စိန်ခေါ်မှုအသစ်များအခေါ် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ လိက
ု ်ခလျာညီခထွေရှိမှုကို
မမှင့်တင်ခေးမေင်းဆိုင်ရာ အာဆီယံခ ကညာေျက်
အတရှေ့တောင်အာရှေနိုင်ငံများအသင်းအဖွဲ့ (အာဆီယံဟုရည်ညွှန်းတေါ်တေါ်တသာ) အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများ၏
နိုင်ငံ့ေန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်းအကြီးအြဲများေွင် ဘရူနိုင်းဒါရုဆလမ်နိုင်ငံ၊

ြတမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊

အင်ဒိုနီးရှေားသမ္မေနိုင်ငံ၊ လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုြရြ်ေစ်သမ္မေနိုင်ငံ၊ မတလးရှေားနိုင်ငံ၊ ပြည်တထာင်စု
သမ္မေပမန်မာနိုင်ငံ၊

ဖိလစ်ြိုင်သမ္မေနိုင်ငံ၊

စြကာြူသမ္မေနိုင်ငံ၊

ထိင
ု ်းနိုင်ငံ၊

ဗီယြ်နမ်

ဆိုရှေယလ
် စ်သမ္မေနိုင်ငံေို့ြါေင်ြါသည်။
ဖိလစ်ြိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာမမို့၌ ၂၀၁၇ ေုနှေစ် ဧမြီလ ၃၀ ရြ်တန့ေွင် ြျင်းြပြုလုြ်ေဲ့သည့်
၃၀ ကြိမ်တပမာြ် အာဆီယံထိြ်သီးအစည်းအတေးေွင် အေည်ပြုေဲ့တသာ “အာဆီယံအသိုြ်အေန်း
ရည်မှေန်းေျြ် ၂၀၂၅ တအာင်ပမင်တစတရး တဖာ်တဆာင်နိုင်ရန်အေွြ် အာဆီယံနိုင်ငံ့ေန်ထမ်းများ၏
အေန်းြဏ္ဍဆိုင်ရာ အာဆီယံတ ြညာေျြ်” ၌ ြါေင်သည့် နိုင်ငံတော်ဖွံ့မဖိုးေိုးေြ်တရးနှေင့်
တဒသေွင်း ြူးတြါင်းတဆာင်ရွြ်မှု ေွင် တြာင်းမွန်တသာ အုြ်ေျုြ်မှု၏ အတပေေံအုေ်ပမစ်အပဖစ်
နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းများ၏ အတရးြါမှုြို အသိအမှေေ်ပြုနိုင်ရန်အေွြ်လည်းတြာင်း၊
ထိင
ု ်းနိုင်ငံ၊ ဘန်တြာြ်မမို့၌ ၂၀၁၉ ေုနှေစ်၊ ဩဂုေ်လ ၂၃ ရြ်တန့ေွင် ြျင်းြပြုလုြ်ေဲ့သည့်
ေေိယအကြိမ်တပမာြ် အာဆီယံနိုင်ငံ့ေန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအြဲများ သီးသန့်အစည်းအတေး
ေွင် သတဘာေူလြ်မှေေ်တရးထိုး၍ အေည်ပြုထားေဲ့တသာ ဒီဂျစ်ေယ်စီးြွားတရးတေေ်နှေင့်အညီ
ေြ်ကြဖျေ်လေ်တသာနိုင်ငံ့ေန်ထမ်း ြဏ္ဍပဖစ်တြါ်လာတစတရး အရှေိန်ပမှင့်ေင်တဆာင်ရွြ်ပေင်းနှေင့်
တြာင်းမွန်တသာအုြ်ေျုြ်တရးစနစ် ပမှင့်ေင်ပေင်းဆိုင်ရာ အာဆီယံတ ြညာေျြ်” နှေင့်စြ်လျဉ်း၍
လျှင်ပ မန်သွြ ်လြ်ထိတရာြ်မ ှုရ ှေိမြီး

ပြည်သူြ ိုဗ ဟိုပြုတသာ

နိုင ်င ံ့ေန်ထမ်း များအပဖစ်

တဖာ်တဆာင်တရး ြေိြေေ်ပြုထားမှုြို ထြ်မံအေည်ပြုနိုင်ရန်အေွြ်လည်းတြာင်း၊
၂၀၂၀ ပြည့န
် ှေစ်၊ နိုေင်ဘာလ ၁၂ ရြ်တန့ေွင် ြျင်းြပြုလုြ်ေဲ့သည့် ၃၇ ကြိမ်တပမာြ် အာဆီယံ
ထိြ်သီးအစည်းအတေး၌

အေည်ပြုေဲ့တသာ

အာဆီယံဘြ်စုံပြန်လည်ထူတထာင်တရးမူတဘာင်နှေင့်

၎င်း မူတဘာင်ြ ို အတြာင်အထည်တဖာ်တရး အစီအစဉ်မ ျားအေွြ ် နည်း ဗျူဟာများနှေင ့်

ေိုင်းောမှုများေွင် နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းများ၏ အတရးြါတသာ အေန်းြဏ္ဍနှေင့် ြါေင်တဆာင်ရွြ်မှုေို့ြို
ထြ်မံအေည်ပြုပေင်းပဖင့်လည်းတြာင်း၊
“မငိမ်း ေျမ်း ၍ အားလုံးြါေင်မ ှုရ ှေိမြီး ကြံ့ေ ိုင ် ၍ ညီညွေ်မ ှုရှေိ သည့် အဖွဲ့ အစည်း အပဖစ် ြာြွယ်
ထိန ်း သိမ ်း နိုင ် သည့် အတလ့အြျင့် တဖာ်တဆာင်န ိုင ်တရးဆိုင ်ရ ာ အာဆီယံ တ ြညာေျြ် ” နှေင ့်
စြ်လျဉ်း၍ တြာင်းမွန်တသာအုြ်ေျုြ်မှု အတလ့အြျင့်များြို အဆင့်အားလုံးေွင် ေိုးပမှငြ
့် ျင့်သုံး
နိုင ်ရန်အေွြ ် မူေါဒများနှေင့် ထိတရာြ်စ ွာ ကြိုေင်ြ ာြွယ်တရး တဆာင်ရ ွြ်ေျြ်များအား
ပြန်လည်ရည်ညွှန်း၍လည်းတြာင်း၊
ြိုဗ စ်-၁၉ ြမ္ဘော့ြ ြ်တရာဂါ ြူး စြ် မ ှုတ ြာင့် အာဆီယံ န ိုင ်င ံ ရ ှေိပြည်သူမ ျားနှေင ့် ၎င်း ေို့၏
စီးြွားတရး၊ ြျန်းမာတရးနှေင့် အသြ်တမွးေမ်းတြျာင်းပြုမှုေိုအ
့ တြါ် မတမျှာ်မှေန်းနိုင်တသာ ဆိုးရွား
သည့် သြ်တရာြ်မှုများ ပဖစ်တြါ်လာနိုင်မှုအား အသိအမှေေ်ပြုပေင်းပဖင့်လည်းတြာင်း၊
စေုေ္ထအကြိမ်တပမာြ် စြ်မှုတော်လန
ှေ ်တရး (Fourth Industrial Revolution- 4IR) တ ြာင့်
ပဖစ်တြါ်လာသည့်

မတသေျာမတရရာမှုမ ျား၊

ရာသီဥ ေုတပြာင်း လဲမ ှုန ှေင ့်

သြ်ကြီး ရွယ်အို

အသင်း အဖွဲ့ များ၊ နိုင ်င ံေြာနိုင ်င ံတရးနှေင ့် စီး ြွားတရးအတပေအတနများ၊ ယေင်အစဉ်အလာ
မရှေိေ ဲ့ဖ ူး တသာ တဒသေွင ်း ြိစ ္စရြ်မ ျားနှေင ့် အာဆီယံအဖွဲ့ ေင်န ိုင ်င ံမ ျားရှေိ နိုင ်င ံ့ေ န်ထမ်း များ
အတနပဖင့် ကြုံတေွ့တနရသည့စ
် ိန်တေါ်မှုများအား ထြ်မံအသိအမှေေ်ပြုပေင်းပဖင့်လည်းတြာင်း၊
အာဆီယံအဖွဲ့ေင်နိုင်ငံများေွင် တြာင်းမွန်တသာအုြ်ေျုြ်မှုနှေင့် တရရှေည်ဖွံ့မဖိုးေိုးေြ်မှုေို့အေွြ်
အနာဂေ်စိန်တေါ်မှုအသစ်များနှေင့်အညီ အလိုြ်သင့် ပြုပြင်တပြာင်းလဲနိုင်ရန်နှေင့် ြိုမိုေံနိုင်ရည်ရှေိတစတရး
အေွြ် နိုင ်င ံ့ေန်ထမ်း ြဏ္ဍအတရးြါမှုြ ို ြိုမို အားတြာင်း လာတစတရး တဆာင်ရ ွြ် ပေင်း အား
အသိအမှေေ်ပြုပေင်းပဖင့်လည်းတြာင်း၊
တအာြ်ြါေို့ြို ကြိုးြမ်းအားထုေ်ရန် သတဘာေူညီ ြသည်–
(၁)

တပြာင်းလဲလျြ်ရှေိတသာ ြေ်ေန်းြျင်နှေင့် စိန်တေါ်မှုများြို ထိတရာြ်စွာအေျိန်နှေင့်
ေတပြးညီ

ေုံ့ပြန်တဆာင်ရွြ်နိုင်မည့်

မူေါဒများနှေင့်

ေိုင်းောမှုများအေွြ်

အလိြ
ု ်သင့် ပြုပြင်တပြာင်းလဲနိုင်သည့် တေါင်းတဆာင်မှုြုံစံြို ပမှင့်ေင်တြးမြီး

အာဆီယန
ံ ိုင်ငရ
ံ ှေိပြည်သူများ၏ အြျိုးအေွြ် အေွင့်အလမ်းများြို အသုံးေျ
တဆာင်ရွြ်နိုင်ရန်၊
(၂)

တပြာင်းလဲပဖစ်တြါ်လျြ်ရှေိသည့် ြေ်ေန်းြျင်အတပေအတနများအ ြား နိုင်ငံ့ေန်ထမ်း
များ၏ ြျွမ်းြျင်မ ှုမ ျား ေိုး ေြ်လာတစတရး အတပေေံအုေ်ပမစ်မ ျားအပဖစ်
အာဆီယံလူ့စွမ်းအားဗဟိုဌာနများ (ASEAN Resource Centres)နှေင့် အာဆီယံ
ပြည်သူ့ေန်ထမ်း တလ့ြျင့်တရးေြ္ကသိုလ်များြွန်ယြ် (ASEAN Network of
Public Service Training Institute - PSTI) များ ေည်တထာင်ထားရှေိရန်၊

(၃) အေားအဆီးများနှေင့် အားနည်းေျြ်များြို တပဖရှေင်းနိုင်တရးနှေင့် ြွင့်လင်းပမင်သာ
သည့စ
် နစ်များ
ပြည်သူများ၏

ဖန်ေီးနိုင်တရးအေွြ်
ြူးတြါင်းြါေင်မှုပဖင့်

စီမံေန့်ေွဲမှုလုြ်ထးုံ

တေေ်မီတစပေင်း၊

လုြ်နည်းများြို

ပြုပြင်တပြာင်းလဲပေင်းနှေင့်

ရိုးရှေင်းတစပေင်းေို့ပဖင့် ပြည်သူ့ေန်တဆာင်မှုတြးသည့်အတြါ် ထိတရာြ်ေိုးေြ်
တစရန်၊
(၄)

တဒသေွင်း၌ ဒီဂျစ်ေယ်အစိုးရ၊ ဒီဂျစ်ေယ်စီးြွားတရးစနစ်နှေင့် ဒစ်ဂျစ်ေယ်အဖွဲ့
အစည်းတဖာ်တဆာင်ပေင်းပဖင့် ပမှင့်ေင်တြးပေင်း၊ ဒစ်ဂျစ်ေယ်နည်းြညာ အသုံးပြု
နိုင်တရးအေွြ်မူေါဒနှေင့် ဥြတဒမူတဘာင်များေျမှေေ်တဆာင်ရွြ်ပေင်းနှေင့် ဒီဂျစ်ေယ်
နည်းြညာေိုး ေြ်မ ှုြ ို အြျ းိ ရှေိစ ွာအသုံး ပြု၍ သေင်းအေျြ်အလြ်များ
လုခံ ေုံတရးြို ြာြွယ်တြးပေင်းနှေင့် အြန့်အသေ်များနှေင့် ဆိုးြျိုး၊ အန္တရာယ်
များြို တလျာ့နည်းတအာင်တဆာင်ရွြ်ရန်၊

(၅)

တရရှေညေ
် ိုးေြ်၍ ေိုင်မာမှုရှေိြာ ေြ်ကြမှုရှေိမြီး ပြည်သူြို အြျိုးပြုတသာ
အာဆီယံ

အသိုြ်အေန်းေစ်ေု

ေည်တထာင်နိုငရ
် န်အေွြ်

တြာင်းမွနတ
် သာ

အုြ်ေျုြ်မှုြို အတထာြ်အြူပြုတစမည့် ြဏ္ဍအလိုြ် နှေင ့် အသိုြ်အေန်းများ
အ ြား ညှိန ှိုင်းပေင်းနှေင ့် ြူးတြါင်းတဆာင်ရွြ်ပေင်းပဖင့် ပမှင့်ေင်တဆာင်ရွြ်ရန်၊
ဤတ ြညာေျြ်ေွင်

ြါေင်သည့်

ြေိြေေ်များြို

အတြာင်အထည်တဖာ်နိုင်တရး

လိုအြ်သည့် လုြ်ငန်းစဉ်များြို တဆာင်ရွြ်နိုငရ
် န်အေွြ် အာဆီယံနိုင်ငံ့ေန်ထမ်းဆိုင်ရာ ြူးတြါင်း
တဆာင်ရွြ်တရးြဏ္ဍ အဆင့်ပမင့်အရာရှေကိ ြီးများအစည်းအတေးေွင် အေည်ပြုေဲ့ြါသည်။
၂၀၂၁ ေုနှေစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ ရြ်တန့ေွင် အဂကလိြ်ဘာသာပဖင့် အေည်ပြုေဲ့ြါသည်။

