ကျန်းမာရေးအဆင့်မမှင့်ရကျာင်းလုပ်ငန်းများ အေှိန်အဟုန်မမှငတ
့် င်ရေး
အမျိုးသားအဆင့် နှီးရနှာဖလှယ်ပွဲ
နိုငင
် ထ
ံ တာ်၏ အတိုငပ
် င်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ လမ်းညွှေ်ချက်နှင့်အညီ ကျေ်းမာထရးနှင့်အားကစား
ဝေ်ကကီးဌာေနှင့် ပညာထရးဝေ်ကကီးဌာေတို့ပူးထပါင်း၍ “ကျေ်းမာထရးအဆင့်ပမှင့် ထကျာင်းလုပ်ငေ်းများ
အရှိေ်အဟုေ်ပမှင့်တင်ထရး

အမျိုးသားအဆင့်

နှီးထနှာြလှယ်ပွေဲ”

ကို

၂၀၁၉

ခုနှစ်

ဇွေေ်လ(၁၂)

ရက်ထေ့နှင့် (၁၃) ရက်ထေ့များတွေင် ထေပပည်ထတာ်၊ ပမေ်မာအပပည်ပပည်ဆိုင်ရာကွေေ်ဗင်းရှငး် ဗဟိုဌာေ၂ ၌ နှစ်ရက်တာ ကျင်းပပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ြွေင့်ပဲွေ အခမ်းအေားတွေင် နိုငင
် ထ
ံ တာ်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်
ထေါ်ထအာင်ဆေ်းစုကကည်က တက်ထရာက်မိေ့်ခွေေ်းထပပာကကားခဲ့ပါသည်။ အထပခခံပညာထကျာင်းများနှင့်
တက္ကသိုလ်များတွေင် မူးယစ်ထဆးအန္တရာယ်ကင်းစင်ပထပျာက်ထရး၊ ထဆးလိပ်ထသာက်သုံးမှု ကင်းစင်
ပထပျာက်ထရး၊ အရက်အလွေေ် အကျွံထသာက်သုံးပခင်းနှင့် ထောက်ဆက်တွေဲအန္တရာယ်များ ထလျှော့ချထရး၊
ကျေ်းမာထရးနှင့်

ညီညွေတ်သည့်

လူထေမှုဘဝပုံစံများ

လိက
ု ်ောကျင့်သုံးထဆာင်ရွက်ထရး၊

ယာဉ်

အန္တရာယ်နှင့် လမ်းအန္တရာယ်တို့ထကကာင့် ထိခိုက်ေဏ်ရာရရှိမှု ထလျာ့ေည်းပထပျာက်ထရး၊ မျ ိုးဆက်
ပွေားကျေ်းမာထရးဆိုင်ရာ အသိပညာဗဟုသုတများကို ထည့်သွေငး် သင်ကကားထပးနိုင်ထရးနှင့် ထကျာင်း
သား၊ ထကျာင်းသူများတွေင် ဂိမ်းအလွေေ်အကျွ ံစွေဲလမ်းမှုပထပျာက်ထရး လုပ်ငေ်းစဉ်များကို အမျ ိုးသား
ထရးလှုပ်ရှားမှုအသွေင်ပြင့်

အရှိေ်အဟုေ်ပမှင်ထ
့ ဆာင်ရွက်နိုင်ရေ်အတွေက်

ထကျာင်းသား၊

ထကျာင်းသူ

များ၏ ကျေ်းမာထရးအဆင့အ
် တေ်း ပမင့်မားလာထစထရးအတွေက် ပညာထရးဝေ်ကကီးဌာေ၊ ကျေ်းမာ
ထရးနှင့် အားကစားဝေ်ကကီးဌာေနှင့် အပခားနှီးနွေယ် ဆက်စပ်သည့် ဌာေများ၊ အြွေဲ့အစည်းများပါဝင်၍
ကျေ်းမာထရးအဆင့်ပမှင့် ထကျာင်းလုပ်ငေ်းများအား အမှေ်တကယ် လက်ထတွေ့အထကာင်အထည်ထြာ်
ထဆာင်ရွက်နိုင်မည့်

လုပ်ငေ်းစဉ်

စီမံချက်တစ်ရပ်

ထရးဆွေဲရေ်ရည်ရွယ်၍

နှီးထနှာြလှယ်ပွေဲကို

ကျင်းပပပုလုပ်ရပခင်း ပြစ်ပါသည်။
ြွေင့်ပဲွေအခမ်းအေားပပီးထောက် ကျေ်းမာထရးနှင့အ
် ားကစားဝေ်ကကီး ဌာေ၊ ပပည်ထထာင်စုဝေ်ကကီး
ထေါက်တာပမင့်ထထွေးနှင့် ပညာထရးဝေ်ကကီးဌာေ၊ ပပည်ထထာင်စုဝေ်ကကီး ထေါက်တာ မျိုးသိမ်းကကီးတို့က
အမှာစကားထပပာကကားခဲ့ကကပါသည်။
လမ်းညွှေ်ချက်ပြစ်သည့်

နှီးထနှာြလှယ်ပွေဲတွေင်

ဦးစားထပးထဆာင်ရွက်ရမည့်

နိုငင
် ထ
ံ တာ်၏
လုပ်ငေ်းစဉ်

အတိုငပ
် င်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏
(၇)

ချက်၏

သက်ဆိုငရ
် ာထခါင်းစဉ်များအား သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက ထဆွေးထနွေး တင်ပပကကပါသည်။

အခမ်းအေားသို့

နိုင်ငံထတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊

အစိုးရအြွေဲ့ဝင်များ၊

ပပည်ထထာင်စု

ဝေ်ကကီးများ၊ ပပည်သူ့လွှတ်ထတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တိုင်းထေသကကီး/ ပပည်ေယ်များမှ လူမှုထရး
ဝေ်ကကီးများ၊ ပညာထရးဝေ်ကကီးဌာေမှ ြိတ်ကကားထားထသာ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကျေ်းမာထရးနှင့်
အားကစားဝေ်ကကီးဌာေမှ ြိတ်ကကားထားထသာ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ထကျာင်းသား၊ ထကျာင်းသူများ၊
ထကျာင်းသားသမဂ္ဂ၊ ဆရာသမဂ္ဂများနှင့် မိဘဆရာအသင်း ကိုယ်စားလှယ်များ၊ UN/ INGO/ NGO များမှ
ကိုယ်စားလှယ်များ၊ သတင်းမီေီယာများနှင့် အပခားြိတ်ကကားထားထသာ ဧည့်သည်ထတာ်များ စုစုထပါင်း
(၈၇၀) ဦး တက်ထရာက်ခဲ့ကကပါသည်။
နိုင်ငရ
ံ တာ်၏ အတိုငပ
် င်ြံပုဂ္ဂိုလ်၏ မိန့်ြွန်းအနှစ်ြျုပ်
၁။

မူးယစ်ထဆးဝါး သုံးစွေဲပခင်းနှင့် အရက်သုံးစွေဲပခင်းစသည့် အန္တရာယ်တို့အတွေက် လက်ထတွေ့
ကျကျ ထပြရှငး် နိုင်ရေ် အတွေက်ေည်းလမ်းရှာထြွေရေ်

၂။

ကျေ်းမာထရးအဆင့်ပမှင့်ထကျာင်းလုပ်ငေ်းများကိုထဆာင်ရွက်ရာတွေင် ပညာထရးဝေ်ကကီး ဌာေမှ
ဦးထဆာင်ထဆာင်ရွက်ထပးပါရေ်၊ ကျေ်းမာထရးနှင့်အားကစားဝေ်ကကီးဌာေမှ Technical inputs
များပံ့ပိုးကာ

Framework,

roadmap

များချမှတ်၍

ထဆာင်ရွက်ရေ်နှင့်

သက်ဆိုင်ရာ

နှီးနွေယ်ဝေ်ကကီးဌာေများ၊ နိုငင
် တ
ံ ကာအြွေဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်ထသာ အြွေဲ့အစည်းများ၊
လူမှုထရးအြွေဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းရင်းသားအြွေဲ့အစည်းများကလည်း ဝိုင်းဝေ်းကူညီ ထဆာင်ရွက်
သွေားရေ်
၃။

ကျေ်းမာထရးနှင်ည
့ ီညွေတ်ထသာ

အစားအထသာက်များစားသုံးပခင်း၊

ဂိမ်းအလွေေ်အကျွ ံ

ကစားပခင်းအား ထလျှော့ချပခင်းနှင့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစားလုပ်ငေ်းများ ပိုမထ
ို ဆာင်ရွက်
ထစပခင်း စသည်တို့တွေင် ပညာထပးထဆာင်ရွက်ရေ်
၄။

ထဆးလိပ်နှင့် ထဆးရွက်ကကီးဥပထေစိုးမိုးထရး၊ ထလးစားလိုက်ောထရးတို့သည် အထရးကကီးသည့်
အတွေက် အားလုးံ ဝိုင်းဝေ်းကူညီရေ်

၅။

ဘဏ္ဍာထရးအခက်အခဲနှင့် ကျွမ်းကျင်ထသာ ဆရာ/ဆရာမများ မလုံထလာက်ပခင်းတို့ အပပင်
ရပ်ကွေက်/ထကျးရွာက ဝိုင်းဝေ်းကူညီပံ့ပိုးမှုများရရှိထရးအတွေက်ထဆာင်ရွက်ရေ်

၆။

ထကျာင်းသား၊

ထကျာင်းသူများကို

ကျေ်းမာထရးအသိပညာထပးနိုငထ
် သာ

ေည်းလမ်းများ

ပြစ်ထသာ ထကျာင်းကျေ်းမာထရးထစာင့်ထရှာက်မှုလုပ်ငေ်းများမှတဆင့် အသိပညာထပးရာတွေင်
“ဘဝတွေက်တာကျွမ်းကျင်စရာဘာသာရပ်”အား စေစ်တကျသင်ကကားထပးထရး အထလးထား
ထဆာင်ရွက်ရေ်
၇။

ဆယ်ထကျာ်သက်လူငယ်များအတွေက်

ဆယ်ထကျာ်သက်လူငယ်များ

ကိုယ်တိုငပ
် ါဝင်ထသာ

သုထတသေစစ်တမ်းများကို ထဆာင်ရွက်ရေ်
၈။

ထကျာင်းများတွေင်

physical

education အတွေက်

လုထ
ံ လာက်ထသာ

အချ ိေ်ထပးနိုင်ရေ်၊

မည်ကဲ့သို့ထဆာင်ရွက်ရမည်ကို ပပေ်လည်သုံးသပ်ရေ်
၉။

မိဘအုပ်ထိေ်းသူများအထေပြင့်လည်း ထကျာင်းများတွေင် ကျေ်းမာထရးအတွေက် ကိုယ်လက်
လှုပ်ရှားမှုအချ ိေ်နှင့် အနုပညာဘာသာရပ်များကို သင်ကကားထေသည်ကို အားထပးထရး အတွေက်
မိဘဆရာအသင်းများမှတစ်ဆင့် ညှိနှိုငး် ထဆာင်ရွက်သွေားရေ်

၁၀။

ပညာသင်ကကားပခင်းမှာ
ပြစ်သပြင့်

ထကျာင်းသားလူငယ်များ မှေ်မှေ်ကေ်ကေ် ချင့်ချိေ်သံးု သပ်နိုင်ရေ်

ကိုယ်ထရာစိတ်ပါကျေ်းမာ၍

ပပီးပပည့်စုံနိုငထ
် သာ

ကထလးတစ်ထယာက်ပြစ်ရေ်

အတွေက် မိဘများ၏ ခံယူချက်သထဘာထား ထပပာင်းလဲရေ်အတွေက် ေည်းလမ်းများ ရှာထြွေ
ထဆာင်ရွက်သွေားရေ်

နိုင်ငံထတာ်၏အတိုင်ပင်ခပ
ံ ုဂ္ဂိုလ်ကအြွေင့်အမှာစကားထပပာကကားပခင်း။

ကျေ်းမာထရးနှင့်အားကစားဝေ်ကကီးဌာေ ပပည်ထထာင်စုဝေ်ကကီးနှင့် ပညာထရး
ဌာေ ပပည်ထထာင်စုဝေ်ကကီးတို့ အြွေင့်အမှာစကား ထပပာကကားပခင်း။

နိုင်ငံထတာ်၏အတိုင်ပင်ခပ
ံ ုဂ္ဂိုလ်နှင့်ပပည်ထထာင်စုဝေ်ကကီးများပပခေ်းအတွေင်းလှည့်လည်ကကည့်ရှုထေပခင်း။

မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံရုက
ိ ်ကူးပခင်း။

