
ဗဟ ိုဝန်ထမ််းတက္ကသ ိုလ်(အထက္်မမန်မာမြည်)မ ှရ ်းသာ်းတင်သငွ််းသည ် ရ ာင််းြ ်းအာ်း 

IASIA Website တွင် ရ ာ်မြခံ မခင််း 

မြည်ရထာငစ်ို ာထ ်းဝန်အ ွ ွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦ်းရ ာငရ်သာ မမန်မာက္ ိုယ်စာ်းလှယ်အ ွ ွဲ့သည် တရိုတ် 

မြည်သ ူ့သမမတန ိုငင်ံ၊ မြည်သ ူ့အိုြ်ခ ျုြ်မှုအက္ယ်ဒမီ (China National Academy of Governance - 

CNAG)၏   တ်ကက္ာ်းခ က္်အ  မြည်သ ူ့ဝန်ထမ််း  ိုင ်ာ တရိုတ်-မမန်မာြ ်းရြ င််းရ ာင ွ်က္်မှုရလ လာ 

ရ ်းခ ီ်းစဉ်သ ိုို့ သွာ်းရ ာက္်ခ  ပြီ်း အ  ိုြ ခ ီ်းစဉ်အတွင််း ရ ွ်းရနွ်းခ  မှုအ  စီမံအိုြ်ခ ျုြ်ရ ်းရက္ ာင််း 

မ ာ်းနှင  ်တက္ကသ ိုလ်မ ာ်း  ိုင် ာ န ိုင်ငံတက္ာြ ်းရြ င််းရ ာင် ွက်္ရ ်းအ ွ ွဲ့ (International Association of 

Schools and Institutes of Administration-IASIA) သ ိုို့ ဗဟ ိုဝန်ထမ််းတက္ကသ ိုလ် (၂)ခိုတ ိုို့အာ်း 

Membership အမ စ် ဝငရ် ာက္်ခွင်   ှ ရ ်း  က္်လက္်ရ ာင ွ်က္်ခ   ာတွင် မြည်ရထာငစ်ိုအစ ို်း  

အ ွ ွဲ့အစည််းအရဝ်းမှ ခွင မ်ြျုခ က္်နှင်  မြည်ရထာငစ်ိုလွှတ်ရတာ်၏ အတည်မြျုခ က္်အ  ၁၁-၁-၂၀၁၉ 

 က္်ရနို့တွင် အ ွ ွဲ့ဝင်အမ စ် ဝငရ် ာက္်န ိုငခ်  ြ သည်။ 

ဗဟ ိုဝန်ထမ််းတက္ကသ ိုလ် (၂)ခိုအရနမ င ် IASIA အ ွ ွဲ့၏ လှုြ် ှာ်းရ ာင် ွက္်မှုမ ာ်းတငွ် ြ ဝင် 

ရ ာင ွ်က္်ခ   ာ ဗဟ ိုဝန်ထမ််းတက္ကသ ိုလ်မ ာ်း၏ လှုြ် ှာ်းရ ာင ွ်က္်မှုမ ာ်းအရနမ င ် ၂၀၁၉ ခိုနှစ်၊ 

ဇ လ ိုင်လ ၂၂  က္်ရနို့မ ှ၂၆  က္်ရနို့ထ  ရြေါ်တ ဂီန ိုင်င၊ံ လစစဘွန််းပမ ျုွဲ့၌ က္ င််းြသည ် IASIA Conference 

2019 တွင် မမန်မာန ိုင်ငံက္ ိုယ်စာ်းမြျုအရနမ င ် မြည်ရထာင်စို ာထ ်းဝန်အ ွ ွဲ့၊ ဗဟ ိုဝန်ထမ််းတက္ကသ ိုလ် 

(ရအာက္်မမန်မာမြည်)မ ှသိုရတသနမှ ်း ရဒ က္်တာရနဇာရအာငက်္ "Implementation Process for 

the Achievement of the Missions and Goals of SDGs in Civil Service Sector: A Case Study 

in Myanmar" စာတမ််းအာ်း တငသွ်င််း တ်ကက္ာ်းခ  ြ သည်။ အလာ်းတ  IASIA Conference 2020 တွင် 

စာတမ််း တ်ကက္ာ်းန ိုင် န်အတွက္် ဗဟ ိုဝန်ထမ််းတက္ကသ ိုလ် (အထက္်မမန်မာမြည်)၊ န ိုငင်ံရ ်းသ ြပံ 

ြညာဌာန၊ ြ ရမာက္ခ ဦ်းတင်စ ို်းက္ “Development of the Civil Service Education and Training 

in Public Administration” ရခ င််းစဉ်မ င ် စာတမ််းတစ်ရစာငအ်ာ်း ရြ်းြ ိုို့တင်သွင််းခ  ပြီ်းမ စ်ြ သည်။  

ယခိုအခ  ဗဟ ိုဝန်ထမ််းတက္ကသ ိုလ်(အထက္်မမန်မာမြည်)၊ သိုရတသနနှင ် ွံွဲ့ပ  ျု်းမှုဌာနမှ 

ဌာနကက္ီ်းမှ ်း ရဒ က္်တာထွန််းမင််းနှင အ် ွ ွဲ့ မြျုစိုရ ်းသာ်းရသာ "Promote Cooperation in the 

Development and Implementation of Capacity-Building Programmes through 

Competency-Based Training Approach" ရ ာင််းြ ်းအာ်း IASIA Website ၏ Members and 

Partners က္ဏ္ဍရအာက္်တွင် Link မ င  ်ထည ်သွင််းရ ာ်မြမခင််းခံခ   ြ သည်။ အ  ိုြ ရ ာင််းြ ်းက္ ို "A 

Newsletter of the IIAS-IISA, July-August 2020" တွင် ထည ်သွင််းဖ  ်ပြထ ်းရ ှိမှုအ ်း IASIA 

Website နှင  ် မြည်ရထာငစ်ို ာထ ်းဝန်အ ွ ွဲ့၏ Website တ ိုို့တွင် ဝငဖ်ရ က် တ်ရှုနှိိုင်ြါဖ က င််း 

ဂိုဏယ်ူဝမ််းဖပမ က်စွ ပ င ် မ တ်တမ််းတင်ဖ  ်ပြအြ်ြါသည်။  

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Training Courses of Semi-Regimental Approach and Education and Training Approach 

https://iias-iisa.us19.list-manage.com/track/click?u=fc46df4b055ae0dbf59930a6e&id=30c9bb0336&e=650bb8c7a1

