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2

အတုချြုပ်စာလုားမျာား
AMC

Average Monthly Consumption

CMSD

Central Medical Stores Depot

ဟု ရဆားသုရလာင်ရရားဌာန

CMS-SD

Central Medical Stores Sub-Depot

ဟု ရဆားသုရလာင်ရရားဌာနခွဲ

DOPH

Department of Public Health

ပပည်သကျန်
ူ ို့ ားမာရရား ဦားစီားဌာန

EOP

Emergency Order Point

အရရားရပေါ် ရဆားမာကကာားရမညို့် အဆငို့်

FEFO

First Expired First Out

ဦားစာ သက်တမ်ားကုနမ
် ညို့် ရဆားဝါားပစစည်ားကု

လစဉ်ပျမ်ားမျှ သုားစမ
ွဲ ှုနန
ှု ား်

ဦားစာ

ုတ်ရပားပခင်ား/အသုားပပြုပခင်ား

FSR

Facility Stock Report

ဌာန၏ ရဆားဝါားပစစည်ားလက်ကျန် အစီရင်ခစာ

HA

Health Assistant

လက်ရ

IRV

Issued and Received Voucher

IUD

Intrauterine Device

သာားအမ်တင်ား

JSI R&T

John Snow Research and Training

ဂျွန ် စနားု အြွဲွဲ့

ာက် ကျန်ားမာရရားမား

ုတ်ရပားပခင်ားနငို့် လက်ခရရပခင်ား ရ ာက်ချာ
ညို့် သရနေတာားပစစည်ား

Institute, Inc.
LHV

Lady Health Visitor

အမျြုားသမီား ကျန်ားမာရရားဆရာမ

LMIS

Logistics Management Information

ရ

ာက်ပို့ပြနပ် ြ
် ို့ ွဲမှု သတင်ားစနစ်
ို့ ားရရား စီမခနခ

ာက်ပို့ပြနပ် ြ
် ို့ ွဲမှု ယူနစ်
ို့ ားရရား စီမခနခ

System
LMU

Logistics Management Unit

ရ

MCH

Maternal and Child Health

မခင်နငို့က
် ရလား ကျန်ားမာရရားဌာန

MOHS

Ministry of Health and Sports

ကျန်ားမာရရားနငို့အ
် ာားကစာားဝန်ကကီားဌာန

MOS

Months of Stock

ရဆားဝါားပစစည်ား လုရလာက်သညို့်
လအရရအတက်

MRH

Maternal and Reproductive Health

မခင်နငို့် မျြုားဆက်ပာားဆုငရ
် ာ ကျန်ားမာရရားဌာန

MW

Midwife

သာားြာား ဆရာမ

NGO

Non-governmental Organization

အစုားရ မဟုတ်ရသာ အြွဲွဲ့အစည်ား

RH

Reproductive Health

မျြုားဆက်ပာား ကျန်ားမာရရား

RHC

Rural Health Centre

ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာန

RHC LS

Reproductive Health Commodity

မျြုားဆက်ပာား ကျန်ားမာရရား ရဆားဝါားပစစည်ား

Logistics System

ရ

Reproductive Health Management

မျြုားဆက်ပာား ကျန်ားမာရရား စီမခနခ
် ို့ ွဲမှု သတင်ားစနစ်

RH LMIS

ာက်ပို့ပြနပ် ြ
ို့ ားရရားစနစ်

Information System
SLB

Stock Ledger Book

ရဆားဝါားပစစည်ားအဝင်အ

SC

Sub Centre

ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာနခွဲ

SMO

Station Medical Officer

တုက်နယ် ဆရာဝန်

SOH

Stock on Hand

ရဆားဝါားပစစည်ားသုရလာင်မှုလက်ရ အရရအတက်

SOP

Standard Operating Procedures

စလမ်ားညွှန ်

STI

Sexually Transmitted Infections

လင်မတစ်ဆငို့် ကူားစက်ရရာဂါမျာား

THA

Township Health Assistant

မမြုွဲ့နယ် လက်ရ

THN

Township Health Nurse

မမြုွဲ့နယ်သူနာပပြု အဆငို့် (၁)

THO

Township Health Officer

မမြုွဲ့နယ်ကျန်ားမာရရားအရာရ

က်

န်ားသမ်ားမှုစာအုပ်

ာက် ကျန်ားမာရရားမား

3

TMO

Township Medical Officer

မမြုွဲ့နယ်ကျန်ားမာရရားဦားစီားဌာနမား

WMS

Warehouse Management System

သုရလာင်ရု စီမခနခ
် ို့ ွဲမစ
ှု နစ်

4

၁.၁ လက်စစ
ွဲ ာအိုပ်၏ ည် ယ်ခ က်
စလမ်ားညွှန ် (Standard Operating Procedure - SOP) လက်စစ
ွဲ ာအုပ်၏ ရည်ရယ်ချက်မာ မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရား
ရဆားဝါားပစစညား် မျာား (Reproductive Health Commodities) အာား ရ
စီမခနခ
် ို့ န
ွဲ င
ု ရ
် န် ပြစ်သည်။ ဝန်

မ်ားမျာား

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ို့ ားရာတင်

အရနပြငို့် မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရား

ရရာက် အကျြုားရစာ

ရဆားဝါားပစစညား် မျာား

စီမခနခ
် ို့ ွဲမန
ှု ငို့်

ပတ်သက်သညို့် လုပ်ငန်ားမျာားအာား ရဆာင်ရက်ရာတင် ဤလက်စစ
ွဲ ာအုပ် က ရည်ညွှနား် စာအုပ် (Reference) အပြစ်
ကူညရ
ီ ပားနင
ု ရ
် န်ရည်ရယ်ပါသည်။စလမ်ားညွှန ်

လက်စစ
ွဲ ာအုပ်သည်

ရအာက်ပါလုပ်ငန်ားမျာား

ရဆာင်ရက်ရန်အတက်

လမ်ားညွှနမ
် ရ
ှု ပားသည်။
၁. ရ

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
် ို့ မ
ွဲ သ
ှု တင်ားစနစ် (Logistics Management Information System - LMIS) ကု
ို့ ားရရား စီမခနခ

အသားု ပပြုပခင်ားပြငို့်

အဆငို့တ
် ုငား် (ဥပမာ - SC, RHC, Township, State/Region) တင် မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရား

ရဆားဝါားပစစညား် မျာားအရရအတက်ကုလုရလာက်စာ
(Optimal Inventory Level) ရရစရရား အတက်

န်ားသမ်ား

ာားနင
ု ရ
် ရားနငို့ရ
် သငို့ရ
်

န်ားသမ်ားရဆာင်ရက်ပခင်ား

၂. မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရား ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု မာကကာားပခင်ား (Ordering)၊
(Receiving)နငို့်

က
ု ်ရသာ သရ
ု လာင်အရရအတက်

တ
ု ်ယူပခင်ား (Issuing)၊ လက်ခရရပခင်ား

လွှွဲရပပာင်ားရပားပခင်ား (Transferring)

၃. မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရား ရဆားဝါားပစစညား် မျာား သရ
ု လာင်

ာားရပခင်ား (Storage)

၄. မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရား ရဆားဝါားပစစညား် မျာား သားု စမ
ွဲ ှု အရပခအရနကု မတ်တမ်ားတင်ပခင်ား (Recording) နငို့်
အစီရင်ခပခင်ား (Reporting)
၅. မမြုွဲ့နယ်ရဆားရု နငို့် မမြုွဲ့နယ်ရ ကျန်ားမာရရားဌာနငယ်မျာား ပြစ်ကကသညို့် ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာနခွဲ (Sub Center)၊
ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာန (Rural Health Center)၊ တုက်နယ်ရဆားရု (Station Hospital)၊ တုက်နယ် ကျန်ားမာရရားဌာန
(Station Health Unit) ၊ မခင်နငို့် ကရလား ကျန်ားမာရရားဌာန (Maternal and Child Health Center) နငို့် ရေသနတရ
ကျန်ားမာရရားဌာန

(Urban

Health

Center)

မျာားတင်

ရ

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ို့ ားရရားလုပ်ငန်ားမျာား

ရဆာင်ရက်မက
ှု ု

ရစာငို့က် ကညို့ရ
် လို့လာရန်နငို့် ကကီားကကပ် ကပ်ကွဲရပားရန်
၆. ကန်ားဂဏန်ား အချက်အလက်မျာား ရကာက်ယူရန်နငို့် စီမခနခ
် ို့ ရ
ွဲ န် (Data Collection and Management)

၁.၂ လက်စစ
ွဲ ာအိုပ်အာုံး သင် မည်သ ိို အသ
ုံးို ခ မည်နည်ုံး
ံ့
လက်စစ
ွဲ ာအုပ်သည်

သငို့အ
် ာား

မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရား

ရဆာင်ရက်နင
ု ရ
် စလမို့မ
် ည်။ လက်စစ
ွဲ ာအိုပ် တစ်ခလ
ို ုံးို ကိို

ရဆားဝါားပစစညား် မျာား

စီမခနခ
် ို့ မ
ွဲ တ
ှု ာဝန်ကု

ရရာက်စာ

င်ုံးနုံးီ ရစ န် ြတ်ရှုရလံ့လာပ ။ မ ိျုုံးဆက်ပာုံးက န်ုံးမာရ ုံး

ရဆုံးဝ ုံးပစစညုံး် မ ာုံးစီမခန်ခံ့ စ
ွဲ ဉ် မကကာခဏ ည်ညွှန်ုံးအသုံးို ဖပျုပ ။ လက်စစ
ွဲ ာအုပ်၏အခန်ားတစ်ခစ
ု သ
ီ ည် ရ
ပြနပ် ြ
် ို့ မ
ွဲ ှု သီားပခာားလုပ်ငန်ားတစ်ခစ
ု အ
ီ တက် ရအာက်ပါအချက်မျာား ပါဝင်လျှက် ရြေါ် ပပရပား
ို့ ားရရားစီမခနခ

ာက်ပို့

ာားသည်။

၎င်ားတမ
ု ို့ ာ
•

ရ

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
် ို့ မ
ွဲ လ
ှု ုပ်ငန်ား၏ ရည်ရယ်ချက် (Purpose of the logistics management activity)
ို့ ားရရား စီမခနခ

•

လုပ်ငန်ား ရဆာင်ရက်ရမညို့် အချန် (When the activity should be carried out)

•

လုပ်ငန်ားကု ပပညို့စ
် စ
ု ာ ရဆာင်ရက်ရန် လမ်ားညွှနခ
် ျက် (Instructions on how to complete the activity)

•

လုပ်ငန်ားကု ဥပမာမျာားပြငို့် ရြေါ် ပပရပားပခင်ား (Examples that illustrate the activity)

5

၁.၃ လက်စစ
ွဲ ာအိုပ်အာုံး မည်သတ
ူ ိို အသ
ုံးို ဖပျုသငံ့ပ
် သနည်ုံး
ံ့
ဤလက်စစ
ွဲ ာအုပ်အာားရ

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ို့ ားရရား

/Region – Central)

ရဝန်

လုပ်ငန်ားရဆာင်ရက်သညို့အ
် ဆငို့တ
် ုငား်

မ်ားမျာားမ အသားု ပပြုရန် ရည်ရယ်သည်။

ရဝားလရေသရ ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာနခမ
ွဲ ျာား (Sub Centers) အ
ဝန်

(RHC/SC–Township–State

ဟုရဆား သရ
ု လာင်ရရားဌာန (CMSD) မ
ပါဝင်သည်။ ရအာက်ရြေါ် ပပပါ ကျန်ားမာရရား

မ်ားမျာားအတက် အလန် အသားု ဝင်နင
ု သ
် ည်။

•

ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာနခမ
ွဲ ျာား (Sub Centers) - သာားြာားဆရာမ (MW)

•

ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာနမျာား (RHCs)၊ တုက်နယ်ရဆားရု မျာား (SHs) နငို့် မခင်နငို့က
် ရလား ကျန်ားမာရရားဌာနမျာား
(MCHs) - တုက်နယ်ရဆားရု တာဝန်ခဆရာဝန် (SMO)၊ လက်ရ

ာက်ကျန်ားမာရရားမား (HA) နငို့် အမျြုားသမီား

ကျန်ားမာရရားဆရာမ (LHV) ၊ မခင်နငို့က
် ရလား ကျန်ားမာရရားဌာနတာဝန်ခဆရာဝန် (MCH MO)
•

မမြုွဲ့နယ်မျာား (Townships) - မမြုွဲ့နယ်ကျန်ားမာရရားဦားစီားဌာနမား (TMO)၊
မမြုွဲ့နယ်
လက်ရ

သူနာပပြုအဆငို့် (၁)(THN)၊

မမြုွဲ့နယ်ကျန်ားမာရရားမား (THA)၊

မမြုွဲ့နယ်ကျန်ားမာရရား အရာရ (THO)၊
ကျန်ားမာရရားမားအဆငို့(် ၁) (HA1)၊

ာက်ကျန်ားမာရရားမား (HA)၊ ရဆားစပ်၊ ကန်ရပါင်ေါ (Compounder)၊ ရဆားဝါားကျွမား် ကျင် (Pharmacist)

နငို့် သရ
ု လာင်ခန်ား တာဝန်ခ (Store In-charge)
•

ပပည်နယ်နငို့တ
် ုငား် ရေသကကီား(State/Region)-

ေုတယ/လက်ရ

ာက်ပပည်နယ်/တုငား် ပပည်သကျန်
ူ ို့ ားမာရရားဦားစီား

ဌာနမား ၊ ပပည်နယ်/တင
ု ား် ရဆားသရ
ု လာင်ရရား ဌာန/ဌာနခွဲ တာဝန်ခ၊ မမြုွဲ့နယ်ကျန်ားမာရရား အရာရ (THO) နငို့်
ရ
•

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ို့ ားရရား တာဝန်ခ (Logistics Focal Person)
ဟု ရဆားသရ
ု လာင်ရရားဌာန (CMSD) - လက်ရ

ာက်ညွှနက် ကာားရရားမား နငို့် သရ
ု လာင်ခန်ား တာဝန်ခ၊

သရ
ု လာင်ခန်ား စာရရား
•

မခင်နငို့် မျြုားဆက်ပာား ကျန်ားမာရရား ဌာနစတ် (Maternal and Reproductive Health Unit - MRH) - ပပည်သူ ို့
ကျန်ားမာရရားဦားစီားဌာန (Department of Public Health)၊ - ဝယ်ယူရရားနငို့ပ် ြနပ် ြ
ို့ ားရရားဌာနခ(ွဲ Procurement
and Supply Division – P&S) - ညွှနက် ကာားရရားမား ( Director)၊ ေုတယ/ လက်ရ

ာက်ညွှနက် ကာား ရရားမားမျာား

(Depurty/ Assistant Directors) စီမခနခ
် ို့ မ
ွဲ ှု မန်ရနဂျာ (Program Manager) ၊ အချက်အလက် ဆန်ားစစ်သူ
(Data Analyst)
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၂။ မ ိျုုံးဆက်ပာုံးက န်ုံးမာရ ုံး ရဆုံးဝ ုံးပစစညုံး် ရ

ာက်ပံ့ဖြန်ဖံ့ြ ုံးရ ုံးစနစ် (RHC LS) အာုံး ဖချုငရ
ို ြေါ် ဖပဖခင်ုံး

၂.၁ မ ိျုုံးဆက်ပာုံးက န်ုံးမာရ ုံး ရဆုံးဝ ုံးပစစညုံး် ရ

ာက်ပံ့ဖြန်ဖံ့ြ ုံးရ ုံးစနစ် ဆိသ
ို ည်မာ အဘယ်နည်ုံး။

မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရား ရဆားဝါားပစစညား် ရ
ရစာငို့ရ
် ရာက်မက
ှု ု

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ု ည်မာ မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရား
ို့ ားရရားစနစ် (RHC LS) ဆသ

ရရာက်စာ ရဆာင်ရက်ရပားနင
ု ရ
် န်လုအပ်ရသာမျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရား ရဆားဝါားပစစညား် မျာား (RH

Commodities)၊ မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရား

ရဆားဝါားပစစညား် ပားု မျာား (RH Kits)၊ ရရာဂါ ဆန်ားစစ် ရာရြရရားပစစညား် မျာား

(Diagnostic Kits)၊ လင်မတစ်ဆငို့် ကူားစက်ရရာဂါ ကုသရရား ရဆားဝါားမျာား (Medicines for STIs)၊ မခင်ကျန်ားမာရရား
ရဆားဝါားမျာား (Maternal Health Drugs) နငို့် အပခာားသက်ဆင
ု ရ
် သာပစစညား် မျာား ကု
အစီရင်ခရန် (Reporting)၊ မာကကာားရန် (Ordering)၊

တ
ု ်ရပားရန် (Issuing) ၊ လက်ခရန် (Receiving)၊ ပပန်ပရန်
ု ို့

(Retruning) နငို့် လွှွဲရပပာင်ားရန် (Transferring) တအတ
ု ို့
က်ပြစ်သည်။ ဤစနစ်သည် ရ
(Supply

Chain

Management)

ပြညို့ဆ
် ည်ားရပားပခင်ားပြစ်ပါသည်။

အတက်

ပမန်မာနင
ု င
် ရ

ကျန်ားမာရရားဌာနငယ်မျာားအာားလုားတင်

စီမခနခ
် ို့ ရ
ွဲ န် (Managing)၊

မန်ကန်ရမညို့အ
် ချက်

(၆)ချက်

ာက်ပရ
် ို့ မ
ွဲ ှု
ို့ ရားကင်ားဆက် စီမခနခ
(Six

ကျန်ားမာရရားရစာငို့ရ
် ရာက်မရ
ှု ပားရနသညို့်

မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရား

Rights)
မမြုွဲ့

ရဆားဝါားပစစညား် အာား

ကု

ပပညို့မ
် ရ
ီ န်

နယ်ရဆားရု မျာားနငို့်

လုအပ်သညို့အ
် ချန်တင်

လုအပ်သညို့် ရနရာမျာား၌ ရရနင
ု ရ
် စရန် ရသချာရစရရားအတက် မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရား

ရဆားဝါားပစစညား် မျာား

ရ

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ို့ ားရရားစနစ် (RHC LS) အာား ချမတ်ရပား

ရ

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
် ို့ မ
ွဲ ညို့် ရဆားဝါားပစစညား် အာားလုား၏ စာရင်ားအပပညို့အ
် စက
ု ု ရနာက်ဆက်တွဲ (၁) တင်
ို့ ားရရားစနစ်မ စီမခနခ

ရြေါ် ပပ

ာားပခင်ားပြစ်သည်။ မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရားရဆားဝါားပစစညား်

ာားသည်။

မန်ကန်ရမညို့် အချက် (၆) ချက် (Six Rights)
ရ

ာက်ပို့ပြနပ် ြ
် ို့ ွဲမှုစနစ်တစ်ခု၏ ရည်ရယ်ချက်
ို့ ားရရား စီမခနခ
(The PURPOSE of Logistics System) မာ မန်ကန်ရသာ ပစစည်ားကု (The RIGHT Product)

မန်ကန်ရသာ အရရအတက် ပြင်ို့ (In the RIGHT Quantity)
မန်ကန်ရသာ ရနရာသု (To
the RIGHT Place)
ို့
မန်ကန်ရသာ အချန်တင် (At the RIGHT Time)
မန်ကန်ရသာ အရပခအရန ရမပီား (In the RIGHT Condition)
မန်ကန်ရသာ ရ ားနှုနား် ၊ ကျသငရ
ို့် ငပြငို့် (For the RIGHT Cost)
ရရရအာင် စီမရဆာင်ရက်နင
ု ရ
် မည်။
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၂.၂ သတင်ုံးအခ က်အလက်နငံ့် ရဆုံးဝ ုံးပစစညုံး် အဆငံ့ဆ
် ငံ့ရ
် ာက်ရိပို
ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကျန်ားမာရရားဌာနငယ်မျာားဆီသု ို့ရပားပသ
ု ို့ ားု စရ
ွဲ နသည်နငို့အ
် မျှ သတင်ားအချက် အလက်မျာားသည်လည်ား
ပပည်သကျန်
ူ ို့ ားမာရရားဦားစီားဌာန-မခင်နငို့် မျြုားဆက်ပာား ကျန်ားမာရရားဌာနစတ် (MRH)၊ ရ

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ွဲ ယ
ှု ူနစ်
ို့ ားရရားစီမခခ
ို့ မ

(LMU)၊ ပပည်နယ်နငို့တ
် ုငား် ကျန်ားမာရရားဌာနမျာားနငို့် ဟုရဆားသရ
ု လ ာင်ရရားဌာန (CMSD)မျာားသပပန်
ု ို့ လည်ရရာက်ရသည်။
ရအာက်ပါပသ
ု ည်မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရားရဆားဝါားပစစညား် ရ

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ို့ ားရရားစနစ်(RHCLS)အတင်ား သတင်ားအချက်

အလက်နငို့် ရဆားဝါား ပစစညား် မျာား အဆငို့ဆ
် ငို့ရ
် ရာက်ရလာပက
ု ု ရြေါ် ပပသည်။ ဤစနစ်တင် ရဆားဝါားပစစညား် မျာားအာား
ဟုရဆားသရ
ု လာင်ရရားဌာန (CMSD)မ နည်ားလမ်ား (၂) မျြုားပြငို့် ပြနရ
် ို့ ဝမည်။
(၁) ပပည်နယ်နငို့် တုငား် ရေသကကီားအဆငို့် {ပပည်နယ်၊ တုငား် ရေသကကီား၊ ရဆားသရ
ု လာင်ရရားဌာနခွဲ (Sub Depot) ၊
ကကာားစခန်ား(Transit Camp)} မ မမြုွဲ့နယ်မျာားအတက်ကကြုတင်ဆားု ပြတ်
အတုငား် ပရဆာင်
ု ို့
မပီား မမြုွဲ့နယ်မျာားမ လာရရာက်
(၂)

ပ
ု ်ပားု

ာားရသာ အရရအတက်

တ
ု ်ယူရန် ပြစ်သည်။

မမြုွဲ့နယ်မျာားသည် အဓကလမ်ားမကကီားမျာား သမဟု
ု ို့ တ် ပပည်နယ်၊ တင
ု ား် ရေသကကီား၊ ရဆားသရ
ု လာင်ရရားဌာနခ၊ွဲ
ကကာားစခန်ားမျာားသု ို့ သာားရသာလမ်ားမျာားရပေါ်တင်ရမပီား လယ်လငို့တ
် ကူ လက်ခ ယူနင
ု ပ
် ါက မမြုွဲ့နယ်မျာားသု ို့
တုက်ရု က်ပရဆာင်
ု ို့
ရပားမည်။ ကျန်ားမာရရားဌာနငယ်မျာားက တစ်လတစ်ကကမ် သက်ဆင
ု ရ
် ာမမြုွဲ့နယ်တင်
လာရရာက်

ပု (၁)

တ
ု ်ယူမည်။

မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရား ရဆားဝါားပစစညား် ရ

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ို့ ားရရားစနစ်အတင်ား သတင်ားအချက်အလက်နငို့်

ရဆားဝါားပစစညား် စီားဆင်ားမှု * (Flow of Information and Commodities in the RHC LS)
ဖပည်သက
ူ ံ့ န်ုံးမာရ ုံးဦုံးစီုံးဌာန၊ မိခင်နင်ံ့ မ ိျုုံးဆက်ပာုံး က န်ုံးမာရ ုံး (MRH) ဌာနစိတ၊်
ရ

ာက်ပံ့ဖြန်ဖြ
ွဲ ှုယန
ူ စ် (LMU)
ံ့ ုံးရ ုံး စီမခန်ခံ့ မ

ဗဟိိုရဆုံး
သိရ
ို လာင်ရ ုံးဌာန

ကိုလသမဂ္ဂ၊
NGO

ဖပည်နယ် / တိင
ို ုံး် ရေသကကီုံးအဆင်ံ့
တိင
ို ုံး် / ရဆုံးသိရ
ို လာင်ရ ုံးဌာနခွဲ / ကကာုံးစခန်ုံး

သတင်ုံးအခ က်အလက် စီုံးဆင်ုံးမှု
ရဆုံးဝ ုံးပစစညုံး် စီုံးဆင်ုံးမှု

ခခင်ုံးခ က်အရနနင်ံ့ ရဆုံးဝ ုံးပစစညုံး် နင်ံ့

မမိျု ြို့နယ်

သတင်ုံးအခ က်အလက် စီုံးဆင်ုံးမှု*
ဆက်သယ်ညန
ိ င
ိ ှု ုံး် ရဆာင် က်မှု

တိက
ို ်နယ်ရဆုံးရို

တိက
ို ်နယ်ရဆုံးရို

တိက
ို ်နယ် က န်ုံးမာရ ုံးဌာန

တိက
ို ်နယ် က န်ုံးမာရ ုံးဌာန

ရက ုံးလက်က န်ုံးမာရ ုံးဌာန

ရက ုံးလက်က န်ုံးမာရ ုံးဌာန

ရက ုံးလက်က န်ုံးမာရ ုံးဌာနခွဲ

ရက ုံးလက်က န်ုံးမာရ ုံးဌာနခွဲ

မိ ခင်နင်က
ံ့ ရလုံး က န်ုံးမာရ ုံး

မိ ခင်နင်က
ံ့ ရလုံး က န်ုံးမာရ ုံး

ရေသနတ က န်ုံးမာရ ုံး

ရေသနတ က န်ုံးမာရ ုံး
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ရဆားဝါားပစစညား် အရရအတက်
စဉ်ဆက်မပပတ် ရ

န်ားချြုပ်မှုစနစ် (Inventory Control System) ၏ ရည်ရယ်ချက်မာ ရဆားဝါားပစစညား် မျာား

ာက်ပရ
ု ရ
် စပခင်ားပြငို့် သားု စသ
ွဲ မ
ူ ျာား၏လုအပ်ချက်အတုငား် လုရလာက်စာရရနရန်ပြစ်သည်။
ို့ ပားနင

ရအာက်ပါဇယာားတင် ရြေါ် ပပ

ာားသညို့် အတုငား် ရဆားသရ
ု လာင်သားု စသ
ွဲ ညို့် ဌာနအဆငို့တ
် ုငား် တင် အမျာားဆားု

(Maximum Stock) ရရန် ၊ အနည်ားဆားု (Minimum Stock) ရရန် နငို့် အရရားရပေါ်မာယူရန် (Emergency Order)
ရဆားဝါားပစစညား် အရရအတက် အဆငို့မ
် ျာားကု သတ်မတ်

ာားသည်။ အဘယ်ရကကာငို့ဆ
် ရ
ု သာ် အချြုွဲ့ ဌာနမျာားမာ ပ၍
ု

ရဝားလရသာရကကာငို့် ရဆားဝါားပစစညား် မျာား ရရာက်ရရန် အချန်ပကု ကာနင
ု သ
် ည်။

ရကကာငို့
ု ို့
် ဤစနစ်တင်

သီားပခာားရဆားဝါားပစစညား် အရပခအရနအဆငို့မ
် ျာား သတ်မတ်

ာားမပီား “ရ ာက်ရိ န်

ရေသ” (Hard to Reach Area) ဟု ရြေါ် ပပ

ညို့သ
် င်ား ရပား

ရဝုံးလခက်ခွဲရသာ

ာားသည်။ ယခုစနစ်တင် ရရာက်ရရန်ခက်ခရ
ွဲ သာရေသ (Hard to Reach

Area) ဆသ
ု ည်မာ ကျန်ားမာရရားဌာနငယ်မျာားမ အရပခခကျန်ားမာရရားဝန်
တစ်ကကမ်ပင်

ဌ
ု ာနမျာားအတက်

မလာရရာက်နင
ု ပ် ခင်ားကုဆလ
ု ုသည်။

မ်ားအရနပြငို့် မမြုွဲ့နယ်သု အနည်
ားဆားု တစ်လလျှင ်
ို့

ခခင်ားချက်အရနပြငို့်

ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာနခ(ွဲ SC)သည်

အလန်ရဝားလရသာ ရေသတင်ရမပီား မမြုွဲ့နယ်သု ို့ လယ်ကူစာမလာရရာက်နင
ု ပ
် ါက အနီားဆားု ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာန
(RHC) က ရဆားဝါားနငို့် သတင်ားအချက်အလက်ရပားပရာ
ု ို့
ကကာားခအပြစ် ရဆာင်ရက်ရပားသငို့သ
် ည်။ ပု (၁) တင်
အစက်မျဉ်ားပြငို့ရ
် ြေါ် ပပ
ဇယာုံး (၁)

ာားသည်။

မ ိျုုံးဆက်ပာုံးက န်ုံးမာရ ုံးရဆုံးဝ ုံးပစစညုံး် ရ

ာက်ပံ့ဖြန်ဖံ့ြ ုံးရ ုံးစနစ်အတင်ုံးသတ်မတ်

ာုံးသညံ့ ်

သိရ
ို လာင် မှုအရ အတက်အဆငံ့မ
် ာုံး (Established Stock Level for RHC LS)

ကျန်ားမာရရားဌာန အဆငို့်

အမျာားဆားု ရသငို့သ
် ညို့်

အနည်ားဆားု ရသငို့သ
် ညို့်

သရ
ု လာင်မှု အဆငို့်

သရ
ု လာင်မှု အဆငို့်

(Maximum)

(Minimum)

အရရားရပေါ်
(EOP)
လယ်ကူစာ

လယ်ကူစာ

ရရာက်ရရန်

လယ်ကူစာ

ရရာက်ရရန်

ရရာက်ရနင
ု ်

ရရာက်ရနင
ု ်

ရဝားလခက်ခွဲ

ရရာက်ရနင
ု ်

ရဝားလခက်ခွဲ

ရသာ ရေသ

ရသာ ရေသ

ရသာ ရေသ

ရသာ ရေသ

ရသာ ရေသ

နငို့် ရဝားလ

(Normal

(Hard to

(Normal

(Hard to

ခက်ခရ
ွဲ သာ

Area)

Reach)

Area)

Reach)

ရေသနစ်ခလ
ု ုား
( Both Areas)

မမြုွဲ့နယ်၊ခရု ငရ
် ဆားရု မျာား

၆လ

၇လ

၃လ

၄လ

၁လ

၂လ

၅လ

၁လ

၃လ

၁ ပတ်

၂လ

၅လ

၁လ

၃လ

၁ ပတ်

တုက်နယ်ရဆားရု
တုက်နယ် ကျန်ားမာရရားဌာန
ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာန
မခင်နငို့က
် ရလားကျန်ားမာရရားဌာန
ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာနခွဲ
ရေသနတရ ကျန်ားမာရရား

သရ
ု လာင်မအ
ှု ရပခအရနအနမို့ဆ
် ားု အဆငို့ရ
် ရနချန်တင်ရဆားဝါားပစစညား် မျာား

ပ်မရရာက်ရလာသငို့သ
် ည်။ ပမ
ု န် ပပန်လည်

ဆန်ားစစ်မပှု ပြုလုပ်သညို့အ
် ချန်တုငား် တင်(ကျန်ားမာရရားဌာနငယ်မျာား - လစဉ်၊မမြုွဲ့နယ် - သားု လတစ်ကကမ်) ကျန်ားမာရရားဌာန
တစ်ခသ
ု ည်ရဆားဝါားပစစညား် မျာားအပမငို့ဆ
် ားု အဆငို့သ
် ပပန်
ု ို့ လည်ရရာက်ရရအာင်ပြညို့တ
် င်ားရမည်။
စနစ်တစ်ခသ
ု ည်
မာကကာားသညို့စ
် နစ်

စီစဉ်

ာားသညို့အ
် တုငား်

(Max/Min

System)

လည်ပတ်ရနပါက
က

အရရားရပေါ်

အပမငို့ဆ
် ားု နငို့်
မာကကာားရပခင်ား

အနမို့ဆ
် ားု အဆငို့မ
် ျာား
(Emergency

သတ်မတ်

Orders)

မျာား
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ရလျာို့နည်ားရအာင်ရဆာင်ရက်ရပားလမို့မ
် ည်။

သရာတ
ု ို့
င်

ရ

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ို့ ားမှုစနစ်အာားလုားတင်

ပြစ်ရပေါ် နင
ု သ
် ညို့အ
် ရပခအရနမျာားရကကာငို့် ရဆားဝါားရရနင
ု မ
် အ
ှု ရပေါ်
ရရနရစရမည်။ မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရားရဆားဝါားပစစညား် ရ
အရပခအရနတင် အရရားရပေါ်ရဆား
သတ်မတ်

မာယူရမည်ကု

ခက
ု ်ရစနင
ု ပ
် ါက အရရားရပေါ်မာကကာားရန်လုပ်ငန်ားစဉ်

ာက်ပို့ ပြနပ် ြ
ို့ ားရရားစနစ် (RHC LS) တင် မည်သညို့်

Emergency

ာားရပားသည်။ အရရားရပေါ်မာယူရမညို့အ
် ဆငို့် သတ်မတ်

Health Facilities)* နငို့် မမြုွဲ့နယ်မ ဝန်

ခခင်ားချက်အရနနငို့်

Order

Point

(EOP)

ရပေါ်တင်အရပခခ၍

ာားပခင်ားပြငို့် ကျန်ားမာရရား ဌာနငယ်မျာား (Small

မ်ားမျာားအြု ို့ ပပည်နယ်/တုငား် ရု ားသု ို့ အမာစာရပားပရန်
ု ို့
လုရလာက်ရသာ

အချန်ရရစမပီား ပစစညား် မပပတ်လပ်မီ လက်ခရရရစနင
ု သ
် ည်။
* (က န်ုံးမာရ ုံးဌာနငယ်မ ာုံး (Small Health Facilities) ဆိသ
ို ည်မာ SC, RHC, SH, SHU, UHC, MCH အာုံးလုံးို ကိို
ဆိလ
ို သ
ိို ည်။)
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၂.၃ မ ိျုုံးဆက်ပာုံးက န်ုံးမာရ ုံးရဆုံးဝ ုံးပစစညုံး် ရ
ရ

ာက်ပံ့ဖြန်ဖံ့ြ ုံးရ ုံး စနစ် (RHC LS) အတက် သတင်ုံးအခ က်အလက် စီမခန်ခံ့ ွဲ န်ပိုစမ ာုံး

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ု ရ
် န်အတက် သတင်ားအချက်အလက်မျာားကု ရကာက်ယူစစ
ု ည်ားမပီား
ို့ ားရရား သတင်ားစနစ် (LMIS) ၏ ရည်ရယ်ချက်မာ အချက်အလက်မျာားကုသရမပီား ဆားု ပြတ်မှု ပပြုလုပ်နင

အစီရင်ခတင်ပပနင
ု ရ
် န်ပြစ်သည်။ ရအာက်ပါဇယာားတင် ရ
ပစ
ု မျာားပြညို့် သင်ားရန်လုပ်ငန်ားအရ

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
် ို့ မ
ွဲ သ
ှု တင်ားစနစ်၏ ပုစအာားလုားကု (အမည်နငို့ရ
် ည်ရယ်ချက်မျာားအပါအဝင်)
ို့ ားရရား စီမခနခ

ာက်အကူမျာားကုလည်ားဤလက်စစ
ွဲ ာအုပ်တင်

ညို့သ
် င်ားရြေါ် ပပ

ရြေါ် ပပ

ာားသည်။

ာားသည်။ အဆပ
ု ါပ‘ု ဌာန၏ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန်အစီရင်ခစာ’ (FSR)တင်

ရြေါ် ပပ၍ ရတာင်ားခနင
ု သ
် ည်။
ဇယာုံး (၂) ရ

ာက်ပံ့ဖြန်ဖံ့ြ ုံးရ ုံး စီမခန်ခံ့ မ
ွဲ ှု သတင်ုံးစနစ် (ရြာင်) ပိုစမ ာုံး (LMIS Forms)

LMIS ပိုစအမည်

ပိုစ ၏ ည် ယ်ခ က်နငံ့်
ရိရစရသာ အခ က်အလက်မ ာုံး
ရဆားဝါားပစစညား်

တ
ို ရ
် ပုံးဖခင်ုံးနငံ့်

တ
ု ်ရပားသညို့်

ပိုစ ဖြညံ့ စ
် က် န်
ပိုစ ဖြညံ့ စ
် က် မညံ့ သ
် ူ

အခ က်အလက်မ ာုံး
ရိမညံ့ ်ရန ာ

ဟုရဆားသရ
ု လာင်ရရားဌာန(CMSD)မ

(မျြုားဆက်ပာား

ပိို ံ့ မညံ့ ရ
် န ာ

အခ ိန်မ ာုံး

ရဆားဝါားပစစညား်

လွှွဲရပပာင်ားရန်

လက်ခရရရသာ ဌာနမျာားနငို့်

(Transferring)
အပခာားဌာနမျာားသု ို့

ပပင်ဆင်လျှင ် မမြုွဲ့နယ်မျာား(သမဟု
ု ို့ တ်)

ကျန်ားမာရရားရ

အချန်တုငား် တင် သားု သည်။

သက်ဆင
ု ရ
် ာ ပပည်နယ်/တုငား် မျာား မ

ပြနပ် ြ
် ို့ မ
ွဲ ှု
ို့ ားရရားစီမ ခနခ

မခင်နငို့် မျြုားဆက်ပာား

လက်မတ် ရရား

ယူနစ် မတစ်ဆငို့)်

ကျန်ားမာရရား ရ

ဟုအဆငို့တ
် င် ပပင်ဆင်လျှင ်

ရဗာက်ခ ာ

ဟုရဆားသရ
ု လာင်ရရား ဌာနမ

ားု ရန်။

ဟုရဆား

မမြုွဲ့နယ်မျာား(သမဟု
ု ို့ တ်)သက်ဆင
ု ်

သရ
ု လာင်ရရား

ရာ ပပည်နယ်/တုငား် မျာားအတက်

ဌာနမအမာစာ

Received

ရရားချယ်

ရရသည်။

Voucher (IRV)

မည်။

and

ပိုစ ဖြညံ့ စ
် က် မညံ့ ်

အချန် နငို့် လက်ခ ရရသညို့်
လက်ခ ရိဖခင်ုံး

Issued

အခ က်အလက်မ ာုံးကိို

ပ
ု ်ပားု ပခင်ားကု အရပခခ

ာက်ပို့

ာက်ပို့

ဟု ရဆားသရ
ု လာင်

ပြနပ် ြ
် ို့ မ
ွဲ ှု ယူနစ်
ို့ ား ရရား စီမခနခ

ရရားဌာန တင်

(LMU – MRH)

၃ လ တစ်ကကမ်
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မမြုွဲ့နယ်အဆငို့တ
် င်

တ
ု ်ရပား

မမြုွဲ့နယ်မျာားမ ပပင်ဆင်လျှင ် ကျန်ားမာ

မမြုွဲ့နယ် တင်

လျှငရ
် ကျား လက်ကျန်ားမာရရား

ရရားဌာနငယ်မျာား (SC, RHC, SH,

၁ လ တစ်ကကမ်

ဌာနငယ်မျာား အတက်

SHU, UHC, MCH) မ လက်မတ်

တ
ု ်

ရပားပခင်ား၊ ရရပခင်ား ကု အရပခခ

ရရား

ားု ရန်။

မည်။
အသားု ပပြုရန် မသငို့ရ
် တာ်ရသာ

ရဆားဝါားပစစညား် ပပန်ပရသာ၊
ု ို့
လွှွဲရပပာင်ား

သရ
ု လာင်ခန်ား တာဝန်ခ

ပပန်ပရန်
ု ို့ (Returning)အ

ရဆားဝါားပစစညား် ကု ပပန်ပရန်
ု ို့

ရပားရသာ ကျန်ားမာရရားဌာနမ

မလက်ခရရရသာ ပပန်

တစ်ဆငို့မ
် ျာားသရပား
ု ို့

(Returning) (ဥပမာပျက်စားီ ပခင်ား

ပရသာ၊လွှ
ု ို့
ွဲရပပာင်ား ရပား

(မမြုွဲ့နယ်မ တစ်ဆငို့် ပပည်နယ်/

၊ရက်လန်ပခင်ား၊ရက်လန်ခါနီားပခင်ား)

ရသာပစစညား် မျာား ကု

တုငား် သ)ု ို့

လွှွဲရပပာင်ားရပားရန် (Transferring)

လက်ရတွဲ့ရရ တက်

အသားု ပပြုနင
ု သ
် ညို့် အရပခအရန

မပီားဆားု ပြတ် သည်။

က်

ပမည်
ု ို့ ။

လုအပ်သလု
ရဆာင်ရက်ရန်။

ရရသာ်လည်ား မမဌာနတင် အသားု
မလုရသာရဆားဝါားမျာား ကုလွှွဲ
ရပပာင်ားရန် (Transferring)
ရဆားဝါားပစစညား် မျာား ကျန်ားမာရရား
ဌာနအချင်ားချင်ား လွှွဲရပပာင်ားရပားပါ
ကလည်ားယခုပစ
ု ကုအသားု ပပြုသည်။
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ရဆားဝါားပစစညား်

ဌာနတစ်ခ၏
ု သရ
ု လာင်ရာ ရနရာရ

အဆငို့တ
် ုငား် ရ တာဝန်ရ ကျန်ားမာရရား

ပစစညား် မျာားအာား

Stock Ledger Book မာ

ပစစညား် မျာားဝင်လာ

အဝင်အ

ရဆားဝါားပစစညား် တစ်မျြုားစီ၏ အဝင်

ဝန်

လက်ခရရပခင်ား၊

သရ
ု လာင်ခန်ား တင်ပင် ရရန

တုငား် ၊

အ

(Store Keeper)

မည်။ သရသာ်
ု ို့

ရက်လန်ပခင်ား၊

က်

န်ားချြုပ်မှု

စာအုပ်

Stock

Ledger

Book (SLB)

က် နငို့် အရရအတက် ကု

မ်ား (သ)ု ို့ သရ
ု လာင်ခန်ားတာဝန်ခ

စဉ်ဆက်မပပတ် သရရနရစရန် ဌာန

လွှွဲရပပာင်ားရပားပခင်ား နငို့်

အချက်အလက် မျာားမာ

ရပျာက်ဆားု ပျက်စားီ

၏

ရရတက်ပခင်ား

တက
ု ို့ ု

‘ဌာန၏ ရဆားဝါားပစစညား်

ပခင်ား၊လွှွဲရပပာင်ားပခင်ား

ပပြုလုပ်

အခါ

လက်ကျန် အစီရင် ခစာ’

ရသည်နငို့အ
် မျှ ပမ
ု န်

(FSR) အတက် အသားု ပပြုမည်။

ဆက်လက်

ရဆားဝါားပစစညား်

အစီရင်ခစာ

လက်ကျန်

(FSR)

အတက်

ပြညို့သ
် င်ားရနရမည်။

အလက်မျာား ရရစသည်။
မပြစ်မရန ပြညို့်သင်ားရန် လုအပ်

တုငား် နငို့ပ် ပည်နယ် - ေု/ လက်ရ

ရဆားဝါားပစစညား်

ရသာ

လက်ကျန်
အစီရင်ခစာ

Stock

Report

(FSR)

သညို့်

တုငား်

လုအပ်ရသာ ကန်ားဂဏန်ား အချက်

ဌာန၏

Facility

တ
ု ်ရပားပခင်ား၊

က်သာားတုငား် ၊

Stock Ledger Book

အ

ပပည်နယ်၊တုငား် ဦားစီားမား

နငို့် ရနာက်ဆားု လ

သရပားပ
ု ို့
မည်
ု ို့ ပြစ်၍

မမြုွဲ့နယ်မျာား အတက်

အချက် အလက်မျာား (Essential

ရဆားသရ
ု လာင်ရရားဌာနခွဲ -

‘ဌာန၏ရဆားဝါားပစစညား်

ရနာက်ဆားု

၃ လ တစ်ကကမ်

Logistics Data) ကု အစီရင်ခမပီား

လက်ရ

လက်ကျန်အစီရင်ခစာ’

ရ

ကျန်ားမာရရား ဌာနအတက် ရဆားဝါား

မမြုွဲ့နယ် - မမြုွဲ့နယ်ကျန်ားမာရရားမား

(FSR) တမ
ု ို့ ရမည်။

စီမခနခ
် ို့ မ
ွဲ ယ
ှု ူနစ် (LMU)

ကျန်ားမာရရား

ပစစညား် မျာား မာယူရန်

(THA)၊ မမြုွဲ့နယ်သန
ူ ာပပြု အဆငို့် (၁)

မခင်နငို့် မျြုားဆက်ပာား ကျန်ားမာ

ဌာနငယ်မျာား အတက်

(THN)၊ ကျန်ားမာရရားမားအဆငို့် (၁)

ရရား (MRH) သု ရရာက်
မည်။
ို့

လစဉ်

ရ

ာက်ပို့

ပြနပ် ြ
ို့ ားရရား

ာက်

ာက်ညွှနမ
် ား

(HA1)၊ အ

က်တစ်ဆငို့မ
် ျာား

ပပည်နယ်/တုငား်

နငို့်

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ို့ ားရရား

က်တန်ားသူနာပပြု (SN)

ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာနလက်ရ

ာက်ကျန်ားမာရရားမား(HA) နငို့်

အမျြုားသမီားကျန်ားမာရရားဆရာမ(LHV)
ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာနခ-ွဲ
သာားြာားဆရာမ (MW)
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၂.၄ မ ိျုုံးဆက်ပာုံးက န်ုံးမာရ ုံး ရဆုံးဝ ုံးပစစညုံး် ရ

ာက်ပဖံ့ ြန်ဖံ့ြ ုံးရ ုံးစနစ်၏ လိုပ်ငန်ုံးတာဝန်နငံ့် ၀တတ ာုံးမ ာုံး (RHC LS

Roles and Responsiblities)
ရဆားဝါားပစစညား် မျာားအမမွဲမပပတ် ရရနင
ု ရ
် န်အတက် လုအပ်ရသာ သတင်ားအချက်အလက်မျာားကု စနစ်တကျ
အလင
ု ို့ ာရ
၀န်

န်ားသမ်ားနင
ု ရ
် န်

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
် ုငား် တင် သက်ဆင
ု ရ
် ာလုပ်ငန်ားတာဝန်မျာားရကကသည်။ အဆငို့တ
် စ်ခစ
ု ီ၏
ို့ ားရရားကင်ားဆက် အဆငို့တ

မ်ားမျာားတင် ရာ

ရအာက်တင်ရ

ားူ ရနရာဌာန အလုက်သားီ ပခာားတာဝန်ဝတတရာားမျာား

ာားရသည်။

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ု ရ
် သာ ရယဘုယျလုပ်ငန်ားတာ၀န်မျာား နငို့ရ
် ဆာင်ရက်ရမညို့်သမ
ူ ျာား
ို့ ားရရား ကင်ားဆက် နငို့် သက်ဆင

စာရင်ားကု အဆငို့တ
် စ်ခခ
ု ျင်ားစီအတက် ရြေါ် ပပ

ာား သည်။

ဇယာုံး (၃) မ ိျုုံးဆက်ပာုံးက န်ုံးမာရ ုံး ရဆုံးဝ ုံးပစစညုံး် ရ
အဆငံ့်
ဟု

ာက်ပံ့ဖြန်ဖံ့ြ ုံးရ ုံး စနစ်ရိ လိုပ်ငန်ုံးတာဝန်နငံ့် ၀တတ ာုံးမ ာုံး

ရဆာင် က်မညံ့ သ
် ူ

တာဝန်ဝတတ ာုံးမ ာုံး

ေုတယ

1. ရဆားဝါားပစစညား် မျာား စီမခနခ
် ို့ မွဲ ပီား

ရဆားသရ
ု လာင်ရရား

ညွှနက် ကာားရရားမ၊

2. မခင်ကရလားဌာနစတ် ရ

ဌာန (CMSD)

လက်ရ

ာက်

ညွှနက် ကာားရရားမား

တ
ု ်ရပားသည်။

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
် ို့ မ
ွဲ ှု ယူနစ်မ ပြန ် ို့
ို့ ားရရား စီမခနခ

ပြ ားရရား အစီအစဉ်ကု လက်ခယူသည်။
3. ကျန်ားမာရရားဦားစီားဌာန၊
ပြနပ် ြ
ို့ ားရရား

မခင်ကရလားဌာနစတ်၊

ရ

ာက်ပို့

စီမခနခ
် ို့ မ
ွဲ ှု ယူနစ်သု ို့ ရဆားဝါားပစစညား် အရပခအရန

သားု လပါတ် အစီရင်ခစာ တင်ပသည်
ု ို့
။
4. ပပည်နယ်/တုငား် နငို့် မမြုွဲ့နယ်မျာားသု ို့ တ
ု ်ရပားပခင်ားနငို့် လက်ခရရပခင်ား
ရ ာက်ချာ (IRV) မျာား ပပင်ဆင်ရပားသည်။
5. ပြနပ် ြ
ို့ ားမပီားရနာက်
ရရား

ားု

ာားရသာ

တုငား်

နငို့်

ပပည်နယ်မျာားမ

လက်မတ်

တ
ု ်ရပားပခင်ား နငို့် လက်ခရရပခင်ား ရ ာက်ချာ

(IRV) မျာား လက်ခယူသည်။
6. အရရားရပေါ်မာကကာားပခင်ားမျာားအတက် ရဆာင်ရက်ရပားသည်။
သရ
ု လာင်ရု တာဝန်ခ

1. မျြုားဆက်ပာား

ကျန်ားမာရရား

ရဆားဝါားပစစညား် မျာား

သရ
ု လာင်

န်ားသမ်ားမည်။
သရ
ု လာင်ရု စာရရား

1. ရဆားဝါားပစစညား် အဝင်အ
တ
ု ်ရပားပခင်ားနငို့်

က် စာရင်ားစာအုပ်မျာား
လက်ခရရပခင်ား

န်ားသမ်ား သည်။
ရ ာက်ချာ(IRV)

မျာားပြညို့ရ
် ပားသည်။
2. တုငား် နငို့် ပပည်နယ် နငို့် အချြုွဲ့ မမြုွဲ့နယ်မျာားအတက်
ပစစညား် မျာား ရရားချယ်
ကုနတ
် င်ကာားရမာင်ား
သူ နငို့် ပစစညား် ပသူ
ု ို့

ုပ်ပားု သည်။

1. မမြုွဲ့နယ်တစ်မမြုွဲ့နယ်စအ
ီ တက်
မျြုားဆက်ပာား

ရဆားဝါား

ကကြုတင် ပ
ု ်ပားု

ကျန်ားမာရရားရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု

ာားရသာ
ပပည်နယ်

တုငား် ရေသကကီား၊ ရဆားသရ
ု လာင်ရရားဌာနခ။ွဲ ကကာားစခန်ား သမဟု
ု ို့ တ်
(မမြုွဲ့နယ်မျာားသည် အဓက လမ်ားမကကီားမျာား သမဟု
ု ို့ တ် ပပည်နယ်၊
တုငား် ရေသကကီား၊ ရဆားသရ
ု လာင်ရရားဌာန ခ၊ွဲ ကကာားစခန်ားမျာားသု ို့
သာားရသာလမ်ားမျာား

ရပေါ်တင်ရမပီား

လယ်လငို့တ
် ကူ

လက်ခယူနင
ု ပ
် ါက) မမြုွဲ့နယ်မျာားသု ို့ တုက်ရု က် ပရဆာင်
ု ို့
ရပားမည်။
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ပပည်သကျန်
ူ ို့ ားမာ

ရ

ရရားဦားစီား ဌာန၊

ရရား စီမခနခ
် ို့ မ
ွဲ ယ
ှု ူနစ်

မခင်နငို့်

မျြုားဆက်ပာား

မျြုားဆက်ပာား

ကျန်ားမာရရား

ကျန်ားမာရရား ဌာနခွဲ

မန်ရနဂျာ (LMU

(MRH)၊

Manager)

ရ

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ို့ ား

1. ဌာန၏ ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန် အစီရင်ခစာ’ (FSR) မျာားမ
အချက်အလက်မျာားကုစစ်ရဆားသည်။

အမာစာမျာားကု

စီစစ်

အတည် ပပြုရပားသည်။
2. အတည်ပပြုမပီားရသာ အမာစာမျာားအရပေါ် အရပခခ၍ ပြနပ် ြ
ို့ ားရရား
အစီအစဉ်ကုပပင်ဆင်မပီား

ဟု

ရဆားသရ
ု လာင်ရရား

ဌာနသု ို့

ရပားသည်။

ာက်ပို့

3. အချက်အလက်မျာားကု ဆန်ားစစ်မပီား သက်ဆင
ု ရ
် ာ မတ်ြက် အြွဲွဲ့

ပြနပ် ြ
ို့ ားရရား
စီမခနခ
် ို့ မ
ွဲ ှု ယူနစ်

အစည်ားမျာားသု ို့ မျှရဝရပားသည်။

(LMU)

4. မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရားတင် သက်ဆင
ု ပ
် ါဝင်သမ
ူ ျာား အာားလုား နငို့်
ညနှုင်ား

အစည်ားအရဝားကု

အစီအစဉ်ရရားဆွဲ

ြတ်ကကာားမပီား

ကျင်ားပရပား သည်။
5. နစ်လည်ဆန်ားစစ်ပခင်ား နငို့် သားု လပါတ် အရပခအရန တင်ပပ ပခင်ား
အပါအဝင်
ရ

အရရအတက်

ာက်ပရ
ို့ ရား

အစီအစဉ်

ညနှုင်ားရရား

လုပ်ငန်ားမျာားကု

ရရားဆန
ွဲ င
ု ရ
် န်အတက်

သက်ဆင
ု ်

ပါဝင်သမ
ူ ျာားနငို့အ
် တူ ရဆာင်ရက်သည်။
အချက်အလက်

1. တုငား် နငို့် ပပည်နယ်မျာားမ ‘ဌာန၏ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန် အစီရင်

ဆန်ားစစ်သူ

ခစာ’ (FSR) အချက်အလက်မျာား ရယူသည်။
2. အချက်အလက်မျာား ရကာက်ယပူ ခင်ား၊ စုရပါင်ားပခင်ား၊ ဆန်ားစစ် ပခင်ား
နငို့်

ကနဦား

အတည်ပပြုမက
ှု ု

မန်ရနဂျာမ လက်မတ်ရရား
ပပည်နယ်/တုငား်

ေုတယ-

1.

မျာား

ပပည်နယ်/တုငား်

ရရား

ကျန်ားမာရရား

လမ်ားညွှနမ
် ျာားအတုငား်

ဦားစီားဌာနမား

ရ

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ို့ ားရရား

ယူနစ်

ားု နင
ု ရ
် န် ရပားအပ်မည်။

တ
ု ်ရပားပခင်ားနငို့် လက်ခရရပခင်ား ရ ာက်ချာ (IRV) လက်မတ်
ားု ရပားပခင်ား

အပါအဝင်ချမတ်

ာားသညို့်

မမြုွဲ့နယ်မျာားအတက်

လက်ခရရား

ကကြုတင်

ာားရသာ ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု ဟုရဆားသရ
ု လာင်ရရား ဌာန

ပ
ု ်ပားု
မ

လက်ခရယူသည်။
2. ကကြုတင် ပ
ု ်ပားု

ာားရသာ ရဆားဝါားပစစညား် မျာား၏ အာနသင်ကု

န်ား

သမ်ား၍ လုပခြုစတ်ချ စာ ရခတတ သရ
ု လာင်ရပားသည်။
3. မမြုွဲ့နယ်မျာားသု ို့

တ
ု ်ရပားသညို့အ
် ခါ

လက်ခရရပခင်ားရ ာက်ချာ(IRV) လက်မတ် ရရား
မမြုွဲ့နယ်ကျန်ားမာရရား
အရာရ (THO) (သမ
ု ို့
ဟုတ်) ပပည်နယ်/
တုငား် ကျန်ားမာ

တ
ု ်ရပားပခင်ား

နငို့်

ားု ရပားသည်။

1. မမြုွဲ့နယ်မျာားမ ‘ဌာန၏ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန်အစီရင်ခစာ’ (FSR)
မျာားကု စုစည်ား၊ ဆန်ားစစ်ပခင်ား ပပြုလုပ်မည်။
2. အချက်အလက်မျာားကု စီစစ်ရလို့လာ၍ ရစာငို့က် ကညို့ရ
် လို့လာ ရန်
နငို့် ကကီားကကပ် ပပ
ို့ ားု ရန် ဆားု ပြတ်သည်။

ညွှနက် ကာားရရား မားမ

3. မမြုွဲ့နယ်မျာားသု ကကီ
ို့ ားကကပ်ရရား ခရီားစဉ်မျာား သာားရရာက်သည်။

တာဝန်ရပား

4. မမြုွဲ့နယ်မျာားမ အရရားရပေါ်မာယူပခင်ားမျာား (Emergency Orders)

ာားသူ

အတက် ပြညို့ဆ
် ည်ား ရဆာင်ရက်သည်။
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5. ရ

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
် ို့ မ
ွဲ ယ
ှု ူနစ် (LMU) မ ပြနပ် ြ
ို့ ားရရား စီမခနခ
ို့ ား ရရားအစီ

အစဉ်ကု CMSD သမပ
ု ို့ မီ
ု ို့ လုအပ်သညို့် ရဆားဝါားမျာားအတက်
စီမခနခ
် ို့ မ
ွဲ ှု ယူနစ် (LMU) နငို့် တုငပ
် င်သည်။
ရ

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ို့ ရရား

လက်ရ

ာက်

1. မမြုွဲ့နယ်မျာားမ ‘ဌာန၏ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန်အစီရင်ခစာ’ (FSR)
မျာား လက်ခသည်။
2. မမြုွဲ့နယ်မျာားမ ‘ဌာန၏ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန်အစီရင်ခစာ’ (FSR)
မျာားကု

စုစည်ားပခင်ား၊

ဆန်ားစစ်ပခင်ားမျာား

ပပြုလုပ်ရာတင်

မမြုွဲ့နယ်ကျန်ားမာရရား အရာရ (THO) အာား ကူညီ ရဆာင်ရက်သည်။
3. မမြုွဲ့နယ်အလုက် ရဆားလက်ကျန်နငို့် ရဆားရရမှု အရပခအရနမျာားကု
ဆန်ားစစ်မပီား

မမြုွဲ့နယ်ကျန်ားမာရရားအရာရ

(THO)

သု ို့

ေု-

ပပည်နယ်/တုငား် ကျန်ားမာရရား ဦားစီားဌာနမားအာား အရကကာင်ားကကာားရန်။
4. မမြုွဲ့နယ်မျာားသု ို့သာားရရာက်မပီားရဆားဝါားပစစညား် ရရမှု၊ရဆားဝါား ပစစညား်
သယ်ယူမ၊ှု စာရင်ားဇယာား
သက်ဆင
ု သ
် ညို့်
မျာားကုရြာ်

ညို့သ
် င်ားမှုနငို့် အစီရင်ခစာ ရပားပမှု
ု ို့ တန
ု ို့ ငို့်
နည်ားပညာဆင
ု ရ
် ာ

တ
ု ်ကာ

မမြုွဲ့နယ်ကျန်ားမာရရား

လုအပ်ရသာ
အရာရ

အခက်အခွဲ

ဆားု ပြတ်ချက်မျာားအတက်

(THO)

နငို့်

ေု-ပပည်နယ်/တုငား်

ကျန်ားမာရရားဦားစီားဌာနမား တု အာား
အရကကာင်ားကကာားသည်။
ို့
ပပည်နယ်/တုငား်

သရ
ု လာင်ရု အရာရ

ရဆားသရ
ု လာင်ရု

1. ကကြုတင်

ပ
ု ်ပားု

ာားရသာ ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု လက်ခ ရရမပီား၊

တ
ု ်ရပားပခင်ားနငို့် လက်ခရရပခင်ား ရ ာက်ချာ (IRV) တင် လက်မတ်

မျာား/ကကာားစခန်ား

ရရား

ားု

သည်။ (ရရရသာ

ပ
ု ်ပားု

ာားသညို့် ရဆားဝါားပစစညား်

အရရအတက်ကုသာ စစ်ရဆားရန်လုသည်၊ ြငို့် ရြာက်စစ်ရဆားရန်
မလု။)
မမြုွဲ့နယ်မျာား

မမြုွဲ့နယ် သူနာပပြု
အဆငို့် (၁) (THN1)၊
ကျန်ားမာရရားမား
အဆငို့် (၁) (HA1)

1. မမြုွဲ့နယ်သတ
ု ို့ ုက်ရု က်ပရဆာင်
ု ို့
ရပားသညို့မ် မြုွဲ့မျာားမလွဲ၍တုငား် /ပပည်န
ယ်

ရဆားသရ
ု လာင်ရု /ကကာားစခန်ားမ

ရဆားဝါားပစစညား် မျာား

တ
ု ်ယူမည်။
2. လက်ခရယူရန်လမ်ားညွှနမ
် ျာားအတုငား်
လက်ခ

ရယူမပီား

မာယူ

ာားရသာ

အရပခအရနမျာားကု စစ်ရဆားသည်။
မျာားကု

မတ်သာားမပီား

ရ ာက်ချာတင်
လက်ခတစ်ရစာင်

ရဆားဝါားပစစညား် မျာား၏

ကာပခာားချက်နငို့် ပပဿနာ

တ
ု ်ရပားပခင်ားနငို့်

လက်မတ်ရရား
ရယူ

ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု

ာားမပီား

ားု သည်။

လက်ခရရပခင်ား

(မမြုွဲ့နယ်

ပပည်နယ်/တင
ု ား်

အတက်
သု ို့ မတတ

တစ်ရစာင် ပပန်ပသည်
ု ို့
။)
3. ကျန်ားမာ ရရားဌာနငယ်မျာား မ တက်ချက်

ာားရသာ မာကကာားမှု

အရရအတက်မျာား အပါအဝင်) ‘ဌာန၏ ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန်
အစီရင်ခစာ’ (FSR) မျာားကု လက်ခရယူကာ ဆန်ားစစ်ရမည်။
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4. ကျန်ားမာရရားဌာနငယ်မျာားမ ‘ဌာန၏ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန် အစီ
ရင်ခစာ’ (FSR) မျာားကု မမြုွဲ့နယ်သု လစဉ်
ရပားပမည်
ု ို့ ။
ို့
5. ‘ဌာန၏ ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန် အစီရင်ခစာ’ (FSR) မျာားမ အ
ချက်အလက်မျာားကု အချက်အလက် စုစည်ား သမ်ားဆည်ားသညို့်
စနစ် (Automation System) သု ို့ လစဉ် (၇) ရက်မတုငမ
် ီ

ညို့်

သင်ားမည်။
မမြုွဲ့နယ် ကျန်ားမာရရား

1. အမာစာမျာားကု အတည်ပပြု၍ ကျန်ားမာရရားဌာနငယ် မျာား (Small

ဦားစီားဌာနမား (TMO)

Health Facilities) သု ို့

ု အရရအတက်မျာားကု

တ
ု ်ရပားရစမည်။

2. အရရားရပေါ်အမာစာမျာား အတက် လုအပ်သလု ရဆာင်ရက်၍ ပရပား
ု ို့
မည်။
3. ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာန၊ ဌာနခမ
ွဲ ျာားသု ို့ ကကီားကကပ်ရရား ခရီားစဉ်
မျာား သာားရရာက်မည်။
ရဆားဝါားကျွမား် ကျင်

1. ရဆားဝါားပစစညား် မျာား၏ အာနသင်ရမှုနငို့လ
် ုပခြုစတ်ချရမှုကု ရကာင်ား

(Pharmacists)
(သမဟု
ု ို့ တ်) ရဆားစပ်

စာဂရုပပြု၍ သရ
ု လာင်ရပားသည်။
2. မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရား ရဆားဝါားပစစညား် အာားလုားကု တစ်လတစ်

(ကန်ရပါင်ေါ)
(Compounder)

ကကမ် လက်ရတွဲ့ ရရတက်ပခင်ား လုပ်ရဆာင်မည်။
3. အသားု ပပြုနင
ု ရ
် သာအရရအတက်၊ရက်လန်ခါနီားရသာရဆားမျာား၊
ပျက်စားီ ရသာ ရဆားမျာားနငို့် အသားု မပပြုနင
ု ရ
် တာို့ရသာ ရဆားမျာား ၏
အရရအတက်ကု အမမွဲ ကကညို့ရ
် ှု မတ်သာားရမည်။
4. ရဆားဝါားပစစညား် မျာား

တ
ု ်ရပားမည်။

5. လက်ခရယူရန်လမ်ားညွှနမ
် ျာားအတုငား် ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု လက်
ခရယူမပီား၊ သရ
ု လာင်ခန်ားတင်

န်ားသမ်ားပခင်ား၊ Stock Ledger Book

တင် စာရင်ားရရားသင်ားမပီား ရဆားဝါား ပစစညား် မျာားကု သငို့တ
် ငို့ရ
် သာ စင်၊
ေ
ီ မ
ု ျာားတင် သရ
ု လာင်ပခင်ား လမ်ားညွှနအ
် တုငား်
6.

ာားရသည်။

တ
ု ်ရပားပခင်ား၊ လက်ခပခင်ား၊ သက်တမ်ားလန်ပခင်ား၊ ပျက်စားီ ပခင်ား၊
လွှွဲရပပာင်ားရပားပခင်ား၊

အပတ်စဉ်နငို့်

စစ်ရဆားပခင်ား

စသပြငို့်

ပစစညား် မျာား၏

အဝင်အ

ရဆားဝါားပစစညား် အဝင်အ

လကုနတ
် ုငား်

မျက်ပမင်

မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရား

ရဆားဝါား

က်မျာားအာားလုားကု
က်

ရြေါ် ပပရပားရသာ

န်ားချြုပ်မစ
ှု ာအုပ် (Stock Ledger

Book) တင် စဉ်ဆက် မပပတ်ပြညို့သ
် င်ား (Update) ရမည်။
ရကျားလက်

အမျြုားသမီား

ကျန်ားမာရရား ဌာန

ကျန်ားမာရရား ဆရာမ

(RHC)

(LHV)

1. ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု အာနသင်ရမှု နငို့် လပု ခြုစတ်ချရမှု အတက်
ရကာင်ားစာ ဂရုပပြု

န်ားသမ်ားမပီား သရ
ု လာင်သည်။

2. အသားု ပပြုနင
ု ရ
် သာအရရအတက်၊

ရက်လန်ခါနီားရသာ

ရဆားမျာား၊

ပျက်စားီ ရသာရဆားမျာား နငို့် အသားု မပပြုနင
ု ရ
် တာို့ ရသာ ရဆားမျာား၏
အရရအတက်ကု အမမွဲ ကကညို့ရ
် ှု မတ်သာား ရမည်။
3. လူနာမျာားအာား ရဆားရပားသည်။
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4.

တ
ု ်ရပားပခင်ား၊ လက်ခပခင်ား၊ သက်တမ်ားလန်ပခင်ား၊ ပျက်စားီ ပခင်ား၊
လွှွဲရပပာင်ားရပားပခင်ား၊

အပတ်စဉ်နငို့်

မျက်ပမင်စစ်ရဆားပခင်ား

စသပြငို့်

ရဆားဝါားပစစညား် မျာား၏ အဝင်အ

လကုနတ
် ုငား်

မျြုားဆက်ပာား

ကျန်ားမာရရား

က်မျာား အာားလုားကု

ရပားရသာ ရဆားဝါားပစစညား် အဝင်အ

က်

ရြေါ် ပပ

န်ားချြုပ်မစ
ှု ာအုပ် (Stock

Leger Book) တင် စဉ်ဆက်မပပတ် ပြညို့သ
် င်ား (Update) ရမည်။
5. လက်ခရယူရန်လမ်ားညွှနမ
် ျာားအတုငား် ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု လက်
ခရယူမပီား

မာယူ

အရပခအရနမျာားကု

ာားရသာ

ရဆားဝါားပစစညား် မျာား၏

စစ်ရဆားသည်။

ကာပခာားချက်နငို့်

ပပဿနာမျာားကု မတ်သာားမပီား

တ
ု ်ရပားပခင်ား နငို့် လက်ခ ရရပခင်ား

ရ ာက်ချာတင် လက်မတ်ရရား

ားု သည်။ ရဆားဝါား ပစစညား် မျာားကု

လက်ခရယူမပီား၊ သရ
ု လာင် ခန်ားတင်
Bookတင်

စာရင်ားရရား

န်ားသမ်ား ပခင်ား၊ Stock Ledger

သင်ားမပီား

ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု

သငို့တ
် ငို့ရ
် သာ စင်၊ ေ
ီ မ
ု ျာားတင် သရ
ု လာင် ပခင်ားလမ်ားညွှန ် အတုငား်
ာားရသည်။
6. မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရား

ရဆားဝါားပစစညား် အာားလုားကု

တစ်လ

တစ်ကကမ် လက်ရတွဲ့ရရတက်ပခင်ား လုပ်ရဆာင်မည်။
တုက်နယ်ရဆားရု

တုက်နယ် ဆရာဝန်

(SH)၊ တုက်နယ်

(SMO)၊

ကျန်ားမာ ရရားဌာန

လက်ရ

(SHU)၊

မာရရားမား (HA)၊

မခင်ကရလားကျန်ား

အမျြုားသမီား

မာရရား ဌာန

ကျန်ားမာရရား ဆရာမ

(MCH)

(LHV)

1. ‘ဌာန၏ ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန် အစီရင်ခစာ’ (FSR) ကု လစဉ်
၂၁

ာက်ကျန်ား

ရက်

ရနာက်ဆားု

ာားပပင်ဆင်မပီား

မမြုွဲ့နယ်သု ို့ လစဉ်

၃၀

ရက်ရနအရရာက်
ရပားပရမည်
ု ို့
။
ို့
2. လုအပ်ပါကအရရားရပေါ်မာယူပခင်ား (Emergency Order) ကု လုပ်
ရဆာင်မည်။
3. ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု အပခာား ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာန၊ ဌာနခ၊ွဲ
မမြုွဲ့နယ် မျာားသု ို့လွှွဲရပပာင်ားရပား (Transferring) လျှင ် ပပန်ပပခင်
ု ို့ ား နငို့်
လွှွဲရပပာင်ားရပားပခင်ား (IRV) ပစ
ု ကု ပြညို့မ
် ည်။

ရကျားလက်

သာားြာားဆရာမ

ကျန်ားမာရရားဌာနခွဲ

(MW)

(SC)၊ ရေသနတရ

1. ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု အာနသင်ရမှု နငို့် လပု ခြုစတ်ချရမှု အတက်
ရကာင်ားစာ ဂရုပပြု

န်ားသမ်ားမပီား သရ
ု လာင်သည်။

2. အသားု ပပြုနင
ု ရ
် သာ အရရအတက်၊ ရက်လန်ခါနီားရသာ ရဆားမျာား၊

ကျန်ားမာရရား ဌာန

ပျက်စားီ ရသာ ရဆားမျာား နငို့် အသားု မပပြု နင
ု ရ
် တာို့ရသာ ရဆားမျာား၏

(UHC)

အရရအတက်ကု အမမွဲ ကကညို့ရ
် ှု မတ်သာားရမည်။
3. လူနာမျာားအာားရဆားရပားသည်။
4.

တ
ု ်ရပားပခင်ား၊ လက်ခပခင်ား၊ သက်တမ်ားလန်ပခင်ား၊ ပျက်စားီ ပခင်ား၊
လွှွဲရပပာင်ားရပား

ပခင်ား၊

မျက်ပမင်စစ်ရဆားပခင်ား

အပတ်စဉ်နငို့်

စသပြငို့်

မျြုားဆက်ပာား

လကုနတ
် ုငား်
ကျန်ားမာရရား
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ရဆားဝါားပစစညား် မျာား၏

အဝင်အ

က်မျာား

ရြေါ် ပပရပားရသာ ရဆားဝါားပစစညား် အဝင်အ

က်

အာားလုားကု
န်ားချြုပ်မှု စာအုပ်

(Stock Ledger Book) တင် စဉ်ဆက်မပပတ် ပြညို့သ
် င်ား (Update)
ရမည်။
5. ‘ဌာန၏ ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန် အစီရင်ခစာ’ (FSR) ကု လစဉ်
၂၁

ရက်

ရနာက်ဆားု

ာား

ပပင်ဆင်မပီား

ရကျားလက်

ကျန်ားမာရရားဌာနသု ို့ (သမဟု
ု ို့ တ်) မမြုွဲ့နယ်သု ို့ လစဉ် ၃၀ ရက် ရန ို့
အရရာက် ရပားပရမည်
ု ို့
။
6. လက်ခရယူရန်
လက်ခ

လမ်ားညွှနမ
် ျာား

ရယူမပီား

အရပခအရနမျာားကု

မာယူ

အတုငား်

ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု

ာားရသာ

ရဆားဝါားပစစညား် မျာား၏

စစ်ရဆားသည်။

ကာပခာားချက်နငို့်

ပပဿနာမျာားကု မတ်သာားမပီား

တ
ု ်ရပားပခင်ားနငို့် လက်ခ ရရပခင်ား

ရ ာက်ချာတင် လက်မတ်ရရား

ားု သည်။ ရဆားဝါား ပစစညား် မျာားကု

လက်ခရယူမပီား၊ သရ
ု လာင်ခန်ားတင်
Book

တင်

သငို့တ
် ငို့ရ
် သာ စင်၊

န်ားသမ်ား ပခင်ား၊ Stock Ledger

စာရင်ားရရားသင်ားမပီား

ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု

ေ
ီ မ
ု ျာားတင် သရ
ု လာင်ပခင်ားလမ်ားညွှန ် အတုငား်

ာားရသည်။
7. မျြုားဆက်ပာား ကျန်ားမာရရား ရဆားဝါားပစစညား် အာားလုားကု တစ်လတစ်
ကကမ် လက်ရတွဲ့ရရတက်ပခင်ား လုပ်ရဆာင်မည်။
8. လုအပ်ပါက အရရားရပေါ်မာယူပခင်ား (Emergency Order) ကု လုပ်
ရဆာင်မည်။ ပွဲရတာ် ရက်မျာား၊ Outbreak မျာား ပြစ်ပာားရသာ အခါ
တင်လည်ား အရရားရပေါ်မာယူပခင်ား (Emergency Order) ကု ရဆာင်
ရက်မည်။

(ဥပမာ

−

ဘုရာားပွဲလမ်ားသဘင်မျာား၊

ဝမ်ားရလျှာ

ဝမ်ားပျက်ရရာဂါမျာား ရုတ်တရက် ပြစ်ပာားပခင်ား)
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၃။
ရ
ဝန်

အဓိက ရ

ာက်ပံ့ဖြန်ဖံ့ြ ုံးရ ုံး လိုပ်ငန်ုံးမ ာုံး (Key Logistics Tasks)

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ု
ို့ ားရရားစနစ်တစ်ခ၏

အဆငို့တ
် ုငား် တင်

သက်ဆင
ု ရ
် ာလုပ်ငန်ားမျာားကု

ရဆာင်ရက်ရန်

ကျွမား် ကျင်သညို့်

မ်ားမျာားလုအပ်သည်။ ရအာက်တင်ဆက်လက်ရြေါ် ပပမညို့အ
် ခန်ားတင် မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရားရဆားဝါား ပစစညား် မျာားမာ

ကကာားပခင်ား၊
၃.၁

တ
ု ်ရပားပခင်ား နငို့် လက်ခယူပခင်ား တအတ
ု ို့
က် ပပညို့စ
် စ
ု ာရဆာင်ရက်နင
ု ရ
် န် လမ်ားညွှနမ
် ျာားကုရြေါ် ပပရပားမည်။

မ ိျုုံးဆက်ပာုံးက န်ုံးမာရ ုံး

ရဆုံးဝ ုံးပစစညုံး် မ ာုံး

တ
ို ရ
် ပုံးဖခင်ုံး

နငံ့်

လက်ခယူဖခင်ုံး

(Issuing

and

Receiving)
မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရား ရဆားဝါားပစစညား် မျာား
၁.
၂.

ဟုရဆားသရ
ု လာင်ရရားဌာနမ မမြုွဲ့နယ်သု (တ
ို့ ုက်ရု က်ပြစ်ရစ၊ ပပည်နယ်/တုငား် မတစ်ဆငို့် ပြစ်ရစ)
မမြုွဲ့နယ်မ ကျန်ားမာရရား ဌာနငယ် မျာားသု ို့

မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရား ရဆားဝါားပစစညား် မျာား
•
•

တ
ု ်ရပားပခင်ားကု အဆငို့် နစ်ဆငို့တ
် င် ရဆာင်ရက်သည်။
တ
ု ်ရပားပခင်ား တု ပြစ်
ို့ သည်။

တ
ု ်ရပားပခင်ား (Issuing) မာ ရအာက်ပါလုပ်ငန်ားမျာား ပါဝင်သည်။

ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု အရရအတက် မန်ကန်စာ ရရားချယ်
ဟုရဆားသရ
ု လာင်ရရားဌာနတင်

•

ပ
ု ်ပားု ပခင်ား

ဟုရဆားသရ
ု လာင်ရရားဌာန၏

သက်ဆင
ု ရ
် ာအပင
ု ား် မျာားကု ပြညို့်သင်ားပခင်ား (လုပ်ငန်ားအရ
•

တ
ု ်ရပားပခင်ား နငို့်

ုတ်ရပားပခင်ားနငို့လ
် က်ခရရပခင်ား ရ ာက်ချာ(IRV) ၌

ာက်အကူ ၁ (Job Aid 1)ကု ကကညို့ပ
် ါ)

မမြုွဲ့နယ်တင်

တ
ု ်ရပားပခင်ား နငို့် လက်ခရရပခင်ားရ ာက်ချာ (IRV) ၌ သက်ဆင
ု ရ
် ာအပင
ု ား် မျာားကု ပြညို့သ
် င်ားပခင်ား

(လုပ်ငန်ားအရ

ာက်အကူ ၂ - Job Aid 2 (စာမျက်နာ ၂၀) တင် ကကညို့ပ
် ါ)

ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကုကျန်ားမာရရားဌာနမျာားသု ို့ တုက်ရု က်ပရပားပခင်
ု ို့
ားသမဟု
ု ို့ တ်လာရရာက်

တ
ု ်ယူရန် အဆင်သငို့ပ် ြစ်

ရကကာင်ား အသရပားပခင်ား
ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု ရနာက်ဆားု တင် မမြုွဲ့နယ်နငို့် ကျန်ားမာရရားဌာနငယ်မျာားမ လက်ခရရသည်။
မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရား ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု မမြုွဲ့နယ်နငို့် ကျန်ားမာရရားဌာနငယ်မျာားမ လက်ခဖခင်ုံး (Receiving) မာ
ရအာက်ပါလုပ်ငန်ားမျာား ပါဝင်သည်။
▪

မမြုွဲ့နယ်တင် ဟုရဆားသရ
ု လာင်ရရားဌာန (CMSD) ၏
သက်ဆင
ု ရ
် ာအပင
ု ား် မျာားကု ပြညို့်သင်ားပခင်ား (လုပ်ငန်ားအရ

▪

ာက်အကူ ၁ (Job Aid 1)ကု ကကညို့ပ
် ါ)။

တ
ု ်ရပားပခင်ား နငို့် လက်ခယူပခင်ားရ ာက်ချာ (IRV) ၏ သက်ဆင
ု ရ
် ာ အပင
ု ား် မျာားကု ပြညို့သ
် င်ားပခင်ား (လုပ်ငန်ား
အရ

▪

တ
ု ်ရပားပခင်ား နငို့် လက်ခယူပခင်ားရ ာက်ချာ (IRV) ၏

ာက်အကူ ၂ (Job Aid 2) ကု ကကညို့ပ
် ါ)။

မျက်ပမင်စစ်ရဆားမှုမျာား ပပြုလုပ်ပခင်ားပြငို့်

တ
ု ်ရပားရသာရဆားဝါားပစစညား် မျာားနငို့် လက်ခရရရသာရဆားဝါားပစစညား် မျာား

ကာပခာားမှု မရရကကာင်ား ရသချာရစပခင်ား။
▪

ရဆားဝါားပစစညား် အဝင်အ
အရ

▪

က်

န်ားချြုပ်မှု စာအုပ် (Stock Ledger Book) ကု ပြညို့သ
် င်ားပခင်ား (လုပ်ငန်ား

ာက်အကူ ၃ (Job Aid 3) ကု ကကညို့ပ
် ါ)။

ရဆားဝါားပစစညား်

တ
ု ်ယူနင
ု ရ
် န်အတက် ရကာင်ားမန်မန်ကန်စာ သရ
ု လာင်

ာားရရန် လုပ်ငန်ားလမ်ားညွှနမ
် ျာားအတုငား်

ရဆာင်ရက်ပခင်ား (စာမျက်နာ ၃၀ − ရဆားဝါားပစစညား် မျာား သရ
ု လာင်ပခင်ား ကု ကကညို့ပ
် ါ)။
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လိုပ်ငန်ုံး အရ

ာက်အကူ (၁) (Job Aid 1)

တ
ို ် ရပုံးဖခင်ုံးနငံ့် လက်ခ ရိဖခင်ုံး ရဘာက်ခ ာ (IRV) အသုံးို ဖပျု၍ဗဟိရ
ို ဆုံးသိရ
ို လာင်ရ ုံးဌာနမ ပစစညုံး် မ ာုံး
ဟုရဆားသရ
ု လာင်ရရားဌာန မ

လိုပ်ငန်ုံး

တ
ို ရ
် ပုံးဖခင်ုံး

တ
ု ်ရပားပခင်ားနငို့် လက်ခရရပခင်ား ရ ာက်ချာ (IRV) ကု

ပြညို့သ
် င်ားပခင်ား
ဟုရဆားသရ
ု လာင်ရရားဌာန - လက်ရ

ဖြညံ့ သ
် င်ုံးသူ

ာက်ညွှနက် ကာားရရားမား (သရ
ု လာင်ရု )၊ပပည်နယ် ၊

တုငား် ရေသကကီား - မမြုွဲ့နယ်ကျန်ားမာရရားအရာရ၊
ရဆား သရ
ု လာင်ဌာနခွဲ (Sub-depot) - သရ
ု လာင်ရု တာဝန်ခ၊
ကကာားစခန်ား ရဆားသရ
ု လာင်ဌာန (Transit camp) - သငို့ရ
် လျာ်သညို့်ပဂ
ု ြု္ လ်၊
မမြုွဲ့နယ် - မမြုွဲ့နယ်ဆရာဝန်မ တာဝန်ရပားအပ်သူ။
ဟုရဆားသရ
ု လာင်ရရားဌာနတင် ရဆားဝါားပစစညား် မျာား ရရားချယ်

ည် ယ်ခ က်

ပ
ု ်ပားု မှုကု အစပပြုနင
ု ရ
် န်

ကကာားခ သရ
ု လာင်ဌာနမျာား အကကာား ရဆားဝါားပစစညား် မျာား၏ ရရ ွဲ့လျာားမှုြုလမ်ားရကကာင်ားကု
သရနင
ု ရ
် န်
မမြုွဲ့နယ်မျာားမ ပစစညား် မျာား လက်ခရရမှုကု သရနင
ု ရ
် န်
ဟုရဆားသရ
ု လာင်ရရားဌာနနငို့် စနစ်အတင်ားရ ဌာနမျာားအကကာား ရဆားဝါားပစစညား် မျာား

ရဆာင် က်မညံ့ အ
် ခ ိန်

တ
ု ်ရပားမှုနငို့် လက်ခမှုရသညို့အ
် ခါတုငား်
တ
ု ်ရပားပခင်ားနငို့် လက်ခရရပခင်ား ရ ာက်ချာ (IRV)

လိအ
ို ပ်ရသာပစစညုံး်

ပစ
ု ကု ဟုရဆားသု ရလာင်ရရားဌာန တင် ပြညို့သ
် င်ားပါက အချက်အလက်မျာားကု

မတ်သာုံး န်

မျြုားဆက် ပာားကျန်ားမာရရား ရ

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
် ို့ မ
ွဲ ယ
ှု ူနစ်၏ ပြနရ
် ို့ ဝမှုစာရင်ားမ
ို့ ားရရား စီမခနခ

ရယူမည် ပြစ်သည်။
အဆငံ့်
၁။
၂။

လိုပ်ရဆာင်ခ က်
လက်ခမညံ့ သ
် ူ (Consignee)
အမတ်စဉ် - ရကာ်လ (၁)
အဝင်အ

က်တစ်ခစ
ု အ
ီ တက် ပြညို့သ
် င်ားပခင်ားနငို့်

သက်ဆင
ု ရ
် သာ အမတ်စဉ်ကု ရရားပါ။
၃။

မတ်ခ က်
ဤ အမာစာ အတက် ရပားပမညို့
ု ို့ ် လူ သမဟု
ု ို့ တ်
ဌာန အမည်ကု ရရားသင်ားပါ။
လုငား် တစ်လုငား် တင် အဝင်အ

က် တစ်ခစ
ု သ
ီ ာ

ရရားပါ။
ဥပမာ - ပ

မ ပြညို့သ
် င်ားပခင်ားအတက် လုငား် (၁)၊

ေုတယပြညို့သ
် င်ားပခင်ားအတက် လုငား် (၂) စသည်
ပြစ်နင
ု ပ
် ါက ရဆားဝါားပစစညား် ၏ ပပင်ားအာား

ရဆုံးဝ ုံးပစစညုံး် အမည်သတ်မတ်ခ က်- ရကာ်လ (၂)
ရဆားဝါားပစစညား် ၏ အမည်ကုရရားသင်ားပါ။

ကွဲို့သရသာ
ု ို့
အရသားစတ် အချက်အလက်မျာား ကုပါ
ညို့သ
် င်ား ရြေါ် ပပပါ။
ဥပမာ - Ampicillin, 500 mg, powder, vial.

၄။

ရ တက်ပို (ယူနစ် ) - ရကာ်လ (၃)

ဥပမာ -

ားု ရဆားပုလင်ား ၁၂ လုား ပါဝင်ရသာ ဘူား

ရဆားဝါားပစစညား် ၏ ရရာက်ရလာရသာ ရရတက်ပု (ယူနစ်)
ကု ရရားသင်ားပါ။
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အဆငံ့်
၅။

လိုပ်ရဆာင်ခ က်

မတ်ခ က်

အရ အတက် - ရကာ်လ (၄)

သင်၏ ရရတက်ပု ယူနစ်သည် ရကာ်လ (၃) မ

သင်မည်မျှ

ယူနစ်နငို့် တူညရ
ီ ကကာင်ား ရသချာပါရစ။

၆။

တ
ု ်ရပားသည်ကု ရရားသင်ားပါ။

တ
ို ရ
် ပုံးမပီုံးရနာက် စာ င်ုံးစာအိုပ် လက်က န်
အရ အတက် - ရကာ်လ (၅)
ဤ အမာစာ အတက် နှုတ်ယမူ ပီားရနာက် ကျန်ရစ်ရသာ
လက်ကျန် အရရအတက်ကု ပြညို့သ
် င်ားပါ။

၇။

လက်ခ ရိရသာ အရ အတက် - ရကာ်လ (၆) သင်၏

ဤ အဆငို့က
် ု လက်ခရရရသာ ရကာ်မတီမ ပြညို့်

ဌာနမ အမန်တကယ် လက်ခရရရသာ အရရအတက်ကု

သင်ားမည်။

ရရားသင်ားပါ။
၈။

မတ်ခ က် - ရကာ်လ (၇)

ဤ အဆငို့က
် ု လက်ခရရရသာ ရကာ်မတီမ ပြညို့်
သင်ားမည်။

ဤအမာစာနငို့် ပတ်သက်၍ အရရားကကီားရသာ အရသား

ဥပမာ - ရရတက်သညို့အ
် ခါရရမညို့အ
် ရရအတက်

စတ်အချက်အလက်မျာားရပါက ပြညို့သ
် င်ား ပါ။

နငို့ပ် ခာားနာားပါကသမဟု
ု ို့ တ်အစာား

ားု

ာားပခင်ားပြစ်

ပါက
အ

ားူ သပြငို့်

တ
ု ်ရပားရသာ အရရအတက် (ရကာ်လ ၄)

နငို့် လက်ခရရရသာ အရရအတက် ပခာားနာားမှုရပါက

အကယ်၍

ပရဆာင်
ု ို့
သူ

လက်ခရရရသာ

ရရနစဉ်အချန်အတင်ား

ပစစညား် သည်

ပျက်စားီ ပခင်ား၊

ရက်လန်ပခင်ား သမဟု
ု ို့ တ် တစ်နည်ားနည်ား ပြငို့် မသငို့်
(သမဟု
ု ို့ တ်) မာကကာားရသာအရရအတက် နငို့် ပခာားနာားမှု

ရလျာ်ရသာ ပစစညား် ပြစ်ရနရကကာင်ားကု ရတွဲ့ ရပါက

ရပါက (ယခင်လ ‘ဌာန၏ ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန်

ရကာ်လ (၇) တင် ရရားသင်ားပါ။
တ
ု ်ရပားပခင်ားနငို့လ
် က်ခရရပခင်ား

အစီရင်ခစာ’ (FSR) ၏ မာကကာားရမညို့် အရရအတက်
ရကာ်လ)

(အချန်မပ
ီ ါက)
(သမဟု
ု ို့ တ်)

ရ ာက်ချာ

ယာဉ်ရမာင်ားသူနငို့်
ဟုရဆား

ကု

ပပန်ပရန်
ု ို့

သရ
ု လာင်ရရားဌာန

သု ို့

ဆက်လက် ရဆာင်ရက်မှု အရနနငို့် ရပားပမည်
ု ို့ ။
ပျက်စားီ ရနရသာ
ပစစညား်

သမဟု
ု ို့ တ်

မျာားအတက်

ရက်လန်ရနရသာ

မမြုွဲ့နယ်သည်

ပပည်နယ်၊

တုငား် ရေသကကီား သု ို့ အရကကာင်ားကကာားမပီား ြျက်စားီ ရန်
ခငို့ပ် ပြုချက် ရတာင်ား မည်။
အသားု ပပြုနင
ု ရ
် သာပစစညား် မျာားအတက် မမြုွဲ့နယ် သည်
ပပန်ပပခင်
ု ို့ ား သမဟု
ု ို့ တ် လွှွဲရပပာင်ားပခင်ား ပစ
ု ကု သားု ၍
ပစစညား် မျာားနငို့အ
် တူ ရပားပမည်
ု ို့ ။
ပပညို့စ
် ရ
ု အာင်ပြညို့သ
် င်ားမပီား
ားု

ာားရသာ

လက်မတ်

တ
ု ်ရပားပခင်ား နငို့် လက်ခရရပခင်ား

ရ ာက်ချာ (IRV) ရနာက်ဆားု မတတ ကု

ဟုရဆား

သရ
ု လာင်ရရားဌာန မ မျြုားဆက်ပာား ကျန်ားမာရရား
ရ

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ို့ ား

ရရား

စီမခနခ
် ို့ မ
ွဲ ယ
ှု ူနစ်သု ို့

ရပားပမည်
ု ို့ ။
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အဆငံ့်
၉။

လိုပ်ရဆာင်ခ က်

မတ်ခ က်

ပ
ို ်ပိိုုံး ပိရဆာင်
ို ံ့
မှု ကကီုံးကကပ်သ ူ
သ
ု ူ သမဟု
ု ို့ တ် တစ်ဆငို့တ
် ာဝန်ရပားအပ်ခရသူမ ဤ
အမာစာ ကု လက်မတ်

၁၀။

ားု သည်။
ဤအဆငို့် မပီားစီားပါက ရအာက်ပါဌာနမျာားသု ပြန
် ို့ ဝ
ို့ ရ

တ
ို ရ
် ပုံးသူ
ဟုရဆားသရ
ု လာင်ရရားဌာန တင် ပစစညား်
အရာရက လက်မတ်ရရား

တ
ု ်ရပား ရသာ

ားု သည်။ (ပစ
ု ၏ ညာဘက်

ရအာက်ရပခတင် ရတွဲ့ နင
ု သ
် ည်)

ရန် ဟုရဆား သရ
ု လာင်ရရားဌာန သု မ
ို့ တတ ၄ ရစာင်
ကု ပြနရ
် ို့ ဝပါ။
(၁) ေုတယ ညွှနက် ကာားရရားမား၊
(၂)သရ
ု လာင်ရု မ ပစစညား် ပရဆာင်
ု ို့
သ၊ူ
(၃)

န်ားသမ်ားသရ
ု လာင်မှု ဌာန

(၄) ရငစာရင်ား၊ စာရင်ားအင်ားဌာန
၁၁။

ဖပည်နယ်၊ တိင
ို ုံး် ရေသကကီုံး၊ ရဆုံးသိရ
ို လာင်ရို ခွဲ
ကကာုံးစခန်ုံးတိမ
ို ံ့ လက်ခ ရိဖခင်ုံး
ဤ အမာစာ ကု လက်ခရရသူမျာားသည် လက်မတ်
ရရား

ားု မပီား မမတသည်
ု ို့
မည်သညို့် သရ
ု လာင်ရာဌာန မ

ပြစ်ရကကာင်ား ကင်ား၍ မတ်သာားရပားသငို့သ
် ည်။ (ဥပမာ -

မတတ တစ်ခက
ု ု

သမ်ားဆည်ား

ာားမပီား

ကျန်ရသာ

တ
ု ်ရပားပခင်ားနငို့် လက်ခရရပခင်ား ရ ာက်ချာ (IRV)
မျာားကု မမြုွဲ့နယ်သု ဆက်
လက် ရပားပပါ။
ု ို့
ို့

ရဆားသရ
ု လာင်ဌာနခ)ွဲ
၁၂။

မတ်ခ က်

ဥပမာ - မမြုွဲ့နယ် (က) အတက် ရသတတာ ၄ လုားကု

ဤအဆငို့တ
် င် လက်ခရရသူသည် မမြုွဲ့နယ် တစ်ခု ချင်ားစီ

အာားလုား ရကာင်ားမန်ရသာ အရပခအရနပြငို့် လက်ခ

အတက်ရရသညို့ရ
် သတတာမျာားကုရရတက်မပီား ဟုရဆား

ရရပါသည်။

သရ
ု လာင်ရရားဌာန မ

သမဟု
ု ို့ တ် မမြုွဲ့နယ် (ခ) အတက် ရသတတာ ၆

တ
ု ်ရပားသညို့် ရသတတာ အရရအ

တက်နငို့က
် က
ု ်ညမ
ီ ရ
ှု မရတုက်ဆင
ု စ
် စ်ရဆားအတည်ပပြုပါ။

လုားကုလက်ခရရသညို့အ
် နက် ၂ လုားမာ ရရရကကာငို့်
ပျက်စားီ ရသာ လကခဏာမျာား ပါရသည်။

ရရသညို့် အမာစာ နငို့် ပတ်သက်၍ မတ်ချက် ပပြုရန်
ရပါက မတ်ချက်ရရားသင်ားသငို့သ
် ည်။
၁၃။

(မမိျု ြို့နယ် မ) လက်ခ ရိဖခင်ုံး
မမြုွဲ့နယ်မ လက်ခရရသူမျာားသည် ပစစညား် မျာားကု
လက်ခရရရကကာင်ား ရအာက်ရပခတင် လက်မတ်ရရား
ားု သငို့သ
် ည်။

၁၄။

မတ်ခ က်

ဥပမာ - ပပဿနာမျာားသမဟု
ု ို့ တ်ကွဲလွဲမမ
ှု ျာား မမြုွဲ့နယ်

လက်ခရရသူသည် ရဆားဝါားပစစညား် ရရသညို့အ
် ခါ

သည် မတတ တစ်ခက
ု ု သမ်ားဆည်ား

အမာစာ နငို့် ပတ်သက်၍ မတ်ချက်ပပြုရန် ရပါက

ရနာက်ဆားု မတတ ကု ယာဉ်ရမာင်ားသူနငို့် ဟုရဆားသု

မတ်တမ်ားတင်

ရလာင်ရရားဌာနသု ပပန်
ု ို့
။
ို့ လည် ပရပားမည်

ာားရန်ပြစ်သည်။

ာား မည်ပြစ်မပီား

သမဟု
ု ို့ တ် ပပည်နယ်၊ တုငား် ရေသကကီား အဆငို့ရ
်
ဝန်

မ်ား

သု ို့ ပမပီ
ု ို့ ား

မ
ု တစ်ဆငို့်

ဟုရဆားသု

ရလာင်ရရားဌာန သု ပပန်
ု ို့ ။
ို့ ပမည်
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လိုပ်ငန်ုံး အရ

ာက်အကူ (၂) (Job Aid 2)

တ
ို ရ
် ပုံးဖခင်ုံးနငံ့် လက်ခ ရိဖခင်ုံး ရဗာက်ခ ာ (IRV) အသုံးို ဖပျုဖခင်ုံး
တ
ု ်ရပားပခင်ားနငို့် လက်ခရရပခင်ား ရ ာက်ချာ (IRV) ကု ပြညို့သ
် င်ားပခင်ား

လိုပ်ငန်ုံး

ရဆားဝါားပစစညား် မျာား

ဖြညံ့ သ
် င်ုံးသူ

တ
ု ်ရပားပခင်ား အတက် - မမြုွဲ့နယ်သန
ူ ာပပြု အဆငို့် (၁) (THN) (သ)ု ို့

ကျန်ားမာရရားမား အဆငို့် (၁) (HA1)၊ (သ)ု ို့ အ

က်တန်ား သူနာပပြု

ရဆားဝါားပစစညား် မျာား လက်ခရရပခင်ားအတက် - ကျန်ားမာရရားဌာနငယ် မျာားမ လက်ခ ရရရသာ
ကျန်ားမာရရားဝန်

မ်ား

ရဆားဝါားပစစညား် မျာား ပပန်ပပခင်
ု ို့ ား/လွှွဲရပပာင်ားပခင်ား အတက် - ကျန်ားမာရရားဌာနငယ်မျာားမ တာဝန်ရ
ကျန်ားမာရရားဝန်

မ်ား

မမြုွဲ့နယ်မ ရဆားဝါားပစစညား် မျာား

ည် ယ်ခ က်

တ
ု ်ရပားပခင်ားနငို့်

ပ
ု စစညား် မျာားကု ကျန်ားမာရရားဌာနငယ်မျာား မ

လက်ခရရပခင်ားကု မတ်တမ်ားတင်ရန်။
ပျက်စားီ ၊ သက်တမ်ားကုနရ
် သာ၊ ပရ
ု နရသာ ရဆားဝါားမျာားကု မမြုွဲ့နယ်သု ပပန်
ု ို့ ား (သ)ု ို့ ကျန်ားမာရရား
ို့ ပပခင်
ဌာနငယ်မျာား အချင်ားချင်ား ပရ
ု နရသာ/အသားု မပပြုရသာရဆားဝါားပစစည်ားမျာားအာား လွှွဲရပပာင်ားရပားပခင်ား
မျာားကု မတ်တမ်ားတင်ရန်။
မမြုွဲ့နယ်မ ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု

ရဆာင် က်မညံ့ အ
် ခ ိန်

တ
ု ်ရပားမပီား ကျန်ားမာရရားဌာနငယ်မျာားမ

လက်ခ ရိသညံ့ အ
် ခ ိန်တင
ိို ုံး် နငို့်
ရဆားဝါားပစစညား် မျာားအာား တစ်ရနရာမ တစ်ရနရာ လွှရ
ွဲ ဖပာင်ုံးဖခင်ုံးနငံ့် ဖပန်ပိသညံ့
ို ံ့
် အခ ိန်တင
ိို ုံး်
ကျန်ားမာရရားဌာနငယ်မျာားမ ‘ဌာန၏ ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန် အစီရင်ခစာ’ (FSR) မျာား

လိအ
ို ပ်ရသာပစစညုံး်

အဆငံ့်

လိုပ်ရဆာင်ခ က်

မမိျု ြို့နယ်မ ပစစညုံး် မ ာုံး

မတ်ခ က်

တ
ို ရ
် ပုံးရသာအခ နငံ့် က န်ုံးမာရ ုံးဌာနမ ာုံးမ ရဆုံးပစစညုံး် မ ာုံး လွှရ
ွဲ ဖပာင်ုံး၊ ဖပန်ပိို ပ
ံ့ က
အဆငံ့် (၁ မ ၉ နငံ့် ၁၂) တိကိ
ို ံ့ ဖို ြညံ့ သ
် င်ုံးရဆာင် က်မည်။

လက်ခ ရိရသာ က န်ုံးမာရ ုံး ဌာနမ အဆငံ့် (၁၀ ၊ ၁၁ နငံ့် ၁၄) တိကိ
ို ံ့ ို ဖြညံ့ သ
် င်ုံး ရဆာင် က်မည်။
၁။

ပစစညုံး်

တ
ို ရ
် ပုံးသညံ့ ် ဌာန

ပစစညား်

တ
ု ်ရပား/လွှွဲရပပာင်ား/ပပန်ပသညို့
ု ို့
် ကျန်ားမာရရား

ဥပမာ - ရေားေရွဲ မမြုွဲ့နယ် ပပည်သကျန်
ူ ို့ ားမာရရားဦားစီားဌာန။

ဌာနအမည်နငို့် အဆငို့် ကုရရားပါ။
၂။

၃။

လက်ခသညံ့ ဌ
် ာန

ဥပမာ - ရတာ်ကမယ် ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာန၊

ပစစညား် လက်ခသညို့ဌ
် ာန၏ အမည် နငို့် အဆငို့် ကု

ရတာ်လ ရကျားလက်ကျန်ားမာရရား ဌာနခ၊ွဲ

ရရားပါ။

ပင်လု မခင်နငို့က
် ရလား ကျန်ားမာရရားဌာန။

IV ည်ညွှန်ုံးနပ တ်
လက်ခရရရသာရနရာမ IV ရည်ညွှနား် နပါတ်ကု
ရနင
ု ပ
် ါက ရရားပါ။

၄။

ပစစညုံး်

တ
ို ရ
် ပုံးရသာ ရနစံ့ ွဲ

ပစစညား်

တ
ု ်ရပား/လွှွဲရပပာင်ား/ပပန်ပရသာရက်
ု ို့
စွဲ

ကုရရားပါ။

မမြုွဲ့နယ်အဆငို့အ
် တက် ယခုသတင်ားအချက်အလက်မာ
အသားု ဝင် နင
ု ပ
် ါသည်။

ဥပမာ - ၂၅-၉-၂၀၁၅
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၅။

လိုပ်ရဆာင်ခ က်
အမတ်စဉ် - ရကာ်လ (၁)
ရဆား

တ
ု ်ရပားပခင်ား၊ လွှွဲရပပာင်ားပခင်ားနငို့် ပပန်ပပခင်
ု ို့ ားတု ို့

နငို့် သက်ဆင
ု ရ
် သာ နပါတ်စဉ်ကု ရရားသင်ားပါ။
၆။

ရဆုံးဝ ုံးအမ ိျုုံးအစာုံး- ရကာ်လ (၂)
တ
ု ်ရပား/လွှွဲရပပာင်ား/ ပပန်ပရသာ
ု ို့
ရဆားဝါားပစစညား်
၏အမည် အပပညို့အ
် စု ကုရရားပါ။

မတ်ခ က်
ပ

မဆားု ရဆာင်ရက်မအ
ှု တက် ၁ ကုရရားမပီား ေုတယ

အတက် ၂ ကု ဆက်ရရားပါ စသည်ပြငို့.် .။
ပြစ်နင
ု ပ
် ါက ရဆားဝါားပစစညား် ၏ အရသားစတ် အချက်အ
လက်မျာား (ဥပမာ-ပပင်ားအာားနငို့် အမျြုားအစာား - အဆီ၊
အရည်၊ ရဆားလုား၊ ရဆားရတာငို့)် ကုပါ

ညို့သ
် င်ားရြာ်

ပပပါ။
၇။

ရ တက်ပို (ယူနစ် ) - ရကာ်လ (၃)

ဥပမာ - vial (သ)ု ို့ tab (သ)ု ို့ cap (သ)ု ို့ pcs

ရဆားဝါားပစစညား် ၏ ရရာက်ရလာရသာ ရရတက်ပု
(ယူနစ်) ကု ရရားသင်ားပါ။
‘ဌာန၏ ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန် အစီရင်ခစာ’ (FSR)
မ ရရတက်ပန
ု ငို့တ
် ူရမည်။
၈။

တ
ို ရ
် ပုံးရသာအရ အတက် - ရကာ်လ (၄)

သင်၏ ရရတက်ပု ယူနစ်သည် ရကာ်လ (၃) မ

တ
ု ်ရပားသညို့် /လွှွဲရပပာင်ားရပားသညို့/် ပပန်ပသညို့
ု ို့
်

ယူနစ်နငို့် တူညရ
ီ ကကာင်ား ရသချာပါရစ။

အရရအတက်ကု ရရားသင်ားပါ။
၉။

သက်တမ်ုံးကိုန် ရနစံ့ ွဲ - ရကာ်လ (၅)
တ
ု ်ရပား/လွှွဲရပပာင်ား/ပပန်ပမညို့
ု ို့ ် ရဆားပစစညား် မျာား၏
သက်တမ်ားကုန ် ရနစို့ က
ွဲ ု ရရားသင်ားပါ။

ရဆားအမျြုားအမည် တူရသာ်လည်ား သက်တမ်ားကုန ် ဆားု
ရက်မာကွဲပပာားပခာားနာားမှုရနင
ု သ
် ည်။ ဥပမာ - သင်သည်
condom ၁၀၀ ခု ကု ပပန်ပမည်
ု ို့
ဆပ
ု ါစ။ု ို့ Condom ၅၀
၏ သက်တမ်ားကုနဆ
် ားု ရက်မာ 30 June 2015
ပြစ်ရသာ်လည်ား ကျန် Condom ၅၀ ၏ သက်တမ်ား
ကုနဆ
် ားု ရက်မာ31 Jul 2016ပြစ်ရနသည် ဆပ
ု ါစ။ု ို့
အ
ု ရပခအရနမျြုားတင်သက်ဆင
ု ရ
် ာသက်တမ်ား

ကုန ်

ဆားု ရက် ၂ ခု အတက် IRV ပစ
ု တင် လုငား် တစ်လင
ု ား် စီ
ခပွဲ ခာား ပြညို့သ
် င်ားရပားရမည်။
၁၀။

လက်ခ ရိရသာ အရ အတက် - ရကာ်လ (၆)

ဥပမာ - သင်သည် condom ၁၀၀ လက်ခရရရာတင်

သင်၏ဌာနမ အမန်တကယ် လက်ခရရရသာ

၂

အရရအတက်ကု ရရားသင်ားပါ။

အမန်တကယ် လက်ခရရရသာ အရရအတက်မာ ၁၀၀

ခုမာ

ရပါက်မပွဲပျက်စားီ

ရနရသာ်လည်ား

သင်

ပြစ်၍ အဆပ
ု ါ ၁၀၀ ကုသာ လက်ခရရ အရရ အတက်
ရကာ်လတင် ရရား
၁၁။

ာားရမည်။

မတ်ခ က် - ရကာ်လ (၇)

ဥပမာ - ရရတက်သညို့အ
် ခါ ရရမညို့အ
် ရရအတက်နငို့်

ဤအမာစာနငို့် ပတ်သက်၍ အရရားကကီားရသာ

ကွဲလွဲရနပါက (သမဟု
ု ို့ တ်) အစာား

အရသားစတ်အချက်အလက်မျာားရပါက ပြညို့သ
် င်ား ပါ။

ပါက အရရအတက်နငို့် အရည်အရသားသည် ရမျှာ်မန်ား

အ
(က)

ားူ သပြငို့်

ားု

ာားပခင်ား ပြစ်ရန

ာားသညို့် အတုငား် ရပါသလာား။

တ
ု ်ရပားရသာ အရရအတက် (ရကာ်လ ၄) နငို့်

လက်ခရရရသာ အရရအတက် (ရကာ်လ ၆)ကွဲလွဲပါက
(ခ) လွှွဲရပပာင်ားရပားပသညို့
ု ို့
် အရရအတက်နငို့် လက်ခရရ
ရသာ အရရအတက် ကွဲလွဲပါက
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၁၂။

လိုပ်ရဆာင်ခ က်

မတ်ခ က်

တ
ို ရ
် ပုံးရသာ ဌာန

ပစစညား်

တ
ု ်ရပား/လွှွဲရပပာင်ား/ပပန်ပသညို့
ု ို့
် ကျန်ားမာရရားဌာနမ

တာဝန်ရသူ (သ)ု ို့ ပစစညား် လွှွဲရပပာင်ားပခင်ား၊

ဝန်

မ်ား၏ လက်မတ်၊ အမည်၊ ရာ

ားူ နငို့် ရက်စတ
ွဲ ု က
ို့ ု

တ
ု ်ရပားသညို့် မမြုွဲ့နယ် (သ)ု ို့ RHC မ

ပပန်လည်ရပားပပခင်
ု ို့ ား ပပြုလုပ်သညို့် ကျန်ားမာရရား ဌာနမ
တာဝန်ရသူက ၎င်ား ၏ လက်မတ်၊ အမည်၊ ရာ

ပြညို့ပ
် ါ။

ားူ နငို့်

တ
ု ်ရပားသညို့် ရက်စက
ွဲ ု ရရားပါ။
၁၃။

ကကာုံးခလွှရ
ွဲ ဖပာင်ုံးရပုံးရသာ ဌာန

Transit Facility ဆသ
ု ည်မာ သက်ဆင
ု ရ
် ာ ရဆားရရ

လက်ခရယူမညို့် ကျန်ားမာရရားဌာနကုယ်စာား

မညို့် ကျန်ားမာရရားဌာန ၏ ကုယ်စာား တစ်ဆငို့က် ကာားခ

ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု စစ်ရဆားမပီား လက်မတ်၊ အမည်၊

သယ်ရဆာင်ရပားရသာသူ (သ)ု ို့ ကျန်ားမာရရားဌာန ကု

ရာ

ဆလ
ု ုသည်။ (ဥပမာ- RHC တစ်ခမ
ု ကျန်ားမာရရားမား

ားူ နငို့် လက်ခရရသညို့် ရက်စက
ွဲ ု ပြညို့သ
် ည်။

သည်

၎င်ားလက်ရအာက်ရ

ပမ
ု န်ရဆားလာရရာက်

တ
ု ်ယူရန်ခက်ခသ
ွဲ ညို့် အပခာားဌာနတစ်ခမ
ု
ရရ

သညို့ရ
် ဆားဝါားပစစညား် မျာားကု

တ
ု ်ယူ

သယ်ရဆာင်ရပား

ပခင်ား)။
ရဆား

တ
ု ်ရပားသညို့ဌ
် ာန နငို့ရ
် ဆားလက်ခရရရသာဌာန

ကကာားတင်

တစ်ဆငို့ခ
် သယ်ရဆာင်ရပားရန်မလုအပ်ပါ

က ယခုသတင်ားအချက်အလက်မျာားကု ဖြညံ့ စ
် က် န်
မလိပ
ို ။
၁၄။

လက်ခ ရိရသာ ဌာန
လက်ခရရရသာ ကျန်ားမာရရားဌာနမ ဝန်
လက်မတ်၊ အမည်၊ ရာ

၁၅။

မ်ား၏

ားူ နငို့် ရက်စတ
ွဲ ု က
် ါ။
ို့ ု ပြညို့ပ

ရနာက်ဆုံးို မိတတ မ ာုံး (စိုစရ
ို ပ င်ုံး ၄ ရစာင်)
(က) ကကာုံးခလိအ
ို ပ်ရသာ အရဖခအရန
တ
ု ်ရပားရသာ ဌာနတင်

တ
ု ်ရပား ရသာဌာနနငို့် ကကာားခဌာနတမ
ု ို့ လက်မတ်၊

တ
ု ်ရပားဌာန၊ ကကာားခဌာနနငို့်

လက်ခဌာနသားု ခုလုားမ လက်မတ်အပပညို့အ
် စု
မပီားရသာ မူရင်ား(အပြ ) နငို့်
နစ်ခမ
ု လက်မတ်
ကကာားခဌာနတင်

ားု

ားု

ာား

တ
ု ်ရပားဌာနနငို့် ကကာားခဌာန

ာားရသာ မတတ (အစမ်ား) ရရမည်။

အမည်၊ ရာ
ဆားု မတတ

ားူ နငို့် ရနစို့ တ
ွဲ က
ု ို့ ုပြညို့သ
် င်ားမပီား ရအာက်

(အစမ်ား) ကု

တမ်ားအပြစ် ရယူ

တ
ု ်ရပားရသာ ဌာနမ မတ်

ာားပါ။ ကျန်ရရသာ မိတတ ၃ရစာင်

ကု ကကာားခဌာနမ ရဆားနငို့် အတူယူရဆာင်သာားပါ။

တ
ု ်ရပားဌာန၊ ကကာားခဌာနနငို့် လက်ခ

ဌာနသားု ခုလုားမ လက်မတ်အပပညို့အ
် စု

ားု

ာားမပီားရသာ

မတတ (အပပာ) ရရမည်။
လက်ခရရရသာ ဌာနတင်

လက်ခရရရသာဌာနမ လက်မတ်၊ အမည်၊ ရာ

ားူ နငို့်

ရနစို့ တ
ွဲ က
ု ို့ ု ပြညို့သ
် င်ားမပီား ရအာက်ဆားု မတတ (အပပာ)ကု
တ
ု ်ရပားဌာန၊ ကကာားခဌာနနငို့်

လက်ခဌာနသားု ခုလုားမ လက်မတ်အပပညို့အ
် စု
မပီားရသာ မတတ (အဝါ) ရရမည်။

ားု

ာား

ကကာားခဌာနမ မတ်တမ်ားအပြစ်ရယူ

ာားပါ။ကျန်ရရသာ

မိတတ ၂ ရစာင် ကု လက်ခရရရသာ ဌာနသရဆားပစစ
ု ို့
ညား်
မျာားနငို့အ
် တူ ရပားအပ်ခပ
ွဲို့ ါ။
လက်ခရရရသာ ဌာနမ ရအာက်ဆားု မတတ (အဝါ)ကု
မတ်တမ်ားအပြစ် ရယူ
(အဖြ )ကု ရဆားပစစညား်

ာားပါ။ ကျန်ရရသာ မူ င်ုံး
တ
ု ်ရပားရသာ ဌာန သု ို့

ပပန်လည် ပရဆာင်
ု ို့
ရပားပါ။ချက်ပခင်ားပပန်ပရန်
ု ို့ မလုပါ။
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လိုပ်ရဆာင်ခ က်

မတ်ခ က်

(ခ) ကကာုံးခမလိရ
ို သာ အရဖခအရန
တ
ု ်ရပားရသာ ဌာနတင်

တ
ု ်ရပားဌာနနငို့် လက်ခ ဌာန

နစ်ခလ
ု ုားမ လက်မတ်အပပညို့အ
် စု

ားု

ာားမပီားရသာ

မူရင်ား (အပြ ) ရရမည်။
လက်ခရရရသာ ဌာနတင်

တ
ု ်ရပားဌာနနငို့် လက်ခဌာန

နစ်ခလ
ု ုားမ လက်မတ်အပပညို့အ
် စု

ားု

ာားမပီားရသာ

မတတ (အဝါ) ရရမည်။
ရအာက်ပ အခ က်မ ာုံးနငံ့် ဖပညံ့ စ
် ပ
ို က လိုပ်ငန်ုံးမပီုံးရဖမာက်မပီ ဖြစ်သည်။
□ ပစ
ု တင် ပါရရသာ အချက်အလက်ပြညို့ရ
် န် ရနရာအာားလုား၌ မန်ကန်စာ ပြညို့မ် ပီားသညို့အ
် ခါ
□

တ
ု ်ရပားလုက်ရသာ ရဆားဝါားပစစညား် အာားလုားအာား လက်ခရယူမညို့် ဌာနသု လွှ
် ခါ
ို့ ွဲရပပာင်ားရပားမပီား စာရင်ားသင်ားမပီားသညို့အ

□ လုအပ်ရသာ လက်မတ်မျာား ရရား
□ လက်မတ်

ားု

ားု မပီားသညို့အ
် ခါ

ာားရသာ ရနာက်ဆားု မတတ သည်

တ
ု ်ရပားရသာဌာန နငို့် လက်ခရရရသာ ဌာန ၂ ခုလုားတင် ရရနမပီား

ပြစ်သညို့အ
် ခါ

29

၄။

ရဆုံးဝ ုံးပစစည်ုံးမ ာုံး သိရ
ို လာင်ဖခင်ုံး

သရ
ု လာင်ပခင်ားဆသ
ု ည်မာ

မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရား

ရဆားဝါားပစစညား် မျာားအာား

ပျက်စားီ ပခင်ား၊ ရက်လန်ပခင်ားနငို့် ခားု ယူခရပခင်ားတမ
ု ို့ ရရာင်လွှွဲရန် လုပခြုစာ
သရ
ု လာင်မလ
ှု ုပ်ငန်ားစဉ်မျာားသည်

ရဆားဝါားပစစညား် မျာား

သက်တမ်ား

န်ားသမ်ား

ခက
ု ်မပခင်ား၊

ရာသီဥတုေဏ်ရကကာငို့်

ာားပခင်ား ပြစ်သည်။ မန်ကန်သငို့ရ
် လျာ်ရသာ

ရည်ကကာရန်

ရသချာရစပါသည်။

ဤသပြငို့
ု ို့ ်

အရည်အရသားပမငို့ရ
် သာပစစညား် မျာားကုသာ အသားု ပပြုရစနင
ု မ် ပီား ပျက်စားီ မှု သမဟု
ု ို့ တ် ရက်လန်မရ
ှု ကကာငို့် ပပြုနား် တီားမှု ကု
ရလျာို့နည်ားရစသည်။ ဤအပင
ု ား် တင်ရဆားဝါားပစစညား် အဝင်အ

က်

န်ားချြုပ်မှုစာအုပ် (Stock Ledger Book)၊ ရကာင်ားမန်ရသာ

သရ
ု လာင်မှု ဆင
ု ရ
် ာ သရဘာတရာားမျာားနငို့် မျက်ပမင်စစ်ရဆားပခင်ား၏ အရပခခ တက
ု ို့ ု ရြေါ် ပပမည်။

၄.၁ ရဆုံးဝ ုံးပစစည်ုံးမ ာုံးအာုံး ရကာင်ုံးမန်မန်ကန်စာ သိရ
ို လာင် ာုံးရိ န် လမ်ုံးညွှန်
ရအာက်ပါ
န်ားသမ်ား

လမ်ားညွှနခ
် ျက်မျာားကု
ာားနင
ု ရ
် န်

မရပားမီအချန်အ

လုက်နာပခင်ားပြငို့်

ကူညရ
ီ ပားလမို့မ
် ည်။

ရကာင်ားမန်စာ

ရဆားဝါားပစစညား် မျာား၏
သရ
ု လာင်ပခင်ားပြငို့်

အရည်ကကာနင
ု ဆ
် ားု သက်တမ်ားကု
ရဆားဝါားပစစညား် ကု

ရုပ်အရပခအရနအရ မပျက်စားီ ပခင်ား၊ လုပခြုစတ်ချ ရပခင်ား နငို့် ရဆားအာနသင်

သားု စမ
ွဲ ညို့သ
် ူ

ရရာက်ပခင်ား တက
ု ို့ ု

ရသချာရစနင
ု သ
် ည်။
၁.

သရ
ု လာင်ခန်ားအာား သနရ
် ို့ င်ား၍ ပားု မ ွှာားကင်ားစင်ရအာင် ပမ
ု န်ရဆာင်ရက်ပါ။ သရ
ု လာင်ရာရနရာသု ို့ အနတရာယ်ရရသာ
အင်ားဆက်ပားု မ ွှာားနငို့် ကကက်မျာား မဝင်ရရာက်ရစရန် သတပပြုပါ။

၂.

ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု ရပခာက်ရသွဲ့၍ အလင်ားရရာင်ရကာင်ားစာရမပီား ရနရရာင်ပခည်နငို့် တုက်ရု က် မ
သရ
ု လာင်ခန်ားတင်

ရတွဲ့ရရသာ

ာားပါ။

၃.

သရ
ု လာင်ခန်ားအတင်ားသု ရရစ
မို့ဝ
် င်မှု မရရအာင် ကာကယ်ပါ။
ို့

၄.

အသားု ပပြုနင
ု ရ
် သာ အရပခအရနရသညို့် မီားရဘားလုပခြုရရားပစစညား် မျာားကု အလယ်တကူရယူသားု စန
ွဲ င
ု ရ
် န် စီမ
ာားရမည်။ ဝန်

၅.

မ်ားမျာားအသားု ပပြုတတ်ရစရန် သင်ကကာားရလို့ကျငို့် ရပား

ရလားတက်စ် (Latex) ရရာ်ဘာပြငို့် ပပြုလုပ်
ရဝားရသာရနရာတင်

၆.

န်ားသမ်ား

ာားရမည်။

ာားရသာ ပစစညား် မျာားကု လျှပ်စစ်ရမာ်တာ၊ မီားရချာင်ား၊ မီားရချာင်ားရခမျာားနငို့်

ာားရမည်။

စဉ်ဆက်မပပတ်အရအားစနစ်အတက် အပါအဝင် သငို့ရ
် လျာ်ရသာ သရ
ု လာင်ခန်ားအပူချန် ရရန် လုအပ်သလု

န်ားသမ်ား

ာားရမည်။
၇.

သရ
ု လာင်ခန်ားရရာရနရာကု တာဝန်ရသူမျာားသာ ဝင်ရရာက်နင
ု ရ
် န် ကနသ
် ို့ တ်
ပစစညား် မျာားအာား ရသာို့ခတ်

၈.

ရဆားဝါားပစစညား် ရသတတာပားု မျာားကု ကကမ်ားပပင်မ အနည်ားဆားု ၁၀ စင်တီမတ
ီ ာ (၄ လက် မ) ခာ

ပပု မငို့ရ
် အာင်

ပ်၍ စီမ

ရသတတာပားု မျာားတင် ကပ်
ပပရနရန် စီစဉ်၍

ာားရမည်။ နရမျာားနငို့်

ာားရမည်။ ရသတတာပားု မျာားကု ၂.၅ မီတာ (၈ ရပ)

က်

ာားရပါ။
ာားသညို့် စာတန်ား (သမဟု
ု ို့ တ်) သရကေတအတုငား် လုက်နာရမည်။ ပမာားမျာား အရပေါ်သု ို့

ာားရရမည်။ အမျြုားအမည် ရြေါ် ပပချက်၊ သက်တမ်ားကုနမ
် ညို့် ရနစို့ ွဲ နငို့်

ရင်ားလင်ားစာ ပမင်နင
ု ရ
် အာင် စီစဉ်
၁၀.

န်ားချြုပ်မှုရသညို့်

ာားရမည်။

အပခာားရသတတာပားု မျာားမ အနည်ားဆားု ၃၀ စင်တီမတ
ီ ာ (၁ ရပ) ခာ

၉.

ာားမပီား

တ
ု လ
် ုပ်သညို့် ရနစို့ တ
ွဲ က
ု ို့ ု

ာားရရမည်။

ဦားစာ သက်တမ်ားကုနမ
် ညို့် ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု ဦားစာ အလယ်တကူ

တ
ု ်ရပားနင
ု ရ
် အာင် စီစဉ်

ာားရရမည်။
30

၁၁.

ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု ပားု သတ်ရဆားမျာား၊ ဓါတုပစစညား် မျာား၊ မီားရတာက်ရလာင် ရပါက်ကွဲနင
ု ရ
် သာ ပစစညား် မျာား၊
အနတရာယ်ရရသာ ပစစညား် မျာား၊ ြင
ု တ
် ွဲအရဟာင်ားမျာား၊ ရု ားပစစညား် ကရယာမျာား နငို့် ရဝားရသာရနရာတင်

ာားပါ။

သငို့ရ
် လျာ်ရသာ လုပခြုရရား အစီအမမျာားကု အမမွဲ ရဆာင်ရက်ပါ။
၁၂.

ပျက်စားီ ရနရသာ၊ ရက်လန်ရနရသာ ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု အသားု ပပြုနင
ု ရ
် သာ ရဆားဝါားပစစညား် မျာားနငို့် ခပွဲ ခာား
ရ
ု ဆားမျာားကု ရဆားဝါား ပစစညား် စာရင်ားမ အပမန်ဆားု ပယ်ြျက်ပါ။ မပီားရနာက် ချမတ်

ာားပါ။

ာားသညို့် ြျက်စားီ ရရားဆင
ု ရ
် ာ

လမ်ားညွှနခ
် ျက်မျာားအတုငား် ြျက်စားီ ပါ။

ရဆားဝါားပစစညား် မျာား
ချတ်ဆွဲ

သရ
ု လာင်

ာားရရရားအတက်

လမ်ားညွှနခ
် ျက်ကု

သရ
ု လာင်ခန်ားမျာားနငို့်

ာားသငို့သ
် ည်။ ဤ လမ်ားညွှနက
် ု လမ်ားညန်ချက် (၆.၂) တင် ရတွဲ့ ရနင
ု သ
် ည်။

သရ
ု လာင်ရု မျာားတင်

လ
ု မ်ားညွှနက
် ု မတတ မျာား ကူား

ာားပခင်ားမာ

ရကာင်ားရသာ စီစဉ်မှုတစ်ခပု ြစ်သည်။
လမ်ားညွှနအ
် တုငား် မည်သု ရဆာင်
ရက်ရမည်ကု ဝန်
ို့

မ်ားအာားလုား နာားလည်သရရစရန် ရသချာပါရစ။

ရနာက် ၆ လတင် သက်တမ်ုံးကိုန်မညံ့ ် ရဆုံး၀ ုံးမ ာုံး စာ င်ုံးကိို ဖပျုစိုမပိုံး သငံ့ရ
် ဆုံးသိရ
ို လာင်ခန်ုံးအတင်ုံး
ဖမင်သာမညံ့ ရ
် န ာတင်

၄.၂

ာုံးပ ။

မ က်ဖမင်စစ်ရဆုံးဖခင်ုံး (Visual Inspection) နငံ့် လက်ဖြငံ့ရ
် တက် စစ်ရဆုံးဖခင်ုံး (Physical Count)
မျက်ပမင် စစ်ရဆားပခင်ား (Visual Inspection)

မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရား

ရဆားဝါားပစစညား် မျာား၏

အရည်အရသားကုကာကယ်နင
ု ရ
် န်

မျက်ပမင်စစ်ရဆားရန် အရရားကကီားသည်။ ရဆားဝါားပစစညား် မျာား ကုငတ
် ယ်

ရဆားဝါား

ပစစညား် မျာား

အာား

လွှွဲရပပာင်ားသညို့် အချန်တုငား် (လက်ခရရချန်၊

တ
ု ်ရပားချန်၊ အသားု ပပြုချန် သမဟု
ု ို့ တ် လက်ရတွဲ့ရရတက်မှု ပပြုရသာ အချန်မျာား) တင် မျက်ပမင်စစ်ရဆားပခင်ား ပပြုလုပ်သငို့သ
် ည်။

မျက်ပမင်စစ်ရဆားပခင်ားဆုသည်မာ
ရဆား၀ါားပစစည်ား၏ အရည်ရသားတင်
ပပဿနာရမရ သရန်ပစစည်ားမျာားမျာားနငို့်
ုပ်ပုားမှုတုက
ို့ ု မျက်စပြင်ို့ ကကညို့်၍

မျက်ပမင်စစ်ရဆားရာတင် ရအာက်ပါတအာား
ု ို့
ရသချာ

စစ်ရဆားပခင်ားပြစ်သည်။

ကကညို့ရ
် ှု စစ်ရဆားသငို့သ
် ည်။
ပ
ို ်ပိိုုံးမှု နငံ့် ရဆုံးဝ ုံးပစစညုံး် မ ာုံး၏ ခိင
ို မ် မွဲမှု ရရ သမဟု
ု ို့ တ် ဆီ အစန်ားအ

ပ
ု ်ပားု မှုနငို့် ရဆားဝါားပစစညား် မျာားတင် အရပါက်အမပွဲမျာား၊ အရပါက်မျာား၊

င်ားမျာား စရသာ အပျက်အစီားမျာား ပါမပါ စစ်ရဆားသငို့သ
် ည်။

တ
ို လ
် ပ
ို ်မှု ချွတ်ယင်ုံးခ က်မ ာုံး - မပပညို့စ
် ရ
ု သာပစစညား် ၊အမည်အမတ်အသာားမပပညို့စ
် ပု ခင်ား သမဟု
ု ို့ တ် တရာားဝင်မဟုတ်ရသာ
အမည်အမတ်အသာား တက
ု ို့ ု သတပပြုစစ်ရဆားပါ။
အမည် အမတ်အသာုံး တဆိပ်မ ာုံး - ရဆားဝါားပစစညား် မျာားတင်
တ
ု ်လုပ်မှု နပါတ်နငို့်

ုတ်လုပ်ရသာရက် သမဟု
ု ို့ တ် သက်တမ်ားကုနဆ
် ားု မညို့ရ
် က်၊

တ
ု ်လုပ်ရသာရနရာ/ကုမဏ
ပ ီ အမည် စသညို့် အညွှနား် စာမျာား ပါရရန် ရသချာပါရစ။

31

လက်ဖြငံ့်ရ တက် စစ်ရဆုံးဖခင်ုံး (Physical Count)
လက်ဖြငံ့ရ
် တက် စစ်ရဆုံးဖခင်ုံး ဖပျုလိုပ် ာတင် အဓိက လိက
ို န
် ာ မညံ့ ် အခ က်မ ာုံး
“လက်ပြငို့ရ
် ရတက်စစ်ရဆားပခင်ား
လက်ကျန်အရရအတက်ကု

ဆသ
ု ည်မာ

စစ်ရဆား

အသားု ပပြုနင
ု ရ
် သာရဆားဝါားပစစညား် တစ်ခစ
ု ီ၏

ရရတက်ပခင်ားပြစ်သည်။ ”

အမန်တကယ်

ကျန်ားမာရရားဌာနတစ်ခအ
ု တက်

ကျန်ရရသာ

လက်ပြငို့ရ
် ရတက်

စစ်ရဆားပခင်ားကု သက်ဆင
ု ရ
် ာ Facility Stock Report ပပင်ဆင်ရနသညို့် အချန်ကာလတင်၎င်ား၊ ရဆားလက်ကျန်ပစစညား် မျာား
Overstock/Understock ပြစ်ရနနင
ု ရ
် ကကာင်ား သသယ ရသညို့အ
် ခါတုငား် တင်၎င်ား ပပြုလုပ်သငို့သ
် ည်။
လက်ပြငို့ရ
် ရတက်စစ်ရဆားပခင်ားကု

ရဆားအဝင်အ

က်

န်ားချြုပ်မှုပစ
ု တင်

မည်ကွဲို့သု ို့

ပြညို့်သင်ားရန်

အရသားစတ်

လမ်ားညွှနခ
် ျက်မျာား ကု စလမ်ားညွှန ် (SOP) စာအုပ်တင် ရလို့လာနင
ု သ
် ည်။
သရ
ု လာင်ခန်ားအတင်ားရ ရဆားပစစညား် မျာားအာား လက်ပြငို့ရ
် ရတက်စစ်ရဆားပခင်ားပြငို့် ရဆားအဝင်အ
လက်ကျန်အရရအတက်သည်

သရ
ု လာင်ခန်ားအတင်ားရ

သရနင
ု သ
် ည်။

က်

ရဆားအဝင်အ

လုအပ်ရသာ ညြုနင်
ှု ားမှုမျာားကု အရ

န်ားချြုပ်မှုပစ
ု မ
ာက်အ

အသားု ပပြုနင
ု ရ
် သာ

က်

န်ားချြုပ်မှု ပုစမ

ရဆားအရရအတက်နငို့် ကုက်ညမ
ီ ှု

လက်ကျန်နငို့် သရ
ု လာင်ခန်ားရ

ာားခင
ု လ
် ုစာပပြုလုပ်မပီား ရဆားအဝင်အ

ရ/မရကု

ရဆားလက်ကျန်တု ို့ တူညမ
ီ မ
ှု ရပါက

က်

န်ားချြုပ်မှု ပစ
ု တင် အရပါင်ား (+) သု ို့

အနှုတ် (-) ညြုနင်
ှု ားမှုမျာားပြငို့် စာရင်ားသင်ားရမည်။
လက်ပြငို့ရ
် ရတက်စစ်ရဆားပခင်ားပပြုလုပ်ရာတင် ရအာက်ပါအချက်မျာားကု လုက်နာရကကာင်ား ရသချာပါရစ။
•

ရဆားပစစညား် မျာားကု မရရတက်မီ FEFO (First Expired, First Out) အတုငား် သက်တမ်ားကုန ် ရက်စမ
ွဲ ျာား အလုက် စီစဉ်
ာားရပါ။

သ
ု ု ို့

သက်တမ်ားကုနရ
် က်စမ
ွဲ ျာားအလုက်

ရဆားပစစညား် မျာား

ရရတက်ရာတင်

လယ်ကူရစရန်

ရဆားပစစညား် လက်ခရရစဉ်က သက်တမ်ားကုနရ
် က်စမ
ွဲ ျာား မတ်သာားပခင်ားမရခွဲပ
ို့ ါက ရဆားပစစညား် ရသတတာ၊ ဂျပ်ြာ၊ ပားု
အပပင်တင် သက်တမ်ားကုနရ
် က်စက
ွဲ ု
•

သရ
ု လာင်ခန်ားအတင်ား သမ်ားဆည်ား
အပခာားရနရာမျာားတင်ပါ

•

င်ရာားစာ မတ်သာားပါ။
ာားရသာ ရဆားပစစညား် မျာားသာမကသရ
ု လာင်ခန်ားပပင်ပ မမကျန်ားမာရရားဌာနရ

ာားရရသာ ရဆားလက်ကျန်မျာားကုပါ

ညို့သ
် င်ားရရတက်ရမည်။

လက်ပြငို့ရ
် ရတက်စစ်ရဆားရာတင်ရဆားပစစညား် မျာား၏ အရပခအရနကုပါ တပါတည်ား မျက်ပမင်စစ်ရဆားမပီား ပျက်စားီ ၊
သက်တမ်ားကုနရ
် နရသာ
ာားရသညို့ရ
် နရာမ ခွဲ

ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု
တ
ု ်ပစ်ပါ။

န်ားချြုပ်မှုပစ
ု တင် ပြညို့သ
် င်ားမပီား

သ
ု ု ို့ ခွဲ

အမန်တ ကယ်

အသားု ပပြုနင
ု ရ
် သာ

ရဆားဝါားပစစညား် မျာား

ာားရသာ ပျက်စားီ ၊ သက်တမ်ားကုနရ
် ဆားဝါားမျာားကု ရဆားအဝင်အ

ရ
ု ဆားဝါားပစစညား် မျာားကု ပပန်ပရန်
ု ို့ သတ်မတ်

က်

ာားရသာ လမ်ားညွှနမ
် မ
ှု ျာားအတုငား်

ရဆာင်ရက်ပါ။
•

လက်ပြငို့ရ
် ရတက်စစ်ရဆားပခင်ား

ပပြုလုပ်ရာတင်

ရရတက်ပမ
ု ာ

မမဌာနမ

ရဆားပစစညား် မျာား

တ
ု ်ရပားရာတင်

ရရတက်ရသာ ရရတက်ပု အတုငား် ပြစ်သည်။
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Physical Count (လက်ဖြငရ
ို ည်မာ အသုံးို ဖပျုနိင
ို ရ
် သာ ရဆုံးပစစည်ုံး တစ်ခိုစ၏
ီ
ံ့် တက်ဖခင်ုံး) ဆိသ
လက်က န်အရ အတက်ကိို အမန်တကယ် စစ်ရဆုံးရ တက်ဖခင်ုံး ဖြစ်သည်။ PhysicalCount ကိို FSR
ဖပင်ဆင်သညံ့ ် အခ ိနက
် ာလ (သိမဟို
ို ံ့ တ)် လကိုန်ခ ိန်တင်လည်ုံးရကာင်ုံး ရဆုံးအဝင်အ

က်

န
ိ ်ုံးခ ျုပ် မှု စာအိုပ်

(SLB) ရိ လက်က န် အရ အတက်နင ်ံ့ အမန်တကယ် ရိရသာ အရ အတက်တိို က
ံ့ ာဖခာုံးရနသည်ဟို
သယသရိသညံ့ ် အခ ိန်/ရနတ
ံ့ င် လည်ုံးရကာင်ုံး၊ ရဆုံးလက်က န်ပစစည်ုံးမ ာုံး အရ အတက်သည်
(Over/Under Stock) ဖြစ်ရနနိင
ို ရ
် ကကာင်ုံး သသယရိသညံ့ ် အခ တိင
ို ုံး် တင် လည်ုံးရကာင်ုံး ဖပျုလိုပ် နိင
ို သ
် ည်။
ဆိလ
ို ိိုသည်မာ Physical Count ကိို မည်သညံ့ ်ရနတ
ံ့ င်သာ ဖပျုလိုပ် မည်ဟို သတ်မတ်

ာုံး န် မလိအ
ို ပ်ပ ။

အနည်ုံးဆုံးို တစ်လလျှင် တစ်ကကိမ် လက်ဖြင ံ့် ရ တက်ဖခင်ုံး ဖပျုလိုပ်ပ ။

၄.၃ သုံးို စွဲ န်မသငရ
် ံ့ ွဲဖခင်ုံး
ံ့် သာ/ သက်တမ်ုံးကိုန်ဆုံးို ရသာ ရဆုံးဝ ုံးပစစည်ုံးမ ာုံး စီမခနခ
အကယ်၍

သားု စရ
ွဲ န်

မသငို့ရ
် သာရဆားနငို့ရ
် ဆားပစစညား် မျာား

(ဥပမာ

-

သက်တမ်ားကုန၊်

ပျက်စားီ )ကု

မည်သညို့အ
် ချန်၊

မည်သညို့အ
် ရကကာင်ား ရကကာငို့မ
် ဆု ရတွဲ့ ရပါက ချက်ချင်ားဆသ
ု လု အဆပ
ု ါ ပျက်စားီ /သက်တမ်ားကုနရ
် ဆားဝါားပစစညား် မျာားကု
မူလ

ာားရရာရနရာမ

ြယ်

ြယ်

တ
ု ်လုက်ရမည်။

တ
ု ်မပီား
ရနာက်
ု ို့

Stock

Ledger

အဆပ
ု ါ

ပားု /ရသတတာစသညို့် ရနရာတစ်ခတ
ု င် စုရပါင်ား

Book

၏

လက်ကျန်စာရင်ားမလည်ား

ပျက်စားီ /သက်တမ်ားကုနရ
် ဆားဝါားပစစညား် မျာားကု

န်ားသမ်ား

တစ်ဆက်တည်ား

သတ်မတ်

ာားသညို့်

ာားရမည်။ အဆပ
ု ါပားု /ရသတတာ တင် “အသားု မပပြုရန် / အသားု ပပြုရန်

မသငို့ရ
် သာ ရဆားဝါားမျာား” ဟု အမျာားပမင်သာရအာင် ရရားသာား

ာားသငို့ပ
် ါသည်။

ကျန်ားမာရရားဌာနငယ်မျာား အရနပြငို့် အဆပ
ု ါ ပျက်စားီ /သက်တမ်ားကုနရ
် ဆားဝါားပစစညား် မျာား ကုမမကုယ်တုငမ
် ားီ ရှု ွဲ့ ပခင်ား၊
ရပမပမြုပ်ပခင်ား စသည်တု ို့
ပပန်လည်ပရဆာင်
ု ို့
ရမည်။
ရသချာသမ်ားဆည်ား

ာားပါ။

ပပည်နယ်/တုငား် ရေသကကီား

ကုပပြုလုပ်ခငို့မ
် ရပါ။ အဆုပါရဆားမျာားကု IRV form တင် စာရင်ားရရားသင်ားမပီား မမြုွဲ့နယ်သု ို့
အဆပ
ု ါ

IRV

form

မျာားကု

စာရင်ားစစ်လုပ်ငန်ား

မမြုွဲ့နယ်အဆငို့တ
် င် မမြုွဲ့နယ်ကျန်ားမာရရားဦားစီားဌာနမား
ပပည်သကျန်
ူ ို့ ားမာရရားဦားစီားဌာန၏

(Auditing

(TMO)

ခငို့ပ် ပြုချက်ရတာင်ားခမပီား

Purpose)

ဦားရဆာင်ရသာ

အဆပ
ု ါ

ရကာ်မတီက

ပျက်စားီ /သက်တမ်ားကုန ်

ရဆားဝါားပစစညား် မျာား ကု သငို့ရ
် လျာ်ရသာနည်ားလမ်ား (ဥပမာ - မီားရှု ွဲ့ ပခင်ား၊ ရပမပမြုပ်ပခင်ား) ပြငို့် စနစ်တကျြျက်ဆားီ ရမည်။
မမြုွဲ့နယ်မ

သက်ဆင
ု ရ
် ာ

ပပည်နယ်/တုငား် ရေသကကီား

ပပည်သကျန်
ူ ို့ ားမာရရားဦားစီားဌာနသု ို့

အတက်

ရနာက်
ု ို့

စာရင်ားဇယာားနငို့်

တက

ဌာနအာားလုားသည် ရဆားဝါားပစစညား် မျာား အဝင်အ

က် နငို့်

အစီရင်ခရပားပရမည်
ု ို့
။

၄.၄ ရဆုံးဝ ုံးပစစည်ုံး အဝင်အ

က်

န
ိ ်ုံးသိမ်ုံးမှု စာအိုပ် (Stock Ledger Book - SLB)

ဟုရဆားသရ
ု လာင်ရရားဌာနမ ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာနခအ
ွဲ

ဌာနမ ရဆားဝါားသားု စမ
ွဲ ှု အရပခအရနကု သရရပခရာခနင
ု ရ
် န် ရဆားဝါားပစစညား် အဝင်အ
BOOK) ကု အသားု ပပြုသည်။ ဤအပင
ု ား် တင် ရဆားဝါားပစစညား် အဝင်အ
အသားု ပပြုရန် ရု ားရင်ားရသာလမ်ားညွှနက
် ု ရြာ်ပပ

က်

က်

န်ားသမ်ားမှု စာအုပ် (STOCK LEDGER

န်ားသမ်ားမှု စာအုပ် (STOCK LEDGER BOOK) ကု

ာားသည်။ ဌာနမျာားတင် ရဆားဝါားပစစညား်

န်ားသမ်ားသရ
ု လာင်မှု တာဝန်ခမျာားသည်

STOCK LEDGER BOOK အာား မန်ကန်စာ အသားု ပပြုတတ်ရစရန် မပြစ်မရန သင်ကကာားရလို့ကျငို့်

ာားရမည်။
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လိုပ်ငန်ုံးအရ

ာက်အကူ (၃) (Job Aid 3)

ရဆုံး၀ ုံးပစစညုံး် အ၀င်အ

က်

န
ိ ်ုံးသိမ်ုံးမှုစာအိုပ် (Stock Ledger Book) ဖြညံ့ ်သင်ုံးဖခင်ုံး

လုပ်ငန်ား

ရဆားဝါားပစစညား် အဝင်အ

က်

န်ားသမ်ားမှုစာအုပ် (STOCK LEDGER BOOK) ကု ပြညို့သ
် င်ားရန်

ပြညို့သ
် င်ားသူ

တုငား် / ပပည်နယ်တင် CMS SD မ တာဝန်ခ ဆရာဝန်
မမြုွဲ့နယ်တင် သရ
ု လာင်ခန်ားတာဝန်ခ (Store In-Charge) (သ)ု ို့ ရဆားဝါားကျွမား် ကျင်ဝန်

မ်ား (Pharmacist)

(သ)ု ို့ ရဆားစပ် (Compounder)
တုက်နယ်ရဆားရု နငို့် တုက်နယ်ကျန်ားမာရရားဌာနတင် အ

က်တန်ားသူနာပပြု (SN) (သ)ု ို့ အမျြုားသမီား

ကျန်ားမာရရား ဆရာမ(LHV) (သ)ု ို့ ရဆားစပ် (Compounder)
ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာန၊ မခင်နငို့က
် ရလား ကျန်ားမာဌာနနငို့် ရေသနတရ ကျန်ားမာရရားဌာနတင်
အမျြုားသမီား ကျန်ားမာရရား ဆရာမ(LHV) (သ)ု ို့ ကျန်ားမာရရားမား (HA)
ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာနခွဲ တင် သာားြာားဆရာမ (MW)
ရည်ရယ်ချက်

သရ
ု လာင်

ာားရသာ ရဆားဝါားပစစညား် ၏ အရပခအရနကု မတ်သာား

လက်ခရရပခင်ား၊

န်ားသမ်ားရန်

တ
ု ်ရပားပခင်ား၊ ရပျာက်ဆားု ပခင်ား နငို့် ညနှုင်ားပခင်ားတက
ု ို့ ု မတ်တမ်ားတင်ရန်

သရ
ု လာင်မှု လက်ကျန် အရပပာင်ားအလွဲကု မတ်တမ်ားတင်ရန်
ရဆာင်ရက်ရမညို့်

-

အချန်

ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု
ရဆား

တ
ု ်ရပားသညို့် အကကမ်တုငား် (သရ
ု လာင်ခန်ားမ သမဟု
ု ို့ တ်

တ
ု ်ရာရနရာမ)

-

ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု လက်ခရရသညို့် အကကမ်တုငား်

-

ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု ဌာနတစ်ခမ
ု တစ်ခသ
ု ု လွှ
ို့ ွဲရပပာင်ား/လက်ခသညို့် အကကမ်တုငား်

-

ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု လူနာအတက်
သရ
ု လာင်ရာရနရာမ ြယ်

တ
ု ်ရပားပခင်ား မဟုတ်ဘွဲ အပခာားအရကကာင်ားပြငို့်

တ
ု ်သညို့် အကကမ်တုငား် (လက်ရတွဲ့သရုပ်ပပရန်

တ
ု ်ယူပခင်ား၊

ရက်လန်ပခင်ား၊ ပျက်စားီ ပခင်ား)
-

Physical Count (လက်ပြငို့ရ
် ရတက်ပခင်ား)/ Visual Inspection (မျက်ပမင်စစ်ရဆားပခင်ား)
ပပြုလုပ်သညို့် အကကမ်တုငား်

လုအပ်ရသာ ပစစညား်

ရဆားဝါားပစစညား် အဝင်အ

က်

န်ားသမ်ားမှု စာအုပ် (STOCK LEDGER BOOK) ၊

ဂဏန်ားရပါင်ားစက်၊

ရဘာပင် (မင်အနီ နငို့် အပပာ)

(က) ရဆုံးဝ ုံးပစစညုံး် အဝင်အ
“ရဆုံးဝ ုံးပစစည်ုံးအဝင်အ
(ခ) ရဆုံးအ

က် န
ိ ်ုံးသိမ်ုံးမှုစာအိုပ် အသစ်တစ်ခို စတင် အသုံးို ဖပျုဖခင်ုံး ” သိို သ
ံ့ ာုံးပ ။

တ
ို အ
် သင်ုံး ဖပျုလိုပ်မည် ဆိပ
ို က “လက်ခ ရိဖခင်ုံး၊

(ဂ္) ရဆုံးဝ ုံးပစစည်ုံးအဝင်အ
“ရဆုံးဝ ုံးပစစည်ုံးအဝင်အ

က် န
ိ ်ုံးသိမ်ုံးမှုစာအိုပ် အသစ်တစ်ခို စတင်သညံ့ အ
် ကကိမ်တင
ိို ုံး်

က်

တ
ို ရ
် ပုံးဖခင်ုံး” သိသ
ို ံ့ ာုံးပ ။

န
ိ ်ုံးသိမ်ုံးမှုစာအိုပ် စာမ က်နာအရဟာင်ုံးမ အသစ်သ ိို ရဖပာင်
ုံးရရွှြို့ ဖခင်ုံး ဖြစ်ပ က
ံ့

က် န
ိ ်ုံးသိမ်ုံးမှုစာအိုပ် စာမ က်နာအရဟာင်ုံးမ ရဆုံးလက်က န်အရ အတက်ကိို စာမ က်နာအသစ်
သိို ရဖပာင်
ုံး
ံ့

ညံ့ ဖ် ခင်ုံး” သိို သ
ံ့ ာုံးပ ။
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လစဉ် ‘ဌာန၏ ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန် အစီရင်ခစာ (FSR) ’ ပြညို့်သင်ားသညို့် အချန်တုငား် တင်

မတ်သာုံး န်

ရဆားဝါားပစစညား် အဝင်အ

က်

န်ားသမ်ားမှုပုစရပေါ်မ အချက်အလက်မျာား ကု အသားု ပပြုရမည်။

လုငား် တစ်လုငား် တင် အဝင်/အ

က် တစ်ခသ
ု ာ မတ်သာားပါ။

ရဆားဝါားပစစညား် အဝင်အ

န်ားသမ်ားမှုစာအုပ်

က်

(STOCK

ရဆားဝါားပစစညား် သရ
ု လာင်သညို့် ရနရာနငို့် နီားကပ်စာ
(က) ရဆုံးဝ ုံးပစစညုံး် အဝင်အ
အဆငံ့်

BOOK)

ကု

ာားပါ။

က် န
ိ ်ုံးသိမ်ုံးမှုစာအိုပ် အသစ်တစ်ခို စတင် အသုံးို ဖပျုဖခင်ုံး

ရဆာင် က် န်

မတ်သာုံး န်

ရဆုံးနငံ့ရ
် ဆုံးအဝင်အ
၁။

LEDGER

က်

န
ိ ်ုံးသိမ်ုံးမှုစာအိုပ် မ က်နာြိုုံး

က န်ုံးမာရ ုံး ဌာန အမည်နငံ့် အမ ိျုုံးအစာုံး
ရဆားနငို့ရ
် ဆားပစစညား်

န်ားသမ်ားမှုစာအုပ် အြားု မ သတင်ား

ဥပမာ - ရမ်ားရတာင်ဦား၊

အချက် အလက်မျာား ပြစ်သညို့်

ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာန ၊

ကျန်ားမာရရားဌာနအမည်၊ ကျန်ားမာရရားဌာနအမျြုားအစာား ၊

ရကျာက်ဆည်မမြုွဲ့နယ်၊

မမြုွဲ့နယ်၊

မနတရလားတုငား် ရေသကကီား။

ပပည်နယ်/တုငား် ရေသကကီား

ရဆားဝါားပစစညား်

အမျြုားအစာား နငို့် စတင်အသားု ပပြုသညို့ရ
် နတ
ု ို့ ု ပပညို့စ
် ုစာ
ို့ က

၂၂၊ ၁၀၊ ၂၀၁၆။

ပြညို့သ
် င်ားပါ။
မာတိကာ
၂။

ရဆုံးဝ ုံးပစစညုံး် အမ ိျုုံးအမည် နငံ့် ဖပင်ုံးအာုံး၊ ရ တက်ပို

ရဆားဝါားပစစညား် တစ်မျြုားချင်ားစီအတက် ရဆားအဝင်အ

(ယူနစ်) နငံ့် စာမ က်နာ နပ တ်

အကကမ်အရရအတက်
သငို့ရ
် တာ်ရသာ

ရဆားဝါားပစစညား်

အမျြုားအမည်

နငို့်

ပပင်ားအာား

နငို့်

အနည်ားအမျာားရပေါ်

က်

မူတည်မပီား

စာမျက်နာအရရအတက်ကုချန်

ာားရန်

လုအပ်သည်။

ရရတက်ပ(ု ယူနစ်)တက
ု ို့ ု FSR တင်ပါရသညို့် အတုငား်

ဥပမာ - Lidocaine, 2%, 20 ml, vial သည် ရနစဉ်
ို့

ရရားသာား

အသားု ပပြုမှု

မပီား

ရဆားဝါားပစစညား်
ပစစညား် အဝင်အ

စာမျက်နာနပါတ်ကု

နည်ားရသာရဆား

(သ)ု ို့

ရဆားအဝင်အ

က်

ာားသညို့် ရဆားဝါား

အကကမ် အရရအတက် နည်ားရသာရဆား ပြစ်သည်ဆလ
ု ျှင ်

န်ားသမ်ားမှုစာအုပ်၏

ရ
ု ဆား အတက် စာမျက်နာ အနည်ားငယ် (ဥပမာ SLB ၏

ညို့သ
် င်ား ရရားသာား
က်

သက်ဆင
ု ရ
် ာ

စာမျက်နာနပါတ်အတုငား် ပြညို့သ
် င်ား ပါ။

စာမျက်နာ ၈၀ - စုစု ရပါင်ားစာမျက်နာ ၂ မျက်နာ) ချန်ပါက
မာတကာ တင်အဆပ
ု ါရဆား အတက် စာမျက်နာ (Page
number column) ရအာက်တင် “၈၁” (သ)ု ို့ “၈၁၈၂”ဟုရရားရန် လုအပ်သည်။
ဥပမာ - Medroxyprogesterone (Depo), Inj, 150 mg
သည် ရနစဉ်အသ
ားု ပပြုမရ
ှု ရသာ ရဆား/ရဆားအဝင်အ
ို့
အကကမ်အရရအတက်မျာားရသာရဆား

က်

ပြစ်သည်ဆလ
ု ျှင ်

ရ
ု ဆားအတက် စာမျက်နာကု မျာားမျာား (ဥပမာ - SLB ၏
စာမျက်နာ ၅၁ မ ၆၀ အ

စုစရ
ု ပါင်ားစာမျက်နာ၁၀မျက်နာ)

ချန်ပါက မာတကာတင်အဆပ
ု ါရဆားအတက် စာမျက်နာ
(Page number column) ရအာက်တင် “၈၅” (သ)ု ို့ “၈၅၉၅”ဟုရရားရန် လုအပ်သည်။
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အဆငံ့်
၃။

ရဆာင် က် န်

မတ်သာုံး န်

ရဆုံးဝ ုံးအမ ိျုုံးအမည်နငံ့် ဖပင်ုံးအာုံး

ဥပမာ - NorLevo Levonorgestrel 1.5mg Pills

ရဆားဝါားပစစညား် ၏ အမည် နငို့် (သငို့ရ
် လျာ်ပါက)

ဥပမာ - Metronidazole 250mg BP

ရဆားညွှနား် ပု နငို့် ပပင်ားအာား ကု ပြညို့ပ
် ါ။
၄။

ကျန်ားမာရရားဝန်ကကီားဌာနမသတ်မတ်

ရဆုံးပစစည်ုံး ကိုေန
် ပ တ်

ာား

ရသာ ရဆားပစစညား် ကုေ ် နပါတ်ကု ပြညို့သ
် င်ားပါ။
၅။

ရ တက်ပို (ယူနစ်)
သရ
ု လာင်ခန်ားမ

တ
ု ်ရပားသညို့် ရရတက်ပု ကု ပြညို့ပ
် ါ။

ရရတက်ပသ
ု ည် ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန် အစီရင်ခစာ

ဥပမာ vial, tab, cap,pcs, kit etc.

FSR မ ရရတက်ပန
ု ငို့် တူရမည်။
၆။

ရနရာသည် သငို့် ကျန်ားမာရရားဌာန၌ ရဆားဝါားပစစညား် မျာား

ရန ာ
ု ရဆားဝါားပစစညား် ကု သငို့် ကျန်ားမာရရားဌာန၏
မည်သညို့ရ
် နရာတင်

ာားသည်ကု ရရားပါ။

လက်ရ စီစဉ်

ာားရမှုရပေါ်တင် မူတည်သည်။ သရသာ်
ု ို့

ရနရာကု ရရား

ာားပခင်ားပြငို့် ဝန်

မ်ားမျာား

ပ
ု စစညား် ကု

အပမန်ဆားု ရာရြနင
ု လ
် မို့မ
် ည်။ ဥပမာ - စင် က၊ စင် A၊
ရသတတာ A စသည်ပြငို့။်
(ခ) လက်ခ ရိဖခင်ုံး၊
၇။

တ
ို ရ
် ပုံးဖခင်ုံး

ရနစံ့ ွဲ (Date)
ရဆား အဝင်/အ

က်/လွှွဲရပပာင်ား/မျက်ပမင်စစ်ရဆား ပခင်ား

ပပြုလုပ်သညို့် ရနစို့ ွဲ ကု ရရားပါ။
၈။

IRV ည်ညွှန်ုံး နပ တ် (IRV Ref. nr.)
ဤ နပါတ်ကု
“

ကျန်ားမာရရားဌာနငယ်မျာားအရနပြငို့် ယခု ရည်ညွှနား် နပါတ်

တ
ု ်ရပားရသာဌာနမ ပပင်ဆင်ရသာ

တ
ု ်ရပားပခင်ားနငို့် လက်ခရရ ပခင်ားရ ာက် ချာ (IRV)”၏

IRVရည်ညွှနား် နပါတ် (IRV Ref. nr.) တင် ရတွဲ့ နင
ု သ
် ည်။
၉။

ရရရန် မလယ်ကူရသာ်လည်ား မမြုွဲ့နယ်မ IRV Ref: nr.
ရရလာပါက

ညို့သ
် င်ား ရရားသာားရန် လုအပ်သည်။

မ / သိို (Received
From/Issued To)
ံ့

ဥပမာ - ရတာင်ကကီား မမြုွဲ့နယ် မရရသည်/ ပပင်ပလူနာဌာန

ရဆားဝါားပစစညား် ကု မည်သညို့ရ
် နရာမ ရရရကကာင်ား (သ)ု ို့

သု ို့ တ
ု ်ရပားသည် / လူနာ အတက် အသားု ပပြုသည်/

မည်သညို့ရ
် နရာ/မည်သူ ို့ သု ို့

မျက်ပမင်စစ်ရဆား/ လက်ပြငို့် ရရတက်စစ်ရဆားပခင်ား

တ
ု ်ရပားရကကာင်ားရရားပါ။

လူနာနငို့် ပတ်သက်သညို့် လျှြုွဲ့ ဝက်ချက်

န်ားသမ်ား ရမညို့်

အချက်အလက်မျာားကု ရဆားအဝင်အ

က်

ပပြုလုပ်သည်။

န်ားချြုပ်

စာရက်ရပေါ်တင် မရရားရပါ။

မတ်ခ က် ။ မည်သညံ့ ် ရန ာမမဆိို (သိ)ို ံ့ မည်သညံ့ ်
အရကကာင်ုံးရကကာင်ုံးရကကာငံ့် ရိရသာ ရဆုံးနငံ့ရ
် ဆုံးပစစညုံး်
မဆိို မတ်သာုံးပ ။

ပ

သင်၏ ကျန်ားမာရရားဌာနသည် SLB ကု

ဥပမာ-မမြုွဲ့ နယ်မ ရရသာရဆားအပပင် အပခာားအြွဲွဲ့ အစည်ားမ

မဦားဆားု အကကမ် စတင်သားု စပွဲ ခင်ား ပြစ်ပါက

ရဆားမျာား၊ အလရင်မ ယူရဆာင်လာရသာ ရဆားပစစညား်

“မျက်ပမင်စစ်ရဆားပခင်ား (visual inspection)/
လက်ပြငို့ရ
် ရတက်ပခင်ား (physical count)” ပြငို့်
ရရား၍စတင်ပါ။

အရရအတက်ကုပါ
မည်သညံ့ ်

ညို့သ
် င်ားမတ်သာားပါ။
အရကကာင်ုံးရကကာငံ့်

သုံးို စရ
ွဲ သာ

ရဆုံးဝ ုံးပစစညုံး် မဆိို မတ်သာုံးပ ။
ဥပမာ - လူနာ၊ ပွဲလမ်ားသဘင် မျာားတင် သားု ရသာ အရရ
အတက်ကုပါ

ညို့သ
် င်ားမတ်သာားရပားပါ။
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RHC LS စနစ်တင် ရိရသာ ရဆုံး (Quantity Received) (သိမဟို
ို ံ့ တ)် အသုံးို ဖပျုရသာရဆုံး (Quantity Issued)
အရ အတက်ကိို RH လူနာ အတက်သာဟို သတ်မတ်
အဆငံ့်
၁၀။

ာုံးဖခင်ုံး မရပ
ိ ။

ရဆာင် က် န်

မတ်သာုံး န်
လက်ခရရရသာ ရဆားနငို့ရ
် ဆားပစစညား် မျာားတင် ရဆားအမျြုား

သက်တမ်ုံးကိုန် ရနစံ့ ွဲ (Expiry Date)
ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု

လက်ခရရသညို့အ
် ခါ

၎င်ား

ရဆားဝါားပစစညား် မျာား၏ သက်တမ်ားကုန ် ရနစို့ က
ွဲ ု ရရားပါ။

အမည် တူရသာ်လည်ား သက်တမ်ားကုနဆ
် ားု ရက်မာ ကွဲပပာား
ပခာားနာားမှု ရနင
ု သ
် ည်။
ဥပမာ - သင်သည် Clean Delivery Kit ၁၀၀ ကု ရရသည်
ဆပ
ု ါစ။ု ို့ Clean Delivery Kit ၅၀၏ သက်တမ်ားကုနဆ
် ားု
ရက်မာ 31 Dec 2018 ပြစ်မပီား ကျန် Clean Delivery Kit
၅၀

၏

သက်တမ်ားကုနဆ
် ားု ရက်မာ

ပြစ်ရနသည် ဆပ
ု ါစ။ု ို့

31

Dec

2020

အ
ု ရပခအရနမျြုားတင် မတူညရ
ီ သာ

သက်တမ်ားကုနရ
် က်စွဲ မျာားအလုက် လက်ခရရသညို့် အရရ
အတက် ကု တစ်လင
ု ား် စီ ရရားသာားပါ။
(တစ်လုငား် စီတင်

လုအပ်ရသာ

အချက်အလက်မျာားကု

ပပညို့စ
် စ
ု ာ ပြညို့သ
် င်ား ပါ။)
၁၁။

မမ ဌာနကု ပမ
ု န် ပပ
ို့ ားု ရနရသာ ဌာနမ လက်ခရရပခင်ား

ရိသညံ့ ် အရ အတက် (Quantity Received)
လက်ခရရပခင်ား ပြစ်ပါက သင်လက်ခရရသညို့်

ပြစ်ပါက ဤ လုငား် ကု မင်နပီ ြငို့် ပြညို့ပ
် ါ။

အရရအတက်ကု ရရားပါ။

ပမ
ု န်ပပ
ွဲို့ ါက
ို့ ားု ရနရသာဌာန မ လက်ခရရပခင်ား မဟုတ်ခပ
ဤ လုငား် ကု မင်ပပာပြငို့် ပြညို့သ
် ငို့သ
် ည်။

၁၂။

တ
ို ရ
် ပုံးသညံ့ ် အရ အတက် (Quantity Issued)
ကျန်ားမာရရားဌာနငယ်မျာား
“လူနာအတက်

အာားလုားအတက်

အသားု ပပြုသညို့်

ရရားမတ်ရန်မမြုွဲ့နယ်မျာား
“အပခာားဌာနခသ
ွဲ ု ို့

အတက်

အရရအတက်”
သငို့ဌ
် ာန

ကု

အတင်ား

ဤ လုငား် ကု မင်ပပာပြငို့် ပြညို့သ
် ငို့သ
် ည်။

တ
ု ်ရပားသည် ပြစ်ရစ၊ လူနာအတက်

အသားု ပပြုသည်ပြစ်ရစ”အရရအတက်ကု ရရားပါ။
၁၃။

ဆုံးို ရှု ုံး/ညန
ိ င
ှုိ ုံး် အရ အတက် (Losses/Adjustments)

ပျက်စားီ ဆားု ရှု ားမှု

(Losses)

ရပျာက်ဆားု ပခင်ား၊
တရကကာငို့
ု ို့
်

ပျက်စားီ ဆားု ရှု ား အရရအတက်
ပျက်စားီ ဆားု ရှု ားသညို့်

အရရအတက်

အတအကျကု

ဆုသည်မာ

အခားု ခရပခင်ား၊

သင်၏

ရက်လန်ပခင်ား၊

ပျက်စားီ ပခင်ားစသည်

အသားု ပပြု၍ရရသာစာရင်ား

မ

တ
ု ်ပယ်ရမညို့အ
် ရရအ တက် ပြစ်သည်။

အနှုတ် (-) လကခဏာမျာားပြငို့် ရဆားနငို့် ရဆားပစစညား်

ပျက်စားီ ဆားု ရှု ားမှုမျာားကု အနှုတ် သရကေတ (-) ပါရသာ

အဝင်အ

ကန်ားဂဏန်ား ပြငို့် မတ်သာားပါ။

က် စာအုပ်တင်

ရ
ု န ရန
ို့ စို့ ပွဲ ြငို့်

ညို့ပ
် ါ။

ညနှုင်ားမှု

(Adjustment)

ဆသ
ု ည်မာသငို့ဌ
် ာနမ

လူနာ

အတက်အသားု ပပြုပခင်ားမဟုတ်ဘွဲ အပခာားဌာနသု ို့ လွှွဲရပပာင်ား
ညနှုင်ား အရရအတက်

ရပားပခင်ား၊

ညနှုင်ားအရရအတက် အတအကျကု အရပါင်ား (+) (သ)ု ို့

ရသာ်လည်ား ပပန်လည်ရတွဲ့ ရပခင်ား၊ ယခင် စာရင်ားတက်

အနှုတ် (-) လကခဏာမျာားပြငို့် ရဆားနငို့ရ
် ဆားပစစညား်

ချက်မှု မာားယင်ားရကကာင်ား ရတွဲ့ ရပခင်ားစသည်တု ို့ ရကကာငို့်

အဝင်အ

သင်၏အသားု ပပြု၍ရရသာစာရင်ားတင်

ညို့ပ
် ါ။

က်

န်ားသမ်ားမှု စာအုပ်တင်

ရ
ု န ရန
ို့ စို့ ပွဲ ြငို့်

မူလကရပျာက်ဆားု စာရင်ားတင်

ညို့်

ာား

ညနှုင်ားရမညို့်

အရရအတက် ပြစ်သည်။
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(ဥပမာ - သင်သည် အပခာားဌာနသု Syringe,
5ml – 20 pcs
ို့
ရချားလုက်လျှင ် “- ၂၀” ဟု ဆားု ရှု ား/ညနှုင်ားမှုအရရအတက်
(Losses/Adujstments)ရကာ်လရအာက်တင်
ရရားသာားရမည်။

ညို့သ
် င်ား

အတူ
ု ို့
လက်ခရရရသာဌာန မလည်ား

၎င်ားရကာ်လရအာက် တင် “+၂၀” ဟုရရားသာားရမည်။)
Losses and adjustment တင်

ကုက်ညမ
ီ မ
ှု ရ

ညို့သ
် င်ားရသာ

ပြစ်ရနရသာစာရင်ားမျာား

အတက်လည်ား

ညနှုင်ားမှုမျာားပပြုလုပ်နင
ု သ
် ည်။

ကန်ားဂဏန်ားတုငား် နငို့သ
် က်ဆင
ု သ
် ညို့်
အရကကာင်ား အရင်ားကု မတ်ချက်
(Remark) ရကာ်လတင် ရင်ားပပရမည်။

(ဥပမာ မျက်ပမင်စစ်ရဆားပခင်ား

ပပြုလုပ်ရသာအခါရဆား

အဝင်အ

စာအုပ်ရ

က်

န်ားသမ်ားမှု

စာရင်ားနငို့်

အမန်တစ်ကယ်ရရသာ ရဆားစာရင်ား လွဲရနပခင်ား)
လက်ရတွဲ့ လက်ကျန်ပစစညား် ရရတက်သညို့အ
် ခါ ရဆားဝါား
ပစစညား် မျာားကု “ပပန်ရာရတွဲ့” သညို့အ
် ခါတင် ရပါင်ား

ညို့်

သညို့် ညနှုင်ားမှုကု ပပြုလုပ်ပခင်ား ပြစ်နင
ု သ
် ည်။ ရပါင်ားသညို့်
ညနှုင်ားမှုကု ပပရန် (+) လကခဏာ အမမွဲ
အဆငံ့်
၁၄။

ရဆာင် က် န်

ညို့ပ
် ါ။

မတ်သာုံး န်

ရဆုံးဝ ုံးပစစညုံး် လက်က န်အရ အတက် (Balance)
လက်ခရရပခင်ားပြစ်ပါက “ရရသညို့အ
် ရရအတက်”
ရနာက်ဆားု

လက်ကျန်အရရအတက်

နငို့်

ကု

ရပါင်ားမပီား

လက်ကျန်အရရအတက် အသစ်ကု ရရားပါ။
တ
ု ်ရပားပခင်ား ပြစ်ပါက "

တ
ု ်ရပားသညို့် အရရအတက်"

ကု ရနာက်ဆားု လက်ကျန် အရရအတက် မ နှုတ်မပီား
လက်ကျန် အရရအတက် အသစ်ကု ရရားပါ။
ရပျာက်ဆားု ပခင်ား (သမဟု
ု ို့ တ်) ညနှုင်ားပခင်ားကု မတ်တမ်ား
တင်ပခင်ား ပြစ်ပါက -“ရပါင်ား

ညို့သ
် ညို့် ညနှုင်ားမှု အရရ

အတက်” ကု ရနာက်ဆားု လက်ကျန် အရရအတက် နငို့်
ရပါင်ားမပီား လက်ကျန် အရရ အတက် အသစ်ကု ရရားပါ။
“ရပျာက်ဆားု ပခင်ား

(သမဟု
ု ို့ တ်)

နှုတ်သညို့်

ညနှုင်ားမှု

အရရအတက်”ကု ရနာက်ဆားု လက်ကျန် အရရအတက်
မ နှုတ်မပီား လက်ကျန် အရရအတက် အသစ်ကု ရရားပါ။
၁၅။

လက်မတ် (Initial) နငံ့် မတ်ခ က် (Remark)

ဥပမာ - မည်သညို့် ရပျာက်ဆားု ပခင်ား၊ ညနှုင်ားပခင်ား အတက်

လက်မတ်

မဆု

ားု မပီား ရဆား အသင်ား အ

မတ်ချက်ရပါက ရရားပါ။

တ
ု ် နငို့် ပတ်သက်၍

အရကကာင်ားရင်ားကု

ရရားပါ။

(ရက်လန်ပခင်ား၊

ပျက်စားီ ပခင်ား၊ ရပျာက်ဆားု ပခင်ား၊ ပပန်ပပခင်
ု ို့ ား၊ လွှွဲရပပာင်ားပခင်ား
စသည်)
Syringe,

10ml,

pcs

10

ခု

31/12/2015

တင်

ရက်လန်သည်။ (သမဟု
ု ို့ တ်) Folic acid, 5mg, tab
ရဆားလုား 50 ပျက်စားီ သည်။
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(ဂ္) ရဆုံးဝ ုံးပစစည်ုံး အဝင်အ

က်

န
ိ ်ုံးသိမ်ုံးမှုစာအိုပ်စာမ က်နာ အရဟာင်ုံးမ ရဆုံးလက်က န် အရ အတက်ကိို စာမ က်နာ
အသစ်သရဖပာင်
ိို ံ့
ုံး

အဆငံ့်
၁၆။

ညံ့ ဖ် ခင်ုံး

ရဆာင် က် န်
အဆငို့် ၃ မ ၆ အ

မတ်သာုံး န်

ရဆာင်ရက်မပီား ရအာက်ပါ အတင
ု ား်

ဆက်လက်ရဆာင်ရက်ပါ။
၁၇။

ရနစို့ ွဲ (Date)
ရဆုံးဝ ုံးပစစညုံး်

အဝင်အ

က်

န
ိ ်ုံးသိမ်ုံးမှုစာအိုပ်

စာမ က်နာ အသစ်တစ်ခသ
ို ိို ံ့ ိို အရ အတက်မ ာုံးကိို သင်
ရရွှြို့ရဖပာင်ုံးသညံ့ ် ရနစံ့ ွဲ ကိို ရ ုံးပ ။
၁၈။

ည်ညွှန်ုံး နပ တ် (IRV Ref nr.)
ရဆားဝါားပစစညား် အဝင်အ
စာမျက်နာ
ရပပာင်ား

၁၉။

က်

န်ားသမ်ားမှု

အသစ်တစ်ခသ
ု ု ို့

စာအုပ်

အရရအတက်မျာား

ညို့် လျှင ် အလတ်အတုငား်

ာားပါ။

မ / သိို (Received
from/Issued to)
ံ့
ဤရကာ်လတင် “Balance Brought Forward” BBF
(သ)ု ို့ စာမျက်နာ အသစ်သု ို့ ဆက်လက် ယူရဆာင်လာ
သညို့် လက်ကျန် အရရအတက်” ဟု ရရားပါ။
ရနာက်
ု ို့
သက်တမ်ားကုနရ
် နစို့ စ
ွဲ ာတုငမ
် ဆားု ရှု ား/ညနှုင်ား
အရရအတက် စာတုငအ
်

ကနလ
် ို့ န ် မျဉ်ားဆ
ပ
ွဲ ါ။ အဆပ
ု ါ
ို့

ရကာ်လမျာားတင် သင် ပြညို့စ
် က် ရန် မလုပါ။
၂၀။

လက်က န် အရ အတက် (Balance)
ယခင် ရဆား အဝင်အ

က်

န်ားချြုပ်မပ
ှု ုစ၏ လက်ကျန်

အရရအတက်ရကာ်လတင်ရြာ်ပပ

ာားရသာ ရနာက်ဆားု

ကန်ားဂဏန်ားကုယူ၍ ပစ
ု အသစ်၏ လက်ကျန် အရရ
အတက် စာတုငတ
် င်အတအကျ ပပန်
၂၁။

ညို့ပ
် ါ။

လက်မတ်၊ မတ်ခ က် (Initials and Remarks)
လက်မတ်

ားု မပီား မတ်ချက်ရပါက ရရားပါ။
ရအာက်ပ အခ က်မ ာုံးနငံ့် ဖပညံ့ စ
် ပ
ို က လိုပ်ငန်ုံးမပီုံးရဖမာက်မပီ ဖြစ်သည်။

□

သရ
ု လာင်ခန်ားအတင်ား

န်ားသမ်ား

ာားရရသာ ရဆားဝါားပစစညား် တစ်ခစ
ု အ
ီ တက် ရဆားဝါားပစစညား် အဝင်အ

က်

န်ားသမ်ားမှု

စာအုပ် စာမျက်နာ တစ်ခစ
ု တ
ီ င် ပြညို့သ
် င်ားမပီားသညို့အ
် ခါ
□

ရဆားဝါားပစစညား် အဝင်အ

က်

ရရတက်ပု (ယူနစ်)၊၊ သရ
ု လာင်
□

ရဆားဝါားပစစညား် အဝင်အ

န်ားသမ်ားမှုစာအုပ် စာမျက်နာ တစ်ခစ
ု ၏
ီ

ပ်တင် ရဆားဝါားအမျြုားအမည်နငို့် ပပင်ားအာား၊

ာားသညို့ရ
် နရာ အာားလုားကု ရရားသင်ားမပီားသညို့အ
် ခါ

က် ရသညို့အ
် ခါတုငား် ရဆားဝါားပစစညား် အဝင်အ

က်

န်ားသမ်ားမှုစာအုပ် စာမျက်နာ ရပေါ်တင်

မတ်တမ်ားတင်မပီားသညို့အ
် ခါ
□

ရဆားဝါားပစစညား် အဝင်အ

က်

န်ားသမ်ားမှုစာအုပ်အာား ရဆားဝါားပစစညား် သရ
ု လာင်ရာရနရာ အနီားတင် သမ်ား

ာားမပီား သညို့အ
် ခါ
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မမိျု ြို့နယ်အဆငန
ံ့် င ံ့် က န်ုံးမာရ ုံးဌာနငယ်မ ာုံးအာုံးလိုုံးတင်
လက်က န် RH ရဆုံးပစစည်ုံး ရိ သည်ဖြစ်ရစ၊ မရိ သည်ဖြစ်ရစ၊
RH ရဆုံးပစစည်ုံး အာုံးလိုုံးအတက် Stock Ledger Book တင် ဖြညံ့ ်သင်ုံးရ ုံးသာုံး

ာုံး န်

လိိုအပ်သည်။ ရဆုံးလက်က န် မရိ ပ က Stock Ledger Book စတင် အသုံးို ဖပျုသညံ့ ် က်စဖွဲ ြင ်ံ့
မ က်ဖမင်စစ်ရဆုံးဖခင်ုံး ဖပျုလိုပ်မပီုံး လက်က န်အရ အတက် တင် သိုည “0” ဟို ဖြညံ့ ်သင်ုံး

ာုံးပ ၊

Stock Ledger Book ကိို သက်ဆင
ိို ် ာ ရဆုံးပစစည်ုံးအရ အတက် အရဖပာင်ုံးအလွဲရိ သညံ့ ်
အခ ိန်တင
ိို ုံး် Update လိုပ်ရပုံးပ ။ တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကကိမ် သုံးို က်မ တစ်ကကိမ် စသည်ဖြင ်ံ့
သတ်မတ်မပီုံး Update မလိုပ်ပ နင။ံ့်
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၅. အစီ င်ခဖခင်ုံးနင ံ့် ရဆုံးဝ ုံးပစစည်ုံး မာကကာုံးဖခင်ုံး
ကျန်ားမာရရားဌာနမျာားတင် ရဆားဝါားပစစညား် အလုအရလာက်ရရကကာင်ား ရသချာရစရန် ၎င်ားတ၏
ု ို့ ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန်
အရရအတက်ကု ပမ
ု န် ရစာငို့က် ကညို့မ
် တ်သာားပခင်ား၊ အစီရင်ခစာ ရပားပပခင်
ု ို့ ားနငို့် မာကကာားပခင်ားတု ို့ ပပြုလုပ်သငို့သ
် ည်။ "ဌာန၏
ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန် အစီရင်ခစာမျာား (FSR)” သည် ကျန်ားမာရရားဌာနမျာားအာား ၎င်ားတ၏
ု ို့ ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန်
အရပခအရနကု အ

က်သု ို့ တင်ပပခငို့် ရရရစမပီား မာယူမှု (Order) မျာားကုလည်ား

ကျွနပ
်ု ်တသည်
ု ို့
ရအာက်ပါလုပ်ငန်ားမျာားကု ပပညို့စ
် ရ
ု အာင် ရြာ်ပပ
❑

ာက်အကူ ၄ ကု ကကညို့ပ
် ါ)

ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာန နငို့် ဌာနခမ
ွဲ ျာားမ တစ်လတစ်ကကမ် ဌာန၏ ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန် အစီရင်ခစာ (FSR)
မျာားကု ပပြုစပု ခင်ား (လုပ်ငန်ားအရ

❑

ာားသည်။

မမြုွဲ့နယ်မျာားမ သားု လတစ်ကကမ် ဌာန၏ ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန် အစီရင်ခစာ (FSR) မျာားကု အမာစာမျာားအပါအဝင်
ပပြုစပု ခင်ား (လုပ်ငန်ားအရ

❑

ာက်အကူ ၄ ကု ကကညို့ပ
် ါ)

အရရားရပေါ် မာကကာားရမညို့အ
် ဆငို့် (EOP) ရအာက်သု ို့ ကျဆင်ားမသာားရကကာင်ား ရသချာရနရစရန်အတက် ရဆားဝါား
ပစစညား် အရပခအရနကု ရစာငို့က် ကညို့ရ
် လို့လာပခင်ား (လုပ်ငန်ားအရ

❑

၅.၁

ညို့သ
် င်ားနင
ု သ
် ည်။ ဤအပင
ု ား် တင်

အရရားရပေါ် အမာစာတစ်ခု တင်ပပခင်
ု ို့ ား (လုပ်ငန်ားအရ

ာက်အကူ ၅ ကု ကကညို့ပ
် ါ)

ာက်အကူ ၆ ကု ကကညို့ပ
် ါ)

မ ိျုုံးဆက်ပာုံးက န်ုံးမာရ ုံးရဆုံးဝ ုံးပစစည်ုံးမ ာုံးအတက် ဌာန၏ ရဆုံးဝ ုံးပ စစည်ုံး လက်က န်အစီ င်ခစာ

(FSR) ဖပျုစိုဖခင်ုံး
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လိုပ်ငန်ုံးအရ

ာက်အကူ (၄) (Job Aid 4)

မ ိျုုံးဆက်ပာုံးက န်ုံးမာရ ုံး ရဆုံးဝ ုံးပစစည်ုံးမ ာုံး အတက် ဌာန၏ရဆုံးဝ ုံးပစစညုံး် လက်က န်အစီ င်ခစာ
(FSR)ဖပျုစိုဖခင်ုံး
လုပ်ငန်ား

ဌာန၏ ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန် အစီရင်ခစာ (FSR) ပပြုစပု ခင်ား

ပြညို့သ
် င်ားသူ

မမြုွဲ့နယ်တင် မမြုွဲ့နယ်သန
ူ ာပပြုအဆငို့် (၁) (THN)၊ ကျန်ားမာရရားမား အဆငို့် (၁) (HA1) ၊
သရ
ု လာင်ခန်ားတာဝန်ခ (Store In-Charge) ၊ ရဆားဝါားကျွမား် ကျင် (Pharmacist)၊
တုက်နယ်ရဆားရု ၊

တုက်နယ်

မခင်နငို့က
် ရလား

ကျန်ားမာရရားဌာန၊

ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာန၊

ကျန်ားမာရရားဌာနနငို့် ရေသနတရကျန်ားမာရရားဌာနတင် တုက်နယ်

ဆရာဝန် (SMO)၊ အ

က်တန်ားသူနာပပြု (SN)၊ ကျန်ားမာရရားမား (HA)၊ အမျြုားသမီား

ကျန်ားမာရရား ဆရာမ (LHV) ၊ ရကျားလက်ကျန်ားမာရရား ဌာနခတ
ွဲ င် သာားြာားဆရာမ (MW)

ရည်ရယ်ချက်

ရဆားဝါားပစစညား် အဝင်အ

က်၊ လက်ကျန်အရရအတက်၊ ရပျာက်ဆုားပခင်ား၊ ညနှုင်ားပခင်ား နငို့်

ရဆားမာယူပခင်ားတက
ု ို့ ု အစီရင်ခ ရပားပရန်
ု ို့
ရဆာင်ရက်မညို့အ
် ချန်

ကျန်ားမာရရားဌာနငယ်မျာား - လစဉ် / တစ်လတစ်ကကမ်
မမြုွဲ့နယ်မျာား - သားု လတစ်ကကမ်

ရည်ရယ်ချက်

ရဆားဝါားပစစညား် အဝင်အ

က်၊ လက်ကျန် အရရအတက်၊ ရပျာက်ဆုားပခင်ား၊ ညနှုင်ားပခင်ား နငို့်

ရဆားမာယူပခင်ားတက
ု ို့ ု အစီရင်ခ ရပားပရန်
ု ို့

လုအပ်ရသာ ပစစညား် မျာား

ဌာန၏ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန်
ရဆားဝါားပစစညား် အဝင်အ

က်

အစီရင်ခစာ

န်ားသမ်ားမှု

စာအုပ်

(Stock

အလတ်၊
Ledger

Book)

၊

ဂဏန်ားရပါင်ားစက်
အဆငို့်
၁။

လုပ်ရဆာင်ရန်
ဌာန၏ရဆားဝါားပစစညား်
မျက်နာြားု
အမျြုားအစာား၊

လက်ကျန်အစီရင်ခစာ

ကျန်ားမာရရားဌာနအမည်၊
မမြုွဲ့နယ်၊

ပပညို့စ
် စ
ု ာပြညို့သ
် င်ားပါ

မတ်ချက်
စာအုပ်

ကျန်ားမာရရားဌာန

ပပည်နယ်/တုငား် ရေသကကီားတက
ု ို့ ု

ဥပမာ - ရတာ်ကမယ်
ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာန
ရေားေရွဲ မမြုွဲ့ နယ်
ဧရာဝတီ တုငား် ရေသကကီား
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ဌာန၏ ရဆုံးဝ ုံးပစစညုံး် လက်က န် အစီ င်ခစာ စတင်ရ ုံးသင်ုံးဖခင်ုံး
အဆငို့်
၂။

လုပ်ရဆာင်ရန်

မတ်ချက်

က န်ုံးမာရ ုံးဌာန အမည်

ဥပမာ - ရတာ်ကမယ်

ဌာန၏အမည်ကု ရရားပါ
၃။

မမိျု ြို့နယ် အမည်

ဥပမာ - ရေားေရွဲမမြုွဲ့နယ်

ဌာန တည်ရရသာ မမြုွဲ့နယ်၏ အမည်ကု ရရားပါ
၄။

တိင
ို ုံး် / ဖပည်နယ်
ဌာန တည်ရရသာ တုငား် / ပပည်နယ် အမည်ကု ရရားပါ

၅။

က န်ုံးမာရ ုံးဌာန အမ ိျုုံးအစာုံး

ဥပမာ - ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာန (RHC)

ဌာန၏ အဆငို့က
် ုရရားပါ
၆။

ဥပမာ - ဧရာဝတီ တုငား် ရေသကကီား

ဥပမာ - ကျန်ားမာရရား ဌာနငယ်မျာားအတက်

အစီ င်ခသညံ့ ် ကာလ

၂၂-၁-၂၀၁၅ မ ၂၁-၂-၂၀၁၅ (လစဉ်)

အစီရင်ခသညို့် ကာလအပင
ု ား် အပခာား လ မျာားကု ရရားပါ

မမြုွဲ့နယ်မျာားအတက်
၁-၁-၂၀၁၅ မ ၃၁-၃-၂၀၁၅ (သားု လတစ်ကကမ်)
မတ်ချက် ။ မမြုွဲ့နယ်မျာားအတက် သားု လတစ်ကကမ်
ဆသ
ု ည်မာ မတ်၊ ဇန်၊ စက်တင်ဘာ၊ ေီဇင်ဘာလ
မျာား၏

လကုနရ
် က်မျာားတင်

အစီရင်ခစာတင်ပခင်ား

ပြစ်သည်။
၇။

အရ ုံးရပေါ် မာကကာုံးမှု အမတ်အသာုံး
ပမ
ု န်အစီရင်ခစာမျာားအတက်

အရရားရပေါ်

မာကကာားမှု

အမတ်အသာား ပပြုလုပ်ရန် မလုအပ်ပါ။
၈။

ဥပမာ - အမတ်စဉ် 39 – Doxycycline

အမတ်စဉ်
ကကြုတင်ပန
ု ပ်

ာားရသာ

ရဆားဝါားပစစညား်

အမတ်စဉ် 40 – Stock Ledger Book

စာရင်ားတင်

မပါဝင် ပါက အဆပ
ု ါ ရဆားအသစ်အတက် အမတ်စဉ်
တစ်ခက
ု ုရရားပါ။(ကျန်ားမာရရားနငို့် အာားကစာားဝန်ကကီားဌာန
မ ခငို့ပ် ပြုချက်ရမပီားပြစ်ပါက)
၉။

ရဆုံးဝ ုံးအမ ိျုုံး အမည်နငံ့် ဖပင်ုံးအာုံး
ကကြုတင်ပန
ု ပ်

ာားသညို့် ရဆားဝါားပစစညား် မျာားစာရင်ားတင်

ဥပမာ - Lidocaine, 2% 20ml, vial

လုအပ်ရသာ

ရဆားဝါား

ရဆားဝါားပစစညား် အဝင်အ

စာရင်ား

အမည်ကုရာပါ။

တ
ွဲ င် မပါဝင်ပါက၎င်ား၏အမည်နငို့် ရဆားညွှနား်

ကုFSR၏
ရရား

ပစစညား် ၏

ရအာက်ရပခရ

လင
ု ား် အလတ်မျာားတင်

က်

န်ားသမ်ားမှုစာအုပ်

(SLB)
ဌာန၏ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန် အစီရင်ခစာ (FSR)

ညို့်ပါ။

LMIS forms မျာား လုအပ်ပါက မာယူလုရသာ LMIS
form အမျြုားအစာားကု ရရားပါ။
၁၀။

ရ တက်ပို (ယူနစ်)
ကကြုတင် ပန
ု ပ်

ဥပမာ - vial, cap, tab, pcs စသည်ပြငို့်

ာားရသာ ရရတက်ပ(ု အရသားဆားု ယူနစ်)

အတုငား် တက်ချက်ပါ။
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အဆငို့်
၁၁။

လုပ်ရဆာင်ရန်

မတ်ချက်

စာ င်ုံးြငံ့် လက်က န် - (ရကာ်လ A)
ရဆားဝါားပစစညား် အဝင်အ

က်

န်ားသမ်ားမှုစာအုပ် (SLB)

မ အစီရင်ခကာလ မစတင်မီ တစ်ရက်ရ စာရင်ားပတ်
လက်ကျန်မ အရရအတက်ကု ရရားပါ။

ဥပမာ - သင်သည် ၂၂-၁၀-၂၀၁၅ မ ၂၁-၁၁-၂၀၁၅
ကာလ

အတက်

၂၁-၁၀-၂၀၁၅

အစီရင်ခစာကု

ပပင်ဆင်ပါက၊

ရက်ရနတ
ို့ င် ရဆားအဝင်

အ

က်

န်ားသမ်ားမှုစာအုပ်(SLB)တင်ရရသာ ရဆားလက်ကျန်
စာရင်ားအာား

စာရင်ားြငို့လ
် က်ကျန်

(Opening

Balance) တင် ရရားရမည်။
မတ်ချက် ။ စာရင်ားြငို့် လက်ကျန် (ရကာ်လ A) သည်
မပီားခွဲရ
ို့ သာ အစီရင်ခကာလမ ဌာန၏ ရဆားဝါားပစစညား်
လက်ကျန်

အစီရင်ခစာ

FSR၏ရကာ်လ

D

(စာရင်ားပတ်လက်ကျန်/လက်ကျန်အရရအတက်) နငို့်
တူရမည်။
၁၂။

အစီရင်ခကာလ

လက်ခ ရိရသာ အရ အတက် - (ရကာ်လ B)
အစီရင်ခကာလအတင်ား

လက်ခရရရသာ

ရဆားဝါား

ပစစညား် အရရအတက်စစ
ု ရ
ု ပါင်ားကုရရားသင်ားပါ။ (SLB မ)
၁၃။

ဆုံးို ရှု ုံး/ ညန
ိ င
ှုိ ုံး် အရ အတက် - (ရကာ်လ C)
အစီရင်ခကာလအတင်ားရ

ဆားု ရှု ားမှု/

စုစရ
ု ပါင်ားကု ဤရကာ်လတင်
ဆားု ရှု ား/ ညနှုင်ား

ညနှုင်ားမှုမျာား၏

ညို့ပ
် ါ။

ာားရသာ ကန်ားဂဏန်ားမာ အရပါင်ားကန်ား

(+) သမဟု
ု ို့ တ် အနှုတ်ကန်ား (-) ပြစ်ရကကာင်ား ရြာ်ပပရန်
ရသချာပါရစ။ (SLB မ)

အတင်ား

လက်ခရရရသာ

အရရအတက် အာားလုားရပါင်ားပခင်ားကု ဤရကာ်လတင်
ရရားမတ်သငို့သ
် ည်။

ဥပမာ - သင်သည် ရဆား ၃ ပုလင်ား ရပျာက်ဆားု မပီား
(-၃) အပခာားကျန်ားမာရရားဌာန သု ရဆား
၂ ပုလင်ား လွှွဲ
ို့
ရပပာင်ားရပားခွဲပ
ု ပါင်ားမာ
ို့ ါက (-၂) ဤရကာ်လ၏ စုစရ
(-၂-၃) = (-၅) ပြစ်သည်။
မတ်ချက် ။ ဆားု ရှု ား/ ညနင်ားမှု တစ်ခစ
ု ီ အတက်
မတ်ချက်ရနရာတင် ပပန်လည်ရင်ားပပရမည်။

၁၄။

ဆလ
ု ုသည်မာ အစီရင်ခကာလ၏ ရနာက်ဆားု ရက်

စာ င်ုံးပိတ ် လက်က န် - (ရကာ်လ D)
အစီရင်ခကာလရနာက်ဆားု ရက်

တင်

ကျန်ရရသာ

ရဆားဝါားပစစညား် အရရအတက် ကု ရရားပါ။

တင် လက်ရတွဲ့ ရရတက်ရသာ ရဆားဝါားပစစညား်
အရရအတက် ပြစ်မပီား၊ ရဆားဝါားပစစညား် တစ်ခု
ချင်ားစီ၏ SLB ရပေါ် ရ “လက်ကျန် အရရအတက်”
ရကာ်လ တင် မတ်

၁၅။

ာား သငို့သ
် ည်။

ရဆုံးဝ ုံးပစစညုံး် ဖပတ်လပ်သညံ့ ် က်မ ာုံး - (ရကာ်လ E)

အကယ်၍ သင်သည် ရနတစ်
ု ား်
ို့ ရန၏
ို့ တစ်စတ်တစ်ပင

အစီရင်ခကာလအတင်ား ရဆားဝါားပစစညား် ပပတ်လပ်သညို့်

ရဆားဝါားပစစညား်

ရက်မျာားကု SLB မ စစ်ရဆားတက်ချက်မပီား အရရ

ရနတစ်
ို့ ရနလ
ို့ ုား စာအပြစ် မတ်ယူပါ။

အတက်ကု ရပါင်ား

ဥပမာ - အကယ်၍ သင်သည် ရမလ ၅ ရက်ရန မ
ို့ ၁၀

ညို့ပ
် ါ။

ရက်ရနအ
ို့
စုစရ
ု ပါင်ား

ပပတ်လပ်မှုရခွဲပ
ို့ ါက

ရဆားဝါားပစစညား်
ပပတ်လပ်မှု

၎င်ားအာား

ပပတ်လပ်ခပ
ွဲို့ ါက

ရက်ရပါင်ားမာ

၆

ရက်

ပြစ်ပါမည်။

47

အဆငို့်
၁၆။

လုပ်ရဆာင်ရန်

မတ်ချက်
အစီရင်ခကာလအတင်ား သားု စခ
ွဲ ရ
ွဲို့ သာ ရဆားဝါားပစစညား်

သုံးို စမွဲ ပီုံး အရ အတက် - (ရကာ်လ F)
အစီရင်ခကာလအတင်ား

သားု စခ
ွဲ ရ
ွဲို့ သာ

အရရအတက်

စုစရ
ု ပါင်ား (ရဆားဝါားပစစညား် အဝင်အ
မှု စာအုပ် (SLB) မ

စုစရ
ု ပါင်ားကုရရားပါ။

က်

န်ားသမ်ား

တ
ု ်ရပား/သားု စွဲ အရရအတက်

စုစရ
ု ပါင်ား ကု ဆလ
ု ုသည်။)
သုံးို စမွဲ ပီုံးအရ အတက်=(စာ င်ုံးြငံ့လ
် က်က န်+

F = (A + B +/- C) – D

လက်ခ ရိရသာအရ အတက်±
ဆုံးို ရှု ုံး/ညန
ိ င
ှုိ ုံး် အရ အတက်)-စာ င်ုံးပိတလ
် က်က န်
၁၇။

မာယူ မညံ့ ် အရ အတက်

သင်သည် ၅၀ ယူနစ် သားု စ၍
ွဲ ၃၀ ယူနစ် လက်ကျန်

သားု စမွဲ ပီား အရရအတက် (ရကာ်လ F) အာား (2) ပြငို့်

ရသည် ဆပ
ု ါလျှင၊် ပရ
ု သနည်ားသည်

ရပမာက်၍ စာရင်ားပတ်လက်ကျန် (ရကာ်လ D) အာား

၅၀ x ၂ = ၁၀၀ --> ၁၀၀ - ၃၀ = ၇၀

ပပန်နတ
ှု ်ပါ။

မာကကာားရန် အရရအတက် မာ ၇၀ ယူနစ် ပြစ်သည်။
မာယူရမညို့် အရရအတက် (QTY to Order) ကု
တက်ချက် ရာတင် အနှုတ် (-) လကခဏာရရပါက
သငို့တ
် င်

ရသငို့ရ
် သာ

အမျာားဆားု ပမဏ

ပရ
ု နရကကာင်ားကုဆလ
ု ုသည်။

က်

အ
ု ရပခအရနမျြုားတင်

ရဆားမာရန် မလုအပ်ပွဲ မာယူရမညို့် အရရအတက်
တင် သုည (0) ကုသာရရားသင်ားရမည်။
မမဌာန အတက် လုား၀ မရရြူားရသာ ရဆားဝါား (သ)ု ို့
ရဆားပပတ်လပ်မှု

ကကာပမငို့ရ
် နရသာ

ရဆားဝါားပြစ်

ရသာ်လည်ား အကယ်၍ မမဌာန အတက် အသားု လု
ရသာ ရဆားဝါား ပြစ်လ ျှင ် ၊ ခနမ
် ို့ န်ားရပခအနည်ားဆားု
လုအပ်ရသာ အရရအတက်ကု ရတာင်ားပါ။
၁၈။

တ
ို ရ
် ပုံးသညံ့ ် အရ အတက်
(

ယခင်တစ်ကကမ်တစ်ခါမ မ

တ
ို ရ
် ပုံးသညံ့ ် ဌာနမ ဖြညံ့ ် န်)

ကျန်ားမာရရားဌာနငယ်မျာားသု ို့

တ
ု ်ရပားမညို့်

ရဆားဝါား

ပစစညား် အရရအတက်ကု ရရားပါ။
(ဌာနငယ်မျာားမ ရတာင်ားခလာသညို့် အရရအတက်ကု
လည်ားရကာင်ား၊
မျာား၏

ရဆားပပတ်လပ်ရက်ရပါက

လုအပ်ချက်ကု

တ
ု ်ရပားပါ။)

ဌာနငယ်

တက်ချက်၍လည်ားရကာင်ား

တ
ု ်ရပားြူားရသာ ရဆား

(သ)ု ို့ ရဆားပစစညား် မျာားကု စတင် တ
ု ်ရပားမည်ဆပ
ု ါက
ယခင် အသားု ပပြုရနကျစနစ် (Breakdown) အတုငား်
ရရရသာ အရရအတက်အာားလုားကု ကျန်ားမာရရား
ဌာနငယ်မျာားသု အညီ
အမျှ ခရ
ွဲ ဝရပားပခင်ားစနစ်ကု
ို့
အသားု မပပြုဘွဲ ဌာနတစ်ခခ
ု ျင်ားစီ အတက် ခနမ
် ို့ န်ားရပခ
သားု စန
ွဲ င
ု မ
် ညို့် အရရအတ
လည်ား လုအပ်ပါက

တ
ု ်ရပားပါ။ မမဌာနတင်

ပ်မပပ
ု ရ
် န် အလင
ု ို့ ာ
ို့ ားု နင

အရရအတက် အတုငား် အတာ တစ်ခက
ု ု သမ်ားဆည်ား
ာားပါ။
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အဆငို့်
၁၉။

လုပ်ရဆာင်ရန်

မတ်ချက်

မတ်ခ က်။
အစီရင်ခကာလအတင်ား

ညို့သ
် င်ား

ာားရသာ ဆားု ရှု ား/

ညနှုင်ား အရရအတက် တုငား် နငို့် သက်ဆင
ု ရ
် သာ
အရကကာင်ားအရာမျာား အာားလုားကု ဤအပင
ု ား် တင် မပြစ်မ
ရနရင်ားပပမည်။
၂၀။

အစီ င်ခစာ ဖပျုစိုသ ူ (Prepared by)
အစီရင်ခစာပသညို့
ု ို့
ဌ
် ာနမ ရနာက်တစ်ဆငို့သ
် ု မပ
ု ို့
ို့ မီ
လက်မတ်

ားု ပခင်ား၊ အမည်နငို့် ရက်စတ
ွဲ ပ်ပခင်ား တု ို့

ပပြုလုပ်ပါ။
၂၁။

အစီ င်ခစာအာုံး အတည်ဖပျုသူ (Approved by)
မမြုွဲ့နယ်အဆငို့တ
် င် - ကျန်ားမာရရားဦားစီားဌာနမား (TMO)
ကျန်ားမာရရားဌာနငယ်အဆငို့တ
် င် - တုက်နယ်ဆရာဝန်
(SMO)၊ လက်ရ

၂၂။

ာက်ကျန်ားမာရရားမား (HA) (သ)ု ို့ LHV

အစီ င်ခစာအာုံး လက်ခ ယူသ ူ (Received by)
ကျန်ားမာရရားဌာနငယ်မျာားအတက် မမြုွဲ့နယ်မ၊
မမြုွဲ့နယ်အတက် ပပည်နယ်၊ တုငား် ရေသကကီားမ
ပြညို့ရ
် မည်။

၂၃။

ရနာက်ဆုံးို မိတတ မ ာုံး (စိုစရ
ို ပ င်ုံး ၃ ရစာင်)
လက်မတ်

ားု

ာားရသာ ရနာက်ဆားု မတတ

က န်ုံးမာရ ုံးဌာနငယ်မ ာုံးအတက်−
၃ ရစာင်

အစီရင်ခစာတင်ရသာ ဌာနမ မမြုွဲ့နယ်၏ “Received”

(အပြ ၊ အဝါ၊ အစမ်ား) ရပါမည်။ မူရင်ား (အပြ ) အာား

လက်မတ်

မမြုွဲ့နယ်

အာား သမ်ား

အဆငို့တ
် င်၎င်ား၊

မတတ ပာား

(အဝါ)

အာား

ပပည်နယ်/တုငား် သ၎င်
ု ို့ ား၊ ကျန်မတတ ပာား (အစမ်ား) အာား
အစီရင်ခစာ

တင်သညို့်

မခင်ဌာနတင်

ာားရမည်။
ကျန်ားမာရရားဌာနငယ်မျာားအတက် - လစဉ်
မမြုွဲ့နယ် အဆငို့် အတက် - သားု လ တစ်ကကမ်

သမ်ားဆည်ား

ားု

ာားရသာ မတတ တစ်ရစာင် (အစမ်ား)
ာားမပီား ကျန်ရရသာ မူရင်ား (အပြ )နငို့်

မတတ တစ်ရစာင် (အဝါ)အာား မမြုွဲ့နယ် သပ
ု ို့ ရန်
ု ို့ ။
မမြုွဲ့နယ်မ မူရင်ား (အပြ ) ရယူ

ာားမပီား ကျန်ရရသာ

မတတ တစ်ရစာင် (အဝါ)အာား ပပည်နယ်/တင
ု ား် ရေသ
ကကီားသု ပ
ု ို့ ။
ို့ ရန်
မမိျု ြို့နယ်အဆငံ့် ဌာနမ ာုံးအတက်− မမြုွဲ့နယ်မ မူရင်ား
(အပြ )

အာားသမ်ား

ာားမပီား

ကျန်ရရသာ

မတတ

(အဝါ၊အစမ်ား) ကု အပခာား ကျန်ားမာရရားဌာနငယ်မျာားမ
လစဉ် အစီရင်ခ

ာားရသာ အစီရင်ခစာ မတတ မျာား

(အဝါ)နငို့်

ပပည်နယ်/

အတူ

တုငား် ရေသကကီားသု ို့

ဆက်လက်ပရဆာင်
ု ို့
ရန်။
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ဖပည်နယ်/တိင
ို ုံး် ရေသကကီုံးမ ာုံးအတက်−
ပပည်နယ်/တုငား် ရေသ ကကီားမျာားတင် မမြုွဲ့နယ်အစီရင်
ခစာမျာားမ မတတ တစ်ရစာင် (အဝါ) ကု လက်ခ
ရယူ

ာားမပီား ကျန် မတတ

မျြုားဆက်ပာား

(အစမ်ား) ကု မခင်နငို့်

ကျန်ားမာရရားဌာနခသ
ွဲ ု ို့

ဆက်လက်

ပရဆာင်
ု ို့
ရန်။
ရအာက်ပ အခ က်မ ာုံး ရဆာင် က်မပီုံးလျှင် လိုပ်ငန်ုံးမပီုံးစီုံးသည်။
□

ဌာနအမည်၊ ဌာန တည်ရနရာနငို့် အစီရင်ခသညို့က
် ာလ တု ပြညို့
သ
် င်ားမပီားသညို့အ
် ခါ
ို့

□

ရဆားဝါားပစစညား် အဝင်အ

ရဆားဝါားပစစညား်

က်

န်ားသမ်ားမှုစာအုပ်

(SLB)

မ

သက်ဆင
ု ရ
် ာအချက်အလက်တက
ု ို့ ု

ဌာန၏

လက်ကျန်အစီရင်ခစာ (FSR)တင် ရရားသင်ားမပီားသညို့အ
် ခါ

□

ဌာန၏ ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန်အစီရင်ခစာ (FSR) ကု မမြုွဲ့နယ် သမဟု
ု ို့ တ် တုငား် / ပပည်နယ်သု ပ
ု ို့ ားသညို့အ
် ခါ
ို့ မပီ

□

ဌာန၏ ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန်အစီရင်ခစာ (FSR) ၏ မတတ တစ်ရစာင်အာား ဌာနတင် ြင
ု တ
် ွဲ၍ သမ်ားဆည်ား
ာားမပီားသညို့အ
် ခါ

သတိဖပျု န်
•

FSR ပြညို့သ
် င်ားသညို့အ
် ခါ အစီရင်ခစာရ အပခာား မတတ လက်ခမျာားသု ို့ ကန်ားဂဏန်ား ရကာင်ားမန်စာ

င်ရစရန်အ

တက် ရသချာစာ ြရရားရန် လုအပ်သည်။
•

ဌာနတစ်ခမ
ု အစီရင်ခကာလတစ်ခအ
ု တက် FSR အစီရင်ခစာ တစ်ခသ
ု ာ ပပင်ဆင်ရန်လုအပ်သည်။ ဌာနတင်ား
ရရသာ ဝန်

•

မ်ားဦားရရနငို့် မသက် ဆင
ု ပ
် ါ။

အရပါင်ား (+) ၊ အနှုတ် (-) လကခဏာမျာားကု အစီရင်ခစာ၏ ဆားု ရှု ား/ညနှုင်ားပခင်ား (ရကာ်လ C) တင်သာ အသားု ပပြု
ရကကာင်ား ရသချာပါရစ။

ညန
ိ င
ှုိ ုံး်

ာုံးရသာ သုံးို စမ
ွဲ ှု အရ အတက် တက်ခ က်နည်ုံး - Adjusted Consumption

(ရဆုံးပစစညုံး်
ညန
ိ င
ှုိ ုံး်

တ
ို ရ
် ပုံးသညံ့ ် ဌာနမ ာုံး အတက်သာ - မမိျု ြို့နယ်၊ တိင
ို ုံး် ရေသကကီုံး)

ာုံးရသာ သုံးို စမ
ွဲ ှု အရ အတက် -

အကယ်၍

သင်၏ဌာနတင်

ရဆားဝါားပစစညား်

ရဆားဝါားပစစညား်

ပပတ်လပ်မှု

မရခွဲပ
ို့ ါက

(ရဆားပပတ်လပ်ရက် ရကာ်လ - E) တင် သုည (0) ပြစ်ရနပါက အဆပ
ု ါ
ရဆားပစစညား် အတက်

န်ားည

ာားရသာ သားု စမ
ွဲ က
ှု ု တက်ရန် မလုအပ်ပါ။

အကယ်၍ ဌာနတင် ရဆားဝါားပစစညား် ပပတ်လပ်မှု ရခွဲပ
ို့ ါက ရကာ်လ E မ
ပပတ်လပ်မှု
န်ားည

ရက်ရပါင်ားကု

ာားမပီားရသာ

ရဆားပစစညား် မျာား မ

သားု ၍

သားု စမ
ွဲ တ
ှု က
ု ို့ ု

သက်ဆင
ု ရ
် ာ

ဌာနအတက်

ကျန်ားမာရရားဌာနငယ်မျာားအတက်

တ
ု ်ရပားမီ ရအာက်ပါ ပရ
ု သနည်ားပြငို့် တက်ချက်ပါ။

ပပတ်လပ်ရက်မျာား

ရပါက

သားု စမ
ွဲ ှု အစစ်အမန် ကု ဆားု ပြတ်ပခင်ားအတက်
ဥပမာ အကယ်၍ကျွနပ
်ု ်တသည်
ု ို့
၅၀ယူနစ်
သားု စမွဲ ပီားပစစညား် ပပတ်လပ်မ၅
ှု ရက်ရခွဲပ
ို့ ါက
ကျွနပ
်ု ်တသည်
ု ို့

န်ားညမပီား စစ်မန်ရသာ သားု စမ
ွဲ ှု

ကု ရအာက်ပါအဆငို့မ
် ျာားပြငို့် ရာရြ ပါမည်။
(သားု စမ
ွဲ /ှု (၃၀ - ပပတ်လပ်ရက်မျာား)) x ၃၀
{၅၀ / (၃၀ - ၅)} x ၃၀
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(၅၀ /၂၅) x ၃၀
၂ x ၃၀ = ၆၀
အကယ်၍ ကျွနပ
်ု ်တသည်
ု ို့
ပစစညား် ပပတ်လပ်မ၅
ှု ရက်သာ မရခွဲပ
ို့ ါက
အမန်တကယ် သားု စမ
ွဲ မ
ှု ာ ၆၀ ယူနစ်
အ

ပြစ်သည်။

က်ပါတက်နည်ားပြငို့် တက်မပီားပါက ရရရသာ (F’) ကု

ပရ
ု သနည်ားပြငို့် ဆက်တက်ရမည်

2F’ - D

သင်၏ လေ်သည် ေဿမကိန်ုံးဖြငံ့်
က်ရနပ က အနီုံးဆုံးို ကိန်ုံးဖပညံ့ ယ
် န
ူ ည်ုံး ဥပရေသကိို အသုံးို ဖပျုပ ။

၅.၂ ရဆုံးဝ ုံးပစစည်ုံး သိရ
ို လာင်မှု လက်က န် အရဖခအရနမ ာုံးအာုံး ရစာငကံ့် ကညံ့အ
် ကွဲခတ်ဖခင်ုံး
ရနာက်
သရ
ု လာင်

ပ်မာ

ာားရသာ ပစစညား် မျာားမရရာက်မီ သားု စသ
ွဲ မ
ူ ျာား၏ လုအပ်ချက်ပပညို့မ
် န
ီ င
ု ရ
် န်အတက် ဌာန၌ လုရလာက်စာ

ာားနင
ု ရ
် န်၊ တစ်ချန်တည်ားမာပင် သရ
ု လာင်မှု မျာားပပာားလန်ားပါက ပျက်စားီ ပခင်ားနငို့် သက်တမ်ားကုနဆ
် ားု ပခင်ား အနတရာယ်

မပမငို့မ
် ာားရစရန် မတူညရ
ီ သာဌာနအဆငို့မ
် ျာားအတက် သရ
ု လာင်သငို့သ
် ညို့် ရဆားဝါားပစစညား် ပမာဏမျာားကု သတ်မတ်
ပါသည်။ သရသာ်
ု ို့
မရမျှာ်လငို့ရ
် သာအရပခအရနအတက်အရရားရပေါ်မာကကာားရန် အဆငို့မ
် ျာားကုလည်ား သတ်မတ်
ကျွနပ
်ု ်တသည်
ု ို့

ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန်အရပခအရနအာား

ရစာငို့က် ကညို့အ
် ကွဲခတ်၍

ာား

ာားပါသည်။

ရဆားဝါားပစစညား် ပပတ်လပ်ပခင်ားအာား

ရရာင်လွှွဲနင
ု ရ
် န်အတက် လုအပ်သလု လုပ်ရဆာင်ရန် ရသချာရစရမည်။

လိုပ်ငန်ုံးအရ

ာက်အကူ (၅) (Job Aid 5) -

ရဆုံးဝ ုံးပစစညုံး် သိရ
ို လာင်မှုလက်က န် အရဖခအရနမ ာုံး ကိိုရစာငကံ့် ကညံ့က် ကီုံးကကပ်ဖခင်ုံး
လိုပ်ငန်ုံး

ရဆားဝါားပစစညား် သရ
ု လာင်မှု လက်ကျန်အရပခအရန (Stock Level) မျာားကု ရစာငို့က် ကညို့်
ကကီားကကပ်ပခင်ား

လိုပ်ရဆာင် မညံ့ သ
် ူ

မမြုွဲ့နယ်တင် မမြုွဲ့ နယ်ကျန်ားမာရရားဦားစီားဌာနမား (သ)ု ို့ တာဝန်ကျ ဝန် မ်ား၊ တုက်နယ်ရဆားရု ၊
တုက်နယ်ကျန်ားမာရရားဌာန၊ ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာန၊ မခင်နငို့က
် ရလားကျန်ားမာရရားဌာန
နငို့် ရေသနတရကျန်ားမာရရားဌာနတင် တုက်နယ်ဆရာဝန် (SMO)၊ အ

က်တန်ားသူနာပပြု (SN)၊

ကျန်ားမာရရားမား (HA)၊ အမျြုားသမီား ကျန်ားမာရရား ဆရာမ(LHV)၊ ရကျားလက်ကျန်ားမာရရား
ဌာနခတ
ွဲ င် သာားြာားဆရာမ (MW)
ည် ယ်ခ က်

မည်သညို့် ရဆားဝါားပစစညား် မ ပပတ်လပ်မှု (သ)ု ို့ ပလ
ု ျှမှုမရရကကာင်ား ရသချာရစရန်
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ရဆာင် က်မညံ့ အ
် ခ ိန်

ပစစညား် အရပခအရနသည် အရရားရပေါ်မာကကာားရမညို့် အဆငို့် (EOP)သု ို့ ရရာက်ရမပီဟု
သသယရသညို့် မည်သညို့အ
် ချန်တင်မဆု ရဆာင်ရက်သငို့သ
် ည်။
ဤအပခင်ားအရာသည် ပျက်စားီ မှု၊ ရက်လန်မ၊ှု ခားု ယူမှု သမဟု
ု ို့ တ် မရမျှာ်လငို့သ
် ညို့် သားု စွဲမှု
ပမငို့မ
် ာလာပခင်ားတရကကာငို့
ု ို့
် ပစစညား် ရလျာို့နည်ားဆားု ရှု ား ရာမ ပြစ်ရပေါ် နင
ု သ
် ည်။
ပစစညား် အရပခအရနသည် သရ
ု လာင်ရု တင် ရသငို့ရ
်
Level)

က်

ပမ
ု ု

မျာားပပာားရနသည်ဟု

က
ု ်သညို့် အပမငို့ဆ
် ားု (Max Stock

သသယရသညို့်

မည်သညို့အ
် ချန်တင်မဆု

ရဆာင်ရက်သငို့သ
် ည်။
FSR အစီရင်ခစာ ပပြုစရ
ု သာ အချန်တင်လည်ား ပပြုလုပ်သငို့သ
် ည်။
လိအ
ို ပ်ရသာ ပစစညုံး် မ ာုံး:

ရဆားဝါားပစစညား် အဝင်အ

က်

န်ားသမ်ားမှု စာအုပ် (SLB)၊ ဌာန၏ ရဆားဝါားလက်ကျန်

အစီရင်ခစာ(FSR)၊ ဂဏန်ားရပါင်ားစက်၊ ရဘာလ်ပင်၊ သရ
ု လာင်ရု သု ဝင်
ို့

က်ခငို့်

အဆငံ့် ၁
သင်၏ဌာနအဆငို့အ
် တက် သတ်မတ်

ာားရသာ အရရားရပေါ်မာကကာားရမညို့် ရဆား၀ါားပစစညား် လက်ကျန်အဆငို့် (EOP) နငို့်

အမျာားဆားု ရရမညို့် ရဆား၀ါားပစစညား် အဆငို့် (MAX) တအာား
ု ို့
ပပန်လည် သားု သပ်ပါ (စာမျက်နာ ၆ ဇယာား ၁တင် ကကညို့ပ
် ါ)
အဆငံ့် ၂
သလုသညို့် ရဆားဝါားပစစညား် မျာားအာား လက်ရတွဲ့ ရရတက်ပါ။ (ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန် အရရအတက်)
အဆငံ့် ၃
ပျမ်ားမျှ လစဉ် သားု စမ
ွဲ န
ှု နှု ား် (AMC) ကု သရဆားု ပြတ်ရန် ရအာက်ပါပုရသနည်ား သားု ပါ။
ပမ
ု န် ရနာက်ဆားု သားု လပါတ်အတင်ား မျြုားဆက်ပာားရဆားဝါားပစစညား်
သားု စမ
ွဲ ှု စုစရ
ု ပါင်ား *

= ပျမ်ားမျှ လစဉ် သားု စမ
ွဲ န
ှု နှု ား် (AMC)

၃ (လ)
ကန်ားပပညို့ယ
် ူရန် ဥပရေသအတုငား် ေဿမ ၏ ရနာက်မတစ်လားု ကု ကိန်ုံးဖပညံ့ ယ
် ပ
ူ ။ (ဝ.၅
(၁)

ပ်ရပ င်ုံးမပီုံး ေဿမရနာက်မ ဂ္ဏန်ုံးကိဖို ြျုတ် န်၊ ဝ.၅

က်မ ာုံးလျှင် ကိန်ုံးဖပညံ့ တ
် င်

က်နည်ုံးလျှင် မူလကိန်ုံးဖပညံ့ အ
် တိင
ို ုံး် သာ

ာုံးမပီုံး

ေဿမရနာက်မ ဂ္ဏန်ုံးကိဖို ြျုတ် န်)
* သားု စမ
ွဲ က
ှု ု သနင
ု ရ
် န် SLB (သ)ု ို့ FSR မ သက်ဆင
ု ရ
် ာ ရဆားဝါားပစစညား် ၏ “

တ
ု ်ရပား/သားု စအ
ွဲ ရရအတက်” ရကာ်လရ

ရနာက်ဆားု ၃ လစာ အရရအတက်မျာားကု ရပါင်ားပါ။
အဆငံ့် ၄
သငို့ဌ
် ာနရ ရဆားဝါားပစစညား် သည် ပပန်လည် ပြညို့တ
် င်ားမှုမပပြုမအ
ီ

လုရလာက်ပခင်ားရမရ ဆားု ပြတ်ရန် Month of Stock

(MOS) တက်ချက်သညို့် ပရ
ု သနည်ားပြငို့် ပပန်လည်သားု သပ်ပါ။
ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန် အရရအတက် (သ)ု ို့ လက်ရတွဲ့
ရရတက်မအ
ှု ရ လက်ကျန် မည်မျှရသနည်ား (Stock on Hand)
သင်မည်မျှ သားု မပီားမပီလွဲ (ပျမ်ားမျှ လစဉ် သားု စမ
ွဲ န
ှု နှု ား် )

ရဆားဝါားပစစညား် မျာား လုရလာက်ရသာလ
=

အရရအတက်
(Month of Stock)

(Average Monthly Consumption)
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အဆငံ့် ၅
တက်ချက်မမ
ှု ျာားအရ သင်သည် ရဆား၀ါားပစစညား် အရရားရပေါ် မာကကာားရမညို့် အဆငို့၌
် သမဟု
ု ို့ တ်
ဆားု ပြတ်ပါ။ ရရာက်ရနခွဲပ
ို့ ါက အရရားရပေါ်အမာစာတစ်ခု ပပြုလုပ်ပါ။ (လုပ်ငန်ားအရ
အမျာားဆားု ရရမညို့် အဆငို့်

က်မျာားရနပါက အ

ရ
ု အာက်၌ ရရာက်ရနမရန

ာက်အကူ ၆တင် ကကညို့ပ
် ါ) အကယ်၍

က်အဆငို့ဌ
် ာနနငို့် တုငပ
် င်ရဆားရနားပါ။

၅.၃ အရ ုံးရပေါ် အမာစာဖြင ံ့် ရဆုံးမာယူဖခင်ုံး (Emergency Order)
လိုပ်ငန်ုံး အရ

ာက်အကူ (၆) (Job Aid 6) - အရ ုံးရပေါ် အမာစာဖြင ံ့် ရဆုံးမာယူဖခင်ုံး

လိုပ်ငန်ုံး

အရရားရပေါ် အမာစာပြငို့ရ
် ဆား မာယူပခင်ား

ဖြညံ့ သ
် င်ုံးသူ

မမြုွဲ့နယ်တင် မမြုွဲ့နယ် သူနာပပြုအဆငို့(် ၁) (THN)၊ ကျန်ားမာရရားမား အဆငို့(် ၁) (HA1) သရ
ု လာင်ခန်ား
တာဝန်ခ (Store In-Charge)၊ ရဆားဝါား ကျွမား် ကျင် (Pharmacist) တုက်နယ်ရဆားရု ၊
တုက်နယ်ကျန်ားမာရရားဌာန၊ ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာန၊ မခင်နငို့က
် ရလား ကျန်ားမာရရားဌာနနငို့်
ရေသနတရကျန်ားမာရရားဌာနတင် တုက်နယ်ဆရာဝန် (SMO)၊ အ

က်တန်ားသူနာပပြု (SN)၊

ကျန်ားမာရရားမား (HA)၊ အမျြုားသမီား ကျန်ားမာရရား ဆရာမ(LHV)၊ ရကျားလက်ကျန်ားမာရရား
ဌာနခတ
ွဲ င် သာားြာားဆရာမ (MW)
ည် ယ်ခ က်
ရဆာင် က်မညံ့ အ
် ခ ိန်

ရဆားဝါားပစစညား် ချက်ချင်ားရရနင
ု ရ
် န်အတက် အရရားရပေါ် ရတာင်ားခ မာယူရန်
သင်၏ ဌာနရ ရဆားဝါားပစစညား် မျာား အရရားရပေါ်မာယူရမညို့် အဆငို့(် EOP) သု ို့ ရရာက်ရသညို့်
အချန်တုငား်

လိအ
ို ပ်ခ က်မ ာုံး

ဌာန၏ ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန် အစီရင်ခစာ အသစ် (FSR)၊ အရရားရပေါ် မာရသာ
ပစစညား် အတက် ရဆားဝါားအဝင်အ

က်

န်ားသမ်ားမှု စာအုပ် (SLB) ၊ ဂဏန်ားရပါင်ားစက်၊

သယ်ယူပရဆာင်
ု ို့
ရရား လက်လမ်ားမီမ၊ှု သမဟု
ု ို့ တ် ပပန်လည် ပြညို့တ
် င်ားရပားမညို့ဌ
် ာနသု ို့အမာစာ
ရရာက်နင
ု မ
် ညို့် နည်ားလမ်ား

ဌာန၏ ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန် အစီရင်ခစာ (FSR) ကု ပြညို့သ
် င်ားရန် ပြစ်ရသာ စာမျက်နာ ၃၇ မ လုပ်ငန်ား အရ ာက်အကူ
(၄) ကု လုက်နာ၍ ရအာက်ပါ တကျရသချာရသာ လမ်ားညွှနခ
် ျက်မျာားအတုငား် ရဆာင်ရက်ပါ။
□

ဌာန၏ ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန်အစီရင်ခစာ (FSR) တင် အရပေါ်ညာဘက်ရ

ာငို့တ
် င်ရရသာ အရရားရပေါ်အမာစာ

အကက်အာား အမတ်ပခစ်ခရ
ွဲို့ ကကာင်ား ရသချာပါရစ။
□

ဌာန၏ ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန်အစီရင်ခစာ (FSR) ၏ အစီရင်ခသညို့က
် ာလ ရနရာတင် အရရားရပေါ်အမာစာ
ပြညို့သ
် င်ားရသာ ရနစို့ က
ွဲ ု ရရားသင်ားပါ။

□

အရရားရပေါ်အမာစာ လုအပ်ရသာ ရဆားဝါားပစစညား် အတက်သာ အစီရင်ခစာ (FSR) ၏ ရကာ်လအာားလုားကု ပြညို့ပ
် ါ။

□

ရအာက်ပါ အဆငို့မ
် ျာားသု အစီ
ရင်ခစာပပါ။
ု ို့
ို့
•

က န်ုံးမာရ ုံးဌာနငယ်မ ာုံးအာုံးလိုုံးသည် အရရားရပေါ်အမာစာအာား မမြုွဲ့နယ်ကျန်ားမာရရားဦားစီားဌာနမား

•

မမိျု ြို့နယ်သည် အရရားရပေါ်အမာစာအာား ပပည်နယ်၊တုငား် ရေသကကီား မျြုားဆက်ပာား ကျန်ားမာရရား ရ

သု ပ
ု ို့
။
ို့ ရမည်

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ို့ ားရရား

စီမခနခ
် ို့ မ
ွဲ ယ
ှု ူနစ် နငို့် ဟုရဆားသရ
ု လာင်ရရားဌာနသု ရပားပ
သည်
ု ို့
။
ို့
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၆. ကကီုံးကကပ်ပံ့ပိိုုံးဖခင်ုံး
ရဆားဝါားပစစညား် မျာား

ရ

ာက်ပရ
ု ု
ို့ ရားကင်ားဆက်စနစ်တစ်ခက

ရလို့လာမပီား ပပ
ူ ျာားသည် ဝန်
ို့ ားု ကကီားကကပ်ရပားရန် လုသည်။ ကကီားကကပ်သမ
မျြုားဆက်ပာား ကျန်ားမာရရား ရဆားဝါား ပစစညား် ရ

ရ
ူ

ာင်မပီားပါက

၎င်ားအာား

မန်မန်ရစာငို့က် ကညို့်

မ်ားမျာားနငို့် လုပ်ငန်ားစဉ် နစ်ခလ
ု ုားကု ကကီားကကပ်သည်။

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ူ ျာားအာား ရ
ို့ ားရရားစနစ်သည်ကကီားကကပ်သမ

ာက်ပရ
ို့ ရားကင်ားဆက်

ရချာရမွဲ့ စာလည်ပတ်နင
ု ရ
် န်နငို့် ရဆားဝါားပစစညား် မျာား ပပတ်လပ်မမ
ှု ရရာင်ရာားနင
ု ရ
် န်သတင်ားအချက်အလက်မျာားကု ရပားအပ်
သည်။ သရာတ
ု ို့
င် မန်ကန်ရကာင်ားမန်ရသာသတင်ားအချက်အလက်မျာားရနင
ု ရ
် န်မာ အစဉ်အမမွဲ လယ်ကူသည် မဟုတ်ရပ။
လုအပ်ရသာသတင်ားအချက်အလက်မျာားအာား ရကာက်ယူစစ
ု ည်ား စီရင်ခမည်ို့ သမ
ူ ျာားကု ရကာင်ားစာသင်ကကာားရလို့ကျငို့ရ
် ပားမပီား
ပပ
ို့ ားု ကကီားကကပ်ရပားရန် လုအပ်သည်။ အစီရင်ခစာမျာားအာား လက်ခရယူပခင်ားသက်သက်မာလုရလာက်မှု မရရသားရပ။ ကကီားကကပ်သူ
မျာားသည် အစီအစဉ် သက်တမ်ားကကာလာ သည်နငို့အ
် မျှလုအပ်ချက်မျာား ရပပာင်ားလွဲလာပခင်ား သမဟု
ု ို့ တ် စနစ်အရပေါ် အပခာားပပင်ပ
လွှမား် မားု မှုမျာားမ သက်ရရာက်မှု ရလာပခင်ားတအတ
ု ို့
က်

န်ားညရဆာင်ရက်နင
ု ရ
် န်အတက် ဤသတင်ားအချက်အလက်မျာားအာား

အသားု ပပြုရန် လုအပ်ရပလမို့မ
် ည်။
မမြုွဲ့နယ်အဆငို့မ
် ရအာက်ရပခသု ို့ ပပည်သကျန်
ူ ို့ ားမာရရားစနစ်အာားကကီားကကပ်ရာတင်ရ

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ို့ ားရရား ဝန်ရဆာင်မှု

မျာား၊ စီမခနခ
် ို့ ရ
ွဲ ရားလုပ်ငန်ားမျာား၊ ဝန်ရဆာင်မရ
ှု ပားပခင်ားနငို့် သတင်ားအချက်အလက် ရကာက်ယူပခင်ား စသညို့် ကဏ္ဍမျာားအာား
ရစာငို့က် ကညို့် အကွဲပြတ်ပခင်ားနငို့် ဆန်ားစစ်ပခင်ားတု ို့ ပါဝင်ရပသည်။ လက်ရ ပပည်သကျန်
ူ ို့ ားမာရရားစနစ်တင် ကကီားကကပ်ကပ်ကွဲမှု
အဆငို့ဆ
် ငို့မ
် ာ ရအာက်ပါအတုငား် ပြစ်သည်။
o

မမြုွဲ့နယ်ကျန်ားမာရရားဦားစီားဌာနမားသည်

မမြုွဲ့နယ်တစ်ခ၏
ု

ရကျားလက်ကျန်ားမာရရား ဌာနခရ
ွဲ သာားြာားဆရာမအဆငို့် အ
o

ဦားရဆာင်သပူ ြစ်မပီား

မမြုွဲ့နယ်အဆငို့မ
်

ပခြုင၍
ု တာဝန်ယူရသည်။

မမြုွဲ့နယ်မျာားရ ကျန်ားမာရရားဦားစီားဌာနမားမျာား လက်ရအာက်တင် မမြုွဲ့နယ်သန
ူ ာပပြု အဆငို့(် ၁)နငို့် မမြုွဲ့နယ်
ကျန်ားမာရရားမားမျာား

o

မမြုွဲ့နယ်သန
ူ ာပပြု အဆငို့် (၁)၊ မမြုွဲ့နယ်ကျန်ားမာရရားမား အဆငို့(် ၁) နငို့် ကျန်ားမာရရားမား တသည်
ု ို့
ရကျားလက်
ကျန်ားမာရရားဌာန မ ကျန်ားမာရရားမားမျာား၊ အမျြုားသမီား ကျန်ားမာရရားဆရာမမျာား၊ ရကျားလက်ကျန်ားမာရရား
ဌာနခရ
ွဲ သာားြာားဆရာမမျာား စရသာ ဝန်

o

ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာန

မ

မ်ားမျာားကု ကကီားကကပ်သည်။

ကျန်ားမာရရားမားမျာား

နငို့်

အမျြုားသမီားကျန်ားမာရရားဆရာမ

တသည်
ု ို့

ရကျားလက်ကျန်ားမာရရား ဌာနခမ
ွဲ ျာားကု ကကီားကကပ်ရသည်။
o

မမြုွဲ့နယ် နငို့် ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာနမျာားမ ကကီားကကပ်သမ
ူ ျာားသည် စီမခနခ
် ို့ ရ
ွဲ ရား၊ ဝန်ရဆာင်မရ
ှု ပားပခင်ား၊
သတင်ားအချက်

အလက်ရကာက်ယပူ ခင်ား

အရကကာင်ားအရာမျာားအာား ဆန်ားစစ်ရာ၌ ချမတ်

နငို့်

ရ

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ို့ ားရရား

စသညို့်

တူညရ
ီ သာ

ာားရသာ နည်ားလမ်ားတစ်ရပ်ကု အသားု ပပြုကကသည်။
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မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရား ရဆားဝါားပစစညား် ရ

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ို့ ားရရားစနစ် အသစ်တင် ပပ
ို့ ားု ကကီားကကပ်ရန်မာ ရအာက်ပါအတုငား်

ပြစ်သည်။
o

(မမြုွဲ့နယ်ကျန်ားမာရရားဦားစီားဌာနမားသမဟု
ု ို့ တ်တာဝန်ချ

ာားရသာပုဂြုလ်
္ ပါဝင်ရသာ)မမြုွဲ့နယ်အဆငို့က် ကီားကကပ်သူ

မျာားသည်၎င်ားတ၏နယ်
ု ို့
ရပမအတင်ားရ ဌာနမျာားသု လစဉ်က
င်ားဆင်ားစစ်ရဆားပခင်ား၊ ဌာနတစ်ခသ
ု ု တစ်
နစ်လျှင်
ို့
ို့
အနည်ုံးဆုံးို တစ်ကကိမ် ရရာက်ရပခင်ား
o

ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာန မ ကကီားကကပ်သမ
ူ ျာားသည် ဌာနခမ
ွဲ ျာားသု လစဉ်က
င်ားဆင်ားစစ်ရဆားပခင်ား
ို့

o

အဆငို့အ
် ာားလုားရကကီားကကပ်သမ
ူ ျာားသည်မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရားရဆားဝါားပစစညား် ရ
ဆက်လက်
အရ

လည်ပတ်ရနရန်အတက်

သတင်ားအချက်အလက်နငို့်

ဝန်

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ို့ ားရရားစနစ်

မ်ားမျာားအာား

စီမခနခ
် ို့ ရ
ွဲ ာတင်

ာက်အကူပပြုမညို့် အရပခခ နည်ားလမ်ားကရယာ အချြုွဲ့ လုအပ်သည်။ ကင်ားဆင်ားကကီားကကပ်ရသာအခါ

အရရားကကီားရသာအရာအာားလုား ပခြုငမ
ု ရစရန် စီစစ်သညို့် စာရင်ားတစ်ခု (Check List) ကု အသားု ပပြုရသည်။
ရ

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ို့ ားရရား

လုပ်ငန်ားမျာားအတက်

အရ

ာက်အကူပပြုကကီားကကပ်မအ
ှု ာား

စာရင်ားတစ်ခက
ု ု စီစစ်သညို့် ရနာက်စာမျက်နာမျာားတင် ရြာ်ပပ
ရဆားဝါားပစစညား် ရ
ရြာ်ပပ

ရဆာင်ရက်ရန်

ာားရပသည်။ မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရား

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ှု နစ်၏ အဆငို့ဆ
် ငို့် ကကီားကကပ်မပ
ှု စ
ု အာား ရအာက်တင်
ို့ ားရရား ပပ
ို့ ားု ကကီားကကပ်မစ

ာားသည်။
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ပု (၂)

မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရား ရဆားဝါားပစစညား် ရ

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ှု နစ် ပစ
ု
ို့ ားရရား ပပ
ို့ ုားကကီားကကပ်မစ

မမိျု ြို့နယ်
မမိျု ြို့နယ်က န်ုံးမာရ ုံးဦုံးစီုံးမုံး

မမိျု ြို့နယ်

မမိျု ြို့နယ်

မမိျု ြို့နယ်က န်ုံးမာရ ုံးမုံး၊

မမိျု ြို့နယ် သူနာဖပျုဆ ာမ

က န်ုံးမာရ ုံးမုံး

ရက ုံးလက်

ရက ုံးလက်

ရက ုံးလက်

က န်ုံးမာရ ုံးဌာန

က န်ုံးမာရ ုံးဌာန

က န်ုံးမာရ ုံးဌာန

က န်ုံးမာရ ုံးမုံး၊

က န်ုံးမာရ ုံးမုံး၊

က န်ုံးမာရ ုံးမုံး၊

အမ ိျုုံးသမီုံး က န်ုံးမာရ ုံး

အမ ိျုုံးသမီုံး က န်ုံးမာရ ုံး

အမ ိျုုံးသမီုံး က န်ုံးမာရ ုံး

ဆ ာမ

ဆ ာမ

ဆ ာမ

ရက ုံးလက်

ရက ုံးလက်

ရက ုံးလက်

ရက ုံးလက်

ရက ုံးလက်

ရက ုံးလက်

က န်ုံးမာရ ုံး

က န်ုံးမာရ ုံး

က န်ုံးမာရ ုံး

က န်ုံးမာရ ုံး

က န်ုံးမာရ ုံး

က န်ုံးမာရ ုံး

ဌာနခွဲ

ဌာနခွဲ

ဌာနခွဲ

ဌာနခွဲ

ဌာနခွဲ

ဌာနခွဲ

သာုံးြာုံး

သာုံးြာုံး

သာုံးြာုံး

သာုံးြာုံး

သာုံးြာုံး

သာုံးြာုံး

ဆ ာမ

ဆ ာမ

ဆ ာမ

ဆ ာမ

ဆ ာမ

ဆ ာမ
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၆.၁ က န်ုံးမာရ ုံးဌာနသိို သ
ံ့ ာုံးရ ာက်၍ ကကီုံးကကပ် မှု ရဆာင် က် ာတင် သုံးို မညံ့ ် စီစစ်သညံ့ ်စာ င်ုံး
က န်ုံးမာရ ုံးဌာနသိို သ
ံ့ ာုံးရ ာက်၍ ကကီုံးကကပ်မှု ရဆာင် က် ာတင် သုံးို မညံ့ ် စီစစ်သညံ့ ်စာ င်ုံး
သာားရရာက် ကကီားကကပ်သ_ူ __________________________________________________________________________
သာားရရာက်သညို့် ကျန်ားမာရရားဌာနမ ကကီားကကပ်သ၏
ူ အမည်___________________________________________
ကျန်ားမာရရားဌာနအမည်___________________________________________________________________________
သာားရရာက် ကကီားကကပ်သညို့ရ
် နစို့ _ွဲ ___________________________________________________________________
ယခင်ရနာက်ဆားု သာားရရာက် ကကီားကကပ်ခသ
ွဲို့ ညို့ရ
် နစို့ ွဲ ____________________________________________________
ရတွဲ့ဆရ
ု မားပမန်ားခွဲသ
ို့ ညို့် ဝန်

မ်ားမျာားအမည် နငို့် ရာ

ားူ _________________________________________________

သာုံးရ ာက် န် ဖပင်ဆင်ဖခင်ုံး
၁. ကျန်ားမာရရားဌာနမျာားသု သ
ို့ ာားရရာက်ရန် အချန်ဇယာားဆပွဲ ခင်ား
၂. သာားရရာက်ကကီားကကပ်မညို့် ဝန်

မ်ားအာားလုားအတက် စီစစ်ရမညို့် စာရင်ား (Checklist) မတတ မျာား ယူရဆာင်ပခင်ား

၃. ခရီားသာားလာမှု နငို့် ရနတ
ို့ က်စရတ် မျာားကု အနည်ားဆားု တစ်ပါတ်ကကြုတင်၍ စီစဉ်ပခင်ား
၄. ကျန်ားမာရရားဌာနမျာားသု လာရရာက်
မညို့အ
် ရကကာင်ား သတင်ားရပားပခင်ား
ို့
၅. ရနာက်ဆားု သာားရရာက်ခစ
ွဲို့ ဉ်က အစီရင်ခစာမျာား နငို့် အကကပပြုခသ
ွဲို့ ည်မျာားကု ပပန်လည်ြတ်ရှုရလို့လာပခင်ား
၆. မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရားရဆားဝါားပစစညား် ရ

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ွဲ ာအုပ်၊ ဤ စီစစ်သညို့် စာရင်ား နငို့်
ို့ ားရရားစနစ် စလမ်ားညွှန ် လက်စစ

ဂဏန်ားရပါင်ားစက်တက
ု ို့ ု ယူရဆာင်သာားပခင်ား
၇. ကျန်ားမာရရားဌာနမျာားမ လုအပ်နင
ု သ
် ညို့် ရ

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ု (LMIS forms) မျာားနငို့် မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရား
ို့ ားရရားစနစ် ပစ

ရဆားဝါား ပစစညား် မျာား ယူရဆာင်သာားပခင်ား
က န်ုံးမာရ ုံးဌာနသိို ရ
ံ့ ာက်ရိလျှင်
၁. ဌာနတာဝန်ခနငို့် ရတွဲ့ဆမု ပီား မတ်ဆက်ကာ လာရရာက်သညို့် ရည်ရယ်ချက်ကု ရင်ားပပပါ။ ဝန်

မ်ားမျာားနငို့အ
် တူ လညို့လ
် ည်

ကကညို့ရ
် ှု ရန် ခငို့ရ
် တာင်ားပါ။
၂. အဆင်ရပပ သငို့ရ
် လျှာ်သညို့အ
် ချန်တင် ဝန်

မ်ားမျာားကု စုရဝားပါ။

၃. ဌာနတင် စလမ်ားညွှန ် (SOP) ရမရ နငို့် အသားု ပပြုမပပြု ရမားပမန်ားအတည်ပပြုပါ။
၄. သင် စစ်ရဆားရနစဉ် စီစစ်သညို့် စာရင်ားစာရက် (Checklist) ၏ ရနာက်ရကျာတင် မတ်ချက်မျာားရရားပါ။
ဝန်

မ်ားမျာားကုလည်ား ရရားရန် တုက်တန်ားပါ။ သငို့မ
် တ်သာားမှုမျာားကု ပပန်လည်မျှရဝနင
ု သ
် ည်။

၅. ရဆားဝါားပစစညား် အာားလုားကု လက်ရတွဲ့ရရတက်ရန် မကကြုားစာားသငို့ပ
် ါ။ အညွှနား် ကန်ား အရနနငို့သ
် ားု ရသာ ရဆားမျာားနငို့် အမျာား
ဆားု သားု ရသာရဆားမျာား

မ
ွဲ ရဆားအချြုွဲ့ ကု သင် အရကာင်ားဆားု ဆားု ပြတ်ရရားချယ်၍ လက်ရတွဲ့စစ်ရဆားပါ။

၆. သင်ပြညို့်

ာားရသာ စစ်ရဆားမှု စာရင်ားစာရက်မျာားကု စုစည်ား

လွဲလာပန
ု ငို့်

ရ
ု နရာရ ပပဿနာမျာားကုလည်ား သနင
ု သ
် ည်။

၇. ရနာက်

ာားပခင်ားပြငို့် ဌာနတစ်ခစ
ု ၏
ီ တုားတက်မက
ှု ု ပမင်နင
ု မ် ပီား ရပပာင်ား

ပ် လာရရာက်ကကီားကကပ်ပခင်ား မပပြုမီ စနစ်အတင်ား မည်သညို့် ဦားစာားရပား ရပပာင်ားလွဲမှု သမဟု
ု ို့ တ် တုားတက်မမ
ှု ျာားကု

သင်ပမင်လုသည်ကု စဉ်ားစာားပါ။

အ
ု တက် ဝန်

မ်ားမျာားနငို့အ
် တူ စီစဉ်ရဆာင်ရက်ပါ။
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လိုပ်ငန်ုံး အရ

ာက်အကူ (၇) (Job Aid 7)- ကကီုံးကကပ် မှု ခ ီုံးအတက် အဆငမ
်ံ့ ာုံး

လုပ်ငန်ား

ခရီားတစ်ခု သာားရရာက်၍ ကကီားကကပ်မှု ရဆာင်ရက်ပခင်ား

ကကီားကကပ်သူ

ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာန အတက် - မမြုွဲ့နယ်မ ကကီားကကပ်သူ
ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာနခွဲ အတက် - ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာနမ ကကီားကကပ်သူ
မမြုွဲ့နယ်အတက် - ရ

ရည်ရယ်ချက်

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ို့ ားရရား တာဝန်ခ

ရအာက်ပါ အချက်မျာား ရသချာရစရရားအတက် ပပ
ို့ ားု ကကီားကကပ်ရပားရန်
-

ရ

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ို့ ားရရားလုပ်ငန်ားမျာားကု ရသချာစာ အစီအစဉ်အတုငား် ရဆာင်ရက်မှု ရမရ

-

မတ်တမ်ားအာားလုားကု မန်ကန်စာ

န်ားသမ်ားမပီား အစီရင်ခစာမျာားကု အချန်မန် တင်ပပပခင်ား

ရမရ
-

ချမတ်

-

ရ

ာားရသာလမ်ားညွှနခ
် ျက်မျာား၊ လုပ်ငန်ားစဉ်မျာားအတုငား် လုက်နာရဆာင်ရက်ပခင်ား ရ/မရ

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ို့ ားရရား

ရဆာင်ရက်သူမျာားသည် လုပ်ငန်ားကု

ရသချာစာရဆာင်ရက်ပခင်ား

ရ/မရ၊ မရဆာင်ရက်ပါက အရကကာင်ားရင်ားကု ရာရြရန်
ရ

ရဆာင်ရက်ရမညို့အ
် ချန်

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ူ ျာား၏ ရဆာင်ရက်ချက်မျာား ဆက်လက်တုားတက်မှု
ို့ ားရရား လုပ်ရဆာင်သမ

မမြုွဲ့နယ်ကျန်ားမာရရားဦားစီားဌာနမား
မခင်ကရလားကျန်ားမာရရားဌာန၊

သမဟု
ု ို့ တ်
ရေသနတရ

တာဝန်ရပားခရသူမ

ကျန်ားမာရရားဌာန

နငို့်

တုက်နယ်ရဆားရု ၊

ရကျားလက်ကျန်ားမာရရား

ဌာနမျာားသု ို့ ၃ လတစ်ကကမ်၊
တုက်နယ်ကျန်ားမာရရားဌာနမ တုကန
် ယ်ဆရာဝန် သမဟု
ု ို့ တ် အမျြုားသမီားကျန်ားမာရရားဆရာမ၊
ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာန မ ကျန်ားမာရရားမားတက
ု ို့
ရကျားလက်ကျန်ားမာရရားဌာနခွဲ မျာားသု ို့
တစ်လတစ်ကကမ်
လုအပ်ရသာ ပစစညား်

ကျန်ားမာရရားဌာနမျာားသု ို့သာားရရာက်ကကီားကကပ်မအ
ှု တက် စီစစ်သညို့် စာရင်ား ယခင်လက ‘ဌာန၏
ရဆားဝါားပစစညား် လက်ကျန်အရပခအရန အစီရင်ခစာ’ (FSR) ရဆားဝါားပစစညား် အဝင်အ

က်

န်ားသမ်ားမှုစာအုပ် (Stock Ledger Book) ကကီားကကပ်ရာတင် စစ်ရဆားရန် စာရင်ား (Monitoring
Checklist) ယခင် ကကီားကကပ်မှု မတ်တမ်ားမျာား

စဉ်
၁။

လုပ်ငန်ားစဉ်မျာား
ရနာက်ဆားု အကကမ် ကကီားကကပ်မှု အစီရင်ခစာ ကု ပပန်လည် ြတ်ရှုမပီား ရဆာင်ရက်မှု လုအပ်သညို့် အချက်မျာားကု
မတ်သာားပါ။

၂။

ရဆားဝါားပစစညား် ရ

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
ု (LMIS forms) မျာားကု ပပညို့စ
် ု မန်ကန်စာ ပြညို့သ
် င်ားပါသလာား။
ို့ ားရရား ပစ

သငို့ရ
် လျာ်ရသာ ဌာနသု အချ
န်မန် တင်ပပပါသလာား။
ို့
(မဟုတ်ခလ
ွဲို့ ျှင ် ဝန်

မ်ားသည် ပစ
ု မျာား ပြညို့သ
် င်ားနည်ားကု သပါသလာား။ မည်သု ို့ တင်ပပရမည်ကု သပါသလာား။

မသပါက လုပ်ငန်ားခင် သင်တန်ားရပားပါ။)
၃။

မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရား ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု ချမတ်

ာားရသာ မူဝါေမျာားအတုငား် မာကကာားပခင်ား၊

တ
ု ်ရပား

ပခင်ား ပပြုလုပ်ပါသလာား။
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(မဟုတ်ခလ
ွဲို့ ျှင ် ဝန်

မ်ားသည် မာကကာားပခင်ား၊

တ
ု ်ရပားပခင်ား အတက် ချမတ်

ာားရသာ မူဝါေမျာားကု သပါသလာား။

မသပါက လုပ်ငန်ားခင် သင်တန်ား ရပားပါ။)
၄။

မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရား ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု သရ
ု လာင်

ာားရပခင်ား

သရ
ု လာင်

ာားသညို့ရ
် နရာ သနရ
် ို့ င်ားပါသလာား ? ________

သရ
ု လာင်

ာားသညို့ရ
် နရာသည် ရရရကကာငို့် ပျက်စားီ ပခင်ား မပြစ်ရစရန် လုပခြုစတ်ချရမှု ရပါသလာား ? ________

သရ
ု လာင်

ာားသညို့ရ
် နရာ အလင်ားရရာင်ရကာင်ားစာရမပီား ရလဝင်ရလ

က်ရကာင်ားပါသလာား ? ________

အရအားစနစ်လုအပ်ရသာ ရဆားမျာားအတက် အရအားဓါတ်ပြငို့် စဉ်ဆက်မပပတ် သရ
ု လာင်မက
ှု ု

န်ားသမ်ား

ာား

ပါသလာား ? ________
အသားု ပပြုနင
ု ရ
် သာ အရပခအရနရသညို့် မီားရဘားလုပခြုရရားပစစညား် မျာားကု အလယ်တကူ ရယူသားု စန
ွဲ င
ု ပ
် ါသလာား ?
________
ရဆားပစစညား် ပားု မျာားကု ကကမ်ားပပင်နငို့် မ
ရဆားပစစညား် ပားု မျာားကု နရနငို့် ခာ၍ စီ

ရအာင် ပမငို့၍
်
ပ်

ာားပါသလာား ? ________

ာားပါသလာား ? ________

ရဆားပစစညား် ပားု မျာားရပေါ်တင် သက်တမ်ားကုနမ
် ညို့် ရက်စအ
ွဲ မတ်အသာားမျာား မတ်သာား

ာားပါသလာား ? ________

ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု ဦားစာ သက်တမ်ားကုနမ
် ညို့် ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု ဦားစာ အလ ယ်တကူ
စီစဉ်

တ
ု ်ရပားနင
ု ရ
် အာင်

ာားရပါသလာား ? ________

ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု ရု ားပစစညား် မျာား၊ ပားု သတ်ရဆားမျာား၊ ဓါတုပစစညား် မျာားနငို့် သီားပခာား ရဝားကာရသာရနရာတင်
ာားပါသလာား ? ________
(မဟုတ်ခလ
ွဲို့ ျှင ် ဝန်

မ်ားသည် ရဆားသရ
ု လာင်ပခင်ားအတက် လုအပ်ရသာ အသ နငို့် ကျွမား် ကျင်မှု ရပါသလာား။

မရပါက လုအပ်ချက်ကု ရြေါ်
၅။

တ
ု ်၍ လုပ်ငန်ားခင် သင်တန်ားရပားပါ။)

ဦားစာ သက်တမ်ားကုနမ
် ညို့် ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု ဦားစာ

တ
ု ်ရပားသညို့် လမ်ားညန်ကု အသားု ပပြု၍

တ
ု ်ရပားပါ

သလာား။
(မဟုတ်ခလ
ွဲို့ ျှင ် ဝန်

မ်ားသည် ဦားစာ သက်တမ်ားကုနမ
် ညို့် ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု ဦားစာ

တရာားကု နာားလည်ပါသလာား။ နာားမလည်ပါက ရင်ားပပ၍
စီစဉ်
၆။

ာားရမပီား

တ
ု ်ရပားသညို့် သရဘာ

သ
ု ရဘာတရာားအရ ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု မည်သု ို့

တ
ု ်ရပားရမည်ကု လုပ်ငန်ားခင် သင်တန်ားရပားပါ။)

ရက်လန် သမဟု
ု ို့ တ် ပျက်စားီ သညို့် ရဆားဝါားပစစညား် မျာားကု ြယ်
(မလုပ်ရဆာင်လျှင ် ဝန်

မ်ားသည်

တ
ု ်ရမညို့် လုပ်ငန်ားစဉ်ကု လုပ်ရဆာင်ပါသလာား။

လ
ု ုပ်ငန်ားစဉ်ကု သပါသလာား။ မသပါက လုပ်ငန်ားစဉ်ကုအတူြတ်ရှုရလို့

လာပါ။)
၇။

ကျန်ားမာရရားဌာနတစ်ခစ
ု ၌
ီ

ရဆားဝါားပစစညား်

(အမျာားဆားု ရရမညို့် အရရအတက်

လက်ကျန်အရရအတက်သည်

လုရလာက်မရ
ှု ပါသလာား။

က် မမျာားဘွဲ အရရားရပေါ် မာကကာားရမညို့် အဆငို့သ
် ု မရရာက်
ရပခင်ား)
ို့

(အကယ်၍ ပပဿနာရရနသည်ဟု သင်ယူဆပါက ဌာန၏ တာဝန်ခကု အကကရပားပါ။ အရပခအရနကု ပပြုပပင်
တညို့မ
် တ်ရစရန် လုအပ်ရသာ ရဆာင်ရက်မမ
ှု ျာားကု ပပြုလုပ်ပါ။)
၈။

ရဆားဝါားပစစညား် တစ်ခခ
ု သ
ု ည် အချန်အတန်ကကာ အသားု မပပြုဘွဲ ရရနပါသလာား။ ရရနပါက အရကကာင်ား ရင်ားကု
ရြေါ်

၉။

တ
ု ်ပါ။

အဓက ရဆားဝါားပစစညား် မျာားအတက် လက်ရ ဘယ်နစ်လစာ

(MOS) ရသည်ကု စစ်ရဆားပါ။ ရအာက်ပါ

ပရ
ု သနည်ားကု အသားု ပပြုပါ။
ရဆားဝါားလက်ကျန်အရရအတက် (SOH)
လစဉ် ပျမ်ားမျှ

တ
ု ်ရပားသညို့် အရရအတက် (AMC)

= လက်ရရဆားဝါားပစစညား် ၏ လုရလာက်သညို့် လ
အရရအတက် (MOS)
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(အကယ်၍ ရဆားဝါားမျာားသည် အပမငို့ဆ
် ားု နငို့် အနမို့်ဆားု ရရမညို့် အရရအတက်မျာားအတင်ား မရပါက

ု

ကျန်ားမာရရားဌာန၏ တာဝန်ခကု အသရပား အကကပပြုပါ။ လုအပ်ပါက လက်ကျန် ရဆားဝါားပစစညား် အရရအတက်
အရပခအရနကု ဆန်ားစစ်ရန် လုပ်ငန်ားခင် သင်တန်ားရပားပါ။ အရပခအရနကု ပပြုပပင်တ ညို့မ
် တ်ရစရန် လုအပ်ရသာ
ရဆာင်ရက်မမ
ှု ျာားကု ပပြုလုပ်ပါ။)
၁၀။

လက်ရတွဲ့ရရတက်ပခင်ားကု ရဆာင်ရက်မပီား ရဆားဝါားပစစညား် အဝင်အ

က်

န်ားသမ်ားမှုစာအုပ် (SLB) တင်

မန်ကန်စာ ပြညို့သ
် င်ားပါသလာား။
(မပြညို့ပ
် ါက

ဝန်

မ်ားသည်

လက်ရတွဲ့ရရတက်ပခင်ားကု

မည်သရဆာင်
ု ို့
ရက်ရမည်

အရရားကကီားသည်ကု သပါသလာား။ မသပါက လက်ရတွဲ့ရရတက်ပခင်ားကု ဝန်
ပမ
ု န်ရဆာင်ရက်ရန် အရရားကကီားပက
ု ု အရလား

နငို့်

အဘယ်ရကကာငို့်

မ်ားနငို့အ
် တူ ရဆာင်ရက်၍

ာားရင်ားပပပါ။ လက်ရတွဲ့ရရတက်မပီား

SLB တင် မန်ကန်စာ

ပြညို့သ
် င်ားပု ကု သရုပ်ပပပါ။)

၆.၂ သိရ
ို လာင်ခန်ုံးအာုံး လညံ့ ်လည်စစ်ရဆုံး ာတင် ရဆုံးဝ ုံးပစစညုံး် မ ာုံးကိို ကကညံ့ ်ရှုစစ်ရဆုံး မညံ့ ် အခ က်အလက်မ ာုံး
အ ည်မ ာုံး

ရဆုံးလုံးို ရဆုံးဖပာုံးမ ာုံး

ပိိုုံးသတ်

အရရာင်ရပပာင်ားပခင်ား

အရရာင်ရပပာင်ားပခင်ား

အ

ရနာက်ကျပခင်ား

ရဆားလုားကွဲရနပခင်ား

အစတ်အပင
ု ား် အချြုွဲ့ မပါရပခင်ား

အနည်ကျပခင်ား

ရဆားလုား ရပျာက်ရနပခင်ား

အစတ်အပင
ု ား် မျာား ကျြုားပွဲို့ လမ်ရကာက်

ပုလင်ားြားု ပျက်ပခင်ား

(ရဆားလုား တွဲ

ရနပခင်ား

မ
ွဲ )

ာုံးရသာ ပစစည်ုံးမ ာုံး

ပ
ု ်ရပါက်ရနပခင်ား

ပုလင်ား အက်ပခင်ား

အလင်ုံးရ ာင်မခနိင
ို ရ
် သာ ပစစည်ုံးမ ာုံး

အရ

(ဥပမာ - ဓါတ်မန် ြလင်ပပာား)

အ

အ

ရ

ပစစညုံး် မ ာုံး

ပ
ု ်ရပါက်ပခင်ား

ပ
ု ်ရပါက်ပခင်ား

ရ ာ်ဘာလက်အတ
ိ ် နင ံ့် ကန်ေုံးို မ ာုံး

ုံးိို ရဆုံးပိုလင်ုံးမ ာုံး
ပုလင်ား အက်ပခင်ား၊ ကွဲပခင်ား

ကန်ေုံးို

သရနေတာုံး

အ

ပုလင်ားကု လှုပ်ရသာ်လည်ား

ကန်ေားု သမဟု
ု ို့ တ် ရချာဆီ အရရာင်

ညစ်ရဆားရတာငို့မ
် ျာား ရစားကပ်ပခင်ား
အ

ရပခာက်ရသွဲ့ ပခင်ား၊ ကျွတ်ဆတ်ပခင်ား

ပ
ု ် ရစားကပ်ပခင်ား

ညစ်ရဆုံးရတာငမ
်ံ့ ာုံး
မ
ွဲ ရဆားမျာား

ခွဲပတ်အ
အ

က်ရနပခင်ား

ပ
ို ် မ ာုံး

ပ
ု ်တင် အရပါက်ရရနပခင်ား

ုံးိို ရဆုံးပိုလင်ုံးမ ာုံး

အရည်နငို့် ရဆား ပပန်မရရာပခင်ား

ရပပာင်ားပခင်ား

ို ည်ကကီုံးရသာ ပစစညုံး် မ ာုံး
ပစစညား် အချင်ားချင်ား ပူားကပ်ပခင်ား

ရဆုံးရတာငမ
ံ့် ာုံး

ဓ တို ပစစညုံး် မ ာုံး

ရစားကပ်ပခင်ား

အရရာင်ရပပာင်ားပခင်ား
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ရနာက်ဆက်တမ
ွဲ ာုံး
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ရနာက်ဆက်တ ွဲ (၁)
မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရားရဆားဝါားပစစညား် ရ

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
် ို့ မ
ွဲ ညို့ရ
် ဆားဝါား မျာား စာရင်ား
ို့ ားရရားစနစ် (RHC LS) မစီမခနခ

RHC LS Commodities
S/N

Product

Unit

1

Ethinylestr. 0.03 mg / Levonorgestrel 0.15 mg, plaq. 28-tab, blister.

Blister

2

Ferrous sulfate 150 mg / folic acid 0.4 mg, tab.

Tab

3

Folic acid, 5 mg, tab.

Tab

4

Levonorgestrel, 1.5 mg, tab.

Tab

5

Mebendazole,100 mg, tab.

Tab

6

Mebendazole, 500 mg, tab.

Tab

7

Metronidazole, 200 mg, tab.

Tab

8

Misoprostol, 200 µg, tab.

Tab

9

Thiamine (vit. B1), 10 mg, tab.

Tab

10

Thiamine (vit. B1), 50 mg, tab.

Tab

11

Ampicillin, 500 mg, powder, vial.

Vial

12

Calcium gluconate, 100 mg/ml, 10 ml, amp.

Amp

13

Gentamicin, 40 mg/ml, 2 ml, amp.

Amp

14

Lidocaine, 2%, 20 ml, vial.

Vial

15

Magnesium sulfate, 0.5 g/ml, 10 ml, amp.

Amp

16

Medroxyprogesterone acetate, 150 mg, 1 ml, vial.

Vial

17

Oxytocin, 10 IU/ml, 1 ml, amp.

Amp

18

Water for injection, 5 ml, amp.

Amp

19

Ringer’s lactate, 500 ml, bot.

Bot

20

Sodium chloride (NaCl), 0.9%, 500 ml, bot.

Bot

21

Pregnancy test, UCG/HCG, urine, strip.

Strip

22

Test, Syphilis, ser/pl/wb, test.

Test

23

Urine test, glucose, blood, protein, pH, strip.

Strip

24

Clean delivery kit, kit.

Kit

25

Condom, male, lubricated, latex, pcs.

Pcs

26

Glove, examination, latex, non-sterile, pcs.

Pcs

27

Gloves, surgical, latex, sterile, pair.

Pair

28

Haemoglobin Color Scale, pcs.

Pcs

29

Infusion set, 'Y', Luer lock, air inlet, sterile, pcs.

Pcs

30

Intrauterine device, (I.U.D.), copper, TCU, pcs.

Pcs

31

IV Catheter, inj. port, 18/20/22/24 G, pcs.

Pcs

32

Syringe, 1 ml, pcs.

Pcs
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33

Syringe, 3 ml, pcs.

Pcs

34

Syringe, 5 ml, pcs.

Pcs

35

Syringe, 10 ml, pcs.

Pcs

36

Depot-medroxyprogesterone acetate, 104 mg/0.65 ml - DMPA-SC, (Sayana Press) pcs.

Pcs

37

Etonogestrel implant, 68 mg (Implanon NXT), pcs.

Pcs

38

Levonorgestrel-releasing implant, 150 mg (Jadelle), set.

Set
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ရနာက်ဆက်တ ွဲ (၂)
မျြုားဆက်ပာားကျန်ားမာရရားရဆားဝါားပစစညား် ရ

ာက်ပပို့ ြနပ် ြ
် ို့ ရ
ွဲ န်
ို့ ားရရား စနစ် (RHC LS) အတက် သတင်ားအချက် အလက် စီမခနခ

ပစ
ု မျာား (LMIS Forms)
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