ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ ပြည်ရောင်စုဝန်ကကီးရေါက်တာပမင့်ရေွေးမှ
ဝန်ေမ်းများသို့ (၂၀၂၀) ခုနှစ်အတွေက် နှစသ
် စ်ကူးနှုတ်ခန
ွေ း် ဆက်စကား

 ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာနေှိ ြညာေှင်များ၊ ဝန်ေမ်းများအားလုံး ကျန်းမာပခင်း၊ ရြျာ်ေွှင်ချမ်းရပမ့ပခင်း

အရြါင်းနှင့် ပြည့စ
် ုံြါရစရ ကာင်း ဆုမွေန်ရကာင်းရတာင်းအြ်ြါတယ်၊
 ပမန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းေှိ ပြည်သူလူေုတစ်ေြ်လုံးကို အေည်အရသွေးပြည့်ဝ ရသာ ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုရြးနိုင်ေန်

ေည်မှန်းဦးတည်ပြီး မိမိတို့ အားလုံးသည် ကိုယ်စွေမ်း၊ ဉာဏ်စွေမ်းေှိသမျှ လွေန်ခဲ့ရသာ (၄) နှစ်တာ ကာလြတ်လုံး
ကကိုးစားရဆာင်ေွက်လျက်ေှိြါတယ်၊
 ခိင
ု ်မာေက်သန်ရသာ သန္နိဌာန်စိတ်ဓာတ်၊ သစ်လွေင်ရသာစိတ်အားေက်သန်မှုများနှင့်အတူ ဟန်ချက်ညီစွော ညှိနှိုင်း

ြူးရြါင်းရဆာင်ေွက်၍ ပမန်မာပြည်သူလူေုတစ်ေြ်လုံး အကျုးအတွေ
ိ
က် ကကိုးြမ်းရဆာင်ေွက် ကြါစို့ဟု တိုကတ
် ွေန်း
နှိုးရဆာ်လိုြါတယ်၊ မိမိတို့၏ အန္တိမေည်မှန်းချက်ကရတာ့ တစ်မျုးသားလု
ိ
ံး ကျန်းမာကကံ့ခိုင်ရေးနှင့် နိုင်ငံရတာ်၏
ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်း တိုးတက်ပမင့်မားလာရစရေး ပြစ်ြါတယ်၊
 ဝန်ကကီးဌာန၏ အပမင့်ဆုံးတာဝန်ေှိသူများအရနပြင့် သက်ဆိုင်ော တိုင်းရေသကကီး/ ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူးများ၏

တက်ကကစွော ြူးရြါင်းြါဝင်မှုနှင့် ြံ့ြိုးကူညီမှုများကိုေယူကာ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၏ စီမံခန့်ခွေဲ
အုြ်ချုြ်မှုယန္တေားကို ြိုမိုအဆင်ရပြ ရချာရမွေ့ရစေန် အားပြည့ရ
် ဆာင်ေွကရ
် ြးသွေားမှာ ပြစ်ြါတယ်၊ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ခု၊
ဘဏ္ဍာနှစ်အတွေက် ခွေင့်ပြုေေှိရသာ ေန်ြုံရငွေများကို ကျွမ်းကျင်မှုနည်းြညာြိုင်းဆိုင်ောကဏ္ဍများ၌သာမက အပခား
အားပြည့်အရောက်အကူပြုကဏ္ဍများကိုြါ ခိုင်မာအားရကာင်းလာရေးအတွေက် ရောက်ြ့ရ
ံ ြးသွေားမှာ ပြစ်ြါတယ်၊
 နိုင်ငံရတာ်ဘဏ္ဍာရငွေများ၊ ပြည်ြမှ ရောက်ြံ့ရငွေနှင့် ရချးရငွေများကို အကျုးေှ
ိ ိေိရောက်မှု အေှိဆုံးပြစ်ရစေန်နှင့်

ကျုးရ
ိ ကာင်းရလျာ်ညီစွော သုံးစွေဲ ကေန်ကိုလည်း မိမအ
ိ ရနနှင့် ရလးနက်စွော တိုကတ
် ွေန်းရပြာ ကားလိုြါတယ်၊
 (၂၀၂၀) ခုနှစ်တွေင် ဦးစားရြး အရလးေားရဆာင်ေွက်မည့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ော လုြ်ငန်းနယ်ြယ်များကရတာ့

လူနာရဘးကင်းလုခံ ခုံရေး၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ရဆးရုံသတင်းအချက်အလက်စနစ်၊ ကျန်းမာရေးအသိြညာ
စာတတ်ရပမာက်မှု၊ ရကျာင်းအရပခပြုကျန်းမာရေးပမှင့်တင်မှု၊ ရဆးဝါးနှင့်ရဆးြစ္စည်း ကိေိယာများကို စနစ်တကျ
ဝယ်ယူ၊ပြန့်ပြူးရြးနိုင်ေန် စီမံခန့်ခကွေဲ ကီး ကြ်ရဆာင်ေွက်နိုင်သည့်စနစ်၊ ဝန်ေမ်းများ၏ စွေမ်းရဆာင်ေည်ပမင့်မားရအာင်
ရလ့ကျင့်သင် ကားရေး၊ မကူးစက်တတ်ရသာရောဂါများ၊ ရဆးြညာကျင့်ဝတ်၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကျင့်ဝတ်နှင့်
သုရတသနကျင့်ဝတ်စသည့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ောများ၊ ေီဂျတယ်
ီ
ကျန်းမာရေး (သို့မဟုတ်) အဆင့်ပမင့် ဆက်သွေယ်ရေး
နည်းြညာသုံး၍

ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုရြးပခင်း၊

ဘဏ္ဍာေန်ြုံရငွေ

စီမံခန့ခ
် မ
ွေဲ ှုစနစ်၊

သုရတသနလုြ်ငန်း၊

ရစာင့် ကြ် ကည့ရ
် ှုပခင်းနှင့် ဆန်းစစ်သုံးသြ်ပခင်းလုြ်ငန်း၊ “ကိုယ်လက်လှုြ်ေှားရဆးတစ်ြါး” အစီအစဉ်များနှင့်အတူ
ေူးချွန်ရသာ အားကစားသမားများ ရြါ်ေွေက်လာရေးနှင့် အားကစားကဏ္ဍ ြိုမိုြွေံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးကိုလည်း အပခား
ကဏ္ဍများနည်းတူ အားသစ်ရလာင်း ရဆာင်ေွက်သွေားမှာပြစ်ြါတယ်၊

1

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

 အဆိုြါလုြ်ငန်းများရဆာင်ေွက်ပခင်းပြင့် ပြည်သူများအတွေင်း ရောဂါနှင့်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ပြစ်ြွေားမှုများကို

ေိရောက်စွောရလျှာ့ချသွေားြို့ ေည်ေွယ်ြါတယ်။ မိမတ
ိ ို့ဟာ အေက်ရြာ်ပြြါ လုြ်ငန်းကဏ္ဍများကို အရလးေား
အာရုံစုက
ိ ်ရဆာင်ေွက်ရနစဉ်အတွေင်း

လက်ေှိရဆာင်ေွက်ရနသည့်လုြ်ငန်းများကိုလည်း

အရလးအနက်

ရဝြန်

သုံးသြ်ပြီး ြိုမိုတိုးတက်ရအာင်နှင့် ရေေှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲရအာင် အေှိနအ
် ဟုန်ပမှင့် ရဆာင်ေွက် ကေမှာပြစ်ြါတယ်။
ကျန်းမာရေးစီမံချက်လုြ်ငန်းအားလုံး၌ Checklist အသုံးပြုသည့် ရစာင့် ကြ် ကည့်ရမ
ှု ှုစနစ် တစ်ြါတည်း ြါေှိေမှာ
ပြစ်ြါတယ်။ ေိုသို့ ရစာင့် ကြ် ကည့်ရှု ရတွေ့ေှိေချက်များကို သက်ဆိုင်ောကျန်းမာရေးစီမံချက်များ၏ လုြ်ငန်း
ရဆာင်ေွက်မှု ြိုမိုတိုးတက်ပမင့်မားရစေန်အတွေက် လက်ရတွေ့အသုးံ ချေမှာပြစ်ြါတယ်၊
 နိုင်ငံတကာနှင့်

ပြည်တွေင်း အစိုးေမဟုတ်ရသာ အြွေဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းေင်းသားကျန်းမာရေးအြွေဲ့အစည်းများ၊

ကုလသမဂ္ဂလက်ရအာက်ခအ
ံ ြွေဲ့အစည်းများ၊ ြွေံ့ပြိုးမှုမိတ်ြက်အြွေဲ့အစည်းများနှင့် ြိုမိုနးီ ကြ်စွော ရြါင်းစည်းလက်တွေဲ
ရဆာင်ေွက်သွေားေန်အတွေက် သင့်ရလျာ်မှန်ကန်ရသာ မူရဘာင်နှင့် လမ်းပြရပမြုံများ ချမှတ်လုြ်ရဆာင်ေန် လိုအြ်
ြါတယ်၊
 ရပြာင်းလဲရနသည့် ကျန်းမာရေး၊ စီးြွေားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ြတ်ဝန်းကျင် အရပခအရနအေြ်ေြ်ကို ေင်ဆိုင်ရပြေှင်း

ရဆာင်ေွက်နိုင်မည့် ဆန်းသစ်ရသာ၊ ပြုပြင်မွေမ်းမံေလွေယ်ကူရသာ၊ လက်ရတွေ့ကျရသာ မဟာဗျူဟာများြါဝင်သည့်
အမျုးသားကျန်
ိ
းမာရေးမူဝါေကိုလည်း ပြန်လည်ရေးဆွေဲလျက်ေှိြါတယ်။ အဆိုြါ အမျုးသားကျန်
ိ
းမာရေးမူဝါေသည်
မိမတ
ိ ို့နိုင်ငံ၏ လူအုြ်စုများ၊ နယ်ြယ်ရေသများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ော လုြ်ငန်းနယ်ြယ် တစ်ခခ
ု ျင်းအလိုက် သီးသန့်
လိုအြ်ချက်များကို ပြည့်ဆည်းရြးနိုင်မည့် ရေေှည်အနာဂတ်စီမံကိနး် များကို လိုကရ
် လျာညီရေွေစွော ရောက်ြံ့ရြး
နိုင်မှာပြစ်ြါတယ်၊
 မိမတ
ိ ိ၏
ု့ ကုသရေးနှင့် ပြည်သ့ူ ကျန်းမာရေးဆိုင်ော စီမံချက်အသီးသီး၏ လက်ေှိမဟာဗျူဟာများ၊ လုြ်ငန်းစဉ်များ၊

စံလုြ်ေုံးလုြ်နည်းများ၊ လုြ်ငန်းလမ်းညွှနမ
် ျားကို ပြန်လည်သံးု သြ်ပြီး ြိုမိုရကာင်းမွေန်ရအာင် ပြုပြင်မွေမ်းမံ ရေးဆွေဲ
သွေားမှာ ပြစ်ြါတယ်၊
 ကျုးရ
ိ ကာင်းဆီရလျာ်ရသာ၊ သင့်ရလျာ်မှန်ကန်ရသာ ဘဏ္ဍာရငွေ ခွေရ
ဲ ဝချေားမှုနှင့်အတူ အကျုးေှ
ိ ိေိရောက်စွောနှင့်

အရလအလွေင့်နည်းြါးစွော ခွေရ
ဲ ဝအသုံးချရေးမှာ ယခုကာလတွေင် အေူးအရလးရြး ရဆာင်ေွက်မည့်လုြ်ငန်းပြစ်
ြါတယ်၊
 အမှန်လက်ရတွေ့ကျကျရပြာေမည်ဆိုလျှင် လာမည့် (၂၀၂၀) ခုနှစ်မှာ လုြ်ငန်းအစီအစဉ်သစ်များကို အစြျုးိ စတင်

ရဆာင်ေွက်ပခင်းနှင့် ယခင်ေှိပြီးသားလုြ်ငန်းများကို အစမှ ေြ်ရကျာ့ရဆာင်ေွက်ပခင်းတို့ကို အဓိကေား ပြုလုြ်မည်
မဟုတ်ဘဲ လက်ေှိ ရဆာင်ေွက်ရနသည့်လုြ်ငန်းများ၊ အစီအစဉ်များကိုသာ လိုအြ်သလို အနည်းငယ်ပြုပြင်မွေမ်းမံပြီး
ြိုမိုအကျုးေှ
ိ ိ ေိရောက်ရအာင် ရဆာင်ေွက်သွေားမှာ ပြစ်ြါတယ်၊
 မိမတ
ိ ို့အားလုံးဟာ ပြည်သူလူေု၏ အကျုးကိ
ိ ု ေည်မှန်းသန္နိဌာန်ချ တာဝန်ေမ်းေွက်ရနစဉ် တစ်ချန်ိ တည်းမှာြဲ

မိမိကယ
ို ်တိုင်နှင့် မိမိတို့ မိသားစုဝင်များ၏ ကျန်းမာရေးကိုလည်း ဂရုပြုရစာင့်ရေှာက်ေန် မရမ့ ကြို့ လိုြါတယ်၊
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 ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွေတ်ပြီး အာဟာေပြည့်ဝရသာ အစာအာဟာေများကို စားသုံးပခင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွေတ်ရသာ

ဘဝရနေိုင်မှုြုံစက
ံ ို လိုကန
် ာကျင့်သုံးပခင်း၊ ရဆးလိြ်နှင့် ရဆးေွက်ကကီးရသာက်သုံးမှု ရေှာင် ကဉ်ပခင်း၊ အေက်
အလွေန်အကျွ ံရသာက်သုံးမှုမပြုပခင်း

စသည်တို့ကို

အသိစိတ်ဓာတ်ေှိစာွေ ပြင့်

လိုက်နာကျင့်သုံးရစလိုသည့်အပြင်

“ကိုယ်လက်လှုြ်ေှား ရဆးတစ်ြါး” ဟူရသာ ရဆာင်ြုေ်နှင့်အညီ ြုမ
ံ ှန်ကုယ
ိ ်လက်လှုြ်ေှား ရလ့ကျင့်ကစားမှု
အရလ့အကျင့်များ စွေဲပမဲခုင
ိ ်မာလာရစရေးကိုလည်း အရေးအကကီးဆုံး အချက်တစ်ခအ
ု ပြစ် ရဆာင်ေွက် ကြါေန်
တိုကတ
် ွေန်းရပြာ ကားလိုြါတယ်၊
 မိမတ
ိ ိ၏
ု့ ကျန်းမာရေးဝန်ရဆာင်မှု ေယူရန ကသူများ၊ လူနာများ၊ ပြည်သူများ အေူးသပြင့် ရဝးလံခက်ခဲရေသနှင့်

ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှု ရကာင်းစွောမလွှမ်းခခုံနိုင်သည့် ရေသများမှ ပြည်သူများ၏ အသံနှင့် အပမင်ရှုရောင့်ရတွေကို
အေူးဂရုပြု အရလးရြး၍ ပြည့်ဆည်းရဆာင်ေွကရ
် ြး ကြါစို့ဟု တိုက်တွေန်းလိုြါတယ်။
(မူေင်းအဂဂလိြ်ဘာသာမှ ပမန်မာဘာသာသို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ဆီရလျာ်ရအာင် ပြန်ဆိုေားပခင်းပြစ်ြါသည်)

ေွှင်လန်းချမ်းရပမ့ရသာ နှစ်သစ်အခါသမယပြစ်ြါရစ၊
ရေါက်တာပမင့်ရေွေး
ပြည်ရောင်စုဝန်ကကီး
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန
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New Year Message to the Staff of MoHS by the
Union Minister for Health and Sports


 “First of all, I am pleased to convey my warmest wishes and the best of health and happiness to all
the professionals and staff of the Ministry of Health and Sports for the year 2020.
 We all have been working very hard for almost four years to render quality medical care and public

health services to our population residing in every nook and corner of Myanmar with increasing
capacity and capability that we are attaining as we go along.
 Let us continue to serve the entire population of Myanmar with strong determination and also with
renewed zest in a collective and synchronized coordination. Our penultimate objective is to achieve
a condition of the State called “Healthy Myanmar”.
 The senior management, with ardent support and collaboration from respective State and Regional
Directors, will further forge ahead by way of facilitating the administrative and management
machinery of the Ministry of Health and Sports. We will also provide full technical and non-technical
backstopping using the budget allocated for 2019-2020. I strongly call for rational and efficient
utilization of available budget from the government as well as loans and grants coming in from
outside the country.
 The technical domains that will be accorded priority attention for 2020 are: patient safety, public
health and hospital information system, health literacy, school health, national supply chain
management system, staff training, noncommunicable diseases, ethics (medical, research, public
health), digital or e-health, budgetary system management, implementation research, promoting
“Exercise is Medicine”, revamping the sports domain, monitoring and evaluation. Through this, we
intend to effectively reduce morbidity and mortality of diseases and conditions.
 While we are contemplating to concentrate on the above technical domains, we will critically and
seriously review, streamline, improve and sustain our current activities with increasing momentum.

All programs will have built-in checklist type of monitoring system. The findings will be critically
scrutinized and applied as appropriate to improve the performance of respective technical
programs. We will also work more cohesively and closely with NGOs, INGOs, EHOs, UN agencies and
development partners with proper framework and road map. In other words, we will try to get the
most out of the support given by these entities.
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 “National Health Policy” is being reformulated together with identification of newer, nimble and
realistic strategies to tackle changing epidemiological conditions on all fronts. This can streamline
our long term future plan of actions to cater to the the specific need of our country in terms of
specific groups of population, geographical areas and technical domains. We are also going to have
a fresh look and update our strategies, interventions, standard operating procedures and guidelines
of all programs: clinical as well as public health.
 Rational, realistic, and appropriate allocation together with effective and efficient utilization of
available budget, both internal and external, will be the order of the day. As a matter of fact, we will
be fine tuning and making our existing program activities/interventions more effective and efficient

rather than initiating new programs and reinventing the wheels.
 While we are determined to serve our population, we should not forget to look after the health of
ourselves and our families by practicing the notion of consuming healthy and wholesome food,
practicing healthy life styles, refrain from smoking and drinking and most important of all is
inculcating the habit of doing regular exercise as per our motto “Exercise is Medicine”.
 Let us pay undivided attention to the voices and perspectives of our customers, patients or
population, especially those living in remote, underserved and hard-to-reach areas!

With best wishes,
Dr. Myint Htwe
Union Minister
Ministry of Health and Sports
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၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါေီလမှ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊
ပြည်ရောင်စုဝန်ကကီး၊ ဒုတိယဝန်ကကီး၊ အမမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ညွှန်ကကားရေးမှူးချုြ်များနှင့်
တာဝန်ေှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့သည့် အဓိကအခမ်းအနားများနှင့် ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးြွမ
ဲ ျား


၂-၁-၂၁၀၉

-

မြန်ြာနိုင်ငံရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုဌာနနှင့် ကျန်းြာရေးဝန်ထြ်းြျား ရေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း
ရကျာင်းအရကာင်အထည်ရော်ရောင်ရေး စီြံကိနး် ြျားနှင့်ပတ်သက်၍ တရုတ်မပည်သူ့သြ္မတ
နိုင်ငံြှကျွြ်းကျင်သူြျားအား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။

-

UNICEF ၏ မြန်ြာနိုင်ငံေိုင်ောဌာရနကိုယ်စားေှယ်က မြန်ြာနိုင်ငံတွေင် UNICEF ၏ေုပ်ငန်း
ရောင်ေွက်ြှု၊ တိုးတက်ြှုြျားကို ောရောက်တင်မပမခင်းအား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။



၃-၁-၂၁၀၉

-

သုရတသနအေိုမပုေွှာ ကနဦးစိစစ်ရေွးချယ်ရေးအေွေဲ့၏ ပထြအကကိြ် ေုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်း
အရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၅-၁-၂၁၀၉

-

ဓာတ်ြှန်ပညာ၊ နှေုံးနှင့် ရသွေးရ ကာရောဂါကုရေးပညာနှင့် ခွေစ
ဲ ိတ်ပညာ၊ စိတ်ကျန်းြာရေး
ပညာတို့ြှ ရေးပညာေှင်ကကီးြျားနှင့် ရတွေ့ေုည
ံ ှိနင
ှို ်းြှုအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၆-၁-၂၀၁၉

-

မပည်သူ့ကျန်းြာရေးြဟာဘွေဲ့၊ ရေးပညာြဟာသိပ္ပံ(ရေးရုံအုပ်ချုပ်ြှုနှင့် ကျန်းြာရေးစီြံခန့်ခြ
ွေဲ ှု
ပညာ)၊ ကာကွေယ်ရေးနှင့်အပူပိုင်းရေးပညာြဟာဘွေဲ့နှင့် ကျန်းြာရေးြဟာသိပ္ပံ (အရမခခံကျန်း
ြာရေး) ရအာင်မြင်ခ့သ
ဲ ူြျားအား ေြ်းညွှန်အြှာစကားရမပာ ကားမခင်း။



၈-၁-၂၀၁၉

-

(၄၇) ကကိြ်ရမြာက် မြန်ြာနိုင်ငံကျန်းြာရေးေိုင်ောသုရတသနညီောခံ ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့
တက်ရောက်မခင်း။



၁၀-၁-၂၀၁၉

-

ရနာ်ရဝနိုင်ငံ၊ Oslo တက္ကသိုေ်၊ Institute of Health and Society, Faculty of Medicine ြှ
ပါရြာက္ခနှင့် Project Leader of My-NORTH project မေစ်သူ Professor Espen Bjertness
တို့အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုံမခင်း။



၁၁-၁-၂၁၀၉

-

ရခတ်ြီအိုင်စီတီနည်းပညာသုံး အွေန်ေိုင်းေက်ချန်ိ း ကကိုတင်ရေျှောက်ထားြှုစနစ်နှင့် ရထာက်ခံ
ချက်ေက်ြှတ် စီြံခန့်ခြ
ွေဲ ှုစနစ်အား စတင်အသုံးမပုမခင်းေိုင်ော ြိတ်ေက်ပွေဲအခြ်းအနားသို့
တက်ရောက်မခင်း။

-

Samsung C&T Corporation, Yangon Office ြှ Head of Office မေစ်သူ Mr. Jusung Park
နှင့်အေွေဲ့အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။



၁၂-၁-၂၀၁၉

-

ရေးပညာြဟာသိပ္ပံ(ရေးပညာ)ရအာင်မြင်ခဲ့သူြျားအား ေြ်းညွှန်အြှာစကားရမပာ ကားမခင်း။

-

ဥရောပအသိုကအ
် ဝန်း၏

တက္ကသိုေ်အေင့်

ရကျာင်းသားေေှယ်

ရေ့ောြှုအစီအစဉ်မေင့်

ရေ့ောရေးခေီးသွေားရောက်ခ့ေ
ဲ ာတွေင် ရတွေ့ေှိချက်ြျားနှင့် အေိုပါအစီအစဉ်မေင့် ရောင်ေွက်သွေား
ြည့်ေုပ်ငန်းြျားကို တာဝန်ေှိသူြျားြှ ေှင်းေင်းတင်မပခဲမ့ ခင်းကို ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုံမခင်း။


၁၃-၁-၂၀၁၉

-

ေန်ကုနမ် ပည်သူ့ရေးရုံကကီး၊ ကင်ောကုသရောင်သစ် (၅) ထပ် အရောက်အဦ ေွေင့်ပွေဲအခြ်း
အနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။
6
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၁၃-၁-၂၀၁၉

-

ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာနြှ ေခိုင်မပည်နယ်အတွေင်းေှိ အရမခခံကျန်းြာရေး ဝန်ထြ်း
ြျားနှင့် မြို့နယ်/တိုကန
် ယ်ေောဝန်ြျားသို့ Mobile Tablet ြျားမေန့်ရဝသည့် အခြ်းအနား
သို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

“ရေချ ိုခရုြှတစ်ေင့် ကူးစက်တတ်ရသာသန်မပားရကာင်ရောဂါ” ကာကွေယ်ရေးနှင့် ကုသ
ထိန်းချုပ်ရေးေုပ်ငန်း အသိရပးရေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၁၄-၁-၂၀၁၉

-

ဗဟိုဝန်ထြ်းတက္ကသိုေ် (ရအာက်မြန်ြာမပည်) အောထြ်းရောင်းအရမခခံ (အထူး) သင်တန်း
အြှတ်စဉ် (၉) သင်တန်းေွေင့်ပွေဲ အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၁၆-၁-၂၀၁၉

-

မြန်ြာနိုင်ငံရဂါက်သီးအေွေဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အေွေဲ့ြှ အြျုးသားအေင်
ိ
့ ရဂါက်သီးအားကစား
အကယ်ဒြီ တည်ရထာင်သွေားေန် ကိစ္စေပ်ြျားနှင့်ပတ်သက်၍ ောရောက်ရတွေ့ေုမံ ခင်း။

-

ကြ္ဘာ့ကျန်းြာရေးအေွေဲ့၏ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘဏ္ဍာနှစ်အတွေက် ေုပ်ငန်းစီြံချက်ြျား အရကာင်
အထည်ရော်ရောင်ေွက်ထားေှိြှုေိုင်ော အစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

မြန်ြာနိုင်ငံရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုဌာနနှင့် ကျန်းြာရေးသင်တန်းရကျာင်း တည်ရောက်ရေး
အတွေက် Minutes of Meeting (MOM) on Site Investigation နှင့် Design Schemes Book
တို့တွေင် ေက်ြှတ်ရေးထိုးပွေဲ အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

UK နိုင်ငံ Public Health England အေွေဲ့ြှ Global Health Security and Myanmar Country
Lead မေစ်သူ Ms. Tina Endericks ဦးရောင်ရသာအေွေဲ့နှင့် ရတွေ့ေုမံ ခင်း။

-

ကျန်းြာရေးကဏ္ဍ အေည်အရသွေးတည်ရောက်မြှင့်တင်ြှုအား မပန်ေည်သုံးသပ်ေန်းစစ်မခင်း
အစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၁၇-၁-၂၀၁၉

-

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ပထြေုံး အရေးရပါ်အသက်ကယ်သင်တန်းဌာနေွေင့်ပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

(၁၄) ကကိြ်ရမြာက် မြန်ြာနိုင်ငံကျန်းြာရေးကဏ္ဍရပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးရကာ်ြတီ
အစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၁၈-၁-၂၀၁၉

-

ဌာနတွေင်းေုပ်ငန်းစွေြ်းရောင်ေည်မြှင့်တင်မခင်းအစီအစဉ် (In-house Capacity Building
Session) သို့ သွေားရောက် ကည့်ရှုမခင်း။



၁၉-၁-၂၀၁၉

-

ပုဂ္ဂေိကကျန်းြာရေးေုပ်ငန်းေိုင်ော ဗဟိုအေွေဲ့ (၁/၂၀၁၉) အစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

(၆၅) ကကိြ်ရမြာက် မြန်ြာနိုင်ငံေောဝန်ညီောခံေွေင့်ပွေဲ အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

မြန်ြာ့အားကစား ေက်ရေွးစင်ရဟာင်းြျားအသင်း စတုတ္ထအကကိြ် အသင်းဝင်ြျား စုံညီရတွေ့ေုံ
ပွေဲအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၀-၁-၂၀၁၉

-

(၇) ကကိြ်ရမြာက် ရိုးြ-ေန်ကုန် အမပည်မပည်ေိုင်ောြာေသွေန်မပိုင်ပွေဲ ေွေင့်ပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၁-၁-၂၀၁၉

-

ြရကွေးတိုင်းရဒသကကီးအတွေင်းေှိ မပည်သူြျားအား ကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှု ယခုထက် ပိုြို
မြင့်ြားရစရေးနှင့် ကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှု စံနြူနာမပ တိုင်းရဒသကကီးတစ်ခု မေစ်ောရစရေး
အတွေက် ဝန်ထြ်းြျားနှင့် ရတွေ့ေုည
ံ ှိနှိုင်းရေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။
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၂၂-၁-၂၀၁၉

-

Danone Dumex, South East Asia ြှ ဒုတိယဥက္ကဌ Mr. Thibaut Helleputte ဦးရောင်ရသာ
အေွေဲ့နှင့် ရတွေ့ေုမံ ခင်း။

-

Kitajima Co.,Ltd ြှ Managing Director Mr. Bradley Shelley နှင့်အေွေဲ့က မပည်သူ့ရေးရုံကကီး
ြျားတွေင် Liquid Oxygen ြျား အသုံးမပုနိုင်ေန် ောရောက်တင်မပမခင်းအား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။

-

ကြ္ဘာ့ေူဦးရေ ေန်ပုံရငွေအေွေဲ့ (UNFPA) ြှ မြန်ြာနိုင်ငံဌာရနကိုယ်စားေှယ် အမေစ်ခန့်အပ်ေန်
သရဘာတူညီထားသည့် Mr. Ramanathan Balakrishnan အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။



၂၃-၁-၂၀၁၉

-

သားေွေားသင်တန်းရကျာင်း၊ ရနမပည်ရတာ်၏ ဒုတိယအကကိြ် သားေွေားဒီပေိုြာ ရအာင်ေက်ြှတ်
အပ်နှင်းပွေဲ ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

၂ဝ၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ တိုင်းရဒသကကီးနှင့်မပည်နယ် အသက် (၂၁) နှစ်ရအာက် အြျုးသားရဘာေု
ိ
ံးမပိုင်ပွေဲ
အား တက်ရောက် ကည့်ရှု အားရပးမခင်း။



၂၄-၁-၂၁၀၉

-

ဒုတိယအကကိြ်

ဘင်းြ်စတက်နိုင်ငံြျား၏

တိုင်းေင်းရေးပညာေိုင်ော

ေုပ်ငန်းရောင်ေွက်ြှု

အေွေဲ့ြျား အစည်းအရဝး ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။


၂၅-၁-၂၁၀၉

-

(၃ဝ)ကကိြ်ရမြာက် အရေှ့ရတာင်အာေှအားကစားမပိုင်ပွေဲတွေင် အားကစားနည်းအေိုက် ရအာင်မြင်စွော
ပါဝင်ယှဉ်မပိုင်နင
ို ်ရေးအတွေက် မြန်ြာနိုင်ငံအားကစားအေွေဲ့ချုပ်ြျားနှင့် ပထြအကကိြ် ရပါင်းစပ်
ညှိနှိုင်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

အရြေိကန်နင
ို ်ငံ ထိပ်တန်းတက္ကသိုေ်ကကီးြျားပါဝင်ရသာ Faces of Tomorrow အေွေဲ့ြှ
Founder and Director မေစ်သူ Dr. Brian Rubinstein ဦးရောင်ရသာ အေွေဲ့အားေက်ခံ
ရတွေ့ေုမံ ခင်း။



၂၆-၁-၂၀၁၉

-

(၃၉) ကကိြ်ရမြာက် မြန်ြာနိုင်ငံ သွေားနှင့်ခံတွေင်းေောဝန်ြျား ညီောခံေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့
တက်ရောက်မခင်း။

-

မြန်ြာနိုင်ငံသူနာမပုနှင့် သားေွေားအသင်း၏ (၅၄) ကကိြ်ရမြာက် သူနာမပုသားေွေားညီောခံ ေွေင့်ပွေဲ
အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၇-၁-၂၀၁၉

-

ြီဒီယာြျား၊ ယဉ်ရကျးြှုနှင့် အနုပညာေှင်ြျားနှင့် ကျန်းြာရေးစံမပု အချက်အေက်ြျားေိုင်ော
အေုပ်ရရ
ုံ ေွေးရနွေးပွေဲ ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာနနှင့် ေက်သွေယ်ရောင်ေွက်ေျက်ေှိရသာ ရကာင်စီြျား၊
အသင်းအေွေဲ့ြျားနှင့် ရတွေ့ေုံရေွေးရနွေးမခင်း။



၂၈-၁-၂၀၁၉

-

၂ဝ၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ တိုင်းရဒသကကီးနှင့်မပည်နယ် အသက် (၂၅) နှစ်ရအာက် ရမပးခုန်ပစ်မပိုင်ပွေဲသို့
တက်ရောက် ေုချးမြှ
ီ င့်မခင်း။

-

ကာကွေယ်ရေးထိုးေုပ်ငန်းအတွေက် အဓိကအေှူေှင်မေစ်သည့် GAVI အေွေဲ့ြှ အြှုရောင်
အောေှိချုပ် Dr. Seth Berkley, Senior Country Manager Mr. Dirk Gehl တို့နှင့် မြန်ြာနိုင်ငံ
ကာကွေယ်ရေးထိုးေုပ်ငန်းြျား ပိုြိုတိုးတက် ရကာင်းြွေန်ရစရေးရေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။
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၂၈-၁-၂၀၁၉

-

ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာနနှင့် ကုေသြဂ္ဂကရေးြျားေန်ပုံရငွေအေွေဲ့ (UNICEF) အေွေဲ့
တို့အ ကား

မြန်ြာနိုင်ငံတွေင်

ကာကွေယ်ရေးြျား

စဉ်ေက်ြမပတ်ေေှိရေး

ကိုယ်ထူကယ
ို ်ထ

မေစ်ရစေန် အစပျုးရသာစနစ်
ိ
စီြံချက်ေိုင်ော နားေည်ြှုစာချွန်ေွှာ ေက်ြှတ်ရေးထိုးပွေဲသို့
တက်ရောက်မခင်း။


၂၉-၁-၂၀၁၉

-

မြန်ြာနိုင်ငံ ကက်ရမခနီအသင်း (၈၁) ကကိြ်ရမြာက် ဗဟိုရကာင်စီအစည်းအရဝး ေွေင့်ပွေဲအခြ်း
အနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

မြန်ြာနိုင်ငံေိုင်ော ကိုေီးယားသြ္မတနိုင်ငံ သံအြတ်ကကီး H.E Mr. Lee Sang-hwa နှင့်
ကိုေီးယားနိုင်ငံြှ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားကဏ္ဍတွေင် ပူးရပါင်းရောင်ေွက်ြည့်
ကိစ္စေပ်ြျားနှင့် စပ်ေျဉ်း၍ ရတွေ့ေုရ
ံ ေွေးရနွေးမခင်း။



၃၀-၁-၂၀၁၉

-

University of Melbourne ြှ Prof. Alan D Lopez နှင့် အေွေဲ့အား ရတွေ့ေုမံ ခင်း။

-

ကျန်းြာရေးအတွေက် သတင်းအချက်အေက်ေုပ်ငန်း အစပျုးရောင်
ိ
ေွက်ြှု ရတွေ့ေှိချက်ြျားနှင့်
ရသေုံးြှုေိုင်ော စာေင်းအင်းြျားမေန့်ရဝမခင်း အေုပ်ရရ
ုံ ေွေးရနွေးပွေဲ ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့
တက်ရောက်မခင်း။



၁-၂-၂၀၁၉

-

ဝက်သက်ရောဂါမေစ်ပွေားြှု ရစာင့် ကပ် ကည့်ရမှု ခင်းနှင့် ကာကွေယ်နြ
ှိ ်နင်းမခင်းေုပ်ငန်းြျား အေှိန်
အဟုန်မြှင့်ရောင်ေွက်ေန် ညှိနှိုင်းရေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၄-၂-၂၀၁၉

-

၂ဝ၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ ကြ္ဘာ့ကင်ောရောဂါရန့အထိြ်းအြှတ် ကင်ောရောဂါေိုင်ော အသိပညာ
မြှင့်တင်ရေးနှင့် စုရပါင်းကိုယ်ေက်ေှုပ်ေှားြှု အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၆-၂-၂၀၁၉

-

မြန်ြာနိုင်ငံတွေင် ပထြေုံးအကကိြ် ရကာက်ယူခ့သ
ဲ ည့် မြန်ြာနိုင်ငံ အဏုအာဟာေနှင့် အစာ
စားသုံးြှုအရမခအရန ရေ့ောရေးစစ်တြ်း ကနဦးေေဒ်ြျား၏ အစီေင်ခစ
ံ ာမေန့်ရဝမခင်းအေုပ်ရုံ
ရေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၇-၂-၂၀၁၉

-

ရဘးအန္တောယ်နှင့်အရေးရပါ်အရမခအရန ကျန်းြာရေးစီြံခန့်ခြ
ွေဲ ှု တိုးမြှင့်ရောင်ေွက်မခင်းေိုင်ော
အသိရပးေှင်းေင်းမခင်း အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၈-၂-၂၀၁၉

-

(၁၃) ကကိြ်ရမြာက် မြန်ြာနိုင်ငံရြ့ရေးပညာေှင်ြျားညီောခံေွေင့်ပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၁၂-၂-၂၀၁၉

-

၂ဝ၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ (၇၂) ကကိြ်ရမြာက် မပည်ရထာင်စုရန့အထိြ်းအြှတ် Myanmar Union Day Peace
Run (၅)ကီေိုြီတာအရမပးမပိုင်ပွေဲသို့သွေားရောက် ကည့်ရှုအားရပးမခင်း။



၁၇-၂-၂၀၁၉

-

ေန်ကုနတ
် ိုင်းရဒသကကီး၊ မြို့နယ် (၇) မြို့နယ်တွေင် ဝက်သက်-ဂျုက်
ိ သိုးရောဂါကာကွေယ်ရေး
အပိုရောင်း အစုေိုကထ
် ိုးနှံမခင်းေုပ်ငန်းစတင်မခင်း အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၁၉-၂-၂၀၁၉

-

နဝြအကကိြ် တိုင်းေင်းရေးပညာ သုရတသနစာတြ်းေတ်ပွေဲအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၀-၂-၂၀၁၉

-

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံရကျာင်းြျား

ေွေံ့မေိုးတိုးတက်ရစရေးနှင့်

မြန်ြာ့အားကစားပိြ
ု ို

တိုးတက်ရစေန် အရထာက်အကူမပုရစရေး ညှိနင
ှို ်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။
-

မပည်သူ့ကျန်းြာရေးနှင့်ကသ
ု ရေးဦးစီးဌာနတို့ ရောင်ေွက်ရနရသာ ေုပ်ငန်းြျားနှင့်စပ်ေျဉ်း၍
ဘက်စုံ၊ ကဏ္ဍစုံြှခခုံငုံသုံးသပ် (Holistic Review) မပုေုပ်မခင်း အစည်းအရဝးသိုတ
့ က်ရောက်မခင်း။
9

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ



၂၃-၂-၂၀၁၉

-

မြန်ြာနိုင်ငံေောဝန်အသင်း၊ သားေွေားနှင့်ြးီ ယပ်ပညာအေွေဲ့၏ (၁၃)ကကိြ်ရမြာက်နးှီ ရနှာေေှယ်ပွေဲ
ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၄-၂-၂၀၁၉

-

ပထြအကကိြ်အာေှရဒသနှင့်အမပည်မပည်ေိုင်ော ရယာဂအားကစားမပိုင်ပွေဲ ေုရပးပွေဲအခြ်းအနားသို့
တက်ရောက်မခင်း။



၂၅-၂-၂၀၁၉

-

ကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှုေက်ေှြ်းြီေေှိရေး ေန်ပုံရငွေဘုတ်အေွေဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် တာဝန်ေှိသူြျား
အားရတွေ့ေုမံ ခင်း။

-

၂ဝ၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ (၆၄) ကကိြ်ရမြာက် အြျုးသားတံ
ိ
ခန
ွေ ်စက
ို ် (ဝန်ကကီးဌာနရပါင်းစုံ) ရမပးခုန်ပစ်မပိုင်ပွေဲ
ပထြရန့ စတင်ကျင်းပမခင်း။



၂၇-၂-၂၀၁၉

-

ကျား၊ ြ အရမခမပုအ ကြ်းေက်ခေ
ံ သူြျားအတွေက် တစ်ရနောထဲတွေင် ဝန်ရောင်ြှုြျားေေှိနုင
ိ ်
ရသာဌာန ေွေင့်ေှစ်မခင်းအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၈-၂-၂၀၁၉

-

Physical Education Seminar ကျင်းပနိုင်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

၂ဝ၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ မပည်ရထာင်စုနယ်ရမြ ရနမပည်ရတာ် ရနွေောသီအရမခခံအားကစားသင်တန်းြျား
ေွေင့်ပွေဲ အခြ်းအနားကျင်းပမခင်း။

-

၂ဝ၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ (၆၄) ကကိြ်ရမြာက် အြျုးသားတံ
ိ
ခန
ွေ ်စက
ို ် (ဝန်ကကီးဌာနရပါင်းစုံ) ရမပးခုန်ပစ်မပိုင်ပွေဲ
သို့ တက်ရောက်ေုချးမြှ
ီ င့်မခင်း။

-

ေူြှုေွေံ့မေိုးတိုးတက်ရေးအသင်း (CDA) နှင့် Latter-Day Saint Charities (LDSC) အသင်းတို့ြှ
တာဝန်ေှိသူြျားက ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာနနှင့် ပူးရပါင်းရောင်ေွက်ေျက်
ေှိရသာ ေုပ်ငန်းြျားနှင့်ေက်ေက်ရောင်ေွက်ေိုသည့်ေုပ်ငန်းြျား ောရောက်တင်မပမခင်း။



၂-၃-၂၀၁၉

-

(၅) ကကိြ်ရမြာက် မြန်ြာနို င်ငံနှေုံးရေးပညာေှင်ြျားအေွေဲ့ ညီောခံေွေင့်ပွေဲ အခြ်း အနားသို့
တက်ရောက်မခင်း။

-

မြန်ြာနိုင်ငံအတွေင်း

ေန်တွေင်အဏုအာဟာေ

မေည်စ
့ ွေက်မခင်းေြ်းညွှန်အား

အသိရပးမခင်း

အေုပ်ရရ
ုံ ေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။
-

ရေးတက္ကသိုေ် (၁)၊ ေန်ကုန်၏ (၅၆) ကကိြ်ရမြာက် ဘွေဲ့နှင်းသဘင်ရအာင်ပွေဲနင
ှ ့် ဂုဏ်မပုညစာ
စားပွေသ
ဲ ို့ တက်ရောက်မခင်း။



၃-၃-၂၀၁၉

-

မြန်ြာနိုင်ငံကျန်းြာရေးြှူးအသင်း၏ြဟာဗျူဟာစီြံကိနး်

(၂၀၁၉-၂၀၂၃)

စတင်ြိတ်ေက်

မခင်းအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။


၄-၃-၂၀၁၉

-

Electronic Memorandum (E-Memo) စနစ် မပုေုပ်နင
ို ်ရေး ရေွေးရနွေးြှာ ကားမခင်း။



၅-၃-၂၀၁၉

-

မပည်ပသို့သွေားရောက်ြည့် မြန်ြာအားကစားအေွေဲ့ဝင်ြျားအား ရတွေ့ေုေ
ံ ြ်းညွှန်ြှာ ကားမခင်း။



၈-၃-၂၀၁၉

-

မပည်ပသို့သွေားရောက်ြည့် မြန်ြာအားကစားအေွေဲ့ြျားအား ေြ်းညွှန်အြှာစကားရမပာ ကားမခင်း။



၉-၃-၂၀၁၉

-

ပဲခးူ မပည်သူ့ရေးရုံကကီး ဘက်စပ
ုံ ိုြိုေွေံ့မေိုးတိုးတက်ရစရေးအတွေက် တာဝန်ေှိသူြျားနှင့် ရတွေ့ေုံ
ရေွေးရနွေးမခင်း။
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ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ



၁၀-၃-၂၀၁၉

-

မြန်ြာရကျာက်ကပ်ရောင်ရဒးေှင်း၏ နှစ်ပတ်ေည် အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

အသစ်မပန်ေည်ေွေဲ့စည်းထားရသာ မြန်ြာနိုင်ငံသူနာမပုနှင့်သားေွေားအသင်းြှဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
ြျား၊ အတွေင်းရေးြှူး၊ တွေဲဘက်အတွေင်းရေးြှူးြျား၊ ဗဟိုအေုပ်အြှုရောင်ြျားနှင့် ရတွေ့ေုံ
ရေွေးရနွေးြှာ ကားမခင်း။

-

သုရတသနေုပ်ငန်းြျား ပိုြိုတိုးတက်ေွေံ့မေိုးရေး၊ မြန်ြာနိုင်ငံသုရတသနရကာင်စီ (Myanmar
Research Council) ေွေဲ့စည်းနိုင်ရေး အကကံမပုတင်မပနိုင်ရေးတို့နှင့် ပတ်သက်သည့် ညှိနှိုင်း
ရေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၁၁-၃-၂၀၁၉

-

ပထြအကကိြ် သက်ကကီးဘိုးဘွေား ကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှု သင်တန်းေွေင့်ပဲအ
ွေ ခြ်းအနားသို့
တက်ရောက်မခင်း။

-

ေန်ကုနမ် ပည်သူ့ရေးရုံကကီး၊

ကင်ောရောဂါရေးကုသြှု

မပင်ပေူနာဌာနနှင့်

ကင်ောကုသ

ရောင်သစ် (၅) ထပ်အရောက်အဦသို့ သွေားရောက်၍ ေိုအပ်သည်ြျား စီစဉ်ရောင်ေွက်မခင်း။
-

အေုပ်သင်ေောဝန် ရေ့ကျင့်သင် ကားရေးေိုင်ောသင်ရးို ညွှန်းတြ်းအား အမပီးသတ်ရေးေွေဲနုင
ိ ်
ရေး၊ အေုပ်သင်ေောဝန်ြျား ရေ့ကျင့်သင် ကားရေး၊ သင် ကားပုံနည်းစနစ်နှင့် ေန်းစစ်မခင်း
ကိစ္စေပ်ြျား၊ Faculty Training မပုေုပ်ေန်ကိစေ
္စ ပ်ြျားနှင့်စပ်ေျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအရဝး
သို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ရန့စဉ်ရေးကုသြှု ြှတ်တြ်းြျားကို အီေက်ထရောနစ်စနစ်မေင့် ရောင်ေွက်နုင
ိ ်ရေးအတွေက်
ဂျပန်နင
ို ်ငံြှ IT ပညာေှင် Mr. Hiro Konishi အား ရတွေ့ေုံရေွေးရနွေးမခင်း။

-

ေန်ကုနတ
် ိုင်းရဒသကကီးကျန်းြာရေးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုဓာတ်ခဲေ
ွေ ုပ်ငန်းနှင့် အခရပး ရေးကုသရေး
ေုပ်ငန်းြျားကိစ္စ ရေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၁၂-၃-၂၀၁၉

-

ခုခံအားကျေင်းြှုကူးစက်ရောဂါ၊

တီဘီနှင့်ငှက်ေျားရောဂါ

စီြံချက်ြျားေိုင်ော

“စီြံချက်

မပန်ေည်ြွေြ်းြံရေးေွေဲမခင်း အေုပ်ရရ
ုံ ေွေးရနွေးပွေဲ” အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။
-

မြန်ြာနိုင်ငံေူထုအရမခမပု ကင်ောရောဂါစာေင်း ရကာက်ယူမခင်းေုပ်ငန်း ေက်ေှိရောင်ေွက်
ထားေှိြှုြျားနှင့် ေက်ေက်ရောင်ေွက်သွေားြည့် ေုပ်ငန်းစဉ်ြျား ေှင်းေင်းတင်မပရေွေးရနွေးပွေဲ
သို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

မြန်ြာနိုင်ငံေိုင်ော အီတေီနင
ို ်ငံ သံအြတ်ကကီး H.E. Mrs. Alessandra Schiavo နှင့်အေွေဲ့က
နှစ်နိုင်ငံကျန်းြာရေးကဏ္ဍ ပူးရပါင်းရောင်ေွက်ြှု စီြံကိန်းကိစ္စေပ်ြျားနှင့် ပတ်သက်၍
ရတွေ့ေုရ
ံ ေွေးရနွေးမခင်း။

-

ICRC အေွေဲ့ြှ မြန်ြာနိုင်ငံေုင
ိ ်ော ဌာရနကိုယ်စားေှယ် Mr. Stephan Sakalian နှင့်အေွေဲ့က
၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ်အတွေင်း ရောင်ေွက်ခဲ့သည့်ေုပ်ငန်းြျား၊ ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်အတွေင်း ရောင်ေွက်ြည့်
ေုပ်ငန်းြျားအား ောရောက်တင်မပမခင်း။



၁၃-၃-၂၀၁၉

-

၂၀၁၈

ခုနစ
ှ ်အတွေင်း

တိုင်းရဒသကကီးနှင့်မပည်နယ်

အားကစားမပိုင်ပွေဲြျားတွေင်

ရအာင်မြင်ြှု

အမြင့်ြားေုံးေု၊ ဒီဇင်ဘာေူထုအားကစားေှုပ်ေှားြှုြျားတွေင် ေုေေှိသူြျားအား ဂုဏ်မပုေု
ချးမြှ
ီ င့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်၍ေုြျားချးမြှ
ီ င့်မခင်း။
11
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၁၃-၃-၂၀၁၉

-

Chemonics International Inc. မြန်ြာနိုင်ငံရးုံ ၏ ညွှန် ကားရေးြှူး Mr. Mehmood Anwar
နှင့်အေွေဲ့က National Supply Chain Operational Plan နှင့်ပတ်သက်၍ ရောင်ေွက်ထားေှိြှု
ြျားကို ောရောက်တင်မပမခင်းအား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုရ
ံ ေွေးရနွေးမခင်း။

-

အသိရပးြျှေရဝြှု “ဗုဒ္ဓဟူးရန့ နံနက်ပိုင်းအစည်းအရဝး (Wednesday Morning Meeting)” သို့
တက်ရောက်မခင်း။



၁၆-၃-၂၀၁၉

-

အမပည်မပည်ေိုင်ော

သက်ကကီးေွယ်အိုရစာင့်ရေှာက်ရေးအေွေဲ့

(မြန်ြာ)ြှ

တာဝန်ေှိသူြျားြှ

ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ပူးရပါင်းေက်တွေဲ ရောင်ေွက်ရနရသာေုပ်ငန်းြျားနှင့် ေက်ေက်ရောင်ေွက်
ြည့်ေုပ်ငန်းြျား ောရောက်တင်မပြှုအား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုရ
ံ ေွေးရနွေးမခင်း။
-

သ္ဃန်းကျွန်းမပည်သူ့ရေးရုံကကီး (၆) ထပ် ရေးကုသရောင်သစ် ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့
တက်ရောက်မခင်း။

-

မြန်ြာနိုင်ငံေောဝန်အသင်း၊ ရေးရုံအုပ်ချုပ်ြှုပညာအေွေဲ့၏ (၁၃) ကကိြ်ရမြာက် နှစ်ပတ်ေည်
အစည်းအရဝး အထိြ်းအြှတ် ညစာစားပွေသ
ဲ ို့ တက်ရောက်မခင်း။



၁၇-၃-၂၀၁၉

-

မြန်ြာနိုင်ငံေောဝန်အသင်း၊ ရေးရုံအုပ်ချုပ်ြှုပညာအေွေဲ့၏ (၁၃) ကကိြ်ရမြာက်နှစပ
် တ်ေည်
အစည်းအရဝးနှင့် (၆) ကကိြ်ရမြာက် ရေးရုံစြ
ီ ံခန့်ခြ
ွေဲ ှု သင်တန်းေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနား အစီအစဉ်
ဒုတိယပိုင်းသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

မြန်ြာနိုင်ငံ၌ ပထြေုံးအကကိြ် ကရေးအသည်းအစားထိုး ခွေစ
ဲ ိတ်ကုသြှုရောင်ေွက်ရနသည့်
ေန်ကုနက
် ရေးရေးရုံကကီးတွေင် ရောင်ေွက်ရနြှုြျားကို ကည့်ရှုအားရပးမခင်း။

-

အမပည်မပည်ေိုင်ော အားကစားမပိုင်ပွေဲြျားသို့ သွေားရောက်ယှဉ်မပိုင်ြည့် မြန်ြာအားကစားအေွေဲ့
ြျားအား ရတွေ့ေုအ
ံ ားရပးစကား ရမပာ ကားမခင်း။





၁၉-၃-၂၀၁၉

၂၁-၃-၂၀၁၉

-

CT SCAN နှင့်အရောက်အဦ ရပးအပ်ေှူဒါန်းမခင်း အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

တိုင်းေင်းရေးဝါးစက်ရုံ ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်ေွေင့်ေှစ် အြှာစကားရမပာ ကားမခင်း။

-

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန အားကစားြှူး(ဦးစီးအောေှိ) ေုပ်ငန်းခွေင်ဝင် အကကိုြွေြ်းြံ
သင်တန်း သင်တန်းသား/သူြျားအား ေြ်းညွှန်အြှာစကားရမပာ ကားမခင်း။

-

၂ဝ၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ တိုင်းရဒသကကီးနှင့်မပည်နယ် အသက်(၂၅)နှစ်ရအာက် (အြျုးသြီ
ိ
း) ရဘာေုံးမပိုင်ပွေဲ
ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားတွေင် တက်ရောက်အြှာစကား ရမပာ ကားမခင်း။



၂၄-၃-၂၀၁၉

-

၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြ္ဘာ့တီဘီရောဂါတိုက်ေျက်ရေးရန့ အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၅-၃-၂၀၁၉

-

Sea Lion Education and Social Fund ြှပံ့ပိုးြည့် Scholarship Program အတွေက်
Expression of Interest (EOI) သရဘာတူစာချုပ်ေက်ြှတ် ရေးထိုးပွေဲသို့တက်ရောက်မခင်း။



၂၆-၃-၂၀၁၉

-

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဝန်ကကီးရုံး(အားကစား)နှင့် အားကစားနှင့်ကာယပညာ
ဦးစီးဌာနေှိ ဌာနခွေဲြျား၏ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ Physical Fitness Dance မပိုင်ပွေဲေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနား
သို့ တက်ရောက်မခင်း။
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၂၇-၃-၂၀၁၉

-

မပည်ရထာင်စုဝန်ကကီး ကရနဒါနိုင်ငံတွေင်ကျင်းပသည့် Gavi ဘုတ်အေွေဲ့ဝင်ြျားအစည်းအရဝးနှင့်
အရြေိကန်နင
ို ်ငံတွေင် ကျင်းပသည့် (၅၂) ကကိြ်ရမြာက် ေူဦးရေနှင့် ေွေံ့မေိုးတိုးတက်ြှုရကာ်ြေှင်
အစည်းအရဝးတို့သို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၈-၃-၂၀၁၉

-

ရနမပည်ရတာ်၌ ကျင်းပမပုေုပ်သည့် Training of Social Mentorship On Gender Based
Violence Sector for Medical Social Workers သင်တန်း ေွေင့်ပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၃-၄-၂၀၁၉

-

ရနမပည်ရတာ်၌ ကျင်းပမပုေုပ်သည့် Second Consultative Meeting on Development
of Referral Guidelines အစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၏ ရုံးစာစီြံခန့ခ
် ြ
ွေဲ ှုစနစ်အား အီေက်ထရောနစ် ရုံးစာ
စီြံခန့ခ
် ြ
ွေဲ ှုစနစ်သို့ ရမပာင်းေဲအသုံးမပုနိုင်ရေး အရကာင်အထည်ရော်ရောင်ေွက်နုင
ိ ်ေန်
အသိရပးရေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၆-၄-၂၀၁၉

-

အကူသူနာမပုသင်တန်းေိုင်ော အေုပ်ရရ
ုံ ေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ေှည်းကူးမြို့နယ်တွေင်

ပဏာြကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှုစနစ်

ရောင်ေွက်မခင်းအရပါ်

ကာေေယ်

ခိင
ု ်ြာအားရကာင်းရစေန်

ေန်းစစ်ရတွေ့ေှိချက်ြျားတင်မပသည့်

အခြ်းအနားသို့

တက်ရောက်မခင်း။
-

အမပည်မပည်ေိုင်ောမငိြ်းချြ်းရေးနှင့်ေွေံ့မေိုးရေးရန့ (International Day of Sport for
Development and Peace) အထိြ်းအြှတ် ချစ် ကည်ရေးရဘာေုံးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၇-၄-၂၀၁၉

-

ဗဟိုအေင့်ကြ္ဘာ့ကျန်းြာရေးရန့အထိြ်းအြှတ်အခြ်းအနား(၂၀၁၉)ခုနှစသ
် ို့ တက်ရောက်မခင်း။



၈-၄-၂၀၁၉

-

မြန်ြာနိုင်ငံအြျုးသားအိ
ိ
ုေံပစ်ရကာင်စီ

အေွေဲ့ဝင်ြျား၏

ပထြအကကိြ်

အစည်းအရဝးသို့

တက်ရောက်မခင်း။
-

ကူးစက်ရောဂါကာကွေယ်နြ
ှိ ်နင်းရေး

ကွေင်းေင်းရောင်ေွက်ြှု

ကျွြ်းကျင်ြှုေိုင်ော

(၉)ေ

သင်တန်းေင်းေက်ြှတ်ရပးအပ်မခင်း အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။


၉-၄-၂၀၁၉

-

တိုးချဲ့ကာကွေယ်ရေးထိုးေုပ်ငန်းစီြံချက်၏ နှစ်ပတ်ေည်အစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၁၀-၄-၂၀၁၉

-

အသိရပးြျှေရဝြှု “ဗုဒ္ဓဟူးရန့ နံနက်ပိုင်း အစည်းအရဝး (Wednesday Morning Meeting)” သို့
တက်ရောက်မခင်း။



၁၂-၄-၂၀၁၉

-

ရောဂါနှိြ်နင်းရေးြိသားစု အတာသကကဃန်အကကိုပွေသ
ဲ ို့ တက်ရောက်ချးမြှ
ီ င့်မခင်း။

-

ရနမပည်ရတာ်မပည်သူ့ရေးရုံကကီး (ခုတင် - ၁၀ဝ၀) ဝန်ထြ်းြိသားစု၏ မြန်ြာနှစ်ကူးအကကို
ပွေဲရတာ်၊ စတုဒီသာရကျွးရြွေးပွေဲနှင့် အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန မြန်ြာနှစ်ကူးအကကို
ေြ်းရေျှောက်ပွေဲသို့ တက်ရောက်ချးမြှ
ီ င့်မခင်း။



၁၈-၄-၂၀၁၉

-

ရကျာင်းသားေူငယ်ထုအတွေင်း ရေးေိပ်၊ အေက်နှင့် ြူးယစ်ရေးကင်းရဝးရေးနှင့် ကျန်းြာရေး
နှင့်ညီညွေတ်ရသာ

ဘဝရနထိုင်ြှုပုံစြ
ံ ျား

ကျင့်သုံးောရေးအတွေက်

အြျုးသားရေးေှု
ိ
ပ်ေှားြှု

အသွေင်မေင့် ရောင်ေွက်ေန် ေုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။
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၂၀-၄-၂၀၁၉

-

မပည်ပနိုင်ငံြျားသို့

သွေားရောက် ကြည့်

မြန်ြာအားကစားကိုယ်စားေှယ်အေွေဲ့ဝင်ြျားအား

ရတွေ့ေုန
ံ ှုတ်ေက်မခင်း။


၂၂-၄-၂၀၁၉

-

မြန်ြာနိုင်ငံတွေင် “ရခွေးကိုကခ
် ံေသည့် ေူနာြျားအားကုသရေးဌာန (Dog Bite Center) ြျား”
ေွေင့်ေှစ်နုင
ိ ်ရေး ေှင်းေင်းတင်မပြှု အစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

Hospital Annual Report တင်မပနိုင်ရေးနှင့် အပူဒဏ်အန္တောယ် ကာကွေယ်ရေးေုပ်ငန်းေိုင်ော
ညှိနှိုင်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၃-၄-၂၀၁၉

-

ဘွေဲ့ေွေန်ရေးပညာသင် ကားရေးအေွေဲ့ အစည်းအရဝး (၁/၂၀၁၉) သို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ေန်ကုနမ် ပည်သူ့ရေးရုံကကီး၊ နာကျင်ြှုရဝဒနာကုသရေးဌာန (Pain Treatment Center) ေွေံ့မေိုး
တိုးတက်ရေး ေုပ်ငန်းညှိနင
ှို ်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၄-၄-၂၀၁၉

-

နိုင်ငံတစ်ဝန်း တီဘီရောဂါမေစ်ပွေားြှုစစ်တြ်း (၂၀၁၇-၂၀၁၈) အသိရပးရေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်
ရောက်မခင်း။



၂၅-၄-၂၀၁၉

-

“ဗုဒ္ဓဟူးရန့ နံနက်ပိုင်းအစည်းအရဝး (Wednesday Morning Meeting)” သို့တက်ရောက်မခင်း။

-

ဒုတိယညွှန် ကားရေးြှူးချုပ်(မပည်သူ့ကျန်းြာ)နှင့်အေွေဲ့က ေုပ်ငန်းရောင်ေွက်ရနြှု အရမခအရန
ြျားကို ောရောက်တင်မပမခင်းအား ေက်ခံရတွေ့ေုံမခင်း။



၂၆-၄-၂၀၁၉

-

တာဝန်ခြ
ံ ှုေှိရသာ

သုရတသနရောင်ေွက်မခင်းနှင့်

သုရတသနကျင့်ဝတ်ေိုင်ော

သင်တန်း

ရေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်အြှာစကားရမပာ ကားမခင်း။
-

ြန္တရေးစိတ်ကျန်းြာရေးရေးရုံကကီးနှင့် ြန္တရေးြူးယစ်ရေးစွေဲရောဂါကုရေးရုံတို့သို့
သွေားရောက်မခင်း။



၂၈-၄-၂၀၁၉

-

ေန်ကုန် နှေုံး၊ ဦးရနှာက်နှင့်အာရုံရ ကာ အထူးကုရေးရုံသစ်ကကီး ပန္နက်တင်ြဂဃော အခြ်း
အနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ကြ္ဘာ့ကျန်းြာရေးအေွေဲ့ အသိအြှတ်မပု ငှက်ေျားရောဂါေိုင်ောနှင့် သူနာမပုနှင့် သားေွေားေိုင်ော
သုရတသနနှင့် ရေ့ကျင့်ရေးပူးရပါင်းရောင်ေွက်ြှုဌာနြျား ပိုြိုေွေံ့မေိုးတိုးတက်ရေး
အစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၉-၄-၂၀၁၉

-

(၁၅)ကကိြ်ရမြာက် မြန်ြာနိုင်ငံကျန်းြာရေးကဏ္ဍ ရပါင်းစပ်ညှိနင
ှို ်းရေးရကာ်ြတီ အစည်းအရဝး
သို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

JFPR-9176 MYA GMS: Capacity Building for HIV/AIDS Prevention Project မေင့်
ရောင်ေွက်ရနရသာ

စီြံကိန်း၏

ေုပ်ငန်းအရကာင်အထည်ရော်

ရောင်ေွက်ရနြှုြျားကို

ေှင်းေင်းတင်မပရသာ အစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။


၃၀-၄-၂၀၁၉

-

World Food Programme (WFP) ြှ Resident Representative နှင့်အေွေဲ့အားရတွေ့ေုမံ ခင်း။

-

သူနာမပု/သားေွေားဝင်ခွေင့်ရေျှောက်ေွှာစိစစ်ရေွးချယ်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအရဝးသို့တက်ရောက်မခင်း။

-

နိုင်ငံတကာမပိုင်ပွေဲြျားသို့

သွေားရောက်ယှဉ်မပိုင် ကြည့်

မြန်ြာအားကစားအေွေဲ့ဝင်ြျားအား

ရတွေ့ေုံ အြှာစကားရမပာ ကားမခင်း။
-

ဗဟိုဓါတ်ခဲဌ
ွေ ာနတစ်ခေ
ု ွေင့်ေှစ်နုင
ိ ်ရေး ညှိနင
ှို ်းရေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။
14

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ



၁-၅-၂၀၁၉

-

Ipas အေွေဲ့ြှ Country Director နှင့်အေွေဲ့အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုံမခင်း။



၂-၅-၂၀၁၉

-

အြျုးသားအေင်
ိ
့

ရေးနှင့်ရေးပစ္စည်းဝယ်ယူမေန့်မေူးြှု

ြဟာဗျူဟာ

ေက်ရတွေ့အရကာင်

အထည်ရော်ြှုေုပ်ငန်း စီြံကိန်းရေးေွေဲချြှတ်ရေး အေုပ်ရရ
ုံ ေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။
-

ကာကွေယ်ရေးထိုးေုပ်ငန်းအတွေက် အဓိကအေှူေှင်မေစ်သည့် Gavi ြှ Senior Country
Manager နှင့်အေွေဲ့အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုံမခင်း။

-

အာေှ ကက်ရတာင်အေွေဲ့ချုပ်နှင့်

မြန်ြာနိုင်ငံ ကက်ရတာင်အေွေဲ့ချုပ်တို့

ပူးရပါင်းေွေင့်ေှစ်သည့်

ကက်ရတာင်နည်းမပသင်တန်း Level-1 (၁/၂ဝ၁၉) ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၄-၅-၂၀၁၉

-

ေယ်ရကျာ်သက်ေူငယ်သုရတသနေုပ်ငန်း အေုပ်ရရ
ုံ ေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ေန်ကုနမ် ြို့တွေင် MYANMAR C.P တင်းနစ်မပိုင်ပွေဲေွေင့်ပွေဲနှင့် ရေကူး ေူရေွးချယ်မပိုင်ပွေဲြျားသို့
တက်ရောက်မခင်း။



၅-၅-၂၀၁၉

-

ေန်ကုနမ် ြို့တွေင် 2019 Dance Fit Expo (Myanmar Fitness Dance) Zumba မပိုင်ပွေဲ
ေုရပးပွေအ
ဲ ခြ်းအနားနှင့် ဘတ်စကက်ရဘာမပိုင်ပွေဲြျားသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၆-၅-၂၀၁၉

-

မြန်ြာနိုင်ငံအိုေံပစ်ရကာ်ြတီ မပန်ေည်ေွေဲ့စည်းရေးညှိနင
ှို ်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ရနမပည်ရတာ်တွေင် World Hand Hygiene Day 2019 အထိြ်းအြှတ်အခြ်းအနားသို့
တက်ရောက်မခင်း။



၇-၅-၂၀၁၉

-

ASEAN Work Plan on Sports 2016-2020 Mid-Term Review Validation Workshop သို့
တက်ရောက်မခင်း။

-

ပူးတွေဲရေ့ကျင့်ြှုနှင့် ေက်ေည်စစ်မပိုင်ပွေဲြျား ယှဉ်မပိုင်ကစားြည့် မြန်ြာ့ေက်ရေွးစင်အြျုးသား
ိ
(Indoor) ရဟာ်ကီအသင်းအား ရတွေ့ေုအ
ံ ြှာစကားရမပာ ကားမခင်း။



၈-၅-၂၀၁၉

-

မြန်ြာနိုင်ငံ ြိခင်နှင့်ကရေးရစာင့်ရေှာက်ရေးအသင်း၏ (၂၉) ကကိြ်ရမြာက် နှစ်ပတ်ေည်
အစည်းအရဝး ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၉-၅-၂၀၁၉

-

အားကစားနည်းမပြျား ြွေြ်းြံသင်တန်း (၁/၂ဝ၁၉) ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

မြန်ြာနိုင်ငံေိုင်ော မပင်သစ်နင
ို ်ငံသံအြတ်ကကီးနှင့်အေွေဲ့အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုံမခင်း။

-

ကရေးအေွယ်တွေင်မေစ်ရသာ ကင်ောရောဂါြျား ကာကွေယ်ရေးစီြံချက်၏ ဒုတိယအကကိြ်
အြျုးသားအေင့
ိ
် အေုပ်ရရ
ုံ ေွေးရနွေးပွေဲ၏ အေုပ်သရဘာ ညစာစားပွေသ
ဲ ို့တက်ရောက်မခင်း။



၁၀-၅-၂၀၁၉

-

၂ဝ၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ တိုင်းရဒသကကီးနှင့်မပည်နယ် ကက်ရတာင်မပိုင်ပွေဲ ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့
တက်ရောက်မခင်း။

-

'စိုး' ေျှေပ်စစ်ရောင်ရဒးေှင်းြှဦးစီးကျင်းပသည့် နိုင်ငံတကာစစ်တုေင်မပိုင်ပွေဲ ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနား
သို့တက်ရောက်မခင်း။



၁၅-၅-၂၀၁၉

-

ြှန်ရမပာင်းအသုံးမပု ခွေစ
ဲ ိတ်ကုသြှုပညာေပ် မြန်ြာ-ထိုင်း နှစ်နုင
ိ ်ငံ ပူးရပါင်းရောင်ေွက်မခင်း
ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

15

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ



၁၅-၅-၂၀၁၉

-

ရနမပည်ရတာ်တွေင် (၆) ေတာကာေအတွေင်း အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံရကျာင်းြျား
နှင့် တိုင်းရဒသကကီးနှင့်မပည်နယ်ြျား၏ ေုပ်ငန်းရောင်ေွက်မပီးစီးြှုနှင့် ရေှ့ေက်ရောင်ေွက်
ြည့်ေုပ်ငန်းြျား ညှိနင
ှို ်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

မပည်သူေူထုအတွေင်း နှေုံးရောဂါနှင့် နှေုံးရသွေးရ ကာရောဂါ ြမေစ်ပွေားရစေန် ကကိုတင်ကာကွေယ်
မခင်းေုပ်ငန်း ပထြအကကိြ် ညှိနှိုင်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

Japan International Cooperation Agency (JICA) ြှ Chief Representative နှင့်အေွေဲ့အား
ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။



၁၆-၅-၂၀၁၉

-

“ဗုဒ္ဓဟူးရန့ နံနက်ပိုင်းအစည်းအရဝး (Wednesday Morning Meeting)” သို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၏ (၆) ေတာကာေအတွေင်း ေုပ်ငန်းရောင်ေွက်မပီးစီးြှု
နှင့်ရေှ့ေက်ရောင်ေွက်ြည့် ေုပ်ငန်းြျား သုံးသပ်ညှိနင
ှို ်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၁-၅-၂၀၁၉

-

ရညာင်ရေွှေမြို့နယ်တွေင် ရကျးေက်ကျန်းြာရေးဌာနခွေဲ အရောက်အဦအသစ် နှစ်ခုနှင့် ေက်စပ်
ပစ္စည်းြျား ေွှဲရမပာင်းရပးအပ်မခင်း အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၃-၅-၂၀၁၉

-

ရနမပည်ရတာ် မပည်ရထာင်စုနယ်ရမြအတွေင်းေှိ မပည်သူ့ကျန်းြာရေးဌာနြျားနှင့် မပည်သူ့ရေးရုံ
ြျား၏ ရေးနှင့်ရေးပစ္စည်းစီြံခန့်ခြ
ွေဲ ှု သတင်းအချက်အေက်ရပးပို့စနစ်သင်တန်း အခြ်းအနား
သို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၅-၅-၂၀၁၉

-

(၇၂) ကကိြ်ရမြာက် ကြ္ဘာ့ကျန်းြာရေးညီောခံသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ေန်ကုနမ် ြို့တွေင် EIM Myanmar National Technical Committee အစည်းအရဝးသို့
တက်ရောက်မခင်း။



၂၆-၅-၂၀၁၉

-

ေှည်းကူးမပည်သူ့ရေးရုံကကီး နှစ်ထပ်ေူနာရောင်ေွှဲအပ်ေှူဒါန်းပွေဲ အခြ်းအနားသို့
တက်ရောက်မခင်း။



၂၇-၅-၂၀၁၉

-

ေှည်းကူးမြို့နယ် မပည်သူ့ကျန်းြာရေးကွေင်းေင်းသင်တန်းဌာနအား ကွေင်းေင်း ကည့်ရမှု ခင်း။

-

“ြနက်မေန်တိုင်း ကျန်းြာေျတ်ေတ်ရသာ မပည်သူြျားမေစ်ရစေို့ ယရန့ ကာယပညာမြှင့်တင် က
ပါစိ”ု့ နှီးရနှာရေွေးရနွေးေေှယ်ပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

မြန်ြာနိုင်ငံေိုင်ော မဗိတိန်နုင
ိ ်ငံ သံအြတ်ကကီး HE Mr. Daniel Patrick Chugg အား ေက်ခံ
ရတွေ့ေုမံ ခင်း။

၂၈-၅-၂၀၁၉

-

“ြနက်မေန်တိုင်း ကျန်းြာေျတ်ေတ်ရသာ မပည်သူြျားမေစ်ရစေို့ ယရန့ ကာယပညာမြှင့်တင်
ကပါစိ”ု့ နှီးရနှာရေွေးရနွေးေေှယ်ပွေဲ ဒုတိယရန့သို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ေန်ကုနမ် ပည်သူ့ရေးရုံကကီး တိုးချဲ့မပုမပင် ြွေြ်းြံတည်ရောက်မခင်းေုပ်ငန်းနှင့် စပ်ေျဉ်း၍
ARTCLE-25 အေွေဲ့ြှ ဗိသုကာပညာေှင် Mr. Robin Cross အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။

-

Plan International အေွေဲ့ြှတာဝန်ေှိသူြျားအား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။

-

Population Services International Myanmar အေွေဲ့ြှ မြန်ြာနိုင်ငံေိုင်ော ညွှန် ကားရေးြှူး
အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။
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၂၉-၅-၂၀၁၉

-

“ဗုဒ္ဓဟူးရန့ နံနက်ပိုင်းအစည်းအရဝး (Wednesday Morning Meeting)” သို့ တက်ရောက်မခင်း။



၃၀-၅-၂၀၁၉

-

ကိုယ်ေက်ေှုပ်ေှားရေးတစ်ပါး ေုပ်ငန်းရောင်ေွက်ြှု အြျုးသားအေင်
ိ
့ဌာနကကီး၏ အကကံရပး
ဘုတ်အေွေဲ့ ေုပ်ငန်းညှိနင
ှို ်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၃၁-၅-၂၀၁၉

-

၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ် ကြ္ဘာ့ရေးေိပ်ြရသာက်ရေးရန့ အထိြ်းအြှတ်အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

HelpAge International ြှ မြန်ြာနိုင်ငံရုံး ညွှန် ကားရေးြှူးနှင့်အေွေဲ့အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။

-

အြျုးသားအေင်
ိ
့ ရေးနှင့်ရေးပစ္စည်း ဝယ်ယူမေန့်မေူးြှု ြဟာဗျူဟာေက်ရတွေ့ အရကာင်အထည်
ရော်ြှုေုပ်ငန်းစီြံကိန်းရေးေွေဲချြှတ်ရေး အေှူေှင်အေွေဲ့အစည်းြျားနှင့် ညှိနှိုင်းရေွေးရနွေးပွေဲ
သို့တက်ရောက်မခင်း။



၁-၆-၂၀၁၉

-

အားကစားနည်းမပြျား ြွေြ်းြံ(၁)ေသင်တန်း သင်တန်းေင်းပွေဲ သို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

မပည်သူ့ကျန်းြာရေးတက္ကသိုေ်၏ အေည်အရသွေးနှင့် အေင့်အတန်းပိုြိုမြှင့်တင်နင
ို ်ရေးအတွေက်
တာဝန်ေှိသူြျားအား ရတွေ့ေုရ
ံ ေွေးရနွေးမခင်း။

-

UNFPA ြှ မြန်ြာနိုင်ငံဌာရန ကိုယ်စားေှယ် Mr. Ramanathan Balakrishman အား ေက်ခံ
ရတွေ့ေုမံ ခင်း။

-

Korea Foundation for International Healthcare Myanmar Office (KOFIH) ြှ မြန်ြာနိုင်ငံ
ဌာရနကိုယ်စားေှယ် Mr. Jongsoh AHN နှင့် တာဝန်ေှိသူြျားအား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။

-

Medical Action Myanmar (MAM) ြှ Country Director Professor Frank Smithuis နှင့်အေွေဲ့
အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။



၃-၆-၂၀၁၉

-

Save the Children International ြှ Country Director နှင့် အေွေဲ့အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။

-

မပည်သူ့ရေးရုံကကီးြျား ဘက်စပ
ုံ ိုြိုေွေံ့မေိုးတိုးတက်ရစရေး မေည့်ေည်းရပးနိုင်ေန်အတွေက်
ရေးရုံအုပ်ကကီးြျား၊ ပါရြာက္ခ/ဌာနြှူးြျား၊ တာဝန်ေှိသူြျားနှင့် ရတွေ့ေုရ
ံ ေွေးရနွေးမခင်း။

-

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (ေန်ကုန)် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် အားကစားနှင့် ပညာရေး
ရပါင်းစပ်သင်တန်း ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

အရြေိကန်နင
ို ်ငံ ရတာင်ပိုင်း၊ ေရော်ေီဒါမပည်နယ် တက္ကသိုေ်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ြဟီရဒါတက္ကသိုေ်
တို့ြှ ပါရြာက္ခြျားပါဝင်ရသာ အေွေဲ့အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။

-

National Workshop on Infection Prevention and Control in Hospitals ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့
တက်ရောက်မခင်း။



၄-၆-၂၀၁၉

-

Jhpeigo အေွေဲ့ြှ Country Director နှင့်အေွေဲ့အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။



၅-၆-၂၀၁၉

-

အရေှ့ရတာင်အာေှရဒသေိုင်ော WHO Regional Office

ြှ

National Health Account

ေိုင်ော Consultant ြျားအား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုံမခင်း။
-

“ဗုဒ္ဓဟူးရန့ နံနက်ပိုင်းအစည်းအရဝး (Wednesday Morning Meeting)” သို့ တက်ရောက်မခင်း။
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၅-၆-၂၀၁၉

-

၂ဝ၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ တိုင်းရဒသကကီးနှင့်မပည်နယ် ဗိုဗီနြ်မပိုင်ပွေဲ ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

တရုတ်မပည်သူ့သြ္မတနိုင်ငံ၊ ကူြင်းမြို့တွေင် ကျင်းပြည့် အာေှပုက
ိ ်ရကျာ်မခင်း ေိတ်ရခါ်မပိုင်ပွေဲသို့
ဝင်ရောက်ယှဉ်မပိုင်ြည့် မြန်ြာပိုကရ
် ကျာ်မခင်း အားကစားအေွေ့ဲ ဝင်ြျားအား ရတွေ့ေုအ
ံ ြှာစကား
ရမပာ ကားမခင်း။

-

“ကျန်းြာရေးအေင့်မြှင့်

ရကျာင်းေုပ်ငန်းြျား

အေှိနအ
် ဟုန်မြှင့်တင်ရေး

အြျုးသားအေင်
ိ
့

နှီးရနှာေေှယ်ပွေဲ” မေစ်ရမြာက်ရေး ေုပ်ငန်းရကာ်ြတီ အစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။


၆-၆-၂၀၁၉

-

Greater Mekong Sub-Region (GMS): ခုခံကျ/ကာေသားရောဂါ ကာကွေယ်ရေးေုပ်ငန်း
စွေြ်းရောင်ေည်မြှင့်တင်ြှု စီြံချက်၏ စာေင်းစစ်အစီေင်ခစ
ံ ာနှင့် ေုပ်ငန်းေန်းစစ်ြှု အစီေင်ခစ
ံ ာ
တင်မပရေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၇-၆-၂၀၁၉

-

၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ တိုင်းရဒသကကီးနှင့်မပည်နယ် ဗိုဗီနြ်မပိုင်ပွေဲ ဗိုေ်ေုပွေဲနင
ှ ့်ေရ
ု ပးပွေအ
ဲ ခြ်းအနားသို့
တက်ရောက်ေုြျားချးမြှ
ီ င့်မခင်း။

-

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံရသနတ်ပစ်အားကစားအေွေဲ့ချုပ်တို့ပူးရပါင်း
ေွေင့်ေှစ်ရသာ ရသနတ်ပစ် နည်းမပ/အုပ်ချုပ်ြှုသင်တန်းအြှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၉) သင်တန်းေင်းပွေဲ
အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

မပည်ရထာင်စုောထူးဝန်အေွေဲ့ြှခန့်အပ်သည့် ဦးစီးအောေှိောထူးနှင့် အေင့်တူောထူးရနောြျား
သို့ ခန့်ထားသူြျားအား ရတွေ့ေုမံ ခင်း။



၈-၆-၂၀၁၉

-

မြန်ြာနိုင်ငံတွေင် ပထြေုံးအကကိြ်အမေစ် “တိုင်းေင်းရေးတက္ကသိုေ်တွေင် တာဝန်ထြ်းရောင်
ခဲ့ ကသည့် တိုင်းေင်းရေးပညာ ပါရြာက္ခကကီးြျားအား ဂုဏ်ထူးရောင်ပါရြာက္ခ (Professor
Emeritus) ြျား အမေစ်ခန့အ
် ပ်ေွှာရပးအပ်ပွေဲ အခြ်းအနား” သို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

တိုင်းေင်းရေးစက်ရုံ (ြန္တရေး) သို့သွေားရောက်ေှည့်ေည် ကည့်ရမှု ခင်း။

-

ြုံေွာမပည်သူ့ရေးရုံကကီးြှတာဝန်ေှိသူြျားနှင့်ရတွေ့ေုံ၍ ေိုအပ်သည်ြျား မေည့ေ
် ည်းရောင်ေွက်
ရပးမခင်း။



၉-၆-၂၀၁၉

-

နာဂကိုယ်ပင
ို ်အုပ်ချုပ်ခင
ွေ ့်ေရဒသအတွေင်း ကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှု ေုပ်ငန်းြျားအား အထူး
အစီအစဉ်မေင့် အေှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရေး ညှိနင
ှို ်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ဒုတိယအကကိြ်ရမြာက် အေွေဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌေေား

ကောရတးဒိုမပိုင်ပွေဲ ဗိုေ်ေုပွေဲနင
ှ ့်

ေုရပးပွေဲသို့

တက်ရောက်ေုချးမြှ
ီ င့်မခင်း။
-

ေန်ကုနတ
် ိုင်းရဒသကကီး အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနေှိ အောထြ်း/ အြှုထြ်းြျားနှင့်
ရတွေ့ေုမံ ခင်း။



၁၀-၆-၂၀၁၉

-

မပည်သူ့ရေးရုံကကီးြျား ဘက်စပ
ုံ ိုြိုေွေံ့မေိုးတိုးတက်ရစရေး မေည့်ေည်းရပးနိုင်ေန်အတွေက်ြန္တရေး
တိုင်းရဒသကကီးအတွေင်းေှိ ရေးရုံကကီးြျားြှတာဝန်ေှိသူြျား၊ ခရိင
ု ်နှင့် မြို့နယ်မပည်သူ့ကျန်းြာရေး
နှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနြှူးြျားနှင့် ရတွေ့ေုရ
ံ ေွေးရနွေးမခင်း။
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၁၀-၆-၂၀၁၉

-

(၂၀) ကကိြ်ရမြာက် အာေီယံနင
ို ်ငံြျားနှင့် အမခားနိုင်ငံြျား သက်တြ်းအေိုက် စစ်တုေင်မပိုင်ပွေဲ
(20th ASEAN+ Age-Group Chess Championship - 2019) သို့ တက်ရောက်မခင်း။



၁၁-၆-၂၀၁၉

-

ခုတင် (၁၀၀) ေံ့ တိုင်းေင်းရေးရုံ (ြန္တရေး) သို့ သွေားရောက်မခင်း။

-

“တိုင်းေင်းရေးရုံအုပ်ကကီးြျားနှင့် ရေးရုံအုပ်ြျားအတွေက် ရေးရုံစြ
ီ ံခန့်ခဲြ
ွေ ှုနှင့် ရခါင်းရောင်ြှု
သင်တန်း (၁/၂၀၁၉)” ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

"ကျန်းြာရေးအေင့်မြှင့်

ရကျာင်းေုပ်ငန်းြျား

အေှိနအ
် ဟုန်မြှင့်တင်ရေး

အြျုးသားအေင်
ိ
့

နှီးရနှာေေှယ်ပွေဲ" မပင်ေင်ထားေှိြှုအား သွေားရောက် ကည့်ရမှု ခင်း။


၁၂-၆-၂၀၁၉

-

ကျန်းြာရေးအေင့်မြှင့် ရကျာင်းေုပ်ငန်းြျား အေှိနအ
် ဟုန်မြှင့်တင်ရေး အြျုးသားအေင့
ိ
်နှီးရနှာ
ေေှယ်ပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၁၃-၆-၂၀၁၉

-

ကျန်းြာရေးအေင့်မြှင့် ရကျာင်းေုပ်ငန်းြျား အေှိနအ
် ဟုန်မြှင့်တင်ရေး အြျုးသားအေင့
ိ
်နှီးရနှာ
ေေှယ်ပွေဲ ဒုတိယရန့သို့ တက်ရောက်မခင်း။



၁၄-၆-၂၀၁၉

-

ကြ္ဘာ့ကျန်းြာရေးအေွေဲ့နှင့် ကြ္ဘာ့ဘဏ်တို့ြှေေှိရသာ ဘဏ္ဍာရငွေကို ပိုြိုအကျုးေှ
ိ ိထိရောက်စွော
အသုံးချရောင်ေွက်နုင
ိ ်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၁၅-၆-၂၀၁၉

-

ပဉ္စြအကကိြ် အမပည်မပည်ေိုင်ော ရယာဂရန့အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

အရိုးရောဂါပညာနှင့် ခွေစ
ဲ ိတ်ပညာ ဘာသာေပ်ြျား အေင့်မြှင့်တင်ရေး ညှိနင
ှို ်းအစည်းအရဝးသို့
တက်ရောက်မခင်း။

-

ရေွှေ့ရမပာင်းသွေားောရနထိုင်မခင်းေိုင်ော နိုင်ငံတကာအေွေဲ့အစည်း (International Organization
for Migration) ၏ မြန်ြာနိုင်ငံအေွေဲ့အစည်း အကကီးအကဲနှင့်အေွေဲ့အား ေက်ခံရတွေ့ေုမံ ခင်း။

-

Clinton Health Access Initiative (CHAI) အေွေဲ့ြှ Country Director ရဒါက်တာခင်စန်းတင့်နင
ှ ့်
အေွေဲ့အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုံမခင်း။

-

မြန်ြာနိုင်ငံစားေိြ
ု ှူးကကီးြျားအသင်း (Myanmar Chef Association) ြှ ဥက္ကဋ္ဌမေစ်သူ Mr. Oliver
E Soe Thet အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။

-

Kitajima ကုြ္ပဏီြှ ညွှန် ကားရေးြှူး ဦးြိုးေွေင်နှင့်အေွေဲ့အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုံမခင်း။

-

အြျုးသားကျန်
ိ
းြာရေး ဓာတ်ခဲြ
ွေ ှုေိုင်ောဌာနနှင့် ဗဟိုကးူ စက်ရောဂါ တိုကေ
် ျက်ရေးဌာနခွေတ
ဲ ို့ြှ
ောသီတုပ်ရကွေးရောဂါအတွေက်

ကကိုတင်မပင်ေင်

ရောင်ေွက်ထားေှိြှု

အရမခအရနြျားအား

နှင့်ပတ်သက်၍ ောရောက်တင်မပြှုအား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။


၁၆-၆-၂၀၁၉

-

အြျုးသားရသွေ
ိ
းဌာနသို့ သွေားရောက် ကည့်ရခ
ှု မဲ့ ပီး ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြ္ဘာ့ရသွေးေှူေှင်ြျားရန့ အထိြ်း
အြှတ်အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

အြျုးသားကျန်
ိ
းြာရေး ဓာတ်ခဲြ
ွေ ှုေိုင်ောဌာန ဘက်စပ
ုံ ိုြိုေွေံ့မေိုးတိုးတက်ရေးအတွေက် တာဝန်ေှိသူ
ြျားနှင့် ရတွေ့ေုရ
ံ ေွေးရနွေးမခင်း။



၁၇-၆-၂၀၁၉

-

ဧောဝတီတိုင်းရဒသကကီးေှိ ကျန်းြာရေးဝန်ထြ်းြျားနှင့် ရတွေ့ေုမံ ခင်း။
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၁၈-၆-၂၀၁၉

-

အရြေိကန်နင
ို ်ငံ Duke Global Health Institute ြှ ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ပူးရပါင်းရောင်ေွက်ေျက်
ေှိသည့် ငှက်ေျားရောဂါကင်းစင်ရေးေုပ်ငန်းစီြံချက် ေန်းစစ်သုံးသပ်ြှုနှင့် အချက်အေက်ြျား
အသိရပးမေန့်ရဝြှု ရေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

အီတေီ-မြန်ြာ ချစ် ကည်ရေးအသင်း၊ Parma University နှင့် Region of Emilia-Romagna
တို့ြှ တာဝန်ေှိသူြျားအား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုရ
ံ ေွေးရနွေးမခင်း။

-

ပုသိြ်မြို့ အရထွေရထွေရောဂါကုရေးရုံကကီးနှင့် ရမြာင်းမြမြို့ သူနာမပု/သားေွေားသင်တန်းရကျာင်း
ရမြရနောသို့ သွေားရောက် ကည့်ရှုမခင်း။



၁၉-၆-၂၀၁၉

-

“ဗုဒ္ဓဟူးရန့ နံနက်ပိုင်းအစည်းအရဝး (Wednesday Morning Meeting)” သို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သုရတသနကျင့်ဝတ်နှင့်ကျွြ်းကျင်ြှုပိုင်းေိုင်ောေန်းစစ်
သုံးသပ်ြှုဘုတ်အေွေဲ့(Institutional Review Board)ြျားြှဥက္ကဋ္ဌြျား၊အေွေဲ့ဝင်ြျားနှင့်ရတွေ့ေုမံ ခင်း။



၂၀-၆-၂၀၁၉

-

ကိုးေီးယားနိုင်ငံ၊ Korea's Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) ြှ
ရကာ်ြေှင်နာနှင့်အေွေဲ့အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။

-

အကကိြ် (၃၀) ရမြာက် အာေီယံအေှကုနပ
် စ္စည်းေိုင်ော ရကာ်ြတီအစည်းအရဝးနှင့် ေက်စပ်
အစည်းအရဝးြျား ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

မြန်ြာနိုင်ငံ ရေးဝါးပညာေှင်ြျားအသင်း၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွေင်းရေးြှူးအေွေ့ဲ အား ေက်ခံ
ရတွေ့ေုမံ ခင်း။

-

ောသီတုပ်ရကွေးရောဂါ ရစာင့် ကပ် ကည့်ရမှု ခင်းနှင့် ကာကွေယ်ထိန်းချုပ်ရေးေုပ်ငန်းြျား အေှိန်
အဟုန်မြှင့်ရောင်ေွက်ရေး ညှိနင
ှို ်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၁-၆-၂၀၁၉

-

မြန်ြာနိုင်ငံရေးရကာင်စီ ဗဟိုအစည်းအရဝး (၂/၂၀၁၉) သို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

နယ်စည်းြထားေောဝန်ြျားအေွေ့ဲ (Médecins Sans Frontières (MSF) Holand) ြှ Head of
Mission နှင့်အေွေဲ့အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။

-

Vital Strategy အေွေဲ့ြှ National Coordinator (Data to Policy) နှင့် National Coordinator
(Cancer Registry) တို့အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။



၂၂-၆-၂၀၁၉

-

မြန်ြာနိုင်ငံရေးရကာင်စီ ဗဟိုအစည်းအရဝး (၂/၂၀၁၉) သို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

City Cancer Challenge Foundation ြှ Chair of Board of Directors နှင့် အေွေဲ့အား ေက်ခံ
ရတွေ့ေုမံ ခင်း။

-

မြန်ြာနိုင်ငံကင်ောရောဂါေိုင်ော

ဓာတ်ရောင်မခည်ရေးပညာေှင်ြျားအေွေ့ဲ ၏

ပထြအကကိြ်

အြျုးသားအေင်
ိ
့ နှီးရနှာေေှယ်ပွေဲ ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၃-၆-၂၀၁၉

-

Korea Association of Health Promotion(KAHP)အေွေဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အေွေဲ့အား ေက်ခံရတွေ့ေုံမခင်း။

-

မြန်ြာ့သိုင်းသင်တန်းရကျာင်း ဣဒ္ဓိြာန်ရအာင်သင်တန်းခန်းြသစ် ေွှဲရမပာင်းရပးအပ်မခင်းအခြ်း
အနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။
20
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၂၅-၆-၂၀၁၉

-

ဗဟာဗျူဟာရမြာက် ကျန်းြာရေးေက်သွေယ်ြှုေုပ်ငန်းပညာေပ်မေင့် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ရေးေိပ်နှင့်
ရေးေွက်ကကီးထွေက် ပစ္စည်းထိန်းချုပ်ရေးေိုင်ော အေုပ်ရရ
ုံ ေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၏ ေုပ်ငန်းြျားရောင်ေွက်ောတွေင် သတင်းနှင့်
ေက်သွေယ်ရေးနည်းပညာ (ICT) ကို အေှိနအ
် ဟုန်မြှင့် အသုံးချရောင်ေွက်ရေး ညှိနင
ှို ်း
အစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၆-၆-၂၀၁၉

-

၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ် အြျုးသားတီ
ိ
ဘီရောဂါတိုကေ
် ျက်ရေးစီြံကိနး် နှစ်ပတ်ေည်ေုပ်ငန်း ေန်းစစ်
ရေွေးရနွေးပွေဲ ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်အြှာစကားရမပာ ကားမခင်း။



၂၇-၆-၂၀၁၉

-

ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနနှင့် မပည်သူ့ကျန်းြာရေးဦးစီးဌာန၏
ေုပ်ငန်းညှိနင
ှို ်း အစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၈-၆-၂၀၁၉

-

မြန်ြာနိုင်ငံေိုင်ော အိနယ
္ဒိ နိုင်ငံသံအြတ်ကကီးအား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။

-

ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနနှင့် မပည်သူ့ကျန်းြာရေးဦးစီးဌာန၏
ေုပ်ငန်းညှိနင
ှို ်းအစည်းအရဝး ဒုတိယရန့သို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၉-၆-၂၀၁၉

-

ခုခံအားကျေင်းြှု (HIV/AIDS) ရောဂါကူးစက်မေစ်ပွေားြှုေိုင်ော၊ ရောဂါကာကွေယ်နြ
ှိ ်နင်းရေး
ေိုင်ောနှင့် အြျုးသားအေင်
ိ
့ ခုခံအားကျေင်းြှုရောဂါ တိုကေ
် ျက်ရေး စီြံချက်ေုပ်ငန်းေိုင်ော
ရေ့ောေန်းစစ်ြှု ရတွေ့ေှိချက်ြျား တင်မပရေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ကေင်မပည်နယ်၊ ောပွေန်မြို့နယ်၊ ေင်စွေယ်ရကျးေွာြှ ကရေးငယ်တစ်ဦးတွေင် အသွေင်ရမပာင်း
ပိုေီယိုအရ ကာရသရောဂါပိုး

ရတွေ့ေှိြှုနှင့်ပတ်သက်၍

ကွေင်းေင်းရောင်ေွက်ခ့ြ
ဲ ှုနှင့်

တုံ့မပန်

ရောင်ေွက်ြှု အစီအစဉ်တင်မပမခင်း အစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။


၃၀-၆-၂၀၁၉

-

Pact in Myanmar ြှ Country Director နှင့် အေွေဲ့အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။

-

အရထွေရထွေရောဂါကုရေးရုံသစ်ကကီး (ေန်ကုန)် နှင့် အြျုးသားမပန်
ိ
ေည်သန်စွေြ်းရေးရေးရုံ
(ေန်ကုန)် တို့သို့ သွေားရောက်မခင်း။



၁-၇-၂၀၁၉

-

မြန်ြာနိုင်ငံအိုေံပစ်ရကာ်ြတီမပန်ေည်ေွေဲ့စည်းရေးနှင့် (၃၀) ကကိြ်ရမြာက် အရေှ့ရတာင်အာေှ
အားကစားမပိုင်ပွေဲ ရအာင်မြင်စွောယှဉ်မပိုင်နိုင်ရေးေုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှု ေက်ေှြ်းြီေေှိရေး ေန်ပုံရငွေ (Access to Health Fund) အေွေဲ့ြှ
ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာနထံသို့ ေန်ပုံရငွေြျား ပံ့ပိုးရပးအပ်မခင်း သရဘာတူညီြှု
စာချွန်ေွှာေက်ြှတ်ရေးထိုးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂-၇-၂၀၁၉

-

ေယ်ရကျာ်သက်ေူငယ်အချင်းချင်း

အသိပညာြျှေရဝမခင်းေိုင်ော

ေြ်းညွှန်၊

ေက်စြ
ွေဲ ျားကို

မပန်ေည်သုံးသပ် ညှိနှိုင်းရေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။
-

၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ တိုင်းရဒသကကီးနှင့်မပည်နယ် ပိုကရ
် ကျာ်မခင်းမပိုင်ပွေဲ အြျုးသား/အြျ
ိ
ုးသြီ
ိ
း
(၂) ရယာက်တွေဲ မပိုင်ပွေဲြျားသို့ တက်ရောက်မခင်း။
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ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ



၃-၇-၂၀၁၉

-

“ဗုဒ္ဓဟူးရန့ နံနက်ပိုင်းအစည်းအရဝး (Wednesday Morning Meeting)” သို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

(၂၀၁၉) ခုနှစ၊် ဇွေန်ေ (၂၀)ေက်ရန့ြှ (၂၅)ေက်ရန့တွေင် ေွေစ်ဇာေန်နင
ို ်ငံ၊ ရော်ဇန်းမြို့ေှိ
အမပည်မပည်ေိုင်ော အိုေံပစ်ရကာ်ြတီရုံးချုပ်သို့ မြန်ြာအိုေံပစ်ရကာ်ြတီ မပန်ေည်ေွေဲ့စည်း
ရေးနှင့်

မြန်ြာနိုင်ငံအားကစားဥပရဒမပဌာန်းရေးေွေဲရေးေိုင်ောနှင့်

ပတ်သက်၍

ရေွေးရနွေး

ရောင်ေွက်ခ့သ
ဲ ည့် အရတွေ့အကကုံေှင်းေင်းပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။
-

ထိုင်းနိုင်ငံ Khon Kaen University တွေင် ြဟာဘွေဲ့နှင့် ပါေဂူဘွေဲ့ ပညာေပ်ြျားသွေားရောက်
သင်ယူြည့် ပညာရတာ်သင်ြျားအား သဝါဒေြ်းညွှန်စကားရမပာ ကားမခင်း။

-

ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ အင်ဂျင်နီယာဌာနခွေြ
ဲ ှ အင်ဂျင်နီယာြျား၊ ဝန်ထြ်းြျားနှင့်ရတွေ့ေုမံ ခင်း။

-

စကဃာပူနင
ို ်ငံအရမခစိုက် Yishan Biotechnology Pte. Ltd ြှ ဥက္ကဋ္ဌမေစ်သူနှင့် သံေွေင်ဧော
စိုကပ
် ျုးရေးကု
ိ
ြ္ပဏီတို့ြှ တာဝန်ေှိသူြျား ဦးရောင်ရသာအေွေဲ့တို့အား ရတွေ့ေုံမခင်း။



၄-၇-၂၀၁၉

-

ောသီတုပ်ရကွေးရောဂါ

ရစာင့် ကပ် ကည့်ရမှု ခင်းနှင့်

ကာကွေယ်ထိန်းချုပ်မခင်းေုပ်ငန်းြျား

ရောင်ေွက်ရနြှု အရမခအရနြျားအား ေှင်းေင်းတင်မပြှု အစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။
-

ရုံးအြှတ် (၄၇) သို့သွေားရောက်၍ မပည်သူ့ကျန်းြာရေးဦးစီးဌာနနှင့် တိုင်းေင်းရေးပညာဦးစီး
ဌာနတို့ြှ ဝန်ထြ်းြျားနှင့် ရတွေ့ေုမံ ခင်း။

-

Global Fund Country team ြှ Head of High Impact Asia မေစ်သူ Dr. Urban Weber နှင့်
အေွေဲ့အားေက်ခရ
ံ တွေ့ေုံမခင်း။



၆-၇-၂၀၁၉

-

ေန်ကုနမ် ြို့ေှိ စခန်းဝင်ရေ့ကျင့်ေျက်ေှိရသာ အားကစားသြားြျားနှင့် ရေ့ကျင့်ရေးစခန်းြျား
အား ေိုကေ
် ံ ကည့်ရစ
ှု စ်ရေးမခင်း။

-

ေန်ကုနတ
် ိုင်းရဒသကကီးအေင့် (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ပညာသင်နှစ် ကျန်းြာရေးအေင့်မြှင့် ရကျာင်း
ေုပ်ငန်းြျား အေှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရေး အသိရပးရေွေးရနွေးပွေဲ အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ဥက္ကာသီေိကုြ္ပဏီေီြိတက်ြှ ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာနေှိ ရေးရုံြျားတွေင် အသုံး
မပုေန်အတွေက် မပင်သစ်နင
ို ်ငံထုတ် ေက်ရေးသန့်စင်ရေးေည် Aniosgel 85 NPC (500 ml) ဘူး
(၁၀၀၀) ေှူဒါန်းပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

အမပည်မပည်ေိုင်ော သက်ကကီးေွယ်အိုရစာင့်ရေှာက်ရေးအေွေဲ့ (မြန်ြာ) ြှ Technical Lead မေစ်သူ
Professor Anil Krishna နှင့် အေွေဲ့အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုံမခင်း။



၇-၇-၂၀၁၉

-

ဂျပန်နင
ို ်ငံ Niigata University နှင့် အြျုးသားကျန်
ိ
းြာရေး ဓာတ်ခဲြ
ွေ ှုေိုင်ောဌာနတို့အ ကား
နားေည်ြှုစာချွန်ေွှာေက်ြှတ်ရေးထိုးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

နဝြအကကိြ်ရမြာက် မြန်ြာနိုင်ငံေွက်ရေှအေွေဲ့ချုပ်ဥက္ကဌေေား ေွက်ရေှမပိုင်ပွေဲနင
ှ ့် ၂၀၁၉ခုနစ
ှ ်၊
အိုေံပစ်ရန့အထိြ်းအြှတ် ေွက်ရေှမပိုင်ပွေဲေုချးမြှ
ီ င့်အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်ေုချးမြှ
ီ င့်မခင်း။

-

ဂေန်း(ဒ်)ဟန်သာအင်တာရနေှင်နယ်ရေးရုံ ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။
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ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ



၈-၇-၂၀၁၉

-

Nestle Myanmar ကုြ္ပဏီေီြိတက်ြှ တာဝန်ေှိသူြျားက အာဟာေေွေံ့မေိုးရေးေိုင်ော ကျန်းြာ
ရေးအသိပညာမြှင့်တင်ရေးေုပ်ငန်းြျားတွေင်

ဝန်ကကီးဌာနနှင့်

ပူးရပါင်းရောင်ေွက်သွေားေို

ရ ကာင်း ောရောက်တင်မပမခင်းအား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။


၉-၇-၂၀၁၉

-

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနြှ ကျင်းပရသာ စားေိပ်သာေိုင်ော ေုပ်ငန်းစွေြး် ရောင်ေည်
မြှင့်တင်မခင်းသင်တန်းအား သွေားရောက် ကည့်ရ၍
ှု အြှာစကားရမပာ ကားမခင်း။

-

ရေးတက္ကသိုေ်ြျားြှ ပါရြာက္ခချုပ်ြျား၊ ရေးပညာဘာသာေပ်ြျားြှ ပါရြာက္ခ/ဌာနြှူးြျားနှင့်
ရတွေ့ေု၍
ံ
ရေးပညာဘာသာေပ်ြျား ပိုြိုတိုးတက်ေွေံ့မေိုးရစရေးနှင့် မပည်သူြျားအတွေက် ပိုြို
အေည်အရသွေးမပည့်ဝရသာ ကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှုြျား ရပးအပ်နင
ို ်ေန် ကိစ္စေပ်ြျားအား
ရတွေ့ေုရ
ံ ေွေးရနွေးမခင်း။



၁၀-၇-၂၀၁၉

-

အသိရပးြျှေရဝြှု “ဗုဒ္ဓဟူးရန့ နံနက်ပိုင်း အစည်းအရဝး (Wednesday Morning Meeting)”
သို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ထိုင်းနိုင်ငံ Silpakorn University သို့ ပညာရတာ်သင်သာွေ းရောက်ြည့် ပညာရတာ်သင်ြျားအား
သဝါဒေြ်းညွှန်စကားရမပာ ကားမခင်း။



၁၁-၇-၂၀၁၉

-

အကျဉ်းရထာင်

ကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှုေုပ်ငန်းြျား

ပိုြိုတိုးတက်ရကာင်းြွေန်ရစရေး

ေုပ်ငန်းညှိနင
ှို ်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။


၁၂-၇-၂၀၁၉

-

(၁၁) ကကိြ်ရမြာက် အာေီယံရကျာင်းသား အားကစားမပိုင်ပွေဲသို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်မပိုင်ြည့် မြန်ြာ
အားကစားအေွေဲ့ဝင်ြျားအား ေြ်းညွှန်အြှာစကားရမပာ ကားမခင်း။

-

ရုေှားနိုင်ငံ၊ စိန်ပီတာစဘတ်မြို့တွေင် ကျင်းပမပုေုပ်ခ့သ
ဲ ည့် IX International Scientific Con
gress "Sport, People & Health" တွေင် ရေွေးရနွေးခဲ့သည့်အချက်ြျားနှင့် ညီောခံ ေုံးမေတ်ချက်
ြျားအား ရတွေ့ေုရ
ံ မပာ ကားမခင်း အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၁၃-၇-၂၀၁၉

-

သူနာမပုတက္ကသိုေ် (ေန်ကုန)် နှင့် သူနာမပုကဏ္ဍတစ်ခေ
ု ုံး ဘက်စပ
ုံ ိုြိုေွေံ့မေိုးတိုးတက်ရစရေး
ရေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ေန်ကုနမ် ြို့တွေင် ကျင်းပမပုေုပ်သည့် EIM

Myanmar National Technical Committee

ဒုတိယအကကိြ် ေုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။
-

The United States Agency for International Development (USAID) ြှ Mission Director
မေစ်သူ Ms. Teresa McGhie ဦးရောင်ရသာ အေွေဲ့အား ရတွေ့ေုမံ ခင်း။

-

(၁၈)

ကကိြ်ရမြာက် အာေှဘိေိယက်မပိုင်ပွေဲနင
ှ ့်

အာေှအသင်းေိုကမ် ပိုင်ပွေဲတွေင် ေုေေှိခဲ့သည့်

အားကစားသြားြျားအား ဂုဏ်မပုချးမြှ
ီ င့်မခင်းအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်ေုချးမြှ
ီ င့်မခင်း။


၁၄-၇-၂၀၁၉

-

ေွေိုင်ရကာ်မပည်သူ့ရေးရုံကကီးသို့

ဒုတိယသြ္မတ

ဦးဟင်နေီဗန်ထီးယူနှင့်အေွေဲ့ြှ

ေှည့်ေည်

ကည့်ရမှု ခင်း။


၁၅-၇-၂၀၁၉

-

ဂျပန်-မြန်ြာချစ် ကည်ရေးအသင်း နာယက Mr. Hideo WATANABE နှင့်အေွေဲ့အား ေက်ခံ
ရတွေ့ေုမံ ခင်း။
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ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ



၁၇-၇-၂၀၁၉

-

ဩစရ တးေျ သံအြတ်ကကီး HE Mr. Andrea Faulkner နှင့် အေွေဲ့အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။

-

ောသီတုပ်ရကွေးရောဂါ ရစာင့် ကပ် ကည့်ရမှု ခင်းနှင့် ကာကွေယ်ထိန်းချုပ်မခင်းေုပ်ငန်းြျား အေှိန်
အဟုန်မြှင့်ရောင်ေွက်မခင်း အပတ်စဉ်ေုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

သုရတသနကျင့်ဝတ်နှင့် ကျွြ်းကျင်ြှုပိုင်းေိုင်ော ေန်းစစ်သုံးသပ်ြှုဘုတ်အေွေဲ့ (Institutional
Review Board) အေွေဲ့ဝင်ြျား စွေြ်းရောင်ေည်မြှင့်တင်ြှုအေုပ်ရရ
ုံ ေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၀-၇-၂၀၁၉

-

ပထြအကကိြ် မြန်ြာနိုင်ငံ အရေးရပါ်ကုသြှုရေးပညာေှင်ြျား ညီောခံ ဂုဏ်မပုညစာစားပွေသ
ဲ ို့
တက်ရောက်မခင်း။

-

ောသီတုပ်ရကွေးရောဂါ ရစာင့် ကပ် ကည့်ရမှု ခင်းနှင့် ကာကွေယ်ထိန်းချုပ်မခင်းေုပ်ငန်းြျား အေှိန်
အဟုန်မြှင့်ရောင်ေွက်မခင်း အပတ်စဉ်ေုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

မြန်ြာနိုင်ငံေောဝန်အသင်း၊ အရထွေရထွေရောဂါကုေောဝန်ြျားအေွေဲ့ြှ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အေွေဲ့ဝင်ြျားအား
ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။



၂၁-၇-၂၀၁၉

-

ရေးတက္ကသိုေ် (၁)၊ ေန်ကုန်၌ ကျင်းပမပုေုပ်ခ့ရ
ဲ သာ TEDx UM1 Yangon ရဟာရမပာပွေဲသို့
တက်ရောက်မခင်း။



၂၂-၇-၂၀၁၉

-

အြျုးသားအေင်
ိ
့ အားကစားစီြံခန့်ခသ
ွေဲ ူြျားသင်တန်း (၁/၂ဝ၁၉) သင်တန်းေွေင့်ပွေဲ အခြ်းအနား
သို့ တက်ရောက်၍ အေွေင့်အြှာစကားရမပာ ကားမခင်း။

-

(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘဏ္ဍာနှစ်တွေင် နိုင်ငံရတာ်နှင့် နိုင်ငံတကာြှေေှိထားရသာ ဘဏ္ဍာရငွေြျားအား
အကျုးေှ
ိ ိထိရောက်စွော သုံးစွေဲနိုင်ရေးနှင့် (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်တွေင် အသုံးမပုေန် မပည်ရထာင်စု
ေွှတ်ရတာ်သို့

ေျာထားတင်မပခဲသ
့ ည့်

ဘဏ္ဍာရငွေြျားေိုင်ော

ေှင်းေင်းရေွေးရနွေးပွေဲသို့

တက်ရောက်မခင်း။


၂၃-၇-၂၀၁၉

-

ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊

သတင်းအချက်အေက်

ေှာရေွေအသိရပးနိုင်ရေးအေွေဲ့

(MoHS Information Seeking Unit) တွေင် အေှည့်ကျတာဝန်ထြ်းရောင်ြည့်သူြျားအား
ရတွေ့ေု၍
ံ ေြ်းညွှန်အြှာစကားရမပာ ကားမခင်း။


၂၄-၇-၂၀၁၉

-

မြန်ြာနိုင်ငံ ကက်ရမခနီအသင်း၊ (၈၂) ကကိြ်ရမြာက်

ကက်ရမခနီဗဟိုရကာင်စီ အစည်းအရဝး

ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။


၂၅-၇-၂၀၁၉

-

(၂၂) ကကိြ်ရမြာက် ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ ဝန်ထြ်းြိသားစု

ဝါေိုသကဃန်း

ကပ်ေှူပွေဲ အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။
-

နိုင်ငံရတာ်ဘဏ္ဍာရငွေ၊ နိုင်ငံတကာရချးရငွေနှင့် ေန်ပုံရငွေြျားကို စနစ်တကျစီြံခန့်ခအ
ွေဲ သုံးမပုရေးနှင့်
စီြံချက်ေုပ်ငန်းြျားကို အကျုးေှ
ိ ိထိရောက်စွော အရကာင်အထည်ရော်ရောင်ေွက်ရေး ညှိနှိုင်း
အစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ြွေန်ဘိုင်းမြို့ေှိ Tata Memorial Cancer Hospital တွေင် ကာေတို ရေ့ောြှု
သင်တန်းြျား သွေားရောက်ခ့ဲ ကသည့် ေောဝန်ြျားနှင့် သူနာမပုြျားြှ သင်တန်းအရတွေ့အကကုံ
ြျား ောရောက်တင်မပြှုကို ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။
24

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ



၂၆-၇-၂၀၁၉

-

ောသီတုပ်ရကွေးရောဂါ ရစာင့် ကပ် ကည့်ရမှု ခင်းနှင့် ကာကွေယ်ထိန်းချုပ်မခင်းေုပ်ငန်းြျား
ရောင်ေွက်ရနြှုအရမခအရနြျားအား

ေှင်းေင်းတင်မပြှု

အပတ်စဉ်ညှိနင
ှို ်းအစည်းအရဝးသို့

တက်ရောက်မခင်း။


၂၇-၇-၂၀၁၉

-

IWF Development Program 2019 Seminar and Workshop for Technical Officials
ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသိုတ
့ က်ရောက်မခင်း။

-

Rotary Club of Yangon ြှ ကျင်းပမပုေုပ်ရသာ Officers Installation Ceremony (20182019) သို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

Challenge TB Project Myanmar ရောင်ေွက်ရနရသာ FHI 360 အေွေဲ့၏ Country Director
ရဒါက်တာရောင်းဦးဇာနည် ဦးရောင်ရသာအေွေဲ့အား ရတွေ့ေုမံ ခင်း။

-

American Refugee Committee အေွေဲ့ြှ Regional Director (Asia) မေစ်သူ Ms. FIFI SABANG
နှင့် Project Manager ရဒါက်တာသက်ြျုးထွေ
ိ န်းတို့အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။

-

Asia-Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA) secretariat ြှ Chief operating officer
မေစ်သူ Mr. Jeffery Smith နှင့် Asia-Pacific Malaria Elimination Network (APMEN) ြှ Ms.
Amita Chebbi တို့အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုံမခင်း။



၂၈-၇-၂၀၁၉

-

(၂၀၁၉) ခုနစ
ှ ် ကြ္ဘာ့အသည်းရောင်အသားဝါရောဂါတိုက်ေျက်ရေးရန့ အထိြ်းအြှတ်အခြ်းအနား
သိတ
ု့ က်ရောက်မခင်း။

-

မြန်ြာနိုင်ငံ နပန်းအားကစားအေွေဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးေဲထွေန်းနှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
ရဒါက်တာရအာင်ရကျာ်ေန်း တို့အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုံမခင်း။



၂၉-၇-၂၀၁၉

-

အရြေိကန်နင
ို ်ငံ၊ ေရော်ေီဒါမပည်နယ်၊ Zephyrhills ေှိ Florida Heart Institute ြှ နှေုံး
ရောဂါအထူးကုေောဝန်ကကီးမေစ်သူ ရဒါက်တာရအာင်ထွေန်းအား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။

-

မပင်ဦးေွေင်မြို့နယ်ေှိ

မပည်သူ့ရေးရုံကကီးနှင့်

ခရိင
ု ်မပည်သူ့ကျန်းြာရေးဦးစီးဌာနြှူးရုံးတို့အား

ကွေင်းေင်းစစ်ရေးမခင်း။
-

ဗဟိုဝန်ထြ်းတက္ကသိုေ် (ရအာက်မြန်ြာမပည်) အောထြ်းရောင်း အရမခခံ (အထူး) သင်တန်း
အြှတ်စဉ် (၁၀) သင်တန်းေွေင့်ပဲအ
ွေ ခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၃၀-၇-၂၀၁၉

-

ြရကွေးမြို့နယ်တွေင် ကြ္ဘာ့အသည်းရောင် အသားဝါရောဂါ တိုကေ
် ျက်ရေးရန့ (၂၀၁၉) ခုနစ
ှ ်
အထိြ်းအြှတ် အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၃၁-၇-၂၀၁၉

-

၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ် တိုင်းရဒသကကီးနှင့်မပည်နယ် ဂျူဒိုမပိုင်ပွေဲြျား ဒုတိယရန့သို့တက်ရောက်မခင်း။



၁-၈-၂၀၁၉

-

မပည်သူ့ကျန်းြာရေးဦးစီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ အကျဉ်းဦးစီးဌာနနှင့် အားကစားနှင့်ကာယ
ပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးရပါင်း၍ "Coordination Meeting for Exercise Medicine in Prison"
ညှိနှိုင်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။
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၂-၈-၂၀၁၉

-

ောသီတုပ်ရကွေးရောဂါရစာင့် ကပ် ကည့်ရှုမခင်းနှင့် ကာကွေယ်ထိန်းချုပ်မခင်းေုပ်ငန်းြျား ရောင်ေွက်
ရနြှုအရမခအရနြျားအား ေှင်းေင်းတင်မပြှု အပတ်စဉ်ညှိနှိုင်းအစည်းအရဝးသို့တက်ရောက်မခင်း။



၄-၈-၂၀၁၉

-

၂ဝ၁၉ ခုနစ
ှ ်၊ တိုင်းရဒသကကီးနှင့်မပည်နယ် ဂျူဒိုမပိုင်ပွေဲေုရပးပွေဲအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

SMM 3rd U-23 Asian Men's Club ''Asia World Foundation'' Volleyball Championship
မပိုင်ပွေဲသို့ တက်ရောက် ကည့်ရအ
ှု ားရပးမခင်း။

-

ကြ္ဘာ့ြိခင်နတ
ို့ ိုကရ
် ကျွးရေး ေက်သတ္တပတ်နှင့် အာဟာေေွေံ့မေိုးရေး ေက်သတ္တပတ်ြျား ေူထု
ေှုပ်ေှားြှု ဗဟိုအေင့်ေွေင့်ပွေဲအခြ်းနား (၂၀၁၉) သို့ တက်ရောက်မခင်း။



၅-၈-၂၀၁၉

-

SMM 3rd U-23 Asian Men's Club '' Asia World Foundation '' Volleyball Championship
မပိုင်ပွေဲသို့ တက်ရောက်၍ အေွေင့်အြှာစကားရမပာ ကားမခင်း။

-

ရဒသအေိုက် ပိုေီယိုကာကွေယ်ရေး အပိုရောင်းတိုကရ
် ကျွးမခင်းအစီအစဉ် ေှင်းေင်းတင်မပပွေဲ
သို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

အင်ဒိုနီးေှားနိုင်ငံတွေင် (၁၁) ကကိြ်ရမြာက် အာေီယံရကျာင်းသားအားကစားမပိုင်ပွေဲသွေားရောက်
ယှဉ်မပိုင်ခ့ြ
ဲ ှုနှင့် ပတ်သက်၍ အရတွေ့အကကုံ ေှင်းေင်းပွေဲအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၇-၈-၂၀၁၉

-

(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ခု ဘဏ္ဍာနှစ် ခွေင့်မပုဘဏ္ဍာရငွေြျားမေင့် ရောင်ေွက်သည့် ေုပ်ငန်းစဉ်ြျား
သတ်ြှတ်အချန်ိ ကာေအတွေင်း အရေအေွေင့်ြေှိဘဲ အချန်ိ ြီမပီးစီးရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအရဝး
သို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

အသိရပးြျှေရဝြှု “ဗုဒ္ဓဟူးရန့ နံနက်ပိုင်း အစည်းအရဝး (Wednesday Morning Meeting)”
သို့တက်ရောက်မခင်း။



၈-၈-၂၀၁၉

-

ချက်သြ္မတနိုင်ငံသံအြတ်ကကီး H.E Mr. Jaroslav Dolecek အား ေက်ခံရတွေ့ေုမံ ခင်း။

-

ရခွေးရူးမပန်ရောဂါ ကာကွေယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွေက် နှီးနွှယ်ေက်စပ်အေွေဲ့အစည်းြျား ပါဝင်သည့်
ညှိနှိုင်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ရနမပည်ရတာ်သို့ ရေ့ောရေးခေီးောရောက်သည့် မြန်ရအာင်မြို့၊ မြို့ရေွှေရကျာင်း ေူငယ်
ေွေံ့မေိုးရေးပေဟိတရကျာင်းြှ ရကျာင်းသား၊ ရကျာင်းသူြျားနှင့် ရတွေ့ေုမံ ခင်း။

-

SMM 3rd Asian '' Asia World Foundation ''Men's U-23 Volleyball Championship မပိုင်ပွေဲ
သို့ တက်ရောက် ကည့်ရအ
ှု ားရပးမခင်း။



၁၀-၈-၂၀၁၉

-

ရေရဘးအန္တောယ်ခစ
ံ ားေသည့် မပည်သူြျားအတွေက် ကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှုေုပ်ငန်းြျားနှင့်
ေက်ေှိ

တုံ့မပန်ရောင်ေွက်ြှုေုပ်ငန်းြျားကို

သုံးသပ်မခင်းနှင့်

ပိုြိုအားမေည့်ရောင်ေွက်ရေး

ညှိနှိုင်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။
-

မြန်ြာနိုင်ငံကျန်းြာရေးကဏ္ဍတွေင် အစိုးေ-ပုဂ္ဂေိက ပူးရပါင်းရောင်ေွက်ြှုေိုင်ော နှီးရနှာ
ရေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

Malteser International (မြန်ြာ) ၏ ဌာရနညှိနင
ှို ်းရေးြှူးနှင့် အေွေဲ့အားရတွေ့ေုံမခင်း။
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၁၁-၈-၂၀၁၉

-

ြွေန်မပည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ်အတွေင်းေှိ ရေရဘးရေှာင်စခန်းြျားသို့ ဒုတိယသြ္မတ(၂)ဦးရောင်ရသာ
အေွေဲ့ သွေားရောက်၍ ရေရဘးရေှာင် မပည်သူြျားနှင့် ရတွေ့ေုံမခင်း။

-

တရုတ်မပည်သူ့သြ္မတနိုင်ငံ၏ အကူအညီမေင့် အြျုးသားအားကစားမပိ
ိ
ုင်ပွေဲရံု (၁)၊ သုဝဏ္ဏအား
မပန်ေည် မပင်ေင်မခင်းေုပ်ငန်း စတင်မခင်း အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ကုေသြဂ္ဂကရေးြျားေန်ပုံရငွေအေွေဲ့ (Unicef) အေွေဲ့၏ မြန်ြာနိုင်ငံ ဌာရနကိုယ်စားေှယ်
Ms. June Kunugi နှင့် အေွေဲ့အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။



၁၂-၈-၂၀၁၉

-

ြွေန်မပည်နယ်၊

ကျုက်
ိ ြရောမြို့နယ်အတွေင်းေှိ

ရေရဘးရေှာင်စခန်းြျားသို့

ဒုတိယသြ္မတ(၂)

ဦးရောင်ရသာ အေွေဲ့ သွေားရောက်၍ ရေရဘးရေှာင် မပည်သူြျားနှင့်ရတွေ့ေုမံ ခင်း။


၁၃-၈-၂၀၁၉

-

မြန်ြာနိုင်ငံ ြိခင်နှင့်ကရေးရစာင့်ရေှာက်ရေးအသင်း၏ ကြ္ဘာ့ြိခင်နစ
ို့ နစ်တကျတိုကရ
် ကျွးရေး
ေက်သတ္တပတ်နှင့် အာဟာေေွေံ့မေိုးရေး ေက်သတ္တပတ်ြျား ေူထုေှုပ်ေှားြှုေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့
တက်ရောက်မခင်း။



၁၄-၈-၂၀၁၉

-

ေူနာရဘးကင်းေုံခခုံြှုနှင့်

ကျန်ြားရေးရစာင့်ရေှာက်ြှု

အေည်အရသွေးမြင့်ြားတိုးတက်ရေး

အေုပ်ရရ
ုံ ေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။
-

မြို့နယ် (၉၆) မြို့နယ်တွေင် ပိုေီယိုကာကွေယ်ရေးနှင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်းေုံးတွေင် ဝက်သက်-ဂျုက်
ိ သုးိ
ကာကွေယ်ရေးတိုကရ
် ကျွးထိုးနှံမခင်းေုပ်ငန်း ဗဟိုအေင့်ညန
ှိ ှိုင်းရေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

အသိရပးြျှေရဝြှု “ဗုဒ္ဓဟူးရန့ နံနက်ပိုင်း အစည်းအရဝး (Wednesday Morning Meeting)” သို့
တက်ရောက်မခင်း။



၁၅-၈-၂၀၁၉

-

ပုဂ္ဂေိကကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှုကဏ္ဍ

ပိုြိုေွေံ့မေိုးတိုးတက်ရေး

အေုပ်ရရ
ုံ ေွေးရနွေးပွေဲသို့

တက်ရောက်မခင်း။


၁၇-၈-၂၀၁၉

-

ရကျာင်းအရမခမပု ကျန်းြာရေးအေင့်မြှင့်တင်ြှုေုပ်ငန်း အေှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရောင်ေွက်မခင်း
ဗဟိုအေင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအရဝးပွေဲ ရအာင်မြင်စွောကျင်းပနိုင်ရေးအတွေက် တာဝန်ေှိသူြျားနှင့်
ရတွေ့ေုရ
ံ ေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ပုဂ္ဂေိကရေးရုံြျားအသင်း

(အထက်မြန်ြာမပည်)

အသင်းဝင်ရေးရုံြျားြှ

ရေရဘးသင့်

မပည်သူြျားအတွေက် ကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှုေုပ်ငန်းြျား ရောင်ေွက်ောတွေင် အသုံးမပုေန်
အေှူရငွေြျားရပးအပ်ေှူဒါန်းသည့် အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။


၁၈-၈-၂၀၁၉

-

မြန်ြာနိုင်ငံ ရေးနှင့်ရေးပစ္စည်းကုန်သည်ြျားနှင့် ေုပ်ငန်းေှင်ြျားအသင်းနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံ
ရေးဝါးနှင့် ရေးပစ္စည်းထုတ်ေုပ်သူြျားအသင်းတို့ြှ ရေရဘးသင့်မပည်သူြျားအတွေက်
ကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှုေုပ်ငန်းြျားရောင်ေွက်ောတွေင် အသုံးမပုေန် အေှူရငွေြျား
ရပးအပ်ေှူဒါန်းပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ရကျာင်းအရမခမပုကျန်းြာရေးမြှင့်တင်ြှုေုပ်ငန်းြျား အေှိနအ
် ဟုန်မြှင့်ရောင်ေွက်မခင်း
ဗဟိုအေင့် ညှိနှိုင်းစည်းရဝးပွေသ
ဲ ို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

စင်ကာပူနင
ို ်ငံ SingHealth အေွေဲ့ြှ တာဝန်ေှိသူြျားအား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။
27
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၁၈-၈-၂၀၁၉

-

ြဟတ္တြဂန္ဓီ၏ နှစ် (၁၅၀) မပည့်ရမြာက်ရြွေးရန့ အထိြ်းအြှတ် စုရပါင်းစက်ဘီးစီးပွေဲနှင့် မြန်ြာ
နိုင်ငံ ဘတ်စကက်ရဘာအေွေဲ့ချုပ် တံခန
ွေ ်စက
ို ်ေေား ဘတ်စကက်ရဘာမပိုင်ပွေဲသို့ တက်ရောက်
ကည့်ရအ
ှု ားရပးမခင်း။



၁၉-၈-၂၀၁၉

-

ကျန်ြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှု အေည်အရသွေးရကာင်းြွေန်ြှုနှင့် ေူနာရဘးကင်းေုံခခုံြှု ေုပ်ငန်းစဉ်
ြျားအတွေက် သရဘာတူညီြှု စာချွန်ေွှာ ေက်ြှတ်ရေးထိုးမခင်းနှင့် ေုပ်ငန်းစဉ် စတင်မခင်း
အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

မြန်ြာနိုင်ငံြှ တိုင်းေင်းရေးြှတ်တိုင်ြျားစာအုပ် ြိတ်ေက်မခင်းနှင့် တိုင်းေင်းရေးသံတြန်ြျား
ခန့်အပ်မခင်း အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၀-၈-၂၀၁၉

-

ဗန်ရကာက်မြို့ အရမခစိုက် ကျူးဘားနိုင်ငံသရ
ံ ုံးြှ သံအြတ်ကကီး H.E. Mr. Hector Conde
Almeida အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။

-

မပည်သူ့ကျန်းြာရေးဦးစီးဌာနနှင့် တိုင်းေင်းရေးပညာဦးစီးဌာနသို့ သွေားရောက်၍ ဝန်ထြ်းြျားနှင့်
ရတွေ့ေုအ
ံ ားရပးမခင်း။



၂၁-၈-၂၀၁၉

-

(၂၀၁၉) ခုနှစ၊် မြန်ြာနိုင်ငံတီဘီရောဂါ တိုက်ေျက်ရေးစီြံကိန်းေုပ်ငန်းြျားအား ပူးရပါင်း
ကွေင်းေင်းေန်းစစ်ြှု အစီေင်ခမံ ခင်း အစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၄-၈-၂၀၁၉

-

ကျန်းြာရေးေိုင်ော တက္ကသိုေ်အစုအေွေဲ့ တည်ရထာင်ေွေဲ့စည်းနိုင်ရေး ရေွေးရနွေးပွေဲသို့
တက်ရောက်မခင်း။

-

The International NGO Global Reconciliation ၏ Executive Director မေစ်မပီး Adult
Medicine Division of the Royal Australasian College of Physicians (RACP) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ
ေည်းမေစ်သူ Professor Paul Komesaroff အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။



၂၅-၈-၂၀၁၉

-

မြန်ြာရေးဘက်ေိုင်ော ဓာတ်ခဲပ
ွေ ညာေှင်အသင်း၏ (၅) ကကိြ်ရမြာက် စဉ်ေက်ြမပတ် ရေးဘက်
ေိုင်ော ဓာတ်ခဲန
ွေ ည်းပညာ စာတြ်းေတ်ပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ရကျာင်းကျန်းြာရေး ေက်သတ္တပတ် အထိြ်းအြှတ် ရကျာင်းကျန်းြာရေး အေှိန်အဟုန်မြှင့်
ရောင်ေွက်မခင်းေွေင့်ပွေဲနင
ှ ့် (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ပညာသင်နှစ် ကျန်းြာရေးအေင့်မြှင့်ရကျာင်းစံမပ
ေုချးမြှ
ီ င့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ကြ္ဘာ့ဘဏ်ြှ အာေှနှင့်ပစိေိတ်ရဒသေိုင်ော Health, Nutrition and Population Global
Practice ၏ Manager Dr. Enis Baris ဦးရောင်ရသာအေွေဲ့အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။



၂၆-၈-၂၀၁၉

-

ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန အင်ဂျင်နီယာြျား၏ ေုပ်ငန်းစွေြ်းရောင်ေည်မြှင့်တင်ရေး
အေုပ်ရရ
ုံ ေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ဟိုတယ်နှင့်ခေီးသွေားောရေးဝန်ကကီးဌာနတွေင် အားကစားခေီးသွေားေုပ်ငန်း (Sports Tourism) နှင့်
အစားအရသာက်ေိုင်ော ခေီးသွေားေုပ်ငန်း (Gastronomy Tourism) ေွေံ့မေိုးတိုးတက်ြှုေိုင်ော
ေုပ်ငန်းညှိနင
ှို ်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၇-၈-၂၀၁၉

-

ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန အင်ဂျင်နီယာြျား၏ ေုပ်ငန်းစွေြ်းရောင်ေည်မြှင့်တင်ရေး
အေုပ်ရရ
ုံ ေွေးရနွေးပွေဲဒုတိယရန့သို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ကိုးေီးယားနိုင်ငံနှင့် ဂျပန်နင
ို ်ငံတို့ေှိ တက္ကသိုေ်ြျားတွေင် ြဟာဘွေဲ့နှင့် ပါေဂူဘွေဲ့သင်တန်းြျား
သွေားရောက်တက်ကျြည့် ဘွေဲ့ေွေန် သင်တန်းသား/ သူြျားအား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။
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ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ



၂၈-၈-၂၀၁၉

-

အသိရပးြျှေရဝြှု “ဗုဒ္ဓဟူးရန့ နံနက်ပိုင်း အစည်းအရဝး (Wednesday Morning Meeting)” သို့
တက်ရောက်မခင်း။



၂၉-၈-၂၀၁၉

-

တုပ်ရကွေးေန်ရသာရောဂါေက္ခဏာမေစ်ပွေားြှုနှင့် ေတ်တရောမပင်းထန် အသက်ရှုေြ်းရ ကာင်း
ပိုးဝင်ရောဂါမေစ်ပွေားြှု ရစာင့် ကပ် ကည့်ရရ
ှု ေး ေုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၃၁-၈-၂၀၁၉

-

အြျုးသားကျန်
ိ
းြာရေးဓာတ်ခဲြ
ွေ ှုေိုင်ောဌာနတွေင် ဗဟိုကျန်းြာရေးဓာတ်ခဲခ
ွေ န်း (Central Health
Laboratory) အမေစ် အရကာင်အထည်ရော်ရောင်ေွက်ရနြှုနှင့် ဘက်စေ
ုံ ွေံ့မေိုးတိုးတက်ရေး
ေုပ်ငန်းြျား ရောင်ေွက်ရနြှု အရမခအရနြျားကို သွေားရောက် ကည့်ရမှု ခင်း။



၃၁-၈-၂၀၁၉

-

ရခတ်ြီေက်သွေယ်ရေး နည်းပညာသုံး ဓာတ်ြှန်မေင့် ရောဂါေှာရေွေစစ်ရေးမခင်း (Tele-radiology)
ကို ထပ်ြံတိုးချဲ့ရောင်ေွက်နင
ို ်ရေး Golden Zaneka Public Co., Ltd ြှ တာဝန်ေှိသူြျားနှင့်
ရတွေ့ေုမံ ခင်း။



၂-၉-၂၀၁၉

-

ကြ္ဘာ့ကျန်းြာရေးအေွေဲ့၏ (၇၂) ကကိြ်ရမြာက် အရေှ့ရတာင်အာေှရဒသေိုင်ောရကာ်ြတီ
အစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

၂ဝ၁၉ ခုနစ
ှ ် တိုင်းရဒသကကီးနှင့်မပည်နယ် U-17 ရဘာေုံး (အြျုးသား)
ိ
မပိုင်ပွေဲ ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့
တက်ရောက်မခင်း။



၄-၉-၂၀၁၉

-

၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ် ၀န်ကကီးဌာနရပါင်းစုံ ရဘာ်ေီရဘာ (အြျုးသား/အြျ
ိ
ုးသြီ
ိ
း) မပိုင်ပွေဲေွေင့်ပွေဲ အခြ်းအနား
သို့တက်ရောက်မခင်း။



၆-၉-၂၀၁၉

-

ရေးတက္ကသိုေ်ြျားတွေင် ရြျှော်ြှန်းေေဒ် အရမခခံရသာ စုစည်းချတ်
ိ ေက်သင် ကားမခင်း သင်ရိုး
ညွှန်းတြ်းမေင့် သင် ကားရေ့ကျင်နင
ို ်ရေး ရောင်ေွက်မပီးစီးြှု ေှင်းေင်းရေွေးရနွေးပွေဲသို့
တက်ရောက်မခင်း။



၇-၉-၂၀၁၉

-

နိုင်ငံတကာေှိ ထင်ေှားတက္ကသိုေ်ြျားြှ မပည်သူ့ကျန်းြာရေးေိုင်ော ြဟာဘွေဲ့နှင့်ပါေဂူဘွေဲ့ေေှိခဲ့ က
သူြျားြှ ရေ့ောသင်ယူခ့ြ
ဲ ှုအရတွေ့အကကုံြျား ရဝြျှေရမပာ ကားမခင်း အခြ်းအနားသို့
တက်ရောက်မခင်း

-

၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ် ကြ္ဘာ့ အေင့်သတ်ြှတ်ရေး အာေှပတ်ေည် မြားပစ်မပိုင်ပွေဲ၊ မြားပစ်အားကစားနည်း
ပူးတွေဲရေ့ကျင့်ြှုြျား မပုေုပ်ေန်နှင့် (၃) ကကိြ်ရမြာက် ဟန်ဒါေေား ေိတ်ရခါ်မြားပစ်မပိုင်ပွေဲသို့
၀င်ရောက်ယှဉ်မပိုင်ြည့် အားကစားအေွေဲ့၀င်ြျားအား ေြ်းညွှန်အြှာစကား ရမပာ ကားမခင်း။

-

မြန်ြာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာရကာင်စီနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းတို့ြှ ကျန်းြာရေးနှင့်
အားကစားဝန်ကကီးဌာနေှိ အင်ဂျင်နီယာဝန်ထြ်းြျား၏ ကျွြ်းကျင်ြှုမြှင့်တင်ရေးေုပ်ငန်းြျားတွေင်
ပံ့ပိုးရောင်ေွက်နုင
ိ ်ရေး ရတွေ့ေုံရေွေးရနွေးမခင်း။



၈-၉-၂၀၁၉

-

International Contact Radiotherapy Society (ICONE) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ြှ M. Med. Tech
(Medical Radiation Physics) သင်တန်းြျားေွေင့်ေှစ်သင် ကားနိုင်ရေး ရတွေ့ေုမံ ခင်း။



၉-၉-၂၀၁၉

-

ပဲခးူ တိုင်းရဒသကကီးေှိ ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန ဝန်ထြ်းြျားနှင့် ရတွေ့ေုမံ ခင်း။

-

ကြ္ဘာ့ကျန်းြာရေးအေွေဲ့၏ အရေှ့ရတာင်အာေှရဒသေိုင်ောရုံးြှ Technical Officer
Dr. Gyanendra Gongal အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။
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ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ



၁၁-၉-၂၀၁၉

-

အာေှရဒသနိုင်ငံြျားြှ ကာကွေယ်ရေးထိုးေုပ်ငန်း စီြံချက်ြန်ရနဂျာြျား အစည်းအရဝး (Asian
EPI Program Managers Meeting) သို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

"ရကျာင်းကျန်းြာရေးေုပ်ငန်းြျား ရောင်ေွက်ြှု ခခုံငုံသုံးသပ်မခင်း အေုပ်ရရ
ုံ ေွေးရနွေးပွေဲ" သို့
တက်ရောက်မခင်း။

-

Myanmar International Series 2019 (ဒုတိယရန့) ကက်ရတာင်မပိုင်ပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၁၂-၉-၂၀၁၉

-

ြတ္တောမြို့နယ်ေှိ ရေနံသာအနာကကီးရောဂါ အထူးကုရေးရုံကကီးသို့ သွေားရောက်မခင်း။



၁၄-၉-၂၀၁၉

-

မြန်ြာနိုင်ငံရေးပညာေှင်အေွေဲ့ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ခုနစ
ှ ်၊ နှစ်ပတ်ေည်ြျက်နှာစုံညီအစည်းအရဝးသို့
တက်ရောက်မခင်း။

-

သတ္တြအကကိြ်ရမြာက် အာေှရဒသ ကာကွေယ်ရေးညီောခံ (The 7th Asian Vaccine
Conference) သို့ တက်ရောက်မခင်း။



၁၅-၉-၂၀၁၉

-

မြန်ြာနိုင်ငံသူနာမပုနှင့် သားေွေားရကာင်စီ၊ ပထြအကကိြ်နှစပ
် တ်ေည်အစည်းအရဝးသို့
တက်ရောက်မခင်း။



၁၆-၉-၂၀၁၉

-

အရမခခံကျန်းြာရေးဝန်ထြ်းြျား ညီောခံနင
ှ ့် ဗဟိုအေင့် ေူထုကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှု
ေုပ်ငန်းေန်းစစ် ရေွေးရနွေးပွေဲ (၂၀၁၈) သို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ေန်ကုနတ
် ိုင်းရဒသကကီး ေူြှုရေးဝန်ကကီးေေား မြို့နယ်အရမခခံပညာရကျာင်းရပါင်းစုံ အြျုးသား/
ိ
အြျုးသြီ
ိ
း ရမပးခုန်ပစ်မပိုင်ပွေဲ ေုရပးပွေန
ဲ ှင့် မပည်ပသို့သွေားရောက်ယှဉ်မပိုင်ြည့် အားကစားသြား
ြျားအား ေြ်းညွှန်အြှာစကားရမပာ ကားမခင်း။

-

မြန်ြာနိုင်ငံေိုင်ောေိေစ်ပိုင်နင
ို ်ငံသံအြတ်ကကီး H.E. Mr. Eduardo E. Kapunan, Jr နှင့်အေွေဲ့
အားေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။



၁၇-၉-၂၀၁၉

-

မြန်ြာနိုင်ငံေိုင်ော ဒိန်းြတ်သံအြတ်ကကီး HE. Mr. John Nielsen နှင့်အေွေဲ့အားရတွေ့ေုမံ ခင်း။

-

မြန်ြာနိုင်ငံေိုင်ော ေွေစ်ဇာေန်နင
ို ်ငံ သံအြတ်ကကီး HE. Mr. Tim Enderlin နှင့်အေွေဲ့အား
ရတွေ့ေုမံ ခင်း။

-

ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာနနှင့် ADB တို့ ပူးရပါင်းရောင်ေွက်ေျက်ေှိသည့် GMS
Health Security Project ၏ ေုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခအ
ု မေစ် Consultative Meeting on Patient
Safety Curriculum သို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ဒုတိယညွှန် ကားရေးြှူးချုပ် (ရောဂါနှိြ်နင်းရေး) နှင့်အေွေဲ့ြှ ကချင်မပည်နယ်တွေင် ရသွေးေွေန်
တုပ်ရကွေးရောဂါမေစ်ပွေားြှုြျားနှင့်ပတ်သက်၍ ောရောက်တင်မပြှုအား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။

-

ကြ္ဘာ့ေူနာရဘးကင်းေုံခခုံြှုေိုင်ော အထိြ်းအြှတ်ရန့ အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။
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၁၈-၉-၂၀၁၉

-

(၁၆) ကကိြ်ရမြာက် မြန်ြာနိုင်ငံကျန်းြာရေးကဏ္ဍ ရပါင်းစပ်ညှိနင
ှို ်းရေးရကာ်ြတီအစည်းအရဝး
သို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

အရမခခံကျန်းြာရေးဝန်ထြ်းြျားညီောခံနင
ှ ့် ဗဟိုအေင့်ေူထု ကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှု
ေုပ်ငန်းေန်းစစ်ရေွေးရနွေးပွေဲ ပိတ်ပွေဲအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

အရမခခံကျန်းြာရေးဝန်ထြ်းြျားညီောခံနင
ှ ့် ဗဟိုအေင့် ေူထုကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှု
ေုပ်ငန်းေန်းစစ်ရေွေးရနွေးပွေဲ ကျင်းပြှုအထိြ်းအြှတ် ဂုဏ်မပုညစာစားပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၁-၉-၂၀၁၉

-

KAWASAKI FUTURE STAR CUP 2019 ကက်ရတာင်ရက
ို ်မပိုင်ပွေဲသို့ တက်ရောက်ေွေင့်ေှစ်မခင်းနှင့်
မပည်ပသွေားြည့် အားကစားအေွေဲ့ြျားအား ေြ်းညွှန်ြှာ ကားမခင်း။



၂၂-၉-၂၀၁၉

-

ေူတိုင်းေက်ေှြ်းြီေွှြ်းခခုံနင
ို ်ရသာ ကျန်းြာရေးရစာင့်ရေှာက်ြှု (Universal Health
Converge) ေိုင်ော အေင့်မြင့် အစည်းအရဝးနှင့် ေက်စပ်အစည်းအရဝးြျားသို့
တက်ရောက်မခင်း။



၂၆-၉-၂၀၁၉

-

မြန်ြာနိုင်ငံအြျုးသားအားကစားဥပရဒ(ြူ
ိ
ကြ်း) အတည်မပုရေးေွေဲနုင
ိ ်ရေးအတွေက် ညှိနှိုင်း
အစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

30th SEA Games Organizing Committee သို့ By Name အြည်စာေင်းြျား သတ်ြှတ်
အချန်ိ ြီရပးပိ့န
ု င
ို ်ရေး အားကစားအေွေ့ဲ ချုပ်ြျားနှင့် ရတွေ့ေုံညန
ှိ ှိုင်းအစည်းအရဝးသို့
တက်ရောက်မခင်း။



၂၇-၉-၂၀၁၉

-

မပည်ရထာင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်မပည်သူ့သြ္မတနိုင်ငံ နှစ်နုင
ိ ်ငံအစိုးေအ ကား
Exchange Letter ေက်ြှတ်ရေးထိုးပွေဲ အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၁-၁၀-၂၀၁၉

-

WHO Collaborating Centre for Childhood Cancer မေစ်သည့် St. Jude Children’s
Research Hospital ြှ တာဝန်ေှိသူြျားက မြန်ြာနိုင်ငံတွေင် WHO Global Initiative for
Childhood Cancer ရောင်ေွက်သွေားနိုင်ရေး ကိစ္စေပ်ြျား ောရောက် တင်မပမခင်းအား
ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။



၂-၁၀-၂၀၁၉

-

နှေုံးနှင့် နှေုံးရသွေးရ ကာရောဂါြမေစ်ရအာင် ကကိုတင်ကာကွေယ်ကုသြှုေုပ်ငန်းေိုင်ော
ဗဟိုအေင့်ေောမေစ်သင်တန်းသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

အရြေိကန်-အာေီယံ စီးပွေားရေးရကာင်စီ၏ ဥက္ကဋ္ဌမေစ်သူ Mr. Alexander C. Feldman
ဦးရောင်ရသာကိုယ်စားေှယ်အေွေဲ့အားေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။

-

Department for International Development (DIFD) အေွေဲ့ြှ Parliamentary UnderSecretary of State for international Development မေစ်သူ H.E. Ms. Baroness Sugg
CBE နှင့် အေွေဲ့အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။

-

၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ် တိုင်းရဒသကကီးနှင့် မပည်နယ် U-18 ရမပးခုန်ပစ်မပိုင်ပွေဲ ဒုတိယရန့ပွေဲစဉ်ြျားအား
တက်ရောက် ကည့်ရအ
ှု ားရပးမခင်း။
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၃-၁၀-၂၀၁၉

-

ကြ္ဘာ့နှေုံးကျန်းြာရေးရန့ (၂၀၁၉) အထိြ်းအြှတ်အခြ်းအနားနှင့် နှေုံးနှင့်နေ
ှ ုံးရသွေးရ ကာ
ရောဂါြမေစ်ရအာင် ကကိုတင် ကာကွေယ်ကုသြှုေုပ်ငန်းြျား စတင်မခင်း အခြ်းအနား သို့
တက်ရောက်မခင်း။

-

အရထွေရထွေရောဂါကုရေးရုံကကီး(ရြာ်ေမြိုင်)၊ အြျုးသြီ
ိ
းနှင့်ကရေးရေးရုံကကီး(ရြာ်ေမြိုင်)၊
ြုတ္တြတိုကန
် ယ်ရေးရုံနင
ှ ့် သထုံခရိုင်မပည်သူ့ရေးရုံသို့ သွေားရောက် ကည့်ရမှု ခင်း။

-

ြွေန်မပည်နယ်တွေင် Mobile Tablet မေင့် ရြွေးေွေားြှုနှင့် ရသေုံးြှုြှတ်ပုံတင်မခင်း နည်းပညာေိုင်ော
အသိရပးမခင်းအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၈-၁၀-၂၀၁၉

-

1st ASEAN Plus Japan Meeting on Women and Sportsအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

2nd ASEAN Plus Japan Senior Officials Meeting on Sports (2nd SOMS + Japan)
အစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ရနမပည်ရတာ်ေှိဝန်ထြ်းြျား အားကစားရေ့ကျင့်အသုံးမပုေန်အတွေက် GYM Fitness Centre
ခန်းြမပင်ေင်ထားေှိြှုအား ကည့်ရစ
ှု စ်ရေးမခင်း။



၉-၁၀-၂၀၁၉

-

5th ASEAN Ministerial Meeting on Sports (AMMS-5) အစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

မြန်ြာနိုင်ငံ အာဟာေေွေ့ံ မေိုးြှုမြှင့်တင်ရေး အြျုးသားအေင်
ိ
့ ဦးရောင်ရကာ်ြတီ ဒုတိယအကကိြ်
ညှိနှိုင်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၁၀-၁၀-၂၀၁၉

-

(၂၀၁၉)ခုနစ
ှ ် ကြ္ဘာ့ြျက်ြမြင်ပရပျာက်ရေးရန့ အထိြ်းအြှတ်အခြ်းအနားသို့တက်ရောက်မခင်း။

-

ြရကွေးမပည်သူ့ရေးရုံကကီးတွေင် ေီးချု၊ိ ရသွေးချုရောဂါပညာရပးကု
ိ
သဌာန ေွေင့်ပွေဲသို့
တက်ရောက်မခင်း။



၁၁-၁၀-၂၀၁၉

-

မြန်ြာနိုင်ငံ ြှန်ရမပာင်းအသုံးမပု ခွေဲစတ
ိ ်ကုသြှုပညာေပ်အေွေဲ့ြှ ကကီးြှူးကျင်းပသည့် စတုတ္ထ
အကကိြ်ရမြာက် အမပည်မပည်ေိုင်ော ညီောခံေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ရမြာက်ဥက္ကောပမပည်သူ့ရေးရုံကကီးနှင့် ေန်ကုနမ် ပည်သူ့ရေးရုံကကီးတို့ေှိ ကင်ောရောဂါကုသြှု
ရေးပညာေူနာရောင်ြျားသို့ သွေားရောက် ေှည့်ေည် ကည့်ရမှု ခင်း။



၁၂-၁၀-၂၀၁၉

-

(၂၀၁၉) ခုနစ
ှ ်၊ (၁၂) ကကိြ်ရမြာက် ကိုေီးယားသြ္မတနိုင်ငံ သံအြတ်ကကီးေေား တိုကက
် ွေြ်ဒိုမပိုင်ပွေဲ
ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့တက်ရောက်မခင်း။

-

စတုတ္ထအကကိြ် မြန်ြာနိုင်ငံ ေီးနှင့်ရကျာက်ကပ် ရေးပညာနှင့်ခွေဲစတ
ိ ်ကုပညာအေွေဲ့ ညီောခံ
ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၁၄-၁၀-၂၀၁၉

-

ေန်ကုနမ် ပည်သူ့ရေးရုံကကီး အေင့်မြင့်တိုးချဲ့ (၇) ထပ်ရောင်နှင့် နှေုံး၊ ဦးရနှာက်နှင့်အာရုံရ ကာ
အထူးကုရေးရုံသစ်ကကီး (ေန်ကုန)် တို့၏ တည်ရောက်ရေးေုပ်ငန်းြျား ရောင်ေွက်ရနြှုကို
သွေားရောက် ကည့်ရှုမခင်း။
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၁၅-၁၀-၂၀၁၉

-

ြဟာြဲရခါင်မြစ်ဝှြ်းရဒသနိုင်ငံြျား၏ (၁၁)ကကိြ်ရမြာက် အမပည်မပည်ေိုင်ောမပည်သူ့ကျန်းြာ
ရေးညီောခံသို့ တက်ရောက်ြည့်သူြျားအား ရတွေ့ေုေ
ံ ြ်းညွှန်ြှာ ကားမခင်း။



၁၆-၁၀-၂၀၁၉

-

မပည်သူ့ကျန်းြာရေးသင်တန်းရကျာင်း (ေယ်ရဝး) နှင့် မြန်ြာနိုင်ငံရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုဌာန
(Myanmar Center for Disease Control) စီြံကိန်းရမြရနောတို့သို့ သွေားရောက် ကည့်ရမှု ခင်း။

-

ရမပးခုန်ပစ်နည်းမပသင်တန်း အေင့်(၁) (IAAF CECS Level-1 Course) သင်တန်းေွေင့်ပွေဲ
အခြ်းအနားသို့တက်ရောက်မခင်း။



၁၇-၁၀-၂၀၁၉

-

(၃၀)ကကိြ်ရမြာက် အရေှ့ရတာင်အာေှအားကစားမပိုင်ပွေဲသို့ မြန်ြာအားကစားအေွေဲ့ ရအာင်မြင်စွော
ဝင်ရောက်ယှဉ်မပိုင်ေန် ကကိုတင်မပင်ေင်ရောင်ေွက်ထားေှိြှုအရမခအရနြျား တင်မပမခင်းနှင့်
ေြ်းညွှန်ြှုခယ
ံ ူမခင်းအခြ်းအနားသို့တက်ရောက်မခင်း။

-

ဓာတ်ြှန်ပညာေပ်ေိုင်ော ဘက်စေ
ုံ ွေံ့မေိုးတိုးတက်ရေးအကကံရပးအေွေဲ့ ညှိနှိုင်းအစည်းအရဝး
သို့တက်ရောက်မခင်း။



၁၈-၁၀-၂၀၁၉

-

ငုပ်ေျှေုးိ တီဘီရောဂါကုသြှုေိုင်ော အသိရပးရေွေးရနွေးပွေဲနှင့် အေုပ်ရရ
ုံ ေွေးရနွေးပွေဲသို့
တက်ရောက်မခင်း။



၁၉-၁၀-၂၀၁၉

-

အြျုးသားကျန်
ိ
းြာရေးြူဝါဒ မပန်ေည်ရေးေွေဲရေး ညှိနင
ှို ်းအစည်းအရဝးသို့တက်ရောက်မခင်း။

-

ေင်ေွာကကီး ဘက်စုံကျန်းြာရေးသင်တန်းရကျာင်းနှင့် ဗဟိုရေးသိုရေှာင်ရေးဌာန (ြန္တရေး)
တို့သို့ သွေားရောက် ကည့်ရမှု ခင်း။



၂၀-၁၀-၂၀၁၉

-

ကြ္ဘာ့ပိုေီယိုရန့ အထိြ်းအြှတ် ြန္တရေးကျုံးတစ်ပတ် ေူထုစုရပါင်းစက်ဘီးနင်းပွေဲ သို့
တက်ရောက်မခင်း။



၂၁-၁၀-၂၀၁၉

-

Physical Fitness Dance သင်တန်းအြှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၉) သင်တန်းေွေင့်ပွေဲ အခြ်းအနားသို့
တက်ရောက်မခင်း။



၂၂-၁၀-၂၀၁၉

-

ေခိုင်မပည်နယ် ကျန်းြာရေးကဏ္ဍေွေံ့မေိုးတိုးတက်ြှု ညှိနှိုင်းအစည်းအရဝးသို့တက်ရောက်မခင်း။

-

အြျုးသားအေင်
ိ
့ ပဋိဇီဝရေးယဉ်ပါးြှု တိုကေ
် ျက်ရေးေိုင်ောရကာ်ြတီ၏ ဒုတိယအကကိြ်
အစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

၂၀၁၉ခုနစ
ှ ်၊ ရနမပည်ရတာ် ရောင်းောသီအရမခခံ အားကစားသင်တန်းြျား ေွေင့်ေှစ်နုင
ိ ်ရေး
ညှိနှိုင်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

Varian Medical Systems ြှ Southeast Asia and Korea ၏ Managing Director မေစ်သူ
Mr. Kevin Lo နှင့် အေွေဲ့အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။

-

City Cancer Challenge (c/can) ၏ Chief Executive Officer မေစ်သူ Dr. Susan Mary
Henshall နှင့်အေွေဲ့အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုံမခင်း။
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၂၃-၁၀-၂၀၁၉

-

(၇၄) နှစ်ရမြာက် အင်ဒိုနးီ ေှားသြ္မတနိုင်ငံ ေွေတ်ေပ်ရေးရန့ အထိြ်းအြှတ်အခြ်းအနားနှင့်
(၇၀) နှစ်ရမြာက် အင်ဒိုနီးေှား-မြန်ြာ သံတြန်ေက်ေံြှု အထိြ်းအြှတ်အခြ်းအနားသို့
တက်ရောက်မခင်း။



၂၄-၁၀-၂၀၁၉

-

United States Pharmacopeia (USP) ြှ Director of Asia Program မေစ်သူ Dr. Souly
Phanouvong နှင့် အေွေဲ့အားေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။



၂၅-၁၀-၂၀၁၉

-

နိုင်ငံတစ်ဝန်းေုံးတွေင် ဝက်သက်-ဂျုက်
ိ သုးိ ကာကွေယ်ရေး အပိုရောင်းထိုးနှံမခင်းေုပ်ငန်း
ဗဟိုအေင့်ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့တက်ရောက်မခင်း။

-

ြွေန်မပည်နယ်၊ ဘီးေင်းမြို့နယ်တွေင် ပိုေီယိုကာကွေယ်ရေးနှင့် ဝက်သက်-ဂျုက်
ိ သုးိ ကာကွေယ်
ရေး အပိုရောင်း တိုက်ရကျွးထိုးနှံရနြှုကို ကွေင်းေင်းကကီး ကပ်ရောင်ေွက်မခင်း။

-

အားကစားြီဒီယာအေွေဲ့ချုပ် ရတွေ့ေုရ
ံ ေွေးရနွေးပွေဲနှင့် အားကစားပညာအထူးမပုဘာသာေပ်
B.Sc (Sports) သင်ရိုးညွှန်းတြ်းြျားနှင့်ပတ်သက်သည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအရဝးသို့
တက်ရောက်မခင်း။



၂၆-၁၀-၂၀၁၉

-

(၃၀) ကကိြ်ရမြာက် အရေှ့ရတာင်အာေှအားကစားမပိုင်ပွေဲသို့ ၀င်ရောက်ယှဉ်မပိုင်ြည့် အားကစား
သြားြျားအြည်စာေင်း အမပီးသတ်ရေွးချယ်သတ်ြှတ်နင
ို ်ေန်အတွေက် အားကစားအေွေဲ့ချုပ်
ြျားနှင့် ရတွေ့ေုည
ံ ှိနင
ှို ်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၇-၁၀-၂၀၁၉

-

ဂျာြနီနင
ို ်ငံ၊ ဘာေင်မြို့တွေင် ကျင်းပမပုေုပ်ခ့သ
ဲ ည့် ကြ္ဘာ့ကျန်းြာရေးထိပ်သီးညီောခံ (၂၀၁၉)
(World Health Summit - 2019) သို့တက်ရောက်မခင်း။



၂၈-၁၀-၂၀၁၉

-

အမပည်မပည်ေိုင်ောအိုေံပစ်ရကာ်ြတီ ရသွေးစည်းညီညွေတ်ရေးအစီအစဉ်အေ ေွေင့်ေှစ်သည့်
ကနူး/ကယက် ရေှနည်းမပသင်တန်းအေင့် (၁) ေွေင့်ပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၉-၁၀-၂၀၁၉

-

နိုင်ငံရတာ်၏အတိုင်ပင်ခပ
ံ ုဂ္ဂိုေ်၏ ေြ်းညွှန်ချက် (၇) ေပ်ကို အရကာင်အထည်ရော်ရေး
အားမေည့် ရောင်ေွက်ေန် စီြံချက်ြန်ရနဂျာြျားနှင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအရဝး ကျင်းပမပုေုပ်မခင်း။



၃၀-၁၀-၂၀၁၉

-

၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ် တိုင်းရဒသကကီးနှင့်မပည်နယ် U-19 (အြျုးသြီ
ိ
း) ရဘာေုံးမပိုင်ပွေဲေွေင့်ပွေဲ အခြ်းအနား
သို့တက်ရောက်မခင်း။



၁-၁၁-၂၀၁၉

-

(၁၄) ကကိြ်ရမြာက် ရဒသတွေင်းငှက်ေျားရေးယဉ်ပါးြှု ကာကွေယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဦးရောင်
ရကာ်ြတီ အစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

အြျုးသားရသွေ
ိ
းဌာန (ေန်ကုန်) ၌ ကျင်းပသည့် ရဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်း ေုံခခုံစိတ်ချေရသာ
ရသွေးသွေင်းကုသနိုင်ရေး ေုပ်ငန်းညှိနင
ှို ်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂-၁၁-၂၀၁၉

-

(၄၈) ကကိြ်ရမြာက် မြန်ြာနိုင်ငံကျန်းြာရေးေိုင်ော သုရတသနညီောခံ ကျင်းပရေး ညှိနင
ှို ်း
အစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

မြန်ြာနိုင်ငံ ရသွေးတိုးရောဂါအေွေဲ့ြှ ကကီးြှူးကျင်းပရသာ ရသွေးတိုးရောဂါ ေူထုပညာရပး
ရဟာရမပာပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။
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၃-၁၁-၂၀၁၉

-

မြန်ြာ၊ အရြေိကန်နှင့် ကိုေီးယားသြ္မတနိုင်ငံတို့ြှ ဦးရနှာက်နှင့်အာရုံရ ကာခွေဲစတ
ိ ်ပညာေှင်ြျား
ပညာေပ်ေိုင်ော နှီးရနှာရေွေးရနွေးပွေဲနှင့် ဦးရနှာက်နှင့် အာရုံရ ကာ ပူးရပါင်းခွေဲစိတ်ကုသြှု
မပုေုပ်မခင်း အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ် တိုင်းရဒသကကီးနှင့်မပည်နယ် အြျုးသြီ
ိ
းကိုယ်ကာယကကံ့ခိုင်ြှု ရေ့ကျင့်ခန်းမပိုင်ပွေဲသို့
တက်ရောက်မခင်း။



၄-၁၁-၂၀၁၉

-

ရယာဂနည်းမပသင်တန်း အေုပ်ရရ
ုံ ေွေးရနွေးပွေဲ ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ေူနာရဘးကင်းေုံခခုံြှုကို ရေးဝါးပညာေပ်ကဏ္ဍြှ ပံ့ပိုးရောင်ေွက်ေြည့်ကိစ္စေပ်ြျားနှင့် ရေးဝါး
ပညာေပ်ကဏ္ဍဘက်စေ
ုံ ွေံ့မေိုးတိုးတက်ရေးေိုင်ော နှီးရနှာရေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၅-၁၁-၂၀၁၉

-

၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ် တိုင်းရဒသကကီးနှင့်မပည်နယ် အြျုးသြီ
ိ
းကိုယ်ကာယကကံ့ခိုင်ြှု ရေ့ကျင့်ခန်းမပိုင်ပွေဲ
ေုရပးပွေအ
ဲ ခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၇-၁၁-၂၀၁၉

-

အင်ဒိုနီးေှားနိုင်ငံ ကျန်းြာရေးဝန်ကကီးဌာနနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံ ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီး
ဌာနတို့အ ကား နှစ်နုင
ိ ်ငံကျန်းြာရေးကဏ္ဍေွေံ့မေိုးတိုးတက်ရေး ပူးရပါင်းရောင်ေွက်ြှုေိုင်ော
နားေည်ြှုစာချွန်ေွှာ ေက်ြှတ်ရေးထိုးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၉-၁၁-၂၀၁၉

-

ေှိုင်သာယာမပည်သူ့ရေးရုံ၊ တိုးချဲ့ (၄) ထပ်ေူနာရောင်သစ် ေွေင့်ေှစ်ပွေဲကျင်းပေန် စီစဉ်ထားေှိ
ြှုြျားအား ေှင်းေင်းတင်မပပွေဲသို့တက်ရောက်မခင်း။



၁၃-၁၁-၂၀၁၉

-

သူနာမပုသင်တန်းရကျာင်း၊ ရနမပည်ရတာ်၏ ဒုတိယအကကိြ် သူနာမပုသားေွေား ဒီပေိုြာ
ရအာင်ေက်ြှတ်အပ်နှင်းပွေဲ အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

မြန်ြာနိုင်ငံေိုင်ော ရနာ်ရဝနိုင်ငံသံအြတ်ကကီး H.E. Ms. Tone Tinns နှင့်အေွေဲ့အား ေက်ခံ
ရတွေ့ေုမံ ခင်း။



၁၄-၁၁-၂၀၁၉

-

(၂၀၁၉) ခုနှစ၊် ကြ္ဘာ့ေီးချုရသွေ
ိ
းချုရောဂါ
ိ
ကာကွေယ်ထိန်းသိြ်းရေးရန့ အထိြ်းအြှတ်
အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

မြန်ြာနိုင်ငံ ကက်ရမခနီအသင်း၏ (၁၃) ကကိြ်ရမြာက် ကက်ရမခနီညီောခံေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့
တက်ရောက်မခင်း။

-

ကျန်းြာရေးေိုင်ောစံမပုအချက်အေက်ြျားစာအုပ် (Version-02) အမပီးသတ်အတည်မပုနိုင်ရေး
အေုပ်ရရ
ုံ ေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ဘဏ္ဍာရေးေိုင်ော စီြံခန့ခ
် ြ
ွေဲ ှု စံေုပ်ထုံးေုပ်နည်းနှင့် ေုပ်ငန်းေြ်းညွှန် သင်တန်းသို့
သွေားရောက်၍ သင်တန်းတက်ရောက်ရနသူြျားနှင့် ရတွေ့ေုမံ ခင်း။



၁၅-၁၁-၂၀၁၉

-

မြန်ြာနိုင်ငံ ကက်ရမခနီအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ရဒါက်တာရြာင်ရြာင်မြင့်နင
ှ ့် အေုပ်အြှုရောင်ြျားကို
ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။
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ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ



၁၆-၁၁-၂၀၁၉

-

စားရသာက်ကုနြ
် ျားတွေင် အန္တောယ်ေှိ ေိုးရေးြျား၊ ဓာတုပစ္စည်းြျား၊ ပိုးသတ်ရေးြျား၊
ရောဂါပိုးြွေားြျား ကင်းစင်း၍ ေုံခခုံစိတ်ချေရသာ စားရသာက်ကုန်ြျား မေစ်ရစရေးကိစ္စေပ်ြျား
ရေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ရောဂါပိုးြျား၏ ြျုးဗီ
ိ ဇအစီအစဉ် အမပည့်အစုက
ံ ို စစ်ရေးရော်ထုတ်နင
ို ်သည့် ရနာက်ေုံးရပါ်
အေင့်မြင့် ရေးပစ္စည်းကိေိယာ illumina iSeq100 (Whole-Genome Sequencing, WGS)
machine ေှူဒါန်းရပးအပ်ပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၁၇-၁၁-၂၀၁၉

-

မပည်သူ့ရေးရုံကကီး၊ ေှိုင်သာယာ၊ တိုးချဲ့ (၄) ထပ်ေူနာရောင်သစ်ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့
တက်ရောက်မခင်း။

-

ေန်ကုနတ
် ိုင်းရဒသကကီးတွေင် မပည်သူ့ကျန်းြာရေးေုပ်ငန်းြျား ရောင်ေွက်ရနြှု အရမခအရန
ေှင်းေင်းတင်မပပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

HelpAge International ြှ Country Director Mr. Godfred Paul နှင့် Technical lead
Prof. Anil Krishna တို့အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။

-

PATH အေွေဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အြှုရောင်အောေှိချုပ်မေစ်သူ Mr. Steve Davis ကိုေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။

-

မြန်ြာရေးဘက်ေိုင်ောဓါတ်ခဲပ
ွေ ညာေှင်အသင်း (Myanmar Medical Technologist
Association) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရြာင်ရြာင်နှင့် အေုပ်အြှုရောင်အေွေဲ့ဝင်ြျားကို ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။



၁၈-၁၁-၂၀၁၉

-

ရေးတက္ကသိုေ်ြျားတွေင် ေေဒ်အရမခမပုရသာ ရပါင်းစည်း ချတ်
ိ ေက်သင် ကားမခင်း သင်ရိုး
ညွှန်းတြ်း (Outcome Based Integrated Curriculum) မေင့် သင် ကားနိုင်ရေးအတွေက်
အမပီးသတ်ညှိနင
ှို ်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၁၉-၁၁-၂၀၁၉

-

30th SEA GAMES မပိုင်ပွေဲတွေင် ဝင်ရောက်ယှဉ်မပိုင်ြည့် မြန်ြာ့ေက်ရေွးစင် အားကစားသြားြျား
အားရတွေ့ေုအ
ံ ားရပးစကားရမပာ ကားမခင်း။

-

ကူးစက်ရောဂါကာကွေယ်နြ
ှိ ်နင်းရေး ကွေင်းေင်းရောင်ေွက်ြှု ကျွြ်းကျင်ြှုေိုင်ော (၁) ေ
သင်တန်း ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့တက်ရောက်မခင်း။

-

ရေးေိပ်နှင့် ရေးေွက်ကကီးထိန်းချုပ်ရေး ြူဝါဒ၊ ြဟာဗျူဟာနှင့် ဥပရဒရပါ်ရပါက်ရေး အေုပ်ရုံ
ရေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ကြ္ဘာ့ကျန်းြာရေးအေွေဲ့၊ Framework Convention on Tobacco Control အေွေဲ့ြှ နည်းပညာ
ေိုင်ောအောေှိ Mr. Rodrigo Santos Feijo နှင့် consultant Ms. Wan Ting, Trinette Lee,
WHO FCTC Knowledge Hub on Smokeless Tobacco ြှ Dr Shalini Singh နှင့်
Dr Dinesh Kumar Singhal ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။



၂၁-၁၁-၂၀၁၉

-

အားကစားရေ့ကျင့်ရေးတွေင် Sports Science ပညာေပ်အား ထိရောက်စွောထည့်သွေင်း အသုံးချ
နိုင်ရေး ညှိနင
ှို ်းအစည်းအရဝးသို့တက်ရောက်မခင်း။
36

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ



၂၂-၁၁-၂၀၁၉

-

ဝန်ကကီးဌာနြှ ေတ်တရော ရောင်ေွက်ေျက်ေှိရသာေုပ်ငန်းြျား အချန်ိ ြီမပီးစီးရအာင်မြင်ရေး
ေြ်းညွှန်ြှာ ကားမခင်း။



၂၃-၁၁-၂၀၁၉

-

စတုတ္ထအကကိြ်ရမြာက် အာေှရဒသေိုင်ော ခံတွေင်း၊ ရြးရိုးနှင့် ြျက်နှာခွေစ
ဲ ိတ်ပညာ သင် ကားြှု
ညီောခံ အထိြ်းအြှတ်ညစာစားပွေသ
ဲ ို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၄-၁၁-၂၀၁၉

-

(၂၁) ကကိြ်ရမြာက် အရထွေရထွေရောဂါကုေောဝန်ြျား ညီောခံသို့ တက်ရောက်အြှာစကား
ရမပာ ကားမခင်း။

-

ဦးေှထွေန်းရြတ္တာေိပြ
် ွေန် (ကင်ော) ရောင်ရဒးေှင်း၏ (၂၁) နှစ်မပည့်အခြ်းအနားသို့
တက်ရောက်မခင်း။



၂၅-၁၁-၂၀၁၉

-

(၂၀) ကကိြ်ရမြာက် မြန်ြာ့တိုင်းေင်းရေး သြားရတာ်ြျားညီောခံနင
ှ ့် နှီးရနှာေေှယ်ပွေဲ
ကျင်းပရေးဦးစီးရကာ်ြတီနှင့် ေုပ်ငန်းရကာ်ြတီ ညှိနှိုင်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

အကကိြ်(၃၀)ရမြာက် အရေှ့ရတာင်အာေှအားကစားမပိုင်ပွေဲ ရအာင်နင
ို ်ရေးအေံအပ်နှင်းမခင်း
အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၆-၁၁-၂၀၁၉

-

မြန်ြာနိုင်ငံတိုင်းေင်းရေးရကာင်စီ နာယကအေွေဲ့ဝင်ြျားနှင့် ရတွေ့ေုရ
ံ ေွေးရနွေးမခင်း။

-

မြန်ြာနိုင်ငံအြျုးသားကျန်
ိ
းြာရေးြူဝါဒ မပန်ေည်ရေးေွေဲရေးအတွေက် အကကံရပးအေွေဲ့ဝင်ြျားနှင့်
အစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

အသက်(၇၀)နှစ်အထက် သက်ကကီးဝါေင့် အားကစားကရောင်ေှင်ကကီးြျားအား ဂါေ၀မပု
ကန်ရတာ့ပွေဲ အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

Health and Hope Myanmar/ UK အေွေဲ့ တည်ရထာင်သူနှင့် အြှုရောင်အောေှိချုပ်မေစ်သူ
Dr. Sasa အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။



၂၇-၁၁-၂၀၁၉

-

(၃၀)ကကိြ်ရမြာက် အရေှ့ရတာင်အာေှအားကစားမပိုင်ပွေဲနင
ှ ့် ဘတ်စကက်ရဘာမပိုင်ပွေဲြျားအတွေက်
ေှူဒါန်းခဲရ
့ သာ အေှူေှင်ြျားအား ဂုဏ်မပုြှတ်တြ်းေွှာြျား ရပးအပ်ပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

တိုးချဲ့ကာကွေယ်ရေးထိုးေုပ်ငန်းြျားတွေင် ကျန်းြာရေးအသိပညာရပးြှုအပါအဝင်
ကျန်းြာရေးဝန်ရောင်ြှုြျား တစ်ပါတည်း တွေဲေက်ရောင်ေွက်သွေားနိုင်ေန် တင်မပမခင်း
အစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၈-၁၁-၂၀၁၉

-

(၃၀) ကကိြ်ရမြာက် အရေှ့ရတာင်အာေှအားကစားမပိုင်ပွေဲ ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

မြန်ြာနိုင်ငံ ေူရနြှုဘဝနှင့် ကျန်းြာရေးေိုင်ော အရမခခံအချက်အေက်စစ်တြ်း
(Demographic and Health Survey 2020-21) ရကာက်ယူရေးအတွေက် ICF အေွေဲ့ြှ Senior
Survey Coordinator Ms. Anjunshree Pradhan နှင့် Resident Survey Coordinator
ဦးခင် ကူတို့က ောရောက်ေှင်းေင်းတင်မပမခင်း။

-

မြန်ြာနိုင်ငံေိုင်ော ထိုင်းနိုင်ငံသံအြတ်ကကီး Mrs. Suphatra Srimaitreephithak အား ေက်ခံ
ရတွေ့ေုမံ ခင်း။
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၂၉-၁၁-၂၀၁၉

-

30th SEA Games Federation Council Meeting သို့ မြန်ြာနိုင်ငံ အိုေံပစ်ရကာ်ြတီ၊
ဒုတိယ ဥက္ကဌြှ New Clark City Athletes Village အတွေင်း မပင်ေင်ထားေှိြှုအရမခအရနြျား
အား ကည့်ရမှု ခင်း။

-

ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၏ e-Government ေုပ်ငန်းြျားနှင့်ပတ်သက်၍
အသိရပးြိတ်ေက်မခင်းအခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၁-၁၂-၂၀၁၉

-

မြန်ြာနိုင်ငံရေးရကာင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဗဟိုအေုပ်အြှုရောင်အေွေဲ့ဝင်ြျားနှင့်ရတွေ့ေုရ
ံ ေွေးရနွေးမခင်း။

-

ဗဟိုအေင့်ကြ္ဘာ့ခခ
ု ံအားကျေင်းြှုကူးစက်ရောဂါတိုကေ
် ျက်ရေးရန့အခြ်းအနားသို့
တက်ရောက်မခင်း။

-

ဂျပန်နင
ို ်ငံအစိုးေအရထာက်အပံ့မေင့် တည်ရောက်ရနရသာ ေန်ကန
ု ် နှေုံးရောဂါနှင့် ဦးရနှာက်
အာရုံရ ကာရောဂါ အထူးကုရေးရုံကကီး တည်ရောက်ရနြှု စီြံကိနး် နှင့်စပ်ေျဉ်း၍ JICA ၏
မြန်ြာနိုင်ငံေိုင်ော Chief representative မေစ်သူ Mr. Masayuki KARASAWA အေွေဲ့နှင့်
ရတွေ့ေုမံ ခင်း။



၂-၁၂-၂၀၁၉

-

ရေးပညာကျွြ်းကျင်ြှု၊ ပုံတူမပုရေ့ကျင့်ရေးနှင့် သုရတသနအရောက်အဦေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့
တက်ရောက်မခင်း။



၄-၁၂-၂၀၁၉

-

ေန်ကုန်အရထွေရထွေရောဂါကုရေးရုံကကီး ကင်ောဓါတ်ရောင်မခည်ဌာနသို့ သွေားရောက်မခင်း။

-

အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နယူးရဒေီမြို့တွေင် ကာကွေယ်ရေးနှင့် ကာကွေယ်ရေး ထိုးနှံြှု ေုပ်ငန်းြျားကို
ပံ့ပိုးရောင်ေွက်ရနသည့် Gavi, the Vaccine Alliance အေွေဲ့၏ ကြ္ဘာ့အေင့်ဘုတ်အေွေဲ့ဝင်ြျား
အစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၇-၁၂-၂၀၁၉

-

ရကျာက်တေုံးကကီးမြို့ ကိုယ်ေက်ေှုပ်ေှားရေးတစ်ပါး ေှုပ်ေှားြှုသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

ဘာသာေပ်ေိုင်ောရေးပညာေှင်အေွေဲ့ြျားနှင့် ညှန
ိ ှိုင်းရေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

၂၀၁၉ခုနစ
ှ ်၊ ဒီဇင်ဘာေူထုအားကစားေ ပထြပတ် ေူထုစုရပါင်းေြ်းရေျှောက်ပွေဲတွေင် ပါဝင်
ေင်နွှဲမခင်း။

-

ရြွေးေွေားရ ကာင်းေက်ြှတ်ြျား ရောင်ေွက်ရပးေန် ေခိုင်မပည်နယ်သို့ ကွေင်းေင်းသွေားရောက်ြည့်
အေွေဲ့အား ေြ်းညွှန်ြှာ ကားမခင်း။



၉-၁၂-၂၀၁၉

-

ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာနနှင့် Bloomberg Data to Health Initiative တို့
ပူးရပါင်းကျင်းပမပုေုပ်သည့် “Data to Policy (2019-2020)” သင်တန်းေွေင့်ပဲအ
ွေ ခြ်းအနားသို့
တက်ရောက်မခင်း။

-

အရြေိကန်မပည်ရထာင်စု၊ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် တားေီးကာကွေယ်ရေးစင်တာ (US CDC)၊
Global Immunization Division ြှ ညွှန် ကားရေးြှူးမေစ်သူ Dr. Walter Schluter နှင့်အေွေဲ့အား
ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။
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၁၀-၁၂-၂၀၁၉

-

အင်ဒိုနီးေှားနိုင်ငံအစိုးေ အရထာက်အပံ့မေင့် ရောင်ေွက်ခ့သ
ဲ ည့် ေခိုင်မပည်နယ်၊ ရမြာင်းရဘွေ
တိုကန
် ယ်ရေးရုံအား တေားဝင်စာေွက်စာတြ်းြျား ေွှဲရမပာင်းမခင်း အခြ်းအနားသို့
တက်ရောက်မခင်း။



၁၁-၁၂-၂၀၁၉

-

(၂၀) ကကိြ်ရမြာက် မြန်ြာ့တိုင်းေင်းရေးသြားရတာ်ြျားညီောခံ အကကိုညှိနှိုင်းရေွေးရနွေးပွေဲ
အခြ်းအနားသို့တက်ရောက်မခင်း။

-

Essilor Vision Foundation (EVF) နှင့် OneSight အေွေဲ့ြှ တာဝန်ေှိသူြျားအား ေက်ခံ
ရတွေ့ေုမံ ခင်း။

-

အသိရပးြျှေရဝြှု “ဗုဒ္ဓဟူးရန့ နံနက်ပိုင်းအစည်းအရဝး (Wednesday Morning Meeting)” သို့
တက်ရောက်မခင်း။



၁၂-၁၂-၂၀၁၉

-

P4H Mission အေွေဲ့အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။

-

(၂၀) ကကိြ်ရမြာက် မြန်ြာ့တိုင်းေင်းရေးသြားရတာ်ြျားညီောခံ အကကိုညှိနှိုင်းရေွေးရနွေးပွေဲ
အခြ်းအနားသို့တက်ရောက်မခင်း။



၁၃-၁၂-၂၀၁၉

-

နိုင်ငံမခားပညာရတာ်သင် သွေားရောက်ြည့် ဝန်ထြ်းြျားကို ဩဝါဒစကားရမပာ ကားမခင်း။

-

World Food Programme ြှ Country Director and Resident Representative မေစ်သူ
Mr. Stephen Anderson နှင့်အေွေဲ့အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုံမခင်း။

-

အားကစားသိပ္ပံပညာနှင့် အားကစားရေးပညာေိုင်ော ညီောခံရအာင်မြင်စွော ကျင်းပနိုင်ရေး
အတွေက် ကကိုတင်ညှိနင
ှို ်းအစည်းအရဝးသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

(၂၀) ကကိြ်ရမြာက် မြန်ြာ့တိုင်းေင်းရေးပညာေှင်ြျား နှးီ ရနှာေေှယ်ပွေဲ အခြ်းအနားကျင်းပ
မပုေုပ်မခင်း။



၁၅-၁၂-၂၀၁၉

-

(2019) Pocari Sweat Run ြာေသွေန်အရမပးမပိုင်ပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

မပင်ဦးေွေင်မြို့နယ်၊ ရအာင်ချြ်းသာ ရကျးေက်ကျန်းြာရေးဌာန၊ ရေးခန်းအရောက်အဦသစ်
ေွှဲရမပာင်းရပးအပ်မခင်းနှင့် ရကျးေက်ကျန်းြာရေးဌာန ေွေင့်ေှစ်မခင်း အခြ်းအနားသို့
တက်ရောက်မခင်း။

-

သုရတသနစွေြ်းရောင်ေည်ရေ့ကျင့်မြှင့်တင်ရေး ဗဟိုဌာနေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနားသို့
တက်ရောက်မခင်း။



၁၆-၁၂-၂၀၁၉

-

မြန်ြာနိုင်ငံတွေင် ငှက်ေျားရောဂါကင်းရဝးရေး ေည်ြှန်းချက်ြျား မပည့်ြီရေးအတွေက်
အေှိနအ
် ဟုန်မြှင့်ရောက်ေွက်မခင်း အသိရပးြှု ဗဟိုအေင့်အခြ်းအနားသို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

မြန်ြာနိုင်ငံတွေင် ရေးေိပ်နှင့် ရေးေွက်ကကီးထွေက်ပစ္စည်းြျားကို “စံသတ်ြှတ်ထုတ်ပိုးြှုပုံစံ”
မေင့်သာ ထုတ်ပိုးရေး အေုပ်ရရ
ုံ ေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၁၇-၁၂-၂၀၁၉

-

အြျုးသားကျန်
ိ
းြာရေးြူဝါဒ မပန်ေည်ရေးေွေဲရေး ရေွေးရနွေးတိုင်ပင် အကကံမပုချက်ေယူမခင်း
အေုပ်ရရ
ုံ ေွေးရနွေးပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။
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၁၈-၁၂-၂၀၁၉

-

ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာနနှင့် ေုပ်ငန်းြျား ပူးရပါင်းေက်တွေဲ ရောင်ေွက်ရနရသာ
ြိတ်ေက်အေွေဲ့အစည်းြျားနှင့် ရေွေးရနွေးတိုင်ပင် အကကံမပုချက်ေယူမခင်း အေုပ်ရရ
ုံ ေွေးရနွေးပွေဲသို့
တက်ရောက်မခင်း။

-

မြန်ြာနိုင်ငံတွေင် အသည်းအစားထိုး ခွေစ
ဲ ိတ်မခင်းေုပ်ငန်းြျား ေုပ်ရောင်ရနြှုနှင့် ေက်ေက်
ရောင်ေွက်ြည်ြျားကို Kyushu University Hospital ြှ ကရေးခွေဲစတ
ိ ် အထူးကုေောဝန်ကကီး
Professor Tomoaki Taguchi၊ Japan Heart အေွေဲ့နှင့် တာဝန်ေှိသူြျားနှင့်ရတွေ့ေုမံ ခင်း။

-

အရေှ့ရတာင်အာေှရဒသေိုင်ော ကြ္ဘာ့ကျန်းြာရေးအေွေဲ့ရုံးြှ Dr. Neena Raina (Acting Direc
tor, Family, Gender and Life Course (FGL))နှင့် အေွေဲ့အား ေက်ခရ
ံ တွေ့ေုမံ ခင်း။



၁၉-၁၂-၂၀၁၉

-

ငှက်ေျားရောဂါအပါအဝင် ရောဂါပိုးြျုးသယ်
ိ
ရောင်ရသာ ပိုးြွှားြျားြှတစ်ေင့် ကူးစက်ရသာ
ရောဂါြျား ကာကွေယ်နြ
ှိ ်နင်းရေးေုပ်ငန်းြျား နှစပ
် တ်ေည် ေန်းစစ်သုံးသပ်ြှု အစည်းအရဝး
(၂၀၁၉) သို့ တက်ရောက်မခင်း။

-

အကျဉ်းရထာင် ကျန်းြာရေးေုပ်ငန်းြျား ပိုြိုရကာင်းြွေန်ရေး ရောင်ေွက်ရနြှု အရမခအရန
ေှင်းေင်းတင်မပပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၀-၁၂-၂၀၁၉

-

(၃၀) ကကိြ်ရမြာက် အရေှ့ရတာင်အာေှအားကစားမပိုင်ပွေဲသို့ သွေားရောက်ယှဉ်မပိုင်ခ့သ
ဲ ည့်
မြန်ြာအားကစားအေွေဲ့ြျားြှ အုပ်ချုပ်ြှုအေွေဲ့၊ အုပ်ချုပ်/နည်းမပ၊ ဒိုင်/ဂျူေီနှင့်အားကစားအေွေဲ့ချုပ်
ြျားြှ တာဝန်ေှိသူြျား၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနြှဝန်ထြ်းြျားအားရတွေ့ေုမံ ခင်း။

-

မြန်ြာနိုင်ငံသားေွေား စွေြ်းအားစုေိုင်ော ြူဝါဒ အတည်မပု ရေးေွေဲမခင်း အစည်းအရဝးသို့
တက်ရောက်မခင်း။



၂၃-၁၂-၂၀၁၉

-

ေန်ကုနအ
် ားကစားနှင့် ကာယပညာသိပ္ပံရကျာင်းတွေင် အားကစား ရေ့ကျင့်ရနြှုြျားကို
ရေ့ော ကည့်ရှု၍ ေြ်းညွှန်အြှာစကားရမပာ ကားမခင်း။



၂၇-၁၂-၂၀၁၉

-

ေပွေတ္တာမပည်သူ့ရေးရုံနင
ှ ့် ရမြာင်းမြမပည်သူ့ရေးရုံသို့ ေှည့်ေည် ကည့်ရစ
ှု စ်ရေးမခင်း။

-

ရတာင်ဥက္ကောပ အြျုးသြီ
ိ
းနှင့် ကရေးရေးရုံကကီးေှိ တိုးချဲ့ (၄)ထပ်ရောင်ရောက်ေုပ်ရနော
သို့ သွေားရောက် ကည့်ရှုမခင်း။

-

သင် ကားရေးနှင့်အရထွေရထွေရောဂါကုရေးရုံကကီး၊ အင်းစိန် (၆)ထပ်ရောင်သစ်ေွေင့်ပွေဲအခြ်းအနား
သို့တက်ရောက်မခင်း။

-

မြန်ြာ့ရဘာေုံးတစ်နှစ်တာ အရကာင်းေုံးေုနှင့် ချန်ပီယံေုြျားရပးအပ်ပွေဲ MFF-MNL Awards
Night 2019 အခြ်းအနားသို့တက်ရောက်မခင်း။



၂၈-၁၂-၂၀၁၉

-

(၁၄) ကကိြ်ရမြာက် မြန်ြာနိုင်ငံကျန်းြာရေးြှူးအသင်း ညီောခံသို့ တက်ရောက်မခင်း။



၂၉-၁၂-၂၀၁၉

-

စာသင်ရကျာင်းြျားတွေင် ရဘာေုံးအားကစားနှင့် ပိုြိုထိရတွေ့ကစားခွေင့်ေေှိရေး (FIFA Football
for Schools) အစီအစဉ် အရကာင်အထည်ရော်ရေး ညှိနင
ှို ်းအစည်းအရဝးတက်ရောက်မခင်း။



၃၀-၁၂-၂၀၁၉

-

ကြ္ဘာ့ကျန်းြာရေးအေွေဲ့၏ ေန်ပုံရငွေမေင့် (၂၀၂၀-၂၀၂၁) နှစ်နှစ်တာကာေအတွေင်း အရကာင်
အထည်ရော်ရောင်ေွက်ြည့်ေုပ်ငန်းအစီအစဉ်ြျား ေှင်းေင်းတင်မပပွေဲသို့ တက်ရောက်မခင်း။
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ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

နိုင်ငံရတာ်သမ္မတ ဦးဝင်းမမင့် မမစ်ကကီးနားမြည်သူ့ရေးရုံကကီးသို့ သွားရောက်ကကည့်ရမှု ြင်း
တေွေ့

ုံြွေဲ ေခမ်းေနားသို့ ေြ်တရာြ်၍ လမ်းညွှန်ေမှာစြား

တမြာကြားြါသည်။
ယင်းတနာြ် ြချင်မြည်နယ် ဝန်ကြီးချုြ် တဒါြ်ော
ခြ်တောင်၊ မြည်နယ်လွှေ်တော်ဥြ္ကဋ္ဌ ဦးေွေန်းေင်နှင့် မြည်နယ်
ေရားလွှေ်တော် ေရားသူကြီးချုြ် ဦးေူးဂျာေိြ
ု့
မြည်နယ်
ေေွေင်း တ

ာင်ရွြ်လျြ်ရှိသည့် လုြ်ငန်းစဉ်များနှင့်ြေ်သြ်၍

ေသီးသီးရှင်းလင်းေင်မြကြရာ

နိုင်ငံတော်သမ္မေြ

လိုေြ်

သည်များြို လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ြါသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မေဦးဝင်းမမင့်သည် မြည်တောင်စုဝန်ကြီး
များ မြစ်ကြတသာ ဒုေိယဗိုလ်ချုြ်ကြီးတြျာ်တ ွေ၊ ဒုေိယဗိုလ်ချုြ်ကြီး
ရဲတောင်၊ တဒါြ်ောမမင့်တေွေး၊ ဦးဟန်တော်၊ နိုင်သြ်လွေင်၊ မမန်မာ
နိုင်ငံရဲေြ်ြွေဲ့ရဲချုြ် ဒုေိယရဲဗိုလ်ချုြ်ကြီး တောင်ဝင်းဦး၊ ောဝန်ရှိ
သူများနှင့်ေေူ (၂၁-၃-၂၀၁၉)ရြ်တန့ေွေင် ြချင်မြည်နယ် မမစ်ကြီးနား
မမို့၊

မမို့တော်ခန်းမ၌

ြျင်းြသည့်

လွှေ်တော်ြိုယ်စားလှယ်များ၊

မြည်နယ်ေစိုးရေြွေဲ့၊

မြည်နယ်ေရားလွှေ်တော်၊

မြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မမို့နယ်များမှ ဌာန

ိုင်ရာောဝန်ရှိသူများနှင့်

ေို့တနာြ် နိုင်ငံတော်သမ္မေသည် မမစ်ကြီးနားမြည်သူ့
တ းရုံကြီးသို့ သွေားတရာြ်ခဲ့ရာ ေစည်းေတဝးခန်းမ၌ တ းရုံေုြ်ကြီး
တဒါြ်ောဘုန်းတမာ်ြ တ
လိုေြ်ချြ်များြို

းရုံ

ိုင်ရာ

ေချြ်ေလြ်များနှင့်

ရှင်းလင်းေင်မြခဲ့မြီး

နိုင်ငံတော်သမ္မေြ

မြည့်စွေြ်လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ြါသည်။ ယင်းတနာြ် နိုင်ငံတော်
သမ္မေသည် တ

းရုံေြ်တရာြ်ြုသမှုခံယူတနကြသည့် လူနာ

များေား လိုြ်လံကြည့်ရှုေားတြးစြား တမြာကြား၍ စားတသာြ်
ြွေယ်ရာများြို တြးေြ်ခဲ့မြီး တလးေြ်တ
တနမှုြိုလည်း ကြည့်ရှုစစ်တ

ာင်သစ် ေည်တ

ာြ်

းခဲ့ြါသည်။

နိုင်ငံရတာ်သမ္မတ ဦးဝင်းမမင့် မန္တရလးမြည်သူ့ရေးရုံကကီးသို့ သွားရောက်ကကည့်ရမှု ြင်း
နိုင်ငံတော်သမ္မေ
ရြ်တန့၊

ဦးဝင်းမမင့်သည်

(၂-၈-၂၀၁၉)

နံနြ်ြိုင်းေွေင် မန္တတလးေိုင်းတဒသကြီး ေစိုးရေြွေဲ့၊

ေိုင်းတဒသကြီး

လွှေ်တော်၊

ေိုင်းတဒသကြီးေရားလွှေ်တော်၊

လွှေ်တော်ြိုယ်စားလှယ်များ၊ ေိုင်းတဒသကြီး၊ ခရိုင်၊ မမို့နယ်ေို့မှ
ဌာန

ိုင်ရာ ောဝန်ရှိသူများေား မန္တတလးြွေန်ဗင်းရှင်းစင်ော၌

တေွေ့

ုံမြီး လမ်းညွှန်ေမှာစြားတမြာကြားခဲ့ြါသည်။ တေွေ့

ုံြွေဲသို့

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးများနှင့် ောဝန်ရှိသူများ ေြ်တရာြ်ခဲ့ကြ
ြါသည်။
ေို့တနာြ် မန္တတလးေိုင်းတဒသကြီးဝန်ကြီးချုြ် တဒါြ်ော
တော်မမင့်တမာင်၊ ေိုင်းတဒသကြီးလွှေ်တော်ဥြ္ကဋ္ဌနှင့် ေိုင်းတဒသကြီး
ေရားလွှေ်တော် ေရားသူကြီးချုြ်ေို့ြ လုြ်ငန်းတ

ာင်ရွြ်မှု

တစာင့်တရှာြ်တြးတနမှုေတမခေတနေို့ြို လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်တ း

များြို ေသီးသီး ရှင်းလင်းေင်မြကြရာ နိုင်ငံတော်သမ္မေြ

ခဲ့ြါသည်။

မြည့်စွေြ်လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ြါသည်။

ေို့တနာြ် နိုင်ငံတော်သမ္မေသည် လူနာများ လိုေြ်

မွေန်းလွေဲြိုင်းေွေင် နိုင်ငံတော်သမ္မေနှင့်ေြွေဲ့သည် မန္တတလး
မြည်သူ့တ

းရုံကြီးသို့တရာြ်ရှိမြီး တ

ြုသမှုခံယူတနသည့်

လူနာများ၏

းရုံေြ်တရာြ် တ
ေတမခေတန၊

သည့် တ

းဝါး

းဝါးနှင့် ောဟာရများေေွေြ် ေသုံးမြုရန် တငွေြျြ်

(၁၀)သိန်းြို မန္တတလးမြည်သူ့တ

ြျန်းမာတရး

းရုံေုြ်ကြီးနှင့် ြင်

တဗဒဌာနမှူးေို့ေံ တြးေြ်လှူဒါန်းခဲ့ြါသည်။
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ာတရာဂါ

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

နိုင်ငံရတာ်သမ္မတ ဦးဝင်းမမင့် မရကွးမြည်သူ့ရေးရုံကကီးသို့ သွားရောက်ကကည့်ရမှု ြင်း
များ၊ လွှေ်တော်ြိုယ်စားလှယ်များ၊ ြညာရှင်များ၊ ဌာန

ိုင်ရာ

ေကြီးေြဲများ၊

ြါတမာြ္ခချုြ်များ၊

ြါတမာြ္ခ

ရာမများ၊ တြျာင်းသားတြျာင်းသူများ၊ လူမှု

ရာ

ဒုေိယြါတမာြ္ခချုြ်များ၊

ေြွေဲ့ေစည်းများ၊ ေိုင်းရင်းသား ယဉ်တြျးမှုေြွေဲ့များနှင့် လူငယ်
ိုင်ရာ ေြွေဲ့ေစည်းများမှ ြိုယ်စားလှယ်များ ေြ်တရာြ်ကြြါ
သည်။

ေို့တနာြ် နိုင်ငံတော်သမ္မေနှင့်ေြွေဲ့သည် မြခန်းများြို

လှည့်လည် ကြည့်ရှုေားတြးခဲ့မြီး ြွေဲတော်ြို ဒီေင်ဘာ (၁၆) ရြ်
ေေိ ြျင်းြခဲ့ြါသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မေ ဦးဝင်းမမင့်သည် (၁၄-၁၂-၂၀၁၉) ရြ်

ေို့တနာြ် နိုင်ငံတော်သမ္မေနှင့်ေြွေဲ့သည်မတြွေးမြည်သူ့

တန့ေွေင် မတြွေးေိုင်းတဒသကြီး၊ မတြွေးမမို့၊ မတြွေးေြ္ကသိုလ်၌

တ

ြျင်းြသည့် လူငယ်ဘြ်စုံြွေံ့မြိုးတရးြွေဲတော် (မတြွေး) ြွေင့်ြွေဲေခမ်း

မတြွေးမြည်သူ့တ

ေနားသို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

ေေွေြ် (၅) ေြ်ေိုးချဲ့တ

ြွေင့်ြွေဲေခမ်းေနားသို့ မြည်တောင်စုဝန်ကြီးများ မမန်မာ

းရုံကြီးသို့တရာြ်ရှိရာ တ

းရုံေုြ်ကြီး တဒါြ်ောမမေ်စိုးြ

းရုံကြီးေား ခုေင် ၅၀၀

ေတမခေတနများြို

ာင် တ

ရှင်းလင်းေင်မြြါသည်။

နိုင်ငံတော်သမ္မေသည် (၅) ေြ်ေိုးချဲ့တ

ကြီး

ကြည့်ရှုခဲ့မြီး မတြွေးမြည်သူ့တ

ေရားသူကြီးချုြ်၊

ေိုင်းတဒသကြီး

ေရားလွှေ်တော်

မြန်ကြားတရးဝန်ကြီးဌာန

ဒုေိယဝန်ကြီး၊

ေိုင်းတဒသကြီး လွှေ်တော်ဒုေိယဥြ္ကဋ္ဌ၊ ေိုင်းတဒသကြီးဝန်ကြီး

ခံယတ
ူ နသည့်

င့်မမှင့်ေင်ရန်

ာြ်လုြ်မခင်း လုြ်ငန်းမြီးစီးမှု

နိုင်ငံရဲေြ်ြွေဲ့ရဲချုြ်၊ မတြွေးေိုင်းတဒသကြီးဝန်ကြီးချုြ်၊ ေိုင်းတဒသ
လွှေ်တော်ဥြ္ကဋ္ဌ၊

ံ့ေ

လူနာများြို

ယင်းတနာြ်

ာင်ေား လှည့်လည်

းရုံကြီး၌ ေြ်တရာြ်တ
ေားတြးစြား

းြုသမှု

တမြာကြားြာ

တောြ်ြံ့တငွေများ တြးေြ်ခဲ့ြါသည်။

နိုင်ငံရတာ်၏ အတိုင်ြင်ြြ
ံ ုဂ္ဂိုလ် ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်
စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီး၊ ြန္တီးမြည်သူ့ရေးရုံနှင့် ဟုမ္မလင်းမြည်သူ့ရေးရုံတို့သို့ သွားရောက်ကကည့်ရမှု ြင်း
(၆-၃-၂၀၁၉)ရြ်တန့ေွေင် နယ်စြ်တဒသနှင့်ေိုင်းရင်းသား
လူမျုးများြွေ
ိ
ံ့မြိုးေိုးေြ်တရး ဗဟိုတြာ်မေီဥြ္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်၏
ေေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ် တဒါ်တောင်

န်းစုကြည်သည် မြည်တောင်စု

ဝန်ကြီးများမြစ်ကြသည့် ဒုေိယဗိုလ်ချုြ်ကြီးတြျာ်တ

ွေ၊ ဒုေိယ

ဗိုလ်ချုြ်ကြီးရဲတောင်၊ ဦးမင်းသူ၊ ဦးေုန်းဝင်း၊ တဒါြ်ောမမင့်တေွေး၊
စစ်ြိုင်းေိုင်းတဒသကြီး ဝန်ကြီးချုြ် တဒါြ်ောမမင့်နိုင်၊ ဒုေိယ
ဝန်ကြီး

ဦးလှတမာ်ဦး၊

ောဝန်ရှိသူများနှင့်ေေူ

တဒသကြီး ခန္တီးမမို့၌ တဒသခံမြည်သူလူေုနှင့် တေွေ့

စစ်ြိုင်းေိုင်း
ုံခဲ့ြါသည်။

ေို့တနာြ် နိုင်ငံတော်၏ေေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ်နှင့်ေြွေဲ့သည်
ခန္တီးမြည်သူ့တ းရုံသို့ တရာြ်ရှိမြီး တ းရုံေြ်တရာြ်ြုသတနသည့်

တ းရုံသို့သွေားတရာြ်ခဲ့မြီး တ းရုံေြ်တရာြ်ြုသတနသည့် လူနာ

လူနာများြို ေားတြးစြားတမြာကြားြာ လြ်တ

များေား ေားတြးစြားတမြာကြားြာ တ

ာင်ြစ္စည်း

းစေိုေေွေင်း တ

များတြးေြ်ခဲ့ြါသည်။ ယင်းတနာြ် လဟယ်မမို့နှင့် ဟုမ္မလင်းမမို့

သိုတလှာင်ေားရှိမှုြို ကြည့်ရှုစစ်တ

ေိ၌
ု့ တဒသခံမြည်သူများနှင့်တေွေ့

ေင်မြသည့် လိုေြ်ချြ်များြိုလည်း မြည့်

(၇-၃-၂၀၁၉)

ုံခဲ့ြါသည်။

ရြ်တန့ေွေင်

နိုင်ငံတော်၏ေေိုင်ြင်ခံ

ခဲ့မြီး

မြည်သူများေေွေြ်

ြုဂို္ဂ လ်နှင့်ေြွေဲ့သည် ဟုမ္မလင်းမမို့နယ်၊ ေမံသီတြျးရွာ၌ တဒသခံ

များေား

မြည်သူများနှင့် တေွေ့

ခဲ့ြါသည်။

ုံခဲ့ြါသည်။ ေို့တနာြ် ဟုမ္မလင်းမြည်သူ့
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ဂရုေစိုြ်

တ

းခဲ့ြါသည်။ တ
ည်းတ

းဝါး

းရုံေုြ်ကြီး
ာင်ရွြ်တြး

ြျန်းမာတရးတစာင့်တရှာြ်မှုလုြ်ငန်း
ာင်ရွြ်တြးရန်

မှာကြားခဲ့ြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

နိုင်ငံရတာ်၏ အတိုင်ြင်ြြ
ံ ုဂ္ဂိုလ် ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်
ကျန်းမာရေးအေင့်မမှင့်ရကျာင်းလုြ်ငန်းများ အေှိနအ
် ဟုန်မမှင့်တင်ရေး
အမျုးသားအေင့
ိ
် နှီးရနှာဖလှယ်ြွဲသို့ တက်ရောက်မြင်း

ေညီ

နိုင်ငံတော်၏ ေေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ်၏ လမ်းညွှန်ချြ်နှင့်

ေမခားနှီးနွေယ်

ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာနနှင့်

ြျန်းမာတရးေ

ြညာတရး

ြ်စြ်သည့်ဌာနများ၊

င့်မမှင့် တြျာင်းလုြ်ငန်းများေား ေမှန်ေြယ်

ဝန်ကြီးဌာနေို့ ြူးတြါင်း၍ “ြျန်းမာတရးေ င့်မမှင့်တြျာင်း လုြ်ငန်းများ

လြ်တေွေ့ေတြာင်ေေည်တြာ် တ

ေရှိန်ေဟုန်မမှင့်ေင်တရး ေမျုးသားေ
ိ

စီမံချြ်ေစ်ရြ် တရး

င့် နှီးတနှာြလှယ်ြွေဲ ” ြို

(၂၀၁၉)ခုနှစ် ေွေန်လ(၁၂)နှင့် (၁၃) ရြ်တန့များေွေင် တနမြည်တော်၊
မမန်မာေမြည်မြည်

ြွေင့်ြွေဲေခမ်းေနားေွေင် နိုင်ငံတော်၏

ေေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ်တဒါ်တောင်

န်းစုကြည်ြ ေြ်တရာြ်မိန့်ခွေန်း

တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

းေန္တရာယ်

ွေဲရန်ရည်ရွယ်၍ နှီးတနှာြလှယြ
် ွေဲြို ြျင်းြ

ြွေင့်ြွေဲေခမ်းေနားမြီးတနာြ် ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစား
ဝန်ကြီးဌာန၊ မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးနှင့် ြညာ
တရးဝန်ကြီးဌာန၊

မြည်တောင်စုဝန်ကြီး

ြင်းစင်ြတြျာြ်တရး၊

တ

းလိြ်တသာြ်သုံးမှု

နိုင်ငံတော်၏ ေေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ်၏ လမ်းညွှန်ချြ်မြစ်သည့် ဦးစား
တြးတ

ာင်ရွြ်ရမည့် လုြ်ငန်းစဉ် (၇) ချြ်၏ သြ်

ြင်းစင်ြတြျာြ်တရး၊ ေရြ်ေလွေန်ေြျွ ံ တသာြ်သုံးမခင်းနှင့်

တခါင်းစဉ်များေား သြ်

တနာြ်

တနွေးေင်မြကြြါသည်။

ြ်ေွေဲ

တဒါြ်ောမျုးသိ
ိ မ်းကြီး

ေိြ
ု့
ေမှာစြားတမြာကြားခဲ့ကြြါသည်။ နှီးတနှာြလှယ်ြွေဲေွေင်

ေတမခခံြညာတြျာင်းများနှင့် ေြ္ကသိုလ်များေွေင် မူးယစ်
တ

ာင်ရွြ်နိုင်မည့် လုြ်ငန်းစဉ်

မြုလုြ်ရမခင်း မြစ်ြါသည်။

ိုင်ရာြွေန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန-၂ ၌ နှစ်ရြ်ော

ြျင်းြမြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။

ေြွေဲ့ေစည်းများြါဝင်၍

ေန္တရာယ်များ

တလျှော့ချတရး၊

ြျန်းမာတရးနှင့်

ညီညွေေ်သည့် လူတနမှုဘဝြုံစံများ လိုြ်နာြျင့်သုံးတ

ာင်ရွြ်

ိုင်ရာ

ိုင်ရာ ြျွမ်းြျင်ြညာရှင်များြ တ

ွေး

ေခမ်းေနားသို့ နိုင်ငံတော်၏ေေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ်၊ ေစိုးရ

တရး၊ ယာဉ်ေန္တရာယ်နှင့် လမ်းေန္တရာယ်ေို့တကြာင့် ေိခိုြ်ဒဏ်ရာ

ေြွေဲ့ဝင်များ၊

ရရှိမှု တလျာ့နည်းြတြျာြ်တရး၊ မျုးိ

ိုင်ရာ

ြိုယ်စားလှယ်များ၊ ေိုင်းတဒသကြီး/ မြည်နယ်များမှ လူမှုတရး

ေသိြညာ ဗဟုသုေများြို ေည့်သွေင်းသင်ကြားတြးနိုင်တရးနှင့်

ဝန်ကြီးများ၊ ြညာတရးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစား

တြျာင်းသား၊ တြျာင်းသူများ ဂိမ်းေလွေန်ေြျွ ံစွေဲလမ်းမှု ြတြျာြ်

ဝန်ကြီးဌာနမှ ြိုယ်စားလှယ်များ၊ တြျာင်းသားသမဂ္ဂ၊

တရး လုြ်ငန်းစဉ်များြို ေမျုးသားတရးလှု
ိ
ြ်ရှားမှုေသွေင်မြင့် ေရှိန်

များနှင့်

ေဟုန်မမှင့် တ

တြျာင်းသူများ၊ UN/ INGO/ NGO များမှ ြိုယ်စားလှယမ
် ျား၊

များ၏

ြ်ြွေားြျန်းမာတရး

ာင်ရွြ်နိုင်ရန်ေေွေြ် တြျာင်းသား၊ တြျာင်းသူ

ြျန်းမာတရးေ

င့်ေေန်း

မမင့်မားလာတစတရးေေွေြ်

ြညာတရးဝန်ကြီးဌာန၊ ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာနနှင့်
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မိဘ

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးများ၊

ရာေသင်း

မြည်သူ့လွှေ်တော်

ြိုယ်စားလှယ်များ၊

ရာသမဂ္ဂ

တြျာင်းသား၊

သေင်းမီဒီယာများနှင့် ြိေ်ကြားေားတသာ ဧည့်သည်တော်များ
စုစုတြါင်း (၈၇၀) ဦး ေြ်တရာြ်ခဲ့ကြြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

နိုင်ငံရတာ်၏ အတိုင်ြင်ြြ
ံ ုဂ္ဂိုလ် ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်
မွန်မြည်နယ်ေှိ ရေးရုံကကီးများသို့ သွားရောက်ကကည့်ရမှု ြင်း

နိုင်ငံတော်၏ ေေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ်နှင့် ေြွေဲ့ဝင်များသည်

ြ်လြ်၍ တချာင်း

ုံမြည်သူ့တ

းရုံရှိ လူနာတ

(၄-၄-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် တမာ်လမမိုင်မမို့၊ မြည်နယ်ေတေွေတေွေ

ဓာေ်မှန်ခန်း၊ ဓာေ်ခွေဲခန်းများသို့ လှည့်လည်ကြည့်ရှု၍ တ

တရာဂါြုတ

ေေွေြ် တ

ခွေဲစိေ်လန
ူ ာတ
စစ်တ

းရုံကြီးရှိ မြင်ြလူနာဌာန၊ တရာဂါရှာတြွေတရးဌာန၊ ြင်မ
ာင်နှင့်

ြျားနာတ

ာင်ေ့ြ
ို ို

လှည့်လည်ကြည့်ရှု

းခဲ့ြါသည်။

ေတ

ာင်၊
းရုံ

းြစ္စည်းများ၊ စြ်ြစ္စည်းြိရိယာများ တောင်းခံရန်၊

ာြ်ေဦများေား လိုေြ်ြါြ ေသစ်မြန်လည်မြုမြင်မခင်း

များ တ

ာင်ရွြ်ရန် ညွှန်ကြားခဲ့ြါသည်။

နိုင်ငံရတာ်၏ အတိုင်ြင်ြြ
ံ ုဂ္ဂိုလ် ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်
ရတာင်ကကီးမမို့၊ အမျုးသမီ
ိ
းနှင့် ကရလးရေးရုံကကီးဝင်းအတွင်း တည်ရောက်မြီးစီးသွားသည့်
ရလးထြ်ရေးကုသရောင်သစ် ဖွင့်ြွဲအြမ်းအနားသို့ တက်ရောက်မြင်း
နှင့် ြတလးတ

းရုံကြီးဝင်းေေွေင်း ေည်တ

ာြ်မြီးစီးသွေားသည့်

တလးေြ်တ းြုသတ ာင်သစ် ြွေင့်ြွေဲေခမ်းေနားသို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့
ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေး၊ ရှမ်းမြည်နယ်
ဝန်ကြီးချုြ် တဒါြ်ောလင်းေွေဋ်နှင့် မြည်နယ် လွှေ်တော် ဥြ္ကဋ္ဌ
ဦးစိုင်းလုံ
မြေ်၍

ိုင်ေို့ြ တလးေြ်တ
ြွေင့်လှစ်တြးခဲ့ကြမြီး

းြုသတ

ာင်သစ်ေား ြဲကြိုး

နိုင်ငံတော်၏ေေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ်ြ

တလးေြ်တ းြုသတ ာင်သစ် ြမ္ဗည်းတမာ်ြွေန်းေား စြ်ခလုေ်
နှိြ် ြွေင့်လှစ်တြးြာ ေတမွှးနံ့သာရည်မြင့် ြြ်ြျန်းတြးခဲ့ြါသည်။
ယင်းတနာြ်
နိုင်ငံတော်၏ေေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ် တဒါ်တောင်
သည်

မြည်တောင်စုဝန်ကြီး

ဒုေိယဗိုလ်ချုြ်ကြီးရဲတောင်၊

ဒုေိယဗိုလ်ချုြ်ကြီး
ဦးမင်းသူ၊

နိုင်ငံတော်၏

ေေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ်သည်

န်းစုကြည်

ခွေဲစိေ်ခန်းေေွေင်း လိုြ်လံကြည့်ရှုမြီး မီးယြ်တ

တြျာ်တ

ြုသတ

ွေ၊

တဒါြ်ောမမင့်တေွေး၊

ာင်ေ၌
ို့ တ

ရင်းရင်းနှီးနှီးနှုေ်

ာင်နှင့် ြတလး

းဝါးြုသမှုခံယတ
ူ နကြသည့် လူနာများေား

ြ်ြာ စားတသာြ်ြွေယ်ရာများ တြးေြ်ခဲ့ြါ

ဦးေုန်းတမာင်၊ တဒါြ်ောတောင်သူ၊ ဦးေုန်းဝင်း၊ ောဝန်ရှိသူများ

သည်။ ေို့တနာြ် နိုင်ငံတော်၏ေေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ်သည် တောင်ကြီး

နှင့်ေေူ (၁၉-၁၁-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေင
ွေ ် တောင်ကြီးမမို့၊ ေမျုးသမီ
ိ
း

မမို့၌ ရှမ်းမြည်နယ်ေေွေင်းရှိ မြည်သူများနှင့် တေွေ့
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နိုင်ငံရတာ်၏ အတိုင်ြင်ြြ
ံ ုဂ္ဂိုလ် ရေါ်ရအာင်ေန်းစုကကည်
ရေးြညာကျွမ်းကျင်မှု၊ ြုံတူမြု ရလ့ကျင့်ရေးနှင့် သုရတသနအရောက်အဦ ဖွင့်ြွဲအြမ်းအနားသို့ တက်ရောက်မြင်း

တ
သန ေတ

းြညာြျွမ်းြျင်မှု၊ ြုံေူမြုတလ့ြျင့်တရးနှင့် သုတေ

မန္တတလးေွေင်လည်း ေေြ်မမန်မာမြည်ေေွေြ် တ

ာြ်လုြ်မည်

ာြ်ေဦ (Medical Skill, Simulation and Research

ဟုသိရသည့်ေေွေြ် ဝမ်းသာတကြာင်းနှင့် သုတေသနလုြ်ငန်းများ

Center) ြွေင့်ြွေဲ ေခမ်းေနားေား (၂-၁၂-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင်

ြွေံ့မြိုးေိုးေြ်မခင်းသည် နိုင်ငံတော် ြွေံ့မြိုးေိုးေြ်မှုြို များစွော

ရန်ြုန်မမို့ လမ်းမတော်မမို့နယ်ရှိ တ

ေတောြ်ေြူမြစ်တစတကြာင်း" ဟု တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

းေြ္ကသိုလ် (၁) ၌ ြျင်းြ

မြုလုြ်ခဲ့ရာ နိုင်ငံတော်၏ ေေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ် တဒါ်တောင်

န်း

ေို့တနာြ် မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးြ

စုကြည်ေြ်တရာြ်မိန့်ခွေန်းတမြာကြားခဲ့ြါသည်။ ေခမ်းေနားသို့

ေမှာစြားတမြာကြားရာေွေင် "ဤဌာနေတ

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးများ၊ မငိမ်းချမ်းတရးတြာ်မရှင်ဥြ္ကဋ္ဌ တဒါြ်ော

နိုင်မခင်းတကြာင့်

ေင်မျုးဝင်
ိ း၊

တ

ရန်ြုန်ေိုင်းတဒသကြီး

ေစိုးရေြွေဲ့

ဝန်ကြီးချုြ်

ရာဝန်များသာမြ၊

းနှီးနွေယ်ဘာသာရြ်

ာြ်ေဦကြီးြွေင့်လှစ်

သူနာမြုများ၊ တ

းနှင့်

ိုင်ရာ သင်ေန်းသားများေားလုးံ ေေွေြ်

ဦးမြိုးမင်းသိန်း၊ ေိုင်းတဒသကြီး လွှေ်တော်ဥြ္ကဋ္ဌ ဦးေင်တမာင်ေွေန်း၊

တလ့ြျင့်သင်ကြားမှုမြုရာေွေင် ြိုမို ေိတရာြ်တောင်မမင်လာမည်

ေိုင်းတဒသကြီးေစိုးရေြွေဲ့ဝန်ကြီးများ၊ ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစား

မြစ်တကြာင်း”တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ဝန်ကြီးဌာနမှ ေမမဲေမ်းေေွေင်းဝန်နှင့် ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များ၊

(၁)၊ ရန်ြုန်၏ ြါတမာြ္ခချုြ် ြါတမာြ္ခတဒါြ်ောတော်တဝစိုးြ

တ

ေတ

းနှင့်တ

းနှီးနွေယ်ေြ္ကသိုလ်များမှြါတမာြ္ခချုြ်များ၊ ြါတမာြ္ခ/

ဌာနမှူးများ၊ တြျာင်းသား/သူများ၊ ေလှူရှင်များနှင့် ြိေ်ကြား
ေားတသာ ဧည့်သည်တော်များ ေြ်တရာြ်ခဲ့ကြြါသည်။
ာြ်ေဦ

ိုင်း

ဘုေြ
် ို စြ်ခလုေ်နှိြ် ြွေင့်လှစ်တြးမြီး ြမ္ဗည်းတမာ်ြွေန်းေား
ေတမွှးနံ့သာရည်များမြင့်

ြြ်မြန်းတြးခဲ့ြါသည်။

ာြ်ေဉီနှင့်ြေ်သြ်၍ ရှင်းလင်းေင်မြြါသည်။
ေ

ိုြါ ေတ

ာြ်ေဦြို တ

းလြ်တေွေ့ြုသမှုများ

ယင်းတနာြ်

တရး ၊ လူနာများတဘးြင်းလုံခခုံမှု ြိုမိုရရှိတရး၊ နိုင်ငံေြာေ
တလ့ြျင့်သင်ကြားတရးဌာန

တြါ်တြါြ်လာတစတရး၊

ြျင်မှုများ၊ လူမှု

ြ်

ံတရးများ၊ ေသင်းေြွေဲ့နှင့် တ

နိုင်မှုများ တလ့ြျင့်နိုင်တရး၊ တ

"မမန်မာနိုင်ငံရဲ့ တ

သုတေသနလုြ်ငန်းများြိုမိုေိုးေြ်တောင် တ

းြညာသင်ကြားမှုသမိုင်းေွေင် မတြါ်တြါြ်ြူး

တသးသည့် တလ့ြျင့်သင်ကြားတရးသုတေသနဌာနကြီးေား ြေမ
းေြ္ကသိုလ်(၁)၊ ရန်ြုန် ြရိဝုဏ်မှာ ေူတောင်နိုင်ခဲ့

မခင်းြိုဂုဏ်ယူတကြာင်း၊ ယခုဌာနကြီးေား တ

းနှင့် တ

တ

င့်မီ

းြညာ

ိုင်ရာြျင့်ဝေ်များ၊ ြညာရှင်ြီသသည့် ေရည်ေတသွေးနှင့် ြျွမ်း

နိုင်ငံတော်၏ ေေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ်ြ မိန့်ခွေန်း တမြာကြားရာေွေင်

ုံးေမြစ် တ

းေြ္ကသိုလ်

ေေွေြ်လိုေြ်တသာ ြျွမ်းြျင်မှုများေား တလ့ြျင့်သင်ကြားနိုင်

နိုင်ငံတော်၏ ေေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ်နှင့် ောဝန်ရှိသူများြ
ေခမ်းေနားြို ြဲကြိုးမြေ်ြွေင့်လှစ်တြးြာ ေတ

ြ်လြ်၍ တ

ေေွေြ် ရည်ရွယ်၍ ေည်တ

းနှင့်တ

ာင်ရွြ်

းနှီးနွေယ်ေြ္ကသိုလ်များ၏
ာင်ရွြ်နိုင်တရးေို့

ာြ်ခဲ့မခင်းမြစ်မြီး Technical Skill

သင်ေန်းေမျုးေစား
ိ
(၁၆) မျုး၊ိ Non-Technical Skills သင်ေန်း

းြညာ

ေမျုးေစား
ိ
(၉) မျုးနှ
ိ င့် ြုံေူမြုတလ့ြျင့်တရး (Simulation Lab)

နှီးနွှယေ
် ြ္ကသိုလ် (၁၆)ခု၊ သူနာမြုနှင့်သားြွေားသင်ေန်းတြျာင်း

(၅) မျုးြိ
ိ ု သင်ကြားြို့ချတြးသွေားမည်မြစ်သည့်ေမြင် သုတေသန

(၅၀) ေေွေြ် ေသုံးမြုရန် ရည်ရွယ်ေားသည်ဟု သိရတကြာင်း၊

ိုင်ရာ ဓာေ်ခွေဲခန်း (Research laboratory) (၃)မျုးိ ြါရှိြါသည်။
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ေုတိယသမ္မတ (၁) ဦးမမင့်ရေွ (၂၀) ကကိမ်ရမမာက် မမန်မာ့တိုင်းေင်းရေးသမားရတာ်များညီလာြံနှင့် နှီးရနှာဖလှယ်ြွဲ
ဖွင့်ြွဲအြမ်းအနားသို့ တက်ရောက်အမှာစကားရမြာကကားမြင်း
(၂၀)ကြိမ်တမမာြ် မမန်မာ့ေိုင်းရင်းတ

းသမားတော်များ

ညီလာခံနှင့် နှီးတနှာြလှယြ
် ွေဲ ြွေင့်ြွေဲေခမ်းေနားြို (၁၂-၁၂-၂၀၁၉)
ရြ်တန့ေွေင်တနမြည်တော်၊ MICC-2 ၌ြျင်းြရာ ဒုေိယသမ္မေ(၁)
ဦးမမင့်တ

ွေ ေြ်တရာြ်၍ ေမှာစြားတမြာကြားခဲ့ြါသည်။
ြွေင့်ြွေဲေခမ်းေနားသို့ မြည်တောင်စုဝန်ကြီးများ၊ တနမြည်

တော်တြာင်စီ ဥြ္ကဋ္ဌ၊ ဒုေိယဝန်ကြီးများ၊ မြည်သူ့လွှေ်တော်၊
ြျန်းမာတရးနှင့် ေားြစားြွေံ့မြိုးေိုးေြ်တရးတြာ်မေီ ဥြ္ကဋ္ဌ၊
ေမျုးသားလွှ
ိ
ေ်တော်၊ ြျန်းမာတရး၊ ေားြစားနှင့် ယဉ်တြျးမှု
ိုင်ရာတြာ်မေီ ဥြ္ကဋ္ဌ၊ လွှေ်တော်ြိုယ်စားလှယမ
် ျား၊ ေိုင်းရင်း
တ

းတြာင်စီ နာယြနှင့် ေြွေဲ့ဝင်များ၊ ေမမဲေမ်းေေွေင်းဝန်များ၊

ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များ၊ သံေမန်များ၊ မမန်မာနိုင်ငံ ေိုင်းရင်း

ေိမ်မမုြ်တနသည့် “ဝိေ္ဇာဓရနယနှင့် နြ္ခေ္တနယ”

တ

နည်းစနစ်များြို မြန်လည်တြာ်ေုေ်ေသုံးမြုနိုင်တရး တ

း

ရာေသင်း (ဗဟို) ေြွေဲ့ဝင်များ၊ ေကြံတြးေြွေဲ့ဝင်များ၊

မမန်မာနိုင်ငံ

ေိုင်းရင်းတ

းဝါးေုေ်လြ
ု ်သူများနှင့်

တ

းြစ္စည်း

ေိုင်းရင်းတ

ဒုေိယသမ္မေြ

ွေးတနွေး

ကြတစလိုြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

လုြ်ငန်းရှင်များေသင်းမှ ောဝန်ရှိသူများ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။
ေခမ်းေနားေွေင်

ိုင်ရာ ြုေုံး

ေို့တနာြ် “မြည်တောင်စုသမ္မေမမန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံ

“မမန်မာနိုင်ငံမှ

းမှေ်ေုိင်များ (Milestones of Traditional Medi-

တော်သမ္မေ ဦးဝင်းမမင့်ေံမှ (၂၀) ကြိမ်တမမာြ် မမန်မာ့ေိုင်းရင်း
တ

းသမားတော်များ ညီလာခံနှင့် နှီးတနှာြလှယြ
် ွေဲ ြွေင့်ြွေဲေခမ်း

cine in Myanmar) စာေုြ်ြို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုေ်လေွေင်

ေနားသို့တြးြို့သည့် ဂုဏ်မြုသဝဏ်လွှာ” ြို မြည်တောင်စုဝန်ကြီး

တောင်မမင်စွော ေုေ်တဝနိုင်ခဲ့ြါတကြာင်း၊ ေိုင်းရင်းတ

တဒါြ်ောမမင့်တေွေးြ ြေ်ကြားခဲ့ြါသည်။

းဝါးစြ်ရုံ

ြ်လြ်၍ ညီလာခံ

(မန္တတလး)ြို တခေ်နှင့်ေညီ စြ်ြစ္စည်းများ ဝယ်ယူမြည့်ေင်းမြီး

ေ ိုမြုစာေမ်းများနှင့် ြေ်သြ်၍ ေုြ်စုြွေဲ့ေင်မြတ ွေးတနွေးမခင်းြို

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေ် (၁၉)ရြ်ေွေင် စြ်စွေမ်းေား ေိုးမမှင့်မခင်းြို

ြျင်းြခဲ့မြီး ေိုင်းရင်းတ

တ

တဒါြ်ောမိုးတ

ာင်ရွြ်နိုင်ခဲ့ြါတကြာင်း၊ မမန်မာ့ေိုင်းရင်းတ

းသမားတော်များ

ညီလာခံနှင့် နှီးတနှာြလှယ်ြွေဲေွေင် “နယကြီးတလးြါး” ြို ေတမခခံ

ေ

သည့် မမန်မာ့ေိုင်းရင်းတ

ြါသည်။

းြညာ ြုေုံးနည်းစနစ်များေနြ်မှ

းြညာဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်

ွေြ လုြ်ငန်းစဉ်များြို ရှင်းလင်းေင်မြခဲ့ြါသည်။

ိုြါ နှီးတနှာြလှယြ
် ွေဲြို ဒီေင်ဘာ (၁၃) ရြ်ေေိ ြျင်းြခဲ့

ေုတိယသမ္မတ (၂) ဦးဟင်နေီဗန်ထီးယူ လွိုင်ရကာ်မြည်သူ့ရေးရုံကကီးသို့ သွားရောက်ကကည့်ရှုမြင်း
ဒုေိယသမ္မေ (၂) ဦးဟင်နရီဗန်ေီးယူသည် ြယား
မြည်နယ်ဝန်ကြီးချုြ် ဦးေယ်လ်တြာင်းရှို၊ ေစိုးရေြွေဲ့ဝန်ကြီးများ၊
ေမမဲေမ်းေေွေင်းဝန်

ြါတမာြ္ခ

တဒါြ်ောသြ်ခိုင်ဝင်းနှင့်ေေူ

(၁၄-၇-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် လွေိုင်တြာ်မြည်သူ့တ
တရာြ်၍

ေတရးတြါ်လူနာမြုစုြုသမှုဌာန၊

းရုံကြီးသို့ သွေား
ခွေဲစိေ်တ

ာင်၊

ဓာေ်မှန်ဌာနနှင့် ဓာေ်ခွေဲဌာနများသို့ လှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ြါသည်။
ေို့တနာြ် လူနာများ၏ တန့လယ်စာ (၂)ရြ်ောေေွေြ်
ေလှူတငွေများ တြးေြ်လှူဒါန်းခဲ့မြီး တ
ရာဝန်ကြီးများ၊

းရုံေုြ်ကြီး၊ ေေူးြု

ရာဝန်များ၊ သူနာမြုများနှင့် တေွေ့

ုံ၍ ေမှာ

စြားတမြာကြားခဲ့ြါသည်။
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ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

(၄၇) ကကိမ်ရမမာက် မမန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးေိုင်ောသုရတသနညီလာြံ ကျင်းြမြင်း
ဌာနေသီးသီးေို့ေွေင် သုတေသန ယဉ်တြျးမှု (research culture) ြိုမိုမြစ်ေွေန်း ြွေံ့မြိုးတစတရးေတလးေား တ

ာင်ရွြ်လျြ်

ရှိြါတကြာင်း၊ လြ်တေွေ့ေသုံးချသုတေသနများ တ

ာင်ရွြ်ရန်

ေေွေြ် (၂၀၁၇-၂၀၁၈) ဘဏ္ဍာနှစ်ေွေင် ြျြ်သန်း (၁၀ဝ၀)၊
(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘဏ္ဍာနှစ်ေွေင် ြျြ်သန်း (၁၅၀ဝ) ခွေင့်မြုချေား
တြးခဲ့မြီး (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်ေွေင် ြျြ်သန်း (၃၀၀၀)ခွေဲတဝ
ချေားရန်လျာေားတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။
ညီလာခံြို ေန်နဝါရီလ (၇) ရြ် မှ (၁၁)ရြ်တန့ေေိ
မြုလုြ်ခဲ့ရာ ြျန်းမာတရးသုတေသနစာေမ်း (၁၄၁)ခုနှင့် ြိုစော
(၄၇) ကြိမ်တမမာြ် မမန်မာနိုင်ငံ ြျန်းမာတရး

ိုင်ရာ

(၉၀)ခု၊

နှီးတနှာြလှယ်မှုေစီေစဉ်

(Symposium)

(၁၀)ခုနှင့်

သုတေသနညီလာခံြို (၈-၁-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် ရန်ြုန်မမို့ရှိ

တဟာတမြာြွေဲ (Scientific Talks) (၈) ခု ြါဝင်ခဲ့မြီး မမန်မာနိုင်ငံမှ

တ

ြျန်းမာတရး

းသုတေသနဦးစီးဌာန၌

ြျင်းြရာ

မြည်တောင်စုဝန်ကြီး

တဒါြ်ောမမင့်တေွေး ေြ်တရာြ်ေမှာစြားတမြာကြားခဲ့ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ “ဝန်ကြီးဌာနေတနမြင့် တ
တ

းနှီးနွှယ်ေြ္ကသိုလ်များနှင့်တြျာင်းများ၊တ

ြျန်းမာတရးတစာင့်တရှာြ်မှုလုြ်ငန်းများ တ

းနှင့်

းရုံများ ေြါေဝင်

ိုင်ရာသုတေသနြညာရှင်များ၊ INGO/NGO များနှင့်

ေတမရိြန်၊ ဂျြန်၊ ကသစတကေးလျ၊ မတလးရှား၊ ေင်ဒိုနီးရှား၊ UK၊
ြိုရီးယားနိုင်ငံများမှ သုတေသနြညာရှင်များ ေြ်တရာြ်ခဲ့ကြ
ြါသည်။

ာင်ရွြ်လျြ်ရှိသည့်

ရြတ်မီအိုင်စီတီနည်းြညာသုံး အွန်လိုင်းေက်ြျန်ိ း ကကိုတင်ရလျှောက်ထားမှုစနစ်နှင့်
ရထာက်ြြ
ံ ျက်လက်မှတ်စီမံြန့်ြမ
ွဲ ှုစနစ် စတင်အသုံးမြုမြင်းေိုင်ော မိတ်ေက်ြွဲကျင်းြမြင်း
တရးဦးစီးဌာန (FDA) ၏ လုြ်ငန်းများသည် လွေန်စွောေတရးကြီး
တကြာင်း၊ြုန်ြစ္စည်းများေွေင် တဘးေန္တရာယ်မြစ်တစနိုင်သည့်ေရာ
များ ေနည်းငယ်မျှေြါဝင်လျှေင်ြင် တရာဂါဘယများ မြစ်ြွေားမည်မြစ်
ြါတကြာင်း၊တောြ်ခံချြ်ရယူရာေွေင်ကြန့်ကြာမှုများရှိြါြစီးြွေား
တရး

ိုင်ရာ

ုံးရှုံးမှုများရှိနိုင်တကြာင်း၊ ယခုေခါ ေွေန်လိုင်းရြ်ချန်ိ း

ကြိုေင်တလျှောြ်ေားမှုစနစ်နှင့်တောြ်ခံချြ်လြ်မှေ်စီမံခန့်ခွေဲ
မှုစနစ်ေ့ိုေားစေင်ေသုံးမြုမည်မြစ်တကြာင်း”တမြာကြားြါသည်။
ေို့တနာြ် ေစားေတသာြ်နှင့် တ
မြည်တောင်စုဝန်ကြီးသည် (၁၁-၁-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင်
ေစားေတသာြ်နှင့်တ

းဝါးြွေြ်ြဲတရးဦးစီးဌာနေွေင်ြျင်းြတသာ

တခေ်မီေိုင်စီေီနည်းြညာသုံး

ေွေန်လိုင်းရြ်ချန်ိ း

းဝါးြွေြ်ြဲတရးဦးစီး

ဌာန၊ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ် ြါတမာြ္ခတဒါြ်ောခင်တော်ြ ေ

ိုြါ

ေွေန်လိုင်းရြ်ချန်ိ းကြိုေင် တလျှောြ်ေားမှုစနစ် (Online Book-

ကြိုေင်

ing System) ြို ေန်နဝါရီလေွေင်လည်းတြာင်း၊ တောြ်ခံချြ်

တလျှောြ်ေားမှုစနစ်နှင့် တောြ်ခံချြ်လြ်မှေ် စီမံခန့်ခွေဲမှုစနစ်

လြ်မှေ် စီမံခန့်ခွေဲမှုစနစ်ေား (Certificate Information Man-

ေား စေင်ေသုံးမြုမခင်း

agement System) ေား တြတြာ်ဝါရီလေွေင်လည်းတြာင်း စေင်

ိုင်ရာ မိေ်

ြ်ြွေဲေခမ်းေနားသို့ေြ်

တရာြ် ေြွေင့်ေမှာစြား တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ေသုံးမြုသွေားမည်မြစ်ြါတကြာင်း တမြာကြားခဲ့ြါသည်။ တ

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ “ေစားေတသာြ်နှင့်ေလှြုန်
ြစ္စည်းများ၊ တ

းဝါးများနှင့် တ

းဘြ်

ိုင်ရာြိရိယာြစ္စည်းများ

ေရည်ေတသွေးမြည့်မီတစရန် ေစားေတသာြ်နှင့် တ

းဝါးြွေြ်ြဲ

းြစ္စည်း

နှင့် ေလှြုန်ြစ္စည်းများေေွေြ် တောြ်ခံချြ်ရယူရန် www.
fda.gov.mm နှင့် onlineservices.fda.gov.mm ေို့ေွေင် ဝင်တရာြ်
တ
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ာင်ရွြ်နိုင်မည်မြစ်ြါသည်။
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မမန်မာနိုင်ငံ၏ ြထမေုံး အရေးရြါ်အသက်ကယ် သင်တန်းဌာန ဖွင့်ြွဲကျင်းြမြင်း
သင်ကြားတမွေးေုေ်တြးမည့်

သင်ေန်းဌာနကြီး

ြွေင့်လှစ်နိုင်ရန်

ြိစ္စရြ်များေား မိမိေ၏
ို့
ေတရးြိစ္စသြွေယ် ေတလးေားြာ
တ

ာင်ရွြ်တြးခဲ့သူများ၊ သင်ကြားြို့ချမှုလုြ်ငန်းများ၌ ြူးတြါင်း

ြံ့ြိုးတြးသည့် ေတမရိြန်နိုင်ငံေတမခစိုြ် Suu Foundation နှင့်
တဟာင်တြာင်ေတမခစိုြ် Prudence Foundation ေိြ
ု့ ိုလည်း
တြျးေူးေင်ရှိြါတကြာင်း၊

ဝန်ကြီးဌာနမှ

၂၀၁၇

ခုနှစ်ေေွေင်း

ေတရးတြါ်လူနာေင်ယာဉ် (၅၅) စီး ေြ်မံဝယ်ယူေားရှိြါတကြာင်း၊
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၁၇-၁၂၀၁၉) ရြ်တန့ နံနြ်ြိုင်းေွေင် ေမ္ဗူသီရိမမို့နယ်တ

းရုံ၊ တနမြည်

ေမျုးသားေ
ိ

င့် ေတရးတြါ်လူနာေင်ယာဉ်ြွေန်ရြ် (National

Ambulance Network) မြစ်တြါ်လာတရးြိုလည်း ေတလးေား

တော်၌ ြျင်းြမြုလုြ်ခဲ့တသာ ေတရးတြါ်ေသြ်ြယ်သင်ေန်း

တ

ာင်ရွြ်ကြရမည်မြစ်ြါတကြာင်း၊ လိုေြ်သည်များြို ဝန်ကြီး

ဌာန ြွေင့်ြွေဲေခမ်းေနားသို့ ဒုေိယဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမတလးစိန်၊

ဌာနမှ ဦးစားတြး၍ မြည့်

တနမြည်တော်တြာ်စီဝင် ဦးေင်ေွေန်းနှင့် မြည်သူ့ြျန်းမာတရးနှင့်

တကြာင်း ” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ြုသတရးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ် တဒါြ်ောစိုးဦးေို့နှင့်
ေေူ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

ည်းတ

ာင်ရွြ်တြးသွေားမည် မြစ်ြါ

ေို့တနာြ် မြည်တောင်စုဝန်ကြီးသည် ောဝန်ရှိသူများ၊
ြိေ်ကြားေားတသာ ဧည့်သည်တော်များနှင့်ေေူ သင်ေန်းဌာန

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ ေြွေင့်ေမှာစြား တမြာကြား

ြို လှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ြါသည်။

ရာေွေင် “ တရှးဦးေသြ်ြယ်မြုစုမခင်း ေေေ်ြညာရှင်များေား

(၁၄) ကကိမ်ရမမာက် မမန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးကဏ္ဍ ရြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းရေးရကာ်မတီ အစည်းအရဝးကျင်းြမြင်း
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၁၇-၁၂၀၁၉)

ရြ်တန့ေွေင်

ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာန၊

ေစည်းေတဝးခန်းမေွေင် မြုလုြ်ြျင်းြခဲ့တသာ (၁၄) ကြိမ်တမမာြ်
မမန်မာနိုင်ငံ

ြျန်းမာတရးြဏ္ဍ

တြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းတရးတြာ်မေီ

(Myanmar Health Sector Coordination Committee, MHSCC) ေစည်းေတဝးသို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။
ေစည်းေတဝး၌ မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ “ ြျန်းမာတရး
ြဏ္ဍလုြ်ငန်းများတ
စနစ်ေြျ ချေ်
ိ

ာင်ရွြ်ရာေွေင် ေြွေဲ့ေစည်း များမြားသမြင့်
ြ်တ

ာင်ရွြ်မှုနှင့် တြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းမှုေမ
ို့ ှာ

ေ

ိုြါေစည်းေတဝးသို့

ဒုေိယဝန်ကြီး

တဒါြ်ော

လွေန်စွောေတရးကြီးြါတကြာင်း၊ ြျန်းမာတရးစီမံချြ်မန်တနဂျာများ

မမတလးစိန်၊ မြည်သူ့လွှေ်တော် ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစား ြွေံ့မြိုး

ေတနမြင့် သြ်

မိေ်ြြ်ေြွေဲ့ေစည်းများမှ

ေိုးေြ်တရးတြာ်မေီ ဥြ္ကဋ္ဌ တဒါြ်ောစံတရွှေဝင်း၊ ညွှန်ကြားတရး

ာင်ရွြ်တနတသာ ေဓိြလုြ်ငန်းများ (key areas) ေား

မှူးချုြ်များ၊ ဒုေိယညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များ၊ M-HSCC ေြွေဲ့ဝင်

တ

ိုင်ရာြဏ္ဍေလိုြ်

(check list) များမြင့် ကြီးကြြ်တ
လုြ်တ

ာင်ရန်

တောင်မမင်စွော တ

ာင်ရွြ်၍ တြါင်းစြ် ညှိနှိုင်း

လိုေြ်ြါတကြာင်း၊ လုြ်ငန်းများ
ာင်ရွြ်နိုင်တရးေေွေြ်

များ၊ ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရးေြွေဲ့၊ ြမ္ဘာ့ဘဏ်၊ UNICEF ၊ ADB ၊ DFID ၊

ြိုမိုေိတရာြ်

MSI ၊ ြိေ်ကြားေားတသာ ေြွေဲ့ေစည်းများမှ ြိုယ်စားလှယ်များ

ေကြံမြုချြ်များ

နှင့် မိေ်ြြ်ေြွေဲ့ေစည်းများမှ ောဝန်ရှိသူများ ေြ်တရာြ်ခဲ့

တြးေြ်တစလိုြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ြါသည်။
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(၆၅) ကကိမ်ရမမာက် မမန်မာနိုင်ငံ ေောဝန်ညီလာြံ ကျင်းြမြင်း
တကြာင်း၊ ြုဂလ
္ဂ ိြ

ရာဝန်များြုသမှုစွေမ်းရည်ြိုမိုမမင့်မားတစတရး

ေေွေြ် လြ်ရှိေွေင် Diploma in Family Medicine ြို
သင်ကြားတြးလျြ်ရှိမြီး Master in Family Medicine သင်ေန်း
များြိုလည်း ၂၀၂၀ ခုနှစ်ခန့်ေွေင် ြွေင့်လှစ်သင်ကြားသွေားမည်မြစ်
ြါတကြာင်း”တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ြ်လြ်၍ မမန်မာနိုင်ငံ

ရာဝန်

ေသင်း ဥြ္ကဋ္ဌ ြါတမာြ္ခတဒါြ်ောရဲမမြ မမန်မာနိုင်ငံ

ရာဝန်

ေသင်း(တနမြည်တော်) တ

ာင်ရွြ်လျြ်ရှိသည့် လုြ်ငန်းများြို

ရှင်းလင်းတမြာကြားခဲ့ြါသည်။
မြည် တ ောင် စ ု ဝ န် က ြီ း
(၁၉-၁-၂၀၁၉)

တဒါြ် ေ ာမမင် ့ တေွေ း သည်

ရြ်တန့ေွေင်

(တနမြည်တော်)၊

ခန်းမတ

ကြိမ်တမမာြ် မမန်မာနိုင်ငံ

မမန်မာနိုင်ငံ

ာင်ေွေင်

ရာဝန်ေသင်း

ြျင်းြမြုလုြ်သည့်

ေ

ိုြါေခမ်းေနားသို့စြ်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ မြည်တောင်စု

ဝန်ကြီး ဦးခင်တမာင်ချု၊ိ တနမြည်တော်တြာင်စီ ဥြ္ကဋ္ဌ တဒါြ်ော

(၆၅)

မျုးတောင်
ိ
၊ မြည်သူ့လွှေ်တော် ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားြွေံ့မြိုး

ရာဝန်ညီလာခံြွေင့်ြွေဲ ေခမ်းေနားသို့

ေိုးေြ်တရးတြာ်မေီ ဥြ္ကဋ္ဌ တဒါြ်ောစံတရွှေဝင်း၊ ေမငိမ်းစား

ေြ်တရာြ်၍ ေြွေင့်ေမှာစြား တမြာကြားခဲ့ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ

“မမန်မာနိုင်ငံ

တ

ရာဝန်ေသင်း

းြညာရှင်ကြီးများ၊ မမန်မာနိုင်ငံတ

မမန်မာနိုင်ငံတ

းတြာင်စီ ဥြ္ကဋ္ဌ၊ တနမြည်တော်တြာင်စီဝင်များ၊

သည်ေသင်းခွေဲတြါင်းတမမာြ်များစွောမြင့် လုြ်ငန်းများ ေြ်ကြစွော

မမန်မာနိုင်ငံ

တ

တြာ်မေီဝင်များနှင့်

ာင်ရွြ်လျြ်ရှိသည့် ေသင်းကြီးမြစ်ြါတကြာင်း၊ ေမခားတသာ

ြျန်းမာတရး မိေ်ြြ်ေြွေဲ့ေစည်းများနှင့် ြူးတြါင်းချေ်
ိ
လုြ်ငန်းများ

ြိုမိုေိုးေြ်တောင်

တ

ြ်ြာ

ာင်ရွြ်သွေားရမည်မြစ်ြါ

းြညာရှင်ေသင်း ဥြ္ကဋ္ဌ ၊

ရာဝန်ေသင်းမှ ဗဟိုေလုြ်ေမှုတ

ြါတမာြ္ခများ၊

ေသင်းဝင်များ၊

တ

ာင်များ၊ ဗဟို

းြညာရှင်ကြီးများ၊

ရာဝန်များနှင့်ြိေ်ကြားေားတသာ

ဧည့်သည်

တော်များ ေြ်တရာြ်ခဲ့ကြြါသည်။

မရကွးတိုင်းရေသကကီးအတွင်းေှိ မြည်သူများအား ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှု ယြုထက်ြိုမိုမမင့်မားရစရေးနှင့် ကျန်းမာရေး
ရစာင့်ရေှာက်မှု စံနမူနာမြ တိုင်းရေသကကီးတစ်ြု မဖစ်လာရစရေးအတွက် ဝန်ထမ်းများနှင့် ရတွ့ေုံညန
ှိ ှိုင်းရေွးရနွးမြင်း
(၂၁-၁-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ော
မမင် ့ တေွေ း သည် မတြွေးမမို့၊ မြည်သူ့တ

းရုံကြီး၊ ေစည်းေတဝး

တမြာကြားခဲ့ြါသည်။
ေို့တနာြ် ဝန်ကြီးချုြ် တဒါြ်ောတောင်မိုးညိုြ“ေစိုးရ

ခန်းမ၌ မတြွေးေိုင်းတဒသကြီးေေွေင်းရှိ မြည်သူများေား ြျန်းမာ

ေြွေဲ့ေတနမြင့်လည်း

တရးတစာင့်တရှာြ်မှု ြိုမိုမမင့်မားလာတစတရးေေွေြ် ဝန်ေမ်းများနှင့်

လိုေြ်သလို ြံ့ြိုးြူညီတ

တေွေ့

ကြားခဲ့ြါသည်။

ုံညှိနှိုင်းတ

ွေးတနွေးခဲ့ြါသည်။ ေ

ိုြါ တေွေ့

ုံညှိနှိုင်းတ

ွေးတနွေး

တ

ြျန်းမာတရးဝန်ေမ်းများနှင့်

ြူးတြါင်း၍

ာင်ရွြ်သွေားမည်မြစ်ြါတကြာင်း” တမြာ

ွေးတနွေးြွေဲေွေင်

ြျန်းမာတရးဝန်ေမ်းများ၏

ြွေဲသို့ မတြွေးေိုင်းတဒသကြီးဝန်ကြီးချုြ် တဒါြ်ောတောင်မိုးညိုနှင့်

လိုေြ်ချြ်များနှင့် ေကြံမြုေင်မြချြ်များြို ောဝန်ရှိသူများ

လူမှုတရးဝန်ကြီး တဒါြ်ောခင်တမာင်တေးေို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

နှင့် စီစဉ်တ

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ “မြည်သူများေား ြျန်းမာတရး
တစာင့်တရှာြ်မှုြိုမိုမမင့်မားလာတရး တ ာင်ရွြ်ရာေွေင် တခေ်မီသေင်း
ေချြ်ေလြ်နှင့်

ြ်သွေယ်တရးနည်းြညာြို ေသုံးချရမည်

မြစ်ြါတကြာင်း၊ (Online CME Program) ြိုလည်း တ

ာင်ရွြ်

တော့မည် မြစ်ြါတကြာင်း၊ ေိုင်းတဒသကြီးေေွေင်း ေသုံးချသုတေ
သနများ မြုလုြ်တစလိုမြီး သူနာမြုများနှင့် ေတမခခံြျန်းမာတရး
ဝန်ေမ်းများ

ြါဝင်တ

ာင်ရွြ်

လုြ်တ

ာင်ကြတစလိုတကြာင်း ”
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ာင်ရွြ်တြးခဲ့ြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

သားဖွားသင်တန်းရကျာင်း၊ ရနမြည်ရတာ်၏ ေုတိယအကကိမ် သားဖွားေီြလိုမာရအာင်လက်မှတ်အြ်နှင်းြွဲ ကျင်းြမြင်း
ေတနမြင့် သူနာမြုနှင့် သားြွေား

ရာမများ ေခန်းြဏ္ဍနှင့် ေရည်

ေတသွေး ြိုမိုေိုးေြ်မမင့်မားတရးြို ဦးစားတြးလုြ်တ

ာင်လျြ်ရှိ

ြါတကြာင်း၊ သင်ေန်းတြျာင်း၏ သင်ရိုးညွှန်ေမ်းများ၊ သင်ကြား
သင်ယူမှုနည်းစနစ်များ ြိုမိုတြာင်းမွေန်တစတရး မြင်
ခဲ့ြါတကြာင်း”

တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

င်တ

ြ်လြ်၍

ာင်ရွြ်
သားြွေား

သင်ေန်းတြျာင်း၊ တနမြည်တော်မှ တြျာင်းေုြ် တဒါ်တေးတေးခိုင်
မြည် တ ောင် စ ု ဝ န် က ြီ း

တဒါြ် ေ ာမမင် ့ တေွေ း သည်

(၂၃-၁-၂၀၁၉) ရြ်ေွေင် ေမြည်မြည်

ိုင်ရာြွေန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန

(၂) (MICC-2)၊ တနမြည်တော်၌ ြျင်းြမြုလုြ်ခဲ့သည့် သားြွေား

ြ

တြျးေူးေင်စြားနှင့်

သူ (၄၅)ဦးေား တောင်လြ်မှေ်များ ေြ်နှင်းတြးေြ်ခဲ့ြါသည်။
ေ

ိုြါေခမ်းေနားသို့ တနမြည်တော်တြာင်စီ ဥြ္ကဋ္ဌ

တောင်လြ်မှေ်ေြ်နှင်းြွေဲ ြွေင့်ြွေဲေခမ်းေနားသို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့

တဒါြ်ောမျုးတောင်
ိ
နှင့်

ြါသည်။

ဝန်ကြီး
မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ

တမြာကြား

ရှင်းလင်း ေင်မြခဲ့ြါသည်။ ေို့တနာြ် သားြွေားဒီြလိုမာတောင်မမင်

သင်ေန်းတြျာင်း၊ တနမြည်တော်၏ဒုေိယေကြိမ်သားြွေားဒီြလိုမာ

ေခမ်းေနားေွေင်

တရှ့လုြ်ငန်းစဉ်များြို

တနမြည်တော်တြာ်စီဝင်များ၊ ဒုေိယ

တဒါြ်ောမမတလးစိန်နှင့်

ောဝန်ရှိသူများ၊

သားြွေား

“သားြွေား

သင်ေန်းတြျာင်းမှောဝန်ရှိသူများ၊ နည်းမြများ၊ သားြွေားဒီြလိုမာ

ရာမများ၏ေခန်းြဏ္ဍသည်ေမခားြျန်းမာတရးဝန်ေမ်းများ၏

လြ်မှေ်ရရှိသူများ၏မိဘများ စုစုတြါင်း(၅၀ဝ)ဦးခန့်ေြ်တရာြ်

ေခန်းြဏ္ဍနှင့် ေန်းေူညီမျှေ ေတရးကြီးြါတကြာင်း၊ ဝန်ကြီးဌာန

ခဲ့ကြြါသည်။

(၃၉) ကကိမ်ရမမာက် မမန်မာနိုင်ငံသာွ းနှင့်ြံတွင်းေောဝန်များ ညီလာြံဖွင့်ြွဲကျင်းြမြင်း
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၂၆-၁-

ေ

ိုြါညီလာခံသို့ ဒုေိယဝန်ကြီးတဒါြ်ော မမတလးစိန်

၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် Lotte Hotel၊ ရန်ြုန်၌ြျင်းြမြုလုြ်ခဲ့တသာ

နှင့်ောဝန်ရှိသူများ၊ ရန်ြုန်ေိုင်းတဒသကြီးလွှေ်တော် ဒုေိယ

“မမန်မာနိုင်ငံသွေားနှင့်ခံေွေင်း

ရာဝန်ေသင်း၏ (၃၉)ကြိမ်တမမာြ်

ဥြ္ကဋ္ဌ ဦးလင်းနိုင်မမင့်၊ မမန်မာနိုင်ငံသွေားနှင့်ခံေွေင်း

မမန်မာနိုင်ငံ သွေားနှင့်ခံေွေင်း

ရာဝန်များ ညီလာခံ” ြွေင့်ြွေဲေခမ်း

ဥြ္ကဋ္ဌ ြါတမာြ္ခတဒါြ်ောသိန်းကြူနှင့် ေရုေ်၊ ဂျြန်၊ ြိုရီးယား၊

ေနားသို့ ေြ်တရာြ်၍ ေြွေင့်ေမှာစြားတမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ေိုင်း၊ ေိုင်ဝမ်၊ စင်ြာြူ၊ မတလးရှား၊ ဗီယြ်နမ်၊ ြိလစ်ြိုင်၊

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ “မမန်မာနိုင်ငံ သွေားနှင့်ခံေွေင်း
ရာဝန်ေသင်း၏ ရည်မှန်းချြ်နှင့် တ

ာင်ရွြ်မှုများသည် နိုင်ငံ

ေေွေြ် ေလွေန်ေတရးကြီးြါတကြာင်း၊ သွေားနှင့်ခံေွေင်း

ုိင်ရာတ

း

ြညာေွေင် ြုသတရးနှင့် မြည်သူ့ြျန်းမာတရး နယ်ြယ်နှစ်ရြ်လုံး
ေွေင်ြိုမိုြွေံ့မြိုးေိုးေြ်တရးေေွေြ်

နိုင်ငံေြာေြွေဲ့ေစည်းများ

နှင့်ြူးတြါင်း၍ multi-centric သုတေသနလုြ်ငန်းများြိုလည်း
တ

ာင်ရွြ်ကြရန် ေိုြ်ေွေန်းလိုြါတကြာင်း၊ တြျာင်းြျန်းမာတရး

လုြ်ငန်းများေွေင်
တ

သွေားြျန်းမာတရးလုြ်ငန်းများြိုလည်း

ရာဝန်ေသင်း

ြိုမို

ာင်ရွြ်မခင်းမြင့် (၉.၅) သန်းခန့်ရှိတသာ တြျာင်းသားေုကြီး

သည် တြာင်းမွေန်တသာ သွေားနှင့်ခံေွေင်းြျန်းမာမှုြို ရရှိနိုင်မည်
မြစ်ြါတကြာင်း ” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။
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ကသစတကေးလျနိုင်ငံများနှင့် တဟာင်တြာင်ေို့ရှိ ေမျုးသားေ
ိ
သွေားနှင့် ခံေွေင်းတ
တ

င့်

းြညာေြွေဲ့များမှ ဥြ္ကဋ္ဌများ၊ သွေားနှင့်ခံေွေင်း

းြညာြါတမာြ္ခများ၊ သွေားဘြ်

ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

ိုင်ရာ

တ

းြညာရှင်များ

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

၂ဝ၁၉ ြုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့ကင်ောရောဂါရန့ အထိမ်းအမှတ် ကင်ောရောဂါေိုင်ော အသိြညာမမှင့်တင်ရေးနှင့်
စုရြါင်းကိုယ်လက်လှုြ်ေှားမှု အြမ်းအနားကျင်းြမြင်း
၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ ြမ္ဘာ့ြင်
ြင်

ာတရာဂါ

ာတရာဂါတန့ ေေိမ်းေမှေ်

ိုင်ရာ ေသိြညာမမှင့်ေင်တရးနှင့် စုတြါင်း ြိုယ်

လြ်လှုြ်ရှားမှုေခမ်းေနားြိုတနမြည်တော်၊ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိေားြစား
(B) ရုံ၌ (၄-၂-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေင
ွေ ် ြျင်းြရာ ဒုေိယဝန်ကြီး
တဒါြ်ောမမတလးစိန်၊ ေားြစားနှင့်ြာယြညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြား
တရးမှူးချုြ် ဦးမျုးလှို
ိ င်နှင့် ောဝန်ရှိသူများ၊ ြုသတရးဦးစီးဌာန၊
တနမြည်တော် ခုေင်(၁ဝဝဝ) မြည်သူ့တ

းရုံကြီးမှ တ

းရုံေုြ်ကြီး

နှင့် ြင် ာတရာဂါေေူးြု ရာဝန်ကြီးများ ေြ်တရာြ်ကြြါသည်။
ေခမ်းေနားေွေင် ဒုေိယဝန်ကြီးြ ေြွေင့်ေမှာစြား

တန့စဉ်ြုံမှန် ြိုယ်လြ်လှုြ်ရှားမှုများမြုလုြ်မခင်းေားမြင့် စိေ်ြိစီးမှု

တမြာကြားရာေွေင် “ ယတန့ တြတြာ်ဝါရီလ(၄)ရြ်တန့သည် (World

များြို တလျာ့ြျတစမြီး ြင်

Cancer Day 2019) ြမ္ဘာ့ြင်

ာတရာဂါတန့ မြစ်ြါတကြာင်း၊ နှစ်စဉ်

တစမည် မြစ်ြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ြ်လြ်၍ တနမြည်

ြမ္ဘာ့လူဦးတရ

ြင်

တော်ခုေင်(၁ဝဝဝ) မြည်သူ့တ းရုံကြီးမှ ြင်

ာတရာဂါ တ းြညာ

(၉.၆)%

လျြ်ရှိြါတကြာင်း၊ ြင်

ခန့်

ာတရာဂါတကြာင့်

တသ ုံး

ာမြစ်နိုင်တချ တလျှော့ချရန် ေဓိြေချြ်

ေေူးြု

ာတရာဂါမြစ်နိုင်တချြိုြါ တလျာ့ြျ

ရာဝန် တဒါြ်ောခင်ခင်နွေယ်ြ ြင်

ာတရာဂါနှင့်ြေ်

(၂) ချြ်မြစ်တသာ တန့စဉ်နာရီဝြ်ခန့် ြုံမှန်လမ်းတလျှောြ်တစလို

သြ်၍ ေသိြညာတြးတ

တကြာင်းနှင့် စိေ်ြိစီးမှုများတလျှော့ချရန်လိုေြ်တကြာင်း၊ “ြာြွေယ်

ဝန်ေမ်းများြ Physical Fitness Dance ေြမြင့် ြိုယ်လြ်

မခင်းသည်ြုသမခင်းေြ်ြိုတြာင်း၏”ဟူတသာ

လှုြ်ရှားမှု မြုလုြ်ခဲ့ကြမြီး ေခမ်းေနားြို ရုြ်သိမ်းခဲ့ြါသည်။

ိုရိုးစြားနှင့်ေညီ

ွေးတနွေးခဲ့တကြာင်းသိရှိရြါသည်။ ေို့တနာြ်

မမန်မာနိုင်ငံတွင် ြထမေုံးအကကိမ်ရကာက်ယူြ့သ
ဲ ည့် မမန်မာနိုင်ငံအဏုအာဟာေနှင့် အစာစားသုံးမှုအရမြအရန
ရလ့လာရေးစစ်တမ်း ကနဦးေလေ်များ၏ အစီေင်ြစ
ံ ာမဖန့်ရဝမြင်းအလုြ်ရရ
ုံ ေွးရနွးြွဲကျင်းြမြင်း
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၆-၂၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် မဂဂလာသီရိဟိုေယ်၊ တနမြည်တော်၌ ြျင်းြ
ခဲ့သည့် မမန်မာနိုင်ငံေဏုောဟာရနှင့် ေစာစားသုံးမှု ေတမခေတန
တလ့လာတရးစစ်ေမ်း ြနဦးရလဒ်များ၏ ေစီရင်ခံစာြို မြန့်တဝ
မခင်း ေလုြ်ရုံတ

ွေးတနွေးြွေဲ” (Dissemination Workshop on In-

terim Report of Myanmar Micronutrient and Food Consumption Survey) ေခမ်းေနားသို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ “စစ်ေမ်းတေွေ့ရှိချြ်၏ ေနှစ်

ေရွယ် ြတလးငယ်များနှင့် မြည်သူများ ောဟာရမြည့်ဝတသာ

ချုြ်ေတနမြင့် (၅) နှစ် တောြ်ြတလးများေွေင် ြာလောရှည်

စားတသာြ်ြုန်များြို တရွးချယ်စားသုံးနိုင်တရးေေွေြ် ေားလုံး

ောဟာရချု့ေဲ
ိ ့မှုတကြာင့် ြုညှြ်မခင်းမှာ (၂၆.၇)%၊ လေ်ေတလာ

ြူးတြါင်း စုစည်းတ

ောဟာရချု့ေဲ
ိ ့မှုတကြာင့် ြိန်လှီမခင်းမှာ (၆.၇)%၊ ေြျုတြာ်
ိ
ဝင်

ကြားခဲ့ြါသည်။

ေရွယ် မိန်းြတလးများေွေင် ြုညှြ်မခင်းမှာ (၂၄)%နှင့် တသွေးေား
နည်းမခင်းမှာ (၂၉)%၊ ြိုယ်ဝန်တ

ာင်မိခင်များေွေင် တသွေးေား

ေ

ာင်ရွြ်သွေားကြရမည်မြစ်ြါတကြာင်း” တမြာ

ိုြါေလုြ်ရုံတ

ွေးတနွေးြွေဲသို့ ဒုေိယဝန်ကြီး တဒါြ်ော

မမတလးစိန်နှင့်ောဝန်ရှိသူများ၊တနမြည်တော်တြာင်စီဝင်ဦးေင်ေွေန်း

နည်းမခင်းမှာ (၄၀)% ေသီးသီးရှိတနသည်ြို တေွေ့ရှိရြါတကြာင်း၊

ေိုင်းတဒသကြီး/ မြည်နယ်ေစိုးရေြွေဲ့များမှ

ောဟာရမြည့်ဝတသာ

နှီးနွှယ်ဝန်ကြီးဌာနများမှ

တဒသေွေြ်ေစားေစာများြို

တေးနှုန်း

ချုသာစွေ
ိ
ာမြင့် ြိုမိုလြ်လှမ်းမီရရှိစားသုံးနိုင်တစတရး၊ တြျာင်းတန
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ေရာရှိကြီးများနှင့်

စုစုတြါင်း (၁၃၀) ဦးခန့် ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

လူမှုတရးဝန်ကြီးများ၊
ောဝန်ရှိသူများ၊

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

ရေးအန္တောယ်နှင့်အရေးရြါ်အရမြအရန ကျန်းမာရေးစီမံြန့်ြမ
ွဲ ှု တိုးမမှင့်ရောင်ေွက်မြင်းေိုင်ော
အသိရြး ေှင်းလင်းမြင်း
ေတရးတြါ်ေတမခေတန ြွေြ်ြဲမှုစင်ော (Public Health Emergency Operations Center) များနှင့် စနစ်ေြျ ချေ်
ိ

ြ်ြူးတြါင်း

တ ာင်ရွြ်ရမည် မြစ်ြါတကြာင်း၊ တစာစီးစွော သေင်းရယူမခင်းနှင့်
ေုံ့မြန်တ ာင်ရွြ်မခင်းစနစ် (Early Warning, Alert and Response System) လုြ်ငန်းများ ေိတရာြ်စွော တ
မည်မြစ်ြါတကြာင်း”တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ာင်ရွြ်သွေားရ

ြ်လြ်မြီး ဒုေိယ

ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်(သဘာဝတဘး) တဒါြ်ောသန်းေွေန်းတောင်ြ
တဘးေန္တရာယ်နှင့် ေတရးတြါ်ေတမခေတနများေေွေြ် ြျန်းမာတရး
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၇-၂၂၀၁၉) တန့ေွေင် မဂဂလာသီရိဟိုေယ်၊ တနမြည်တော်၌ ြျင်းြမြုလုြ်
ခဲ့သည့်

“တဘးေန္တရာယ်နှင့်ေတရးတြါ်ေတမခေတန

စီမံခန့်ခွေဲမှုေိုးမမှင့်တ

ာင်ရွြ်မခင်း

တစာင့်တရှာြ်မှုလုြ်ငန်းများ

ေခမ်းေနား” သို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

ာင်ရွြ်တနမှုများြို

ရှင်းလင်း

တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ြျန်းမာတရး

င
ို ်ရာ ေသိတြးရှင်းလင်းမခင်း

တ

ေလုြ်ရုံတ

ွေးတနွေးြွေဲသို့ဒုေိယဝန်ကြီးတဒါြ်ောမမတလးစိန်

နှင့်ောဝန်ရှိသူများ၊ တနမြည်တော်တြာင်စီဝင် ဦးေင်ေွေန်း၊ ေိုင်း
တဒသကြီး/မြည်နယ်ေစိုးရေြွေဲ့များမှလူမှုတရးဝန်ကြီးများ၊ ြိေ်ကြား

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ တမြာကြားရာေွေင် “တဘးေန္တရာယ်

ေားတသာဝန်ကြီးဌာနေို့မှ ေရာရှိကြီးများနှင့်ောဝန်ရှိသူများ၊ ြိေ်

နှင့် ေတရးတြါ်ေတမခေတနများ ေုံ့မြန်တ ာင်ရွြ်တရးလုြ်ငန်းများ

ကြားေားတသာ ဧည့်သည်တော်များ စုစုတြါင်း (၁၀ဝ) ဦးခန့် ေြ်

ြို

တရာြ်ခဲ့ကြြါသည်။

ေချန်ိ နှင့်ေစ်တမြးညီတ ာင်ရွြ်နိုင်ရန်

မြည်သူ့ြျန်းမာတရး

(၁၃) ကကိမ်ရမမာက် မမန်မာနိုင်ငံရမ့ရေးြညာေှင်များညီလာြံ ကျင်းြမြင်း

နယ်ြယ်ြိုမိုြွေံ့မြိုးေိုးေြ်တစရန်ေေွေြ် များစွောေတောြ်ေြူ
မြုနိုင်မည်မြစ်ြာ မမန်မာနိုင်ငံ၏လြ်ရှိေတမခေတနများနှင့် ြိုြ်
ညီသဟောေ မြစ်မည့်ေချြ်များြို တြာြ်ယူေသုံးချ သွေားကြ
ရမည်မြစ်ြါတကြာင်း၊ေိုြ်နယ်နှင့်မမို့နယ်

ရာဝန်များ၏တမ့တ

ြညာြိုမိုမမှင့်ေင်တြးရန်ြိုလည်း ေေူးေတလးေား တ
ကြရမည်မြစ်ြါတကြာင်း၊ တမ့တ

မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၈-၂-

းြညာရှင်များေြွေဲ့

ာင်ရွြ်

းြညာြိုမိုေိုးေြ် ြွေံ့မြိုးတစတရး

ေေွေြ် ဝန်ကြီးဌာန၊ မမန်မာနိုင်ငံ
တမ့တ

း

ရာဝန်ေသင်း၊ မမန်မာနိုင်ငံ

ေြါေဝင်

နှီးနွေယ်ေသင်းေြွေဲ့များ၊

ဌာနများေားလုံး လြ်ေွေဲြူးတြါင်းြာ ကြိုးြမ်းတ

၂၀၁၉) ရြ်တန့၌ Sule Shangri-La Hotel၊ ရန်ြုန်ေွေင် ြျင်းြ

ရမည်မြစ်ြါတကြာင်း”

မြုလုြ်ခဲ့သည့်“(၁၃)ကြိမ်တမမာြ်မမန်မာနိုင်ငံတမ့တ

နိုင်ငံေြာနှင့် မမန်မာနိုင်ငံမှ ေြ်တရာြ်သူ စုစုတြါင်း (၅၃၀) ဦး

းြညာရှင်များ

ညီလာခံြွေင့်ြွေဲေခမ်းေနားသို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ ေြွေင့်ေမှာစြား တမြာကြား
ရာေွေင် “ယခုညီလာခံကြီးသည် မမန်မာနိုင်ငံ၏ တမ့တ

းြညာရြ်
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တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ေ

ာင်ရွြ်ကြ
ိုြါညီလာခံြို

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

မြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနတို့ရောင်ေွက်ရနရသာ လုြ်ငန်းများနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ေက်စ၊ုံ ကဏ္ဍစုံမှ
ခြုံငုံသုံးသြ်မြင်း (Holistic Review) အစည်းအရဝးကျင်းြမြင်း
ကြြ်မေ်ြုသတြးနိုင်မှုေတမခေတန၊ ဓါေ်မှန်ရိုြ်ြူးမခင်းေေွေြ်
ဝန်ကြီးဌာနမှ ြံ့ြိုးနိုင်မှုေေိုင်းေောနှင့် လူနာဘြ်မှ ြျခံသုံးစွေဲ
ရမည့်ြိစ္စ၊

တြျာြ်ြြ်တသွေးသန့်စင်ဌာနများ

ေတမခေတန၊ တ
ေေြ်တ
မူးယစ်တ

းရုံေတောြ်ေြူမြုတ

းရုံများေွေင်

း

ြွေင့်လှစ်နိုင်တရး

တ

ာင်ရွြ်မှု

ိုင်များခုေင် (၁၀ဝ)
တ

ာင်ရွြ်ချြ်များ၊

းစွေဲ ြုသမခင်းလုြ်ငန်းများ၊ ြိုယ်ေဂဂါေစားေိးု ခွေဲစိေ်

ြုသမခင်းလုြ်ငန်းများ၊ JICA ေတောြ်ေြံ့မြင့် တ
ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာန၏
တ

ြ်လြ်

ာင်ရွြ်မည့် လုြ်ငန်းစဉ်များေေွေြ် ဦးစားတြးလုြ်ငန်းများ

ာင်ရွြ်

ရတသာ တ

းရုံမမှင့်ေင်မခင်းစီမံြိန်း၊ ေရုေ်နိုင်ငံ ေတောြ်

ေြံ့မြင့် တ

ာင်ရွြ်တနတသာ တဒါ်ခင်ကြည်ေမျုးသမီ
ိ
းတ

းရုံနှင့်

နေ်တမာြ်တ းရုံစီမံြိန်းများ၊ နိုင်ငံေြာေြွေဲ့ေစည်းများ၊ တ းရုံ

ချမှေ်တရးေေွေြ်ေလွေန်ေတရးကြီးသည့် မြည်သူ့ြျန်းမာတရးနှင့်

များနှင့် ြူးတြါင်း၍ ခွေဲစိေ်ြုသမှု၊ တ

ြုသတရးဦးစီးဌာနေို့

သည့်ေတမခေတန စသည်ေ့န
ို ှင့် စြ်လျဉ်း၍တသာ်လည်းတြာင်း၊

တ

ာင်ရွြ်တနတသာ

လုြ်ငန်းများနှင့်

းဝါးြုသမှု တ

ာင်ရွြ်ခဲ့

စြ်လျဉ်း၍ ဘြ်စုံ၊ ြဏ္ဍစုံမှ ခခုံငုံသုံးသြ် (Holistic Review)

ညွှန်ကြားတရးမှူး(ြူးစြ်) တဒါြ်ောေွေန်းေင်ြ

မြုလုြ်မခင်းေစည်းေတဝးြို (၂၀-၂-၂၀၁၉) ရြ်တန့ ညတနြိုင်း၌

တသာ

တနမြည်တော်၊

ေစည်း

ဌာန(Dog-Bite Care Centre) ြွေင့်လှစ်နိုင်တရးနှင့်စြ်လျဉ်း၍တသာ်

ေတဝးခန်းမ၌ြျင်းြခဲ့ရာ မြည်တောင်စုဝန်ကြီး ေြ်တရာြ်ခဲ့

လည်းတြာင်း၊ ြုသတရးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားတရးမှူး (စီမံြိန်း)

ြါသည်။

တဒါြ်ောဝင်းရည်မွေန်ြ တ

ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာန

ေစီေစဉ်ေရ ဒုေိယညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်(စီမံ/ဘဏ္ဍာ)

တခွေးရူးမြန်တရာဂါြာြွေယ်တရးေေွေြ်

ချြ်များ၊ စံြိုြ်တ

းရုံများေ

လူေွေင်မြစ်

တခွေးြိုြ်ြုသမှု

င့်မမှင့်ေင်ရန် လိုေြ်

းရုံြွေင့်လှစ်ရန် လိုေြ်ချြ်များနှင့်ြေ်သြ်

တဒါ်တေးတေးစိန်ြ မြည်သူ့ြျန်းမာတရးဦးစီးဌာနလြ်တောြ်ရှိ

၍တသာ်လည်းတြာင်း၊ ဒုေိယညွှန်ကြားတရးမှူး(ေတမခခံြျန်းမာ)

တြျးလြ်ြျန်းမာတရးဌာန၊ တြျးလြ်ြျန်းမာတရးဌာနခွေဲများ၏

တဒါြ်ောနန်းနိုင်နိုင်ရှိန်ြ ေိုင်းတဒသကြီး/မြည်နယ် သင်ကြား

ေတ

တရးေြွေဲ့နှင့်

ာြ်ေဦေတမခေတန၊ဝန်ေမ်းေင်ေားေတမခေတန၊ ေတမခခံ

ြျန်းမာတရးဝန်ေမ်းများ၏

ေိုင်းတဒသကြီး/မြည်နယ်ေလိုြ်

လြ်ရှိြွေဲ့စည်းေားရှိမှုနှင့်

တြာင်း ေသီးသီးတ

လွှမ်းခခုံမှုေတမခေတနများြိုတသာ်လည်းတြာင်း၊ဒုေိယညွှန်ကြား

ေ

စြ်လျဉ်း၍တသာ်လည်း

ွေးတနွေးေင်မြခဲ့ကြြါသည်။

ိုြါေင်မြချြ်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍

မြည်တောင်စု

တရးမှူးချုြ် (မြည်သူ့ြျန်းမာ) တဒါြ်ောမမင့်မမင့်သန်းြ ေိုင်း

ဝန်ကြီး၊ ေမမဲေမ်းေေွေင်းဝန်များ၊ ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များနှင့်

တဒသကြီး/မြည်နယ် သင်ကြားတရးေြွေဲ့များ၏ လြ်ရှိတ

ေြ်တရာြ်ကြသူများြ ဝိုင်းဝန်းတ

ာင်ရွြ်

တနတသာ လုြ်ငန်းများ၊ ေိုင်းတဒသကြီး/မြည်နယ်များ၏ သင်ကြား

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ

တရးေြွေဲ့ (Training Team) များ၏ စွေမ်းရည်မမှင့်ေင်တရးြိစ္စရြ်

မိမိေ့ို

များ

ေတရးကြီးတကြာင်း၊

တ

ာင်ရွြ်ေားရှိမှုနှင့်

စြ်လျဉ်း၍တသာ်လည်းတြာင်း၊

ြ်လြ်တ

ယတန့

ေင်မြတ

ေချြ်ေလြ်များစုစည်း၍

ေင်မြကြတသာ

ေစ်နိုင်ငံလုံးရှိတ

တြျးေူးေင်ရှိြါတကြာင်းနှင့် ယခုတ

ရာ ဗဟိုေ
(၁၂)ရုံ၊

င့်တ

းရုံကြီး (၃၈)ရုံ၊ ခုေင် (၂၀ဝ) ေေြ် တ

ခုေင်(၂၀ဝ)တ

းရုံ

(၂၂၁)ရုံ၊

ေိုြ်နယ်တ

းရုံ (၇၈၅)ရုံေမ
ို့ ှ ဝန်ေမ်းေင်ေား၊ ေတ

ာြ်ေဦ၊

တ

းရုံသုံးြစ္စည်း၊ ဝန်ေမ်းေိမ်ရာ၊ ဓါေ်ခွေဲခန်း စသည်ေို့

းဝါး၊ တ

းရုံ

(၂၉)ရုံ၊

မမို့နယ်တ

းရုံ

စံြိုြ်မြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ ေတမခေတနများ၊ တ

းရုံများေွေင် ေေူး
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မိမိေ့ို

ေမမန်

ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်နှင့်
ုံး

ွေးတနွေးချြ်များသည်

ာင်ရွြ်မည့် လုြ်ငန်းစဉ်များေေွေြ် လွေန်စွော

ဒုေိယညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ် (ြုသတရး) တဒါြ်ော သီောလှြ
းရုံများေား (Holistic Review) မြုလုြ်ေင်မြ

ွေးတနွေးကြြါသည်။ေို့တနာြ်

ြ်လြ်တ

နိဂုံးချုြ်မှာကြားခဲ့ြါသည်။ ေ

ခခုံငုံသုံးသြ်

ောဝန်ရှိသူများေား

ွေးတနွေးချြ်များတြါ်မူေည်၍
ာင်ရွြ်သွေားမည်မြစ်တကြာင်း

ိုြါ ေစည်းေတဝးသို့ ေမမဲေမ်း

ေေွေင်းဝန်၊ ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်၊ ဒုေိယညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်
များ၊

ညွှန်ကြားတရးမှူးများ၊

ဒုေိယညွှန်ကြားတရးမှူးများနှင့်

ောဝန်ရှိသူများ ေြ်တရာြ်ခဲ့ကြြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

မမန်မာနိုင်ငံေောဝန်အသင်း၊ သားဖွားနှင့် မီးယြ်ြညာအဖွဲ့၏ (၁၃) ကကိမ်ရမမာက် နှီးရနှာဖလှယ်ြွဲကျင်းြမြင်း
လြ်လှမ်းမီလွှမ်းခခုံသည့် သာေူညီမျှေ ြျန်းမာတရးတစာင့်တရှာြ်မှု
ရရှိတရးနှင့် စဉ်

ြ်မမြေ်ြွေံ့မြိုးမှု ြန်းေိုင်ရည်မှန်းချြ်များ ရရှိ

တောင်မမင်တစတရးေို့ေေွေြ် သားြွေားနှင့် မီးယြ်ြညာရှင်များ၏
ေခန်းြဏ္ဍသည် ေေူးေတရးကြီးြါတကြာင်း၊ တရာဂါမြစ်ြွေားသူ
များြို ြုသမှုတြးမခင်းသည် ေတရးကြီးသြဲ့သို့ ေိုသို့တရာဂါများ
မမြစ်ြွေားတစတရး

ကြိုေင်ြာြွေယသ
် ည့်

မြည်သူ့ြျန်းမာတရး

လုြ်ငန်းများေွေင်လည်း သားြွေားနှင့် မီးယြ်ြညာရှင်များေတနမြင့်
ြိုမိုေားမြည့် တ ာင်ရွြ်ကြတစလိုြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၂၃-၂၂၀၁၉)

ရြ်တန့၊

နံနြ်ြိုင်းေွေင်

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးသည်

ေ ိုြါ ြွေင့်ြွေဲေခမ်းေနားသို့ ေမမဲေမ်းေေွေင်းဝန်များ
မြစ်ကြတသာ

ြါတမာြ္ခ

တဒါြ်ောသြ်ခိုင်ဝင်း၊

တဒါြ်ော

ရန်ြုန်မမို့၊ Novotel Yangon Max Hotel ၌ ြျင်းြမြုလုြ်ခဲ့

သာေွေန်းတြျာ်နှင့် ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များ၊ Asia and Oceania

သည့် “မမန်မာနိုင်ငံ

ရာဝန်ေသင်း၊ သားြွေားနှင့် မီးယြ်ြညာ

Federation of Obstetrics and Gynaecology မှ ဥြ္ကဋ္ဌနှင့်

ေြွေဲ့၏ (၁၃)ကြိမ်တမမာြ်နှီးတနှာြလှယ်ြွေဲ” ြွေင့်ြွေဲေခမ်းေနားသို့

ေေွေင်းတရးမှူး၊ ကသစတကေးလျ၊ ဂျြန်၊ ြိုရီးယား၊ ေိန္ဒိယနှင့်

ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

မမန်မာနိုင်ငံေမ
ို့ ှ သားြွေားနှင့် မီးယြ်ြညာရှင်ကြီးများ၊ ြိေ်ကြား

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ “ မမန်မာနိုင်ငံေွေင် ေမျုးသမီ
ိ
း
တရာဂါမြစ်ြွေားမှုနှင့် မိခင်တသ

ုံးမှုမှာတလျာ့ြျလာတစတရး၊ လူေိုင်း

ေားတသာ ဧည့်သည်တော်များ စုစုတြါင်း (၃၅၀) ဦးခန့် ေြ်တရာြ်
ခဲ့ကြြါသည်။

(၅) ကကိမ်ရမမာက် မမန်မာနိုင်ငံနှလုံးရေးြညာေှင်များအဖွဲ့ညီလာြံ ကျင်းြမြင်း
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၂-၃၂၀၁၉) ရြ်ေွေင် Lotte Hotel၊ ရန်ြုန်၌ ြျင်းြမြုလုြ်ခဲ့တသာ
“(၅)ကြိမ်တမမာြ် မမန်မာနိုင်ငံနှလုံးတ

းြညာရှင်များေြွေဲ့ညီလာခံ

(5th Myanmar Cardiac Society Conference)” ြွေင့်ြွေဲေခမ်း
ေနားသို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ “ ဤညီလာခံ၏ ရည်ရွယခ
် ျြ်
တခါင်းစဉ်မှာ “မြီးမြည့်စုံတသာ နှလုံးြျန်းမာတရး

ီသို့ ချေြ်
ီ
စို့”

(Marching Towards Comprehensive Heart Health) မြစ်မြီး
ေလွေန်ေနှစ်သာရရှိ တြာင်းမွေန်သည်ြို တေွေ့ရှိရြါတကြာင်း၊ ဤ

ခင်းြျင်းမြသေားသည့် နှလုံးတ

ရည်ရွယ်ချြ်ြို ညီလာခံမြီးသည့်ေခါေွေင် ေလွေယ်ေြူတြျာြ်

များြိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ကြြါသည်။ ေ

ြျြ်မသွေားတစဘဲ

(၂) ရြ်မှ(၃)ရြ်ေေိ ြျင်းြမည်မြစ်မြီး စင်ြာြူ၊ မတလးရှား၊

ြ်လြ်ေတြာင်ေေည်တြာ် တ

ာင်ရွြ်

ရမည်မြစ်ြါတကြာင်း၊ “မမန်မာနိုင်ငံေွေင် နှလုံးတသွေးတကြာ
တ

ဗီယြ်နမ်၊ ေိုင်း၊ ြတမ္ဘာဒီးယား၊ ေင်ဒိုနီးရှား၊ ဘရူနိုင်း၊ ြိလစ်ြိုင်၊

းရုံေြ်တရာြ်ရမှု

ေီေလီ၊ ယူတြ၊ ြိုရီးယား၊ ကသစတကေးလျ၊ ဂျြန်၊ ဘဂဂလားတဒ့ရှ်၊

မြစ်ြွေားမှုေများ

ေများ

ုံးရမခင်းေတကြာင်းေရင်း ေများ

းုံ မြစ်သည်”

ိုတသာေချြ်ြို ရှင်းလင်းတြျာြ်ြျြ်သာွေ းတစတရးေေွေြ် မိမိ
ေိေ
ု့ ားလုးံ စုတြါင်းကြိုးစား တ

ိုြါညီလာခံြိုမေ်လ

ိုင်ရာ

တရာဂါများသည်
ုံး၊ တသ

ုံး၊

းြညာ စာေမ်းများနှင့် မြခန်း

ာင်ရွြ်ကြြါစို့ဟု ေိုြ်ေွေန်း

လိုြ်ရြါတကြာင်း တမြာကြားခဲ့ြါသည်။ ေို့တနာြ် ညီလာခံေွေင်
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ေိုင်ဝမ်နှင့် ေိမ်ရှင်မမန်မာနိုင်ငံေမ
ို့ ှ တဟာတမြာတ
ေိြ
ု့
တဟာတမြာတ

ွေးတနွေးသူ (၂၈)ဦး

ွေးတနွေးမည်မြစ်မြီး စုစုတြါင်း (၃၅၀) ဦး ေြ်

တရာြ်လျြ်ရှိတကြာင်း သိရှိရြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

မမန်မာနိုင်ငံအတွင်း ေန်တွင် အဏုအာဟာေမဖည့်စက
ွ ်မြင်းလမ်းညွှနအ
် ား အသိရြးမြင်း
အလုြ်ရရ
ုံ ေွးရနွးြွဲကျင်းြမြင်း
မြစ်လာတစရန်ေေွေြ် နှီးနွေယ်ဝန်ကြီးဌာနများ၊ မိေ်ြြ်ေြွေဲ့ေစည်း
များ၊ လုြ်ငန်းရှင်များေားလုးံ ေတြာင်ေေည်တြာ်တ

ာင်ရွြ်

ကြြါရန် ေိုြ်ေွေန်းလိုြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။
ေ ိုြါေခမ်းေနားသို့ မြည်သူ့လွှေ်တော်၊ ြျန်းမာတရး
နှင့်ေားြစားြွေံ့မြိုးေိုး ေြ်တရးတြာ်မေီ၊ ဥြ္ကဋ္ဌ တဒါြ်ော
စံတရွှေဝင်း၊ ရခိုင်မြည်နယ်ေစိုးရေြွေဲ့ လူမှုတရးဝန်ကြီး တဒါြ်ော
ချမ်းသာ၊ ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာန၊ စိုြ်ြျုးတရး၊
ိ
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၂-၃-

တမွေးမမူတရးနှင့်

ည်တမမာင်းဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဝန်ေမ်း၊ ြယ်

ယ်

၂၀၁၉) ရြ်ေွေင် Chatrium Hotel၊ ရန်ြုန်၌ ြျင်းြခဲ့တသာ

တရးနှင့် မြန်လည်တနရာချေားတရးဝန်ကြီးဌာန၊ စီးြွေားတရးနှင့်ြူး

မမန်မာနိုင်ငံေေွေင်း

သန်းတရာင်းဝယ်တရးဝန်ကြီးဌာနေို့မှ

န်ေွေင် ေဏုောဟာရမြည့်စွေြ်မခင်းလမ်းညွှန်

ေား ေသိတြးမခင်းေလုြ်ရုံတ

ွေးတနွေးြွေဲသို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ

“မမန်မာနိုင်ငံေွေင်

ေဓိြေားစားသုံးကြသည်မြစ်၍

န်ေွေင်ေြျုးမြု
ိ
ဗီောမင်

နှင့် သေ္တုဓာေ်များမြည့်စွေြ်ြာ ေားမြည့်
ေားမခင်းမြစ်ြါတကြာင်း၊

ယခုြဲ့သို့

န်ြို

န်ေွေင်

န်ေမြစ် ြန်ေီး
ေဏုောဟာရ

Development in Rakhine (UEHRD)၊ UMFCCI၊ WHO၊ PATH၊
Livelihood and Food Security Fund၊ မမန်မာနိုင်ငံ
ေသင်းချုြ်၊ ေားမြည့်

မြဿနာများြို

များေသင်းေို့မှ

ြိုယ်ြာယနှင့် ဉာဏ်ရည်စွေမ်းေားများ မမင့်မားသည့် နိုင်ငံသားများ

န်တစ့နှင့် ေားမြည့်

န်စြါး

န်ေုေ်လုြ် တသာ

လုြ်ငန်းရှင်များ၊ မမန်မာနိုင်ငံ န်စြ်လုြ်ငန်းရှင်များေသင်း၊ မမန်မာ
နိုင်ငံ

ောဟာရမြည့်ဝြျန်းမာမြီး

Union

Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and

ဓာေ်များ မြည့်စွေြ်စားသုံးမခင်းမြင့် မမန်မာနိုင်ငံ၏ ောဟာရ
တလျာ့ြျတစမြီး

ေရာရှိကြီးများ၊

န်ြုန်သည်များေသင်း၊ မမန်မာနိုင်ငံ လြ်လီတရာင်းချသူ
ောဝန်ရှိသူများနှင့်

ေကြံတြးြညာရှင်များ

ေြ်တရာြ်ခဲ့ကြြါသည်။

မမန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း၏ မဟာဗျူဟာစီမံကိနး် (၂၀၁၉-၂၀၂၃) စတင်မိတ်ေက်မြင်း အြမ်းအနားကျင်းြမြင်း
ေင်ေားလြ်ရုံးေစ်ခုမြစ်ြါတကြာင်း၊ ယခုြဲ့သို့“မဟာဗျူဟာစီမံ
ြိန်း”ြိုြေမ

ုံးေကြိမ်ေမြစ် ချမှေ်တရး

ဝမ်းသာဂုဏ်ယူြါတကြာင်း၊

န
ွေဲ ိုင်ခဲ့မခင်းေေွေြ်

မမန်မာနိုင်ငံြျန်းမာတရးမှူးေသင်း

ေြါေဝင်ေမခားေသင်းေြွေဲ့များြိုမိုေိုးေြ်တောင်မမင်မခင်းမြင့်
မြည်သူ့ြျန်းမာတရးေေွေြ်များစွောေြျုးရှ
ိ ိမည်မြစ်ြါတကြာင်း”
တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ေ

ိုြါေခမ်းေနားသို့

တြာင်စီ ဥြ္ကဋ္ဌ၊ မမန်မာနိုင်ငံတ

မမန်မာနိုင်ငံတ

း

းြညာရှင်ေြွေဲ့ ဥြ္ကဋ္ဌ၊ ဒုေိယ

မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၃-၃-

ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များ၊ ရန်ြုန်ေင
ို ်းတဒသကြီးြျန်းမာတရးဦးစီး

၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် Pullman Hotel၊ ရန်ြုန်၌ မြုလုြ်ြျင်းြ

ဌာနမှူး၊ ညွှန်ကြားတရးမှူးများနှင့် ောဝန်ရှိသူများ၊ မမန်မာနိုင်ငံ

ခဲ့သည့်

ကြြ်တမခနီေသင်း၊

မမန်မာနိုင်ငံြျန်းမာတရးမှူးေသင်း၏

စီမံြိန်း (၂၀၁၉-၂၀၂၃) စေင်မိေ်

မဟာဗျူဟာ

ြ်မခင်း (Strategic Plan

2019-2023 launching) ေခမ်းေနားသို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။
မမန်မာနိုင်ငံြျန်းမာတရးမှူးေသင်းသည်

သားြွေားတြာင်စီ၊

မမန်မာနိုင်ငံသူနာမြုနှင့်သားြွေားေသင်း၊ မမန်မာနိုင်ငံတ

းဝါးြညာ

ရှင်များေသင်း၊ မြည်သူ့ြျန်းမာတရးတြာင်တဒးရှင်းနှင့် မမန်မာနိုင်ငံ

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ“မြည်သူ့ြျန်းမာတရးြဏ္ဍနယ်
ြယ်ေေွေြ်

မမန်မာနိုင်ငံသူနာမြုနှင့်

ေဓိြ
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ြျန်းမာတရးမှူးေသင်းမှ

ောဝန်ရှိသူများနှင့်

ြိေ်ကြားေား

တသာ ဧည့်သည်တော်များ ေြ်တရာြ်ခဲ့ကြြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

ြုြံအားကျေင်းမှုကူးစက်ရောဂါ၊ တီေီနှင့် ငှက်ဖျားရောဂါစီမံြျက်များေိုင်ော
“စီမံြျက်မြန်လည်မွမ်းမံရေးေွဲမြင်း အလုြ်ရရ
ုံ ေွးရနွးြွဲ” ကျင်းြမြင်း
ြံ့ြိုးြူညီတြးခဲ့သမြင့်တရာဂါ (၃) မျုးြာြွေ
ိ
ယ်နှိမ်နင်းတရးလုြ်ငန်း
များေေွေြ်များစွောေတောြ်ေြူမြစ်တစြါတကြာင်း၊AIDSတရာဂါ
ြိုကြည့်လျှေင် ၂၀၀၀ မြည့်နှစ်ေွေင် လူနာသစ်တြါင်း (၂၉,၀၀၀) ဦး
ရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ေွေင် (၁၁,၀၀၀)ဦးေေိတလျာ့ြျသွေားသည်ြို
တေွေ့ရှိရြါတကြာင်း၊ ART တ

းဝါးမြင့်ြုသနိုင်မှုသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်

ေွေင် (၂၉,၈၂၅)ဦး၊ ၁၃% ရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ေွေင် (၁၆၆,၁၂၁) ဦး၊
၇၃% ေေိ ေိုးမမှင့်ြုသတစနိုင်သည်ြို တေွေ့ရသမြင့် တ

းဝါး

ြုသတြးနိုင်မခင်း လွှမ်းခခုံမှုတြာင်းလျှေင် တြာင်းသလို လူနာ
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၁၂-၃-

ေသစ်ဦးတရ တလျာ့ြျနိုင်မြီး ေိုြ်ရိုြ်ေချုးြျတနြါတကြာင်
ိ
း၊

၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် Horizon Lake View Hotel၊ တနမြည်တော်၌

နိုင်ငံေစ်ဝှမ်းေီဘီတရာဂါသည် (၂၀၀၉-၂၀၁၀)ခုနှစ်ေွေင် လူဦးတရ

ြျင်းြသည့် ခုခံေားြျ

ေစ်သိန်းေွေင်(၅၀၂) ဦးရှိခဲ့ရာမှ (၂၀၁၇-၂၀၁၈) ခုနှစ်ေွေင် (၂၄၂)ဦး

င်းမှုြူးစြ်တရာဂါ၊ ေီဘန
ီ ှင့် ငှြ်ြျား

တရာဂါစီမံချြ်များေား ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရးေြွေဲ့၊ UNOPS နှင့်

ေေိြျ

မိေ်ြြ်ေြွေဲ့ေစည်းများ ြူးတြါင်း၍ စီမံချြ်မြန်လည် မွေမ်းမံ

ြွေားမှုသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ေွေင် (၃၉၁,၆၇၉) ဦးရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်

တရး

ေွေင် (၈၅,၀၁၉)ဦးေေိ တလျာ့နည်းြျ

မွေဲ ခင်း ေလုြ်ရုံတ

ွေးတနွေးြွေဲ (Reprogramming Workshop)

သို့ေြ်တရာြ်၍ ေြွေင့်ေမှာစြားတမြာကြားြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ “Global Fund

င်းတနသည်ြို တေွေ့ရြါတကြာင်း၊ ငှြ်ြျားတရာဂါမြစ်
င်းသွေားသည်ြို တေွေ့ရ

ြါတကြာင်း၊ Global Fund ေြွေဲ့ေား တြျးေူးေင်ရှိြါတကြာင်း”
ေြွေဲ့သည်

တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ေေွေင်း ေတမရိြန်တဒါ်လာ(၉၃၉)သန်း

မမန်မာနိုင်ငံ၌ ြထမေုံးအကကိမ် ကရလးအသည်းအစားထိုး ြွဲစတ
ိ ်ကုသမှုရောင်ေွက်ရနသည့်
ေန်ကုန်ကရလးရေးရုံကကီးသို့ သွားရောက်၍ ရောင်ေွက်ရနမှုများကို ကကည့်ရအ
ှု ားရြးမြင်း
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၁၇-၃၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် ေမမဲေမ်းေေွေင်းဝန် ြါတမာြ္ခ တဒါြ်ော
သြ်ခိုင်ဝင်း၊

ေမမဲေမ်းေေွေင်းဝန်

တဒါြ်ောသာေွေန်းတြျာ်၊

ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်(မြည်သူ့ြျန်းမာတရးနှင့်ြုသတရးဦးစီးဌာန)
တဒါြ်ောတဌးတဌးေင်နှင့်ောဝန်ရှိသူများ လိုြ်ြါလျြ် မမန်မာ
ိုင်ရာေြွေဲ့နှင့် ဂျြန်နိုင်ငံ Kyu-

shu University Hospital မှ ြါတမာြ္ခ Dr.Tomoaki Taguchi
ဦးတ

ာင်တသာ ေသည်းေစားေိုး ြုသမှုေြွေဲ့ေို့ ြူးတြါင်း၍

မမန်မာနိုင်ငံ၌ ြေမ
ြုသမှု

တ

ုံးေကြိမ် ြတလးေသည်းေစားေိုး ခွေဲစိေ်

ာင်ရွြ်တနသည့်

ရန်ြုန်ြတလးတ

းရုံကြီးသို့
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ာင်ရွြ်တနမှုများြို ကြည့်ရှုေားတြးခဲ့ြါသည်။

ေို့တနာြ် မြည်တောင်စုဝန်ကြီးသည် ြါတမာြ္ခ Dr.
Tomoaki Taguchi ဦးတ
ေြွေဲ့ေား တေွေ့

တဒါြ်ောစိုးဦး၊ ဒုေိယညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ် (ဓာေ်ခွေဲ) ြါတမာြ္ခ
ေသည်းေစားေိုး ခွေဲစိေ်ြုသမှု

သွေားတရာြ်၍ တ

ုံနှုေ်

ာင်တသာ ေသည်းေစားေိုးြုသမှု

ြ်ခဲ့ြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

တိုင်းေင်းရေးဝါးစက်ရုံ ဖွင့်လှစ်မြင်း
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၁၉-၃၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် မန္တတလးေိုင်းတဒသကြီး၊ တောင်တမမသာစံမမို့
နယ်၊ ေိုင်းရင်းတ

းဝါးစြ်ရုံြွေင့်ြွေဲ ေခမ်းေနားသို့ ေြ်တရာြ်၍

ေြွေင့်ေမှာစြား တမြာကြားခဲ့ြါသည်။ ြေမဦးစွော မြည်တောင်စု
ဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေး၊ မန္တတလးေိုင်းတဒသကြီး ေစိုးရေြွေဲ့ဝင်၊
မမို့တော်ဝန် တဒါြ်ောရဲလွေင်နှင့် ေိုင်းရင်းတ
ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်

တဒါြ်ောမိုးတ

ွေေို့ြ

းြညာဦးစီးဌာန၊
ေိုင်းရင်းတ

းဝါး

စြ်ရုံ (မန္တတလး) ြို ြဲကြိုးမြေ်ြွေင့်လှစ်တြးမြီး ြမ္ဗည်းတမာ်ြွေန်း
ိုင်းဘုေြ
် ို ေတမွှးနံ့သာရည်မြင့် ြြ်ြျန်းတြးခဲ့ြါသည်။

ေ

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ “ေရည်ေတသွေးမြည့်ဝ၍ တဘး
ေန္တရာယ်ြင်းတသာ ေိုင်းရင်းတ

းဝါးများ ေုေ်လုြ်နိုင်တရးနှင့်

မန္တတလးတ
ချုြ်များနှင့်

ိုြါ ြွေင့်ြွေဲေခမ်းေနားသို့ ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များ၊
းေြ္ကသိုလ် ြါတမာြ္ခချုြ်၊ ဒုေိယညွှန်ကြားတရးမှူး
ောဝန်ရှိသူများ၊

မန္တတလးေိုင်းတဒသကြီး

မြည်သူ့

ြေ်သြ်၍ သုတေသနမြုလုြ်ရန်လိုေြ်တကြာင်း၊ သို့မှသာ စြ်ရုံ

ြျန်းမာတရးနှင့်ြုသတရးဦးစီးဌာနမှူး၊ မန္တတလးမြည်သူ့တ

မှေုေ်လုြ်တသာတ းဝါးများ ေရည်ေတသွေးမမင့်မားလာမည်မြစ်မြီး

ကြီး၊

ြုသမှုြိုမိုတြာင်းမွေန်ြာ လူေများြိုမိုယကုံ ြည် ေားြိုးလာမည်

တ းြညာရြ် ိုင်ရာေကြံတြးေြွေဲ့ ဥြ္ကဋ္ဌနှင့် ေြွေဲ့ဝင်များ၊ ေိုင်းရင်း

မြစ်တကြာင်း၊ နိုင်ငံေြာေ

တ

င့်မီေိုင်းရင်းတ

းဝါးများ ေုေ်လုြ်

နိုင်တရးေေွေြ်လည်း ေားလုးံ ဝိုင်းဝန်း ြူးတြါင်းညီညွေေ်စွောမြင့်
တ

မမန်မာနိုင်ငံေိုင်းရင်းတ

းတြာင်စီေြွေဲ့ဝင်များ၊

းရုံေုြ်
ေိုင်းရင်း

းဝါးေုေ်လြ
ု ်သူ လုြ်ငန်းရှင်ေသင်းေြွေဲ့ဝင်များနှင့် ေမခား

ြိေ်ကြားေားသူများ ေြ်တရာြ်ခဲ့ကြြါသည်။

ာင်ရွြ်ကြရန် ေိုြ်ေွေန်းြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

၂၀၁၉ ြုနှစ် ကမ္ဘာ့တီေီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးရန့ ကျင်းြမြင်း
နိုင်ငံေွေင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်ေေွေင်း လူဦးတရေစ်သိန်းေွေင် ေီဘီတရာဂါ
မြစ်ြွေားသူ (၃၅၈) ဦးရှိြါတကြာင်း၊ မမန်မာနိုင်ငံေွေင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်
ေေွေင်း စုစုတြါင်းေီဘီ လူနာ (၁၄၀,ဝ၀ဝ) နီးြါးြို ေခမဲ့ရှာတြွေ
ြုသမှုတြးနိုင်ခဲ့ြါတကြာင်း၊ “ေီဘီတရာဂါြင်းတဝးြို့၊ြဏ္ဍတြါင်းစုံ
လြ်ေလ
ွေဲ ို့၊ ယတန့မှစတ

ာင်ရွြ်စို့ (It is time for Action! It is

time to End TB) တ

ာင်ြုဒ်နှင့်ေညီ ြဏ္ဍတြါင်းစုံမှဌာန/ေြွေဲ့

ေစည်းများသာမြ မြည်သူများေတနမြင့် ေီဘီတရာဂါ ေိုြ်ြျြ်
တရး လုြ်ငန်းများေွေင် လြ်ေွေဲြူးတြါင်းတ
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၂၄-၃၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် ဒဂုံမမို့သစ်(တောင်ြိုင်း)၊ မမို့နယ်ခန်းမေွေင်

ာင်ရွြ်ကြရန် မြစ်ြါ

တကြာင်း ” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။
ေို့တနာြ်

ရန်ြုန်ေိုင်းတဒသကြီးလွှေ်တော်

ြျင်းြမြုလုြ်ခဲ့သည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ြမ္ဘာ့ေီဘီတရာဂါေိုြ်ြျြ်တရး

ဦးေင်တမာင်ေွေန်း၊

တန့ ေခမ်းေနားသို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

ြိုယ်စားလှယ် Dr. Stephan Paul Jost၊ မမန်မာနိုင်ငံေီဘီေသင်း၊

ေခမ်းေနား၌

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ

သည် ြမ္ဘာ့ေီဘီတရာဂါ မြစ်ြွေားမှုေများ
တနမြီး

ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရးေြွေဲ့၊

ဥြ္ကဋ္ဌ

မမန်မာနိုင်ငံဌာတန

“မမန်မာနိုင်ငံ

နာယြ ြါတမာြ္ခ တဒါြ်ောတြျာ်မမင့်၊ USAID ေြွေဲ့မှ Mission

းုံ နိုင်ငံ (၃၀) ေွေင် ြါဝင်

Director Ms. Teresa McGhie ေို့ြ ေသီးသီးရှင်းလင်းတမြာကြား
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ခဲ့ြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

ဗဟိုအေင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးရန့ အထိမ်းအမှတ်အြမ်းအနား (၂၀၁၉ ြုနှစ)် ကျင်းြမြင်း
တန့ေခမ်းေနား ြျင်းြမခင်းမြစ်ြါတကြာင်း၊

မိမိေ့ဝ
ို န်ကြီးဌာန

သည် မမန်မာနိုင်ငံေွေင် ေရည်ေတသွေးမြည့်ဝတသာ ြျန်းမာတရး
တစာင့်တရှာြ်မှုြို

လူေိုင်းသာေူညီမျှေ

လြ်လှမ်းမီရရှိတရး

(Universal Health Coverage) ေေွေြ်ဘြ်တြါင်းစုံမှ တ

ာင်

ရွြ်လျြ်ရှိြါတကြာင်း၊ ၂၀၃၀ ခုနှစ်ေွေင် မမန်မာနိုင်ငံ၌ လူေိုင်း
သာေူညီမျှေလြ်လှမ်းမီရရှိတရးေေွေြ် မိမိေို့ေားလုံး ြူးတြါင်း
ကြိုးြမ်းလုြ်ြိုင်သွေားကြရန်မြစ်ြါတကြာင်း ” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။
ေို့တနာြ် ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရးေြွေဲ့၏ ေတရှ့တောင်တဒသ
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၇-၄-

ိုင်ရာ ညွှန်ကြားတရးမှူး၏

သဝဏ်လွှာြို မမန်မာနိုင်ငံဌာတန

၂၀၁၉)ေွေင် ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာန၊ တနမြည်တော်

ြိုယ်စားလှယ် Dr. Stephan Paul Jost မှ ြေ်ကြားခဲ့ြါသည်။

၌ ြျင်းြမြုလုြ်ခဲ့တသာ ဗဟိုေ

ေခမ်းေနားသို့ ဒုေိယဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမတလးစိန်၊ မြည်သူ့

င့်ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရးတန့ ေေိမ်း

ေမှေ်ေခမ်းေနား (၂၀၁၉ ခုနှစ်) သို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

လွှေ်တော်ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားြွေံ့မြိုးေိုးေြ်တရးတြာ်မေီ

ေခမ်းေနား၌မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရး
ေြွေဲ့ေား စေင်ေည်တောင်ခဲ့သည့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဧမြီလ (၇)ရြ်

ဥြ္ကဋ္ဌ တဒါြ်ောစံတရွှေဝင်း၊ ြိေ်ကြားေားတသာ ဧည့်သည်တော်
များ စုစုတြါင်း (၄၅၀)ဦးခန့် ေြ်တရာြ်ခဲ့ကြြါသည်။

တန့ြိုဂုဏ်မြု၍ နှစ်စဉ်ဧမြီလ (၇)ရြ်တန့ေုိင်း ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရး

ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး ကွင်းေင်းရောင်ေွက်မှု ကျွမ်းကျင်မှုေိုင်ော (၉) လသင်တန်း
သင်တန်းေင်းလက်မှတ်ရြးအြ်မြင်း အြမ်းအနားကျင်းြမြင်း
ြိုရှာတြွေတြာ်ေုေ်တမြရှင်းနိုင်မည် မြစ်ြါတကြာင်း၊ သင်ေန်းသူ /
သားများသည်ေနာဂေ်ေွေင် ဝန်ကြီးဌာန၏ေတရးြါတသာလုြ်ငန်း
ောဝန်များြိုြုခုံးတမြာင်းောဝန်ယရ
ူ မည့်သူများမြစ်ြါတကြာင်းနှင့်
ြညာရြ်များြိုလည်း

ြ်လြ်တလ့လာသင်ကြားသွေားတစလို

တကြာင်း ” ေိုြ်ေွေန်းတမြာကြားခဲ့ြါသည်။
ေ

ိုြါ

သင်ေန်း

င်းြွေဲသို့

ေမမဲေမ်းေေွေင်းဝန်၊

ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များ၊ ဒုေိယညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များ၊ ေိုင်း
(၈-၄-

တဒသကြီး/မြည်နယ် မြည်သူ့ြျန်းမာတရးနှင့်ြုသတရးဦးစီးဌာနမှူး

၂၀၁၉)ရြ်တန့ေွေင် သဂဂဟဟိုေယ်၊ တနမြည်တော်၌ ြျင်းြမြုလုြ်

များ၊ ညွှန်ကြားတရးမှူးများ၊ ြျွမ်းြျင်ြညာရှင်များ၊ သင်ေန်း

မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည်

ာင်ရွြ်

ရာများ၊ သင်ေန်းသားကြီးကြြ်သ(ူ Supervisors)များ၊ သင်ေန်း

ိုင်ရာ (၉) လသင်ေန်း (၇/၂၀၁၈-၄/၂၀၁၉) ၏

သားနည်းမြ(Mentors)များ၊ သင်ေန်းေားတငွေတကြးနှင့် နည်းြညာ

ခဲ့သည့်“ြူးစြ်တရာဂါြာြွေယ်နှိမ်နင်းတရး ြွေင်း
မှု ြျွမ်းြျင်မှု
သင်ေန်း

င်းလြ်မှေ်တြးေြ်မခင်း”

င်းတ

ေခမ်းေနားသို့

ေြ်

U.S. President’s Malaria Initiative၊ World Bank Group၊ ADB

တရာြ်ခဲ့ြါသည်။
ေခမ်းေနား၌ မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ “Epidemiology
၏တကြာင်းြျုးိ

များတောြ်ြံ့တြးတသာ ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရးေြွေဲ့၊ US CDC၊ USAID၊

ြ်စြ်စဉ်းစားြုံြို ေသုံးမြု၍ မြဿနာေစ်မမစ်
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နှင့် URC ေိမ
ု့ ှောဝန်ရှိသူများနှင့် ြိေ်ကြားေားတသာ ဧည့်သည်
တော်များ ေြ်တရာြ်ခဲ့ကြြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

ရကျာင်းသားလူငယ်ထုအတွင်း ရေးလိြ်၊ အေက်နှင့် မူးယစ်ရေးကင်းရဝးရေးနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်
ညီညွတ်ရသာ ေဝရနထိုင်မှုြုံစမ
ံ ျား ကျင့်သုံးလာရေးအတွက် အမျုးသားရေးလှု
ိ
ြ်ေှားမှုအသွင်မဖင့်
ရောင်ေွက်ေန် လုြ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအရဝး ကျင်းြမြင်း
ြညာတရးဝန်ကြီးဌာန၊ မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ော
မျုးသိ
ိ မ်းကြီး၊ ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာန၊ မြည်တောင်စု
ဝန်ကြီး

တဒါြ်ောမမင့်တေွေး၊

ဒုေိယဝန်ကြီး

ဦးဝင်းတမာ်ေွေန်း၊

ဒုေိယဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမတလးစိန်၊ ေမမဲေမ်းေေွေင်းဝန်များ၊
ေ

င့်မမင့်ြညာဦးစီးဌာန၊

ြညာတရးသုတေသန၊

စီမံြိန်းနှင့်

တလ့ြျင့်တရးဦးစီးဌာန၊ ေတမခခံြညာဦးစီးဌာန၊ ြျန်းမာတရးလူ့
စွေမ်းေားေရင်းေမမစ်ဦးစီးဌာန၊

ေိုင်းရင်းတ

းြညာဦးစီးဌာနနှင့်

မြည်သူ့ြျန်းမာတရးနှင့်ြုသတရးဦးစီးဌာနေိမ
ု့ ှ

ညွှန်ကြားတရးမှူး

၏ေနာဂေ်မြစ်တသာ ေစ်နိုင်ငံလုံးေေိုင်းေောမြင့် (၉.၇) သန်း

မြည်သူ့ြျန်းမာတရး

ခန့်ရှိသည့်တြျာင်းသားေရွယ်လူငယ်များ ြျန်းမာတရးေသိြညာ

ဦးစီးဌာန၊ ေစည်းေတဝးခန်းမ၌ ြျင်းြမြုလုြ်ခဲ့တသာ “တြျာင်း

ဗဟုသုေကြယ်ဝြာ ြျန်းမာတရးနှင့်ညီညွေေ်မျှေေစွော တနေိုင်

သားလူငယ်ေုေေွေင်း တ

စားတသာြ်မခင်း၊ ြိုယ်လြ်လှုြ်ရှားေားြစား တ

ချုြ်များသည်

(၁၈-၄-၂၀၁၉)ရြ်တန့ေွေင်

းလိြ်၊ ေရြ်နှင့်မူးယစ်တ

းြင်းတဝး

ာင်ရွြ်မခင်း

တရးနှင့် ြျန်းမာတရးနှင့်ညီညွေေ်တသာ ဘဝတနေိုင်မှုြုံစံများ ြျင့်သုံး

ေားမြင့် တြျာင်းသားလူငယ်ေချင်းချင်းသာမြ ၎င်းေိ၏
ု့ မိဘ

လာတရးေေွေြ် ေမျုးသားတရးလှု
ိ
ြ်ရှားမှုေသွေင်မြင့် တ

တ

ာင်ရွြ်

ရန် လုြ်ငန်းညှိနှိုင်းေစည်းေတဝး” သို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

ွေမျုးများ၊
ိ
မိေ်တ

ေြျင့်များ

တရှးဦးစွော ြညာတရးဝန်ကြီးဌာန၊ မြည်တောင်စုဝန်ကြီး

ွေများြိုြါ ြျန်းမာတရးေသိြညာနှင့် ေတလ့

င့်ြွေားတဝမျှေတြးနိုင်မည်မြစ်ြာ ြိုမိုြျန်းမာသန်စွေမ်း

လာမည်မြစ်ြါတကြာင်း၊ တ

းလိြ်၊တ

ြ“နိုင်ငံတော်၏ေေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ်ြတြျာင်းများ၊ေြ္ကသိုလ်များ

တ

ေွေင်

းလိြ်

ရွြ်ရာေွေင် ြညာတရးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစား

တသာြ်သုံးမှု ြင်းစင်ြတြျာြ်တရး၊ ေရြ်တသစာ တသာြ်သုံးမှု

ဝန်ကြီးဌာနေို့ေမြင် မြည်ေဲတရးဝန်ကြီးဌာန၊ ေတေွေတေွေေုြ်ချုြ်

ြင်းစင်ြတြျာြ်တရး၊ တြျာင်းသားေုေေွေင်း ြျန်းမာတရးနှင့်

တရးဦးစီးဌာန၊

မူးယစ်တ

းေန္တရာယ်

ြင်းစင်ြတြျာြ်တရး၊

ညီညွေေ်သည့် တနေိုင်မှုြုံစံများ လိုြ်နာြျင့်သုံး တ

တ

ာင်ရွြ်တရး၊

းဝါးများေား ြာြွေယေ
် ား

းရွြ်ကြီး၊ ေရြ်နှင့်မူးယစ်
းီ တရးလုြ်ငန်းများြို တ

စည်ြင်သာယာတရးတြာ်မေီများနှင့်

ြ်နွေယေ
် ြွေဲ့ေစည်းများ၏ ြူးတြါင်းြူညီတ

ယာဉ်ေန္တရာယ်နှင့် လမ်းေန္တရာယ်ေို့တကြာင့် ေိခိုြ်ဒဏ်ရာရရှိမှု

ေတရးကြီးြါတကြာင်း၊ လုြ်ငန်းများတ

တလျာ့နည်းြတြျာြ်တရး၊ တြျာင်းသားလူငယ်များြို မျုးိ

ဝန်ကြီးဌာနမှ

ြျန်းမာတရး

ိုင်ရာ

ေသိြညာဗဟုသုေများြို

ြ်ြွေား

ေည့်သွေင်း

တ

ဦးတ

ာင်၍

မှ လိုေြ်သည့် ြံ့ြိုးတ

ေြျွ ံစွေဲလမ်းမှု

တကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ဌာနနှင့်

ြညာတရးဝန်ကြီး

ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာနေို့

ြူးတြါင်း၍ ေရှိန်ေဟုန်ေိုးမမှင့် တ

ြ်လြ်

ာင်ရွြ်ရန်ေေွေြ် လမ်းညွှန်

မှာကြားခဲ့ြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။
ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာန၊

ေမခား

ာင်ရွြ်မှုများသည်

ာင်ရွြ်ရာေွေင် ြညာတရး

လြ်တေွေ့ေတြာင်ေေည်တြာ်

ာင်ရွြ်သွေားရန်မြစ်မြီး ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာန

သင်ကြားတြးနိုင်တရးနှင့် တြျာင်းသားလူငယ်များေွေင် ဂိမ်းေလွေန်
ြတြျာြ်တရးြိစ္စရြ်များြို

ာင်

ာင်ရွြ်မှုများြို တြးေြ်သွေားမည်မြစ်ြါ

ေို့တနာြ် ေစည်းေတဝးသို့ ေြ်တရာြ်လာကြသည့်
ြညာတရးဝန်ကြီးဌာနနှင့်

ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာန

ေိမ
ု့ ှ ဒုေိယဝန်ကြီးများ၊ ေမမဲေမ်းေေွေင်းဝန်များ၊ ညွှန်ကြားတရး
မြည်တောင်စု

မှူးချုြ်များ၊ ဒုေိယညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များ၊ ညွှန်ကြားတရးမှူး

ဝန်ကြီးြ“ယတန့ေစည်းေတဝးသည်နိုင်ငံတော်ေေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ်

များ၊ ဒုေိယညွှန်ကြားတရးမှူးများ၊ ြျန်းမာတရးစီမံချြ်မန်တနဂျာ

၏ လမ်းညွှန်ချြ်နှင့်ေညီ လုြ်ငန်းများ ေိတရာြ်တောင်မမင်စွော

များနှင့် ောဝန်ရှိသူများြ ဘြ်တြါင်းစုံမှ ေသီးသီးတ

တ

ေကြံမြုခဲ့ကြြါသည်။

ာင်ရွြ်နိုင်တရးေေွေြ်ြျင်းြရမခင်းမြစ်ြါတကြာင်း၊ နိုင်ငံတော်
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ွေးတနွေး

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

မန္တရလး စိတ်ကျန်းမာရေးရေးရုကံ ကီးနှင့် မန္တရလးမူးယစ်ရေးစွဲရောဂါကုရေးရုံသို့
လိုအြ်သည်များ ြံ့ြိုးမဖည့ေ
် ည်းရြးမြင်း
မြည်တောင်စုဝန်ကြီးတဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် ေမမဲေမ်း
ေေွေင်းဝန် ြါတမာြ္ခတဒါြ်ောသြ်ခိုင်ဝင်း၊ ြုသတရးဦးစီးဌာန၊
ဒုေိယညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်၊

မန္တတလးေိုင်းတဒသကြီး

မြည်သူ့

ြျန်းမာတရးနှင့် ြုသတရးဦးစီးဌာနမှူး၊ ညွေန်ကြားတရးမှူးများနှင့်
ောဝန်ရှိသူများလိြ
ု ်ြါလျြ် ခုေင် (၂၀ဝ)

ံ့ စိေ်ြျန်းမာတရး

တ

းရုံကြီး(မန္တတလး)နှင့် ခုေင် (၅၀)

ံ့ မူးယစ်တ

းစွေဲတရာဂါြု

တ

းရုံေို့သို့ (၂၆-၄-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် သွေားတရာြ်ခဲ့ြါသည်။
ေိုသို့သွေားရာေွေင် မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ“ စိေ်တရာဂါ

တဝဒနာရှင်များသည်မိမိေို့ခံစားတနရသည်ြိုေုေ်တြာ်မတမြာကြား

သြ်

နိုင်မခင်း၊ မတောင်း

တကြာင်း ” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

တ

ိုနိုင်မခင်း၊ တစာဒြ မေြ်နိုင်မခင်းေို့တကြာင့်

းြညာြျင့်ဝေ်များနှင့်ေညီ ဤစိေ်ြျန်းမာတရးတ

ိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းတ

းရုံကြီး

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးနှင့်ေြွေဲ့သည် မြင်ြလူနာဌာနများ၊

ေား ဝန်ကြီးဌာနေတနမြင့် ဦးစားတြးသေ်မှေ်၍ ြံ့ြိုးတြးလျြ်

လူနာတ

ရှိြါတကြာင်း၊ လိုေြ်သည့် တ းဝါးနှင့်တ းြစ္စည်းများ၊ ေမခားြစ္စည်း

မူးယစ်တ

ြိရိယာများြို

လည်ကြည့်ရှုခဲ့ကြြါသည်။

စတြာ်မာ ေြ်

ြ်လြ်ြံ့ြိုးမြည့်
င်ရန်နှင့် လျှေြ်စစ်မီး

ည်းတြးမည်မြစ်မြီး ေရန်

ာင်ရွြ်တြးသွေားမည် မြစ်ြါ

ာင်များ၊

တ

းတြးတြာင်ောများ၊

တ

းစေိုများနှင့်

းေစားေိးု မြ်သဒုံးေိုြ်တြျွးသည့်ဌာနများသို့ လှည့်

င
ို ်ရာြိစ္စရြ်များေားလည်း

ေန်ကုန် နှလုံး၊ ဦးရနှာက်နှင့် အာရုံရကကာအထူးကုရေးရုံသစ်ကကီး ြန္နက်တင် မဂဂလာအြမ်းအနားကျင်းြမြင်း

လူနာများေားြျန်းမာတရးတစာင့်တရှာြ်မှုတြးနိုင်မည်မြစ်တကြာင်း၊
တ

းရုံသစ်ကြီးေေွေြ် ဂျြန်နိုင်ငံေစိုးရြ ဂျြန်ယန်းတငွေ (၈.၆)

ဘီလီယံခန့်ေား

တောြ်ြံ့ြူညီမည်မြစ်ြာ

ြျန်းမာတရးနှင့်

ေားြစားဝန်ကြီးဌာနမှ မမန်မာြျြ်တငွေ (၄၂) ဘီလီယံခန့် ြျခံ
သုံးစွေဲ တ

ာင်ရွြ်သွေားမည် မြစ်ြါတကြာင်း ” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။
ြ်လြ်၍ ြန္နြ်တော်ေင် မဂဂလာေခမ်းေနားြို

ြျင်းြခဲ့ရာ မြည်တောင်စုဝန်ကြီး၊ ရန်ြုန်ေင
ို ်းတဒသကြီးေစိုးရ
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် ရန်ြုန်
နှလုံး၊ ဦးတနှာြ်နှင့် ောရုံတကြာေေူးြုတ
တ

းရုံသစ်ကြီး ေည်

ေြွေဲ့ဝန်ကြီးချုြ်၊ ေိုင်းတဒသကြီးလွှေ်တော်ဥြ္ကဋ္ဌ၊ ေိုင်းတဒသကြီး
လူမှုတရးဝန်ကြီး၊ မမန်မာနိုင်ငံ

ိုင်ရာ ဂျြန်နိုင်ငံ သံေမေ်ကြီး၊

ာြ်တရး စီမံြိန်းတမမတနရာ၌ (၂၈-၄-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင်

ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာနမှေမမဲေမ်းေေွေင်းဝန်များ၊

ြျင်းြခဲ့သည့် ြန္နြ်ေင်မဂဂလာ ေခမ်းေနားသို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့

ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များ၊ JICA ေြွေဲ့မှ ောဝန်ရှိသူများြ မဂဂလာ

ြါသည်။

ြန္နြ်တော်များ ရိုြ်တြးခဲ့ြါသည်။ ယခုတ
ေခမ်းေနား၌ မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ “တ

းရုံသစ်ကြီး

မြီးစီးမြီးတနာြ် နှလုံး၊ ဦးတနှာြ်နှင့် ောရုံတကြာနှင့်သြ်

ိုင်သည့်
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းရုံကြီးသည် ဂျြန်

နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုြ် H.E Mr. Shinzo Abe ြိုယ်ေင
ို ်ြေိမြုခဲ့သည့်
စီမံြိန်းေစ်ခုမြစ်ြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

(၁၅) ကကိမ်ရမမာက် မမန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးကဏ္ဍ ရြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းရေးရကာ်မတီ အစည်းအရဝးကျင်းြမြင်း
များနှင့် သြ်

ိုင်ရာေိုင်းတဒသကြီး/မြည်နယ်ေ

ဌာနများသည် ြျန်းမာတရးြဏ္ဍ
ေစ်တမြးညီ ချေ်
ိ

င့် ြျန်းမာတရး

ိုင်ရာ မြစ်စဉ်များြို ေချန်ိ နှင့်

ြ်ြူးတြါင်း တ

ာင်ရွြ်ရမည်မြစ်ြါတကြာင်း၊

သွေားလာရခြ်ခဲတသာတဒသများ၊တဝးလံတဒသများေွေင်ြျန်းမာတရး
ြဏ္ဍလုြ်ငန်းများေွေင် တ

ာင်ရွြ်လျြ်ရှိတသာ လူမှုေြွေဲ့ေစည်း

များနှင့်ေိုင်းရင်းသားြျန်းမာတရးေြွေဲ့ေစည်းများြိုလည်း တြျးေူး
ေင်ရှိြါတကြာင်း၊
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၂၉-၄၂၀၁၉) ရြ်တန့၊ ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာန၊ ေစည်း
ေတဝးခန်းမေွေင် မြုလုြ်ြျင်းြခဲ့တသာ (၁၅) ကြိမ်တမမာြ် မမန်မာ

ေ

ိုြါေြွေဲ့ေစည်းများေေွေြ်

စွေမ်းတ

ရည်မမှင့်ေင်မခင်း လုြ်ငန်းများြိုလည်း ဝန်ကြီးဌာနမှ တ

ာင်

ာင်ရွြ်

တြးမည်မြစ်ြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။
ေ

ိုြါေစည်းေတဝးသို့ မြည်သူ့လွှေ်တော် ြျန်းမာတရး

နိုင်ငံြျန်းမာတရးြဏ္ဍ တြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းတရးတြာ်မေီ (Myanmar

နှင့်ေားြစား ြွေံ့မြိုးေိုးေြ်တရးတြာ်မေီ ဥြ္ကဋ္ဌ၊ ေမမဲေမ်း

Health Sector Coordination Committee, M-HSCC) ေစည်း

ေေွေင်းဝန်များ၊ ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များ၊ဒုေိယညွှန်ကြားတရးမှူး

ေတဝးသို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

ချုြ်များနှင့် ောဝန်ရှိသူများ၊ ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရးေြွေဲ့၊ ြမ္ဘာ့ဘဏ်၊

ေစည်းေတဝး၌ မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ “ INGO Local

UNICEF၊ ADB၊ DFID၊ မိေ်ြြ်ေြွေဲ့ေစည်းများမှ ောဝန်ရှိသူများ၊

NGO များ၊ လူမှုေြွေဲ့ေစည်းများ၊ လူေုေတမခမြု ေြွေဲ့ေစည်းများ၊

ြျန်းမာတရးစီမံချြ် မန်တနဂျာများနှင့် M-HSCC ေြွေဲ့ဝင်များ စုစု

ေိုင်းရင်းသားြျန်းမာတရး ေြွေဲ့ေစည်းများ၊ မိေ်ြြ်ေြွေဲ့ေစည်း

တြါင်း (၁၁၀)ဦးခန့် ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

ေယ်ရကျာ်သက်လူငယ် သုရတသနလုြ်ငန်း အလုြ်ရရ
ုံ ေွးရနွးြွဲ ကျင်းြမြုလုြ်မြင်း
တဒါြ်ောစိုးဦးြ တမြာကြားရာေွေင်

“ယခုေခါ နိုင်ငံ

တော်ေေိုင်ြင်ခံြုဂ္ဂိုလ်၏ လမ်းညွှန်ချြ်နှင့်ေညီ ြျန်းမာတရး
နှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာနနှင့်ြညာတရးဝန်ကြီးဌာနေိြ
ု့ ူးတြါင်းမြီး
ယ်တြျာ်သြ် လူငယ်များ၏ ြျန်းမာတရးနှင့်ြေ်သြ်၍ မြီး
မြည့်စုံတသာ ြျန်းမာတရးတစာင့်တရှာြ်မှုရရှိရန်
လှုြ်ရှားမှုေသွေင်မြင့် ေေူးဦးစားတြး တ
တကြာင်း၊
များရရှိတရး၊
မြည်သူ့ြျန်းမာတရးဦးစီးဌာန၊

တြျာင်းြျန်းမာတရး

ဌာနခွေဲမှ Burnet Institute နှင့်ြူးတြါင်း၍
လူငယ်သုတေသနလုြ်ငန်း ေလုြ်ရုံတ

ယ်တြျာ်သြ်

ွေးတနွေးြွေဲ (Workshop on

ေမျုးသားတရး
ိ

ာင်ရွြ်သွေားမည်မြစ်ြါ

ယ်တြျာ်သြ်လူငယ်များနှင့်ြေ်သြ်တသာ Data
ယ်တြျာ်သြ်လူငယ်များ၏ ြျန်းမာတရးသုတေ

သနစစ်ေမ်းများ တ

ာင်ရွြ်ရန်နှင့်

ယ်တြျာ်သြ် လူငယ်

ေသြ်ေုြ်စု၊ ြျား/မ၊ တနေိုင်ရာတဒသ၊ ြညာေရည်ေချင်း
စသည်မြင့်

သီးမခားစီတလ့လာသုံးသြ်ကြရန်”

ေိုြ်ေွေန်းတမြာ

Adolescent and Youth Health Research Agenda) ြွေင့်ြွေဲ

ကြားခဲ့ြါသည်။ ေခမ်းေနားေွေင် မြည်သူ့ြျန်းမာတရးဦးစီးဌာနမှ

ေခမ်းေနားေား (၂-၅-၂၀၁၉) ရြ်တန့၌ တနမြည်တော်၊ သဂဂဟ

ဒုေိယညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များ၊ ညွှန်ကြားတရးမှူးများ၊ ြိေ်ကြား

ဟိုေယ်ေွေင် ြျင်းြမြုလုြ်ရာ မြည်သူ့ြျန်းမာတရးဦးစီးဌာနနှင့်

ေားတသာ

ြုသတရးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ် တဒါြ်ောစိုးဦး ေြ်

INGO နှင့် NGO ေိမ
ု့ ှောဝန်ရှိသူများ၊ ေမခားြိေ်ကြားေားတသာ

တရာြ်၍ ေြွေင့်ေမှာစြား တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ဧည့်သည်တော်များ စုစုတြါင်း (၇၀) ဦးခန့်ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။
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ဦးစီးဌာနေသီးသီးမှ

သြ်

ိုင်ရာောဝန်ရှိသူများ၊

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

ကမ္ဘာ့လက်သန့်ေှင်းရေးရန့ (၂၀၁၉) အထိမ်းအမှတ် အြမ်းအနား ကျင်းြမြုလုြ်မြင်း
ြမ္ဘာ့လြ်သန့်ရှင်းတရးတန့ (၂၀၁၉) (World Hand Hygiene Day–2019) ေေိမ်းေမှေ်ေခမ်းေနားြို (၆-၅-၂၀၁၉)
ရြ်တန့ေွေင် တနမြည်တော် မြည်သူ့တ

းရုံကြီး (ခုေင် -၁၀၀၀)

ေစည်းေတဝးခန်းမ၌ ြျင်းြမြုလုြ်ရာ မြည်သူ့ြျန်းမာတရးဦးစီး
ဌာနနှင့် ြုသတရးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ် တဒါြ်ောစိုးဦး
ေြ်တရာြ် ေမှာစြားတမြာကြားခဲ့ြါသည်။
ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်ြ တမြာကြားရာေွေင် “တမလ (၅)
ရြ်တန့သည် ြမ္ဘာ့လြ်သန့်ရှင်းတရးတန့ (World Hand Hygiene

လူနာတစာင့်များနှင့်ေေူေြွေ ေြ်ညီလြ်ညီ ြူးတြါင်းတ ာင်ရွြ်

Day) မြစ်မြီး၊ ယခုနှစ်ေေွေြ်တ

ာင်ြုဒ်မှာ “Clean Care for All –

ကြရန်၊ ေသိြညာတြး လှုံ့တ

it’s in Your Hands” “တရာဂါြိုးြင်းတဝးသည့် ြျန်းမာတရး

ေိုြ်ေွေန်းတမြာကြားခဲ့ြါသည်။

တစာင့်တရှာြ်မှုရရှိတစြို့

ေားလုံးမှန်မှန်လြ်တ

းစို့”

မြစ်ြါ

ာ်မှုများ တ

ြ်လြ်၍ တနမြည်တော် မြည်သူ့တ

တကြာင်း၊ တရာဂါြိုးြျ ံ့နှံ့မှုမှြာြွေယန
် ိုင်သည့် ြျန်းမာတရးတစာင့်

၁၀၀၀)မှသန
ူ ာမြုများြ လြ်တ

တရှာြ်မှုြို ရရှိတစရန်ေေွေြ် လြ်တ

မြသမခင်း၊ လြ်တေွေ့မြသမခင်းများေား

နည်းစနစ်မှန်ြန်စွော လြ်တ

းသင့်သည့် ေချန်ိ များမှာ

းကြမခင်းမြင့် ေရည်ေတသွေးမြည့်ဝ

ာင်ရွြ်တြးကြရန်”

းမခင်းေ

င့်

းရုံကြီး (ခုေင် င့်ေား ေြမြင့်

ရာဝန်၊ သူနာမြုများ၊

ဝန်ေမ်းများြ နည်းစနစ်မှန်ြန်စွော လြ်တေွေ့လြ်တ

သည့် ြျန်းမာတရးတစာင့်တရှာြ်မှုြို ရရှိတစမည်မြစ်ြါတကြာင်း၊

မြိုင်ြွေဲြိုမြုလုြ်ကြမြီးောဝန်ရှိသူများြ

ေိုသို့တ ာင်ရွြ်ရန် ြျန်းမာတရးဝန်ေမ်းများေားလုံးြ လူနာများ၊

ချးမမှ
ီ င့်ခဲ့ကြြါသည်။

းမခင်း

ုများေသီးသီး တြးေြ်

မြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနများနှင့် မြည်သူ့ရေးရုံများ၏ ရေးနှင့်ရေးြစ္စည်းစီမံြန့်ြမ
ွဲ ှု
သတင်းအြျက်အလက် ရြးြို့စနစ်သင်တန်း ရောင်ေွက်မြင်း

တနမြည်တော် မြည်တောင်စုနယ်တမမေေွေင်းရှိ မြည်သူ့
ြျန်းမာတရးဌာနများနှင့်မြည်သူ့တ

းရုံများေွေင် တ

းဝါးတောြ်ြံ့

စီမံခန့်ခွေဲမှုစနစ် တြာင်းမွေန်တစရန်နှင့် နိုင်ငံဘဏ္ဍာြို ေြျုးရှ
ိ ိစွော
ေသုံးမြု၍ မြည်သူလူေု၏တ
နည်းတစရန်ေေွေြ်ရည်ရွယ်၍

းဝါးေေွေြ် စိုြ်ေုေ်သုံးစွေဲ တလျာ့
တ

းနှင့်တ

းြစ္စည်း

စီမံခန့်ခွေဲမှု

သေင်းေချြ်ေလြ်တြးြို့စနစ် (Logistic Management Information System For Hospital and Public Health Facilities, LMIS) သင်ေန်းြို မြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။
ေ
ေား

ိုြါ သင်ေန်းေွေင် ေတမခခံြျန်းမာတရးဝန်ေမ်းများ

(၉.၅.၂၀၁၉)

ရြ်တန့မှစ၍

(၇)သုေ်ခွေဲ၍လည်းတြာင်း၊

တ းရုံများမှ သူနာမြုများေား (၂၃.၅.၂၀၁၉)ရြ်တန့ေွေင်လည်းတြာင်း၊
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မြည်တောင်စုနယ်တမမ၊

တနမြည်တော်

ဌာနခန်းမေွေင် သင်ေန်းြိခ
ု့ ျတ

မြည်သူ့ြျန်းမာတရးဦးစီး

ာင်ရွြ်ခဲ့ြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

(၇၂) ကကိမ်ရမမာက် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးညီလာြံသို့ တက်ရောက်မြင်း
နိုင်ငံ တရာဂါေိန်းချုြ်တရးဗဟိုဌာန၊

ြမ္ဘာ့တမ့တ

းြညာရှင်များ

ေြွေဲ့ချုြ် ဥြ္ကဋ္ဌ၊ ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရးေြွေဲ့ ေတရှ့တောင်ောရှတဒသ
ိုင်ရာ ညွှန်ကြားတရးမှူး၊ Johnson & Johnson မှ Head of Global
Public Health ေိန
ု့ ှင့်လည်းတြာင်း၊ (၂၂-၅-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင်
Stop TB Partnership ေြွေဲ့၊ Philips Healthcare System၊ City
Cancer Challenge ေြွေဲ့ေိ့ုနှင့်လည်းတြာင်း၊ (၂၃-၅-၂၀၁၉)
ရြ်တန့ေွေင် TB alliance ေြွေဲ့နှင့် ြမ္ဘာ့ရန်ြုံတငွေေြွေဲ့ေို့နှင့်
လည်းတြာင်းတေွေ့
မြည်တောင်စုဝန်ကြီးတဒါြ်ောမမင့်တေွေး ဦးတ
ေ

ာင်တသာ

င့်မမင့်ေရာရှိကြီးများ ြါဝင်သည့် မမန်မာြိုယ်စားလှယ်ေြွေဲ့

သည်

ွေစ်ောလန်နိုင်ငံ၊ ဂျနီီ ဗာမမို့ြုလသမဂ္ဂ(ရုံးချုြ်)ေွေင် ြျင်းြ

လုြ်ငန်းစဉ်များ၊

ုံ၍ မမန်မာနိုင်ငံ၏ တရှ့

ြ်မည့် ြျန်းမာတရး

ေတြာင်ေေည်တြာ်တ

ာင်ရွြ်လျြ်ရှိသည့်

လုြ်ငန်းစဉ်များ၊ တောင်မမင်စွော ေတြာင်ေေည်တြာ် တ

ာင်ရွြ်

နိုင်တရး၊ ေြူေညီတြးေြ် နိုင်တရးြိစ္စရြ်များြို တ

ွေးတနွေးခဲ့ြါ

မြုလုြ်ခဲ့သည့် (၇၂) ကြိမ်တမမာြ် ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရးညီလာခံသို့

သည်။ ေို့တနာြ် (၂၄-၅-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် ြုလသမဂ္ဂ(ရုံးချုြ်)

တမလ (၂၀) ရြ်တန့မှ (၂၅) ရြ်တန့ေေိေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

ေွေင် ြျင်းြမြုလုြ်သည့်

ေ

ိုြါခရီးစဉ်ေေွေင်း မြည်တောင်စုဝန်ကြီးသည် (၂၁-

Dr.LEE

Jong-wook

တောြ်တမ့ြွေယ် မြည်သူ့ြျန်းမာတရး ေူးချွန်

ေမှေ်ေရ

ု (၂၀၁၉) ြို

၅-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် Gavi, the vaccine alliance ေြွေဲ့၊ ြမ္ဘာ့

မမန်မာနိုင်ငံသည် ေိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် ြူးေွေဲရရှိခဲ့မခင်းေေွေြ်

ုတြး

ြျန်းမာတရးေြွေဲ့ဌာနချုြ်၊ ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရးေြွေဲ့၊ ေတမရိြန်

ေြ်ချးမမှ
ီ င့်ြွေဲ ေခမ်းေနားသို့ ေြ်တရာြ်ေားတြးချးမမှ
ီ င့်ခဲ့ြါသည်။

“မနက်မဖန်တိုင်း ကျန်းမာဖျတ်လတ်ရသာ မြည်သူများမဖစ်ရစဖို့ ယရန့ ကာယြညာမမှင့်တင်ကကြါစို့”
နှီးရနှာရေွးရနွးဖလှယ်ြွဲ ကျင်းြမြင်း
(၂၇-၅-၂၀၁၉)ရြ်ေွေင်
ြျင်းြမြုလုြ်တသာ

ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိေားြစားရုံ

“မနြ်မြန်ေင
ို ်း

(ဘီ)၌

ြျန်းမာြျေ်လေ်တသာ

မြည်သူများမြစ်တစြို့ ယတန့ ြာယြညာ မမှင့်ေင်ကြြါစို့” နှီးတနှာ
တ

ွေးတနွေးြလှယ်ြွေဲသို့

မြည်တောင်စုဝန်ကြီး

တဒါြ်ောမမင့်တေွေး

သည် ြညာတရးဝန်ကြီးဌာန၊ မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ော
မျုးသိ
ိ မ်းကြီး၊ ဒုေိယဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမတလးစိန်၊ ဒုေိယဝန်ကြီး
ဦးဝင်းတမာ်ေွေန်းေို့နှင့်ေေူ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။
တရှးဦးစွော မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ တဒါြ်ောမမင့်တေွေးြ
“နိုင်ငံေြာမှ ြာယြညာ သင်ကြားတလ့ြျင့်မှု (Physical Edu-

ြူးတြါင်းမြီး ြီြီမြင်မြင် စနစ်ေြျ ြျယ်ြျယ်မြန့်မြန့် ေတြာင်

cation) နှင့် ြေ်သြ်တသာ ြျွမ်းြျင်မှု

ေေည်တြာ် တ

ိုင်ရာ ဘွေဲ့ေသီးသီး ရရှိ

ာင်ရွြ်သွေားမည် မြစ်ြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါ

ေားမြီး ေတေွေ့ေကြုံလည်း ေလွေန်များမြားသည့် ြညာရှင်ကြီး၏

သည်။

ေကြံမြုချြ်များြို

ြ “ယခုေခါ ြာယြညာ သင်ကြားတလ့ြျင့်မှုနှင့်ြေ်သြ်၍

ေတမခခံ၍

နိုင်ငံေစ်ဝန်းရှိ

ေတမခခံြညာ

ြ်လြ်၍ မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမျုးသိ
ိ မ်းကြီး

တြျာင်းများေွေင် ြာယြညာ သင်ကြားတလ့ြျင့်မှု လုြ်ငန်းများြို

တြျာင်းြေ်စာေုြ်များ၊

ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ြညာတရးဝန်ကြီးဌာနေို့

တ
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ရာလမ်းညွှန်စာေုြ်မြင့် သင်ေန်းတြး

ာင်ရွြ်တနမြီမြစ်ြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

(၂၀၁၉) ြုနှစ် ကမ္ဘာ့ရေးလိြ်မရသာက်ရေးရန့ အထိမ်းအမှတ် အြမ်းအနားကျင်းြမြင်း
(၆၂.၂%)နှင့် ေမျုးသမီ
ိ
း (၂၄.၁%)သည် ြွေမ်းယာနှင့်တ

းရွြ်ကြီး

ေွေြ်ြစ္စည်းများြို ေွေဲြြ်သုံးစွေဲတနကြသည်ြိုတေွေ့ရှိရြါတကြာင်း၊
တ

းလိြ်တသာြ်သုံးမခင်းတကြာင့်

ေမခားသူများ၊ ြိုယ်ဝန်တ

မိမိသာမြ

ြေ်ဝန်းြျင်ရှိ

ာင်မိခင်များြိုြါ ြျန်းမာတရးေိခိုြ်

တစနိုင်ြါတကြာင်း၊ မြည်သူများေွေင် ြျန်းမာတရးေသိြညာ ဗဟု
သုေများ ကြယ်ဝရုံသာမြ သတဘာေားခံယူချြ်များြါ တမြာင်းလဲ
လာမှသာ တ

းလိြ်နှင့် တ

းရွြ်ကြီးသုံးစွေဲမှု ြင်းစင်ြတြျာြ်

တရးလုြ်ငန်းများ တောင်မမင်နိုင်မည် မြစ်ြါတကြာင်း၊ တ
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၃၁-၅၂၀၁၉)

ရြ်တန့ေွေင်

ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာန၊

ေစည်းေတဝးခန်းမ၌ ြျင်းြခဲ့တသာ (၂၀၁၉) ခုနှစ်ြမ္ဘာ့တ

းလိြ်

တ

းရွြ်ကြီးေိုြ်ြျြ်တရးေေွေြ်

ဗျူဟာ လုြ်ငန်းစဉ်များ ချမှေ်တ

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ

ုံး

မဟာ

ာင်ရွြ်ရမည်မြစ်ြါတကြာင်း”

တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

မတသာြ်တရးတန့ (World No Tobacco Day 2019) ေေိမ်း
ေမှေ်ေခမ်းေနားသို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

ေသင့်တော်

းလိြ်နှင့်

ေ

ိုြါေခမ်းေနားသို့စီးြွေားတရးနှင့်ြူးသန်းတရာင်းဝယ်

တရးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုေိယဝန်ကြီး ဦးတောင်ေူး၊ ဒုေိယတရှ့တနချုြ်

ေမှာစြားတမြာကြားရာေွေင်

ဦးဝင်းမမင့်၊ သြ်

ိုင်ရာဉီးစီးဌာနေသီးသီးမှ ြိေ်ကြားေားတသာ

“ (၂၀၁၄) ခုနှစ် သုတေသနစစ်ေမ်းများေရ မမန်မာနိုင်ငံေွေင်

ောဝန်ရှိသူများနှင့်မြည်သူများ စုစုတြါင်း (၃၀၀)ခန့်ေြ်တရာြ်

ေရွယ်တရာြ်မြီး ေမျုးသား(၄၃.၈%)နှ
ိ
င့် ေမျုးသမီ
ိ
း(၈.၄%)သည်

ကြြါသည်။

လေ်ေတလာ

တ

းလိြ်တသာြ်သုံးသူများမြစ်မြီး

ေမျုးသား
ိ

မြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်၏ အေည်အရသွးနှင့် အေင့်အတန်း ြိုမိုမမှင့်တင်နိုင်ရေး ရေွးရနွးမြင်း
မြည်သူ့ြျန်းမာတရးေြ္ကသိုလ်ကြီး၏
ေမြင်

တြာင်းမွေန်လှြတစတရး၊

ေတ

ာြ်ေဦ

ေသွေင်

သင်ကြားသင်ယူမှုစနစ်များ

ြိုမိုတြာင်းမွေန်တစတရး၊ e-library စနစ်၊ စာသင်ခန်းနှင့် သင်ကြား
သင်ယူမှု

ိုင်ရာ ေတောြ်ေြူမြုြစ္စည်းများ တြာင်းမွေန်တစတရး၊

စားတသာြ်
ေတလးေားတ

ိုင်များ သန့်ရှင်းသြ်ရြ်တြာင်းမွေန်တရး စသည်ေ့ိုြို
ာင်ရွြ်သွေားရမည်မြစ်ြါတကြာင်း၊ ဤေြ္ကသိုလ်

မှ Critical thinking skill၊ analytical skill၊ epidemiological
thinking skill နှင့် presentation skill များြို ေဓိြတလ့ြျင့်
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် )မြည်သူ့
ြျန်းမာတရးေြ္ကသိုလ်၏ ေရည်ေတသွေးနှင့် ေ
မမှင့်ေင်နိုင်တရးေေွေြ် ြါတမာြ္ခချုြ်၊

သင်ကြားတြးသွေားရမည်မြစ်ြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

င့်ေေန်း ြိုမို

ေို့တနာြ်မြည်သူ့ြျန်းမာတရးေြ္ကသိုလ်၊ ြါတမာြ္ခချုြ်

ြါတမာြ္ခ/ဌာနမှူးများ၊

တဒါြ်ောလှလှဝင်းြ မြည်သူ့ြျန်းမာတရးေြ္ကသိုလ် ဘြ်စုံ

ေွေဲြြ်ြါတမာြ္ခများ၊ ြေိြများ၊ လြ်တောြ်ြေိြများ၊

ခခုံငုံသုံးသြ်မှုများ၊

ဘွေဲ့လွေန်သင်ေန်းသား၊ သင်ေန်းသူများနှင့် (၁-၆-၂၀၁၉) ရြ်တန့

သင်ယူမှုစနစ်များြို ရှင်းလင်းေင်မြမြီး

ေွေင် တေွေ့

ေွေဲြြ်ြါတမာြ္ခများ၊ ြေိြများ၊ လြ်တောြ်ြေိြများြ

ုံတ

ွေးတနွေးမှာကြားခဲ့ြါသည်။

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ “မမန်မာနိုင်ငံ၏ ေစ်ခုေည်းတသာ
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လိုေြ်သည်များြို တ

တ

ာင်ရွြ်ခဲ့မှုေတမခေတနများ၊

သင်ကြား

ြါတမာြ္ခ/ဌာနမှူးများ၊

ွေးတနွေးေကြံမြုေင်မြခဲ့ကြြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

တိုင်းေင်းရေးြညာ ြါရမာက္ခကကီးများအား ဂုဏ်ထူးရောင်ြါရမာက္ခများအမဖစ် ြန့်အြ်လွှာရြးအြ်မြင်း
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် ေိုင်းရင်း
တ

းေြ္ကသိုလ် (မန္တတလး) ေွေင် (၈-၆-၂၀၁၉) ရြ်တန့၌ ြျင်းြ

ခဲ့သည့် “မမန်မာနိုင်ငံေွေင် ြေမ

ုံးေကြိမ်ေမြစ် ေိုင်းရင်းတ

း

ေြ္ကသိုလ်ေွေင်

ာင်ခဲ့ကြသည့်

း

ောဝန်ေမ်းတ

ြညာြါတမာြ္ခကြီးများေား ဂုဏ်ေူးတ

ေိုင်းရင်းတ

ာင်ြါတမာြ္ခ (Professor

Emeritus) များေမြစ် ခန့်ေြ်လွှာတြးေြ်ြွေဲ” သို့ေြ်တရာြ်၍
ခန့်ေြ်လွှာများတြးေြ်ခဲ့ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ တမြာကြားရာေွေင် “ မမန်မာနိုင်ငံ

ေိုင်းရင်းတ

းတလာြေေွေြ် ဂုဏ်ယူြွေယ်ရာြင်မြစ်ြါတကြာင်း၊

ေွေင် ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာန၏ သမိုင်းေစ်တလျှောြ်

ေိုင်းရင်းတ

းဝါးများေုေ်လုြ်မှုလုြ်ငန်းများေိုးေြ်ရန်ေေွေြ်

ြေမ

မြည်ေွေင်းသာမြ နိုင်ငံေြာမှေြ္ကသိုလ်များ၊ ေြွေဲ့ေစည်းများ၊

ုံးေမြစ်

ေိုင်းရင်းတ

းြညာရြ်များေား

ေတမခခံခိုင်မမဲ

တြာင်းမွေန်စွောမြင့် ြိုမိုေိုးေြ်တြာင်းမွေန်တစရန် ကြိုးြမ်းြါဝင်

တ

းဝါးလုြ်ငန်းများနှင့် ချေ်
ိ

ြ်နားလည်မှု စာချွန်လွှာများတရး

တ

ာင်ရွြ်တြးခဲ့သည့် ေမငိမ်းစားြါတမာြ္ခချုြ်၊ ြါတမာြ္ခများ၊

ေိုး၍ multi-centric research သုတေသနများမြုလုြ်သွေားတစလို

ြေိြများ၊ ေိုင်းရင်းတ းြညာရှင်ကြီးများြို Professor Emeritus

ြါတကြာင်း ”တမြာကြားခဲ့ြါသည်။ ေို့တနာြ် မြည်တောင်စုဝန်ကြီး

များ၊ Honorary Professorများ နှင့် Visiting Lecturer များေမြစ်

ြ Professor Emeritus (၃) ဦး၊ Honorary Professor (၃)ဦးနှင့်

ခန့်ေြ်၍ ောဝန်တြးေြ်သာွေ းမည့် ယတန့ ေခမ်းေနားသည်

Visiting Lecturer (၂)ဦးေို့ေားခန့်ေြ်လွှာများတြးေြ်ခဲ့ြါသည်။

နာဂကိုယ်ြိုင်အုြ်ြျုြ်ြင
ွ ့်ေရေသအတွင်း ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုလုြ်ငန်းများအား အထူးအစီအစဉ်မဖင့်
အေှိနအ
် ဟုန်မမှင့်တင်ရေးရောင်ေွက်မြင်း
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် မုံရွာမမို့
၌ (၉-၆-၂၀၁၉)ရြ်တန့ေွေင်ြျင်းြခဲ့သည့် နာဂြိုယ်ြိုင်ေုြ်ချုြ်
ခွေင့်ရတဒသေေွေင်း ေေူးြိစ္စရြ်ေတနမြင့် ေိုးချဲ့ြာြွေယ်တ
ေိုးလုြ်ငန်း၊

ောဟာရြွေံ့မြိုးတရးလုြ်ငန်း၊

း

မိခင်နှင့်ြတလး

ြျန်းမာတရး၊ ေစ်ြိုယ်တရသန့်ရှင်းတရး၊ တြျာင်းြျန်းမာတရးနှင့်
ြေ်ဝန်းြျင် သန့်ရှင်းတရးလုြ်ငန်းများြို ေရှိန်ေဟုန်မမှင့်ေင်
တ

ာင်ရွြ်တရး ညှိနှိုင်းေစည်းေတဝးသို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ

တမြာကြားရာေွေင်

“တဝးလံ၍

သွေားလာရခြ်ခဲသည့် နာဂတဒသနှင့် ြိုြ်ညီတသာ ြျန်းမာတရး

များြို သီးသန့်ေုေ်နုေ်၍ တဒသေွေင်းဘာသာစြားသို့ မြန်

တစာင့်တရှာြ်မှုလုြ်ငန်းများ ေရှိန်ေဟုန်မမှင့် တ

ေသုံးမြု၍ရမှသာ ေိတရာြ်မှုရှိမည်မြစ်ြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့

ာင်ရွြ်နိုင်ရန်

ို

ေေွေြ် ြုလသမဂ္ဂလြ်တောြ်ခံ ေြွေဲ့ေစည်းများ၊ နိုင်ငံေြာ

ြါသည်။ ေ

ေစိုးရမဟုေ်တသာ ေြွေဲ့ေစည်းများ၊ မိေ်ြြ်ေြွေဲ့ေစည်းများ၊

နှင့်ြုသတရးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်

ေိုင်းတဒသကြီးေစိုးရေြွေဲ့နှင့်ဝန်ကြီးဌာနေို့ ေိတရာြ်စွောြူးတြါင်း

ောဝန်ရှိသူများ၊ ြိေ်ကြားေားတသာ ဦးစီးဌာနနှင့် မိေ်ြြ်ေြွေဲ့

ချေ်
ိ

ေစည်းများမှ ြိုယ်စားလှယ်များ ေြ်တရာြ် တ

ြ်တ

ာင်ရွြ်ရမည်မြစ်ြါတကြာင်း၊ နာဂတဒသေွေင်း ေမြစ်

များသည့်တရာဂါများ ြါဝင်သည့် ြျန်းမာတရးစံမြုေချြ်ေလြ်
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သည်။

ိုြါ ေစည်းေတဝးသို့ မြည်သူ့ြျန်းမာတရးဉီးစီးဌာန
တဒါြ်ောစိုးဦးနှင့်
ွေးတနွေးခဲ့ကြြါ

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

၂၀၁၉ ြုနှစ် ကမ္ဘာ့ရသွးလှူေှင်များရန့အထိမ်းအမှတ် ကျင်းြမြင်း
ေို့တနာြ်မြည်တောင်စုဝန်ကြီးသည် သူနာမြုေြ္ကသိုလ်
(ရန်ြုန်) ၌ြျင်းြခဲ့သည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ြမ္ဘာ့တသွေးလှူရှင်များတန့
ေေိမ်းေမှေ် ေခမ်းေနားသို့ ေြ်တရာြ်မြီး ေမှာစြား တမြာ
ကြားရာေွေင် “ဝန်ကြီးဌာနေတနမြင့် နိုင်ငံေစ်ဝန်းရှိ တသွေးဌာနများ
ေေွေြ် (၂၀၁၈-၁၉) ဘဏ္ဍာနှစ်ေေွေင်း တငွေြျြ် (၂.၉၄) ဘီလီယံ
ေသုံးမြုခဲ့ြါတကြာင်း၊ မမန်မာနိုင်ငံေွေင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ေေွေင်း တသွေး
ယူနစ်တြါင်း (၄၃၈,၀၀၀) တြျာ် ေသုံးမြုခဲ့ြါတကြာင်း၊ တြါ်ေွေြ်
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၁၆-၆-

လာသည့် တသွေးလှူဒါန်းမှု၊ လြ်ခံေသုံးမြုမှုေန
ို့ ှင့် သြ်

၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် ေမျုးသားတသွေ
ိ
းဌာန၊ ရန်ြုန်သို့သွေားတရာြ်၍

ေမျုးသားတသွေ
ိ
းမူဝါဒေား ေေည်မြုနိုင်တရးေေွေြ်

တသွေးလှူရှင်များ လှူဒါန်းသည့်တသွေးများြို စနစ်ေြျလြ်ခံမခင်း၊

တ

စစ်တ

များြိုလည်း

တ

းမခင်း၊

ေိန်းသိမ်းေားသိုမခင်း၊

းရုံများေံသို့ မြန့်မြူးမခင်းေို့ြို တ

ြွေန်ြျူောစနစ်မြင့်တ

မှေ်ေမ်းေားရှိမခင်းနှင့်

ိုင်သည့်
ြ်လြ်

ာင်ရွြ်သွေားမည် မြစ်ြါတကြာင်း၊ တစေနာရှင် တသွေးလှူဒါန်းသူ
ေေူးချးြျူးဂု
ီ
ဏ်မြုြါတကြာင်း”

တမြာကြားခဲ့ြါ

ာင်ရွြ်တနမှုများ၊ တခေ်မီ

သည်။ေို့တနာြ် မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ ေြ်တရာြ်လာသည့်

ာင်ရွြ်ေားရှိမှုများြို လှည့်လည်ကြည့်ရှု

တစေနာတသွေးလှူရှင်များေား ဂုဏ်မြုမှေ်ေမ်းလွှာများ တြးေြ်

ခဲ့ြါသည်။

ခဲ့ြါသည်။

သုရတသနကျင့်ဝတ်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုြိုင်းေိုင်ော ေန်းစစ်သုံးသြ်မှုေုတ်အဖွဲ့ (Institutional Review Board) များ
ဖွဲ့စည်းရောင်ေွက်မြင်း
ေြွေဲ့များြို ဝန်ကြီးဌာနရှိ ဦးစီးဌာနများ၊ တ

းနှင့် တ

ေြ္ကသိုလ် ေသီးသီးေို့ေွေင် ြီမြင်စွောမြင့် ြွေဲ့စည်းတ

းနှီးနွေယ်

ာင်ရွြ်သွေား

မည်မြစ်ြါတကြာင်း၊ ေြွေဲ့များေတနမြင့် ြွေန်ရြ်သြွေယ် ချေ်
ိ
တ

ာင်ရွြ်တစလိုတကြာင်း၊ ဝန်ကြီးဌာန၏ လုြ်ငန်းတ

ြ်

ာင်ရွြ်မှု

များ ေားနည်းချြ်၊ လိုေြ်ချြ်၊ ေားသားချြ်များြို တြာ်ေုေ်
၍ မြည်သူေို့ေေွေြ်ေြျုးများတစမည့
ိ
် ေသုံးချသုတေသနများ
မြစ်တစတရး တ

ာင်ရွြ်သွေားရမည် မြစ်ြါတကြာင်း ” တမြာကြားခဲ့

ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၁၉-၆၂၀၁၉)

ရြ်တန့ေင
ွေ ်

ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာန၌

သုတေသနြျင့်ဝေ်နှင့် ြျွမ်းြျင်မှုြိုင်း

ုိင်ရာ

န်းစစ်သုံးသြ်

ေို့တနာြ် (Institutional Review Board) ေမှေ် (၁)
ဥြ္ကဋ္ဌ တ

းသုတေသနဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ် (မငိမ်း)

တဒါြ်ောမျုးခင်
ိ နှင့် (Institutional Review Board) ေမှေ် (၂)

မှုဘုေ်ေြွေဲ့ (Institutional Review Board) ေမှေ် (၁) နှင့်

ဥြ္ကဋ္ဌ ြါတမာြ္ခချုြ်/တ

ေမှေ် (၂) ေိမ
ု့ ှ ဥြ္ကဋ္ဌများ၊ ေြွေဲ့ဝင်များနှင့် တေွေ့

တဒါြ်ောရီရီမမင့်ေုိ့ြ ဘုေေ
် ြွေဲ့များေေွေြ် စံလုြ်ေုံးလုြ်နည်း

ေိုသို့တေွေ့

ုံခဲ့ြါသည်။

ံုရာေွေင် မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ “သုတေ

သနြျင့်ဝေ်နှင့် ြျွမ်းြျင်မှုြိုင်း

ုိင်ရာ

န်းစစ်သုံးသြ်မှု ဘုေ်
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များ ချမှေ်တရး

းရုံေုြ်ကြီး (ရန်ြုန်မြည်သူ့တ

းရုံကြီး)

ွေဲသွေားရန်နှင့် ေတေွေတေွေြိစ္စရြ်များြို ေကြံမြု

ေင်မြခဲ့ကြြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

ောသီတုြ်ရကွးရောဂါ ရစာင့်ကကြ်ကကည့်ရမှု ြင်းနှင့် ကာကွယ်ထိန်းြျုြ်ရေးလုြ်ငန်းများ
အေှိနအ
် ဟုန်မမှင့်ရောင်ေွက်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအရဝး ကျင်းြမြင်း
ဝန်ကြီးဌာနေတနမြင့် ြာြွေယ်တရး၊ ဓာေ်ခွေဲစစ်တ
တရး၊ တ

းနှင့်တ

းြစ္စည်း တောြ်ြံ့ြို့တ

းမခင်း၊ ြုသ

ာင်တရး၊ စီမံခန့်ခွေဲတရး၊

ေသိြညာတြးမခင်းနှင့် သေင်းေုေ်မြန်မခင်း စသည်မြင့် ြဏ္ဍ
ေသီးသီး ချေ်
ိ

ြ်ညှိနှိုင်း တြါင်းစြ်တ

ာင်ရွြ်ရန်မှာ ေလွေန်

ေတရးကြီးတကြာင်း၊ လူဦးတရေူေြ်များမြားတသာ တနရာတဒသများ
ြို ြိုမိုေတလးေား၍ တစာင့်ကြည့် တ

ာင်ရွြ်ရမည်မြစ်တကြာင်း”

တမြာကြားခဲ့ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၂၀-၆-

ေ

ိုြါေစည်းေတဝး၌ ေမျုးသားြျန်
ိ
းမာတရး ဓါေ်ခွေဲမှု

၂၀၁၉)ရြ်တန့ေွေင်ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာန၊ေစည်း

ိုင်ရာဌာန၊ ဗဟိုြူးစြ်တရာဂါေိုြ်ြျြ်တရးဌာနခွေဲနှင့် ြုသတရး

ေတဝးခန်းမ၌ ြျင်းြခဲ့သည့် ရာသီေုြ်တြွေးတရာဂါ တစာင့်ကြြ်

ဦးစီးဌာနေိမ
ု့ ှ ောဝန်ရှိသူများြ ရာသီေုြ်တြွေးတရာဂါ မြစ်ြွေားမှု

ကြည့်ရှုမခင်းနှင့် ြာြွေယ်ေန
ိ ်းချုြ်တရးလုြ်ငန်းများ ေရှိန်ေဟုန်

နှင့် တသ

မမှင့်တ ာင်ရွြ်တရး ညှိနှိုင်းေစည်းေတဝးသို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

မြည်နယ်ေလိုြ် ေသြ်ေုြ်စု ေြိုင်းေမခားေလိုြ် စစ်တ

ေ

ိုြါ

ေစည်းေတဝးေွေင်

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ

ုံးမှုေတမခေတနေား ေြေ်စဉ်၊ လစဉ်၊ ေိုင်းတဒသကြီး/

တေွေ့ရှိရမှုြိုလည်းတြာင်း တ

း

ွေးတနွေးေင်မြခဲ့ကြြါသည်။

“ရာသီေုြ်တြွေးတရာဂါ ြာြွေယ်ေန
ိ ်းချုြ်နိုင်တရးေေွေြ် မိမိေ့ို

မမန်မာနိုင်ငံကင်ောရောဂါေိုင်ော ဓာတ်ရောင်မြည်ရေးြညာေှင်များအဖွဲ့၏
ြထမအကကိမ် အမျုးသားအေင်
ိ
့ နှီးရနှာဖလှယ်ြွဲ ကျင်းြမြင်း
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် ရန်ြုန်

နှိမ်နင်းတရး

လုြ်ငန်းများြိုလည်း

မမို့၌ (၂၂-၆-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေင
ွေ ် ြျင်းြခဲ့သည့် မမန်မာနိုင်ငံ

တ

ြင်

ေားလုံးြူးတြါင်း၍ ေေူးေတလးေား တ

ာတရာဂါ

ြေမေကြိမ်

ိုင်ရာ ဓာေ်တရာင်မခည် တ
ေမျုးသားေ
ိ

င့်

းြညာရှင်များေြွေဲ့၏

နှီးတနှာြလှယ်ြွေဲ

ြွေင့်ြွေဲေခမ်း

ဦးေွေင် (၁) ဦးနှင့် ေမျုးသမီ
ိ
း (၆) ဦးေွေင် (၁)ဦးမှာ ၎င်းေို့ဘဝ
သြ်ေမ်းေစ်တနရာေွေင်

ြင်

ာတရာဂါ

မြစ်ြွေားနိုင်သည်ဟု

International Agency for Research on Cancer (IARC) ြ
ခန့်မှန်းေားြါတကြာင်း၊

ရန်ြုန်မြည်သူ့တ

းရုံကြီးရှိ

ြင်

ာ

တရာဂါြုသမှုဌာနေွေင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ေေွေင်း ြျမ်းမျှေမြင်ြလူနာ
(၁၀,၀၀၀)

ဦးနှင့်

တကြာင်း၊ ြင်

ေေွေင်းလူနာ

(၇၃၀၀)ဦး

ြုသမှုခံယခ
ူ ဲ့ြါ

ာတရာဂါ တဝဒနာရှင်များေား ေချန်ိ နှင့် ေစ်တမြး

ညီ ြုသမှုတြးမခင်းေမြင် ြင်

ာတရာဂါေမျုးမျ
ိ ုးိ ြာြွေယ်
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ိုင်ရာ

းြညာရှင်များ၊ မြည်သူ့ြျန်းမာတရးြညာရှင်များ ေြါေဝင်

ေ

ရာေွေင် “မမန်မာနိုင်ငံေြါေဝင် ြမ္ဘာေစ်ဝန်းေွေင် ေမျုးသား
ိ
(၅)

ာတရာဂါ

ာင်ရွြ်သွေားကြရမည်

မြစ်ြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ေနားသို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ ေြွေင့်ေမှာစြား တမြာကြား

ြင်

ိုြါ နှီးတနှာြလှယြ
် ွေဲသို့ မမန်မာ၊ ဂျြန်၊ ေိန္ဒိယ၊ ြိလစ်

ြိုင်နှင့် ေိုင်းနိုင်ငံေမ
ို့ ှ ြင်
တ

ာတရာဂါ

ိုင်ရာ ဓာေ်တရာင်မခည်

းြညာရှင် (၁၁၅) ဦး ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၏ လုြ်ငန်းများရောင်ေွက်ောတွင်
သတင်းနှင့်ေက်သွယ်ရေးနည်းြညာ (ICT)အား အေှိနအ
် ဟုန်မမှင့် အသုံးြျရောင်ေွက်မြင်း
System၊ Websites၊ Social Media Pages၊ Health Management
and Information System၊ Human Resource Management
System၊ Logistic Management Information System၊ Electronic in House Memorandum System နှင့် Online Booking
System (FDA) ေိြ
ု့ ို စေင်တ

ာင်ရွြ်လျြ်ရှိြါတကြာင်း၊ ေတမခခံ

ြျန်းမာတရးဝန်ေမ်းများသို့မြန့်တဝေားတသာ Mobile Tablet များ
မှေစ်

င့်

သေင်းေချြ်ေလြ်များ၊

လမ်းညွှန်ချြ်များြို

ေချန်ိ နှင့်ေစ်တမြးညီတြးြို့နိုင်ြါတကြာင်း၊ e-Government
ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာန၌ (၂၅-၆-၂၀၁၉)
ရြ်တန့ေွေင် ြျင်းြမြုလုြ်ခဲ့သည့် ဝန်ကြီးဌာန၏ လုြ်ငန်းများ
တ

ာင်ရွြ်ရာေွေင် သေင်းနှင့်

ေရှိန်ေဟုန်မမှင့်

လုြ်ငန်းများေေွေြ် လိုေြ်သည်များြို ဦးစားတြးမြည့်
တ

ာင်ရွြ်တရး

ညှိနှိုင်းတ

ွေးတနွေးြွေဲသို့

ေို့တနာြ်

မြည်သူ့ြျန်းမာတရးဦးစီးဌာနမှ

ဒုေိယ

ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်(စီမံ/ဘဏ္ဍာ) တဒါ်တေးတေးစိန်ြ ဝန်ကြီး

မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေး ေြ်တရာြ်၍လမ်းညွှန်

ဌာန၏ တခေ်မီ သေင်းနှင့်

မှာကြားခဲ့ြါသည်။

တ

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ “ဝန်ကြီးဌာနေတနမြင့် Email

ည်း

ာင်ရွြ်သွေားမည်မြစ်ြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ြ်သွေယ်တရးနည်းြညာ(ICT) ြို

ေသုံးချတ

ိုင်ရာ

ြ်သွေယ်တရးနည်းြညာြို ေသုံးချ

ာင်ရွြ်လျြ်ရှိသည့် လုြ်ငန်းများနှင့်ြေ်သြ်၍ ေတသးစိေ်

ေင်မြ တ

ွေးတနွေးခဲ့ြါသည်။

ကုသရေးဦးစီးဌာနနှင့် မြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ လုြ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအရဝးကျင်းြမြင်း
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် ြျန်းမာတရး

ံ့တ

းရုံကြီးများမှ တ

းရုံေုြ်ကြီးများ၊ ြျန်းမာတရးဌာနများမှ

နှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာန၌ (၂၇-၆-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် ြျင်းြ

ောဝန်ရှိသူများနှင့် မြည်သူ့ြျန်းမာတရးဉီးစီးဌာနနှင့်

ခဲ့သည့် “ြုသတရးဦးစီးဌာနနှင့် မြည်သူ့ြျန်းမာတရးဦးစီးဌာန၏

ဦးစီးဌာနေိမ
ု့ ှ

လုြ်ငန်းညှိနှိုင်းေစည်းေတဝး” သို့ ေြ်တရာြ်၍ လမ်းညွှန်ေမှာ

များမှ တ

စြား တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ေကြံမြု တ

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ “မြည်သူများေေွေြ် ြိုမိုမြည့်စုံ
တြာင်းမွေန်သည့် ြျန်းမာတရးစနစ်ကြီးေစ်ရြ် မြစ်ေွေန်းတစတရး
ေေွေြ် ေိုင်းတဒသကြီး/မြည်နယ်ေ
နှင့်ြျန်းမာတရးဌာနများမှ တ

င့်ောဝန်ရှိသူများ၊ တ

းရုံ

းရုံေုြ်ကြီးများနှင့် ောဝန်ရှိသူများ

ေားလုံးေတနမြင့် ဝိုင်းဝန်း၍ တ

ာင်ရွြ်သွေားကြရန်” ေိုြ်ေွေန်း

တမြာကြားခဲ့ြါသည်။
ေ

ိုြါ

ေစည်းေတဝးေွေင်

ေိုင်းတဒသကြီး/မြည်နယ်

မြည်သူ့ြျန်းမာတရးနှင့်ြုသတရးဦးစီးဌာနမှူးများ၊ေိုင်းတဒသကြီး/
မြည်နယ်ေသီးသီးရှိ ဗဟိုေ

င့်တ

းရုံကြီးများနှင့် ခုေင် (၅၀၀)
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ဒုေိယညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များနှင့်

ြုသတရး
ောဝန်ရှိသူ

ွေးတနွေးေင်မြမခင်းနှင့် ေြ်တရာြ်လာသူများြ ဝိုင်းဝန်း
ွေးတနွေးမခင်းများ တ

ာင်ရွြ်ခဲ့ြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

အကျဉ်းရထာင် ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှု လုြ်ငန်းများ ြိုမိုတိုးတက် ရကာင်းမွန်ရစရေး
လုြ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအရဝး ကျင်းြမြင်း
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၁၁-၇၂၀၁၉)

ရြ်တန့ေွေင်

“ေြျဉ်းတောင်

တနမြည်တော်၌

ြျင်းြမြုလုြ်ခဲ့တသာ

ြျန်းမာတရးတစာင့်တရှာြ်မှုလုြ်ငန်းများ

ြိုမို

ေိုးေြ်တြာင်းမွေန်တစတရး လုြ်ငန်းညှိနှိုင်းေစည်းေတဝး” ြွေင့်ြွေဲ
ေခမ်းေနားသို့ ေြ်တရာြ်၍ ေြွေင့်ေမှာစြား တမြာကြားခဲ့
ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ ေမှာစြား တမြာကြားရာေွေင်
“(၁၉၉၀) ခုနှစ် ြုလသမဂ္ဂေတေွေတေွေညီလာခံေွေင် ချမှေ်ခဲ့တသာ
“ေြျဉ်းြျခံရသူများေတနမြင့် နိုင်ငံေေွေင်းေွေင်ရှိတသာ ြျန်းမာ
တရးတစာင့်တရှာြ်မှုများြို မည်သို့တသာခွေဲမခားမှုမျုးမှ
ိ မရှိဘဲ ရယူခွေင့်
ရှိသည်” ဟူသည့်ေချြ်နှင့်ေညီ ေြျဉ်းြျခံရသူများ၏ ြျန်းမာတရး

တောင်သူ၊ ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရးေြွေဲ့၊ United Nations Office on

တြာင်းမွေန်တစရန်နှင့်

မမင့်မားတစရန်

Drugs and Crime (UNODC)၊ Asian Harm Reduction Net-

ေေွေြ် တရာဂါများေား ြုသနိုင်တရး၊ ြာြွေယေ
် ိန်းချုြ်တရး၊

work (AHRN)၊ Myanmar Anti-Narcotics Association (MANA)

ညွှန်းြို့ြုသတရးနှင့် မြည်သူ့ြျန်းမာတရးလုြ်ငန်းများြို တ ာင်ရွြ်

နှင့် International Committee of the Red Cross (ICRC) ေို့မှ

ရမည်မြစ်ြါတကြာင်း ”တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ြညာရှင်များနှင့် ောဝန်ရှိသူများြ ေြျဉ်းတောင်ြျန်းမာတရး

ေို့တနာြ်

တနေိုင်မှုေရည်တသွေးများ

မြည်တောင်စုဝန်ကြီး

တဒါြ်ောမမင့်တေွေး၊

ဒုေိယဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမတလးစိန်၊ ဒုေိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုြ်

တစာင့်တရှာြ်မှုလုြ်ငန်းများ ြိုမိုေိုးေြ်တြာင်းမွေန်တစတရး
ြိစ္စရြ်များြို ဝိုင်းဝန်းတ
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ွေးတနွေး ေကြံမြုခဲ့ကြြါသည်။

သူနာမြုကဏ္ဍ ေက်စုံြိုမိုဖွံ့မဖိုးတိုးတက်ရစရေး ရေွးရနွးြွဲကျင်းြမြင်း
တ

ွေးတနွေးြွေဲ၌

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ

“ြျန်းမာတရး

တစာင့်တရှာြ်မှုတြးေြ်ရာေွေင် သူနာမြုများ၏ ေခန်းြဏ္ဍသည်
ရာဝန်များ၊ တ
တကြာင်း၊

းနှီးနွေယြ
် ညာရှင်များနှင့်ေြ်ေူ ေတရးကြီးြါ

သူနာမြုေြ္ကသိုလ်ေား

ေဘြ်ဘြ်မှတြာင်းမွေန်

မြည့်စုံတစတရး၊ သူနာမြုများ၏ လုြ်ငန်းောဝန်နှင့် ဝေ္တရားများြို
စနစ်ေြျ သေ်မှေ်ေားတရး

သူနာမြုေြ္ကသိုလ်များမှ

ရာမများ၏ ေရည်ေတသွေးနှင့်စွေမ်းတ
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် သူနာမြု

ာင်ရည် တြာင်းမွေန်မှသာ

ေြ္ကသိုလ်များမှ တမွေးေုေ်သည့် သူနာမြုများ ေရည်ေတသွေး

ေြ္ကသိုလ်(ရန်ြုန်)၌ (၁၃-၇-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် ြါတမာြ္ခချုြ်၊

တြာင်းမွေန်မည်မြစ်သမြင့်

ဌာနမှူးများ၊

ရည်မမှင့်ေင်တရး လုြ်ငန်းများြို ဦးစားတြးတ

ရာ၊

ရာမများနှင့်တေွေ့

ုံ၍ သူနာမြုေြ္ကသိုလ်

(ရန်ြုန်) ဘြ်စုံ ြိုမိုြွေံ့မြိုးေိုးေြ်တစတရးေေွေြ် သင်ကြား
သင်ယူမှု၊ သင်ရိုးညွှန်းေမ်း၊ သင်ကြားမှုနည်းစနစ်နှင့် ဘွေဲ့ကြို/

ရာ၊

ာင်

ာင်ရွြ်သွေားမည်

ေို့တနာြ် ေြ်တရာြ်လာကြသူများြ ဌာနေလိုြ်
လိုေြ်သည်များ၊ ောဝန်ေမ်းတ

ရသည့်ေခြ်ေခဲနှင့်စိန်တခါ်မှုများ၊ ြံ့ြိုးတြးရန်လိုေြ်မည့် ေချြ်

ေခဲများ စသည်ေြ
ို့ ို တ

များနှင့်စြ်လျဉ်း၍ တ

ောဝန်ရှိသူများနှင့် တ
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ရာမများေေွေြ် စွေမ်းတ

မြစ်ြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ဘွေဲ့လွေန်များ တမွေးေုေ်တြးနိုင်မှုစသည့် ေတမခေတနများ၊ တေွေ့ကြုံ
ွေးတနွေးခဲ့ြါသည်။

ရာ၊

ာင်ရာ၌ တေွေ့ရှိရသည့် ေခြ်

ွေးတနွေးခဲ့ကြရာ မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ

ွေးတနွေး၍ စီစဉ်တ

ာင်ရွြ်တြးခဲ့ြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

နိုင်ငံရတာ်ေဏ္ဍာရငွ၊ နိုင်ငံတကာရြျးရငွနှင့် အရထာက်အြံ့ေန်ြုံရငွများကို စနစ်တကျ စီမံြန့်ြအ
ွဲ သုံးမြုရေးနှင့်
စီမံြျက်လုြ်ငန်းများကို အကျုးေှ
ိ ိထိရောက်စွာ အရကာင်အထည်ရဖာ်ရောင်ေွက်ရေး ညှိနှိုင်းရောင်ေွက်မြင်း
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် ြျန်းမာ
တရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာန၌

ရြ်တန့ေွေင်

ေသီးသီးမှ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာတငွေ၊ နိုင်ငံေြာတချးတငွေနှင့် ရန်ြုံတငွေ

မြုလုြ်ရာ ဦးစီးဌာနေသီးသီးမှ ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များ၊ ဒုေိယ

များေသုံးမြုရာေွေင် နိုင်ငံတော်သမ္မေရုံး၏ညွှန်ကြားချြ်ေမှေ်

ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များ၊ညွှန်ကြားတရးမှူးများ၊ စီမံချြ်မန်တနဂျာ

(၁/၂၀၁၇) “ေစိုးရဌာန၊ ေြွေဲ့ေစည်းများ၏ ေည်တ

များနှင့်တေွေ့

ြစ္စည်းဝယ်ယူမခင်း၊ဝန်တ

ုံ၍

(၂၅-၇-၂၀၁၉)

ေစည်းေတဝးေွေင် မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ “ ဦးစီးဌာန

နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာတငွေ၊

နိုင်ငံေြာတချးတငွေနှင့်

ာြ်မခင်း၊

ာင်မှုရယူမခင်း၊ငှားရမ်းမခင်း၊တရာင်းချမခင်း

ေတောြ်ေြံ့ ရန်ြုံတငွေများြို ေြျုးရှ
ိ ိေိတရာြ်စွော ေတြာင်

များတ

ေေည်တြာ် တ

ေညီ စနစ်ေြျ ေြျုးရှ
ိ ိ ေိတရာြ်စွော စီမံခန့်ခွေဲ ေသုံးမြု

ာင်ရွြ်တရးြိစ္စများ တ

ွေးတနွေးခဲ့ြါသည်။

တ

ာင်ရွြ်ရာေွေင်လိုြ်နာရမည့်ေင်ဒါလုြ်ေုံးလုြ်နည်း ”နှင့်

ာင်ရွြ်သွေားရမည်မြစ်ြါတကြာင်း၊ ဘဏ္ဍာတငွေသုံးစွေဲမှုတစာင့်ကြြ်

ကြည့်ရှုတရးေြွေဲ့ (Budget Monitoring Team) များြို ြွေဲ့စည်း၍
ကြီးကြြ်တ

ာင်ရွြ်ရမည် မြစ်ြါတကြာင်း ” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။
ြ်လြ်၍

ဒုေိယဝန်ကြီး

တဒါြ်ောမမတလးစိန်၊

ေမမဲေမ်းေေွေင်းဝန်များနှင့်ေြ်တရာြ်လာကြသူများြ ဝန်ကြီး
ဌာန၏ဘဏ္ဍာတငွေ

စီမံခန့်ခွေဲမှု

ိုင်ရာ

လုြ်ေုံးလုြ်နည်း၊

မူဝါဒ၊

လမ်းညွှန်ချြ်နှင့် လုြ်ငန်းစဉ် သတဘာေရားများနှင့်ြေ်သြ်၍
တ

ွေးတနွေးေကြံမြုမခင်းများြို တ

ာင်ရွြ်ခဲ့ကြြါသည်။

၂၀၁၉ ြုနှစ် ကမ္ဘာ့အသည်းရောင်အသားဝါရောဂါ တိုကဖ
် ျက်ရေးရန့ အထိမ်းအမှတ် အြမ်းအနားကျင်းြမြင်း
မြည်တောင်စုဝန်ကြီးတဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည်

တ

ာင်ရွြ်ကြရန် ေိုြ်ေွေန်းလိုြါတကြာင်း ” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ေြ္ကသိုလ်၊ ရန်ြုန်၌ (၂၈-၇-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် ြျင်းြမြုလုြ်

ေ

ိုြါေခမ်းေနားသို့ ေမမဲေမ်းေေွေင်းဝန် ြါတမာြ္ခ တဒါြ်ော

ခဲ့သည့်

သြ်ခိုင်ဝင်းနှင့်ောဝန်ရှိသူများ၊ မမန်မာနိုင်ငံတ

(၂၀၁၉)

ခုနှစ်

သူနာမြု

ြမ္ဘာ့ေသည်းတရာင်ေသားဝါတရာဂါ

းတြာင်စီ ဥြ္ကဋ္ဌ၊

ေိုြ်ြျြ်တရးတန့ (World Hepatitis Day) ေေိမ်းေမှေ် ေခမ်း

မမန်မာနိုင်ငံ

ေနားသို့ ေြ်တရာြ်၍ ေြွေင့်ေမှာစြားတမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ောဝန်ရှိသူများနှင့် မိေ်ြြ်ေြွေဲ့ေစည်းများမှ ောဝန်ရှိသူများ

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ ေမှာစြား တမြာကြားရာေွေင်
“(၂၀၁၅) ခုနှစ်ေွေင် တြာြ်ယူခဲ့တသာ စစ်ေမ်းတေွေ့ရှိချြ်များ
ေရ မမန်မာနိုင်ငံေွေင် ေသည်းတရာင်ေသားဝါ (ဘီ) နှင့် (စီ)တရာဂါ
မြစ်ြွေားမှုမှာ မမင့်ေြ်လျြ်ရှိမြီး လူဦးတရ၏ (၆.၅) ရာခိုင်နှုန်းမှာ
ေသည်းတရာင်ေသားဝါ(ဘီ)တရာဂါနှင့် လူဦးတရ၏(၂.၇)ရာခိုင်နှုန်း
မှာ ေသည်းတရာင်ေသားဝါ(စီ)တရာဂါ မြစ်ြွေားလျြ်ရှိြါတကြာင်း၊
ရန်ြုန်၊ မန္တတလးနှင့် တနမြည်တော်၊ မမစ်ကြီးနားနှင့် တမာ်လမမိုင်မမို့
မြည်သူ့တ

းရုံကြီးများ၌ ေသည်းတရာင်ေသားဝါ(စီ)တရာဂါ လူနာ

များြို ေခမဲ့ ြုသမှုတြးလျြ်ရှိြါတကြာင်း၊ သြ်

ိုင်သူေားလုံး

ြ ေသည်းတရာင်ေသားဝါတရာဂါ ေိုြ်ြျြ်တရးလုြ်ငန်းများြို
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ရာဝန်ေသင်းဥြ္ကဋ္ဌ၊ မမန်မာေသည်းတြာင်တဒးရှင်းမှ

ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

ရြွးရူးမြန်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းြျုြ်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအရဝး ကျင်းြမြင်း

ေား ြုသမှုတြးသည့်ဌာန (Dog Bite Treatment Center) များ
ြို ြွေင့်လှစ်တ

ာင်ရွြ်တနြါတကြာင်း၊ မမန်မာနိုင်ငံ၌ တခွေးရူးမြန်

တရာဂါမြင့် တသ

ုံးသူေတရေေွေြ်သည် (၂၀၁၄) ခုနှစ်ေွေင် (၁၅၂)

ဦးရှိရာမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ေွေင် (၇၁) ဦးေေိ ြျ

င်းလာြါတကြာင်း၊

တခွေးရူးမြန်တရာဂါ

ိုင်ရာ လမ်းညွှန်စာေုြ်များြိုလည်း မြုစုေုေ်

တဝခဲ့ြါတကြာင်း၊

ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရးေြွေဲ့ြ

၂၀၃၀ မြည့်နှစ်ေွေင် တခွေးရူးမြန်တရာဂါမြင့် တသ

ချမှေ်ေားတသာ
ုံးသူ ေစ်ဦးေစ်

တယာြ်မျှေမရှိတစတရး ရည်မှန်းချြ် မြည့်မီတစတရးေေွေြ် နှီးနွေယ်
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် စိုြ်ြျုးိ
တရး၊ တမွေးမမူတရးနှင့်

ည်တမမာင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မြည်တောင်စုဝန်ကြီး

တဒါြ်ောတောင်သူနှင့်ေေူ (၈-၈-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် ြျန်းမာ
တရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာန၊

ေစည်းေတဝးခန်းမ၌

ေြွေဲ့ေစည်းေားလုးံ ေစ်စုေစ်စည်းေည်း ြူးတြါင်း တ

ာင်ရွြ်

တသာ ြျန်းမာတရးစနစ် One Health Approach မြင့် တ

ာင်ရွြ်

သွေားရမည် မြစ်ြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ြျင်းြခဲ့

ြ်လြ်၍ မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောတောင်သူ

သည့် တခွေးရူးမြန်တရာဂါ ြာြွေယေ
် ိန်းချုြ်တရးေေွေြ် နှီးနွေယ်

ြ “၂၀၁၈ ခုနှစ်ေွေင် တြာြ်ယခ
ူ ဲ့တသာ စာရင်းေယားများေရ

ြ်စြ်ေြွေဲ့ေစည်းများြါဝင်သည့် ညှိနှိုင်းေစည်းေတဝး (Stake

မမန်မာနိုင်ငံေွေင် တခွေးတြာင်တရ (၄) သန်းတြျာ်ရှိတနမြီး ေလွေန်

-holder Meeting on Rabies Prevention and Control) သို့

များမြားြါတကြာင်း၊

ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

တနရာတဒသေွေင်မ

မြည်တောင်စုဝန်ကြီး

တဒါြ်ောမမင့်တေွေးြ

“မမန်မာ

ြာြွေယတ
်

သုတေသနတေွေ့ရှိချြ်များေရ
ို တခွေးတြာင်တရ၏ ေနည်း

မည်သည့်

ံးု (၇၀%) ေား

းလွှမ်းခခုံတောင် ေိုးနှံတြးနိုင်ြါြ တခွေးရူးမြန်တရာဂါ

နိုင်ငံေွေင် မြည်သူ့ြျန်းမာတရး မြဿနာ ေသွေင်သဏ္ဍာန်မြစ်တန

ြူးစြ်မှုသံသရာြို မြေ်တောြ်နိုင်ြါတကြာင်း၊ မမန်မာနိုင်ငံေွေင်

တသာ တခွေးရူးမြန်တရာဂါသည် ေိရိစ္ဆာန်မှေစ်

၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ စေင်၍ ေစ်နှစ်လျှေင် ြျမ်းမျှေ တခွေးတြာင်တရ

တခွေးမှေစ်
ေသြ်တသ

င့်

လူေေ
ို့ ံြူးစြ်မြီး

င့်၊ ေဓိြေားမြင့်

တရာဂါမြစ်ြွေားမြီးတနာြ်

ုံးရသည် မြစ်ြါတကြာင်း၊ (၂၀၁၇) ခုနှစ်ေွေင် လစဉ်

(၁၅၀,၀၀၀)ခန့်ြို တခွေးရူးမြန်တရာဂါြာြွေယ်တ

းေိုးနှံတြးလျြ်

ရှိြါတကြာင်း၊ Four Paws International ေြွေဲ့နှင့်ြူးတြါင်း၍

တခွေးြိုြ်ခံရသူ (၁၅,၀၀၀) ဦးခန့် ရှိခဲ့ရာမှ (၂၀၁၉) ခုနှစ်ေွေင်

တနမြည်တော်၊

လစဉ် တခွေးြိုြ်ခံရသူတြါင်း (၁၀,၀၀၀) ဦးခန့်ေေိ ြျ

ရခိုင်မြည်နယ်ေို့ေွေင် တခွေးများေား ေစုလိုြ် တခွေးရူးမြန်ြာြွေယ်

င်းလာ

ရန်ြုန်၊

မန္တတလး၊

ြဲခူးေိုင်းတဒသကြီးများနှင့်

တသာ်လည်း တခွေးြိုြ်ခံရသည့် ေတရေေွေြ် ေလွေန်များမြားတန

တ

ြါတကြာင်း၊ (၂၀၁၆-၁၇) ခုနှစ်မှ (၂၀၁၈-၁၉) ခု ဘဏ္ဍာတရးနှစ်

တရာြ်မည့် “ြမ္ဘာ့တခွေးရူးတရာဂါေိုြ်ြျြ်တရးတန့” ေေိမ်းေမှေ်

ေေိ တခွေးရူးမြန်တရာဂါြာြွေယ်တ

ေခမ်းေနားေွေင် စေင်ြွေင့်လှစ်၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ေေိ

း (Anti-rabies vaccine)

ြျြ်တငွေ (၁၃.၇၂) ဘီလီယခ
ံ န့်နှင့် ေလွေန်ေန္တရာယ်ရှိသည့်တခွေး
ြိုြ်ခံရမှုေမျုးေစား
ိ

(၃) (Category-3)

ေြိုြ်ခံရသူများ

တ

းေိုးနှံမခင်းစီမံချြ်ြို စြ်ေင်ဘာလ (၂၈) ရြ်တန့ေွေင် ြျ

ာင်ရွြ်သွေားမည်မြစ်ြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။
ေို့တနာြ် မြည်သူ့ြျန်းမာတရးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုြူးစြ်

ေေွေြ် တခွေးရူးမြန်ဗိုင်းရြ်စ်ြိုးသေ်သည့် ြဋိြစ္စည်း (Rabies

တရာဂါေိုြ်ြျြ်တရးဌာနခွေဲ၊

immunoglobulin) ြျြ်တငွေ (၁.၂) ဘီလီယံခန့် ဝယ်ယူရသည့်

ေစည်းေတဝး ေြ်တရာြ်လာကြသူများြ ဝိုင်းဝန်း တ

ေေွေြ် နှစ်မျုးတြါင်
ိ
း ြျြ်တငွေ (၁၅) ဘီလီယခ
ံ န့်ြို ယခုေစိုးရ

ကြြါသည်။

လြ်ေြ်ေွေင် သုံးစွေဲေားရြါတကြာင်း၊ တခွေးြိုြ်ခံရသူလူနာများ
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တမွေးမမူတရးနှင့်ြုသတရးဦးစီးဌာနနှင့်
ွေးတနွေးခဲ့

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

မမန်မာနိုင်ငံ၊ တိုင်းေင်းရေးမှတ်တိုင်များစာအုြ် မိတ်ေက်မြင်းနှင့် တိုင်းေင်းရေးသံတမန်များ ြန့်အြ်မြင်း
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၁၉-၈၂၀၁၉)

ရြ်တန့ေင
ွေ ်

ြျင်းြတသာ
မိေ်

ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာန၌

မမန်မာနိုင်ငံမှ

ေိုင်းရင်းတ

ြ်မခင်းနှင့် ေိုင်းရင်းတ

းမှေ်ေုိင်များစာေုြ်

းသံေမန်များခန့်ေြ်မခင်း ေခမ်း

ေနားသို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။
ေခမ်းေနားေွေင် မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ
တ

“ေိုင်းရင်း

းများ၏ စွေမ်းရည်ေြ်မမြ်မှုြိုသာမြ တဘးေန္တရာယ်ြင်း

ရှင်းမှု၊ သုံးစွေဲရမည့် တ

းြမာဏေချန်ိ ေ

၊ ေကြိမ်တရနှင့် ြာလ

ိုင်ရာသုတေသန (Clinical Trial) များြိုလည်း တ
ဦးစီးဌာနနှင့် ချေ်
ိ
ေိုင်းရင်းတ

ြ်၍ ြိုမိုတ

းသုတေသန

သံေမန်များ ခန့်ေြ်မခင်းေို့နှင့် စြ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းခဲ့ြါသည်။

ာင်ရွြ်သွေားတစလိုြါတကြာင်း၊

းသံေမန်များေတနမြင့်လည်း

ေိုင်းရင်းတ

းြညာ

ိုင်ရာ ြျန်းမာတရးေသိြညာများ မြန့်တဝမခင်း၊ ြျန်းမာတရး
တစာင့်တရှာြ်မှုတြးေြ်မခင်းေို့ေွေင် ြါဝင်ြူညီတ
မြစ်ြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။
ြညာဦးစီးဌာန

ေိုင်းရင်းတ းမှေ်ေိုင်များစာေုြ် မိေ် ြ်မခင်းနှင့် ေိုင်းရင်းတ း

ာင်ရွြ်နိုင်မည်

ြ်လြ်၍ ေိုင်းရင်းတ

ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်

တဒါြ်ောမိုးတ

း
ွေြ

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ ေိုင်းရင်းတ
ခန့်ေြ်မခင်းခံရသူ

ရုြ်ရှင်နှင့်

း သံေမန်ေမြစ်

ဗီဒီယိုသရုြ်တ

ာင်

သူရိယြို

ခန့်ေြ်လွှာတြးေြ်ခဲ့မြီး ဒုေိယဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမတလးစိန်ြ
ေိုင်းရင်းတ

းသံေမန်ေမြစ်

ခန့်ေြ်မခင်းခံရသူ

မတမခင်

ုြို

ခန့်ေြ်လွှာတြးေြ်ခဲ့ြါသည်။ ယင်းတနာြ် ေိုင်းရင်းတ းသံေမန်
များြ မိေ်

ြ်စြား တမြာကြားခဲ့ကြြါသည်။

ကျန်းမာရေးေိုင်ော တက္ကသိုလ်အစုအဖွဲ့ တည်ရထာင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက် ရေွးရနွးြွဲကျင်းြ
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၂၄-၈၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် သူနာမြုေြ္ကသိုလ်(ရန်ြုန်)၌ ြျင်းြသည့်
ြျန်းမာတရး

ိုင်ရာ ေြ္ကသိုလ်ေစုေြွေဲ့ ေည်တောင်ြွေဲ့စည်းနိုင်

တရးေေွေြ် သြ်

ိုင်သူများ ြါဝင်ေြ်တရာြ်သည့် တ

ွေးတနွေးြွေဲ

(Stakeholders Meeting on Establishment of Universities
Conglomerate: University of Health Sciences)သို့ ေြ်တရာြ်
ခဲ့ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ

ေမှာစြားတမြာကြားရာေွေင်

(၂) ရန်ြုန်နှင့် တ

းဝါးေြ္ကသိုလ် (ရန်ြုန်)ေို့မှ ြါတမာြ္ခချုြ်

“ေမျုးသားြညာတရးဥြတဒ
ိ
မြဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့်ေညီ ဝန်ကြီးဌာနရှိ

ေသီးသီးြ University of Health Sciences ေမြစ် ေြ္ကသိုလ်

ေြ္ကသိုလ်များြို ဗဟိုချုြ်ြိုင်မှုတလျာ့ချမြီး လုြ်ြိုင်ခွေင့်ောဏာ

ေစုေြွေဲ့

ြိုမိုတြးေြ်နိုင်တရး၊
တ

ေြ္ကသိုလ်ေလိုြ်

ြိုယ်ြိုင်လွေေ်လြ်စွော

ာင်ရွြ်နိုင်တရးေို့ေေွေြ် ဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားတ

ာင်ရွြ်သွေားကြ

ရမည် မြစ်တကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။
ြ်လြ်၍ ြျန်းမာတရးလူ့စွေမ်းေားေရင်းေမမစ်ဦးစီး
ဌာန၊ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ် တဒါြ်ောေင်ေင်တလးနှင့် တ
သိုလ်(၁) ရန်ြုန်၊ သူနာမြုေြ္ကသိုလ်(ရန်ြုန်)၊ တ

းေြ္က

းေြ္ကသိုလ်
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ြွေဲ့စည်းနိုင်တရးေေွေြ်
တ

ွေးတနွေးြွေဲသို့

တ

ွေးတနွေးေင်မြခဲ့ကြြါသည်။

ြျန်းမာတရးဝန်ကြီး(မငိမ်း)၊

ေေွေင်းဝန်များ၊

ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များ၊

ြါတမာြ္ခများ၊ တ

းရုံေုြ်ကြီးများ၊ ဂုဏ်ေူးတ

ရာ၊

ရာမများ၊ ေမျုးသားြညာတရးေ
ိ

ေမမဲေမ်း

ြါတမာြ္ခချုြ်များ၊
ာင်ြါတမာြ္ခများ၊

င့်ေေန်းနှင့် ေရည်

ေတသွေးောမခံမှု ေြဲမြေ်တြာ်မေီ ဥြ္ကဋ္ဌ၊ ောဝန်ရှိသူများနှင့်
တြျာင်းသားြိုယ်စားလှယ်များ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

(၅) ကကိမ်ရမမာက် စဉ်ေက်မမြတ် ရေးေက်ေိုင်ော ဓာတ်ြဲန
ွ ည်းြညာ စာတမ်းဖတ်ြွဲ ကျင်းြမြင်း
လုြ်ငန်းများ တ
တ

းဘြ်

ာင်ရွြ်၍မရနိုင်တကြာင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနေတနမြင့်

ိုင်ရာ ဓာေ်ခွေဲ၊ ဓာေ်မှန်၊ ခန္ဓာသန်စွေမ်းမှုနှင့် တ

းဝါး

ြညာရှင်များရာေူးေခွေင့်ေလမ်းေိုးမမှင့်ရရှိတစတရးေေွေြ်တ

ာင်

ရွြ်သွေားမည်မြစ်ြါတကြာင်း၊ တ

းဘြ်

ိုင်ရာ ဓာေ်ခွေဲြညာရှင်

များေတနမြင့် ြျင့်ဝေ်သိြ္ခာများြို မမဲခမံစွော လိုြ်နာြျင့်သုံး၍
လုြ်ငန်းများ တ

ာင်ရွြ်သွေားရမည်မြစ်ြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့

ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၂၅-၈-

ေို့တနာြ် မမန်မာနိုင်ငံတ

၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် Myanmar Convention Center (ရန်ြုန်) ၌

တ

ြျင်းြခဲ့သည့် မမန်မာတ

သားြျန်းမာတရးဓာေ်ခွေဲမှု

းဘြ်

၏ (၅) ကြိမ်တမမာြ် စဉ်

ိုင်ရာ ဓာေ်ခွေဲြညာရှင်ေသင်း

ြ်မမြေ်တ

းဘြ်

ိုင်ရာ ဓာေ်ခွေဲ

နည်းြညာစာေမ်းြေ်ြွေဲသို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ

“တ

းဘြ်

ာင် တဒါြ်ောေင်ညွေန့်၊ ဒုေိယညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ် (ေမျုးိ

မမန်မာတ

းဘြ်

ိုင်ရာဌာန) တဒါြ်ောတဌးတဌးေင်နှင့်

ိုင်ရာ

ဓာေ်ခွေဲြညာရှင်ေသင်း

ဥြ္ကဋ္ဌ

ဦးတမာင်တမာင်ေြ
ို့
ေမှာစြားေသီးသီး တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ိုင်ရာ

ြညာရှင်များ၏ ေိြျမှန်ြန်တသာ တရာဂါစစ်တ

းတြာင်စီ၊ ဗဟိုေလုြ်ေမှု

ဓာေ်ခွေဲ

းမှုေတမြရှာမှု

မြါဝင်ဘဲ ေရည်ေတသွေးမြည့်ဝတသာ ြျန်းမာတရးတစာင့်တရှာြ်မှု

ြ်လြ်၍ ဓာေ်ခွေဲြညာရှင်များနှင့် သုတေသနြညာရှင်များြ
သုတေသနစာေမ်းများြေ်ကြားမခင်း၊ ြညာရြ်
တ

ွေးတနွေးမခင်းများ တ

ိုင်ရာ ေင်မြ

ာင်ရွြ်ခဲ့ကြြါသည်။

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ (၇၂) ကကိမ်ရမမာက် အရေှ့ရတာင်အာေှရေသေိုင်ောရကာ်မတီ အစည်းအရဝးသို့
မြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးနှင့်အဖွဲ့ တက်ရောက်မြင်း
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် ေိန္ဒိယ
နိုင်ငံ၊ နယူးတဒလီမမို့ေွေင် ြျင်းြသည့် ေတရှ့တောင်ောရှတဒသ
ေွေင်း

ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရးေြွေဲ့ဝင်နိုင်ငံများေကြား

ိုင်ရာမူဝါဒများ၊ မဟာဗျူဟာများြူးတြါင်းတ
ငန်းစဉ်များြို တ

ွေးတနွေး

ြျန်းမာတရး

ာင်ရွြ်ရမည့် လုြ်

ံးု မြေ်တသာ “ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရးေြွေဲ့၏

(၇၂) ကြိမ်တမမာြ် ေတရှ့တောင်ောရှတဒသ

ိုင်ရာ တြာ်မေီ

ေစည်းေတဝး”သို့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စြ်ေင်ဘာလ (၂) ရြ်မှ (၄)ရြ်
တန့ေေိ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။ ေစည်းေတဝးေွေင် ေတရှ့တောင်
ောရှတဒသ

ိုင်ရာရုံးေြွေဲ့ဝင် (၁၁) နိုင်ငံမှ ြျန်းမာတရးဝန်ကြီးများ၊

ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရးေြွေဲ့ဌာနချုြ်နှင့် ေြွေဲ့ဝင် (၁၁) နိုင်ငံမှ ေ

င့်

မမင့်ေရာရှိကြီးများ ေြ်တရာြ်ခဲ့ကြြါသည်။

တရး၊ ေမြည်မြည်
တြါ်စီမံခန့်ခွေဲမှု

ိုင်ရာ ြျန်းမာတရးမြဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့် ေတရး

ိုင်ရာ ေမျုးသားေ
ိ

င့်စီမံချြ်၊ တဒသေွေင်း ေီဘီ

တရာဂါ ေိန်းချုြ်တရးလုြ်ငန်းစဉ်များ၊ ြျန်းမာတရး၊ ြေ်ဝန်းြျင်

တဒသေွေင်း၌ ေတရးတြါ်ေတမခေတနြိစ္စများြို ြျန်းမာ
တရးြဏ္ဍမှ ေိတရာြ်စွောေု့ံမြန်တ

ိုင်ရာြိစ္စများ၊ ဝြ်သြ်နှင့်ဂျုြ်
ိ သိုးတရာဂါ ြာြွေယ်ေိန်းချုြ်

ာင်ရွြ်နိုင်ရန် “တဒလီတကြညာ

နှင့် ရာသီဥေုတမြာင်းလဲမှု
ြင်

ိုင်ရာလုြ်ငန်းစီမံချြ်၊ သားေိမ်တခါင်း

ာြင်းစင်တရး၊တ မြိုြ်မှုြာြွေယေ
် ိန်းချုြ်မခင်း၊ မြူးစြ်

ချြ် (Delhi Declaration)” ြို ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရးေြွေဲ့ ညွှန်ကြား

နိုင်တသာတရာဂါများမြစ်ြွေားမှုြိုေိန်းချုြ်မခင်းစသည်ေြ
ို့ ို ေတသး

တရးမှူးချုြ်၊

စိေ်ညှိနှိုင်း တ

ေတရှ့တောင်ောရှတဒသ

ိုင်ရာ

ညွှန်ကြားတရးမှူး၊

ွေးတနွေးခဲ့ကြြါသည်။ ေစည်းေတဝးသို့ ေမမဲေမ်း

ေြွေဲ့ဝင် (၁၁)နိုင်ငံမှ ြျန်းမာတရးဝန်ကြီး (၁၁) ဦးေို့ြ လြ်မှေ်

ေေွေင်းဝန် ြါတမာြ္ခ တဒါြ်ောသြ်ခိုင်ဝင်းနှင့် ေိုင်းတဒသကြီး/

တရးေိးု ေေည်မြုေုေ်မြန်ခဲ့ြါသည်။ ယခုေစည်းေတဝး၌လူေိုင်း

မြည်နယ် မြည်သူ့ြျန်းမာတရးနှင့်ြုသတရးဦးစီးဌာနမှူး (၃) ဦး

လြ်လှမ်းမီ ြျန်းမာတရးတစာင့်တရှာြ်မှုစနစ် ြွေံ့မြိုးေိုးေြ်တရး

လိုြ်ြါေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

73

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များမှ မြည်သူ့ကျန်းမာရေး မဟာေွဲ့နှင့် ြါေဂူေွဲ့ေေှိြဲ့ကကသူများက အရတွ့အကကုံများ ရဝမျှေမြင်း
သူများြ

တလ့လာသုံးသြ်၍

မြည်သူ့ြျန်းမာတရးမဟာဘွေဲ့နှင့်

ေတမခခံြျန်းမာတရး မဟာဘွေဲ့သင်ေန်းများ၏ သင်ကြားသင်ယူမှု
ြုံစံစနစ်များ
တ

ြိုမိုေိုးေြ်

တြာင်းမွေန်တစတရး

ေတလးေား

ာင်ရွြ်သွေားရမည်မြစ်ြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။
ေို့တနာြ် ေတမရိြန်၊ တနာ်တဝ၊ နယ်သာလန်၊ မြင်သစ်၊

ကသစတကေးလျ၊ ဂျြန်၊ ြိုရီးယား၊ ေိုင်းနှင့် ေင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံများရှိ
ေြ္ကသိုလ်များမှ မြည်သူ့ြျန်းမာတရး

ိုင်ရာ မဟာဘွေဲ့နှင့် ြါရဂူ

ဘွေဲ့များရရှိခဲ့ကြသူများြမိမိေ့ို၏တလ့လာသင်ယခ
ူ ဲ့မှုေတေွေ့ေကြုံ
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၇-၉-

များြို တဝမျှေတမြာကြားခဲ့ြါသည်။

၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် မြည်သူ့ြျန်းမာတရးေြ္ကသိုလ် (ရန်ြုန်) ၌

ေ

ိုြါ

ေခမ်းေနားသို့

ေမမဲေမ်းေေွေင်းဝန်များ၊

ြျင်းြခဲ့သည့် “ြွေံ့မြိုးမြီးနိုင်ငံတြါင်း (၉) နိုင်ငံရှိ ေင်ရှားတသာ

ြျန်းမာတရးလူ့စွေမ်းေားေရင်းေမမစ်ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားတရးမှူး

ေြ္ကသိုလ်များမှ မြည်သူ့ြျန်းမာတရး မဟာဘွေဲ့နှင့်ြါရဂူဘွေဲ့ ရရှိခဲ့

ချုြ်၊ ဒုေိယညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်၊ ရန်ြုန်ေင
ို ်းတဒသကြီး မြည်သူ့

ကြသူများမှ တလ့လာသင်ယူခဲ့မှုေတေွေ့ေကြုံများ

ြျန်းမာတရးနှင့်

တဝမျှေတမြာကြား

မခင်းေခမ်းေနား” သို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

မြည်သူ့ြျန်းမာတရး

ေြ္ကသိုလ်မှ ြါတမာြ္ခချုြ်၊ ြါတမာြ္ခ/ဌာနမှူးများ၊

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ “ယတန့ေခမ်းေနားေွေင် ေကြံ
မြုချြ်များနှင့် တ

ြုသတရးဦးစီးဌာနမှူး၊

ွေးတနွေးချြ်များြို ြါတမာြ္ခချုြ်နှင့် ောဝန်ရှိ

ရာ၊

ရာမ

များနှင့် မဟာဘွေဲ့သင်ေန်းသူ၊ သင်ေန်းသားများ ေြ်တရာြ်ခဲ့
ကြြါသည်။

ကမ္ဘာ့လူနာရေးကင်းလုံခြုံမှုေိုင်ော အထိမ်းအမှတ်ရန့ အြမ်းအနားကျင်းြမြင်း
များြို
စြ်တ

သေ်မှေ်ချြ်စည်းြမ်းများနှင့်ေညီ

တရာင်းချတရးနှင့်

းများ တရာင်းချမှုမရှိတစတရးေို့ေေွေြ် ေသိြညာတြးမခင်း

နှင့်ေတရးယူတ

ာင်ရွြ်မခင်းေို့ြို ေတလးေား တ

ာင်ရွြ်သွေား

မည်မြစ်ြါတကြာင်း၊ ယခုနှစ် ြမ္ဘာ့လူနာတဘးြင်းလုံခခုံမှု
ေေိမ်းေမှေ်တန့၏ တ
တရး
တ

ာင်ြုဒ်မြစ်တသာ “လူနာတဘးြင်းလုံခခုံ

ေားလုးံ ေတလးေားဦးစားတြး”နှင့်ေညီ
ာင်ရွြ်ကြြါရန်

ိုင်ရာ

ေိုြ်ေွေန်းလိုြါတကြာင်း”

ေားလုံးဝိုင်းဝန်း
တမြာကြားခဲ့

ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၁၇-၉-

ြ်လြ်၍ Head of the Department for Interna-

၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် တနမြည်တော်၌ ြျင်းြမြုလုြ်ခဲ့တသာ ြမ္ဘာ့

tional Development (DFID), Myanmar၊ ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရး

လူနာတဘးြင်းလုံခခုံမှု

ေြွေဲ့၏ မမန်မာနိုင်ငံ

ိုင်ရာေေိမ်းေမှေ်တန့ (World Patient

Safety Day) ေခမ်းေနားသို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။
ေွေင်

ိုင်ရာဌာတနြိုယ်စားလှယ်နှင့် The Ran-

goon General Hospital Reinvigoration Charitable Trust

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ ေြွေင့်ေမှာစြားတမြာကြားရာ

(RGHR) မှောဝန်ရှိသူေစ်ဉီးေို့ြရှင်းလင်းေင်မြခဲ့ြါသည်။ယင်း

“မမန်မာနိုင်ငံေွေင်

တနာြ် Patient Safety Champions

ြမ္ဘာ့လူနာတဘးြင်းလုံခခုံမှု

ေေိမ်းေမှေ်တန့ြို ယခုနှစ်မှစေင်၍ ြေမ
မခင်းမြစ်ြါတကြာင်း၊ တ
တရာင်းချရမည့်တ

း

ိုင်များေွေင်

ိုင်ရာ

ုံးေကြိမ်ြျင်းြ

ရာဝန်ညွှန်ကြားချြ်မြင့်

းဝါး (prescription drug) များနှင့် ညွှန်ကြား

ချြ်မြါဘဲ တရာင်းချနိုင်သည့်တ

းဝါး (over-the-counter drug)
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မြည်သူ့တ

ုရရှိတသာ လွေိုင်တြာ်

းရုံကြီး၊ တနမြည်တော်ခုေင်-၁၀၀၀

ကြီး၊ ခုေင်-၃၀၀
ဗဟိုေမျုးသမီ
ိ
းတ

ံ့ သင်ကြားတရးတ

ံ့ မြည်သူ့တ

းရုံ

းရုံကြီး (မန္တတလး)နှင့်

းရုံကြီး (ရန်ြုန်) ေိမ
ု့ ှ ောဝန်ရှိသူများေား

ုများေသီးသီး ချးမမှ
ီ င့်တြးေြ်ခဲ့ြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

အရမြြံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ညီလာြံနှင့် ဗဟိုအေင့် လူထုကျန်းမာရေး ရစာင့်ရေှာက်မှု
လုြ်ငန်းေန်းစစ်ရေွးရနွးြွဲကျင်းြမြင်း
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၁၆-၉၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် မမန်မာေမြည်မြည်

ိုင်ရာြွေန်ဗင်းရှင်း ဗဟို

ဌာန(၂) (MICC-2) ၌ ြျင်းြခဲ့သည့် ေတမခခံြျန်းမာတရးဝန်ေမ်း
များညီလာခံနှင့် ဗဟိုေ
လုြ်ငန်း

န်းစစ်တ

င့် လူေုြျန်းမာတရး တစာင့်တရှာြ်မှု

ွေးတနွေးြွေဲ (၂၀၁၈) ြွေင့်ြွေဲေခမ်းေနားသို့ ေြ်

တရာြ်၍ ေြွေင့်ေမှာစြားတမြာကြားခဲ့ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ “နိုင်ငံေစ်ဝန်းတြျးလြ်တဒသ
တောြ်တမခေေိ မြည်သူများေားလုးံ ြျန်းမာတရးတစာင့်တရှာြ်မှု

တြာ်ေုေ်၍တရှ့လုြ်ငန်းစဉ်များချမှေ်နိုင်ရန်၊

လွှမ်းခခုံနိုင်တရး၊ တရာဂါကြိုေင်ြာြွေယတ
် ရး၊ ြျန်းမာတရးေ

မြည်နယ်ေလိုြ်

င့်

ေိုင်းတဒသကြီး/

လူေုြျန်းမာတရးတစာင့်တရှာြ်မှုလုြ်ငန်းများ

ေေန်းမမင့်မားတရး၊ တရာဂါရှာတြွေြုသတရးနှင့် မြန်လည်ေူတောင်

ေတြာင်ေေည်တြာ်နိုင်မှုေတမခေတန၊ ေခြ်ေခဲ၊ လိုေြ်ချြ်

တရးေို့ြါဝင်တသာ မြီးမြည့်စုံသည့် ြျန်းမာတရး တစာင့်တရှာြ်မှုတြး

နှင့်ေကြံမြုချြ်များြို

နိုင်တရးေို့ေေွေြ် ဝန်ကြီးဌာနမှ ေရှိန်ေဟုန်မမှင့် တ

ာင်ရွြ်

စြ်ေင်ဘာလ(၁၆)ရြ်တန့မှ(၁၈)ရြ်တန့ေေိြျင်းြခဲ့ြါသည်။

လျြ်ရှိရာေွေင် ေတမခခံြျန်းမာတရးဝန်ေမ်းြညာရှင်များ၏ေခန်း

ြွေင့်ြွေဲေခမ်းေနားသို့ ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီး

ြဏ္ဍသည်

ေတရးကြီးြါတကြာင်း၊

ေိုးမမှင့်တစတရးနှင့်

လုြ်ငန်းတ

ေိုသို့

စွေမ်းတ

ာင်ရွြ်မှုများ

ာင်ရည်များ
ြိုမိုေ

င်တမြ

ဌာနမှ ဗဟိုေ
ေ

န်းစစ်တ

ွေးတနွေးရန်ရည်ရွယခ
် ျြ်များမြင့်

င့်၊ ေိုင်းတဒသကြီး/မြည်နယ်၊ ခရိုင်နှင့် မမို့နယ်

င့်ောဝန်ရှိသူများ၊ ေြ္ကသိုလ်ြါတမာြ္ခချုြ်များ၊ လွှေ်တော်

တချာတမွေ့တစတရးေို့ေေွေြ် ယခုညီလာခံကြီးေွေင် ေတမခခံြျန်းမာ

ြိုယ်စားလှယ်များ၊ ေမငိမ်းစား မြည်သူ့ြျန်းမာတရးြညာရှင်များ၊

တရးဝန်ေမ်းြညာရှင်များမှ ြွေင့်လင်းစွော ေင်မြေကြံတြး တ

ွေးတနွေး

ေိုင်းတဒသကြီး/မြည်နယ်ေသီးသီးမှ ေတမခခံြျန်းမာတရးဝန်ေမ်း

ကြတစလိုြါတကြာင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနေတနမြင့် (၂၀၁၆) ခုနှစ်၊ ဧမြီလမှ

ြညာရှင် (၃၆၂) ဦး၊ ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရးေြွေဲ့၊ ြမ္ဘာ့ဘဏ်၊ UNFPA၊

ယတန့ေေိ လြ်တောြ်

ရာဝန် (၄,၇၁၁)ဦး၊ မြည်သူ့ြျန်းမာ

မမန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ြတလးတစာင့်တရှာြ်တရးေသင်း၊ မမန်မာနိုင်ငံ

တရးကြီးကြြ်-၂ (၃,၀၀၀)ဦး၊ လြ်တောြ်ြျန်းမာတရးမှူး (၃၈၁)

ေမျုးသမီ
ိ
းတရးရာေြွေဲ့ချုြ်၊ မမန်မာနိုင်ငံကြြ်တမခနီေသင်း၊ မမန်မာ

ဦး၊ သူနာမြု (၅,၆၈၁) ဦးနှင့် သားြွေား

နိုင်ငံြျန်းမာတရးမှူးေသင်း၊

ရာမ (၃,၈၄၄)ဦး ေြါ

ေဝင် ဝန်ေမ်း (၂၇,၁၃၇)ဦးေသစ် ခန့်ေြ်ေားခဲ့မြီး ေ
ဝန်ေမ်းများ လုြ်ငန်းတ
စွေမ်းတ

ာင်ရွြ်မှု ေ

ိုြါ

င်တမြတချာတမွေ့တစတရးနှင့်

ာင်ရည် မမင့်မားတရး လုြ်ငန်းများြိုလည်း စီမံချြ်များ

ချမှေ်တ

ာင်ရွြ်လျြ်ရှိြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။
ေ

ိုြါ ညီလာခံနှင့် တ

ွေးတနွေးြွေဲြို ေတမခခံြျန်းမာတရး

ဝန်ေမ်းများ၏ ောဝန်ဝေ္တရားများနှင့်လုြ်ငန်းစွေမ်းတ
န်းစစ်တ

ာင်ရည်ြို

ွေးတနွေးရန်၊ ေတမခခံြျန်းမာတရးဝန်ေမ်းများ ကြုံတေွေ့

တနရသည့် ေခြ်ေခဲများနှင့် လိုေြ်တနသည့် ေတောြ်ေြံ့များ၊
တမြရှင်းနိုင်မည့် နည်းလမ်းများြို

န်းစစ်တ

ွေးတနွေးရန်၊ ြဏာမ

ြျန်းမာတရးတစာင့်တရှာြ်မှုလုြ်ငန်းများေွေင်ြျန်းမာတရးတစေနာ့
ဝန်ေမ်းများ၏ေခန်းြဏ္ဍနှင့် စွေမ်းတ
တ

ွေးတနွေးတြာ်ေုေ်ရန်၊ ေတမခခံြျန်းမာတရးဝန်ေမ်းများ၏ လုြ်

ငန်းစွေမ်းတ
ေ

ာင်ရည် မမှင့်ေင်နိုင်တရးြို

ာင်ရည် မမင့်မားေိုးေြ်လာတစရန်ေေွေြ် ေေြ်

င့်ေသီးသီးမှ ောဝန်ယြ
ူ ံ့ြိုးတြးရမည့်ြိစ္စများြို တ

ွေးတနွေး
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မမန်မာနိုင်ငံ

သူနာမြုနှင့်သားြွေား

တြာင်စီ၊ မမန်မာနိုင်ငံသူနာမြုနှင့်သားြွေားေသင်းေိမ
ု့ ှ ောဝန်ရှိ
သူများ စုစုတြါင်း (၅၅၀) ဦးခန့် ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

(၁၆) ကကိမ်ရမမာက် မမန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးကဏ္ဍ ရြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းရေးရကာ်မတီ အစည်းအရဝးကျင်းြမြင်း
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၁၈-၉၂၀၁၉) ရြ်တန့၌ ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာန၊ ေစည်း
ေတဝးခန်းမေွေင် မြုလုြ်ြျင်းြခဲ့တသာ (၁၆) ကြိမ်တမမာြ် မမန်မာ
နိုင်ငံြျန်းမာတရးြဏ္ဍတြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းတရးတြာ်မေီ (Myanmar
Health Sector Coordination Committee, M-HSCC) ေစည်း
ေတဝးသို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ ေြွေင့်ေမှာစြား တမြာကြား
ရာေွေင်

“ြျန်းမာတရးြဏ္ဍလုြ်ငန်းများ

ြူးတြါင်းြါဝင်တ
ေြျ ချေ်
ိ

ာင်ရွြ်ရာေွေင်

ာင်ရွြ်သည့် ေြွေဲ့ေစည်းများမြားသမြင့် စနစ်

ြ်တ

ာင်ရွြ်မှုနှင့် တြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းမှုေို့မှာ လွေန်စွော

ေတရးကြီးြါတကြာင်း၊ သြ်
နှစ်ြေ်လည်လုြ်ငန်း
တ

တ

ေသီးသီးတ

ွေးတနွေး ရှင်းလင်းေင်မြခဲ့ကြမြီး ေစည်းေတဝး ေြ်

တရာြ်လာကြသူများြ ဝိုင်းဝန်းတ
ေ

ိုြါေစည်းေတဝးသို့

ွေးတနွေးခဲ့ကြြါသည်။
ဒုေိယဝန်ကြီး

တဒါြ်ော

ိုင်ရာစီမံချြ်ေလိုြ် မြုလုြ်ခဲ့တသာ

မမတလးစိန်၊ မြည်သူ့လွှေ်တော် ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားြွေံ့မြိုး

န်းစစ်မခင်း ေစည်းေတဝးများမှ ေကြံမြု

ေိုးေြ်တရးတြာ်မေီ ဥြ္ကဋ္ဌ၊ ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များ၊ ဒုေိယ

ွေးတနွေးချြ်များမြင့် စီမံချြ်ေား ြိုမိုတောင်မမင်တောင် တ

ရွြ်သွေားရန်လိုေြ်တကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။ ေ

ာင်

ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များ၊M-HSCCေြွေဲ့ဝင်များ၊ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရး

ိုြါေစည်း

ေြွေဲ့၊ ြမ္ဘာ့ဘဏ်၊ UNICEF၊ ADB၊ DFID၊ MSI ေစရှိသည့် ေသင်း

ေတဝးေွေင် ညွှန်ကြားတရးမှူး (ေတမခခံြျန်းမာ)၊ ညွှန်ကြားတရးမှူး

ေြွေဲ့များမှ ောဝန်ရှိသူများ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

(သဘာဝတဘး)၊ 3MDG ေြွေဲ့၊ ြမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် DFID ေြွေဲ့ေို့ြ

လူတိုင်းလက်လှမ်းမီလွှမ်းခြုံနိုင်ရသာ ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုေိုင်ော အေင့်မမင့် အစည်းအရဝးနှင့်
ေက်စြ်အစည်းအရဝးများသို့ တက်ရောက်မြင်း
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၂၂-၉-

Foundation ၏ Goalkeepers 2019 Program သို့လည်းတြာင်း

၂၀၁၉) မှ (၂၅-၉-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေေိ ေတမရိြန်မြည်တောင်စု၊

ေြ်တရာြ် တ

နယူးတယာြ်မမို့ေွေင် ြျင်းြမြုလုြ်ခဲ့သည့် လူေိုင်းလြ်လှမ်းမီ

ဝန်ကြီးသည်နယူးတယာြ်မမို့ရှိ

လွှမ်းခခုံနိုင်တသာ ြျန်းမာတရးတစာင့်တရှာြ်မှု (Universal Health

ေသင်းဝင်များနှင့်လည်းတြာင်း၊ ေြွေဲ့ေစည်းများမှ ောဝန်ရှိသူ

Coverage - UHC)

များနှင့်လည်းတြာင်း တေွေ့

ိုင်ရာ ေ

င့်မမင့်ေစည်းေတဝးနှင့်

ြ်စြ်

ေစည်းေတဝးများသို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီးသည် (၂၂-၉-၂၀၁၉) ရြ်တန့၌ TB
Innovation Summit 2019 သို့လည်းတြာင်း၊ (၂၃-၉-၂၀၁၉)
ရြ်တန့ေွေင် နယူးတယာြ်မမို့၊ ြုလသမဂ္ဂဌာနချုြ်၌ ြျင်းြမြု
လုြ်သည့် High Level Meeting on UHCနှင့် မြူးစြ်ေေ်တသာ
တရာဂါများေေွေြ် ြုသတစာင့်တရှာြ်မှုများ ြိုမိုလြ်လှမ်းမီရရှိတရး
ေစည်းေတဝးသို့လည်းတြာင်း၊

(၂၄-၉-၂၀၁၉)

Eliminating Poor Vision in a Generation တ

ရြ်တန့ေွေင်
ွေးတနွေးြွေဲသို့လည်း

တြာင်း၊ (၂၅-၉-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေင
ွေ ် Bill and Melinda Gates
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ွေးတနွေးခဲ့ြါသည်။ ခရီးစဉ်ေေွေင်း မြည်တောင်စု

ုံတ

မမန်မာနိုင်ငံ
ွေးတနွေးခဲ့ြါသည်။

ရာဝန်ေသင်းမှ

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

ကမ္ဘာ့နှလုံးကျန်းမာရေးရန့ (၂၀၁၉) အထိမ်းအမှတ်အြမ်းအနားကျင်းြမြင်း
လှုြ်ရှားမှုနည်းြါးမခင်း၊ ေဝလွေန်မခင်း၊ ေ
စားသုံးမခင်း၊

ီနှင့်ေငန်များလွေန်ြဲစွော

တသွေးေိုးတရာဂါမြစ်ြွေားမခင်းနှင့်

မြစ်ြွေားမခင်းေို့၏ တနာြ်

ီးချုတရာဂါများ
ိ

ြ်ေွေဲေတနမြင့်လည်း နှလုံးတရာဂါနှင့်

နှလုံးတသွေးတကြာတရာဂါများ မြစ်ြွေားနိုင်ြါတကြာင်း၊ ယခုနှစ် ြမ္ဘာ့
နှလုံးြျန်းမာတရးတန့၏ တ
ေတြာင်း
ြါဝင်တ

ာင်ြုဒ်မြစ်တသာ ‘မိမိနှလုံးြျန်းမာတရး

ုံးမြစ်တောင် ကြိုးြမ်းတြး’ နှင့်ေညီ ေားလုံးြူးတြါင်း

ာင်ရွြ်သွေားကြြါရန်ေိုြ်ေွေန်းလိုြါတကြာင်း ”တမြာကြား

ခဲ့ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၃-၁၀၂၀၁၉)

ရြ်တန့ေွေင်

ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာန၊

ေို့တနာြ် ရန်ြုန်မြည်သူ့တ
(၁)၊ နှလုံးတ

းရုံကြီး၊ တ

းေြ္ကသိုလ်

းြုဌာနမှ ြါတမာြ္ခ/ ဌာနမှူး ြါတမာြ္ခ တဒါြ်ော

ရုံးေမှေ် (၄)၊ တနမြည်တော်၌ ြျင်းြမြုလုြ်ခဲ့သည့် ြမ္ဘာ့နှလုံး

နွေယန
် ွေယြ
် နှလုံးနှင့် နှလုံးတသွေးတကြာတရာဂါမမြစ်တောင် ကြိုေင်

ြျန်းမာတရးတန့ (၂၀၁၉) ေေိမ်းေမှေ် ေခမ်းေနားနှင့် နှလုံးနှင့်

ြာြွေယြ
် ုသမှုလမ်းညွှန်နှင့်ြေ်သြ်၍

နှလုံးတသွေးတကြာတရာဂါ

မြည်သူ့ြျန်းမာတရးဦးစီးဌာန၊ မြူးစြ်နိုင်တသာတရာဂါများ ြာ

မမြစ်တောင်

ကြိုေင်ြာြွေယြ
် ုသမှု

လုြ်ငန်းများစေင်မခင်း ေခမ်းေနားသို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။
ေခမ်းေနားေွေင် မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ “ တ
တသာြ်မခင်း၊

ေရြ်ေလွေန်ေြျွ ံတသာြ်သုံးမခင်း၊

ရှင်းလင်းေင်မြခဲ့မြီး

ြွေယ်နှိမ်နင်းတရးဌာနခွေဲ၊ ညွှန်ကြားတရးမှူး တဒါြ်ောတြျာ်ြံတြာင်း

းလိြ်

ြိုယ်လြ်

ြ ေ

ိုြါလုြ်ငန်းလမ်းညွှန်နှင့်ြေ်သြ်၍ တရှ့

ြ်လုြ်တ

ာင်

ရမည့် လုြ်ငန်းေစီေစဉ်များြို ေင်မြခဲ့ြါသည်။

မွန်မြည်နယ်တွင် စတင်ရောင်ေွက်မည့် Mobile Tablet မဖင့် ရမွးဖွားမှုနှင့်ရသေုံးမှု မှတ်ြုံတင်မြင်း
နည်းြညာေိုင်ော အသိရြးအြမ်းအနားကျင်းြမြင်း
စာေမ်းြုံစံများမြင့် တမွေးစာရင်း၊တသစာရင်း ေုေ်တြးမခင်းလုြ်ငန်း
ေား Mobile

စနစ်မြင့် ေချန်ိ ေေ
ို ေွေင်း ေုေ်တြးနိုင်တသာ

စနစ်သစ်ြို သိရှိတစရန်ေေွေြ် ေသိတြးမခင်းေခမ်းေနားမြစ်ြါ
တကြာင်း၊ မွေန်မြည်နယ်ေွေင် စေင်တ
မြစ်သည့်ေေွေြ်

ာင်ရွြ်တသာ စီမံချြ်ေစ်ခု

မွေန်မြည်နယ်ေေွေြ်သာမြ

မမန်မာနိုင်ငံ

ေေွေြ် ေတရးြါတသာ မှေ်ေိုင်ေစ်ခု မြစ်ြါတကြာင်း” တမြာကြား
ခဲ့ြါသည်။
ြ်လြ်၍ မြည်တောင်စုေစိုးရေြွေဲ့ရုံး ဒုေိယဝန်ကြီး
မွေန်မြည်နယ်ေွေင် စေင်တ
မြင့် တမွေးြွေားမှုနှင့်တသ
ေသိတြးမခင်း

ာင်ရွြ်မည့် Mobile Tablet

ုံးမှု မှေ်ြုံေင်မခင်း နည်းြညာ

ေခမ်းေနားြို

(၃-၁၀-၂၀၁၉)

ိုင်ရာ

ရြ်တန့ေွေင်

တမာ်လမမိုင်မမို့၊ Royal Hinthar Hotel ၌ ြျင်းြခဲ့ြါသည်။
ေ

ိုြါ

ြွေင့်ြွေဲေခမ်းေနား၌

ဦးေင်မမင့်၊

ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာန

ေေွေင်းဝန်

ြါတမာြ္ခတဒါြ်ောသြ်ခိုင်ဝင်း၊

ေြွေဲ့ ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ် ဦး

မွေန်မြည်နယ်ဝန်ကြီးချုြ်

တဒါြ်ောတေးေံြ ေြွေင့်မိန့်ခွေန်း တမြာကြားရာေွေင် “စာရွြ်
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တမွေးြွေားမှုနှင့် တသ
ြါသည်။

ဗဟိုစာရင်းေင်း

န်းမမင့်၊ UNICEF ေြွေဲ့ ဌာတန

ြိုယ်စားလှယ်နှင့် Telenor Myanmar ေမှုတ
ေမှာစြားများ

ေမမဲေမ်း

တမြာကြားခဲ့ကြမြီး

Mobile

ာင်ေြွေဲ့ချုြ်ေမ
ို့ ှ
Tablet

မြင့်

ုံးမှု မှေ်ြုံေင်မခင်းြို လြ်တေွေ့သရုြ်မြခဲ့

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

ေီးနှင့်ရကျာက်ကြ် ရေးြညာနှင့်ြွဲစတ
ိ ်ကုြညာအဖွဲ့ စတုတ္ထအကကိမ်ညီလာြံ ကျင်းြမြင်း

ကြီးေွေင်

တ

ွေးတနွေးမည့်

တြာင်းမွေန်မြီး ေ

ေတကြာင်းေရာ

တခါင်းစဉ်များသည်

ိုြါ ေတကြာင်းေရာများ တ

ေိုင်းတဒသကြီးနှင့် မြည်နယ်ေသီးသီးရှိ
မျှေတဝတြးတစလိုြါတကြာင်း၊

ွေးတနွေးမှုများြို

ရာဝန်များေံသို့လည်း

ဝန်ကြီးဌာနေတနမြင့်

တ

းြညာ

ဘာသာရြ်များေားလုံး ြိုမိုေိုးေြ်ြွေံ့မြိုးတစတရး ေေေ်နိုင်
ြံ့ြိုးတ

ုံး

ာင်ရွြ်သွေားမည်မြစ်ြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။
ြ်လြ်၍

မမန်မာနိုင်ငံ

ရာဝန်ေသင်း၊

ီးနှင့်

တြျာြ်ြြ်တ းြညာနှင့်ခွေဲစိေ်ြုြညာေြွေဲ့ (Myanmar Nephro–
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၁၂-၁၀၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် Sule Shangri-La Hotel၊ ရန်ြုန်၌ ြျင်းြ
ခဲ့သည့် မမန်မာနိုင်ငံ

ီးနှင့်တြျာြ်ြြ်တ

Urology Society) ၏ ဥြ္ကဋ္ဌ ြါတမာြ္ခ တဒါြ်ောတြျာ်စွောလှိုင်ြ
ကြို

ုန
ိ ှုေ်ခွေန်း

းြညာနှင့် ခွေဲစိေ်ြု

ေ

ြ်စြား တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ိုြါ ညီလာခံသို့ နိုင်ငံတြါင်း (၁၂) နိုင်ငံေို့မှ တ

း

ြညာေြွေဲ့စေုေ္ထေကြိမ်ညီလာခံ (4th Myanmar Nephro-Urology

ြညာရှင်များနှင့် မြည်ေွေင်းရှိ

Society Conference) ြွေင့်ြွေဲေခမ်းေနားသို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

ခွေဲစိေ်ြညာ ြါတမာြ္ခကြီးများနှင့် ြညာရှင်များ ေြ်တရာြ်ခဲ့

ေခမ်းေနားေွေင် မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ “ယခုညီလာခံ

ီးနှင့်တြျာြ်ြြ်တ

းြညာနှင့်

ြါသည်။

အမျုးသားကျန်
ိ
းမာရေးမူဝါေ မြန်လည်ရေးေွဲရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအရဝးကျင်းြမြင်း

(၁၈-၁၀-၂၀၁၉)

ရြ်တန့ေွေင်

မြည်တောင်စုဝန်ကြီး

တဒါြ်ောြံေွေန်း၊ ဒုေိယဝန်ကြီးတဒါြ်ောမမတလးစိန်၊ ေမမဲေမ်း

တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် တနမြည်တော်၊ M Gallery Hotel ၌ ြျင်းြ

ေေွေင်းဝန်နှင့် ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များ၊ ဒုေိယညွှန်ကြားတရးမှူး

မြုလုြ်တသာ

ချုြ်များနှင့် ဦးစီးဌာနေသီးသီးမှ ောဝန်ရှိသူများြ ေကြံမြု

ေမျုးသားြျန်
ိ
းမာတရးမူဝါဒ

မြန်လည်တရး

ွေဲတရး

ညှိနှိုင်းေစည်းေတဝးြွေဲသို့ ေြ်တရာြ်၍ လမ်းညွှန်ေမှာစြား
တမြာကြားခဲ့ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ

တမြာကြားရာေွေင်

ေမျုးသား
ိ
ြျန်းမာတရးမူဝါဒသည် ၁၉၉၃ ခုနှစ်ြ တရး

“လြ်ရှိ
ခ
ွေဲ ဲ့တသာ

တကြာင့် လြ်ရှိတမြာင်းလဲလာတသာ နိုင်ငံတရး၊ စီးြွေားတရး၊ ြျန်းမာ
တရးနှင့် ေမခားေတမခေတနေရြ်ရြ်ေို့နှင့် လိုြ်တလျာညီတေွေမြစ်
တစရန်ေေွေြ် ေမျုးသားြျန်
ိ
းမာတရး မူဝါဒေသစ်ြို တရး
လိုေြ်တနမြီမြစ်တကြာင်း၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်နှစ်
တရး

ွေဲရန်

န်းြိုင်းေွေင် ေမြီးသေ်

န
ွေဲ ိုင်ရန် ရည်မှန်းေားြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။
ယင်းတနာြ်ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရးေြွေဲ့မှေမငိမ်းစားြညာရှင်
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တ

ွေးတနွေးေင်မြခဲ့ကြြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

ကမ္ဘာ့ြိုလီယိုရန့ အထိမ်းအမှတ် မန္တရလးကျုံးတစ်ြတ် လူထုစုရြါင်းစက်ေီးနင်းြွဲ ကျင်းြမြင်း
တ

းေိုးလုြ်ငန်းများြို

ြာြွေယတ
်

စေင်တ

ာင်ရွြ်ခဲ့ရာ

ယခုေခါေွေင်

းမြင့် ြာြွေယန
် ိုင်တသာ တရာဂါ (၁၁)မျုးမှ
ိ ြာြွေယ်

နိုင်ရန် ြာြွေယ်တ

းများြို ဝန်ကြီးဌာနမှ ေိုးနှံေိုြ်တြျွးတြး

လျြ်ရှိြါတကြာင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနေတနမြင့် Rota ဗိုင်းရြ်စ်ြိုးတကြာင့်
မြစ်ြွေားတသာ ဝမ်းတလျှောတရာဂါြာြွေယတ
်

းြို (၂၀၂၀) ခုနှစ်၊

ေန်နဝါရီလေွေင်လည်းတြာင်း၊ သားေိမ်တခါင်းတရာဂါ ြာြွေယ်
တ

းြို (၂၀၂၀) ခုနှစ်၊ ေူလိုင်လေွေင်လည်းတြာင်း ေြ်မံေးို ချဲ့၍

ေခမဲ့
(၂၀-၁၀-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် မန္တတလးမမို့၌ ြျင်းြတသာ
ြမ္ဘာ့ြိုလီယိုတန့ ေေိမ်းေမှေ် မန္တတလး ြျုံးေစ်ြေ် လူေု
််

ေိုးနှံတြးသွေားမည်မြစ်ြါတကြာင်း“

ြ်လြ်၍

တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

မန္တတလးေိုင်းတဒသကြီးေစိုးရေြွေဲ့

ဝန်ကြီးချုြ်

တဒါြ်ောတော်မမင့်တမာင်ြ ေမှာစြား တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

စုတြါင်းစြ်ဘီးနင်းြွေဲသို့ မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေး

ေို့တနာြ်

မန္တတလးမမို့တော်ဝန်

တဒါြ်ောရဲလွေင်ြ

နှင့် မန္တတလးေိုင်းတဒသကြီးေစိုးရေြွေဲ့ ဝန်ကြီးချုြ် တဒါြ်ော

စြ်ဘီးစီးနင်းြွေဲြို ေချြ်မြ တသနေ်ြစ်တြာြ် စေင်တြးခဲ့မြီး

တော်မမင့်တမာင်ေ့ို ြါဝင်ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

ောဝန်ရှိသူများ၊ စြ်ဘီးစီးေြွေဲ့များနှင့် မြည်သူလူေု စုစုတြါင်း

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ ေြွေင့်ေမှာစြား တမြာကြား

(၈၀၀) ဉီးခန့် စြ်ဘီးစီးနင်းြွေဲေွေင် ြါဝင်

င်နွှဲခဲ့ကြြါသည်။

ရာေွေင် “မမန်မာနိုင်ငံေွေင်(၁၉၈၇)ခုနှစ်ြေည်းြေိုးချဲ့ြာြွေယ်

ေြိင
ု ်မြည်နယ် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍဖွံ့မဖိုးတိုးတက်မှု ညှိနှိုင်းအစည်းအရဝးကျင်းြမြင်း
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၂၂-၁၀၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် တနမြည်တော်၊ ရုံးေမှေ်(၄)၊ ြျန်းမာတရးနှင့်
ေားြစားဝန်ကြီးဌာန ေစည်းေတဝးခန်းမ၌ ြျင်းြမြုလုြ်တသာ
ရခိုင်မြည်နယ် ြျန်းမာတရးြဏ္ဏြွေံ့မြိုးေိုးေြ်မှု ညှိနှိုင်းေစည်း
ေတဝးသို့ ေြ်တရာြ်၍ ေြွေင့်ေမှာစြား တမြာကြားခဲ့ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ “ရခိုင်မြည်နယ်၌ တနေိုင်တသာ
လူမှုေြွေဲ့ေစည်းေိုင်းေား ခွေဲမခားမှုမရှိဘဲ ေူညီတသာ ြျန်းမာတရး
ဝန်တ

ာင်မှုများြို ြျန်းမာတရးြျင့်ဝေ်နှင့်ေညီ တြးေြ်သွေား

ရမည်မြစ်ြါတကြာင်း၊

ြျန်းမာတရးသည်

မငိမ်းချမ်းေည်မငိမ်တရး

ေေွေြ် တြါင်းြူးေံေားမြစ်သည်

ိုသည့်ေေိုင်း ြျန်းမာတရး

ြဏ္ဍြွေံ့မြိုးတရးသည် ေတလးတြးတ

ာင်ရွြ်ရမည်မြစ်ြါတကြာင်း”

တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ွေးတနွေးခဲ့မြီး မြည်သူ့ြျန်းမာတရးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုြူးစြ်တရာဂါ

ေိုြ်ြျြ်တရးဌာနခွေဲမှ

ဒုေိယညွှန်ကြားတရးမှူး

တဒါြ်ော

ဉာဏ်ဝင်းမမင့်ြ ေစ်ြြ်နိုင်ငံမှ တမာင်တောတဒသသို့ မြန်လည်
ဝင်တရာြ်လာမည့် လူေုေတြါ် မြန်လည်လြ်ခံတရး လုြ်ငန်းစဉ်

ယင်းတနာြ် ရခိုင်မြည်နယ်ေစိုးရေြွေဲ့ လူမှုတရးဝန်ကြီး
တဒါြ်ောချမ်းသာြ ရခိုင်မြည်နယ် ြျန်းမာတရးြဏ္ဍ ြွေံ့မြိုး
ေိုးေြ်တရးတ

တ

ာင်ရွြ်ချြ်များနှင့်ြေ်သြ်၍ ရှင်းလင်းေင်မြ
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နှင့် ြျန်းမာတရးတစာင့်တရှာြ်မှုလုြ်ငန်းများ တ
မခင်းေတြါ် ရှင်းလင်းေင်မြခဲ့ြါသည်။

ာင်ရွြ်လျြ်ရှိ

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် ဝက်သက်-ဂျုက်
ိ သုးိ ကာကွယ်ရေး အြိုရောင်းထိုးနှံမြင်းလုြ်ငန်း
ဗဟိုအေင့်ဖွင့်ြွဲအြမ်းအနားမြုလုြ်မြင်း
တရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာနြ ြာြွေယတ
်
ေိုးနှံ၊ ေိုြ်တြျွးတြးလျြ်ရှိရာ ြာြွေယ်တ

း (၁၁) မျုးမြင့
ိ
်
းေိုး လွှမ်းခခုံမှုေား

မြင့် (၉၀) ရာခိုင်နှုန်းေေြ် ရှိတသာ်လည်း (၂၀၁၈) ခုနှစ်နှင့်
(၂၀၁၉) ခုနှစ်များေွေင် ြုံမှန်ြာြွေယတ
်

းေိးု နှံလုြ်ငန်းလွှမ်းခခုံမှု

နည်းြါးတသာ တဝးလံခြ်ခဲတဒသများနှင့် လုံခခုံတရးေရ ခြ်ခဲ
တသာ တနရာတဒသများေွေင် ဝြ်သြ်တရာဂါ ြူးစြ်မြစ်ြွေားမှု
များမြားလာခဲ့ြါတကြာင်း၊ ေို့တကြာင့် ေစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ေသြ် (၉)
လမှ (၅)နှစ်ခွေဲေရွယ်ရှိတသာ ြတလးငယ်များြို ယခုလ (၂၅)ရြ်
တန့မှ (၂၉)ရြ်တန့ေေိ မမို့နယ် (၉၆) မမို့နယ်ေွေင်လည်းတြာင်း၊
ြွေယတ
်

မမန်မာနိုင်ငံေစ်ဝန်းလုံးေွေင် ဝြ်သြ်-ဂျုြ်
ိ သိုး ြာ

နိုဝင်ဘာလ(၂၆)ရြ်တန့မှ (၂၈)ရြ်တန့ေေိ ြျန်ရှိတသာ မမို့နယ်

း

(၂၃၄) မမို့နယ်ေွေင်လည်းတြာင်း ဝြ်သြ်-ဂျုြ်
ိ သိုး ြာြွေယ်

ေြိုတ

ာင်းေိုးနှံမခင်းလုြ်ငန်း

ဗဟိုေ

င့်

ြွေင့်ြွေဲ

ေခမ်းေနားြို ြရင်မြည်နယ်၊ ဘားေံမမို့နယ်၊ ေွေဲြြင်ခန်းမ

တ

ေွေင် (၂၅-၁၀-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် ြျင်းြမြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။

ေွေင် ဝြ်သြ်တရာဂါနှင့်ဂျုြ်
ိ သိုးတရာဂါ ြင်းစင်နိုင်တရးေေွေြ်

ြရင်မြည်နယ်၊

လူမှုတရးဝန်ကြီး

ဦးဘိုဘိုတဝတမာင်ြ

ေြွေင့်ေမှာစြားတမြာကြားခဲ့မြီး ေမမဲေမ်းေေွေင်းဝန် တဒါြ်ော

း ေြိုတ

ကြိုးြမ်း တ

ာင်း ေိုးနှံတြးသွေားမည်မြစ်တကြာင်း၊ (၂၀၂၃) ခုနှစ်
ာင်ရွြ်နိုင်မည်ဟု ယုကံ ြည် တမျှော်လင့်ြါတကြာင်း"

တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

သာေွေန်းတြျာ်ြ ေြွေင့်ေမှာစြားတမြာကြားခဲ့ရာေွေင် "ြျန်းမာ

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးထိြ်သီးညီလာြံ (၂၀၁၉) သို့ မြည်ရထာင်စုဝန်ကကီး တက်ရောက်မြင်း
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် ဂျာမနီ
နိုင်ငံ၊ ဘာလင်မမို့ေွေင် (၂၇-၁၀-၂၀၁၉) မှ (၂၉-၁၀-၂၀၁၉)ရြ်တန့
ေေိ

ြျင်းြမြုလုြ်ခဲ့သည့်

ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။ ေ

World

Health

Summit

သို့

ိုြါေခမ်းေနားြွေင့်ြွေဲ၌ ဂျာမနီနိုင်ငံ၊

ြျန်းမာတရးဝန်ကြီး (Federal Minister of Health) မြစ်သူ Mr.
Jens Spahn နှင့် ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရးတလာြမှ ေကြီးေြဲများြ
ေမှာစြား တမြာကြားခဲ့ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီးသည် (ြ) ြဋိေီဝတ

းယဉ်ြါးမှု

(Antimicrobial Resistance) (ခ) ြျန်းမာတရးတစာင့်တရှာြ်မှု

န်းသစ်

ေီေွေင်မှုများေွေင် ေသိဉာဏ်ေု၏ ေခန်းြဏ္ဍ (The Role of

ဂျာမန်မီဒီယာ DW ၊ စြဂာြူနိုင်ငံ Saw Swee Hock School of

Artificial Intelligence in Health Care Innovation) (ဂ) တရရှည်

Public Health နှင့် University of Oslo, Norway ေိမ
ု့ ှ ောဝန်ရှိ

ေည့်ေ့တ
ံ သာ ြျန်းမာတရးတစာင့်တရှာြ်မှုစနစ် (Sustainability

သူများနှင့်လည်း တေွေ့

of Health Care System)၊ (ဃ) လူေိုင်းလြ်လှမ်းမီလွှမ်းခခုံ

ေ

ံု တ

ွေးတနွေးခဲ့ြါသည်။

ိုြါ World Health Summit (2019) in Berlin သို့

တသာြျန်းမာတရး တစာင့်တရှာြ်မှု (Universal Health Coverage)၊

နိုင်ငံတြါင်း (၁၀၀) တြျာ်မှ မူဝါဒချမှေ်သူ ေကြီးေြဲများ၊

(င) မြူးစြ်နိုင်တသာတရာဂါများေား မြုစုြုသမှုများ တရရှည်

ြျန်းမာတရးဝန်ကြီးများ၊သုတေသနနှင့်သိြ္ပံြညာရှင်များ၊ တ

ေည်ေံ့ လြ်လှမ်းမီရရှိတရးေစရှိသည့် တ

တ

တရာြ်တ

ွေးတနွေးခဲ့ြါသည်။

ေို့မြင်

ွေးတနွေးြွေဲများသို့ ေြ်

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးသည်
80

းနှင့်

းြစ္စည်းေုေ်လုြ်တသာ ြုမ္ပဏီများမှ ောဝန်ရှိသူများ၊ စုစု

တြါင်း (၂၄၀၀) ဦးခန့် ေြ်တရာြ်ခဲ့ကြြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

(၂၀၁၉) ြုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့ေီးြျုရသွ
ိ
းြျုရောဂါ
ိ
ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးရန့အထိမ်းအမှတ် အြမ်းအနားကျင်းြမြင်း
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၁၄-၁၁
-၂၀၁၉)

ရြ်တန့ေွေင်

ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာန၊

တနမြည်တော်၌ ြျင်းြတသာ (၂၀၁၉) ခုနှစ် ြမ္ဘာ့

ီးချုတသွေ
ိ
းချု ိ

တရာဂါ ြာြွေယေ
် ိန်းသိမ်းတရးတန့ ေေိမ်းေမှေ်ေခမ်းေနား
သို့ ေြ်တရာြ်၍ ေြွေင့်ေမှာစြား တမြာကြားခဲ့ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ

“ေမြည်မြည်

ိုင်ရာ

ီးချုိ

ေြွေဲ့ချုြ် (International Diabetes Federation) ၏ (၂၀၁၈)
ခုနှစ် စာရင်းေယားများေရ ြမ္ဘာတြါ်ရှိ လူတြါင်း (၄၁၅) သန်း
တြျာ်ေွေင်

ီးချုတသွေ
ိ
းချုတရာဂါ
ိ
မြစ်ြွေားတနြါတကြာင်း၊ (၂၀၁၄)

ခုနှစ်ြ မမန်မာနိုင်ငံေွေင် မြုလုြ်ခဲ့တသာ WHO STEPS Survey
ေစီရင်ခံစာေရ ေသြ် (၂၅-၆၅) နှစ်ေရွယ်ေေွေင်း
ြွေားတနသူများ (၁၀.၅) ရာခိုင်နှုန်းရှိမြီး
သူများ

ီးချုမြစ်
ိ

ီးချုမြစ်
ိ ြွေားနိုင်တမခ ရှိတသာ

များမြားလျြ်ရှိတနသည်ြိုလည်း

တေွေ့ရှိရြါတကြာင်း”

တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ေို့တနာြ် တ

းေြ္ကသိုလ်(၂)၊ ရန်ြုန်၊

နှင့် တဟာ်မုန်းတရာဂါြုဌာနမှ
တဒါြ်ောြိုြိုြ

ီးချု ိ တသွေးချု ိ

ြါတမာြ္ခ/ ဌာနမှူး ြါတမာြ္ခ

ီးချုတသွေ
ိ
းချုတရာဂါြာြွေ
ိ
ယြ
် ုသမှုလုြ်ငန်း

များြို ရှင်းလင်းေင်မြခဲ့မြီး ေေူးြု
တသွေးချုတရာဂါရှ
ိ
ိသူများေား တ

ရာဝန်များေြွေဲ့မှ

ီးချု ိ

းြုသမှုတြးခဲ့ကြြါသည်။

“ကျန်းမာရေးေိုင်ော စံမြုအြျက်အလက်များစာအုြ် (Version-02)” အမြီးသတ်အတည်မြုနိုင်ရေး
အလုြ်ရရ
ုံ ေွးရနွးြွဲကျင်းြမြင်း
ေမမဲေမ်းေေွေင်းဝန်ြ “ေစ်နိုင်ငံလုံးေစ်တမြးညီစံေား
ေသုံးမြုနိုင်တရးေေွေြ် “ြျန်းမာတရး

ိုင်ရာ စံမြုေချြ်ေလြ်

များစာေုြ်”Standardized Health Message Book (Version01) ဗဟိုေ

င့် မိေ်

ြ်မခင်းေခမ်းေနားြို တနမြည်တော်၊

MICC-2 ေွေင် (၂၃-၁၁-၂၀၁၇) ရြ်တန့ြ တ

ာင်ရွြ်နိုင်ခဲ့ြါ

တကြာင်း၊ ဤစာေုြ်ြို ေိုင်းရင်းသားဘာသာစြားများမြင့် မြန်
ိုခဲ့ရာ ဘာသာစြား (၅၃) မျုးိ မြန်

ိုမြီးမြစ်ြါတကြာင်း၊ SHMB

(Version-02) ေား ေမြီးသေ်ေေည်မြုနိုင်တရးေေွေြ် ယခု
"ြျန်းမာတရး

ိုင်ရာ စံမြုေချြ်ေလြ်များ စာေုြ်

(Version-02)" ေမြီးသေ် ေေည်မြုနိုင်တရးေလုြ်ရုံတ

ွေးတနွေးြွေဲ

(Finalization Workshop on Standardized Health Message

ေလုြ်ရုံတ

ွေးတနွေးြွေဲေား တ

ာင်ရွြ်ရမခင်း မြစ်ြါတကြာင်း ” တမြာ

ကြားခဲ့ြါသည်။
ေလုြ်ရုံတ

ွေးတနွေးြွေဲသို့ ဒုေိယညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များ၊

Book (SHMB) Version-02) ြွေင့်ြွေဲေခမ်းေနားြို (၁၄-၁၁-

ညွှန်ကြားတရးမှူးများ၊ေိုင်းတဒသကြီး/မြည်နယ်မြည်သူ့ြျန်းမာတရး

၂၀၁၉)

ဦးစီးဌာနမှူးများ၊ စီမံချြ်မန်တနဂျာများ၊ နှီးနွေယ်ေြွေဲ့ေစည်းများမှ

ရြ်တန့ေွေင်

တနမြည်တော်ရှိ

မဂဂလာသီရိဟိုေယ်၌

ြျင်းြရာ ေမမဲေမ်းေေွေင်းဝန် ြါတမာြ္ခ တဒါြ်ောသြ်ခိုင်ဝင်း

ြိုယ်စားလှယ်များ ေြ်တရာြ်ခဲ့ကြမြီး ေလုြ်ရုံတ

ေြ်တရာြ်၍ ေြွေင့်ေမှာစြား တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

နိုဝင်ဘာလ (၁၅) ရြ်တန့ေိ
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ွေးတနွေးြွေဲြို

ြ်လြ်ြျင်းြခဲ့ြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

ရေးလိြ်နှင့် ရေးေွက်ကကီးထိန်းြျုြ်ရေး အလုြ်ရရ
ုံ ေွးရနွးြွဲကျင်းြမြင်း
တ

းလိြ်နှင့်တ

းရွြ်ကြီးသုံးစွေဲမှုတကြာင့် ေရွယမ
် ေိုင်မီ တသ

ုံးမှု

များမြစ်ြွေားတနြါတကြာင်း၊ ေိုသို့ မြူးစြ်ေေ်တသာ တရာဂါ
မြစ်ြွေားတစသည့် ေတကြာင်းေရာများေွေင် တ
ကြီးသုံးစွေဲမှုနှင့် ေစ်

င့်ခံတ

းလိြ်နှင့် တ

းရွြ်

းလိြ်တငွေ့ ရှုရှိြ်ရမှုေသ
ို့ ည် ေဓိြ

တနရာမှ ြါဝင်တနြါတကြာင်း၊ မမန်မာနိုင်ငံေွေင် တ

းလိြ်နှင့်တ

း

ရွြ်ကြီးသုံးစွေဲမှုတကြာင့် (၂၀၁၆) ခုနှစ်ေွေင် ြျြ်တငွေ သန်းတြါင်း
(၂,၆၀၀,၀၀၀) တလလွေင့်

ုံးရှုံးတနမြီး တ

းလိြ်နှင့်တ

းရွြ်ကြီး

သုံးစွေဲမခင်းတကြာင့် မြစ်ြွေားတသာတရာဂါများြို ြုသမှုြုန်ြျတငွေ
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၁၉-၁၁

မှာလည်း ြျြ်သန်းတြါင်း (၃၀၇,၀၀၀) ခန့်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်း

-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် Park Royal Hotel၊ တနမြည်တော်၌

ေွေြ်ချြ်ေားတစလိုြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။ ေို့တနာြ်

ြျင်းြခဲ့သည့် တ

ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရးေြွေဲ့၏

ဥြတဒ

းရွြ်ကြီးေိန်းချုြ်တရး မူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာနှင့်

တြါ်တြါြ်တရး

ေလုြ်ရုံတ

ွေးတနွေးြွေဲသို့

ေြ်တရာြ်၍

ေမှာစြားတမြာကြားခဲ့ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ

းရွြ်ကြီးေိန်းချုြ်တရး မူတဘာင်

သတဘာေူညီချြ်ေြွေဲ့ (WHO FCTC) မှ Technical officer ြ
နှုေ်ခွေန်း

တမြာကြားရာေွေင်

တ

“စာရင်းေယား

ြ်စြားတမြာကြားခဲ့ြါသည်။
ေ

ိုြါ ေလုြ်ရုံတ

ွေးတနွေးြွေဲြို နိုဝင်ဘာလ (၁၉) ရြ်မှ

ေချြ်ေလြ်များေရ ေစ်ြမ္ဘာလုံးေွေင် နှစ်စဉ် လူဦးတရ (၈)

(၂၂)ရြ်တန့ေေိ ြျင်းြခဲ့မြီး နှီးနွေယဝ
် န်ကြီးဌာနနှင့် ေြွေဲ့ေစည်း

သန်းနှင့် မမန်မာနိုင်ငံေွေင် နှစ်စဉ် လူဦးတရ (၆၄,၀၀၀) ခန့်သည်

များမှ ောဝန်ရှိသူများ ေြ်တရာြ်တ

ွေးတနွေးခဲ့ြါသည်။

(၂၁) ကကိမ်ရမမာက် အရထွရထွရောဂါကုေောဝန်များ ညီလာြံကျင်းြမြင်း
မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ “မမန်မာနိုင်ငံ
တ

းြညာ

ဘာသာရြ်

ေတေွေတေွေတရာဂါြု

ိုင်ရာ

ေြွေဲ့တြါင်း

ရာဝန်ေသင်းရှိ
(၄၃)

ြွေဲ့ေနြ်

ရာဝန်များေြွေဲ့သည် ေင်ေားေများ

ုံး

မြစ်မြီး ေိုင်းတဒသကြီးနှင့် မြည်နယ်များေွေင်ြါ စနစ်ေြျ ြွေဲ့စည်း
ေားသည့်ေေွေြ် တြာင်းမွေန်ြါတကြာင်း၊
ရာဝန်များေတနမြင့်

ေတေွေတေွေတရာဂါြု

ြုသတရးလုြ်ငန်းများသာမြ

ြျန်းမာတရးလုြ်ငန်းများေွေင်ြါ

မြည်သူ့

များစွောြါဝင်ေားမြည့်

ရွြ်နိုင်ြါတကြာင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနြ ေတေွေတေွေတရာဂါြု

တ

ာင်

ရာဝန်

များ ေေွေြ် Family Medicine မဟာဘွေဲ့သင်ေန်းများေား
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၂၄-၁၁၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် မမန်မာနိုင်ငံ
မြုလုြ်လျြ်ရှိတသာ

(၂၁)

ရာဝန်ေသင်း (ရန်ြုန်) ၌

ကြိမ်တမမာြ်

ေတေွေတေွေတရာဂါြု

ရာဝန်များ ညီလာခံသို့ ေြ်တရာြ်၍ ေမှာစြား တမြာကြား
ခဲ့ြါသည်။

(၂၀၂၀) ခုနှစ်ေွေင် စေင်ြွေင့်လှစ်ရန် စီစဉ်တ
တကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

(၂၁) ကြိမ်တမမာြ် ေတေွေတေွေတရာဂါြု

ရာဝန်များ

ညီလာခံြို (၂၀၁၉) ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရြ်တန့မှ (၂၄) ရြ်
တန့ေေိ ြျင်းြခဲ့ြါသည်။
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ာင်ရွြ်လျြ်ရှိြါ

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၏ e-Government လုြ်ငန်းများနှင့်ြတ်သက်၍ အသိရြးမိတ်ေက်မြင်း
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၂၉-၁၁၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံး
ေမှေ် (၄)၊ တနမြည်တော်၌ ြျင်းြခဲ့သည့် “ြျန်းမာတရးနှင့်
ေားြစားဝန်ကြီးဌာန၏

e-Government

လုြ်ငန်းများနှင့်

ြေ်သြ်၍ေသိတြးမိေ် ြ်မခင်းေခမ်းေနား” သို့ ေြ်တရာြ်
ခဲ့ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ “ဝန်ကြီးဌာနေတနမြင့် ေီလြ်
ေရွန်နစ်စနစ်သုံး ရုံးစာတြးြို့မြန်ကြားမှုစနစ် (Electronic Inhouse Memo Transmission System) ြို စေင်ေသုံးမြု
တ

ေိုးမမှင့်တ

ာင်ရွြ်သွေားတစလိုြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ာင်ရွြ်တော့မည်မြစ်ြါတကြာင်း၊ဝန်ကြီးဌာနေတနမြင့် ေစည်း

ေတဝး၊ ေလုြ်ရုံတ
ေိေ
ု့ ွေင်

ွေးတနွေးြွေဲ၊ ညီလာခံ၊ သင်ေန်းများ စသည်

ိုင်ရာ လုြ်ငန်းများတ ာင်ရွြ်ေားရှိမှုနှင့်စြ်လျဉ်း

၍ မြည်သူ့ြျန်းမာတရးဦးစီးဌာနမှ ဒုေိယညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်

တော့ဘဲ Paperless Workshop/ Meeting များေတနမြင့် ဝန်ကြီး

(စီမံ/ဘဏ္ဍာ) တဒါ်တေးတေးစိန်၊ ြျန်းမာတရးေသိြညာမမှင့်ေင်တရး

ဌာန၏ ေင်ောနြ်စာမျြ်နှာ www.event-mohs.gov.mm နှင့်

ဌာနခွေဲမှ ညွှန်ကြားတရးမှူး(ောဝန်) တဒါြ်ောသန်းနိုင်စိုး၊ လြ်

MoHS Event App မှေစ်

တောြ်ညွှန်ကြားတရးမှူးများ မြစ်ကြသည့် တဒါြ်ောတမနွေယ်စိုးနှင့်

းနှင့်တ

စာရွြ်များမြင့်

e-Government

တဝငှမခင်းမမြု

တ

စာေုြ်စာေမ်းများြို

ြ်လြ်၍ ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာန၏

င့် ကြည့်ရှုနိုင်မည်မြစ်ြါတကြာင်း၊

းြစ္စည်း စီမံခန့်ခွေဲမှုစနစ် (Logistics Management

Information System) ြို တနမြည်တော်ရှိ ြျန်းမာတရးဌာန
များေွေင် ေသုံးမြုတ

ာင်ရွြ်လျြ်ရှိမြီး ေမခားေိုင်းတဒသကြီးနှင့်

မြည်နယ်များေွေင်လည်း
စီစဉ်လျြ်ရှိြါတကြာင်း၊

ြ်လြ်ေသုံးချ တ
Mobile

Tablet

များ

ာင်ရွြ်နိုင်ရန်
ေသုံးမြု၍

တြျးလြ်တဒသများေွေင် ြျန်းမာတရးစြားဝိုင်းငယ်များြို ြိုမို
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တဒါြ်ောေူးမမင့်တ
ေ

ွေေြ
ို့ ေသီးသီးရှင်းလင်းေင်မြခဲ့ြါသည်။

ိုြါေခမ်းေနားသို့ ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များ၊ ဒုေိယ

ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များ၊ ညွှန်ကြားတရးမှူးများ၊ ဒုေိယညွှန်ကြား
တရးမှူးများ၊ လြ်တောြ်ညွှန်ကြားတရးမှူးများ၊ ဦးစီးေရာရှိများနှင့်
ောဝန်ရှိသူများ ေြ်တရာြ်တ

ွေးတနွေးခဲ့ကြြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

ဗဟိုအေင့် ကမ္ဘာ့ြြ
ု ံအားကျေင်းမှုကူးစက်ရောဂါ တိုကဖ
် ျက်ရေးရန့ အြမ်းအနားကျင်းြမြင်း
ိုသည်နှင့်ေညီ မြည်သူတေွေ ြါဝင်တ

ာင်ရွြ်မှ လုြ်ငန်းများ

တောင်မမင်နိုင်မည်မြစ်ြါတကြာင်း၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရး
ေြွေဲ့ကြီးမှ ေုေ်မြန်ေားတသာ စာရင်းေယားများေရ မမန်မာ
နိုင်ငံဟာ ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရးေြွေဲ့ကြီးရဲ့ ေတရှ့တောင်ောရှေြွေဲ့ဝင်
(SEARO) နိုင်ငံ (၁၁) နိုင်ငံမှာ ေိြ်ချ်ေိုင်ဗွေီ/ တေေိုင်ဒီေြ်စ်
ြူးစြ်မြစ်ြွေားမှုေ

င့်(၄)နိုင်ငံေမြစ်ရြ်ေည်လျြ်ရှိြါတကြာင်း၊

ေိြ်ချ်ေိုင်ဗွေီတရာဂါ ေသစ်ြူးစြ်ခံရမှု (HIV incidence) သည်
(၂၀၀၀)
ဗဟိုေ

င့်

ြမ္ဘာ့ခုခံေားြျ

င်းမှု

ြူးစြ်တရာဂါ

ခုနှစ်မှာ

(၂၉,၀၀၀)

(၁၀,၀၀၀)တြျာ်ေေိ ြျ

ခန့်ရှိခဲ့ရာမှ

(၂၀၁၈)

ခုနှစ်မှာ

င်းလာခဲ့ြါတကြာင်း၊ မမန်မာနိုင်ငံေတန

ေိုြ်ြျြ်တရးတန့ ေခမ်းေနားြို (၁-၁၂-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင်

နှင့် လာမည့် (၂၀၂၅) ခုနှစ်ေွေင် မိခင်မှြတလးသို့ ေိြ်ချ်ေိုင်ဗွေီြိုး

ရန်ြုန်မမို့၊ ြျုြ္က
ိ

ြူးစြ်မှု လုံးဝြင်းစင်ြတြျာြ်သွေားသည်ေေိ (elimination

ံေားြစားြွေင်းရှိ မြည်တောင်စုခန်းမေွေင်

မြုလုြ်ခဲ့ရာ မြည်တောင်စုဝန်ကြီးတဒါြ်ောမမင့်တေွေး ေြ်တရာြ်

of

ေြွေင့်မိန့်ခွေန်းတမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ရည်ရွယ်ေားတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ
ေမှေ် တ

transmission)

တ

ာင်ရွြ်သွေားရန်

“ယခုနှစ်

ေို့တနာြ် ရန်ြုန်ေိုင်းတဒသကြီးေစိုးရေြွေဲ့၊ ဝန်ကြီးချုြ်

င်းမှုြူးစြ်တရာဂါ ေိုြ်ြျြ်တရးတန့ ေေိမ်း

ဦးမြိုးမင်းသိန်း၊ UNAIDS ေြွေဲ့၊ U.S Embassy၊ ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရး

ာင်ြုဒ်မြစ်ေဲ့ “Communities make the difference”

ေြွေဲ့နှင့် မမန်မာနိုင်ငံ ေိြ်ချ်ေိုင်ဗွေီနှင့်တနေိုင်သူများေသင်း (PLHIV)

ြမ္ဘာ့ခုခံေားြျ

တမြာကြားရာေွေင်

mother-to-child

“တေေိုင်ဒီေြ်စ်တရာဂါ ြင်းတဝးတရး လူေုေားလုံး ြါဝင်တြး”

ဥြ္ကဋ္ဌေို့ြ ေမှာစြားများတမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ရမွးဖွားရကကာင်းလက်မှတ်များ ရောင်ေွက်ရြးေန် ေြိင
ု ်မြည်နယ်သို့ ကွင်းေင်းမည့်အဖွဲ့အား လမ်းညွှနမ
် ှာကကားမြင်း
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၇-၁၂၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် ရန်ြုန်မြည်သူ့တ
တမွေးြွေားတကြာင်းလြ်မှေ်များ တ
သို့

ြွေင်း

များ ေ

းရုံကြီး၊ သင်ေန်းခန်းမ၌

ာင်ရွြ်တြးရန် ရခိုင်မြည်နယ်

င်းသွေားတရာြ်မည့်ေြွေဲ့ေား

လုြ်ငန်းတ

ာင်ရွြ်မှု

င်တမြတချာတမွေ့တစရန်ေေွေြ် လမ်းညွှန်မှာကြားမှုများ

တြးေြ်ခဲ့ြါသည်။
ြွေင်း
တနမြည်တော်နှင့်

င်းေြွေဲ့ေွေင်

မြည်သူ့ြျန်းမာတရးဦးစီးဌာန၊

ြဲခူးေိုင်းတဒသကြီး၊

မြည်သူ့ြျန်းမာတရးနှင့်

ဝန်ကြီးရုံး)

ြုသတရးဦးစီးဌာနေိမ
ု့ ှ လြ်တောြ်

ရာဝန်၊ လြ်တောြ်

(မြည်သူ့ြျန်းမာတရးဉီးစီးဌာနနှင့်ြုသတရးဦးစီးဌာန) တဒါြ်ော
စိုးဦး၊

ြျန်းမာတရးကြီးကြြ် (၁) ဝန်ေမ်းစုစုတြါင်း (၅) ဦး ြါဝင်မည်

မြည်နယ် မြည်သူ့ြျန်းမာတရးနှင့်ြုသတရးဦးစီးဌာနမှူး တဒါြ်ော

မြစ်မြီးရခိုင်မြည်နယ်သို့ြွေင်း

စိုင်းဝင်းတော်လှိုင်၊ ညွှန်ကြားတရးမှူး (ြျန်းမာတရးသေင်းေချြ်

လြ်မှေ်များ တ

ာင်ရွြ်တြးမည် မြစ်ြါသည်။

ေိုသို့လမ်းညွှန်မှာကြားရာေွေင်

ေလြ်)

ေမမဲေမ်းေေွေင်းဝန်

ြါတမာြ္ခတဒါြ်ောသြ်ခိုင်ဝင်း၊ ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ် (မြည်တောင်စု
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းရုံေုြ်ကြီး/ြါတမာြ္ခချုြ်

ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်

ြျန်းမာတရးမှူး၊ မြည်သူ့ြျန်းမာတရးကြီးကြြ် (၂) နှင့် မြည်သူ့
င်းသွေားတရာြ်၍ တမွေးြွေားတကြာင်း

တ

တဒါြ်ောသာေွေန်းတြျာ်၊

တဒါြ်ောတော်မင်းေွေန်း၊

တဒါြ်ောရီရီမမင့်၊

ရခိုင်

ဒုေိယညွှန်ကြားတရးမှူး

(ြူးစြ်) တဒါြ်ောဉာဏ်ဝင်းမမင့်နှင့် ောဝန်ရှိသူများ ေြ်တရာြ်
ခဲ့ြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

“Data to Policy (2019-2020)” သင်တန်းဖွင့်ြွဲအြမ်းအနားကျင်းြမြင်း
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၉-၁၂၂၀၁၉) ရြ်တန့၊ နံနြ်ြိုင်းေွေင် Hotel Max၊ တနမြည်တော်၌
ြျင်းြခဲ့သည့် ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် Bloomberg Data to Health Initiative ေို့ ြူးတြါင်းြျင်းြမြုလုြ်သည့်
“သေင်းေချြ်ေလြ်ြို

ေတမခခံ၍

မူဝါဒများချမှေ်တ

ာင်

ရွြ်မခင်း Data to Policy (2019-2020)” သင်ေန်းြွေင့်ြွေဲ ေခမ်း
ေနားသို့ ေြ်တရာြ်၍ ေြွေင့် ေမှာစြားတမြာကြားခဲ့ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ

တမြာကြားရာေွေင်

“ယခင်မြု

လုြ်ခဲ့သည့် သေင်းေချြ်ေလြ်ြို ေတမခခံ၍ မူဝါဒများချမှေ်
တ

ာင်ရွြ်မခင်း(data to policy)သင်ေန်းများေွေင် ဝန်ကြီးဌာနမှ

သင်ေန်းသား (၅၈) ဦးေြ်တရာြ်ခဲ့မြီး ေ
ေွေြ်တြါ်ခဲ့တသာ မူဝါဒ

ိုြါ သင်ေန်းများမှ

ိုင်ရာေကြံမြုချြ်များြိုလည်း

န်းစစ်

ေင်စြားတမြာကြားခဲ့ြါသည်။
ေ

ိုြါသင်ေန်းေွေင် ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီး

ဌာန၊ US CDC နှင့် Vital Strategies ေြွေဲ့ေိမ
ု့ ှ ြညာရှင်များြ
သင်ကြားတ

ွေးတနွေးမှုများ မြုလုြ်သာွေ းမည်မြစ်မြီး မြည်သူ့ြျန်းမာ

မှုများမြုလုြ်၍ ဝန်ကြီးဌာန၏လုြ်ငန်းများေွေင် လြ်တေွေ့ေသုံးချ

တရးဦးစီးဌာန၊

တ

သွေားရမည်မြစ်ြါတကြာင်း”

ေြ္ကသိုလ်၊ တ

းေြ္ကသိုလ်(၁)ရန်ြုန်နှင့် ရန်ြုန်မြည်သူ့တ

တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ြ်လြ်၍

Vital Strategies ေြွေဲ့နှင့် US CDC မှောဝန်ရှိသူများြ တြျးေူး

းသုတေသနဦးစီးဌာန၊

မြည်သူ့ြျန်းမာတရး
းရုံ

ကြီးေို့မှ သင်ေန်းသူ/သင်ေန်းသားများ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

သုရတသနစွမ်းရောင်ေည်ရလ့ကျင့်မမှင့်တင်ရေးဗဟိုဌာန ဖွင့်ြွဲအြမ်းအနားကျင်းြမြင်း
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၁၅-၁၂၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် ြညာတရးဝန်ကြီးဌာန မြည်တောင်စုဝန်ကြီး
တဒါြ်ောမျုးသိ
ိ မ်းကြီးနှင့်ေေူ တ

းသုတေသနဦးစီးဌာန (မြင်ဦး

လွေင်ရုံးခွေဲ) ၌ြျင်းြခဲ့သည့် “သုတေသနစွေမ်းတ

ာင်ရည် တလ့ြျင့်

မမှင့်ေင်တရးဗဟိုဌာန (research capacity strengthening training center)” ြွေင့်ြွေဲေခမ်းေနားသို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးြ “ဝန်ကြီး
ဌာနေတနမြင့် (၂၀၁၇)ခုနှစ်၊ ဧမြီလမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ခုဘဏ္ဍာတရး
နှစ်ေေိ သုတေသနမြုလုြ်ရန်ရန်ြုံတငွေ ြျြ်သန်းတြါင်း (၆၀၀၀)
ခွေင့်မြုချေားတြးခဲ့မြီး သုတေသနလုြ်ငန်းများ ြိုမိုတ
တရး ေားတြးြံ့ြိုးခဲ့ရာ ေ

ာင်ရွြ်နိုင်

ိုြါရန်ြုံတငွေများမြင့် (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ခု

ဘဏ္ဍာတရးနှစ်ေေိ သုတေသနတြါင်း (၈၅၅) ခုြို တ

ာင်ရွြ်

ခဲ့မြီး (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ခု ဘဏ္ဍာတရးနှစ်ေွေင်လည်း သုတေသနများ
ြ်လြ်တ
လြ်၍

ာင်ရွြ်တနြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး

မည်မြစ်ြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။ ေို့တနာြ် တ
သနဦးစီးဌာန၊

ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်

ြါတမာြ္ခ

းသုတေ
တဒါြ်ော

တော်သန်းေွေန်းနှင့် ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရးေြွေဲ့၏ မမန်မာနိုင်ငံ ဌာတန
ြိုယ်စားလှယ်ေို့ြ တ

ွေးတနွေးတမြာကြားခဲ့ြါသည်။ ဝန်ကြီးဌာန

ြ်

(၂) ခုမှ စိေ်ြါဝင်စားသူများ ေြ်တရာြ်နိုင်ရန် ြျန်းမာတရးနှင့်

တဒါြ်ောမျုးသိ
ိ မ်းကြီးြ

ေားြစားဝန်ကြီးဌာန၏ ေင်ောနြ် စာမျြ်နှာ (www.mohs.

“ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ြိုမိုလြ်ေွေဲြူးတြါင်း၍
သုတေသနလုြ်ငန်းများ ြိုမိုြွေံ့မြိုးေိုးေြ်တရး တ

ာင်ရွြ်သွေား
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gov.mm) ေွေင် တကြညာြိေ်တခါ်မည်မြစ်ြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

ရေးလိြ်နှင့် ရေးေွက်ကကီးထွက်ြစ္စည်းများကို “စံသတ်မှတ်ထုတ်ြိုးမှုြုံစံ” မဖင့်သာ ထုတ်ြိုးရေးရေွးရနွးမြင်း
ေင်သွေင်းတသာ၊ ေုေ်လုြ် တရာင်းချတသာ တ

းလိြ်ဘူးခွေံများြို

“စံသေ်မှေ်ေုေ်ြိုးမှုြုံစံ (Standardized/ plain packaging)”
မြင့်သာ ေုြ်ြိုးရန် လုြ်ငန်းြိစ္စရြ်များသည် တ

းလိြ်နှင့် တ

း

ရွြ်ကြီး ေိန်းချုြ်မှုလုြ်ငန်းများေွေင် ေဓိြြျတသာ လုြ်ငန်း
ေစ်ရြ်မြစ်ြါတကြာင်း၊ တ

းလိြ်နှင့်တ

းရွြ်ကြီး ေခွေန်ေခများ

ြို ေိုးမမှင့်တြာြ်ခံမခင်းသည် လည်းေတရးကြီးြါတကြာင်း၊ ေိုသို့
ေိုးမမှင့်တြာြ်ခံမခင်းမြင့် ရရှိသည့်ေခွေန်ေခများြို ြျန်းမာတရး၊
ြညာတရးနှင့် လူမှုဘဝ ေိုးေြ်တရးလုြ်ငန်းများေွေင် မြန်လည်
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၁၆-၁၂၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် Grand Amara ဟိုေယ်၊ တနမြည်တော်၌
မမန်မာနိုင်ငံေွေင် တ

းလိြ်နှင့် တ

သုံးစွေဲနိုင်မည်မြစ်၍ ဝိုင်းဝန်းတ
တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

းရွြ်ကြီးေွေြ်ြစ္စည်းများြို

“စံသေ်မှေ်ေုေ်ြိုးမှုြုံစံ” မြင့်သာ ေုြ်ြိုးတရးေလုြ်ရုံတ

ွေးတနွေးြွေဲ

ွေးတနွေးေကြံမြုကြတစလိုြါတကြာင်း”

ေလုြ်ရုံတ

ွေးတနွေးြွေဲေွေင်ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီး

ဌာနနှင့် နှီးနွှယဝ
် န်ကြီးဌာနများ၊ ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရးေြွေဲ့၏ တ

(Workshop on standardized packaging of tobacco prod-

ရွြ်ကြီးေိန်းချုြ်တရး

ucts) သို့ ေြ်တရာြ်၍ ေမှာစြားတမြာကြားခဲ့ြါသည်။

FCTC) ေြါေဝင် ေြွေဲ့ေစည်းများနှင့် မြည်သူ့ြျန်းမာတရးတြာင်

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ တမြာကြားရာေွေင် “မမန်မာနိုင်ငံသို့

မူတဘာင်သတဘာေူညီချြ်ေြွေဲ့

း

တဒးရှင်းေို့မှ ောဝန်ရှိသူများြ ဝိုင်းဝန်းတ

(WHO

ွေးတနွေးခဲ့ကြြါသည်။

အမျုးသားကျန်
ိ
းမာရေးမူဝါေ မြန်လည်ရေးေွဲရေး ရေွးရနွးတိုင်ြင် အကကံမြုြျက်ေယူမြင်း
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၁၇-၁၂-

မြန်လည်တရး

၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် Horizon Lake View Hotel၊ တနမြည်တော်၌

ေ

ွေဲတရးေေွေြ် ခခုံငုံေင်မြခဲ့ြါသည်။
ိုြါေလုြ်ရုံ တ

ွေးတနွေးြွေဲသို့ ဒုေိယဝန်ကြီး၊ ေမမဲေမ်း

ြျင်းြခဲ့တသာ မမန်မာနိုင်ငံေမျုးသားြျန်
ိ
းမာတရးမူဝါဒ မြန်လည်

ေေွေင်းဝန်၊ ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ် (မြည်တောင်စုဝန်ကြီးရုံး)၊ ညွှန်

တရး

ကြားတရးမှူးချုြ်များ၊ ဒုေိယညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များ၊ ေိုင်းတဒသ

ွေဲတရး တ

ွေးတနွေးေိုင်ြင် ေကြံမြုချြ်ရယူမခင်း ေလုြ်ရုံ တ

ွေး

တနွေးြွေဲသို့ ေြ်တရာြ်၍ ေမှာစြားတမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ကြီး/မြည်နယ်

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ တမြာကြားရာေွေင် “ေမျုးသား
ိ
ြျန်းမာတရးမူဝါဒ

မြန်လည်တရး

ွေဲတရး

ဦးတ

ာင်တြာ်မေီ

(Steering Committee)၊ ေကြံတြးတြာ်မေီ (Advisory Committee)၊ လုြ်ငန်းတြာ်မေီ (working committee) နှင့် လုြ်ငန်း
ေြွေဲ့ (Core group) ေိြ
ု့ ိုြွေဲ့စည်းခဲ့မြီး ေစည်းေတဝးများေကြိမ်
ကြိမ်မြုလုြ်ြာမမန်မာနိုင်ငံေမျုးသားြျန်
ိ
းမာတရးမူဝါဒ မြန်လည်
တရး

ွေဲတရး (မူကြမ်း) ြိုလည်း တရး

(၁၈) ရြ်တန့ေင
ွေ ်လည်း နှီးနွှယ်
တ

ွေးတနွေး

မွေဲ ြီးစီးခဲ့ြါတကြာင်း၊ လာမည့်
ြ်စြ် ေြွေဲ့ေစည်းများေံမှ

ေကြံမြုချြ်များြိုလည်း

ရယူတ

ာင်ရွြ်သွေားမည်

မြစ်ြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။ ေို့တနာြ် လုြ်ငန်းေြွေဲ့
တခါင်းတ

ာင်

ဒုေိယညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်

တဒါြ်ောေင်လင်းြ

(မြည်သူ့ြျန်းမာ)

မမန်မာနိုင်ငံေမျုးသားြျန်
ိ
းမာတရးမူဝါဒ
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မြည်သူ့ြျန်းမာတရးနှင့်

ြုသတရးဦးစီးဌာနမှူး

များ၊ ညွှန်ကြားတရးမှူးများနှင့် ောဝန်ရှိသူများ ေြ်တရာြ်ခဲ့
ြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

(၁၄) ကကိမ်ရမမာက် မမန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း ညီလာြံကျင်းြမြင်း
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၂၈-၁၂၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် သူနာမြုေြ္ကသိုလ် (ရန်ြုန်) ၌ ြျင်းြခဲ့
သည့် (၁၄) ကြိမ်တမမာြ် မမန်မာနိုင်ငံ ြျန်းမာတရးမှူးေသင်း
ညီလာခံသု့ိ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ “ြျန်းမာတရးမှူး (ေြျဉ်းချုံး)
(CHA)၊ ြျန်းမာတရးမှူး (ြုံမှန်) (RHA) နှင့် ေတမခခံြျန်းမာတရး
(သိြ္ပံ) ဘွေဲ့ရြျန်းမာတရးမှူး (B.Comm.H) ဟူ၍ ြျန်းမာတရးမှူး
ေမျုးေစား
ိ
(၃) မျုးိ ရှိရာ မခွေဲမခားဘဲ ေားလုံးစုစည်းညီညွေေ်စွော
တ ာင်ရွြ်ကြတစလိုြါတကြာင်း၊ မြည်ေွေင်း M.Comm.H၊ မြည်ေွေင်း/

ေသင်းစီမံချြ်လုြ်ငန်းများေွေင်

မြည်ြ MPH မဟာဘွေဲ့ရရှိသူ ြျန်းမာတရးမှူးစုစုတြါင်း (၃၃)ဦးခန့်

ဂုဏ်မြု ုများတြးေြ်ခဲ့မြီး ောဝန်ရှိသူများသည် ညီလာခံေေိမ်း

ရှိမြီမြစ်ြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ေမှေ်မြခန်းများြို လှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ြါသည်။

ြ်လြ်၍ ရန်ြုန်ေိုင်း

တဒသကြီးေစိုးရေြွေဲ့ ဝန်ကြီးချုြ် ဦးမြိုးမင်းသိန်းြ “ြျန်းမာ
တရးမှူးများ တ

ာင်ရွြ်လျြ်ရှိသည့် လုြ်ငန်းများသည် မွေန်မမေ်

သည့် လုြ်ငန်းများမြစ်ြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။
ယင်းတနာြ်

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးသည်

ြူးတြါင်းတ

ာင်ရွြ်မှုေေွေြ်

ညီလာခံြို ဒီေင်ဘာလ (၂၈)ရြ်နှင့် (၂၉)ရြ်ေို့ေွေင်
ြျင်းြသွေားမည်မြစ်မြီး ေခမ်းေနားသို့ ရန်ြုန်ေိုင်းတဒသကြီး
လွှေ်တော်ဥြ္ကဋ္ဌ ဦးေင်တမာင်ေွေန်း၊ ဒုေိယဥြ္ကဋ္ဌနှင့် လွှေ်တော်

မမန်မာနိုင်ငံ

ြိုယ်စားလှယ်များ၊

ြျန်းမာတရးနှင့်

ေားြစားဝန်ကြီးဌာနမှ

ြျန်းမာတရးမှူးေသင်း ဥြ္ကဋ္ဌ၊ ရန်ြုန်ေင
ို ်းတဒသကြီးနှင့် ရခိုင်

ေမမဲေမ်းေေွေင်းဝန်၊ ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များနှင့် နှီးနွှယ်ေြွေဲ့

မြည်နယ် မြည်သူ့ြျန်းမာတရးနှင့် ြုသတရးဦးစီးဌာနမှူးများေား

ေစည်းများမှ ောဝန်ရှိသူများ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ ေန်ြုံရငွမဖင့် (၂၀၂၀-၂၀၂၁) နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်း
အရကာင်အထည်ရဖာ်ရောင်ေွက်မည့် လုြ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ေှင်းလင်းတင်မြြွဲ ကျင်းြမြင်း
ေိတရာြ်စွော၊ ေတလေလွေင့်နည်းြါးစွောမြင့် ေသုံးချတ

ာင်ရွြ်

သွေားမည်မြစ်ြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။
ေို့တနာြ် ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရးေြွေဲ့မှ ောဝန်ရှိသူများြ
ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရးေြွေဲ့၏ (၁၃) ကြိမ်တမမာြ် တယဘုယျလုြ်ငန်း
ေစီေစဉ် (13th General Program of Work, 2019-2023) နှင့်
ရန်ြုံတငွေစီမံခန့်ခွေဲမှု မူတဘာင်၊ လုြ်ငန်းေစီေစဉ်များြို ရှင်းလင်း
ေင်မြခဲ့ြါသည်။
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၃၀-၁၂၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် တ

ေ

ိုြါ ရှင်းလင်းေင်မြြွေဲသို့ တ

းသုတေသနဦးစီးဌာန၊

းသုတေသနဦးစီးဌာန၊ ရန်ြုန်၌ ြျင်းြ

ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ် ြါတမာြ္ခတဒါြ်ောတော်သန်းေွေန်း၊ မြည်သူ့

ခဲ့သည့် ြမ္ဘာ့ြျန်းမာတရးေြွေဲ့၏ ရန်ြုံတငွေမြင့် (၂၀၂၀-၂၀၂၁) နှစ်နှစ်

ြျန်းမာတရးေြ္ကသိုလ်(ရန်ြုန်)၊ ြါတမာြ္ခချုြ်ြါတမာြ္ခတဒါြ်ော

ောြာလေေွေင်း ေတြာင်ေေည်တြာ်တ ာင်ရွြ်မည့် လုြ်ငန်း

လှလှဝင်း၊ ဒုေိယညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များ၊ ရန်ြုန်ေိုင်းတဒသကြီး

ေစီေစဉ်များေား ရှင်းလင်းေင်မြြွေဲသို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

မြည်သူ့ြျန်းမာတရးနှင့် ြုသတရးဦးစီးဌာနမှူး၊ ညွှန်ကြားတရးမှူး

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ “ဝန်ကြီးဌာနေတနမြင့် ြမ္ဘာ့
ြျန်းမာတရးေြွေဲ့မှရရှိတသာ ရန်ြုံတငွေများြို နိုင်ငံေေွေြ် ေြျုးရှ
ိ ိ
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များ၊ မြည်သူ့ြျန်းမာတရးေြ္ကသိုလ်မှ ြါတမာြ္ခ/ဌာနမှူးများ၊ ြမ္ဘာ့
ြျန်းမာတရးေြွေဲ့မှ ောဝန်ရှိသူများ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

၂ဝ၁၉ ြုနှစ်၊ တိုင်းရေသကကီးနှင့်မြည်နယ်အလိုက် အားကစားမြိုင်ြွဲများကျင်းြမြုလုြ်မြင်း

၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ ေိုင်းတဒသကြီးနှင့်မြည်နယ် ေသြ် (၂၁)

ုရရှိသွေားသူများ၊

ေမျုးသား
ိ

ေံခွေန်စိုြ်ဒိုင်း

ရရှိသွေားတသာ

နှစ်တောြ် ေမျုးသားတဘာလု
ိ
ံးမြိုင်ြွေဲဗိုလ်လြ
ု ွေဲြို (၂၃-၁-၂၀၁၉)

ရန်ြုန်ေင
ို ်းတဒသကြီးေသင်း၊ ေမျုးသမီ
ိ
း ေံခွေန်စိုြ်ဒိုင်း

ုရရှိ

ရြ်တန့ေွေင် တနမြည်တော်၊ ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိ တဘာလုံးေားြစားြွေင်း၌

သွေားတသာ ရှမ်းမြည်နယ်ေသင်းနှင့် စုတြါင်းေံခွေန်စိုြ်ဒိုင်း

ု ရရှိ

ယှဉ်မြိုင်ြစားကြရာ ေနသဂာရီေိုင်းတဒသကြီးေသင်းြ ေနိုင်ရ

သွေားတသာ ရှမ်းမြည်နယ်ေသင်းေိေ
ု့ ား

ဗိုလ်စွေဲခဲ့ြါသည်။

တြးေြ်ခဲ့ြါသည်။

ေိုင်းတဒသကြီးနှင့်မြည်နယ် ေသြ် (၂၅) နှစ်တောြ်
တမြးခုန်ြစ်မြိုင်ြွေဲများြို (၂၈-၁-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင်

ုများေသီးသီး ချးမမှ
ီ င့်

၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ ေိုင်းတဒသကြီးနှင့်မြည်နယ် U-17 တဘာလုံး

တနမြည်

(ေမျုးသား)
ိ
မြိုင်ြွေဲ ြွေင့်ြွေဲေခမ်းေနားြို (၂.၉.၂ဝ၁၉) ရြ်တန့မှ

တော်၊ ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိေားြစားြွေင်း၌ ြျင်းြမြုလုြ်ရာ မန္တတလးေိုင်း

(၁၆.၉.၂ဝ၁၉) ရြ်တန့ေေိ တနမြည်တော်၊ ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိ ေားြစား

တဒသကြီးေသင်းြ စုတြါင်းေံခွေန်စိုြ်

ုြလား ရရှိသွေားြါသည်။

ြွေင်းေွေင် ြျင်းြမြုလုြ်ရာ မြည်နယ်နှင့ေ
် ိုင်းတဒသကြီး ေသီးသီး

ေိုင်းတဒသကြီးနှင့်မြည်နယ် ကြြ်တောင်ရိုြ်မြိုင်ြွေဲြို

မှ မြိုင်ြွေဲဝင်ေသင်း (၁၅) သင်း၊ မြိုင်ြွေဲဝင်ေားြစား သမားဦးတရ

တမလ (၁ဝ)ရြ်တန့မှ တမလ (၁၃)ရြ်တန့ေိ ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိ ေားြစား
ရုံ (ဃ)၌ ြျင်းြမြုလုြ်ရာ

စုစုတြါင်း (၂၆၅) ဦး ြါဝင်ယှဉ်မြိုင်ခဲ့ြါသည်။

ေမျုးသားေသင်
ိ
း (၁၄)သင်းနှင့်

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေိုင်းတဒသကြီးနှင့်မြည်နယ် ေမျုးသမီ
ိ
း

ေမျုးသမီ
ိ
းေသင်း (၁၂)သင်း၊ ေားြစား သမား စုစုတြါင်း (၂၁ဝ)

ြိုယ်ြာယကြံ့ခိုင်မှု တလ့ြျင့်ခန်းမြိုင်ြွေဲများြို (၃-၁၁-၂၀၁၉)

ဦးေို့ ယှဉ်မြိုင်ြစားခဲ့ြါသည်။

ရြ်တန့မှ (၅-၁၁-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေေိ တနမြည်တော်၊ ၀ဏ္ဏသိဒ္ဓိ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေိုင်းတဒသကြီးနှင့်မြည်နယ် ြိုြ်တြျာ်မခင်း

ေားြစားရုံ

(A)

ြျင်းြမြုလုြ်ရာ

ေိုင်းတဒသကြီးနှင့်

မြိုင်ြွေဲ၀င်ေသင်း(၁၅)သင်း၊

ေားြစားသမား

မြိုင်ြွေဲြို (၂-၇-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိ ေားြစားရုံ (A) ၌

မြည်နယ်များမှ

ြျင်းြမြုလုြ်ရာ ေမျုးသား
ိ
(၂) တယာြ်ေွေဲေွေင် မန္တတလးေိုင်း

ဦးတရ (၄၃၅) ဦး ြါဝင်

တဒသကြီးေသင်းြလည်းတြာင်း၊

ေမျုးသမီ
ိ
း

(၂)တယာြ်ေွေဲ

ေ

၌

င်နွှဲခဲ့ြါသည်။

ိုြါ ေိုင်းတဒသကြီးနှင့်မြည်နယ် ေားြစားမြိုင်ြွေဲ

ေွေင် မတြွေးေိုင်းတဒသကြီးေသင်းြလည်းတြာင်း ေနိုင်ရဗိုလ်စွေဲ

များသို့

သွေားြါသည်။ ေို့တနာြ် ေမျုးသား/ေမျ
ိ
ုးသမီ
ိ
း (၃)တယာြ်ေွေဲ

ဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမတလးစိန်၊ မမန်မာနိုင်ငံ ေိုလံြစ်တြာ်မေီမှ

မြိုင်ြွေဲများြို

ောဝန်ရှိသူများ၊ ေားြစားနှင့်ြာယြညာဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြား

ြ်လြ်ယဉ
ှ ်မြိုင် ြစားခဲ့ကြြါသည်။

၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ ေိုင်းတဒသကြီးနှင့်မြည်နယ် ဂျူဒိုမြိုင်ြွေဲ

မမန်မာနိုင်ငံေိုလံြစ်တြာ်မေီ

တရးမှူးချုြ်

ဦးမျုးလှို
ိ င်၊

ဒုေိယဥြ္ကဋ္ဌ၊

ဒုေိယေမမဲေမ်းေေွေင်းဝန်၊

ဒုေိယ

ဒုေိယ

ုတြးြွေဲေခမ်းေနားြို (၂-၈-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင်

ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များ၊ ညွှန်ကြားတရးမှူးများနှင့် ောဝန်ရှိသူ

တနမြည်တော် လယ်တဝးေားြစားြွေင်း ဂျူဒိုခန်းမ၌ ြျင်းြ

များ၊ ေစိုးရေြွေဲ့ဝင်များ၊ လွှေ်တော်ြိုယ်စားလှယ်များ၊ ေားြစား

မြုလုြ်ရာ ေမျုးသမီ
ိ
း (၇ဝ)ြီလိုေန်းမြိုင်ြွေဲ၊ (၇၈)ြီလိုေန်း

ေြွေဲ့ချုြ်ေသီးသီးမှ ောဝန်ရှိသူများ ေြ်တရာြ်ေားတြးခဲ့ကြ

မြိုင်ြွေဲနှင့် (၄၈)ြီလိုေန်းမြိုင်ြွေဲများ၊ ေမျုးသား(၅၅)ြီ
ိ
လိုေန်း

ြါသည်။

ဗိုလ်လုြွေဲနှင့်

မြိုင်ြွေဲ၊ (၁ဝဝ) ြီလိုေန်းမြိုင်ြွေဲနှင့် (၆ဝ)ြီလိုေန်းမြိုင်ြွေဲေေ
ို့ ွေင်
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ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

(၇၂) ကကိမ်ရမမာက် မြည်ရထာင်စုရန့အထိမ်းအမှတ် MYANMAR UNION DAY PEACE RUN
(၅) ကီလိုမီတာ အရမြးမြိုင်ြွဲကျင်းြမြင်း
၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ (၇၂) ကြိမ်တမမာြ် မြည်တောင်စုတန့
ေေိမ်းေမှေ် Myanmar Union Day Peace Run (၅) ြီလို
မီော ေတမြးမြိုင်ြွေဲများြို နိုင်ငံေစ်ဝှမ်းလုံးရှိ မမို့ကြီးများေွေင်
ြျင်းြမြုလုြ်လျြ်ရှိရာ

တနမြည်တော်ရှိ

မိဘမြည်သူများနှင့်

တြျာင်းသား၊ တြျာင်းသူများ၏ စုတြါင်းေတမြးမြိုင်ြွေဲြို (၁၂-၂၂၁၀၉) ရြ်တန့၊ ဥြ္ပါေသန္တိဘုရားဝင်းတရှ့၌ ြျင်းြမြုလုြ်ရာ
ဒုေိယဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမတလးစိန်၊ တနမြည်တော်တြာင်စီဝင်
ဦးေင်ေွေန်း၊ ေားြစားနှင့်ြာယြညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားတရး
မှူးချုြ်

ဦးမျုးလှို
ိ င်၊

ဒုေိယေမမဲေမ်းေေွေင်းဝန်

ေို့တနာြ် ဒုေိယဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမတလးစိန်၊ တနမြည်တော်

ဦးတြျာ်ဦး၊

တြာင်စီဝင် ဦးေင်ေွေန်းနှင့် ေားြစားနှင့်ြာယြညာဦးစီးဌာန

ေားြစားနှင့်ြာယြညာဦးစီးဌာနမှ ောဝန်ရှိသူများ၊ Myanmar

ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ် ဦးမျုးလှို
ိ င်ေို့ြ ြေမ၊ ဒုေိယ၊ ေေိယ ု

Distribution Group, Managing Director ဦးတောင်တမာ်သိန်း၊

ရရှိတသာ ေမျုးသား
ိ
ေားြစားသမားများေား လည်းတြာင်း၊

Corporate Nutrition Manager, Nestle Myanmar Ltd

ဒုေိယေမမဲေမ်းေေွေင်းဝန် ဦးတြျာ်ဦး၊ Myanmar Distribution

တဒါြ်ော

Group, Managing Director ဦးတောင်တမာ်သိန်းနှင့် ညွှန်ကြားတရးမှူး

ုနွေယ်တော်နှင့်ောဝန်ရှိသူများ၊ ေတမခခံြညာတြျာင်း

တြါင်းစုံမှ တြျာင်းသား(၆ဝဝ)ဦး၊ တြျာင်းသူ(၁ဝဝ)ဦး စုစုတြါင်း

ဦးတမာင်တမာင်စိုးေို့ြ

ေင်ေား (၇ဝဝ)ဦး ေြ်တရာြ်ကြြါသည်။

လည်းတြာင်း

ုေံ

ေမျုးသမီ
ိ
း

ေားြစားသမားများေား

ိြ်များ ေသီးသီး ချးမမှ
ီ င့်ခဲ့ြါသည်။

၂ဝ၁၉ ြုနှစ်၊ (၆၄) ကကိမ်ရမမာက် အမျုးသားတံ
ိ
ြန
ွ ်စက
ို ် (ဝန်ကကီးဌာနရြါင်းစုံ) ရမြးြုန်ြစ်မြိုင်ြွဲကျင်းြမြင်းနှင့်
ေုရြးြွဲ အြမ်းအနားကျင်းြမြင်း
ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ် ဦးမျုးလှို
ိ င်နှင့်ောဝန်ရှိသူများ၊ မမန်မာနိုင်ငံ
တမြးခုန်ြစ်ေြွေဲ့ချုြ်မှ

ောဝန်ရှိသူများ၊

နည်းမြေုြ်ချုြ်သူများ

ေြ်တရာြ်ကြည့်ရှု ေားတြးခဲ့ကြြါသည်။
တရွှေေံ

ိြ် (၁၃)ခု၊ တငွေေံ

ခုမြင့်စုတြါင်းေံခွေန်စိုြ်
ဌာနေသင်းေား
တြာင်း၊ တရွှေေံ
ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာန၊

ိြ်(၆)ခု၊ တငွေေံ

တဒါြ်ောမမတလးစိန်ြလည်း
ိြ်(၁၃)ခု၊ တကြးေံ

ိြ်(၇)ခုမြင့်

ုြလားရရှိခဲ့တသာ မြည်ေဲတရးဝန်ကြီးဌာန

ေားြစားနှင့် ေသင်းေား မမန်မာနိုင်ငံတမြးခုန်ြစ်ေြွေဲ့ချုြ် ဥြ္ကဋ္ဌ ဦးရှိန်ဝင်းြ

ြာယြညာဦးစီးဌာနနှင့် မမန်မာနိုင်ငံတမြးခုန်ြစ်ေြွေဲ့ချုြ်ေို့ ြူးတြါင်း လည်းတြာင်း၊ တရွှေေံ

ိြ်(၇)ခု၊ တငွေေံ

ြျင်းြသည့် ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ (၆၄) ကြိမ်တမမာြ် ေမျုးသားေံ
ိ
ခွေန် ခုမြင့် ေမျုးသားေံ
ိ
ခွေန်စိုြ်
စိုြ် (ဝန်ကြီးဌာနတြါင်းစုံ) တမြးခုန်ြစ်မြိုင်ြွေဲ၊ တနာြ်
များနှင့်

ိြ်(၁ဝ)

ုြလားရရှိသွေားတသာ မြည်ေဲတရးဝန်ကြီး

ဒုေိယဝန်ကြီး

ေမျုးသမီ
ိ
းေံခွေန်စိုြ်

ိြ်(၁၆)ခု၊ တကြးေံ

ိြ်(၉)ခု၊ တကြးေံ

ိြ် (၆)

ုြလားရရှိခဲ့တသာ ရန်ြုန်မမို့တော်

ုံးတန့ ြွေဲစဉ် စည်ြင်သာယာတရးတြာ်မေီေသင်းေား ေားြစားနှင့် ြာယ

ုတြးြွေဲြို (၂၈-၂-၂၀၁၉)ရြ်တန့ေွေင် တနမြည်တော်၊ ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိ ြညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ် ဦးမျုးလှို
ိ င်ြလည်းတြာင်း

ေားြစားြွေင်း၌ ြျင်းြရာ ဒုေိယဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမတလးစိန်၊
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ုများေသီးသီး တြးေြ်ချးမမှ
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ဝန်ကကီးရုံး(အားကစား)နှင့် အားကစားနှင့်ကာယြညာဦးစီးဌာနေှိ ဌာနြွဲများ၏
၂ဝ၁၉ ြုနှစ်၊ Physical Fitness Dance မြိုင်ြွဲ ဖွင့်ြွဲအြမ်းအနားကျင်းြမြင်း
တော်များ၊ ေသင်းေုြ်ချုြ်သူ/ နည်းမြများနှင့် ေားြစားသမား
များ ေြ်တရာြ်ကြြါသည်။
တရှးဦးစွော ဒုေိယဝန်ကြီးြ “Physical Fitness Dance
လှုြ်ရှားမှုများသည် ေစ်နိုင်ငံလုံးေေိုင်းေောနှင့် ြျယ်ြျယ်
မြန့်မြန့်တ

ာင်ရွြ်တနမြီး ေေိုင်းေောေစ်ခုေေိ တောင်မမင်မှု

ရရှိတနမြီမြစ်တကြာင်း၊ ဝန်ေမ်းများေတနနှင့် ြိုယ်လြ်လှုြ်ရှား
တ
ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး(ေားြစား)၊

းေစ်ြါးေစီေစဉ်များြို စဉ်

ြ်မမြေ် လှုြ်ရှားတ

ာင်ရွြ်

ကြရန်လိုြါတကြာင်း” ေိုြ်ေွေန်းမှာကြားခဲ့ြါသည်။

ေားြစားနှင့်ြာယြညာဦးစီးဌာနရှိ ဌာနခွေဲများ၏ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊

ြ်လြ်၍ ဒုေိယဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမတလးစိန်နှင့်

Physical Fitness Dance မြိုင်ြွေဲ ြွေင့်ြွေဲေခမ်းေနားြို (၂၆-၃-၁၉)

ောဝန်ရှိသူများသည် ဝန်ကြီးရုံး (ေားြစား) ေြါေဝင် ဌာနခွေဲ

ရြ်တန့ေွေင် ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိေားြစားြွေင်း (B) ရုံ၌ ြျင်းြရာ ဒုေိယ

(၈) ခုမှ ြျား (၇) သင်း၊ မ (၁၄) သင်း ေသင်းများ၏ Physical

ဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမတလးစိန်၊ ေားြစားနှင့်ြာယြညာဦးစီးဌာန

Fitness Dance ေသီးသီး ယှဉ်မြိုင်တနကြြုံများြို ကြည့်ရှုေားတြး

ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်

ခဲ့ကြြါသည်။

ဦးတြျာ်

ဦးမျုးလှို
ိ င်၊

ဒုေိယညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်

န်းနှင့် ောဝန်ရှိသူများ၊ ြိေ်ကြားေားတသာ ဧည့်သည်

(၁၈) ကကိမ်ရမမာက် အာေှေိလိယက်မြိုင်ြွဲနှင့် အာေှအသင်းလိုကမ် ြိုင်ြွဲတွင် ေုေေှိြဲ့သည့် အားကစားသမားများအား
ဂုဏ်မြုြျးမမှ
ီ င့်မြင်း အြမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ေုြျးမမှ
ီ င့်မြင်း
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧမြီလ (၂၇) ရြ်တန့မှ တမလ (၃) ရြ်တန့
ေေိ ေိန္ဒိယနိုင်ငံ ၊ Chandigarh မမို့ေွေင် ြျင်းြမြုလုြ်ခဲ့တသာ
(၁၈) ကြိမ်တမမာြ် ောရှဘိလိယြ်မြိုင်ြွေဲနှင့် ြာောနိုင်ငံေွေင်
ြျင်းြခဲ့တသာ ောရှစနူြာေသင်းလိုြ်မြိုင်ြွေဲေွေင်
ေားြစားသမားများေား

ုရရှိခဲ့တသာ

ုချးမမှ
ီ င့်မခင်းနှင့် ဂုဏ်မြုညစာစားြွေဲ

ေခမ်းေနားြို (၁၃-၇-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် ရန်ြုန်မမို့ Park
Royal

Hotel

၌

ြျင်းြမြုလုြ်ခဲ့ရာ

တဒါြ်ောမမင့်တေွေး ေြ်တရာြ်ြာ
တရှးဦးစွော

မြည်တောင်စုဝန်ကြီး

ုများချးမမှ
ီ င့်တြးခဲ့သည်။

မမန်မာနိုင်ငံဘိလိယြ်နှင့်

ဥြ္ကဋ္ဌ တဒါြ်ောမင်းနိုင်ြ မြိုင်ြွေဲနှင့်ြေ်သြ်၍

စနူြာေြွေဲ့ချုြ်
ုရရှိခဲ့မှုများြို

ရှင်းလင်းေင်မြမြီး တြျးေူးေင်စြားတမြာကြားခဲ့သည်။
ေို့တနာြ်

ဒုေိယဝန်ကြီး

ြျင်းြမြုလုြ်ခဲ့တသာ (၁၈) ကြိမ်တမမာြ် ောရှဘိလိယြ်မြိုင်ြွေဲ
ေွေင် ေေိယ

ုရရှိခဲ့တသာ ချစ်ြိုြိုေု့ေ
ိ ား ဂုဏ်မြု

ုတငွေ ြျြ်

(၂၅)သိန်း၊ မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးြ ေိန္ဒိယ

တဒါြ်ောမမတလးစိန်ြ

နိုင်ငံ၊ Chandigarh မမို့ေွေင် ြျင်းြမြုလုြ်ခဲ့တသာ (၁၈) ကြိမ်

ြာောနိုင်ငံေွေင် ြျင်းြခဲ့တသာ ောရှစနူြာေသင်းလိုြ်မြိုင်ြွေဲ

တမမာြ် ောရှဘိလိယြ်မြိုင်ြွေဲေွေင် ြေမ

ေွေင် ေေိယ

ောရှချန်ြီယံ တနတသွေးဦးေား ဂုဏ်မြု

ုရရှိခဲ့တသာ ြိုေြ်နှင့် ဝင်းြိုြိုေို့ေား ဂုဏ်မြု

ုတငွေြျြ် (၂၅) သိန်းနှင့် ေိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ Chandigarh မမို့ေွေင်
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ေသီးသီး တြးေြ်ချးမမှ
ီ င့်ခဲ့ြါသည်။

ု တရွှေေံ

ိြ်ရရှိခဲ့တသာ

ုတငွေြျြ် (၁၂၅) သိန်း

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

မမန်မာနိုင်ငံအမျုးသားအားကစားဥြရေ(မူ
ိ
ကကမ်း) အတည်မြုရေးေွဲနိုင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအရဝးကျင်းြမြင်း
မမန်မာနိုင်ငံ
ေေည်မြု တရး

ေမျုးသားေားြစားဥြတဒ
ိ

(မူကြမ်း)

န
ွေဲ ိုင်တရးေေွေြ် ညှိနှိုင်းေစည်းေတဝးြို (၂၆-၉

-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် တနမြည်တော်၊ ၀ဏ္ဏသိဒ္ဓိေားြစားြွေင်း၊
မမန်မာနိုင်ငံေိုလံြစ်တြာ်မေီရုံး ေစည်းေတဝးခန်းမ၌ ြျင်းြရာ
ဒုေိယ၀န်ကြီး တဒါြ်ောမမတလးစိန်၊ ဒုေိယေမမဲေမ်း ေေွေင်း၀န်
ဦးမမသန်းေိုြ်၊

ေားြစားနှင့်ြာယြညာဦးစီးဌာနမှ

ဒုေိယ

ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များ၊ မြည်တောင်စုတရှ့တနချုြ်ရုံး၊ ဥြတဒစိစစ်
ေကြံမြုတရးဦးစီးဌာနမှ

ောဝန်ရှိသူများ၊

မမန်မာနိုင်ငံေားြစား

ေြွေဲ့ချုြ်များမှ ဥြ္ကဋ္ဌများနှင့် ောဝန်ရှိသူများ ေြ်တရာြ်ကြသည်။

ေားြစားြိုနိုင်ငံေြာေလယ်ေွေင် မြန်လည်ဦးတမာ့လာတစတရး

ဒုေိယ၀န်ကြီးြ ေြွေင့်ေမှာစြား တမြာကြားရာေွေင်
“မမန်မာနိုင်ငံေမျုးသားေားြစားဥြတဒမူ
ိ
ကြမ်းြို ေတြာင်း
မြင်

နှင့် ေစ်မျုးသားလု
ိ
းံ ြျန်းမာကြံ့ခိုင်တရး

ုံး

ြ်လြ်တ

သွေားမည်မြစ်ြါတကြာင်း”တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ာင်ရွြ်

ြ်လြ်၍မမန်မာ

င်တရး

ွေဲနိုင်ရန် (International Olympic Committee)

နိုင်ငံေားြစားဥြတဒေကြံတြးြညာရှင် မမန်မာနိုင်ငံဘေ်စြေ်

ေမြည်မြည်

ိုင်ရာ ေိုလံြစ်တြာ်မေီမှ ေြူေညီများ၊ ေကြံ

တဘာေြွေဲ့ချုြ်ဒုေိယဥြ္ကဋ္ဌ

ဉာဏ်များရယူခဲ့ြါတကြာင်း၊ ေဂဂလိြ်၊ မမန်မာနှစ်ဘာသာမြင့်တရး
ေားြါတကြာင်း၊ ေ

ွေဲ

ိုြါ ဥြတဒမူကြမ်း မြဋ္ဌာန်းမြီးြါြ မမန်မာ

ဦးတမာင်တမာင်မမင့်နှင့်

ဥြတဒြညာ

ရှင်များ၊ မမန်မာနိုင်ငံေားြစားေြွေဲ့ချုြ်ေသီးသီးမှ ဥြ္ကဋ္ဌများြ
ဝိုင်းဝန်းေကြံမြုတ

ွေးတနွေးကြြါသည်။

မြည်ရထာင်စုသမ္မတမမန်မာနိုင်ငံရတာ်နှင့် တရုတ်မြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအကကား Exchange Letter လက်မှတ်ရေးထိုးမြင်း
ေရုေ်မြည်သူ့သမ္မေနိုင်ငံ

သံေမေ်ကြီးြ

“(၃၀)

ကြိမ်တမမာြ်ေတရှ့တောင်ောရှေားြစားမြိုင်ြွေဲေွေင် မမန်မာနိုင်ငံ
ေတနမြင့်

တောင်မမင်မှုရရှိမြီး

ုေံ

ြ
ိ ်များ

ွေေ်ခူးနိုင်တရး

ေေွေြ် ေရုေ်နိုင်ငံမှ မမန်မာနိုင်ငံသို့ ေားြစားနည်းမြများ
ြံ့ြိုးြူညီမခင်း၊ ေတောြ်ေြူမြုြစ္စည်းများတောြ်ြံ့မခင်းေို့ြို
တ

ာင်ရွြ်တြးမှာ မြစ်ြါတကြာင်း” တမြာကြားြါသည်။
ြ်လြ်၍ ဒုေိယဝန်ကြီးြ “(၂၇) ကြိမ်တမမာြ်၊

(၂၈) ကြိမ်တမမာြ်နှင့် (၂၉)ကြိမ်တမမာြ် SEA GAMES မြိုင်ြွေဲများ
မြည်တောင်စုသမ္မေ

မမန်မာနိုင်ငံတော်နှင့်

ေရုေ်

ေွေင် ေရုေ်နိုင်ငံြ ြူညီြံ့ြိုးခဲ့ြါတကြာင်း၊ ယခုသတဘာေူညီ

မြည်သူ့သမ္မေနိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံေစိုးရေကြား Exchange Letter

ချြ်ေရ မမန်မာေားြစားသမား (၄၈၀) ဦးေို့ေား ေရုေ်နိုင်ငံ

လြ်မှေ်တရးေိုးြွေဲ ေခမ်းေနားြို (၂၇-၉-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင်

ေွေင် ရြ်တြါင်း (၄၂၀) Joint Training လာတရာြ်မြုလုြ်နိုင်တရး

တနမြည်တော်ရှိ ရုံးေမှေ်(၃၁) ေစည်းေတဝးခန်းမ၌ ြျင်းြရာ

ေေွေြ် ြူညီတြးမခင်း၊ Gymnastics ြစ္စည်းများ တောြ်ြံ့တြး

ဒုေိယ၀န်ကြီး တဒါြ်ောမမတလးစိန်၊ ေားြစားနှင့်ြာယြညာ

မခင်းနှင့် မမန်မာနိုင်ငံသို့ ေရုေ်နည်းမြ (၁၆) ဦးတစလွှေ်တြးမခင်း

ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ် ဦးမျုးလှို
ိ င်၊ ဒုေိယေမမဲေမ်း

ေိြ
ု့ ို တ

ေေွေင်းဝန်၊ ဒုေိယညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များ၊ မမန်မာနိုင်ငံ

ိုင်ရာ

ာင်ရွြ်မည် မြစ်ြါတကြာင်း" တမြာကြားြါသည်။
ေို့တနာြ်

သတဘာေူညီမှုစာချုြ်ြို

ေရုေ်နိုင်ငံ

ေရုေ်မြည်သူ့သမ္မေနိုင်ငံသံေမေ်ကြီး H.E Mr. Chen Hai နှင့်

သံေမေ်ကြီးနှင့် ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်ေို့ြ လြ်မှေ်တရးေိုး

ော၀န်ရှိသူများ ေြ်တရာြ်ခဲ့ကြြါသည်။

ကြမြီး စာချုြ်များ ေမြန်ေလှန် ြလှယ်ခဲ့ကြြါသည်။
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ရနမြည်ရတာ်ေှိဝန်ထမ်းများအတွက် GYM Fitness Centre ြန်းမမြင်ေင်ထားေှိမြင်း
ေေွေင်း လမ်းတလျှောြ်မခင်း၊ ြိုယ်လြ်လှုြ်ရှားမှုများ မြုလုြ်ရန်
ေေွေြ်
တ

Outdoor

Fitness

ြိရိယာများ

ေားရှိမခင်းေို့ြို

ာင်ရွြ်ေားရှိသည့်ေမြင် ယခုေခါ ဝန်ေမ်းများ ေားလြ်ချန်ိ

ေွေင် ြိုယ်လြ်လှုြ်ရှားတလ့ြျင့်ခန်းများ တလ့ြျင့်မှုများ မြုလုြ်
နိုင်ရန်ေေွေြ် GYM Fitness Centre ြို ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိ ေားြစားဝန်း
ေေွေင်း မြင်

င်ေားရှိမှုေတမခေတနေား (၈-၁၀-၂၀၁၉) ရြ်တန့

ေွေင် မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးမှ
ကြည့်ရှုစစ်တ

သွေားတရာြ်

းခဲ့ြါသည်။

တနမြည်တော် မြည်တောင်စုနယ်တမမေေွေင်းရှိ ဝန်ေမ်း

ဝန်ေမ်းများေတနမြင့် တောြ်ေိုဘာ (၁၆) ရြ်တန့မှ

များ ြျန်းမာကြံ့ခိုင်တစတရးရည်ရွယ်၍ ေားြစားတလ့ြျင့်ခန်း

စ၍ GYM Fitness Centre ခန်းမေွေင် မှေ်ြုံေင်ဝင်ခွေင့်ြေ်ြို

များ ေားလြ်ချန်ိ ေွေင် မြုလုြ်နိုင်ရန်ေေွေြ် ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိ ေားြစား

စနစ်ေြျမြုလုြ်မြီး ေခမဲ့လာတရာြ်တလ့ြျင့်နိုင်မည်မြစ်ြါသည်။

ြွေင်းေွေင် တရြူးေားြစားမြုလုြ်တစမခင်း၊ ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိ ေားြစား
ဝန်းေေွေင်း စြ်ဘီးများ ေခမဲ့စီးနင်းတစမခင်း၊ ေားြစားဝန်း

မမန်မာနိုင်ငံ အားကစားမီေီယာအဖွဲ့ြျုြ်က ကကီးမှူးကျင်းြသည့် ၂၀၁၈ ြုနှစ်အတွက် မမန်မာ့အရကာင်းေုံး
အားကစားသမားေု ြျးမမှ
ီ င့်ြွဲ အြမ်းအနားကျင်းြမြင်း
ေိုလံြစ်တြာ်မေီ

ဒုေိယဥြ္ကဋ္ဌ

ဒုေိယ၀န်ကြီး

တဒါြ်ော

မမတလးစိန်ေို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။
ေခမ်းေနားေွေင်ေလှူရှင်များြမမန်မာနိုင်ငံေားြစား
မီဒီယာများေြွေဲ့ချုြ် ရန်ြုံတငွေေေွေြ် ေလှူတငွေများ လှူဒါန်းခဲ့ကြ
ြါသည်။

ြ်လြ်၍ ၀န်ကြီးချုြ်၊ ဒုေိယ၀န်ကြီးနှင့် ောဝန်ရှိ

သူများြ

မမန်မာ့ေတြာင်း

ုရ

တေးသစ္စာမမင့်

သမား(ေမျုးသား)
ိ
(၃၁-၁၀-၂၀၁၉)ရြ်တန့ေွေင် ရန်ြုန်မမို့၊ ောတမွေမမို့နယ်
ရှိ ေားြစားနှင့် ြာယြညာသိြ္ပံ(ရန်ြုန်) သင်ေန်းခန်းမ၌
ြျင်းြမြုလုြ်ခဲ့သည့်
ြူညီြံ့ြိုးမှုမြင့်

မမန်မာနိုင်ငံေိုလံြစ်တြာ်မေီ၏

ြါ၀င်

မမန်မာနိုင်ငံေားြစားမီဒီယာများေြွေဲ့ချုြ်

ကြီးမှူးြျင်းြတသာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ေေွေြ် မမန်မာေတြာင်း
ေားြစားသမား

ုများ ချးမမှ
ီ င့်ြွေဲေခမ်းေနားသို့

ြ
ုံး

ရန်ြုန်ေိုင်း

တဒသကြီးေစိုးရေြွေဲ့ ၀န်ကြီးချုြ် ဦးမြိုးမင်းသိန်းနှင့် မမန်မာနိုင်ငံ
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ုံးေားြစားသမား

(ဝူရှူး)၊

ေေိုးေြ်

သြ်ေားသူော(ကြြ်တောင်)၊
ေွေန်းလင်းတောင်

ေတြာင်း

ုံးေြွေဲ့ချုြ်

ေြွေဲ့ချုြ်၊

ေတြာင်း

ုရ

ုံး

ေားြစားသမား

ုရ
ုရ

ေြ်သစ်စလူငယ်ြစားသမား

(ေိုြ်ြွေမ်ဒို)၊

လှုြ်ရှားေြ်ကြမှု

မမန်မာနိုင်ငံဘိလိယြ်နှင့်

ုံးေသင်းလိုြ်

ရိုးရာတလှတလှာ်ေသင်းေို့ေား
ေံ

းုံ ေားြစား

ုရ မငိမ်းချမ်းြိုြို (ဝူရှူး)၊ ေေူးဂုဏ်မြု

ေွေန်းမင်း(ြာယဗလ)၊
ုရ

မမန်မာ့ေတြာင်း

(ေမျုးသမီ
ိ
း)

ုရ

ဂုဏ်မြု

ိြ်များ တြးေြ်ချးမမှ
ီ င့်ခဲ့ကြြါသည်။

စနူြာ

မမန်မာ့လြ်တရွးစင်
ုတငွေနှင့်

ဂုဏ်မြု

ု
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၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ ေီဇင်ောလူထုအားကစားလြထမြတ် လူထုစုရြါင်းလမ်းရလျှောက်ြွဲကျင်းြမြင်း
ဒီေင်ဘာလူေုေားြစားလ ြေမြေ် လူေုစုတြါင်း
လမ်းတလျှောြ်ြွေဲြို (၇-၁၂-၂၀၁၉) ရြ်တန့၊ နံနြ် (၅) နာရီခွေဲြ
ရန်ြုန်မမို့၊ တောင်

န်းေားြစားမြိုင်ဝင်း(ေေူးေန်း) ဝင်တြါြ်

တရှ့မှ စေင်ောေွေြ်ရာ မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေး၊
ရန်ြုန်ေင
ို ်းတဒသကြီးေစိုးရေြွေဲ့

ဝန်ကြီးချုြ် ဦးမြိုးမင်းသိန်း၊

ရန်ြုန်ေိုင်းတဒသကြီးလွှေ်တော်ဥြ္ကဋ္ဌ ဦးေင်တမာင်ေွေန်း၊ ေစိုးရ
ေြွေဲ့ဝန်ကြီးများနှင့် ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ် (မြည်တောင်စု ဝန်ကြီးရုံး)၊
ဌာန

ိုင်ရာေကြီးေြဲများ၊ ေားြစားနှင့်ြာယြညာဦးစီးဌာန

မြိုင်ဝင်း(ေေူးေန်း) ဝင်တြါြ်တရှ့မှ စေင်ောေွေြ်၍ ဦးတောင်

မှ ောဝန်ရှိသူများ၊ မြည်သူလူေုများ၊ တြျာင်းသား/ တြျာင်းသူ

ဗိုလ် ေဝိုင်းမှ ြန်တော်ကြီးြေ်လမ်း၊ ြန်ရိြ်သာလမ်း ေေိုင်း

များ ေတြျာ်ေြါး ြါဝင်

လြ်ယာြြ်တလျှောြ်ြာ ေေြ်ြန်း

င်နွှဲခဲ့ကြသည်။

တရှးဦးစွော ရန်ြုန်ေိုင်းတဒသကြီး ေစိုးရေြွေဲ့ လူမှုတရး

တောင်

ုးိ ေန်းလမ်းမ ေေိုင်း

န်း ေားြစားမြိုင်ဝင်း ေတရှ့ဝင်တြါြ်သို့ မြန်လည်

ဝန်ကြီး ဦးနိုင်ငံလင်းြ တသနေ်ြစ်တြာြ်၍ စေင်ောလွှေ်

ြန်းဝင်ခဲ့ကြြါသည်။ မြည်သူဦးတရ စုစုတြါင်း (၅၀,၀၀၀) ခန့်

တြးခဲ့ြါသည်။ စုတြါင်းလမ်းတလျှောြ်ြွေဲြို တောင်

ြါဝင်

န်းေားြစား

င်နွှဲခဲ့ကြြါသည်။

(၃၀) ကကိမ်ရမမာက် အရေှ့ရတာင်အာေှအားကစားမြိုင်ြွဲတွင် ယှဉမ် ြိုင်ြ့သ
ဲ ည့်
မမန်မာအားကစားအဖွဲ့များနှင့် အားကစားအဖွဲ့ြျုြ်များအား ရတွ့ေုံမြင်း
မြစ်ြါတကြာင်း၊

ဝန်ကြီးဌာနရှိ

ေားြစားနှင့်ြာယြညာသိြ္ပံ

တြျာင်း (၆) တြျာင်း၏ ေခန်းြဏ္ဍသည် ေတရးကြီးြါတကြာင်း”
တမြာကြားခဲ့ြါသည်။ ေို့တနာြ် ေားြစားနှင့်ြာယြညာဦးစီး
ဌာန၊ ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ် ဦးမျုးလှို
ိ င်ြ “ြိလစ်ြိုင်နိုင်ငံေွေင် (၃၀)
ကြိမ်တမမာြ် ေတရှ့တောင်ောရှေားြစားမြိုင်ြွေဲြို နိုဝင်ဘာလ
(၃၀)ရြ်တန့မှ ဒီေင်ဘာလ(၁၀)ရြ်တန့ေေိ ေားြစားနည်း
(၅၆)နည်းမြင့် ြျင်းြခဲ့ြါတကြာင်း၊ မမန်မာနိုင်ငံေတနမြင့် ေားြစား
နည်း(၃၁)နည်းေွေင် ဝင်တရာြ်ယှဉ်မြိုင်ခဲ့ရာ တရွှေ(၄)ခု၊ တငွေ(၁၈)ခု၊
မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးသည် (၂၀-၁၂
-၂၀၁၉) ရြ်တန့ေွေင် တနမြည်တော်၊ ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိ ေားြစားရုံ (ဘီ)

တကြး(၅၁)ခုမြင့် စုစုတြါင်း

ုေံ

ိြ် (၇၃) ခု ရရှိခဲ့ြါတကြာင်း”

ရှင်းလင်းေင်မြခဲ့ြါသည်။

၌ (၃၀) ကြိမ်တမမာြ် ေတရှ့တောင်ောရှေားြစားမြိုင်ြွေဲေွေင်

ြ်လြ်၍ ဒုေိယဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမတလးစိန်ြ

ယှဉ်မြိုင်ခဲ့သည့် မမန်မာေားြစားေြွေဲ့များမှ ေားြစားသမားများ၊

“တောင်မမင်မှုရရှိခဲ့တသာ ေားြစားသမားများြို ေိုြ်ေန်စွော

ေုြ်ချုြ်မှုေြွေဲ့၊ ေုြ်ချုြ်/နည်းမြ၊ ဒိုင်/ဂျူရီများ၊ ေားြစားေြွေဲ့

ဂုဏ်မြုချးမမှ
ီ င့်သွေားမည်မြစ်ြါတကြာင်း၊

ချုြ်များနှင့် ေားြစားနှင့်ြာယြညာဦးစီးဌာနမှ ဝန်ေမ်းများ

ြွေဲတော်ေား (၂၄.၁၂.၂၀၁၉) ရြ်တန့မှ (၂.၁.၂၀၂၀)ရြ်တန့ေေိ

ေားတေွေ့

ေားြစားနည်း (၄) မျုးမြင့
ိ
် တနမြည်တော်ေွေင် ြျင်းြမည်

ုံ၍ မမန်မာ့ေားြစား ြိုမိုေိုးေြ်တောင်မမင်တစတရး

ေေွေြ် ေမှာစြားတမြာကြားခဲ့ြါသည်။

မြစ်ြါတကြာင်း” တ

တြျာင်းသားေားြစား

ွေးတနွေးတမြာကြားခဲ့ြါသည်။ ေ

ိုြါတေွေ့

ံုြွေဲ

မြည်တောင်စုဝန်ကြီးြ “မမန်မာ့ေားြစား ြိုမိုေိုးေြ်

သို့ ညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ် (မြည်တောင်စုဝန်ကြီးရုံး)၊ ညွှန်ကြား

တောင်မမင်မှုများရရှိတရးေေွေြ် သမားရိုးြျတရှးရိုးစွေဲ ြုံစံများမြင့်

တရးမှူးချုြ်များ၊ ဒုေိယညွှန်ကြားတရးမှူးချုြ်များနှင့် ောဝန်ရှိသူ

တ

များ၊ မမန်မာနိုင်ငံေားြစားေြွေဲ့ချုြ်များမှ ဉြ္ကဋ္ဌနှင့် ောဝန်ရှိ

ာင်ရွြ်၍မရဘဲ

န်းသစ်တသာ၊ သမားရိုးြျမှတြာြ်ေွေြ်

တသာ ေတေွေးေမမင်များမြင့် မြေ်သားစွော တ

ာင်ရွြ်ကြရမည်
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သူများ ေြ်တရာြ်ခဲ့ကြြါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

မမန်မာ့ရောလုံး တစ်နှစ်တာအရကာင်းေုံးေုနှင့် ြျန်ြယ
ီ ံေုများရြးအြ်ြွဲ အြမ်းအနားကျင်းြမြင်း
မမန်မာနိုင်ငံတဘာလုံးေြွေဲ့ချုြ် (MFF) နှင့် မမန်မာတနရှင်နယ်
လိဂ်တြာ်မေီေို့ ြူးတြါင်းြျင်းြသည့် မမန်မာ့တဘာလုံးတလာြ
ေေွေြ် ေစ်နှစ်ော ေတြာင်း

ံးု

ုများနှင့် ချန်ြီယံ

မ
ု ျား

ချးမမှ
ီ င့်တြးေြ်ြွေဲ (MFF-MNL Awards Night 2019) ေခမ်းေနား
ြို (၂၇-၁၂-၂၀၁၉) ရြ်တန့ညေွေင် ရန်ြုန်မမို့၊ မမန်မာေမျုးသား
ိ
တဘာလုံးေြယ်ဒမီ မမြ်ခင်းေုတလ့ြျင့်တရးြွေင်းေွေင် ြျင်းြ
မြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။
ေခမ်းေနားသို့ မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေး

တဘာလုံးတလာြြွေံ့မြိုးတရးနှင့်

ေိုင်းမြည်၏

နှင့် ောဝန်ရှိသူများ၊ ရန်ြုန်ေင
ို ်းတဒသကြီး လွှေ်တော်ဒုေိယ

ြွေံ့မြိုးေိုးေြ်တရးေေွေြ်

ဥြ္ကဋ္ဌ၊ မမန်မာနိုင်ငံတဘာလုံးေြွေဲ့ချုြ် နာယြ၊ ဥြ္ကဋ္ဌ၊ ဒုေိယ

ချးြျူးဂု
ီ
ဏ်မြုြါတကြာင်း၊ ရန်ြုန်မမို့ရှိ ဗိုလ်ချုြ်တောင်

ဥြ္ကဋ္ဌများနှင့် ေလုြ်ေမှုတ

ေြါေဝင် နိုင်ငံေဝန်းရှိ ြစားြွေင်းများေား မြင်

ာင်ေြွေဲ့ဝင်များ၊ လိဂ်ြလြ်ေသင်း

ြိုင်ရှင်များ၊ လုြ်ငန်းရှင်များ၊ မီဒီယာများ၊ မမန်မာတနရှင်နယ်လိဂ်
(၁)၊ လိဂ်(၂)၊ ြူ

ယ်လိဂ်၊ ေမျုးသမီ
ိ
းလိဂ်ြလြ်ေသင်းများမှ

ောဝန်ရှိသူများ၊

ေားြစားသမားများ၊

မမန်မာ့လြ်တရွးစင်

ာင်ရွြ်တနကြသူများေားလုံးြို
န်းြွေင်း

င်တ ာင်ရွြ်

ရန်လည်း ကြိုးြမ်းလျြ်ရှိြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။
ယင်းတနာြ် မမန်မာနိုင်ငံ တဘာလုံးေြွေဲ့ချုြ်ဥြ္ကဋ္ဌနှင့်
မမန်မာတနရှင်နယ်လိဂ်တြာ်မေီ ဥြ္ကဋ္ဌ ဦးတော်တော်ြ ကြို

ေသင်းများမှ နည်းမြေုြ်ချုြ်ေြွေဲ့ဝင်များနှင့် ေားြစားသမား

နှုေ်ခွေန်း

များ၊ ေနုြညာရှင်များ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

ေခမ်းေနားြို ြျင်းြခဲ့မြီး

မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးြ “မမန်မာ့

တ

ေားြစားြဏ္ဍ

ြ်စြားတမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ြ်လြ်၍

ုရရှိသူေသီးသီးြို

ို

ုတြးြွေဲ

ုများချးမမှ
ီ င့်

တြးေြ်ခဲ့ြါသည်။

စာသင်ရကျာင်းများတွင် ရောလုံးအားကစားနှင့် ြိုမိုထိရတွ့ကစားြွင့်ေေှိနိုင်ေန်
(FIFA football for schools) အစီအစဉ် အရကာင်အထည်ရဖာ်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအရဝး ကျင်းြမြင်း
ြေမဦးစွော မမန်မာနိုင်ငံတဘာလုံးေြွေဲ့ချုြ် (MFF)၊ ဥြ္ကဋ္ဌ
ဦးတော်တော်ြ (FIFA football for schools) နှင့် ြေ်သြ်၍
ရှင်းလင်းေင်မြခဲ့ြါသည်။
ေို့တနာြ် မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေးြ
“တဘာလုံးေားြစားနည်းသည် မမန်မာေစ်နိုင်ငံလုံးြ စိေ်ြါ
ဝင်စားမြီး

ေေူးေားတြးတသာ

ေားြစားနည်းေစ်ရြ်မြစ်၍

ဝန်ကြီးဌာနေတနမြင့် တဘာလုံးေားြစားေ
ြျန်းမာတရးနှင့်ေားြစားဝန်ကြီးဌာန၊

မြည်တောင်စု

ေြ်မမင့်မားတစတရးေေွေြ် ကြိုးြမ်းတ

င့်ေေန်း ြိုမိုေိုး

ာင်ရွြ်သွေားမည်မြစ်ြါ

ဝန်ကြီး တဒါြ်ောမမင့်တေွေး၊ ြညာတရးဝန်ကြီးဌာန၊ မြည်တောင်စု

တကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။ မြည်တောင်စုဝန်ကြီး တဒါြ်ော

ဝန်ကြီး ဦးမျုးသိ
ိ မ်းကြီးနှင့် ောဝန်ရှိသူများသည် (၂၈-၁၂-၂၀၁၉)

မျုးသိ
ိ မ်းကြီးြလည်း “Football for schools ေစီေစဉ် ေစ်နိုင်ငံ

ရြ်တန့၊ တန့လယ်ြိုင်းေချန်ိ ေွေင် ရန်ြုန်မမို့၊ Novotel Yangon

လုံး ြျယ်မြန့်စွောေတြာင်ေေည် တြာ်နိုင်တရးေေွေြ် ြူးတြါင်း

Max ဟိုေယ်၌ မြုလုြ်တသာ “စာသင်တြျာင်းများေွေင် တဘာလုံး

တ

ာင်ရွြ်သွေားမည်မြစ်ြါတကြာင်း” တမြာကြားခဲ့ြါသည်။

ေားြစားနှင့် ြိုမိုေိတေွေ့ြစားခွေင့်ရရှိတရး (FIFA Football for

ြ်လြ်၍ ြညာတရးဝန်ကြီးဌာနမှ ောဝန်ရှိသူများ၊

Schools) ေစီေစဉ် ေတြာင်ေေည်တြာ်တရး ညှိနှိုင်းေစည်း

မမန်မာနိုင်ငံတဘာလုံးေြွေဲ့ချုြ်နှင့် မမန်မာတနရှင်နယ်လိဂ်ောဝန်ရှိသူ

ေတဝး” သို့ ေြ်တရာြ်ခဲ့ြါသည်။

များြ မြည့်စွေြ်တ
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ွေးတနွေးေင်မြခဲ့ကြြါသည်။

ကျန်ဵမာေေဵနှင်ဴအာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာန၊ သတင်ဵလွှာ

ကျန်ဵမာေေဵနှငဴ်အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာန၊ အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမတွင် ကျင်ဵပြပုလုပ်ေသာ
Regular Knowledge Sharing Session — အသိေပဵမျှေဝမှု
ဗုဒ္ဓဟူဵေန့ နဳနက်ပုိင်ဵအစည်ဵအေဝဵ (Wednesday Morning Meeting) မျာဵ
ေက်စွဲ
၆-၃-၂၀၁၉

ေဆွဵေနွဵေြပာကကာဵသညဴ်ပုဂ္ဂိုလ်

ေဆွဵေနွဵေြပာကကာဵသညဴ် အေကကာင်ဵအော

ပါေမာက္ခေဒါက်တာေကျောဴစန်ဵလွင်၊ University of Oslo, Norway နှငဴ် ကျေန်ဵမာေရဵ လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအပမစ်ဦဵစီဵ
ပါေမာက္ခ/ဌာနမှူဵ၊ ပပည်သူ့

ဌာနတို့ လက်တွဲပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်လျေက်ရှိေသာ MY-NORTH program

ကျေန်ဵမာေရဵတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်

အေကကာင်ဵအရာမျောဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ရှင်ဵလင်ဵတင်ပပခဲဴပါသည်။

ေဒါက်တာမိုဵခိုင်၊

ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်ဵက သွာဵေရာက်ခဲဴသညဴ် ဂျေပန်နိုင်ငဳ ေလဴလာေရဵခရီဵစဉ်

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ၊

အတွင်ဵ ေလဴလာခဲဴမှုမျောဵ၊ အထူဵကုေဆဵရုဳသစ်ကကီဵ-ရန်ကုန်မမို့ တည်ေဆာက်ေရဵ

ကုသေရဵဦဵစီဵဌာန

စီမဳကိန်ဵ (The Project for Construction of New Yangon Specialist Hospital) တိန
ု့ ှငဴ် ပတ်သက်သည်မျောဵအာဵ ရှင်ဵလင်ဵတင်ပပခဲဴပါသည်။

ေဒါက်တာပဖူပဖူေအဵ၊

ရခိုင်ပပည်နယ်အတွင်ဵရှိမမို့နယ်မျောဵတွင်ပဖစ်ပွာဵလျေက်ရှိေသာ ေရချေုခရု
ိ မှတစ်ဆငဴ်

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ၊

ကူဵစက်သညဴ်ေရာဂါပဖစ်ပွာဵမှုထိန်ဵချေုပ်ေရဵအတွက် သန့်ရှင်ဵေရဵဆိုင်ရာ ကျေန်ဵမာ

ပပည်သူ့ကျေန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန

ေရဵ အသိပညာပမှငဴ်တင်ေရဵ လူထုလှုပ်ရှာဵေဆာင်ရွက်မှုမျောဵကို ရှင်ဵလင်ဵ တင်ပပ
ခဲဴပါသည်။

၁၃-၃-၂၀၁၉ ေဒါက်တာတင်ထွန်ဵ၊

ပပည်သူ့ကျေန်ဵမာေရဵကွင်ဵဆင်ဵသင်တန်ဵဌာန (လှည်ဵကူဵ) ၏ လိုအပ်ချေက်မျောဵကို

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချေုပ်၊

ပဖညဴ်ဆည်ဵေပဵနိုင်ေရဵ

ကျေန်ဵမာေရဵလူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵ

ပါသည်။

ကွင်ဵဆင်ဵေဆာင်ရွက်ချေက်မျောဵကို

ရှင်ဵလင်ဵတင်ပပခဲဴ

အပမစ်ဦဵစီဵဌာန
ေဒါက်တာဝင်ဵဝင်ဵေရွှေ၊

ထိုင်ဵနိုင်ငဳ Mahidol University တွင် PhD (Demography) ဘွဲ့သင်တန်ဵ

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ၊

တက်ေရာက်ခဲဴသညဴ် အေတွ့အကကုဳမျောဵကို ရှင်ဵလင်ဵတင်ပပခဲဴပါသည်။

အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵ
ကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာန
၁၀-၄-၂၀၁၉ ေဒါက်တာသန့်စင်ထူဵ၊

လူနာညွှန်ဵပိမ
ု့ ှုစနစ်၊ ေကျေဵလက်ကျေန်ဵမာေရဵဌာနလက်စွဲ အသစ်ပပင်ဆင် ေရဵဆွဲ

လက်ေထာက်အတွင်ဵဝန်၊

ပခင်ဵ၊ ပမန်မာနိုင်ငဳအမျေုဵသာဵအဆငဴ
ိ
် လူထုကျေန်ဵမာေရဵလုပ်သာဵမူဝါဒ ချေမှတ်ေရဵ

အမျေုဵသာဵကျေ
ိ
န်ဵမာေရဵစီမဳကိန်ဵ

ဆွဲပခင်ဵ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ/ပပည်နယ်အဆငဴ်ကျေန်ဵမာေရဵစီမဳကိန်ဵေရဵဆွဲပခင်ဵ၊ In-

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မှု clusive Township Health Plan မျောဵေရဵဆွဲပခင်ဵ၊ အလုပ်သမာဵ၊ လူဝင်မှု

၂၄-၄-၂၀၁၉

ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုေရဵအဖွဲ့၊

ကကီဵကကပ်ေရဵနှငဴ်ပပည်သူ့အင်အာဵဝန်ကကီဵဌာန၊

ကျေန်ဵမာေရဵနှငဴ်အာဵကစာဵဝန်ကကီဵ

ချေတ်
ိ ဆက်၍ လူမှုဖူလုဳေရဵစနစ်ပဖငဴ် ကျေန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှုေပဵေရဵတိန
ု့ ှငဴ်

ဌာန

ပတ်သက်၍ ေဆာင်ရွက်ခဲဴသညဴ်လုပ်ငန်ဵမျောဵကို ရှင်ဵလင်ဵတင်ပပခဲဴပါသည်။

ေဒါက်တာလွင်မာလှိုင်၊

ပမန်မာနိုင်ငဳတွင်အပဖစ်မျောဵေသာ

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ၊

ကာကွယန
် ိုင်ရန်အတွက် ထုတ်လုပ်ထာဵရှိေသာ အာဵပဖညဴ်ဆန်နှငဴ်ပတ်သက်၍

အာဟာရဖွဳ့မဖိုဵေရဵနှင်ဴ

ရှင်ဵလင်ဵတင်ပပခဲဴပါသည်။

သုေတသနဌာနခွဲ၊
ပပည်သူ့ကျေန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန
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လူမှုဖူလုဳေရဵအဖွဲ့နှငဴ်

ေသွဵအာဵနည်ဵပခင်ဵနှငဴ်

ပူဵေပါင်ဵ

ပုညှက်ပခင်ဵတို့ကို

ကျန်ဵမာေေဵနှင်ဴအာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာန၊ သတင်ဵလွှာ

ေက်စွဲ
၂၄-၄-၂၀၁၉

ေဆွဵေနွဵေြပာကကာဵသညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်

ေဆွဵေနွဵေြပာကကာဵသညဴ် အေကကာင်ဵအော

ေဒါ်ေဌဵေဌဵလှိုင်၊

သူနာပပုတက္ကသိုလ်မျောဵ၊ သူနာပပုနှငဴ်သာဵဖွာဵသင်တန်ဵေကျောင်ဵမျောဵတွင် သူနာပပု

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ(သူနာပပု)၊

ကျေငဴ်ဝတ်မျောဵ သင်ကကာဵေလဴကျေငဴ်ေပဵမှုမျောဵကို ရှင်ဵလင်ဵတင်ပပခဲဴပါသည်။

ကျေန်ဵမာေရဵလူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵ
အပမစ်ဦဵစီဵဌာန
၁၅-၅-၂၀၁၉ ေဒါ်ခင်ေလဵညို၊
ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ (ဘဏ္ဍာေရဵ)၊

Current status of Government Budget Utilization ကို ရှင်ဵလင်ဵတင်ပပခဲဴ
ပါသည်။

ဝန်ကကီဵရုဳဵ၊ ကျေန်ဵမာေရဵနှငဴ်
အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာန
ေဒါက်တာေကျော်ခိုင်၊

Implementation Status and Use of Current Biennium (2018-19) of

လက်ေထာက်အတွင်ဵဝန်၊

WHO Budget and Proposed Program Budget (2020-21) ကို ရှင်ဵလင်ဵ

ပပည်တွင်ဵပပည်ပဆက်ဆဳေရဵနှငဴ်

တင်ပပခဲဴပါသည်။

သတင်ဵပပန်ကကာဵေရဵဌာနခွဲ၊
ကျေန်ဵမာေရဵနှငဴ်အာဵကစာဵဝန်ကကီဵ
ဌာန
ဦဵဝင်ဵဦဵ၊

Current status of World Bank Loan Project (EHSAP) စီမဳချေက်လုပ်ငန်ဵ

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ (ဘဏ္ဍာေရဵ)၊

မျောဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ရှင်ဵလင်ဵတင်ပပခဲဴပါသည်။

ကုသေရဵဦဵစီဵဌာန
ေဒါ်ခိုင်ခိုင်ကကည်
ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ (ဘဏ္ဍာေရဵ)၊
ပပည်သူ့ကျေန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန
ေဒါက်တာခင်စန္ဒာေအာင်၊

Implementation status of GMS Health Security Project - ADB စီမဳချေက်

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ

လုပ်ငန်ဵမျောဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ရှင်ဵလင်ဵတင်ပပခဲဴပါသည်။

(သဘာဝေဘဵ)၊
ပပည်သူ့ကျေန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန
ေဒါက်တာဥမ္မာေဆွတင်၊
ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ (NHL)၊
ကုသေရဵဦဵစီဵဌာန
ေဒါက်တာထွန်ဵညွန့်ဦဵ၊

ADB HIV/ AIDS project စီမဳချေက်လုပ်ငန်ဵမျောဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ရှင်ဵလင်ဵတင်ပပခဲဴ

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ(ခုခဳကျေ/

ပါသည်။

ကာလသာဵ)၊
ပပည်သူ့ကျေန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန
ေဒါက်တာထာဵထာဵလင်ဵ၊

HSS2 Grant for Immunization System Strengthening (Gavi) လုပ်ငန်ဵမျောဵ

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ(တိုဵချေဲ့

နှငဴ်ပတ်သက်၍ ရှင်ဵလင်ဵတင်ပပခဲဴပါသည်။

ကာကွယေ
် ဆဵထိဵု လုပ်ငန်ဵ)၊
ပပည်သူ့ကျေန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန
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ေက်စွဲ
၂၉-၅-၂၀၁၉

ေဆွဵေနွဵေြပာကကာဵသညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်

ေဆွဵေနွဵေြပာကကာဵသညဴ် အေကကာင်ဵအော

ေဒါက်တာပမင်ဴပမင်ဴသန်ဵ၊

Horizontal integrated approach on service provision of Reproductive,

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချေုပ်၊

Maternal, Newborn, Child, Adolescent Health and Nutrition ေခါင်ဵစဉ်ပဖငဴ်

ေဒါက်တာပမင်ဴမိုရ်စိုဵ၊

ေဆွဵေနွဵေပပာကကာဵခဲဴပါသည်။

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ၊
ေဒါက်တာနှင်ဵနှင်ဵလွင်၊
ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ၊
ပပည်သူ့ကျေန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန
ေဒါက်တာချေန်ထွန်ဵေအာင်၊

Current Leprosy Situation in Myanmar ေခါင်ဵစဉ်ပဖင်ဴ ေဆွဵေနွဵေပပာကကာဵခဲဴ

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ (အနာကကီဵ ပါသည်။
ေရာဂါတိုက်ဖျေက်ေရဵ)၊
ပပည်သူ့ကျေန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန
ေဒါက်တာေနရည်ရည်လင်ဵ၊

Transmission Assessment Survey (TAS) in Lymphatic Filariasis ေခါင်ဵစဉ်

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ (ရပကန)၊ ပဖင်ဴ ေဆွဵေနွဵေပပာကကာဵခဲဴပါသည်။
ပပည်သူ့ကျေန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန
၅-၆-၂၀၁၉

ေဒါက်တာနန္ဒမျေုဵေအာင်
ိ
၊

ပမန်မာနိုင်ငဳတွင် မူဵယစ်ေဆဵစွဲကုသမှုဌာနကကီဵ (၂၉) ခုနှင်ဴ မူဵယစ်ေဆဵစွဲကုသမှု

စီမဳချေက်မန်ေနဂျော၊

ဌာနငယ် (၅၆) ခုဖွင်ဴလှစ်၍ မူဵယစ်ေဆဵစွဲလူနာမျောဵအာဵ ကုသမှုေပဵလျေက်ရှိ

မူဵယစ်ေဆဵစွဲေရာဂါကုသေရဵနှင်ဴ

ပါေကကာင်ဵ၊ မူဵယစ်ေဆဵစွဲပခင်ဵသည် ေကျေဵလက်/မမို့ပပေနရာအာဵလုဳဵတွင် အဓိက

သုေတသနဌာန၊

ပပည်သူ့ကျေန်ဵမာေရဵ ပပဿနာတစ်ရပ်ပဖစ်ေနေကကာင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵတင်ပပခဲဴပါသည်။

စိတ်ကျေန်ဵမာေရဵေဆဵရုဳ (ရန်ကုန်)၊
ကုသေရဵဦဵစီဵဌာန
၁၉-၆-၂၀၁၉ ေဒါက်တာလှိုင်ပမတ်သူ၊
ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချေုပ်၊

Profile and Activities of the Department of Medical Research
ေခါင်ဵစဉ်ပဖင်ဴ ရှင်ဵလင်ဵေပပာကကာဵခဲဴပါသည်။

ေဆဵသုေတသနဦဵစီဵဌာန
ေဒါက်တာဉာဏ်ဝင်ဵပမင်ဴ၊

Role of Port Health in Preparedness and Response to Public Health

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ၊

Events at Port of Entries ေခါင်ဵစဉ်ပဖင်ဴ ရှင်ဵလင်ဵေပပာကကာဵခဲဴပါသည်။

ပပည်သူ့ကျေန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန
ေဒါက်တာဉာဏ်ထက်လွင်၊

Preparedness and Response to Public Health Emergency at Yangon

တာဝန်ခဳဆရာဝန်၊

International Airport and Seaports ေခါင်ဵစဉ်ပဖင်ဴ ရှင်ဵလင်ဵတင်ပပခဲဴပါသည်။

လူဝင်မှုဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်ဵကျေန်ဵမာ
ေရဵဌာန (ရန်ကုန်)၊
ပပည်သူ့ကျေန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန
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ေက်စွဲ
၃-၇-၂၀၁၉

ေဆွဵေနွဵေြပာကကာဵသညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်
ေဒါက်တာစည်သူေအာင်၊

ေဆွဵေနွဵေြပာကကာဵသညဴ် အေကကာင်ဵအော
ထိုင်ဵနိုင်ငဳတွင် တက်ေရာက်ခဲဴေသာ “Third International course on Health

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ(ေရာဂါနှိမ်နင်ဵေရဵ) Care in Detention” အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲမှ ေလဴလာခဲဴမှုမျောဵကို ရှင်ဵလင်ဵတင်ပပ
ပပည်သူ့ကျေန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန

ခဲဴပါသည်။

ေဒါက်တာစုစုလင်ဵ၊

လူတိုင်ဵလက်လှမ်ဵမီလွှမ်ဵခခုဳနိုင်ေသာ ကျေန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု (UHC) ရရှိေစ

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ (ဝန်ကကီဵရုဳဵ)၊ ေရဵ သီရိလကော၊ ဂျေပန်နှင်ဴ ကာဇက်စတန်နိုင်ငဳတ့ိုတွင် ေဆာင်ရွက်ေနမှုမျောဵနှငဴ်
ကျေန်ဵမာေရဵနှငဴ်အာဵကစာဵဝန်ကကီဵ

ပတ်သက်၍ ေလဴလာခဲဴရသည်မျောဵကို ရှင်ဵလင်ဵတင်ပပခဲဴပါသည်။

ဌာန
၁၀-၇-၂၀၁၉

ေဒါက်တာထွန်ဵညွန့်ဦဵ၊

“Myanmar - Thailand Cross Border Health Collaborative Meeting for

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ(ခုခဳကျေ/

HIV Services”သို့ တက်ေရာက်ခဲဴပခင်ဵနှင်ပ
ဴ တ်သက်၍ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မညဴ်

ကာလသာဵ)၊

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵနှငဴ်ေဆွဵေနွဵဆုဳဵပဖတ်ခဲဴမှု စသည်တ့က
ို ို ရှင်ဵလင်ဵတင်ပပခဲဴပါသည်။

ပပည်သူ့ကျေန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန
ေဒါက်တာေမနွယ်စိုဵ၊

“Survey Data Collection using Tablets” ေခါင်ဵစဉ်နှငဴ်ပတ်သက်၍ ရှင်ဵလင်ဵ

လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ၊

တင်ပပခဲဴပါသည်။

ပပည်သူ့ကျေန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန

၇-၈-၂၀၁၉

ေဒါက်တာထူဵပမငဴ်ေဆွ၊

ကျေန်ဵမာေရဵနှငဴ်အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာန (Ministry of Health and Sports) ၏

လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ၊

MoHS Myanmar Mobile Application နှငဴ်ပတ်သက်၍ ရှင်ဵလင်ဵတင်ပပခဲဴပါ

ပပည်သူ့ကျေန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန

သည်။

ေဒါက်တာလွင်မာလှိုင်၊

ထိုင်ဵနိုင်ငဳ၌ တက်ေရာက်ေဆွဵေနွဵခဲဴသည်ဴ “Workshop on Experience Shar-

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ၊

ing of Nutrition Surveillance in ASEAN” အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲမှ အကကဳပပု

အာဟာရဖွဳ့မဖိုဵေရဵနှင်ဴသုေတသန

ေဆွဵေနွဵချေက်မျောဵနှငဴ် အေတွ့အကကုဳမျောဵကို ရှင်ဵလင်ဵတင်ပပခဲဴပါသည်။

ဌာနခွဲ၊ ပပည်သူ့ကျေန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန
ေဒါက်တာေမမျေုဵသူ
ိ ၊

Thailand International Cooperation Agency အစီအစဉ်ပဖင်ဴ ထိုင်ဵနိုင်ငဳတွင်

ဦဵစီဵအရာရှိ၊

တက်ေရာက်သင်ယခ
ူ ဲဴသညဴ် “Training Course on Train the Trainer: Food

အစာဵအေသာက်နှင်ဴ

Safety Management” သင်တန်ဵမှ ေဆွဵေနွဵပိခ
ု့ ျေခဲဴမှုမျောဵကို ရှင်ဵလင်ဵတင်ပပခဲဴ

ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာန

ပါသည်။

၁၄-၈-၂၀၁၉ ေဒါက်တာေကျော်ကဳေကာင်ဵ၊

Activities of NCD Clinics ေခါင်ဵစဉ်ပဖင်ဴ ေကျေဵလက်ကျေန်ဵမာေရဵဌာန/ဌာနခွဲ

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ၊

မျောဵတွင် ဆီဵချေု၊ေသွ
ိ
ဵချေုနှ
ိ င်ဴ ေသွဵတိုဵေရာဂါ စစ်ေဆဵကုသမှုေဆဵခန်ဵမျောဵ ဖွင်ဴလှစ်

မကူဵစက်တတ်ေသာေရာဂါမျောဵ

ေဆာင်ရွက်ေနမှုမျောဵနှင်ဴ အဆိုပါေဆဵခန်ဵမျောဵကိုအေပခပပု၍ မကူဵစက်တတ်ေသာ

ကာကွယန
် ှိမ်နင်ဵေရဵဌာနခွဲ၊

ေရာဂါမျောဵကာကွယ်ေရဵ၊ စစ်ေဆဵစမ်ဵသပ်ေရဵနှင်ဴကုသေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵဆက်လက်

ပပည်သူ့ကျေန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန

အေကာင်အထည်ေဖာ်သွာဵနိုင်မည်ဴ ကိစ္စရပ်မျောဵကို ရှင်ဵလင်ဵတင်ပပခဲဴပါသည်။
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ကျန်ဵမာေေဵနှင်ဴအာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာန၊ သတင်ဵလွှာ

ေက်စွဲ
၂၈-၈-၂၀၁၉

ေဆွဵေနွဵေြပာကကာဵသညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်

ေဆွဵေနွဵေြပာကကာဵသညဴ် အေကကာင်ဵအော

ေဒါက်တာစဳပယ်ထက်ထက်ထူဵ၊

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငဳ၊ ဂျေနီီ ဗာမမို့တွင် တက်ေရာက်ခဲဴေသာ “Fourth Meeting of

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ၊

Global Network on the International Code of Marketing Substitute

အစာဵအေသာက်နှငဴ်

(NetCode)”

ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာန

ကျေန်ဵမာေရဵအဖွဲ့၊ နိုင်ငဳတကာအစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵမှ မိခင်နို့
အစာဵထိုဵ

အစည်ဵအေဝဵတွင် ကမ္ဘာဴကျေန်ဵမာေရဵအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျောဵ၊ ကမ္ဘာဴ
နို့နှငဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵဆိုင်ရာ

နိုင်ငဳတကာ

ကိုဓဥပေဒနှငဴ်ပတ်သက်၍

ေဆွဵေနွဵခဲဴမှုမျောဵကို ရှင်ဵလင်ဵတင်ပပခဲဴပါသည်။
ေဒါက်တာဝင်ဵနိုင်၊

ထိုင်ဵနိုင်ငဳတွင် ေဆဵနှငဴ်ေဆဵပစ္စည်ဵကိရိယာမျောဵဝယ်ယူမှု၊ သိုေလှာင်ထိန်ဵသိမ်ဵမှု၊

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချေုပ်

ပဖန့်ပဖူဵေပဵပို့မှုတန
ို့ ှငဴ်ပတ်သက်၍ သွာဵေရာက်ေလဴလာခဲဴမှုမျောဵ၊ ဝန်ကကီဵဌာနတွင်

(ဝယ်ယူပဖန့်ပဖူဵေရဵ)၊

ေဆာင်ရွက်ေနမှုမျောဵနှငဴ် ပိုမိုတိုဵတက် ေကာင်ဵမွန်စွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်မည်မျောဵကို

ေဒါက်တာေကျော်စိုဵမင်ဵ၊

ရှင်ဵလင်ဵတင်ပပခဲဴပါသည်။

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ
(ဝယ်ယူပဖန့်ပဖူဵေရဵ)၊
ကုသေရဵဦဵစီဵဌာန
၁၁-၁၂-၂၀၁၉ ေဒါက်တာဂျေဆိ
ီ ုင်ဵေတာင်၊
ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ၊

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငဳတွင် တက်ေရာက်ခဲဴသညဴ် Workshop on Trade and Public
Health နှငဴ်ပတ်သက်၍ တက်ေရာက်ေဆွဵေနွဵခဲဴမှုကို ရှင်ဵလင်ဵတင်ပပခဲဴပါသည်။

စီမဳကိန်ဵဌာနခွဲ၊
ပပည်သူ့ကျေန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန
ေဒါက်တာသက်မွန်သန်ဵ၊

ထိုင်ဵနိုင်ငဳတွင် တက်ေရာက်ခဲဴသညဴ် Regional Workshop on Infection Control

လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ၊

နှငဴ်ပတ်သက်၍ တက်ေရာက်ေဆွဵေနွဵခဲဴမှုကို ရှင်ဵလင်ဵတင်ပပခဲဴပါသည်။

ကုသ/ကာကွယ/် ေဆဵခုဳဌာနခွဲ၊
ကုသေရဵဦဵစီဵဌာန

မှတ်ချေက်။

အထက်ပါ Regular Knowledge Sharing Session - အသိေပဵမျှေဝမှု ဗုဒ္ဓဟူဵေန့ နဳနက်ပိုင်ဵအစည်ဵအေဝဵ
(Wednesday Morning Meeting) မျောဵသို့ ကျေန်ဵမာေရဵနှင်ဴအာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ပပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ၊ ဒုတိယဝန်ကကီဵ၊
အမမဲတမ်ဵအတွင်ဵဝန်၊

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချေုပ်မျောဵ၊

ဒုတိယအမမဲတမ်ဵအတွင်ဵဝန်၊

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချေုပ်မျောဵ၊

ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵမျောဵ၊ ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵမျောဵ၊ လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵမျောဵ၊ ဦဵစီဵအရာရှိမျောဵ၊ ကျေန်ဵမာေရဵ
စီမဳချေက်မန်ေနဂျောမျောဵနှင်ဴ တာဝန်ရှိသူမျောဵ တက်ေရာက်ေဆွဵေနွဵခဲဴကကပါသည်။
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ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

(၂၀၁၉) ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါေီလမှ ဒီဇင်ဘာလအတွင်းရောင်ေွက်ခဲ့သည့်
အစည်းအရဝး/ အလုပရ
် ုံရေွးရနွးပွ/ဲ သင်တန်းများ
ပပည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန
ခုခံကျ/ကာလသားရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက်
စဉ်
၁

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ခုခံကျ/ကာလသားရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက် နှစ်ပတ်လည် လုပ်ငန်းဆန်းစစ်

တက်ရောက်သူ
အစည်းအရေး

(၈၂) ဦး

အစည်းအရေး

(၃၂) ဦး

အစည်းအရေး
၂

မမန်မာနိုင်ငံတွင် အကျဉ်းရောင်များအတွင်း ရဆာင်ေွက်ရပးရနရသာ ကျန်းမာရေး
ရစာင့်ရေှာက်မှုဆိုင်ော ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၃

အိပ်ချ်အိုင်ဗွီကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ မပန်လည်သုံးသပ်သည့် အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

အလုပ်ရုံ

(၁၀၈) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ
၄

ကမ္ဘာ့ေန်ပုံရငွအဖွဲ့အကူအညီမဖင့် ရဆာင်ေွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ ရေးဆွဲရေးဆိုင်ော

အစည်းအရေး

(၅၆) ဦး

အစည်းအရေး
၅

ရအအာေ်တီဆင့်ပွားကုဌာနများအတွက် ရအအာေ်တီရဆးမဖင့် ကုသမှုဆိုင်ောသင်တန်း

သင်တန်း

(၄၄) ဦး

၆

နိုင်ငံအတွင်း အိပ်ချ်အိုင်ဗွီလုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်မှုဗဟိုမပု သုရတသနရခါင်းစဉ်များ မပုစု

အလုပ်ရုံ

(၁၀၂) ဦး

ရဖာ်ေုတ်သည့် အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ
၇

ရဆွးရနွးပွဲ

မိခင်မှကရလးသို့ အိပ်ချ်အိုင်ဗွီနှင့် ကာလသားရောဂါကူးစက်မှုပရပျာက်ရေး အလုပ်ရုံ
ရဆွးရနွးပွဲ

အလုပ်ရုံ

(၁၆) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

၈

အိပ်ချ်အိုင်ဗွီကူးစက်မှုအန္တောယ်ရလျာ့ချရေး အစည်းအရေး

၉

လူေုအရမခမပု အိပ်ချ်အိုင်ဗွီနှစ်သိမ့်ရဆွးရနွးမခင်းနှင့် ရသွးစစ်ရဆးမခင်းဆိုင်ော

အစည်းအရေး

(၅၁) ဦး

သင်တန်း

(၂၄) ဦး

သင်တန်း

(၄၇) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၆၃) ဦး

ဆောမဖစ်သင်တန်း
၁၀

ART Clinical Management (HA and Nurses) ရအအာတီရဆးမဖင့် ကုသမခင်း
စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း

၁၁

ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါဆိုင်ော အမျုးသားမဟာဗျူဟာစီ
ိ
မံကိန်း (၂၀၁၆-၂၀၂၀)
ဆိုင်ော သုံးသပ်ရဆွးရနွးပွဲ

၁၂

ရဆွးရနွးပွဲ

အိပ်ချ်အိုင်ဗွီကူးစက်မဖစ်ပွားေန် အန္တောယ်ေှိသည့် ဉီးတည်အုပ်စုများမဖစ်သည့် အမျုးသမီ
ိ
း၊
လိင်အလုပ်သမများနှင့် အမျုးသားအချင်
ိ
းချင်း ချစ်ခင်စုံမက်သူများကကားတွင် အမပုအမူ

အလုပ်ရုံ

(၂၆) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

ဆိုင်ော ရလ့လာဆန်းစစ်မှု လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ေန်အတွက် ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးပွဲ
၁၃

အိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးရကာင်ရေ စစ်ရဆးမခင်းနှင့် ရမွးကင်းစကရလးငယ်များတွင် အိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုး

အစည်းအရေး

(၇၁) ဦး

သင်တန်း

(၆၇) ဦး
(၅၄) ဦး

ေှိ/မေှိ စစ်ရဆးမခင်းနှင့်ပတ်သက်ရသာ ဓာတ်ခွဲစစ်ရဆးမှုဆိုင်ော လုပ်ငန်းများအား
သုံးသပ်မခင်း အစည်းအရေး
၁၄

လိင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်ရသာ ရောဂါများ စီမံခန့်ခွဲမခင်းသင်တန်း

၁၅

အမျုးသမီ
ိ
း လိင်လုပ်သမများနှင့် အမျုးသားချင်
ိ
း ချစ်ခင်စုံမက်သူများကကား အမပုအမူဆိုင်ော

အလုပ်ရုံ

ဆန်းစစ်မည့် သုရတသနလုပ်ငန်း ရဆာင်ေွက်ေန်လုပ်ငန်း ကကိုတင်ရလ့လာရတွ့ေှိချက်များ

ရဆွးရနွးပွဲ

အား ရဆွးရနွးသည့် အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ
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စဉ်

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

၁၆

Refresher Training for Open Medical Record System Database (Open MRS)

၁၇

တက်ရောက်သူ
သင်တန်း

(၁၆) ဦး

ART Review Meeting of Nationl AIDS Programme (2018)

အစည်းအရေး

(၁၆၃) ဦး

၁၈

PMTCT Working Group အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၃၁) ဦး

၁၉

Workshop on Isoniazid Preventive Therapy in PLHIV

အစည်းအရေး

(၁၈၄) ဦး

အမျုးသားတီ
ိ
ဘရ
ီ ောဂါတိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက်
စဉ်
၁

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
တီဘီရောဂါ နယ်လှည့်ကွင်းဆင်းေှာရဖွကုသရေး ရဆာင်ေွက်မည့် X-ray ဓါတ်မှန်ကား (၂) စီး

တက်ရောက်သူ
သင်တန်း

(၈) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၀) ဦး

အား ကိုင်တွယ်အသုံးမပုမခင်းဆိုင်ောသင်တန်း
၂

(၂၀၁၇-၂၀၁၈) ခုနှစ် နိုင်ငံတစ်ေှမ်း တီဘီရောဂါ စစ်တမ်းရကာက်ယေ
ူ ေှိသည့် စာေင်းများ
ရနာက်ဆုံးမပန်လည်ဆန်းစစ်မခင်းအစည်းအရေး

၃

၄

အမျုးသားအဆင်
ိ
့ ရဆးယဉ်ပါးတီဘီ ကျွမ်းကျင်ပညာေှင်များအဖွဲ့ အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

- ဇန်နေါေီလ

(၃၀) ဦး

- မတ်လ

(၂၀) ဦး

အရမခခံကျန်းမာရေးေန်ေမ်းများအတွက် တီဘီရောဂါ၊ ရဆးယဉ်ပါးတီဘီရောဂါ တိုက်

သင်တန်း

ဖျက်ရေးဆိုင်ော စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း
- ဇန်နေါေီလ

၅

၆

(၅၅) ဦး

- မတ်လ

(၁၁၃) ဦး

- ဧပပီလ

(၁၄၃) ဦး

တီဘီေင်ရခါင်းဓါတ်မှန်ပညာေပ်ဆိုင်ော သင်တန်း

သင်တန်း

- ရဖရဖာ်ေါေီလ

(၂၀) ဦး

- ရမလ

(၄၀) ဦး

- ဇွန်လ

(၈၀) ဦး

Global Fund နှင့် Access to Health Fund တိမု့ ဖင့် ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိသည့် တီဘီရောဂါ

ရဆွးရနွးပွဲ

တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ော လုပ်ငန်းများအား (၃) လတစ်ကကိမ် မပန်လည်သုံးသပ် ဆန်းစစ်
ရဆွးရနွးပွဲ

၇

- မတ်လ

(၆၀) ဦး

- ဇွန်လ

(၆၀) ဦး

- စက်တင်ဘာလ

(၃၀) ဦး

- နိုေင်ဘာလ

(၆၀) ဦး

အရမခခံကျန်းမာရေးေန်ေမ်းများအတွက် တီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ော စီမံခန့်ခွဲမှု

သင်တန်း

(၁၇၉) ဦး

သင်တန်း
၈

ရဆးယဉ်ပါးတီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ော နည်းပညာကျွမ်းကျင်ပညာေှင်များအဆင့်

အစည်းအရေး

(၄၁) ဦး

အစည်းအရေး

(၆၀) ဦး

အစည်းအရေး
၉

တီဘီနည်းပညာေှင်များအဖွဲ့အစည်းအရေး (မတ်လ)

၁၀

ရဆးနှင့်ရဆးပစ္စည်းများသက်တမ်းလွန်မခင်းမေှိရစေန်နှင့် လိုအပ်သည့်ပမာဏကို
ခန့်မှန်းတွက်ချက်မခင်းဆိုင်ော သင်တန်း
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စဉ်
၁၁

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
၂၀၁၉ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့တီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးရန့ အေိမ်းအမှတ် အဂဂလိပ်ဘာသာမဖင့်

တက်ရောက်သူ
အစည်းအရေး

(၄၀) ဦး

ရဆာင်ပုဒ် “It’s Time” အား မမန်မာဘာသာသို့ မပန်ဆိုမခင်းအစည်းအရေး
၁၂

ရဆးယဉ်ပါးတီဘီလူနာများ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို Computer Software

သင်တန်း

System အသုံးမပု၍ စာေင်းမပုစုမခင်းဆိုင်ော သင်တန်း

၁၃

- ရဖရဖာ်ေါေီလ

(၂၅) ဦး

- ဧပပီလ

(၃၉) ဦး

- ရမလ

(၄၀) ဦး

အရမခခံကျန်းမာရေးေန်ေမ်းများအတွက် ခရိုင်အဆင့် တီဘီရောဂါ၊ ရဆးယဉ်ပါး

သင်တန်း

တီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ော စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း

၁၄

- ရဖရဖာ်ေါေီလ

(၄၀) ဦး

- ရမလ

(၄၁) ဦး

- ဇွန်လ

(၄၀) ဦး

အရမခခံကျန်းမာရေးေန်ေမ်းများအတွက် ပမို့နယ်အဆင့် တီဘီရောဂါ၊ ရဆးယဉ်ပါး

သင်တန်း

တီဘီရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ော စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း

၁၅

- ရမလ

(၇၀) ဦး

- ဇွန်လ

(၂၂၄) ဦး

- ဇူလိုင်လ

(၄၀) ဦး

Global Fund နှင့် Access to Health Fund, Work Plan များအား မပန်လည်ဆန်းစစ်

အစည်းအရေး

(၅၆) ဦး

အစည်းအရေး

(၄၂) ဦး

သင်တန်း

(၂၄) ဦး

သင်တန်း

(၁၂၅) ဦး

အစည်းအရေး

(၂၀၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၃၀) ဦး

သင်တန်း

(၆) ဦး

အစည်းအရေး

(၂၆) ဦး

သင်တန်း

(၂၆) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၅၀) ဦး

သုံးသပ်မခင်း ဆိုင်ော အစည်းအရေး
၁၆

တီဘ/ီ ရဆးယဉ်ပါးတီဘီရောဂါေှာရဖွောတွင် အသုံးမပုသည့် Gene X-pert ဆိုင်ော
အစည်းအရေး

၁၇

တီဘီရဆးနှင့် ရဆးပစ္စည်းများအတွက် computer အသုံးမပု၍ တွက်ချက်ေသည့် mSupply
System ဆိုင်ော သင်တန်း

၁၈

အရမခခံကျန်းမာရေးေန်ေမ်းများအတွက် တီဘန
ီ ှင့်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီ ဒွန်တမွဲ ဖစ်ပွားမှု
တိုက်ဖျက်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း

၁၉

(၂၀၁၇-၂၀၁၈) ခုနှစ်၊ စတုတအ
္ထ ကကိမ် နိုင်ငံတစ်ေှမ်းတီဘီရောဂါ စစ်တမ်းရကာက်ယူမခင်းမှ
ရတွ့ေှိချက်များအား အသိရပးရဆွးရနွးမခင်း

၂၀

တီဘန
ီ ည်းပညာေှင်များအဖွဲ့ (Core TB TSG) အစည်းအရေး

၂၁

ဓါတ်ခွဲေန်ေမ်းအသစ်များအတွက် သလိပ်မှန်ဘီလူးကကည့် တီဘီဓါတ်ခွဲသင်တန်း

၂၂

PPM sub group အဖွဲ့ေင်များ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၂၃

ရနမပည်ရတာ် နိုင်ငံေန်ေမ်းအပငိမ်းစားရဆးရုံကကီးမှ ကျန်းမာရေးေန်ေမ်းများအတွက်
တီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ောစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း

၂၄

၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် တီဘီရောဂါဆိုင်ော ရဆးနှင့်ရဆးပစ္စည်းများ၊ ဓါတ်မှန်၊ ဓါတ်ခွဲဆိုင်ော
ပစ္စည်းများ၏ လိုအပ်ချက်များအား ကကိုတင်တွက်ချက်ခန့်မှန်းမခင်းဆိင
ု ်ော အလုပ်ရုံ

ရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ
၂၅

(၂၀၁၇-၂၀၁၈) ခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံတစ်ေှမ်း တီဘီစစ်တမ်းရကာက်ယမူ ခင်း၏ ေလာဒ်များ
ရပါ်အရမခခံ၍ တီဘီလူနာသစ်မဖစ်ပွားနှုန်း၊ ရသဆုံးနှုန်းနှင့် TB Burden များ ခန့်မှန်း
တွက်ချက်မခင်းဆိုင်ော အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ
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အလုပ်ရုံ
ရဆွးရနွးပွဲ

(၅၆) ဦး
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စဉ်

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက်ရောက်သူ

၂၆

မပည်သူလူေုအတွင်း အေှိန်အဟုန်မမှင့်တီဘီရောဂါေှာရဖွမခင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ောအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၅၇) ဦး

၂၇

အမျုးသားတီ
ိ
ဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးစီမံကိန်း၏ (၅) နှစ်စီမံကိန်း (၂၀၂၁-၂၀၂၅) ရေးဆွဲော

သင်တန်း

(၁၀) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

(၁၀၄) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၈၀) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၉၀) ဦး

တွင် လိုအပ်သည့် နည်းပညာဆိုင်ောသင်တန်း
၂၈

၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် ဗဟိုအဆင့် တီဘဓ
ီ ါတ်ခွဲဆိုင်ော နှစ်ပတ်လည် လုပ်ငန်းဆန်းစစ်
ရဆွးရနွးပွဲ

၂၉

၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် ဗဟိုအဆင့် တီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ော နှစ်ပတ်လည် လုပ်ငန်း
ဆန်းစစ်ရဆွးရနွးပွဲ

၃၀
၃၁

ရဆးယဉ်ပါးတီဘီလူနာများ၏ ရဆးရဘးေွက်ဆိုးကျုးများနှ
ိ
င့်ပတ်သက်၍ ရမဖေှင်းရပးမှု
အရပါ် မပန်လည်သုံးသပ်မခင်းဆိုင်ော အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

ေန်ကုန်တင
ို ်းနှင့်ပဲခူးတိုင်းတို့တွင် ရဆးယဉ်ပါးတီဘီအချန်ိ တက
ို ုေုံး (Shorter Treatment

သင်တန်း

(၅၉) ဦး

အစည်းအရေး

(၉၁) ဉီး

အစည်းအရေး

(၂၇) ဉီး

အစည်းအရေး

(၁၂၃) ဉီး

သင်တန်း

(၁၅) ဦး

အစည်းအရေး

(၇၂) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၃၀) ဦး

Regimen) တိုးချဲ့ကုသေန်ရဆွးရနွးမခင်းနှင့် သင်တန်းရပးမခင်း
၃၂

Challenge TB Project ၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လအေိ ရဆာင်ေွက်ခဲ့သည့်
လုပ်ငန်းများ၏ ရအာင်မမင်မှုများ၊ အားသာချက်/ အားနည်းချက်များနှင့်ပတ်သက်သည့်
အစည်းအရေး

၃၃

ရဆးယဉ်ပါးတီဘီလူနာများ၏သတင်းအချက်အလက်များကို Computer Software
System အသုံးမပုမခင်းဆိုင်ောအစည်းအရေး

၃၄

အကျဉ်းရောင်များအတွင်း ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုလုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးတက်
ရကာင်းမွန်လာရေးအတွက် ဌာနများ ညိှနှိုင်းအစည်းအရေး

၃၅

တီဘဓ
ီ ါတ်ခွဲခန်းများ၏ Procurement & Supply Chain Management နည်းစနစ်ပိုင်း
စွမ်းရဆာင်ေည်မမှင့်တင်မခင်းသင်တန်း

၃၆

ပေမအကကိမ် အမျုးသားအဆင့
ိ
် တီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ော မဟာဗျူဟာ (၅) နှစ်
စီမံကိန်း (၂၀၂၁-၂၀၂၅)ရေးဆွဲမခင်းဆိုင်ော ညှိနှိုင်း အစည်းအရေး

၃၇
၃၈

အချန်ိ (၁) နာေီအတွင်း တီဘီရောဂါေှိ/မေှိသိေှိနိုင်မည့် ရောဂါေှာရဖွစက် TB-LAMP ဆိုင်ော
အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

တီဘဓ
ီ ါတ်ခွဲခန်းများအတွက် လိုအပ်သည့်ဓါတ်ခွဲပစ္စည်းများ ေယ်ယူ/မဖန့်မဖူးရေးလုပ်ငန်း

သင်တန်း

(၂၅) ဦး

သင်တန်း

(၃၅) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၃၀) ဦး

များ (Procurement & Supply Chain Management) နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ော စွမ်းရဆာင်
ေည်မမှင့်တင်မခင်း သင်တန်း
၃၉

တီဘီေင်ရခါင်းဓါတ်မှန်(Chest X-ray)ပညာေပ်ဆိုင်ောသင်တန်း

၄၀

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့် မပည်တွင်း/ မပည်ပကျွမ်းကျင်ပညာေှင်များ၏ တီဘီရောဂါ
တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ော ရလ့လာရတွ့ေှိချက်များအား မပန်လည်သုံးသပ်တင်မပမခင်း အစည်း
အရေး (Joint Programme Review Mission for TB (2019) High level meeting)

၄၁

တီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ော နည်းပညာကျွမ်းကျင်ပညာေှင်များအဆင့် အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၇၀) ဦး

၄၂

ပုဂလ
္ဂ ိကရဆးရုံ/ ရဆးခန်းများ၊ နှီးနွယေ
် န်ကကီးဌာနများ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ တီဘီ

အစည်းအရေး

(၃၈) ဦး

ရောဂါေှာရဖွကုသမှုအရမခအရနများကို အမျုးသားတီ
ိ
ဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးစီမံကိန်း
(NTP) သို့ မပျက်မကွက်သတင်းရပးပို့မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မပန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်မခင်း
ဆိုင်ောအစည်းအရေး
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စဉ်
၄၃

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ပုဂလ
္ဂ ိကရဆးရုံ/ ရဆးခန်းများ၊ နှီးနွယေ
် န်ကကီးဌာနများ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ

တက်ရောက်သူ
ရဆွးရနွးပွဲ

တီဘီရောဂါေှာရဖွကုသမှု အရမခအရနများကို အမျုးသားတီ
ိ
ဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး
စီမံကိန်း (NTP) သို့ မပျက်မကွက်သတင်းရပးပို့ေန် အသိပညာရပးရဆွးရနွးပွဲ

၄၄

- ဧောေတီတုိင်းရဒသကကီး

(၇၀) ဦး

- ေှမ်း(ရတာင်)မပည်နယ်

(၆၀) ဦး

တီဘ/ီ ရဆးယဉ်ပါးတီဘီရောဂါေှာရဖွသည့် Gene Xpert စက်များကို ဓါတ်ခွဲ၀န်ေမ်းများမှ

သင်တန်း

(၄၉) ဦး

အစည်းအရေး

(၅၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၉၀) ဦး

သင်တန်း

(၄၄) ဦး
(၈၃) ဦး

ေိန်းသိမ်း မွမ်းမံမပင်ဆင်မခင်းဆိုင်ောသင်တန်း
၄၅

တီဘီရောဂါဆိုင်ောစာေင်းများကို ပမို့နယ်အဆင့်မှ Tablet များ အသုံးမပု၍ မဖည့်သွင်းနိုင်
ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မပန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်မခင်းဆိုင်ောအစည်းအရေး

၄၆

ဒုတိယအကကိမ် အမျုးသားအဆင့
ိ
် တီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ော မဟာဗျူဟာ(၅)နှစ်
စီမံကိန်း (၂၀၂၁-၂၀၂၅)ရေးဆွဲမခင်းဆိုင်ောညှိနှိုင်း အစည်းအရေး

၄၇

တီဘီရဆးစတိုများေှိ တီဘီရဆးနှင့်ရဆးပစ္စည်းများအတွက် mSupply computer
software system အသုံးမပုမခင်းဆိုင်ောသင်တန်း

၄၈

တီဘီရဆးနှင့်ရဆးပစ္စည်းများသိုရလှာင်မဖန့်မဖူးမခင်းလုပ်ငန်းများဆိုင်ောသင်တန်း (LMIS)

သင်တန်း

၄၉

ဓါတ်ခွဲေန်ေမ်းများ၏တီဘီရောဂါဆိုင်ောအဏုကကည့်မှန်ဘီလးူ (TB Microscopy) သင်တန်း

သင်တန်း

- ဩဂုတ်လ

(၂၉) ဦး

- စက်တင်ဘာလ

(၂၁) ဦး

- ရအာက်တိုဘာလ

(၁၃၀) ဉီး

- နိုေင်ဘာလ
၅၀

(၂၀) ဦး

အမျုးသားအဆင့
ိ
်တီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ောမဟာဗျူဟာ (၅)နှစ်စီမံကိန်း

အစည်းအရေး

(၂၀၂၁-၂၀၂၅) ရေးဆွဲမခင်းဆိုင်ောအုပ်စုခွဲများ၏ ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၅၁

- စက်တင်ဘာလ

(၄၂) ဦး

- ရအာက်တိုဘာလ

(၂၇) ဉီး

အမျုးသားအဆင့
ိ
်ရဆးယဉ်ပါးတီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ောရကာ်မတီေင်များ၏

အစည်းအရေး

ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး
- ရအာက်တိုဘာလ

(၂၈) ဉီး

- နိုေင်ဘာလ

(၃၅) ဦး

၅၂

ရဆးယဉ်ပါးတီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ောသင်တန်း

၅၃

တီဘပ
ီ ိုးေင်ပပီးတီဘီရောဂါလက္ခဏာမမပရသးသူများ (အိပ်ချ်အိုင်ဗွီလူနာနှင့် တီဘလ
ီ ူနာနှင့်

သင်တန်း

(၃၉) ဦး

အစည်းအရေး

(၃၄) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၇) ဉီး

အတူရန(၅)နှစ်ရအာက်ကရလးများ) အား တီဘီရောဂါမဖစ်ပွားမှုကို ကာကွယန
် ိုင်ရစေန်
တီဘီရောဂါကာကွယ်ရဆးတိုက်ရကျွးမခင်း Latent TB Infection (LTBI) ဆိုင်ော ညှိနှိုင်း
အစည်းအရေး
၅၄

(၂၀၁၉-၂၀၂၀) ရဆးယဉ်ပါးတီဘီရောဂါစစ်တမ်းရကာက်ယူမည့် ပမိုနယ်(၅၀)အား ရေွးချယ်
မခင်းဆိုင်ောအစည်းအရေး

၅၅

HIV ပိုးေှိသူများတွင် Isoniazid ရဆးတိုက်မခင်းမဖင့် တီဘီရောဂါမမဖစ်ရအာင် ကကိုတင်
ကာကွယန
် ိုင်ရေးဆိုင်ော အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

အလုပ်ရုံ
ရဆွးရနွးပွဲ

- ပေမအကကိမ်

(၁၈၀) ဉီး

- ဒုတိယအကကိမ်
၅၆

(၆၅) ဦး

အဆုတ်နှင့်ေင်ရခါင်း ဓါတ်မှန်ဆိုင်ော နည်းပညာသင်တန်း
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သင်တန်း

(၂၀) ဦး

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

စဉ်
၅၇

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
တတိယအကကိမ် အမျုးသားအဆင့
ိ
် တီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ော မဟာဗျူဟာ(၅)နှစ်

တက်ရောက်သူ
အစည်းအရေး

(၄၃) ဉီး

သင်တန်း

(၂၄) ဦး

သင်တန်း

(၄၀) ဦး

စီမံကိန်း (၂၀၂၁-၂၀၂၅)ရေးဆွဲမခင်းဆိုင်ောညှိနှိုင်းအစည်းအရေး
၅၈

တီဘဓ
ီ ါတ်ခွဲေန်ေမ်းများ၏အဏုကကည့်မှန်ဘီလူး (Microscope) မပုမပင်ေိန်းသိမ်းမခင်း
ဆိုင်ောသင်တန်း

၅၉

ရဆးယဉ်ပါးတီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး စီမံခန့်ခွဲမူဆိုင်ောဆင့်ပွားသင်တန်း

၆၀

တီဘီရောဂါဆိုင်ော ဓါတ်ခွဲလုပ်ငန်းများ၏ သုံးလပါတ်လုပ်ငန်းဆန်းစစ်ရဆွးရနွးပွဲ (Nov)

အစည်းအရေး

(၂၁) ဦး

၆၁

တီဘီ/ရဆးယဉ်ပါးတီဘီရောဂါေှာရဖွရေးလုပ်ငန်းများနှင့် သုရတသနလုပ်ငန်းများ

အခမ်းအနား

(၄၉) ဦး

ရဆာင်ေွက်နိုင်သည့် Illumine iSeq100 (Whole-Genome Sequencing, WGS)
ရဆးပစ္စည်းကိေိယာရပးအပ်လှူဒါန်းပွဲအခမ်းအနား
၆၂

တီဘလ
ီ ူနာများနှင့်သက်ဆိုင်ရသာသတင်းအချက်အလက်များအား အီလက်ေရောနစ်စနစ်

သင်တန်း

(Tablet & Laptop Computer) အသုံးမပု၍ မှတ်တမ်းတင်မခင်းဆိုင်ောသင်တန်း

၆၃

- ပေမအကကိမ်

(၄၀) ဦး

- ဒုတိယအကကိမ်

(၄၅) ဦး

အမျုးသားအဆင့
ိ
်တီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ော မဟာဗျူဟာ (၅)နှစ်စီမံကိန်း (၂၀၂၁-

အစည်းအရေး

(၂၂) ဦး

၂၀၂၅) ရေးဆွဲမခင်းဆိုင်ောညှိနှိုင်းအစည်းအရေး (Core TB TSG Meeting)
ငှက်ဖျားရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက်
စဉ်
၁

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ငှက်ဖျားမှန်ဘီလူးကကည့် ေန်ေမ်းများအား နိုင်ငံရတာ်အဆင့် အကဲမဖတ်ဆန်းစစ်မခင်း

တက်ရောက်သူ
သင်တန်း

(၅၄) ဦး

သင်တန်း

(၅၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၅၀) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

(၅၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၄၁) ဦး

သင်တန်း (၂) ကကိမ်
၂

M-Supply Software သင်တန်း

၃

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ အသိအမှတ်မပု ငှက်ဖျားရောဂါဆိုင်ောနှင့် သူနာမပုနှင့်သားဖွား
ဆိုင်ောသုရတသနနှင့် ရလ့ကျင့်ရေးပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်မှုဌာနများ ပိုမိုဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရေး
အစည်းအရေး

၄

အရမေိကန်နိုင်ငံ Duke Global Health Institute မှ ေန်ကကီးဌာနနှင့် ပူးရပါင်း ရဆာင်ေွက်
လျက်ေှိသည့် ငှက်ဖျားရောဂါကင်းစင်ရေးလုပ်ငန်းစီမံချက် ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှုနှင့်
အချက်အလက်များ အသိရပးမဖန့်ရေမှုရဆွးရနွးပွဲ

၅

ငှက်ဖျားရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းများပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ရေးနှင့် စီမံချက်ရေး
ဆွဲရေးအတွက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအရေး၊ ကယားမပည်နယ်၊ လွိုင်ရကာ်ပမို့နယ်

၆

ငှက်ဖျားရောဂါကူးစက်မှု ပရပျာက်ရေးသင်တန်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းရဒသကကီး၊ မမင်းမူပမို့နယ်

သင်တန်း

(၉၀) ဦး

၇

ေန်ကုန်တင
ို ်းရဒသကကီး၊ ရကျာက်တန်းနှင့် ေန်းတပင်ပမို့နယ်များအတွင်း ငှက်ဖျားရောဂါ

အစည်းအရေး

(၄၂) ဦး
(၃၉) ဦး

ကူးစက်မှုပရပျာက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအရေး
၈

မပည်နယ်အဆင့် ငှက်ဖျားေန်ေမ်းမွမ်းမံသင်တန်း (ေခိုင်မပည်နယ်)

သင်တန်း

၉

အရမခခံကျန်းမာရေးပညာေှင်များအတွက် ငှက်ဖျားရောဂါမွမ်းမံသင်တန်း

သင်တန်း

- မန္တရလးတိုင်းရဒသကကီး၊ အမေပူေပမို့နယ်

(၇၀) ဦး

- စစ်ကိုင်းတိုင်းရဒသကကီး၊ ရေွှေဘိုပမို့နယ်

(၁၂၇) ဦး
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စဉ်

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက်ရောက်သူ

၁၀

Evaluation and Planning အစည်းအရေး စစ်ကိုင်းတိုင်းရဒသကကီး၊ ရေွှေဘိုပမို့နယ်

အစည်းအရေး

(၄၄) ဦး

၁၁

(၁၄) ကကိမ်ရမမာက် ရဒသတွင်း ငှက်ဖျားရဆးယဉ်ပါးမှုကာကွယ်ေိန်းချုပ်ရေး ဦးရဆာင်

အစည်းအရေး

(၈၀) ဦး

ရကာ်မတီ အစည်းအရေး
၁၂

၁၃

လူေုအရမခမပု ဘက်စုံရစတနာ့ေန်ေမ်း (ငှက်ဖျား) လုပ်သား မွမ်းမံသင်တန်း

သင်တန်း

- မန္တရလးတိုင်းရဒသကကီး၊ မိုးကုတ်ပမို့နယ်

(၅၀) ဦး

- မန္တရလးတိုင်းရဒသကကီး၊ ပုသိမ်ကကီးပမို့နယ်

(၂၀) ဦး

- မန္တရလးတိုင်းရဒသကကီး၊ ေမည်းသင်းပမို့နယ်

(၄၅) ဦး

- မန္တရလးတိုင်းရဒသကကီး၊ သာစည်ပမို့နယ်

(၃၀) ဦး

- မန္တရလးတိုင်းရဒသကကီး၊ ရကျာက်ဆည်ပမို့နယ်

(၂၀) ဦး

မမန်မာနိုင်ငံတွင် ငှက်ဖျားရောဂါကင်းရေးရေး ေည်မှန်းချက်များ မပည့်မီရေးအတွက်

အခမ်းအနား

(၁၅၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၈၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၀၀) ဦး

အေှိန်အဟုန်မမှင့်ရဆာက်ေွက်မခင်း အသိရပးမှု ဗဟိုအဆင့်အခမ်းအနား
၁၄

ငှက်ဖျားရောဂါအပါအေင် ရောဂါပိုးမျုးသယ်
ိ
ရဆာင်ရသာ ပိုးမွှားများမှတစ်ဆင့် ကူးစက်
ရသာရောဂါများ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်း နှစ်ပတ်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှု အစည်းအရေး

၁၅

ငှက်ဖျားနှင့်ရသွးလွန်တုပ်ရကွးရောဂါ ကာကွယန
် ှိမ်နင်းရေးအတွက် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း
များနှင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအရေး (ေန်ကုန်)

မျက်ခမ်းစပ်နှင့်မျက်မပမင်ကာကွယ်ရေးစီမံကိန်း
စဉ်
၁

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
မျက်ခမ်းစပ်ရောဂါပရပျာက်ရေးစစ်တမ်းရကာက်ယူရေးအတွက်အကကိုညှိနှိုင်း
အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ (ဇန်နေါေီလ)

၂

၃

၄

တက်ရောက်သူ
အလုပ်ရုံ
ရဆွးရနွးပွဲ

ပဏာမမျက်စိကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုသင်တန်း၊ မင်းဘူးပမို့နယ်၊ မရကွးတိုင်းရဒသကကီး

သင်တန်း

- ဇန်နေါေီလ

(၅၀) ဦး

- ရဖရဖာ်ေါေီလ

(၅၀) ဦး

နှစ်ပတ်လည်လုပ်ငန်းဆန်းစစ်ရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

- ရဖရဖာ်ေါေီလ

(၅၀) ဦး

- မတ်လ

(၅၀) ဦး

ပဏာမမျက်စိကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုသင်တန်း

သင်တန်း

- မရကွးတိုင်းရဒသကကီး၊ မင်းဘူးပမို့ (ဇန်နေါေီလ၊ ရဖရဖာ်ေါေီလ)

၅
၆

(၅၀) ဦး

(၁၀၀) ဦး

- ကေင်မပည်နယ်၊ ဘားအံပမို့

(၅၀) ဦး

- ချင်းမပည်နယ်၊ ဟားခါးပမို့

(၅၀) ဦး

- ကယားမပည်နယ်၊ လွိုင်ရကာ်ပမို့

(၅၀) ဦး

- တနသဂာေီတိုင်းရဒသကကီး၊ ေားေယ်ပမို့

(၅၀) ဦး

- ကချင်မပည်နယ်၊ မမစ်ကကီးနားပမို့

(၅၀) ဦး

- မရကွးတိုင်းရဒသကကီး၊ မရကွးပမို့

(၅၀) ဦး

မျက်ခမ်းစပ်ရောဂါပရပျာက်ရေး စစ်တမ်းရကာက်ယူရေးအတွက် အကကိုညှိနှိုင်း အလုပ်ရုံ

အလုပ်ရုံ

ရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

Trachoma Elimation For Pre–Survey Workshop တုံဂပူေီဟိုတယ်၊ ရနမပည်ရတာ်

သင်တန်း

(၅၀) ဦး
(၆) ဦး

(Recorder)များ သင်တန်း(၁၆/၁၈-၉-၂၀၁၉)
၇

ကမ္ဘာ့မျက်မမမင်ပရပျာက်ရေးရန့အခမ်းအနား

အခမ်းအနား
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အနာကကီးရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက်
စဉ်
၁

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
အနာကကီးရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ပမို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီး

တက်ရောက်သူ
အစည်းအရေး

(၅၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၂၅) ဦး

ဌာနမှူးများအား အသိရပးေှင်းလင်းတင်မပမခင်း
၂

အနာကကီးရောဂါအသိပညာရပးလုပ်ငန်းများကို အေှိန်အဟုန်မမှင့်ရဆာင်ေွက်မခင်းအားမဖင့်
လူနာသစ်ေှာရဖွရဖာ်ေုတ်သည့် လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ေန်အတွက် အသိရပးညှိနှိုင်း
ရဆွးရနွးမခင်း

၃

အနာကကီးရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် နည်းပညာဆိုင်ောအကကံရပးအဖွဲ့ အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၁၄) ဦး

၄

အသစ်ခန့်ေားရသာ ကျန်းမာရေးမှူး (၄) များအတွက် လုပ်ငန်းစွမ်းရဆာင်ေည်မမှင့်တင်

သင်တန်း

(၂၉) ဦး

သင်တန်း

(၉) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၆) ဦး

အစည်းအရေး

(၂၅) ဦး

ရေး မွမ်းမံသင်တန်း (၆) ကကိမ်ရမမာက်
၅

လက်ရောက်အနာကကီးရောဂါရစာင့်ရေှာက်သူများအတွက် လုပ်ငန်းစွမ်းရဆာင်ေည်
မမှင့်တင်ရေး မွမ်းမံသင်တန်း

၆

အနာကကီးရောဂါမဖစ်ပွားမှုများအား ရမမပုံရေးဆွဲရေးဆိုင်ော လုပ်ငန်းရကာ်မတီအဖွဲ့
အစည်းအရေး

၇

အနာကကီးရောဂါမဖစ်ပွားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပမို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူးများအား
သတိရပးလှုံ့ရဆာ်မှုဆိုင်ော ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၈

Leprosy Post Exposure Prophylaxis (LPEP) Dissemination Meeting

အစည်းအရေး

(၄၈) ဦး

၉

အနာကကီးရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက်နှင့် American Leprosy Mission လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း

အစည်းအရေး

(၁၈) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ
၁၀

အနာကကီးရောဂါ လုပ်သားအသစ်များအတွက် အနာကကီးရောဂါေိန်းချုပ်ရေးမွမ်းမံသင်တန်း

သင်တန်း

(၂၇) ဦး

၁၁

အနာကကီးရောဂါ ရစာင့်ရေှာက်ရေးမှူးများအတွက် စွမ်းရဆာင်ေည်မမှင့်တင်မှုသင်တန်း

သင်တန်း

(၄၈) ဦး

၁၂

Meeting of Technical Advisory Group (TAG) Myanmar Leprosy Control (2/2019)

အစည်းအရေး

(၂၂) ဦး

၁၃

Refresher Training on Leprosy Control for Junior Leprosy Workers

သင်တန်း

(၂၄) ဦး

မရကွးတိုင်းရဒသကကီး
၁၄

Advocacy Meeting for Township Medical Officer on Leprosy Awareness Campaign

အစည်းအရေး

(၄၀) ဦး

၁၅

State and Regional Coordination Meeting on Leprosy Control

အစည်းအရေး

(၂၅၃) ဦး

(မန္တရလး၊ စစ်ကိုင်း၊ ပဲခူး၊ မရကွး၊ ဧောေတီတိုင်းရဒသကကီးနှင့် ေှမ်းမပည်နယ်)
မကူးစက်နင
ို ်ရသာရောဂါများ ကာကွယန
် ှိမ်နင်းရေးဌာနခွဲ
စဉ်
၁

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ရဆးလိပ်နှင့်ရဆးေွက်ကကီး ကင်းရေးရေးစီမံချက်မှ ကွမ်းယာနှင့် ရဆးေွက်ကကီးေွက်

တက်ရောက်သူ
အခမ်းအနား

(၁၅၅) ဦး

ပစ္စည်းများ ေိန်းချုပ်ရေးအတွက် မီဒီယာမှတဆင့် လူေုလှုံ့ရဆာ်လှုပ်ေှားပွဲ စတင်
ဖွင့်လှစ်မခင်း အေိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကျင်းပမခင်း
၂

လူေုအရမခမပု မသန်စွမ်းမှုကာကွယရ
် ေးစီမံချက်မှ Training for safe and barrier free

သင်တန်း

(၄၀) ဦး

သင်တန်း

(၁၂) ဦး

သင်တန်း
၃

လူေုအရမခမပု မသန်စွမ်းမှုကာကွယရ
် ေးစီမံချက်မှ CBR Indicator survey သင်တန်း
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စဉ်
၄

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
လူေုအရမခမပု မသန်စွမ်းမှု ကာကွယရ
် ေးစီမံချက်မှ Injury surveillance data

တက်ရောက်သူ
သင်တန်း

ရကာက်ယန
ူ ည်း သင်တန်း

၅

- ရအာက်တိုဘာလ

(၂၅) ဦး

- နိုေင်ဘာလ

(၂၅) ဦး

မမန်မာနိုင်ငံ အတက်ရောဂါစီမံချက်မှ ပမို့နယ်အဆင့်အသိရပးရဆွးရနွးပွဲ (၅) ကကိမ်

အစည်းအရေး

(၁၅၀) ဦး

(ဘီးလင်း၊ ရချာင်းဆု၊ံ ရမာ်လပမိုင်၊ မုဒ၊ုံ ကျုက်
ိ မရော)
၆

နှလုံးရသွးရကကာရောဂါ ေိန်းသိမ်းရေးစီမံချက်မှ နှလုံးရသွးရကကာရောဂါ မဖစ်ရစနိုင်ရသာ

အလုပ်ရုံ

အရမခအရနများကို ကာကွယမ် ခင်းနှင့် ရလးဘက်နာရောဂါနှင့် ရလးဘက်နာ နှလုံးရောဂါ

ရဆွးရနွးပွဲ

(၃၆) ဦး

ကာကွယမ် ခင်း ဆိုင်ော အလုပ်ရုံ ရဆွးရနွးပွဲကျင်းပမခင်း၊ ေှမ်းမပည်နယ်(ကျုင်
ိ းတုံ)
၇

နှလုံးရသွးရကကာရောဂါ ေိန်းသိမ်းရေးစီမံချက်မှ အရမခခံ အသက်ကယ် မပုစုနည်း

သင်တန်း

(၃၆) ဦး

အစည်းအရေး

(၆၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၅၈) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၈) ဦး

သင်တန်း

(၄၀) ဦး

သင်တန်း

(၁၂) ဦး

(Bystander Resuscitation Training Program) သင်တန်းကျင်းပမခင်း
၈

နားရလးရောဂါ ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက်မှ National Workshop on
Development of Manual for Primary Ear and Hearing Care (မျက်စိ၊ နား နှာရခါင်း
လည်ရချာင်း ဦးရခါင်းနှင့် လည်ပင်း ခွဲစိတ် အေူးကု ရဆးရုံကကီး) (မန္တရလး) (၁၈-၁၀၂၀၁၈)

၉

ရ မကိုက်ရောဂါ စီမံချက်မှ Workshop on sustaining the results of the Myanmar
Snakebite Project

၁၀

ဆီးချုရသွ
ိ
းချု ိ ရောဂါကာကွယ် ေိန်းသိမ်းရေး စီမံချက် - Myanmar Diabetes Care
Program ၏ 4th Steering Committee အစည်းအရေး (၁၄-၁၁-၂၀၁၈)၊ ရုံးအမှတ်(၄)၊
ရနမပည်ရတာ်

၁၁

လူေုအရမခမပု မသန်စွမ်းမှု ကာကွယရ
် ေး စီမံချက် - Training for safe and barrier free
(ပင်းတယ မပည်သူ့ရဆးရုံ)

၁၂

လူေုအရမခမပု မသန်စွမ်းမှု ကာကွယရ
် ေး စီမံချက် - CBR Indicator survey training for
BHS (ပင်းတယမပည်သူ့ရဆးရုံ)

၁၃

ေိခိုက်မှုအန္တောယ်ကာကွယ်ရေးစီမံချက် - Working Committee meeting and training

သင်တန်း

(၂၀) ဦး

၁၄

ရဆးလိပ်နှင့်ရဆးေွက်ကကီးကင်းရေးရေးစီမံချက် - WHO FCTC investment case analysis

အစည်းအရေး

(၁၃) ဦး

သင်တန်း

(၁၂၈) ဦး

နှင့် ပတ်သက်၍ ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးပွဲ
၁၅

ရ မကိုက်ရောဂါစီမံချက်- To determine the knowledge gap among snakebite
victims သင်တန်း (၂) ကကိမ်

၁၆

မမန်မာနိုင်ငံအတက်ရောဂါစီမံချက်မှ ကျန်းမာရေးရစတနာ့ေန်ေမ်းများအတွက် အတက်

သင်တန်း

ရောဂါဆိုင်ော သင်တန်း

၁၇

- သံမဖူဇေပ်

(၅၀) ဦး

- ရပါင်

(၄၀) ဦး

မမန်မာနိုင်ငံ အတက်ရောဂါစီမံချက်မှ အရမခခံကျန်းမာရေးေန်ေမ်းများအတွက်

သင်တန်း

(၁၀၅) ဦး

အစည်းအရေး

(၅၆) ဦး

သင်တန်း

(၃၆) ဦး

အတက်ရောဂါဆိုင်ော သင်တန်း(ရေးပမို့နယ်)
၁၈

ရဆးလိပ်နှင့်ရဆးေွက်ကကီးကင်းရေးရေးစီမံချက်မှ FCTC Investment Case Handover
Mission

၁၉

ရ မကိုက်ရောဂါေိန်းသိမ်းရေးစီမံချက်မှ မပည်သူလူေုအရမခမပု အသိပညာရပး သင်တန်း
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စဉ်

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက်ရောက်သူ

၂၀

ကင်ဆာရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက်မှ လူဦးရေအရမခမပု ကင်ဆာရောဂါစာေင်း ရကာက်ယူ အစည်းအရေး

(၅၀) ဦး

မခင်း (Population Based Cancer Registry) ဆိုင်ော သင်တန်း
၂၁

မကူးစက်နိုင်ရသာရောဂါများကာကွယန
် ှိမ်နင်းရေးဌာနခွဲမှ "Package of Essential NCDs

အခမ်းအနား

Interventions (PEN) လုပ်ငန်းဆိုင်ောတိုင်းရဒသကကီး/ မပည်နယ်အဆင့်အသိရပး
ရဆွးရနွးတင်မပမခင်း အခမ်းအနား
- ေခိုင်မပည်နယ်

(၅၀) ဦး

- ချင်းမပည်နယ်

(၈၀) ဦး

- ေှမ်းမပည်နယ် (ကျုင်
ိ းတုံ)

(၁၀၀) ဦး

- ကချင်မပည်နယ်
၂၂

(၇၇) ဦး

မကူးစက်နိုင်ရသာရောဂါများကာကွယန
် ှိမ်နင်းရေးဌာနခွဲမှ "Package of Essential NCDs

သင်တန်း

Interventions (PEN) လုပ်ငန်းဆိုင်ော ပမို့နယ်အဆင့် ဆောမဖစ်သင်တန်း

၂၃

- စစ်ရတွ

(၆၂) ဦး

- ဟားခါး

(၃၃) ဦး

- ကျုင်
ိ းတုံ

(၃၅) ဦး

- မမစ်ကကီးနား

(၅၄) ဦး

မကူးစက်နိုင်ရသာရောဂါများကာကွယန
် ှိမ်နင်းရေးဌာနခွဲမှ "Package of Essential NCDs

အစည်းအရေး

(၉၅၂) ဦး

Interventions (PEN)” လုပ်ငန်းဆိုင်ော ပမို့နယ်အဆင့် အသိရပးရဆွးရနွး တင်မပမခင်း
- ချင်းမပည်နယ်နှင့် ေှမ်းမပည်နယ်(ကျုင်
ိ းတုံ) အတွင်းေှိ ပမို့နယ် (၁၉)ပမို့နယ်
၂၄

"အရမခခံကျန်းမာရေး ေန်ေမ်းများအတွက် Package of Essential NCDs Interventions

သင်တန်း

(PEN) လုပ်ငန်း” ဆိုင်ော ပမို့နယ်အဆင့် ဆင့်ပွားသင်တန်း

၂၅

- ချင်းမပည်နယ်နှင့် ေှမ်းမပည်နယ်(ကျုင်
ိ းတုံ) အတွင်းေှိ ပမို့နယ် (၁၉)ပမို့နယ်

(၈၇၀) ဦး

- ကချင်မပည်နယ်အတွင်းေှိ ပမို့နယ် (၁၅) ပမို့နယ်

(၈၉၅) ဦး
nd

မကူးစက်နိုင်ရသာရောဂါများကာကွယန
် ှိမ်နင်းရေးဌာနခွဲမှ “2

Technical Strategy

အစည်းအရေး

(၄၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၄၅) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၅၈) ဦး

Group for NCDs Meeting” အစည်းအရေး
၂၆

လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအား ရဆးလိပ်နှင့် ရဆးေွက်ကကီးေွက်ပစ္စည်း
အခွန်ရကာက်ခံရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ေှင်းလင်းတင်မပမခင်း အစည်းအရေး

၂၇

တိုင်းရဒသကကီး/ မပည်နယ်များတွင် ရဆးလိပ်ရငွ့ကင်းစင်နယ်ရမမများ ေူရောင်မခင်းနှင့်
ပတ်သက်၍ မပန်လည်သုံးသပ်မခင်း အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

၂၈

ရဆွးရနွးပွဲ

ရဆးလိပ်နှင့်ရဆးေွက်ကကီးကင်းရေးရေးစီမံချက်မှ “ရဆးလိပ်ရငွ့ကင်းစင် ပုဂံတခွင်”
အတွက် အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

၂၉

အလုပ်ရုံ

(၄၀၀) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

ရဆးလိပ်ရငွ့ကင်းစင် ပုဂံရေှးရဟာင်းယဉ်ရကျးမှုနယ်ရမမတစ်ခွင် စီမံချက် (၆) ပတ်
ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးပွဲနှင့် ရဆးလိပ်ရငွ့ကင်းစင်ရနောများ စစ်ရဆးမခင်း သင်တန်း

၃၀

“ရဆးလိပ်ရဆးေွက်ကကီးအန္တောယ်နှင့် လူငယ်” ပညာရပး ရဟာရမပာပွဲ

၃၁

မမန်မာနိုင်ငံ၏ ရဆးလိပ်၊ ရဆးေွက်ကကီး ေွက်ပစ္စည်းများ ရကကာ်မငာမခင်း၊ အရောင်းမမှင့်

ရဆွးရနွးပွဲနှင့်

(၁၀၀) ဦး

သင်တန်း
ရဟာရမပာပွဲ

(၅၀၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၆၇) ဦး

အစည်းအရေး

(၄၀) ဦး

တင်မခင်း၊ ပံ့ပိုးမခင်း၊ တားမမစ်မခင်းနှင့် ရဆးလိပ်၊ ရဆးေွက်ကကီးေွက်ပစ္စည်းများ ေုတ်ပိုး
မခင်းများတွင် ကျန်းမာရေးရုပ်ပုံနှင့် စာသားတံဆိပ်ရေးသားမခင်း ဉပရဒဆိုင်ော အလုပ်ရုံ
ရဆွးရနွးပွဲဆိုင်ော အစည်းအရေး
၃၂

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ ရဆးေွက်ကကီးသုံးစွဲမှုေိန်းချုပ်သည့် အမပည်မပည်ဆိုင်ော
ကွန်ဗင်းေှင်းနှင့ပ
် က်သက်၍ လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယမ
် ျားသို့ ေှင်းလင်းတင်မပမခင်း
(Briefing to Parliamentarians on WHO FCTC) အစည်းအရေး
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စဉ်
၃၃

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ရဆးလိပ်နှင့်ရဆးေွက်ကကီး ကင်းရေးရေးစီမံချက် ၂၀၀၆ ဉပရဒပါ မပဌာန်းချက်များနှင့် အညီ

တက်ရောက်သူ
အစည်းအရေး

(၂၁) ဦး

အစည်းအရေး

(၂၅) ဦး

အခမ်းအနား

(၃၀၀) ဦး

အမိန့်ရကကာ်မငာစာများ ေုတ်မပန်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး
၃၄

မမန်မာနိုင်ငံ၏ရဆးလိပ်နှင့်ရဆးေွက်ကကီးေွက်ပစ္စည်း ေိန်းချူပ်ေန် မဟာဗျူဟာ ရမမာက်
ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ော အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

၃၅

Smoke-free Mandalay University တည်ရောင်မခင်း အခမ်းအနားတွင် အသိ ပညာရပး
ရဟာရမပာမခင်း

၃၆

မမန်မာနိုင်ငံအတက်ရောဂါစီမံချက်မှ နှစ်ပတ်လည်လုပ်ငန်းသုံးသပ်အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၅၀) ဦး

၃၇

“အမပည်မပည်ဆိုင်ော အတက်ရောဂါပရပျာက်ရေးရန့ (International Epilepsy Day

အခမ်းအနား

(၁၀၀) ဦး

2019)” အခမ်းအနား
၃၈

အတက်ရောဂါ ကုသရစာင့်ရေှာက်မှုဆိုင်ော ဆောမဖစ်သင်တန်းနှင့် ကကီးကကပ်သူများအတွက်

သင်တန်း

(၂၆) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၈) ဦး

သင်တန်း
၃၉

ဆီးချုရသွ
ိ
းချုရောဂါ
ိ
ကာကွယ်ေိန်းသိမ်းရေး စီမံချက်မှ Myanmar Diabetes Care
Program: 4th Steering Committee အစည်းအရေး

၄၀

Myanmar Diabetes Care Program ၏ ဆီးချုရသွ
ိ
းချုရောဂါ
ိ
ကုသရစာင့်ရေှာက်မှုဆိုင်ော

သင်တန်း

(၁၀၅) ဦး

သင်တန်း

(၅၀) ဦး

သင်တန်း (ပေမအကကိမ်)
၄၁

“Diabetes and Cardiac Emergencies, High Risk Management, Proper Referral
ဆင့်ပွားသင်တန်း”

၄၂

နားရလးရောဂါကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက်မှ နားနှင့်အကကားအာရုံ အရမခခံ

ရဟာရမပာပွဲ

ရစာင့်ရေှာက်မှုအရကကာင်း ရဟာရမပာပွဲ
- ဇန်နေါေီလ

၄၃

(၁၂၀) ဦး

- ရမလ

(၇၀) ဦး

- ဇွန်လ

(၇၈) ဦး

ရ မကိုက်ရောဂါေိန်းသိမ်းရေးစီမံချက်မှ မပည်သူလူေုအရမခမပု အသိပညာရပး သင်တန်း

သင်တန်း

(၁၇၇) ဦး

သင်တန်း

(၃၀၂) ဦး

(၂) ကကိမ်
၄၄

ရ မကိုက်ရောဂါေိန်းသိမ်းရေး စီမံချက် - To determine the knowledge gap among
snakebite victims (ရနမပည်ရတာ်မပည်သူ့ရဆးရုံကကီး၊ ကုတင် ၁၀၀၀) (၃) ကကိမ်

၄၅

အရမခခံကျန်းမာရေးေန်ေမ်းများအတွက် ရ မကိုက်ရောဂါ ေိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ော သင်တန်း

သင်တန်း

(၁၂၀) ဦး

၄၆

နှလုံးရသွးရကကာရောဂါေိန်းသိမ်းရေးစီမံချက်မှ ရသွးတိုးရောဂါဆိုင်ော အလုပ်ရုံ ရဆွးရနွးပွဲ

အလုပ်ရုံ

(၈၈) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ
၄၇

မပည်သူလူေုအတွင်းနှလုံးရောဂါနှင့် နှလုံးရသွးရကကာရောဂါ မမဖစ်ရအာင် ကကိုတင်

အစည်းအရေး

(၆၀) ဦး

သင်တန်း

(၁၀၀) ဦး

ကာကွယမ် ခင်းလုပ်ငန်း (Preventive Cardiology) ဆိုင်ော ပေမအကကိမ် ညိှနှိုင်း
အစည်းအရေး
၄၈

ေိခိုက်မှုအန္တောယ်ကာကွယ်ရေးစီမံချက်မှ ေိခိုက်ဒဏ်ောေေှိမှု ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှု Data
ရကာက်ယမူ ခင်းဆိုင်ော သင်တန်း

၄၉

ေိခိုက်မှုအန္တောယ်ကာကွယ်ရေးစီမံချက် “Injury Surveillance Steering Committee

အစည်းအရေး

(၁၅) ဦး

သင်တန်း

(၁၁၀) ဦး

Meeting”
၅၀

ကင်ဆာရောဂါကာကွယ်ေိန်းသိမ်းရေးစီမံချက်မှ သူနာမပုများအတွက် ကင်ဆာရောဂါ
နာကျင်မှုနှင့် ရေဒနာရပါင်းစုံ ရောက်ကူမပုစုမှုသင်တန်း
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စဉ်

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက်ရောက်သူ

၅၁

လူဦးရေအရမခမပု ကင်ဆာရောဂါစာေင်း ရကာက်ယူမခင်းဆိုင်ောအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၂၅) ဦး

၅၂

ကင်ဆာရောဂါကာကွယ်ေိန်းသိမ်းရေးစီမံချက် မှ “United Nation Joint Global

အစည်းအရေး

(၃၃) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၁) ဦး

အစည်းအရေး

(၄၂) ဦး

အစည်းအရေး

(၃၅) ဦး

အစည်းအရေး

(၄၃) ဦး

Programme (UNJGP) on Cervical Cancer Follow Up” အဖွဲ့နှင့် အစည်းအရေး
၅၃

ကင်ဆာရောဂါကာကွယ်ေိန်းသိမ်းရေးစီမံချက် “United Nation Joint Global
Programme (UNJGP) on Cervical Cancer Follow Up Mission” အဖွဲ့မှ ရတွ့ေှိချက်
များအား အပမဲတမ်းအတွင်း၀န် (၂) ေံသို့ တင်မပမခင်း

၅၄

ကင်ဆာရောဂါကာကွယ်ေိန်းသိမ်းရေးစီမံချက် မှ “Yangon Population Based Cancer
Registry Stakeholder Meeting” အစည်းအရေး

၅၅

“လူဦးရေအရမခမပု ကင်ဆာရောဂါ စာေင်းရကာက်ယူမခင်းဆိုင်ောလုပ်ငန်းတွင် လက်ေှိ
ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိရသာ လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်မှုများ၊ ရေှဆက်တိုးချဲ့ရဆာင်ေွက်ေမည့်
လုပ်ငန်းစဉ်များ” ဆိုင်ော အစည်းအရေး

၅၆

ကင်ဆာရောဂါ ကာကွယေ
် ိန်းသိမ်းရေးစီမံချက် မှ “Course on setting up Population
Based Cancer Registry” အစည်းအရေး

၅၇

STEP Survey (2019) ရကာက်ယရ
ူ ေးဆိုင်ော အကကိုညှိနှိုင်းအစည်းအရေး(တတိယအကကိမ်)

အစည်းအရေး

(၁၂) ဦး

၅၈

ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှု ရပးသူများအတွက် နာတာေှည်အဆုတ်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးနှင့်

သင်တန်း

(၆၀) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၈၀) ဦး

စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ော စွမ်းေည်မမှင့်သင်တန်း
၅၉

စိတ်ကျန်းမာရေးစီမံချက်မှ “National Consultative Workshop on Revision of Mental
Health Policy” အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

၆၀

ရဆွးရနွးပွဲ

ရဆးလိပ်နှင့်ရဆးေွက်ကကီးကင်းရေးရေးစီမံချက်မှ “မမန်မာနိုင်ငံ၏ ရဆးလိပ်နှင့်

အစည်းအရေး

(၃၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၂၅) ဦး

ရဆးေွက်ကကီး ေွက်ပစ္စည်းများနှင့် အေက်ယမကာများအရပါ် အခွန်အရကာက်ဆိုင်ော
ေှင်းလင်းပွဲ (SEATCA)”
၆၁

ဆီးချုရသွ
ိ
းချုရောဂါကာကွ
ိ
ယ်ေိန်းသိမ်းရေးစီမံချက်မှ “Myanmar Diabetes Care
Program Meeting (MDCP) ” အစည်းအရေး

၆၂

နားရလးရောဂါကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက်မှ “အရမခခံအကကားအာရုံရစာင့်ရေှာက်မှု”

သင်တန်း

(၄၃၈) ဦး

သင်တန်း

(၆၀) ဦး

သင်တန်း
၆၃

ရ မကိုက်ရောဂါေိန်းသိမ်းရေးစီမံချက်မှ “To determine the knowledge gap among
snake bite victims” ကျင်းပမပုလုပ်မခင်း။ (အင်းစိန်မပည်သူ့ရဆးရုံကကီး)

၆၄

စိတ်ကျန်းမာရေးစီမံချက်မှ “စိတ်ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှု ကွာဟချက်ရလျာ့ချရေး”

သင်တန်း

သင်တန်း

၆၅

၆၆

- ကယားမပည်နယ်

(၂၀) ဦး

- ေှမ်းမပည်နယ် (ရတာင်ပိုင်း)

(၇၀) ဦး

ရဆးလိပ်နှင့်ရဆးေွက်ကကီးကင်းရေးရေးစီမံချက်မှ တိုင်းရဒသကကီးနှင့်မပည်နယ်အဆင့်

အလုပ်ရုံ

(၈၁) ဦး

ရဆးလိပ်ရဆးေွက်ကကီးရသာက်သုံးမှုေိန်းချုပ်မခင်း ဉပရဒဆိုင်ောအလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

ရဆးလိပ်နှင့်ရဆးေွက်ကကီးကင်းရေးရေးစီမံချက်မှ ရဆးလိပ်နှင့်ရဆးေွက်ကကီးေွက်ပစ္စည်း

သင်တန်း

(၃၂) ဦး

သင်တန်း

(၇၄) ဉီး

သုံးစွဲမှုဆိုင်ောစစ်တမ်းရကာက်ယူမည့်သူများအတွက်သင်တန်း
၆၇

နှလုံးနှင့် နှလုံးရသွးရကကာရောဂါမမဖစ်ရအာင် ကကိုတင်ကာကွယ်ကုသမှုလုပ်ငန်းဆိုင်ော
ဗဟိုအဆင့် ဆောမဖစ်သင်တန်း
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စဉ်
၆၈

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
နှလုံးနှင့်နှလုံးရသွးရကကာရောဂါကာကွယတ
် ိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက်မှ (၂၀၁၉)ခုနှစ် ကမ္ဘာ့နှလုံး

တက်ရောက်သူ
အခမ်းအနား

(၄၅၀) ဦး

ကျန်းမာရေးရန့အေိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားနှင့် နှလုံးနှင့် နှလုံးရသွးရကကာရောဂါမမဖစ်ရအာင်
ကကိုတင်ကာကွယက
် ုသမှုလုပ်ငန်းများစတင်မခင်း အခမ်းအနား
၆၉

မပည်သူလူေုအတွင်း အဓိကမကူးစက်နိုင်ရသာရောဂါများနှင့် နှလုံးနှင့်နှလုံးရသွးရကကာ

သင်တန်း

ရောဂါမမဖစ်ရအာင်ကကိုတင်ကာကွယက
် ုသမှုလုပ်ငန်းဆိုင်ော တိုင်းရဒသကကီးအဆင့်
ဆောမဖစ်သင်တန်း

၇၀

- မရကွးတိုင်းရဒသကကီး

(၇၈) ဦး

- ပဲခူးတိုင်းရဒသကကီး

(၈၇) ဦး

- မန္တရလးတိုင်းရဒသကကီး

(၈၇) ဦး

အတက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက်မှ Coordination Meeting on IT Mechanisms for

အစည်းအရေး

(၃၀) ဦး

data collection & reporting and Supervisory Checklist
၇၁

သူနာမပုနှင့်သားဖွားသင်တန်းသူများအား နားရလးရောဂါကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက်မှ

သင်တန်း

အရမခခံအကကားအာရုံရစာင့်ရေှာက်မှုသင်တန်းရပးမခင်း
- နား၊ နှာရခါင်း၊ လည်ရချာင်းအေူးကုရဆးရုံကကီး၊ မန္တရလး

(၈၀) ဦး

- ငါန်းဇွန်ပမို့နယ်၊ မန္တရလးတိုင်းရဒသကကီး

(၉၀) ဦး

၇၂

World Health Survey (WHSplus) Technical Working Committee အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၂၀) ဦး

၇၃

ရဆးလိပ်နှင့်ရဆးေွက်ကကီးကင်းရေးရေးစီမံချက်မှ မပည်ရောင်စုနယ်ရမမ၊ ရနမပည်ရတာ်တွင်

အစည်းအရေး

(၂၅) ဦး

အစည်းအရေး

(၇၀) ဦး

အခမ်းအနား

(၂၂၇) ဦး

အစည်းအရေး

(၂၅) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၁၇) ဦး

သင်တန်း

(၈၇) ဦး

ရဆးလိပ်ရငွ့ကင်းစင်ရေးလုပ်ငန်းများ အေှိန်အဟုန်မမှင့်တင်၍ ရဆာင်ေွက်နိုင်ေန်အတွက်
အသိရပးေှင်းလင်းတင်မပမခင်းနှင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး
၇၄

ရဆးလိပ်နှင့်ရဆးေွက်ကကီးကင်းရေးရေးစီမံချက်မှ ရဆးလိပ်နှင့်ရဆးေွက်ကကီးရသာက်သုံးမှု
ေိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ေိရောက်ရသာမူေါဒများချမှတ်မခင်းနှင့်ဉပရဒသစ်မပင်ဆင်
ရေးဆွမဲ ခင်းအစည်းအရေး

၇၅

ဆီးချုရသွ
ိ
းချုရောဂါကာကွ
ိ
ယ်ေိန်းသိမ်းရေးစီမံချက်မှ ကမ္ဘာ့ဆီးချုရသွ
ိ
းချုရောဂါကာကွ
ိ
ယ်
ေိန်းသိမ်းရေးရန့ (၂၀၁၉) အခမ်းအနား

၇၆

မကူးစက်နိုင်ရသာရောဂါများကို မဖစ်ပွားရစနိုင်ရသာ Risk factors များရလျာ့ချေန်
အမဖစ်နိုင်ဆုံးရသာနည်းလမ်းများကို ဉီးစားရပးရေွးချယ်မခင်းအစည်းအရေး

၇၇

ကင်ဆာရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက်မှ Palliative Care လက်ေှိ ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိရသာ
လုပ်ငန်းများ၊ ဆက်စပ်ဌာနများေှိ Palliative Care ၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ ရေှ့ဆက်အရကာင်
အေည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ အစည်းအရေး

၇၈

ေိခိုက်အန္တောယ်ကာကွယ်ရေးစီမံချက်မှ ယာဉ်အန္တောယ် လမ်းအန္တောယ် အသိပညာရပး
ရဆွးရနွးမခင်း Post-crash Response and Initial Emergency Care သင်တန်း
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ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်ဌာနခွဲ
စဉ်
၁

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
စီမံခန့်ခွဲမှုအရောက်အကူမပု ကျန်းမာရေးသတင်းစနစ် ပုံစံသစ်များနှင့် လက်စွဲစာအုပ်

တက်ရောက်သူ
သင်တန်း

(၁၀၅) ဦး

အသစ် (Data Dictionary – New Version) တွင် ပါေှိရသာ အဓိပ္ပာယ်ေှင်းလင်းချက်များ ကို
ရဆွးရနွးပိခ
ု့ ျရပးမည့် သင်တန်းဆောများအတွက်သင်တန်း
၂

စီမံခန့်ခွဲမှုအရောက်အကူမပု ကျန်းမာရေးသတင်းစနစ် လက်စွဲစာအုပ်ပုံစံသစ် အသုံးမပုမခင်း

သင်တန်း

တိုင်းရဒသကကီး/ မပည်နယ်အဆင့် ဆောမဖစ်သင်တန်း
- ကေင်မပည်နယ်

(၂၅) ဦး

- ဧောေတီတုိင်းရဒသကကီး

(၇၂) ဦး

- ေန်ကုန်တိုင်းရဒသကကီး (၂) ကကိမ်
၃

(၁၂၀) ဦး

တိုင်းရဒသကကီး/မပည်နယ်အဆင့် ရဆးရုံများအတွက် အီလက်ေရောနစ် ကျန်းမာရေး

သင်တန်း

သတင်းစနစ် (DHIS2 Software) သင်တန်း

၄

- ေန်ကုန်တိုင်းရဒသကကီး (၂) ကကိမ်

(၈၂) ဦး

- ရနမပည်ရတာ်မပည်ရောင်စုနယ်ရမမ (၂) ကကိမ်

(၈၄) ဦး

စီမံခန့်ခွဲမှုအရောက်အကူမပု ကျန်းမာရေးသတင်းစနစ် လက်စွဲစာအုပ်ပုံစံသစ် အသုံးမပု

သင်တန်း

(၆၀၄) ဦး

သင်တန်း

(၁၀၂) ဦး

သင်တန်း

(၃၈၆) ဦး

မခင်း ပမို့နယ်အဆင့်သင်တန်း
(ဧောေတီတိုင်းရဒသကကီး၊ ကေင်မပည်နယ်နှင့် ေန်ကုန်တိုင်းရဒသကကီးအတွင်းေှိ ပမို့နယ် (၅)
ပမို့နယ်တွင် စုစုရပါင်း (၉) ကကိမ်)
၅

အီလက်ေရောနစ် မပည်သူ့ကျန်းမာရေးသတင်းစနစ် (e-HMIS/ DHIS2) သင်တန်း
(ကေင်မပည်နယ် (၂) ကကိမ် )

၆

စီမံခန့်ခွဲမှုအရောက်အကူမပုကျန်းမာရေးသတင်းစနစ်လက်စွဲစာအုပ်ပုံစံသစ် အသုံးမပုမခင်း
မပည်နယ်အဆင့်သင်တန်း
(ကယားမပည်နယ်၊ ေှမ်းမပည်နယ် (ရတာင်)၊ ကချင်မပည်နယ်၊ မွန်မပည်နယ်၊ ေခိုင်မပည်နယ်
(၂) ကကိမ်၊ ချင်းမပည်နယ်နှင့် ေှမ်းမပည်နယ် (အရေှ့))

၇

ပုဂလ
္ဂ ိကရဆးရုံများအတွက် အီလက်ေရောနစ် ကျန်းမာရေးသတင်းစနစ် (DHIS2

သင်တန်း

Software) သင်တန်း

၈

- မန္တရလးတိုင်းရဒသကကီး

(၃၉) ဦး

- ေန်ကုန်တိုင်းရဒသကကီး

(၃၉) ဦး

စီမံခန့်ခွဲမှုအရောက်အကူမပုကျန်းမာရေးသတင်းစနစ်လက်စွဲစာအုပ်ပုံစံသစ် အသုံးမပုမခင်း

သင်တန်း

(၄၀) ဦး

မပည်နယ်အဆင့်သင်တန်း (ေှမ်းမပည်နယ်-ရမမာက်)
၉

ရဆးရုံများအတွက် အီလက်ေရောနစ် ကျန်းမာရေးသတင်းစနစ် (DHIS2 Software)

သင်တန်း

သင်တန်း
- ရနမပည်ရတာ်

(၂၉) ဦး

- ဧောေတီတုိင်းရဒသကကီး (ပေမအကကိမ်)

(၄၀) ဦး

- ဧောေတီတုိင်းရဒသကကီး (ဒုတိယအကကိမ်)

(၃၆) ဦး

- ဧောေတီတုိင်းရဒသကကီး (တတိယအကကိမ်)

(၃၅) ဦး

- ဧောေတီတုိင်းရဒသကကီး (စတုတ္ထအကကိမ်)

(၃၆) ဦး

- မရကွးတိုင်းရဒသကကီး (ပေမအကကိမ်)

(၃၅) ဦး

- မရကွးတိုင်းရဒသကကီး (ဒုတိယအကကိမ်)

(၃၇) ဦး

- မရကွးတိုင်းရဒသကကီး (တတိယအကကိမ်)

(၃၇) ဦး

- စစ်ကိုင်းတိုင်းရဒသကကီး (ပေမအကကိမ်)

(၄၄) ဦး
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စဉ်

၁၀

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက်ရောက်သူ

- စစ်ကိုင်းတိုင်းရဒသကကီး (ဒုတိယအကကိမ်)

(၄၄) ဦး

- စစ်ကိုင်းတိုင်းရဒသကကီး (တတိယအကကိမ်)

(၄၄) ဦး

- မန္တရလးတိုင်းရဒသကကီး (ပေမအကကိမ်)

(၄၈) ဦး

- မန္တရလးတိုင်းရဒသကကီး (ဒုတိယအကကိမ်)

(၄၈) ဦး

- မန္တရလးတိုင်းရဒသကကီး (တတိယအကကိမ်)

(၄၈) ဦး

- ပဲခူးတိုင်းရဒသကကီး (ပေမအကကိမ်)

(၅၃) ဦး

- ပဲခူးတိုင်းရဒသကကီး (ဒုတိယအကကိမ်)

(၅၃) ဦး

Strengthening Data Management Capacity of Regional and State HMIS Focal

အလုပ်ရုံ

(၄၅) ဦး

Persons အလုပ်ရုရ
ံ ဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

၁၁

Technical Discussion on Myanmar Demographic and Health Survey (2020-21)

ရဆွးရနွးပွဲ

(၄၁) ဦး

၁၂

Electronic Hospital Reporting System Using DHIS2 for Central Supervisor of

အလုပ်ရုံ

(၃၀) ဦး

Department of Medical Services အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ
၁၃

၁၄

ရဆွးရနွးပွဲ

Electronic Hospital Reporting System Using DHIS2 for Central Supervisor of

အလုပ်ရုံ

Department of Public Health အလုပ်ရုရ
ံ ဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

Electronic Health Management Information System DHIS2 Level-1 သင်တန်း

သင်တန်း

(၃၀) ဦး

(၃၂) ဦး

အရပခခံကျန်းမာရေးဌာနခွဲ
စဉ်

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက်ရောက်သူ

၁

Community Health Clinic (CHC) Motto မပုစုရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၂၅) ဦး

၂

Local NGO/ INGO များပါေင်သည့် Platforms များ ဖွဲ့စည်းရေးညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၄၀) ဦး

၃

2 Workshop for Community Engagement Manual Modification

nd

ရဆွးရနွးပွဲ

(၂၅) ဦး

၄

1 Consultation Workshop for Review and Revision of RHC Manual

st

ရဆွးရနွးပွဲ

(၃၂) ဦး

၅

Community Engagement Approach Manual Launching Event နှင့် ပတ်သက်၍

အစည်းအရေး

(၂၈) ဦး

ညှိနှိုင်း အစည်းအရေး
၆

၇

သက်ကကီးေွယ်အိုကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုလုပ်ငန်း ဆောမဖစ်သင်တန်း

သင်တန်း

- ပေမအကကိမ်

(၃၀) ဦး

- ဒုတိယအကကိမ်

(၃၀) ဦး

ဗဟိုအဆင့်လူေုကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုလုပ်ငန်း ဆန်းစစ်ရဆွးရနွးပွဲ အကကိုညှိနှိုင်း

အစည်းအရေး

(၁၇) ဦး

အစည်းအရေး
၈

ရကျးလက်ကျန်းမာရေးဌာန လက်စွဲစာအုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ မပန်လည်သုံးသပ်မခင်းဆိုင်ော
အကကံရပးရဆွးရနွးမခင်း အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

အလုပ်ရုံ
ရဆွးရနွးပွဲ

- ဒုတိယအကကိမ်

(၂၇) ဦး

- တတိယအကကိမ်

(၅၃) ဦး

- စတုတအ
္ထ ကကိမ် (အပပီးသတ်ရဆွးရနွးပွဲ)

(၇၈) ဦး
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စဉ်
၉

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက်ရောက်သူ
အစည်းအရေး

(၂၀) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

(၅၈) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၁၁) ဦး

အရမခခံကျန်းမာရေးေန်ေမ်းများညီလာခံနှင့် လူေုကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုလုပ်ငန်း

ညီလာခံနှင့်

(၆၂၅) ဦး

ဆန်းစစ်ရဆွးရနွးပွဲ (၂၀၁၈)

ရဆွးရနွးပွဲ

မပည်သူလူေုအရမခမပု ကျန်းမာရေးလုပ်သားများ (Community Based Health Workers CBHW) ဆိုင်ော မူေါဒ(မူကကမ်း) နှင့်ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၁၀

သက်ကကီးေွယ်အိုကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုဆိုင်ောညှိနှိုင်းရဆွးရနွးပွဲ

၁၁

အရမခခံကျန်းမာရေးေန်ေမ်းများ ညီလာခံ၊ လူေုကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုလုပ်ငန်း
ဆန်းစစ်ရဆွးရနွးပွဲ ၂၀၁၈၊ အရမခခံကျန်းမာရေးေန်ေမ်းများနှင့် ရစတနာ့ေန်ေမ်း
ကျန်းမာရေးလုပ်သားများရလ့လာရေးခေီးစဉ် ၂၀၁၉ ရအာင်မမင်စွာအရကာင်အေည်ရဖာ်
ရဆာင်ေွက်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး (၃) ကကိမ်

၁၂

အာဟာေဖွံ့ဖဖိုးရေးဌာနခွဲ
စဉ်
၁

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
လတ်တရလာအာဟာေချု့တဲ
ိ ့မှု ဘက်စုံကုသရစာင့်ရေှာက်မခင်းဆိုင်ော လမ်းညွှန် (၂၀၁၇)

တက်ရောက်သူ
သင်တန်း

ခုနှစ်၊ ပမို့နယ်အဆင့် ဆင့်ပွားသင်တန်း
- လားရှိုး

(၅၃) ဦး

- ဂွ

(၈၈) ဦး

- ရမမပုံ

(၁၁၆) ဦး

- ေန်တလန် (၂) ကကိမ်

(၂၄၈) ဦး

- ဖလမ်း

(၁၁၆) ဦး

- တီးတိန် (၂) ကကိမ်

(၄၁၆) ဦး

- မာန်ရအာင်

(၁၄၈) ဦး

- ေမ်းပဗဲ

(၁၃၈) ဦး

- ကန်ပက်လက်
၂

(၆၂) ဦး

ရမွးကင်းစကရလးကုသရဆာင်များတွင်မိခင်နို့ဘဏ် (Human Milk Bank) တိုးချဲ့

ရဆွးရနွးပွဲ

(၆၃) ဦး

ေားေှိေန်အတွက် အသိရပးရဆွးရနွးပွဲ
၃

အာဟာေလုပ်ငန်းသုံးရဆးနှင့် ရဆးပစ္စည်းများ ေယ်ယူရေးအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၁၉) ဦး

၄

ဆန်တွင်အဏုအာဟာေမဖည့်စွက်မခင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအရေး (Rice Fortification

အစည်းအရေး

(၃၂) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၅) ဦး

Working Group Meeting)
၅

ဘက်စုံအာဟာေဖွံ့ပဖိုးရေးစီမံကိန်း (Enhanced Homested Food Production for
Myanmar – EHFP) ဦးရဆာင်ရကာ်မတီနှင့် အလှူေှင် အဖွဲ့အစည်း (King PhilandtripesKP) တိ၏
ု့ ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၆

လူေုအတွင်း (၂) နှစ်ရအာက် ကရလးသူငယ်များ အစာရကျွးမခင်း၊ နှစ်သိမ့်ရဆွးရနွးမခင်း

သင်တန်း

ပမို့နယ်အဆင့်သင်တန်း
- ဟားခါး

(၇၀) ဦး

- ဖလမ်း

(၄၈) ဦး

- ေန်တလန်

(၆၇) ဦး
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စဉ်
၇

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
မမန်မာနိုင်ငံအဏုအာဟာေနှင့် အစာစားသုံးမှု အရမခအရန ရလ့လာရေးစစ်တမ်း ကနဦး
ေလဒ်များ အသိရပးမခင်း အလုပ်ရုံ ရဆွးရနွးပွဲ

၈

တက်ရောက်သူ
အလုပ်ရုံ

(၁၄၀) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

ကဏ္ဍရပါင်းစုံ ပါေင်ရသာ အမျုးသားအာဟာေဖွ
ိ
ံ့ပဖိုးမှုဆိုင်ော ငါးနှစ်စီမံကိန်း (Multi–

အစည်းအရေး

(၃၂၆) ဦး

အခမ်းအနား

(၂၃၂) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၉၉) ဦး

sectoral National Plan of Action on Nutrition) အသိရပးညှိနှိုင်းအစည်းအရေး(၂)ကကိမ်
၉

မမန်မာနိုင်ငံ အဏုအာဟာေနှင့် အစာစားသုံးမှု အရမခအရန ရလ့လာရေး စစ်တမ်း
ရဆာင်ေွက်သူများအား ဂုဏ်မပုလက်မှတ်ရပးအပ်မခင်း အခမ်းအနား

၁၀

အာဟာေဖွံ့ပဖိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆန်းစစ်ရဆွးရနွးမခင်း အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ
၁၁

မမန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဆန်တွင် အဏုအာဟာေမဖည့်စွက်မခင်း လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်အား

အလုပ်ရုံ

(၁၂၆) ဦး

အသိရပးမခင်း အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

၁၂

မိခင်နို့စနစ်တကျ တိုက်ရကျွးရေး (ရဆးရုံတွင်ရမွးဖွားမခင်း) ဆိုင်ော ဆောမဖစ်သင်တန်း

သင်တန်း

(၃၃) ဦး

၁၃

လတ်တရလာအာဟာေချု့တဲ
ိ ့မှု ဘက်စုံကုသရစာင့်ရေှာက်မခင်းဆိုင်ောလမ်းညွှန် (၂၀၁၇)

သင်တန်း

(၆၄) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

(၂၁) ဦး

အစည်းအရေး

(၂၃) ဦး

သင်တန်း

(၈၅) ဦး

အစည်းအရေး

(၂၅) ဦး

ခုနှစ် တိုင်းရဒသကကီးအဆင့် ဆောမဖစ်သင်တန်း (မရကွးတိုင်းရဒသကကီး)
၁၄

နန်းယွန်းပမို့နယ်အတွင်း ရမခခွင်ရနရသာ ကရလးလူနာများ ရတွ့ေှိမှုနှင့်ပတ်သက်၍
ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးပွဲ

၁၅

ဘက်စုံအာဟာေဖွံ့ပဖိုးရေးစီမံကိန်း ပဉ္စမအကကိမ် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအရေးနှင့် တတိယ
အကကိမ် ဦးရဆာင်ရကာ်မတီ အစည်းအရေး

၁၆

လတ်တရလာအာဟာေချု့တဲ
ိ ့မှု ဘက်စုံကုသမခင်းဆိုင်ော လမ်းညွှန် ပမို့နယ်အဆင့် ဆင့်ပွား
သင်တန်း (မရကွးတိုင်းရဒသကကီး၊ မင်းလှပမို့နယ် (၂) ကကိမ်)

၁၇

နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေရဒသအတွင်း မိခင်မျုးဆက်
ိ
ပွား၊ ရမွးကင်းစနှင့်ကရလး ကျန်းမာ
ရေးရစာင့်ရေှာက်မှု လုပ်ငန်းများနှင့် အာဟာေဖွံ့ပဖိုးရေးလုပ်ငန်းများ မမှင့်တင်ရေး မိတ်ဖက်
အစည်းအရေးများနှင့် အကကိုညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၁၈

ဘေအစေက် (၁၀၀၀) အာဟာေလုပ်ငန်းများ ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၂၃) ဦး

၁၉

Vitamin D ချု့တဲ
ိ ့မှု ကုသမခင်းဆိုင်ောလမ်းညွှန် (Guidelines) နှင့် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် (SOP)

အလုပ်ရုံ

(၁၅) ဦး

များ အရကာင်အေည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်ရေး အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

၂၀

အာဟာေဖွံ့ပဖိုးရေးေက်သတ္တပတ် လှုပ်ေှားမှုများရဆာင်ေွက်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၂၁) ဦး

၂၁

အသက်(၆) လအေိ မိခင်နို့တစ်မျုးတည်
ိ
း တိုက်ရကျွးမခင်း လှုပ်ေှားမှုအတွက် အကကိုညှိနှိုင်း

အစည်းအရေး

(၃၅) ဦး

အစည်းအရေး

(၃၃) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၅၁) ဦး

အစည်းအရေး
၂၂

ကဏ္ဍရပါင်းစုံပါေင်ရသာ အမျုးသားအာဟာေဖွ
ိ
ံ့ပဖိုးမှုဆိုင်ော ငါးနှစ်စီမံကိန်း၏ တိုင်းရဒသ
ကကီး/ မပည်နယ်များတွင် ရဆာင်ေွက်မည့် လုပ်ငန်းများအတွက် အကကိုညှိနှိုင်း အစည်းအရေး

၂၃

ရမွးောပါကိုယ်အဂဂါချု့တဲ
ိ ့မှု ကာကွယရ
် ေးနှင့် ေိန်းချုပ်ရေး ရစာင့်ကကပ် ကကည့်ရှုမခင်း ဆိုင်ော
အေှိန်အဟုန်မမှင့်တင်ရေး အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

၂၄

Finalization of Guidelines and SOP for Human Milk Bank ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၃၄) ဦး

၂၅

နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေရဒသ အတွင်း မိခင်မျုးဆက်
ိ
ပွား၊ ရမွးကင်းစနှင့် ကရလး

အစည်းအရေး

(၁၅၂) ဦး

ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှု၊အာဟာေဖွံ့ပဖိုးရေးနှင့် ကာကွယ်ရဆးေိးု လုပ်ငန်းများ
မမှင့်တင်ရေး မိတ်ဖက်အစည်းအရေး
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စဉ်
၂၆

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
Fill the Nutrient Gap (FNG) Analysis အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

တက်ရောက်သူ
အလုပ်ရုံ

(၂၃) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ
၂၇

မမန်မာ့အာဟာေကွန်ယက် အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၃၃) ဦး

၂၈

(၂၀၁၉) ခုနှစ်၊ အာဟာေဖွံ့ပဖိုးရေး ေက်သတ္တပတ်များလှုပ်ေှားမှုများအတွက် ဆက်စပ်

အစည်းအရေး

(၃၂) ဦး

ဌာနများ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အကကိုညှိနှိုင်းအစည်းအရေး
၂၉

တစ်နိုင်ငံလုံးအိုင်အိုဒင်းဆားစားသုံးရေးအစီအစဉ်ဥပရဒမူကကမ်းဆိုင်ောညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၂၂) ဦး

၃၀

ကဏ္ဍရပါင်းစုံပါေင်ရသာ အမျုးသားအာဟာေဖွ
ိ
ံ့ပဖိုးမှုဆိုင်ော ငါးနှစ်စီမံကိန်း ကနဉီး

အစည်းအရေး

(၉၀)ဦး

အစည်းအရေး

(၃၉)ဦး

အစည်းအရေး

(၃၉) ဦး

သင်တန်း

(၅၁) ဦး

အစည်းအရေး

(၂၈) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၄၈) ဦး

ကာလတွင် လုပ်ရဆာင်မည့်လုပ်ငန်းများ၏ Tool & Methodology များကို ဧောေတီတိုင်း
ရဒသကကီးတွင် Pilot testing မပုလုပ်မည့် အကကိုညှိနှိုင်းအစည်းအရေး
၃၁

(၂၀၁၉) ခုနှစ်၊ အာဟာေဖွံ့ပဖိုးရေးေက်သတ္တပတ်များလှုပ်ေှားမှုများ ဗဟိုအဆင့် ဖွင့်ပွဲအခမ်း
အနားနှင့် တိုင်းရဒသကကီး/မပည်နယ်များတွင်ရဆာင်ေွက်နိုင်ေန် အကကိုညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၃၂

အစားအစာတွင် အဏုအာဟာေဓါတ် မဖည့်စွက်ေန် စံနှုန်းသတ်မှတ်မခင်းနည်းပညာဆိုင်ော
အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲနှင့် ဆန်တွင်အဏုအာဟာေမဖည့်စွက်မခင်း လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအရေး

၃၃

မမန်မာ့အာဟာေ နည်းပညာကွန်ေက်အဖွဲ့ေင်များ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူေုအရမခ
မပုအဖွဲ့အစည်းများမှ အဖွဲ့ေင်များအတွက် အာဟာေဆိုင်ောသင်တန်း

၃၄

(၂၀၁၉) ခုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့မိခင်နို့တိုက်ရကျွးရေး ေက်သတ္တပတ်နှင့် အာဟာေဖွံ့ပဖိုးရေး ေက်သတ္တ
ပတ်များ ဗဟိုအဆင့် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနှင့် လူေုလှုပ်ေှားမှုများကျင်းပရေး အကကိုညှိနှိုင်း
အစည်းအရေး

၃၅

မမန်မာနိုင်ငံတွင် ရမွးကင်းစနှင့် ကရလးသူငယ်များအား အစာရကျွးရမွးမခင်းဆိုင်ော
အမျုးသားစီ
ိ
မံချက်နှင့် (၅) နှစ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

၃၆

နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေရဒသတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာေဖွံ့ပဖိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ရဆွးရနွးပွဲ
အစည်းအရေး

(၅၁) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၉) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၇၀) ဦး

အေှိန်အဟုန်မမှင့် ရဆာင်ေွက်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး
၃၇

နို့စို့ကရလးနှင့် ကရလးသူငယ်များအတွက် ရဖာ်စပ်ေုတ်လုပ်ေားရသာ အစားအရသာက်
များရေးကွက်တင်မခင်းဆိုင်ောအမိန့်အေှိန်အဟုန်မမှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၃၈

National Strategy and Five Year Plan of Action for Infant and Young Child
Feeding Workshop

ရဆွးရနွးပွဲ

၃၉

Fill the Nutrient Gap Dissemination Workshop

ရဆွးရနွးပွဲ

၄၀

မမန်မာနိုင်ငံအာဟာေဖွံ့ပဖိုးမှုမမှင့်တင်ရေး၊ အမျုးသားအဆင်
ိ
့ ဦးရဆာင်ရကာ်မတီ

(၅၁) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၈၇) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၅၆) ဦး

ဒုတိယအကကိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး(National Workshop Plan)
၄၁

Workshop on Learned & Policy Development for Scaling Up Rice Fortification in
Myanmar

၄၂

ရဆွးရနွးပွဲ

ဘက်စုံအာဟာေဖွံ့ပဖိုးရေးစီမံကိန်း (HKI) ၏ သတ္တမအကကိမ် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၃၅) ဦး

သင်တန်း

(၁၄၆) ဦး

သင်တန်း

(၁၃၀) ဦး

(HKI Workshop)
၄၃

တိုင်းရဒသကကီး/မပည်နယ်အဆင့် ကဏ္ဍရပါင်းစုံပါေင်ရသာ အမျုးသားအာဟာေဖွ
ိ
ံ့ပဖိုးမှု
ဆိုင်ောငါးနှစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးသင်တန်း (MSPAN - Training)

၄၄

ကကီးေွားဖွံ့ပဖိုးမှုရစာင့်ကကပ်မခင်းနှင့် အရေးရပါ်အရမခအရနတွင် အာဟာေရစာင့်ရေှာက်မှု
ရပးမခင်းသင်တန်း (NIE Training)
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စဉ်
၄၅

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
လတ်တရလာအာဟာေချု့တဲ
ိ ့မှု ဘက်စုံကုရစာင့်ရေှာက်မခင်းဆိုင်ော ကုေုံးလမ်းညွှန်

တက်ရောက်သူ
သင်တန်း

(၁၇၁) ဦး

(၂၀၁၇) ပမို့နယ်အဆင့် ဆင့်ပွားသင်တန်း (IMAM Training)
၄၆

လူေုအတွင်း(၂)နှစ်ရအာက် ကရလးသူငယ်များအစာရကျွးရမွး မပုစုရစာင့်ရေှာက်မခင်းနှင့်

သင်တန်း

နှစ်သိမ့်ရဆွးရနွးမခင်းလုပ်ငန်း မပည်နယ်အဆင့်ဆောမဖစ်သင်တန်း (cIYCF Training)

၄၇

- ကချင်မပည်နယ်၊ မမစ်ကကီးနားပမို့နယ်

(၆၁) ဦး

- ရနမပည်ရတာ်

(၆၂) ဦး

မပည်နယ်အဆင့် ကဏ္ဍရပါင်းစုံ ပါေင်ရသာအမျုးသားအာဟာေဖွ
ိ
ံ့ပဖိုးမှုဆိုင်ော ငါးနှစ်

သင်တန်း

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးသင်တန်း (MSPAN- Training)
- ကယားမပည်နယ်၊ လွိုင်ရကာ်ပမို့နယ်

(၁၂၀) ဦး

- ချင်းမပည်နယ်၊ ဟားခါးပမို့နယ်

(၁၄၅) ဦး

- ကေင်မပည်နယ်၊ ဘားအံပမို့နယ်

(၁၂၀) ဦး

မိခင်နှင့်မျုးေက်
ိ
ပွားကျန်းမာရေးဌာနခွဲ

စဉ်
၁

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက်ရောက်သူ

သားအိမ်ရခါင်းကင်ဆာ အကကိုအဆင့်ကို စစ်ရဆးမခင်းနှင့် ကုသမခင်းဆိုင်ောလမ်းညွှန်

အခမ်းအနား

(၁၀၀) ဦး

ကျား၊ မ အရမခမပုအကကမ်းဖက်မှုခံစားေသူများအတွက် ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုလုပ်ငန်း

အခမ်းအနား

(၁၂၀) ဦး

လမ်းညွှန်စာအုပ် အသိရပးမခင်း အခမ်းအနားနှင့် ဆောမဖစ်သင်တန်း

နှင့် သင်တန်း

စာအုပ် အသိရပးမခင်း အခမ်းအနား
၂
၃

လက်ရမာင်းအရေမပားရအာက်ေည့် သားဆက်မခားပစ္စည်း (Contraceptive Implant)

သင်တန်း

ဆိုင်ော ဆင့်ပွားသင်တန်း

၄

- မမစ်ကကီးနား

(၁၅) ဦး

- တာချလိ
ီ တ်

(၁၅) ဦး

Training of Trainers for Reproductive Health Commodity Logistics System – RHC

သင်တန်း

LS ဆောမဖစ်သင်တန်း
- သံတွဲ

(၂၃) ဦး

- စစ်ရတွ

(၂၃) ဦး

- ဟားခါး

(၂၇) ဦး

၅

မျုးဆက်
ိ
ပွားကျန်းမာရေး အကကံရပးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ရကာ်မတီ အစည်းအရေး

၆

Master Mentor Training on Comprehensive Emergency Obstetric and Newborn

အစည်းအရေး

(၃၀) ဦး

သင်တန်း

(၁၉) ဦး

သင်တန်း

(၃၀) ဦး

သင်တန်း

(၁၅) ဦး

အခမ်းအနား

(၁၂၀) ဦး

Care (CEmONC) ပပီးမပည့်စုံရသာ အရေးရပါ်သားဖွားမပုစုရစာင့်ရေှာက်မခင်းဆိုင်ော
ဆောမဖစ်သင်တန်း (ေန်ကုန်)
၇

အရေမပားရအာက်ေိုးသည့် သုံးလခံသားဆက်မခားရဆး SC-DMPA အပါအေင် မိသားစု
စီမံကိန်း နည်းလမ်းများ ဆင့်ပွားသင်တန်း

၈

လက်ရမာင်းအရေမပားရအာက်ေည့် သားဆက်မခားပစ္စည်း (Contraceptive Implant)
ဆိုင်ော ဆင့်ပွားသင်တန်း

၉

ကျား၊ မအရမခမပု အကကမ်းဖက်မှုခံစားေသူများအတွက် One Stop Crisis Centre (OSCC)
ကို ေှမ်းမပည်နယ်(ရတာင်ကကီး)၊ ပင်းတယပမို့နယ် မပည်သူ့ရဆးရုံတွင် စတင်တည်ရောင်
ဖွင့်လှစ်မခင်း အခမ်းအနား
118

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

စဉ်

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက်ရောက်သူ

၁၀

Family Planning ဆောမဖစ်သင်တန်း

၁၁

ကျား၊ မ အရမခမပု အကကမ်းဖက်မှုခံစားေသူများအတွက် One Stop Crisis Centre (OSCC)

သင်တန်း

(၃၁) ဦး

အခမ်းအနား

(၆၀) ဦး

အခမ်းအနား

(၃၀) ဦး

ကို ရနမပည်ရတာ်ကုတင် (၁၀၀၀) ဆံ့ မပည်သူ့ရဆးရုံကကီးတွင် စတင်တည်ရောင် ဖွင့်လှစ်
မခင်း အခမ်းအနား
၁၂

ကျား၊ မ အရမခမပု အကကမ်းဖက်ခံေမှု (GBV) မှ လွတ်ရမမာက်လာသူများအတွက် ကျန်းမာ
ရေးရစာင့်ရေှာက်မှုလမ်းညွှန်စာအုပ် အသိရပးမိတ်ဆက်မခင်း အခမ်းအနား

၁၃

Quality Standards and Tools for Maternal Health အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၃၃) ဦး

၁၄

အရေမပားရအာက်ေိုးသည့် သုံးလခံသားဆက်မခားရဆး SC-DMPA (Sayana press)

အစည်းအရေး

(၁၂) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၃၀) ဦး

မဖန့်ရေမခင်းဆိုင်ော ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး
၁၅

တစ်ေက်တစ်ပျက် သားရလျှောမခင်းအတွက် အသုံးမပုသည့် လျှောရအာက်ငုံသည့်
Misoprostol ရဆးမပားများ (Sublingual Misoprostol) အား သတ်မှတ် ပမို့နယ်နှင့်

ရဆွးရနွးပွဲ

တိုက်နယ်ရဆးရုံများတွင် လုပ်ငန်းသုရတသန မပုလုပ်ရေးဆိုင်ော အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ
၁၆

မိခင်ကရလးကျန်းမာရေး လက်စွဲစာအုပ် (MCH Handbook) အား သုံးစွဲသူများနှင့်
ကျန်းမာရေး ေန်ရဆာင်မှုရပးသူများ သုံးစွဲေလွယက
် ူေန်နှင့် ေင်းနှီးလာရစေန် အတွက်

အလုပ်ရုံ
ရဆွးရနွးပွဲ

ရခတ်နှင့်အညီ မွမ်းမံရေးဆိုင်ော နည်းပညာ အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

၁၇

- ရဖရဖာ်ေါေီလ

(၅၀) ဦး

- မတ်လ

(၂၀) ဦး

- ဧပပီလ

(၁၄) ဦး

Meeting on Developing Annual Implementation Plan for Ending

အစည်းအရေး

(၅၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၄၀) ဦး

Preventable Maternal Mortality (EPMM) Strategy အစည်းအရေး
၁၈

(၂၃)ကကိမ်ရမမာက် မျုးဆက်
ိ
ပွားကျန်းမာရေးနည်းပညာလုပ်ငန်းရကာ်မတီအဖွဲ့
အစည်းအရေး

၁၉

Reproductive Health Commodity Management အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၃၀) ဦး

၂၀

သားအိမ်အတွင်း ေည့်သွင်းသည့် သားဆက်မခားပစ္စည်း (IUD – Intrauterine

အစည်းအရေး

(၁၂) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၁၉) ဦး

Contraceptive Device) ေည့်သွင်းနည်း သင်တန်းလက်စွဲစာအုပ် မပန်လည်သုံးသပ်
မခင်းနှင့် အပပီးသတ်ရဆာင်ေွက်ရေးဆိုင်ော အစည်းအရေး
၂၁

Theory of Change Workshop on investment Case Planning အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ
၂၂
၂၃
၂၄

ကျား၊ မ အရမခမပု အကကမ်းဖက်ခံေမှု (GBV) မှ လွတ်ရမမာက်လာသူများအတွက်

သင်တန်း နှင့်

ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုလုပ်ငန်းသင်တန်းနှင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

ကျား၊ မ အရမခမပု အကကမ်းဖက်မှု ခံစားေသူများအတွက် One Stop Crisis Centre (OSCC)

သင်တန်း နှင့်

နှင့်ပတ်သက်၍ ကွင်းဆင်းကကီးကကပ်မခင်း၊ မွမ်းမံသင်တန်းနှင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

Facilitation workshop on Value Clarification and Attitude Transformation (VCAT)
အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

၂၅

အလုပ်ရုံ

(၄၀) ဦး
(၄၀) ဦး
(၂၂) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

Technical consultation Meeting on Development of Operational Plan for

အစည်းအရေး

(၃၉) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၅၀) ဦး

Secondary Prevention of Cervical Cancer အစည်းအရေး
၂၆

Increasing Accessibility of RMNCAH (Reproductive Maternal Newborn Child and
Adolescent Health) Services အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ
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စဉ်

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက်ရောက်သူ

၂၇

မျုးဆက်
ိ
ပွားကျန်းမာရေး နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၄၃) ဦး

၂၈

Lead Family Planning Working Group Meeting အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၁၇) ဦး

၂၉

RMNCAH Technical Strategic Group Meeting အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၂၁) ဦး

၃၀

မိသားစုစီမံကိန်းစီမံချက်အား နှစ်ပတ်လည်အကဲမဖတ်ဆန်းစစ်မှုတိုးတက်လာရစေန်

သင်တန်း

(၃၃) ဦး

သင်တန်း
၃၁

Consensus building workshop for FP 2020 indicators အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၅၇) ဦး

၃၂

မိခင်ရသဆုံးမှုနှုန်း ရလျှော့ချရေး အသိပညာရပး၊ ကျန်းမာရေးပညာရပး၊ သင်ရောက်ကူ

အစည်းအရေး

(၂၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၆၀) ဦး

အခမ်းအနား

(၁၉၉) ဦး

သင်တန်း

(၅၈) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၇) ဦး

အစည်းအရေး

(၂၈) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၉) ဦး

ပစ္စည်းများ အရကာင်အေည်ရဖာ် ရဆာင်ေွက်ရေးအစည်းအရေး
၃၃

မိခင်ရသဆုံးမှုရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုမခင်းနှင့် တုန့်မပန်ရဆာင်ေွက်မခင်းဆိုင်ော မပန်လည်
သုံးသပ်မခင်းအစည်းအရေး (၂၀၁၈)

၃၄

မိခင်ရသဆုံးမှု ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုမခင်းနှင့် တုန့်မပန်ရဆာင်ေွက်မခင်း (MDSR) ဆိုင်ော
အမျုးသားအဆင့
ိ
် အစီေင်ခံစာ (၂၀၁၇) ပါ ရတွ့ေှိချက်များကို ေှင်လင်းတင်မပ ရဆွးရနွးမခင်း
အခမ်းအနား

၃၅

မိခင်ရသဆုံးမှု ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုမခင်းနှင့် တုန့်မပန်ရဆာင်ေွက်မခင်း (MDSR) မွမ်းမံသင်တန်း

၃၆

Stakeholder Consultative meeting on Ending preventable Maternal Mortality
(EPMM) အစည်းအရေး

၃၇

Consultation meeting on investment Case Planning for institutional Delivery
and Newborn Care အစည်းအရေး

၃၈

Strategic Planning for Reduction of Maternal Mortality and Under 5 Mortality
အစည်းအရေး

၃၉

Reproductive Health Technical Working Group (RH TWG) Meeting

အစည်းအရေး

(၁၆) ဦး

၄၀

Family Planning Technical Working Group Meeting

အစည်းအရေး

(၁၆) ဦး

၄၁

အမျုးသမီ
ိ
းသားရကကာမဖတ်မခင်းဆိုင်ော လမ်းညွှန်စာအုပ်အား အသိရပးမဖန့်ရေမခင်း

အခမ်းအနား

(၂၇) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၆၀) ဦး

အခမ်းအနား
၄၂

Workshop on Prioritization of Research Area for Maternal and Reproductive
Health

ရဆွးရနွးပွဲ

၄၃

ဗဟိုအဆင့်ကမ္ဘာ့သားဆက်မခားမခင်းဆိုင်ောအေိမ်းအမှတ်ရန့အခမ်းအနား

၄၄

Workshop on Gender in Humanitarian Action (Health) for Mid-Level Health

အခမ်းအနား
အလုပ်ရုံ

(၆၅၀) ဦး
(၄၁) ဦး

Manager

ရဆွးရနွးပွဲ

၄၅

Myanmar National Quantification Training workshop for FP/RH Commodities

ရဆွးရနွးပွဲ

(၂၇) ဦး

၄၆

Workshop on Minimun initial Service Package (MISP) for Sexual and

အလုပ်ရုံ

(၄၉) ဦး

Reproductive Health in Emergencies
၄၇

ရဆွးရနွးပွဲ

မိခင်မျုးဆက်
ိ
ပွား၊ ရမွးကင်းစကရလး၊ ဆယ်ရကျာ်သက်ကျန်းမာရေးဆိုင်ော နည်းပညာ

အစည်းအရေး

(၂၄) ဦး

အစည်းအရေး

(၈၇) ဦး

လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (RMNCAH-TSG) အစည်းအရေး
၄၈

Multi-Stakeholder Consultation on National Strategic Plan of RMNCAH (20202024) for Development
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စဉ်

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက်ရောက်သူ

၄၉

Consultative Meeting with UNFPA

အစည်းအရေး

(၁၅) ဦး

၅၀

Development of Specific Package for rapid reducing maternal and child

အစည်းအရေး

(၂၀) ဦး

mortality in Myanmar အစည်းအရေး
ကရလးကျန်းမာရေးဖွံ့ဖဖိုးရေးဌာနခွဲ
စဉ်
၁

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ကလိုဟက်စဒင်းရဆးေည်အား မှားယွင်းစွာ အသုံးမပုမှုများအား မှန်ကန်စွာအသုံးမပုရေးနှင့်

တက်ရောက်သူ
အစည်းအရေး

(၆၆) ဦး

စဉ်ဆက်မမပတ်ရဆာင်ေွက်ရနရသာ မျုးဆက်
ိ
ပွား၊ မိခင်၊ ရမွးကင်းစကရလး၊ ငါးနှစ်ရအာက်

အသိရပး

(၇၅) ဦး

ကရလး၊ ပျုေွ
ိ ယ်သူကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာေမမှင့်တင်ရေး ရစာင့်ရေှာက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ

ရဆွးရနွးပွဲ

ပတ်သက်၍ အသိရပးမျှေရေမခင်း အစည်းအရေး
၂

အား အသိရပးရဆွးရနွးပွဲ
၃

(၁၈)ကကိမ်ရမမာက် ကရလးကျန်းမာရေးဖွံ့ပဖိုးရေး ဦးရဆာင်အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၃၄) ဦး

၄

ကရလးရသဆုံးမှုရစာင့်ကကပ်ရလ့လာမခင်းနှင့် တုံ့မပန်ရဆာင်ေွက်မခင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ော

အစည်းအရေး

(၄၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၄) ဦး

သင်တန်း

(၄၃) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၄) ဦး

စတုတအ
္ထ ကကိမ် ညိှနှိုင်းအစည်းအရေး
၅

အရမခခံကျန်းမာရေးေန်ေမ်းများမှ ကရလးသူငယ်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုအတွက်
မပုစုရစာင့်ရေှာက်မခင်းဆိုင်ော မိသားစုကို အကကံရပးရဆွးရနွးမခင်းလုပ်ငန်း လမ်းညွှန်
စာအုပ်များအား မပန်လည် မွမ်းမံ့မပင်ဆင်မခင်း လုပ်ငန်းအစည်းအရေး

၆

အရမခခံကျန်းမာရေးေန်ေမ်းများမှ ကရလးသူငယ်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုအတွက်
မပုစုရစာင့်ရေှာက်မခင်းဆိုင်ော မိသားစုကို အကကံရပး ရဆွးရနွးမခင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ော
ဆောမဖစ်သင်တန်း

၇

လူေုအရမခမပုကျန်းမာရေးလုပ်သားများမှ ကရလးသူငယ် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုအတွက်
မပုစုရစာင့်ရေှာက်မခင်းဆိုင်ော မိသားစုကို အကကံရပးရဆွးရနွးမခင်းလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်
စာအုပ်များအား ရေးဆွဲမပုစုမခင်း လုပ်ငန်းအစည်းအရေး

ရကျာင်းကျန်းမာရေးဌာနခွဲ
စဉ်
၁

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
မိခင်နှင့်မျုးဆက်
ိ
ပွားရေးကျန်းမာရေးဌာနခွဲ၊ ကရလးကျန်းမာရေးဌာနခွဲနှင့် ရကျာင်း

တက်ရောက်သူ
အစည်းအရေး

(၂၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၃၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၂၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၄၀) ဦး

အခမ်းအနား

(၃၃၀) ဦး

ကျန်းမာရေးဌာနခွဲတု့ိ ပူးရပါင်း၍ Reproductive, Maternal, Newborn, Child and
Adolescent Health (RMNCAH) –TSG အစည်းအရေး
၂

ဆယ်ရကျာ်သက်လူငယ် ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် Workshop on
Development of Standardized module of Peer Education အစည်းအရေး

၃

ရကျာင်းသားလူငယ်များ၏ ရကျာင်းကျန်းမာရေးစစ်တမ်းများကို Computerized system
အသုံးမပု၍ လုပ်ရဆာင်သိမ်းဆည်းသွားနိုင်ေန် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၄

Finalization of Standardized Module of Peer Education for Adolescent and Youth
Health and Peer Educator Guidebook အစည်းအရေး

၅

ရကျာင်းအရမခမပုကျန်းမာရေးမမှင့်တင်မှုလုပ်ငန်းများ အေှိန်အဟုန်မမှင့်ရဆာင်ေွက်မခင်း
ဗဟိုအဆင့် ညှိနှိုင်းစည်းရေးပွဲ အခမ်းအနား (မန္တရလး)
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စဉ်
၆

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
တိုင်းရဒသကကီးအဆင့် အရမခခံပညာရကျာင်းများတွင် မျုးဆက်
ိ
ပွားကျန်းမာရေး
ပိုမိုသင်ကကားရပးနိုင်ရေး ညှိနှိုင်း ရဆာင်ေွက်မခင်း အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

၇

၈

တက်ရောက်သူ
အလုပ်ရုံ

(၆၀) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

မွန်မပည်နယ်နှင့် ကယားမပည်နယ်၊ မပည်နယ်အဆင့် ရကျာင်းအရမခမပု ကျန်းမာရေး

အလုပ်ရုံ

မမှင့်တင်မှုလုပ်ငန်းများ အေှိန်အဟုန်မမှင့်တင် ရဆာင်ေွက်မခင်း အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

- မွန်မပည်နယ်

(၆၅) ဦး

- ကယားမပည်နယ်

(၆၅) ဦး

ဗဟိုနှင့် တိုင်းရဒသကကီး/ မပည်နယ်အဆင့် ရကျာင်းကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ
အရကာင်အေည်ရဖာ် ရဆာင်ေွက်ရနမှု အရမခအရနများအား ဘက်စုံသုံးသပ်မခင်းဆိုင်ော

အလုပ်ရုံ

(၈၀) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ
၉

ရကျာင်းတွင်းအာဟာေရကျွးရမွးမခင်းအစီအစဉ်များလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်မပုစုမခင်းဆိုင်ော

အစည်းအရေး

ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၁၀

- ပေမအကကိမ်

(၃၀) ဦး

- ဒုတိယအကကိမ်

(၃၀) ဦး

နိုင်ငံရတာ်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ လမ်းညွှန်ချက် (၇) ေပ်ကို အရကာင်အေည်ရဖာ်ရေး

အစည်းအရေး

(၂၅) ဦး

အားမဖည့်ရဆာင်ေွက်ေန် စီမံချက်မန်ရနဂျာများနှင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး
၁၁

ဆယ်ရကျာ်သက်လူငယ်များအတွက် IEC များအပပီးသတ်မပုစုနိုင်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၂၀) ဦး

၁၂

အရမခခံပညာရကျာင်းများတွင် ရသွးလွန်တုပ်ရကွးရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး အသိပညာ

ရဆွးရနွးပွဲ

(၃၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၂၀) ဦး

ရပးအစီအစဉ်များ မမှင့်တင်ရဆာင်ေွက်မခင်း သုရတသနစီမံချက် (My School Project) ကို
အသိရပးညှိနှိုင်းရဆွးရနွးပွဲ
၁၃

ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ရသာ ရကျာင်းမုန့်ရေးတန်းများစီမံချက် ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၁၄

Field Testing on Facilitators’ Guide for Peer Education Training and Peer

သင်တန်း

Educator Guidebook

၁၅

- ရနမပည်ရတာ်

(၄၀) ဦး

- ကယားမပည်နယ်

(၄၀) ဦး

Review of Facilitators’ Guide for Peer Education Training and Peer Education

အစည်းအရေး

(၄၅) ဦး

အခမ်းအနား

(၄၀) ဦး

Guidebook and Development of Action Plan အစည်းအရေး
၁၆

ပဲခူးတိုင်းရဒသကကီး၊ သနပ်ပင်ပမို့တွင် ကျင်းပမပုလုပ်မည့် “ပဲခူးတိုင်းရဒသကကီး၊ သနပ်ပင်
ပမို့နယ်အတွင်းေှိ မူလတန်းရကျာင်းများတွင် အာဟာေရကျွးရမွးမခင်းအစီအစဉ်အတွက်
အသိရပးေှင်းလင်းပွဲ

ကျန်းမာရေးအသိပညာပမှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ
စဉ်
၁

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက်ရောက်သူ

တိုင်းရဒသကကီး၊ မပည်နယ်များနှင့် ပမို့နယ်များတွင် ကျန်းမာရေးအသိပညာမမှင့်တင်ရေး

အလုပ်ရုံ

လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်မှုများအား ကွင်းဆင်းကကီးကကပ်မခင်းဆိုင်ော အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲနှင့်

ရဆွးရနွးပွဲ

(၅၀) ဦး

သင်တန်း
၂

Finalization workshop on standardized messages for comprehensive sexuality
education အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

အလုပ်ရုံ
ရဆွးရနွးပွဲ
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စဉ်

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက်ရောက်သူ

၃

သားဖွားသင်တန်းရကျာင်းတွင် ကျန်းမာရေးအသိပညာဘာသာေပ် ပို့ချရဆွးရနွးမခင်း

သင်တန်း

(၄၇) ဦး

၄

ကျန်းမာရေးအသိပညာမမှင့်တင်ရေး မီဒီယာများနှင့်ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ရေး အလုပ်ရုံ

အလုပ်ရုံ

(၁၃၀) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ
၅

၆

ရဆွးရနွးပွဲ

IPC Training for Hospital Staffs

သင်တန်း

- လယ်ရေးကုတင် (၁၀၀) ရဆးရုံ (၃) ကကိမ်

(၇၆) ဦး

- ပျဉ်းမနားကုတင် (၂၀၀) ရဆးရုံ (၂) ကကိမ်

(၆၀) ဦး

မမေတီ၊ ရုပ်မမင်သံကကားဇာတ်ညွှန်း၊ ဇာတ်လမ်းဌာနမှ တာေန်ေှိသူနှင့် ရကျာင်းကျန်းမာရေး

အစည်းအရေး

(၉) ဦး

အစည်းအရေး

(၂၃) ဦး

သင်တန်း

(၅၅) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၁၀၇) ဦး

ဌာနခွဲ၊ မကူးစက်ရောဂါများကာကွယန
် ှိမ်နင်းရေးဌာနခွဲ၊ ကျန်းမာရေးအသိပညာမမှင့်တင်ရေး
ဌာနခွဲမှ တာေန်ေှိသူများပူးရပါင်း၍ ပညာရပးဇာတ်လမ်းရိုက်ကူးေန် ညှိနှိုင်းမခင်း
အစည်းအရေး
၇

(၂၀၁၈) ခုနှစ်အတွက် လုပ်ငန်းစွမ်းရဆာင်ေည်ရကာင်းမွန်ရသာ ပမို့နယ်များအား ကမ္ဘာ့
ကျန်းမာရေးရန့ အခမ်းအနားတွင် ဂုဏ်မပုဆုချးမမှ
ီ င့်ေန်အတွက် ဆုရေွးချယ်ရေး အကကို
ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၈

အမပုအမူရမပာင်းလဲမှုဆိုင်ောကျန်းမာရေးပညာရပးလုပ်ငန်းများအတွက် Community
Dialogue လက်စွဲစာအုပ်အား ဆန်းစစ်မခင်း

၉

Coordination workshop on promoting Health Literacy through Myanmar Health
CSO2 (2019) အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

၁၀

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးရန့ အေိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား

အခမ်းအနား

(၅၀၀) ဦး

၁၁

ရေချုခရု
ိ မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်ရသာ သန်ရကာင်ရောဂါမဖစ်ပွားမှုကာကွယ်ရေး

အခမ်းအနား

(၁၂၀) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၅၀) ဦး

အသိပညာရပး လူေုလှုပ်ေှားပွဲ
၁၂
၁၃

ေခိုင်မပည်နယ်တွင် ပတ်ေန်းကျင်သန့်ေှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးမမင့်မားလာရစရေး အလုပ်ရုံ
ရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

လမ်းရဘးရစျးသည်များ ရောင်းချရနရသာ အစားအရသာက်များ ရဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်း

သင်တန်း

(၃၅) ဦး

သင်တန်း

(၇၀) ဦး

ရေးအသိပညာရပးသင်တန်း
၁၄

ရကျာင်းများရေေေှိရေး၊ ပတ်ေန်းကျင်၊ ရေနှင့် တစ်ကိုယ်ေည်သန့်ေှင်းရေး ဆောမဖစ်
သင်တန်း

၁၅

Training of Trainer for IPC

သင်တန်း

(၃၈) ဦး

၁၆

မပည်ခရိုင် H1N1 ကာကွယရ
် ေး အသိပညာရပးရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

(၇၅) ဦး

၁၇

HE – designed workshop for MCH Handbook

ရဆွးရနွးပွဲ

(၆၀) ဦး

၁၈

လူမှုေန်ေမ်းဦးစီးဌာန၏ ကိုယ်ေန်ရဆာင်မိခင်များနှင့် ၎င်းတို့မှ ရမွးဖွားလာရသာ ကရလး

အလုပ်ရုံ

(၄၀) ဦး

သူငယ်များအား ရငွရကကးရောက်ပံ့သည့် အစီအစဉ်တွင် အာဟာေနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ော

ရဆွးရနွးပွဲ

အမူအကျင့်ရမပာင်းလဲရေး အသိပညာရပးအစီအစဉ် (Social and Behaviour Change
Communication) ရေးဆွဲရေး အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ
၁၉

ကျန်းမာရေးအသိပညာမမှင့်တင်ရေးဆိုင်ော ဆောမဖစ်သင်တန်း

သင်တန်း

- ဩဂုတ်လ

(၅၀) ဦး

- စက်တင်ဘာလ

(၄၀) ဦး

၂၀

Rapid Respond Team သင်တန်း

သင်တန်း

(၃၈) ဦး

၂၁

ကျား/ မ အရမခမပု အကကမ်းဖက်မှု ကာကွယရ
် စာင့်ရေှာက်ရေးဆိုင်ော စီမံချက် ရစတနာ့

သင်တန်း

(၅၀) ဦး

ေန်ေမ်းသင်တန်း
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စဉ်
၂၂

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
နှလုံးနှင့်နှလုံးရသွးရကကာရောဂါမမဖစ်ရအာင် ကကိုတင်ကာကွယ်ကုသမှုလုပ်ငန်းဆိုင်ော

တက်ရောက်သူ
သင်တန်း

တိုင်းရဒသကကီးအဆင့် ဆောမဖစ်သင်တန်း
- မန္တရလး

(၅၈) ဦး

- မရကွး

(၅၀) ဦး

- ပဲခူး

(၅၆) ဦး

၂၃

ကိုယ်ေန်ရဆာင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်အာဟာေဆိုင်ော (သက်ေွယ်တူပညာရပးသင်တန်း)

သင်တန်း

(၃၀) ဦး

၂၄

Mobile Tablet Phone Usage and Health Literacy Promotion အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၆၀) ဦး

၂၅

မိခင်နှင့်ကရလးကျန်းမာရေးဆိုင်ော ရုပ်လှန်ကားချပ်အား အကကိုဆန်းစစ်မခင်း

ရဆွးရနွးပွဲ

(၆၀) ဦး

၂၆

WASH in School ရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

(၈၀) ဦး

၂၇

‘‘Finalization Workshop on Standardized Health Messages Booklet Version-02’’

အလုပ်ရုံ

(၁၂၄) ဦး

အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

၂၈

လူငယ်ဘက်စုံဖွံ့ပဖိုးရေးပွဲရတာ်၊ မရကွးတိုင်းရဒသကကီး

မပခန်း

၂၉

Training of Trainer on Hospital Reception Service

သင်တန်း

(၁၀၀၀) ဦး
(၄၀) ဦး

လုပ်ငန်းခွင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ
စဉ်
၁

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ဗဟိုတိုးချဲ့ကာကွယ်ရဆးေိုးလုပ်ငန်း၊ UNICEF၊ PATH တိန
ု့ ှင့် ပူးရပါင်း၍ ရမှာ်ဘီပမို့နယ်

တက်ရောက်သူ
သင်တန်း

(၂၅၄) ဦး

မပည်နယ်နှင့် တိုင်းရဒသကကီးအသီးသီးေှိ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ပတ်ေန်းကျင်ကျန်းမာရေး

သင်တန်း နှင့်

(၆၀) ဦး

အင်အားစု ဆောေန်များအား သင်တန်းပိခ
ု့ ျမခင်းနှင့် အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

နှင့် ပင်းတယပမို့နယ်တို့တွင် ချွန်ေက်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်ရသာ
သင်တန်း
၂
၃

လုပ်ငန်းခွင်ရဘးကင်းလုခံ ခုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ော စံချန်ိ စံညွှန်းနှင့် စံမပုလုပ်ေုံး
လုပ်နည်းများ ေွက်ရပါ်လာရစေန်အတွက် ပဉ္စမအကကိမ်အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

၄

လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့်ရဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးစံချန်ိ စံညွှန်းများ (Occupational
Health and Safety Standards for Personal Protective Equipment (PPE))

အလုပ်ရုံ

(၄၅) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ
အလုပ်ရုံ

(၄၀) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

ရပါ်ရပါက်လာရစေန်အတွက်ကျင်းမပုလုပ်သည့်အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ
၅

ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ေွက်ေှိရသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စီမံခန့်ခွဲမှု

အခမ်းအနား

(၁၂၀) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၂၉) ဦး

ဆိုင်ော စံမပုလုပ်ေုံးများနှင့် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များ အသိရပးမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား
၆

ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုနှင့် လိုက်ရလျာညီရေွေှိရသာ ကျန်းမာရေးစနစ် တည်ရဆာက်မခင်း
စီမံချက်ဆိုင်ော အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲအခမ်းအနား

၇

ရဆွးရနွးပွဲ

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍများတွင် ောသီဥတုရမပာင်းလဲမှုကို လိုက်ရလျာညီရေွမဖစ်ရစမည့်
အစီအစဉ်များရပါ်ေွက်လာရအာင် ရဆာင်ေွက်မခင်း အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

အလုပ်ရုံ
ရဆွးရနွးပွဲ

- ပေမအကကိမ်

(၂၉) ဦး

- ဒုတိယအကကိမ်

(၃၉) ဦး

- တတိယအကကိမ်

(၃၀) ဦး
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ဗဟိုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာနခွဲ
စဉ်
၁

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ရောဂါပိုးကူးစက် ေင်ရောက်နိုင်သည့် ရနောများအား ရောက်လှမ်းစုံစမ်းမခင်းဆိုင်ော
အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ (Workshop on Point of Entry Surveillance)

၂

ကွင်းဆင်းကကီးကကပ်ရဆာင်ေွက်မှုအောေှိများ၏ ဒုတိယအကကိမ်ရမမာက် သုးံ လပတ်

တက်ရောက်သူ
အလုပ်ရုံ

(၅၀) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ
အစည်းအရေး

(၇၀) ဦး

အစည်းအရေး
၃

တုပ်ရကွးရောဂါ (ILI-Influenza Like Illness/ SARI- Servere Acute Respiratory

အစည်းအရေး

Infection) ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုမခင်းဆိုင်ော လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၄

- ရဖရဖာ်ေါေီလ

(၅၀) ဦး

- ဩဂုတ်လ

(၆၀) ဦး

ကူးစက်ရောဂါကာကွယန
် ှိမ်နင်းရေး ကွင်းဆင်းရဆာင်ေွက်မှု ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ော (၉) လ

သင်တန်း

သင်တန်း (FETP Intermediate Course)

၅

- အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ (၄)

(၃၀) ဦး

- အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ (၅)

(၄၀) ဦး

ကူးစက်ရောဂါကာကွယန
် ှိမ်နင်းရေး ကွင်းဆင်းရဆာင်ေွက်မှု ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ော (၉) လ

အခမ်းအနား

(၁၀၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၇၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၄၀) ဦး
(၅၀) ဦး

သင်တန်း (FETP Intermediate Course) ပိတ်ပွဲ အခမ်းအနား
၆

အသည်းရောင်အသားေါ (စီ) ရောဂါပိုး ကုသမှုစီမံကိန်း မပည်သူလူေုကဏ္ဍဆိုင်ော
မပန်လည် သုးံ သပ်မှုအစည်းအရေး

၇

အမျုးသားအဆင်
ိ
့ အသည်းရောင်အသားေါရောဂါပိုး ေိန်းချုပ်မှုစီမံကိန်းဆိုင်ော
ပါေင်ညှိနှိုင်း ရဆာင်ေွက်သူများအစည်းအရေး

၈

ကူးစက်ရောဂါရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုမခင်းဆိုင်ောသင်တန်း

သင်တန်း

၉

နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေရဒသတွင် ကူးစက်ရောဂါရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုမခင်းနှင့် တုံ့မပန်

သင်တန်း

ရဆာင်ေွက်မခင်းဆိုင်ောသင်တန်း

၁၀

- မတ်လ

(၈၀) ဦး

- ရမလ

(၇၀) ဦး

ရခွးရူးမပန်ရောဂါပိုး (Human Rabies) နှင့် ေိရတွ့ပပီးရနာက် ကကိုတင်ကာကွယ်မခင်း

အစည်းအရေး

(၇၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၈၀) ဦး

သင်တန်း

(၄၀) ဦး

သင်တန်း

(၇၀) ဦး

သင်တန်း

(၄၀) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၄၀) ဦး

ဆိုင်ော စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဘက်စုံ၊ ကဏ္ဍစုံမှ ခခုံငုံသုံးသပ် မပုလုပ်မခင်း
အစည်းအရေး (Holistic Review Meeting)
၁၁

ရခွးရူးမပန်ရောဂါပိုးနှင့် ေိရတွ့ပပီးရနာက် ကကိုတင်ကာကွယ်မခင်းဆိင
ု ်ော စီမံခန့်ခွဲမှု
အစည်းအရေး

၁၂

ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှု ရပးသူများအတွက် ရခွးရူးမပန်ရောဂါပိုး ကကိုတင်ကာကွယ်
မခင်း (Human Rabies Prophylaxis) ဆိုင်ော စွမ်းရဆာင်ေည်မမှင့်သင်တန်း

၁၃

တနသဂာေီပမို့နယ်တွင် ကူးစက်ရောဂါရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုမခင်းနှင့် တုမံ့ ပန်ရဆာင်ေွက်
မခင်းဆိုင်ော သင်တန်း

၁၄

ရေချုခရု
ိ မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်ရသာ သန်မပားရကာင်ရောဂါ (Schistosomiasis)
ကာကွယရ
် ေးနှင့် ကုသေိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ော အစည်းအရေး

၁၅

အသည်းရောင်အသားေါရောဂါ ဘီပိုးနှင့် စီပိုး (VIRAL HEPATITIS B AND C)
TREATMENT AND TESTING GUIDELINES များ အသိရပးမဖန့်ရေမခင်း အလုပ်ရုံ
ရဆွးရနွးပွဲနှင့် အသည်းရောင်အသားေါရောဂါ ကုသမှု၊ ရစာင့်ရေှာက်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍
ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

ရဆွးရနွးပွဲ
နှင့်
အစည်းအရေး
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စဉ်
၁၆

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ရေချုခရု
ိ မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်ရသာ သန်မပားရကာင်ရောဂါ (Schistosomiasis)

တက်ရောက်သူ
အစည်းအရေး

(၂၅) ဦး

အခမ်းအနား

(၄၅၀) ဦး

သင်တန်း

(၆၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၄၀) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၆၀) ဦး

ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မခင်းနှင်က
့ ုသမခင်းဆိုင်ောလုပ်ငန်း အသိရပးရဆွးရနွးမခင်းအစည်းအရေး
၁၇

ကမ္ဘာ့အသည်းရောင်အသားေါရောဂါရန့ (၂၀၁၉ ခုနှစ်) (World Hepatitis Day – 2019)
အေိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား

၁၈

Public Sector Hepatitis C Treatment သင်တန်း

၁၉

ရခွးရူးမပန်ရောဂါပိုး (Rabies) ကာကွယမ် ခင်းနှင့် ကုသေိန်းချုပ်မခင်းဆိုင်ော ဆက်စပ်
ဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများ အစည်းအရေး

၂၀

Workshop on Formulation of Annual Operational Plan for Year-3 of GMS
Health Security Project

၂၁

ရဆွးရနွးပွဲ

Workshop on Revised and Update Public Health Emergency Events

အစည်းအရေး

(၅၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၂၅) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၄၀) ဦး

Preparedness Plan at Points of Entry (PoEs) and Training on Mass Casualty
Management
၂၂

ရေချုခရု
ိ မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်ရသာ သန်မပားရကာင်ရောဂါ (Schistosomiasis)
ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မခင်းနှင့် ကုသမခင်းလမ်းညွှန်များ အပပီးသတ်ရေးဆွဲရေး လုပ်ငန်းအသိရပး
ရဆွးရနွးမခင်း အစည်းအရေး

၂၃

ကူးစက်ရောဂါကာကွယန
် ှိမ်နင်းရေး ကွင်းဆင်းရဆာင်ေွက်မှု ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ော
သင်တန်း (FETP) Cohort 1 အဖွဲ့လိုက် ကွင်းဆင်းရဆာင်ေွက်မှု Project အစီေင်ခံစာ

ရဆွးရနွးပွဲ

ရေးသားမခင်းဆိုင်ော အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ
၂၄

ကူးစက်ရောဂါကာကွယန
် ှိမ်နင်းရေး ကွင်းဆင်းရဆာင်ေွက်မှု ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ော

အစည်းအရေး

(၃၀) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၆၀) ဦး

သင်တန်း (Myanmar FETP) စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းအရေး
၂၅

Workshop on Revised and Update Public Health Emergency Events
Preparedness Plan at Points of Entry (PoEs) and Training on Mass Casualty

၂၆

ရဆွးရနွးပွဲ

Management of Nay Pyi Taw International Airport

နှင့် သင်တန်း

Myanmar National Bridging Workshop on IHR-PVS

အလုပ်ရုံ

(၇၀) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ
၂၇

ကူးစက်ရောဂါကာကွယန
် ှိမ်နင်းရေး ကွင်းဆင်းရဆာင်ေွက်မှု ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ော

အစည်းအရေး

(၃၀) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၅၀) ဦး

သင်တန်း (FETP) ဆိုင်ော မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစည်းအရေး
၂၈

Finalization Workshop on National One Health Strategic Plan

ရဆွးရနွးပွဲ
သဘာဝရဘးနှင့်ပပည်သူ့ကျန်းမာရေးအရေးရပါ်အရပခအရနတုပံ့ ပန်ရောင်ေွက်ရေးဌာနခွဲ
စဉ်
၁

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
မပန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်၌ လိုအပ်ချက်များ ဆန်းစစ်ရလ့လာမည့်ကိစ္စနှင့်

တက်ရောက်သူ
အစည်းအရေး

(၂၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၀) ဦး

စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး
၂

ကူးစက်ရောဂါ ရစာစီးစွာသိေှိ သတိရပးတုံ့မပန်ရဆာင်ေွက်ရေးစနစ် (Early Warning , Alert
and Response System-EWARS) နှင့် ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၃

ကချင်မပည်နယ်၊ ဖားကန့်ရဒသ ရေွှေ့ရမပာင်းလုပ်သားများအတွက် ကျန်းမာရေး
ရစာင့်ရေှာက်မှု လုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွန
ဲ ိုင်ရေးလုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအရေး
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စဉ်
၄

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
အရေးရပါ်အရမခအရန အသက်ကယ်မခင်း သင်တန်း

တက်ရောက်သူ
သင်တန်း

- ပေမအကကိမ်

(၅၀) ဦး

- ဒုတိယအကကိမ်

(၅၀) ဦး

- တတိယအကကိမ်

(၅၁) ဦး

- စတုတ္ထအကကိမ်

(၅၀) ဦး

၅

အာေှရဖာင်ရဒးေှင်းနှင့် မပည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ တာေန်ေှိသူများရတွ့ဆုံရဆွးရနွးပွဲ

၆

အာဆီယံရဒသတွင်းရဘးအန္တောယ်ဆုိင်ော ကျန်းမာရေးမပဿနာများ စီမံခန့်ခွဲမှု

ရဆွးရနွးပွဲ

(၁၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၅) ဦး

အေည်အရသွး တိုးမမှင့်ရဆာင်ေွက်ရေး စီမံချက် (Project for Strengthening the
ASEAN Regional Capacity on Disaster Health Management- ARCH) အရကကာင်း
ေှင်းလင်းတင်မပမခင်း အစည်းအရေး
၇

ရဘးအန္တောယ်နှင့် အရေးရပါ်အရမခအရန ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု တိုးမမှင့်

အခမ်းအနား

(၁၀၀) ဦး

သင်တန်း

(၄၉၄) ဦး

အစည်းအရေး

(၃၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၅၀) ဦး

ရဆာင်ေွက်မခင်းဆိုင်ော အသိရပးေှင်းလင်းမခင်း အခမ်းအနား
၈

ကူးစက်ရောဂါရစာစီးစွာသိေှိ သတိရပး တုမံ့ ပန်ရဆာင်ေွက်ရေး စနစ် (Early Warning,
Alert and Response System – EWARS) နှင့် ပတ်သက်၍ သင်တန်းရပးမခင်း (စစ်ရတွ၊
ရမာင်ရတာ၊ ဘူးသီးရတာင်၊ ရကျာက်ရတာ်၊ ေရသ့ရတာင်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ရမမပုံ၊
မင်းမပားနှင့် ရနမပည်ရတာ်)

၉

ေခိုင်မပည်နယ်အတွင်း ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်ရပးရနမှု အရမခအရန တိုးမမှင့်
ရဆာင်ေွက်ရေး ပမို့နယ်ကျန်းမာရေးဉီးစီးဌာနမှူးများနှင့် အစည်းအရေး

၁၀

ေခိုင်မပည်နယ်အဆင့် ကူးစက်ရောဂါ ရစာစီးစွာ သိေှိသတိရပး တုမံ့ ပန်ရဆာင်ေွက်ရေး
စနစ်(Early Warning , Alert and Response System-EWARS) မပန်လည်ဆန်းစစ်မခင်း
အစည်းအရေး

၁၁

၁၂

National Health Cluster Meeting

အစည်းအရေး

- (၁၃) ကကိမ်ရမမာက်

(၆၀) ဦး

- (၁၅) ကကိမ်ရမမာက်

(၇၀) ဦး

- (၁၇) ကကိမ်ရမမာက်

(၅၇) ဦး

ရဘးအန္တောယ်နှင့် အရေးရပါ်အရမခအရနများတွင် ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း

သင်တန်း

(၃၀) ဦး

(မပည်နယ်အဆင့်)
တိုးချဲ့ကာကွယရ
် ေးထိုးလုပ်ငန်းဌာနခွဲ
စဉ်
၁

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားေန်ကကီးဌာန၊ Rotary Club of Yangon၊ WHO နှင့် UNICEF

တက်ရောက်သူ
အေိမ်းအမှတ်ပွဲ

(၃၀) ဦး

သင်တန်း

(၃၅) ဦး

တိပ
ု့ ူးရပါင်းကျင်းပရသာ ကမ္ဘာ့ပိုလီယုိရန့ အေိမ်းအမှတ်လူေုစုရပါင်းစက်ဘီးစီးနင်းပွဲ
၂

Mid-level Management Training for HPA Staff သင်တန်း

၃

Gavi Supported HSS 2 Year 1 Plan (2019-2020) အသိရပးရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

(၁၄၂) ဦး

၄

Workshop on Leadership Management and Coordination (LMC) Proposal

ရဆွးရနွးပွဲ

(၅၄) ဦး

၅

Gavi High Level Mission အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၂၅) ဦး

၆

VII MoU Signing Ceremony အခမ်းအနား

အခမ်းအနား

(၁၉) ဦး
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စဉ်

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက်ရောက်သူ

၇

National Certification Committee for Polio Eradication (NCCPE) အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၂၈) ဦး

၈

National Verification Committee for Measles Elimination and Rubella/CRS

အစည်းအရေး

(၂၇) ဦး

အခမ်းအနား

(၁၀၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၆) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၁) ဦး

အစည်းအရေး

(၃၅) ဦး

Control (1/2019) အစည်းအရေး
၉

ေန်ကုန်တင
ို ်းရဒသကကီးအတွင်းေှိပမို့နယ် (၇) ပမို့နယ်တွင် ေက်သက်-ဂျုက်
ိ သိုးကာကွယ်
ရဆး အစုလိုက်ေိုးနှံမခင်းလုပ်ငန်း ဖွင့ပ
် ွဲ အခမ်းအနား

၁၀

ေန်ကုန်တင
ို ်းရဒသကကီးအတွင်းေှိပမို့နယ် (၇) ပမို့နယ်တွင် ေက်သက်-ဂျုက်
ိ သိုးကာကွယ်
ရဆးအစုလိုက်ေိုးနှံမခင်းလုပ်ငန်းတွင် ဆက်လက်ရဆာင်ေွက်သွားမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ
ရဆွးရနွးမခင်းအစည်းအရေး

၁၁

ေန်ကုန်တင
ို ်းရဒသကကီးအတွင်းေှိပမို့နယ် (၇) ပမို့နယ်တွင် ေက်သက်-ဂျုက်
ိ သိုးကာကွယ်
ရဆးအစုလိုက်ေိုးနှံမခင်းလုပ်ငန်း ရဆာင်ေွက်မှုအရမခအရနတင်မပမခင်းနှင့် ေက်သက်
ရောဂါ ဓါတ်ခွဲစစ်ရဆးမခင်းလုပ်ငန်းနှင့ပ
် တ်သက်၍ ရဆွးရနွးမခင်းအစည်းအရေး

၁၂

Cold Chain Equipment Optimization Plattform (CCEOP) ကိုအရကာင်အေည်ရဖာ်
နိုင်ေန် Operatinal Deployment Plan ကို Updated မပုလုပ်ေန် ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၁၃

မပင်းေန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါကာကွယရ
် ဆး(PCV)နှင့် ဂျပန်ဦးရနှာက်ရောင်ကာကွယ်

အစည်းအရေး

ရဆးအတွက်မပုလုပ်ရသာ Post Introduction Evaluation Briefing အစည်းအရေး

၁၄

- ေန်ကုန်တင
ို ်းရဒသကကီး

(၅၀) ဦး

- ရနမပည်ရတာ်

(၅၀) ဦး

Consensus Meeting on National Immunization Supply Chain (iSC) Data Use

အစည်းအရေး

(၆၅) ဦး

Manual and Tools
၁၅

တိုးချဲ့ကာကွယ်ရဆးေိုးလုပ်ငန်း၏ ဗဟိုအဆင့်နှစ်ပတ်လည် ဆန်းစစ်ရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

(၅၀) ဦး

၁၆

Quantum Geospatial Imformation System (QGIS) နည်းပညာကို အသုံးမပု၍

သင်တန်း

(၂၀) ဦး

အနုစိတ်မံချက်ရေးဆွမဲ ခင်း စီမံချက် ရဆာင်ေွက်မည့် ရမမပုံေုတ်လုပ်ရသာ
နည်းပညာသင်တန်း
၁၇

Inter-angency Coordination Committee (ICC) for EPI (2/2019) Meeting

အစည်းအရေး

(၃၀) ဦး

၁၈

National Immunization Technical Advisory Group (NITAG) Meeting (2/2019)

အစည်းအရေး

(၃၀) ဦး

and National Certification Committee for Polio Eradication (NCCPE) Meeting
(2/2019)
၁၉

ကေင်မပည်နယ်၊ မွန်မပည်နယ်နှင့် ပဲခူတင
ို ်းရဒသကကီးပမို့နယ် (၁၂) ပမို့နယ်တွင်

အစည်းအရေး

ပိုလီယုိအပိုရဆာင်းကာကွယ်ရဆးတိုက်ရကျွးမခင်းလုပ်ငန်းအစည်းအရေး

၂၀

- ရနမပည်ရတာ်

(၁၂) ဦး

- ကေင်မပည်နယ်၊ ဘားအံပမို့

(၁၂) ဦး

Vaccine Logistics Management Information System (vLMIS) Training နှင့်

သင်တန်း

(၆၀) ဦး

Cold Chain Key Person (CCKP) Training ဗဟိုအဆင့်သင်တန်း
၂၁

Cold Chain Key Person (CCKP) Training ဗဟိုအဆင့်သင်တန်း

သင်တန်း

(၈၅) ဦး

၂၂

Mid-Level Manager (MLM) Training

သင်တန်း

(၉၀) ဦး

၂၃

ရဒသအလိုက်ပိုလီယုက
ိ ာကွယ်ရဆးအပိုရဆာင်း အစုလိုက်တိုက် ရကျွးမခင်း (Sub-NID)

သင်တန်း

(၈၀) ဦး

နှင့် ေက်သက်ဂျုက်
ိ သိုးကာကွယ်ရဆး အစုလိုက်ေိုးနှံမခင်းလုပ်ငန်း ဗဟိုအဆင့်ညိှနှိုင်း
ရဆွးရနွးပွဲနှင့် သင်တန်း
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စဉ်

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက်ရောက်သူ

၂၄

Gavi HSS 2 တွင်ေယ်ယူမည့် Procurement Plan အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၃၀) ဦး

၂၅

CCEOP Project Management Team (PTM) အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၃၅) ဦး

၂၆

Executive Working Group (ExWG) အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၁၈) ဦး

၂၇

အမျုးသားအဆင့
ိ
် ပိုလီယုပ
ိ ရပျာက်ရေးရကာ်မတီ အစည်းအရေး(၃/၂၀၁၉)

အစည်းအရေး

(၂၀) ဦး

၂၈

International EPI Manager အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၁၆၀) ဦး

၂၉

ASIAN VACCINE CONGRESS (ASVAC) အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၁၈၀) ဦး

ကုသရေးဦးစီးဌာန
စဉ်

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

၁

ေိခိုက်ဒဏ်ော ေေှိမှုများအတွက် အမျုးသားအဆင်
ိ
့ ရမမပုံရေးဆွဲမခင်း

၂

တက်ရောက်သူ
အစည်းအရေး

(၃၄) ဦး

သူနာမပုစုမှုဆိုင်ောစီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း

သင်တန်း

(၂၉) ဦး

၃

အစိုးေ-ပုဂလ
္ဂ ိက ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်သည့်ရဆးရုံ စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း (၃/၂၀၁၈)

သင်တန်း

(၃၄) ဦး

၄

Science Werke အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၃၀) ဦး

၅

Concept Note, AMR Awareness Surveys in Myanmar & JICA အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၁၄) ဦး

၆

ကုသရေးနှင့် ေိန်းချုပ်ရဆးေါးများ ေိန်းချုပ်ရေး ရကာ်မတီအဖွဲ့ အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

- ပေမအကကိမ်

(၃၉) ဦး

- ဒုတိယအကကိမ်

(၂၀) ဦး

- တတိယအကကိမ်

(၃၅) ဦး

၇

Validation of HIV Testing Algorithms သင်တန်း

၈

HIV ပိုးရကာင်ရေ စစ်ရဆးမခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Global Fund အဖွဲ့နှင့် ရတွ့ဆုမံ ခင်း

၉
၁၀

၁၁

သင်တန်း

(၁၅) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၄) ဦး

အရေးရပါ်အသက်ကယ်နည်း ဆောမဖစ်သင်တန်း

သင်တန်း

(၂၇) ဦး

ရဆးလူမှုဆက်ဆံရေးေန်ေမ်းများ လုပ်ငန်းစွမ်းရဆာင်ေည်မမှင့်တင်မှုသင်တန်း

သင်တန်း

- ဇန်နေါေီလ

(၃၆) ဦး

- ဧပပီလ

(၃၂) ဦး

- ရမလ

(၆၃) ဦး

ပုဂလ
္ဂ ိက ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

- (၁/၂၀၁၉)

(၂၆) ဦး

- (၂/၂၀၁၉)

(၂၆) ဦး

၁၂

UNOPS မှ မပည်သူ့ရဆးရုံကကီး၊ စစ်ရတွပမို့နှင့်ပတ်သက်၍ ေှင်းလင်းတင်မပမခင်း

အစည်းအရေး

(၁၁) ဦး

၁၃

(၇၂)ကကိမ်ရမမာက် မပည်ရောင်စုရန့အခမ်းအနား ရအာင်မမင်စွာကျင်းပနိုင်ရေး

အစည်းအရေး

(၂၉) ဦး

အစည်းအရေး
၁၄

ရမွးကင်းစကရလးမပုစုရစာင့်ရေှာက်မှုသင်တန်း

သင်တန်း

- ဇန်နေါေီလ

(၈) ဦး

- ဇွန်လ

(၁၉) ဦး
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စဉ်

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက်ရောက်သူ

- ဇူလိုင်လ

(၁၈) ဦး

- ဩဂုတ်လ

(၆) ဦး

- စက်တင်ဘာလ
၁၅

(၁၇) ဦး

နှလုံးေပ်တန့်မှုအားလှုံ့နှိုးအသက်ကယ်မခင်း (Cardiopulmonary Resuscitation) ဆိုင်ော

သင်တန်း

သင်တန်း
- ဇန်နေါေီလ

(၈) ဦး

- ရဖရဖာ်ေါေီလ

(၇) ဦး

- ဧပပီလ

(၈) ဦး

- ရမလ

(၁၇) ဦး

- ဇွန်လ

(၇) ဦး

- ဇူလိုင်လ

(၇) ဦး

- ဩဂုတ်လ

(၉) ဦး

- စက်တင်ဘာလ

(၆) ဦး

- ရအာက်တိုဘာလ

(၇) ဦး

- နိုေင်ဘာလ

(၅) ဦး

- ဒီဇင်ဘာလ

(၅) ဦး

၁၆

Project Management Unit (PMU) အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၁၉) ဦး

၁၇

LOA & TCA for International Collaboration Project အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၁၀) ဦး

၁၈

Public Health (England) အဖွဲ့နှင့် ရတွ့ဆုမံ ခင်း

အစည်းအရေး

၁၉

- ပေမအကကိမ်

(၁၇) ဦး

- ဒုတိယအကကိမ်

(၁၃) ဦး

- တတိယအကကိမ်

(၁၃) ဦး

“Niigata”

တက္ကသိုလ်နှင့်

ကုသရေးဦးစီးဌာန၊

အမျုးသားဓါတ်
ိ
ခွဲဌာနနှင့်

မန္တရလး

အခမ်းအနား

(၂၇) ဦး

ရဟာရမပာပွဲ

(၂၁) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၉) ဦး

မပည်သူ့ရဆးရုံကကီးတို့ တုပ်ရကွးရောဂါ (Influenza) နှင့် အသက်ေှူလမ်းရကကာင်း ဆိုင်ော
ကူးစက်ရောဂါများအတွက် နည်းပညာ ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွက်ရေးဆိင
ု ်ော သရဘာတူညီမှု
လက်မှတ်ရေးေိုးမခင်းအခမ်းအနား
၂၀

ရဆးရုံများတွင် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာရဆာင်ေွက်မှုဆိုင်ော ရဟာရမပာပွဲ
(Concordia)

၂၁

ဩစရတးလျနိုင်ငံမှ “Med Tech” အဖွဲ့မှ လာရောက်ရတွ့ဆုံမခင်း

၂၂

နှစ်စဉ်လုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲရေး (Year 2) (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ခုနှစ်အတွက် အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၉) ဦး

၂၃

SORT-IT Team နှင့် ရတွ့ဆုံမခင်း

အစည်းအရေး

(၁၁) ဦး

၂၄

ကိုယ်အဂဂါအစိတ်အပိုင်းလှူဒါန်းမခင်းဆိုင်ော ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၃၉) ဦး

၂၅

မက်သာဒုံးရဆးေည်တက
ို ်ရကျွးရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၆၅) ဦး

၂၆

အခရပးလူနာခန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်း အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၃၃) ဦး

၂၇

အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းရကကာင်း မှန်ရမပာင်းကကည့်နည်း အရမခခံသင်တန်း (၉) ကကိမ်

သင်တန်း

(၇၈) ဦး

(၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ရအာက်တိုဘာလ မှ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လအေိ)
၂၈

ရကျာက်ကပ်သန့်စင်မခင်း (Haemodialysis) ဆိုင်ော သင်တန်း

သင်တန်း

- ရဖရဖာ်ေါေီလ

(၄) ဦး

- မတ်လ

(၄) ဦး
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စဉ်

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက်ရောက်သူ

- ဇွန်လ

(၆) ဦး

- ဇူလိုင်လ

(၄) ဦး

- ဩဂုတ်လ

(၁၁) ဦး

- စက်တင်ဘာလ

(၁၃) ဦး

- ရအာက်တိုဘာလ

(၄) ဦး

- နိုေင်ဘာလ

(၄) ဦး

- ဒီဇင်ဘာလ

(၄) ဦး

၂၉

ASI KARYOTYPING & FISH PRESENTATION

အစည်းအရေး

(၂၀) ဦး

၃၀

ECOOMRE 2 Project Myanmar အဖွဲ့နှင့် ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမခင်း

အစည်းအရေး

(၂၀) ဦး

၃၁

ပဋိဇီေရဆးယဉ်ပါးမှု (Antimicrobial Resistance) (AMR) ဆိုင်ော အလုပ်ရုံညှိနှိုင်း
ရဆွးရနွးပွဲ

အလုပ်ရုံ

(၁၆၇) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

၃၂

AFD/ Foundation Merieux/ NHL Meeting

အစည်းအရေး

(၁၀) ဦး

၃၃

Preliminary assessment to evaluate compliance to ISO 15189/15190 Standard

အစည်းအရေး

(၁၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၄၆၅) ဦး

for NHL
၃၄

Envelope B တွင် ပါေင်ရသာ ရဆးရုံသုံးစက်ပစ္စည်းများ၏

Specification နှင့်

Catalogue များ စစ်ရဆးမည့်အစည်းအရေး
၃၅

၃၆

CCU Training

သင်တန်း

- ရအာက်တိုဘာလ

(၅) ဦး

- နိုေင်ဘာလ

(၅) ဦး

- မတ်လ

(၆) ဦး

အေူးကကပ်မတ်ကုသမှု (Intensive Care) သင်တန်း

သင်တန်း

- မတ်လ

(၈) ဦး

- ဧပပီလ

(၁၀) ဦး

- ဇွန်လ

(၁၀) ဦး

၃၇

ပုဂလ
္ဂ ိက ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော ရဆွးရနွးပွဲ

အစည်းအရေး

(၃၅) ဦး

၃၈

Hospital Annual Report တင်မပနိုင်ရေးနှင့် အပူဒဏ်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်း ဆိုင်ော

အစည်းအရေး

(၂၇) ဦး

ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး
၃၉

Pain Treatment Center နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စေပ်များ ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၁၈) ဦး

၄၀

အပူဒဏ်အန္တောယ် ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၆၃) ဦး

၄၁

Institute Pasteur Mission for Training Need Assessments of National Health

အစည်းအရေး

(၃၅) ဦး

Laboratory (NHL) in Yangon Wrap-up Meeting
၄၂

End User Workshop on Microbiology by Biomerieux

အစည်းအရေး

(၂၈) ဦး

၄၃

မပင်သစ်နိုင်ငံသံအမတ်ကကီးနှင့် ရတွ့ဆုံမခင်း

အစည်းအရေး

(၃၅) ဦး

၄၄

စဉ်ဆက်မမပတ် ရဆးပညာ ရဆွးရနွးပွဲ (CME) (Understanding of ISO 15189 Course)

အစည်းအရေး

(၅၀) ဦး

၄၅

မမန်မာနိုင်ငံတွင်

သင်တန်း

(၄၇) ဦး

အရတွ့ေများရသာ

အဆိပ်သင့်မခင်းများအား

စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ော

ဆောမဖစ်သင်တန်း
၄၆

2D MS 2018-2019 (L) 3D MS 2018-2019 (L) တင်ဒါအစည်းအရေး
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စဉ်

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက်ရောက်သူ

၄၇

Talk on Building & Owing BSC Labs. by Dr. Sabai Phyu

အစည်းအရေး

(၃၁) ဦး

၄၈

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO)မှ အကကံရပးပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ဇီကာရောဂါဆိုင်ောအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၁၁) ဦး

၄၉

ပဋိဇီေရဆးယဉ်ပါးမှု (Antimicrobial Resistance) အား ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာမခင်းနှင့်

အလုပ်ရုံ

(၆၂) ဦး

သုရတသနလုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်မခင်းဆိုင်ော ရဒသတွင်း အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

၅၀

Sysmex Asia Pacific Pte. Ltd နှင့် ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမခင်း

အစည်းအရေး

(၂၀) ဦး

၅၁

ADB Review Mission အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၁၆) ဦး

၅၂

Meeting of Photo reportage and Video shooting of the projects of AFD

အစည်းအရေး

(၉) ဦး

၅၃

ECOMORE 2 Project (WP Myanmar) Transversal Meeting

အစည်းအရေး

(၂၀) ဦး

၅၄

ECOMORE 2 စီမံချက်မှ Leptospirosis ရောဂါပိုးအား PCR နည်းပညာမဖင့် စစ်ရဆးမခင်း

သင်တန်း

(၈) ဦး

သင်တန်း
၅၅

Centre for Disease Control (CDC) အဖွဲ့နှင့် ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမခင်း

အစည်းအရေး

(၉) ဦး

၅၆

Central Laboratory အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၂၁) ဦး

၅၇

Juntendo တက္ကသိုလ်မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမခင်း

အစည်းအရေး

(၁၂) ဦး

၅၈

AMR Meeting with WHO & Fleming Fund

အစည်းအရေး

(၁၃) ဦး

၅၉

Central Lab Working Group Meeting with EYGH, WYGH

အစည်းအရေး

(၂၆) ဦး

၆၀

Interactive Discussion on WHONET and GLASS with Dr. John Stalling

အစည်းအရေး

(၁၆) ဦး

၆၁

SYSMEX EQAS Seminar

အစည်းအရေး

(၂၁) ဦး

၆၂

ရဆးလူမှုဆက်ဆံရေး

အစည်းအရေး

(၃၇) ဦး

ေန်ေမ်းများအား

စွမ်းရဆာင်ေည်

မမှင့်တင်ရပးမခင်းအားမဖင့်

ကရလးသူငယ် ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ရေးစနစ်အား ပိုမိုတိုးတက်ရအာင်မမင်လာရအာင်
ရဆာင်ေွက်မခင်း အစည်းအရေး
၆၃

Electronic Medical Record ဆိုင်ော Anzer Healthcare အဖွဲ့နှင့် ရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

(၁၆) ဦး

၆၄

Ipas အဖွဲ့မှ ပုဂ္ဂလိကရဆးရုံရဆးခန်းများတွင် MVA

ရဆွးရနွးပွဲ

(၈) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၆၂) ဦး

training ရဆာင်ေွက်တင်မပ

လာမခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ Technical ဆိုင်ော ရဆွးရနွးပွဲ
၆၅

ရဆးရုံများတွင် ရောဂါပိုးကူးစက်မခင်းအား ကာကွယေ
် ိန်းချုပ်မခင်းဆိုင်ော အမျုးသား
ိ
အဆင့် အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

၆၆

ရဆွးရနွးပွဲ

Orientation Workshop on Participation of WHO 2019 Global Survey on

အလုပ်ရုံ

(၂၇) ဦး

Infection Prevention & Control and Hand Hygiene

ရဆွးရနွးပွဲ

၆၇

Friday Knowledge Sharing

ရဟာရမပာပွဲ

(၇၈) ဦး

၆၈

Gender Safeguard Discussion

ရဆွးရနွးပွဲ

(၂၁) ဦး

၆၉

Discussion with AFD about 1 disbursement

အစည်းအရေး

(၆) ဦး

၇၀

သန်ရကာင်ရောဂါ ကာကွယရ
် ေးစီမံချက် အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၁၉) ဦး

၇၁

Training Workshop on HIV Antibody Testing for NEQAS

သင်တန်း

(၂၇) ဦး

၇၂

တာချလိ
ီ တ်ရဆးရုံရဟာင်း ရမမရနောတွင် ကိုယ်အဂဂါအစိတ်အပိုင်း လှူဒါန်းမခင်း ဆိုင်ော

ရဆွးရနွးပွဲ

(၂၃) ဦး

st

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ေန်အတွက် ရမမငှားေမ်းခွင့်တင်မပလာမခင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်
သည့ရ
် ဆွးရနွးပွဲ
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စဉ်

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

၇၃

မိုးသီးရဆးရုံများအုပ်စုမှ ရဆာင်ေွက်မည့် Fuji Film Medical Check-up Mobile

တက်ရောက်သူ
ရဆွးရနွးပွဲ

(၄) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

(၇၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၄၀) ဦး

ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဂျပန်သံရုံးမှ Counseller/ Head တိန
ု့ ှင့် ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးပွဲ
၇၄

Hospital Acquired Infection များအား ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုမခင်းဆိုင်ောရဒသတွင်း
ရဆွးရနွးပွဲ

၇၅

မသန်စွမ်းမှုအမျုးအစားနှ
ိ
င့် အဆင့်စိစစ်သတ်မှတ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း
အစည်းအရေး

၇၆

Meeting & Training for ISO 15189 with SAC Specialist

အစည်းအရေး

(၁၁) ဦး

၇၇

Yee Shin Co.Ltd နှင့် ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမခင်း (Hologic)

အစည်းအရေး

(၃၀) ဦး

၇၈

ောသီတုပ်ရကွးရောဂါ (Influenza) နှင့် ရုတ်တေက်ရပျာ့ရခွအရကကာရသရောဂါ (Polio)

ရဆွးရနွးပွဲ

(၄၇) ဦး

အရကကာင်း ဗဟုသုတရဆွးရနွးဖလှယပ
် ွဲ
၇၉

Niigata တက္ကသိုလ်မှ ောသီတုပ်ရကွးရောဂါ (Influenza) အရကကာင်းရဟာရမပာပွဲ

ရဟာရမပာပွဲ

(၄၂) ဦး

၈၀

အမျုးသားဓါတ်
ိ
ခွဲနှင့် Niigata တက္ကသိုလ်ကကား သရဘာတူညီမှုစာချွန်လွှာလက်မှတ်

အခမ်းအနား

(၂၉) ဦး

အစည်းအရေး

(၉၆) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၃) ဦး

ရေးေိးု ပွဲအခမ်းအနား
၈၁

Private Health Care Development အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲအတွက် World Bank အဖွဲ့
နှင့်ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးပွဲ

၈၂

လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်မှ ရပးပို့လာရသာ ရမးခွန်းအား ရမဖကကားရပးရေးကိစ္စနှင့်
ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၈၃

ရဆးလူမှုဆက်ဆံရေးေန်ေမ်းများ လုပ်ငန်းေင်သင်တန်း

သင်တန်း

(၆၀) ဦး

၈၄

လူနာရဘးကင်းလုံခခုံရေးဆိုင်ော လုပ်ငန်းအသိရပးရဆွးရနွးမခင်းအလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

(၉၅) ဦး

၈၅

လူနာရဘးကင်းလုံခခုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုအေည်အရသွးမမှင့်တင်ရေး

အလုပ်ရုံ

(၄၉) ဦး

ဆိုင်ော Consultative Workshop

ရဆွးရနွးပွဲ

၈၆

လူနာရဘးကင်းလုံခခုံရေးဆိုင်ောသင်တန်း

သင်တန်း

(၅၄) ဦး

၈၇

အေည်အရသွးမမှင့်တင်ရေးသင်တန်း

သင်တန်း

(၅၄) ဦး

၈၈

ကူးစက်နှုန်းမမင့်မားရသာ ကူးစက်ရောဂါများအား စီမံခန့်ခွဲမခင်းသင်တန်းနှင့် Simulation

သင်တန်း

(၆၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၃၂) ဦး

Exercise မပုလုပ်မခင်း
၈၉

Knowledge Sharing of Bacterilogy Section, Asia Regional SORT IT Program
for AMR

၉၀

ADB Review Meeting

အစည်းအရေး

(၂၂) ဦး

၉၁

Preliminary Meeting for World Antibiotic Awareness Week (WAAW)

အစည်းအရေး

(၁၁) ဦး

၉၂

Fleming Fund အဖွဲ့နှင့် ရတွ့ဆုံမခင်း

အစည်းအရေး

(၁၂) ဦး

၉၃

Test Kit Evaluation Feedback Meeting with NRL

အစည်းအရေး

(၁၂) ဦး

၉၄

Presentation about Vivalytic Multiplex Aray (Bosch) (Science Weeks Co., Ltd)

အစည်းအရေး

(၁၁) ဦး

၉၅

Refresher Training on NEQAS: Management of testing, equipments and

သင်တန်း

(၂၄) ဦး

Consumables and Workshop on Supervision and Monitoring Findings (2019):
Improving Document Control and Biosafety
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စဉ်

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက်ရောက်သူ

၉၆

နန်းရေွှေယဉ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ Euroimmu Products မိတ်ဆက်မခင်းအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၂၄) ဦး

၉၇

CDC Trioplex (Molecular Diagnosis of Zika virus using the Trioplex Real time

အစည်းအရေး

(၆) ဦး

RT PCR Assay)
၉၈

Evaluation of Hospital Performance Indicators of Central, State/Regional and
Township Hospitals အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

၉၉

Workshop on Output from Evaluation of Hospital Performance Indicators
World Patient Safety Day

Management of Highly Infectious Diseases

၁၀၃ Basic Endoscopy Training

၁၀၄

အလုပ်ရုံ

(၄၀) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

၁၀၁ Consultative Meeting on patient safety Curriculum
၁၀၂

(၇၀) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ
၁၀၀

အလုပ်ရုံ

အစည်းအရေး

(၁၀၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၃၅) ဦး

သင်တန်း

(၆၀) ဦး

သင်တန်း

- စက်တင်ဘာလ

(၁၃) ဦး

- ရအာက်တိုဘာလ

(၁၂) ဦး

- နိုေင်ဘာလ

(၁၃) ဦး

- ဒီဇင်ဘာလ

(၁၃) ဉီး

Training on Evidence
- Based Practice in Nursing (1/2019)

သင်တန်း

(၅၀) ဦး

- Based Practice in Nursing (2/2019)

(၅၀) ဦး

- Based Practice in Nursing (3/2019)

(၅၀) ဦး

၁၀၅

Neonatal Care Training

သင်တန်း

(၁၇) ဦး

၁၀၆

Management of Head Injury သင်တန်း (၃)ကကိမ်

သင်တန်း

(၄) ဦး

၁၀၇

Workshop on Development of Standard Operating Procedure (SOP) and

အလုပ်ရုံ

(၁၃၀) ဦး

Guideline for Nursing Care

ရဆွးရနွးပွဲ

၁၀၈

Meeting with Juntendo University

အစည်းအရေး

(၁၀) ဦး

၁၀၉

Meeting with MIMU for National Health Plan

အစည်းအရေး

(၁၃) ဦး

၁၁၀

ACP Pre Meeting

အစည်းအရေး

(၆) ဦး

၁၁၁

Meeting with Zika Singapore Team

အစည်းအရေး

(၁၀) ဦး

၁၁၂

Meeting with Dr.Francis- SEARO, Dr. Stephan Chacko-WCO, Anek & Team

အစည်းအရေး

(၁၃) ဦး

၁၁၃

Meeting with NCGM, Japan

အစည်းအရေး

(၁၁) ဦး

၁၁၄

Lab Mynet Project Meeting

အစည်းအရေး

(၁၀) ဦး

၁၁၅

Training on CD4 count testing for NEQAS

သင်တန်း

(၂၇) ဦး

၁၁၆

DKSH Co., Ltd နှင့်အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၁၀) ဦး

၁၁၇

National Polio Laboratory Containment Meeting

အစည်းအရေး

(၆) ဦး

၁၁၈

BSC Use Maintain Correctly အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၆) ဦး

၁၁၉

Training Workshop on Infectious Substance Transport

သင်တန်း

(၃၂) ဦး
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စဉ်

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

၁၂၀

Debriefing about NIC Lab assessment & Diphtheria & PCR Training

၁၂၁
၁၂၂

တက်ရောက်သူ
သင်တန်း

(၁၂) ဦး

AFD-NHL Project Launching Event

အစည်းအရေး

(၃၀) ဦး

Science Vista Myanmar Company Dragon Medical Dictation Software

အစည်းအရေး

(၁၀) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

(၁၀) ဦး

Demonstration
၁၂၃

National Blood Center (ေန်ကုန်) မှ တာေန်ေှိသူများနှင့် ရတွ့ဆုရ
ံ ဆွးရနွးမခင်း

၁၂၄

ပုဂလ
္ဂ ိက ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းအရေး (၂၀၁၉/၃)

အစည်းအရေး

(၂၆) ဦး

၁၂၅

ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) တွငပ
် ါေှိသည့် Modes of

အစည်းအရေး

(၁၁) ဦး

Services Delivery အတွက် Rules and Regulations များ သတ်မှတ်ရဖာ်ေုတ်နိုင်ရေး
အစည်းအရေး
၁၂၆

Development of Nursing Workshop Plan

ရဆွးရနွးပွဲ

(၅၀) ဦး

၁၂၇

Training of Trainers on Management of Highly Infection Diseases

သင်တန်း

(၅၂) ဦး

၁၂၈

Intensive Care Training

သင်တန်း

(၈) ဦး

၁၂၉

ACP Preliminary Meeting

အစည်းအရေး

(၃၂) ဦး

၁၃၀

GMS-HS Project Preparation Meeting for MTR review mission and Planning

အစည်းအရေး

(၉) ဦး

AOP3
၁၃၁

AMR Surveillance Guideline Development Meeting

အစည်းအရေး

(၉) ဦး

၁၃၂

Meeting with Abbott company

အစည်းအရေး

(၉) ဦး

၁၃၃

Briefing and Debriefing session on AMR Surveillance guideline Development

အစည်းအရေး

(၁၀) ဦး

၁၃၄

Abbott FISH Probe Meeting

အစည်းအရေး

(၁၇) ဦး

၁၃၅

Onsite accreditation review by Dr. Nalini Ramamurty, WHO Consultant

အစည်းအရေး

(၁၁) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၆၂) ဦး

(Former, Regional lab coordinator in SEAR) and Dr.Ravi Vasanthppuram, Head
of WHO JE RRL at National JE Laboratory (23rd to 24th October). National JE
Laboratory receives WHO accreditation
၁၃၆

National Workshop on Optimizing Antimicrobial Use and Aware Tool
Launching in Myanmar

၁၃၇

nd

2

ရဆွးရနွးပွဲ

Meeting of National Multisectoral Steering Committee (NMSC) for

အစည်းအရေး

(၂၈) ဦး

အစည်းအရေး

(၆) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

(၄၆) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၁) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

(၂၂) ဦး

Combating Antimicrobial Restistance (AMR)
၁၃၈

ADB Mid term Review Analysis Meeting

၁၃၉

Consultative Workshop of Curriculum Update on Patient Safety and Infection
Prevention and Control

၁၄၀

(၇၂)ကကိမ်ရမမာက် လွတ်လပ်ရေးရန့ အခမ်းအနားတွင် ဇာတ်တိုက်ရလ့ကျင့်မှုဆိုင်ော
ကကိုတင်ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၁၄၁

Level 2 Workshop for Clinical Microbiologist ACME Program

၁၄၂

Biomed Global Laboratory Equipment Presentation

အစည်းအရေး

(၁၉) ဦး

၁၄၃

ECOMORE2 Project (WP Myanmar) Discussion Meeting for ECOMORE 3

အစည်းအရေး

(၁၄) ဦး

135

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

စဉ်
၁၄၄

၁၄၅

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
World Antibiotics Awareness Week အခမ်းအနား

တက်ရောက်သူ
အခမ်းအနား

- ပေမအကကိမ်

(၁၂၀) ဦး

- ဒုတိယအကကိမ်

(၁၈၀) ဦး

External Quality Assessment (EQA) training on Hepatitis C viral load testing

သင်တန်း

(၁၆) ဦး

using Gene Xpert
၁၄၆

Preparatory meeting for Steering Committee(ECOMORE-II)

အစည်းအရေး

(၂၀) ဦး

၁၄၇

Ever Glory Co.,Ltd Test Kti Update Presentation

အစည်းအရေး

(၁၂) ဦး

၁၄၈

Meeting with CDC and NPHL, Cambodia for ISO 15189

အစည်းအရေး

(၁၂) ဦး

၁၄၉

HIV Viral Load ISO Meeting

အစည်းအရေး

(၉) ဦး

၁၅၀

Meeting with Dr.Moe Ko Oo(AMR Surveillance Guideline) Fleming Fund

အစည်းအရေး

(၁၁) ဦး

၁၅၁

Site Visit of Regional Exercise on Surveillance and Response for Influenza

ရဆွးရနွးပွဲ

(၁၈) ဦး

among GMS Countries
၁၅၂

မပည်သူ့ရဆးရုံကကီး၊ ေားေယ်ပမို့အဆင့်မမှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၁၃) ဉီး

၁၅၃

(၇၂)နှစ်ရမမာက် လွတ်လပ်ရေးရန့အကကိုညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၂၅) ဉီး

၁၅၄

ေခိုင်မပည်နယ်၊ ရမမာင်းရဘွတုက
ိ ်နယ်ရဆးရုံနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ောလွှဲရမပာင်းရပးအပ်မခင်း

အခမ်းအနား

(၈၂) ဦး

၁၅၅

Development of Referral Guidelines ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၂၀) ဦး

၁၅၆

Training of Trainer on Hospital Reception Services

သင်တန်း

(၃၈) ဦး

၁၅၇

Parkway Hospital မှ Presentation တင်မပရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

(၃၀) ဦး

၁၅၈

ကိုယ်အဂဂါအစိတ်အပိုင်းလှူဒါန်းမခင်းဆိုင်ော ကကီးကကပ်မှုရကာ်မတီညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၁၇) ဦး

ရေးသုရတသနဦးစီးဌာန
စဉ်
၁

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ဓာတ်ခွဲခန်းနည်းပညာေပ်ဆိုင်ော ရဟာရမပာပွဲ

တက်ရောက်သူ
ရဟာရမပာပွဲ

- ပေမအကကိမ်

(၅၀) ဦး

- ဒုတိယအကကိမ်

(၅၀) ဦး

၂

ကမ္ဘာ့ကင်ဆာရောဂါရန့အေိမ်းအမှတ် အကကိုအသိပညာရပးရဟာရမပာပွဲ

ရဟာရမပာပွဲ

(၁၅၀) ဦး

၃

Data presentation using pie chart ပညာေပ်ဆိုင်ောရဟာရမပာပွဲ

ရဟာရမပာပွဲ

(၂၈) ဦး

၄

Introduction to Statistics (Part II) ပညာေပ်ဆိုင်ောရဟာရမပာပွဲ

ရဟာရမပာပွဲ

(၁၇) ဦး

၅

Systematic Reviews and GRADING in Sexual and Reproductive Health

အလုပ်ရုံ

(၃၅) ဦး

Research (SRHR) ဆိုင်ော အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

၆

Infograph ပညာေပ်ဆိုင်ောရဟာရမပာပွဲ

ရဟာရမပာပွဲ

(၂၇) ဦး

၇

Data Presentation for Health data : Types of Data and types of

ရဟာရမပာပွဲ

(၁၆) ဦး

Presentation ပညာေပ်ဆိုင်ောရဟာရမပာပွဲ
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စဉ်
၈

၉

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
မပင်ပသုရတသီ သုရတသနေန်ပုံရငွ (၂၀၁၉) စိစစ်ရေး အစည်းအရေး

တက်ရောက်သူ
အစည်းအရေး

- ပေမအကကိမ်

(၄၄) ဦး

- ဒုတိယအကကိမ်

(၄၀) ဦး

သုရတသနလုပ်ငန်းများပိုမိုတိုးတက်ဖွံ့ပဖိုးရေး၊ အမျုးသားသု
ိ
ရတသနရကာင်စီ (National

အစည်းအရေး

(၃၀) ဦး

Research Council) ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေး အကကံမပုတင်မပနိုင်ရေးတို့နှင့် ပတ်သက်သည့် ညှိနှိုင်း
အစည်းအရေး
၁၀

၁၁

သုရတသနအဆိုမပုလွှာ ကနဦးစိစစ်ရေွးချယ်ရေးအဖွဲ့ ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

- ဒုတိယအကကိမ်

(၄၅) ဦး

- တတိယအကကိမ်

(၂၅) ဦး

- စတုတ္ထအကကိမ်

(၁၅) ဦး

Coordination Meeting for WHO/TDR Structured Operational Research and

အစည်းအရေး

Training Initiative training on antimicrobial resistance (SORT IT on AMR)

၁၂

- ပေမအကကိမ်

(၃၅) ဦး

- ဒုတိယအကကိမ်

(၂၂) ဦး

မမန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးဆိုင်ော သုရတသနမှတ်ပုံတင်မခင်းနှင့ပ
် တ်သက်၍ သင်တန်း

သင်တန်း

ဆောများအား သင်တန်းပိခ
ု့ ျမခင်း
- ရဆးတက္ကသိုလ် (၁) ေန်ကုန်

(၄၂) ဦး

- ရဆးတက္ကသိုလ်၊ မန္တရလး

(၃၅) ဦး

၁၃

"Qualitative Methods in Health Research" ရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

(၅၅) ဦး

၁၄

နည်းပညာေပ်ဆိုင်ောရဟာရမပာပွဲ

ရဟာရမပာပွဲ

(၅၀) ဦး

၁၅

Institutional Meeting for TB/ MDR-TB Research Capacity Strengthening in

အစည်းအရေး

(၂၅) ဦး

အခမ်းအနား

(၁၀၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၅၀) ဦး

South East Asia under US-NIH Support
၁၆

ရဆးသုရတသနဦးစီးဌာနကို စတင်တည်ရောင်ခဲ့သူ ဂုဏ်ေူးရဆာင် ရဆးသုရတသန
ပညာေှင် ပါရမာက္ခရဒါက်တာဦးမမတူအတွက် ဂုဏ်မပုရကကးမပားဖွင့်လှစ်မခင်း

၁၇

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်ေေှိေားရသာ ရငွလုံးရငွေင်းအသုံးစေိတ် ခွင့်မပု
ေန်ပုံရငွမဖင့်ရဆာင်ေွက်မည့် တည်ရဆာက်ရေး (မဖည့်စွက်လုပ်ငန်းများ) နှင့် သုရတသန
ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးစက်နှင့်စက်ပစ္စည်းများ၊ ရုံးသုံး စက်ကိေိယာပစ္စည်းများ အတွက် အိတ်ဖွင့်
တင်ဒါဖွင့်လှစ်ေန် အစည်းအရေး

၁၈

Myanmar Health Research Registry (MHRR) တွင် ရဆးတက္ကသိုလ်များ ပူးရပါင်း

အစည်းအရေး

ရဆာင်ေွက်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး
- ပေမအကကိမ်

(၄၅) ဦး

- ဒုတိယအကကိမ်

(၄၅) ဦး

၁၉

ဌာနတွင်းပညာေပ်ဆိုင်ောရဟာရမပာပွဲများ (၂) ကကိမ်

၂၀

မမန်မာနိုင်ငံဆောေန်အသင်း ရောဂါရဗဒဆောေန်များအဖွဲ့မှ ကကီးမှူးကျင်းပရသာ

ရဟာရမပာပွဲ

(၁၅၉) ဦး

အစည်းအရေး

(၂၅၀) ဦး

ရောဂါရဗဒဆိုင်ော အစည်းအရေး (၁/၂၀၁၉)
၂၁

(၄၇) ကကိမ်ရမမာက် မမန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးဆိုင်ောသုရတသနညီလာခံ

အခမ်းအနား

(၁၀၂၇) ဦး

၂၂

ပညာေပ်ဆိုင်ောစာတမ်းဖတ်ပွဲများ (၉) ကကိမ်

ရဟာရမပာပွဲ

(၈၄၄) ဦး

၂၃

Myanmar-Korea joint Symposium(2019) Application of Molecular Tools in

ရဟာရမပာပွဲ

(၉၅) ဦး

Infectious Diseases: From Bench to Clinical Settings
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စဉ်

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက်ရောက်သူ

၂၄

Scientific Talk by Prof Aung Than Ba Tu & 3 Speaker

ရဟာရမပာပွဲ

(၇၅) ဦး

၂၅

Scientific Talk by Okayama University and Eijkman Institute

ရဟာရမပာပွဲ

(၇၃) ဦး

၂၆

မီးရဘးကာကွယ်ရေးအသိပညာရပးရဟာရမပာမခင်းနှင့်သရုပ်မပရလ့ကျင့်မခင်း

အခမ်းအနား

(၁၅၀) ဦး

အခမ်းအနား

(၅၂) ဦး

အခမ်းအနား
၂၇

လှည်းကူးပမို့နယ်တွင် ပဏာမကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုစနစ် ခိုင်မာအားရကာင်းရစေန်
ရဆာင်ေွက်မခင်းအရပါ် ကာလလယ်ဆန်းစစ်ရတွ့ေှိချက်များတင်မပမခင်းအခမ်းအနား

၂၈

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ မမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ောဌာရနကိုယ်စားလှယ်နှင့် အဖွဲ့အားရတွ့ဆုံမခင်း

အစည်းအရေး

(၁၅) ဦး

၂၉

ရဆးသုရတသနဦးစီးဌာနမိသားစု အတာသကကဂန်နှစ်သစ်ကူးရပျာ်ပွဲေွှေင်ပွဲအခမ်းအနား

အခမ်းအနား

(၂၅၀) ဦး

၃၀

ရဆးသုရတသနဦးစီးဌာန (မပင်ဦးလွင်ရုံးခွဲ)မိသားစုများ၏ နှစ်သစ်ကူးရပျာ်ပွဲေွှေင်ပွဲ

အခမ်းအနား

(၁၅၀) ဦး

အခမ်းအနား
၃၁

Research Methodology Workshop(2019) သင်တန်းကျင်းပေန်ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးပွဲ

အစည်းအရေး

(၂၀) ဦး

၃၂

ရဆးသုရတသနဦးစီးဌာန မပင်ပသုရတသီရောက်ပံ့ရကကး (DMR External Grant/

အခမ်းအနား

(၁၄၀) ဦး

အခမ်းအနား

(၅၀) ဦး

သင်တန်း

(၅၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၀၀) ဦး

2019) ရပးအပ်ပွဲ အခမ်းအနား
၃၃

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရဆးလက်ရတွ့သုရတသနယူနစ်များအားေန်ပုံရငွ
ခွဲရေရပးအပ်မခင်း အခမ်းအနား

၃၄

တာေန်ခံမှုေှိရသာသုရတသနရဆာင်ေွက်မခင်းနှင့် သုရတသနကျင့်ေတ်ဆိုင်ောသင်တန်း

၃၅

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အသိအမှတ်မပု ငှက်ဖျားရောဂါဆိုင်ောနှင့် သူနာမပုနှင့်သားဖွား
ဆိုင်ော သုရတသနနှင့်ရလ့ကျင့်ရေးပူးရပါင်း ရဆာင်ေွက်မှုဌာနများ ပိုမိုဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်
ရေးအစည်းအရေး

၃၆

သုရတသနစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် သုရတသနသတင်းအချက်အလက်သင်တန်း

သင်တန်း

(၅၈) ဦး

၃၇

မမန်မာနိုင်ငံအတွင်း အဆိပ်သင့်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုေိရောက်စွာရဆာင်ေွက်နိုင်ေန်

ရဆွးရနွးပွဲ

(၅၀) ဦး

ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးပွဲ
၃၈

သုရတသနစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်သုရတသနသတင်းအချက်အလက်သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

အခမ်းအနား

(၅၀) ဦး

၃၉

Technical Working Committee for Research Capacity Strengthening ပေမ

အစည်းအရေး

(၂၀) ဦး

အကကိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး
၄၀

ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုရဆးခန်းဖွင့်လှစ်မခင်းအခမ်းအနား

အခမ်းအနား

(၄၀) ဦး

၄၁

ရုံးလုပ်ငန်းသုံး ကွန်ပျူတာအရမခခံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၉) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

အခမ်းအနား

(၂၅) ဦး

၄၂

သုရတသနပညာေပ်ဆိုင်ောရဟာရမပာပွဲ (၁၀)ကကိမ်

ရဟာရမပာပွဲ

(၆၀၅) ဦး

၄၃

Pharos Global Health Advisors အဖွဲ့အားလက်ခံရတွ့ဆုံမခင်း

အစည်းအရေး

(၁၅) ဦး

၄၄

Data to Policy Training နှင့်ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းအစည်းအရေးကျင်းပမခင်း

အစည်းအရေး

(၂၀) ဦး

၄၅

မရကွးတက္ကသိုလ်မှ ဓာတုရဗဒနှင့် ဇီေဓာတုရဗဒ အေူးမပုရကျာင်းသား/ရကျာင်းသူများ

အခမ်းအနား

(၁၀၀) ဦး

ရိုတာဗိုင်းေပ်စ်ေမ်းပျက်ေမ်းရလျာရောဂါနှင့် အူစွပ်ရောဂါအား စဉ်ဆက်မမပတ်ရစာင့်

အလုပ်ရုံ

(၅၀) ဦး

ကကည့်ရလ့လာမခင်း သုရတသနလုပ်ငန်းများမှ ေေှိလာရသာ သတင်းအချက်အလက်

ရဆွးရနွးပွဲ

လာရောက်ရလ့လာမခင်းအခမ်းအနား
၄၆

များအား မဖန့်ရေမခင်းနှင့် ရေှ့ဆက်ရဆာင်ေွက်မည့် လုပ်ငန်းများအား တိုင်ပင်ရဆွးရနွး
မခင်းအလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ
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စဉ်
၄၇

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
International Vaccine Institute (IVI) မှ Dr. Marianne Holm ဦးရဆာင်ရသာ

တက်ရောက်သူ
အစည်းအရေး

(၁၅) ဦး

အခမ်းအနား

(၁၆၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၅) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

(၂၀) ဦး

အဖွဲ့အား လက်ခံရတွ့ဆုံရဆွးရနွးမခင်း
၄၈

ရေနံရချာင်းဒီဂေီရကာလိပ်၊ ဓါတုရဗဒအေူးမပု ရကျာင်းသား/ရကျာင်းသူများ လာရောက်
ရလ့လာမခင်း

၄၉

ရဆးသုရတသနဦးစီးဌာနWHO Collaborating Centre for Research and Training
on Malaria အတွက် အစည်းအရေးကျင်းပမခင်း

၅၀

ရဆးသုရတသနဦးစီးဌာနနှင့် Japan International Cooperation Agency (JICA)
Myanmar Office တို့ရတွ့ဆုံညှိနှိုင်းရဆွးရနွးပွဲ

၅၁

ရဆးသုရတသနဦးစီးဌာန ဌာနခွဲမှူးအစည်းအရေးကျင်းပမခင်း

အစည်းအရေး

(၄၀) ဦး

၅၂

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားေန်ကကီးဌာန (၂၀၁၈-၂၀၁၉) သုရတသနရောက်ပံ့ရကကး

အခမ်းအနား

(၃၉၅) ဦး

အခမ်းအနား

(၂၀၀) ဦး

ရပးအပ်ပွဲအခမ်းအနား
၅၃

ရဆးသုရတသနဦးစီးဌာန (၅၆)နှစ်ရမမာက် နှစ်ပတ်လည်ရန့ အခမ်းအနား

၅၄

မမန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သင်ဆောေန်များ၏ အလုပ်သင် သင်တန်းကာလအရပါ်အမမင်များ

သင်တန်း

(၂၀) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

(၁၅) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၃၅) ဦး

အား ရလ့လာဆန်းစစ်မခင်း သုရတသနအတွက် ရတွ့ဆုံရမးမမန်းမည့်သူများအတွက်
သင်တန်း
၅၅

Research Methodology Workshop(2019) သင်တန်းကျင်းပေန်ကကိုတင်ညှိနှိုင်း
ရဆွးရနွးပွဲ

၅၆
၅၇

Review of ‘2014-2018 Facility Assessment for Reproductive Health
Commodities and Services’ Research Findings အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

ရကာင်းမွန်ရသာဓာတ်ခွဲခန်းအရလ့အေများနှင့် ဇီေလုံခခုံမှုဆိုင်ောအလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

သင်တန်း

(၉၅) ဦး

နှင့်သင်တန်း
၅၈

Research Methodology Workshop 2019

ရဆွးရနွးပွဲ

(၈၀) ဦး

၅၉

ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုအေှိန်မမှင့်တင်ရေးအတွက် ရကာက်ယူေတ
ု ်မပန်ခဲ့ရသာ

ရဆွးရနွးပွဲ

(၁၅၀) ဦး

အခမ်းအနား

(၁၅) ဦး

မမန်မာနိုင်ငံလူရနမှုဘေနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ောအရမခခံအချက်အလက်စစ်တမ်းမှ စိစစ်
ရတွ့ေှိချက်အသစ်များ မျှေရေရဆွးရနွးမခင်း
၆၀

ဂျပန်နိုင်ငံ Miyazaki တက္ကသိုလ်နှင့် ရဆးသုရတသနဦးစီးဌာနတို့ ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်
ခဲ့သည့် ရေတွင်အာဆင်းနစ်ပါေင်မှုဆိုင်ော သုရတသနရတွ့ေှိချက်များနှင့် ဆက်လက်
ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်မည့်စီမံချက်လုပ်ငန်းတို့အား ေှင်းလင်းတင်မပမခင်း အခမ်းအနား

၆၁

သုရတသနည်းပညာဘာသာေပ် (Research Methodology) သင်တန်း

သင်တန်း

(၅၅) ဦး

၆၂

သုရတသနကျင့်ေတ်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုပိုင်းဆိုင်ော ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့၏ အဖွဲ့ေင်

အလုပ်ရုံ

(၇၅) ဦး

များစွမ်းရဆာင်ေည်မမှင့်တင်မှု အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ
၆၃

ရဆွးရနွးပွဲ

Data Management Training Workshop

အလုပ်ရုံ

(၇၃) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ
၆၄

ပါေဂူဘွဲ့လွန်သင်တန်းသားများအတွက် သုရတသနနည်းပညာသင်တန်းဖွင့်လှစ်ေန်

အစည်းအရေး

(၂၀) ဦး

အခမ်းအနား

(၂၅၀) ဦး

ညှိနှိုင်းအစည်းအရေးကျင်းပမခင်း
၆၅

ကမ္ဘာ့အသည်းရောင်အသားေါရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးရန့ (၂၀၁၉)ခုနှစ် အေိမ်းအမှတ်
အခမ်းအနား
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စဉ်
၆၆

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ရဆးသုရတသနဦးစီးဌာနနှင့် ကိုေီးယားသမ္မတနိုင်ငံ Ajou University တို့၏ သုရတသန

တက်ရောက်သူ
အခမ်းအနား

(၁၀) ဦး

သင်တန်း

(၆၃) ဦး

ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ရေးဆိုင်ော နှစ်ဖက်နားလည်မှုစာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးေိုးပွဲ
၆၇

Short course on Literature Search and Reference Management သင်တန်း

၆၈

ဓာတ်ခွဲခန်းတိေစ္ဆာန်ရစာင့်ရေှာက်မှုနှင့် အသုံးမပုမှုကကီးကကပ်ရေးရကာ်မတီ အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၅၀) ဦး

၆၉

အလယ်အလတ်အဆင့် အောေမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊ မပည်သူ့ေန်ေမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု

အခမ်းအနား

(၈၀) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၁၁၀) ဦး

အဆင့်မမင့်ဒီပလိုမာသင်တန်းမှ သင်တန်းသား/သင်တန်းသူများ လာရောက်ရလ့လာမခင်း
၇၀

တာေန်ခံမှုေှိရသာ သုရတသနရဆာင်ေွက်မခင်းနှင့် သုရတသနစီမံခန့်ခွဲမခင်းဆိုင်ော
အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

၇၁

ောသီတုပ်ရကွးရောဂါ A (H1N1) ကာကွယန
် ှိမ်နင်းရေး အသိရပးရဆွးရနွးပွဲအခမ်းအနား

အခမ်းအနား

(၅၀) ဦး

၇၂

Research Methodology Workshop 2019 for Ph.D. Candidates အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

အလုပ်ရုံ

(၆၀) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ
၇၃

မမန်မာကကံ့ခိုင်မှုအကရလ့ကျင့်မခင်းအခမ်းအနား

အခမ်းအနား

(၇၀) ဦး

၇၄

ရေရဘးအန္တောယ်ခံစားေသည့် မပည်သူများအတွက် ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုလုပ်ငန်း

အစည်းအရေး

(၅၀) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

(၁၂၀) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၂၀) ဦး

များနှင့် လက်ေှိတမုံ့ ပန်ရဆာင်ေွက်မှုလုပ်ငန်းများကိုသုံးသပ်မခင်းနှင့် ပိုမိုအားမဖည့်
ရဆာင်ေွက်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး
၇၅

မမန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင် အစိုးေ-ပုဂလ
္ဂ ိကပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်မှုဆိုင်ော နှီးရနှာ
ရဆွးရနွးပွဲ

၇၆

Data Analysis Workshop on "Perspectives on House Officer ' Internship
Training in Myanmar: A Qualitative Study"

၇၇

ရဆွးရနွးပွဲ

ရဆးသုရတသနဦးစီးဌာနနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ Hokkaido University တို့၏ သုရတသန

အခမ်းအနား

(၁၅) ဦး

အခမ်းအနား

(၆၀) ဦး

သင်တန်း

(၉၅) ဦး

အခမ်းအနား

(၁၀၅) ဦး

အစည်းအရေး

(၂၀) ဦး

သင်တန်း

(၄၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၀) ဦး

သင်တန်း

(၆၀) ဦး

ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ရေးဆိုင်ော နှစ်ဖက်နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးေိုးပွဲ
အခမ်းအနား
၇၈

ကျန်းမာကကံ့ခိုင်မှုအကရလ့ကျင့်မခင်းအစီအစဉ်

၇၉

“Training on International Conference on Harmonisation and Good Clinical
Practice (ICH- GCP)” သုရတသနအမူအကျင့်ရကာင်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် သင်တန်း

၈၀

အောေမ်းရလာင်းအရမခခံသင်တန်း၊မပည်သူ့ေန်ေမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ
သင်တန်းမှ သင်တန်းသား /သင်တန်းသူများ လာရောက်ရလ့လာမခင်း

၈၁

Training Workshop on “Essentials of Statistics for Health Research နှင့်
Research Capacity Strengthening on Conducting Implementation Research”
ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၈၂

Scientific Writing သင်တန်း

၈၃

တရုတ်မပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ယူနန်မပည်နယ် Kunming Medical University ၏
The Administration Committee ဥက္ကဋ္ဌမဖစ်သူ Mr. Yuan Bin နှင့်အဖွဲ့အားလက်ခံ
ရတွ့ဆုံမခင်း

၈၄

Adult Medicine Division of the Royal Australasian College of Physicians (RACP)
၏ ဥက္ကဋ္ဌ မဖစ်သူ Prof. Paul Komesaroff အားလက်ခံရတွ့ဆုံမခင်း

၈၅

“Training Workshop on Essentials of Statistics for Health Research” သင်တန်း
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စဉ်
၈၆

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ေိုင်းနိုင်ငံ မဟီရဒါတက္ကသိုလ်မှ Faculty Adviser, Dr. Chusak Prasittisuk

တက်ရောက်သူ
အစည်းအရေး

(၁၀) ဦး

အခမ်းအနား

(၆၀) ဦး

အား လက်ခံရတွ့ဆုံမခင်း
၈၇

အားကစားအေူးမပုဘာသာေပ် B.Sc. (Sport) သင်တန်းတွင် တက်ရောက်ရနရသာ
သင်တန်းသားများ၏ သုရတသနနည်းပညာဘာသာေပ် (Research Methodology)
သင်တန်းပပီးရမမာက်မခင်းအခမ်းအနား

၈၈

မပည်သူလူေုအတွင်း ကျန်းမာရေးအသိပညာမမင့်မားမှုအရမခအရနများ (National

အစည်းအရေး

Health Literacy Survey) သုရတသနစစ်တမ်းတစ်ခု ရဆာင်ေွက်နိုင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်း
အစည်းအရေး

၈၉

- ပေမအကကိမ်

(၁၂) ဦး

- ဒုတိယအကကိမ်

(၃၀) ဦး

(၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ် သုရတသနအဆိုမပုလွှာ ကနဦးစိစစ်ရေွးချယ်ရေးအဖွဲ့ ပေမ

အစည်းအရေး

(၃၀) ဦး

ရဟာရမပာပွဲ

(၈၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၂၀) ဦး

အကကိမ်ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး
၉၀

သုရတသနပညာေပ်ဆိုင်ောရဟာရမပာပွဲကျင်းပ Prof. Christopher Robert Sudfeld ,
Assistant Professor of Global Health and Nutrition

၉၁

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားေန်ကကီးဌာန ဓမ္မာရုံကကီးကကပ်ေိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာက်ရေး
ရကာ်မတီ ကေိန်သကဂန်းကပ်လှူ ပူရဇာ်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပရေးအတွက် ညှိနှိုင်း
အစည်းအရေးကျင်းပ

၉၂

(၄၈)ကကိမ်ရမမာက် မမန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးဆိုင်ောသုရတသနညီလာခံကျင်းပရေး ညှိနှိုင်း

အစည်းအရေး

အစည်းအရေး
- ပေမအကကိမ်

(၃၀) ဦး

- ဒုတိယအကကိမ်

(၃၀) ဦး

၉၃

Public Health England အဖွဲ့၏ Toxbase Advanced သင်တန်း

သင်တန်း

(၂၅) ဦး

၉၄

Training on "Use of Open Data Kit (ODK) in Mobile Phone/Tablet for Data

သင်တန်း

(၂၀) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၅၅) ဦး

Collection" သင်တန်း
၉၅
၉၆

Training Workshop on "Chemical Health Threat, Environmental Epidemiology
and Poisoning Epidemiology"

ရဆွးရနွးပွဲ

သုရတသနပညာေပ်ဆိုင်ောရဟာရမပာပွဲကျင်းပ Dr. Nicole Byrne, Australian

ရဟာရမပာပွဲ

(၈၂) ဦး

သင်တန်း

(၅၆) ဦး

အခမ်းအနား

(၁၅၀) ဦး

အခမ်းအနား

(၂၅၀) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၇၀) ဦး

Volunteer(Lab Animal Care Mentor) “Laboratory Animals used in Research”
၉၇

Training on "Practical Laboratory Animal Handling Techniques"

၉၈

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားေန်ကကီးဌာန၊ မိသားစုဘုံကေိန်အလှူရတာ်မဂဂလာ
အခမ်းအနား

၉၉

ရဆးသုရတသနဦးစီးဌာန (၄၁)ကကိမ်ရမမာက် ကေိန်သကဂန်း ကပ်လှူပူရဇာ်ပွဲ
အခမ်းအနား

၁၀၀
၁၀၁

Research Prioritization Workshop on Antimicrobial Resistance in Myanmar
အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

Disbursement Linked Indicators (DLI) Year-4: Verification Data Collection

သင်တန်း

(၆၀) ဦး

အခမ်းအနား

(၁၀၀) ဦး

သင်တန်း
၁၀၂

သုရတသနစွမ်းရဆာင်ေည်ရလ့ကျင့်မမှင့်တင်ရေးဗဟိုဌာနဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
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ကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအေင်းအပမစ်ဦးစီးဌာန
စဉ်

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

၁

Training of Trainer for "English" ဘာသာေပ်ကို သင်ကကားပို့ချမည့်ကိစ္စ ရဆွးရနွးပွဲ

၂

Strengthening Innovative Leadership for Librarians အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

တက်ရောက်သူ
ရဆွးရနွးပွဲ
အလုပ်ရုံ

(၃၇) ဦး
(၄) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ
၃

Verbal Autopsy မွမ်းမံသင်တန်း

သင်တန်း

(၂၆) ဦး

၄

Capacity Building: Public Policy and Public Relation Batch -1 & 2 (၂)ကကိမ်

သင်တန်း

(၂၄) ဦး

၅

Launch the Midwifery Diploma Curriculum and Companion Documents

အစည်းအရေး

(၁၄၈) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၄၆) ဦး

အစည်းအရေး
၆

Strengthening of Midwifery Pre-service Education “Self Assessment Report
Writing” အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

၇

ရဆွးရနွးပွဲ

Strengthening of Midwifery Pre-Service Education: Review and Recongnition
Ceremony အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

အလုပ်ရုံ

(၁၀၁) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

၈

Development of Lesson Plan For 2 year B.M.Sc (B) Curriculum အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၃၉) ဦး

၉

Capacity Building on Student Data Collection (Google Form) Batch-1&2 (၂)ကကိမ်

သင်တန်း

(၈၀) ဦး

၁၀

Training of Trainer workshop "Biochemistry"ဘာသာေပ် သင်ကကားပို့ချမခင်း ဆိုင်ော

အလုပ်ရုံ

(၅၀) ဦး

အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ
၁၁

ရဆွးရနွးပွဲ

Training of Trainer workshop for"Pathophysiology" ဘာသာေပ်ကို သင်ကကားပို့ချ
မည့်ကိစ္စ အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

၁၂

(၅၀) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

Enhancing Nursing Students' Efffective Learning in the New Nursing and
Midwifery Diploma Curriculum (၂)ကကိမ်

၁၃

အလုပ်ရုံ
အလုပ်ရုံ

(၁၀၂) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

အကူသူနာမပုသင်တန်းဆိုင်ော အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

အလုပ်ရုံ

(၁၆၅) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ
၁၄

Training of Trainer workshop Microbiology & Pharmacology

သင်တန်း

(၆၁) ဦး

၁၅

Training of Trainer workshop Physics & Chemistry

သင်တန်း

(၆၀) ဦး

၁၆

Training of Trainer workshop Information and Communication Technology

သင်တန်း

(၅၀) ဦး

၁၇

Workshop on Enhancing the Student Centered Approach in Implementation

အလုပ်ရုံ

(၂၈) ဦး

of the Revised Midwifery Diploma Curriculum (၂)ကကိမ်

ရဆွးရနွးပွဲ

၁၈

Training of Trainer Workshop on Biostatistics, Epidemiology and Vital Statistics

သင်တန်း

(၃၀) ဦး

၁၉

Workshop on Safe Delivery Application(SDA)

အလုပ်ရုံ

(၆၂) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ
၂၀

Mobile Tablet အသုံးမပုနည်းသင်တန်း

သင်တန်း

(၅၁) ဦး

၂၁

Workshop on Preceptorship System Review for Midwifery Pre-Service

အလုပ်ရုံ

(၂၇) ဦး

၂၂

Education

ရဆွးရနွးပွဲ

Midwifery Question Bank Development Workshop- 1-2 and

သင်တန်း

Cross Cutting Themes Training (၂)ကကိမ်
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စဉ်
၂၃

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
မပင်ပအကူသူနာမပုသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ရနမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဘက်စုံရဆွးရနွး

တက်ရောက်သူ
အစည်းအရေး

(၄၃) ဦး

အကကံမပုေန် အစည်းအရေး (၂)ကကိမ်
၂၄

Review on Nursing and Midwifery Workforce and Licensing in Myanmar

အစည်းအရေး

(၄၃) ဦး

၂၅

အကူသူနာမပုသင်တန်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၂၀) ဦး

၂၆

သင်ကကားရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၆၇) ဦး

၂၇

National Nursing Now ဖွဲ့စည်းတည်ရောင်ရေးကိစ္စ ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၄၇) ဦး

၂၈

Skill Lab Coordinator သင်တန်း

သင်တန်း

(၁၂) ဦး

၂၉

Teaching/Learning Strategies အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

(၄၅) ဦး

၃၀

(၂၀၁၉) ပညာသင်နှစ်၌ ဖွင့်လှစ်မည့် ဘွဲ့လွန်ရဆးပညာသင်တန်းများေင်ခွင့်ကိစ္စ ညှိနှိုင်း

အစည်းအရေး

(၇၅) ဦး

အစည်းအရေး

(၉၁) ဦး

Emergency Medicine Course Proposal

အစည်းအရေး

(၁၅) ဦး

ရဆးဘက်ဆိုင်ောနည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ေန်ကုန်တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် ရဆးဘက်ဆိုင်ော

အစည်းအရေး

(၁၈) ဦး

အစည်းအရေး

(၅၃) ဦး

အစည်းအရေး

(၄၄) ဦး

အစည်းအရေး

(၂၃) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၁) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၈) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၉) ဦး

အစည်းအရေး

(၇၁) ဦး

အစည်းအရေး (ပေမအကကိမ် /ဒုတိယအကကိမ်/တတိယအကကိမ်)
၃၁

ရဆးတက္ကသိုလ်များတွင်

မိသားစုကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှု

ရဆးပညာမဟာသိပ္ပံ

သင်တန်းဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းရကာ်မတီညှိနှိုင်းအစည်းအရေး (၃ ကကိမ်)
၃၂

Standford University မှ တင်မပရသာ
နှင့်ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၃၃

အင်ဂျင်နီယာသင်တန်း ဒုတိယအသုတ် ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး နှင့်ပတ်သက်သည့် ညှိနှိုင်း
အစည်းအရေး
၃၄

ရဆးတက္ကသိုလ်များတွင်(၂၀၁၉) ပညာသင်နှစ်၌ ဖွင့်လှစ်မည့် ပါေဂူဘွဲ့လွန်သင်တန်းများ
အတွက် ဘွဲ့လွန်ရဆးပညာ သင်တန်းသားရေွးချယ်ရေးအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး
(ပေမအကကိမ်/ဒုတိယအကကိမ်/တတိယအကကိမ်)

၃၅

ရဆးတက္ကသိုလ်များနှင့် ရဆးပညာနှီးနွယတ
် က္ကသိုလ်များတွင် (၂၀၂၀) ပညာသင်နှစ်
ဘွဲ့လွန်ရဆးပညာသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ေန် ဘွဲ့လွန်ရဆးပညာသင်ကကားရေးအဖွဲ့ ညှိနှိုင်း
အစည်းအရေး

၃၆

ရဆးတက္ကသိုလ်များတွင် ဖွင့်လှစ်လျက်ေှိရသာရဆးပညာ မဟာသိပ္ပံ (၄)နှစ် သင်တန်း
များ၏ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများနှင့် ပတ်သက်သည့်ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၃၇

ရဆးဘက်ဆိုင်ောနည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ေန်ကုန်တွင် (၂၀၁၉) ပညာသင်နှစ်၌ ဖွင့်လှစ်
မည့် ရဆးဘက်ဆိုင်ောအင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာသင်တန်းေင်ခွင့်ကိစ္စေပ်များ ပေမအကကိမ်
ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၃၈

(၂၀၂၀) ပညာသင်နှစ် ရဆးနှင့်ရဆးနှီးနွယ်တက္ကသိုလ်များတွင် ဘွဲ့လွန်ရဆးပညာ
သင်တန်းများသို့ ဘာသာေပ်အလိုက် လိုအပ်ချက်ရပါ်မူတည်၍ အများဆုံးလက်ခံ
သင်ကကားရပးနိုင်မည့် လျာေားဦးရေစာေင်းများ ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်နိုင်ေန် အစည်းအရေး

၃၉

Audiology ပညာေပ် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများသင်ကကားရေးနှင့် ရဆးပညာမဟာသိပ္ပံ (နား၊
နှာရခါင်း၊ လည်ရချာင်း၊ ဦးရခါင်းနှင့် လည်ပင်းခွဲစိတ်ကုပညာ) သင်တန်း၏ သင်ရိုး
ညွှန်းတမ်းတွင် Clinical Audiology အပိုင်း ေပ်မံမဖည့်စွက်ေန်ကိစ္စညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၄၀

မပည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်၊ ေန်ကုန်တွင် ဖွင်လှစ်သင်ကကားရပးနိုင်ေန်အတွက်
Certification course for Dietician, Certificate course for supply Chain
Management Master of science in Epidemiology, Postgraduate Diploma in
epidemiology သင်တန်းများ ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး
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ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

စဉ်
၄၁

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
(၂၀၂၀)ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့လွန်ရဆးပညာသင်တန်းသား ရေွးချယ်ရေးအဖွဲ့၏ (ပေမ

တက်ရောက်သူ
အစည်းအရေး

(၅၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၄၇) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၅၄) ဦး

အစည်းအရေး

(၃၂) ဦး

အစည်းအရေး

(၈၄) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၅) ဦး

အစည်းအရေး

(၂၃) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၈) ဦး

အစည်းအရေး

(၄၉) ဦး

အစည်းအရေး

(၆၃) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၃) ဦး

အကကိမ်/ ဒုတိယအကကိမ်) ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး
၄၂

ရဆးတက္ကသိုလ် များတွင် Integrated Curriculum မဖင့် သင်ကကားနိုင်ရေးအတွက်
Integrated Curriculum ရေးဆွဲအရကာင်အေည်ရဖာ်ရေး ရကာ်မတီ၏
ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ်ရဆွးရနွးေန် (၂၂)ကကိမ်ရမမာက်နှင် (၂၃) ရမမာက် ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၄၃

Integrated Curriculum ရေးဆွဲ အရကာင်အေည်ရဖာ်ရေး ရကာ်မတီအဖွဲ့ေင်များမှ
ရဆးတက္ကသိုလ်များတွင် Integrated Curriculum မဖင့် သင်ကကားနိုင်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍
ရဆာင်ေွက်ပပီးစီးမှုအရမခအရနများအားတင်မပမခင်း အစည်းအရေး

၄၄

ရဆးဘက်ဆိုင်ောနည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ေန်ကုန်နှင့် မန္တရလးတွင် (၂၀၁၉)ခုနှစ်၊
ဇန်နေါေီလတွင် စတင်သင်ကကားမည့် ရဆးဘက်ဆိုင်ောနည်းပညာဘွဲ့ (ကျန်းမာရေး
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ) သင်တန်းအတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း
သည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၄၅

ရဆးတက္ကသိုလ်များတွင် Integrated Curriculum မဖင့် သင်ကကားနိုင်ရေးအတွက်
Foundation Year, Principle Bloc နှင့် ပတ်သက်သည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၄၆

မပည်ပနိုင်ငံများမှ ရကျာင်းသားများ မမန်မာနိုင်ငံေှိ ရဆးတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ပညာ
သင်ကကားလိုမခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရဆးတက္ကသိုလ်များတွင် ဘွဲ့ကကို /ဘွဲ့လွန် သင်တန်း
များသို့ လက်ခံသင်ကကားနိုင်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၄၇

ရဆးတက္ကသိုလ်များနှင့် ရဆးပညာနှီးနွှယတ
် က္ကသိုလ်များတွင် ရဆးပညာသင်ကကားရေး
ယူနစ်များ၏ လုပ်ငန်းများ ေိရောက်စွာ အရကာင်အေည်ရဖာ် ရဆာင်ေွက်နိုင်ရေး
အတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၄၈

ရဆးဘက်ဆိုင်ောနည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ေန်ကုန်နှင့် မန္တရလးတွင်၂၀၁၉-ခုနှစ်၌ ဖွင့်လှစ်
မည့် ရဆးဘက်ဆိုင်ော နည်းပညာဘွဲ့ (ရဆးဘက်ဆိုင်ော ဓာတ်ခွဲနည်းပညာ)နှင့်
(ရဆးဘက်ဆိုင်ော ဓာတ်မှန်နှင့်ပုံေိပ်ရဖာ်နည်းပညာ)(ရပါင်းကူး)သင်တန်းများ၏
သင်တန်းေင်ခွင့်ရခါ်ယူရေးကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၄၉

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ေင်စာရမးပွဲရအာင်မမင်သူများအတွက် တက္ကသိုလ်ေင်ခွင့်
ရေွးချယ်ရေးကိစ္စေပ်များနှင့် ရဆးတက္ကသုိလ်များနှင့် ရဆးပညာနှီးနွှယတ
် က္ကသိုလ်များ၏
ပဋိညာဉ်စာတမ်းရေးဆွဲမခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး (၂ ကကိမ်)

၅၀

ပိုမိုအေည်အရသွး မပည့်ေရသာဆောေန်များမဖစ်ရစေန်ေည်ေွယ်၍ မပန်လည်သုံးသပ်
မပင်ဆင်ရေးဆွဲ ေားရသာ အလုပ်သင်ဆောေန် ရလ့ကျင့်သင်ကကားရေးဆိုင်ော သင်ရိုး
ညွှန်းတမ်းအား အပပီးသတ်ရေးဆွဲနိုင်ရေးနှင့် အလုပ်သင်ဆောေန်များ ရလ့ကျင့်
သင်ကကားရေးနှင့် ဆန်းစစ်မခင်းကိစ္စေပ်များ၊ Faculty Training မပုလုပ်ေန်ကိစ္စေပ်များနှင့်
စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး (၂ ကကိမ်)

၅၁

မပည်သူ့ကျန်းမာရေးကွင်းဆင်းသင်တန်းဌာန၊ လှည်းကူးတွင် အလုပ်သင်ဆောေန်များ
အတွက် ဖွင့်လှစ်ပို့ချလျက်ေှိသည့် အလုပ်သင်ဆောေန်များ၏ မပည်သူ့အကျုးမပု
ိ
လူေု
ရဆးပညာ သင်တန်း(၂)ပတ်အတွက် လက်စွဲစာအုပ်နှင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို
မပန်လည်မပင်ဆင်ရေးဆွန
ဲ ိုင်ေန်အတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၅၂

ကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအေင်းအမမစ်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကကားရေးမှူးချုပ်နှင့် တက္ကသိုလ်

အစည်းအရေး

ပါရမာက္ခချုပ်များ၏ ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး
- ၁/၂၀၁၉

(၂၆) ဦး

- ၂/၂၀၁၉

(၂၆) ဦး
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စဉ်
၅၃

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ရဆးတက္ကသိုလ်များ၏ ဘွဲ့ကကို သင်တန်းအား ၂၀၁၉-ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင်

တက်ရောက်သူ
အစည်းအရေး

(၅၈) ဦး

အစည်းအရေး

(၃၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၅၁) ဦး

အစည်းအရေး

(၄၃) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၆) ဦး

အခမ်းအနား

(၃၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၆) ဦး

သင်တန်း

(၉၆) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၄) ဦး

အစည်းအရေး

(၂၉) ဦး

အစည်းအရေး

(၉) ဦး

စတင်ဖွင့်လှစ်မည့်ပေမနှစ်အမ်ဘီဘီအက်စ် (၁၂/၂၀၁၉)သင်တန်းမှစ၍ Integrated
Curriculum မဖင့် စတင်သင်ကကားမည်မဖစ်ပါ၍ Integrated Curriculum ရေးဆွဲ
အရကာင်အေည်ရဖာ်ရေးရကာ်မတီေင်များနှင့် ပေမနှစ် အမ်ဘီဘီအက်စ်သင်တန်း၏
ဌာနမှူးများ ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး
၅၄

ရဆးတက္ကသိုလ်များတွင် ဘွဲ့ကကိုသင်ရိုး ညွှန်းတမ်းအား Integrated Curriculum မဖင့်
၂၀၁၉ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် ပေမနှစ် အမ်ဘီဘီအက်စ်
(၁၂/၂၀၁၉)သင်တန်းမှစ၍ သင်ကကားမည် မဖစ်ပါ၍ Foundation Year, Semester 1
အတွက် သင်ကကားရေးကိစ္စေပ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၅၅

ရဆးတက္ကသိုလ်များတွင် Integrated Curriculum မဖင့် သင်ကကားနိုင်ရေးအတွက်
Foundation Year, Semester 2 သင်ကကားရေးကိစ္စေပ်များနှင့် Year 1,Year 2 module
ရေးဆွမဲ ခင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၅၆

ရဆးဘက်ဆိုင်ောနည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ေန်ကုန်နှင့်မန္တရလးတို့တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကကား
လျက်ေှိသည့် ဒုတိယနှစ်ရဆးဘက်ဆိုင်ောနည်းပညာဘွဲ့ (ကျန်းမာရေးသတင်း
အချက်အလက်နည်းပညာ) (၁/၂၀၁၉) သင်တန်း၏ စာရမးပွဲကိစ္စေပ်များနှင့် ၂၀၂၀
ပညာသင်နှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကကားမည့် ဒုတိယနှစ်နှင့် တတိယနှစ် သင်တန်းများ
အတွက်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိစ္စေပ်များအား ရဆွးရနွးနိုင်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၅၇

မပည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်တွင် Certificate Course for Supply Chain
Management သင်တန်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးကိစ္စေပ်များရဆာင်ေွက်ေန် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း
ရေးဆွဲရေးရကာ်မတီ၏ ပေမအကကိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၅၈

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် ရဆးတက္ကသိုလ်များ၏ ဘွဲ့ကကိုသင်တန်း
များတွင် အသစ်မပင်ဆင် ရေးဆွဲေားရသာ Outcome Based Integrated Curriculum
(OBIC) ကို လက်ရတွ့ အရကာင်အေည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်နိုင်ေန်အတွက် Central
Committee for Integrated Curriculum Development (CCICD) ၏ Readiness and
Progress Report အား တင်မပမခင်းအခမ်းအနား

၅၉

ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ောအလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု "စံ" သတ်မှတ်ရေးရကာ်မတီမှ
သက်ကကီးေွယ်အိုရစာင့်ရေှာက်သူ အလုပ်အကိုင်နှင့် အကူသူနာမပု အလုပ်အကိုင် Training
centre criteria နှင့် Assessment centre criteria များကိုသတ်မှတ်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်း
အစည်းအရေး

၆၀

သူနာမပုသင်တန်းရကျာင်း၊ ေန်ကုန်တွင် (၂၀၁၉) ခုနှစ်၌ ပေမအကကိမ်ဖွင့်လှစ်မည့်
သက်ကကီးေွယ်အိုကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်သူ(၆)လသင်တန်း

၆၁

ဒုတိယအကကိမ်ဖွင့်လှစ်မည့် သက်ကကီးေွယ်အိုကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်သူသင်တန်းနှင့်
ပတ်သက်သည့်ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၆၂

မမန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများကျွမ်းကျင်မှု"စံ" သတ်မှတ်မပဌာန်းရေးအဖွဲ့ (National Skills
Standard Aurthority-NSSA) ရအာက်ေှိ ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ောအလုပ်အကိုင်
ကျွမ်းကျင်မှု"စံ" သတ်မှတ်ရေးရကာ်မတီလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၆၃

ဒုတိယအကကိမ်ဖွင့်လှစ်မည့်သက်ကကီးေွယ်အိုကျန်းမာရေး ရစာင့်ရေှာက်သူသင်တန်းေင်ခွင့်
ရေွးချယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအရေး

၆၄

ဒုတိယအကကိမ်ဖွင့်လှစ်မည့် သက်ကကီးေွယ်အိုကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်သူသင်တန်း

သင်တန်း

(၃၂) ဦး

၆၅

Emergency Life Support Course (ELS) နှင့်ပတ်သက်သည့် Common Skill lab သင်တန်း

သင်တန်း

(၃၆) ဦး
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စဉ်

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက်ရောက်သူ

၆၆

Internal Quality Assurance အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၄၆) ဦး

၆၇

Medical Education Unit မှ ကကီးမှူးကျင်းပရသာ Knowledge Sharing about Inter

အစည်းအရေး

(၂၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၄၁) ဦး

Professional Education (IPE) အစည်းအရေး
၆၈

HRH Project Kick-off and Key Stakeholders Coordination အစည်းအရေး

၆၉

Evaluating Data for Decision Making အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ
- Batch 1

အလုပ်ရုံ
ရဆွးရနွးပွဲ

- Batch 2
၇၀

(၃၄) ဦး

Strengthen Organizational Culture: Working Together for Better Results
အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

၇၁

(၃၄) ဦး

အလုပ်ရုံ
ရဆွးရနွးပွဲ

- Batch 1

(၃၄) ဦး

- Batch 2

(၃၄) ဦး

Curriculum Planning အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

အလုပ်ရုံ

(၃၅) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ
၇၂

Rural Health Workforce Retention-Strategic Area 1: Incentives အလုပ်ရုံ
ရဆွးရနွးပွဲ

၇၃

Rural Health Workforce Retention-Strategic Area 2: Education အလုပ်ရုံ
ရဆွးရနွးပွဲ

၇၄

အလုပ်ရုံ

(၁၁၀) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ
အလုပ်ရုံ

(၉၀) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

Curriculum Integration and Outcome Based Education အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

အလုပ်ရုံ

(၃၅) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ
၇၅

Workshop on Learners’ Assessment

အလုပ်ရုံ

(၃၅) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ
၇၆

Rural Health Workforce Retention-Strategic Area 3: Governance
အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

၇၇

အလုပ်ရုံ

(၁၂၀) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

Research Methodology (Advanced Course) အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

အလုပ်ရုံ

(၃၅) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ
၇၈

Training Course to Strengthen Language Proficiency of faculty member in

သင်တန်း

(၃၀) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၂၀) ဦး

Nursing and Midwifery Training Schools and Office Staff in DHRH
၇၉

Editorial Contributions Towards Publication အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ
၈၀
၈၁

Preceptorship System Review for Midwifery Pre-Service Education အလုပ်ရုံ

အလုပ်ရုံ

(၂၇) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

Midwifery Question Bank Development Workshop-2 and Cross Cutting

သင်တန်း

(၃၁) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၁၅) ဦး

Themes သင်တန်း
၈၂

Clinical Skills Standardization workshop for Preceptors

ရဆွးရနွးပွဲ
၈၃

Student Performance Assessment အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

အလုပ်ရုံ
ရဆွးရနွးပွဲ
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စဉ်
၈၄

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
Self-assessment Report Writing အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

တက်ရောက်သူ
အလုပ်ရုံ

(၂၈) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ
၈၅

Disaster Management in Nursing အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

အလုပ်ရုံ

(၃၁) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ
၈၆

Workshop on Development of Operational plan for the Myanmar Midwifery
Workforce Policy

အလုပ်ရုံ

(၆၂) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

၈၇

ပုဂလ
္ဂ ိကသူနာမပု/သားဖွားသင်တန်းရကျာင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအစည်းအရေး (၂)ကကိမ်

အစည်းအရေး

(၄၅) ဦး

၈၈

ရဆးတက္ကသိုလ်များတွင် ၂၀၁၉-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည့် ပေမနှစ်

အစည်းအရေး

(၉၈) ဦး

အစည်းအရေး

(၃၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၇၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၄၂) ဦး

အစည်းအရေး

(၇၆) ဦး

အစည်းအရေး

(၂၈) ဦး

သင်တန်းမှစ၍ Outcome Based Integrated Curriculum မဖင့် သင်ကကားနိုင်ရေး
အတွက် Foundation Year နှင့် ပတ်သက်သည့် အပပီးသတ်ညှိနှိုင်း အစည်းအရေး
၈၉

အရမခခံကျန်းမာရေးေန်ေမ်းများညီလာခံမှေွက်ရပါ်လာရသာ အကကံမပုချက်များအား
အရကာင်အေည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်နိုင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၉၀

ရဆးတက္ကသိုလ်များတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည့် ပေမနှစ်
သင်တန်းမှစ၍ Outcome Based Integrated Curriculum မဖင့် သင်ကကားနိုင်ရေး ညှိနှိုင်း
အစည်းအရေး

၉၁

ရဆးတက္ကသိုလ်များနှင့် ရဆးပညာနှီးနွှယတ
် က္ကသိုလ်များေှိ ဘွဲ့ကကိုသင်တန်းများတွင်
Patient Safety and Infection Prevention and Control သင်ခန်းစာများ ေည့်သွင်း
သင်ကကားနိုင်ရေးအတွက် သင်ခန်းစာများနှင့် သင်ကကားမည့် နည်းစနစ်ဆိုင်ောကိစ္စေပ်
များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၉၂

ရဆးတက္ကသိုလ်များ၏ ဘွဲ့ကကိုသင်ရိုးညွှန်းတမ်းအား Outcome Based Integrated
Curriculum မဖင့် ၂၀၁၉-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင်စတင်သင်ကကားမည်မဖစ်ော Assessment
for Foundation Year, Semester 1, Semester 2, Year 1 နှင့်ပတ်သက်သည့် ညှိနှိုင်း
အစည်းအရေး

၉၃

ကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအေင်းအမမစ်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကကားရေးမှူးချုပ်နှင့် တက္ကသိုလ်
ပါရမာက္ခချုပ်များ၏ ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး(၃/၂၀၁၉)

၉၄

ဘွဲ့လွန်ရဆးပညာသင်တန်းသားရေွးချယ်ရေးအဖွဲ့၏ တတိယအကကိမ်ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၂၆) ဦး

၉၅

ရဆးဘက်ဆိုင်ောအင်ဂျင်နီယာဒီပလိုမာသင်တန်း တတိယအသုတ်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး

အစည်းအရေး

(၂၃) ဦး

အစည်းအရေး

(၂၁) ဦး

အစည်းအရေး

(၂၉) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၉) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၃) ဦး

ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး
၉၆

မပည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်၊ေန်ကုန်၌ သင်ကကား/သင်ယူမှုစနစ်များ မပုမပင် ရမပာင်းလဲ
မှုများ ရဆာင်ေွက်နိုင်ရေးညှိနှိုင်းအစည်းအရေးနှင့် Strategic Direction (2019-2023)
နှင့်ပတ်သက်သည့်ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၉၇

မပည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်၊ ေန်ကုန်တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် "Supply Chain
Management Certificate Course" နှင့်ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၉၈

မပည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်၊ေန်ကုန်တွင် PG Diploma in Dietetics သင်တန်း
ဖွင့်လှစ်သင်ကကားရပးနိုင်ေန် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၉၉

ရဆးဘက်ဆိုင်ောနည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ေန်ကုန်တွင် (၂၀၂၀)ပညာသင်နှစ်၌ ဖွင့်လှစ်
မည့် ရဆးဘက်ဆိုင်ောအင်ဂျင်နီယာဒီပလိုမာသင်တန်းေင်ခွင့်ကိစ္စေပ်များနှင့်ပတ်သက်၍
ပေမအကကိမ်အစည်းအရေး
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စဉ်

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

၁၀၀ Human Resources for Health Analysis, Reporting and Planning System (HARP)

တက်ရောက်သူ
သင်တန်း

Basic သင်တန်း

(၂၇) ဦး

Admin သင်တန်း

(၁၇) ဦး

၁၀၁ Building Effective Habits for Personal and Professional Success သင်တန်း

သင်တန်း

(၃၁) ဦး

၁၀၂ Financial Management Training (2019)

သင်တန်း

(၂၂) ဦး

၁၀၃ HRH Review-2019-Validation အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၆၅) ဦး

၁၀၄ HRH Key Stakeholders အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၄၅) ဦး

အလုပ်ရုံ

(၄၆) ဦး

၁၀၅ Stakeholder Meeting for Introducing Inter-Professional Education to Frontline
Health Workers in Myanmar

ရဆွးရနွးပွဲ

၁၀၆ Developing Strategies to strengthen rural health workforce in
Myanmar-Writing အလုပ်ရုရ
ံ ဆွးရနွးပွဲ

အလုပ်ရုံ

(၉၅) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

၁၀၇ HRH Taskforce အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၉) ဦး

အစားအရသာက်နှင့်ရေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

စဉ်

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

၁

Calibration of Measuring Instruments သင်တန်း

၂
၃

တက်ရောက်သူ
သင်တန်း

(၆) ဦး

တင်ဒါဖွင့်ရဖာက်မခင်းအခမ်းအနား

အခမ်းအနား

(၁၀) ဦး

Mobile Lab Van များအား တိုင်းရဒသကကီး/မပည်နယ်ရုံးများသို့ ရပးအပ်မခင်းအခမ်း

အခမ်းအနား

(၁၅) ဦး

အစည်းအရေး

(၂၉) ဦး

အခမ်းအနား

(၁၁၄) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၉) ဦး

အနားနှင့် ညွှန်ကကားရေးမှူးချုပ်မှ လမ်းညွှန်မှုရပးအပ်မခင်းအခမ်းအနား
၄

လမ်းရဘးရေးသည်များရောင်းချရနရသာ အစားအရသာက်များရဘးအန္တောယ် ကင်းေှင်း
ရေးဆိုင်ော အသိပညာရပးရဆွးရနွးပွဲ လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ေန်အတွက် ကကိုတင်ညှိနှိုင်း
အစည်းအရေး

၅

Online Booking System နှင့် Certificate Information Management System
စတင်အသုံးမပုမခင်း အသိရပးမိတ် ဆက်ပွဲအခမ်းအနား

၆

(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ရဆာင်ေွက်ေမည့် တည်ရဆာက်ရေးလုပ်ငန်း
များအား စိစစ်ခွင့်မပုနိုင်ရေးအစည်းအရေး

၇

စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပရဒမူကကမ်းနှင့်စပ်လျဉ်းရသာ အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၁၀) ဦး

၈

Evaluation of USAID funded capacity building efforts and results achieved

အစည်းအရေး

(၇) ဦး

through the Maternal and Child survival Program, the Promoting Quality of
Medicines Program and the Myanmar Demographic and Health Survey
အစည်းအရေး
၉

(AMDC-PMDA) Medical Device Training Workshop

ရဆွးရနွးပွဲ

(၃၀) ဦး

၁၀

ရနမပည်ရတာ်နယ်ရမမေှိ ရသာက်ရေသန့်လပ
ု ်ငန်းေှင်များအသင်းနှင့် ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

(၁၃) ဦး
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စဉ်
၁၁

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
အစားအရသာက်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်မခင်းဆိုင်ောကိစ္စေပ်များအတွက်မပင်ဆင်မခင်း

တက်ရောက်သူ
အစည်းအရေး

(၁၂) ဦး

အစည်းအရေး

(၃၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၂) ဦး

အစည်းအရေး

(၃၀) ဦး

အစည်းအရေး
၁၂

အစားအရသာက် အမှတ်တံဆိပ်ကပ်မခင်းနှင့ပ
် တ်သက်၍ သက်ဆိုင်ော နှီးနွယဌ
် ာနများ
နှင့်ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၁၃

အစားအရသာက် အမှတ်တံဆိပ်ကပ်မခင်းနှင့ပ
် တ်သက်၍ သက်ဆိုင်ော နှီးနွယဌ
် ာနများ
၏ရဆွးရနွးချက်၊ သရဘာေားမှတ်ချက်များမပင်ဆင်မခင်းအစည်းအရေး

၁၄

အစားအရသာက်ေုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းေှင်များအား ေှင်းလင်းရဆွးရနွး
မခင်းအစည်းအရေး

၁၅

တင်ဒါစိစစ်ရေွးချယ်မခင်းအခမ်းအနား

အခမ်းအနား

- ပေမအကကိမ်

(၅၈) ဦး

- ဒုတိယအကကိမ်
၁၆

(၉) ဦး

FDA ၏ ရေွ့လျားဓါတ်ခွဲယာဉ် (Mobile Lab Van) များ အား လွှဲရမပာင်းရပးအပ်မခင်း

အခမ်းအနား

(၁၅) ဦး

အခမ်းအနား
၁၇

အလုပ်အမှုရဆာင်အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၁၁) ဦး

၁၈

ေန်ေမ်းအိမ်ောရနောချေားမခင်းအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၁၀) ဦး

၁၉

လမ်းရဘးရေးသည်များရောင်းချရနရသာအစားအရသာက်များ ရဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်း

အခမ်းအနား

ရေးဆိုင်ောအသိပညာရပးရဆွးရနွးပွဲ
- ရနမပည်ရတာ်

(၆၀) ဦး

- ေန်ကုန်တင
ို ်းရဒသကကီး

(၆၄) ဦး

၂၀

Management Review Meeting (ISO/IEC 17025:2017)

အစည်းအရေး

(၃၂) ဦး

၂၁

ညွှန်ကကားရေးမှူးချုပ်နှင့် ေန်ေမ်းများရတွ့ဆုံမခင်းအခမ်းအနား

အခမ်းအနား

(၈၄) ဦး

၂၂

ေန်ကုန်တင
ို ်းရဒသကကီးအတွင်းေှိ လမ်းရဘးရစျးသည်များရောင်းချရနရသာ အစား

အစည်းအရေး

(၁၄) ဦး

အရသာက်များရဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးအတွက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအရေး
၂၃

Traceabality and Companability of Chemical Measurement Result workshop

ရဆွးရနွးပွဲ

(၂၂) ဦး

၂၄

ရနာက်ဆုံးရပါ်နည်းပညာမဖင့် Agilent Analytical Instrument အရကကာင်း Product

အခမ်းအနား

(၃၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၃၃) ဦး

အခမ်းအနား

(၉၃) ဦး

Presentation အခမ်းအနား
၂၅

အကကိမ်(၃၀)ရမမာက် အာဆီယံ အလှကုန်ပစ္စည်းဆိုင်ော ရကာ်မတီအစည်းအရေးနှင့်
ဆက်စပ်အစည်းအရေးများ ကျင်းပရေးအတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၂၆

ရဆးပစ္စည်းများအား Grouping System မဖင့် Online Booking System ရလျှောက်ေား
မခင်းဆိုင်ောေှင်းလင်းပွဲ အခမ်းအနား

၂၇

Application Training (အစားအရသာက်နှင့်ရေများတွင် Heavy Metal (Inorganic

သင်တန်း

Metal) ပါေင်မှု တိုင်းတာ မခင်းကို AAS (Graphite Furnace Method), ICP-MSတိမု့ ဖင့်
စမ်းသပ်နိုင်ေန်အတွက် သင်တန်းပို့ချမခင်း)

၂၈

- ပေမအကကိမ်

(၆) ဦး

- ဒုတိယအကကိမ်

(၆) ဦး

ရကာင်းမွန်ရသာေုတ်လုပ်မှုကျင့်စဉ်နှင့်အညီ ရသာက်ရေသန့် ေုတ်လပ
ု ်နိုင်ရေးအတွက်
အသိပညာရပးသင်တန်း၊ ေန်ကုန်တိုင်းရဒသကကီး
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စဉ်
၂၉

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
လမ်းရဘးရေးသည်များရောင်းချရနရသာ အစားအရသာက်များ ရဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်း

တက်ရောက်သူ
သင်တန်း

ရေးဆိုင်ောအသိပညာရပးသင်တန်း
- ရနမပည်ရတာ်၊ ပေမအကကိမ်

(၅၀) ဦး

- ရနမပည်ရတာ်၊ ဒုတိယအကကိမ်

(၂၃) ဦး

- ရနမပည်ရတာ်၊ တတိယအကကိမ်

(၅၀) ဦး

- ရနမပည်ရတာ်၊ စတုတ္ထအကကိမ်

(၅၀) ဦး

- ေန်ကုန်တင
ို ်းရဒသကကီး၊ ပေမအကကိမ်

(၃၅) ဦး

- ေန်ကုန်တင
ို ်းရဒသကကီး၊ ဒုတိယအကကိမ်

(၄၆) ဦး

- ေန်ကုန်တင
ို ်းရဒသကကီး၊ တတိယအကကိမ်

(၅၁) ဦး

- ေန်ကုန်တင
ို ်းရဒသကကီး၊ စတုတ္ထအကကိမ်

(၅၁) ဦး

- ေန်ကုန်တင
ို ်းရဒသကကီး၊ ပဉ္စမအကကိမ်

(၅၅) ဦး

- မန္တရလးတိုင်းရဒသကကီး၊ ပေမအကကိမ်

(၅၀) ဦး

- မန္တရလးတိုင်းရဒသကကီး၊ ဒုတိယအကကိမ်

(၅၂) ဦး

- မန္တရလးတိုင်းရဒသကကီး၊ တတိယအကကိမ်

(၅၀) ဦး

- မန္တရလးတိုင်းရဒသကကီး၊ စတုတ္ထအကကိမ်

(၆၀) ဦး

- မန္တရလးတိုင်းရဒသကကီး၊ ပဉ္စမအကကိမ်

(၆၀) ဦး

- ပဲခူးတိုင်းရဒသကကီး၊ ပေမအကကိမ်

(၂၇) ဦး

- ပဲခူးတိုင်းရဒသကကီး၊ ဒုတိယအကကိမ်

(၃၇) ဦး

- ပဲခူးတိုင်းရဒသကကီး၊ တတိယအကကိမ်

(၁၅) ဦး

- ကချင်မပည်နယ်၊ ပေမအကကိမ်

(၅၅) ဦး

- ကချင်မပည်နယ်၊ ဒုတိယအကကိမ်

(၁၅) ဦး

- ကေင်မပည်နယ်

(၃၀) ဦး

- မွန်မပည်နယ်

(၄၀) ဦး

- ချင်းမပည်နယ်

(၃၄) ဦး

၃၀

Good Laboratory Practice အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၄၉) ဦး

၃၁

ညွှန်ကကားရေးမှူးချုပ်မှ တိုင်းရဒသကကီး/မပည်နယ် တာေန်ခံများအား လမ်းညွှန်မှာကကား

အခမ်းအနား

(၂၀) ဦး

မခင်းအခမ်းအနား
၃၂

ဟိုတယ်များနှင့်စားရသာက်ဆိုင်ကကီးများေှိ အစားအရသာက်များရဘးအန္တောယ်ကင်း

သင်တန်း

ေှင်းရေးသင်တန်း

၃၃

- ရနမပည်ရတာ်၊ ၁/၂၀၁၉

(၆၇) ဦး

- ရနမပည်ရတာ်၊ ၂/၂၀၁၉

(၃၂) ဦး

- မန္တရလးတိုင်းရဒသကကီး

(၅၀) ဦး

- ကချင်မပည်နယ်

(၂၀) ဦး

- ကေင်မပည်နယ်

(၂၅) ဦး

မမန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းေှင်များအသင်းချုပ်လက်ရအာက်ေှိ မမန်မာ့

အခမ်းအနား

(၂၀) ဦး

စီးပွားရေးအင်နီေှီတစ် (Myanmar Business Initiative) မှ ရတွ့ဆုံမခင်း အခမ်းအနား
၃၄

သွင်းကုန်/ပို့ကုန်ဆိုင်ောစစ်ရဆးမခင်း လုပ်ေုံးလုပ်နည်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၃၄) ဦး

၃၅

အစားအရသာက်နှင့်ရဆးေါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ 29 seater ရမာ်ရတာ်ယာဉ်များနှင့်

အခမ်းအနား

(၆) ဦး

9 seater ရမာ်ရတာ်ယာဉ်များအား တိုင်းရဒသကကီး/မပည်နယ်ေှိရုံးများသို့ လွှဲရမပာင်း
ရပးအပ်မခင်းအခမ်းအနား
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စဉ်
၃၆

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
အစားအရသာက်နှင့်ရဆးေါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးရကာ်မတီအစည်းအရေး

တက်ရောက်သူ
အစည်းအရေး

- ၆/၂၀၁၉

(၁၃) ဦး

- ၇/၂၀၁၉

(၉) ဦး

- ၈/၂၀၁၉

(၇) ဦး

- ၁၃/၂၀၁၉

(၁၀) ဦး

၃၇

Good Pharmacy Practice (GPP) သင်တန်း (ပဲခူးတိုင်းရဒသကကီး)

၃၈

အစားအရသာက်နှင့်ရဆးေါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနခွဲ ေန်ကုန်၏ ေန်ေမ်းအိမ်ယာ ပန္နက်

သင်တန်း

(၈၀) ဦး

အခမ်းအနား

(၂၀) ဦး

ရိုက်မခင်းအခမ်းအနား
၃၉

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တင်ဒါစိစစ်ရေွးချယ်ေယ်ယူရေးအတွက် အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၆) ဦး

၄၀

အစားအရသာက်နှင့်ရဆးေါးကကီးကကပ်ကွပ်ကဲရေးရကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း

အစည်းအရေး

(၂၅) ဦး

အစည်းအရေး
၄၁

မန္တရလးရုံးခွဲ၏ ရုံးတွင်းအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၉၄) ဦး

၄၂

Tainted health supplement Technical sharing မပုလုပ်မခင်း (မန္တရလး)

အစည်းအရေး

(၁၂) ဦး

၄၃

စည်ပင်သာယာရေးရကာ်မတီ ပမို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ညှိနှိုင်း

အစည်းအရေး

(၁၅) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ(မန္တရလးရုံးခွဲ)
၄၄

ရဆးေါးအကကံရပးရကာ်မတီအစည်းအရေး (၁/၂၀၁၉)

အစည်းအရေး

(၁၄) ဦး

၄၅

မပင်ဉီးလွင်ပမို့ရပါ်ေှိ လမ်းရဘးရစျးသည်များ၊ ဟိုတယ်နှင့် စားရသာက်ဆိုင်များအား

အခမ်းအနား

(၅၀) ဦး
(၆) ဦး

အလှည့်ကျအသိပညာရပးပွဲ
၄၆

မပုမပင်ေိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို စစ်ရဆးလက်ခံနိုင်ရေးအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

၄၇

အစားအရသာက်နှင့်ရဆးေါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနေှိေန်ေမ်းများ ောေူးတိုးမမှင့်/ ရမပာင်း

အစည်းအရေး

ရေွှေ့/ခန့်ေားရနောချေားရေး ရကာ်မတီညှိနှိုင်အစည်းအရေး
- ပေမအကကိမ်

(၁၂) ဦး

- ဒုတိယအကကိမ်

(၁၂) ဦး

၄၈

Coordination and Review Meeting & Six Monthly Work-plan အစည်းအရေး

၄၉

အစားအရသာက်နမူနာများမှ အစားအရသာက်တာေှည်ခံ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် Aflatoxin

အစည်းအရေး

(၄၆) ဦး

သင်တန်း

(၉) ဦး

သင်တန်း

(၅၀) ဦး

ပါေင်မှုများအား HPLC ကို အသုံးမပု၍ တိုင်းတာမခင်းသင်တန်း
၅၀

ရကာင်းမွန်ရသာေုတ်လုပ်မှုကျင့်စဉ်နှင့်အညီ ရသာက်ရေသန့်ေုတ်လပ
ု ်နိုင်ရေးအတွက်
ရသာက်ရေသန့် လုပ်ငန်းများအားသင်တန်းပိခ
ု့ ျမခင်းနှင့် ရသာက်ရေသန့်များ ရဘး
အန္တောယ်ကင်းေှင်းရေးနှင့်အေည်အရသွးမပည့်မီရေးစီမံချက်
th

၅၁

The 30 ASEAN Cosmetic Committee (ACC) Meeting and Its Related Meeting

အစည်းအရေး

(၁၂၇) ဦး

၅၂

(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တည်ရဆာက်ရေးဆိုင်ော မပုမပင်ေိန်းသိမ်းရေး

အစည်းအရေး

(၇) ဦး

လုပ်ငန်းများ ရဆာင်ေွက်ေန်နှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်း ကိေိယာများ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်း
များအား စိစစ်ရေွးချယ်ေယ်ယူနိုင်ရေး ရဆာင်ေွက်ေန်အတွက် မပင်ေိန်းလုပ်ငန်းများအား
ကကီးကကပ်စစ်ရဆးရေးအဖွဲ့နှင့် စက်ပစ္စည်းကိေိယာများ စိစစ်ရေွးချယ် ေယ်ယူရေးအဖွဲ့
တို့၏ ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး
၅၃

Work-plan/ Work-done အတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအရေး (မန္တရလး)

အစည်းအရေး

(၂၂) ဦး

၅၄

အမျုးသားအဆင်
ိ
့ ကိုဒက်ရကာ်မတီညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၃၀) ဦး
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စဉ်

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက်ရောက်သူ

၅၅

ဒု-ကကီးကကပ်ရေးမှူး(ရဆးေါး)(သစ်လွင်)များအတွက် လုပ်ငန်းခွင်အကကိုသင်တန်း

သင်တန်း

(၈၀) ဦး

၅၆

ဒု-ကကီးကကပ်ရေးမှူး(အစားအရသာက်)(သစ်လွင်)များအတွက် လုပ်ငန်းခွင်အကကိုသင်တန်း

သင်တန်း

(၃၅) ဦး

၅၇

Basic and Advanced Analytical Technique to Lab Techinician to Perform

သင်တန်း

(၃၃) ဦး

အခမ်းအနား

(၁၀) ဦး

သင်တန်း

(၂၆) ဦး

အခမ်းအနား

(၂၂) ဦး

သင်တန်း

(၄၈) ဦး

အခမ်းအနား

(၇၈) ဦး

သင်တန်း

(၄၁) ဦး

အခမ်းအနား

(၈၀) ဦး

အခမ်းအနား

( ၁၀) ဦး

အစည်းအရေး

( ၂၈) ဦး

အစည်းအရေး

(၃၆) ဦး

အခမ်းအနား

( ၁၀) ဦး

အခမ်းအနား

(၅၆) ဦး

အခမ်းအနား

(၅၀) ဦး

အခမ်းအနား

(၂၀၉) ဦး

အခမ်းအနား

(၂၁) ဦး

အစည်းအရေး

(၁၀) ဦး

အခမ်းအနား

( ၁၀) ဦး

အခမ်းအနား

( ၂၀) ဦး

Compendial Testing in an International Quality Pharmaceutical Chemistry
Laboratory သင်တန်း
၅၈

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးရကာ်မတီ၏တင်ဒါရေွးချယ်မခင်းအခမ်းအနား

၅၉

Introduction to HRH Analysis Reporting and Planning (HRRP)သင်တန်း

၆၀

ေါဆိုသကဂန်းဆပ်ကပ်လှူဒါန်းပွဲအခမ်းအနားနှင့် မိုးောသီ သစ်ပင်စိုက်ပျုးပွ
ိ ဲ အခမ်းအနား

၆၁

အစားအရသာက်ရဘးအန္တောယ်မဖစ်နိုင်ရမခအရမခမပုစစ်ရဆးမခင်းဆိုင်ောသင်တန်း

၆၂

နိုင်ငံရတာ်သမ္မတ မန္တရလးပမို့သို့ ရောက်ခဲ့စဉ်ရဟာကကားခဲ့ရသာ မိန့်ခွန်းအား မပန်လည်
ရဟာရမပာပွဲအခမ်းအနား

၆၃

Chemical Safety of WHO Prequalification for Pharmaceutical Laboratory
သင်တန်း

၆၄

နိုင်ငံပိုင် မမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှ နိုင်ငံေန်ေမ်း ကာလတို အသက်အာမခံေားေှိရေး
ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ေှင်းလင်းသည့်အခမ်းအနား

၆၅

အစားအရသာက်ရဘးအန္တောယ်မဖစ်နိုင်ရချ အရမခမပုစစ်ရဆးမခင်းဆိုင်ော ရဆွးရနွးပွဲ
အခမ်းအနား (မိတ္ထီလာပမို့)

၆၆

ပဲခူးတိုင်းရဒသကကီး၊ အစားအရသာက်နှင့်ရဆးေါးကကီးကကပ်ကွပ်ကဲရေးရကာ်မတီ အစည်း
အရေး (၄/၂၀၁၉)

၆၇

ပဲခူးတိုင်းရဒသကကီး အစားအရသာက်နှင့်ရဆးေါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနနှင့် မပည်ခရိုင်/
ရတာင်ငူခရိုင်တို့၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအရေး

၆၈

ရဆးေါး၊ ရဆးပစ္စည်း/အလှကုန် ရစျးကွက်ရောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား
ရဟာရမပာပွဲ အခမ်းအနား (ရညာင်ဦး)

၆၉

မန္တရလးပမို့တွင်မပုလုပ်မည့် အစားအရသာက်၊ ရဆးေါးနှင့် အလှကုန်/ ရဆးပစ္စည်း
ဆိုင်ော လူေုပညာရပးမပပွဲနှင့် စပ်လျှေဉ်း၍ ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးပွဲနှင့် သတင်းစာေှင်းလင်းပွဲ

၇၀

ရဆးပစ္စည်း၊ အလှကုန်/ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ ရေးကွက်ရောက်လှမ်းမခင်းဆိုင်ော
ဆန်းစစ် ရဆွးရနွးပွဲအခမ်းအနား

၇၁

အစားအရသာက်၊ ရဆးေါး၊ ရဆးပစ္စည်းနှင့် အလှကုန်ဆိုင်ော အသိပညာရပး ရဟာရမပာ
ပွဲအခမ်းအနား

၇၂

Capacity building within Department about Cosmectic PMS နှင့ပ
် တ်သက်၍
ဌာနတွင်းအသိပညာရပးပွဲအခမ်းအနား (ကချင်)

၇၃

အစားအရသာက်၊ ရဆးေါးနှင့် အလှကုန်/ ရဆးပစ္စည်းဆိုင်ော လူေုပညာရပးမပပွဲကျင်းပ
မပုလုပ်နိုင်ရေးအတွက် ရုံးတွင်းအစည်းအရေး(မန္တရလး)

၇၄

ရဆးေါး၊အလှကုန်/လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများစစ်ရဆးမခင်းဆိုင်ောရဆွးရနွးပွဲအခမ်းအနား
(မိတ္ထီလာ)

၇၅

Food Labelling ဆိုင်ော အသိပညာရပးပွဲ အခမ်းအနား (မန္တရလး)
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စဉ်
၇၆

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
အပမဲတမ်းအတွင်းေန်နှင့် အစားအရသာက်နှင့်ရဆးေါးကွပ်ကဲရေးရကာ်မတီေင်များ

တက်ရောက်သူ
အစည်းအရေး

(၃၀) ဦး

ရတွဆုံရဆွးရနွးမခင်း အစည်းအရေး
၇၇

ကချင်မပည်နယ်တွင် မပုလုပ်ခဲ့သည့် Food Safety သင်တန်း

သင်တန်း

- ပေမအကကိမ်

(၆၁) ဦး

- ဒုတိယအကကိမ်

(၁၆) ဦး

၇၈

Management Review အစည်းအရေး

အစည်းအရေး

(၂၁) ဦး

၇၉

အစားအရသာက်၊ ရဆးေါးနှင့် အလှကုန်/ ရဆးပစ္စည်းဆိုင်ော လူေုပညာရပးမပပွဲနှင့်

အစည်းအရေး

(၁၇) ဦး

စပ်လျှေဉ်း၍ ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးပွဲ (မန္တရလး)
၈၀

Drug Regulators သင်တန်း (ရနမပည်ရတာ်)

သင်တန်း

(၅၈) ဦး

၈၁

စားရသာက်ဆိုင်များနှင့်လမ်းရဘးဆိုင်များတွင် ရောင်းချလျက်ေှိရသာ အစားအရသာက်

သင်တန်း

(၁၅) ဦး

အစည်းအရေး

(၈၂) ဦး

များ ရဘးအန္တောယ် ကင်းေှင်းရေး အသိပညာရပးသင်တန်း (ရတာင်ငူ)
၈၂

မန္တရလးပမို့တွင်မပုလုပ်မည့် အစားအရသာက်၊ ရဆးေါးနှင့် အလှကုန်/ ရဆးပစ္စည်း
ဆိုင်ော လူေုပညာရပးမပပွဲနှင့် စပ်လျှေဉ်း၍ ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးပွဲ

၈၃

Training On Analysis of Persistent Organic Polutants (PoPs)

သင်တန်း

(၁၆) ဦး

၈၄

Herbal Products များ စမ်းသပ်စစ်ရဆးမခင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း

ရဆွးရနွးပွဲ

(၁၆) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ
၈၅

မန္တရလးပမို့တွင်မပုလုပ်သည့် အစားအရသာက်၊ ရဆးေါးနှင့် အလှကုန်/ ရဆးပစ္စည်း

အခမ်းအနား

(၂၀၀၀) ဦး

အစည်းအရေး

(၆) ဦး

ဆိုင်ော လူေပ
ု ညာရပးမပပွဲ အခမ်းအနား
၈၆

ISO-IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories အစည်းအရေး

တိုင်းေင်းရေးပညာဦးစီးဌာန

စဉ်
၁

၂

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
စဉ်ဆက်မမပတ်တိုင်းေင်းရဆးပညာရပးအစီအစဉ်

တက်ရောက်သူ
ရဟာရမပာပွဲ

- ဇန်နေါေီလ

(၃၇) ဦး

- ရဖရဖာ်ေါေီလ

(၄၆) ဦး

- မတ်လ

(၅၀) ဦး

စဉ်ဆက်မမပတ်တိုင်းေင်းရဆးပညာရပးအစီအစဉ်အား တိုင်းရဒသကကီး/ မပည်နယ်

ရဟာရမပာပွဲ

အသီးသီးေှိ ရဆးရုံ/ ရဆးခန်းများအစီအစဉ်မဖင့် တိုင်းေင်းရဆးသုရတသနဆိုင်ော
စာတမ်းများ ဖတ်ကကားရဆွးရနွးမခင်း
- ဇန်နေါေီလ

(၄၆၇) ဦး

- ရဖရဖာ်ေါေီလ

(၅၀၄) ဦး

- မတ်လ

(၅၇၇) ဦး

- ရမလ

(၄၈၆) ဦး

- ဇွန်လ

(၅၀၂) ဦး

- ဇူလိုင်လ

(၅၀၄) ဦး
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စဉ်

၃

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက်ရောက်သူ

- ဩဂုတ်လ

(၄၁၄) ဦး

- စက်တင်ဘာလ

(၅၅၇) ဦး

- ရအာက်တိုဘာလ

(၅၁၈) ဦး

- နိုေင်ဘာလ

(၅၂၈) ဦး

တိုင်းေင်းရဆးတက္ကသိုလ် အနာရပါက်ကုသမှုပညာဌာနမှ မမန်မာ့တိုင်းေင်းရဆးပညာ

ရဆွးရနွးပွဲ

(၁၅၀) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

(၁၅၀) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

(၁၅၀) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

(၁၅၀) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

(၁၅၀) ဦး

စံညွှန်းကုေုံးအား ရလ့လာဆန်းစစ်ရဆွးရနွးပွဲ
၄

မီးယပ်ရောဂါပညာဌာနမှ ဓာတုေိဘာဂဒီပနီကျမ်းလာ ကိုယ်ေန်ရဆာင်ကာလနှင့်
မီးဖွားစဉ်တွင် အသုံးမပုနိုင်ရသာ ရဆးနည်းများအား ရလ့လာမခင်းနှင့် ကိုယ်ေန်ဆိပ်
တက်နာနှင့် ကုေုံးများအရကကာင်းရဆွးရနွးပွဲ

၅

ရမးေွဲ့၊ ပါးေွဲ့ရလမဖတ်မခင်းအား တိုင်းေင်းရဆးပညာအမမင်မဖင့် တင်မပမခင်းနှင့်
အသုံးမပုနိုင်ရသာ တိုင်းေင်းရဆးပညာကုေုံးနည်းစနစ်များအရကကာင်းရဆွးရနွးမခင်း

၆

မိခင်တ့၏
ို ပကတိနှင့်နို့ေည်၊ ပုဂ္ဂလပညတ်ဓာတ်ပညာမဖင့် ေမ်းရလျှောရောဂါကုေုံး
အရကကာင်းရဆွးရနွးပွဲ

၇

ဆီးစစ်မခင်းနှင့်ပတ်သက်ရသာ သိရကာင်းစောများနှင့် တိကိစ္ဆကစက္ခုရဆးကျမ်းမှ
သူငယ်နာအုပ်ရဆးရကျာ်အား အေည်အရသွးဆိုင်ောစမ်းသပ်ရလ့လာမခင်း ရဆွးရနွးပွဲ

၈

ရကျာင်းသားရဟာင်းအသင်းရုံးခန်းဖွင့်ပွဲနှင့် လူငယ်စကားေိုင်း

ရဆွးရနွးပွဲ

(၁၅၀) ဦး

၉

တရုတ်-မမန်မာတိုင်းေင်းရဆးဗဟိုစင်တာဆိုင်းဘုတဖ
် ွင့်ပွဲနှင့် ဒုတိယအကကိမ် အပ်စိုက်

သင်တန်း

(၁၅၀) ဦး

ရဟာရမပာပွဲ

(၂၅၀) ဦး

သင်တန်း

(၆၅) ဦး

သင်တန်း

(၅၇) ဦး

ရဆွးရနွးပွဲ

(၁၅၀) ဦး

သင်တန်း
၁၀

နံေံကပ်စာရစာင်ဖွင့်ပွဲ၊ စာရပရဟာရမပာပွဲနှင့် စကားေည်လုပွဲ

၁၁

တိုင်းေင်းရဆးေါးနှင့်ကျန်းမာရေးမဖည့်စွက်စာဆိုင်ော အေည်အရသွးေိန်းသိမ်းမခင်း၊
တည်ပမဲမှုနှင့်သက်တမ်းအားရလ့လာမခင်းသင်တန်း

၁၂

စတုတအ
္ထ ကကိမ် အာဆီယံတိုင်းေင်းရဆးနှင့်ကျန်းမာရေးမဖည့်စွက်စာဆိုင်ော
ရကာင်းမွန်ရသာ ေုတ်လုပ်မှုကျင့်စဉ်သင်တန်း

၁၃

တိုင်းေင်းရဆးတက္ကသိုလ်၏ စဉ်ဆက်မမပတ် တိုင်းေင်းရဆးပညာရပးအစီအစဉ်
မမန်မာ့ရဆးဖက်ေင်ပစ္စည်း(ပင်လယ်ရေမမှုပ်၊ လိပ်ရကျာက်ဆူး) တိတ
ု့ ွင် ပါေင်ရသာ
အာဟာေတန်ဖိုးနှင့် မဒပ်ဖွဲ့စည်းပုံရဆွးရနွးပွဲ

၁၄

Medicinal use of Ailanthus triphysa အရကကာင်းသိရကာင်းစောများ ရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

(၁၀၀) ဦး

၁၅

မခင်ရကကာင့်မဖစ်ရသာ ဆင် အရကကာင်းသိရကာင်းစော ရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

(၁၀၀) ဦး

၁၆

ရသွးလွန်တုပ်ရကွးအရလးရပး ရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

(၁၀၀) ဦး

၁၇

Outcome-based Curriculum Development အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

(၁၂၀) ဦး
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အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန
စဉ်
၁

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ေန်ေမ်းများလုပ်ငန်းစွမ်းရဆာင်ေည်မမှင့်တင်ရေးသင်တန်း

တက်ရောက်သူ
သင်တန်း

- (၁/၂၀၁၉)

(၇၈) ဦး

- (၂/၂၀၁၉)

(၆၄) ဦး

၂

အရလးမနည်းမပသင်တန်းအဆင့်(၁)

သင်တန်း

(၃၀) ဦး

၃

အားကစားဆိုင်ောသုရတသနသင်တန်းရဆွးရနွးပွဲ

ရဆွးရနွးပွဲ

(၅၅) ဦး

၄

Physical Fitness Dance သင်တန်း

သင်တန်း

- (၁/၂၀၁၉)

(၁၃၀) ဦး

- (၂/၂၀၁၉)

(၂၆၀) ဦး

- (၃/၂၀၁၉)

(၁၄၅) ဦး

၅

ရမပးခုန်ပစ်ဒိုင်လူကကီးမွမ်းမံသင်တန်း Level-2

သင်တန်း

၆

Doping Control Officer (DOC) Training

သင်တန်း

(၂၀) ဦး

- ပေမအကကိမ်

(၁၄) ဦး

- ဒုတိယအကကိမ်

(၁၄) ဦး

၇

ရနွောသီအရမခခံအားကစားသင်တန်း (၈)နည်း (ရနမပည်ရတာ်)

သင်တန်း

(၄၇၅၀) ဦး

၈

ရနွောသီအရမခခံအားကစားသင်တန်း (၃၅)နည်း (ေန်ကုန်)

သင်တန်း

(၁၁၀၀၀) ဦး

၉

GYM နည်းမပနှင့်ဒိုင်သင်တန်း (၁/၂၀၁၉)

သင်တန်း

(၆၆) ဦး

၁၀

Physical Education Today for an Active Healthy Population Tomorrow

ရဆွးရနွးပွဲ

(၁၀၀၀) ဦး
(၂၀) ဦး

Seminar
၁၁

ကကက်ရတာင်နည်းမပသင်တန်း Level-1

သင်တန်း

၁၂

အားကစားနည်းမပမွမ်းမံသင်တန်း

သင်တန်း

- (၁/၂၀၁၉)

(၃၀) ဦး

- (၂/၂၀၁၉)

(၃၀) ဦး

၁၃

ပီတန်းနည်းမပသင်တန်း

သင်တန်း

(၂၈) ဦး

၁၄

မမားပစ်နည်းမပမွမ်းမံသင်တန်း

သင်တန်း

(၂၁) ဦး

၁၅

ရသနတ်ပစ် နည်းမပအုပ်ချုပ်မှုသင်တန်း (၁/၂၀၁၉)

သင်တန်း

(၄၆) ဦး

၁၆

အမျုးသမီ
ိ
းအားကစားအဖွဲ့ချုပ် နည်းမပနှင့် Myanmar Fitness Dance

သင်တန်း

(၆၁) ဦး

၁၇

ခေစ်ကက် Level-A အဆင့်နည်းမပနှင့် ဒိုင်လူကကီးသင်တန်း

သင်တန်း

- (၁/၂၀၁၉)

(၂၀) ဦး

- (၂/၂၀၁၉)

(၂၀) ဦး

၁၈

တိုက်ကွမ်ဒိုဒိုင်လူကကီးသင်တန်း (၁/၂၀၁၉)

သင်တန်း

၁၉

Cricket Level "A" Coaching သင်တန်း

သင်တန်း

(၈၇) ဦး

- (၁/၂၀၁၉)

(၂၀) ဦး

- (၂/၂၀၁၉)

(၁၆) ဦး

- (၃/၂၀၁၉)

(၂၀) ဦး

- (၄/၂၀၁၉)

(၂၀) ဦး

- (၅/၂၀၁၉)

(၂၀) ဦး
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စဉ်
၂၀

အစည်းအရဝး/ အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ကိုယ်ကာယကကံ့ခိုင်မှုရလကျင့်ရေးနည်းမပနှင့်(မွမ်းမံ)ဒိုင်/ Myanmar Fitness Dance

တက်ရောက်သူ
သင်တန်း

(၆၁) ဦး

သင်တန်း
၂၁

ဘတ်စကက်ရဘာနည်းစနစ်/နည်းဥပရဒသင်တန်း

သင်တန်း

(၄၀) ဦး

၂၂

ကကက်ရတာင်ဒိုင်သင်တန်း (၁/၂၀၁၉)

သင်တန်း

(၃၀) ဦး

၂၃

ရဟာ်ကီဒိုင်သင်တန်း

သင်တန်း

(၃၀) ဦး

၂၄

အမျုးသားအဆင်
ိ
့ အားကစားစီမံခန့်ခွဲသူများသင်တန်း

သင်တန်း

- (၁/၂၀၁၉)

(၄၀) ဦး

- (၂/၂၀၁၉)

(၄၀) ဦး

- (၃/၂၀၁၉)

(၄၀) ဦး

၂၅

ITTF-PTT Level-1 Coaching Course+Training Camp (Cadet) 2019 သင်တန်း

သင်တန်း

(၃၀) ဦး

၂၆

ကောရတးနည်းမပသင်တန်း (၁/၂၀၁၉)

သင်တန်း

(၅၀) ဦး

၂၇

အားနစ်နည်းမပဒိုင်သင်တန်း

သင်တန်း

(၂၄) ဦး

၂၈

ရမပးခုန်ပစ်နည်းမပသင်တန်းအဆင့်(၁)

သင်တန်း

(၂၄) ဦး

၂၉

ရိုးောမခင်းလုံးနည်းမပနှင့်ဒိုင်လူကကီးသင်တန်း

သင်တန်း

- ၁/၂၀၁၉

(၅၀) ဦး

- ၂/၂၀၁၉

(၄၂) ဦး

၃၀

ကာယ/ကကံ့ခိုင် နည်းမပနှင့်ဒိုင်သင်တန်း (၁/၂၀၁၉)

သင်တန်း

(၇၀) ဦး

၃၁

AFC/MFF “B” Coaching Certificate Course Part -1 သင်တန်း

သင်တန်း

(၃၀) ဦး

၃၂

ဂျူဒိုဆင့်ပွား နည်းမပနှင့်ဒိုင်သင်တန်း (၁/၂၀၁၉)

သင်တန်း

(၅၅) ဦး

၃၃

ရဆာင်းောသီအရမခခံအားကစားသင်တန်း

သင်တန်း

(၆၀၀၀) ဦး
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ပပည်ပသို့ အစည်းအရဝး၊ အလုပ်ရရ
ုံ ေွးရနွးပွ၊ဲ ရလ့လာရေးနှင့်သင်တန်းများရစလွှတ်မှုအရပခအရန
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါေီလ (၁) ေက်ရန့မှ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ေက်ရန့အထိ
သင်တန်း
စဉ်

ဦးစီးဌာန

အစည်းအရဝး/
အလုပ်ရုံ

Degree

စုစုရပါင်း

Non-Degree

M.Sc

(၆လ)

(၆လ)

ရအာက်

အထက်

ရေွးရနွးပွဲ

Ph.D

၄၃

-

-

၁

-

၄၄

၁

၀န်ကကီးရုံး

၂

မပည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန

၄၀၀

၂

၃

၄၇

၃

၄၅၅

၃

ကုသရေးဦးစီးဌာန

၆၈၁

၃

၅

၂၁၆

၁၈

၉၂၃

၄

ကျန်းမာရေးလူစွမ်းအားအေင်းအမမစ်ဦးစီးဌာန

၃၇၁

၁၉

၁၀

၉၂

၁၃

၅၀၅

၅

အစားအရသာက်နှင့်ရဆးေါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

၁၀၁

၄

၆

၉

-

၁၂၀

၆

ရဆးသုရတသနဦးစီးဌာန

၂၉

၁

၁

၅

-

၃၆

၇

တိုင်းေင်းရဆးပညာဦးစီးဌာန

၄၆

-

၁

၂၄

-

၇၁

၈

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန

၁၂၆

-

၁၁

၇

၁

၁၄၅

၁,၇၉၇

၂၉

၃၇

၄၀၁

၃၅

၂,၂၉၉

စုစုရပါင်း

သတင်းလွှာ၏ရောင်ပုဒ်
“သတင်းလွှာ၏ အေည်အရသွးနှင့်ပပည့်စုံမှုသည် ေက်လက်ထုတ်ရဝေင်း ပိုမိုတိုးတက်ရကာင်းမွန်လာေမည်"
သတင်းလွှာ၏ေည်ေွယခ
် ျက်
“ဤသတင်းလွှာမှတေင့်ကျွန်ုပ်တ၏
ို့ ရမျှော်မှန်းချက်၊ အရတွးအပမင်တက
ို့ ို မျှေရဝကာ သရဘာထားညီညွတ်စွာပဖင့်
ပပည်သူလူထု၏ ကျန်းမာရေးအေင့်အတန်း တိုးတက်ပမင့်မားလာရစရေးအတွက်ကကိုးပမ်းရောင်ေွက်နင
ို ်ေန် ေည်ေွယ်ပါသည်”
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ကျန်းမာရရးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၏ Mobile Application
၁။

Website လိပ်စာများ (၃၁-၁၂-၂၀၁၉)

“MoHS Myanmar” Mobile application (Google Play Store မှတစ်ဆငဴ် Install ရယူရန်)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cpi.mohsmm

၂။

ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴအာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာန (Ministry of Health and Sports)
https://www.mohs.gov.mm

၃။

“MoHS Events” Mobile application (Google Play Store မှတစ်ဆငဴ် Install ရယူရန်)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mohsevent

၄။

ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာန၏ Paperless Workshop System (MoHS Events)
https://www.event-mohs.gov.mm/

၅။

ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန (Department of Public Health)
http://www.doph.gov.mm

၆။

ကုသေရဵဦဵစီဵဌာန (Department of Medical Services)
https://www.doms.gov.mm

၇။

ကျန်ဵမာေရဵလူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ်ဦဵစီဵဌာန (Department of Human Resources for Health)
http://www.hrh.gov.mm

၈။

ေဆဵသုေတသနဦဵစီဵဌာန (Department of Medical Research)
https://www.dmr.gov.mm

၉။

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာဦဵစီဵဌာန (Department of Traditional Medicine)
http://www.dtm.gov.mm

၁၀။

အစာဵအေသာက်နှင်ဴေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာန (Department of Food and Drug Administration)
http://www.fda.gov.mm

၁၁။

အာဵကစာဵနှင်ဴကာယပညာဦဵစီဵဌာန (Department of Sports and Physical Education)
http://www.spedmyanmar.gov.mm

၁၂။

ေဆဵသုေတသနဦဵစီဵဌာန၊ ြပင်ဦဵလွင် (Department of Medical Research, Pyin Oo Lwin Branch)
https://www.dmr-polb.gov.mm

၁၃။

အမျုဵသာဵေသွ
ိ
ဵဌာန (National Blood Center)
https://www.donatebloodmyanmar.org

၁၄။

ဗဟိုဇီဝေဆဵပညာစာကကည်ဴတိုက် (Central Biomedical Library)
https://www.dmrlibrary.org

၁၅။

ြမန်မာနိုင်ငဳကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ သုေတသနညီလာခဳ (Myanmar Health Research Congress)
https://www.myanmarhrc.com/

၁၆။

ြမန်မာကျန်ဵမာေရဵသိပ္ပဳသုေတသနဂျာနယ် (Myanmar Health Sciences Research Journal)
http://www.myanmarhsrj.com

၁၇။

ြမန်မာနိုင်ငဳကျန်ဵမာေရဵသုေတသနမှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵ (Myanmar Health Research Registry)
https://www.mhrr-mohs.com

၁၈။

အစာဵအေသာက်နှင်ဴေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာန အွန်လိုင်ဵရက်ချန်ိ ဵကကိုတင်ေလျှောက်ထာဵမှုစနစ်
Online Booking System (Cosmetic and Medical Device)
http://onlineservices.fda.gov.mm
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ရဆးနှင့် နှီးနွှယ်တက္ကသိုလ်များ၏ Website လိပ်စာများ (၃၁-၁၂-၂၀၁၉)
၁။

ေဆဵတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်(၁( (University of Medicine 1, Yangon)
http://www.um1ygn.edu.mm

၂။

ေဆဵတက္ကသိုလ်ရန်ကုန် ၊(၂( (University of Medicine 2, Yangon)
http://www.um2ygn.edu.mm

၃။

ေဆဵတက္ကသိုလ်၊ မန္တေလဵ (University of Medicine, Mandalay)
http://www.ummdy.gov.mm

၄။

ေဆဵတက္ကသိုလ်၊ မေကွဵ (University of Medicine, Magway)
http://www.ummg.gov.mm

၅။

ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် (University of Public Health, Yangon)
http://www.uph-myanmar.gov.mm

၆။

သွာဵဘက်ဆိုင်ရာေဆဵတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် (University of Dental Medicine, Yangon)
http://www.udmyangon-edu.com

၇။

သွာဵဘက်ဆိုင်ရာေဆဵတက္ကသိုလ်၊ မန္တေလဵ (University of Dental Medicine, Mandalay)
http://www.udmmandalay.gov.mm

၈။

သူနာြပုတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် (University of Nursing, Yangon)
http://www.uonygn.gov.mm

၉။

သူနာြပုတက္ကသိုလ်၊ မန္တေလဵ (University of Nursing, Mandalay)
https://www.uonmdy.edu.mm

၁၀။

ေဆဵဝါဵတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် (University of Pharmacy, Yangon)
http://www.uopygn.gov.mm

၁၁။

ေဆဵဝါဵတက္ကသိုလ်၊ မန္တေလဵ (University of Pharmacy, Mandalay)
http://www.uopmdy.gov.mm

၁၂။

ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာနည်ဵပညာတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် (University of Medical Technology, Yangon)
http://www.umty.gov.mm

၁၃။

ေဆဵဘက်ဆိုင်ရာနည်ဵပညာတက္ကသိုလ်၊ မန္တေလဵ (University of Medical Technology, Mandalay)
http://www.umtmandalay.gov.mm

၁၄။

အေြခခဳကျန်ဵမာေရဵတက္ကသိုလ်၊ မေကွဵ (University of Community Health, Magway)
http://www.uch.gov.mm

၁၅။

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵတက္ကသိုလ်၊ မန္တေလဵ (University of Traditional Medicine, Mandalay)
www.utm.edu.mm
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ကျန်းမာရရးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ သတင်းလွှာ

ကျန်းမာရရးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၏ Facebook Page လိပ်စာများ (၃၁-၁၂-၂၀၁၉)
၁။

ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴအာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာန (Ministry of Health and Sports)
https://www.facebook.com/MinistryOfHealthAndSportsMyanmar/

၂။

ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန (Department of Public Health)
https://www.facebook.com/DoPHMyanmar

၃။

ကုသေရဵဦဵစီဵဌာန (Department of Medical Services)
https://www.facebook.com/DepartmentofMedicalServices

၄။

ကျန်ဵမာေရဵလူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ်ဦဵစီဵဌာန (Department of Human Resources for Health)
https://www.facebook.com/HRHMOHS

၅။

ေဆဵသုေတသနဦဵစီဵဌာန (Department of Medical Research)
https://www.facebook.com/DMRMyanmar

၆။

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာဦဵစီဵဌာန (Department of Traditional Medicine)
https://www.facebook.com/DepartmentOfTraditionalMedicine

၇။

အစာဵအေသာက်နှင်ဴေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာန (Department of Food and Drug Administration)
https://www.facebook.com/myanmarfda

၈။

အာဵကစာဵနှင်ဴကာယပညာဦဵစီဵဌာန (Department of Sports and Physical Education)
https://www.facebook.com/spedmyanmar

၉။

ြမန်မာနိုင်ငဳေရာဂါကာကွယ်ထန
ိ ်ဵချုပ်ေရဵဗဟိုဌာန (Myanmar Centers for Disease Control and Prevention)
https://www.facebook.com/MyanmarCDC

၁၀။

ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာြမှင်ဴတင်ေရဵဌာနခွဲ (Health Literacy Promotion Unit)
https://www.facebook.com/health.literacy.myanmar

၁၁။

တိုဵချဲ့ကာကွယ်ေဆဵထိုဵလုပ်ငန်ဵ (Expanded Programme on Immunization)
https://www.facebook.com/cepimyanmar

၁၂။

ခုခဳကျ/ကာလသာဵေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရဵစီမဳချက် (National AIDS Program)
https://www.facebook.com/nap.npt.mmr

၁၃။

တီဘီေရာဂါတိုက်ဖျက်ေရဵစီမဳချက် (National Tuberculosis Program)
https://www.facebook.com/NTPMyanmar

၁၄။

မကူဵစက်နိုင်ေသာေရာဂါမျာဵ ကာကွယန
် ှိမ်နင်ဵေရဵဌာနခွဲ (Non-communicable Diseases Control Unit)
https://www.facebook.com/ncdunit.gov.mm

၁၅။

ေကျာင်ဵကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ (School and Adolescent Health, Myanmar)
https://www.facebook.com/SchoolHealthMyanmar

၁၆။

အာဟာရဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵနှင်ဴသုေတသနဌာနခွဲ (National Nutrition Centre – Myanmar)
https://www.facebook.com/NationalNutritionCentreMM

၁၇။

လုပ်ငန်ဵခွင်နှင်ဴပတ်ဝန်ဵကျင်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲ (Occupational and Environmental Health Division)
https://bit.ly/2YrcSS8

၁၈။

အမျုဵသာဵကျန်
ိ
ဵမာေရဵဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (National Health Laboratory)
https://www.facebook.com/NationalHealthLaboratory

၁၉။

အမျုဵသာဵေသွ
ိ
ဵဌာန (National Blood Center)
https://goo.gl/zXmV9G
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https://mohs.gov.mm
https://event-mohs.gov.mm
ဆက်သွယ်ရန်လိပစ
် ာ
(အကကံြပုချက်များပပးပို့နိုင်ပါသည်)
အယ်ဒီတာအဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ် (၄)နှင့် (၄၇)
ကျန်းမာရရးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ ရနြြည်ရတာ်
ဖုန်း - ၀၆၇ ၃၄၃၁၀၇၁၊ ၀၆၇ ၃၄၃၁၀၈၀
ဖက်စ် - ၀၆၇ ၃၄၃၁၃၆၉
Email : newsletter@mohs.gov.mm
Website: https://mohs.gov.mm
Facebook: https://facebook.com/
MinistryofHealthandSportsMyanmar

