ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန၏ Website ှင့် Social Media များတွင်
ြပည်သူများအား အသိေပးတင်ြပသည့် သတင်းေရးသားေဖာ်ြပြခင်းဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းညိင်းအစည်းအေဝးတွင် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေဒါက်တာြမင့်ေထွး
ေြပာကားခဲ့သည့်မိန ်ခွန်း ေကာက်ုတ်ချက်
ေနြပည်ေတာ်


၂၀၁၈ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၄)ရက်

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနရဲ ဝန်ထမ်းများဟာ ြပည်သူများအတွက် ကျန်းမာေရး
ေစာင့်ေရှာက်မလုပ်ငန်းများှင့်

ကျန်းမာေရးအသိပညာြမင့်တင်ေရးလုပ်ငန်းများကို

အချန်ိ နဲ

အမ အားသွန်ခွန်စိုက် ကိးပမ်းလုပ်ေဆာင်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒါေပမယ့်လည်း ဘယ်ေလာက်ထိ
လုပ်ေနတယ်ဆိုတာ ြပည်သူေတွသိဖုအ
ိ တွက် အခုအစည်းအေဝးဟာ အလွန်အေရးကီးပါတယ်။
ဒီအစည်းအေဝးြဖစ်ေြမာက်တာ အလွန်ေကာင်းပါတယ်။


ဒီလို ဝန်ကီးဌာနမှာ ေဆာင်ရက်လျက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာေရးအသိေပးးေဆာ်ချက်
များ၊ ကျန်းမာေရးအသိပညာများ၊ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာသတင်းများ၊ သဘာဝေဘးှင့် အေရးေပ
အေြခအေနများမှာ

ကျန်းမာေရးသတိေပးချက်များ၊

အားကစားကလုပ်ေဆာင်မများှင့်

အားကစားေအာင်ြမင်မများကို ြပည်သူများ သိရှိိုင်ေစရန် မီဒီယာမှတစ်ဆင့် ထုတ်လင့်တင်ြပဖို
လိုအပ်ပါတယ်။


ဝန်ကီးဌာနဟာ အခု (၂၀၁၈) ခုှစ်ကို ကျန်းမာေရးသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာှစ် (Year of
Data and Information) အြဖစ် သတ်မှတ်ေဆာင်ရက်လျက်ရှိရာ ဝန်ကီးဌာနရဲ ကိုယ်ပိုင်
website စာမျက်ှာှင့် ဦးစီးဌာနအသီးသီးရဲ website စာမျက်ှာများ၊ လူမကွန်ယက်စာမျက်ှာ
များကို အားြဖည့်ေဆာင်ရက်ုင
ိ ်ခဲ့ပီး ဝန်ကီးဌာနရဲ ကိုယ်ပိုင်အီးေမးလ် (email) ှင့် ကျန်းမာေရး
လူ စွမ်းအားအရင်းအြမစ်သတင်းစနစ် (Health Manpower Database) တိုကို စတင်အေကာင်
အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ိုင်ခပ
ဲ့ ါတယ်။



အဲဒီလို ဝန်ကီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနများရဲ website စာမျက်ှာများနဲ လူမကွန်ယက်စာမျက်ှာများမှ
ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မလုပ်ငန်းများအပါအဝင် ြပည်သူများအတွက် အသိေပးတင်ြပမများ၊
အသိပညာများ ပုံမှန်ထုတ်လင့်ြခင်းြဖင့် ြပည်သူများဟာ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာအသိပညာများ
ပိုမိုတိုးပွားလာိုင်တဲ့အြပင် ဝန်ကီးဌာနရှိ ဦးစီးဌာန၊ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အဆင့်၊ ခိုင်ှင့်

မိနယ်အဆင့် ဌာနတစ်ခုရဲ ေကာင်းမွန်ေအာင်ြမင်တဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်မများကို အြခားဦးစီး
ဌာန၊ ဌာနများက လိုက်လံေဆာင်ရက်ိုင်မှာြဖစ်တဲ့အတွက် လွန်စွာအကျးရှ
ိ ိမှာြဖစ်ပါတယ်။


Program manager ေတွကို တတ်ိုင်သမ ကွန်ပျတာ laptop တစ်ေယာက် (၁)လုံး ဝယ်ေပး
ပါ။ အစည်းအေဝးတက်ရင် laptop ကိုင်သွားပါ၊ laptop မှာ အကုန်ထည့်ရမယ်။ ကန်ေတာ်
လည်း အေရးကီးတာေတွ အကုန်ထည့်ထားပါတယ်။ Each and every program manager
က ဒီ laptop ကို သူ လက်ထဲမာှ ကိုင်ထားရမယ်။ School health ဆို School health ၊ MRH ဆို
MRH ၊ Child Health ဆို Child Health စသြဖင့်ေပါ့။ အဲဒီအတွက်ကို ေဒေအးေအးစိန်တိုက
ြပန်စဉ်းစားေပးပါ၊ သူတိုကို ဝယ်ေပးရမယ်။



ဝန်ထမ်းများအေနနဲ အဂလိပ်ဘာသာပိုမိုကမ်းကျင်ေစရန်ှင့် အေထွေထွဗဟုသုတ ကယ်ဝေစ
ရန် ိုင်ငံတကာမှ ပညာရပ်နယ်ပယ်ေပါင်းစုံပညာရှင်များ ေဟာေြပာမ (TED Talks) ှင့် The
Global New Light of Myanmar သတင်းစာရဲ ေခါင်းကီးပိုင်းများ စတာေတွကို ေလ့လာ
ကည့်ကဖို လိုအပ်ပါတယ်။



မကာမီကာလအတွင်း မိနယ်ဆရာဝန်များ၊ တိုက်နယ်ဆရာဝန်များှင့် အေြခခံကျန်းမာေရး
ဝန်ထမ်းများသို Mobile Tablet များ ြဖန် ေဝေပးမှာြဖစ်ပီး အဲဒီ Mobile Tablet များကို အသုံး
ြပပီး ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများရဲ အရည်အေသွးှင့် လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်များကို ြမင့်တင်သွား
မှာြဖစ်ပါတယ်။



Mobile Tablet များကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ ြဖန်မလဲဆိုတာ ကန်ေတာ်တိုကို တင်ေပးပါ။ ကန်ေတာ်
တို ကည့်ေပးပါမယ်။ ဒါဟာ systematically ြဖစ်မှရမယ်၊ အရမ်းေလာဘကီးလို မရပါဘူး။
ြဖန်ေဝတဲ့အခါမှာ ဘယ်တိုင်းေဒသကီးနဲ ြပည်နယ်ကို အရင်ဆုံးြဖန်မလဲ ေသချာလုပ်ေပးပါ။



ဝန်ထမ်းများဟာ Mobile Tablet များကို စဉ်ဆက်မြပတ် ေဆးပညာသင်ကားေရးအတွက်
ေရလျားစာကည့်တိုက်သဖွယ် အသုံးြပိုင်မှာြဖစ်ပီး အေြခခံကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများမှသည်
ဗဟိုအဆင့်အထိ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်ှင့် သေသားအကား ချက်ကိးြဖင့် ချတ်
ိ ဆက်ထား
သကဲ့သို ဆက်သွယ်ေဆာင်ရက်ိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်။



တိုင်းေဒသကီးနဲ ြပည်နယ်မှာလုပ်တဲ့ activities ေတွကို ဓါတ်ပုံ(၄)ပုံေလာက်နဲ စာက bullet point
ေတွနဲ လုပ်မယ်၊ ဒါေတွလုပ်တယ်ေပါ့။ ကန်ေတာ်တို အခုဘယ်လိုလုပေ
် နလဲဆိုေတာ့ ပထမဆုံး
facebook မှာတင်လိုက်တယ်၊ အဲဒါြပန်ယူပီးမှ website မှာထည့်တယ်၊ facebook မှာပဲ ဝင်ကည့်
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ကတာ website မှာ ဝင်မကည့်ကပါဘူး။ အဲဒီလိုလုပြ် ခင်းအားြဖင့် မေလးတိုင်းေဒသကီးဦးစီး
ဌာနမှးက ကချင်မှာ ဘာလုပေ
် နလဲ၊ ကချင်ကလည်း မေလးမှာ၊ ပဲခူးမှာ ဘာေတွလုပ်ေနလဲ
စသြဖင့် ေတွပါလိမ့်မယ်။


ဦးစီးဌာနများမှ စီမံချက်များရဲ စာအုပ်စာတမ်းများ၊ အစီရင် ခံစာများ၊ ကွန်ပျတာ PowerPoint
Presentation များ၊ အလုပ်ုံေဆွးေွးပွဲှင့် အစည်းအေဝးပွဲ အစီရင်ခံစာများ၊ ိုင်ငံတကာအဖွဲ
အစည်းများရဲ အစီရင်ခံစာများကို ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနရဲ website မှာ ေဖာ်ြပ
ေပးေစလိုပါတယ်။



ိုင်ငံေတာ်မှ အေလးထားေဆာင်ရက်လျက်ရှိတဲ့ e-Government ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ဝန်ကီး
ဌာနအေနနဲ မိမိတိုသက်ဆိုင်ရာကအလိုက် အထူးအေလးထားကာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်က
ေစလိုပါတယ်လို ေြပာကားရင်းနဲ နိဂုံးချပ်ပါတယ်။

အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သူများစာရင်း - ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ န်ကားေရးမှးချပ်များ၊
ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်များှင့် န်ကားေရးမှးများ
- ဦးစီးဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများ
- ဒုတိယတိုင်းေဒသကီးှင့်ြပည်နယ် ြပည်သူ ကျန်းမာေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာနမှးများ
- တိုင်းေဒသကီးှင့်ြပည်နယ် ြပည်သူ ကျန်းမာေရးှင့်ကုသေရးဦးစီးဌာနများမှ တာဝန်ခံများ
ှင့် ကွန်ပျတာကမ်းကျင်များ
- ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာမှ စာတည်းမှးချပ်ှင့် အယ်ဒီတာအဖွဲဝင်များ။
(ဤမိန ်ခွန်းသည် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၏ လက်ေရးမူမှ ြပန်လည်ိုက်ှိပ်ထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။)
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