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အပိင်း(၂) 

နိင်င့တာဝန်များ ထမ်း ဆာင်လျက်ရိှ သာ နိင်င့ဝန်ထမး်များ၏ အရည်အ သွး၊ အရည် 
အချင်းများ ပိမတိိးတက်လာ စ ရးအတွက် လ့ကျင့်ပျိုး ထာင်မ ဆာင်ရွက်ရာတွင် ြပည် ထာင်စ 
ရာထူးဝန ် အဖွဲအ့ နြဖင့် အဖွဲ၏့ ဆာင်ပဒ်ကိ “ဝန်ထမ်း ကာင်းမ ှ နိင်င ကာင်းမည်” “A 
Stronger Civil Service, A Stronger Nation” ဟ ြပာင်းလဲခဲ့သလိ အဖွဲ၏့ ဦးတည်ချက ်
ကိလည်း “နိင်င တာ်၏ စဉ်ဆကမ်ြပတ် ဘက်စဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးအတက်ွ    လွတ်လပ်၍ စွမ်းရည ်
ြပည့်ဝ သာ၊ ယှဉ် ပိုင်မရှိ၍ စည်းကမ်း ကာင်း သာ နိင်င့ဝန်ထမ်းြဖစ် စ ရး တည် ဆာက် 
ပျိုး ထာင်ရန”် “To Build an Independent, Efficient, Competent and Disciplined Civil 
Service for Sustainable All-round Development of the Nation”ဟူ၍ ြပာင်းလဲ 
ခဲ့ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 
 

နိင်င့ဝန်ထမ်းများသည် နိင်င တာ်က ချမှတ် ပးထား သာ မူဝါဒများနှင့်အညီ အဖဲွအ့စည်း 
များ၏ ရည်ရွယ်ချက်များကိ ြပည်သူနှင့်အတူ လက်တဲွ ပီး အာင်ြမင် ပီး ြမာက် အာင် အ ကာင် 
အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက ် ရည်ရွယ် ပီး ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်များ၏ ဆာင်ပဒ်ကိ  
“နိင်င တာ်တည် ထာင်မ ြပည်သူနှင့် ဝန်ထမ်းလကတ်ွဲြပု” “Cooperation  of the Civil 
Service and Public Creates a Nation” ဟ ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။ 
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ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်များတွင ် ြပည်သူဝ့န်ထမ်းများ စမ်ွး ဆာငရ်ည ် ပိမိြမင့်တင်နိင် ရး 

နှင့် ြပည်သူဝ့န်ထမ်းတစ်ဦး၏ အဓိက စတန်ဖိးများြဖစ်သည့် ရိးသားြခင်း (Honesty) ၊ ြဖာင့်မတ် 
သမာဓိရှိြခင်း (Integrity)၊ ဓမ္မဓိ ာန်ကျစွာြပုမူြခင်း (Objectivity)၊ ဘက်မလိက်ြခင်း 
(Impartiality) နှင့် ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏ ကမ်းကျင်မမူ ဘာင်များ၏ အ ြခခ အတ်ြမစ်များြဖစ် သာ 
စရိက်လက္ခဏာ(Ethos)၊ ကိယ်ကျင့်တရား(Ethics)၊ တနး်တညူမီမ(Equity)၊ စွမ်း ဆာင်ရည ်
ြပည့်ဝမ (Efficiency) တိ ့ပိမိရရှိ စ ရး ထင်ဟပ် ဖာ်ကျူးထား သာ အမှတ်တဆိပ်ြဖင့် ြပင်ဆင် 
ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။ အရာထမး်၊ အမထမ်းများ၏ ရင်ထိးတဆိပ်များ ြပငဆ်ငသ်တ်မှတ် အသးြပု 
ခဲ့ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

ထိအ့ြပင် ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်များ၏ သင်တန်းများ၌ တက် ရာက်လျက်ရှိ သာ 
သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ၏ ဝတ်စကိ တိက်ပဲွဝင် ဝတ်စ အစား ြမန်မာဝတ်စ၊ သက်ဆိင်ရာ 
ရးဌာနအလိက် သတ်မှတ်ထား သာ ယူနီ ဖာင်းများြဖင့် ြပာင်းလဲဝတ်ဆင် စြခင်း ဆာင်ရွက်ခဲ့ 
ပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

သင်ကား ရးဆိင်ရာ လပ်ငန်းများအား နိင်ငတကာရှိ ြပည်သူဝ့နထ်မ်း ကျာင်းများနည်းတူ 
ဗဟိဝနထ်မ်းတက္က သိလ်များတွင် အ ြခခစစ်ပညာ သင်ကားြခင်း မြပု တာ့ဘ ဲ မခိင်ဌာနသိ ့
ြပန်လည်လဲအပ် ပးြခငး်နှင့် လ့ကျင့် ရးအသးြပုရန်အတွက် ထတ် ပးထား သာ လက်နက်၊ 
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ခဲယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ သက်ဆိင်ရာဌာနသိ ့လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆာင်ရွက် 
ခ့ဲရာ ၂၂-၇-၂၀၁၆ ရက် နတွ့င် ကျင်းပြပုလပ် သာ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ  ့ အစည်းအ ဝး 
အမှတ်စဉ်(၈/၂၀၁၆)၏ သ ဘာတူညီချက်နှင့်အည ီ စနစ်တကျ ြပန်လည်လဲ ြပာင်း အပ်နှြခင်း 
ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်များတွင ် ယခင ် ဖွဲ စ့ည်းထားရှိသည့် ပညာဌာန(၆)ခကိ အ ြခခပီး 
ယင်းအနက ် စစ်ပညာဌာနကိ ချန်လှပ်၍ စီမခန်ခ့ွဲမပညာဌာန၊ စီးပွား ရးပညာဌာန၊ နိင်င ရးသိပ္ပ 
ပညာဌာန၊ လူမ ရးသိပ္ပပညာဌာန၊ ဥပ ဒပညာဌာန စသည့် ပညာရပ်ဌာန (၅)ခအြပင ် အဂလိပ် 
ဘာသာပညာဌာနနှင် ့သတင်းအချက ်အလက်နှင့် ဆက်သွယ် ရးနည်းပညာ (ICT) ဌာန (၂)ခတိကိ့ 
တိးချဲ ခ့ဲ့သည့်အတွက် စစ ပါင်း ပညာဌာန(၇)ခြဖင့် ဘာသာရပ်များ သင်ကားပိခ့ျ ပးလျက်ရှိပါ 
သည်။  

 

 

 

 

 

 

ထိကဲ့သိ ့ ပညာဌာန (၂)ခ တိးချဲ ခ့ဲ့သည့်အတက်ွ ဗဟိဝန်ထမး်တက္က သိလ်များတွင် တာဝန် 
ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ သင်ကား ရးဆိင်ရာ ဆရာ၊ ဆရာမများအင်အား ပိမိခန်ထ့ား၍ သင်တန်း 
အဆင် ြပစွာ သင်ကားနိင် ရး ရည်ရွယ်၍ အရာထမ်းမူလအင်အား (၁၁၃)ဦးမှ (၃၇)ဦးတိး ပီး 
အရာထမ်းအင်အား (၁၅၀)ဦး၊ အမထမ်းမလူအင်အား (၉၉၇)မှ (၁၀၇)ဦး လ ာ့၍ (၈၉၀)ဦး၊ 
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စစ ပါင်း (၁၀၄၀)ဦးြဖင့် ဖွဲ စ့ည်းပ ြပင်ဆင်နိင် ရး ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ ၆-၁၀-၂၀၁၆ ရက် နတွ့င် 
ကျင်းပြပုလပ် သာ ြပည် ထာငစ်အစိးရ အဖဲွအ့စည်းအ ဝး အမှတ်စဉ် (၁၃/၂၀၁၆)မ ှသ ဘာတူ 
ခွင့်ြပုချက်နှင့်အည ီ  ြပင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ ထိအ့ြပင် သင်ကား ရးပိငး်၌ ပိမိအ ထာက်အကူြဖစ ်
စရန်အလိငှ့ာ ၁၈-၁-၂၀၁၇ ရက် နမှ့ ၁-၁၁-၂၀၁၈ ရက် နအ့ထိ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်နှင့် 
လပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန် ကီးဌာနတိမ့ှ ဘာသာရပ် ကမ်းကျင်သည့် အရာထမ်း(၂)ဦးနှင့် ပညာ ရး 
ဝန်ကီးဌာနမှ ဆရာ၊ ဆရာမ (၁၃)ဦးတိအ့ား ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်များ( အာက်ြမန်မာြပည ် - 
၁၀ဦး၊ အထက်ြမန်မာြပည ်- ၅ ဦး) တွင ် ခ ယူခန်ထ့ားြခင်း ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ (ဇယား -၁ ) 

ဗဟိဝန်ထမ်းတက္ကသိလ်များ၏ ဖွဲ စ့ည်းပြပင်ဆင်မစာရငး် (ဇယား -၁ ) 

မူလအင်အား 
ပါင်း 

ြပင်ဆင်အင်အား 
ပါငး်  

အရာထမ်း  အမထမ်း  အရာထမ်း အမထမ်း  

၁၁၃ ၉၉၇ ၁၁၁၀ ၁၅၀ ၈၉၀ ၁၀၄၀ 

 

 

 

 

 

 

 

ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်များတွင ် လ့ကျင့် ရးပိင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းများက ိ ပိမိအရိှန် 
အဟန်ြမင့် လ့ကျင့်သင်ကား ပးနိင် ရး ရည်ရွယ် ပီး ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ် (၁)ခစတွီင်  ြပည်သူ ့
ဝန်ထမ်းအကယ်ဒမီ Civil Services Academy - CSA (၁)ခစ ီ ကိ ၂-၁-၂၀၁၇ ရက် နတွ့င် 
တည် ထာင်ဖွင့်လှစ်ြခင်း ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိသိ ့ ဖွင့်လှစ်သည့် နရ့ကမှ် စတင် ပီး 
အရာထမ်း လာငး်အ ြခခသင်တန်း၊ ြပည်သူဝ့န်ထမ်းစီမခန်ခ့ွဲမ ဘွဲလ့ွန်ဒပီလိမာသင်တန်း (Post-
graduate Diploma in Civil Service Management-PDGCSM နှင့် အလယ်အလတ်အဆင့် 
အရာထမ်းစီမခန်ခဲွ့မသင်တန်း၊ ြပည်သူဝ့န်ထမ်းစီမခန်ခဲွ့မအဆင့်ြမင့်ဒီပလိမာသင်တန်း (Advanced 
Diploma Civil Service Management - ADCSM ) များကိ သင်တန်း လျာထားချက်များနှင် ့
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အညီ စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွင့်လှစ်ြခင်း၊ ဘဲွလ့န်ွနှင့် ဒီပလိမာဘွဲ မ့ျား အပနှ်င်းြခင်းတိက့ိ ဆာင်ရွက် 
လျက်ရိှပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

နိင်င့ဝန်ထမ်းများ၏ ကမ်းကျင်မအရည်အ သွး ြမင့်တင်တည် ဆာက်ရာ၌ နိင်ငတကာ 
အ ထာက်အပ့ ကာင်းများ ရရှိရန်အတွက် ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်များအား “စီမအပ်ချုပ်မ 
လ့ကျင့် ရးသင်တန်း ကျာင်းများနှင့် တက္က သိလ်များဆိင်ရာ နိင်ငတကာပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး 
အဖဲွ  ့ International Association of Schools and Institutes of Administration-
IASIA”သိ ့အဖွဲ ဝ့င်အြဖစ် ဝင် ရာက်နိင် ရးနှင့် နှစ်စဉ် ကး ထည့်ဝင်ခွင့်ကိစ္စအ ပ  ြပည် ထာင်စ 
လတ် တာ်မှ အတည်ြပု ကာင်း ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ရးမှ ၂၉-၁၁-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစာြဖင့် 
အ ကာင်းကားမအ ပ  နိင်င တာ်သမ္မတရးမှ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆက်လက် 
ဆာင်ရွက်နိင်ရန ်ထပ်ဆင့်အ ကာင်းကားခဲ့ပါသည်။ 

 အရည်အချင်းြပည့်ဝ ပီး စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်မားသည့် နိင်င့ဝန်ထမ်း ကာင်းများ ပ ထွက ်

လာ စ ရးအတွက် လ့ကျင့်သင်ကား ပးလျက်ရိှသည့် ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်များအား IASIA 

သိအ့ဖွဲ ဝ့င်အြဖစ် ဝင် ရာက်ြခင်းအားြဖင် ့ အာက် ဖာ်ြပပါ အကျိုး ကျးဇူးများကိ ရရှိမည်ြဖစ ်

ပါသည်- 

 (က) နိင်ငတကာအသိပညာ၊ ဗဟသတနှင့် အ တွအ့ကု ကာင်းများကိ ဖလှယ် 

လ့လာနိင်ြခင်း၊  

 (ခ) ပညာ ရးနှင့် လ့ကျင့်သင် ကား ရးဆိင်ရာလူစ့ွမ်းအားအရင်းအြမစ် ဖွ ့ဖိုး 

တိးတက် ရးကိ ြမင့်တင် ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်းနှင့်အ တွအ့ကုများဖလှယ်နိင်ြခင်း၊  

Slide 
No-9 



6  
 (ဂ) နိင်ငတကာသ တသနအဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ပူး ပါင်း၍ အပ်ချုပ်မနှင့်စီမခန်ခ့ွဲမ 

ဆိင်ရာ စာတမ်းများြပုစြခင်း၊ သ တသနြပုလပ်ြခင်း၊ ညိနင်း ဆွး နွးြခင်း 

ဆာင်ရွက်နိင်မည့် အခွင့်အလမ်း ကာင်းများရရိှနိင်ြခင်း၊ 

 (ဃ) ဗဟိဝန်ထမ်းတက္ကသိလ်များရှိပညာဌာနများ၊ သ တသနနှင့်ဖွ ့ဖိုးမဌာန၊ 

သင်တန်း ရးရာဌာနများ၏ အပ်ချုပ်မ၊ ခါင်း ဆာင်မနှင့် စီမခန်ခ့ွ ဲမဆိင်ရာ 

အရည်အ သွးတိးတက်ြမင့်မားလာ စြခငး်၊ 

 (င) နိင်ငတကာအဆင့်အတန်းဝင ်အသိအမှတ်ြပုတက္ကသိလ်များြဖစ်လာနိင်ြခင်း၊ 

 (စ) နိင်င့ဝန်ထမး်များ လ့ကျင့်သင်ကားြခင်းအတွက် နိင်ငတကာအဆင့်မီအဆင့်ြမင့် 

နည်းပညာအ တွအ့ကု ကာင်းများရယူဖလှယ်နိငြ်ခင်း။ 
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