ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ(် ေအာက်ြမန်မာပ
ြ ည်)တွင်ကျင်းပေသာ
ဝန်ထမ်းအဖွဲ အစည်းအကီးအမှ းစီမံခန် ခွဲမသင်တန်းအမှတ်စ ်(၁)
သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနား၌ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ
ဥက ေဒါက်တာဝင်းသိမ်း ေပ
ြ ာကားသည့် မိန် ခွန်း
ရက်စွဲ။ ၂၀၁၇ ခု ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်
ယေနကျင်းပသည့် ဝန်ထမ်းအဖွဲ အစည်းအ ကီးအမှ းစီမံခန် ခွဲမသင်တန်းအမှတ်စ ် (၁) သင်တန်းဆင်းပွဲ
အခမ်းအနားသို တက်ေရာက်လာ ကသည့် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ အဖွဲ ဝင်များ၊ ဗဟိုဝန် ထ မ် းတကသို လ ်
(ေအာက် ြမ န် မာ ြပ ည် )မှ ပ ါေမာကချ ပ် ၊ ြပ ည်သ ူ ဝန် ထ မ် း အကယ်ဒ မီ ေကျာင်းအုပ် ကီး၊ ဒုတိယ န်ကားေရး
မှ းချ ပ်များ၊ တကသိုလ် သင် ကား၊ စီမံဌာနများမှ တာဝန်ရှိပုဂိ လ်များ ှင့် သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ အရာရှိ ကီး
များအားလုံး“ကိုယ်စိတ် ှစ်ြဖာ ကျန်းမာချမ်းသာကပါေစေကာင်း” ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်း အပ်ပါေ ကာင်း၊
ယခု သင်တန်းကာလအတွင်းမှာ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများအေန ှင့် သင်တန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ
ေပါက်ေြမာက်ေအာင်မ
ြ င်ေအာင် စည်းကမ်းရှိရှိ၊ တာဝန်သိသိဖ
ြ င့် သင်တန်းအစမှ အဆုံးတိုင် ကိ းပမ်းအားထုတ်ခဲ့
ကေ ကာင်းေတွ ရှိရသည့်အတွက် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ ကိုယ်စား ေကျးဇူးတင်ရှိပါေ ကာင်း ဦးစွာပထမ
ေပ
ြ ာ ကား လို ပါေ ကာင်း၊
သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူအရာရှိ ကီးများအားလုံးသိရှိထား ကသည့်အတိုင်း ယခု သင်တန်းဟာ
ဝန်ထမ်းအဖွဲ အစည်းအသီးသီးရှိ စီမံခန် ခွဲအုပ်ချ ပ်မအပိုင်းတွင် အဓိကတာဝန် ထမ်းေဆာင်ေနသည့် ဝန်ထမ်း
အဖွဲ အစည်းအ ကီးအမှ းများ၏ အရည်အေသွးြမင့်မားတိုးတက်ေစပီး မိမိတာဝန်ယူရသည့် ဝန်ထမ်း အဖွဲ အစည်း
တွင် ဦးေဆာင် ိုင်မစွမ်းရည် တိုးတက်လာေစရန် ရည်ရွယ် ပီး ဖွင့်လှစ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါေ ကာင်း၊
ဒီသင်တန်းမှာ ဘာသာရပ်ပို ချမများကို ိုင်ငံေတာ်ဖွဲ စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံ ုံး၊ အဂတိလိုက်စား
မတိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်တို မှ အဖွဲ ဝင်များ၊ ဝန် ကီးဌာနအသီးသီးက န်ကားေရးမှ းချ ပ်များ၊ ဒုတိယ န်ကား
ေရးမှ းချ ပ်များက ပါဝင်ကူညီပို ချေပးခဲ့ က သည့်အြပင် Myanmar Book Literacy၊ YCTC Business Institute
စသည့် ြပည်တွင်းအဖွဲ အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများက ဝန်ထမ်းအဖွဲ အစည်းအ ကီးအမှ းများ သိသင့်သိထိုက်သည့်
စီးပွားေရး၊ ိုင်ငံေရး၊ အုပ်ချ ပ်ေရး ှင့်စပ်လျ ်းသည့် ဘာသာရပ် များအြပင် ြပည်ပအဖွဲ အစည်းများဖ
ြ စ်သည့် UNAPCICT ၊ ဂျာမဏီ ိုင်ငံ၊ Hanns Seidel Foundation ၊ UNDP ၊ EU(GOPA) တို ကလည်း
ိုင်ငံတကာ ှင့်ြမန်မာ ိုင်ငက
ံ ို
ိင်းယှ ်၍ ေလ့လာသုံးသပ် ပီး ဘာသာရပ်များကို ကူညီပို ချေပးခဲ့ ကသည့်
အတွက်အခုလို ေအာင်ြမင်စွာ သင်တန်း ပီးေြမာက် ိုင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါေ ကာင်း၊ အဆိုပါ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပက
ဘာသာရပ်ပို ချချက်များအားလုံးကို စိတ်ပါဝင်စားစွာြဖင့် အြပန်အလှန် ပါဝင်ေဆွးေ ွး ခဲ့ ကေ ကာင်း သိရှိရ၍
ဝမ်းေမ
ြ ာက် ေကျးဇူးတင်ရှိပါေ ကာင်း၊
ဒါ့ြပင် သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူအားလုံးဟာ ရက်သတရှစ်ပတ် သင်တန်းကာလ အတွင်းမှာ တစ်ဦးချင်း
တင်ြပေဆွးေ ွးမများ၊ အဖွဲ လိုက် တင်ပ
ြ ေဆွးေ ွးမများ ှင့် ဘာသာရပ်စာတမ်းငယ်များကို ပီးစီးေအာင်မ
ြ င်ေအာင်
ကိ းစားအားထုတ်မများကို ေတွ ြမင် ရတဲ့အတွက် မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ြပ ပါေ ကာင်းလည်း ေပ
ြ ာ ကားလိုပါေ ကာင်း၊
စည်းကမ်းလိုက်နာမအပိုင်းတွင်လည်း တကသိုလ်က သတ်မှတ်ထုတြ် ပန်ထားသည့် စည်းကမ်းများ ှင့်အညီ
လိုက်နာကျင့် ကံေနထိုင်မများရှိေ ကာင်း ှင့် ကီးမားသည့် စည်းကမ်း ေဖာက်ဖျက်မများ မရှိသည့်အတွက်လည်း
ဂုဏ်ယူချီးကျ းမိပါေကာင်း တစ်ဆက်တည်း ေြပာ ကားလိုပါေ ကာင်း၊ ယခု သင်တန်းတွင်ရရှိခဲ့သည့် အသိပညာ
ဗဟုသုတများ အေပ အေြခခံပီး မိမိဌာနအဖွဲ အစည်း တိုးတက်ေရးအတွက် ဆက်လက်ေလ့လာမများ ြပ လုပ်

သွားရင်း ိုင်ငံေတာ်ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးအတွက် တတ်စွမ်းသည့် က မှ ဝိုင်းဝန်း ကိ းပမ်း ေဆာင်ရွက်သွား
ကရန်ကိုလည်း တိုက်တွန်း ေ ြပာ ကားလိုပါေ ကာင်း၊
ယခုသင်တန်းက
ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းေတွ၏
လိုအပ်ချက်စွမ်းရည်များကို
ြဖည့်ဆည်း
ေပး ိုင်ပီး
ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းေလာက ေခတ်မီဖွံ ဖိ း တိုးတက်လာေအာင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အေထာက်အကူြပ ေစမယ်လို ေမာ်လင့်
မိပါေ ကာင်း၊ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအတွင်းမှာ ကျင့်ဝတ် သိကာ ှင့် သမာသမတ်ရှိ ပီး အရည်အေသွးြပည့်ဝသည့်
စီမံခန် ခွဲမေတွရှိမှသာ ပွင့်လင်း ြမင်သာမရှိ ပီး ြပည်သူေတွ၏ လိုအပ်ချက်ကို ဘက်လိုက်ခ
ြ င်းကင်းစွာ တန်းတူညီမ
တုံ့ြပန်ြဖည့်ဆည်းေပး ိုင်မည့် သန် ရှင်းသည့် အစိုးရဆိုတာ ေပ ထွန်းလာမှာ ြဖစ်ပါေ ကာင်း၊
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ ၏ ကီး ကပ်စီမံမ၊ ကုလသမဂဖွံ ဖိ းမအစီအစ ် (United Nations
Development Programme - UNDP) ၏ ပူးေပါင်းပါဝင်မြဖင့် ြမန်မာ ိုင်ငံ
ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ြပ ြပင်
ေပ
ြ ာင်းလဲေရးမဟာဗျ ဟာစီမံချက်(Civil Service Reform Strategic Action Plan 2017- 2020) ကို ထုတ်ပ
ြ န်
ေ ကညာသည့် အခမ်းအနားတွင် ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ် မက်ကားခဲ့တဲ့ လမ်း န်ချက်(၁၀)ချက်ကို
သင်တန်း၏ အဖွင့်မိန် ခွန်းမှာ ထပ်ဆင့်ေြပာ ကားခဲ့ ပီးြဖစ်လို ဤလမ်း န်မ ှငအ
့် ညီ သင်တန်းသားများ အပါအဝင်
ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအားလုံးက လိုက်နာကျင့် ကံ ေဆာင်ရွက်သွားကပါလို လည်း တိုက်တွန်းမှာ ကားလိုပါေ ကာင်း၊
ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြပ ြပင်ေြပာင်းလဲေရး
မဟာဗျ ဟာစီမံချက်ထုတ်ြပန်ေ ကညာသည့်
အခမ်းအနားတွင်
ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ်၏လမ်း န်မအရ အရည်အချင်းြပည့်ဝသည့် အေတာ်ဆုံးသူများကို ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း
ေလာကအတွင်း ေရာက်ရှိလာေစေရးအတွက် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ ၏ ေ ကာ်ြငာစာအမှတ်၊၃/၂၀၁၇ အရ
ေလ ာက်ထားသူများအား အ ဂလိပ်စဘ
ာ ာသာ ှင့် သုတေရးရာဘာသာ (၂)ဘာသာကို ယခု ၂၀၁၇ခု ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ
၁၆ ရက်ေနတွင် ပထမအဆင့်အေနနဲ ရာထူးစာေမးပွဲ ပဏာမစစ်ေဆးခ
ြ င်း (Screening Test) ြဖင့်
စစ်ေဆးခဲ့ ပီးြဖစ်ပါေ ကာင်း၊ ဆက်လက်ပီး ပထမအဆင့်ေအာင် ြမင်သူများအား စစ်ေဆးမည့် ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲကို
ဒုတိယအဆင့်အေနြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ဒုတိယအဆင့် ေအာင်မ
ြ င်သူများကို စိတ်အေြခအေန ှင့် လူေတွ စစ်ေဆးြခင်း
ကို တတိယအဆင့်အေနဖ
ြ င့် လည်းေကာင်း ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်သွားမှာြဖစ်ပါေ ကာင်း၊
ဆက်လက်ပီးြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ မှ တာဝန်ရှိသူများ ှင့် UNDP မှ ပညာရှင်တို ပူးေပါင်း၍
က မ်းကျင်မမူေဘာင်(Competency Framework)
ှင့်ဆက်စပ်ပီး
ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းရာထူးအုပ်စုများအလိုက်
လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်များ (Job Description) ေရးဆွဲြပ စု ိုင်ေရးအတွက်ကိုေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေ ကာင်း၊
၂၀၁၈ ခု ှစ်၊
ှစ်ဆန်းပိုင်းတွင်လည်း ဝန် ကီးဌာနအဖွဲ အစည်းများမှ အ မဲတမ်းအတွင်းဝန်များ ှင့်
န်ကားေရးမှ းချ ပ်များအား

ကုလသမဂဖွံ ဖိ းမအစီအစ ်

(UNDP)၏

ကူညီပံ့ပိုးမဖ
ြ င့်

“Professional

Development Program on Improving Machinery of Government and Policy Making for better
Public Sector Performance” ေခါင်းစ ်ဖ
ြ င့် ကာလတိုသင်တန်းကိုလည်းေကာင်း၊ ဂျာမဏီ ိုင်ငံ Hanns Seidel
Foundation(HSF)ရဲ ကူညီပံ့ပိုးမနဲ “Law and Political Science, Federalism, Regionalism and
Decentralization” ေခါင်းစ ်ြဖင့် ကာလတို သင်တန်းများကိုလည်းေကာင်း ကျင်းပရန် ညိ ိင်းစီစ ်ေဆာင်ရွက်
လျက်ရှိပါေ ကာင်း၊
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ အေနဖ
ြ င့် ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ်များတွင် ပညာေရး ှင့် ေလ့ကျင့်ေရးဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းစ ်များ တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန်အတွက် ြပည်သူ ဝန်ထမ်း အကယ်ဒမီ တကသိုလ်အ ကံေပးအဖွဲ
(Advisory Group) ှင့် တကသိုလ်ပညာရပ်အဖွဲ (Board of Studies) တို ကို ဖွဲ စည်းထားရှိ ပီး (၂)လတစ်ကိမ်

အစည်းအေဝး ြပ လုပ်၍လည်းေကာင်း၊ EU (GOPA) ှင့် ပူးေပါင်း ပီး သင် ိုး န်းတမ်း၊ သင် ိုးဇယားများ Review
and Revise ြပ လုပ်၍လည်းေကာင်း ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ပါေ ကာင်း၊
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ ှင့် တ ုတ်ြပည်သူ သမတ ိုင်ငံ ြပည်သူ အုပ်ချ ပ်ေရး အကယ်ဒမီ Chinese
Academy of Governance (CAG) တို ပူးေပါင်း ပီး ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ေခါင်းေဆာင်မဆိုင်ရာ
သင်တန်းများ၊ သုေတသန လုပ်ငန်းများ၊ မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ အကံေပးခ
ြ င်းများ၊ ြပည်သူ ေရးရာအုပ်ချ ပ်မ ှင့်
ြပည်သူ ေရးရာမူဝါဒများအေပ အပ
ြ န်အလှန် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် ိုင်မည့် အစီအစ ်များ၊ လူ စွမ်းအား အရင်းအြမစ်
ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရး ှင့် စွမ်းရည်မ
ြ င့်တင်ေရးအတွက် အဆင့်ြမင့် အရာထမ်းများကိုသင်တန်းေပးမည့် အစီအစ ်များ၊
ပညာသင်ဆုအစီအစ ်များ၊ (CAG) ှင့် ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ်တို အ ကား အပ
ြ န်အလှန် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မည့်
ကိစရပ်များ အတွက် နားလည်မစာခန်လာကိုလည်း (၁၅-၁၁-၂၀၁၇) ရက်ေနတွင်
လက်မှတ်ေရးထိုး
ေဆာင်ရွက် ိုင်ခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါေ ကာင်း၊
ဆက်လက်ပီး ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ ှင့် နယူးဇီလန် ိုင်ငံ ဗစ်တိုးရီးယား တကသိုလ်တို ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရွက်မ အေနြဖင့် ဝန် ကီးဌာန၊ အဖွဲ အစည်းများရှိ အရာထမ်း များအတွက် အ ဂလိပ်စအ
ာ ရည်အေသွး
ြမင့်တင်မသင်တန်း (English Language Training for Officials) များကို
ုံးအမှတ်(၁၇)၊
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ ၌ ၂၀၁၈ခု ှစ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလမှ
ိုဝင်ဘာလအတွင်း သင်တန်း(၃) ကိမ်ဖ
ြ င့်
န် ကားေရးမှ းအဆင့် ှင့် အထက်အုပ်စု၊ ဒုတိယ န်ကားေရးမှ းအဆင့် ှင့်၊ လက်ေထာက် န် ကားေရးမှ း အဆင့်
အုပ်စု ဦးစီးအရာရှိအဆင့်အုပ်စု စသြဖင့် အရာထမ်းများဖ
ြ င့် ဖွင့်လှစ်ရန် စီစ ်ေဆာင်ရွက် လျက်ရှိ ပီး (၁) ကိမ်လ င်
အုပ်စု(၃)စုခွဲ၍ သင်ကားပို ချသွားမှာ ြဖစ်ပါေ ကာင်း၊
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ အေနဖ
ြ င့် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းေလ့ကျင့်ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း တာဝန်များ တာဝန်ယူ
ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် “အမျိ းသား ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ေလ့ကျင့်ေရးမူဝါဒ (National Civil Service Training
Policy) ှင့် အမျိ းသား ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ေလ့ကျင့်ေရးအစီအစ ် (National Civil Service Training Scheme)တို ကို
ထုတ်ြပန် ိုင်ေရးအတွက်လည်း ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ ဥက ကိုယ်တိုင်ဦးေဆာင်ပီး အေထာက်အကူပ
ြ
အဖွဲ များ ဖွဲ စည်း၍ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေ ကာင်း၊
ယေန ြပည်သူများ၏တူညီေသာဆ မှာ“တည် ငိမ်ေအးချမ်း ပီး တရားဥပေဒ စိုးမိုးသည့် ိုင်ငံဖ
ြ စ်ေရး ှင့်
လူမစီးပွားေရး ြမင့်မားတိုးတက်ေရး”တို ြဖစ်ပါေ ကာင်း၊ ေဖာ်ပ
ြ ပါ လိုလားချက် (၂) ရပ်ကို ြဖည့်ဆည်း ိုင်ေအာင်
အစိုးရအဖွဲ အေနြဖင့် ိုင်ငံေရးပ
ြ ြပင် ေပ
ြ ာင်းလဲမ၊ စီးပွားေရးပ
ြ ြပင်ေြပာင်းလဲမ ှင့် အုပ်ချ ပ်ေရးပ
ြ ြပင် ေပ
ြ ာင်းလဲမ
တို ကို လက်ေတွ ကျကျ အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ေနတာကိုလည်း ေတွ ြမင်ေန ကရမှာြဖစ်ပါေ ကာင်း၊
ြပ ြပင်ေြပာင်းလဲမ လုပ်ငန်းစ ်ဆိုသည်မှာ ပ်ေထွးနက်နဲသည့် လုပ်ငန်းစ ် ြဖစ်ပါ ေ ကာင်း၊ အထူးသဖ
ြ င့်
မိမိတို ိုင်ငံကဲ့သို အေပ
ြ ာင်းအလဲကို ရှာေဖွေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် လက်ရှိဖွဲ စည်း တည်ေဆာက်မ ှင့် လုပ်ငန်းစ ်
များကိုသာမက ယ ်ေကျးမတစ်ရပ်ဟု ေခ ဆို ိုင်သည့် ကာလရှည် ကာစွာ အမ
ြ စ်တွယ်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ
အကျင့်စ ိုက်ေဟာင်းများကို ပယ်ဖျက်ပစ် ပီး ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည့်အတွက် ခက်ခဲ ပ်ေထွးသည့်အြပင်
အနာဂတ်တွင် ဖက်ဒရယ်စနစ် ကျင့်သုံးရာမှ ထွက်ေပ လာ ိုင်သည့် စိန်ေခ မများ ှင့် အခွင့်အလမ်းများကို
ရင်ဆိုင် ိုင်ရန် ကိ တင်ပ
ြ င်ဆင်မများ ြပ လုပ်ထား ကရန် လိုအပ်ပါေ ကာင်း၊
အုပ်ချ ပ်ေရးယ ရားကီးကို ဟန်ချက်ညီညီ တည်တည် ငိမ် ငိမ် လည်ပတ်ေစသည့် ကိစအရပ်ရပ်ကို
ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရွက်ရသည်မှာ
ြပည်သူ ဝန်ထမ်းများပင်ြဖစ်ပါေ ကာင်း၊
ြမန်မာ ိုင်ငံ
ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြပ ြပင်
ေပ
ြ ာင်းလဲမအတွက်ထားရှိသည့် အနာဂတ်ေမာ်မှန်းချက်ဟာလည်း
ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းေတွ၏ အေရးကီးသည့်
အခန်းက တစ်ခုဖ
ြ စ် ပီး ြပည်သူေတွ ယုံ ကည်အားကိုး အားထားရသည့်သူများအြဖစ် ေပ လွင်ေစမှာ

လည်းြဖစ်ပါေ ကာင်း၊ အများပ
ြ ည်သူတို ၏ ယုံ ကည်မကို တည်ေဆာက်သည့်ေနရာတွင် ြပည်သူ ဝန်ထမ်းများ
အေနဖ
ြ င့် သိကာရှိရှိေနတတ်ရန်၊ ဘက်လိုက်မကင်းရှင်းရန် မိမိအလုပ် ှင့်ပတ်သက်သည့် တာဝန်ယူမရှိရန်
လိုအပ်သလို အများပ
ြ ည်သူဘက်ကလည်း ြပည်သူ ဝန်ထမ်းများအေပ ေလးစားမ ှင့် ယ ်ေကျးပျ ငှာစွာ
ဆက်ဆံရန်လိုအပ်ပါေ ကာင်း၊
၎င်းေမာ်မှန်းချက် ပီးေြမာက်ေအာင်မ
ြ င်ဖို အတွက် “ြပည်သူလူထုပါဝင် ေဆာင်ရွက် မကို အားေပးမ
ြ င့်တင်
ြခင်း ှင့် ြပည်သူလူထု၏ ယုံ ကည်မကို ပိုမိုအားေကာင်းေစမည့် ကျင့်ဝတ်သိကာ ှင့်ညီေသာ၊အရည်အချင်းအလိုက်
ချီးြမင့်ေြမာက်စားမကို အေြခခံေသာ၊ အားလုံး ပါဝင်ေသာမဆိုင်းမတွတုံ့ြပန်ဖ
ြ ည့်ဆည်းေပးေသာ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း
က ” ေပ ထွန်း လာ ိုင်ရန် အားလုံးလက်တွဲ ေဆာင်ရွက် ကရမှာြဖစ်ပါေ ကာင်း၊
အစိုးရအဖွဲ အစည်းများသည် မိမိတို ၏တန်ဖိုးအရှိဆုံး အရင်းအမ
ြ စ်ြဖစ်သည့် ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းရည် ှင့်
က မ်းကျင်မဖွံ ဖိ း တိုးတက်ေရးကို ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ရန် ှင့် လိုအပ်သည့်ပညာအရည်အချင်း၊ ဗဟုသုတများကို
အစ ်ေလ့လာ ဆည်းပူးေနရန် လိုအပ်ပါေ ကာင်း၊ ြပည်သူများ၏ လူေနမဘဝများဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရးကို
အေကာင်အထည် ေဖာ်ရာမှာြပည်သူများကို အနီးကပ်ဝန်ေဆာင်မေပးရသည့် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း၏ စွမ်းအား (Ability) ှင့်
စွမ်းေဆာင်ရည် (Capability) တို သည် အလွန်ပဲအေရးကီးသည့်အတွက် စွမ်းအား ှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်များကို
အစ ်တိုးတက်ေနေစရန် ပညာသစ်၊ အေတွ အ ကံ သစ်များကို ဆက်လက်ရှာေဖွသွားကဖို ကိုလည်း သင်တန်းသား၊
သင်တန်းသူများအား အေလးအနက် တိုက်တွန်းမှာ ကားလိုပါေ ကာင်း၊
ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတိုင်း ကိ းစားပီး ြပည်သူများ ှငအ
့် တူ ေကာင်းမွန်ေသာ အုပ်ချ ပ်မစနစ်ကို ပူးေပါင်း
ေဖာ်ေဆာင်မှသာ စည်းကမ်းြပည့်ဝ ပီး ေခတ်မီဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေသာ ဒီမက
ို ေရစီ ိုင်ငံသစ်ကို တည်ေဆာက်
ိုငမ် ည်ြဖစ်ပါေ ကာင်း၊ ထို ေ ကာင့် သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများအေနဖ
ြ င့် ြပည်သူများ၏ လိုအပ်ချက်ေတွကို
သိရှိေလ့လာ ပီး ြပည်သမူ ျား ှင့်တစ်သားတည်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် ကရန် တိုက်တွန်းလိုပါေ ကာင်း၊
“ဝန်ထမ်းေကာင်းမှ

ိုင်ငံေကာင်းမည်” ဆိုသည့်အတိုင်းဝန်ထမ်းေကာင်းများ ြဖစ်ေစရန်

ကိ းစား

အားထုတ်ပီး မိမိတို ၏ ကျရာက မှ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သွား ကပါ။
“ ိုင်ငံတည်ေထာင်မြပည်သူ ှင့်ဝန်ထမ်းလက်တွဲြပ ” ဆိုသည့်အတိုင်း ေခတ်မီဖွံ ဖိ း တိုးတက်ေသာ
ဒီမိုကေရစီ ိုင်ငံေတာ်တည်ေဆာက်ရာမှာြပည်သူများ ှင့်အတူ လက်တွဲ ပီး လိုအပ်ချက်ေတွကို ြဖည့်ဆည်းသွား
ကပါလို မှာ ကားလိုပါေ ကာင်း၊
နိဂုံးချ ပ်အေန ှင့် မှာ ကားလိုတာကေတာ့






ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ်မှာ ပို ချေဆွးေ ွးခဲ့ ကသည့် ဘာသာရပ်များကို လက်ေတွ နယ်ပယ်မှာ အကျိ းရှိ
ေအာင် ထုတ် ုတ်အသုံးြပ ကပါ။
ိုင်ငံေတာ်၏အုပ်ချ ပ်မစနစ် ြပ ြပင်ေြပာင်းလဲမများတွင် ပူးေပါင်းပါဝင် ကပါ။
ုိင်ငံ့တာဝန်များကိုထမ်းေဆာင်ရာမှာ ြပည်သူလူထုဗဟိုြပ သည့် ဖွံ ဖိ းတိုးတက်မများ ရရှိလာေအာင်
တတ်စွမ်းသမအေကာင် အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် ကပါ။
ိုင်ငံတကာ ှင့် ရင်ေဘာင်တန်း ိုင်ေအာင်လည်း စ ်ဆက်မြပတ် ေလ့လာဆည်းပူး ကပါ။
ကိုယ်ရည်ကိုယ်ေသွးေကာင်း၍ စွမ်းရည်ထက်မ
ြ က်ေသာ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းေကာင်းများ ြဖစ်ေအာင် အေတွးအေခ ၊
ခံယူချက်၊ ယုံ ကည်ချက်များကို ေခတ်စနစ် ှင့အ
် ညီ ေပ
ြ ာင်းလဲ ကပါ။



မိမိတို ဘဝ၊ မိမိတို အဖွဲ အစည်း၊ မိမိတို ိုင်ငံအမှန်တကယ် ေပ
ြ ာင်းလဲေစရန် မည်သူ ကိုမ အပ
ြ စ်တင်
မေနဘဲမိမိတို လုပ် ိုင်သည်များကို ယခုအချိန်မှ စတင်ကာ လုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖင့် ေကာင်းေသာ အနာဂတ်ကို
ဝိုင်းဝန်းတည်ေဆာက် ကပါ။



သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူအချင်းချင်း
ှစ်လတာ ေတွ ဆုံရင်း ှီးခဲ့ ကတဲ့ ချစ်ခင် ရင်း ှီးမကို
ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေအာင် ထိန်းသိမ်း ပီး အချင်းချင်း ကူညီ ိုင်းပင်း ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက် ကပါ။



မိမိတို လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထူးခန်ေြပာင်ေြမာက်စွာ စွမ်းေဆာင် ိုင်ပီး ဆင့်ကဲ ဆင့်ကဲ ြမင့်မားတဲ့
ိုင်ငံ့တာဝန်များကို တိုးြမင့်တာဝန်ယူ ထမ်းေဆာင် ိုင် ကပါေစလို ဆ ြပ ေပ
ြ ာ ကားခဲ့ပါသည်။

