မြန်ြာနိုင်ငံလူနနြှုဘဝနှင့်ကျန်းြာနေးဆိုင်ောအနမြေြေံအြေျက်အလက်စစ်တြ်းဦးနဆာင်နကာ်ြတီ
အစည်းအနဝး(၁၈-၈-၂၀၂၀)ေက်နန့
အစည်းအနဝးြေန်းြတွင် တက်နောက်ြည့လ
် ူစာေင်း
စဉ်

အြည်

၁။ ဒေါက်တာမြင့်ဒ

ွေး

ောထူး၊ ဌာန
မြည်ဒ

ာင်စုဝန်ကကီး၊

ကျန်းြာဒေးနှင်အ
့ ားကစားဝန်ကကီးဌာန
(ဉီးဒောင်ဒကာ်ြတီနာယက)
၂။ ဒေါက်တာမြဒေးစိန်

ေုတိယ မြည်ဒ

ာင်စုဝန်ကကီး၊

ကျန်းြာဒေးနှင်အ
့ ားကစားဝန်ကကီးဌာန
၃။ ဒေါက်တာသာ

န
ွေ ်းဒကျာ်

ညွှန်ကကားဒေးြှူးချုြ်၊
မြည်ဒ

၄။ ဒေါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း

ာင်စုဝန်ကကီးရုံး

အမြဲတန်းအတွေငး် ဝန်၊
ကျန်းြာဒေးနှင်အ
့ ားကစားဝန်ကကီးဌာန

၅။ ဒေါက်တာစိုးဦး

ညွှန်ကကားဒေးြှူးချုြ်၊ မြည်သူ့ကျန်းြာဒေး/ကုသဒေးဦးစီးဌာန
(ဉီးဒောင်ဒကာ်ြတီဉက္ကဌ)

၆။ ဒေါ်ဒအးဒအးစိန်

ေုတိယညွှန်ကကားဒေးြှူးချုြ်(စီြံ/ဘဏ္ဍာ)
မြည်သူ့ကျန်းြာဒေးဦးစီးဌာန

၇။ ဦး

ိန်ဝင်း

ေုတိယညွှန်ကကားဒေးြှူးချုြ်
မြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန
အေုြ်သြား၊ေူဝင်ြှုကကီးကကြ်ဒေးနှငမ့် ြည်သူ့အင်အားဝန်ကကီးဌာန

၈။ ဦးကျင်ဒဌး

ေုတိယညွှန်ကကားဒေးြှူးချုြ်၊
စီြံကိန်းဒေးေွေဲဒေးဦးစီးဌာန
စီြံကိန်း၊ဘဏ္ဍာဒေးနှငစ
့် က်ြှုဝန်ကကီးဌာန

၉။ ဒေါ်ဒစာကေျာစု

ေုတိယညွှန်ကကားဒေးြှူးချုြ်
နိုငင
် မံ ခားစီးြွေားေက်သွေယ်ဒေးဦးစီးဌာန
စီြံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာဒေးနှင့်စက်ြှုဝန်ကကီးဌာန

၁၀။ ဦးသန်းဒော်

ေုတိယညွှန်ကကားဒေးြှူးချုြ်
ဗဟိုစာေင်းအင်းအဖွေဲ့၊ စီြံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာဒေးနှငစ
့် က်ြှုဝန်ကကီးဌာန

၁၁။ ဉီးခင်ဒြာင်ကကည်

ေုတိယညွှန်ကကားဒေးြှူးချုြ်
နယ်စြ်ဒေသနှင်တ
့ ိုင်းေင်းသားေူြျုးြျားဖွေ
ိ
ံ့မဖိုးတိုးတက်ဒေးဦးစီးဌာန
နယ်စြ်ဒေးောဝန်ကကီးဌာန

၁၂။ ဒေါက်တာစန်းစန်းမြင့်ဒအာင်

ဉက္ကဌ၊ မြန်ြာနိုင်ငြ
ံ ိခင်နှင့် ကဒေးဒစာင့်ဒေှာက်ဒေးအသင်း

၁၃။ ဒေါက်တာ

ေုတိယညွှန်ကကားဒေးြှူးချုြ်(မြည်သူ့ကျန်းြာ)

င်ေင်း

မြည်သူ့ကျန်းြာဒေးဦးစီးဌာန

၁၄။ ဒေါက်တာသန္တာေွေင်

ေုတိယညွှန်ကကားဒေးြှူးချုြ်(ဒောဂါနှိြ်နင်းဒေး)
မြည်သူ့ကျန်းြာဒေးဦးစီးဌာန

၁၅။ ဒေါက်တာမြင့်မြင့်သန်း

ေုတိယညွှန်ကကားဒေးြှူးချုြ်
(ြိခင်ကဒေး၊ ြျုးေက်
ိ
ြွေား၊ ဒကျာင်းကျန်းြာ၊ အာဟာေ)
မြည်သူ့ကျန်းြာဒေးဦးစီးဌာန

၁၆။ ဒေါက်တာသီတာေှ

ေုတိယညွှန်ကကားဒေးြှူးချုြ်(ကုသဒေး)
ကုသဒေးဦးစီးဌာန

၁၇။ ဒေါက်တာဒော်ြင်း

ွေန်း

ညွှန်ကကားဒေးြှူး(သတင်းအချက်အေက်)
မြည်သူ့ကျန်းြာဒေးဦးစီးဌာန

၁၈။ ဒေါက်တာစန်းဟုန်

ညွှန်ကကားဒေးြှူး(သတင်းအချက်အေက်)
မြည်သူ့ကျန်းြာဒေးဦးစီးဌာန

၁၉။ ဒေါက်တာတိုးသီေိဒအာင်

ညွှန်ကကားဒေးြှူး(ကူးစက်)
မြည်သူ့ကျန်းြာဒေးဦးစီးဌာန

် ိုင်စိုး
၂၀။ ဒေါက်တာခိုငခ

ညွှန်ကကားဒေးြှူး
မြည်သူ့အင်အားဉီးစီးဌာန
အေုြ်သြား၊ ေူဝင်ြှုကကီးကကြ်ဒေးနှင့် မြည်သူ့အင်အားဝန်ကကီးဌာန

၂၁။
အဒ

ွေဒ

မြည်ဒ

ွေအုြ်ချုြ်ဒေးဦးစီးဌာန
ာင်စုအစိုးေအဖွေဲ့ရုံးဝန်ကကီးဌာန

(ေု-ချုြ် ဉီးညီညီြင်း ကိုယ်စား)
၂၂။
မြည်ဒ

ာင်စုဝန်ကကီးရုံး၊ ကျန်းြာဒေးနှင့် အားကစားဝန်ကကီးဌာန

(ေု-ချုြ် ဒေါက်တာဒကျာ်ခိုင် ကိုယ်စား)
၂၃။ ဒေါက်တာ

းူ မြင့်ဒေွေ

ေက်ဒ

ာက်ညွှန်ကကားဒေးြှူး(စီြံ/ဘဏ္ဍာ)

မြည်သူ့ကျန်းြာဒေးဦးစီးဌာန
၂၄။ ဒေါက်တာဗိုေ်ေက်ရုံး

ေက်ဒ

ာက်ညွှန်ကကားဒေးြှူး(စီြံ/ဘဏ္ဍာ)

မြည်သူ့ကျန်းြာဒေးဦးစီးဌာန
(Central Production Section)

၂၅။
ေူြှုဝန်

ြ်းကယ်ေယ်ဒေးနှင့်မြန်ေည်ဒနောချ

(ေု-ချုြ် ဒေါ်ခင်ဒြနု ကိုယ်စား)

ားဒေးဝန်ကကီးဌာန

မြန်ြာနိုင်ငံလူနနြှုဘဝနှင့်ကျန်းြာနေးဆိုင်ောအနမြေြေံအြေျက်အလက်စစ်တြ်းဦးနဆာင်နကာ်ြတီ
အစည်းအနဝး(၁၈-၈-၂၀၂၀)ေက်နန့
Zoom မြင့် တက်နောက်ြည့လ
် ူစာေင်း
စဉ်

အြည်

ောထူး၊ ဌာန

၁။ ဒေါက်တာကိုကိုဒော်

ြါဒြာက္ခချုြ်
အဒမခခံကျန်းြာဒေးတက္ကသိုေ်၊ ြဒကွေး
ကျန်းြာဒေးေူ့စွေြ်းအားအေင်းအမြစ်ဦးစီးဌာန

၂။ ဒေါက်တာဒစာဒစာ

ေုတိယညွှန်ကကားဒေးြှူးချုြ်(သုဒတသန)
ဒေးသုဒတသနဦးစီးဌာန

၃။ ဒေါက်တာဒော်ေတ်

ွေန်း

ေုတိယညွှန်ကကားဒေးြှူးချုြ်(ဒေ့ကျင့်ဒေး)
ြညာဒေးစီြံကန
ိ ်းနှင်ဒ
့ ေ့ကျင့်ဒေးဦးစီးဌာန
ြညာဒေးဝန်ကကီးဌာန

၄။ ဒေါက်တာစိုးြိုးနိုင်

ြါဒြာက္ခ/ဌာနြှူး
ကာကွေယ်ဒေးနှင့်ေူြှုဒေးဒေးြညာဌာန၊ ဒေးတက္ကသိုေ်(၂)၊ ေန်ကုန်

၅။ ဒေါက်တာဝင်းခိုင်

ြါဒြာက္ခ
ကာကွေယ်ဒေးနှင့်ေူြှုဒေးဒေးြညာဌာန၊ ဒေးတက္ကသိုေ်(၂)၊ ေန်ကုန်

၆။ ဒေါက်တာဒကျာ်စွောမြ

တွေဲဘက်ြါဒြာက္ခ/ဌာနြှူး၊ ကျန်းြာဒေးစာေင်းအင်းြညာဌာန
မြည်သူ့ကျန်းြာဒေးဒေးတက္ကသိုေ်၊ ေန်ကုန်

၇။ ဒေါက်တာစုစုေှိုင်

က

ိက၊ ကြ်ဒောဂါြညာဌာန၊

မြည်သူ့ကျန်းြာဒေးတက္ကသိုေ်၊ ေန်ကုန်
၈။ Mrs. Karen Cavanaugh

Director of Office of Public Health, USAID

၉။ Mr. Daniel Msonda

Program Specialist, UNFPA

၁၀။ Dr. Satish Gupta

OIC, Health and Nutrition, UNICEF

၁၁၊ Mr.LIuis Vinals Torres

Adviser on Health Policy and Systems, WHO

၁၂။ Ms.Tomo Morimoto

World Bank

၁၃။ ဒေါက်တာစည်သူသိန်း

Senior Director, Strategic Information Division, PSI Myanmar

၁၄။ ဒေါက်တာဒောင်းဦးောနည်

Country Director, FHI 360 Myanmar

၁၅။ ဒေါ်ခင်စန္ဒာဘို

Country Director, Bloomberg Data for Health Initiative,
Myanmar

၁၆။ ဒေါ်နွေယ်ေင်ဝင်း

Executive Director, မြည်ကကီးခင်အဖွေဲ့

၁၇။ ဒေါက်တာပြုံးြိုအိ

Vice President, ဂရုဏာေေိြ်အဖွေဲ့

။

EHO (Ethic Health Organization)

။

မြန်ြာနိုင်ငံလူနနြှုဘဝနှင့်ကျန်းြာနေးဆိုင်ောအနမြေြေံအြေျက်အလက်စစ်တြ်းဦးနဆာင်နကာ်ြတီ
အစည်းအနဝး(၁၈-၈-၂၀၂၀)ေက်နန့
ICF ြှ Zoom မြင့် တက်နောက်ြည့လ
် ူစာေင်း
စဉ်

အြည်

ောထူး၊ ဌာန

၁။ Ms. Christina Whang

Survey Manager, The Demographic and Health Surveys (DHS)
Program

မြန်ြာနိုင်ငံလူနနြှုဘဝနှင့်ကျန်းြာနေးဆိုင်ောအနမြေြေံအြေျက်အလက်စစ်တြ်းဦးနဆာင်နကာ်ြတီ
အစည်းအနဝး(၁၈-၈-၂၀၂၀)ေက်နန့
အစည်းအနဝးြေြ်းြတွင် တက်နောက်ြည့လ
် ူစာေင်း
စဉ်
၁။

အြည်

ောထူး၊ ဌာန
Regional Advisor, The Demographic and Health Surveys (DHS)
Program

