ဘာေငွဆိုင်ရာ စီမံချက်ေရးဆွဲြခင်း၊ ေငွစာရင်းြပင်ဆင်ေရးဆွဲြခင်း၊ ေငွေကးစီးဆင်းမ၊
ဝယ်ယူေရးှင့် ိုင်ငံေတာ်ဘာေရးစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေြပာကားသည့်မိန် ခွန်း
ေနြပည်ေတာ်
ကန်ေတာ့်အေနနဲ

၂၀၁၇ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ(၆)ရက်
ပထမဦးဆုံးေြပာချင်တာကေတာ့ ဒီအစည်းအေဝး training on

planning budgeting, controls, cash flow good procurement practices and
government financial rule သင်တန်းက အထူးအေရးကီးတဲ့ သင်တန်းတစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာက ဒီသင်တန်းမှာတက်တဲ့ သင်တန်းသား/သူေတွရဲ efficiency တက်မှသာလင်
ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနရဲ efficiency နဲ effectiveness တက်မှာြဖစ်ပါတယ်။
ကန်ေတာ်တိုရဲ ကမ်းကျင်မဝန်ထမ်းများ၊ ဝန်ကီးကအစ အားလုံးဘယ်ေလာက်ပဲေတာ်ေတာ်၊
ဘယ်ေလာက်ပဲေကာင်းေကာင်း

အခုတက်ေရာက်တဲ့

သင်တန်းသား/သူေတွေတာ်မှသာလင်

ေအာင်ြမင်ပါမယ်။ မဟုတ်လိုရှရ
ိ င် လုံးဝ(လုံးဝ) ေအာင်ြမင်ိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အဲဒီေတာ့ သင်တန်းသားများကိုလည်း ကန်ေတာ်ေလးစားပါတယ်။ ဆရာတို ေသေသချာ
ချာလုပ်ေပးေစချင်ပါတယ်။ ဆရာတိုကိုလည်း ေတာ်ေစချင်ပါတယ်။ အခုြဖစ်ေနတာက အမှန်
အတိုင်းေြပာရမယ်ဆိုရင် ကန်ေတာ်တို ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနတင်မကပါဘူး
အြခားဝန်ကီးဌာနေတွလည်း financial perspective, financial management, budgeting,
cash flow ဟာ အားနည်းပါတယ်။ ဘာေကာင့် အားနည်းသလဲဆိုရင် ဒီ area ရဲ အေရးကီး
မကို အရင့်အရင်က အားမေပးလိုြဖစ်ပါတယ်။ ဒီ financial management ဟာ ကန်ေတာ်တိုရဲ
အသက်ေသွးေကာြဖစ်ပါတယ်။ လူမှာ blood circulation, cardiovascular system ၊ ှလုံး
ေသွးလတ်ေကာ၊ ေသွးြပန်ေကာရှိေသာ်ြငားလည်း Cardiovascular system ပါတဲ့ ေသွးရည်
ဟာအေရးကီးပါတယ်။

ေသွးရည်မရှိရင်

system

fail

ြဖစ်မှာပါ။

လူ ကိုယ်ခာမှာပါတဲ့

Cardiovascular ေသွးရည်သည် ဆရာတိုပဲြဖစ်ပါတယ်။ ဆရာတိုမရှိလင်ြဖစ်ေစ၊ ေသွးရည်မရှိ
လင်ြဖစ်ေစ လူသည် ေသသွားပါမယ်။ ဒါေကာင့် ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန၏
အသက်ေသွးေကာ၊ efficiency, effectiveness, impact အားလုံးသည် ဆရာတိုအားလုံးေပ
မူတည်ပါတယ်။ financial management မှာ ေှးတာပဲြဖစ်ြဖစ်၊ ေနာက်ကျတာပဲြဖစ်ြဖစ်၊
မှားတာပဲြဖစ်ြဖစ် တိုးတက်မမှာ အများကီးေှာင့်ေှးသွားပါတယ်။

ဒါေကာင့် ဒီသင်တန်းကီးဟာ အထူးအေရးကီးအတွက် UNOPS ကို အများကီး ေကျးဇူး
တင်ပါတယ်။

ဒီလိုသင်တန်းမျးှ
ိ င့်

အရင်ေပးခဲ့တဲ့သင်တန်းေတွမှာလည်း

ဘယ်ေလာက်ထိ

ေကာင်းလည်း၊ မေကာင်းလည်းဆိုတာ ြပန်ပီးသုံးသပ်ရပါမယ်။ သုံးသပ်မယ်ဆိုတာ focus
group discussion လုပ်လိုက်ရင်ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီသင်တန်းပီးလိုရှိရင် ေနာက်ဆုံးေန မှာ (၁)နာရီ
ေလာက်အချန်ိ ေပးပီး group ကို (၄)ခုေလာက်ခွဲပီး focus group discussion လုပ်လိုက်ပါ။
သင်တန်းသင်ေပးတဲ့ ဆရာေတွက ဘာေလးလိုသွားလဲ၊ သင်တာြမန်သလား/ေှးသလား၊ ရှင်း
သလား/မရှင်းဘူးလား၊ သင်တန်းသားအေနနဲ လည်း ေလးစားမရှိသလား၊ serious ြဖစ်သလား၊
ဆရာအတွက် (၁၅)မိနစ် အချန်ိ ေပးတဲ့သတ်မှတ်ချက်မှာ topic ဝင်/မဝင်၊ equal treat လုပ်လို
မရပါဘူး။ topic (၁၀)ခုရှိရင် topic (၁,၃,၇)ကလဲပီး ကျန်တ့ဟ
ဲ ာေတွက အေရးကီးရင် အဲဒါ
ေတွကို အချန်ိ ပိုေပးလိုက်ပါ။ ဒါမျးကိ
ိ ု စဉ်းစားရမှာပါ။ သင်တန်းတစ်ခုကို critical analyses of
each and every aspect ကို လုပ်မှသာလျင် ေငွကုန်ရကျးနပ်
ိ ပါမယ်။ အခုဆိုရင် UNOPS ကေန
ဒီသင်တန်းလုပ်ဖို ေငွေတွစိုက်ထုတ်ထားတဲ့အြပင် ဥပမာ-တိုင်းဦးစီးမှးေတွသည် အလွန်အလုပ်
များတဲ့ကားထဲကေန လာတက်ကပါတယ်။ ဆိုလိုတာက အလွန်အေရးကီးတဲ့အတွက် ဖိတ်
ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ ဘာလိုလဲဆိုေတာ့ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှးများသည် they are
gatekeeper and initial prime movers ြဖစ်ပါတယ်။ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ကျန်းမာေရး
ဦးစီးဌာနမှးများသည် သူတိုရဲ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်မာှ ဘာေတွလုပမ
် လဲ၊ ဘာေတွလုပ်
သင်လ
့ ား/မလုပ်သင့်လား သူတိုကဆုံးြဖတ်မှာပါ။ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ကျန်းမာေရးဦးစီး
ဌာနမှးေတွ လာေရာက်တက်ြခင်းအားြဖင့် အကမ်းအားြဖင့် ဘယ်လိုဆိုတာသိသွားပါပီ။
ကန်ေတာ်ေြပာချင်တာက technical perspective or technical issue is equally as
important as financial perspective, procurement perspective ြဖစ်ပါတယ်။ technical ပဲ
မိုးပျ ံေအာင်ေတာ်ေနပါေစ ဘာမှြဖစ်မလာပါဘူး။ procurement cash flow လည်း အလွန်
အေရးကီးပါတယ်။ ဒါေတွကိုရမှသာလျင် ေအာင်ြမင်ပါမယ်။ ကန်ေတာ့်အေနနဲ ဘယ်လိုြဖစ်ေစ
ချင်လည်းဆိုေတာ့ ဆရာတိုစာရင်းဇယားမှာ ကန်ေတာ်အမဲေတွပါတယ်။ Ready reckoner
ရှိသလို compendium (သိုမဟုတ်) reference စာအုပ်တိုကို ဆရာတို ထုတ်ဖိုလိုပါပီ၊ ဒီသင်တန်း
မှာပါတဲ့ power point ေတွေပးလိုမရပါဘူး၊ အကုန်ြပန်ပီး စာအုပတ
် စ်အုပထ
် ုတ်ရပါမယ်။ အဲဒီ
စာအုပ်က အကုန်လုံးေပးရပါမယ်။ ဒီသင်တန်းမှာလုပ်တာေတွကို ေသေသချာချာ compendium
ြဖစ်ြဖစ် စာအုပ်တစ်အုပ်ြဖစ်ရပါမယ်။ ဒီစာအုပြ် ဖစ်တာ ေကျနပ်လိုမရပါဘူး။ စာအုပသ
် ည်
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တစ်ှစ်တစ်ခါ update လုပ်ရပါမယ်။ အဲဒီေတာ့ ဘယ်သူက update လုပ်မလဲ၊ ဒါေတွကို
စဉ်းစားရပါမယ်။
ေနာက်တစ်ချက်က ဆရာတို သင်တန်းတက်ပီးလို မိမိတိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ကို ြပန်
သွားပီ၊ ဒါေပမယ့် ဆရာတိုမှာ problems, issues, challenges ေတွရှိရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊
အဲဒီအတွက်ကိုလည်း ဗဟိုမှာ hotline ှင့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်(၃)ခုေလာက်နဲ တစ်ဖွဲရှိရပါမယ်။
hotline နဲ မလုပဘ
် ဲ email လုပ်ရင်လုပ်ေပါ့၊ ဒါေပမယ့် email ထက် hotline က အေကာင်းဆုံး
ပါပဲ။ ဒါကို ဒုချပ် ေဒေအးေအးစိန်က စီစဉ်ရမှာပါ။
ေနာက်တစ်ခု ကန်ေတာ်ြမင်တာကေတာ့ ကန်ေတာ်တိုမှာ UN Agency ေတွ အများ
ကီးရှိပါတယ်။ UNFPA, WHO, UNICEF, World Bank, ADB, Gavi, 3MDG တိုရဲ financial
management သည် တစ်ခုှင့်တစ်ခုမတူပါဘူး။ At the same time အလားတူပဲ ကန်ေတာ်
တိုမှာ government financial management ဆိုတာရှိပါတယ်။ ဒါေတွကို ဘယ်လိုေပါင်းစပ်
ညိင်းစုစည်းရမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားေစချင်ပါတယ်။ WHO က တစ်မျ ိး၊ UNOPS က တစ်မျ ိး၊
UNFPA က တစ်မျးိ ကန်ေတာ်တိုလူေတွက အဲဒီေလာက်မတတ်ိုင်ပါဘူး။ ဒီတစ်ေယာက်
တည်းကပဲ အလုပ်လုပ်ေနရပါတယ်။ ဒီတစ်ချန်ိ တည်းမှာပဲ ဘာလုပ်ဖိုလိုလည်းဆိုေတာ့ အရင်
တုန်းက ပက/ကုသခွဲလိုက်တဲ့အတွက် အရင်လူေတွက ကုသမှာပဲ အကုန်ပါသွားတဲ့အတွက်
ပကမှာ လူနည်းသွားပါတယ်။ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုေတာ့ point ေတွပဲ လုပ်ထားေတာ့ map ေတွ
လုပ်ရပါမယ်။ financial management လုပ်တဲ့ expert ေတွက ဘယ်သူေတွက ဘာေတွ
ဘယ်ေနရာမှာလုပ်ေနလဲ။ in terms of state and region, in terms of project/program ေတွ
က ဘယ်လိုြဖစ်ေနလဲဆိုတာကို န်ကားေရးမှးချပ်က ဘယ်လိုေနရာချမလဲ၊ ေနရာချတယ်
ဆိုတာ ေြပာင်းတာေြပာတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်သူက ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ြပန်ပီးလုပ်ရပါ
မယ်။ အေရးကီးဆုံးက mapping of financial staff of Ministry of Health, cross referencing
with the work load of the program or project ကို ြပန်ကည့်ရပါမယ်။ ဒီ program ရဲ
workload က ဒီေလာက်ပဲရှိတယ်။ financial staff က များေနရင် ဒါကမြဖစ်ိုင်ပါဘူး။ များေန
ရင် ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ ြဖစ်ိုင်ရင်ေတာ့ UN agency ေတွနဲ deal လုပတ
် ာေတွ government
က ဘာကို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ တစ်စုတစ်စည်းလုပ်လိုမရဘူး ထင်ပါတယ်။ အကုန်လုံး (၁၀၀%)
ကို တစ်ေပါင်းတည်းလုပ်လိုမရပါဘူး။ နဲနဲေလးကွာမှာပါ။ ဒါကေတာ်ေတာ်ပ်ပါတယ်။ ကန်ေတာ်
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တိုလည်း expert မဟုတ်ပါဘူး။ ကန်ေတာ်က overview epidemiological perspective က
သုံးသပ်ပီးေြပာတာပါ။ အဲဒါဆရာ တိုစဉ်းစားပါ။ ဆရာတိုပိုသိပါမယ်။
တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ကျန်းမာေရးဦးစီးမှးများလည်း သိပ်မသိပါဘူး။ တကယ် လုပ်
ေနတဲ့လူေတွပဲ သိမှာပါ။ အခုဒီမာှ ဆိုရင် န်ကားေရးမှး(ဘာေရး)တိုက ပိုပါမယ်။ အဲဒီ
ေတာ့ သူတိုနဲ ဆရာတိုက ညိပါ။ ဘယ်လိုလုပ်ရင်ေကာင်းမလဲ၊ ဒါမှသာလျင် efficiency တက်
ပါမယ်။ အချန်ိ (၅)နာရီ ေလာက်သုံးရင် (၁၀)နာရီေလာက် တန်ဖုးိ ရှိတဲ့အေြဖေတွ ထွက်လာပါ
မယ်။ အဲဒါေလးကို ကန်ေတာ်လုပ်ေစချင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ကန်ေတာ်တိုဘယ်လို integrate
လုပ်မလဲ၊ ဘယ်လို streamline လုပ်မလဲ၊ single system ေတာ့ြဖစ်မယ်။ ဒါေပမယ့် single
system ြဖစ်ဖိုဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။ off shoot ေတွရှိမယ်၊ exception ေတွ ရှိိုင်မယ်၊ WHO ဆို
ရင် ဒါမျးရှ
ိ ိမယ်၊ Unicef ဆိုရင် ဒါမျးရှ
ိ ိမယ်၊ ဆရာတို ဒါေတွကို identity လုပ်ေပးပါ။ ထိုအြပင်
ဆရာတိုနယ်မှာလုပ်တဲ့ financial management procedure ေတွကိုလည်း ပိုတဲ့အခါမှာ ြဖစ်
ိုင်ရင် electronic နဲ ပဲ ပိုေစချင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး e-mail attach file နဲ ပိုရင်ပိုပါ။ ဆရာတို
တစ်ခုခုစဉ်းစားပါ။
ဆိုလိုတာက electronic transmission of information ကို လုပ်ေစချင်ပါတယ်။ WHO
မှာ ဆိုလိုရှိရင် GSM (Global Management System) ဆိုတာရှိပါတယ်။ WHO financial ကိစ
များကို ဒါေတွနဲ ပဲ အကုန်လုပ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးခရီးသွားလို ခရီးစရိတ်ေပးတာပဲြဖစ်ြဖစ်၊
workshop လုပ်တာပဲြဖစ်ြဖစ် အကုန်လုံး ဒါနဲ သွားပါတယ်။ ဆရာတိုဒါကိုစဉ်းစားေပးပါ။ level
က အဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်။ အရင်ဆုံးေအာက်မှာ financial staff ရှိတယ်၊ MO ရှိတယ်၊ technical
officer ရှိ တယ်၊ regional advisor ရှိတယ်၊ director coordinator ရှိပါတယ်။ ေနာက်ဆုံး DPM
ဆီအကုန်ေရာက်ပါတယ်။ ကန်ေတာ်က DPM အေနနဲ လုပေ
် တာ့ အားလုံးကို overview ြမင်ပါ
တယ်။ ကန်ေတာ်တို အဲဒီလိုလုပ်လိုမရဘူးလား၊ အဲလိုလုပ်မှသာလျင် ကန်ေတာ်တိုရဲ ကျန်းမာ
ေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနမှာ ြမန်ပါမယ်။ အဲဒါကိုလုပ်ဖိုကလည်း ကွန်ပျတာအသုံးြပိုင်တဲ့
ဝန်ထမ်းလိုပါတယ်။ WHO ေလာက်ေတာ့ elaborate ြဖစ်စရာမလိုပါဘူး၊ GSM system ကဲ့သို
လုပ်ချင်ပါတယ်။ Unicef မှာလည်းရှိတယ်၊ UNOPS မှာ လည်းရှိမှာပါ။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်
လက်ေရးနဲ ေရး၊ စာတိုက်ကစာနဲ ပို၊ အြမန်ေချာနဲ ပိဆ
ု ိုေတာ့ ဘာမှမလွယ်ပါဘူး။ We have to
think very seriously to develop an electronic transmission of all the financial data,
level by level. We may not be not need to copy. အဲဒါကိုလုပ်ဖိုလိုပါတယ်။ ခရီးသွားရင်
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ြဖစ်ြဖစ်၊ ခရီးြပန်လာရင်ြဖစ်ြဖစ် ေန တွက်စရိတ်၊ ခရီးစရိတ်(ေလယာဉ်/ကား)ကို ဒါနဲ ြပန်ေတာင်း
တာပါ။ အကုန်လုံးကို အဲဒါနဲ လုပပ
် ါတယ်။ ဘတ်ဂျက်ေတွလည်း အဲဒီအတိုင်းသွားပါတယ်။
အဲဒီလိုမျးကိ
ိ ု ဆရာတို နည်းနည်းစဉ်းစားေပးေစချင်ပါတယ်။ ဒီအစည်းအေဝးမှာေတာ့ မဟုတ်
ပါဘူး။ ေနာက်ပိုင်းကို စဉ်းစားဖိုေြပာပါတယ်။ စဉ်းစားဖိုဆိုတာ အဲဒီ system မှာ skeletal
framework က ဘာေတွပါရမယ်ဆိုတာ န်ကားေရးမှး(ဘာေရး)က ပိုသိပါတယ်။ ဘယ်
လိုလုပ်မလဲဆိုတာကို စဉ်းစားေစချင်ပါတယ်။ အဲဒီလို system ကီးက ဘယ်ေလာက်ပဲေကာင်း
ေကာင်း system must be accompanied by responsibility and accountability ြဖစ်ပါ
တယ်၊ responsibility ှင့် accountability ြဖစ်ေအာင် သက်ဆိုင်ရာအဆင့်အလိုက် ဒါေတွလုပ်
ေပးပါ။
ေနာက်တစ်ချက်က system ဘယ်ေလာက်ပဲေကာင်းေကာင်း division of labor မရှိရင်
မရပါဘူး။ ဘယ်သူကဘာလုပ်မလဲ၊ အဲဒါေလးကို သတ်မှတ်ေပးပါ။ Who is going to do what?
မှာ automatic system မှာေတာ့ ဆရာတိုသိတဲ့အတိုင်း automatic cross checking လုပ်လို
ရပါတယ်။ ဥပမာ- Epi info တို SPSS တိုမှာ automatic cross checking ရှိပါတယ်။ ဒါေတွကို
system develop လုပ်တဲ့အခါ checking စဉ်းစားကည့်ပါ။ အဲဒီ system ြဖစ်လိုရှိရင် တိုင်းဦးစီးမှး
ကပဲြဖစ်ြဖစ်၊ န်ကားေရးမှးကပဲြဖစ်ြဖစ် ကည့်လိုက်ရင်သိပါတယ်၊ ok ေနလား သူ program
သည် ပိုက်ဆံကို သုံးသင့်သေလာက်သုံးေနလား၊ ေနာက်ကျေနလား၊ အခု ကန်ေတာ်တိုမှာ
ပိုက်ဆံကို မသုံးိုင်ဘူးြဖစ်ေနလား ြဖစ်ေနပါတယ်။ ADB, World Bank ပိုက်ဆံလည်း မသုံးိုင်
ဘူးြဖစ်ေနတာ ေတွရပါတယ်။ အေထာက်အပံ့ေတွရပီး မသုံးိုင်ဘဲြဖစ်ေနပါတယ်။ မသုံးိုင်ဘဲ
အတိုးေပးေနရသလို ြဖစ်ေနပါတယ်။
ေနာက်တစ်ချက်က အခု financial management staff ေတွက ပင်စင်ယူမယ့်သူလည်း
ရှိရင်ရှိမယ်၊ အြခားဝန်ကီးဌာနကို ေြပာင်းတဲ့လူေတွလည်းရှိတဲ့အတွက် regular in house
capacity building ကို လုပ်ဖုလ
ိ ိုပါတယ်။ အများကီးမလိုပါဘူး၊ အေယာက်(၂၀)ေလာက်ကို
(၃)လတစ်ခါ၊ (၄)လတစ်ခါ၊ (၅)လတစ်ခါေလာက်ြဖစ်ြဖစ် regular in house capacity building
ကို ဆရာတိုလုပ်ေပးပါ။ Turn over က အများကီးရှိပါတယ်။ ဆရာတိုက အြခားဝန်ကီးဌာနကို
ရာထူးတိုးေြပာင်းသွားမယ့်သူေတွရှိတယ်၊ ပင်စင်ယူမယ့်သူေတွ၊ အလုပ်ထွက်တဲ့လူေတွရှိမယ်၊
အဲဒါေလးကိုလည်း စဉ်းစားေပးပါ။ ေနာက်ဆုံး ကန်ေတာ်ဘာေြပာချင်လည်းဆိုေတာ့ ဒီသင်တန်း
ေတွမှာ သင်ေပးတာက လက်ေတွကျတာပဲသင်ေပးပါ။ very practical not theoretical,
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theory ေတွ မသင်ေစချင်ပါဘူး။ လက်ေတွကျပီး တကယ်သုံးမယ့်ဟာပဲ လုပေ
် စချင်ပါတယ်။
ကန်ေတာ့်အေနနဲ ေြပာချင်တာကေတာ့ ဘတ်ဂျက်ေတွကို သုံးေစချင်ပါတယ်။ Judiciously,
rationally ေသချာသုံးပါ။ အေလအလွင့်မြဖစ်ေစချင်ပါဘူး။ ကန်ေတာ်တိုိုင်ငံက ချမ်းသာတဲ့
ိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အတွက် အေလအလွင့်မြဖစ်ေအာင် ဆရာတိုကေြပာပါ။ ဆရာတို financial staff
ေတွက ပိုသိပါတယ်။ Technical staff က ဆရာ ဒါကဒီလိုရှိတယ်။ ဆရာတိုက အ ကံာဏ်ေပး
လိုရပါတယ်။ ဆိုလိုတာက financial staff ှင့် technical staff သည် တစ်ေသွးတည်းတစ်
သားတည်းြဖစ်ရပါမယ်။ financial staff ပဲ လုပ်လိုမရပါဘူး။ တစ်ေယာက်ကိုတစ်ေယာက်
အြပန်အလှန်ေလးစားရပါမယ်။
ေနာက်ဆုံးေြပာချင်တာ အေရးကီးဆုံးကေတာ့ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ကျန်းမာေရး
ဦးစီးမှးေတွ ေတာ်ရင်ေတာ်သလို ေခါင်းေဆာင်မေ
 ပးိုင်ရင်ေပးိုင်သလို ကျန်းမာေရးှင့်အား
ကစားဝန်ကီးဌာနရဲ efficiency နဲ effectiveness ဝန်ကီးဌာနေပါင်းစုံမှာ ကန်ေတာ့်ဝန်ကီး
ဌာနက ဂုဏ်ရှိပါမယ်။ အလုပ်လုပ်တာေကာင်းရင် ေနာက်ဆုံးဘယ်သူက အကျးရှ
ိ ိလဲ၊ ြပည်သူပဲ
အကျးရှ
ိ ိပါမယ်။ ကန်ေတာ်တို အလုပ်လုပ်ေနတာအားလုံးသည် ကိုယ့်အတွက် ဝန်ကီးဌာန
အတွက်ေတာ့ တကယ့်တကယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ေနာက်ဆုံးအကျးရှ
ိ ိမယ့်သူသည် ြပည်သူများပဲ
ြဖစ်တဲ့အတွက် ြပည်သူများကို အကျးရှ
ိ ိေအာင်အတွက် တက်တဲ့သင်တန်းသားေတွကလည်း
ယခုထက် ပိုမိုကိးစားေစချင်ပါတယ်။ ဒီမှာကိးစားပီးတက်လိုရှိရင် ေနာက်ဝန်ကီးဌာနကို
ရာထူးတိုးေြပာင်းတဲ့အခါမှာလည်း ဆရာတိုအတွက် အများကီးအကျ ိးရှိပါတယ်။ ထိုေကာင့်
အခုသင်တန်းကို serious ထားပီးေတာ့ ေသချာတတ်ေအာင်ေဆွးေွးပါ။ ေနာက်တစ်ချက်က
ကန်ေတာ်တိုိုင်ငံရဲအကျင့်က ဆရာေြပာတာနားေထာင်ပီးရင် ပီးသွားတာပါ။ ေမးခွန်းေတွ
ေမးကပါ။ ဆရာတစ်ေယာက်သည် အချန်ိ (၄၅)မိနစ်ရှိရင် အနည်းဆုံး (၃၅)မိနစ်ေလာက်ပဲ
ေြပာပါ။ (၁၀)မိနစ်ကို open ေပးလိုက်ပါ။ အဲဒီလိုေမးမှတတ်တာပါ၊ မှတ်မမ
ိ ှာပါ။ အဲဒီလိုမဟုတ်
ရင် ဒီအတိုင်း one way ပဲ သွားေနမှာ၊ ေမးခွန်းေမးမယ့်အချ ိန်ကိုလည်း ပိုေပးေစချင်ပါတယ်။
အဲဒါကို ကန်ေတာ် request လုပ်ပါတယ်။
အားလုံးကိုေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
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