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ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန ြမန်မာနိင်ငကျန်းမာ ရးဆိင်ရာသ တသနညီလာခ(၂၀၁၁)ကိ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ ဒဂ မိုန့ယ်  
အမှတ်(၅)၊ ဇီဝကလမ်းရှ ိ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ၉-၁-၂၀၁၂(တနလာ န)့  
မ ှ၁၃-၁-၂၀၁၂ ( သာကာ န)့ထိ နစ့ဉ် နနက်၉:၀၀နာရီမှ ည န ၄:၃၀နာရီထ ိကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။ 
 

               
 
ညီလာခဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသိ ့  ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာန  ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ပါ မာက္ခ ဒါက်တာ ဖသက်ခင်၊ 
ကျန်းမာ ရးဝန်ကးီဌာန ဒတိယဝန်ကီး ဒါက်တာြမတ်ြမတ်အန်းခင်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး လူမ ရးဝန်ကီး 
ဒါက်တာြမင့်သိန်း၊ ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာနလက် အာက်ရှ ိညန်ကား ရးမှူးချုပ်များ၊ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်များ၊   
ပါ မာက္ခချုပ်များ၊ နိင်ငြခားအဖွဲ အ့စည်းများမှကိယ်စားလှယ်များ၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့် စာတမ်းရှင်များ တက် ရာက်က 
ပါသည်။ 

အတဲွ ၁၊  အမှတ် ၃                     နွဂိမ္မာန်ဦးစာ စာင်                     ဖ ဖာ်ဝါရီ လ  ၂၀၁၂ 
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အခမ်းအနားတွင် ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ပါ မာက္ခ ဒါက်တာ ဖသက်ခင်မှ  အဖွင့်အမှာစကား ြပာကားပါသည်။ ထိ ့ နာက် 
အထူးဖိတ်ကားထား သာ ဧည့်သည် တာ်ကီးများ၊ ဌာနဆိင်ရာအကီးအကဲများ၊  စာတမ်းရှင်များနှင့် အမှတ်တရ စ ပါင်း 
ဓါတ်ပရိက်ကူးပါသည်။ြပည် ထာင်စဝန်ကီးနှင့်အဖွဲသ့ည် ခင်းကျင်းြပသထားသည့် သ တသနပိစတာြပပွဲနှင့် ဆးနှင့် 
ဆးပစ္စည်းြပခန်းများကိ လှည့်လည်ကည့်ရခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ြပည် ထာင်စဝန်ကီးနှင့်အဖွဲ သ့ည် သ တသန 
စာတမ်းဖတ်ပွဲ ပထမ န ့နနက်ပိင်းအစီအစဉ်သိ ့တက် ရာက်ချီးြမင့်၍ ဖတ်ကားတင်သွင်းသည့်စာတမ်းများကိ  ဆွး နွး 
လမ်းညန်ခဲ့ပါသည်။ 
 

     

      
 

စာတမ်းဖတ်ပွဲပထမ နတွ့င် သ တသနစာတမ်း ပါင်း (၁၇) စာင်ကိ တင်သွင်းဖတ်ကား ဆွး နွးကပီး နနက်ပိင်း 
သဘာပတိအြဖစ ်ဒတိယဝန်ကီး ဒါက်တာြမတ်ြမတ်အန်းခင်က ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ သ တသနစာတမ်းဖတ်ပွဲဒတိယ 
နတွ့င်သ တသန စာတမ်း ပါင်း (၁၇) စာင်၊ တတိယ နတွ့င် စာတမ်း ပါင်း  (၁၆) စာင်၊ စတတ္တ နတ့ွင်(၁၆) စာင်နှင့်   
ညီလာခ နာက်ဆး နတွ့င်(၇) စာင်စစ ပါင်း(၇၃) စာင်တင်သွင်းဖတ်ကားခဲ့ပါသည်။    
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ြဖစ် သာ ခတ
ကျန်းမာ ရးမှ
ဓာတ်ခွဲခန်းအတ
ဘဝနှင့် အဝ
ြပည်တွင်းြပည်
သိလိသည်မျာ

ညလီာခပိတ်ပွဲ
ဌာန ( အာက
အခမ်းအနားက
ဆ ပးပွဲအခမ်
ဒါက်တာမျိုးခ
ကည်ကညသ်
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လာခတွင် သ
တ်မီခွဲစိတ်မနှင့်
သည်အလးစ
တွင်းဇီဝလြခ
လွန် ရာဂါ၊ 

ညပ်မ ှ ဆးပည
းက ိ မးြမနး်

 အခမ်းအနာ
က်ြမန်မာြပည)်
က ိရတ်သိမ်းခဲ့
းအနားကိဆက
ခင်မ ှအမှာစက

သင်းမှ  ြပာက

\QzfdAfdIaQ(k`

တသနပိစတ
င့် ဓါတ်မှန်ပရိ
ကျန်းမာ ရးသ
ုမကျင့်စဉ်၊ သ
 ပဋိဇီဝ ဆ
ညာရှင်ကီးမျာ
း ဆွး နွးကပ

ားက ိ ၁၃-၁-၂
) ခတ္တ ညန်က
ခဲ့ပါသည်။ မွန်
က်လက်ကျင်း
ကား ြပာကာ
ကားပါသည။်  
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တာ(၂၄) စာင်
ရပ် ဖာ်မနည်းပ
သိ၊့ ကင်ဆာ
သ တသနကျ
ဆးယဉ်ပါးမကိ
ားက ဟာ ြ
ပါသည်။ 

၀၁၂ ( သာက
ကား ရးမှူးခ
းလွဲ ၃:၀၀နာရ
ပရာ ဆးသ
ား၍  ဆ ရွးချ
  

  

p Fm) [QmNWmdWoa

ကိလည်း တင
ပညာ၊ ကျန်းမ
ာ ရာဂါရှာ ဖကွ
င့်ဝတ်ဆိင်ရာ

ကတိက်ဖျက်ြခင်
ြပာတင်ြပက၍
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ရတွီင် ြမန်မာ

သ တသနဦးစီး
ျယ် ရးအဖွဲ ၏့

adRu>mb`q>eWmdAad

င်သွင်းြပသခဲ့
မာ ရးမူဝါဒအ
ကသမဆိင်ရာ
စိန် ခ မများ
ငး်၊ ငှက်ဖျား
၍ တက် ရာ

လည် ၁၂:၀၀န
တာမျိုးခင်မ ှ ည
နိင်င ကျန်းမာ
းဌာန( အာက်
၏ သးသပ်ချက

 

d[QmNWmdWoad`

ပီး ပညာရပ်ဆ
အတွက်သ တ
ာတိးတက် ြပ
၊ ကျန်းမာ ရ
း ရာဂါထိန်းခ
က်လာကသည

နာရီတွင်ကျင်
ညလီာခပိတ်ပွဲ
ာ ရးဆိင်ရာသ
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က်များကိ  အဖွ

   

Mt:m\a$ 
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အဆိပါဆ ပးပွဲအခမ်းအနားတွင်  ယခနှစ်အတွက် ဖတ်ကားတင်သွင်းခဲ့ သာ သ တသနဆိင်ရာ စာတမ်းများအနက်မ ှ
အ ကာင်းဆး အ ြခခသ တသနစာတမ်းဆကိ ဒါက်တာလင်ြမတ်သူ ဦး ဆာင် သာအဖွဲ ၊့ အ ကာင်းဆး လက် တွ  ့
အသးချသ တသနစာတမ်းဆကိ ဒါက်တာ ဖသန်းထွန်း ဦး ဆာင် သာအဖွဲ ၊့ အ ကာင်းဆး ကျန်းမာ ရးစနစ ်
သ တသနစာတမ်းဆကိ ဒါက်တာ စာ စာ ဦး ဆာင်သည့်အဖွဲ န့ှင့် အ ကာင်းဆး သ တသနပိစတာဆကိ  
ဒါက်တာသိန်းသိန်းြမင့်   ဦး ဆာင်သည့်အဖွဲတ့ိက့  အသီးသီး ရရှိ ကပါသည်။ 

 

                             

                     
 

ထိြ့ပင် လူငယ်သ တသီဆများတွင် အ ြခခသ တသနစာတမ်းဆကိ ဒါက်တာခင်မျို း အး ဦး ဆာင်သည့်အဖွဲ ၊့     
လက် တွအ့သးချသ တသနစာတမ်းဆကိ ဒါက်တာြမတ်ထွဋ်ညန် ့ ဦး ဆာင်သည့်အဖွဲ ၊့ ကျန်းမာ ရးစနစ်သ တသန 
စာတမ်းဆကိ  ဒါက်တာ ဖသက် ဇာ် ဦး ဆာင်သည့်အဖွဲတ့ိက့  အသီးသီး ရရှိ ကပါသည်။ 

         
 
ဆရရှိကသူများအား ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျို းခင်၊ 
ဆ ရွးချယ် ရးဆပ် ကာ်မတီဥက္က ဌ ပါ မာက္ခ ဒါက်တာကည်ကည်သင်း၊ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန (အထက ်
ြမန်မာြပည်) ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာ ကျာ်ဇင်သန်၊့ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန (ြမန်မာြပည်အလယ်ပိင်း) 
ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာရီရီြမင့်၊ ဆးဝါးကမ်းကျင်မတက္က သိလ် ပါ မာက္ခချုပ ် ပါ မာက္ခ ဒါက်တာ 
မာလာြမင့်၊ ဆးဘက်ဆိင်ရာနည်းပညာတက္ကသိလ် ပါ မာက္ခချုပ ် ပါ မာက္ခ ဒါက်တာနိင်ဝင်း၊ ြပည်သူက့ျန်းမာ ရး 
တက္ကသလ်ိ ပါ မာက္ခချုပ ်ပါ မာက္ခ ဒါက်တာ နစိး မာင်တိမ့ှ   အသီးသီးဆများချီးြမင့် ကပါသည်။ 
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ြမန်မာနိင်ငကျ
ည န၆နာရီခွဲတ
ဝန်ကီးဌာန ဒ
ချုပ်များ၊ ဒတိ
များနှင့် အထူ
ြမတ်ြမတ်အန်း

ရန်ကန် မို ၊့ ဆ
ကျန်းမာ ရးဆိ
နိဝင်ဘာလ ၁
ကျန်းမာ ရးဝ
ကာ်မတီဝငမ်ျ
ညီလာခကျင်းပ
အစည်းအ ဝး
လိအပ်သည်မျာ
(၂၀၁၀)တွင် ဝိ
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ငင်ကျန်းမာ

ျန်းမာ ရးဆိင်
တွင်ရန်ကန် မိ
ဒတိယဝန်ကီ

တိယညန်ကား
ထးူဖိတ်ကားထ
းခင်မ ှအမှာစ

ြမ
က

ဆးသ တသန
ဆိင်ရာသ တသ
၁၁ ရက် န ့တ
န်ကီးဌာနလ
များ တက်
ပ ရးဦးစီး က
 တက် ရာက်
ားကိ မှာကာ
ဝိင်းဝန်း ပ့ပိးက

\QzfdAfdIaQ(k`

ရးဆိင်ရာ 

ငရ်ာသ တသ
မို  ့ကမ္ဘာ အးဘ
း ဒါက်တာ
ရးမှူးချုပ်မျာ

ထားသူများ တ
ကား ြပာကာ

 

ြမန်မာနိင်ငက
ကျင်းပ ရးလ

နဦးစီးဌာန (
သနညီလာခ (၂
တွင် ကျင်းပခဲ့
က် အာက်ရှိဦ
ရာက်ခဲ့ပါသည

ကာ်မတီအတငွ်
ကလ်ာသူ များ
ားလမ်းညန်ခဲ့ပ
ကူညီခဲ့ က သ
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 သ တသန

သနညီလာခ (၂
ဘရားလမ်းရိှ
ြမတ်ြမတ်အန်
ား၊ ပါ မာက္ခခ
တက် ရာက်က
ား ပီး တက် ရ

ကျန်းမာ ရး
လပ်ငန်း ကာ်

အာက်ြမန်မာ
၂၀၁၁)ကျင်းပ
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p Fm) [QmNWmdWoa

ညီလာခ (၂

၀၁၁) ဂဏြ်ပ
ရ ဆီဒိနားဟိတ
နး်ခင်၊ ကျန်းမ
ချုပ်များ၊ လပ်

ကပါသည်။ ည
ရာက်လာကသ

  

ဆိင်ရာသ
ာမ်တီ အစည

ာြပည)် အစည
ပ ရးလပ်ငန်း
န်းမာ ရးဝန်
၊ ဆးတက္က သိ

ညး်အ ဝးတွင် 
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ား သာလပ်ငန်
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တိယဝန်ကီးက
တသနညီလာ
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ကာ်မတီ၏ 
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စမီချက်နှင့် ပတ
ပညာရှင်များမှ
စမီချက်ဆိင်ရာ

             

    

ထိ ့ နာက် ဆး
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သနလပ်ငန်းမျာ
တသနဦးစီးဌ
င်းအစည်းအ
အဖွဲ န့ှင့် ကျန်း
တိင်းရင်း ဆးနှ
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းဆိပ် ြဖ ဆး
ကိ မးြမန်း ဆွ
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ဆွး နွးပါသည်
    ဓာတ်ခွဲခန်
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                   ဂျပန်နိင်င အိကာယားမားတက္က သိလ် မှ ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာန သိ ့
သ တသနအ ထာက်အကူြပုပစ္စည်းများ နှင့် ဘီးတပ်ကလားထိင်များ လှူဒါန်းြခင်း 

 

 

ဂျပန်နိင်င အိကာယားမားတက္က သိလ်မှ ကျန်းမာ ရးဝန်ကးီဌာနသိ ့သ တသနအ ထာက်အကူြပု ပစ္စည်းများနှင့် ဘီးတပ် 
ကလားထိင ် အလး ၂၀ လှူ ဒါန်းပွဲကိ ၃၁-၁၀-၂၀၁၁ ရက် နတ့ွင် ရန်ကန် မို  ့ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန ်
မာြပည်) အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ဂျပန်နိင်င အိကာယားမားတက္က သိလ်မှ   Prof. Shigeru Okada ပးအပ် 
လှူဒါန်းသည့် US$ 10000 ခန် ့ တန်ဖိးရှိ သ တသနအ ထာက်အကူြပုပစ္စည်းများနှင့် US$ 2040 ခန် ့ တန်ဖိးရှိ 
ဘီးတပ်ကလားထိင်များကိ ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာနကိယ်စား ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် ခတ္တ  
ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျိုးခင်က လက်ခ ပီး ကျးဇူးတင်စကား ြပာကားပါသည်။ ထိအ့ြပင် ဆးသ တသန 
ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မူအစီအစဉ်အရ သ တသနအ ထာက်အကူြပုပစ္စည်းများကူညီြခင်း၊ လူစ့ွမ်းအားအရင်းအြမစ်နှင့် 
နည်းပညာများ လ့ကျင့် ပးြခင်းတိက့ိ ဆာင်ရွက် ပးလျက်ရှိသည့်အြပင် ယခင်ကလည်း အိကာယားမားတက္က သိလ်မှ 
ပါ မာက္ခများ၊ သ တသနပညာရှင်များ စ ပါင်း၍ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနလက် အာက်ရိှ 
ကျးလက ်ကျန်းမာ ရးဌာန ငါးခကိ အသစ် ဆာက်လပ်လှူဒါန်းခဲ့ ကသည်။   

   

   K O I 
C 

KOICAအ ထာက်အပ့ြဖင့် 
အဆင့်ြမင့်သ တသနဓာတ်ခွဲခန်းတည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းစတင် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

 

ကိရီးယားအြပည်ြပည်ဆိင်ရာပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး အဂျင်စီ(KOICA)နှင့် ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဆးသ တသန 
ဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည)်တိ ့ပူး ပါင်းကာ အဆင့်ြမင့်သ တသနဓာတ်ခွဲခန်းများနှင့်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာညီလာခများ 
ကျင်းပနိင်မည့်  Auditorium တစ်ခ ပါဝင်သည့်   နှစ်ထပ်အ ဆာက်အဦး  စတင် ဆာက်လပ်နိင်ရန်အတွက် KOICA မ ှ
စီမကိန်းကီးကပ်သူ Dr.Sun Dae Song   ဦး ဆာင် သာ အဖွဲ ဝ့င် ၈ ဦး  ပါဝင်သည့်  ညိနင်း ရးအဖွဲ သ့ည်  ၂၀၁၁ ခနှစ် 
ဒီဇင်ဘာ လ  ၁၇ ရက် န ့တွင်  ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည်)မ ှ   ပညာရှင်များနှင့်     အ ဆာက်အဦး 
ဆာက်လပ်မည့် ြမ နရာအား  ကည့်ရ၍  စီမကိန်းအတွက်    ပိမိ ကာင်းမွန် သာရလဒ် ကာင်းများ  ရရှိရန ်နှစ်ဘက ်
အ သးစိတ်     ဆွး နွးခဲ့ ကပါသည်။    ထိ ့ နာက်      လပ်ငန်းစဉ်အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင် ရး ဆွး နွးမမှတ်တမ်းကိ 
ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျို းခင်၊ စီမကိန်းကီးကပ်မကမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ  ့ ခါင်း ဆာင် Dr.Sun Dae 

Song၊ KOICA ဌာ နကိယ်စားလှယ် Ms. Kim Tae Eun တိမ့ှ လက်မှတ် ရးထိးကပါသည်။ 
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ထိြ့ပင် ၂၀၁၂ခ
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ညန်ကား ရးမှ
သ တသနဓာတ
ပစကားချပက်ိ

 

သိ

၂၀၁၂ခနှစ်ဇန်န
အ ဆာက်အဦ
ဆိပ် ြဖ ဆး စ
စမ်းသပ်မ ကာ
မျို းခင်မှအဖွင့်
လပ်ငန်း တွရ့ှိ

          

ဆက်လက်၍ 
စက်မဝန်ကီးဌ
အစားအ သာ
အစည်းအ ဝး
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ခနှစ် ဇန်နဝါရီ
ာ အဖွဲ ဝ့င် 
မှူ းချုပ ် ဒါ
တ်ခွဲခနး်နှစ်ထ

ကိလဲ ြပာင်း ပ

သိးမှထတ်လ

နဝါရီလ၂၇ရက
ဦးရှိအစည်းအ
စမ်းသပ်မ က
ာ်မတီဥက္က ဌ နှ
အမှာစကား
ရှိချက်များကိ 

တက် ရာက်
ဌာနမှ ဒါကတ်
က်နှင့် ဆးဝါ
ကိ မွန်းလွဲ ၂န

\QzfdAfdIaQ(k`

ရလီ၃၀ရက် န
၂ဦးပါ ကိ
က်တာရဲထွဋ်
ထပ်အ ဆာက်
ပးအပ်ပါသည်

 

လပသ်ည့် မ

က် နမ့ွန်းလွဲ 
အ ဝးခန်းမ၌စ
ကာ်မတီ အစည
နငှ့်အဖွဲ ဝ့င်မျာ
ြပာကား ပီး၊ 
 တင်ြပကပါသ

ကလ်ာက သာ
တာ အာင် ဇာ်
းကွပ်ကဲ ရးဌ
နာရီ၁၅မိနစ်တ

  

`a:mpWQmWapSF

နတွ့င်Dosun
ကယိ်စားလှယ်အ
၊ သက်ဆိင်ရ

ကအ်ဦးနှင့်ပတ်သ
။ 

ပွးအဆပိ်

၁နာရီတွင် ဆ
က်မဝန်ကီးဌ
ည်းအ ဝးကိ က
ား တက် ရာက
 ကာ်မတီအ
သည်။ 

   

ကာမ်တီအဖွဲ
ာ၊် ြပည်သူက့ျ
ဌာန ညန်ကာ
တွင် ရပ်သိမ်းလ

p Fm) [QmNWmdWoa

g Architect
အဖွဲ သ့ည် 
ရာညန်ကား
သက်သည်မျာ

 

 

ြဖ ဆးစမ်း

ဆးသ တသန
ဌာနြမန်မာနိငင်
ကျင်းပြပုလပ်
က်ကပါသည။်
အဖွဲ ဝ့င် ဒါက်

ဖွဲ ဝ့င်များြဖစ်က
ျန်းမာ ရးဆိင်
ား ရးမှူး ဒါ
လိက်ပါသည်။

  

adRu>mb`q>eWmdAad

t & Associa
ခတ္တ ညန်ကာ
ရးမှူးများ၊ 
ားက ိ ညိနင်

းသပ်မ ကာ်

နဦးစီးဌာန( အ
င ဆးဝါးလပ်
ပခ်ဲ့ပါသည်။  ယ
။အစည်းအ ဝ
ကတ်ာဝင်း အာ

ကသည့် ဒါ
ငရ်ာဓာတ်ခွဲဌာ
ါက်တာ ဇာ်ဝ
။ 

d[QmNWmdWoad`

ates မ ှဥက္က ဌ
ား ရးမှူးချုပ်
တာဝန်ရှိသူမျ
း ဆွး နွးက

 

ာ်မတီအစည်

အာက်ြမန်မာြ
ပင်န်းစက်ရ၏
ယင်းအစည်းအ
ဝးတွင် စမ်းသ
ာင်နှင့် ဒါက်

  

ါက်တာထွန်း
ာနမှ ညန်က
ဝင်းတိမ့ှ အသီ

  

Mt:m\a$ 

ြဖစ်သ ူMr. A
ဒါက်တာမျို း

များနှင့် တွဆ့
က ပီး နမူနာအ

ည်းအ ဝးကျ

ြပည)်ဇီဝ ဆး
၏သိးမှထတ်လ
အ ဝးသိ ့ မ
ပ်မ ကာ်မတီ

ကတ်ာဟန်ဝင်းတ

ဖ၊ ဒါကတ်
ကား ရးမှူ း 
သီးသီး အကြပ

Ahn Ki-Do
းခင်၊ ဒတယိ
၍ အဆင့်ြမ
အ ဆာက်အဦ

င်းပ 

းပညာသ တသ
လပ် သာ မ
မ ပွးဆိပ် ြဖ
ဥက္က ဌ ဒါက်
တိမ့ှ သ တသ

 

တာခင်သီတာသ
ဒါက်တာ နဝ
ြပု ဆွး နွးက

 

8 

on 
ယ 
င့် 
ဦး 

  

သန 
ပွး 
ဆး 
တာ 
သန 

သငွ၊် 
ဝင်း၊ 
ကပီး 



 

 

 
 

က
သ
အ
 

 

အ

ဝ
နှ
တ
 

 
 

န
P
“
၉

ဦ
 

  

ဆးပညာရ

ကျန်းမာ ရးဝ
သ ဘာတူလက
အမှတ်(၅) ဇဝီ

အဆိပါအခမ်း
ဆးသိပ္ပပညာ
ခတ္တ ညန်ကာ
ဒါက်တာထနွ်
ဝန်ကီးဌာနနငှ်
နငှ့် သ တသန
တိက့ိ ဆာင်ရွ

ဆးသ တသ
နာဂါစကီတက္က
Professor  D
“Wet lab d
၉နာရီမ ှ ည န
ဆးတက္က သိလ
ဆးသ တသ
ဦးစီးဌာန ( အ

   

#kBd\gkM\

ရပ်ဆိင်ရာပူ

န်ကီးဌာန နငှ
က်မှတ် ရးထိ
ဝကလမ်း ရှ ိ ဆ

အနားတွင်  ဂျ
ာဦးစီးဌာန ည
ား ရးမှူးချုပ်
န်းနိင်ဦးတိ ့နစှ
င့် ဂျပန်နိင်ငန
နအ ထာက်အ
ရက်သွားကမည

ဂျပန်နိင်င

သနဦးစီးဌာန (
က္ကသိလ်မှ ပါ
Daisuke End
emonstratio
န ၄ နာရအီ
လ်(၁)၊ ဆး
သနဦးစီးဌာန 
အာက်ြမန်မာြပ

\QzfdAfdIaQ(k`

း ပါင်း ဆာ

င့်ဂျပန်နိင်ငနာ
းပွဲ အခမ်းအန
ဆးသ တသန

  

ဂျပန်နိင်င  နာ
ညန်ကား ရးမှ

 ဒါက်တာမျိ
စ်ဘက်သ ဘ
နာဂါစကီတက္က
အကူြပုပစ္စည်း
ည်ြဖစ်ပါသည်

 နာဂါစကီတ

( အာက်ြမနမ်
မာက္ခ Take

do, Assistan
on on Mole
အထ ိ လက် တ
တက္က သိလ်(၂
(အထက်ြမနမ်
ြပည)်တိမ့ှ ရာ

  

`a:mpWQmWapSF

ာင်ရွက်မသ

ာဂါစကီတက္က
နားကိ ဖ ဖာ်
နဦးစီးဌာန (

ာဂါစကီတက္က သ
ူးချုပ ် ဒါက်
ုးခင်၊ ဆးသ

ဘာတူလက်မှတ်
က္က သိလ်တိမ့ှ ပ
များပ့ပိးကညူီ
 

တက္ကသိလမ်ှ

မာြပည)် ရာဂ
ehiko Koji 
nt Professor 
ecular  cyto
တွသ့င်ကားပိ
)၊ ဆးဘက
မာြပည)်၊ ဆ
ာဂါ ဗဒပညာရ

p Fm) [QmNWmdWoa

ဘာတညူီမ

သိလ်တိအ့က
ာဝ်ါရီလ ၆ ရက
အာက်ြမန်မာ

သိလ်မှ    ပါ မ
တာသန်း ဇာ်
တသနဦးစီး

တ် ရးထိးခဲ့က
ပညာရှင်နှင့်ပည
ညီ ပးြခင်းနှင့် 

 

 ပညာရပဆ်ိ

ဂါ ဗဒသ တသ
 ဦး ဆာင်၍ 
  Ning Song
ochemistry 
ပိခ့ျခဲ့ပါသည်။
က်ဆိင်ရာနည်း
ဆးသ တသနဦ
ရှင်များတက်

adRu>mb`q>eWmdAad

မလက်မှတ်

ကား ဆးပညာ
က်(တနလာ န
ာြပည)် အစည်

မာက္ခ Takeh
ာြ်မင့်၊ ဆးသ
းဌာန (ြမန်မာ

ကသည်။ အထ
ညာသင်များအ
 ပညာရပ်ဆိင်

ဆိင်ရာလက်

သနဌာနခွဲတွင်
 Professor 
g, Assistant
of human P
 သင်တန်းသိ
းပညာတက္က သိ
ဦးစီးဌာန (ြမ
ရာက်ခဲ့ ကပါ

  

d[QmNWmdWoad`

ရးထိးပွဲ အ

ာရပ်ဆိင်ရာ ပူ
န)့တွင် ရန်ကန
ညး်အ ဝးခန်းမ

  

hiko Koji နငှ့်
တသနဦးစီး

ာြပည်အလယပ်ိ
က်ပါသ ဘာ
အြပန်အလှန်
ရာလပ်ငန်းမျ

တွသ့င်တန

င်၆-၂-၂၀၁၂ မ
 Yoshitaka
t Professor  
Papilloma v
သိ ့ ကျန်းမာ ရ
သိလ်၊ သွားဘ
ြမန်မာြပည်အလ
ါသည်။ 

Mt:m\a$ 

အခမး်အနား

ပးူ ပါင်း ဆာင်
န်တိင်း ဒသက
မ၌ ကျင်းပြပု

င့်   ကျန်းမာ ရ
းဌာန ( အာက
ပင်ိး)  ညန်က
တူညီချက်အရ
စလတ်ြခင်း၊ 
ျား ပူး ပါင်း

န်းပိခ့ျြခင်း 

မှ၇-၂-၂၀၁၂အ
a Hishikaw
 Shinichiro 
virus” သငတ်
ရးဝန် ကီးဌာန
ဘက်ဆိင်ရာ ဆ
လယ်ပိင်း)၊ 

ကျင်းပြခင်

ငရ်ွက်မနှစ်ဖက
ကးီ ဒဂမို န့ယ
ုလပ်ခဲ့ပါသည်

ရးဝန်ကီးဌာန
က်ြမန်မာြပည)်
ကား ရးမှူးချု
ရ ကျန်းမာ ရ
 သင်ကား ရ
ဆာင်ရွက်ြခင်

 

အထိဂျပန်နိငင်
wa, Assistan
 Hino တိသ့ည
တန်းကိ နနက
နလက် အာက်
ဆးတက္ကသိလ်
ဆးသ တသ

 

9 

း 

က် 
ယ ် 
ည။် 

 

န 
) 
ုပ ်
ရး 
ရး 
ငး် 

င 
nt 
ည ်
က ်
ရိှ 

လ၊် 
န 



 

 

၂

S
“
A

 

အ
(
ည

ည

၂
လ
A
“
h
 

  
 

အ
သ
သ

၂၀၁၁ ခနှစ် အ
ဆးပညာစာက

Science နှင့် 
“Story of D
Asia Region

အဆိပါ ဟာ
( အာက်ြမန်မာ
ညန်ကား ရးမှ
ဒါက်တာမျိုးခ
ညန်ကား ရးမှ
ဆွး နွးခဲ့ ကပ

၂၀၁၂ခနှစ် ဇန်
လူမ ဆးပညာ
Associate P
“Importance
host, parasit

    

အဆိပါ ဟာ ြ
သဘာပတိအြဖ
သူသ တသီပည

    

#kBd\gkM\

“Story of 

အာက်တိဘာလ
ကည့်တိက ်အ
 Temporary

Discovery o
nal Office)”

ြပာပွဲတွင် သ
ာြပည်)က 
မှူ း ကမ္ဘာ့ကျ
ခင်၊ ဒတိယ
မှူ းများ၊ စတိ
ပါသည်။ 

“Importanc

နန်ဝါရီလ ၅ရက
ာသ တသနအ

Professor, D
e of pharma
te and drug 

ြပာပဲွတွင် ဆ
ြဖစ် ဆာင်ရွက
ညာရှင်များ တ

\QzfdAfdIaQ(k`

သ တ

 Discovery o
in W

လ ၂၈ရက ်မနွ
အစည်းအ ဝးခ
y Adviser o
of Hepatitis 

 ခါင်းစဉ်တိ ့

ဘာပတိအြဖစ
ဆာင်ရွက် ပီ

န်းမာ ရးအဖဲွ
ညန်ကား ရး
တ်ပါဝင်စားသ

ce of pharma
combinatio

က် န ့(ကာသ
အ ဆာကအ်အ
Department 
acokinetic a
  interaction

    

ဆးသ တသနဦ
က် ပီး ခတ္တ ည
တက် ရာက်က

`a:mpWQmWapSF

တသနဆိင်ရာ

of Hepatitis 
WHO (South

န်းလဲွ ၂:၀၀နာ
ခန်းမ၌ WHO
of the Regi
 E”နှင့် “Re
ြဖင့် သ တသ

စ ် ဒါက်တာခ
ပးီ ဒါကတ်
ဖဲွ )့၊ ဆးသ တ
းမှူးချုပ ် ဒါ
သ ူ သ တသီ

acokinetic a
on therapy: h

သာပ တး န)့
အရှိ အစည်းအ
 of Internat
assessment 

n” ခါင်းစဉ်ြဖ

ဦးစီးဌာန ( အ
ညန်ကား ရးမ
က၍ သိလိသည

  

p Fm) [QmNWmdWoa

ာ ဟာ ြပာ
 
 

 E” & “Reg
heast Asia R

 

ာရီတွင် ဆးသ
O (Southea
ional Direc
egional Situ
သန ဟာ ြပာပွဲ

ခင် မဦး၊ ညန
တာဦးကိကိ 
တသနဦးစီးဌ
ဒါက်တာရဲထဋွ်
သီပညာရှင်များ

 

assessment i
host, parasit

 

) မွန်းလွဲ၂:၀၀
အ ဝးခန်းမ၌ J
tional Heal
 in understa
ြဖင့် သ တသန

    

အာက်ြမန်မာြပ
မှူးချုပ် ဒါက
ည်များကိ မး

adRu>mb`q>eWmdAad

ပွဲများ ကျင်

gional Situat
Regional Off

သ တသနဦး
ast Asia Reg
tor ြဖစ်သူ D

uation on V
ပွဲ ြပုလပ်ခဲ့ပါသ

န်ကား ရးမှူ
(အ ရှ ့ တ

ဌာန ( အာက်
ဋ၊် ဆးသ တ
း တက် ရာ

in understan
te and drug i

နာရီတွင် ဆ
Johns Hopk
lth, Bloomb
anding artem
န ဟာ ြပာပွဲ 

ြပည)်  ဒတိယ
က်တာမျိုးခင်န
ြမန်း ဆွး နးွ

  

d[QmNWmdWoad`

းပြခင်း 

tion on Vira
fice)” 

းစီးဌာန( အာ
gional Offic
Dr. Alexand
Viral Hepati
သည်။ 

ူး(သ တသန
တာင်အာရှ ဒသ
ကြမန်မာြပည်) 
တသနဦးစီးဌာ
ာက်က၍ သိ

nding artemi
interaction”

ဆးသ တသနဦ
kins Univers
berg Schoo
misinin-bas
 ြပုလပ်ခဲ့ပါသ

   

ယညန်ကား ရး
နင့်ှ ညန်ကား
းကပါသည်။ 

Mt:m\a$ 

al Hepatitis 

ာက်ြမန်မာြပည
ce)မ ှDoctor
der Andjap
itis in WHO

) ဆးသ တ
သဆိင်ရာ ဂ
 ခတ္တ ညန်က
ာန ( အာက်
သိလိသည်များ

isinin-based
” 

ဦးစီးဌာန( အ
sityမ ှ ဒါကတ်
l of  Publi

sed combina
သည်။ 

းမှူးချုပ် ဒါက
း ရးမှူးများ၊

1

  

ည်) ၏  ဗဟိဇီ
r of Medica
aridze  သည
O (Southeas

တသနဦးစီးဌာ
ဂဏ်ထူး ဆာ
ကား ရးမှူးချု
ကြ်မန်မာြပည်)
ကိ မးြမန်

d  

အာက်ြမန်မာြပ
တာ မိုင် မိုငည်
ic Health သ
ation  thera

က်တာရဲထွဋ်က
 စိတ်ပါ၀င်စာ

 

0 

ဝ 
al 
ည ်
st 

န 
င ်
ုပ ်
)မ ှ
န်း 

ြပည်) 
ညန် ့ 
သည် 
apy: 

 

က 
ား 



 

 

 

၂

M
A
S
r
ြပ
 

 

အ
သ

ပ

 

 
 

က
စ
နိ
အ
 

  

အ
(
ပ

“Ev

၂၀၁၂ ခနှစ် 
ဆးပညာစာက

Microbiolog
Antimalaria
Surveillance
resistant ma
ြပုလပ်ခ့ဲပါသည

အဆိပါ ဟာ ြ
သဘာပတိအြဖ
ဆးတက္ကသိလ
ပညာရှင်များ တ

     (၃၃) ကိ

ဆးသ တသ
က ိ ၂၀၁၁ ခနှ
စာကည့်တိက်
နိင်င တာ်ဗဟိ
အမှူးြပု သာ

        

ခတ္တ ညန်ကာ
အငိမ်းစားညန်
( အာက်ြမန်မာ
ပစ္စည်းအစစကိ

#kBd\gkM\

volution of 

ဖ ဖာ်ဝါရီလ
ကည့်တိက ်
gy and Im
al Resistanc
e Network  
alaria and t
ည။် 

ြပာပဲွတွင် ဆ
ြဖစ် ဆာ
လ(်၁)၊ ဆး
တက် ရာက်က

ကမိ် ြမာက် မ

သနဦးစီးဌာန (
နစှ ် အာကတိ်

က အစည်းအ ဝ
ဟိသဃာ့ဝန် ဆ

   ပင့်သဃာ

ား ရးမှူးချုပ်
န်ကား ရးမှူ
ာြပည်) ၏ အ
က ိဆက်ကပလ်

\QzfdAfdIaQ(k`

drug resista

 ၇ရက ် မွန်းလ
အစည်းအ ဝ

mmunology
e Network 
 ြဖစ်သူ Prof
the search f

   

ဆးသ တသနဦ
င်ရွက် ပီး 
းတက္က သိလ်(၂
က၍ သိလိသ

မိသားစမဟ

( အာက်ြမနမ်
တိဘာ လ ၂၈
ဝးခန်းမတွင် က
ဆာင ်ဒဂပရယိ
တာ်(၁၀)ပါးတ

  ဒါက်တာ
ူးချုပ်များ၊ 
အရာထမ်း၊ အ
လှူဒါန်းကပါသ

`a:mpWQmWapSF

ant malaria a

လွဲ ၂:၀၀နာရီ
ဝးခန်းမ၌ U
y, Epidemi

Molecular 
fessor Chris
for artemisi

ဦးစီးဌာန ( အ
ခတ္တ ညန်က

၂)၊ တပ်မ တ
ည်များကိ မ

ဟာဘကထနိ်

မာြပည)်၏ (၃
၈ ရက်၊ တန်
ကျင်းပခဲ့ပါသ
ယတ္တ စိာသင်တိ
တိ ့   က ရာက

မျိုးခင်၊ ဒတိ
ညန်ကား ရး
အမထမ်း ဝနထ်
သည်။   

p Fm) [QmNWmdWoa

and the sear

ရတီွင် ဆးသ
University 

ology and
Module, Di
stopher V. 
inin resistan

   

အာက်ြမန်မာြပ
ကား ရးမှူးချု
တာ် ဆးတက္က
မးြမန်း ဆွး နွ

န်သကနး်ဆ

၃၃)ကိမ် ြမာက
ဆာင်မန်းလ

သည်။ လှူဒါန်း
တိက ်ပဓာန နာ
က် တာ်မူကပ

         

ယညန်ကား
းမှူးများ၊ အ
ထမ်းများ တက

adRu>mb`q>eWmdAad

ch for artem
 

သ တသနဦးစီ
of Maryla

d Public H
irector, Gre
Plowe, M.D
nce marker

ြပည)်  ဒတိယ
ုပ ် ဒါက်
က္က သိလ်နှင့် နိ
နးွကပါသည။်

က်ကပ်လှူ ဒ

က် မိသားစမဟ
ဆန်း ၂ ရက်
းပွဲအခမ်းအနာ
ာယကဆရာ
ပီး၊    ဆးသ

ရးမှူးချုပ ်
အငိမ်းစားဝန်
က် ရာက်ကည

d[QmNWmdWoad`

misinin resis

စးဌာန( အာက
and မ ှ Pr
Health နှင့် 
eater Mekon
D.,M.P.H သ
rs” ခါင်းစဉ်

   

ယညန်ကား ရး
တာမျိုးခင်နှင့်
နိင်ငတကာအ
။ 

ဒါန်းပွဲ အခမ

ဟာဘကထိန်
က် ( သာကာ
ားသိ ့ရန်ကန်
တာ်  အဂ္ဂမဟ

သ တသနဦးစီ

ဒါက်တာရထဲွ
ထမ်းများနှင့် 
ညညိ်ု၍ ကထိ

Mt:m\a$ 

stance marke

က်ြမန်မာြပည)်
rofessor of
 Director, 
ng Subregio
သည် “Evolu
ဉြဖင့် သ တသ

းမှူးချုပ် ဒါက
င့် ညန်က
အဖွဲ အ့စည်းမျာ

မ်းအနားကျ

သကန်း ဆက်
န)့ တွင ် ဗဟ
တိင်း ဒသက
ဟာပ ိတ  ဘ
းဌာန  ( အာက

ထဋွ်နှင့် ညန်က
 ဆးသ တ
ထနိ်ဉတ် သက

1

ers” 

) ၏  ဗဟိဇီ
f Medicine
 Worldwid
on Molecula
ution of dru
သန ဟာ ြပာ

 

က်တာရဲထွဋ်က
ကား ရးမှူးမျာ
းမှ သ တသ

ျင်းပြခင်း 

ကက်ပ်လှူဒါနး်
ဟိဇီဝ ဆးပည
ကီး၊ ဒဂ မို န့ယ
ဘဒ္ဒန္တ ဂဏာန
က်ြမန်မာြပည်

      

ကား ရးမှူးမျာ
တသနဦးစီးဌာ
ကန်းနှင့် လှူဖွယ

1 

ဝ 
e, 

de 
ar 
ug 
ပွဲ 

 

က 
ား၊ 
သီ 

းပွဲ 
ညာ 
ယ၊် 
နန္ဒ 
ည်) 

   

ား၊ 
ာန 
ယ ်



 

 

 

က
ဒ
ဆ
ယ
 

အ
အ
 

ဒ
 

က
လ

ဒ
မိ
 

  

ဦ
သ
ဝ

ရှးဦးစွာ ဆရ
ကန် တာ့၍ 
ဒဂပရိယတ္တ စိာ
ဆရာ တာ်၊ 
ယင်း နာက ် ဆ

အြဖစ် ရမိး
အခမ်းအနားက

ဒီဇငဘ်ာ အ

ကျန်းမာ ရးဝ
လမ်း လာကပ်
ဆးသ တသ
ဒတိယညန်က
မသိားစဝင်မျာ

 

ခတ္တ ညန်ကာ
ဦးဝိစာရလမ်း
သိ ့ဝင် ရာက၍်
ဝန်ထမ်းများ၏

#kBd\gkM\

ရာ တာ်၊ သဃ
ဖွင့်လှစ်ကပါ
ာသင်တိက် ပ
သဃာ တာ် 
ဆရာ တာ်က

း ငွမိးကဲ၍ 
က ိရပ်သိမ်းလိ

အားကစားလ

န်ကီးဌာန 
ပွဲကိ ၁၇-၁၂

သနဦးစီးဌာန 
ကား ရးမှူးချုပ
ားပါဝင်ဆင်နွဲ

ား ရးမှူးချုပ်
၊ ပန်တျာလမ်
၍   ကိယ်လက
၏ စ ပါင်းလမ

\QzfdAfdIaQ(k`

 

ဃာ တာမ်ျားနှ
သည်။ ထိ ့ န
ပဓာန နာယက
 အရှင်သူြမ

က “ကထိန်သက

ဧည့်ပရိသတ်
လိက်ပါသည်။  

လ (တတိယပ

ဆးသ တသ
၂-၂၀၀၂ နှင့်

( အာက်ြမန်
ပ ် ဒါက်တာ
ကသည်။ 

၊ ဝန်ထမ်းမျာ
မး်၊ ရတိဂဘ
က်က့ခိင် ရး 
မ်း လာက်ပွဲတ

`a:mpWQmWapSF

နင့် ဧည့်ပရသိ
နာက ် ရန်က
က ဆရာ တာ
ြမတ်တိက့ ပ
ကန်း” ဟူ သ

ထိ ့ နာက် ဆ
မျိုးခင်၊ ဒတိ
ကထိန်သကန်
လှူ ဖွယ်ပစ္စည်
ထမှ ဆးသ
နာယူကပီး  
ထိ ့ နာက် ဒ

တ်များက “ဗ
 

ပတ် နှင့် စတ

သနဦးစးီဌာန 
 ၂၄-၁၂-၂၀
မာြပည)် ရး
ာရဲထွဋ်နှင့် ည

  

ားနှင့် ဝန်ထမ
ရားလမ်း၊ ဇဝီ
လ့ကျင့်ခန်းမ

တွင် တစ်ရက်

p Fm) [QmNWmdWoa

သတ်များက အ
ကန်တိင်း ဒသ
တာ်  အဂ္ဂမဟာ
ပရိတ်တရား တ
သာ  တရား တ

ဆရာ တာ်၊သဃ
တိယညန်ကား
နး် ၅၇စ၊ န
ညး်များကိ ဆ
တသနဦးစီး

 လှူဒါန်းမအစ
ဒါက်တာရဲထဋွ
ဗဒ္ဓသာသန၊ 

တတ္ထ ပတ်) ဝ

( အာက်ြမန်
၁၂ နတိ့တွ့
ရှ တ့ွင်ကျင်း

ညန်ကား ရးမှ

မ်းမိသားစမျာ
ဝကလမ်းမှတ
များ  စ ပါင်း
လ င် စစ ပါင်

adRu>mb`q>eWmdAad

 

အခမ်းအနားကိ
ကီး၊ ဒဂမို ့
ာပ ိတဘဒ္ဒန္တ
တာ်များကိ 
တာ ်ြမတ်ကိ  ချီ

ဃာ တာ်များထ
ရးမှူးချုပ ်

နဝကမ္မအလှူ
က်ကပ်လှူဒါန
ဌာန မိသားစ
စစတိအ့တွက်
ဋ်မှ အလှူ တ
 စိရတိဌတ

ဝန်ထမ်းများ

နမ်ာြပည)် ဝန်
တွင် နနက ်
းပရာ ခတ္တ ည
မူးများ၊ အရာ

ားသည ် နနက
ဆင့် ရး ရှ သ့ိ
လပ် ဆာင်က
ငး်အင်အား (၁

d[QmNWmdWoad`

 

ကိ “န မာတဿ
န့ယ်၊ နိင်င
န္တဂဏာနန္ဒထ
ရွတ်ပွား သ

ချးီြမင့် ဟာက

ထ ခတ္တ ညန်
ဒါက်တာရထဲ
တာ် ငွ (တ
န်းကပါသည်
စဧည့်ပရိသတ်
က ် ရစက်သနွ်
တာ်မဂလာ အ
တ” သးကိမ်

း စ ပါင်းလ

နထ်မ်းများနှင့်
၅:၃၀နာရီ၌ 
ညန်ကား ရး
ာထမ်းများ၊ အ

  

က ်  ၆ နာရတီ
သိ ့စ ပါင်းလမ်
ကသည်။  အဆိ
၁၀၀)ခန် ့ပါဝင်

Mt:m\a$ 

ဿ” သးကိမ်
တာ် ဗဟိသ
မ ှ ငါးပါးသီလ
သရဇ္ဇျာယ် တာ
ကား တာ်မူပါသ

ကား ရးမှူးခ
ထွဋ်နှင့် ဧည့်ပ
တစ်သိန်းငါး သ
။ ဆက်လက်
များက အန
နး်ချ အမ ပး
အာင်ြမင်ြခင်း 
ရွတ်ဆိ ဆ

လမ်း လာက်

င့် မိသားစမျာ
ဒဂ မို န့ယ်၊ 
မှူ းချုပ ် ဒါ
အမထမ်းများ

တွင် ဇီဝကလ
မး် လာက်က
ဆိပါ  ဒီဇင်ဘာ
ငဆ်ငနဲွ်ပါသည

1

 

မ ရွတ်ဆိဘရာ
သဃာ့ဝန် ဆာ
လ ခယူကပီ
ာ်မူကပါသည်
သည်။    

ချုပ ် ဒါကတ်
ပရိသတ်များက
သာင်း)ကျပ်နှ

က်၍ ဆရာ တ
မာဒနာ တရာ
ဝကပါသည်
အထိမ်းအမှတ
တာင်းကက

က်ပွဲကျငး်ပြခ

ား၏ စ ပါင်
 ဇီဝကလမ်း
ါက်တာမျိုးခင်
နှင့် ၄င်းတိ၏့

လမ်းမှ စတင၍်
ကပီး ရးအတွင်
ာအားကစားလ
ည။် 

2 

  

ား 
င် 
း၊ 

ည။် 

တာ 
က 
င့် 

တာ် 
ား 

ည။် 
တ် 
ကာ 

င်း 

ငး် 
ရှိ 
င၊် 
၏ 

   

၍ 
ငး် 
လ  



 

 

 
 
 

(
ပိ
ြပ
 

  

 
အ
အ

(
ခ ီ

 

 
 

 

  

      (၆၄) နှ
                

(၆၄)နှစ် ြမာက
ပို င်ပွဲနှင့် ပျာ
ြပုလပ်ခ့ဲပါသည

 

 

အဆိပါအခမ်း
အဆိ ပိုင်ပွဲနှင့်
ကာ်ရည် ခါက

( အာက်ြမန်မာ
ချးီြမင့် ပီး ဌာန

    

    

#kBd\gkM\

နစ် ြမာက်လွ
                

က ် လွတ်လပ်
ာ်ပွဲရင်ပွဲအခမ်
ည။် 

အနားတွင် ထ
င ြမန်မာနိငင်
က်ဆွဲြဖင့် က
ာြပည်) ခတ္တ
နခွဲအလိက် လ

\QzfdAfdIaQ(k`

လွတ်လပ် ရ
             အ

ပ ရး နအ့ထမိ်
မး်အနားကိ၂၀

 

 

ထပ်ဆီးထိး ပို
ငကျန်းမာ ရးဆ
ကး မွးဧည့်ခပ
တ္တ ညန်ကား ရ
လက် ဆာင်ပစ္စ

 

 

`a:mpWQmWapSF

ရး နအ့ထိမ်း
ခမး်အနား 

မး်အမှတ်အြဖ
၀၁၂ ခနှစ် ဇန

ုင်ပွဲ၊ ပိက် က
ဆိင်ရာ သ
ပါသည်။  ထ
ရးမှူ းချုပ်၊ ဒတ
စ္စည်းများ လဲလ

  

  

p Fm) [QmNWmdWoa

းအမတှ် မသိ
 ကျင်းပြခငး်

ဖစ် ဆးသ တ
န်နဝါရ ီ လ ၃

 

 

ကျာ်ြခင်း ပိုင်ပွဲ
တသနညီလာ
ထိ ့ နာက် ပိုင
တိယညန်ကာ
လှယ်ကပါသည

adRu>mb`q>eWmdAad

သားစ အားက
း 

တသနဦးစးီဌာ
၃ရက ် (အဂါ

၊ ဘာလးပိ
ာခ (၂၀၁၁) 
င်ပွဲများတွင်ဆ
ား ရးမှူးချုပ်
ည။်  

  

  

d[QmNWmdWoad`

ကစား ပို င်ပွဲ

ာန( အာကြ်မ
န)့တွင်  စ

 

 

ုင်ပွဲ၊ ရးပတ်
အကို ဆာင်

ဆရရှိသူများအ
ပ၊် ညန်ကား

 

 

Mt:m\a$ 

နငှ့် ပျာ်ပွရဲွ

ြမန်မာြပည)်မသိ
ည်ကားသိက်

ြပးပွဲ၊ လွန်ဆ
ငး်ပါး ပို င်ပွဲတိ
အား ဆးသ
ရးမှူးတိမ့ှ အ

1

ရွင်ပွဲ 

သားစအားက
မို က်စွာ ကျင

ဆွဲ ပိုင်ပွဲ၊ သီခ
တိက့ိ ြပုလပခ်ဲ့
တသနဦးစးီဌ
အသီးသီး ဆမ

 

 

3 

ကစား 
င်းပ 

 

        

ချင်း 
ခဲ့ ပီး 
ဌာန 
များ 



14 

 

#kBd\gkM\QzfdAfdIaQ(k`a:mpWQmWapSFm) [QmNWmdWoadRu>mb`q>eWmdAad[QmNWmdWoad`Mt:m\a$ 
 

“ဒိ ့ ဆး/သ”  

 
 ြခာက်ဆယ့်သးခ ဇွန်လမှာ၊  

 ဆရာြမတူ ဦး ဆာင်ကာ  

 ဘီအမ်အာအိင်ဖဲွ စ့ည်းြငား၊  

တိင်းြပည်အတွက် ဦးထိပ်ထား            

                  ဆရာ အတီဘီတီလက်ထက်တွင်  

              ဆးသအမည် ြပာင်းကာြပင် 

                                                                မူဝါဒထွင် ချမှတ်သွား၊   

                                                                သ တသနစည်ပင်ပွား 

                                            ဌာနခဲွ သာ်နှစ်ဆယ့်နှစ် ဖာ် 

                                           ရှစ် ဖာ်ဌာန ထာက်ကူရ၊ 

                                             တက်တက်ကက ဆာင်ရွက်က 

                                                                ဆးသ တသနနယ်ပယ်မှာ၊  

            ဘက်စ ထာင့်စ လ့လာကာ 

                                                                 အကျိုးရိှစွာ အက ပး 

            အများြပည်သူ ကျန်းမာ ရး 

                                            ရှ စ့ဉ် နာက်ဆက်သ တသီ၊  

                                            ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ 

                                           ခတ်နှင့်ညီ အာင် အစဉ် ကိုးစား 

                                           ငါတိအ့ားမာန်များ၊၊ 

                                                                                              ရဲ လး                                    

 

 

  

 
ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည်) အီလက်ထ ရာနစ်သတင်းလာ အယ်ဒီတာအဖဲွမှ့  

၂၀၁၁ ခနှစ် ဇွန် လမှ စတင်၍ ၄ လလင် တစ်ကိမ် စီစဉ်ြဖန်ေ့ပါသည်။  
 


