
 

 

ဂျပန်/JICA တ  ို့၏ ပပန်လညပ်ပေးဆပ်ရန်မလ  ပ ော ပ ွေပ  ေးအ အူညပီြ ို့ ်တညပ်ဆော ပ်ပီေးစေီးခ ို့ ညို့ ်

မပ ွေေးပပည ်ူ ို့ပဆေးရ  က ေီး အဆ ်ို့ပမြှ ်ို့တ ပ်ခ ေ်းစမီ   န်ေး ၏ 

ပဆေးရ  အပဆော အ်ဦေးပဆော လ် ပ်ပပီေးစေီးလ  ပပပော ေ်းပခ ေ်း အခမ်ေးအနောေး 

 

၂၀၂၀ ခနုစှ ်န ၀ုငဘ်ာလ ၂၇ ရက် 

 

ဂျပနန်ငှ မ်ြနြ်ာပ ူးပပေါငူ်းြှုစြီံက နူ်း တစခ်သုည ် ြပကူွးတ ုငူ်းတငွ ် အပကာငအ်ထညပ် ာ်ပပီူးပမြာကခ်  ပပီ 

မ စပ်ေါသည။် ဂျပနအ်စ ူုးရ၊ ဂျပနအ်မပညမ်ပညဆ် ငုရ်ာပ ူးပပေါငူ်းပဆာငရွ်ကပ်ရူးပအဂျငစ်ီ (JICA) နငှ်  

ကျနူ်းြာပရူးနငှ အ်ာူးကစာူး၀နက်ကူီးဌာန (MoHS)တ ု  ပ ူးပပေါငူ်း ပဆာငရွ်ကပ်သာ ြပကူွးမပညသ်  ပဆူးရုံကကီူး 

အဆင် မြြှင် တငမ်ခငူ်းစီြံက နူ်း ၏ ပဆူးရံုအပဆာကအ်ဦူးပဆာက်လပ်ုပပီူးစီူးလ  ပမပာငူ်းမခငူ်း အခြူ်းအနာူးက ု 

၂၀၂၀ မပည န်စှ် န ဝုငဘ်ာလ ၂၇ ရက်တငွ ်Virtual Meeting စနစမ် စက်ျငူ်းပမပြုလပ်ုခ  ပေါသည။်  

 

ဤစြီကံ နူ်းသည ်မက  ွေးတ ိုင ွေးကေသက  ွေးရှ  မပညသ် ြျာူး ကျနူ်းြာစာွမ င  ်ပ ြု  ုပကာငူ်းြနွပ်သာပနထ ငုြ်ှုဘဝ 

ရရှ န ငုပ်စရနရ်ညရွ်ယ၍်ြပကူွးမပညသ်  ပဆူးရုံကကူီးတငွက်ျနူ်းြာပရူးပစာင ပ်ရာှက်ြှုြျာူးအဆင် မြင် တငမ်ခငူ်း

မ စပ်ေါသည။် ၄ငူ်းရညရွ်ယခ်ျကန်ငှ အ်တ   သာူး ာွူးနငှ ြ်ီူးယပ်အထ ူးကဌုာန၊ ပြူွးကငူ်းစကပလူးယ နစ၊် 

အထ ွေးက ပ မတ  ိုသက ောင  ၊ အပရူးပပေါ်ဌာနနငှ  ်ဗဟ ပု ူုးသန်  စငပ်ထာက်ပံပရူးဌာန တ ု  ပေါဝငပ်သာ 

သံူုးထပ်အပဆာကအ်ဦူးသစက်ကူီး ပဆာက်လပ်ုမခငူ်း အမပင ်လ အုပ်ပသာစကပ်စစညူ်းက ရ ယာြျာူး 

ပထာက်ပံ ပပူးမခငူ်းက ုလညူ်း  ဂျပနန် ငုင်၏ံမပနလ်ညပ်ပူးဆပ်ရနြ်လ ုပသာ ပငပွ ကူးအက အည ီမ င်  

ဂျပနယ်နူ်းပင ွ၂,၂၈၁,၀၀၀,၀၀၀ ထ အကနုအ်ကျခကံာ ပဆာကလ်ပ်ုလှူဒေါနူ်းထာူးပသာ စြီကံ နူ်း 

တစခ်မု စ်ပေါသည။် ပဆူးကသုြှုလုပ်ငနူ်းပဆာငတ်ာြျာူး လွယက်  အဆငပ်မပပချာပြွွေ့ပစရနရ်ညရွ်ယ၍် 

က ွေးရ ိုအပဆာကအ်ဦူးသစ် ပမြညထီပ်ရှ  အပရူးပပေါ်ဌာက  ုဓေါတြ်နှဌ်ာန နငှ လ်ညူ်းပကာငူ်း၊ 

ပထြထပ်တငွရ်ှ ပသာဌာနြျာူးနငှ  ်လကရ်ှ ခွ စ တခ်နူ်းြျာူးက လုညူ်းပကာငူ်း  

စင်္ကြံပလ ာကလ်ြ်ူးြျာူးနငှ  ်ချ တဆ်ကထ်ာူးရှ ပေါသည။် 

  

“ဂျပန အစ ိုွေးရအကနဖြင ့်မြနြ်ာန ငုင်တံငွ ်ကျနူ်းြာပရူးနငှ အ်ာူးကစာူး၀နက်ကီူးဌာနြ ှပ ာ်ပဆာငပ်နပသာ 

လ တ ငုူ်းလကလ်ြှ်ူးြှီ လ ြူ်းမခြံုန ငုပ်သာကျနူ်းြာပရူးပစာင် ပရာှက်ြှု (UHC) ရရှ ပရူးက  ု

အပထာက်က မပြုန ငုရ်န ်ဦူးတည၍်    ျန ွေးမောကရွေးကစောင က  ော  မှုစနစ  အာူးပကာငူ်းလာပစရန ်

မပညန်ယအ်ဆင  ်အဓ   လ ွှဲကဖပောင ွေးက ွေးရ ိုမျောွေးဖြစ ကသော လ  ွိုင က ော ၊ လောွေးရှု  ွေး န င့် ထောွေးဝယ     

အကထ ကထ ွေက ွေးရ ို ကကူီးမျောွေး အ င့် ဖမင့် တင ဖြင ွေး န င ့် ရန  ိုန အထ ွေး ိုက ွေးရ ိုအသစ   

 

https://www.jica.go.jp/english/index.html


 

 

တည က ော  ဖြင ွေးတ ု  ဖြင ့်  ပ ူးပပေါငူ်းပဆာငရွ်က်လျကရ်ှ ပေါတယ”် ဟို JICA မြနြ်ာရံုူးြ ှChief 

Representative, Mr. Sakakura Noriji ကဖပောက ောွေးြွှဲ့်ပေါသည။်  

 

ထ ု  အမပင ်JICA အပနမ င  ်MoHS ၏ အမျ ွိုွေးသောွေး ျန ွေးမောကရွေးစ မ   န ွေးအက ောင အထည ကြော ရောတ င  

  ည ကထော  ပ ့်ရန အတ    ျန ွေးမောကရွေးကစောင့် က  ော  မှုန င့် သ    ိုင သည့်  အကဖြြ  ျန ွေးမောကရွေး 

ကစောင့် က  ော  မှုတ ိုွေးဖမြှင့် ဖြင ွေး၊ ၀နပ်ဆာငြ်ှုပပူးမခငူ်း (ပစာကပ်ရှာကြ်ှုပပူးသ ) နငှ ရ်ပ်ရွာမပညသ် ြျာူး (အပစာင ်

အပရာှကခ်မံပညသ် ) က ုပထာက်ပံ မခငူ်းနငှ တ် ူုးမြြှင မ်ခငူ်းက  သ ု  ပသာ အကဖြြ  ျသည ့်မ   မဖြစ  ျန ွေးမောကရွေး

ကစောင ့်က  ော  မှုလိုပ ငန ွေးမျောွေးက  ုအရှ နအ်ဟနုမ်ြြှင် ပဆာငရွ်က်န ငုရ်န ်ပြ ြု ွေ့နယအ်ဆင ြ်ျာူးတငွလ်ညူ်း 

ချဉူးကပ်အပကာငအ်ထည ်လျ     ပါသည ။  

 

ဤရည ရ ယ ြျ  ဖြင့်  မက  ွေးတ ိုင ွေးကေသက  ွေးတငွ ်အကဖြြ  ျသည ့်မ   မဖြစ   ျန ွေးမောကရွေး 

ကစောင ့်က  ော  မှုလိုပ ငန ွေးမျောွေးအ   န အဟိုန ဖမြှင ့်က ောင ရ ကန် ငုရ်န အတ    နည ွေးပညောပ ွေးကပါင ွေးက ောင ရ   မှု 

စ မ   န ွေးက ပု ာ်ပဆာင၍် ပဏောမကရ ွေးြျယ ထောွေးကသော က ျွေးလ   ျန ွေးမောကရွေးဌာနန င့်  

က ျွေးလ   ျန ွေးမောကရွေးဌာနခွ ြျာူး တ င  အက ောင အထည ကြော က ောင ရ   လျ     ပေါသည ။ 

 

 “ဖပည သ   ျန ွေးမောကရွေးအတ   ပ ိုမ ိုက ောင ွေးမ န ဖပည ့်စ ိုတွှဲ့် ျန ွေးမောကရွေးကစောင ့်က  ော  မှု ကတ  လ ိုအပ ကနကတော့် 

ေ စ မ   န ွေးက  ွေး ကအောင ကအောင ဖမင ဖမင ပပ ွေးြ ို ့်  ို ကမ ော လင ့်ကနြွှဲ့်ရတောပါ။ 

Covid19 ပ ကရောဂါက  ွေးမစြင  တည ွေး ေ စ မ   န ွေး  ိုစြွှဲ့်တော  ိုကပမယ ့် အြိုကတော့် 

 ျန ွေးမောကရွေးကစောင ့်က  ော  မှုစနစ  ပ ိုအောွေးက ောင ွေးြ ို ့်အဖပင   ပ ကရောဂါက  ွေး  ို 

အကရွေးကပေါ်တိုန ့်ဖပန တွှဲ့်ကနရောမ ောကရော အ  အည ဖြစ မယ လ ို ့်  ျွန မအကနနွှဲ ့် ယ ိုက ည ပါတယ ”ဟို  JICA 

ဖမန မောရ ို ွေးြ ှSenior Program Officer ဖြစ သ  ကေေါ်က သ ယ ကအောင    ဆ ပုေါတယ။် 

 

COVID 19က ူးစကပ်ရာဂေါမ စ်ပာွူးြှုက တုနု  မ်ပနသ်ည အ်ပနမ င ဂ်ျပန ်/ JICA အပနမ င်   

ပရာဂေါရာှပ ွရာတွင ်ဓာတခ်ွ ခနူ်းအတကွ ်လ အုပ်ပသာ ပစစညူ်းက ရ ယာြျာူး ကထော  ပ ့်ပပူးမခငူ်း 

နညူ်းပညာအက အညြီျာူးပပူးမခငူ်း ၊ပဆူးရုံြျာူးတငွ ်ပရာဂေါကာကယွပ်ရူးနငှ် ကသုြှု အတကွ ်

လ အုပ်ပသာပစစညူ်းက ရ ယာြျာူးနငှ န်ညူ်းပညာအက အညြီျာူးပပူးမခငူ်းမ င က်ျနူ်းြာပရူးကဏ္ဍ တွငပ် ူးပပေါငူ်း

ပဆာငရွ်က်ြှုက အုရှ နမ်ြြှင တ်ငလ်ျက်ရှ သည။်  

 

ဤပ ့်ပ ိုွေးမှုမျောွေးသည  ဖမန မောန ိုင င    ဖပည သ လ ထို၏  ျန ွေးမောကရွေးကစောင့် က  ော  မှု  ို တ ိုွေးတ  ကစပပ ွေး 

ဖမန မောန င့် ဂျပန  န စ န ိုင င  ြျစ က ည ရင ွေးန  ွေးမှု  ို ပ ိုမ ိုြ ိုင မောကစြညဟ်ိုယ ိုက ည ပါသည ။ 
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