မြန်ြာနိုင်ငံြှ 17th ACCSM နှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးြျားကို အိြ်ရင
ှ ်အမြစ် လက်ခံကျင်းပမခင်း
အာဆီယံနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ ပူးပပါင်းပဆာင်ရွက်ပရးကဏ္ဍ (ASEAN Conference on Civil
Service Matters - ACCSM) မှ အာဆီယံနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ အစည်းအပဝးများကို အာဆီယံ
အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ အမည်အက္ခရာစဉ်အလိုက် (၂) နှစ်လျှင် (၁) ကကိမ် အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ အဖဖစ်
တာဝန်ယူထမ်းပဆာင်လျက်ရှိပါသည်။
မပလးရှားနိုင်ငံမှ 16th ACCSM အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်
များအတွက် ထမ်းပဆာင်ခဲ့ပပီးပနာက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ပအာက်တိုဘာလ(၅) ရက်ပန့တွင် ကျင်းပ
ခဲ့သည့်

(၁၆)

ကကိမ်ပဖမာက်

အာဆီယံနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ

အကကီးအကဲများအစည်းအပဝး၌

ဖပည်ပထာင်စုသမ္မတဖမန်မာနိုင်ငံမှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်များအတွက် (၁၇) ကကိမ်ပဖမာက်
အာဆီယံနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း

အဖွဲ့အစည်းအကကီးအကဲများ

အစည်းအပဝးနှင့်

ဆက်စပ်အစည်းအပဝး

များအား ကျင်းပရန် အလှည်က
့ ျ ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ကို လွှပ
ဲ ဖပာင်းပပးအပ်ခဲ့ပါသဖဖင့် ဖမန်မာနိုင်ငံ၊
ဖပည်ပထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ

ဦးစီး၍

“ဖပည်သူ့ဆန္ဒနှင့်လူမှုဘဝ

သာယာဝပဖပာဖပည့စ
် ုံပအာင်

ဖဖည့ဆ
် ည်းပပးနိုင်ပရးဆီသို့ (Promotion of Good Governance: Towards Fulfilling People’s
Aspirations and Welfare)” ပခါင်းစဉ်ဖဖင့် ကျင်းပခွင့်ဖပုရန် တင်ဖပခဲ့ရာ နိုင်ငံပတာ်သမ္မတရုံး၏
၂၅-၅-၂၀၁၁ ရက်ပန့နှင့် ဖပည်ပထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၏ ၃၀-၇-၂၀၁၁ ရက်ပန့ပါ ခွင့်ဖပုချက်များဖဖင့်
ပအာက်ပါအတိင
ု ်းကျင်းပဖပုလုပ်ခဲ့ပါသည်ကျင်းပသည့်
စဉ်

အဝကကာင်းအရာနှင့်
ကာလ

ဟိုတယ်အြည်/ တက်ဝရာက်
ကျင်းပသည့မ် ြို့

(က) Preparatory Meeting ပရွှေနန်းပတာ်
of the 17th ACCSM
(27-28

February,

သည့ဦ
် းဝရ
၂၅ ဦး

ဟိုတယ်၊

ဝဆာင်ရွက်သည့်
လုပ်ငန်းြျား
 ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄

ခုနှစ်များတွင်

ဆက်လက်ကျင်းပရန်ရှိသည့်

ပုဂံပမို့

ACCSM

2013)

ဆိုင်ရာ

ဆက်စပ်

အစည်းအပဝး အစီအစဉ်များကို
အတည်ဖပုဖခင်း
 နိုင်ငံအလိက
ု ် တင်သွင်းရမည့်
စာတမ်းနှင့် နည်းပညာစာတမ်း
များအား ပရွးချယ်အဆိုဖပုဖခင်း

(ခ ) Training of Trainers
for Civil Service from
CLMV Countries

Park Royal

၂၅ ဦး

Hotel ၊

CLV

ရန်ကုန်ပမို့

နိုင်ငံများမှ

 ပလ့ကျင့်သင်ကကားပရးနိဒါန်း၊
သီအိုရီနှင့်

နည်းလမ်းများ၊

တိုက်ရိုက်သင်ကကားပပးရမည့်

ကျင်းပသည့်
စဉ်

အဝကကာင်းအရာနှင့်
ကာလ

ဟိုတယ်အြည်/ တက်ဝရာက်
ကျင်းပသည့မ် ြို့

(17-21 June, 2013)

ဝဆာင်ရွက်သည့်

သည့ဦ
် းဝရ
သင်တန်းသား

လုပ်ငန်းြျား
သူ၏ ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ ပလ့

(၅) ဦးစီနှင့်

ကျင့်သင်ကကားပရး

နယ်ပယ်

ဖမန်မာနိုင်ငံ

ဝန်းကျင်ဖန်တီးရာတွင်ရှိရမည့်

ဝန်ကကီးဌာန ၊

အရည်အပသွးနှင့်

အဖွဲ့အစည်း

အချင်းများ၊

ပံ့ပိုးပဆာင်ရွက်

များမှ

ပပးရမည့်

ကျွမ်းကျင်မှုများ၊

အရည်

သင်တန်း

သင်ပထာက်ကူပစ္စညး် များနှင့်

သား

လက်ပတွ့လုပ်ပဆာင်မှုနည်း

(၁ဝ) ဦး

လမ်းများ၊

ဗဟုသုတစီမံခန့်ခွဲ

ဖခင်းနှင့်ပလ့ကျင့်သင်ကကားပရး
ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုသင်ခန်းစာ
များကိုသင်ကကားပို့ချပပးဖခင်း၊
(ဂ ) Senior Officials
Meeting of the 17th
ACCSM (26-27
September, 2013)

အင်းယားလိပ်
ဟိုတယ်၊
ရန်ကုန်ပမို့

၄၉ ဦး

 ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ကျင်းပခဲ့
သည့ ်

အာဆီ ယ ံ ထ ိ ပ ် သ ီ း

အစည်းအပဝးများ၊ အာဆီယံ
လူမှုပရး၊ ယဉ်ပကျးမှု အသိုက်
အဝန်းပကာင်စီဆိုင်ရာ ဆက်စပ်
အစည်းအပဝးများ၊

ACCSM

Work Plan (2008 - 2015)
တိုးတက်မှုအပဖခအပနနှင့်
ACCSM + 3 Work Plan
(2012 - 2015) အရ ပရှ့ပဖပး
စီမံကိန်း (၉) ခုအပပါ်
သက်ဆိုင်ရာ

နိုင်ငံအလိက
ု ်

ပဆာင်ရွက်မည့် အပဖခအပနများ၊
၂၀၁၅ ခုနှစ်အလွန် အာဆီယံ
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ ဦးစားပပး

ကျင်းပသည့်
စဉ်

အဝကကာင်းအရာနှင့်
ကာလ

ဟိုတယ်အြည်/ တက်ဝရာက်
ကျင်းပသည့မ် ြို့

ဝဆာင်ရွက်သည့်

သည့ဦ
် းဝရ

လုပ်ငန်းြျား
ပဆာင်ရွက်ရမည့်

လုပ်ငန်း

စဉ်များ၊ အာဆီယံလူ့စွမ်းအား
ဗဟိဌ
ု ာနများ၏

အပကာင်

အထည်ပဖာ်ပဆာင်ရွက်ချက်
များ၊

အခက် အခဲမ ျားနှင ့်

လိအ
ု ပ်ချက်များအားပဆွးပနွး
ဖခင်း၊
(ဃ) Seminar on Green

ဗဟိုဝန်ထမ်း

Productivity

တက္ကသိုလ်

နိုင်ငံတို့တွင် အစိမ်းပရာင် စီးပွား

Improvement

(အထက်ဖမန်မာ

ပရးသို့ အသွင်ကူးပဖပာင်းပရး၊

ဖပည်)၊

ပရဆိုးစနစ်၊ ပလထုညစ်ညမ်း

ဖပင်ဦးလွင်ပမို့

ဖခင်းနှင့် ပိုးမွှားတိရစ္ဆာန်မှတစ်ဆင့်

(17- 21 March, 2014)

၃၄ ဦး

 အာဆီယံနှင့်

အပပါင်း

(၃)

ကူးစက်တတ်သည့် ဆက်စပ်
ကျန်းမာပရးဖပဿနာများ၊
ဖမန်မာနိုင်ငံတွင်ပဆာင်ရွက်
ပနပသာပတ်ဝန်းကျင်နှင့်
သဘာဝပဘးအန္တရာယ်ကကိုတင်
ကာကွယ်ပရးစီမံခန့်ခွဲမှု၊
သဘာဝအပဖခခံခရီးသွားလုပ်ငန်း
အပကကာင်းအရာများကို
ပဆွးပနွးဖခင်း၊
(င) Informal

Prepartory

Meeting
(24
2014)

Semptember,

ဆီဒိုးနား

၆၂ ဦး



အာဆီယံနှင့် အပပါင်း(၃) နိုင်ငံ

ဟိုတယ်၊

များရှိ

ရန်ကုန်ပမို့

အစည်းများ၏
ဆိုင်ရာ

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း

အဖွဲ့

နည်းပညာ

ပူးပပါင်းပဆာင်ရွက်

မှုများ၊ အာဆီယံ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း
အဖွဲ့အစည်း အကကီးအကဲများ
အစည်းအပဝးနှင့် ဒုတိယအကကိမ်

ကျင်းပသည့်
စဉ်

အဝကကာင်းအရာနှင့်
ကာလ

ဟိုတယ်အြည်/ တက်ဝရာက်
ကျင်းပသည့မ် ြို့

ဝဆာင်ရွက်သည့်

သည့ဦ
် းဝရ

လုပ်ငန်းြျား
အာဆီယံနှင့်

ပဆွးပနွးဘက်

(၃)နိုင်င ံရ ှိန ိုင်င ံ့ဝ န်ထမ်းအဖွဲ့
အစည်းအကကီးအကဲများ
အစည်းအပဝးတို့၏ အစီအစဉ်
များကိုဆုံးဖဖတ်အတည်ဖပုဖခင်း၊
(စ) 2nd ACCSM+3 Joint
Technical

Working

Group Meeting

ဆီဒိုးနား

၆၂ ဦး

 အာဆီယံနှင့် အပပါင်း (၃) နိုင်ငံ

ဟိုတယ်၊

တိ ု ့ ၏

ရန်ကုန်ပမို့

လု ပ ် င န် း အစီ အ စဉ်

(၂၀၁၂-၂၀၁၅) တွင် ပါရှိသည့်

(24 September, 2014)

ပရှ့ပဖပးစီမံကိန်း
ပတ်သက်သည့်

(၉)

ခုနှင့်

အပကာင်

အထည်ပဖာ်ပဆာင်ရွက်ပပီးစီး
မှု မ ျား၊ ပဆာင် ရ ွ က ် ဆ ဲ န ှ င ့ ်
ပဆာင်ရွက်ရန်ရှိသည့် အချက်
များကို ပဆွးပနွးဖခင်း၊


၂ဝ၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ
၂၆ ရက်ပန့တွင် (၁၈) ကကိမ်
ပဖမာက် အာဆီယံ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း
အဖွဲ့အစည်းအပဝးများ ဥက္ကဋ္ဌ
တာဝန်ကို

လွှပ
ဲ ဖပာင်းလက်ခံ

ယူမည့်

ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက

တတိယအကကိမ် အာဆီယံနှင့်
အပပါင်း (၃) နိုင်ငံ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း
အဖွဲ့အစည်းများ၏ နည်းပညာ
ဆိုင်ရာ ပူးပပါင်းပဆာင်ရွက်မှု
လု ပ ် င န် း အဖွ ဲ ့ အစည် း အပဝး
အတွက ်

ဖပင်ဆင်ထားရှိမ ှု

အပဖခအပနများ တင်ဖပဖခင်း၊
(ဆ) Forum

on

Good

ဆီဒိုးနား

၁၅ဝ ဦး

 ပကာင်းမွန်ပသာ အုပ်ချုပ်မှုကို

ကျင်းပသည့်
စဉ်

အဝကကာင်းအရာနှင့်
ကာလ
Governance
(25 September, 2014)

ဟိုတယ်အြည်/ တက်ဝရာက်
ကျင်းပသည့မ် ြို့

သည့ဦ
် းဝရ

ဟိုတယ်၊

ဝဆာင်ရွက်သည့်
လုပ်ငန်းြျား
ထိပရာက်စွာအပကာင်အထည်

ရန်ကုန်ပမို့

ပဖာ်ပဆာင်ရွက်ရာတွင်
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏
အခန်းကဏ္ဍ၊ အပရးကကီးပုံ၊
 အုပ်ချုပ်မှုစနစ် ဖပုဖပင်ပဖပာင်း
လဲမှုများအပပါ် အကျိုးသက်
ပရာက်မှုရှိနိုင်မည့်

ဝန်ထမ်း

စီမံခန့်ခွဲဖခင်း၊ ဖွံ့ပဖိုးမှုအတွက်
အဓိက ပဆာင်ရွက်ရန်လုအ
ိ ပ်
သည့အ
် ချက်များ၊ ဝန်ထမ်း၏
တာဝန်သိမှု၊ တာဝန်ခံမှု အပလ့
အထများ ဖမှင့်တင်နိုင်ပရးနှင့်
ကျင့် ဝ တ်န ှင ့်

ဂုဏ ် သိက ္ခ ာ

တိုးတက်ပကာင်မွန်ပရးတို့ကို
တင်ဖပပဆွးပနွးဖခင်း၊
(ဇ) Heads of Civil Service

ဆီဒိုးနား

Meeting for the 17th

ဟိုတယ်၊

ACCSM
(26 September, 2014)

ရန်ကုန်ပမို့

၆၂ ဦး

 အာဆီယံ

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့

အစည်းများ၏

လုပ်ငန်းအစီ

အစဉ် (၂၀၀၈-၂၀၁၅) အရ
နိုင်ငံအလိုက် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်
အတွင်း စီစဉ်ပဆာင်ရွက်ထား
ရှိမှုနှင့် တိုးတက်မှုအပဖခအပန
များကို ပဆွးပနွးဖခင်း၊
 အာဆီယံ လူမှုပရး ယဉ်ပကျးမှု
အသိုက်အဝန်းပကာင်စီ၏
လမ်းဖပပဖမပုံ အပကာင်အထည်
ပဖာ်မှု စံနှုန်းသတ်မှတ်နိုင်ပရး
ပဆာင်ရွက်ထားရှိမှု

အပဖခ

ကျင်းပသည့်
စဉ်

အဝကကာင်းအရာနှင့်
ကာလ

ဟိုတယ်အြည်/ တက်ဝရာက်
ကျင်းပသည့မ် ြို့

ဝဆာင်ရွက်သည့်

သည့ဦ
် းဝရ

လုပ်ငန်းြျား
အပနများကို တင်ဖပဖခင်း၊


ပရှ့ပဖပးစီမံကိန်း
ဒုတိယအကကိမ်

(၉)ခုနှင့်
အာဆီယံနှင့်

အပပါင်း (၃) နိုင်ငံ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း
အဖွဲ့အစည်းအကကီးအကဲများ
အစည်းအပဝးတွင် ထည့်သွင်း
ပဆွးပနွးချက်များ၊ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်
ကာလအလွန် အာဆီယံနိုင်ငံ့
ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ

ဦးစားပပး

လုပ်ငန်းများ၊ အာဆီယံလူ့စွမ်း
အားဗဟိုဌာနများ၏ ပတွ့ကကုံ
ရမည့် အခက်အခဲနှင့် လိအ
ု ပ်
ချက်များကို ပဆွးပနွးဖခင်း၊
(ဈ) 2nd ACCSM Plus Three

ဆီဒိုးနား

Heads of Civil Service

ဟိုတယ်၊

Meeting
(26 September, 2014)

ရန်ကုန်ပမို့

၆၂ ဦး

 ဒုတိယအကကိမ်

အာဆီယံနှင့်

အပပါင်း (၃) နိုင်ငံ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း
အဖွဲ့အစည်းအကကီးအကဲများ
အစည်းအပဝးတွင် ထည့်သွင်း
ပဆွးပနွးချက်များ၊ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်
ကာလအလွန် အာဆီယံနိုင်ငံ့
ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ

ဦးစားပပး

လုပ်ငန်းများ၊ အာဆီယံလူ့စွမ်း
အားဗဟိုဌာနများ၏ ပတွ့ကကုံ
ရမည့် အခက်အခဲနှင့် လိအ
ု ပ်
ချက်များကို ပဆွးပနွးဖခင်း၊
 အာဆီယံနှင့် အပပါင်း(၃) နိုင်ငံ
တို့၏
ဆိ ုင ်ရ ာ

ပူးပပါင်းပဆာင်ရွက်မှု
ဖွံ့ ပဖို းတိ ုး တက်မ ှု

ကျင်းပသည့်
စဉ်

အဝကကာင်းအရာနှင့်
ကာလ

ဟိုတယ်အြည်/ တက်ဝရာက်
ကျင်းပသည့မ် ြို့

ဝဆာင်ရွက်သည့်

သည့ဦ
် းဝရ

လုပ်ငန်းြျား
အပဖခအပနများကို ရှင်းလင်း
တင်ဖပဖခင်း၊
 ဖမန်မာနိုင်ငံမှ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ခုနှစ်
များအတွက် (၁၇) ကကိမ်ပဖမာက်
အာဆီယံ

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့

အစည်းအပဝးများ ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်
ထမ်းပဆာင်ခဲ့ဖခင်း

အစီရင်ခံ

စာကို ဖပည်ပထာင်စုရာထူးဝန်
အဖွဲ့၊

ဥက္ကဋ္ဌ

ဦးပကျာ်သူက

တင်ဖပဖခင်း၊
 ဖမန်မာနိုင်ငံ၊

ဖပည်ပထာင်စု

ရာထူ း ဝန် အ ဖွ ဲ ့ ၊

ဥက္က ဋ္ဌ

ဦးပကျာ်သူက ၂ဝ၁၅ - ၂ဝ၁၆
ခုနှစ်များအတွက် (၁၈) ကကိမ်
ပဖမာက်အာဆီယံနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း
အဖွဲ့အစည်းအပဝးများ ဥက္ကဋ္ဌ
တာဝန်ကို

ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ

နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းပကာ်မရှင်
ဥက္ကဋ္ဌ

Dr.

Francisco

T.

Doque III ထံသို့ လွှပ
ဲ ဖပာင်း
ပပးအပ်ဖခင်း၊

Chairmanship of the 17th ACCSM (2013-2014) in Myanmar
Sr.No

Subject

Date / Place / Population

Theme

1

Preparatory Meeting of the

27-28 February, 2013

Promotion of

17th ACCSM

Bagan

Good

25

Governance:

Training of Trainers for Civil

17-21 June, 2013

Towards

Service from CLMV Countries

Yangon

Fulfilling

25

People’s

26-27 September, 2013

Aspirations and

Yangon

Welfare

2

3

Senior Officials Meeting of
th

the 17 ACCSM

48
4

Seminar on Green

17-21 March, 2014

Productivity Improvement

(CICS-Upper Myanmar)
22

5

Informal Preparatory Meeting

24 September, 2014
Yangon
61

6

nd

2

ACCSM+3 Joint Technical

Working Group Meeting

24 September 2014
Yangon
61

7

Forum on Good Governance

25 September, 2014
Yangon
58

8

Heads of Civil Service

26 September, 2014

Meeting for 17th ACCSM

Yangon
62

9

nd

2

ACCSM Plus Three Heads

of Civil Service Meeting

26 September, 2014
Yangon
62

