
         aq;ok rdom;pk     
        

          

tDvufxa&mepfowif;vGSm 
 

“လူတိင်း သက်ရှည် ကျန်းမာဖိ ့သ တသနြဖင့် အကျိုးြပုစိ ့” 
 

 
“ကက်ဥမှ မ ပွးဆိပ် ြဖ ဆး သ တသနြပုထတ်လပ်ရာတွင် အသးြပုမည့်  
ဓါတ်ခဲွခန်းသးပစ္စည်းများ လဲ ြပာင်းလက်ခပဲွအခမ်းအနားကျင်းပြခင်း” 

 

၂၀၁၂ ခနှစ် မတ် လ ၁၅ ရက် န ့ နနက ် ၉နာရီတွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည)် ဗဟိဇီဝ ဆးပညာ 
စာကည့်တိက် အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ဂျပန်နိင်င The Grassroot Grant Assistance Scheme (GGA)မှ 
ဓါတ်ခွဲခန်းသးပစ္စည်းများ လဲ ြပာင်း ပးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကိ ကျင်းပရာ ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာန  ဒတိယဝန်ကီး 
ဒါက်တာ ဒ ြမတ်ြမတ်အန်းခင်၊ ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်ဆိင်ရာ ဂျပန်နိင်ငသရးမှ Minister/ 

Counselor Mr. Murayama၊  ဒတိယအတွင်းဝန် Mr. Nakaya, GGA မ ှ Coordinator, Miss Yasuda နငှ့် 
ကျန်းမာ ရးဝန်ကးီ ဌာန အာက်ရှ ိဦးစီးဌာနများနှင့် ဆးရများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ြမန်မာနိင်င ဆးဝါးလပ်ငန်းစက်ရမှ 
စက်ရမှူ း ဦးကိကိလွင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည်)မှ ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် 
ဒါက်တာ မျိုးခင်၊ ဒတိယညန်ကား ရး မှူးချုပ်  ဒါက်တာရဲထွဋ် နှင့် ဖိတ်ကားထားသူများတက် ရာက်ကပါသည်။   

 

                          
 
အခမ်းအနားတွင် ညန်ကား ရးမှူး (သ တသန) ဒါက်တာလင်ြမတ်သူမှ ကက်ဥမ ှ မ ပွးဆိပ် ြဖ ဆး သ တသနြပု 
ထတ်လပ်ရာတွင် အသးြပုမည့် ဓါတ်ခွဲခန်းသးပစ္စည်းများလဲ ြပာင်းလက်ခပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပရြခင်းကိ ရှင်းလင်း 
တင်ြပပါသည်။  

အတဲွ ၂၊  အမှတ် ၁                   ဝါဆိဦးစာ စာင်                           ဇွန် လ ၂၀၁၂ 
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ယင်း နာက ် Minister/Counselor Mr. Murayama မ ှ အ မရိကန ် ဒ လာ ၁၀၅,၃၈၀ တန်ဘိးရှိ ဓာတ်ခွဲခန်းသး 
အဆင့်ြမင့် ခတ်မီ စက်ပစ္စည်း(၁၄)မျိုးလှူဒါန်းရြခင်း အ ကာင်းကိ ြပာကား ပီး လှူ ဒါန်းသည့်ပစ္စည်းစာရင်းကိ 
လဲ ြပာင်း ပးအပ်ရာ ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်မှ လက်ခရယူ ပီး ဂဏ်ြပုမှတ်တမ်းလာကိ ြပန်လည်ချီးြမင့်၍ 
ကျးဇူးတင်စကား ြပာကားပါသည်။ အခမ်းအနားအပီးတွင် ဒတိယဝန်ကီးနှင့် ဧည့်သည် တာ်များ၊ အမှတ်တရ 
စ ပါင်းဓါတ်ပရိက်ကပါသည်။ 
 

                                    
 
ထိ ့ နာက် ဒတိယဝန်ကီး ဦး ဆာင်၍ လှူဒါန်းထား သာပစ္စည်းများအား ကက်ဥမ ှ မ ပွးဆိပ် ြဖ ဆး သ တသနြပု 
ထတ်လပ်သည့် အဆင့်ြမင့်ဓါတ်ခွဲခန်းတွင် တပ်ဆင်အသးြပုထားမကိ လှည့်လည်စစ် ဆးကည့်ရကပါသည်။ 

 

“ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန၊  ဓမ္မာရ ကီးကပ်ထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက် ရး ကာ်မတီ 
အစည်းအ ဝးကျင်းပြခင်း” 

 
ကျန်းမာ ရးဝန်ကးီဌာန၊ ဓမ္မာရကီးကပ်ထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက် ရး ကာ်မတီ (ပထမအကိမ်) အစည်းအ ဝးကိ      
၂၀၁၂ ခနှစ် မတ် လ ၁၅ ရက် နနက် ၁၁နာရီတွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည်)  ဇီဝ ဆးပညာသ တသန 
အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးဌာန ဒတိယဝန်ကီး ဒါက်တာ ဒ ြမတ်ြမတ်အန်းခင် တက် ရာက်၍ 
အမှာစကား ြပာကားပါသည်။   အစည်းအ ဝးသိ ့ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာန အာက်ရှိဦးစီးဌာနများ၊ ဆးတက္ကသိလ်များ၊ 
 

                                   
 

ဆးရကီးများမ ှဓမ္မာရကီးကပ်ထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက် ရး ကာ်မတီအဖွဲ ဝ့င်များ တက် ရာက်ကပီး အစည်းအ ဝးတွင်  
ဓမ္မာရကီးကပ ် ထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက် ရး ကာ်မတီ အတွင်း ရးမှူး ဒါက်တာရဲထွဋ် မှ ၂၀၁၁ ခနှစ်အတွင်း 
သာသနာ ရးဆိင်ရာ ဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် ကာ်မတီ၏ဘ ာ ရးအြခအ နကိ ရှင်းလင်း တင်ြပပါသည်။ အစည်း ဝး 
တက် ရာက်သူများမှ  အ ထွ ထွကိစ္စရပ်များကိ အကြပု ဆွး နွး ပီး နာက် ဒါက်တာ ဒ ြမတ်ြမတ်အန်းခင် မ ှနိဂးချုပ ်
လမ်းညွန်အမှာစကား ြပာကား ပီး အစည်းအ ဝးကိ နလ့ည် ၁၂နာရီတွင် ရပ်သိမ်းလိက်ပါသည်။ 



3 

 

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

“ဂျပန်သ တသနပညာရှင်အဖဲွအ့ား လက်ခ တွဆ့ြခင်း” 

 
ကျန်းမာ ရးဝန်ကးီဌာန ဒတိယဝန်ကီး ဒါက်တာ ဒ ြမတ်ြမတ်အန်းခင်သည် ၂၀၁၂ ခနှစ် မတ် လ ၁၅ ရက ်        
မွန်းလွဲ ၁နာရီတွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည်)၊ ဧည့်ခန်းမ ၌ ဂျပန်နိင်င၊ အိကာယာမားတက္က သိလ်မှ        
Prof. Okada ဦး ဆာင် သာ ဂျပန်သ တသနပညာရှင်အဖွဲ အ့ား လက်ခ တွဆ့ပါသည်။ ထိသိ ့ တွဆ့ရာတွင်        
ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည)်မှ ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်နှင့် ညန်ကား 
ရးမှူးများ တက် ရာက်ကပီး နှစ်နိင်ငသ တသနပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မလပ်ငန်းများအ ကာင်းကိ အြပန်အလှန် ဆွး နွး 
ကပါသည်။ 
 

          
  

 
“၂၀၁၁ ခနှစ် ြမန်မာနိင်င ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာသ တသနညီလာခကျင်းပ ရး လပ်ငန်း ကာ်မတီ 

ဆာင်ရွက်မ လပ်ငန်းများြပန်လည်သးသပ်ြခင်း အစည်းအ ဝး” 
 

ကျန်းမာ ရးဝန်ကးီဌာန၊ ၂၀၁၁ခနှစ် ြမန်မာနိင်ငကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ သ တသနညီလာခကျင်းပ ရး လပ်ငန်း ကာ်မတ ီ
ဆာင်ရွက်မလပ်ငန်းများ ြပန်လည်သးသပ်ြခင်းအစည်းအ ဝးကိ ၂၀၁၂ ခနှစ် မ လ ၂၆ ရက ် နနက ် ၈:၀၀နာရီတွင် 
ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် ဗဟိဇီဝ ဆးပညာစာကည့်တိက ် အစည်းအ ဝးခန်းမတွင် ကျင်းပရာ 
ကျန်းမာ ရးဝန်ကးီဌာန ဒတိယဝန်ကီး ဒါက်တာ ဒ ြမတ်ြမတ်အန်းခင် တက် ရာက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ြပာကား 
ပါသည်။ အစည်းအ ဝးသိ ့ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာန အာက်ရှိ ဦးစီးဌာနများ၊ ဆးတက္ကသိလ်များမှ ကာ်မတီအဖွဲ ဝ့င်များ 
တက် ရာက်ကပါသည်။ 

 

       
 

ရှးဦးစွာ ညီလာခကျင်းပ ရးဦးစီး ကာ်မတီ အတွင်း ရးမှူ း၊ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် ဒတိယ 
ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာရဲထွဋ်မှ သ တသနညီလာခလပ်ငန်းများအား သးသပ်တင်ြပပါသည်။ ဆကလ်က၍် 
၁၉၉၈ ခနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခနှစ်အထိ ၁၄ နှစ်တာကာလအတွင်း ဦးစီးဌာနအလိက် သ တသနစာတမ်း ဖတ်ကားမအ ြခအ န၊ 
ဆရရှိခဲ့ သာ စာတမ်းများ၊ ပိစတာများ၊ ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာ Symposia များ၊ ြဖန် ့ ဝခဲ့ သာ စာရွက်စာတမ်းများကိ 
တင်ြပပါသည်။ 
ထိ ့ နာက် အစည်းအ ဝးတက် ရာက်လာကသူများကဝိင်းဝန်း ဆွး နွးအကြပုတင်ြပကပီး အစည်းအ ဝးကိ နနက ်
၁၀:၀၀နာရီတွင် ရပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။ 
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    “ ရရတအကို ပညာရပ်ဆိင်ရာ ဟာ ြပာပဲွကျင်းပြခင်း” 

 
     
  
 

ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည)် ရရတအကိုလပ်ရှားမအြဖစ် ပညာရပ်ဆိင်ရာ ဟာ ြပာပွဲကိ ၂၀၁၂ ခနှစ် 
ဖ ဖာ်ဝါရ ီ လ ၂၁ ရက ် မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် Auditorium ခန်းမတွင်ကျင်းပရာ ဂဏ်ထူး ဆာင် ဆးသ တသန   
ပညာရှင် ဒါက်တာဦး အာင်သန်းဘတူမှ သဘာပတိအြဖစ် ဆာင်ရွက်ပါသည်။ ဟာ ြပာပဲွတွင် ညန်ကား ရးမှူး( ငိမ်း) 
(WHO/SEARO) ဒါက်တာသန်းစိန် မ ှ Genomics and Public Health: Beyond Base-Pair to Bed-Side၊ 
ညန်ကား ရးမှူး(သ တသန) ဒါက်တာလင်ြမတ်သူ မ ှ Genomics and Public Health: Hope for a Healthier 
Furture ၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူး(သ တသန) ဒါက်တာဦးတင်ဦး မ ှ Malaria Parasite Genome and Public 
Health Implications ခါင်းစဉ်တိြ့ဖင့် ဟာ ြပာကရာ တက် ရာက်လာက သာ သ တသီများမှ မးြမန်း ဆွး နွး 
အကြပုကပါသည်။ ထိ ့ နာက်  ဒါက်တာဦး အာင်သန်းဘတူနှင့် ဟာ ြပာ ကသူများအမှတ်တရဓာတ်ပရိက်ကူးကပီး  
ဟာ ြပာပွဲကိ ည န ၃နာရီတွင် ရပ်သိမ်းလိက်ပါသည်။ 

 

            
 

 

  “ဂဏ်ထူး ဆာင်သ တသနပညာရှင် ကီးများအားဂဏ်ြပု နလ့ယ်စာြဖင့် တည်ခင်းဧည့်ခြခင်း” 
 

ဂဏ်ထူး ဆာင် ဆးသ တသနပညာရှင်ကီးများအား ဂဏ်ြပု နလ့ယ်စာြဖင် ့ တည်ခင်းဧည့်ခြခင်း အခမ်းအနားကိ   
၂၀၁၂ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ ၂၁ ရက ် နနက ် ၁း၃၀ နာရီတွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည်) 
Auditorium ခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ယင်း နလ့ယ်စာဧည့်ခပွဲသိ ့ ဂဏ်ထူး ဆာင် ဆးသ တသနပညာရှင် 
ဒါက်တာဦးြမတူနှင့် ဇနီး ဒ ခင်သက်ထား၊ ဒါက်တာဦး အာင်သန်းဘတူနှင့် ဇနီး ဒါက်တာ ဒ ခင်ခင် ထွး၊ 
ဒါက်တာဦးကိကိ၊ ဒါက်တာ ဒ ြမင့်ြမင့်ခင်၊ ဒါက်တာဦးထွန်း ဖနှင့်ဇနီး ဒါက်တာ ဒ စန်းြမ၊  (အငိမ်းစား) ဆရာကီး၊ 
ဆရာမကီးများ၊ ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူ းချုပ်နှင့် ညန်ကား ရးမှူးများ တက် ရာက်က 
ပါသည်။ ထိ ့ နာက် အမှတ်တရ စ ပါင်းဓါတ်ပရိက်ကူး ပီး နာက် နလ့ယ်စာသး ဆာင်ကပါသည်။ 
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“ထိင်းနိင်ငမှ ပညာရှင်များနှင့် တွဆ့ြခင်း” 
 

၂၀၁၂ ခနှစ် မတ် လ ၃ ရက ်နနက ်၁၀ နာရ ီတွင်  ထိင်းနိင်င, ဘန် ကာက် မို  ့ Thai Red Cross Society Queen 
Saovabha Memorial Institute မ ှ Deputy  Director, Professor Sumana Khomvilai နှင့် Emeritus Professor 
of Medicine, Professor Visith Sitprija တိသ့ည် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည်) ဇီဝ ဆးပညာ 
သ တသန အစည်းအ ဝးခန်းတွင် ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျို းခင်၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူ းချုပ်နှင့် 
ညန်ကား ရးမှူးများ၊ မကိက် ရာဂါသ တသနပညာရှင်များနှင့် တွဆ့၍ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရးအဖွဲ န့ှင့် ကျန်းမာ ရး 
ဝန်ကီးဌာနတိ၏့ညိနင်းချက်ြဖင့် ြမန်မာနိင်င၏ မ ပွးဆိပ် ြဖ ဆးထတ်လပ်မနှင့် ပတ်သက်၍ နည်းပညာပိင်းဆိင်ရာ 
အကူအညီ ပးနိင် ရး (Technical Assistance for Increasing the production Anti-snake Venom in 
Myanmar) အတွက် ညိနင်း ဆွး နွးခဲ့ကပါသည်။ 
 

       
 

ထိ နာက ် ထိင်းနိင်ငမှ ပညာရှင်များသည ် ရာဂါရှာ ဖွ ရးနှင့် ကာကွယ် ဆးသ တသနအ ဆာက်အအရှိ ကက်ဥမ ှ
မ ပွးဆိပ် ြဖ ဆး သ တသနြပု ထတ်လပ် သာဓာတ်ခွဲခန်းသိ ့ သွား ရာက်စစ် ဆးကည့်ရ ပီး လိအပ်သည်များကိ 

အကြပု ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။ 
 

 “ နီ ပါနိင်ငမှ ပညာရှင်များ လာ ရာက် တွဆ့ြခင်း” 
 

၂၀၁၂ ခနှစ် မတ်လ ၁၆ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၂:၃၀နာရီတွင ် နီ ပါနိင်င National Planning Comission မှ Prof.  
Dr. Shiba Kumar Rai နှင့် Patan Academy of Health Sciences မ ှFounding Vice Chancellor Arjun Karki  
တိသ့ည် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည)် ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ ် ဒါက်တာမျို းခင်အား လာ ရာက်၍ 
ဂါရဝြပုနတ်ဆက်ကပါသည်။ ထိ ့ နာက် ဇီဝ ဆးပညာသ တသနအစည်းအ ဝးခန်း၌ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ် 
ဒါက်တာရဲထွဋ် ဦး ဆာင် သာ ညန်ကား ရးမှူးများအဖွဲ ၊့ သက်ဆိင်ရာဌာနခွဲမှူ းများနှင့် တွဆ့၍ နှစ်နိင်ငသ တသန 
ဆိင်ရာလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မအ ြခအ နများကိ တင်ြပ ဆွး နွးဖလှယ်ခဲ့ကပါသည်။ 

        

ထိအ့တူ နီ ပါနိင်င Ministry of Health and Population မ ှ Secretary Professor Dr. Praveen Mishra သည ် 
၂၀၁၂ ခနှစ် ဧ ပ ီ လ ၂၇ ရက ် မွန်းလွဲ ၂ နာရ ီ တွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည်) 
ခတ္တ ညွန်ကား ရးမှူးချုပ်အား လာ ရာက် တွဆ့ပါသည်။ ထိ နာက ်လူမ ဆးပညာသ တသနအစည်းအ ဝးခန်းမတွင် 
ညန်ကား ရးမှူး (သ တသန)  ဒါက်တာဝင်း အာင်မှ Profile of DMR (LM) နှင့် National Health Research 
Programme  အ ကာင်းတိက့ိ    ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့ပါသည်။     နှစ်နိင်ငလက်ရှိ ဆာင်ရွက်လျက်သည့်  ဆးပညာရပ်နှင့်  
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ဆးသ တသနပညာရပ်ဆိင်ရာကိစ္စတိက့ိ အကျယ်တဝင့် ဆးွ နွးက၍ အကြပုအြမင်ြခင်းဖလှယ်ခဲ့ ကပါသည်။ 
အထက်ပါ တွဆ့ပွဲသိ ့ WHOဌာ နရး မ ှ ဒါက်တာဦးစ ရဝင်းနှင့် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် မှ   
ညန်ကား ရးမှူးအဖွဲ ဝ့င်များ တက် ရာက်ခဲ့ ကပါသည်။ 

 

   “WHO/SEARO မှ ငှက်ဖျား ရာဂါ အတိင်ပင်ခ ပညာရှင်လာ ရာက်ြခင်း” 

 
၂၀၁၂ ခနှစ် မတ်လ ၁၉ ရက ်နနက ်၁၁နာရီတွင် WHO/SEARO မ ှငှက်ဖျား ရာဂါအတိင်ပင်ခပညာရှင ် Dr. Cecil 
သည ် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည်) ဇီဝ ဆးပညာသ တသနအစည်းအ ဝးခန်းမတွင် ဤဦးစီးဌာနမှ 
ညန်ကား ရးမှူး(သ တသန) ဒါက်တာဝင်း အာင်၊ ညန်ကား ရးမှူး(သ တသန) ဒါက်တာြမတ်ဘန်း ကျာ်၊ 
သ တသနမှူ း ဒါက်တာ ကသွယ်ဟန်၊ ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန National Malaria Control Programme မ ှ
ဒါက်တာသာထွန်း ကျာ်တိန့ှင့် တွဆ့ ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။ 

 

        

အထက်ပါ ဆွး နွးပွဲတွင် ၂၀၁၂ ခနှစ်အတွင်း ဖိလစ်ပိင်နိင်ငတွင်ကျင်းပမည့် Workshop on Quality Management 
System Assessment အတွက် စီစဉ် ဆာင်ရွက်ထားမအ ြခအ နများကိ တင်ြပညိနင်းခဲ့ ကပါသည်။ ထိ ့ နာက်         
Dr. Cecil သည ်  ဤဦးစီးဌာန WHO Collaborating Centre for Research and Training on Malaria 
၏ဌာနခွဲတစခ်ြဖစ်သည့်  Parasitology Research Division သိ ့သွား ရာက် လ့လာကည့်ရခဲ့ပါသည်။ 

 
“Seoul National University Hospital  မှ အဖဲွဝ့င်များနှင့် တွဆ့ြခင်း” 

 
၂၀၁၂ ခနှစ် ဧ ပ ီ လ ၅ရက် နနက ် ၁၀:၀၀ နာရီတွင် Seoul National University Hospital (SNUH), 
Transplantation Centre and Research Institute မ ှDirector Dr. Curie Ahn  ဦး ဆာင် သာ  အဖွဲ ဝ့င် ၆ ဦးတိ ့
သည ် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် မ ှ ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်၊ 
ညန်ကား ရးမှူ းများနှင့် သက်ဆိင်ရာသ တသနပညာရှင်များသည် လူမ ဆးပညာသ တသနအစည်းအ ဝးခန်းမ၌           
တွဆ့ ဆွး နွးကပါသည်။ အထက်ပါ ဆွး နွးပွဲတွင် အနာဂါတ်ကာလ၌ သ တသနက ္နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် 
နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အကျိုးတူပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရးကိစ္စများကိ တက် ရာက်လာသူများမှ ညိနင်းဖလှယ်ခဲ့ ကပါသည်။  
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 National Institute of Health, USA မှ အဖဲွနှ့င့် တွဆ့ ဆွး နွးြခင်း 

 
အ မရိကန်နိင်င၊ US Department of Health and Human Services, National Institute of Health မှ Associate 
Director for International Research, Dr. Roger I Glass နှင့် Health Attache Elizabeth F. Yuan တိသ့ည် 
၂၀၁၂ ခနှစ် မ လ ၁၉ ရက ် မွန်းလွဲ ၂:၃၀နာရီတွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် ဧည့်ခန်းမတွင် 
ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာဦးမျိုးခင်အား လာ ရာက် တွဆ့ခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ တွဆ့ပဲွတွင် Malaria, Rota 

virus, Dengue, Rabies, Influenza နှင့် Hib vaccine တိန့ှင့် ပတ်သက် သာ သ တသနလပ်ငန်းများ ပူး ပါင်း 
ဆာင်ရွက် ရးကိစ္စရပ်များကိ ဆွး နွးဖလှယ်ခဲ့ ကပါသည်။ အထက်ပါ ဆွး နွးပွဲသိ ့ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ ်
ဒါက်တာရဲထွဋ်နှင့် ညန်ကား ရးမှူးများ တက် ရာက်ကပါသည်။ 

         

                 
 
 

“ဝမ်းပျက်ဝမ်း လျာ ရာဂါထိန်းချုပ် ရးနှင့်ြဖစ်ပွားမ လျာ့ချ ရး ရည်မှန်းချက်များ  
အာင်ြမင် ရးလပ်ငန်းများ အ ထာက်အကူြပုသည့် အလပ်ရ ဆွး နွးပဲွ ကျင်းပြခင်း” 

 

ြမန်မာနိင်ငအတွင်း ဝမ်းပျက်ဝမ်း လျာ ရာဂါထိန်းချုပ် ရးနှင့် ြဖစ်ပွားမ လျာ့ချ ရးရည်မှန်းချက်များ ထ ြမာက ်
အာင်ြမင် ရးလပ်ငန်းများတွင် အ ထာက်အကူြပုမည် ့ “The Impact of Climate Change on Diarrhoeal  

Diseases in Myanmar” သ တသနလပ်ငန်းဆိင်ရာအလပ်ရ ဆွး နွးပွဲကိ (၈.၃.၂၀၁၂) မ(ှ၁၀.၃.၂၀၁၂) ထ ိကျင်းပခဲ ့
ရာတွင် ပထမ နက့ိ ရန်ကန် မို  ့Summit Parkview Hotel၊ ဒတိယ နက့ိ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ လင်သာယာမို န့ယ ်
ြပည်သူ ့ ဆးရနှင့် တတိယ နအ့စီအစဉ်များကိ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)်တွင် ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ 
ပါသည်။ ပထမ နဖ့ွင့်ပွဲအခမ်းအနားသိ ့ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည)် ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချူပ်၊ 
ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချူပ်နှင့် ညန်ကား ရးမှူးများ၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနမှူး၊ ဗဟိကူးစက် 
ရာဂါနှိမ်နှင်း ရး (CEU) မှ တာဝန်ရှိသူများ၊  လင်သာယာမို န့ယ ် ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနမှ  တာဝန်ရှိသူများ၊ သင်တန်း 
ဆရာများ နှင့် သင်တန်းသား စစ ပါငး် ၂၇  ဦး တက် ရာက်ခဲ့ ကပါသည်။   
 

        
 

ဆွး နွးပွဲတွင် ယခအခါ ကမ္ဘာနှင့်တဝှမ်း တွ က့ု နကရ သာ ရာသီဥတ ြပာင်းလဲ ဖာက်ြပန်မြဖစ်စဉ်များ ကာင့် 
ဝမ်းပျက်ဝမ်း လျာ ရာဂါြဖစ်ပွားမပစ ြပာင်းလဲမများကိ လ့လာပီး၊ ရှ လ့ာမည့်နှစ်များအတွက ်ကိုတင်ခန်မ့ှန်း တွက်ဆ 
ပီး လိအပ်သည့်ကာကွယ်ထိန်းချုပ် ရးလပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ကိုးပမ်းကရန်ြဖစ်သြဖင် ့ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန 
( အာက်ြမန်မာြပည်) မ ှ သ တသီများနှင့် ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနမ ှ တာဝန်ရှိသူပညာရှင်များသည် တစ်ခတည်း သာ 
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အဖွဲအ့စည်းပသ ာန်ြဖင့် ဆာင်ရွက်မည့် အဆိပါသ တသနလပ်ငန်းရပ်ဆိင်ရာ အချက်အလက် ကာက်ယူ ရးလပ်ငန်း 
များ စနစ်တကျမှန်ကန်ြမန်ဆန်စွာ ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် စာ တွလ့က် တွ ့ လ့ကျင့်သင်ကားရန်၊ တွ က့ုရမည့် 
အခက်အခဲများကိ ြဖရှင်းရန်နှင့် ရှ လ့ပ်ငန်းစဉ်များအတွက် သက်ဆိင်ရာအလပ်တာဝန်များ အသီးသီးခွဲ ဝသတ်မှတ်ရန် 
တိက့ိ ဦးတည်၍ ဆွး နွးညိနင်းကပါသည်။ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ နာက်ဆးရက်တွင် အဆိပါသ တသနလပ်ငန်းအတွက် 
ရှ ဆ့က်လပ် ဆာင်ရန် အချိန်ဇယား၊ တာဝန ်ခွဲ ဝမ နှင့် လပ်ငန်းတာဝန်အရပ်ရပ်ကိ တိကျစွာ ရးဆွဲချမှတ်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 

“Cytogenetic and Molecular Technique အလပ်ရ ဆွး နွးပဲွကျင်းပြခင်း ” 
 

ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည)် နှင့် ထိင်းနိင်င ဘန် ကာက် မို ရ့ှိ Chulabhorn ဆးရတိ ့ ပူး ပါင်း 
ကျင်းပ သာ  Cytogenetic and Molecular  Technique for Detection  of  haematological  malignancies   
အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ၂၀၁၂ ခနှစ် မ လ ၇ ရက် န ့နနက ်၉:၃၀ တွင် ဤဦးစီးဌာန အစည်းအ ဝး 
ခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာဦးမျို းခင်မှ အဖွင့်အမှာစကား ြပာကား ပီး Chulabhorn 
Hospital မ ှDr. Chintana Tocharo Entanaphol မှလည်း  နတ်ခွန်းဆက်စကား ြပာကားခဲ့ပါသည်။ 
 

            
 

အထက်ပါအခမ်းအနားသိ ့ ဆးတက္ကသိလ်နှင့် ဆးရကီးများမှ ပါ မာက္ခများ၊ ရာဂါ ဗဒပညာရှင်များ ဆးသ တသန 
ဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် မ ှညန်ကား ရးမှူးများ၊  ဒတိယညန်ကား ရးမှူးများ၊  ဌာနခွဲမှူးများနှင့် သင်တန်းသား 
(၁၅) ဦး တက် ရာက်ခဲ့ ကပါသည်။ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲကိ ၇-၅-၂၀၁၂ မ ှ၁၁-၅-၂၀၁၂ နအ့ထိ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန 
ရာဂါ ပီး ဗဒသ တသနဌာနခွဲနှင့် ဆးဘက်ဆိင်ရာအနြမူသ တသနဌာနခွဲတိတွ့င် စာ တွလ့က် တွ  ့သင်ကား လ့လာ 
ဆာင်ရွက်ခဲ့ ကပါသည်။  

 
                              

Institutional Ethical Review Board, (DMR-LM) ကိ  
နိင်ငတကာအဆင့်အထိ အသိအမှတ်ြပုခရြခင်း 

 

ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)်၏ လူပဂ္ဂိုလ်များအ ပ  သ တသနစမ်းသပ်မဆိင်ရာ ကျင့်ဝတ် ကာ်မတီ 
(Institutional Ethical Review Board) ကိ  အ မရိကန်ြပည် ထာင်စ၏ Department of Health and Human 
Services (DHHS) နှင့် Office for Human Research Protections (OHRP) မှ အသိအမှတ်ြပုြခင်းနှင့် 
Institutional Review Board (IRB) နှင့် Federal Wide Assurance (FWA)  Registration တိက့ိလည်း      
၂၀၁၂ ခနှစ် မ လတွင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ သိြ့ဖစ်ပါ၍ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန အာက်ြမန်မာြပည)်၏ Institutional 
Ethical Review Board  သည ်နိင်ငတကာအဆင့်အထ ိအသိအမှတ်ြပုခရသည့် ကာ်မတီြဖစ်လာခဲ့ ပ ီြဖစ်ပါသည်။ 
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                          “ကာကွယ် ဆး သ တသနဌာန အသစ်တီထွင် ဖဲွ စ့ည်းခွင့်ြပုြခင်း” 
 

၂၉-၃-၂၀၁၂ နတွ့င် ကျင်းပြပုလပ်သည့် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ  ့ အစည်းအ ဝးအမှတ်စဉ် (၁၃/၂၀၁၂)၏ သ ဘာ 
တူညီချက်အရ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည်) ကာကွယ် ဆးသ တသနဌာနကီး(Vaccine Research 
Centre) ကိ ညန်ကား ရးမှူး(သ တသန)တစ်ဦး အပါအဝင် အရာထမ်း ၁၁ ဦး၊ အမထမ်း ၂၅ ဦး ၊ စစ ပါင်း ဝန်ထမ်း 
၃၆ ဦး တိြ့ဖင့် ၂၀၁၂ ခနှစ် ဧပ ီလ ၂၃ရက် နမ့ ှစ၍ တီထွင်ဖွဲ စ့ည်းခွင့်ြပုလိက်သည်။ 
အထက်ပါသ တသနဌာနကီးတွင် နည်းပညာဖွ ့ဖို း ရးဌာနခွဲ (Technology Development Division)၊ 
အရည်အ သွးထိန်းသိမ်း ရးဌာနခွဲ (Quality Control Division) နှင့် အရည်အ သွးအာမခ ရးဌာနခွဲ (Quality 
Assurance Division) တိ ့ ပါဝင်ပါသည်။ ကာကွယ် ဆးနှင့်ပတ်သက် သာသ တသနလပ်ငန်းများ၊ နည်းပညာများ 
ဖွ ့ဖို းတိးတက် ရးနှင့် အရည်အ သွး အစဉ်အမဲတိကျမှန်ကန် ရးတိက့ိ ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။  
 

 

“( ရရတအကို) (၄၉) နှစ် ြမာက် နှစ်ပတ်လည် န ့အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကျင်းပြခင်း” 

 
ဆးသ တသနသမိင်း ကာင်းကိ သိရှိရန်နှင့် အဆင့်ဆင့်တိးတက် ဆာင်ရွက်လာခ့ဲပများကိ နာင်လာ နာက်သားများ 
စနမူနာယူနိင်ရန်နှင့် ဆးသ တသနအ ငွအ့သက်အစဉ်အလာများ အမဲရှင်သန်၍ ြပည်သူအကျိုးြပု ဆးသ တသန 
လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်လိစိတ်များ နိးကားတက်က န စရန ်ရည်ရွယ်၍ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)်၏ 
( ရရတအကို ) (၄၉)နှစ် ြမာက် နှစ်ပတ်လည် န ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန 
( အာက်ြမန်မာြပည်) Auditorium ခန်းမတွင် ၂၀၁၂ခနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၁)ရက် န၌့ ကျင်းပြပုလပ်ခ့ဲပါသည်။  အခမ်းအနားတွင် 
ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာဦးရဲထွဋ် မှ အဖွင့်နတ်ခွန်းဆက်စကား ြပာကား ပီး ဒတိယညန်ကား ရးမှူး 
( ငိမ်း) ဒါက်တာ ဒ မာမာ ငိမ ်မှ အမှတ်တရစကားများ ြပာကားခဲ့ပါသည်။   
  

                  
 

အခမ်းအနားတွင် သ တသနပညာရပ်များ ဖွ ့ဖိုးတိးတက်ြပန်ပ့ွား စရန်  အ ထာက်အကူြပု စမည့်ပညာရပ်ဆိင်ရာ ဖွ ့ဖို း 
တိးတက် ရး ဟာ ြပာပွဲများကျင်းပရာ သဘာပတိအြဖစ် ဂဏ်ထူး ဆာင် ဆးသ တသနပညာရှင် ဒါက်တာ ဦးကိကိ မ ှ
ဆာင်ရွက် ပီး ညန်ကား ရးမှူး( ငိမ်း) ဒါက်တာဦး အး ကျာ်မှ “Biomedical Research: Making the World a Better 

Place”၊ ညန်ကား ရးမှူး( ငိမ်း) ဒါက်တာဦးသန်းထွန်းစိန်မှ “Performing Research: Learning and Sharing to Leave 

Legacy”၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာ ဦးရဲထွဋ်မ ှ“Shedding a Light on Pathway to Successful Research” 

ခါင်းစဉ်များြဖင့် မှတ်သားဖယ်ွ၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဟာ ြပာခဲ့ ကပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပများ၊ 
စာမူ၊ ကဗျာနှင့် ကာတွန်းများပါဝင် သာ နရကပ်စာ စာင်ကိလည်း ြပသခဲ့ပါသည်။ 
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အခမ်းအနားသိ ့ ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာန အာက်ရှိ ဆးတက္ကသိလ်များမှ ပါ မာက္ခချုပ်များ၊ ဆးရအပ်ကီးများ၊ 
ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် အငိမ်းစားဝန်ထမ်းများ၊ သ တသီများ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် အထူး 
ဖိတ်ကားထား သာဧည့်သည် တာ်များ တက် ရာက်ကပီး နလ့ည်စာြဖင့်တည်ခင်းဧည့်ခခဲ့ပါသည်။ 
 

“                                   “သ တသနဆိင်ရာ ဟာ ြပာပဲွများကျင်းပြခင်း” 
 

“Anopheles rampae, a new species in the Maculatus group” 

၂၀၁၂ ခနှစ်  ဇွန် လ ၄ ရက ် မွန်းလွဲ၂:၀၀နာရီတွင်   ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)်    ဗဟိဇီဝ ဆးပညာ 
စာကည့်တိက် Auditorium ၌ ထိင်းနိင်င, ချင်းမိင်တက္က သိလ် မှ Associate Professor Pradya Somboon 
Department of Parasitology, Faculty of Medicineသည် အထက် ဖာ်ြပပါ ခါင်းစဉ်ြဖင့် ဟာ ြပာပွဲြပုလပ်ခဲ့ 
ပါသည်။  
 

            
အဆိပါ ဟာ ြပာပွဲတွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည)် ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာရဲထွဋ် မ ှ
သဘာပတိ အြဖစ် ဆာင်ရွက် ပီး ညန်ကား ရးမှူးများ၊ စိတ်ပါဝင်စားသူ သ တသီပညာရှင်များ တက် ရာက်က၍ သလိိ 
သည်များကိ မးြမန်း ဆွး နွးကပါသည်။ 
  

“Hunting-down the Genetic Diversity of Human and Veterinary Viruses: Catch Me if You can! ” 
နှင့်  “Viral Hepatitis” 

 

၂၀၁၂ ခနှစ် ဇန်ွ လ ၅ ရက ်မွန်းလွဲ ၂:၀၀နာရီတွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည)်  ဗဟိဇီဝ ဆးပညာ 
စာကည့်တိက် အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ Professor Claude P. Muller, Institute of Immunology , National Public 
Health Laboratory/ CRP-Sante, Luxembourg သည ်  “Hunting-down the genetic  diversity  of  human  
and  veterinary viruses: Catch me if you can! ” ခါင်းစဉ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ထိင်းနိင်င ချင်းမိင်တက္က သိလ်မှ 
Associate Professor Prapan Jutavijittum, Department of Pathology, Faculty of Medicine သည ်     
“Viral Hepatitis” ခါင်းစဉ် ြဖင့်လည်း ကာင်း  သ တသန ဟာ ြပာပွဲြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။  
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ဟာ ြပာပွဲတွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည)် ညန်ကား ရးမှူး(သ တသန) ဒါက်တာလင်ြမတ်သူမှ 
သဘာပတိအြဖစ ် ဆာင်ရွက်၍ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ် 
ဒါက်တာရဲထွဋ်နှင့် ညန်ကား ရးမှူးများ၊ ဌာနခွဲမှူးများနှင့် စိတ်ပါဝင်စား သာ သ တသီပညာရှင်များ တက် ရာက ်
က၍ သိလိသည်များကိ ဝိင်းဝန်း မးြမန်း ဆွး နွးကပါသည်။ 
 
 
                     “(၂၀) ကိမ် ြမာက်ဒလ္လ ဘရဟန်းခ၊ သီလရှင်ဝတ်အလှူ တာ်မဂလာကျင်းပြခင်း” 
 

ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည)်၏ (၂၀) ကိမ် ြမာက ် ဒလ္လ ဘရဟန်းခ၊ သီလရှင်ဝတ်အလှူ တာ်မဂလာ 
အခမ်းအနားကိ ၂၀၁၂ ခနှစ် ဧ ပ ီ လ ၆ ရက ် တန်ခူးလြပည့် န(့ သာကာ န)့ တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ရှးဦးစွာ 
ရဟန်း လာင်း(၁၀)ပါးသည ်နနက ်၆ နာရီတွင် ဆချ၊ သကန်း တာင်း၍ ရှင်သာမ ဏြပု ပီး နာက် နနက ်၈ နာရီတွင် 
ရဟန္တာသိမ် တာ်ကီး၌ မူလမင်းကွန်းဆရာ တာ်အမှူးြပု၍ သဃာ တာ်များမှ ဥပသမ္ဗဒက ဆာင်ရဟန်း ဘာင်သိ ့
သွတ်သွင်းချီးြမင့် ပး ပီး၊ နနက ် ၉:၂၀နာရီတွင် ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျိုးခင်အမှူးြပု၍ 
ဆးသ တသနဦးစီးဌာန အရာထမ်း၊ အမထမ်းများက သိမ်ဆင်း လာင်းလှူကပါသည်။ 

 

            
 
ထိ ့ နာက် နနက် ၁၀နာရီတွင် ဗဟိဇီဝ ဆးပညာစာကည့်တိက်အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ရစက်ချတရား တာ်နာ အခမ်းအနား 
ကိ ကျင်းပရာ  ရန်ကန် မို  ့ ရတိဂ စတီ တာ် မူလမင်းကွန်း ကျာင်းတိက် မှ ပဓာနနာယကဆရာ တာ်နှင့် ပင့်သဃာ 
တာ်များ က ရာက်၍   ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည်)   ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျိုးခင်၊ 
ဒတိယညန်ကား ရးမှူ းချုပ် ဒါက်တာရဲထွဋ်နှင့် ညန်ကား ရးမှူးများ၊ အငိမ်းစားညန်ကား ရးမှူးချုပ်များ၊ ညန်ကား 
ရးမှူးများ၊   အငိမ်းစားဝန်ထမ်းများနှင့်   ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည)်  အရာထမ်း၊   အမထမ်းများ  
စညီစွာ တက် ရာက်ကည်ညိုကပါသည်။ 
 

    
 
ရှးဦးစွာ ဆရာ တာ်၊ သဃာ တာ်များနှင့်ဧည့်ပရိတ်သတ်များက န မာတဿ” သးကိမ်ရွတ်ဆိဘရား ကန် တာ့၍ 
အခမ်းအနားကိ ဖွင့်လှစ်ကပီး နာက ် ဆရာ တာ်ထမှ ငါးပါးသီလခယူကပီး ဆရာ တာ်၊ သဃာ တာ်များက ပရိတ် 
တရား တာ်များကိ ရွတ်ပွားသရဇ္စျာယ် တာ်မူကပါသည်။   ဆရာ တာ်၊ သဃာ တာ်များထမှ  ဆးသ တသနဦးစီးဌာန 
မိသားစဧည့်ပရိတ်သတ်များက  အန မာဒနာတရားနာယူကပီး နာက ်  လှူ ဒါန်းမအစစတိအ့တွက်  ရစက်သွန်းချ 
အမ ပး ဝကပါသည်။ ဆက်လက်၍ ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျိုးခင် မ ှ ဆရာ တာ်သဃာ တာ်များထ 



12 

 

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

နဝကမ္မအလှူ တာ် ငွများလှူဒါန်းရာ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာရဲထွဋ် မ ှ လက်ခရယူပါသည်။ ထိ ့ နာက် 
ဒါက်တာရဲထွဋ်မှ ရမိး ငွမိးကဲ၍ ဧည့်ပရိတ်သတ်များက ”ဗဒ္ဓသာသနစိရတိဌတ” သးကိမ်ရွတ်ဆိကကာ    
အခမ်းအနားကိ ရပ်သိမ်းလိက်ပါသည်။  (၂၀)ကိမ် ြမာက ်ဒလ္လ ဘရဟန်းခ၊ သီလရှင်ဝတ်အခမ်းအနားတွင် ဝန်ထမ်းများ 
ြဖစ်က သာ ဦး အာင်ြမင့်၊ ဒါက်တာ မာင် မာင်ြမ၊ ဦး အးသာ၊ ဦးြမတ်မင်းဦး၊ ဦးထွန်းထွန်းဝင်း၊ ဦးခင် မာင်အန်း၊ 
ဦး အာင်မျိုးဦး၊ ဦးထွန်း ဝ၊ ဦး ကျာ်စိးမိး၊ ဦး စာဘသန်းတိအ့ား ဥပသမ္ဗဒက ဆာင်ရဟန်း ဘာင်သိ ့ သွတ်သွင်း 
ချီးြမင့်၍ ဒ ခင်မိးလတ်၊ ဒ ြမြမစိမ်း၊ ဒ ရီရီဝင်းနှင့် ဒ စန္ဒာဝင်းတိအ့ား ဆရာကီး ဒ ဉာဏစာရီ၏ သမိ ဒ္ဓါဒယ 
သခိတာရာမ ြမန် အာင ်သီလရှင်စာသင်တိက်တွင် သီလရှင်များအြဖစ်ချီးြမင့် ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။ 
 
 

“ ဆး/သ ( အာက်) မိသားစ အတာသကန် နှစ်သစ်ကူး ပျာ်ပဲွရင်ပဲွ အခမ်းအနား” 
 
 
ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည)်မိသားစ အတာသကန်နှစ်သစ်ကူး ပျာ်ပွဲရင်ပွဲ အခမ်းအနားကိ ၂၀၁၂ ခနှစ် 
ဧ ပ ီလ  ၁၀ ရက(်အဂါ န)့ တွင်ဗဟိဇီဝ ဆးပညာစာကည့်တိက်တိးချဲ ့ ဆာင်၌ စည်ကားသိက် မို က်စွာကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ပါ 
သည်။ အဆိပါ အခမ်းအနားတွင် ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျိုးခင်၊  ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာ 
ရဲထွဋ ် နှင့် ညန်ကား ရးမှူးများ၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးများ၊ ဌာနခွဲမှူးများနှင့် ဌာနခွဲအသီးသီးမှ ဝန်ထမ်းများ 
စ ပါင်း၍ နှစ်သစ်ကူးသကန်ပွဲကိ တ ပျာ်တပါး ဆင်နွဲ ကပါသည်။  
 

               
 
ရရင် အးြဖင့် က း မွးဧည့်ခ ပီး နာက် ဖျာ် ြဖပွဲအစီအစဉ်တွင် အစီအစဉ်တင်ဆက်သူများအြဖစ် ဒါက်တာ ကျာ်ဦး 
နှင ် ဒါက်တာမိးသီတာ ကျာ်တိမ့ှ ဆာင်ရွက်ကပါသည်။ ရှးဦးစွာ ညန်ကား ရးမှူး(သ တသန) ဒါက်တာ 
ြမတ်ဘန်း ကျာ်မှ “ ြမူ မှာင် ဝကင်း ” သကန်သီချင်းြဖင် ့ သီဆိ ဖျာ် ြဖ ပီး ရာထူးအဆင့်အသီးသီးမှ အရာထမ်း၊ 
အမထမ်းများက သကန်ယိမ်းအကများြဖင့် လည်း ကာင်း၊ အဆိအကတွဲဖက်၍ လည်း ကာင်း ဖျာ် ြဖတင်ဆက်ကရာ  
ကည့်ရအား ပးသူများမ ှဆလက် ဆာင်ပန်းကးများြဖင့် ချီးြမင့် ကပါသည်။  
 

      
 
ထိ ့ နာက် ဝန်ထမ်းများနှင့် မိသားစဝင်များ တ ပျာ်တပါး ရပက်ကစားကပီး မိသားစအတာသကန်အခမ်းအနားကိ 
ပါဝင်ဆင်နွဲ ကသူများက “ မန်း တာင်ရိပ်ခိ ”သီချင်းြဖင့် ပျာ်ရင်စွာ စ ပါင်းသီဆိကခန်ကပီး အခမ်းအနားကိ 
ရပ်သိမ်းလိက်ပါသည်။                            
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                      “ ြမန်မာနှစ်ဆန်းအန္တရာယ်ကင်း ပရိတ်တရား တာ်များ ရွတ်ဖတ်ပူ ဇာ်ပဲွ” 
  

၂၀၁၂ ခနှစ် ဧ ပ ီလ ၁၇ ရက ် (အဂါ န)့ ြမန်မာနှစ်ဆန်း ၁ ရက် န ့တွင်  ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည်) 
ဗဟိဇီဝ ဆးပညာစာကည့်တိက် တိးချဲ ့ ဆာင်၌ အန္တရာယ်ကင်းပရိတ်တရား တာ်များ ရွတ်ဖတ်ပူ ဇာ်ပွဲကိ ကျင်းပရာ ဒဂ  
ပရိယတ္တ ိစာသင်တိက်မှ ပင့်သဃာ တာ် (၅) ပါးက ရာက် တာ်မူကပီး ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည်) 
ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျို းခင်၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ ် ဒါက်တာရဲထွဋ်နှင့် ညန်ကား ရးမှူးများ၊   
ဌာနခွဲမှူးများတက် ရာက်၍ ဆရာ တာ်၊ သဃာ တာ်များထမှ သီလခယူ ဆာက်တည် ပီး အန္တရာယ်ကင်းပရိတ်        
တရား တာ်များကိ နာယူကပါသည်။ 
 

           
 

ထိ ့ နာက် ဆရာ တာ်၊ သဃာ တာ်များအား လှူ ဖွယ်ပစ္စည်းအစစကိ ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျိုးခင်၊ 
ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာရဲထွဋ်တိမ့ှ ဆက်ကပ်လှူဒါန်း ပီး လှူဒါန်းမအစစတိအ့တွက် ရစက်သွန်းချ 
အမ ပး ဝကပါသည်။ 

 
  “ဆဌမ အကိမ် ြမာက် အဘိဓမ္မာသင်တန်းဖွင့်ပဲွ ” 

 
 
ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည)်တွင် အဘိဓမ္မာသင်တန်းများကိ နှစ်စဉ် ဖွင့်လှစ်သင်ကား ပးလျက်ရှိရာ 
ယခနှစ်တွင် ဆဌမအကိမ် ြမာက်အြဖစ် ၁၈-၅-၂၀၁၂ ( သာကာ န)့ တွင် လူမ ဆးပညာသ တသနစာသင်ခန်းမတွင် 
အဘိဓမ္မာသင်တန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပပါသည်။    
 

       
 
သင်တန်းဖွင့်ပွဲတွင် အခမ်းအနားမှူးအြဖင့် ညန်ကား ရးမှူး (သ တသန) ဒါက်တာခင် စာ အးမှ ဆာင်ရွက် ပီး 
ရှးဦးစွာ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာရဲထွဋ်မှ အမှာစကား ြပာကား ပီး နာက ် မဟာသဒ္ဓမ္မ ဇာတိကဓဇ  
ဆထူးပန် ဆရာဟန်မှ သင်တန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း ြပာကားပါသည်။ ဆရာကီးမ ှ  ယင်းစာသင်ခန်းမတွင် 
အပတ်စဉ် သာကာ န ့မွန်းလဲ ၁၂:၃၀ မ ှ ၂:၀၀အထ ိ  အဘိဓမ္မာ (တတိယဆင့်) သင်ခန်းစာများကိ သင်ကား ပးမည ်
ြဖစ်ပါသည်။ 
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ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည်) အီလက်ထ ရာနစ်သတင်းလာ အယ်ဒီတာအဖဲွမှ့  
၂၀၁၁ ခနှစ် ဇွန် လမှ စတင်၍ ၄ လလင် တစ်ကိမ် စီစဉ်ြဖန် ့ ဝပါသည်။  


