဂါဖ
ြ စ်ပွာဵမှုနနှု ်ဵ

ေမွဵကင်ဵစေမဵခိငု ်ေရာဂါဖ
ြ စ်ပွာဵသူေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
အရှင်ေမွဵစုစုေပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၆-၈)(မြဖစ်)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁)

၎င်ဵေရာဂါဖ
ြ င်ဴေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
အရှင်ေမွဵစုစုေပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၆-၈)(ေသ)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁)

ေမဵခိငု ်ေရာဂါဖ
ြ စ်ပာွ ဵသူေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၆-၉)(မြဖစ်)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

၎င်ဵေရာဂါဖ
ြ င်ဴ ေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၆-၉)(ေသ)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

ဦဵေနှာက်အေမ
ြ ှဵေရာင်ေရာဂါ မြဖစ်ပာွ ဵ
မှုနနှု ်ဵ

ဦဵေနှာက်အေမ
ြ ှဵေရာင်ေရာဂါဖ
ြ စ်ပာွ ဵ
သူေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၆-၁၀)(မြဖစ်)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

ဦဵေနှာက်အေမ
ြ ှဵေရာင်ေရာဂါ
ေသနှုန်ဵ

၎င်ဵေရာဂါဖ
ြ င်ဴေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၆-၁၀)(ေသ)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

ARI (နမိုဵနီဵယာဵ)ေရာဂါဖ
ြ စ်ပွာဵမှုနနှု ်ဵ

ARI (နမိုဵနီဵယာဵ)ေရာဂါဖ
ြ စ်ပွာဵသူေပါင်ဵ
(၅ နှစေ် အာက်ကေလဵ)
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
(၅) နှစေ် အာက်ကေလဵေပါင်ဵ

ေမဵခိငု ်ေရာဂါဖ
ြ စ်ပာွ ဵမှုနနှု ်ဵ

ေမဵခိငု ်ေရာဂါေသနှုန်ဵ
၆.၁၀

၎င်ဵေရာဂါဖ
ြ င်ဴေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
(၅) နှစေ် အာက်ကေလဵေပါင်ဵ

တွက်နည်ဵသေကတ
က

မပကက်ညှာေချာင်ဵဆိုဵေရာဂါ
မြဖစ်ပာွ ဵမှုနနှု ်ဵ

ေမွဵကင်ဵစေမဵခိငု ်ေရာဂါေသနှုန်ဵ
၆.၉

တွက်ချက်ပုဳ

ARI (နမိုဵနီဵယာဵ)ေရာဂါေသနှုန်ဵ

၎င်ဵေရာဂါဖ
ြ င်ဴ ေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
(၅ နှစေ် အာက်ကေလဵ)
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
(၅) နှစေ် အာက်ကေလဵေပါင်ဵ

67

ပုဳစ၁ဳ (၆-၇)(မြဖစ်)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁) (၅နှစ်ေအာက်
ကေလဵေပါင်ဵ)
ပုဳစ၁ဳ (၆-၇)(ေသ)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁) (၅နှစ်ေအာက်
ကေလဵေပါင်ဵ)

ပုဳစ၁ဳ (၆-၁၁)(ြဖစ်)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁) (၅နှစ်ေအာက်
ကေလဵေပါင်ဵ)
ပုဳစ၁ဳ (၆-၁၁)(ေသ)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁) (၅နှစ်ေအာက်
ကေလဵေပါင်ဵ)

စဥ်

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

တွက်ချက်ပုဳ

တွက်နည်ဵသေကတ
က

၆.၁၂ အသည်ဵေရာင်အသာဵဝါေရာဂါ
မြဖစ်ပာွ ဵမှုနနှု ်ဵ

အသည်ဵေရာင်အသာဵဝါေရာဂါဖ
ြ စ်ပာွ ဵ
သူေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၆-၁၂)(မြဖစ်)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

အသည်ဵေရာင်အသာဵဝါေရာဂါ
ေသနှုန်ဵ

၎င်ဵေရာဂါဖ
ြ င်ဴ ေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၆-၁၂)(ေသ)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

ေခွဵုူဵြပန်ေရာဂါ မြဖစ်ပာွ ဵသူေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၆-၁၃)(မြဖစ်)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

၎င်ဵေရာဂါဖ
ြ င်ဴေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၆-၁၃)(ေသ)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

ငှက်ဖျာဵေရာဂါဖ
ြ စ်ပာွ ဵသူေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၆-၁၄)(ြဖစ်)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

၎င်ဵေရာဂါဖ
ြ င်ဴေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၆-၁၄)(ေသ)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

ေမ
ွေ ကိုက်(အဆိပ်ရိှ)ခဳရသူေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၆-၁၅)(မြဖစ်)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

ေမ
ွေ ကိုက်(အဆိပ်ရိှ)မြခင်ဵြဖင်ေဴ သဆုဳဵသူေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၆-၁၅)(ေသ)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

တီဘီလူနာသစ်စစု ုေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၆-၁၆-၁)(မြဖစ်)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

၎င်ဵေရာဂါဖ
ြ င်ဴေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၆-၁၆-၁)(ေသ)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

တီဘီြပန်ကုလူနာေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၆-၁၆-၂)(မြဖစ်)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

၎င်ဵေရာဂါဖ
ြ င်ဴေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၆-၁၆-၂)(ေသ)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

၆.၁၃ ေခွဵုူဵြပန်ေရာဂါဖ
ြ စ်ပွာဵမှုနှုန်ဵ

ေခွဵုူဵြပန်ေရာဂါေသနှုန်ဵ

၆.၁၄ ငှက်ဖျာဵေရာဂါဖ
ြ စ်ပာွ ဵမှုနှုန်ဵ

ငှက်ဖျာဵေရာဂါေသနှုန်ဵ

၆.၁၅ ေမ
ွေ ကိုက်(အဆိပ်ရိှ) ခဳရမှုနှုန်ဵ

ေမ
ွေ ကိုက်(အဆိပ်ရိှ) ခဳရ၍ေသနှုန်ဵ

၆.၁၆.၁ တီဘီလူနာသစ် ြဖစ်ပာွ ဵမှုနှုန်ဵ

တီဘီေရာဂါဖ
ြ င်ေဴ သနှုန်ဵ

၆.၁၆.၂ တီဘီြပန်ကုလူနာဖ
ြ စ်ပာွ ဵမှုနှုန်ဵ

တီဘီြပန်

နာေသနှုန်ဵ
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စဥ်
၆.၁၇

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

တွက်ချက်ပုဳ

တွက်နည်ဵသေကတ
က

ေထာင်ဴသန်ဵေရာဂါဖ
ြ စ်ပာွ ဵမှုနနှု ်ဵ

ေထာင်ဴသန်ဵေရာဂါဖ
ြ စ်ပာွ ဵသူေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၆-၁၇)(မြဖစ်)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစဳ၃ (၁)

ေထာင်ဴသန်ဵေရာဂါေသနှုန်ဵ

၎င်ဵေရာဂါဖ
ြ င်ဴေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၆-၁၇)(ေသ)
------------------x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစဳ၃ (၁)

မှတ်ပုတ
ဳ င်မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵ
၁။ ေဆဵခန်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င်စာအုပ်
၂။ အတွင်ဵလူနာစာရင်ဵ
၃။ ကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်ဵ
၄။ ေသဆုဵဳ မှုမှတ်တမ်ဵ

ု ်ဖျက်ေရဵ
ေရာဂါတိက

ဴ ေလဵက/မဌာန
မိခင်နှင်က

ေကျာင်ဵကျန်ဵမာ

ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန
တိက

ေကျဵလက်က/မဌာန

ေကျဵလက်က/မဌာနခွဲ

နယ်စပ်ေဆဵေပဵခန်ဵ

ကွင်ဵဆင်ဵ

ဴ ရ
ှု ေသာေရာဂါမျာဵ
၆။ ေစာင်ဴ ပကပ် ပကည်ု
နှိမ်နင်ဵေရဵစီမဳ ခဳ ျက်

ေဒသန္တရ/မိမို့မ

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵ

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ (အတွင်ဵလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/ေဆဵုုဳ/တိက

စဥ်

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ (မြပင်ပလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ေကာက်ယူစုေဆာင်ဵရမည်ဴ ေနရာဌာနမျာဵ























အသုဵဳ ြပုပုဳ
ေစာင်ဴ ပကပ် ပကည်ု
ဴ ှုရေသာေရာဂါမျာဵကို ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ၊ ကပ်ေရာဂါအသွင်
မဖ
ြ စ်ေအာင် မြကိုတင်ကာကွယ်ေရဵ လုပင် န်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ေရာဂါဖ
ြ စ်လာပါက
ထိေရာက်စာွ ကုသေပဵခ
ြ င်ဵတို့ကို ေဆာင်ရွက်ရန် မြဖစ်ပါသည်။
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လုပ်ငန်ဵ
အမှတ်စဥ်

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵနှင်ဴ အဓိပ္ပါယ်ရှင်ဵလင်ဵချက်

၇။

ငှက်ဖျာဵေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵစီမဳချက်

(၇-၁)

ငှက်ဖျာဵပိဵု စစ်ေဆဵသူေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ “ငှက်ဖျာဵေရာဂါလက္ခဏာ” မြဖင်ဴ
လာေရာက်ြပသသူကို ဓာတ်ခဲွခန်ဵတွင်(သိ့ု မဟုတ်) ငှက်ဖျာဵအမ
ြ န်ေသွဵစစ်
ကိရိယာ Rapid Diagnostic Test (RDT)မျာဵ ေဝငှထာဵေသာ ေဆဵေပဵ
ခန်ဵ (RHC/ Sub centre)မျာဵတွင် (သိ့ု မဟုတ်) ကွင်ဵဆင်ဵရာတွင်
ငှက်ဖျာဵပိဵု ရှိ/မရှိ ေသွဵေဖာက်စစ်ေဆဵမှု ခဳယူသူေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ငှက်ဖျာဵပိဵု ေတွ့လူနာသစ်ေပါင်ဵ
ငှက်ဖျာဵပိဵု ေတွ့လူနာ ဆိသ
ု ည်မာှ (က) ဓါတ်ခဲွခန်ဵရှိေသာေဆဵုု၊ဳ
ေဆဵေပဵခန်ဵသို့ "ငှက်ဖျာဵေရာဂါ
လက္ခဏာ" မြဖင်ဴ လာေရာက်ြပသသူကို ေသွဵေဖာက်စစ်ေဆဵ ရပါ

(၇-၂)

မည်။ ယင်ဵလူနာတွင်ပုဵိ ေတွ့ပါက "ပိဵု ေတွ့လူနာ"စာရင်ဵတွင် ထည်ဴ
သွင်ဵပါ။ ပိဵု မေတွ့ပါက ငှက်ဖျာဵလူနာစာရင်ဵတွင် မထည်ရ
ဴ ပါ။
(ခ)
ဓါတ်ခဲွခန်ဵမရှိေသာ်လည်ဵ ငှက်ဖျာဵအမ
ြ န်ေသွဵစစ်ကိရယ
ိ ာ RDT
မျာဵေဝငှထာဵေသာ ေဆဵေပဵခန်ဵ (RHC/ Sub centre)မျာဵတွင်
(သိ့ု မဟုတ်) ကွင်ဵဆင်ဵရာတွင် ငှက်ဖျာဵ ေရာဂါလက္ခဏာဖ
ြ င်ဴ
လာေရာက်ြပသသူကို ေသွဵေဖာက်စစ်ေဆဵရမည်။ ယင်ဵလူနာ
တွင် (Positive) မြပပါက ပိဵု ေတွ့လူနာစာရင်ဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵပါ။
(ဂ)
ငှက်ဖျာဵေရာဂါလက္ခဏာရှိသည်ြဖစ်ေစ၊ မရှိသည်ြဖစ်ေစ၊ ငှက်ဖျာဵ
ပိဵု သယ်ေဆာင်ထာဵပ
ိ ီဵ ပိဵု ရှိေ ပကာင်ဵကို အရည်အေသွဵ မြပည်မဴ ီေသာ
နည်ဵြဖင်ဴ (Microscopy, rapid diagnostic test or
molecular diagnostic test) ေရာဂါရှာေဖွ ေဖာ်ထုတ်ထာဵသူ
ကို ဆိလ
ု သ
ို ည်။
ငှက်ဖျာဵလူနာသစ် ဆိသ
ု ည်မာှ ယင်ဵပိဵု ေတွ့လူနာသည် ပထမအက
ြ ိမ် လာ
ေရာက်ြပသပါက ေရာဂါအသစ်ဟု သတ်မတ
ှ ်ပါ။ ငှက်ဖျာဵေဒသတွင် ေန
ထိုင်သူသည် ယခုလက်ရိအ
ှ ဖျာဵ ေပျာက်သွာဵပ
ိ ီဵေနာက် (၁)လေကျာ်တွင်
ငှက်ဖျာဵ ထပ်ဖျာဵ၍ မြပန်လာပ
ြ ပါက လူနာအေဟာင်ဵ ေရာဂါအသစ် ဟု
သတ်မတ
ှ ်ပါ။
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(၇-၃)

(၇-၄)

မြပင်ဵထန်ငှက်ဖျာဵလူနာေပါင်ဵ (ဦဵေနှာက်ငှက်ဖျာဵအပါအဝင်) ဆိသ
ု ည်မာှ
ေအာက်ပါလက္ခဏာ တစ်ခုခေု တွ့ရိပှ ါက မြပင်ဵထန် ငှက်ဖျာဵလူနာဟု
သတ်မတ
ှ ်ရန် မြဖစ်ပါသည်။
(က) ေဆဵမေသာက်နုိင်ေလာက်ေအာင်အန်ြခင်ဵ၊
(ခ)
လဲေလျာင်ဵရာမှ အခ
ြ ာဵသူအကူအညီမပါဘဲ မထနိငု ်ြခင်ဵ၊
(ဂ)
မတ်တပ်မရပ်နိငု ်ြခင်ဵ၊
(ဃ) လမ်ဵမေလျှာက်နုိင်ြခင်ဵ၊
(င)
အပူချိန် ၃၉ ဳC အထက်ေကျာ်လွန၍
် ဖျာဵခ
ြ င်ဵ၊
(စ)
ေခ
ြ လက်မျာဵေအဵစက်ေနခ
ြ င်ဵ(Algid Malaria)
(ဆ) မျက်လဵုဳ ဝါခ
ြ င်ဵ(Jaundice)
(ဇ)
ေသွဵအာဵအလွနန် ည်ဵေနခ
ြ င်ဵ (ေသွဵသွင်ဵရန်လိုအပ်ေသာလူနာ)၊
(Severe anemia)
(ဈ) ငှက်ဖျာဵပိဵု မျာဵခ
ြ င်ဵ၊ (Pf+++ နှငအ
်ဴ ထက်)
(Hyperparasitaemia)
(ည) ဆီဵမည်ဵမည်ဵသွာဵခ
ြ င်ဵ၊ (Haemoglobinuria)
(ဋ)
ဆီဵသွာဵနည်ဵလွနဵ် ြခင်ဵ၊ (၂၄နာရီအတွင်ဵ ၄၀၀ စီစီေအာက်)
(Acute renal failure)
(ဌ)
အသက်ရှူ ပကပ်ြခင်ဵ/ အသက်ရှူခက်ခဲြခင်ဵ၊ (Pulmonary
Oedema)
(ဍ)
ခန္ဓာကိယ
ု ်မေှ သွဵယိစု ီဵြခင်ဵ၊ (Disseminated Intravascular
Coagulation)
(ဎ)
ဥိဵီ ေနှာက်ငှက်ဖျာဵလက္ခဏာ ေတွ့ရိရ
ှ ြခင်ဵ (အမူအရာ စိတ်အေခ
ြ
အေနမျာဵ ေပ
ြ ာင်ဵလဲြခင်ဵ (Change of mood)၊ ကေယာင်
ကတမ်ဵေပ
ြ ာခ
ြ င်ဵ၊ ဂနာမင
ိ ိမ်ြဖစ်ြခင်ဵ၊ မှနိ ်ဵြခင်ဵ၊ သတိလစ်ြခင်ဵ၊
ေမဴေြမာခ
ြ င်ဵ၊ တက်ြခင်ဵ)
အထက်အဆင်သ
ဴ ့ို လွှေဲ ြပာင်ဵေပဵေသာငှက်ဖျာဵလူနာေပါင်ဵ
ဆိသ
ု ည်မာှ
ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵ ဌာနခွ၊ဲ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန၊ မိခင်ကေလဵ
ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵနှင်ဴ ေဆဵုုမဳ ျာဵမှ အထက်အဆင်ဴသ့ို လွှေဲ ပဵေသာ
ေအာက်ပါ ငှက်ဖျာဵလူနာ အမျိုဵအစာဵမျာဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
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(၇-၅)

(၇-၆)

(က) ငှက်ဖျာဵေရာဂါ အေခ
ြ အေနပိုဆုဵိ လာ၍ဖ
ြ စ်ေစ၊ မြပင်ဵထန်လာ၍
မြဖစ်ေစ (Severe and complicated Malaria) ချက်ချင်ဵ
လွှေဲ ြပာင်ဵေပဵရန် လိအ
ု ပ်ေသာလူနာမျာဵ။
(ခ) (၃)ရက်အထိ ေဆဵကုသိပီဵ မသက်သာေသာ၊ အဖျာဵမကျေသာ
လူနာမျာဵ (Treatment failure)
ငှက်ဖျာဵအတွင်ဵလူနာေပါင်ဵဆိသ
ု ည်မာှ ေဆဵုုတ
ဳ ွင် အတွင်ဵလူနာအဖ
ြ စ်
တက်ေရာက်ရေသာ ပိဵု ေတွ့ငှက်ဖျာဵလူနာေပါင်ဵ မြဖစ်ပါသည်။ ပိဵု ေတွ့
ငှက်ဖျာဵလူနာဆိရ
ု ာ၌ မှနဘ
် ီလူဵြဖင်ဴ စစ်ေဆဵ၍ မြဖစ်ေစ၊ ငှက်ဖျာဵအမ
ြ န်
ေသွဵစစ်ကိရယ
ိ ာ RDT မြဖင်ဴ စစ်ေဆဵ၍ မြဖစ်ေစ ပိဵု ေတွ့ေသာ လူနာမျာဵကို
ဆိလ
ု သ
ို ည်။ (Confirmed Malaria)
ငှက်ဖျာဵေရာဂါေက
ပ ာင်ဴ ေသဆုဵဳ သူအတွင်ဵလူနာေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ ေဆဵုုဳ
တက်ေရာက်ေနေသာ ငှက်ဖျာဵပိဵု ေတွ့အတွင်ဵလူနာမျာဵမှ ငှက်ဖျာဵ၏
ေနာက်ဆက်တွဲြပဿနာမျာဵ (Complications)ေက
ပ ာင်ဴ ေသဆုဵဳ သူမျာဵကို
ထည်ဴရန်ြဖစ်ပါသည်။ ငှက်ဖျာဵနှငအ
်ဴ ြခာဵေရာဂါမျာဵတွဲြဖစ်ိပီဵ ေသဆုဵဳ ရခ
ြ င်ဵ
သည် ငှက်ဖျာဵက
ပ ာင်မဴ ဟုတ်ပါက ဤစာရင်ဵတွင်ထည်ရ
ဴ န်မလိပု ါ။

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵတွက်ချက်နည်ဵ
စဥ်

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

တွက်ချက်ပုဳ

၇။
၇.၁

ငှက်ဖျာဵေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵစီမဳချက်
ငှက်ဖျာဵပိုဵေတွ့ရှိမှုရာနှုန်ဵ

၇.၂

တွက်နည်ဵသေကတ
က

ငှက်ဖျာဵပိုဵေတွ့လူနာသစ်ေပါင်ဵ
-------------------------------------------- x ၁၀၀
ငှက်ဖျာဵပိုဵစစ်ေဆဵသူေပါင်ဵ

ပုဳစဳ ၁ (၇-၂)
--------------------- x၁၀၀
ပုဳစဳ ၁ (၇-၁)

ငှက်ဖျာဵေရာဂါဖ
ြ စ်ပာွ ဵမှုနှုန်ဵမ
(လူဦဵေရ၁၀၀၀မလျှင်)

ငှက်ဖျာဵပိုဵေတွ့လူနာသစ်ေပါင်ဵ
-------------------------------------------- x ၁၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစဳ ၁ (၇-၂)
--------------------- x၁၀၀၀
ပုဳစဳ ၃ (၁)

၇.၃

ေဆဵုုဳတက်လူနာမျာဵအနက်
ငှက်ဖျာဵေရာဂါဖ
ြ င်ဴ
ေဆဵုုဳတက်ရသူရာနှုန်ဵ

ငှက်ဖျာဵအတွင်ဵလူနာေပါင်ဵ
-------------------------------------------- x ၁၀၀
ေဆဵုုဳအတွင်ဵလူနာေပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ မ(၇-၅)
---------------------- x၁၀၀
ေဆဵုုဳလချုပ်မ(၁)

၇.၄

ငှက်ဖျာဵေရာဂါဖ
ြ စ်ပာွ ဵသူမျာဵအနက်
ေသဆုဳဵမှု ရာနှုန်ဵ(CFR)

ငှက်ဖျာဵေရာဂါေက
ပ ာင်ဴေသဆုဳဵသူအတွင်ဵလူနာေပါင်ဵ
-------------------------------------------- x ၁၀၀
ငှက်ဖျာဵအတွင်ဵလူနာေပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ မ(၇-၆)
---------------------- x၁၀၀
ပုဳစ၁ဳ မ(၇-၅)

မှတ်ပုတ
ဳ င်မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵ
၁။ ေဆဵခန်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င်စာအုပ်
၂။ အတွင်ဵလူနာစာရင်ဵ
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၃။ ကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်ဵ
၄။ သက်ဆုငိ ်ရာစီမဳချက်မေှ ထာက်ပဴဳေသာမှတ်တမ်ဵစာအုပ်
၅။ ေသဆုဵဳ မှုမှတ်တမ်ဵ

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(မြပင်ပလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(အတွင်ဵလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

ေဒသန္တရ/မိမို့မ

ု ်ဖျက်ေရဵ
ေရာဂါတိက

်ဴ ေလဵက/မဌာန
မိခင်နှငက

ေကျာင်ဵကျန်ဵမာ

ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန
တိက

ေကျဵလက်က/မဌာန

ေကျဵလက်က/မဌာနခွဲ

နယ်စပ်ေဆဵေပဵခန်ဵ

ကွင်ဵဆင်ဵ

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ေကာက်ယူစုေဆာင်ဵရမည်ေဴ နရာဌာနမျာဵ

၇။

ငှက်ဖျာဵေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵစီမဳချက်

၁

ငှက်ဖျာဵပိုဵစစ်ေဆဵသူေပါင်ဵ























၂

ငှက်ဖျာဵပိုဵေတွ့လူနာသစ်ေပါင်ဵ























မြပင်ဵထန်ငှက်ဖျာဵလူနာေပါင်ဵ (ဦဵေနှာက်ငှက်ဖျာဵ
အပါအဝင်)
အထက်အဆင်ဴသိ့ု လွှဲေြပာင်ဵေပဵေသာ
ငှက်ဖျာဵလူနာေပါင်ဵ













































၅

ငှက်ဖျာဵအတွင်ဵလူနာေပါင်ဵ

X



X

X

X

X

X

X

X

X

X

၆

ငှက်ဖျာဵေရာဂါေက
ပ ာင်ဴေသဆုဳဵသူအတွင်ဵ
လူနာေပါင်ဵ

X



X

X

X

X

X

X

X

X

X

စဉ်

၃
၄

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵ

အသုဵဳ ြပုပုဳ
ဤအညွှနဵ် ကိနဵ် မျာဵသည် ေဒသတစ်ခ၏
ု
ငှက်ဖျာဵေရာဂါဖ
ြ စ်ပာွ ဵမှုအေခ
ြ အေန၊
စီမဳချက်လုပင် န်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်နိငု ်မှု အေခ
ြ အေနတိ့ု ကို သိရနှိ ိငု ်ေသာအညွှနဵ် ကိနဵ် မျာဵ
မြဖစ်ပါသည်။ ငှက်ဖျာဵေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵ စီမဳချက်၏ အဓိကရည်မနှ ်ဵချက်ြဖစ်ေသာ
ငှက်ဖျာဵဖ
ြ စ်ပာွ ဵမှုနှုနဵ် နှင်ဴ
ငှက်ဖျာဵေရာဂါေက
ပ ာင်ဴ
ေသဆုဵဳ နှုနဵ် ေလျာဴကျရန်ဟူေသာ
ရည်မှနဵ် ချက်ကို တိငု ်ဵတာရန်အတွက် အဓိကအညွှနဵ် ကိနဵ် မျာဵဖ
ြ စ်ပါသည်။
ေရာဂါဖ
ြ စ်ပွာဵမှုအေခ
ြ အေနနှင်ဴ ငှက်ဖျာဵေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵ စီမဳချက်လုပ်ငန်ဵမျာဵ
ေဆာင်ရွက်မှုတို့ကို ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ၊ စီမဳချက်ေရဵဆွဲြခင်ဵတိ့ု တွင် ဤအညွှနဵ် ကိနဵ် မျာဵကို
အသုဵဳ ြပုပါသည်။
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လုပ်ငန်ဵ
အမှတ်စဥ်

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵနှင်ဴ အဓိပ္ပါယ်ရှင်ဵလင်ဵချက်

၈။
(၈-၁)

နှလဵုဳ ေသွဵေက
ပ ာေရာဂါထိန်ဵသိမ်ဵေရဵစီမဳချက်
အသက်(၁၈)နှစန် ှငအ
်ဴ ထက် ေသွဵေပါင်ချိန်သူေပါင်ဵ (အသစ်) ဆိသ
ု ည်မာှ
ေဆဵခန်ဵတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ကွင်ဵဆင်ဵရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ အသက်(၁၈)
နှစ်နငှ ်ဴအထက် ေသွဵေပါင်ချိနေ် ပဵသူ လူနာသစ်ဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ေသွဵတိဵု ေရာဂါရှသ
ိ ူေပါင်ဵ (ေရာဂါသစ်) ဆိသ
ု ည်မာှ အဓိကအာဵဖ
ြ င်ဴ
လူတစ်ဦဵ၏ ေသွဵေပါင်ချိနသ
် ည် (၁၄၀/၉၀)နှငအ
်ဴ ထက်တွင် ရှိေနလျှင်
ေသွဵတိဵု ရှိသည်ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။
(က) ေသွဵတိဵု ေရာဂါတွင် ေသွဵတိဵု ြခင်ဵမှအပ မည်သည်ဴေဝဒနာမျှ
မရှိဘဲ ရှိေနနိငု ်ပါသည်။
(ခ)
ေသွဵတိဵု ေရာဂါတွင် ေအာက်ပါေဝဒနာမျာဵကိလ
ု ည်ဵ ေတွ့နိငု ်ပါ
သည်။ ၎င်ဵတိ့ု မှာ ေခါင်ဵကိက
ု ်ြခင်ဵ၊ ဇက်ေ ပကာထိဵု ြခင်ဵ၊ မူဵေဝခ
ြ င်ဵ၊
ေလဵလဳထငို ်ဵမိငှု ်ဵြခင်ဵတိ့ု ြဖစ်သည်။
(ဂ)
ေသွဵတိဵု ေရာဂါေက
ပ ာင်ဴ နှလဵုဳ ေရာဂါေဝဒနာ ခဳစာဵရနိငု ်သည်။
နှလဵုဳ ေရာဂါေဝဒနာမျာဵမှာေမာခ
ြ င်ဵ၊ ေဖာခ
ြ င်ဵ၊ ရင်တုန်ြခင်ဵ၊ ရင်ဝ
ေအာင်ဴြခင်ဵ၊ သတိလစ်ြခင်ဵ၊ ေချာင်ဵဆိုဵေသွဵပါခ
ြ င်ဵ၊ ေဖါေယာင်
မြခင်ဵ၊ ဆီဵနည်ဵြခင်ဵ၊ ေလဖ
ြ တ်ြခင်ဵတိ့ု ြဖစ်သည်။
ေဆဵလိပ်ေသာက်သူေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ စာရင်ဵေကာက်ယူေသာအချိနတ
် ွင်
အသက်(၁၅)နှစ်နငှ ်ဴအထက် ရှိသူမျာဵအနက် ဘဝတစ်သက်တာတွင်
ေဆဵလိပအ
် နည်ဵဆုဳဵ အလိပ(် ၁၀၀)ေသာက်ခဴဲဖဵူ သူြဖစ်ိပီဵ လွနခ် ဲေဴ သာ
ရက်(၃၀)အတွင်ဵ ေဆဵလိပေ် သာက်ေနသူမျာဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ ေဆဵလိပ်
တွင် စီဵကရက်၊ ေဆဵေပါဴလိပ၊် ေဆဵပ
ြ င်ဵလိပ၊် သနပ်ဖက်၊ ေပ
ြ ာင်ဵဖက်
စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။
မှတ်ချက် - တစ်နစှ ်လျှင်တစ် ြကိမ် လူဦဵေရစာရင်ဵေကာက်ယူေသာအချိန၌်
ေကာက်ယူ၍ စီမဳချက်ဆန်ဵစစ်ပုစဳ ဳနှစခ် ျုပ်(၃)တွင် မြဖည်စဴ ွက်ရန် မြဖစ်သည်။
ကွမ်ဵစာဵသုဵဳ သူေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ
စာရင်ဵေကာက်ယူေသာအချိနတ
် ွင်
အသက်(၁၅)နှစ်နငှ ်ဴ အထက်ရိသ
ှ ူမျာဵအနက်
ဘဝတစ်သက်တာတွင်
ကွမဵ် ယာ အနည်ဵဆုဳဵ(၁၀၀)စာဵသုဵဳ ခဲဴဖဵူ သူြဖစ်ိပီဵ လွနခ် ဲေဴ သာ ရက်(၃၀)

(၈-၂)

(၈-၃)

(၈-၄)
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အတွင်ဵ ကွမဵ် စာဵသုဵဳ ေနသူမျာဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ ကွမဵ် စာဵသုဵဳ ြခင်ဵတွင်
ကွမဵ် ၊ ကွမဵ် သီဵ၊ ေဆဵရွက် ြကီဵနှငဴ် ကွမဵ် အစာဵထိဵု ပစ္စည်ဵမျာဵ စသည်တ့ို
ပါဝင်ပါသည်။
မှတ်ချက် - တစ်နစှ ်လျှင်တစ် ြကိမ် လူဦဵေရစာရင်ဵေကာက်ယူေသာအချိန၌်
ေကာက်ယူ၍ စီမဳချက်ဆန်ဵစစ်ပုစဳ ဳနှစခ် ျုပ်(၃)တွင် မြဖည်စဴ ွက်ရန် မြဖစ်သည်။

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵတွက်ချက်နည်ဵ
စဥ်

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

၈။

နှလဵုဳ ေသွဵေက
ပ ာေရာဂါ
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵစီမခဳ ျက်
ေသွဵတိဵု ေရာဂါဖ
ြ စ်ပာွ ဵသူနှုန်ဵ
(အသစ်)

၈.၁

တွက်ချက်ပုဳ

တွက်နည်ဵသေကတ
က

ေသွဵတိဵု ေရာဂါရှိသူေပါင်ဵ(ေရာဂါသစ်)
----------------------------------------------------- x ၁၀၀၀
အသက်(၁၈)နှစ်နှင်ဴအထက်ေသွဵေပါင်ချိန်သူေပါင်ဵ
(အသစ်)

ပုဳစ၁ဳ (၈-၂)
---------------- x ၁၀၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၈-၁)

၈.၂

ေဆဵလိပ်ေသာက်သူနှုန်ဵ

ေဆဵလိပ်ေသာက်သူေပါင်ဵ
----------------------------------------------------- x ၁၀၀၀
အသက်(၁၅)နှစ်နှင်ဴအထက်လူဦဵေရ

ပုဳစ၃ဳ (၃-၁)
---------------- x ၁၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁) ၁၅+ လူဦဵေရ

၈.၃

ကွမ်ဵစာဵသုဵဳ သူနှုန်ဵ

ကွမ်ဵစာဵသုဵဳ သူေပါင်ဵ
------------------------------------------------------ x ၁၀၀၀
အသက်(၁၅)နှစ်နှင်ဴအထက်လူဦဵေရ

ပုဳစ၃ဳ (၃-၂)
---------------- x ၁၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁) ၁၅+ လူဦဵေရ

မှတ်ပုတ
ဳ င်မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵ
၁။ ေဆဵခန်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င်စာအုပ်
၂။ အတွင်ဵလူနာစာရင်ဵ
၃။ ကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်ဵ
၄။ လူဦဵေရနှငန်ဴ ှစ်ချုပ်စာရင်ဵမှတ်တမ်ဵ
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ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(မြပင်ပလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(အတွင်ဵလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

ေဒသန္တရ/မိမို့မ

ု ်ဖျက်ေရဵ
ေရာဂါတိက

်ဴ ေလဵက/မဌာန
မိခင်နှငက

ေကျာင်ဵကျန်ဵမာ

ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန
တိက

ေကျဵလက်က/မဌာန

ေကျဵလက်က/မဌာနခွဲ

နယ်စပ်ေဆဵေပဵခန်ဵ

ကွင်ဵဆင်ဵ

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ေကာက်ယူစုေဆာင်ဵရမည်ေဴ နရာဌာနမျာဵ











X





















X











ေဆဵလိပ်ေသာက်သူေပါင်ဵ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



ကွမ်ဵစာဵသုဵဳ သူေပါင်ဵ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



စဥ်

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵ

၈။
၁
၂

နှလဵုဳ ေသွဵေက
ပ ာေရာဂါထိန်ဵသိမ်ဵေရဵစီမခဳ ျက်
အသက်(၁၈)နှစ်နှင်ဴအထက်
ေသွဵေပါင်ချိန်သူေပါင်ဵ(အသစ်)
ေသွဵတိဵု ေရာဂါရှိသူေပါင်ဵ(ေရာဂါသစ်)

၃
၄

အသုဵဳ ြပုပုဳ
ေသွဵတိဵု ေရာဂါဖ
ြ စ်ပာွ ဵသူနနှု ်ဵကိတ
ု ွက်ချက်၍ ေသွဵတိဵု ေရာဂါ၏ ေနာက်ဆက်တွဲ
မြပဿနာမျာဵ မဖ
ြ စ်ေပါ်ေစရန် မြကိုတင်ကာကွယ်ေရဵ ပညာေပဵမျာဵပ
ြ ုလုပ၍
် ေသွဵတိုဵနှင်ဴ
နှလဵုဳ ေရာဂါစီမဳချက်မျာဵ ေရဵဆွရ
ဲ ာတွင် အသုဵဳ ြပုရန် ြဖစ်ပါသည်။
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လုပ်ငန်ဵ
အမှတ်စဥ်

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵနှင်ဴ အဓိပ္ပါယ်ရှင်ဵလင်ဵချက်

၉။

ထိခက
ို ်မအ
ှု န္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵစီမဳချက်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခ
ြ င်ဵဆိုသည်မှာ
မရည်ရွယ်ဘဲနငှ ေ်ဴ သာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
ရည်ရွယ်၍ြပုလုပ်ြခင်ဵေက
ပ ာင်ဴေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ုုတ်တရက်ခန္ဓာကိုယ်
တွင် ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရှိြခင်ဵကို ဆိလ
ု သ
ို ည်။ မရည်ရယ
ွ ်ဘဲဆသ
ို ည်မာှ
မြဖစ်ေစလိေု သာဆနကေ ပကာင်ဴ မဟုတ်ဘဲြဖစ်ပျက်ြခင်ဵ၊ ရည်ရွယ်၍ ဆိသ
ု ည်
မှာ မြဖစ်ေစလိ၍
ု တမင်သက်သက်ြပုလုပ်ြခင်ဵေက
ပ ာင်ဴ မြဖစ်ပျက်ြခင်ဵကို
ဆိလ
ု သ
ို ည်။
ေဆဵခန်ဵ/ ကွင်ဵဆင်ဵရာတွင် လာေရာက်ြပသသူမျာဵနှင်ဴ လာေရာက် မပ
ြ သ
ေသာ်လည်ဵ ထိခုိက်မှုအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵစီမဳချက်ပါ အကျုဵဳ ဝင်သူမျာဵ
မိမိေဒသအတွင်ဵတွင် မြဖစ်ပွာဵပါက လချုပ်တွင် စာရင်ဵထည်သ
ဴ ွင်ဵ ေကာက်
ယူရမည်။
ထိခက
ို ်ဒဏ်ရာရေစေသာအေက
ပ ာင်ဵအရာမျာဵ (က) မရည်ရွယ်ဘဲနှင်ဴ မြဖစ်ပျက်ေသာထိခက
ို ်ဒဏ်ရာရမှုမျာဵမှာ (၁) တစ်ေနရာမှတစ်ေနရာသိ့ု ခရီဵသွာဵလာစဥ် အသုဵဳ ြပုေသာ
ယာဥ်ြဖင်ထ
ဴ ိခက
ို ်မိြခင်ဵ။
အသုဵဳ ြပုေသာယာဥ်ဆုသ
ိ ည်မာှ (ကက)ကုနဵ် လမ်ဵ - ကာဵ၊ ေမာ်ေတာ်ဆုငိ ်ကယ်၊ စက်ဘီဵ၊
သုဵဳ ဘီဵ၊ ေထာ်လာဂျီ၊ ဆိက
ု ်ကာဵ၊
လှည်ဵ၊ မြမင်ဵလှည်ဵ ။
- မီဵရထာဵ စသည်မျာဵ။
(ခခ) ေရလမ်ဵ - ေလှ၊သေဘာ၊ေမာ်
က
ေတာ် စသည်မျာဵ။
(ဂဂ) ေလေက
ပ ာင်ဵ - ေလယာဥ်၊ ရဟတ်ယာဥ်။
(၂) လယ်ယာလုပင် န်ဵခွင် ထိခက
ို ်ဒဏ်ရာရရှိြခင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ
လယ်ယာလုပင် န်ဵခွင်တွင် လယ်ယာသုဵဳ စက်ပစ္စည်ဵကိရယ
ိ ာ၊
လယ်ယာလုပင် န်ဵအသုဵဳ ြပု ကျွဲ၊ နွာဵ တိရစ္ဆာန်မျာဵဖ
ြ င်ဴ
ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိြခင်ဵကို ဆိလ
ု သ
ို ည်။
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(၃) လုပ်ငန်ဵခွင်ထိခက
ို ်ဒဏ်ရာရရှိြခင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ လုပင် န်ဵ
(သိ့ု မဟုတ်) စက်ု၊ုဳ အလုပု
် မုဳ ျာဵ (သိ့ု မဟုတ်) မည်သည်ဴ
လုပင် န်ဵခွင်တွင်မဆို လုပင် န်ဵတာဝန် ထမ်ဵေဆာင်ေန
စဉ်အတွင်ဵ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိြခင်ဵကို ဆိလ
ု သ
ို ည်။
(၄) အဆိပ်မိြခင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ ပိဵု သတ်ေဆဵ၊ ေရနဳ၊ ဓါတ်ဆ၊ီ
ေဆဵဝါဵ၊ အိမသ
် ဵုဳ ဓါတုေဗဒေဆဵဝါဵမျာဵ၊ ခဲဆပိ ်စသည်တို့
ေသာက်မိြခင်ဵ၊ စာဵမိြခင်ဵ၊ ထိမိြခင်ဵနှငဴ် ေဘဵအန္တရာယ်
မြဖစ်ေစတတ်ေသာ ဓါတ်ေငွ့မျာဵကို ရှူရိှုက်မိြခင်ဵတို့ကို ဆိလ
ု ို
သည်။
(၅) လိမက
်ဴ ျခ
ြ င်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အမ
ြ င်မဴ ှကျသည်ြဖစ်ေစ၊ ေမ
ြ ြပင်ညီ
တွင် လိမဴ်ကျေချာ်လဲလျှင်ြဖစ်ေစရရှေိ သာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု
မျာဵ ပါဝင်ပါသည်။ ဥပမာ - အိမေ် ခါင်၊ ဝရန်တာ၊ ေလှကာဵ၊
သစ်ပင်၊ မြပူတင်ဵေပါက်၊ ထိငု ်ခ၊ုဳ ခုတင် စသည်တ့ို မှ မြပုတ်ကျ
လျှင်ြဖစ်ေစ၊ ေမ
ြ ြပင်ညီတွင်ေချာ်လဲလျှင်ြဖစ်ေစ၊ တစ်ေယာက်
နှငတ
်ဴ စ်ေယာက် တိက
ု ်မ၍
ိ လဲကျလျှင်ြဖစ်ေစ အကျုဳဵဝင်ပါ
သည်။ ေရတိမတ
် ွင် ဒိုငဗ် င်ထိုဵ၍ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခ
ြ င်ဵမျာဵ
နှငလ
်ဴ ည်ဵ သက်ဆုငိ ်ပါသည်။
(၆) အပူေလာင်ြခင်ဵ (မီဵေလာင်ြခင်ဵ၊ ေရေနွဵပူေလာင်ြခင်ဵ)
(ကက) မီဵေလာင်ြခင်ဵ။
(ခခ) ေရေနွဵပူေလာင်ြခင်ဵ။
(ဂဂ) ဓါတ်ေငွ့ေပါက်ကွဲြခင်ဵ။
(ဃဃ) မီဵေလာင်လွယ်ေသာပစ္စည်ဵမျာဵ ေလာင်ကျွမ်ဵေပါက်
ကွဲြခင်ဵ။
(ငင) ဓါတ်လိုက်ြခင်ဵ။
(စစ) မိဵု ြကိုဵပစ်ခဳရြခင်ဵ။
(၇) ေရနစ်ြခင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ မည်သည်ဴေနရာ၊ မည်သည်အ
ဴ ေက
ပ ာင်ဵ
ေက
ပ ာင်မဴ ဆို ဥပမာ- ေရတွင်ဵ၊ ေရကန်၊ ေချာင်ဵ၊ မြမစ်၊ ပင်လယ်၊
ေရလွှမဵ် မိုဵ (ေရက
ြ ီဵစဥ်)တွင် ေရနစ်ြခင်ဵ။
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(ခ)

(၉-၁)

(၉-၂)

(၉-၃)

(၉-၄)

ရည်ရွယ်ြပုလုပ်ြခင်ဵေက
ပ ာင်ဴ ရရှိေသာထိခက
ို ်ဒဏ်ရာရရှိြခင်ဵ။
(၁)
မိမိကယ
ို ်ကေို သေက
ပ ာင်ဵ ြကဳစည်ြခင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ
ေသေက
ပ ာင်ဵ ြကဳစည်ရာတွင်နည်ဵမျိုဵစုဳအသုဵဳ ြပုနိုင်ပါသည်။
ဥပမာ - မြကိုဵဆွခဲ ျခ
ြ င်ဵ၊
- အဆိပ/် ေဆဵေသာက်ြခင်ဵ၊
- အမ
ြ င်ဴမခှ ုနခ် ျခ
ြ င်ဵ၊
- ေရထဲခုနခ် ျခ
ြ င်ဵ၊
- မိမိခန္ဓာကိယ
ု ်ကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရေအာင်
မြပုလုပ်ြခင်ဵ၊
(ဥပမာ-ဓါဵနှငလ
်ဴ ဵှီ ြခင်ဵ၊ ထိဵု ြခင်ဵ၊)
(၂)
ခိက
ု ်ရန်ြဖစ်ပာွ ဵခ
ြ င်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ ခိက
ု ်ရန်ြဖစ်ပွာဵပ
ိ ီဵ ခန္ဓာ
ကိယ
ု ်အစိတ်အပိုင်ဵ တစ်ခုခအ
ု ာဵ ထိခုိက်ဒဏ်ရာ
ရေစခ
ြ င်ဵ။
(ဂ)
အခ
ြ ာဵ
အထက်ေဖာ်မြပပါ (က)နှင်ဴ (ခ)တွင် မပါဝင်ေသာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ
ရရှသ
ိ ူေပါင်ဵကို ေဖာ်မြပေပဵရန်ြဖစ်ပါသည်။
ယာဥ်ထိခုိက်မှုေပကာင်ဴ ဒဏ်ရာရရှသ
ိ ူေပါင်ဵနှင်ဴ ေသဆုဵဳ သူေပါင်ဵဆိသ
ု ည်မာှ
မည်သည်ဴယာဥ် အမျိုဵအစာဵနှင်မဴ ဆို သွာဵလာစဥ် ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရှသ
ိ ူ
အေရအတွက်နငှ ်ဴ ၎င်ဵတို့ထဲမှ ေသဆုဳဵသူ အေရအတွက်ကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
လယ်ယာလုပင် န်ဵခွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှသ
ိ ူေပါင်ဵနှင်ဴ ေသဆုဵဳ သူေပါင်ဵ
ဆိသ
ု ည်မာှ လယ်ယာလုပ်ငန်ဵခွင်တွင် လယ်ယာသုဳဵပစ္စည်ဵကိရယ
ိ ာမျာဵ၊
လယ်ယာလုပင် န်ဵအသုဵဳ ြပု ကျွဲ၊ နွာဵ တိရစ္ဆာန်မျာဵဖ
ြ င်ဴ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ
ရရှသ
ိ ူ အေရအတွက်နငှ ်ဴ ၎င်ဵတိ့ု ထဲမှ ေသဆုဵဳ သူအေရအတွက်ကို ဆိလ
ု ို
သည်။
လုပ်ငန်ဵခွင် ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရှိသူေပါင်ဵနှင်ဴ ေသဆုဵဳ သူေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ
လယ်ယာ လုပင် န်ဵခွင်မအ
ှ ပ အခ
ြ ာဵလုပင် န်ဵခွင်တွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှသ
ိ ူ
အေရအတွက်နငှ ်ဴ ၎င်ဵတို့ထဲမှ ေသဆုဳဵသူ အေရအတွက်ကို ဆိလ
ု သ
ို ည်။
အဆိပ်မိသူေပါင်ဵနှငေ်ဴ သဆုဵဳ သူေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အဆိပ်မိြခင်ဵ အဓိပ္ပါယ်
ဖွငဆ
်ဴ ခို ျက်တွင် ပါဝင်ေသာ ပစ္စည်ဵတစ်ခခု ုေ ပကာင်ဴ အဆိပမ် ိသူ အေရ
အတွက်နငှ ်ဴ ၎င်ဵတိ့ု ထဲမှ ေသဆုဵဳ သူ အေရအတွက်ကို ဆိုလသ
ို ည်။
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(၉-၅)

(၉-၆)

(၉-၇)

(၉-၈)

(၉-၉)

(၉-၁၀)

လိမက
်ဴ ျဒဏ်ရာရရှသ
ိ ူေပါင်ဵနှင်ဴ ေသဆုဵဳ သူေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ လိမဴ်ကျခ
ြ င်ဵ
အဓိပ္ပါယ်ဖငွ ်ဴဆုခိ ျက်တွင် ပါဝင်ေသာအေက
ပ ာင်ဵတစ်ခခု ုေ ပကာင်ဴ ထိခိုက်
ဒဏ်ရာရရှသ
ိ ူအေရအတွက်နငှ ်ဴ ၎င်ဵတို့ထဲမှ ေသဆုဳဵသူ အေရအတွက်ကို
ဆိလ
ု ပို ါသည်။
အပူေလာင်ဒဏ်ရာရရှိသူေပါင်ဵနှငေ်ဴ သဆုဵဳ သူေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ
အပူ
ေလာင်ြခင်ဵအဓိပ္ပါယ်ဖငွ ်ဴဆုခိ ျက်တွင် ပါဝင်ေသာ အေက
ပ ာင်ဵအရာ တစ်ခခု ု
ေက
ပ ာင်ဴ ဒဏ်ရာရရှသ
ိ ူအေရအတွက်နငှ ်ဴ ၎င်ဵတို့ထဲမှ ေသဆုဵဳ သူ အေရ
အတွက်ကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ေရနစ်သူေပါင်ဵနှင်ဴ ေသဆုဵဳ သူေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ ေရနစ်ြခင်ဵအဓိပ္ပာယ်
ဖွငဆ
်ဴ ခို ျက်တွင် ပါဝင်ေသာ အေက
ပ ာင်ဵတစ်ခခု ုေ ပကာင်ဴ ေရနစ်သူ
အေရအတွက်နငှ ်ဴ ၎င်ဵတို့ထဲမှ ေသဆုဳဵသူ အေရအတွက်ကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
မိမိကယ
ို ်ကေို သေက
ပ ာင်ဵ ြကဳစည်ဒဏ်ရာရရှသ
ိ ူေပါင်ဵနှင်ဴ ေသဆုဵဳ သူေပါင်ဵ
ဆိသ
ု ည်မာှ ေသေက
ပ ာင်ဵ ြကဳစည်ြခင်ဵ အဓိပ္ပါယ်ဖွငဆ
်ဴ ခို ျက်တွင်ပါဝင်ေသာ
အေက
ပ ာင်ဵတစ်ခုခုေ ပကာင်ဴ ဒဏ်ရာရရှသ
ိ ူ အေရအတွက်နှင်ဴ ၎င်ဵတိ့ု ထဲမှ
ေသဆုဵဳ သူအေရအတွက်ကို ဆိလ
ု ိပု ါသည်။
ခိက
ု ်ရန်ြဖစ်ပာွ ဵဒဏ်ရာရရှသ
ိ ူေပါင်ဵနှင်ဴ ေသဆုဵဳ သူေပါင်ဵ ဆိုသည်မှာ ခိက
ု ်ရန်
မြဖစ်ပာွ ဵခ
ြ င်ဵ အဓိပ္ပါယ်ဖငွ ်ဴဆုခိ ျက်တွင် ပါဝင်ေသာ အေက
ပ ာင်ဵတစ်ခုခု
ေက
ပ ာင်ဴ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှသ
ိ ူ အေရအတွက်နှင်ဴ ၎င်ဵတို့ထဲမှ ေသဆုဳဵသူ
အေရအတွက်ကို ဆိလ
ု သ
ို ည်။
အခ
ြ ာဵအေက
ပ ာင်ဵေက
ပ ာင်ဒဴ ဏ်ရာရရှသ
ိ ူေပါင်ဵနှင်ဴ ေသဆုဵဳ သူေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်
မှာ အထက်ေဖာ်ြပပါ အေက
ပ ာင်ဵအရင်ဵ(၉)မျိုဵတွင် မပါဝင်ဘဲ အခ
ြ ာဵေသာ
အေက
ပ ာင်ဵရင်ဵမျာဵေက
ပ ာင်ဴ ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရှသ
ိ ူ အေရအတွက်နငှ ်ဴ
၎င်ဵတို့ထဲမှ ေသဆုဵဳ သူအေရအတွက်ကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
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အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵတွက်ချက်နည်ဵ
စဥ်
၉။

၉.၁

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ
ထိခက
ို ်မှုအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵစီမဳချက်
ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရှိသူနနှု ်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၉)(မြဖစ်)
-----------------x၁၀၀၀
ပုဳစဳ၃(၁)

ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရှိိပီဵေသဆုဳဵသူနှုန်ဵ

ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရှိိပီဵေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
--------------------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၉)(ေသ)
---------------x၁၀၀၀၀၀
ပုဳစဳ၃(၁)

ယာဥ်ထိခိုက်မှုေ ပကာင်ဴ ဒဏ်ရာ
ရရှိသူနှုန်ဵ

ယာဥ်ထိခိုက်မှုေ ပကာင်ဴ ဒဏ်ရာရရှိသူေပါင်ဵ
--------------------------------------------- x ၁၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၉-၁)(မြဖစ်)
-----------------x၁၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

ယာဥ်ထိခိုက်မှုေ ပကာင်ဴ ေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
--------------------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၉-၁)(ေသ)
---------------x၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

လယ်ယာလုပင် န်ဵခွငထ
် ိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူေပါင်ဵ
--------------------------------------------- x ၁၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၉-၂)(မြဖစ်)
-----------------x၁၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

လယ်ယာလုပင် န်ဵခွငထ
် ိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုေ ပကာင်ဴ
ေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
--------------------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၉-၂)(ေသ)
---------------x၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

လုပ်ငန်ဵခွင်ထိခုိက်ဒဏ်ရာရသူနနှု ်ဵ

လုပ်ငန်ဵခွင်ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရှိသူေပါင်ဵ
--------------------------------------------- x ၁၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၉-၃)(မြဖစ်)
------------------x၁၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

လုပ်ငန်ဵခွင်ထိခုိက်ဒဏ်ရာရမှုေ ပကာင်ဴ
ေသဆုဳဵသူနနှု ်ဵ

လုပ်ငန်ဵခွင်ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရှမိ ှုေ ပကာင်ဴ
ေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
--------------------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၉-၃)(ေသ)
---------------x၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

အဆိပ်မိသူနှုန်ဵ

အဆိပ်မိသူေပါင်ဵ
--------------------------------------------- x ၁၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၉-၄)(မြဖစ်)
-----------------x၁၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

အဆိပ်မိေသဆုဵဳ သူနှုန်ဵ

အဆိပ်မိေသဆုဵဳ သူေပါင်ဵ
--------------------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၉-၄)(ေသ)
---------------x၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

လယ်ယာလုပင် န်ဵခွငထ
် ိခိုက်ဒဏ်ရာ
ရသူနှုန်ဵ

လယ်ယာလုပင် န်ဵခွငထ
် ိခိုက်ဒဏ်ရာ
ရမှု ေက
ပ ာင်ေဴ သဆုဵဳ သူနှုန်ဵ
၉.၃

၉.၄

တွက်နည်ဵသေကတ
က

ထိခုိက်ဒဏ်ရာရသူေပါင်ဵ
--------------------------------------------- x ၁၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ယာဥ်ထိခိုက်မှုေ ပကာင်ဴ ေသဆုဳဵသူနှုန်ဵ
၉.၂

တွက်ချက်ပုဳ
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စဥ်
၉.၅

၉.၆

၉.၇

၉.၈

၉.၉

၉.၁၀

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

တွက်ချက်ပုဳ

တွက်နည်ဵသေကတ
က

လိမ်ဴကျဒဏ်ရာရရှိသူနှုန်ဵ

လိမ်ဴကျဒဏ်ရာရရှိသူေပါင်ဵ
--------------------------------------------- x ၁၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၉-၅)(မြဖစ်)
-----------------x၁၀၀၀
ပုစဳ ဳ၃(၁)

လိမ်ဴကျေသဆုဳဵသူနှုန်ဵ

လိမ်ဴကျေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
------------------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၉-၅)(ေသ)
--------------x၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

အပူေလာင်ဒဏ်ရာရရှိသူနှုန်ဵ

အပူေလာင်ဒဏ်ရာရသူေပါင်ဵ
--------------------------------------------- x ၁၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၉-၆)(မြဖစ်)
-----------------x၁၀၀၀
ပုဳစဳ၃(၁)

အပူေလာင်ဒဏ်ရာရရှိ ိပီဵ
ေသဆုဳဵသူနနှု ်ဵ

အပူေလာင်ဒဏ်ရာရရှိ ိပီဵေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
------------------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၉-၆)(ေသ)
--------------x၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

ေရနစ်သူနနှု ်ဵ

ေရနစ်သူေပါင်ဵ
--------------------------------------------- x ၁၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၉-၇)(မြဖစ်)
------------------x၁၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

ေရနစ်ေသဆုဳဵသူနှုန်ဵ

ေရနစ်ေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
------------------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၉-၇)(ေသ)
-----------------x၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

မိမိကိုယ်ကိေု သေ ပကာင်ဵ ြကဳစည်
ဒဏ်ရာရရှိ သူနှုန်ဵ

မိမိကိုယ်ကိေု သေ ပကာင်ဵ ြကဳစည်ဒဏ်ရာ
ရရှိသူေပါင်ဵ
--------------------------------------------- x ၁၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၉-၈)(မြဖစ်)
-----------------x၁၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

မိမိကိုယ်ကိေု သေ ပကာင်ဵ ြကဳစည်၍
ေသဆုဳဵသူနနှု ်ဵ

မိမိကိုယ်ကိေု သေ ပကာင်ဵ ြကဳစည်၍
ေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
------------------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၉-၈)(ေသ)
-----------------x၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

ခိုက်ရန် ြဖစ်ပာွ ဵဒဏ်ရာရရှိသူနှုန်ဵ

ခိုက်ရန် ြဖစ်ပာွ ဵဒဏ်ရာရရှိသူေပါင်ဵ
--------------------------------------------- x ၁၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၉-၉)(မြဖစ်)
-----------------x၁၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

ခိုက်ရန် ြဖစ်ပာွ ဵေသဆုဳဵသူနှုန်ဵ

ခိုက်ရန် ြဖစ်ပာွ ဵေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
------------------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၉-၉)(ေသ)
-----------------x၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

အခ
ြ ာဵအေ ပကာင်ဵေက
ပ ာင်ဴဒဏ်ရာ
ရရှိသူနှုန်ဵ

အခ
ြ ာဵအေ ပကာင်ဵေက
ပ ာင်ဴဒဏ်ရာရရှိသူေပါင်ဵ
--------------------------------------------- x ၁၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၉-၁၀)(မြဖစ်)
-----------------x၁၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

အခ
ြ ာဵအေ ပကာင်ဵေက
ပ ာင်ဴေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
------------------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၉-၁၀)(ေသ)
-----------------x၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

အခ
ြ ာဵအေ ပကာင်ဵေက
ပ ာင်ဴ
ေသဆုဳဵသူနနှု ်ဵ
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မှတ်ပုတ
ဳ င်မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵ
၁။ ေဆဵခန်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င်စာအုပ်
၂။ အတွင်ဵလူနာစာရင်ဵ
၃။ ကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်ဵ

စဥ်

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵ

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(မြပင်ပလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(အတွင်ဵလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

ေဒသန္တရ/မိမို့မ

ု ်ဖျက်ေရဵ
ေရာဂါတိက

်ဴ ေလဵက/မဌာန
မိခင်နှငက

ေကျာင်ဵကျန်ဵမာ

ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန
တိက

ေကျဵလက်က/မဌာန

ေကျဵလက်က/မဌာနခွဲ

နယ်စပ်ေဆဵေပဵခန်ဵ

ကွင်ဵဆင်ဵ

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ေကာက်ယူစုေဆာင်ဵရမည်ေဴ နရာဌာနမျာဵ

၉။

ထိခက
ို ်မှုအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵစီမဳချက်























အသုဵဳ ြပုပုဳ
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှသ
ိ ူနနှု ်ဵနှင်ဴေသဆုဵဳ မှုနှုနဵ် ကို မြဖစ်ပာွ ဵရေသာအေက
ပ ာင်ဵရင်ဵအလိက
ု ်
တွက်ချက်ဆန်ဵစစ်ရန်၊ မြကိုတင်ကာကွယ်နိငု ်သည်အ
ဴ ေက
ပ ာင်ဵရင်ဵမျာဵကို အဖ
ြ စ်မျာဵေသာ
ေနရာေဒသအလိက
ု ် စီမဳချက်မျာဵ ေရဵဆွ၍
ဲ မြကိုတင်ကာကွယ်ရန်ြဖစ်ပါသည်။
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လုပ်ငန်ဵ

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵနှင်ဴ အဓိပ္ပါယ်ရှင်ဵလင်ဵချက်

အမှတ်စဥ်
၁၀။

(၁၀-၁)

(၁၀-၂)

(၁၀-၃)

ဖွာဵေသစာရင်ဵအင်ဵ
ဖွာဵေသစာရင်ဵအင်ဵသည် အစီရင်ခဳသည်က
ဴ ာလအတွင်ဵ သာဵဖွာဵဆရာမမှ
မိမိတာဝန်ကျနယ်ေြမေဒသအတွင်ဵ ေနထိငု ်သူမျာဵ၏ ေမွဵဖွာဵခ
ြ င်ဵ၊ ကိယ
ု ်ဝန်
ပျက်ြခင်ဵ၊ ေသဆုဵဳ ြခင်ဵဆိငု ်ရာကိစ္စရပ်မျာဵ (မိမက
ိ ယ
ို ်တငို ်နှင်ဴ အခ
ြ ာဵသူမျာဵ
ေဆာင်ရွက်ေပဵသည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်ေပဵမှုအာဵလုဵဳ ) ကို မှတ်တမ်ဵ
တင်ရန် မြဖစ်ပါသည်။
မိမို့နယ်/ခွ/ဲ တိက
ု ်နယ်/ပုဂ္ဂလိကေဆဵုုတ
ဳ ွင် မြဖစ်ပွာဵေသာေမွဵဖွာဵခ
ြ င်ဵ၊ ကိယ
ု ်
ဝန်ပျက်ြခင်ဵနှင်ဴ ေသဆုဵဳ ြခင်ဵတိ့ု သည် သက်ဆငို ်ရာတာဝန်ကျ သာဵဖွာဵ
ဆရာမ၏ ေမွဵဖွာဵမှုမှတ်တမ်ဵ၊ ေသဆုဵဳ မှုမှတ်တမ်ဵတိ့ု တွင် စာရင်ဵေရဵမှတ်ိပီဵ
သာဵ မြဖစ်ရပါမည်။
သားဖွားခ
ြ င်းဆိငု ်ရာကျွမ်းကျင်သသာ ကျန်းမာသရးဝန်ထမ်း
စာမျက်နာှ (၂၁) မိခင်နငှ ်ဴမျိုဵဆက်ပာွ ဵကျန်ဵမာေရဵစီမဳချက်ေအာက်တွင်
ပါရှိေသာ အဓိပ္ပါယ်ရှင်ဵလင်ဵချကက
် ို ြပန်လည် မပကည်ု
ဴ ှုပါရန်။
သားဖွားခန်း
စာမျက်နာှ (၂၁) မိခင်နငှ ်ဴမျိုဵဆက်ပာွ ဵကျန်ဵမာေရဵစီမဳချက်ေအာက်တွင်
ပါရှိေသာ အဓိပ္ပါယ်ရှင်ဵလင်ဵချကက
် ို ြပန်လည် မပကည်ု
ဴ ှုပါရန်။
အရှင်ေမွဵဦဵေရစုစုေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ ကိယ
ု ်ဝန်(၂၂)ပတ် ေကျာ်လွန်၍
ေမွဵဖွာဵလာသည်နငှ ်ဴ အသက်ရှူြခင်ဵ၊ နှလဵုဳ ခုန်ြခင်ဵ၊ လှုပရ
် ာှ ဵခ
ြ င်ဵ၊ ချက် ြကိုဵ
ေသွဵခုန်ြခင်ဵရှိေသာ ကေလဵအေရအတွက်ကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ (ကျာဵ/မ
ခွဲြခာဵေဖာ်ြပပါ)
အေသေမွဵဦဵေရစုစုေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ ကိယ
ု ်ဝန်(၂၂)ပတ်ေကျာ်လွန်၍
ေမွဵဖွာဵလာပ
ိ ီဵ၊ အသက်ရှင်သည်ဴ လက္ခဏာ လုဵဳ ဝမပ
ြ ေသာ ကေလဵအေရ
အတွက်ကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ (ကျာဵ/မ ခွဲြခာဵေဖာ်ြပပါ)
ဆယ်ေကျာ်သက်ရွယ် အသက်(၁၅-၁၉)နှစ် မိခင်မှေမွဵေသာ အရှင်ေမွဵဦဵ
ေရ ဆိသ
ု ည်မာှ ဆယ်ေကျာ်သက်ရွယ် အသက်အပိငု ်ဵအခ
ြ ာဵဖ
ြ စ်ေသာ
(၁၅-၁၉)နှစ် မိခင်မှ ေမွဵေသာ အရှင်ေမွဵဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
(ကျာဵ/မ ခွဲြခာဵေဖာ်ြပပါ)
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(၁၀-၄)

(၁၀-၅)

(၁၀-၆)

(၁၀-၇)

(၁၀-၈)

(၁၀-၉)

(၁၀-၁၀)

(အသက်(၁၅)နှစ်ေအာက် မိခင်မှ ေမွဵေသာ အရှင်ေမွဵဦဵေရမျာဵလည်ဵ
အကျုဵဳ ဝင်သည်။ မှတ်ချက်ြဖင်ဴ ေရဵသာဵေဖာ်ြပရန် မြဖစ်သည်။)
ဆယ်ေကျာ်သက်ရွယ် အသက်(၁၅-၁၉)နှစ် မိခင်မှေမွဵေသာ အေသေမွဵဦဵ
ေရ ဆိသ
ု ည်မာှ ဆယ်ေကျာ်သက်ရွယ် အသက်အပိငု ်ဵအခ
ြ ာဵဖ
ြ စ်ေသာ
(၁၅-၁၉)နှစ်မခိ င်မေှ မွဵေသာ အေသေမွဵဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
(ကျာဵ/မ ခွဲြခာဵေဖာ်ြပပါ)
(အသက်(၁၅)နှစ်ေအာက် မိခင်မှေမွဵေသာ အေသေမွဵဦဵေရမျာဵလည်ဵ
အကျုဵဳ ဝင်သည်။ မှတ်ချက်ြဖင်ဴ ေရဵသာဵေဖာ်ြပရန် မြဖစ်သည်။)
မှတ်ချက် - အသက်(၁၅-၁၉)နှစ်ဆုသ
ိ ည်မှာ စာရင်ဵေကာက်ယူသည်ေဴ န့
တွင် ေမွဵမိခင်အသက်သည် (၁၅)နှစ်ြပည်ဴိပီဵသည်မှ (၂၀)နှစ် မပ
ြ ည်မဴ ီ
တစ်ရက်အလိုအထိ ရှိေသာသူမျာဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
အစိဵု ရေဆဵုု၊ဳ ေဆဵခန်ဵ၊ သာဵဖွာဵခန်ဵတွင် ေမွဵေသာအရှင်ေမွဵဦဵေရ ဆိသ
ု ည်
မှာ အစိဵု ရေဆဵုု၊ဳ ေဆဵခန်ဵ၊ သာဵဖွာဵခန်ဵတွင် ေမွဵေသာ အရှင်ေမွဵဦဵေရကို
ဆိလ
ု ပို ါသည်။ (ကျာဵ/မ ခွဲြခာဵ ေဖာ်ြပပါ)
အစိဵု ရေဆဵုု၊ဳ ေဆဵခန်ဵ၊ သာဵဖွာဵခန်ဵတွင် ေမွဵေသာအေသေမွဵဦဵေရ
ဆိသ
ု ည်မာှ အစိဵု ရေဆဵုု၊ဳ ေဆဵခန်ဵ၊ သာဵဖွာဵခန်ဵတွင်ေမွဵေသာ အေသေမွဵ
ဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ (ကျာဵ/မ ခွဲြခာဵ ေဖာ်ြပပါ)
ပုဂ္ဂလိကေဆဵုု၊ဳ ေဆဵခန်ဵ၊ သာဵဖွာဵခန်ဵတွင် ေမွဵေသာအရှင်ေမွဵဦဵေရ
ဆိသ
ု ည်မာှ ပုဂ္ဂလိကေဆဵုု၊ဳ ေဆဵခန်ဵ၊ သာဵဖွာဵခန်ဵတွင်ေမွဵေသာ အရှင်
ေမွဵဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ (ကျာဵ/မ ခွဲြခာဵ ေဖာ်ြပပါ)
ပုဂ္ဂလိကေဆဵုု၊ဳ ေဆဵခန်ဵ၊ သာဵဖွာဵခန်ဵတွင် ေမွဵေသာအေသေမွဵဦဵေရ
ဆိသ
ု ည်မာှ ပုဂ္ဂလိကေဆဵုု၊ဳ ေဆဵခန်ဵ၊ သာဵဖွာဵခန်ဵတွင်ေမွဵေသာ အေသ
ေမွဵဦဵေရကိဆ
ု လ
ို ပို ါသည်။ (ကျာဵ/မ ခွဲြခာဵ ေဖာ်ြပပါ)
သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိငု ်ရာ ကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵနှငေ်ဴ မွဵေသာ အရှင်ေမွဵဦဵေရ ဆိသ
ု ည်
မှာ အစီရင်ခဳေသာ ကာလအတွင်ဵ အရှင်ေမွဵမျာဵအနက် သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵ
ဆိငု ်ရာ ကျွမ်ဵကျင်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵနှင်ဴ ေမွဵဖွာဵေသာ အရှင်ေမွဵ
ဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ (ကျာဵ/မ ခွဲြခာဵေဖာ်ြပပါ)
သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိငု ်ရာ ကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵနှငေ်ဴ မွဵေသာ အေသေမွဵဦဵေရ
ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသည်ဴ ကာလအတွင်ဵ အေသေမွဵမျာဵအနက်မှ
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(၁၀-၁၁)

(၁၀-၁၂)

(၁၀-၁၃)

(၁၀-၁၄)

(၁၀-၁၅)

(၁၀-၁၆)

(၁၀-၁၇)

သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိုင်ရာ ကျွမ်ဵကျင်ေသာကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵနှင်ဴ ေမွဵဖွာဵေသာ
အေသေမွဵဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ (ကျာဵ/မ ခွဲြခာဵေဖာ်ြပပါ)
လမေစဴေမွဵဖွာဵေသာ အရှင်ေမွဵကေလဵ စုစုေပါင်ဵဆိသ
ု ည်မာှ ခန့်မှန်ဵထာဵ
ေသာ ေမွဵဖွာဵမှုထက် ရက်သတ္တ (၃)ပတ်ေကျာ် ပိေု စာ၍ အရှင်ေမွဵဖွာဵခ
ြ င်ဵ
(သိ့ု မဟုတ်) ကိယ
ု ်ဝန် ရက်သတ္တ (၃၇)ပတ် မပ
ြ ည်မဴ ီ အရှင်ေမွဵဖွာဵခ
ြ င်ဵကို
ဆိလ
ု ိပု ါသည်။
လမေစဴေမွဵဖွာဵေသာ အေသေမွဵကေလဵ စုစေု ပါင်ဵဆိသ
ု ည်မာှ ခန့်မှန်ဵထာဵ
ေသာ ေမွဵဖွာဵမှုထက် ရက်သတ္တ (၃)ပတ်ေကျာ် ပိေု စာ၍ အေသေမွဵဖွာဵခ
ြ င်ဵ
(သိ့ု မဟုတ်) ကိယ
ု ်ဝန်ရက်သတ္တ (၂၂)ပတ်မှ(၃၇)ပတ်အတွင်ဵ အေသေမွဵ
ဖွာဵခ
ြ င်ဵကို ဆိလ
ု ိပု ါသည်။
ေမွဵလက်မတ
ှ ် (Birth Certificate) ရရှခိ ဲေဴ သာ တစ်နှစ်ေအာက်ကေလဵ
ဦဵေရဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ သတ်မတ
ှ ်တာဝန် ေပဵထာဵ
ေသာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵထဳမှ ေမွဵလက်မတ
ှ ်ရရှိခဲသ
ဴ ည်ဴ တစ်နစှ ်
ေအာက် ကေလဵဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ (ကျာဵ/မ ခွဲြခာဵေဖာ်ြပပါ)
(အစီရင်ခဳသူ သာဵဖွာဵဆရာမကိယ
ု ်တငို ် ေမွဵလက်မတ
ှ ် မြပုလုပ်ေပဵသည်
မြဖစ်ေစ၊ အခ
ြ ာဵသူ (အခ
ြ ာဵေနရာမှ) မြပုလုပ်ေပဵသည်ြဖစ်ေစ အကျုဵဳ ဝင်
ပါသည်။)
ကိယ
ု ်ဝန်ပျက်သည်ဦဴ ဵေရ ဆိုသည်မာှ ကိယ
ု ်ဝန်(၂၂)ပတ်မတိငု ်မီ သာဵအိမ်
အတွင်ဵမှ သေန္ဓသာဵသည် အပ
ြ င်သ့ို ေရာက်ရလ
ှိ ာပ
ိ ီဵ၊ အသက်ရှူေသာ
လက္ခဏာမပ
ြ သည်ဴ ကိယ
ု ်ဝန်ပျက်ြခင်ဵြဖစ်ပွာဵေသာဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ေသဆုဵဳ သူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ ေသဆုဳဵသူမခိ င်အပါအဝင်မည်သည်ဴ
အသက်အုပစ် ုတွင်မဆို ေသဆုဳဵသွာဵသူ အေရအတွက်စစု ုေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါ
သည်။ (ကျာဵ/မ ခွဲြခာဵေဖာ်မြပပါ)
ေမွဵိပီဵ(၇)ရက်အတွင်ဵ ေသဆုဳဵသူ ကေလဵဦဵေရ ဆိသ
ု ည်မာှ ေမွဵဖွာဵလာ
မိပီဵ (၇)ရက်အတွင်ဵ ေသဆုဵဳ သူကေလဵဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ (ကျာဵ/မ
ခွဲြခာဵေဖာ်ြပပါ)
ေမွဵိပီဵ(၇)ရက်မှ (၂၈)ရက်အတွင်ဵ ေသဆုဵဳ သူကေလဵဦဵေရ ဆိသ
ု ည်မာှ
ေမွဵဖွာဵလာပ
ိ ီဵ (၇)ရက်ြပည်ဴသည်မှ (၂၈)ရက်အတွင်ဵ ေသဆုဵဳ သူကေလဵ
ဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ (ကျာဵ/မ ခွဲြခာဵ ေဖာ်ြပပါ)
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(၁၀-၁၈)

(၁၀-၁၉)

(၁၀-၂၀)

(၁၀-၂၁)

(၁၀-၂၂)

(၂၈)ရက်မှ အသက်တစ်နှစ်ေအာက် ေသဆုဵဳ သူကေလဵဦဵေရ ဆိသ
ု ည်မာှ
ေမွဵဖွာဵလာပ
ိ ီဵ(၂၈)ရက်ြပည်သ
ဴ ည်မှ အသက်တစ်နစှ ်ေအာက် ေသဆုဵဳ သူ
ကေလဵဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ (ကျာဵ/မ ခွဲြခာဵေဖာ်ြပပါ)
(၁)နှစ်မှ (၅)နှစေ် အာက် ေသဆုဵဳ သူကေလဵဦဵေရ ဆိသ
ု ည်မာှ ကေလဵ
တစ်ေယာက်၏အသက်သည်(၁)နှစ်ြပည်သ
ဴ ည်မှ (၅)နှစ်မြပည်မဴ ီ တစ်ရက်
အလိတ
ု ွင် ေသဆုဳဵသူ ကေလဵဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ (ကျာဵ/မ ခွဲြခာဵ
ေဖာ်ြပပါ)
ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်စဉ်၊ မီဵဖွာဵစဉ်၊ မီဵတွင်ဵကာလအတွင်ဵ (ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ ၄၂ ရက်
အတွင်ဵ) သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိငု ်ရာေရာဂါမျာဵေက
ပ ာင်ဴ ေသဆုဵဳ ြခင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ
ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်စဥ်၊ မီဵဖွာဵစဥ်၊ မီဵတွင်ဵကာလအတွင်ဵ (ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ ၄၂ ရက်
အတွင်ဵ)သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိငု ်ရာေရာဂါမျာဵေက
ပ ာင်ဴ ေသဆုဵဳ ေသာ မိခင်ဦဵေရကို
ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်စဉ်၊ မီဵဖွာဵစဉ်၊ မီဵတွင်ဵကာလအတွင်ဵ (ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ ၄၂ ရက်
အတွင်ဵ) အခ
ြ ာဵေရာဂါမျာဵေက
ပ ာင်ဴ ေသဆုဵဳ ြခင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ ကိယ
ု ်ဝန်
ေဆာင်စဥ်၊ မီဵဖွာဵစဥ်၊ မီဵတွင်ဵကာလအတွင်ဵ (ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ ၄၂ ရက်အတွင်ဵ)
သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိငု ်ရာေရာဂါမျာဵေက
ပ ာင်ဴ မဟုတ်ဘဲ ယခင်ရှိေနေသာ ေရာဂါ
(သိ့ု မဟုတ်) ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်စဉ်အတွင်ဵ မြဖစ်ေပါ်လာေသာ ေရာဂါမျာဵ
ေက
ပ ာင်ဴ ေသဆုဵဳ ေသာ မိခင်ဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်စဉ်၊ မီဵဖွာဵစဉ်၊ မီဵတွင်ဵကာလအတွင်ဵ (ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ ၄၂ ရက်
အတွင်ဵ) ထိခက
ို ်ဒဏ်ရာရရှိြခင်ဵ၊ မေတာ်တဆမှုမျာဵနှင်ဴ မိမိကယ
ို ်ကို သတ်
ေသခ
ြ င်ဵ၊ အသတ်ခဳရြခင်ဵတိ့ု ေက
ပ ာင်ဴ ေသဆုဵဳ သူ မိခင်ဦဵေရ ဆိသ
ု ည်မာှ
ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်စဥ်၊ မီဵဖွာဵစဥ်၊ မီဵတွင်ဵကာလအတွင်ဵ (ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ ၄၂ ရက်
အတွင်ဵ) သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိငု ်ရာေရာဂါမျာဵနှင်ဴ အခ
ြ ာဵေရာဂါမျာဵေက
ပ ာင်ဴ
မဟုတ်ဘဲ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှ၍
ိ ြဖစ်ေစ၊ မေတာ်တဆမှုေ ပကာင်ဴြဖစ်ေစ၊ မိမိ
ကိယ
ု ်ကို သတ်ေသခ
ြ င်ဵေက
ပ ာင်ဴြဖစ်ေစ၊ အသတ်ခရ
ဳ ြခင်ဵေက
ပ ာင်ဴြဖစ်ေစ
ေသဆုဵဳ ေသာ မိခင်ဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
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အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵတွက်ချက်နည်ဵ
စဥ်
၁၀။
၁၀.၁

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ
ဖွာဵေသစာရင်ဵအင်ဵ
ေမွဵနှုန်ဵ ပကမ်ဵ
(လူဦဵေရ ၁,၀၀၀လျှင်)

၁၀.၂

တွက်ချက်ပုဳ

တွက်နည်ဵသေကတ
က

အရှင်ေမွဵဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ
------------------------------------------ x ၁၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁)
---------------------------- x ၁၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

ေသနှုန်ဵ ပကမ်ဵ
(လူဦဵေရ ၁,၀၀၀လျှင်)

ေသဆုဳဵသူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ
------------------------------------------- x ၁၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၂)
---------------------------- x ၁၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

၁၀.၃

သဘာဝအေလျာက်
လူဦဵေရတိုဵနှုန်ဵ

ေမွဵနှုန်ဵ ပကမ်ဵ - ေသနှုန်ဵ ပကမ်ဵ
----------------------------------၁၀

အညွှန်ဵကိန်ဵ (၁၀-၁)-(၁၀-၂)
-----------------------------------၁၀

၁၀.၄

ဆယ်ေကျာ်သက်ရွယ်
ေမွဵဖွာဵမှုနှုန်ဵ

ဆယ်ေကျာ်သက်ရွယ်အသက်(၁၅-၁၉)နှစ်မိခင်မှ
ေမွဵေသာ အရှငေ် မွဵဦဵေရ
------------------------------------------- x ၁၀၀၀
အသက်(၁၅-၁၉)နှစအ
် မျိုဵသမီဵဦဵေရ

ေဆဵုုဳ၊ေဆဵခန်ဵ၊ သာဵဖွာဵခန်ဵ
တွင် ေမွဵဖွာဵနှုန်ဵ

အစိုဵရေဆဵုု၊ဳ ေဆဵခန်ဵ၊ သာဵဖွာဵခန်ဵတွင်ေမွဵေသာ
(အရှင်ေမွဵ + အေသေမွဵ)ဦဵေရ + ပုဂ္ဂလိကေဆဵုု၊ဳ
ေဆဵခန်ဵ၊ သာဵဖွာဵခန်ဵတွင် ေမွဵေသာ(အရှင်ေမွဵ +
အေသေမွဵ)ဦဵေရ
---------------------------------------------- x ၁၀၀
ေမွဵဖွာဵမှုစုစုေပါင်ဵ

၁၀.၅

ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၃)
---------------------------- x ၁၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁) (၁၅-၁၉)နှစရ
် ှိေသာ
အမျိုဵသမီဵဦဵေရစုစုေပါင်ဵ
ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၅)+(၁၀-၆)+
(၁၀-၇)+(၁၀-၈)
---------------------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁)+(၁၀-၂)

၁၀.၆

ေမွဵိပီဵ(၇)ရက်အတွင်ဵေသဆုဳဵနှုန်ဵ ေမွဵိပီဵ(၇)ရက်အတွင်ဵေသဆုဳဵသူကေလဵဦဵေရ
------------------------------------------- x ၁၀၀၀
(အရှင်ေမွဵ ၁,၀၀၀လျှင်)
အရှင်ေမွဵဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ
- မိမို့ပ
ြ
- ေကျဵလက်

ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁၆)
---------------------------- x ၁၀၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁)

၁၀.၇

တစ်လေအာက်ကေလဵေသနှုန်ဵ
(အရှင်ေမွဵ ၁,၀၀၀ လျှင်)
- မိမို့ပ
ြ
- ေကျဵလက်

ေမွဵစမှ(၂၈)ရက်အတွင်ဵေသဆုဵဳ သူကေလဵဦဵေရ
------------------------------------------- x ၁၀၀၀
အရှင်ေမွဵဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁၆)+(၁၀-၁၇)
---------------------------- x ၁၀၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁)

၁၀.၈

တစ်နှစ်ေအာက်ကေလဵေသနှုန်ဵ
(အရှင်ေမွဵ ၁,၀၀၀ လျှင်)
- မိမို့ပ
ြ
- ေကျဵလက်

အသက်တစ်နစှ ေ် အာက်ေသဆုဵဳ သူကေလဵဦဵေရ
------------------------------------------- x ၁၀၀၀
အရှင်ေမွဵဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁၆)+(၁၀-၁၇)+(၁၀-၁၈)
---------------------------- x ၁၀၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁)

၁၀.၉

(၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵေသနှုန်ဵ
(အရှင်ေမွဵ ၁၀၀၀ လျင်
- မိမို့ပ
ြ
- ေကျဵလက်

(၅)နှစ်ေအာက်ေသဆုဳဵသူကေလဵဦဵေရ
------------------------------------------- x ၁၀၀၀
အရှင်ေမွဵဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁၆)+(၁၀-၁၇)+
(၁၀-၁၈)+(၁၀-၁၉)
---------------------------- x ၁၀၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁)

၁၀.၁၀ အေသေမွဵဖွာဵနှုန်ဵ
- မိမို့ပ
ြ
- ေကျဵလက်

အေသေမွဵဦဵေရစုစုေပါင်ဵ
------------------------------------------- x ၁၀၀၀
ေမွဵဖွာဵမှုစုစုေပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၂)
---------------------------- x ၁၀၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁)+ ပုဳစဳ၁(၁၀-၂)

၁၀.၁၁ ကိုယ်ဝန်ပျက်ရာနှုန်ဵ
-မိမို့ပ
ြ
-ေကျဵလက်

ကိုယ်ဝန်ပျက်သည်ဴဦဵေရ
------------------------------------------- x ၁၀၀
(အရှင်ေမွဵ+အေသေမွဵ+ကိုယ်ဝန်ပျက်)
စုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁၄)
---------------------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁)+(၁၀-၂)+(၁၀-၁၄)
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စဥ်

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

တွက်ချက်ပုဳ

တွက်နည်ဵသေကတ
က

၁၀.၁၂ သာဵဖွာဵမိခင်ေသနှုန်ဵ
(အရှင်ေမွဵ ၁၀၀၀၀၀ လျှင်)
-မိမို့ပ
ြ
-ေကျဵလက်

ကိုယ်ဝန်၊ မီဵဖွာဵခ
ြ င်ဵ၊ မီဵတွင်ဵဆိုငရ
် ာေရာဂါမျာဵ
နှင်ဴ အခ
ြ ာဵေရာဂါမျာဵေ ပကာင်ဴ ေသဆုဳဵသူ
မိခင်ဦဵေရ
---------------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
အရှင်ေမွဵဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၂၀)+ (၁၀-၂၁)
----------------------- x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁)

၁၀.၁၃ သာဵဖွာဵမိခင်ေသနှုန်ဵ
(မည်သည်ဴအေ ပကာင်ဵေ ပကာင်ဴ
မဆို)(အရှင်ေမွဵ ၁၀၀၀၀၀ လျှင်)
-မိမို့ပ
ြ
-ေကျဵလက်

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်စဉ်၊ မီဵဖွာဵစဉ်၊ မီဵတွင်ဵကာလ
အတွင်ဵ (ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ ၄၂ ရက်အတွငဵ် ) မည်သည်ဴ
အေ ပကာင်ဵေ ပကာင်မဴ ဆို ေသဆုဳဵြခင်ဵ
---------------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
အရှင်ေမွဵဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၂၀)+ (၁၀-၂၁)
+ (၁၀-၂၂)
----------------------- x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁)

၁၀.၁၄ အသက်အလိုက်ေသနှုန်ဵ
(age specific death rate)

အသက်အပိငု ်ဵအခ
ြ ာဵအုပစ် ုတစ်ခတ
ု ွင်
ေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
------------------------------------------- x ၁၀၀၀
ယင်ဵအသက်အပိုင်ဵအခ
ြ ာဵအုပ်စရ
ု ှိ
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၃ဳ (၁)ေသ
--------------------------- x ၁၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁) ရှိ

အသက်(၂၀-၂၄)နှစအ
် ုပ်စုတွင်ေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
------------------------------------------- x ၁၀၀၀
အသက်(၂၀-၂၄)နှစအ
် ုပ်စုရှိလူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ

ပုဳစ၃ဳ (၁)(၂၀-၂၄)နှစ(် ေသ)
--------------------------- x ၁၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)(၂၀-၂၄)နှစ(် ရှိ)

၁၀.၁၅ ေယဘုယျမျိုဵပွာဵနှုန်ဵ

အရှင်ေမွဵဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ
------------------------------------------- x ၁၀၀၀
အသက်(၁၅-၄၉)နှစရ
် ှိေသာ
အမျိုဵသမီဵဦဵေရစုစုေပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁)
--------------------------- x ၁၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁) (၁၅-၄၉)နှစရ
် ှိေသာ
အမျိုဵသမီဵဦဵေရစုစုေပါင်ဵ (ရှိ)

၁၀.၁၆ သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိုင်ရာကျွမ်ဵကျင်သူ
နှင်ဴ ေမွဵဖွာဵမှုနှုန်ဵ

သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိုင်ရာကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵနှင်ဴ
ေမွဵေသာ(အရှင်ေမွဵ+အေသေမွဵ)ဦဵေရ
------------------------------------------- x ၁၀၀
ေမွဵဖွာဵမှုစုစုေပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၉)+(၁၀-၁၀)
---------------------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁)+(၁၀-၂)

၁၀.၁၇ ေမွဵလက်မှတ်ရရှိသည်ဴ
တစ်နှစ်ေအာက် ကေလဵရာနှုန်ဵ

ေမွဵလက်မှတ် ရရှိခဲဴေသာ တစ်နစှ ်ေအာက်
ကေလဵဦဵေရ
------------------------------------------- x ၁၀၀
တစ်နှစ်ေအာက်ကေလဵေပါင်ဵ

ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁၁)
---------------------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁) (ရှိ)

ဥပမာ-အသက်(၂၀-၂၄)နှစ်
လူငယ်ေသဆုဳဵနှုန်ဵ

မှတ်ပုတ
ဳ င်မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵ
၁။ ေမွဵဖွာဵမှုနှငေ်ဴ သဆုဵဳ မှုမှတ်တမ်ဵ
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၁၀

ကွင်ဵဆင်ဵ

၉

နယ်စပ်ေဆဵေပဵခန်ဵ

၈

ေကျဵလက်က/မဌာနခွဲ

၇

ေကျဵလက်က/မဌာန

၆

ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန
တိက

၅

ေကျာင်ဵကျန်ဵမာ

၄

ဆယ်ေကျာ်သက်ရွယ်အသက်(၁၅-၁၉)နှစ်မိခင်မှ
ေမွဵေသာအရှင်ေမွဵဦဵေရ
ဆယ်ေကျာ်သက်ရွယ်အသက်(၁၅-၁၉)နှစ်မိခင်မှ
ေမွဵေသာအေသေမွဵဦဵေရ
အစိုဵရေဆဵုု၊ဳ ေဆဵခန်ဵ၊သာဵဖွာဵခန်ဵတွငေ် မွဵေသာ
အရှင်ေမွဵဦဵေရ
အစိုဵရေဆဵုု၊ဳ ေဆဵခန်ဵ၊သာဵဖွာဵခန်ဵတွငေ် မွဵေသာ
အေသေမွဵဦဵေရ
ပုဂလ
္ဂ ိကေဆဵုုဳ၊ေဆဵခန်ဵ၊သာဵဖွာဵခန်ဵတွင်ေမွဵေသာ
အရှင်ေမွဵဦဵေရ
ပုဂလ
္ဂ ိကေဆဵုုဳ၊ေဆဵခန်ဵ၊သာဵဖွာဵခန်ဵတွင်ေမွဵေသာ
အေသေမွဵဦဵေရ
သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိုင်ရာ ကျွမဵ် ကျင်သူမျာဵနှင်ဴေမွဵေသာ
အရှင်ေမွဵဦဵေရ
သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိုင်ရာ ကျွမဵ် ကျင်သူမျာဵနှင်ဴေမွဵေသာ
အေသေမွဵဦဵေရ

်ဴ ေလဵက/မဌာန
မိခင်နှငက

၃

ု ်ဖျက်ေရဵ
ေရာဂါတိက

၁၀။ ဖွာဵေသစာရင်ဵအင်ဵ
၁ အရှင်ေမွဵဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ
၂ အေသေမွဵဦဵေရစုစုေပါင်ဵ

ေဒသန္တရ/မိမို့မ

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵ

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(အတွင်ဵမလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

စဥ်

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(မြပင်ပလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ေကာက်ယူစုေဆာင်ဵရမည်ေဴ နရာဌာနမျာဵ

X

X



X



X











X

X



X



X











X

X



X



X











X

X



X



X











X

X



X



X











X

X



X



X











X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



X

X



X



X











X

X



X



X











၁၁

လမေစဴေမွဵဖွာဵေသာ အရှင်ေမွဵကေလဵစုစေု ပါင်ဵ

X

X



X



X











၁၂

လမေစဴေမွဵဖွာဵေသာ အေသေမွဵကေလဵစုစေု ပါင်ဵ

X

X



X



X











၁၃

X

X



X



X











၁၄

ေမွဵလက်မှတ် (Birth Certificate) ရရှိခဲဴေသာ
တစ်နှစ်ေအာက်ကေလဵဦဵေရ
ကိုယ်ဝန်ပျက်သည်ဴဦဵေရ

X

X



X



X











၁၅

ေသဆုဳဵသူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ

X

X



X



X











၁၆

ေမွဵိပီဵ(၇)ရက်အတွင်ဵေသဆုဳဵသူကေလဵဦဵေရ
ေမွဵိပီဵ(၇)ရက်မှ(၂၈)ရက်အတွင်ဵေသဆုဳဵသူ
ကေလဵဦဵေရ
(၂၈)ရက်မှ အသက်တစ်နှစေ် အာက် ေသဆုဳဵသူ
ကေလဵဦဵေရ

X

X



X



X











X

X



X



X











X

X



X



X











၁၉

(၁)နှစ်မှ(၅)နှစေ် အာက် ေသဆုဳဵသူကေလဵဦဵေရ

X

X



X



X











၂၀

ကိုယ်ဝန်၊ မီဵဖွာဵခ
ြ င်ဵ၊ မီဵတွင်ဵဆိုငရ
် ာ
ေရာဂါမျာဵေ ပကာင်ဴေသဆုဳဵသူမခိ င်ဦဵေရ

X

X



X



X











၁၇
၁၈
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စဥ်

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵ

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(မြပင်ပလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(အတွင်ဵမလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

ေဒသန္တရ/မိမို့မ

ု ်ဖျက်ေရဵ
ေရာဂါတိက

်ဴ ေလဵက/မဌာန
မိခင်နှငက

ေကျာင်ဵကျန်ဵမာ

ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန
တိက

ေကျဵလက်က/မဌာန

ေကျဵလက်က/မဌာနခွဲ

နယ်စပ်ေဆဵေပဵခန်ဵ

ကွင်ဵဆင်ဵ

၂၁

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်စဉ်၊ မီဵဖွာဵစဉ်၊ မီဵတွင်ဵကာလ
အတွင်ဵ (ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ ၄၂ ရက်အတွင်ဵ)အခ
ြ ာဵေရာဂါ
မျာဵေ ပကာင်ဴ ေသဆုဳဵသူမိခင်ဦဵေရ

X

X



X



X











ကိုယ်ဝန်ေဆာင်စဉ်၊ မီဵဖွာဵစဉ်၊ မီဵတွင်ဵကာလ
အတွင်ဵ (ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ ၄၂ ရက်အတွင်ဵ) ထိခုိက်
ဒဏ်ရာရရှိြခင်ဵ၊ မေတာ်တဆမှုမျာဵနှင်ဴ မိမက
ိ ိုယ်ကို
သတ်ေသခ
ြ င်ဵ၊ အသတ်ခရ
ဳ ြခင်ဵတို့ေ ပကာင်ဴ
ေသဆုဳဵသူမခိ င်ဦဵေရ

X

X



X



X











၂၂

အသုဵဳ ြပုပုဳ
အရှင်ေမွဵဦဵေရကိသ
ု ိရှိိပီဵ တစ်နစှ ်ေအာက်ကေလဵမျာဵအာဵ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴ
ေရှာက်မှုမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ေပဵနိငု ်ရန်၊ ေနရာေဒသအလိုက်ေမွဵဖွာဵမှုနနှု ်ဵ၊ ေသဆုဵဳ မှုနှုနဵ် မျာဵ
ကို တွက်ချက်နုိင်ရန်၊ မိခင်နငှ ်ဴ ကေလဵေသဆုဵဳ မှုမျာဵေသာေနရာေဒသတွင် ေသဆုဳဵရခ
ြ င်ဵ
အေက
ပ ာင်ဵရင်ဵမျာဵကို ဆက်လက်ရာှ ေဖွ ေဖာ်ထုတ်ရန်နငှ ်ဴ လိအ
ု ပ်ေသာစီမခဳ ျက်မျာဵ ေရဵဆွဲ
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိငု ်ရန် မြဖစ်ပါသည်။
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လုပ်ငန်ဵ
အမှတ်စဥ်

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵနှင်ဴ အဓိပ္ပါယ်ရှင်ဵလင်ဵချက်

၁၁။
(၁၁-၁)

ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါထိနဵ် သိမ်ဵေရဵစီမဳချက်
ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါစစ်ေဆဵသူေပါင်ဵ(အသစ်) ဆိသ
ု ည်မာှ ဆီဵချို ေသွဵချို
ေရာဂါရှိ/မရှိ စစ်ေဆဵေသာ လူနာသစ်ဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။(Known
cases ကို မြပန်လည်စစ်ေဆဵသည်မျာဵ မပါဝင်ပါ။)
ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါရှသ
ိ ူေပါင်ဵ (New cases and Known cases)
ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါရှသ
ိ ူေပါင်ဵ (ေရာဂါသစ်)မ (New cases) ဆိသ
ု ည်မာှ
အစီရင်ခဳသူကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵကိယ
ု ်တငို ် ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါ ရှိ/မရှိ
စစ်ေဆဵေပဵေသာသူမျာဵထဲမှ
ဆီဵချိုေသွဵချို ေရာဂါသတ်မတ
ှ ်ချက်နငှ ်ဴ
အကျုဳဵဝင်ေသာ လူနာသစ်ဦဵေရ (New cases) ကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါဆိသ
ု ည်မာှ

(၁၁-၂)
(၁၁-၂-၁)

 Fasting Blood Sugar (FBS) no caloric intake for at least
8 hours
(FBG  126 mg / dL (7.0 mmol / L)) (နဳနက်စာမစာဵမီ

စစ်သည်ေဴ သွဵချို)
(သိ့ု မဟုတ်)

(၁၁-၂-၂)

 Random Blood Sugar (RBS) (Blood Glucose  200 mg /
dL (11.1 mmol / L)) (မည်သည်အ
ဴ ချိနတ
် ွင်မဆို စစ်သည်ဴ
ေသွဵချို) (သိ့ု မဟုတ်)
 ၃-လ ပျမ်ဵမျှေသွဵချို (HbA1C  6.5% (48 mmol/mol))
ဆီဵချိုေရာဂါလက္ခဏာမျာဵမှာ
 ဆီဵသွာဵမျာဵြခင်ဵ
 ေရငတ်ြခင်ဵ
 ကိယ
ု ်အေလဵချိနက
် ျဆင်ဵြခင်ဵတို့ မြဖစ်ပါသည်။
(ဆီဵချိုေရာဂါလက္ခဏာရှိလျှင် ေသွဵချိုတစ် ြကိမမ် ျာဵုုနဳ ှင်ဴ ေရာဂါသတ်မတ
ှ ်
နိငု ်ပါသည်။ ဆီဵချိုေရာဂါလက္ခဏာမရှိလျှင် ၂ မြကိမစ် စ်ေဆဵြပီဵ၊ မျာဵလျှင်
ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါဟု သတ်မတ
ှ ်သည်။) (WHO criteria)
ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါရှသ
ိ ူေပါင်ဵ (Known cases) ဆိသ
ု ည်မာှ မိမိတွင်
ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါရှိေ ပကာင်ဵ သိထာဵပ
ိ ီဵသူမှ အစီရင်ခဳေသာကာလ
တစ်နစှ ်အတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵထဳသ့ို ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါအတွက်
ပထမဦဵဆုဵဳ အက
ြ ိမ် လာေရာက်ြပသသူ လူနာဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
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(၁၁-၃)

(၁၁-၄)

(၁၁-၅)

ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါလူနာအက
ြ ိမေ် ပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ
အစီရင်ခဳသည်ဴ
ကာလအတွင်ဵ သမာဵေတာ်မျာဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ေဴ ရှာက်ေပဵသူ
ဆရာဝန်၊ သူနာပ
ြ ု၊ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵနှင်ဴ ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါဟု
သတ်မတ
ှ ်ကာ စစ်ေဆဵ/ကုသမှု ခဳယူရန် လာေရာက်ြပသသည်ဴ အက
ြ ိမ်
ေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါရှသ
ိ ူမျာဵအနက် ေရာဂါထိန်ဵေသာက်ေဆဵဖ
ြ င်ဴ ကုသမှု
ခဳယူေနေသာလူနာေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ ဆီဵချိုေသွဵချိူေရာဂါအာဵ ဆီဵချို
ေသွဵချိုေရာဂါထိနဵ် ေသာက်ေဆဵသက်သက်ြဖင်ဴ ကုသေနေသာလူနာမျာဵ
အာဵလုဵဳ ပါဝင်သည်။
ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါရှသ
ိ ူမျာဵအနက် အင်ဆူလင်ထဵို ေဆဵဖ
ြ င်ဴ ကုသမှုခယ
ဳ ူေန
ေသာ လူနာေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ မြဖည်ဴစက
ွ ်အင်ဆူလင်ကုထုဵဳ (သိ့ု မဟုတ်)
အစာဵထိဵု အင်ဆူလင်ကုထဵုဳ ြဖင်ဴ ကုသေနေသာဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါလူနာ
အာဵလုဵဳ ပါဝင်သည်။
မှတ်ချက် - ကုထဵုဳ လိအ
ု ပ်ချကအ
် ရ အင်ဆူလင်ထုဵိ ေဆဵကို ယာယီေပဵ၍
ကုသမှုခဳယူရေသာ လူနာမျာဵ မပါဝင်ပါ။

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ တွက်ချက်နည်ဵ
စဥ်

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

တွက်ချက်ပုဳ

တွက်နည်ဵသေကတ
က

၁၁။

ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ
စီမခဳ ျက်

၁၁.၁

ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါရှိသူနှုန်ဵ(အသစ်)

ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါရှိသူေပါင်ဵ
(ေရာဂါသစ်) (New cases)
----------------------------------- x ၁၀၀၀
ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါစစ်ေဆဵသူေပါင်ဵ
(အသစ်)

ပုဳစ၁ဳ (၁၁-၂- ၁)
---------------- x ၁၀၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၁၁-၁)

၁၁.၂

ဆီဵချိုေသွဵချို ေရာဂါထိန်ဵေသာက်ေဆဵ
မြဖင်ဴ ကုသေသာလူနာရာနှုန်ဵ

ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါရှိသူမျာဵအနက်
ေရာဂါထိန်ဵေသာက်ေဆဵဖ
ြ င်ဴ
ကုသမှုခဳယူေနေသာ လူနာေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀
ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါရှိသူေပါင်ဵ
(New+Known)

ပုဳစ၁ဳ (၁၁-၄)
---------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၁၁-၂-၁)+(၁၁-၂-၂)

၁၁.၃

အင်ဆူလင်ထိုဵေဆဵဖ
ြ င်ဴကုသေသာ
လူနာရာနှုန်ဵ

ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါရှိသူမျာဵအနက်
အင်ဆူလင်ထိုဵေဆဵဖ
ြ င်ဴ ကုသမှုခယ
ဳ ူ
ေနေသာ လူနာေပါင်ဵ
----------------------------------- x ၁၀၀
ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါရှိသူေပါင်ဵ
(New+Known)
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ပုဳစ၁ဳ (၁၁-၅)
---------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၁၁-၂-၁)+(၁၁-၂-၂)

မှတ်ပုတ
ဳ င်မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵ
၁။ ေဆဵခန်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င်စာအုပ်
၂။ ကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်ဵ
၃။ အတွင်ဵလူနာစာရင်ဵ
၄။ လူဦဵေရနှင်ဴ နှစ်ချုပ်စာရင်ဵမှတ်တမ်ဵ

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ (မြပင်ပလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ (အတွငဵ် လူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

ေဒသန္တရ/မိမို့မ

ု ်ဖျက်ေရဵ
ေရာဂါတိက

်ဴ ေလဵက/မဌာန
မိခင်နှငက

ေကျာင်ဵကျန်ဵမာ

ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန
တိက

ေကျဵလက်က/မဌာန

ေကျဵလက်က/မဌာနခွဲ

နယ်စပ်ေဆဵေပဵခန်ဵ

ကွင်ဵဆင်ဵ

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ေကာက်ယူစုေဆာင်ဵရမည်ေဴ နရာဌာနမျာဵ

ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါစစ်ေဆဵသူေပါင်ဵ
(အသစ်)
ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါရှိသူေပါင်ဵ (New
cases and Known cases)







X



X

















X



X











ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါလူနာအ ြကိမ်ေပါင်ဵ







X



X











ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါရှိသူမျာဵအနက်
ေရာဂါထိန်ဵေသာက်ေဆဵဖ
ြ င်ဴ
ကုသမှုခဳယူေနေသာလူနာေပါင်ဵ







X



X











ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါရှိသူမျာဵအနက်
အင်ဆူလင်ထိုဵေဆဵဖ
ြ င် ဴကုသမှုခယ
ဳ ူေနေသာ
လူနာေပါင်ဵ







X



X











စဥ်

၁၁။
၁
၂
၃
၄

၅

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵ

ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါထိန်ဵသိမ်ဵေရဵစီမဳချက်

အသုဵဳ ြပုပုဳ
ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါဖ
ြ စ်ပွာဵသူနနှု ်ဵကို တွက်ချက်၍ ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါ၏
ေနာက်ဆက်တွဲြပဿနာမျာဵ မဖ
ြ စ်ေပါ်ေစရန် မြကိုတင်ကာကွယ်ေရဵ ပညာေပဵမျာဵပ
ြ ုလုပ၍
်
ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါစီမခဳ ျက်ေရဵဆွဲရာတွင် အသုဵဳ ြပုရန် မြဖစ်ပါသည်။
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လုပ်ငန်ဵ
အမှတ်စဥ်

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵနှင်ဴ အဓိပ္ပါယ်ရှင်ဵလင်ဵချက်

၁၂။

ေကျာင်ဵကျန်ဵမာေရဵစီမဳချက်
အစီရင်ခဳေသာကာလတစ်နှစ်အတွင်ဵ ပထမဆုဵဳ အက
ြ ိမ် စစ်ေဆဵေသာ
ေကျာင်ဵေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ အစီရင်ခဳကာလအတွင်ဵ ေနာက်ထပ်သွာဵ
ေရာက် စစ်ေဆဵေသာအက
ြ ိမ်မျာဵကို ဤစာတိငု ်မျာဵတွင် မထည်ရ
ဴ ပါ။
(၁၂-၁)
စစ်ေဆဵေပဵေသာေကျာင်ဵေပါင်ဵ(အသစ်) ဆိသ
ု ည်မာှ ေကျာင်ဵကျန်ဵမာေရဵ
လုပင် န်ဵနှငပ်ဴ တ်သက်၍ သက်ဆုငိ ်ရာကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵသည် မိမိ
တာဝန်ကျရာနယ်ေြမအတွင်ဵရှိ အေခ
ြ ခဳပညာေကျာင်ဵမျာဵ၏ ေကျာင်ဵကျန်ဵ
မာေရဵလုပင် န်ဵမျာဵ လုပက
် ငို ်ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို မြကီဵ ပကပ်ြခင်ဵနှငဴ် ေကျာင်ဵ
ပတ်ဝန်ဵကျင်သန့်ရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵအပါအဝင် ေကျာင်ဵကျန်ဵမာေရဵလုပင် န်ဵ
မျာဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵခဲေဴ သာေကျာင်ဵေပါင်ဵကို ေဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။
(၁၂-၂)
စစ်ေဆဵေပဵေသာ မူလတန်ဵေကျာင်ဵသာဵေပါင်ဵ(အသစ်) ဆိသ
ု ည်မာှ
ေကျာင်ဵကျန်ဵမာေရဵလုပင် န်ဵစဥ်အရ မိမိိမို့နယ်အတွင်ဵရှိ အေခ
ြ ခဳပညာ
ေကျာင်ဵမျာဵမှ မူလတန်ဵေကျာင်ဵသာဵအာဵလုဵဳ အာဵ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴ
ေရှာက်မှုေပဵရန်ြဖစ်၍ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မေှု ပဵခဲေဴ သာ မူလတန်ဵ
ေကျာင်ဵသာဵေပါင်ဵကို ေဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။
(၁၂-၃)
ေကျာင်ဵသာဵ/သူ(ကျာဵ/မ)အလိက
ု ် ယင်လအ
ုဳ ိမ်သာစဳြပည်ဴ (၅၀:၁)ရှိေသာ
ေကျာင်ဵေပါင်ဵ (အသစ်) ဆိသ
ု ည်မာှ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ညီညွတ်သည်ဴ ယင်လုဳ
အိမသ
် ာစဳြပည်ရ
ဴ ိသ
ှ ည်ဴ ေကျာင်ဵေပါင်ဵကို ေဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။ ကျန်ဵမာ
ေရဵနှင်ည
ဴ ီညွတ်သည်ဴ ယင်လအ
ုဳ ိမသ
် ာစဳြပည်ဴ(၅၀:၁)ဆိသ
ု ည်မာှ ေကျာင်ဵ
သာဵ(၅၀)ဦဵလျှင် ယင်လုဳအိမသ
် ာ(၁)လုဵဳ နှုနဵ် နှင်ဴ ေကျာင်ဵသူ(၅၀)ဦဵလျှင်
ယင်လုဳအိမသ
် ာ(၁)လုဵဳ နှုနဵ် ရှိြခင်ဵကို ဆိလ
ု ိုြခင်ဵြဖစ်သည်။ ဤကဲသ
ဴ ့ို (၅၀:၁)
အချိုဵနှုနဵ် မရှိလျှင် ၎င်ဵေကျာင်ဵကို စဳနှုန်ဵ မပ
ြ ည်ဟ
ဴ ု သတ်မှတ်ထာဵပါသည်။
(ဥပမာ- ေကျာင်ဵသာဵ(၃၀)ဦဵနှင်ဴ ေကျာင်ဵသူ(၇၀)ဦဵရှိေသာ ေကျာင်ဵတစ်
ေကျာင်ဵတွင် ေကျာင်ဵသာဵမျာဵအတွက် ယင်လုဳအိမသ
် ာ(၁)လုဵဳ ၊ ေကျာင်ဵသူ
မျာဵအတွက် ယင်လအ
ုဳ ိမသ
် ာ(၁)လုဵဳ ရှိသည်ဆလ
ို ျှင် ထိေု ကျာင်ဵကို ေကျာင်ဵ
သာဵ/ေကျာင်ဵသူ(ကျာဵ/မ)အလိက
ု ် ယင်လုဳအိမသ
် ာစဳြပည်ဴ (၅၀:၁) ရှိေသာ
ေကျာင်ဵဟု သတ်မတ
ှ ်၍မရပါ။)
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(၁၂-၄)

(၁၂-၅)

(၁၂-၆)

(၁၂-၇)

ေကျာင်ဵအတွင်ဵ ေကျာင်ဵသာဵ/သူမျာဵ လက်ေဆဵနိငု ်ရန်အတွက် လက်ေဆဵ
ကန် (သိ့ု ) လက်ေဆဵရန်ေနရာ (၄၀:၁) ေရနှငဆ
်ဴ ပ်ြပာ အဆင်သင်ဴ ထာဵရှိ
ေသာ ေကျာင်ဵေပါင်ဵ(အသစ်) ဆိသ
ု ည်မာှ အေခ
ြ ခဳပညာေကျာင်ဵမျာဵ
အတွင်ဵ ေကျာင်ဵသာဵ/သူမျာဵ အချိနေ် နရာမေရွဵ လက်ေဆဵနိငု ်ရန်အတွက်
လက်ေဆဵကန်(သိ့ု ) လက်ေဆဵရန်ေနရာ (၄၀:၁)၊ ေရနှငဆ
်ဴ ပ်ြပာ အဆင်
သင်ထ
ဴ ာဵရှေိ သာ ေကျာင်ဵေပါင်ဵကို ေဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။
သန့်ရှင်ဵေသာေရရရှေိ သာေကျာင်ဵေပါင်ဵ (အသစ်) ဆိသ
ု ည်မာှ သန့်ရှင်ဵ
ေသာေရကို ေသာက်ေရနှငသ
်ဴ ဵုဳ ေရအတွက် ရရှအ
ိ သုဵဳ ြပုေနသည်ဴ ေကျာင်ဵ
ေပါင်ဵကို ဆိလ
ု သ
ို ည်။
အာဟာရဖွ့ဳိဖိုဵေရဵ လုပ်ေဆာင်ေသာေကျာင်ဵေပါင်ဵ (အသစ်) ဆိသ
ု ည်မာှ
မူလတန်ဵေကျာင်ဵသာဵမျာဵ အာဵလုဵဳ ြဖစ်ေစ၊ အတန်ဵလိက
ု ်ြဖစ်ေစ အနည်ဵဆုဳဵ
တစ်ပတ်လျှင်တစ် ြကိမ် အာဟာရပညာေပဵခ
ြ င်ဵနှငဴ် အာဟာရေကျွဵမူ တစ်
နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ အာဟာရေကျွဵေနေသာ ေကျာင်ဵေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ကျန်ဵမာေရဵအဆင်ဴြမှင်ဴ ေကျာင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ေကျာင်ဵ
ေပါင်ဵ (အသစ်) ဆိသ
ု ည်မာှ မိမိိမို့နယ်အတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵအဆင်ဴြမှင်ဴ
ေကျာင်ဵထူေထာင်နုငိ ်မှု အေခ
ြ အေနကိသ
ု ိရနှိ ိငု ်ရန်အတွက် အေခ
ြ ခဳ
ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ စစ်ေဆဵေပဵခဲေဴ သာ ေကျာင်ဵမျာဵမှ ေကျာင်ဵ
ကျန်ဵမာေရဵအဆင်ဴြမှင်ဴ လုပင် န်ဵစဥ်(၉)ချက်အနက် အနည်ဵဆုဳဵ ေအာက်
ေဖာ်ြပပါ (၅)ချက်လဵုဳ ကို တစ်နစှ ်အတွင်ဵြပုလုပေ် သာ ေကျာင်ဵေပါင်ဵကို
ဆိလ
ု ပို ါသည်။
(က) ေကျာင်ဵကျန်ဵမာေရဵပညာေပဵလုပင် န်ဵ
(၁) ေကျာင်ဵဆရာ/ဆရာမမျာဵမှ ဘဝတွက်တာကျွမ်ဵကျင်စရာ
သင်ရဵို အာဵ အတန်ဵအလိက
ု ် အချိနဇ် ယာဵအတိငု ်ဵ သင် ပကာဵ
ပိ့ု ချခ
ြ င်ဵ။
(၂) ကျန်ဵမာေရဵပညာေပဵစာေစာင်မျာဵ၊ လက်ကမ်ဵစာေစာင်
မျာဵနှင်ဴ ပိစု တာမျာဵအာဵ သင်ေထာက်ကူအြဖစ် အသုဵဳ ြပု၍
ကျန်ဵမာေရဵပညာေပဵခ
ြ င်ဵ လုပင် န်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်နိငု ်မှု။
(ခ)
ေကျာင်ဵပတ်ဝန်ဵကျင်သန့်ရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ
(၁) ေကျာင်ဵဝန်ဵကျင် အမိက
ှု ်၊ မြခုဳပုတ်စသည်မျာဵ ရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ၊
(၂) အမိက
ှု ်စနစ်တကျစွန့် ပစ်ြခင်ဵ၊
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(ဂ)

(ဃ)

(၃) ေရေကာင်ဵေရသန့်ရရှိေအာင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(၄) ယင်လုဳအိမသ
် ာသုဵဳ စွဲမနှု ှင်ဴ အိမသ
် ာအဆင်ဵ လက်ေဆဵသည်ဴ
အေလဴအကျင်ဴ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(၅) တစ်ကိုယ်ေရသန့်ရှင်ဵေရဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵစသည်ဴ
လုပင် န်ဵမျာဵကို ေကျာင်ဵသာဵ/သူမျာဵပါဝင်၍ စဥ်ဆက်
မပ
ြ တ်လုပေ် ဆာင်ေနမှု။
ေရာဂါကာကွယ်ေရဵလုပင် န်ဵ
(၁) မကကက်၊ မြခင်၊ ယင်စသည်ဴ ကူဵစက်ေရာဂါသယ်ေဆာင်ေသာ
ပိဵု မွှာဵမျာဵ ေပါက်ပာွ ဵမှုမရှိေစရန် ေကျာင်ဵပတ်ဝန်ဵကျင်
သန့်ရှင်ဵြခင်ဵ၊ စာသင်ခန်ဵသန့်ရှင်ဵြခင်ဵ၊ ေလဝင်ေလထွက်
ေကာင်ဵမွန်ြခင်ဵ၊ အလင်ဵေရာင်ရရှိြခင်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွက်
မြခင်ဵ။
(၂) ရာသီအလိက
ု ်အြဖစ်မျာဵေသာ ကူဵစက်ေရာဂါမျာဵ ကာကွယ်
ေရဵလုပင် န်ဵတွင် ေကျာင်ဵသာဵ/သူမျာဵ ကိယ
ု ်တငို ်ပါဝင်
ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ စသည်ဴ လုပင် န်ဵမျာဵ ေဆာင်ရက
ွ ်နုိင်မ။ှု
(၃) ေကျာင်ဵသာဵ/သူမျာဵ တစ်ကယ
ို ်ေရသန့်ရှင်ဵေရဵ လုပင် န်ဵမျာဵ
ေဆာင်ရွက်ထာဵရှိြခင်ဵ။
(၄) မကူဵစက်တတ်ေသာေရာဂါမျာဵ ကာကွယ်နုိင်ရန်အတွက်
ေကျာင်ဵတွင်ဵကာယပညာနှင်ဴ အာဵကစာဵလုပင် န်ဵမျာဵ အချိန်
ဇယာဵအတိငု ်ဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ကျန်ဵမာစွာေနထိငု ်ေရဵ
အေလဴအကျင်ဴေကာင်ဵမျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍ ပညာေပဵ
ေဟာေပ
ြ ာပွဲွမျာဵ ကျင်ဵပခ
ြ င်ဵနှငဴ် ေဆဵလိပက
် င်ဵစင်ေကျာင်ဵ
မျာဵ ထူေထာင်ြခင်ဵ။
ေကျာင်ဵတွင်ဵအာဟာရဖွ့ဳိဖိုဵေရဵနှင်ဴ အစာဵအစာမျာဵအန္တရာယ်
ကင်ဵေဝဵေရဵ
(၁) ေကျာင်ဵတွင်ဵအာဟာရဖွ့ဳိဖိုဵေရဵလုပင် န်ဵအာဵ မူလတန်ဵမျာဵ
တွင် မျှတေသာ အာဟာရစာဵသုဵဳ တတ်ေစရန် ပညာေပဵခ
ြ င်ဵ
(၂) အာဟာရေကျွဵမူတစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်အ
ဴ ာဟာရေကျွဵေမွဵြခင်ဵ၊
(ဥပမာ-ထမင်ဵဘူဵမူ)
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(၃) အစာစာဵခါနီဵ လက်ကို စင် ပကယ်စာွ ဆပ်ြပာနှငေ်ဴ ဆဵေသာ
အေလဴအကျင်ဴ ပျိုဵေထာင်ေပဵခ
ြ င်ဵ၊
(၄) ေကျာင်ဵေစျဵဆိငု ်တွင် ေရာင်ဵချေသာ အစာဵအစာမျာဵ
အန္တရာယ်ကင်ဵေဝဵေစရန်
ေကျာင်ဵဆရာ/ဆရာမမျာဵမှ
မြကီဵ ပကပ်စစ်ေဆဵ ပညာေပဵခ
ြ င်ဵနှငဴ် ေကျာင်ဵဆရာ/မမျာဵ၊
ေကျာင်ဵသာဵ/သူမျာဵ ပါဝင်ေသာ “ေကျာင်ဵမုန့် ေစျဵတန်ဵ

(င)

(၁၂-၈)

(၁၂-၉)

(၁၂-၁၀)

မြကီဵ ပကပ်မေှု ကာ်မတီ” ဖွ့ဲစည်ဵထာဵခ
ြ င်ဵ။
(၅) ေကျာင်ဵေစျဵသည်မျာဵအာဵ
ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵေပဵခ
ြ င်ဵ
စသည်ဴ လုပင် န်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်နုိင်မ။ှု
ကာယပညာနှင်ဴ အာဵကစာဵလုပင် န်ဵ
ေကျာင်ဵသာဵ/သူမျာဵသည် ကျန်ဵမာေရဵအတွက် ေန့စဥ် ကာယ
လှုပရ
် ာှ ဵမှု အေလဴအကျငရ
်ဴ ရှိေစရန် တစ်ေန့လျှင် အနည်ဵဆုဳဵ
မိနစ်(၂၀)ခန့် ကိယ
ု ်ကာယ လှုပရ
် ာှ ဵမှု ေဆာင်ရွက်ေစခ
ြ င်ဵ စသည်ဴ
အထက်ေဖာ်ြပပါ ကျန်ဵမာေရဵအဆင်ဴြမှင်ဴ ေကျာင်ဵလုပ်ငန်ဵစဥ်မျာဵ
ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ေကျာင်ဵကို စိစစ်ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
ကျန်ဵမာေရဵပညာေပဵေဟာေပ
ြ ာပွဲ ေဆာင်ရွက်ေသာေကျာင်ဵေပါင်ဵ
(အသစ်) ဆိသ
ု ည်မာှ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵမှ အေခ
ြ ခဳပညာ
ေကျာင်ဵမျာဵတွင် ေကျာင်ဵကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုလုပင် န်ဵမျာဵ
သွာဵေရာက် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် (သိ့ု မဟုတ်) သီဵသန့်ပညာေပဵ
ခရီဵစဉ်အြဖစ် သွာဵေရာက်၍ ကျန်ဵမာေရဵပညာေပဵခဲဴသည်ဴ
ေကျာင်ဵေပါင်ဵကို ေဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။
သန်ချေဆဵ(၂)မြကိမ်ေသာက်သဵုဳ ရေသာ ေကျာင်ဵသာဵ/သူ (ထက်၊
လယ်၊မူ)ေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ မိမို့နယ်အတွင်ဵရှိ အေခ
ြ ခဳပညာ
အာဵလုဵဳ မှ ထက်၊လယ်၊မူ ေကျာင်ဵသာဵ/သူမျာဵအက
ပ ာဵမ တစ်နစှ ်မ
လျှင်မ နှစ် ြကိမမ် (သ
ပ ဂုတ်လနှငမ်ဴ ေဖေဖာ်ဝါရီလမျာဵ)အတွင်ဵမ သန်ချမ
ေဆဵမေသာက်သုဳဵရေသာမအေရအတွက်ကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
မူလတန်ဵေကျာင်ဵသာဵ/သူမျာဵအာဵ ေကျာင်ဵကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵရာ
တွင် ေတွ့ရရ
ှိ ေသာ BMI (-2SD)နှငေ်ဴ အာက်ရေှိ သာ မူလတန်ဵ
ေကျာင်ဵသာဵေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ
ေကျာင်ဵကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴ
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(၁၂-၁၁)

ေရှာက်မှုေပဵရာတွင် မူလတန်ဵေကျာင်ဵသာဵ/သူ တစ်ဦဵချင်ဵစီ၏
ကိယ
ု ်အေလဵချိနန် ှင်ဴ အရပ်ကတ
ို ငို ်ဵတာ၍ ေကျာင်ဵကျန်ဵမာေရဵ
လက်စဲွပါအတိငု ်ဵ BMI တွက်ချက်ိပီဵ ဇယာဵပါ (-2SD)နှင်ဴ
ေအာက်ရေှိ သာ မူလတန်ဵေကျာင်ဵသာဵေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
မိမို့နယ်အဆင်ဴ ေကျာင်ဵကျန်ဵမာေရဵ ဆင်ပဴ ွာဵသင်တန်ဵရရှိိပီဵေသာ
ေကျာင်ဵေပါင်ဵ (အသစ်) ဆိသ
ု ည်မာှ ေကျာင်ဵကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ
ဆယ်ေကျာသ
် က်လူငယ် ကျန်ဵမာေရဵလုပင် န်ဵမျာဵနှငပ်ဴ တ်သက်၍
မိမို့နယ် ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနနှင်ဴ မိမို့နယ်အေခ
ြ ခဳပညာဦဵစီဵဌာန
တိ့ု မှ မိမိိမို့နယ်အတွင်ဵရှိ အေခ
ြ ခဳပညာေကျာင်ဵမျာဵမှ ေကျာင်ဵ
အုပ် ြကီဵ (သိ့ု မဟုတ်) ေကျာင်ဵကျန်ဵမာေရဵ တာဝန်ခမဳ ျာဵအာဵ
သင်တန်ဵေပဵရာတွင် ပါဝင်တက်ေရာက်ခဴဲိပီဵြဖစ်ေသာ ေကျာင်ဵ
ေပါင်ဵကို ေဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။
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အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵတွက်ချက်နည်ဵ
စဥ်

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

၁၂။ ေကျာင်ဵကျန်ဵမာေရဵစီမဳချက်
၁၂.၁ စစ်ေဆဵေပဵေသာေကျာင်ဵရာနှုန်ဵ

တွက်ချက်ပုဳ

တွက်နည်ဵသေကတ
က

စစ်ေဆဵေပဵခဲဴေသာေကျာင်ဵေပါင်ဵ(အသစ်)
------------------------------------------- x ၁၀၀
မိမို့နယ်အတွင်ဵရှိေကျာင်ဵေပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၁၂-၁)
-------------------------- x၁၀၀
ပုဳစ၃ဳ [၆(၆-၁)+(၆-၂)+(၆-၃)]

၁၂.၂ စစ်ေဆဵေပဵေသာမူလတန်ဵ
ေကျာင်ဵသာဵ ရာနှုန်ဵ

စစ်ေဆဵေပဵေသာမူလတန်ဵေကျာင်ဵသာဵေပါင်ဵ
(အသစ်)
------------------------------------------- x ၁၀၀
မိမို့နယ်အတွင်ဵရှိမူလတန်ဵေကျာင်ဵသာဵေပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၁၂-၂)
----------------------------x၁၀၀
ပုဳစ၃ဳ [၆(၆-၆)]

၁၂.၃ ယင်လုဳအမိ ်သာစဳ ြပည်ဴ (၅၀ဵ၁ ) ရှိ
ေကျာင်ဵရာနှုန်ဵ

ေကျာင်ဵသာဵ/သူ(ကျာဵ/မ)အလိက
ု ်ယင်လုဳအမိ ်
သာစဳ ြပ ည်ဴ(၅၀:၁)ရှေိ သာေကျာင်ဵေပါင်ဵ
(အသစ်)
-------------------------------------------- x ၁၀၀
မိမို့နယ်အတွင်ဵရှိေကျာင်ဵေပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၁၂-၃)
----------------------------x၁၀၀
ပုဳစ၃ဳ [၆(၆-၁)+(၆-၂)+(၆-၃)]

၁၂.၄ ေကျာင်ဵအတွငဵ် မေကျာင်ဵသာဵ/
သူမျာဵမလက်ေဆဵနိုင်ရန်အတွက်မ
လက်ေဆဵကန်(သို့)လက်ေဆဵရန်မ
ေနရာမ(၄၀:၁)၊မေရနှင်ဴဆပ် ြပာမ
အဆင်သင်ဴမထာဵရှမိ ေသာမေကျာင်ဵမ
ရာခိငု ်နှုန်ဵ

ေကျာင်ဵအတွငဵ် ေကျာင်ဵသာဵ/သူမျာဵမလက်မ
ေဆဵနိုငရ
် န်အတွက်မလက်ေဆဵကန်(သိ့ု )လက်မ
ေဆဵရန်ေနရာ(၄၀:၁)၊ေရနှင်မဴ ဆပ် ြပာအဆင်မ
သင်ထ
ဴ ာဵရှိေသာမေကျာင်ဵေပါင်ဵ(အသစ်)
-------------------------------------------- x ၁၀၀
မိမို့နယ်အတွင်ဵရှိေကျာင်ဵေပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၁၂-၄)
---------------------------- x၁၀၀
ပုဳစ၃ဳ [၆(၆-၁)+(၆-၂)+(၆-၃)]

၁၂.၅ သန့်ရှင်ဵေသာေရရရှိေသာ
ေကျာင်ဵရာနှုန်ဵ

သန့်ရှင်ဵေသာေရရရှိေသာေကျာင်ဵေပါင်ဵ
(အသစ်)
--------------------------------------------- x ၁၀၀
မိမို့နယ်အတွင်ဵရှိေကျာင်ဵေပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၁၂-၅)
-----------------------------x၁၀၀
ပုဳစ၃ဳ [၆(၆-၁)+(၆-၂)+(၆-၃)]

၁၂.၆ အာဟာရဖွဳ့ိဖိုဵေရဵ လုပ်ေဆာင်
ေသာေကျာင်ဵရာနှုန်ဵ

အာဟာရဖွဳ့ိဖိုဵေရဵလုပေ် ဆာင်ေသာ
ေကျာင်ဵေပါင်ဵ (အသစ်)
--------------------------------------------- x ၁၀၀
မိမို့နယ်အတွင်ဵရှိေကျာင်ဵေပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၁၂-၆)
-----------------------------x ၁၀၀
ပုဳစ၃ဳ [၆(၆-၁)+(၆-၂)+(၆-၃)]

၁၂.၇ ကျန်ဵမာေရဵအဆင်ဴ ြမှငဴ် ေကျာင်ဵ
လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ေနေသာ
ေကျာင်ဵရာနှုန်ဵ

ကျန်ဵမာေရဵအဆင်ဴ ြမှငဴ်ေကျာင်ဵလုပင် န်ဵေဆာင်
ရွက်ေနေသာေကျာင်ဵေပါင်ဵ (အသစ်)
--------------------------------------------- x ၁၀၀
မိမို့နယ်အတွင်ဵရှိေကျာင်ဵေပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၁၂-၇)
------------------------------x၁၀၀
ပုဳစ၃ဳ [၆(၆-၁)+(၆-၂)+(၆-၃)]

၁၂.၈ ကျန်ဵမာေရဵပညာေပဵမ
ေဟာေပ
ြ ာပွဲမေဆာင်ရွက်ေသာမ
ေကျာင်ဵရာနှုန်ဵ

ကျန်ဵမာေရဵပညာေပဵေဟာေပ
ြ ာပွဲမ
ေဆာင်ရွက်ေသာေကျာင်ဵေပါင်ဵမ(အသစ်)
--------------------------------------------- x ၁၀၀
မိမို့နယ်အတွင်ဵရှိေကျာင်ဵေပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၁၂-၈)
----------------------------- x၁၀၀
ပုဳစ၃ဳ [၆(၆-၁)+(၆-၂)+(၆-၃)]

၁၂.၉ ေကျာင်ဵသာဵ /သူမျာဵ သန်ချ
ေဆဵ(၂)မြကိမ် ေသာက်သုဵဳ ရေသာ
ရာနှုန်ဵ

သန်ချေဆဵ(၂)မြကိမ် ေသာက်သဵုဳ ရေသာ
ေကျာင်ဵသာဵ/သူ(ထက်၊လယ်၊မူ)ေပါင်ဵ
--------------------------------------------- x ၁၀၀
မိမို့နယ်အတွင်ဵရှိမေကျာင်ဵသာဵ/သူ
(ထက်၊လယ်၊မူ)ေပါင်ဵ
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ပုဳစ၂ဳ (၁၂-၉)
------------------------------ x၁၀၀
ပုဳစ၃ဳ [၆(၆-၄)+(၆-၅)+(၆-၆)]

စဥ်

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

၁၂.၁၀ မူလတန်ဵေကျာင်ဵသာဵ/သူမျာဵ
အက
ပ ာဵ အာဟာရချို့တဲဴေသာ
(ပိန်လှီေသာ)ရာနှုန်ဵ

၁၂.၁၁ မိမို့နယ်အဆင်ဴေကျာင်ဵမ
ကျန်ဵမာေရဵမဆင်ပဴ ာွ ဵသင်တန်ဵမ
ရရှိိပီဵေသာေကျာင်ဵရာနှုန်ဵ

တွက်ချက်ပုဳ
မူလတန်ဵေကျာင်ဵသာဵ/သူမျာဵအာဵေကျာင်ဵ
ကျန်ဵမာေရဵ စစ်ေဆဵရာတွင် ေတွ့ရှိရေသာ
BMI(-2SD) နှင်ေဴ အာက် ရှေိ သာ မူလတန်ဵ
ေကျာင်ဵသာဵေပါင်ဵ
--------------------------------------------- x ၁၀၀
မိမို့နယ်အတွင်ဵရှိမမူလတန်ဵေကျာင်ဵသာဵ/
သူေပါင်ဵ
မိမို့နယ်အဆင်ဴေကျာင်ဵကျန်ဵမာေရဵဆင်ပဴ ွာဵ
သင်တန်ဵရရှိိပီဵေသာေကျာင်ဵေပါင်ဵမ(သစ်)
-------------------------------------------- x ၁၀၀
မိမို့နယ်အတွင်ဵရှိေကျာင်ဵေပါင်ဵ

မှတ်ပုတ
ဳ င်မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵ
၁။ ကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်ဵ
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တွက်နည်ဵသေကတ
က

ပုဳစ၂ဳ (၁၂-၁၀)
------------------------------- x၁၀၀
ပုဳစ၃ဳ [၆(၆-၆)]

ပုဳစ၂ဳ (၁၂-၁၁)
-------------------------------x၁၀၀
ပုဳစ၃ဳ [၆(၆-၁)+(၆-၂)+(၆-၃)]

ု ်ဖျက်ေရဵ
ေရာဂါတိက

်ဴ ေလဵက/မဌာန
မိခင်နှငက

ေကျာင်ဵကျန်ဵမာ

ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန
တိက

ေကျဵလက်က/မဌာန

ေကျဵလက်က/မဌာနခွဲ

နယ်စပ်ေဆဵေပဵခန်ဵ

ကွင်ဵဆင်ဵ

ေကျာင်ဵကျန်ဵမာေရဵစီမဳချက်

ေဒသန္တရ/မိမို့မ

၁၂။

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵ

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(အတွင်ဵလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

စဥ်

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(မြပင်ပလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ေကာက်ယူစုေဆာင်ဵရမည်ေဴ နရာဌာနမျာဵ

X

X



X















အသုဵဳ ြပုပုဳ
ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ ေကျာင်ဵကျန်ဵမာေရဵလုပင် န်ဵကို မြကီဵ ပကပ်ဆန်ဵစစ်ရန်၊
ေကျာင်ဵမျာဵတွင် ကျန်ဵမာေရဵနှင်ည
ဴ ီညွတ်ေသာ ယင်လုဳအိမသ
် ာနှင်ဴ ေသာက်သဵုဳ ေရ ရရှမိ ှု
ရှိ/မရှိ စိစစ်ရန်နငှ ်ဴ လိအ
ု ပ်ပါက ညှနိ ိငှု ်ဵေဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်ပါသည်။
ေကျာင်ဵသာဵ/သူမျာဵကို ကျန်မာေရဵစစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵ၊ ကာကွယ်ြခင်ဵ၊ ကုသြခင်ဵမျာဵကို
ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖင်ဴ ကျန်ဵမာသန်စမွ ်ဵေသာ ေနာင်တစ်ေခတ်၏ ေခါင်ဵေဆာင်ေကာင်ဵမျာဵ
ေပါ်ထွနဵ် လာေစမည် မြဖစ်ပါသည်။
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လုပ်ငန်ဵ
အမှတ်စဉ်

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵနှင်ဴ အဓိပ္ပါယ်ရှင်ဵလင်ဵချက်

၁၃။
(၁၃-၁)

နာဵေလဵေရာဂါကာကွယ်ေရဵစီမဳချက်
ေမွဵကင်ဵစမှ အသက်(၆)လအတွင်ဵရှိ ကေလဵသူငယ်မျာဵတွင် ကျယ်ေလာင်
ေသာအသဳြဖင်ဴ လှု့ဳ ေဆာ်ေသာ်လည်ဵ တုဴဳြပန်မှုမြပုေသာ ကေလဵဦဵေရေပါင်ဵ
(အသစ်) ဆိသ
ု ည်မာှ အသက်(၆)လေအာက် ကေလဵမျာဵကို တိတ်ဆတ
ိ ်
ေသာေနရာတွင် (၆)လက်မအကွာ နာဵတည်တ
ဴ ည်ေဴ ဘဵဘက်မှ ကျယ်
ေလာင်ေသာ အသဳေပဵေသာ်လည်ဵ မျက်ေတာင်ခတ်ြခင်ဵ၊ လှည်ဴ ပကည်ဴြခင်ဵ၊
ေခ
ြ လက်မျာဵ လှုပရ
် ာှ ဵခ
ြ င်ဵစသည်ဴ တုဴဳြပန်မမှု ျာဵမပ
ြ ုေသာ ကေလဵမျာဵကို
ဆိလ
ု ပို ါသည်။ (စမ်ဵသပ်မမှု ျာဵကို တစ်လြခာဵ၍ အနည်ဵဆုဳဵ (၃)မြကိမ်
(၃)လဆက်တက
ို ် စမ်ဵသပ်ပါ။)
နာဵနှစ်ဘက်လဵုဳ (သိ့ု )တစ်ဘက်မှ (၃)လနှငအ
်ဴ ထက် နာတာရှည် နာဵပ
ြ ည်ယို
ေသာဦဵေရေပါင်ဵ (အသစ်) ဆိသ
ု ည်မာှ နာဵနှစ်ဘက်လုဳဵ (သိ့ု ) တစ်ဘက်မှ
(၃)လနှငအ
်ဴ ထက် ေန့စဉ်ြဖစ်ေစ၊ ရက်ြခာဵ၍ဖ
ြ စ်ေစ၊ နာဵပ
ြ ည်ယထ
ို ွက်၍
ေနသူမျာဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
(မည်သည်ဴ အသက်အရွယ် အပိငု ်ဵအခ
ြ ာဵမဆို စာရင်ဵေရဵမှတ်ရန်
မြဖစ်သည်။)
နာဵပ
ြ ည်မယိဘ
ု ဲ နာဵနှစဘ
် က်လဵုဳ ေလဵေသာဦဵေရေပါင်ဵ(အသစ်) ဆိသ
ု ည်မာှ
နာဵပ
ြ ည်ယိုြခင်ဵမရှဘ
ိ ဲ တိတ်ဆိတ်ေသာေနရာ၌ (၃)ေပအကွာ နာဵတည်ဴ
တည်ဴ ေဘဵဘက်မှ အသဳကျယ်ကျယ်ြဖင်ဴ စကာဵေပ
ြ ာသည်အ
ဴ ခါ စကာဵလုဵဳ
တိငု ်ဵကို မြပန်လည်ရတ
ွ ်ဆုိြပသခ
ြ င်ဵ မပ
ြ ုနိငု ်ေသာ နာဵေလဵသူမျာဵ (သိ့ု မ
ဟုတ်) ေဘာပင်မှ ကလစ်ဟု မည်ေသာအသဳကို (ball-pen click)
(၃)ေပအကွာမှ မက
ပ ာဵသူမျာဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
(မည်သည်ဴ အသက်အရွယ် အပိငု ်ဵအခ
ြ ာဵမဆို စာရင်ဵေရဵမှတ်ရန်
မြဖစ်သည်။)

(၁၃-၂)

(၁၃-၃)
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အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ တွက်ချက်နည်ဵ
စဉ်

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

တွက်ချက်ပုဳ

တွက်နည်ဵသေကတ
က

ေမွဵကင်ဵစမှအသက်(၆)လအတွင်ဵရှိကေလဵသူငယ်မျာဵ
တွင် ကျယ်ေလာင်ေသာ အသဳြဖင်ဴ လှု့ဳ ေဆာ်ေသာ်လည်ဵ
တုဴဳ ြပန်မမှု ြပုေသာ ကေလဵဦဵေရေပါင်ဵ (အသစ်)
----------------------------------------------- x ၁၀၀၀
အရှင်ေမွဵဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၁၃-၁)
-------------- x ၁၀၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁)

၁၃.၂ နာတာရှည်နာဵပ
ြ ည်ယိေု ရာဂါ
ရှသ
ိ ူနှုန်ဵ

နာဵနှစ်ဘက်လုဳဵ (သိ့ု ) တစ်ဘက်မှ (၃)လနှငအ
်ဴ ထက်
နာတာရှည်နာဵပ
ြ ည်ယေို သာ ဦဵေရေပါင်ဵ (အသစ်)
----------------------------------------------- x ၁၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၁၃-၂)
-------------- x ၁၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

၁၃.၃ နာဵေလဵေသာသူနှုန်ဵ

နာဵပ
ြ ည်မယိုဘဲနာဵနှစ်ဘက်လုဳဵေလဵေသာဦဵေရေပါင်ဵ
(အသစ်)
------------------------------------------------ x ၁၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၁၃-၃)
-------------- x ၁၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

၁၃။ နာဵေလဵေရာဂါကာကွယ်စီမဳချက်
၁၃.၁ ေမွဵရာပါနာဵေလဵေရာဂါရှိသူနှုန်ဵ

မှတ်ပုတ
ဳ င်မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵ
၁။ ေဆဵခန်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င်စာအုပ်
၂။ ကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်ဵ
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ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(မြပင်ပလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(အတွင်ဵလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

ေဒသန္တရ/မိမို့မ

ု ်ဖျက်ေရဵ
ေရာဂါတိက

်ဴ ေလဵက/မဌာန
မိခင်နှငက

ေကျာင်ဵကျန်ဵမာ

ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန
တိက

ေကျဵလက်က/မဌာန

ေကျဵလက်က/မဌာနခွဲ

နယ်စပ်ေဆဵေပဵခန်ဵ

ကွင်ဵဆင်ဵ

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ေကာက်ယူစုေဆာင်ဵရမည်ေဴ နရာဌာနမျာဵ



X







X











နာဵနှစ်ဘက်လုဳဵ (သိ့ု မဟုတ်) တစ်ဖက်မှ
(၃)လနှငဴ် အထက် နာတာရှည်
နာဵပ
ြ ည်ယိုေသာဦဵေရေပါင်ဵ (အသစ်)



X



















နာဵပ
ြ ည်မယိုဘဲ နာဵနှစ်ဘက်လုဵဳ ေလဵေသာ
ဦဵေရေပါင်ဵ (အသစ်)



X



















စဥ်

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵ

၁၃။ နာဵေလဵေရာဂါကာကွယ်ေရဵစီမဳချက်
၁ ေမွဵကင်ဵစမှအသက်(၆)လအတွင်ဵရှိ ကေလဵ
သူငယ်မျာဵတွင်ကျယ်ေလာင်ေသာအသဳ ြဖင်ဴ
လှု့ဳ ေဆာ်ေသာ်လည်ဵ တုဴဳ ြပန်မမှု ြပုေသာ
ကေလဵဦဵေရေပါင်ဵ (အသစ်)
၂

၃

အသုဵဳ ြပုပုဳ
အထက်ပါအညွှနဵ် ကိနဵ် မျာဵသည် နာဵေလဵေရာဂါ ကာကွယ်ကုသရာတွင် အလွန်
အေရဵပါပါသည်။ နာဵေလဵေသာကေလဵငယ်မျာဵအာဵ အချိနမ် ီ ကုသေပဵပါက ဆွ့ဳအ
နာဵမက
ပ ာဵဖ
ြ စ်ြခင်ဵကို ကာကွယ်နုိင်မည်။ သုဵဳ လအထက် နာဵပ
ြ ည်ယို၊ နာဵေလဵသူမျာဵအာဵ
ခွစဲ ိတ်ကုသေပဵခ
ြ င်ဵြဖင်ဴ ဆိဵု ရွာဵေသာ ေနာက်ဆက်တွဲေရာဂါမျာဵ (ဥပမာ- ဦဵေနှာက်
အေမ
ြ ှဵေရာင်ြခင်ဵ) မြဖစ်ပွာဵခ
ြ င်ဵမှ ကာကွယ်ုသ
ုဳ ာမက နာဵက
ပ ာဵေစရန် ေဆာင်ရွက်နိငု ်မည်။
နာဵပ
ြ ည်မယိဘ
ု ဲ နာဵေလဵသူမျာဵအာဵ နာဵက
ပ ာဵကိရိယာ တပ်ဆင်ေပဵရန် လိအ
ု ပ်ပါသည်။
သိ့ု မှသာ ကာကွယ်ကုသနိငု ်ေသာ နာဵေလဵေရာဂါဦဵေရကို သိရ၍
ှိ နာဵေလဵေသာဦဵေရကို
ေလျှာဴချနငို ်ရန် စီမဳချက်မျာဵေရဵဆွဲ အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်မည် မြဖစ်ပါသည်။
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လုပ်ငန်ဵ
အမှတ်စဥ်

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵနှင်ဴ အဓိပ္ပါယ်ရှင်ဵလင်ဵချက်

၁၄။

စိတ်ကျန်ဵမာေရဵစီမဳချက်
ေဆဵခန်ဵ/ကွင်ဵဆင်ဵရာတွင် လာေရာက်ြပသသူမျာဵနှင်ဴ ေဆဵခန်ဵ/ ကွင်ဵဆင်ဵ
ရာတွင် လာေရာက်မြပသေသာ်လည်ဵ စိတ်ကျန်ဵမာေရဵစီမဳချက်ပါ ေရာဂါရှိ
သူမျာဵ မိမိေဒသအတွင်ဵတွင် ရှေိ နပါက သုဵဳ လချုပ်တွင် စာရင်ဵထည်သ
ဴ ွင်ဵ
ေကာက်ယူရမည်။
မှတ်ချက် - ေရာဂါတိငု ်ဵအတွက် လူနာတစ်ဦဵအာဵ တစ်နှစလ
် ျှင် တစ် ြကိမ်
သာ စာရင်ဵေကာက်မည်။ ေနာက်နှစ်အစတွင် ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ ရှိေန
ေသဵပါက ၎င်ဵလူနာအာဵ ထပ်မစဳ ာရင်ဵ ေကာက်မည်။
စိတ်ေဖာက်ြပန်ေရာဂါ (Psychosis) ဆိသ
ု ည်မာှ ေအာက်ပါလက္ခဏာ (၅)
ခုမှ အနည်ဵဆုဵဳ (၂) ခုကို လွန်ခေဲဴ သာ (၁)လအတွင်ဵ ေတွ့ရိပှ ါက ထိုလူနာမ
ကို စိတ်ေဖာက်ြပန်ေရာဂါရှိသူဟု သတ်မတ
ှ ်ပါသည်။
စိတ်ေဖာက်ြပန်ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ
(၁)
လူအမျာဵမက
ပ ာဵရေသာ (မရှိေသာ) အသဳ ပကာဵရခ
ြ င်ဵ(သိ့ု မဟုတ်)၊
မရှိေသာအရာမျာဵ မြမင်ြခင်ဵ (သိ့ု မဟုတ်)အနဳ့မရှိဘဲ အနဳ့ရခ
ြ င်ဵ
(သိ့ု မဟုတ်) အရာဝတ္ထုပစ္စည်ဵမျာဵမရှဘ
ိ ဲ အေတွ့အထိခဳစာဵရခ
ြ င်ဵ
(သိ့ု မဟုတ်) အစာဵအစာမရှဘ
ိ ဲ အရသာခဳစာဵေနခ
ြ င်ဵ။
(၂)
အေထာက်အထာဵမ အေခ
ြ အမ
ြ စ်မရှေိ သာ သဳသယစိတ် လွနက
် ဲ
မြခင်ဵ(သိ့ု မဟုတ်) မှာဵယွင်ဵေသာ ယုဳ ပကည်ချက်မျာဵရှိေနခ
ြ င်ဵ၊
၎င်ဵတို့အာဵ ရှင်ဵြပေသာ်လည်ဵ နာဵလည် လက်ခနဳ ိငု ်မှု မရှိြခင်ဵ။
(ဥပမာ- မိမိ၏ အစာဵအစာမျာဵကို တစ်စဳုတစ်ေယာက်က
အဆိပခ် တ်ထာဵသည်ဟု ယုဳ ပကည်ေနခ
ြ င်ဵ။ မိမိကိုယ်ကိုမမိ ိ
သမ္မတြဖစ်ေနသည်/ နတ်ြဖစ်ေနသည်ဟု ယုဳ ပကည်ေနခ
ြ င်ဵ။)
(၃)
ပတ်ဝန်ဵကျင်အသိငု ်ဵအဝိငု ်ဵမှ လက်မခဳနုိင်ေသာ မူမမှနသ
် ည်ဴ
အပ
ြ ုအမူတစ်ခခု ု ရှိေနခ
ြ င်ဵ။ (ဥပမာ- အေက
ပ ာင်ဵမရှိဘဲမ
တစ်ေယာက်တည်ဵမ စကာဵေပ
ြ ာေနခ
ြ င်ဵ/ တစ်ေယာက်တည်ဵမ
မြပုဳဵြခင်ဵ/မ ရယ်ြခင်ဵ/ ုုတ်တရက် ပကမ်ဵတမ်ဵြခင်ဵ/မ ေဒါသေပါက်ကွမဲ
မြခင်ဵ (သိ့ု မဟုတ်) အရှက်မလုမဳ ညစ်ေပစုတ်ိပဲေနေသာ ဝတ်စာဵမ

(၁၄-၁)
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(၁၄-၂)

ဆင်ယင်မမှု (သိ့ု မဟုတ်)မ ပတ်ဝန်ဵကျင်နငှ ဴ်မ လုဵဳ ဝလိုက်ေလျာမ
ညီေထွမှုမရှိေသာမအဝတ်အစာဵဝတ်ဆင်ြခင်ဵမ(သိ့ု မဟုတ်) မလှုပမ်
မယှက် ေကျာက်ုုပက
် သ
ဲဴ ့ို ေနခ
ြ င်ဵ။)
(၄)
အဓိပ္ပါယ်မရှိ အဆက်အစပ်မရှိေသာ စကာဵေပ
ြ ာခ
ြ င်ဵ၊ စကာဵေပ
ြ ာ
မမှန်ြခင်ဵ၊ လူအမျာဵနာဵမလည်နုိင်ေသာ စကာဵမျာဵကို ေပ
ြ ာဆို
မြခင်ဵ။
(၅)
လူအသိငု ်ဵအဝိငု ်ဵမျာဵအာဵ ေရှာင် ပကဥ်လာခ
ြ င်ဵ (သိ့ု မဟုတ်)
စိတ်ခဳစာဵမှုမျာဵမ ေလျာဴနည်ဵလာခ
ြ င်ဵ (သိ့ု မဟုတ်)မ တစ်ကယ
ို ်ေရမ
သန့်ရှင်ဵမှုမရှိြခင်ဵ (သိ့ု မဟုတ်) ေန့စဉ်မ ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ
လုပင် န်ဵေဆာင်တာမျာဵ ယခင်ကသ
ဲဴ ့ို မလုပက
် ငို ်နငို ်ြခင်ဵ။
စိတ်ကျေရာဂါ (Depressive Disorder) ဆိသ
ု ည်မာှ လူတစ်ဦဵတွင်
ေအာက်ပါလက္ခဏာမျာဵမှ အနည်ဵဆုဳဵ(၅)ချက်ကို လွန်ခဲေဴ သာ နှစ်ပတ်
အတွင်ဵ ေန့စဥ်နဵီ ပါဵရှလ
ိ ျှင် ထိုသူကို စိတ်ကျေရာဂါရှသ
ိ ူဟု သတ်မတ
ှ ်ပါ
သည်။ ထိအ
ု ချက်မျာဵထဲတွင် အမှတ်စဉ် (၁) (သိ့ု မဟုတ်) အမှတ်စဉ် (၂)
လက္ခဏာ နှစ်ခမု ှမအနည်ဵဆုဵဳ တစ်ခု ကျိန်ဵေသပါရှရ
ိ မည်။
စိတ်ကျေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ
(၁)
တစ်ေန့တာ၏ အချိနေ် တာ်ေတာ်မျာဵမျာဵတွင် စိတ်ေပျာရ
် ငွှ ်မှု
မရှိြခင်ဵ၊ စိတ်အာဵငယ်၍ ဝမ်ဵနည်ဵေနခ
ြ င်ဵ၊ မျက်ရည်ကျခ
ြ င်ဵ၊
ငိုြခင်ဵ။
(၂)
အရာရာတိုင်ဵကို စိတ်ပါဝင်စာဵမှု နည်ဵလာခ
ြ င်ဵ၊ မရှိြခင်ဵ၊ သာယာ
မှု မခဳစာဵနိငု ်ြခင်ဵ။
(၃)
အခ
ြ ာဵေရာဂါမရှဘ
ိ ဲ
အစာဵအေသာက်
ပျက်လွန်ဵြခင်ဵ၊
ကိယ
ု ်အေလဵချိနက
် ျဆင်ဵြခင်ဵ၊ (သိ့ု မဟုတ်) အစာဵအေသာက်
မက
ပ ာခဏစာဵလွနဵ် ိပီဵ ကိယ
ု ်အေလဵချိနတ
် က်ြခင်ဵ။
(၄)
ညစဥ်ရက်ဆက် အိပမ် ေပျာ်ြခင်ဵ( သိ့ု မဟုတ်) အအိပမ် ျာဵခ
ြ င်ဵ။
(၅)
ဂနာမင
ိ ိမ်ြဖစ်လွနဵ် ြခင်ဵ (သိ့ု မဟုတ်) ေနှဵေကွဵိငိမသ
် က်လွန်ဵမြခင်ဵ။
(၆)
နုဵဳ ချိြခင်ဵ ၊ အာဵမရှသ
ိ လိခု ဳစာဵရခ
ြ င်ဵ။
(၇)
မိမိကယ
ို ်မမိ ိ အသုဵဳ မကျညဖဳဴ ျင်ဵသည်၊ အပ
ြ စ်ရသ
ှိ ည်၊ မြကီဵမာဵေသာ
အမှာဵမျာဵ လုပမ် ိသည်ဟု ခဳစာဵေနရခ
ြ င်ဵ။
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(၈)

(၁၄-၃)

(၁၄-၄)

အာုုစဳ ူဵစိက
ု ်ရန် ခက်ခဲြခင်ဵ (သိ့ု မဟုတ်) ေတွဵေတာက
ြ ဳဆနိုင်စမွ ်ဵ
ေလျာဴနည်ဵလာခ
ြ င်ဵ (သိ့ု မဟုတ်)ဆုဵဳ ြဖတ်ချက်ချရန် ခက်ခဲြခင်ဵ။
(၉)
ေသလိုစတ
ိ ်ရှိြခင်ဵ (သိ့ု မဟုတ်) မိမိကယ
ို ်ကို ေသေက
ပ ာင်ဵ မြကဳစည်
ရန် စိတ်ကူဵမျာဵရှိေနခ
ြ င်ဵ (သိ့ု မဟုတ်) မြကိုဵစာဵအာဵထုတ်ြခင်ဵ။
စိဵု ရိမ်စိတ်လွန်ေရာဂါ (Generalized Anxiety Disorder) ဆိသ
ု ည်မာှ
လူတစ်ဦဵသည် အေက
ပ ာင်ဵအရာ ေတာ်ေတာ်မျာဵမျာဵတွင် စိဵု ရိမ်စိတ်မ
လွနက
် ဲြခင်ဵ၊ စိတ်ပပူ န်မမှု ျာဵခ
ြ င်ဵ၊ စိဵု ရိမ်စိတ်ကမို မထိနဵ် သိမဵ် နိုင်ြခင်ဵတိ့ု ကို
အနည်ဵဆုဳဵ(၆)လ ခဳစာဵေနရပ
ိ ီဵ ေအာက်ပါလက္ခဏာ(၆)ချက်တွင် အနည်ဵမ
ဆုဵဳ (၃)ချက် ခဳစာဵေနရခ
ြ င်ဵကို ဆိလ
ု ိုပါသည်။
စိဵု ရိမ်စိတ်လွန်ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ(၁)
ဂနာမင
ိ ိမ်ြဖစ်ြခင်ဵ၊ မြပာေလာင်ခတ်ြခင်ဵ။
(၂)
ပင်ပန်ဵနွမဵ် နယ်ြခင်ဵ၊ နုဵဳ လွယ်ြခင်ဵ။
(၃)
အာုုစဳ ူဵစိက
ု ်မအ
ှု ာဵနည်ဵြခင်ဵ/မပကာက
ပ ာအာုုမဳ စိုက်နုိင်ြခင်ဵ။
(၄)
စိတ်တိုြခင်ဵ။
(၅)
မက
ပ ာခဏဇက်ထိဵု ေခါင်ဵကိုက်ြခင်ဵ၊ အေက
ပ ာတက်ြခင်ဵ၊ ေခ
ြ ဖျာဵ
လက်ဖျာဵ ေအဵခ
ြ င်ဵ၊ ရင်တုန်ြခင်ဵ။
(၆)
အိပေ် ပျာ်ရန်ခက်ခဲြခင်ဵ ၊ ခဏခဏနိဵု ြခင်ဵ ၊ အိပေ် ရဵမဝခ
ြ င်ဵ။
မှတ်ချက်။မ
အထက်ပါအမှတ်စဉ်မ ၁မ မှမ ၆မ အထိမ မ လက္ခဏာမ
မျာဵမ ခဳစာဵေနရခ
ြ င်ဵသည်မ အခ
ြ ာဵုုပပ် ိငု ်ဵဆိငု ်ရာမ ခန္ဓာကိယ
ု ်ေရာဂါမ
ေက
ပ ာင်မဴ ခဳစာဵေနရခ
ြ င်ဵမျိုဵမ မဟုတ်ရပါ။မ ဥပမာမ နာကျင်မှုေဝဒနာမ
ေက
ပ ာင်မဴ အိပမ် ရခ
ြ င်ဵ။
အရက်ေသာက်သဵုဳ ြခင်ဵေရာဂါ (Alcohol Used Disorder) ဆိသ
ု ည်မာှ
အရက်ေသာက်သူတစ်ဦဵတွင် ေအာက်ပါလက္ခဏာမျာဵမှ အနည်ဵဆုဳဵ
(၂)ချက် ေတွ့ရိလ
ှ ျှင် အရက်ေသာက်သဵုဳ ြခင်ဵေရာဂါ (Alcohol Used
Disorder) ရှိသည်ဟုမသတ်မတ
ှ ်ရပါမည်။
(၁)
အရက်ကို ေန့စဥ်နဵီ ပါဵ ကာလက
ပ ာရှည်စာွ မေသာက်ေနခ
ြ င်ဵ။
(၂)
အရက်ကို ယခင်ေသာက်သညဴပ် မာဏထက်မ သိသိသာသာ ပိမု ိမု
ေသာက်နုိင်လာြခင်ဵ (သိ့ု မဟုတ်) ေကျနပ်မှုရရန် အတွက်ပုိမို
ေသာက်လာခ
ြ င်ဵ။
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(၃)

(၁၄-၅)

အရက်မေသာက်ရလျှင် ေခ
ြ လက်တုန်ြခင်ဵနှငဴ် ကတုနက
် ယင်
မြဖစ်ြခင်ဵ။
(၄)
အရက်ေသာက်ေနကျအချိန် မေသာက်ရ၍မေခ
ြ လက်တုန်ြခင်ဵနှင်ဴ
ကတုနက
် ယင်ြဖစ်ြခင်ဵကို အရက်ေသာက်လက
ို ်ပါကမ ေပ
ြ ေပျာက်မ
သွာဵခ
ြ င်ဵ။
(၅)
အရက်ေ ပကာငဴ် လူမေှု ရဵ (သိ့ု မဟုတ်) စီဵပွာဵေရဵ (သိ့ု မဟုတ်)
ကျန်ဵမာေရဵပ
ြ ဿနာမရှေိ နခ
ြ င်ဵ။
(၆)
အရက်ေ ပကာငဴ် လူမေှု ရဵ (သိ့ု မဟုတ်) စီဵပွာဵေရဵ (သိ့ု မဟုတ်)
ကျန်ဵမာေရဵပ
ြ ဿနာရှေိ နေသာ်လည်ဵ
အရက်ဆက်ေသာက်မ
ေနခ
ြ င်ဵ။
(၇)
အရက်ေသာက်ြခင်ဵေက
ပ ာငဴ် လူမေှု ရဵ(သိ့ု မဟုတ်)မ အလုပ်အကိငု ်မ
(သိ့ု မဟုတ်) အခ
ြ ာဵေပျာရ
် ငွှ ်ဖွယ်ရာကိစ္စမျာဵကို လျစ်လျူုှုလာြခင်ဵမ
(သိ့ု မဟုတ်) ပျက်ကွက်လာြခင်ဵ။
(၈)
အရက်ကေို သာက်ချင်စတ
ိ ် အမ
ိ ဲြဖစ်ေပါ်ေနခ
ြ င်ဵ (သိ့ု မဟုတ်)
အရက်ေသာက်ြခင်ဵကို မထိနဵ် ချုပ်နုိင်ြခင်ဵ။
ဥာဏ်ရည်နိမေ်ဴ ရာဂါ (Mental Retardation) ဆိသ
ု ည်မာှ ကေလဵ
(သိ့ု မဟုတ်) မည်သည်ဴ အသက်အရွယ်တွင်မဆို ေအာက်ပါလက္ခဏာမျာဵ
အနည်ဵဆုဳဵ(၄)ခု ေတွ့ရပှိ ါက ဥာဏ်ရည်နမိ ်ေဴ ရာဂါရှိသူဟု သတ်မတ
ှ ်
ရပါမည်။
ဥာဏ်ရည်နမိ ်ေဴ ရာဂါလက္ခဏာမျာဵ
(၁)
သာမန်ကေလဵမျာဵနှင်ဴ နိငှု ်ဵယှဥပ် ါက ဥာဏ်ရည်ဖဳွ့ိဖိုဵမှု ေနှဵေကွဵ
မြခင်ဵ။ (ဥပမာ- လမ်ဵေလျှာက်ေနာက်ကျခ
ြ င်ဵ၊ စကာဵေပ
ြ ာေနာက်ကျ
မြခင်ဵ၊ အသက်အရွယ်အလိက
ု ် လုပန် ိငု ်ရမည်ဴ ကိစမ္စ ျာဵကို မလုပ်
နိငု ်ြခင်ဵ။)
(၂)
စာသင် ပကာဵရန် ခက်ခဲြခင်ဵ၊ ရွယ်တူချင်ဵနည်ဵတူ စာမလိက
ု ်
နိငု ်ြခင်ဵ။
(၃)
အာုုစဳ ူဵစိက
ု ်မနှု ည်ဵြခင်ဵ၊ လှုပရ
် ာှ ဵမှုမျာဵခ
ြ င်ဵ၊ ကစာဵသန်ြခင်ဵ။
(၄)
အေမ
ြ ာ်အြမင်ဆင်ြခင်မှု နည်ဵပါဵခ
ြ င်ဵ၊ အသက်အရွယ်အလိက
ု ်
မစဥ်ဵစာဵမေတွဵေခါ်တတ်ြခင်ဵ၊ မိမိကိုယ်ကို မေစာင်ေဴ ရှာက်နုိင်
မြခင်ဵ။ (ဥပမာ- ထိခိုက်၍ အသာဵနာမည်ကို မစဥ်ဵစာဵတတ်ဘဲ
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(၅)

(၆)

ကိငု ်ြခင်ဵ၊ ထိြခင်ဵ၊ ရှြခင်ဵ၊ အန္တရာယ်ြဖစ်နုိင်သည်ကို မသိြခင်ဵ၊
မေရှာင်နုိင်ြခင်ဵ။)
အသက်အရွယ်အလိက
ု ် လူမဆ
ှု က်ဆေဳ ရဵမျာဵ ခက်ခဲြခင်ဵ။ (ဥပမာအသက်အရွယ် မြကီဵလာေသာ်လည်ဵ သက်တူရွယ်တူမျာဵနှင်ဴ
ေပါင်ဵသင်ဵဆက်ဆနဳ ိငု ်ြခင်ဵ မရှိဘဲ ငယ်ရယ
ွ ်သူမျာဵနှငသ
်ဴ ာ ေဆာဴ
ကစာဵခ
ြ င်ဵ၊ ေပါင်ဵသင်ဵြခင်ဵ။)
မိမိကယ
ို ်ကို မေစာင်ေဴ ရှာက်နုိင်ြခင်ဵ။

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵတွက်ချက်နည်ဵ
စဥ်

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

တွက်ချက်ပုဳ

တွက်နည်ဵသေကတ
က

၁၄။

စိတ်ကျန်ဵမာေရဵစီမဳချက်

၁၄.၁

စိတ်ေဖာက်ြပန် ြခင်ဵရှိသူနှုန်ဵ

စိတ်ေဖာက်ြပန်ေရာဂါရှိသူေပါင်ဵ
------------------------------------------ x ၁၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၁၄-၁)
------------------x ၁၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

၁၄.၂

စိတ်ကျေရာဂါရှိသူနှုန်ဵ

စိတ်ကျေရာဂါရှိသူေပါင်ဵ
------------------------------------------ x ၁၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၁၄-၂)
------------------x ၁၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

၁၄.၃

စိုဵရိမစ် ိတ်လွန်ေရာဂါရှိသူနနှု ်ဵ

စိုဵရိမစ် ိတ်လွန်ေရာဂါရှိသူေပါင်ဵ
------------------------------------------ x ၁၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၁၄-၃)
------------------x ၁၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

၁၄.၄

အရက်ေသာက်သုဵဳ ြခင်ဵေရာဂါရှိသူနှုန်ဵ

အရက်ေသာက်သဵုဳ ြခင်ဵေရာဂါရှိသူေပါင်ဵ
------------------------------------------ x ၁၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၁၄-၄)
------------------x ၁၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

၁၄.၅

ဥာဏ်ရည်နိမ်ေဴ ရာဂါရှိသူနနှု ်ဵ

ဥာဏ်ရည်နိမေ်ဴ ရာဂါရှိသူေပါင်ဵ
------------------------------------------ x ၁၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၁၄-၅)
------------------x ၁၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

မှတ်ပုတ
ဳ င်မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵ
၁။ ေဆဵခန်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င်စာအုပ်
၂။ ကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်ဵ
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ု ်ဖျက်ေရဵ
ေရာဂါတိက

်ဴ ေလဵက/မဌာန
မိခင်နှငက

ေကျာင်ဵကျန်ဵမာ

ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန
တိက

ေကျဵလက်က/မဌာန

ေကျဵလက်က/မဌာနခွဲ

နယ်စပ်ေဆဵေပဵခန်ဵ

ကွင်ဵဆင်ဵ

စိတ်ကျန်ဵမာေရဵစီမဳချက်

ေဒသန္တရ/မိမို့မ

၁၄။

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵ

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ (အတွငဵ် လူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

စဥ်

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ (မြပင်ပလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ေကာက်ယူစုေဆာင်ဵရမည်ေဴ နရာဌာနမျာဵ



X



















အသုဵဳ ြပုပုဳ
မြမန်မာနိငု ်ငဳအတွင်ဵ အဖ
ြ စ်မျာဵဆုဵဳ စိတ်ေရာဂါ(၅)မျိုဵ၏ မြဖစ်ပာွ ဵမှုမျာဵကို သိရှိ
နိငု ်ပါသည်။ ဤသိ့ု ြဖင်ဴ စိတ်ကျန်ဵမာေရဵဆိငု ်ရာ စီမဳချက်လုပင် န်ဵမျာဵ ေရဵဆွရ
ဲ ာတွင်
ထည်ဴသွင်ဵ အသုဵဳ ြပုရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထို့အပ
ြ င် အဓိကရည်ရွယ်ချက်ြဖစ်ေသာ မြပည်သူ
လူထုအေခ
ြ ြပု စိတ်ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မေှု ပဵရာတွင် အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵ
မျာဵ၏ အခန်ဵကဏ္ဍဖ
ြ င်ဴ ပဏာမကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မလ
ှု ုပင် န်ဵတွင် ပါဝင်၍ အေကာင်
အထည်ေဖာ်ေစခ
ြ င်ဵ မြဖစ်ပါသည်။ ထိ့ု အပ
ြ င် မြပည်သူလူထုနှင်ဴ အေြခခဳကျန်ဵမာေရဵ
ဝန်ထမ်ဵမျာဵအေနဖ
ြ င်ဴ စိတ်ေရာဂါမျာဵအတွက် ကျန်ဵမာေရဵသတိ ရှိလာေစရန် မြဖစ်ပါသည်။
မြမန်မာနိငု ်ငဳအတွင်ဵရှိ အဖ
ြ စ်မျာဵေသာ စိတ်ေရာဂါ(၅)မျိုဵ၏ မြဖစ်ပာွ ဵမှုနှုနဵ် မျာဵကို
လိအ
ု ပ်သည်စဴ ာတမ်ဵမျာဵ၊ အစီရင်ခဳစာမျာဵ၊ ကုသေရဵလုပင် န်ဵမျာဵနှင်ဴ စီမဳချက်မျာဵေရဵဆွရ
ဲ ာ
တွင် အသုဵဳ ြပုပါသည်။
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လုပ်ငန်ဵ
အမှတ်စဥ်

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵနှင်ဴ အဓိပ္ပါယ်ရှင်ဵလင်ဵချက်

၁၅။

အမျိုဵသာဵတီဘီေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵစီမဳကိနဵ်
မိမို့နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန၌ ထာဵရှေိ သာ မိမို့နယ်တီဘီမတ
ှ ်ပုတ
ဳ င်စာအုပ်မှ ရယူ
ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
တီဘီေရာဂါခွြဲ ခာဵခ
ြ င်ဵ
(က) တီဘီပဵို ေတွရ
့ မှိ ှုအေပါ် အေခ
ြ ခဳ၍ ခွြဲ ခာဵခ
ြ င်ဵ
၁။ M.tb ပိဵု ေတွ့ တီဘီေရာဂါ (Bacteriologically Confirmed TB)
သဳသယတီဘီလူနာ၏ သလိပ်နှငဴ် အခ
ြ ာဵေသာ တီဘီေရာဂါ ြမဖစ်ပွာဵရာ
ေနရာမျာဵမှ ထုတ်ယူရရှသ
ိ ညဴ် specimenမျာဵတွင် အဏုက
ပ ညဴ်မှန်ဘီလူဵ
အသုဵဳ ြပု၍ တီဘီပိဵု ကို ရှာေဖွခ
ြ င်ဵ၊ ပိဵု ေမွဵြခင်ဵ၊ Gene X pert စက် အသုဵဳ ြပု၍
တီဘီပိဵု ရှာေဖွခ
ြ င်ဵတိ့ု ြဖငဴ် တီဘီပိုဵေတွရ
့ ှိရေသာ တီဘီေရာဂါကို ဆိုလိုသည်။
၂။ M.tb ပိဵု မေတွတ
့ ီဘီေရာဂါ (Clinically Diagnosed TB)
ရင်ေခါင်ဵဓါတ်မှန်၊ တီဗွီဓါတ်မှန်၊ ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန်၊ တစ်ရှူဵေဗဒ၊ အသာဵစေဗဒ
စသည်တိ့ု နှငဴ် စမ်ဵသပ်၍ ၄င်ဵေရာဂါရာဇဝင်နှငဴ် လက္ခဏာအရ ဆရာ၀န်
တစ်ဦဵမှ တီဘီေဆဵကုသရန် ဆုဵဳ ြဖတ်သညဴ် တီဘီေရာဂါကို ဆိုလိုသည်။
(ခ) ေရာဂါဖ
ြ စ်ပွာဵသညဴ် ခန္ဓာကိယ
ု ်ေနရာအေပါ် အေခ
ြ ခဳ၍ ခွြဲ ခာဵခ
ြ င်ဵ
၁။ အဆုတ်တီဘီေရာဂါ (Pulmonary TB- PTB)
အဆုတ်နှငဴ် Tracheobronchial ေလပ
ွေ န်တ့ို တွင် မြဖစ်ေသာ တီဘီကို
ဆိုလိုသည်။
၂။ အဆုတ် မြပင်ပတီဘီေရာဂါ (Extra-pulmonary TB- EPTB)
အဆုတ်မှအပခန္ဓာကိုယ်၏
အခ
ြ ာဵအစိတ်အပိုင်ဵမျာဵတွင်
မြဖစ်ပွာဵေသာ
တီဘီေရာဂါ (ဥပမာ - အကျိတ်တီဘီ၊ အူတီဘီ၊ အရိဵု တီဘီ…… စသဖ
ြ ငဴ်) ကို
ဆိုလိုသည်။
(ဂ) ယခင်ကတီဘီေဆဵကုသမှု ရာဇဝင်မှတ်တမ်ဵကို အေခ
ြ ခဳ၍ ခွြဲ ခာဵခ
ြ င်ဵ
၁။ တီဘီလူနာအသစ် (New patient)
ယခင်က တီဘီေဆဵကုသမှု မခဳယူဘူဵသူ (သိ့ု ) ကုသမှုခဳယူခဲဴဖူဵေသာ်လည်ဵ
တစ်လမပ
ြ ညဴ်သညဴ် တီဘီလူနာကို ဆိုလိုသည်။
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၂။ ယခင်က တီဘီေဆဵကုသမှု ခဳယူဖူဵသညဴ် တီဘီလူနာ (Previously Treated
Patient)
ယခင်က တီဘီေဆဵ ေဆဵပတ်အြပညဴ် (သိ့ု ) တစ်လထက်ပို၍ ေဆဵကုသမှု
ခဳယူခဲဴသည် တီဘီလူနာကိုဆိုလိုသည်။
၂.၁။ မြပန်ြဖစ်တီဘီလူနာ (Relapse TB)
ယခင်က တီဘီေဆဵကုသမှု အပ
ြ ညဴ်အဝခဳယူခ၍
ဲဴ ေပျာက်ကင်ဵခဲဴိပီဵ (သိ့ု )
ေဆဵကုသမှု ေအာင်မ
ြ င်ပ
ိ ီဵဆုဵဳ ိပီဟု သတ်မှတ်ခဲဴိပီဵေနာက် ေရာဂါပ
ြ န်လည်
မြဖစ်ပွာဵေသာ လူနာကို ဆိုလိုသည်။
၂.၂။ အခ
ြ ာဵ တီဘီေဆဵကုသမှု ခဳယူဖူဵသညဴ် တီဘီလူနာ (Previously treated
patient other than relapse)
မြပန်ဖ
ြ စ်လူနာမျာဵမှအပ ယခင်က တီဘီေဆဵ တစ်လထက်ပို၍ ေဆဵကုသမှု
ခဳယူခဲဴသည်ဴ တီဘီလူနာကိုဆိုလိုသည်။
(ဃ) HIV ပိဵု အေခ
ြ အေနေပါ် အေခ
ြ ခဳ၍ ခွြဲ ခာဵခ
ြ င်ဵ
၁။ HIV positive တီဘီလူနာ
HIV test စမ်ဵသပ်မှုအရ (+)ve အေဖ
ြ ရရှိထာဵေသာ တီဘီလူနာကို ဆိုလိုသည်။
၂။ HIV negative တီဘီလူနာ
HIV test စမ်ဵသပ်မှုအရ (-)ve အေဖ
ြ ရရှိထာဵေသာ တီဘီလူနာကို ဆိုလို သည်။
၃။ HIV status unknown တီဘီလူနာ
HIV test မစစ်ေဆဵထာဵေသာ(သို့) ြမငင်ဵဆိုထာဵေသာ တီဘီလူနာကို ဆိုလိုသည်။
(င) ေဆဵယဉ်ပါဵတီဘီ (MDR-TB)
ယခုအသုဵဳ ြပုေနေသာ ပထမအဆငဴ် တီဘီေဆဵမျာဵအနက် Rifampicin +
Isoniazid (R+H) ေဆဵ(၂)မျိုဵကို ယဉ်ပါဵေနေသာ (သိ့ု ) ေဆဵမတိဵု ေသာ
တီဘီပိဵု ေက
ပ ာငဴ် မြဖစ်ေသာ တီဘီေရာဂါကို ဆိုလိုသည်။
(စ) ေဆဵကုသမှုရလာဒ်မျာဵ (TB treatment outcome definitions)
၁။ ေရာဂါေပျာက်ကင်ဵြခင်ဵ (Cured)
သလိပ်ပိဵု ေတွ့လူနာသည် သတ်မှတ်ရက်ပ
ြ ညဴ်သည်အထိ ကုသမှုခဳယူပ
ိ ီဵ ဆက်လက်
ေဆဵကုကာလ မပ
ိ ီဵဆုဵဳ ခင်(၅)လနှင်ဴ ကုသမှုိပီဵဆုဵဳ ချိန်(၆)လ တိ့ု တွင် သလိပ်စစ်ေဆဵ
ရာ၌ နှစ်က
ြ ိမ်စလုဵဳ သလိပ်ပိဵု မေတွ့ြခင်ဵ။
၂။ရက်ြပညဴသ
် ည်အထိ ေဆဵကုသမှုခဳယူသညဴလ
် ူနာ (Treatment completed)
သလိပ်တီဘီပိဵု ေတွ့လူနာသည် ရက်ပ
ြ ညဴ်သည်အထိ ကုသမှုခဳယူေသာ်လည်ဵ
ကုသမှု မိပီဵဆုဵဳ ချိန်တွင် သလိပ်ပ
ြ န်လည် မစစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵ၊ သလိပ်ပဵို မေတွေ့ သာ်လည်ဵ
ရက်ပ
ြ ညဴ်သည်အထိ ကုသမှုခဳယူခ
ြ င်ဵ။
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၃။ ေဆဵကုသမှုမမေအာင်ြမင်ြခင်ဵ (Treatment failure)
တီဘီေဆဵကုသမှုခဳယူေနဆဲ ၅လ (သိ့ု ) ၅လေနာက်ပိုင်ဵတွင် သလိပ်တွင် တီဘီပဵို
ေတွေ့ နခ
ြ င်ဵ။
၄။ ေသဆုဵဳ ြခင်ဵ (Died)
တီဘီေဆဵ ကုသစဉ်အတွင်ဵ မည်သညဴ် အေက
ပ ာင်ဵေက
ပ ာငဴ်ြဖစ်ေစ ေသဆုဳဵြခင်ဵ။
၅။ ေဆဵကုသမှုပျကိ် ပီဵ ရှာမေတွြ့ ခင်ဵ (Loss to follow up)
တီဘီေဆဵကုသစဉ်အတွင်ဵ ေဆဵကုသရန် ၂ လ (သိ့ု ) ၂ လနှငဴ် အထက် ဆက်တိုက်
ပျက်ကွက်ခ
ြ င်ဵ။
(၁၅-၁) ပိဵု ေတွတ
့ ီဘီလူနာေပါင်ဵ ဆိုသည်မှာ လူနာ၏ သလိပ်နှငဴ် အခ
ြ ာဵေသာ တီဘီေရာဂါ မြဖစ်ပွာဵ
ရာ ေနရာမျာဵမှ ထုတ်ယူရရှိသညဴ် specimenမျာဵတွင် အဏုက
ပ ညဴ်မှန်ဘီလူဵ အသုဵဳ ြပု၍
တီဘီပိဵု ကို ရှာေဖွခ
ြ င်ဵ၊ ပိဵု ေမွဵြခင်ဵ၊ Gene X pert စက် အသုဵဳ ြပု၍ တီဘီပဵို ရှာေဖွခ
ြ င်ဵ
တိ့ု ြဖငဴ် တီဘီပိဵု ေတွရ
့ ှိရေသာ တီဘီလူနာေပါင်ဵကို ဆိုလသ
ို ည်။ [TB07 Block-1 (R1+R3)]
(၁၅-၂-က) ကုသမှုခဳယူသည်ဴ မှတ်ပုတ
ဳ င်တီဘီလူနာေပါင်ဵ (တီဘီလူနာအာဵလုဵဳ ) ဆိုသည်မှာ
ိမမို့နယ်တီဘီမှတ်ပုဳတင်စာအုပ်တွင် မှတ်ပုဳတင်၍ ကုသမှုခဳယူသညဴ် တီဘီ လူနာေပါင်ဵ
အာဵလုဵဳ ကို ဆိုလိုပါသည်။ ၄င်ဵတွင် အခ
ြ ာဵမ
ိ ို့နယ်၌ တီဘီေဆဵ စတင်ကုသမှုခဳယူခသ
ဲဴ ညဴ်
ိမမို့နယ်တီဘီ မှတ်ပုဳတင်နဳပါတ်ရရှိိပီဵ ကုသမှုခဳယူေနဆဲ၌ မိမိမ
ိ ို့နယ်သ့ို ေပ
ြ ာင်ဵေရွှ့ကုသမှု
ခဳယူသညဴ်လူနာမျာဵ မပါဝင်ပါ။ [TB07 Block-1 Total]
(၁၅-၂-ခ) ကုသမှုခဳယူသည်ဴ တီဘီလူနာအသစ်နှငဴ် ြမပန်ြဖစ်လူနာေပါင်ဵ ဆိုသည်မှာ ိမမို့နယ်တီဘီ
မှတ်ပုဳတင်စာအုပ်တွင် မှတ်ပုဳတင်၍ ကုသမှုခဳယူသညဴ် စုစုေပါင်ဵ တီဘီလူနာအသစ်နှငဴ်
ြမပန်ဖ
ြ စ်လူနာေပါင်ဵကို ဆိုလိုသည်။ [TB/HIV Block-B(R1)] / [TB07 Block-2 total]
(၁၅-၃)
ေဆဵကုသမှုေအာင်ြမင်သည်တ
ဴ ီဘီလူနာေပါင်ဵ(တီဘီလူနာအာဵလုဵဳ )ဆိုသည်မှာ ယခင်နှစ်က
သက်ဆိုင်ရာ အစီရင်ခဳသည်ဴ ကာလအတွင်ဵ မှတ်ပုဳတင်ေဆဵကုသမှု ခဳယူခဲဴသညဴ် တီဘီ
လူနာမျာဵတွင် ကုသေပျာက်ကင်ဵသူ (Cured) နှငဴ် ရက်ပ
ြ ညဴသ
် ည်အထိ ကုသမှုခဳယူခဲဴသူ
(Completed) တီဘီလူနာေပါင်ဵကို ဆိုလိုသည်။ [TB08 Block-1A (C2+C3)]
(၁၅-၄)
တီဘီေရာဂါဖ
ြ င်ဴ ေသဆုဵဳ သူေပါင်ဵ (တီဘီလူနာအာဵလုဵဳ ) ဆိုသည်မှာ ယခင်နှစ်က
သက်ဆိုင်ရာ အစီရင်ခဳသည်ဴ ကာလအတွင်ဵ မှတ်ပုဳတင် ေဆဵကုသမှု ခဳယူခဲဴသညဴ် တီဘီ
လူနာမျာဵတွင် တီဘီေဆဵ ကုသမှုခဳယူေနေသာ ကာလအတွင်ဵ မည်သည်ဴအေက
ပ ာင်ဵ
ေက
ပ ာင်ဴမဆို ေသဆုဵဳ ေသာ တီဘီလူနာေပါင်ဵကို ဆိုလိုသည်။ [TB08 Block-1A (C5)]
(၁၅-၅)
ေဆဵကုသမှုပျက်ကွက်သညဴလ
် ူနာေပါင်ဵ ဆိုသည်မှာ ယခင်နှစ်က သက်ဆိုင်ရာ အစီရင်ခဳ
သည်ဴ ကာလအတွင်ဵ မှတ်ပုဳတင် ေဆဵကုသမှုခဳယူခဲဴသည်ဴ တီဘီလူနာမျာဵတွင် တီဘီေဆဵ
ကုသစဉ်အတွင်ဵ ေဆဵကုသရန် ၂ လ (သိ့ု ) ၂ လနှငဴ် အထက် ဆက်တိုက် ပျက်ကွက်သညဴ်
တီဘီလူနာေပါင်ဵကို ဆိုလိုသည်။ [TB08 Block-1A (C6)]
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(၁၅-၆)

(၁၅-၇)

(၁၅-၈)

(၁၅-၉)

(၁၅-၁၀)

(၁၅-၁၁)

(၁၅-၁၂)

HIV test စစ်ေဆဵသညဴ် တီဘီလူနာေပါင်ဵ (လူနာအသစ်/ြမပန်ြဖစ်လူနာမျာဵ) ဆိုသည်မှာ
တီဘီလူနာအသစ်နှငဴ် မြပန်ဖ
ြ စ်လူနာမျာဵတွင် HIV test စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵေသာ
တီဘီလူနာေပါင်ဵကို ဆိုလိုသည်။ [TB/HIV Block-B (R2)]
HIV positive တီဘီလူနာေပါင်ဵ (လူနာအသစ်/ြမပန်ြဖစ်လူနာမျာဵ) ဆိုသည်မှာ တီဘီလူနာ
အသစ်နှငဴ် မြပန်ဖ
ြ စ်လူနာမျာဵတွင် HIV test စမ်ဵသပ်မှုအရ (+)ve အေဖ
ြ ရရှိထာဵေသာ
တီဘီလူနာေပါင်ဵကို ဆိုလိုပါသည်။ [TB/HIV Block-B (R3)]
CPT (Cotrimoxazole Prophylaxis Treatment) ေဆဵကုသမှု ခဳယူေနေသာ HIV
positive တီဘီလူနာေပါင်ဵ (လူနာအသစ်/ြမပန်ြဖစ်လူနာမျာဵ) ဆိုသည်မှာ HIV ပိဵု ရှိေသာ
တီဘီလူနာအသစ်နှငဴ် မြပန်ဖ
ြ စ်လူနာမျာဵတွင် CPT ေဆဵကုသမှုခဳယူေသာ လူနာေပါင်ဵကို
ဆိုလိုသည်။ [TB/HIV Block-B (R4)]
ART (Anti-Retroviral Treatment) ေဆဵကုသမှု ခဳယူေနေသာ HIV positive
တီဘီလူနာေပါင်ဵ (လူနာအသစ်/မြပန်ြဖစ်လူနာမျာဵ) ဆိသ
ု ည်မှာ HIV ပိဵု ရှိေသာ တီဘီလူနာ
အသစ်နှငဴ် မြပန်ဖ
ြ စ်လူနာမျာဵတွင် ART ေဆဵကုသမှုခဳယူေသာ လူနာေပါင်ဵကို ဆိုလိုသည်။
[TB/HIV Block-B (R5)]
ေတွရ
့ ှေိ သာ ေဆဵယဉ်ပါဵတီဘီ (MDR-TB) လူနာေပါင်ဵ ဆိုသည်မှာ သဳသယရှိ
ေဆဵယဉ်ပါဵတီဘီလူနာမျာဵ၏ သလိပ်နမူနာမျာဵကို Gene Xpert စက်ရေှိ သာ ခရိုင်/
တိုင်ဵေဒသက
ြ ီဵ/ မြပည်နယ်တီဘီဌာနမျာဵသိ့ု ေပဵပိ့ု စစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵ (သိ့ု မဟုတ်) ပိဵု ေမွဵြမူခ
ြ င်ဵ
နှင်ဴ ေဆဵယဉ်ပါဵမှု ရှ၊ိ မရှိ စစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵ (Culture and Drug Sensitivity Testing)
ြမပုလုပ်ခ
ြ င်ဵတိ့ု ြဖင်ဴ အနည်ဵဆုဵဳ rifampicin + Isoniazid ေဆဵနှစ်မျိုဵ ယဉ်ပါဵေနေက
ပ ာင်ဵ
ေတွရ
့ ှိသညဴ် တီဘီလူနာေပါင်ဵကို ဆိုလိုသည်။ [DR-TB form06b total]
ေဆဵကုသမှုခဳယူေနေသာ ေဆဵယဉ်ပါဵတီဘီ (MDR-TB) လူနာေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မှာ
ေတွရ
့ ှိေသာေဆဵယဉ်ပါဵေသာတီဘီလူနာမျာဵတွင် ဒုတိယအဆငဴ် ေဆဵဝါဵမျာဵဖ
ြ ငဴ် ကုသမှု
ခဳယူေနေသာ တီဘီလူနာေပါင်ဵကို ဆိုလိုပါသည်။ [DR-TB form07 total]
ယခင်နှစ်က ကုသမှုခဳယူခဲဴိပီဵေသာ မှတ်ပတ
ုဳ င်တီဘီလူနာေပါင်ဵ (တီဘီလူနာအာဵလုဵဳ )
ဆိုသည်မှာ ယခင်နှစ်က သက်ဆိုင်ရာ အစီရင်ခဳသညဴ် ကာလအတွင်ဵ ိမမို့နယ်တီဘီ
မှတ်ပုဳတင်စာအုပ်တွင် မှတ်ပုဳတင်၍ ကုသမှုခဳယူခဲဴိပီဵသညဴ် တီဘီလူနာေပါင်ဵအာဵလုဵဳ ကို
ဆိုလိုပါသည်။ [TB08 Block-1A (C1)]
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အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵတွက်ချက်နည်ဵ
စဥ်

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

တွက်ချက်ပုဳ

တွက်နည်ဵသေကတ
က

၁၅။

အမျိုဵသာဵတီဘီေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵ
စီမက
ဳ ိန်ဵ

၁၅.၁

ပိုဵေတွ့တီဘီေရာဂါရှာေဖွေတွရ
့ ှိနှုန်ဵ

ပိုဵေတွ့တီဘီလူနာေပါင်ဵ
------------------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ

ပုဳစဳ(၂) (၁၅-၁)
----------------- x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစဳ(၃) (၁)

၁၅.၂

တီဘီေရာဂါရှာေဖွေတွ့ရှနိ ှုန်ဵ
(တီဘီလူနာအာဵလုဳဵ)

ကုသမှုခဳယူသည်ဴ မှတ်ပုဳတင်တီဘီလူနာေပါင်ဵ
(တီဘီလူနာအာဵလုဳဵ)
----------------------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ

ပုဳစဳ(၂) (၁၅-၂-က)
----------------- x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစဳ(၃) (၁)

၁၅.၃

ေဆဵကုသမှုေအာင်ြမင်နှုန်ဵ
(တီဘီလူနာအာဵလုဳဵ)

ေဆဵကုသမှု ေအာင်ြမင်သညဴ် တီဘီလူနာေပါင်ဵ
(တီဘီလူနာအာဵလုဳဵ)
--------------------------------------------------- x ၁၀၀
ယခင်နှစ်က ကုသမှုခဳယူခဲဴိပီဵေသာ မှတ်ပုဳတင်
တီဘီလူနာေပါင်ဵ (တီဘီလူနာအာဵလုဳဵ)

၁၅.၄

တီဘီေရာဂါဖ
ြ င်ဴေသဆုဳဵမှုနှုန်ဵ
(တီဘီလူနာအာဵလုဳဵ)

တီဘီေရာဂါဖ
ြ င်ဴေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ(တီဘီလူနာအာဵလုဳဵ)
---------------------------------------------------- x ၁၀၀
ယခင်နှစ်က ကုသမှုခဳယူခဲဴိပီဵေသာ မှတ်ပုဳတင်
တီဘီလူနာေပါင်ဵ (တီဘီလူနာအာဵလုဳဵ)

ပုဳစဳ(၂) (၁၅-၄)
--------------------- x ၁၀၀
ပုဳစဳ(၂) (၁၅-၁၂)

၁၅.၅

ေဆဵကုသမှု ပျက်ကွက်နှုန်ဵ
(တီဘီလူနာအာဵလုဳဵ)

ေဆဵကုသမှုပျက်ကွက်သညဴ်လူနာေပါင်ဵ
---------------------------------------------------- x ၁၀၀
ယခင်နှစ်က ကုသမှုခဳယူခဲဴိပီဵေသာ မှတ်ပုဳတင်
တီဘီလူနာေပါင်ဵ (တီဘီလူနာအာဵလုဳဵ)

ပုဳစဳ(၂) (၁၅-၅)
--------------------- x ၁၀၀
ပုဳစဳ(၂) (၁၅-၁၂)

၁၅.၆

HIV test စစ်ေဆဵနှုန်ဵ
(လူနာအသစ်/ြမပန်ြဖစ်လူနာမျာဵ)

၁၅.၇

HIVပိဵု ေတွ့ရှိနှုန်ဵ (လူနာအသစ်/
ြမပန်ြဖစ်လူနာမျာဵ)

၁၅.၈

CPT ေဆဵကုသမှု ခဳယူနှုန်ဵ
(လူနာအသစ်/ြမပန်ြဖစ်လူနာမျာဵ)

ပုဳစဳ(၂) (၁၅-၃)
--------------------- x ၁၀၀
ပုဳစဳ(၂) (၁၅-၁၂)

HIV test စစ်ေဆဵသညဴ် တီဘီလူနာေပါင်ဵ
(လူနာအသစ်/ြမပန်ြဖစ်လူနာမျာဵ)
------------------------------------------------- x ၁၀၀
ကုသမှုခဳယူသည်ဴ တီဘီလူနာအသစ်နှငဴ်
ြမပန်ြဖစ်လူနာေပါင်ဵ

ပုဳစဳ(၂) (၁၅-၆)
--------------------- x ၁၀၀
ပုဳစဳ(၂) (၁၅-၂-ခ)

HIV positive တီဘီလူနာေပါင်ဵ
(လူနာအသစ်/ြမပန်ြဖစ်လူနာမျာဵ)
------------------------------------------------ x ၁၀၀
HIV test စစ်ေဆဵသညဴ် တီဘီလူနာေပါင်ဵ
(လူနာအသစ်/ြမပန်ြဖစ်လူနာမျာဵ)

ပုဳစဳ(၂) (၁၅-၇)
--------------------- x ၁၀၀
ပုဳစဳ(၂) (၁၅-၆)

CPT ေဆဵကုသမှုခဳယူေသာ HIV positive
တီဘီလူနာေပါင်ဵ (လူနာအသစ်/ြမပန်ြဖစ်လူနာမျာဵ)
------------------------------------------------ x ၁၀၀
HIV positive တီဘီလူနာေပါင်ဵ
(လူနာအသစ်/ြမပန်ြဖစ်လူနာမျာဵ)

ပုဳစဳ(၂) (၁၅-၈)
-------------------- x ၁၀၀
ပုဳစဳ(၂) (၁၅-၇)
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စဥ်
၁၅.၉

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

တွက်ချက်ပုဳ

ART ေဆဵကုသမှု ခဳယူနှုန်ဵ
(လူနာအသစ်/ြမပန်ြဖစ်လူနာမျာဵ)

တွက်နည်ဵသေကတ
က

ART ေဆဵကုသမှုခဳယူေသာ HIV positive
တီဘီလူနာေပါင်ဵ (လူနာအသစ်/ြမပန်ြဖစ်လူနာမျာဵ)
------------------------------------------------------ x ၁၀၀
HIV positive တီဘီလူနာေပါင်ဵ
(လူနာအသစ်/ြမပန်ြဖစ်လူနာမျာဵ)

ပုဳစဳ(၂) (၁၅-၉)
------------------- x ၁၀၀
ပုဳစဳ(၂) (၁၅-၇)

၁၅.၁၀ ေဆဵယဉ်ပါဵတီဘီေတွ့ရှိလူနာေပါင်ဵ

ကိန်ဵြပည်ဴသာဖ
ြ ည်ရ
ဴ န် (တိုင်ဵေဒသက
ြ ီဵ/ ြမပည်နယ်မျာဵမှ
ြမဖညဴ်ရန်)

ပုဳစဳ(၂) (၁၅-၁၀)

၁၅.၁၁ ေဆဵကုသမှုခဳယူေသာ
ေဆဵယဉ်ပါဵတီဘီလူနာေပါင်ဵ

ကိန်ဵြပည်ဴသာဖ
ြ ည်ရ
ဴ န် (တိုင်ဵေဒသက
ြ ီဵ/ ြမပည်နယ်မျာဵမှ
ြမဖညဴ်ရန်)

ပုဳစဳ(၂) (၁၅-၁၁)

မှတ်ပုတ
ဳ င်မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵ
၁။ တီဘီမှတ်ပဳုတင်စာအုပ်

စဥ်

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵ

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(မြပင်ပလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(အတွင်ဵလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

ေဒသန္တရ/မိမို့မ

ု ်ဖျက်ေရဵ
ေရာဂါတိက

်ဴ ေလဵက/မဌာန
မိခင်နှငက

ေကျာင်ဵကျန်ဵမာ

ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန
တိက

ေကျဵလက်က/မဌာန

ေကျဵလက်က/မဌာနခွဲ

နယ်စပ်ေဆဵေပဵခန်ဵ

ကွင်ဵဆင်ဵ

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ေကာက်ယူစုေဆာင်ဵရမည်ေဴ နရာဌာနမျာဵ

၁၅။

အမျိုဵသာဵတီဘီေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵစီမက
ဳ ိန်ဵ

X

X

X



X

X

X

X

X

X

X

အသုဵဳ ြပုပုဳ
တီဘီေရာဂါေက
ပ ာင်ဴ မြဖစ်ပာွ ဵမှုနှုနဵ် ၊ ေသဆုဳဵမှုနှုနဵ် မျာဵကို တွက်ချက်၍ တီဘီြဖစ်ပာွ ဵမှု
မျာဵေသာ ေနရာေဒသမျာဵတွင် ဦဵစာဵေပဵစီမခဳ ျက်မျာဵ ထိေရာက်ေသာ နည်ဵဗျူဟာမျာဵ
သုဵဳ ၍ ေရာဂါဖ
ြ စ်ပာွ ဵမှု၊ ေသဆုဵဳ မှုနှုနဵ် ကို ေလျာဴချရန် ေဆာင်ရွက် ပကမည် မြဖစ်ပါသည်။
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လုပ်ငန်ဵ
အမှတ်စဥ်

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵနှင်ဴ အဓိပ္ပါယ်ရှင်ဵလင်ဵချက်

၁၆။

အနာက
ြ ီဵေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵစီမဳချက်
ေရာဂါအမည်တပ်ြခင်ဵ (Diagnosis of Leprosy)
အနာက
ြ ီဵေရာဂါဟုသတ်မှတ်ရန် လိအ
ု ပ်ေသာ အဓိကလက္ခဏာမျာဵ
• အေရပ
ြ ာဵေပါ်တွင် ကွက်၍ အေရာင်ေဖျာဴေနခ
ြ င်ဵ၊ နီြမန်ဵေနခ
ြ င်ဵြဖစ်ိပီဵ
ထိ၊ နာ၊ ပူ၊ ေအဵ မသိဘဲ ထုေဳ နခ
ြ င်ဵ။
• အာုုေဳ ပကာပျက်စဵီ သည်ဴ လက္ခဏာဖ
ြ စ်ေသာ ထိ၊ နာ၊ ပူ၊ ေအဵ
မသိြခင်ဵ၊ ေခ
ြ ၊ လက်၊ မျက်နာှ ရှိ မကကက်သာဵမျာဵ အာဵနည်ဵြခင်ဵ၊
လှုပရ
် ာှ ဵမရခ
ြ င်ဵနှငဴ် အာုုေဳ ပကာက
ြ ီဵြခင်ဵ။
• အေရပ
ြ ာဵအကွက်မှ အသာဵခ
ြ စ်စမ်ဵသပ်ရာတွင် ပိဵု ေတွ့ြခင်ဵ။
အထက်ပါ(၃)ချက်အနက် အနည်ဵဆုဳဵ(၁)ချက်ရပှိ ါက အနာက
ြ ီဵေရာဂါဟု
သတ်မတ
ှ ်ရမည်။
ေရာဂါအမျိုဵစာဵခွဲြခာဵခ
ြ င်ဵ (Classification of Leprosy)
PB (Paucibacillary)
•

ထုဳေသာအကွက်(၁)ကွက်မှ (၅)ကွက်အထိ

•

အာုုေဳ ပကာ(၁)ေချာင်ဵသာ မြကီဵေနခ
ြ င်ဵ

•
အသာဵခ
ြ စ်ပုိဵစစ်ေဆဵရာတွင် ပိဵု မေတွ့ရိှြခင်ဵ
MB (Multibacillary)
•

ထုဳေသာအကွက် (၅)ကွက်အထက်ရိေှ နခ
ြ င်ဵ

•

အာုုေဳ ပကာ(၁)ေချာင်ဵထက် ပိ၍
ု ြကီဵေနခ
ြ င်ဵ

•

အသာဵခ
ြ စ်ပုိဵစစ်ေဆဵရာတွင် ပိဵု ေတွ့ရိှြခင်ဵ
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(၁၆-၁)

(၁၆-၂)

(၁၆-၃)

လူနာအမျိုဵအစာဵခွဲြခာဵခ
ြ င်ဵ (Categories of Leprosy)
အနာက
ြ ီဵေရာဂါလူနာ (A Case of Leprosy)
အနာက
ြ ီဵေရာဂါလူနာဆိသ
ု ည်မာှ အနာက
ြ ီဵေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ
ရှိိပီဵ ေဆဵစဳချိန်ြပည်ဴ မစာဵရေသဵ၍ ေဆဵစာဵရန် လိအ
ု ပ်ေသာ
လူနာမျာဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ ၎င်ဵတွင-်
(က) လူနာသစ်မျာဵ(New Case) အနာက
ြ ီဵေရာဂါလူနာသစ်
ဆိသ
ု ည်မာှ အနာက
ြ ီဵေရာဂါ လက္ခဏာမျာဵရှိိပီဵ DDS/
MDT ေဆဵဖ
ြ င်ဴ ေဆဵကုသမှု လုဵဳ ဝမခဳရေသဵသူကို
ဆိလ
ု ပို ါသည်။
(ခ)
လက်ရေှိ ဆဵစာဵေနဆဲ လူနာမျာဵ (On MDT)အနာက
ြ ီဵ
ေရာဂါလူနာဟု သတ်မတ
ှ ်ထာဵပ
ိ ီဵ MDT ေဆဵဝါဵကို
ေဆဵစဳချိန်ြပည်ရ
ဴ န် ေဆဵစာဵေနေသာ လူနာမျာဵကို ဆိလ
ု ို
ပါသည်။
(ဂ)
MDT ေဆဵေကျွဵရန် လိအ
ု ပ်ေသာ အခ
ြ ာဵနည်ဵြဖင်ဴ
ဝင်ေသာ လူနာမျာဵ (Other Entry)တိ့ု ပါဝင်ပါသည်။
လဆန်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င်အနာက
ြ ီဵေရာဂါလူနာေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသည်ဴ
လ၏ ပထမေန့တွင် အနာက
ြ ီဵေရာဂါ လူနာအဖ
ြ စ် မှတ်ပုတ
ဳ င်ိပီဵ MDT
ေဆဵဝါဵကုသမှုကို ခဳယူေနေသာ လူနာဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ (ယခုလ၏
လဆန်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င် အနာက
ြ ီဵေရာဂါလူနာေပါင်ဵ (၁၆-၁)သည် ယခင်လ၏
လကုနလ
် က်ကျန် လူနာေပါင်ဵ (၁၆-၁၁)နှင်ဴ တူညီပါမည်။)
မှတ်ပတ
ုဳ င် အနာက
ြ ီဵေရာဂါ လူနာသစ်ေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အနာက
ြ ီဵေရာဂါ
လက္ခဏာမျာဵရှိိပီဵ ယခင်ကေဆဵကုသမှု လုဵဳ ဝ မခဳယူရေသဵေသာ မှတ်ပုဳ
တင်စာရင်ဵတွင် စတင်စာရင်ဵသွင်ဵသည်ဴ လူနာဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
မှတ်ချက် - အခ
ြ ာဵဌာနမျာဵမှ လူနာသစ်မျာဵ လွှေဲ ြပာင်ဵေပဵမည်ဆုပိ ါက
၄င်ဵဌာနတွင် “လူနာသစ်”စာရင်ဵ မသွင်ဵရန်၊ လွှေဲ ြပာင်ဵစာရင်ဵ သီဵသန့်
ထာဵရန်။
အနာက
ြ ီဵေရာဂါ လူနာသစ်မျာဵအနက် အသက်(၁၅)နှစေ် အာက် ကေလဵ
လူနာေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်၍
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(၁၆-၄)

(၁၆-၅)

(၁၆-၆)

(၁၆-၇)

(၁၆-၈)

ရေသာ လူနာသစ်မျာဵအနက်မှ အသက်(၁၅)နှစ်ေအာက် ကေလဵလူနာ
ေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
အနာက
ြ ီဵေရာဂါ လူနာသစ်မျာဵအနက် ကိယ
ု ်အဂါချ
က ို့ယွင်ဵမှု အဆင်(ဴ ၂)
ရှသ
ိ ူေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသည်ဴ ကာလအတွင်ဵ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်၍
ရေသာ လူနာသစ်မျာဵ အနက်မှ ကိယ
ု ်အဂါချ
က ို့ယွင်ဵမှုအဆင်ဴ(၂)ရှိေသာ
လူနာဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
အနာက
ြ ီဵေရာဂါ လူနာသစ်မျာဵအနက် အမျိုဵသမီဵ လူနာေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ
အစီရင်ခဳသည်ဴ ကာလအတွင်ဵ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်၍ရေသာ လူနာသစ်မျာဵ
အနက်မှ အမျိုဵသမီဵလူနာဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
အခ
ြ ာဵနည်ဵြဖင်ဝဴ င်ေသာလူနာေပါင်ဵဆိသ
ု ည်မာှ
Defaulter အဖ
ြ စ်မှ
မြပန်လည်ေဆဵကုသမှုခယ
ဳ ူ၍ ေဆဵပ
ြ န်လည်တက
ို ်ရန် လိအ
ု ပ်သူမျာဵ၊ ေနရာ
ေဒသတစ်ခတ
ု ွင် ေဆဵစာဵေနရာမှ အခ
ြ ာဵေဒသတစ်ခသ
ု ့ို ေပ
ြ ာင်ဵဝင်၍
ဆက်လက်ေဆဵကုသမှု ခဳယူသူမျာဵ၊ PBမှ MBသိ့ု ေပ
ြ ာင်ဵလဲတိုက်ေကျွဵရန်
လိအ
ု ပ်သူမျာဵ၊ Dapsone ေဆဵတစ်မျိုဵတည်ဵ စာဵခဲရ
ဴ ိပီဵ ေရာဂါက
က ေသာ
လက္ခဏာ ေတွ့ရိေှ နရေသာ လူနာမျာဵ၊ မည်သည်အ
ဴ မျိုဵအစာဵဖ
ြ စ်ေစ
ေရာဂါပ
ြ န်ြဖစ်သူဟု ေသချာစွာသတ်မတ
ှ ်နုိင်သူမျာဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ေဆဵစဳချိန်ြပည်စဴ ာဵ၍ ေပျာက်ကင်ဵသွာဵသူေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ ေဆဵစဳချိန်
မြပည်စဴ ာဵ၍ ေပျာက်ကင်ဵသွာဵသူ (PB လူနာတစ်ဦဵသည် PB (၆) ကဒ်ကို
(၉)လအတွင်ဵ ေသာက်လျှင်၊ MB လူနာတစ်ဦဵသည် MB (၁၂) ကဒ်ကို
(၁၈)လအတွင်ဵ ေသာက်ိပီဵ၍ စာရင်ဵမှ ေပျာက်ကင်ဵ လူနာအဖ
ြ စ် စာရင်ဵ
ထုတ်ေသာ) လူနာဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
အခ
ြ ာဵနည်ဵြဖင်ဴ ထွက်သူေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသည်ဴ လအတွင်ဵ
ေဆဵကုသမှု ခဳယူေနစဉ် ေသဆုဵဳ လူနာ၊ ေဆဵကုသမှုမိပီဵမီ (၃)လထက်
ေကျာ်၍ ေဆဵစာဵပျက်ကွက်ေသာ PB လူနာနှင်ဴ (၆)လထက်ေကျာ၍
်
ေဆဵစာဵပျက်ကွက်ေသာ MB လူနာမျာဵ(Defaulter case)၊ အနာက
ြ ီဵ
ေရာဂါဟု မှာဵယွင်ဵစွာ သတ်မတ
ှ ်ြခင်ဵခဳရိပီဵ ေဆဵကုသမှုခရ
ဳ သူ (Wrong
Diagnosis)၊ အခ
ြ ာဵတစ်ေနရာသိ့ု တရာဵဝင် လွှေဲ ြပာင်ဵေပဵေသာ လူနာ
(Transfer Out) စသည်ဴ မြဖစ်ရပ်မျာဵရှသ
ိ ည်ဴ လူနာဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
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(၁၆-၉)
(၁၆-၁၀)
(၁၆-၁၁)

ေဆဵကုသခဳလူနာေပါင်ဵ ဆိုသည်မာှ အစီရင်ခဳသည်ဴလအတွင်ဵ MDT
ေဆဵကုသမှု ခဳယူေနေသာ လူနာမျာဵကိဆ
ု လ
ို ပို ါသည်။
ေဆဵကုသပျက်ကွက်လူနာေပါင်ဵ (Absentee) ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသည်ဴ
လအတွင်ဵ MDT ေဆဵကုသခဳရန် ပျက်ကွက်ေသာလူနာကိဆ
ု လ
ို ပို ါသည်။
လကုနလ
် က်ကျန် မှတ်ပဳုတင်အနာက
ြ ီဵေရာဂါလူနာေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မှာ
အစီရင်ခဳသည်ဴလ၏ လဆန်ဵလက်ကျန်လူနာတွင် အဝင်လူနာ (လူနာသစ်
+ အခ
ြ ာဵနည်ဵဝင်)မျာဵကို ထည်ဴေပါင်ဵ၍ အထွက်လူနာ (စဳချိန်ြပည်ရ
ဴ ပ်နာဵ
သူ + အခ
ြ ာဵနည်ဵထွက်)မျာဵကို နုတ်ိပီဵ ကျန်လူနာစာရင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
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အညွှနဵ် ကိန်ဵမျာဵတွက်ချက်နည်ဵ
စဥ်

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

တွက်ချက်ပုဳ

တွက်နည်ဵသေကတ
က

မှတ်ပဳုတင်အနာ ြကီဵေရာဂါလူနာသစ်ေပါင်ဵ
---------------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၁၆-၂)
-------------- x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစဳ (၃-၁)

လူနာသစ်မျာဵအနက်အသက်(၁၅)နှစ်
ေအာက်ကေလဵလူနာရာခိုင်နှုန်ဵ(%)

အနာ ြကီဵေရာဂါ လူနာသစ်မျာဵအနက်
အသက်(၁၅)နှစေ် အာက် ကေလဵလူနာေပါင်ဵ
---------------------------------------- x ၁၀၀
မှတ်ပဳုတင်အနာ ြကီဵေရာဂါလူနာသစ်ေပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၁၆-၃)
-------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၂ဳ (၁၆-၂)

လူနာသစ်မျာဵအနက်ကိယ
ု ်အဂါချ
က ို့ယွင်ဵ
မှု အဆင်ဴ-၂ ရှိ လူနာရာခိုင်နှုန်ဵ(%)

အနာ ြကီဵေရာဂါ လူနာသစ်မျာဵအနက်
ကိုယ်အဂါက ချို့ယွင်ဵမှုအဆင်ဴ(၂)ရှသ
ိ ူေပါင်ဵ
---------------------------------------- x ၁၀၀
မှတ်ပဳုတင်အနာ ြကီဵေရာဂါလူနာသစ်ေပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၁၆-၄)
-------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၂ဳ (၁၆-၂)

လူနာသစ်မျာဵအနက်အမျိုဵသမီဵလူနာ
ရာနှုန်ဵ

အနာ ြကီဵေရာဂါ လူနာသစ်မျာဵအနက်
အမျိုဵသမီဵလူနာေပါင်ဵ
---------------------------------------- x ၁၀၀
မှတ်ပဳုတင်အနာ ြကီဵေရာဂါလူနာသစ်ေပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၁၆-၅)
-------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၂ဳ (၁၆-၂)

၁၆.၅

ေဆဵစဳချိန် ြပည်စဴ ာဵ၍ေပျာက်ကင်ဵသွာဵသူ
ေပါင်ဵ

ကိန်ဵြပည်ဴသာဖ
ြ ည်ရ
ဴ န်

ပုဳစဳ ၂ (၁၆-၇)

၁၆.၆

ေဆဵကုသပျက်ကွက်လူနာေပါင်ဵ
(Absentee)

ကိန်ဵြပည်ဴသာဖ
ြ ည်ရ
ဴ န်

ပုဳစဳ ၂ (၁၆-၁၀)

၁၆.၇

မှတ်ပဳုတင်အနာ ြကီဵရာဂါလူနာဖ
ြ စ်ပာွ ဵမှု
နှုန်ဵ (လူဦဵေရတစ်ေသာင်ဵလျှင်)

လကုန်လက်ကျန်မှတ်ပုဳတင်
အနာ ြကီဵေရာဂါလူနာေပါင်ဵ
(ဒီဇင်ဘာလကုန်)
---------------------------------------- x ၁၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၁၆-၁၁)
(ဒီဇင်ဘာလကုန်)
--------------- x ၁၀၀၀၀
ပုဳစဳ (၃-၁)

၁၆။

အနာက
ြ ီဵေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵစီမဳချက်

၁၆.၁

အနာ ြကီဵေရာဂါလူနာသစ်ေတွ့ရှိနှုန်ဵ
(လူဦဵေရတစ်သိန်ဵလျှင်)

၁၆.၂

၁၆.၃

၁၆.၄

မှတ်ပုတ
ဳ င်မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵ
၁။ ေဆဵခန်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င်စာအုပ်
၂။ ကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်ဵ
၃။ အနာက
ြ ီဵမှတ်တမ်ဵ
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်ဴ ေလဵက/မဌာန
မိခင်နှငက

ေကျာင်ဵကျန်ဵမာ

ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန
တိက

ေကျဵလက်က/မဌာန

ေကျဵလက်က/မဌာနခွဲ

နယ်စပ်ေဆဵေပဵခန်ဵ

ကွင်ဵဆင်ဵ

အနာက
ြ ီဵေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵစီမဳချက်

ု ်ဖျက်ေရဵ
ေရာဂါတိက

၁၆။

ေဒသန္တရ/မိမို့မ

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵ

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(အတွင်ဵလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

စဥ်

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(မြပင်ပလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ေကာက်ယူစုေဆာင်ဵရမည်ေဴ နရာဌာနမျာဵ



X



















အသုဵဳ ြပုပုဳ
နှစ်ကုနမ် ှတ်ပုတ
ဳ င် အနာက
ြ ီဵေရာဂါလူနာဖ
ြ စ်ပာွ ဵမှုနှုနဵ် (လူဦဵေရတစ်ေသာင်ဵလျှင်)
သည် ေဒသတစ်ခ၏
ု အနာက
ြ ီဵေရာဂါ ဝန်ထုပ်ဝန်ပုိဵကို ေဖာ်ြပပါသည်။ လူနာသစ်ရှာေဖွေရဵ
လုပင် န်ဵေဆာင်ရွက်မှု၊ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ကျွမ်ဵကျင်မ၊ှု မှတ်ပုတ
ဳ င်လူနာစာရင်ဵ မှနက
် န်ြပည်စဴ ုစဳ ွာ
ထာဵရှမိ ှု စသည်အ
ဴ ချက်မျာဵကလည်ဵ လူနာဦဵေရ အနည်ဵအမျာဵေပါ် သက်ေရာက်မှု
ရှိပါသည်။
လူနာသစ်ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်နိငု ်မှုနှုန်ဵ (လူဦဵေရတစ်သိန်ဵလျှင်)မြဖင်ဴ အနာက
ြ ီဵေရာဂါ
ကူဵစက်ြပန့်ပွာဵမှု အေခ
ြ အေနကို ခန့်မှန်ဵနိုင်သည်။ သိ့ု ေသာ် လူနာသစ်ရာှ ေဖွေရဵလုပ်ငန်ဵ
ေဆာင်ရွက်မှု၊ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ ကျွမ်ဵကျင်မ၊ှု မြပည်သူလူထု၏ သိနာဵလည်မ၊ှု လုပင် န်ဵလွှမဵ် ြခုဳမှု
စသည်အ
ဴ ချက်မျာဵအေပါ်တွင် မူတည်သည်။
ေဆဵစဳချိန်ြပည်စဴ ာဵ၍ ေပျာက်ကင်ဵသွာဵသူေပါင်ဵသည် MDTေဆဵဝါဵဖ
ြ င်ဴ ကုသ၍
ေပျာက်ကင်ဵသွာဵေသာ အနာက
ြ ီဵေရာဂါ လူနာဦဵေရကိေု ဖာ်ြပသည်။
လူနာသစ်မျာဵအနက် ကိယ
ု ်အဂါချိ
က ု့ယွင်ဵမှုအဆင်ဴ(၂)ရှိသူေပါင်ဵ (ရာခိုင်နနှု ်ဵ)မျာဵပါ
က လူနာမျာဵ ေဆဵကုသမှု ေနာက်ကျခ
ြ င်ဵ၊ ကုသိပီဵ RFT cases မျာဵ လူနာသစ်အေနဖ
ြ င်ဴ
စာရင်ဵြပန်ဝင်ြခင်ဵမျာဵေက
ပ ာင်ဴ မြဖစ်နငို ်သည်။
လူနာသစ်မျာဵအနက် အသက်(၁၅)နှစ်ေအာက်ရသ
ှိ ူေပါင်ဵ(ကေလဵလူနာရာခိငု ်နှုနဵ် )
မျာဵပါက အဆိပု ါေဒသတွင် အနာက
ြ ီဵေရာဂါ ကူဵစက်မမှု ျာဵေနသည်ဟု သုဵဳ သပ်ခန့်မှနဵ် နိုငပ် ါ
သည်။
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လူနာသစ်မျာဵအနက် MB လူနာေပါင်ဵ (ရာခိငု ်နှုနဵ် ) (၇၅%) ထက်မျာဵပါက
ေဆဵစတင်ကုသမှု ေနာက်ကျခ
ြ င်ဵ၊ ေရာဂါအမျိုဵအစာဵ မှာဵယွင်ဵသတ်မှတ်ြခင်ဵနှင်ဴ ေတွ့ရှိ
လူနာသစ်မျာဵတွင် MB လူနာမျာဵေနခ
ြ င်ဵတိ့ု ေက
ပ ာင်ဴ မြဖစ်နငို ်ပါသည်။
မြဖစ်ပာွ ဵမှုနှင်ဴ လူနာသစ်အချိုဵ (Prevalence: Detection)မျာဵပါက လူနာမျာဵ
ေဆဵကုသမှုပျက်ကွက်ြခင်ဵ၊ ပုမဳ ှနေ် ဆဵမစာဵခ
ြ င်ဵ၊ ဝန်ထမ်ဵမျာဵမှ ေဆဵစဳချိန်ြပည်ဴ လူနာမျာဵကို
စာရင်ဵမှ ချက်ြခင်ဵမထုတ်ြခင်ဵတိ့ု ေက
ပ ာင်ဴ မြဖစ်နုိင်သည်။ အခ
ြ ာဵနည်ဵြဖင်ဴ စာရင်ဵဝင်လူနာ
(Other Entry)မျာဵ ရှိပါက (PD ratio) မျာဵနိငု ်ပါ သည်။
အနာက
ြ ီဵေရာဂါဖ
ြ စ်ပာွ ဵမှု အေခ
ြ အေနဆန်ဵစစ်ရန် အဓိက Indicators မျာဵအဖ
ြ စ်
မှတ်ပုတ
ဳ င်အနာက
ြ ီဵေရာဂါလူနာဖ
ြ စ်ပွာဵမှုနနှု ်ဵနှင်ဴ အနာက
ြ ီဵေရာဂါလူနာသစ်ေတွ့ရနှိ ှုနဵ် တိ့ု ကို
အသုဵဳ ြပုပါသည်။
လူနာသစ်ရှာေဖွေရဵလုပင် န်ဵဆန်ဵစစ်ရန် အဓိက Indicators မျာဵအဖ
ြ စ် လူနာသစ်
ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်နိငု ်မှုနှုန်ဵ၊ လူနာသစ်မျာဵအနက် ကိယ
ု ်အဂါချ
က ို့ယွင်ဵမှုအဆင်ဴ(၂) ရှိသူေပါင်ဵ
(ရာခိုင်နနှု ်ဵ)၊ အသက်(၁၅)နှစ်ေအာက်ရသ
ှိ ူေပါင်ဵ (ကေလဵလူနာရာခိငု ်နှုနဵ် ) နှင်ဴ MB လူနာ
ေပါင်ဵ (ရာခိုင်နနှု ်ဵ) တိ့ု ကို အသုဵဳ ြပုပါသည်။
မြဖစ်ပာွ ဵမှုနှင်ဴ လူနာသစ်အချိုဵ (Prevalence: Detection)မြဖင်ဴ အနာက
ြ ီဵေရာဂါ
လူနာမျာဵ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မှု (Case Holding) အေခ
ြ အေနကို ဆန်ဵစစ်နုိင်ပါ
သည်။

မှတ်ချက်
လက်ကျန်လူနာေပါင်ဵ (ယခုလ)ဟု ဆိထ
ု ာဵသည်အ
ဴ တွက် သုဵဳ လချုပ်တွင်ြဖစ်ေစ၊
နှစ်ချုပ်တွင်ြဖစ်ေစ၊ သုဵဳ လစလုဵဳ ေပါင်ဵရန်၊ တစ်ဆယ်နဴ ှစ်လစလုဵဳ ေပါင်ဵရန် မလိအ
ု ပ်ပါ။
စာရင်ဵချုပ်သည်ေဴ နာက်ဆဳဵု လတွင် ကျန်ရေှိ သာလူနာစာရင်ဵ (သိ့ု မဟုတ်) လာမည်ဴ
လအတွက် ေဆဵဆက်လက်ကုသေပဵရန် ကျန်ရေှိ သာ လူနာဦဵေရကိသ
ု ာ ေဖာ်ြပရန် လိအ
ု ပ်
ပါသည်။
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လုပ်ငန်ဵ

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵနှင်ဴ အဓိပ္ပါယ်ရှင်ဵလင်ဵချက်

အမှတ်စဥ်
၁၇။
(၁၇-၁)

(၁၇-၂)

(၁၇-၃)

(၁၇-၄)

ခုခဳကျ/ကာလသာဵေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵစီမဳချက်
လိင်မှတစ်ဆင်ဴ ကူဵစက်တတ်ေသာ ေရာဂါရှသ
ိ ူ မှတ်ပတ
ုဳ င်လူနာေပါင်ဵ
(အသစ်) ဆိသ
ု ည်မာှ
ေသွဵစစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵအာဵဖ
ြ င်ေဴ သာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊
Syndromic management of STIs diagnosis အရ ေသာ်လည်ဵ
ေကာင်ဵ ေတွ့ရိေှ သာ ဆစ်ဖလစ် ေရာဂါပိဵု ရှိသူမျာဵနှင်ဴ အခ
ြ ာဵကာလသာဵ
ေရာဂါလက္ခဏာရှိသူမျာဵကို အသစ် ေတွ့ရပှိ ါက ေဆဵကုသေပဵရန် မှတ်ပုဳ
တင်ြခင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
သာဵဦဵကိယ
ု ်၀န်ေဆာင်မျာဵ၌ ဆစ်ဖလစ်ပဋိပစ္စည်ဵ စစ်ေဆဵသူေပါင်ဵ ဆို
သည်မာှ အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ ခုခဳကျ/ကာလသာဵေရာဂါတိက
ု ်
ဖျက်ေရဵအဖွ့ဲမျာဵ၊ မြပည်သူ့ေဆဵုု/ဳ ေဆဵခန်ဵမျာဵရှိ မြပင်ပလူနာဌာနမျာဵ၊
ေဒသန္တရကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵ၊ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန/ ဌာနခွမဲ ျာဵသိ့ု
လာေရာက်ြပသေသာ သာဵဦဵကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်မျာဵအနက်မှ ဆစ်ဖလစ် ပဋိ
ပစ္စည်ဵ ရှိ/မရှိ စစ်ေဆဵသူေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
သာဵဦဵကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်မျာဵ၌ ဆစ်ဖလစ်ပဋိပစ္စည်ဵေတွ့သူေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ
အစီရင်ခဳသည်ဴ ကာလအတွင်ဵ ခုခဳကျ/ကာလသာဵေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵ
အဖွ့ဲမျာဵ၊ မြပည်သူ့ေဆဵုုဳ/ေဆဵခန်ဵမျာဵရှိ မြပင်ပလူနာဌာနမျာဵ၊ ေဒသန္တရ
ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵ၊ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန/ ဌာနခွမဲ ျာဵသိ့ု လာ
ေရာက်ြပသေသာ ဆစ်ဖလစ်ပဋိ ပစ္စည်ဵရှိ/မရှိ စစ်ေဆဵသူ သာဵဦဵကိယ
ု ်ဝန်
ေဆာင်မျာဵအနက်မှ ဆစ်ဖလစ်ပဋိပစ္စည်ဵ ေတွ့သူေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ေမွဵရာပါဆစ်ဖလစ်ေရာဂါပိဵု ရှသ
ိ ူေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသည်ဴ ကာလ
အတွင်ဵ မိမို့နယ်/ အထူဵကုေဆဵုုမဳ ျာဵတွင် လာေရာက်ေမွဵဖွာဵေသာ
ဆစ်ဖလစ်ပုိဵရှိိပီဵ *လုေဳ လာက်ေသာ ေဆဵကုသမှု မခဳယူထာဵေသာ
ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်မခိ င်မှ ေမွဵဖွာဵလာေသာ ကိယ
ု ်အေလဵချိန် (၅၀၀)ဂရမ်
အထက်ရိသ
ှ ည်ဴ အရှင်ေမွဵကေလဵ (သိ့ု မဟုတ်) အေသေမွဵကေလဵ
(သိ့ု မဟုတ်) ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်ကာလ (၂၀)ပတ်အထက် ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်ိပီဵ
ေမွဵဖွာဵလာေသာ အရှင်ေမွဵကေလဵ (သိ့ု မဟုတ်) အေသေမွဵကေလဵ
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(၁၇-၅)

(၁၇-၆)

(၁၇-၇)

(သိ့ု မဟုတ်) မည်သည်ဴအေသေမွဵကေလဵ (သိ့ု မဟုတ်) အရှင်ေမွဵကေလဵ
(သိ့ု မဟုတ်) အသက်(၂)နှစ်ေအာက် ကေလဵမျာဵတွင် ေသွဵအေဖ
ြ အရ
ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ (သိ့ု မဟုတ်) ဓာတ်မနှ ်အေဖ
ြ အရေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ
(သိ့ု မဟုတ်) ကေလဵတွင် ဆစ်ဖလစ်ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ စမ်ဵသပ်
ေတွ့ရိရ
ှ လျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ထိုကေလဵကို ေမွဵရာပါ ဆစ်ဖလစ်
ေရာဂါရှိသည်က
ဴ ေလဵဟု ဆိလ
ု ပို ါသည်။
(*လုေဳ လာက်ေသာ ေဆဵကုသမှုဆုသ
ိ ည်မှာ မီဵမဖွာဵမီ အနည်ဵဆုဳဵရက်
(၃၀) အလိ၌ု IM Benzathine benzyl penicillin 2.4 million units ကို
အနည်ဵဆုဳဵတစ် ြကိမထ
် ိုဵ၍ ကုသမှုခယ
ဳ ူြခင်ဵကို ဆိလ
ု သ
ို ည်။)
အမျိုဵသာဵဆီဵလမ်ဵေက
ပ ာင်ဵမှ မြပည် (Genital Discharge) ကျ၍
လာေရာက် မြပသသူစုစုေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသည်က
ဴ ာလအတွင်ဵ
အမျိုဵသာဵဆီဵလမ်ဵေက
ပ ာင်ဵမှ မြပည်ကျ၍ လာေရာက် မြပသသူစစု ုေပါင်ဵကို
ဆိလ
ု ပို ါသည်။ (ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ၍ ဆီဵလမ်ဵေက
ပ ာင်ဵမှ မြပည်ကျခ
ြ င်ဵကို
ထည်ဴသွင်ဵရန် မလိပု ါ။)
လိင်အဂါအနာဖ
က
ြ င်ဴ လာေရာက်ြပသသူစုစုေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳ
သည်ဴ ကာလအတွင်ဵ ခုခဳကျ/ကာလသာဵေရာဂါ တိက
ု ်ဖျက်ေရဵအဖွ့ဲမျာဵ၊
မြပည်သူ့ေဆဵုုဳ/ေဆဵခန်ဵမျာဵရှိ မြပင်ပလူနာဌာနမျာဵ၊ ေဒသန္တရကျန်ဵမာေရဵ
ဌာနမျာဵ၊ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန/ဌာနခွမဲ ျာဵသိ့ု လာေရာက်ြပသသူ
မျာဵထဲမှ လိင်အဂါတွ
က င် အနာရှိေနခ
ြ င်ဵေက
ပ ာင်ဴ လာေရာက်ြပသသူမျာဵကို
ကျာဵ/မ ခွဲြခာဵေဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။ ထိခိုက်ရှနာ (Traumatic Ulcer/s)၊
အရည် ပကည်ဖမု ျာဵ တွလ
ဲ ျက် ပါရှိေသာအနာမျာဵ (Ulcer with Vesicular
Lesion)နှင်ဴ ယခင်ကလည်ဵ မြဖစ်ဖဵူ ေသာအနာ (History of recurrence)
တိ့ု ကို ထည်ဴသွင်ဵရန် မလိပု ါ။
မှတ်ချက်- လိင်အဂါအနာဆိ
က
ုသည်မာှ အမျိုဵသာဵမျာဵတွင် လိင်တဳ (Penis)၊
ကပ္ပယ်အိတ် (scrotum)၊ စအိ(ု Anus) အမျိုဵသမီဵမျာဵတွင် မိနဵ် မကိယ
ု ်
(Vagina/ Labia)၊ စအို (Anus)တိ့ု တွင် မြဖစ်ပာွ ဵေသာအနာမျာဵကို
ဆိလ
ု ပို ါသည်။
HIVပိဵု စစ်ေဆဵသူေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသညဴ် ကာလအတွင်ဵ
ခုခဳကျ/ကာလသာဵေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရဵအဖွ့ဲမျာဵ၊ မြပည်သူ့ေဆဵုုဳ/ေဆဵခန်ဵ
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(၁၇-၈)

(၁၇-၉)

(၁၇-၁၀)

မျာဵ၊ ေဒသန္တရကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵ၊ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန/ ဌာနခွဲ
မျာဵသိ့ု လာေရာက်၍ HIV ပိဵု ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆဵသူေပါင်ဵကို ကျာဵ/မ ခွဲြခာဵ
ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
HIV ပိဵု ေတွ့ရသ
ှိ ူေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသညဴ်ကာလအတွင်ဵ ခုခဳကျ/
ကာလသာဵေရာဂါ တိက
ု ်ဖျက်ေရဵအဖွ့ဲမျာဵ၊ မြပည်သူ့ေဆဵုုဳ/ေဆဵခန်ဵမျာဵသိ့ု
လာေရာက်၍ HIV ပိဵု ရှိ၊ မရှိ စစ်ေဆဵသူမျာဵ အနက်မှ ပိဵု ေတွ့သူေပါင်ဵကို
ကျာဵ/မ ခွဲြခာဵေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
ARTကုထဵုဳ ြဖင်ဴ စတင်ကုသသူစုစုေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသညဴ် ကာလ
အတွင်ဵ ခုခဳကျ/ကာလသာဵေရာဂါ တိက
ု ်ဖျက်ေရဵအဖွ့ဲမျာဵ၊ မြပည်သူ့ေဆဵုုဳ/
ေဆဵခန်ဵမျာဵရှိ ART ေဆဵကုဌာန၊ ဆင်ဴပာွ ဵ ART ေဆဵကုဌာနမျာဵတွင်
ေစာငဴေ် ရှာက်မလ
ှု ာေရာက်ခယ
ဳ ူသူ HIV ပိဵု ရှိလူနာမျာဵအနက်မှ ART ေဆဵ
မြဖငဴ် စတင်ကုသမှုခယ
ဳ ူခဴဲသူစစု ုေပါင်ဵကို ကျာဵ/မ ခွဲြခာဵေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါ
သည်။
HIV ပိဵု ရှသ
ိ ူ လူနာမျာဵအနက်မှ AIDSနှင်ဴ နှဵီ နွယ်ေရာဂါမျာဵေက
ပ ာင်ဴ
ေသဆုဵဳ သူေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသညဴ် ကာလအတွင်ဵ ခုခဳကျ/
ကာလသာဵေရာဂါ တိက
ု ်ဖျက်ေရဵအဖွ့ဲမျာဵ၊ မြပည်သူ့ေဆဵုုဳ/ ေဆဵခန်ဵမျာဵ ရှိ
ART ေဆဵကုဌာန၊ ဆင်ပဴ ွာဵ ART ေဆဵကုဌာနမျာဵတွင် ေစာငဴေ် ရှာက်မှု
လာေရာက်ခယ
ဳ ူသူ HIV ပိဵု ရှိ လူနာမျာဵအနက်မှ AIDSနှငဴ် နှဵီ နွယ်ေရာဂါ
မျာဵေက
ပ ာင်ဴ ေသဆုဳဵသူစစု ုေပါင်ဵကို ကျာဵ/မ ခွဲြခာဵေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
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အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵတွက်ချက်နည်ဵ
စဥ်

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

တွက်ချက်ပုဳ

၁၇။

ခုခက
ဳ ျ/ ကာလသာဵေရာဂါ တိက
ု ်ဖျက်ေရဵ
စီမခဳ ျက်

၁၇.၁ လူနာသစ်ြဖစ်ပွာဵနှုန်ဵ

လိင်မတ
ှ ဆင်ဴကူဵစက်တတ်ေသာေရာဂါရှိသူ
မှတ်ပဳုတင်လူနာေပါင်ဵ (အသစ်)
-------------------------------------- x ၁၀၀
ေဆဵခန်ဵလာလူနာအသစ်ေပါင်ဵ

တွက်နည်ဵသေကတ
က

ပုဳစ၂ဳ (၁၇-၁)
---------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၁-၁)

၁၇.၂ သာဵဦဵကိုယ်၀န်ေဆာင်မျာဵ၌ဆစ်ဖလစ်
ေရာဂါဖ
ြ စ်ပာွ ဵမှုရာနှုန်ဵ

သာဵဦဵကိုယ်ဝန်ေဆာင်မျာဵ၌
ဆစ်ဖလစ်ပဋိပစ္စည်ဵေတွ့သူေပါင်ဵ
-------------------------------------- x ၁၀၀
သာဵဦဵကိုယ်၀န်ေဆာင်မျာဵ၌
ဆစ်ဖလစ်ပဋိပစ္စည်ဵစစ်ေဆဵသူေပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၁၇-၃)
---------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၂ဳ (၁၇-၂)

၁၇.၃ ေမွဵရာပါဆစ်ဖလစ်ေရာဂါပိဵု ရှိသူနှုန်ဵ

ေမွဵရာပါဆစ်ဖလစ်ေရာဂါပိဵု ရှိသူေပါင်ဵ
-------------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
အရှင်ေမွဵဦဵေရစုစုေပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၁၇-၄)
---------------- x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၁ဳ (၁၀-၁)

၁၇.၄ အမျိုဵသာဵမျာဵဆီဵလမ်ဵေက
ပ ာင်ဵမှ
မြပည်ကျနှုန်ဵ

အမျိုဵသာဵဆီဵလမ်ဵေက
ပ ာင်ဵမှြပည်
(Genital Discharge) ကျ၍လာေရာက်
မြပသသူ စုစေု ပါင်ဵ
-------------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
အမျိုဵသာဵဦဵေရစုစုေပါင်ဵ
(အသက်(၁၅)နှစန် ငှ အ
်ဴ ထက်)

ပုဳစ၂ဳ (၁၇-၅)
---------------- x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁) ၁၅+
(အမျိုဵသာဵလူဦဵေရ)

လိင်အဂါအနာဖ
က
ြ င်ဴလာေရာက်ြပသသူ
စုစေု ပါင်ဵ
-------------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၁၇-၆)
---------------- x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

၁၇.၅ လိင်အဂါအနာေတွ
က
့ရှိနှုန်ဵ

မှတ်ပုတ
ဳ င်မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵ
၁။ ေဆဵခန်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င်စာအုပ်
၂။ ကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်ဵ
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ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(မြပင်ပလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(အတွင်ဵလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

ေဒသန္တရ/မိမို့မ

ခုခဳကျ/ ကာလသာဵအဖွ့ဲ

်ဴ ေလဵက/မဌာန
မိခင်နှငက

ေကျာင်ဵကျန်ဵမာ

ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန
တိက

ေကျဵလက်က/မဌာန

ေကျဵလက်က/မဌာနခွဲ

နယ်စပ်ေဆဵေပဵခန်ဵ

ကွင်ဵဆင်ဵ

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ေကာက်ယူစုေဆာင်ဵရမည်ေဴ နရာဌာနမျာဵ

လိင်မတ
ှ ဆင်ဴ ကူဵစက်တတ်ေသာေရာဂါရှိသူ
မှတ်ပဳုတင်လူနာေပါင်ဵ(အသစ်)
သာဵဦဵကိုယ်ဝန်ေဆာင်မျာဵ၌ ဆစ်ဖလစ်ပဋိပစ္စည်ဵ
စစ်ေဆဵသူေပါင်ဵ
သာဵဦဵကိုယ်ဝန်ေဆာင်မျာဵ၌ ဆစ်ဖလစ်ပဋိပစ္စည်ဵ
ေတွ့သူေပါင်ဵ



X







X













X







X













X







X











၄

ေမွဵရာပါဆစ်ဖလစ်ေရာဂါပိဵု ရှိသူေပါင်ဵ



X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

၅

အမျိုဵသာဵဆီဵလမ်ဵေက
ပ ာင်ဵမှ မြပည် (Genital
Discharge) ကျ၍ လာေရာက် ြပသသူစုစေု ပါင်ဵ

X










X

လိင်အဂါအနာဖ
က
ြ င်ဴ လာေရာက် ြပသသူစုစေု ပါင်ဵ




X

၆

X
















၇

HIV ပိုဵစစ်ေဆဵသူေပါင်ဵ



X







X











၈

HIV ပိုဵေတွ့ရှိသူေပါင်ဵ



X





X

X

X

X

X

X

X

ART ကုထုဳဵြဖင်ဴ စတင်ကုသသူစစု ုေပါင်ဵ
HIV ပိုဵရှိသူ လူနာမျာဵအနက်မှ AIDSနှင်ဴ
နှီဵနွယ်ေရာဂါမျာဵေ ပကာင်ဴ ေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ



X





X

X

X

X

X

X

X



X





X

X

X

X

X

X

X

စဥ်

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵ

၁၇။ ခုခက
ဳ ျ/ ကာလသာဵေရာဂါ တိက
ု ်ဖျက်ေရဵစီမခဳ ျက်
၁
၂
၃

၉
၁၀
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အသုဵဳ ြပုပုဳ
သာဵဦဵကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်မျာဵ၌ ဆစ်ဖလစ်ေရာဂါပိဵု ရှိသူမျာဵကို ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်၍
ကုသေပဵခ
ြ င်ဵ၊ အခ
ြ ာဵေတွ့ရှိရေသာ လိင်မတ
ှ ဆင်ဴ ကူဵစက်ေသာ ေရာဂါမျာဵကိလ
ု ည်ဵ
syndromic management မြဖင်ဴ ကုသေပဵခ
ြ င်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်ပါသည်။
စီမဳချက်လုပင် န်ဵမျာဵ ဦဵစာဵေပဵေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ ေနရာေဒသမျာဵကို ရှာေဖွေဖါ်ထုတ်ြခင်ဵ၊
လုပင် န်ဵမျာဵ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖင်ဴ ရှိသည်ဴစမွ ်ဵအာဵစုမျာဵကို အကျိုဵရှိစာွ အသုဵဳ ြပု
နိငု ်မည် မြဖစ်ပါသည်။
အိပခ် ျ်အငို ်ဗပွီ ိဵု စစ်ေဆဵေပဵခ
ြ င်ဵနှင်ဴ အိပခ် ျ်အငို ်ဗပွီ ိဵု ေတွ့ရိှသူမျာဵအာဵ ေအအာတီ
ေဆဵဖ
ြ င်ဴ ကုသေပဵခ
ြ င်ဵအာဵဖ
ြ င်ဴ အိပခ် ျ်အငို ်ဗပွီ ိဵု ရှိ ရှင်သန်ေနထိုင်သူမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵ
ရလဒ်မျာဵ ပိမု ိေု ကာင်ဵမွန်လာပ
ိ ီဵ အခ
ြ ာဵသူမျာဵသိ့ု မကူဵစက်ေအာင် ကာကွယ်နုိင်မည်
မြဖစ်ပါသည်။
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လုပ်ငန်ဵ
အမှတ်စဥ်

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵနှင်ဴ အဓိပ္ပါယ်ရှင်ဵလင်ဵချက်

၁၈။
(၁၈-၁)

မျက်ခမ်ဵစပ်နှငမ်ဴ ျက်မြမင်ကာကွယ်ေရဵလုပင် န်ဵမျာဵစီမဳချက်
မျက်စိလူနာ(အသစ်)ေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသည်ဴလအတွင်ဵ မျက်စိ
နှငဆ
်ဴ ငို ်ေသာ ေရာဂါဖ
ြ စ်ပာွ ဵသည်အ
ဴ တွက် လာေရာက်ြပသေသာ မျက်စိ
လူနာ (အသစ်) ဦဵေရေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ မျက်စနိ ာ၊ မျက်ေတာင်စက
ို ်၊
မျက်စမိ ှုန၊် မျက်စဒိ ဏ်၊ အပ
ြ င်တိမ၊် အတွင်ဵတိမ် မြဖစ်ြခင်ဵအာဵလုဵဳ ပါဝင်ပါ
သည်။
ကူဵစက်အဆင်မဴ ျက်ခမ်ဵစပ်လူနာေပါင်ဵ(အသစ်)(၁၀နှစေ် အာက်) ဆိသ
ု ည်
မှာ မျက်စနိ ှငဆ
်ဴ ငို ်ေသာ ေရာဂါဖ
ြ စ်ပာွ ဵသူမျာဵအနက်မှ ကူဵစက်နုိင်ေသာ
အဆင်ဴ၌ ေရာက်ရေှိ နေသာ အေပါ်မျက်ခဳွတွင် သာကူေစဴသဏ္ဍာန်
မျက်ေမှဵ ပကာဆူဵ (၅)ခုနှငအ
်ဴ ထက်ရိသ
ှ ည်ဴ (၁၀)နှစ်ေအာက် မျက်ခမ်ဵစပ်
လူနာ (အသစ်) ဦဵေရေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။

(၁၈-၂)

(၁၈-၃)

(၁၈-၄)

မျက်စိကွယ်သူေပါင်ဵ(အသစ်) ဆိသ
ု ည်မာှ အမ
ြ င်ကာဵချပ်၏ အက
ြ ီဵဆုဳဵ
စာလုဵဳ ကို ပိမု ိေု ကာင်ဵမွန်ေသာမျက်စိြဖင်ဴ (၃)မီတာ (၁၀ ေပ) အကွာ
အေဝဵမှ မြမင်နုိင်စမွ ်ဵမရှိသူ လူနာ(အသစ်)ဦဵေရေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
မျက်ေတာင်စက
ို ် မျက်ေမွှဵစူဵလူနာေပါင်ဵ (အသစ်)ဆိသ
ု ည်မာှ မျက်ခမ်ဵစပ်
ေရာဂါ၏ ေနာက်ဆက်တွဲ ဆိဵု ကျိုဵအရ မျက်ေတာင်ေမွှဵသည် မျက်လဵုဳ
အတွင်ဵဘက်သို့ ပုမဳ မှန် စိက
ု ်ဝင်ေနသူ လူနာ(အသစ်) ဦဵေရေပါင်ဵကို
ဆိလ
ု ပို ါသည်။
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မျက်ေတာင်စက
ို ် မျက်ေမွှဵစူဵေရာဂါ

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵတွက်ချက်နည်ဵ
စဥ်

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

တွက်ချက်ပုဳ

မျက်ခမ်ဵစပ်နငှ ်မဴ ျက်မြမင်ကာကွယ်ေရဵ
စီမခဳ ျက်
၁၈.၁ မျက်စိလူနာ(အသစ်)မြဖစ်ပွာဵသူနှုန်ဵ

တွက်နည်ဵသေကတ
က

၁၈။

မျက်စိလူနာ(အသစ်)ေပါင်ဵ
------------------------------ x ၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၁၈-၁)
---------------- x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

၁၈.၂ ကူဵစက်အဆင်ဴမျက်ခမ်ဵစပ် ေရာဂါ
မြဖစ်ပာွ ဵမှုနနှု ်ဵ(၁၀ နှစေ် အာက်)

ကူဵစက်အဆင်ဴမျက်ခမ်ဵစပ်လူနာေပါင်ဵ
(အသစ်) (၁၀နှစ်ေအာက်)
------------------------------ x ၁၀၀၀
၁၀ နှစေ် အာက်ကေလဵစုစုေပါင်ဵ

၁၈.၃ မျက်စိကွယ်သူနှုန်ဵ

မျက်စိကွယ်သူေပါင်ဵ(အသစ်)
------------------------------ x ၁၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၁၈-၃)
---------------- x ၁၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

၁၈.၄ မျက်ေတာင်စုိက်မျက်ေမွှဵစူဵ
လူနာဖ
ြ စ်ပာွ ဵသူနနှု ်ဵ

မျက်ေတာင်စုိက်မျက်ေမွှဵစူဵလူနာေပါင်ဵ
(အသစ်)
------------------------------ x ၁၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၁၈-၄)
---------------- x ၁၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

မှတ်ပုတ
ဳ င်မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵ
၁။ ေဆဵခန်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င်စာအုပ်
၂။ ကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်ဵ
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ပုဳစ၂ဳ (၁၈-၂)
---------------- x ၁၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)
အသက်(၁၀)နှစေ် အာက်



ကွင်ဵဆင်ဵ



နယ်စပ်ေဆဵေပဵခန်ဵ



ေကျဵလက်က/မဌာနခွဲ



ေကျဵလက်က/မဌာန

X

ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန
တိက

်ဴ ေလဵက/မဌာန
မိခင်နှငက



ေကျာင်ဵကျန်ဵမာ

ု ်ဖျက်ေရဵ
ေရာဂါတိက

၁၈။ မျက်ခမ်ဵစပ်နငှ ်မဴ ျက်မြမင်ကာကွယ်ေရဵ
စီမခဳ ျက်

ေဒသန္တရ/မိမို့မ

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵ

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(အတွင်ဵလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

စဥ်

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(မြပင်ပလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ေကာက်ယူစုေဆာင်ဵရမည်ေဴ နရာဌာနမျာဵ











အသုဵဳ ြပုပုဳ
မျက်စက
ိ ွယ်ေနသူမျာဵကိရ
ု ာှ ေဖွေဖာ်ထုတ်၍ အချိနမ် ီကုသေပဵနိငု ်ရန်၊ မျက်ခမ်ဵစပ်
ေရာဂါ မြဖစ်ပွာဵမှုနနှု ်ဵကိသ
ု ိရှိရန်၊ ကူဵစက်အဆင်ဴရေှိ သာ မျက်ခမ်ဵစပ် လူနာမျာဵေတွ့ရပှိ ါက
မကူဵစက်ေအာင် ကာကွယ်ကုသရန်၊ မျက်ခမ်ဵစပ်နငှ ်ဴ မျက်စေိ ရာဂါအဖ
ြ စ်မျာဵေသာ အရပ်
ေဒသမျာဵသိ့ု မျက်စအ
ိ ထူဵကု ဆရာဝန် ြကီဵမျာဵမှ ကွင်ဵဆင်ဵ၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဦဵစာဵေပဵ
စီမဳချက်မျာဵ ေရဵဆွ၍
ဲ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ အကျိုဵရှစိ ွာ ေဆာင်ရွက်နိငု ်ရန်၊ ကူဵစက်မျက်ခမ်ဵ
စပ်ေရာဂါနှင်ဴ မျက်ခမ်ဵစပ်ေရာဂါ ေနာက်ဆက်တွဲ ဆိဵု ကျိုဵမျာဵကို ေဆာလျင်စာွ သိရှိိပီဵ ကုသ
ေပဵနိငု ်ရန်ြဖစ်ပါသည်။
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လုပ်ငန်ဵ
အမှတ်စဥ်

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵနှင်ဴ အစာဵအဓိပ္ပါယ်ရှင်ဵလင်ဵချက်

၁၉။
(၁၉-၁)

တိရစ္ဆာန်မှကူဵစက်ေသာေရာဂါနှမိ ်နင်ဵေရဵစီမဳချက်
ေခွဵကိက
ု ်ခဳရေသာလူနာေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ ေခွဵကိက
ု ်ြခင်ဵ (သိ့ု မဟုတ်)
ေခွဵဟပ်ြခင်ဵေက
ပ ာင်ဴ အကိက
ု ်ခရ
ဳ သူ၏အေရပ
ြ ာဵသည် ပွနဵ် ြခင်ဵ၊ ပဲဴြခင်ဵ၊
စုတ်ိပဲြခင်ဵြဖစ်လျှင် ေခွဵကိက
ု ်သည်ဟု သတ်မတ
ှ ်ပါသည်။ (ေခွဵုူဵကိုက်ခဳ
ရေသာ လူနာလည်ဵ အကျုဳဵဝင်ပါသည်။)
ေခွဵုူဵကိက
ု ်ခဳရေသာလူနာေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ
ေခွဵုူဵြပန်သည်ဟု သတ်မတ
ှ ်ထာဵေသာ ေခွဵုူဵကိုက်ခဳရသည်ဴ လူနာကို
ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ေခွဵုူဵေရာဂါကာကွယ်ေဆဵထိဵု သူေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳသည်ဴ ကာလ
အတွင်ဵ ေခွဵကိက
ု ်ခရ
ဳ ိပီဵေနာက် ေခွဵုူဵေရာဂါကာကွယ်ေဆဵ ထိုဵထာဵသူ လူ
အေရအတွက်ကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။

(၁၉-၂)

(၁၉-၃)

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵတွက်ချက်နည်ဵ
စဥ်
၁၉။

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ
တိရစ္ဆာန်မှကူဵစက်ေသာေရာဂါနှမိ ်နင်ဵေရဵ
စီမခဳ ျက်

၁၉.၁ ေခွဵကိုက်ခရ
ဳ ေသာလူနာဖ
ြ စ်ပာွ ဵနှုန်ဵ

တွက်ချက်ပုဳ

တွက်နည်ဵသေကတ
က

ေခွဵကိုက်ခရ
ဳ ေသာလူနာေပါင်ဵ
-------------------------------- x၁၀၀၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၁၉-၁)
---------------- x ၁၀၀၀၀၀
ပုဳစဳ ၃ (၁)

မှတ်ပုတ
ဳ င်မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵ
၁။ ေဆဵခန်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င်စာအုပ်
၂။ ကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်ဵ
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ကွင်ဵဆင်ဵ



နယ်စပ်ေဆဵေပဵခန်ဵ





ေကျဵလက်က/မဌာနခွဲ



X

ေကျဵလက်က/မဌာန



ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန
တိက

တိရစ္ဆာန်မှကူဵစက်ေသာေရာဂါနှမိ ်နင်ဵေရဵ
စီမခဳ ျက်

ေကျာင်ဵကျန်ဵမာ

၁၉။

်ဴ ေလဵက/မဌာန
မိခင်နှငက

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵ

ု ်ဖျက်ေရဵ
ေရာဂါတိက

စဥ်

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(မြပင်ပလူန
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက
ာ)
ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(အတွင်ဵလူ
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက
နာ)
ေဒသန္တရ/မိမို့မ

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ေကာက်ယူစုေဆာင်ဵရမည်ေဴ နရာဌာနမျာဵ











အသုဵဳ ြပုပုဳ
တိရစ္ဆာန်မှတဆင်ဴ ကူဵစက်ေသာေရာဂါမျာဵ၏ အေခ
ြ အေနကို ထင်ဟပ်ေဖာ်ြပ
ပါသည်။ ေခွဵုူဵေရာဂါကာကွယ်ေဆဵ ထုတ်လုပရ
် န်၊ တင်သွင်ဵရန်၊ မြဖန့်ေဝရန် ပမာဏကို
ခန့်မှန်ဵ တွက်ချက်နုိင်မည် မြဖစ်ပါသည်။
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လုပ်ငန်ဵ
အမှတ်စဥ်

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵနှင်ဴ အဓိပ္ပါယ်ရှင်ဵလင်ဵချက်

၂၀။

ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာမ
ြ ှငတ
်ဴ င်ေရဵစီမဳချက်
ကျန်ဵမာေရဵပ
ြ ဿနာအမျိုဵအမည်အလိက
ု ်ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၁) မျိုဵဆက်ပာွ ဵကျန်ဵမာေရဵ၊ ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်၊ မိခင်ကေလဵကျန်ဵမာေရဵ
ပညာေပဵခ
ြ င်ဵ။
(၂) ကာကွယ်ေဆဵထိုဵပညာေပဵခ
ြ င်ဵ
(၃) ကူဵစက်တတ်ေသာေရာဂါမျာဵဆိငု ်ရာပညာေပဵမြခင်ဵ
(၄) မကူဵစက်တတ်ေသာေရာဂါမျာဵဆိငု ်ရာပညာေပဵခ
ြ င်ဵ
(၅) တစ်ကယ
ို ်ေရသန့်ရှင်ဵေရဵနှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်သန့်ရှင်ဵေရဵေဆာင်ရွက်မှု
ပညာေပဵခ
ြ င်ဵ
(၆) အခ
ြ ာဵ
မြပည်သူလူထုအတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာမ
ြ ှငတ
်ဴ င်ြခင်ဵဆိငု ်ရာ ေဆွဵေနွဵပွဲ
မျာဵပ
ြ ုလုပ်ြခင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ မြပည်သူလူထုအတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာ
တိဵု ြမှငေ်ဴ စရန်အတွက် ေဆဵခန်ဵတွင်ြဖစ်ေစ၊ ကွင်ဵဆင်ဵရာတွင်ြဖစ်ေစ
ေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵ ကျင်ဵပပ
ြ ုလုပသ
် ည်ဴ အက
ြ ိမေ် ပါင်ဵနှင်ဴ ပါဝင်သည်ဴ ပရိသတ်
အေရအတွက်ကို ေဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။ မြပည်သူလူထုကို အဓိကဦဵေဆာင်
အက
ြ ဳြပုေပဵနိငု ်ေသာပုဂိ္ဂုလ်မျာဵ (Stakeholders)နှင်ဴ မြပုလုပ်သည်ဴ
ေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵလည်ဵ အကျုဳဵဝင်ပါသည်။
ပညာေပဵ အေထာက်အကူြပုပစ္စည်ဵမျာဵ ရရှိြဖန့်ေဝခ
ြ င်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ
ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာမ
ြ ှငတ
်ဴ င်ေရဵဆိငု ်ရာစီမဳချက်နငှ ်ဴ
အခ
ြ ာဵစီမခဳ ျက်
အသီဵသီဵမှ ရရှိြဖန့်ချိေသာ ပိစု တာ၊ ဗီနငို ်ဵ၊ လက်ကမ်ဵစာေစာင်၊ စာအုပ်
စာတမ်ဵ၊ ဗီဒီယိုေခွ၊ ကက်ဆက်ေခွ၊ စီဒီ၊ ဗွစီ ီဒီ၊ ဒီဗဒွီ ီတို့အာဵဖ
ြ န့်ေဝခ
ြ င်ဵ၊
မိမိတိ့ု ေဒသနှငဆ
်ဴ ီေလျာ်သည်ဴ ပညာေပဵပစ္စည်ဵမျာဵရရှိြခင်ဵ၊ မြဖန့်ေဝခ
ြ င်ဵ
နှငပ်ဴ တ်သက်၍ အက
ြ ိမေ် ပါင်ဵနှင်ဴ ပစ္စည်ဵအေရအတွက်ကို ေဖာ်ြပရန်
မြဖစ်ပါသည်။
(ဥပမာ-မြဖန့်ေဝထာဵေသာ ဗီဒီယေို ခွအာဵပ
ြ သရန် စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
မိမိေဒသတွင်ဵ မြဖစ်ေပါ်ေနေသာ ကျန်ဵမာေရဵပ
ြ ဿနာအေခ
ြ အေန၊ လိအ
ု ပ်

(၂၀-၁)

(၂၀-၂)
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(၂၀-၃)

ချက်မျာဵအရ ပညာေပဵနိဵှု ေဆာ်သည်ဴ စာရွက်စာတမ်ဵ၊ ကက်ဆက်ေခွမျာဵ
ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ ဆိငု ်ဵဘုတ်မျာဵေထာင်ြခင်ဵတို့ ပါဝင်ပါသည်။)
ေဆဵုုမဳ ျာဵတွင် ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာ မြမှငတ
်ဴ င်ြခင်ဵဆိငု ်ရာ ပညာေပဵမျာဵ
နမူနာပ
ြ ြပုလုပ်၍ နာဵလည်မှု မြပန်လည်ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ (Teach-back
session)မျာဵ မြပုလုပ်ြခင်ဵ ဆိုသည်မာှ ေဆဵုုမဳ ျာဵတွင် လူနာ/လူနာေစာင်ဴ
မျာဵအာဵ ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာမ
ြ ှငတ
်ဴ င်ြခင်ဵဆိုင်ရာ ပညာေပဵမျာဵ နမူနာပ
ြ
မြပုလုပ၍
်
သိနာဵလည်မက
ှု ို မြပန်လည်ေဆွဵေနွဵြခင်ဵမျာဵ မြပုလုပ်သည်ဴ
အက
ြ ိမန် ှင်ဴ လူအေရအတွက်ကို ေဖါ်ပ
ြ ေပဵရန်ြဖစ်ပါသည်။
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အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵတွက်ချက်နည်ဵ
စဥ်
အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ
၂၀။ ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာမ
ြ ှင်တ
ဴ င်ေရဵစီမဳချက်

တွက်ချက်ပုဳ

တွက်နည်ဵသေကတ
က

၂၀.၁ မိမို့နယ်အဆင်ဴ
မိမို့နယ်၏ပျမဵ် မျှတစ်လတွင် ကျန်ဵမာေရဵ
အသိပညာမ
ြ ှင်တ
ဴ င်ေရဵေဆာင်ရွက်သည်ဴ
အက
ြ ိမ်ေပါင်ဵ

မိမို့နယ်၏တစ်နှစအ
် တွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵ
အသိပညာမ
ြ ှငတ
်ဴ င်ေရဵေဆာင်ရွက်
သည်ဴ အက
ြ ိမ်ေပါင်ဵ
---------------------------------------------၁၂လ

အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵ၏
ပျမ်ဵမျှတစ်နှစ်အတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵ
အသိပညာမ
ြ ှင်တ
ဴ င်ေရဵေဆာင်ရွက်
သည်ဴ အက
ြ ိမ်ေပါင်ဵ

မိမို့နယ်၏တစ်နှစအ
် တွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵ
အသိပညာမ
ြ ှငတ
်ဴ င်ေရဵေဆာင်ရွက်
သည်ဴ အက
ြ ိမ်ေပါင်ဵ
---------------------------------------------မိမို့နယ်ရိှအေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵ
စုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၂၀)
---------------၁၂လ

ပုဳစ၂ဳ (၂၀)
---------------ပုဳစ၄ဳ (၂)(မိမို့နယ်ရိှ
အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵ
ဝန်ထမ်ဵစုစေု ပါင်ဵ)

၂၀.၂ တိငု ်ဵေဒသက
ြ ီဵ/ မြပည်နယ်အဆင်ဴ
တိငု ်ဵေဒသ ြကီဵ/ မြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ
မိမို့နယ်တစ်ခ၏
ု ပျမဵ် မျှတစ်လတွင်
ကျန်ဵမာေရဵ အသိပညာမ
ြ ှင်ဴတင်ေရဵ
ေဆာင်ရွက်သည်ဴ အက
ြ ိမေ် ပါင်ဵ

တိငု ်ဵေဒသ ြကီဵ/ မြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ
မိမို့နယ်အာဵလုဵဳ ၏ တစ်နှစအ
် တွင်ဵ
ကျန်ဵမာေရဵ အသိပညာမ
ြ ှင်ဴတင်ေရဵ
ေဆာင်ရွက်သည်ဴ အက
ြ ိမေ် ပါင်ဵ
---------------------------------------------၁၂လ x (သက်ဆုငိ ်ရာ တိငု ်ဵေဒသ ြကီဵ/
မြပည်နယ်ရှိိမို့နယ်အေရအတွက်ေပါင်ဵ)

အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵ၏
တစ်နှစ်အတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵ
အသိပညာမ
ြ ှင်တ
ဴ င်ေရဵေဆာင်ရွက်
သည်ဴ ပျမ်ဵမျှအ ြကိမ်ေပါင်ဵ

တိငု ်ဵေဒသ ြကီဵ/ မြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ
မိမို့နယ်အာဵလုဵဳ ၏ ှတစ်နှစ်အတွင်ဵ
ကျန်ဵမာေရဵ အသိပညာမ
ြ ှင်ဴတင်ေရဵ
ေဆာင်ရွက်သည်ဴ အက
ြ ိမေ် ပါင်ဵ
---------------------------------------------တိငု ်ဵေဒသ ြကီဵ/မြပည်နယ်အတွင်ဵရှိ
အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵစုစုေပါင်ဵ

မှတ်ပုတ
ဳ င်မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵ
၁။ ေဆဵခန်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င်စာအုပ်
၂။ ကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်ဵ
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ပုဳစ၂ဳ (၂၀)
---------------၁၂လ x (သက်ဆုငိ ်ရာ
တိငု ်ဵေဒသ ြကီဵ/မြပည်နယ်ရှိ
မိမို့နယ်အေရအတွက်ေပါင်ဵ)

ပုဳစ၂ဳ (၂၀)
---------------ပုဳစဳ(၄)( တိငု ်ဵေဒသ ြကီဵ/
မြပည်နယ် အတွငဵ် ရှိ အေခ
ြ ခဳ
ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵ
စုစေု ပါင်ဵ)



ကွင်ဵဆင်ဵ



နယ်စပ်ေဆဵေပဵခန်ဵ



ေကျဵလက်က/မဌာနခွဲ



ေကျဵလက် က/မဌာန



ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန
တိက

်ဴ ေလဵက/မဌာန
မိခင်နှငက



ေကျာင်ဵကျန်ဵမာ

ု ်ဖျက်ေရဵ
ေရာဂါတိက

ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာမ
ြ ှင်တ
ဴ င်ေရဵစီမဳချက်

ေဒသန္တရ/မိမို့မ

၂၀။

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵ

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(အတွင်ဵလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

စဥ်

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(မြပင်ပလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ေကာက်ယူစုေဆာင်ဵရမည်ေဴ နရာဌာနမျာဵ











အသုဵဳ ြပုပုဳ
မြပည်သူလူထုတွင် ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာဗဟုသုတမျာဵရရှိေစရန်၊ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ
ညီညွှတ်ေအာင် မြပုမှုေနထိုင်တတ် ပကေစရန်၊ အသိေပဵေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵပညာေပဵ
အေထာက်အကူြပုပစ္စည်ဵမျာဵ မြဖန့်ေဝခ
ြ င်ဵ လုပင် န်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်နိငု ်မှုအေခ
ြ အေနကို
ေဖာ်ြပပါသည်။ အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာမ
ြ ှငတ
်ဴ င်ေရဵ
ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို မြကီဵ ပကပ်ဆန်ဵစစ်ရန်နငှ ်ဴ လိအ
ု ပ်လျှင် မြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေဆာင်ရွက်ေစရန်
ရည်ရွယ်ပါသည်။
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လုပ်ငန်ဵ
အမှတ်စဥ်

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵနှင်ဴ အဓိပ္ပါယ်ရှင်ဵလင်ဵချက်

၂၁။

အတက်ေရာဂါစီမဳချက်
ေဆဵခန်ဵ/ ကွင်ဵဆင်ဵရာတွင် လာေရာက်ြပသသူမျာဵနှင်ဴ ေဆဵခန်ဵ/ ကွင်ဵဆင်ဵ
ရာတွင် လာေရာက်မြပသေသာ်လည်ဵ အတက်ေရာဂါစီမဳချက်ပါ ေရာဂါရှိ
သူမျာဵ မိမိေဒသအတွင်ဵတွင် ရှေိ နပါက သုဵဳ လချုပ်တွင် စာရင်ဵထည်သ
ဴ ွင်ဵ
ေကာက်ယူရမည်။
မှတ်ချက် - ေရာဂါတိငု ်ဵအတွက်လူနာတစ်ဦဵအာဵ တစ်နစှ ်လျှင်တစ် ြကိမသ
် ာ
စာရင်ဵေကာက်မည်။ ေနာက်နှစ်အစတွင် ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵရှိေနေသဵ
ပါက ၎င်ဵလူနာအာဵ ထပ်မစဳ ာရင်ဵေကာက်ပါမည်။
အတက်ေရာဂါလူနာအသစ်ေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မှာ အတက်ေရာဂါဖ
ြ င်ဴ ပထမ
အက
ြ ိမ် လာေရာက်ြပသေသာလူနာကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ (ကျာဵ/မ) ခွဲြခာဵ
ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။ လွနခ် ဲေဴ သာတစ်နစှ ်အတွင်ဵ လတ်တေလာ
အေက
ပ ာင်ဵရင်ဵခဳမရှဘ
ိ ဲ (၂၄) နာရီြခာဵ၍ အနည်ဵဆုဳဵ(၂)မြကိမန် ှငအ
်ဴ ထက်
တက်ြခင်ဵကို Convulsive Epilepsy ဟု သတ်မတ
ှ ်နုိင်ပါသည်။ တက်ြခင်ဵ
ဆိသ
ု ည်မာှ ခန္ဓာကိယ
ု ်တစ်ခလ
ု ဵုဳ ေကာက်ေကွဵကာ ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲ
(၁-၂) မိနစ်ခန့် တုန၍
် လှုပေ် နသည်အ
ဴ ြပင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လက္ခဏာ
မျာဵအနက်မှ အနည်ဵဆုဳဵ(၂)ခု ရှိရပါမည်။ သတိလဵုဳ ဝလစ်ြခင်ဵ၊
ေတာင်ဴတင်ဵေနခ
ြ င်ဵ၊ လျှာကိက
ု ်မိမြခင်ဵ(သိ့ု မဟုတ်) လူနာလဲကျသွာဵစဥ်
ဒဏ်ရာရရှိြခင်ဵ၊ ဆီဵဝမ်ဵထွက်ကျခ
ြ င်ဵ/ မထိနဵ် နိုင်ြခင်ဵ၊ တက်ိပီဵေနာက်
ေမာပန်ဵနွမဵ် နယ်ြခင်ဵ၊ အိပင် ိုက်ြခင်ဵ၊ သတိေကာင်ဵစွာ မရေသဵဘဲ
ဇေဝဇဝါဖ
ြ စ်ေနခ
ြ င်ဵ၊ အပ
ြ ုအမူ ပုမဳ မှန်ြဖစ်ြခင်ဵ၊ ေခါင်ဵကိက
ု ်ြခင်ဵ၊
ခန္ဓာကိယ
ု ် နာကျင်ြခင်ဵ၊ ခန္ဓာကိယ
ု ်တစ်ြခမ်ဵ၊ တစ်ဖက်လှုပရ
် ာှ ဵမှု
အာဵနည်ဵေနခ
ြ င်ဵ တိ့ု ြဖစ်ပါသည်။
လတ်တေလာ အေက
ပ ာင်ဵရင်ဵခဳမျာဵမှာ ((ဥပမာ) အဖျာဵက
ြ ီဵြခင်ဵ (ကေလဵ
မျာဵ)၊ ဦဵေနှာက်အတွင်ဵေရာဂါပိဵု ဝင်ြခင်ဵ (ဦဵေနှာက်အေမ
ြ ှဵပါဵေရာင်ြခင်ဵ၊
ဦဵေနှာက်အတွင်ဵ ငှက်ဖျာဵပိဵု ဝင်ြခင်ဵ)၊ ဦဵေခါင်ဵထိခုိက်ဒဏ်ရာရရှိြခင်ဵ)
စသည်တို့ မြဖစ်ပါသည်။

(၂၁-၁)
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(၂၁-၂)

(၂၁-၃)

(၂၁-၄)

အတက်ေရာဂါလူနာသစ်မျာဵအနက် ကုသေပဵေသာအတက်ေရာဂါ လူနာ
အသစ်ေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အတက်ေရာဂါလူနာသစ်မျာဵအနက် ေဆဵကုသ
ေပဵေသာ လူနာအေရအတွက်ကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ (ကျာဵ/မ) ခွဲြခာဵေဖာ်ြပရန်
မြဖစ်ပါသည်။
ကုသေပဵေသာအတက်ေရာဂါလူနာအက
ြ ိမေ် ပါင်ဵ (သစ် + ေဟာင်ဵ) ဆို
သည်မာှ အတက်ေရာဂါဖ
ြ င်ဴ ေဆဵကုသမှုခယ
ဳ ူရန် လာေရာက်ြပသေသာ
လူနာအက
ြ ိမေ် ပါင်ဵ (သစ် + ေဟာင်ဵ)ကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
အထက်အဆင်မဴ ျာဵသိ့ု လွှေဲ ြပာင်ဵေပဵေသာ လူနာအက
ြ ိမ်ေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ
အစီရင်ခဳသူ
ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵသည်
အတက်ေရာဂါလူနာအာဵ
အထက်အဆင်ဴသို့ ထပ်ဆင်ဴညွှနဵ် ပို့ ေပဵသူ လူနာအက
ြ ိမေ် ပါင်ဵ (ေဆဵခန်ဵ
+ ကွင်ဵဆင်ဵ)ကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵတွက်ချက်နည်ဵ
စဥ်

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

တွက်ချက်ပုဳ

၂၁

အတက်ေရာဂါစီမခဳ ျက်

၂၁.၁

အတက်ေရာဂါရှသ
ိ ူနှုန်ဵ

အတက်ေရာဂါ လူနာအသစ်ေပါင်ဵ
------------------------------------------------ x ၁၀၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၂ဳ (၂၁-၁)
------------- x ၁၀၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

၂၁.၂

အတက်ေရာဂါကုသ
ေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵလွှမ်ဵြခုဳမှု
ရာခိငု ်နှုန်ဵ

အတက်ေရာဂါလူနာသစ်မျာဵအနက် ကုသေပဵေသာ
အတက်ေရာဂါ လူနာအသစ်ေပါင်ဵ
------------------------------------------------ x ၁၀၀
တစ်နှစ်အတွင်ဵခန့်မှန်ဵအတက်ေရာဂါရှိလူနာစုစုေပါင်ဵ
(လူဦဵေရ ၁၀၀၀ လျှင် ၁.၅ ေယာက်နှုန်ဵ)

ပုဳစ၂ဳ (၂၁-၂)
------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)x(၁.၅/၁၀၀၀)

မှတ်ပုတ
ဳ င်မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵ
၁။ ေဆဵခန်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င်စာအုပ်
၂။ ကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်ဵ
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တွက်နည်ဵသေကတ
က



ကွင်ဵဆင်ဵ



နယ်စပ်ေဆဵေပဵခန်ဵ



ေကျဵလက်က/မဌာနခွဲ



ေကျဵလက် က/မဌာန

X

ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန
တိက

်ဴ ေလဵက/မဌာန
မိခင်နှငက



ေကျာင်ဵကျန်ဵမာ

ု ်ဖျက်ေရဵ
ေရာဂါတိက

၂၁။ အတက်ေရာဂါ စီမခဳ ျက်

ေဒသန္တရ/မိမို့မ

လုပ်ေဆာင်ချက်အမျိုဵအစာဵ

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(အတွင်ဵလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

စဥ်

ု ်နယ်ေဆဵုုဳ(မြပင်ပလူနာ)
မိမို့နယ်/ခွဲ/တိက

သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ေကာက်ယူစုေဆာင်ဵရမည်ေဴ နရာဌာနမျာဵ











အသုဵဳ ြပုပုဳ
မိမို့နယ်အတွင်ဵ အတက်ေရာဂါဖ
ြ စ်ပာွ ဵမှုနနှု ်ဵကို သိရနှိ ိငု ်ပါသည်။ လူတိုင်ဵလက်လှမ်ဵ
မီေသာ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မက
ှု ဏ္ဍတွင် အတက်ေရာဂါအာဵ ပဏာမကျန်ဵမာေရဵ
ေစာင်ေဴ ရှာက်မလ
ှု ုပင် န်ဵစဉ်၌ ထည်ဴသွင်ဵေပဵနိငု ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵ
ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ အတက်ေရာဂါဆိငု ်ရာ ကုသမှု ကျွမ်ဵကျင်စွာ ေဆာင်ရွက်နိငု ်ြခင်ဵကိုလည်ဵ
တိဵု ြမှငေ်ဴ ပဵနိငု ်မည် မြဖစ်ပါသည်။
အတက်ေရာဂါကုသေစာင်ေဴ ရှာက်ြခင်ဵလွှမဵ် ြခုဳမှုရာခိငု ်နှုနဵ် ကို ရရှိြခင်ဵြဖင်ဴ လုပင် န်ဵ
စွမ်ဵေဆာင်ရည်အာဵ ဆန်ဵစစ်နုငိ ်သည်ဴအြပင် ေဆဵဝါဵလိအ
ု ပ်ချက် တွက်ချက်ခန့်မှနဵ် ရန်
အတွက်လည်ဵ အေထာက်အကူြပုမည်ြဖစ်ပါသည်။ အတက်ေရာဂါကုသေပဵသည်ဴ အက
ြ ိမ်
ေပါင်ဵမှ အတက်ေရာဂါဝန်ေဆာင်မေှု ပဵသည်ဴ ပမာဏကို သိနုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အထက်
အဆင်ဴသ့ို လွှေဲ ြပာင်ဵေပဵသည်ဴ အတက်ေရာဂါအက
ြ ိမေ် ပါင်ဵမှ လွှေဲ ြပာင်ဵသည်စဴ နစ်
(referral system) လည်ပတ်မှုအေခ
ြ အေနနှင်ဴ ကုသမှုအရည်အေသွဵကိုလည်ဵ မြမှင်ဴတင်
ေပဵနိငု ်ပါသည်။
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vkyfief;aqmifwm jrwfuAsm
MMM



aeYa&mnyg ? 0efaqmifay;vdkY

owif;pm&if; wdusr,f/



xl;jcm;jzpfpOf ? tjrefodvdkY

xdxda&mufa&muf apmifha&SmufuG,f/



obm0ab; ? csdefra½G;awmh

raES;jrefjref u,f&r,f/



qufoG,fa&;awG ? raESmifhaES;bJ

tajy;oGm;vdkY ulnDr,f/



tcuftcJrsm;&if ? ÓPf,SOfoHk;vdkY tm;vHk;0dkif;um ajz&Sif;uG,f/



'

'ku©a&mufol ? apmifha&SmufulrS

csrf;omokc jynfh0r,f/



wm0efvnf;aus ? ukodkvfvnf;&

aumif;wJhb0 ydkifMur,f/



pdwf&SnfZGJoef ? onf;cHMuvdkY

0efxrf;b0 aysmfMur,f



aqmif&GufuG,.f . . auseyfzG,.f . . /

a':0if;Munf
om;zGm;q&mr (Nidrf;)
rif;bl;? ausmufwef;

အခန်ဵ(၃)
သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ အရည်အေသွဵြပည်မဴ ေီ စရန် ပုဳမှန်
စစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵ၏ ရည်ရယ
ွ ်ချက်နှငဴ် လုပ်နည်ဵလုပ်ဟန်
ရည်ရွယ်ချက်
ကျန်ဵမာေရဵသတင်ဵစနစ်တွင် ေကာက်ယူေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ၏
အရည်အေသွဵေကာင်ဵမွန်ြခင်ဵသည် ၎င်ဵသတင်ဵအချက်အလက် အသုဵဳ ြပုသူမျာဵအာဵ
မိမိတိ့ု လုပင် န်ဵမျာဵ၏ မိပီဵေမ
ြ ာက်ေအာင်ြမင်မက
ှု ို တိငု ်ဵတာရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဦဵစာဵေပဵ
ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ လုပင် န်ဵမျာဵေရွဵချယရ
် ာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ မျာဵစွာအကျိုဵသက်ေရာက်မှု
ရှိသည်ြဖစ်ေသာေက
ပ ာင်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်အရည်အေသွဵ ေကာင်ဵမွန်ေစရန် သတင်ဵ
အချက်အလက် မှနက
် န်မစှု စ်ေဆဵေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵစွာ ရှိသည်အ
ဴ နက် မှတ်ပုတ
ဳ င်၊
မှတ်တမ်ဵမျာဵနှင်ဴ ေပဵပိ့ု ေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵအက
ပ ာဵ ကိက
ု ်ညီမှု ရှိ၊ မရှိ
စစ်ေဆဵေသာနည်ဵအာဵ ၂၀၁၉ ခုနှစမ် ှ စတင် အသုဵဳ ြပုမည် မြဖစ်ပါသည်။
လုပ်နည်ဵလုပဟ
် န်
(က) စစ်ေဆဵရမည်က
ဴ ာလ
သုဵဳ လချုပ်ပဳုစဳ(၂)ချုပ်သည်ဴ မတ်လ၊ ဇွနလ
် ၊ စက်တင်ဘာလနှင်ဴ ဒီဇင်ဘာလ
တိ့ု တွင် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ အရည်အေသွဵြပည်မဴ ီေစရန် ပုမဳ ှနစ် စ်ေဆဵခ
ြ င်ဵကိပု ါ
တစ်ပါတည်ဵ မြပုလုပရ
် ပါမည်။
(ခ) စစ်ေဆဵရမည်ဴ အေက
ပ ာင်ဵအရာ
မည်သည်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ(စီမဳချက်နငှ ်ဴ စာတိုင်မျာဵ)အာဵ စစ်ေဆဵရမည်
ဆိသ
ု ည်ကို
ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ အာဵကစာဵဝန် ြကီဵဌာန၊ သတင်ဵအချက်အလက်ဌာနခွမဲ ှ
စစ်ေဆဵရမည်ဴ လကုနရ
် က်မတိငု ်မီ ေရွဵချယ်၍ မိမို့နယ်သို့စာရင်ဵေပဵပို့အေက
ပ ာင်ဵ ပကာဵမည်
မြဖစ်ပါသည်။
(ဂ) စစ်ေဆဵမည်ဴ စာတိငု ်ေရွဵချယ်မှု
ကျန်ဵမာေရဵဌာနတိငု ်ဵသည် ဗဟိမု ှ ေရွဵချယသ
် တ်မတ
ှ ်ေပဵလိက
ု ်ေသာ စာတိငု ်မျာဵ
အနက်မှ တစ်ခက
ု ို မဲနက
ိှု ်ေရွဵချယ်ိပီဵ မဲကျရာတစ်ခက
ု ို မိမိဌာနေအာက်ရှိ ပင်မေကျဵလက်
ကျန်ဵမာေရဵဌာန (Main center) အပါအဝင် ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ အာဵလုဵဳ ရှိ
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ဝန်ထမ်ဵမျာဵ(မဲကျသည်စဴ ာတိငု ်အာဵ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ေနသူ)အာဵ စစ်ေဆဵခဳေစရမည်
မြဖစ်သည်။ ဥပမာ - ယခုလ မှတ်ပုတ
ဳ င်ကယ
ို ်ဝန်ေဆာင်အသစ်ေပါင်ဵစာတိငု ်ကို စစ်ေဆဵရန်
မဲကျပါက ယင်ဵစာတိငု ်နှငပ်ဴ တ်သက်၍ အဓိကတာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ေနေသာ သာဵဖွာဵ
ဆရာမမျာဵ အကျုဳဵဝင်မည်ြဖစ်ိပီဵ၊ ငှက်ဖျာဵပိဵု ေတွ့လူနာသစ်ေပါင်ဵစာတိငု ်ကို စစ်ေဆဵရန်
မဲကျပါက ယင်ဵစာတိငု ်နှင်ဴ ပတ်သက်၍ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵအာဵလုဵဳ
အကျုဳဵဝင်မည် မြဖစ်ပါသည်။
(ဃ) အချင်ဵချင်ဵလဲလှယ်စစ်ေဆဵရမည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာနေရွဵချယ်မှု
မိမို့နယ်မှ သတင်ဵအချက်အလက်တာဝန်ခ၏
ဳ ဦဵေဆာင်မနှု ှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵ
သည် မိမိတိ့ု အာဵ စစ်ေဆဵေပဵမည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာနကို မဲနက
ိှု ်ေရွဵချယ်ရမည် မြဖစ်ပါသည်။
ဤနည်ဵြဖင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာနတိငု ်ဵသည် အစစ်ေဆဵခဳရမည်ြဖစ်ိပီဵ ယင်ဵတိ့ု ကိယ
ု ်တငို ်လည်ဵ
အခ
ြ ာဵကျန်ဵမာေရဵဌာနအတွက် စစ်ေဆဵသူမျာဵ မြဖစ်ပါမည်။ အဆင်သင်ရ
ဴ ာ ကျန်ဵမာေရဵဌာန
နှစ်ခု အပ
ြ န်အလှန် လဲလှယ်စစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵမျိုဵ မပ
ြ ုလုပသ
် င်ဴပါ။
(င) စစ်ေဆဵပုဳ
စစ်ေဆဵရမည်လ
ဴ မျာဵတွင် အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵလုဵဳ သည် ေပဵပိ့ု
ပုစဳ ဳမျာဵသာမက မှတ်ပတ
ုဳ င်၊ မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵ တစ်ပါတည်ဵ ယူေဆာင်လာရမည် မြဖစ်ပါ
သည်။ စစ်ေဆဵရန်မက
ဲ ျထာဵသည််ဴ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ၏ အဆိပု ါေပဵပို့ပုစဳ ဳရှိ
ကိနဵ် ဂဏန်ဵနှင်ဴ မှတ်ပတ
ုဳ င်၊ မှတ်တမ်ဵစာအုပ်မျာဵရှိ ကိနဵ် ဂဏန်ဵ အေရအတွက်ကို
“သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ

အရည်အေသွဵြပည်မဴ ီေစရန်

ပုမဳ ှန်စစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵမှတ်တမ်ဵ

စာရွက”် တွင် ကူဵယူြဖည်သ
ဴ ွင်ဵ၍ ကိက
ု ်ညီမရ
ှု ိှ/မရှိကို မိမို့နယ်ရိှ သတင်ဵအချက်အလက်
တာဝန်ခ၏
ဳ
ဦဵေဆာင်မှုြဖင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵ အချင်ဵချင်ဵ လဲလှယ်စစ်ေဆဵရမည်
မြဖစ်ပါသည်။
ကိက
ု ်ညီမှုမရှရ
ိ သည်အ
ဴ ေက
ပ ာင်ဵြပချက်ကို ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ၊ သတင်ဵအချက်
အလက်အရည်အေသွဵ ပိမု ိေု ကာင်ဵမွနလ
် ာေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ လုပင် န်ဵမျာဵအာဵ
အက
ြ ဳြပုေဆွဵေနွဵိပီဵ ေနာက်သဵုဳ လတွင် ေဆာင်ရွက်ိပီဵစီဵြခင်ဵရှ၊ိ မရှိ မြပန်လည်စစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵ
တိ့ု ကိလ
ု ည်ဵ “သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ အရည်အေသွဵြပည်မဴ ီေစရန် ပုမဳ ှန်စစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵ
မှတ်တမ်ဵစာရွက”် တွင် မြဖည်ဴသွင်ဵေရဵမှတ်ေစခ
ြ င်ဵအာဵဖ
ြ င်ဴ အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ
အက
ပ ာဵ အပ
ြ ုသေဘာေဆာင်သည်ဴ စစ်ေဆဵ၊ ေဆွဵေနွဵ၊ အေဖ
ြ ရှာြခင်ဵ အေလဴအထကို
နမူနာပ
ြ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵလည်ဵ မြဖစ်ပါသည်။
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သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ အရည်အေသွဵြပည်မဴ ီေစရန် ပုမဳ ှန်စစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵမှတ်တမ်ဵစာရွက်
မိမို့နယ် ဆိသ
ု ည်မာှ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ အရည်အေသွဵြပည်မဴ ီေစရန်
ပုမဳ ှနစ် စ်ေဆဵခ
ြ င်ဵ မြပုလုပသ
် ည်ဴ မိမို့နယ်အမည်ကို ေရဵသာဵေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
တိငု ်ဵေဒသက
ြ ီဵ/မြပည်နယ် ဆိသ
ု ည်မာှ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ အရည်အေသွဵ
မြပည်မဴ ီေစရန် ပုမဳ ှနစ် စ်ေဆဵခ
ြ င်ဵြပုလုပသ
် ည်ဴ တိငု ်ဵေဒသက
ြ ီဵ/မြပည်နယ်၏အမည်
ကိေု ရဵသာဵေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
စစ်ေဆဵမှုခဳယူသည်ဌဴ ာနအမည် ဆိသ
ု ည်မာှ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ အရည်
အေသွဵြပည်မဴ ီေစရန် ပုမဳ ှန်စစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵ မြပုလုပရ
် ာတွင် ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵ
အချင်ဵချင်ဵ လဲလှယ်စစ်ေဆဵက
ပ သည်အ
ဴ ခါ အစစ်ေဆဵခဳရသည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာန၏
အမည်ကို ေရဵသာဵေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
စစ်ေဆဵသည်ဌဴ ာနအမည် ဆိသ
ု ည်မာှ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ အရည်အေသွဵ
မြပည်မဴ ီေစရန် ပုမဳ ှနစ် စ်ေဆဵခ
ြ င်ဵ မြပုလုပရ
် ာတွင် ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵ အချင်ဵချင်ဵ
လဲလှယ်စစ်ေဆဵက
ပ သည်အ
ဴ ခါ စစ်ေဆဵရန် တာဝန်ယူရသည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာန၏
အမည်ကို ေရဵသာဵေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
**မှတ်ချက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနဟုဆုရ
ိ ာတွင် ယင်ဵိမို့နယ်အတွင်ဵရှိ ေကျဵလက်
ကျန်ဵမာေရဵဌာန၊ တိက
ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန၊ ေဒသန္တရ/မိမို့မနှင်ဴ မိခင်ကေလဵ
ကျန်ဵမာေရဵဌာနတိ့ု အကျုဳဵဝင်ပါသည်။
စစ်ေဆဵသည်စဴ ာတိငု ်အမည် ဆိသ
ု ည်မာှ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ အရည်အေသွဵ
မြပည်မဴ ီေစရန် ပုမဳ ှနစ် စ်ေဆဵခ
ြ င်ဵ မြပုလုပရ
် ာတွင် စစ်ေဆဵမည်ဴ စာတိငု ်အမည်ကို
ဤလက်စဲွစာအုပပ် ါအတိငု ်ဵ ေရဵသာဵေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။(ဥပမာ- အေထွေထွ
ေဆဵခန်ဵလာလူနာအသစ်ေပါင်ဵ - စသည်)
စစ်ေဆဵသည်လ
ဴ /ခုနှစ် ဆိသ
ု ည်မာှ ပုမဳ ှနစ် စ်ေဆဵခ
ြ င်ဵ မြပုလုပ်သည်ေဴ ပဵပိ့ု ပုစဳ ဳပါ
အချုပ် ချုပ်ဆသ
ို ည်လ
ဴ နှင်ဴ ခုနှစက
် ို ေရဵသာဵေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(က) စဥ် ဆိသ
ု ည်မာှ အစစ်ေဆဵခဳသည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွမဲ ျာဵကို အမှတ်စဥ်
တပ်၍ ေရဵသာဵေဖာ်ြပ ြခင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
(ခ)
စစ်ေဆဵမှုခဳယူသည်ဌဴ ာနခွနဲ ှင်ဴရာထူဵအမည် ဆိသ
ု ည်မာှ သတင်ဵအချက်
အလက်မျာဵ အရည်အေသွဵြပည်မဴ ီေစရန် ပုမဳ ှနစ် စ်ေဆဵခ
ြ င်ဵ မြပုလုပရ
် ာတွင်
ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵ အချင်ဵချင်ဵ လဲလှယ်စစ်ေဆဵက
ပ သည်ဴ အခါ
အစစ်ေဆဵခဳရသည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာနအပိငု ် နယ်ေြမအတွင်ဵရှိ စစ်ေဆဵခဳ
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ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွမဲ ျာဵ (ပင်မဌာနအပါအဝင်)၏ အမည်ကို စစ်ေဆဵမည်ဴ
စာတိငု ်နှင်ဴ သက်ဆုငိ ်ေသာ အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ ရာထူဵ
အမည်နငှ ်ဴ တွဖဲ က်၍ ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(ဥပမာ - ဝတီဵေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနကို ယခုလမှတ်ပတ
ုဳ င်ကယ
ို ်ဝန်
ေဆာင်အသစ်ေပါင်ဵနှငဴ် ပတ်သက်၍ စစ်ေဆဵရန်ြဖစ်ပါက ေဖာ်ြပပါနမူနာ
အတိငု ်ဵ ေရဵသာဵရပါမည်။
စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။

(ဂ)

(ဃ)

(င)

(စ)

စစ်ေဆဵမှုခဳယူသည်ဌဴ ာနခွနဲ ှငရ
်ဴ ာထူဵအမည်
ဝတီဵပင်မေကျဵလက်ကျနဵ် မာေရဵဌာန - သာဵဖွာဵဆရာမ
ေညာင်ပင် ြကီဵေကျဵလက်ကျနဵ် မာေရဵဌာနခွဲ - သာဵဖွာဵဆရာမ
ေခါင်ရမ်ဵေကျဵလက်ကျနဵ် မာေရဵဌာနခွဲ - သာဵဖွာဵဆရာမ
ေကျာင်ဵရှစ်ဆယ်ေကျဵလက်ကျနဵ် မာေရဵဌာနခွဲ - သာဵဖွာဵဆရာမ
အုနဵ် ပင်ေကျဵလက်ကျနဵ် မာေရဵဌာနခွဲ - သာဵဖွာဵဆရာမ

ေပဵပိ့ု ပုစဳ ဳရအ
ှိ ေရအတွက်ဆသ
ို ည်မာှ
စစ်ေဆဵမည်စဴ ာတိငု ်ကို အဓိက
တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴ အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏
အစီရင်ခဳစာလချုပ် ေပဵပိ့ု ပုစဳ ဳေပါ်ရှိ စစ်ေဆဵေသာစာတိငု ်ေနရာတွင်
ေတွ့ရိရ
ှ သည်ဴ
ကိနဵ် ဂဏန်ဵအေရအတွက်ကို
ေရဵသာဵေဖာ်ြပရန်
မြဖစ်ပါသည်။
မှတ်ပတ
ုဳ င်၊မှတ်တမ်ဵရှိအေရအတွက် ဆိသ
ု ည်မာှ စစ်ေဆဵမည်စဴ ာတိငု ်နှင်ဴ
သက်ဆုငိ ်ေသာ အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ သက်ဆုငိ ်ရာ မှတ်ပုဳ
တင်၊ မှတ်တမ်ဵစာအုပမ် ျာဵမှ ကိနဵ် ဂဏန်ဵကို ေရတွက်၍ ေရဵသာဵေဖာ်ြပရန်
မြဖစ်ပါသည်။
ကိက
ု ်ညီမှုမရှရ
ိ သည်အ
ဴ ေက
ပ ာင်ဵြပချက် ဆိသ
ု ည်မှာ ေပဵပိ့ု ပုစဳ ဳနှငမ်ဴ ှတ်ပုတ
ဳ င်၊
မှတ်တမ်ဵေပါ်ရှိ စစ်ေဆဵေသာ စာတိငု ်ေနရာတွင် ေတွ့ရိရ
ှ ေသာ
ကိနဵ် ဂဏန်ဵအေရအတွက်မျာဵ ကွဲြပာဵေနပါက မည်သည်ဴအေက
ပ ာင်ဵ
ေက
ပ ာင်ဴ ကိက
ု ်ညီမှု မရှိရသည်ကို ရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
ေဆာင်ရွက်ရန် ဆိသ
ု ည်မာှ စစ်ေဆဵေသာစာတိငု ်တွင် ေတွ့ရရ
ှိ သည်မျာဵနှင်ဴ
ပတ်သက်၍ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ အရည်အေသွဵ မြပည်မဴ ီေစရန်
146

(ဆ)

(ဇ)

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သင်သ
ဴ ည်ဴ အက
ြ ဳြပုချက်မျာဵကို ရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ြပရန်
မြဖစ်ပါသည်။
ေဆာင်ရွက်ထာဵရှမိ ှု/မိပီဵစီဵမှု ရှိ/မရှိ ဆိသ
ု ည်မာှ စစ်ေဆဵေတွ့ရိခှ ျက်မျာဵနှင်ဴ
ပတ်သက်၍ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရန် အက
ြ ဳြပုထာဵသည်အ
ဴ ချက်မျာဵ
အာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ထာဵရှမိ ှု/မိပီဵစီဵမှု အေခ
ြ အေနကို
မြပန်လည်ဆန်ဵစစ်ိပီဵ မှတ်တမ်ဵတင်ရန် ြဖစ်ပါသည်။
မှတ်ချက် ဆိသ
ု ည်မာှ စစ်ေဆဵေသာအေက
ပ ာင်ဵအရာနှင်ဴ ပတ်သက်သည်ဴ
ေတွ့ရိခှ ျက်မျာဵ၊ ေဆာင်ရွက်ထာဵရှမိ ှုမျာဵအေပါ် မှတ်ချက်ြပုလိသ
ု ည်မျာဵကို
ေရဵသာဵေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။

အစီရင်ခဳေပဵပိ့ု မှု
သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ

အရည်အေသွဵြပည်မဴ ီေစရန်

ပုမဳ ှနစ် စ်ေဆဵခ
ြ င်ဵကို

ေဆာင်ရွက်ိပီဵေနာက် မှတ်တမ်ဵစာရွက်တွင် မြဖည်စဴ ွက်ြပီဵလျှင် မိမို့နယ်တာဝန်ခဳ
ထဳသ့ို ေပဵပိ့ု ရမည်။ DHIS2၌ အစီရင်ခဳေပဵပိ့ု ရန် DHIS2 တွင် စစ်ေဆဵမှုခဳယူသည်ဴ
ဌာနအမည်၊ Data Quality ပုစဳ ဳ၊ သက်ဆုငိ ်ေသာ အချိနက
် ာလကိေု ရွဵချယ်ိပီဵ၊
စစ်ေဆဵသည်စဴ ာတိငု ်ကသ
ို ာ ေပဵပိ့ု ပုစဳ ဳရှိ အေရအတွက်နှင်ဴ မှတ်ပဳုတင်၊ မှတ်တမ်ဵရှိ
အေရအတွက်တို့ကို မြဖည်စဴ ွက်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ အညွှနဵ် ကိနဵ် အေနဖ
ြ င်ဴ ကိက
ု ်ညီမှုရှိ
သည်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်အရည်အေသွဵရာခိငု ်နှုနဵ် ကို သိရနှိ ိငု ်မည် မြဖစ်ပါ
သည်။
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အခန်ဵ (၄)
နှစ်ချုပ်တွင်ပါဝင်ေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ၏ အဓိပ္ပါယ်ရှင်ဵလင်ဵချက်
စီမဳခန့်ခွမဲ ှုအေထာက်အကူြပု ကျန်ဵမာေရဵသတင်ဵစနစ်ပါ အညွှနဵ် ကိနဵ် မျာဵကို
တွက်ချက်ဆန်ဵစစ်နိငု ်ရန်အတွက် လိအ
ု ပ်ေသာ လူဦဵေရစာရင်ဵမျာဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵဆိငု ်ရာ
အေခ
ြ ခဳအချက်အလက်မျာဵနှင်ဴ အရင်ဵအမ
ြ စ်မျာဵကို ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန/ဌာနခွဲမျာဵ
မှ ေပဵပိ့ု ေသာ နှစ်ချုပ်ပဳစု ဳ(၃)မြဖင်ဴ လည်ဵေကာင်ဵ၊ မိမို့နယ်တာဝန်ခမဳ ှ မြပုစုေသာ
နှစ်ချုပ်ပဳစု (ဳ ၄)(မိမို့နယ်မှသာမြဖည်စဴ ွက်ရန်) အပိငု ်ဵြဖင်လ
ဴ ည်ဵေကာင်ဵ စုစည်ဵေဖာ်ြပရမည်
မြဖစ်ပါသည်။
နှစ်ချုပ်ပစုဳ ဳ (၃)
သာဵဖွာဵဆရာမ/ကျန်ဵမာေရဵက
ြ ီဵ ပကပ်(၂)သည် သက်ဆုငိ ်ရာအပိငု ်နယ်ေြမအတွင်ဵရှိ
လူဦဵေရနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ အေခ
ြ ခဳအချက်အလက်မျာဵကို တစ်နှစ်လျှင်တစ် ြကိမ်
စာရင်ဵြပုစု၍ နှစ်ချုပ်ပဳုစဳ(၃)တွင် မြဖည်သ
ဴ ွင်ဵိပီဵ သတင်ဵေပဵပို့ရမည် မြဖစ်ပါသည်။
သိ့ု ရာတွင် ပုစဳ ဳ(၃)၏ အမှတ်စဥ်(၇)မြဖစ်သည်ဴ လူထုပါဝင်မှု အေခ
ြ အေနကဏ္ဍအတွက်မူ
လိအ
ု ပ်ေသာ အချက်အလက်မျာဵကို လစဥ်မတ
ှ ်သာဵထာဵရန် လိအ
ု ပ်ပါသည်။ သိ့ု မှသာ
တစ်နစှ ်တာအတွက် စုေပါင်ဵေရဵသွင်ဵနိုင်မည် မြဖစ်ပါသည်။ အဆိပု ါအချက်အလက်မျာဵ
အပ
ြ င် သက်ဆုငိ ်ရာကျန်ဵမာေရဵဌာနနှငပ်ဴ တ်သက်သည်ဴ အေခ
ြ ခဳအချက်အလက်မျာဵကိပု ါ
မြဖည်စဴ ွက်၍ နှစ်ချုပ်ပဳုစ(ဳ ၃)အဖ
ြ စ် စုစည်ဵိပီဵ အထက်အဆင်ဴ အသီဵသီဵသိ့ု သတင်ဵေပဵပိ့ု
ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
ဌာန/ခွဲ ဆိသ
ု ည်မာှ နှစ်ချုပ်အစီရင်ခဳစာေပဵပိ့ု သူ တာဝန်ကျရာနယ်ပယ်နှင်ဴ
သက်ဆုငိ ်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵဌာန/ခွ၏
ဲ အမည်ကို ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
မိမို့နယ် ဆိသ
ု ည်မာှ နှစ်ချုပ်အစီရင်ခဳစာေပဵပိ့ု သူ တာဝန်ကျရာနယ်ပယ်နှင်ဴ
သက်ဆုငိ ်ေသာမ
ိ ို့နယ်အမည်ကို ေဖာ်ြပရန် ြဖစ်ပါသည်။
တိငု ်ဵေဒသက
ြ ီဵ/မြပည်နယ် ဆိသ
ု ည်မာှ နှစ်ချုပ်အစီရင်ခဳစာေပဵပိ့ု သူ တာဝန်ကျရာ
နယ်ပယ်နှငသ
်ဴ က်ဆုငိ ်ေသာ တိငု ်ဵေဒသက
ြ ီဵ/မြပည်နယ်အမည်ကို ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါ
သည်။
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အစီရင်ခဳသည်ခဴ ုနှစ် ဆိသ
ု ည်မာှ နှစ်ချုပ်အစီရင်ခဳစာေပဵပို့သည်ဴ ခုနှစအ
် မည်ကို
ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
နှစ်ချုပ်ြပုစုသည်ရ
ဴ က်စွဲ ဆိုသည်မာှ နှစ်ချုပ်အစီရင်ခဳစာ မြပုလုပ်သည်ရ
ဴ က်စွက
ဲ ို
ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
၁။
လူဦဵေရ ဆိသ
ု ည်မာှ နှစ်ချုပ်အစီရင်ခဳစာေပဵပိ့ု သူသည် မိမိတာဝန်ကျရာ
နယ်ပယ်အတွင်ဵရှိ လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ(ရှိ)နှင်ဴ ေသဆုဵဳ မှု(ေသ)ကို ေဖာ်ြပရန်
မြဖစ်ပါသည်။ အသက်အုပစ် ုအလိက
ု ်ကို (ကျာဵ/မ)ခွ၍
ဲ တိကျမှနက
် န်စာွ
ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။ ၎င်ဵလူဦဵေရစာရင်ဵကို လူဦဵေရနှင်ဴ နှစ်ချုပ်စာရင်ဵ
မှတ်တမ်ဵမှ စုစုေပါင်ဵအေရအတွက်ကိုယူ၍ မြဖည်စဴ ွက်ြခင်ဵြဖင်ဴ ရရှနိ ိငု ်
ပါသည်။
စုစုေပါင်ဵလူဦဵေရဆိသ
ု ည်မာှ တာဝန်ကျေဒသအတွင်ဵရှိ လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ
ကို ကျာဵ/မအလိက
ု ် (ရှိ/ေသ)ဟု ခွဲြခာဵေဖာ်ြပ ိပီဵ၊ ကျာဵ (ရှိ) နှင်ဴ မ(ရှိ) တိ့ု
ေပါင်ဵြခင်ဵသည် စုစုေပါင်ဵ(ရှိ) အေရအတွက်နှင်ဴ တူညီရမည်ြဖစ်ိပီဵ၊ ကျာဵ
(ေသ) နှင်ဴ မ(ေသ) တိ့ု ေပါင်ဵြခင်ဵသည် စုစုေပါင်ဵ(ေသ) အေရအတွက်နှင်ဴ
တူညီရမည်် မြဖစ်ပါသည်။ စုစုေပါင်ဵလူဦဵေရတွင် မိမို့ပ
ြ ရှိလူဦဵေရနှင်ဴ
ေကျဵလက်ရလ
ှိ ူဦဵေရကို ထပ်မေဳ ဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။ စုစုေပါင်ဵလူဦဵေရ
(ကျာဵ/မ)(ရှိ) အေရအတွက်သည်မိမို့ပ
ြ ရှိလူဦဵေရနှင်ဴ ေကျဵလက်ရလ
ှိ ူဦဵေရ
နှစ်ခေု ပါင်ဵအေရအတွက်နှင်ဴ တူညီရမည်ြဖစ်ိပီဵ စုစုေပါင်ဵလူဦဵေရမှ
စုစုေပါင်ဵ(ရှိ)အကွက်တွင် မြဖည်သ
ဴ ွင်ဵရမည် မြဖစ်ပါသည်။
၂။
မိခင်နှငမ်ဴ ျိုဵဆက်ပွာဵကျန်ဵမာေရဵ
(၁)
ဇနီဵ၏အသက်(၁၅-၄၉)နှစအ
် တွင်ဵရှိ ဇနီဵေမာင်နစှဳ ုတ
ဳ ွဲ အေရ
အတွက်
(၂)
ယခုလက်ရသ
ှိ ာဵဆက်ြခာဵနည်ဵ သုဵဳ စွေဲ နေသာ ဇနီဵေမာင်နစှဳ ုတ
ဳ ွဲ
အေရအတွက(် နည်ဵလမ်ဵအာဵလုဵဳ )
(၃)
ယခုလက်ရသ
ှိ ာဵဆက်ြခာဵနည်ဵ သုဵဳ စွေဲ နေသာ ဇနီဵေမာင်နစှဳ ုတ
ဳ ွဲ
အေရအတွက(် ေခတ်မီနည်ဵလမ်ဵ)တွင် စာရင်ဵေကာက်ယူေသာလ
အတွက် အသုဵဳ ြပုေနေသာ ေခတ်မနီ ည်ဵလမ်ဵ အမျိုဵအစာဵ
အလိက
ု ် ဇနီဵေမာင်နဳှစဳုတွဲ အေရအတွက်ကို လူဦဵေရနှငန်ဴ ှစ်ချုပ်
စာရင်ဵမှတ်တမ်ဵမှ ကူဵယူေဖာ်ြပရန် ြဖစ်ပါသည်။
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၃။

၄။

၅။

မကူဵစက်ေသာေရာဂါမျာဵဖ
ြ စ်ေပါ်ေစနိငု ်သည်အ
ဴ န္တရာယ်အမူအကျငမ်ဴ ျာဵ
မကူဵစက်ေသာေရာဂါမျာဵ မြဖစ်ေပါ်ေစနိငု ်သည်ဴ အန္တရာယ်အမူ
အကျငမ်ဴ ျာဵအနက်မှ ေဆဵလိပေ် သာက်သူေပါင်ဵနှငဴ် ကွမဵ် စာဵသုဵဳ သူေပါင်ဵ
တိ့ု ကို လူဦဵေရနှငန်ဴ ှစ်ချုပ်စာရင်ဵမှတ်တမ်ဵမှ ကူဵယူေဖာ်ြပရန် ြဖစ်ပါသည်။
ပတ်ဝန်ဵကျင်သန့်ရှင်ဵေရဵ
လူဦဵေရနှငန်ဴ ှစ်ချုပ်စာရင်ဵမှတ်တမ်ဵမှကူဵယူေဖာ်ြပရန် မြဖစ်သည်။
(၄-၁) ယင်လအ
ုဳ ိမ်သာရှေိ သာအိမ်ေြခေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ မိမိတာဝန်ကျ
ေဒသအတွင်ဵရှိ အိမေ် ြခမျာဵမှ ယင်လအ
ုဳ ိမသ
် ာရှိေသာ အိမေ် ြခ
မျာဵကို ထည်သ
ဴ ွင်ဵေဖာ်ြပရမည် မြဖစ်ပါသည်။
(၄-၂) အိမ်သာရှိိပီဵယင်မလုဳေသာအိမ်ေြခေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ မိမိတာဝန်
ကျေဒသအတွင်ဵရှိ အိမေ် ြခမျာဵမှ အိမသ
် ာရှေိ သာ်လည်ဵ ယင်မလုဳ
ေသာ အိမေ် ြခမျာဵကို ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပရမည် မြဖစ်ပါသည်။
(၄-၃) အိမ်သာလုဵဳ ဝမရှိေသာအိမ်ေြခေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ မိမိတာဝန်ကျ
ေဒသအတွင်ဵရှိ အိမေ် ြခမျာဵမှ အိမသ
် ာလုဵဳ ဝမရှေိ သာအိမေ် ြခမျာဵ
ကို ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပရမည် မြဖစ်ပါသည်။
(၄-၄) ယင်လအ
ုဳ ိမ်သာစုစေု ပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ မိမိ တာဝန်ကျေဒသအတွင်ဵရှိ
အိမသ
် ာစုစေု ပါင်ဵမှ ယင်လေုဳ သာ အိမသ
် ာအေရအတွက်ကိုသာ
ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၄-၅) ယင်လအ
ုဳ ိမ်သာအသုဵဳ ြပုသူလူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ မိမိ
တာဝန်ကျေဒသအတွင်ဵရှိ ယင်လအ
ုဳ ိမသ
် ာအသုဵဳ ြပုေသာ လူဦဵေရ
စုစုေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ေသာက်ေရအရင်ဵအမ
ြ စ်
(က) ေသာက်ေရအရင်ဵအမ
ြ စ်(အိမေ် ြခအေရအတွက်)တွင်
အဓိက
သုဵဳ စွဲမှု အမျိုဵအစာဵအလိက
ု ် အိမေ် ြခအေရအတွက်ကို လူဦဵေရ
နှငန်ဴ ှစ်ချုပ် စာရင်ဵမှတ်တမ်ဵမှ ကူဵယူေဖာ်ြပရန် ြဖစ်ပါသည်။
(ခ)
ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ညီညွတ်ေသာ ေသာက်ေရရရှသ
ိ ည်ဴ လူဦဵေရေပါင်ဵ
ဆိသ
ု ည်မာှ တာဝန်ကျရာေဒသအတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ညီညွတ်
ေသာ ေသာက်ေရရရှိသည်ဴ လူဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
151

၆။

ေကျာင်ဵနှငေ်ဴ ကျာင်ဵသာဵေပါင်ဵ
အေခ
ြ ခဳပညာေကျာင်ဵမျာဵနှင်ဴ ေကျာင်ဵသာဵမျာဵ၏ အေရအတွက်
ကို အစိဵု ရ၊ ပုဂ္ဂလိကနှင်ဴ အခ
ြ ာဵေကျာင်ဵမျာဵ (မူလတန်ဵ ြကိုေကျာင်ဵ
မျာဵ၊ ဘုနဵ် ြကီဵေကျာင်ဵမျာဵ၊ နယ်စပ်ေကျာင်ဵမျာဵနှင်ဴ အာဵကစာဵနှင်ဴ
ကာယပညာသိပေ္ပဳ ကျာင်ဵမျာဵ)ဟူ၍ ခွဲြခာဵေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၆-၁) အေခ
ြ ခဳပညာအထက်တန်ဵေကျာင်ဵေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳစာ
ေပဵပိ့ု သည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵအေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳေသာကာလ
အတွင်ဵ မိမိကျန်ဵမာေရဵဌာနနှင်ဴ သက်ဆုငိ ်ေသာနယ်ေြမအတွင်ဵရှိ
အေခ
ြ ခဳပညာအထက်တန်ဵေကျာင်ဵမျာဵ၏
အေရအတွက်ကို
စာရင်ဵြပုစု၍ တစ်နှစလ
် ျှင်တစ် ြကိမ် အစီရင်ခဳစာ ေပဵပို့ရန်
မြဖစ်ပါသည်။
(၆-၂) အေခ
ြ ခဳပညာအလယ်တန်ဵေကျာင်ဵေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳ
စာေပဵပိ့ု သည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵအေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳေသာ
ကာလအတွင်ဵ မိမိကျန်ဵမာေရဵဌာနနှင်ဴ သက်ဆုငိ ်ေသာနယ်ေြမ
အတွင်ဵရှိ အေခ
ြ ခဳပညာအလယ်တန်ဵေကျာင်ဵမျာဵ၏ အေရ
အတွက်ကို စာရင်ဵြပုစု၍ တစ်နစှ ်လျှင်တစ် ြကိမ် အစီရင်ခဳစာ
ေပဵပိ့ု ရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၆-၃) အေခ
ြ ခဳပညာမူလတန်ဵေကျာင်ဵေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳစာ
ေပဵပိ့ု သည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵအေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳေသာ
ကာလအတွင်ဵ မိမိကျန်ဵမာေရဵဌာနနှင်ဴ သက်ဆုငိ ်ေသာနယ်ေြမ
အတွင်ဵရှိ အေခ
ြ ခဳပညာမူလတန်ဵေကျာင်ဵမျာဵ၏ အေရအတွက်ကို
စာရင်ဵြပုစု၍ တစ်နစှ ်လျှင်တစ် ြကိမ် အစီရင်ခဳစာေပဵပို့ရန်
မြဖစ်ပါသည်။
(၆-၄) အေခ
ြ ခဳပညာအထက်တန်ဵေကျာင်ဵသာဵေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်
ခဳစာ ေပဵပိ့ု သည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵအေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳေသာ
ကာလအတွင်ဵ မိမိကျန်ဵမာေရဵဌာနနှင်ဴ သက်ဆုငိ ်ေသာနယ်ေြမ
အတွင်ဵရှိ အေခ
ြ ခဳပညာအထက်တန်ဵေကျာင်ဵမျာဵတွင် စာသင်
လျက်ရေှိ သာ အထက်တန်ဵေကျာင်ဵသာဵေပါင်ဵ (၉တန်ဵ၊ ၁၀တန်ဵ)
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၇။

၏ ဦဵေရကို စာရင်ဵြပုစု၍ တစ်နစှ ်လျှင် တစ် ြကိမ် အစီရင်ခဳစာ
ေပဵပိ့ု ရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၆-၅) အေခ
ြ ခဳပညာအလယ်တန်ဵေကျာင်ဵသာဵေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်
ခဳစာ ေပဵပိ့ု သည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵအေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳေသာ
ကာလအတွင်ဵ မိမိကျန်ဵမာေရဵဌာနနှင်ဴ သက်ဆုငိ ်ေသာနယ်ေြမ
အတွင်ဵရှိ အေခ
ြ ခဳပညာအလယ်တန်ဵေကျာင်ဵနှငဴ် အေခ
ြ ခဳပညာ
အထက်တန်ဵေကျာင်ဵမျာဵတွင် စာသင်လျက်ရေှိ သာ အလယ်တန်ဵ
ေကျာင်ဵသာဵေပါင်ဵ (၅တန်ဵ၊ ၆တန်ဵ၊ ၇ တန်ဵ၊ ၈တန်ဵ)၏ ဦဵေရကို
စာရင်ဵြပုစု၍ တစ်နှစလ
် ျှင်တစ် ြကိမ် အစီရင်ခဳစာ ေပဵပို့ရန်
မြဖစ်ပါသည်။
(၆-၆) အေခ
ြ ခဳပညာမူလတန်ဵေကျာင်ဵသာဵေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်
ခဳစာ ေပဵပိ့ု သည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵအေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳေသာ
ကာလအတွင်ဵ မိမိကျန်ဵမာေရဵဌာနနှငသ
်ဴ က်ဆုငိ ်ေသာ နယ်ေြမ
အတွင်ဵရှိ အေခ
ြ ခဳပညာအထက်တန်ဵေကျာင်ဵ၊ အေခ
ြ ခဳပညာ
အလယ်တန်ဵေကျာင်ဵနှငဴ် အေခ
ြ ခဳပညာမူလတန်ဵေကျာင်ဵမျာဵတွင်
စာသင်လျက်ရေှိ သာ မူလတန်ဵေကျာင်ဵသာဵေပါင်ဵ (သူငယ်တန်ဵ၊
၁တန်ဵ၊ ၂တန်ဵ၊ ၃တန်ဵ၊ ၄တန်ဵ)၏ ဦဵေရကို စာရင်ဵြပုစု၍ တစ်နှစ်
လျှင်တစ် ြကိမ် အစီရင်ခဳစာ ေပဵပိ့ု ရန် မြဖစ်ပါသည်။
လူထုပါဝင်မှုအေခ
ြ အေန
(၁)
မိခင်နှငက
်ဴ ေလဵေစာင်ေဴ ရှာက်ေရဵအသင်ဵလှုပရ
် ှာဵ/စည်ဵေဝဵ/
ေဆာင်ရွက်မအ
ှု ြကိမ်ေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ ကျန်ဵမာေရဵလုပ်ငန်ဵ
မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် မြမန်မာနိငု ်ငဳမိခင်နငှ ်ဴကေလဵ ေစာင်ဴ
ေရှာက်ေရဵအသင်ဵမှ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မှုအ ြကိမက
် ို ေဖာ်ြပရန်
မြဖစ်ပါသည်။ (ဥပမာ- မိခင်နှငက
်ဴ ေလဵေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵမှ
မိခင်မျာဵအာဵ မိခင်န့ို တိက
ု ်ေကျွဵြခင်ဵ၏ အကျိုဵအာနိသင်မျာဵ
ေဟာေပ
ြ ာခ
ြ င်ဵ၊ သာဵဆက်ြခာဵခ
ြ င်ဵဆိုင်ရာ ပညာေပဵေဟာေပ
ြ ာခ
ြ င်ဵ
တိ့ု တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မှု အက
ြ ိမေ် ပါင်ဵတိ့ု ကို ေဖာ်ြပရန်
မြဖစ်ပါသည်။)
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(၂)

၈။

ကျန်ဵမာေရဵေကာ်မတီအစည်ဵအေဝဵအက
ြ ိမ်ေပါင်ဵ
ဆိသ
ု ည်မာှ
ကျန်ဵမာေရဵဆိငု ်ရာလုပင် န်ဵမျာဵကို စနစ်တကျေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်
ကျန်ဵမာေရဵေကာ်မတီအဆင်ဴဆင်ဴမှ အစည်ဵအေဝဵ မြပုလုပသ
် ည်ဴ
အက
ြ ိမေ် ပါင်ဵကို ေဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။
ကျန်ဵမာေရဵဌာနအေခ
ြ ခဳတည်ေဆာက်မှုအေခ
ြ အေန
(၁)
ရပ်ကွကဆ
် သ
ို ည်မာှ မိမိတာဝန်ကျရာေဒသအတွင်ဵရှိ ရပ်ကွက်
အေရအတွက် စုစုေပါင်ဵကို နှစစ် ဥ် တစ်နစှ ်တစ်ခါ ေကာက်ယူ
ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၂)
ေကျဵရွာအုပ်စု ဆိသ
ု ည်မာှ
မိမိတာဝန်ကျရာေဒသအတွင်ဵရှိ
ေကျဵရွာအုပ်စုအေရအတွက် စုစုေပါင်ဵကို နှစ်စဥ် တစ်နစှ ်တစ်ခါ
ေကာက်ယူ ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၃)
ေကျဵရွာဆိသ
ု ည်မာှ မိမိတာဝန်ကျရာေဒသအတွင်ဵရှိ ေကျဵရွာ
အေရအတွက် စုစုေပါင်ဵကို နှစစ် ဥ် တစ်နစှ ်တစ်ခါ ေကာက်ယူ
ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၄)
အိမ်ေြခေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ
မိမိတာဝန်ကျရာေဒသအတွင်ဵရှိ
အိမေ် ြခအေရအတွက် စုစုေပါင်ဵကို နှစ်စဥ် တစ်နှစတ
် စ်ခါ
ေကာက်ယူ ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၅)
သမဝါယမေဆဵခန်ဵေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳစာေပဵပိ့ု သူမျာဵ
အေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳသည်က
ဴ ာလအတွင်ဵ မိမိ၏ကျန်ဵမာေရဵဌာန
နှင်ဴ သက်ဆုငိ ်ေသာနယ်ေြမအတွင်ဵရှိ သမဝါယမေဆဵခန်ဵ အေရ
အတွက်ကို စာရင်ဵြပုစု၍ တစ်နစှ ်လျှင်တစ် ြကိမ် အစီရင်ခဳစာ
ေပဵပိ့ု ရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၆) ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနသာဵဖွာဵခန်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳစာ
ေပဵပိ့ု သူမျာဵအေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ မိမိ၏
ကျန်ဵမာေရဵဌာနနှင်ဴ သက်ဆုိင်ေသာနယ်ေြမအတွင်ဵရှိ ေကျဵလက်
ကျန်ဵမာေရဵဌာန သာဵဖွာဵခန်ဵအေရအတွက်ကို စာရင်ဵြပုစု၍
တစ်နစှ ်လျှင်တစ် ြကိမ် အစီရင်ခဳစာေပဵပိ့ု ရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၇)
ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲသာဵဖွာဵခန်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳစာ
ေပဵပိ့ု သူမျာဵအေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ မိမိ၏
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(၈)

(၉)

(၁၀)

(၁၁)

(၁၂)

ကျန်ဵမာေရဵဌာနနှင်ဴ သက်ဆုိင်ေသာနယ်ေြမအတွင်ဵရှိ ေကျဵလက်
ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ သာဵဖွာဵခန်ဵအေရအတွက်ကို စာရင်ဵြပုစု၍
တစ်နစှ ်လျှင်တစ် ြကိမ် အစီရင်ခဳစာေပဵပိ့ု ရန် မြဖစ်ပါသည်။
မိခင်နှငက
်ဴ ေလဵေစာင်ေဴ ရှာက်ေရဵအသင်ဵသာဵဖွာဵခန်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ
အစီရင်ခဳစာေပဵပိ့ု သူမျာဵအေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ
မိမိ၏ကျန်ဵမာေရဵဌာနနှင်ဴ သက်ဆုငိ ်ေသာနယ်ေြမအတွင်ဵရှိ မိခင်
နှငက
်ဴ ေလဵေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ သာဵဖွာဵခန်ဵ အေရအတွက်
ကို စာရင်ဵြပုစု၍ တစ်နစှ ်လျှင်တစ် ြကိမ် အစီရင်ခဳစာ ေပဵပိ့ု ရန်
မြဖစ်ပါသည်။
တိငု ်ဵရင်ဵေဆဵခန်ဵေပါင်ဵ(အစိဵု ရ) ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳစာေပဵပို့သူ
မျာဵအေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳသည်က
ဴ ာလအတွင်ဵ မိမိ၏ကျန်ဵမာေရဵ
ဌာနနှငသ
်ဴ က်ဆုငိ ်ေသာနယ်ေြမအတွင်ဵရှိ အစိဵု ရတိုငဵ် ရင်ဵေဆဵခန်ဵ
အေရအတွက်ကို စာရင်ဵြပုစု၍ တစ်နစှ ်လျှင်တစ် ြကိမ် အစီရင်ခဳ
စာေပဵပိ့ု ရန် မြဖစ်ပါသည်။
တိငု ်ဵရင်ဵေဆဵခန်ဵေပါင်ဵ(ပုဂ္ဂလိက) ဆိသ
ု ည်မှာ အစီရင်ခဳစာေပဵပိ့ု
သူမျာဵအေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ မိမိ၏ကျန်ဵမာေရဵ
ဌာနနှင်ဴ သက်ဆုငိ ်ေသာနယ်ေြမအတွင်ဵရှိ ပုဂ္ဂလိကတိငု ်ဵရင်ဵ
ေဆဵခန်ဵအေရအတွက်ကို စာရင်ဵြပုစု၍ တစ်နှစလ
် ျှင်တစ် ြကိမ်
အစီရင်ခဳစာ ေပဵပိ့ု ရန် မြဖစ်ပါသည်။
ပုဂ္ဂလိကေဆဵခန်ဵေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳစာေပဵပိ့ု သူမျာဵအေန
မြဖင်ဴ အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ မိမိ၏ကျန်ဵမာေရဵဌာနနှင်ဴ
သက်ဆုငိ ်ေသာနယ်ေြမအတွင်ဵရှိ ပုဂ္ဂလိကေဆဵခန်ဵအေရအတွက်
ကို စာရင်ဵြပုစု၍ တစ်နစှ ်လျှင်တစ် ြကိမ် အစီရင်ခဳစာေပဵပိ့ု ရန်
မြဖစ်ပါသည်။
ပုဂ္ဂလိကေဆဵုုေဳ ပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳစာေပဵပိ့ု သည်ဴိမို့နယ်
အေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳသည်က
ဴ ာလအတွင်ဵ မိမိ၏ကျန်ဵမာေရဵဌာန
နှင်ဴ သက်ဆုငိ ်ေသာ နယ်ေြမအတွင်ဵရှိ ပုဂ္ဂလိကေဆဵုုဳ အေရ
အတွက်ကို စာရင်ဵြပုစု၍ တစ်နစှ ်လျှင် တစ် ြကိမ် အစီရင်ခဳစာ
ေပဵပိ့ု ရန် မြဖစ်ပါသည်။
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(၁၃)

၉။

ပုဂ္ဂလိကသာဵဖွာဵခန်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳစာေပဵပိ့ု သူမျာဵအေန
မြဖင်ဴ အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ မိမိ၏ကျန်ဵမာေရဵဌာနနှင်ဴ
သက်ဆုငိ ်ေသာ နယ်ေြမအတွင်ဵရှိ ပုဂ္ဂလိကသာဵဖွာဵခန်ဵအေရ
အတွက်ကို စာရင်ဵြပုစု၍ တစ်နစှ ်လျှင်တစ် ြကိမ် အစီရင်ခဳစာ
ေပဵပိ့ု ရန် မြဖစ်ပါသည်။
ကျန်ဵမာေရဵလုပသ
် ာဵအင်အာဵ ဆိသ
ု ည်မာှ ကျန်ဵမာေရဵလုပသ
် ာဵအင်အာဵ
ကဏ္ဍအေနဖ
ြ င်ဴလည်ဵ ကျန်ဵမာေရဵဆိငု ်ရာလုပသ
် ာဵမျာဵ၏ အင်အာဵစာရင်ဵ
ကို ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၁)
သမဝါယမ /ဖက်စပ်(ဆရာဝန်၊ သွာဵဆရာဝန်) ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်
ခဳစာေပဵပိ့ု သည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာနအေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳသည်က
ဴ ာလ
အတွင်ဵ မိမိ၏ကျန်ဵမာေရဵဌာနနှင်ဴ သက်ဆုငိ ်ေသာနယ်ေြမအတွင်ဵ
ရှိ သမဝါယမနှင်ဴ ဖက်စပ်ေဆဵခန်ဵမျာဵတွင်ရသ
ှိ ည်ဴ ဆရာဝန်နငှ ်ဴ
သွာဵဆရာဝန်ဦဵေရကို ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။ အစိဵု ရဝန်ထမ်ဵ
အဖ
ြ စ် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ြခင်ဵမရှိဘဲ သမဝါယမ ေဆဵခန်ဵ၊ ဖက်စပ်
ေဆဵခန်ဵတွင် လာေရာက်၍ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်သူ ဆရာဝန်
(သိ့ု မဟုတ်)သွာဵဆရာဝန်ဦဵေရကို ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၂)
ပုဂ္ဂလိက(ဆရာဝန်၊ သွာဵဆရာဝန်) ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳစာ
ေပဵပိ့ု သည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာနအေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳသည်က
ဴ ာလ
အတွင်ဵ မိမိ၏ ကျန်ဵမာေရဵဌာနနှင်ဴ သက်ဆုငိ ်ေသာနယ်ေြမ
အတွင်ဵရှိ ပုဂ္ဂလိကေဆဵုု/ဳ ေဆဵခန်ဵမျာဵတွင်ရသ
ှိ ည်ဴ ဆရာဝန်နှင်ဴ
သွာဵဆရာဝန်ဦဵေရကို ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။ အစိဵု ရဝန်ထမ်ဵ
အဖ
ြ စ် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ြခင်ဵမရှိဘဲ ပုဂ္ဂလိကေဆဵုုဳ/ေဆဵခန်ဵ
မျာဵတွင်သာ လာေရာက်၍ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်သူဆရာဝန်
(သိ့ု မဟုတ်) သွာဵဆရာဝန်ဦဵေရကိုေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၃)
တိငု ်ဵရင်ဵေဆဵဆရာ
ဆိသ
ု ည်မာှ
အစီရင်ခဳစာေပဵပို့သည်ဴ
ကျန်ဵမာေရဵဌာနအေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ မိမိ၏
နယ်ေြမအတွင်ဵရှိ တည်ဆဲြမန်မာနိငု ်ငဳ တိငု ်ဵရင်ဵေဆဵေကာင်စီ
ဥပေဒအရ မှတ်ပုတ
ဳ င်ိပီဵေသာ တိငု ်ဵရင်ဵေဆဵပညာ တတ်ကျွမ်ဵသူ
တစ်ဦဵဦဵကို ဆိလ
ု ိုြခင်ဵြဖစ်ိပီဵ ၎င်ဵတိငု ်ဵရင်ဵေဆဵဆရာမျာဵ၏ဦဵေရ
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(၄)

(၅)

ကို ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။ ဤကဲသ
ဴ ့ို ေဖာ်ြပရာတွင် အစိဵု ရ
ဝန်ထမ်ဵ တိငု ်ဵရင်ဵေဆဵဆရာနှင်ဴ အစိဵု ရဝန်ထမ်ဵမဟုတ်ေသာ
တိငု ်ဵရင်ဵေဆဵဆရာမျာဵ၏ ဦဵေရကို တိကျစွာ ေဖာ်ြပေပဵရန် မြဖစ်ပါ
သည်။
လူထုကျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳစာ ေပဵပိ့ု သည်ဴ
ကျန်ဵမာေရဵဌာနအေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ မိမိနငှ ်ဴ
သက်ဆုငိ ်ေသာနယ်ေြမအတွင်ဵရှိ လူထုကျန်ဵမာေရဵလုပသ
် ာဵမျာဵ
၏ အေရအတွက်ကို ယခုနှစတ
် ွင်သင်တန်ဵေပဵေသာဦဵေရနှင်ဴ
လက်ရလ
ှိ ုပင် န်ဵေဆာင်ရွက်ေနေသာဦဵေရဟု ခွဲြခာဵေဖာ်ြပေပဵရန်
မြဖစ်ပါသည်။ ဤကဲသ
ဴ ့ို ေဖာ်ြပရာတွင်လည်ဵ ကျန်ဵမာေရဵဌာန
တစ်ခခု ျင်ဵအလိက
ု ် မိမိတ့ို နှင်ဴ သက်ဆုငိ ်ေသာ ေကာ်လဳတွင် လူထု
ကျန်ဵမာေရဵလုပသ
် ာဵဦဵေရကို တိကျစွာ ေဖာ်ြပေပဵရန် မြဖစ်ပါ
သည်။
အရန်သာဵဖွာဵဆရာမ ဆိသ
ု ည်မာှ
အစီရင်ခဳစာေပဵပိ့ု သည်ဴ
ကျန်ဵမာေရဵဌာနအေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ မိမိနငှ ်ဴ
သက်ဆုငိ ်ေသာ နယ်ေြမအတွင်ဵရှိ အရန်သာဵဖွာဵဆရာမမျာဵ၏
အေရအတွက်ကို ယခုနစှ ်တွင်သင်တန်ဵေပဵေသာဦဵေရနှင်ဴ လက်ရှိ
လုပင် န်ဵေဆာင်ရွက်ေနေသာဦဵေရဟု ခွဲြခာဵေဖာ်ြပေပဵရန် မြဖစ်ပါ
သည်။ ဤကဲသ
ဴ ့ို ေဖာ်ြပရာတွင် ကျန်ဵမာေရဵဌာနတစ်ခခု ျင်ဵ
အလိက
ု ် မိမိတိ့ု နှင်ဴ သက်ဆုငိ ်ေသာေကာ်လဳတွင် အရန်သာဵဖွာဵ
ဆရာမဦဵေရကို တိကျစွာ ေဖာ်ြပေပဵရန် မြဖစ်ပါသည်။
မြပည်သူလူထုအေခ
ြ ြပုအဖွ့ဲဝင်မျာဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳစာေပဵ
ပိ့ု သည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာနအေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ
မိမိနငှ ်ဴသက်ဆငို ်ေသာ နယ်ေြမအတွင်ဵရှိ မြပည်သူလူထုအေခ
ြ ြပု
သင်တန်ဵမျာဵရရှိိပီဵ၊ လုပင် န်ဵေဆာင်ရွက်ေနသူဦဵေရကို ေဖာ်ြပေပဵ
ရန်ြဖစ်ပါသည်။
ု

(၆)
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၁၀။

ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵ၏ ပတ်ဝန်ဵကျင်သန့်ရှင်ဵေရဵ
အစီရင်ခဳစာေပဵပိ့ု သည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵ အေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳ
သည်က
ဴ ာလအတွင်ဵ မိမိနငှ ်ဴသက်ဆငို ်ေသာ နယ်ေြမအတွင်ဵရှိ ပတ်ဝန်ဵ
ကျင် သန့်ရှင်ဵေရဵဆိုင်ရာ ယင်လအ
ုဳ ိမသ
် ာရှိေသာ၊ ေရအရင်ဵအမ
ြ စ်ရှိ
ေသာ၊ ေရနှင်ဆ
ဴ ပ်ြပာရှိေသာလက်ေဆဵရန်ေနရာရှိေသာ၊ ကျန်ဵမာေရဵ
ေစာင်ေဴ ရှာက်မလ
ှု ုပင် န်ဵမျာဵမှထွက်ရေှိ သာ စွန့် ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵစနစ်တကျ
စီမဳခန့်ခွမဲ ှုရသ
ှိ ည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵ၏ အေရအတွက်ကို ေဖာ်ြပရန်
မြဖစ်ပါသည်။
ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵဟု ဆိရ
ု ာတွင် မိမို့နယ်အတွင်ဵရှိ မိမို့နယ်
မြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန၊ မိမို့နယ်ေဆဵုုနဳ ှငအ
်ဴ ထက်၊ မိမို့နယ်ခွဲ
ေဆဵုု၊ဳ တိက
ု ်နယ်ေဆဵုု၊ဳ တိက
ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန၊ မိခင်နှငက
်ဴ ေလဵ
ကျန်ဵမာေရဵဌာန၊ ေဒသန္တရကျန်ဵမာေရဵဌာန၊ ေဒသန္တရကျန်ဵမာေရဵ
ဌာနခွ၊ဲ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန၊ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွမဲ ျာဵ
အာဵလုဵဳ အကျုဳဵဝင်ပါသည်။ (ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန စာတိငု ်
ေအာက်တွင် ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနနှင်ဴ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန
ခွမဲ ျာဵ၏ အေရအတွက်ကို မျဥ်ဵေစာင်ဵခဳ၍ ခွဲြခာဵေဖာ်ြပရန် )

(၁)
ယင်လအ
ုဳ ိမ်သာရှေိ သာ ကျန်ဵမာေရဵဌာန ဆိသ
ု ည်မာှ သက်ဆုငိ ်ရာ
ကျန်ဵမာေရဵဌာနအတွင်ဵ ယင်လအ
ုဳ ိမသ
် ာရှိြခင်ဵ၊ အသုဵဳ ြပုနိုင်ြခင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ယင်လုဳအိမသ
် ာဟုဆုရ
ိ ာတွင် အိမသ
် ာကျင်ဵ၊ မိလ္လာကန်စနစ်ြဖင်ဴ မိလ္လာစွန့် ပစ်ြခင်ဵ၊
အိမသ
် ာကျင်ဵအာဵ
ေသချာစွာ
လုဳြခုဳေအာင်ဖဳုဵအုပ်ထာဵခ
ြ င်ဵ၊
ဖိ့ု ေမ
ြ ြဖင်ဴ
ယင်လုဳေအာင် ဖုဵဳ အုပ်ထာဵခ
ြ င်ဵ၊ အိမသ
် ာခွက်၊ အိမသ
် ာပိုက်၊ အိမသ
် ာကျင်ဵတိ့ု ကို
ယင်လုဳေအာင် စနစ်တကျ ဆက်သွယ်တပ်ဆင်ထာဵခ
ြ င်ဵ၊ တွင်ဵတည်ဴအိမသ
် ာမျာဵ
တွင် အိမသ
် ာက
ပ မ်ဵခင်ဵအာဵ ယင်လေုဳ အာင် မြပုလုပထ
် ာဵခ
ြ င်ဵနှင်ဴ (၃ေပ)အရှည်
လက်ကငို ်တပ်အဖုဵဳ ထာဵရှိြခင်ဵ စသည်တ့ို နှင်ဴ မြပည်စဴ ုရ
ဳ မည် မြဖစ်ပါသည်။
(၂)
ေရအရင်ဵအမ
ြ စ်ရေှိ သာ ကျန်ဵမာေရဵဌာန ဆိသ
ု ည်မာှ သက်ဆုငိ ်ရာ
ကျန်ဵမာေရဵဌာနအတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵဆိငု ်ရာလုပင် န်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
အသုဵဳ ြပုရန်အတွက် ေသာက်သဵုဳ ေရ အလုအ
ဳ ေလာက်ရရှိနုိင်သည်ဴ ေရအရင်ဵအမ
ြ စ်
ရှိြခင်ဵ၊ အသုဵဳ ြပုနိုင်ြခင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
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(၃)
ေရနှငဆ
်ဴ ပ်ြပာရှေိ သာ လက်ေဆဵရန်ေနရာရှသ
ိ ည်ဴ
ကျန်ဵမာေရဵဌာန
ဆိသ
ု ည်မာှ သက်ဆုငိ ်ရာ ကျန်ဵမာေရဵဌာနအတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵဆိငု ်ရာလုပင် န်ဵမျာဵ
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အသုဵဳ ြပုရန်အတွက် ေရနှငဆ
်ဴ ပ်ြပာ အပါအဝင် လက်ေဆဵရန်
ေနရာရှိြခင်ဵ၊ အသုဵဳ ြပုနိုင်ြခင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
(၄)
ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ထွက်ရေှိ သာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ
စနစ်တကျစီမဳခန့်ခွမဲ ှုရသ
ှိ ည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာန ဆိသ
ု ည်မာှ သက်ဆုငိ ်ရာကျန်ဵမာေရဵ
ဌာနအတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မလ
ှု ုပင် န်ဵမျာဵမှ ထွက်ရလ
ှိ ာေသာ စွန့်ပစ်
ပစ္စည်ဵမျာဵကို အမျိုဵအစာဵခွဲြခာဵခ
ြ င်ဵ (ချွန်ထက်ေသာ စွန့် ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ေရာဂါပိဵု
ကူဵစက်နုိင်ေသာ စွန့် ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ေဆဵဝါဵနှင်ဴ ဓာတုစနွ ့်ပစ်ပစ္စည်ဵ၊ အန္တရာယ်
မဖ
ြ စ်ေစနိုင်ေသာ စွန့် ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ)၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵကို ပိဵု သတ်သန့်စင်ြခင်ဵ
(ပိဵု သန့်စင်သည်ဴ ေပါင်ဵအိဵု ြဖင််ဴ ပိဵု သတ်သန့်စင်ြခင်ဵ (Autoclaving)၊ ဓာတု
နည်ဵြဖင်ဴ ပိဵု သတ်သန့်စင်ြခင်ဵ (Chemical disinfection))၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵကို
အပ
ိ ီဵသတ်စနွ ့်ပစ်ြခင်ဵ(စဳညီ-မီဵရိ့ှု စက် အသုဵဳ ြပုခ
ြ င်ဵ၊ စနစ်တကျ ေမ
ြ ြမှပ်ြခင်ဵ) မြဖင်ဴ
စွန့် ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ အပ
ိ ီဵသတ်စွန့် ပစ်မြခင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
**မှတ်ချက်(၁)
စဳညီမီဵရိ့ှု စက် ဆိသ
ု ည်မာှ
 အကန့် (၂) ကန့်ပါဝင်ရမည်။
 အနိမဴဆ
် ဳဵု ၈၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ြဖင်ဴ မီဵရိ့ှု ရမည်။
 မီဵခိဵု ေခါင်ဵတိငု ်သည် အနီဵဆုဳဵရှိ ေခါင်မုိဵမျာဵထက် ပိ၍
ု မြမင်ဴရမည်။
 လူေနအိမေ် ြခမျာဵနှင်ဴ အနည်ဵဆုဳဵ မီတာ (၅၀၀) အကွာတွင် ရှိရမည်။
 မီဵရိ့ှု စက်မှ ထွက်ရိေှ သာ မြပာမျာဵကို စနစ်တကျ မြမှုပ်နနှဳ ိငု ်ေသာ
ကျင်ဵရှရ
ိ မည်။
(၂)

စနစ်တကျ ေမ
ြ ြမှပ်ြခင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ
 ေမ
ြ ြမုပ်သည်ဴေနရာသည် ေရထွက်ပင်ရင်ဵနှင်ဴ အနည်ဵဆုဵဳ မီတာ (၅၀)
အကွာတွင် ရှိရမည်။
 အမိက
ှု ်ေကာက်သူမျာဵ ၊ တိရစ္ဆာန်မျာဵ မဝင်ေရာက်နုိင်ေအာင် စည်ဵရိဵု
ကာရဳထာဵရမည်။
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 မိဵု ေရစိမဝ်ဴ င်မှုမှ ကင်ဵေဝဵေစရန် ဖုဵဳ အုပ်ကာကွယ်ထာဵရမည်။
 ေမ
ြ ြမှုပ်ကျင်ဵ၏ေအာက်ေြခနှင်ဴ ေဘဵနဳရမဳ ျာဵတွင် စွန့် ပစ်ေရဆိဵု
စိမထ
်ဴ ွက်မေှု ဘဵမှ ကာကွယ်နုိင်သည်ဴ အစီအမဳမျာဵပ
ြ ုလုပထ
် ာဵရမည်။
နှစ်ချုပ်ပစုဳ ဳ(၄)(မိမို့နယ်မှသာဖ
ြ ည်စဴ ွက်ရန်)
မိမို့နယ်တစ်ခု၏ ကျန်ဵမာေရဵဆိငု ်ရာ အေခ
ြ ခဳအချက်အလက်မျာဵကို ေဖာ်ြပရာတွင်
ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵမှ စုစည်ဵေပဵပို့လာေသာ နှစ်ချုပ်ပဳစု ဳ(၃)ရှိ အချက်အလက်မျာဵနှင်ဴ
မလုေဳ လာက်ပါ။ထိ့ု ေက
ပ ာင်ဴ မိမို့နယ်တာဝန်ခမဳ ှ နှစ်ချုပ်ပစုဳ ဳ(၄)(မိမို့နယ်မှသာဖ
ြ ည်စဴ ွက်ရန်)
အပိငု ်ဵကို တာဝန်ယူြဖည်စဴ ွက်၍ ပုစဳ ဳ(၃)နှငအ
်ဴ တူ ပူဵတွဲ၍ သတင်ဵေပဵပို့ရမည် မြဖစ်ပါသည်။
မိမို့နယ်၊ တိငု ်ဵေဒသက
ြ ီဵ/မြပည်နယ်၊ အစီရင်ခဳသည်ခဴ ုနှစ်၏ အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းချက်ကို
စာမျက်နှာ (၁၄၉) ရှိ နှစ်ချုပ်ပစုံ ံ(၃)၏သအာက်တွင် ကညက််ှု
ရ ပပရရန်
၁။

ကျန်ဵမာေရဵဌာနအေခ
ြ ခဳတည်ေဆာက်မှုအေခ
ြ အေန
(၁)
ေဆဵုုေဳ ပါင်ဵ (မိမို့နယ်ေဆဵုုနဳ ှငအ
်ဴ ထက်) ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳစာ
ေပဵပိ့ု သည်ဴ မိမို့နယ်အေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳသည်က
ဴ ာလအတွင်ဵ
မိမိ၏ နယ်ေြမအတွင်ဵရှိ မိမို့နယ်အဆင်ဴနငှ ်ဴအထက် မြပည်သူ့
ေဆဵုုအ
ဳ ေရအတွက်ကို စာရင်ဵြပုစု၍ တစ်နစှ ်လျှင်တစ် ြကိမ်
အစီရင်ခဳစာ ေပဵပိ့ု ရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၂)
ေဆဵုုေဳ ပါင်ဵ(မိမို့နယ်ခေွဲ ဆဵုုဳ) ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳစာေပဵပိ့ု သည်ဴ
မိမို့နယ်အေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ မိမိ၏ နယ်ေြမ
အတွင်ဵရှိ မိမို့နယ်ခဲွအဆင်ဴ မြပည်သူ့ေဆဵုုဳ အေရအတွက်ကို
စာရင်ဵြပုစု၍ တစ်နှစလ
် ျှင်တစ် ြကိမ် အစီရင်ခဳစာ ေပဵပို့ရန်
မြဖစ်ပါသည်။
(၃)
ေဆဵုုေဳ ပါင်ဵ(တိက
ု ်နယ်ေဆဵုု)ဳ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳစာေပဵပိ့ု သည်ဴ
မိမို့နယ်အေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳသည်က
ဴ ာလအတွင်ဵမိမ၏
ိ
နယ်ေြမ
အတွင်ဵရှိ တိက
ု ်နယ်အဆင်ဴ မြပည်သူ့ေဆဵုုအ
ဳ ေရအတွက်ကို
စာရင်ဵြပုစု၍ တစ်နှစလ
် ျှင်တစ် ြကိမ် အစီရင်ခဳစာ ေပဵပို့ရန်
မြဖစ်ပါသည်။
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(၄)

(၅)

(၆)

(၇)

(၈)

(၉)

ေဆဵုုေဳ ပါင်ဵ(အခ
ြ ာဵဝန် ြကီဵဌာနလက်ေအာက်)ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်
ခဳစာ ေပဵပိ့ု သည်ဴ မိမို့နယ်အေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳသည်ဴ ကာလအတွင်ဵ
မိမိ၏နယ်ေြမအတွင်ဵရှိ အခ
ြ ာဵဝန် ြကီဵဌာန လက်ေအာက်မှ
မြပည်သူ့ေဆဵုုအ
ဳ ေရအတွက်ကို စာရင်ဵြပုစု၍ တစ်နစှ ်လျှင်
တစ် ြကိမ် အစီရင်ခဳစာ ေပဵပိ့ု ရန် မြဖစ်ပါသည်။
တိငု ်ဵရင်ဵေဆဵုုေဳ ပါင်ဵ(အစိဵု ရ)ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳစာေပဵပိ့ု သည်ဴ
မိမို့နယ်အေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳသည်က
ဴ ာလအတွင်ဵ မိမိ၏နယ်ေြမ
အတွင်ဵရှိ အစိဵု ရတိုငဵ် ရင်ဵေဆဵုုဳ အေရအတွက်ကို စာရင်ဵြပုစု၍
တစ်နစှ ်လျှင်တစ် ြကိမ် အစီရင်ခဳစာ ေပဵပိ့ု ရန် မြဖစ်ပါသည်။
မိမို့နယ်ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳစာ
ေပဵပိ့ု သည်ဴ မိမို့နယ်အေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳသည်က
ဴ ာလအတွင်ဵ
မိမိ၏နယ်ေြမ အတွင်ဵရှိ မိမို့နယ်ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန
အေရအတွက်ကို
စာရင်ဵြပုစု၍
တစ်နှစလ
် ျှင်တစ် ြကိမ်
အစီရင်ခဳစာ ေပဵပိ့ု ရန် မြဖစ်ပါသည်။
မိခင်နှငက
်ဴ ေလဵကျန်ဵမာေရဵဌာန ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳစာေပဵပိ့ု
သည်ဴ မိမို့နယ်အေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ မိမိ၏
နယ်ေြမအတွင်ဵရှိ မိခင်နှငက
်ဴ ေလဵ ကျန်ဵမာေရဵဌာန အေရအတွက်
ကို စာရင်ဵြပုစု၍ တစ်နစှ ်လျှင်တစ် ြကိမ် အစီရင်ခဳစာ ေပဵပိ့ု ရန်
မြဖစ်ပါသည်။
ေဒသန္တရကျန်ဵမာေရဵဌာန ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳစာေပဵပို့သည်ဴ
မိမို့နယ်အေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳသည်က
ဴ ာလအတွင်ဵ မိမိ၏နယ်ေြမ
အတွင်ဵရှိ ေဒသန္တရကျန်ဵမာေရဵဌာန အေရအတွက်ကို စာရင်ဵ
မြပုစု၍ တစ်နှစလ
် ျှင်တစ် ြကိမ် အစီရင်ခဳစာ ေပဵပိ့ု ရန်ြဖစ်ပါသည်။
ေဒသန္တရကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳစာေပဵပိ့ု သည်ဴ
မိမို့နယ်အေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳသည်က
ဴ ာလအတွင်ဵ မိမိ၏နယ်ေြမ
အတွင်ဵရှိ ေဒသန္တရကျန်ဵမာေရဵဌာနခွအ
ဲ ေရအတွက်ကို စာရင်ဵ
မြပုစု၍ တစ်နှစလ
် ျှင် တစ် ြကိမ် အစီရင်ခဳစာ ေပဵပိ့ု ရန် မြဖစ်ပါ
သည်။
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(၁၀)

၂။

တိက
ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳစာေပဵပိ့ု သည်ဴ
မိမို့နယ်အေနဖ
ြ င်ဴ
အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ
မိမိ၏
နယ်ေြမအတွင်ဵရှိ တိက
ု ်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန အေရအတွက်ကို
စာရင်ဵြပုစု၍ တစ်နှစလ
် ျှင်တစ် ြကိမ် အစီရင်ခဳစာ ေပဵပို့ရန်
မြဖစ်ပါသည်။
(၁၁) ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳစာေပဵပိ့ု သည်ဴ
မိမို့နယ်အေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ မိမိ၏နယ်ေြမ
အတွင်ဵရှိ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန အေရအတွက်ကို စာရင်ဵ
မြပုစု၍ တစ်နှစလ
် ျှင်တစ် ြကိမ် အစီရင်ခဳစာ ေပဵပိ့ု ရန် မြဖစ်ပါ
သည်။
(၁၂) ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ ဆိသ
ု ည်မာှ အစီရင်ခဳစာေပဵပိ့ု သည်ဴ
မိမို့နယ်အေနဖ
ြ င်ဴ အစီရင်ခဳသည်ဴကာလအတွင်ဵ မိမိ၏နယ်ေြမ
အတွင်ဵရှိ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ အေရအတွက်ကို စာရင်ဵ
မြပုစု၍ တစ်နှစလ
် ျှင်တစ် ြကိမ် အစီရင်ခဳစာ ေပဵပိ့ု ရန်ြဖစ်ပါသည်။
ကျန်ဵမာေရဵလုပသ
် ာဵအင်အာဵ (ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵအလိက
ု ်ေဖာ်ြပရန်)
နှစ်ချုပ်ပဳစု ဳ(၄)(မိမို့နယ်မှသာဖ
ြ ည်စဴ ွက်ရန်)တွင် မိမို့နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန
လက်ေအာက်ရဝှိ န်ထမ်ဵမျာဵ၏ ရာထူဵနှငခ်ဴ ွင်ဴြပုဦဵေရ၊ လက်ရတ
ှိ ာဝန်
ထမ်ဵေဆာင်သူဦဵေရကို ကျာဵ/မခွဲ၍ ေဆဵုု၊ဳ ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵအလိက
ု ်
မိမို့နယ်မသ
ှ ာ မြဖည်စဴ ွက်ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။ (ဒီဇင်ဘာလ(၃၁)ရက်ရှိ
ဝန်ထမ်ဵအင်အာဵကို ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။)
(၁)
ရာထူဵအဆင်ဴ ဆိသ
ု ည်မာှ ကျန်ဵမာေရဵဌာန အသီဵသီဵအတွက်
အစိဵု ရမှခန့်အပ်ထာဵေသာ ရာထူဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
(၂)
ခွင်ဴြပုဆိသ
ု ည်မာှ ကျန်ဵမာေရဵဌာနအသီဵသီဵတွင် ချမှတ်ထာဵေသာ
ဖွ့ဲစည်ဵပုအ
ဳ ရ ခွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ ဝန်ထမ်ဵဦဵေရကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
(၃)
လက်ရတ
ှိ ာဝန် ဆိသ
ု ည်မာှ ကျန်ဵမာေရဵဌာနအသီဵသီဵတွင် လက်ရှိ
တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနသူ ဝန်ထမ်ဵဦဵေရအာဵလုဵဳ ကို ေဖာ်ြပရန်
မြဖစ်ပါသည်။ (အခ
ြ ာဵဌာန၏ အင်အာဵအသုဵဳ ြပု၍ တွဖဲ က်တာဝန်
ချထာဵခ
ြ င်ဵအကျုဳဵဝင်သည်။) ကျာဵ/မခွဲ၍ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်သည်။
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(၄)
၃။

မှတ်ချက်တွင် လက်ရတ
ှိ ာဝန်သည် ခွင်ဴြပုဦဵေရထက် မျာဵေနပါက

တွဖဲ က်တာဝန်ချထာဵခ
ြ င်ဵ၊ …… စသဖ
ြ င်ေဴ ဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။
ဘဏ္ဍာေငွရှာေဖွြဖည်တ
ဴ င်ဵေရဵစီမဳချက်
သက်ဆငို ်ရာဘဏ္ဍာေရဵနှစ် ဆိသ
ု ည်မာှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်
အတွက် ေကာက်ယူမည်ဆုပိ ါက ၂၀၁၉ခုနစှ ်၊ ေအာက်တိုဘာလ(၁)ရက်
ေန့မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ၊် စက်တင်ဘာလ (၃၀)ရက်ေန့အထိ အကျုဳဵဝင်မည်
မြဖစ်ိပီဵ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ နှစ်ချုပ်စာရင်ဵတွင် ထည်ဴသွင်ဵ
ေဖာ်ြပရမည် မြဖစ်ပါသည်။
(၁)
သာမန်အသုဵဳ စရိတ် ဆိသ
ု ည်မာှ နိငု ်ငဳေတာ်အသုဵဳ စရိတ်မှ သာမန်
အသုဵဳ စရိတ်အြဖစ် ခွေဲ ဝချထာဵေပဵေသာ လစာစရိတ်ချီဵြမှငေ်ဴ ငွ၊
မြပည်တွင်ဵခရီဵစရိတ်၊ ပစ္စည်ဵနှငဴ် ေဆာင်ရွက်ေပဵမှုအတွက်
ကုနက
် ျစရိတ်၊ မြပင်ဆင်ထိနဵ် သိမဵ် စရိတ်၊ လွှေဲ ြပာင်ဵသုဵဳ စွဲေငွ၊
ဧည်ခဴ ဳေကျွဵေမွဵစရိတ် စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ ပစ္စည်ဵဝယ်ယူ
ရာတွင် နှစ်ချင်ဵေပါက်သာအသုဵဳ ြပု၍ ပျက်စဵီ သွာဵမည်ပဴ စ္စည်ဵ
(သိ့ု မဟုတ်) အချိနအ
် ေတာ် ပကာသုဵဳ စွဲရမည် မြဖစ်ေသာ်လည်ဵ
ေငွလဵုဳ ေငွရင်ဵမသက်ေရာက်ေသာ အေရဵမက
ြ ီဵသည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ
အတွက် ကုနက
် ျခဳရသည်ဴ အသုဵဳ စရိတ် မြဖစ်ပါသည်။ စာရင်ဵ
ေကာက်ယူချိနသ
် ည် နှစ်တစ်နစှ ်၏ ေနာက်ဆဵုဳ လဖ
ြ စ်ေသာ
ဒီဇင်ဘာလတွင် ေကာက်ယူမည် မြဖစ်ပါသည်။ သိ့ု ပါ၍ အဆိပု ါ
ဘဏ္ဍာေရဵနှစအ
် တွက် ေနာက်ဆက်တွဲ ရရှေိ သာ ရန်ပဳုေငွကပို ါ
ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပနိငု ်မည် မြဖစ်ပါသည်။ (သက်ဆုငိ ်ရာ ဘဏ္ဍာ
ေရဵနှစ်အလိက
ု ် စုစုေပါင်ဵဂဏန်ဵကိုသာေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။)
ဥပမာ- ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာေရဵနှစအ
် တွက်
မူလခွင်ဴြပုေငွ
သာမန်အသုဵဳ စရိတ်
xxxx
၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာေရဵနှစအ
် တွက်
မြဖည်စဴ ွက်ခွင်ဴြပုေငွ
xx
-----------------------၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာေရဵနှစအ
် တွက်သာမန်အသုဵဳ စရိတ်
စုစုေပါင်ဵခွငဴ်ြပုေငွ
xxxx
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(၃)

(၄)

ေငွလဵုဳ ေငွရင်ဵအသုဵဳ စရိတ် ဆိသ
ု ည်မာှ နိငု ်ငဳေတာ်အစိဵု ရမှ ေငွလဵုဳ
ေငွရင်ဵအသုဵဳ စရိတ်အြဖစ် ခွေဲ ဝချထာဵေပဵထာဵေသာ ေဆာက်လုပ်
ေရဵ (ေဆာင်ရွက်ဆ၊ဲ မြဖည်စဴ ွက်၊ လုပင် န်ဵစီမဳကိနဵ် အသစ်)၊ စက်
ပစ္စည်ဵ (Grant ေထာက်ပဴဳေငွြဖင်ဝဴ ယ်ယူြခင်ဵ၊ ုုဵဳ သုဵဳ စက်ကိရိယာ
မျာဵ၊ ုုဵဳ သုဵဳ ပရိေဘာဂမျာဵ၊ ုုဵဳ သုဵဳ ယာဥ်မျာဵ) စသည်တ့ို ပါဝင်ပါ
သည်။ အချိန် ပကာမ
ြ င်စဴ ွာ အသုဵဳ ြပုရမည်ြဖစ်ိပီဵ ကုနထ
် ုတ်စမွ ်ဵအာဵ
ပိမု ိထ
ု ုတ်လုပန် ိငု ်ရန်အတွက် ေငွပင်ေငွရင်ဵ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳ လုပ်ကငို ်
ရေသာစရိတ်မျာဵ၊ မတည်ပစ္စည်ဵမျာဵ ဝယ်ယူြခင်ဵအတွက် ကုနက
် ျ
သည်ဴ အသုဵဳ စရိတ်ြဖစ်ပါသည်။ စာရင်ဵေကာက်ယူချိနသ
် ည်
နှစ်တစ်နစှ ်၏ ေနာက်ဆဵုဳ လဖ
ြ စ်ေသာ ဒီဇင်ဘာလတွင်ေကာက်ယူ
မည် မြဖစ်ပါသည်။ သိ့ု ပါ၍ အဆိပု ါ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွက်
ေနာက်ဆက်တွဲ ရရှေိ သာ ရန်ပုေဳ ငွကိုပါ ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပနိငု ်မည်
မြဖစ်ပါသည်။ (သက်ဆုငိ ်ရာ ဘဏ္ဍာေရဵနှစအ
် လိက
ု ် စုစုေပါင်ဵ
ဂဏန်ဵကိသ
ု ာ ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။)
ဥပမာ- ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာေရဵနှစအ
် တွက်မလ
ူ ေငွလုဳဵေငွရင်ဵ
အသုဵဳ စရိတ်
xxxx
၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာေရဵနှစအ
် တွက်ြဖည်စဴ ွက်ခွင်ဴြပုေငွ
ေငွလဵုဳ ေငွရင်ဵ အသုဵဳ စရိတ်
xx
---------------------၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာေရဵနှစအ
် တွက်ေငွလဵုဳ ေငွရင်ဵအသုဵဳ
စရိတ်စစု ုေပါင်ဵခွငဴ်ြပုေငွ
xxxx
စီမဳချက်မှေထာက်ပေဳဴ ငွ ဆိသ
ု ည်မာှ
စာရင်ဵေကာက်ယူသည်ဴ
ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် ကာလအတွင်ဵ စီမဳချက်အေထာက်အပဳဴြဖင်ဴ
ေဆာင်ရွက်ခဲေဴ သာ အသုဵဳ စရိတ်မျာဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ အဆိပု ါ
စီမဳချက်မှ ေထာက်ပဴဳေငွမျာဵတွင် ေန့တွက်စရိတ်မျာဵ၊ ခရီဵ
စရိတ်မျာဵ၊ ကွင်ဵဆင်ဵ ြကီဵ ပကပ်စရိတ်မျာဵ စသည်ြဖင်ဴ ပါဝင်မည်
မြဖစ်ပါသည်။
စရိတ်မျှေပဵကျန်ဵမာေရဵမှရရှိေငွ ဆိသ
ု ည်မာှ စာရင်ဵေကာက်ယူ
သည်ဴ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် ကာလအတွင်ဵ စရိတ်မျှေပဵ ကျန်ဵမာေရဵ
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၄။

စနစ်မှ ရရှေိ ငွစစု ုေပါင်ဵကို ထည်သ
ဴ ွင်ဵေပဵရန် မြဖစ်သည်။
စရိတ်မျှေပဵ ကျန်ဵမာေရဵစနစ်တွင် ေဆဵဝါဵနှငေ်ဴ ဆဵပစ္စည်ဵ၊ ဓါတ်ခဲွ၊
ဓါတ်မနှ ်၊ အခန်ဵခစသဖ
ြ င်ဴ ကဏ္ဍ(၄)ခုမှ MD (Ministries and
Departments) (ဌာနဆိငု ်ရာ ေငွထုတ်စာရင်ဵအမှတ်) နှင်ဴ OA
(Other Accounts) စာရင်ဵမျာဵသိ့ု သွင်ဵခဲဴေသာ ေငွပမာဏ
စုစုေပါင်ဵကို ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၅)
ေဆဵပေဒသာပင်ရန်ပေုဳ ငွ ဆိသ
ု ည်မာှ စာရင်ဵေကာက်ယူသည်ဴ
ဘဏ္ဍာေရဵနှစ၏
်
ေနာက်ဆဳဵု ေန့အထိ ေကာက်ခရ
ဳ ရှထ
ိ ာဵေသာ
ေဆဵပေဒသာပင် ေငွပမာဏ(အတိဵု အပါအဝင်) စုစုေပါင်ဵကို
ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၆)
မြပည်သူလူထုမှထည်ဝဴ င်လှူဒါန်ဵေငွ(ေငွသာဵ) ဆိသ
ု ည်မာှ မြပည်သူ
လူထုအေနဖ
ြ င်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဆိငု ်ရာလုပင် န်ဵမျာဵကို လုပေ် ဆာင်
နိငု ်ရန်အတွက် ေငွလှူဒါန်ဵြခင်ဵကိဆ
ု လ
ို ပို ါသည်။ ၎င်ဵလှူဒါန်ဵေသာ
ေငွရပ်ကို သက်ဆုငိ ်ရာဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွက် တိကျစွာေဖာ်ြပေပဵ
ရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၇)
မြပည်သူလူထုမှလှူဒါန်ဵေသာပစ္စည်ဵတန်ဖုိဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အချို့ေသာ
မြပည်သူလူထုတ့ို သည် ကျန်ဵမာေရဵဆိငု ်ရာလုပင် န်ဵမျာဵကို လုပ်
ေဆာင်နုိင်ရန်အတွက် ပစ္စည်ဵမျာဵကိလ
ု ှူဒါန်ဵ ပကပါသည်။ ဤကဲသ
ဴ ့ို
ပစ္စည်ဵလှူဒါန်ဵမှုမျာဵရှလ
ိ ာပါလျှင် ၎င်ဵလှူဒါန်ဵေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵ၏
တန်ဖုိဵကို ေဖာ်ြပေပဵရန်ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ- ေဆဵုုသ
ဳ ဵုဳ ေမွ့ရာ၊
ေလေအဵစက်အစရှိသည်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵကို လှူဒါန်ဵခဲသ
ဴ ည်ဆုပိ ါစိ့ု ၊
၎င်ဵပစ္စည်ဵမျာဵ၏ တန်ဖုဵိ ကိလ
ု ည်ဵ ေဖာ်ြပေပဵရန် မြဖစ်ပါသည်။
သင်တန်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မှု
(၁)
အေက
ပ ာင်ဵအရာ/ေခါင်ဵစဥ်/သင်တန်ဵအမည် ဆိသ
ု ည်မာှ သင်တန်ဵ
တွင်သင် ပကာဵရခ
ြ င်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵကို မြပည်မဴ ီေစမည်ဴ အသိ
ပညာ၊ ခဳယူချက်၊ အေလဴအကျင်မဴ ျာဵ မြဖစ်ေပါ်လာေစရန် သင် ပကာဵ
မည်ဴ သင်ရဵို မာတိကာေခါင်ဵစဥ်မျာဵကို မြခုဳငုဳမေိ စေသာ သင်တန်ဵ
၏အမည်/အေက
ပ ာင်ဵအရာ/ေခါင်ဵစဥ်ကို ဆိလ
ု ိုြခင်ဵ မြဖစ်ပါသည်။
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(၂)

သေကတဆိ
က
သ
ု ည်မာှ သင်တန်ဵသည် မည်သည်ဴကဏ္ဍမှ မည်သည်ဴ
အပိငု ်ဵကို ဦဵတည်၍ေပဵေသာ မည်သည်သ
ဴ င်တန်ဵြဖစ်ေ ပကာင်ဵကို
သေကတပ
က ြ ုလုပ၍
် စာရင်ဵြဖည်သ
ဴ ွင်ဵရမည် မြဖစ်ပါသည်။
ဥပမာ(၁)- မြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မက
ှု ဏ္ဍေအာက်မှ
မိခင်နှငက
်ဴ ေလဵကျန်ဵမာေရဵအတွက်ဦဵတည်၍ေပဵေသာ ကိယ
ု ်ဝန်
ေဆာင် ေစာင်ေဴ ရှာက်မသ
ှု င်တန်ဵကို သေကတပ
က ြ ုလုပလ
် ျှင် (က) သင်တန်ဵဦဵတည်ေသာကဏ္ဍမြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု
(၀၁)
(ခ) သင်တန်ဵဦဵတည်ေသာအေက
ပ ာင်ဵအရာမိခင်နငှ ်ဴမျိုဵဆက်ပာွ ဵကျန်ဵမာေရဵ
(၀၁)
(ဂ) သင်တန်ဵေခါင်ဵစဥ်အရန်သာဵဖွာဵဆရာမဆိငု ်ရာသင်တန်ဵ
(၀၉)
သေကတ
က - (၀၁၀၁၀၉)မြဖစ်ပါသည်။
ဥပမာ(၂)- ေရာဂါနှမိ ်နင်ဵေရဵကဏ္ဍေအာက်မှ ေသွဵလွန်တုပ်ေကွဵ
ေရာဂါအတွက် ဦဵတည်၍ေပဵေသာ ေသွဵလွနတ
် ုပေ် ကွဵေရာဂါ
ကာကွယ်နှမိ ်နင်ဵေရဵသင်တန်ဵကို သေကတပ
က ြ ုလုပလ
် ျှင် (က) သင်တန်ဵဦဵတည်ေသာကဏ္ဍ ေရာဂါနှမိ ်နင်ဵေရဵ
(၀၂)
(ခ) သင်တန်ဵဦဵတည်ေသာအေက
ပ ာင်ဵအရာေသွဵလွန်တုပေ် ကွဵေရာဂါ
(၀၃)
(ဂ) သင်တန်ဵေခါင်ဵစဥ်ေသွဵလွန်တုပေ် ကွဵေရာဂါကာကွယ်နိှမန် င်ဵေရဵသင်တန်ဵ
(၀၁)
သေကတက (၀၂၀၃၀၁)မြဖစ်ပါသည်။
အကယ်၍မိမိိမို့နယ်တွင် မြပုလုပ်ေသာသင်တန်ဵသည် သေကတ
က
မြပုလုပန် ည်ဵဇယာဵတွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ သင်တန်ဵမျာဵ၏ အမည်
နှင်ဴ ကိက
ု ်ညီမမှု ရှိလျှင် အခ
ြ ာဵသင်တန်ဵမျာဵ၏ သေကတဖ
က ြ စ်ေသာ
(၉၉)ကို မြဖည်သ
ဴ ွင်ဵရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ- ေရာဂါနှမိ ်နင်ဵေရဵ
ကဏ္ဍမှ ေသွဵလွန်တုပ်ေကွဵေရာဂါအတွက် မြပုလုပေ် သာသင်တန်ဵ
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(၃)
(၄)

(၅)

သည် ေရာဂါကာကွယ်နိှမန် င်ဵေရဵနှင်လ
ဴ ည်ဵမသက်ဆုငိ ်၊ ကုသေရဵ
အပိငု ်ဵနှင်လ
ဴ ည်ဵ အကျုဳဵမဝင်ဘဲ ေသွဵလွနတ
် ုပေ် ကွဵေရာဂါနှင်ဴ
ပတ်သက်သည်ဴ အခ
ြ ာဵသင်တန်ဵြဖစ်လျှင်(၀၂၀၃၉၉)ဟု မြဖည်ဴ
သွင်ဵရမည် မြဖစ်ပါသည်။ သိ့ု ေသာ် သင်တန်ဵ၏ အမည်အတိအကျ
ကို "အေက
ပ ာင်ဵအရာ/ ေခါင်ဵစဥ်/ သင်တန်ဵအမည်" စာတိငု ်တွင်
ေရဵသာဵေဖာ်ြပရမည် မြဖစ်ပါသည်။ အချို့ေသာသင်တန်ဵမျာဵ၏
သေဘာသဘာဝသည် အခ
ြ ာဵသင်တန်ဵမျာဵနှင်ဴ ဆင်တူယဵို မှာဵရှိ
တတ်၍ မည်သည်စဴ ီမဳချက်ေအာက်မှ မြပုလုပေ် သာ သင်တန်ဵြဖစ်
သည်ကို ဆန်ဵစစ်၍ သေကတပ
က ြ ုလုပရ
် ပါမည်။ ဥပမာ-တီဘီနငှ ်ဴ
ေအအိငု ်ဒီအက်စေ် ရာဂါဆိငု ်ရာ နှစ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵအက
ြ ဳေပဵခ
ြ င်ဵ
သင်တန်ဵသည် တီဘီေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵစီမဳချကမ် ှ မြပုလုပလ
် ျှင်
(၀၂၀၆၀၅)ကို မြဖည်သ
ဴ ွင်ဵရမည်ြဖစ်ိပီဵ ခုခဳကျ/ကာလသာဵေရာဂါ
တိက
ု ်ဖျက်ေရဵစီမဳချကမ် ှ မြပုလုပပ် ါက (၀၂၀၇၀၄) ကို မြဖည်သ
ဴ ွင်ဵ
ရပါမည်။ အဆိပု ါ သေကတပ
က ြ ုလုပန် ည်ဵဇယာဵကို စာမျက်နှာ
(၁၆၉-၁၇၄)တွင် ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။
သင်တန်ဵကာလ ဆိသ
ု ည်မာှ သင်တန်ဵြပုလုပသ
် ည်က
ဴ ာလကို
(------ရက်မှ-------ရက်အထိြဖင်ဴ)ေရဵသာဵေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
သင်တန်ဵသာဵ/သူဦဵေရ ဆိသ
ု ည်မာှ သင်တန်ဵတက်ေရာက်ေသာ
သင်တန်ဵသူ၊ သင်တန်ဵသာဵ စုစုေပါင်ဵအေရအတွက်ကို ကျာဵ/မ
ခွဲြခာဵ ေဖာ်ြပေပဵရန် မြဖစ်ပါသည်။
သင်တန်ဵဆရာ ဆိသ
ု ည်မာှ သင်တန်ဵဆရာမျာဵကို ဗဟိ၊ု တိငု ်ဵ
ေဒသက
ြ ီဵ/မြပည်နယ်၊ မိမို့နယ်အဆင်ဴဟူ၍ ခွဲြခာဵေဖာ်ြပေပဵရန်
မြဖစ်ပါသည်။ ထိုသို့သင်တန်ဵဆရာမျာဵ၏ရာထူဵ/အဆင်ဴကို ေဖာ်ြပ
ရာတွင်သင်တန်ဵဆရာမျာဵအနက်မအ
ှ ဖွ့ဲေခါင်ဵေဆာင် (သိ့ု မဟုတ်)
ရာထူဵအမ
ြ င်ဴဆဳဵု သူ တစ်ေယာက်တည်ဵ၏ ရာထူဵ/အဆင်ဴကသ
ို ာ
ေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထပ်မ၍
ဳ ိမို့နယ်အဆင်မဴ ှသင်တန်ဵဆရာ
မျာဵအတွက် သင် ပကာဵေပဵေသာ အေက
ပ ာင်ဵအရာနှငပ်ဴ တ်သက်၍
၎င်ဵကိုယ်တငို ်သင်တန်ဵသာဵအဖ
ြ စ် သင်တန်ဵတက်ေရာက်ဖဵူ ြခင်ဵ
ရှိ/မရှိကိုပါ အေရအတွက်နငှ ်ဴတကွ မြဖည်သ
ဴ ွင်ဵေပဵရန်ြဖစ်ပါသည်။
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(ဥပမာ- သင်တန်ဵဆရာ(၃)ဦဵအနက်မှ (၂)ဦဵသည် ကိယ
ု ်တငို ်
သင်တန်ဵရရှိထာဵပ
ိ ီဵ (၁)ဦဵသည်သင်တန်ဵရရှိထာဵသူ မဟုတ်ပါက
"ကိယ
ု ်တိုင်သင်တန်ဵတက်ေရာက်ဖဵူ ြခင်ဵ" စာတိငု ်ေအာက်မှ "ရှိ"
တွင်(၂)နှင်"ဴ မရှိ"တွင်(၁)ဟု ေဖာ်ြပေပဵရန် မြဖစ်ပါသည်။

168

သင်တန်ဵမျာဵသေကတပ
က ြ ုလုပ်ြခင်ဵဇယာဵ
ဦဵတည်ေသာမ
ကဏ္ဍ

ဦဵတည်ေသာ
အေက
ပ ာင်ဵအရာ

(၀၁)
(၀၁)
မြပည်သူ့မမမမမမမမ မိခင်နှငမ်ဴ ျိုဵဆက်ပွာဵ
ကျန်ဵမာေရဵ
ကျန်ဵမာေရဵ

သင်တန်ဵေခါင်ဵစဥ်

(၀၁) အေခ
ြ ခဳမအေရဵေပါ်သာဵဖွာဵပ
ြ ုစုေစာင်ဴေရှာက်မှုဆုငိ ်ရာသင်တန်ဵ
(၀၂) မိပီဵြပည်စဴ ေုဳ သာမအေရဵေပါ်သာဵဖွာဵပ
ြ ုစုေစာင်ေဴ ရှာက်မှုဆငို ်ရာသင်တန်ဵ
(၀၃) မိခင်ေသဆုဵဳ မှုမေစာင်ဴ ပကပ်က
ပ ည်ု
ဴ ှု ြခင်ဵနှငမ်ဴ တုဴဳြပန်ေဆာင်ရွက် ြခင်ဵစနစ်ဆိုင်ရာမ
သင်တန်ဵ
(၀၄) အရည်အေသွဵြပည်ဝဴ ေသာမသာဵပျက်သာဵေလျှာလူနာမပ
ြ ုစုေစာင်ေဴ ရှာက် ြခင်ဵမ
ဆိငု ်ရာမသင်တန်ဵ
(၀၅) မိသာဵစုစီမဳကိန်ဵဆိငု ်ရာသင်တန်ဵ
(၀၆) လက်ေမာင်ဵအေရပ
ြ ာဵေအာက်ထည်မဴ သာဵဆက် ြခာဵပစ္စည်ဵမထည်သ
ဴ ွင်ဵြခင်ဵဆိငု ်ရာမ
သင်တန်ဵ
(၀၇) ပျိုရွယ်သူမျိုဵဆက်ပွာဵကျန်ဵမာေရဵဆိငု ်ရာသင်တန်ဵ
(၀၈) မျိုဵဆက်ပွာဵကျန်ဵမာေရဵေဆဵနှင်ဴေဆဵပစ္စည်ဵမျာဵမေထာက်ပဳဴ ြဖန့် ြဖူဵေရဵစနစ်မ
ဆိငု ်ရာသင်တန်ဵ

(၀၂)
ကေလဵကျန်ဵမာေရဵ
ဖွ့ဳ ိဖိုဵေရဵ

(၀၉) အရန်သာဵဖွာဵဆရာမဆိငု ်ရာသင်တန်ဵမ
(၁၀) ကျာဵမအေခ
ြ ြပုမအက
ပ မ်ဵဖက်မှုခဳစာဵရသူမျာဵအတွက်မကျန်ဵမာေရဵမ
ေစာင်ဴေရှာက်မှုမမလုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန်ဆငို ်ရာသင်တန်ဵ
(၁၁) သာဵအိမ်ေခါင်ဵကင်ဆာမအက
ြ ိုအဆင်က
ဴ မို စစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵနှငမ်ဴ ကုသြခင်ဵဆိငု ်ရာမ
သင်တန်ဵ
(၉၉) အခ
ြ ာဵ
(၀၁) အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက်မေမွဵကင်ဵစကေလဵအေခ
ြ ခဳ ြပုစုမမမမ
ေစာင်ဴေရှာက် ြခင်ဵ၊ေသဵငယ်ေသာကေလဵပ
ြ ုစုေစာင်ဴေရှာက် ြခင်ဵ၊ေမွဵိပီဵိပီဵချင်ဵမ
အသက်မရှူမေသာေမွဵကင်ဵစကေလဵမအသက်ကယ် ြပုစုေစာင်ေဴ ရှာက် ြခင်ဵ၊မ
မကျန်ဵမာေသာေမွဵကင်ဵမစကေလဵနှငက
်ဴ ေလဵေပါင်ဵစည်ဵကုသြခင်ဵသင်တန်ဵ
(၀၂) ေဆဵုုအ
ဳ ေခ
ြ ြပုေမွဵကင်ဵစကေလဵအေခ
ြ ခဳ ြပုစုေစာင်ေဴ ရှာက် ြခင်ဵ၊မေသဵငယ်ေသာမ
ကေလဵမပ
ြ ုစုေစာင်ဴေရှာက် ြခင်ဵ၊မေမွဵိပီဵိပီဵချင်ဵမအသက်မရှူမေသာမေမွဵကင်ဵစမ
ကေလဵမအသက်ကယ် ြပုစုေစာင်ဴေရှာက် ြခင်ဵ၊မမကျန်ဵမာေသာေမွဵကင်ဵစကေလဵမ
နှငမ်ဴ ကေလဵေပါင်ဵစည်ဵကုသ ြခင်ဵသင်တန်ဵမမ
(၀၃) ကေလဵဖွ့ဳ ိဖိုဵတိဵု တက်မှုအတွက်မြပုစုေစာင်ဴေရှာက် ြခင်ဵဆိငု ်ရာသင်တန်ဵ
(၀၄)ကေလဵေသဆုဵဳ မှုေစာင်ဴ ပကပ်ေလဴလာခ
ြ င်ဵနှငမ်ဴ တုဴဳြပန်ေဆာင်ရွက် ြခင်ဵသင်တန်ဵ
(၀၅) အိမ်တငို ်ရာေရာက်ေမွဵကင်ဵစကေလဵပ
ြ ုစုေစာင်ေဴ ရှာက် ြခင်ဵသင်တန်ဵ
(၀၆) ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵကျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵမျာဵမှတစ်ဆင်ေဴ နာက်ဆက်တမွဲ ြပဿနာမ
မရှေိ သာမအဆုတ်ေရာင်နမိဵု နီဵယာဵနှငမ်ဴ ဝမ်ဵပျက်ဝမ်ဵေလျှာေရာဂါမျာဵအာဵမ
ကုသေပဵခ
ြ င်ဵလုပ်ငန်ဵသင်တန်ဵ
(၀၇) အရည်အေသွဵြပည်ေဴ မွဵကင်ဵစနှငက
်ဴ ေလဵကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵနိငု ်ေရဵမ
အတွက်မနည်ဵလမ်ဵမျာဵဆိငု ်ရာသင်တန်ဵ
(၀၈) ေမွဵကင်ဵစနှငက
်ဴ ေလဵကျန်ဵမာေရဵဖွဳ့ ိဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵအတွက်မစီမဳခန့်ခွမဲ ှုမ
ဆိငု ်ရာသင်တန်ဵ
(၉၉) အခ
ြ ာဵ
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(၀၁)
မြပည်သူ့မမမမမမမမ
ကျန်ဵမာေရဵ

ဦဵတည်ေသာ
အေက
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(၀၃)
မအာဟာရမ
ေစာင်ဴေရှာက်မှု

သင်တန်ဵေခါင်ဵစဥ်

(၀၁) မြပည်သူလူထအ
ု ေခ
ြ ြပုအာဟာရေစာင်ေဴ ရှာက်မှုဆငို ်ရာသင်တန်ဵမမမမမမမမမမမမမ
(ကေလဵငယ်မျာဵက
ြ ီဵထွာဵမှုေစာင်ဴ ပကပ် ြခင်ဵစီမဳချက်/မြပည်သူလူထအ
ု ေခ
ြ ြပုမ
မမမမမမမမအာဟာရဌာန/ ေကျဵရွာအာဟာရဖ
ြ ည်တ
ဴ င်ဵေရဵဌာန)
(၀၂) လတ်တေလာအာဟာရချို့တဲဴမှုမဘက်စက
ုဳ ုသေစာင်ေဴ ရှာက် ြခင်ဵလမ်ဵညွှန်မ
သင်တန်ဵ
(၀၃) ေသွဵအာဵနည်ဵေရာဂါကာကွယ် ြခင်ဵဆိငု ်ရာသင်တန်ဵ
(၀၄) အိုင်အဒို င်ဵဆာဵအရည်အေသွဵထိန်ဵချုပ်မှုဆုငိ ်ရာမွမ်ဵမဳသင်တန်ဵ
(၀၅) ဓါတ်ခက
ွဲ ျွမ်ဵကျင်မျာဵအိငု ်အဒို င်ဵဆာဵအရည်အေသွဵစစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵဆိငု ်ရာသင်တန်ဵ
(၀၆) အာဟာရချို့တဲမဴ ှုေစာင်ဴ ပကပ်က
ပ ည်ု
ဴ ှု ြခင်ဵဆိငု ်ရာသင်တန်ဵ
(၀၇) ၂မ-နှစ်ေအာက်ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵမအစာေကျွဵြခင်ဵနှစ်သိမ်ဴေဆွဵေနွဵသင်တန်ဵ
(၀၈) အေရဵေပါ်အာဟာရေစာင်ေဴ ရှာက်မှုဆိုင်ရာသင်တန်ဵ
(၀၉) သန်ချေဆဵတိက
ု ်ေကျွဵြခင်ဵစီမဳချက်ဆုငိ ်ရာသင်တန်ဵ
(၁၀) တစ်နှစ်ေအာက်ဘယ်ရီဘယ်ရီေရာဂါကာကွယ် ြခင်ဵဆိငု ်ရာသင်တန်ဵ
(၁၁) ဗီတာမင်ေအချို့တဲဴမှုကာကွယ်ြခင်ဵဆိငု ်ရာသင်တန်ဵ
(၉၉) အခ
ြ ာဵ

(၀၄)
(၀၁)သင်တန်ဵဆရာမျာဵအာဵကျန်ဵမာေရဵအဆင်ဴြမှငေ်ဴ ကျာင်ဵမျာဵဆိငု ်ရာသင်တန်ဵေပဵခ
ြ င်ဵ
ေကျာင်ဵကျန်ဵမာေရဵ
(၀၂) အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵကျန်ဵမာေရဵအဆင်ဴြမှငေ်ဴ ကျာင်ဵမျာဵမဆိငု ်ရာမ
မမမမမမမမမွမ်ဵမဳမသင်တန်ဵေပဵခ
ြ င်ဵ
(၀၃) ဆရာ/ဆရာမမျာဵအာဵကျန်ဵမာေရဵအဆင်ဴြမှငေ်ဴ ကျာင်ဵမျာဵဆိငု ်ရာမမွမ်ဵမဳမ
သင်တန်ဵေပဵခ
ြ င်ဵ
(၀၄) ေကျာင်ဵမျာဵတွင်အာဟာရအေက
ပ ာင်ဵသင်က
ပ ာဵနိငု ်မေရဵအသိေပဵေဆွဵေနွဵမ
တင် ြပ ြခင်ဵ
(၉၉) အခ
ြ ာဵ
(၀၅)
(၀၁) ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာမ
ြ ှငတ
်ဴ င် ြခင်ဵမိတ်ဆက်သင်တန်ဵ
ကျန်ဵမာေရဵမ
(၀၂) အပ
ြ ုအမူေြပာင်ဵလဲ ြခင်ဵဆိငု ်ရာဆက်သွယ်ပညာေပဵခ
ြ င်ဵသင်တန်ဵ
ပညာေပဵခ
ြ င်ဵနှငမ်ဴ
(၀၃) ကျန်ဵမာေရဵမ
ြ ှင်မဴတင် ြခင်ဵအစီအစဉ်မျာဵအတွက်မသတင်ဵ၊ပညာေပဵနှငမ်ဴ
ကျန်ဵမာေရဵမ
မမမမမမမမမဆက်သွယ်ေရဵမအေထာက်အပဳေဴ ပဵခ
ြ င်ဵဆိငု ်ရာသင်တန်ဵ
မြမှငတ
်ဴ င် ြခင်ဵ
(၀၄) လူအချင်ဵချင်ဵဆက်သွယ်ေ ြပာဆိုြခင်ဵသင်တန်ဵ

(၀၆)
ပတ်ဝန်ဵကျင်မ
သန့်ရှင်ဵေရဵ

(၀၅) လက်ေတွ့အသုဵဳ ချမကျန်ဵမာေရဵပညာေပဵနည်ဵလမ်ဵသင်တန်ဵ
(၀၆) ပညာေပဵအေထာက်အကူပစ္စည်ဵမျာဵမ(IECs)စနစ်တကျေရွဵချယ်အသုဵဳ ြပုခ
ြ င်ဵမ
သင်တန်ဵ
(၉၉) အခ
ြ ာဵ
(၀၁) ပတ်ဝန်ဵကျင်သန့်ရှင်ဵေရဵမူဝါဒနှငလ
်ဴ မ်ဵညွှန်ချက်ဆုငိ ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၀၂) ေသာက်သဵုဳ ေရနှငအ
်ဴ မိ ်သာသန့်ရှင်ဵေရဵဆိငု ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၀၃) စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵစနစ်တကျစွန့်ပစ်ေရဵဆိငု ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၀၄) တစ်ကယ
ို ်ေရသန့်ရှင်ဵေရဵဆိုင်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၀၅) ေလထုညစ်ညမ်ဵြခင်ဵေလျာဴချမှုဆုငိ ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၉၉) အခ
ြ ာဵ
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(၀၁)
(၀၇)
မြပည်သူ့မမမမမမမမ အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵ
ဝန်ေဆာင်မှုမ
ကျန်ဵမာေရဵ
ဆိငု ်ရာသင်တန်ဵမ
မျာဵနှငစ်ဴ ီမဳခန့်ခွမဲ ှု

(၀၂)
မေရာဂါမမမမမမမမ
နှမိ ်နင်ဵေရဵ

သင်တန်ဵေခါင်ဵစဥ်

(၀၁) လူထုကျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵမျာဵ၏သင်တန်ဵဆရာမျာဵအတွက်သင်တန်ဵမျာဵ
(၀၂) မိမို့နယ်အတွင်ဵရှလ
ိ ူထက
ု ျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵအသစ်မျာဵအာဵမ
ိ ို့နယ်မ
မမမမမမမမအဆင်သ
ဴ င်က
ပ ာဵေရဵအဖွ့ဲမျာဵမှသင်တန်ဵမျာဵေပဵခ
ြ င်ဵ
(၀၃) မိမို့နယ်အတွင်ဵရှလ
ိ ူထက
ု ျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵေဟာင်ဵမျာဵအာဵမ
ိ ို့နယ်မ
မမမမမမမမအဆင်သ
ဴ င်က
ပ ာဵေရဵအဖွ့ဲမျာဵမှမွမ်ဵမဳသင်တန်ဵမျာဵေပဵခ
ြ င်ဵ
(၀၄) ကျန်ဵမာေရဵမှူဵနှင်မဴကျန်ဵမာေရဵမှူဵအဆင်မဴ-၁မျာဵအာဵတိငု ်ဵေဒသ ြကီဵ/
မမမမမမမမမမြပည်နယ်အဆင်မဴ သင်က
ပ ာဵေရဵအဖွ့ဲမျာဵမှစီမဳခန့်ခွမဲ ှုသင်တန်ဵမျာဵေပဵခ
ြ င်ဵ
(၀၅) စီမဳချက်ဝင် ိမို့နယ်မျာဵတွင်စီမဳခန့်ခွမဲ ှုဆငို ်ရာအကျိုဵသက်ေရာက်မှုဆိုင်ရာမ
မမမမမမမမသင်တန်ဵမျာဵေပဵခ
ြ င်ဵ
(၉၉) အခ
ြ ာဵမ

(၀၁)
(၀၁) ကူဵစက်ေရာဂါကပ်အသွင်ြဖစ်ပွာဵမှုကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵသင်တန်ဵ
ကူဵစက်ေရာဂါမမမမမမမမ
နှမိ ်နင်ဵေရဵနှငမ်ဴ
(၀၂) ကူဵစက်ေရာဂါေစာင်ဴ ပကပ်က
ပ ည်မဴုှု ြခင်ဵနှငတ
်ဴ ဴုဳြပန်ေဆာင်ရွက် ြခင်ဵသင်တန်ဵ
ေစာင်မဴပကပ်မမမမမမမမ
(၀၃) သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်တာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵသင်တန်ဵမျာဵ
မက
ပ ည်ု
ဴ ှု ြခင်ဵမ(CEU)
(၀၄) ကမ္ဘာဴလူတုပ်ေကွဵေရာဂါတာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵဆိငု ်ရာခရိငု ်အဆင်ဴ ြကီဵ ပကပ်မှုအဖွ့ဲမ
မမမမမမမမသင်တန်ဵမျာဵ
(၀၅) ကူဵစက်ေရာဂါမျာဵေစာင်ဴ ပကပ်က
ပ ည်ု
ဴ ှု ြခင်ဵနှငဓ်ဴ ါတ်ခွဲခန်ဵတွင်ေစာင်ဴ ပကပ်က
ပ ည်ု
ဴ ှုမ
မမမမမမမမမမြခင်ဵဆိငု ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၀၆)ကာကွယ်ေဆဵထိဵု ြခင်ဵြဖင်က
ဴ ာကွယ်နိုင်ေသာေရာဂါမျာဵဖ
ြ စ်ပွာဵမှုေစာင်ဴ ပကပ်က
ပ ည်ဴ
မမမမမမမမုှု ြခင်ဵဆိငု ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၀၇) ုုတ်တရက်အေက
ပ ာေသေပျာဴေခွေရာဂါေစာင်ဴ ပကပ်က
ပ ည်ု
ဴ ှု ြခင်ဵဆိငု ်ရာမ
မမမမမမမမမသင်တန်ဵမျာဵ
(၀၈) ကာကွယ်ေဆဵထိဵု ိပီဵိပီဵချင်ဵရနိငု ်ေသာေဘဵထွက်ဆိဵု ကျိုဵစီမဳခန့်ခွမဲ ှုဆုငိ ်ရာမ
မမမမမမမမမသင်တန်ဵ
(၀၉) ကာကွယ်ေဆဵမျာဵအေအဵဓါတ်ေပဵထိန်ဵသိမ်ဵ ြခင်ဵဆိငု ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၁၀) ပုမဳ ှန်ကာကွယ်ေဆဵထိဵု လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵဖ
ြ ည်လ
ဴ ုပ်ေဆာင်ြခင်ဵဆိငု ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၁၁) မိခင်နှငေ်ဴ မွဵကင်ဵစေမဵခိငု ်ေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵသင်တန်ဵမျာဵ
(၁၂) ပုမဳ ှန်ကာကွယ်ေဆဵထိဵု လုပ်ငန်ဵမျာဵက
ြ ီဵ ပကပ်ဆန်ဵစစ် ြခင်ဵနှငအ
်ဴ နုစိတ်စီမဳချက်မျာဵမ
မမမမမမမမေရဵဆွဲြခင်ဵဆိငု ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၁၃) ကာကွယ်ေဆဵထိဵု လုပ်ငန်ဵမျာဵခရိုင်အာဵလုဵဳ တွင်လွှမ်ဵြခုဳမှုရှိေစေရဵမ
(Reaching Every District- RED) နည်ဵဗျူဟာဆိငု ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၁၄) ကာကွယ်ေဆဵထိဵု လုပ်ငန်ဵဆိငု ်ရာအလယ်အလတ်အဆင်စဴ ီမဳခန့်ခွမဲ ှုသင်တန်ဵမျာဵ
(၁၅) ကာကွယ်ေဆဵထိဵု လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵလက်ေတွ့သင်တန်ဵမျာဵေပဵခ
ြ င်ဵ
(၁၆) ကာကွယ်ေဆဵမျာဵအေလအလွင်ဴနည်ဵပါဵေရဵအတွက်ထိန်ဵသိမ်ဵမှုဆငို ်ရာမ
မမမမမမမမမသင်တန်ဵမျာဵ
(၁၇) (RED)အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရဵသင်တန်ဵမျာဵေပဵခ
ြ င်ဵ
(၉၉) အခ
ြ ာဵ
(၀၂)
ငှက်ဖျာဵ(ရပကန)

(၀၁) ငှက်ဖျာဵေရာဂါကုသြခင်ဵဆိငု ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၀၂) ငှက်ဖျာဵေရာဂါကာကွယ်နမှိ ်နင်ဵေရဵသင်တန်ဵမျာဵ
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(၀၂)
(၀၂)
မေရာဂါမမမမမမမမ ငှက်ဖျာဵ(ရပကန)
နှမိ ်နင်ဵေရဵ
(၀၃)
ေသွဵလွန်တုပ်ေကွဵ
(ရပကန)
(၀၄)
ဆင်ေြခေထာက်မ
ေရာဂါ(ရပကန)

သင်တန်ဵေခါင်ဵစဥ်

(၀၃) သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵနှငေ်ဴ ဆဵဝါဵပစ္စည်ဵမျာဵစီမဳခန့်ခွမဲ ှုဆုငိ ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၉၉) အခ
ြ ာဵ
(၀၁) ေသွဵလွန်တုပ်ေကွဵေရာဂါကာကွယ်နှိမ်နင်ဵေရဵသင်တန်ဵမျာဵ
(၀၂) ေသွဵလွန်တုပ်ေကွဵေရာဂါကုသ ြခင်ဵဆိငု ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၉၉) အခ
ြ ာဵ
(၀၁) ဆင်ေ ြခေထာက်ေရာဂါကင်ဵေဝဵေရဵသင်တန်ဵမျာဵ
(၀၂) ဆင်ေ ြခေထာက်ေရာဂါကင်ဵေဝဵေရဵလူအာဵလုဵဳ ေဆဵေကျွဵ ြခင်ဵဆိငု ်ရာမမမမမ
သင်တန်ဵမျာဵ
(၉၉) အခ
ြ ာဵ

(၀၅)
ဂျပန်ဦဵေနှာက်မ
ေရာင်ေရာဂါ
(၀၆)
တီဘီေရာဂါ

(၀၁) ဂျပန်ဦဵေနှာက်ေရာင်ေရာဂါကာကွယ်နမှိ ်နင်ဵေရဵဆိငု ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၉၉) အခ
ြ ာဵ
(၀၁) ခရိငု ်အဆင်သ
ဴ င်တန်ဵမျာဵ
(၀၂) အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက်တီဘီေရာဂါတိက
ု ်ဖျက်ေရဵဆိငု ်ရာမ
သင်တန်ဵမျာဵ
(၀၃) ေဆဵဝါဵမျာဵစီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵဆိငု ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၀၄) ဓါတ်ခက
ွဲ ျွမ်ဵကျင်မျာဵအတွက်သင်တန်ဵမျာဵ
(၀၅) တီဘီ/အိတ်ချ်အငို ်ဗွီေရာဂါဆိငု ်ရာနှစ်သိမေ်ဴ ဆွဵေနွဵအက
ြ ဳေပဵခ
ြ င်ဵသင်တန်ဵမျာဵ
(၉၉) အခ
ြ ာဵ

(၀၇)
အိတ်ချ်အငို ်ဗွီ/
ေအအိငု ်ဒီအက်စ်

(၀၁) မိခင်မှကေလဵသိ့ု ေရာဂါကူဵစက်မှုကာကွယ်ြခင်ဵဆိငု ်ရာစီမဳချက်မသင်တန်ဵမျာဵ
(၀၂) ေဆဵဝါဵအေထာက်အပဳမဴ ျာဵစီမဳခန့်ခွမဲ ှုဆုငိ ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၀၃) လိင်မှတဆင်က
ဴ ူဵစက်တတ်ေသာေရာဂါမျာဵကုသ ြခင်ဵဆိငု ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၀၄) တီဘီ/အိတ်ချ်အငို ်ဗွီေရာဂါဆိငု ်ရာနှစ်သိမေ်ဴ ဆွဵေနွဵအက
ြ ဳေပဵခ
ြ င်ဵသင်တန်ဵမျာဵ
(၀၅) အိတ်ချ်အငို ်ဗွီေရာဂါပိဵု ရှိသူမျာဵအာဵမိသာဵစုအတွင်ဵြပုစုေစာင်ဴေရှာက် ြခင်ဵမမ
မမမမမမမမမဆိငု ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၉၉) အခ
ြ ာဵ

(၀၈)
အနာက
ြ ီဵေရာဂါ
(၀၉)
မျက်ခမ်ဵစပ်နှင်ဴ
မျက်မ ြမင်ကာမ
ကွယ်ေရဵစီမဳချက်
(၁၀)
ကမ္ဘာဴလူတုပ်ေကွဵမ
H1N1

(၀၁) အနာက
ြ ီဵေရာမဂါကာကွယ်ကုသြခင်ဵဆိငု ်ရာမွမ်ဵမဳသင်တန်ဵမျာဵ
(၉၉) အခ
ြ ာဵ
(၀၁) ပဏာမမျက်စိေစာင်ဴေရှာက်မှုသင်တန်ဵမျာဵ
(၉၉) အခ
ြ ာဵ
(၀၁) ကမ္ဘာဴလူတုပ်ေကွဵH1N1ေရာဂါတာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵသင်တန်ဵမျာဵ
(၉၉) အခ
ြ ာဵ
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(၀၃)
ေဆဵုု၏
ဳ ကျန်ဵမ
မာေရဵေစာင်မဴ
ေရှာက်မှု

(၀၁)
ေရာဂါကုသြခင်ဵ

သင်တန်ဵေခါင်ဵစဥ်

(၀၁) အဖ
ြ စ်မျာဵေသာေရာဂါကုသ ြခင်ဵဆိငု ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၀၂) ထိခက
ို ်ဒဏ်ရာနှငအ
်ဴ ေရဵေပါ်ကုသြခင်ဵဆိငု ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၀၃) ေရာဂါပိဵု မျာဵကူဵစက်မှုကာကွယ် ြခင်ဵဆိငု ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၉၉) အခ
ြ ာဵ

(၀၂)
ေဆဵုုက
ဳ ျန်ဵမာေရဵ
ေစာင်ဴေရှာက်မှုမ
လုပ်ငန်ဵမျာဵ

(၀၁) အရည်အေသွဵြပည်က
ဴ ျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မှုသင်တန်ဵမျာဵ
(၀၂) ေဆဵလူမှုဆက်သွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵဖွ့ဳ ိဖိုဵတိဵု တက်မှုဆုငိ ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၀၃) ေမ
ွေ ကိက
ု ်မှုအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵသင်တန်ဵမျာဵ
(၀၄) မကူဵစက်နငို ်ေသာေရာဂါမျာဵထိန်ဵသိမ်ဵေရဵသင်တန်ဵမျာဵ
(၀၅) ကင်ဆာေရာဂါထိန်ဵသိမ်ဵေရဵသင်တန်ဵမျာဵ
(၀၆) နှလဵုဳ ေသွဵေ ပကာေရာဂါထိန်ဵသိမ်ဵေရဵသင်တန်ဵမျာဵ
(၀၇) ဆီဵချိုေရာဂါတာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵသင်တန်ဵမျာဵ
(၀၈) ထိခက
ို ်ဒဏ်ရာရရှမိ ှုကာကွယ်ေရဵသင်တန်ဵမျာဵ
(၀၉) နာဵေလဵေရာဂါကာကွယ်ေရဵသင်တန်ဵမျာဵ
(၁၀) နယ်စပ်ေဒသကျန်ဵမာေရဵဖွ့ဳ ိဖိုဵတိဵု တက်မှုဆုငိ ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၁၁) မြမန်မာနိငု ်ငဳေဆဵဝါဵသုဵဳ စွဲမှုဆငို ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၁၂) စိတ်ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မှုဆုငိ ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၁၃) ေဆဵဝါဵမျာဵလွမဲ ှာဵစွာသုဵဳ စွဲမှုတာဵဆီဵကာကွယ်ြခင်ဵဆိငု ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၁၄) မြပည်သူလူထအ
ု ေခ
ြ ြပုပ
ြ န်လည်ထေူ ထာင်ေရဵသင်တန်ဵမျာဵ

(၀၃)
သူနာပ
ြ ုမျာဵ၏မ
ကျန်ဵမာေရဵမ
ေစာင်ဴေရှာက်မှု

(၀၄)
စီမဳခန့်ခွမဲ ှု

(၀၁)
မစီမဳခန့်ခွမဲ ှုမ
အေထာက်အကူမ
မြပုကျန်ဵမာေရဵ
သတင်ဵစနစ်

(၁၅) ပုဂ္ဂလိကကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုဆိုင်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၉၉) အခ
ြ ာဵ
(၀၁) ေဆဵုုဝဳ န်ထမ်ဵမျာဵအာဵေရာဂါပိဵု မျာဵကူဵစက် ြခင်ဵမှကာကွယ်ေရဵဆိငု ်ရာမ
မမမမမမမမမသင်တန်ဵမျာဵ
(၀၂) လူနာဗဟိုြပုမပ
ြ ုစုေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵဆိငု ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၀၃) သူနာပ
ြ ုမျာဵ၏ဦဵေဆာင်မှုနှငစ်ဴ ီမဳခန့်ခွမဲ ှုဆုငိ ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၉၉) အခ
ြ ာဵ
(၀၁) စီမဳခန့်ခွမဲ ှုအေထာက်အကူ ြပုကျန်ဵမာေရဵသတင်ဵစနစ်သင်တန်ဵမျာဵ
(၀၂) ကျန်ဵမာေရဵသတင်ဵစီမဳခန့်ခွမဲ ှုသင်တန်ဵ
(၀၃) အီလက်ထေရာနစ်မြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵသတင်ဵစနစ်မ(DHIS2 Software)
သင်တန်ဵမျာဵ
(၀၄) အီလက်ထေရာနစ်မေဆဵုုသ
ဳ တင်ဵစနစ်မ(DHIS2 Software)သင်တန်ဵမျာဵ
(၉၉) အခ
ြ ာဵ

(၀၂)
ကျင်ဝဴ တ်မျာဵ

(၀၁) ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မှုေပဵသူမျာဵအချင်ဵချင်ဵ ပကာဵထာဵရှရ
ိ မည်မဴ ကျငဝ်ဴ တ်မျာဵမ
မမမမမမမမဆိငု ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၀၂) ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မှုေပဵသူနှင်ဴြပည်သူလူထုက
ပ ာဵထာဵရှရ
ိ မည်မဴ ကျငဝ်ဴ တ်မ
မမမမမမမမဆိငု ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ
(၉၉) အခ
ြ ာဵ
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ဦဵတည်ေသာမ
ကဏ္ဍ

ဦဵတည်ေသာ
အေက
ပ ာင်ဵအရာ

(၀၅)
လူမှုေရဵဆိငု ်ရာမ
ကျန်ဵမာေရဵ

(၀၁)
ကျာဵ/မနှငမ်ဴ
အမျိုဵသမီဵ
ကျန်ဵမာေရဵ

သင်တန်ဵေခါင်ဵစဥ်

(၀၁) ကျာဵ/မခွဲြခာဵမှုမရှေိ ရဵဆိငု ်ရာသင်တန်ဵမျာဵ(စီမဳချက်ေဒသမျာဵ)
(၉၉) အခ
ြ ာဵ

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵတွက်ချက်နည်ဵ
စဥ်

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

တွက်ချက်ပုဳ

တွက်နည်ဵသေကတ
က

၁

သာဵဆက်ြခာဵနည်ဵလမ်ဵသုဳဵစွဲမနှု ှုန်ဵ
(နည်ဵလမ်ဵအာဵလုဵဳ )

ယခုလက်ရိှသာဵဆက် ြခာဵနည်ဵသုဳဵစွဲေနေသာဇနီဵ
ေမာင်နှဳစုဳတွဲအေရအတွက်(နည်ဵလမ်ဵအာဵလုဳဵ)
------------------------------------------- x ၁၀၀
ဇနီဵ၏အသက်(၁၅-၄၉)နှစအ
် တွင်ဵရှိ
ဇနီဵေမာင်နဳှစုဳတွဲအေရအတွက်

ပုဳစ၃ဳ (၂-၂)
---------------------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၂-၁)

သာဵဆက်ြခာဵနည်ဵလမ်ဵသုဳဵစွဲ
မှုနနှု ်ဵ (ေခတ်မီနည်ဵလမ်ဵ/
တစ်ခုချင်ဵစီ အလိုက်)

ယခုလက်ရိှသာဵဆက် ြခာဵနည်ဵသုဳဵစွဲေနေသာဇနီဵ
ေမာင်နှဳစုဳတွဲအေရအတွက်(ေခတ်မီနည်ဵလမ်ဵ)
------------------------------------------- x ၁၀၀
ဇနီဵ၏အသက်(၁၅-၄၉)နှစအ
် တွင်ဵရှိ
ဇနီဵေမာင်နဳှစုဳတွဲအေရအတွက်

ပုဳစ၃ဳ (၂-၃)
---------------------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၂-၁)

၃

ယင်လုဳအမိ ်သာအသုဳဵြပုသည်ဴ
အိမေ် ြခရာနှုန်ဵ

ယင်လုဳအမိ ်သာရှိေသာအိမေ် ြခေပါင်ဵ
------------------------------------------- x ၁၀၀
အိမေ် ြခေပါင်ဵ

ပုဳစ၃ဳ (၄-၁)
---------------------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၈-၄)

၄

ယင်လုဳအမိ ်သာအသုဳဵြပုသည်ဴ
လူဦဵေရလွှမ်ဵြခုဳမရ
ှု ာနှုန်ဵ

ယင်လုဳအမိ ်သာအသုဳဵြပုသူလူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ
------------------------------------------- x ၁၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၃ဳ (၄-၅)
---------------------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

၅

ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴညီညွတ်ေသာ
ေသာက်ေရရရှိသည်ဴ အိမေ် ြခ
ရာနှုန်ဵ

ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴညီညွတ်ေသာ ေသာက်ေရ
ရရှိသည်ဴ အိမေ် ြခေပါင်ဵ
------------------------------------------- x ၁၀၀
အိမေ် ြခေပါင်ဵ

ပုဳစ၃ဳ (၅-က-၁)မှ(၅-က-၈)အထိ
ေပါင်ဵရန်
---------------------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၈-၄)

၆

ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴညီညွတ်ေသာ
ေသာက်ေရရရှိသည်ဴ လူဦဵေရ
လွှမ်ဵြခုဳမှုရာနှုန်ဵ

ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴညီညွတ်ေသာ ေသာက်ေရ
ရရှိသည်ဴ လူဦဵေရေပါင်ဵ
------------------------------------------- x ၁၀၀
လူဦဵေရစုစေု ပါင်ဵ

ပုဳစ၃ဳ (၅-ခ)
---------------------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၃ဳ (၁)

၇

ယင်လုဳအမိ ်သာရှိေသာ
ကျန်ဵမာေရဵဌာနရာခိငု ်နှုန်ဵ
(ကျန်ဵမာေရဵဌာန
အမျိုဵအစာဵအလိုက်)

ယင်လုဳအမိ ်သာရှိေသာ ကျန်ဵမာေရဵဌာနေပါင်ဵ
------------------------------------------- x ၁၀၀
ကျန်ဵမာေရဵဌာနစုစုေပါင်ဵ

ပုဳစ၃ဳ (၁၀-၁)
---------------------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၄ဳ (၁) (အခ
ြ ာဵဝန် ြကီဵဌာန
လက်ေအာက်ေဆဵုုဳမျာဵနှင်ဴ
တိငု ်ဵရင်ေဆဵုုဳမျာဵ မပါဝင်ပါ။)

၈

ေရအရင်ဵအမ
ြ စ်ရှိေသာ
ကျန်ဵမာေရဵဌာနရာခိငု ်နှုန်ဵ
(ကျန်ဵမာေရဵဌာန
အမျိုဵအစာဵအလိုက်)

ေရအရင်ဵအမ
ြ စ်ရှိေသာ ကျန်ဵမာေရဵဌာနေပါင်ဵ
------------------------------------------- x ၁၀၀
ကျန်ဵမာေရဵဌာနစုစုေပါင်ဵ

ပုဳစ၃ဳ (၁၀-၂)
---------------------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၄ဳ (၁) (အခ
ြ ာဵဝန် ြကီဵဌာန
လက်ေအာက်ေဆဵုုဳမျာဵနှင်ဴ
တိငု ်ဵရင်ေဆဵုုဳမျာဵ မပါဝင်ပါ။)

၂
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စဥ်

အညွှန်ဵကိန်ဵမျာဵ

၉

ေရနှင်ဴဆပ် ြပာရှိေသာလက်ေဆဵ
ရန် ေနရာရှိသည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာန
ရာခိငု ်နှုန်ဵ (ကျန်ဵမာေရဵဌာန
အမျိုဵအစာဵအလိုက်)

ေရနှင်ဴဆပ် ြပာရှိေသာ လက်ေဆဵရန်ေနရာရှိ
သည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာနေပါင်ဵ
------------------------------------------- x ၁၀၀
ကျန်ဵမာေရဵဌာနစုစုေပါင်ဵ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ စနစ်တကျ စီမဳ
ခန့်ခွမဲ ရ
ှု ေှိ သာကျန်ဵမာေရဵဌာန
ရာခိငု ်နှုန်ဵ (ကျန်ဵမာေရဵဌာန
အမျိုဵအစာဵအလိုက်)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵစနစ်တကျ စီမခဳ န့်ခွမဲ ရ
ှု ှိေသာ
ကျန်ဵမာေရဵဌာနေပါင်ဵ
------------------------------------------- x ၁၀၀
ကျန်ဵမာေရဵဌာနစုစုေပါင်ဵ

၁၀

တွက်ချက်ပုဳ
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တွက်နည်ဵသေကတ
က
ပုဳစ၃ဳ (၁၀-၃)
---------------------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၄ဳ (၁) (အခ
ြ ာဵဝန် ြကီဵဌာန
လက်ေအာက်ေဆဵုုဳမျာဵနှင်ဴ
တိငု ်ဵရင်ေဆဵုုဳမျာဵ မပါဝင်ပါ။)
ပုဳစ၃ဳ (၁၀-၄)
---------------------------- x ၁၀၀
ပုဳစ၄ဳ (၁) (အခ
ြ ာဵဝန် ြကီဵဌာန
လက်ေအာက်ေဆဵုုဳမျာဵနှင်ဴ
တိငု ်ဵရင်ေဆဵုုဳမျာဵ မပါဝင်ပါ။)
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Registers, Records
Reports
Data

ausmfausmfOD;
usef;rma&;rSL;tqif(h 1)

အခန်ဵ(၅)
မှတ်ပုတ
ဳ င်စာအုပ်မျာဵ
စီမဳခန့်ခွမဲ ှုအေထာက်အကူြပု ကျန်ဵမာေရဵသတင်ဵစနစ်တွင် လချုပ်၊ သုဵဳ လချုပ်
နှင်ဴ နှစ်ချုပ်ပဳုစမဳ ျာဵကို ေပဵပိ့ု နိငု ်ရန်အတွက် အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ မိမိ၏
လုပေ် ဆာင်မအ
ှု ေပါ် ေန့စဥ်စနစ်တကျ စာရင်ဵေရဵမှတ်ိပီဵ မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵမှုသည် အလွန်
အေရဵက
ြ ီဵပါသည်။ ယင်ဵကဲသ
ဴ ့ို မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵနိငု ်ရန်အတွက် အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵ
ဝန်ထမ်ဵတိုင်ဵသည် (၁) ေဆဵခန်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င်စာအုပ၊် (၂) ကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်ဵ
စာအုပ၊် (၃)သက်ဆုငိ ်ရာစီမဳချက်အလိက
ု ် မှတ်ပုတ
ဳ င်/မှတ်တမ်ဵစာအုပမ် ျာဵကို အသုဵဳ ြပုရပါ
မည်။
ထို့အပ
ြ င် အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ တာဝန်ကျရာနယ်ပယ်တွင် ေမွဵဖွာဵမှု/
ေသဆုဵဳ မှုေပါ်ေပါက်သည်အ
ဴ ခါတိငု ်ဵ မှတ်တမ်ဵတင်ရန် ေမွဵဖွာဵမှုမတ
ှ ်တမ်ဵ၊ ေသဆုဵဳ မှု
မှတ်တမ်ဵနှငဴ် နှစ်စဥ် ဒီဇင်ဘာလတွင် တစ်အိမတ
် က်ဆင်ဵ စာရင်ဵေကာက်ယူြပုစုရသည်ဴ
လူဦဵေရနှငန်ဴ ှစ်ချုပ်စာရင်ဵမှတ်တမ်ဵမျာဵကိလ
ု ည်ဵ စနစ်တကျ မြပုစုထာဵရှရ
ိ ပါမည်။
၁။
ေဆဵခန်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င်စာအုပ်
(ေဒသန္တရ/မိမို့မ/ ေဆဵုုဳြပင်ပလူနာဌာနနှင်ဴ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန/ခွမဲ ျာဵတွင်
အသုဵဳ ြပုရန်)
ဌာန၊ဌာနခွဲ ဆိသ
ု ည်မာှ အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနေသာ
ဌာန (Main Center)၊ ဌာနခွဲ (Sub- Center)၏အမည်ကို ေဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။
(ဥပမာ- ဝတီဵေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန၊ အုနဵ် ပင်ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ)
မိမို့နယ် ဆိသ
ု ည်မာှ အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵ၏ တာဝန်ကျရာနယ်ပယ်
(သိ့ု မဟုတ်) တာဝန်ကျရာနယ်ပယ်နှင်ဴ သက်ဆုငိ ်သည်ဴိမို့နယ်အမည်ကို ေဖာ်ြပရန်
မြဖစ်ပါသည်။ (ဥပမာ- အုတ်တွင်ဵိမို့နယ်)
တိငု ်ဵေဒသက
ြ ီဵ/မြပည်နယ် ဆိသ
ု ည်မာှ အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵ တာဝန်ကျရာ
တိငု ်ဵေဒသက
ြ ီဵ/မြပည်နယ်၏ အမည်ကိုေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။ (ဥပမာ- ပဲခူဵတိုငဵ်
ေဒသက
ြ ီဵ)
(က) ရက်စွဲ ဆိသ
ု ည်မာှ အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵ တာဝန်ကျရာနယ်ေြမတွင်
ေဆဵခန်ဵဖွငလ
်ဴ ှစသ
် ည်ဴရက်စွက
ဲ ို ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
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(ခ)

(ဂ)

စဥ် ဆိသ
ု ည်မာှ လူနာမျာဵ၏အမှတ်စဥ်ကုိ လတိငု ်ဵအမှတ်စဥ်(၁)မှစ၍
အစီအစဥ်အတိငု ်ဵ ေရဵသွင်ဵရန် မြဖစ်သည်။ ဤကဲသ
ဴ ့ို မှတ်တမ်ဵတင်ြခင်ဵြဖင်ဴ
လချုပ်ချုပ်သည်ရ
ဴ က်အထိ လတစ်လ၏ အေထွေထွေဆဵခန်ဵလာ လူနာ
စုစုေပါင်ဵ (သစ်+ေဟာင်ဵ အက
ြ ိမ်ေပါင်ဵ)ကို အလွယ်တကူသိရနှိ ငို ်မည်
မြဖစ်ပါသည်။
လူနာမှတ်ပတ
ုဳ င်
(၁) အမှတ် ဆိသ
ု ည်မာှ ေဆဵခန်ဵဖွင်လ
ဴ ှစသ
် ည်ေဴ န့တွင် လာပ
ြ ေသာလူနာ
မျာဵအာဵေပဵထာဵသည်ဴ လူနာမှတ်ပတ
ုဳ င်အမှတ်ကို ဆိုလပို ါသည်။
ဥပမာ- ေဆဵခန်ဵဖွင်လ
ဴ ှစေ် သာေန့(၁-၁-၂၀၁၉)၌ ေဆဵခန်ဵလာပ
ြ ေသာ
လူနာမျာဵအာဵက
ပ ည်မဴ ည်ဆုပိ ါလျှင် ပထမလာပ
ြ သူ ဦဵမ
ြ ြဖစ်ပါက ဦဵမ
ြ
၏ အမှတ်စဥ်နဳပါတ်သည် (၁)မြဖစ်၍ ၄င်ဵ၏လူနာမှတ်ပဳုတင်အမှတ်
ကို (၁/၁၉)ဟုေပဵရန် မြဖစ်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ယင်ဵေန့အတွက်
အခ
ြ ာဵလူနာမျာဵ၏ လူနာမှတ်ပတ
ုဳ င်နပဳ ါတ်ကလ
ို ည်ဵ (၂/၁၉)၊ (၃/၁၉)
အစရှိသြဖင်ဴ အစဥ်လက
ို ်ေပဵရန် မြဖစ်သည်။ ယခုနှစအ
် တွင်ဵ လာပ
ြ ခဲဴ
ဖူဵေသာလူနာေဟာင်ဵမျာဵ ထပ်မလ
ဳ ာေရာက်ြပသပါက လူနာမှတ်ပုဳ
တင်အမှတ်ကို ထပ်မေဳ ပဵရန်မလိဘ
ု ဲ ယခုနစှ ်အတွင်ဵ ထိုလူနာပထမ
ဆုဵဳ အက
ြ ိမ် လာပ
ြ သည်ေဴ န့က ရရှထ
ိ ာဵေသာ လူနာမှတ်ပတ
ုဳ င်အမှတ်
ကိသ
ု ာ ထိုတစ်နစှ ်ပတ်လုဳဵ ဆက်တိုက် အသုဵဳ ြပုသွာဵရန် မြဖစ်ပါသည်။
ထိုလူနာမှတ်ပဳုတင်နပဳ ါတ်အေဟာင်ဵကို လူနာမှတ်ပဳုတင်ေနရာတွင်
ေရဵလျှင် အခ
ြ ာဵလူနာသစ်တစ်ေယာက်အာဵ မှတ်ပဳုတင်အမှတ်အသစ်
ေပဵရာ၌ထိုနပဳ ါတ်ကို ပကည်၍
ဴ ေပဵမိလျှင် မှာဵသွာဵနိငု ်ေသာေက
ပ ာင်ဴ ထို
လူနာေဟာင်ဵ၏ မှတ်ပုတ
ဳ င်အမှတ်ကို မှတ်ပဳုတင်အမှတ်ေကာ်လဳတွင်
မေရဵဘဲ ေဟာင်ဵေကာ်လဳတွင် ေရဵသွင်ဵရမည်ြဖစ်ပါသည်။ မှတ်ပတ
ုဳ င်
အမှတ်ေကာ်လဳတွင် (-)အမှတ်အသာဵကိုေရဵသွင်ဵရမည် မြဖစ်ပါသည်။
(၂) သစ် ဆိသ
ု ည်မာှ ေဆဵခန်ဵဖွင်ဴလှစ်ေသာေန့တွင် လာပ
ြ ေသာလူနာမျာဵ
သည် တစ်နှစအ
် တွင်ဵ ပထမဆုဵဳ အက
ြ ိမ် လာပ
ြ ေသာလူနာဖ
ြ စ်ပါက
၎င်ဵလူနာမျာဵကုိ လူနာမှတ်ပဳုတင်(သစ်)ေကာ်လဳတွင် (√)အမှတ်အ
သာဵ ေရဵသွင်ဵေပဵရပါမည်။ ဥပမာ- (၁-၁-၂၀၁၉)ေန့တွင် ေဆဵခန်ဵ
လာပ
ြ ေသာ လူနာအမှတ်စဥ်(၁) လူနာမှတ်ပတ
ုဳ င်အမှတ်(၁/၁၉) မြဖစ်
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သည်ဴ ဦဵမ
ြ သည် ၂၀၁၉ခုနှစ် ေဆဵခန်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င်ရာ၌ ထိုနှစ်၏လူနာ

(ဃ)
(င)
(စ)

(ဆ)

သစ်ြဖစ်သည်အ
ဴ တွက် လူနာမှတ်ပဳုတင်(သစ်)ေကာ်လဳတွင်(√)အမှတ်
အသာဵေရဵသွင်ဵရန် မြဖစ်ပါမည်။
(၃) ေဟာင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ ေဆဵခန်ဵဖွင်လ
ဴ ှစသ
် ည်ေဴ န့တွင် လာပ
ြ ေသာ
လူနာမျာဵအနက်မေှ ဆဵခန်ဵသိ့ု တစ်နစှ ်အတွင်ဵထပ် ြကိမ်ြဖင်ဴ လာပ
ြ
ေသာလူနာမျာဵဖ
ြ စ်ပါက ၄င်ဵလူနာမျာဵကို လူနာမှတ်ပဳုတင်(ေဟာင်ဵ)
ေကာ်လဳတွင် မှတ်ပုတ
ဳ င်အမှတ်အေဟာင်ဵကို ေရဵသွင်ဵေပဵရပါမည်။
ဥပမာ- (၁-၁-၂၀၁၉)ေန့တွင် ငှက်ဖျာဵေရာဂါဖ
ြ င်ဴ ေဆဵခန်ဵသိ့ု လာပ
ြ
ခဲေဴ သာ မေဝ အမှတ်စဥ်(၅) လူနာမှတ်ပဳုတင်အမှတ် (၅/၁၉)သည်
ငှက်ဖျာဵေရာဂါမသက်သာေသဵသဖ
ြ င်ဴ(၂-၁-၂၀၁၉)ေန့တွင် ေဆဵခန်ဵ
သိ့ု ထပ်မလ
ဳ ာေရာက်ြပသပါက ၄င်ဵမေဝ၏ လူနာမှတ်ပတ
ုဳ င်အမှတ်
(၅/၁၉) သည် လူနာေဟာင်ဵြဖစ်သြဖင်ဴ ၄င်ဵလူနာမှတ်ပဳုတင်(ေဟာင်ဵ)
ေကာ်လဳတွင် (၅/၁၉ )အမှတ်အသာဵေရဵသွင်ဵထာဵရန် မြဖစ်ပါသည်။
အမည် ဆိသ
ု ည်မာှ ေဆဵခန်ဵဖွငဴ်လှစ်သည်ေဴ န့တွင် ေဆဵခန်ဵသို့လာပ
ြ ေသာ
လူနာ၏အမည်ကို ေရဵသွင်ဵရန် မြဖစ်ပါသည်။
ကျာဵ/မ ဆိသ
ု ည်မာှ ေဆဵခန်ဵသိ့ု လာပ
ြ ေသာလူနာကို ကျာဵ/မခွဲြခာဵ ေဖာ်ြပ
ရန် မြဖစ်ပါသည်။
အသက်(နှစ်) ဆိသ
ု ည်မာှ ေဆဵခန်ဵသိ့ု လာပ
ြ ေသာလူနာ၏ အသက်ြပည်ဴိပီဵ
နှစ်ကို ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ- လူနာတစ်ေယာက်၏အသက်သည်
(၂၃နှစ်နငှ ်ဴ၅လ)မြဖစ်ပါက ၄င်ဵလူနာ၏ အသက်ကို မြပည်ဴိပီဵနှစ်ြဖစ်သည်ဴ
(၂၃)ကို ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။ ၄င်ဵအပ
ြ င် ကေလဵလူနာတစ်ေယာက်၏
အသက်သည် (၁၀လနှင်၂ဴ ၅ရက်)မြဖစ်ပါက ၄င်ဵကေလဵ၏ အသက်ကိုြပည်ဴ
မိပီဵလဖ
ြ စ်သည်ဴ (၁၀)လကို ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။ လသာဵ ရက်သာဵ
ကေလဵမျာဵအတွက် မြပည်ဴိပီဵလ (သိ့ု မဟုတ်) မြပည်ဴိပီဵရက်ကို ေဖာ်ြပရာတွင်
ယူနစ် (လ သိ့ု မဟုတ် ရက်)ဟု ထည်သ
ဴ ွင်ဵေဖာ်ြပရမည်။
ေနရပ်/ရပ်ကွက/် ေကျဵရွာ ဆိသ
ု ည်မာှ ေဆဵခန်ဵသိ့ု လာပ
ြ သည်ဴ လူနာ
ေနထိငု ်ရာအရပ်ြဖစ်သည်ဴ ေနရပ်/ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာကို ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါ
သည်။
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(ဇ)

ေရာဂါ
(၁) ေရာဂါအမည် ဆိသ
ု ည်မာှ ေဆဵခန်ဵသိ့ု လာပ
ြ သည်ဴလူနာတွင် မြဖစ်ပွာဵ
ေနေသာေရာဂါ လက္ခဏာနှင်ဴ စမ်ဵသပ်ေတွ့ရခှိ ျက်အေပါ်မူတည်၍
၄င်ဵလူနာ၏ေရာဂါအမည်ကို ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ- ကေလဵ
တစ်ေယာက်သည်
ေနမေကာင်ဵသဖ
ြ င်ဴ
ေဆဵခန်ဵသိ့ု လာပ
ြ ရာ
၄င်ဵကေလဵတွင် မြဖစ်ပွာဵေနသည်ဴ ေရာဂါလက္ခဏာ (ဥပမာကိယ
ု ်ပူြခင်ဵ၊ နှာေစဵေချာင်ဵဆိုဵြခင်ဵ)နှင်ဴ စမ်ဵသပ်ေတွ့ရခှိ ျက်မျာဵအေပါ်
မူတည်၍ သတ်မတ
ှ ်ေသာ ေရာဂါအမည် (ဥပမာ-တုပေ် ကွဵ)ဟု
ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၂) ေရာဂါ(သစ်) ဆိသ
ု ည်မာှ နှစ်တစ်နစှ ်အတွင်ဵ လူနာတစ်ေယာက်ကို
ေရာဂါတစ်ခုြဖင်ဴ စေတွ့သည်ဴေန့တွင် ၄င်ဵလူနာအတွက် ထိုေရာဂါသည်
အသစ်ြဖစ်ပါသည်။ တစ်နစှ ်အတွင်ဵ ၄င်ဵလူနာသည် အခ
ြ ာဵေရာဂါ
တစ်ခုြဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ ယခင်ေရာဂါမှာ ကုသမှုိပီဵစီဵ၍ ေရာဂါ
ေပျာက်ကင်ဵိပီဵ ေနာက်တစ် ြကိမ်ြဖစ်ပွာဵ၍ ထပ်မလ
ဳ ာေရာက်ြပသပါက
ထိုနှစအ
် တွက် ၄င်ဵလူနာသည်လူနာမှတ်ပတ
ုဳ င်အေနဖ
ြ င်ဴလူနာေဟာင်ဵ
မြဖစ်ေသာ်လည်ဵ ေရာဂါအေနဖ
ြ င်ဴ ေရာဂါအသစ် မြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာဦဵမ
ြ သည် ၂၀၁၉ခုနစှ ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁)ရက်ေန့တွင် ေဆဵခန်ဵသိ့ု
ဝမ်ဵေလျှာ၍ ပထမဆုဵဳ အက
ြ ိမ် လာေရာက်ြပသရာတွင် ထိနု ှစ်အတွက်
ဦဵမ
ြ သည် လူနာမှတ်ပဳုတင်စာရင်ဵတွင် လူနာသစ်ဟုလည်ဵေကာင်ဵ၊
ေရာဂါအေနဖ
ြ င်ဴ ထိဝု မ်ဵေလျှာေရာဂါကို ေရာဂါသစ်ဟုလည်ဵေကာင်ဵ
သတ်မတ
ှ ်ရပါမည်။ ထိုဦဵမ
ြ သည် ၂၀၁၉ခုနစှ ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂)ရက်
ေန့တွင် ဝမ်ဵေလျှာေရာဂါမသက်သာ၍ ဒုတိယအက
ြ ိမ် ထပ်မလ
ဳ ာ
ေရာက်ြပသရာ လူနာမှတ်ပတ
ုဳ င်အေနဖ
ြ င်ဴ ပကည်လ
ဴ ျှင် လူနာေဟာင်ဵ
မြဖစ်၍ ေရာဂါအေနဖ
ြ င်ဴ မပကည်လ
ဴ ျှင်လည်ဵ ေရာဂါေဟာင်ဵသာ
မြဖစ်ပါသည်။ တစ်ဖန် ဦဵမ
ြ သည် ၂၀၁၉ခုနစှ ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅)ရက်
ေန့တွင်
ထိုေဆဵခန်ဵသိ့ု ငှက်ဖျာဵေရာဂါဖ
ြ စ်၍
တတိယအက
ြ ိမ်
လာေရာက်ြပသပ
ြ န်သည်။ ဦဵမ
ြ သည် လူနာမှတ်ပဳုတင်အေနဖ
ြ င်ဴ မပကည်ဴ
လျှင် လူနာေဟာင်ဵြဖစ်ေသာ်လည်ဵ ေရာဂါအေနဖ
ြ င်ဴ ပကည်လ
ဴ ျှင်
ငှက်ဖျာဵသည် ေရာဂါသစ် မြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉ခုနှစ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလ
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(၁)ရက်ေန့တွင်ထိုဦဵမ
ြ သည် ဝမ်ဵေလျှာ၍ ေဆဵခန်ဵသိ့ု စတုတ္ထအ ြကိမ်
လာေရာက် မြပသပ
ြ န်သည်။ ဦဵမ
ြ သည် လူနာမှတ်ပတ
ုဳ င်အေနဖ
ြ င်ဴ
မပကည်လ
ဴ ျှင် လူနာေဟာင်ဵြဖစ်ေသာ်လည်ဵ ေရာဂါအေနဖ
ြ င်ဴ ပကည်လ
ဴ ျှင်
သူသည် ဝမ်ဵေလျှာေရာဂါ (Disease Episode)အသစ်ထပ်ရြခင်ဵ
မြဖစ်၍ ထိဝု မ်ဵေလျှာေရာဂါကို ေရာဂါသစ်ဟု သတ်မတ
ှ ်ရမည် မြဖစ်ပါ
သည်။
(၃) ေရာဂါ(ေဟာင်ဵ) ဆိသ
ု ည်မာှ နှစ်တစ်နစှ ်အတွင်ဵ လူနာတစ်ေယာက်
ေဆဵခန်ဵသိ့ု ေရာဂါတစ်ခုြဖင်ဴ လာေရာက်ြပသပ
ိ ီဵ ထိေု ရာဂါမေပျာက်
မချင်ဵ ထပ်မလ
ဳ ာေရာက်ြပသေသာအခါ ၄င်ဵေရာဂါကို ေရာဂါေဟာင်ဵ
ဟုသတ်မတ
ှ ်ပါသည်။ ဥပမာ- မေဝသည် ၂၀၁၉ခုနစှ ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁)
ရက်ေန့တွင် ငှက်ဖျာဵေရာဂါဖ
ြ င်ဴ ေဆဵခန်ဵသို့လာေရာက်ြပသပ
ိ ီဵ
ဇန်နဝါရီလ(၂)ရက်ေန့တွင် ထိုငှက်ဖျာဵေရာဂါ မသက်သာေသဵ၍
ေဆဵခန်ဵသိ့ု ထပ်မလ
ဳ ာေရာက်ြပသပါက ေရာဂါေဟာင်ဵဟု သတ်မတ
ှ ်
ရပါမည်။
** မှတ်ချက်- Non Communicable Disease မျာဵဖ
ြ စ်ေသာ
(ဥပမာ-ေသွဵတိုဵေရာဂါ၊ ဆီဵချိုေရာဂါ) စသည်တ့ို တွင် တစ်နစှ ်လျှင်
လူနာတစ်ေယာက်အတွက် ပထမဆုဵဳ လာပ
ြ ေသာေန့တွင် ထိေု ရာဂါ
သည် အသစ်ဟုသတ်မတ
ှ ်ိပီဵ ထိုတစ်နစှ ်အတွင်ဵ ၄င်ဵေရာဂါဖ
ြ င်ဴ
မည်သည်ဴအချိနတ
် ွင်မဆို ထပ်မလ
ဳ ာေရာက်ြပသပါက ၄င်ဵေရာဂါအာဵ
ထိုနှစတ
် စ်နစှ ်အတွက် ေရာဂါေဟာင်ဵဟု သတ်မတ
ှ ်ပါသည်။ ဥပမာဦဵလှသည် ေသွဵတိုဵေရာဂါဖ
ြ င်ဴ ၂၀၁၉ခုနစှ ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁)ရက်ေန့
တွင် ေဆဵခန်ဵသို့လာေရာက်ြပသသည်။ ထိုေန့တွင် ဦဵလှကို လူနာ
မှတ်ပုတ
ဳ င်အသစ်၊ ေရာဂါသစ်ဟုသတ်မတ
ှ ်ိပီဵ ဤတစ်နှစအ
် တွင်ဵ
ဦဵလှသည် မည်သည်အ
ဴ ချိနတ
် ွင်မဆို ေသွဵတိဵု ေရာဂါဖ
ြ င်ဴ ထပ်မဳ
လာေရာက်ြပသပါက လူနာမှတ်ပုတ
ဳ င်ေဟာင်ဵ၊ ေရာဂါေဟာင်ဵသာ
မြဖစ်ပါသည်။
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စီမဳခန့်ခွမဲ ှုအေထာက်အကူြပုကျန်ဵမာေရဵသတင်ဵစနစ်
ေဆဵခန်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င်စာအုပ်
ဌာန/ဌာနခဲွ ဝတီဵRHC/အုနဵ် ပင်S/C

၁-၁-၁၉

၂-၁-၁၉

အမည်

ကျာဵ/
မ

မေဆဵဝါဵကုသမှု

အမှတ်

၁။

၁/၁၉

√

မဦဵမ
ြ

ကျာဵ

၅၃

အုန်ဵပင်ရွာ

ဝမ်ဵေလျှာ

√

၂။

၂/၁၉

√

မလှ

မ

၄၅

။

တီဘီ

√

၃။

၃/၁၉

√

၄။

၄/၁၉

၅။

၅/၁၉

၆။

√

ေဘဘီမ
ေအဵ
ဦဵလှ

√

မေဝ

-

၇။

-

၈။

၆/၁၉

၉။

၇/၁၉

၁/၁၉
၅/၁၉

ဦဵမ
ြ

အမည်

စမ်ဵသပ်ေတွ့ရှခိ ျက်

သစ်
မေဟာင်ဵ

စဥ်

မေရာဂါ
အ
မေနရပ်/
သက်မ ရပ်ကွက/်
(နှစ်) ေကျဵရွာ

သစ်

ရက်စွဲ

မေဟာင်ဵ

လူနာမှတ်ပုဳတင်

မိမို့နယ် အုတ်တငွ ်ဵ တိငု ်ဵေဒသ ြကီဵ/မြပည်နယ် ပဲခူဵတိငု ်ဵေဒသ ြကီဵ

BP=110/70,some dehydration+ ORS= ၃ထုပ်,zinc=၁၀မလုဵဳ
T.=100.F,body wt = 45kg
.

.

+

BP=160/100

Amlodipine(5mg)
tablet =၃မလုဵဳ မမမ

-

-

မ

၂၅

။

ငှက်ဖျာဵ

√

T.=103.F, h/o malaria

Malaria RDT
Coartem = ၁မကဒ်
Primaquine -15 = ၃လုဵဳ

-

-

ORS=၂မထုပ်

-

-

Paracetamol = ၁မကဒ်

-

လွှေဲ ြပာင်ဵ

Gluco strip = ၁မခု
Diabend-30 = ၁မကဒ်
Kemose =၅မလုဵဳ ,
para=၅မလုဵဳ
Para syrup = ၁မဘူဵ
Amoxa syrup = ၁မဘူဵ
Malaria RDT
Coartem = ၁မကဒ်
Primaquine -15 = ၃လုဵဳ

-

Known
case

ကျာဵ

၅၃

အုန်ဵပင်ရွာ

√ BP=120/80, no dehydration

ဝမ်ဵေလျှာ

.

.

√ T =101 F
h/o DM+
√

။

ဆီဵချို

√

မင်ဵမင်ဵ

ကျာဵ

၉

။

√
√

RR= 60,T =101 F,cough

၁-၂-၁၉

၁။

-

၁/၁၉

ဦဵမ
ြ

၂။

-

၄/၁၉

ဦဵလှ

မထိဵု ရေသဵ/
ဦဵစိုဵ၊ေဒါ်ေအဵ

√

၅၅

ဦဵမ
ြ

-

မေသွဵတိဵု

ကျာဵ

၁/၁၉

Para syrup = ၁မဘူဵ

။

ဦဵေခွဵ

-

-

ကျာဵ

√

၁၁။

-

T =101 F,cough ,red spot

ငှက်ဖျာဵ

၁၅-၁-၁၉

antiTB = ၁မပတ်စာ

√

။

ေချာစု
ခင်

-

ဝက်သက်

၂၅

√

-

။

မ

၈/၁၉

+

ထိုဵမ
ေဆဵမ

(၁၀)
လ
၅၀

မ

မေဝ

၁၀။

စာဵေဆဵ/ေဆဵဝါဵမ

မှတ်ချက်မ
(လွှဲေြပာင်ဵ/
ကာကွယ်မ
ေဆဵထိုဵ
မိပီဵမှု/အခ
ြ ာဵ)

Open wound left arm+

(၁)နှစ်

။

ေချာ်လဲ၍ထိခိုက်
ဒဏ်ရာရရှိြခင်ဵ
နမိုဵနီဵယာဵ

ကျာဵ

၅၃

အုန်ဵပင်ရွာ

ငှက်ဖျာဵ

√

T.=102.F, chill+,muscle
aches+

ကျာဵ

၅၃

အုန်ဵပင်ရွာ

ဝမ်ဵေလျှာ

√

BP=110/80, no dehydration

၅၀

။

မေသွဵတိဵု

မ

ကျာဵ
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.

√ BP=150/90

.

+

TT =
၁မလုဵဳ

-

-

ဦဵဘမ
ေဒါ်ခင်ခင်

-

-

ORS=၂မထုပ်

-

-

Amlodipine(5mg)
tablet =၃မလုဵဳ မမမ

-

-

(ဈ)

(ည)

(ဋ)

စမ်ဵသပ်ေတွ့ရခှိ ျက် ဆိသ
ု ည်မာှ ေဆဵခန်ဵသိ့ု လာပ
ြ ေသာလူနာကို စမ်ဵသပ်
စစ်ေဆဵရာမှ ေတွ့ရိရ
ှ ေသာ အေရဵပါသည်ဴအချက်မျာဵကို ေရဵမှတ်နိုငရ
် န်
မြဖစ်သည်။ (ဥပမာ- ကိယ
ု ်အပူချိန်၊ ေသွဵေပါင်ချိန၊် အသက်ရှူနှုနဵ် )
ေဆဵဝါဵကုသမှု
(၁) စာဵေဆဵ/ေဆဵဝါဵ ဆိသ
ု ည်မာှ ေဆဵခန်ဵသိ့ု လာပ
ြ ေသာ လူနာမျာဵအာဵ
၎င်ဵတို့၏ ေရာဂါအေခ
ြ အေနကိလ
ု က
ို ်၍ ေဆဵဝါဵကုသေပဵရာတွင်
(စာဵေဆဵ/ေဆဵဝါဵမျာဵ) ေပဵပါက ၎င်ဵ(စာဵေဆဵ/ေဆဵဝါဵ) ေကာ်လဳတွင်
(စာဵေဆဵ)အမည်နငှ ်ဴ ေဆဵအေရအတွက်ကို ေရဵသာဵေဖာ်ြပရန်နငှ ်ဴ
(စာဵေဆဵ/ေဆဵဝါဵ)မျာဵ မေပဵပါက ၎င်ဵ(စာဵေဆဵ/ေဆဵဝါဵ) ေကာ်လဳ
တွင် ( - ) အမှတ်အသာဵပ
ြ ရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၂) ထိဵု ေဆဵ ဆိသ
ု ည်မာှ ေဆဵခန်ဵသိ့ု လာပ
ြ ေသာ လူနာမျာဵအာဵ ၎င်ဵတို့၏
ေရာဂါအေခ
ြ အေနကိလ
ု က
ို ်၍ ေဆဵဝါဵကုသရာတွင် ထိုဵေဆဵမျာဵကို
အသုဵဳ ြပုပါက ၎င်ဵ(ထိဵု ေဆဵ)ေကာ်လဳတွင် ထိုဵေဆဵအမည်နငှ ်ဴ ေဆဵ
အေရအတွက်ကို ေရဵသာဵေဖာ်ြပရန်နငှ ်ဴ ထိဵု ေဆဵကို အသုဵဳ မပ
ြ ုပါက
၎င်ဵ(ထိဵု ေဆဵ)ေကာ်လဳတွင် ( - ) အမှတ်အသာဵပ
ြ ရန် မြဖစ်ပါသည်။
မှတ်ချက် (လွှေဲ ြပာင်ဵ/ကာကွယ်ေဆဵထိဵု ိပီဵမှု/အခ
ြ ာဵ)
(၁) လွှေဲ ြပာင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ ေဆဵခန်ဵသိ့ု လာပ
ြ ေသာ လူနာမျာဵအနက်မှ
အချို့ေသာ လူနာမျာဵအာဵ မိမိ၏ကျန်ဵမာေရဵဌာနမှ အခ
ြ ာဵအထက်
အဆင်ဴကျန်ဵမာေရဵဌာန (သိ့ု မဟုတ်) မိမိ၏အထက်အဆင်ဴရှိ ကျန်ဵမာ
ေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵသိ့ု လွှေဲ ြပာင်ဵေပဵရေသာအခါ မှတ်ချက(် ေကာ်လဳ)တွင်
လွှေဲ ြပာင်ဵဟုေဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ- ငှက်ဖျာဵလူနာတစ်ေယာက်
အာဵ မိမိ၏အထက်အဆင်ဴရှိ ကျန်ဵမာေရဵဌာနသိ့ု လွှေဲ ြပာင်ဵေပဵရမည်ဴ
အေခ
ြ အေနရှခိ ဲဴိပီဵ ထိုလူနာအာဵ အမှနတ
် ကယ် လွှေဲ ြပာင်ဵေပဵခဲေဴ သာ်
မှတ်ချက်ေကာ်လဳတွင် လွှေဲ ြပာင်ဵဟု ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်သည်။
(၂) ကာကွယ်ေဆဵထိဵု ိပီဵမှု ဆိသ
ု ည်မာှ ေဆဵခန်ဵသိ့ု လာပ
ြ ေသာ လူနာမျာဵ
အနက်မှ ကာကွယ်ေဆဵထိဵု ြခင်ဵနှင်ဴ သက်ဆုငိ ်ေသာေရာဂါဖ
ြ စ်ပွာဵသည်ဴ
လူနာမျာဵရှပိ ါက ၎င်ဵလူနာတွင် ကာကွယ်ေဆဵထိဵု ိပီဵမှုအေခ
ြ အေနကို
မှတ်ချက်ေကာ်လဳတွင် ေရဵသွင်ဵရန် မြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ-အသက်(၁၀)
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လရှိ ကေလဵတစ်ေယာက်သည် ဝက်သက်ေပါက်သြဖင်ဴ ေဆဵခန်ဵသိ့ု
လာပ
ြ ရာတွင် ၎င်ဵကေလဵအာဵ ဝက်သက်ေရာဂါကာကွယ်ေဆဵထိဵု
မိပီဵမှုအေခ
ြ အေနကို ေမဵမ
ြ န်ဵရပါမည်။ အကယ်၍ ကာကွယ်ေဆဵမထိဵု
ရေသဵပါက ၎င်ဵမှတ်ချက်ေကာ်လဳတွင် မထိဵု ရေသဵဟု ေရဵသာဵရမည်
မြဖစ်ပါသည်။ ဝက်သက်ကာကွယ်ေဆဵထိုဵိပီဵပါကလည်ဵ မှတ်ချက်
ေကာ်လဳတွင် ထိုဵိပီဵဟု ေရဵသာဵရမည် မြဖစ်ပါသည်။
(၃) အခ
ြ ာဵ ဆိသ
ု ည်မာှ ေဆဵခန်ဵသိ့ု လာပ
ြ ေသာလူနာမျာဵတွင် အခ
ြ ာဵဖ
ြ စ်
ေပါ်လာေသာ အေခ
ြ အေနကိေု ဖာ်ြပရန်နငှ ်ဴ မှတ်ချက်သဖွယ် အသုဵဳ
မြပုရန် မြဖစ်ပါသည်။ အသက်(၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵမျာဵတွင် မိဘ
အမည်ကို ေရဵသွင်ဵထာဵရှရ
ိ မည် ြဖစ်ပါသည်။
ဤကဲသ
ဴ ့ို နှစတ
် စ်နှစအ
် တွက်ေဆဵခန်ဵမှတ်ပဳုတင်စာအုပတ
် ွင် မြဖည်သ
ဴ ွင်ဵ
မည်ဆုပိ ါက လူနာမှတ်ပဳုတင်နပဳ ါတ်ကို (နှစ်တစ်နစှ ်၏ အစမှ အဆုဵဳ
အထိ) ေရဵသွင်ဵရမည် မြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ-၂၀၁၉ခုနှစ် အတွက်လူနာ
မှတ်ပုတ
ဳ င်နပဳ ါတ်ကို ေပဵမည်ဆုပိ ါစိ့ု ၊ ၎င်ဵနဳပါတ်မျာဵသည် ၂၀၁၉ခုနစှ ်
တစ်နစှ ်အတွင်ဵ ဤေဆဵခန်ဵသိ့ု ပထမဆုဵဳ အက
ြ ိမ် လာပ
ြ ေသာ
လူနာသစ်တိုင်ဵကို အစဥ်အတိငု ်ဵ နဳပါတ်ေရဵသွင်ဵရမည် မြဖစ်ပါသည်။
နှစ်တစ်နစှ ်၏ ေနာက်ဆဳဵု ေန့တွင် ေနာက်ဆဵုဳ ေရဵသွင်ဵလိက
ု ်ေသာ
လူနာမှတ်ပဳုတင်အမှတ်သည် ထိတ
ု စ်နှစအ
် တွင်ဵ
ေဆဵခန်ဵသိ့ု
လာေသာ လူနာသစ်ဦဵေရစုစုေပါင်ဵကို ေဖာ်ြပေနပါသည်။ အကယ်၍
၂၀၂၀ ခုနှစေ် ရာက်လျှင် ၂၀၂၀ခုနစှ ်အတွက် လူနာမှတ်ပတ
ုဳ င်နပဳ ါတ်
ကို အမှတ်စဥ် (၁)မှ မြပန်လည်၍ေရဵသွင်ဵရပါမည်။ ဥပမာ-၂၀၁၉
ခုနှစ၊် ဇန်နဝါရီလ(၁)ရက်ေန့နှင်ဴ (၂)ရက်ေန့တိ့ု တွင် ေဆဵခန်ဵလာပ
ြ
ေသာ လူနာမျာဵအတွက် ေဆဵခန်ဵမှတ်ပဳုတင်စာအုပ် မြဖည်သ
ဴ ွင်ဵြခင်ဵကို
ပူဵတွပဲ ါပုဳစဳြဖင်ဴ ဥပမာေပဵထာဵပါသည်။
(ကက) ဇန်နဝါရီလ(၁)ရက်ေန့တွင် ေဆဵခန်ဵလာပ
ြ ေသာ လူနာမျာဵ
အာဵ ေဆဵခန်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င်စာအုပတ
် ွင် မြဖည်သ
ဴ ွင်ဵထာဵခ
ြ င်ဵကို
ေလဴလာနိငု ်ပါသည်။ ၎င်ဵဇန်နဝါရီလ(၁)ရက်ေန့တွင် ေဆဵခန်ဵ
မှတ်ပုတ
ဳ င်လူနာသစ် (၅)ေယာက်ရေှိ ပကာင်ဵ ေတွ့ရိရ
ှ ပါသည်။
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(ခခ)

၂။

ဇန်နဝါရီလ(၂)ရက်ေန့တွင် ေဆဵခန်ဵလာပ
ြ ခဲေဴ သာ လူနာ(၅)
ေယာက် ရှိခဴဲပါသည်။ ၎င်ဵလူနာ(၅)ေယာက်အနက်မှ အမှတ်
စဥ် (၆)နှင်ဴ (၇)တိ့ု သည် လူနာေဟာင်ဵမျာဵဖ
ြ စ် ပကပါသည်။
သိ့ု အတွက် ၎င်ဵလူနာေဟာင်ဵမျာဵအာဵ လူနာမှတ်ပတ
ုဳ င်
နဳပါတ်အသစ် ထပ်မေဳ ပဵရန် မလိအ
ု ပ်ေတာဴပါ။ ထို့ေက
ပ ာင်ဴ
၎င်ဵလူနာ (၂) ဦဵတိ့ု အာဵ လူနာမှတ်ပတ
ုဳ င်ေကာ်လဳရိှ အမှတ်
ေနရာတွင် (-) မြပ၍ လူနာမှတ်ပဳုတင်ေဟာင်ဵေနရာတွင် မူလ
မှတ်ပုတ
ဳ င်အမှတ်အေဟာင်ဵကို ေရဵရပါမည်။

ကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်ဵ
ဤကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်ဵသည် အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ မိမိ
တာဝန်ကျရာေဒသအတွင်ဵ ကွင်ဵဆင်ဵစဥ် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မေှု ပဵသူမျာဵကို
မှတ်တမ်ဵတင်ရန်နငှ ်ဴ ကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်မှု လုပေ် ဆာင်ချက်အဝဝကို မှတ်တမ်ဵ
တင်နုိင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ဌာန/ဌာနခွဲ ၊ မိမို့နယ်၊ တိုင်ဵေဒသက
ြ ီဵ/မြပည်နယ်၏ အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းချက်ကို
စာမျက်နှာ (၁၇၇) ရှိ သဆးခန်းမှတ်ပတ
ုံ င်စာအုပ၏
် သအာက်တွင် ကညက််ှု
ရ ပပရရန်
(က) ရက်စွဲ ဆိသ
ု ည်မာှ အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ ကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်
မှု မြပုသည်ဴရက်စွက
ဲ ို ေရဵသာဵရန် မြဖစ်ပါသည်။
(ခ)
ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာအမည် ဆိသ
ု ည်မာှ ကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်မှုြပုလုပ်ေသာ
ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာ၏အမည်ကို ေဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။
(ဂ)
စဥ် ဆိသ
ု ည်မာှ အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ ကွင်ဵဆင်ဵစဥ်ကျန်ဵမာေရဵ
ေစာင်ေဴ ရှာက်မေှု ပဵသည်ဴ လူနာမျာဵ၏အမှတ်စဥ်ကုိ လတိငု ်ဵအမှတ်စဥ်(၁)
မှစ၍ အစီအစဥ်အတိငု ်ဵ ေရဵသွင်ဵရန် မြဖစ်သည်။ ဤကဲဴသ့ို မှတ်တမ်ဵတင်
မြခင်ဵြဖင်ဴ လချုပ်ချုပ်သည်ဴရက်အထိ လတစ်လ၏ ကွင်ဵဆင်ဵရာတွင်
ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မှုေပဵသည်ဴ လူနာစုစုေပါင်ဵ (သစ်+ေဟာင်ဵ
အက
ြ ိမ်ေပါင်ဵ)ကို အလွယ်တကူ သိရနှိ ိငု ်မည် မြဖစ်ပါသည်။
(ဃ) အမည် ဆိသ
ု ည်မာှ မိမိကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မေှု ပဵလိက
ု ်ေသာ လူနာ၏
အမည်ကို ေရဵသာဵရန် မြဖစ်ပါသည်။
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(င)
(စ)

(ဆ)
(ဇ)
(စျ)

(ည)

ကျာဵ/မ ဆိသ
ု ည်မာှ မိမိကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မေှု ပဵလိက
ု ်ေသာ လူနာ
ကို ကျာဵ/မ ဟူ၍ ခွဲြခာဵမှတ်သာဵရန် မြဖစ်ပါသည်။
အသက်(နှစ်) ဆိသ
ု ည်မာှ မိမိကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မေှု ပဵလိက
ု ်ေသာ
လူနာ၏ မြပည်ဴိပီဵအသက်ကို ေရဵသာဵရန် မြဖစ်ပါသည်။ (အသက်တစ်နစှ ်
ေအာက်ကေလဵမျာဵ၏ မြပည်ဴိပီဵအသက်ကို ရက်/လဟု ေရဵသာဵေဖာ်ြပေပဵ
ပါရန်)
ေနရပ် ဆိသ
ု ည်မာှ မိမိကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မှု ေပဵလိက
ု ်ေသာလူနာ၏
အမ
ိ ဲတမ်ဵေနရပ်လိပ်စာကို ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
ေရာဂါ အမည်၊ သစ်၊ ေဟာင်ဵ (ေဆဵခန်ဵမှတ်ပတ
ုဳ င်စာအုပမ် ှ အဓိပ္ပါယ်
သတ်မတ
ှ ်ချက်အတိငု ်ဵ)
ေဆဵကုသမှု ဆိသ
ု ည်မာှ ကွင်ဵဆင်ဵစဥ်ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မေှု ပဵသည်ဴ
လူနာမျာဵအာဵ ၎င်ဵတို့၏ ေရာဂါအေခ
ြ အေနကိလ
ု က
ို ်၍ ေဆဵကုသေပဵမှု
မျာဵကို ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
ေတွ ဴရခှိ ျက်/ေဆာင်ရွက်ချက် ဆိသ
ု ည်မာှ အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ
ကွင်ဵဆင်ဵစဥ်ေတွ့ရခှိ ျက်/ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵကို မှတ်သာဵရန်ြဖစ်ပါသည်။
ဤကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်ဵ၏ ေတွ့ရခှိ ျက/် ေဆာင်ရွက်ချက်စာတိငု ်
သည် “ကွင်ဵဆင်ဵစဥ် ေဆာင်ရွက်ရသည်ဴ ကိစအ
္စ ဝဝကို မှတ်တမ်ဵတင်၍
လချုပ်ြပုစုရာတွင်အေထာက်အကူြပုရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။” သက်ဆုငိ ်ရာ
စီမဳချက်အသီဵသီဵမှ ေထာက်ပဴဳထာဵေသာ မှတ်တမ်ဵစာအုပတ
် ွင် ေရဵသွင်ဵ
ရမည်ဴ အချက်မျာဵကိလ
ု ည်ဵ ကွင်ဵဆင်ဵစဥ် အလွယ်တကူ ေရဵမှတ်နုိင်ပါ
သည်။
ဥပမာ (၁) ။
ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်မခိ င်ကို မပကည်ု
ဴ ှုရာတွင် ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်
မှတ်ပုတ
ဳ င်စာအုပတ
် ွင် မှတ်သာဵရမည်ဴ အချက်မျာဵဖ
ြ စ်ေသာ သာဵအိမ်
အမ
ြ င်၊ဴ ဦဵတိက
ု ်ေသာအပိငု ်ဵ၊ ကေလဵနှလဵုဳ ခုနသ
် ဳ၊ -------------- စသဖ
ြ င်ဴ
မှတ်သာဵနိငု ်ခရ
ဲဴ န် မြဖစ်သည်။
ဥပမာ (၂) ။
ကေလဵေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵလျှင် မှတ်တမ်ဵတင်ရမည်ဴ ကေလဵ၏
ကိယ
ု ်အေလဵချိန၊် ကျာဵ/မ၊ စအိုရှိ/မရှိစသည်တ
ဴ ့ို ကို ေရဵမှတ်နိုငရ
် န်
မြဖစ်သည်။
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၃။

ဥပမာ (၃) ။
ေနှာကုနဵ် ရွာသိ့ု ကွင်ဵဆင်ဵစဥ် အသက်(၃)လခွရ
ဲ ိေှ သာ
ေမာင်သစ်ဆန်ဵသည် ကျယ်ေလာင်ေသာအသဳကို တုဳ ဴြပန်နုိင်ြခင်ဵမရှသ
ိ ည်
ကို ေတွ့ရသည်။ ထိုအခါ အမည်စာတိုင်တွင် ေမာင်သစ်ဆန်ဵ၊ အသက်
တွင် (၃)လ၊ ကျာဵ/မစာတိငု ်တွင် ကျာဵ၊ ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာတွင် ေနှာကုနဵ် ၊
ေရာဂါအမည်တွင် ေမွဵရာပါနာဵေလဵသဳသယရှသ
ိ ူနငှ ်ဴ မှတ်ချက်တွင်
ေနာက်(၂)လဆက်တက
ို ် စမ်ဵသပ်ရန်ဟု မှတ်တမ်ဵတင်နုိင်ပါသည်။ ေနာက်
(၂)လဆက်တက
ို ် စမ်ဵသပ်ရာတွင်လည်ဵ ကျယေ် လာင်ေသာအသဳကို
တုဴဳြပန်နုငိ ်ြခင်ဵမရှသ
ိ ည်ဟု ေတွ့ရသည်ဆုပိ ါစိ့ု ။ ထိုအခါ ေရာဂါအမည်/
ေတွ့ရိခှ ျက်တွင် ေမွဵရာပါနာဵေလဵေရာဂါရှသ
ိ ူဟု မှတ်တမ်ဵတင်ြခင်ဵြဖင်ဴ
(၃)လချုပ်ြပုစုရာတွင် အေထာက်အကူြပုမည် မြဖစ်ပါသည်။ ထို့အပ
ြ င်
ကေလဵအာဵ အချိနမ် ီကုသမှုခယ
ဳ ူရန် ညွှနဵ် ပို့ိပီဵ မှတ်ချက်တွင်ညွှနဵ် ပို့ဟု
မှတ်တမ်ဵတင်ြခင်ဵြဖင်ဴ ဆွ့ဳအနာဵမက
ပ ာဵဘဝသိ့ု မေရာက်ေအာင် ကူညီေပဵ
နိငု ်မည်ြဖစ်ပါသည်။
(ဋ) မှတ်ချက် ဆိသ
ု ည်မာှ အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ ကွင်ဵဆင်ဵစဥ်ေတွ့ရှိ
ရေသာလူနာမျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေတွ့ရခှိ ျက်/ေဆာင်ရွက်
ချက်မျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်၍လည်ဵေကာင်ဵ မှတ်သာဵလိသ
ု ည်အ
ဴ ချက်မျာဵကို
မှတ်သာဵရန် မြဖစ်ပါသည်။ အသက်(၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵမျာဵတွင် မိဘ
အမည်ကို ေရဵသွင်ဵထာဵရှရ
ိ မည် ြဖစ်ပါသည်။
ငါဵနှစ်ေအာက်ကေလဵအာဟာရေစာင်ေဴ ရှာက်မှုမှတ်တမ်ဵ
ဤငါဵနှစေ် အာက်ကေလဵ အာဟာရေစာင်ေဴ ရှာက်မှုမှတ်တမ်ဵသည် သာဵဖွာဵ
ဆရာမမှ မိမိတာဝန်ကျရာေဒသအတွင်ဵရှိ ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာတွင်ရေှိ သာ (၅)နှစ်
ေအာက်ကေလဵမျာဵ၏ မြကီဵထွာဵဖွ့ဳိဖိုဵမှုကသ
ို ိရနှိ ိငု ်ရန် ပုမဳ ှနက
် ယ
ို ်အေလဵချိန်
ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵနှငဴ် အာဟာရေစာင်ေဴ ရှာက်ေပဵခ
ြ င်ဵတိ့ု ကို
မှတ်တမ်ဵတင်နုိင်ရန်
အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ရပ်ကွက/် ေကျဵရွာ ဆိသ
ု ည်မာှ သာဵဖွာဵဆရာမ၏ မိမိတာဝန်ကျရာနယ်ပယ်နှင်ဴ
သက်ဆုငိ ်သည်ဴ ရပ်ကွက်/ ေကျဵရွာအမည်ကို ေဖာ်မြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
ဌာန/ဌာနခွဲ ၊ မိမို့နယ်၊ တိုင်ဵေဒသက
ြ ီဵ/မြပည်နယ်၏ အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းချက်ကို
စာမျက်နှာ (၁၇၇)ရှိ သဆးခန်းမှတ်ပတ
ုံ င်စာအုပ်၏သအာက်တွင် ကညက််ှု
ရ ပပရရန်
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(က)

စဥ် ဆိသ
ု ည်မာှ သာဵဖွာဵဆရာမမှ (၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵမျာဵ၏ အာဟာရ
အေခ
ြ အေနကို ေစာင်ေဴ ရှာက်မှုေပဵရာတွင် ကေလဵမျာဵ၏ အမှတ်စဥ်ကို
အစီအစဥ်အတိငု ်ဵ ေရဵသွင်ဵရန် မြဖစ်ပါသည်။
(ခ)
ကေလဵအမည် ဆိသ
ု ည်မာှ အာဟာရအေခ
ြ အေနကို ေစာင်ေဴ ရှာက်မှု
ေပဵေသာ ကေလဵ၏အမည်ကို ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(ဂ)
ကျာဵ/မ ဆိသ
ု ည်မာှ အာဟာရအေခ
ြ အေနကို ေစာင်ဴေရှာက်မေှု ပဵေသာ
ကေလဵကို ကျာဵ/မခွဲြခာဵ၍ ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(ဃ) ေမွဵသက္က ရာဇ် ဆိသ
ု ည်မာှ အာဟာရအေခ
ြ အေနကို ေစာင်ေဴ ရှာက်မေှု ပဵ
ေသာ ကေလဵ၏ ေမွဵဖွာဵသည်ဴ (ရက်၊လ၊နှစ်)ကို ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(င)
မိဘအမည် ဆိသ
ု ည်မာှ အာဟာရအေခ
ြ အေနကို ေစာင်ေဴ ရှာက်မှုေပဵေသာ
ကေလဵ၏ မိဘအမည်ကို ေဖာ်ြပရန် ြဖစ်ပါသည်။
ကိယ
ု ်အေလဵချိန်ြခင်ဵ၊ သန်ချေဆဵ/ဗီတာမင်ေအတိက
ု ်ေကျွဵြခင်ဵနှင်ဴ ပတ်သက်သည်ဴ
အေက
ပ ာင်ဵအရာမျာဵကို ကေလဵအသက် တစ်နှစ်ေအာက်ြဖစ်ပါက ဇန်နဝါရီလမှ
ဒီဇင်ဘာလအတွင်ဵ သက်ဆိုင်ရာလအလိက
ု ်၊ အသက်(၁)နှစ်ြပည်ဴိပီဵသည်မှ (၅)နှစ်
မပ
ြ ည်မဴ ီတစ်ရက်အလိအ
ု ထိ မြဖစ်ပါက သက်ဆငို ်ရာ သုဵဳ လပတ်အလိက
ု ် ေရဵသာဵ
ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(စ)
ကိယ
ု ်အေလဵချိန်သည်ဴ
(၁) ရက်စွဲ ဆိသ
ု ည်မာှ (၅)နှစ်ေအာက်ကေလဵမျာဵ၏ အာဟာရ
အေခ
ြ အေနကို ေစာင်ေဴ ရှာက်မေှု ပဵသည်ဴ ရက်စက
ွဲ ို ေရဵသာဵေဖာ်ြပ
ရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၂) ကိယ
ု ်အေလဵချိန(် ကီလဂို ရမ်) ဆိသ
ု ည်မာှ
အာဟာရအေခ
ြ
အေနကို ကိယ
ု ်အေလဵချိန၍
် တိငု ်ဵတာေဖာ်ထုတ်ေပဵလိက
ု ်ေသာ
ကေလဵ၏ ကိယ
ု ်အေလဵချိနက
် ို ကီလဂို ရမ်ြဖင်ဴ ေရဵသာဵေဖာ်ြပရန်
မြဖစ်ပါသည်။
(၃) နီ/ဝါ/စိမ်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အာဟာရအေခ
ြ အေနကို ကိယ
ု ်အေလဵ
ချိန၍
် တိငု ်ဵတာေဖာ်ထုတ်ေပဵလိက
ု ်ေသာ ကေလဵ၏ ကိယ
ု ်အေလဵ
ချိနက
် ို ကျာဵ/မအလိက
ု ် ကိယ
ု ်အေလဵချိနက
် ဒ်တွင် မပကည်ု
ဴ ှု့၍
အနီေရာင်တွင် ကျေရာက်ပါက နီဟုလည်ဵေကာင်ဵ၊ အဝါေရာင်
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(၄)

တွင် ကျေရာက်ပါက ဝါဟုလည်ဵေကာင်ဵ၊ အစိမ်ဵေရာင်တွင်
ကျေရာက်ပါက စိမ်ဵဟုလည်ဵေကာင်ဵ ေရဵသာဵေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါ
သည်။
သန်ချေဆဵရရှမိ /ှု ဗီတာမင်ေအရရှမိ ှု ဆိသ
ု ည်မှာ (၅)နှစ်ေအာက်
ကေလဵမျာဵ၏ အာဟာရအေခ
ြ အေနကို ေစာင်ေဴ ရှာက်မေှု ပဵ
ရာတွင် သန်ချေဆဵ/ဗီတာမင်ေအတိက
ု ်ေကျွဵြခင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်၍
ေဆဵရရှိမအ
ှု ေခ
ြ အေနကို ေရဵသာဵေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(ေဆဵနှစ်မျိုဵလုဵဳ ေပဵရန်မလိေု သာ/ မေပဵေသာလမျာဵအတွက်
စာရင်ဵြဖည်သ
ဴ ွင်ဵရာတွင် -/- ဟုေရဵမှတ်ရပါမည်။ ေဆဵေပဵေသာ
လမျာဵအတွက် ေဆဵဝါဵရရှမိ ှုအေခ
ြ အေနကို (√) အမှတ်အသာဵဖ
ြ င်ဴ
ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။ (√) အမှတ်အသာဵပ
ြ ု၍ သန်ချေဆဵရရှမိ ှု
ကို မျဥ်ဵေစာင်ဵ၏ ေရှ့ဘက်တွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဗီတာမင်ေအ
ေဆဵရရှိမက
ှု ို မျဥ်ဵေစာင်ဵ၏ ေနာက်ဘက်တွင်လည်ဵေကာင်ဵ
ေဆဵအမျိုဵအစာဵအလိက
ု ် ေရဵသာဵေဖာ်ြပရပါမည် မြဖစ်ပါသည်။
ဥပမာ- ေဆဵနှစ်မျိုဵတွင် သန်ချေဆဵ ရရှိိပီဵ ဗီတာမင်ေအမရရှပိ ါက
√ /- ဟုလည်ဵေကာင်ဵ၊ သန်ချေဆဵမရရှဘ
ိ ဲ ဗီတာမင်ေအရရှပိ ါက

(ဆ)

-/√
ဟုလည်ဵေကာင်ဵ၊
ေဆဵနှစ်မျိုဵလုဳဵရရှပိ ါက
√/√
ဟုလည်ဵေကာင်ဵ ေရဵမှတ်ရန် မြဖစ်ပါသည်။)
မှတ်ချက် ဆိသ
ု ည်မာှ
အာဟာရေစာင်ေဴ ရှာက်ေပဵမှုနှငပ်ဴ တ်သက်၍
မှတ်သာဵထာဵလိသ
ု ည်အ
ဴ ချက်မျာဵကို ေရဵသာဵရန် မြဖစ်ပါသည်။ (ဥပမာအာဟာရချို့တဲဴကေလဵမျာဵမ (ဝါ၊နီ)နှငမ်ဴ မ ယခင်အစိမ်ဵေရာင်၌မ မ ကျေရာက်မ
ေသာ်လည်ဵမ မ အာဟာရချို့တဲမဴ ှု မ မြဖစ်နုိင်သည်ဴမ ကေလဵမျာဵမ (ဖျာဵနာ၊မ
ဝမ်ဵေလျှာ၊မေချာင်ဵဆိုဵ၊မရင် ပကပ်မ ြဖစ်သည်ဴကေလဵမျာဵ)ကို ကိယ
ု ်အေလဵချိန်
ထပ်မခဳ ျိနေ် ပဵ၍
အာဟာရေစာင်ေဴ ရှာက်မမှု
ေပဵသည်အ
ဴ ခါမျာဵတွင်မ
ရက်စနွဲ ှင်ဴမကိယ
ု ်အေလဵချိန်ကမို ေရဵမှတ်ထာဵနိငု ်ပါသည်။)
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၄။

ေမွဵဖွာဵမှုနှငေ်ဴ သဆုဵဳ မှုမှတ်တမ်ဵ
စီမဳချက်အကျိုဵသက်ေရာက်မှု စာရင်ဵအင်ဵမျာဵနှငစ်ဴ ပ်လျဥ်ဵ၍ စာရင်ဵအင်ဵမျာဵ၏
တန်ဖုိဵသည် အေခ
ြ ခဳအချက်အလက်မျာဵကို ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵက စနစ်တကျ
မြပည်ဴြပည်စဴ ုစဳ ုဳ မှတ်ပုတ
ဳ င် အစီရင်ခဳြခင်ဵအေပါ်တွင် မျာဵစွာမူတည်ေနပါသည်။
အစီရင်ခဳေသာ အချက်အလက်မျာဵ မြပည်စဴ ုမဳ ှုနှင်ဴ အရည်အေသွဵတိဵု တက်မရ
ှု ိလ
ှ ာ
သည်နငှ ်ဴအမျှ ေဒသ၏ကျန်ဵမာေရဵအေခ
ြ အေနကို အမ
ိ ဲမြပတ်ဆန်ဵစစ်၍ အချိနမ် ီ
မြပုပ
ြ င်ေဆာင်ရွက်ဖွယ်မျာဵကို ပိမု ိထ
ု ိေရာက်စာွ မြပုပ
ြ င်ေဆာင်ရွက်ေပဵနိငု ်ေပမည်။
စီမဳချက်အကျိုဵသက်ေရာက်မအ
ှု တွက် ဖွာဵေသစာရင်ဵမျာဵကို ေကာက်ယူရာတွင်
ဖွာဵခ
ြ င်ဵ၊ ေသခ
ြ င်ဵြဖစ်ရာ ေနရာ (Place of Occurrence) (သိ့ု မဟုတ်) မှတ်ပဳု
တင်ေနရာ (Place of registration) ကို မှတ်တမ်ဵြပုစု တင်ြပ ြခင်ဵမျိုဵမဟုတ်ဘဲ
အမ
ိ ဲေနထိငု ်ရာေနရာ (Place of usual residence) ေဒသ/ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာ ေနသူ
တိ့ု ၏ ဖွာဵခ
ြ င်ဵ၊ေသခ
ြ င်ဵအေက
ပ ာင်ဵအရာတိ့ု ကို မှတ်တမ်ဵြပုစုြခင်ဵသာ မြဖစ်ပါသည်။
သိ့ု မှသာ မိမိတာဝန်ကျရာ ေဒသအတွင်ဵ ေနထိငု ်သည်ဴ မြပည်သူလူထုကို ၄င်ဵတိ့ု ၏
အသက်အရွယ်အလိက
ု ် ေစာင်ေဴ ရှာက်ေပဵသင်ဴေသာ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ေဴ ရှာက်မှု
မျာဵကို ေပဵနိငု ်မည် မြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ- ပဲခူဵိမို့နယ်ရှိ အင်ဵတေကာ်ေကျဵရွာမှ
မိခင်တစ်ေယာက်သည် တိုက် ြကီဵိမို့နယ်၊ တာဂွေကျဵရွာရှိ သူမ၏အေမအိမတ
် ွင်
ကေလဵေမွဵဖွာဵသည်ဆုိ ပကပါစိ့ု ၊ ကေလဵ၏ေမွဵစာရင်ဵကို ေမွဵဖွာဵမှုြဖစ်ရာေနရာ
တိက
ု ် ြကီဵိမို့နယ်မှထုတ်ေပဵပ
ိ ီဵ ၎င်ဵအမ
ိ ဲေနထိငု ်မည်ဴ ပဲခူဵိမို့နယ်၊ အင်ဵတေကာ်
ေကျဵရွာမှ တာဝန်ကျသာဵဖွာဵဆရာမ၏ ဖွာဵေသစာရင်ဵတွင် ေရှ့ဆက်ေဆာင်ရွက်
ရမည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မမှု ျာဵအတွက် ေမွဵဖွာဵမှုမှတ်တမ်ဵတွင် စာရင်ဵေရဵသွင်ဵ
ရမည် မြဖစ်ပါသည်။
ဖွာဵခ
ြ င်ဵ၊ ေသခ
ြ င်ဵအေက
ပ ာင်ဵအရာမျာဵနှငပ်ဴ တ်သက်၍ စာရင်ဵေသချာစွာြပုစုနုိင်ရန်
သာဵဖွာဵဆရာမမျာဵမှ စနစ်တကျ မှတ်တမ်ဵြပုစုထာဵရန် မြဖစ်ပါသည်။ မြပည်စဴ ုေဳ သာ
မှတ်တမ်ဵရရှိနုိင်ရန်အတွက် ေကျဵလက်မှ အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵြဖစ်ပါက မိမိ
အပိငု ်တာဝန်ကျေဒသတွင် ဖွာဵခ
ြ င်ဵ၊ ေသခ
ြ င်ဵကို မှတ်တမ်ဵြပုစုအစီရင်ခဳြခင်ဵ၊
မိမို့ေပါ်မှ အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵြဖစ်ပါက တာဝန်ကျရာ ရပ်ကွက်၏ ဖွာဵခ
ြ င်ဵ၊
ေသခ
ြ င်ဵတိ့ု ကို သိသိချင်ဵ ေန့စဥ်မှတ်တမ်ဵြပုစု၍ လချုပ်အြဖစ် အစီရင်ခဳမြခင်ဵ
တိ့ု ကို မြပုလုပရ
် န် မြဖစ်ပါသည်။
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ဌာန/ဌာနခွဲ ၊ မိမို့နယ်၊ တိုင်ဵေဒသက
ြ ီဵ/မြပည်နယ်၏ အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းချက်ကို
စာမျက်နှာ (၁၇၇)ရှိ သဆးခန်းမှတ်ပတ
ုံ င်စာအုပ်၏သအာက်တွင် ကညက််ှု
ရ ပပရရန်
နှစ် ဆိသ
ု ည်မာှ စာရင်ဵေကာက်ယူသည်ဴကာလ ဇန်နဝါရီလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ
အကျုဳဵဝင်ေသာ သက်ဆုငိ ်ရာနှစက
် ို ေရဵသာဵရန် မြဖစ်ပါသည်။
ရပ်ကွက/် ေကျဵရွာရှအ
ိ ိမေ် ထာင်စေု ပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵ
တာဝန်ကျရာ နယ်ပယ်အတွင်ဵရှိ အိမေ် ထာင်စေု ပါင်ဵကို ေရဵသာဵရန် မြဖစ်ပါသည်။
အိမ်ေထာင်စု ဆိသ
ု ည်မာှ တစ်အိမတ
် ည်ဵအတူေန၍ တစ်အဵို တည်ဵစာဵသူမျာဵကို
ဆိလ
ု ပို ါသည်။ အိမေ် ဖာ်၊ ေဝဵသည်ေဴ ဆွမျိုဵ၊ အမျိုဵမေတာ်စပ်ေသာ်လည်ဵ တစ်အိမ်
တည်ဵတွင် အတူေနသူမျာဵ ပါဝင်ပါသည်။ အိမတ
် စ်အိမတ
် ွင် အိမေ် ထာင်စု
တစ်စထ
ု က်ပိ၍
ု ရှိနုိင်ပါသည်။
ရပ်ကွက/် ေကျဵရွာရှလ
ိ ူဦဵေရေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ
အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵ
တာဝန်ကျရာ နယ်ပယ်အတွင်ဵရှိ လူဦဵေရေပါင်ဵကို ေရဵသာဵရန် မြဖစ်ပါသည်။
ေမွဵဖွာဵမှုမှတ်တမ်ဵ
အစီရင်ခဳသည်က
ဴ ာလအတွင်ဵ အမ
ြွှ ာပူဵေမွဵပါက ေမွဵဖွာဵသည်ဴြဖစ်စဥ်ကို ကေလဵ
တစ်ဦဵလျှင် စာေက
ပ ာင်ဵတစ်ေပကာင်ဵစီ ေရဵသာဵေဖာ်ြပေပဵရန် မြဖစ်ပါသည်။ (အစီရင်ခဳသည်ဴ
ကာလဆိသ
ု ည်မှာ နှစ်တစ်နှစ်ကို ဆိလ
ု ိုြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ-၂၀၁၉ခုနှစ်ထဲတွင်
အစီရင်ခဳြခင်ဵြဖစ်ပါက ၂၀၁၈ခုနှစ်ထဲတွင် မြဖစ်ပွာဵခဲေဴ သာ ေမွဵဖွာဵခ
ြ င်ဵမျာဵ/ ကိယ
ု ်ဝန်ပျက်
မြခင်ဵမျာဵ မပါဝင်ပါ။)
(က)
(ခ)

ခင်ပွန်ဵအမည် ဆိသ
ု ည်မာှ ေမွဵဖွာဵ/ကိယ
ု ်ဝန်ပျက်ြခင်ဵြဖစ်ပာွ ဵသူ၏ ခင်ပွနဵ်
အမည်ကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ေမွဵမိခင်/ကိယ
ု ်ဝန်ပျက်သူ၏
(၁) အမည် ဆိသ
ု ည်မာှ အရှင်ေမွဵြခင်ဵ၊ အေသေမွဵြခင်ဵ၊ အမ
ြွှ ာေမွဵြခင်ဵ
အပါအဝင် ေမွဵဖွာဵမှုြဖစ်ပွာဵေသာ (သိ့ု မဟုတ်) ကိယ
ု ်ဝန်ပျက်မှု
မြဖစ်ပာွ ဵေသာ မိခင်အမည်ကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
(၂) အသက်(နှစ်)
ဆိသ
ု ည်မာှ
အရှင်ေမွဵြခင်ဵ၊
အေသေမွဵြခင်ဵ၊
အမ
ြွှ ာေမွဵြခင်ဵ အပါအဝင် ေမွဵဖွာဵမှုြဖစ်ပွာဵေသာ (သိ့ု မဟုတ်)
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(ဂ)

(ဃ)

(င)

ကိယ
ု ်ဝန်ပျက်မှုြဖစ်ပာွ ဵေသာ မိခင်၏အသက်ကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
မြပည်ဴိပီဵနှစက
် ို ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်မတ
ှ ်ပတ
ုဳ င်အမှတ် ဆိသ
ု ည်မာှ သက်ဆုိင်ရာ ရပ်ကွက်/
ေကျဵရွာ၏ တာဝန်ကျသာဵဖွာဵဆရာမထဳရှိ ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်မတ
ှ ်ပဳုတင်
စာအုပတ
် ွင် စာရင်ဵေရဵသွင်ဵထာဵေသာ ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်မတ
ှ ်ပဳုတင်အမှတ်
ကို ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
ေနရပ်လိပ်စာ ဆိသ
ု ည်မာှ အရှင်ေမွဵြခင်ဵ၊ အေသေမွဵြခင်ဵ၊ အမ
ြွှ ာေမွဵြခင်ဵ
အပါအဝင် ေမွဵဖွာဵမှုြဖစ်ပွာဵေသာ (သိ့ု မဟုတ်)ကိယ
ု ်ဝန်ပျက်မှုြဖစ်ပွာဵေသာ
မိခင်၏ ေနထိငု ်ရာ ေနရာကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ေမွဵဖွာဵသည်အ
ဴ ေက
ပ ာင်ဵအရာ
(၁) (ရက်၊လ၊နှစ်) ဆိသ
ု ည်မာှ မှတ်တမ်ဵေကာက်ယူသည်ဴ နှစ်တစ်နစှ ်တာ
ကာလအတွင်ဵ ေမွဵဖွာဵမှုြဖစ်သည်ဴေန့ (ရက်၊လ၊နှစ)် ကိေု ဖာ်ြပရန်
မြဖစ်ပါသည်။ (အစီရင်ခဳသည်က
ဴ ာလမတိငု ်ခင်က ေမွဵဖွာဵခဲဴြခင်ဵမျာဵကို
ေဖာ်ြပရန်မလိပု ါ။)
(၂) အချိန် ဆိသ
ု ည်မာှ ေမွဵဖွာဵသည်အ
ဴ ချိနက
် ို ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၃) ကျာဵ/မ ဆိသ
ု ည်မာှ ေမွဵဖွာဵလာသည်က
ဴ ေလဵကို ကျာဵ/မ ခွဲြခာဵ၍
ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၄) အရှင်ေမွဵ ဆိသ
ု ည်မာှ ကိယ
ု ်ဝန်(၂၂)ပတ်ေကျာလ
် ွန၍
် ေမွဵဖွာဵလာ
သည်နငှ ်ဴ အသက်ရှူြခင်ဵ၊ နှလုဳဵခုန်ြခင်ဵ၊ လှုပရ
် ာှ ဵခ
ြ င်ဵ၊ ချက် ြကိုဵ
ေသွဵခုန်ြခင်ဵရှိေသာ ကေလဵကိဆ
ု လ
ို ပို ါသည်။ (√) အမှတ်အသာဵဖ
ြ င်ဴ
ေဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။ ထိဦု ဵေရတွင် အစီရင်ခဳသည်ဴ ကာလမတိငု ်မီက
ထိအ
ု ိမ်ေထာင်စု၌ ေမွဵဖွာဵခဲေဴ သာ အရှင်ေမွဵဦဵေရမျာဵကို ထည်သ
ဴ ွင်ဵ
ေဖာ်ြပရန် မလိပု ါ။ အမ
ြွှ ာပူဵမျာဵေမွဵခဲပဴ ါက အမ
ြွှ ာပူဵအေရအတွက်
အလိက
ု ် ကေလဵတစ်ဦဵလျှင် စာေက
ပ ာင်ဵတစ်ေ ပကာင်ဵစီ မှတ်တမ်ဵ
တင်ရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၅) အေသေမွဵ ဆိသ
ု ည်မာှ ကိယ
ု ်ဝန်(၂၂)ပတ်ေကျာလ
် ွန၍
် ေမွဵဖွာဵလာပ
ိ ီဵ
အသက်ရှင်ေသာ လက္ခဏာလုဵဳ ဝမပ
ြ ေသာ ကေလဵဦဵေရကို ဆိလ
ု ို
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ပါသည်။ (√)အမှတ်အသာဵဖ
ြ င်ဴ ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။ အစီရင်ခဳ
ကာလမတိငု ်ခင်က အေသေမွဵဦဵေရကို ေဖာ်ြပရန် မလိပု ါ။
**မှတ်ချက်- တစ်ခါတစ်ရဳ မိခင်တစ်ဦဵသည် အမ
ြွှ ာပူဵေမွဵရာ၌
တစ်ဦဵကို အရှင်ေမွဵ၍ တစ်ဦဵကိအ
ု ေသေမွဵပါက ကေလဵတစ်ဦဵလျှင်
စာေက
ပ ာင်ဵတစ်ေ ပကာင်ဵစီ ေရဵသာဵေဖာ်ြပေပဵရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၆) ကိယ
ု ်ဝန်ပျက် ဆိသ
ု ည်မာှ ကိယ
ု ်ဝန်(၂၂)ပတ်မတိငု ်မီ သာဵအိမတ
် ွင်ဵမှ
သေန္ဓသာဵသည် အပ
ြ င်သ့ို ေရာက်ရလ
ှိ ာပ
ိ ီဵ အသက်ရှင်ေသာ
လက္ခဏာမပ
ြ သည်ဴ သာဵပျက်ြခင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ (√)အမှတ်
အသာဵဖ
ြ င်ဴ ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။ အစီရင်ခဳ ကာလမတိငု ်ခင်က
မြဖစ်ပွာဵခဲေဴ သာ ကိယ
ု ်ဝန်ပျက်ြခင်ဵကို ေဖာ်ြပရန် မလိပု ါ။
(၇) ေမွဵေပါင်ချိန(် ကီလဂို ရမ်) ဆိသ
ု ည်မာှ ေမွဵဖွာဵလာေသာအရှင်ေမွဵနှင်ဴ
အေသေမွဵကေလဵမျာဵ၏ ကိယ
ု ်အေလဵချိနက
် ို ကီလိုဂရမ်ြဖင်ဴ
ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၈) ေမွဵေပါင်မြပည်ဴ (<၂.၅ ကီလဂို ရမ််) ဆိသ
ု ည်မာှ ကိယ
ု ်ဝန် (၂၂)ပတ်
ေကျာ်လွန၍
် ေမွဵဖွာဵလာေသာ အရှင်ေမွဵနှင်ဴ အေသေမွဵ ကေလဵမျာဵ
အနက် ကိယ
ု ်အေလဵချိန် (၅)ေပါင်(၈)ေအာင်စ (သိ့ု မဟုတ်)
၂.၅ကီလိုဂရမ် မပ
ြ ည်ေဴ သာ ေမွဵကင်ဵစကေလဵကို ဆိုလပို ါသည်။
(√)အမှတ်အသာဵဖ
ြ င်ဴ ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၉) ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်အပတ်
ဆိသ
ု ည်မာှ
ေမွဵဖွာဵမှုြဖစ်ပွာဵေသာ
(သိ့ု မဟုတ်) ကိယ
ု ်ဝန်ပျက်မှုြဖစ်ပွာဵေသာ အချိန်တွင် ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်
ခဲဴိပီဵသည်က
ဴ ာလကို ေနာက်ဆဵုဳ ရာသီေပါ်ခဲသ
ဴ ည်ရ
ဴ က်ကို အေခ
ြ ခဳ၍
တွက်ချက်နည်ဵ (first day of Last Menstrual Period)
မြဖင်လ
ဴ ည်ဵေကာင်ဵ၊ ကိယ
ု ်ဝန်ကို လက်ြဖင်ဴစမ်ဵသပ်၍ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်
ကာလကို ခန့်မှန်ဵြခင်ဵ (abdominal palpation) မြဖင်ဴ
လည်ဵေကာင်ဵ ရက်သတ္တ ပတ်နငှ ်ဴတွက်၍ ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၁၀) လမေစဴေမွဵဖွာဵခ
ြ င်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ ခန့်မှန်ဵထာဵေသာ ေမွဵဖွာဵမှုထက်
ရက်သတ္တ (၃)ပတ်ေကျာ် ပိေု စာ၍ ေမွဵဖွာဵခ
ြ င်ဵ(သိ့ု မဟုတ်) ကိယ
ု ်ဝန်
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ရက်သတ္တ (၃၇)ပတ်
(စ)

(ဆ)

(ဇ)

မပ
ြ ည်မဴ ီ

ေမွဵဖွာဵခ
ြ င်ဵကို

ဆိလ
ု ပို ါသည်။

(√)အမှတ်အသာဵဖ
ြ င်ဴ ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
ေမွဵဖွာဵသည်ေဴ နရာ
ဆိသ
ု ည်မာှ
အရှင်ေမွဵြခင်ဵ၊ အေသေမွဵြခင်ဵ၊
အမ
ြွှ ာေမွဵြခင်ဵ အပါအဝင် ေမွဵဖွာဵမှုအာဵလုဵဳ တိ့ု အတွက် ေမွဵဖွာဵသည်ဴ
ေနရာ (မြပည်သူ့ေဆဵုု၊ဳ ပုဂ္ဂလိကေဆဵုု၊ဳ သာဵဖွာဵခန်ဵ၊ အိမ် စသည်) ကို
ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ေမွဵဖွာဵေပဵသူ ဆိသ
ု ည်မာှ (ဆရာဝန်၊ သူနာပ
ြ ု၊ အမျိုဵသမီဵကျန်ဵမာေရဵ
ဆရာမ၊ သာဵဖွာဵဆရာမ၊ အရန်သာဵဖွာဵဆရာမ၊ သင်တန်ဵဆင်ဵအရပ်
လက်သည်၊ အရပ်လက်သည် စသည်)တိ့ု ကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
ေမွဵလက်မတ
ှ ်ရိပီဵြခင်ဵရှိ/မရှိ ဆိသ
ု ည်မာှ ေမွဵဖွာဵမှုမတ
ှ ်တမ်ဵတွင် ေရဵသွင်ဵ
ထာဵသည်ဴ ကေလဵအတွက် ေမွဵလက်မတ
ှ ် (Birth Certificate) ကို

ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵထဳမှ ရယူိပီဵခဲပဴ ါက (√)အမှတ်အသာဵပ
ြ ၍ ရရှသ
ိ ည်ဴ
ေန့စွက
ဲ ို ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(စျ) လချုပ်တွင်အစီရင်ခဳိပီဵလျှင်မှတ်သာဵထာဵရန် ဆိသ
ု ည်မာှ ေမွဵလက်မတ
ှ ်
ရရှိိပီဵေသာကေလဵမျာဵကို လချုပ်တွင် အစီရင်ခဳိပီဵပါက အစီရင်ခဳသည်ဴ
လအမည်ကို ေရဵမှတ်ထာဵရန် မြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ- ဇန်နဝါရီလ
လချုပ်တွင် ေမွဵလက်မတ
ှ ်ရရှိေ ပကာင်ဵ အစီရင်ခဳိပီဵပါက ဇန်နဝါရီလ၊
ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင်
ေမွဵလက်မတ
ှ ်ရရှိေ ပကာင်ဵ
အစီရင်ခဳိပီဵပါက
ေဖေဖာ်ဝါရီလ စသဖ
ြ င်ဴ ေရဵမှတ်ထာဵရန် မြဖစ်ပါသည်။
ေသဆုဵဳ မှုမတ
ှ ်တမ်ဵ
(က) ေသဆုဵဳ ြခင်ဵြဖစ်သည်အ
ဴ ိမေ် ထာင်စု၏ အိမ်ေထာင်ဦဵစီဵအမည် ဆိသ
ု ည်မာှ
ေသဆုဵဳ ြခင်ဵြဖစ်ပာွ ဵသည်ဴ အိမေ် ထာင်စတ
ု စ်စခု ျင်ဵအလိက
ု ် ဦဵစီဵပုဂု္ဂိ လ်၏
အမည်ကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
(ခ)
ေသဆုဵဳ ြခင်ဵ
(၁) ေသဆုဵဳ သူ
(ကက) အမည် ဆိသ
ု ည်မာှ ေသဆုဳဵမိခင်အပါအဝင် မည်သည်ဴအသက်
အုပစ် ု တွင်မဆို ေသဆုဳဵသူ၏အမည်ကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
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(ခခ)

ကျာဵ/မ ဆိသ
ု ည်မာှ ေသဆုဵဳ သူကို ကျာဵ/မခွဲြခာဵ၍ ေဖာ်ြပရန်
မြဖစ်ပါသည်။
(ဂဂ) အသက်(နှစ်) ဆိသ
ု ည်မာှ မှတ်တမ်ဵေကာက်ယူသည်ဴ နှစ်တစ်နစှ ်
တာကာလအတွင်ဵ ေသဆုဳဵခဲဴသူမျာဵ၏အသက်ကို ေဖာ်ြပရန်
မြဖစ်ပါသည်။ ထိုသ့ို ေဖာ်ြပရာတွင် မြပည်ဴိပီဵအသက်ကို ေဖာ်ြပရန်
မြဖစ်ပါသည်။ အစီရင်ခဳသည်က
ဴ ာလ မတိငု ်မီက ေသဆုဵဳ ခဲဴြခင်ဵ
မျာဵကို ေဖာ်ြပရန် မလိပု ါ။ (အစီရင်ခဳသည်က
ဴ ာလ ဆိုသည်မာှ
နှစ်တစ်နှစက
် ို ဆိလ
ု ိုြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ-၂၀၁၉ခုနှစ်ထဲတွင်
အစီရင်ခဳြခင်ဵြဖစ်ပါက
၂၀၁၈ခုနှစ်ထဲတွင်
မြဖစ်ပွာဵခဲေဴ သာ
ေသဆုဵဳ ြခင်ဵမျာဵ မပါဝင်ပါ။)
မှတ်ချက်- အသက်တစ်နစှ ်ေအာက်ကေလဵမျာဵ ေသဆုဵဳ သည်ဴ
အသက်ကို "ရက်/လ"ဟု ေရဵသာဵေဖာ်မြပရန် လိအ
ု ပ်ပါသည်။
ဥပမာ- (၃)ရက်သာဵ ေသဆုဵဳ သည်က
ဴ ေလဵအတွက် (၃)ရက်ဟု
ေဖာ်ြပ ိပီဵ (၁၀) လသာဵ ေသဆုဵဳ သည်က
ဴ ေလဵအတွက် (၁၀)လဟု
ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(ဃဃ) ေသဆုဵဳ သည်ရ
ဴ က်စွဲ ဆိသ
ု ည်မာှ
မှတ်တမ်ဵေကာက်ယူသည်ဴ
ကာလအတွင်ဵ ေသဆုဵဳ သူမျာဵ၏ ေသဆုဳဵသည်ရ
ဴ က်စွက
ဲ ို ေဖာ်ြပရန်
မြဖစ်ပါသည်။
(ငင) ေနရပ်လိပ်စာ ဆိသ
ု ည်မာှ ေသဆုဵဳ သူေနထိုင်သည်ဴ အရပ်/ေနရာ
ကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
(၂) မိခင်ေသဖ
ြ စ်လျှင် ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်စဉ်၊ မီဵဖွာဵစဉ်၊ မီဵတွင်ဵကာလ
အတွင်ဵ (ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ ၄၂ ရက်အတွင်ဵ) ေသဆုဵဳ ြခင်ဵ
(ကက)ကိယ
ု ်ဝန်၊မီဵဖွာဵခ
ြ င်ဵ၊ မီဵတွင်ဵဆိငု ်ရာေရာဂါမျာဵေက
ပ ာင်ဴ ေသဆုဵဳ ြခင်ဵ
ဆိသ
ု ည်မာှ ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်စဥ်၊ ေမွဵဖွာဵစဥ်၊မီဵတွင်ဵကာလအတွင်ဵ
(ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ (၄၂)ရက်အတွင်ဵ) ေသဆုဳဵသူသည် သာဵဖွာဵြခင်ဵ
ဆိငု ်ရာေရာဂါမျာဵေက
ပ ာင်ေဴ သဆုဵဳ ပါက ထိစု ာတိငု ်တွင် (√) အမှတ်
အသာဵဖ
ြ င်ဴ ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
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(ခခ) အခ
ြ ာဵေရာဂါမျာဵေက
ပ ာင်ဴ ေသဆုဵဳ ြခင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ ကိယ
ု ်ဝန်
ေဆာင်စဥ်၊ ေမွဵဖွာဵစဥ်၊ မီဵတွင်ဵကာလအတွင်ဵ (ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ (၄၂)
ရက်အတွင်ဵ) သာဵဖွာဵြခင်ဵဆိုင်ရာေရာဂါမျာဵေက
ပ ာင်ဴ မဟုတ်ဘဲ
ယခင်ရေှိ နေသာေရာဂါ(သိ့ု မဟုတ်) ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်စဥ် အတွင်ဵ
ြဖစ်ေပါ်လာေသာေရာဂါမျာဵေက
ပ ာင်ဴ ေသဆုဳဵပါက ထိုစာတိငု ်တွင်
(√) အမှတ်အသာဵဖ
ြ င်ဴ ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(ဂဂ) ထိခက
ို ်ဒဏ်ရာရရှိြခင်ဵ၊
မေတာ်တဆမှုမျာဵ၊
မိမိကယ
ို ်ကို
သတ်ေသခ
ြ င်ဵ၊ အသတ်ခဳရြခင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်စဥ်၊
ေမွဵဖွာဵစဥ်၊ မီဵတွင်ဵကာလအတွင်ဵ (ေမွဵဖွာဵပ
ိ ီဵ (၄၂)ရက်အတွင်ဵ)
ေသဆုဵဳ သူသည် သာဵဖွာဵြခင်ဵဆိုင်ရာေရာဂါမျာဵနှင်ဴ အခ
ြ ာဵေရာဂါ
မျာဵေက
ပ ာင်ဴ မဟုတ်ဘဲ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှ၍
ိ ြဖစ်ေစ၊ မေတာ်တဆမှု
ေက
ပ ာင်ဴြဖစ်ေစ၊
မိမိကိုယ်ကို
သတ်ေသခ
ြ င်ဵေက
ပ ာင်ဴြဖစ်ေစ၊
အသတ်ခရ
ဳ ြခင်ဵေက
ပ ာင်ဴြဖစ်ေစ ေသဆုဵဳ ပါက ထိုစာတိငု ်တွင် (√)
အမှတ်အသာဵဖ
ြ င်ဴ ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၃) ေသဆုဵဳ ရခ
ြ င်ဵအေက
ပ ာင်ဵရင်ဵ(ခန့်မှန်ဵ) ဆိသ
ု ည်မာှ
ေသဆုဵဳ သူမျာဵ
အတွက် ေသဆုဵဳ ရခ
ြ င်ဵအေက
ပ ာင်ဵရင်ဵကို ေဖာ်ြပရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဆရာဝန်မှ ေသစာရင်ဵ (Death Certificate) တွင် ေသဆုဵဳ ရသည်ဴ
အေက
ပ ာင်ဵရင်ဵကို ေရဵသာဵထာဵပါက ၄င်ဵကိုကူဵယူေဖာ်ြပရန်ြဖစ်ိပီဵ
အကယ်၍ ဆရာဝန်မရှပိ ါက ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵဦဵက
ေသစာရင်ဵတွင် ေသဆုဵဳ ရသည်အ
ဴ ေက
ပ ာင်ဵရင်ဵကို အတိအကျသိ၍
မြဖစ်ေစ၊ ခန့်မှန်ဵ၍ဖ
ြ စ်ေစ ေရဵသာဵထာဵသည်ကို ကူဵယူေဖာ်ြပရန်
မြဖစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ေသဆုဵဳ ရခ
ြ င်ဵအေက
ပ ာင်ဵရင်ဵကို ေဖာ်ြပေပဵ
မည်သ
ဴ ူ မရှိ မြဖစ်ေနပါက ေသစာရင်ဵတွင် ေရာဂါကို(မသိပါ)ဟု ေဖာ်ြပ
ေပဵရန် လိအ
ု ပ်ပါသည်။ ဥပမာ- ေသဆုဳဵမိခင်အပိုင်ဵတွင် ကိယ
ု ်ဝန်
ေဆာင်မခိ င်တစ်ေယာက် ေသဆုဵဳ သည်ဆုပိ ါစိ့ု ။ ၄င်ဵမိခင်ေသဆုဵဳ
ရခ
ြ င်ဵ၏ အေက
ပ ာင်ဵရင်ဵကို (ခန့်မှန်ဵ)ေပဵရပါမည်။ ဥပမာ- ကိယ
ု ်ဝန်
အဆိပတ
် က်၍ ေသဆုဳဵရခ
ြ င်ဵ၊ အသည်ဵေရာင်အသာဵဝါ ေရာဂါေက
ပ ာင်ဴ
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၅။

ေသဆုဵဳ ရခ
ြ င်ဵ၊ နှလဵုဳ ေရာဂါေက
ပ ာင်ဴ ေသဆုဵဳ ရခ
ြ င်ဵ စသည်ြဖင်ဴ
ေသဆုဵဳ ရခ
ြ င်ဵအေက
ပ ာင်ဵရင်ဵကို ေဖာ်ြပေပဵရန် လိအ
ု ပ်ပါသည်။
(၄) ေသဆုဵဳ သည်ေဴ နရာ ဆိသ
ု ည်မာှ
ေသဆုဵဳ သူသည် ေဆဵုုတ
ဳ ွင်
ေသဆုဵဳ ပါက ေဆဵုုဟ
ဳ ုေဖာ်ြပ၍ အိမတ
် ွင်ေသဆုဵဳ ပါက အိမ် စသဖ
ြ င်ဴ
ေသဆုဵဳ သည်ေဴ နရာကို ေဖာ်ြပေပဵရန် မြဖစ်ပါသည်။
လူဦဵေရနှင်ဴ နှစ်ချုပ်စာရင်ဵမှတ်တမ်ဵ
လူဦဵေရနှငန်ဴ ှစ်ချုပ်စာရင်ဵမှတ်တမ်ဵကို အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵက မိမိ
တာဝန်ကျရာ နယ်ပယ်အာဵလုဵဳ တွင် တစ်နစှ ်လျှင်တစ် ြကိမ် ဒီဇင်ဘာလတွင်
ေကာက်ယူရန် မြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ- ၂၀၁၉ ခုနှစအ
် တွက် လူဦဵေရစာရင်ဵကို
ေကာက်ယူမည်ဆုပိ ါလျှင် ၂၀၁၉ ခုနှစ၏
် ဒီဇင်ဘာလတွင် စာရင်ဵအပ
ိ ီဵအစီဵ
ေကာက်ယူရန် မြဖစ်ပါသည်။ ဤလူဦဵေရနှငန်ဴ ှစ်ချုပ်စာရင်ဵမှတ်တမ်ဵကို ဗဟိသ
ု ့ို
ေပဵပိ့ု ရန် မလိပု ါ။ စာရင်ဵေကာက်ယူသူ အသုဵဳ ြပုရန်အတွက်သာ မြဖစ်ပါသည်။
**မှတ်ချက်သိ့ု ေသာ် ဗဟိမု ှ လိအ
ု ပ်၍ ေတာင်ဵခဳလာလျှင်လည်ဵေကာင်ဵ၊
ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵရာတွင်လည်ဵေကာင်ဵ စစ်ေဆဵက
ပ ည်ု
ဴ ှုက
ပ မည် မြဖစ်ပါသည်။
ရပ်ကွက/် ေကျဵရွာ ဆိသ
ု ည်မာှ စာရင်ဵေကာက်သူ အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ
တာဝန်ကျရာနယ်ပယ်ြဖစ်သည်ဴ ရပ်ကွက်/ေကျဵရွာ၏ အမည်ကို ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါ
သည်။
စာရင်ဵေကာက်သူအမည် ဆိသ
ု ည်မာှ တာဝန်ကျရာနယ်ပယ်အတွင်ဵ စာရင်ဵ
ေကာက်သူ အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵ၏အမည်ကို ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
စာရင်ဵေကာက်ရက်စွဲ ဆိသ
ု ည်မာှ အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမှ လူဦဵေရစာရင်ဵကို
စတင်ေကာက်ယူသည်ဴ ရက်စွက
ဲ ေို ဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ- ၁.၁၂.၂၀၁၉
ဟုေဖာ်ြပလျှင် ၂၀၁၉ခုနစှ ်၊ ဒီဇင်ဘာ(၁)ရက်ေန့တွင် စာရင်ဵစတင်ေကာက်ယူ
သည်ဟု ဆိလ
ု ပို ါသည်။
မိပီဵဆုဵဳ သည်ရက်စွဲ ဆိသ
ု ည်မာှ အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမှ လူဦဵေရစာရင်ဵ
ေကာက်ယူြခင်ဵ မိပီဵဆုဳဵသည်ဴရက်စွက
ဲ ို ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ-၁၅-၁၂-၂၀၁၉
ဟု ေဖာ်ြပလျှင် စာရင်ဵေကာက်ြခင်ဵသည် ၂၀၁၉ခုနစှ ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၅)ရက်ေန့
တွင် တာဝန်ကျနယ်ပယ်အာဵလုဳဵကို လွှမဵ် ြခုဳ၍ စာရင်ဵေကာက်ယူိပီဵစီဵသည်ဟု
ဆိလ
ု ပို ါသည်။
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(က)

(ခ)

(ဂ)

စဥ် ဆိသ
ု ည်မာှ အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမှ မိမိတာဝန်ကျရာ နယ်ပယ်
အတွက် လူဦဵေရစာရင်ဵေကာက်ယူရာတွင် စာရင်ဵေကာက်ယူသည်ဴ အိမ်
တစ်အိမခ် ျင်ဵစီ၏ အမှတ်စဥ်ကို ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
အိမ်ေထာင်ဦဵစီဵအမည် ဆိသ
ု ည်မာှ အေခ
ြ ခဳကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမှ မိမိ
တာဝန်ကျရာနယ်ပယ်အတွက် လူဦဵေရစာရင်ဵေကာက်ယူရာတွင် စာရင်ဵ
ေကာက်ယူသည်ဴ အိမတ
် စ်အိမ၏
် အိမေ် ထာင်ဦဵစီဵအမည်ကို ေဖာ်ြပရန်
မြဖစ်ပါသည်။
၎င်ဵအိမေ် ထာင်ဦဵစီဵ၏ အိမ်ေထာင်စအ
ု တွင်ဵရှိ လူဦဵေရမျာဵကို အသက်
အုပစ် ုအလိက
ု ်၊ ကျာဵ/မအလိက
ု ် တိကျမှနက
် န်စာွ မှတ်တမ်ဵစာအုပတ
် ွင်
ေရဵသွင်ဵရန် လိအ
ု ပ်ပါသည်။
လူဦဵေရ(ကျာဵ/မ) ဆိသ
ု ည်မာှ မိမို့နယ်ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေကျဵလက်
ကျန်ဵမာေရဵဌာနနှင်ဴ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွမဲ ျာဵတွင် တာဝန်ထမ်ဵ
ေဆာင်ေနက
ပ ေသာ သာဵဖွာဵဆရာမတိ့ု သည် မိမိပုငိ ်နယ်ေြမ အာဵလုဵဳ ရှိ
အိမေ် ထာင်စမု ျာဵမှ လူဦဵေရမျာဵကို အသက်အုပစ် ုအလိက
ု ်၊ ကျာဵ/မ
အလိက
ု ် သီဵြခာဵေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၁)နှစ်ေအာက် ဆိသ
ု ည်မာှ
လူဦဵေရစာရင်ဵေကာက်ယူသည်ဴေန့တွင်
ကေလဵတစ်ေယာက်၏အသက်သည်ေမွဵစမှ(၁)နှစမ် ြပည်မဴ ီတစ်ရက်အလို
အထိ ရှိေသာကေလဵမျာဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
(၁)နှစ် (၁နှစ်မှ ၂နှစ်ေအာက်) ဆိသ
ု ည်မာှ လူဦဵေရစာရင်ဵေကာက်ယူ
သည်ေဴ န့တွင် ကေလဵတစ်ေယာက်၏အသက်သည် (၁)နှစ်ြပည်ဴိပီဵသည်မှ
(၂)နှစ်မြပည်မဴ ီ တစ်ရက်အလိုအထိ ရှိေသာကေလဵမျာဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
(၂)နှစ် (၂နှစ်မှ ၃နှစ်ေအာက်) ဆိသ
ု ည်မာှ လူဦဵေရစာရင်ဵေကာက်ယူ
သည်ေဴ န့တွင် ကေလဵတစ်ေယာက်၏အသက်သည် (၂)နှစ်ြပည်ဴိပီဵသည်မှ
(၃)နှစ်မြပည်မဴ ီ တစ်ရက်အလိုအထိ ရှိေသာကေလဵမျာဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
၃-၄ (၃နှစ်မှ ၅နှစ်ေအာက်) ဆိသ
ု ည်မာှ လူဦဵေရစာရင်ဵေကာက်ယူသည်ဴ
ေန့တွင် ကေလဵတစ်ေယာက်၏အသက်သည် (၃)နှစ်ြပည်ဴိပီဵသည်မှ
(၅)နှစ်မြပည်မဴ ီ တစ်ရက်အလိုအထိ ရှိေသာကေလဵမျာဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
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၅-၉ (၅နှစ်မှ ၁၀နှစ်ေအာက်)ဆိသ
ု ည်မာှ လူဦဵေရစာရင်ဵေကာက်ယူသည်ဴ
ေန့တွင် ကေလဵတစ်ေယာက်၏အသက်သည် (၅)နှစ်ြပည်ဴိပီဵသည်မှ
(၁၀)နှစ်မြပည်မဴ ီတစ်ရက်အလိအ
ု ထိ ရှိေသာကေလဵမျာဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
၁၀-၁၄ (၁၀နှစ်မှ ၁၅နှစ်ေအာက်) ဆိသ
ု ည်မာှ လူဦဵေရစာရင်ဵေကာက်ယူ
သည်ေဴ န့တွင် ကေလဵတစ်ေယာက်၏အသက်သည် (၁၀)နှစ်ြပည်ဴိပီဵသည်
မှ (၁၅)နှစ်မြပည်မဴ ီ တစ်ရက်အလိအ
ု ထိ ရှိေသာကေလဵမျာဵကို ဆိလ
ု ပို ါ
သည်။
၁၅-၁၉ (၁၅နှစ်မှ ၂၀နှစေ် အာက်) ဆိသ
ု ည်မာှ လူဦဵေရစာရင်ဵေကာက်ယူ
သည်ေဴ န့တွင် လူတစ်ေယာက်၏အသက်သည် (၁၅)နှစ်ြပည်ဴိပီဵသည်မှ
(၂၀)နှစ်မြပည်မဴ ီတစ်ရက်အလိအ
ု ထိ ရှိေသာလူမျာဵကို ဆိုလပို ါသည်။
၂၀-၂၄ (၂၀နှစ်မှ ၂၅နှစ်ေအာက်) ဆိသ
ု ည်မာှ လူဦဵေရစာရင်ဵေကာက်ယူ
သည်ေဴ န့တွင် လူတစ်ေယာက်၏အသက်သည် (၂၀)နှစ်ြပည်ဴိပီဵသည်မှ
(၂၅)နှစ်မြပည်မဴ ီ တစ်ရက်အလိအ
ု ထိ ရှိေသာလူမျာဵကို ဆိုလပို ါသည်။
၂၅-၂၉ (၂၅နှစ်မှ ၃၀နှစ်ေအာက်) ဆိသ
ု ည်မာှ လူဦဵေရစာရင်ဵေကာက်ယူ
သည်ေဴ န့တွင် လူတစ်ေယာက်၏အသက်သည် (၂၅)နှစ်ြပည်ဴိပီဵသည်မှ
(၃၀)နှစ်မြပည်မဴ ီ တစ်ရက်အလိအ
ု ထိ ရှိေသာလူမျာဵကို ဆိုလပို ါသည်။
၃၀-၃၄ (၃၀နှစ်မှ ၃၅နှစ်ေအာက်) ဆိသ
ု ည်မာှ လူဦဵေရစာရင်ဵေကာက်ယူ
သည်ေဴ န့တွင် လူတစ်ေယာက်၏အသက်သည် (၃၀)နှစ်ြပည်ဴိပီဵသည်မှ
(၃၅)နှစ်မြပည်မဴ ီ တစ်ရက်အလိအ
ု ထိ ရှိေသာလူမျာဵကို ဆိုလပို ါသည်။
၃၅-၃၉ (၃၅နှစ်မှ ၄၀နှစ်ေအာက်) ဆိသ
ု ည်မာှ လူဦဵေရစာရင်ဵေကာက်ယူ
သည်ေဴ န့တွင် လူတစ်ေယာက်၏အသက်သည် (၃၅)နှစ်ြပည်ဴိပီဵသည်မှ
(၄၀)နှစ်မြပည်မဴ ီ တစ်ရက်အလိအ
ု ထိ ရှိေသာလူမျာဵကို ဆိုလပို ါသည်။
၄၀-၄၄ (၄၀နှစ်မှ ၄၅နှစ်ေအာက်) ဆိသ
ု ည်မာှ လူဦဵေရစာရင်ဵေကာက်ယူ
သည်ေဴ န့တွင် လူတစ်ေယာက်၏အသက်သည် (၄၀)နှစ်ြပည်ဴိပီဵသည်မှ
(၄၅)နှစ်မြပည်မဴ ီ တစ်ရက်အလိအ
ု ထိ ရှိေသာလူမျာဵကို ဆိုလပို ါသည်။
၄၅-၄၉ (၄၅နှစ်မှ ၅၀နှစ်ေအာက်) ဆိသ
ု ည်မာှ လူဦဵေရစာရင်ဵေကာက်ယူ
သည်ေဴ န့တွင် လူတစ်ေယာက်၏အသက်သည် (၄၅)နှစ်ြပည်ဴိပီဵသည်မှ
(၅၀)နှစ်မြပည်မဴ ီ တစ်ရက်အလိအ
ု ထိ ရှိေသာလူမျာဵကို ဆိုလပို ါသည်။
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၅၀-၅၄ (၅၀နှစ်မှ ၅၅နှစ်ေအာက်) ဆိသ
ု ည်မာှ လူဦဵေရစာရင်ဵေကာက်ယူ
သည်ေဴ န့တွင် လူတစ်ေယာက်၏အသက်သည် (၅၀)နှစ်ြပည်ဴိပီဵသည်မှ
(၅၅)နှစ်မြပည်မဴ ီ တစ်ရက်အလိအ
ု ထိ ရှိေသာလူမျာဵကို ဆိုလပို ါသည်။
၅၅-၅၉ (၅၅နှစ်မှ ၆၀နှစ်ေအာက်) ဆိသ
ု ည်မာှ လူဦဵေရစာရင်ဵေကာက်ယူ
သည်ေဴ န့တွင် လူတစ်ေယာက်၏အသက်သည် (၅၅)နှစ်ြပည်ဴိပီဵသည်မှ
(၆၀)နှစ်မြပည်မဴ ီတစ်ရက်အလိအ
ု ထိ ရှိေသာလူမျာဵကို ဆိုလပို ါသည်။
၆၀-၆၄ (၆၀နှစ်မှ ၆၅နှစ်ေအာက်) ဆိသ
ု ည်မာှ လူဦဵေရစာရင်ဵေကာက်ယူ
သည်ေဴ န့တွင် လူတစ်ေယာက်၏အသက်သည် (၆၀)နှစ်ြပည်ဴိပီဵသည်မှ
(၆၅)နှစ်မြပည်မဴ ီ တစ်ရက်အလိအ
ု ထိ ရှိေသာလူမျာဵကို ဆိုလပို ါသည်။
၆၅-၆၉ (၆၅နှစ်မှ ၇၀နှစ်ေအာက်) ဆိသ
ု ည်မာှ လူဦဵေရစာရင်ဵေကာက်ယူ
သည်ေဴ န့တွင် လူတစ်ေယာက်၏အသက်သည် (၆၅)နှစ်ြပည်ဴိပီဵသည်မှ
(၇၀)နှစ်မြပည်မဴ ီ တစ်ရက်အလိအ
ု ထိ ရှိေသာလူမျာဵကို ဆိုလပို ါသည်။
၇၀-၇၄ (၇၀နှစ်မှ ၇၅နှစ်ေအာက်) ဆိသ
ု ည်မာှ လူဦဵေရစာရင်ဵေကာက်ယူ
သည်ေဴ န့တွင် လူတစ်ေယာက်၏အသက်သည် (၇၀)နှစ်ြပည်ဴိပီဵသည်မှ
(၇၅)နှစ်မြပည်မဴ ီတစ်ရက်အလိအ
ု ထိ ရှိေသာလူမျာဵကို ဆိုလပို ါသည်။
၇၅-၇၉ (၇၅နှစ်မှ ၈၀နှစ်ေအာက်) ဆိသ
ု ည်မာှ လူဦဵေရစာရင်ဵေကာက်ယူ
သည်ေဴ န့တွင် လူတစ်ေယာက်၏အသက်သည် (၇၅)နှစ်ြပည်ဴိပီဵသည်မှ
(၈၀)နှစ်မြပည်မဴ ီ တစ်ရက်အလိအ
ု ထိ ရှိေသာလူမျာဵကို ဆိုလပို ါသည်။
၈၀+ (၈၀နှစ်နငှ အ
်ဴ ထက်) ဆိသ
ု ည်မာှ လူဦဵေရစာရင်ဵေကာက်ယူသည်ေဴ န့
တွင် လူတစ်ေယာက်၏အသက်သည် (၈၀)နှစ်ြပည်ဴိပီဵသူမျာဵနှင်ဴ (၈၀)နှစ်
အထက် ရှိသူမျာဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
**
မှတ်ချက်လူဦဵေရနှင်ဴနစှ ်ချုပ်စာရင်ဵေကာက်ယူသည်ဴေန့တွင်
တစ်နစှ ်တာကာလပတ်လုဳဵ မိမိပုငိ ်နယ်ေြမအာဵလုဵဳ ရှိ ေမွဵဖွာဵမှု၊ ေသဆုဵဳ မှု
မျာဵအာဵလုဵဳ ကို ေရဵမှတ်ထာဵေသာ ေမွဵဖွာဵမှုနှငေ်ဴ သဆုဵဳ မှုမှတ်တမ်ဵ ကို
တပါတည်ဵယူေဆာင်၍ စာရင်ဵေကာက်ယူလျှင် မိမမိ ပကာဵသိ၍ မေရဵ
မှတ်လက
ို ်မေိ သာ ေမွဵဖွာဵမှု၊ ေသဆုဵဳ မှုမျာဵကို ထပ်မဳြဖည်စဴ ွက် မှတ်သာဵ
မြခင်ဵြဖင်ဴ ပိမု ိုြပည်စဴ ုမဳ ှနက
် န်ေသာ စာရင်ဵကို ရရှနိ ိငု ်မည် မြဖစ်ပါသည်။
နှစ်ချုပ်စာရင်ဵေကာက်စဥ် ထပ်မသ
ဳ ိရရ
ှိ ေသာ ေမွဵဖွာဵမှုနှင်ဴ ေသဆုဳဵမှု
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(ဃ)

(င)

ကိနဵ် ဂဏန်ဵမျာဵကို
ဒီဇင်ဘာလချုပ်တွင်
ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပရမည်
မြဖစ်ပါသည်။ထိ့ု ေနာက် ထိေု သဆုဵဳ မှုမှတ်တမ်ဵမှ အထက်ေဖာ်ြပပါ အသက်
အုပစ် ုအလိက
ု ်၊ ကျာဵ/မအလိက
ု ် ေသဆုဵဳ သူဦဵေရကို နှစ်ချုပ်အစီရင်ခဳစာ
ပုစဳ ဳ(၃)တွင် ခွဲြခာဵေဖာ်ြပေပဵရမည် မြဖစ်ပါသည်။
မိခင်နှငမ်ဴ ျိုဵဆက်ပွာဵကျန်ဵမာေရဵ
(၁)
ဇနီဵ၏အသက်(၁၅-၄၉)နှစအ
် တွင်ဵရှိ ဇနီဵေမာင်နစှဳ ုတ
ဳ ွဲ အေရ
အတွက် ဆိသ
ု ည်မာှ မိမိစာရင်ဵေကာက်ယူေသာ အိမ်ရဇှိ နီဵေမာင်နှဳ
စုစုေပါင်ဵထဲမှ ဇနီဵြဖစ်သူ၏အသက်သည် (၁၅-၄၉)နှစ်အတွင်ဵ
ရှိေသာ စုတ
ဳ အ
ွဲ ေရအတွက်ကို ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၂)
ယခုလက်ရှိ သာဵဆက်ြခာဵနည်ဵသုဵဳ စွဲေနေသာ ဇနီဵေမာင်နစှဳ တ
ုဳ ွဲ
အေရအတွက(် နည်ဵလမ်ဵအာဵလုဵဳ )ဆိသ
ု ည်မာှ မိမိစာရင်ဵေကာက်
ယူေသာအိမရ
် ိှ ဇနီဵေမာင်နဳှစဳုတမွဲ ျာဵမှ ဇနီဵ၏အသက်(၁၅-၄၉)နှစ်
အတွင်ဵရှိိပီဵ ယခုလက်ရိှ သာဵဆက်ြခာဵနည်ဵ သုဵဳ စွဲေနေသာ ဇနီဵ
ေမာင်နဳှစဳုတွဲ အေရအတွက်စစု ုေပါင်ဵကို ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။
(၃)
ယခုလက်ရှိ သာဵဆက်ြခာဵနည်ဵသုဵဳ စွဲေနေသာ ဇနီဵေမာင်နစှဳ တ
ုဳ ွဲ
အေရအတွက်(ေခတ်မီနည်ဵလမ်ဵ) ဆိသ
ု ည်မာှ မိမိစာရင်ဵေကာက်
ယူေသာ အိမရ
် ိှ ဇနီဵေမာင်နဳှစဳုတမွဲ ျာဵမှ ဇနီဵ၏အသက် (၁၅-၄၉)နှစ်
အတွင်ဵရှိိပီဵ ယခုလက်ရှိ သာဵဆက်ြခာဵခ
ြ င်ဵရှိေသာ စုတ
ဳ ွဲ အေရ
အတွက်ကို သုဵဳ စွဲေနေသာ နည်ဵလမ်ဵအလိက
ု ် ေသာက်ေဆဵ OCP၊
ထိုဵေဆဵ အသာဵေဆဵ၊ ထိဵု ေဆဵ အေရပ
ြ ာဵေအာက်၊ သာဵအိမတ
် ွင်ဵ
ထည်ဴ သာဵဆက်ြခာဵပစ္စည်ဵ၊ ကွနဒ် ုဳဵ၊ လက်ေမာင်ဵ အေရပ
ြ ာဵ
ေအာက်ထည်ဴ သာဵဆက်ြခာဵပစ္စည်ဵ၊ အမျိုဵသမီဵ သာဵေက
ပ ာဖ
ြ တ်
မြခင်ဵ၊ အေရဵေပါ်ေသာက်ေဆဵ ECP စသည်ြဖင်ဴ ခွဲြခာဵေဖာ်ြပရန်
မြဖစ်ပါသည်။
ေဆဵလိပ်ေသာက်သူေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ စာရင်ဵေကာက်ယူေသာအချိနတ
် ွင်
အသက်(၁၅)နှစ်နငှ ်ဴအထက် ရှိသူမျာဵအနက် ဘဝတစ်သက်တာတွင်
ေဆဵလိပအ
် နည်ဵဆုဳဵ အလိပ(် ၁၀၀)ေသာက်ခဴဲဖဵူ သူြဖစ်ိပီဵ လွနခ် ဲေဴ သာ
ရက်(၃၀)အတွင်ဵ ေဆဵလိပေ် သာက်ေနသူမျာဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ ေဆဵလိပ်
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(စ)

(ဆ)

(ဇ)

တွင် စီဵကရက်၊ ေဆဵေပါဴလိပ၊် ေဆဵပ
ြ င်ဵလိပ၊် သနပ်ဖက်၊ ေပ
ြ ာင်ဵဖက်
စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ မိမိစာရင်ဵေကာက်ယူေသာ အိမတ
် ွင်ေနထိငု ်
ေသာ အထက်ေဖာ်ြပပါ သတ်မတ
ှ ်ချက်မျာဵနှင်ဴ အကျုဳဵဝင်သူမျာဵကို
စာရင်ဵေကာက်ယူရမည် မြဖစ်ပါသည်။
ကွမ်ဵစာဵသုဵဳ သူေပါင်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ
စာရင်ဵေကာက်ယူေသာအချိနတ
် ွင်
အသက်(၁၅)နှစ်နငှ ်ဴ အထက်ရိသ
ှ ူမျာဵအနက်
ဘဝတစ်သက်တာတွင်
ကွမဵ် ယာ အနည်ဵဆုဳဵ(၁၀၀)စာဵသုဵဳ ခဲဖဴ ူဵသူြဖစ်ိပီဵ လွနခ် ဲေဴ သာ ရက်(၃၀)
အတွင်ဵ ကွမဵ် စာဵသုဵဳ ေနသူမျာဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ ကွမဵ် စာဵသုဵဳ ြခင်ဵတွင်
ကွမဵ် ၊ ကွမဵ် သီဵ၊ ေဆဵရွက် ြကီဵနှငဴ် ကွမဵ် အစာဵထိဵု ပစ္စည်ဵမျာဵ စသည်တ့ို
ပါဝင်ပါသည်။ မိမိစာရင်ဵေကာက်ယူေသာ အိမတ
် ွင်ေနထိုင်ေသာ အထက်
ေဖာ်ြပပါ သတ်မတ
ှ ်ချက်မျာဵနှင်ဴ အကျုဳဵဝင်သူမျာဵကို စာရင်ဵေကာက်ယူ
ရမည် မြဖစ်ပါသည်။
အိမ်သာ(အေရအတွက)် ဆိသ
ု ည်မာှ မိမိစာရင်ဵေကာက်ယူေသာ အိမရ
် ိှ
အိမသ
် ာအေရအတွက်ကို ေကာက်ယူရန်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုသ့ို ေကာက်ယူရာ
တွင် အိမသ
် ာလုဵဳ ဝမရှေိ သာအိမအ
် တွက် (မရှ)ိ စာတိငု ်တွင် (√) အမှတ်
အသာဵခ
ြ စ်၍ အိမသ
် ာရှပိ ါက ယင်လုဳ/မလုက
ဳ ို အေရအတွက်နငှ ်ဴတကွ
ခွဲြခာဵစာရင်ဵေကာက်ယူရန် မြဖစ်ပါသည်။
ေသာက်ေရအရင်ဵအမ
ြ စ်
(က) အိမ်ေြခအေရအတွက် ဆိသ
ု ည်မာှ မိမတ
ိ ာဝန်ကျရာ ေဒသအတွင်ဵရှိ
အိမ်ေြခမျာဵကို ေသာက်ေရအရင်ဵအမ
ြ စ်ေပါ်မူတည်၍ (√) အမှတ်
အသာဵ တစ်ခုြဖင်သ
ဴ ာ ေဖာ်ြပရန် မြဖစ်ပါသည်။ အိမေ် ထာင်စု
အသုဵဳ ြပုေနေသာ ေသာက်ေရရရှိသည်ဴ (အဓိက) ေရအရင်ဵအမ
ြ စ်
တစ်ခက
ု သ
ို ာလျှင် (√) အမှတ်အသာဵပ
ြ ုရန် မြဖစ်ပါသည်။
(က-၁) သန့်ရှင်ဵေသာေရအရင်ဵအမ
ြ စ်မှေရကို အိမ်ထဲသ့ို သွယ်ထာဵေသာ
ပိက
ု ်လငို ်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ သန့်ရှင်ဵေသာေရအရင်ဵအမ
ြ စ်မှေရကို
အိမတ
် ွင်ဵသိ့ု ေရပိက
ု ်သွယ်ထာဵပ
ိ ီဵ ဘုဘ
ဳ ငို ်ေခါင်ဵတစ်ခု (သိ့ု )
တစ်ခထ
ု က်ပိ၍
ု ရယူသဵုဳ စွဲြခင်ဵ (ဥပမာ- အိမန် ှငဆ
်ဴ က်ေနေသာ
မီဵဖိခု န်ဵနှင်ဴ ေရချိုဵခန်ဵရှိ ဘုဳဘငို ်ေခါင်ဵ/မျာဵ) ကိဆ
ု လ
ို ပို ါသည်။
202

(က-၂) သန့်ရှင်ဵေသာေရအရင်ဵအမ
ြ စ်မှေရကို မိခဳဝင်ဵအတွင်ဵသိ့ု သွယ်ထာဵ
ေသာပိက
ု ်လငို ်ဵ ဆိသ
ု ည်မာှ သန့်ရှင်ဵေသာေရအရင်ဵအမ
ြ စ်မှေရကို
ေနအိမ၏
်
မြပင်ပိခဳဝင်ဵအတွင်ဵအထိသာ ေရပိက
ု ်သွယ်၍ ရယူ
သုဵဳ စွဲြခင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
(က-၃)အမျာဵသုဵဳ ေရဘုဘ
ဳ ငို ် ဆိသ
ု ည်မာှ ရပ်ကွက်၊ေကျဵရွာအတွင်ဵတွင်
အုတ်ြဖင်ေဴ သာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ကွနက
် ရစ်မြဖင်ေဴ သာ်လည်ဵေကာင်ဵ
ေရဘုဘ
ဳ ငို ်မျာဵ တည်ေဆာက်ထာဵရှိိပီဵ ၎င်ဵဘုဳဘိုင်မျာဵမှေရကို
ရပ်ကွက်၊ ေကျဵရွာအတွင်ဵရှိ လူထုမှ ရယူသဵုဳ စွဲြခင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
(က-၄)အဝီစိတွင်ဵေရ ဆိသ
ု ည်မာှ တွင်ဵအနက် ေပ (၁၂၀)နှင်ဴ အထက်ရိှ
ေမ
ြ ေအာက်ေရကို စက်ြဖင်ဴ တူဵေဖာ်/ေဖာက်ထွင်ဵ၍ ေရစုပ်စက်
မြဖင်ဴ ထုတ်ယူသဵုဳ စွဲြခင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
(က-၅) အကာအရဳရေှိ သာတွင်ဵေရ/ကန်ေရ ဆိသ
ု ည်မာှ
• ကာထာဵသည်နဴ ဳရဳ/အဖုဵဳ အကာမျာဵကို ေမ
ြ မျက်နာှ ြပင်ထက် မြမင်ဴ
ေအာင် မြပုလုပထ
် ာဵခ
ြ င်ဵြဖင်ဴ ေဘဵမှေရစီဵဝင်ြခင်ဵကို ကာကွယ်ိပီဵ
စီဵကျလာေသာ ေရမျာဵကို အေဝဵသိ့ု ေရာက်ေစရန် မြပုလုပထ
် ာဵ
မြခင်ဵ၊
• အဖုဵဳ ကာထာဵခ
ြ င်ဵြဖင်ဴ ငှက်ေချဵမျာဵနှင်ဴ တိရစ္ဆာန်မျာဵ တွင်ဵထဲသ့ို
မကျေအာင် မြပုလုပ်ထာဵခ
ြ င်ဵ - စသည်နဴ ည်ဵမျာဵဖ
ြ င်ဴ ေဆာင်ရွက်
ထာဵသည်ဴ တွင်ဵ/ကန်မေှ ရအာဵ ရယူသုဳဵစွဲြခင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
(က-၆) အကာအရဳရေှိ သာစိမစ်ဴ မ်ဵေရ
ဆိသ
ု ည်မာှ
အမျာဵအာဵဖ
ြ င်ဴ
ေတာင်ေပါ်ေဒသမျာဵတွင် ေမ
ြ ေအာက်မှ သဘာဝအေလျာက်
စိမထ
်ဴ ွက်လာေသာ စိမေ်ဴ ရ/စမ်ဵေရကို အညစ်အေက
ပ ဵမျာဵ မဝင်နုိင်
ေစရန် စနစ်တကျ ကာရဳေဆာက်လုပထ
် ာဵေသာ ေလှာင်ကန်မှ
ရယူသဵုဳ စွဲြခင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
(က-၇) မိဵု ေရ ဆိသ
ု ည်မာှ အိမေ် ခါင်မုိဵမှ စီဵလာသည်ေဴ ရကို ေရထည်ဴသည်ဴ
ဘူဵ၊ တိငု ်ကီ (သိ့ု )ေရေလှာင်စည်အတွင်ဵသိ့ု ေလှာင်၍ စုေဆာင်ဵ
သုဵဳ စွဲြခင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။
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(က-၈) ေရသန့်ဘူဵေရ ဆိသ
ု ည်မာှ FDA (အစာဵအေသာက်နငှ ်ဴေဆဵဝါဵ
ကွပက
် ဲေရဵဦဵစီဵဌာန)
အသိအမှတ်ြပုလက်မတ
ှ ်ရရှိထာဵေသာ
ေရသန့်စက်ုမုဳ ျာဵမှ ေရကို ဝယ်ယူသဵုဳ စွဲြခင်ဵ၊ အိမတ
် ွင် တပ်ဆင်
ထာဵေသာ ေရသန့်စက်မျာဵမှေရကို ရယူသုဳဵစွဲြခင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါ
သည်။
(က-၉) အခ
ြ ာဵ ဆိသ
ု ည်မာှ အထက်ေဖာ်ြပပါ ေရအရင်ဵအမ
ြ စ်(၈)မျိုဵတွင်
မပါဝင်ေသာ အခ
ြ ာဵအရင်ဵအမ
ြ စ်မျာဵကို ဆိလ
ု ပို ါသည်။ (ဥပမာမြမစ်ေရ၊ေချာင်ဵေရ၊ အဖုဵဳ အကာမရှိေသာကန်ေရ)
(ခ)ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ညီညွတ်ေသာေသာက်ေရ ရရှိသည်ဴ လူဦဵေရေပါင်ဵ
ဆိသ
ု ည်မာှ အမှတ်စဥ် (က-၁)မှ (က-၈)အထိ ေရထွက်ပင်ရင်ဵကို
အသုဵဳ ြပုေသာ အိမေ် ထာင်စအ
ု တွင်ဵရှိ လူဦဵေရေပါင်ဵကို ဆိလ
ု ပို ါ
သည်။
ဥပမာ - ရပ်ကွက်(က)အတွက် ေရသုဵဳ စွဲမက
ှု ို စာရင်ဵေကာက်ယူမည်ဆုိ
မပကပါစိ့ု ။
အမှတ်စဥ်(၁)- အိမေ် ထာင်ဦဵစီဵ ဦဵေကာက်အိမတ
် ွင် ကျာဵ(၁)ေယာက်၊
မ(၄)ေယာက် စုစုေပါင်ဵ(၅)ေယာက်ရှိိပီဵ၊ မိမိအိမ်ိခဳဝင်ဵအတွင်ဵရှိ အဝီစီ
တွင်ဵေရကို ေသာက်သဵုဳ ေနပါက ၎င်ဵအိမအ
် တွက် အဝီစိတွင်ဵေရ
စာတိငု ်တွင် (√) အမှတ်အသာဵ ေရဵခ
ြ စ်ရမည်။
အမှတ်စဥ်(၂)- အိမေ် ထာင်ဦဵစီဵ ဦဵေကျာ်လူအိမတ
် ွင် ကျာဵ(၃)ေယာက်၊
မ(၃)ေယာက် စုစုေပါင်ဵ(၆)ေယာက်ရှိိပီဵ၊ အိမ်ိခဳဝင်ဵအတွင်ဵ သွယ်ထာဵ
ေသာ ဂျိုဵဖ
ြ ူေရပိက
ု ်လငို ်ဵမှေရကို ေသာက်သဵုဳ ေလဴရိသ
ှ ည်ဴအြပင် မြပင်ပမှ
ေရသန့်ဘူဵလည်ဵ ဝယ်ယူေသာက်သုဳဵေနပါသည်။ စာရင်ဵေကာက်ယူရာ
တွင် ေသာက်ေရအဖ
ြ စ် အသုဵဳ ြပုသည်ဴ အဓိကေရအရင်ဵအမ
ြ စ်တစ်ခု
ကိသ
ု ာ ထည်သ
ဴ ွင်ဵေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်ရာ ပိက
ု ်လိုင်ဵေရကို အဓိက
အသုဵဳ ြပုသည်ဟုဆ၍
ို ၎င်ဵအိမအ
် တွက် “သန့်ရှင်ဵေသာေရအရင်ဵအမ
ြ စ်မှ
ေရကို မိခဳဝင်ဵအတွင်ဵသိ့ု သွယ်ထာဵေသာ ပိက
ု ်လငို ်ဵ”ေနရာတွင် (√)အမှတ်
အသာဵ ေရဵခ
ြ စ်ရမည်။
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အမှတ်စဥ်(၃)- အိမေ် ထာင်ဦဵစီဵ ဦဵဗလအိမတ
် ွင် ကျာဵ(၁)ေယာက်၊ မ(၂)
ေယာက် စုစုေပါင်ဵ(၃)ေယာက်ရှိိပီဵ၊ တစ်ခါတစ်ရဳတွင် အဝီစိတွင်ဵေရကို
ဝယ်ယူေသာက်သဵုဳ ေသာ်လည်ဵ အမျာဵအာဵဖ
ြ င်ဴ အဖုဵဳ အကာမရှေိ သာ
အမျာဵသုဵဳ ေရကန်မှ ေရကို အဓိက ေသာက်သဵုဳ ေနေသာေက
ပ ာင်ဴ ၎င်ဵအိမ်
အတွက် အခ
ြ ာဵ ေနရာတွင် (√)အမှတ်အသာဵ ေရဵခ
ြ စ်ရမည်။
ေသာက်ေရအရင်ဵအမ
ြ စ်
(ခ)

၁

၁

၄

၂

၃

၃

၃

၁

၂

နှင်ဴ ညီညွတ်

ေသာက်ေရ
ြ ာဵ
က-၉ အခ

က-၈ ေရသန့်ဗူဵေရ

ေသာ

က-၇ မိဵု ေရ

က-၆ အကာအရဳရိေှ သာ စိမစ်ဴ မ်ဵေရ

က-၅ အကာအရဳရိေှ သာ တွငဵ် ေရ/ကန်ေရ

က-၄ အဝီစိတငွ ်ဵေရ

မ

ကျန်ဵမာေရဵ

က-၃ အမျာဵသုဳဵ ေရဘုဳဘငို ်

ကျာဵ

ြ စ်မေှ ရကို
က-၂ သန့်ရှင်ဵေသာေရအရင်ဵအမ
ု ်လိုင်ဵ
မိခဳဝင်ဵအတွင်ဵသို့ သွယ်ထာဵေသာ ပိက

စဥ်

ြ စ်မေှ ရကို
က-၁ သန့်ရှင်ဵေသာေရအရင်ဵအမ
အိမ်ထဲသ့ို သွယ် ထာဵ ေသာ ပိုက်လငို ်ဵ

(က)အိမေ် ြခအေရအတွက်

ရရှသ
ိ ည်ဴ
လူဦဵေရေပါင်ဵ
၅

√

၆

√
√

ထိုစာရင်ဵေကာက်ရပ်ကွက်အတွက် စာရင်ဵချုပ်လိုက်ပါက(√) အမှတ်အသာဵမျာဵကို
ေရတွက်၍ တစ်ဦဵချင်ဵနှစစ် ဥ်အစီရင်ခဳစာ စီမဳချက်ဆန်ဵစစ်ပုစဳ ဳ နှစ်ချုပ်(၃)၏ ေသာက်ေရ
အရင်ဵအမ
ြ စ်အပိငု ်ဵကို စာရင်ဵြပုစုရပါမည်။ (၅-က)ေသာက်ေရအရင်ဵအမ
ြ စ် (အိမေ် ြခ
အေရအတွက်)တွင် အမှတ်စဉ် (၅-က-၄) အဝီစီတွင်ဵေရ (၁)၊ (၅-က-၂)သန့်ရှင်ဵေသာ
ေရအရင်ဵအမ
ြ စ်မှေရကို မိခဳဝင်ဵအတွင်ဵသိ့ု သွယ်ထာဵေသာပိက
ု ်လိုင်ဵ (၁)၊ (၅-က-၉) အခ
ြ ာဵ
(၁) ရရှမိ ည်ြဖစ်ပါသည်။ ထို့ြပင်(၅-ခ)ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ညီညွတ်ေသာေသာက်ေရ ရရှိသည်ဴ
လူဦဵေရေပါင်ဵတွင် ဦဵေကာက်နငှ ်ဴ ဦဵေကျာလ
် ူအိမရ
် ိှ လူဦဵေရ (၅+၆) စုစုေပါင်ဵ (၁၁)ဦဵ
ရရှမိ ည် မြဖစ်ပါသည်။
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ေီမဳချက်ေန်ဵေေ်ပုဳေဳလချုပ် (၁)

ေီမခဳ န့်ခွမဲ အ
ှု ေထာက်အကူြပုကျန်ဵမာေရဵသတင်ဵေနေ်
ကျန်ဵမာေရဵဌာန/ဌာနခွလ
ဲ ချုပ်အေီရင်ခဳော
ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲအတွက် သက်ေိုင်ရာ သာဵဖွာဵေရာမနှငက
်ဴ ျန်ဵမာေရဵ ြကဵီ ြကပ် (၂)တိ့ု ၏ လက်ခဳောအုပမ် ျာဵမှ၊ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနအတွက် ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲမျာဵ၏လချုပ်မျာဵမှ၊
ခရိုင်/ ြမ ို့နယ်အတွက် ေေဵရုဳ၊ ြမ ို့မ၊ ေဒသန္တရ၊ မိခင်ကေလဵ၊ ေရာဂါတိုကဖ် ျက်ေရဵနှငဴေ် ကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနလချုပ်မျာဵမှ ကူဵယူေဖာ်ြပ ရန်ြဖ ေ်ပါသည်။
ဌာန/ ဌာနခွဲ ----------------------------------------------------------အေီရင်ခဳလ ----------------------------------------------------------ေဥ်

ြမို့နယ် --------------------------------------------------------------ခုနှေ် -----------------------------------------------------------------

လုပ်ေောင်ချက်အမျိုဵအောဵ

တိုင်ဵေဒသ ြကီဵ/ပ
ြ ည်နယ် ------------------------------------------------------------လချုပ်ြပုေုသည်ဴရက်ေွဲ ---------------------------------------------------------------

အေီရင်ခေဳ ာေပဵပိ့ု သည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာန/ခွဲမျာဵအမည်

ေုေေု ပါင်ဵ

၁။
၁
၂
၃
၄
၅
၆

ပဏာမကျန်ဵမာေရဵေောင်ေဴ ရှာက်မှုေမီ ဳချက်
ေေဵခန်ဵလာလူနာအသေ်ေပါင်ဵ
ေေဵခန်ဵလာလူနာသေ်မျာဵအနက် အသက် (၆၀)နှေန် ငှ ်ဴ အထက်ရိှသေူ ပါင်ဵ
အေထွေထွေေဵခန်ဵလာလူနာေုေုေပါင်ဵ (သေ်+ေဟာင်ဵ အ ြကိမေ် ပါင်ဵ)
ကွင်ဵေင်ဵသည်အ
ဴ ြကမိ ေ် ပါင်ဵ (ရပ်ကက
ွ /် ေကျဵရွာအေရအတွက)်
ကွင်ဵေင်ဵရာတွင်ကျန်ဵမာေရဵေောင်ေဴ ရှာက်မှုေပဵသည်ဴ လူနာေုေေု ပါင်ဵ(သေ်+ေဟာင်ဵ အ ြကမိ ်ေပါင်ဵ)
အထက်အေင်မဴ ျာဵသိ့ု လွှေဲ ြပာင်ဵေပဵေသာ လူနာေပါင်ဵ
လူထက
ု ျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵမျာဵ၏လုပင် န်ဵမျာဵ
၇ ကျနဵ် မာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငတ
ဴ် ဖဲွ က်လပု ်ကုိင်သည်ဴအ ြကိမေ် ပါင်ဵ
၂။ မိခင်နငှ ဴ်မျိုဵေက်ပာွ ဵကျန်ဵမာေရဵေီမခဳ ျက်
၁ ယခုလမှတ်ပတ
ဳု င်ကယ
ုိ ဝ် န်ေောင်အသေ်ေပါင်ဵ
၂ မှတ်ပဳုတင်ကိယ
ု ဝ် န်ေောင်(အသေ်)မျာဵအနက် ကိယ
ု ဝ် န်(၁၂)ပတ်ဝန်ဵကျင် ကိုယဝ် န်လာပ
ြ သူေပါင်ဵ
၃ မှတ်ပဳုတင်ကိယ
ု ဝ် န်ေောင်(အသေ်)မျာဵအနက် ယခင်ကေလဵေမွဵြပဵီ (၂၄)လအတွငဵ် ယခုထပ်မဳ
ကိုယဝ် န်ေောင်သေူ ပါင်ဵ
၄ ေောင်ဴေရှာက်ေပဵသည်ဴကယ
ုိ ်ဝန်ေောင်ေေု ုေပါင်ဵ (သေ်+ေဟာင်ဵ အ ြကမိ ်ေပါင်ဵ)
၅ သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵေိုငရ
် ာကျွမ်ဵကျငေ် သာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမှ ကိယ
ု ်တငုိ ်အိမတ
် ိငု ရ
် ာေရာက် ေမွဵဖွာဵေပဵမိခင်ေပါင်ဵ
၆ သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵေိုငရ
် ာကျွမ်ဵကျငေ် သာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမှ အေိုဵရေေဵရု/ဳ ေေဵခန်ဵ/ သာဵဖွာဵခန်ဵတွင်
ကိုယတ
် ိငု ေ် မွဵဖွာဵေပဵမိခင်ေပါင်ဵ
၇ ေမွဵမိခင်မျာဵအနက် သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵေိငု ရ
် ာကျွမ်ဵကျငေ် သာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵနှငဴ်ြပသ၍ သတ်မတ
ှ က
် ာလ အတွငဵ်
ကိုယဝ် န်ေောင်ေောင်ေဴ ရှာက်မှု အနည်ဵေုဵဳ (၄) ြကိမ် ရရှခိ ဲသ
ဴ ည်ဴ အရှငေ် မွဵမိခင်ေပါင်ဵ
၈ ကေလဵေမွဵြပီဵအချငဵ် မကျမီ သာဵအိမက
် ျု့ဳ ေေဵချက်ချငဵ် ရရှသ
ိ ည်ဴ ေမွဵြပဵီ မိခင်ေပါင်ဵ
ြ င်ဵေိုငရ
် ာကျွမ်ဵကျငေ် သာကျနဵ် မာေရဵဝန်ထမ်ဵမှ ကိုယတ
် ုိငက
် ျနဵ် မာေရဵေောင်ဴေရှာက်ေပဵသည်ဴ ေမွဵြပဵီ မိခင်
၉ သာဵဖွာဵခ
အသေ်ေပါင်ဵ (ေမွဵဖွာဵပ
ြ ဵီ ေနာက် (၂)ရက် အတွင်ဵ)(ကိုယတ
် ိငု ေ် မွဵနှငဴ် အခ
ြ ာဵသူေမွဵ)
၁၀ သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵေိုငရ
် ာကျွမ်ဵကျငေ် သာကျနဵ် မာေရဵဝန်ထမ်ဵမှ ကိုယတ
် ုိငက
် ျနဵ် မာေရဵေောင်ဴေရှာက်ေပဵသည်ဴေမွဵြပဵီ မိခင်
ေုေေု ပါင်ဵ(သေ်+ေဟာင်ဵအ ြကိမေ် ပါင်ဵ)(ေမွဵဖွာဵပ
ြ ဵီ ေနာက်(၄၂)ရက်အတွငဵ် )(ကိုယတ
် ိငု ေ် မွဵနှငဴ်အ ြခာဵသူေမွဵ)
၁၁ အထက်အေင်သ
ဴ ိ့ု လွှေဲ ြပာင်ဵေပဵသည်ဴ မိခင်ေပါင်ဵ (ကိုယဝ် န်+ေမွဵဖွာဵေဉ်+ေမွဵြပီဵ)
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အရန်သာဵဖွာဵေရာမမျာဵ၏လုပ်ငန်ဵမျာဵ
၁၂ အရန်သာဵဖွာဵေရာမမှ ေမွဵဖွာဵေပဵသည်ဴမိခင်ေပါင်ဵ
၁၃ အရန်သာဵဖွာဵေရာမမှ အထက်အေင်ဴသို့လွှဲေြပာင်ဵေပဵသည်ဴ မိခင်ေပါင်ဵ (ကိုယ်ဝန်+ေမွဵဖွာဵေဉ်+ေမွဵြပီဵ)
၃။ အာဟာရေောင်ဴေရှာက်မှုေီမဳချက်

ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ

မ

၁ ကိုယ်အေလဵချိန်သည်ဴ ေမွဵေကေလဵေပါင်ဵ
၂ ကိုယ်အေလဵချိန်မ ြပည််ဴသည်ဴ ေမွဵေကေလဵေပါင်ဵ
၃ သူငယ်နာဘယ်ရီဘယ်ရီြဖေ်ပွာဵသည်ဴ ကေလဵေပါင်ဵ(အသေ်)်
၄ သန်ချေေဵေသာက်ရသည်ဴ ကိုယ်ဝန်ေောင်မိခင်ေပါင်ဵ
၅ ကိုယ်ဝန်ေောင်ေဉ်သဳဓါတ်ေေဵပ
ြ ာဵ၄- ြကိမ် နှင်ဴအထက် ရရှိသည်ဴေမွဵဖွာဵပ
ြ ီဵ မိခင်ေပါင်ဵ
၆ ဗီတာမင်ဘီဝမ်ဵေေဵပ
ြ ာဵရရှိသည်ဴကိုယ်ဝန်ေောင် မိခင်ေပါင်ဵ
၇ ဗီတာမင်ဘီဝမ်ဵေေဵပ
ြ ာဵရရှိသည်ဴေမွဵဖွာဵပ
ြ ီဵ(မီဵတွင်ဵ) မိခင်ေပါင်ဵ
၈ ဗီတာမင်ဘီဝမ်ဵေေဵပ
ြ ာဵရရှိသည်ဴနို့တိုက်မိခင်ေပါင်ဵ
၉ ဗီတာမင်ေအေသာက်ရသည်ဴေမွဵဖွာဵပ
ြ ီဵ(မီဵတွင်ဵ)မိခင်ေပါင်ဵ
၁၀ ဟီမိုဂလိုဘင် ပမာဏ ေေ်ေေဵေသာ ကိုယ်ဝန်ေောင် မိခင်ေပါင်ဵ (အသေ်)
၁၁ ဟီမိုဂလိုဘင်ပမာဏ 11 g/dl (g%)ေအာက်ေလျာဴနည်ဵေသာ (ေသွဵအာဵနည်ဵေသာ)ကိုယ်ဝန်ေောင်မိခင်ေပါင်ဵ
၄။ ကေလဵကျန်ဵမာေရဵဖွဳ့ြဖိုဵေရဵေီမဳချက်
၁ ေေဵခန်ဵလာလူနာသေ်မျာဵအနက် (၅)နှေ်ေအာက်ကေလဵလူနာေပါင်ဵ (အသေ်)
၂ ဝမ်ဵပျက်ဝမ်ဵေလှော ြဖေ်ပွာဵေသာ (၅)နှေ်ေအာက်ကေလဵေပါင်ဵ (ေရာဂါသေ်)
၃ အရည်(အိုအာတီ) ြဖင်ဴ ကုသမှုခဳယူသ(ူ ၅)နှေ်ေအာက်ကေလဵေပါင်ဵ
၄ ဓါတ်ောဵရည်နှင်ဴ ဇင်ဴောလဖိတ်ေေဵပ
ြ ာဵတို့ြဖင်ဴ ကုသမှုခဳယူသူ (၅)နှေ်ေအာက်ကေလဵေပါင်ဵ
၅ နမိုဵနီဵယာဵေရာဂါ(သဳသယ)အတွက် ကျန်ဵမာေရဵေောင်ဴေရှာက်မှုေပဵသူထဳ လာေရာက်ေသာ
(၅)နှေ်ေအာက်ကေလဵေပါင်ဵ
၆ နမိုဵနီဵယာဵေရာဂါ(သဳသယ)အတွက် ပဋိဇီဝေေဵရရှိသည်ဴ (၅)နှေ်ေအာက်ကေလဵေပါင်ဵ
၇ ေမွဵြပီဵတေ်နာရီအတွင်ဵ မိခင်နို့တိုက်ေကျွဵသည်ဴေမွဵကင်ဵေကေလဵေပါင်ဵ
၈ ေမွဵြပီဵ(၂)ရက်အတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵေောင်ဴေရှာက်မှုရရှိေသာ ေမွဵကင်ဵေကေလဵေပါင်ဵ
၉ ေမွဵြပီဵြပီဵချင်ဵ အသက်မရှူသည်ဴကေလဵေပါင်ဵ
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၁၀ ေမွဵြပီဵြပီဵချင်ဵ အသက်မရှူသည်ဴကေလဵမျာဵအနက်မှ ေလအိတ်နှင်ဴမျက်နှာဖုဳဵကို အသုဳဵြပု၍
အသက်ကယ်ြပုေုရသည်ဴကေလဵေပါင်ဵ
၁၁ ေမွဵြပီဵြပီဵချင်ဵ အသက်မရှူသည်ဴကေလဵမျာဵအနက်မှ အသက်ကယ်ြပုေုြပီဵေနာက် အသက်ရှင်သည်ဴကေလဵေပါင်ဵ
၁၂ ကိုယ်အေလဵချိန(် ၂)ကီလိုဂရမ်မ ြပည်ဴသည်/ဴ လမေေဴေမွဵဖွာဵေသာ ေမွဵကင်ဵေကေလဵေပါင်ဵ
၁၃ မိခင်ရင်ခွင်ကပ်ြပုေုေောင်ဴေရှာက်ြခင်ဵခဳရေသာ ကိုယ်အေလဵချိန(် ၂)ကီလိုဂရမ်မ ြပည်ဴသည်/ဴ လမေေဴေမွဵဖွာဵေသာ
ေမွဵကင်ဵေကေလဵေပါင်ဵ
၅။ တိုဵချဲ ဴကာကွယ်ေေဵထိုဵေီမဳချက်
၁ ဘီေီဂျီ (တီဘ)ီ (တေ်နှေ်ေအာက်)
၂ ငါဵမျိုဵေပ်ကာကွယ်ေေဵ (ပထမအ ြကိမ်) (တေ်နှေ်ေအာက်)
ငါဵမျိုဵေပ်ကာကွယ်ေေဵ (ဒုတိယအ ြကိမ)် (တေ်နှေ်ေအာက်)
ငါဵမျိုဵေပ်ကာကွယ်ေေဵ (တတိယအ ြကိမ)် (တေ်နှေ်ေအာက်)
၃ ြပင်ဵထန်အေုတ်ေရာင်ကာကွယ်ေေဵ (ပီေီဗီ) (ပထမအ ြကိမ်) (တေ်နှေ်ေအာက်)
ြပင်ဵထန်အေုတ်ေရာင်ကာကွယ်ေေဵ (ပီေီဗီ) (ဒုတိယအ ြကိမ်) (တေ်နှေ်ေအာက်)
ြပင်ဵထန်အေုတ်ေရာင်ကာကွယ်ေေဵ (ပီေီဗီ) (တတိယအ ြကိမ)် (တေ်နှေ်ေအာက်)
၄ ပိုလီယိုကာကွယ်ေေဵ (အေက်ချ) (ပထမအ ြကိမ်) (တေ်နှေ်ေအာက်)
ပိုလီယိုကာကွယ်ေေဵ (အေက်ချ) (ဒုတိယအ ြကိမ)် (တေ်နှေ်ေအာက်)
ပိုလီယိုကာကွယ်ေေဵ (အေက်ချ) (တတိယအ ြကိမ)် (တေ်နှေ်ေအာက်)
၅ ပိုလီယိုကာကွယ်ေေဵ (ထိုဵေေဵ) (တေ်နှေ်ေအာက်)
၆ ဝက်သက်-ဂျိုက်သိုဵကာကွယ်ေေဵ (ပထမအ ြကိမ်) (၉လ)
ဝက်သက်-ဂျိုက်သိုဵကာကွယ်ေေဵ (ဒုတိယအ ြကိမ)် (၁၈လ)
၇ အသည်ဵေရာင်အသာဵဝါ ဘီ (ေမွဵေ)
၈ ဂျပန်ဦဵေနှာက်ေရာင်ကာကွယ်ေေဵ (၉လ)
၉ ေမဵခိုင-် ေုဳေို့ကာကွယ်ေေဵ (ပထမအ ြကိမ်) (ကိုယ်ဝန်ေောင်)
ေမဵခိုင-် ေုဳေို့ကာကွယ်ေေဵ (ဒုတိယအ ြကိမ)် (ကိုယ်ဝန်ေောင်)
မှတ်ချက် - အခ
ြ ာဵမ
ြ ို့နယ်မှ ကေလဵမျာဵကို မျဉ်ဵေောင်ဵ ြဖင်ဴ ေဖါ် ြပရန်
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အသက်အုပ်စု(ဖ
ြ စ်၊ေသစာတိုင်၏ေအာက်တွင်ကျာဵ/မကိုမျဥ်ဵေစာင်ဵသုဳဵ၍ျွဲြဖည်ဴရန်)
၆။

ေစာင်ဴ ြကပ် ြကည်ရ
ဴ ှု ရေသာ
ေရာဂါမျာဵှှမိ ်နင်ဵေရဵစီမျဳ ျက်

<၁
ြဖစ်

၁

၁-၄
ေသ

ြဖစ်

၅-၁၄
ေသ

ြဖစ်

၁၅-၄၄
ေသ

ြဖစ်

၄၅-၅၉
ေသ

ြဖစ်

ကျာဵ

၆၀+
ေသ

ြဖစ်

ေသ

ြဖစ်

မ
ေသ

ြဖစ်

စုစုေပါင်ဵ
ေသ

ြဖစ်

ေသ

ဝမ်ဵပျက်ဝမ်ဵေလှော

(၁-၁) ဝမ်ဵပျက်ဝမ်ဵေလှော(သာမန်)
(၁-၂) ဝမ်ဵပျက်ဝမ်ဵေလှော(ြပင်ဵထန်)
၂

ဝမ်ဵကိုက်

၃

အစာအဆိပ်သင်ဴ

၄

အူေရာင်ငန်ဵဖျာဵ

၅

ဝက်သက်

၆

ဆုဆ
ဳ ိ့ု နာ

၇

ြကက်ညှာေျျာင်ဵဆိုဵ

၈

ေမွဵကင်ဵစေမဵျိငု ်

၉

ေမဵျိငု ်

ြ ဵှ ေရာင်
၁၀ ဦဵေှှာက်အေမ

၁၁ ေအအာအိငု ် ARI (နမိဵု နီဵယာဵ)
၁၂ အသည်ဵေရာင်အသာဵဝါ
ု ်မပါ)
၁၃ ေျွဵရူဵြပန်(ေျွဵရူဵကိက

၁၄ ငှက်ဖျာဵ
၁၅ ေြွမကိုက(် အဆိပ်ရ)ိှ
၁၆ တီီဘီ
(၁၆-၁) တီဘီလနူ ာသစ်စုစေု ပါင်ဵ
(New TB Cases)
ု ူနာေပါင်ဵ
(၁၆-၂) တီဘီြပန်ကလ

၁၇ ေထာင်ဴသန်ဵေရာဂါ
၄

ေဥ်

အေီရင်ခဳောေပဵပို့သည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာန/ခွဲမျာဵအမည်

လုပ်ေောင်ချက်အမျိုဵအောဵ

ေုေုေပါင်ဵ

၇။ ငှက်ဖျာဵေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရဵစီမဳချက်
၁ ငှက်ဖျာဵပိုဵစစ်ေဆဵသူေပါင်ဵ
၂ ငှက်ဖျာဵပိုဵေတွ့လူနာသစ်ေပါင်ဵ
၃ ြပင်ဵထန်ငှက်ဖျာဵလူနာေပါင်ဵ (ဦဵေှှာက်ငှက်ဖျာဵအပါအဝင်)
၄ အထက်အဆင်ဴသို့လွှဲေြပာင်ဵေပဵေသာငှက်ဖျာဵလူနာေပါင်ဵ
၅ ငှက်ဖျာဵအတွင်ဵလူနာေပါင်ဵ
၆ ငှက်ဖျာဵေရာဂါေက
ေ ာင်ဴေသဆုဳဵသူ အတွင်ဵလူနာေပါင်ဵ
၈။ ှှလုဳဵေသွဵေ ေကာေရာဂါထိန်ဵသိမ်ဵေရဵစီမဳချက်
၁ အသက်(၁၈)နှေ်နှင်ဴအထက် ေသွဵေပါင်ချိန်သူေပါင်ဵ (အသေ်)
၂ ေသွဵတိုဵေရာဂါရှိသူေပါင်ဵ(ေရာဂါသစ်)
၉။ ထိခိုက်မှုအှ္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵစီိမဳချက်

ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ ြဖစ် ေသ ြဖစ်

ေသ

၁ ယာဥ်ထိခိုက်မှုေ ေကာင်ဴ ဒဏ်ရာရရှိသူေပါင်ဵှှင်ဴ ေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
၂ လယ်ယာလုပ်ငန်ဵခွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူေပါင်ဵှှင်ဴ ေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
၃ လုပ်ငန်ဵခွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူေပါင်ဵှှင်ဴ ေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
၄ အဆိပ်မိသူေပါင်ဵှှင်ဴေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
၅ လိမ်ဴကျဒဏ်ရာရရှိသူေပါင်ဵှှင်ဴ ေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
၆ အပူေလာင်ဒဏ်ရာရရှိသူေပါင်ဵှှင်ဴ ေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
၇ ေရနစ်သူေပါင်ဵှှင်ဴ ေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
၈ မိမိကိုယ်ကိုေသေက
ေ ာင်ဵ ြကဳစည်ဒဏ်ရာရရှိသူေပါင်ဵှှင်ဴ ေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
၉ ခိုက်ရန်ြဖစ်ပွာဵဒဏ်ရာရရှိသူေပါင်ဵှှင်ဴ ေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
၁၀ အခ
ြ ာဵအေက
ေ ာင်ဵေက
ေ ာင်ဴဒဏ်ရာရရှိသူေပါင်ဵှှင်ဴ ေသဆုဳဵသူေပါင်ဵ
၁၀။ ဖွာဵေသစာရင်ဵအင်ဵ

ကျာဵ

မ

ကျာဵ

မ

ကျာဵ

မ

ကျာဵ

မ

ကျာဵ

မ

ကျာဵ

မ

ကျာဵ

မ

ကျာဵ

မ

ကျာဵ

မ

ကျာဵ

မ

ကျာဵ

မ

ကျာဵ

မ

ကျာဵ

မ

၁ အရှင်ေမွဵဦဵေရစုစုေပါင်ဵ
၂ အေသေမွဵဦဵေရစုစုေပါင်ဵ
၃ ဆယ်ေကျာ်သက်ရွယ်အသက် (၁၅-၁၉)ှှစ် မိခင်မှေမွဵေသာ အရှင်ေမွဵဦဵေရ
၄ ဆယ်ေကျာ်သက်ရွယ်အသက် (၁၅-၁၉)ှှစ် မိခင်မှေမွဵေသာ အေသေမွဵဦဵေရ
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ေဥ်

အေီရင်ခဳောေပဵပို့သည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဌာန/ခွဲမျာဵအမည်

လုပ်ေောင်ချက်အမျိုဵအောဵ
ကျာဵ

မ

ကျာဵ

မ

ကျာဵ

မ

ကျာဵ

မ

ကျာဵ

မ

ကျာဵ

မ

ကျာဵ

မ

ကျာဵ

မ

ကျာဵ

ေုေုေပါင်ဵ
မ

ကျာဵ

မ

ကျာဵ

မ

ကျာဵ

မ

ကျာဵ

မ

၅ အစိုဵရေဆဵရုဳ၊ ေဆဵခန်ဵ၊ သာဵဖွာဵခန်ဵတွင် ေမွဵေသာအရှင်ေမွဵဦဵေရ
၆ အစိုဵရေဆဵရုဳ၊ ေဆဵခန်ဵ၊ သာဵဖွာဵခန်ဵတွင် ေမွဵေသာအေသေမွဵဦဵေရ
၇ ပုဂ္ဂလိကေဆဵရုဳ၊ ေဆဵခန်ဵ၊ သာဵဖွာဵခန်ဵတွင် ေမွဵေသာအရှင်ေမွဵဦဵေရ
၈ ပုဂ္ဂလိကေဆဵရုဳ၊ ေဆဵခန်ဵ၊ သာဵဖွာဵခန်ဵတွင် ေမွဵေသာအေသေမွဵဦဵေရ
၉ သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိုင်ရာကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵှှင်ဴေမွဵေသာ အရှင်ေမွဵဦဵေရ
၁၀ သာဵဖွာဵခ
ြ င်ဵဆိုင်ရာကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵှှင်ဴ ေမွဵေသာအေသေမွဵဦဵေရ
၁၁ လမေစဴေမွဵဖွာဵေသာ အရှင်ေမွဵကေလဵစုစုေပါင်ဵ
၁၂ လမေစဴေမွဵဖွာဵေသာ အေသေမွဵကေလဵစုစုေပါင်ဵ
၁၃ ေမွဵလက်မှတ် (Birth Certificate) ရရှိခဲဴေသာ တစ်ှှစ်ေအာက်ကေလဵဦဵေရ
၁၄ ကိုယ်ဝန်ပျက်သည်ဴဦဵေရ
၁၅ ေသဆုဳဵသူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ
၁၆ ေမွဵြပီဵ(၇)ရက်အတွင်ဵ ေသဆုဳဵသူ ကေလဵဦဵေရ
၁၇ ေမွဵြပီဵ(၇)ရက်မှ (၂၈)ရက်အတွင်ဵ ေသဆုဳဵသူကေလဵဦဵေရ
၁၈ (၂၈)ရက်မှ အသက်တစ်ှှစ်ေအာက်ေသဆုဳဵသူကေလဵဦဵေရ
၁၉ (၁)ှှစ်မှ(၅)ှှစ်ေအာက် ေသဆုဳဵသူကေလဵဦဵေရ
၂၀ ကိုယ်ဝန်၊ မီဵဖွာဵခ
ြ င်ဵ၊ မီဵတွင်ဵ ဆိုင်ရာေရာဂါမျာဵေက
ေ ာင်ဴေသဆုဳဵသူမိခင်ဦဵေရ
၂၁ ကိုယဝ် န်ေဆာင်စဉ်၊ မီဵဖွာဵစဉ်၊ မီဵတွင်ဵကာလအတွင်ဵ (ေမွဵဖွာဵပ
ြ ီဵ ၄၂ ရက်အတွင်ဵ) အခ
ြ ာဵေရာဂါမျာဵေက
ေ ာင်ဴ
ေသဆုဳဵသူမိခင်ဦဵေရ
၂၂ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်စဉ်၊ မီဵဖွာဵစဉ်၊ မီဵတွင်ဵကာလအတွင်ဵ (ေမွဵဖွာဵပ
ြ ီဵ ၄၂ ရက်အတွင်ဵ) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိြခင်ဵ၊
မေတာ်တဆမှုမျာဵှှင်ဴ မိမိကိုယ်ကိုသတ်ေသခ
ြ င်ဵ၊ အသတ်ခဳရြခင်ဵတို့ေ ေကာင်ဴ ေသဆုဳဵသူမိခင်ဦဵေရ
၁၁။ ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါထိန်ဵသိမ်ဵေရဵစီမဳချက်
၁ ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါစစ်ေဆဵသူေပါင်ဵ(အသစ်)
၂-၁ ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါရှိသူေပါင်ဵ (ေရာဂါသစ်) (New Cases)
၂-၂ ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါရှိသူေပါင်ဵ (Known Cases)
၃ ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါလူနာအ ြကိမ်ေပါင်ဵ
၄ ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါရှိသူမျာဵအနက် ေရာဂါထိန်ဵေသာက်ေဆဵဖ
ြ င်ဴ ကုသမှုခဳယူေနေသာလူနာေပါင်ဵ
၅ ဆီဵချိုေသွဵချိုေရာဂါရှိသူမျာဵအနက် အင်ဆူလင်ထိုဵေဆဵဖ
ြ င်ဴ ကုသမှုခဳယူေနေသာလူနာေပါင်ဵ

လချုပ်ြပုစုသူလက်မှတ်
အမည် ----------------------------------ရာထူဵ -----------------------------------

တာဝန်ခဳလက်မှတ်
အမည် ----------------------------------ရာထူဵ -----------------------------------
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စီမဳချက်ဆန်ဵစစ်ေုဳစဳသုဳဵလချုေ် (၂)

စီမဳခန့်ခွဲမှုေေထာက်ေကူြေုကျန်ဵမာေရဵသတင်ဵစနစ်
ကျန်ဵမာေရဵဌာန/ဌာနခွဲ သုဳဵလချုေ်ေစီရင်ခဳစာ
ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲေတွက် သက်ဆိုင်ရာ သာဵဖွာဵဆရာမနှင်ဴကျန်ဵမာေရဵ ြကီဵ ြကေ်(၂)တို့၏ လက်ခဳစာေုေ်မျာဵမှ၊ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနေတွက် ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲမျာဵ၏သုဳဵလချုေ်မျာဵမှ၊
ခရိုင/် ြမ ို့နယ်ေတွက် ေဆဵရုဳ၊ ြမ ို့မ၊ ေဒသန္တရ၊ မိခင်ကေလဵ၊ ေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရဵနှင်ဴေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနသုဳဵလချုေ်မျာဵမှ ကူဵယူေဖာ် ြေ ရန် ြဖ စ်ေါသည်။
ဌာန/ဌာနခွဲ ------------------------------------------------------------------

ြမို့နယ် -----------------------------------------------

တိုင်ဵေဒသ ြကီဵ/ေ
ြ ည်နယ် ----------------------------------------------

ေစီရင်ခဳလ ------------------------------------------------------------------

ခုနှစ် --------------------------------------------------

သုဳဵလချုေ်ြေုစုသည်ဴရက်စွဲ -------------------------------------------

စဥ်

လုေ်ေဆာင်ချက်ေမျိုဵေစာဵ

ေစီရင်ခဳစာေေဵေို့သည်ဴကျန်ဵမာေရဵဌာန/ခွဲမျာဵေမည်

စုစုေေါင်ဵ

၃။ ောဟာရေစာင်ဴေရှာက်မှုစီမဳချက်
ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ
၁၂ ဗီတာမင်ေေရရှိသည်ဴ ေသက် (၆)လ မှ (၁၁)လ ကေလဵေေါင်ဵ
၁၃ ဗီတာမင်ေေရရှိသည်ဴ ေသက် (၁)နှစ် မှ (၄)နှစ် ကေလဵေေါင်ဵ
၁၄ သန်ချေဆဵရရှိသည်ဴ ေသက် (၂)နှစ် မှ (၄)နှစ် ကေလဵေေါင်ဵ
၁၅ သန်ချေဆဵရရှိသည်ဴ ေသက် (၅)နှစ် မှ (၉)နှစ် ကေလဵေေါင်ဵ
၁၆ ကိုယ်ေေလဵချိန်သည်ဴ (၅)နှစ်ေောက်ကေလဵေေါင်ဵ
၁၇ ေဝါေရာင်တွင်ရှိေသာ (၅)နှစ်ေောက်ကေလဵေေါင်ဵ
၁၈ ေနီေရာင်တွင်ရှိေသာ (၅)နှစ်ေောက်ကေလဵေေါင်ဵ
၁၉ ောဟာရေစာင်ဴေရှာက်မှုေေဵသည်ဴ ောဟာရချို့တဲဴကေလဵေေါင်ဵ
၂၀ ေရည်ေေသွဵြေည်ဴေိုင်ေိုဒင်ဵဆာဵစာဵသုဳဵမှုစဳမီသည်ဴေလှည်ဴကျရေ်ကွက/် ေကျဵရွာ(ေကာက်ကွက)် ေေါင်ဵ
၂၁ ေရည်ေေသွဵြေည်ဴေိုင်ေိုဒင်ဵဆာဵစာဵသုဳဵမှုစဳမမီသည်ဴေလှည်ဴကျရေ်ကွက/် ေကျဵရွာ(ေကာက်ကွက)် ေေါင်ဵ
၁၂။ ေကျာင်ဵကျန်ဵမာေရဵစီမဳချက်
၁ စစ်ေဆဵေေဵေသာေကျာင်ဵေေါင်ဵ (ေသစ်)
၂ စစ်ေဆဵေေဵေသာမူလတန်ဵေကျာင်ဵသာဵေေါင်ဵ (ေသစ်)
၃ ေကျာင်ဵသာဵ/ေကျာင်ဵသူ(ကျာဵ/မ)ေလိုက် ယင်လုဳေိမ်သာစဳြေည်(ဴ ၅၀ဵ၁)ရှိေသာေကျာင်ဵေေါင်ဵ (ေသစ်)
၄ ဴေကျာင်ဵေတွင်ဵေကျာင်ဵသာဵ/သူမျာဵလက်ေဆဵနိုင်ရန်ေတွက်လက်ေဆဵကန်(သို့) လက်ေဆဵရန်ေနရာ
(၄၀ဵ၁)၊ ေရနှင်ဴဆေ်ြောေဆင်သင်ဴထာဵရှိေသာေကျာင်ဵေေါင်ဵ (ေသစ်)
၅ သန့်ရှင်ဵေသာေရရရှိေသာေကျာင်ဵေေါင်ဵ (သစ်)
၆ ောဟာရဖွဳ့ြဖိုဵေရဵလုေ်ေဆာင်ေသာေကျာင်ဵေေါင်ဵ (ေသစ်)
၇ ကျန်ဵမာေရဵေဆငဴ်ြမှငဴ် ေကျာင်ဵလုေ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေနေသာေကျာင်ဵေေါင်ဵ (ေသစ်)
၈ ကျန်ဵမာေရဵေညာေေဵေဟာေေ
ြ ာေွဲေဆာင်ရွက်ေသာေကျာင်ဵေေါင်ဵ (ေသစ်)
ြ ိမ် ေသာက်သုဳဵရေသာ ေကျာင်ဵသာဵ/သူ (ထက်၊လယ်၊မူ)ေေါင်ဵ
၉ သန်ချေဆဵ(၂)က
၁၀ မူလတန်ဵေကျာင်ဵသာဵ/သူမျာဵောဵ ေကျာင်ဵကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵရာတွင် ေတွ့ရှိရေသာ BMI (-2SD) နှင်ဴ
ေောက်ရှိေသာ မူလတန်ဵေကျာင်ဵသာဵေေါင်ဵ
၁၁ ြမို့နယ်ေဆင်ဴေကျာင်ဵကျန်ဵမာေရဵဆင်ဴေွာဵသင်တန်ဵရရှိြေီဵေသာေကျာင်ဵေေါင်ဵ (ေသစ်)
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စဥ်

လုေ်ေဆာင်ချက်ေမျိုဵေစာဵ

ေစီရင်ခဳစာေေဵေို့သည်ဴကျန်ဵမာေရဵဌာန/ခွဲမျာဵေမည်

စုစုေေါင်ဵ

၁၃။ နာဵေလဵေရာဂါကာကွယ်ေရဵစီမဳချက်
၁ ေမွဵကင်ဵစမှေသက်(၆)လေတွင်ဵရှိကေလဵသူငယ်မျာဵတွင်ကျယ်ေလာင် ေသာေသဳြဖင်ဴ
လှုဳ့ေဆာ်ေသာ်လည်ဵ တုဳ ဴြေန်မှုမြေုေသာကေလဵဦဵေရေေါင်ဵ (ေသစ်)
၂ နာဵနှစ်ဘက်လုဳဵ(သို့)တစ်ဘက်မှ (၃)လနှင်ဴေထက် နာတာရှည်နာဵေ
ြ ည်ယိုေသာဦဵေရေေါင်ဵ (ေသစ်)
၃ နာဵေ
ြ ည်မယိုဘဲ နာဵနှစ်ဘက်လုဳဵေလဵေသာဦဵေရေေါင်ဵ (ေသစ်)
၁၄။ စိတ်ကျန်ဵမာေရဵစီမဳချက်
၁ စိတ်ေဖာက်ြေန်ေရာဂါရှိသူေေါင်ဵ
၂ စိတ်ကျေရာဂါရှိသူေေါင်ဵ
၃ စိုဵရိမ်စိတ်လွန်ေရာဂါရှိသူေေါင်ဵ
၄ ေရက်ေသာက်သုဳဵြခင်ဵေရာဂါရှိသူေေါင်ဵ
၅ ဉာဏ်ရည်နိမ်ဴေရာဂါရှိသူေေါင်ဵ
၁၅။ ေမျိုဵသာဵတီဘီေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရဵစီမဳကိန်ဵ
၁ ေိုဵေတွ့တီဘီလူနာေေါင်ဵ
၂-က ကုသမှုခဳယူသည်ဴ မှတ်ေုဳတင်တီဘီလူနာေေါင်ဵ (တီဘီလူနာောဵလုဳဵ)
၂-ခ ကုသမှုခဳယူသည်ဴ တီဘီလူနာေသစ်နှငဴ် ြေန်ြဖစ်လူနာေေါင်ဵ
၃ ေဆဵကုသမှု ေောင်ြမင်သည်ဴ တီဘီလူနာေေါင်ဵ (တီဘီလူနာောဵလုဳဵ)
၄ တီဘီေရာဂါဖ
ြ င်ဴ ေသဆုဳဵသူေေါင်ဵ (တီဘီလူနာောဵလုဳဵ)
၅ ေဆဵကုသမှုေျက်ကွက်သညဴ်လူနာေေါင်ဵ
၆ HIV test စစ်ေဆဵသညဴ် တီဘီလူနာေေါင်ဵ (လူနာေသစ်/ြေန်ြဖစ်လူနာမျာဵ)
၇ HIV positive တီဘီလူနာေေါင်ဵ (လူနာေသစ်/ြေန်ြဖစ်လူနာမျာဵ)
၈ CPT (Cotrimoxazole Prophylaxis Treatment) ေဆဵကုသမှု ခဳယူေနေသာ HIV
positive တီဘီလူနာေေါင်ဵ (လူနာေသစ်/ြေန်ြဖစ်လူနာမျာဵ)
၉ ART (Anti-Retroviral Treatment) ေဆဵကုသမှု ခဳယူေနေသာ HIV positive
တီဘီလူနာေေါင်ဵ (လူနာေသစ်/ြေန်ြဖစ်လူနာမျာဵ)
၁၀ ေတွ့ရှိေသာ ေဆဵယဉ်ေါဵတီဘီ (MDR-TB) လူနာေေါင်ဵ
၁၁ ေဆဵကုသမှုခဳယူေနေသာ ေဆဵယဉ်ေါဵတီဘီ (MDR-TB) လူနာေေါင်ဵ
၁၂ ယခင်နှစ်က ကုသမှုခဳယူခဲဴြေီဵေသာ မှတ်ေုဳတင်တီဘီလူနာေေါင်ဵ (တီဘီလူနာောဵလုဳဵ)
၁၆။ ေနာ ြကီဵေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရဵစီမဳချက်
ေီဘီ
၁ လဆန်ဵမှတ်ေုဳတင်ေနာ ြကီဵေရာဂါလူနာေေါင်ဵ
ေမ်ဘီ
ေီဘီ
၂ မှတ်ေုဳတင်ေနာ ြကီဵေရာဂါလူနာသစ်ေေါင်ဵ
ေမ်ဘီ
ေီဘီ
၃ ေနာ ြကီဵေရာဂါ လူနာသစ်မျာဵေနက် ေသက်(၁၅)နှစ်ေောက် ကေလဵလူနာေေါင်ဵ
ေမ်ဘီ
ေီဘီ
၄ ေနာ ြကီဵေရာဂါ လူနာသစ်မျာဵေနက် ကိုယ်ေဂါချ
င်္ ို့ယွင်ဵမှု ေဆင်ဴ(၂) ရှိသူေေါင်ဵ
ေမ်ဘီ
ေီဘီ
၅ ေနာ ြကီဵေရာဂါ လူနာသစ်မျာဵေနက် ေမျိုဵသမီဵလူနာေေါင်ဵ
ေမ်ဘီ
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စဥ်
၆ ေခ
ြ ာဵနည်ဵြဖငဴ်ဝင်ေသာ လူနာေေါင်ဵ

၇ ေဆဵစဳချိန်ြေညဴ်စာဵ၍ ေေျာက်ကင်ဵသွာဵသူေေါင်ဵ
၈ ေခ
ြ ာဵနည်ဵြဖငဴ် ထွက်သူေေါင်ဵ
၉ ေဆဵကုသခဳလူနာေေါင်ဵ
၁၀ ေဆဵကုသေျက်ကွက်လူနာေေါင်ဵ
၁၁ လကုန်လက်ကျန် မှတ်ေုဳတင် ေနာ ြကီဵေရာဂါလူနာေေါင်ဵ
၁၇။
၁
၂
၃
၄
၅

ေစီရင်ခဳစာေေဵေို့သည်ဴကျန်ဵမာေရဵဌာန/ခွဲမျာဵေမည်

လုေ်ေဆာင်ချက်ေမျိုဵေစာဵ

စုစုေေါင်ဵ

ေီဘီ
ေမ်ဘီ
ေီဘီ
ေမ်ဘီ
ေီဘီ
ေမ်ဘီ
ေီဘီ
ေမ်ဘီ
ေီဘီ
ေမ်ဘီ
ေီဘီ
ေမ်ဘီ

ခုခဳကျ/ကာလသာဵေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရဵစီမဳချက်
လိင်မှတဆင်ဴ ကူဵစက်တတ်ေသာေရာဂါရှိသူ မှတ်ေုဳတင်လူနာေေါင်ဵ(ေသစ်)
သာဵဦဵကိုယ်ဝန်ေဆာင်မျာဵ၌ ဆစ်ဖလစ်ေဋိေစ္စည်ဵ စစ်ေဆဵသူေေါင်ဵ
သာဵဦဵကိုယ်ဝန်ေဆာင်မျာဵ၌ ဆစ်ဖလစ်ေဋိေစ္စည်ဵ ေတွ့သူေေါင်ဵ
ေမွဵရာေါဆစ်ဖလစ်ေရာဂါေိုဵရှိသူေေါင်ဵ
ေမျိုဵသာဵဆီဵလမ်ဵေ ြကာင်ဵမှ ြေည် (Genital Discharge) ကျ၍ လာေရာက်ြေသသူစုစုေေါင်ဵ
ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ

၆
၇
၈
၉
၁၀
၁၈။
၁
၂
၃
၄
၁၉။
၁
၂
၃

လိင်ေဂါေနာဖ
င်္
ြ င်ဴ လာေရာက်ြေသသူစုစုေေါင်ဵ
HIV ေိုဵစစ်ေဆဵသူေေါင်ဵ
HIV ေိုဵေတွ့ရှိသူေေါင်ဵ
ART ကုထုဳဵြဖင်ဴ စတင်ကုသသူစုစုေေါင်ဵ
HIV ေိုဵရှိသူ လူနာမျာဵေနက်မှ AIDS နှင်ဴ နှီဵနွယ်ေရာဂါမျာဵေ ြကာင်ဴေသဆုဳဵသူေေါင်ဵ
မျက်ခမ်ဵစေ်နှင်ဴမျက်မ ြမ င်ကာကွယ်ေရဵလုေ်ငန်ဵမျာဵစီမဳချက်
မျက်စိလူနာ(ေသစ်)ေေါင်ဵ
ကူဵစက်ေဆင်ဴမျက်ခမ်ဵစေ်လူနာဦဵေရ(ေသစ်)(၁၀ နှစ်ေောက်)
မျက်စိကွယ်သူေေါင်ဵ(ေသစ်)
မျက်ေတာင်စိုက်မျက်ေမှေဵစူဵလူနာေေါင်ဵ(ေသစ်)
တိရစ္ဆာန်မှကူဵစက်ေသာေရာဂါနှိမ်နင်ဵေရဵစီမဳချက်
ေခွဵကိုက်ခဳရေသာလူနာေေါင်ဵ
ေခွဵရူဵကိုက်ခဳရေသာလူနာေေါင်ဵ
ေခွဵရူဵေရာဂါကာကွယ်ေဆဵထိုဵသူေေါင်ဵ
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ဦဵေရ

ေ ြကိမ်

ဦဵေရ

ေ ြကိမ်

ဦဵေရ

ေ ြကိမ်

ဦဵေရ

ေ ြကိမ်

စုစုေေါင်ဵ
ဦဵေရ

ေ ြကိမ်

ဦဵေရ

ဦဵေရ

ေ ြကိမ်

ဦဵေရ

ေ ြကိမ်

ဦဵေရ

ေ ြကိမ်

ဦဵေရ

ဦဵေရ

ေ ြကိမ်

ဦဵေရ

ေ ြကိမ်

ေ ြကိမ်

ဦဵေရ

၂၀။ ကျန်ဵမာေရဵေသိေညာမ
ြ ှင်ဴတင်ေရဵဆိုင်ရာစီမဳချက်

ေ ြကိမ်

ေစီရင်ခဳစာေေဵေို့သည်ဴကျန်ဵမာေရဵဌာန/ခွဲမျာဵေမည်

လုေ်ေဆာင်ချက်ေမျိုဵေစာဵ
ေ ြကိမ်

စဥ်

၁ ြေည်သူလူထုေတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵ ေသိေညာ ြမှင်ဴတင်ြခင်ဵဆိုင်ရာ ေဆွဵေနွဵေွဲမျာဵေ
ြ ုလုေ်ြခင်ဵ
(က) မျိုဵဆက်ေွာဵကျန်ဵမာေရဵ၊ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်၊ မိခင်ကေလဵကျန်ဵမာေရဵ ေညာေေဵခ
ြ င်ဵ။
(ခ) ကာကွယ်ေဆဵထိုဵေညာေေဵခ
ြ င်ဵ
(ဂ) ကူဵစက်တတ်ေသာေရာဂါမျာဵဆိုင်ရာေညာေေဵခ
ြ င်ဵ
(ဃ)မကူဵစက်တတ်ေသာေရာဂါမျာဵဆိုင်ရာေညာေေဵခ
ြ င်ဵ
(င) တစ်ကိုယ်ေရသန့်ရှင်ဵေရဵနှင်ဴ ေတ်ဝန်ဵကျင်သန့်ရှင်ဵေရဵေဆာင်ရွက်မှု ေညာေေဵခ
ြ င်ဵ
(စ) ေခ
ြ ာဵ
၂ ေညာေေဵ ေေထာက်ေကူြေုေစ္စည်ဵမျာဵ ရရှိြဖန့်ေဝခ
ြ င်ဵ
(က) မျိုဵဆက်ေွာဵကျန်ဵမာေရဵ၊ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်၊ မိခင်ကေလဵကျန်ဵမာေရဵ ေညာေေဵခ
ြ င်ဵ။
(ခ) ကာကွယ်ေဆဵထိုဵေညာေေဵခ
ြ င်ဵ
(ဂ) ကူဵစက်တတ်ေသာေရာဂါမျာဵဆိုင်ရာေညာေေဵခ
ြ င်ဵ
(ဃ)မကူဵစက်တတ်ေသာေရာဂါမျာဵဆိုင်ရာေညာေေဵခ
ြ င်ဵ
(င) တစ်ကိုယ်ေရသန့်ရှင်ဵေရဵနှင်ဴ ေတ်ဝန်ဵကျင်သန့်ရှင်ဵေရဵေဆာင်ရွက်မှု ေညာေေဵခ
ြ င်ဵ
(စ) ေခ
ြ ာဵ
၃ ေဆဵရုဳမျာဵတွင် ကျန်ဵမာေရဵေသိေညာ ြမှင်ဴတင်ြခင်ဵဆိုင်ရာ ေညာေေဵမျာဵ နမူနာေ
ြ ြေုလုေ်၍ နာဵလည်မှု
ြေန်လည်ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ (Teach-back section)မျာဵ ြေုလုေ်ြခင်ဵ
(က) မျိုဵဆက်ေွာဵကျန်ဵမာေရဵ၊ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်၊ မိခင်ကေလဵကျန်ဵမာေရဵ ေညာေေဵခ
ြ င်ဵ။
(ခ) ကာကွယ်ေဆဵထိုဵေညာေေဵခ
ြ င်ဵ
(ဂ) ကူဵစက်တတ်ေသာေရာဂါမျာဵဆိုင်ရာေညာေေဵခ
ြ င်ဵ
(ဃ)မကူဵစက်တတ်ေသာေရာဂါမျာဵဆိုင်ရာေညာေေဵခ
ြ င်ဵ
(င) တစ်ကိုယ်ေရသန့်ရှင်ဵေရဵနှင်ဴ ေတ်ဝန်ဵကျင်သန့်ရှင်ဵေရဵေဆာင်ရွက်မှု ေညာေေဵခ
ြ င်ဵ
၂၁။
၁
၂
၃
၄

(စ) ေခ
ြ ာဵ
ေတက်ေရာဂါစီမဳချက်
ေတက်ေရာဂါလူနာေသစ်ေေါင်ဵ
ေတက်ေရာဂါလူနာသစ်မျာဵေနက် ကုသေေဵေသာေတက်ေရာဂါ လူနာေသစ်ေေါင်ဵ
ကုသေေဵေသာေတက်ေရာဂါလူနာေေါင်ဵ (သစ် + ေဟာင်ဵ ေ ြကိမ်ေေါင်ဵ)
ေထက်ေဆင်ဴမျာဵသို့ လှေဲေြောင်ဵေေဵေသာ လူနာေ ြကိမ်ေေါင်ဵ

ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ ကျာဵ မ

လချုေ်ြေုစုသူလက်မှတ်
ေမည် ----------------------------------------------------

တာဝန်ခဳလက်မှတ်
ေမည် ----------------------------------------------------

ရာထူဵ -----------------------------------------------------

ရာထူဵ -----------------------------------------------------
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စီမဳချက်ဆန်ဵစစ်ပုဳစဳနှစ်ချုပ် (၃)

စီမဳခန့်ခွဲမှုေေောက်ေကူြပု ကျန်ဵမာေရဵသတင်ဵစနစ်
ကျန်ဵမာေရဵဌာန/ဌာနခွဲ နှစ်စဥ်ေစီရင်ခဳစာ
ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲေတွက် တာဝန်ကျသာဵဖွာဵဆရာမနှင်ဴကျန်ဵမာေရဵ ြကီဵ ြကပ်(၂)တို့၏လက်ခဳစာေုပ်မျာဵမှ၊ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနေတွက် ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲမျာဵနှစ်ချုပ်မျာဵမှ၊
ခရိုင/် ြမ ို့နယ်ေတွက် ေေသန္တရ၊ မိခင်ကေလဵနှင်ဴ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနနှစ်ချုပ်မျာဵမှ ကူဵယူေဖာ် ြပ ရန် ြဖ စ်ပါသည်။
ဌာန/ ခွဲ ----------------------------------စဥ်

ေေခ
ြ ခဳေချက်ေလက်မျာဵ

၁။

လူဦဵေရ
၁ နှစ်ေောက်
၁ နှစ်
၂ နှစ်
၃-၄ နှစ်
၅-၉ နှစ်
၁၀-၁၄ နှစ်
၁၅-၁၉ နှစ်
၂၀-၂၄ နှစ်
၂၅-၂၉ နှစ်
၃၀-၃၄ နှစ်

ြမို့နယ် --------------------------------

တိုင်ဵေေသ ြကီဵ/ပ
ြ ည်နယ် ----------------------------

ေစီရင်ခဳသည်ဴခုနှစ် -------------------------

နှစ်ချုပ်ြပုစုသည်ဴရက်စွဲ ----------------------------

ေစီရင်ခဳစာေပဵပို့သည်ဴကျန်ဵမာေရဵဌာန/ခွဲမျာဵေမည်
ရှိ

ေသ

ရှိ

ေသ

ရှိ

ေသ

ရှိ

ေသ

ရှိ

ေသ

ရှိ

ေသ

ရှိ

ေသ

ရှိ

ေသ

စုစုေပါင်ဵ
ရှိ

ေသ

ရှိ

ေသ

ရှိ

ေသ

ရှိ

ေသ

ရှိ

ေသ

ကျာဵ
မ
ကျာဵ
မ
ကျာဵ
မ
ကျာဵ
မ
ကျာဵ
မ
ကျာဵ
မ
ကျာဵ
မ
ကျာဵ
မ
ကျာဵ
မ
ကျာဵ
မ
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စဥ်

ေေခ
ြ ခဳေချက်ေလက်မျာဵ

၁။

လူဦဵေရ
၃၅-၃၉ နှစ်
၄၀-၄၄ နှစ်
၄၅-၄၉ နှစ်
၅၀-၅၄ နှစ်
၅၅-၅၉ နှစ်
၆၀-၆၄ နှစ်
၆၅-၆၉ နှစ်
၇၀-၇၄ နှစ်
၇၅-၇၉ နှစ်
၈၀-၈၄ နှစ်
၈၅ နှစ်
နှင်ဴေေက်

ေစီရင်ခဳစာေပဵပို့သည်ဴကျန်ဵမာေရဵဌာန/ခွဲမျာဵေမည်
ရှိ

ေသ

ရှိ

ေသ

ရှိ

ေသ

ရှိ

ေသ

ရှိ

ေသ

ရှိ

ေသ

ရှိ

ေသ

ရှိ

ေသ

စုစုေပါင်ဵ
ရှိ

ေသ

ရှိ

ေသ

ရှိ

ေသ

ရှိ

ေသ

ရှိ

ေသ

ကျာဵ
မ
ကျာဵ
မ
ကျာဵ
မ
ကျာဵ
မ
ကျာဵ
မ
ကျာဵ
မ
ကျာဵ
မ
ကျာဵ
မ
ကျာဵ
မ
ကျာဵ
မ
ကျာဵ
မ
ကျာဵ

စုစုေပါင်ဵ
လူဦဵေရ

မ
စုစုေပါင်ဵ
ြမ ို့ ြပ(ရှိ)
ေကျဵလက်(ရှ)ိ

2

စဥ်

အေခ
ြ ခဳအချက်အလက်မျာဵ

အစီရင်ခဳစာေပဵပို့သည်ဴကျန်ဵမာေရဵဌာန/ခွဲမျာဵအမည်

စုစုေပါင်ဵ

၂။ မိခင်နငှ ဴ်မျိုဵဆက်ပာွ ဵကျန်ဵမာေရဵ
် တွငဵ် ရှိ ဇနီဵေမာင်နဳစှ ဳတ
ု အ
ွဲ ေရအတွက်
၁ ဇနီဵ၏အသက်(၁၅- ၄၉)နှစအ
၂ ယခုလက်ရိသ
ှ ာဵဆက်ြခာဵနည်ဵသုဳဵစွဲေနေသာဇနီဵေမာင်နစှဳ တ
ုဳ ွဲအေရအတွက်
(နည်ဵလမ်ဵအာဵလုဳဵ)
၃ ယခုလက်ရိသ
ှ ာဵဆက်ြခာဵနည်ဵသုဳဵစွဲေနေသာ ဇနီဵေမာင်နှဳစဳတ
ု ဲအ
ွ ေရအတွက်
(ေခတ်မီနည်ဵလမ်ဵ)
၃(က) ယခုလက်ရိသ
ှ ာဵဆက်ြခာဵနည်ဵသုဳဵစွဲေနေသာ ဇနီဵေမာင်နှဳစဳတ
ု ဲအ
ွ ေရအတွက်
(ေသာက်ေဆဵ OCP)
၃(ခ) ယခုလက်ရိသ
ှ ာဵဆက်ြခာဵနည်ဵသုဳဵစွဲေနေသာ ဇနီဵေမာင်နှဳစဳတ
ု ဲအ
ွ ေရအတွက်
(ထိုဵေဆဵ အသာဵေဆဵ)
၃(ဂ) ယခုလက်ရိသ
ှ ာဵဆက်ြခာဵနည်ဵသုဳဵစွဲေနေသာ ဇနီဵေမာင်နှဳစဳတ
ု ဲအ
ွ ေရအတွက်
(ထိုဵေဆဵ အေရပ
ြ ာဵေအာက်)
၃(ဃ) ယခုလက်ရိသ
ှ ာဵဆက်ြခာဵနည်ဵသုဳဵစွဲေနေသာ ဇနီဵေမာင်နှဳစဳတ
ု ဲအ
ွ ေရအတွက်
(သာဵအိမ်တငွ ဵ် ထည်ဴ သာဵဆက်ြခာဵပစ္စည်ဵ)
ှ ာဵဆက်ြခာဵနည်ဵသုဳဵစွဲေနေသာ ဇနီဵေမာင်နှဳစဳတ
ု ဲအ
ွ ေရအတွက် (ကွန်ဒဳဵု )
၃(င) ယခုလက်ရိသ
၃(စ) ယခုလက်ရိသ
ှ ာဵဆက်ြခာဵနည်ဵသုဳဵစွဲေနေသာ ဇနီဵေမာင်နှဳစဳတ
ု ဲအ
ွ ေရအတွက်
(လက်ေမာင်ဵအေရပ
ြ ာဵေအာက်ထည်ဴ သာဵဆက်ြခာဵပစ္စညဵ် )
ေ ာဖ
ြ တ်ြခင်ဵ
၃(ဆ) အမျိုဵသမီဵသာဵေက
၃(ဇ)
၃။
၃-၁
၃-၂
၄။
၄-၁
၄-၂
၄-၃
၄-၄
၄-၅
၅။

အေရဵေပါ်ေသာက်ေဆဵ ECP

မကူဵစက်ေသာေရာဂါမျာဵ ြဖ စ်ေပါ်ေစနိုငသ
် ည်ဴ အန္တရာယ်အမူအကျင်မဴ ျာဵ
ေဆဵလိပေ် သာက်သေူ ပါင်ဵ
ကွမ်ဵစာဵသုဳဵသူေပါင်ဵ
ပတ်ဝန်ဵကျင်သန့်ရှင်ဵေရဵ
ယင်လုအ
ဳ မိ သ
် ာရှေိ သာအိမေ် ြခေပါင်ဵ
အိမသ
် ာရှိြပဵီ ယင်မလုဳေသာအိမေ် ြခေပါင်ဵ
အိမသ
် ာလုဳဵဝမရှေိ သာအိမ်ေြခေပါင်ဵ
ယင်လုအ
ဳ မိ သ
် ာစုစုေပါင်ဵ
ယင်လုအ
ဳ မိ သ
် ာအသုဵဳ ြပုသူ လူဦဵေရစုစုေပါင်ဵ
ေသာက်ေရအရင်ဵအမ
ြ စ်
(က)အိမေ် ြခအေရအတွက်
က-၁ အိမထ
် သ
ဲ ုိ့သွယ်ထာဵေသာပိက
ု လ
် ိငု ဵ်
က-၂ ြခဝဳ င်ဵအတွငဵ် သိ့ု သွယထ
် ာဵေသာပိက
ု လ
် ငုိ ်ဵ
က-၃ အမျာဵသုဳဵေရဘုဳဘုိင်
က-၄ အဝီစတ
ိ ငွ ်ဵေရ
က-၅ အကာအရဳရေိှ သာတွင်ဵေရ/ကန်ေရ
က-၆ အကာအရဳရေိှ သာစိမ်စဴ မ်ဵေရ
၃

စဥ်

အစီရင်ခဳစာေပဵပို့သည်ဴကျန်ဵမာေရဵဌာန/ခွဲမျာဵအမည်

အေခ
ြ ခဳအချက်အလက်မျာဵ

က-၇ မိဵု ေရ
က-၈ ေရသန့်ဘူဵေရ
က-၉ အခ
ြ ာဵ
(ခ)ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ညီညတ
ွ ်ေသာေသာက်ေရရရှသ
ိ ည်လ
ဴ ဦူ ဵေရေပါင်ဵ
၆။ ေကျာင်ဵနှငေဴ် ကျာင်ဵသာဵေပါင်ဵ
၆-၁ အေခ
ြ ခဳပညာအထက်တန်ဵေကျာင်ဵေပါင်ဵ

၆-၂ အေခ
ြ ခဳပညာအလယ်တန်ဵေကျာင်ဵေပါင်ဵ

၆-၃ အေခ
ြ ခဳပညာမူလတန်ဵေကျာင်ဵေပါင်ဵ

၆-၄ အေခ
ြ ခဳပညာအထက်တန်ဵေကျာင်ဵသာဵေပါင်ဵ

၆-၅ အေခ
ြ ခဳပညာအလယ်တန်ဵေကျာင်ဵသာဵေပါင်ဵ

၆-၆ အေခ
ြ ခဳပညာမူလတန်ဵေကျာင်ဵသာဵေပါင်ဵ

စုစုေပါင်ဵ

အစိဵု ရ
ပုဂ္ဂလက
ိ
အခ
ြ ာဵ
အစိဵု ရ
ပုဂ္ဂလက
ိ
အခ
ြ ာဵ
အစိဵု ရ
ပုဂ္ဂလက
ိ
အခ
ြ ာဵ
အစိဵု ရ
ပုဂ္ဂလက
ိ
အခ
ြ ာဵ
အစိဵု ရ
ပုဂ္ဂလက
ိ
အခ
ြ ာဵ
အစိဵု ရ
ပုဂ္ဂလက
ိ
အခ
ြ ာဵ

၇။ လူထပု ါဝင်မအ
ှု ေခ
ြ အေန
် ာှ ဵ/စည်ဵေဝဵ/ေဆာင်ရက
ွ မ် ှုအ ြကမိ ေ် ပါင်ဵ
၁ မိခင်နငှ ဴ်ကေလဵေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵလှုပရ
၂ ကျန်ဵမာေရဵေကာ်မတီအစည်ဵအေဝဵအ ြကမိ ်ေပါင်ဵ
၈။ ကျန်ဵမာေရဵဌာနအေခ
ြ ခဳတည်ေဆာက်မအ
ှု ေခ
ြ အေန
ွ ်
၁ ရပ်ကက
၂ ေကျဵရွာအုပစ် ု
၃ ေကျဵရွာ
်
ဵ
၄ အိမေြခေပါင်
၅ သမဝါယမေဆဵခန်ဵေပါင်ဵ
၆ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနသာဵဖွာဵခန်ဵ
၇ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲသာဵဖွာဵခန်ဵ
၄

စဥ်
၈
၉
၁၀
၁၁
၁၂
၁၃
၉။

စုစုေပါင်ဵ

မိခင်နငှ ဴ်ကေလဵေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵသာဵဖွာဵခန်ဵ
တိုငဵ် ရင်ဵေဆဵခန်ဵေပါင်ဵ(အစိဵု ရ)
တိုငဵ် ရင်ဵေဆဵခန်ဵေပါင်ဵ(ပုဂ္ဂလက
ိ )
ပုဂ္ဂလက
ိ ေဆဵခန်ဵေပါင်ဵ
ပုဂ္ဂလက
ိ ေဆဵရုဳေပါင်ဵ
ပုဂ္ဂလက
ိ သာဵဖွာဵခန်ဵ
ကျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵအင်အာဵ
(က)ဆရာဝန်
(ခ)သွာဵဆရာဝန်
(က)ဆရာဝန်
(ခ)သွာဵဆရာဝန်
အစိဵု ရဝန်ထမ်ဵ
အစိဵု ရဝန်ထမ်ဵမဟုတေ် သာ
ယခုနှစတ
် ွင်သင်တန်ဵေပဵေသာဦဵေရ
လက်ရိှလပု င် န်ဵေဆာင်ရွကေ် နသူ
ယခုနှစတ
် ွင်သင်တန်ဵေပဵေသာဦဵေရ
လက်ရိှလပု င် န်ဵေဆာင်ရွကေ် နသူ

၁ သမဝါယမ/ဖက်စပ်
၂ ပုဂ္ဂလက
ိ
၃ တိုငဵ် ရင်ဵေဆဵဆရာမျာဵ
၄ လူထက
ု ျန်ဵမာေရဵလုပသ
် ာဵ
၅ အရန်သာဵဖွာဵဆရာမ
၆
၁၀။
၁
၂
၃
၄

အစီရင်ခဳစာေပဵပို့သည်ဴကျန်ဵမာေရဵဌာန/ခွဲမျာဵအမည်

အေခ
ြ ခဳအချက်အလက်မျာဵ

ြပည်သူလထ
ူ အ
ု ေခ
ြ ြပုအဖွ့ဲဝင်မျာဵ
ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵ၏ ပတ်ဝန်ဵကျင်သန့်ရှငဵ် ေရဵ
ယင်လုအ
ဳ မိ သ
် ာရှေိ သာ
ေရအရင်ဵအမ
ြ စ်ရေိှ သာ
ေရနှငဆ
ဴ် ပ်ြပာရှိေသာလက်ေဆဵရန်ေနရာရှသ
ိ ည်ဴ
စွန့် ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵစနစ်တကျ စီမခဳ န့်ခွမဲ ရ
ှု ိှေသာ

ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵ

၅

နှစခ် ျုပ်ြပုစုသူလက်မှတ်

တာဝန်ခလ
ဳ က်မတ
ှ ်

အမည် -------------------------------------

အမည် --------------------------------------

ရာထူဵ --------------------------------------

ရာထူဵ --------------------------------------

စီမဳချက်ဆန်ဵစစ်ပုဳစဳနှစ်ချုပ် (၄)
( ြမ ို့နယ်မှသာ ြဖ ည်ဴစွက်ရန်)

စီမဳခန့်ခွမဲ ှုအေထာက်အကူြပု ကျန်ဵမာေရဵသတင်ဵစနစ်
နှစ်စဥ်အစီရင်ခဳစာ
ြမ ို့နယ် ------------------------------------၁။
စဥ်

တိငု ်ဵေဒသ ြကီဵ/ပ
ြ ည်နယ် ----------------------------------

ကျန်ဵမာေရဵဌာနအေခ
ြ ခဳတည်ေဆာက်မှုအေခ
ြ အေန
အေခ
ြ ခဳအချက်အလက်မျာဵ
၁ ေဆဵရုဳေပါင်ဵ(မ
ြ ို့နယ်ေဆဵရုဳနှင်ဴအထက်)

အစီရင်ခဳသည်ခဴ ုနစှ ် -------------------------

၂။ ကျန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵအင်အာဵ(ကျန်ဵမာေရဵဌာနမျာဵအလိုက်ေဖာ် ြပ ရန်)
စုစုေပါင်ဵ
စဥ်

ရာထူဵအဆင်ဴ

လက်ရှိတာဝန်

ခွင်ဴ ြပ ု
ကျာဵ

မ

မှတ်ချက်

၂ ေဆဵရုဳေပါင်ဵ(မ
ြ ို့နယ်ခွဲေဆဵရု)ဳ
၃ ေဆဵရုဳေပါင်ဵ(တိုက်နယ်ေဆဵရု)ဳ
၄ ေဆဵရုဳေပါင်ဵ(အခ
ြ ာဵဝန်က
ြ ီဵဌာနလက်ေအာက်)
၅ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵရုဳေပါင်ဵ(အစိုဵရ)
၆ ြမို့နယ်ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန
၇ မိခင်နှင်ဴကေလဵကျန်ဵမာေရဵဌာန
၈ ေဒသန္တရကျန်ဵမာေရဵဌာန
၉ ေဒသန္တရကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ
၁၀ တိုက်နယ်ကျန်ဵမာေရဵဌာန
၁၁ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန
၁၂ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ
၁

၂။ ကျန်းမာေေးလုပ်သားအင်အား (ကျန်းမာေေးဌာနများအလိုက်ေဖာ် ြပေန်)
စဥ်

ောထူးအဆင့်

လက်ေှိတာဝန်

ခွင့် ြပ ု
ကျား

မ

စဥ်
မှတ်ချက်

ောထူးအဆင့်

လက်ေှိတာဝန်

ခွင့် ြပ ု
ကျား

မ

မှတ်ချက်

၂

၂။ ကျန်းမာေေးလုပ်သားအင်အား (ကျန်းမာေေးဌာနများအလိုက်ေဖာ် ြပေန်)
စဥ်

ောထူးအဆင့်

လက်ေှိတာဝန်

ခွင့် ြပ ု
ကျား

မ

စဥ်
မှတ်ချက်

ောထူးအဆင့်

လက်ေှိတာဝန်

ခွင့် ြပ ု
ကျား

မ

မှတ်ချက်

၃

စုစုေေါင်းေငွ (ကျေ်)

အေခ
ြ ခံအချက်အလက်များ

စဥ်
၃။ ဘဏ္ဍာေငွရှာေဖွ ြဖ ည့်တင်းေရးစီမံချက်
၁ သာမန်အသုံးစရိတ်
၂ ေငွလုံးေငွရင်းအသုံးစရိတ်
၃ စီမံချက်မှ ေထာက်ေံ့ေငွ
၄ စရိတ်မျှေေးကျန်းမာေရးမှ ရရှိေငွ
၅ ေဆးေေဒသာေင်ရန်ေုံေငွ
၆ ြေည်သူလူထုမှထည့်ဝင်လှူဒါန်းေငွ (ေငွသား)
၇ ြေည်သူလူထုမှလှူဒါန်းေသာေစ္စည်းတန်ဖိုး
၄။ သင်တန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မှု

သင်တန်းဆရာ

သင်တန်းကာလ
စဥ်

အေ ေကာင်းအရာ/ ေခါင်းစဥ်/ သင်တန်းအမည်

သင်တန်းသား/
သူဦးေရ

သေကတ
က
မှ

ထိ
ကျား

မ

ကိုယ်တိုင်သင်တန်း
တက်ေရာက်ဖူး ြခ င်း*
(အေရအတွက်)
ရှိ

ေခါင်းေဆာင်၏
ရာထူး/အဆင့်

မရှိ

* ြမ ို့နယ်အဆင့်သင်တန်းဆရာများအတွက်သာဖ
ြ ည့်စက
ွ ်ေေးရန်

နှစ်ချုေ်ြေုစုသူလက်မတ
ှ ်
အမည် ------------------------------------ရာထူး --------------------------------------

တာဝန်ခံလက်မှတ်
အမည် ---------------------------------------ရာထူး ---------------------------------------၄

စီမဳခန့်ခွဲမှုအေထာက်အကူြပု ကျန်ဵမာေရဵသတင်ဵစနစ်
သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ အရည်အေသွဵ ြပည်ဴမီေစရန် ပုဳမှန်စစ်ေဆဵခ
ြ င်ဵမှတ်တမ်ဵစာရွက်
ြမို့နယ် -----------------------------------------တိုင်ဵေဒသ ြကီဵ/ပ
ြ ည်နယ် ----------------------------------------------စစ်ေဆဵမှုခဳယူသည်ဴဌာနအမည် ---------------- စစ်ေဆဵသည်ဴဌာနအမည် ----------------- စစ်ေဆဵသည်ဴစာတိုင်အမည် --------------------------------------------------- စစ်ေဆဵသည်ဴ လ/ခုနှစ် ------------- / ----------မှတ်ပုဳတင်
စစ်ေဆဵမှုခဳယူသည်ဴ
ေပဵပို့ပုဳစဳရှိ အေရ
ေဆာင်ရွက်ထာဵရှိမှု/
စဉ်
မှတ်တမ်ဵရှိ
ကိုက်ညီမှု မရှိရသည်ဴ အေ ေကာင်ဵ ြပချက်
ေဆာင်ရွက်ရန်
မှတ်ချက်
ဌာနခွဲနှင်ဴရာထူဵအမည်
အတွက်
ြပီဵစီဵမှု ရှ/ိ မရှိ
အေရအတွက်

စီမဳခန့်ခွဲမှုအေထာက်အကူြပုကျန်းမာေရးသတင်းစနစ်
ေဆးခန်းမှတ်ပုဳတင်စာအုပ်
ဌာန/ဌာနခဲွ-------------------------------------

ြမို့နယ်----------------------------------------------

အမည်

* အသက်တစ်နှစ်ေအာက်ကေလးများ၏အသက်ကိုရက်/လဟုေရးသားေဖာ် ြပ ပါ။

အမည်

ေဆးဝါးကုသမှု
ေဟာင်း

အမှတ်

ေရာဂါ
ေ နရပ်/
ကျား/ အသက်
ရပ်ကွက်/
မ
(နှစ်)*
ေကျးရွာ

သစ်

စဥ်

ေဟာင်း

ရက်စွဲ

သစ်

လူနာမှတ်ပုဳတင်

တိုင်းေဒသ ြကီး/ပ
ြ ည်နယ်------------------------------------------------------

စမ်းသပ်ေတွ့ရှိချက်

စားေဆး/
ေဆးဝါး

ထိုးေဆး

မှတ်ချက်
(လွှဲေ ြပာင်း/
ကာကွယ်
ေဆးထိုး ြပီးမှု/
အခ
ြ ား)

ကွငး် ဆင်းေဆာင်ရက
ွ မ် မှတတ
် မ်း
ဤကွင်းဆင်းေဆာင်ရွက်မမှတ်တမ်း၏ ေတွရှခိ ျက်/ေဆာင်ရက
ွ ်ချက်စာတိုငသ
် ည် “ကွင်းဆင်းစဥ် ေဆာင်ရက
ွ ်ရသည့်ကိစအဝဝကို မှတ်တမ်းတင်၍ လချ ပ်ြပ စုရာတွင်
အေထာက်အကူြပ ရန်ရည်ရွယပ် ါသည်။” သက်ဆိုငရ
် ာစီမံချကအ
် သီးသီးမှ ေထာက်ပံ့ထားေသာမှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် ေရးသွင်းရမည့်အချက်များကိလ
ု ည်း ကွငး် ဆင်းစဥ်
အလွယတ
် ကူ ေရးမှတ် ိုင်ပါသည်။
ဥပမာ (၁) ။

။ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်ကို ကည့် ရာတွင် ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မတ
ှ ်ပုံတင်စာအုပ်တွင် မှတ်သားရမည့်အချက်များဖ
ြ စ်ေသာ သားအိမ်အြမင့်၊
ဦးတိုက်ေသာအပိုင်း၊ကေလး ှလးုံ ခုန်သ၊ံ -------------- စသဖ
ြ င့် မှတသ
် ား ိုင်ခဲ့ရန်ြဖစ်သည်။

ဥပမာ (၂) ။

။ ကေလးေမွးဖွားပီးလ င် မှတ်တမ်းတင်ရမည့် ကေလး၏ကိယ
ု ်အေလးချိန၊် ကျား/မ၊ စအိုရ/ှိ မရှိစသည့်တို ကို ေရးမှတ် ိုငရ
် န်ြဖစ်သည်။

ဥပမာ (၃) ။

။ ေ ှာကုန်းရွာသို ကွင်းဆင်းစဥ် အသက်(၃)လခွဲရှိေသာ ေမာင်သစ်ဆန်းသည် ကျယ်ေလာင်ေသာအသံကုိ တုံ ့ ြပန် ိုင်ြခင်းမရှိသည်ကို ေတွ ့ရ
သည်။ ထိုအခါ အမည်စာတိုငတ
် ွင် ေမာင်သစ်ဆန်း၊ အသက်တငွ ် (၃)လ၊ ကျားမစာတိုင်တငွ ် ကျား၊ ရပ်ကွက/် ေကျးရွာတွင် ေ ှာကုန်း၊ ေရာဂါ
အမည်တွင် ေမွးရာပါနားေလးသံသယရှိသူ ှင့် မှတ်ချက်တွင် ေနာက်(၂)လဆက်တိုက် စမ်းသပ်ရန်ဟု မှတတ
် မ်းတင် ိုင်ပါသည်။ ေနာက်(၂)
လ ဆက်တုက
ိ ် စမ်းသပ်ရာတွငလ
် ည်း ကျယ်ေလာင်ေသာအသံကို တုံ ့ြပန် ိုင်ြခင်းမရှိသည်ဟုေတွ ့ရသည်ဆုပိ ါစို ။ ထိအ
ု ခါ ေရာဂါအမည်/
ေတွရှိချက်တွင် ေမွးရာပါနားေလးေရာဂါရှိသဟ
ူ ု မှတ်တမ်းတင်ြခင်းြဖင့် (၃)လချ ပ် ြပ စုရာတွင် အေထာက်အကူြပ မည် ြဖစ်ပါသည်။
ထို အပ
ြ င် ကေလးအား အချိန်မီကသ
ု မခံယရ
ူ န်ညန်းပို ပီး မှတခ် ျက်တွငည
် န်းပို ဟု မှတ်တမ်းတင် ြခင်းြဖင့် ဆွံအနားမကားဘဝသို မေရာက်
ေအာင် ကူညေီ ပး ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ကိယ
ု ်ဝန်ေဆာင်မှတပ် ုံတင်စာအုပ်ပါအချက်များ
(က)ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်၏အေကာင်းအရာ

(၈) ေသွးေပါင်ချိန်

(၁) ခင်ပွန်းသည်၏အမည်

(၉) မိခင်ကယ
ို ်အေလးချိန်

(၂) အလုပ်အကိုင်

(၁၀) အရပ်အြမင့်

(၃) ကိုယဝ် န်ေဆာင်ခ့ဖဲ းူ သည်အ
့ ကိမေ် ပါင်း

(၁၁) သားအိမ်အြမင့်

(၄) ကေလးေမွးဖွားခဲသ
့ ည့်အ ကိမ်ေပါင်း

(၁၂) ဦးတိုကေ် သာအပိုင်း

(၅) ေနာက်ဆုံးကေလးေမွးဖွားခ
ြ င်း(သို )ကိယ
ု ဝ် န်ပျက်ြခင်းြဖစ်ခဲ့ေသာရက်စဲွ

(၁၃) ကေလး ှလံးု ခုန်သံ

(ခ) ယခင်ကေလးများေမွးဖွားခ
ြ င်း

(ဃ) ေမွးဖွားခ
ြ င်း

(၁) ေမွးဖွားသည့်နည်းလမ်း

(၁) ကေလး၏ကိုယ်အေလးချိန်

(၂) မည်သည့်ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း ှင့်မည်သည့်ေနရာတွင်ေမွးဖွားခ
ြ င်း

(၂) ကျား/မ

(၃) ကေလး၏အေခ
ြ အေန ှင့်ကိုယအ
် ေလးချိန်

(၃) စအိရ
ု ှိ/မရှိ
(၄) မီးဖွားသည်န့ ည်းလမ်း

(ဂ) ယခုလက်ရိက
ှ ိုယဝ် န်
(၁) ေနာက်ဆံးု ရာသီလာသည့်ရက်စွဲ

(င) ေမွးဖွားပီးေစာင့်ေရှာက် ြခင်း

(၂) ခန် မှနး် မီးဖွားမည့်ရက်စွဲ

(၁) မိခင်၏အေ ြခအေန(ဥပမာ-ရင်သား၊သားအိမ်)

(၃) ေသွးအားနည်းြခင်းရှိ/မရှိ(ေသွးတွင်းဟီမိုဂလိုဘင်ဓါတ်ပမာဏ)

(၂) ကေလး၏အေခ
ြ အေန

(၄) ဆီးတွင်းအသားဓါတ် ှင့်သ ကားဓါတ်ပမာဏ
(၅) ကာလသားေရာဂါ ှင့်ခုခံအားကျဆင်းမကူးစက်ေရာဂါစစ်ေဆးခ
ြ င်း
(၆) ေမးခိုင်ေရာဂါကာကွယ်ေဆးထိုး ပီးစီးမအေခ
ြ အေန
(၇) လည်ပင်း ကီးြခင်းရှိ/မရှိ

စီမဳခန့်ခွဲမှုအေောက်အကူြပုကျန်းမာေရးသတင်းစနစ်
ကွင်းဆင်းေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း
ဌာန/ဌာနခွဲ------------------------------------------------- ြမို့နယ်----------------------------------------------- တိုင်းေေသ ြကီး/ပ
ြ ည်နယ်---------------------------------------------------------------ရက်စဲွ

ရပ်ကက
ွ ်/
ေကျးရွာ
အမည်

စဥ်

အမည်

ကျား/ အသက်
မ
(နှစ်)*

* အသက်တစ်နှစ်ေအာက်ကေလးများ၏အသက်ကို ရက်/လဟုေရးသားေဖာ်ြပပါ။

ေနရပ်

ေရာဂါ
အမည်

သစ်

ေဟာင်း

ေဆးကုသမှု

ေတွ့ရှခိ ျက်/ ေဆာင်ရက
ွ ခ် ျက်

မှတ်ချက်

စီမဳခန့်ခွဲမှုေေောက်ေကူြပု ကျန်ဵမာေရဵသတင်ဵစနစ်
ငါဵနှစ်ေောက်ကေလဵ ောဟာရေစာင်ဴေရှာက်မှု မှတ်တမ်ဵ

ဇွန်

ဇူလုငိ ်

ြသဂုတ်

စက်တင်
ဘာ

ေောက်
တို ဘာ

နိုဝင်
ဘာ

ဒီဇင်
ဘာ

ရက်စွဲ
(Kg)
နီ/ဝါ/စိမ်ဵ
သန်ချေဆဵရရှမိ /ှု ဗီတာမင် ေေ ရရှိမှု
ရက်စွဲ
(Kg)
နီ/ဝါ/စိမ်ဵ
သန်ချေဆဵရရှမိ /ှု ဗီတာမင် ေေ ရရှိမှု
ရက်စွဲ
(Kg)
နီ/ဝါ/စိမ်ဵ
သန်ချေဆဵရရှမိ /ှု ဗီတာမင် ေေ ရရှိမှု
ရက်စွဲ
(Kg)
နီ/ဝါ/စိမ်ဵ
သန်ချေဆဵရရှမိ /ှု ဗီတာမင် ေေ ရရှိမှု
ရက်စွဲ
(Kg)
နီ/ဝါ/စိမ်ဵ
သန်ချေဆဵရရှမိ /ှု ဗီတာမင် ေေ ရရှိမှု
ရက်စွဲ
(Kg)
နီ/ဝါ/စိမ်ဵ
သန်ချေဆဵရရှမိ /ှု ဗီတာမင် ေေ ရရှိမှု
ရက်စွဲ
(Kg)
နီ/ဝါ/စိမ်ဵ
သန်ချေဆဵရရှမိ /ှု ဗီတာမင် ေေ ရရှိမှု

တစ်နှစ်ေောက်
ေမ

ကိယ
ု ်ေေလဵ
ချိနသ
် ည်ဴ

ဧပ
ြ ီ

မိဘေမည်

တိုင်ဵေဒသက
ြ ဵီ /ပ
ြ ည်နယ် -------------------------------------------

မတ်

ကျာဵ/မ

ြမို့နယ် ------------------------------------

ေဖေဖါ်
ဝါ ရီ

ကေလဵ
ေမည်

ဌာန/ဌာနခွဲ -----------------------------------------

ဇန်နဝါရီ

စဉ်

ေမွဵ သက္က ရာဇ်

ရပ်ကွက/် ေကျဵရွာ ----------------------------------------
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/
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/

/

မှတ်ချက်

ငါဵနှစ်ေောက်ကေလဵ ောဟာရေစာင်ဴေရှာက်မှု မှတ်တမ်ဵ

၁ နှစ် မှ ၂ နှစ်ေောက်

၂ နှစ် မှ ၃ နှစ်ေောက်

၃ နှစ် မှ ၄ နှစ်ေောက်

၄ နှစ် မှ ၅ နှစ်ေောက်

ပေမ ဒုတိယ တတိယ စတုတ္ထ
ပေမ ဒုတိယ တတိယ စတုတ္ထ
ပေမ ဒုတိယ တတိယ စတုတ္ထ
ပေမ ဒုတိယ တတိယ စတုတ္ထ
မှတ်ချက်
မှတ်ချက်
မှတ်ချက်
မှတ်ချက်
၃လပတ် ၃လပတ် ၃လပတ် ၃လပတ်
၃လပတ် ၃လပတ် ၃လပတ် ၃လပတ်
၃လပတ် ၃လပတ် ၃လပတ် ၃လပတ်
၃လပတ် ၃လပတ် ၃လပတ် ၃လပတ်
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ေမးဵဖးာဵမှုမတ
္ တ
ံ မံဵ

စီမဳခနံ ဴခးဲမှုအေောကံအကူပြု က့နံဵမာေရဵသတငံဵစနစံ
ေမးဵဖးာဵပခငံဵ/ ကိယ
ု ဝ
ံ နံြ့ကံက့ပခငံဵ

စဉ်

ကိယ
ု ဝ
ံ နံ
ေမးဵမိခငံ/ကိယ
ု ဝ
ံ နံြ့ကံသ၏
ူ
ေဆာငံ
ခငံြးနဵံ အမညံ
မ္တံြတ
ဳု ငံ
အသကံ
အမညံ
အမ္တံ
(န္စ)ံ

ေမးဵဖးာဵသညံဴေနရာ
ေမးဵဖးာဵေြဵသူ

ေမးဵဖးာဵသညံဴ အေကကာငံဵအရာ
ေနရြံလြ
ိ ံစာ

ရကံ-လ-န္စံ

အခ့ိနံ

အရ္ငံ အေသ ကိုယံဝနံ
က့ာဵ/ ေမးဵ ေမးဵ
ြ့ကံ

မ







ေမးဵ
ေြါငံခ့ိနံ
(kg)

ေမးဵေြါငံ
မပြညံဴ
(<2.5 kg)

ကိုယံဝနံ
ေဆာငံ
အြတံ

လမေစဴ
ေမးဵဖးာဵ
ပခငံဵ

#



#



ေမးဵဖးာဵသညံဴ
ေမးဵဖးာဵေြဵသူ
ေနရာ

ေမးဵလကံမ္တံ လခ့ုြံတးငံ
ရပြီဵပခငံဵ
အစီရငံခဳပြီဵ
ရ္/ိ မရ္ိ
လျှငံမတ
္ သ
ံ ာဵ
ောဵရနံ

- ပြညံသူ ဴေဆဵရုဳ၊ ြုဂလ
္ဂ က
ိ ေဆဵရုဳ၊ သာဵဖးာဵခနံဵ၊ အိမံ စသညံပဖငံဴ ေမးဵဖးာဵေြဵသညံဴေနရာကို ေရဵမ္တံောဵရနံ။
- ဆရာဝနံ၊ သူနာပြု၊ အမ့ိုဵသမီဵက့နံဵမာေရဵဆရာမ၊ သာဵဖးာဵဆရာမ၊ အရနံသာဵဖးာဵဆရာမ၊ သငံတနံဵဆငံဵအရြံလကံသညံ၊ အရြံလကံသညံ စသညံပဖငံဴ ေမးဵဖးာဵေြဵသူကုိ ေရဵမ္တံောဵရနံ။

ေမးဵလကံမ္တံရပြီဵပခငံဵရ္ိ/မရ္ိ
- ေမးဵလကံမ္တံရရ္ိပြီဵြါက () အမ္တံအသာဵပခစံ၍ ရကံစးဲေရဵမ္တံောဵရနံ။
လခ့ုြံတးငံအစီရငံခဳပြီဵလျှငံမ္တံသာဵောဵရနံ - ေမးဵလကံမ္တံရရ္ိပြီဵေသာကေလဵမ့ာဵကို လခ့ုြံတးငံ အစီရငံခဳပြီဵြါက အစီရငံခဳသညံဴလအမညံကို ေရဵမ္တံောဵရနံ။ (ဥြမာ ဇနံနဝါရီလလခ့ုြံတးငံ အစီရငံခပဳ ြီဵြါက ၎ငံဵအကးကံတင
း ံ ဇနံနဝါရီလ စသပဖငံဴ )



ေသဆုဳဵမှုမ္တံတမံဵ

စီမဳခနံ ဴခးဲမှုအေောကံအကူပြု က့နံဵမာေေဵသတငံဵစနစံ
ေသဆုဳဵြခင်ဵ

စဉ်

မိခင်ေသဖ
ြ စ်လျှင် ကိုယ်ဝန်ေဆာင်စဉ်၊ မီဵဖွာဵစဉ်၊
မီဵတွင်ဵကာလအတွင်ဵ (ေမွဵဖွာဵပ
ြ ီဵ ၄၂ ရက်အတွင်ဵ)
ေသဆုဳဵြခင်ဵ

ေသဆုဳဵသူ

ေသဆုဳဵြခင်ဵြဖစ်သည်ဴ
အိမ်ေထာင်စု၏
အိမ်ေထာင်ဦဵစီဵအမည်
အမည်

ကျာဵ/မ

အသက်
(နှစ်) *

ေသဆုဳဵသည်ဴ
ရက်စွဲ

ေနရပ်လိပ်စာ

ကိုယ်ဝန်၊မီဵဖွာဵခ
ြ င်ဵ၊
အခ
ြ ာဵေရာဂါ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ
မီဵတွင်ဵ ဆိုင်ရာ
ြခင်ဵ၊ မေတာ်တဆ
မျာဵေက
ေ ာင်ဴ
မှုမျာဵ၊ သတ်ေသခ
ြ င်ဵ၊
ေရာဂါမျာဵေက
ေ ာင်ဴ
ေသဆုဵဳ ြခင်ဵ
အသတ်ခရ
ဳ ြခင်ဵ
ေသဆုဳဵြခင်ဵ

ဟုတ် ()

* အသက်တစ်နှစ်ေအာက်ကေလဵမျာဵ ေသဆုဳဵသည်ဴအသက်ကို ရက်/လဟု ေရဵသာဵေဖာ် ြပ ပါ။

ဟုတ် ()

ဟုတ် ()

ေသဆုဳဵရခ
ြ င်ဵ အေက
ေ ာင်ဵရင်ဵ (ခန့်မှန်ဵ)

ေသဆုဳဵသည်ဴ
ေနရာ

လူဦဵေရနှင်ဴနှစ်ချုပ်စာရင်ဵမှတ်တမ်ဵ (တစ်နှစ်တစ်က
ြ ိမ် ဒီဇင်ဘာလတွင် စာရင်ဵေကာက်ယူရန်)
(မိမိနှင်ဴသက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အတွက် တာဝန်ကျ သာဵဖွာဵဆရာမနှင်ဴကျန်ဵမာေရဵ ြကီဵ ြကပ်(၂)တို့ ကိုယ်တိုင်ေကာက်ယူ၍ ြဖ ည်ဴစွက်ရန် ြဖ စ်ပါသည်။)
ရပ်ကွက/် ေကျဵရွာ -------------------------------------------

စဉံ

အိမံေောငံဦဵစီဵ
အမညံ

(၁)န္စံအ
(၁) န္စံ
ောကံ

(၂) န္စံ

(၃-၄) န္စံ (၅-၉) န္စံ

စာရင်ဵေကာက်သူအမည် -------------------------------------------(၁၀-၁၄) (၁၅-၁၉) (၂၀-၂၄) (၂၅-၂၉)
န္စံ
န္စံ
န္စံ
န္စံ

က့ာဵ မ က့ာဵ မ က့ာဵ မ က့ာဵ မ က့ာဵ မ က့ာဵ မ က့ာဵ မ က့ာဵ မ က့ာဵ မ

(၃၀-၃၄)
န္စံ

(၃၅-၃၉)
န္စံ

စာရင်ဵေကာက်ရက်စွဲ -----------------------------(၄၀-၄၄)
န္စံ

(၄၅-၄၉)
န္စံ

(၅၀-၅၄)
န္စံ

(၅၅-၅၉) (၆၀-၆၄)
န္စံ
န္စံ

ြပီဵဆုဳဵသည်ဴရက်စွဲ --------------------------------(၆၅-၆၉)
န္စံ

(၇၀-၇၄)
န္စံ

(၇၅-၇၉) (၈၀-၈၄) (၈၅)န္စံ စုစုေေါငံဵ
န္စံ
န္စံ
န္ငံဴအေကံ လူဦဵေရ

က့ာဵ မ က့ာဵ မ က့ာဵ မ က့ာဵ မ က့ာဵ မ က့ာဵ မ က့ာဵ မ က့ာဵ မ က့ာဵ မ က့ာဵ မ က့ာဵ မ က့ာဵ

မ

က့ာဵ မ

ယငံမလုဳ

ယြုလကံရ္ိသာဵဆကံျြာဵနညံဵ သုဳဵစးဲေနေသာ
အိမံသာ (အေရအတးက)ံ

ရ္ိ

မရ္ိ

#
#

#

က-၃ အမ့ာဵသုဳဵ ေရဘုဳဘိုငံ
က-၄ အဝီစိတးငံဵေရ
က-၅ အကာအရဳရ္ိ
ေသာတးငံဵေရ/ကနံေရ
က-၆ အကာအရဳရ္ိ ေသာစိမံဴစမံဵေရ
က-၇ မိုဵေရ
က-၈ ေရသနံ ဴဘူဵေရ
က-၉ အျြာဵ



က-၂ သနံ ဴရ္ငံဵေသာ
ေရအရငံဵအျမစံမ္ ေရကိုျြဳဝငံဵ
အတးငံဵသို ဴသးယံောဵေသာေိုကံလိုငံဵ

က-၁ သနံ ဴရ္ငံဵေသာ
ေရအရငံဵအျမစံမ္ေရကို အိမံေဲသို ဴ
သးယံောဵေသာ ေိုကံလိုငံဵ

ယငံလုဳအိမံသာအသုဳဵျေုသူ လူဦဵေရစုစုေေါငံဵ

ယငံလုဳ

ကးမံဵစာဵသုဳဵသူေေါငံဵ

ေဆဵလိေံေသာကံသူေေါငံဵ

အေရဵေေ်ေသာကံေဆဵ ECP

အမ့ိုဵသမီဵ သာဵေြကာျြတံျြငံဵ

လကံေမာငံဵအေရျောဵ ေအာကံ ေညံဴ
သာဵဆကံျြာဵေစ္စညံဵ

ကးနံဒုဳဵ

သာဵအိမံတးငံဵေညံဴ သာဵဆကံျြာဵေစ္စညံဵ

ေိုဵေဆဵ အေရျောဵေအာကံ

ေိုဵေဆဵ အသာဵေဆဵ

ေသာကံေဆဵ OCP

ယြုလကံရ္ိသာဵဆကံျြာဵနညံဵ သုဳဵစးဲ ေနေသာ
ဇနီဵေမာငံန္ဳစုဳတးဲ အေရအတးကံ (နညံဵလမံဵအာဵလုဳဵ)

ဇနီဵ၏အသကံ(၁၅-၄၉)န္စံအတးငံဵရ္ိ ဇနီဵေမာငံန္ဳ
စုဳတးဲအေရအတးကံ

စဉံ
ဇနီဵေမာငံန္ဳစုဳတးဲအေရအတးကံ (ေြတံမီနညံဵလမံဵ)
(က) အိမံေျြအေရအတးကံ

ေသာကံေရအရငံဵအျမစံ










(ြ)
က့နံဵမာေရဵ
န္ငံဴ ညီညးတံ
ေသာ
ေသာကံေရ
ရရ္ိသညံဴ
လူဦဵေရေေါငံဵ

#

