
 

 သတင််းထုတ်ပြန်ချက် (၅/၂၀၂၁) 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇငဘ်ာလ (၁) ရက် 

ဖက်ဒရယက်ျန််းမာရရ်းပညာရှင်မျာ်းရကာင်စီ ဖ  ွဲ့စည််းခြင််း 

၁။ န ွေဦးန ောော်လှနော်နရး ဆငော်  ွှဲလျကော်ရှှိန ော န ောော်လှနော်နရးကကေားကောလ (I nte r i m pe ri o d) အ ွေငော်း 

 ှင ော် န ောော်လှနော်နရးနအောငော်မြငော်ပ  း အ ွေငော်က းနမ ောငော်းနရးကောလ (Tr ansi t i o n pe ri o d)  ွေငော် 

ကျနော်းြောနရး ညောရှငော် လု ော် ေားအငော်အေားစုြျေားအေားလ ုး၏ အကျှိ းစ း ွေေားကှို  ောဝနော်ယ ြှု၊ 

 ောဝနော်ခ ြှု အမ ည ော်အဝမြင ော် ဖ  ော်နဆောငော်န းြည ော် ြကော်ဒရယော်ကျနော်းြောနရး ညောရှငော်ြျေားနကောငော်စ  

(Fe de ral He alth Pro f e ssi o nal  C o unci l  - FHPC) ကှို နအောကော် ါ ုဂ္ှိ လော်ြျေားမြင ော်  ြွေွှဲွဲ့စညော်းလှိုကော် 

နကကောငော်း အ ှိန း ငော်မ အ ော် ါ ညော်။ 

၁။ နဒါကော် ောခငော်နြောငော်လွေငော်  

၂။ နဒါကော် ောခငော်နစောဝငော်း  

၃။ နဒါကော် ောဆလှိငုော်း ါကျငော်  

၄။ နဒါကော် ောမြင ော်ချ ှိ   

၅။ နဒါကော် ောစငော်  ယောနြောငော်  

၆။ ဆရောနစောလေားဆော  

၇။ ဆရော နစောနနထ း  

၈။ ရှြော်းကျနော်းြောနရးအြွေွှဲွဲ့ြှ  စော်ဦး   

၉။ ချငော်းကျနော်းြောနရးအြွေွှဲွဲ့ြှ  စော်ဦး  

၁၀။ ကချငော်ကျနော်းြောနရးအြွေွှဲွဲ့ြှ  စော်ဦး  

၁၁။ ရခှိုငော်ကျနော်းြောနရးအြွေွှဲွဲ့ြှ  စော်ဦး  
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၁၂။ နဒါကော် ော ှိုငော်နရွှေ ှိနော်း  

၁၃။ ဆရောခ း လ းရယော်  

၁၄။ နဆး ှင ော် နဆး ှ း ွေယော် ကက ှိုလော်ြျေားြှ  ါနြောကခချ  ော်ြျေား  

၁၅။  ညောရ ော်ဆှိငုော်ရော အြွေွှဲွဲ့အစညော်းအ  း  း ှိုို့ြှ ကှိုယော်စေားမ    ြျေား  

၁၆။ အမခေား  ါဝငော် င ော် ါဝငော်ထှိုကော်  ြျေား  

ြှ ော်ချကော် ။     ။ အြွေွှဲွဲ့ဝငော်ဦးနရကှို  ှိုးချွှဲြွေွှဲွဲ့စညော်း ွေေား ါြညော်။  

၂။ ြကော်ဒရယော်ကျနော်းြောနရး ညောရှငော်ြျေားနကောငော်စ  ၏ ရညော်ရွယော်ခ ျကော်မ ျ ျားမ   -   

(က) အရညော်အန ွေးမ ညော် ဝ၍ ထှိနရောကော်ြှု ှင ော် လ ခုခ  ြှုရှှိန ော ကျနော်းြောနရးနစောင ော်နရှောကော်ြှုကှို 

မ ညော်နထောငော်စုအ ွေငော်း ြှ  ငော်းနနထှိုငော်ကကန ော  ှိုငော်ရငော်း ေားလ ြျ ှိ းစုအေားလ းု  စ ော်နမ းည  

ခ စေားခွေင ော် ရရှှိကကနစရနော်၊ 

(ခ) ကျနော်းြောနရး ညောရှငော် လု ော် ေားအငော်အေားစုြျေားအေားလ ုး၏ နဆး ညောဗဟု ု ၊ ကျနော်းြော  

နရးနစောငော် နရှောကော်ြှု အရညော်းအန ွေး ှင ော် အဆင ော်အ နော်းကှို အ ှိအြှ ော်မ  ပ  း အစဉော် စှိုကော် 

ထှိနော်း ှိြော်းမြြှင ော် ငော် နဆောငော်ရွကော်ရနော်၊ 

(ဂ)  ှိုငော်းရငော်း ေားနဒ အ  း  း ွေငော် ကျနော်းြောနရးလု ော်ငနော်းြျေားနဆောငော်ရွကော်နန န ော လု ော် ေား 

အငော်အေားစုြျေားကှို အ ှိအြှ ော်မ  ရနော်၊ ြွေင ော်လှစော်နဆောငော်ရွကော်နနန ော ကျနော်းြောနရး 

 ငော် နော်းအ  း  း ှိုို့၏ အရညော်အန ွေးကှို မြြှင ော် ငော်နဆောငော်ရွကော်ရနော်၊ 

(ဃ) ကျနော်းြောနရးလု ော် ေားအငော်အေားစုအ ွေငော်း နဆး ညောရ ော်ဆှိုငော်ရော  ှိုး ကော်ြှုြျေားကှို နခ ော် 

 ှင ော်အည  စဉော်ဆကော်ြမ  ော် နလ လောဆညော်း  း ှိုငော်နရး ှင ော် ကျင ော်ဝ ော် ှိကခောြျေားကှို လှိကုော်နာ 

နစောင ော်ထှိနော်းနရး စ ညော် ှိုို့ကှို ကက ော်ြ ော်ထှိနော်း ှိြော်းရနော်၊ 

(င) ကျနော်းြောနရးလု ော် ေားအငော်အေားစုြျေား ရရှှိခွှဲ  ည ော် ဘွေွှဲွဲ့ဒ ဂရ အလှိုကော် အ ှိအြှ ော်မ   

လကော်ြှ ော်ြျေား၊ နထောကော်ခ ချကော်ြျေား၊ လု ော်ငနော်းလှိငုော်စငော်ြျေား ထု ော်န း ှိုငော်နရး စ စဉော် 

နဆောငော်ရွကော် ွေေားရနော် မြစော် ါ ညော်။ 
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၃။ ြကော်ဒရယော်ကျနော်းြောနရး ညောရှငော်ြျေားနကောငော်စ ၏ နရှွဲ့လု ော်ငနော်းစဉော်ြျေားအမြစော် ကကေားကောလ ှင ော် 

အ ွေငော်က းနမ ောငော်းနရးကောလြျေားအ ွေငော်း    နအောကော် ါလု ော်ငနော်းနဆောငော် ောြျေားကှို လု ော်နဆောငော် 

 ွေေားြညော်မြစော် ါ ညော်။  

(က)  ြကော်ဒရယော်မ ညော်နထောငော်စုအ ွေငော်းရှှိ နဆး ညောရ ော်ဆှိုငော်ရော  ကက ှိုလော်၊ နကောလှိ ော်၊ 

 ငော် နော်းနကျောငော်းြျေားက နြွေးထု ော်န းလှိုကော်န ော အငော်အေားစုြျေားအေား အ ှိအြှ ော်မ   

လှိငုော်စငော်ထု ော်န းနရး၊ 

(ခ)  ကျနော်းြောနရးလု ော် ေားအငော်အေားစုြျေား၏ ကျနော်းြောနရးနစောင ော်နရှောကော်ြှု အရညော်အန ွေး ှင ော် 

အဆင ော်အ နော်းကှို ထှိနော်း ှိြော်းမြြှင ော် ငော် ှိုငော်ရနော် နလ လောဆနော်းစစော်မခငော်း၊ လှိုအ ော် လှိ ု မ  မ ငော် 

နဆောငော်ရွကော်မခငော်းြျေား မ  လု ော်နရး၊ 

(ဂ)  ကျနော်းြောနရးလု ော် ေားအငော်အေားစုြျေား၏ နစော်နာြှုြျေားကှို ကကေားနာစစော်နဆးပ  း ခုခ ကောကွေယော် 

န းနရး၊ ကျင ော်ဝ ော် ှိကခောြျေား လှိုကော်နာထှိနော်း ှိြော်းရနော်  ျကော်ကွေကော်ြှုြျေား ှင ော်စ ော်လျဉော်း၍ 

မ  မ ငော် ည ော်ြ ော်န းနရး ှင ော်  င ော် င ော်နလျောကော်  ော် ည ော် အနရးယ ြှုြျေား နဆောငော်ရွကော်နရး၊ 

(ဃ) ြကော်ဒရယော်မ ညော်နထောငော်စုအ ွေငော်းရှှိ  ုဂ္လှိကကျနော်းြောနရးနစောင ော်နရှောကော်ြှု အဆင ော်အ နော်း 

ကှို လ ခုခ  စှိ ော်ချြှုရှှိနစရနော် လှိအု ော်န ော စ ချ ှိနော်စ ည နော်းြျေား   ော်ြှ ော်ထု ော်မ နော်မခငော်း၊ 

ဆနော်းစစော်မခငော်း ှင ော် လု ော်ထ ုးလု ော်နညော်းြျေား ှင ော်အည  လု ော်နဆောငော်ရနော် က ည ကက းကက ော်န းနရး၊ 

(င)  ှိုငော်းရငော်း ေားလ ြျ ှိ းစုအေားလ းု ှိုို့အ ွေကော် ကျနော်းြောနရးနစောင ော်နရှောကော်ြှုအဆင ော်အ နော်း 

မြင ော်ြေားလောနစရနော်   ကော်ဆှိုငော်ရော ကျနော်းြောနရးအြွေွှဲွဲ့အစညော်းြျေားအေားလ းု ှင ော် နဆွေး န ွေး၊  

 ှိုငော် ငော်နရး၊ အကက ဉောဏော်ြျေား ညြှှိ ှိှုငော်းြလှယော်နရး ှင ော်   းန ါငော်းနဆောငော်ရွကော်နရး။ 

 

 အမျ   ်းသာ်းကျန််းမာရရ်းရကာမ်တီ (NHC) 

 http s://nh c my an ma r. o rg/   

 http s://f ace bo o k.co m /nh cmm/   

 Email : i nf o @nhcm ya n ma r.o r g 

https://nhcmyanmar.org/
https://facebook.com/nhcmm/

