-1အဆိြု ပေဆွးေွးမည့ေ
် ခါင်းစဉ်(၃)

ြမန်မာ့တင
ုိ း် ရင်းေဆးပညာဖွံ ဖိးတိးု တက်ရန်အတွက်
ိင
ု င
် တ
ံ ကာတိင
ု း် ရင်းေဆးပညာရပ်များှင့်
ချိတ်ဆက်၍ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက
ွ ်ေရး

ေဆွးေွးသူအမည်

ပါေမာကေမာင်ေမာင်သက်၊ ဂုဏထ
် းူ ေဆာင် ပါေမာက
(Professor Emeritus)၊ တိင
ု း် ရင်းေဆးတကသလ
ို ၊် မေလး
(တိင
ု း် ရင်းေဆးသမားေတာ်များညီလာခံကယ
ို စ
် ားလှယ)်

၁။ နိဒါန်း
ြမန်မာိုင်ငံ၏

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မအား

အမျိးသားကျန်းမာေရးမူဝါဒ

ချမှတ်ကာ

ေဆာင်ရွက်လက်ရှိပါသည်။ ထိုသိုေဆာင်ရွက်ရာတွင် ိုင်ငံေတာ်ရှိြပည်သူြပည်သားများ၏ ယံုကည်
ကိးု စားသံးု စွမ
ဲ အ
 ရေဆးပညာ၊ နည်းစနစ် (၂)ခုြဖင့် ေဆာင်ရွက်လက်ရှိပါသည်။ လည်းေကာင်းတိုမှာပင်မကုထံုးေဆးပညာ( Mainstream Medicines )ေခ အေနာက်တင
ို း် ေဆးပညာကုသမ
နည်းစနစ်ှင့် တိုင်းရင်းေဆးပညာနည်းစနစ် ( Traditional System of Medicine ) တို ြဖစ်ပါသည်။
အမျိးသားကျန်းမာေရးမူဝါဒ၌ တိုင်းရင်းေဆးပညာှင့်ပတ်သက်၍ ေအာက်ပါအတိုင်း ချမှတထ
် ားပါ
သည်။ (က) တိုင်းရင်းေဆးပညာရှင် လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်များဖွံဖိးတိုးတက်ေရး
(ခ)

တိုင်းရင်းေဆးြဖင့် ကျန်းမာေရးေစာင့ေ
် ရှာက်မေပးရာတွင်

အရည်အေသွးြမင့်မားတိုးတက်

ေရး
(ဂ)

အရည်အေသွးြမင့်မားေသာတိုင်းရင်းေဆးဝါးများထုတ်လုပ်ေရး

(ဃ) တိုင်းရင်းေဆးသုေတသနှင့်

ဖွံ ဖိးေရးလုပင
် န်းများ ပိမ
ု ဖ
ုိ ံွ ဖိးတိးု တက်ေစေရး၊ ပရေဆး

ဥယျာဉ်များဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရးတို ြဖစ်ပါသည်။
လူမျိးတစ်မျိး၏ တိုင်းရင်းေဆးပညာသည် ထိလ
ု မ
ူ ျိးတို၏ ယဉ်ေကျးမှင့် အသိာဏ်ကုိ
ေဖာ်န်းသည်ဟုဆိုိုင်ပါသည်။ ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ (WHO) ကမ်းကျင်ပညာရှငမ
် ျားမှ တိုင်းရင်း
ေဆးပညာ၏ သေဘာသဘာဝှင့် အနက်အဓိပာ ယ် ဖွင့်ဆိုချက်အေနြဖင့် ေအာက်ပါအတိုင်း ေတွရှိ
ိုင်ပါသည် -

-၂The sum total of the knowledge, skills and practices based on the theories,
beliefs and experiences indigenous to different cultures, whether explicable or not, used
in the maintaining of health, as well as in the prevention, diagnosis, improvement or
treatment of physical and mental illnesses.
အဓိပာယ်အားြဖင့်

-

တိုင်းရင်းေဆးပညာဆိုသည်မှာစိတ်ပိုင်း၊

ုပ်ပိုင်းမကျန်းမာမများကို

ကုသြခင်း၊ ကာကွယ်ြခင်း၊ ေရာဂါအမည်ေဖာ်ြခင်းှင့် ကျန်းမာေရးကိုတိုးတက်ေစြခင်းကဲ့သိုေသာ
ကျန်းမာေရးကိုထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ရာတွင်

အသံုးြပပီးသိပံနည်းကျ

ရှင်းြပိင
ု သ
် ည်ြဖစ်ေစ၊

ရှင်းမြပိုင်သည်ြဖစ်ေစ ေဒသတွင်းရှိ ကွဲြပားြခားနားေသာထံုးတမ်းဓေလ့များ၏ အေတွအြကံများ၊
ယံု ကည်မမ
 ျားှင့် Theory များကို အေြခြပထားသည့် လက်ေတွေဆာင်ရွကမ
် ၊ ကမ်းကျင်မှင့်
အသိပညာအေပါင်းအစုကေ
ုိ ခသည်ဟု ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။
ထိုအြပင် အဆိုပါ WHO Expert အဖွဲ ကပင် တိုင်းရင်းေဆးပညာရပ်အား Traditional
Medicine might also be consider as a solid amalgamation of dynamic medical knowhow
and ancestral experiences ဟုမှတ်ချက်ြပထားရာတိုင်းရင်းေဆးပညာသည် ဘိးု ေဘးတို၏
သိြမင်ခဲ့ေသာ အေတွအြကံမှသည် စဉ်ဆက်မြပတ် ရှင်သန်တိုးတက် ေြပာင်းလဲေနေသာ ေဆးပညာ
ရပ် အေပါင်းအစုဟပ
ု င် ဆိရ
ု ေပမည်။ ဤသည်ကုိ ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးပညာနယ်ပယ်၌လည်း
ေတွရပါသည်။
ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးပညာဆိုသည်မှာ

ြမန်မာိုင်ငံတိုင်းရင်းေဆးေကာင်စီဥပေဒ၌-

အပင်

ထွက်၊ တိရစာန်ထွက်၊ ေရထွက်၊ ေြမထွက၊် တွငး် ထွကပ
် စည်းများြဖင့် ေဖာ်စပ်ထားေသာေဆးဝါးများ၊
ေဒသနာနယ၊ ေဘသဇနယ၊ ဝိဇာဓရနယ၊ နကတနယဟူေသာနယကီး (၄)ပါးှင့် ြမန်မာိင
ု ်ငံရိှ
တိုင်းရင်းသားလူမျိးအသီးသီး၏ ိုးရာတိုင်းရင်းေဆးကုထံုးနည်းစနစ်များကို အသံုးြပ၍ လူသားတို
၏ သက်ရှည် ကျန်းမာ၊ ေရာဂါဘယကင်းေဝးေစေရးအတွက် ေရာဂါရှာေဖွြခင်း၊ ေရာဂါကိတင်
ကာကွယြ် ခင်း၊ ေရာဂါကုသြခင်း၊ ကျန်းမာမြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်း၊ ေလ့ကျင့်သင်ကားြခင်းစေသာ
ြပည်သူ ကျန်းမာေရးေစာင့ေ
် ရှာက်မလ
 ပ
ု င
် န်းများအားလံးု တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ိုင်သည့် ပညာရပ်ကုိ
ဆိလ
ု သ
ုိ ည်ဟု ဖွင့်ဆိုထားေပသည်။

-၃ေဖာ်ြပပါ

အဓိပာယ်သတ်မှတ်ချက်အရ

ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးပညာကုထံုးနည်းစနစ်များကို

ြပဆိုရလင် ေဒသနာနယေဆးပညာေခ

ဗုဒေဟာေြပာချက်များအားအေြခြပထားသည့်

မဟာဘူတ

ုပ်များ၏ အရည်အတွက်ှင့် အရည်အေသွးပိုင်းဆိုင်ရာ မညီမမြဖစ်ြခင်းေကာင့် ေရာဂါများြဖစ်ရ
သည်ဟူေသာအယူအဆသေဘာတရားကိုအေြခြပ၍

ေရာဂါအုပ်စုများသတ်မှတ်လက်

ကုသေပး

ေသာနည်းစနစ်၊ ေဘသဇနယေခ အာယုေဗဒေဆးပညာအယူအဆ သေဘာတရားများကို အေြခြပ
ေသာကုသမနည်းစနစ်များ၊ Medical Astrology ေခ နကေဆးပညာဆိုင်ရာကုသမနည်းစနစ်များ၊
Psycho-spiritual Theraphyေခ စိတ်ဝ
ိ ာဏ်ဆင
ုိ ရ
် ာကုထးုံ နည်းစနစ်များ၊ Will Power ေခ
စိတ်စွမ်းအင်ှင့် Mediatic Power ေခ ကမဌာန်းကျင့်စဉ် စွမ်းအင်ြဖင့် ကုသသည့် နည်းစနစ်များ၊
Mineral Based Medicine ေခ ဓာတ်ေဆးများြဖင့် ကုသြခင်း၊ Ethnomedicine ေခ ြမန်မာိုင်ငံရှိ
တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုအသီးသီးတို၏ ေဆးပညာရပ် ဆိုင်ရာကုထံုးများပါဝင်ပါသည်။
ေဖာ်ြပခဲသ
့ ည့်

ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးပညာနည်းစနစ်တွင်

ေဒသတွင်းရှိိုင်ငံများြဖစ်သည့်

အေရှတိင
ု ်းေဆးပညာဟုဆရ
ုိ မည့် Oriental Medicine ဆိုင်ရာအယူအဆသေဘာတရားများှင့်
ကုထးုံ နည်းစနစ်များြဖင့လ
် ည်းဆက်စပ်လက် ရှပ
ိ ါသည်။ အဓိကအားြဖင့် အာယုေဗဒေဆးပညာှင့်
တုတ်တိုင်းရင်းေဆးပညာဆိုင်ရာ

အယူအဆသေဘာတရားများှင့်

ှီးွယ်ဆက်စပ်ေနသည်ဟု

ဆိုိုင်သည့်အချက်များေတွရှိိုင်ပါသည်။
ိုင်ငံတကာတိုင်းရင်းေဆးပညာဆိုရာ၌

ြမန်မာိုင်ငံတိုင်းရင်းေဆးေကာင်စီဥပေဒ၏

ြပဆို

ချက်တွင် ြပည်ပိုင်ငံတစ်ခုခု၏ တိုင်းရင်းေဆးေကာင်စီ (သို) ေကာင်စီကဲ့သို အလားတူကိစရပ်များ
ေဆာင်ရွက်ရန် ဖွဲ စည်းထားေသာအဖွဲ အစည်းက အသိအမှတ်ြပထားသည့် တိုင်းရင်းေဆးပညာရပ်
ကိုဆိုလိုသည်ဟုြပဆိုထားပါသည်။
ေဆးပညာတိုငး် တွင် Principles of Medicines ှင့် Practice of Medicines ဟူ၍ အစိတ်
အပိုင်းှစ်ခုပါဝင်ကပါသည်။ တိုင်းရင်းေဆးပညာ၏ သေဘာသဘာဝသည် အေနာက်တုိငး် ေဆး
ပညာှင့်

ကွဲြပားြခားနားသည့်

အေြခခံများပါဝင်ပါသည်။

ကမာေပရှိ

တိုင်းရင်းေဆးပညာရပ်

အများစုသည် ေဖာ်ြပခဲ့ေသာ Principle of Medicine ေခ ေဆးပညာဆိုင်ရာ အေြခခံများသည်

-၄အယူအဆသေဘာတရား (Concept) ှင့် အုမာနအယူအဆ (Hypothesis) များကို အေြခခံထား
သြဖင့် အချိေသာပညာရပ်ဆိုင်ရာ ေဝါဟာရများကို တိကျစွာသိရှိနားလည်ရန် ခက်ခဲတတ်ပါသည်။
ထိုေကာင့် တိုင်းရင်းေဆးပညာရှင်တို အေနြဖင့် အေတွးအေခ အယူအဆဒဿန (Philosophical
State) မှသည် အုမာနယထာဘူတပညာအဆင့် (Metaphysical State)သို ေရာက်ရန်ှင့် ထိမ
ု ှတစ်
ဆင့် သုေတသနြပိင
ု ေ
် သာအေြခခံဥပေဒသများတို ေဖာ်ေဆာင်ရပါမည်။ သိုမသ
ှ ာ အေတွအြကံ
အေြခြပေဆးပညာရပ်မှသည်

အေထာက်အထားအေြခြပေဆးပညာရပ်သုိ

တက်လှမ်းိုင်ေသာ

သုေတသနများ မှန်ကန်စွာေဆာင်ရွက်ိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
ပညာရှင်များြပဆိုကသည့် ပညာရပ်များ၏ တိုးတက်မလုပ်ေဆာင်ရာတွင် Understanding, Assimalation and Putting into the practices, the basic principle is the
first and foremost approach for upliftment and progress of any sciences
ဟုဆိုကသြဖင့်မည်သည့်ပညာရပ် မဆိုတိုးတက်ေရးှင့် ြမင့်မားေရးလုပ်ေဆာင်ရာတွင် ပထမဆံုး
ှင့်

ေရှးဦးဆံုးလုပ်ေဆာင်ရမည်မှာ

ထိပ
ု ညာရပ်များ၏

အေြခခံများကို

တတ်သိနားလည်ြခင်း၊

သေဘာတရားများအား လက်ေတွဘဝနယ်ပယ်င
ှ ့် သဟဇာတြဖစ်ေစေရးေပြဖစ်သည်ဟု အဆိုရှိရာ
တိုင်းရင်းေဆးပညာရပ် တိုးတက်ေစရန် Delphi Study ေခေရှလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ကမ်းကျင်
ပညာရှငမ
် ျား၏ စိစစ်ေလ့လာမများြဖင့် ေဆာင်ရွက်ကရပါမည်။ ထိသ
ု ုိ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အလင်
ြမန်ဆံုးေအာင်ြမင်ိုင်သည့် နည်းလမ်းမှာိုင်ငံတကာပညာရှင်များှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းပင်
ြဖစ်ပါသည်။ ေဆးပညာရပ်တိုင်းတွင် သီအိုရီှင့် လက်ေတွဟူ၍ ှစ်ပိုင်းရှိရာတွင် ေဆးပညာ
တိုးတက်ရန်အတွက် တိုင်းရင်းေဆးပညာရှင်များမှ ေထာင့်် (၃)ခုသိမ (၃)ြဖာ ဟုဆိုထားပါသည်။
လည်းေကာင်းတိုမှာ (က) ေရာဂါသိမ
(ခ) ကုထးုံ သိမ
(ဂ) ေဆးဝါးသိမတ
 ုိ ြဖစ်ပါသည်။
အဆိပ
ု ါသိမ (၃)ခုစလံးု ဖွံ ဖိးတိးု တက်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ထိုသိုေဆာင်
ရွက်ရာ၌ လည်းြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးပညာရပ်တွင် ပါဝင်ေသာနယ်ပယ်များြဖစ်သည့်

-၅(၁)

Education ( ေဆးပညာသင်ကားေရးဆိုင်ရာ )

(၂)

Practice ( ကုသေဆာင်ရွကမ
် ပ
 င
ုိ း် ဆိင
ု ရ
် ာ)

(၃)

Research and Development ( သုေတသနှင့်ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ )

(၄)

Herbel Garden and Plantation of Medicinal Plants

( ပရေဆးဥယျာဉ်ှင့် ေဆးဝင်ပင်

စိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာ
(၅)

Pharmeutics and Raw-material ( ေဆးဝါးေဖာ်စပ်မှင့်ေဆးဝါးကုန်ကမ်းဆိုင်ရာ ) များ
အားလံုးအချိးညီတိုးတက်ေစရမည်ပင် ြဖစ်ပါသည်။
ြမန်မာိုင်ငံှင့်ချိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်လက်ရှိေသာ ိုင်ငံအသီးသီးအေနြဖင့်ေအာက်ပါအတိုင်း
ေတွရှ
ိ င
ုိ ်မည် ြဖစ်ပါသည် -

(က) ASEAN ( ၁၀ိုင်ငံ )
(ခ)

BIMSTEC ( ၇ိုငင
် ံ)

(ဂ)

Mekoung region ( ၆ိုငင
် ံ)

(ဃ) JAPAN – NION FOUNDATION – TOYAMA UNIVERSITY, UNIVERSITY OF MIYAZAKI
(င)

KOREA – KOICA

(စ)

INDIA (MOU) – MINISTRY OF HEALTH AND SUPPORT AND MINISTRY OF AYUSH

(ဆ)

China (MOU) -

Tianjin University, Yunan University of Traditional Chinese

Medicine
၂။ ေဆာင်ရက
ွ 
် င
ုိ ်သည့် နည်းစနစ်များ
ေဆာင်ရွက်ိုင်သည့် နည်းစနစ်များအေနြဖင့် တိုင်းရင်းေဆးပညာဉီးစီးဌာနရှိဝန်ထမ်းများှင့်
ြပည်သူကျန်းမာေရး ေစာင့ေ
် ရှာက်မေ
 ပးလက်ရေ
ိှ သာ ဝန်ထမ်းမဟုတသ
် ည့် တိုင်းရင်းေဆးဆရာများ
အားလံးု ၊ လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်များတိုးတက်၍ ေဆးပညာသင်ကားေရး၊ ကုသေရး၊ သုေတသန
ှင့် ဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပရေဆးဥယျာဉ်များတည်ေထာင်ြခင်းှင့် ေဆးဝင်ပင်များ စိုက်ပျိး
ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ေကာင်းမွန်ေသာထုတ်လုပ်မကျင့်စဉ်ြဖင့် တိုင်းရင်းေဆးဝါးများထုတ်လုပ်ြခင်းစသည့်
ကအသီးသီးပါဝင် ိင
ု ေ
် သာေအာက်ပါနည်းစနစ်များြဖင့် ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါသည် -

-၆(က) Study tour - ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာေလ့လာေရးသွားေရာက်ြခင်း
(ခ)

Skin Training (Local and Foreign) - ြပည်တွငး် /ြပည်ပ ကမ်းကျင်မဆိုင်ရာသင်တန်း
များပိုချြခင်း

(ဂ)

Student Exchange Programme

(တိင
ု း် ရင်းေဆးတကသလ
ုိ မ
် ဘ
ှ ဲွ ကိ / ဘွဲလွန်သင်တန်း

သားများှင့် ေဖာ်ြပခဲသ
့ ည့် ိုင်ငံအသီးသီးရှိ တိုင်းရင်းေဆးတကသိုလ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများ
ရှိသင်တန်းသားများှင့် လဲလှယ်ေရးအစီအစဉ်များေဆာင်ရွက်ြခင်း
(ဃ) Collaboration and Traditional Medicine Practice, Education and Research တိုင်းရင်းေဆးကုသမလုပ်ငန်းများ၊

သင်ကားေရးှင့် တိုင်းရင်းေဆးဆိုင်ရာ သုေတသန

လုပ်ငန်းအသီးသီးတွင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း
(င)

Arrangement of Seminar, symposium Collaboration with India – China., etc . . .

အိိယ၊ တုတစ
် ေသာိင
ု ်ငံများှငပ
့် းူ ေပါင်း၍ ှီးေှာဖလှယ်ပွဲများ၊ စာတမ်းဖတ်ပွဲများကျင်းပေဆာင်
ရွက်ြခင်း၊ နည်းစနစ်များြဖင့် လုပ်ေဆာင်ိုင်ပါသည်။
၃။ ရရှ
ိ င
ုိ မ
် ည့် အကျိးေကျးဇူးများ
ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် ြမန်မာ့တင
ုိ ်းရင်းေဆးပညာဖွံ ဖိးတိးု တက်ရန်အတွက် အထက်ေဖာ်ြပပါ
ေဆာင်ရွက်သည့် နည်းလမ်းများြဖင့် လုပ်ေဆာင်ခဲ့ေသာ်
(က) သင်ကားေရး၊ ကုသေရးှင့် သုေတသနနယ်ပယ်မှ လူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်များ ဖွံ ဖိးတိုး
တက်ေစရန်၊ အာစီယံမဲေခါင် ဘင်းစတပ် အိိယတုတ် ိုင်ငံများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ုိင်မည်
ြဖစ်သည်။
(ခ)

တိင
ု း် ရင်းေဆးပညာနည်းစနစ်ကုထးုံ များြဖင့် ကျန်းမာေရးေစာင့ေ
် ရှာက်မေ
 ပးရာတွင် အရည်

အေသွးြမင့မ
် ားေသာကုထးုံ နည်းစနစ်များ

ပိမ
ု ေ
ုိ ဆာင်ရွကလ
် ာိင
ု မ
် ည်ြဖစ်သည်။

လည်းေကာင်း

အတွက် တုတ် အိယ
ိ ကိးု ရီးယားဂျပန် စေသာိုင်ငံများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရက
ွ ် ိုင်မည်ြဖစ်ပါ
သည်။ စဉ်ဆက်မြပတ် ေဆးပညာသင်ကားေရးအစီအစဉ်များကိုလည်း ပိုမိုေဆာင်ရွက်လာိုင်မည်
ြဖစ်ပါသည်။

သုေတသနှင့်

ဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာ

ေဆာင်ရွက်လာိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းစဉ်များလည်း

အရှိန်အဟုတ်ြမင့်တင်

-၇(ဂ)

တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်မဆိုင်ရာ အခန်းကအတွက်လည်း ေကာင်းမွန်ေသာ ထုတ်လုပ်

မကျင့်စဉ် (GMP) နည်းစနစ်များြဖင့် ေဆာင်ရွက်လာိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
(ဃ) မှန်ကန်ေကာင်းမွန်သည့် ပရေဆးကုန်ကမ်းများထုတ်လုပ်ြခင်းှင့် ေဆးဝင်ပင်စိုက်ပျိးမဆိုင်ရာ
အခန်းကအေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံမှ အာဆီယံိုင်ငံများ၊ အိိယတုတ်စသည့် ိုင်ငံများမှ နည်းစနစ်
အကူအညီများရယူိုင်ြခင်းှင့် ပရေဆးပင်ဆိုင်ရာ မျိးေစ့များရယူစိုက်ပျိးိုင်ြခင်း ြပလုပ်ေဆာင်
ရွက်လာိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအြပင် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ြပည်နယ်တင
ုိ း် ေဒသအသီးသီးရှိ ပရေဆးပင်
များကိုထိန်းသိမ်းြခင်း၊ စိုက်ပျိးြခင်းှင့် ေဈးကွက်ဝင် ပရေဆးကုန်ကမ်းများ ထုတလ
် ပ
ု ြ် ခင်းတို
ေဆာင်ရွက်လာိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
နိဂးုံ ချပ် အေနအားြဖင့်မူ The Research is the only long-term solution of traditional
medicine ဟု ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ ကမ်းကျင်ပညာရှင်များဆိုကသည့်အတိုင်း တိုင်းရင်းေဆး
ပညာဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက်

ေရရှည်ေြဖရှင်းိုင်မသည်

သုေတသနလုပ်ငန်းသာြဖစ်သြဖင့်

ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးပညာရပ်တွင် ပါဝင်ေသာနယ်ပယ်အသီးသီးအတွက် သုေတသနလုပ်ငန်းမျိးစံု
အားတစ်ပိင်နက်တည်းလုပ်ေဆာင်ိုင်ရန် ိုင်ငံတကာတိုင်းရင်းေဆးပညာရပ်များှင့် ချိတ်ဆက်၍
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရမည်ပင် ြဖစ်ပါသည်။

ပါေမာကေမာင်ေမာင်သက်
ဂုဏ်ထူးေဆာင်ပါေမာက (Professor Emeritus)
တိုင်းရင်းေဆးတကသိုလ်၊မေလး
(တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်များညီလာခံကိုယ်စားလှယ)်

