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အဆိြု ပေဆွးေွးမည့ေ
် ခါင်းစဉ် (၄)

ြမန်မာ့တင
ုိ း် ရင်းေဆးဝါးှင့်

ပရေဆးကုန် ကမ်းများ

ြပည်တွငး် ြပည်ပေစျးကွက်၌ ဖွံ ဖိးတိးု တက်လာေစရန်
ေဆွးေွးသူအမည်

ဦးေမာင်ေမာင်ဦး
ဥက ၊ ြမန်မာိင
ု င
် တ
ံ င
ုိ း် ရင်းေဆးထုတလ
် ပ
ု သ
် မ
ူ ျားှင့်
ေဆးပစည်းလုပင
် န်းရှငမ
် ျားအသင်း
(တိင
ု း် ရင်းေဆးသမားေတာ်များညီလာခံကယ
ို စ
် ားလှယ)်

၁၊။ နိဒါန်း
(၂၀) ကိမ်ေြမာက် ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်များညီလာခံမှာ ြမန်မာ့တုိငး် ရင်း
ေဆးဝါးှင့်

ပရေဆးကုန်ကမ်းများ

ြပည်တင
ွ း် ြပည်ပေစျးကွက်၌

ဖွံဖိးတိုးတက်လာေစရန်

ဟူေသာေဆွးေွးချက်ကို ကန်ေတာ်တင်သွင်းအပ်ပါသည်။
ြပည်သူကျန်းမာေရးကို တိုင်းရင်းေဆးြဖင့် ေစာင်ေ
့ ရှာက်ေပးရာမှာ တိင
ု း် ရင်းေဆးဝါးများ၊
ပရေဆးကုန်ကမ်းများသည်လည်း အလွနအ
် ေရးပါေသာ ေနရာမှာရှိေနပါတယ်။ ၂၀

ခုှစ်မှာ

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာနက စနစ်တကျြပလုပခ
် ့ဲတ့ဲ
KAP (Knowledge Attitude and practice) စစ်တမ်းအရ ၉၅ % ြမန်မာမိသားစုများက
တိုင်းရင်းေဆးကို ယံု ကည်အားထားစွာ သံုးစွဲေနကေကာင်းေဖာ်ြပ န်းဆို ထားပီးြဖစ်ပါတယ်၊
ဒါေကာင့်

ြမန်မာ့တုိငး် ရင်းေဆးှင့်

ပရေဆးကုန်ကမ်းများ၏

ဖွံ ဖိးတိးု တက်ေရးကဟာ

အလွန်အေရးပါေကာင်း ထင်ရှားလှပါတယ်။
ဒါ ့အြပင် ြပည်သူကျန်းမာေရးကိုေစာင့်ေရှာက်ရသလို တိုင်းရင်းေဆး ဆရာအများစုပါတဲ့
တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်သူများ၊ ကုန်ကမ်းပရေဆးရှာေဖွေရာင်းချသူများ၏ အသက်ေမွးဝမ်း
ေကျာင်းမှင့် တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများသည် လူအများှင့် ပတ်သက်ဆက်
ွယ်ရေသာ

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများြဖစ်ေန၍

တိုင်းြပည်၏

စီးပွားေရးဖွံ ဖိးတိးု တက်မ

ကမှာလည်း တစ်ေထာင့်တစ်ေနရာမှ အေရးပါေသာ ကကီးတစ်ခုလည်းြဖစ်ပါတယ်။
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တိုင်းရင်းေဆးဝါးှင့် ပရေဆးကုန်ကမ်းများဟာ ေစျးကွက်အတွင်းမှာ ဖွံဖိးတိုးတက်
ေနတယ်၊ ဆုတ်ယုတ်ေနတယ်ဆိုတယ်ဆိုတာဟာဒီကကီးရဲ အေြခအေနကို မီးေမာင်းထိုးြပ
တဲ့အန်ကိန်းတစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ ့ေကာင့် ြပည်သူလူထုကျန်းမာေရးကို ပိုမိုေစာင့်ေရှာက်ိုင်
ေရး၊ တိုင်းြပည်စီးပွားကို တစ်ေထာင့်တစ်ေနရာမှ ပိုမိုပါဝင်ိုင်ေရး၊ တိုင်းရင်းေဆးဆရာအများစု
ပါဝင်ေသာ တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်မ၊ ေရာင်းဝယ်မကများ ပိုမိုတိုးတက်ေစေရးဆိုတဲ့ စိတ်
ထားနဲ ဖတ်ကားရြခင်းြဖစ်ပါတယ်။

၂။ ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်
ဤသို ေဆွးေွးရသည့်အတွက-်
၁။

ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးဝါးများှင့်

ပရေဆးကုန်ကမ်းများ၏

ြပည်တွင်း/

ြပည်ပ

အေြခအေနအမှန်ကို သိရေ
ိှ စရန်၊
၂။

တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်သူများ ေခတ်ှငအ
့် ညီ ြပြပင်ေြပာင်းလဲေဆာင်ရွက်ေစ
ရန်၊

၃။

တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် ိုင်ငံေတာ်
အစိးု ရမှ ကူညီြဖည့်ဆည်းအားေပးေစရန်၊

၄။

တိးု တက်ဖံွ ဖိးလာေသာ တိုင်းရင်းေဆးဝါးှင့် တိုင်းရင်းပရေဆးကုန်ကမ်း က
က တိင
ု း် ြပည်၏ ကျန်းမာေရးှင့် စီးပွားေရးဖွံ ဖိးတိးု တက်မက
 ုိ အေထာက်
အကူြပေစရန်၊

၃။ ြပလုပပ
် န
ုံ ည်းလမ်း
ဤေဆွးေွးချက်များ ြဖစ်ေြမာက်ေရးအတွက် ြမန်မာိုင်ငံတိုင်းရင်းေဆးဝါး ထုတ်လုပ်သူ
များှင့်ေဆးပစည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း အသင်းဝင်များြဖင့် တိုင်ပင်ေဆွးေွးပီး ေဆာင်ရွက်ခဲ့
ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။
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၄။ တင်ြပေဆွးေွးချက်များ
တိုင်းရင်းေဆးဝါးှင့် ေဆးပစည်းဆိသ
ု ည်မာှ လူတို၏ခာကိုယ်အတွင်း သိုမဟုတ် ခာ
ကိုယ်ြပင်ပတွင် ြဖစ်ပာွ းေသာ ေရာဂါေဝဒနာကို ကာကွယ်ရန်၊ ြပစုရန်၊ ကုသရန်လည်းေကာင်း၊
ယင်းတို၏ ကျန်းမာေရးတိုးတက်ေစမ သိုမဟုတ် အကျိးသက်ေရာက်မ တစ်ခုခုြဖစ်ေစရန်
လည်းေကာင်း၊ တိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်ြဖစ်ေစ အသံုးြပိုင်ေရးအတွက် အပင်ှင့်အပင်
ထွက်ပစည်း၊ တိရစာန်ထွက်ပစည်း၊ ေရထွက်ပစည်း၊ ေြမထွက်ပစည်းများှင့် ဓာတ်သတပစည်း
များကို အေြခခံ၍ ေဖာ်စပ်ထားတဲ့ေဆးဝါးှင့် ကျန်းမာေရးြဖည့်စွက်ဓာတ်စာများ ြဖစ်ပါတယ်၊
ပရေဆးကုန်ကမ်းများဆိုတာကေတာ့ ၄င်းတိုကို ထုတလ
် ပ
ု ်ရာမှာ အသံုးြပတဲ့ ကုန်ကမ်းများ
ြဖစ်ပါတယ်။
ေနာက်တစ်နည်းကေတာ့ ေဒသနာနယ၊ ေဘသဇနယ၊ နကတနယ၊ ဝိဇာဓရနယဟူေသာ
နယကီးေလးပါးှင့်

ြမန်မာိုင်ငံရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိးအသီးသီး၏

ိုးရာတိုင်းရင်းေဆးနည်း

စနစ်များ၊ ေခတ်မီတိုင်းရင်းေဆးနည်းစနစ်များ၊ ြဖည့်စွက်ဓာတ်စာ နည်းစနစ်များအရ အပင်
ထွက်၊ တိရစာန်ထက
ွ ်၊ ေရထွက်၊ ေြမထွက်၊ တွငး် ထွကပ
် စညး် များြဖင့် ေဖာ်စပ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့
ေဆးဝါး၊ ကျန်းမာေရးြဖည့်စွက်ဓာတ်စာများကို တိုင်းရင်းေဆးဝါးများ ဟု ေခဆိုိုင်ပါတယ်။
တိုင်းရင်းေဆးဝါးများှင့်ပရေဆးကုန်ကမ်းများ ြပည်တွင်း / ြပည်ပေစျးကွက်မှာ ဖွံ ဖိး
တိုးတက်ေနေစရန်

အဓိကလိုအပ်ချက်ကေတာ့

ြပည်သူလထ
ူ ုက

တိုင်းရင်းေဆးဝါးများကို

ယံု ကည်စာွ အားကိုးအားထား အသံးု ြပေနဖိုက အဓိကအချက်ြဖစ်ေကာင်း တင်ြပလိပ
ု ါတယ်။
ဒီလုိ ြပည်သူလူထုရဲ ယံုကည်မရရှိဖိုအတွက် အချက်(၂)ချက်ရှိပါတယ်။
(၁)
(၂)

တိင
ု း် ရင်းေဆးေလာကသားများအားလံးု ၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက
ွ ်မ
ိုင်ငံေတာ်၏အားေပးမ ြဖစ်ပါတယ်။

တိုင်းရင်းေဆးေလာကသားများ၏ ကိုယ်ဖိရင်ဖိစိတ်အား ထက်သန်စွာ ကိးပမ်းေဆာင်
ရွက်မများ၊

သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံေတာ်နဲ

အဖွဲအစည်း

ဌာနအသီးသီးက

အားေပးအားေြမာက်

ကူညပ
ီ ့ံပုိးေပးမများအေပမှာ အဓိကမူတည်ေနပါတယ်။ ယံုကည်ရင်းစွဲ ယံုကည်စွာသံုးစွဲ ေနတဲ့
အေပမှာ တိုင်းရင်းေဆးေလာကသားများက မိမိတိုရဲထုတ်ကုန်ပစည်းများကို အရည်အေသွး၊
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အရည်အချင်းပိုမိုေကာင်းမွန်ေအာင် ဂုတစိက
ု ် ကိးစားထုတလ
် ပ
ု ေ
် နမယ်၊ အစိုးရဌာနနဲ အဖွဲ
အစည်းများက လွယ်ကေ
ူ ချာေမွပီး တိုင်းရင်းေဆးေလာက ဖွံဖိးတိုးတက်ေစမယ့် လုပ်ထံုး
လုပ်နည်းများ အပါအဝင် ပံ့ပိုးကူညီမမျိးစံုေပးမယ်ဆိုရင် တိုင်းရင်းေဆးဟာ ြပည်သလ
ူ ူထုရဲ
ယံုကည်မကို ပိုမိုရရှိပီး အားကိုးေနမှာြဖစ်တဲ့အတွက် စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိးတိုးတက်မှာ ြဖစ်ပါ
တယ်။ တိုင်းရင်းေဆးေလာကသားများ ကိးစားအားထုတ်မအေပမှာ ိုင်ငံေတာ်၏ မူဝါဒအား
ြဖင့် လည်းေကာင်း၊ အြခားနည်းလမ်းများြဖင့်လည်းေကာင်း ပံ့ပိုး ကူညီမှသာလင် အရှိန်အဟုန်နဲ
တက်လှမ်းသွားိုင်မှာြဖစ်လို အားေပး ေစာင့်ေရှာက်မကဟာ တိုင်းရင်းေဆးဖွံဖိးတိုးတက်
မအတွက် အေရးအပါဆံုး ြဖစ်ပါတယ်။
ြမန်မာိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း
အားေပးအားေြမာက်မ၊

အထက်ပါအဆိုှင့်အညီ

တိုင်းရင်းေဆးကို

တိုင်းရင်းေဆးေလာကသားတိုရဲကိးစားမ၊

ိုင်ငံေတာ်ရဲ

လိက
ု န
် ာမတုိေကာင့်

ြပည်သလ
ူ ူထအ
ု ကားမှာ အားကိးု မ၊ အသံးု ြပမဟာ များစွာတိးု တက်လာခဲတ
့ ာ မျက်ြမင်ပဲြဖစ်ပါ
တယ်။
၁၉၉၆

ခုှစ်တွင်

ိုင်ငံေတာ်အကီးအကဲများ၊
ေစာင့်ေရှာက်ကွပ်ကဲ

တိုင်းရင်းေဆးဝါးဥပေဒကို

ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်ကြပာန်းေပးခဲ့ ပီးေနာက်

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနနဲ

တိင
ု း် ရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာနတို၏

ဦးေဆာင်ထန
ိ း် ေကျာင်းမေအာက်မာှ

တိုင်းရင်းေဆးေလာကသားများရဲ

ကျားကုတ် -ကျားခဲ ကိးစားမများေကာင့် ယခုအခါ ေစျးကွက်အတွင်းမှာ ၁၉၉၆ ခုှစ် မတိုင်ခင်
ကာလနဲ ိင်းယှဉ်ရင် အလွနြ် မင်မ
့ ားစွာ တိးု တက်ေနတာ ေတွရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ယခင်က
လမ်းေဘးကွမ်းယာဆိုငသ
် ာသာေလာက်မာှ သာ

ေရာင်းချခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းေဆးဝါးဟာ

ယခုအခါ

ေခတ်မစ
ီ ူပါမားကတ်ကီးများ၊ စတိုးဆိုင်ကီးများ၊ အေနာက်တုိငး် ေဆးခန်း၊ ေဆးံုများ စသြဖင့်
ေနရာမလွဲဝယ်ယူရရှိိုင်ေနပီြဖစ်ပါတယ်။ အသံုးြပမဟာလည်း ယခင်က ေတာေနလူတန်းစား
နဲ

ဝင်ေငွနည်းသူတိုသာ

သံးု စွေ
ဲ နရာမှ

လူကတ
ုံ န်ချမ်းသာကွယ်ဝသူများအထိ

ယခုအခါမှာ
တွင်ကျယ်စွာ

ပညာတတ်ကီးများ၊
သံးု စွေ
ဲ နကတာဟာ

ဖွံဖိးမရဲ လကဏာေတွသာြဖစ်ေကာင်း တင်ြပလိုပါတယ်။

အရာရှိ ကီးများ၊
တိုင်းရင်းေဆးဝါး
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ယခုအခါမှာ တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်မလိုင်စင် (၃,၂၅၀) ေကျာ်နဲ တိုင်းရင်းေဆးဝါး
မှတ်ပုံတင် (၁၂,၀၀၀) ေကျာ်ကို ခွင့်ြပထားပီး ြဖစ်ပါတယ်။ ိုင်ငံေတာ် ကျန်းမာေရးှင့် အားက
စားဝန်ကီးဌာန

တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာနရဲ

ေကျးဇူးေတွေကာင့်

ထိလ
ု ပ
ု င
် န်းများထဲမှ

ကမာ့အဆင့်မီ GMP နဲ ISO အဆင့်ရရှိတဲ့ တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းေတွဟာ
ေပထွန်းလာခဲ့ပီ ြဖစ်ပါတယ်။
ိုင်ငံြခားသို တင်ပိုေရာင်းချိုင်တဲ့ အေနအထားအထိ တက်လှမ်းိုင်ခဲ့ပီ ြဖစ်ပါတယ်။
ဥပမာ-

အဘထ

တိင
ု း် ရင်းေဆးဟာ

ထိုင်းိုင်ငံကို

ထိုင်းိုင်ငံ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနရဲ

တရားဝင်စိစစ်ခွင့်ြပချက်နဲ များစွာတင်ပုိေနပီြဖစ်ပီး၊ ထိုင်းိုင်ငံ၊ အတွင်းမှာပင် စက်ံုခွဲတစ်ခု
တည်ေထာင်၍ ေဆာင်ရွက် မည့် လမ်းေကာင်းေပ ေရာက်ေနပီ ြဖစ်ပါတယ်။
ကမာိုင်ငံများ၏

တိုင်းရင်းေဆးကိုြပန်ကည့်မယ်ဆိုရင်လည်း

ဒီလို

ိုင်ငံေတာ်ရဲ

ေထာက်ပ့ံ ကိးစားမေတွေကာင့် တိုင်းရင်းေဆးဝါးေတွဟာ အလွန်ကျယ်ြပန်စွာ ဖွံဖိးတိုးတက်
လာခဲ့ကပါတယ်၊
ဥပမာ- တုတ်ြပည်၏ တုတ်တိုင်းရင်းေဆးဝါးများ၊ ကုန်ကမ်းပရေဆးများ၊ တုတ်
ြပည်၏ တိင
ု း် ရင်းေဆးဝါးများသည် ၁၉၉၀ ေနာက်ပိုင်းကာလမှာ တဟုန်းထိုး ြမင့်တက်လာ
ခဲ့တယ်၊ ၂၀၁၀ မှာ တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်မတန်ဖိုး ယွမ် ၃၁၇ ဘီလီယံ (၄၀ ဘီလီယံ
ေဒလာ) ကေန ၂၀၁၅ ခုှစ်မှာ (၇၈.၆ ဘီလီယံေဒလာ)အထိ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ိုင်ငံြခား
ပိုကန
ု ်ဟာ (၃.၄ ဘီလယ
ီ ေ
ံ ဒလာ)ရှိခဲ့တယ်။ ြမန်မာတစ်ိုင်ငံလံုးရဲGDP ဟာ (၆၀ ဘီလီယံ)
ရှိခဲ့တာနဲ ိင်းယှဉ်ရင် ကမာ့ိုင်ငံတိုရဲ တိုင်းရင်းေဆးေစျးကွက် ဖွံဖိးမကို ခန်မှန်းိုင်မှာ
ြဖစ်ပါတယ်။ ပရေဆးကုန်ကမ်းရရှိမကိစမှာလည်း တုတ်အစိုးရဟာ သဘာဝအတိုင်း ရရှိဖို
အြပင် စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ဖို၊ အားေပးခဲ၊့ ကိးစားခဲ့ကပါတယ်၊ ၁၉၅၀ ခုှစမ
် ာှ ပရေဆးစိုက်ခင်း
(၄) သိနး် hm2/ မှ ၂၀၁၄ မှာ ပရေဆးစိုက်ခင်း (၉.၃) သန်း hm2/ အထိ တိုးတက်ခဲ့တယ်။ ၂၀၁၄
ခုှစ်မှာ တိုင်းရင်းပရေဆးကုန်ကမ်း တန်ချိန် (၄)သိနး် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပီး ိုင်ငံြခားကို တန်ချိန်
(၂)သိန်းေကျာ် တင်ပိုေရာင်းချိုင်ခဲ့ပါတယ်၊
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ထိုင်းိုင်ငံကိုကည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ထိုင်းိုင်ငံေတာ် အစိးု ရက ထိုင်းတိုင်းရင်းေဆးဝါး
ထုတ်လပ
ု မ
်  ကကို Thai 4.0 : Herbal Products Road Map 20 year ြဖင့်စီမံကိန်းချ ပံ့ပိုး
ေဆာင်ရွက်ေပးေနတာေတွရပါတယ်။
ပထမအဆင့်က 2017 -2021 ြဖစ်ပီး Boosting Domestic Market စီမံချက်ြဖင့်
ေဈးကွက်တန်ဖိုး 0.29 – 0.362 ထရီလယ
ီ ံ-ဘတ် (TB) အထိလည်းေကာင်း၊
ဒုတယ
ိ အဆင့်

2022-2026

ြဖစ်ပီး

Leading

of

ASEAN

စီမံချက်နဲ

တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်မတန်ဖိုး 0.46-0.72 ထရီလီယံ-ဘတ် (TB) အထိလည်းေကာင်း၊
တတိယအဆင့်ကေတာ့

2027-2031

ြဖစ်ပီး

Tops

of

Asia

5

စီမံချက်ြဖင့်

အာရှတိုင်းရင်းေဆးဝါးထိပ်တန်းိုင်ငံ ၅ ိုင်ငံတွင် ပါဝင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ေဈးကွက်တန်ဖိုး
0.752 – 1.464 ထရီလီယ-ံ ဘတ် (TB) အထိ ပစ်မှတ်ထားရှိ ေဆာင်ရွက် ေနပါတယ်။
စတုတအဆင့်ကေတာ့ 2032-2036 အထိြဖစ်ပီး World Herb Hub ကမာ့တိုင်းရင်းေဆး
မိင်ကီး ြဖစ်ေစရမယ်လို ေကွးေကျာ်ထားပါတယ်။ 1.2 ထရီလယ
ီ ံ-ဘတ် (TB)

မှ 2.95

ထရီလီယံ-ဘတ် (TB) အထိ စီမံကိန်းချ ေဆာင်ရွက်ေနပါတယ်။
ထိုင်းိုင်ငံဟာဆိုရင် အာဆီယံိုင်ငံများမှာ ထိပ်တန်းတိုင်းြပည်ြဖစ်ပါတယ်၊ တိုင်းရင်း
ေဆးကိုလည်း အလွန်အားေပးေနပါတယ်။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာမှ တိုင်းရင်းေဆး အဖွဲအစည်း
များကို မကာခဏ ဖိတ်ကားပီး ထိုင်းတိုင်းရင်းေဆး တိးု တက်ေရးအတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်
ေနပါတယ်။ ထိုင်းတိုင်းရင်းေဆးဆရာကီးများကို ထိုင်းိုင်ငံ ဝန်ကီးချပ်ကီး ကိုယ်တိုင်က
အခမ်းအနားများမှာ တေလးတစားြဖင့် ဘွဲ ထူး၊ ဂုဏထ
် ူးများချီးြမင့်ကတဲ့ ြမင်ကွင်းဟာ အလွန်
ပီတိ ြဖစ်စရာေကာင်းပါတယ်။ ြမန်မာိုင်ငံမှာလည်း လွန်ခဲ့ေသာ ၁၅ ှစ်ခန်က ိုင်ငံ့အကီး
အကဲများက ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးလုပ်ငန်းရှင်များကို ဖိတ်ကား၍ တိုင်းရင်းပရေဆး ကုန်ကမ်း
စိုက်ပျိးရန် တဆက်တဆက်တည်း စိုက်ပျိးေြမ ဧက (၁၀၀၀)ကို ေပးခဲ့ဘူးပါတယ်၊ ထိအ
ု ချိန်က
ကျေနာ်တိုမှာလည်း မလုပဝ
် ့ံ မလုပ်ရဲ၍ မလုပ် ြဖစ်ခဲ့ပါ။ ယခုအခါမှာေတာ့ စုေပါင်းအင်အားြဖင့်
လုပ်ကိုင်ိုင်ပီဟု ကျေနာ်တို ယံုကည်ပါတယ်၊
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ဒါ ့အြပင် ကျေနာ်တို ြမန်မာိင
ု င
် ထ
ံ မ
ဲ ာှ တိမ်ြမပ်ေနတဲ့ တန်ဖိုးကီးပီး ကမာေကျာ်
ေဈးကွက်ဝင် ပရေဆးကုန်ကမ်းများ များစွာထွကရ
် ေ
ိှ နပါတယ်၊ ဉပမာ- ရှးိ ပတီး၊ သစ်စိမ်းပင်၊
“ဝ”ဉ၊ ဘုမရာဇာ -- အစရှသ
ိ ည်တုိ ြဖစ်ပါတယ်။ ရှးီ ပတီးဟာ ြမန်မာြပည်ေြမာက်ပုိငး် မှာ
ထွက်ရှိပီး၊ တုတ်ြပည်ှင့်အာရှိုင်ငံ များမှာ လွန်စွာေဈးကီးေသာ ပရေဆးကုန်ကမ်းများ
ြဖစ်ပါတယ်၊

ြမန်မာြပည်

အရည်အေသွး

ကချင်ေြမာက်ဖျား၊

အေကာင်းဆံုးနဲ

ေဈးကွက်များအရ

သိရိှ

ပူတာအိုေဒသက

ေဈးအကီးဆံုးြဖစ်ေကာင်း

ရပါတယ်။

ထွက်ရှိတဲ့

ရှီးပတီးဟာ

တုတ်ြပည်

ြပည်တွင်း

စကာပူ-ေဟာင်ေကာင်-မကာအို

ေဈးကွက်များမှာ

ကျပ်သားချိန် နည်းနည်းသာ ပါရှိတ့ဲ ရှးီ ပတီး ဘူးတစ်ဘူးကို ြမန်မာေငွ သိန်း(၂၀) ဝန်းကျင်
ေဈးရှပ
ိ ါတယ်။ သစ်စိမ်းပင် ေခ Eurycoma lolgifolia ပရေဆးပင်ဟာ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး
ေရြဖမိနယ် စသည်တုိမာှ ေပါက်ေရာက်ပါတယ်၊ မေလးရှားမှာ Tongkat ali , အင်ဒိုနီးရှားမှာ
Pasak bumi လိုေခဆို ပီး မေလးရှား ဂျင်ဆင်းအြဖစ် ြပည်တွင်းမှာလည်းေကာင်း၊ အေမရိက၊
ဉေရာပအထိလည်းေကာင်း၊
ြဖစ်ပါတယ်။

တင်ပုိေရာင်းချေနတဲ့

မေလးရှားိုင်ငံမှာ

ဒီအပင်ကုိ

ေဈးကီးလှတဲ့

ပရေဆးကုန်ကမ်းများ

အစိုးရထိန်းသိမ်းမေအာက်မှာ

ထားရှိ ပီး၊

ြမန်မာိုင်ငံမှ ကန်းသစ်က့ဲသုိ တန်ဖးုိ ထားရှပ
ိ ါတယ်၊ ဘုမရာဇာဟာ ြမန်မာိုင်ငံရဲ ဇာတိ
ပရေဆးပင်ြဖစ်ပီး အိိယကဲ့သို တိုင်းြပည်များမှာ အစိုးရထိမ်းသိမ်းမ ေအာက်မာှ အလွန်
ေဈးကွက်ကီး လှပါတယ်။ “ဝ”ဉ ဆိရ
ု င်လည်း ိုင်ငံတကာမှ အလွန် ဝယ်အားေကာင်းေနေသာ
ပရေဆးပင်ြဖစ်ပါတယ်၊ သိုေသာ်ြငားလည်း ြမန်မာြပည်တွငး် မှာ ထိအ
ု ပင်များဟာ ေပလွင်
ထင်ရှားမမရှိဘဲ ြဖစ်ေနပါတယ်။ ထိုအပင်များကို အစိးု ရမှဦးေဆာင်၍

ေဈးကွက်ြမင့်တင်

ေရာင်းချမယ်ဆိုရင် တိုင်းြပည်၏ ိုင်ငံြခားဝင်ေငွအတွက် တန်ဖိုးကီးမည်ြဖစ်ေကာင်း တင်ြပလို
ပါတယ်။
တိုင်းရင်းေဆးဝါးကများဖွံဖိးေစရန်အတွက်မှာ
ကသည်လည်း

အြခားတိုင်းြပည်များ၏

ြမန်မာ့တင
ုိ း် ရင်းေဆး

တိုင်းရင်းေဆးဝါး

ထုတ်လပ
ု ်မ

ထုတ်လုပ်မကများနည်းတူ

အားသာချက်၊ အားနည်းချက်၊ လိုအပ်ချက်များ၊ အသီးသီးရှိကပါသည်။
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အားသာချက် ------ြမန်မာတိုငး် ရင်းေဆးသည် ကျန်အာရှိုင်ငံများနည်းတူ ြပည်သူလူထု၏ ထက်သန်ေသာ
ယံုကည်မကို ရရှိေနသည်။ အလွယတ
် ကူ ရရှိိုင်ပီး ေစျးန်းမှာလည်းချိသာပါသည်။ ေဘးထွက်
ဆိုးကျိးအရာယ်ကျေရာက်မမှာလည်း လွန်စွာနည်းပါးေကာင်း ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ WHO
ကပင်လင် အသိအမှတ်ြပေကညာထားပီးြဖစ်ပါသည်။ လူသေ
ူ ရာက်ရရ
ိှ န်ခက်ခေ
ဲ သာ ေဒသ
အကိအကားမှာပင် တိုင်းရင်းေဆးကို လွယ်ကူစွာရရှိိုင်ေသာ အေနအထားရှိပါသည်။ တိုင်းရင်း
ေဆးထုတ်လုပ်သူအများစုမှာလည်း တိုင်းရင်းေဆးဆရာများြဖစ်ေနက၍ မိမတ
ိ ုိ၏ တိုင်းရင်း
ေဆးဝါးထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းကို ကိယ
ု က
် ျင့် တရားေကာင်းမွန်စွာြဖင့် တန်ဖးုိ ထား လုပ်ကုိင်က
သည်။ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရမှလည်း တိုင်းရင်းေဆးကို ိုင်ငံေတာ်မူဝါဒများထဲမှာပင်ထည့်သွင်း၍
အားေပးေစာင့်ေရှာက်မကို ရရှိခံစားေနရပါသည်။ တိုင်းရင်းေဆးညီလာခံများကိုလည်း ိုင်ငံ
ေတာ်က ှစ်ေပါင်းများစွာဦးေဆာင်ကျင်းပေပးခဲ့ပီး ိုင်ငံေတာ်သမတကီး မှ သဝဏ်လာေပးပို
ြခင်း၊ ဒုတိယသမတကီးကိုယ်တိုင် တက်ေရာက်ချီးြမင့်ြခင်းတိုသည် ထင်ရှားေသာ ိုင်ငံေတာ်၏
ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းသာြဖစ်ပါသည်။
အားနည်းချက်မာှ သိပံနည်းကျ EBM တိုင်းရင်းေဆးအြဖစ် လံုေလာက်စွာ မြပသိုင်
ေသးြခင်းြဖစ်သည်။ အဓိကြဖစ်ေသာ Efficacy,Safety and Quality တိုကို တိင
ု း် ရင်းေဆးသမား
စဉ်သေဘာ သဘာဝအရ experience base (Time tested) ကို အေြခြပေသာ ဆံုးြဖတ်ချက်
အေပမူတည်၍ လက်ခံထားကပါသည်။
ယေနေခတ်လို ေခတ်မီ၍ ပညာရည်ြမင်မ
့ ားလာေသာ

လူသားများက လက်ခသ
ံ ည့်

လက်ဆုပ်လက်ကိုင်သက်ေသြပ သုေတသနများ လွန်စာွ အားနည်းေနြခင်းသည် အားနည်းချက်
တစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။ သိုရာတွင် ဤအားနည်းချက်သည် ေငွေကးအင်အား၊ နည်းပညာအင်အား၊
နည်းပညာရှင်အင်အား

ကီးမားေသာ ကမာ့အင်အားကီးိုင်ငံများ ဥပမာ - ဂျပန်၊ တုတ်၊

အိိယ၊ ကိုရီးယား -- စသည့်ုိင်ငံများကလည်း ြပည့်စံုေအာင်မစွမ်းိုင် ြဖစ်ေနဆဲ၊ မေကျာ်လာ
ိုင်ြဖစ်ေနဆဲ၊ အေြခအေနများြဖစ်ပါသည်။ ဤကိစပိုင်းကို
ေဆာင်ရွက်ေပးမှသာ

တိုးတက်ြဖစ်ထွန်းိုင်မည့်

ိုင်ငံေတာ်က ဦးေဆာင်အားြဖည့်

အေနအထားြဖစ်ပါသည်။

ယခုအခါ
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ကျန်းမာေရးှင့်အားကစား ဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဆရာကီးက တိုင်းရင်းေဆးဆိုင်
ရာ သုေတသနကများ၊ တိုင်းရင်းေဆးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ် ဖွံ ဖိးတိးု တက်ေစဖိုကများ၊
တဟုန်းထိုးလမ်းန်အားေပးေနတာကို မျက်ဝါးထင်ထင် ေတွေနရပါတယ်။ ဒါေကာင့် ဆရာ
ကီး ြပည်ထာင်စုဝန်ကီး၊ လိက်လိက်လှဲလှဲ ေကျးဇူးတင်ေနရပါတယ်။
၅။ စိန်ေခမများ
 ယခုအခါ ရင်းှီးြမပ်ှံမဓနအား၊ ေခတ်မီနည်းပညာရရှိုိင်မ၊ ေခတ်မီ အတတ်ပညာရှင်
ရရှိမတိုမှာ လွယ်ကူြခင်းမရှိပါ၊
 တိုင်းရင်းေဆးဝါးမှတ်ပံုတင်ှင့်

လိုင်စင်ေလာက်ထားမတွင်

လုပထ
် းုံ လုပန
် ည်းများ

မတည်ငိမမ
် က
 သ
့ဲ ုိေသာ စီမံခန်ခွဲမများြဖစ်ေနြခင်း၊
 အာဆီယံအဖွဲအစည်းဝင်ြဖစ်ေန၍ မကာမီေရာက်လာမည့် အာဆီယံတိုင်းရင်းေဆးဝါးှင့်
ြဖည့်စွက်ဓာတ်စာဆိုင်ရာ သေဘာတူညခ
ီ ျက်များ ြပဌာန်းချက်များက အေြခအေနတခု
တွင် ြပည်တွင်းတိုင်းရင်းေဆး လုပ်ငန်းငယ်များ ရှင်သန်ုိင်ရန် အာမခံချက်မရှိြခင်း၊
 တိုင်းရင်းေဆးဝါးအစစ်အမှန်မဟုတ်ေသာ အေနာက်တိုင်းေဆး ေရာေှာသည့် တိုင်းရင်း
ေဆးှင့်ပတ်သက်၍ ေစျးကွက်တွင် ကီးကပ်ိုင်မအားနည်းေနေသးြခင်း၊
 ကုန်ကမ်းများစုေဆာင်းရရှိမခက်ခဲလာြခင်း၊
 တိုင်းရင်းေဆးပညာရပ်၏ သိမ်ေမွနက်နဲမကို နားလည်မမ
 ရှေ
ိ သာ အချိေသာပုဂိ လ်များ၊
အဖွဲအစည်းများ၏ တိုင်းရင်းေဆးှင့်ပတ်သက်၍ အသိပညာေပးမ၊ သတင်းေပးမများ
လွမ
ဲ ာှ းေနြခင်း၊
ဒီေနရာမှာ အာဆီယံတိုင်းရင်းေဆးဝါးှင့်ြဖည့်စွက်ဓာတ်စာဆိုင်ရာ သေဘာတူညီ
ချက် ASEAN Agreement on TMHS ကို အနည်းငယ် တင်ြပလိပ
ု ါတယ်။ သိပလ
် ည်း
အေရးကီးပါတယ်။ ဒီသေဘာတူညီချက်ဟာအာဆီယံိုင်ငံများ လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်
ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ေနေသာ စိတ်အပိုင်းတစ်ခု ြဖစ်ပါတယ်။ အာဆီယံိုင်ငံများ
အဖွဲ ဝင် အချင်းချင်း တိုင်းရင်းေဆးကိုကုန်သွယ်တဲ့အခါ Import, export လုပတ
် အ
့ဲ ခါမှာ
လိုက်နာအသံုးြပရတဲ့ စံချိန်စံန်ဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက်ပဲ

ြဖစ်ပါတယ်။ အဓိက
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ရည်ရွယ်ချက်က အာဆီယအ
ံ ဖွဲ ဝင် ိုင်ငံအချင်းချင်းကား ကုန်သွယ်ရာမှာ အသံုးချရန်ြဖစ်
ပါတယ်။ အင်အားရှိတဲ့ တိုင်းရင်းေဆးဝါး ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းေတွက အာဆီယံိုင်ငံ
များကို တင်ပိုေရာင်းချဖို ကုန်သွယ်မများေစဖိုအတွက် အခွင့်အေရးေကာင်းကီး တစ်ရပ်
ပွင့်လာဖိုြဖစ်ပါတယ်။ လုပ်ိုင်စွမ်းရှိသူများအတွက်က တိုင်းြပည်ရဲစီးပွားေရးနဲ ြမန်မာ့
တိုင်းရင်းေဆးဂုဏ်သိကာအတွက် အားတက်စရာ၊ လမ်းစကီး ြဖစ်ပါတယ်။
ဒါေပမယ့် အာဆီယံသေဘာတူညီချက်ကပဲ ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးဝါး ထုတ်လပ
ု ်မ
SME လုပ်ငန်းငယ်ေတွအတွက် ကီးမားတဲ့ အရာယ်တစ်ခုဟာ ရင်ဆိုင်ရဖို ရှေ
ိ နပါတယ်။
အြခား အာဆီယံတိုင်းြပည်များမှာလည်း ဒီအရာယ်ရှိေနေကာင်းကို

ရင်ဖွင့်ေနကပါ

တယ်
တိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်သူများရဲအကားမှာ အင်အားကီးေသာ လုပ်ငန်းကီး
များနဲ အင်အားနည်းေသာ လုပင
် န်းငယ်များဟူ၍ ကွဲြပားစွာ ရှိေနပါတယ်။ ကျေနာ်တို
အားလံးု ဟာ ိးု သားစွာ၊ မိမိတတ်ကမ်းေသာ ပညာရပ်အေပ သမာအာဇီဝ ရပ်တည်
ေနတဲ့ တိုင်းရင်းေဆးထုတလ
် ပ
ု သ
် ူ လုပ်ငန်းငယ် SME များအတွက် ဒီအရာယ်ကုိ
ဘယ်လမ
ုိ ှ မျက်ကွယ်ြပပစ်ထားလိုမရပါ။ ဆိုလိုချင်သည်မှာ - ဒီ အာဆီယံတိုင်းရင်းေဆး
နဲ ြဖည့်စွက်ဓာတ်စာဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက် ASEAN Agreement on TMHS သေဘာ
တူညီချက်မှာပါဝင်ေသာ

လိုက်နာရန်

လမ်းန်ချက်ှင့်

လုပ်ငန်းေဆာင်တာများကို

Import- export ကိစရပ်များမှာသာမက ြပည်တင
ွ ်းလုပင
် န်းများကိလ
ု ည်း အစိုးရက
လိုက်နာေဆာင်ရွက်ခိုင်းခဲ့မယ်ဆိုရင် ၉၅ ရာခိုင်န်းေသာ ြပည်တွင်းတိုင်းရင်းေဆးဝါး
ထုတလ
် ပ
ု ်မ လုပ်ငန်းများဟာ ရပ်ဆိုင်းသွားိုင်တဲ့ အေနအထားရှိပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားနဲ
ထိုင်းိုင်ငံများမှ ကျေနာ်တို၏ အာဆီယမ
ံ တ
ိ ်ေဆွများကလည်း ဤအေရးကို လွန်စွာစိုးရိမ်
ေနကေကာင်း၊ တိုင်းရင်းေဆးဝါး လုပ်ငန်းငယ်များ ဆက်လက်ရှင်သန်ဖိုလိုေနေကာင်း၊
ငီးြငရင်ဖွင့်သွားခဲ့ ကပါတယ်။ ဤအာဆီယံသေဘာတူညီချက်ပါ လိက
ု န
် ာေဆာင်ရွက်
ရမည့်

လုပင
် န်းစဉ်များသည်

တိုင်းရင်းေဆးသေဘာသဘာဝအားြဖင့်

မြဖစ်ိုင်ေသာ၊

ရင်းှးီ ြမပ်မ
ှံ အ
 ေနအထားမှာလည်း လွန်စွာများြပားလှေသာ အေနအထားများ ြဖစ်ပါ
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ေသာေကာင့၊် ြမန်မာိုငင
် အ
ံ ပါအဝင် အာဆီယံိုင်ငံများ အားလံးု ရှိ တိုင်းရင်းေဆးဝါး
ထုတလ
် ပ
ု ေ
် ရး လုပ်ငန်းငယ်များ လဲပိသွားကမည်မာှ ဧကန်ြဖစ်ပါသည်။ လွန်စာွ သိပံ
နည်းကျပီး

အေနာက်တိုင်းေဆးအြမင်

သေဘာသဘာဝများ၊

လွနက
် ဲေနေသာ

ဤသေဘာတူညီချက်ကို ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များအား အစိုးရက လိုက်နာခိုင်းပါက
သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းြပည်အသီးသီးရှိ တိုင်းရင်းေဆး လုပ်ငန်းငယ်များ ရှင်သန်ရပ်တည်ရန်
မလွယ်ကူေကာင်း၊ ပိလဲသွား မည်သာ ြဖစ်ေကာင်း ဤညီလာခံတွင် ိုင်ငံေတာ်ှင့်
ကျန်းမာေရးှငအ
့် ားကစားဝန်ကီးဌာနသို အားကိုးကီးစွာြဖင့် ေလးနက်စွာ တင်ြပလိုပါ
သည်။
ဤအာဆီယံ

တိုင်းရင်းေဆးဆိုင်ရာ

သေဘာတူညီချက်များသည်

ိုင်ငံေတာ်

တာဝန်ရှိ ပုဂိ လ်ကီးများ၊ ဝန်ကီးအဆင့်အတန်းဆိုင်ရာ လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း မရှိက
ေသး၍ များစွာြပင်ဆင်င
ုိ ပ
် ါေသးေကာင်း၊ ေလးနက်စာွ တင်ြပပန်ကားအပ်ပါသည်။
၆။ အြကံြပချက်
-

တိုင်းရင်းေဆးဝါးလုပ်ငန်းများ ဘဏ်ေချးေငွှင့် အရင်းအှီးေထာက်ပံ့မများ အလွယ်
တကူ ရရှိုိင်ရန် အတွက် သက်ဆိုင်ရာကိုည
ိ ိင်းေပးြခင်း၊

-

တိုင်းရင်းေဆးဝါး ထုတ်လုပ်မဆိုင်ရာ ေခတ်မီနည်းပညာများကို တိုင်းရင်း ေဆးပညာ
ဦးစီးဌာနှင့် ဆက်ွယ်ဌာနများက သင်တန်းများ ထိထိ ေရာက်ေရာက် ပိုချေပးရန်၊

-

ပရေဆးပင်များစိုက်ပျိးရန် ေြမဧကများများရရှိရန်အတွက် ိုင်ငံေတာ်သို ဆက်သွယ်
တင်ြပေပးြခင်း၊

-

ေဈးကွက်တွင် အေနာက်တိုင်းေဆး ေရာေှာထားေသာ တိုင်းရင်းေဆး အတုအေရာင်
များကို ထိေရာက်စွာ အေရးယူေပးရန်၊

-

တိုင်းရင်းေဆးသေဘာသဘာဝကိုနားမလည်ဘဲ တိုင်းရင်းေဆးဂုဏ်သိကာကို ဆုတ်ယုတ်
ကျဆင်းေစေသာ
တားြမစ်ေပးရန်၊

အယံုအကည်မဲ့ေစေသာ

ေဟာေြပာချက်၊

ေြပာကားချက်များကို
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-

တိုင်းရင်းေဆးမှတ်ပံုတင်၊ လိုင်စင်ေလာက်ထားြခင်းကိစ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ တိုင်းရင်း
ေဆး သေဘာသဘာဝအရ လွယ်ကူေချာေမွစွာရှိေစရန်၊ Online System ြဖင့် ေလာက်

-

ေလာက်ထားေဆာင်ရွက်ေစရန်၊

-

တိုင်းရင်းေဆး၏ Efficacy, Safety and Quality တိုအတွက် ေခတ်မီ နည်းလမ်းများြဖင့်
သုေတသနြပြခင်းကို

ကျန်းမာေရးှငအ
့် ားကစား

ဝန်ကီးဌာန၊

တိုင်းရင်းေဆးပညာ

ဦးစီးဌာနတိုမှ စဉ်ဆက်မြပတ် အားသွန် ခွန်စုိက် ဦးေဆာင်တွန်းအားေပးေဆာင်ရွက်ရန်၊
-

ASEAM Agreement on TMHS အာဆီယံတိုင်းရင်းေဆးဝါးှင့် ကျန်းမာေရး ြဖည့်စွက်
ဓာတ်စာဆိုင်ရာ

သေဘာတူညီချက်များကို

ကျန်းမာေရးှင့်

အားကစားဝန်ကီးဌာန

တိင
ု း် ရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာနက ဦးေဆာင်၍ အချိန်မီ သံးု သပ်ေပးရန်၊
− ယခုအခါ ကန်ေတာ်တို၏ ြမန်မာိုင်ငံတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတ်လုပ်သူများှင့် ေဆးပစည်း
လုပင
် န်းရှင်များအသင်းကို

တစ်ိုင်ငံလံုးစုေပါင်းအင်အားတစရပ်ြဖင့်

ဖွဲစည်းထားပီး

ြဖစ်ပါသည်။ ကန်ေတာ်တို၏အသင်းသည် ြပည်သူလူထု၏ ကျန်းမာေရးကို ပိုမိုေစာင့်
ေရှာက်ိုင်ေရး၊ တိုင်းရင်းေဆးေလာက ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် ိုင်ငံေတာ် ကျန်း
မာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန၏ လမ်းန်ဦးေဆာင်မ
ကို ဦးထိပ်ပန်ဆင်၍ ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း ရည်ရွယ်ထားရှိပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ
ေသာေကာင့်

ကန်ေတာ်တိုအသင်ှင့်

ကန်ေတာ်တုိ၏

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွကမ
် များကို

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန ၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာနတိုက အထူးဦးစား
ေပး ကူညီပပ
့ံ းုိ ေပးပါရန် တင်ြပအပ်ပါသည်။

-13-

၇။ နိဂးံု
-

ယခုလို

ြမန်မာ့တိုင်းရင်းေဆးဝါးှင့်

ပရေဆးကုန်ကမ်းများ

ြပည်တွင်း/

ြပည်ပ

ေဈးကွက်၌ ဖွံဖိးတိုးတက်လာေစရန်ကို ေဆွးေွးတင်ြပခွင့် ေပးပါေသာ ြပည်ေထာင်စဝ
ု န်ကီး
ဆရာကီး၊ ဒုတိယဝန်ကီး အမဲတမ်းအတွင်းဝန်ဆရာကီးများှင့် တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန
န်ကားေရးမှးချပ် ဆက်ွယ် န်ကားေရးမှးချပ်ဆရာကီးများ၊ ဆရာမကီးတိုှင့် ကူညီ
ေဆာင်ရွက်ေပးကသူများ အားလံးု ကို အထူးေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်းှင့် ြမန်မာ့တုိငး် ရင်းေဆး
ေလာက ကမာတည်သေရွ ဂုဏ်ြဒပ်ြမင့်ြမင့် ရပ်တည်ရပါေစေကာင်း၊ ဆုေတာင်းရင်း နိဂးုံ ချပ်
အပ်ပါသည် ခင်ဗျား-

ဦးေမာင်ေမာင်ဦး
ဥကဌ၊ ြမန်မာိုင်ငံတိုင်းရင်းေဆးဝါးထုတလ
် ပ
ု သ
် မ
ူ ျားှင့်
ေဆးပစည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း
(တိုင်းရင်းေဆးသမားေတာ်များညီလာခံကိုယ်စားလှယ)်

