ျ္မန္မာႏိုငတနတ္ငမန်္မ္းဲ်မမမနး်ႏိုင း္န္းျ္မတန်ိြဲ္ပာႏိုငတနဲမာဆ်္းာဆမ ိဆင္ရာႏွီးေႏွာဖလွန္ပြဲ
ထငးျန ္မန္း ္ျတမငင္န
ဲ္နမပြဲ - ၂၀၁၆ ငငာဆမန္၊ ္းနိ(၃၀)ဲ္န

ျ္မန္မာႏိုငတနတးႏိုငတ်န ဲတန်ရမ်္ငမန်္မ္းဲ်္ ေ္
ပြဲ မအန်္ငမ် ္၊ မင္ရာႏွီးေႏွာဖလွနမ္န္း ရ္္းျငမႏို္
င နိထ
္ င္္းျငျ္ခ္ငမန်္မ္းဲ်္ ေ္
ပြဲ မအန်္ငမ် ္၊
ျ္မန္မာႏိုငတနတာဲမ၀မန္ငမ် ္၊ းးနရႏို္အမဲဆတန္ငမ် ္၊

္္ငခႏို်ရ္်ာဆတန့္ိ္တင္ရာႏွီးေႏွာဖလွ္
န
ေ္
ပြဲ မအန်္ငမ်္ဆ ္ငႏိုင္ရာႏွီးေႏွာဖလွနမမ်ိဆင္ရာႏွီးေႏွာဖလွန္ငမ်္္ပ္၀တန ္

္အမ္းဲ် ္၊ ရဘမ၀္းန၀မန်္ငတနထႏိုမန်ရႏို္်န ္းဲ် ္၊ ဥ္္း ္အမဲဆတန္ငမ် ာဆတ့္န ္ျငမ်္းရမိ္ထင္္းျငျ္ခ္ ေ္
ပြဲ မအန်္ငမ်္ဆ ္ႏို
္ႏိုင္ရာႏွီးေႏွာဖလွ
င နမမ်ိဆင္ရာႏွီးေႏွာဖလွန(၉၀)ဥ်္း္ငမန း္န္းဲမ္န္းရမ ျ္မန္မာႏိုငတနတ္ငမန်္မ္းဲ်မမမန းႏို်င း္န္းျ္မတန်ိြဲ္ာ
ပ ႏိုငတနဲမ ာဆ်္းာဆမ ိဆင္ရာႏွီးေႏွာဖလွန္ပြဲ
(Health Reform towards a Devolved Health System in Burma) ္ႏိုင ၂၀၁၆ ငငာဆမန ္းနိ (၂၄)ဲ္န္ဆ (၂၅)ဲ္န္ထႏို
မင္ရာႏွီးေႏွာဖလွနမ္န္း ရး္းမဲမးပတ္
န ငတန်္ျ္ခိင္နင့္္
ြဲ ပရအနည္။
ဤာဆ်္းာဆမ ိဆင္ရာႏွီးေႏွာဖလွန္း
ပြဲ ပတန
္ငမန်္မ

္းဲ်

းႏိုငတန်ဲတန်ရမ်္ငမန်္မ္းဲ်္ ပြဲေ္မအန်္ငမ်းမ်ား၏
ာႏိုတ
င နဲမ္္ဝပ ာဆတန့္ိင္နတမန်မဥန္ငမ်္ျ္တန

္္ဝပ ာဆတန့္ိင္နတမန်မဥန္ငမ်္၊

ျ္မန္မာႏိုငတနတ္မႏိုင်ဲးမ်ား၏

္မႏိုင်ဲာဆတ့္း
န ႏိုငတန်ဲတန်ရမ်ိ္နမ္န္ႏိုငတ္
န
ေ္
ပြဲ မအန်္ငမ်

္္း္မတန္ထအန္း မန

္းာမတနဲ္
ပ န္းမရအန့္

ၿတႏို္န်ငင္န်္းဲ်ိင္နတမန်မဥန္ပ ိ္ရမ်ငငတန်မမမမ္းထမ္နထမ်္ပ္္္္အာဆတန့္္ပးနရ္န္းရမ ိငင္တ
န မန်္ငမ်
္ႏိုင ္းာပ်္းာပ်ရင်ရ္နငြဲ္
့္ ပရအနည္။
္းျ္မတန်ိြဲိမရအန့္ာႏိုငတနတ္းဲ်ျ မန္း္ံးႏိုင်း္န္ပာဆတန့္္အ
္မႏိုင်ဲရမနထရႏိုေင

္ငမန်္မ္းဲ်ာႏိုငတနဲမ္္ဝပ ာဆတန့္မမမနးေ္
ႏိုင ႏိုငျ္ချ္တန္းျ္မတန်ိြဲ္းဲ်္းပ္န

္းးမတန်ာႏိုငငင္န္ငမ်ာဆတန့္

းႏိုငတန်ဲတန်ရမ်္ငမန်္မ္းဲ်္ ေ္
ပြဲ မအန်္ငမ်းမ်ား၏

္္ဝပ ာႏိုငတနဲမဲ္နးအနငင္န္ငမ်္ႏိုင ္း္မ္န္ပ္းႏိုငတန် ္းာပ်္းာပ်ငင္ဆးနငြဲ့္္ပရအနည္။
၁ည္။ ္း ရးပတန် မမန္ာ
ြဲပ ဆတန့္္ငႏို္္ဋ္ငမ်ရအန ္ငမန်္မ္းဲ်္္းျင္္းမ္ႏိုင္ာ
ႏိုင ႏိုင်ဲပမ်္ပ္ျႏိုင မန္းမ္းရမ္း ္မတန့္ မမ
မမန္မ
ဆ ္း
န ရမ ျ္အနးပတ်န ျတႏို္်န ငင္န်္းဲ်္ႏိုင ္ျ္မနာ်းအန
င
္းာမ္န္း္်ဲမနည္။
၂ည္။

္ငႏို္္ဋ္း ္မတန့္ထႏိုင္
ႏိုင င
န မမ်္းမဲ္းရမ

းႏိုငတန်ဲတန်ရမ်ိ္ထင္ငမ်ာဆတန့္္း၀်ိရ္းငပတန္းရမ္း ရ္ငမ်္းပ္န ဘးမ္းတပ

းႏိုင်ျ္တန့္ငင္ဆးရ
န င်မပ္
ြဲ ္၊ပ ာဲမ၀မနာဆတ့္္
န ငမန်္မ္းဲ်ာႏိုငတနဲမ ိ္ရမ်္ဲ တန်္ျ္မန

ေျပ ႏိုခ်္းဲ်္ပ၀တန္းရမ ္ထ္်ဥ်မမ်္း္်ိငင္နတမန်မဥန

္ငမ်္ႏိုင ္း ရာႏိုငတနဲမိႏို္
င ္န္ငမ်ာဆတန့္္အ ငင္ဆးန္္း္မတန္ထအန္း မန္းာမတနဲပ္္း
န ္်ဲမနည္။
၃ည္။းႏိုငတ်န ဲတန်ရမ်္ငမန်္မ္းဲ်္ ေ္
ပြဲ မအန်္ငမ်္၊္ငမန်္မ္းဲ်၀မန ္်၀မမာဆတန့္ျ္အနမင္ရာႏွီးေႏွာဖလွနာဆတ့္း
န ႏိုငတန်္း ရ ္်ျ္အနရေ္
္ င
္ငမန်္မ္းဲ်ဥ်မ်၀မမ္ငမ် ္ပ၀တန္းရမ ရင်္ပတန့္ာႏိုငတန္းးပိာင္းာပ်္းာပ်္းဲ်္းပ္န္း မန္းာမတန္း္်ဲမနည္။
၄ည္။ ိ္းႏိုငတန်္းပ္န ္ိငင်မငိႊ
င ္န်ျငခ္းရမ္ငမန်္မ္းဲ်္းမမတန့္္းဲဆမ္န္ိ
ပ ္နိဆ္်န ္္းမ္းဲ်္းပ္န ္ငဂိ
ၢ ္
ႏို
္၊ ိ္ထင္္းျငျ္ခ
္ ေ္
ပြဲ မအန်္ငမ်္၊ းႏိုငတ်န ဲတန်ရမ်္ငမန်္မ္းဲ်္ ေ္
ပြဲ မအန်္ငမ်ာဆတန့္
္ႏိုင ္မ်္း္်ျ္တန့္းတန ့္္္ႏိုင်ရပမ်ဲမနနည္။

ာႏိုငတနတး္မ္ ေ္
ပြဲ မအန်္ငမ်းမ်ား၏္ငမန်္မ္းဲ်္းာမတနဲ္
ပ န္ပ္ငမ်

၅ည္။ ္း ရ္းပတန်ဲတန်ာဆ်ျ္ဆ္နာ္ပ
ဆ ိင္နတမန်္ငမ်ာဆတန့္

ေျပ ႏိုခ်္းဲ်ိငင္နတမန်္ငမ်းမ်ား၏ ္ငမန်္မ္းဲ်ာဆတန့္ိ္္ဘ
ပ ဝိငၿငခ္ပ္္း္ံ ထႏိုင္
ႏိုင န္းမာႏိုငတန

္အန့္ ္္း ္မတန်္ငင္န္ငမ်္ႏိုင ႀ္ႏိုခးတနာမန်မမန္္ြဲျ းနျငတန် ္၊ ္းမမတန့္ ္အန့္္းိေိမျငတန်္ငမ်္ႏိုင ္း ရင းႏိုငတန်ဲတန်ရမ်္ငမ်
္္ပ္ဝတန ိ္ထင္္းျငျ္ခ္ ပြဲေ္မအန်္ငမ် ္၊ မအန်္အမဲဆတန္ငမ်ာဆတန့္ ္္်္း္ပတန်္းာမတနဲ္
ပ န္း္်ဲမနည္။
၆ည္။ ္္ငခႏို်ရမ်္ငမန်္မ္းဲ်မ္္ႏိုမန် ္းဲ်ာပင
ြဲ င္ဆး္
န ္း္မတန္ထအန္း ံ္းာမတနဲ္
ပ နဲမးပတန ဗဟႏိုငငငခ္န္ႏိုငတန္ပ္းိဆငမ့္ငငျ္် ္း ရ
ာႏိုငတနဲမ

္ာတန့္ာတန့္ရေႏိုင းမ၀မနငြဲပ္း၀္ငင္နငငခ္နရအန့္မမမန္ႏိုင ဥ်း အန္းာမတနဲ္
ပ န္းမဲ္အနည္။ ္န ဲင္ရာႏွီးေႏွာဖလွျန ္အန္းထမတနမင ေမ
ြဲပ အန်္ပ

္္္းႏိုငတန် ဥ်းအန္းမဲ္အနည္။
၇ည္။ ိ္နဲဆႏို ျ္အနးပတန်ၿတႏို္န်ငင္န်္းဲ်္းာမတနဲပ္္း
န မရအန့္ ္မ်္မိာဆတန့္ ္ရပတ္
န ္်္းျ္မတန်္းဲ်္မိ္းပတန် းႏိုတ
င န်ဲတန်ရမ်
္ငမန်္မ္းဲ်္ ေ္
ပြဲ မအန်္ငမ်းမ်ား၏ ေမ
ပြဲ အန်္ပမမမန (ိင္န္ႏိုငတနငတ
ပ ့္ာ
န ဆတန့္မ္္င္နငငခ္န္ပပ္ႏိုင ာ္နိ္နထႏိုမန်ရႏို္န်ျ္် ္ရ
္ရႏို္္ဆးနျ္ခ္မ ္္်္း္ပတန်္းာမတနဲ္
ပ ရ
န ပမ်္းမဲ္အနျ မနရအနည္။
၈ည္။

ျ္မန္မာႏိုငတနတးမ်ား၏ာႏိုငတနတ္းဲ်ျ္ချ္တန္းျ္မတန်ိြဲျ မန္း္ံးႏိုင်း္န္ာ
ပ ဆတန့္္အ

္္ငခႏို်ရမ်္ငမန်္မ္းဲ်္္ဝပ ာဆတန့္မမမန္ႏိုင

ျ္ချ္တန္းျ္မတန်ိြဲ

္းဲ်ာပင
ြဲ င္ဆးနဲမးပတန

းႏိုငတန်ဲတန်ရမ်ာဆတန့္ိထ
္ ္
င ္းျငျ္ခ္ငမန်္မ္းဲ်္ ေ္
ပြဲ မအန်္ငမ်ာဆတန့္ ိ္္္
ပ း္ရ်ရ်္ဆ ္္်္း္ပတန်္ပဝတနငတ
ပ ့္န ဲဆ္း
ႏို မဲ္အနည္။
၉ည္။ ာႏိုတ
င တ
န ္းးမန္မႏို်င ဲာဆတ့္န ာႏိုတ
င တ
န း္မ္ငမန်္မ္းဲ်္ ္
ေပြဲ မအန်္ငမ်းမ်ား၏ ္ငမန်္မ္းဲ်မ္္ႏိုမ်န ္ငမ် ငင္ဆးန္းာမတနဲပ္နဲမးပတန
္ပတန့္ိတန်ျ္တနရမ္ပာဆတ့္န းမ၀မနင္ရာႏွီးေႏွာဖလွ္္ပ ဲဆ္း
ႏို မဲ္အနည္။
၁၀ည္။ ာႏိုတ
င တ
န ္းးမန္္ငခႏို်ရမ်ဝတန္းတပာတ
ဆ ့္န ာႏိုတ
င တ
န ျငမ်ဝတန္းတပ္ငမ်္ဆ ္ငမန်္မ္းဲ်္ရင်မဲႏိုး္
န း
ႏိုင ႏိုင်ျ္တန့္ၿ္် ာတန်ဲြဲမႏို့္္္
န ငျ္် ္ငမန်္မ္းဲ်
္္းျင္္းမိပမနမပမာငႏို်င ဲပမ်္းမ္းရမ္း ရ္ငမ်္းပ္န ဥ်မမ်္း္်္မ ္ဆင္ဆငးး ငပြဲ္းဝရင်မပ္း
ြဲ မဲ္အနည္။
၁၁ည္။ ္မႏိုင်ဲ ္၊ ာႏိုတ
င တ
န း္မ္ ္
ေပြဲ မအန်္ငမ်ာဆတ့္န ္ငငဂိ
ၢ ္
ႏို ္ငမန်္မ္းဲ်ိငင္တ
န မန်္ငမ် းငႏိုတ်န ဲတန်ရမ်္း ရးပတန် ္္း
္္း္မတန္ထအန ္း မန ္းာမတနဲ္
ပ နဲမးပတန ္း ရင္ငမန်္မ္းဲ်္ ေ္
ပြဲ မအန်္ငမ်းမ်ား၏ ္္်္း္ပတန်္းာမတနဲ္
ပ န္္
ပ ႏိုငဲင္ရာႏွီးေႏွာဖလွ္ဲ္အနည္။

ာ္နရင္ရာႏွီးေႏွာဖလွ
ပ နဲမန
၁ည္။ ္း ပ္နးမမတနရင္ရာႏွီးေႏွာဖလွမ္း္မတန

(+၆၆၈၉၉၆၁၅၀၅၄)

၂ည္။ ာႏိုငတိ
န ဝ္း္မတန

(+၉၅၉၂၅၅၉၄၈၀၀၃)

၃ည္။ ္းမမ္းမထ္်

(+၆၆၈၁၁၉၀၂၂၁၇)

