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မြန်ြာနိုငင်ံ နိုင်င့ံဝန်ထြ်းမြုမြင်ပမြာင်းလဲြှုြဟာဗျူဟာစီြခံျက်လုြ်ငန်းအစီအစဉ် 

ထုတ်မြန်ပ ကညာသည့် အခြ်းအနား၊  

 

ဖွံ့ဖဖိုးဆဲနိုင်ငံြျားြှ နိုင်င့ံဝန်ထြ်းြျား၏ ယံု ကည်ချက်၊ ခံယူချက်နှင့် 

စိတ်ဓာတ်မြင့်ြားတက်ကကလာပစပေးအတွက် ကြ္ဘာ့နိုင်ငံြျားြှ သတ်ြှတ်ကျင့်သံုးသည့် 

နည်းလြ်းြျားကို ပလ့လာပဆွးပနွးမခင်းနှင့်  

 

မြည်သူဝ့န်ထြ်းြျားအား လုြ်ငန်းခွင်တွင် စိတ်အားထက်သန်တက်ကကစွာမဖင့် ဝန်ပဆာင်ြှု ပြးနိုငပ်ေး 

လှုံ့ပဆာ်မြှင့တ်င်ပြးမခင်း အသိြညာြျှပဝြှုဖိေုြ်  

  

ပနမြည်ပတာ်၊ ၂၀၁၇ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ေက်ြ ှ၁၂ ေက ်

အဆုိမြုလွှာ 

က ။ နိဒါ န်း 

မြန်ြာနိုငင်ံေှ ိမြည်ပထာင်စုောထးူဝန်အဖွဲ့ (UCSB) သည် UNDP မြနြ်ာဌာပနရံုးနှင့် UNDP Global Center 

for Public Service Excellence (GCPSE) တုိ၏့ ကူညီြံ့ြိုးြှုမဖင့် နုိင်င့ံဝန်ထြ်းြျား၏ မြည်သူကို အလုြ ်

အပကျွေးမြုလုိစိတ်ထက်သနြ်ှုဆုိင်ော အသိြညာြျှပဝြှုဖိေုြ် အား ပနမြည်ပတာ်တွင ် ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၁၀ 

ေက် ြှ ၁၂ ေက်အထ ိ ကျင်းြြည်မဖစ်ပါသည်။ ထုိဖုိေြသ်ည် အသိြညာြျှပဝေန်နငှ့် နုိင်ငံဝန်ထြ်းကဏ္ဍ မြုမြင် 

ပမြာင်းလဲပေးနှင့် ပခတ်ြတုိီးတက်ပေးကို အပထာက်အြံ့မြုြည့် ထက်သနတ်က်ကကြှု၊ ရုိးပမဖာင့်ြှု၊ အေည်အချင်း 

အလိက်ုချီးမြှင့်ပမြှာက်စားြှုနငှ့် တန်းတူညီြျှအခွင့်အပေးေေှိြှုတုိန့ှင့်စြ်လျဉ်း၍ မြန်ြာ၊ အာဆီယံနငှ့် နုိင်ငံတကာ 

ြှ လက်ပတွ့ကျင်သံု့းပဆာင်ေွက်ပန ကသူြျားနှင့်ြညာေှငြ်ျားကုိ စစုည်းပါဝင်ပဆွးပနွး ကပစေန် မဖစ်ပါသည်။   

၂၀၁၇ခုနှစ် အသိြညာြျှပဝြှုဖုိေြတွ်င် (၁) မြနြ်ာနုိင်ငအံစိုးေ၏ “နုိင်င့ံဝန်ထြ်းမြုမြင်ပမြာင်းလဲပေး (CSR) 

ြဟာဗျူဟာစီြခံျက် လုြင်နး်အစီအစဉ်(၂၀၁၇-၂၀၂၀)”နှင့်(၂) UNDP ဦးပဆာင်ပသာ “ဖွံ့ ဖဖိုးဆဲနိုငင်ံြျားေိှ 

အတွင်းြှလှုံ့ပဆာ်ပသာ ထက်သန်တက်ကကြှုအပ ကာင်း ကြ္ဘာလံုးဆုိင်ောပလ့လာြှု” တုိက့ို ြိတ်ဆက်သည့် အစ ီ

အစဉ ်လည်း ပါဝင်ြည်မဖစ်ပါသည်။    
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ခ။ ပနာက်ခအံပ ကာင်းအောနှင့် ဖိေုြ ်ကျင်းြေမခငး်အပ ကာင်းေင်း  

၁။ မြနြ်ာနိငု်ငံ၏ နိငု်ငံ့ဝန်ထြ်းမြုမြင်ပမြာင်းလဲြှု 

မြန်ြာနိုငင်ံသည် ဒီြုိကပေစီကူးပမြာင်းြှုကကီးကုိ မြုလုြလ်ျက်ေှိဖြီး ထုိကူးပမြာင်းြှုတွင ် နုိင်င့ံဝန်ထြ်ြျားသည် 

အလွန်အပေးကကီးပသာ အခန်းကဏ္ဍြှ ပါဝငပ်နပါသည်။ နုိင်င့ံဝန်ထြ်းြျားသည် မြည်သူဝ့နထ်ြ်းအဖွဲ့အစည်း 

ဌာနြျား၏ အသွငက်ူးပမြာင်းြှုတွင် တွနး်အားတစေ်ြ်မဖစ်သလုိ မြန်ြာနိုငင်ံအစိုးေအပနမဖင့် ြိြုိတုာဝန်ခံြှုေိှဖြီး 

မြည်သူကုိဗဟိုမြုပသာ ဝနပ်ဆာင်ြှုအဖဲွ့အစည်းြျား၊ ယန္တေားြျားြှတစဆ်င့် မြည်သူြျား၏ ပြျှာ်လင်ခ့ျက်ြျားကုိ 

မဖည့်ဆည်းပြးနုိင်ေန ် ပထာက်ြ့ံကူညီပြးြည့်သြူျားလည်း မဖစ်ပါသည်။ အမှနစ်င်စစ ် ပ ပည်သ့ူဝနဆ် ောင်မှုများ 

အာ း  ထိဆ ောာက်စာာှှင်  ွာခပ ွား ေက်ေခပ ွင်း ကင်း စာာ ဆ ောင်ောာက်ဆ ပး ောန် ာာဝန်ောှိသည်  ှိငင်ငခဝန်ထမ်း များသည် 

အစိငး ောှှင်  ပ ပည်သူမျ ားအား  ေက်သာယ်ဆပးဆ နသည်  အဓိကကကား ခွဆ ပါင်း ကူး ာစ်ွ င ပြစသ်ည်ှငှ် အည ီ ပ မန်မာှိငငင်ခ 

၏ ဒီမိငကဆောစီကူး ဆပ ပာင်း မှုအား ဆ ေှာ့ေက်ာိငး ာက်လငပဆ် ောင်ှိငငေ်ာန်ှှင်  ှိင င်ငခဆာာ်အဆ ပါ် ပ ပည်သူမျ ား ၏ 

ယငခက ကည်မှု ပိငမိငအာ းဆကာ င်းလာဆ စောန်အာာက် ဆသာ ွျက်ာစ်ွ ငလည်း ပ ြစ်ပါသည်။   

နုိင်ငံပေးဆ ွါင်းပဆာင်ြျား1 ညွှန် ကားချက်ြျားနှင့်အညီ မြည်ပထာင်စုောထူးဝနအ်ဖွဲ့ (UCSB2) သည် 

၂၀၁၇ခုနှစ် ြှ ၂၀၂၀ခုနစှအ်ထိ ကာလအတွက် နုိင်င့ံဝန်ထြ်းမြုမြင်ပမြာင်းလဲြှု (CSR) 3ြဟာဗျူဟာစီြခံျက် 

လုြင်နး်အစီ အစဉ်ကို ပေးဆဲွနုိင်ေန် ၂၀၁၆ခုနစှ၊် ဇူလုိင်လကတည်းက ကကိုးြြး်ပဆာင်ေွက်လာခ့ဲပါသည်။ 

ထုိြဟာဗျူဟာ စြီံချက်၏ေည်ေွယ်ချက်ြာှ နုိင်ငံဝန်ထြ်းကဏ္ဍမြုမြင်ပမြာင်းလဲေန်နှင့် ပခတ်ြတုိီးတက်ပစေန် 

နည်းလြ်းြျား ကုိေှာပဖွေန်နှင့် စြံုစံသံစြ်ျား၊ အမြန်အလနှ်မြုြူတံုမ့ြနြ်ှုြံုစံသစ်ြျားနှင့် 

ဦးစားပြးကိစ္စေြ်အသစ်ြျားကို ချြှတ် နိငု်မခင်းမဖင် ့ နုိင်င့ံဝန်ထြ်းကဏ္ဍတွင် အမြစ်တွယ်ပနပသာ 

အဖွဲ့အစည်းဆုိင်ောနှင့် ယဉ်ပကျးြှုဆိုငေ်ာ အစဲွြျား၊ ဘက်လုိက်ြှုြျားကုိ မြနြ်ာနိငု်ငံအစုိးေအပနမဖင့် 

တမဖည်းမဖည်းချင်း ကုိင်တွယ်ပမဖေှငး်သွားနုိင်ပစေန် မဖစ်ပါသည်။   

မြန်ြာနိုငင်ံ၏ လက်ေှိနုိင်ငံ့ဝန်ထြ်းကဏ္ဍတွင် အြျားအားမဖင့် မြည်သူဝ့နပ်ဆာင်ြှုပြးသူ၏ရှုပထာင့်ြှ  ကည့်ကာ 

ပဆာင်ေွက်ပြးပနမခင်းမဖစ်ဖြီး မြည်သူဗဟုိမြုြှုနှင့် အဆင်ပမြပအာင်ဝန်ပဆာင်ပြးြည်ဟူသည့် အပလ့အထ 

နည်းပါးပနပါသည်။ တည်ဆဲဥြပဒစည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားတွင် အေည်အချင်းအလုိက် ချီးမြှင့်ပမြှာက်စားြှု၊ 

တေားြျှတြှုနငှ် ့ တာဝန်ခံြှုတုိက့ို ပယဘုယျအားမဖင့် အားပြးမြှင့်တင်ြှုြျားေိှပသာ်လည်း ထုိအပမခခံြြူျားအား 

လက်ပတွ့ကျင့်သုံးသည့်ပနောတွင် အားနည်းပနဆ သး သည်ကိင ၂၀၁၆ွငှှစ်က ထငာ်ပ ပန်ဆ ပး ခွ ဆ သာ UCSB-

UNDPြှပကာက်ယူခဲ့သည့် ကိငယ်ကျ င် သကိ္ခာ၊ အောည်အွျင်း အလိငက်ွျီး ပ မှင် ဆ ပ မှာက်စားမှုှှင်  ာန်း ာူအွာင် အဆ ေား 

မျ ား ေိငင်ောာ သဆော ထားအပ မင်စစာ်မ်း မှ ဆ ာာ့ောှိွျက်မျာ း အော သိောှိပါ သည်။ ှိငင်ငခ ဝန်ထမ်းကဏ္ဍအတွင်းေိှ 

                                                           

1
 မြန်ြာနုိင်ငံအစိုးေ၏ ြဝူါဒညွှန် ကားချက်ြျားတွင် “မြည်သူြျား၏ အကျိုး” အတက်ွ နှင့် “တေားဥြပဒစုိးြိုးပေး” နှင့် “အဂတိလုိက်စားြှု ကင်းစင် 

ပသာ လူြှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို တည်ပဆာက်ေန်” အတက်ွ “စွြ်းပဆာင်ေည်မြည့်ဝပသာ အစိုးေ” တစ်ေြ်ကုိ တည်ပထာင်ေန် လုိအြ်သည်ဟု အပလးပြး 

ညွှန် ကားထားပါသည်။  

2
 UCSB: Union Civil Service Board 

3
 CSR: Civil Service Reform 
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ဆုးံမဖတ်ချက်ချြှတ်ြှုြျားတွင် ြျက်နှာသာပြးြှုြျားကိုပတွ့ေသလို နီးစြ်ောကို ဦးစားပြးြှုြျားလည်း 

အတိငု်းအတာ တစခ်ုအထိ ပတွ့ေှိေဆမဲဖစ်ဖြီး4 ယင်းအချက်သည် နုိင်င့ံဝန်ထြ်း ကဏ္ဍ၌ အားလံုးပါဝင် 

ပဆာင်ေွက် နုိင်ြှုကို ထိခိုက်ပစသလုိ အြျားမြည်သူအား ဝနပ်ဆာင်ြှုြျားကုိ သာတူညီြျှဖြီး တေားြျှတ၍ 

ြွင့်လင်းမြင်သာ စာွမဖင့် ပဆာင်ေွက်ပြးြှုကိုလည်း အားနည်းပစပါသည်။     

မြန်ြာနိုငင်ံအစိုးေြှ အပလးထားလျက်ေှိသည့် နုိင်င့ံဝန်ထြ်းကဏ္ဍ၏ ထိပောက်ြှုနှင့် စြွ်းပဆာင်ေည်မြည့်ဝြှုကို 

မြသနုိင်ေနနှ်င့် မြည်သူ၏ယုံ ကည်ြှုကုိ မြနလ်ည်ေယူနိုငဖ်ို့ဆိလုျှင် နုိင်င့ံဝန်ထြ်းြျားကိုယ်တုိင်ြှ ၎င်းတ့ုိ၏ စြွ်း 

ပဆာင်ေည်ြျား၊ သက်ဆိုငေ်ာအဖဲွ့အစည်းဌာနြျားနှင့် ပနာက်ဆုံးတွင် နုိင်ငံပတာ်အပြါ် ယုံ ကည်ြှုကို မြန်လည် 

တည်ပဆာက်ပြးေန် အပေးကကီးပါသည်။ နုိင်င့ံဝန်ထြ်းြျားအား ထက်သန်တက်ကကလာပအာင် လှုံ့ပဆာ်ပြးမခင်း 

နှင့် စတ်ိဝင်တစားပါဝင်လာပအာင်ပဆာင်ေွက်မခင်းတုိသ့ည် အသွငက်ူးပမြာင်းြှုလုြင်နး်စဉ်တွင် အဓိကထား 

ကကိုးြြ်းသွားေြည့် လုြင်နး်မဖစ်ဖြီး အသားပသပနပသာ ပတွးပခါ်ြံုအပလ့အထြျား (mindset) ကုိ ပမြာင်းလဲ 

ြစ်ေန်နှင် ့ကျွေြ်းကျင်ြှုကုိတည်ပဆာက်ေန် ဝင်ဆ ပါက်တစ်ခုလည်း မဖစ်ပါလိြ့်ြည်။     

မြည်ပထာင်စုောထူးဝနအ်ဖဲွ့ (UCSB)သည် နုိင်င့ံဝန်ထြ်းမြုမြင်ပမြာင်းလဲြှု(CSR) အား ဦးပဆာင်ေန် 

လုြြ်ိငု်ခွင် ့ တာဝန်အြ်နငှ်းခံေသည့် အဖဲွ့အစည်းတစခ်ုအပနမဖင့် အကျိုး ဆက်စြ်သူဆ ပါင်းစုံနင့်ှ 

တုိင်ြင်ပဆွးပနွးြှုြျား မြုလုြခ်ဲဖ့ြီး နုိင်င့ံဝန်ထြ်းမြုမြင်ပမြာင်းလဲပေးတွင် မြန်ြာနိုငင်ံ အစိုးေအတွက် 

ြူဝါဒြူပဘာင်တစခ် ု မဖစလ်ာြည့် ပလးနှစ်တာ ြဟာဗျူဟာစီြခံျက်လုြင်နး်အစီအစဉတ်စေ်ြ်ကုိ 

ပေးဆဲွထားပါသည်။ ထုိလုြင်နး်အစီအစဉ်တွင ် နုိင်င့ံဝန်ထြ်းမြုမြင်ပမြာင်းလဲြှု(CSR)အတွက ်

ပြျှာ်ြှန်းချက်ကုိပဖာ်မြထားဖြီး မြုမြင်ပမြာင်းလဲြှုအတွက် ဝင်ဆ ပါက်ြျားအား ဦးတည်လုြပ်ဆာင်ြည့် 

နယ်ြယ်ပလးခုပအာက်တွင ်အပသးစိတ် ပဖာ်မြထားသည်ကို ပအာက်ပါ အာိငင်း  ဆ ာာ့ောှိှိငငပ်ါသည်။      

နိငု်ငံ့ဝန်ထြ်းမြုမြင်ပမြာင်းလဲြှု(CSR)ပြျှာ်ြှနး်ချက်  

“လူထုြါဝင်ပဆာင်ေွက်ြှုကုိ အားပြးမြှင့်တင်၍ လူထု၏ယုံ ကည်ြှုကို ြိြုိအုားပကာင်းပစြည့် ကျင်ဝ့တ် 

နှင့်ညီပသာ၊ အေည်အချင်းကို အပမခခံပသာ၊ အားလံုးြါဝငထ်ြ်းပဆာင်နိုငပ်သာ၊ တံုမ့ြနမ်ဖည့်ဆည်းပြး 

ပသာ နုိင်င့ံဝန်ထြ်းကဏ္ဍကကီး ပြါ်ထွနး်လာပစေန်” 

နိငု်ငံ့ဝန်ထြ်းမြုမြင်ပမြာင်းလဲြှု(CSR)အတွက ်ဦးတည်ပဆာင်ေွက်ြည့် နယ်ြယ်ြျား -  

၁။ နုိင်င့ံဝန်ထြ်းအုြ်ချုြ်ြှုြံုစံသစ် 

၂။ အေည်အချင်းကုိ အပမခခံ၍ စြွ်းပဆာင်ေည်ေိှြှုကို ဦးစားပြးပသာ အပလ့အထနှင့် စနစြ်ျား 

၃။ လူထုဗဟုိမြုနိုငင်ံဝ့နထ်ြ်းြျား မဖစ်လာပစေန် ပခါင်းပဆာင်ြှုပြးနုိင်သည့် အေည်အပသွးြျားနှင့် 

စြွ်းပဆာင်ေည်ြျားကုိ မြှင့်တင်မခင်း 

၄။   နုိင်င့ံဝန်ထြ်းကဏ္ဍ၏ ြွင့်လင်းမြင်သာြှုနငှ့် တာဝန်ယူြှု/တာဝန်ခံြှု  
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စစ်တမ်း၊ UCSB-UNDP၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇွန်လ။ 
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ထက်သနတ်က်ကကြှုသည် နုိင်င့ံဝန်ထြ်းမြုမြင်ပမြာင်းလဲပေးအား ထိပောက်စွာပဆာင်ေွက်နိငု်ပေးအတွက် အဓိက 

ကျပသာအချက်အမဖစ် မြနြ်ာနိငု်ငံအစိးုေနှင့်  မြည်ပထာင်စုောထးူဝန်အဖွဲ့ (UCSB)  တုိြ့ှ ဦးစားပြး ပဆာင်ေွက် 

လျက်ေှပိါသည်။ထက်သနတ်က်ကကြှုနှင့် အထူးသမဖင့် အတွငး်စတ်ိြှလှုံ့ပဆာ်ပသာ ထက်သန်တက်ကကြှု တုိသ့ည် 

နုိင်င့ံဝန်ထြ်းကဏ္ဍကကီးတစ်ခုလံုးတွင် ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့်ညီစွာ မြုြူပဆာင်ေွက်ြှုြျားကို အားပြးပထာက်ကူ 

ပြးနုိင်သည့်အောတစ်ခမုဖစ်သလုိ အေည်အပသွး၊ တေားြျှတြှုနငှ့် အားလံုးပါဝင်ထြ်းပဆာင်နိုငြ်ှုဟူသည့် 

စတံန်ဖုိးြျားနှင့် အပမခခံြြူျားကုိ လက်ပတွ့ကျင့်သုံးလုိစိတ်နငှ် ့ စတ်ိဝင်တစား ပါဝင်ဆ ောင်ောာက်လိငစိာ်ာိင ့ ောောှိ 

ဆ အာ င် ာာနး် အားဆ ပး ှိငင်သည်  အောာ ာစ်ွငလည်း  ပ ြစ်ပါသည်။ ထိငပ့ ပင ် ထက်သနာ်က်က ကမှုပ ြင် သာ အားဆ ကာင်း 

၍ထိဆ ောာက်ဆ သာ ဆ ွါ င်း ဆောင်မှုအောည်အဆ သား မျ ားကိင  ပ ပုစငပျိုး ဆ ထာင်ဆ ပး ှိငင်မည်ပ ြစ်ကာ ကိငယ်ကျ င် ာောား 

ပ မင် မား သည်  စခနမူနာပ ပ ပငဂ္ဂိုလ်များ ကိင ဆ ာာ့ောှိှိငငမ်ည်ပ ြစ်ပါသည်။       

ထက်သနတ်က်ကကြှုနငှ်စ့ြ်လျဉ်း၍ လက်ပတွ့အသုံးချသုပတသနြျားကို ြိြုိတုက်ကကစွာ ပဆာင်ေွက်ေန် စတ်ိြိုငး် 

မဖတ်ထားပသာ မြနြ်ာနုိင်ငအံစိုးေသည် ယင်း၏ အာဆီယံနုိင်ငံ့ဝန်ထြ်းကိစ္စေြ်ြျားဆုိင်ော အေင်းအမြစ်ဌာန 

(ARC5)ြှ အဓိကဦးတည်ပဆာင်ေွက်ြည့် နယ်ြယ်အမဖစ ် “မြည်သူဝ့နထ်ြ်းြျား၏ ထက်သနတ်က်ကကြှု”ဟူ၍ 

ြ ကာပသးြီကြှ ပမြာင်းလဲခဲ့ပါသည်။ UNDP - GCPSE6 နှင့် ကြ္ဘာပြါ်ေိှ ပဒသအြျိုးြျိုးြှ နုိင်ငံြျား ပါဝင် 

ပဆာင်ေွက် ကပသာ အတွင်းစတ်ိြှလှုံ့ပဆာ်ပသာထက်သနတ်က်ကကြှုနငှ့် ြတ်သက်သည့် ကြ္ဘာလံုးဆုိင်ော 

ပလ့လာြှုတစခ်ုတွင ် ြထြဆုံး ပါဝင်ခဲ့ ကသည့် နုိင်ငံြျားထဲတွင် မြန်ြာနိုငင်ံလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ထုိပလ့လာြှု 

သည် မြနြ်ာနုိင်ငအံတွက် နုိင်င့ံဝန်ထြ်းမြုမြင်ပမြာင်းလဲြှု(CSR) ြဟာဗျူဟာစြီံချက်လုြင်နး်အစီအစဉ် 

အပကာင်အထည်ပဖာ်ြှု၏ ြထြပမခလှြး်တစ်ေြ် မဖစ်လာပါလိြ့်ြည်။ ထုိမ့ြင ် နုိင်င့ံဝန်ထြ်းကဏ္ဍ မြုမြင် 

ပမြာင်းလဲပေးနှင့် ပခတ်ြတုိီးတက်ပစပေးတွင် နုိင်င့ံဝန်ထြ်းြျား၏ ထက်သနတ်က်ကကြှု အပေးပါြံုကုိ အာဆီယံ 

ပဒသတွငး် စတင်ပဆွးပနွးလာပစေန် အမခားအာဆီယံနိုငင်ံြျားကုိ တုိက်တွနး်အားပြးနုိင်ြည့် ပမခလှြ်းတစေ်ြ် 

လည်း မဖစ်ပါသည်။ 

၂။ မြည်သူဝ့န်ထြ်းြျား၏ ထက်သန်တက်ကကြှု - နိုင်င၏ံ စဉ်ဆက်ြမြတဖ်ွံ့ ဖဖိုးတုိးတက်ပေးအတွက် 

ထုတ်ယူသုးံစွဲမခငး် ြမြုေပသးသည့် အေင်းအမြစ်ြျား  

ဖွံ့ ဖဖိုးဆဲနိုငင်ံအြျားအမြားတွင် တစသ်က်တာအတွက် အလုြ်အာြခံချက်ေိှမခင်း၊ စြွ်းပဆာင်ေည်ည့ံဖျင်းမခင်း 

ပ ကာင့် အကျိုးသက်ပောက်ြှု အလွန်နည်းပါးပွင်း ာိင့ှ ှင် အာူ လစာဆကာ င်း စာာမောေိှာဆသာ ှိငင်ငခဝနထ်မ်း အမျ ား 

အပ ပား သည် အောည်အဆသား ပ မင် မားဆ သာ လငပဆ် ောင်ွျက်မျာ းှှင်  ောလဒ်များ  ထာက်ဆ ပါ်လာဆ အာင် စးူ စိငက်ှစှပ် မှုပ် 

ဆ ောင်ောာက်ဆ နက ကသည်ကိင ဆာာ့ောှိောပါသည်။ ှိငင်ငခ ဝန်ထမ်းဆ ပါင်း များ စာာသည် အလာန်ာောာကကီး မားဆ သာ စိနဆ် ွါ်မှု 

မျ ား ေိှာဆနပ ပီး  မက်ဆ လာက်စောာောခဆ ောင်မှုများ မေိှာဆသာ်လည်း  ၎င်း ာိင၏့ အလငပာ်ာင ် စးူ စိငက်ှစှပ် မှုပ်ကာ သစ္စာောှိေိှာ 

ေက်လက်ဆ ောင်ောာက်လျ က်ောှိကက သည်ကိင ဤဆ ာာ့ောှိွျက်က ပ ပသဆ နပါသည်။ ထိငသိငဆ့ သာ ှိငင်ငခ ဝန်ထမ်း မျ ား သည် 

ပညာေှာငသ်ိက္ခာ၊  ပ ပည် သ့ူဝန် ထမ်း ေဝကိင ပ မာ်ှိငး မှုှငှ်  မျိုး ွျ စ်စိာ်ာိငအ့ပါ အဝင် အာာငး် စာ်ိမှ လှုခ့ဆ ော်ဆ ပး ဆန 
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သည်  အွျက်မျာ းဆ ကကာ င်  ထက်သန်ာက်က ကမှု ေိှာဆနကကသူများ  ပ ြစ်ပါသည်။ အမှနစ်င်စစ ် ၁၉၉၀ မြည့်နှစ် Perry 

နှင့် Wise တုိ၏့ ပလ့လာပတွ့ေှိချက်အသစ်တစေ်ြ်7 ထွက်ပြါ်လာစဉ်ကတည်းက ထက်သနတ်က်ကကလာပအာင် 

ပစပ့ဆာ်ြှု၏ အမခားပသာ အြိုငး်ကဏ္ဍြျားထဲြှ ပ ပည်သူဝ့နထ်မ်း များ ၏ ထက်သန်ာက်ကကမှု (Public Service 

Motivation - PSM) သည် ထူးမခားကဲွမြားစွာ ထွက်ပြါ်လာပါသည်။     

ထုတ်ယူသုးံစဲွမခင်း ြမြုေပသးသည့် မြည်သူဝ့နထ်ြ်းြျား၏ အတွငး်စတ်ိြှလှုံ့ပဆာ်ပြးပသာ ထက်သန် 

တက်ကကြှုအား နားလည်သိေှဖိြီး စနစတ်ကျ အသံုးမြုတတ်ြည်ဆိုလျှင် ယင်းသည် နုိင်င့ံဝန်ထြ်းကဏ္ဍ မြုမြင် 

ပမြာင်းလဲြှုနှင့် စြွ်းပဆာင်ေည်တုိက့ို စဉ်ဆက်ြမြတ် တုိးတက်လုြပ်ဆာင်ပြးနုိင်ြည့် အလွန်တောကကီးြားပသာ 

စြွ်းအားတစ်ေြ် မဖစ်လာပါလိမ် မည်။ ထုိမြင ် ယင်းသည် စဉ်ဆက်ြမြတ်ဖွံ့ဖဖိုးတုိးတက်ြှုြနး်တုိင်ြျားကို 

ပအာင်မြင်စွာ အပကာင်အထည်ပဖာ်နိုငပ်ေးကုိလည်း သွယ်ဝိုက်အကျိုးမြုနုိင်ပါသည်။ အဘယ်ပ ကာင့်ဆုိပသာ် 

ထုိြန်းတုိင်ြျား အားလံုးသည် တစစ်ထက်တစစ် ခက်ခရဲှုြပ်ထွးလာပသာ လုြင်နး်ြတ်ဝန်းကျင်တွင် အလုြလု်ြ ်

ပနေသည့် မြည်သူဝ့နထ်ြ်းြျား၏ ထိပောက်စာွပဆာင်ေွက်နိုငြ်ှုအပြါ် ြျားစွာြူတည်ပနပသာပ ကာင့်မဖစ်ပါ 

သည်။       

ဖွံ့ ဖဖိုးဆဲနိုငင်ံြျားတွင ် နုိင်င့ံဝန်ထြ်းအြျားအမြားသည် အတွငး်စတ်ိြှလှုံ့ပဆာ်ပသာ PSM မဖင့် 

ထက်သနတ်က်ကက ပန ကပသာ်လည်း ထုိက့ဲသို့ပသာ ထက်သန်တက်ကကြှုြျိုးကုိ အတွငး်စတ်ိြှ 

လှုံ့ပဆာ်ပြးနုိင်သည့်အချက်ြျား အပြါ် သုပတသနမြုြှုြျား အလွနန်ည်းပါ းပနပါသည်။ ဖွံ့ ဖဖိုးဖြီးနိငု်ငံြျားတွင ်

၁၉၉၀မြည့်နှစ် ြှ စတင်ကာ သုပတသနမြုြှုြျားစွာ မြုလုြခ်ဲဖ့ြီးမဖစ်ပသာ်လည်း ဖွံ့ ဖဖိုးဆဲနိုငင်ံြျားအတွက် 

ဤသုပတသနြျားကုိ တုိးချဲ့ ပဆာင်ေွက်ေန ် လုိအြ်ပနပါသည်။ မြည်သူဝ့နထ်ြ်းတုိ၏့ 

အတွငး်စိတ်ြှလှုံ့ပဆာ်ပသာ ထက်သနတ်က်ကကြှု အား တုိးတက်ပအာင် ကကိုးြြ်း ကသည့် ဖွံ့ ဖဖိုးဆဲနုိင်ငြံျားတွင်  

ဤသုပတသနအပမခခံသာြေိှလျှင် ၎င်းတုိ၏့ ြူဝါဒြျား၊ လုြပ်ဆာင်ချက်ြျားအားလြ်းညွှနပ်ြးြည့် 

အပမခအပနနှင့်ကိုက်ညီပသာ သက်ပသအပထာက်အထား ြျား ြေှိဘဲ မဖစ်ပနြည်ကို UNDP Global Centre 

for Public Service Excellence (GCPSE) က စိုးေိြ်ခ့ဲပါသည်။ ြုိ၍ဆုိးသည်ြှာ ဖွံ့ ဖဖိုးဆဲနိုငင်ံြျားသည် 

ပနာက်ခံအပမခအပနြတူညီသည့် (အပမခခံအားမဖင့် ကွာမခားနုိင်ပသာ) ဖွံ့ ဖဖိုးဖြီးနိငု်ငံြျားြှ ပလ့လာြှုြျားပြါ်တွင် 

အလွန်အြင်းအားထားြီှခုိကာ ထုိက့ဲသိုပ့သာ “သက်ပသ အပထာက် အထားြျား”ကိုအပမခခံကာ 

အပမခအပနကွာဟချက်ြျားကို စနစတ်ကျညိှနှိုငး် မြင်ဆင်မခင်း ြေှိဘဲ အ ကံမြုချက် ြျား မြုလုြန်ိငု်သည့် 

အချက်မဖစ်ပါသည်။ 8 

၂၀၁၃ခုနှစ်ပနှာင်းြုိင်းြှစတင်ကာ UNDP Global Centre for Public Service Excellence (GCPSE) 

သည် စကကာြူနငှ် ့ကြ္ဘာတစ်လွှားေိှ ြိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းအြျိုးြျိုးနှင့်အတူ မြည်သူဝ့နထ်ြ်းြျား၏ အတွင်းစိတ်ြ ှ

                                                           
7
 Perry, J. နှင့် L.R. Wise, ၁၉၉၀။ မြည်သူ့ဝန်ထြ်းြျား၏ ထက်သန်နုိး ကားြှုအပမခခံြျား၊ မြည်သ့ူအုြ်ချုြ်ပေးပလ့လာသုံးသြ်ြှု (The motivational 

bases of public service, Public Administration Review) ၅၀ (၃) ၊ ၃၆၇-၃၇၃ 
8
 Van der Wal, Zeger၊ ၂၀၁၅။ အပနာက်တုိင်းြဟုတ်သည့် ပနောြျားြှ ြည်သည့်အသံြျှ ြ ကားေ - အပနာက်တိုင်းနုိင်ငံြဟုတ်ပသာ ပနောပဒသ 

အပမခအပနြျားေိှ မြည်သူ့ဝန်ထြ်းြျား၏ ထက်သန်နိုး ကားြှုဆိုင်ော စာအုြ်စာပြြျားအား စနစ်တကျပလ့လာသုံးသြ်ချက် (All quiet on the non-

Western Front? A systematic literature review of Public Service Motivation scholarship in non-Western contexts)၊ မြည်သူ့၀န်ထြ်း 

ဂျာနယ် (Asia Pacific Journal of Public Administration)၊ ၃၇(၂)၊ ၆၉-၈၆။   
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လှုံ့ပဆာ်ပသာ ထက်သန်တက်ကကြှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ပအာက်ပါတုိက့ို လုြပ်ဆာင်ခဲပ့ါသည် - ြူဝါဒဆိုငေ်ာ 

သုပတသန မြုြှုြျား ပဆာင်ေွက်မခင်း၊ အသိြညာြစ္စည်းြျားကို ြံုနိှြ်မဖန့်ပဝမခင်း၊ ကြ္ဘာလုးံဆုိင်ော 

အီလက်ထပောနစ် နည်းလြ်းမဖင့် ပဆွးပနွးြှုြျား (e-discussion)ကို ကူညီြံ့ြုိးပြးမခင်း၊ 

အပတွးအပခါ်ြညာေှငြ်ျားနှင့် လက်ပတွ့ ကျင့်သုံးသူြျား ကား အလုြ်ရံုပဆွးပနွးြဲွအြျိုးြျိုးနှင့် PSM 

နှင့်စြ်လျဉ်း၍ လက်ပတွ့ကျင့်သုံးသူြျား အား အဓိကတုိင်ြင် ပဆွးပနွးပသာ အစီအစဉြ်ျားကုိ 

စစီဉ်ကျင်းပြးမခင်းတ့ုိ မဖစ်ပါသည်။ 

GCPSE သည် အတွင်းစိတ်ြှလှုံ့ပဆာ်ပသာ ထက်သန်တက်ကကြှုနငှ်စ့ြ်လျဉ်းသည့် အသိြညာကွာဟချက်ကုိ 

ပမဖေှငး်ေန်အတွက် ကနဦးပမခလှြး်ြျားကုိ စတင်ခ့ဲဖြီးမဖစ်ပါသည်။ GCPSE သည် UNDP ြါကစ္စတန်၊ 

အက်စ်တာနာေိှ Regional Hub of Civil Service တုိန့ှင့်ြူးဆ ပါင်းကာ ြါကစ္စတန်နှင့် ကာဇက်စတန်တွင ်

ပေှ့ပမြးပလ့လာြှုတစခ်ုကုိ ပဆာင်ေွက်ခဲ့ပါသည်။ ဤစီြခံျက်သည် ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဧဖြီလတွင် ဖြီးဆံုးခ့ဲဖြီး ဖွံ့ ဖဖိုးဆဲ 

နုိင်ငံြျားေိှ အတွငး် စတ်ိြှလှုံ့ပဆာ်ပသာ ထက်သန်တက်ကကြှုကုိ ပလ့လာေန်အတကွ် အပေးကကီးပသာ အပမခခံ 

အချက်အလက်ြျား (baseline) နှင့် သုပတသနနည်းစနစြ်ျားကုိ ေေိှခ့ဲပါသည်။ GCPSE သည် ြ ကာပသးြီက 

ပဒသအြျိုးြျိုးြှ ဖွံ့ ဖဖိုးဆဲနိုငင်ံြျား ကား နှိုင်းယှဉပ်လ့လာြှုတစေ်ြ်အား တစက်ြ္ဘာလုးံ အတိငု်းအတာမဖင့် 

ပဆာင်ေွက်ြည့်အစီအစဉက်ို စတင်ြိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ ထုိပလ့လာြှုအား တူညီသည့်စစတ်ြ်းပကာက်ယူြှု 

နည်းလြ်းကုိအပမခခံကာ ပဆာင်ေွက်ြည်မဖစ်ဖြီး ဖွံ့ ဖဖိုးဆဲနုိင်ငြံျားတွင် ေှိပနသည့် အြျိုးြျိုးပသာ ထက်သန ်

တက်ကကြှုြျားကုိ ဆနး်စစ် ပလ့လာနိုင်ေန ်အပထာက်အကူမြုြည်မဖစ်ပါသည်။      

ဤကြ္ဘာလံုးဆိငု်ော ပလ့လာြှုကကီးတွင် မြနြ်ာနုိင်ငအံစိုးေနှင့် အမခားပသာ ပေွးချယ်ထားသည့်နုိင်ငြံျားသည် 

ပေှ့ပဆာင်ပါဝင်က ကမည်ပ ြစ်သည်။ အသိပညာမျှဆ ဝမှုြိငောမ်ာာင ် ြာခ့ ပြိုး ေခှိငငင်ခမျ ား ှှင်  ၄င်း ာိင၏့ အဆ ပွအဆ နများကိင 

ဆ နာက် ခွပ ပုကာ အာာငး် စိာ်မှလှုခ့ဆ ော်ဆ သာ ထက်သန်ာက်ကကမှုအဆ ကကာ င်း ကိင နား လည်သိောှေိာန် အဆ ေား ကကီး ပငခကိင 

စာင်မိာ် ေက်ဆ ေား ဆ ာှး ှိငင်မည်  အွာင် အလမ်း ာစ်ွ ငအပြစ် အသငခး ပ ပုမည်ပ ြစ်သည်။ ထိငသိင ့ ဆ ေား ဆ ာှး မှုမျ ားဆ ပါ်  

မူာည်ကာ GCPSE မှ ကျွ မ်း ကျ င်ပညာေှာငမ်ျ ားသည် အသငခးပ ပုမည်  နည်း စနစမ်ျား ှှင်  ွျ ဉ်း ကပ်နည်း များကိင 

ပိငမိငပ ပည် စငခ ဆ ကာင်း မာန်ဆ အာင် မာမ်း မခပ ပငေ်င်ှ ိငင်မည် ပ ြစ်သည်။  

ဂ။ ပြျှာ်ြနှ်းေလဒ်ြျား 

 မြန်ြာနိုငင်ံအစိုးေ၏ နုိင်င့ံဝနထ်ြ်းမြုမြင်ပမြာင်းလဲပေးနှင့် ြဟာဗျူဟာစီြခံျက် လုြင်နး်အစီအစဉအ်ား 

နုိင်ငံတွင်းနှင့် နုိင်ငံတကာြှ ြုိြုိ သိေိှလာပစမခင်း  

 နုိင်ငံတကာ သုပတသနနှင့် နှိုင်းယှဉပ်လ့လာဆန်းစစ်ြှုတုိြ့ှတစဆ်င့် မြနြ်ာနုိင်ငနံှင့် အာဆီယံနိုငင်ံြျားေိှ 

နုိင်င့ံ/မြည်သူဝ့နထ်ြ်းမြုမြင်ပမြာင်းလဲပေးြူဝါဒပေးဆဲွေနအ်တွက် အသံုးဝငပ်သာသတင်းအချက်အလက် 

ြျား ေေိှပစမခင်း 
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 ထက်သနတ်က်ကကြှု၊ ဝနထ်ြ်းြျား၏ ပါဝင်ပဆာင်ေွက်ြှုနှင့် ဆ ွါင်းပဆာင်ြှုအေည်အပသွး မြုစုြျိုးပထာင် 

ြှုတ့ုိနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် နုိင်ငံတကာြှ သုပတသနမြုချက်ြျားနှင့် ပလ့လာဆန်းစစ်ချက်ြျားတွင် အ ကံ 

ဉာဏ်ြျားနှင့် သင်ခန်းစာြျားကုိ ြျှပဝပြးသည့်နည်းလြ်းမဖင့် ပါဝငကူ်ညီပြးမခင်း  

 မြန်ြာနိုငင်ံ၏ အာဆီယံနုိင်င့ံဝနထ်ြ်းပေးော အေင်းအမြစ်ဌာန(ARC) ြှ အဓိကဦးတည်ပဆာင်ေွက် ေန် 

ပေွးချယ်ထားပသာ နယ်ြယ်ြှာ “မြည်သူဝ့နထ်ြ်းြျား၏ ထက်သနတ်က်ကကြှု” မဖစ်သည်နငှ်အ့ညီ 

အာဆီယံအဖဲွ့ဝငန်ိငု်ငံအချင်းချင်း ကား၊ အာဆီယံပဒသနှင့် နုိင်ငံတကာအသုိင်းအဝုိင်း ကား အတွင်းစိတ်ြှ 

လှုံ့ပဆာ်ပသာ ထက်သနတ်က်ကကြှုဆုိင်ော ကိစ္စြျားကုိ အမြန်အလနှပ်ဆွးပနွးဖလှယ်ော၊ ေေိှထားပသာ 

သင်ခန်းစာြျားကုိ ြျှပဝော ပနောတစ်ခ ုဖနတီ်းပြးမခင်း 

ဃ။ ကျင်းြြည့်ြံုစံ  

အသိြညာြျှပဝြှုဖိုေြ်အား ၂၀၁၇ခုနှစ် ဇူလုိင်လ ၁၀ ေက်ပနြ့ှ ၁၂ ေက်ပနအ့ထိ သုံး (၃) ေက်ဆက်တုိက် 

ကျင်းြသွားြည်မဖစ်သည်။ ဖိေုြ်ကုိ ပအာက်ပါြုစံအံတုိင်း ကျင်းြသွားြည်မဖစ်သည် -  

၁။ ြထြပန့တွင် နုိင်င့ံဝန်ထြ်းမြုမြင်ပမြာင်းလဲပေး(CSR) ြဟာဗျူဟာစီြခံျက် လုြင်နး်အစီအစဉအ်ား 

တေားဝင်ထုတ်မြန်သည့် အခြး်အနားမဖင့် စတင်ြည်မဖစ်သည်။ CSR ြဟာဗျူဟာစြီံချက် လုြင်နး် 

အစီအစဉ်အား တေားဝင်ြတ်ိဆက် ထုတ်မြနဖ်ြီးသည့်ပနာက်တွင် အဆုိမြုထားသည့် အဓိကလုြင်နး် 

ြျားအား ြညာေြ်ြိုငး်ဆိငု်ော ရှုပထာင့်ြှ တင်မြမခင်းနှင့် ပဆွးပနွးမခင်းတ့ုိကို မြုလုြ်ပါြည်။ မြန်ြာနိုငငံ် 

အစိုးေအကကီးတန်းအောေိှြျားက လုြင်နး်အစီအစဉတွ်င် ပါဝင်သည့် အြိုငး်အသီးသီးကို တင်မြ ကြည် 

မဖစ်ဖြီး လက်ပတွ့အပကာင်အထည်ပဖာ်ောတငွ် အသံုးမြုြည့်နည်းလြ်းြျားနှင့် ပစာင့် ကည့်ပလ့လာြှု 

ဆိငု်ော လုြထံု်းလုြန်ည်းြျားလည်း ပါဝင်မည်ပ ြစ်သည်။ ဆနလ့ယ်ပိငင်း ာာင ် ြိငောမသ်ိင့ ာက်ဆ ောာက်လာ 

သူများ အား အ ြာခ့ ောှစ ် (၈) ြာခ့ ာွခပါ မည် (အစီအစဉ်ာာင ် ပါဝင်သည်  ဦး ာည် ဆ ောင်ောာက်မည်  နယ်ပယ် 

ဆ လး ငွထခမ ှ ာစ်ွငစအီာ း အြာခ့ ှှစ်ြာခ့စမီှ ဆ ေား ဆ ာှး ကကပါမည်)။ ှိငင်ငခာကာ ကျွ မ်း ကျ င်ပညာေှာငမ်ျ ား / 

လက်ဆ ာာ့ကျ င် သငခး လငပဆ် ောင်ဆနသူမျာ းက အစီအစဉ်ာာင ် အေိငပပုထားဆ သာ အဓိကလငပင်နး် မျ ား ကိင 

အဆကာ င်အ ထည်ဆ ြာ်ောာာာင် အသငခး ဝငမ်ည် အွျ က်အလက်မျ ားကိငောေိှာှိငင်ဆ စပွင်း အကျ ိုး ငှာ အဆ ကာင်း 

ေငခး အစဉ်အလာလငပထ်ငခး လငပန်ည်း မျ ား ကိင ာင်ပ ပ ဆ ေား ဆှား ဆ ပး သာား မည်ပ ြစ်သည်။ ထိငအဆ ကာင်း ေငခး 

အစဉ ် အလာ မျ ားကိင ာင်ပပောာ ာာင ် နုိင်ငံ့ဝန်ထြ်းကဏ္ဍေိှာ ထက်သနာ်က်ကကမှု၊ ရိငး ဆ ပ ြာင် မှု၊ 

အောည်အွျ င်း အလိငက် ွျ ီး ပမှင် ဆပ မှာက်စား မှု၊ ာန်း ာူညီမျှ မှုှငှ်  

အာ း လငခး ပါဝငဆ် ောင်ောာက်ှိငင်မှုာိင့ှ ှင် စပ်လျ ဉ်း ၍ ောောှိွခ  ဆ သာ သင် ွန်း စာမျ ား ကိင 

အဆ လး ဆ ပး ာင်ပ ပသာား မည်ပ ြစသ်ည်။       

၂။ ဖိေုြ်၏ဒုတိယပန့အစတွင် တက်ပောက်လာသူြျားအားလံုးအား အတွင်းစိတ်ြှလှုံ့ပဆာ်ပသာ ထက်သန် 

တက်ကကြှုအပ ကာင်း အဓိကထား ပဆွးပနွးတင်မြြှုြျားကုိ မြုလုြြ်ည်မဖစ်သည်။ ြါကစ္စတန်နှင့် 

ကာဇက် စတန်တွင် ပဆာင်ေွက်ခဲ့သည့် ပေှ့ပမြးပလ့လာြှုြှ ထွက်ပြါ်လာပသာေလဒ်ြျား/ 

ပတွ့ေှိချက်ြျားကုိ တင်မြပဆွးပနွးြှုလည်း ပါဝငြ်ည်မဖစ်သည်။ ပနလ့ယ်ြိုငး်တွင် 
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အဖွဲ့လုိက်ပဆွးပနွးြှုြျား မြုလုြြ်ည် မဖစ်ော အဓိကပဆွးပနွးြည့် အပ ကာင်းအောြျားြှာ “PSM9၊ 

ဝနထ်ြ်းြျား၏ ပါဝင် ဆ ောင်ောာက်မှု၊ ေန်း သစာီ်ထာငမ်ှုှှင်  ဆ ွါ င်း ဆ ောင်မှု” ာိင ့ ပ ြစ်ပါသည်။      

၃။ ဖိေုြ်၏တတိယပန့တွင် အတွငး်စတ်ိြှလှုံ့ပဆာ်ပသာ ထက်သနတ်က်ကကြှုအပ ကာင်း ကြ္ဘာလံုးဆုိင်ော 

ပလ့လာြှုကို အဓိကတင်မြပဆွးပနွးပါမည်။ ထိငဆလ လာမှု၏ အသငခး ဝငမ်ှုှှင်  ဆ မျှာ်မနှ်း ထားဆ သာ ောလဒ် 

မျ ား အဆ ကကာ င်း  ဆေား ဆ ာှး မှုများ ှှင်  အပ ပန်အလနှ်ြလှယ်မှုမျ ား ကိင စာင်ဆေား ဆ ာှး ကကမည် ပ ြစ်ပါသည်။  

ထိငဆ့ နာက် အြာခ့ဆ လး ြာခ့ွာခကာ ာစြ်ာခ့ မှ ဆ လ လာမှုာာင ် အသငခး ပ ပုောန် အေိငပပုထား ဆသာ နည်း စနစမ်ျ ား ကိင 

ဆ လ လာေန်း စစ်ကာ ပိငမိငသင် ဆလျာ်ဆကာ င်း မာနဆ် အာ င် မာမ်း မခပပင်ေင်က ကမည်ပ ြစ်ပ ပီး  စစ်ာမ်း ဆကာက်ယူမှု  

ှှင် စပ်လျ ဉ်း ၍ သဆော ာူေငခး ပ ြာ်က ကပါ မည် (ဤအြာခ့ာာင ် ကမ္ဘာလငခး ေိငင်ောာ စစ်ာမ်း ဆ လ လာမှုာာင ်

ပါဝင်က ကမည်  ှိငင်ငခမျ ား မှ ကိငယ်စား လှယ်မျာ း ပါ ဝင်ပါမည်)။ ကျ န်အြာခ့သငခး ြာခ့ သည် အာေီယခှိငငင်ခမျ ား 

ဦး ာည်လငပဆ် ောင်ဆ နသည်  အဓိကနယ်ပယ်မျာ းပ ြစ်သည် (၁) ရိငး ဆပ ြာင် သမာဓိောှိမှုှငှ်  အောည်အွျ င်း 

အလိငက် ွျီး ပ မှင် ဆ ပ မှာက်စား မှု (၂) ဝန်ထမ်း မျ ား ၏ ထက်သနာ်က်က ကမှုှငှ်  (၃) ဆ ွါင်း ဆ ောင်မှုာိငက့ ိင 

ဆ ေား ဆ ာှး ကကပါ မည်။ ပ မနမ်ာှိငင်ငခအပါ အဝင် အာ ေီယခအြာခ့ဝင်ှ ိငင်ငခမျာ း ထခမ ှ ဆ ောား ွျယ်ထားဆ သာ ှိငင်ငခ 

အွျို့ကိင ြိာ်က ကားကာ ထိငအဓိကနယ်ပယ်သငခး ငွဆ အာက်ာာင ် ောေိှာထားဆ သာ သင်ွန်း စာမျ ား ကိင ဆေားဆ ာှး  

ာင်ပပဆ စမည်ပ ြစ်သည်။ ာာိယဆ န့၏ ဆ နာက်ေငခးအစီအစဉ်အပ ြစ် အာာင်းစိတ်မှလှုခ့ဆ ော်ဆ သာ 

ထက်သနာ်က် က ကမှုအဆက ကာင်း ကမ္ဘာလငခး ေိငင်ောာ ဆ လ လာမှုကိင ာောား ဝင်မာ်ိေက်သည်  အစီအစဉ် 

ပ ြစ်ပါသည်။   

 

င။ တက်ပောက်ြည့်သူြျား 

 

အသိြညာြျှပဝြှုဖိုေြ်သည် နုိင်ငံတကာအခြ်းအနားတစ်ခမုဖစ်ကာ နုိင်ငံတကာအသုိင်းအဝုိင်းအပါအဝင် မြနြ်ာ 

နုိင်ငံေှိ အစိုးေနှင့် အစိုးေြဟုတ်ပသာ ဆက်စြ်ြတ်သက်သူြျားအားလံုးကုိ ဖိတ် ကားြည်မဖစ်သည်။ ဖိေုြ်သို့ 

တက်ပောက် ကြည့် အဖဲွ့အစည်းြျားထဲတွင် ပအာက်ပါတုိ ့ပါဝင်ပါမည် -      

o မြည်ပထာင်စုလွှတ်ပတာ် (လွှတ်ပတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားနှင့် ဝနထ်ြ်းြျား)  

o မြည်ပထာင်စုဝန်ကကီးဌာနြျားနှင့် အစုိးေဌာန/အဖွဲ့အစည်းြျား 

o မြည်နယ်နှင့် တုိင်းပဒသကကီးအစိုးေအဖွဲ့ ၀င်ြျား 

o အေြ်ဘက်လူြှုအဖွဲ့အစည်းြျား 

o ြညာေှငြ်ျား 

o ြီဒီယာအဖဲွ့အစည်းြျား 

o အလှူေှငြ်ျားနှင့် ဖွံ့ ဖဖိုးြှုြတ်ိဖက်ြျား 

o အာဆီယံအဖဲွ့ဝင်နုိင်ငံြျားြှ ကိုယ်စားလှယ်ြျား 
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o အတွင်းစိတ်ြှလှုံ့ပဆာ်ပသာ ထက်သနတ်က်ကကြှုအပ ကာင်း ကြ္ဘာလံုးဆုိင်ောပလ့လာြှုတွင် ပါဝင်သည်  

ှိငင်ငခ မျ ား မှ ကိငယ်စား လှယ်များ   

o နုိင်ငံတကာကျွေြ်းကျင်ြညာေှင်ြျားနှင့် လက်ပတွ့ကျင့်သုံးပဆာင်ေွက်ပနသူြျား    

 

စ။ ဖိေုြ်ကျင်းြြည့် အချိန်နငှ့် ကာလ   

အသိြညာြျှပဝြှုဖိုေြ်အား ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၁၀ ေက်ြှ ၁၂ ေက်အထိ သုံး(၃) ေက်ဆက်တုိက် ပဆာင်ေွက် 

ြည်မဖစ်သည်။  

ဆ။ ကျင်းြြည့်ပနော  

အသိြညာြျှပဝြှုဖိုေြ်အား ပနမြည်ပတာ်ေှိ Myanmar International Convention Center (MICC-II) တွင် 

ကျင်းြြည်မဖစ်ပါသည်။  



(ဇ) အခြ်းအနားအစီအစဉ ်

စဉ် အချိန် အပ ကာင်းအော ပခါင်းစဉ် နည်းစနစ ် ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးြည့်သ ူ(ြျား) 

ြထြပန ့- ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၁၀ ေက်၊ တနလကာပန့ 

၁။ ၀၈:၃၀-၀၉:၁၅ တက်ပောက်သူြျား စာေင်းသွငး်မခင်း 

ဖွင့်ြွဲအခြး်အနားနှင့် နိုငင်ံဝ့န်ထြ်းမြုမြင်ပမြာင်းလဲြှုဆိုင်ော ြဟာဗျူဟာစီြခံျက် လုြ်ငန်းအစီအစဉ်အား ထုတ်မြနမ်ခငး် 

၂။ ၀၉:၃၀-၀၉:၄၅ အဖွင်ြ့ိန်ခ့ွန်း မြည်သူြျား၏ ယံု ကည်ြှုအား မြန်လည် 

ေယူမခငး် - ကျွေနု်ြ်တုိ၏့ နိုငင်ံဝ့နထ်ြ်း 

ကဏ္ဍအား မြန်လည်ဖန်တီးတည်ပဆာက်ေန် 

လုိအြခ်ျက် 

ြိန်ခ့ွန်းပမြာမခင်း ဆဒါ်ပအာင်ဆန်းစု ကည်၊ နုိင်ငံပတာ်၏ 

အတုိင်ြင်ခံ ြုဂ္ဂိုလ်၊ 

မြည်ပထာင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုငင်ံ  

၃။ ၀၉:၅၅-၁၀:၀၅ အြှာစကား မြန်ြာနိုငင်ံ နိုငင်ံဝ့နထ်ြ်း အခွင့်အလြ်းြျား - 

အနာဂတ်အတက်ွ ကျွေနု်ြ်တုိ၏့ ပြျှာ်ြနှ်းချက်  
ြိန်ခ့ွန်းပမြာမခင်း ဆ ဒါက်တာဝင်းသိြး်၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ 

မြည်ပထာင်စု ောထူးဝန်အဖွဲ့ (UCSB)၊ 

မြည်ပထာင်စုသြ္မတ မြနြ်ာနုိင်င ံ

၄။ ၁၀:၀၅-၁၀:၁၅ အြှာစကား နုိင်င့ံဝန်ထြ်းကဏ္ဍ၏ အားလံုးပါဝင် 

ပဆာင်ေွက်နိုငြ်ှုနှင့် ကိုယ်စားမြုနုိင်ြှု - 

လူြှုပေးသပဘာတူညီချက် 

တုိးတက်ေေှိပစပေး  

ြိန်ခ့ွန်းပမြာမခင်း ြစ္စတာြီတာဘတ်ချ်လာ၊ 

ဌာပနညွှန ်ကားပေးြှူး၊ ကုလသြဂ္ဂ 

ဖွံ့ ဖဖိုးြှုအစီအစဉ်၊ မြန်ြာ 

၅။ ၁၀:၁၅-၁၀:၄၀ တေားဝင်ထုတ်မြန်ြှုနှင့် ြှတ်တြ်းတင်ဓာတ်ြုံရုိက်ကူးမခင်း 

၆။ ၁၀:၄၀-၁၁:၀၀ လက်ဖက်ေည်ပသာက်နားချိန် 

အြိုငး် ၁ - နုိင်င့ံဝန်ထြ်းမြုမြင်ပမြာင်းလဲြှုဆုိငေ်ာ (CSR) ြဟာဗျူဟာစီြံချက်လုြ်ငန်းအစီအစဉ် အား တင်မြပဆွးပနွးမခငး် 

၇။ ၁၁:၀၀-၁၁:၁၀ CSR ြဟာဗျူဟာ စြံီချက် 

လုြင်နး်အစီ အစဉ်  

ဦးတည်ပဆာင်ေွက်ြည့် နယ်ြယ် ၁ - 

နုိင်င့ံဝန်ထြ်းအုြ်ချုြ်ြှုြံုစံသစ် 

တင်မြပဆွးပနွးမခင်း ဦးပစာဗယ်လင်တုိင်း၊ အဖဲွ့ဝင၊် 

မြည်ပထာင်စုောထူးဝနအ်ဖဲွ့ (UCSB) 
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စဉ် အချိန် အပ ကာင်းအော ပခါင်းစဉ် နည်းစနစ ် ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးြည့်သ ူ(ြျား) 

၈။ ၁၁:၁၀-၁၁:၂၀ CSR ြဟာဗျူဟာ စြံီချက် 

လုြင်နး်အစီ အစဉ်  

ဦးတည်ပဆာင်ေွက်ြည့် နယ်ြယ် ၂-အေည် 

အချင်းကုိ အပမခခံ၍ စွြး်ပဆာင်ေည် ေှိြှုကို 

ဦးစားပြးပသာ အပလ့အထနှင့် စနစြ်ျား 

တင်မြပဆွးပနွးမခင်း ဦးဗေတ်ဆင်း၊ ညွှန် ကားပေးြှူးချုြ်၊  

နုိင်ငံပတာ် သြ္မတရံုး 

၉။ ၁၁:၂၀-၁၁:၃၀ CSR ြဟာဗျူဟာ စြံီချက် 

လုြင်နး်အစီ အစဉ်  

ဦးတည်ပဆာင်ေွက်ြည့် နယ်ြယ် ၃ -မြည်သူ 

ဗဟုိမြုနိုငင်ံဝ့နထ်ြ်းြျား မဖစ်လာပစေန် 

ပခါင်းပဆာင်ြှုပြးနုိင်သည့် အေည်အပသွး 

ြျားနှင့် စြွ်းပဆာင်ေည်ြျားကို မြှင့်တင်မခင်း  

တင်မြပဆွးပနွးမခင်း ဦးပအာင်တင်စုိး၊ ြါပြာက္ခချုြ် 

ဗဟုိဝန်ထြ်းတက္ကသိလ်ု 

(ပအာက်မြနြ်ာမြည်) 

မြည်ပထာင်စု ောထူးဝန်အဖွဲ့ (UCSB) 

၁၀။ ၁၁:၃၀-၁၁:၄၀ CSR ြဟာဗျူဟာ စြံီချက် 

လုြင်နး်အစီ အစဉ်  

ဦးတည်ပဆာင်ေွက်ြည့် နယ်ြယ် ၄ - နုိင်င့ံ 

ဝနထ်ြ်းကဏ္ဍ၏ ြွင့်လင်းမြင်သာြှုနငှ် ့

တာဝန်ယူြှု/တာဝန်ခံြှု 

တင်မြပဆွးပနွးမခင်း ဦးထင်ပကျာ်၊ ညွှန် ကားပေးြှ းူချုြ်၊ 

အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ဖျက်ပေးပကာ်ြေှင်  

၁၁။ ၁၁:၄၀-၁၁:၅၀ CSR ြဟာဗျူဟာ စြံီချက် 

လုြင်နး်အစီ အစဉ်  

အစီအစဉ်အား အပကာင်အထည်ပဖာ်ြှုနှင့် 

ပစာင့် ကည့်ပလ့လာြှုလုြထံု်းလုြန်ည်းြျား 

အား တင်မြပဆွးပနွးမခင်း 

တင်မြပဆွးပနွးမခင်း ဦးပကျာ်စုိး၊ ညွှန် ကားပေးြှ းူချုြ်၊ 

မြည်ပထာင်စုောထူးဝနအ်ဖဲွ့ (UCSB) 

၁၂။ ၁၁:၅၀-၁၂:၁၀ မြည်သ့ူဝန်ထြ်းြျား 

အားလုြ်ငန်းခွင်တွင် 

စိတ်အားထက်သန် 

တက်ကကစွာမဖင့် 

ဝန်ပဆာင်ြှုပြးနုိင်ပေး 

လှုံပ့ဆာ်မြှင့်တင်ပြးမခင်း 

မြည်သ့ူဝန်ထြ်းြျားအား လုြ်ငန်းခွင်တွင် စိတ်အား 

ထက်သန် တက်ကက စွာမဖင့် ဝန်ပဆာင်ြှု ပြးနုိင်ပေး 

လှုံပ့ဆာ်မြှင့်တင်ပြးမခင်း-၁၉၉၀ ခုနှစ်ြှ ယပန့အထိ 

တင်မြပဆွးပနွးမခင်း ြါပြာက္ခဂျိန်းြယ်ေီ၊ 

အင်ဒီယာနာတက္ကသိလ်ု၊  

အပြေိကန် မြည်ပထာင်စု 

၁၃။ ၁၂:၁၀-၁၃:၀၀ ပန့လယ်စာစားချိန် 
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စဉ် အချိန် အပ ကာင်းအော ပခါင်းစဉ် နည်းစနစ ် ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးြည့်သ ူ(ြျား) 

အြုိင်း ၂ - CSR ြဟာဗျူ ဟာစီြံချက်လုြ်ငန်းအစီအစဉ် အပကာင်အထည်ပဖာ်ြှုအား အပထာက်အြ့ံမြုြည့်  အပကာင်းဆံုးအစဉ်အလာကျင့်သံုးြှုြျား  

၁၄။ ၁၃:၀၀-၁၅:၀၀ အဖွဲ့ ၁-နုိင်င့ံဝန်ထြ်း 

အုြ်ချုြ်ြှုြုစံသံစ ်

အထူးမြုနုိင်ငံ့ဝန်ထြ်း - ဖက်ဒေယ်စနစ် 

ြျားနှင့် လွှတ်ပတာ်ဆိုငေ်ာ နုိင်ငံ့ဝန်ထြ်း 

စြီံခန်ခ့ွြဲှု  

အဖွဲ့လုိက် ပဆွးပနွးမခင်း Moderator   ဦးဝင်းပြာ်၊  အဖွဲ့ဝင်၊ 

မြည်ပထာင်စု ောထူးဝန်အဖွဲ့ 

ပဆွးပနွးြည့်သူ - ြစ္စဂျနယ်လီဆြ်ဖင်၊ 

 ယခင ်သစပတးလျလွှတ်ပတာ်အဖဲွ့ဝင၊် 

အုြ်ချုြ်ြှုနှင့် မြည်သ့ူပေးော ြူဝါဒ 

ြညာေှင်၊ တဲွဖက်ြါပြာက္ခနှင့် 

Southern Cross တက္ကသိလ်ု အဖွဲ့ဝင ် 

 

ြစ္စတာဝါေြ် ကာပဟးလ်၊ 

ြဟာဗျူဟာနှင့် နည်းြညာ 

အ ကံပြးအောေိှ၊ လွှတ်ပတာ်၊  

ကုလသြဂ္ဂ ဖွံ့ ဖဖိုးြှုအစီအစဉ် 

မြန်ြာ 

၁၅။  အဖွဲ့ ၂-နုိင်င့ံဝန်ထြ်း 

အုြ်ချုြ်ြှုြုစံသံစ ်

မြန်ြာနိုငင်ံ၊ မြည်ပထာင်စုောထးူဝန်အဖွဲ့၏ 

အခန်းကဏ္ဍသစ်ကို ပြျှာ်ြနှ်း ကည့်မခင်း 

 

အဖွဲ့လုိက် ပဆွးပနွးမခင်း Moderator:  ဦးပကျာ်စုိး၊ 

ညွှန် ကားပေးြှ းူချုြ်၊ မြည်ပထာင်စု 

ောထူးဝနအ်ဖဲွ့ (UCSB) 

ပဆွးပနွးြည့်သူ - 

ြစ္စတာရုိင်ယန်ပအာေိန့်ချ်၊ ယခင ်

ဒုတိယပကာ်ြေှင်နာြင်းကကီး၊ State 

Services Commission၊ နယူးဇီလန် 
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စဉ် အချိန် အပ ကာင်းအော ပခါင်းစဉ် နည်းစနစ ် ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးြည့်သ ူ(ြျား) 

၁၆။  အဖ့ဲွ ၃- အေည် အချင်းကုိ 

အပမခခံ၍ စွြ်းပဆာင် 

ေည်ေိှြှုကုိ ဦးစားပြးပသာ 

အပလ့အထနှင့် စနစ်ြျား 

မြည်သူဝ့နထ်ြ်းကဏ္ဍေိှ PSM10 အပြါ် 

ဝနထ်ြ်းပခါ်ယူခန့်ထားြှု အစဉ်အလာ 

ကျင့်ထံုးြျား၏ သက်ပောက်ြှု  

အဖွဲ့လုိက် ပဆွးပနွးမခင်း Moderator: ဦးသန်းထွန်း၊ 

  အဖွဲ့ဝင၊် မြည်ပထာင်စုောထူးဝန်အဖွဲ့ 

ပဆွးပနွးြည့်သူ - 

ပဒါက်တာချူအန်ချန်း၊ နန်ေန် 

နည်းြညာ တက္ကသိလ်ု၊ စကကာြူ  

ဆဒါ်နဲွ့နဲွ့ဝင်း၊ ညွှန် ကားပေးြှ းူချုြ်၊ 

ေသံုးြှန်းပမခပငွစာေင်း ဦးစီးဌာန၊  

စီြံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာပေး ဝန်ကကီးဌာန  

၁၇။ အဖဲ့ွ ၄ - အေည် အချင်းကုိ 

အပမခခံ၍ စွြ်းပဆာင် 

ေည်ေိှြှုကုိ ဦးစားပြး ပသာ 

အပလ့အထနှင့် စနစ်ြျား 

နုိင်င့ံဝန်ထြ်းမြုမြင်ပမြာင်းလဲြှုမဖင့် အားလံုး 

ပါဝင်ပဆာင်ေွက်နိငု်ြှုေှိပအာင် ပဆာင်ေွက် 

မခင်း - အုြခ်ျုြ်ပေးကဏ္ဍြှ အြျိုးသြီးြျား  

အဖွဲ့လုိက် ပဆွးပနွးမခင်း Moderator: ဆ ဒါက်တာဦးြွား၊ 

အဖွဲ့ဝင၊် မြည်ပထာင်စု ောထူးဝန်အဖွဲ့   

ပဆွးပနွးြည့်သူ - ဆ ဒါက်တာဝါဝါပြာင်၊ 

ညွှန် ကားပေးြှ းူချုြ်၊ ဗဟုိစာေင်းအင်းအဖဲွ၊့ 

စီြံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာပေးဝန်ကကီးဌာန 

၁၈။ အဖွဲ့ ၅-  မြည်သူ ဗဟုိမြု 
နုိင်ငံဝ့နထ်ြ်း 

ြျားမဖစ်လာပစေန် 
ပခါင်းပဆာင်ြှုပြး 

နုိင်သည့်အေည်အပသွး ြျားနှင့် 
စြွ်းပဆာင် 

ေည်ြျားကုိမြှင့်တင်မခင်း 

အသွငက်ူးပမြာင်းပေးနှင့် ပခါင်းပဆာင်ြှု 
နည်းလြ်းြျားမဖင့် လှုံ့ပဆာ်ြှုပြးမခင်း - 

နုိင်င့ံဝန်ထြ်းြျား၏ ယံု ကည်ချက်၊ ခံယူ 
ချက်နငှ့ ်စတ်ိဓာတ်မြင့်ြား တက်ကကလာပစ 

ပေးအတွက်လှုံ့ပဆာ်မြှင့်တင်ပြးမခင်း 

အဖွဲ့လုိက် ပဆွးပနွးမခင်း Moderator:  ဦးပစာဗယ်လင်တုိင်း၊ 
အဖွဲ့ဝင၊် မြည်ပထာင်စုောထူးဝနအ်ဖွဲ့ 

ပဆွးပနွးြည့်သူ - 
ဆ ဒါက်တာနိုက်ဂျယ်ဂိုး၊ 

အကကီးတန်းအ ကံပြး အောေိှ၊ Global 
Center for Public Service 

Excellence, ကုလသြဂ္ဂ 
ဖွံ့ ဖဖိုးြှုအစီအစဉ် UNDP 
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စဉ် အချိန် အပ ကာင်းအော ပခါင်းစဉ် နည်းစနစ ် ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးြည့်သ ူ(ြျား) 

ပဒါက်တာ ောဆဲ ဟာဆန်၊ 
အုိဟုိင်းအုိးမြည်နယ်တက္ကသုိလ် 

၁၉။ အဖွဲ့ ၆ -မြည်သူ ဗဟုိမြု 

နုိင်င့ံဝန်ထြ်း ြျားမဖစ် လာပစေန် 

ပခါင်းပဆာင်ြှု ပြးနုိင်သည့် 

အေည် အပသွးြျားနှင့် 

စွြ်းပဆာင်ေည်ြျားကုိမြှင့်တင်မ

ြင်း 

စကကာြူနုိင်င့ံဝန်ထြ်းကဏ္ဍ ေှ ိဝနထ်ြ်းြျား၏ 

ပါဝင်ပဆာင်ေွက်ြှုအား နားလည်သိေှမိခငး်နှင့် 

တံုမ့ြနမ်ခင်း   

အဖွဲ့လုိက် ပဆွးပနွးမခင်း Moderator: ဦးမြသိနး်၊ ယခင ်

ဖွဲ့ စည်းြံု အပမခခံဥြပဒခံုရံုး  

ပဆွးပနွးြည့်သူ - 

ြစ္စတာပဆာလြ်အနဝါ   

Lead Consultant,  

စကကာြူနိုငင်ံဝ့နထ်ြ်းပကာလိြ်  

၂၀။   အဖွဲ့  ၇ - နုိင်င့ံ ဝနထ်ြ်း 

ကဏ္ဍ၏ ြွင့်လင်းမြင်သာ 

ြှုနှင့် တာဝန်ယူြှု/ တာဝန်ခံြှု 

နုိင်င့ံဝန်ထြ်းမြုမြင်ပမြာင်းလဲြှုနှင့် လူြှုပေး 

သပဘာတူညီချက်အထိ အပထာက်အြံ့မြု 

ြည့် ရိးုပမဖာင့်သြာဓိေှိြှု နှင့်  

အဂတိ လုိက်စားြှု တုိက်ဖျက်ပေး  

အဖွဲ့လုိက်  ပဆွးပနွးမခင်း Moderator:  ဆဒါ်မြတ်မြတ်စုိ၊ အဖဲွ့ဝင်၊ 

အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ဖျက်ပေး 

ပကာ်ြေှင်  

ပဆွးပနွးြည့်သူ - 

ြစ္စအယ်လုိဒီဘက်သ်၊ ပဒသ 

တွငး်အဆင့် အ ကံပြးအောေှိ၊ 

အုြ်ချုြ်ပေး လုြင်နး်စဉ်နငှ် ့

ဖငိြ်းချြ်းပေးတည်ပဆာက်ြှု၊ UNDP 

Bangkok Regional Hub 

၂၁။ အဖွဲ့ ၈-နုိင်င့ံဝန်ထြ်း 

ကဏ္ဍ၏ ြွင့်လင်း မြင်သာြှု 

နှင့် တာဝန် ခံြှု/ တာဝန်ြှုယူ 

အုြ်ချုြ်ပေးယန္တေား၌ ဆံုးမဖတ်ချက်ြျား 

ချြှတ်ောတငွ် သိေှိလုိက်နာေြည့် စည်းြျဉ်း 

စည်းကြ်းြျား 

အဖွဲ့လုိက် ပဆွးပနွးမခင်း Moderator: ဦးယုလွငပ်အာင်၊ 

အဖွဲ့ဝင၊် အြျိုးသား လ့ူအခွင့်အပေး 

ပကာ်ြေှင် 

ပဆွးပနွးြည့်သူ - ြစ္စတာ စပကာ့စီးြန့် 

နည်းြညာအ ကံပြးအောေိှ၊ 
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စဉ် အချိန် အပ ကာင်းအော ပခါင်းစဉ် နည်းစနစ ် ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးြည့်သ ူ(ြျား) 

တေားဥပြဒစုိးြိးုပေး၊ ကုလသြဂ္ဂ 

ဖွံ့ ဖဖိုးြှုအစီအစဉ်မြနြ်ာ 

၂၂။ ၁၅:၀၀-၁၅:၃၀ လက်ဖက်ေည်ပသာက်နားချိန် 

အြိုငး် ၃ - အဖွဲ့လုိက်ပဆွးပနွးြှုြျားအပြါ် တံုမြန်ပဆွးပနွးမခင်းနှင့် စုံညီပဆွးပနွးမခင်း (တက်ပောက်သူြျားအားလံုစံုညီစာွ) 

၂၃။ ၁၅:၃၀-၁၆:၃၀ အဖွဲ့လုိက်ပဆွးပနွးြှု  

ေလဒ်ြျားအား မြန်လည် 

တင်မြမခင်း 

အဖွဲ့ြျားြှ စနစတ်ကျမြန်လည် ပဆွးပနွးမခင်း 

နှင့် ကျွေြ်းကျင်သူြျားနှင့် ပဆွးပနွးမခင်း  

အဖွဲ့လုိက်တင်မြ ြှုနငှ် ့

စုံညီပဆွး ပနွးမခင်း 
Moderator: ဦးမြသိနး်၊ 

ယခငဖ်ွဲ့ စည်းြု ံ

အပမခခံဥြပဒခံုရံုးအဖွဲ့ဝင ် 

ပဆွးပနွးတင်မြြည့်သြူျား - 

အဖွဲ့ြျားကုိယ်စား တင်မြသူြျား 

စုံညီပဆွးပနွးြှုတွင ်

ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးပြးြည့် 

ကျွေြ်းကျင်ြညာေှငြ်ျား၊ 

ပဆွးပနွးြည့်သြူျား 

 

 

 

 

 

 

 

ဒုတိယပန ့- ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၁၁ ေက်၊ အဂကါပန့ 
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စဉ် အချိန် အပ ကာင်းအော ပခါင်းစဉ် နည်းစနစ ် ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးြည့်သ ူ(ြျား) 

၂၄။ ၀၈:၃၀-၀၉:၀၀ တက်ပောက်သူြျား စာေင်းသွငး်မခင်း 

အြိုငး် ၁ - မြည်သူ ့ကဏ္ဍ ထိပောက်ြှုအတွက် အပမခခံမဖစ်ပသာ ထက်သနတ်က်ကကြှု (စုံညီပဆွးပနွးမခင်း၊ တက်ပောက်သူြျားအားလံုး)  

၂၅။ ၀၉:၀၀-၀၉:၃၀ ထက်သနတ်က်ကကြှု လုြင်နး်စြွ်းပဆာင်ေည်တုိးတက်ြှုအတွက် 

အပမခခံမဖစ်ပသာ ထက်သန်တက်ကကြှု - 

ပမြာင်းလဲြှုကုိ တွန်းအားပြးြည့် အတွငး်စိတ်  

ြှ လှုံ့ ပဆာ်ပသာ ထက်သန ်တက်ကကြှုနငှ် ့

မြင်ြြှ လှုံ့ပဆာ်ပသာ ထက်သနတ်က်ကကြှု  

တင်မြပဆွးပနွးမခင်း ြစ္စတာရုိင်ယန်ပအာေိန့်ချ်၊ ယခင ်

ဒုတိယပကာ်ြေှင်နာြငး်ကကီး၊ State 

Services Commission၊ နယူးဇီလန် 

၂၆။ ၀၉:၃၀-၁၀:၀၀ ထက်သနတ်က်ကကြှု မြည်သူဝ့နထ်ြ်းြျား၏ ထက်သန ်တက်ကကြှု - 

ဖွံ့ ဖဖိုးဆဲနိုငင်ံြျားအပြါ် သက်ပောက်ြှုြျား  

တင်မြပဆွးပနွးမခင်း ဆ ဒါက်တာနိုက်ဂျယ်ဂိုး၊ 

အကကီးတန်းအ ကံပြး အောေိှ၊ Global 

Center for Public Service 

Excellence, ကုလသြဂ္ဂ 

ဖွံ့ ဖဖိုးြှုအစီအစဉ် 

၂၇။ ၁၀:၀၀-၁၀:၃၀ အပြးအပမဖကဏ္ဍ လက်ဖက်ေည်ပသာက်နားချိန် 

၂၈။ ၁၀:၃၀-၁၁:၀၀ လက်ဖက်ေည်ပသာက်နားချိန် 

အြိုငး် ၂ - မြည်သူဝ့နထ်ြ်းြျား၏ထက်သနတ်က်ကကြှု၊ဝန်ထြ်းြျား၏ပါ ဝင်ပဆာင်ေွက်ြှု၊တာဝန်ခြံှု၊ဆန်းသစ်တီထွငြ်ှုနှင့်ဆ ွါင်းပဆာင်ြှု 

(အဖွဲ့လိုက်ပဆွးပနွးမခငး်)   

၂၉။ ၁၁:၀၀-၁၂:၃၀ အဖွဲ့ ၁ - မြည်သူဝ့န ်

ထြ်းြျား၏ ထက်သန် 

တက်ကကြှု၊ ဝန်ထြ်းြျား၏ 

ပါဝင်ပဆာင်ေွက်ြှု 

မြန်ြာနိုငင်ံေှ ိအပမြာင်းအလဲြျားနှင့် 

လုိက်ပလျာညီပထွေှိပသာ ဆွါင်းပဆာင်ြှုနှင့် 

အဖွဲ့အစည်းဆုိင်ော ပမြာင်းလဲြှုြျားအတွက် 

PSM နှင့် ဝနထ်ြ်းြျား၏ ပါဝငပ်ဆာင်ေွက် 

ြှုအား နားလည်သိေှိမခင်း 

အဖွဲ့လုိက် ပဆွးပနွးမခင်း Moderator: ဦးပစာဗယ်လင်တုိင်း၊ 

အဖွဲ့ဝင၊် မြည်ပထာင်စုောထူးဝနအ်ဖွဲ့ 

ပဆွးပနွးြည့်သူ - တဲွဖက် ြါပြာက္ခ 

ေြ်စဲလ်ဟက်စန်၊ 

အိုဟုိင်းအုိးမြည်နယ်တက္ကသိုလ်၊ USA 
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စဉ် အချိန် အပ ကာင်းအော ပခါင်းစဉ် နည်းစနစ ် ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးြည့်သ ူ(ြျား) 

၃၀။ အဖွဲ့ ၂ - ICT နှင့် တာဝန်ခြံှု တာဝန်ခံြှုအားမြှင့်တင်ပေးနှင့်နုိင်င့ံဝန်ထြ်း 

ြျားနှင့် မြည်သူြျား ကား ယံု ကည်ြှုေှိ ပသာ 

ဆက်ဆပံေးကုိ တည်ပဆာက်ြှုတွင ်သတင်း 

အချက်အလက်၊ ဆက်သွယ်ပေးနှင့် 

နည်းြညာ၏ကဏ္ဍ   

အဖွဲ့လုိက် ပဆွးပနွးမခင်း Moderator:ဦးသန်းထွနး်၊ အဖွဲ့ဝင၊် 

မြည်ပထာင်စုောထူးဝနအ်ဖဲွ့  

ပဆွးပနွးြည့်သူ- ြစ္စတာပဖးြက်ေှီဇာ ၊ 

ပဒသဆုိင်ောအဖဲွ့ပခါင်းပဆာင် 

၊အုြခ်ျုြ်ပေးနှင့် ဖငိြး်ချြ်းပေး 

တည်ပထာင်မခငး်၊ 

ကုလသြဂ္ဂ ဖွံ့ ဖဖိုးြှုအစီအစဉ ်

ပဒသဆုိင်ောဗဟုိဌာန၊ ဘန်ပကာက် 

၃၁။ အဖဲွ့ ၃ - ဆန်းသစ်တီထွင်ြှု အသိြညာစီြခံန့်ခွြဲှု - စဉ်ဆက်ြမြတ် 

ဆနး်သစ်တီထွငြ်ှုအတွက်အပမခခံလုိအြ်ချက်  

အဖွဲ့လုိက် ပဆွးပနွးမခင်း Moderator of Panel: 

ဦးယုလွငပ်အာင်၊ အဖဲွ့ဝင၊် 

အြျိုးသားလ့ူအခွင့်အပေးပကာ်ြေှင် 

ပဆွးပနွးြည့်သူ - 

ြစ္စတာပဆာလြ်အနဝါ , Lead 

Consultant, စကကာြူ၊ နုိင်ငံ့ဝန်ထြ်း 

ပကာလိြ် 

၃၂။  အဖွဲ့ ၄ - ဆ ွါင်းပဆာင်ြှု ထက်သနတ်က်ကကလာပအာင် အားပြး 

လှုံ့ပဆာ် ဆ ွါင်းပဆာင်ြှု - အြှုပဆာင် 

အောေိှချုြ်ြျား (Chief Executives) ၏ 

အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန ်ဝတ္တ ေားြျား 

အဖွဲ့လုိက် ပဆွးပနွးမခင်း Moderator of Panel  

ဦးခင်ပြာင်တင်၊ ဒုတိယဝန်ကကီး၊ 

နုိင်ငံပတာ်အတုိင်ြင်ခံရံုး ဝနက်ကီးဌာန 

ပဆွးပနွးြည့်သူ - 

ြစ္စတာခေစ်တုိဖာပြါလက်တစ်၊  

နည်းြညာအ ကံပြးအောေိှ၊ 

မြည်သူ့ပေးောစြီံခန်ခ့ွြဲှု,  

ကုလသြဂ္ဂ ဖွံ့ ဖဖိုးြှုအစီအစဉ ်မြန်ြာ 

 

၃၃။  အဖွဲ့ ၅- ထက်သန် တက်ကကြှု ထက်သနတ်က်ကကြှုအပ ကာင်း အဖွဲ့လုိက် ပဆွးပနွးမခင်း Moderator of Panel: 
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စဉ် အချိန် အပ ကာင်းအော ပခါင်းစဉ် နည်းစနစ ် ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးြည့်သ ူ(ြျား) 

အပ ကာင်း ကြ္ဘာလံုးဆုိင်ော 

ပလ့လာြှု 

ကြ္ဘာလံုးဆုိင်ော ပလ့လာြှု  ဆ ဒါက်တာနိုက်ဂျယ်ဂိုး၊ 

အကကီးတန်းအ ကံပြး အောေှိ၊ Global 

Center for Public Service 

Excellence, ကုလသြဂ္ဂဖွံ့ ဖဖိုးြှု  

အစီအစဉ် 

ပဆွးပနွးြည့်သူ - 

ပဒါက်တာချူအန်ချန်း၊ နန်ေန ်

နည်းြညာတက္ကသိလ်ု၊ စကကာြ ူ

 

ြစ္စတာရုိင်ယန်ပအာေိန့်ချ်၊ ယခင ်

ဒုတိယပကာ်ြေှင်နာြင်းကကီး၊ State 

Services Commission၊ နယူးဇီလန် 

၃၄။ ၁၂:၃၀-၁၃:၃၀ ပနလ့ယ်စာစားချိန ်

၃၅။ ၁၄:၀၀-၁၅:၀၀ အဖွဲ့လုိက်ပဆွးပနွးြှု (အဆက်) 

အြိုငး် ၃ - အဖွဲ့လုိက်ပဆွးပနွးြှုြျားအပြါ် တံုမြန်ပဆွးပနွးမခင်းနှင့် စုံညီပဆွးပနွးမခင်း (တက်ပောက်သူြျားအားလံုး) 

၃၆။ ၁၅:၀၀-၁၆:၃၀ အဖွဲ့လုိက်ပဆွးပနွးြှု 

ေလဒ်ြျားအား 
မြန်လည်တငမ်ြမခင်း 

အဖွဲ့ြျားြှ စနစတ်ကျမြန်လည် 

ပဆွးပနွးမခင်းနှင့် ကျွေြ်းကျင်သူြျားနှင့် 
ပဆွးပနွးမခင်း  

အဖွဲ့လုိက်တင်မြ ြှု 

နှင့်စံုညီ ပဆွးပနွးမခင်း 
Moderator: ဦးမြသိနး်၊ ယခင ်

ဖွဲ့ စည်းြံု အပမခခံဥြပဒခံုရံုးအဖွဲ့ဝင ် 

 
စုံညီပဆွးပနွးြှုတွငဦ်းပဆာင်ပဆွးပနွးပ
ေးြည့် ကျွေြ်းကျင်ြညာေှငြ်ျား၊ 
ပဆွးပနွး ြည့်သြူျား 

 

 

တတိယပန ့- ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၁၂ ေက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးပန့ 
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စဉ် အချိန် အပ ကာင်းအော ပခါင်းစဉ် နည်းစနစ ် ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးြည့်သ ူ(ြျား) 

၃၇။ ၀၈:၃၀-၀၉:၀၀ တက်ပောက်သူြျား စာေင်းသွငး်မခင်း 

အြိုငး် ၁ - ဖွံ့ ဖဖိုးဆဲနုိင်ငြံျားေှိ အတွင်းစတ်ိြှလှုံ့ပဆာ်ပသာ ထက်သနတ်က်ကကြှု - သက်ပသအပထာက်အထားြျား တည်ပဆာက်မခငး်  

၃၈။ ၀၉:၀၀-၀၉:၁၅ ထက်သနတ်က်ကကြှု အတွင်းစိတ်ြှလှုံ့ပဆာ်ပသာ ထက်သန ်
တက်ကကြှုအပ ကာင်း ကြ္ဘာလံုးဆုိင်ော 

ပလ့လာြှုတစခ်ု၏ အကျိုးပကျးဇူးြျား 

တင်မြပဆွးပနွးမခင်း ဆ ဒါက်တာနိုက်ဂျယ်ဂိုး၊ 
အကကီးတန်းအ ကံပြး အောေိှ၊ Global 

Center for Public Service 
Excellence, ကုလသြဂ္ဂ 
ဖွံ့ ဖဖိုးြှုအစီအစဉ် 

၃၉။ ၀၉:၁၅-၁၀:၀၀ ထက်သနတ်က်ကကြှု 
အပ ကာင်း ပေှ့ပမြး 

ပလ့လာြှု 

ြါကစ္စတန်နှင့် ကာဇက်စတန်ေှ ိမြည်သူ့ 
ဝနထ်ြ်းြျားအား ပေှ့ပမြးပလ့လာြှု - 

ပတွ့ေှိချက်ြျားနှင့် ေေိှပသာ သင်ခန်းစာြျား 

တင်မြပဆွးပနွးမခင်း ပဒါက်တာဇီကာဗန်ဒါဝါ၊ 
လီကွြ်ယုမြည်သ့ူပေးော        ြူဝါဒပကျာင်း၊ 

 

၄၀။ ၁၀:၀၀-၁၀:၃၀ လက်ဖက်ေည်ပသာက်နားချိန် 

အြိုငး် ၂ - စုံညီပဆွးပနွးြှုြျား (အဖဲွ့လုိက်ပဆွးပနွးြှု)   

၄၁။ ၁၀:၃၀-၁၃:၀၀ အဖွဲ့ ၁ - ထက်သန် 

တက်ကကြှုအပ ကာင်း 

ကြ္ဘာလံုးဆုိင်ော ပလ့လာြှု 

- သုပတသနနည်းလြ်းြျား - ြညာေြ် 

ြိငု်းဆုိင်ော ‘မြည့်စံုြှု’ နှင့် လက်ပတွ့ 

မဖစ်ေြ်ြနှ်ြျား ဟန်ချက်ညီြျှတပစြှု  

- ဖွံ့ ဖဖိုးဆဲနိုငင်ံြျားေိှ အတွငး်ြှလှုံ့ပဆာ် ပသာ 

ထက်သန ်တက်ကကြှုအပ ကာင်း 

ကြ္ဘာလံုးဆုိင်ော ပလ့လာြှုတွင်ပါဝင်ြည့် 

အပ ကာင်းအောြျား 

အဖွဲ့လုိက် ပဆွးပနွးမခင်း Moderator: ဆ ဒါက်တာနိုက်ဂျယ်ဂိုး၊ 

အကကီးတန်းအ ကံပြး အောေိှ၊ Global 

Center for Public Service 

Excellence, ကုလသြဂ္ဂ 

ဖွံ့ ဖဖိုးြှုအစီအစဉ်  

ပဆွးပနွးြည့်သူ -

ပဒါက်တာချူအန်ချန်း၊ နန်ေန ်

နည်းြညာတက္ကသိလ်ု၊ စကကာြ ူ

ပဒါက်တာ ောဆဲ ဟာဆန်၊ 

အုိဟုိင်းအုိးမြည်နယ်တက္ကသုိလ် 

၄၂။ အဖွဲ့ ၂ - ရုိးပမဖာင့် 

သြာဓိေှိြှုနငှ် ့အေည် 

ကျင့်ဝတ် - အာဆီယံပဒသေိှ ကျင့်ဝတ်ြျား 

အား နှိုငး်ယှဉပ်လ့လာဆန်းစစ်မခငး်  

အဖွဲ့လုိက် ပဆွးပနွးမခင်း Moderator: ဦးမြသိနး်၊  

ယခင ်ဖဲွ့စည်းြံု အပမခခံ 
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စဉ် အချိန် အပ ကာင်းအော ပခါင်းစဉ် နည်းစနစ ် ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးြည့်သ ူ(ြျား) 

အချင်းအလုိက် 

ချီးမြှင့်ပမြှာက်စားြှု 

ဥြပဒခံုရံုးအဖွဲ့ဝင ်

ပဆွးပနွးြည့်သူ - Moderator နှင့် 

ပဆွးပနွးြည့်သူြျားက (လျာထား)  

၄၃။  အဖွဲ့ ၃ - ဝန်ထြ်း ြျား၏ 

ထက်သန ်တက်ကကြှု 

စြွ်းပဆာင်ေည်မြင့်ြားြှုကို အပလးထား 

သည့် အပလ့အထြျား တုိးြွားလာပစြည့် 

လုြပ်ဆာင်ချက်ြျား - အာဆီယံပဒသြှ 

ေေှိပသာ သင်ခန်းစာြျား 

အဖွဲ့လုိက် ပဆွးပနွးမခင်း Moderator:  ဆဒါ်မြတ်မြတ်စုိ၊ အဖဲွ့ဝင်၊ 

 အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ဖျက်ပေး 

ပကာ်ြေှင်  

ပဆွးပနွးြည့်သူ - 

အာဆီယံကုိယ်စားလှယ် (လျာထား) 

၄၄။ အဖွဲ့ ၄ -ဆ ွါင်းပဆာင်ြှု ဆ ွါင်းပဆာင်ြှု အေည်အပသွး 

ြျိုးပထာင်မြှင့်တင်ပေး စနစ်ြျားနှင့် 

အစီအစဉ်ြျား - အာဆီယံပဒသြ ှေေိှပသာ 

သင်ခန်းစာြျား  

အဖွဲ့လုိက် ပဆွးပနွးမခင်း Moderator of Panel: ဦးသန်းထွနး်၊  

အဖွဲ့ဝင၊် မြည်ပထာင်စုောထူးဝနအ်ဖွဲ့ 

ပဆွးပနွးြည့်သူ - 

အာဆီယံကုိယ်စားလှယ် (လျာထား) 

၄၅။ ၁၃:၀၀-၁၄:၀၀ ပနလ့ယ်စာစားချိန ်

မြည်သူဝ့န်ထြ်းထက်သန်တက်ကကြှုအပ ကာင်း ကြ္ဘာလံုးဆိငု်ော ပလ့လာြှု အားြိတ်ဆက်မခငး်နှင့် ြိတ်ြွဲအခြ်းအနား 

၄၆။ ၁၄:၀၀-၁၄:၁၀ ြိန်ခ့ွန်း မြည်သူဝ့နထ်ြ်းထက်သနတ်က်ကကြှု 

အပ ကာင်း ကြ္ဘာလံုးဆိငု်ောပလ့လာြှုအား 

ြိတ်ဆက်မခငး် 

ြိန်ခ့ွန်းပမြာမခင်း ဆ ဒါက်တာနိုက်ဂျယ်ဂိုး၊ 

အကကီးတန်းအ ကံပြး အောေိှ၊ Global 

Center for Public Service 

Excellence, ကုလသြဂ္ဂ 

ဖွံ့ ဖဖိုးြှုအစီအစဉ် 

၄၇။ ၁၄:၁၀-၁၄:၄၀ ြိန့်ခနွ်း ကြ္ဘာလံုးဆုိင်ောပလ့လာြှုတွင ်စတင်ပါဝင် 

ပဆာင်ေွက်ပသာ နိငု်ငံြျား၏ လုြပ်ဆာင်ြှု  

ြိန်ခ့ွန်း နှင့်/သို ့ြဟုတ ်

ြှတ်တြ်း ဗီဒယီို 
ကြ္ဘာလံုးဆုိင်ော ပလ့လာြှုတွင ်

စတင်ပါဝင် ပဆာင်ေွက်ပသာ 
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စဉ် အချိန် အပ ကာင်းအော ပခါင်းစဉ် နည်းစနစ ် ဦးပဆာင်ပဆွးပနွးြည့်သ ူ(ြျား) 

နုိင်ငံြျားြှ ကိုယ်စားလှယ်ြျား 

၄၈။ ၁၄:၄၀- ၁၄:၅၀ ြိတ်ြွဲြနိ်ခ့ွန်း မြန်ြာနိုငင်ံြှ PSM11 အား နုိင်ငံတွင်းနှင့် 

ပဒသတွငး်ေိှ မြည်သူဝ့နထ်ြ်းဆိငု်ော 

ဦးစားပြးကိစ္စအမဖစ် သတ်ြတ်ှြှု  

ြိန်ခ့ွန်းပမြာမခင်း ဆဒါက်တာဝင်းသိြ်း၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ 

မြည်ပထာင်စုောထူးဝန် အဖွဲ့ (UCSB)၊ 

မြည်ပထာင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုငင်ံ 

၄၉။ ၁၄:၅၀ -၁၅:၁၅ ကြ္ဘာလံုးဆုိင်ော ပလ့လာြှု အားြိတ်ဆက်မခငး်ကုိ တေားဝငထု်တ်မြန်ြှုနှင့် ြှတ်တြ်းတင်ဓာတြ်ုရုိံက်ကူးမခင်း 

 

                                                           
11

 PSM: Public Service Motivation 


