
၂၆.၁၂.၂၀၁၈ ရက(်ဗဒ္ဓဟူး န)့တွင ်ကျငး်ပြပုလပ် သာ "အစိးရသစ်လက်ထက ်

ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ၊့ ဗဟိဝန်ထမ်းတက္ကသိလ်များ၏ ဝန်ထမ်း လ့ကျင့် ရးအစီအမများ 

ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ" သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ 

ပါ မာက္ခဦးညီညီစ ြပာကားမည့်အချက်အလက်များ 

ဗဟိဝန်ထမ်းတက္ကသိလ်များ၏ ဝန်ထမး် လ့ကျင့် ရးအစီအမများ ရှင်းလင်းတင်ြပြခင်း 

၁။ ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်၏ နာက်ခသမိင်း ကာင်းမှာ ၁၉၆၅ ခနှစ်၊ဇန်နဝါရီလ(၁)ရက် န ့

၌ ဗဟိြပည့်သူဝ့န်ထမ်း ကျာင်းအြဖစ် ဖာင် ကီးတွင် စတင်တည် ထာင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။၁၉၇၇ 

ခနှစ်၊ မလ(၅)ရက် နတ့ွင ်ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်( ဖာင်ကီး)အြဖစ် အဆင့်တိးြမင့်ခ့ဲ ပးီ၊ ၁၉၉၉ 

ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလ(၇)ရက် နတ့ွင် ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်(အထက်ြမန်မာြပည)်ကိ ထပ်မဖွင့်လှစ် 

ခဲ့ပါသည်။ ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်(၂)ခစလးသည ် နိင်င့ဝန်ထမ်းများ စွမး်ရည်ြမင်တ့င် ရးအတက်ွ 

သင်တန်းအမျို းအစား အသီးသီးကိ ဖွင့်လှစ် လ့ကျင့် ပးသည့် တာဝန်ကိ ယ နတ့ိင် အာင် 

ကို းပမ်းထမ်း ဆာင်လျက်ရှိပါသည်။ ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်များသည် နင်ိင့ဝန်ထမ်း လ့ကျင့် 

ပျိုး ထာင် ရးအတွက် ခတ်စနစ်နင့်ှ လိက် လျာညီ ထွသည့်  ြပုြပင် ြပာင်းလဲမများက ိ တစိက် 

မတ်မတ် ဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာ ၂၀၁၆ ခနှစ်၊ မ(၂၇)ရက် နတ့ွင် ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ် 

( ဖာင်ကီး)ကိ ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်( အာက်ြမန်မာြပည)်အြဖစ် အမည် ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။ 

ထိြ့ပင် ၂၀၁၇ခနှစ်၊ဇန်နဝါရီလ(၂)ရက် နတ့ွင ် ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်(၂)ခလး၌ ြပည်သူဝ့န်ထမ်း 

အကယ်ဒမီများကိ တည် ထာင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ 

၂။ တက္က သိလ်၏မူဝါဒမှာ "နိင်င တာ်၏ နိင်င ရး၊ စီးပွား ရး၊ လူမ ရးဆိင်ရာ စီမခန်ခ့ွဲမ 

ပညာရပ်များကိ စဉ်ဆက်မြပတ ် လ့ကျင့်သင်ကား ပးြခင်းြဖင် ့ ကာင်းမွန် သာအပ်ချုပမ်ကိ 

အ ထာက်အကူြဖစ် စမည့် နိင်င့ဝနထ်မ်း ကာင်းများ ြပုစပျို း ထာင်ရန"် ြဖစ်ပါသည်။ 

၃။ တက္က သိလ်၏ရည်မှန်းချက်များမှာ - 

(က) နိင်င့ဝန်ထမ်းများနှင့််ဝန်ထမ်း လာင်းများအား ကာင်းမွန် သာ အပ်ချုပ်မကိ 

အ ထာက်အကူြဖစ် စသည့်အ ြခခသငတ်န်းများ ဖွင့်လှစ် လ့ကျင့် ပးရန်။ 

(ခ) အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်းများ၊ အဆင့်ြမင့် အရာထမ်းများနှင့် ဝန်ထမ်း 

အဖဲွအ့စည်း အကီးအမှူးများကိ စွမ်းရည်ြမင့် သင်တန်းများစဉ်ဆက်မြပတ် ဖွင့်လှစ် 

လ့ကျင့်သင်ကား ပးရန်။ 



(ဂ) ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖဲွ၏့ စစီဉ် ကီးကပမ်ြဖင့် ဝန်ထမ်းများ စွမး်ရည်တိးတက် 

ြမင့်မား ရးဆိငရ်ာသင်တန်းများ၊ မွမ်းမသင်တန်းများနှင့် အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲများကိ 

တာဝန်ယူကျင်းပ ပးရန်။ 

၄။ တက္က သိလ်၏ဦးတည်ချက်များမှာ- 

(က) နိင်င တာ်၏ နိင်င ရး၊  စီးပွား ရး၊   လူမ ရးဆိင်ရာ စီမခန်ခဲွ့မပညာရပ်များကိ 

စဉ်ဆက်မြပတ ် လ့ကျင့်သင်ကား ပးသည် ့ ဝန်ထမ်းတက္က သိလ်ြဖစ် စရန်၊ 

( ခ ) ကာင်းမွန် သာ အပ်ချုပ်မကိ အ ထာက်အကူြဖစ် စရန်၊ 

( ဂ ) ြပည်သူကိ အကျို းြပုမည့်  နိင်င့ဝန်ထမ်း ကာငး်များြဖစ် စရန၊် 

၅။ တက္က သိလ်၏လပ်ငန်းတာဝန်များမှာ- 

(က) နိင်င တာ်အစိးရအဖဲွ၏့  မူဝါဒ၊  ရည်မှန်းချက်၊  လပ်ငန်းစဉ်များ အ ပ မူတည် ပီး 

ြပည်သူဝ့န်ထမ်းများ စွမ်း ဆာင်ရည်ပိမြိမင့်တင်နိင် ရး၊ အရည်အ သွးြပည့်မီ သာ 

ြပည်သူဝ့န်ထမ်း ကာင်းများသာမက ပဂ္ဂလိကဆိင်ရာ လပ်ငန်းများတွင် တာဝန ်

ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ ဝန်ထမ်းများကိပါ မွးထတ် ပးနိင်ရန ် ထိ ရာက်စွာ 

လ့ကျင့် ပးရန် စီစဉ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

( ခ ) အရာထမ်း လာငး်များအတွက် ဘွဲလ့ွန်ဒီပလိမာများ(Post-Graduate Diploma) 

အပ်နှင်း ပး ရး ထိ ရာက်စွာ လ့ကျင့် ပးနိင်ရန ် စီစဉ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

( ဂ ) အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမး်များအတွက် အဆင့်ြမင့်ဒီပလိမာ (Advanced 

Diploma) အပ်နှင်း ပး ရး ထိ ရာက်စွာ လ့ကျင့် ပးနိင်ရန် စီစဉ် ဆာငရ်ွက်ြခင်း၊ 

(ဃ) အဆင့်ြမင့်အရာထမ်းများအတွက်မဟာဘွဲ  ့ (Master Degree) အပ်နှင်း ပး ရး 

ထိ ရာက်စွာ လ့ကျင့် ပးနိင်ရန ်စီစဉ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

( င )  ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်များတွင် ဖွင့်လှစ်ပိခ့ျလျက်ရှိ သာ ပမှန် သငတ်န်းများအြပင် 

ရာထူးအဆင့်အလိက်ြဖစ် စ၊ သင်တန်းအမျိုးအစားအလိက်ြဖစ် စ ကာလတိ/ 

ကာလရှည်သင်တန်းများ သီးြခားစီဖွင့်လှစ်၍ ထိ ရာက်စွာ လ့ကျင့် ပးနိင်ရန ်

ြပည်တွင်း/ ြပည်ပပညာရှင်များ၊ နင်ိငတကာအဖွဲ အ့စည်းများြဖင့် ပူး ပါင်း 

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 



( စ )  ဝန်ထမ်းများအား သင်ကား ပး န သာ Curriculum, Syllabus များအား 

နိင်ငတကာအဆင့်မီ နာက်ဆးအ ြခအ နနှင့်အညီ ြဖစ် စ ရး ြပန်လည ်

သးသပ်ြခင်း၊ ြပငဆ်င် ရးဆွြဲခင်းကိ စဉ်ဆက်မြပတ် ဆာင်ရွက်သွားြခင်း၊ 

(ဆ) ြပည် ထာင်စအဆင့် အဖဲွအ့စညး်များ၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဌာနများ၊ ဒသဆိင်ရာ 

အာဏာပိင်အဖွဲအ့စည်းများ၏ အဖဲွဝ့င်များအတွက်လည်း ကာင်း၊ အဆင့်ြမင့် 

စီမခန်ခ့ွဲသူများအတွက်လည်း ကာင်း၊စီမခန်ခ့ွဲ ရးဆိင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် 

ညိနင်း ဆွး နွးပဲွများကိ တာဝနယူ် ကျင်းပ ပးြခင်း၊ 

၆။ လ့ကျင့် ရးနှစ်အလိက ် ဖွင့်လှစ်ရန်လျာထား သာ သင်တန်းအသီးသီးအား အာင်ြမင်စွာ 

ဖွင့်လှစ်နိင် ရးအတွက် အာက် ဖာ်ြပပါ လ့ကျင့်သင်ကား ရးဆိင်ရာလပ်ငန်းများအား 

ဆာင်ရွက်ပါသည-် 

(က) သင်တန်းသားဦး ရ ညိနင်းြခင်းနှင့်သင်တန်းဝင်ညန်ကားလာြဖန် ့ ဝြခင်း၊ 

(ခ) သင်တန်းသားအမည်စာရင်းလက်ခြခငး်နှင့်ကို တင်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 

(ဂ) သင်တန်းသားလက်ခြခင်းနှင့်သင်တန်းစည်းကမ်းရှင်းလင်းြခင်း၊ 

(ဃ) ပညာဌာန(၇)ခတိမ့ ှဘာသာရပ်များ သင်ကားပိခ့ျြခင်း၊ 

(င) သင်တန်းသားတစ်ဦးချင်းစီကိ အကဲြဖတ်ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့်  

(စ) သင်တန်းထူးခ န်ဆများချီးြမင့်ြခင်း၊ 

၇။ သင်တန်းသားဦး ရ ညိနင်းြခင်းနှင့်သင်တန်းဝင်ညန်ကားလာြဖန် ့ ဝြခင်း။ ဝန်ထမ်း 

ရွးချယ် လ့ကျင့် ရးဦးစီးဌာန၊ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်များနှင့် သက်ဆိင်ရာဌာနအသီးသီးတိ ့

တွဆ့ညိနင်း၍ ဌာနအလိက်တက် ရာက်မည့် သင်တန်းသားဦး ရ သတ်မှတ်ြပဌာန်းကာ သင်တန်း 

ဝင်ညန်ကားလာများကိ ြဖန် ့ ဝ ပးပိပ့ါသည်။ 

၈။ သင်တန်းဝင်ညန်ကားလာတွင် ဖာ်ြပပါရိှသည့်အချက်များမှာ- 

(က) တည် နရာ၊သင်တန်းကာလနှင့် သတင်းပိရ့မည့် နရ့က် 

(ခ) ရည်ရွယ်ချက ်

(ဂ) သင်တန်းသား/သူများ၏အဆင့်အတန်း 

(ဃ) ယူ ဆာင်လာရမည့်ပစ္စည်း 



(င) ဝတ်စသတ်မှတ်ချက ်

(စ) တားြမစ်ချက်များ 

(ဆ) အ ထွ ထွကိစ္စရပ်များ 

(ဇ) မိခင်ဌာနသိြ့ပန်လည် စလတ်ြခင်း 

(စျ) သင်တန်းစည်းကမ်း 

(ည)  သင်တန်းဆင်းအစီရင်ခစာတင်ြပြခင်း 

(ဋ)  ပိခ့ျ ဆွး နွးမည့်ဘာသာရပ်များ(*) 
 

၉။ သင်တန်းမဖွင့်မှီကို တငြ်ပင်ဆင်ြခင်း။ သင်တန်းသားများ ရာက်ရှိလာသည့်အခါ အဆင်သင့် 

နထိင်နိင် ရးအတွက် အာက် ဖာ်ြပပါလပ်ငနး်များကိကိုတင်ြပင်ဆင် ဆာင်ရွက ်ထားရှိပါသည-် 

(က) အိပ် ဆာင်နှင့်စာသင် ဆာင်အတွင်းအြပင ်သန်ရ့ှင်း ရးြပုလပ်ြခင်း၊ 

(ခ) အဝတ်ကို းတန်းများြပုလပ် ပးြခငး်၊ 

(ဂ) ကတင်နှင့် မွယ့ာများြပင်ဆင် ပးြခင်း၊ 

(ဃ) ရကန်များအားသန်ရ့ှင်း ရးြပုလပ်၍ ရကိုတင်ြဖည့် ပးြခင်း 

(င) လစ်စစ်မီးများြပုြပင် ပးြခင်း 

(စ) စားရိပ်သာမှကို တင ်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 

(ဆ) ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်နိင်ရန်တက္က သိလ် ဆးရမှလည်း လိအပ် သာ  ဆးဝါးများ 

ကိုတင်ြဖည့်တင်းြခင်း 

သင်တန်းအဝင်လက်ခြခင်း၊သင်တန်းစည်းကမ်းနှင့်အကဲြဖတ်စနစ်များအား ရှငး်လင်းြခင်း 

၁၀။ သင်တန်းသားများ သတင်းပိ ့ ရာက်ရှိလာသည့်အခါ ကိုတင်ရရိှထားသည့် သငတ်န်းသား 

အမည်စာရင်းနှင့် ၎င်းတိယူ့ ဆာင်လာသည့် အ ထာက်အထားများက ိ တိက်ဆိင်စစ် ဆး၍ 

သတင်းပိလ့က်ခမ ဆာင်ရွက်ကာ အ ဆာင်များ၌ နရာချထား ပးပါသည်။ 

၁၁။ သင်တန်းသားများသည် ဆး ထာက်ခစာယူ ဆာင်လာ သာ်လည်း ဤတက္က သိလ် ဆးရမှ 

သင်တန်းမဝင်မီ ကျန်းမာ ရးစစ် ဆးမကိ ဆာင်ရွက်၍ ဆးအဆင့်မမီသူများရှိပါက မန္တ လး 

ြပည်သူ ့ ဆးရ ကီးသိ ့ြပင်ပ ဆးစစ်ခ စလတ် စစ် ဆးမခယူ စပါသည်။  



၁၂။ တက္က သိလ်တွင် သင်တန်းတက် ရာက်သည့် သင်တန်းသားများကိ သင်တန်းဝင်လက်ခပးီ 

နာက်တစ်ရက်တွင ် သင်တန်းဝင်ညန်ကားလာပါအချက်အလက်များ၊ တက္က သိလ်တည် မဲအမိန်၊့ 

သင်တန်းသားများ လိက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ၊ အ ဆာင်ခင်းကျင်းမ စည်းကမ်းများကိ 

သက်ဆိင်ရာ အ ဆာင်ကီးကပ်မအဖွဲ မ့ှ ရှင်းလင်း ြပာကားပါသည်။ 

၁၃။ သင်တန်းဖွင့်သည့် နတ့ွင ် သင်တန်းဖွင့်ပဲွအခမ်းအနား ပီးချိန်တွင်ဌာန ကီးမှူး(ပညာ ရးနငှ့် 

လ့ကျင့် ရး)က တက္က သိလ်၏ ရည်မှန်းချက်နှင့် လ့ကျင့် ရးစနစ်ကိ ပါဝါပိွုင့်ြဖင့် အ သးစိတ ်

ရှင်းြပြခင်းြဖင် ့ တက္ကသလ်ိ၏စညး်ကမ်းများ၊ လ့ကျင့်သင်ကားမစနစ်တိက့ိ သင်တန်းသားများ 

သိရှိ ဆာင်ရွက်နိင် ရး အသိ ပးမကိ ဆာင်ရွက်ပါသည်။ 

၁၄။ ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်များ၌ သင်ကားပိခ့ျ သာ ဘာသာရပ်များ၊ သင်ရိးညန်းတမ်း 

များနှင့်ပညာဌာနများသည ် ခတ်အလိက် ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။ 

၁၅။ သင်တန်းများအားဖွင့်လှစ်ရာတင်ွ ဝန်ထမ်းများ၏ရာထူးအဆင့်နှင့် လျာ်ညီ သာ အာက် 

ဖာ်ြပပါ သင်တန်းအမျိုးအစားများကိ ဖွင့်လှစ် ပးလျက်ရှိပါသည-် 

(၁) ဝန်ထမ်းအဖွဲအ့စည်းအကီးအမှူ းစီမခန်ခဲွ့မသင်တန်း  (၈) ပတ် 

 (ဒတိယညန်ကား ရးမှူ းချုပ်နှင့်အဆင့်တူများ) 

 (၂) အဆင့်ြမင့်အရာထမ်းစီမခန်ခ့ွဲမသင်တန်း    (၈) ပတ် 

 (ညန်ကား ရးမှူ းနှင့်အဆင့်တူများ) 

 (၃) အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းစီမခန်ခ့ွဲမသင်တန်း၊    (၂၀)ပတ ်

          ြပည်သူဝ့န်ထမ်းစီမခန်ခ့ွဲမအဆင့်ြမင့်ဒီပလိမာသင်တန်း 

 (ဒတိယညန်ကား ရးမှူ း၊လ/ထညန်ကား ရးမှူ းနှင့်အဆင့်တူများ) 

(၄) အရာထမ်းအ ြခခသင်တန်း      (၁၂)ပတ ်

 (ဦးစီးအရာရှိနှင့်အဆင့်တူများ) 

(၅) အရာထမ်း လာငး်အ ြခခ(အထူး)သင်တန်း    (၈) ပတ် 

 (ဦးစီးအရာရှိနှင့်အဆင့်တူများ) 

(၆) အရာထမ်း လာငး်အ ြခခသင်တန်း၊ြပည်သူဝ့န်ထမ်းစီမခန်ခဲွ့မ     

          ဘွဲလ့ွန်ဒီပလိမာသင်တန်း(ဦးစီးအရာရှိနှင့်အဆင့်တူများ)  (၁၆)ပတ် 

(၇) အရာထမ်းငယ်အ ြခခသင်တန်း     (၄) ပတ် 

 (ဒတိယဦးစီးမှူးနှင့်အဆင့်တူများ) 

(၈) စာ ရးဝန်ထမ်း ကီးကပ်မတန်းြမင့်သင်တန်း   (၈) ပတ် 

 (ရးအပ်၊ဌာနခဲွစာ ရးနှင့်အဆင့်တူများ) 



(၉) စာ ရးဝန်ထမ်းအ ြခခသင်တန်း     (၄) ပတ် 

 (အငယ်တန်းစာ ရး၊အကီးတန်းစာ ရး) 

၁၆။ ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်များတွင ် အာက် ဖာ်ြပပါ ပညာဌာန(၇)ခမ ှသင်ကားပိခ့ျ ပးလျက ်

ရိှပါသည်- 

(က) စီမခန်ခ့ွဲမပညာဌာန 

(ခ) စးီပာွး ရးပညာဌာန 

(ဂ) ဥပ ဒပညာဌာန 

(ဃ) လူမ ရးသိပ္ပပညာဌာန 

(င) နိင်င ရးသိပ္ပပညာဌာန 

(စ) အဂလိပ်ဘာသာပညာဌာန 

(ဆ) သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ် ရးနည်းပညာဌာန 

၁၇။ စီမခန်ခဲွ့မပညာဌာနမှ ပိခ့ျလျက်ရှိ သာ ဘာသာရပ်များမှာ General Management, Good 

Governance, Human Resource Management, Leadership, Service Management, 

Project Management, Ethics CSR & Environmental Management, Office Work, 

Office Management, Financial Management , ဌာနဆိင်ရာ ငွစာရင်းထားသိနည်းတိြ့ဖစ် 

ပါသည်။ 

၁၈။ စးီပာွး ရးပညာဌာနမှ ပိခ့ျလျက်ရှိ သာ ဘာသာရပ်များမာှ Economic Policy, 

Microeconomics and Macroeconomics, Economic Planning, Economic 

Development, Economics of the Public Sector, Public Private Partnership, Green 

Economic, SME, MSME, Statistics တိြ့ဖစ်ပါသည်။ 

၁၉။ ဥပ ဒပညာဌာနမှ ပိခ့ျလျက်ရိှ သာ ဘာသာရပ်များမှာ Basic of Law, Myanmar 

Judiciary System, Penal Code, Criminal Procedure Code, Myanmar Customary 

Law, Civil Service Personnel Law, Constitutional and Administrative Law, 

Myanmar Constitution, Special Law, International Law တိြ့ဖစ်ပါသည်။ 

၂၀။ လူမ ရးသိပ္ပပညာဌာနမှ ပိခ့ျလျက်ရှိ သာ ဘာသာရပ်များမှာ Social Relation, Ethics, 

Mass Communication, Sociolinguistics and Public Relation, Organization Behavior, 

Social Anthropology, Workplace Skill တိြ့ဖစ်ပါသည်။ 

၂၁။ နိင်င ရးသိပ္ပပညာဌာနမ ှ ပိခ့ျလျက်ရှိ သာ ဘာသာရပ်များမှာ Political Concept, State 

Constitution, International Relations(IR), Current International Affairs, Political 

Thoughts, Geopolitics, Federalism တိြ့ဖစ်ပါသည်။ 



၂၂။ အဂလိပ်ဘာသာပညာဌာနမ ှ ပိခ့ျလျက်ရိှ သာဘာသာရပ်များမှာ Workplace English, 

Professional Presentation တိြ့ဖစ်ပါသည်။ 

၂၃။ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ် ရးနည်းပညာဌာနမှ ပိခ့ျလျက်ရိှ သာဘာသာရပ် 

များမှာ Technology Elements, Hardware, Software, Basic Networking, ICT 

Management, ICT Strategy, Information Security and Privacy, ICT Trend and e-

Government တိြ့ဖစ်ပါသည်။ 

၂၄။ တက္က သိလ်၌ သင်ကားပိခ့ျ သာ နည်းစနစ်များမှာ Discussion, Presentation, Role 

Play Seminar, Field Trip, Management Game, Term Paper, Case Study 

တိြ့ဖစ်ပါသည်။ 
 

၂၅။ Google Form အားအသးြပု၍ Lesson Assessment, Mutual Assessment နှင့် 

Tutorial များ ြဖဆိ စပါသည်။ Moodle Server အသးြပု၍ Objective Questions များ 

ြဖဆိနိင်ရန ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ Blended E-Learning Video များရိက်ကူး၍ 

သင် ထာက်ကူအြဖစ် သင်တန်းသားများထ ထတ်လင့် ပးပါသည်။ 

၂၆။ ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်(အထကြ်မနမ်ာြပည်)တွင် Post Graduate Diploma in Civil 

Service Management (၄)ကိမ်ဖွင့်လှစ် ပီး၊ သင်တန်းသား/သူ(၅၈၀)ဦးအားလည်း ကာင်း၊ 

Advanced Diploma in Civil Service Management (၁)ကိမ်ဖွင့်လှစ် ပီး၊ သင်တန်းသား/ 

သူ(၉၈)ဦးအားလည်း ကာင်း ဘဲွ မ့ျားအသီးသီးအပ်နှင်း ပးခဲ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

၂၇။ စင်ကာပူနိင်င Civil Service College ၌လည်း ဝန်ထမ်းအဆင့်အလိက် လိအပမ်ည့် 

သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပိခ့ျ ပးလျက်ရိှပါသည်။ ၎ငး်တိတ့က္က သိလ်တွင် Generalized သင်တန်းများ 

အြပင် Specialized သင်တန်း( short course ) များဖွင့်လှစ်သည်ကိ လ့လာ တွရိှ့ရ ပးီ၊ မိမိတိ ့

တက္က သိလ်များအ နြဖင့်လညး် အလားတူသင်တနး်များ ဖငွ့်လှစ်နိင်ရန ် လျာထား ဆာင်ရွက် 

သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၂၈။ သင်တန်းအသီးသီး၌ကျင့်သး ဆာင်ရွက် သာ အကဲြဖတ်စနစ်(၄)မျိုးမှာ အာက်ပါအတိင်း 

ြဖစ်ပါသည်- 

(က) ဝန်ထမ်းအဖဲွအ့စည်းအကီးအမှူး စမီခန်ခဲွ့မသင်တန်းနှင့်  အဆင့်ြမင့်အရာထမ်း 

စီမခန်ခဲွ့မသင်တနး်တွင် Leadership(30 Mark), Active Participation(50 

Mark), Discipline and Morale(20Mark) တိြ့ဖင့် အကဲြဖတ်ပါသည်။  



(ခ) အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းစီမခန်ခ့ွဲမသင်တန်း၊ ြပည်သူဝ့န်ထမ်း စီမခန်ခဲွ့မ 

အဆင့်ြမင့်ဒီပလိမာ သင်တန်းတွင် Study Assessment (60 Mark), Leadership 

(20 Mark), Discipline and Morale(20 Mark) တိြ့ဖင့် အကဲြဖတ်ပါသည်။ 

 

(ဂ) အရာထမ်းအ ြခခသင်တန်းနှင့် အရာထမ်း လာင်းအ ြခခသင်တန်း၊ ြပည်သူ ့

ဝန်ထမ်းစီမခန်ခ့ွဲမ ဘဲွလ့န်ွဒီပလိမာသင်တန်းတွင် Study Assessment(60 Mark), 

Daily Assessment(20 Mark), Mutual Assessment(10 Mark), Discipline 

and Morale(20 Mark) တိြ့ဖင့် အကဲြဖတ်ပါသည်။ 

(ဃ) အရာထမ်းငယ်အ ြခခသင်တန်း၊ စာ ရးဝန်ထမ်း ကီးကပ်မတန်းြမင် ့ သင်တနး်နငှ့် 

စာ ရးဝန်ထမ်းအ ြခခသင်တန်းတွင် Examination (50 Mark), Mutual 

Assessment (10 Mark), Work Related Skill (20 Mark), Discipline and 

Morale(10 Mark) တိြ့ဖင် ့အကဲြဖတ်ပါသည်။ 

၂၉။ သင်တန်းအသီးသီး၌ ပးအပ်ချီးြမင့် သာ ဆအမျိုးအစားများမှာ အာက်ပါအတိင်း 

ြဖစ်ပါသည်- 

(က) ဝန်ထမ်းအဖွဲအ့စည်းအကီးအမှူ းစီမခန်ခဲွ့မသင်တန်းနငှ့် အဆင့်ြမင့်အရာထမ်း 

စီမခန်ခ့ွဲမ သင်တန်းတိတ့ွင် ဆချီးြမင့်ြခင်းမရှိပါ။ 

(ခ) Diploma သင်တန်း(၂)ခတွင ် စြပသင်တနး်သားဆ၊ စာ ပထူးခနဆ်နငှ့် 

စာ ပဂဏ်ထူးဆ စစ ပါင်း(၃)ဆ ချီးြမင့်ပါသည်။ 

(ဂ) ပမှန်သင်တန်းများတွင် သင်တန်းသားစြပဆ(၁)ဆသာ ချီးြမင့်ပါသည်။ 

နထိင် ရး 

၃၀။ တက္က သိလ်သိ ့ ရာက်ရိှသတငး်ပိ ့သင်တန်းတက် ရာက်ကသည့် သင်တနး်သားအားလး၏ 

နထိင် ရးအတွက် သင်တန်းကာလအတွင်း သင်တနး်အ ဆာင်များတွင် နရာချထား ပးပါသည်။ 

တက္က သိလ်တွင ် သင်တန်းသား အိပ် ဆာင်(၁၆) ဆာင်ရှိ ပီး တစ် ယာက်အိပ်ခန်းဖဲွ ့ပီး အ ဆာင် 

(၉) ဆာင်၊ Hall Type အ ဆာင်(၇) ဆာင်တိတွ့င် သင်တန်းသားဦး ရ(၂၂၀၀)ကိ နထိင် ရး 

စီစဉ် ပးပါသည်။ 

၃၁။ ယခငက် တစ်ထပ်အိပ် ဆာင်များတွင ် Hall Type ပစြဖင့် နရာချထား ပးခ့ဲ သာ်လည်း 

ယခအခါတွင် သင်တန်းသားများ Privacy ရိှရိှ နထိင် စရန် (၁) ယာက်အိပ်ခန်းများ အြဖစ် 



ခန်းဖွဲ ့ နရာချထား ပးနိင် ရး စီစဉ် ဆာငရွ်က်မ ကာင့် (၁) ယာက်အိပ်ခန်း(၈၀၀)ခန်ထိ့ ရှိလာ ပီး 

နထိင် ရး စီစဉ် ပးနိင် ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

၃၂။ ယခင် ဝန်ထမ်းအဖဲွအ့စည်းအ ကီးအမှူးသင်တန်း၊ အဆင့်ြမင့်အရာထမ်းစီမခန်ခ့ွဲမသင်တန်း 

အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်း စီမခန်ခ့ွဲမသင်တန်း စ သာ ဒတိယညန်ကား ရးမှူ းချုပ်၊ 

ညန်ကား ရးမှူး၊ဒတိယညန်ကား ရးမှူး၊လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူးအဆင့်သင်တန်းများ 

အတွက်သာ (၁) ယာက်ခန်းစီစဉ် ပးနိင်တာ ြဖစ် သာ်လည်း ယခအခါမှာ ဒတိယဦးစီးမှူ းအဆင့် 

တက် ရာက်သည့် အရာထမ်းငယ်အ ြခခသင်တန်းအထိ (၁) ယာက်အိပ်ခန်းများ စီစဉ် နရာ 

ချထား ပးနိင် ပီ ြဖစ်ပါသည်။ 

စား သာက် ရးဆိင်ရာ ဆာင်ရွက် ပးမများ 

၃၃။ တက္က သိလ်ရိှ သင်တန်းအိပ် ဆာင် စားရိပ်သာများမ ှ သင်တန်းသားများ၏စား သာက် ရး 

အတွက် ချက်ြပုတ် ကး မွးမလပ်ငန်းက ိ နစ့ဉ် ဆာင်ရွက် ပးပါသည။် သင်တန်းသားတစ်ဦး 

အတွက် နစ့ဉ်စား သာက်စားရိတ ်ခွင့်ြပုဘ ာ ငွမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်ပါသည်- 

(က) ပမှန်သင်တန်းများ     ၁၀၀၀ ကျပ် 

(ခ) အဆင့်ြမင့်အရာထမ်းသင်တန်း   ၁၅၀၀ ကျပ် 

(ဂ) ဝန်ထမ်းအဖဲွအ့စည်းအကီးအမှူးသင်တန်း  ၂၅၀၀ ကျပ် 

၃၄။ သင်တန်းသားများအတွက် နစ့ဉ်ချက်ြပုတ် ကး မွး သာ ဟင်းဇယားမှာ အာက်ပါ 
အတိင်း ြဖစ်ပါသည်- 

(က) နနက်ခင်းစာ 

စား တာ်ပဲြပုတ်ပါထမင်း ကာ်+ငရတ်သီး ကာ်+လက်ဖက်ရည် 

  (ကာဆ ကာ/် ခါက်ဆဲွ ကာ်/ကာဆချက်/မန်ဟ့င်းခါး) 

(ခ) နလ့ည်ခင်းစာ 

ထမင်း+အသားဟင်း/ကက်ဥဟင်း+အရွက် ကာ+်သီးစပဲဟင်း/ပဲဟင်း/ 

  ဟင်းချို +ငပိရည်တိစ့ရာ( နလ့ည်ခင်း၌စာသင်ခနး်တွင်လက်ဖက်ရည်တိက်) 

(ဂ) ည နစာ 

ထမင်း+အသားဟင်း+အရွက် ကာ+်ဟင်းချို +ငပိရည်တိစ့ရာ+အင ကာ် 

  (တစ်ပတ်လင ်အသား/ဥ(၁၀)ကိမ်နှင့် ငါးဟင်း(၄)ကမ်ိ ကး မွးပါသည်) 



၃၅။ စားရိပ်သာများ၏ ချက်ြပုတ် က း မွးမ စနစ်တကျရှိ စ ရး၊ သန်ရ့ှင်းမရှိ စ ရးအတွက် 
စားရိပ်သာ ကီးကပ် ရးအဖဲွကိ့ အရာရှိများြဖင့် ဖွဲ စ့ည်း၍ သင်တန်း ဆာင် စားရိပ်သာများသိ ့ 
နစ့ဉ်သွား ရာက်စစ် ဆးြခင်း၊သင်တန်းသား/သင်တန်းသူများနှင့်အတူ နလ့ည်စာ စားချိနတွ်င် 
အတူတကွ သွား ရာက်စားသး၍ ချက်ြပုတ် က း မွးမအ ြခအ နကိ လက် တွစ့စ် ဆးြခင်း၊ 
သင်တန်းစားရိပ်သာအသီးသီးမှ ထမင်းဟင်းနမနူာကိ နစ့ဉ်ယူ၍ သန်ရ့ှင်းမ၊ အရသာရိှမ၊ 
သတ်မှတ်နန်းထားအတိင်း ချက်ြပုတ်မ ရိှ/မရိှ စစ် ဆးြခင်း၊ အကဲြဖတ်အမှတ် ပးြခငး် တိက့ိ 
ဆာင်ရွက်ပါသည်။ စားရိပ်သာဝန်ထမ်းများက ိ စ့ ဆာ် ဆွဲ ဆာင်မ ြဖစ် စရန် စားရိပ်သာ ထူးခ န် 
ဆ ချီးြမင့်သည့်စနစ်ကျင့်သးပါသည်။ 

နိင်င့ဝန်ထမ်း လ့ကျင့် ရးမူဝါဒအ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်း 

၃၆။  ြပည် ထာငစ်ရာထူးဝန်အဖဲွသ့ည် ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖဲွ  ့ ဥပ ဒပဒ်မ ၂၇၊ ပဒ်မခဲွ (ခ) 
အရ အပ်နှင်းထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်ကိ ကျင့်သး၍ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့ သ ဘာတူညီ 
ချက်ြဖင့်  “နိင်င့ဝန်ထမ်း လ့ကျင့် ရးမူဝါဒ (Civil Service Training Policy)”ကိ 
(၁၃.၆.၂၀၁၈)ရက် န ့ တွင် ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖဲွ  ့အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၂၈/၂၀၁၈ ြဖင် ့
ထတ်ြပန်ခဲ့သည်။ ၎င်းမူဝါဒတွင ် မူဝါဒ(၁၅)ရပ်နှင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည့် 
လပ်ငန်းစဉ်(၁၄)ခ ပါဝင်ပါသည်။ 

၃၇။ မူဝါဒ(၁၅)ချက်တင်ွ ြပည် ထာင်စရာထူးအဖွဲ နှ့င့်သက်ဆိင် သာမူဝါဒ(၆)ရပ်၊ ဗဟိဝန်ထမ်း 
တက္က သိလ်များ၊ ဆရာ/ ဆရာမများနှင့် သက်ဆိင် သာမူဝါဒ(၃)ရပ်၊ နိင်ငဝန်ထမ်းများနှင့် 
သက်ဆိင် သာ မူဝါဒ(၄)ရပ်၊ နိင်ငတကာအဖဲွအ့စည်းများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်းဆိင်ရာ 
မူဝါဒ(၁)ရပ်၊ ြပည်နယ်နှင့်တိင်း ဒသကီးများရှိ ဝန်ထမ်းများနှင့်သက်ဆိင် သာ မူဝါဒ(၁)ရပ် ပါဝင် 
ပါသည်။ 

၃၈။ နိင်ငဝန်ထမ်း လ့ကျင့် ရးမူဝါဒအမှတ်စဉ(်၁၂)ကိအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် နသည့် 
လက်ရိှလပ်ငနး် ဆာင်ရွက်ချက်များမှာ- 

(က) Ph.D, Master နှင့် Diploma သင်တန်းများသိ ့ဆက်လက ်တက် ရာက် စြခင်း 

(ခ) ToT သင်တန်းများအား ဖွင့်လှစ် ပးြခင်း 

(ဂ) English အရည်အ သွးတိးြမင့် ရးသင်တန်းများဖွင့်လှစ် ပးြခင်း 

(ဃ) ဌာနတွင်းစာတမ်းဖတ်ပွဲများြပုလပ်ြခင်း 

(င) သင်ကား ရးဆရာ/ဆရာမများ၏ အရည်အ သွးအကဲြဖတ်ြခင်းတိြ့ဖစ်ပါသည်။ 

၃၉။ ၂၀၁၆ ခနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခနှစ်အထိကာလအတွင်း ြပည်ပနိင်ငများသိ ့ ဆွး နွးပွဲ 
သွား ရာက်ြခငး်၊ သင်တနး်တက် ရာက်ြခင်း၊ ပညာသင်သွား ရာက်ြခင်း စစ ပါင်း(၃၄)ဦး 
ရိှပါသည်။ 

၄၀။ ြပည်ပနိင်ငများတွင ်မဟာဘဲွ နှ့င့် ပါရဂူဘွဲသ့င်တန်း တက် ရာက် နသူများမှာ တရတ်နိင်င 
တွင်(၁)ဦး၊ထိင်းနိင်ငတွင်(၁)ဦး၊ဘဂလား ဒ့ရှ်နိင်ငတွင(်၁)ဦး စစ ပါင်း(၃)ဦး ရိှပါသည်။ 



၄၁။ ပညာဌာနရှိပိခ့ျဆရာ/ဆရာမများအနက်မှြပည်တွင်းတွင်မဟာဘဲွ ၊့ဒီပလိမာဘဲွသ့င်တန်းများ 
တက် ရာက် ပီးစီးသူ(၃၄)ဦးနှင့် တက် ရာက်ဆဲ(၃၉)ဦး ရှိပါသည်။ 

၄၂။ လကရိှ်၌ ပညာဌာနများတင်ွ တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ သင်ကား ရးဆရာ/ဆရာမ 
များ၏ ပညာအရည်အချင်းမှာ ပါရဂူဘွဲ ရ့(၄)ဦး၊ မဟာဘဲွရ့(၆၁)ဦး၊ဒီပလိမာဘွဲ ရ့ရှိသ(ူ၁၆)ဦး၊ ရိးရိး 
ဘွဲရ့ရှိသူ(၁၀)ဦး ရိှပါသည်။ ပညာဆက်လက်ဆည်းပူးသူများ ပညာသငက်ာလ ပီး ြမာက်ပါက 
တက္က သိလ်တွင ် ပါရဂူဘွဲ န့ှင့်မဟာဘွဲ ရ့ရှိသူ သင်ကား ရး ဆရာ/ဆရာမဦး ရ(၁၂၀)ရိှလာမည် 
ြဖစ်ပါသည်။ 

၄၃။ ဤတက္ကသိလ်မှ န၍ အြခားသင်တန်း ကျာင်းများသိ ့ သွား ရာက်ပိခ့ျလျက်ရိှရာ ရဲအရာရိှ 

လ့ကျင့် ရး ကျာင်း(ဇီးပင်ကီး)တွင် ခါင်း ဆာင်မဘာသာရပ်၊နိငင့်ဝန်ထမး်ဥပ ဒဘာသာရပ် 

များကိလည်း ကာင်း၊ ရဲအရာရိှအတတ်သင် ကျာင်း(မန္တ လး)တွင် ခါင်း ဆာင်မ၊အ ထွ ထွ 

စီမခန်ခ့ွဲမ၊ရးလပ်ငန်းအ ြခခ၊ဘ ာ ရးစည်းမျဉ်း၊ဌာနဆိင်ရာ ငွစာရင်းထားသိနည်း၊ Public 

Relation ဘာသာရပ်တိက့ိလည်း ကာင်း၊ သစ် တာဦးစီးဌာန(ြပင်ဦးလွင်)တွင် Curriculum 

Development, Training Design, Managing Dynamic Class Room, Training 

Methods, Coaching, Case Study, Mentoring, Facilitating, Question Tools, Teaching 

Aids for ToT ဘာသာရပ်တိက့လိည်း ကာင်း သွား ရာက်ပိခ့ျ ပးလျက်ရိှပါသည်။ 

၄၄။ ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်များသည ် International Association of Schools and 

Institutes of Administration (IASIA) သိဝ့င် ရာက်နိင်ရန်နှင့် (International Commission 

on Accreditation of Public Administration Education and Training (ICAPA) မှ 

ပးအပ် သာ Accreditation ရရှိနိင်ရန်အတွက ်တက္က သိလ်၌ Quality Management System 

(QMS) စနစ်အား အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။Quality Policy, Quality 

Operating Procedure, Work Instruction များ ြပုစြပဌာန်းြခင်း၊ QMR သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် 

Audit Team များအား ဖွဲ စ့ည်း ဆာင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ 

၄၅။ တက္က သိလ်၏ လ့ကျင့် ရးစနစ် ပိမိအဆင့်ြမင့်တိးတက် ကာင်းမွန် ရးအတွက် တက္က သိလ် 

အက ပးအဖွဲ မ့ျားကိ တက္က သိလ်အလိက ် ဖွဲ စ့ည်းထားရှိ၍ ဆွး နွးတိင်ပင် အကဉာဏ်ရယ ူ

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ တက္က သိလ်အက ပးအဖွဲတ့င်ွ အာက် ဖာ်ြပပါ ပညာရှင်များ ပါဝင် 

ဆာင်ရက်ွ ပးလျက်ရိှပါသည်- 

(က) အငိမ်းစားဥပ ဒပညာရှင်နင့်ှအ ငိမ်းစားပါ မာက္ခချုပ်များ၊ပါ မာက္ခများ 

(ခ) ရန်ကန်တက္ကသိလ်၊မန္တ လးတက္ကသိလ်၊ 

(ဂ) ရန်ကန/်မိတ္ထ လီာ/မရွာစီးပွား ရးတက္က သိလ်၊ 

(ဃ) သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိလ်၊ 



(င) နည်းပညာတက္ကသိလ်(ရတနာပဆိင်ဘာစီးတီး)တိမ့ှပါ မာက္ခချုပ်များ 

၄၆။ ြပည်ပအဖွဲ အ့စည်းများြဖစ် သာ UNDP, UN-APCICT, EU, EDS Business School 
တိန့ှင့်ဆက်သွယ်၍ သင်ကားမအကူအညမီျား၊ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲများ၊ToT အစီအစဉ်များ၊ 
နိင်ငဝန်ထမ်း က ဆိင်ရာများတွင ်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ 

၄၇။ တရတ်ြပည်သူသ့မ္မတနိင်င CAG နှင့် MOU လက်မှတ် ရးထိး ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
အာဆီယနိင်ငများကားဖွဲ စ့ည်းထူ ထာင်သည့် Public Service Training Institute (PSTI) 
Network တွင် ပါဝင် ဆာင်ရွက်ြခင်းတိကိ့လည်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

နိဂး 

၄၈။ ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ် (အထက်ြမန်မာြပည)် သည ် ြပည် ထာင်စရာထူးဝနအ်ဖဲွ၏့ 
လမ်းညန ် ကးီကပ်မ၊ သတ်မှတ်ြပဌာန်းထား သာ လ့ကျင့် ရးမူဝါဒ၊လပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ 
နိင်င့ဝန်ထမ်းများအား အရည်အချင်းြပည့်ဝ ပီး တာ်၍ ကာင်းသူများ ြဖစ်လာ စ ရးအတွက ်
ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါ ကာင်းတင်ြပနိဂးချုပ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


