
ဗဟုိဝန်ထမး်တကသုိလ်(ေအာက်မြ န်မာပြ ည်)တွင်ကျင်းပေသာ

ဝန်ထမး်အဖဲွ အစည်းအကီးအမှ းစီမံခန်ခဲွမသင်တနး်အမှတ်စ (်၁)

သင်တန်းဆင်းပဲွ အခမ်းအနား၌ ပြ ည်ေထာင်စရုာထူးဝန်အဖဲွ

ဥက  ေဒါကတ်ာဝင်းသိမ်း ေပြ ာကားသည့် မိန် ခွနး်

ရကစွ်။ဲ ၂၀၁၇ ခု ှစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ ၂၂ ရက်

ယေနကျင်းပသည့် ဝန်ထမ်းအဖဲွ အစည်းအကီးအမှ းစီမံခန် ခဲွမသင်တန်းအမှတ်စ ် (၁) သင်တနး်ဆင်းပဲွ

အခမ်းအနားသို တကေ်ရာက်လာကသည့်  ပြ ညေ်ထာင်စုရာထူးဝနအ်ဖဲွ  အဖဲွ ဝင်များ၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ်

(ေအာက် မြ န်မာ ပြ ည်)မှပါေမာကချ ပ်၊  ပြ ည်သူ ဝန်ထမ်းအကယ်ဒမီေကျာင်းအပ်ု ကီး၊ ဒတုိယ န်ကားေရး

မှ းချ ပ်များ၊ တကသိုလ် သင်ကား၊ စီမံဌာနများမ ှ တာဝနရ်ှိပုဂိ လ်များ ှင့် သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသ ူ အရာရှိ ကးီ

များအားလုံး“ကုိယ်စိတ် စ်ှဖြ ာ ကျန်းမာချမး်သာကပါေစေကာင်း”ဆမွုနေ်ကာင်းေတာငး် အပ်ပါေကာင်း၊

ယခု သငတ်နး်ကာလအတင်ွးမှာ  သင်တနး်သား၊ သင်တန်းသူများအေန ှင့် သင်တန်း၏ ရည်ရယွခ်ျကမ်ျား

ေပါကေ်မြ ာကေ်အာင်မြ ငေ်အာင် စည်းကမ်းရှရိှိ၊ တာဝန်သိသိဖြ င့်  သငတ်န်းအစမှ အဆုံးတိုင် ကိ းပမး်အားထတု်ခ့ဲ

 ကေကာင်းေတွ ရှိရသည့်အတွက် ပြ ညေ်ထာင်စရုာထူးဝနအ်ဖဲွ ကိယု်စား  ေကျးဇူးတင်ရှိပါေ ကာင်း  ဦးစွာပထမ

ေပြ ာကား လို ပါေကာင်း၊

သင်တနး်သား၊ သင်တန်းသူအရာရှိကီးများအားလုးံသရိှိထားကသည့အ်တိုင်း ယခု သင်တန်းဟာ

ဝန်ထမ်းအဖွဲ အစည်းအသီးသီးရှိ စီမံခန် ခဲွအုပ်ချ ပ်မအပုိင်းတင်ွ အဓိကတာဝန် ထမ်းေဆာင်ေနသည့် ဝနထ်မ်း

အဖွဲ အစည်းအ ကီးအမှ းများ၏ အရည်အေသွး မြ င်မ့ားတိးုတက်ေစပီး မိမိတာဝန်ယရူသည့် ဝနထ်မ်း အဖွဲ အစည်း

တင်ွ ဦးေဆာင် ိုင်မစွမ်းရည် တိုးတက်လာေစရန ်ရညရ်ယွ်ပီး ဖွင့်လစ်ှခ့ဲခြ ငး် ဖြ စ်ပါေ ကာင်း၊

ဒသီင်တန်းမှာ ဘာသာရပ်ပိုချမများကို ိင်ုငံေတာ်ဖဲွ စည်းပံုအေခြ ခံဥပေဒဆိုင်ရာခံု ုံး၊ အဂတလိိုက်စား

မတိုကဖ်ျကေ်ရးေကာမ်ရင်ှတိုမှ အဖဲွ ဝင်များ၊ ဝန် ကီးဌာနအသီးသီးက န်ကားေရးမှ းချ ပ်များ၊ ဒတုိယ န်ကား

ေရးမှ းချ ပ်များက ပါဝင်ကညူီပုိချေပးခဲ့က သည့်အပြ င် Myanmar Book Literacy၊ YCTC Business Institute

စသည့်  ပြ ညတ်ငွး်အဖဲွ အစညး်များမှ တာဝနရ်ှိသူများက ဝန်ထမ်းအဖွဲ အစည်းအကီးအမှ းများ သိသင်သ့ိထိုကသ်ည့်

စီးပာွးေရး၊ ိုငငံ်ေရး၊ အုပ်ချ ပ်ေရး ငှ့်စပ်လျ ်းသည့် ဘာသာရပ် များအပြ င် ပြ ည်ပအဖဲွ အစည်းများဖြ စ်သည့် UN-

APCICT ၊ ဂျာမဏီ ိုငငံ်၊ Hanns Seidel Foundation ၊ UNDP ၊ EU(GOPA) တိုကလည်း

ိုင်ငတံကာ င့ှ်မြ န်မာ ိုင်ငံကို ငိ်းယှ ၍် ေလလ့ာသုံးသပ်ပီး ဘာသာရပ်များကို ကညူီပုိချေပးခဲ့ ကသည့်

အတကွအ်ခုလို ေအာင်မြ င်စွာ သင်တန်းပီးေမြ ာက် ိုင်ခဲ့ခြ င်း ဖြ စ်ပါေကာင်း၊ အဆိုပါ ပြ ညတ်ွင်း၊ ပြ ည်ပက

ဘာသာရပ်ပုိချချက်များအားလုံးကို စိတပ်ါဝင်စားစွာဖြ င့် အပြ နအ်လနှ ် ပါဝင်ေဆွးေ းွ ခ့ဲ ကေကာင်း သရိှိရ၍

ဝမ်းေမြ ာက် ေကျးဇူးတင်ရှိပါေ ကာင်း၊

ဒါ့ပြ င် သင်တန်းသား၊ သင်တနး်သအူားလုံးဟာ ရကသ်တရှစ်ပတ ် သင်တန်းကာလ အတင်ွးမှာ တစ်ဦးချင်း

တင်ပြ ေဆွးေ းွမများ၊ အဖွဲ လိုက ် တင်ပြ ေဆးွေ ွးမများ ှင့် ဘာသာရပ်စာတမ်းငယ်များကို ပီးစီးေအာင်မြ င်ေအာင်

 ကိ းစားအားထတု်မများကိ ုေတွ မြ င် ရတ့ဲအတကွ် မတှတ်မ်းတင် ဂုဏ်ပြ ပါေကာင်းလည်း ေပြ ာကားလိုပါေကာင်း၊

စည်းကမ်းလုိက်နာမအပုိင်းတွင်လည်း တကသုိလ်က သတ်မှတ်ထုတ်ပြ န်ထားသည့် စည်းကမ်းများ ှင့်အညီ

လိုကန်ာကျင့်ကေံနထိင်ုမများရှိေကာင်း ှင့် ကီးမားသည့် စည်းကမ်း ေဖာကဖ်ျကမ်များ မရှိသည့်အတကွ်လည်း

ဂုဏ်ယူချီးကျ းမိပါေကာင်း တစ်ဆကတ်ည်း ေပြ ာ ကားလိုပါေကာင်း၊ ယခု သင်တန်းတွင်ရရှိခ့ဲသည့် အသိပညာ

ဗဟုသတုများ အေပ အေခြ ခံပီး မမိိဌာနအဖွဲ အစည်း တိုးတကေ်ရးအတက်ွ ဆက်လက်ေလလ့ာမများ  ပြ လပု်



သာွးရင်း ိုင်ငေံတာ်ဖံွ ဖ ိ းတိုးတကေ်ရးအတကွ်  တတစွ်မ်းသည့် က မှ ဝုိင်းဝန်း  ကိ းပမ်း ေဆာင်ရကွ်သာွး

 ကရန်ကိုလည်း တိုကတ်နွး် ေပြ ာ ကားလိပုါေကာင်း၊

ယခုသင်တန်းက ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းေတ၏ွ လိုအပခ်ျက်စွမ်းရည်များကို  ဖြ ည်ဆ့ည်း ေပး ိုင်ပီး

ိုင်ငံ့ဝနထ်မ်းေလာက ေခတ်မီဖံွ ဖ ိ း တိုးတကလ်ာေအာင် တစ်စတိတ်စ်ပုိင်း အေထာက်အကူပြ ေစမယလ်ို  ေမာ်လင့်

မိပါေ ကာင်း၊ ိုငငံ်ဝ့နထ်မ်းများအတင်ွးမှာ ကျင်ဝ့တ် သိကာ င့်ှ သမာသမတ်ရှိပီး အရညအ်ေသွးပြ ည့်ဝသည့်

စီမခံန် ခဲွမေတရွှိမှသာ ပွင့်လင်း  မြ င်သာမရှိပီး ပြ ည်သေူတ၏ွ လိုအပ်ချကက်ို ဘကလ်ိုက်ခြ င်းကင်းစွာ တန်းတညူီမ

တု့ံပြ န် ဖြ ည့်ဆည်းေပး ိုင်မည့် သန်ရှင်းသည့် အစုိးရဆိုတာ ေပ ထနွ်းလာမှာ ဖြ စ်ပါေကာင်း၊

 ပြ ညေ်ထာင်စုရာထူးဝနအ်ဖဲွ ၏ ကီးကပ်စီမံမ၊ ကလုသမဂဖံွ ဖ ိ းမအစီအစ ် (United Nations

Development Programme - UNDP) ၏  ပူးေပါင်းပါဝင်မဖြ င့် မြ နမ်ာ ိင်ုငံ ိင်ုင့ံဝန်ထမ်း ပြ ပြ င်

ေပြ ာင်းလေဲရးမဟာဗျ ဟာစီမံချက်(Civil Service Reform Strategic Action Plan 2017- 2020) ကို ထတု်ပြ န်

ေကညာသည့် အခမ်းအနားတင်ွ ိင်ုငံေတာ၏်အတိုင်ပင်ခံပဂုိ လ် မက်ကားခ့ဲတဲ့ လမ်း န်ချက်(၁၀)ချက်ကို

သင်တနး်၏ အဖင်ွမိ့န် ခွန်းမှာ ထပ်ဆင့်ေပြ ာကားခ့ဲပီး ဖြ စ်လို ဤလမ်း န်မ ှင့်အညီ သင်တနး်သားများ အပါအဝင်

ိုင်ငံ့ဝနထ်မ်းအားလုးံက လိုက်နာကျင့်က ံေဆာင်ရွကသ်ွားကပါလိုလည်း တိုကတ်နွ်းမာှကားလိုပါေ ကာင်း၊

ိုင်ငံ့ဝနထ်မ်းပြ ပြ င်ေပြ ာင်းလဲေရး မဟာဗျ ဟာစမီံချက်ထတု်ပြ န်ေကညာသည့် အခမ်းအနားတငွ်

ိုင်ငေံတာ၏်အတိုငပ်င်ခံပဂုိ လ၏်လမ်း န်မအရ အရည်အချင်း ပြ ည့်ဝသည့ ် အေတာ်ဆုံးသူများကို ိင်ုင့ံဝန်ထမ်း

ေလာကအတငွး် ေရာကရ်ှိလာေစေရးအတကွ ်  ပြ ညေ်ထာင်စုရာထူးဝနအ်ဖဲွ ၏ ေကာ်ငြ ာစာအမှတ၊်၃/၂၀၁၇ အရ

ေလာက်ထားသမူျားအား အ ဂလပ်ိစာဘာသာ င့ှ ်သတုေရးရာဘာသာ (၂)ဘာသာကုိ ယခု ၂၀၁၇ခု ှစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ

၁၆ ရကေ်နတွင် ပထမအဆင့်အေနနဲ  ရာထူးစာေမးပဲွ ပဏာမစစ်ေဆးခြ င်း (Screening Test)  ဖြ င့်

စစ်ေဆးခ့ဲပီး ဖြ စ်ပါေကာင်း၊ ဆကလ်က်ပီး ပထမအဆင့်ေအာင်မြ ငသ်ူများအား စစ်ေဆးမည့် ေရးေဖြ စာေမးပွဲကုိ

ဒတုယိအဆင့်အေနဖြ င့်လည်းေကာင်း၊ ဒတုယိအဆင့် ေအာင်မြ င်သူများကို စိတအ်ေခြ အေန ှင့် လေူတွ စစ်ေဆး ခြ င်း

ကို တတယိအဆင့်အေနဖြ င့် လည်းေကာင်း ဆက်လက ်ေဆာင်ရကွသ်ွားမှာ ဖြ စ်ပါေကာင်း၊

ဆကလ်က်ပီးပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝနအ်ဖွဲ မှ တာဝနရ်ှိသူများ ငှ့် UNDP မှ ပညာရှင်တို  ပးူေပါင်း၍

ကမ်းကျင်မမေူဘာင်(Competency Framework) ှင့်ဆက်စပ်ပီး ိုင်င့ံဝန်ထမ်းရာထူးအပုစု်များအလိုက်

လုပ်ငန်းတာဝနသ်တ်မှတ်ချက်များ (Job Description) ေရးဆွဲပြ စု ိုငေ်ရးအတကွက်ိုေဆာင်ရကွ်လျကရ်ှပိါေ ကာင်း၊

၂၀၁၈ ခု စ်ှ၊ စှဆ်နး်ပုိင်းတင်ွလည်း ဝန် ကးီဌာနအဖွဲ အစညး်များမှ အမတဲမ်းအတင်ွးဝန်များ ငှ့်

န်ကားေရးမှ းချ ပ်များအား ကုလသမဂဖွံ ဖ ိ းမအစီအစ ် (UNDP)၏ ကညူီပ့ံပုိးမဖြ င့် “Professional

Development Program on Improving Machinery of Government and Policy Making for better

Public Sector Performance” ေခါင်းစ ်ဖြ င့် ကာလတိုသင်တန်းကိုလည်းေကာင်း၊ ဂျာမဏီ ိင်ုငံ Hanns Seidel

Foundation(HSF)ရဲ  ကညူီပ့ံပိုးမနဲ “Law and Political Science, Federalism, Regionalism and

Decentralization” ေခါင်းစ ်ဖြ င့် ကာလတို သင်တနး်များကိုလည်းေကာင်း ကျင်းပရန ်  ညိ ငိ်းစီစ ေ်ဆာင်ရွက်

လျကရ်ှိပါေကာင်း၊

 ပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွအေနဖြ င့် ဗဟုိဝန်ထမ်းတကသုိလ်များတွင် ပညာေရး င့်ှ ေလ့ကျင့်ေရးဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်းစ ်များ တိုးတကေ်ကာင်းမွန်ေစရန်အတကွ် ပြ ညသ်ူဝန်ထမ်း အကယ်ဒမီ တကသိုလအ် ကေံပးအဖွဲ

(Advisory Group) င့်ှ တကသိုလ်ပညာရပ်အဖဲွ (Board of Studies) တိုကို ဖွဲ စညး်ထားရှိပီး (၂)လတစ်ကိမ်



အစည်းအေဝး  ပြ လုပ်၍လည်းေကာငး်၊ EU (GOPA) ှင့် ပူးေပါင်းပီး သင် ိုး န်းတမ်း၊ သင် ိုးဇယားများ Review

and  Revise  ပြ လပု၍်လည်းေကာငး် ေဆာငရ်ကွ်လျကရ်ှိ ပါေကာင်း၊

 ပြ ညေ်ထာင်စရုာထူးဝနအ်ဖဲွ င့ှ် တ တု်ပြ ညသ်ူသမတ ိင်ုငံ  ပြ ည်သူအပုခ်ျ ပေ်ရး အကယ်ဒမီ Chinese

Academy of Governance (CAG) တို ပူးေပါင်းပီး ိုင်င့ံဝနထ်မ်းများ ှင့်သကဆ်ိုငေ်သာ ေခါင်းေဆာင်မဆိုင်ရာ

သင်တနး်များ၊ သေုတသန လုပ်ငန်းများ၊ မူဝါဒပုိင်းဆိုင်ရာ အကံေပးခြ င်းများ၊ ပြ ည်သူေရးရာအပုခ်ျ ပ်မ ှင့်

 ပြ ည်သူေရးရာမူဝါဒများအေပ  အပြ န်အလနှ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရကွ် ိုင်မည့် အစအီစ ်များ၊ လူစွမ်းအား အရင်းအမြ စ်

ဖံွ ဖ ိ းတိုးတကေ်ရး ှင့် စမ်ွးရည်မြ င့တ်င်ေရးအတွက် အဆင့်မြ င့် အရာထမ်းများကိုသင်တနး်ေပးမည့် အစီအစ မ်ျား၊

ပညာသင်ဆုအစီအစ ်များ၊ (CAG) င့်ှ ဗဟိုဝန်ထမး်တကသိုလတ်ိုအကား အပြ န်အလှန ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရကွမ်ည့်

ကိစရပ်များ အတကွ် နားလည်မစာခနလ်ာကိုလည်း (၁၅-၁၁-၂၀၁၇) ရကေ်နတွင်  လက်မတှေ်ရးထိးု

ေဆာင်ရကွ် ိုင်ခ့ဲပီး  ဖြ စပ်ါေ ကာင်း၊

ဆကလ်က်ပီး ပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ ငှ့် နယူးဇီလန် ိုင်ငံ ဗစတ်ိုးရီးယား တကသိုလတ်ို ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရကွ်မ အေနဖြ င့် ဝန် ကးီဌာန၊ အဖဲွ အစညး်များရှိ အရာထမ်း များအတကွ် အ ဂလိပ်စာအရညအ်ေသွး

 မြ င်တ့င်မသင်တန်း (English Language Training for Officials) များကို ုံးအမှတ်(၁၇)၊

 ပြ ညေ်ထာင်စရုာထူးဝနအ်ဖဲွ ၌ ၂၀၁၈ခု ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရလီမှ ိုဝင်ဘာလအတွင်း သင်တန်း(၃) ကိမ်ဖြ င့်

န်ကားေရးမှ းအဆင့် င့်ှ အထက်အုပ်စု၊ ဒုတိယ န်ကားေရးမှ းအဆင့် ှင့်၊ လကေ်ထာက် န် ကားေရးမှ း အဆင့်

အပု်စု ဦးစီးအရာရှိအဆင့်အုပ်စု စသဖြ င့် အရာထမ်းများဖြ င့် ဖွင့်လှစ်ရန်  စစီ ်ေဆာငရ်ကွ် လျကရ်ှိပီး (၁) ကမ်ိလင်

အပု်စု(၃)စုခွဲ၍ သင်ကားပိုချသာွးမှာ ဖြ စ်ပါေ ကာင်း၊

 ပြ ညေ်ထာင်စရုာထူးဝနအ်ဖဲွ အေနဖြ င့် ိုင်င့ံဝန်ထမ်းေလက့ျင့်ေရးဆိုငရ်ာ လုပ်ငန်း တာဝန်များ တာဝနယ်ူ

ေဆာင်ရကွရ်နအ်တကွ် “အမျိ းသား ိုင်င့ံဝနထ်မ်း ေလက့ျင့်ေရးမူဝါဒ (National Civil Service Training

Policy) ငှ့် အမျိ းသား ိုငငံ်ဝ့န်ထမ်း ေလက့ျင့်ေရးအစီအစ ် (National Civil Service Training Scheme)တိုကို

ထတု်ပြ န် ိငုေ်ရးအတကွ်လည်း ပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝနအ်ဖဲွ  ဥက  ကိုယတ်ိုင်ဦးေဆာင်ပီး  အေထာက်အကူပြ

အဖွဲ များ ဖဲွ စည်း၍ ေဆာင်ရကွ်လျကရ်ှိပါေ ကာင်း၊

ယေန ပြ ညသ်မူျား၏တညူီေသာဆ မှာ“တည်ငိမ်ေအးချမး်ပီး တရားဥပေဒ စုိးမုိးသည့် ိုင်ငံဖြ စ်ေရး င်ှ့

လူမစီးပွားေရး မြ င်မ့ားတိုးတက်ေရး”တုိ ဖြ စ်ပါေကာင်း၊ ေဖာ်ပြ ပါ လိုလားချက် (၂) ရပက်ို ဖြ ည့်ဆည်း ိုင်ေအာင်

အစိးုရအဖွဲ အေနဖြ င့် ိင်ုငံေရးပြ ပြ င် ေပြ ာင်းလဲမ၊ စီးပွားေရးပြ ပြ င်ေပြ ာင်းလဲမ ှင့် အပ်ုချ ပ်ေရးပြ ပြ င် ေပြ ာင်းလဲမ

တိုကို လကေ်တွ ကျကျ အေကာင်အထည ်ေဖာေ်ဆာင်ေနတာကိုလညး် ေတွ မြ င်ေန ကရမှာဖြ စ်ပါေ ကာင်း၊

 ပြ  ပြ င်ေပြ ာင်းလဲမ လုပ်ငန်းစ ်ဆိုသညမ်ာှ ပ်ေထွးနကန်သဲည့် လပ်ုငန်းစ ်  ဖြ စ်ပါ ေကာင်း၊ အထူးသဖြ င့်

မိမတိို ိုင်ငကံဲ့သို  အေပြ ာင်းအလကဲို ရှာေဖွေဖာေ်ဆာင်ရာတငွ ် လကရှ်ဖွိဲ စည်း တညေ်ဆာကမ် ှင့် လုပ်ငန်းစ ်

များကိုသာမက ယ ေ်ကျးမတစ်ရပဟ်ု ေခ ဆို ိုင်သည့် ကာလရညှ် ကာစွာ အမြ စ်တယွခဲ်သ့ည့် လုပ်ငနး်ေဆာင်ရွကမ်

အကျင့်စ ိုကေ်ဟာင်းများကို ပယ်ဖျက်ပစ်ပီး ေဆာင်ရွကရ်မည်ဖြ စ်သည့်အတကွ် ခက်ခဲ ပေ်ထးွသည်အ့ပြ င်

အနာဂတတ်ွင် ဖကဒ်ရယ်စနစ် ကျင့်သုံးရာမှ ထကွေ်ပ လာ ိုင်သည့် စိနေ်ခ မများ ှင့် အခင်ွအ့လမ်းများကို

ရငဆ်ိုင် ိုင်ရန် ကိ တင်ပြ ငဆ်င်မများ ပြ လပုထ်ား ကရန် လိုအပ်ပါေ ကာင်း၊

အပု်ချ ပ်ေရးယ ရားကီးကို ဟနခ်ျကည်ီည ီ တညတ်ည်ငိမ်ငိမ် လညပ်တေ်စသည့် ကိစအရပ်ရပ်ကို

ထနိ်းသမ်ိးေဆာင်ရွကရ်သညမှ်ာ  ပြ ည်သူဝန်ထမ်းများပင်ဖြ စ်ပါေ ကာငး်၊  မြ န်မာ ိုင်ငံ ိုင်ငံ့ဝနထ်မ်းပြ  ပြ င်

ေပြ ာင်းလဲမအတွက်ထားရှိသည့် အနာဂတေ်မာ်မှန်းချက်ဟာလညး် ိုငငံ်ဝ့န်ထမ်းေတွ၏ အေရးကးီသည့်

အခန်းက တစ်ခုဖြ စ်ပီး  ပြ ည်သူေတွ ယုံ ကည်အားကိုး အားထားရသည့်သူများအဖြ စ် ေပ လငွေ်စမှာ



လည်းဖြ စ်ပါေ ကာင်း၊ အများပြ ညသ်တူို၏ ယုံ ကည်မကို တညေ်ဆာကသ်ည့်ေနရာတင်ွ ပြ ညသ်ူဝနထ်မ်းများ

အေနဖြ င့် သကိာရှိရှိေနတတရ်န၊် ဘကလ်ိုက်မကင်းရှင်းရန် မိမိအလုပ် ှင့်ပတသ်က်သည့် တာဝနယ်မူရှိရန်

လိုအပ်သလို အများပြ ညသ်ူဘကက်လည်း ပြ ညသ်ူဝန်ထမ်းများအေပ  ေလးစားမ ငှ့် ယ ေ်ကျးပျ ငှာစာွ

ဆကဆ်ရံန်လိုအပ်ပါေကာင်း၊

၎င်းေမာ်မှန်းချက်  ပီးေ မြ ာက်ေအာင်မြ ငဖ်ိုအတကွ် “ ပြ ည်သူလထူုပါဝင် ေဆာင်ရကွ် မကုိ အားေပးမြ င့်တင်

 ခြ င်း ငှ့် ပြ ည်သလူထူ၏ု ယုံ ကညမ်ကုိ ပုိမုိအားေကာင်းေစမည့် ကျင့်ဝတသ်ိကာ င်ှည့ေီသာ၊အရည်အချင်းအလိကု်

ချီးမြ င့်ေမြ ာက်စားမကို အေခြ ခံေသာ၊ အားလုံး ပါဝင်ေသာမဆိုငး်မတတွု့ံပြ န်ဖြ ည့်ဆည်းေပးေသာ ိုငငံ်ဝ့န်ထမ်း

က ” ေပ ထနွး် လာ ိုင်ရန် အားလုံးလကတ်ွဲ ေဆာငရ်ကွ် ကရမှာဖြ စ်ပါေကာင်း၊

အစိးုရအဖွဲ အစည်းများသည ်  မိမတိို၏တနဖိ်းုအရှိဆုံး အရင်းအမြ စ်ဖြ စ်သည့် ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းရည် ှင့်

ကမ်းကျင်မဖွံ ဖ ိ း တိုးတကေ်ရးကို ဦးစားေပးေဆာငရ်ကွရ်န် ှင့် လိုအပ်သည့်ပညာအရညအ်ချင်း၊ ဗဟုသုတများကို

အစ ေ်လ့လာ ဆည်းပူးေနရန် လိုအပ်ပါေကာင်း၊  ပြ ညသ်မူျား၏ လူေနမဘဝများဖွံ ဖ ိ းတိုးတကေ်ရးကို

အေကာင်အထည် ေဖာရ်ာမှာပြ ညသ်ူများကိ ုအနီးကပ်ဝနေ်ဆာငမ်ေပးရသည့် ိုင်ငံ့ဝနထ်မ်း၏ စွမ်းအား (Ability) ှင့်

စွမ်းေဆာင်ရည် (Capability) တိုသည် အလနွပဲ်အေရးကးီသည့်အတကွ ် စွမ်းအား င့ှ် စွမ်းေဆာင်ရညမ်ျားကို

အစ တ်ိုးတက်ေနေစရန် ပညာသစ်၊ အေတွ အ ကံ သစ်များကို ဆက်လကရ်ှာေဖသွွားကဖိုကိုလည်း သင်တန်းသား၊

သင်တနး်သမူျားအား  အေလးအနက်  တိုကတ်နွ်းမှာကားလိုပါေကာင်း၊

ိုင်ငံ့ဝနထ်မ်းတိုင်းကိ းစားပီး  ပြ ည်သမူျား ှင့်အတူ ေကာင်းမွနေ်သာ အပုခ်ျ ပမ်စနစ်ကို ပူးေပါင်း

ေဖာေ်ဆာင်မှသာ စည်းကမ်းပြ ည့်ဝပးီ ေခတ်မီဖွံ ဖ ိ းတိုးတကေ်သာ ဒီမုိကေရစီ ိုင်ငံသစ်ကုိ တညေ်ဆာက်

ိုင်မည် ဖြ စ်ပါေကာင်း၊ ထိုေ ကာင့် သငတ်နး်သား၊ သင်တနး်သူများအေနဖြ င့်  ပြ ည်သူများ၏ လိုအပ်ချကေ်တကွို

သရိှိေလလ့ာပီး  ပြ ည်သူများ င့ှ်တစ်သားတည်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရကွ် ကရန် တိုကတ်နွ်းလိပုါေ ကာင်း၊

“ဝန်ထမ်းေကာင်းမှ ိုင်ငံေကာင်းမည်” ဆိုသည့်အတိုင်းဝနထ်မ်းေကာင်းများ  ဖြ စ်ေစရန်  ကိ းစား

အားထတု် ပီး မိမိတို၏ ကျရာက မှ ပါဝငေ်ဆာင်ရကွ်သာွးကပါ။

“ ိုင်ငံတညေ်ထာင်မပြ ညသ်ူ ှင့်ဝနထ်မ်းလက်တွဲပြ ” ဆိုသည့်အတိုင်း ေခတမ်ဖွီံ ဖ ိ း တိုးတကေ်သာ

ဒမုိီကေရစီ ိင်ုငံေတာတ်ညေ်ဆာကရ်ာမှာ ပြ ည်သူများ ှင့်အတူ လကတ်ွဲပီး လိုအပ်ချကေ်တကွို ဖြ ည့်ဆည်းသာွး

 ကပါလို မှာကားလိုပါေ ကာင်း၊

နဂံုိးချ ပ်အေန ငှ့် မှာ ကားလိတုာကေတာ့

 ဗဟုိဝန်ထမ်းတကသိုလ်မှာ ပုိချေဆွးေ ွးခ့ဲ ကသည့် ဘာသာရပ်များကို လကေ်တွ နယ်ပယမှ်ာ အကျိ းရှိ

ေအာင် ထတု် တုအ်သုံးပြ ကပါ။

 ိုင်ငေံတာ၏်အုပ်ချ ပ်မစနစ်  ပြ ပြ င်ေပြ ာင်းလဲမများတင်ွ ပူးေပါင်းပါဝင် ကပါ။

 ိုင်ငံ့တာဝန်များကိုထမး်ေဆာင်ရာမှာ  ပြ ည်သလူထူုဗဟိုပြ သည့် ဖံွ ဖ ိ းတိုးတက်မများ ရရှိလာေအာင်

တတစွ်မ်းသမအေကာင် အထညေ်ဖာေ်ဆာငရ်ကွ် ကပါ။

 ိုင်ငတံကာ င့ှ် ရငေ်ဘာင်တန်း ိုင်ေအာင်လည်း စ ဆ်က်မပြ တ် ေလ့လာဆည်းပူး  ကပါ။

 ကုိယ်ရည်ကုိယ်ေသွးေကာင်း၍ စွမ်းရည်ထက်မြ က်ေသာ ိုင်င့ံဝန်ထမ်းေကာင်းများ  ဖြ စ်ေအာင် အေတးွအေခ ၊

ခံယူချက်၊ ယုံကညခ်ျကမ်ျားကို ေခတစ်နစ် င့ှအ်ညီ ေပြ ာင်းလဲ ကပါ။



 မိမတိိုဘဝ၊ မိမတိိုအဖွဲ အစည်း၊ မိမိတို ိုငငံ်အမနှတ်ကယ် ေပြ ာင်းလေဲစရန် မည်သူကိုမ အပြ စ်တင်

မေနဘဲမိမိတို လုပ် ိုင်သည်များကို ယခုအချနိမ်ှ စတင်ကာ လုပ်ေဆာင်ခြ င်းဖြ င့် ေကာင်းေသာ အနာဂတကုိ်

ဝုိင်းဝန်းတညေ်ဆာက် ကပါ။

 သင်တနး်သား၊ သင်တနး်သူအချင်းချင်း စှလ်တာ ေတွ ဆုံရင်း ှီးခ့ဲကတဲ့ ချစ်ခင် ရင်း ှီးမကို

ေရရညှတ်ညတ်ံ့ခုိင်မေဲအာင် ထနိ်းသမ်ိးပးီ အချင်းချင်း ကညူီ ိုင်းပင်း ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက် ကပါ။

 မိမတိိုလုပ်ငနး်တာဝန်များကို ထူးခန်ေပြ ာင်ေမြ ာကစွ်ာ စွမ်းေဆာင် ိင်ုပီး ဆင့်ကဲ ဆင့်ကဲ  မြ င့်မားတဲ့

ိုင်ငံ့တာဝန်များကို တိုးမြ င့်တာဝနယူ် ထမ်းေဆာင် ိုင် ကပါေစလို ဆ ပြ ေပြ ာ ကားခဲ့ပါသည။်


