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ပြည်ထ ောငစ်ုသမ္မတပမ္နမ်္ောန ုငင်ံထတော် 

အမ္   ျိုးသောျိုးညီညတွ်ထရျိုးအစ ုျိုးရအဖွ ွဲ့ 

က န်ျိုးမ္ောထရျိုးဝန်ကကျီိုးဌောန 

 ုတ်ပြန်ထ ကညောခ ကအ်မ္ှတ် (၉/၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလ ိုငလ် (၁၄) ရက ်

၁။ အမ္   ျိုးသောျိုးညီညတွ်ထရျိုးအစ ုျိုးရ၊ က န်ျိုးမ္ောထရျိုးဝန်ကကျီိုးဌောနနငှ ် တ ငု်ျိုးရငျ်ိုးသောျိုးက န်ျိုးမ္ောထရျိုးဌောန 

မ္ ောျိုး၏ ဆ ေးရ ို/ဆ ေးခနေ်းမ္ ောျိုးတွင ် တောဝန် မ္ျ်ိုးထ ောင်န ုငရ်န် ထအောက်ထဖော်ပြြါ တောဝန်မ္ ောျိုး 

(စိုစိုဆ ေါငေ်း ၁၂ ခို) အတွက် ထလ ောကလ် ောတင်သငွ်ျိုးန ုင်ြါသည်။  

စဉ ် တာဝန ်
လစလ်ပ ်

နနရာ 
ပညာအရည်ချင််း 

၁။ အရ ျုိုးအ  ျိုးကု ရောဝန ် (၁၀) ထနရော M.B.,B.S, M.Med. Sc (Ortho) 

၂။ အရ ျုိုးအ  ျိုးကု ဘွ ွဲ့လွန်သငတ်န်ျိုးသောျိုး (၁၀) ထနရော M.B.,B.S, PG2 & Above (Ortho) 

၃။ ခွ စ တ်အ  ျိုးကု ရောဝန ် (၁၀) ထနရော M.B.,B.S, M.Med. Sc (Surgery) 

၄။ ခွ စ တ်အ  ျိုးကု ဘွ ွဲ့လွန်သငတ်န်ျိုးသောျိုး (၁၀) ထနရော M.B.,B.S, PG2 & Above (Surgery) 

၅။ ထမ္ ထ ျိုးအ  ျိုးကု ရောဝန ် (၁၀) ထနရော M.B.,B.S, M.Med. Sc (Anesthesia) 

၆။ ထမ္ ထ ျိုးအ  ျိုးကု ဘွ ွဲ့လွန်သငတ်န်ျိုးသောျိုး (၁၀) ထနရော M.B.,B.S, PG2 & Above 

(Anesthesia) 

၇။ အထရျိုးထြေါ်အ  ျိုးကု ရောဝန ် (၁၀) ထနရော M.B.,B.S, M.Med. Sc (Emergency 

Medicine) 

၈။ အထရျိုးထြေါ်အ  ျိုးကု 

ဘွ ွဲ့လွန်သငတ်န်ျိုးသောျိုး 

(၁၀) ထနရော M.B.,B.S, PG2 & Above 

(Emergency Medicine) 
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၉။ အထ ကောအ စ်နှင ်ပြနလ်ည်သနစ်မွ္်ျိုးထရျိုး 

အ  ျိုးကု ရောဝန ်

(၁၀) ထနရော M.B.,B.S, M.Med. Sc 

(Rehabilitation Medicine) 

၁၀။ အထ ကောအ စ်နှင ်ပြနလ်ည်သနစ်မွ္်ျိုးထရျိုး 

ဘွ ွဲ့လွန်သငတ်န်ျိုးသောျိုး 

(၁၀) ထနရော M.B.,B.S, PG2 & Above 

(Rehabilitation Medicine) 

၁၁။ လက်ထ ောက် ရောဝန ် (၂၀) ထနရော M.B.,B.S 

၁၂။ သ နာပြ  (၃၀) ထနရော B.N. Sc / Diploma in Nursing 

and Midwifery 

 

၂။  ထလ ောက် ောျိုးသ သည် - 

(က) ပြည်ထ ောငစ်ုပမ္န်မ္ောန ုငင်ံဖ  ေး ပဖစရ်မ္ည်။ 

(ခ)  က န်ျိုးမ္ောထရျိုးထကောင်ျိုးမ္ွနသ်  ပဖစ်ရမ္ည်။ 

(ဂ)  န ုင်င ံဝန် မ္ျ်ိုးပဖစြ်ါက CDM ဝန် မ္်ျိုး ပဖစ်ရမည်။ အကြမ်ေးဖြ်စစ်ထကောင်စနီှင ် ြတ်သက်မ္ှု 

မ္ရှ သ  ပဖစရ်မ္ည်။ 

(ဃ) န ုင်င ံဝန် မ္်ျိုးမဟိုတ် ေါြ အကြမ်ေးဖြ်စစ်ထကောင်စနီငှ ် ြတ်သကမ်္ှု မ္ရှ သ  ဖဖစ်ရမည်။ 

(င) အမ္   ျိုးသောျိုးညီညတွ်ထရျိုးအစ ုျိုးရ၊ က န်ျိုးမ္ောထရျိုးဝနက်ကီျိုးဌောနနှင  ် တ ငု်ျိုးရင်ျိုးသောျိုးက န်ျိုးမ္ောထရျိုး 

ဌောနမ္ ောျိုးြ တောဝန်ခ  ောျိုးမ္ည ် ထနရောထေသမ္ ောျိုးသ ုို့ သွောျိုးထရောက် တောဝန ်မ္်ျိုးထ ောငန် ုင်သ  

ပဖစ်ရမ္ည်။ 

၃။  အမ္   ျိုးသောျိုးညီညတွ်ထရျိုးအစ ုျိုးရ၊ က န်ျိုးမ္ောထရျိုးဝန်ကကျီိုးဌောန၊ လ ူ့စွမ္်ျိုးအောျိုးအရင်ျိုးအပမ္စ်ဌောန၏ 

Telegram Account - https://t.me/HR_MOHNUG သ ုို့မဟုတ် Telegram Username -  

@HR_MOHNUG တွင ် ထလ ောက်လ ောြံုစံမ္ ောျိုးက  ု  ုတ်ယ န ုင်ပြျီိုး (၂ ၈-၇-၂၀၂၂) ရက်န ို့ 

နနောက်ဆ  ်းထာ်း၍ ထြျိုးြ ုို့ထလ ောက ်ောျိုးရမ္ည် ပဖစ်ြါသည်။ ယခုထလ ောက်လ ောထခေါ်ယ ပခငျ်ိုးသည် 

ထတောလ်ှန်ထရျိုးကောလ လ အုြ်ခ ကအ်ရ ြ မ္အသုတ်အပဖစ် ထခေါ်ယ ပခင်ျိုးပဖစ်ပြျီိုး အပခောျိုးထသော 

က န်ျိုးမ္ောထရျိုးဝန် မ္်ျိုးမ္ ောျိုးက ုလည်ျိုး ထနာင်တွင်  ြ်မ္ံထခေါ်ယ သွောျိုးမ္ည် ပဖစ်ြါသည်။ 

https://t.me/HR_MOHNUG
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၄။  ထလ ောက်လ ောတွင ် ပဖည သ်ွင်ျိုးရမ္ည ် ြံုစံနှင  ် အခ က်လကမ်္ ောျိုး၊ ြ ျိုးတွ ြါရှ ရမ္ည ် Soft Copy မ္ ောျိုး 

နှင ် အထသျိုးစ တအ်ခ ကလ်က်မ္ ောျိုးက  ုအ ကြ်ါ Telegram Account တွင ်နနေ့စဉ ်ပ ိတရ်ကမ်ရ ၊ိ 

န နက် (၁၀) နောရီမ  ည (၈) နောရီအတွင််း အထသျိုးစ တ ်စံုစမ္ျ်ိုးန ုင်ြါသည်။ 

၅။ ဝန် မ္်ျိုးစ စစ်ထရ ျိုးခ ယ်ခနို့်အြ်ထရျိုးထကော်မ္တြီ အတည်ပြ ထရ ျိုးခ ယ်ပခင်ျိုး ခံရသ မ္ ောျိုးသည် တောဝန ်

ခ  ောျိုးမ္ည ထ်နရောမ္ ောျိုးအတ ြ ်လ အုြသ်ည ် သင်တနျ်ိုးမ္ ောျိုးက ု သတမ်္ှတ်အစီအစဉ်မ္ ောျိုးအတ ငု်ျိုး 

တက်ထရောက်ရမ္ညပ်ဖစပ်ြီျိုး ဝန်ကကီျိုးဌောနနှင ် တ ငု်ျိုးရင်ျိုးသောျိုးက န်ျိုးမ္ောထရျိုးဌောနမ္ ောျိုး၏ အစီအစဉ်ပဖင  ်

ထေသအသျီိုးသီျိုးသ ုို့ တောဝန်ခ  ောျိုးမ္ည်ပဖစြ်ါသည်။ 

၆။ အမ္   ျိုးသောျိုးညီညတွ်ထရျိုးအစ ုျိုးရ၊ က န်ျိုးမ္ောထရျိုးဝန်ကကျီိုးဌောနနငှ ် တ ငု်ျိုးရငျ်ိုးသောျိုးက န်ျိုးမ္ောထရျိုးဌောန 

မ္ ောျိုး၏ ထတော်လှန်ထရျိုးကောလနငှ ်  ကောျိုးကောလ က န်ျိုးမ္ောထရျိုးထစောင ်ထရှောက်မ္ှုလုြင်န်ျိုးမ္ ောျိုးတွင် 

ြါဝင်ထ ောငရ် က်လ က်ရှ သည ် က နျ်ိုးမ္ောထရျိုးသ ရ ထကောင်ျိုးမ္ ောျိုးအတွက် လက်ရှ ကောလမ္ ောျိုးအတ င်ေး 

လ မ္ှုဘဝလံခုခံ မ္ှုနှင ် လုြင်န်ျိုးခငွ်လုံခခံ မ္ှုမ္ ောျိုးက ု ကောကွယ်ထစောင ထ်ရေှာက်မ္ှုမ္ ောျိုးထြျိုးန ုင်ရန် အစီအစဉ် 

မ္ ောျိုး အတတ်န ုင် ံျုိုး ခ မ္ှတ် ောျိုးရှ ပြီျိုး ထတောလ်နှ်ထရျိုးအလွန ်ကောလမ္ ောျိုးတွငလ်ည်ျိုး က န်ျိုးမ္ောထရျိုး 

သ ရ ထကောငျ်ိုးမ္ ောျိုးအတကွ ် ဘဝအောမ္ခံခ က်မ္ ောျိုးြ ို ဖကေ်ရယ်ေီမ္ ကုထရစီ မ္ ဝါေမ္ ောျိုးနှင ်အညီ 

ထြျိုးန ုငရ်န် စီစဉထ် ောငရ် က်သေွာျိုးမ္ည်ပဖစြ်ါသည်။  

၇။ ဝန်ကြီေးဌ နသည် CDM လှု ်ရ  ေးမှုတ င်  ေါဝင်ဆ  င်ရွြ်ဆနသည  ် ြျန်ေးမ ဆရေးအင်အ ေးစိုမျ ေးန င  ်

ဆတ ်လ န်ဆရေးြ လအတ င်ေး အခြ်အခဲအမျ   ေးမျ   ေးကြ ေး၌ ြျန်ေးမ ဆရေးဆစ င ်ဆရ  ြ်မှုဆ ေးဆနသူ 

မျ ေးအ ေးလ ိုေးြ ို အထူေးအသ အမ တ်ဖ  ၊ ဂိုဏ်ဖ  မ တ်တမ်ေးတငအ် ် ေါသည။် 

   ြျန်ေးမ ဆရေးဝန်ကြေီးဌ န 

   အမျ   ေးသ ေးညီည တ်ဆရေးအစ ိုေးရ 

   https://moh.nugmyanmar.org/  

https://moh.nugmyanmar.org/

