


 

ကချငပ်ြည်နယရ် ှိ နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာ မ ေ့ကျငေ့မ် ်းန ငေ့ ်

အ ုြ်အကှိုငအ်ခ ငေ့အ်  ််း 
လဖ ိုငန်နထ်န ်

 

  

JANUARY 1, 2021 
NAUSHAWNG DEVELOPMENT INSTITUTE 

[Company address] 



1 
 

ကချငပ်ြည်နယ်ရ   နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာ မလေ့ကျငေ့မ် ်းန ငေ့ ်အလိုြ်အက ိုငအ်ခ ငေ့အ်လ ််း 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
နှိဒါန််း ............................................................................................................................................................... 2 

၁။  ကချငပ်ြည်နယ်တ င ်နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ်မ ေ့ကျငေ့မ် ်းသငတ်န််း (TVET).............. 3 

၂။ နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာ န ငေ့ ် မ ေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET)မကျာင််း၊ သငတ်န််းန ငေ့ ် အ ုြ်အကှိုင ်

အခ ငေ့အ်  ််း ........................................................................................................................................... 6 

 
၂.၁ ပ န် ာေ့ြညာမ ်းစနစ်ရ ှိ နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ်မ ေ့ကျငေ့မ် ်းသငတ်န််းမကျာင််း (TVET) . 6 

၂.၂  ုြ်သာ်းမစျ်းက က်  က်   ််း ီ ှု ...................................................................................... 8 

၂.၃။ အ ုြ်အကှိုင ်ျာ်းန ငေ့ ်အသက်မ  ်းဝ ််းမကျာင််းသငရ်ှို ်းညွှန််းတ ််း ချှိတဆ်က် ှု ......................... 9 

၂.၄။ နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့မ် ေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET) သငတ်န််း န ငေ့ ်  ူငယ် ျာ်းအာ်း 

စှိတဓ်ာတ ်ှု ှုံ့မဆာ် ှု .............................................................................................................. 11 

၂.၅။  ြ်  ာ ူ ှုအသှိငု််းအဝန််း ျာ်းန ငေ့ ်ြုဂ္ဂ ှိကကဏ္ဍ ျာ်း ြူ်းမြါင််းြါဝင ်ာ ှုကှို ပ ြှငေ့တ်ငပ်ခင််း ..... 12 

 
နှိဂ္ ု်းန ငေ့ ်အကက ပြြုချက် ျာ်း .......................................................................................................................... 13 

 
 
  



2 
 

ကချငပ်ြည်နယ်ရ   နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာ မလေ့ကျငေ့မ် ်းန ငေ့ ်အလိုြ်အက ိုငအ်ခ ငေ့အ်လ ််း 

 
 

 

 

နှိဒါန််း 

ဤစာတ ််းသည် အသက် ၁၅ န စ်   ၂၄ ကကာ်းရ ှိ  ူငယ် ျာ်း၏ အ ုြ်အကှိုင ် အခ ငေ့အ်  ််း ျာ်းအတ က် 

နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မ ေ့ကျင််းမ ်းသငတ်န််း (Technical, Vocational Education and 

Training, TVET) အမကကာင််းကှို အဓှိကထာ်း မ ေ့ ာထာ်းသည်။ အပြည်ပြည်ဆှိုင ်ာ အ ုြ်သ ာ်း 

အဖ  ှုံ့ချြုြ် (International Labour Organization)၏ အ ုြ် က်  ေ့ ူဦ်းမ  အဓှိြါြပယ်ဖ ငေ့ဆ်ှိုချက်အ  

ဝငမ်င  သညေ့် (သှို ေ့) ကှိုယ်ြှိုငအ် ုြ်အကှိုင ်   ု်းဝ ရ ှိသ၊ူ အ ုြ် ုြ် န် အဆငသ်ငေ့ပ်ဖစ်မနသ ူ န ငေ့ ်

အ ုြ်ရ ာမဖ မနသ ူျာ်း ဟု အဓှိြပါယ်ဖ ငေ့ ် ဆှိုထာ်းသည်။  ူငယ် ျာ်းသည် စီ်းြ ာ်းမ ်းထတုကု်န်န ငေ့ ်

ဝန်မဆာင ်ှုအတ က်  ုြ်သာ်း အငအ်ာ်းစု ျာ်းအပဖစ် မ  ာ် ငေ့ထ်ာ်းမသာ် ည််း ကချငပ်ြည်နယ်တ င ်

အ ုြ် က်  ေ့  ူငယ် ျာ်းစ ာ ရ ှိကကသည်။ အ ုြ်အကှိုငအ်ခ ငေ့အ်  ််း ျာ်းအတ က် 

သက်မ  ်းြညာသငယ်ူ ရ ှိနှိငု ်န် ပြဋ္ဌာန််းသငရ်ှို ်းတန််းန ငေ့ ် က်မတ ှုံ့အ ုြ်အကှိုင ်ျာ်းကှို ချှိတဆ်က်မြ်းပခင််း၊ 

 ူ ှုအသှိငု််းအဝန််း န ငေ့ ် ြုဂ္ဂ ှိကကဏ္ဍ ျာ်းအာ်း ြါဝင ်ာမစပခင််းန ငေ့ ်  ူငယ် ူ  ယ် ျာ်းကှို 

စှိတဓ်ာတ ်ှု ှုံ့မဆာ်မြ်းပခင််းစသညေ့်  က်မတ ှုံ့ကျမသာ  ူဝါဒ ျာ်း ချ  တ ်  ုြ်မဆာင ်န်  ှိုအြ်ြါသည်။ 

ဤစာတ ််းတ င ် နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မ ေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET) သငတ်န််း ျာ်း သငယ်ူ ာတ င ်

မတ ှုံ့ ကက ြု မသာ အတာ်းအဆ်ီး ျာ်းန ငေ့ ် အ ုြ်အကှိုင ် အခ ငေ့အ်  ််း ျာ်းကှို မဆ ်းမန ်းတငပ်ြထာ်းသည်။ 

ထှိသုှို ေ့တငပ်ြ ာတ င ်ကချငပ်ြညန်ယ်ရ ှိ  ူငယ ်ျာ်းအတ က် သက်မ  ်းြညာ၊  ုြ်ငန််းခ င ်ကျွ ််းကျင ်ှုဆှိုင ်ာ 

 ှိုအြ်ချက် ျာ်း၊ သက်မ  ်းြညာဆှိုင ်ာ ဘာသာ ြ် ျာ်းအာ်း မ ေ့ ာ သ ်ုးသြ်တငပ်ြ မဆ ်းမန ်းထာ်းြါသည်။ 
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၁။ ကချငပ်ြည်နယ်တ င ် နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မ ေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET) သငတ်န််း ျာ်း  

 ှိုအြ်ချက် 

 
ကချငပ်ြည်နယ်သည ် ပ န ်ာန ိုငင်၏ံ မပ ာကြ် ိုင််းတ င ် တည်ရ  ပြ ်း လူဦ်းမ  ၁.၆ သန််းခန ေ့ ် ရ  ြါသည်။ 

ပ န ်ာန ိုငင်၏ံ တတ ယအကက ်းဆံို်းပြည်နယ်ပဖစ်မသာ်လည််း ပြည်နယ်အကျယ်အဝန််းန ငေ့ယ် ဉ်လျှင ် လူဦ်းမ  

သည်နည််းြါသည်။ တူက ွဲပြာ်းမသာ ကချငလ် ူျ  ်းစို ျာ်းန ငေ့ ် အပခာ်းတ ိုင််း င််းသာ်း အိုြ်စို ျာ်းပဖစမ်သာ ရ  ််း၊ 

မ ေါ် ခါ်း၊ ြ န ်ျာဘ ၊ ဗ ာန ငေ့ ်တရိုတ်လူ ျ  ်း ျာ်း အတူယ ဉ်တ ွဲမနထ ိုငက်ကသည်။  

၂၀၁၁ ခိုန စ်ကတည််းက ပဖစ်ြ ာ်းခွဲေ့မသာ တစမ်ကျာေ့ပြန ် ပြည်တ င််းစစ်သည် ကချငပ်ြည်နယ်၌ 

ယမန ေ့ထ တ ိုင ် ဆက်လက်ပဖစြ် ာ်းမနကာ ြဋ ြကခအကျ  ်းဆက်ခံ ပြ ်း န ိုငင်မံ ်းအ   တည်ပင  မ်သာ မေသ 

တစ်ခိုပဖစ်ြါသည်။ ဤြဋ ြကခမကကာငေ့ ် အ ြ်သာ်းပြည်သူမြါင််း ျာ်းစ ာ မန ြ်စ န ေ့ခ် ာခွဲေ့ ပြ ်း စ ်းြ ာ်းမ ်း 

အကျြ်အတည််း၊ အလိုြ်လက် ွဲေ့ပဖစ်ကာ အသကရ် ငမ်နထ ိုငမ် ်းအတ က် စ နမ်ခေါ် ှု ျာ်းန ငေ့ ်မပ ယာဆံို်းရှု ံ်း ှု ျာ်း 

ကကံ မတ ွေ့မန သည်။  

ဤမလေ့လာချကတ် င ် ကချငပ်ြည်နယ်၏ နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မလေ့ကျငေ့မ် ်းသငတ်န််း 

(TVET) န ငေ့ ်အလိုြ်အက ိုငအ်ခ ငေ့အ်လ ််း ျာ်းက ို အဓ က မလေ့လာထာ်းသည်။ ၂၀၁၄ ခိုန စ် လူဦ်းမ  သန််းမခါင ်

စာ င််းအ   ၀-၁၄ (ကမလ်းသူငယ်)၊ ၁၅-၂၄ (လငူယ်)၊ ၂၅-၆၄ (အ  ယ်မ ာက်ပြ ်းသူ/လူကက ်း) န ငေ့ ်၆၅အထက် 

(သက်ကက ်း  ယ်အ ို) ဟူ၍ အ ျ  ်းအစာ်းခ ွဲထာ်းသည်။ ကချငပ်ြည်နယ်တ င ် လူငယ်ဦ်းမ သည ် ၁၉၄,၂၃၂ 

(၁၁.၄၉%) ရ  သည် (Myanmar Population and Housing Census, 2015)။ အလိုြ်အက ိုငရ်  မသာ 

လူငယ် ျာ်းန ငေ့ ် အလိုြ်အက ိုင ်ရ  မသာ လူငယအ်မ အတ က်အာ်း မအာက်ြါဇယာ်း (၁)တ င ် ရ င််းလင််း 

မဖာ်ပြထာ်းသည်။ 

 
ဇယာ်း (၁) အ ုြ်အကှိုငရ် ှိမသာ  ူငယ် ျာ်းန ငေ့ ်အ ုြ်အကှိုင ်ရ ှိမသာ  ူငယ်အမ အတ က် 

 
 

အသက်အ  ယ် 

အြှိုင််းအပခာ်း 

ကချငပ်ြည်နယ ်

တစ်ခု  ု်း စုစုမြါင််း 
မ ှိြု ှုံ့မြေါ်မန မကျ်း က်မဒသ 

အလိုြ်အက ိုင်

ရ   

အလိုြ်လက်

 ွဲေ့ 

အလိုြ်အက ိုင်

ရ   

အလိုြ်လက်

 ွဲေ့ 

အလိုြ်အက ိုင်

ရ   

အလိုြ်လက်

 ွဲေ့ 

၁၅-၁၉ ၇၀,၁၂၁ ၆,၅၉၄ ၂၀,၂၉၂ ၂,၃၇၈ ၄၉,၈၂၉ ၄,၂၁၆ 

၂၀-၂၄ ၁၀၈,၃၉၁ ၉,၁၂၆ ၃၅,၁၇၁ ၄,၂၈၀ ၇၃,၂၂၀ ၄,၈၄၆ 

၁၅-၂၄ ၁၇၈,၅၁၂ ၁၅,၇၂၀ ၅၅,၄၆၃ ၆,၆၅၈ ၁၂၃,၀၄၉ ၉,၀၆၂ 
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အထက်မဖာ်ပြြါ အချက်အလက်အ  အလိုြအ်က ိုငရ်  မသာ လူငယ်ဦ်းမ သည် အလိုြ်အက ိုင ်

 ရ  မသာ လူငယ်ဦ်းမ ထက် ြ ို ျာ်းသည်။ အဘယ်မကကာငေ့ဆ် ိုမသာ် ၄င််းအလိုြ်အက ိုင ်ရ  မသာ လူငယ် ျာ်း 

သည် ကချငပ်ြည်နယ၌် အလိုြအ်က ိုငရ် ာ်းြါ်းသပဖငေ့ ် အပခာ်းပြည်နယ(်သ ို ေ့) တ ိုင််းမေသကက ်း ျာ်း၊ န ိုငင်ပံြငြ်သ ို ေ့  

အလိုြ်လိုြ်က ိုင ်န ်ထ က်ခ ာသ ာ်းမသာမကကာငေ့ပ်ဖစ်သည်။  

ကချငပ်ြည်နယ၏် စ ်းြ ာ်းမ ်းသည် အဓ ကအာ်းပဖငေ့ ် စ ိုကြ်ျ  ်းမ ်းက ို အမပခခံသည်။ သ ို ေ့မသာ် 

ကချငပ်ြည်နယ၏် လူငယ်အ ျာ်းစို  ာ သယဇံာတအ င််းအပ စ်ထိုတယ်ူသညေ့် လိုြ်ငန််း ျာ်းန ငေ့ ် သာ န ်

လက်လိုြ်လက်စာ်း လိုြ်ငန််း ျာ်း လိုြက် ိုငက်ကြါသည်။ မင မကက်းအ င််းအန  ်းရ  မသာ တချ  ွေ့  လူငယ် ျာ်းသည် 

အမသ်းစာ်းန ငေ့ ် အလတ်စာ်း စ ်းြ ာ်းမ ်းလိုြ်ငန််း ျာ်း လိုြ်က ိုငက်ာ က ိုယြ် ိုငလ်ိုြင်န််း လိုြ်က ိုငက်ကသည်။ 

တချ  ွေ့လူငယ် ျာ်း  ာ အစ ို်း အဖ ွဲွေ့အစည််း၊ အစ ို်း  ဟိုတ်မသာ အဖ ွဲွေ့အစည််း ျာ်းန ငေ့ ် လူ ှုအဖ ွဲွေ့အစည််း ျာ်း၌ 

လိုြ်က ိုငက်ကပြ ်း တချ  ွေ့   ာ ူ ြ ဟ တလိုြ်ငန််း ျာ်းတ င ်မစတနာေ့ဝနထ် ််းအပဖစ် လိုြက် ိုငက်ကသည်။  

ပ န ်ာန ိုငင်၏ံ အဆငေ့ပ် ငေ့ြ်ညာမ ်းသည် ဘ ွဲွေ့တစ်ခို ဖ ို ေ့ အနည််းဆံို်း ၄ န စ်   ၅ န စ်ထ  အချ နမ်ြ်း၍ 

တက်မ ာက် သငယ်ူ သည်။ သ ို ေ့မသာလ်ည််း ဘ ွဲွေ့ ပြ ်းမသာအခါ အလိုြ်တစ်ခို ရ   န ် ခက်ခွဲလ သည်။ 

ထ ို ေ့မကကာငေ့ ် အလိုြ်လက် ွဲေ့ လူငယလ်ူ  ယ် အမ အတ က်က ို  ျာ်းပြာ်းမစသည်။ ထ ို ေ့အပြင ် လူငယ် ျာ်း 

 ူ်းယစ်မဆ်းဝါ်း သံို်းစ ွဲသညေ့်နှုန််း ပ ငေ့ ်ာ်း ှုသည်လည််း အလိုြ်အက ိုင ်ရ   နခ်က်ခွဲ ှုန ငေ့ ် တ ိုက်ရ ိုက် ချ တ်ဆက် 

မနြါသည်။  

ကချငပ်ြည်နယ်၌ ြညာဆည််းြူ်းမလေ့လာန ိုငသ်ညေ့် အခ ငေ့အ်လ ််း ျာ်းရ ာ်းြါ်းမနပခင််းသည် 

ကျွ ််းကျငလ်ိုြ်သာ်း ျာ်း မ  ်းထိုတ်န ိုင ်နန် ငေ့ ် အလိုြ်အက ိုငအ်သစ် ျာ်းဖနတ် ်းမြ်းန ိုင ်န ် အခက်အခွဲ 

အတာ်းအဆ ်း ပဖစ်မစသည်။ သာဓကအမနပဖငေ့ ် မဆာက်လိုြ်မ ်း၊ စ ိုက်ြျ  ်းမ ်းန ငေ့ ် မကျာက် ျက ်

ထိုတ်လိုြ်မ ်း လိုြ်ငန််း ျာ်းတ င ်ကျွ ််းကျင ်လိုြ်သာ်း ျာ်း လ ိုအြ်လျက်ရ  မကကာင််း မဖာ်ပြထာ်းသည် (Centre 

for Inclusive Development Partnerships, 2019)။  ထ ို ေ့အပြင ် ကချငပ်ြည်နယ်၏ စ ိုက်ြျ  ်းမ ်း 

ကဏ္ဍတ ငထ်ိုတ်လိုြ် ှု ြ ာဏပ ငေ့ ်ာ်းလာမစ နအ်တ က်လည််း စ  ််းအင၊် နည််းနာ၊ နည််းစနစ် ျာ်း က ို 

အသံို်းချန ိုငသ်ညေ့် ကျွ ််းကျင ်လိုြ်သာ်း ျာ်း အဓ က လ ိုအြ်မနမကကာင််းက ိုမတ ွေ့ သည်။  

Japan Myanmar Association (2016) စစ်တ ််းသိုမတဿနအ  ပ န ်ာလူငယ ်ျာ်းသည် စ တ်ရ ည် 

သ ်းခံ ှု  ရ  ကကမကကာင််း မတ ွေ့ ရ  ခွဲေ့သည်။  ျြနလ်ူငယ် ျာ်းန ငေ့န်ှု င််းယ ဉ်လျှင ် ယင််းလူငယ် ျာ်းသည် 

လံိုမလာက်မသာ အမကကာင််းပြချက် ရ  ဘွဲ ၎င််းတ ို ေ့၏ အလိုြ်    ကကာခဏ ထ က်သ ာ်းတတမ်ကကာင််းက ို 

မဖာ်ပြထာ်းသည်။ ကျွ ််းကျငလ်ိုြသ်ာ ျာ်း  ရ  ပခင််းသည် စ ်းြ ာ်းမ ်းလိုြ်ငန််း ဖ ံွေ့ ပဖ  ်း ှုအတ က် စ နမ်ခေါ် ှုတစ် ြ ်

ပဖစ်သည်က ို မတ ွေ့ ရ  ခွဲေ့မကကာင််း Myanmar businesses and Industrial Producers က ဆ ိုခွဲေ့သည် (Moe, 

2019)။  

ထ ို ေ့မကကာငေ့ ် အလိုြ်လက် ွဲေ့ လဦူ်းမ  ပ ငေ့ ်ာ်းမန ှုန ငေ့ ် ကျွ ််းကျငလ်ိုြ်သာ်း ရ ာ်းြါ်း ှုတ ို ေ့က ို မပဖရ င််း န် 

ကချငပ်ြည်နယ်ရ   လူငယ ်ျာ်းသည်  နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မလေ့ကျငေ့မ် ်းသငတ်န််းမကျာင််းသ ို ေ့ 

တက်မ ာကြ်ညာသငယ်ူန ိုငခ် ငေ့ ်ရ  မ ်းသည် အမ ်းတကက ်းလ ိုအြ်မသာ အ ာပဖစသ်ည်။ နည််းြညာ၊ 

သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မလေ့ကျငေ့မ် ်းသငတ်န််းအစ အစဥ်သည် လူငယ် ျာ်း၏ ကာယန ငေ့ဉ်ာဏ စ  ််းအာ်း 

ကျွ ််းကျင ်ှုက ို ကကယဝ်မစကာ အလိုြ်အက ိုင ်ျာ်းအာ်း အလ ယ်တကူ  ရ  မစ  ာပဖစ်ပြ ်း ၎င််းတ ို ေ့၏ သက်မ  ်း 
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ကချငပ်ြည်နယ်ရ   နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာ မလေ့ကျငေ့မ် ်းန ငေ့ ်အလိုြ်အက ိုငအ်ခ ငေ့အ်လ ််း 

 
 

လိုြ်ငန််း ျာ်းအတ က် ပြင််းပြမသာဆနဒက ို  ရ  မအာငပ် ငမ်စလ  ေ့ ်ည်ပဖစ်သည်။ မအာက်ြါ ြံို (၁) သည် 

နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ်မလေ့ကျငေ့မ် ်းသငတ်န််း၏ အကျ  ်းမကျ်းဇူ်း ျာ်းက ို ရ င််းပြထာ်းသည်။ 

 

ြ ု(၁) နည််းြညာ၊သက်မ  ်းြညာန ငေ့မ် ေ့ကျငေ့မ် ်းဆှိုင ်ာ ကျွ ််းကျင ်ှု ျာ်း 

   

 င််းပ စ်။ Edokpolar and Owenvbiugie၊ ၂၀၁၇၊ စာ-၅၃၆ ရ   မဖာ်ပြချက်အာ်း စာမ ်းဆ ာ   

ဖနတ် ်းမ ်းဆ ွဲထာ်းမသာ ြံိုပဖစ်သည်) 

နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မလေ့ကျငေ့မ် ်းသငတ်န််း (TVET) သည် န ိုငင်သံာ်းတ ိုင််း၏ စ ်းြ ာ်းမ ်းဖူလံို ှု၊ 

အလိုြ်အက ိုငအ်ခ ငေ့အ်လ ််း ျာ်း ရ   ှုန ငေ့ ် အလိုြ်အမကျွ်းပြ မသာ လူ ှုအသ ိုင််းအဝန််းပဖစမ်ြေါ်လာမစ န ်

 ရ   ပဖစ်လ ိုအြ်ြါသည်။ ဥြ ာ- ကာ်း၊ မ ာ်မတာ်ဆ ိုငက်ယ် ပြ ပြငမ် ်း၊ ြန််း နန် ငေ့ ် လက်သ ာ်းြညာ၊ 

စက်ချ ြ်ပခင််း၊ လက် ှုအတတ်ြညာ၊  မဟမစာပ်ခင််း၊ လျှြ်စစ်န ငေ့ ် စ  ််းအင၊် မ ာ်မတာ်ကာ်း ပြ ပြငပ်ခင််းန ငေ့ ်

အလ ဆငပ်ခင််း၊ အလ ပြငမ်ြ်းသူ ျာ်းက ို နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မလေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET) သငတ်န််း ျာ်း 

မြ်းပခင််းပဖငေ့ ်ြံေ့ြ ို်းပဖညေ့်ဆည််းမြ်းန ိုငြ်ါသည်။ က ဘာတစဝ်န််းတ င ်န ိုငင်တံစ်န ိုငင်၏ံ စ ်းြ ာ်းမ ်းဖ ံွေ့ ပဖ  ်း တ ို်းတက် ှု 

၏ ၈၀% သည် နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာ မလေ့ကျငေ့သ်ငက်ကာ်းမ ်း (TVET) သငတ်န််း ျာ်း၊ မကျာင််း ျာ်း 

အမြေါ်  ူတည်မနသည် (UNESCO, 2010)။ ထ ို ေ့အပြင ်န ိုငင်တံစ်န ိုငင်၊ံ စ ်းြ ာ်းမ ်းလိုြ်ငန််းတစ်ခို၊ လူ ှုအသ ိုင််း 

အဝန််းတစ်ခို၊   သာ်းစိုတစ်စို န ငေ့ ် လူတစ်ဥ ်းတစမ်ယာက်စ ၏ အနာ တ်မအာငပ် င ်ှုသည်လည််း နည််းြညာ၊ 

သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ်မလေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET) အမြေါ် အ   ပြ မနသည။် 

 

အမပခခံတတ်ကျွ ််း ှု ျာ်း – မတ ်းမတာစဉ််းစာ်း၊ မလေ့လာ သငယ်ူသည်။ ဥြ ာ-

စာအိုြ်စာမြ၊ က န််း ဏန််း၊ သ အ ို  ၊ အယူအဆ၊ ဖ ငေ့ဟ်မပြာစ ာ လ ိုဘွဲ သ မသာ 

ဉာဏ်ြညာ   

ထှိ်ုးထ င််းသှိပ င ်ှုဆှိုင ်ာ ကျွ ််းကျင ်ှု ျာ်း (Cognitive Skills) 

လူ ှုစ တ်ခံစာ်း ှုြ ိုင််းဆ ိုင ်ာ ြငက် ိုယ်အကျငေ့စ်ာ  တတ ၊ အပြ အ ူ ျာ်းန ငေ့ ်

စ တ်မနစ တ်ထာ်း ျာ်း 

စှိတမ်နစှိတထ်ာ်း၊အ ူအကျငေ့ ်(ဇ  ၊  ု ေ့ ၊ဝီ ှိယ) ြှိုင််းဆှိုင ်ာ ကျွ ််းကျင ်ှု ျာ်း 

(Non-Cognitive Skills) 

စ ်းြ ာ်းမ ်း၊ သတင််းအချက်အလက်န ငေ့ ်ပြနက်ကာ်းဆက်သ ယ်မ ်း နည််းြညာ၊ 

အထူ်းပြ ကျွ ််းကျင ်ှု ျာ်း (ကိုနစ်ည်န ငေ့ဝ်နမ်ဆာင ်ှု ျာ်း ထိုတ်လိုြ် နလ် ိုအြ်မသာ 

လိုြ်ငန််းအထူ်းပြ  ကျွ ််းကျင ်ှု ျာ်း) 

 

နည််းြညာြှိုင််းဆှိုင ်ာ ကျွ ််းကျင ်ှု ျာ်း (Technical Skills) 
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၂။ နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာ န ငေ့ ် မ ေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET)မကျာင််း၊ သငတ်န််းန ငေ့ ် အ ုြ်အကှိုင ် 

အခ ငေ့အ်  ််း 

၂.၁ ပ န် ာေ့ြညာမ ်းစနစ်ရ ှိ နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မ ေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET) 

သငတ်န််းမကျာင််း  

 
နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မလေ့ကျငေ့မ် ်းဦ်းစ ်းဌာနသည် ြညာမ ်းဝနက်က ်းဌာနလက်မအာကရ်   

နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မလေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET) အတ က် တာဝနယ်ူ သညေ့် ဦ်းစ ်းဌာနပဖစ်မကကာင််း 

မတ ွေ့ သည် (UNESCO-UNEVOC, 2018)။ နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မလေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET) 

အစ အစဉ် ျာ်းက ို အထကတ်န််း (GTHS ၂ န စ်) န ငေ့ ် မကာလ ြ်အဆငေ့ ် (GTI/GTC) မကျာင််း ျာ်း၌ 

သငယ်ူန ိုငြ်ါသည်။ နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ်မလေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET) အစ အစဉ် ျာ်းက ို ဝနက်က ်းဌာန (၁၃)ခို 

န ငေ့ ် ြို ဂလ က အဖ ွဲွေ့အစည််း ျာ်းစ ာက မထာကြ်ံေ့ ပဖညေ့်ဆည််းမြ်းမနသည်။ ြညာမ ်း ဝနက်က ်းဌာနသည် 

နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မလေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET) အစ အစဉ် ျာ်းက ို မထာက်ြံေ့ ပဖညေ့်ဆည််းမြ်းမနမသာ 

အကက ်းဆံို်း ဝနက်က ်းဌာနပဖစ်သည်။  

ပ န ်ာန ိုငင်တံ င ် အစ ို်း နည််းြညာအထက်တန််းမကျာင််း (GTHS) ၃၅ မကျာင််း၊ အစ ို်း စက် ှု 

လက် ှုသ ြပံ (GTI) မကျာင််း ၂၂ မကျာင််း၊ ေ ြလ ို ာ အစ ို်း နည််းြညာမကာလ ြ် (GTCs) ၃ ခို ရ  ြါသည် 

(UNESCO-GIZ, 2019)။ ယခိုကွဲေ့သ ို ေ့ သက်မ  ်းြညာမကျာင််း အမ အတ ကသ်ည် ပ န ်ာပြည၏် လူဦ်းမ န ငေ့ ်

နှု င််းယ ဉ်လျှင ် အလ နန်ည််းလ န််းလ ြါသည်။ မအာက်မဖာ်ပြြါ ဇယာ်း(၂)တ င ် ပြထာ်းသကွဲေ့သ ို ေ့ ကချငပ်ြည်တ င ်

အစ ို်း နည််းြညာအထက်တန််းမကျာင််း (GTHS) ၃ မကျာင််းန ငေ့ ်GTI/GTC မကျာင််း ၂ မကျာင််းသာ ရ  သည်က ို 

မတ ွေ့ သည်။ ပ န ်ာပြည်၌ အမထ မထ  အထက်တန််းမကျာင််းသူ/သာ်းမြါင််း (၁,၀၄၉,၄၄၄) ဥ ်းမ ရ  မန 

မသာ်လည််း နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မလေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET) မကျာင််း ျာ်းတ င ် မကျာင််းသူ/သာ်း 

(၁၅,၇၁၂) ဦ်းသာ ရ  မနမကကာင််း မတ ွေ့ သည်။ ၎င််းတ ို ေ့အနက် ၇,၃၅၀ ဦ်း  ာ ပ န ်ာန ိုငင်လံံို်းရ   အစ ို်း နည််းြညာ 

အထက်တန််း မကျာင််း GTHS ကျာင််းသူ/သာ်း (အထက်တန််းအဆငေ့)်  ျာ်းပဖစ်ကကပြ ်း အမထ မထ  

အထက်တန််းမကျာင််းန ငေ့ ်န ိုင််းယ ဥ်ြါက မကျာင််းသူ/သာ်း ဦ်းမ  အလ နန်ည််းမနမကကာင််းက ို  ညွှနပ်ြမနသည်။  
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ကချငပ်ြည်နယ်ရ   နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာ မလေ့ကျငေ့မ် ်းန ငေ့ ်အလိုြ်အက ိုငအ်ခ ငေ့အ်လ ််း 

 
 

 

 

 
ဇယာ်း(၂) အစှို်း နည််းြညာ အထက်တန််းမကျာင််း၊ ဒြီ ှို ာ အစှို်း နည််းြညာမကာ ှိြ်မကျာင််းန ငေ့ ်မကျာင််းသ/ူသာ်း 

အမ အတ က် 
 

အစှို်း နည််းြညာ အထက်တန််းမကျာင််း (GTHs)၊ ဒြီ ှိ ုာ အစှို်း နည််းြညာမကာ ှိြ် ျာ်း 

(ြညာမ ်းဝန်ကကီ်းဌာန) 

ကချငပ်ြည်နယ်  ပ န် ာနှိငုင်    

 
 
 

မကျာင််း ျာ်း 

GTI/GTC: ၂ မကျာင််း 

GTHS: ၃ မကျာင််း 

 

မကျာင််း ျာ်း 

GTI: ၂၂ မကျာင််း 

GTC: ၃ မကျာင််း 

GTHS: ၃၅ မကျာင််း 

 
မကျာင််းသ/ူသာ်း ျာ်း  

GTI/GTC: ခန ေ့ ် န််း ၁၀၀ အထက ်

GTHS:  ခန ေ့ ် န််း ၂၀၀ အထက် 

မကျာင််းသ/ူသာ်း ျာ်း  

GTI+GTC: ၁၂၃၁၇ 

GTHS: ၃၇၅၀ 

 
 င််းပ စ်က ို်းကာ်း၊- ယူနက်စ်က ို-GIZ (၂၀၁၉) 

 

အ ျ  ်းသာ်းြညာမ ်း ဟာဗျျူဟာ စ  ံက န််း (၂၀၁၆-၂၀၂၁) သည်  ၂၀၂၁ခိုန စ်တ င ် နယ်မဝ်းန ငေ့ ်

မကျ်းလက်မေသ ျာ်း၌ မနထ ိုငမ်သာ တ ိုင််း င််းသာ်း ျာ်း၊ ထ ခ ိုက်ခံ လ ယ်မသာ လူအိုြ်စို ျာ်းန ငေ့ ်

 သနစ်  ််းသူ ျာ်း အစရ  မသာ ဦ်းတည်အိုြ်စိုအ ျ  ်း ျ  ်းအတ က် နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မလေ့ကျငေ့မ် ်း 

(TVET) သငတ်န််း ျာ်းက ို သငယ်ူန ိုငအ်တ က ် တ ို်းချွဲွေ့သ ာ်း န ်  ည်  ယ်သည်။ ဤ ူဝါေသည် ြညာမ ်း 

တစ်ြ ိုင််းတစစ်န ငေ့ ် မကျာင််းထ က်သ ာ်းမသာ လူငယ် ျာ်းအတ က် နယ်မဝ်းမေသ ျာ်း၌ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ်

မလေ့ကျငေ့မ် ်းသငတ်န််းအာ်း ဖနတ် ်းမြ်းမ ်းအတ က် အလ နအ်မ ်းကက ်းမသာ  ူဝါေပဖစ်သည။် သ ို ေ့မသာ ်

ဤ ူဝါေသည် ကချငပ်ြည်နယ်ရ   အထက်တ ငမ်ဖာ်ပြထာ်းမသာ ဥ ်းတည်အိုြ် ျာ်းအတ က် လက်တမလာ၌ 

ထ မ ာက် ှု  ရ  မသ်းြါ။ ထ ို ေ့အပြင ် အမထ မထ  အထက်တန််းမကျာင််း ျာ်း   နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ်

မလေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET) ေ ြလ ို ာ အဆငေ့သ် ို ေ့ တကမ် ာက်သငယ်ူန ိုင ်န ်အကန ေ့အ်သတ် ျာ်း ရ  သည။် အလာ်းတူ 

အကန ေ့အ်သတ် ျာ်းက ို အထကတ်န််းအဆငေ့ ် အစ ို်း  နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာ န ငေ့ ် မလေ့ကျငေ့မ် ်း (GTHs) 

မကျာင််း ျာ်း   မကျာင််းသာ်း/သူ ျာ်းလည််း မတ ွေ့ ကကံ ကက သည်။ အဘယ်မကကာငေ့ဆ် ိုမသာ ်
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ကချငပ်ြည်နယ်ရ   နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာ မလေ့ကျငေ့မ် ်းန ငေ့ ်အလိုြ်အက ိုငအ်ခ ငေ့အ်လ ််း 

 
 

အထက်တန််းလ နအ်ဆငေ့၌်ရ   (TVET) ေ ြလ ို ာ အတန််း ျာ်း၏ သတ်  တ်အ ည်အချင််းသည် လ ိုအြ်သည် 

ထက်ပ ြှငေ့ ်ာ်းမနသည် သာ က ကချငပ်ြည်နယတ် င ် (TVET) မကျာင််းအမ အတ က် နည််းြါ်းမသာမကကာငေ့ ်

ပဖစ်သည်။ 

 

၂.၂  ုြ်သာ်းမစျ်းက က်  က်   ််း ီ ှု 

 
လိုြ်သာ်းမစျ်းက က်သည ် ကျွ ််းကျင ် အလိုြသ် ာ်း ျာ်းက ို ြ ို၍န စ်သက်ကကသည။် ထ ို ေ့မကကာငေ့ ်

လူငယ် ျာ်း အမနပဖငေ့ ် လိုြ်ငန််းခ င၌် စ တ်မနစ တ်ထာ်းန ငေ့အ် ူအကျငေ့ ် (ဇ ွဲ၊လံို ေ့လ၊ဝ   ယ)ြ ိုင််းဆ ိုင ်ာ 

ကျွ ််းကျင ်ှု ျာ်း၊  စ  ံအိုြ်ချ ြ ်ှုန ငေ့ ် မခါင််းမဆာင ်ှုစ  ််း ည် ျာ်း၊ ြူ်းမြါင််းလိုြ်မဆာငသ်ငယ်ူတတ် ှု၊ 

ကျ  ်းမကကာင််းဆ မလျာ် သံို်းသြစ်ဉ််းစာ်း ှု၊ ပြဿနာမပဖရ င််းနည််းန ငေ့ ် အလိုြ်ကျငေ့ဝ်တ်လ ိုက်နာန ိုင ်ှု စသညေ့ ်

စ  ််းမဆာင ်ည် ျာ်း ြ ိုငဆ် ိုငထ်ာ်းဖ ို ေ့လ ိုသည်။ အလိုြ်သ ာ်းတစ်ဥ ်းသည် မခတ်နွဲ ေ့အည  သ သငေ့သ် ထ ိုက်မသာ 

ဗဟိုသိုတ ျာ်းလ ိုအြပ်ခင််း န ငေ့ ် လိုြ်ငန််းကျွ ််းကျင ် စ  ််းမဆာင ်ည်လ ိုအြ်ပခင််းစသညေ့် စ နမ်ခေါ် ှု ျာ်း 

ရ  မနသည်က ို မတ ွေ့မန သည်။ ထ ို ေ့မကကာငေ့ ် အလိုြ်န ငေ့ဆ်က်စြ်မသာ ကျွ ််းကျင ်ှုဆ ိုင ်ာ အ ညအ်ချင််း ျာ်း 

အာ်း ပြငဆ်ငထ်ာ်းပခင််းသည် ယမန ေ့မခတ၏် လိုြ်သာ်းမစျ်းက က် လ ိုအြ်ချကက် ို လက်လ  ််း   န ်

အလ နအ်မ ်းကက ်းလ သည်။ ကျွ ််းကျငလ်ိုြ်သာ်း ျာ်း  ရ  ပခင််းမကကာငေ့ ် စဉ်ဆက် ြျက ် စ ်းြ ာ်းမ ်း 

ဖ ံွေ့ ပဖ  ်းတ ို်းတက် ှုန ငေ့ ် စ ်းြ ာ်းမ ်းလိုြ်ငန််း ျာ်း တ ို်းတက်ဖ ငေ့ပ်ဖ  ်း ှုက ို ထ ခ ိုက်မကကာင််း ပ န ်ာေ့စ ်းြ ာ်းမ ်း 

လိုြ်ငန််းမြါင််း (၃၀၀၀)က ကကံ မတ ွေ့မန သည ် (Ministry of Education, 2016)။ ထ ို ေ့အပြင ် နည််းြညာ၊ 

သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မလေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET) သငတ်န််းမကျာင််း   စ ြ ာ်းမ ်း လိုြ်ငန််းခ ငတ် င ် လ ိုအြ်မသာ 

လိုြ်သာ်းကျွ ််းကျင ်ှု အ ည်အမသ ်း ျာ်းက ို ပဖညေ့်ဆည််းမြ်း ာတ င ် အာ်းနည််း ှု ရ  မကကာငေ့ ် လိုြ်ငန််း 

စ  ််း ည်မန ်းမက ်းပြ ်း ထိုတ်လိုြ်န ိုငစ်  ််းန  ေ့်ကျ သည်ဟို အာရ ဖ ံွေ့ ပဖ  ်းမ ်းဘဏက် သတ မြ်းမပြာဆ ိုခွဲေ့သည် 

(Dolinska, 2018)။ ထ ို ေ့မကကာငေ့ ် လူငယ် ျာ်းအမနပဖငေ့ ် သက်ဆ ိုင ်ာ နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ်

မလေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET) ဘာသာ ြ် ျာ်းက ို လိုြ်သာ်းမစျ်းက က်၌ လ ိုအြ်မသာ အ ည်အမသ ်း ျာ်း 

ြံေ့ြ ို်းသငက်ကာ်းမြ်းန ိုင ်န ်အထူ်းလ ိုအြ်မကကာင််း မဖာ်ပြမနြါသည်။  

အလိုြ်သ ာ်း ဝနက်က ်းဌာနမအာက်ရ   အလိုြ်သ ာ်း ညွှနက်ကာ်းမ ်း ဦ်းစ ်းဌာနက သက်မ  ်းြညာ 

မလေ့ကျငေ့မ် ်းသငတ်န််းပြ ်းမပ ာက်ထာ်းသညေ့် ကချငပ်ြည်နယ်   လူငယ ်ျာ်းအြါအဝင ် (၃.၈၅) သန််းသည် 

အပခာ်းမသာ ပြည်ြန ိုငင် ံျာ်းသ ို ေ့ သ ာ်းမ ာက် အလိုြ် လိုြ်က ိုငမ်နကကသည် (Myanmar Insider News, 

2019)။ အဘယ်မကကာငေ့ ် ဆ ိုမသာ် အပခာ်းန ိုငင် ံျာ်းန ငေ့ယ် ဉ်လျှင ် ပ န ်ာန ိုငင်၌ံ ကျွ ််းကျငအ်လိုြသ် ာ်း ျာ်းက ို 

မြ်းထာ်းသညေ့် လိုြ်ခလစာသည် နည််းြါ်းမနမကကာင််းက ို မတ ွေ့  ညပ်ဖစ်ပြ ်း လိုြ်အာ်းခပ ငေ့ ်ာ်းမသာ 

လိုြ်သာ်းမစျ်းက က်အ  ယ်အစာ်း ချွဲွေ့ထ င ်န ် လ ိုအြ်မကကာင််းက ို ညွှနပ်ြမနသည်။  ထ ို ေ့အပြင ် က ိုဗစ်-၁၉ 

ကြ်မ ာ ါမကကာငေ့ ် ပြည်မတာပ်ြန ် မရွှွေ့မပြာင််းအလိုြ်သ ာ်း ျာ်းမကကာငေ့ ် အလိုြ်လက ်ွဲေ့ လူငယ်ဦ်းမ သည် 

ြ ို  ိုတ ို်းြ ာ်းလာသည်။ က ိုဗစ်-၁၉ ကြ်မ ာ ါမကကာငေ့ ် စ ်းြ ာ်းမ ်းလိုြ်ငန််း ျာ်း  ြ်ဆ ိုင််း ပြ ်း အလိုြ်ထ က် 
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ကချငပ်ြည်နယ်ရ   နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာ မလေ့ကျငေ့မ် ်းန ငေ့ ်အလိုြ်အက ိုငအ်ခ ငေ့အ်လ ််း 

 
 

နှုန််းသည် ပ ငေ့တ်က်လာသည်ပဖစ်၍ အလိုြအ်က ိုငဖ်နတ် ်းမ ်းသည် ကချငပ်ြည်နယ်တ င ် အဓ ကထာ်း 

လိုြ်မဆာငမ်ဆာင ်န ်အမ ်းတကက ်းလ ိုအြြ်ါသည်။    

 
 င််းပ စ်က ို်းကာ၊- အလိုြ်သ ာ်းမ ်း ာ ဝနက်က ်းဌာန၊ UNESCO-GIZ (၂၀၁၉)   

 

၂.၃။ အ ုြ်အကှိုင ်ျာ်းန ငေ့ ်အသက်မ  ်းဝ ််းမကျာင််းသငရ်ှို ်းညွှန််းတ ််း ချှိတဆ်က် ှု 

 
 ြညာမ ်းဝနက်က ်းဌာနမအာက်ရ   နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မလေ့ကျငေ့မ် ်းဦ်းစ ်းဌာန၏ 

လိုြ်ငန််းတာဝန ်ျာ်းသည် GTIs၊ GTHS  ျာ်းတ င ် သငက်ကာ်းမြ်းမနမသာ နည််းြညာ၊ သကမ်  ်းြညာန ငေ့ ်

မလေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET) ဘာသာ ြ် ျာ်းက ို ပြနလ်ည်သံို်းသြ်ပခင််း၊ ပြ ပြင ်  ််း ံပခင််း န ငေ့ ်တ ာ်းဝငပ်ဖစ်မစပခင််း 

စသညေ့် တာဝန ်ျာ်းပဖစ်သည်။  

အစ ို်း  နည််းြညာအထက်တန််းမကျာင််း (GTHS) မကျာင််းသူ/သာ်း ျာ်းသည် အမထ မထ  

အထက်တန််းမကျာင််းသူ/သာ်း ျာ်းထက် ြ ို၍ စ နမ်ခေါ် ှု ျာ်းပြာ်းသည်သာ က မကျာင််းစာက ိုလည််း 

ြ ို  ိုလိုြ်မဆာင ်ြါသည်။ အဘယ်မကကာငေ့ဆ် ိုမသာ် အစ ို်း  နည််းြညာအထက်တန််းမကျာင််း (GTHS) 

မကျာင််းသူ/သာ်း ျာ်း တက်မ ာက် သငယ်ူ မသာ ဘာသာ ြ် ျာ်းသည် နယ်ြယ် (၂)ခို ပဖစသ်ည်။ ၎င််းတ ို ေ့  ာ 

အထူ်းပြ ဘာသာ ြ် ျာ်းန ငေ့ ် အမထ မထ ဘာသာ ြ် ျာ်း ပဖစ်ကကသည်။ သ ို ေ့မသာ် အမထ မထ  အထက်တန််း 

မကျာင််းသူ/သာ်း ျာ်းသည် အမထ မထ ဘာသာ ြ် ျာ်းက ိုသာ အဓ က မလေ့လာကက သည်။ အထူ်းပြ  

ဘာသာ ြ် ျာ်းတ င ် အမဆာက်အဦ်းနည််းြညာ၊ အ လက်ထမ ာနစ် နည််းြညာ၊ မ ာ်မတာယ်ဉ် ပြ ပြငပ်ခင််း 

နည််းြညာ၊ စက်ယနတ ာ်းပြ ပြငတ်ြ်ဆငပ်ခင််း နည််းြညာ၊ မ ခွဲမသတတ ာန ငေ့ ် အွဲယာ်းက န််းနည််းြညာ၊ 

သတတ  ြ ိုင််းဆ ိုင ်ာ နည််းြညာ၊ သတင််းအချကအ်လက်နည််းြညာ ျာ်း ြါဝငသ်ည်။ အမထ မထ  ဘာသာ ြ ်

 ျာ်းတ င ်ဗ ာစာ၊ အ ဂလ ြစ်ာ၊ သခဂျာ ရူြမဗေန ငေ့ ်ဓာတိုမဗေ တ ို ေ့ြါဝငသ်ည်။  

သက်မ  ်းဝ ််းမကကာင််းြညာသည် စ တ်ြါဝငစ်ာ်းမသာ မကျာင််းသူ/သာ်း ျာ်းန ငေ့ ် အလိုြ်သ ာ်း ျာ်း 

အတ က် အသ ြညာ၊ ကျွ ််းကျင ်ှု ျာ်းက ို တ ို်းချွဲွေ့ သငက်ကာ်းမြ်းလျက်ရ  ြါသည်။ သ ို ေ့မသာ် စနစ်တကျ 

တ ာ်းဝငသ်ငယ်ူ မသာ နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မလေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET) ဘာသာ ြ် ျာ်းသည် 
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ကချငပ်ြည်နယ်ရ   နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာ မလေ့ကျငေ့မ် ်းန ငေ့ ်အလိုြ်အက ိုငအ်ခ ငေ့အ်လ ််း 

 
 

အင ်ျငန် ယာ ဘာသာ ြ်က ိုသာ အဓ ကအမလ်းမြ်း မလေ့လာထာ်းပြ ်း ၎င််းက သငတ်န််းသာ်း ျာ်းအတ က် 

မ  ်းချယ်စ ာ ဘာသာ ြ်အကန ေ့အ်သတ်ရ  မန ှုက ို ညွှနပ်ြမနသည်။ ဘာသာ ြ ်ျာ်းသည် မကျာင််းသူ/ 

သာ်း ျာ်း၏ စ တဝ်ငစ်ာ်း ှုန ငေ့ ်လ ိုအြ ်ှုတ ို ေ့က ို ဦ်းစာ်းမြ်းသငေ့မ်ကကာင််း အကကံပြ ထာ်းသည် (Bai & Wu, 2019)။  

ဥြ ာ၊ မကျာင််းသူ/သာ်း ျာ်း၏ စ တ်ဝငစ်ာ်း ှုရ  မသာ ဦ်းစာ်းမြ သငတ်န််း ျာ်းက ို ဇယာ်း(၃)တ င ် ရ င််းလင််း 

မဖာ်ပြ ထာ်းသည်။ 

ဇယာ်း (၃) သက်မ  ်းဝ ််းမကျာင််းဆှိုငသ်ငတ်န််းအ ျှိြု်းအစာ်း ျာ်း 

 
က နြ်ျျူတာ သငတ်န််း ၂၄ % 

အမထ မထ  ဘာသာ ြ် ဆ ာပဖစ် သငတ်န််း ၇ %  

သာ်းဖ ာ်းန ငေ့ ်  ်းယြ်မ ာ ါကိုသ ှုဆ ိုင ်ာ သူနာပြ  ၈ %  

ဘာသာစကာ်း အထူ်းပြ  သငတ်န််း ၄ % 

စာ င််းအင််းြညာ ၄ % 

အခ န ် ၄ % 

မထာက်ြံေ့ြ ို ေ့မဆာငမ် ်း စ  ံဖ ွဲွေ့စည််း ှု ၄ % 

ဆံြငန် ငေ့ ် ျက်န ာအလ ပြင ်ဝနမ်ဆာင ်ှု ၃ % 

မ ာ်မတာယ်ဉ် သငတ်န််း ၃ % 

လက်သ ာ်း အတတ်ြညာ ၃ % 

ဘာသာ ြ်တစ်ခို အထူ်းပြ  သငတ်န််း ၂ % 

သတင််း  ေ ယာ ၂ % 

ဘာသာမ ်း၌ ြါဝငဆ်ကက်ြ် ှု ၂ % 

   ််း မဆာေ့ဝွဲလ ်သငတ်န််း ၂ % 

စက်ပြငန် ငေ့ ်ဓာတိုစက် ှု နည််းြညာ ၂ % 

အပခာ်း ၁၄ % 

 
Sources: Institute for strategy and Policy-Myanmar, Zaw (2020), Special Series No.3 pp.155 
 

အသက်မ  ်းဝ ််းမကကာင််း မလေ့ကျငေ့မ် ်းသငတ်န််း ဝနမ်ဆာင ်ှုမြ်းသူ ျာ်းသည် စ ်းြ ာ်းမ ်းလိုြ်ငန််း 

 ျာ်းဘက်   လ ိုအြ်သညေ့် ကျွ ််းကျင ်ှု ျာ်းအမြေါ် အဓ ကထာ်း၍ နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ်မလေ့ကျငေ့မ် ်း 

(TVET) ဘာသာ ြ် ျာ်းက ို အလ ိုက်သငေ့ပ်ြငဆ်ငည်ြှ နှု င််း န ် လ ိုအြ်ြါသည်။ သငတ်န််းအစ အစဉ်မ ်း 

ဆ ွဲသူ ျာ်းန ငေ့ ် စ ်းြ ာ်းမ ်းလိုြ်ငန််းရ င ်ျာ်းအကကာ်း ြူ်းမြါင််းမဆာင ် က်ပခင််းသည် လိုြ်သာ်းမစျ်းက က် 

လ ိုအြ်ချက် ျာ်း အမြေါ် သက်မ ာက် ှု ရ  မကကာင််းမဖာ်ပြထာ်းသည် (Tanaka et al., 2015)။  
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ကချငပ်ြည်နယ်ရ   နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာ မလေ့ကျငေ့မ် ်းန ငေ့ ်အလိုြ်အက ိုငအ်ခ ငေ့အ်လ ််း 

 
 

ထ ို ေ့အပြင ် နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့မ်လေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET) ဘာသာ ြ် ျာ်းသည်  ၂၁  ာစို၏ 

ကျွ ််းကျင ်ှု ျာ်း၊ စ ်းြ ာ်းမ ်းလိုြ်ငန််း ျာ်း၌ လ ိုအြ်မသာ သတ်  တ်အ ည်အချင််း ျာ်းန ငေ့ ် ချ တ်ဆက်၊ 

ဆက်စြ်မနသငေ့သ်ည်။ အဘယ်မကကာငေ့ဆ် ိုမသာ် မပြာင််းလွဲတ ို်းတက်မနမသာ စ ်းြ ာ်းမ ်းလိုြ်ငန််း ျာ်း 

မအာငပ် င ်ှု ရ   န ် အမပခခံ ကျွ ််းကျင ်ှု ျာ်းန ငေ့ ် စ  ််းမဆာင ်ည် ျာ်းက ို မကျာင််းသငရ် ို်းညွှန််းတ ််းက 

လက်တမလာ၌ လံိုမလာက်စ ာ ပဖညေ့်ဆည််းမြ်းန ိုငပ်ခင််း  ရ  မသာမကကာငေ့ပ်ဖစ်သည်။ အစ ို်း သည် အမထ မထ  

အဆငေ့ပ် ငေ့ြ်ညာမ ်းန ငေ့ ် နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့မ်လေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET)အစ အစဥ်အတ က ်  မင မကက်း 

အမပ ာက်အ ျာ်း  င််းန  ်းသံို်းစ ွဲထာ်းမသာ်လည််း မကျာင််းသငရ် ို်းညွှန််းတ ််း ျာ်းသည် မစျ်းက က်လ ိုအြ်ချက်န ငေ့ ်

က ိုက်ည  ှု ရ  မကကာင််းမတ ွေ့ သည ် (Zaw, 2020) ။ ထ ို ေ့အပြင ် နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့မ်လေ့ကျငေ့မ် ်း 

(TVET) ၏ အဓ က စ နမ်ခေါ် ှုတစ် ြ်  ာ ြညာမ ်း ူဝါေပဖစ်ပြ ်း ယင််း ူဝါေသည် လိုြ်သာ်းအငအ်ာ်း 

ပဖညေ့်ဆည််း ှု က ိုသာ အသာ်းမြ်းပြ ်း လိုြ်သာ်းမစျ်းက က်လ ိုအြ်ချက် ျာ်းက ို တံို ေ့ပြနပ်ဖညေ့်ဆည််းမြ်းန ိုငပ်ခင််းတ င ်

အာ်းနည််း မနမသ်းမကကာင််း မတ ွေ့ သည်။ ထ ို ေ့အတ က်မကကာငေ့ ်ြညာမ ်းဝနမ်ဆာင ်ှုသည် လိုြ်သာ်း မစျ်းက က် 

တ ငလ် ိုအြ်မသာ ကျွ ််းကျငလ်ိုြ်သာ်းအငအ်ာ်းစိုက ို လံိုမလာကစ် ာ မ  ်းထိုတ်န ိုငပ်ခင််း  ရ  မသ်းြါ။ 

 

 

 င််းပ စ်က ို်းကာ၊- အာရ ဖ ံွေ့ ပဖ  ်းမ ်းဘဏ၊် ၂၀၁၆ 

၂.၄။ နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့မ် ေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET) သငတ်န််း န ငေ့ ်  ူငယ် ျာ်း၏ 

စှိတဓ်ာတ ်ှု ှုံ့မဆာ် ှု 

 အစ ို်း သည် မကျာင််းသူ/သာ်းတစ်ချ  ွေ့က ို မထာက်ြံေ့မကက်း ျာ်းမြ်းကာ ြညာသငဆ်ိုအစ အစဉ် ျာ်း 

ပဖညေ့်ဆည််းမြ်းထာ်းမသာ်လည််း နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့မ်လေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET) ၌ သငက်ကာ်းမနမသာ 

မကျာင််းသူ/သာ်း ဦ်းမ သည် အမထ မထ ြညာမ ်း၌ သငက်ကာ်းမနမသာ မကျာင််းသူ/သာ်းဦ်းမ ထက်  

နည််းြါ်းသည်။ သ ို ေ့မသာ ် ဤနည််းလ ််းသည် (TVET)၏ တနဖ် ို်းက ို အပြညေ့်အဝနာ်းလည် ှု ရ  ပခင််းမကကာငေ့ ်

မသာ်လည်မကာင််း အဆငေ့ပ် ငေ့ေ် က  ြညာမ ်းသ ို ေ့ တက်မ ာက် န ် ခက်ခွဲ ှုမကကာငေ့မ်သာလ်ည််းမကာင််း  
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နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့မ်လေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET)မကျာင််း အမ အတ က်  လံိုမလာက် ှုမကကာငေ့ ်

မသာ်လည််းမကာင််း ဆ ွဲမဆာင ်ှု ရ  ပခင််းမကကာငေ့မ်သာ်လည််းမကာင််း ထ မ ာက် ှု အာ်းနည််းမနသည်က ို 

မတ ွေ့ သည်။  

ြညာမ ်းဘတ် ျက်သည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုန စ် ျာ်းတ င ် တ ို်းပ ြှငေ့ခ်ွဲေ့သည်။ သ ို ေ့မသာ် အြ ိုထြ်မဆာင််း 

ဘတ် ျက်က ို မကျာင််းအမဆာက်အဦ်း တညမ်ဆာက်မ ်း၌ အဓ က သံို်းစ ွဲခွဲေ့သည် (Naing, 2020)။ 

အသံို်းစ  တ်  ျာ်းက ိုနည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့မ်လေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET)အာ်း ဆက်လက်ဆည််းြူ်း လာမအာင ်

မကျာင််းသူ/သာ်း ျာ်းအာ်း တ န််းအာ်းပဖစ်မစန ိုငသ်ညေ့် မကျာင််းဆ ာ/   ျာ်း၏ လစာတ ို်းပ ငေ့ ်ှုအတ က ်

မသာ်လည််းမကာင််း မကျာင််းအသံို်းအမဆာငြ်စစည််း ျာ်းန ငေ့ ်သငက်ကာ်းမ ်း အမထာက်အကူပြ  ြစစည််း ျာ်း  

 

 

အတ က်မသာလ်ည််းမကာင််း သံို်းစ ွဲသငေ့ြ်ါသည်။ ထ ို ေ့အပြင ် မကျာင််းသူ/သာ်း ျာ်း၏ စ တ်ြါဝငစ်ာ်း ှုန ငေ့ ်

လ ိုအြ်ချက် ျာ်းက ို ပဖညေ့်ဆည််းမြ်းန ိုငမ်သာ သငရ် ို်းညွှန််းတ ််းမ ်းဆ ွဲမ ်း  စသညေ့် လိုြင်န််းစဉ် ျာ်းအတ က ်

သံို်းစ ွဲသငေ့သ်ည်။ မကျာင််းသူ/သာ်း ျာ်း၏ စ တဓ်ာတ်လှုံွေ့မဆာ်မြ်းန ိုင ်ညေ့် အပခာ်းနည််းလ ််း ျာ်း  ာ ဥြ ာ- 

နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့မ်လေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET) ဆ ိုင ်ာ လှုြ်ရ ာ်း မဆာင ် က် ှု ျာ်းအာ်း ရိုြ်ပ ငသ်ံကကာ်း   

တဆငေ့ ် ပြသပခင််း၊ အလိုြ်အက ိုငအ်ခ ငေ့အ်လ ််း ျာ်းအာ်း မကကပငာပခင််း၊ အသ အပ ငဖ် ငေ့ပ်ခင််းဆ ိုင ်ာ စည််းရံို်း 

လှုံွေ့မဆာ် ှု ျာ်းန ငေ့ ် အပခာ်းမသာ စ တဓ်ာတပ် ငေ့တ်ငမ် ်း ဆ ိုင ်ာ လှုြ်ရ ာ်းမဆာင ် က် ှု ျာ်းက ို လိုြ်မဆာင ်

သငေ့ြ်ါသည်။  

 

၂.၅။  ြ်  ာ ူ ှုအသှိငု််းအဝန််း ျာ်းန ငေ့ ် ြုဂ္ဂ ှိကကဏ္ဍ ျာ်း ြူ်းမြါင််းြါဝင ်ာ ှုကှို ပ ြှငေ့တ်ငပ်ခင််း

   
သက်မ  ်းလိုြ်ငန််း ျာ်း ဖ ံွေ့ ပဖ  ်းတ ို်းတက် နအ်တ က် သက်မ  ်းြညာ မလေ့ကျငေ့မ် ်းသငတ်န််းသည် 

အမ ်းကက ်းသလ ို  ြ်  ာလူ ှုအသ ိုင််းအဝန််းန ငေ့ ် ြို ဂလ ကကဏ္ဍ ျာ်း၏ ြူ်းမြါင််းြါဝင ်ှုသည်လည််း အမ ်းြါ 

လ န််းလ ြါသည်။ ထ ို ေ့အတ ူ အစ ို်း န ငေ့ ် န ိုငင်တံကာ အဖ ွဲွေ့အစည််း ျာ်း၊  ြ်  ာလူ ှုအသ ိုင််းအဝန််းန ငေ့ ် ြို ဂလ   

ကဏ္ဍ ျာ်းအကကာ်း ြူ်းမြါင််းညြှ နှု င််းမဆာင ် ကပ်ခင််း ျာ်းသည် နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မလေ့ကျငေ့မ် ်း 

အခ ငေ့အ်လ ််း ျာ်းအတ က် ပဖညေ့်ဆည််းမြ်းမ ်း န ်အမ ်းကက ်းသည်။  

အ ည်အမသ ်းပြညေ့်   မသာ အမပခခံြညာမ ်း  ရ  မ ်းအတ က် အစာ်းအမသာက်န ငေ့ ် မင မကက်းြ ိုင််း 

ဆ ိုင ်ာအာ်းမထာက်ြံေ့မြ်းမသာ လူ ှုအဖ ွဲွေ့အစည််း (၆) ခိုရ  သည်။ ကချငပ်ြည်နယ်တ င ် အသက်မ  ်း 

ဝ ််းမကကာင််းဆ ိုင ်ာ အမသ်းစာ်းမင ်းမကက်းမထာက်ြံေ့ ှုန ငေ့အ်တူ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ်မလေ့ကျငေ့မ် ်း သငတ်န််း ျာ်း 

က ိုဥ ်းစ ်း လိုြ်မဆာငမ်န သညေ့် အဖ ွဲွေ့အစည််း (၈)ခို ရ  သည် (Myanmar Information Management Unit, 

2019)။ ထ ို ေ့အပြင ် ပြည်တ င််း ပြညြ် အလှူရ င ်ျာ်းန ငေ့ ် အစ ို်း  ျာ်းက ကချငပ်ြည်နယ် အတ က် သက်မ  ်း 

ြညာတ ို်းတက်ပ ြှငေ့ ်ာ်းလာမစ နန် ငေ့ ်မစျ်းက က်ဖ ံွေ့ ပဖ  ်းတ ို်း တက်လာမစ န ်ကူည မထာက်ြံေ့ မြ်းလျက်ရ  သည်။ 
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ကချငပ်ြည်နယ်ရ   နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာ မလေ့ကျငေ့မ် ်းန ငေ့ ်အလိုြ်အက ိုငအ်ခ ငေ့အ်လ ််း 

 
 

 ြ်  ာလူ ှုအသ ိုင််းအဝန််းန ငေ့ ် ြို ဂလ   ကဏ္ဍ ျာ်း ြူ်းမြါင််းြါဝငလ်ာ မစမ ်းအတ က် အစ ို်း ၏ တ ိုက်တ န််း 

အာ်းမြ်း ှုန ငေ့ ် တံခါ်းဖ ငေ့ ်  ဝူါေသည် လူ ေ့အ င််း အပ စ် ဖ ံွေ့ ပဖ  ်းတ ို်းတက် ှု အတ က် ကချငပ်ြည်နယ်တ င ်

လ ိုအြ်မနသည်။ ၄င််းတ ို ေ့သည ် အခက်ကက ံမနမသာ လူငယ် ျာ်းအတ က ် သက်မ  ်း ဝ ််းမကကာင််း ြညာသင ်

ယူန ိုင ်ညေ့် အခ ငေ့အ်လ ််း ျာ်းမဖာ်မဆာငမ်ြ်း ာမ ာက်  ည်ပဖစသ်ည်။ 

 

နှိဂ္ ု်းန ငေ့ ်အကက ပြြုချက် ျာ်း 

 
ဤစာတ ််း၏ အကကံပြ ချက် ျာ်းက ို ကချငပ်ြည်နယ်ရ   လူငယ် ျာ်းအတ က် သက်မ  ်း ှု လိုြင်န််း 

ဆ ိုင ်ာကျွ ််းကျင ်ှု လ ိုအြ်ချက် ျာ်းန ငေ့ ် အလိုြ်အက ိုငအ်ခ ငေ့အ်လ ််း ဆ ိုင ်ာ လ ိုအြ်ချက် ျာ်း၊ အစ ို်း ၏ 

သက်မ  ်း ြညာန ငေ့ ်ဘာသာ ြ် ျာ်း၏လ ိုအြ်ချက် ျာ်းအမြေါ်  အမပခခံ၍  မဆ ်းမန ်းအကကံပြ  ထာ်းြါသည်။ 

၁။ နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ်မ ေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET)  က်   ််း ယူနှိငု ်ှု 

ြညာမ ်းဝနက်က ်းဌာနန ငေ့ ် နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မလေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET) ဝနမ်ဆာင ်ှု 

မြ်းမနသူ ျာ်းသည် လူငယ် ျာ်း နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မလေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET)  ယူန ိုင ်န ်

အခ ငေ့အ်လ ််း ျာ်း ဖနတ် ်းမြ်း န ် အဓ ကတာဝနရ်  သူ ျာ်း ပဖစ်ကကသည်။ ကချငပ်ြည်နယ်တ င ်

နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ်မလေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET) သငတ်န််းတက်မ ာက် န ်စ တ်ြါဝငစ်ာ်းမသာ 

လူငယ် ဦ်းမ    ာ နည််းြါလ သည်ဟို   တ်ယူန ိုငသ်ည်။ စ တ်အာ်းထက်သန ်ှု ရ  ပခင််းန ငေ့ ်

သငတ်န််းအခ ငေ့အ်လ ််း အကန ေ့အ်သတ်ရ  ပခင််းတ ို ေ့မကကာငေ့ ် ကာလရ ည်၊ ကာလတ ို သငတ်န််း ျာ်း 

တက်မ ာက်န ိုင ်န ် အကန ေ့အ်သတ် ျာ်း ပဖငေ့သ်ာ  ရ  မနသည်က ို မတ ွေ့ သည်။ နည််းြညာ၊ 

သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မလေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET) သည် တ င််းထ က်သယံဇာတ ျာ်းအမြေါ်     ခ ိုမန ှု   

လူသာ်းအ င််းအပ စ် ျာ်းအမြေါ်  အမပခခံသညေ့် အသက်မ  ်းဝ ််း ှုြံိုစံသ ို ေ့ မပြာင််းလွဲ ာတ င ်

အမ ်းြါလ သည်။ ထ ို ေ့အပြင ်ဤအကကံပြ ချက်သည ်ထ ခ ိုက်ခံ လ ယ်မသာ လူ ျာ်း န ငေ့ ်မကျ်းလက် 

မေသ ျာ်း၌ မနထ ိုငမ်နသူ ျာ်း နည််းြညာ၊ သကမ်  ်းြညာန ငေ့ ်မလေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET) သငတ်န််း ျာ်း 

တက်မ ာက်န ိုင ်န ် လက်မတ ွေ့တ င ် အမကာငအ်ထည်မဖာ် လိုြ်မဆာငမ်ြ်းန ိုငမ်သာ  ူဝါေ ျာ်း 

 ရ   န ်  ည်  ယ်ြါသည်။ နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မလေ့ကျငေ့မ် ်း (TVET) ဆ ိုင ်ာ 

ဝနမ်ဆာင ်ှုမြ်းသူန ငေ့ ် အာဏာြ ိုင ်ျာ်းသည် (၁) အ ည်အချင််းပြညေ့်   မသာ ဆ ာ/  ျာ်းက ို 

မကျာင််း ဖ ငေ့ ်  မကာင််း  နစ် ာ ပြငဆ်ငထ်ာ်းပခင််း၊ (၂) လံိုမလာက်မသာ ကာလတ ိုသငတ်န််း ျာ်းန ငေ့ ်

မ  ွေ့လျာ်းသငတ်န််းအစ အစဉ် ျာ်း မြ်းပခင််း၊ (၃) မကျာင််းသူ/ သာ်း ျာ်း စ တ်ြါဝငစ်ာ်းလာ 

မစ နအ်တ က် ေ  ျစ်တယ်နည််းြညာအာ်း ဆည််းြူ်းမလေ့လာန ိုင ်ညေ့် အခင််းအကျင််း ျာ်းက ို 

ဖန််းတ ်းမြ်းထာ်းပခင််းစသညေ့်  ူဝါေလိုြ်ငန််းစဥ် ျာ်း က ို လိုြ်မဆာငသ်ငေ့သ်ည်။   
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ကချငပ်ြည်နယ်ရ   နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာ မလေ့ကျငေ့မ် ်းန ငေ့ ်အလိုြ်အက ိုငအ်ခ ငေ့အ်လ ််း 

 
 

၂။ အ ုြ်အကှိုငအ်ခ ငေ့အ်  ််း ျာ်း 

ကချငပ်ြည်နယ်ရ   လငူယ် ျာ်းအတ က် အလိုြ်အက ိုငအ်ခ ငေ့အ်လ ််း ျာ်း ရ  မစ န ် နည််းြညာ၊ 

သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မလေ့ကျငေ့မ် ်း ကာလတ ို၊ ကာလရ ည်သငတ်န််း အစ အစဉ် ျာ်းလ ိုအြသ်ည်။ 

အထူ်းသပဖငေ့ ် ကာလတ ို၊ ကာလရ ည် သက်မ  ်းသငတ်န််း မကျာင််းဆင််း ျာ်း၏ အလိုြ်အက ိုင ်ရ   ှု 

အဆငေ့န် ငေ့ ် အမပခအမန  ျာ်းက ို စနစ်တကျ စစ်တ ််းသိုမတဿနပြ လိုြ် မလေ့လာပြ ်းမတ ွေ့ ရ   

ချက် ျာ်းက ို  ူဝါေ ျာ်းန ငေ့ ် ဟာဗျျူဟာ ျာ်း မ ်းဆ ွဲ နအ်တ က် အသံို်းပြ သ ာ်း န ်လ ိုအြ်ြါသည်။  

 

၃။ နည််းြညာ၊သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ်မ ေ့ကျငေ့မ် ်း အ ည်အမသ ်းပ ြှငေ့တ်ငပ်ခင််း 

 
လက်ရ   နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မလေ့ကျငေ့မ် ်း သငရ် ို်းညွှန််းတ ််း ျာ်းသည် လက်မတ ွေ့ 

အလိုြ်အက ိုင ်လ ိုအြ်ချက် ျာ်းန ငေ့ ်ချ တ်ဆက ်ှုအာ်းနည််းမနသည်က ို မတ ွေ့ ပြ ်း ၄င််း၏ အကျ  ်းဆက် 

အာ်းပဖငေ့ ် နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မလေ့ကျငေ့မ် ်းမကျာင််းဆင််းသူ ျာ်းက ို အလိုြ်လိုြ်က ိုင ်န ်

    က ိုယက် ို ယံိုကကည် ှု မလျာေ့ြါ်းမစသည်က ို မတ ွေ့ သည်။ နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့် 

မလေ့ကျငေ့မ် ်း အ ည်အမသ ်းပ ြှငေ့တ်င ်ာတ င ် ချ  တ်ထာ်းမသာ သငရ် ို်းညွှန််းတန််း ျာ်းသာ က 

လူလူချင််းဆက်ဆံတတ် ှုစ  ််း ည်န ငေ့ ် လိုြ်ငန််းြ ိုင််းဆ ိုင ်ာ ကျွ ််းကျင ်ှု ျာ်းက ိုလည််း ပ ြှင်ေ့တင ်န် 

လ ိုအြ်ြါသည်။  

 
၄။ ြ်  ာ ူ ှုအသှိငု််းအဝန််းန ငေ့ ် ြုဂ္ဂ ှိကအခန််းကဏ္ဍ ျာ်း ြူ်းမြါင််းြါဝင ်ှုကှို  

တှိ်ုးပ ြှငေ့ ု်ြ်မဆာငပ်ခင််း 

 
နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မလေ့ကျငေ့မ် ်း ဝနက်က ်းဌာန ျာ်းသည် နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ်

မလေ့ကျငေ့မ် ်း အ ည်အမသ ်း ျာ်း ရ   ှုက ို တ ို်းချွဲွေ့ န ိုင ်န ် ြ်  ာလူ ှုအသ ိုင််းအဝန််းန ငေ့ ်ြို ဂလ က ကဏ္ဍ 

ြါဝငလ်ာမစမ ်းက ို မဆာင ် က်သငေ့သ်ည်။ မင မကက်းအာ်းပဖငေ့ ် န ိုငင်မံတာ်အစ ို်း န ငေ့ ် န ိုငင်တံကာ 

အဖ ွဲွေ့အစည််း ျာ်း၏ မထာက်ြံေ့ နြ်ံိုမင  ျာ်းန ငေ့ ် အစ ို်း  ဟိုတ်မသာ အဖ ွဲွေ့အစည််း (NGOs) ျာ်း၏ 

ကက  ်းြ ််းအာ်းထိုတ် ှု ျာ်းသည် ပြည်နယ်အဆငေ့သ် ို ေ့ ြံြ ို်းကူည မဆာင ် က်သငေ့သ်ည်။    

 
၅။ နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ်မ ေ့ကျငေ့မ် ်းအတ က် စှိတဓ်ာတ ်ှု ှုံ့မဆာ် ှု 

 
နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မလေ့ကျငေ့မ် ်းက ို ြညာတစ်ြ ိုင််းတစ်စန ငေ့ ် မကျာင််းထ က်သ ာ်းမသာ 

လူငယ် ျာ်း၊ သက်မ  ်းြညာက ို စ တ်ဝငစ်ာ်းမသာ လူငယ် ျာ်းန ငေ့ ် အဆငေ့ပ် ငေ့ြ်ညာမ ်း သငယ်ူ န ်

အခက်ကကံ မနမသာ လူငယ ်ျာ်းအတ က်  ည်  ယ်လိုြ်မဆာငသ်ငေ့သ်ည်။ ထ ို ေ့မကကာငေ့ ် နည််းြညာ၊ 

သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မလေ့ကျငေ့မ် ်းသငတ်န််း တက်မ ာက်သငယ်ူန ိုင ်န ် လှုံွေ့မဆာ်ပခင််း ူဝါေက ို 

ထညေ့်သ င််းစဥ််းစာ်းသငေ့သ်ည်။  နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာန ငေ့ ် မလေ့ကျငေ့မ် ်း မကျာင််းဆင််း ျာ်း 

အတ က် လိုြ်သာ်းမစျ်းက က် တ ို်းချွဲွေ့လိုြ်မဆာင ်န ်လ ိုြါသည်။ 
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ကချငပ်ြည်နယ်ရ   နည််းြညာ၊ သက်မ  ်းြညာ မလေ့ကျငေ့မ် ်းန ငေ့ ်အလိုြ်အက ိုငအ်ခ ငေ့အ်လ ််း 
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