(၂၀) ကိမ်ေြမာက် ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်များညီလာခံှင့် ှီးေှာဖလှယ်ပွဲတွင်
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ဒုတိယသမတ ဦးြမင့်ေဆွ ေြပာကားသည့်
ညီလာခံ အဖွင့်မိန့်ခွန်း
(၂၀၁၉ ခုစ
ှ ၊် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်)
ဒီကေန့

(၂၀)

ကိမ်ေြမာက်

ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်များ

ညီလာခံှင့်

ှီးေှာဖလှယ်ပွဲကို တက်ေရာက်လာကတဲ့ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများ၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ
ဥကဌ၊

ဒုတိယဝန်ကီးများ၊

တိုးတက်ေရးေကာ်မတီဥကဌ၊

ြပည်သူ့လတ်ေတာ်
အမျိးသားလတ်ေတာ်

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစား
ကျန်းမာေရး၊

ဖွံဖိး

အားကစားှင့်

ယဉ်ေကျးမဆိုင်ရာေကာ်မတီ ဥကဌ၊ ၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမှ
တာဝန်ရှိပုဂိလ်များ၊

ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာသံအမတ်ကီးများ၊

တိုင်းရင်းေဆးေကာင်စီဝင်များ၊

န်ကားေရးမှးချပ်များ၊

တိုင်းရင်းေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာအ ကံေပးအဖွဲဝင်များ၊

ြမန်မာိင
ု ်ငံတုိငး် ရင်းေဆးဆရာအသင်းမှ ပုဂိလ်များ၊ တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်သူများှင့်
ေဆးပစည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊
ကိုယ်စားလှယ်များ၊

ကုလသမဂလက်ေအာက်ခံအဖွဲအစည်းများမှ

အစိုးရမဟုတ်ေသာအသင်းအဖွဲ

အသီးသီးက

ဌာေန

တာဝန်ရှိပုဂိလ်များ၊

တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်သူ လုပ်ငန်းရှင်များှင့် ညီလာခံကိယ
ု ်စားလှယ်ကီးများအားလုံး
ကိုယ်စိတ်ှစ်ြဖာ ကျန်းမာချမ်းသာကပါေစလို ဆုေတာင်းေမတာ ပိုသရင်း တ်ခွန်းဆက်သ
အပ်ပါတယ်။
ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်များ ညီလာခံကို (၂၀၀၀) ြပည့်ှစ်က စတင်ပီး ှစ်စဉ်
ကျင်းပခဲ့တာ အခုဆိုရင် (၂၀) ကိမ်တိုင်ေအာင် ေရာက်ရှိခဲ့ပီ ြဖစ်ပါတယ်။ ပီးခဲ့တဲ့ (၁၉)
ကိမ်ေြမာက် ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်များ ညီလာခံှင့် ှီးေှာဖလှယ်ပွဲမှာ ေဆွးေွးခဲ့
သည်များကိုလည်း ေရှလုပ်ငန်း လမ်းန်အြဖစ် ေဆာင်ရွက်ရန် ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ေဆာင်ရွက်
ပီးစီးမများကိုလည်း ေတွရှိရပါတယ်။
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ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးဝါး
အရည်အေသွး

ပိုမို

ထုတ်လုပေ
် ရးကှင့်

တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစေရးအတွက်

တိုင်းရင်းေဆးဝါးများ၏
ဝိုင်းဝန်း

ေဆာင်ရွက်ရန်ှင့်

ပတ်သက်၍ တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်သူများကို အာဆီယံတိုင်းရင်းေဆးဝါးှင့် ကျန်းမာေရး
ြဖည့်စွက်စာဆိုင်ရာ ေကာင်းမွန်ေသာထုတ်လုပ်မကျင့်စဉ်သင်တန်း၊ ေဆးဝါးများ၏ တည်မဲမ
ှင့် သက်တမ်းအား တွက်ချက်ြခင်း၊ အရည်အေသွး ထိန်းသိမ်းြခင်းသင်တန်း၊ လိုက်နာရမည့်
စည်းမျဉ်းစဉ်းကမ်းများကို တေြပးညီ သိရှိ နားလည်ိုင်ေစေရး ရည်မှန်း၍ သင်တန်းများ
ေပးခဲ့ပါတယ်။
လူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ် ဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရးအတွက် အရည်အေသွး ြပည့်ဝေသာ
တိုင်းရင်းေဆးပညာရှင်များ

ပိုမိုေလ့ကျင့်သင်ကား

သင်ကားေရးကများတွင်

အေထာက်အကူြပိုင်ရန်

ဂုဏ်ထူးေဆာင်ပါေမာကှင့်

တွဲဖက်ပါေမာကများ၊

ေမွးထုတ်ေပးရန်ှင့်ပတ်သက်၍
တိုင်းရင်းေဆးတကသိုလ်တွင်

ဧည့်ကထိကများ

ခန့်အပ်ေပးခဲ့ြခင်း

တိုင်းရင်းေဆးပညာမဟာဘွဲှင့် ပါရဂူဘွဲများအတွက် သင်ိုးန်းတမ်းဆိုင်ရာ အလုပ်ုံ
ေဆွးေွးပွဲများ၊ တိုင်းရင်းေဆးုံအုပ်ချပ်မှင့် ပတ်သက်ပီး Leadership and Hospital
Management သင်တန်းများကိုလည်း ဖွင့်လှစ်သင်ကား ေပးိုင်ခဲ့တာကို ေတွရပါတယ်။
တိုင်းရင်းေဆးဖုံများှင့်
တိုင်းရင်းေဆး

ကုထုံးနည်းအသစ်များ

သုေတသနလုပ်ငန်းများကို

ေပေပါက်လာေစေရးအတွက်

တိုးြမင့်လုပ်ေဆာင်ရန်၊

ေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာ

ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ေစရန်ှင့်ပတ်သက်၍ Training Course on Research
Methodology

သင်တန်းှင့်

ြမန်မာ့အေကာြပင်

ပညာရပ်ဆိုင်ရာ

မွမ်းမံသင်တန်းများ

ဖွင့်လှစ်ိုင်ခဲ့တာလည်း ေတွရပါတယ်။
သမားတုသမားေယာင်များပေပျာက်ေရး

ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်း

ေဆာင်ရွက်ရန်ှင့်

ပတ်သက်၍ ြမန်မာိုင်ငံတိုင်းရင်းေဆးေကာင်စီ၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာရပ်ဆိုင်ရာအ ကံေပးအဖွဲ၊
တိုင်းရင်းေဆးဆရာအသင်းတိုှင့်ပူးေပါင်း၍ ေဆာင်ရွက်ေနတာကိုလည်း ေတွရပါတယ်။
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ြမန်မာိုင်ငံတိုင်းရင်းေဆးေကာင်စီ ဥပေဒကို (၂၅-၁-၂၀၁၉) ရက်ေန့တွင် (၂၀၁၉ ခုှစ်၊
ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၁။)ြဖင့် ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး နာယကအဖွဲကို ြပည်ေထာင်စု
အစိုးရအဖွဲမှ (၈-၁၀-၂၀၁၉) ရက်ေန့တွင် အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ် (၆၁/၂၀၁၉)ြဖင့် ဖွဲစည်းေပး
ိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးပညာရပ်များဟာ
တေကာင်း၊

သေရေခတရာ၊

ေဆးပညာရပ်များအြဖစ်

ေခတ်သစ်သမိုင်းဦး

အစလို

ဆိုရမယ့်

ပုဂံမိြပိုင်ငံများရဲ ေခတ်ကာလ များမှာ အေြခခိုင်ခံ့တဲ့

တင့်တင့်တယ်တယ်

တည်ရှိေနခဲ့ပီဆိုတာ

ခိုင်မာတဲ့

သမိုင်း

အေထာက်အထားေတွ ရှိထားပီး ြဖစ်တာေကာင့် တိမ်ြမပ်ေနတဲ့ တိုင်းရင်းေဆးပညာ၏
သမိုင်းေကာင်း

ကို

မှတ်တမ်းြပစုကာ

“ြမန်မာိုင်ငံမှ

တိုင်းရင်းေဆး

မှတ်တိုင်များ”

( Milestones of Traditional Medicine in Myanmar ) စာအုပ် အသွင်ြဖင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊
ဩဂုတ်လ၌

ေအာင်ြမင်စွာထုတ်ေဝိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်

ေခတ်အဆက်ဆက်

တိုင်းရင်းေဆး

ပညာ၏ တိုးတက်ေဆာင်ရွက်မများအား သိသာထင်ရှားေစသည့် ေအာင်ြမင်မ သမိုင်း မှတ်တိုင်
စိုက်ထူိုင်ခဲ့တာကိုလည်း ေတွရှိရပါတယ်။
ရှည်လျားခိုင်မာတဲ့ ြမန်မာ့သမိုင်းစဉ်တစ်ေလာက်မှာ တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်ကီးေတွ၊
မှးမတ်ပညာရှိကီးေတွနဲ့

ကျမ်းြပသုေတသီ

အကျိးေကျးဇူးေတွေကာင့်
တိုးတက်ြဖစ်ထွန်းလာခဲ့ပီး
အားထားဖွယ်ရာ

ရဟန်းပညာရှင်ေတွရဲ

ြပစုပျိးေထာင်ေပးခဲ့တဲ့

အွန့်အခက်ေဝဆာတဲ့ ေဆးပညာရပ်များအြဖစ် အဆင့်ဆင့်
ယေန့ထက်တိုင်

ိးု ရာေဆးပညာရပ်

တစ်မျိးသားလုံး

တစ်ခုအြဖစ်

ဂုဏ်ယူေလးစား

ခိုင်ခိုင်မာမာ

ရပ်တည်

ေနိုင်ခဲ့တာကိုလည်း ေတွရပါတယ်။
ဒီလိုေကာင် းြမတ်တဲ့
ပညာရပ် ကို

ဂုဏ ်ေတွ နဲ့

ိုးရာယဉ်ေကျးမအေမွအှစ်

ြပည့်စုံကုံလုံေနတဲ့

ြမန်မ ာ့

တိ ု င် းရင် း ေဆး

ပညာရပ်တစ်ခုအြဖစ်နဲ့ေသာ်လည်းေကာင်း၊

ေခတ်အဆက်ဆက်မှာ ြမန်မာလူမျိးတိုကို ကျန်းမာ ကံ့ခိုင်သန်စွမ်းပီး ာဏ်ရည်ထက်ြမက်
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ြမင်မ
့ ားတဲ့ လူမျိးများြဖစ်လာေစရေအာင်လည်းေကာင်း၊ ေစာင့်ေရှာက်ေပးခဲ့တဲ့ ိုးရာေဆး
ပညာရပ်

တစ်ခုအြဖစ်

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ရင်း

အစွမ်းထက်

တိုင်းရင်းေဆးဝါးများ

ြဖစ်ေပလာေစရန်ှင့် ေခတ်နဲ့ေလျာ်ညီစာွ ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန် ိုင်ငံေတာ်အကီးအကဲများ
ကလည်း အားေပးြမင့်တင် လျက်ရှသ
ိ လို တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်ကီးများ၊ တိုင်းရင်းေဆးဝါး
ထုတ်လုပ်သူများ၊

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနမှ

တာဝန်ရှိပုဂိလ်များနဲ့

ိုင်ငံသူိုင်ငံသား

အားလုံးကလည်း ဝိုင်းဝန်းေဆာင်ရွက်ကရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ိုင်ငံေတာ်အစိုးရရဲ လမ်းန်ချက်များနဲ့အညီ တိုင်းရင်းေဆးပညာရပ်များကို ိုးရာ
အစဉ်အလာမပျက်ဘဲ ရှင်သန်ထွန်းကားေစေရးအပိုင်းမှာ ေမှးမှိန် ေပျာက်ကွယ်လု ြဖစ်ေနတဲ့
ေဆးပညာရပ်ေတွ၊
တိမ်ြမပ်

တတ် က မ် း နားလည် တ ဲ ့

တိုင်း ရင်းေဆးသမားေတာ်ကီးေတွ၊

ေပျာက်ကွယ်ေနတဲ့ ေဆးပညာရပ်ဆုိင်ရာ ေပပုရပိက
ု ်ေတွနဲ့ ေဆးကျမ်းေတွ၊

အစွမ်းထက်ကုထုံးေတွ၊

အာနိသင်ထက်ြမက်တဲ့

ေဆးဝါးေတွ၊

အဖိုးထိုက်တန်လှတဲ့

ေဆးဖက်ဝင် ပရေဆးပင်နဲ့ ေဆးဖက်ဝင် သဘာဝ သယံဇာတေတွ ြပန်လည်ေဖာ်ထုတ်ိုင်
ေစဖို ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက အဖက်ဖက်မှ အားေပးေဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။
ိုင်ငံေတာ်ရဲ ေဒသအသီးသီးမှာ ပျံှံေရာက်ရှိေနတဲ့

အထူးသြဖင့်

တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်ကီးေတွ၊

ေဒသအလိုက်၊ သမားစဉ်အလိုက်၊ အသင်းအဖွဲအလိုက်၊ ြပန့်ကျဲတည်ရှိေနတဲ့ ေဆးပညာရပ်
အသွယသ
် ယ
ွ ၊်

ကုထုံးကုနည်းအမျိးမျိး၊

အစွမ်းထက်တဲ့

ေဆးဝါးအဖုံဖုံတိုကို

ြပန်လည်

ေဖာ်ထုတ် စုစည်းိုင်ေစဖို ိုင်ငံေတာ်အစိုးရက အားေပး ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
ဒါေကာင့်လည်း
ညီလာခံ ှ င့်
အရပ်ရပ်က

ိုင်ငံေတာ်အဆင့်

ှီး ေှ ာ ဖလှယ်ပွဲ ေတွကို

ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆး

ှစ်စဉ်မပျက်

တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်ကီးများ

သမားေတာ်မ ျား

ေအာင်ြမင်စွာြဖင့်
ဆုံစည်းပီး

အနယ်နယ်

ပညာဖလှယ် ကတဲ့

အစဉ်အလာေကာင်းေတွဟာ ယေန့အထိ ခိုင်ခိုင်မဲမဲ ြဖစ်ထွန်းလာခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။

5
ဒါ့အြပင် ဒီကေန့ ေခတ်ကာလရဲ အေနအထားမှာ ိုင်ငံအချင်းချင်း ေပါင်းသင်း
ဆက်ွယ်မေတွ

ကအလိုက်

ိုင်ငံတကာအဆင့်
နည်းစနစ်များ၊

ပူးေပါင်း

ရှိေနကပါတယ်။

ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးပညာကိုလည်း

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။

တိုငး် ရင်းေဆးပညာ

ကုသမ

သုေတသနဆိုင်ရာများနဲ့အတူ

တိုင်းရင်းေဆးပညာဖွံဖိးမတိုအတွက်

ြမန်မာိုင်ငံဟာ အာဆီယံ၊ ဘင်း(မ်)စတက်ှင့်

မဲေခါင်ေဒသတွင်း အဖွဲဝင်ိုင်ငံများနဲ့

လိုက်ပါပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
ထိုြပင်

ဂျပန်၊

တုတ်၊

အိိယှင့်

ကိုးရီးယားစသည့်

ှစ်ိုင်ငံများကား သင်ကားေရး၊ ကုသေရးနဲ့ သုေတသနဆိုင်ရာ

ိုင်ငံများှင့်လည်း

ကိစရပ်များကို ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။
တိုင်းရင်းေဆးုံေဆးခန်းများ၌
ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မေပးရာတွင်
လာေစရန်အတွက်

ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးဝါးများြဖင့်
ေဆးဝါးများ၏

အရည်အေသွး

ြပည်သူလူထုကို
ပိုမုိ

ေကာင်းမွန်

တိုင်းရင်းေဆးဝါးစက်(ုံ မေလး)ကို ေခတ်ှင့်အညီ စက်ပစည်းများ

အား ဝယ်ယူြဖည့်တင်း၍ ၂၀၁၉ ခုှစ် မတ်လ (၁၉)ရက်ေန့မှာ စွမ်းအားတိုးြမင့် ေဆာင်ရွက်
ိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့ေကာင့်
အားကစားဝန်ကီးဌာနရဲ 

တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာနအေနနဲ့လည်း
ရည် မ ှ န် း ချက် များြဖစ်တ ဲ ့

ကျန်းမာေရးှင့်

လူ တိုင်းသက်တမ်းေစ့

အသက် ရှ ည ် စွ ာ ေနိ ု င် ေရး၊ လူ တ ိ ု င် းေရာဂါဘယ ကင်းရှင်းေရးနဲ့ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်
နည်းလမ်းများ ြဖစ်တဲ့ ေကျးလက်ေဒသေအာက်ေြခအထိ ကျန်းမာေရးအသိပညာေပးြခင်း၊
ေရာဂါကာကွယ်တားဆီးေရးှင့် ေရာဂါြဖစ်ပွားလင် ထိေရာက်စွာ ကုသမေပးြခင်းများကို
လည်း လိုက်နာကျင့်သုံးလက်ရှိပီး ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးမ၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများ၏
ကူညီမများြဖင့်

သမိုင်းအစဉ်အဆက်

ေပထွန်းလာခဲ့တဲ့

ေဆးကျမ်းအေထွေထွကို

ြပစု

စီရင်ခဲ့ကတဲ့ ပညာရှင်ကီးများရဲ အေတွအ ကံနဲ့ ပညာခန်း အဆီအှစ်ေတွ စုေဝးြဖစ်တည်

6
ေနတဲ့ ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးပညာကို အယူအဆ မလွဲမမှား၊

အာနိသင်မပျက်မယွင်း၊

ပညာခန်း မတိမ်းပါး မခတ်ေချာ်ေစဘဲ မျိ းိုးအစဉ်အဆက်ကို လဲအပ်ခဲ့ိုင်ေရးအတွက်လည်း
ယေန့ကျင်းပသည့် (၂၀)ကိမ်ေြမာက် ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်များ ညီလာခံှင့်
ှီးေှာဖလှယ်ပွဲတွင်

ေဒသနာနယ၊

နယကီးေလးပါးထဲမှ
နည်းစနစ်များကို

ေဘသဇနယ၊

ဝိဇာဓရနယ၊

နကတနယ

ဆိုတဲ့

တိမ်ြမပ်ေနေသာ နကတနယ နဲ့ ဝိဇာဓရနယဆိုင်ရာ ကုထုံး
ြပန်လည်ေဖာ်ထုတ်

ဖွံဖိးတိုးတက်ေစေရးအတွက်

အသုံးြပိုင်ေရး၊

ိုင်ငံတကာ

ြမန်မာ့တုိငး် ရင်းေဆးပညာ

ေဆးပညာရပ်များှင့်

ချိတဆ
် က်

ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရွက်ရန်၊ တိုင်းရင်းေဆးဝါးှင့် ပရေဆးကုန်ကမ်းများြပည်တွင်း၌ ဖူလုံစာွ ရရှိေစရန်
ှင့် ပတ်သက်၍ ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်ကီးများက ေစတနာ၊ ပညာ၊ ဝါယမ
အားစိုက်မများြဖင့် ှီးေှာေဆွးေွးကပီး မျိးဆက်သစ် လူငယ်များအတွက် လက်ဆင့်ကမ်း
အေမွအှစ်များထားိုင်ဖို

ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရွက်ေပးကပါလို

ဤညီလာခံကီးမှေနပီး

တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
ဒါ့အြပင်

(၂၀)ကိမ်ေြမာက်

ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်များ

ညီလာခံှင့်

ှီးေှာဖလှယ်တွင် ထူးထူးြခားြခားအေနြဖင့် ALL Inclusive ြဖစ်ဖိုအတွက် တက်ေရာက်
လာကေသာ အလာအသီးသီးမှ တိုင်းရင်းေဆးပညာရှင်များှင့် အဖွဲအစည်းအသီးသီးတိုမှ
ပညာရှင်များက ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးပညာ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့်ပတ်သက်၍ ေဆွးေွးြခင်းနဲ့
လူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ် ဖွံ ဖိး တိုးတက်ေရးအတွက် ေဆွးေွးြခင်းများ ေဆာင်ရွက်မည်
ကိုလည်း သိရှိရပါတယ်။
နိဂုံးချပ်အေနနဲ့ ေြပာကားလိုတာကေတာ့ ညီလာခံကီးမှာ ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆး
သမားေတာ်များအားလုံး
ရည်ရွယ်ချက်များြဖစ်တဲ့
ကျန်းမာေရးကို

ညီညီွတ်ွတ်နဲ့

လက်တွဲ

ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးပညာ

ပိုမိုထိေရာက်စွာ

ပူးေပါင်းပီး
ကုထုံးများြဖင့်

ေစာင့်ေရှာက်မေပးိုင်ေရးအတွက်

ှီးေှာဖလှယ်ပွဲ၏
ြပည်သူလူထု၏
အရည်အေသွး

7
ြပည့်ဝသည့်

တိုင်းရင်းေဆးပညာရှင်များ

ေလ့ကျင့်ေပးရန်၊

အရာယ်

ကင်းရှင်း၍

အရည်အေသွးြမင့်မားသည့် အစွမ်းထက် တိုင်းရင်းေဆးဝါးများ ေပထွက်လာေစေရးအတွက်
တိုင်းရင်းေဆးသုေတသနလုပ်ငန်းများ
ြပည်သူလူထုအား

ပိုမိုတိုးချဲေဆာင်ရွက်ရန်၊

တိုင်းရင်းေဆးြဖင့်

ပဏာမကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မေပးြခင်းှင့်

ကျန်းမာေရး

အသိပညာေပးြခင်း လုပ်ငန်းများကို ေကျးလက်ေဒသအထိ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် ေဆာင်ရွက်
ိုင်ရန်အတွက်

တိုင်းရင်းေဆးဆရာများ၏

ေဆာင်ရွက်ရန်၊

ေြပာင်းလဲလာသည့်

အစွမ်းထက်ကုထုံးများြဖင့်

ိုင်ငံတကာစီးပွားေရး

ပူးေပါင်းပါဝင်

မူဝါဒှင့်အညီ

အာဆီယံ

စီးပွားေရး အသိုက်အဝန်းတွင် ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးဝါးများ ြပည်ပသို တင်ပိုိုင်ေရး ြပည်ပမှ
အရည်အေသွးြပည့်မီေသာ
ရည်ရွယ်ချက်များကို

တိုင်းရင်းေဆးဝါးများ

ေရှလုပ်ငန်းစဉ်အြဖစ်

တင်သွင်းလာေစေရးေဆာင်ရွက်ရန်

အေကာင်အထည်ေဖာ်

ပါေစလို ဆြပေြပာကားရင်း နိဂုံးချပ်လိုက်ပါတယ်။

ေဆာင်ရွက်ိုင်က

