-၁-

(၂၀)ကိမ်ေြမာက်
ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်များညီလာခံ
The 20th Myanmar Traditional Medicine
Practitioners’ Conference

-၂-

(၂၀) ကိမ်ေြမာက်၊ ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်များညီလာခံ ရည်ရွယ်ချက်များ

၂၀၁၉ ခုှစ် (၂၀) ကိမ်ေြမာက် ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်များ ညီလာခံ၏ ရည်ရွယ်ချက်
များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည်(က)

ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးေလာက

ဘက်စံုအဆင့်အတန်းြမင့်မားေရးှင့်

ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆး

ပညာ အရည်အေသွး ဖွံ ဖိးတိးု တက်မ ပိုမိုရရှိေစရန်၊
(ခ)

ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးဆရာတို၏

အရည်အချင်းှင့်

ကျင့်ဝတ်ဂုဏ်သိကာ

ပိမ
ု ြုိ မင်မ
့ ားလာ

ေစရန်၊
(ဂ)

တိုင်းရင်းေဆးပညာ ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်ရန် ြပည်တွင်းြပည်ပရှိ ဆက်စပ်းှီ ွယ်ပညာရှငမ
် ျား၊
အဖွဲအစည်းများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက
ွ ်ရန်၊

(ဃ) တိုင်းရင်းေဆးဝါးကုန်ကမ်းများ ြပည်တွင်း၌ ဖူလံုစွာရရှိေစရန်အတွက် တိုင်းရင်းေဆးပညာ
ဉီးစီးဌာန

ပရေဆးဥယျာဉ်များအြပင်

ေဆာင်ရွက်လာေစရန်။

ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များမှလည်း

ပူးေပါင်းပါဝင်

-၃-

၂၀၁၉ ခုှစ် (၂၀) ကိမ်ေြမာက် ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်များ

ှီးေှာဖလှယ်ပွဲ၏

ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိင
ု း် ြဖစ်ပါသည်(က)

ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးပညာကုထံုးများြဖင့်

ြပည်သူလူထု၏

ကျန်းမာေရးကို

ပိုမိုထိေရာက်စွာ

ေစာင့်ေရှာက်မေပးိုင်ရန်အတွက် အရည်အေသွးြပည့ဝ
် သည့် တိုင်းရင်းေဆးပညာရှင်များ
ေလ့ကျင့်ေပးရန်၊
(ခ)

အရာယ်ကင်းရှင်း၍ အရည်အေသွးြမင့်မားသည့် အစွမ်းထက်တိုင်းရင်းေဆးဝါးများ ေပထွက်လာ
ေစေရးအတွက် တိုင်းရင်းေဆးသုေတသနလုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးချဲေဆာင်ရွက်ရန်၊

(ဂ)

တိုင်းရင်းေဆးြဖင့်ြပည်သူလူထုအား ပဏာမကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မေပးြခင်းှင့်
ကျန်းမာေရးအသိပညာေပးြခင်းလုပ်ငန်းများကို ေကျးလက်ေဒသအထိ ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်
ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်အတွက် တိုင်းရင်းေဆးဆရာများ၏ အစွမး် ထက်ကထ
ု းုံ များြဖင့် ပူးေပါင်း
ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန်၊

(ဃ) ေြပာင်းလဲလာသည့် ိုင်ငံတကာစီးပွားေရးမူဝါဒှင့်အညီ အာဆီယံစးီ ပွားေရး အသိုက်အဝန်း
တွင် ြမန်မာ့တုိငး် ရင်းေဆးဝါးများ ြပည်ပသိုတင်ပိုိုင်ေရး၊ ြပည်ပမှ အရည်အေသွး
ြပည့်မေ
ီ သာ တိုင်းရင်းေဆးဝါးများတင်သွင်းလာေစေရး ေဆာင်ရွက်ရန်၊

-၄-

(၂၀)

ကိမ်ေြမာက်

ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်များ

ညီလာခံှင့်

ှီးေှာဖလှယ်ပွဲကို

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပြပလုပသ
် ာွ းမည် ြဖစ်ပါသည်။
(က) ကျင်းပမည့်ေနရက်

- ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၁၁)ရက် (အကိညိိင်းေဆွးေွးပွ)ဲ
- ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ဒီဇင်ဘာလ(၁၂) ရက် (ညီလာခံ)
(ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၊ အဆိုြပစာတမ်း(၄)ခု ေဆွးေွးတင်ြပြ◌ခင်း
ှင့် ဂုဏ်ြပညစာစားပွဲ)
- ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ဒီဇင်ဘာလ(၁၃) ရက်
(ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးပညာရှင်များ ှးီ ေှာဖလှယပ
် )ဲွ

(ခ) ကျင်းပမည့ေ
် နရာ

- ြမန်မာအြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန(၂)၊ ေနြပည်ေတာ်

(ဂ) ညီလာခံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ဖွင့်လှစ်ေပးမည့် ပုဂိလ်
ြပည်ေထာင်စသ
ု မတ ြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဒုတိယသမတ၊ ဉီးြမင့်ေဆွက ဖွင့်လှစ်ေပးပါမည်။

-၅-

(၂၀)ကိမ်ေြမာက် ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်များ ညီလာခံ
အကိညိိင်းေဆွးေွးပွဲ
ြမန်မာအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန(၂)၊ ေနြပည်ေတာ်
၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၁) ရက် (ဗုဒဟူးေန)
သဘာပတိ

ေဒါက်တာမိုးေဆွ
န်ကားေရးမှးချပ်
တိုင်းရင်းေဆးပညာဉီးစီးဌာန

သဘာပတိအဖွဲ ဝင်များ

ဉီးြမင့ေ
် ဝ
နာယက၊ ြမန်မာိုင်ငံတိုင်းရင်းေဆးေကာင်စီ
ေဒေလးြမင့်
နာယက၊ ြမန်မာိုင်ငံတိုင်းရင်းေဆးေကာင်စီ
ဉီးေပါညိမ်း၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာအြကံေပးအဖွဲ
ဉီးစိုးဝင်း
ဥက၊ ြမန်မာိုင်ငံတိုင်းရင်းေဆးဆရာအသင်း(ဗဟိ)ု

အခမ်းအနားမှးများ

ေဒကွယ် ကွယ်စန်း
ဒုတိယတိုင်းရင်းေဆးမှး၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဉီးစီးဌာန
ေဒအိေဝဖိး
ေဆးဝါးကမ်းကျင်(၂)၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဉီးစီးဌာန
အခမ်းအနားအစီအစဉ်
--------------------

စဉ်

အချိန်

အေကာင်းအရာ

၁။

၀၈: ၃၀ နာရီ မှ ၀၉:၀၀ နာရီအထိ

ကိုယ်စားလှယ်များ မှတ်ပတ
ုံ င်ြခင်း၊

၂။

၀၉: ၀၀ နာရီ မှ ၀၉:၃၀ နာရီအထိ

သဘာပတိက ညီလာခံှင့်ပတ်သက်ေသာ လုပ်ငန်းစဉ်
များ ရှင်းလင်းေြပာကားြခင်း၊

-၆-

၃။

၀၉:၃၀ နာရီ မှ ၁၀:၃၀ နာရီအထိ

အဆိြု ပစာတမ်းများ တင်ြပြခင်း၊

၄။

၁၀:၃၀ နာရီ မှ ၁၁:၀၀ နာရီအထိ

အဆိုြပစာတမ်းေခါင်းစဉ်အလိုက် အုပ်စုများခွဲြခင်း၊

၅။

၁၁:၀၀ နာရီ မှ ၁၂:၀၀ နာရီအထိ

ေနလယ်စာြဖင့် တည်ခင်းဧည့်ခံြခင်း၊

၆။

၁၂:၀၀ နာရီ မှ ၁၅:၀၀ နာရီအထိ

အုပ်စုအလိုက် အဆိုြပစာတမ်းများ ေဆွးေွးြခင်း၊

၇။

၁၅:၀၀ နာရီ မှ ၁၆:၃၀ နာရီအထိ

ေနြပည်ေတာ် တစ်ဝိုက် ေလ့လာေရးခရီးစဉ်
(ဥပါတသိဘုရား)

++++++++++

-၇အုပ်စုအလိုက်ေဆွးေွးြခင်း
၁။

တိုင်းရင်ေဆးပညာတွင် တိမြ် မပ်ေနေသာ နကတနယဆိုင်ရာ ကုထံုးနည်းစနစ်များ
ြပန်လည် ေဖာ်ထုတ် အသံုးြပရန်
စာတမ်းရှင်

အေထာက်အကူြပအဖွဲ

ေဒါက်တာွယ့်ဝင်း

ေဒမိုးသီတာဝင်း

ြမန်မာိုင်ငံတိုင်းရင်းေဆးဆရာအသင်း

အကီးတန်းတိုင်းရင်းေဆးမှး ှင့် အဖွဲ

ဗဟိအ
ု လုပအ
် မေဆာင်
၂။

ဝိဇာ ဓရနယ ကုထံုးနည်းစနစ်များ ဖွံဖိးတိုးတက်လာေစရန်
စာတမ်းရှင်

အေထာက်အကူြပအဖွဲ

ဦးလှမျိးဝင်း

ဉီးထွန်းေအာင်ေကျာ်

နည်းြပ၊ တိုင်းရင်းေဆးတကသိုလ်

ဦးစီးအရာရှိ ှင့် အဖွဲ

၃။

ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးပညာ ဖွံဖိးတိုးတက်ရန်အတွက် ိုင်ငံတကာ တိုင်းရင်းေဆး
ပညာရပ်များှင့် ချိတ်ဆက်၍ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွကရ
် န်
စာတမ်းရှင်

အေထာက်အကူြပအဖွဲ

ပါေမာကေမာင်ေမာင်သက်

ေဒါက်တာထွန်းြမင့်ေအး

ပါေမာက/ဌာနမှး (ငိမ်း)

ဒုတိယန် ကားေရးမှး ှင့်အဖွဲ

တိုင်းရင်းေဆးတကသိုလ်
၄။

တိုင်းရင်းေဆးဝါးှင့် ပရေဆးကုန်ကမ်းများ ြပည်တွင်းြပည်ပ ေဈးကွက်၌ ဖွံဖိးတိုးတက်
လာေစရန်
စာတမ်းရှင်

အေထာက်အကူြပအဖွဲ

ဦးေမာင်ေမာင်ဦး

ေဒစန်းစန်းထူး

ဥကဌ

လက်ေထာက်ကထိက

ေဆးပစည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

ှင့် အဖွဲ

ြမန်မာိုင်ငံတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်သူများှင့်

တိုင်းရင်းေဆးတကသိုလ်

-၈-

(၂၀)ကိမ်ေြမာက် ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်များ ညီလာခံ
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
ြမန်မာအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန(၂)၊ ေနြပည်ေတာ်
၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၂) ရက် (ကာသပေတးေန)

သဘာပတိ

ဦးြမင့်ေဆွ
ဒုတိယသမတ
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်

အခမ်းအနားမှးများ

ေဒစန်းြမေသာ်တာ
လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး(ဘာ)
တိုင်းရင်းေဆးပညာဉီးစီးဌာန
ေဒဥမာသိန်း
ဒုတိယတိုင်းရင်းေဆးမှး
တိုင်းရင်းေဆးပညာဉီးစီးဌာန

အခမ်းအနားအစီအစဉ်

……………………….
၁။

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဒုတိယသမတဉီးြမင့်ေဆွ ေရာက်ရိှေနရာယူြခင်း၊

၂။

(၂၀)ကိမ်ေြမာက်

ြမန်မာ့တင
ုိ ်းရင်းေဆးသမားေတာ်များညီလာခံ

စတင်ဖွင့်လှစ်ေကာင်း

ေကညာြခင်း၊
၃။

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဒုတိယသမတဉီးြမင့်ေဆွက ညီလာခံ အဖွင့်မိန်ခွန်း
မွက်ကားြခင်း၊

-၉-

၄။

ိုင်ငံေတာ်သမတ

ဦးဝင်းြမင့်မှ

ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်များ

ညီလာခံသို

ေပးပို

ေသာ ဂုဏ်ြပသဝဏ်လာကို ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး
ေဒါက်တာြမင့်ေထွးက ဖတ်ကားြခင်း၊
၅။

(၂၀)ကိမ်ေြမာက်

ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်များညီလာခံ

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

ေအာင်ြမင်စွာ ပီးေြမာက်ေကာင်း ေကညာြခင်း၊
၆။

မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပံုိုက်ကူးြခင်း၊

၇။

အခမ်းအနားတွင်

ြပသထားသည့်

တိုင်းရင်းေဆးြပခန်းများအား

အားေပးြခင်း။
၈။

နံနက်စာြဖင့် တည်ခင်းဧည့်ခံြခင်း၊

++++++++++

လှညလ
့် ည်ကည့်

-၁၀(၂၀)ကိမ်ေြမာက် ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်များ ညီလာခံ
အဆိုြပစာတမ်းများှင့် ပတ်သက်၍ အုပ်စုဖွဲတင်ြပေဆွးေွးြခင်း အစီအစဉ်
ြမန်မာအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန(၂)၊ ေနြပည်ေတာ်
၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၂) ရက် (ကာသပေတးေန)
(နံနက်ပုိငး် အစီအစဉ်)
သဘာပတိ

ပါေမာကေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း
အမဲတမ်းအတွင်းဝန်
ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန

သဘာပတိအဖွဲ ဝင်များ

ပါေမာကေဒါက်တာဦးမိတ်
ဉက၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာ အြကံေပးအဖွဲ
ဦးသန်းွန်
ဒုတိယဉက၊ တိင
ု း် ရင်းေဆးပညာရပ်ဆင
ုိ ်ရာ အြကံေပးအဖွဲ
ဉီးြမင့်လွင်၊ ေကျာင်းအုပ်ကီး(ငိမ်း)၊ တိုင်းရင်းေဆးသိပံ
ဦးဝထွန်း
တိုင်းရင်းေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာ အြကံေပးအဖွဲ

အခမ်းအနားမှးများ

ေဒဉမာြမတ်
ဒုတိယန်ကားေရးမှး(ေဆးဝါး)၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဉီးစီးဌာန
ေဒအိအေ
ိ ကျာ်
ဒုတိယတိုင်းရင်းေဆးမှး၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဉီးစီးဌာန

စဉ်
၁။

အချိန်
၁၁: ၀၀ နာရီ မှ ၁၁:၃၀ နာရီအထိ

အေကာင်းအရာ
အဆိြု ပစာတမ်း အမှတ(် ၁) အား တင်ြပြခင်းှင့်
ေဆ◌ွ◌းေွးြခင်း၊

၂။

၁၁: ၃၀ နာရီ မှ ၁၂:၀၀ နာရီအထိ

အဆိြု ပစာတမ်း အမှတ(် ၂) အား တင်ြပြခင်း ှင့်
ေဆ◌ွ◌းေွးြခင်း၊

၃။

၁၂:၀၀ နာရီ မှ ၁၃:၀၀ နာရီအထိ

ေနလယ်စာြဖင့် တည်ခင်းဧည့်ခံြခင်း။

(နံနက်ပိုင်းအစီအစဉ် ေခတရပ်နားြခင်း)

-၁၁-

(၂၀)ကိမ်ေြမာက် ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်များ ညီလာခံ
အဆိုြပစာတမ်းများှင့် ပတ်သက်၍ အုပ်စုဖွဲတင်ြပေဆွးေွးြခင်း အစီအစဉ်
ြမန်မာအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန(၂)၊ ေနြပည်ေတာ်
၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၂) ရက် (ကာသပေတးေန)
(ေနလယ်ပိုင်းအစီအစဉ်)
သဘာပတိ

ေဒါက်တာမိုးေဆွ
န်ကားေရးမှးချပ်
တိုင်းရင်းေဆးပညာဉီးစီးဌာန

သဘာပတိအဖွဲ ဝင်များ

ပါေမာကေဒါက်တာစန်းစန်းွဲ
ပါေမာကချပ်(ငိမ်း)၊ ေဆးဝါးတကသလ
ုိ ် (ရန်ကုန)်
ဦးသန်းထွန်း၊ နာယက၊ ြမန်မာိုင်ငံတိုင်းရင်းေဆးေကာင်စီ
ဉီးလှြမင့်၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာအြကံေပးအဖွဲ
ဦးဝင်းြမင့်၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာအြကံေပးအဖွဲ

အခမ်းအနားမှးများ

ေဒသင်းသင်းမိုး
ဒုတိယတိုင်းရင်းေဆးမှး၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
ေဒခိုင်သဲစုေထွး
ဒုတိယတိုင်းရင်းေဆးမှး၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန

စဉ်
၁။

အချိန်
၁၃: ၀၀ နာရီ မှ ၁၃:၃၀ နာရီအထိ

အေကာင်းအရာ
အဆိြု ပစာတမ်း အမှတ(် ၃) အား တင်ြပြခင်း
ှင့် ေဆ◌ွ◌းေွးြခင်း၊

၂။

၁၃: ၃၀ နာရီ မှ ၁၄:၀၀ နာရီအထိ

အဆိြု ပစာတမ်း အမှတ(် ၄) အား တင်ြပြခင်း
ှင့် ေဆ◌ွ◌းေွးြခင်း၊

၃။

၁၄:၀၀ နာရီ မှ ၁၅:၀၀ နာရီအထိ

အဆိုြပစာတမ်းများအား ြပန်လည်သံုးသပ်
ေဆွးေွးြခင်း

(ေနလယ်ပိုင်းအစီအစဉ် ပီးဆံုးြခင်း)

-၁၂-

(၂၀)ကိမ်ေြမာက် ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်များ ညီလာခံ
ြမန်မာအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန(၂)၊ ေနြပည်ေတာ်
၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၂) ရက် (ကာသပေတးေန)
ဂုဏ်ြပညစာစားပွဲ အခမ်းအနား
ကျင်းပမည့် အချိန်

-

အခမ်းအနားမှးများ -

(၁၈: ၃၀) နာရီ
ေဒစန်းြမေသာ်တာ
လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး(ဘာ)
တိုင်းရင်းေဆးပညာဉီးစီးဌာန
ေဒဥမာသိန်း
ဒုတိယတိုင်းရင်းေဆးမှး
တိုင်းရင်းေဆးပညာဉီးစီးဌာန

အခမ်းအနားအစီအစဉ်
……………………….

၁။

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဒုတိယသမတဉီးြမင့်ေဆွ ေရာက်ရိှေနရာယူြခင်း၊

၂။

(၂၀)ကိမ်ေြမာက်

ြမန်မာ့တင
ုိ း် ရင်းေဆးသမားေတာ်များညီလာခံကုိ

ဂုဏ်ြပေသာအားြဖင့်

ဒုတိယသမတဉီးြမင့်ေဆွက ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်ေတာ်ကီးများအား ဂုဏ်ြပညစာစားပွဲ
ြဖင့် တည်ခင်းဧည့်ခံြခင်း၊
၃။

ြမန်မာိုင်ငံမှ တိုင်းရင်းေဆးမှတ်တိုင်များစာအုပ် မိတ်ဆက်ြခင်း ှင့် Online သက်တမ်းတိုး
ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန် စီစဉ်ထားြခင်းတိုကို Tablet ြဖင့် သုပ်ေဖာ် (Performance) တင်ဆက်

ြပသြခင်း၊

++++++++++

-၁၃-

ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးပညာရှင်များ
ှီးေှာဖလှယ်ပွဲ
Myanmar Traditional Medicine Practitioners’
Seminar-Panel Discussion

-၁၄ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးပညာရှင်များ ှီးေှာဖလှယ်ပွဲ
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
ြမန်မာအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန(၂)၊ ေနြပည်ေတာ်
၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၃) ရက် (ေသာကာေန)
သဘာပတိ

ေဒါက်တာမိုးေဆွ
န်ကားေရးမှးချပ်
တိင
ု း် ရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန

အခမ်းအနားမှးများ

ေဒစန်းြမေသာ်တာ၊ လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး(ဘာ)
တိင
ု း် ရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
ေဒေမသဇင်၊ ဒုတိယတိုငး် ရင်းေဆးမှး
တိင
ု း် ရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန

နံနက် ၀၈ : ၃၀ နာရီ -

အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ြခင်း

နံနက် ၀၉ : ၀၀ နာရီ -

နံနက်စာြဖင့်တည်ခင်းဧည့်ခံြခင်း

အခမ်းအနား အစီအစဉ်
……………………….
 ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးပညာရှင်များ

ှးီ ေှာဖလှယပ
် ၊ဲွ

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

စတင်ေကာင်း

ေကညာြခင်း၊
 ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ တိင
ု း် ရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန၊ န် ကားေရးမှးချပ်၊
ေဒါက်တာမိုးေဆွက အဖွင့်အမှာစကားေြပာကားြခင်း၊
 ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးပညာရှင်များ ှီးေှာဖလှယ်ပွဲ၊ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ပီးေြမာက်ေကာင်း
ေကညာြခင်း။

++++++++++++++

- ၁၅-

ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးပညာရှင်များ ှီးေှာဖလှယ်ပွဲ
ြမန်မာအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန(၂)၊ ေနြပည်ေတာ်
၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၃) ရက် (ေသာကာေန)
(နံနက်ပိုင်း အစီအစဉ်)
အခမ်းအနားမှးများ

ေဒေနေနိုင်ရည်၊ လက်ေထာက်န် ကားေရးမှး(ဖွံဖိးေရး)
တိုင်းရင်းေဆးပညာဉီးစီးဌာန
ေဒသင်းသင်းမိုး၊ ဒုတိယတိုင်းရင်းေဆးမှး
တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန

စဉ်
၁။

အချိန်

အေကာင်းအရာ

၀၉:၃၀ နာရီမှ ၁၁:၀၀နာရီအထိ ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးပညာ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် အလာ
အသီးသီးမှ တိုင်းရင်းေဆးပညာရှင်များ ပါဝင်ေဆွးေွးြခင်း

Moderator
ေဒါက်တာသာထွန်းေကျာ်
န်ကားေရးမှးချပ်၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုး
ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန
အြပန်အလှန်ေဆွးေွးမည့် ပုဂိလ်များ
၁။ ဦးြမင့်လွင၊် နာယက၊ ြမန်မာိုင်ငံတိုင်းရင်းေဆးေကာင်စီ
၂။ ဦးဝထွန်း၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာအြကံေပးအဖွဲ
၃။ ဦးေကျာ်သန
ိ း် ေဌး၊ ကမ်းကျင်သူ
၄။ ဦးဝင်းြမင့်၊ ှီးွယ်ပညာရှင်
၅။ ေဒေလးြမင့်၊ တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းရှင်
၆။ ဦးဟိန်းစိုးေကျာ်၊ လူငယ်တိုင်းရင်းေဆးပညာရှင်

- ၁၆-

၂။ ၁၁:၀၀ နာရီမှ ၁၂:၀၀နာရီအထိ

ေမးြမန်းေဆွးေွးြခင်း

၃။ ၁၂:၀၀ နာရီမှ ၁၃:၀၀နာရီအထိ

ေနလယ်စာြဖင့်တည်ခင်းဧည့်ခံြခင်း

(နံနက်ပိုင်းအစီအစဉ် ေခတရပ်နားြခင်း)

-၁၇ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးပညာရှင်များ ှီးေှာဖလှယ်ပွဲ
ြမန်မာအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန(၂)၊ ေနြပည်ေတာ်
၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၃) ရက်၊ (ေသာကာေန)
(ေနလယ်ပိုင်း အစီအစဉ်)
အခမ်းအနားမှးများ

ေဒေနေနိုင်ရည်၊ လက်ေထာက်န် ကားေရးမှး(ဖွံဖိးေရး)
တိုင်းရင်းေဆးပညာဉီးစီးဌာန
ေဒသင်းသင်းမိုး၊ ဒုတိယတိုင်းရင်းေဆးမှး
တိင
ု း် ရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန

စဉ်

အချိန်

၁။ ၁၃:၀၀ နာရီမှ ၁၄:၃၀နာရီအထိ

အေကာင်းအရာ
လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ကဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက်
ေဆွးေွးြခင်း(အစိုးရကှင့်ပုဂလိကက)
Moderator
ပါေမာကေဒါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း
အမဲတမ်းအတွင်းဝန် ၊ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာန
အြပန်အလှန်ေဆွးေွးမည့် ပုဂိလ်များ
၁။ ေဒါက်တာတင်တင်ေလး၊ န်ကားေရးမှးချပ်
ကျန်းမာေရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန
၂။ ပါေမာကေဒါက်တာစန်းစန်းွဲ၊ ပါေမာကချပ်(ငိမ်း)
ေဆးဝါးတကသိုလ(် ရန်ကုန)်
၃။ ဦးလှြမင့်၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာအြကံေပးအဖွဲ
၄။ ဦးေအာင်ြမတ်ေကျာ်
တိုင်းရင်းေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာအြကံေပးအဖွဲ
၅။ ပါေမာကေမာင်ေမာင်သက်
ပါေမာက/ ဌာနမှး(ငိမ်း)၊ တိုင်းရင်းေဆးတကသိုလ်
၆။ ေဒစန်းစန်းထူး၊ လက်ေထာက်ကထိက၊ ေဆးဝါးေဗဒဌာန၊
တိင
ု း် ရင်းေဆးတကသလ
ုိ ်

၂။ ၁၄:၃၀ နာရီမှ ၁၅:၀၀နာရီအထိ

ေမးြမန်းေဆွးေွးြခင်း

၃။ ၁၅:၀၀ နာရီမှ ၁၅:၃၀နာရီအထိ

လက်ဖက်ရည်ြဖင့်တည်ခင်းဧည့်ခံြခင်း

-၁၈(၂၀) ကိမ်ေြမာက်၊ ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်များညီလာခံ ှင့်
ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးပညာရှင်များှီးေှာဖလှယ်ပွဲ ပိတ်ပွဲအခမ်းအနား
ြမန်မာအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန(၂)၊ ေနြပည်ေတာ်
၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၃) ရက် (ေသာကာေန)
သဘာပတိ

ေဒါက်တာမိုးေဆွ
န်ကားေရးမှးချပ်၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန

အခမ်းအနားမှးများ

ေဒစန်းြမေသာ်တာ၊ လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး(ဘာ)
တိင
ု း် ရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
ေဒဥမာသိနး် ၊ ဒုတိယတိုငး် ရင်းေဆးမှး
တိင
ု း် ရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
အခမ်းအနားအစီအစဉ်

………………………..
 အခမ်းအနားအစီအစဉ် စတင်ေကာင်းေကညာြခင်း
 သဘာပတိ၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန၊ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ေဒါက်တာမိုးေဆွက
နိဂံုးချပ်အမှာစကားေြပာကားြခင်း၊
 (၂၀)

ကိမေ
် ြမာက်

ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်များညီလာခံှင့်

Panel Discussion တွင် ေဆွးေွးေပးပါေသာ
ြပသကေသာ

ှီးေှာဖလှယ်ပွဲ၏

Panelist များှင့် တိုင်းရင်းေဆးြပခန်း

တိင
ု း် ရင်းေဆးဝါးထုတ်လပ
ု ေ
် ရးလုပ်ငန်းရှင်များအား

ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်း

ချီးြမင့်ြခင်း၊
 (၂၀)

ကိမေ
် ြမာက်

ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်များညီလာခံှင့်

အခမ်းအနား ေအာင်ြမင်စွာ ပီးေြမာက်ေကာင်း ေကညာြခင်း။

ှီးေှာဖလှယ်ပွဲ

-၁၉အတွင်းေရးမှးအဖွဲဝင်များ
ံုးအဖွဲ

……………………………..

၁။ ဦးဝင်းဟန်၊ န်ကားေရးမှး(စီမံခန်ခေ
ဲွ ရး)၊ တိင
ု း် ရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၂။ ဦးသန်းွန၊် န်ကားေရးမှး(ကုသေရး)၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၃။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်သန်း၊ န်ကားေရးမှး(ေဆးဝါးှင့်ဉယျာဉ်)၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၄။ ေဒေဆွေဆွ၊ န်ကားေရးမှး(သုေတသနှင့်ဖွံဖိးေရး)၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၅။ ေဒါက်တာထွန်းြမင့်ေအး၊ ဒုတိယန် ကားေရးမှး(ကုသေရး)၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၆။ ေဒဉမာြမတ်၊ ဒုတယ
ိ န်ကားေရးမှး(ေဆးဝါး)၊ တိင
ု း် ရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၇။ ေဒါက်တာခင်သန်ဇင်၊ လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး(ဓါတ်ခဲ)ွ ၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၈။ ေဒြဖြဖဝင်း၊ ဦးစီးအရာရှ(ိ စီမံ)၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၉။ ဉီးထွန်းေအာင်ေကျာ်၊ ဉီးစီးအရာရှိ(ဓါတ်ခဲ)ွ ၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ေဒလွင်ြမင့်သူ၊ ဉီးစီးအရာရှ(ိ ကုသေရး)၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၁၁။ ေဒလိင်ယဉ်မွန်ဦး၊ ဦးစီးမှး(ဖွံဖိေရး)၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ ေဒအိအေ
ိ အာင်၊ ေဆး-ကမ်း(၁)(စီမ)ံ ၊ တိင
ု း် ရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၁၃။ ဉီးဇွဲဟိန်းလတ်၊ ဌာနစိတ်မှး(ဖွံဖိးေရး)၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၁၄။ ေဒဇာြခည်လိင်၊ ပစည်းထိန်း(၂)(ေဆးဝါး)၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၁၅။ ေဒသူသဝ
ူ င်း၊ အကီးတန်းစာေရး(ဖွံ ဖိးေရး)၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၁၆။ ေဒဝါဝါခိုင်၊ အကီးတန်းစာေရး(ကုသေရး)၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၁၇။ ဦးေကျာ်ေအာင်၊ အကီးတန်းစာေရး(စီမ)ံ ၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၁၈။ ေဒုုေအး၊ အငယ်တန်းစာေရး(စီမ)ံ ၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၁၉။ ဦးေလးမင်းစိးု ၊ အငယ်တန်းစာေရး(စီမ)ံ ၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၂၀။ ေဒခိုင်ဇင်လွင်၊ ေနစားဝန်ထမ်း(သုတသန)၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၂၁။ ေဒအိသာေအာင်၊ ေနစားဝန်ထမ်း(ဖွံဖိးေရး)၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန

-၂၀မှတ်တမ်းအဖွဲ
၁။ ေဒေနေနိုင်ရည်၊ လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး(ဖွံ ဖိးေရး)၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၂။ ကိယ
ု စ
် ားလှယတ
် စ်ဦး၊ ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန
၃။ ေဒခင်မာညိ၊ ဦးစီးအရာရှ(ိ ဖွံဖိးေရး)၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၄။ ေဒမိးု မိးု သန်း၊ ဦးစီးအရာရှ(ိ ဖွံဖိးေရး)၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၅။ ေဒဇင်မာိုင်၊ သုေတသနအရာရှ၊ိ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၆။ ေဒအိအိဝင်း၊ ဦးစီးမှး(ဖွံ ဖိးေရး)၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၇။ ေဒကွယ် ကွယ်စန်း၊ ဒုတိယတိုင်းရင်းေဆးမှး(ကုသေရး)၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၈။ ေဒေစာြပည့်ြပည့်သူ၊ ဌာနစိတ်မှး(ဖွံ ဖိးေရး)၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၉။ ေဒသာဝင်း၊ ဌာနစိတ်မှး(ဖွံဖိးေရး)၊ တိင
ု း် ရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ေဒအိေဝဖိး၊ လက်ေထာက်တိုင်းရင်းေဆးမှး(ေဆးဝါး)၊ တိင
ု း် ရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန

အေထာက်အကူြပအဖွဲ
၁။ ဦးချိြပံးသွင၊် ဒုတိယန်ကားေရးမှး(စီမ)ံ ၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၂။ ဦးစိးု မိးု ၊ ဒုတယ
ိ န်ကားေရးမှး(ဖွံ ဖိးေရး)၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၃။ ဉီးလှေမာ်၊ အကီးတန်းတိင
ု ်းရင်းေဆးမှး၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၄။ ဦးေနလင်း၊ ဦးစီးအရာရှ(ိ စီမံ)၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၅။ ဉီးစံလင်း၊ တိုင်းရင်းေဆးမှး၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၆။ ဉီးေအာင်သူ၊ တိုင်းရင်းေဆးမှး၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၇။ ဦးေကျာ်မျိးလိင်၊ ံုးအုပ၊် တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၈။ ဦးထွန်းြမင့်စိုး၊ ဌာနစိတမ
် ှ း(ဖွံဖိေရး)၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၉။ ဦးစည်သူေအာင်၊ စာရင်းကိုင(် ၂)(ေဆးဝါး)၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ဦးနာထွန်း၊ စာရင်းကိုင(် ၂)(ေဆးဝါး)၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၁၁။ ဦးေဇာ်လင်း၊ ဌာနခွဲစာေရး(စီမ)ံ ၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ ဦးေအာင်ကို၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မှး၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန

