ြမန်မာနိင်င၏ နည်းပညာဆိင်ရာအသက် မွးဝမ်း ကျာင်းပညာ ရး (Technical Vocational
Education and Training -TVET) စနစ်အား လ့လာြခင်း
ရက်စ။ဲွ ၂၀၁၉ ခနှစ်၊ မတ်လ ၁၁

ရက်

အကျဉ်းချုပ်
ြမန်မာနိင်င၏ပညာ ရးစနစ်တစ်ခြဖစ်သည့် တီဗက်စနစ်တင
ွ ် အရည်အ သွးအာမခချကန
် င
ှ အ
့် တူ
လပ်သား ဈးကွက၌
် ကမ်းကျင် သာအလပ်သမားများပါဝင်နင်
ိ ရန် လိအပ်ချကမ
် ျားရှိ န သးသည်။ ထိ ့အြပင်
ြမန်မာနိင်င၏တိးတက် ြပာင်းလဲ န သာက များအနက် နည်းပညာဆိင်ရာအသက် မွးဝမ်း ကျာင်းပညာ ရး
၏ကမ်းကျင်မသည် အနာဂတ်တင
ွ ် ရရှညတ
် ည်တခ
့ င်
ိ မဲ သာ ဖွ ဖိ့ ုးတိးတက်မအတွက် အ ရးပါပါသည်။
ြမန်မာနိင်င၏တီဗက်ပညာ ရးစနစ်အား အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင် စိန် ခ မများ၊
အားနည်းချက်များကိ အနည်းဆးြဖစ် အာင်လပ် ဆာင်လျက်ရိှ ပီး လက်ရတ
ိှ ဗ
ီ က်ပညာ ရးစနစ်အရ
ပိမိြမင်မ
့ ား သာအကျုိ းစီးပွားကိဦးတည်လျက် အလပ်အကိင်အခွငအ
့် လမ်းများရရှိ စနိင်မည့် အသက် မွးဝမ်း
ကျာင်းပညာ ရးကိရရှိ စရန် ကိုးပမ်း ဆာင်ရက
ွ ်လျက်ရသ
ိှ ည်။ ဤသ တသနစာတမ်းသည် အလပ်အကိင်
အခွငအ
့် လမ်းများတိးတက် စရန်နင
ှ ့် ြမန်မာနိင်ငအစိးရအ နြဖင့်

မူဝါဒများချမှတက
် ာ တီဗက်စနစ်ပမိ
ိ

ကာင်းမွနလ
် ာ စရန်အတွက် ဖွ ဖိ့ ုးမမိတဖ
် က်အဖွအ
ဲ စည်းများနှငပ
့် းူ ပါင်း၍ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက
ွ ်
မများနှင့် လတ်တ လာအ ြခအ နတွင် ကု တွ ့ နရသည်စ
့ န
ိ ် ခ မများနှင့် အခက်အခဲများကိ ဖာ်ြပရန် ထတ် ဝ
ပီးြဖစ် သာအစီရင်ခစာများ၊ အချက်အလက်များနှင့် စာရင်းဇယားများကိအ ြခခ၍

လ့လာတင်ြပြခင်း

ြဖစ်ပါသည်။
ဤသ တသနစာတမ်းသည် က မ္ဘာဒီးယားနိင်င၊ Parliamentary Institute of Cambodia
(PIC) တွင် ၂၀၁၈ ခနှစ၊် ဇူလင်
ိ လမှ ၂၀၁၈ ခနှစ၊် ဒီဇင်ဘာလအထိ သ တသနလပ်ငန်းခွငသ
် င်တန်း
တက် ရာက်ခစ
့ဲ ဉ် အဂလိပဘ
် ာသာြဖင့် ရးသားတင်သင
ွ း် ခဲ့ သာစာတမ်းကိ ဘာသာြပန်ဆထားြ
ိ
ခင်းြဖစ်ပါသည်။
သ တသနစာတမ်းတိအမှတ် (၃၄)
ရးသားြပုစသူ

- ဒ ခိင်ဇင်ဝင်း
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မာတိကာ
စဉ်

အ ကာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

၁။

နိဒါန်း

၃

၂။

ြမန်မာနိင်င၏ နည်းပညာဆိင်ရာအသက် မွးဝမ်း ကျာင်းပညာ ရးနှင့်

၄

လ့ကျင့် ရးစနစ် (TVET) ပ ပါက်လာပ
၃။

အလပ်အကိင်နှင့်က မ်းကျင်မတိးတက် ရးဆိင်ရာဥပ ဒ (၂၀၁၃ ခနှစ၊်

၆

ြပည် ထာင်စလတ် တာ် ဥပ ဒအမှတ် ၂၉)
၄။

အမျိုးသားပညာ ရးဥပ ဒ (၂၀၁၄ ခနှစ၊် ြပည် ထာင်စလတ် တာ် ဥပ ဒအမှတ်

၆

၄၁)
၅။

နည်းပညာဆိင်ရာအသက် မွးဝမ်း ကျာင်းပညာ ရးနှင့် လ့ကျင့် ရးစနစ်

၈

ပိမိအား ကာင်းလာ စရန် အစိးရနှင့်ပဂ္ဂလိကပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း
၆။

တီဗက်သင်ရိးညန်းတမ်း ရးဆွဲြခင်း

၁၃

၇။

တီဗက်ဆရာများ၏အရည်အ သွးြမင့်တင်ြခင်းအစီအစဉ်များ

၁၄

၈။

လပ်သား စျးကွက် ပ တွင် တီဗက်၏ထိ ရာက်မကိ လ့လာဆန်းစစ်ြခင်း

၁၅

၉။

နည်းပညာဆိင်ရာအသက် မွးဝမ်း ကျာင်းပညာ ရးနှင့် လ့ကျင့် ရးတွင်

၁၆

ရင်ဆင်
ိ နရ သာ အဓိကစိန် ခ မများ
 သင်ယမ
ူ အခွငအ
့် လမ်း
 အရည်အ သွး
 စီမခန် ့ခွမ
ဲ
၁၀။ နိင်ငအချို ့တိ ့တွင် တီဗက်စနစ် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက
ွ ် နမများ

၁၈

၁၁။ နိဂး

၂၀
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နိဒါန်း
၁။

ြမန်မာနိင်ငသည် မ ကာ သးခင်နစ
ှ မ
် ျားအတွငး် ပညာ ရးက

တွင် ကျယ်ြပန် ့ သာအတိင်း

အတာြဖင့် သိသာထင်ရှားစွာ တိးတက် ြပာင်းလဲလျက်ရှိပါသည်။ ပညာ ရးက

တွင် နည်းပညာ

ဆိင်ရာအသက် မွးဝမ်း ကျာင်းပညာ ရးနှင့် လ့ကျင်သ
့ င် ကား ရးစနစ် ပ ပါက်လာရြခင်းသည်
ကျာင်းသားများ၊ အလပ်သင်များနှင့်သင်တန်းသားများကိ လပ်သား စျးကွက်လိ အပ်ချက်နှင့်
1

ကိက်ညမ
ီ ရှိ စမည့် အလပ်အကိင်အခွငအ
့် လမ်းများကိ ဖန်တီး ပးရန်ြဖစ်ပါသည်။ နည်းပညာဆိင်ရာ
အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းပညာ ရးနှင့် လ့ကျင်သ
့ င် ကား ရး (Technical Vocational Education
and Training-TVET) ဆိသည်မာှ ပညာ ရးဆိင်ရာလပ်ငန်းစဉ်များ၊ ယဘယျပညာ ရးနှငန
့် ည်း
ပညာများ လ့လာြခင်း၊ လက် တွ ကျ
့ သာက မ်းကျင်မများ၊ သ ဘာထားအြမင်များနှင့် လူမစီးပွား
နယ်ပယ်တင
ွ ရ
် ိှ န သာ က

2

အသီးသီးတိ ့ကိ ဆက်စပ် ဖာ်ညန်းအ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

တီဗက်ပညာ ရး၏အဓိကရည်ရယ
ွ ခ
် ျကမ
် ာှ သင်ယသ
ူ တ
ူ ိ ့အား အလပ်အကိင်ရရှရ
ိ န်နင
ှ ့် အသက် မွးဝမ်း ကျာင်း
ြပုနိင်ရန်အတွက် အသိပညာရပ်များ၊ က မ်းကျင်မများနှငတ
့် တ်က မ်းမများကိ သင် ကား ပးြခင်းြဖစ်
ပါသည်။ တီဗက်စနစ်ကဖွ
ိ ဖိ့ ုးတိးတက် စရန် အပိင်းနှစပ
် င်
ိ းခွြဲ ခားထားရာ “မူလအစအသက် မွးဝမ်း ကျာင်း
ပညာ ရး” နှင့် “စဉ်ဆက်မြပတ်အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းပညာ ရး၊ အထူးသြဖင့် ဘဝတစ်သက်တာ လ့
3

လာသင် ကား ရး”ဟူ၍ြဖစ်ပါသည်။
၂။

ဤစာတမ်းသည် ြမန်မာနိင်ငရှိ TVETစနစ် စဉ်ဆက်မြပတ် လ့လာသင်ယူ ရးလပ်ငန်းစဉ်

များ၏ အစိတအ
် ပိင်းတစ်ရပ်အြဖစ် အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းဆိင်ရာကမ်းကျင်မများ တိးတက်လာ စရန်
ဆာင်ရက
ွ ရ
် ာတွင် TVET၏အ ရးပါမနှငဆ
့် က်စပ်သည်ြ့ ပဿနာများကိ တင်ြပ လ့လာြခင်းအြပင်
TVET စနစ်အ ပ အစိးရ၏အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက
ွ ် နမများ၊ စိန် ခ မများအ ပ အစိးရ
နှင့်ဖွ ဖိ့ ုးမအ ထာက်အကူြပုအဖွဲ ့အစည်းများ၏ အခန်းက
1

များကိ လ့လာတင်ြပထားပါသည်။
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ြမန်မာနိင်င၏

နည်းပညာဆိင်ရာအသက် မွးဝမ်း ကျာင်းပညာ ရးနှင့် လ့ကျင့် ရးစနစ်

(TVET)

ပ ပါက်လာပ
၃။

တီဗက်စနစ်သည်

ရရှညတ
် ည်တခ
့ င်
ိ မဲ သာ စီးပွား ရးဖွ ဖိ
့ ုးတိးတက်မကိ အ ထာက်အပ့

ြပုနိင်ြခင်းနှငအ
့် တူ လပ်သား စျးကွကလ
် အပ်
ိ
ချက်နင
ှ ့် ကိက်ညမ
ီ ရှိ စမည့် အလပ်အကိင်အခွငအ
့် လမ်း
4

များကိဖန်တးီ ပးရန်ြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာနိင်င၏ကနဦးTVETစနစ်ကိ သးသပ် ကည်မ
့ ည်ဆပါက
ိ

အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းဆိင်ရာပညာ ရးသည် ၄င်းတိ ့၏ကိယ်ပင်
ိ ဖွ ဖိ
့ ုးတိးတက်မနှင့် တစ်ဦးချင်း၏
စွမး် ရည်တးတက်
ိ
ရန်တိ ့အတွကက
် ပါရည်
ိ
ရယ
ွ ် ပီး

အ ကာင်အထည် ဖာ်ခသ
့ဲ ည်ကိ တွ ရှ့ ရ
ိ ပါသည်။

ြမန်မာနိင်ငတွင် သက် မွးပညာ ရးဌာန၏ ထာက်ပမ
့ များြဖင့် ၁၉၇၂ ခနှစ၊် မတ်လ၁၅ရက် န ့တွင်
အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းဆိင်ရာပညာ ရးနှင့်

လ့ကျင့် ရးစနစ်ကိ စတင်ကျင်သ
့ းအ ကာင်အထည်

ဖာ်ခသ
့ဲ ည်။ ၁၉၇၄ခနှစတ
် င
ွ ် ပညာရှငန
် င
ှ က
့် မ်းကျင် သာလပ်သားများကိ

မွးထတ် ပးနိင်ရန်အတွက်

နည်းပညာ၊ စိက်ပျုိ း ရးနှင့် နထိင်မအတတ်ပညာဥပ ဒကိြပ ာန်းခဲသ
့ ည်။ နာက်ပင်
ိ းတွင် သက် မွးပညာ ရး
ဌာနအား နည်းပညာ၊ စိက်ပျိုး ရးနှင့် အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းပညာ ရးဌာနအြဖစ် ြပာင်းလဲဖဲွ ့စည်းခဲ့ ပီး
ပညာ ရးဝန် ကီးဌာန၏ဌာန(၇) ခအနက် တစ်ခြဖစ်လာခဲသ
့ ည်။ အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းဆိင်ရာပညာ ရးကိ
ြမင်တ
့ င်ရန်အတွက် ြမန်မာနိင်ငသည် ကလသမဂ္ဂဖွ ဖိ
့ ုး ရးအစီအစဉ်(UNDP) မှ အ ထာက်အပ့များ
5

ရယူခသ
့ဲ ည်။ မ ကာ သးမီနစ
ှ မ
် ျားအတွငး် ြမန်မာနိင်င၏တိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်များရှိ TVET
ကျာင်းများတွင် တက် ရာက်သူဦး ရတိးတက်မရှိလာခဲ့သည်။
၄။

ြမန်မာအစိးရသည် အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းဆိင်ရာ လ့ကျင်သ
့ င် ကား ရးကိ ြမင်တ
့ င်နင်
ိ ရး

အတွက် ြပည်တင
ွ း် ၊ ြပည်ပ၊ ပဂ္ဂလက
ိ ကမ္ပဏမ
ီ ျားနှင့် အဖွဲ ့အစည်း၂၄၇ ခတိ ့မှ စီမ ပးသည့် သင်ခန်းစာ
၂၁၀ ခကိြပုစရန် အစိးရပဂ္ဂလက
ိ ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ မ
် ကိြမင်တ
့ င်ခသ
့ဲ ည်။ ပညာ ရးဝန် ကီးဌာနသည်
ဥ ရာပသမဂ္ဂထမှ မ ကာ သးခင်ကရရှခ
ိ ့ဲ သာ ဘတ်ဂျက်အကူအညီနင
ှ ့် နိင်င တာ်အ ကီးအကဲများ၏
နိင်င ရးအ ထာက်အပ့များနှငအ
့် တူ “တီဗက်သည် ဒတိယတန်းစားပညာ ရးစနစ်ြဖစ်သည်” ဟူသည့်
4

5

Myanmar Insider. (2016). The Role of Vocational training in Myanmar's Development, [Online]. Yangon Pandita,. Available at:
http://www.myanmarinsider.com/the-role-of-vocational-training-in-myanmars-development/ [Accessed 20 September
2018].
Su Su Naing (lecturer, D. o. H., University of Yangon), (N/A). The Development of Vocational Education in Myanmar (1988
1997). Available at: http://www.burmalibrary.org/docs21/Education/Su%20Su%20Naing-TheDevelopment_of_Vocational_Education_in_Myanmar_(1988-1997)-en.pdf [Accessed 20 Sept. 2018].

5

ကျဉ်း ြမာင်း သာအြမင်ကိ ြပာင်းလဲရန် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက
ွ လ
် ျက်ရသ
ိှ ည်။ တီဗက်စနစ်
6

ဖွ ဖိ
့ ုးတိးတက်မအတွက် ြပ ာန်းထားသည့် အာက် ဖာ်ြပပါအဓိကဥပ ဒ (၃)ခရှသ
ိ ည်(က)

အလပ်အကိင်နင
ှ က
့် မ်းကျင်မတိးတက် ရးဆိင်ရာဥပ ဒ(၂၀၁၃ခနှစ၊် ြပည် ထာင်စ
လတ် တာ် ဥပ ဒအမှတ် ၂၉)

(ခ)

စိက်ပျိုး ရးနှင့်သက် မွးပညာ ရးဥပ ဒ (၁၉၇၄) နှင့်

(ဂ)

အမျိုးသားပညာ ရးဥပ ဒ (၂၀၁၄ခနှစ၊် ြပည် ထာင်စလတ် တာ် ဥပ ဒအမှတ၄
် ၁)

7

တိ ့ြဖစ်သည်။
၅။

၂၀၁၆ ခနှစတ
် င
ွ စ
် တင်ခသ
့ဲ ည့် အမျိုးသားပညာ ရးမဟာဗျူဟာစီမကိနး် (National Education

Strategic Plan- NESP) ၏အစီအစဉ်တင
ွ ် တီဗက်စနစ်ဖွ ဖိ
့ ုးတိးတက်မ၌ ပိမိ ကာင်းမွန် သာ
ပဂ္ဂလက
ိ က

ပါဝင်လာသည့် ပညာ ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမကိရည်ရယ
ွ သ
် ည်။ ငါးနှစတ
် ာကာလအတွက် ရးဆွဲ

ထား သာ မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်သည် တီဗက်စနစ်ဖွ ဖိ့ ုးတိးတက်ရာတွင် ပိမိ ကာင်းမွန် သာ ပဂ္ဂလက
ိ
က

ပါဝင်သည်အ
့ ပ တွင် ဆန်းစစ်အကဲြဖတ်ြခင်းနှငအ
့် တူ ပညာ ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမကိ ဆာင်ရွကရ
် န်
8

အတွက် အာက်ပါအတိင်းအစီအစဉ် (၃) မျိုးကိ သတ်မတ
ှ ထ
် ားရှပ
ိ ါသည်(က)

မသန်စမ
ွ ်းသူများ၊ အခွငအ
့် ရးမရ သာ ြပည်သူများ၊ တိင်းရင်းသားလူမျိုးစများ
ပါဝင်သည့် မတူကြဲွ ပား သာအပ်စများကိဦးတည်ထားကာ တီဗက်စနစ်လက်ခမကိ
တိးချဲ ့ရန်၊

(ခ)

အရည်အ သွးြမင်တ
့ င်ရန်နင
ှ ့် ြပည်သလ
ူ ထ
ူ အတွက် သင့် လျာ် သာတီဗက်စနစ်ကိ
စီမ ပးရန်၊

(ဂ)

6

တီဗက်စမ
ီ ခန် ့ခွမ
ဲ များကိအားြဖည်ရ
့ န် တိ ့ြဖစ်သည်။

cwmsco, (2016). The Republic if the Union of Myanmar. Available at: http://www.statecounsellor. gov.mm/en/
node/150 [Accessed 9 Oct. 2018].
7
UNEVOC, (2018). TVET country profile Myanmar. [Accessed 23 Oct. 2018].
8
The Government of the Republic of the Union of Myanmar, M. o. E. (2016). Available at:
http://planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/ressources/myanmar_nesp‐english.pdf [Accessed 23 Oct 2018].
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အလပ်အကိင်နှင့်က မ်းကျင်မတိးတက် ရးဆိင်ရာဥပ ဒ (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ်
ဥပ ဒအမှတ် ၂၉)
၆။

အလပ်အကိင်နင
ှ က
့် မ်းကျင်မတိးတက် ရးဆိင်ရာဥပ ဒ (၂၀၁၃ခနှစ၊် ြပည် ထာင်စလတ် တာ်

ဥပ ဒအမှတ် ၂၉) ၏ ပဒ်မ (၁၁)အရ က မ်းကျင်မဖွ ဖိ
့ ုးတိးတက် ရးအဖွဲ ့၏ လပ်ငန်းတာဝန်များမှာ
9

အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်(က)

လပ်ငန်းများအလိက် က မ်းကျင်မစများ ခွဲြခားသတ်မှတ်ြခင်း၊ ရးဆွဲြခင်းနှင့်
ြပ ာန်းြခင်း၊

(ခ)

အလပ်သမားများ၏ကမ်းကျင်မဖွ ဖိ့ ုးတိးတက် ရးအတွက် ဦးစား ပးအဆင်မ
့ ျား
ခွြဲ ခားသတ်မတ
ှ ၍
် က မ်းကျင်မ လ့ကျင့် ရးဆိင်ရာမူဝါဒများချမှတြ် ခင်း၊

(ဂ)

က မ်းကျင်မစစ် ဆးအကဲြဖတ် ရးဆိင်ရာ အစီအစဉ်များကိသတ်မှတ်ြခင်း၊

(ဃ)

သင်တန်း ကျာင်း၊ သိ ့မဟတ် က မ်းကျင်မစစ် ဆးအကဲြဖတ် ရးဌာနများအား
မှတ်ပတင်လက်မှတ်ထတ် ပးြခင်း၊

(င)

က မ်းကျင်မအသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်များ ထတ် ပး ရးအစီအစဉ်များချမှတြ် ခင်း၊

(စ)

အလပ်သမားများအတွက် က မ်းကျင်မဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးရန်ပ ငွ ထူ ထာင်၍စီမ
ခန် ့ခွဲြခင်း၊

(ဆ)

မိမိဖွဲ ့စည်း သာ ကာ်မတီများနှင့်ဆပ် ကာ်မတီများကိ ကီး ကပ်ကွပ်ကဲြခင်း။

အမျိုးသားပညာ ရးဥပ ဒ (၂၀၁၄ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စလတ် တာ် ဥပ ဒအမှတ် ၄၁)
၇။

အမျိုးသားပညာ ရးဥပ ဒ(၂၀၁၄)၊ ပဒ်မ (၂၁) အရ နည်းပညာနှင့်သက် မွးပညာ ရးကိ
10

အာက်ပါအတိင်း ခွဲြခားသတ်မှတ်သည်(က)

အ ြခခပညာမူလတန်းအဆင့် အာင်ြမင် ပီး ြမာက်သူများ တက် ရာက်နိင် သာ
အ ြခခအဆင့်နည်းပညာနှင့်သက် မွးပညာ ရး၊

9

The Republic of the Union of Myanmar, Pyitaungsu Hluttaw, Available at: https://www.mol.gov.mm/en/wp‐

content/uploads/2016/10/ESD_Law_Eng.pdf . [Accessed date : 22 Sept 2018]
10

The Union Parliament, (2014). Available at http://www.burmalibrary.org/docs20/2014-09-30-National_Education_Law-41en.pdf [Accessed date 21 Oct 2018]
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(ခ)

အ ြခခပညာအလယ်တန်းအဆင့် အာင် ြမင် ပီ း ြမာက် သ ူ မ ျားနှ င ် ့ ထိ အဆင့်နှင့်
ညီ မ သည် ့ အ ရည် အ ချင် း ရှ ိ သ ူ မ ျား

တက် ရာက် န ိ င် သာအလယ် တ န် း အဆင် ့

နည်းပညာနှင့်သက် မွးပညာ ရး၊
(ဂ)

အ ြခခပညာအထက်တန်းအဆင့်

အာင်ြမင် ပီး ြမာက်သူများနှင့် ထိအဆင့်နှင့်

ညီမ သည့်အ ရည်အချင်း ရှိသ ူမ ျားတက် ရာက်န ိ င် သာ ဘွ ဲ ့ ကိ ု ဒီ ပ လိ မာအဆင့်
နည်းပညာနှင့်သက် မွးပညာ ရး၊
(ဃ)

ပညာအရည်အချင်း၊ ကျား၊ မအသက်အရွယ်တိ ့ကိ မကန် ့သတ်ဘဲ က မ်းကျင်မကိ
ြမင့်တင်နိင်ရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အစိးရသိ ့မဟတ် ပဂ္ဂလိကအဖွဲ ့အစည်း
များဖွင့်လှစ်သည့် ကျာင်းြပင်ပနည်းပညာနှင့်သက် မွးပညာ ရး တိ ့ြဖစ်သည်။

၈။

ပညာ ရးဝန် ကီးဌာန အာက်ရိှ

နည်းပညာအသက် မွးဝမ်း ကျာင်းနှင့်

လ့ကျင့် ရးဦးစီး

ဌာနသည် တီဗက်သင်ရးညန်
ိ
းတမ်းများကိ အဆင်ြ့ မင်ရ
့ န်နင
ှ ဖ
့် ွ ဖိ
့ ုးတိးတက်ရန် ဆာင်ရက
ွ ် ပးရမည့်
အဓိကဌာနတစ်ခြဖစ်သည်။ သိ ့ရာတွင် လပ်ငန်းခွငဆ
် င်
ိ ရာအရည်အ သွးများ ြပည်ဝ
့ မအတွက် ထိ ရာက်စာွ
ပိ ့ချနိင် ရးအတွက် စနစ်တကျ ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ မများအားနည်းလျက်ရသ
ိှ ည်။ အဖွဲ ့အစည်းဆိင်ရာနှင့်
လူသားအရင်းအြမစ်များတိးတက် စရန် တီဗက်သင် ကား ရးစနစ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ် ရးကိ
စမ်းသပ် ဆာင်ရက
ွ လ
် ျက်ရသ
ိှ ည်။ ယဘယျအားြဖင့် ြမန်မာနိင်ငတွငလ
် က်ခကျင်သ
့ းနိင်သည့် အာက်ပါ
တီဗက်စနစ်ဆင်
ိ ရာအကြပုချကမ
် ျားသည် သ တသနြပုရာမှ

ပ ပါက်လာြခင်းြဖစ် ပီး အြခားဖွ ဖိ့ ုးဆဲ
11

နိင်ငများအတွကလ
် ည်း လမ်းညန်အြဖစ်အသးြပုနိင် ကာင်း တွရှ့ ရ
ိ ပါသည်(က)

တီဗက်ဆရာများအတွက် သင့် တာ်သည်တ
့ းတက်
ိ
မလမ်း ကာင်းများကိ ပစထတ်ရန်
သင့် လျာ်သည့်တ ီဗက်ပညာသင် ကား ရးကိ အ ကာင် အ ထည် ဖာ် ြခင် း နှ င ် ့
တိးတက် အာင် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(ခ)

ဘက်စကမ်းကျငမ
် ဖွ ဖိ့ ုးတိးတက် ရးအတွက် အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းဆိင်ရာပိ ့ချမအတတ်
ပညာများပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း၊

11

UNESCO (2015). The TVET Teacher training in Myanmar on the Threhold of the 22nd Century - A Quantitative Analysis of
the Present Srate of the Art Available at:
https://unevoc.unesco.org/up/TVET_Teacher_Training_in_Myanmar_Buenning_Schmidt.pdf [Accessed 20, Sept. 2018].
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(ဂ)

အဖွဲ ့အစည်းများတွင် လပ်ငန်းစဉ်များ ြပာင်းလဲြခင်း၊ တီဗက်သင် ကား ရး
ဝန်ထမ်းများပါဝင်လာ စြခင်း၊

(ဃ)

တီ ဗ က် က

တွ င ် အစိ းရပဂ္ဂ လ ိ က ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ တည် ဆာက် ြခင်း၊

(င)

အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းဆိင်ရာပညာ ရးသည် အနာဂါတ် တ ွင ်အလပ် လ ပ်သည့်
ဝန်းကျင်အတွက် မရှိမြဖစ်လိ အပ်သည်ဟ ခယူ ဆာင်ရွက်ြခင်း။

၉။

ပညာ ရးဝန် ကီးဌာန၏၂၀၁၄-၂၀၁၅ခနှစန
် င
ှ ့် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခနှစ် TVET ကျာင်းများတွင် သင်တန်းသား
12

တက် ရာက်မ တိးတက်လာမအ ြခအ နအား အာက် ဖာ်ြပပါကားချပတ
် င
ွ ် နင်းယှဉ် ဖာ်ြပထားပါသည်-

၅၀၀
၄၅၀
၄၀၀
၃၅၀
၃၀၀
၂၅၀
၂၀၀

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၅၀

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၁၀၀

(ပ-၁) ၂၀၁၄-၂၀၁၅ခနှစ် နှင့် ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ခနှစ် အတွက် TVET

တီးတိန်

မန္တ လး

ရွာမ

လက်ခပ်ကန်း

ြမင်းြခ

ချာင်းဦး

မိတ်

ပင်းပက်

ထားဝယ်

မာ်လ မိုင်

ပသိမ်

ဘားအ

မအူပင်

စစ် တွ

ဟသာတ

ြပည်

တာင်ငူ

မ ကွး

နြပည် တာ်

မိတ္တီလာ

လွိုင် ကာ်

ကျိုင်းတ

ပင်လ

တာင် ကီး

ပခက္က ူ

လားရး

မရွာ

ကျာက်ဆည်

က လး

ခန္တးီ

မင်းတပ်

ဗန်း မာ်

ပူတာအိ

၀

ြမစ် ကီးနား

၅၀

ကျာင်းများတွင် သင်တန်းသား

တက် ရာက်မ တိးတက်လာမအ ြခအ န နင်းယှဉြ် ပကားချပ်
ကိးကားချက်။

TVET Myanmar

နည်းပညာဆိင်ရာအသက် မွးဝမ်း ကျာင်းပညာ ရးနှင့် လ့ကျင့် ရး

ပိမိအား ကာင်းလာ စရန်

13

အစိးရနှင့်ပဂ္ဂလိက ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း
၁၀။

သက်ဆင်
ိ ရာဝန် ကီးဌာနများနှင့် ပဂ္ဂလက
ိ အဖွဲ ့အစည်းများမှ စီမ ပးထားသည့် နည်းပညာဆိင်ရာ

အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းသင်တန်းနှင့် လ့ကျင့် ရးစင်တာ ၃၇၂ ခရှသ
ိ ည်။ ဝန် ကီးဌာနအများစသည်
12

Ministry of Education. (2017). TVET Myanmar [Online]. Available at: http://www.tvetmyanmar.gov.mm/en/tvet/tvet-myanmar-

directory.html [Accessed 15, Sept 2018].
13

The Government of the Republic of the Union of Myanmar, M. o. E, Available at http://www.moe‐st.gov.mm/wp‐
content/uploads/2018/01/NESP_20Summary_20‐_20English_20‐_20Final_20‐_20Feb_2023.pdf [Accessed 13 Sept
2018]
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အလယ်အလတ်အဆင်ပ
့ ညာသင် ကားမ ပီးဆး ပီး နာက် အဆင်ြ့ မင်ပ
့ ညာကိ ဆက်လက်မတက် ရာက်
နိင်သည့် ကျာင်းသားများအတွက် တီဗက်စနစ်ကစီ
ိ စဉ် ပးထားသည်။ ထိ ့အြပင် လူမဝန်ထမ်းကယ်
ဆယ် ရးနှင့် ြပန်လည် နရာချထား ရးဝန် ကီးဌာနသည် မသန်စမ
ွ း် သာက လးများနှင့် မိဘမဲက
့ လး
များအတွက ် ကာလတိ တီဗ က် အ စီ အစဉ် များကိ စီ မ ပးထားသည် ။ အဓိကအချက်မာှ တီဗက်
အစီအစဉ် ပီး နာက်

ကျာင်းသားများအတွက် အဆင်ြ့ မင်ပ
့ ညာ ရးကိစတင်ရန် အခွငအ
့် ရးရှသ
ိ ည်ဆိ

သည့်အချက်ပင်ြဖစ်သည်။

14

ြမန်မာနိ င်င တွင်

တီဗက်စနစ်ကိ

လူငယ်များအတွက်

အလပ်အကိ င်
အခွငအ
့် လမ်းနှင့် တစ်ဆင်ခ
့ ပညာ ရးတစ်ရပ်အြဖစ် မ ကာ သးမီကမှ အသိအမှတြ် ပုခဲ့ ကသည်။
တီဗက်စနစ်သည် ပညာ ရးဝန် ကီးဌာန၏၂၀၁၂ ခနှစတ
် င
ွ စ
် တင်ခသ
့ဲ ည့် အလးစပညာ ရးက သးသပ်ချက်
နယ်ပယ် ြခာက်ရပ်အနက်မှ

15

တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။

အမျုိ းသားနှငအ
့် မျုိ းသမီးများ

လက်ရတ
ိှ ဗ
ီ က်စနစ်များသည်

အတွက်

ပိမိြမင်မ
့ ား သာဝင် ငွနင
ှ ့်

ပိမိ ကာင်းမွန် သာအကျိုးစီးပွားကိဦးတည်လျက်

ကာင်းမွနသ
် ည့်

ကိယ်ပင်
ိ အလပ်အကိင်အခွငအ
့် လမ်းများရရှိ စနိင်မည့် အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းက
16

ြပာင်းလဲမများကိ ဆာင်ရက
ွ ် ပးရန်ြဖစ်သည်။

များထဲတင
ွ ် စနစ်တကျ

လက်ရတ
ိှ င
ွ ် တီဗက်အစီအစဉ်အများစကိ ပညာ ရးဝန် ကီး

ဌာနက ဆာင်ရက
ွ ် ပးလျကရ
် သ
ိှ ည်။ ပညာ ရးဝန် ကီးဌာနလက် အာက်တင
ွ ် နည်းပညာအထက်တန်း ကျာင်း
17

နှင့် နည်းပညာတက္ကသိလ်များဟူ၍ အဓိကအားြဖင်န
့ စ
ှ ခ
် ရှသ
ိ ည်။
နည်းပညာ ကာလိပ် ၃

ပညာ ရးဝန် ကီးဌာနလက် အာက်ရိှ

ကျာင်းတွင် ဆရာ/ဆရာမအ ရအတွက် ၃၀၆ ဦးနှင့် ပမှနသ
် င်တန်းသား

၃၄၅၁ ဦး၊ နည်းပညာတက္ကသိလ် ၂၂ ကျာင်းတွင် ဆရာ/ဆရာမအ ရအတွက် ၁၂၉၀ ဦးနှင့် ပမှန်
သင်တန်းသား ၉၄၃၅ ဦးနှင့် ကာလတိသင်တန်းသား ၁၉၄ ဦး တက် ရာက်သင် ကားလျက်ရိှ
ကာင်းနှင့် နည်းပညာအထက်တန်း ကျာင်း ၃၅ ကျာင်းတွင် ဆရာ/ဆရာမအ ရအတွက် ၁၅၂၁ ဦးနှင့်
14
15
16

UNEVOC, (2014). World TVET Database Myanmar. Available at:
https://unevoc.unesco.org/wtdb/worldtvetdatabase_mmr_en.pdf [Accessed 20 Oct. 2018]

UNEVOC, (2018). TVET country profile Myanmar. [Accessed 23 Oct. 2018].
Ministry of Labor, E. a. S. S. M. (2016). Technical Discussion Paper : Apprenties and Company -based Training in Myanmar.

Available at: file:///C:/Users/RF06/Desktop/VSD%20Technical%20Discussion%20Paper%20-%20Myanmar%20%20Apprenticeship%20and%20Company-based%20Training.pdf [Accessed 20 Aug. 2018].

17

UNEVOC, (2018). TVET country profile Myanmar. [Accessed 23 Oct. 2018].
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ပမှနသ
် င်တန်းသား ၇၇၀၁ ဦးနှင့် ကာလတိသင်တန်းသား ၁၀၄၈ ဦး တက် ရာက်သင် ကားလျက်ရိှ ပီး
အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းသင်တန်းများြဖစ် သာ (SMVTI, NVTI, ELPS, SITE) ကျာင်းများတွင်
ဆရာ/ဆရာမအ ရအတွက် ၁၄၈ ဦးနှင့် ကာလတိသင်တန်းသား ၈၁၀ ဦး တက် ရာက်သင် ကားလျက်
ရှိ ကာင်း အာက် ဖာ်ြပပါဇယား (၁) ပါအချကအ
် လက်များအရ သိရန
ိှ င်
ိ ပါသည်။

ကျာင်း

ဆရာ/ဆရာမ

အ ရအတွက်

အ ရအတွက်

နည်းပညာ ကာလိပ်

၃

နည်းပညာတက္က သိလ်
နည်းပညာအထက်တန်း
ကျာင်း

သင်တန်းသား
အ ရအတွက်
ပမှန်

ကာလတိသင်တန်း

၃၀၆

၃၄၅၁

-

၂၂

၁၂၉၀

၉၄၃၅

၁၉၄

၃၅

၁၅၂၁

၇၇၀၁

၁၀၄၈

၄

၁၄၈

-

၈၁၀

၆၄

၃၂၆၅

၂၀၅၈၇

၂၀၅၂

အသက် မွးဝမ်း ကျာင်း
များ
(SMVTI, NVTI,
ELPS, SITE)
စစ ပါင်း
ဇယား (၁)။
ကိးကားချက်။

၁၁။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်တင
ွ ် တီဗက် ကျာင်းများဖွင့်လှစ်ထားရှိမ
ပညာ ရးဝန် ကီးဌာန

နိင်င တာ်အစိးရသည် မို ့ြပ ဒသများတွင် စက်မလပ်ငန်းဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်ရန်နှင့် အမျိုးသား

စီးပွား ရးဖွ ဖိ့ ုးတိးတက်မရည်မန
ှ း် ချက်များ

ပါက် ြမာက် အာင်ြမင်နင်
ိ ရန်အတွက် လပ်သား စျးကွက်

တွင် က မ်းကျင်လပ်သားများ ပိမိလိအပ်လျက်ရသ
ိှ ည်ဟသိရိှ ပီးြဖစ်ပါသည်။ နိင်င တာ်အစိးရသည်
လွနခ
် ့ဲ သာနှစမ
် ျားအတွငး် နည်းပညာဆိင်ရာသက် မွးပညာ ရးနှင့် လ့ကျင့် ရးစနစ် ပိမိအား ကာင်း စရန်
အဓိကကျ သာြပုြပင် ြပာင်းလဲမများကိ စတင်အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက
ွ ခ
် ပ
့ဲ ါသည်။ ၂၀၁၃ ခနှစ၊်
သဂတ်လတွင် လပ်ငန်းခွငသ
် ိ ့ဝင် ရာက်သမ
ူ ျားနှင့် လပ်ငန်းခွငသ
် ိ ့ ရာက်ရိှ ပီးသူများအတွက် ဘက်စကမ်းကျငမ
်
အမျုိ းမျိုးဖွ ဖိ့ ုးတိးတက်လာ စရန် အလပ်အကိင်နင
ှ ဖ
့် ွ ဖိ့ ုးတိးတက် ရးဥပ ဒတစ်ရပ်တင
ွ ် လတ် တာ်မအ
ှ
တည်ြပု ပးခဲသ
့ ည်။ အလပ်အကိင်နင
ှ က
့် မ်းကျငမ
် ဖွ ဖိ့ ုးတိးတက် ရးဥပ ဒကိ အမျုိ းသားဖွ ဖိ့ ုးတိးတက် ရး
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အဖွဲ ့တစ်ခထူ ထာင်ရန်နင
ှ ့် ကမ်းကျင်မဖွ ဖိ့ ုးတိးတက် ရးရန်ပ ငွထူ ထာင်ရန် ထည့်သွင်း ရးဆွဲခဲ့သည်။
အဆိပါြပုြပင် ြပာင်းလဲမများသည် ြမန်မာနိင်င၏ နည်းပညာဆိင်ရာသက် မွးပညာ ရးနှင့် လ့ကျင့် ရး
စနစ်ကိ ခတ်မလ
ီ ာ စ ရးအတွက် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် သာနည်းလမ်းများြဖစ်ပါသည်။ အမျုိ းသား
ကမ်းကျင်မဖွ ဖိ့ ုးတိးတက် ရးအဖွဲ ့၏ကီး ကပ်မြဖင့် ကမ်းကျင်မစများ ရးဆွြဲ ပုစထားြခင်းသည် ကျာင်း
ြပင်ပကာလတိလပ်ငန်းခွငအ
် ြခြပုသင်တန်းများကိ အသိအမှတြ် ပုနိင်မည်ြဖစ် ပီး ကမ်းကျငမ
် ဖွ ဖိ့ ုးတိးတက် ရး
ရန်ပ ငွ ထူ ထာင်နင်
ိ ရန်အတွကက
် လည်
ိ
း အ ထာက်အကူြဖစ် စလိမမ
့် ည်ြဖစ်ပါသည်။
၁၂။

နာက်ထပ်အ ရးပါ သာ

ဆာင်ရွက်ချက်တစ်ခမှာ မ ကာြမင့် သးသည့်နှစ်များအတွင်း

စက်မ သင်တန်း ကျာင်း(၆) ကျာင်းကိ စက်မ ဝန် ကီးဌာန၏ဦး ဆာင်မ ြဖင့် ဖွင ့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
က မ်းကျင်မအ ြခြပုကာလတိသင်တန်းများ (Competency-based Short Course) ကိ စမ်းသပ်
ဖွင့်လှစ်သည့်အ နြဖင့် စင်ကာပူ-ြမန်မာသက် မွးသင်တန်း ကျာင်း (Singapore Myanmar
Vocational Training Institute) ကိလည်းထူ ထာင်ခဲ့ပါသည်။ လပ်ငန်းခွင်နှင့်သင်တန်း ကျာင်း
အြပန်အလှနတ
် ဖ
ဲွ က်သင် ကားနိင်သည့် အသက် မွးမအတတ်ပညာသင်တန်း ကျာင်း (Centre for
Vocational Training)ကိ ပဂ္ဂလက
ိ အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခကဖွငလ
့် စ
ှ န
် င်
ိ ခ့ဲ ပီး အဆိပါသင်တန်း ကျာင်းမှ
သင်တန်း ပီးဆး သာသူများကိလည်း အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်းများစွာ ဖန်တးီ ပးနိင်ခပ
့ဲ ါသည်။
အစိးရနည်းပညာအထက်တန်း ကျာင်းမှ သင်တန်း ပီးဆးသူများကိလည်း အလပ်အကိင်အခွငအ
့် လမ်းများ
ဖန်တးီ ပးနိင်ခပ
့ဲ ါသည်။ ထိ ့ြပင် အစိးရနည်းပညာအထက်တန်း ကျာင်း (ရွာမ) သည် ြမန်မာ့စးီ ပွား ရး
ကာ်ပိ ရးရှငး် (Myanmar Economic Corporation) နှင့်ပူး ပါင်းဖွင့်လှစ်ထားသည့်အတွက်
အလပ်အကိင်အခွငအ
့် လမ်းများဖန်တးီ ပးနိင်ခပ
့ဲ ါသည်။ ဝန် ကီးဌာနအချင်းချင်းသာမက အစိးရ-ပဂ္ဂလက
ိ
ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ မ
် ပိမိ ကာင်းမွနလ
် ာ စရန်အတွက် အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းဆိင်ရာပညာ ရး တိးချဲ ့
ြမင်တ
့ င်အ ကာင်အထည် ဖာ် ရးအထူးလပ်ငန်းအဖွဲ ့ (TVET Task-Force) ကိ ၂၀၁၄ ခနှစ၊် ဧပီလတွင်
စတင်ဖဲွ ့စည်းနိင်ခပ
့ဲ ါသည်။ အဆိပါအဖွဲ ့သည် နည်းပညာဆိင်ရာအသက် မွးဝမ်း ကျာင်းပညာ ရးနှင့်
လ့ကျင့် ရးဥပ ဒ(မူ ကမ်း) ရးဆွန
ဲ င်
ိ ရးအတွက် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက
ွ ခ
် ပ
့ဲ ါသည်။ အလပ်
အကိင်အခွငအ
့် လမ်းများ ပိမိဖန်တးီ ပးနိင်ရန်နင
ှ ့် အစိးရနှငပ
့် ဂ္ဂလက
ိ ချိတဆ
် က်မ ပိမိအား ကာင်း
လာ စရန်အတွက် ဝန် ကီးဌာနများမှကယ်
ိ စားလှယမ
် ျားနှင့် နိင်ငတကာဖွ ဖိ
့ ုးမမိတဖ
် က်အဖွဲ ့အစည်းများ

12

ပါဝင် သာ အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်းများဆိင်ရာလပ်ငန်းအဖွဲ ့ (Employment Opportunities
Sector Working Group-EOSWG) ကိလည်းဖွဲ ့စည်းနိင်ခပ
့ဲ ါသည်။
၁၃။

ထိ ့အြပင် (UNDP) ကလည်း အာက်ပါ ဆာင်ရက
ွ ခ
် ျက်များအတိင်း တီဗက်သိ ့ကူညီ ထာက်ပ့

ပးရန် စီစဉ်ထားသည်(က)

18

စျးကွက်သတင်းအ ြခအ နများကိ ကာက်ယန
ူ င်
ိ သည့် ဒသအဆင့်စွမ်းရည်များ
ဖွ ဖ
့ ုိ းတိးတက်လာ စ ရး အကဲြဖတ် ဆာင်ရွက်မများြပုလပ်ရန်၊

(ခ)

ထိ ရာက် သာပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ မ
် များ ပ ပါက်လာ စ ရး ဒသအလိက် စွန် ့ဦး
တီထွင်သူများအတွက် ခတ်မီ သာအ ကာင်းဆးအ လ့အထများ လ့ကျင့် ပး
ရန်နင
ှ ပ
့် းူ ပါင်း ဆာင်ရက
ွ ရ
် န်၊

(ဂ)

စွန် ့ဦးတီထွင်မလပ်ငန်းများတိးတက် စရန်၊ အဖွဲ ့အစည်းဆိင်ရာစွမ်းရည်များ ဖွ ဖ
့ ုိ း
တိးတက်လာ စရန်၊

(ဃ)

သတင်းအချက်အလက်ဆက်စပ်မ ၊ အရည်အ သွး၊ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ များကိ
အားြဖည့်ရန်။

၁၄။

အြခားတစ်ဖက်တင
ွ လ
် ည်း ပညာ ရးဝန် ကီးဌာနသည် တရတ်နင
ှ စ
့် င်ကာပူနင်
ိ ငများနည်းတူ

ADB, ASEAN, JICA, GIZ အစရှိ သာ အြပည်ြပည်ဆင်
ိ ရာဖွ ဖိ
့ ုးတိးတက် ရးဆိင်ရာ မိတဖ
် က်
အဖွဲ ့အစည်း (Development Partners-DPs) များနှငပ
့် းူ ပါင်း ဆာင်ရက
ွ လ
် ျက်ရသ
ိှ ည်။
၁၅။

တီဗက်က

တွင် ဆာက်လပ် ရး၊ လ ပ်စစ်၊ စက်မ၊ ဟိတယ်နင
ှ ခ
့် ရီးသွားလာ ရး၊ ဆးဝါး၊

သူနာြပု၊ မွးြမူ ရး၊ အြခားအသက် မွးဝမ်း ကျာင်းဆိင်ရာက မ်းကျင်မ(ဥပမာ-စက်ချုပ်၊ အ သး
စားနှငအ
့် လတ်စားလပ်ငန်းများအတွက် အစားအ သာက်ဆင်
ိ ရာ လ့ကျင့် ရးများ)၊ အထူးသြဖင့် အ သးစား
စက်မလပ်ငန်းများနှငသ
့် က်ဆင်
ိ သည့် နည်းပညာဆိင်ရာပညာရပ်များကိ ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန် ့သင် ကား
ပးလျက်ရှိသည်။

19

18

UNESCO. (2016). Malaysia : Education sepending, percent of government spending [Online]. Available at:
https://www.theglobaleconomy.com/Malaysia/Education_spending_percent_of_government_spending/ [Accessed
22 Nov 2018].
19
TVET Myanmar Government, (2017). Technical and Vocational Educaton and Training. Available at:
http://www.tvetmyanmar.gov.mm/en [Accessed 23 Oct. 2018].
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၁၆။

ြမန်မာနိ င်င တွင် တီဗက် ကျာင်း ၂၇၂

ကျာင်းရှိရာ ပဂ္ဂလိက ကျာင်း ၁၂

ကျာင်း၊

နည်းပညာဆိင်ရာအသက် မွးဝမ်း ကျာင်းပညာ ရးဌာနမှ ဖွငလ
့် စ
ှ ထ
် ားသည့် ကျာင်း ၆၈ ကျာင်းနှင့်
ဝန် ကီးဌာနများမှဖင
ွ လ
့် စ
ှ ထ
် ားသည့် လ့ကျင့် ရး ကျာင်း ၁၉၂ ကျာင်းရှိ ကာင်း အာက် ဖာ်ြပပါ
(ဇယား-၂) အရသိရှိရပါသည်-

20

စဉ်

အမည်

အ ရအတွက်

၁

ပဂ္ဂလက
ိ
ကျာင်း

၁၂

နည်းပညာဆိင်ရာ

၂

၆၈

အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းသင်တန်း ကျာင်းများ
ဝန် ကီးဌာနများမှ ဖွင့်လှစ်ထား သာ လ့ကျင့် ရး

၃

၁၉၂

သင်တန်း ကျာင်းများ
စစ ပါင်း

ဇယား (၂)။

၂၇၂

ြမန်မာနိင်ငတွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိ သာ တီဗက်သင်တန်း ကျာင်းများ

ကိးကားချက်။ TVET Myanmar

တီဗက်သင်ရိးညန်းတမ်း ရးဆွဲြခင်း
၁၇။

သင်ရးညန်
ိ
းတမ်းဖွ ဖိ
့ ုးတိးတက်မတွင် တာဝန်ရှိ သာ လ့ကျင့် ရးအဖွဲ ့အစည်းများမှ အပ်စလိက်

ဆွး နွးြခင်းများနည်းတူ အရည်အ သွးစသတ်မတ
ှ ခ
် ျကမ
် ျား တည် ဆာက်ြခင်းလည်းပါဝင်ပါသည်။ ပညာ ရး
ဝန် ကီးဌာန အာက်ရိှ တီဗက်ဌာနသည် တီဗက်သင်ရးညန်
ိ
းတမ်းများကိ အဆင်ြ့ မင်တ
့ င်ြခင်းနှင့် ဖွ ဖိ
့ ုး
21

တိးတက် စြခင်းတိ ့အတွက်
နည်းပညာနှငအ
့် သက် မွး
နယ်ပယ်က မ်းကျင်သမ
ူ ျားအ နြဖင့်

အဓိက ဆာင်ရက
ွ ် ပးရမည်ဌ
့ ာနတစ်ခြဖစ်သည်။
ဝမ်း ကျာင်းဌာနမှ
သင်ရးိ

လက်ရိှ ဆာင်ရက
ွ ် န သာ

ညန်းတမ်းများကိ
ြပာင်းလဲမများ၏အစိတ်

သင်ရးညန်
ိ
းတမ်းကိအဆင်ြ့ မင်တ
့ င်ရန်နင
ှ ့် ဖွ ဖိ့ ုးတိးတက် စရန်

20
21

သ ဘာတူညခ
ီ ျကမ
် ျားကိရယူနင်
ိ သည့်
ဖန်တးီ ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ သည်။
အပိင်းအြဖစ်

ကာ်မတီတစ်ရပ်ကဖွ
ိ ဲ ့စည်း သင်သ
့ ည်။

Ministry of Education. (2017). TVET Myanmar [Online]. Available at: http://www.tvetmyanmar.gov.mm/en/tvet/tvet-myanmardirectory.html [Accessed 15, Sept 2018].
UNEVOC, (2018). TVET country profile Myanmar. [Accessed 23 Oct. 2018].
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အမျုိ းသားအရည်အ သွးအာမခချက်နင
ှ ့်

အသိအမှတြ် ပု ရးဘတ်အဖွဲ ့မှ

သင်ရးညန်
ိ
းတမ်းကိ

အသိအမှတြ် ပုထားနိင် ပီး အမျိုးသားပညာ ရးမူဝါဒ ကာ်မတီ၏အစိတအ
် ပိင်းြဖစ် သာ သင်ရးညန်
ိ
းတမ်း
ကာ်မတီ၏ အတည်ြပုချက်ကလည်
ိ
းရယူထားနိင်ပါက တီဗက်သင်ရးညန်
ိ
းတမ်းဖွ ဖိ့ ုး တိးတက်မအ ပ
အ ထာက်အကူြဖစ် စနိင်ပါသည်။
တီဗက်ဆရာများ၏အရည်အ သွးြမင့်တင်ြခင်း အစီအစဉ်များ
၁၈။

အဆင့်ြမင့်နှင့် သမားရိ းကျပညာ ရးတွ င ်ပ ါဝင် သာ ဆရာများသည် တီဗက်ပ ညာ ရး

လ့ကျင့် ရးစနစ်၏ ကျာရိးသဖွယြ် ဖစ် ကသည်။ တီဗက်စနစ်သည် ဆရာများထိ ရာက်စာွ သင် ကား
ပးနိင်မအ ပ မူတည် သာ ကာင့် အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းပညာ ရးနှင့် လ့ကျင့် ရးစနစ်တစ်ရပ်လး
အာင်ြမင်မအတွက် တီဗက်ဆရာများ လ့ကျင့် ရးသည် အ ရးပါ သာက

မှ ပါဝင် နသည်ဟ

ILO ကဆိပါသည်။ ြမန်မာနိင်ငတွင် တီဗက်ဆရာ လ့ကျင့် ရးအတွက် တစ်နင်
ိ ငလးအတိင်းအတာ
အထိမရှိ သး ကာင်းနှင့် လပ်ငန်းခွငအ
် ကို လ့ကျင့် ရးသင်တန်းများစီစဉ် ပးနိင်သည့် တီဗက်စနစ်
လ့ကျင့် ရးအဖွဲ ့အစည်းများ မရှိ သး ကာင်းလည်း UNESCO မှ ဖာ်ြပထားသည်။ ပညာ ရး
ဝန် ကီးဌာနသည် တီဗက်ဆရာြဖစ် လ့ကျင့် ရးစင်တာတစ်ရပ်အ နြဖင့် သင် ကား ရးအ ထာက်
အကူြပုအသးအ ဆာင်များနှင့် သင် ကား ပး သာဆရာများကိ လ့ကျင့် ပးနိင်ရန်စစ
ီ ဉ်လျက်ရှိသည်။
တီဗက်ဆရာများကိ လ့ကျင့် ပးသည့် အစီအစဉ်များ၏ အဓိကရည်မန
ှ း် ချက်မာှ တီဗက်ပညာ ရး
အတွက် နည်းပညာဆိင်ရာက မ်းကျင်မများနှင့် သင် ကား ရးအရည်အ သွးများကိ ြမင်တ
့ င်ရန်
ြဖစ်သည်။
၁၉။

22

တီဗက်ဆရာအတတ်သင် လ့ကျင့် ရးအဖွဲ ့အစည်း(ရန်ကန်) (TTTI) နှင့် ကိရီးယားအြပည်ြပည်

ဆိင်ရာပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး အဂျင်စီ (KOICA)မှ ပ့ပးိ ပးထားသည့် ဆရာအတတ်သင် ကျာင်း
တစ် ကျာင်းတိ ့သည် တီဗက်ဆရာများအရည်အ သွးြမင်တ
့ င်ရန်အတွက် ဖွငလ
့် စ
ှ ထ
် ားရှြိ ခင်းြဖစ်ပါသည်။
ဤ လ့ကျင့် ရး ကျာင်းများသည် ဆရာများ လ့ကျင့်သင် ကား ရးအတွက်သာမက အစိးရနည်း
ပညာဆိင်ရာဂျီတအ
ီ င်
ိ ကျာင်းများအတွက် စြပလည်းြဖစ်သည်။ ထိ ့ ကာင့် တီဗက် ကျာင်းများရှိ စီမ
ခန် ့ခွဲ ရးဝန်ထမ်းများနည်းတူ တီဗက်ဆရာများနှငန
့် ည်းြပများ၏ အရည်အ သွးအသီးသီးသည်လည်း
22

UNESCO, (2014). TVET Teacher Education in Myanmaron the threshold of the 22nd Century- A Quantitive Analysis of the
Present State of the Art. Available at: https://unevoc.unesco.org/up/TVET_Teacher_Training_in_Myanmar_Buenning_Schmidt.pdf
[Accessed 3 Sept. 2018].
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အ ရးကီးပါသည်။ တီဗက်ဆရာများသည် သမားရိးကျပညာ ရး၏အဆင်ြ့ မင်ပ
့ ညာများကိ တတ်ကမ်းထား
ရမည်ြဖစ် ပီး နည်းပညာဆိင်ရာအရည်အ သွး၊ အသိပညာများလည်းရှရ
ိ ပါမည်။ အ ရှ ့ တာင်အာရှနင်
ိ င
တာ် တာ်များများတွင် ကျင်သ
့ းလျက်ရသ
ိှ ည့် “ လ့ကျင့် ရးဆရာများကိ လ့ကျင့် ပးပါ” ဟူသည့်
ဆာင်ပဒ်သည် လပ်ငန်းလိအပ်ချက်နင
ှ သ
့် င် ကား ရးအကား ကမ်းကျင်မကွာဟချက်ကိ လာ့ချ ရးအ
တွက် အ ကာင်းဆးချဉး် ကပ်မြဖစ်သည်ဟ UNESCO ၏ အစီရင်ခစာတွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။
လပ်သား စျးကွကအ
် ပ တွင် တီဗက်၏ထိ ရာက်မကိ လ့လာဆန်းစစ်ြခင်း
၂၀။

ြမန်မာနိင်င၏ လက်ရလ
ိှ ပ်သား စျးကွကအ
် ြခအ နအရ က မ်းကျင်မနိမက
့် ျ သာလပ်သား

အ ရအတွကမ
် ာှ များြပားလျက်ရသ
ိှ ည်။ အလယ်တန်းအဆင့်ပညာ ရးတွင် တီဗက်နှင့်အဆင့်ြမင့်
ပညာ ရးထတ်ကန်များသည် အရည်အ သွးနှငစ
့် မ
ီ ခန် ့ခွမ
ဲ အပိင်းများတွင်
နရသည်။ သိ ့ သာ် ပညာ ရးနှငတ
့် ဗ
ီ က်က

စိန် ခ မများကိရင်ဆင်
ိ

နှစခ
် စလးမှာ လပ်သား စျးကွက် တာင်းဆိမနှင့်

ကိက်ညရ
ီ န် လိအပ်ချက်များရှိ န သးသည်။ တီဗက်သည် လပ်သားတိ ့၏စွမး် ရည်တးတက်
ိ
ရန်အ
23

တွက် မရှမ
ိ ြဖစ်လအပ်
ိ
သာ်လည်း စဉ်ဆက်မြပတ်ပညာ ရးအတွကက
် မူ
ိ အစားထိးမတစ်ရပ်မဟတ် ပ။

လပ်သား စျးကွကလ
် အပ်
ိ
ချက်အတွက် လ့ကျင့် ရးဆိင်ရာနှင့် တီဗက်ြပ ာန်းချက်များတွင် ကွာဟမ
များစွာရှိ န သးသည်။ လပ်သား စျးကွကသ
် ည် ယင်း၏လပ်အားလိအပ်ချက်များနှင့် ကိက်ညန
ီ င်
ိ ရန်
ပိမိ ကာင်းမွန် သာတန် ့ြပန် ့မရှသ
ိ ည့် တီဗက်စနစ်လအပ်
ိ
သည်။ ၂၀၁၅ ခနှစ၊် လပ်ငန်းခွငက
် းူ ြပာင်းမ
စစ်တမ်းအရ သမားရိးကျပညာ ရးစနစ်သည် တစ်ဦးချငး် အလပ်အကိင်ရရှိ ရးတွင် အ ရးကီးသည်က
့

မှ

ပါဝင် န ကာင်းသိရှိရပါသည်။ (ဥပမာ- အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနည်းတူ လပ်သား
အင်အားစတွငပ
် ါဝင်နင်
ိ ရးနှင့်

လ့ကျင့် ရးများတွငပ
် ါဝင် ရးလည်းခက်ခက
ဲ ာ

မိသားစအ ရး၊
24

အိမ် ထာင် ရးလပ်ငန်းတာဝန်များ ကာင့် ပညာ ရးနယ်ပယ်များတွင် ပါဝင်ရန်အချိနမ
် ရှိ က ချ။ )

23

Ministry of Labor, E. a. S. S. M. (2016). Technical Discussion Paper : Apprenties and Company -based Training in Myanmar.

Available at: file:///C:/Users/RF06/Desktop/VSD%20Technical%20Discussion%20Paper%20-%20Myanmar%20%20Apprenticeship%20and%20Company-based%20Training.pdf [Accessed 20 Aug. 2018].

24

Ulandssekretariatet LO/ FTF Council (2016). Labor Market Profile in Myanmar. Available

at:http://www.ulandssekretariatet.dk/sites/default/files/uploads/public/PDF/LMP/lmp_myanmar_2016.pdf [Accessed 20 Sept. 2018].

16

ြမန်မာလပ်သား စျးကွကတ
် င
ွ ် ကျား/မမညီမ မသည် ဆက်လက်တည်ရိှ နသည်ကိ အာက် ဖာ်ြပပါ
25

ကားချပ်အရ လ့လာသိရှိနိင်ပါသည်60.00%
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40.00%
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၂၀၀၄

၂၀၀၃

၂၀၀၂

၂၀၀၁

၂၀၀၀

0.00%

ပ (၃)။ ၂၀၀၀ခနှစမ
် ှ ၂၀၁၈ခနှစ်အထိ လပ်သား စျးကွက်တင
ွ ် ကျား/မပါဝင်မနန်း
ကိးကားချက် ။ World Bank data

နည်းပညာဆိင်ရာ သက် မွးပညာ ရးနှင့် လ့ကျင့် ရးတွင် ရင်ဆင်
ိ နရ သာ အဓိကစိန် ခ မများ
၂၁။

နည်းပညာဆိင်ရာသက် မွးပညာ ရးနှင့် လ့ကျင့် ရးတွင် ရင်ဆင်
ိ နရ သာ အဓိကစိန် ခ မ
26

(၃)ရပ်မာှ သင်ယမ
ူ အခွငအ
့် လမ်း၊ အရည်အ သွးနှင့် စီမခန် ့ခွမ
ဲ ဆိင်ရာအခက်အခဲတိ ့ြဖစ် ကပါသည်သင်ယူမအခွင့်အလမ်း
၂၂။

ြမန်မာနိင်င၏ နည်းပညာဆိင်ရာ လ့ကျင့် ရးစနစ်တင
ွ ် ကု တွ ့ နရသည့် စိန် ခ မတစ်ရပ်မာှ

သင်ယလ
ူ သူ
ိ လင
ူ ယ်များအတွက် ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန် ့ ပါင်းကူးနိင် သာ သက် မွးပညာ ရးလမ်း ကာင်း
များဖန်တီး ပးနိင်ရန်လိအပ်ချက်များရှိ နြခင်းြဖစ်သည်။ လက်ရအ
ိှ ြခအ နတွင် နည်းပညာဆိင်ရာ
သက် မွးပညာ ရးနှင့် လ့ကျင့် ရးသင်တန်းများသိ ့ တက် ရာက်နင်
ိ သာ ပါင်းကူးသင်တန်းများ
နည်းပါးလျက်ရိှ ပီး လိအပ် န သာပညာ ရးနယ်ပယ်အမျိုးမျိုးအတွက် ကမ်းကျင်မအ ြခြပုသင်တန်းများ

25

World Bank, (2018). Labor Force participation rate in Myanmar. Available at:
https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=MM [Accessed 1 Sept. 2018].

26

The Government of the Republic of the Union of Myanmar, M. o. E, Available at http://www.moe‐st.gov.mm/wp‐
content/uploads/2018/01/NESP_20Summary_20‐_20English_20‐_20Final_20‐_20Feb_2023.pdf [Accessed 13 Sept
2018]
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လည်းနည်းပါးလျက်ရှိပါသည်။ အထူးသြဖင့်

ကျးလက် ဒသနှင့် ဝးလ ဒသများရှိ သင်ယလ
ူ သူ
ိ

များအတွက် သင်တန်းဖွငလ
့် စ
ှ ် ပးမနည်းပါးလျကရ
် ပ
ိှ ါသည်။ ထိ ့အြပင် ဒသလိအပ်ချက်နင
ှ က
့် က်
ိ ညသ
ီ ည့်
နည်းပညာဆိင်ရာသက် မွးပညာ ရးနှင့် လ့ကျင့် ရးသင်တန်းများကိလည်း ဖွငလ
့် စ
ှ ရ
် န်လအပ်
ိ လျကရ
် သ
ိှ ည်။
တစ် နရာတည်းတွင် သက် မွးပညာရပ်မျုိ းစ တစ်စတစ်စည်းတည်းသင် ကားနိင်သည့် ပိလီတက်ကနစ်ကသ
့ဲ ိ ့ သာ
27

သင်တန်း ကျာင်းများကိလည်း တည် ထာင်ရန်လအပ်
ိ လျကရ
် သ
ိှ ည်။
အရည်အ သွး
၂၃။

နည်းပညာဆိင်ရာသက် မွးပညာ ရးနှင့်

လ့ကျင့် ရးဆိင်ရာ အရည်အ သွးအာမခမစနစ်

တစ်ခကိ စနစ်တကျထူ ထာင်ရန်အတွက် အဓိကအားြဖင့်

အာက် ဖာ်ြပပါအားနည်းချက်များကိ

ြဖရှငး် ရန်လအပ်
ိ
လျက်ရပ
ိှ ါသည်(က)

နည်းပညာဆိင်ရာသက် မွးပညာ ရးနှင့်

လ့ကျင့် ရးက

၏ က မ်းကျင်မစများ

ရးဆွဲြပုစရန်ကျန်ရှိ န သးြခင်းနှင့် ယင်းက မ်းကျင်မစနန်းများ ရးဆွြဲ ပုစရန်အတွက်
အ ကာင်အ ထည် ဖာ် ဆာင် ရ ွက ်န ိ င် မ အားနည်း နမတိ ့ ကာင့် သင်တ န် း
အမျိုးမျိုးကိ ဖွင့်လှစ်သင် ကားရာတွင် အကန် ့အသတ်များရှိ နြခင်း၊
(ခ)

က မ်းကျင်မစနန်းနှင့် ကိက်ညီ သာသင်ရးညန်
ိ
းတမ်းများ ထပ်မ ရးဆွရ
ဲ န်လအပ်
ိ
န သးြခင်း၊

(ဂ)

သင်တန်းနှင့်သင်တန်းသားများကိ စစ် ဆးအကဲြဖတ်၍ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်
ထတ် ပးနိင် ရးအတွက် လပ်ငန်းစဉ်များအားနည်းလျက်ရှိြခင်း။

၂၄။

အထက်ပါအ ကာင်းများ ကာင့် သင်တန်း ပီးဆးသွားသူများကိ လပ်ငန်းရှငမ
် ျားက ယ ကည်

စိတခ
် ျစွာ အလပ်ခန် ့ထားရန်အတွက် အခက်အခဲများရှိ နသည်။ ထိ ့အြပင် နည်းပညာဆိင်ရာသက် မွး
ပညာ ရးနှင့် လ့ကျင့် ရးအရည်အ သွးမူ ဘာင်ကိ အမျုိ းသားအဆင်အ
့ ရည်အ သွးမူ ဘာင်၊ ဒသတွငး်
အရည်အ သွးမူ ဘာင်တိ ့နှငခ
့် ျိတဆ
် က်၍ ရးဆွရ
ဲ န် လိအပ်လျက်ရပ
ိှ ါသည်။ ထိ ့အြပင် နည်းပညာ
ဆိင်ရာသက် မွးပညာ ရးနှင့် လ့ကျင့် ရးဆရာများကိ ဆရာအတတ်သင် ကားနည်းပညာနှင့် လက် တွ ့
က မ်းကျင်မစွမး် ဆာင်ရည်ြမင်တ
့ င်ရန်အတွက် စက်ရ၊ အလပ်ရများနှင့် ချိတဆ
် က် ဆာင်ရက
ွ မ
် များ
27

The Government of the Republic of the Union of Myanmar, M. o. E, Available at http://www.moe‐st.gov.mm/wp‐
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ြပုလပ်ရန်လအပ်
ိ
ပါသည်။ နည်းပညာဆိင်ရာ အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းပညာ ရးနှင့် လ့ကျင့် ရးစီမ
ခန် ့ခွမ
ဲ များ ပိမိ ကာင်းမွနလ
် ာ စရန်အတွကက
် လည်
ိ
း ကျာင်းအပ် ကီးများ၊ ဌာနမှူးများနှငစ
့် မ
ီ ခန် ့ခွဲ ရး
ဝန်ထမ်းများ၏စွမး် ဆာင်ရည်များကိ ြမင်တ
့ င် ပးရန်လည်း လိအပ်လျက်ရပ
ိှ ါသည်။
စီမခန် ့ခွဲမ
၂၅။ နည်းပညာဆိင်ရာသက် မွးပညာ ရးနှင့် လ့ကျင့် ရးက

စီမခန် ့ခွမ
ဲ နှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ မ
်

ပိမိအား ကာင်းလာ စရန်အတွက် နည်းပညာဆိင်ရာသက် မွးပညာ ရးနှင့် လ့ကျင့် ရးက

တစ်ခလးကိ

လမ်းြခုမရှိ သာ ဥပ ဒနှငမ
့် ဝ
ူ ါဒအညန်း ဘာင် ရးဆွအ
ဲ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက
ွ ရ
် ာတွင် အစိးရနှင့်
ပဂ္ဂလက
ိ ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ မ
် အားနည်း နြခင်း၊ သင်တန်း ကျာင်းများနှငစ
့် က်ရ၊ အလပ်ရ၊ အလပ်ဌာနများ
ချိတဆ
် က်မအားနည်းြခင်းများရှိ န ပီး ထိ ့သိ ့အားနည်းရြခင်းမှာ အာက်ပါအ ကာင်းအရင်းများ ကာင့်
28

ြဖစ်ပါသည်(က)

အစိးရနှင့်ပဂ္ဂလိကပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ သာ မူဝါဒများမရှိြခင်းနှင့်ဥပ ဒြပုနိင်မ
များမရှိြခင်း၊

(ခ)

နည်းပညာဆိင်ရာသက် မွးပညာ ရးနှင့် လ့ကျင့် ရးက

တွင် လ့ကျင်သ
့ င် ကား

ပး န သာ ဝန် ကီးဌာနများအချင်းချင်း ပူး ပါင်းချိတဆ
် က်လပ် ဆာင်မအားနည်းြခင်း၊
(ဂ)

သင်တန်း ကျာင်းများနှင့် စက်ရ ၊ အလပ်ရ ၊ အလပ်ဌာနများချိတ်ဆက်မအတွက်
မူဝါဒနှင့်ချိတ်ဆက် ပးနိင် သာအဖွဲ ့မရှိြခင်း၊

(ဃ)

အစိးရမဟတ် သာအဖွဲ ့အစည်းများက လှူဒါန်း သာ ငွ ကးများအတွက် ဘ

ာ ရး

စီမခန် ့ခွဲမအားနည်းြခင်း၊
(င)

နည်းပညာဆိင်ရာသက် မွးပညာ ရးနှင့်

လ့ကျင့် ရးသင်တန်းများကိ အ ထာက်

အကူြပုနိင်ရန်နှင့် လပ်သား စျးကွက်နှင့်ကိ က်ညီစွာ

ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက်

သတင်းအချက်အလက်စမ
ီ ခန် ့ခွဲမစနစ်အားနည်းြခင်း။
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နိင်ငအချို ့တိ ့တွင် တီဗက်စနစ် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် နမများ
၂၆။

ASEAN+6 နိင်ငများတွင် TVET အဖွဲ ့အစည်းများအတွက် အစိးရမှ နည်းပညာဆိင်ရာ

အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းပညာ ရးများအတွက် သီးသန် ့ခွဲ ဝထား သာဘတ်ဂျက်မရှဟ
ိ သိရှိရပါသည်။
တရတ်နင်
ိ ငတွင် အလယ်တန်း ကျာင်းပညာ ရး၊ နည်းပညာ ကျာင်းများနှင့် အသက် မွးဝမ်း ကျာင်း
ပညာ ရးတိ ့အတွက် အစိးရ၏ဘတ်ဂျက်ခဲွ ဝမသည် သက်မတ
ှ ထ
် ားသည်ထက်နည်းပါး ကာင်း တွ ရှ့ ရ
ိ
ပါသည်။ သိ ့ သာ် လွနခ
် ့ဲ သာ၅နှစ် ကျာ်မစ
ှ ၍ စာသင် ကျာင်းများနှငအ
့် ြခားသင်တန်း ကျာင်းများ
အတွက် တရတ်အစိးရ၏ဘတ်ဂျက်ခဲွ ဝမသည် ြမင်တ
့ က်လာခဲသ
့ ည်န
့ ည်းတူ ကျးလက် ဒသရှိ အသက်
မွးဝမ်း ကျာင်းသင်တန်းများမှ သင်တန်းသားများအတွကလ
် ည်း ပိမိ ထာက်ပလ
့ ာခဲပ
့ ါသည်။ ၂၀၀၇ ခနှစ်
ကတည်းကစတင်၍ အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းသင်တန်းများမှ ကျးလက် နသင်တန်းသားတစ်ဦးချင်းစီ
အတွက် ၁၅၀၀ ယွမ် (၂၂၀ ဒ လာ) ထာက်ပ့ ပးခဲသ
့ ည်ဟ လ့လာသိရှိရပါသည်။
၂၇။

စကာပူနင်
ိ င စွမး် ရည်ဖွ ဖ
့ ုိ းတိးတက်မဆိင်ရာဘတ်ဂျက်တင
ွ ် သင်တန်း ကျာင်းအားလး၏

ကန်ကျစရိတမ
် ျားကိ ထာက်ပ့ ပးထားပါသည်။ ထိ ့အြပင် စကာပူနင်
ိ ငအစိးရသည် ရရှညအ
် စီအစဉ်
တစ်ခအြဖစ်ရည်ရယ
ွ ၍
် သင်တန်းသားများအတွက် ကန်ကျစရိတအ
် ပါအဝင် သင်တန်းတွငလ
် အပ်
ိ
သာ
သင်တန်းသးပစ္စညး် များနှင့် ကန်ကျစရိတမ
် ျား၊ အ သးစား၊ အလတ်စားလပ်ငန်းများနှင့် က မ်းကျင်မ
နိမပ
့် ါး သာသက် ကီးလပ်သားများအတွက် အခွငအ
့် ရးပိများလာ စရန်အတွကက
် လည်
ိ
း ထာက်ပမ
့
များ ပးခဲ့ ကာင်း လ့လာသိရှိရပါသည်။
၂၈။

ကိရီးယားနိင်ငတွင် သင်တန်းသားများအား အရည်အ သွးြမင်တ
့ င် ရး သင်တန်းများအတွက်

Ministry of Employment and Labor (MOEL) မှ ထာက်ပ့ ပးပါသည်။ လက်ရအ
ိှ ြခအ နတွင်
အရည်အ သွးြမင်တ
့ င် ရးသင်တန်းများ၊ အလပ်လက်မမ
့ဲ ျားအတွကသ
် င်တန်းများ၊ အလပ်အကိင်ရထ
ိှ ား
ပီးြဖစ် သာ အလပ်သမားများအတွက် လက် တွသင်
့ တန်းများအပါအဝင် သင်တန်းအားလးနီးပါးအတွက်
လိအပ် သာဘတ်ဂျက်ခဲွ ဝမကိ MOELမှ ထာက်ပ့ ပးလျက်ရိှ ကာင်း လ့လာသိရရ
ိှ ပါသည်။
၂၉။

ဗီယက်နမ်နင်
ိ ငအစိးရသည် ြဖည်စ
့ က
ွ န
် င
ှ ့် ငွလး ငွရင်းနှစမ
် ျိုးစလးတိ ့အား အစိးရပိင်တဗ
ီ က်

အဖွဲ ့အစည်းများသိ ့ခွဲ ဝသးစွခ
ဲ င
ွ ြ့် ပုထား သာ်လည်း အမှနတ
် ကယ်ခဲွ ဝ ထာက်ပမ
့ မှာ နည်းပါးလျက်
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ရှိပါသည်။ တီဗက်သင်တန်းများအတွက် ဘ

ာ ငွခွဲ ဝသးစွဲမမှာ ဗီယက်နမ်နင်
ိ ငသး ငွ ကး

တစ်နှစ်လ င် ၄.၃မီလီယ ဒါင်ဟသတ်မှတ်ထား သာ်လည်း အမှနတ
် ကယ်အသးစရိတမ
် ာှ နည်းပါး
လျက်ရက
ိှ ိ လ့လာ တွရှ့ ိရပါသည်။ မကာ သးခင်နစ
ှ မ
် ျားတွင် ပဂ္ဂလက
ိ သင်တန်းတည် ထာင်သမ
ူ ျားသည်
၎င်းတိ ့၏ကိယ်ပိင်ဘတ်ဂျက်ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးအတွက် ဆာင်ရွက်လာခဲ့ပါသည်။
နိဂး
၃၀။

ဤစာတမ်းတိသည် ြမန်မာနိင်ငတီဗက်ပညာ ရးစနစ်၏ အားနည်းချက်များ၊ အားသာချက်

များနှင့် တီဗက်စနစ်ဖွ ဖိ
့ ုးတိးတက် ရးအတွက် အစိးရနှငပ
့် ဂ္ဂလက
ိ ပူး ဆာင်ရက
ွ မ
် များနှင့် ASEAN+6
နိ င်င များတွင် အစိ းရမှဘ တ်ဂျက်ခွ ဲ ဝမက

တိ ့ကိ တင်ြပထားပါသည်။ ထိ ့အြပင်တီဗက်နှင့်

အဆင်ြ့ မင်ပ
့ ညာ ရးသည် တိင်းြပည်၏လူမစီးပွားဘဝတိးတက် ြပာင်းလဲမတိ ့ကိ အရှန
ိ အ
် ဟန်ြမင်တ
့ င်ရန်
အဓိက

မှပါဝင်ပါသည်။ ြမန်မာနိင်ငအစိးရသည် အလပ်အကိင်အခွငအ
့် လမ်းများ ဖန်တးီ ပးရန်နင
ှ ့်

လပ်သား စျးကွကပ
် မိ
ိ တိးတက် စရန်အတွက် တီဗက်သင်တန်း ကျာင်းများဖွင့်လှစ်ကာ

ထာက်ပက
့ ည
ူ ီ

ပးလျကရ
် ပ
ိှ ါသည်။ ထိ ့အြပင် နိင်င တာ်အစိးရသည် စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွ ဖိ့ ုးတိးတက်မပန်းတိင် (၂၀၃၀)သိ ့
ရာက်ရိှ စရန်၊ တီဗက်စနစ်တင
ွ ် သင်ယလ
ူ သူ
ိ လင
ူ ယ်များအတွက် ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန် ့ ပါင်းကူးနိင်
သာ အသက် မွးပညာ ရးလမ်း ကာင်းများ ဖန်တးီ ပးနိင်ရန်၊

ဝးလ ခါင်သီ သာ ဒသများတွင်

တီဗက် ကျာင်းများထပ်မဖွငလ
့် စ
ှ န
် င်
ိ ရန်နင
ှ ့် တီဗက်ပညာ ရးနှင့် လ့ကျင့် ရးပညာရပ်များကိ လ့ကျင့်
သင် ကား န သာဝန် ကီးဌာနများမှ ပဂ္ဂလက
ိ က

ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ မ
် ပိမိအား ကာင်းလာ စရန်အတွက်

မူဝါဒများ၊ မဟာဗျူဟာများချမတ
ှ က
် ာ လပ်ငန်းစီမချကမ
် ျားကိအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက
ွ လ
် ျကရ
် ိှ ကာင်း
ကိးကားချက်များနှငအ
့် တူ လ့လာစစည်းတင်ြပအပ်ပါသည်။

