စီမံခန့်ခွဲမအထေ
ှု ာ

က်အအထေက်အြု က်အျနမမ ားမတင်းမစနစ

စီမံချက်အအထေမငစဉ (၁)

ဏ မက်အျနမမ ားမာစ ်း့်ား က်အမှုစီမံချက်အ

(၁-၄)

က်အ်းမဆ်းမတညအထေ
့် ကက်အြိမာ ေါ်းမ

(း က်အက်အ/ာက်အျမး အထေားအထေငက်အ)

ဆိုသည်မှာ ကျန််းမှာရ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်းကို လိုပ်ရဆှာင် န်အတွက် း က်အက်အ/
ာက်အျမး

သိုို့ ကင််းဆင််းသည့်် အတကကမ်ရပေါင််းကို ဆလ
ို ပ
ို ေါသည်။ ဥပမှာ-

မမပိုင်န််ရေမအတွင််း ရကျ်း ှာ(၄) ှာအတှာ်း၊ ွစ် က်ွှာအတွင််း ရ ှာက်

ပေါက (၄) ကကမ် ရ ်းသင််း န် ေြစ်ပေါသည်။
မငချက်အ -

ပ်ကက်/ရကျ်း ှာကိုအတရေြေြေံ၍ ကင််းဆင််းသည့်် အတကကမ်ကို

သွ်မွ်ေြေင််းေြစ်ပေါသည်။

(၁-၅) က်အ်းမဆ်းမး င်း က်အျနမမ ားမာစ ်းာ
့် း က်အမှုာ မတည့် လြနာစုစုာ ေါ်းမ
(တစ+ာ

်းမ

အထေကက်အြိမာ ေါ်းမ)

ဆိုသည်မှာ

ကျန််းမှာရ ်းဝန်ထမမ််းမျှာ်း

း က်အက်အ/ာက်အျမး မျှာ်းသိုို့ ကင််းဆင််းသည်အတ
့် ြေေါွင် ား ဂေါာေဒနာငစခုခု
အထေငက်အ ာဆမက်အုတမှုခယ
ံ ြးန လ ား က်အု တတြမျ မအထေ မ ကျန််းမှာရ ်းနင့််

ပွ်သက်၍ စမ််းသပ်၊ စစ်ရဆ်း၊ ကိုသရပ်းသည့်် လူနာအတကကမ်ရပေါင််း
(သစ်+ ရ
(၁-၆) အထေ

ှာင််း)ကို ဆိုလိုပေါသည်။

က်အအထေဆ်း့်မျ မတြို့် လွဲာု

်းမာ မာတ

လြနာာ ေါ်းမ ဆိုသည်မှာ

လူနာအတရနေြင့်် ရဆ်းြေန််းသိုို့ လှာသည်ေြစ်ရစ၊ ကင််းဆင််း ှာ၌ လူနာအတှာ်း
ရွွေ့ သည်ေြစ်ရစ
အထေ

က်အြိယ
ု ေန၊

ာမမဖ မစဉာမမဖ မပ ီမ

က်အ လအထေင်းမ

က်အအထေဆ်း့်တု့်ြိလွဲတညမလွဲ၍ အတေြေှာ်းမည်သည့််အတရ ကှာင််းရ ကှာင့််မဆို

အတထမက်အတဆင်ရ
့် ဆ်းရပ်းြေန််း၊ ရဆ်းရံိုသိုို့ ထမပ်ဆင့််ညန
ွှ ််းပိုသ
ို့ ူ လူနာအတကကမ်
ရပေါင််းကို ဆိုလိုပေါသည်။

လြ
(၁-၇)

ုက်အျနမမ ားမလု တ မမျ မ၏ လု ်းနမမျ မ
က်အျနမမ ားမေန

မမမျ မှ်း့်

ငွဲဖက်အလု က်အြို်းတည့်

အထေကက်အြိမာ ေါ်းမ

ဆိုသည်မှာ လူထမိုကျန််းမှာရ ်းလိုပ်သှာ်းွစ်ဦ်းသည် ကျန််းမှာရ ်းဝန်ထမမ််း
မျှာ်းနင့််

ရအတှာက်ရြေါ်ေပပေါလိုပ်ငန််းမျှာ်းွင်

ကူညရ
ီ ဆှာင် က်ေြေင််း၊

ကကီ်း ကပ်မှုြေ်
ံ ေူ ြေင််း၊ ရဆ်းရန်းပွဲွက်ရ ှာက်ေြေင််း စသည်ွအတ
ိုို့ ှာ်း ေပြုလိုပ်
သည့်် အတကကမ်ရပေါင််းကို ဆိုလိုပေါသည်။
(က) အတရေြေြေံကျန််းမှာရ ်းဝန်ထမမ််းမျှာ်း

ပ်ကက်/ ရကျ်း ှာသိုို့ လှာရ ှာက်စ ်

မမကအတကူအတညီရွှာင််းြေံသေြင့်် ပ်ကက်/ ရကျ်း ှာ၌ လည်လ
့် ည် ကည်ရ
့် ှု
ှာွင် ပေါဝင်သည်အတ
့် ကကမ်ရပေါင််း၊

(ြေ)

အတရေြေြေံကျန််းမှာရ ်းဝန်ထမမ််းမျှာ်း ပ်ကက်/ရကျ်း ှာသိုို့ လှာရ ှာက်၍

ကျန််းမှာရ ်းရစှာင်ရ
့် ှာက်မှုလိုပ်ငန််းမျှာ်း၊ ကျန််းမှာရ ်းပညှာရပ်းေြေင််းလိုပ်ငန််း
မျှာ်းကို လိုပ်ရဆှာင် ှာွင် ကူညီသည့်် အတကကမ်ရပေါင််း၊

(ဂ)

ကျန််းမှာရ ်းဌှာနသိုို့ အတစည််းအတရဝ်းွက်ရ ှာက်သည့်် အတကကမ်ရပေါင််း

စသည်ွိုို့ ပေါဝင်ပေါသည်။
မငချက်အ

-

လူထမိုကျန််းမှာရ ်းလိုပ်သှာ်းမျှာ်းနင့််

ွွဲြက်လိုပ်ကင
ို ်သည့််

အတရ ကှာင််းအတ ှာမျှာ်းကို ကင််းဆင််းရဆှာင် က်မှုမွ်ွမ််းွင် ရ ်းမွ်ထမှာ်း
မည်။

အထေညနမက်အြိနမမျ မငက်အချက်အနညမ
စ ်

အတညွှန််းကန််းမျှာ်း

၁။

ဏ မက်အျနမမ ားမ
ာစ ်း့်ား က်အမှုစမ
ီ ံချက်အ

၁.၃

ပ်ကက်/ရကျ်း ှာမျှာ်းသိုို့
ပျမ််းမျှကင််းဆင််းသည့််
အတကကမ်ရပေါင််း

ွက်ြေျက်ပံို

ကင််းဆင််းသည့််အတကကမ်ရပေါင််း
( ပ်ကက်/ရကျ်း ှာအတရ အတွက်)
----------------------------ပ်ကက်/ရကျ်း ှာရပေါင််း

၁.၄ ကင််းဆင််း ှာွင် ကျန််းမှာ
ရ ်းရစှာင့််ရ ှာက်မှုရပ်း
(ကန််းေပည့််ကသ
ို ှာေြည့််စက် န်)
သည့်် လူနာစိုစိုရပေါင််း
(သစ်+ရ ှာင််း အတကကမ်
ရပေါင််း)

ွက်နည််းသရကေွ

ပံိုစံ၁(၁-၄)
-----------------ပံိုစံ၃(၈-၁)+(၈-၃)

ပံိုစံ၁(၁-၅)

၁.၅ အတထမက်အတဆင့််မျှာ်းသိုို့
လွှွဲရေပှာင််းရပ်းရသှာ
လူနာအတကကမ် ှာနှုန််း (%)

အတထမက်အတဆင့််မျှာ်းသလ
ိုို့ ွှွဲရေပှာင််းရပ်း
ရသှာ လူနာရပေါင််း
ပံိုစံ၁(၁-၆)
----------------------------x ၁၀၀
---------- x ၁၀၀
အတရထမရထမရဆ်းြေန််းလှာလူနာစိုစိုရပေါင််း ပံိုစံ၁(၁-၃)+(၁-၅)
(သစ်+ရ ှာင််းအတကကမ်ရပေါင််း)+ကင််းဆင််း
ှာ ွင် ကျန််းမှာရ ်းရစှာင့််ရ ှာက်မှုရပ်း
သည့်် လူနာစိုစိုရပေါင််း(သစ်+ ရ ှာင််း
အတကကမ်ရပေါင််း)

လြ ုက်အျနမမ ားမလု တ မ
မျ မ၏ လု ်းနမမျ မ
၁.၆ လူထမိုကျန််းမှာရ ်းလိုပ်သှာ်း
ွစ်ဦ်း ကျန််းမှာရ ်းဝန်ထမမ််း
မျှာ်းနင့်် ွွဲြက်လပ
ို ်ကိုင်
သည့်် ပျမ််းမျှအတကကမ်ရပေါင််း

ကျန််းမှာရ ်းဝန်ထမမ််းမျှာ်းနင့််ွွဲြက်
လိုပ်ကင
ို ်သည့်် အတကကမ်ရပေါင််း
------------------------------လူထမိုကျန််းမှာရ ်းလိုပ်သှာ်းရပေါင််း
(လက်အးြိလု ်းနမာဆ ်းးက်အာနတြ)

ပံစ
ို ံ၁(၁-၇)
-----------ပံိုစံ၃(၉-၄)

မင ံုင်းမငငမမစ အထေု မျ မ
- ကင််းဆင််းရဆှာင် က်မမ
ှု ွ်ွမ််း

၅

ကင််းဆင််း ှာွင်ကျန််းမှာရ ်းရစှာင့််
ရ ှာက်မှု ရပ်းသည့်် လူနာစိုစိုရပေါင််း
(သစ်+ရ ှာင််း အတကကမ်ရပေါင််း)

ား ဂေါငြိုက်အဖျက်အားမ

မြိခ်းှ်း့်က်အာလမက်အ/မဌ န

ာက်အျ ်းမက်အျနမမ

ငြိုက်အနယက်အျနမမ ားမဌ န

ာက်အျမလက်အ က်အ/မဌ န

ာက်အျမလက်အက်အ/မဌ နခွဲ

နယစ ာဆမာ မခနမ

က်အ်းမဆ်းမ

၁။ ဏ မက်အျနမမ ားမာစ ်းာ
့် း က်အမှု
၄ စီမံချက်အ
ကင််းဆင််းသည့််အတကကမ်ရပေါင််း
( ပ်ကက်/ရကျ်း ှာအတရ အတွက်)

ာဒတှတး/ပမြိ ြို့မ

လု ာဆ
်
်းချက်အအထေမျြိ မအထေစ မ

ပမြိ ြို့နယ/ခွဲ/ငြိုက်အနယာဆမရံု(အထေင်းမလြနာ)

စဉ

ပမြိ ြို့နယ/ခွဲ/ငြိုက်အနယာဆမရံု(ု ်း လြနာ)

တင်းမအထေချက်အအထေလက်အမျ မ ာက်အ က်အယြစုာဆ ်းမးမည့်ာနး ဌ နမျ မ
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ား ဂေါငြိုက်အဖျက်အားမ

မြိခ်းှ်း့်က်အာလမက်အ/မဌ န

ာက်အျ ်းမက်အျနမမ

ငြိုက်အနယက်အျနမမ ားမဌ န

ာက်အျမလက်အ က်အ/မဌ န

ာက်အျမလက်အက်အ/မဌ နခွဲ

နယစ ာဆမာ မခနမ

က်အ်းမဆ်းမ

၁။ ဏ မက်အျနမမ ားမာစ ်းာ
့် း က်အမှု
၆ စီမံချက်အ
အတထမက်အတဆင်မ
့် ျှာ်းသိုို့ လွှရ
ွဲ ေပှာင််းရပ်း
ရသှာလူနာရပေါင််း
လြ ုက်အျနမမ ားမလု တ မ၏လု ်းနမ
မျ မ
၇
ကျန််းမှာရ ်းဝန်ထမမ််းမျှာ်းနင်ွ
့် ွဲြက်
လိုပက
် င
ို ်သည့်် အတကကမ်ရပေါင််း

ာဒတှတး/ပမြိ ြို့မ

လု ်ာဆ ်းချက်အအထေမျြိ မအထေစ မ

ပမြိ ြို့နယ/ခွဲ/ငြိုက်အနယာဆမရံု(အထေင်းမလြနာ)

စဉ

ပမြိ ြို့နယ/ခွဲ/ငြိုက်အနယာဆမရံု(ု ်း လြနာ)

တင်းမအထေချက်အအထေလက်အမျ မ ာက်အ က်အယြစုာဆ ်းမးမည့်ာနး ဌ နမျ မ
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အထေတံုမု

ံု

ကျန််းမှာရ ်းဝန်ထမမ််းအတှာ်းလံို်းသည် မမွိုို့၏ ကျန််းမှာရ ်းဝန်ရဆှာင်
မှုလိုပ်ငန််းမျှာ်းအတှာ်း

ေပန်လည်ဆန််းစစ်နင
ို ်ရံိုသှာမက

လူထမိုကျန််းမှာရ ်းလိုပ်

သှာ်းမျှာ်း၏ ပူ်းရပေါင််းပေါဝင်ရဆှာင် က်နင
ို ်မှု အတရေြေအတရနကိုလည််း ဆန််းစစ်နင
ို ်
န်ေြစ်ပေါသည်။ အတရေြေြေံကျန််းမှာရ ်းဝန်ထမမ််းမျှာ်း၏ လိုပင
် န််းပမှာဏအတနည််း

အတမျှာ်းနင့််

ပ်ကက်/ရကျ်း ှာအတနက
ံို့ င််းဆင််း၍ ကျန််းမှာရ ်းရစှာင်ရ
့် ှာက်ရပ်း

နင
ို ်မှု အတရေြေအတရနကိုလည််းရကှာင််း၊ အတရေြေြေံကျန််းမှာရ ်းဝန်ထမမ််းမျှာ်းအတရပေါ်
ေပည်သူွိုို့၏ ်ံို ကည်အတှာ်းထမှာ်းမှု၊ ေပည်သူူ့ရဆ်းရံို၊ ရဆ်းြေန််းမျှာ်းကို အတှာ်းကို်း
အတသံို်းေပြုမှု အတရေြေအတရနကိုလည််းရကှာင််း သ နိုင်သေြင့်် ကျန််းမှာရ ်းဌှာနမျှာ်း

ကအတ
ို ဆင့််ေမ်င့််ွင်ေြေင််း၊ ြွဲွေ့စည််းပံွ
ို ို်းြေျွဲွေ့ေြေင််းွက
ိုို့ ို လိုအတပ်သလို ရဆှာင် က်
ရပ်းနင
ို ်မည်ေြစ်ပေါသည်။

ရဆ်းဝေါ်းပစစည်း် နင့််

အတွက် လည််းအတသံို်းေပြုနိုင်မည် ေြစ်ပေါသည်။

ဘဏ္ဍှာရငြေရ
ွဲ ဝြေျထမှာ်းေြေင််းွိုို့

ာမမခနမ

၁။ ပဏှာမကျန််းမှာရ ်းရစှာင့််ရ ှာက်မှုစီမံြေျက်သည်
(က) လြေျြုပ်၊
(ြေ) သံို်းလြေျြုပ်၊

(ဂ) နစ်ြေျြုပ် ေြစ်သည်။
၂။ ကျန််းမှာရ ်းကကီ်း ကပ်(၂)ဆ ှာမ ရ ေါ်ေြြူသည် သူမပိုင်န််ရေမအတွင််းမ အတမ်ရေြေ
မျှာ်းရသှာ ကံရပေါကရ
် ကျ်း ှာသိုို့ ကင််းဆင််း၍ ကျန််းမှာရ ်းရစှာင်ရ
့် ှာက်မရ
ှု ပ်း
ှာွင်

အတြေျန်မလံရ
ို လှာက်သေြင့််

(၃) က်ွိုင်ွိုင်

သှာ်းရ ှာက်ြေ့်ွဲ သည်။

ကျန််းမှာရ ်းကကီ်း ကပ်(၂)ဆ ှာမရ ေါ်ေြြူ ကင််းဆင််းသည်အတ
့် ကကမ်ရပေါင််း စှာွိုင်

ွင် ေြည့်် မည့်် အတရ အတွက်မှာ(က) ၁ ကကမ်၊
(ြေ) ၂ ကကမ်၊
(ဂ) ၃ ကကမ် ေြစ်သည်။

ာမမခနမ
၃။

ကင််းဆင််း ှာွင်

(သစ်+ရ

ကျန််းမှာရ ်းရစှာင်ရ
့် ှာက်မှုရပ်းသည့််

လူနာစိုစရ
ို ပေါင််း

ှာင််း အတကကမ်ရပေါင််း) စှာွင
ို ်ွင် ရအတှာက်ပေါွိုို့ ရဆှာင် က်ရပ်းလျှင်

ထမည့််နိုင်ပေါသည်။
(က) ွို်းြေျွဲွေ့ကှာက််ရဆ်းထမ်းို စီမံြေျက်ွင် ပေါဝင်ရသှာလိုပ်ငန််းမျှာ်းရဆှာင် က်ေြေင််း
(ြေ) မြေင်နင့််မျြု်းဆက်ပှာ်း ကျန််းမှာရ ်းစီမံြေျက်ွင် ပေါဝင်ရသှာလိုပ်ငန််းမျှာ်းရဆှာင်

က်ေြေင််း
(ဂ) သှာ်းဆက်ေြေှာ်းနည််းဆိုင် ှာ ကျန််းမှာရ ်းရစှာင့််ရ ှာက်မှုမျှာ်းရပ်းေြေင််း
(ဃ) ရ ှာဂေါရဝ နာွစ်ြေိုြေအတ
ို ွက် ရဆ်းကိုသမှုြေ်
ံ ူ န် လှာရ ှာက်ေပသသူ မည်သူ
ကိုမဆို (ကို််ဝန်ရဆှာင်အတပေါအတဝင်) ကျန််းမှာရ ်းနင့်် ပွ်သက်၍ စမ််းသပ်၊

စစ်ရဆ်း၊ ကိုသရပ်းေြေင််း

အထောုဖ
၁။ ပဏှာမကျန််းမှာရ ်းရစှာင့််ရ ှာက်မှုစီမံြေျက်သည်
(က) လြေျြုပ်
၂။ ကျန််းမှာရ ်းကကီ်း ကပ်(၂)ဆ ှာမရ ေါ်ေြြူ ကင််းဆင််းသည့်် အတကကမ်ရပေါင််းစှာွင
ို ်
ွင် ေြည့်် မည့်် အတရ အတွက်မှာ-

(ဂ) ၃ ကကမ်
၃။

ကင််းဆင််း ှာွင်
(သစ်+ရ

ကျန််းမှာရ ်းရစှာင်ရ
့် ှာက်မှုရပ်းသည့််

လူနာစိုစရ
ို ပေါင််း

ှာင််း အတကကမ်ရပေါင်း် ) စှာွိုငွ
် င် ရအတှာက်ပေါွိုို့ရဆှာင် က်ရပ်းလျှင်

ထမည့််နိုင်ပေါသည်။

(ဂ) သှာ်းဆက်ေြေှာ်းနည််းဆိုင် ှာ ကျန််းမှာရ ်းရစှာင့််ရ ှာက်မှုမျှာ်းရပ်းေြေင််း
(ဃ) ရ ှာဂေါရဝ နာွစ်ြေိုြေအတ
ို ွက် ရဆ်းကိုသမှုြေ်
ံ ူ န် လှာရ ှာက်ေပသသူ မည်သူ
ကမ
ို ဆို (ကို််ဝန်ရဆှာင်အတပေါအတဝင်) ကျန််းမှာရ ်းနင့်် ပွ်သက်၍ စမ််းသပ်၊
စစ်ရဆ်း၊ ကိုသရပ်းေြေင််း

စီမံချက်အအထေမငစဉ (၆)
ာစ ်း့်ကက်အ ကက်အည့်ရှုးာတ ား ဂေါမျ မှြိမန်းမားမ
စီမံချက်အ

၆။

ာစ ်း့်ကက်အ ကက်အည့်ရှုးာတ ား ဂေါမျ မှြိမန်းမားမစီမံချက်အ
ရစှာင့်် ကပ် ကည့််ရှု ရသှာ

ရ သ

ရ ှာဂေါ(၁၇)မျြု်းအတွက်

မမွှာဝန်ကျ ှာ

ေပည်သမ
ူ ျှာ်းသည် ရဆ်းရံို၊ ေပင်ပလူနာရဆ်းြေန််းသိုို့ လှာရ ှာက်ေပသသည်

ေြစ်ရစ၊ အတွင််းလူနာအတေြစ်ွက် ရ ှာက်ကိုသ ှာမေြစ်ရစ၊ ကင််းဆင််း ှာမေြစ်
ရစ၊ ရ ှာဂေါေြစ်ပှာ်းမှု၊ ရသဆံ်းို မှုွက
ိုို့ ို ကျှာ်း/မ အတလိုက်၊ အတသက်အတိုပ်စအတ
ို လိုက်၊
အတသက်(၁)နစ်ရအတှာက်၊ (၁)နစ်မ (၄)နစ်၊ (၅)နစ်မ (၁၄)နစ်၊ (၁၅)နစ်မ (၄၄)နစ်၊
(၄၅)နစ်မ (၅၉)နစ်နင့်် အတသက်(၆၀)နစ်အတထမက်ွိုို့ကို ွကျစှာရြှာ်ေပ၍ သွင််း

ရပ်းပိုို့ န်ေြစ်သည်။ ွစ်ဆက်ွည််းမှာပင် လအတ
ို ပ်ရသှာ ရ ှာဂေါကှာက််ေြေင််း၊
ရ ှာဂေါထမန််းြေျြုပ်ေြေင််းနင့်် ရ ှာဂေါနမ်နင််းရ ်း လိုပ်ငန််းမျှာ်းကို ရဆှာင် က် မည်
ေြစ်ပေါသည်။

(၆-၁) ေမမ ျက်အေမမာလ
(၆-၁-၁) ေမမ ျက်အေမမာလ (တ မန)ဆသ
ို ည်မှာ (၂၄)နာ အတ
ီ ွင််း၊ (၃)ကကမ်နင့််
အတထမက် ဝမ််းအတ ည်သှာ်းေြေင််းကို ဆိုလိုပေါသည်။ ဝမ််းအတ ည်သှာ်းေြေင််း ေြစ်ပှာ်း ှာ
ွင် အတ ည်ြေန််းရေြေှာက်မမ
ှု ေြေင််း (No Dehydration) နင့်် အတ ည်ြေန််းရေြေှာက်မှု

အတသင်အတ
့် ွင့်် ေြေင််း (Some Dehydration) ရသှာ လူနာမျှာ်းကိုဆိုလိုပေါသည်။
(၆-၁-၂) ေမမ ျက်အေမမာလ (ု ်းမ

န) ဆိုသည်မှာ ဝမ််းအတ ည်သှာ်းပပီ်း အတ ည်

ြေန််း ရေြေှာက်မှုေပင််းထမန်ေြေင််း (Severe Dehydration)

သည့််လကခဏှာမျှာ်း

ေြစ်ရသှာရ ငွ်ေြေင််း၊ မျက်ွင််းြေျြုင့််ဝင်ေြေင််း၊ (Sunken Eye)၊ ဆီ်းနည််း ေြေင််း၊
အတရ ေပှာ်းအတှာ်းဆွဲ ကည့််ပေါက ရန်းရက်းစှာွံေိုို့ ပန်ေြေင််း (Skin Goes Back Slowly)

စသည့်် လကခဏှာမျှာ်း သည့်် လူနာမျှာ်းကိုဆိုလိုပေါသည်။

(၆-၂)

ေမမက်အြိက်အ
ု
ဆိုသည်မှာ ဝမ််းကိုက်ရ ှာဂေါွင် ဝမ််းသှာ်းရသှာအတြေေါ အတကျ

အတြေ ွဲနင့်် ရသ်းပေါေြေင််း၊ ဗိုက် စ်နာေြေင််းလကခဏှာမျှာ်း ရသှာ လူနာမျှာ်းကို ဆိုလို
ပေါသည်။
(၆-၃)

အထေစ အထေဆြိ တ်း့်ုခ်းမ ဆိုသည်မှာ အတစှာ်းအတရသှာက်မျှာ်း စှာ်းရသှာက်ပပီ်း

အတြေျန်ွိုအတွင််း ပျြုွေ့အတန်ေြေင််း၊ ဗိုက်နာေြေင််း၊ ဝမ််းသှာ်းေြေင််း၊ မူ်းရဝေြေင််း၊ ရသ်းလန်ို့
ေြေင််း၊ သွလစ်ေြေင််းနင့်် ရသဆံို်းေြေင််းွိုို့ ေြစ်ပှာ်းေြေင််းကို ဆိုလိုပေါသည်။
(၆-၄)

အထေြား ်း်းနမဖျ မ ဆိုသည်မှာ အတူရ ှာင်ငန််းြျှာ်းရ ှာဂေါွင်

က် ည်ြျှာ်း

ေြေင််း၊ မျှာ်းရသှာအတှာ်းေြင့်် ဝမ််းရလျှှာေြေင််း၊ ွစ်ြေေါွစ် ဝ
ံ မ််းြေျြုပ်ေြေင််း၊ ဗိုက်နာေြေင််း၊
ဗိုက်ွင််းေြေင််း၊

ကှာလှာလျှင်

ကရ်ှာင်ကွမ််းရေပှာေြေင််း၊

သူမျှာ်းွင် ဝမ််းမွဲမွဲသှာ်းေြေင််း (သမ
ိုို့

မျှာ်း သူကို ဆိုလိုပေါသည်။

ရ ှာဂေါေပင််းထမန်

ိုွ)် ရသ်းဝမ််းသှာ်းေြေင််း စသည့််လကခဏှာ

(၆-၅)

ေက်အတက်အရ ှာဂေါ၏ လကခဏှာမျှာ်းမှာ-

(က)

အတြျှာ်း ေြေင််း၊

(ြေ)

မျက်နာနင့်် ြေနဓာကို််ွင်အတနီစက်မျှာ်းထမက်ရပေါ်ေြေင််းနင့််

(ဂ)

နာ ည််ိုေြေင််း၊ ရြေျှာင််းဆို်းေြေင််း၊ မျက်စနီပပီ်းမျက် ည်ထမက်ေြေင််း စသည်ွိုို့
ေြစ်ပှာ်းွွ်ပေါသည်။

(၆-၆) ဆံဆ
ု ြို့်နာရ ှာဂေါ၏ လကခဏှာမျှာ်းမှာ(က)

အတြျှာ်း ေြေင််း(ွစ်ြေေါွစ် အတ
ံ ြျှာ်းေပင််းေြေင််း)၊

(ြေ)

စှာ်းရသှာက်ြေျင်စွ်မ ေြေင််း၊ လည်ရြေျှာင််းနာေြေင််း၊

(ဂ)

အတှာရြေေါင်ွင်ေြြူေပှာရ ှာင်(သမ
ိုို့

(ဃ)

အတစှာမပမြုနင
ို ်ေြေင််း၊
သည်။

ိုွ)် အတညြုရ ှာင်အတရေမ််းပေါ်း ေြစ်ပှာ်းေြေင််း၊

အတသက်မရှုနင
ို ်ေြစ်ေြေင််း

စသည်ွိုေို့ ြစ်ပှာ်းွွ်ပေါ

(၆-၇) ကက်အက်အညခ ာချ ်းမဆြိုမား ဂေါ ဆိုသည်မှာ(က)

နာရြေျရြေျှာင််းဆ်းို ေြေင််း၊ နာ ည််ိုေြေင််း၊ မျက် ည််ိုေြေင််းနင့်် အတြျှာ်း ေြေင််း၊

(ြေ)

အတဆက်မေပွ်ေပင််းထမန်စှာ ရြေျှာင််းဆို်း၍ မအတပ်နိုငေ် ြေင််း၊ ြေ ွဲမျှာ်းအတန်ေြေင််း၊
မျက်လံို်းေပြူ်း၍ ရသ်းေြေည်ဥေြေင််းနင့််

(ဂ)

အတဆက်မေပွ်ေပင််းထမန်စှာ ရြေျှာင််းဆို်းေြေင််းရ ကှာင့်် ေပှာနမ််းေြေင််း စသည့််
လကခဏှာမျှာ်း သူကို ဆိုလိုပေါသည်။

(၆-၈) ာမမက်အ်းမစာမမခြိ်း
ု ဆသ
ို ည်မှာ ရမ်းကင််းစရမ်းြေိုင်ရ ှာဂေါသည်
(က)

ရမ်းစမ(၂) က်သှာ်းအတထမကျန််းမှာစှာေြင့််နစ
ိုို့ န
ိုို့ ိုင်သည်၊ ငိုနိုင်သည်။

(ြေ)

(၃) က်မ (၂၈) က်အတွင််း နရ
ိုို့ ကှာင််းစှာမစို့ရ
ို ွှာ့်ပေါ၊ နစ
ိုို့ ိုို့ ြေက်လှာမည်။

(ဂ)

ကကက်သှာ်းမျှာ်း ရွှာင့််ွင််းေြေင််း၊ ွက်ေြေင််း ေြစ်မည်။

(ဃ)

ေပင််းထမန်ပေါက အတသက်ဆံို်းရံှု်းနိုင်ေြေင််းွိုို့ ေြစ်နိုင်ပေါသည်။

(၆-၉)

ာမမခြို်း ဆိုသည်မှာ ရမ်းြေင
ို ရ
် ှာဂေါွင် ရအတှာက်ပေါရ ှာဂေါလကခဏှာမျှာ်းကို

ရွွေ့နိုင်ပေါသည်။ ၎င််းွမ
ိုို့ ှာ- ပန််းပွဲ့်ထမြေိုက် ဏ် ှာေြစ်ြေွဲ့်ြူ်းေြေင််း(သမ
ိုို့

က်
ို ်ဝန်ပျက်ေြစ်ြေွဲ့်ြူ်းေြေင််း၊ ဇက်ရ ကှာွက်ေြေင််း၊ ပေါ်းစပ်

ိုွ)် မီ်းြှာ်း/

မ ေြေင််း၊ အတရ ကှာဆွဲ

လ််ေြေင််း၊ ရကျှာရကှာ့်ရနေြေင််း၊ နှုွ်ြေမ််းအတရ ကှာဆ၍
ွဲ မွဲ့်ပပံြု်းသြ််ေြစ်ရနေြေင််း၊
ွက်ေြေင််း၊ ရသဆံို်းနိုင်ေြေင််း စသည်ွိုို့ ေြစ်ပေါသည်။

(၆-၁၀) ဦမာှာက်အအထောုမခမား ်း ဆသ
ို ည်မှာ ဦ်းရနာက်အတရေမ််းရ ှာင်ရ ှာဂေါွင်
ရအတှာက်ပေါ လကခဏှာမျှာ်းကို ရွွေ့နိုင်ပေါသည်။ ၎င််းွိုို့မှာ-ြျှာ်းေြေင််း၊ ရြေေါင််းကက
ို ်
ေြေင််း၊ ပျြုွေ့အတန်ေြေင််း၊ င််ထမပ်မပွ်ရသ်းရသှာ ကရလ်းမျှာ်းွင် င််ထမပ်ွင််းပပီ်း

ရြှာင််းေြေင််း၊ ဇက်ရွှာင်ေ့် ြေင််း၊ ရနာက်ရ ကှာရွှာင်ေ့် ြေင််း၊ ွက်ေြေင််း၊ အတလင််းရ ှာင်
မ ကည့််နိုင်ေြေင််း၊ ကရ်ှာင်ကွမ််းရေပှာေြေင််း၊ သွလစ်ေြေင််း စသည်ွေိုို့ ြစ်ပေါ
သည်။

(၆-၁၁) ာအထေအထေ (း)အထေြို်း (ARI) (နမြိုမနီမယ မ) ဆိုသည်မှာ ရအတအတှာ( ်)အတိုင် (ARI)
နမို်းနီ်း်ှာ်းရ ှာဂေါွင် ရအတှာက်ရြှာ်ေပပေါ ရ ှာဂေါလကခဏှာမျှာ်းကို ရွွေ့နင
ို ်ပေါသည်။
၎င််းလကခဏှာမျှာ်းသည် ွစ်ြေို (သမ
ိုို့

ိုွ)် ွစ်ြေထမ
ို က်ပို၍

က်သွတ(၄)ပွ်

အတထမ ေြစ်နိုင်ပေါသည်။ ၎င််းွမ
ိုို့ ှာ (က)

အတသက်ရြူေမန်ေြေင််း

(ြေ)

အတသက်ရြူလျှင် အတသံေမည်ေြေင််း

(ဂ)

ြေ ွဲ ကပ်ေြေင််း

(ဃ)

အတသက်ရြူလျှင်နံရို်းရအတှာက် င်ဘွ်ြေျြုငဝ
့်် င်ေြေင််းွေိုို့ ြစ်ပေါသည်။

မငချက်အ (၁)

ARI ေြစ်ရသှာလူနာွင် အတထမက်ပေါလကခဏှာမျှာ်းအတေပင် ကို််ပူ
ေြေင််း လကခဏှာလည််း နိုင်ပေါသည်။

(၂)

အတသက်ရြူေမန်ေြေင််း (သမ
ိုို့

ိုွ)် ြေက်ေြေင််း ဆိုသည်မှာ အတသက် (၂)လ

ရအတှာက်ကရလ်းမျှာ်းွင် အတသက်ရြူနှုန််း ွစ်မနစ်လျှင် အတကကမ်(၆၀) နင့််အတထမက်
(သမ
ိုို့

ိုွ်) အတကကမ် (၃၀) ရအတှာက်

ကရလ်းွင် အတသက်ရြူနှုန်း်

ေြေင််း၊ အတသက်(၂)လမ (၁၁)လအတထမ

ွစ်မနစ်လျှင် အတကကမ်(၅၀)နင့်် အတထမက် ေြေင််း၊

အတသက်(၁၂)လမ (၅)နစ်ရအတှာက်အတထမ ကရလ်းမျှာ်းွင် အတသက်ရြူနှုန််း ွစ်မနစ်
လျှင် အတကကမ်(၄၀)နင့််အတထမက် ေြေင််း။
(၃)

ဝက်သက်၊ဆံဆ
ို န
ိုို့ ာနင့်် ကက်ည်ှာရြေျှာင််းဆို်းရ ှာဂေါမျှာ်းသည် ရအတအတှာ( )်

အတိုင်နင့်် ဆက်စပ်လျက် ရသှာ်လည််း ရအတအတှာ( ်)အတိုင် စှာ င််းွင် ထမည့်် န်

မလပ
ို ေါ။ သီ်းေြေှာ်းရ ှာဂေါမျှာ်း အတလိုက်ထမည်သ
့် င််း န် ေြစ်ပေါသည်။ ဝက်သက်ေြစ်ပပီ်း
ရနာက်ွင်

င် ကပ်၊ ရြေျှာင််းဆို်း၊ ရမှာေြေင််း (Post Measles Pneumonia)

ေြစ်ပေါက ရအတအတှာ( ်)အတိုငစ
် ှာ င််းွင် ထမည့််သင််း ပေါမည်။

(၆-၁၂) အထေတညမား ်းအထေတ မေေါ ဆိုသည်မှာ အတသည််းရ ှာင်အတသှာ်းဝေါ ရ ှာဂေါွင်
ရအတှာက်ပေါရ ှာဂေါ လကခဏှာွက
ိုို့ ို ရွွေ့နိုင်ပေါသည်။ ၎င််းွမ
ိုို့ ှာ-ြျှာ်းေြေင််း၊ ဆီ်းဝေါ
ေြေင််း၊ မျက်စဝေါေြေင််း၊ ြေံွင််းပျက်ေြေင််း၊ ညှာဘက် င်ရြေေါင််းရအတှာင့််ေြေင််း၊ ဝမ််းြေျြုပ်ေြေင််း၊

မအတီမသှာေြစ်ေြေင််း၊ အတဆစ်အတေမစ်ကိုက်ေြေင််း၊ ဝမ််းအတရ ှာင် ေြြူရြျှာ့်ေြေင််းနင့်် အတသှာ်း
ဝေါေြေင််းွေိုို့ ြစ်ပေါသည်။
(၆-၁၃) ာခမရြမု န (ာခမရြမက်အြိက်အ
ု မ ေါ) ဆိုသည်မှာ ရြေ်းရူ်းေပန်ရ ှာဂေါွင် ွ စဆှာန်
ွစ်ရကှာင် (အတထမူ်းသေြင့်် ရြေ်း၊ ရ ကှာင်)အတကိုကြေ
် ံြေ့်ွဲ ြူ်းသည့််

ှာဇဝင် ေြေင််းနင့််

ရ ရသှာက် မည်ကို ရ ကှာက် ံွေ့သည်လ
့် ကခဏှာ ေြေင််း၊ ွက်ေြေင််း၊ ကရ်ှာင်က
ွမ််းရေပှာေြေင််း၊ အတေပြုအတမူမမန်ေြေင််း၊ အတသက်ရြူ ြေက်ေြေင််း၊ အတသက်ရြူမမန်ေြေင််း၊
ရသဆံို်းေြေင််းစသည့်် လကခဏှာမျှာ်းကို ရွွေ့နိုင်ပေါသည်။

(၆-၁၄) ်းက်အဖျ မလြနာ ဆိုသည်မှာ(က)

ဓေါွ်ြေြေ
ွဲ န််း ရသှာ ရဆ်းရံို၊ ရဆ်းရပ်းြေန််းသိုို့ "ငက်ြျှာ်းရ ှာဂေါ လကခဏှာ"

ေြင်လ
့် ှာရ ှာက်ေပသသူကို ရသ်းရြှာက်စစ်ရဆ်း ပေါမည်။ ်င််းလူနာွင် ပို်းရွွေ့
ပေါက"ပို်းရွွေ့လန
ူ ာ"စှာ င််းွင်ထမည့််သင််းပေါ။ ပို်းမရွွေ့ပေါက ငက်ြျှာ်းလူနာစှာ င််း
ွင်မထမည့်် ပေါ။
(ြေ)

ဓေါွ်ြေြေ
ွဲ န််း မ ရသှာ်လည််း ငက်ြျှာ်းအတေမန်ရသ်းစစ်က ်ှာ RDTမျှာ်းရဝင

ထမှာ်းရသှာ ရဆ်းရပ်းြေန််း (RHC/ Sub centre)မျှာ်းွင် (သမ
ိုို့

ိုွ)် ကင််းဆင််း ှာ

ွင်ငက်ြျှာ်းရ ှာဂေါလကခဏှာေြင့်် လှာရ ှာက်ေပသသူကို ရသ်းရြှာက်စစ်ရဆ်း
မည်။ ်င််းလူနာွင် (Positive) ေပပေါက ပို်းရွွေ့လူနာစှာ င််းွင် ထမည့််သင််းပေါ။
(ဂ)

ငက်ြျှာ်းရ ှာဂေါလကခဏှာ

သ််ရဆှာင်ထမှာ်းပပီ်း

သည်ေြစ်ရစ၊ မ သည်ေြစ်ရစ၊ ငက်ြျှာ်းပို်း

ပို်း ရ ကှာင််းကို

အတ ည်အတရသ်းေပည့််မီရသှာ

နည််းေြင့််

(Microscopy, rapid diagnostic test or molecular diagnostic test)
ရ ှာဂေါ ှာရြ ရြှာ်ထမိုွ်ထမှာ်းသူကို ဆိုလိုသည်။

(၆-၁၅) ာ မက်အြိုက်အ(အထေဆြိ း)ြိ ဆိုသည်မှာ အတဆပ် ရသှာရ မ အတကက
ို ်ြေံ ရသှာသူ
မျှာ်းွင် အတ ကမ််းအတှာ်းေြင့်် ရအတှာက်ပေါလကခဏှာွက
ိုို့ ို ရွွေ့နင
ို ်ပေါသည်။ ၎င််းွိုို့
မှာ ရ မကိုကပ် ပီ်းပပီ်းြေျင််း ရ ကှာက်လန်ို့၍ ရသ်းဆိုွရ
် သ်းလန်ို့နိုငေ် ြေင််း၊ ရ မကိုက်

သည်ရ
့် န ှာ

ရ မစ်် ှာ ေြေင််း၊

နာေြေင််း၊

ရ်ှာင်လှာေြေင််း၊

ရသ်းထမက်ေြေင််း၊

အတညြုအတမွဲစွဲေြေင််း၊ အတနာေြစ်ေြေင််းွေိုို့ ြစ်ပေါသည်။ အတဆပ် ရသှာ
မှုွင် (၂)မျြု်း ြေေွဲ ြေှာ်းထမှာ်းပေါသည်။
(က)

ရသ်း်ိုရကျှာက်ကပ်ပျက်စီ်းရသှာရ မမျှာ်း

(ြေ)

အတှာရံိုရ ကှာမျှာ်း ထမြေိုကရ
် စသည့််ရ မမျှာ်း

ရ မကိုကြေ
် ံ

(က)

ရသ်း်ိုရကျှာက်ကပ်ပျက်စီ်းရသှာရ မမျှာ်း

ရ မရပ်း (Viper)၊ဂျပ်ရ မကိုက်ေြေင််း
ရ မရပ်းနင့််ဂျပ်ရ မကိုက်ေြေင််းြေံ သူမျှာ်းွင် ရအတှာက်ပေါလကခဏှာမျှာ်းကို ရွွေ့နိုင်ပေါ သည်။
၎င််းွိုို့မှာ -

(၁)

ကိုက်ရသှာရန ှာွင်အတရပေါက(် ၁)ရပေါက်မ(၂)ရပေါက် ေြေင််း၊

(၂)

ကိုက်သည့််ရန ှာွင်ရ်ှာင်ကိုင််းေြေင််း၊

(၃)

ြေျြုင််း၊ရပေါင်ပြေံွွ
ိုို့ င်အတကကွ်မျှာ်းရ်ှာင်လှာေြေင််း၊

(၄)

ရသ်းလန်ေို့ ြေင််း၊

(၅)

ဆီ်းနည််းေြေင််း၊

(၆)

ရိုွ်ွ က်ဆီ်းြေန််းသှာ်းေြေင််း၊

(၇)

ဆီ်းရသ်းပေါေြေင််း၊

(၈)

ဆီ်းနက်ေြေင််း၊

(၉)

မျက်နာရ်ှာင်အတမ််းေြေင််း၊

(၁၀)

ရသ်းမျှာ်းထမက်လ််ေြေင််း၊

(၁၁)

အတဆပ်ွက်၍ကရ်ှာင်ကွမ််းရေပှာေြေင််း၊

(၁၂)

ရသဆံို်းနိုင်ေြေင််းွိုို့ ေြစ်ပေါသည်။

(ြေ)

အတှာရံိုရ ကှာမျှာ်းထမြေက
ို ်ရစသည်ရ
့် မမျှာ်း

ရ မရ

ှာက်(Cobra)၊ငန််းရွှာ်ကျှာ်း၊သံကင််းစပ်၊ငန််းပိုွ်၊ဂျပ်ရ မကိုက်ေြေင််း

ရ မရ

ှာက်၊ငန််းရွှာ်ကျှာ်း၊သံကင််းစပ်၊ငန််းပိုွ်၊ဂျပ်ရ မစသည့််

ရ မမျှာ်းကိုက်ြေံ သူွင်ရအတှာက်ပေါလကခဏှာမျှာ်းရွွေ့ နင
ို ်ပေါသည်။
(၁)

ရြေေါင််းမူ်း၊ရြေေါင််းကိုကေ် ြေင််း၊

(၂)

မျက်ြေရ
ံ လ်း၍ွွဲကျလှာေြေင််း၊

(၃)

အတ ှာဝွထြုမျှာ်းနစ်ထမပ်ေမင်ေြေင််း၊

(၄)

အတှာရလ်းလျှှာရလ်းေြစ်လှာေြေင််း၊

(၅)

အတသံမထမက်နိုင်ရွှာ့်ေြေင််း၊ွံရွ်းမမျြုနင
ို ်ရွှာ့်ေြေင််း၊

(၆)

ရမ့်ရလျှာ့်ေြေင််း၊

(၇)

ရိုွ်ွ က်အတသက်ရြူ၍မ ရွှာ့်ေြေင််း၊

(၈)

လျှှာနင့််နှုွ်ြေမ််းမျှာ်းေပှာလှာေြေင််း၊

(၉)

ရသဆံို်းနိုင်ေြေင််းွိုို့ ေြစ်သည်။

(၆-၁၆) ငီဘီား ဂေါ ဆိုသည်မှာ (၂)ပွ်ရကျှာ် ရြေျှာင််းဆို်းေြေင််း၊ ရြေျှာင််းဆို်းလျှင်
ရသ်းပေါေြေင််း၊ မ ကှာြေဏရကျှာပူ၊ ရြေေါင််းပူလှာေြေင််း၊ ညရနပိုင််းအတြျှာ်းွက်ေြေင််း၊

ညဘက်ဦ်းရြေေါင််း ရြေ ်းထမက်ေြေင််း၊ အတစှာ်းအတရသှာက်ပျက်၍ ွေြည််းေြည််း ပန်ြေျံြု်း
လှာေြေင််း၊ င်ဘွ်ရအတှာင့််ေြေင််းွိုို့ ေြစ်ပေါသည်။
(၆-၁၆-၁) ငီဘီလြနာတစစုစုာ ေါ်းမ (New TB Cases) ဆိုသည်မှာ သလပ်ပို်း
ရွွေ့သည်ေြစ်ရစ၊ မရွွေ့သည်ေြစ်ရစ၊ အတဆိုွ်ွဘ
ီ ီေြစ်ရစ၊ အတဆိုွ်ေပင်ပွီဘီ

ေြစ်ရစ ွီဘီလူနာသစ်ဦ်းရ ရပေါင််းကို ဆိုလိုပေါသည်။
(၆-၁၆-၂) ငီဘီု နက်အုလြနာာ ေါ်းမွင် ်ြေင်ကကိုသမှု အတေပည့််အတဝြေံ်ူြေ့်၍
ွဲ
ရပျှာက်ကင််းပပီ်းရနာက် ်ြေိုအတြေေါ သလပ်ွင် ွီဘီပို်းေပန်လည် ရွွေ့ သူမျှာ်း
(Relapse)၊ွီဘရ
ီ ဆ်းကိုသမှုြေ်
ံ ရ
ူ နဆွဲ

၅လ(သ)ိုို့ ၅လရနာက်ပင
ို ််းွင်

သလပ်ွင် ွီဘီပို်းရွွေ့ရနသည့်် (Treatment Failure)လူနာမျှာ်းနင့်် ွီဘရ
ီ ဆ်း
ကိုသစ ် အတွင််း ရဆ်းကိုသ န် ၂လ (သ)ိုို့ ၂လနင့််အတထမက် ဆက်ွိုက်ပျက်ကက်
(Loss to follow-up)ပပီ်းရနာက် ေပန်လည် ကိုသရသှာ လူနာမျှာ်းပေါဝင်ပေါသည်။

(၆-၁၇) ာ

်း့်တနမား ဂေါ ဆိုသည်မှာ က ွဲ၊ နာ်း၊ သို်း၊ ဝက် အတစ ရသှာွ စဆှာန်

ွန
ိုို့ င်ွ
့် ိုက်ရိုကရ
် ွွေ့ထမ၍ရသှာ်လည််းရကှာင််း၊ ရ ှာဂေါေြစ်ရသှာ ွ စဆှာန် အတသှာ်း

စှာ်းသံို်းမ၍ရသှာ်လည််းရကှာင််း လူသက
ိုို့ ူ်းစက်နင
ို ်သည်။ ရလထမွဲမ အတသက်ရြူလမ််း
ရ ကှာင််းအတွင််း

ကူ်းစက်နင
ို ်မှုကို

ရမ်းေမြူရ ်းလိုပ်ငန််းြေင်ွင်

လည််းရကှာင််း၊

ပို်းမွှှာ်းေြင့်် အတ ကမ််းြက်ွိုက်ြေိုက်မှုမျှာ်းွင်လည််းရကှာင််း ရွွေ့ နင
ို ်သည်။
ရ ှာဂေါလကခဏှာမျှာ်း

(က)

အတရ ေပှာ်းရထမှာင့််သန််းရ ှာဂေါ

က ွဲ၊ နာ်း၊ ဆွ်၊ သို်း၊ ဝက်အတစ ရသှာ ွ စဆှာန်ွန
ိုို့ င့်် ထမရွွေ့ေြေင််း၊ ရမ်းေမြူရ ်းလိုပ်
ကင
ို ်ေြေင််းစရသှာ အတြေျက်အတလက် အတရထမှာက်အတထမှာ်းမျှာ်း

ွွ်သည်။ အတရ ေပှာ်း

ွင်အတနာစွင်ေြစ်ရပေါ် ှာ (၁) က်မ(၆) က် ြေန်အတ
ို့ ကှာွင် အတ ည် ကည်ြကို ကီ်း

မျှာ်းေြစ်လှာကှာ ၎င််းအတြို၏ အတလ််မျက်နာေပင်သည် ြေျြုင်က
့် ှာမည််းနက်ရသှာ
အတရ ှာင် (Escher) ေြစ်ရပေါ်လှာသည်။ အတနာ၏ဝန််းကျင်ွင် အတ ည်ွင်ရ ှာင် မ််း
ေြေင််း (Oedema) ကို ရွွေ့ ွွ်သည်။

(ြေ)

အတစှာလမ််းရ ကှာင််းရထမှာင့််သန််းရ ှာဂေါ
ပျြုွေ့ေြေင််း၊အတန်ေြေင််း၊ အတစှာ်းပျက်ေြေင််းွေိုို့ ြစ်ကှာ အတြျှာ်းဝင်လှာွွ်သည်။

(ဂ)

အတဆိုွ်ရထမှာင့််သန််းရ ှာဂေါ
ေပင််းထမန်အတဆိုွရ
် ှာင်ရ ှာဂေါ၏

ကနဦ်းလကခဏှာမျှာ်းကို

ရွွေ့ ပပီ်း

ရနာက်အတေပင််းြျှာ်းေြေင််းနင့်် ရမှာပန််းေြေင််း၊ အတသက်ရြူ ကပ်ေြေင််းွိုို့ကို ရွွေ့ သည်။

ဓေါွ်မန်ရိုကလ
် ျှင် Mediastinal Widening ကိုရွွေ့ သည်။
(ဃ)

ဦ်းရနာက်အတရေမ််းရ ှာင်ရထမှာင်သ
့် န််းရ ှာဂေါ
ရိုွွ
်
က်အတေပင််းြျှာ်းပပီ်း

သွလစ်ေြေင််း၊

အတရေမ််းရ ှာင် လကခဏှာမျှာ်းကို ရွွေ့ သည်။

ွက်ေြေင််းနင့််

ဦ်းရနာက်

အညွှန််းကိန်း် မျ ်းတွက်ချက်နည််း
စ ်
အတညွှန််းကန််းမျှာ်း
၆။ ာစ ်း့်ကက်အ ကက်အည့်ရး
ှု ာတ
ား ဂေါမျ မ
၆.၁ ဝမ််းပျက်ဝမ််းရလျှှာရ ှာဂေါ
ေြစ်ပှာ်းမှုနှုန််း

ဝမ််းပျက်ဝမ််းရလျှှာရ ှာဂေါ
ရသနှုန််း

၆.၂ ဝမ််းကက
ို ်ရ ှာဂေါေြစ်ပှာ်း
မှုနှုန််း
ဝမ််းကိုကရ
် ှာဂေါရသနှုန််း

ွက်ြေျက်ပိုံ

ွက်နည််းသရကေွ

ဝမ််းပျက်ဝမ််းရလျှှာရ ှာဂေါေြစ်ပှာ်း
သူရပေါင််း
ပံိုစံ၁ (၆-၁)(ေြစ်)
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀ -------------x ၁၀၀၀၀၀
လူဦ်းရ စိုစိုရပေါင််း
ပံိုစံ၃ (၁)

၎င််းရ ှာဂေါေြင့််ရသဆံို်းသူရပေါင််း
ပံိုစံ၁ (၆-၁)(ရသ)
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀ -------------x ၁၀၀၀၀၀
လူဦ်းရ စိုစိုရပေါင််း
ပံိုစံ၃ (၁)
ဝမ််းကက
ို ်ရ ှာဂေါေြစ်ပှာ်းသူရပေါင််း
ပံိုစံ၁ (၆-၂)(ေြစ်)
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀ ------------x ၁၀၀၀၀၀
လူဦ်းရ စိုစိုရပေါင််း
ပံိုစံ၃ (၁)
၎င််းရ ှာဂေါေြင့််ရသဆံို်းသူရပေါင််း
ပံိုစံ၁ (၆-၂)(ရသ)
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀ -------------x ၁၀၀၀၀၀
လူဦ်းရ စိုစိုရပေါင််း
ပံိုစံ၃ (၁)

အညွှန််းကိန်း် မျ ်းတွက်ချက်နည််း
စ ်

အတညွှန််းကန််းမျှာ်း

ွက်ြေျက်ပံို

ွက်နည််းသရကေွ

၆.၃ အတစှာအတဆပ်သင့််ရ ှာဂေါ
ေြစ်ပှာ်းမှုနှုန််း

အတစှာအတဆပ်သင့််ရ ှာဂေါေြစ်ပှာ်းသူရပေါင််း ပံိုစံ၁ (၆-၃)(ေြစ်)
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀ -------------x ၁၀၀၀၀၀
ပံိုစံ၃ (၁)
လူဦ်းရ စိုစိုရပေါင််း

အတစှာအတဆပ်သင့််ရ ှာဂေါ
ရသနှုန််း

ပံိုစံ၁ (၆-၃)(ရသ)
၎င််းရ ှာဂေါေြင့််ရသဆံို်းသူရပေါင််း
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀ -------------x ၁၀၀၀၀၀
ပံိုစံ၃ (၁)
လူဦ်းရ စိုစိုရပေါင််း

၆.၄ အတူရ ှာင်ငန််းြျှာ်းရ ှာဂေါ
ေြစ်ပှာ်းမှုနှုန််း

အတူရ ှာင်ငန််းြျှာ်းရ ှာဂေါေြစ်ပှာ်းသူရပေါင််း ပံိုစံ၁ (၆-၄)(ေြစ်)
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀ -------------x ၁၀၀၀၀၀
ပံိုစံ၃ (၁)
လူဦ်းရ စိုစိုရပေါင််း

အတူရ ှာင်ငန််းြျှာ်းရ ှာဂေါ
ရသနှုန််း

ပံိုစံ၁ (၆-၄)(ရသ)
၎င််းရ ှာဂေါေြင့််ရသဆံို်းသူရပေါင််း
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀ -------------x ၁၀၀၀၀၀
ပံိုစံ၃ (၁)
လူဦ်းရ စိုစိုရပေါင််း

အညွှန််းကိန်း် မျ ်းတွက်ချက်နည််း
စ ်

အတညွှန််းကန််းမျှာ်း

ွက်ြေျက်ပံို

၆.၅ ဝက်သက်ရ ှာဂေါ ေြစ်ပှာ်းမှုနှုန််း ဝက်သက်ရ ှာဂေါေြစ်ပှာ်းသူရပေါင််း
(၅နစ်ရအတှာက်ကရလ်း)
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
(၅) နစ်ရအတှာက်ကရလ်းရပေါင််း

ဝက်သက်ရ ှာဂေါရသနှုန််း

၎င််းရ ှာဂေါေြင့််ရသဆံို်းသူရပေါင််း
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
(၅) နစ်ရအတှာက်ကရလ်းရပေါင််း

၆.၆ ဆံိုဆန
ိုို့ ာရ ှာဂေါေြစ်ပှာ်းမှုနန
ှု ််း

ဆံိုဆန
ိုို့ ာရ ှာဂေါေြစ်ပှာ်းသူရပေါင််း
(၅နစ်ရအတှာက်ကရလ်း)
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
(၅) နစ်ရအတှာက်ကရလ်းရပေါင််း

ဆံိုဆန
ိုို့ ာရ ှာဂေါရသနှုန််း

၎င််းရ ှာဂေါေြင့််ရသဆံို်းသူရပေါင််း
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
(၅) နစ်ရအတှာက်ကရလ်းရပေါင််း

ွက်နည််းသရကေွ
ပံိုစံ၁ (၆-၅)(ေြစ်)
-----------x ၁၀၀၀၀၀
ပံိုစံ၃ (၁)(၅နစ်ရအတှာက်
ကရလ်းရပေါင််း)
ပံိုစံ၁ (၆-၅)(ရသ)
------------x ၁၀၀၀၀၀
ပံိုစံ၃ (၁)(၅နစ်ရအတှာက်
ကရလ်းရပေါင််း)
ပံိုစံ၁ (၆-၆)(ေြစ်)
------------x ၁၀၀၀၀၀
ပံိုစံ၃ (၁)(၅နစ်ရအတှာက်
ကရလ်းရပေါင််း)
ပံိုစံ၁ (၆-၆)(ရသ)
------------x ၁၀၀၀၀၀
ပံိုစံ၃ (၁)(၅နစ်ရအတှာက်

အညွှန််းကိန်း် မျ ်းတွက်ချက်နည််း
စ ်
အတညွှန််းကန််းမျှာ်း
၆.၇ ကက်ည်ှာရြေျှာင််းဆို်းရ ှာဂေါ
ေြစ်ပှာ်းမှုနှုန််း

ွက်ြေျက်ပံို
ကက်ည်ှာရြေျှာင််းဆို်းရ ှာဂေါေြစ်ပှာ်းသူ
ရပေါင််း(၅နစ်ရအတှာက်ကရလ်း)
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
(၅) နစ်ရအတှာက်ကရလ်းရပေါင််း

ွက်နည််းသရကေွ

ကက်ည်ှာရြေျှာင််းဆို်းရ ှာဂေါ
ရသနှုန််း

၎င််းရ ှာဂေါေြင့််ရသဆံို်းသူရပေါင််း
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
(၅) နစ်ရအတှာက်ကရလ်းရပေါင််း

ပံိုစံ၁ (၆-၇)(ရသ)
------------x ၁၀၀၀၀၀
ပံိုစံ၃ (၁)(၅နစ်ရအတှာက်
ကရလ်းရပေါင််း)

၆.၈ ရမ်းကင််းစရမ်းြေိုင်ရ ှာဂေါ
ေြစ်ပှာ်းမှုနှုန််း

ရမ်းကင််းစရမ်းြေိုင်ရ ှာဂေါေြစ်ပှာ်းသူရပေါင််း
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
အတ င်ရမ်းစိုစိုရပေါင််း

ပံိုစံ၁ (၆-၈)(ေြစ်)
------------x ၁၀၀၀၀၀
ပံိုစံ၁ (၁၀-၁)

ရမ်းကင််းစရမ်းြေိုင်ရ ှာဂေါ
ရသနှုန််း

၎င််းရ ှာဂေါေြင့််ရသဆံို်းသူရပေါင််း
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀
အတ င်ရမ်းစိုစိုရပေါင််း

ပံိုစံ၁ (၆-၈)(ရသ)
------------x ၁၀၀၀၀၀
ပံိုစံ၁ (၁၀-၁)

ပံိုစံ၁ (၆-၇)(ေြစ်)
------------x ၁၀၀၀၀၀
ပံိုစံ၃ (၁)(၅နစ်ရအတှာက်
ကရလ်းရပေါင််း)

အညွှန််းကိန်း် မျ ်းတွက်ချက်နည််း
စ ်
၆.၉

အတညွှန််းကန််းမျှာ်း

ွက်ြေျက်ပိုံ

ွက်နည််းသရကေွ

ရမ်းြေိုင်ရ ှာဂေါေြစ်ပှာ်းမှုနှုန််း

ရမ်းြေိုင်ရ ှာဂေါေြစ်ပှာ်းသူရပေါင််း
ပံိုစံ၁ (၆-၉)(ေြစ်)
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀ -------------x ၁၀၀၀၀၀
လူဦ်းရ စိုစိုရပေါင််း
ပံိုစံ၃ (၁)

ရမ်းြေိုင်ရ ှာဂေါရသနှုန််း

၎င််းရ ှာဂေါေြင့််ရသဆံို်းသူရပေါင််း
ပံိုစံ၁ (၆-၉)(ရသ)
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀ -------------x ၁၀၀၀၀၀
လူဦ်းရ စိုစိုရပေါင််း
ပံိုစံ၃ (၁)

၆.၁၀ ဦ်းရနာက်အတရေမ််းရ ှာင်
ရ ှာဂေါေြစ်ပှာ်းမှုနန
ှု ််း

ဦ်းရနာက်အတရေမ််းရ ှာင်ရ ှာဂေါေြစ်ပှာ်း
သူရပေါင််း
ပံိုစံ၁ (၆-၁၀)(ေြစ်)
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀ -------------x ၁၀၀၀၀၀
လူဦ်းရ စိုစိုရပေါင််း
ပံိုစံ၃ (၁)

ဦ်းရနာက်အတရေမ််းရ ှာင်
ရ ှာဂေါရသနှုန််း

၎င််းရ ှာဂေါေြင့််ရသဆံို်းသူရပေါင််း
ပံိုစံ၁ (၆-၁၀)(ရသ)
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀ -------------x ၁၀၀၀၀၀
လူဦ်းရ စိုစိုရပေါင််း
ပံိုစံ၃ (၁)

အညွှန််းကိန်း် မျ ်းတွက်ချက်နည််း
စ ်

အတညွှန််းကန််းမျှာ်း

၆.၁၁ ARI (နမို်းနီ်း်ှာ်း)ရ ှာဂေါ
ေြစ်ပှာ်းမှုနှုန််း

ARI (နမို်းနီ်း်ှာ်း)ရ ှာဂေါ
ရသနှုန််း

ွက်ြေျက်ပံို
ARI (နမို်းနီ်း်ှာ်း)ရ ှာဂေါေြစ်ပှာ်းသူရပေါင််း
(၅နစ်ရအတှာက်ကရလ်း)
----------------------- x ၁၀၀၀၀၀ (၅)
နစ်ရအတှာက်ကရလ်းရပေါင််း

၎င််းရ ှာဂေါေြင့််ရသဆံို်းသူရပေါင််း
(၅နစ်ရအတှာက်ကရလ်း)
----------------------- x ၁၀၀၀၀၀
(၅) နစ်ရအတှာက်ကရလ်းရပေါင််း

ွက်နည််းသရကေွ
ပံိုစံ၁ (၆-၁၁)(ေြစ်)
---------x ၁၀၀၀၀၀
ပံိုစံ၃ (၁)(၅နစ်ရအတှာက်
ကရလ်းရပေါင််း)
ပံိုစံ၁ (၆-၁၁)(ရသ)
---------x ၁၀၀၀၀၀
ပံိုစံ၃ (၁)(၅နစ်ရအတှာက်
ကရလ်းရပေါင််း)

၆.၁၂ အတသည််းရ ှာင်အတသှာ်းဝေါ
ရ ှာဂေါေြစ်ပှာ်းမှုနှုန််း

အတသည််းရ ှာင်အတသှာ်းဝေါရ ှာဂေါ
ပံိုစံ၁ (၆-၁၂)(ေြစ်)
ေြစ်ပှာ်းသူရပေါင််း
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀ ---------x ၁၀၀၀၀၀
ပံိုစံ၃ (၁)
လူဦ်းရ စိုစိုရပေါင််း

အတသည််းရ ှာင်အတသှာ်းဝေါ
ရ ှာဂေါရသနှုန််း

ပံိုစံ၁ (၆-၁၂)(ရသ)
၎င််းရ ှာဂေါေြင့််ရသဆံို်းသူရပေါင််း
----------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀ ---------x ၁၀၀၀၀၀
ပံိုစံ၃ (၁)
လူဦ်းရ စိုစိုရပေါင််း

အညွှန််းကိန်း် မျ ်းတွက်ချက်နည််း
စ ်

အတညွှန််းကန််းမျှာ်း

၆.၁၃ ရြေ်းရူ်းေပန်ရ ှာဂေါေြစ်ပှာ်း
မှုနှုန််း

ွက်ြေျက်ပံို

ွက်နည််းသရကေွ

ရြေ်းရူ်းေပန်ရ ှာဂေါေြစ်ပှာ်းသူရပေါင််း
----------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦ်းရ စိုစိုရပေါင််း

ပံိုစံ၁ (၆-၁၃)(ေြစ်)
---------x ၁၀၀၀၀၀
ပံိုစံ၃ (၁)

၎င််းရ ှာဂေါေြင့််ရသဆံို်းသူရပေါင််း
----------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦ်းရ စိုစိုရပေါင််း

ပံိုစံ၁ (၆-၁၃)(ရသ)
---------x ၁၀၀၀၀၀
ပံိုစံ၃ (၁)

၆.၁၄ ငက်ြျှာ်းရ ှာဂေါေြစ်ပှာ်းမှုနန
ှု ််း ငက်ြျှာ်းရ ှာဂေါေြစ်ပှာ်းသူရပေါင််း
----------------------------------- x
၁၀၀၀၀၀
လူဦ်းရ စိုစိုရပေါင််း

ပံိုစံ၁ (၆-၁၄)(ေြစ်)
---------x ၁၀၀၀၀၀
ပံိုစံ၃ (၁)

ရြေ်းရူ်းေပန်ရ ှာဂေါရသနှုန််း

ငက်ြျှာ်းရ ှာဂေါရသနှုန််း

၎င််းရ ှာဂေါေြင့််ရသဆံို်းသူရပေါင််း
----------------------------------- x
၁၀၀၀၀၀
လူဦ်းရ စိုစိုရပေါင််း

ပံိုစံ၁ (၆-၁၄)(ရသ)
---------x ၁၀၀၀၀၀
ပံိုစံ၃ (၁)

အညွှန််းကိန်း် မျ ်းတွက်ချက်နည််း
စ ်
၆.၁၅

အတညွှန််းကန််းမျှာ်း

ွက်ြေျက်ပံို

ွက်နည််းသရကေွ

ရ မကိုက်(အတဆပ် )ြေံ မှု
နှုန််း

ရ မကိုက်(အတဆပ် )ြေံ သူရပေါင််း
--------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦ်းရ စိုစိုရပေါင််း

ပံိုစံ၁ (၆-၁၅)(ေြစ်)
---------x ၁၀၀၀၀၀
ပံိုစံ၃ (၁)

ရ မကိုက်(အတဆပ် ) ြေံ ၍
ရသနှုန််း

၎င််းရ ှာဂေါေြင့််ရသဆံို်းသူရပေါင််း
--------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦ်းရ စိုစိုရပေါင််း

ပံိုစံ၁ (၆-၁၅)(ရသ)
---------x ၁၀၀၀၀၀
ပံိုစံ၃ (၁)

ွီဘီလူနာသစ်စိုစိုရပေါင််း
------------------------------- x
၁၀၀၀၀၀
လူဦ်းရ စိုစိုရပေါင််း

ပံိုစံ၁ (၆-၁၆-၁)(ေြစ်)
---------x ၁၀၀၀၀၀
ပံိုစံ၃ (၁)

၎င််းရ ှာဂေါေြင့််ရသဆံို်းသူရပေါင််း
------------------------------- x
၁၀၀၀၀၀
လူဦ်းရ စိုစိုရပေါင််း

ပံိုစံ၁ (၆-၁၆-၁)(ရသ)
---------x ၁၀၀၀၀၀
ပံိုစံ၃ (၁)

၆.၁၆.၁ ွီဘီလူနာသစ်ေြစ်ပှာ်းမှု
နှုန််း

ွီဘီရ ှာဂေါေြင့််ရသနှုန််း

အညွှန််းကိန်း် မျ ်းတွက်ချက်နည််း
စ ်

အတညွှန််းကန််းမျှာ်း

ွက်ြေျက်ပံို

၆.၁၆.၂ ွီဘီေပန်ကိုလူနာေြစ်ပှာ်းမှု ွီဘီေပန်ကိုလူနာရပေါင််း
နှုန််း
--------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦ်းရ စိုစိုရပေါင််း
ွီဘီေပန်ကိုလူနာရသနှုန််း

၆.၁၇

၎င််းရ ှာဂေါေြင့််ရသဆံို်းသူရပေါင််း
--------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦ်းရ စိုစိုရပေါင််း

ွက်နည််းသရကေွ
ပံိုစံ၁ (၆-၁၆-၂)(ေြစ်)
---------x ၁၀၀၀၀၀
ပံိုစံ၃ (၁)
ပံိုစံ၁ (၆-၁၆-၂)(ရသ)
---------x ၁၀၀၀၀၀
ပံိုစံ၃ (၁)

ရထမှာင့််သန််းရ ှာဂေါေြစ်ပှာ်းမှု ရထမှာင့််သန််းရ ှာဂေါေြစ်ပှာ်းသူရပေါင််း
နှုန််း
--------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦ်းရ စိုစိုရပေါင််း

ပံိုစံ၁ (၆-၁၇)(ေြစ်)
---------x ၁၀၀၀၀၀
ပံိုစံ၃ (၁)

ရထမှာင့််သန််းရ ှာဂေါရသနှုန််း ၎င််းရ ှာဂေါေြင့််ရသဆံို်းသူရပေါင််း
--------------------- x ၁၀၀၀၀၀
လူဦ်းရ စိုစိုရပေါင််း

ပံိုစံ၁ (၆-၁၇)(ရသ)
---------x ၁၀၀၀၀၀
ပံိုစံ၃ (၁)

မင ံုင်းမငငမမစ အထေု မျ မ
၁။ရဆ်းြေန််းမွ်ပံိုွင်စှာအတိုပ်
၂။အတွင််းလူနာစှာ င််း
၃။ကင််းဆင််းရဆှာင် က်မှုမွ်ွမ််း

၄။ရသဆံို်းမှုမွ်ွမ််း

အထေတံုမု

တိုက်နယ်ကျန််းမ ဆရ်းဌ န

ဆကျ်းလက်က/မဌ န

ဆကျ်းလက်က/မဌ နခွွဲ















င််း

ဆကျ င််းကျန််းမ



ကွင်း်

်ြို့ ဆလ်းက/မဌ န
ှ က
မိခင်န္င



်းဆပ်းခန််း

် ျက်ဆရ်း
ု ဖ
ဆရ ဂါတိက



နယ်စပ်ဆ

ြို့
ဆေသန္တရ/မမိ မ

ာစ ်း့်ကက်အ ကက်အည့်ရှုးာတ ား ဂေါမျ မ်
ှြိမန်းမားမစီံမံချက်အ

်းရု(ုံ အတွင်း် လူန )

င်ချက်အမျိ ်းအစ ်း

် ယ်ဆ
ု န
ြို့ ယ်/ခွ/ွဲ တိက
မမိ န

၆။

လုပ်ဆ

်းရု(ုံ ပပင်ပလူန )

စဉ်

် ယ်ဆ
ု န
ြို့ ယ်/ခွ/ွဲ တိက
မမိ န

သတင််းအချက်အလက်မျ ်း
ဆက က်ယစ
ူ ဆ
ု
င််းရမည်ဆ
ြို့ နရ ဌ နမျ ်း



ံု

ရစှာင့်် ကပ် ကည့််ရှု ရသှာရ ှာဂေါမျှာ်းကို

ှာရြရြှာ်ထမိုွေ် ြေင််း၊

ကပ်ရ ှာဂေါအတသင်

မေြစ်

ရအတှာင်ကကြုွင်ကှာက််ရ ်း လိုပင
် န််းမျှာ်းရဆှာင် က်ေြေင််း၊ ရ ှာဂေါေြစ်လှာပေါက ထမရ ှာက်စှာ ကိုသ

ရပ်းေြေင််းွက
ိုို့ ို ရဆှာင် က် န် ေြစ်ပေါသည်။

စီမံချက်အအထေမငစဉ (၇)
်းက်အဖျ မား ဂေါငြိုက်အဖျက်အားမစီမခ
ံ ျက်အ

(၇-၁)

်းက်အဖျ မ ြိုမစစာဆမတြာ ေါ်းမ ဆိုသည်မှာ “ငက်ြျှာ်းရ ှာဂေါ လကခဏှာ” ေြင့််

လှာရ ှာက်ေပသသူကို

ဓှာွ်ြေြေ
ွဲ န််းွင်(သမ
ိုို့

ိုွ)်

ငက်ြျှာ်းအတေမန်ရသ်းစစ်

က ်ှာ Rapid Diagnostic Test (RDT) မျှာ်း ရဝငထမှာ်းရသှာရဆ်းရပ်းြေန််း (RHC/
Sub

Centre)မျှာ်းွင်

(တြို့်မ

ုင)

က်အ်းမဆ်းမး င်း

ငက်ြျှာ်းပို်း /မ

ရသ်းရြှာက် စစ်ရဆ်းမှု ြေံ်ူသရ
ူ ပေါင််းကို ဆိုလိုပေါသည်။

(၇-၂)

်းက်အဖျ မ ုမြိ ာငြို့လြနာတစာ ေါ်းမ

်းက်အဖျ မ ြိုမာငြို့လြနာ ဆိုသည်မှာ(က)

ဓေါွ်ြေြေ
ွဲ န််း ရသှာရဆ်းရံ၊ို ရဆ်းရပ်းြေန််းသိုို့ "ငက်ြျှာ်းရ ှာဂေါ လကခဏှာ"

ေြင့််လှာရ ှာက်ေပသသူကို ရသ်းရြှာက်စစ်ရဆ်း ပေါမည်။ ်င််းလူနာွင် ပို်းရွွေ့ပေါ

က"ပို်းရွွေ့လူနာ"စှာ င််းွင် ထမည်သ
့် င််းပေါ။ ပို်းမရွွေ့ပေါက ငက်ြျှာ်း လူနာစှာ င််း
ွင် မထမည့်် ပေါ။

(ြေ)

ဓေါွ်ြေြေ
ွဲ န််းမ ရသှာ်လည််း ငက်ြျှာ်းအတေမန်ရသ်းစစ်က ်ှာ RDT မျှာ်းရဝင

ထမှာ်းရသှာ ရဆ်းရပ်းြေန််း (RHC/ Sub centre)မျှာ်းွင် (သမ
ိုို့

ွ
ို )် ကင််းဆင််း ှာ

ွင် ငက်ြျှာ်းရ ှာဂေါလကခဏှာေြင့်် လှာရ ှာက် ေပသသူကို ရသ်းရြှာက်စစ်ရဆ်း
မည်။ ်င််းလူနာွင် (Positive) ေပပေါက ပို်းရွွေ့လူနာစှာ င််းွင် ထမည်သ
့် င််းပေါ။
(ဂ)

ငက်ြျှာ်းရ ှာဂေါလကခဏှာ သည်ေြစ်ရစ၊ မ သည်ေြစ်ရစ၊ ငက်ြျှာ်းပို်းသ််

ရဆှာင်ထမှာ်းပပီ်း ပို်း ရ ကှာင််းကို အတ ည်အတရသ်းေပည်မ
့် ရ
ီ သှာနည််းေြင့်် (Microscopy,

rapid diagnostic test or molecular diagnostic test) ရ ှာဂေါ ှာရြ ရြှာ်ထမွ
ို ်
ထမှာ်းသူကို ဆိုလိုသည်။
်းက်အဖျ မလြနာတစဆသ
ို ည်မှာ ်င််းပို်းရွွေ့လူနာသည် ပထမမအတကကမ်လှာရ ှာက်ေပ
သပေါက ရ ှာဂေါအတသစ်

ို သွ်မွ်ပေါ။ ငက်ြျှာ်းရ သွင် ရနထမင
ို ်သူသည် ်ြေို

လက် အတြျှာ်းရပျှာက်သှာ်းပပီ်းရနာက် (၁)လရကျှာ်ွင် ငက်ြျှာ်း ထမပ်ြျှာ်း၍ေပန်လှာ
ေပပေါက လူနာအတရ

ှာင််း ရ ှာဂေါအတသစ်

ို သွ်မွ်ပေါ။

(၇-၃) ု ်းမ

န်းက်အဖျ မလြနာာ ေါ်းမ (ဦမာှာက်အ်းက်အဖျ မအထေ ေါအထေေ်း)

ဆိုသည်မှာ ရအတှာက်ပေါလကခဏှာ ွစ်ြေြေ
ို ိုရွွေ့ ပေါက ေပင််းထမန်ငက်ြျှာ်း
လူနာ

ို သွ်မွ် န် ေြစ်ပေါသည်။

(က)

ရဆ်းမရသှာက်နင
ို ်ရလှာက်ရအတှာင်အတန်ေြေင််း၊

(ြေ)

လွဲရလျှာင််း ှာမ အတေြေှာ်းသူအတကူအတညီမပေါဘွဲ မထမနိုင်ေြေင််း၊

(ဂ)

မွ်ွပ်မ ပ်နင
ို ်ေြေင််း၊

(ဃ)

လမ််းမရလျှှာက်နိုင်ေြေင််း၊

(င)

အတပူြေျန် ၃၉ C အတထမက်ရကျှာ်လန်၍ ြျှာ်းေြေင််း၊

(စ)

ရေြေလက်မျှာ်းရအတ်းစက်ရနေြေင််း(Algid Malaria)

(ဆ)

မျက်လံို်းဝေါေြေင််း(Jaundice)

(ဇ) ရသ်းအတှာ်းအတလန်နည််းရနေြေင််း (ရသ်းသင််း န်လိုအတပ်ရသှာလူနာ)၊
(Severe anemia)

(ဈ) ငက်ြျှာ်းပို်းမျှာ်းေြေင််း၊ (Pf+++ နင့််အတထမက်) (Hyperparasitaemia)
(ည) ဆီ်းမည််းမည််းသှာ်းေြေင််း၊ (Haemoglobinuria)
(ဋ) ဆီ်းသှာ်းနည််းလန််းေြေင််း၊ (၂၄နာ အတ
ီ ွင််း ၄၀၀ စီစီရအတှာက်)
(Acute renal failure)

(ဌ) အတသက်ရြူ ကပ်ေြေင််း/ အတသက်ရြူြေက်ြေေွဲ ြေင််း၊ (Pulmonary Oedema)
(ဍ) ြေနဓာကို််မရသ်း်ိုစီ်းေြေင််း၊ (Disseminated Intravascular Coagulation)
(ဎ) ဦ်းရနာက်ငက်ြျှာ်းလကခဏှာ ရွွေ့

ေြေင််း (အတမူအတ ှာ စွ်အတရေြေအတရနမျှာ်း

ရေပှာင််းလွဲေြေင််း(Change of mood)၊ ကရ်ှာင်ကွမ််းရေပှာေြေင််း၊ ဂနာမပငမ်

ေြစ်ေြေင််း၊ မန််းေြေင််း၊ သွလစ်ေြေင််း၊ ရမ့်ရေမှာေြေင််း၊ ွက်ေြေင််း)

(၇-၄) အထေ

က်အအထေဆ်းတ
့် ု့်ြိလာ
ွဲ ု

ရကျ်းလက်ကျန််းမှာရ ်းဌှာနြေ၊ွဲ

်းမာ မာတ ်းက်အဖျ မလြနာာ ေါ်းမ
ရကျ်းလက်ကျန််းမှာရ ်းဌှာန၊

ဆသ
ို ည်မှာ
မြေင်ကရလ်း

ကျန််းမှာရ ်းဌှာနမျှာ်းနင့်် ရဆ်းရံိုမျှာ်းမ အတထမက်အတဆင့််သိုို့ လွှရ
ွဲ ပ်းရသှာ ရအတှာက်ပေါ
ငက်ြျှာ်းလူနာ အတမျြု်းအတစှာ်းမျှာ်းကို ဆိုလိုပေါသည်။
(က)

ငက်ြျှာ်းရ ှာဂေါ အတရေြေအတရနပိုဆို်းလှာ၍ေြစ်ရစ၊ ေပင််းထမန်လှာ၍ေြစ်ရစ

(Severe and complicated Malaria) ြေျက်ြေျင််း လွှရ
ွဲ ေပှာင််းရပ်း န် လိုအတပ်ရသှာ

လူနာမျှာ်း။
(ြေ)

(၃) က်အတထမ ရဆ်းကိုသပပီ်း မသက်သှာရသှာ၊ အတြျှာ်းမကျရသှာ လူနာ

မျှာ်း (Treatment failure)

(၇-၅) ်းက်အဖျ မအထေင်းမလြနာာ ေါ်းမဆိုသည်မှာ
အတေြစ်

ွက်ရ ှာက် ရသှာ

ရဆ်းရံွ
ို င်

အတွင််းလူနာ

ပို်းရွွေ့ငက်ြျှာ်းလူနာရပေါင််း

ေြစ်ပေါသည်။

ပို်းရွွေ့ငက်ြျှာ်း လူနာဆို ှာ၌ မန်ဘီလူ်းေြင့်် စစ်ရဆ်း၍ေြစ်ရစ၊ ငက်ြျှာ်း အတေမန်
ရသ်းစစ်က ်ှာ RDT ေြင့်် စစ်ရဆ်း၍ေြစ်ရစ ပို်းရွွေ့ရသှာလူနာမျှာ်းကို ဆိုလို
သည်။ (Confirmed Malaria)
(၇-၆) ်းက်အဖျ မား ဂေါာကက်အ ်း့်

ာတဆံုမတြအထေင်းမလြနာာ ေါ်းမ

ဆိုသည်မှာ

ရဆ်းရံို ွက်ရ ှာက်ရနရသှာ ငက်ြျှာ်းပို်းရွွေ့ အတွင််းလူနာမျှာ်းမ ငက်ြျှာ်း၏
ရနာက်

ဆက်ွွဲေပဿနာမျှာ်း

(Complications)ရ ကှာင့််

ရသဆံို်းသူမျှာ်းကို

ထမည့်် န် ေြစ်ပေါသည်။ ငက်ြျှာ်းနင့််အတေြေှာ်းရ ှာဂေါမျှာ်းွွဲေြစ်ပပီ်း ရသဆံို်း ေြေင််း
သည် ငက်ြျှာ်း ကှာင့််မ

ိုွ်ပေါက ဤစှာ င််းွင် ထမည့်် န်မလိုပေါ။

အထေညနမက်အြိနမမျ မငက်အချက်အနညမ
စ ်
အတညွှန််းကန််းမျှာ်း
၇။ ်းက်အဖျ မား ဂေါငက်အ
ြို ဖျက်အ
ားမစီမံချက်အ
၇.၁ ငက်ြျှာ်းပို်းရွွေ့ မှု ှာနှုန််း

၇.၂ ငက်ြျှာ်းရ ှာဂေါေြစ်ပှာ်းမှုနှုန််း
(လူဦ်းရ ၁၀၀၀ လျှင်)

ွက်ြေျက်ပံို

ွက်နည််းသရကေွ

ငက်ြျှာ်းပို်းရွွေ့လူနာသစ်ရပေါင််း
---------------------------- x ၁၀၀
ငက်ြျှာ်းပို်းစစ်ရဆ်းသူရပေါင််း

ပံိုစံ ၁ (၇-၂)
------------ x၁၀၀
ပံိုစံ ၁ (၇-၁)

ငက်ြျှာ်းပို်းရွွေ့လူနာသစ်ရပေါင််း
---------------------------x ၁၀၀၀
လူဦ်းရ စိုစိုရပေါင််း

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

၇.၃ ရဆ်းရံိုွက်လူနာမျှာ်းအတနက် ငက်ြျှာ်းအတွင််းလူနာရပေါင််း
ငက်ြျှာ်းရ ှာဂေါေြင့််
----------------------------x ၁၀၀
ရဆ်းရံိုွက် သူ ှာနှုန််း
ရဆ်းရံိုအတွင််းလူနာရပေါင််း

ပံိုစံ၁ (၇-၅)
------------ x၁၀၀
ရဆ်းရံိုလြေျြုပ် (၁)

၇.၄ ငက်ြျှာ်းရ ှာဂေါေြစ်ပှာ်းသူမျှာ်း ငက်ြျှာ်းရ ှာဂေါရ ကှာင့််ရသဆံို်းသူ
အတနက်ရသဆံို်းမှု ှာနှုန််း
အတွင််းလူနာရပေါင််း
(CFR)
---------------------------- x ၁၀၀
ငက်ြျှာ်းအတွင််းလူနာရပေါင််း

ပံိုစံ၁ (၇-၆)
------------ x၁၀၀
ပံိုစံ၁ (၇-၅)

မင ံုင်းမငငမမစ အထေု မျ မ
၁။ ရဆ်းြေန််းမွ်ပံိုွင်စှာအတိုပ်
၂။ အတွင််းလူနာစှာ င််း
၃။ ကင််းဆင််းရဆှာင် က်မမ
ှု ွ်ွမ််း
၄။ သက်ဆိုင် ှာစီမြေ
ံ ျက်မရထမှာက်ပ့်ရ
ံ သှာမွ်ွမ််းစှာအတိုပ်
၅။ ရသဆံို်းမှုမွ်ွမ််း

ပမြိ ြို့နယ/ခွဲ/ငြိုက်အနယာဆမရံု(ု ်း လြနာ)

ပမြိ ြို့နယ/ခွဲ/ငြိုက်အနယာဆမရံု(အထေင်းမလြနာ)

ာဒတှတး/ပမြိ ြို့မ

ား ဂေါငြိုက်အဖျက်အားမ

မြိခ်းှ်း့်က်အာလမက်အ/မဌ န

ာက်အျ ်းမက်အျနမမ

ငြိုက်အနယက်အျနမမ ားမဌ န

ာက်အျမလက်အက်အ/မဌ န

ာက်အျမလက်အက်အ/မဌ နခွဲ

နယစ ာဆမာ မခနမ

က်အ်းမဆ်းမ

တင်းမအထေချက်အအထေလက်အမျ မ ာက်အ က်အယြစုာဆ ်းမးမညာ
့် နး ဌ နမျ မ

၁

ငက်ြျှာ်းပို်းစစ်ရဆ်းသူရပေါင််း























၂

ငက်ြျှာ်းပို်းရွွေ့လူနာသစ်ရပေါင််း























၃

ေပင််းထမန်ငက်ြျှာ်းလူနာရပေါင််း
(ဦ်းရနာက်ငက်ြျှာ်းအတပေါအတဝင်)























စဉ

လု ာဆ ်းချက်အအထေမျြိ မအထေစ မ

၇။ ်းက်အဖျ မား ဂေါငြိုက်အဖျက်အားမ စီမံချက်အ

ပမြိ ြို့နယ/ခွဲ/ငြိုက်အနယာဆမရံု(ု ်း လြနာ)

ပမြိ ြို့နယ/ခွဲ/ငြိုက်အနယာဆမရံု(အထေင်းမလြနာ)

ာဒတှတး/ပမြိ ြို့မ

ား ဂေါငြိုက်အဖျက်အားမ

မြိခ်းှ်း့်က်အာလမက်အ/မဌ န

ာက်အျ ်းမက်အျနမမ

ငြိုက်အနယက်အျနမမ ားမဌ န

ာက်အျမလက်အက်အ/မဌ န

ာက်အျမလက်အက်အ/မဌ နခွဲ

နယစ ာဆမာ မခနမ

က်အ်းမဆ်းမ

တင်းမအထေချက်အအထေလက်အမျ မ ာက်အ က်အယြစုာဆ ်းမးမညာ
့် နး ဌ နမျ မ

၄

အတထမက်အတဆင့််သိုလ
ို့ ွှွဲရေပှာင််း
ရပ်းရသှာငက်ြျှာ်းလူနာရပေါင််း























၅

ငက်ြျှာ်းအတွင််းလူနာရပေါင််း

X



X

X

X

X

X

X

X

X

X

၆

ငက်ြျှာ်းရ ှာဂေါရ ကှာင့််ရသဆံို်းသူ
အတွင််းလူနာရပေါင််း

X



X

X

X

X

X

X

X

X

X

စဉ

လု ာဆ ်းချက်အအထေမျြိ မအထေစ မ

၇။ ်းက်အဖျ မား ဂေါငြိုက်အဖျက်အားမစီမံချက်အ

အထေတံမု ု

ုံ

ဤအတညွှန််းကန််းမျှာ်းသည်

ရ သွစ်ြေို၏

ငက်ြျှာ်းရ ှာဂေါ

ေြစ်ပှာ်းမှု

အတရေြေအတရန၊ စီမံြေျက်လိုပ်ငန််းမျှာ်း ရဆှာင် က်နင
ို ်မှု အတရေြေအတရနွိုက
ို့ ို သ နိုင်
ရသှာအတညွှန််းကန််းမျှာ်းေြစ်ပေါသည်။

ငက်ြျှာ်းရ ှာဂေါ

ွိုက်ြျက်ရ ်းစီမြေ
ံ ျက်၏

အတဓက ည်မန််းြေျက်ေြစ်ရသှာ ငက်ြျှာ်းေြစ်ပှာ်းမှုနန
ှု ််းနင့်် ငက်ြျှာ်းရ ှာဂေါရ ကှာင့််
ရသဆံို်းနှုန််းရလျှာ့်ကျ န်

ရ
ူ သှာ

ည်မန််းြေျက်ကို ွိုင််းွှာ န်အတွက် အတဓက

အတညွှန််းကန််းမျှာ်း ေြစ်ပေါသည်။
ရ ှာဂေါေြစ်ပှာ်းမှုအတရေြေအတရနနင့်် ငက်ြျှာ်းရ ှာဂေါွိုကြ
် ျက်ရ ်း စီမံြေျက်
လိုပ်ငန််းမျှာ်း

ရဆှာင် က်မွ
ှု က
ိုို့ ို

ဆန််းစစ်ေြေင််း၊

ဤအတညွှန််းကန််းမျှာ်းကို အတသံ်းို ေပြုပေါသည်။

စီမံြေျက်ရ ်းဆေွဲ ြေင််းွွ
ိုို့ င်

ာမမခနမ
၁။ ငက်ြျှာ်းရ ှာဂေါွိုက်ြျက်ရ ်းစီမံြေျက်သည်
(က) လြေျြုပ်၊

(ြေ) သံို်းလြေျြုပ်၊

(ဂ) နစ်ြေျြုပ်

ေြစ်သည်။

၂။ ငက်ြျှာ်းပို်းရွွေ့လူနာဆိုသည်မှာ
(က) ငက်ြျှာ်းရ ှာဂေါလကခဏှာေြင့်် လှာရ ှာက်ေပသသူရပေါင််း
(ြေ) ငက်ြျှာ်းရ ှာဂေါလကခဏှာ+ ပို်း ရ ကှာင််းအတ ည်အတရသ်းေပည်မ
့် ီရသှာ နည််းမျှာ်း

ေြင့်် ရ ှာဂေါ ှာရြရြှာ်ထမွ
ို ထမ
် ှာ်းသူ
(ဂ) ငက်ြျှာ်းရ ှာဂေါလကခဏှာမ ရသှာ်လည််း ပို်း ရ ကှာင််း အတ ည်အတရသ်းေပည်မ
့် ီ
ရသှာနည််းမျှာ်းေြင့်် ရ ှာဂေါ ှာရြရြှာ်ထမိုွ်ထမှာ်းသူ

၃။ ဦ်းရနာက်ငက်ြျှာ်းရ ှာဂေါသည်
(က) ေပင််းထမန်ငက်ြျှာ်းလူနာ စှာ င််းွင် ပေါဝင်သည်။
(ြေ) ေပင််းထမန်ငက်ြျှာ်းလူနာ စှာ င််းွင် မပေါဝင်ပေါ။

အထောုဖ
၁။ ငက်ြျှာ်းရ ှာဂေါွိုက်ြျက်ရ ်းစီမံြေျက်သည်
(က) လြေျြုပ်

၂။ ငက်ြျှာ်းပို်းရွွေ့လူနာဆိုသည်မှာ
(ြေ) ငက်ြျှာ်းရ ှာဂေါလကခဏှာ + ပို်း ရ ကှာင််းအတ ည်အတရသ်းေပည်မ
့် ီရသှာနည််း
မျှာ်းေြင့်် ရ ှာဂေါ ှာရြရြှာ်ထမိုွထမ
် ှာ်းသူ
(ဂ) ငက်ြျှာ်းရ ှာဂေါလကခဏှာမ ရသှာ်လည််း ပို်း ရ ကှာင််း အတ ည်အတရသ်းေပည့််

မီရသှာနည််းမျှာ်းေြင့်် ရ ှာဂေါ ှာရြရြှာ်ထမိုွထမ
် ှာ်းသူ
၃။ ဦ်းရနာက်ငက်ြျှာ်းရ ှာဂေါသည်
(က) ေပင််းထမန်ငက်ြျှာ်းလူနာစှာ င််းွင် ပေါဝင်သည်။

စီမံချက်အအထေမငစဉ (၈)
ှလံုမာတမာကက်အ ား ဂေါ

န
ြိ မတြိမမားမစီမံချက်အ

(၈-၁) အထေတက်အ(၁၈)ှစှ်းအထေ
့်

က်အ ာတမာ ေါ်းချြိနတြာ ေါ်းမ (အထေတစ) ဆိုသည်မှာ

ရဆ်းြေန််းွင်လည််းရကှာင််း၊ ကင််းဆင််း ှာွင်လည််းရကှာင််း အတသက်(၁၈) နစ်နင့််
အတထမက် ရသ်းရပေါင်ြေျန်ရပ်းသူ လူနာသစ်ဦ်းရ ကို ဆိုလိုပေါသည်။

(၈-၂) ာတမငြိုမား ဂေါးြိတြာ ေါ်းမ (ား ဂေါတစ) ဆိုသည်မှာ အတဓကအတှာ်းေြင့်် လူွစ်
ဦ်း၏ ရသ်းရပေါင်ြေျန်သည် (၁၄၀/၉၀)နင့််အတထမက်ွင်

ရနလျှင် ရသ်းွို်း သည်

ို

်ူဆနင
ို ်ပေါသည်။
(က) ရသ်းွို်းရ ှာဂေါွင် ရသ်းွို်းေြေင််းမအတပ မည်သည့််ရဝ နာမျှ မ ဘွဲ

ရနနင
ို ်

ပေါသည်။
(ြေ) ရသ်းွို်းရ ှာဂေါွင် ရအတှာက်ပေါရဝ နာမျှာ်းကလ
ို ည််း ရွွေ့နိုင်ပေါသည်။ ၎င််းွိုို့
မှာရြေေါင််းကက
ို ်ေြေင််း၊ ဇက်ရ ကှာထမ်းို ေြေင််း၊ မူ်းရဝေြေင််း၊ ရလ်းလံထမိုင််းမှုင််းေြေင််း ွိုေို့ ြစ်

သည်။
(ဂ) ရသ်းွို်းရ ှာဂေါရ ကှာင့်် နလံို်းရ ှာဂေါရဝ နာ ြေံစှာ်း နိုင်သည်။ နလံို်းရ ှာဂေါ
ရဝ နာမျှာ်းမှာရမှာေြေင််း၊ ရြှာေြေင််း၊

င်ွိုန်ေြေင််း၊

င်ဝရအတှာင့််ေြေင််း၊ သွလစ်ေြေင််း၊

ရြေျှာင််းဆို်းရသ်းပေါေြေင််း၊ ရြေါရ်ှာင်ေြေင််း၊ ဆီ်းနည််းေြေင််း၊ ရလေြွ်ေြေင််းွေိုို့ ြစ်သည်။

(၈-၃)

ာဆမလြိ ာတ က်အတြာ ေါ်းမ

အတသက်(၁၅)နစ်နင့််အတထမက်

ဆိုသည်မှာ

စှာ င််းရကှာက််ရ
ူ သှာ

အတြေျန်ွင်

သူမျှာ်းအတနက် ဘဝွစ်သက်ွှာွင် ရဆ်းလပ်အတနည််းဆံို်း

အတလပ်(၁၀၀)ရသှာက်ြေွဲ့်ြူ်းသူေြစ်ပပီ်း လန်ြေွဲ့်ရသှာ က်(၃၀)အတွင််း ရဆ်းလပ်ရသှာက်ရနသူ
မျှာ်းကို ဆလ
ို ိုပေါသည်။ ရဆ်းလပ်ွင် စီ်းက က်၊ ရဆ်းရပေါ ့်လပ်၊ ရဆ်းေပင််းလပ်၊ သနပ်ြက်၊

ရေပှာင််းြက် စသည်ွိုို့ ပေါဝင်ပေါသည်။
မငချက်အ - ွစ်နစ်လျှင်ွစ်ကကမ် လူဦ်းရ စှာ င််းရကှာက််ူရသှာအတြေျန်၌ ရကှာက််ူ၍
စီမံြေျက်ဆန််းစစ်ပံိုစံနစ်ြေျြုပ်(၃)ွင် ေြည့််စက် န် ေြစ်သည်။
(၈-၄)

က်အမမစ မတံုမတြာ ေါ်းမ ဆိုသည်မှာ စှာ င််းရကှာက််ူရသှာအတြေျန်ွင် အတသက်

(၁၅)နစ်နင့်် အတထမက် သူမျှာ်းအတနက် ဘဝွစ်သက်ွှာွင် ကမ််း်ှာအတနည််းဆံ်းို (၁၀၀)
စှာ်းသံို်းြေွဲ့်ြူ်းသူေြစ်ပပီ်း လန်ြေွဲ့်ရသှာ က်(၃၀)အတွင််း ကမ််းစှာ်းသံို်းရနသူမျှာ်းကို ဆိုလပ
ို ေါသည်။
ကမ််းစှာ်းသံို်းေြေင််းွင် ကမ််း၊ ကမ််းသီ်း၊ ရဆ်း က်ကကီ်းနင့်် ကမ််းအတစှာ်းထမို်းပစစည််းမျှာ်း စသည်
ွိုို့ ပေါဝင်ပေါသည်။

မငချက်အ - ွစ်နစ်လျှင်ွစ်ကကမ်လူဦ်းရ စှာ င််းရကှာက််ူရသှာအတြေျန်၌ရကှာက််၍
ူ 
စီမံြေျက်ဆန််းစစ်ပံိုစံနစ်ြေျြုပ်(၃)ွင်ေြည့််စက် န်ေြစ်သည်။

အထေညနမက်အြိနမမျ မငက်အချက်အနညမ
စ ်
၈။

အတညွှန််းကန််းမျှာ်း

ွက်ြေျက်ပံို

ှလံုမာတမာကက်အ ား ဂေါ
ြိနမတြိမမားမစီမံချက်အ

ရသ်းွို်းရ ှာဂေါ သူရပေါင််း(ရ ှာဂေါသစ်)
၈.၁ ရသ်းွို်းရ ှာဂေါေြစ်ပှာ်းသူနန
ှု ််း -------------------------- x ၁၀၀၀
(အတသစ်)
အတသက်(၁၈)နစ်နင့််အတထမက်ရသ်းရပေါင်
ြေျန်သူရပေါင််း (အတသစ်)

ွက်နည််းသရကေွ

ပံိုစံ၁(၈-၂)
---------- x ၁၀၀၀
ပံိုစံ၁(၈-၁)

၈.၂ ရဆ်းလပ်ရသှာက်သူနန
ှု ််း

ရဆ်းလပ်ရသှာက်သူရပေါင််း
-------------------------- x ၁၀၀၀
အတသက်(၁၅)နစ်နင့််အတထမက်လူဦ်းရ

ပံိုစံ၃(၃-၁)
----------- x ၁၀၀၀
ပံိုစံ၃(၁) ၁၅+ လူဦ်းရ

၈.၃ ကမ််းစှာ်းသံို်းသူနန
ှု ််း

ကမ််းစှာ်းသံို်းသူရပေါင််း
--------------------------- x ၁၀၀၀
အတသက်(၁၅)နစ်နင့််အတထမက်လူဦ်းရ

ပံိုစံ၃(၃-၂)
----------- x ၁၀၀၀
ပံိုစံ၃(၁) ၁၅+ လူဦ်းရ

မင ံုင်းမငငမမစ အထေု မျ မ
၁။ ရဆ်းြေန််းမွ်ပိုွ
ံ င်စှာအတိုပ်
၂။ အတွင််းလူနာစှာ င််း
၃။ ကင််းဆင််းရဆှာင် က်မှုမွ်ွမ််း
၄။ လူဦ်းရ နင့််နစ်ြေျြုပ်စှာ င််းမွ်ွမ််း

ား ဂေါငြိုက်အဖျက်အားမ

မြိခ်းှ်း့်က်အာလမက်အ/မဌ န

ာက်အျ ်းမက်အျနမမ

ငြိုက်အနယက်အျနမမ ားမဌ န

ာက်အျမလက်အက်အ/မဌ န

ာက်အျမလက်အက်အ/မဌ နခွဲ

နယစ ာဆမာ မခနမ

က်အ်းမဆ်းမ

၈။ ှလံုမာတမာကက်အ ား ဂေါ ြိနမတြိမမားမ
၁ စီမံချက်အ
အတသက်(၁၈)နစ်နင့််အတထမက် ရသ်းရပေါင်
ြေျန်သူရပေါင််း(အတသစ်)

ာဒတှတး/ပမြိ ြို့မ

လု ာဆ ်းချက်အအထေမျြိ မအထေစ မ

ပမြိ ြို့နယ/ခွဲ/ငြိုက်အနယာဆမရံု(အထေင်းမလြနာ)

စဉ

ပမြိ ြို့နယ/ခွဲ/ငြိုက်အနယာဆမရံု(ု ်း လြနာ)

တင်းမအထေချက်အအထေလက်အမျ မ ာက်အ က်အယြစုာဆ ်းမးမညာ
့် နး ဌ နမျ မ











X











၂

ရသ်းွို်းရ ှာဂေါ သူရပေါင််း(ရ ှာဂေါသစ်)











X











၃

ရဆ်းလပ်ရသှာက်သူရပေါင််း

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



၄

ကမ််းစှာ်းသံို်းသူရပေါင််း

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



အထေတံုမု

ံု
ရသ်းွို်းရ ှာဂေါေြစ်ပှာ်းသူနှုန်း် ကိုွက်ြေျက်၍

ရနာက်ဆက်ွွဲ

ေပဿနာမျှာ်း

မေြစ်ရပေါ်ရစ န်

ရသ်းွို်းရ ှာဂေါ၏
ကကြုွင်ကှာက််ရ ်း

ပညှာရပ်းမျှာ်းေပြုလိုပ်၍ ရသ်းွို်းနင့်် နလံို်းရ ှာဂေါစီမံြေျက်မျှာ်း ရ ်းဆွဲ ှာွင်

အတသံို်းေပြု န် ေြစ်ပေါသည်။

ာမမခနမ
၁။ နလံို်းရသ်းရ ကှာရ ှာဂေါထမန််းသမ််းရ ်းစီမံြေျက်သည်
(က) လြေျြုပ်

(ြေ) သံို်းလြေျြုပ်
(ဂ) နစ်ြေျြုပ် ပံိုစ(ံ ၃)
(ဃ) နစ်ြေျြုပ် ပံိုစ(ံ ၄) ေြစ်သည်။

၂။ က်
ို ်ဝန်ရဆှာင်စ ် ရသ်းွို်းလျှင် ဤစီမံြေျက်ွင် ရသ်းွို်းရ ှာဂေါ
စှာွိုင်ွင် ထမည်မ
့် ည်။
(က) မန်
(ြေ) မှာ်း

သူရပေါင််း

ာမမခနမ
၃။ ရဆ်းလပ်ရသှာက်သရ
ူ ပေါင်း် /ကမ််းစှာ်းသူရပေါင််း စှာွင
ို ်မျှာ်းွင် ရကှာက််ူ
မည်မှာ (က) လန်ြေ့်ရ
ွဲ သှာ က်(၃၀)အတွင််း လံို်းဝမရသှာက်သံို်း/ မစှာ်းသံို်းရသှာ်
လည််း ်ြေင်က ရဆ်းလပ်(၁၀၀)/ ကမ််း်ှာ(၁၀၀) သံို်းစြေ
ွဲ ွဲ့်ြူ်းသူ
(ြေ) ်ြေင်က ရဆ်းလပ် (၁၀၀)/ ကမ််း်ှာ (၁၀၀) မေပည်ရ
့် သှာ်လည််း

လန်ြေွဲ့်ရသှာ က်(၃၀)အတွင််း ရဆ်းလပ်/ကမ််း်ှာ သံို်းစွဲရနသူ
(ဂ) လန်ြေွဲ့်ရသှာ က်(၃၀)အတွင််းွင် သံို်းစွဲရနပပီ်း ်ြေင်ကလည််း
ရဆ်းလပ် (၁၀၀)/ ကမ််း်ှာ (၁၀၀) နင့််အတထမက် ပ၍
ို သံို်းစွဲြေွဲ့်ြူ်းသူ

ာမမခနမ
၄။ စံညွှန််းမီ ရသ်းရပေါင်ြေျန်စက်ဆိုသည်မှာ
(က) ိုင်ြေက်ကို ကည့်် ရသှာ ရသ်းရပေါင်ြေျန်စက်

(ြေ) ေပ ေါ်းွိုင်ကို ကည့်် ရသှာ ရသ်းရပေါင်ြေျန်စက်
(ဂ) ီဂျစ်ွ််ရသ်းရပေါင်ြေျန်စက်
၅။ မန်ကန်ရသှာ ရသ်းရပေါင်ြေျန်

န် အတသင့််ရွှာ်ဆံို်းရသှာ အတရနအတထမှာ်းမှာ

(က) မွ်ွပ်
(ြေ) ထမိုင်လျက်
(ဂ) လွဲရလျှာင််းလျက်
(ဃ) ရသ်းရပေါင်ြေျန်ွိုင််းမည့်် လက်ရမှာင််းကို နလံို်းနင့်် ွစ်ရေပ်းညီ
ထမှာ်းလျက်

အထောုဖ
၁။ နလံို်းရသ်းရ ကှာရ ှာဂေါထမန််းသမ််းရ ်းစီမံြေျက်သည်

(က) လြေျြုပ်
(ဂ) နစ်ြေျြုပ် ပံိုစ(ံ ၃)

၂။ က်
ို ်ဝန်ရဆှာင်စ ် ရသ်းွို်းလျှင် ဤစီမံြေျက်

ရသ်းွို်းရ ှာဂေါ သူရပေါင််း

စှာွိုင်ွင် ထမည်မ
့် ည်။
(က) မန်
၃။ ရဆ်းလပ်ရသှာက်သရ
ူ ပေါင််း/ကမ််းစှာ်းသူရပေါင််း စှာွင
ို ်မျှာ်းွင် ရကှာက််ူ
မည်မှာ (ဂ) လန်ြေွဲ့်ရသှာ က်(၃၀)အတွင််းွင် သံို်းစွဲရနပပီ်း ်ြေင်ကလည််း

(၁၀၀)/ ကမ််း်ှာ (၁၀၀) နင်အတ
့် ထမက် ပ၍
ို သံို်းစွဲြေွဲ့်ြူ်းသူ

ရဆ်းလပ်

အထောုဖ
၄။ စံညန
ွှ ််းမီ ရသ်းရပေါင်ြေျန်စက်ဆိုသည်မှာ
(ြေ) ေပ ေါ်းွိုင်ကို ကည့်် ရသှာ ရသ်းရပေါင်ြေျန်စက်
(ဂ) ီဂျစ်ွ််ရသ်းရပေါင်ြေျန်စက် (အတရကှာင််းဆံို်း)

၅။မန်ကန်ရသှာ ရသ်းရပေါင်ြေျန်

န် အတသင်ရ
့် ွှာ်ဆံို်းရသှာ အတရနအတထမှာ်းမှာ

(ဃ)

လက်ရမှာင််းကို

ရသ်းရပေါင်ြေျန်ွင
ို ််းမည့််

ထမှာ်းလျက် (မည်သ
့် ည်အတ
့် ရနအတထမှာ်းွင်မဆို)

နလံ်းို နင့််

ွစ်ရေပ်းညီ

စီမံချက်အအထေမငစဉ (၉)

ခ
ြိ ြိုက်အမှုအထေှတး ယက်အ က်အယားမစီမံချက်အ

၉။

ခ
ြိ က်အ
ြို မှုအထေှတး ယက်အ က်အယားမစီမံချက်အ
ထမြေက
ို ် ဏ် ှာ ေြေင််းဆိုသည်မှာ

ည် ််၍

မ ည် ််ဘွဲနင်ရ
့် သှာ်လည််းရကှာင််း၊

ေပြုလိုပ်ေြေင််းရ ကှာင်ရ
့် သှာ်လည််းရကှာင််း၊

ရိုွွ
်
က်ြေနဓာက်
ို ွ
် င်

ထမြေက
ို ် ဏ် ှာ

ေြေင််းကို ဆလ
ို ိုသည်။ မ ည် ််ဘွဲဆသ
ို ည်မှာ ေြစ်ရစလိုရသှာ

ဆနဒရ ကှာင့်် မ

ိုွ်ဘေွဲ ြစ်ပျက်ေြေင််း၊

ည် ််၍ဆိုသည်မှာ ေြစ်ရစလို၍ ွမင်

သက်သက်ေပြုလိုပ်ေြေင််းရ ကှာင့်် ေြစ်ပျက်ေြေင််းကို ဆိုလိုသည်။
ာဆမခနမ/က်အ်းမဆ်းမး င်း လ ား က်အု တတြမျ မှ်း့် လ ား က်အမု တ

ာတ လညမ

ခ
ြိ က်အ
ြို မှုအထေှတး ယ က်အ က်အယားမစီမံချက်အ ေါ အထေက်အျံ မေ်းတြမျ မ မြိမြိ

ာဒတအထေင်းမင်းုဖစ

မ ေါက်အလချ င်းစ း်းမ

ညတ
့် ်းမ ာက်အ က်အယြးမည။

ြိခုက်အ
ြိ ဒဏး းာစာတ အထောကက်အ ်းမအထေး မျ မ (က)

မးညးယဘွဲှ်း့် ုဖစ ျက်အာတ

ြိခုက်အ
ြိ ဒဏး းမှုမျ မမ -

(၁) ငစာနး မငစာနး တြို့် ခးီမတ မလ စဉ အထေတံုမု ာတ ယ ဉုဖ်း့်

ခ
ြိ က်အ
ြို

မြိုခ်းမ။
အတသံ်းို ေပြုရသှာ်ှာ ်ဆသ
ို ည်မှာ (ကက) ကိုန််းလမ််း -

ကှာ်း၊ ရမှာ်ရွှာ်ဆိုင်က််၊ စက်ဘ်းီ ၊ သံို်းဘီ်း၊ ရထမှာ်လှာဂျီ၊

ဆိုက်ကှာ်း၊ လည််း၊ ေမင််းလည််း ။
-

မီ်း ထမှာ်း စသည်မျှာ်း။

-

ရလ၊ သရ ဘေှာ၊ ရမှာ်ရွှာ် စသည်မျှာ်း။

(ြေြေ)

ရ လမ််း

(ဂဂ)

ရလရ ကှာင််း - ရလ်ှာ ၊်

(၂)

လယယ လု ်းနမခ်း

ွ််ှာ ။်

ြိခက်အ
ုြိ ဒဏး းးြိုခ်းမ ဆိုသည်မှာ လ်််ှာလိုပ်

ငန််းြေင်ွင် လ်််ှာသံို်းစက်ပစစည်း် က ်ှာ၊ လ်််ှာလိုပ်ငန််းအတသံို်းေပြု က ၊ွဲ နာ်း
ွ စဆှာန်မျှာ်းေြင့်် ထမြေိုက် ဏ် ှာ

ေြေင််းကို ဆိုလသ
ို ည်။

(၃)

လု ်းနမခ်း

အတလိုပ်ရံိုမျှာ်း

(သမ
ိုို့

ခ
ြိ က်အ
ြို ဒဏး းးြိုခ်းမ ဆိုသည်မှာ လိုပ်ငန််း(သမ
ိုို့

ိုွ)် မည်သည်လ
့် ပ
ို ်ငန််းြေင်ွင်မဆို လိုပ်ငန််းွှာဝန်ထမမ််း

ရဆှာင်ရနစ အတ
် ွင််း ထမြေိုက် ဏ် ှာ
(၄)

ိုွ)် စက်ရံို၊

ေြေင််းကို ဆိုလိုသည်။

အထေဆြိ မြိုခ်းမ ဆိုသည်မှာပ်းို သွ်ရဆ်း၊ ရ နံ၊ ဓေါွဆ
် ီ၊ ရဆ်းဝေါ်း၊ အတမ်သို်းံ

ဓေါွိုရဗ ရဆ်းဝေါ်းမျှာ်း၊ ြေွဲဆပ်စသည်ွိုို့ ရသှာက်မေြေင််း၊ စှာ်းမေြေင််း၊ ထမမေြေင််းနင့််
ရဘ်းအတနတ ှာ်် ေြစ်ရစွွ်ရသှာ ဓေါွ်ရငွေ့မျှာ်းကို ရြူရှုက်မေြေင််းွက
ိုို့ ို ဆိုလသ
ို ည်။

(၅)

လြိမ့်က်အျုခ်းမ ဆိုသည်မှာ အတေမင့််မကျသည်ေြစ်ရစ၊ ရေမေပင်ညီွင် လမ်က
့် ျ

ရြေျှာ်လွဲလျှင်ေြစ်ရစ

ရသှာ ထမြေိုက် ဏ် ှာ မှုမျှာ်း ပေါဝင်ပေါသည်။ ဥပမှာ- အတမ်

ရြေေါင၊် ဝ န်ွှာ၊ ရလကှာ်း၊ သစ်ပင်၊ ေပြူွင််းရပေါက်၊ ထမိုငြေ
် ၊ံို ြေိုွင် စသည်ွမ
ိုို့ ေပြုွ်
ကျလျှင်ေြစ်ရစ၊ ရေမေပင်ညွ
ီ င်ရြေျှာ်လလ
ွဲ ျှင်ေြစ်ရစ၊ ွစ်ရ်ှာက် နင်ွ
့် စ်ရ်ှာက်

ွိုကမ
် ၍ လွဲကျလျှင်ေြစ်ရစ အတကျံြု်းဝင်ပေါသည်။ ရ ွမ်ွင်
ဏ် ှာ ေြေင််းမျှာ်းနင့််လည််း သက်ဆိုင်ပေါသည်။

ိုင်ဗင်ထမို်း၍ ထမြေိုက်

(၆)

အထေ ာ
ြ လ ်းုခ်းမ (မီ်းရလှာင်ေြေင််း၊ ရ ရန်းပူရလှာင်ေြေင််း)
(ကက) မီ်းရလှာင်ေြေင််း။
(ြေြေ)

ရ ရန်းပူရလှာင်ေြေင််း။

(ဂဂ)

ဓေါွ်ရငွေ့ရပေါက်ကွဲေြေင််း။

(ဃဃ) မီ်းရလှာင်လ််ရသှာပစစည််းမျှာ်း ရလှာင်က မ််းရပေါက် ကေွဲ ြေင််း။

(၇)

(ငင)

ဓေါွ်လိုက်ေြေင််း။

(စစ)

မို်းကကြု်းပစ်ြေံ ေြေင််း။

ားနစုခ်းမ ဆိုသည်မှာ မည်သည့််ရန ှာ၊ မည်သည့််အတရ ကှာင််းရ ကှာင့််
မဆို ဥပမှာ- ရ ွင််း၊ ရ ကန်၊ ရြေျှာင််း၊ ေမစ်၊ ပင်လ််၊ ရ လွှမ််းမို်း
(ရ ကကီ်းစ )် ွင် ရ နစ်ေြေင််း။

(ြေ) းညးယု လု ုခ်းမာကက်အ ်း့် းးြိာတ

(၁)

ြိခုက်အ
ြိ ဒဏး းးြိုခ်းမ။

မြိမြိက်အယ
ြို က်အြိာ
ု တာကက်အ ်းမကက်အံစညုခ်းမ ဆိုသည်မှာ

ရသရ ကှာင််းြံကံစည် ှာွင်နည််းမျြု်းစံိုအတသံို်းေပြုနိုင်ပေါသည်။
ဥပမှာ - ကကြု်းဆွဲြေျေြေင််း၊

- အတဆပ်/ရဆ်းရသှာက်ေြေင််း၊
- အတေမင့််မြေိုန်ြေျေြေင််း၊
- ရ ထမွဲြေိုန်ြေျေြေင််း၊
- မမြေနဓာကို််ကို ထမြေက
ို ် ဏ် ှာ ရအတှာင် ေပြုလိုပ်ေြေင််း၊

(ဥပမှာ-ဓေါ်းနင့််လီ်းေြေင််း၊ ထမို်းေြေင််း၊)
(၂)

ခြိက်အ
ု းနုဖစ

မုခ်းမ ဆိုသည်မှာ ြေက
ို ် န်ေြစ်ပှာ်းပပီ်း ြေနဓာက်
ို ်

အတစွ်အတပိုင််း ွစ်ြေြေ
ို ိုအတှာ်း ထမြေိုက် ဏ် ှာ ရစေြေင််း။
(ဂ)

အထေုခ မ

အတထမက်ရြှာ်ေပပေါ (က)နင့်် (ြေ)ွင် မပေါဝင်ရသှာ ထမြေက
ို ် ဏ် ှာ
ရြှာ်ေပရပ်း န်ေြစ်ပေါသည်။

သူရပေါင််းကို

(၉-၁)

ယ ဉ

ခ
ြိ က်အ
ြို မှုာကက်အ ်း့် ဒဏး းးြိတြာ ေါ်းမှ်း့် ာတဆံုမတြာ ေါ်းမဆိုသည်မှာ

မည်သည့်််ှာ ် အတမျြု်းအတစှာ်းနင့််မဆို သှာ်းလှာစ ် ထမြေက
ို ် ဏ် ှာ

သူ

အတရ

အတွက်နင့်် ၎င််းွထမ
ိုို့ ွဲမ ရသဆံို်းသူ အတရ အတွက်ကို ဆိုလပ
ို ေါသည်။
(၉-၂)

လယယ လု ်းနမခ်း

ြိခက်အ
ုြိ ဒဏး းးြိတြာ ေါ်းမှ်း့်

ာတဆံုမတြာ ေါ်းမ

ဆိုသည်မှာ လ်််ှာလိုပ်ငန််းြေင်ွင် လ်််ှာသံို်းပစစည််းက ်ှာမျှာ်း၊ လ်််ှာ
လိုပ်ငန််းအတသံ်းို ေပြု က ွဲ၊ နာ်း ွ စဆှာန်မျှာ်းေြင့်် ထမြေိုက် ဏ် ှာ

သူ အတရ အတွက်နင့််

၎င််းွိုို့ထမွဲမ ရသဆံို်းသူအတရ အတွက်ကို ဆိုလိုသည်။
(၉-၃)

လု ်းနမခ်း

ခ
ြိ က်အ
ြို ဒဏး းးြိတြာ ေါ်းမှ်း့် ာတဆံုမတြာ ေါ်းမ ဆိုသည်မှာ

လ်််ှာလိုပ်ငန််းြေင်မအတပ အတေြေှာ်းလိုပ်ငန််းြေင်ွင် ထမြေက
ို ် ဏ် ှာ

သူ

အတရ

အတွက်နင့်် ၎င််းွထမ
ိုို့ ွဲမ ရသဆံို်းသူ အတရ အတွက်ကို ဆိုလသ
ို ည်။

(၉-၄)

အထေဆြိ မြိတြာ ေါ်းမှ်းာ
့် တဆံုမတြာ ေါ်းမ ဆိုသည်မှာ အတဆပ်မေြေင််း အတဓပပေါ််

ြင့််ဆိုြေျက်ွင် ပေါဝင်ရသှာ ပစစည်း် ွစ်ြေိုြေရ
ို ကှာင့်် အတဆပ်မသူ အတရ အတွက်နင့််
၎င််းွထမ
ိုို့ ွဲမ ရသဆံို်းသူ အတရ အတွက်ကို ဆိုလိုသည်။

(၉-၅) လြိမ့်က်အျဒဏး းးြိတြာ ေါ်းမှ်း့် ာတဆံုမတြာ ေါ်းမ ဆိုသည်မှာ လမ့််ကျေြေင််း
အတဓပပေါ််ြင့််ဆိုြေျက်ွင်

ပေါဝင်ရသှာအတရ ကှာင််းွစ်ြေိုြေရ
ို ကှာင့််

ထမြေက
ို ် ဏ် ှာ

သူအတရ အတွက်နင့်် ၎င််းွထမ
ိုို့ ွဲမ ရသဆံို်းသူ အတရ အတွက်ကို ဆိုလိုပေါသည်။
(၉-၆)

အထေ ြာလ ်းဒဏး းးြိတြာ ေါ်းမှ်း့် ာတဆံုမတြာ ေါ်းမ ဆိုသည်မှာ အတပူ

ရလှာင်ေြေင််းအတဓပပေါ််ြင့််ဆြေ
ို ျက်ွင် ပေါဝင်ရသှာ အတရ ကှာင််းအတ ှာ ွစ်ြေိုြေရ
ို ကှာင့််
ဏ် ှာ

သူအတရ အတွက်နင့်် ၎င််းွထမ
ိုို့ ွဲမ ရသဆံို်းသူ အတရ အတွက်ကို ဆိုလို

ပေါသည်။
(၉-၇) ားနစတြာ ေါ်းမှ်း့် ာတဆံုမတြာ ေါ်းမ ဆိုသည်မှာ ရ နစ်ေြေင််းအတဓပပှာ််

ြင့််ဆိုြေျက်ွင် ပေါဝင်ရသှာ အတရ ကှာင််းွစ်ြေိုြေရ
ို ကှာင့်် ရ နစ်သူ အတရ အတွက်နင့််
၎င််းွိုို့ထမွဲမ ရသဆံို်းသူ အတရ အတွက်ကို ဆိုလိုပေါသည်။

(၉-၈)

မြိမက်အ
ြိ ြိုယက်အြိုာတာကက်အ ်းမကက်အံစညဒဏး းးြိတြာ ေါ်းမှ်း့် ာတဆံုမတြာ ေါ်းမ

ဆိုသည်မှာ

ရသရ ကှာင််းြံကံစည်ေြေင််း

အတရ ကှာင််းွစ်ြေိုြေရ
ို ကှာင့််

ဏ် ှာ

အတဓပပေါ််ြင်ဆ
့် ြေ
ို ျက်ွင်

ပေါဝင်ရသှာ

သူ အတရ အတွက်နင့်် ၎င််းွထမ
ိုို့ ွဲမ ရသဆံို်း

သူအတရ အတွက်ကို ဆိုလိုပေါသည်။
(၉-၉)

ခြိုက်အးနုဖစ

မဒဏး းးြိတြာ ေါ်းမှ်း့် ာတဆံုမတြာ ေါ်းမ ဆိုသည်မှာ ြေက
ို ်

န်ေြစ်ပှာ်းေြေင််း အတဓပပေါ််ြင့််ဆိုြေျက်ွင် ပေါဝင်ရသှာ အတရ ကှာင််းွစ်ြေြေ
ို ရ
ို ကှာင့််

ထမြေက
ို ် ဏ် ှာ

သူ အတရ အတွက်နင့်် ၎င််းွထမ
ိုို့ ွဲမ ရသဆံို်းသူ အတရ အတွက်ကို

ဆိုလိုသည်။
(၉-၁၀) အထေုခ မအထောကက်အ ်းမာကက်အ ်း့်

ဒဏး းးြိတြာ ေါ်းမှ်း့်

ာတဆံုမတြာ ေါ်းမ

ဆိုသည်မှာ အတထမက်ရြှာ်ေပပေါအတရ ကှာင််းအတ င််း(၉)မျြု်းွင် မပေါဝင်ဘွဲ အတေြေှာ်းရသှာ

အတရ ကှာင််း င််းမျှာ်းရ ကှာင့်် ထမြေိုက် ဏ် ှာ
ရသဆံို်းသူအတရ အတွက်ကို ဆိုလိုပေါသည်။

သူ အတရ အတွက်နင့်် ၎င််းွထမ
ိုို့ ွဲမ

အထေညနမက်အြိနမမျ မငက်အချက်အနညမ
စ ်
၉။

အတညွှန််းကန််းမျှာ်း

ွက်ြေျက်ပံို

ွက်နည််းသရကေွ

ထမြေိုက် ဏ် ှာ သူရပေါင််း
------------------------------------ x ၁၀၀၀
လူဦ်းရ စိုစိုရပေါင််း

ပံိုစံ၁(၉)(ေြစ်)
-----------------x၁၀၀၀
ပံိုစံ၃(၁)

ြိခြိုက်အမှုအထေှတး ယက်အ က်အယ
ားမစီမံချက်အ
ထမြေိုက် ဏ် ှာ

သူနှုန််း

ထမြေိုက် ဏ် ှာ
သူနှုန််း

ပပီ်းရသဆံို်း ထမြေိုက် ဏ် ှာ ပပီ်းရသဆံို်းသူရပေါင််း
ပံိုစံ၁(၉)(ရသ)
---------------------------------- x ၁၀၀၀၀၀ -------------x၁၀၀၀၀၀
လူဦ်းရ စိုစိုရပေါင််း
ပံိုစံ၃(၁)

မင ံုင်းမငငမမစ အထေု မျ မ
၁။ ရဆ်းြေန််းမွ်ပိုွ
ံ င်စှာအတိုပ်
၂။ အတွင််းလူနာစှာ င််း
၃။ ကင််းဆင််းရဆှာင် က်မှုမွ်ွမ််း

အထေတံုမု

တိုက်နယ်ကျန််းမ ဆရ်းဌ န

ဆကျ်းလက်က/မဌ န

ဆကျ်းလက်က/မဌ နခွွဲ















င််း

ဆကျ င််းကျန််းမ



ကွင်း်

်ြို့ ဆလ်းက/မဌ န
ှ က
မိခင်န္င



်းဆပ်းခန််း

် ျက်ဆရ်း
ု ဖ
ဆရ ဂါတိက



နယ်စပ်ဆ

ြို့
ဆေသန္တရ/မမိ မ

ြိခုက်အ
ြိ မှုအထေှတး ယက်အ က်အယားမစီမခ
ံ ျက်အ

်းရု(ုံ အတွင်း် လူန )

င်ချက်အမျိ ်းအစ ်း

် ယ်ဆ
ု န
ြို့ ယ်/ခွ/ွဲ တိက
မမိ န

၉။

လုပ်ဆ

်းရု(ုံ ပပင်ပလူန )
စဉ်

င််းရမည်ဆ
ြို့ နရ ဌ နမျ ်း

် ယ်ဆ
ု န
ြို့ ယ်/ခွ/ွဲ တိက
မမိ န

သတင််းအချက်အလက်မျ ်း ဆက က်ယူစုဆ



ံု
ထမြေိုက် ဏ် ှာ

သူနှုန််းနင့်် ရသဆံို်းမှုနှုန််းကို ေြစ်ပှာ်း ရသှာ အတရ ကှာင််း င််း

အတလက
ို ် ွက်ြေျက်ဆန််းစစ် န်၊ ကကြုွင်ကှာက််နိုင်သည့်် အတရ ကှာင််း င််းမျှာ်းကိုအတေြစ်

မျှာ်းရသှာ ရန ှာရ သအတလက
ို ် စီမံြေျက်မျှာ်းရ ်းဆွဲ၍ ကကြုွင်ကှာက်် န်ေြစ်ပေါသည်။

