
ဗဟုိဝန်ထမ်းတကသုိလ်(ေအာက်မြ န်မာပြ ည်)၌ ကျင်းပေသာ

အဆင့်မြ င့်အရာထမ်းစမံီခန်ခဲွမသင်တန်းအမှတ်စ (်၉) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားတွင်

 ပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ ဥက  ေဒါက်တာဝင်းသိမ်း ေပြ ာကားသည့်မန်ိခွနး်

ရကစွ်။ဲ ၂၀၁၇ ခု ှစ်၊ သဂတုလ် ၄ ရက်

ယေနကျင်းပသည့် အဆင့်မြ င့်အရာထမ်းစီမံခန် ခဲွမသင်တနး် အမှတ်စ ်(၉)သင်တနး်ဆင်းပဲွ အခမ်း အနားသို

တကေ်ရာက်လာကေသာ ပြ ည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ မှ အဖွဲ ဝင်များ၊ ဗဟိုဝန်ထမး် တကသိလု်(ေအာက်မြ န်မာပြ ည်)မှ

ပါေမာကချ ပ်၊  ပြ ညသ်ူဝန်ထမ်းအကယဒ်မီ ေကျာင်းအုပ်ကးီ၊ ဒုတိယအ မဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ဒုတိယ န် ကားေရးမှ း

ချ ပ်များ၊ ပါေမာကဌာနမှ းများ ှင့ ် သင်တနး်သား၊ သင်တနး်သူ အရာရှိကးီများအားလုံး ကိုယ်စိတ် ှစ်ဖြ ာ ကျနး်မာ

ချမ်းသာကပါေစေကာင်း ဦးစွာဆမုနွေ်ကာင်းေတာင်းအပ်ပါေကာင်း၊ ယခုဖင်ွလ့ှစ်ခ့ဲသည့် သင်တနး်ကာလအတွင်း၌

သင်တနး်သား၊ သင်တနး်သမူျားအေနဖြ င့် သင်တနး်၏ ရညရ်ယွခ်ျကမ်ျားကို သရိှနိားလည်ပးီ သငတ်နး်ပးီေမြ ာကေ်အာင်

စညး်ကမ်းရှရိှိ၊ တာဝနသ်ိသိဖြ င့် သင်တနး်အစမအှဆုံးတုိင်  ကိ းပမ်းအားထုတ်ခဲ့သည့်အတွက ် ပြ ည်ေထာင်စုရာထးူဝန်

အဖွဲ ကိုယစ်ား ေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း ေပြ ာကားလိုပါေကာင်း၊

ယခုသင်တနး်တွင်  ပြ ညေ်ထာင်စအုဆင့်ဝန်ကးီဌာနများ ှင့် အဖွဲ အစညး်များမှ လကေ်တွ အေကာင်အထည်

ေဖာေ်ဆာင်ရကွေ်နသည့် လပ်ုငနး်စ ်များ၊ မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလပ်ုနညး်များကို သကဆ်ိုငရ်ာ န်ကားေရးမှ းချ ပမ်ျား၊

ဒတိုယ န်ကားေရးမှ းချ ပ်များက ေဆးွေ းွပုိချခ့ဲက ပးီ ိုင်ငံေတာ်ဖဲွ စညး်ပံုအေခြ ခံဥပေဒဆိုင်ရာခံု ုံး၊ အဖဲွ ဝင် ( ငမ်ိး)

ဦးမြ သနိး်က “၁၉၇၃ ခု ှစ်၊ စကားရပ်များ အနကအ်ဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုေရးဥပေဒ” ဘာသာရပ် ကို လညး်ေကာင်း၊ YCTC

Global မှ Senior Solutions Architect ဦးရမဲငး်သိမ်းက“ICT Development”

ဘာသာရပ်ကိုလညး် ေကာင်း၊ YCTC Business Institute မှ ေကျာင်းအပု်ကးီ ဦးဝင်းမင်းသမ်ိးက “စီမံခန် ခဲွမ

သေဘာ တရား ှင့် ဝနေ်ဆာင်မအရည်အေသးွ” ဘာသာရပ်ကိုလညး်ေကာင်း၊ Business Innovation

Facility မှ Managing Director ဦးသတုေအာင်က “Coordination and Collaboration

Across Functions” ဘာသာရပ်ကိုလညး်ေကာင်း၊ MBAPF မှ ေဒါကတ်ာသန်ေသာေ်ကာင်း ှင့် အဖွဲ က

“Opening Ceremony and Pre- Training Assessment Introduction to ICTs and

Mobile Devices Introduction to Internet and World Wide Web” ဘာသာရပ်ကို



လညး်ေကာင်း ပိုချေဆးွေ းွေပး ိုင်ခဲပ့ါေကာင်း၊ UNDP မှ “Motivational Leadership၊

Sustainable Development Goals၊ Anti-Corruption၊ Rule of Law in Public

Administration၊ Ethics and Good Governance၊ Planning for Development

Results ” စသည့် ဘာသာရပ်များကိုလညး်ေကာင်း၊ EU (GOPA) မှ “ The Role of Leadership in

Human Resource Management၊ Performance Management and Motivation of

Staff၊ Recruitment, Selection and Promotion of Staff ၊ Fiscal Decentralization”

စသည့် ဘာသာရပ်များကိုလညး်ေကာင်း အသးီသးီ ပုိချေဆးွေ းွေပးခ့ဲသဖြ င့် ိုင်ငံဝ့န်ထမ်းအဆင့်မြ င့် အရာရှိကးီ

များအေနဖြ င့် သရိှိသင့်၊ သရိှိထိုကေ်သာ ပြ ည်တွင်း ှင့် ပြ ည်ပ ိင်ုငံများတွင် ကျင့်သုံးလျက်ရှိေသာ ိင်ုင့ံဝန်ထမး်ေရးရာ

ကစိရပ်များ င့်ှ စပ်လျ း်သည့် ဗဟုသုတများစွာကို ေလလ့ာနာယူမှတ်သားခဲ့ကရမညဟ်ု ယုံကည်ပါေကာင်း၊

ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပုိချ ေးွေ းွမများအေပ ပါဝင်ေဆးွေ ွးခ့ဲကေကာငး်လညး် သရိှိရသဖြ င့် အထးူပင် ဝမ်းေမြ ာက်

ဂုဏ်ယူပါေကာင်း၊ ထိုအပြ င် သင်တနး်သား၊ သငတ်နး်သူအားလုံးသည် သင်တနး်ကာလ ရကသ်တ (၈)ပတ်အတွငး်မှာ

 ပြ ည်တွငး်ပြ ညပ် ဘာသာရပ်များပိုချေဆးွေ းွရာ၌လညး်ေကာင်း၊ တစ်ဦးချငး်တင်ပြ ေဆးွေ းွမများ ပြ လုပ်ရာတင်ွ

လညး်ေကာင်း၊ အပြ န်အလနှ်ေဆးွေ းွခဲ့က ခြ င်း၊ တစ်ဦး င်ှ့တစဦ်း ခင်မင်ရင်း ှီးစွာဖြ င် ့ အကျိ းရှိသည့် အမြ င်များ

ဖလှယခ်ဲ့က ခြ င်း ှင့် ဘာသာရပ်စာတမ်းများကိ ု အချနိမ်ီ  ပးီစီးေအာင ် တင်ပြ ိုင်ခဲ့ခြ င်းစသည့် ကိ းစားအားထတုခ်ဲ့မများ

ကိုပါ မတှတ်မ်းတင် ဂုဏ်ပြ ပါေကာင်းလညး် ထပ်ေလာငး်ေပြ ာကားလိုပါေကာင်း၊

လကရ်ှိ ိုင်ငေံတာအ်စိးုရလကထ်ကတ်င်ွ  ပြ ညေ်ထာင်စုရာထးူဝနအ်ဖဲွ အေနဖြ င့် ဝန်ကးီဌာန ှင့် အဖဲွ အစညး်

အသးီသးီ၌ လိအုပ်သည့် ပြ န်တမး်ဝင်အရာရှိအဆင် ့ ဝင်ေပါကလ်စလ်ပ်ရာထးူများအတွက် စနစ်တကျ စိစစ်ေရွးချယ်

ေပးခြ င်း၊ ထိေရာက်စွာေလ့ကျင့်ပျိ းေထာင်ေပးခြ င်း၊ ဝန်ထမ်းများလိုကန်ာေစာင့်ထနိး်ရမည့်ကျင်ဝ့တ်များ၊ စညး်မျ း်

စညး်ကမ်းများ၊ လပ်ုထုံးလုပ်နညး်များ၊ စံ နး်များသတ်မှတ်ေရး ငှ့် မဝူါဒလမ်း န်ချက်များ ချမှတ် ိုင်ေရးအတွက်

 ပြ ညေ်ထာင်စအုစုိးရအား အေထာကအ်ကူပြ ခြ င်း၊ ပြ ညေ်ထာင်စဝုန်ထမ်းအဖဲွ အစညး်များ ှင့် တိုငး်ေဒသကးီ၊  ပြ ညန်ယ်

ဝန်ထမ်းအဖွဲ အစညး်များ၏ ဝနထ်မ်းေရးွချယ်ခန်ထားေရး၊ ေလက့ျင့်ပျိ းေထာင်ေရး၊ စညး်ကမ်း ထနိး်သိမ်းေရးကစိများ

ငှ့်စပ်လျ း်၍ စိစစ်ညိ ိင်းေဆာင်ရကွ်ခြ င်း စသည့် တာဝန်များကို ၂၀၀၈ ခု စှ်၊  ပြ ညေ်ထာင်စုသမတမြ န်မာ ိုင်ငံေတာ်

ဖဲွ စညး်ပုံအေခြ ခံဥပေဒအရလညး်ေကာင်း၊ ပြ ည်ေထာင်စုရာထးူဝနအ်ဖဲွ ဥပေဒ၊ ပြ ညေ်ထာင်စုရာထးူဝနအ်ဖဲွ နညး်ဥပေဒ

များ၊ ိုငင့ံ်ဝန်ထမ်းဥပေဒ၊ ိုင်ငံဝ့နထ်မ်းနညး်ဥပေဒများပါ ပြ ာနး်ချကမ်ျား အရလညး်ေကာငး်၊ လုပ်ထုံးလပ်ုနညး်၊

အမိန် န်ကားချက်များ ငှ့်အည ီ ထမး်ေဆာင်လျကရ်ှိပါေကာင်း၊ ပြ ည်ေထာင်စု ရာထးူဝန်အဖွဲ ၏ ပြ ပြ င်ေပြ ာင်းလဲ

ေဆာငရ်ကွေ်နမများကို ရှင်းလင်းတင်ပြ ရမည်ဆိုပါက ိုင်င့ံဝနထ်မ်းများ ပြ ပြ င်ေပြ ာင်းလေဲရးအတွက ် ယခင် Old



Public Administration မှသည် ိုငငံ်ေတာက် ကျင့်သုံးလျကရ်ှိသည့် ဒီမုိကေရစီစနစ် င်ှေ့လျာည်ေီသာ New

Public Administration၊ New Public Management၊ New Public Governance တုိကို

အေထာက်အကူပြ မ့ဲ New Public Service Delivery လပုင်နး်စ မ်ျားကို အေကာငအ်ထညေ်ဖာရ်ာတွင်

 ပြ ညသ်မူျားအား ေကာင်းမွန်ေသာဝနေ်ဆာင်မများ ပိမိုေုပး ိုင်မည့် ိုင်င့ံဝန်ထမ်းေကာင်းများ ေပ ထနွး်လာေစရန်အတကွ်

 ပြ ပြ င်ေပြ ာင်းလဲမများစွာကို အရှိန်အဟနု်ဖြ င့် ကိ းပမး်ေဆာင်ရကွ်လျက်ရှိပါေကာင်း၊  ပြ ည်ေထာင်စုရာထးူဝနအ်ဖဲွ

အေနဖြ င့် ိင်ုငံေတာ်က ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများ ှင့်အညီ ရည်မှနး်ချက်များကိ ု ပြ ညသ်ူ ှင့်အတူ လက်တဲွ၍

ေအာင်မြ င် ပးီေမြ ာကေ်အာင်အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာင်ရွက် ိုင်ေစရန်“ ိုင်ငံတည်ေထာင်မ  ပြ ည်သူ င့်ှဝနထ်မ်း

လက်တဲွပြ ” “Cooperation of the Civil Service and Public Creates a Nation” ဆိုသည့်

ေဆာငပု်ဒအ်သစ်ကို ချမှတ်အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွကလ်ျကရ်ှိပါေကာင်း၊  ပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ ၏

 ပြ  ပြ င်ေပြ ာင်းလဲမတစ်ခုအေနဖြ င့်  ပြ န်တမ်းဝင်အရာရိှအဆင့်ဝင်ေပါက် လစ်လပ်ရာထူးေနရာများအား ေရွးချယ်ေပးရာတွင်

ရာထူးဝင်ခွင့်ေရးေဖြ စာေမးပဲွ ေမးခွနး်ပုစံံကို လညး် ပြ ည်သူဝနထ်မ်းအဖြ စ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လိုခြ င်း အေကာင်းအရင်း

Motivation ကိ ုေဖာ်ထုတ်  ပြ သ ိုငမ်ည့် ေမးခွနး်ပံုစံအဖြ စ် ေပြ ာငး်လဲစစေ်ဆးခြ င်းတုိကိ ုေဆာင်ရကွ်ခ့ဲပါေကာင်း၊

 ပြ ညေ်ထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ အေနဖြ င် ့ လကရ်ှိတွင် ိင်ုင့ံဝန်ထမ်းများအား စီမံခန် ခဲွမဆိုင်ရာ သငတ်နး်များ

ဖွင့်လှစ်ေလက့ျင့်ေပးခြ င်း(Management Training Approach) ှင့် ပညာေရးဆိင်ုရာသငတ်နး်များ

ဖွင့်လှစ်ေပးခြ င်း (Educational Approach) တုိ ဖြ င့် ေဆာငရ်ကွ်လျက်ရှရိာ တွင် Management

Training Approach အေနဖြ င့် လကရ်ှိဖွင့်လစှလ်ျက်ရှိေသာ ပံုမှန်သငတ်နး်များအပြ င် အဆင့်မြ င့်သင်တန်းများကုိ

ထပ်မံတုိးချဲ ဖွင့်လှစ်ေလ့ကျင့်ေပးသွားမှာဖြ စ် ပီး Educational Approach အေနဖြ င့် ဗဟိဝုနထ်မ်းတကသိုလ်

(အထက်မြ န်မာပြ ည်) င့်ှ ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိလု် (ေအာက်မြ န်မာပြ ည်)တုိတင်ွ “ ပြ ညသ်ူဝန်ထမ်းအကယဒ်မီ

(Civil Services Academy - CSA)” တစခု်စီကို ၂၀၁၇ ခု စှ၊် ဇနန်ဝါရလီ ၂ ရကေ်နတွင်

တစ်ပိ ငန်က်တညး် တညေ်ထာင်ဖင်ွလ့ှစ်ခ့ဲပါ ေကာင်း၊

အဆိုပါ ပြ ညသ်ူဝန်ထမ်းအကယဒ်မီများတွင ် ပြ ညသ်ူဝနထ်မ်းစီမခံန်ခွဲမဘွဲ လနွဒ်ီပလိုမာ သင်တနး်အမှတ်စ ်

(၁)ကို (Postgraduate Diploma in Civil Service Management Course -Batch 1) ကို

ဖွင့်လှစ်ခ့ဲပးီ ယင်းသင်တနး်တွင် ပြ ညေ်ထာငစု်ရာထးူဝန်အဖွဲ မှ ေရးွချယေ်ပးခဲ့သည့် စတင်ခန်ဝင်ေပါကရ်ာထးူဖြ စ်သည့်

 ပြ နတ်မ်းဝင်အရာရှအိဆင့် ိုင်င့ံဝနထ်မ်းများအပြ င ် ပုဂလိကဝန်ထမ်းများကိုပါ တစ်ပိ ငန်ကတ်ညး် တကေ်ရာက် ခွင့် ပြ



ိုင်ခဲ့ပးီ ၂၀၁၇ ခု ှစ်၊ ေမလ(၄)ရကေ်န တွင် ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ် ှစ်ခုစလုံး၌ ပြ ည်သူ ဝန်ထမ်းစီမံခန် ခွဲမ

ဘွဲ လွန်ဒီပလိုမာ (Post Graduate Diploma in Civil Service Management)

ဘွဲ ှင်းသဘင်အခမ်းအနားကို ပထမ အကိမ်အဖြ စ် ေအာင်မြ င်စွာကျင်းပခ့ဲ ပီး ဖြ စ်ပါေကာင်း၊  ပြ န်တမ်းဝင်အရာရိှအဆင့်

ိုင်င့ံဝန်ထမ်းများ အပြ င် ပုဂလကိဝနထ်မ်းများကိုပါ ပါဝင်တကေ်ရာက်ခွင့်ပြ ခ့ဲသည့်အတွက် ိုင်ငေံတာ၏် စီးပွားေရး

မူဝါဒတစ်ခု ဖြ စ်သည့် ပြ ညသ်ူပုိင်က ှင့် ပုဂလကိက များ ပူးေပါင်းေဆာငရ်ကွ်ခြ ငး် (Public Private

Partnership -PPP ) ကို အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ခြ ငး်ပင်  ဖြ စ်ပါေကာင်း၊

ဆကလ်က၍်လညး် ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလမ်ျားရှိ ပြ ည်သူဝနထ်မ်းအကယဒ်မီများတွင် ၂၀၁၈ ခု စ်ှ၌

အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းများ (Middle Level Officials) အတွက် အဆင့်မြ င့်ဒီပလိုမာ

(Advanced Diploma) ငှ့် ၂၀၁၉ ခု ှစ်တွင် အဆင့်မြ င့်အရာထမး်များ (Senior Level Officials)

အတွက် မဟာဘွဲ (Master Degree) များကို ချးီမြ င့်အပ် ှင်းေပး ိုင်ေရးကိုလညး် စမံီေဆာင်ရကွလ်ျက်

ရှိပါေကာင်း၊ ထိုအပြ င် ိင်ုငံတကာအဖွဲ အစညး်များဖြ စ်သည့် ကလုသမဂဖံွ ဖ ိ းမအစီအစ ် (United Nations

Development Programme - UNDP) ငှ့် ပးူေပါင်း၍ ိုင်ငံ့ဝနထ်မ်းပြ ပြ င်ေပြ ာင်းလဲမဆိုငရ်ာ

မဟာဗျ ဟာစီမံချက် (Civil Service Reform Strategic Action Plan)ကို ေရးဆွဲ ိုငရ်နအ်တွက်

အလုပ် ုံေဆးွေ းွပဲွ(၄) ကမ်ိ ကျင်းပခဲ့ပးီ CSR- Strategic Action Plan Logframe 3rd Draft အေပ

ဝန်ကးီဌာနအဖွဲ အစညး်များမ ှ ကိုယ်စား လယှ်များ၊ ပြ ညသ်ူလတ်ေတာ် င့ှ ် အမျိ းသားလတ်ေတာ်မှ ကိယု်စားလယှ်များ၊

တုိင်းေဒသကးီ ှင့် ပြ ညန်ယ် လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ ှင့် အစုိးရအဖဲွများမှ ကုိယ်စားလှယ်များ၊ ပြ ည်တွင်း/ ပြ ည်ပ

အရပ်ဘက် အဖွဲ အစညး်များ၊ ပညာရင်ှများ၊ ဖံွ ဖ ိ းမမိတ်ဖကအ်ဖွဲ အစညး်များ ှင့် ိုင်ငတံကာအဖဲွ အစညး်များ၊

 မြ နမ်ာ ိုင်ငံရှိ ိင်ုငံခြ ားသံ ုံးများ၊ အာဆယီံအဖဲွ ဝင် ိုင်ငံများ ှင့် အာဆယီံအတင်ွးေရးမှ းချ ပ် ုံးတုိ မှ ကိုယ်စာလယှ်များမှ

အကံပြ ေဆးွေ းွချကမ်ျား ေတာင်းခံကာ Final Draft ကို အပးီသတ်ေရးဆွဲ ိုင်ခ့ဲ ပးီ ၂၀၁၇ ခု ှစ်၊ ဇူလိင်ုလ (၁၀)

ရကေ်နတွင ် ပြ ညေ်ထာင်စုရာထးူဝန်အဖဲွ က ဦးေဆာင်ကျင်းပ ပြ လုပ်ခ့ဲသည့်  မြ နမ်ာ ိင်ုငံ ိုင်င့ံဝနထ်မ်း  ပြ ပြ င်ေပြ ာငး်လဲမ

ဆိုငရ်ာ မဟာဗျ ဟာစီမံချက်ထုတ်ပြ န် ေကညာသည့် အခမ်းအနားကုိ မြ န်မာအပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း ဗဟိုဌာန

(MICC-2) ၌ ကျငး်ပပြ လပ်ုခ့ဲရာ ိုငငံ်ေတာ၏် အတုိင်ပင်ခံပုဂိ လ၊် ဒုတိယသမတ၊ လတ်ေတာ် ဥက များ၊

ိုင်ငေံတာဖ်ွဲ စညး်ပုံအေခြ ခံဥပေဒဆိုင်ရာခံု ုံး ဥက ၊ ပြ ညေ်ထာင်စုေရးွေကာကပ်ွဲေကာ်မရငှဥ်က ၊ ပြ ညေ်ထာငစု်

ဝန်ကးီများ၊ ပြ ည်ေထာငစု်ေရှ ေနချ ပ်၊ ပြ ညေ်ထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်၊ ပြ ညေ်ထာင်စုရာထးူဝန်အဖွဲ ဥက ၊ ေနပြ ညေ်တာ်



ေကာငစီ်ဥက ၊ မြ နမ်ာ ိင်ုငံလူအခွင့်အေရးေကာမ်ရှင်ဥက ၊ တိင်ုးေဒသကးီ ှင့် ပြ ညန်ယဝ်န်ကးီချ ပ်များ၊ ဒတုယိ

ဝန်ကးီများ၊ လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ၊ သံ ုံးများ၊ အာဆီယံအဖဲွ ဝင် ိုင်ငံများ င့်ှ ကုလသမဂဖံွ ဖိ းမအစီအစ ် တုိမှ

တာဝနရ်ှိသမူျား၊  ပြ ညတ်င်ွး၊ ပြ ညပ်အဖွဲ အစညး်များ၊ ပညာရှင်များ၊ ဖွံ ဖ ိ းမမိတ်ဖကအ်ဖွဲ အစညး်များ၊ ကိုယစ်ားလှယ်

များ င့်ှ တာဝနရ်ှသိူများတကေ်ရာကခ်ဲ့က ပးီ အာဆယီံ ိင်ုငံများအပါဝင် ကမာကသရိှိေအာင် ထုတ်ပြ နေ်ကညာ ိုင်ခ့ဲပးီ

 ဖြ စ်ပါေကာင်း၊

အဆိုပါအခမး်အနားတွင် ိုင်ငံေတာ၏်အတုိင်ပင်ခံပုဂိ လက် မိန ်ခွနး်မက် ကားရာတွင် ိုင်ငံ့ဝနထ်မ်းများ

အတွက် လုပ်ငနး်လမ်း န်အဖြ စ် အချက်(၁၀)ချက်ကို မှာကားခ့ဲပါေကာင်း၊ အဒဲီ မှာကားချက်အပြ ညအ်စံုမှာ (၁)

ိုင်ငေံတာယ် ရားကးီကို ထနိး်သမ်ိးထားရေသာ ပြ ညသ်ူဝန်ထမ်း များ  ဖြ စ်ရနလ်ိုေကာင်း၊ (၂)အထက်အရာရှသိရိမည့်

အေကာင်းေတွကိ ု သတရိှိရှိတင်ပြ ရန်လို ေကာင်း၊ (၃) ဒမုိီကေရစီစနစ်မာှ “မလုပ်၊ မ တ်၊ မပြ တ်” အေတွးအေခ

အတွက် ေနရာမရှိ ိုင် ေကာင်း၊ (၄)  ပြ ညသ်ူဝနထ်မ်းများအေနဖြ င့် မိမိတုိ လပ်ုကိုငေ်နကသည့် လုပ်ငနး်တာဝနအ်ေပ

ဂုဏ်ယူ ကရမှာဖြ စေ်ကာင်း၊ (၅) ိုင်ငံေတာ်အစိးုရအေနဖြ င့်  ပြ ည်သူဝန်ထမး်ေတကွို တခြ ားနညး်လမ်းများဖြ င့်

ပ့ံပုိးေပးသွားမှာဖြ စ်ေကာင်း၊ (၆) ဖကဒ်ရယ်အစုိးရ ထွကေ်ပ လာခြ င်းဖြ င့် ကံ ေတွ လာ ိုင်သည့် စိနေ်ခ မေတအွတွက်

 ကိ တင်ပြ ငဆ်င်မေတွလိအုပ်ေကာင်း၊ (၇) နးီစပ်သေူတကွို ဘကမ်လိုကရ်န် သတိပြ ေစလိုေကာင်း၊ (၈) ဘယ်လို

ေနာက်ခံ အသိုင်းအဝုိင်းကပဲဖြ စ်ဖြ စ ် အေတာဆ်ုံးေတွ  ပြ ညသ်ူဝန်ထမ်းေလာကအတွင်း ေရာက်ဖုိလိေုကာင်း၊ (၉)

စိနေ်ခ မအရှိဆုံး အဂတိ လိုက်စားမဖြ စ်ေကာင်း၊ (၁၀) ဝနထ်မ်းေကာင်းမှ ိုငငံ်ေကာင်းမည်ဖြ စ်ေကာငး် ေပြ ာကားခ့ဲပါ

ေကာင်း၊ အဆိပုါ (၁၀)ချက်ကို သင်တနး်သားများ အပါအဝင် ိုငငံ်ဝ့န်ထမ်းအားလုံးက လုပ်ငနး်လမ်း န်အဖြ စ်

ခံယူကာ လိုကန်ာကျင့်ကံ ေဆာင်ရကွ်သာွးကပါဟု တုိကတ်နွး်မှာကားလိုပါ ေကာင်း၊

ထိုအပြ င် ိင်ုင့ံဝန်ထမး်များအတွက် လပ်ုငနး်က မ်းကျင်မ အရညအ်ေသးွသတ်မှတ်ချက် မူေဘာင် (Civil

Service Competency Framework) ကို ပြ ညပ်ပညာရငှ် ှင့် ဝန်ကးီဌာန ှင့်အဖွဲ အစညး်များမှ

တာဝနရ်ှိပုဂိ လ်များ ေတွ ဆုေံဆးွေ းွပးီ အကံပြ ချက်များရယ၍ူ အပးီသတ်ပြ စ ု ထတု်ပြ န် ိုငေ်ရးကိုလညး်ေကာင်း၊

 မြ န်မာ ိုင်ငံ အဆင့်မြ င်အ့ရာရှိကးီများအတွက် စမီအံုပ်ချ ပ်မဆိင်ုရာ ေခါင်းေဆာငမ်စွမ်းရည် ဖံွ ဖ ိ းတုိးတကေ်ရး

ဆိုငရ်ာအစီအစ ်(Leadership Development Scheme) ေရးဆွဲရနအ်တွက ် အလုပ် ုံေဆးွေ းွပဲွ(၂) ကမ်ိ

ကျင်းပပြ လုပ်ခ့ဲပးီ ယငး်(မူကမ်း) ငှ့်စပ်လျ း်၍ ပြ ည်ပပညာရှင် ှင့် ဝန်ကးီဌာန ငှ့်အဖွဲ အစညး်များမှ တာနရ်ှိ

ပုဂိ လ်များ ေတွ ဆုေံဆးွေ းွပးီ အကံပြ ချက်များရယရူန် ေဆာင်ရကွ်ခြ ငး်ကိုလညး်ေကာင်း၊ ပြ ညေ်ထာင်စုရာထးူဝန် အဖဲွ



ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒများ၊ ိုငင့ံ်ဝန်ထမ်းဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒများပါ ပြ ာနး်ချကမ်ျားကို ပြ န်လည် သုံးသပ်ပးီ (Civil

Service Regulations and Procedural Review) ကို ပြ ည်ပက မး်ကျင် ပညာရင်ှ ှင့် ပြ ည်တွငး်မှ

ကမ်းကျင်ပညာရှင်ပုဂိ လ၊် ပြ ည်ေထာင်စုရာထးူဝန်အဖွဲ မှ တာဝနရ်ှိသမူျား ပူးေပါင်း ေဆာင်ရကွ်ခြ င်းကိုလညး်ေကာငး်

 ကိ းပမ်းအေကာင်အထညေ်ဖာ်လျကရ်ှိပါေကာင်း၊

 ပြ ညေ်ထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ အေနဖြ င့် UNDP င့်ှ ပူးေပါင်း၍ ၂၀၁၆ ခု ှစ်၊ ဒဇီင်ဘာလ ၁၆ ရကေ်နတွင်

“ ိုင်င့ံဝန်ထမး်က တွင် ကိုယက်ျင့်သိကာ၊ အရညအ်ချင်း အလိကု်ချးီ မြ င်ေ့မြ ာက်စားမ ငှ့် တနး်တူအခွင်အ့ေရး

ရှိမများကို တိးုတကေ်စခြ င်းဖြ င့် ထကသ်နတ်က်ကမကို အားေပးခြ င်းဆိင်ုရာ အသိပညာမေဝမဖိုရမ်” ကိုလညး်ေကာင်း၊

၂၀၁၆ ခု စ်ှ၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရကေ်နတွင် “အာဆယီံ ိုငငံ်များတွင ်ကျင့်သုံးလျကရ်ှိသည့် ိုင်င့ံဝနထ်မ်းများ၏ ကျင့်ဝတ်၊

တနး်တူညီမ  အခွင့်အေရး ှင့် အရည်အချင်းေပ မူတည်၍ တာဝန်ေပးအပ်ခြ ငး်တို ှင့်စပ်လျ း်၍ အမြ င်ချငး်

ဖလှယသ်ည့် အလုပ် ုံေဆးွေ ွးပဲွ” ကို ကျင်းပပြ လပုခ်ဲ့ပးီ ဆကလ်က၍် Public Service Motivation

အလုပ် ုံေဆးွေ းွပဲွကို (ASEAN Cooperation on Civil Service Matters -ACCSM) ၏

Work Plan (2016-2020) ေအာကရ်ှိ Activities လပ်ရာှးမ တစ်ခုအေနဖြ င့် ACCSM

အဖွဲ ဝင် ိင်ုငံများမ ှအဆင့်မြ င့်အရာရှိကးီများကို ဖိတ်ကား၍ ကျင်းပ ေဆးွေ းွညိ ိင်း ေဆာင်ရကွ်လျကရ်ှပိါေကာင်း၊

ထိုအပြ င် ပြ ညေ်ထာင်စုရာထးူဝနအ်ဖဲွ တွင် Training Needs Analysis-TNA Task Force

အဖွဲ  ဖဲွ စညး်၍ EU (GOPA) မှ ပြ ညပ် ပညာရင်ှများ ငှ့် ပးူေပါင်းကာ ပြ င်ဆင်ေရးဆွဲ ခ့ဲေသာ Curriculum၊

Syllabus၊ Module ငှ့် Course Design များကို  ဗဟိုဝနထ်မ်း တကသိုလမ်ျား၌ ၂၀၁၇-၂၀၁၈

ေလက့ျင့်ေရး စှမှ်စ၍ ဖွင့်လှစ်လျကရ်ှိေသာ ပံုမနှသ်င်တနး်(၈)မျိ းတွင် သင်ကားပုိချေနပီ ဖြ စ်ပါေကာင်း၊ ဗဟိဝုန်ထမ်း

တကသိုလ်များတွင် သင်ကားပုိချလျကရ်ှိေသာ ဆရာ၊ဆရာမများအတကွ် ိင်ုင့ံဝန်ထမ်းသင်တနး်ဆရာများ ေလ့ကျင့်

သင်ကားေရးသင်တနး်၊ (Training of Trainers -ToT) များကို EU (GOPA) ငှ့် ပူးေပါငး်၍

လညး်ေကာင်း၊ Case Method Training သင်တနး်ကို World Bank ှင့် ပူးေပါင်း၍လညး်ေကာငး်

ဖွင့်လှစ်ပုိချ ေဆာင်ရွကလ်ျကရ်ှိပါေကာင်း၊ ဌာနအသးီသးီတွင် တာဝနထ်မ်းေဆာင်ေနသည့် အဆင့်မြ င့်အရာရှိကးီများကို

ယခုကဲ့သို သင်တနး်များေပးခြ င်းဖြ င့် လူတစဦ်းချင်းစီ၏ အရည် အေသွးဖံွ ဖိ းတုိးတက်မ (Individual Capacity

Development) မှသည် အဖဲွအစည်း တစ်ခုလံုး၏ အရည်အေသွးဖွံ ဖ ိ းတိုးတက်မ (Organizational



Capacity Development) ရရှိေအာင် ေဆာင်ရကွ် ိင်ုမည်ဖြ စ်ပါေကာငး်၊ တစဦ်းချင်းစီ ငှ့်တစ်ဖဲွ လုံး၏

အရညအ်ေသးွများ ဖံွဖိ းတုိးတက်  မြ င့်မားလာေရးအတွက ် အေတွ အကံ များ ှင့် ဗဟသုုတများကို ေပါင်းစပ်ကာ

ရှိသင်ရ့ှိထိုကသ်ည့် အရည်အချငး်များကို အစ ေ်လလ့ာဆညး်ပူးေနရန ် လိုအပ်ေကာင်းကိုလညး် အေလးအနက်

တုိကတ်နွး်မာှကားလိုပါေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာသ်ည် ယခအုချိနအ်ထ ိ ဖွံ ဖ ိ းမအနညး်ဆုးံ၊ ဆင်းရဲ ွမ်းပါးမအများဆုံး

အေခြ အေန၌သာ ရှိပါေသးေကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ်တွင် ေခတ်မီဖွံ ဖ ိ းတိုးတက်ပးီ ပြ ည့်စံုေကာင်းမွနသ်ည့် အေခြ အေနကို

 ဖြ စ်ေပ ေစရန ် အေခြ ခံေကာင်းများရှိေနပးီဖြ စ်ပါေကာင်း၊ ယေနကာလသည် ိုင်ငေံရးပြ ပြ င်ေပြ ာင်းလဲမ၊ စီးပာွးေရး

 ပြ ပြ င်ေပြ ာင်းလဲမ၊ ပြ ညတွ်င်း  ငမ်ိးချမ်းေရးတည်ေဆာက်မများ င့်ှအတူ က စုံ အေထွေထွပြ  ပြ င်ေပြ ာင်းလဲမများကို

အေခြ ခံမှ စတင် ေပြ ာင်းလဲ ိုင်ရန်အတွက ် မူဝါဒများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ခ့ဲပးီ ယခအုခါမှာ ပြ ပြ င်ေပြ ာင်းလေဲရး

လပ်ုငနး်စ ်အဆင့်ဆင့် ှင့်  ဖြ စ်ထနွး်မများသည် လမ်းေကာင်းမှနေ်ပ သို  ေရာကရ်ှိေနချနိ် ဖြ စ်ပါေကာင်း၊ အနာဂတ်တွင်

ေရာကရ်ှိမည့် စံ နး်များ င်ှတ့ိုင်းတာရန် လိုအပ်ချကမ်ျားစွာရှိေနေသးသည်မှာ အမှနပ်င် ဖြ စ်ပါေကာင်း၊

၎င်းလိုအပ်ချက်များကို ဖြ ည့်ဆညး်ေဆာင်ရွကသ်ည့်အခါ တစ်ဦးတစ်ေယာက်အား၊ အဖွဲ အစညး်တစခ်အုား ှင့်

တညေ်ထာင်၍မရ ိုင်ေကာင်း၊ မိမတိို  အဖွဲ အစညး်တစခု်လုံး တူညီေသာရပ်တည်ချက် တစ်ခုထားရှိပးီ အားလုံး ဝုိင်းဝနး်

ေဆာငရ်ကွ်မှသာရရှိ ိုင်မှာဖြ စ်ပါေကာင်း၊ ယေန ဖြ စ်ထနွး်ေနသည့် ိုငငံ်ေရး ဖြ စစ် မ်ျား၊ စီးပွားေရးပြ ပြ င်ေပြ ာငး်လဲ

မများ ှင့်  ငိမ်းချမ်းေရးတညေ်ဆာက်မလပုင်နး်စ မ်ျားကို မိမိတုိတစ်ဦးချင်းလုပ် ိုင်စွမး် ှင့် က များကမှ အဆိုးမြ င် ခြ င်း၊

အပြ စ်တင်ခြ င်းထက် ပြ ဿနာေပြ လညေ်ရး ှင့် အပြ သေဘာေဆာငသ်ည့် ရလဒ် ထကွေ်ပ လာေရး နညး်လမ်းများ ှင့်

မြ င်အေကာင်အထညေ်ဖာ်ေဆာင်ရကွ်မှသာ ေအာင်မြ င် ိုင်မည် ဖြ စ်ပါေကာင်း၊ ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံ၊ လမူျိ းတစ်မျိ း

ေအာင်မြ င်လာရန် ေခါင်းေဆာင်တစဦ်းတစေ်ယာကေ်ပ တင်ွသာ မီှခိအုားထားေဆာငရ်ကွ်ေနရန ် မဖြ စ် ိုင်ေတာ့သည့်

အတွက် လူတိင်ုးလူတုိငး်ဟာ မိမတိိုသက်ဆိုငရ်ာ၊ မိမတိိုကမ်းကျင်ရာ နယပ်ယအ်သးီသးီမှာ မိမိတုိကိယု်မိမိတုိ

ေခါင်းေဆာင်စတိဓ်ာတ်ေမွး၊ ေခါင်းေဆာင်တာဝနယ်ူပးီ ကိ းစားေဆာင်ရကွ်မှသာ ိုငငံ် ှင့်လမူျိ း တုိးတကေ်အာင်မြ င်

လာမာှ ဖြ စ် ပါေကာငး်၊

ဝန်ထမ်းေကာင်းဆိသုညမှ်ာ မိမိတတသ်နိားလညရ်မည့် အရည်အချငး်များ ပိုငဆ်ိုင်ေအာင် ေလ့လာဆညး်ပူးမကို

အမေဲဆာင်ရကွ်ေနသူဖြ စသ်ည့်အပြ င် ိုင်ငံသားများ၏ အကျိ းစီးပာွးကို လညး် ေစတနာ ှင့် လုပ်ကိင်ုေဆာင်ရကွ်ကသူ

များ  ဖြ စပ်ါေကာင်း၊ “ဝန်ထမ်းေကာငး်မှ ိုင်ငံ ေကာင်းမည်” “A Stronger Civil Service, A Stronger

Nation ” ဆိုသည့်အတုိင်း တိင်ုးပြ ည်ကိုချစ်ေသာစိတ်၊ မိမိ ိုငငံ်ကို အခြ ားတုိးတကေ်သာ ိုင်ငံများကဲ့သို  တုိးတက်

ချမ်းသာသည်ကိ ု မြ င်လိုေသာစိတ်တို ဖြ င် ့ ဝန်ထမး်ေကာင်းများဖြ စေ်စရန်  ကိ းစားအားထုတ်ပးီ မိမိတို၏ ကျရာက

ကေန ပါဝငေ်ဆာင်ရွကသ်ာွးကပါလိုလညး် မှာကားလိုပါေကာင်း၊ ိုငငံ်ဝ့နထ်မ်း အဖွဲ အစညး်ဆိုသည်မှာ အုပ်ချ ပ်ေရး

ယ ရားကို ေကာငး်မွနေ်ချာေမွ စွာဖြ င့် လည်ပတ်ေမာငး် ှင် ေပးေနေသာ ပြ ညသ်ူဝနေ်ဆာင်မအဖွဲ အစညး်ဖြ စ်ပါေကာင်း၊

မျကေ်မှာကက်ာလတွင် ိုင်ငေံတာ်အစိးုရအေနဖြ င့် ခကခ်နဲကန်ေဲသာ အသွင်ကးူေပြ ာင်းမလိုအပ်ချက်များကိ ု ဖြ ည့်ဆညး်



ေဆာငရ်ကွ် ိုင်ရန်အတကွ ် ပြ ညသ်ူဝန်ေဆာင်မ အဖဲွ အစညး်များအတွင်း ပြ ပြ င်ေပြ ာင်းလဲမများကို ပြ လုပ်ရမည်  ဖြ စ်ပးီ

ိုင်ငံ့ဝနထ်မ်းများသည ်ထိုပြ ပြ င်ေပြ ာင်းလဲမများကို တနွး်အားေပး ေမာငး် ှင် ိုင်ေသာ  အင်အားတစ်ရပ်ဖြ စ်ပါေကာင်း၊

ိုင်ငံ့ဝနထ်မ်းများသည ် ပြ ည်သူဝနေ်ဆာင်မများကို ထေိရာကစွ်ာ ှင့် ခွဲခြ ားဆက်ဆံခြ င်းကင်းစွာ ေဆာင်ရကွေ်ပး

ရမည့် တာဝနဝ်တရားများရှိေနပးီ ပြ ညသ်မူျားကားတင်ွ ေရးွချယ်ခံအစိးုရကို ကိုယ်စားပြ ေနသမူျားဖြ စ်ပါေကာငး်၊

 မြ နမ်ာ ိုင်ငံ၏ ဒီမုိကေရစီအသင်ွကးူေပြ ာင်းမ ေရှ ဆက်တုိးတကေ်စေရး ငှ့် ိုငငံ်ေတာအ်စုိးရအေပ  ပြ ည်သလူူထုမှ

ယုံကညမ်ပိမိုရုရှိေစေရးတင်ွ ိုင်ငံ့ဝနထ်မ်းများသည ်အဓိကကျေသာ အခနး်က မှ ပါဝင်ေနပါေကာင်း၊ အစိုးရပုံရိပ်ကို

ေကာငး်မွန်ေစရန် ဖနတီ်း ိုင်သညမှ်ာ ိုငငံ်ဝ့န်ထမ်းများဖြ စ်ပးီ အစိးုရပံုရပ်ိကို ကျဆငး်ေအာင်  ပြ လပ်ု ိုင်သည်မှာလညး်

ိုင်ငံ့ဝနထ်မ်းများ ဖြ စ်သည်ကို သတိပြ ရမည် ဖြ စ်ပါေကာငး်၊  ပြ ပြ င်ေပြ ာင်းလဲေရး လုပ်ငနး်စ ်များအတွင်း အဆင့်ဆင့်

တာဝနယ်ူလုပ်ေဆာင်ခဲရ့သည့် ဝန်ထမ်းအဖဲွ အစညး်များအေနဖြ င့် အေကာင်းဆုံးဖြ စ်ေအာင် ကိ းပမ်းေဆာင်ရွက်

ေနေပမည့် ေ ာှင့်ေ းှမများ၊ အားနညး်မများ ှင့် လိုအပ်ချကမ်ျားရှိေနေသးသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြ စ်ပါေကာင်း၊ ဝနထ်မ်းများ

အေနဖြ င့် ချက်ချင်းလက်ငင်း အေကာင်အထည်ေဖာ် ိုင်သည့်ကိစရပ်များ၊ ေရတိုလုပ်ေဆာင်ရမည့် ကစိရပ်များ၊ ေရရညှ်

တညေ်ဆာက်ရမယ့် လိုအပ်ချက်များကိ ု ရညမှ်နး်ချကမ်ျားအဖြ စထ်ားပးီ လကေ်တွ လုပ်ေဆာင် ိုင်မည့်ကိစများကို

ဦးစားေပး  ကိ းပမ်းတည်ေဆာက်ကရန် ငှ့် ဝနထ်မ်း၏ ဂဏု်သကိာကို ထနိး်သမိး် ကရန်လိုအပ်ပါေကာင်း၊ နယ်ပယ်စံု

စွမး်ေဆာင်ရည်မြ င့်တင်ေရးအတွက် အဓိကအခနး်က က ပါဝင်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်သမူျားဟာ ိုင်င့ံဝန်ထမ်းများ

 ဖြ စ်ပါေကာင်း၊ ဒမီိုကေရစီအစိုးရများ၏ လကေ်အာက်တွင် ပြ ညသ်ူဝန်ထမ်းများကို တာဝန်အသစ် င့်ှ ဝတရားအသစ်

များ အပ် ှင်းေပးထားသည့်အတွက် မိမိတို၏အထက်အရာရှိများ သရိှိရမည် ့အေကာင်းအကျိ း၊ အေကာငး်အဆိုးများကို

ပွင့်ပွင်လ့ငး်လင်း၊ ိုး ိုးသားသား၊ ဘက်လိုကမ် ကင်းကင်း ှင့် သတရိှိရှိ တင်ပြ ိင်ုရန်လိုအပ်ပါေကာင်း၊ ရပုိင်ခင်ွမ့ျား၊

လပ်ုပုိင်ခွင့်များ င်ှအ့တူ တာဝန် ှင့်ဝတရားများပါလာမည်ဖြ စ်သည့်အတကွ် တာဝန်ယူမ၊ တာဝနသ်ိမ ှင့် တာဝန်ခံမ

တုိသည ် အေရးကးီသကဲ့သို စိနေ်ခ မများလညး် အမရဲှိေနမှာ ဖြ စပ်ါေကာင်း၊ သငတ်နး်သား၊ သင်တနး်သူအရာရှိ

 ကးီများအေနဖြ င့် စိနေ်ခ မများ င့်ှ ရင်ဆိုင်ကံ ေတွ ရသည့်အခါ အဆိုပါ ပြ ဿနာရပ်များကို ေဖြ ရငှး် ိင်ုရန်

အဘက်ဘက်မှ အားထုတ်ကိ းပမ်းေဆာငရ်ကွ်သာွးကရန် လိုအပ်ပါေကာင်း၊ ိင်ုင့ံဝန်ထမ်းများကို ဦးစီးဦးေဆာင်

 ပြ ေနသ ူ အဆင့်မြ င့် အရာရှိကးီများ၏ အခနး်က ဟာ ပုိမုိ အေရး ပါလာပါေကာင်း၊ အဆင့်မြ င်အ့ရာရှိကးီများနဲ

ိုင်ငံ့ဝနထ်မ်းများဟာ ိုင်ငေံတာ်၏ ရညမ်နှး်ချက် ပနး်တုိင်ကိုေရာကရ်ှိေအာငလ်ုပ်ေဆာင်ရာတွင ် ေခတ်စနစ် ှင့်အညီ

အေကာင်အထညေ်ဖာ် ကရသူများ  ဖြ စ်ပါေကာင်း၊ ဒီမုိကေရစီအသငွ် ကးူေပြ ာင်းေရးကာလတွင် မိမိတုိ၏ လုပ်ရည်၊

ကိုငရ်ည် ငှ့် စွမ်းေဆာင်ရည်တိုကို မြ င်တ့င်ကာအစုိးရ၏ လပုင်နး်အစအီစ ်များကို အေကာင်အထညေ်ဖာ်

ေဆာငရ်ကွရ်ာ၌လညး် သမာသမတ်ရှိရှ၊ိ လပ်ုငနး်တာဝနသ်ိသ၊ိ အသဉိာဏ်ပါပါ၊ ိးု ိးုကားကား၊ တကတ်က်က က

ပါဝင်ေဆာင်ရကွ်သာွးကရမည်ဖြ စ်ပးီ ပြ ညသ်၏ူ ယုံ ကညက်ိုးစားမခံယူထိုက်သူများ ဖြ စ်ေအာင် ေဆာငရ်ကွ်သာွးကရန်

တုိကတ်နွး်မာှကားလိုပါေကာင်း၊ ိုငငံ်ဝ့န်ထမ်းများအေနဖြ င့် မလိုအပသ်ည့် အုပ်ချ ပ်မဆိင်ုရာလုပ်ငနး်စ ်များကို

ဖယရ်ှားေပး ိုင်ရန်အတကွ ် ဌာနတစ်ခု င်ှတ့စ်ခုအကား၊ ဝန်ကးီဌာနတစ်ခု ငှ့် တစ်ခုအကား ပူးေပါငး်ေဆာင်ရွက်



သာွးက ပးီ အစိုးရအဖဲွ ကးီတစ်ခလုုံး ထေိရာကေ်ကာင်းမွန်လာေစရန ် တီထွင်ကံဆမများ၊ အေတွးအေခ သစ်များဖြ င့်

 ကိ းပမ်းေဆာင်ရွကသ်ွားကရန်လိုအပ်ပါေကာင်း၊

နဂံုိးချ ပ်အေနဖြ င့် သင်တနး်သား၊ သငတ်နး်သအူရာရှိကးီများအေနဖြ င့် ယခုသင်တနး်မှ ရရှိ လာသည့်

ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဗဟုသတုများ၊ အေတွ အကံ များကို စနစ်တကျေပါင်းစပ်ပးီ မိမိတုိလုပ်ငနး်ခွင်တင်ွအကျိ းရှိရှ ိအသုံးချ

 ကရန်ဖြ စပ်ါေကာငး်၊ သင်တန်းသား၊သင်တနး်သူအချင်းချင်း စှလ်တာေတွ ဆုရံင်း ှီးခ့ဲကသည့် Networking ကို

တန်ဖုိးထားပးီလိုအပ်သည့်အချိနမှ်ာ အပြ န်အလနှ်ကူညီ ိုင်းပင်းသာွး ကပါလို တုိက်တွနး်မှာကားလိုပါေကာင်း၊ အနာဂတ်

ကာလတွင် ိုင်ငေံတာ၏် အဆင့်မြ င့်တာဝနမ်ျားကို ထမ်းရွက် ိင်ုကပါေစလို  ဆုမွနေ်ကာင်းေတာငး်၍ နိဂုးံချ ပ်အပ်

ပါေကာင်း ေပြ ာကားပါသည။်


