(၂၀) ကြိမ်ေြမာြ် ြမန်မာဴတိုင်ဵရင်ဵေဆဵသမာဵေတာ်မျာဵ ညီလာခဳ၌
ြျန်ဵမာေရဵနှငဴ်အာဵြစာဵဝန်ကြီဵဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကြီဵ
ေဒါြ်တာြမငဴ်ေထွဵ ေြပာကြာဵသညဴ် မိန့်ခွန်ဵမှ ေြာြ်နုတ်ချြ်မျာဵ

MICC-II, ေနြပည်ေတာ်


ယေန့ညီလာခဳသို့

၁၂-၁၂-၂၀၁၉
ကြေရာြ်လာကြေသာ

ြျန်ဵမာေရဵနှငအ
ဴ် ာဵြစာဵ

ဝန်ကြီဵဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီဵ၊ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်နှင်ဴ အမျုဵသာဵလွှ
ိ
တ်ေတာ်
တိမ
ု့ ှ

ေရဵရာေြာ်မတီ

ဥြ္ကဌမျာဵ၊

အမမဲတမ်ဵအတွငဵ် ဝန်၊

ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵချုပ်မျာဵ၊ ဒုတိယညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵချုပ်မျာဵ၊ ညွှန်ကြာဵေရဵ
မှူဵ၊ ြြန်ြာနိုငင
် ံတိုင်းရင်းေဆးေောင်စီြှ တာဝန်ရှိသူြျား၊ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵ
သမာဵေတာ်ကြီဵမျာဵနှင်ဴ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာမျာဵ၊ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာရှင်
အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူမျာဵ၊ ြြန်ြာနိုင်ငံတိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာအသင်ဵ ဥြ္ကဋ္ဌနှငဴ်
အဖွဲ့ဝင်မျာဵ၊ တိုငဵ် ရင်ဵေဆဵနှင်ဴ ေဆဵဝါဵပစ္စည်ဵ ထုတ်လပ
ု သ
် ူ အသင်ဵ
တာဝန်ရိသ
ှ ူမျာဵ၊

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာဦဵစီဵဌာနနှင်ဴ

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵ

တြ္ကသိုလ်မှ တာဝန်ရိသ
ှ ူမျာဵ၊ ဖိတ်ကြာဵထာဵသူမျာဵ အာဵလုဳဵေို နှုတ်ခွန်ဵ
ဆြ်သပါေကြာင်ဵ၊


ြျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ အာဵြစာဵဝန်ကြီဵဌာနအေနြဖင်ဴ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵေလာြ
ကြီဵတစ်ခုလဳုဵ ဘြ်စုဳဖဳ့ွ မဖိုဵတိုဵတြ်ရန်အတွြ် အဘြ်ဘြ်မှ ေပါင်ဵစပ်
ညှန
ိ ှိုင်ဵ ပဳဴပုဵိ အာဵေပဵ ေဆာင်ရွြလ
် ျြ်ရှိပါေကြာင်ဵ၊



တိုင်ဵရင်ဵေဆဵေလာြ တိုဵတြ်မှု ေရရှည်တည်တဳဴေရဵသည် တိုင်ဵရင်ဵ
ေဆဵတြ္ကသိုလမ
် ှ ထွြ်ေပါ်လာမည်ဴ ဘွဲ့ရပညာရှငမ
် ျာဵ၏ အရည်အေသွဵ
ေပါ်၌ မူတည်ေနပါေကြာင်ဵ၊



ဘွဲ့ရရှသ
ိ ူမျာဵ၏ အရည်အေသွဵ တိုဵတြ်ရန်အတွြ် ဆရာမျာဵ၏ အရည်
အေသွဵ၊ သင်ရိုဵညွှန်ဵတမ်ဵ၊ သင်ကြာဵပုဳနည်ဵစနစ်၊ ေြျာင်ဵသာဵမျာဵအာဵ
ဆန်ဵစစ်မန
ှု ည်ဵစနစ်၊ သင်ေထာြ်ြူပစ္စညဵ် မျာဵ ပဳဴပိုဵနိုင်မှု၊ နိုင်ငဳတြာ

တြ္ကသိုလ်မျာဵနှငဴ်

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရြ
ွ ်မှု၊

သုေတသနေဆာင်ရြ
ွ ်နိုင်မှု

စသည်တို့အေပါ် မူတည်ေနပါေကြာင်ဵ၊
 သင်ရဵို ညွှန်ဵတမ်ဵ၊
ဆန်ဵစစ်မှု

သင်ကြာဵသင်ယူမပ
ှု ဳုစဳမျာဵနှငဴ်

စနစ်ပဳုစဳမျာဵ

ေခတ်နှငဴ်အညီ

သင်ယူတတ်ေြမာြ်မှု

ပိုမိုေြာင်ဵမွန်ေစရန်အတွြ်

တြ္ကသိုလ်မှ ပါေမာြ္ခမျာဵ၊ ဆရာ၊ ဆရာမမျာဵအေနြဖငဴ် ြျန်ဵမာေရဵ
လူ့စွမဵ် အာဵအရင်ဵအြမစ်ဦဵစီဵဌာနမှ

တာဝန်ရိသ
ှ ူမျာဵနှငဴ်

ပုဳမှန်ေတွ့ဆုဳ

ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ၊ ဆရာ၊ ဆရာမမျာဵြို နိုင်ငဳတြာ တြ္ကသိုလ်မျာဵတွင်
သင်ကြာဵသင်ယူမမ
ှု ျာဵြို သွာဵေရာြ်ေလဴလာေစြခင်ဵနှင်ဴ မွမ်ဵမဳသင်တန်ဵ
မျာဵ ြပုလုပ်ေပဵြခင်ဵတို့ြုိ ေဆာင်ရြ
ွ ်ရမည်ြဖစ်ပါေကြာင်ဵ၊
 သင်ကြာဵသင်ယူမှု

ြပုလုပရ
် ာတွင်

ဆရာနှငဴ်

ေြျာင်ဵသာဵ

ပူေပါင်ဵ

ေဆာင်ရွြ်မ၊ှု အြပန်အလှန် ေမဵြမန်ဵေဆွဵေနွဵမှုမျာဵ ပိုမုြိ ပုလုပသ
် ွာဵရမည်
ြဖစ်ပါေကြာင်ဵ၊
 တြ္ကသိုလစ
် ာကြညဴ်တိုြ်ြုိလည်ဵ စာအုပ်စာတန်ဵမျာဵ စုဳလင်ေစေရဵနှငဴ်
ေခတ်နှငဴ်အညီ အီလြ်ထေရာနစ် စနစ်အသုဳဵြပုေဆာင်ရြ
ွ ေ
် ရဵ ြပုလုပ်
သွာဵရမည်ြဖစ်ပါေကြာင်ဵ၊ ေဆာင်ရြ
ွ ်ရန်လည်ဵ ဝန်ကြီဵဌာနမှ ေငွေကြဵမျာဵ
ပဳဴပိုဵမည်ြဖစ်ပါေကြာင်ဵ၊ အြမန်ဆုဳဵေဆာင်ရွြရ
် န် လိုအပ်ပါေကြာင်ဵ၊


တိုင်ဵရင်ဵေဆဵေလာြ
ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵသည်

တိုဵတြ်ရန်အတွြ်
မရှိမြဖစ်၊

မလုပ်မြဖစ်

သုေတသနလုပ်ငန်ဵမျာဵ
ေဆာင်ရြ
ွ ်ရမည်ြဖစ်ပါ

ေကြာင်ဵ၊ ထိုသို့ ေဆာင်ရွြရ
် ာ၌လည်ဵ ြုသမှုပုင
ိ ်ဵဆိုင်ရာ စုဳစမ်ဵမှု (clinical
trial)၊ အေြခခဳသုေတသန(basic research)၊ အသုဳဵချသုေတသန (applied
research)၊

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွြ်မှု

သုေတသန

(implementation

research) တိြ
ု့ ို ပုဳမန
ှ ်ြပုလုပရ
် မည်ြဖစ်ပါေကြာင်ဵ၊


ထိုသို့သုေတသနလုပင
် န်ဵမျာဵြို မိမတ
ိ ို့ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵလုဳဵမှ ြပုလုပန
် ိုင်
ရန်အတွြ် ြျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ အာဵြစာဵဝန်ကြီဵဌာနအေနြဖင်ဴ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊
ဧမပီလမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အထိ ြျပ်သန်ဵေပါင်ဵ (၆၀၀၀)
ခွင်ဴြပုချထာဵေပဵခဲဴပါေကြာင်ဵ၊
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တိုင်ဵရင်ဵေဆဵတြ္ကသိုလ်၌

သုေတသနလုပင
် န်ဵမျာဵြို

သိပ္ပဳနည်ဵြျ

ေဆာင်ရွြ်နိုင်ရန်နှငဴ် သုေတသနလုပေ
် ဆာင်ရွြ်မြ
ှု ို ဆန်ဵစစ်ရန်အတွြ်
သုေတသနြျငဴဝ
် တ်နှငဴ် ြျွမဵ် ြျင်မှုပုင
ိ ်ဵဆိုင်ရာ ဆန်ဵစစ်သုဳဵသပ်မှုဘုတ်
အဖွဲ့ (Institutional Review Board - IRB) ြိုလည်ဵ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်
ဖွဲ့စည်ဵေပဵခဲဴမပီဵ သုေတသနမျာဵြို ေဆာင်ရွြ်လျြ်ရိသ
ှ ည်ြို ေတွ့ရှိပါ
ေကြာင်ဵ၊


၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၅)ရြ်ေန့တွင် အထြ်ေဆဵသုေတသနဌာန
(ြပင်ဦဵလွင်ရုဳဵခွဲ)၌
ဗဟိုဌာနြို

သုေတသန

စွမ်ဵေဆာင်ရည်

ဖွင်ဴလစ
ှ ်ေတာဴမည်ြဖစ်သြဖင်ဴ

ေလဴြျငဴြ် မှငဴ်တင်ေရဵ

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵတြ္ကသိုလမ
် ှ

စိတ်ပါဝင်စာဵသူဆရာ/ ဆရာမမျာဵအေနြဖင်ဴ တြ်ေရာြ်နိုင်မည် ြဖစ်ပါ
ေကြာင်ဵ၊
 ေဆဵစွမဵ် ထြ်ြမြ်ေသာ ြမန်မာဴတိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵမျာဵ၏ ေဆဵအာနိသင်၊
ေဆဵ၏

ဂုဏသ
် တ္တိမျာဵြိုသာမြ

ေဘဵအန္တရာယ်ြင်ဵရှင်ဵမှုဆိုင်ရာ

သုေတသနမျာဵ၊ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵြုထဳုဵဆိုင်ရာ သုေတသနမျာဵ၊ တိုင်ဵရင်ဵ
ေဆဵပင်နှငဴ်

ေဆဵပစ္စည်ဵအသစ်မျာဵ

ေဖာ်ထတ
ု ်နိုင်ရန်

သုေတသနမျာဵ

စသည်တို့ြို ေဆဵသုေတသနဦဵစီဵဌာန၊ အြခာဵနှီဵနွှယ်ဝန်ကြီဵဌာနမှ ဦဵစီဵ
ဌာနမျာဵ၊

နိုငင
် ဳတြာ တြ္ကသိုလ်မျာဵ၊

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်

ပူဵေပါင်ဵ

ချတ်
ိ ဆြ်၍ ပိုမုိလုပေ
် ဆာင်သွာဵေစလိုပါေကြာင်ဵ၊


တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာဦဵစီဵဌာနသည် စိုြပ
် ျုဵေရဵဦဵစီ
ိ
ဵဌာနနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵမပီဵ
တိုင်ဵရင်ဵေဆဵမျာဵ ထုတ်လုပန
် ိုင်မည်ဴ ပရေဆဵပင်မျာဵ ပိုမိုစိုြပ
် ျုဵြခင်
ိ
ဵ၊
သင်တ
ဴ င်သ
ဴ ည်ဴရာသီဥတုနှငဴ် ေြမအမျုဵအစာဵေပါ်မူ
ိ
တည်၍ ြမန်မာြပည်အနှဳ့
တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပင်မျာဵ စိုြ်ပျုဵြခင်
ိ
ဵတို့ြုိ လုပေ
် ဆာင်သင်ဴပါေကြာင်ဵ၊



တိုင်ဵရင်ဵေဆဵြဏ္ဍသည် အမမဲတမ်ဵ ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတြ်ေနသြဖင်ဴ မိမိတို့မှ
လည်ဵ အမမဲတမ်ဵ ေလဴလာေနရမည်ြဖစ်ပါေကြာင်ဵ၊



မိမိတို့ ဝန်ကြီဵဌာန၌ရှိေသာ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵထုတ်လုပသ
် ည်ဴ စြ်ရုဳ (၂)ရုဳ၌
တိုင်ဵရင်ဵေဆဵ ြုန်ကြမ်ဵမျာဵြို သိပ္ပဳနည်ဵြျ စနစ်တြျ ထာဵသိုေစြခင်ဵ
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(Good Storage Practice- GSP)၊ ေြာင်ဵမွန်ေသာ ထုတ်လုပမ
် ှုစနစ်
(Good Manufacturing Practice – GMP) တို့အြပင် ISO ရရှိရန်လည်ဵ
ကြိုဵစာဵရမည် ြဖစ်ပါေကြာင်ဵ၊
 တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵမျာဵ

ထုတ်လုပ်ရာတွင်

ြုန်ကြမ်ဵမျာဵ

စိုြ်ပျုဵမှု
ိ နှငဴ်

ထုတ်လုပမ
် ှု၊ ထာဵသိုမှု၊ ေဆဵဝါဵအြဖစ် ထုတ်လုပမ
် ှု၊ ြုန်ေချာထာဵသို
ြဖန့်ြဖူဵမှု စသည်ြဖငဴ် အဆငဴ်တိုင်ဵတွင် အရည်အေသွဵနှငဴ် စဳချန်ိ စဳညွှန်ဵမျာဵ
ြပညဴဝ
် ေစရန်အတွြ် ေဆာင်ရြ
ွ သ
် ွာဵရမည် ြဖစ်ပါေကြာင်ဵ၊


အြခာဵနိုင်ငဳမျာဵ၌ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵသုေတသနမျာဵ ေဆာင်ရွြေ
် နသည်ြုိ
Internet, Website မျာဵမှ ရှာေဖွရမည်ြဖစ်ပါေကြာင်ဵ၊ ထိုသို့ရာှ ေဖွနိုငရ
် န်
အတွြ် သတင်ဵအချြ်အလြ် ရှာေဖွစုေဆာင်ဵမှုယူနစ် (Information
Seeking Unit)မျာဵြို တိုငဵ် ရင်ဵေဆဵပညာဦဵစီဵဌာနနှင်ဴ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵ
တြ္ကသိုလ၌
် အြမန်ဆုဳဵတည်ေထာင်ရမည် ြဖစ်ပါေကြာင်ဵ၊



အိမ်နီဵချင်ဵနိုငင
် ဳမျာဵရှိ တိုငဵ် ရင်ဵေဆဵလုပ်ငန်ဵမျာဵြို သွာဵေရာြ်ေလဴလာ
ရန်အတွြ် ြမ္ဘာဴြျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့ ရန်ပုဳေငွ (၂၀၂၀-၂၀၂၁)ရန်ပုဳေငွမှ သုဳဵစွဲ
ရမည်ြဖစ်ပါေကြာင်ဵ၊ သွာဵေရာြ်သည်ဴအခါ အေပျာ်သေဘာ မဟုတ်ဘဲ
ေသချာစွာ တိတိြျြျ ေလဴလာရမည်ြဖစ်ပါေကြာင်ဵ၊ ြပန်လည်ေရာြ်ရှိ
သည်အ
ဴ ခါ မိမိတန
ို့ ိုင်ငဳ၌ ေဆာင်ရြ
ွ သ
် င်သ
ဴ ည်ဴ ြိစ္စရပ်မျာဵြို ေဆွဵေနွဵမပီဵ
ေဆာင်ရွြ်ရမည် ြဖစ်ပါေကြာင်ဵ၊



တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာရပ်မျာဵ၊ အေတွ့အကြုဳမျာဵ ြဖန့်ေဝေဆွဵေနွဵညှိနှိုင်ဵရန်
အတွြ် Forum / Platform မျာဵြို ထာဵေစမပီဵ (၁)နှစ်လျှင် (၃)ကြိမခ
် န့်
ေဆာင်ရွြ်သင်ဴပါေကြာင်ဵ၊ (၁)ကြိမ်လျှင် ပညာရှင် (၄၀ - ၅၀) ဦဵခန့်သာ
တြ်ေရာြ်သင်ပ
ဴ ါေကြာင်ဵ၊ ြျင်ဵပသည်ြ
ဴ ုန်ြျမည်ဴေငွအာဵ ြျန်ဵမာေရဵ
နှင်ဴ အာဵြစာဵဝန်ကြီဵဌာနမှ ပဳဴပိုဵေပဵမည် ြဖစ်ပါေကြာင်ဵ၊ ဤြိစ္စြုိ
တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာဦဵစီဵဌာနမှ ဦဵေဆာင်၍ ေဆာင်ရြ
ွ ်ေစလိုပါေကြာင်ဵ၊
 တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာရပ် ြဏ္ဍကြီဵတစ်ခုလဵုဳ ဘြ်စုဳပုမ
ိ ိုဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတြ်ေရဵ
အတွြ်

ဝန်ကြီဵဌာန၊

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာရပ်ဆိုင်ရာ
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အကြဳေပဵအဖွဲ့၊

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာရှင်မျာဵ၊ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵချသူမျာဵ
အာဵလုဳဵပူဵေပါင်ဵ

လြ်တွဲ

ေဆာင်ရွြက် ြရမည်ြဖစ်မပီဵ

ဝန်ကြီဵဌာနထဳဴ

အကြဳြပုချြ်မျာဵ ေပဵအပ်ကြေစလိုပါေကြာင်ဵ၊


တိုင်ဵရင်ဵေဆဵတြ္ကသိုလ်ရှိ သုေတသန Unit ြိုလည်ဵ အာဵြဖည်ဴရန်
မိမိအကြိမက် ြိမ် ေြပာထာဵမပီဵြဖစ်ပါေကြာင်ဵ၊



တိုင်ဵရင်ဵေဆဵေလာြ တိုဵတြ်မသ
ှု ည် မိမတ
ိ ို့ သုေတသနလုပေ
် ဆာင်မှု
အတိုင်ဵအတာြဖင်ဴ တိုြ်ရိုြ်အချုဵြျြဖစ်
ိ
သြဖင်ဴ သုေတသနြို ဦဵစာဵေပဵ
အစီအစဉ်ြဖင်ဴ ေဆာင်ရွြရ
် မည်ြုိ သန္နိဌာန်ချေစလိုပါေကြာင်ဵ၊



သို့မှသာ မိမိတို့ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵမျာဵသည် အိမ်နီဵချင်ဵနိုင်ငဳမျာဵနှင်ဴ ြမ္ဘာ
အရပ်ရပ်သို့

ေပါြ်ေရာြ်၍

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵ

ေလာြကြီဵတစ်ခုလဳဵု

ဆြ်လြ်တိုဵတြ်မြ
ှု ို မျာဵစွာအေထာြ်အြူ ြပမည်ပါေကြာင်ဵ၊


မိမိတို့အေနြဖင်ဴ ယေန့ြျင်ဵပသည်ဴ ညီလာခဳ၌ စာရွြ၊် စာတမ်ဵမျာဵြို
မေဝဘဲ QR code ြို အသုဳဵြပုမပီဵ အင်တာနြ်ြန
ွ ်ရြ် အသုဳဵြပုြာ
မိမိတို့၌ရှိေသာ

လြ်ြုိင်ဖုန်ဵနှင်ဴ

တြ်ဘလြ်ဖန
ု ်ဵမျာဵ၌

စြ္ကန့်ပိုငဵ်

အတွင်ဵ ဝင်ေရာြ်သွာဵသြဖင်ဴ စာရွြစ
် ာတမ်ဵမျာဵသည် အစည်ဵအေဝဵ
တြ်ေရာြ်သူမျာဵ၏

လြ်ြုိင်ဖုန်ဵနှင်ဴ

တြ်ဘလြ်ဖုန်ဵမျာဵတွင်

အမမဲတမ်ဵရှိေနေတာဴမည် ြဖစ်ပါေကြာင်ဵ၊


ဤအချြ်သည် တိုင်ဵရင်ဵေဆဵေလာြ တိုဵတြ်မအ
ှု တွြ် အလွန် အေရဵ
ကြီဵသည်ဴ ပဳဴပုဵိ ေပဵမှု တစ်ရပ်ြဖစ်ပါေကြာင်ဵ၊



ဝန်ကြီဵဌာနမှ ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာရပ်ဆိုင်ရာအကြဳေပဵ
အဖွဲ့ (Technical Advisory Group on Traditional Medicine) အေနြဖင်ဴ
ယခုထြ်ပုိမုိ၍ အစည်ဵအေဝဵမျာဵ အနည်ဵဆုဳဵ (၃)လ တစ်ကြိမ်ခန့် ြျင်ဵပ
ေစလိုပါေကြာင်ဵ၊

ြျင်ဵပသည်ဴအခါ၌

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာဦဵစီဵဌာနမှ

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵတြ္ကသိုလန
် ှင်ဴ

သြ်ဆိုင်သူမျာဵြို

လည်ဵေြာင်ဵ၊

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵနှင်ဴ ေဆဵပစ္စည်ဵထုတ်လုပ်သည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵအာဵလည်ဵေြာင်ဵ၊
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အြခာဵဖိတ်ကြာဵသင်သ
ဴ ည်ဴ

ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵအာဵ

ဖိတ်ကြာဵ၍

ေဆွဵေနွဵလို

ပါေကြာင်ဵ၊


မိမိတို့အေနြဖင်ဴ

ပင်စင်ယူမပီဵြဖစ်သည်ဴ

အေတွ့အကြုဳမျာဵြို

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာရှင်မျာဵ၏

ရယူရန်အတွြလ
် ည်ဵေြာင်ဵ၊

အကြဳြပုချြ်မျာဵ

ေပဵနိုင်ရန်အတွြ်လည်ဵေြာင်ဵ၊ သင်ကြာဵရာ၌ အေထာြ်အြူ ရရှိေစ
ရန်အတွြ် လည်ဵေြာင်ဵ၊ Professor Emeritus (၃)ဦဵ၊ Honorary
Professor (၃)ဦဵ၊ Honorary Associate Professor (၁)ဦဵ၊ Visiting
Lecturer (၁)ဦဵတို့ြုိ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၈)ရြ်ေန့တွင် ဂုဏ်ြပုခန့်အပ်
ေပဵခဲဴပါေကြာင်ဵ၊


၎င်ဵပညာရှင်မျာဵ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵတြ္ကသိုလ် (မန္တေလဵ)သို့ လာေရာြ်သည်ဴ
အခါ လုပင
် န်ဵမျာဵေဆာင်ရွြ်ရန် ရုဳဵခန်ဵ၊ စာဵပွဲ၊ ထိုငခ
် ုဳ၊ ြွန်ပျူတာနှင်ဴ
ပရင်တာ အစရှိသည်မျာဵြို ထာဵေပဵရမည် ြဖစ်ပါေကြာင်ဵ၊



တိုင်ဵရင်ဵေဆဵတြ္ကသိုလ်၏

မဟာသိပဳန
္ပ ှငဴ်

ပါရဂူသင်တန်ဵမျာဵအတွြ်

သင်ရဵို ညွှန်ဵတမ်ဵမျာဵြို ြျန်ဵမာေရဵလူ့စွမဵ် အာဵအရင်ဵအြမစ်ဦဵစီဵဌာနနှင်ဴ
ပူဵေပါင်ဵ၍ အြမန်ဆုဳဵ ေဆာင်ရွြ်တင်ြပေစလိုပါေကြာင်ဵ၊


ေခါင်ဵေဆာင်မန
ှု ှငဴ် ေဆဵရုဳစီမဳအုပခ
် ျုပ်မှု (Leadership and Hospital
Management) သင်တန်ဵြို (၄)ကြိမ် ြပုလုပမ် ပီဵေကြာင်ဵ သိရှိရပါသည်။
ဆြ်လြ်၍ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵရုဳအုပန
် ှင်ဴ ဒုတိယတိုင်ဵရင်ဵေဆဵရုဳအုပ်မျာဵြို
သင်တန်ဵမျာဵ ေပဵေစလိုပါေကြာင်ဵ၊



သုေတသနနည်ဵစနစ် (Research Methodology) ြို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊
ကသဂုတ်လမှ ြျင်ဵပခဲဴသည်ြုိ သိရှိရပါေကြာင်ဵ၊ သင်တန်ဵဆရာမျာဵ အေန
ြဖင်ဴ ေဆဵသုေတသနဦဵစီဵဌာန (ြပင်ဦဵလွင်ရုဳဵခွဲ)ရှိ သုေတသန စွမ်ဵေဆာင်
ရည်ေလဴြျငဴ်ြမှင်ဴတင်ေရဵဗဟိုဌာနတွင် သင်တန်ဵမျာဵ တြ်ေရာြ်ေစလို
ပါေကြာင်ဵ၊ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵသုေတသနလုပ်ငန်ဵမျာဵ ြပုလုပရ
် ာ၌ ရန်ြန
ု ်ရှိ
ေဆဵသုေတသနဦဵစီဵဌာနနှင်ဴပဵူ ေပါင်ဵ၍ လည်ဵေြာင်ဵ၊ ြပင်ဦဵလွင်ရုဳဵခွဲ၌
လည်ဵေြာင်ဵ ေဆာင်ရွြန
် ိုင်ရန် မိမိညွှန်ကြာဵထာဵမပီဵ ြဖစ်ပါေကြာင်ဵ၊
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ြမန်မာနိုင်ငဳ

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵေြာင်စီဥပေဒြို

ြပည်ေထာင်စုလတ
ွှ ်ရုဳဵ၏

အမိန့်ေကြာ်ြငာစာ (၃/၂၀၁၉)ြဖင်ဴ ထုတ်ြပန်ခဲဴမပီဵ ြဖစ်ပါသည်၊ နည်ဵဥပေဒ
မျာဵ အြမန်ေရဵဆွဲေစလိုပါေကြာင်ဵ၊ နာယြအဖွဲ့ြိုလည်ဵ ြပည်ေထာင်စု
အစိဵု ရအဖွဲ့မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေအာြ်တိုဘာ ၈ ရြ်ေန့၌ အမိန့်ေကြာ်ြငာစာ
(၆၁/၂၀၁၉)ြဖင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵခဲဴမပီဵ ပထမအကြိမ် အစည်ဵအေဝဵထိုင်မပီဵ ြဖစ်ပါ
ေကြာင်ဵ၊ နာယြအဖွဲ့သည် ဥပေဒအရ (၄၅)ဦဵထြ် မပိုေသာ ြမန်မာနိုင်ငဳ
တိုင်ဵရင်ဵေဆဵေြာင်စီအာဵ မကြာမီ ဖွဲ့စည်ဵေတာဴမည်ြဖစ်ပါေကြာင်ဵ၊


တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာဦဵစီဵဌာနမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ကသဂုတ်လတွင် ြမန်မာနိုငင
် ဳမှ
တိုင်ဵရင်ဵေဆဵမှတ်တိုင်မျာဵ (Milestones of Traditional Medicine in
Myanmar) စာအုပ်ြဖင်ဴ ြမန်မာဴတိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာ၏ နှစ်ေပါင်ဵေထာင်ချ ီ
သမိုင်ဵမှတ်တုိင်မျာဵြို မှတ်တမ်ဵြပုစုနိုင်ခဲဴပါေကြာင်ဵ၊



အဆိုပါ မှတ်တမ်ဵမျာဵသည် အထူဵအြျုဵရှ
ိ ိသည်ဴ စာအုပြ် ဖစ်မပီဵ ၎င်ဵြို
မူတည်၍ မိမိတို့ မည်သို့ ဆြ်လြ်ေဆာြ်ရွြသ
် င်သ
ဴ ည်ြို စဉ်ဵစာဵရ
မည်ြဖစ်ပါေကြာင်ဵ၊ ဤမှတ်တမ်ဵသည် တိမ်ြမုပ်ေနသည်ဴ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵ
သမိုငဵ် ြို ြပန်လည်တူဵေဖာ်ေပဵြခင်ဵ ြဖစ်သည်အ
ဴ တွြ် စာအုပ်ြဖစ်ေြမာြ်
ရန် ေဆာင်ရြ
ွ ်ေပဵသူ အာဵလုဳဵြိုလည်ဵ အထူဵေြျဵဇူဵ တင်ရှိပါေကြာင်ဵ၊



(၁၉)

ကြိမေ
် ြမာြ်

နှီဵေနှာဖလှယ်ပဲွ

ြမန်မာဴတိုင်ဵရင်ဵေဆဵသမာဵေတာ်မျာဵ

မှတ်တမ်ဵစာအုပ်သည်

ညီလာခဳနှင်ဴ

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵနှင်ဴပတ်သြ်၍

အလွန်တန်ဖုိဵရှိသည်ဴ မှတ်တမ်ဵစာအုပ်ြဖစ်မပီဵ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတြ်
ေရဵနှငပ
်ဴ တ်သြ်၍

မည်သို့ဆြ်လြ်

ေဆာင်ရွြ်သင်သ
ဴ ည်မျာဵြို

အေသဵစိတ် ေဆွဵေနွဵတင်ြပမှုမျာဵ ပါရှိသြဖင်ဴ ဤမှတ်တမ်ဵစာအုပ်အာဵ
အေသဵစိတ်

ေလဴလာသုဳဵသပ်၍

ေရှ့လုပင
် န်ဵစဉ်နှင်ဴ

လမ်ဵြပေြမပုဳမျာဵ

အြမန်ဆုဳဵ ေရဵဆွဲရမည်ြဖစ်ပါေကြာင်ဵ၊


ဤမှတ်တမ်ဵ စာအုပ်အာဵ အဖွဲ့ငယ်မျာဵဖွဲ့၍ အပိုင်ဵလိုြ၊် အပိုင်ဵလိုြ်
အြမန်ဆုဳဵသုဳဵသပ်မပီဵ ေဆာင်ရွြ်ရန်တာဝန်သည် တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာဦဵစီဵ
ဌာနနှင်ဴ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵတြ္ကသိုလ်မှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ ြဖစ်ပါေကြာင်ဵ၊
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(၁၉)

ကြိမေ
် ြမာြ်

ြမန်မာဴတိုင်ဵရင်ဵေဆဵသမာဵေတာ်မျာဵ

ညီလာခဳနှင်ဴ

နှီဵေနှာဖလှယ်ပဲ၌
ွ အဆို (၄)ခု တင်သွင်ဵခဲဴပါေကြာင်ဵ၊ ၎င်ဵတိမ
ု့ ှာ - ြမန်မာဴတိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵထုတ်လုပေ
် ရဵြဏ္ဍနှင်ဴ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵမျာဵ၏
အရည်အေသွဵ ပိုမိုတိုဵတြ် ေြာင်ဵမွန်ေစေရဵအတွြ် ဝိုင်ဵဝန်ဵေဆာင်
ရွြ်ရန်၊
- လူ့စွမဵ် အာဵအရင်ဵအြမစ် ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတြ်ေစေရဵအတွြ် အရည်အေသွဵ
ြပည်ဝ
ဴ သည်ဴ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာရှင်မျာဵ ပိုမိုေလဴြျင်ဴ သင်ကြာဵေမွဵ
ထုတ်ေပဵရန်၊
- တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဖုဳမျာဵနှင်ဴ ြုထုဳဵနည်ဵအသစ်မျာဵ ေပါ်ေပါြ်လာေစေရဵ
အတွြ် တိုငဵ် ရင်ဵေဆဵ သုေတသနလုပင
် န်ဵမျာဵြို တိုဵြမှငလ
်ဴ ုပေ
် ဆာင်
ရန်နင
ှ ်ဴ
- ေဆဵပညာဆိုငရ
် ာ

ြျင်ဴဝတ်မျာဵြို

လိုြန
် ာေဆာင်ရြ
ွ ေ
် စရန်နှင်ဴ

သမာဵတု-သမာဵေယာင်မျာဵ ပေပျာြ်ေရဵ ဝိုင်ဵဝန်ဵထိန်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွြ်
ရန်တို့မှာ အလွန်အေရဵကြီဵသည်ဴ ေခါင်ဵစဉ်မျာဵ ြဖစ်ပါေကြာင်ဵ၊


ယခု (၂၀)ကြိမေ
် ြမာြ်၌လည်ဵ အဆို (၄)ခု တင်သွင်ဵမည် ြဖစ်သည်ြို သိရှိ
ရပါေကြာင်ဵ၊ ၎င်ဵတို့မာှ - တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာတွင် တိမ်ြမုပ်ေနေသာ နြ္ခတ္တနယဆိုင်ရာ ြုထဳဵု
နည်ဵစနစ်မျာဵ၊
- ဝိဇ္ဇာဓရနယ ြုထဳဵု နည်ဵစနစ်မျာဵ ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတြ်လာေစရန်၊
- ြမန်မာဴတိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာ

ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတြ်ရန်အတွြ်

နိုငင
် ဳတြာ

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာရပ်နှင်ဴ ချတ်
ိ ဆြ်၍ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရြ
ွ ်ရန်၊
- တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵနှငဴ် ပရေဆဵြုန်ကြမ်ဵမျာဵ ြပည်တွင်ဵြပည်ပ ေစျဵြွြ်
၌ ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတြ် လာေစရန်၊


၎င်ဵအဆိုမျာဵမှ ထွြေ
် ပါ်လာေသာ ေဆွဵေနွဵချြ်၊ အကြဳြပုချြ်၊ ေထာြ်ခဳ
ချြ်မျာဵြို တိုင်ဵရင်ဵေဆဵပညာဦဵစီဵဌာနအေနြဖင်ဴ ေသချာစွာ ေလဴလာ
သုဳဵသပ်မပီဵ လိုအပ်သလို ဆြ်လြ်ေဆာင်ရွြရ
် မည် ြဖစ်ပါေကြာင်ဵ၊
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ြျန်ဵမာေရဵနှငအ
်ဴ ာဵြစာဵဝန်ကြီဵဌာနအေနြဖင်ဴ

တိုင်ဵရင်ဵေဆဵေလာြ

ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတြ်ေရဵအတွြ် သုေတသနလုပင
် န်ဵြို ေနာြ်ခဳထာဵ၍ လည်ဵ
ေြာင်ဵ၊ တိုင်ဵရင်ဵေဆဵ လူ့စွမဵ် အာဵအရင်ဵအြမစ်ဖဳ့ွ မဖိုဵမှုြုိ ေနာြ်ခဳထာဵ
၍ လည်ဵေြာင်ဵ၊ ေြာင်ဵမွန်ေသာ စီမခ
ဳ န့်ခွဲမှုနှင်ဴ အုပခ
် ျုပ်ေရဵပုဳစဳ စနစ်ြို
အသုဳဵြပု၍ အဆင်ဴလုိြ၊် အပိုင်ဵလိုြ် (Stepwise, phase-wise) ေနာြ်ခဳ
ထာဵ၍လည်ဵေြာင်ဵ အာဵလုဳဵပါဝင်ေပါင်ဵစပ်မပီဵ အြပုသေဘာေဆာင်သည်ဴ
လမ်ဵြပေြမပုဳမျာဵ ချမှတ်ြာ ေဆာင်ရွြသ
် ွာဵမည်ြဖစ်ပါေကြာင်ဵ ေြပာကြာဵ
ခဲဴပါသည်။
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