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သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ 
 
စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြမဲႈ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြမဲ်ား UNOPS ဦးစီးက်င္းပ  
 
ဇြန္လ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္။ 
 
အစုိးရ၀န္ၾကီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဖြ႕ံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ 
ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမ ွ၀န္ထမ္းစုစုေပါင္း ၂၃၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေသာ  စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြမဲႈ 
စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ အလုပ္္ရုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကုိ ကုလသမဂၢ စီမံကိန္း ၀န္ေဆာင္မႈရုံး (UNOPS) ျမန္မာက ယခု 
ရက္သတၱပတ္အတြင္း က်င္းပ ျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္။ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ားသည္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ စီမံကိန္းမ်ား 
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးႏွင့္  အကူအညီ လုိအပ္လ်က္ရိွေသာ ျပည္သူမ်ားအား ပ့ံပုိးမႈမ်ား ပုိမိုေပးႏုိင္ေရး၊ 
အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ တုိင္းတာရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သက္သာသာျဖင့္ 
တုိင္းတာကာ စီမံကိန္း အက်ိဳး ရလာဒ္မ်ားကုိ တုိးျမွင့္ရန္ႏွင့္ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ် ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရးတို႔ 
အတြက္ ျဖစ္သည္။ 
 
ပထမဦးဆုံး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေဆာက္လုပ္ေရး 
၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ၀နၾ္ကီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ား အပါအ၀င္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွ 
ေသာ ၀န္ၾကီး ဌာန ၁၃ ခုမွ စုစုေပါင္း ၈၅ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယေျမာက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြကဲုိ ဇြန္လ ၂၅ 
ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Summit Parkview ဟုိတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ကုလသမဂၢ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံ 
တကာ အစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ 
ခဲ့ၾကသည္။ တတိယ သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ဆုံးအၾကိမ္ေျမာက္  အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ ကုိ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ UNOPS 
ျမန္မာရုံး၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရိွေသာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့့္ ေဒသခံ ၀န္ထမ္း ၇၀ ဦးတုိ႔ အတြက္ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည္ 
ျဖစ္သည္။ 
 
UNOPS သည္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကုိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္တြင္ ၃၅ ၾကိမ္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး၊ စုစုေပါင္း ၁၃၀၀ 
ဦးေက်ာ္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး ျဖစ္သည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကုိ UNOPS အဖြ႕ဲမ ွေရရွည္တည္တံႏုိင္ေသာ 
စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြမဲႈဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ဖြ႕ံျဖိဳးေရး ဌာနမွ အဆင့္ျမင့္ အၾကံေပး အရာရွိ မစၥတာ Wagner 
Maxsen က ဦးစီး ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရိွသည္။ ၎သည္ Project Management Institute (PMI) ၏ ဘုတ္အဖြဲ႕ 
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးလည္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ UNOPS က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒုတိယအၾကိမ္ 
ေျမာက္ ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား ျဖစ္ျပီး၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကလည္း ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တုိ႕တြင္ ႏွစ္ၾကိမ္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ 
 
" ဒီအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဟဲာ အလြန္ပဲ အက်ိဳးရိွပါတယ္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြလဲ အမ်ားၾကီး ရပါတယ္။ က်မရဲ႕ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြထကဲ တစ္ခုကေတာ့ ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးသြားတဲ့ စီမံကိန္းေတြကုိ စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေပးရတာပါ၊ 
အခု အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြမဲွာ ရတဲ ့အေတြ႔အၾကဳံေတြကုိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေတြမွာ အသုံးခ်ႏုိင္မွာပါ" ဟု အမ်ိဳးသား 
စမံီကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္မႈ ၀န္ၾကီးဌာနမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚနီနီလြင္ က ဆုိသည္။ 
 
အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ားသည္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈမ်ားႏွင့္ က႑အလုိက္ 
တာ၀န္ခြယဲူကာ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျပီး၊ ပါ၀င္တက္ေရာက္ 
သူမ်ားသည္ UNOPS က ေပးအပ္ေသာ သင္တန္းတက္ေရာက္ျပီးေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိ 
လက္ခံရရိွမည္ ျဖစ္သည္။ 
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အေသးစိတ္ ထပ္မံသိရိွလုိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ရန္- 
Frank Thomas at frankt@unops.org 
Tel: +95 (0)1 657 281~7 Ext: 107 
Mobile: +95 (0)9 420 048 439 
 
 

အယ္ဒီတာမ်ားသို႔- 
 
ကုလသမဂၢ အဖြ႕ဲအစည္း တစ္ရပ္အေနျဖင့္ " အကူအညီ လုိအပ္ေနသူမ်ားကုိ ပ့့ံပုိးမႈမ်ား ေပးအပ္ရာတြင္ ကုလသမဂၢ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ အစုိးရမ်ားႏွင့္ အျခား မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြမဲႈ၊ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား 
တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္း ရယူေရးတုိ႔တြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈတုိ႔အတြက္ စြမ္းရည္ 
ျမွင့္တင္ေပးရန္ UNOPS အဖြ႕ဲသည္ စီမံကိန္း စီမံ ခန္႔ခြမဲႈဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကုိ က်င္းပေပးလ်က္ရိွျပီး၊ 
စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား၊ စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြမဲႈဆုိင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားကုိ မိတ္ဖက္ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ ႏွင့္ လက္ေတြ႕ က်က် ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္တုိ႔ အတြက္ 
ျဖစ္သည္။ 
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