
 

 

 

ျမနမ္ာက်နး္မာေရးဖ ိုရမ ္

သတငး္ထိုတ္ျပနေ္ၾကျငာခ်က္ 

 

ပထမဥ းဆံိုးေသာ ျမနမ္ာာႏ ိုငင္ကံ်နး္မာေရး ေဆြးောႏြးပြြဲက ို ၂၀၁၅ ခိုာွႏစ ္ဇလူ ိုငလ္ ၂၈-၂၉ တြင ္ေနျပညေ္တာ္ တြင ္က်ငး္ပပါမည။္ 

ေနျပညေ္တာ္၊ ၂၀၁၅ ခိုာွႏစ ္ဇလူ ိုငလ္ ၉ ရကေ္န႔ - ဤကြဲ႔သ ို႔ေသာ ေဆြးောႏြးပြြဲမ်  းတြင္ ပထမဥ းဆံိုးျဖစ္သည္႔  ျမန္မာာႏ ိုင္ငံက်န္းမာေရးေဆြးောႏြးပြြဲ 

(MHF) က ို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၅ ခိုာႏွစ ္ ဇူလ ိုင္လ ၂၈-၂၉ ရက္ေန႔ မ်ား၌ Myanmar International Convention Centre II တြင္ 

က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ 

ဖြံ႔ျဖ  းတ ိုးတက္ေရးအစ အစဥ္တြင္ က်န္းမာေရး၏အေရးပါမ ာွႏင္႔ က်န္းမာေရးက႑တြင ္ ရင္းာႏွ းျမွ ပ္ာံွႏရန ္ အတြက္ သ သာထင္ရွားေသာ 

လ ိုအပ္မ တ ို႔က ို အေလးေပးေဆြးောႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။ အမ်  းသားဆ ိုင္ရာာႏွင္႔ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာ လ ပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ရင္းာႏွ းျမွ ပ္ာံွႏရန္ 

ဥ းစားေပးက႑မ်ားက ို ေဖာ္ထိုတ္သတ္မွတ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဤေဆြးောႏြးပြြဲသည္ က်န္းမာေရးက႑တြင္ရွ ေသာ တ ိုးတက္မ မ်ားက ို 

ျပသာႏ ိုင္ရန ္ ာွႏင္႔ အနာဂတ္အတြက္ ၄င္းတ ို႔၏စ မံက န္းမ်ားက ိုတင္ျပာႏ ိုင္ေသာ အခြင္႔အေရးတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္လ မ့္မည္။ MHF ၏ အလံိုးစံိုေသာ 

အဓ က ရည္မွန္းခ်က္မွာ ၂၀၃၀ ခိုာႏွစ္တြင ္ အေကာင္အထည္ေဖၚရမည့္ လတူ ိုငး္ာွႏင့္ လကလ္မွး္မ ေသာ က်နး္မာေရးေစာင့္ေရာွကမ္ ွ စနစ ္

သ ို႔ေလွ်ာက္လွမ္းမည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ စတင္ေစ ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ 

“ျမန္မာာႏ ိုင္ငံ၏က်ယ္ျပန္႔၍အမ်  းမ်  းေထြျပားေသာက်န္းမာေရးက႑မ်ားသည္ပထမဥ းဆံိုးအေနျဖင္႔ေတြ႔ဆံိုၾကမည္ျဖစ္ကာ လက္ရွ စ န္ေခၚမ မ်ား 

က ိုပ ိုမ ိုေကာင္းမြန္စြာေျဖရွင္းာႏ ိုင္ရန္ အေတြ႔အၾကံ မ်ားက ို အခ်င္းခ်င္း မွ်ေ၀ၾကမည္ျဖစ္သည္႔အျပင္ ၂၀၃၀ ခိုာႏွစ္တြင ္အေကာင္အထည္ေဖၚရမည္႔ 

လတူ ိုငး္ာွႏင့္ လကလ္မွး္မ ေသာ က်နး္မာေရးေစာင့္ေရာွကမ္ ွစနစ ္ က ို ျမန္မာာႏ ိုင္ငံကေရာက္ရွ ာႏ ိုင္ရန္ စ စဥ္ၾကမည္ျဖစ္သည္” ဟို 

က်န္းမာေရး၀န္ၾက း႒ာန ျပည္ေထာင္စို၀န္ၾက း ေဒါက္တာသန္းေအာင္က ေၾကညာခြဲ႔ပါသည္။ 

MHF က ို က်န္းမာေရး၀န္ၾက း႒ာာႏွင္႔ အျခားေသာ၀န္ၾက း႒ာနမ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရငွ္မ်ားာွႏင္႔ အဆင္႔ျမင္႔ က ိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ 

လႊတ္ေတာ္က ိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆ ိုငရ္ာေဟာေျပာပ ို႔ခ်သူမ်ား၊ ာႏ ိုင္ငံတစ္ကာဆ ိုင္ရာ ာႏွင္႔ ာႏွစ္ာႏ ိုင္ငံဆ ိုင္ရာ ဖြံ႔ျဖ  းတ ိုးတက္ေရး 

လိုပ္ေဖာ္က ိုင္ဖက္မ်ား၊ အျပညျ္ပည္ဆ ိုင္ရာအဖြြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံ၊ အမ်  းသားဆ ိုင္ရာ ာႏွင္႔ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာ အစ ိုးရမဟိုတ္ေသာ 

အဖြြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပိုဂၢလ ကက႑ ာွႏင္႔ ပညာရွင္မ်ား အပါအ၀င ္က်န္းမာေရးဆ ိုင္ရာာွႏင္႔ က်န္းမာေရးဆ ိုင္ရာမဟိုတ္ေသာ လ ပ္ရွားေဆာင္ ရြက္သူ 

၇၀၀ ဥ းခန္႔တက္ေရာက္မည္ျဖစသ္ည္။ 

ာႏွစ္ရက္က်င္းပမည္႔ MHF တြင္ မ်က္ာွႏာစံိုည ာွႏင္႔ စင္ၿပ  င္ေဆြးောႏြးပြြဲက႑မ်ား ပါ၀ငမ္ည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတ ို႔တြင္ က်န္းမာေရးက႑ 

ျပ ျပင္ေျပာင္းလြဲမ ၏အက်  းသက္ေရာက္မ ၊ ျဖည္းဆည္းေပးာႏ ိုင္ျခင္းမရွ ေသး ေသာ က်န္းမာေရးာႏွင္႔ ဖြံ႔ျဖ  းတ ိုးတက္ေရးဆ ိုင္ရာလ ိုအပ္မ မ်ားမွစ၍၊ 

တစ္ကမၻာလံိုး က်န္းမာေရးအက်ံ း၀င ္ မ က ိုရရွ ေရး ာႏွင္႔ က်နး္မာေရးက႑ာႏွင္႔ အျခားေသာက႑မ်ား၏ အခ်င္းခ်င္းအျပနအ္လွန္ အက်  းျပ  

အားထားရမ အထ အလြန္အေရးပါသည္႔ က စၥရပ္မ်ားက ို ေဆြးောႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။ 



 

 

HIV/AIDS (UNAIDS) ဆ ိုင္ရာ ကိုလသမဂၢ ပူးတြြဲအစ အစဥ္၏ ႒ာေနညႊနၾ္ကားေရးမွ း Mr. Eamonn Murphy က 

“ျမန္မာာႏ ိုင္ငံက်န္းမာေရးေဆြးောႏြးပြြဲသည္ ျမန္မာာႏ ိုင္ငံ၏ျပညသ္ူမ်ားအားလံိုးက ို ကူည ျဖည္႔ ဆည္းရန္ ပ ိုမ ိုေကာင္းမြန္ေသာ၊ ခ ိုင္မာေသာာွႏင္႔ 

တန္းတူည မွ်ေသာ က်န္းမာေရးစနစ္က ိုထူေထာင္ာႏ ိုင္ရန္ ျမန္မာာႏ ိုင္ငံက ိုကူည ရန္ ကူည ေထာက္ပ႔ံမ မ်ားာွႏင္႔ အၾကံျပ ခ်က္မ်ားက ို 

ေဆြးောႏြးရန္အတြက္ အေျခခံေကာင္း တစ္ခိုက ိုေပးမည္ျဖစ္သည္။” ဟို ဆ ိုပါသည္။ MHF က ို ျမန္မာာႏ ိုင္ငံက်န္းမာေရး  ပူးေပါင္းညွ ာႏ  င္း 

ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတ ၊ UNAIDS ႒ာေနရံိုး ာွႏင္႔ အျခားေသာ ဖြံ႔ျဖ  းတ ိုးတက္ေရးဆ ိုင္ရာ မ တ္ဖက္မ်ား၏ ကူည ေထာက္ပ႔ံမ မ်ားျဖင္႔ 

က်န္းမာေရး၀န္ၾက း႒ာနက စ စဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္ပံိုေငြေထာက္ပ႔ံမ  က ို 3MDG ရနပ္ံိုေငြမ ွUNAIDS က ေသခ်ာေစခြဲ့ပါသည္။ 

ျပည္ၾက းခင္၏ အိုပ္ခ် ပ္မ ဒါရ ိုက္တာျဖစ္သူ ေဒၚာႏြယ္ဇင္၀င္းက အစ ိုးရမဟိုတ္ေသာအဖြြဲ႔အစည္းမ်ား၏ က ိုယ္စားေျပာၾကားရာတြင္ 

“ျမန္မာာႏ ိုင္ငံတြင ္ အဓ က က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မ ေပးသူအေနျဖင္႔ အရပ္ဘက ္ လူ႔အသ ိုက္အ၀န္းက ဤေဆြးောႏြးပြြဲသည္ ကၽြာႏို္ပ္တ ို႔၏ 

က်န္းမာေရးစနစ္က ို ပ ိုမ ိုေကင္းမြန္ေတာင္႔တင္းေစ ရန္အတြက္ဆံိုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ာွႏင္႔ လိုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ပ ိုမ ိုပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ာႏ ိုင္ခြင္႔ာွႏင္႔ 

မ်  းဆက္တစ္ခို အတြင္းမွာပင္ တစ္ကမၻာလံိုးက်န္းမာေရးအက်ံ း၀င္မ က ို ရရွ ေစရနေ္ဆာင္ၾကဥ္းေပးာႏ ိုင္လ မ္႔မည္ ဟိုေမွ်ာ္ လင္႔ပါသည္။” 

ဟိုေျပာၾကားပါသည္။ 

MHF က ို သတင္းထိုတ္ျပန္ရွင္းလင္းျခင္းအစ အစဥ္အျပင္ အနာဂတ္ေဆာင္ရြက္မ မ်ားက ို လမ္းညႊန္မ  ေပးမည္႔ MHF တြင္ပါ၀င္သူမ်ားက 

အတည္ျပ လက္မွတ္ေရးထ ိုးထားေသာ ေၾကညာခ်က္ထိုတ္ျပန္ျခင္းျဖင္႔ အဆံိုးသတ္မည္ျဖစ္သည္။ MHF ၏လ ပ္ရွားေဆာင္ရြက္မ မ်ားာွႏင့္ 

အႀကံျပ ခ်က္မ်ားဆ ိုင္ရာ အစ ရင္ခံစာ အျပည္႔အစံိုက ိုေနာင္လာမည္႕အပတ္မ်ားတြင္ ထိုတ္ျပနေ္ပးပါမည။ 

 

ဆကသ္ြယရ္န ္

က်န္းမာေရး၀န္ႀက းဌာန၊ ေဒါကတ္ာေက်ာ္ခ ိုင္ (ညႊွန္ၾကားေရးမွ း - န ိုင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရးဌာန)၊  ၀၆၇ ၄၁၁၃၅၅ 

အ းေမးလ္ - kyawkhaing68@gmail.com 
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