ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ ၊ ဥက ဦးဝင်းသိမ်း
(၂၀) ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံုိင်င့ံဝန်ထမ်းအဖွဲ အစည်း အကီးအကဲများအစည်းအေဝးှင့်
(၅) ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံအေပါင်းသုံး ိုင်င့ံဝန်ထမ်းအဖွဲ အစည်းအကီးအကဲများ
အစည်းအေဝးတိုသုိ Video Conferencing စနစ်ြဖင့် တက်ေရာက်ခ့ဲြခင်း
ေနြပည်ေတာ်၊ ိုဝင်ဘာလ (၁၈) ရက်
ယေနနံနက်ပုိင်းှင့်မွန်းလွဲပုိင်းတိုတွင် အာဆီယံုိင်င့ံဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရ"က်ေရး
က (ASEAN Cooperation on Civil Service Matters-ACCSM) ၏ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) အလှည့်ကျ
ဥကအြဖစ်တာဝန်ယူေဆာင်ရ"က်လျက်ရိှသည့် ထိုင်းိုင်ငံ၊ ိုင်င့ံဝန်ထမ်းေကာ်မရှင်ံုးမှ ဉီးေဆာင်၍
ဗွီဒီယိုက ွန ်ဖရင့်စ နစ်ြဖင့် (၂၀)ကိမ်ေြမာက် အာဆီယ ံ ိုင်ငံ့ဝန်ထ မ်းအဖွဲအစည်းအကီးအကဲများ
အစည်းအေဝးှင့် (၅)ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံအေပါင်းသုံး ိုင်င့ံဝန်ထမ်းအဖွဲ အစည်းအကီးအကဲများ
အစည်းအေဝးများကို ကျင်းပြပလုပ်ခ့ဲပါသည်။
အဆိုပါအစည်းအေဝးများသို အာဆီယံုိင်ငံအသီးသီးမှ ိုင်င့ံဝန်ထမ်းကဆိုင်ရာအကီးအကဲများ
ှင့်အတူ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ ၊ ဥက ဦးဝင်းသိမ်း တက်ေရာက်ခ့ဲပီး ထိုင်းိုင်ငံ၊ ိုင်င့ံဝန်ထမ်း
ေကာ်မရှင်ံုးမှ အေထွွေထွအတွင်းေရးမှးချပ် M.L. Patcharapakorn Devakula က အဖွင့် အမှာစကား
ေြပာကားခဲ့ေကာင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ယင်းအစည်းအေဝးများ၌ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ (၁၇)ရက်ေနတွင် ကျင်းပြပလုပ်ခ့ဲသည့်
(၂၀)ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံုိင်င့ံဝန်ထမ်းအဖွဲ အစည်းဆိုင်ရာ အဆင့်ြမင့်အရာရှိကီးများအစည်းအေဝးမှ
ေဆွးေွးရရှိခ့ဲေသာ အာဆီယံုိင်င့ံဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရ"က်ေရးက၏ လုပ်ငန်းစီမံချက်
(၂၀၁၆-၂၀၂၀) [ACCSM Work Plan(2016- 2020)] ေအာက်၌ ေဆာင်ရ"က်အေကာင်အထည်ေဖာ်
ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအေပ ဆန်းစစ်သုံးသပ်ပီး ေနာင်လာမည့် (၅)ှစ်တာကာလအတွင်း ပိုမို
ထိေရာက်အ ကျ ိးရှိေစေရး အhကံြပေဆွး ေွး ေပးြခင်း ၊ အာဆီယ ံ ိုင ်င ံ့ ဝ န်ထ မ်း ဆိ ုင ်ရ ာ ပူး ေပါင်း
ေဆာင်ရ"က်ေရးက၏ လုပ်ငန်းစီမံချက် (၂၀၂၁-၂၀၂၅) [ACCSM Work Plan (2021-2025)] ှင့်
အာဆီယံှင့် အေပါင်းသုံးိုင်ငံများ၏ ိုင်င့ံဝန်ထမ်းဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရ"က်ေရးကလုပ်ငန်းစီမံချက်
(၂၀၂၁-၂၀၂၅) [ACCSM Plus Three Work Plan (2021- 2025)] တိုှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ေဆွးေွးမ
ရလဒ်များကို အတည်ြပြခင်း၊ အာဆီယံ၏ အြခားဆက်စပ်အစည်းအေဝးများမှ ACCSM ကှင့်
သက်ဆုိင်သည့် အတည်ြပချက်ှင့် ဆုံးြဖတ်ချက်များအေပေလ့လာသုံးသပ်ြခင်းတိုကုိ ေဆွးေွး

ခဲ့ကပါသည်။ အစည်းအေဝးတွင် ကမာတစ်ဝှမ်း၌ ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါြဖစ်ပွားမေကာင့် hကံေတွ
ေနရသည့်စိန်ေခမများှင့်စပ်လျဉ်းပီး ြပည်သူများ၏ ကျန်းမာေရးကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မများသည်
စီးပွားေရးှင့် လူမေရးအေြခအေနများှင့် သင့်တင့်မတမရိှေစေရးှင့် ထိေရာက်သည့် ေခါင်းေဆာင်မ
ြဖစ်ေစေရးအတွက် အာဆီယံုိင်ငံများှင့် အာဆီယံေဒသတွင်းချမှတ်ေဆာင်ရ"က်လျက်ရိှသည့် မဟာ
ဗျဟာများှင့်စပ်လျဉ်း၍ အြမင်များမေဝရာတွင် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ ဥက ဦးဝင်းသိမ်းက
ြမန်မာိုင ်ငံအ ေနြဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါကာကွယ ်၊ ထိန ်းချပ်၊ ကုသေရးအမျ ိးသားအဆင့် ဗဟို
ေကာ်မတီကုိဖဲွ စည်းပီး ယင်းေကာ်မတီ၏ လမ်းန်မှင့်အညီ ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်
ေရးှင့် အေရးေပတုံြပန်ေ ပးေရးေကာ်မ တီမှ ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါြဖစ်ပွာ းေနသူများှင ့် အနီးကပ်
ထိေတွသူများကို လိုအပ်သည့် ေစာင့်ကပ်ကည့်ကုသမေပးိုင်ေရးေဆာင်ရ"က်ြခင်းကိုလည်းေကာင်း၊
Community Quarantine ြပလုပ်ရန် လိုအပ်မများရှိပါက ထိန်းချပ်ေဆာင်ရ"က်ေပးြခင်း၊ လိုအပ်သည့်
စားနပ်ရိက ာ၊ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှင့် စိတ်ဓာတ်ြမင့်တင်ေပးမစသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို
သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာနှင့် အဖွဲ အစည်းများ၊ ကက်ေြခနီတပ်ဖဲွ ၊ လူမအဖွဲ အစည်းများှင့် အစိုးရ
မဟုတ်ေသာ အဖွဲအစည်းများအားလုံးမှ ပူးေပါင်းေဆာင်ရ"က ်ြခင်းဆိုင်ရာ အေလ့အကျင့်ေကာင်း
များကိုလည်းေကာင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါြဖစ်ပွားမေကာင့် စားဝတ်ေနေရး အခက်အခဲြ ပဿနာ၊
အလုပ်လက်မ့ဲြပဿနာတို ေြပလည်ုိင်ေရး ြပည်သူများအား ပံ့ပုိးေပးိုင်ေရးအတွက် COVID-19

Economic Relief Plan (CERP) Action Plan ကို ေရးဆွဲပီး ေထာက်ပ့ံေပးေနမအစီအစဉ်များ၊
အာဆီယံေဒသတွင်း

ေဆာင်ရ"က်မလုပ်ငန်းစဉ်များ

ခိုင်မာအားေကာင်းေစေရးအတွက်

ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရ"က်ြခင်းကို e-development ပုံစံြဖင့် ေဆာင်ရ"က်လျက်ရိှပါေကာင်း၊ ေလ့ကျင့်သင်ကားေရး
ှင ့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးက၌ ြပည်သ ူ ဝန်ထမ်းသင်တန်း ေကျာင်း များ၏ အာဆီယ ံက ွန်ယက်မှ
တစ်ဆင့် “Training and Development in the Age of COVID-19 Challenges and Opportunities”
ှင့် “ Building ASEAN Public Service Capabilities for the Future” သင်တန်းအစီအစဉ်များကို
ေအာင်ြမင်စာွ ေဆာင်ရ"က်ုိင်ခ့ဲပါေကာင်း၊ ရာထူးဝန်အဖွဲ အေနြဖင့် အရာထမ်းငယ်အေြခခံသင်တန်း
များကို ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသုိလ်(၂)ခုတွင် သင်တန်းသား(၁၀၀)ဦးစီြဖင့် အွန်လုိင်းမှတစ်ဆင့် သင်တန်း
တက်ေရာက်ုိင်ေရး စီစဉ်ေဆာင်ရ"က်ုိင်ခ့ဲပါေကာင်း စသည်တုိကုိ မေဝေပးခဲ့ပါသည်။
(၂၁) ကိမ်ေြမာက် အာဆီယံုိင်င့ံဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရ"က်ေရးက၏ ဥက
တာဝန်ကုိ ဗီယက်နမ်ုိင်ငံသုိ လဲေြပာင်းေပးအပ်ြခင်းှင့် ဗီယက်နမ်ုိင်ငံမှ ကိတင်ြပင်ဆင်ထားရှိမ
များအား တင်ြပြခင်းတိုကုိ ေဆာင်ရ"က်ခ့ဲပါသည်။

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ ၊ ဥကှင့်အတူ ကိုယ်စားလှယ်(၆)ဦး ပါဝင်တက်ေရာက်ခ့ဲပီး
အဆိုပါအစည်းအေဝးမတိုင်မီ (၂၀)ကိမ်ေြမာက်အာဆီယံုိင်င့ံဝန်ထမ်းအဖွဲ အစည်းဆိုင်ရာ အဆင့်ြမင့်
အရာရှိကီးများအစည်းအေဝးှင့် (၅)ကိမ်ေြမာက်အာဆီယံှင့်အေပါင်းသုံးိုင်င့ံဝန်ထမ်းအဆင့်ြမင့်
အရာရှိကီးများအစည်းအေဝးတိုကုိ ိုဝင်ဘာလ(၁၇)ရက်ေန တွင် ဗွီဒီယုိကွန်ဖရင့်စနစ်ြဖင့် ကျင်းပ
ခဲ့ေကာင်း သိရိှရပါသည်။

