
အစိးရသစ်လက်ထက ် ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ အ့ နြဖင့် ဗဟိဝန်ထမ်းတက္ကသိလ်များ၏ 
နိင်င့ဝန်ထမ်း လ့ကျင့် ရးအပိင်းတွင် ြပုြပင် ြပာင်းလဲမအ ြခအ နများအား အများြပည်သ ူသိရှိ 
နိင် စရန ်တင်ြပအပ်ပါသည်။ 

အပိင်း(၁) 

ြပည် ထာငစ်ရာထူးဝန်အဖဲွအ့ နြဖင့် နိင်င့ဝန်ထမ်း လ့ကျင့် ရးဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် 
Educational Approach ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ Post-graduate Diploma in Civil Service 
Management ဖွင့်လှစ်ြခင်း၊ Advanced Diploma in Civil Service Management 
ဖွင့်လှစ်ြခင်း၊ Credit Unit ဆိင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊  နိင်င့ဝန်ထမ်း လ့ကျင့် ရးမူဝါဒ  
( Civil  Service Training Policy) တိက့ိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

ဦးစွာပထမ Educational Approach ဆာင်ရွက်မအ နြဖင့် ဆာင်ရွက်ရာတွင ်နိငင် တာ် 
အစိးရသစ်၏ မူဝါဒများ ပ  မူတည်ပးီ Old Public  Administration မှ New Public 
Administration သိ ့ ဆာင်ရွက်ရာတွင ် New Public Management ၊ New Public  
Governance ၊ New Public  Service Delivery များ ပိမိ ကာင်းမွန်တိးတက်လာ စ ရး 
အတွက် နိင်င့ဝန်ထမ်းများ လ့ကျင့်မအပိင်းတွင် Semi-Regimental Training Approach မှ 
Educational Competency Training Approach သိ ့ ြပာင်းလဲ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

 

ထိသိ ့ ြပာင်းလဲမအရ ၂-၁-၂၀၁၇ ရက် နတွ့င် ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်များ၌ ြပည်သူ ့
ဝန်ထမ်းအကယ်ဒမီ (Civil Services Academy – CSA) (၁)ခစီဖွင့်လှစ်သည့် နရ့ကတ်ငွ ်
အရာထမ်း လာငး်အ ြခခသင်တန်း၊ ြပည်သူဝ့န်ထမ်းစီမခန်ခ့ွဲမ ဘွဲလ့ွန်ဒပီလိမာသင်တန်း (Post-
graduate Diploma in Civil Service Management-PDGCSM အမှတ်စဉ ် (၁) ကိ စတင ်
ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပီး ၄-၅-၂၀၁၇ ရက် နတ့ွင ်ပထမအကိမ် ဘွဲအ့ပ်နှင်း ပးအပ်ခဲ့ရာ သင်တန်း အမှတ်စဉ် 
(၄)အထ ိ စစ ပါင်း သင်တန်းသား (၁၁၇၅)ဦးအား ဘဲွအ့ပ်နှင်းခ့ဲ ပးီ ြဖစ်ပါသည်။ ယခအခါ ဗဟိ 
ဝန်ထမ်းတက္က သိလ်အသီးသီးရိှ ြပည်သူဝ့န်ထမ်းအကယ်ဒမီတွင် PDGCSM သင်တန်းအမှတ်စဉ် 
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(၅)ကိ ၁၉-၁၁-၂၀၁၈ ရက် နတွ့င် ဖွင့်လှစ်လျက်ရိှ ပီး သင်တန်းသားဦး ရ (၂၃၆)ဦး တက် ရာက ်
လျက်ရိှပါသည်။ (ဇယား - ၁) 

 

 

 

 

 

 

အရာထမ်း လာင်းအ ြခခသင်တန်း ြပည်သူဝ့န်ထမ်းစီမခန ့်ခွဲမဘွဲ လ့ွန်ဒီပလိမာသင်တန်း၊ 
သင်တန်းသားဦး ရ ဖာ်ြပချက်ဇယား(၁) 

  

 

 

 

 
 

ထိအ့ြပင် အဆိပါ CSA တွင ်အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမး်စီမခန်ခဲွ့မသငတ်နး်၊ ြပည်သူ ့
ဝန်ထမ်းစီမခန်ခ့ွဲမအဆင့်ြမင့်ဒီပလိမာသင်တန်း (Advanced Diploma Civil Service 
Management - ADCSM ) အမှတ်စဉ(်၁)ကိ ၁၂-၃-၂၀၁၈ ရက် နတ့ွင ်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပီး ၃-၈-
၂၀၁၈ ရက် နတွ့င် သင်တန်းသား (၁၉၁)ဦးအား Diploma ဘဲွ  ့ အပ်နှင်း ပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 
ADCSM သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂)ကိ ၂၉-၁၀-၂၀၁၈ ရက် နတွ့င် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပီး သင်တန်းသား 
(၁၃၄)ဦး တက် ရာက်လျက်ရှိပါသည်။ (ဇယား - ၂) 
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ြပည်သူဝ့န်ထမ်းအကယဒ်မီတွင် ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့သည့် ြပည်သူဝ့နထ်မး် စီမခန ့ခ်ွဲမဆင့်ြမင့်ဒီပလိမာ 
(ADCSM ) သင်တန်း၊ သင်တန်းသားဦး ရ ဖာ်ြပချက်ဇယား(၂) 

 

Credit Unit ပိင်းဆိင်ရာ ဆာင်ရွက်ချက်များအ နြဖင့် Educational Approach ြဖင့်  
သင်ကား ပိခ့ျလျက်ရိှသည့်  (Post Graduate Diploma in Civil Service Management-
PGDCSM)  နင့်ှ Advanced Diploma Civil Service Management - ADCSM သင်တန်း 
များတွင် စီမခန ့ခ်ွဲမပညာဌာန၊ စးီပာွး ရးပညာဌာန၊ ဥပ ဒပညာဌာန၊ လူမ ရးသိပ္ပပညာဌာန၊ 
နိင်င ရးသိပ္ပပညာဌာန၊ အဂလိပ်ဘာသာပညာဌာန၊ သတင်းအချက်အလက ် ဆက်သွယ် ရးနှင့် 
နည်းပညာ ပညာဌာန စသည့်ပညာဌာန (၇)ခ အလိက ် Credit Unit ြပည့်ဝ စရန် သင်ကားပိခ့ျ 
ပးလျက်ရှိပါသည်။ 

 

 

 

 
 

ြပည် ထာငစ်ရာထူးဝန်အဖဲွ  ့ဥပ ဒ ပဒ်မ ၈ နှင့် ပဒ်မ ၁၀ ၊ ြမန်မာနိင်င၊ နိင်င့ဝန်ထမး် ြပုြပင် 
ြပာင်းလဲမဆိင်ရာ မဟာဗျူဟာစီမချက် (၂၀၁၇-၂၀၂၀)ပါ   မ ာ်မန်ှးချက်၊  နိင်င တာ်၏ 
အတိင်ပင်ခပဂ္ဂုလ်၏ လမ်းညန်မှာကားချက်တိအ့ရ နိင်င့ဝန်ထမ်း လ့ကျင့် ရးမူဝါဒ (၁၅)ချက်နှင့် 
အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မည့် လပ်ငန်းစဉ်(၁၄)ချက် ပါဝင် သာ “နိင်င့ဝန်ထမ်း 
လ့ကျင့် ရးမဝူါဒ၊ Civil Service Training Policy” ကိ ၁၃-၆-၂၀၁၈ ရက် နတ့ွင ်
ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖဲွ၏့ အမိန ့် ကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၂၈/၂၀၁၈ ြဖင့် ထတ်ြပန်ြပ ာန်းခဲ ့
ပါသည်။   
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