ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ(် ေအာက်ြမန်မာပ
ြ ည်)၌ ကျင်းပေသာ
အဆင့်ြမင့်အရာထမ်းစီမံခန် ခွဲမသင်တန်းအမှတ်စ ်(၉) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားတွင်
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ ဥက ေဒါက်တာဝင်းသိမ်း ေပ
ြ ာကားသည့်မိန် ခွန်း
ရက်စွဲ။ ၂၀၁၇ ခု ှစ်၊ သဂုတ်လ ၄ ရက်
ယေနကျင်းပသည့် အဆင့် ြမင့်အရာထမ်းစီမံခန် ခွဲမသင်တန်း အမှတ်စ ်(၉)သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်း အနားသို
တက်ေရာက်လာကေသာ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ မှ အဖွဲ ဝင်များ၊ ဗဟိုဝန်ထမ်း တကသိုလ်(ေအာက်မ
ြ န်မာ ြပည်)မှ
ပါေမာကချ ပ်၊ ြပည်သူ ဝန်ထမ်းအကယ်ဒမီ ေကျာင်းအုပ် ကီး၊ ဒု တိ ယ အ မဲ တ မ်း အတွ င်း ဝန် ၊ ဒု တိ ယ

န် ကားေရးမှ း

ချ ပ် များ၊ ပါေမာကဌာနမှ းများ ှင ့ ် သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ အရာရှိ ကီးများအားလုံး ကိုယ်စိတ် ှစ်ြဖာ ကျန်းမာ
ချမ်းသာကပါေစေ ကာင်း ဦးစွာဆုမွန်ေကာင်းေတာင်းအပ်ပါေကာင်း၊ ယခုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် သင်တန်းကာလအတွင်း၌
သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများအေနဖ
ြ င့် သင်တန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို သိရှိနားလည် ပီး သင်တန်း ပီးေ ြမာက်ေအာင်
စည်းကမ်းရှိရှိ၊ တာဝန်သိသိဖ
ြ င့် သင်တန်းအစမှအဆုံးတိုင် ကိ းပမ်းအားထုတ်ခဲ့သည့်အတွက် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်
အဖွဲ ကိုယ်စား ေကျးဇူးတင်ရှိပါေကာင်း ေ ြပာကားလိုပါေကာင်း၊
ယခုသင်တန်းတွင် ြပည်ေထာင်စုအဆင့်ဝန်ကီးဌာနများ ှင့် အဖွဲ အစည်းများမှ လက်ေတွ အေကာင်အထည်
ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေနသည့် လုပ်ငန်းစ ်များ၊ မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သက်ဆိုင်ရာ

န် ကားေရးမှ းချ ပ်များ၊

ဒုတိယ န်ကားေရးမှ းချ ပ်များက ေဆွးေ ွးပို ချခဲ့ က ပီး ိုင်ငံေတာ်ဖွဲ စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံ ုံး၊ အဖွဲ ဝင် ( ငိမ်း)
ဦးမ
ြ သိန်းက “၁၉၇၃ ခု ှစ်၊ စကားရပ်များ အနက်အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုေရးဥပေဒ” ဘာသာရပ် ကို လည်းေကာင်း၊ YCTC
Global

မှ

Senior

Solutions

Architect

ဦးရဲမင်းသိမ်းက“ICT

Development”

ဘာသာရပ်ကိုလည်း ေကာင်း၊ YCTC Business Institute မှ ေကျာင်းအုပ် ကီး ဦးဝင်းမင်းသိမ်းက “စီမံခန် ခွဲမ
သေဘာ တရား ှင့် ဝန်ေဆာင်မအရည်အေသွး” ဘာသာရပ်ကိုလည်းေကာင်း၊ Business Innovation
Facility မှ Managing Director ဦးသုတေအာင်က “Coordination and Collaboration
Across Functions” ဘာသာရပ်ကိုလည်းေကာင်း၊ MBAPF မှ ေဒါက်တာသန် ေသာ်ေကာင်း ှင့် အဖွဲ က
“Opening Ceremony and Pre- Training Assessment Introduction to ICTs and
Mobile Devices Introduction to Internet and World Wide Web” ဘာသာရပ်ကို

လည်းေကာင်း

ပို ချေဆွးေ ွးေပး ိုင်ခဲ့ပါေ ကာင်း၊

UNDP

“Motivational

မှ

Leadership၊

Sustainable Development Goals၊ Anti-Corruption၊ Rule of Law in Public
Administration၊ Ethics and Good Governance၊

Planning for Development

Results ” စသည့် ဘာသာရပ်များကိုလည်းေကာင်း၊ 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 ဘာသာရပ်များကိုလည်းေကာင်း အသီးသီး ပို ချေဆွးေ ွးေပးခဲ့သြဖင့်

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဆင့် ြမင့် အရာရှိ ကီး

များအေန ြဖင့် သိရှိသင့်၊ သိရှိထိုက်ေသာ ြပည်တွင်း ှင့် ြပည်ပ ိုင်ငံများတွင် ကျင့်သုံးလျက်ရှိေသာ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းေရးရာ
ကိစရပ်များ ှင့်

စပ်လျ ်းသည့်

ဗဟုသုတများစွာကို

ေလ့လာနာယူမှတ်သားခဲ့ ကရမည်ဟု

ယုံ ကည်ပါေကာင်း၊

ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပို ချ ေွးေ ွးမများအေပ ပါဝင်ေဆွးေ ွးခဲ့ ကေ ကာင်းလည်း သိရှိရသ ြဖင့် အထူးပင် ဝမ်းေ ြမာက်
ဂုဏ်ယူပါေကာင်း၊ ထို အြပင် သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူအားလုံးသည် သင်တန်းကာလ ရက်သတ (၈)ပတ်အတွင်းမှာ
ြပည်တွင်းြပည်ပ

ဘာသာရပ်များပို ချေဆွးေ ွးရာ၌လည်းေကာင်း၊

တစ်ဦးချင်းတင်ပ
ြ ေဆွးေ ွးမများ

ြပ လုပ်ရာတွင်

လည်းေကာင်း၊ အပ
ြ န်အလှန်ေဆွးေ ွးခဲ့ က ြခင်း၊ တစ်ဦး ှင့်တစ်ဦး ခင်မင်ရင်း ှီးစွာ ြဖင့် အကျိ းရှိသည့် အမ
ြ င်များ
ဖလှယ်ခဲ့ က ြခင်း ှင့် ဘာသာရပ်စာတမ်းများကို အချိန်မီ ပီးစီးေအာင် တင်ြပ ိုင်ခဲ့ြခင်းစသည့် ကိ းစားအားထုတ်ခဲ့မများ
ကိုပါ မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပ
ြ ပါေ ကာင်းလည်း ထပ်ေလာင်းေပ
ြ ာ ကားလိုပါေကာင်း၊
လက်ရှိ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရလက်ထက်တွင် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ အေန ြဖင့် ဝန် ကီးဌာန ှင့် အဖွဲ အစည်း
အသီးသီး၌ လိုအပ်သည့် ြပန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် ဝင်ေပါက်လစ်လပ်ရာထူးများအတွက် စနစ်တကျ စိစစ်ေရွးချယ်
ေပးခ
ြ င်း၊

ထိေရာက်စွာေလ့ကျင့်ပျိ းေထာင်ေပးခ
ြ င်း၊

ဝန်ထမ်းများလိုက်နာေစာင့်ထိန်းရမည့်ကျင့်ဝတ်များ၊

စည်းမျ ်း

စည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စံ န်းများသတ်မှတ်ေရး ှင့် မူဝါဒလမ်း န်ချက်များ ချမှတ် ိုင်ေရးအတွက်
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအား အေထာက်အကူြပ ြခင်း၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ထမ်းအဖွဲ အစည်းများ ှင့် တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်
ဝန်ထမ်းအဖွဲ အစည်းများ၏ ဝန်ထမ်းေရွးချယ်ခန် ထားေရး၊ ေလ့ကျင့်ပျိ းေထာင်ေရး၊ စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းေရးကိစများ
ှင့်စပ်လျ ်း၍ စိစစ်ညိ ိင်းေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း စသည့် တာဝန်များကို ၂၀၀၈ ခု ှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုသမတမ
ြ န်မာ ိုင်ငံေတာ်
ဖွဲ စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရလည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ ဥပေဒ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ နည်းဥပေဒ
များ၊

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒ၊

ိုင်ငံဝ့ န်ထမ်းနည်းဥပေဒများပါ ြပ ာန်းချက်များ အရလည်းေကာင်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊

အမိန် န် ကားချက်များ ှင့်အညီ ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိပါေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ ၏ ြပ ြပင်ေြပာင်းလဲ
ေဆာင်ရွက်ေနမများကို ရှင်းလင်းတင်ပ
ြ ရမည်ဆိုပါက

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ြပ ြပင်ေ ြပာင်းလဲေရးအတွက် ယခင် Old

Public Administration မှသည် ိုင်ငံေတာ်က ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည့် ဒီမိုကေရစီစနစ် ှင့်ေလျာ်ညီေသာ New
Public Administration၊ New Public Management၊ New Public Governance တို ကို
အေထာက်အကူပ
ြ မဲ့ New Public Service Delivery လုပ်ငန်းစ ်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင်
ြပည်သူများအား ေကာင်းမွန်ေသာဝန်ေဆာင်မများ ပိုမိုေပး ိုင်မည့် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းေကာင်းများ ေပ ထွန်းလာေစရန်အတွက်
ြပ ြပင်ေ ြပာင်းလဲမများစွာကို အရှိန်အဟုန်ဖ
ြ င့်
အေနဖ
ြ င့်

ကိ းပမ်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ

ိုင်ငံေတာ်က ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများ ှင့်အညီ ရည်မှန်းချက်များကို ြပည်သူ ှင့်အတူ လက်တွဲ၍

ေအာင်ြမင် ပီးေမ
ြ ာက်ေအာင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် ိုင်ေစရန်“ ိုင်ငံတည်ေထာင်မ

ြပည်သူ ှငဝ့် န်ထမ်း

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

ချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊

ြပည်ေထာင်စရ
ု ာထူးဝန်အဖွဲ ၏

ြပ ြပင်ေြပာင်းလဲမတစ်ခုအေနဖ
ြ င့် ြပန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့်ဝင်ေပါက် လစ်လပ်ရာထူးေနရာများအား ေရွးချယ်ေပးရာတွင်
ရာထူးဝင်ခွင့်ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲ ေမးခွန်းပုံစံကို လည်း ြပည်သူ ဝန်ထမ်းအ ြဖစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လိုြခင်း အေကာင်းအရင်း
Motivation ကို ေဖာ်ထုတ် ြပသ ိုင်မည့် ေမးခွန်းပုံစံအြဖစ် ေပ
ြ ာင်းလဲစစ်ေဆး ြခင်းတို ကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါေကာင်း၊
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ အေနဖ
ြ င့် လက်ရှိတွင်
ဖွင့်လှစ်ေလ့ကျင့်ေပးခ
ြ င်း(Management

Training

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား စီမံခန် ခွဲမဆိုင်ရာ သင်တန်းများ
Approach) ှင့်

ပညာေရးဆိုင်ရာသင်တန်းများ

ဖွင့်လှစ်ေပး ြခင်း (Educational Approach) တို ြဖင့် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ တွင် Management
Training Approach အေနဖ
ြ င့် လက်ရှိဖွင့်လှစ်လျက်ရှိေသာ ပုံမှန်သင်တန်းများအပ
ြ င် အဆင့်ြမင့်သင်တန်းများကို
ထပ်မံတိုးချဲ ဖွင့်လှစ်ေလ့ကျင့်ေပးသွားမှာြဖစ် ပီး Educational Approach အေနဖ
ြ င့် ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ်
(အထက်ြမန်မာ ြပည်)

ှင့် ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ် (ေအာက်မ
ြ န်မာ ြပည်)တို တွင် “ ြပည်သူ ဝန်ထမ်းအကယ်ဒမီ

(Civil Services Academy - CSA)” တစ်ခုစီကို ၂၀၁၇ ခု ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်ေနတွင်
တစ် ပိ င်နက်တည်း တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါ ေ ကာင်း၊
အဆိုပါ ြပည်သူ ဝန်ထမ်းအကယ်ဒမီများတွင် ြပည်သူ ဝန်ထမ်းစီမံခန် ခွဲမဘွဲ လွန်ဒီပလိုမာ သင်တန်းအမှတ်စ ်
(၁)ကို (Postgraduate Diploma in Civil Service Management Course -Batch 1) ကို
ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပီး ယင်းသင်တန်းတွင် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ မှ ေရွးချယ်ေပးခဲ့သည့် စတင်ခန် ဝင်ေပါက်ရာထူးြဖစ်သည့်
ြပန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအ ြပင် ပုဂလိကဝန်ထမ်းများကိုပါ တစ်ပိ င်နက်တည်း တက်ေရာက် ခွင့် ြပ

ိုင်ခဲ့ ပီး ၂၀၁၇ ခု ှစ်၊ ေမလ(၄)ရက်ေန တွင် ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ် ှစ်ခုစလုံး၌ ြပ ည်သူ ဝန်ထမ်း စီမံခန် ခွဲမ
ဘွဲ လွန်ဒီပလိုမာ

(Post

Graduate

Diploma

in

Civil

Service

Management)

ဘွဲ ှင်းသဘင်အခမ်းအနားကို ပထမ အကိမ်အြဖစ် ေအာင်မ
ြ င်စွာကျင်းပခဲ့ ပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊ ြပန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့်
ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ အပ
ြ င် ပုဂလိကဝန်ထမ်းများကိုပါ ပါဝင်တက်ေရာက်ခွင့် ြပ ခဲ့သည့်အတွက် ိုင်ငံေတာ်၏ စီးပွားေရး
မူဝါဒတစ်ခုြဖစ်သည့် ြပည်သူပိုင်က

ှင့် ပုဂလိကက များ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်း (Public Private

Partnership -PPP ) ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းပင် ြဖစ်ပါေကာင်း၊
ဆက်လက်၍လည်း ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ်များရှိ ြပည်သူ ဝန်ထမ်းအကယ်ဒမီများတွင်
အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းများ

(Middle

Level

Officials)

အတွက်

၂၀၁၈ ခု ှစ်၌
အဆင့်ြမင့်ဒီပလိုမာ

(Advanced Diploma) ှင့် ၂၀၁၉ ခု ှစ်တွင် အဆင့် ြမင့်အရာထမ်းများ (Senior Level Officials)
အတွက် မဟာဘွဲ (Master
ရှိပါေကာင်း၊ ထို အြပင်

Degree)

များကို

ချီးြမင့်အပ် ှင်းေပး ိုင်ေရးကိုလည်း

စီမံေဆာင်ရွက်လျက်

ိုင်ငံတကာအဖွဲ အစည်းများဖ
ြ စ်သည့် ကုလသမဂဖွံ ဖိ းမအစီအစ ် (United Nations

Development Programme - UNDP)

ှင့် ပူးေပါင်း၍

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြပ ြပင်ေ ြပာင်းလဲမဆိုင်ရာ

မဟာဗျ ဟာစီမံချက် (Civil Service Reform Strategic Action Plan)ကို ေရးဆွဲ ိုင်ရန်အတွက်
အလုပ် ုံေဆွးေ ွးပွဲ(၄) ကိမ် ကျင်းပခဲ့ ပီး CSR- Strategic Action Plan Logframe 3

rd

Draft အေပ

ဝန် ကီးဌာနအဖွဲ အစည်းများမှ ကိုယ်စား လှယ်များ၊ ြပည်သူ လတ်ေတာ် ှင့် အမျိ းသားလတ်ေတာ်မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊
တိုင်းေဒသ ကီး ှင့် ြပည်နယ် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ှင့် အစိုးရအဖွဲ များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ြပည်တွင်း/ြပည်ပ
အရပ်ဘက်

အဖွဲ အစည်းများ၊

ပညာရှင်များ၊

ဖွံ ဖိ းမမိတ်ဖက်အဖွဲ အစည်းများ ှင့်

ိုင်ငံတကာအဖွဲ အစည်းများ၊

ြမန်မာ ိုင်ငံရှိ ိုင်ငံခ
ြ ားသံ ုံးများ၊ အာဆီယံအဖွဲ ဝင် ိုင်ငံများ ှင့် အာဆီယံအတွင်းေရးမှ းချ ပ် ုံးတို မှ ကိုယ်စာလှယ်များမှ
အကံပ
ြ ေဆွးေ ွးချက်များ ေတာင်းခံကာ Final Draft ကို အပီးသတ်ေရးဆွဲ ိုင်ခဲ့ ပီး ၂၀၁၇ ခု ှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၀)
ရက်ေနတွင် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ က ဦးေဆာင်ကျင်းပြပ လုပ်ခဲ့သည့် ြမန်မာ ိုင်ငံ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ြပ ြပင်ေ ြပာင်းလဲမ
ဆိုင်ရာ မဟာဗျ ဟာစီမံချက်ထုတ်ပ
ြ န် ေကညာသည့် အခမ်းအနားကို ြမန်မာအပ
ြ ည်ပ
ြ ည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း ဗဟိုဌာန
(MICC-2) ၌ ကျင်းပပ
ြ လုပ်ခဲ့ရာ

ိုင်ငံေတာ်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂိ လ်၊ ဒုတိယသမတ၊ လတ်ေတာ် ဥက များ၊

ိုင်ငံေတာ်ဖွဲ စည်းပုံအေ ြခခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံ ုံး

ဥက ၊

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ဥက ၊

ြပည်ေထာင်စု

ဝန် ကီးများ၊ ြပည်ေထာင်စုေရှ ေနချ ပ်၊ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ်၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ ဥက ၊ ေန ြပည်ေတာ်

ေကာင်စီဥက ၊

ြမန်မာ ိုင်ငံလူ အခွင့်အေရးေကာ်မရှင်ဥက ၊

တိုင်းေဒသကီး ှင့် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချ ပ်များ၊

ဒုတိယ

ဝန် ကီးများ၊ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ သံ ုံးများ၊ အာဆီယံအဖွဲ ဝင် ိုင်ငံများ ှင့် ကုလသမဂဖွံ ဖိ းမအစီအစ ် တို မှ
တာဝန်ရှိသူများ၊ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပအဖွဲ အစည်းများ၊ ပညာရှင်များ၊ ဖွံ ဖိ းမမိတ်ဖက်အဖွဲ အစည်းများ၊ ကိုယ်စားလှယ်
များ ှင့် တာဝန်ရှိသူများတက်ေရာက်ခဲ့ က ပီး အာဆီယံ ိုင်ငံများအပါဝင် ကမာကသိရှိေအာင် ထုတ်ပ
ြ န်ေ ကညာ ိုင်ခဲ့ ပီး
ြဖစ်ပါေကာင်း၊
အဆိုပါအခမ်းအနားတွင်

ိုင်ငံေတာ်၏အတိုငပ် င်ခံပုဂိ လ်က မိန ်ခွန်း မက် ကားရာတွင်

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ

အတွက် လုပ်ငန်းလမ်း န်အ ြဖစ် အချက်(၁၀)ချက်ကို မှာ ကားခဲ့ပါေကာင်း၊ အဲဒီ မှာ ကားချက်အြပည်အစုံမှာ (၁)
ိုင်ငံေတာ်ယ ရားကီးကို ထိန်းသိမ်းထားရေသာ ြပည်သူ ဝန်ထမ်း များ ြဖစ်ရန်လိုေ ကာင်း၊ (၂)အထက်အရာရှိသိရမည့်
အေကာင်းေတွကို သတိရှိရှိတင်ြပရန်လို ေကာင်း၊ (၃) ဒီမိုကေရစီစနစ်မှာ “မလုပ်၊ မ တ်၊ မပ
ြ တ်” အေတွးအေခ
အတွက် ေနရာမရှိ ိုင် ေကာင်း၊ (၄) ြပည်သူ ဝန်ထမ်းများအေနဖ
ြ င့် မိမိတို လုပ်ကိုင်ေနကသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်အေပ
ဂုဏ်ယူ ကရမှာ ြဖစ်ေ ကာင်း၊

(၅)

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေန ြဖင့်

ြပည်သူ ဝန်ထမ်းေတွကို

တခ
ြ ားနည်းလမ်းများဖ
ြ င့်

ပံ့ပိုးေပးသွားမှာြဖစ်ေ ကာင်း၊ (၆) ဖက်ဒရယ်အစိုးရ ထွက်ေပ လာခ
ြ င်းြဖင့် ကံ ေတွ လာ ိုင်သည့် စိန်ေခ မေတွအတွက်
ကိ တင်ြပင်ဆင်မေတွလိုအပ်ေ ကာင်း၊ (၇) နီးစပ်သူေတွကို ဘက်မလိုက်ရန် သတိပ
ြ ေစလိုေ ကာင်း၊ (၈) ဘယ်လို
ေနာက်ခံ အသိုင်းအဝိုင်းကပဲဖ
ြ စ်ဖ
ြ စ် အေတာ်ဆုံးေတွ ြပည်သူ ဝန်ထမ်းေလာကအတွင်း ေရာက်ဖို လိုေ ကာင်း၊ (၉)
စိန်ေခ မအရှိဆုံး အဂတိ လိုက်စားမဖ
ြ စ်ေ ကာင်း၊ (၁၀) ဝန်ထမ်းေကာင်းမှ ိုင်ငံေကာင်းမည်ဖ
ြ စ်ေ ကာင်း ေပ
ြ ာကားခဲ့ပါ
ေကာင်း၊ အဆိုပါ (၁၀)ချက်ကို သင်တန်းသားများ အပါအဝင်

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအားလုံးက လုပ်ငန်းလမ်း န်အ ြဖစ်

ခံယူကာ လိုက်နာကျင့် ကံ ေဆာင်ရွက်သွား ကပါဟု တိုက်တွန်းမှာ ကားလိုပါ ေကာင်း၊
ထို အ ြပင်
Service

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအတွက် လုပ်ငန်းက မ်းကျင်မ အရည်အေသွးသတ်မှတ်ချက် မူေဘာင် (Civil

Competency

Framework)

ကို

ြပည်ပပညာရှင် ှင့်

ဝန်ကီးဌာန ှင့်အဖွဲ အစည်းများမှ

တာဝန်ရှိပုဂိ လ်များ ေတွ ဆုံေဆွးေ ွး ပီး အကံပ
ြ ချက်များရယူ၍ အပီးသတ်ြပ စု ထုတ်ပ
ြ န် ိုင်ေရးကိုလည်းေကာင်း၊
ြမန်မာ ိုင်ငံ အဆင့် ြမင့်အရာရှိ ကီးများအတွက် စီမံအုပ်ချ ပ်မဆိုင်ရာ ေခါင်းေဆာင်မစွမ်းရည် ဖွံ ဖိ းတိုးတက်ေရး
ဆိုင်ရာအစီအစ ်(Leadership Development Scheme) ေရးဆွဲရန်အတွက် အလုပ် ုံေဆွးေ ွးပွဲ(၂) ကိမ်
ကျင်းပပ
ြ လုပ်ခဲ့ ပီး ယင်း(မူကမ်း) ှင့်စပ်လျ ်း၍

ြပည်ပပညာရှင် ှင့် ဝန် ကီးဌာန ှင့်အဖွဲ အစည်းများမှ တာန်ရှိ

ပုဂိ လ်များ ေတွ ဆုေံ ဆွးေ ွး ပီး အကံပ
ြ ချက်များရယူရန် ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်းကိုလည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန် အဖွဲ

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများပါ ြပ ာန်းချက်များကို ြပန်လည် သုံးသပ် ပီး (Civil

Service Regulations and Procedural Review) ကို ြပည်ပက မ်းကျင် ပညာရှင် ှင့် ြပည်တွင်းမှ
က မ်းကျင်ပညာရှင်ပုဂိ လ်၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ မှ တာဝန်ရှိသူများ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ခ
ြ င်းကိုလည်းေကာင်း
ကိ းပမ်းအေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်ရှိပါေကာင်း၊
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ အေနဖ
ြ င့် UNDP ှင့် ပူးေပါင်း၍ ၂၀၁၆ ခု ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်ေနတွင်
“ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းက တွင် ကိုယ်ကျင့်သိကာ၊ အရည်အချင်း အလိုက်ချီး ြမင့်ေြမာက်စားမ ှင့် တန်းတူအခွင့်အေရး
ရှိမများကို တိုးတက်ေစခ
ြ င်းြဖင့် ထက်သန်တက် ကမကို အားေပးခ
ြ င်းဆိုင်ရာ အသိပညာမေဝမဖိုရမ်” ကိုလည်းေကာင်း၊
၂၀၁၆ ခု ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်ေနတွင် “အာဆီယံ ိုင်ငံများတွင် ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည့် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ ကျင့်ဝတ်၊
တန်းတူညီမ

အခွင့်အေရး ှင့်

အရည်အချင်းေပ မူတည်၍

တာဝန်ေပးအပ်ခ
ြ င်းတို ှင့်စပ်လျ ်း၍

အ ြမင်ချင်း

ဖလှယ်သည့် အလုပ် ုံေဆွးေ ွးပွဲ” ကို ကျင်းပပ
ြ လုပ်ခဲ့ ပီး ဆက်လက်၍ Public Service Motivation
အလုပ် ုံေဆွးေ ွးပွဲကို (ASEAN Cooperation on Civil Service Matters -ACCSM) ၏
Work Plan (2016-2020) ေအာက်ရှိ Activities လပ်ရှားမ တစ်ခုအေနဖ
ြ င့်

ACCSM

အဖွဲ ဝင် ိုင်ငံများမှ အဆင့် ြမင့်အရာရှိ ကီးများကို ဖိတ်ကား၍ ကျင်းပ ေဆွးေ ွးညိ ိင်း ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေ ကာင်း၊
ထို အ ြပင် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ တွင် Training Needs Analysis-TNA Task Force
အဖွဲ ဖွဲ စည်း၍ EU (GOPA) မှ ြပည်ပ ပညာရှင်များ ှင့် ပူးေပါင်းကာ ြပင်ဆင်ေရးဆွဲ ခဲ့ေသာ Curriculum၊
Syllabus၊ Module

ှင့် Course Design

များကို

ဗဟိုဝန်ထမ်း တကသိုလ်များ၌ ၂၀၁၇-၂၀၁၈

ေလ့ကျင့်ေရး ှစ်မှစ၍ ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိေသာ ပုံမှန်သင်တန်း(၈)မျိ းတွင် သင် ကားပို ချေန ပီ ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဗဟိုဝန်ထမ်း
တကသိုလ်များတွင် သင်ကားပို ချလျက်ရှိေသာ ဆရာ၊ဆရာမများအတွက်

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းသင်တန်းဆရာများ ေလ့ကျင့်

သင် ကားေရးသင်တန်း၊ (Training of Trainers -ToT) များကို EU (GOPA)
လည်းေကာင်း၊ Case Method Training သင်တန်းကို World Bank

ှင့် ပူးေပါင်း၍

ှင့် ပူးေပါင်း၍လည်းေကာင်း

ဖွင့်လှစ်ပို ချ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊ ဌာနအသီးသီးတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့် အဆင့် ြမင့်အရာရှိ ကီးများကို
ယခုကဲ့သို သင်တန်းများေပး ြခင်းြဖင့် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ အရည် အေသွးဖွံ ဖိ းတိုးတက်မ (Individual Capacity
Development) မှသည် အဖွဲ အစည်း တစ်ခုလုံး၏ အရည် အ ေသွး ဖွံ ဖ ိ းတိုး တက် မ (Organizational

Capacity Development) ရရှိ ေ အာင် ေဆာင်ရွက် ိုင်မည်ဖ
ြ စ်ပါေ ကာင်း၊ တစ်ဦးချင်းစီ ှင့်တစ်ဖွဲ လုံး၏
အရည်အေသွးများ ဖွံ ဖိ းတိုးတက် ြမင့်မားလာေရးအတွက် အေတွ အ ကံ များ ှင့် ဗဟုသုတများကို ေပါင်းစပ်ကာ
ရှိသင့်ရှိထိုက်သည့် အရည်အချင်းများကို အစ ်ေလ့လာဆည်းပူးေနရန် လိုအပ်ေ ကာင်းကိုလည်း အေလးအနက်
တိုက်တွန်းမှာ ကားလိုပါေကာင်း၊

ိုင်ငံေတာ်သည် ယခုအချိန်အထိ ဖွံ ဖိ းမအနည်းဆုံး၊ ဆင်းရဲ

ွမ်းပါးမအများဆုံး

အေခ
ြ အေန၌သာ ရှိပါေသးေ ကာင်း၊ ိုင်ငံေတာ်တွင် ေခတ်မီဖွံ ဖိ းတိုးတက်ပီး ြပည့်စေုံ ကာင်းမွန်သည့် အေ ြခအေနကို
ြဖစ်ေပ ေစရန် အေခ
ြ ခံေကာင်းများရှိေန ပီးြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယေနကာလသည်

ိုင်ငံေရးပ
ြ ြပင်ေ ြပာင်းလဲမ၊ စီးပွားေရး

ြပ ြပင်ေ ြပာင်းလဲမ၊ ြပည်တွင်း ငိမ်းချမ်းေရးတည်ေဆာက်မများ ှင့်အတူ က စုံ အေထွေထွပ
ြ ြပင်ေ ြပာင်းလဲမများကို
အေခ
ြ ခံမှ စတင် ေပ
ြ ာင်းလဲ ိုင်ရန်အတွက် မူဝါဒများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ ပီး ယခုအခါမှာ ြပ ြပင်ေ ြပာင်းလဲေရး
လုပ်ငန်းစ ်အဆင့်ဆင့် ှင့် ြဖစ်ထွန်းမများသည် လမ်းေကာင်းမှန်ေပ သို ေရာက်ရှိေနချိန်ဖ
ြ စ်ပါေကာင်း၊ အနာဂတ်တွင်
ေရာက်ရှိမည့် စံ န်းများ ှင့်တိုင်းတာရန် လိုအပ်ချက်များစွာရှိေနေသးသည်မှာ အမှန်ပင် ြဖစ်ပါေကာင်း၊
၎င်းလိအ
ု ပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်သည့်အခါ တစ်ဦးတစ်ေယာက်အား၊ အဖွဲ အစည်းတစ်ခုအား ှင့်
တည်ေထာင်၍မရ ိုငေ် ကာင်း၊ မိမိတို အဖွဲ အစည်းတစ်ခုလုံး တူညီေသာရပ်တည်ချက် တစ်ခထ
ု ားရှိ ပီး အားလုံး ဝိုင်းဝန်း
ေဆာင်ရွက်မှသာရရှိ ိုင်မှာ ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ယေန ြဖစ်ထွန်းေနသည့်

ိုင်ငံေရး ြဖစ်စ ်များ၊ စီးပွားေရးပ
ြ ြပင်ေ ြပာင်းလဲ

မများ ှင့် ငိမ်းချမ်းေရးတည်ေဆာက်မလုပ်ငန်းစ ်များကို မိမိတို တစ်ဦးချင်းလုပ် ိုင်စွမ်း ှင့် က များကမှ အဆိုး ြမင် ြခင်း၊
အပ
ြ စ်တင်ခ
ြ င်းထက် ြပဿနာေပ
ြ လည်ေရး ှင့် အ ြပ သေဘာေဆာင်သည့် ရလဒ် ထွက်ေပ လာေရး နည်းလမ်းများ ှင့်
ြမင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မှသာ

ေအာင်ြမင် ိုင်မည် ြဖစ်ပါေကာင်း၊

ိုင်ငံတစ် ိုင်ငံ၊

လူမျိ းတစ်မျိ း

ေအာင်ြမင်လာရန် ေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးတစ်ေယာက်ေပ တွင်သာ မှီခိအ
ု ားထားေဆာင်ရွက်ေနရန် မဖ
ြ စ် ိုင်ေတာ့သည့်
အတွက် လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ မိမိတို သက်ဆိုင်ရာ၊ မိမိတို က မ်းကျင်ရာ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ မိမိတို ကိုယ်မိမိတို
ေခါင်းေဆာင်စိတ်ဓာတ်ေမွး၊ ေခါင်းေဆာင်တာဝန်ယူပီး ကိ းစားေဆာင်ရွက်မှသာ

ိုင်ငံ ှင့်လူမျိ း တိုးတက်ေအာင်မ
ြ င်

လာမှာ ြဖစ် ပါေကာင်း၊
ဝန်ထမ်းေကာင်းဆိုသည်မှာ မိမိတတ်သိနားလည်ရမည့် အရည်အချင်းများ ပိုင်ဆိုင်ေအာင် ေလ့လာဆည်းပူးမကို
အမဲေဆာင်ရွက်ေနသူဖ
ြ စ်သည့်အြပင် ိုင်ငံသားများ၏ အကျိ းစီးပွားကို လည်း ေစတနာ ှင့် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက် ကသူ
များ ြဖစ်ပါေ ကာင်း၊ “ဝန်ထမ်းေကာင်းမှ ိုင်ငံ ေကာင်းမည်” “A Stronger Civil Service, A Stronger
Nation ” ဆိုသည့်အတိုင်း တိုင်း ြပည်ကိုချစ်ေသာစိတ်၊ မိမိ ိုင်ငံကို အ ြခားတိုးတက်ေသာ ိုင်ငံများကဲ့သို တိုးတက်
ချမ်းသာသည်ကို ြမင်လိုေသာစိတ်တို ြဖင့် ဝန်ထမ်းေကာင်းများဖ
ြ စ်ေစရန် ကိ းစားအားထုတ်ပီး မိမိတို ၏ ကျရာက
ကေန ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သွား ကပါလို လည်း မှာ ကားလိုပါေ ကာင်း၊ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း အဖွဲ အစည်းဆိုသည်မှာ အုပ်ချ ပ်ေရး
ယ ရားကို ေကာင်းမွန်ေချာေမွ စွာ ြဖင့် လည်ပတ်ေမာင်း ှင် ေပးေနေသာ ြပည်သူ ဝန်ေဆာင်မအဖွဲ အစည်းြဖစ်ပါေကာင်း၊
မျက်ေမှာက်ကာလတွင် ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေန ြဖင့် ခက်ခဲနက်နဲေသာ အသွင်ကူးေ ြပာင်းမလိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်း

ေဆာင်ရွက် ိုင်ရန်အတွက် ြပည်သူ ဝန်ေဆာင်မ အဖွဲ အစည်းများအတွင်း ြပ ြပင်ေ ြပာင်းလဲမများကို ြပ လုပ်ရမည် ြဖစ်ပီး
ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသည် ထို ြပ ြပင်ေ ြပာင်းလဲမများကို တွန်းအားေပး ေမာင်း ှင် ိုင်ေသာ အင်အားတစ်ရပ်ဖ
ြ စ်ပါေကာင်း၊
ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသည် ြပည်သူ ဝန်ေဆာင်မများကို ထိေရာက်စွာ ှင့် ခွဲြခားဆက်ဆံခ
ြ င်းကင်းစွာ ေဆာင်ရွက်ေပး
ရမည့် တာဝန်ဝတရားများရှိေနပီး ြပည်သူများ ကားတွင် ေရွးချယ်ခံအစိုးရကို ကိုယ်စားပ
ြ ေနသူများဖ
ြ စ်ပါေ ကာင်း၊
ြမန်မာ ိုင်ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသွင်ကူးေ ြပာင်းမ ေရှ ဆက်တိုးတက်ေစေရး ှင့်

ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေပ

ြပည်သူလူထုမှ

ယုံ ကည်မပိုမိုရရှိေစေရးတွင် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသည် အဓိကကျေသာ အခန်းက မှ ပါဝင်ေနပါေကာင်း၊ အစိုးရပုံရိပ်ကို
ေကာင်းမွန်ေစရန် ဖန်တီး ိုင်သည်မှာ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများဖ
ြ စ် ပီး အစိုးရပုံရိပ်ကို ကျဆင်းေအာင် ြပ လုပ် ိုင်သည်မှာလည်း
ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ြဖစ်သည်ကို သတိပ
ြ ရမည်ြဖစ်ပါေ ကာင်း၊ ြပ ြပင်ေ ြပာင်းလဲေရး လုပ်ငန်းစ ်များအတွင်း အဆင့်ဆင့်
တာဝန်ယူလုပ်ေဆာင်ခဲ့ရသည့်

ဝန်ထမ်းအဖွဲ အစည်းများအေနဖ
ြ င့်

အေကာင်းဆုံးြဖစ်ေအာင်

ကိ းပမ်းေဆာင်ရွက်

ေနေပမည့် ေ ှာင့်ေ ှးမများ၊ အားနည်းမများ ှင့် လိုအပ်ချက်များရှိေနေသးသည်မှာ အမှန်ပင်ဖ
ြ စ်ပါေကာင်း၊ ဝန်ထမ်းများ
အေနဖ
ြ င့် ချက်ချင်းလက်ငင်း အေကာင်အထည်ေဖာ် ိုင်သည့်ကိစရပ်များ၊ ေရတိုလုပ်ေဆာင်ရမည့် ကိစရပ်များ၊ ေရရှည်
တည်ေဆာက်ရမယ့်

လိုအပ်ချက်များကို

ရည်မှန်းချက်များအဖ
ြ စ်ထားပီး

လက်ေတွ လုပ်ေဆာင် ိုင်မည့်ကိစများကို

ဦးစားေပး ကိ းပမ်းတည်ေဆာက် ကရန် ှင့် ဝန်ထမ်း၏ ဂုဏ်သိကာကို ထိန်းသိမ်း ကရန်လိုအပ်ပါေကာင်း၊ နယ်ပယ်စုံ
စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရးအတွက် အဓိကအခန်းက က ပါဝင်အေကာင်အထည်ေဖာ်သူများဟာ

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ

ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဒီမိုကေရစီအစိုးရများ၏ လက်ေအာက်တွင် ြပည်သူ ဝန်ထမ်းများကို တာဝန်အသစ် ှင့် ဝတရားအသစ်
များ အပ် ှင်းေပးထားသည့်အတွက် မိမိတို ၏အထက်အရာရှိများ သိရှိရမည့် အေကာင်းအကျိ း၊ အေကာင်းအဆိုးများကို
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း၊ ိုး ိုးသားသား၊ ဘက်လိုက်မ ကင်းကင်း ှင့် သတိရှိရှိ တင်ပ
ြ ိုင်ရန်လိုအပ်ပါေကာင်း၊ ရပိုင်ခွင့်များ၊
လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ှင့်အတူ တာဝန် ှင့်ဝတရားများပါလာမည်ြဖစ်သည့်အတွက် တာဝန်ယူမ၊ တာဝန်သိမ ှင့် တာဝန်ခံမ
တို သည် အေရးကီးသကဲ့သို စိန်ေခ မများလည်း အမဲရှိေနမှာ ြဖစ်ပါေ ကာင်း၊ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူအရာရှိ
ကီးများအေနဖ
ြ င့်

စိန်ေခ မများ ှင့်

ရင်ဆိုင် က ံ ေတွ ရသည့်အခါ

အဆိုပါ

အဘက်ဘက်မှ အားထုတ်ကိ းပမ်းေဆာင်ရွက်သွား ကရန် လိုအပ်ပါေကာင်း၊

ြပဿနာရပ်များကို

ေ ြဖရှင်း ိုငရ
် န်

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများကို ဦးစီးဦးေဆာင်

ြပ ေနသူ အဆင့် ြမင့် အရာရှိ ကီးများ၏ အခန်းက ဟာ ပိုမို အေရး ပါလာပါေကာင်း၊ အဆင့် ြမင့်အရာရှိ ကီးများနဲ
ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများဟာ

ိုင်ငံေတာ်၏ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ကိုေရာက်ရှိေအာင်လုပ်ေဆာင်ရာတွင် ေခတ်စနစ် ှင့်အညီ

အေကာင်အထည်ေဖာ် ကရသူများ ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ဒီမိုကေရစီအသွင် ကူးေပ
ြ ာင်းေရးကာလတွင် မိမိတို ၏ လုပ်ရည်၊
ကိုင်ရည် ှင့်

စွမ်းေဆာင်ရည်တို ကို

ြမင့်တင်ကာအစိုးရ၏

လုပ်ငန်းအစီအစ ်များကို

ေဆာင်ရွက်ရာ၌လည်း သမာသမတ်ရှိရှိ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်သိသိ၊ အသိဉာဏ်ပါပါ၊

အေကာင်အထည်ေဖာ်

ိုး ိုး ကားကား၊ တက်တက် က က

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သွားကရမည်ဖ
ြ စ်ပီး ြပည်သူ၏ ယုံ ကည်ကိုးစားမခံယူထိုက်သူများ ြဖစ်ေအာင် ေဆာင်ရွက်သွား ကရန်
တိုက်တွန်းမှာ ကားလိုပါေကာင်း၊

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအေန ြဖင့်

မလိုအပ်သည့်

အုပ်ချ ပ်မဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစ ်များကို

ဖယ်ရှားေပး ိုင်ရန်အတွက် ဌာနတစ်ခု ှင်တ
့ စ်ခုအ ကား၊ ဝန် ကီးဌာနတစ်ခု ှင့် တစ်ခုအ ကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်

သွားက ပီး အစိုးရအဖွဲ ကီးတစ်ခုလုံး ထိေရာက်ေကာင်းမွန်လာေစရန် တီထွင် ကံဆမများ၊ အေတွးအေခ သစ်များ ြဖင့်
ကိ းပမ်းေဆာင်ရွက်သွားကရန်လိုအပ်ပါေကာင်း၊
နိဂုံးချ ပ်အေနဖ
ြ င့် သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူအရာရှိ ကီးများအေန ြဖင့် ယခုသင်တန်းမှ ရရှိ လာသည့်
ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ၊ အေတွ အ ကံ များကို စနစ်တကျေပါင်းစပ် ပီး မိမိတို လုပ်ငန်းခွင်တွင်အကျိ းရှိရှိ အသုံးချ
ကရန်ြဖစ်ပါေ ကာင်း၊ သင်တန်းသား၊သင်တန်းသူအချင်းချင်း ှစ်လတာေတွ ဆုံရင်း ှီးခဲ့ ကသည့် Networking ကို
တန်ဖိုးထားပီးလိုအပ်သည့်အချိန်မှာ အပ
ြ န်အလှန်ကူညီ ိုင်းပင်းသွား ကပါလို တိုက်တွန်းမှာ ကားလိုပါေကာင်း၊ အနာဂတ်
ကာလတွင်

ိုင်ငံေတာ်၏ အဆင့် ြမင့်တာဝန်များကို ထမ်းရွက် ိုင်ကပါေစလို ဆုမွန်ေကာင်းေတာင်း၍ နိဂုံးချ ပ်အပ်

ပါေကာင်း ေ ြပာ ကားပါသည်။

