
ရှ င့််း လင့််း မည ့် ခ ေါ င့််း စဉ့် မ  ်း
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ဗဟ ိုဝန့်ထမ့််းတက္ကသ ိုလ့်မ  ်း၏ ခ  င့်ပိုဒ့်ခေပ င့််းလခေ င့််း

အမတှ့်တံ  ပ့်မ  ်းခေပ င့််းလခေ င့််း

ရခဝန့်ထမ့််းမ  ်းနငှ ့် လက့္်နက့္် ခယမ့််းမ  ်း ေ ပန့်လည့်အပ့်နှေံ င့််း

ပည ဌ နမ  ်းတ ို်း  ခ ဖ ခ စည့််းေ င့််း

ဖ ခ စည့််းပိုေံပင့် င့်ေ င့််း

ေ ပည့်သ  ဝန့်ထမ့််းအက္ယ့်ဒမီ (၁) ိုစတီည့်ခထ င့်ဖ င ့်လှစ့်ေ င့််း

စီမံအိုပ့်  ျုပ့်မှု ခလ က္ င ့်ခရ်းသင့်တန့််းခက္  င့််းမ  ်းနငှ ့် တက္ကသ ိုလ့်မ  ်း  ိုင့်ရ န ိုင့်ငတံက္ ပ ်းခပေါင့််း

ခ   င့်ရ က့္်ခရ်းအဖ ခ International Association of Schools and Institutes of Administration-IASIA”

ေ ပည့်ခထ င့်စိုရ ထ ်းဝန့်အဖ ခ ၏ ခ  င့်ပိုဒ့်နှင ့်ဦ်းတည့်  က့္် ခေပ င့််းလခေ င့််း

ဝတ့်စိုမံ  ်းခေပ င့််းလခေ င့််း
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“ဝန့်ထမ့််းခက္ င့််းမှ န ိုင့်ငံခက္ င့််းမည့်” 

“A Stronger Civil Service, A Stronger Nation”

ေပည့်ခထ င့်စိုရ ထ ်းဝန့်အဖ ခ ၏ ခ  င့်ပိုဒ့်အသစ့်
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ေပည့်ခထ င့်စိုရ ထ ်းဝန့်အဖ ခ ၏ ဦ်းတည့်  က့္်

“န ိုင့်ငံခတ ့်၏ စဉ့် က့္်မေပတ့် ဘက့္်စိုဖံ ံ ဖဖ ျု်းတ ို်းတက့္်ခရ်းအတ က့္် လ တ့်လပ့်၍ 

စ မ့််းရည့်ေပည့့််ဝခသ ၊ ယှဉ့်ဖပ ျုင့်မှုရှ ၍ စည့််းက္မ့််းခက္ င့််းခသ 

န ိုင့်ငံ ဝန့်ထမ့််းေဖစ့်ခစခရ်း တည့်ခ  က့္်ပ  ျု်းခထ င့်ရန့်” 

“To Build an Independent, Efficient, Competent and Disciplined Civil 

Service for Sustainable All-round Development of the Nation”
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ဗဟ ိုဝန့်ထမ့််းတက္ကသ ိုလ့်မ  ်း၏ ခ  င့်ပိုဒ့်အသစ့်

“န ိုင့်ငံခတ ့်တည့်ခထ င့်မှု ေပည့်သ နှင့့်် ဝန့်ထမ့််းလက့္်တ ခေပျု” 

“Cooperation  of the Civil Service and Public Creates a Nation”



ဗဟ ိုဝန့်ထမ့််းတက္ကသ ိုလ့်မ  ်း၏ အမှတ့်တံ  ပ့်မ  ်းခေပ င့််းလခေ င့််း
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ရ ို်းသ ်းေ င့််း (Honesty)

ခေဖ င့့််မတ့်သမ ဓ ရှ ေ င့််း (Integrity)

ဓမမဓ ဋ္ဌ န့်က္ စ  ေပျုမ ေ င့််း(Objectivity)

ဘက့္်မလ ိုက့္်ေ င့််း (Impartiality)

စရ ိုက့္်လက္ ခဏ (Ethos)

က္  ိုယ့်က္ င  ့်တရ ်း (Ethics)

တန့််းတ ည ီမျှမ ှု (Equity)

စ မ့််းခ  င့်ရည့်ေပည ့်ဝမှု (Efficiency)



ဗဟ ိုဝန့်ထမ့််းတက္ကသ ိုလ့်မ  ်း၏ ဝတ့်စိုမံ  ်းခေပ င့််းလခေ င့််း
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သင့်တန့််းသ ်း၊ သင့်တန့််းသ မ  ်း၏ ဝတ့်စိုကံ္ ို ယ င့်က္ တ ိုက့္်ပ ခဝင့်ဝတ့်စိုံအစ ်း ေမန့်မ ဝတ့်စိုံ၊

သက့္်  ိုင့်ရ ရိုံ်း/ဌ  န အလ ိုက္ ့် သတ့်မှတ့်ထ ်းခသ ယ နီခဖ င့််းမ   ်း ခေပ င့််းလခ ဝတ့် င့်ခစေ င့််း
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ရခဝန့်ထမ့််းမ  ်းနှင ့် လက့္်နက့္် ခယမ့််းမ  ်း ေပန့်လည့်အပ့်နံှေ င့််း

သင့်ကက္ ်းခရ်း  ိုင့်ရ လိုပ့်ငန့််းမ  ်းအ ်း န ိုင့်ငံတက္ ရှ ေပည ့်သ  ဝန့်ထမ့််းခက္  င့််းမ  ်း နည ့််းတ 

ဗဟ ိုဝန့်ထမ့််းတက္ကသ ိုလ့်မ  ်းတ င့် အခေ  ံစစ့်ပည သင့်ကက္ ်းေ င့််း မေပျု ခတ  ဘခ မ  င့်ဌ နသ ို 

ေပန့်လည့်လ ခအပ့်ခပ်းေ င့််းနှင ့် ခလ က္ င ့်ခရ်းအသိုံ်းေပျုရန့်အတ က့္် ထ ိုတ့်ခပ်း ထ ်းခသ လက္ ့်နက္ ့် ၊

 ခယမ့််းနှင ့်  က့္်စပ့်ပစစည့််းမ  ်းက္ ို သက့္်  ိုင့်ရ ဌ နသ ို လိုပ့်ထိုံ်း လ ိုပ့်နည့််းမ  ်းနငှ့့််အညီ

ခ  င့်ရ က့္် ခ ရ ၂ ၂-၇-၂၀၁၆ ရက့္်ခန တ င့် က္  င့််း ပေပျုလိုပ့်ခသ ေပည ့်ခထ င့်စိုအစ ို်းရအဖ ခ 

အစည့််း အခဝ်းအမှတ့်စဉ့်(၈/၂၀၁၆)၏ သခဘ တ ညီ  က့္်နငှ ့် အညီ စနစ့်တက္ ေပ န့်လည့်လ ခခေပ င့််း

အပ့်နှေံ င့််း ခ  င့်ရ က့္်  ခ ပေါသည ့်။
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ပည ဌ နမ  ်းတ ို်း  ခ ဖ ခ စည့််းေ င့််း

ယ င့် ဖ ခ စည့််းထ ်းရှ သည့့်် ပည  ရပ့်ဌ န(၆) ိုက္ ို အခေ  ၍ံ ယင့််းအနက္ ့် စစ့်ပည ဌ နက္ ို

  န့်လှပ့်၍ စီမံ န့့််  ခမှုပည ဌ န ၊ စီ်းပ  ်းခရ်း ပည ဌ န၊ န ိုင့်ငံခရ်းသ ပံံပည ဌ န ၊

လ မှုခရ်းသ ပံပံည ဌ န ၊ ဥပခဒပည ဌ န စသည့့်် ပည ရပ့်ဌ န (၅) ိုအေပင့် အ္ဂလ ပ့်

ဘ  သ ပည ဌ နနှင့့်် သတင့််းအ  က့္် အလက့္်နငှ့့််  က့္်သ ယ့်ခရ်းနည့််းပည (ICT) ဌ န

တ ို က္ ိုတ ို်း  ခ ၍ စိုစိုခပေါင ့််း ပည  ဌ န(၇) ို တ ို်း  ခ ေပင့် င့် ဖ ခ စည့််းေ င့််း။



မ လအင့်အ ်း

ခပေါ င့််း

ေ ပင့် င့် အင့်အ ်း

ခပေါ င့််း
အရ ထမ့််း အမှုထမ့််း အရ ထမ့််း အမှုထမ့််း

၁၁၃ ၉၉၇ ၁၁၁၀ ၁၅၀ ၈၉၀ ၁၀၄၀
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၆-၁၀-၂၀၁၆ ရက့္်ခန တ င့် က္ င့််းပေပျုလိုပ့်ခသ ေ ပည့်ခထ င့်စိုအစ ို်းရ အဖ ခ အစည့််းအခဝ်း အမှတ့်စဉ့် (၁၃/၂၀၁၆)မှ

သခဘ တ   င ့်ေ ပျု  က့္်နှင ့်အညီ ခ  င့်ရ က့္်ေ င့််း

ဗဟ ိုဝန့်ထမ့််းတက္ကသ ိုလ့်မှ အင့်အ ်းစ ရင့််း

အေ   ်းဝန့်ကကီ္်းဌ နမှ

ခေပ င့််းခရ  မှု

ဖ ခ စည့််းပိုေံပင့် င့်ေ င့််း

ပည ခရ်း ဝန့်ကက္ီ်း ဌ နမှ  ရ ၊  ရ  မမ  ်းက္  ို ၁၈-၁-၂၀၁၇ ရက္ ့်ခန နှင ့် ၁၉-၂-

၂၀၁၈ ရ က္ ့်ခန မှစတင့်၍ ဗဟ ို ဝန့်ထ မ့််းတက္ ကသ  ိုလ့် (ခအ က္ ့်ေမန့်မ ေပည့်)နငှ ့်

(အ ထက့္် ေမန့်မ ေပည့်)တ ို တ င့်  ရ /  ရ မနှင ့် ဗဟ ို ဝန့်ထမ့််း

တက္ကသ  ိုလ့်(ခအ က္ ့်ေမန့်မ ေပည့်)တ င့် ေပည့်ခထ င့်စိုလ တ့်ခတ ့်မှ အရ ထမ့််း အ  ်း

 န့့််ထ ်း ေ င့််း တ ို က္ ိုခ  င့်ရ က့္် ခ ေ င့််း။
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ေပည့်သ  ဝန့်ထမ့််းအက္ယ့်ဒမီ Civil Services Academy - CSA (၁) ိုစီ

တည့်ခထ င့်ဖ င ့်လှစ့်ေ င့််း

၂-၁-၂၀၁၇ ရက္ ့်ခန တ င့် ဖ င ့်လှစ့်ေ င့််း

ဗဟ ိုဝန့်ထမ့််းတက္က သ ိုလ့်

(အထက္ ့်ေမန့်မ ေပည့်)

ဗဟ ိုဝန့်ထမ့််းတက္က သ ိုလ့်

(ခအ က့္်ေမန့်မ ေပည ့်)
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စီမံအိုပ့်  ျုပ့်မှု ခလ က္ င ့်ခရ်း သင့်တန့််း ခက္  င့််းမ  ်းနှင ့် တက္ကသ ိုလ့်မ  ်း  ိုင့်ရ 

န ိုင့်ငံတက္ ပ ်းခပေါင့််း ခ  င့်ရ က့္်ခရ်းအဖ ခ International Association of Schools 

and Institutes of Administration-IASIA”

န ိုင့်ငံ ဝန့်ထမ့််း မ  ်း၏ က္ ျွ မ့််းက္ င့်မှုအရည့်အခသ ်း ေမြှင ့်တင့်တည့်ခ  က့္်ရ ၌ န ိုင့်ငတံက္ 

အခထ က့္်အပံ ခက္ င့််းမ  ်း ရရှ ရန့်အတ က့္် ဗဟ ိုဝန့်ထမ့််းတက္ကသ ိုလ့်မ  ်းအ ်း “စီမံ

အိုပ့်  ျုပ့်မှု ခလ က္ င ့်ခရ်းသင့်တန့််း ခက္  င့််းမ  ်းနှင ့် တက္ကသ ိုလ့်မ  ်း  ိုင့်ရ န ိုင့်ငံတက္ ပ ်းခပေါင့််း

ခ  င့်ရ က့္်ခရ်းအဖ ခ International Association of Schools and Institutes of

Administration-IASIA”သ ို အဖ ခ ဝင့်အေဖစ့် ဝင့်ခရ က့္်န ိုင့်ခရ်းနှင ့် နှစ့်စဉ့်ခကက္်း

ထည ့်ဝင ့်  င  ့်က္  စစအခပေါ် ေပည့်ခထ င့်စိုလ တ့်ခတ ့်မှ အတည့်ေပျု ခကက္ င့််း

ေပည့်ခထ င့်စိုလ တ့်ခတ ့်ရိုံ်းမှ ၂ ၉-၁၁-၂၀၁၈ ရက့္်စ ခပေါစ ေဖင ့် အခကက္ င့််းကက္ ်းမှုအခပေါ်

န ိုင့်ငံခတ ့်သမမတရိုံ်းမှ လိုပ့်ထိုံ်းလိုပ့်နည့််းမ  ်းနငှ ့်အည ီ  က္ ့်လက့္် ခ  င့်ရ က့္်န ိုင့်ရန့် ထပ့် င ့်

အခကက္ င့််းကက္ ်း ခ ပေါသည့်။


