ထိ ရာက် သာ ပညာရပ်ဆင်
ိ ရာ ဆန်းစစ် လ့လာမများ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းနှင့်
ြပည်သလ
ူ ထ
ူ အတွက် အကျိုးြဖစ်ထန
ွ း် မအများဆးရရှိ စရန် ဘ

ာ ငွကိ စနစ်တကျစီမခန် ့ခွြဲ ခင်း

ယခ ၂၀၁၇ ခနှစ်က တာ့ “ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာနအ နနှင့် ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာလပ်ငန်း
စီမချက်များ၏ စွမး် ဆာင်မကိ ပညာရပ်ဆင်
ိ ရာ ရ ထာင်မ
့ ှ အ မဲမြပတ် ဆန်းစစ် လ့လာ နရမှာြဖစ် ပီး ကန်ကျစရိတ်
နှင့် လျာ်ညီ သာ ဝန် ဆာင်မများအတွက် ဘ
ဘ

ာ ငွများကိ စနစ်တကျ စီမခန် ့ခွရ
ဲ မည့်” နှစ်တစ်နှစ်ပဲြဖစ်ပါတယ်။

ာ ငွများကိ သင့် တာ်မည့် နရာ တွမှာ ကျိုး ကာင်းခိင်လစွာြဖင့် ခွဲ ဝသးစွဲရမှာ ြဖစ် ပီး မသင့်တဲ့ နရာ တွမှာ

သးစွဲြခင်းနှင့် လလွင့်ြဖုန်းတီးမကိလည်း ရှာင်ရှား ကရမှာြဖစ်ပါတယ်။ အ ကာင်းက တာ့ ြမန်မာနိင်ငဟာ ချမ်းသာ
တဲ့နိင်ငမဟတ်တဲ့အတွက် က န် တာ်တိ ့အ နနဲ ့ ရင်းနှီးြမုပ်နှသည့် ငွပမာဏထက် ပိမိအကျိုးရှိတဲ့ ဝန် ဆာင်မများ၊
ရလဒ်များရရှိ အာင် လပ် ဆာင်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။
ယခလိအကျိုးရလဒ်များ ရရှိဖိ ့အတွက် က န် တာ်တိ ့အ နနဲ ့ နိင်င တာ်ဘ

ာ ငွအြပင် အြခား သာ ြပင်ပ

အဂျင်စီများ၊ အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ဖွ ့ ဖိုးမ မိတ်ဖက်အဖွဲ ့အစည်းများမှ ရရှိလာ သာ ဘ

ာ ငွများကိ အထိ ရာက်ဆး

နှင့်အကျိုးြဖစ်ထွန်းမအများဆးရရှိ စရန် စနစ်တကျ ဆာင်ရွက် ကရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ယခလိလပ် ဆာင်မများကိ
အားြဖည့် ပးမည့်လပ်ငန်းရပ်များအ နနဲ ့ ထိ ရာက် သာ ဌာနတွင်းြပန်လည်ဆန်းစစ် လ့လာြခင်းနှင့် စီမချက်လပ်ငန်း
များကိ ပညာရပ်ပိင်းဆိင်ရာမှ ဆန်းစစ်မများ ပမှန်ြပုလပ်ရန်ြဖစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာ ရးဝန် ဆာင်မ အဆင်တ
့ င်
ိ း
မှာရှိတဲ့ ပညာရှင်များ၊ ဝန်ထမ်းများအ နြဖင့် အဆိပါအချက်တိ ့၏ အ ရးပါမကိ မိမိတိ ့ စိတသ
် န္တနအ
် တွငး် နက်ရင်းစွာ
စွဲ မဲမှတ်ယူထားရမှာြဖစ်ပါတယ်။

ဘ

ာ ငွများကိ

ခွဲ ဝသးစွဲရာမှာ

“ ကာင်းမွန် သာ

ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရး

ဆိင်ရာကျင်ဝ
့ တ်များ”၏နိယာမများ၊ လက် တွ လပ်
့ ငန်းစဉ်များကိ လိက်နာရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ရလဒ် ကာင်းများရရှိ စရန်
မိမိတိ ့အ နနဲ ့အားလးကိ

ြခုင ပါင်းစပ်၍

မိမတ
ိ ိ ့ဦး နှ ာ က် က ိ အစွ မ ် း ကန် အ သ းချစဉ် း စားရန် လ ိ အပ် ပ ါတယ် ။

ဒီ လ ိ လပ် ဆာင်ရာမှာစဉ်းစားချင့်ချိန် ပီး ပိမိတိးတက် အာင် ဆာင်ရွက်နိင်တဲ့နည်းလမ်း များစွာ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ကာင်းမွန်ထိ ရာက်စွာသးစွဲနိင် ပီး တန်ဖိးအားြဖင့်သင့် တာ်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများဝယ်ယူြခင်း၊ ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်း
စီမချက်များတွင် ဆန်းစစ် လ့လာြခင်းလပ်ငန်းအား တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းထားရှိြခင်း၊ ဘ

ာ ငွများကိ စနစ်တကျ

စီမခန် ့ခွဲ၍အသးြပုြခင်း စသည်တိ ့ြဖစ်ပါတယ်။
ဘ

ာ ရး စီမခန် ့ခွဲမဆိင်ရာ အသိပညာ တိးတက်လာရန်နှင့် ဘ

နိင်င တာ်မှ သတ်မှတ်ထားရှိတဲ့ ဘ

ာ ငွများကိ လက် တွ ့စီမခန် ့ခွဲတဲ့ နရာမှာ

ာ ရးဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းများအတိင်း လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမှာြဖစ်သလိ

နိင်ငတကာမှ စအြဖစ် သတ်မှတ်ထားရှိတဲ့ ဘ

ာ ရးဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်း များနှင့်လည်း လိက် လျာညီ ထွရှိရန်

လိအပ်ပါတယ်။ အထက်မှာ ဖာ်ြပထားတဲ့ ရလဒ် ကာင်းများကိ ရရှိ စရန်အတွက် အ ကာင်းဆးနည်းလမ်းက တာ့
ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာနမှ

ဝန်ထမ်းများအ ကားမှာ

ကာင်းမွန်တဲ့ဘ

ာ ရးဆိင်ရာ

စီမခန် ့ခွဲမ

အ တွ ့အ ကုများနှင့် အသိပညာများကိ မ ဝ ကြခင်းပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ က န် တာ်တိ ့ရဲ ့ အန္တိမရည်မှန်းချက်က တာ့
ဘ

ာ ငွပမာဏ အနည်းဆးသးစွဲ ပီး အကျိုးြဖစ်ထွန်းမ အများဆးရရှိ စဖိ ့ပဲြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိ လပ် ဆာင်တဲ့

နရာမှာ ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာနမှ ဘ

ာ ရးနှင့် ငွ ကးဆိင်ရာ က မ်းကျင်သူများက ဦး ဆာင် ပီး

ဝန် ကီးဌာနရှိအရာရှိ ကီးများမှလည်း အနီးကပ် ကီး ကပ်လမ်းညန်မများ ပးရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဝန် ကီးဌာနမှလပ် ဆာင်
နတဲ့ ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ လပ်ငန်းစီမချက်များကိ စစည်း၍ ဆန်းစစ်သးသပ်ရာမှာ လပ်ငန်းစာရင်းများြဖင့် ဆန်းစစ်
ြခင်း၊ အပ်စလိက် ဆွး နွးမများြပုလပ်၍ ဆန်းစစ်သးသပ်ြခင်းနှင့် အြခားသင့် တာ် သာ နည်းလမ်းများအသးြပု၍
ယခနှစ်တစ်နှစ်တာကာလပတ်လး ဆာင်ရွက်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။
(ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာြမင့် ထွး၏အမှာစကားတစ်ခမှ ကာက်နတ်ချက်)
(ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာနသတင်းလာ၊ အတွဲ-၁၊ အမှတ်-၃၊ ၂၀၁၆ ခနှစ၊် ဒီဇင်ဘာလ)

