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The Republic of the Union of Myanmar
Union Civil Service Board
Notification No. 28 /2018
st

The 1 Waxing Day of First Warso, 1380 M.E
th

13 June, 2018
The Union Civil Service Board hereby issues this
Civil Service Training Policy in exercise of the power
conferred by the sub-section ( b ) of Section 27 of the
Union Civil Service Board Law with the approval of the
Union Government.

“ နိင်င့ဝန်ထမ်း လ့ကျင့် ရးမူဝါဒ”
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်၊ ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်
အဖွဲ ့ဥပ ဒ ပဒ်မ ၈ နှင့် ပဒ်မ ၁၀ အရလည်း ကာင်း၊ ြမန်မာနိင်င၊
နိ င် င ့ ဝန် ထ မ် း ြပုြပင် ြပာင် း လဲ မ ဆိ င် ရ ာ

မဟာဗျူဟာစီ မ ချက်

(၂၀၁၇-၂၀၂၀) ပါ မ ာ်မှန်းချက်အရလည်း ကာင်း၊ နိင်င တာ်၏
အတိင်ပင်ခပဂ္ဂိုလ်၏

လမ်းညန်

မှာ ကားချက်အရလည်း ကာင်း၊

ကျင့ ် ဝတ် သ ိ က ္ခ ာ နှ င ့ ် ည ီ သာ၊ အရည် အ ချင် း ြပည် ့ ဝ သာ၊ ြပည်သ ူ
တိ ့၏ လိ အပ် ခ ျက် မ ျားကိ မဆိ င် း မတွ တ ့ြပန် ြ ဖည် ့ ဆ ည် း ပးနိ င်
သာ နိင်င့ဝန်ထမ်းများ လ့ကျင့်ပျိုး ထာင် မွးထတ် ပးနိ င်ရန်
ရည်ရွယ်၍ ဤ “နိင်င့ဝန်ထမ်း လ့ကျင့် ရးမူဝါဒ” ကိ

ရးဆွဲ

ထတ်ြပန်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
မူဝါဒ
ြပည် ထာင်စ ရာထူး ဝန်အ ဖွဲ ့ အ နြဖင် ့ “နိ င်င ့ဝန်ထမ်း
လ့ကျင့် ရးမူဝါဒ” ကိ နိင်င တာ်မှ ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများ၊
တည်ဆဲဥပ ဒ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီ

အာက်ပါအတိင်း

ချမှတ် ဖာ်ြပအပ်ပါသည်၁။

ြမန်မာနိင်ငအစိးရ၏ ဖက်ဒရယ်ဒီမိကရက်တစ်ြပည် ထာင်စ

တည် ထာင်လိသည့်ဆန္ဒ သ ဘာထားကိ ထင်ဟပ် စရန် ြမန်မာ
နိင်င နိင်င့ဝန်ထမ်းအပ်ချုပ်မယန္တရားသစ် ချမှတ် ဆာင်ရွကမ
် ည်။

“Civil Service Training Policy”
“Civil Service Training Policy” is drafted to
nurture ethic, merit-based and responsive Civil Service
Personnel in accordance with the Section 8 and Section
10 of the Union Civil Service Board Law, as well as in
line with the vision of the Civil Service Reform Strategic
Action Plan for Myanmar (2017-2020), and with the
guidance of the State Counsellor.

Policy
“Civil Service Training Policy” is formulated by
Union Civil Service Board in line with the national
policies and existing laws and procedures as follows:
1.

To determine “New Civil Service Governance”

reflecting the aspirations of the Government of Myanmar
to instate a Federal Democratic Union;

၂
၂။

နိင်င့ဝန်ထမ်းဆိင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် လပ်ထး

လပ်နည်းမူ ဘာင်များအတွင်း

အရည်အချင်းအလိ က်

ချီးြမင့်

ြမာက်စားမ၊ တန်းတူညီမ မ၊ စွမ်း ဆာင်ရည်ရှိမကိ ဦးစား ပး
သာ အ လ့အထနှင့် စနစ်များကိ ချမှတ် ဆာင်ရွက်မည်။
၃။

အရည်အချင်းကိအ ြခခ၍ စွမ်း ဆာင်ရည်ရှိမကိ ဦးစား ပး

ပီး ကျား/မကွာဟမ ကျဉ်း ြမာင်း စ သာ ဝန်ထမ်းသစ် ရွးချယ်
ခန် ့အပ်မ၊ ရာထူးတိးြမင့်မနှင့်

ြပာင်း ရ မစနစ်
့
များကိ အ ထာက်

အကူ ြဖစ် စမည့် ခတ်မီလူ ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်စီမခန် ့ခွဲမစနစ်ကိ
ကျင့်သး ဆာင်ရွက်မည်။
၄။

ြပည်သူဗဟိြပု နိင်င့ဝန်ထမ်းများြဖစ်လာ စရန် စိတ်ဓါတ်

ခယူချက် ြပာင်းလဲ ရးနှင့် ြပုြပင် ြပာင်းလဲ ရးများ ဆာင်ရွက်ရာ
တွင်

ခါင်း ဆာင် ကာင်းများအြပင်

နာက်လိက် ကာင်းများ

ြဖစ် ပ လာ စ ရးအတွက် အရည်အ သွးနှင့် စွမ်း ဆာင်ရည်
ြမင့်တင် ရးကိ ဦးစား ပး ဆာင် ရွက်မည်။
၅။

လပ်ငန်းခွင်တက် ကမရှိ အာင်

ဆာင်ရွက် ပးြခင်းြဖင့်

အကျိုးရလဒ်ဦးတည်လ ပ် ဆာင်မ နှင့် ြပည်သူဗဟိ ြပု ချဉ်းကပ်
လပ် ဆာင်မ အ လ့အထများ ြဖစ် ပ စ ရး ဆာင်ရွက်မည်။
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2.

To

determine

“Meritocracy,

Equity

and

Performance-driven Culture and Systems” within the
regulatory and procedural frameworks relating to the
Civil Service Personnel;
3.

To

introduce

“Modern

Human

Resources

Management Systems”, in support of merit-based,
performance-driven and gender sensitive selection and
recruitment, promotion and transfer systems;
4.

To enhance “Skills and Efficiency” as a priority to

become good leaders as well as good followers in the
reform processes and to change mindset of civil service
personnel enabling the realization of people-centered
civil service;
5.

To instigate results-oriented and people-centered

culture through strengthening motivation of the civil
service personnel;

၃
၆။

နိ င် င ့ ဝန် ထ မ် း က

၏ ပွ င ် ့ လ င် း ြမင် သ ာမ၊ တာဝန် ခ မ၊

တာဝန်ယမ
ူ နှငအ
့် တူ နိင်င့ဝန်ထမ်းများအ နြဖင့် ယဉ် ကျးပျူငှာစွာ
ြဖင့်

ရိး ြဖာင့်သမာဓိရှိစွာ

တာဝန်ယူ ဆာင်ရက
ွ မ
်

ြမင့်မားလာ

အရည်အချင်းြပည့်ဝသည့် နိင်င့ဝန်ထမ်းများ

ရွးချယ် ရး၊

စ ရး ဆာင်ရွက်မည်။
၇။

လ့ကျင့် ရးနှင့် နိင်င့ဝန်ထမ်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ သတ်မတ
ှ ်
ဆာင်ရွက် ရးတာဝန်များကိ

ခတ်စနစ်နှင့်

လျာ်ညီစွာ ြပ ာန်း

ထား သာ ဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများနှင့်အညီ ထိ ရာက် အာင်ြမင်စွာ
အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည်။
၈။

နိင်င့ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်း ဆာင်ရည်စီမခန် ့ခွဲမကိ အ ထာက်

အကူြပုနိင်ရန်အတွက် နိင်င့ဝန်ထမ်းများတွင်ရှိသင့်သည့် စတန်ဖိး
များြဖစ် သာ ရိးသားြခင်း (Honesty)၊

ြဖာင့်မတ်သမာဓိရှိြခင်း

(Integrity)၊ ဓမ္မဓိ ာန်ကျစွာြပုမူြခင်း (Objectivity)၊ ဘက်မလိက်
ြခင်း (Impartiality) ၊ အသင်းအဖွဲ ့ြဖင့် ဆာင်ရွက်မအရည်အ သွး
(Team Skill) နှင့်

ပါင်းသင်းဆက်ဆမအရည်အ သွး (Social

Skill) တိ ့ကိ ထည့်သွင်း ဖာ်ြပထားသည့် လပ်ငန်းက မ်းကျင်မ
အရည်အ သွးသတ်မတ
ှ ခ
် ျက်မူ ဘာင် (Competency Framework)
ရးဆွဲ ဆာင်ရွက်မည်။
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6.

To

promote

transparency,

responsibility

and

accountability of the Civil Service Sector and courtesy,
politeness, integrity and accountability of civil service
personnel as well;
7.

To implement effectively the main functions

relating to the recruitment, selection, training of qualified
civil service personnel and development and delivery of
high standards of ethics and disciplines in the civil
service in line with the existing laws and rules;
8.

To

set

out

the

Civil

Service

Competency

Framework which reflects core values of civil service
personnel

such

as

honesty,

integrity,

objectivity,

impartiality, team skill and social skill to support the
Civil Service Performance Management System;

၄
၉။

ြပည် ထာင် စ သမ္မ တ ြမန် မ ာနိ င် င တာ်

ဖွဲ ့စည်း ပအ ြခခ

ဥပ ဒ (၂၀၀၈)၊ ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ့ဥပ ဒ၊ ြပည် ထာင်စ
ရာထူ း ဝန် အ ဖွ ဲ ့ နည် းဥပ ဒများ၊

နိ င် င ့ ဝ န်ထ မ် း ဥပ ဒ၊ နိ င် င ့

ဝန်ထမ်းနည်းဥပ ဒများနှင့်အညီ ြပည်သူ ့ဝန်ထမ်းများအား ြပည်သူ ့
ဝန်ကိထမ်းမည့်သူ၊ ြပည်သူများ၏ လိအပ်ချက်ကိ ြဖည့်ဆည်း ပး
ရာတွင် အရည်အချင်းြပည့်ဝစွာြဖင့် မဆိင်းမတွ လျင်လျင်ြမန်ြမန်
ြဖည့်ဆည်း ပးကာ တာဝန်ယမ
ူ ၊ တာဝန်ခမရှိစာွ ဝန် ဆာင်မ ပး
နိင် သာ (Service Delivery) ြပည်သူ ့ဝန်ထမ်း ကာင်းများ ြဖစ် စ
ရး ထိ ရာက်စွာ လ့ကျင့်ပျိုး ထာင် ပးမည်။
၁၀။

နိင်င့ဝန်ထမ်းဆိင်ရာ

ကျင်ဝ
့ တ်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း

များ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ စနန်းများသတ်မှတ် ရးနှင့် မူဝါဒ
လမ်းညန်ချက်များ ချမှတ်နိင် ရးအတွက် ြပည် ထာင်စအစိးရအား
အ ထာက်အကူြပု ဆာင်ရွက်မည်။
၁၁။

နိင်င့ဝန်ထမ်းများ၏

အရည်အ သွးကိ

လ့ကျင့် ပးရာတွင် အ ရး ကီး သာ အခန်းက

ြမင့်တင် ပးရန်
မှ ပါဝင်လျက်

ရှိသည့် ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်များအား အဆင့်ြမင့်တင် ဆာင်ရွက်
မည်။
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9.

To nurture civil service personnel in accordance

with the Constitution of the Republic of the Union of
Myanmar (2008), Union Civil Service Board Law and
Rules and Civil Service Personnel Law and Rules to
become good civil service personnel who are willing to
serve the people and capable to deliver quality
accountable service with a strong focus on responding to
people’s needs in a timely manner;
10.

To assist the Union Government in determining

civil service code of conduct, rules and regulations,
procedures,

and standard and in issuing policy

directives;
11.

To upgrade the Central Institutes of Civil Service

which profoundly take a crucial role in enhancing the
capacity of civil service personnel;

၅
၁၂။

အားလးအတွက် အရည်အ သွးြပည့်ဝ သာ ပညာ ရးြဖင့်

အသင်းအဖွဲ ့စိတ်ဓါတ်ရှိ၍ တာဝန်ယူမ ၊ တာဝန်ခ မရှိ ပီး တီထွင်
ဆန်းသစ်

ဆာင်ရွက်တတ် သာသူများ

ပျိုး ထာင်

ပးြခင်းြဖင့် သင် ကားသင်ယူမ

ြဖစ်လာ စရန်

ြပုစ

လ့ကျင့် ပးနိင်စွမ်း

ရှိသည့် ဆရာ၊ ဆရာမများ မွးထတ် ပးနိင် ရး ဆာင်ရွက်မည်။
၁၃။

ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်များကိ သက်ဆိင်ရာလပ်ငန်းခွင်တွင်

လက် တွ အသးချနိ
့
င် သာ၊

စိတပ
် င်
ိ းဆိင်ရာ

ြပုစပျိုး ထာင် ပး

နိ င် သာ၊ သိသာြမင်သာ သာ၊ အများြပည်သူမှ အသိမှတ်ြပု
နိင် သာ အဖွဲ ့အစည်းြဖစ်လာ စရန် ဆာင်ရွက်မည်။
၁၄။

တိင်း ဒသ ကီး/

ြပည်နယ်များရှိ

နိင်င့ဝန်ထမ်းများ၏

အရည်အချင်းတိးတက်ြမင်မ
့ ား ရးအတွက် လိအပ် သာ

လ့ကျင့်

သင် ကား ပးြခင်းနှင့် ဝန်ထမ်း ရးရာကိစ္စရပ်များအား ပ့ပိးကူညီ
ဆာင်ရွက် ပးမည်။
၁၅။

ြမန်မာနိင်င

နိင်င့ဝန်ထမ်း ရးရာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍

နိ င်င တာ်သမ္မတ၏ လမ် း ညန် မ နှ င ် ့ အ ညီ နိ င်င တာ်ကိ ယ်စား
နိင်ငတကာအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ပူး ပါင်းညိနင်း ဆာင်ရွက်မည်။
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12.

To train the trainers who are capable of training

and nurturing the persons to become accountable and
innovative with a strong team spirit, through the
approach of quality education for all;
13.

To upgrade the Central Institutes of Civil Service

to become highly visible and well-recognized institutions
this can provide competency-based training to, and
inculcate positive attitudes in civil service personnel;
14.

To provide assistance in training and managing

civil service affairs in order to enhance the capacity of
civil

service

personnel

of

Region

and

State

Governments;
15.

To coordinate and collaborate with international

organizations on the civil service affairs, on behalf of the
State, under the guidance of the President.

၆
အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည့်လပ်ငန်းစဉ်များ
ြပည် ထာင်စ ရာထူး ဝန်အ ဖွဲ ့ အ နြဖင် ့ “နိ င်င ့ဝန်ထမ်း
လ့ကျင့် ရးမူဝါဒ” ကိ

အာက် ဖာ်ြပပါ လပ်ငန်းစဉ်များနှငအ
့် ညီ

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်၁။

နိ င်င ့ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အ သွးနှင့် စွမ်း ဆာင်ရည်

ြမင့်တင်နိင် ရးအတွက် ြပည်တွင်းသင်တန်းများ၊ ြပည်ပသင်တန်း
များ၊ နိင်ငြခားပညာ တာ်သင်များ၊ နှီး နှာဖလှယ်ပွဲများ၊ ညီလာခ
များနှင့်

ဆွး နွးပွဲများကျင်းပြခင်း စသည့် ထိ ရာက် ကာင်းမွန်

သည့် အစီအစဉ်များ စီမ ဆာင်ရွက်မည်။
၂။

လူမ ရးဆိ င်ရာ ပိ မိ ကာင်းမွန်သည့် အ တွ ့အ ကု များ

ရရှိ စရန်၊

နိ င်င တကာအ တွ ့အ ကု များနှင့်

နည်းလမ်း ကာင်းများ လ့လာနိင်ရန်၊

ပညာ ရးဆိ င်ရာ

နိင်ငြခားဘာသာစကားကိ

နှ ့စပ်က မ်းကျင်နိင် စရန်၊ နိင်ငတကာတွင် ကျင်သ
့ းလျက်ရသ
ိှ ည့်
နိင်င့ဝန်ထမ်းဆိင်ရာ နည်းစနစ်များနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများကိ
လ့လာနိင် စရန်အတွက် ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ့မှ ဝန်ထမ်း
များအား ြပည်ပသင်တန်းများသိ ့ စလတ်တက် ရာက် စမည်။
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Implementation Processes
“Civil

Service

Training

Policy”

will

be

implemented by the Union Civil Service Board in
accordance with the following functional processes:
1.

To develop and implement better and effective

training programmes which will include training in the
country, oversea training, exposure visits, knowledgeexchange programmes, conferences, workshops and
seminars with an aim to enhance capacity of civil service
personnel;
2.

To dispatch the staff of the Union Civil Service

Board to attend oversea training programmes in order to
get better social skills, to learn international experiences
and good educational practices, to be fluent in foreign
languages, to study civil service systems and procedures
in other countries;

၇
၃။

နိင်င့ဝန်ထမ်းသစ်များ ရွးချယ်ြခင်း၊ ခန် ့အပ်ြခင်းနှင့် ရာထူး

တိ းြမင် ့ ြ ခင် း ကိ စ ္စ ရ ပ် မ ျားတွ င ်

အရည်အ ချင် း အလိ က်

ချီ း ြမင် ့

ြမာက်စားမအ လ့အထကိ ြမင့်တင်ရန်အလိ ့ငှာ ဝန် ကီးဌာနများနှင့်
အဖွဲ ့အစည်းများအ နြဖင့် စွမ်း ဆာင်ရည်စီမခန် ့ခွဲမစနစ်များ ပိမိ
အဆင့်ြမင့်မား စြခင်း၊

သင်ယမ
ူ

ပိမိအား ကာင်းလာ စြခင်းနှင့်

စွ မ ် း ဆာင် ရ ည် တိ းတက် လ ာ စြခင် း ဆိ င် ရ ာ လပ်ငန်းတာဝန်
သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များ (Job Descriptions) သတ်မတ
ှ ် ဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။
၄။

ြပန် တ မ် း ဝင် အ ရာရှ ိ အ ဆင် ့

စာ မးပွ ဲ

ြဖဆိ အာင်ြမင်၍

စတင် ခ န် ့ ဝင် ပါက်ရာထူး
ရွ း ချယ် ခ န် ့အပ် ြ ခင် း ခရသည် ့

အရာထမ်း လာင်းများအား ဗဟိ ဝန်ထမ်းတက္က သိ လ် (အထက်
ြမန်မာြပည်) နှင့် ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ် ( အာက်ြမန်မာြပည်)
တိ ့၌

တည် ထာင်ဖွင့်လှစ်ထားရှိသည့် ြပည်သူ ့ဝန်ထမ်းအကယ်ဒမီ

(၂) ခတွင် အရာထမ်း လာင်းအ ြခခသင်တန်း၊ ြပည်သူ ့ဝန်ထမ်း
စီ မ ခန် ့ခွ ဲ မ ဘွ ဲ ့လွ န် ဒ ီ ပလိ မာသင် တ န် း

(Basic

Pre-Service

Course for Civil Service Officer, Post Graduate Diploma
in Civil Service Management Course) တက် ရာက် စ ပီး
ဘွ ဲ ့လွ န် ဒီ ပလိ မာ ပးအပ်က ာ စွမ်းရည်ြမင့်မား ပီး ြပည် သ ူတ ိ ့၏
လိ အပ် ခ ျက် က ိ

မဆိ င် း မတွ ြ ဖည် ့ ဆ ည် း ပးကာ

တာဝန် ယ ူ မ ၊

တာဝန်ခမရှိ သာ နိင်င့ဝန်ထမ်းသစ်များ ြဖစ်လာ စ ရး
သင် ကား ပးမည်။

လ့ကျင့်
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3.
which

To develop the competency-based job descriptions
can

management

contribute
system

in

to

improving

government

performance
organizations,

encouraging learning and strengthening the capacity of
civil service personnel in order to enhance meritocratic
practices in selection, recruitment and promotion;
4.

To nurture and train newly recruited civil service

officials, through the entry point of gazetted officials, in
the Basic Pre-Service Course / Post-Graduate Diploma in
Civil Service Management Course (PGDCSM) delivered
by the Civil Services Academy in Central Institutes of
Civil Service of Lower and Upper Myanmar conferring
the Post-Graduate Diploma to become responsible and
accountable efficient civil service personnel who can
promptly respond the needs of people;

၈
၅။

အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ် း များအတွ က် အလယ်

အလတ်အဆင့်အ ရာထမ်းစီ မ ခန် ့ခွဲမ သင်တ န်း၊ နိ င် င ့ ဝ န် ထ မ် း စီ မ
ခန် ့ခွဲမအဆင့်ြမင့်ဒီပလိမာသင်တန်း (Management Course for
Mid-Level Officers, Advanced Diploma in Civil Service
Management Course) တက် ရာက် စ ပီး အဆင့်ြမင့်ဒီပလိမာ
ပးအပ်နိင် ရး စီစဉ် ဆာင်ရွက်မည်။
၆။

အဆင့်ြမင့်အရာထမ်းများအတွက်

အဆင့်ြမင့်အရာထမ်းစီမ

ခန် ့ခွဲမသင်တန်း၊ မဟာဘွဲ ့သင်တန်း (Management Course for
Senior

Level

Officers,

Master

Degree

Program)

တက် ရာက် စ ပီး မဟာဘွဲ ့ ပးအပ်နင်
ိ ရး စီစဉ် ဆာင်ရွက်မည်။
၇။

အနာဂတ်တွင် ြပည် ထာင်စ ရာထူးဝန်အဖွဲ ့၏ ကွပ်ကဲမ

အာက် ရ ှ ိ ဦးစီ း ဌာနများနှ င ် ့ ဗဟိ ဝန်ထမ်းတက္က သိ လ်များတွင်
တာဝန်ထမ်း ဆာင် ကမည့် နိင်ငဝ
့ န်ထမ်းမျိုးဆက်သစ်များ မွးထတ်
ပးနိ င် ရ န် ရည်ရွယ်၍ (၄) နှစ် ကာ သင် ယ ူ ရ မည် ့ Bachelor
Degree Programme ဖွင့်လှစ်နိင် ရး စီစဉ် ဆာင်ရွက်မည်။
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5.

To conduct Management Course for Mid-Level

Officials/Advanced

Diploma

in

Civil

Service

Management Course in order to confer Advanced
Diploma in Civil Service Management;

6.

To conduct Management Course for Senior Level

Officials / Master Degree Program in order to confer
Master Degree;

7.

To conduct four-year Bachelor Degree Programme

in the near future with the aim of nurturing the future
generation of civil service personnel who will be
assigned at the departments and Central Institutes of
Civil Service under Union Civil Service Board;

၉
၈။

ဗဟိ ဝန်ထမ်းတက္က သိ လ်များတွင်

ဖွင့်လ ှစ ်လ ျက်ရှိသည့်

လ့ကျင့် ရးသင်တန်းများ၌ သင်ခန်းစာများပိ ့ချြခင်းနှင့် ဘာသာရပ်
တစ်ခချင်းစီ၏ သင်ရိးညန်းတမ်းများနှင့် သင်ရိးမာတိကာများကိ
နှစ်စဉ် ြပန်လည်သးသပ်၍ ဆန်းသစ်တီထွင်ြခင်း၊ အသင်းအဖွ ဲ ့ြဖင် ့
ဆာင်ရွက်မ အရည်အ သွး (Team Skill) နှ င ် ့

ပါင်းသင်း

ဆက်ဆမအရည်အ သွး (Social Skill) များ ပိမိတိးတက်လာ စ
မည် ့

သင် ကားမအစီ အ မများ

ဆက်ဆ ရးက

ချမှ တ ် ဆာင် ရ ွ က ် ြ ခင် း ၊

လူ မ

တွင် သိရှိနားလည်ထားရမည့် လူမ ရးကိစ္စရပ်

များ အား ကာင်းခိင်မာမကိ ထိခိက်မမရှိ စဘဲ
ထ ရာနစ်နည်း ပညာြဖင် ့

ခတ်မီ အီလက်

လ့လာသင်ယူနိ င် ရးနည်းစနစ်

(e-Learning System) ကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည်။
၉။

ဝန်ထမ်းများအား လ့ကျင့်သင် ကား ပးရာတွင် အရည်အ သွး

ြပည်ဝ
့ ပီး ထိ ရာက်သည့် လ့ကျင်သ
့ င် ကားမြဖစ်ရန်နင
ှ ့် လပ်ငန်းခွင်
အတွင်း လက် တွ ့ အ ထာက်အကူြဖစ်မည့် သင်တန်းမျိုးြဖစ်ရန်
ဆာင်ရွက်မည်။
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8.

To review, revise and innovate the methodologies

of delivering lectures, curricula and syllabuses of each
course of the two Central Institutes of Civil Service
every year, to adopt the teaching techniques for
enhancing team skill and social skill and to implement
the e-Learning System without reducing the social
relations and social awareness;
9.

To provide high quality and effective training

programmes to ensure that the training can transfer
knowledge and skills which can be put into practice in
the work places;

၁၀
၁၀။

ဗဟိ ဝန် ထ မ် း တက္က သိ လ် မ ျားရှ ိ

ဆရာ၊

ဆရာမများ၏

အရည်အ သွး အစဉ်တိးတက် စရန် မွမ်းမသင်တန်းများ ပ့ပိး ပး
ြခင်း၊

သင် ကားနည်းစနစ်များ

အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း၊

၄င်းတိ ့၏

လိအပ်ချက်များနှင့် စိန် ခ မများကိ ပမှန်ဆန်းစစ်သးသပ်၍ အတူ
တကွ၊

တညီတညွတတ
် ည်း

ဆွး နွးအ ြဖရှာ ြခင်းြဖင့်

နိင်င့

ဝန်ထမ်းဆိင်ရာသင်တန်းများကိ အဆင့်ြမင့်တင် ဆာင်ရွက်မည်။
၁၁။

ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်များနှင့် သင်တန်းများအား အဆင့်

ြမင့်တင်ရန်အတွက်

နိင်ငတကာမှ

နည်းပညာအကူအညီများ၊

သင် ထာက်ကူပစ္စည်းများ၊ သင် ကားနည်းစနစ်များ၊ နိင်ငတကာမှ
က မ်းကျင်ပညာရှင်များ ပ့ပိးရရှိရန်လိအပ် သာ ကာင့် နိင်ငတကာ
အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ပူး ပါင်း ညိနင်း ဆာင်ရွက်မည်။
၁၂။

ဗဟိ ဝန် ထ မ် း တက္က သိ လ် မ ျားရှ ိ

ဆရာ၊

ဆရာမများ၏

စွမ်းရည်ြမင့်တင် ပးရန်အတွက် က မ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ ဘ

ာ

ရန်ပ ငွ၊ ထိ ရာက် ပီး ခတ်မီသည့် သင်တန်းအစီအစဉ်များ၊ ြပည်ပ
ပညာ တာ်သင်အစီအစဉ်များ ပ့ပိး ဆာင်ရွက်မည်။
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10.

To upgrade and strengthen civil service training

programmes by conducting refresher training courses for
trainers of Central Institutes of Civil Service to allow to
enhance their skills on an ongoing basis, modifying
training

methodologies,

regularly

assessing

and

identifying needs and challenges of the trainers and
working together to find solutions;
11.

To coordinate and collaborate with international

organizations in order to seek technical assistance,
teaching aids, teaching methods as well as the assistance
of international experts to be able to upgrade the designs
of training programmes and the image of Central
Institutes of Civil Service;
12.

To provide technical experts, funds, effective and

modernized training programmes and further study
programmes to foreign countries in order to enhance the
capacity of trainers of the Central Institutes of Civil
Service;

၁၁
၁၃။

အပ် ခ ျုပ် မ ယန္တ ရ ားသစ် ၏ အဓိက အကျဆး လပ်ငန်းမှာ

ကာင် း မွ န ် သာအစိ းရ အ ကာင်အထည် ဖာ်

ဆာင် ရ ွ က ် ရ န်

ြဖစ်သည့်အတွက် ဗဟိအစိးရနှင့် တိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်အဆင့်
အစိ းရအဖွ ဲ ့အစည် း များတွ င ်

တာဝန်ထမ်း ဆာင်လ ျက်ရှိသည့်

နိင်င့ဝန်ထမ်းများအား ကျင့်ဝတ်သိက္ခာဆိင်ရာ စတန်ဖးများ
ိ
ြမင့်မား
လာ စရန် ပမှန်သင်တန်းများအြပင် ကျင့်ဝတ်ဆိင်ရာ သင်တန်းများ
(Ethics Awareness Training) ကဲသ
့ ိ ့ သာ အထူးသင်တန်းများ
ပ့ပိး ဆာင်ရွက်မည်။
၁၄။

လပ်ငန်းခွင်အဆင့် ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးအစီအစဉ် (Career

Development Program) ကိ ြပည်သူ ့ပညာ ရးမ

ိုင် (Public

Education Pillar)၊ နိင်င့ဝန်ထမ်းစီမခန် ့ခွဲ ရး၊ သင် ကား ရးနှင့်
လ့ကျင့် ရးမ

ိုင် (Civil Service Management, Education

and Training Pillar) နှင့် ဌာနတွငး် လ့ကျင့်သင် ကား ရးမ

ိုင်

(Inter-Departmental Training Pillar) စသည့် အချင်းချင်း
အြပန်အလှန်အမှီသဟဲြပု ဆက်နွယ်လျက်ရှိသည့် မ
တည် ထာင် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အတွက်

ုိ င် (၃) ရပ်ြဖင့်

သက်ဆိင်ရာဝန် ကီး

ဌာန၊ အဖွဲ ့အစည်းများအ နြဖင့်လည်း တစ်ချိနတ
် ည်း၌ပင် သီးသန် ့
သတ်မှတ်ထားသည့်က

များနှင့် သက်ဆိင်သည့် အထူးသင်တန်း

များ ဖွင့်လှစ် ဆာင်ရွက်ရမည်။
(ပ)

ဒါက်တာဝင်းသိမ်း
ဥက္က

ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ့

11
13.

To support the special training programmes like

“Ethic Awareness Training”, which can ensure to
enhance the ethical core values of civil service personnel
from

Central

Government

and

Region,

State

Governments as the critical component of the New
Governance System is to implement Good Government;
14.

To conduct “Specific Training Programmes” in

specific fields by concerned ministries and organizations
in parallel since the Career Development Program (CDP)
is being carried out through three interdependent pillars
of Public Education Pillar, Civil Service Management,
Education and Training Pillar and Inter-departmental
Training Pillar;

(Sd)

Dr. Win Thein
Chairman

Union Civil Service Board

Civil Service Training Policy
of
the Republic of the Union of Myanmar
(2018)

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်

နိင်င့ဝန်ထမ်း လ့ကျင့် ရးမူဝါဒ
(၂၀၁၈ ခနှစ)်

