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အခန္း(၁) 

နိဒါန္း 

၁.၁ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရာ 

အလုပ္သမား၊ လူဝန္မွဳ ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ၾကီး႒ာန (MOLIP) လက္ေအာက္ရိွ  

ျမန္မာႏုိင္ငံလုပ္သားမ်ား ကြ်မ္းက်င္မႈ “စံ” သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးအဖြဲ႔ (National Skills Standards Authority 

- NSSA) ကုိ စနစ္က်ေသာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မွဳ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးေရးတုိ႔ကုိ 

ျမွင့္တင္ႏုိင္ေစမည့္ အလုပ္အကုိင္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မွဳစံမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၂၀၀၇ 

ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ NSSA ကုိ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ 

MOLIP ၏ ဒုတိယ၀န္ၾကီးမွ ဦးေဆာင္ျပီး သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ၾကီး႒ာနမ်ား အပါအ၀င္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ယခု လက္ရိွတြင္ NSSA လက္ေအာက္၌ ၀န္ၾကီး႒ာန အသီးသီးႏွင့္ 

ပုဂၢလိက အခန္းက႑မွ သက္ဆိုင္ရာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင္ ့ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လုပ္ငန္းက႑ဆပ္ေကာ္မတီ 

(Occupational Sectorial Committee) ၁၅ခု ကို  ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္မ်ား 

အတြက္ ကြ်မ္းက်င္မွဳစံႏွဳန္းမ်ား သတ္မွတ္ရန ္ဖြဲ႔စည္းထားရွိသည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ NSSA အေနျဖင့္ အဆင္ ့

၄ ဆင့္ ပါေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ အရည္အေသြးမူေဘာင္ ကုိေရးဆြခဲဲ့ျပီး သက္ဆုိင္ရာ 

က႑အလိုက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေကာ္မတီ (OSC) မ်ားကလည္း အလုပ္အကုိင ္ ၁၇၃ ခု အတြက္ 

အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ စံ မ်ားကုိ ေရးဆြခဲဲ့ျပီး ၄င္းတုိ႔ထဲမွ ၉၂  ခုေသာ စံႏႈန္းမ်ားကုိ အစုိးရအဖြဲ႔မွ 

အတည္ျပဳေပးခ့ဲသည္။ 

NSSA ၏ ကြ်မ္းက်င္မွဳ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး တုိးတက္ရန ္ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကုိ အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း 

အလုိ႔ငွာ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မွဳ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒ (Employment and Skills Development 

Law)ကုိ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဥပေဒထုတ္ျပန္ျပီးေနာက္ 

MOLIP သည္ NSSA ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ပုံစံ ပုိမုိခုိင္မာလာေစရန္၊ ESDL ၏ ကြ်မ္းက်င္မွဳ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး 

အပုိင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေရးဆြႏဲိုင္ေစရန္ႏွင့္ NSSAလက္ေအာက္ရွိ 

လုပ္ငန္းက႑ဆပ္ေကာ္မတီ (၁၅)ခုမွ ေရးဆြခဲဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာကြ်မ္းက်င္မွဳ စံႏွဳန္းမ်ားကုိ 

ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ႏုိင္ေစရန ္ အလို႔ငွာ GIZ ကို နည္းပညာဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မွဳမ်ား ေပးရန္ 

ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ 

GIZ သည္  ဆြစ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြ႔ဲ/Swisscontact အမည္ရွ ိ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္မႈ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ NSSA ၏ လုပ္ငန္းယႏၱရား လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေရးဆြေဲရးတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ အၾကံဥာဏ္ကို ယူ၍ 

နည္းပညာ အေထာက္အပ့ံမ်ား ေပးခ့ဲပါသည္။ လုပ္သားမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈကို အသိအမွတ္ ျပဳေရးႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ GIZ အပါအ၀င္ ဖြံ႔ျဖိဳး ေရးမိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းက႑ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားကုိ  

၂၀၁၄ ခုႏွစ၊္ ဧျပီလက ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခ့ဲေသာ NSSA အစည္းအေ၀းတြင္  အကူအညီေပးရန္ 

ညွိႏိႈင္းေတာင္းခံခဲ့သည္။ ထုိေတာင္းဆုိခ်က္အရ GIZႏွင္ ့ လုပ္ငန္းက႑ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားက 
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လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လက္ရိွ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ားကုိ 

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သည့္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ သုိ႕ရာတြင္ 

ကြ်မ္းက်င္မွဳ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ နည္းဥပေဒမ်ားမွာ 

မူၾကမ္းေရးဆြသဲည္ ့ အဆင့္သာ ရိွေနေသးသည့္ အတြက္ GIZ မွ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ 

လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ား စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းကုိ ေရွ႕ေျပး 

စီမံကိန္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဂ်ာမဏီျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ၏ စာအမွတ္ 

(၂၄၅ /၂၀၁၂)ႏွင့္ အမိန႕္ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၂၇ /၂၀၁၃)၊ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏ္ုိင္ငံေတာ္-

ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန မွ ၂၀၁၃ခုႏွစ ္ဧျပီလ ၃ရက္္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ေသာ စာအမွတ္ ၃၂၄၁၄၇ (၁၆၉၅) 

အရ NSSA ၏ လက္ရွိအလုပ္သမားမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မွဳ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မွဳကုိ အျပည့္အဝ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ESD ဥပေဒအရ ၄င္း၏ လုပင္န္း ေဆာင္တာမ်ားကုိ 

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ကုန္က်မည္ ့စရိတ္စကမ်ားကုိ GIZ မွ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ MOLIP ၏ 

ေထာက္ခံမွဳႏွင္ ့ အတူ GIZ သည္ NSSA အဖြ႕ဲအစည္း ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အဓိက 

ဖြံ႔ျဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္း (Development Partner) ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ 

အျခား ဖြ႕ံျဖိဳးေရး ဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ခုႏွစ ္စက္တင္ဘာလမွ စတင္ကာ  

သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မွဳ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းကုိ ေထာက္ပံံ့ကူည ီ

ေဆာင္ရြက္ေနေသာ  SDC/Swisscontact သည္ NSSA ၏ ေရွ႕ေျပး စီမံကိန္းတြင္ ႏုိင္ငံတကာ 

ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ တစ္ေယာက္၏ အခန္းက႑မွ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မွဳျဖင့္ ကူညီေပးရန္ 

သေဘာတူခဲ့သည္။ SPI ႏွင့္ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) တုိ႔မွလည္း ၄င္းတုိ႔၏ ႏုိင္ငံတကာ 

ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အတတ္ပညာမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ ကူညီခဲ့ၾကသည္။ 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႕ NSSA သည္ GIZ ႏွင္ ့ ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

အလုပ္အကုိငဆုိ္င္ရာ ကြ်မ္းက်င္မွဳစံမ်ား သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 

စတင္ခဲ့ျပီး ပထမအၾကိမ္  ကြ်မ္းက်င္မွဳ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးကုိ ျပီးစီးေအာင္္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ GIZ 

မွ MMRD ကုမၸၸဏီအား ကြ်မ္းက်င္မွဳစံ အဆင့္ (၁)အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ (၆)ခုမွ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ႏွင့္ 

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကုိ ေလ့လာ သုံးသပ္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ 

၂၀၁၄ခုႏွစ ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပထမအဆင့္ ေကာက္ယူသည့္စစ္တမ္းတြင္ NSSA ၏ 

ကြ်မ္းက်င္မွဳဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ေရး၊ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 

အသိအမွတ္ျပဳေရးတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကုိ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္မည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 

အဖြ႕ဲအစည္းေပါင္း (၁၈)ခုမ ွေျဖဆုိသူ (၅၄)ေယာက္ကုိ ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းခဲ့သည္။  

စစ္တမ္းေတြ႕ရိွခ်က္တြင္ NSSA အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူတုိ႔မွာ NSSA ၏ 

အလုပ္အကုိင ္ ကြ်မ္းက်င္မႈ စံ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္လုိက္ေသာ  တာ၀န္ႏွင္ ့

၀တၱရားမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွၾကျခင္းေၾကာင့္ NSSA ၏ 

ကြ်မ္းက်င္မွဳစံမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အလုပ္ႏွင္ ့ တာ၀န္မ်ားအားလုံးသည္ ေအာင္ျမင္မွဳရွိေၾကာင္း 
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ေဖာ္ျပပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ NSSA အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္သည ္ ကြ်မ္းက်င္မွဳအဆင့္ 

အလယ္အလတ္သာ ရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ အလုပ္ကို စနစ္တက်လုပ္ကုိင္ရန္ သင္ယူႏိုင္ျပီး 

တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ၄င္းတုိ႕၏ အနာဂတ္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ပါ ယုံၾကည္မွဳပုိမုိ  

ရရွိသြားျခင္းေၾကာင့္ ထုိသူတို႕အတြက္ လက္မွတ္သည္ ပိုမုိ အေရးပါသည္ဟုလည္း 

ေထာက္ျပထားပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ကြ်မ္းက်င္မွဳ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မွဳမ်ား ပုိမုိ အက်ိဳးရွိျပီး 

ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပုိင္ရွင္မ်ားကုိ NSSA အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ 

အေရးပါပုံ၊ အရည္အေသြးႏွင့္ အသုံး၀င္မွဳတုိ႕ကုိ ပညာေပးရန္လုိအပ္ေၾကာင္း စစ္တမ္းမွ 

ေဖာ္ျပသြားပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ စစ္တမ္းမွ NSSA ကြ်မ္းက်င္မွဳစံ အဆင့္ (၂)ကို 

တုိးတက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကြ်မ္းက်င္အလုပ္သမားမ်ား၏ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ား သတ္မွတ္ထားရိွျခင္းသည္ 

အေရးၾကီးေၾကာင္းကုိလည္း စစ္တမ္းက ညႊန္ျပသြားပါသည္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ NSSA သည္ ၄င္းႏွင့္ လုပ္ငန္းက႑ ဆပ္ေကာ္မတီ အဖြ႕ဲ၀င္မ်ား၏ 

အမွန္တကယ္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းကုိ နားလည္စီစစ္ သုံးသပ္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ 

စံႏွဳန္းမ်ားေပၚေပါက္လာေရး၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မွဳႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳေရးတုိ႕အတြက္ 

မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အလုံးစံု တုိးတက္ႏိုင္ေစရန္တုိ႕အတြက္ အျခား သုေတသနတစ္ခုကုိလည္း 

လုပ္ေဆာင္ရန္အလုိ႔ငွာ MMRD သုိ႔ အဆုိျပဳလႊာ တင္သြင္းရန္ ဆက္သြယ္ခဲ့ပါသည္။ 

ယင္းေလ့လာမႈအတြက္ MMRD မွ ေအာက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ အဆုိျပဳလႊာကုိ ျပင္ဆင္ျပီး 

MOLIP၊ NSSA ႏွင့္ GIZ တုိ႔မွ တာဝန္ ရွိပုဂ ၢိဳလ္မ်ားထံသို႔ ေပးပုိ႔ျပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူမည့္ လုပ္ငန္း 

အစီအစဥ္ႏွင့္ ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္မည့္ နယ္ပယ္မ်ားကုိ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူခဲ့ပါသည္။ 

၁.၂ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေလ့လာမႈ စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္ အေသးစိတ္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ 

ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

၁။ ESD ဥပေဒကုိ စီစစ္သုံးသပ္ျပီး ေနာက္ဆက္တြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 

အေထာက္အပ့ံ ျဖစ္ေစရန္ 

၂။ NSSA ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင္ ့ ၄င္းတုိ႕၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ား      စုေဆာင္းႏုိင္ရန္ 

၃။ လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနမႈ (လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊  အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား 

ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မွဳ စံ ေရးဆြေဲရး) မ်ားကုိ သုေတသနျပဳ ေလ့လာရန္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကုိပိုမုိ 

ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးရန္ 

၄။ NSSA ႏွင္ ့ DP တုိ႕အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမွဳ ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ဖြယ္ 

ရွိသည္မ်ားကုိ သုေတသနျပဳႏိုင္ရန္ 
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၁.၃ စစ္တမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အပိုင္း (၄)ပုိင္း ပါရိွပါသည္။  

(၁) အလုပ္အကုိင္ႏွင္ ့ကြ်မ္းက်င္မွဳ ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေရး ဥပေဒကုိ နားလည္ေစျခင္း၊ 

 (၂) NSSA ႏွင့္ ၄င္း၏ လုပ္ငန္းက႑ဆပ္ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ 

 (၃) NSSA ၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ တစုတစည္းတည္း ေဖာ္ျပျခင္း၊ ႏွင့္ 

 (၄) NSSA ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ဖြံျဖိဳးမႈဆုိင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြ႔ဲ (DPs) မ်ားႏွင္ ့ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ 

ESD ဥပေဒကုိ နားလည္ေစျခင္း အခန္းရိွ ပထမအပုိင္းတြင္ ဥပေဒ၌ ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 

ရွင္းလင္းထားျပီး ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ စင္ကာပူတို႔မွ ျပ႒ာန္းထားေသာ ကြ်မ္းက်င္မွဳ 

ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ESD ဥပေဒႏွင့္ 

ႏွိဳင္းယွဥန္ားလည္ႏိုင္ေစရန္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ESD ဥပေဒကုိ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ရာတြင္ တုိးတက္မွဳ ရွိေစရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိလည္း ယင္းအခန္း၏ အဆုံးတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အခန္း(၃)တြင္မ ူ NSSA ၏ အခန္းက႑၊ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ၄င္းေအာက္ရိ ွ က႑ဆုိင္ရာ 

ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ေပးျပီး ယင္းဆပ္ေကာ္မတီမ်ား လက္ရွ ိ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ 

အေျခအေနမ်ား ကို ဦးစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယင္းဆပ္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ 

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးႏွင္ ့ အသိအမွတ္ျပဳေရး ေကာ္မတီ (ACC)တုိ႔မွ ကြ်မ္းက်င္မွဳ 

ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လတ္တေလာ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ယင္းတုိ႔ကုိမည္ကဲ့သုိ႔ 

တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သင့္သည္ ဆုိေသာ အခ်က္္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္တုိ႔ကုိ ေလ့လာႏုိင္ရန္ 

MMRD သည္ သက္ဆုိင္ရာ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ACC ေကာ္မတီကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ အဖြ႔ဲဝင္ (မ်ား)ႏွင့္ 

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ ၁၇ ခုကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူ ေလ့လာျပီး ရလာသည့္ 

ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားသည္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ျခံဳငုံမိေစရန္အတြက္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္ 

အဖြ႕ဲအစည္းမွ ကုိယ္စားလွယ္အသီးသီးကုိ ေမးျမန္းထားပါသည္။ ယင္းအျပင္၊ ဆက္စပ္ 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင္ ့ ေကာ္မတီမ်ား၏ NSSA အေပၚတြင္ ထားရိွေသာ သေဘာထား အျမင္မ်ားကုိလည္း 

အင္တာဗ်ဴး အေျဖမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ 

အခန္း (၄) တြင္မူ NSSA ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ကြ်မ္းက်င္မွဳဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား ေရးဆြျဲခင္း၊ 

ကြ်မ္းက်င္မွဳ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မွဳ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း ဟူ၍ 

အပုိင္း(၃)ပိုင္း ခြဲ၍ ရွင္းလင္းထားပါသည္။ အခန္း (၅) တြင္မ ူဖြံ႕ျဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြ႕ဲအစည္း (DPs) မ်ားႏွင္ ့

လုပ္ငန္းျဖစ္ေျမာက္ေရးေအဂ်င္စီ (IA) မ်ား၏ NSSA လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းေပးမႈ 

အေျခအေနမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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အခန္း(၂) 

၂၀၁၃ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒကုိနားလည္ျခင္း 

၂.၁ လုပ္သားမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ 

ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒ 

ျမန္မာႏုိင္ငံလုပ္သားမ်ား ကြ်မ္းက်င္မႈ စံ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရး အဖြဲ႔ကုိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ 

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခ႔ဲဲၿပီး ဦးေဆာင္၀န္ၾကီးဌာနျဖစ္ေသာ အလုပ္သမား၊ 

လူဝင္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္္ၾကီးဌာနသည္ ေျပာင္းလဲ လာေသာ အာဆီယံ 

အေျခအေနမ်ားႏွင္ ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမည္ ့ ကၽြမ္းက်င္မႈ 

စံသတ္မွတ္ေရး စနစ္ႏွင္ ့ လုပ္သားထု၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္လာေစေရး အတြက္ အဓိက 

တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလုပ္သားမ်ား ကြ်မ္းက်င္မႈ စံ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရး 

အဖြဲ႔သည္ အလုပ္အကုိငဆုိ္င္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ စံ မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းက႑အလုိက္ 

ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရး ဌာနမ်ားကုိ မွတ္ပံုတင္ေပးျခင္း၊ 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ အရည္အေသြးမူေဘာင္နွင့္အညီ ကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆး အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ 

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း စသည့္ စနစ္မ်ားကုိ ၾကီးၾကပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ 

ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သားမ်ား ကြ်မ္းက်င္မႈ စံ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရး 

အဖြဲ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ 

၂.၂ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒပါ အေၾကာင္းအရာ 

အလုပ္အကုိင္ႏွင္ ့ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒကုိ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္္လတြင္ ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ 

ဥပေဒသည္ ျမန္မာလုပ္သားထု၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အလုပ္သမား၊ 

လူဝင္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ၾကီးဌာနသည္ ဤဥပေဒႏွင္ ့ ပတ္သက္သည့္ တာဝန္ရွိ 

ဝန္ၾကီးဌာန ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒတြင္ ေအာက္ပါ ေခါင္းစီးမ်ားႏွင့္ အခန္း(၁၀)ခန္း ပါဝငပ္ါသည္။ 

အခန္း ၁ အမည္၊ အာဏာတည္သည္႔ ေန႔ရက္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္ 

အခန္း ၂   အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားရွာေဖြျခင္း 

အခန္း ၃  အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း 

အခန္း ၄  အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔မ်ား 

ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းတာဝန္းမ်ား 

အခန္း ၅  အလုပ္သမားမ်ား ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္မ်ား 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
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အခန္း ၆  သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးဌာနမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ 

တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း  

အခန္း ၇ ကြ်မ္းက်င္မႈ ယွဥ္ျပိဳင္ပြမဲ်ား က်င္းပျခင္း 

အခန္း ၈  အလုပ္သမားမ်ား ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ရန္ပုံေငြထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ သုံးစြျဲခင္း 

အခန္း ၉ ျပစ္မႈႏွင္ ့ျပစ္ဒဏ္မ်ား 

အခန္း ၁၀ အေထြေထြ 

ဤဥပေဒတြင္ အခန္း (၂)ႏွင့္ အခန္း(၃)သည ္အလုပ္အကုိင ္ခန္႔ထားေရးဆုိင္ရာ တိုးတက္မႈကို ဦးတည္ၿပီး 

အခန္း (၄)၊ (၅)၊ (၆)၊ (၇)၊ ႏွင့္ (၈)သည္ အလုပ္သမားမ်ား ကြ်မ္းက်င္မႈတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ပါသည္။ 

ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဥပေဒမွ ျပဌာန္းထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံကုိ 

ကားခ်ပ္ (၂.၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေရး 

ဗဟုိအဖြဲ႔၊ အလုပ္အကုိင ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔ ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔မ်ား 

ဖြဲ႔စည္းထားရပါမည္။ 
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ကားခ်ပ္ ၂.၁- အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းပုံ  

 
 

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟို 
အဖြဲ႔ (ESD Central Body)  

ဥကၠ႒- MOLIP ဝန္ၾကီး  
အတြင္းေရးမွဴး - MOLIP ဒုဝန္ၾကီး 

ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ (NSSA) 
ဥကၠ႒- ဒုဝန္ႀကီး 

အတြင္းေရးမွဴး- အလုပ္သမားဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ 

အလုပ္အကိုင္ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ (EPA)  
ဥကၠ႒- MOLIP ဒုဝန္ႀကီး 

အတြင္းေရးမွဴး- အလုပ္သမားဌာန ညႊန္ၾကားေရမွဴးခ်ဳပ္ 

ကြ်မ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးႏွင့္ 
အသိအမွတ္ျပဳေရးေကာ္မတီ 

ကြ်မ္းက်င္မႈစံသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ 
ေလ့က်င့္ေရးေကာ္မတီ 

 

ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးရန္ပုံေငြ 
စီမံခန္႔ခြေဲရးေကာ္မတီ 

 

ဆပ္ေကာ္မတီ (ဥပမာ-
က႑ဆိုင္ရာဆပ္ေကာ္မတီ) 

 ဆပ္ေကာ္မတီ (ဥပမာ-
က႑ဆိုင္ရာဆပ္ေကာ္မတီ) 

 ဆပ္ေကာ္မတီ (ဥပမာ-
က႑ဆိုင္ရာဆပ္ေကာ္မတီ) 

 

ဆပ္ေကာ္မတီ (ဥပမာ-
က႑ဆိုင္ရာဆပ္ေကာ္မတီ) 

 ဆပ္ေကာ္မတီ (ဥပမာ-
က႑ဆိုင္ရာဆပ္ေကာ္မတီ) 

 ဆပ္ေကာ္မတီ (ဥပမာ-
က႑ဆိုင္ရာဆပ္ေကာ္မတီ) 

 



14 | P a g e  
 

အခန္း (၄)တြင္မူ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အလုပ္အကုိင္ႏွင္ ့ ကြ်မ္းက်င္မႈ 

ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ဗဟုိအဖြဲ႔၏ ဥကၠ႒ႏွင္ ့ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ 

ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ၾကီးဌာန၏ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးတုိ႔က တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ 

ရိွပါသည္။ ေကာ္မတီ၏ အဖြ႔ဲဝင္မ်ားမွာ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ 

ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) 

ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔မ်ား၏ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ 

စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI) ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ 

အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အလုပ္ရွင္ေရးရာအဖြဲ႔မ်ား ဥကၠ႒တုိ႔ပါဝင္ပါသည္။ 

ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ တြဖဲက္အတြင္းေရးမွဴးမ်ားကုိ လုိအပ္ပါက ခန္႔အပ္ႏိုင္ပါသည္။  

အလုပ္အကုိင္ႏွင္ ့ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဗဟုိအဖြဲ႔၏ အဓိကလုပ္ငန္းတာဝန္မွာ 

ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

(က) အလုပ္အကုိင ္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း။ 

(ခ) အလုပ္လက္မ႔ဲမ်ား နည္းပါးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

(ဂ) အလုပ္သမားမ်ား၏  စည္းကမ္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

(ဃ) အလုပ္သမားမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

(င) အလုပ္အကုိင္ႏွင္ ့ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အဖြဲ႔တို႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ႏွင္ ့လမ္းညႊန္ျခင္း။ 

အလုပ္အကုိင္ႏွင္ ့ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ဗဟုိအဖြဲ႔လက္ေအာက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ 

ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔ (EPA) ႏွင့္ ယခု ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံလုပ္သားမ်ား ကြ်မ္းက်င္မႈ “စံ” 

သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးအဖြဲ႔ ကုိ ရည္ညႊန္းေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အဖြ႕ဲ (SDA) ဟ၍ူႏွစ္ပိုင္း 

ရိွရပါမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒအရ ျမန္မာႏုိင္ငံလုပ္သားမ်ား 

ကြ်မ္းက်င္မႈ “စံ” သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးအဖြ႔ဲ (NSSA) ဟူေသာ အမည္မွ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔ 

(SDA) ဟူ၍အမည္ေျပာင္းရန္လုိအပ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ NSSA တြင္ ခန္႔အပ္ထားေသာ ဥကၠ႒၊ 

အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္အေရအတြက္တုိ႔သည ္  SDA အရ ကြျဲပားမႈရွိေနပါသည္။ MOLIP သည္ 

လုပ္သားမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ 

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ SDA တည္ေထာင္ေရးကုိ 

ျပန္လည္ဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။အစုိးရ၊ပုဂၢလိကက႑၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင္ ့ အလုပ္သမား 

အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအပါအဝင္ NSSA အဖြဲ႔တြင္ စုစုေပါင္းအဖြ႔ဲဝင္ ၂၉ ဦး ပါဝင္ပါသည္။ 

ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြ႔ဲ၏ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္းမ်ားမွာ 

ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည ္-  

(က) အလုပ္အကုိင္ဆုိင္မ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံမ်ား ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း၊  ေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ ျပဌာန္းျခင္း။  
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(ခ) အလုပ္သမားမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးမႈမ်ား ခြဲျခားသတ္မွတ္၍ 

ကြ်မ္းက်င္မႈ ေလ့က်င့္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ 

(ဂ) ကြ်မ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခင္း၊ 

(ဃ) သင္တန္းေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးဌာနမ်ားအား မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ 

ထုတ္ေပးျခင္း။ 

(င) ကြ်မ္းက်င္မႈ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးေရးအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ 

(စ) အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ရန္ပုံေငြ ထူေထာင္၍ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ 

(ဆ) မိမိဖြဲ႔စည္းေသာ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း။ 

ပုဒ္မ (၁၂) (က) အရ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔ သည္ လုပ္ငန္းတာဝန္းမ်ားကုိ 

အျပည္႔အဝေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန ္ေအာက္ပါ ေကာ္မတီ (၃)ခုဖြဲ႔စည္းရန္လုိအပ္သည္။  

 (၁) ကၽြမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးေကာ္မတီ (OCSTC) 

(၂) ကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳေရးေကာ္မတီ (SACC) 

(၃) ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ (SDFMC) 

  

ကၽြမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးေကာ္မတီ (OCSTC) သည္ ပုဒ္မ (၁၃) (ခ) အရ 

ေအာက္ပါလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရပါမည ္ 

(က) အလုပ္အကုိင ္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အဆင့္အလုိက္ မွန္ကန္တိက်ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈစံမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ 

စံမ်ားအား မီွျငမ္း၍ ေရးဆြသဲတ္မွတ္ျခင္း၊ 

(ခ) ကၽြမ္းက်င္မႈ စံမ်ားႏွင့္အညီ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ား ေရးဆြျဲခင္း၊ ေလ့က်င့္ေရးစံမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊  

(ဂ) ေလ့က်င့္ေရးနည္းျပ အရည္အေသြး သတ္မွတ္ျခင္း၊ 

(ဃ) သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏ စက္ပစၥည္း၊ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရး အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္း 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊  

(င) သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင္ ့ေလ့က်င့္ေရးအမ်ိဳးအစား မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ 

(စ) နည္းပညာဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

(ဆ) မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ျပီး ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အဖြဲ႔သုိ႔ 

တင္ျပျခင္း။  

ထိုနည္းတူ ကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳေရးေကာ္မတီ (SACC) သည္ ပုဒ္မ (၁၃) 

(ဂ) အရ ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။  

(က) အလုပ္အကုိင္ဆုိငရ္ာ ကြ်မ္းက်င္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စစ္ေဆးႏုိင္ေရးအတြက္ 

စစ္ေဆးမည့္စ ံသတ္မွတ္ျခင္း၊ 

(ခ) ကြ်မ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးဌာနမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းးႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရး 

အစီအစဥ္မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊  
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(ဂ) မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ျပီး ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔သုိ႔ 

တင္ျပျခင္း၊  

(ဃ) အကဲျဖတ္ပုံစံ သတ္မွတ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ဌာနမ်ား၏ 

အရည္အေသြး အာမခံခ်က္ ရိွေရးအတြက္ အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းေရးစနစ္ႏွင္ ့ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား 

သတ္မွတ္ျခင္း၊  

(င) ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊  

(စ) အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အဆင့္အလုိက္သတ္မွတ္၍ 

ယွဥ္ျပိဳင္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 

(ဆ) ျပိဳင္ပြဲတြင ္ထူးခြ်န္ပါက ထူးခြ်န္သူျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္း၊ 

သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးဌာနမ်ားတြင္ NSSA မွ ေဖာ္ျပထားေသာ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ 

ကြ်မ္းက်င္မႈအကဲျဖတ္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ထုိဌာနမ်ားကုိ အလုပ္အကုိင္ႏွင္ ့ ကြ်မ္းက်င္မႈ 

ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒအရ တည္ေထာင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ အခန္း (၆)တြင္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ 

ကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရး ဌာနမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္႔  ပုဒ္မ 

(၈) ခု ပါဝင္ပါသည္။ သင္တန္းေက်ာင္း (သုိ႔မဟုတ္) စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ဌာန တည္ေထာင္ရန္ 

စိတ္ဝင္စားသူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီမ်ားမွတစ္ဆင့္ NSSA သုိ႔ မွတ္ပံုတင္သြင္းရန္ 

ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။ ႏိုင္ငံျခားသားပုိင္ သင္တန္းေက်ာင္း/ဌာနမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ 

OCSTC ႏွင့္ SACC မွတင္သြင္းေသာ အစီရင္ခံစာအရ NSSA သည္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ လက္ခံျခင္း 

(သုိ႔မဟုတ္) ျငင္းပယ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာကုိ လက္ခံခ႔ဲသည္ဆုိပါက 

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ပုံမွန ္ မွတ္ပံုတင္ေၾကးေပးသြင္းျပီး NSSA အသိအမွတ္ျပဳ သင္တန္းေက်ာင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ကြ်မ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးဌာန ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာကုိ 

ျငင္းပယ္ခဲ႔သည္ဆုိပါက ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ရက္ေပါင္း (၃၀)အတြင္းတြင္ 

ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။  

ပုဒ္မ (၂၀)တြင္ေဖာ္ျပထားသည္႔ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ရမည္႔တာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။  

(က) ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိေရးသားျပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ 

ရရန္ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔ (SDA/NSSA) သုိ႔ တင္သြင္ျခင္း-  

 (၁) ကၽြမ္းက်င္မႈ စံ၊ 

 (၂) သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၊ 

 (၃) သင္တန္းေက်ာင္း၏ တည္ေနရာ၊ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ အသုံးအေဆာင္ ေဖာ္ျပခ်က္၊ 

 (၄) သင္တန္းဆရာမ်ား၏ အမည္ႏွင့္ အရည္အခ်င္း၊ 

 (၅) ေလ့က်င့္သင္ၾကားမည့္ကာလ၊ 
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 (၆) သင္တန္းတြင္ အသုံးျပဳမည့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးစနစ္၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး 

အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား၊ 

 (၇) သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္၊ 

 (၈) သင္တန္းေၾကး၊ 

(၉) ကၽြမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးေကာ္မတီမွ သတ္မွတ္ေသာ 

အျခားအခ်က္အလက္မ်ား၊  

(ခ) သင္တန္းသားႏွင္ ့သင္တန္းဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္  စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္း၊ 

(ဂ) သင္တန္းသားမ်ား၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရိွျခင္း၊ 

(ဃ) သင္တန္းတစ္ခု ျပီးေျမာက္သည့္ (၁၅)ရက္အတြင္း သင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာကုိ 

ကြ်မ္းက်င္မႈဖံြံႊ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အဖြ႔ဲသုိ႔ တင္ျပျခင္း၊ 

(င) သင္တန္းေက်ာင္းအား အျခားသင္တန္းေက်ာင္းတည္ေထာင္လုိသူထံ လႊဲေျပာင္းလုိပါက လႊဲေျပာင္းျခင္း 

မျပဳမီ အနည္းဆုံး ရက္ေပါင္း ၃၀ ၾကိဳတင္၍  ကြ်မ္းက်င္မႈဖံြံႊ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔သုိ႔ တင္ျပျခင္း၊  

(စ) သင္တန္းေက်ာင္းကုိ ရပ္ဆိုင္းလုိပါက သင္တန္းသားမ်ားအား လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား တူညီေသာ 

အျခားသင္တန္းေက်ာင္း တစ္ခုခုသို႔ က်န္ရွိေသာ သင္တန္းကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္အတူ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊  

သင္တန္းေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ထားသူသည္ ဥပေဒနည္းလမ္းအရ ျပည္ပမွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 

သရုပ္ျပဆရာမ်ားကုိ ေခၚယူခန္႔အပ္ႏို္င္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားလည္း တည္ဆဲဥပေဒ 

မ်ားနွင့္အညီ ျပည္ပမ ွတင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။  

ပုဒ္မ(၂၂) တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈအကဲျဖတ္္စစ္ေဆးေရးဌာနမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ရမည္႔တာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။   

(က) ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈအကဲျဖတ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေရးသားျပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ 

ရရန္ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔ (SDA/NSSA) သုိ႔ တင္သြင္းရန္- 

 (၁) အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံမ်ားကုိ အေျခခံထားေသာ စစ္ေဆးေရး အစီအစဥ္၊ 

(၂) ဌာန တည္ေနရာ၊ အေဆာက္အအုံႏွင့္ အသုံးအေဆာင္ ေဖာ္ျပခ်က္၊ 

 (၃) စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူမ်ား၏ အမည္ႏွင္ ့အရည္အခ်င္း၊ 

 (၄) စစ္ေဆးမည့္ကာလ၊ 

(၅) စစ္ေဆးေရးဌာနတြင္ အသုံးျပဳမည့္ စစ္ေဆးေရးအေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား၊   

(၆) စစ္ေဆးမည္႔ ေမးခြန္းမ်ား အေနအထား၊  

(၇) အကဲျဖတ္ရာတြင္ အသုံးျပဳမည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ စံႏွင့္ နည္းစနစ္၊  

(၈) ကြ်မ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးခံသူထံမွ ေကာက္ခံရမည္႔ အခေၾကးေငြႏႈန္းထား၊ 

(၉) ကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳေရးေကာ္မတီမွ သတ္မွတ္ထားေသာ 

အျခားအခ်က္အလက္မ်ား၊ 
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(ခ) ကြ်မ္းက်င္မႈ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးခံသူမ်ား 

အတြက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ထားရိွျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ 

(ဂ) ကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးခံသူမ်ား၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း၊  

(ဃ) ကြ်မ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျပီးေနာက္ (၁၅)ရက္အတြင္း အစီရင္ခံစာကုိ 

ကြ်မ္းက်င္မႈဖံြံႊ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အဖြ႔ဲ သုိ႔ တင္ျပျခင္း၊ 

(င) ကြ်မ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးခံ၍ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအား ကြ်မ္းက်င္မႈဖံြံႊ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အဖြဲ႔ ၏ 

အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္း၊ 

(စ) ကြ်မ္းက်င္မႈအကဲျဖတ္စစ္ေဆးေရးဌာနကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိပါက ကြ်မ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးခံလုိသူမ်ားအား 

လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား တူညီေသာ အျခား ကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးဌာနတစ္ခုခုသုိ႔ က်န္ရွိေသာ 

ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္အတူ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊   

(ဆ) ကြ်မ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးခံသူမ်ားကုိ အျခား ကြ်မ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးဌာနသုိ႔ 

လႊဲေျပာင္းျခင္းမျပဳမီ အနည္းဆုံး ရက္ေပါင္း ၃၀ ၾကိဳတင္၍ ကြ်မ္းက်င္မႈဖံြံႊ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အဖြဲ႔ 

(SDA/NSSA) သို႔ တင္ျပျခင္း၊ 

 

မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကဲ႔သုိ႔ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးေရးဌာန 

မ်ားသည္ ျပည္ပမ ွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) အကဲျဖတ္စစ္ေဆးသူမ်ားကုိ ေခၚယူခန္႔ထားခြင့္ 

ရွိပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းတုိ႔၏ ေနထုိင္ခြင့္ကာလသည္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္ရမည္။ 

အကဲျဖတ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိလည္း တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ  

ျပညပ္မွ တင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။  

အလုပ္အကုိင္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အလုပ္အကုိင္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈစံမ်ားႏွင့္ 

အကဲျဖတ္စံႏႈန္းမ်ားေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ လုပ္သားေစ်းကြက္၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈ စံ 

အေျချပဳသင္တန္းကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္လည္း အေရးပါလွပါသည္။ အခန္း (၅)တြင္ 

ေဖာ္ျပခ်က္အရ လုပ္ငန္းရွင္သည္ မိမိတုိ႔၏ ဝန္ထမ္း လုပ္သားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းတြင္းး သင္တန္းမ်ား 

ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားျခင္း၊ စနစ္က်ေသာ လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာရပ္အသုံးျပဳ၍ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းးမ်ားကုိ 

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အဆုိပါ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္း ျဖစ္ေစ၊ 

လုပ္ငန္းမ်ား စုေပါင္း၍ ျဖစ္ေစ အလုပ္သမား တစ္ဦးခ်င္း (သုိ႔မဟုတ္) အုပ္စုအလုိက္ 

ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အသက္ (၁၆)ႏွစ္ ျပည္႔ျပီးသူမ်ားကုိ 

အလုပ္သင္မ်ားအျဖစ္ခန္႔အပ္ႏိုင္ၿပီး ၄င္းတုိ႔ကုိ အလုပ္အကုိင္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ားကုိ 

စနစ္တက်ေပးအပ္ရန္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ 

ဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈယွဥ္ျပိဳင္ပြမဲ်ားစီစဥ္ေပးျခင္းႏွင့္ ကမၻာႏွင္ ့ အာဆီယံအတြင္း 

ကြ်မ္းက်င္မႈယွဥ္ျပိဳင္ပြမဲ်ားတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္း၏ အေရးပါမႈကုိ အေလးေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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အခန္း(၇)တြင္ SACC ၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင္ ့ ျပည္တြင္း ျပည္ပတြင္ကြ်မ္းက်င္မႈယွဥ္ျပိဳင္ပြမဲ်ား 

ဦးေဆာင္က်င္းပရမည့္ ၄င္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ရပ္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသည္႔ မည္သည္႔အလုပ္သမားမဆုိ 

ထုိကြ်မ္းက်င္မႈယွဥ္ျပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ အခြင့္အေရးရိွပါသည္။ 

လုပ္သားမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးသည္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားျမွင့္တင္ရန္ 

အေထာက္အပ့ံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီတြင္းေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ အလုပ္သင္အစီအစဥ္မ်ား ထားရွိျခင္း၊ 

ႏွစ္မ်ိဳးလုံးတြဖဲက္အသုံးျပဳသည္႔ စနစ္အစရိွသည္႔ လုပ္ငန္းခြင္အေျချပဳ ေလ့က်င္းေရးမ်ားကုိ 

ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးရန္ပံုေငြသုံး၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ 

ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးရန္ပံုေငြႏွင့္ ရန္ပုံေငြခြဲေဝသုံးစြဲမႈမ်ားကုိမူ အခန္း(၈)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ရန္ပုံေငြကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း 

ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

(က) အလုပ္သမားမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္ 

ျမွင္တ့င္ေရးတုိ႔အတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ 

(ခ) အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ အလုပ္ရပ္စျဲခင္းခံရျပီး အျခားလုပ္ငန္းတစ္ခုခုသုိ႔ 

ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္လုိေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား လိုအပ္သည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ျပန္လည္ 

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ 

(ဂ) ပုဒ္မခြ ဲ(က)ႏွင့္ (ခ) ပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကး  ေထာက္ပံ့ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေငြေခ်းျခင္း၊  

ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ရန္ပံုေငြစီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီသည္ အစုိးရအဖဲြ႔၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ 

အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ရန ္ေဖာ္ျပထားၿပီး ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကုိမူ ေအာက္ပါ 

အတုိင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္ -  

(က) ရန္ပံုေငြအတြက္ ထည့္ဝင္ေၾကးမ်ား မွန္မွန္ေပးသြင္းေရးကုိ ၾကပ္မတ္ျခင္း၊ 

(ခ) ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အဖြဲ႔ (SDA/NSSA) ၏ သေဘာတူညခီ်က္ျဖင့္ ရန္ပုံေငြအား 

စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ 

(ဂ) ရန္ပံုေငြမ ွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္ေသာ ေငြမ်ားကုိ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အည ီ ဘဏ္တစ္ခုခုတြင္ 

အပ္ႏွံထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရေငြစုလက္မွတ္မ်ား ဝယ္ယူစုေဆာင္းထားျခင္း၊ 

(ဃ) ရန္ပံုေငြသုိ႔ အလွဴေငြ ေပးအပ္သူ ရွိပါက ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ 

လက္ခံရယူျခင္း၊ 

(င) ရန္ပံုေငြ ထည့္ဝင္ျခင္း၊ သုံးစြျဲခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စာရင္းစစ္ေဆးမႈ ခံယူျခင္း၊  

စက္မႈလက္မႈႏွင္ ့ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္  

အလုပ္သမားၾကီးၾကပ္သူမ်ားအဆင့္ႏွင့္ ယင္းအဆင့္ေအာင္ရွိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အဆုိပါ 

အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ခလစာ၏ ၀.၅% ေအာက္ မနည္းေသာ ေငြကို ရန္ပုံေငြသုိ႔ ထည့္ဝင္ေၾကးအျဖစ္ 
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လစဥ္   မပ်က္မကြက္ ေပးသြင္းရပါမည္။ ထည္႔ဝင္ေၾကးကုိ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ခ လစာမွ 

ျဖတ္ေတာက္ခြင့္မရွိပါ။ 

ထည္႔ဝင္ေၾကးကုိ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား၊ လုပ္ငန္းပုံစံ၊ လုပ္ငန္း၏အရြယ္အစားႏွင့္ 

အလုပ္သမားအေရအတြက္တို႔အေပၚမူတည္ၿပီး ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အဖြဲ႔ (SDA/NSSA) မွ 

ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာရွိပါက အလုပ္ရွင္သည္ 

ထည္႔ဝင္ေၾကးကင္းလြတ္ခြင္ ့ရရွိႏုိင္ပါသည္။  

အခန္း (၉)တြင္မူ ျပစ္မႈႏွင္ ့ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ တင္ျပထားပါသည္။ ကြ်မ္းက်င္မႈအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကုိ 

တုပျပဳလုပ္သူ မည္သူမဆုိ (၇)ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ လုိအပ္ပါက ေငြဒဏ္လည္း 

ခ်မွတ္ႏုိင္သည္ဟ ုေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

၂.၃ ေဒသဆုိင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳ 

အလုပ္အကုိင္ႏွင္ ့ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒကုိ တိုးျမွင့္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ 

လုပ္သားအင္အားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ေအဂ်င္စီအက္ဥပေဒ (၂၀၀၄)၊ ေတာင္အာဖရိက သမၼတႏုိင္ငံ၏ 

ကြ်မ္းက်င္မႈဖံြ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ျပဳျပင္ေရး အက္ဥပေဒ (၂၀၀၃)ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ 

တုိးျမွင့္ေရး အက္ဥပေဒ (၂၀၀၂) တုိ႔ကုိ ေလ့လာခ့ဲပါသည္။ ေလ့လာခဲ႔ေသာ အက္ဥပေဒမ်ားသည္ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ တာဝန္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္အေရအတြက္မ်ားကုိ 

ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတုိ႔သည ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ 

အဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႔စည္းပုံအရ ဆင္တူမႈရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း 

ေတာင္အာဖရိက၏ အမ်ိဳးသား ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြ႔ဲႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ လုပ္သားအင္အား 

ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးေအဂ်င္စီတုိ႔သည္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွ ခန္႔အပ္ထားေသာ ဥကၠ႒ႏွင့္ 

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံစီ၏ 

ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအသင္းမ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေအာက္ပါဇယားတြင္ 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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ဇယား ၂.၁- ႏုိင္ငံေလးႏုိင္ငံ၏ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီမ်ားကုိ ယွဥ္တြဲေလ့လာျခင္း  

 Myanmar Thailand Republic of South Africa Singapore 

အဖြဲ႔အမည ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သားမ်ား ကြ်မ္းက်င္မႈစံ 

သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးအဖြဲ႔ (NSSA) 

ကြ်မ္းက်င္မႈ 

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ 

တိုးျမွင့္ေရးအဖြဲ႔  (SDPC) 

အမ်ိဳးသား ကြ်မ္းက်င္မႈအဖြဲ႔ 

(NSA) 

လုပ္သားအင္အားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး 

ေအဂ်င္စီ (WDA) 

ဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြ႔ဲမွ 

ခန္႔အပ္ထားေသာ ဒုဝန္ႀကီး 

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန 

အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ 

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး 

မ ွခန္႔အပ္သူ 

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး မွ 

ခန္႔အပ္သူ 

အဖြဲ႔ဝင္မ်ား  သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာန (သို႔) 

လုပ္ငန္းမ်ား၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ 

(သို႔)  ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး 

 ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 

ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ 

စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳ

ပ ္ကိုယ္စားလွယ္ 

 သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

၏ ဥကၠ႒ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ 

အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔မ်ား 

ကိုယ္စားလွယ္ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္ရွင္ေရးရာ 

အဖြဲ႔မ်ား ကိုယ္စားလွယ္ 

 အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ 

အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၏ 

ေအာက္ပါအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 

 ဘ႑ာေရး၊ သိပၸံ၊ 

နည္းပညာႏွင့္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ 

ပညာေရး၊ 

စက္မႈလုပ္ငန္း 

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား 

 ရသံုးေငြ အဖြဲ႔အစည္း 

 ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 

ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔ 

 ထိုင္းႏိုင္ငံ ခရီးသြားအဖြဲ႔ 

 ထိုင္းႏိုင္ငံ 

ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသ

င္း 

 ထိုင္းႏိုင္ငံ 

 မဲေပးေရြးခ်ယ္ထားေသာ 

အဖြဲ႔ဝင ္၂၄ ဦး အနက္မွ 

အလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႔၊ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဖြဲ႔၊ 

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး 

လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္ 

အက်ိဳးစီးပြားကို လိုလားေသာ 

အဖြဲ႔ႏွင့္ တုိင္းျပည္၏ 

အက်ိဳးစီးပြား ကို လိုလားေသာ 

အဖြဲ႔မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္႔ 

ဒု-ဥကၠ႒ ေလးဦး  

 မဲေပးေရြးခ်ယ္ထားသူ 

မဟုတ္သည္႔ 

ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး

တြင္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ ႏွစ္ဦး 

 မဲေပးေရြးခ်ယ္ထားသူ 

 ဒု-ဥကၠ႒ 

 အဖြဲ႔ဝင ္(၈)ဦးမွ (၁၆)ဦးအထိ 

 

*အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလံုးကို ဝန္ႀကီးမွ 
ခန္႔အပ္ပါသည္။ 



22 | P a g e  
 

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ 

 အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ 

ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး 

ပညာရွင္မ်ား 

စက္မႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ ္

 ထိုင္းႏိုင္ငံ 

ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္းမ်ား 

အသင္း 

 ခရီးသြား က႑ဆိုင္ရာ 

ေကာင္စီ 

 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ 

ခန္႔အပ္ထားေသာ 

ပညာရွင္ ႏွစ္ဦး 

 အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ 

အလုပ္သမားမ်ားကို 

ကိုယ္စားျပဳသည္႔ 

အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးစီ 

မဟုတ္သည္႔ အလုပ္အကိုင္ 

ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ 

လုပ္ငန္းတြင္ 

ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ ႏွစ္ဦး 

 မဲေပးေရြးခ်ယ္ထားသူ 

မဟုတ္သည္႔ ေတာင္အာဖရိက 

အရည္အခ်င္း 

သတ္မွတ္ေရးအဖြဲ႔မ ွ

ေရြးခ်ယ္ထားသူ တစ္ဦး 

*အဖြ႔ဲဝင္မ်ားအားလံုးကို ဝန္ႀကီးမွ 
ခန္႔အပ္ပါသည္။ 

အဖြဲ႔ဝင ္

သက္တမ္းမ်ား 

ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 

အလုပ္ရွင္မ်ား၊ 

အလုပ္သမားမ်ား၏ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 

သက္တမ္း (၂)ႏွစ္ 

၃ ႏွစ္ ၃ ႏွစ္ 
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ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင္ ့ တာဝန္မ်ားသည ္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ 

တစ္ႏိုင္င ံ ကြျဲပားမႈရွိႏိုင္ေသာ္လည္း အေျခခံက်ၿပီး အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွာ ဝန္ႀကီးဌာန 

ဝန္ႀကီးအား လုပ္သားအင္အားဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေရး 

အစီအစဥ္တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေရး၊ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကုိ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ေပးေရး တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 

ကြ်မ္းက်င္မႈယွဥ္ျပိဳင္ပြမဲ်ား ဦးစီးက်င္းပရန္ႏွင့္ တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤဥပေဒမ်ားထဲမွ စံနမူနာ ယူသင့္ေသာ အျခားအေရးပါေသာ အခ်က္မွာ 

ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးရန္ပံုေငြ ထည္႔ဝင္ျခင္းႏွင့္ ခြဲေဝသုံးစြျဲခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံ 

အက္ဥပေဒအရ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဌာနသည ္ အစုိးရမွ ေထာက္ပံ့ေငြ၊ လုပ္ငန္းမ်ားမွ 

ထည္႔ဝင္ေငြ၊ အလွဴေငြ၊ ရန္ပုံေငြမွရရွိေသာ အတုိး (သုိ႔) အက်ိဳးအျမတ္ စသည္တုိ႔မွ ရရိွေသာ 

ရန္ပုံေငြမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန ္အခြင့္အာဏာရိွပါသည္။ ရန္ပံုေငြကုိ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳခြင့္ 

ေပးထားပါသည္။ 

(က) သင္တန္းအစီအစဥ္တြင္ပါဝင္ေသာ သင္တန္းသားမ်ားကုိ ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္း၊ 

(ခ) သင္တန္းေပးသူမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္မႈစံသတ္မွတ္စစ္ေဆးေပးသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္ 

ကြ်မ္းက်င္မႈ သင္တန္း(သို႔) စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ စရိတ္ကုိ ရန္ပုံေငြမွ 

ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္း၊ 

(ဂ) ေကာ္မတီမွ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားသာ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ 

ျမွင္တ့င္ေရးကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္ေသာ မည္သည္႔ကိစၥရပ္မ်ားတြင္မဆုိ အကူအညီ (သုိ႔) ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ 

(ဃ) ရန္ပုံေငြ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း (တစ္ႏွစ္တာ ရန္ပုံေငြ၏ ၀.၅%ထက္မပိုရ) 

ေကာ္မတီ၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးသည္ ထည္႔ဝင္ေၾကးႏႈန္းထားကုိ ေဖာ္ျပရန္ 

အခြင့္အာဏာရိွပါသည္။ ထည္႔ဝင္ေၾကးကုိ နယ္ပယ္အတြင္းရိွ သင္တန္းသားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ 

အခ်ိဳးကုိအေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ပါသည္။ စတင္ထည္႔ဝင္သည္႔အခ်ိန္တြင္ ထည္႔ဝင္ေၾကးသည္ လုပ္ခလစာ၏ 

၁%ထက္မပုိေစရန ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထည္႔ဝင္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ႔လွ်င္ 

တစ္လလွ်င္ ၁.၅% ကို ပ်က္ကြက္ေၾကးအျဖစ္ေပးေဆာင္ရပါမည္။ 

ေတာင္အာဖရိကတြင္ ေတာင္အာဖရိက အခြန္ဘ႑ာေကာက္ခံမႈ (SARS) ၏ ေကာ္မရွင္သည္ 

ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အခြန္ေငြေကာက္ယူမႈဥပေဒ (Skills Development of Levies Act) 

အရ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ ေကာ္မရွင္သို႔ ေပးေဆာင္ရသည္႔ အခြန္စည္းၾကပ္ေငြမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ 

တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အခြန္ေငြေကာက္ယူမႈဥပေဒ အရ 

အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ခလစာ၏ ၁%ကုိ 

ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးစည္းၾကပ္ေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ရပါမည္။ စည္းၾကပ္ေငြမ်ား၏ ၈၀%သည္ 

ပညာေရး က႑ဆုိင္ရာႏွင္ ့ သင္တန္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔မ်ား (SEATs) သုိ႔ေပးေဆာင္ရၿပီး 
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၂၀%သည္ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးရန္ပံုေငြအျဖစ္ အထူးသင္တန္းမ်ားအတြက္ ေပးေဆာင္ရပါသည္။ 

အလုပ္ရွင္မ်ားမွ ၄င္းတုိ႔၏အလုပ္သမားမ်ားကုိ ကုိယ္တိုင္သင္တန္းေပးအပ္လွ်င္လည္း SEATs 

မွေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 

ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အခြန္ေငြေပးေဆာင္ရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိပါသည္ -  

(၁) ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ 

(၂) ဘာသာေရး (သုိ႔မဟုတ္) ပရဟိတအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

(၃) လုပ္ငန္းမ်ား ရန္ပံုေငြ၏ ၈၀% ေက်ာ္သည ္ လႊတ္ေတာ္မွေထာက္ပ့ံ ေပးထားရေသာ 

ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းမ်ား၊ 

(၄) အလုပ္သမားမ်ားကုိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ရင္းဂစ္၂၅၀,၀၀၀ (က်ပ္ ၂.၀၅မီလီယံ၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ 

၁၇,၂၀၀) ေအာက္ေလ်ာ့နည္းၿပီး လစာေပးသည္႔ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ 

(၅) ေတာင္အာဖရိက၏ ဝင္ေငြခြန္အက္ဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ထားရန္ မလုိေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ 

စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္မူ ေကာက္ခံထားေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးစည္းၾကပ္ေငြ(SDL) မ်ားသည္ 

ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးရန္ပံုေငြ (SDF) သုိ႔ တုိက္ရိုက္ စီးဆင္းေစသည့္ စနစ္ကုိ 

က်င့္သုံးထားပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ မိမိ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ 

ႏိုင္ငံပိုင ္ ပညာေရးႏွင္ ့ ေလ့က်င့္ေရး စနစ္လက္ေအာက္ရွိ သင္တန္းမ်ားသုိ႔ ေစလႊတ္ တက္ေရာက္ခြင့္ 

ျပဳေနေသာ အလုပ္ရွငမ္်ားအား ကုန္က်စရိတ္ကုိ ယင္းရန္ပံုေငြထဲမွ ျပန္လည္ ေပးအပ္ပါသည္။SDLႏွင့္ 

SDFကုိ စင္ကာပူႏိုင္ငံ လုပ္သားအင္အားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ေအဂ်င္စီ(WDA)မွ စီမံႀကီးၾကပ္ပါသည္။ 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အနည္းဆုံး ၂ေဒၚလာ (တစ္လဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၈၀၀ ေအာက္နည္းေသာ 

အလုပ္သမားအတြက္) မွစ၍ အမ်ားဆုံး ၁၁.၂၅ေဒၚလာ (တစ္လဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၄၅၀၀ ထက္ပိုေသာ 

အလုပ္သမားအတြက္) အထိ အလုပ္သမားတစ္ဦးစီအတြက္ လုပ္ခလစာ၏ ၀.၂၅%ကုိ ေပးဆာင္ရပါမည္။ 

ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးစည္းၾကပ္ေငြ(SDL)သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ 

သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဘဲအိမ္တြင္း လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ 

အလုပ္ခန္႔ထားေသာ၊ အိမ္အကူ၊ ယာဥ္ေမာင္း (သုိ႔) ဥယ်ာဥ္မွဴး စသည့္ လခစားမဟုတ္သူမ်ားအတြက္ 

ေပးေဆာင္ရန္မလုိအပ္ပါ။ ကင္းလြတ္ခြင့္သည္ ထိုလအတြက္ ခြင့္ရက္ရွည္ယူထားေသာ 

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ မပါဝင္ပါ။ ေပးေဆာင္ရန္ေနာက္က်ခဲ႔ပါက ေနာက္က်ေၾကးအျဖစ္က်န္ရွိေသာ 

တစ္ႏွစ္တာ ထည္႔ဝင္ေၾကး၏ ၁၀%ကုိ ေပးေဆာင္ရပါမည္။ မခိုင္လုံေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ 

ကုိယ္တိုင္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ အျခားတစ္စံုတစ္ေယာက္အတြက္ျဖစ္ေစ 

ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးစည္းၾကပ္ေငြ(SDL) ေပးေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္သူ မည္သူမဆုိ က်န္ရွိေသာ 

စည္းၾကပ္ေငြ(SDL)ႏွင့္အတူ ေဒၚလာ ၂၅၀၀ ထက္မပိုေသာ ဒဏ္ေၾကးျဖစ္ေစ၊ ၆လထက္မပိုေသာ 

ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ေငြႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ က်ခံရပါမည္။ 
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၂.၄ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒ တုိးတက္ေစရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

အလုပ္အကုိင္ႏွင္ ့ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒႏွင္ ့ သက္ဆုိင္သူ မည္သူမဆုိ ထိုဥေပဒကုိပိုမုိ 

အသက္ဝင္ေစမည့္အက်ိဳးျပဳေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင္ ့ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေပးႏုိင္ရန္ ဥပေဒျပဌာန္းရသည့္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင္ ့ ၎၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိနားလည္ရန္ အလြန္အေရးပါလွပါသည္။ အျခား 

တစ္ဖက္တြင္လည္း ဥပေဒကုိ ေကာင္းမြန္စြာနားလည္မွသာလွ်င္ယင္းဥပေဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ 

၄င္းတုိ႔၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ပုိမုိ ျမင့္မားလာျပီး၊ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ပန္းတုိင္သုိ႔ 

လ်င္ျမန္ေကာင္းမြန္စြာ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပထမဆုံးအေနျဖင့္  

တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဝန္ၾကီးဌာနသည္ ESD ဥပေဒအေပၚ 

ျပည္သူမ်ားသတိျပဳနားလည္မႈတုိးျမင့္ေစရန္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝေသာသတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ 

ဒီဂ်စ္တယ္သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ တဆင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။  

ေကာ္မတီမ်ားႏွင္ ့ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိလည္း လက္ရွိအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင္ ့ သာမက ထပ္မံအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပါ 

လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ေျပာင္းလဲသင့္ပါသည္။ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒအရ ထားရွိရမည့္ 

ေကာ္မတီတစ္ခုစီ၏ အခန္းက႑မ်ားသည္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္မႈ ရွိ/ မရိွကုိေသခ်ာစြာ 

ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ အေရးပါလွေသာ အခ်ိဳ႕ေကာ္မတီမ်ားကုိမူ ယခုတုိင္ 

မဖြဲ႔စည္းရေသးသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ထုိကဲ့သုိ႔ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေသာ ထုိေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းရန္ 

အေရးတၾကီး လုိအပ္ပါသည္။ အလုပ္အကုိင္ႏွင္ ့ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒအရ၊ အလုပ္အကုိင္ 

ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြ႔ဲ (EPA)၊ အလုပ္အကုိငက္ၽြမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရးႏွင္ ့ ေလ့က်င့္ေရးေကာ္မတီ 

(OCSTC) ႏွင့္ ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ (Fund Management Committee) စသည္တို႔ကုိ 

လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဖြဲ႔စည္းသင့္ပါသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ 

ဖြဲ႔စည္းပံုအတြက္ မလုိအပ္ေသာ အျခားေကာ္မတီမ်ားကုိ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းၿပီး ဖယ္ရွားသင့္ပါက 

ဖယ္ရွားသင့္ပါသည္။  

ေကာ္မတီမ်ား၏ ဥကၠ႒မ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔ တာဝန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

ပိုမိုထိေရာက္ၿပီး အက်ိဳးရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း အၾကံျပဳလုိပါသည္။ 

ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ေကာ္မတီမ်ား၏ ဥကၠ႒မ်ားသည္ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္ အတြက္ 

ဦးစားေပး၊ အခ်ိန္ေပးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အျခား နည္းလမ္း တစ္ခုမွာ 

အစီအစဥ္အတြက္ စိတ္ေရာကုိယ္ပါႏွစ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ အလုပ္အမႈေဆာင္တစ္ဦးခန္႔အပ္၍ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအဆင့္မ်ားတြင္ အစုိးရ က႑ႏွင့္ 

ပုဂၢလိကက႑မ်ားအၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ရိွျခင္းသည္ 

ကာလရွည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေသာ အလုပ္သမား 

ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ား ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္ရန္ 
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အဓိကက်ေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ သက္တမ္းသည္ ကာလတုိသာျဖစ္ျပီး 

အၿမဲေျပာင္းလဲေနျခင္းသည္ ရည္မွန္းခ်က္ေရာက္ရိွေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

ျခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။  

အလုပ္အကုိင္ႏွင္ ့ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒသည္ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည္မွစ၍ 

ရန္ပုံေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈအထိ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္႔ 

အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလုံးကုိ လႊမ္းျခံဳႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 

ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအမ်ားဆုံးရိွသည္႔ လုိအပ္ေသာ 

အခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ပါဝင္မႈ မရိွသည္ကုိ ေလ့လာ ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ပထမအခ်က္မွာ NSSA 

မွခ်မွတ္ထားေသာ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကြ်မ္းက်င္သူအဆင့္၊ ကြ်မ္းက်င္သူအဆင့္၊ 

အဆင့္ျမင့္ကြ်မ္းက်င္အဆင့္ႏွင့္  ႀကီးၾကပ္သူအဆင့္ စသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အမ်ိဳးသား 

ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္အေနႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန ္ ျပဌာန္းရန ္ က်န္ရွိေနခ႔ဲပါသည္။ 

ဤညႊန္ၾကားခ်က္ ျပဌာန္းျခင္းျဖင့္ အဆင့္တစ္ခုစီအလုိက္ လုိအပ္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 

ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ လြယ္ကူရွင္းလင္းေစပါသည္။  

ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးရန္ပံုေငြအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသတ္မွတ္ရာတြင္ 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား လစဥ္ထည္႔ဝင္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္ ေမးျမန္းသင့္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ 

ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအတြက္ ပံုစံမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြ ကင္းလႊတ္ခြင့္ 

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လစဥ္ေၾကးထည္႔ဝင္ရန္ ပ်က္ကြက္သူမ်ားအတြက္ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ 

ထည္႔သြင္းစဥ္းစားရန္လုိအပ္ပါသည္။ ထည္႔ဝင္ေၾကးႏႈန္းထား တြက္ခ်က္ရာတြင္လည္း အေျခခံ 

သေဘာတရားတစ္ခုကုိ ပုံေသထား၍ တြက္ခ်က္သင့္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အလုပ္အကုိင္သဘာဝ၊ ဝင္ေငြအရ 

စီးပြားေရးအရြယ္အစားႏွင့္ အလုပ္သမားအေရအတြက္ စသည္တုိ႔္ကို ထည္႔သြင္းစဥ္းစားကာ 

ခ်မွတ္သင့္ပါသည္။ 

ယင္းအျပင္ သင္တန္းေပးသူမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္သူတုိ႔အတြက္လည္း 

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ဥပေဒ၏ ပုဒ္မခြတဲစ္ခုအေနျဖင့္ ခ်မွတ္ေပးသင့္ပါသည္။ ပုိ၍ တိတိက်က် ေျပာရလွ်င္ 

သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ ခံစားခြင့္မ်ား ေပးရာတြင္ 

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္သင့္ပါသည္ - 

(၁) ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင္၊့ 

(၂) NSSA မွ ေထာက္ပ့ံကူညီမႈ၊ 

(၃) NSSA မွ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ အၾကံေပးဝန္ေဆာင္မႈ၊ 

(၄) ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းအတြက္ လုိအပ္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိ တင္သြင္းရာတြင္ 

အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္မႈ၊ 

(၅) လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင္ ့ေရအားသုံးစြမဲႈအတြက္ စရိတ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေပးမႈ၊ 
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(၆) မွတ္ပံုတင္ထားေသာသင္းတန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ 

(၇) ကြ်မ္းက်င္မႈေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အျခားအထူးအခြင့္အေရးမ်ား 

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ပုံမွန္သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်ေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကင္းလြတ္/ ခံစားခြင့္မ်ား 

(၁) သင္တန္း အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ က်သင့္ေငြမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း၊ 

(၂) ကြ်မ္းက်င္မႈဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေရး ရန္ပုံေငြ လစဥ္ထည္႔ဝင္ေၾကး၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ 

ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္း၊ 

(၃) အခြန္ေကာက္ခံမႈ ေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ 

(၄) ကြ်မ္းက်င္မႈေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အျခားအထူးအခြင့္အေရးမ်ား၊ 

ကြ်မ္းက်င္မႈယွဥ္ျပိဳင္ပြမဲ်ားမွ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအတြက္ ခံစားခြင့္မ်ား 

(၁) ပညာသင္ဆုႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေၾကး၊ 

(၂) အျခားအထူးအခြင့္အေရးမ်ား၊ 
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အခန္း (၃) 

NSSAႏွင့္ဆက္စပ္ေကာ္မတီမ်ား၏ အေၾကာင္းအရာ 

၃.၁ NSSA ဆက္စပ္ေကာ္မတီမ်ား၏အခန္းက႑ႏွင့္တာ၀န္မ်ား 

NSSAသည္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ASEAN ေဒသတြင္း က်ြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား လြတ္လပ္စြာ 

လုပ္ကုိင္နိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္အျပင္ နုိင္ငံအဆင့္  အလုပ္အကုိင္ဆိုင္ရာ 

ကြ်မ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းခ့ဲသည္။ NSSAသည္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ ၁၄ ခုႏွင့္ စတင္ 

တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး လက္ရိတွြင္ လ်ွပ္စစ္လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ ေကာ္မတီတစ္ခု တိုးလာကာ ၁၅ ခုထိ ရိွလာျပီး 

သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားအလုိက္ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 

ထိထိေရာက္ေရာက္ ေရးဆြရဲန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အေသးစိတ္အေနျဖင့္ 

လုပ္ငန္းက႑ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားအားလုံး၏တာ၀န္ႏွင္ ့ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္ ၁၃ ခုမွာ 

ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။  

၁/ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္အကုိင္အလုိက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံႏႈန္းမ်ား ေရးဆြ ဲသတ္မွတ္ျခင္း  

၂/ ေရးဆြမဲည့္ မူေဘာင္မ်ား၊ အေသးစိတ္ ပံုစံမ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ား တေျပးညီ သတ္မွတ္ေပးျခင္း  

၃/ အျခားအလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈစံသတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 

၄/ လက္ရိ ွ ေရးဆြျဲပီး ကၽြမ္းက်င္မႈ စံႏႈန္းမ်ားအား အလုပ္အကုိင္/ လုပ္ငန္းခြင ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ကုိက္ညီမႈ ရွိ/ မရွိ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္း/ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ လက္ခံ 

က်င့္သုံးေနသည့္ စံႏႈန္းမ်ား အၾကား လုိက္ေလ်ာ ညီေထြ ရိွေစရန္ တည္းျဖတ္ မြမ္းမံျခင္း  

၅/ ၎ကၽြမ္းက်င္မႈ စံမ်ားအား တည္းျဖတ္ မြမ္းမံရာ၌ ေကာ္မတီဝင္မ်ား အျပင္ ေလ့က်င့္ေရး ဆုိင္ရာ 

နယ္ပယ္မ ွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ က႑အလုိက္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအား ပါဝင္ 

ေဆြးေႏြးေစျခင္း၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူျခင္း  

၆/ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံမ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေကာ္မတီအလုိက္ 

ေရးဆြျဲခင္း။  

၇/ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းပံုအား တုိးခ်ဲ႕ ဖြဲ႔စည္းေရး၊ အခန္း က႑ႏွင္ ့

လုပ္ငန္း တာဝန္ ဝတၱရားမ်ား အေသးစိတ္ သတ္မွတ္ေရး၊  

၈/ ကၽြမ္းက်င္မႈ “စံ” မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥမ်ားကုိ NSSA အဖြ႕ဲသုိ႕ 

သုံးလ တစ္ႀကိမ္ (သုိ႔) ေလးလ တစ္ႀကိမ္ တင္ျပျခင္း၊ 

၉/ ႏွစ္စဥ္ (သုိ႕) တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ ္ ေရးဆြသဲတ္မွတ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ “စံ” မ်ားအား 

သုံးသပ္ေလ့လာျခင္း ေစ်းကြက္ ႏွင္ ့ အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း ပိုမုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ 

မြမ္းမံျခင္း၊ 

၁၀/ ကၽြမ္းက်င္မႈ “စံ” မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား စနစ္တက်ထားရိွေရး၊ ေရးဆြၿဲပီး “စံ” 

မ်ားအား စုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ၊ က႑အလုိက္ျဖစ္ေစ၊ Website၌ Competency Bank အျဖစ္ 

ထူေထာင္ထားျခင္းရွိ္ျခင္း၊ 
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၁၁/ လုိအပ္ပါက ေကာ္မတီမ်ားအလုိက္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား၊ အဖြ႕ဲမ်ား (Functional Unit) ဖြဲ႕စည္း၍ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

၁၂/ စံသတ္မွတ္ျခင္း ႏွင္ ့ ေလ့က်င္းေရးေကာ္မတီ၊ စမ္းသပ္စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ မ်ားသုိ႔ အေသးစိတ္ 

အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးျခင္း၊ ညွိႏိႈင္းခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။ 

၁၃/ ကၽြမ္းက်င္မႈ “စံ” မ်ားဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အစုိးရ၊ ပုဂၢလိက သက္ဆိုင္ရာ 

လုပ္ငန္းက႑မ်ားအတြင္း ပုိမုိျပန္႔ပြားေစရန္ ျဖန္႕ျဖဴးေပးျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

တို႕ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အလုပ္အကုိင္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကြာျခားလာျခင္းေၾကာင့္ NSSA ၏ လက္ေအာက္တြင္္ 

လုပ္ငန္းက႑ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား ကြျဲပားၾကပါသည္။ NSSA တြင္ ဖြဲ႔စည္းသည့္ လုပ္ငန္းက႑ဆပ္ေကာ္မတီ 

၁၅ခု၏ အမည္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 

၁/ သတၱဳနွင့္အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရး 

ဆပ္ေကာ္မတီ 

၂/ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရး 

ဆပ္ေကာ္မတီ 

၃/ သစ္လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္ႏွင္ ့ကၽြမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ 

၄/ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္ႏွင္ ့ကၽြမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ  

၅/ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရး 

ဆပ္ေကာ္မတီ 

၆/ ပုိ႕ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္ႏွင္ ့ကၽြမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ 

၇/ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရး 

ဆပ္ေကာ္မတီ 

၈/ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရး 

ဆပ္ေကာ္မတီ 

၉/ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းပုိင္းဆုိုင္ရာ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရး 

ဆပ္ေကာ္မတီ 

၁၀/ လူမႈဝန္ထမ္း ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရး 

ဆပ္ေကာ္မတီ 

၁၁/ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္ႏွင္ ့ကၽြမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ 

၁၂/ စီးပြားေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းပုိင္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရး 

ဆပ္ေကာ္မတီ 

၁၃/ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရး 

ဆပ္ေကာ္မတီ 
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၁၄/ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရး 

ဆပ္ေကာ္မတီ 

၁၅/ လ်ွပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရး 

ဆပ္ေကာ္မတီ 

 

အထက္ပါေဖာ္ျပခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းက႑ဆပ္ေကာ္မတီ ၁၅ခုသည္ သက္ဆုိင္ရာ က႑အလုိက္ 

အလုပ္အကုိင္ႏွင္ ့ ကၽြမ္းက်င္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ စံႏႈန္းမ်ား - အထူးသျဖင့္ အဆင့္ ၁ ႏွင့္ ၂ အတြက္ 

ေရးဆြထဲားျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာစံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္ စုစုေပါင္း 

အေရအတြက္ကုိ ေအာက္ပါဇယားတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

ဇယား၃.၁ -  ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းက႑ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားမွ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ထားေသာ 

အလုပ္အကုိင္ႏွင့္က ြ်မ္းက်င္္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

စဥ္ က႑ အလုပ္အကုိင္မ်ား အဆင့္ 

၁/ သတၱဳနွင့္အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာOCS ေလေအးေပးစက္တပ္ဆင္သူ ၁ 

၂/ သတၱဳနွင့္အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာOCS Manual Metal Arc Welder ၁ 

၃/ သတၱဳနွင့္အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာOCS Gas Metal Arc Welder ၁ 

၄/ သတၱဳနွင့္အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာOCS ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စက္ျပင္ ၁ 

၅/ သတၱဳနွင့္အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာOCS သံရည္က်ိဳပံုသြန္းအလုပ္သမား ၁ 

၆/ သတၱဳနွင့္အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာOCS Pneumatic technician ၂ 

၇/ သတၱဳနွင့္အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာOCS အပူေပးျခင္းႏွင့္ပိုက္ျပင္လုပ္ငန္း ၁ 

၈/ သတၱဳနွင့္အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာOCS တြင္ခံု/ေဖာက္ခံုလုပ္သား ၁ 

၉/ သတၱဳနွင့္အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာOCS အေသးစားစက္ျပင္လုပ္သား  ၁ 

၁၀/ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာOCS အေဆာက္အဦးလက္္သမား ၁ 

၁၁/ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာOCS အုပ္စီလုပ္သား ၁ 

၁၂/ သစ္လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာOCS ပရိေဘာဂလက္သမား ၁ 

၁၃/ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ OCS Motorized Farm Mechanic ၁ 

၁၄/ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ OCS Motorized Farm Operator ၁ 

၁၅/ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ OCS သတၱဳတြင္းအလုပ္သမား ၂ 

၁၆/ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ OCS အထည္ခ်ဳပ္စက္ေမာင္းလုပ္သား  ၁ 

၁၇/ စီးပြားေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းပုိင္းဆိုင္ရာ OCS အေရာင္း၀န္ထမ္း ၁ 

၁၈/ စီးပြားေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းပုိင္းဆိုင္ရာ OCS ေငြကုိင္ ၁ 

၁၉/ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ OCS အိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္း ဝန္ထမ္း ၁ 

၂၀/ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ OCS စားပြထဲိုးဝန္ထမ္း ၁ 
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၃.၂ လုပ္ငန္းက႑ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား 

NSSAႏွင့္ ဆက္စပ္ေကာ္မတီမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ရန္ မတူညီေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 

မတူညီေသာ ေနာက္ခံအေနအထားရွိေသာ ေျဖဆုိသူမ်ားျဖင့္ အင္တာဗ်ဴး၁၇ခုျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈအတြက္ (၁) လုပ္ငန္းက႑ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား၊ (၂) ကၽြမ္းက်င္မႈ 

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးႏွင္ ့ အသိအမွတ္ျပဳေရး ေကာ္မတီႏွင့္ (၃) ပညာရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 

အလုပ္ရွင္မ်ားအသင္းတုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားကုိ ၃ မ်ိဳး ျပင္ဆင္၍ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။  

လုပ္ငန္းက႑ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားနွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳေရး ေကာ္မတီ 

တုိ႔အတြက္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ခြဲျခားထားပါသည္။ ပထမအပုိင္းတြင္ 

လက္ရိွလုပ္ေဆာင္ေနသည့္္ တာ၀န္ႏွင့္၀တၱရားမ်ား ႏွင့္ ဒုတိယပုိင္းတြင္ ထပ္မံ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ 

အခ်က္မ်ား ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕အျပင္္ အလုပ္အကုိငဆုိ္င္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံ (OCS) မ်ား ျပဳစုေရးဆြျဲခင္း 

ဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား၊ ေကာ္မတီ၏ အဖြ႕ဲ၀င္အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ လုိက္နာရန ္ နည္းလမ္းမ်ား ၊ OCS မ်ား 

ေရးဆြရဲာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ လူပုဂ ၢိဳလ္ အဖြဲ႔အစည္မ်ား အားလုံးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေန၊ 

အတည္ျပဳထားေသာ OCS မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူ သိရိွေအာင္ ထုတ္ေ၀ျခင္းႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း ႏွင္ ့ OCS 

ေရးဆြသဲည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း စသည္တုိ႕ပါ၀င္ပါသည္။ ဒုတိယပုိင္းတြင္မူေကာ္မတီ 

အဖြ႕ဲ၀င္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ အစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင္ ့ ေကာ္မတီတြင္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ သေဘာထား အျမင္မ်ားကုိ အေလးေပး ေမးျမန္းခဲ႔ပါသည္။ 

ထုိ႕အျပင္ NSSAႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ေကာ္မတီမ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနေပၚတြင္ 

ထားရွိေသာ အျမင္မ်ား၊ NSSA၏ Websiteမ်ားႏွင္ ့ Database ွystem မ်ားအေၾကာင္း စသည္တို႔လည္း 

ေမးျမန္းခ႔ဲပါသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ေျဖဆုိသူမ်ားကုိ လုပ္ငန္းက႑ ဆပ္ေကာ္မတီ ၁၅ ခု (ESD 
ဥပေဒပါအရ ဆပ္ေကာ္မတီအဆင့္မ်ား ျဖစ္သည္။) ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ မည္သုိ႕တုိးတက္ေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးရန္၊ NSSA၊ DP တုိ႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကုိ 

မည္သုိ႔ေမ်ွာ္လင့္ထားေၾကာင္း စသည္တို႔ကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။  

ပထမအဆင့္ ေရွ႕ေျပး စီမံခ်က္၌ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ဦးစားေပး အလုပ္အကုိင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံ ၂၅ခု ေရးဆြရဲာတြင္ 

ပါ၀င္ခဲသ့ည့္ လုပ္ငန္း က႑ဆပ္ေကာ္မတီ ၈ခုမ ွ အဖြဲ႕၀င္၁ဦး သုိ႕မဟုတ္ ၂ဦးစီကုိ ေတြ႔ဆုံ 

ေမးျမန္းခဲပ့ါသည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳေရးေကာ္မတီ၊ 

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား စသည္တုိ႔မွ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္လည္း သီးျခား ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ NSSA 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ အျမင္မ်ားကုိ သိရိွရန္ႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေနကို 

မည္သုိ႔တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ရန္္ အၾကံဥာဏ္မ်ား ရရွိရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ႏွင္၊့ ဟိုတယ္ႏွင့္ 

ခရီးသြားလာေရး ၀န္ေဆာင္မႈက႑မွ အလုပ္ရွင ္ နွစ္ဦးျဖင့္လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းအတြက္ 

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ လူစာရင္းကုိ ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေတြ႔ျမင္နုိင္ပါသည္ -   
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ဇယား ၃.၂-ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ အေရအတြက္ 

စဥ္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္က ြ်မ္းက်င္မႈစံသတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီ  ေျဖဆုိသူဦးေရ  

၁ သတၱဳနွင့္အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္း က႑ဆပ္ေကာ္မတီ ၁ 

၂ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း က႑ဆပ္ေကာ္မတီ ၂ 

၃ သစ္လုပ္ငန္း က႑ဆပ္ေကာ္မတီ ၁ 

၄ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း က႑ဆပ္ေကာ္မတီ ၂ 

၅ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း က႑ဆပ္ေကာ္မတီ ၁ 

၆ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း က႑ဆပ္ေကာ္မတီ ၂ 

၇ စီးပြားေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက႑ဆပ္ေကာ္မတီ ၂ 

၈ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လုပ္ငန္း က႑ဆပ္ေကာ္မတီ ၁ 

၉ ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳေရး 

ေကာ္မတီ  

၁ 

၁၀ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား  ၁ 

၁၁ ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ ၁ 

၁၂ အလုပ္ရွင္မ်ား ၂ 

 စုစုေပါင္း  ၁၇  

 

၃.၂.၁သတၱဳနွင့္အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္ က်ြမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီ (Metal 

and Engineering SC) 

ေကာ္မတီက္ုိ အဖြဲ႔၀င္၅၂ဦးႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျပီး ေကာ္မတီခြဲ ၄ ခု ပါ၀င္ပါသည္။ အဖြ႕ဲ၀င္အမ်ားစုထဲမွ 

အဖြ႕ဲ၀င္၃၀ရာခုိင္ႏွုန္း၀န္းက်င္သည္ ပုဂၢလိက က႑ကုိ ကုိယ္စားျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

အရည္အေသြး ျပည့္မွီေစရန္ ေကာ္မတီတြင္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၅ဦး ပါ၀င္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ 

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ေခၚယူရာတြင္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားထားျခင္း မရွွိေသာ္လည္း 

ေလ်ွာက္ထားသူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ 

ေနာက္ခံပညာအရည္အခ်င္းမ်ားသည္   ေကာ္မတီ၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင္ ့ ကုိက္ညီမႈ ရွိမရွိကုိမူ 

အထူးအေလးထားဆုံးျဖတ္ပါသည္။  

၂၀၁၆ခုႏွစ ္ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ M&E SC သည္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္ ၁ အတြက္ စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္ကုိးခု 

ျပီးစီးျပီး ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရိွတြင္ Pneumatic Technician Occupation အတြက္ စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္ 

ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္ ၂ ကုိ ေရးဆြလဲ်က္ရိွပါသည္။ GIZ၏ ေထာက္ပံ႔မႈႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ 

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေရးဆြထဲားျပီးေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ စစ္ေဆး 

သုံးသပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ OCSေရးဆြရဲာတြင္ အလုပ္အကုိင ္အလုိက္ တစ္ခုႏွင္ ့တစ္ခု ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကာလသည္ 
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ကြာျခားပါသည္။ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကာလကုိ အဓိက ထိခိုက္ေစေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ 

လူသားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ား လုံေလာက္မႈရိွျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။  

OCS ေရးဆြရဲာတြင ္ M&E SC ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ ေငြေရးေၾကးေရး အကန္႔အသတ္ရိွျခင္း၊ 

လူ႔စႊမ္းအား အရင္းအျမစ္အကန္႔အသတ္ရိွျခင္းႏွင္႔ အခ်ိန္ရရိွနုိင္မႈအကန္႔အသတ္ရိွျခင္း 

တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။အဖြဲ႔၀င္အားလုံးမွာမူ အဓိက တာဝန္ယူထားေသာ အျခားေသာ အလုပ္မ်ား ရိွႏွင့္ျပီး 

ျဖစ္ၾကျပီး OCS ေရးဆြျဲခင္းအတြက္ မိမိဆႏၵ ရိွသည့္အေလ်ာက္ သူတုိ႔၏ လုပ္အားႏွင့္ အခ်ိန္မ်ားကုိ 

ေပးဆပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အက်ိဳးဆက္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေကာ္မတီတြင္း အစည္းအေဝးမ်ား 

ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သိရိွေစရန္ သတင္းေပးျခင္းတုိ႔တြင္ 

အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ အတားအဆီးမွာလည္း လုပ္ငန္းက႑ 

ဆပ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အဟန္႔အတားတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ 

အလုပ္ရွင္ႏွင္ ့ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား အျပန္ အလွန္ ဆက္ဆံေရး အားနည္းခ်က္သည္လည္း 

အေရးတၾကီး ေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

၃.၂.၂ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီ 

(Construction Industry SC) 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ ေကာ္မတီတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ 

ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ျမန္မာနုိင္ငံအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအသင္း၊ ျမန္မာနုိင္ငံ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းႏွင္႔ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ 

ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား စသည္တုိ႔ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ 

အဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိ အစုိးရပိုင္းႏွင္႔ ပုဂၢလိကပုိင္းဟူ၍ ကိုယ္စားျပဳကာ ၅၀ရာခုိင္ႏွုန္းစီ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ 

CISCသည ္ ပုဂၢလိက က႑အမ်ားဆုံးပါ၀င္သည့္ ေကာ္မတီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားအားလုံးသည္ 

OCS ေရးဆြေဲရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ လုိလုိလားလား ပါ၀င္ၾကပါသည္။ ေကာ္မတီအဖြ႕ဲ၀င္မ်ားကုိ နွစ္ႏွစ္ 

သုိ႔မဟုတ္ သုံးႏွစ္ၾကာလ်ွင္ တစ္ၾကိမ္ အသစ္ျပန္လည္ခန္႔အပ္ပါသည္။ CISCလက္ေအာက္တြင္ 

ေကာ္မတီခြဲမ်ား မရိွပါ။ 

ေဆာက္လုပ္ေရး က႑ေအာက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ အမ်ိဳးအစား ၂၅ ခု ရွိျပီး ယင္းမွ ၅ မ်ိဳးအတြက္ 

ကၽြမ္းက်င္မႈ စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးဆြျဲပီး ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ က်ြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 

ေဒသတြင္း စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္တုိ႔မွလည္း ျပန္လည္သုံးသပ္၍ အတည္ျပဳျပီး ျဖစ္ပါသည္။ CISCတြင္ 

အဆင့္၁အတြက္ OCS ၁၆ခု မူၾကမ္းေရးဆြျဲပီး သက္ဆုိင္ရာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားလည္း အရံသင့္ ရိွျပီး 

ျဖစ္ပါသည္။ ပထမအဆင့္ ေရွ႕ေျပး စီမံခ်က္ ရလာဒ္မ်ား အေပၚ အေျခခံ၍ အတည္ျပဳထားျပီးေသာ 

လက္သမားႏွင္ ့အုတ္စီလုပ္သားမ်ား အတြက္ OCS ကုိ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ 

ဒုတိယ အေခါက္ ေလ့လာမႈတြင္ ယင္း ကၽြမ္းက်င္မႈ စံမ်ား၏ လုပ္သားေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္ကုိ 
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ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မႈကုိ မွတ္ေက်ာက္တင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ျပီးခဲ့ေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ 

စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုခ်မွတ္ရန္ ႏွစ္လမွသုံးလ အထိ အခ်ိန္ယူရပါသည္။    

CISCအတြက္ OCS မ်ား ေရးဆြရဲာတြင္ ေတြ႔ၾကံဳမည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္မွာ ေရွးရုိးစြ ဲ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေခတ္မွီ 

စနစ္ကို ၾကိဳက္ေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားၾကား အျငင္းပြားမႈ မ်ားေၾကာင့္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္တာမ်ားတြင္ မလုိအပ္ဘဲ ေႏွာင္႔ေႏွးမႈမ်ား ရိွျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ အျခားစိန္ေခၚမႈမွာ 

အလုပ္သမားမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈကို လုပ္သား ေစ်းကြက္တြင္ လုိအပ္ခ်က္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေနေသာ အဆင့္ 

၂၊ ၃ အထိ ေရာက္ရိွေအာင္ မြမ္းမံသင္တန္း ေပးမည့္သူမ်ား မရိွျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အျခားအေရးၾကီးေသာကိစၥရပ္မွာ ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ေသာ အစုိးရအရာရွိမ်ားသည္ 

ရာထူးတုိးျမွင့္ခံရျခင္းႏွင့္ အရာရွိအသစ္မ်ား အစားထုိး၀င္ေရာက္လာသည့္အခါ အလုပ္အကုိင္ 

လႊဲေျပာင္းျခင္းကုိ ေသခ်ာစြာ မလုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ထုိအခါ OCS ေရးဆြေဲရးကုိ အစမွ 

ျပန္စရသည့္အတြက္ မလုိအပ္ဘဲ ေနွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာန္ုိင္ပါသည္။ CISCရင္ဆိုင္ရသည့္ 

တတိယျပႆနာမွာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ နည္းပညာရွင္ေတြမွ အၾကံေပးရသည့္အတြက္ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခ 

မ်ားျပားစြာေပးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

၃.၂.၃သစ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီ (Wood-Based Industry 

SC) 

သစ္လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ ေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႔၀င္ေပါင္း၁၇ဦးပါ၀င္ျပီး ၅၀ရာခုိင္နွုန္းမွာ ပုဂၢလိက က႑ကုိ 

ကုိယ္စားျပဳ၍ အျခား ၅၀ရာခိုင္ႏွုန္းမွာ အစုိးရက႑ကုိ ကုိယ္စားျပဳပါသည္။ ေကာ္မတီတြင္ CVTမွ 

နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ က်ြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ အျခားေကာ္မတီမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ 

အဖြဲ႔၀င္မ်ားအားလုံးသည္ မိမိတုိ႔ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ပါ၀င္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႔၀င္မ်ား 

ျပဳလုပ္ရသည့္ တာ၀န္သည ္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာေကာ္မတီအဖြ႔ဲ၀င္ အျဖစ္သာမက ကၽြမ္းက်င္မႈ 

အကဲျဖတ္သူမ်ားအျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ ထုိအခ်က္သည္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္ 

လုပ္သင့္တာထက္ လုပ္ရမည့္အလုပ္ပမာဏက ပုိမုိမ်ားျပားေၾကာင္း ညြန္ျပေန၍ေရရွည္တြင္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ဆုိးရြားစြာ ထိခိုက္ေစနိုင္ပါသည္။  

WISCသည္ ပရိေဘာဂလက္သမား(အဆင့္ ၁) အတြက္ OCSကုိ ျပီးစီးျပီျဖစ္ပါသည္။ 

OCSမူၾကမ္းမဆဲြခင္တြင္ ဂ်ာမနီ၊ ၾသစေတးလ်၊ စင္ကာပူနွင့္ ယူဂန္ဒါနိုင္ငံမ်ား၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 

ကုိးကားရန္ ေလ့လာခဲ့ရပါသည္။ WISC မွ ေရးဆြျဲပီးေသာစံသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ GIZမွ 

နိုင္ငံတကာက ြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းပညာရွငမ္်ားႏွင္ ့

အလုပ္ရွင္မ်ားထံမွလည္း အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။ စံႏႈန္း တစ္ခု ျပီးဆုံးရန္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ 

အနည္းဆုံး ၂လရွိသင့္ျပီး ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ ၆လခန္႔အထိ အခ်ိန ္ ၾကာႏုိင္ပါသည္။ WISC 

ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အေရးၾကီးေသာ ျပႆနာရပ္မွာ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ရိွျခင္းႏွင့္ 

ေငြေၾကးေရးဆုိင္ရာ အကန္႔အသတ္ရိွျခင္း ဟူ၍ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိၾကပါသည္။  
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၃.၂.၄ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီ (Agriculture 

Industry SC) 

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာေကာ္မတီကုိ အစုိးရဘက္မွ အဖြဲ႔၀င္ ၆၀ရာခုိင္ႏွုန္းႏွင္ ့ပုဂၢလိကဘက္မွ 

အဖြဲ႔၀င္ ၄၀ရာခုိင္နွုန္းတုိ႔ျဖင္ ့ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ OCS ေရးဆြေဲရးတြင္ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ 

အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့လာခ်က္အရ 

အဖြဲ႔၀င္မ်ားအားလုံးကုိ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ ခန္႔အပ္ထားသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း 

သိရိရွပါသည္။ OCS ေရးဆြေဲရးတြင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား မဟုတ္ဘဲ သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္ 

ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက တက္ၾကစြာပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 

စစ္တမ္း ေကာက္ယူသည့္ အခ်ိန္အထိ AISCသည္ လယ္ယာသုံး စက္ျပင္ (Modernized Farm 

Equipment Mechanic) ႏွင့္ လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာ ေမာင္းႏွင္သူ (Modernized Farm Equipment 

Operator) မ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္ ၁ ရွိေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွစ္ခုကုိ ေရးဆြခဲဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

GIZ၏ ေထာက္ပံ႔မႈႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ 

ေလ့လာခ့ဲပါသည္။  

အဆင့္ ၁ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို ရရိွရန္ လယ္သမားမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ 

အေတြ႔အၾကံဳေကာင္းမ်ားရိွထားျပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ သင္တန္းကာလ တစ္ပတ္သာ တက္ေရာက္ရန္ 

လုိအပ္ပါသည္။ လယ္သမားမ်ားအေနႏွင္ ့ လုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္အလုိက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 

ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ပတ္သတ္၍ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား ရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

ေကာ္မတီႏွင္ ့သက္ဆုိင္သည္ ့အလုပ္ကုိသာ အာရုံစုိက္လ်ွင္ OCSတစ္ခုျပီးေျမာက္ရန ္၁ လမွ ၂ လအထိ 

အခ်ိန္ယူရပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ မူၾကမ္းတစ္ခုကုိ အေခ်ာျဖစ္ေစရန္ တစ္နွစ္ႏွင့္အထက္ 

အခ်ိန္ယူရပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္ ၁ အတြက္ OCSေရးဆြရဲာတြင္ ရင္ဆုိင္ရသည့္ စိန္ေခၚမႈကုိ 

ေမးရာတြင္ မရိွပါဟု ျပန္ေျဖၾကပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ကၽြမ္းက်င္ အဆင့္ ၂/ ၃/ ၄ တို႔ကုိ လ်င္ျမန္စြာ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုိအပ္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ ္ အတြင္း အခ်ိန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ 

အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ခက္ခမဲႈ ျဖစ္ေစမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကပါသည္။  

၃.၂.၅ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီ (Mining 

Industry SC) 

သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာေကာ္မတီသည္ အသစ္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုကုိ ရိုးရွင္းစြာ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ 

အဖြဲ႔၀င္ခန္႕အပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၅၀% ကုိ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဆင့္အတြက္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ 

က်န္ ၅၀% ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 

ျမန္မာနုိင္ငံသတၱဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္တုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ေကာ္မတီ၏ ဥကၠဌမွာ 

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါသည္။  အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထဲမွ 

ျမန္မာနုိင္ငံသတၱဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္လက္ေအာက္ရိွ အဖြ႔ဲအစည္းရွစ္ခုမွာ 
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မႏၱေလးသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၊ စစ္ကုိင္းသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ 

သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေရႊျမန္မာ 

စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွငမ္်ား ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ အသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ 

သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စြန္႔ဦးတီထြင္္သူမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိ 

ခန္႔အပ္ထားပါသည္။ 

ေလ့လာခ်က္အရ MISCသည ္OCS ေရးဆြရဲာတြင္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ စြန့္ဦးတီထြင္ 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အားလုံးထံမွ စိတ္ေက်နပ္စရာ ေထာက္ပံံ႔မႈရရွိခဲ့သည္ ့ တစ္ခုတည္းေသာ 

ေကာ္မတီျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရပုိင္ အမွတ္ (၁) သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီ၏ ညႊန္ၾကားထားသည့္ 

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကုိ အေျခခံ၍ ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင္ ့ ၁ ႏွင့္ ၂ ရိွေသာ သတၱဳတြင္းအလုပ္သမားမ်ား 

အတြက္ OCS မူၾကမ္းကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ OCS ေရးဆြရဲာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္အလုိက္ 

အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ာႏွင့္ လုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကံဳရိွ Operator မ်ား၏ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ရရွိခဲပ့ါသည္။ ေရးဆြထဲားေသာ OCS သည္ လက္ရိွ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ 

ရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အခ်ိဳ႕ အစိတ္အပုိင္း အနည္းငယ္ကုိ ျပင္ဆင္ရသည္က လြ၍ဲ အျခား 

အခက္အခဲေထြေထြထူးထူးမရိွေၾကာင္း သိရသည္။ ျပင္ပမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ ျပန္လည ္

သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္သည္ ့ အခ်ိန္အတြင္း ေတြ႕ဆုံမႈ၂/ ၃ ၾကိမ္ 

ျပဳလုပ္ၾကရပါသည္။ MISC အေနျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္မွာ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေဒသတြင္း စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေနာက္က် 

က်န္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

၃.၂.၆ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီ (Manufacturing 

Industry SC) 

ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ေကာ္မတီတြင္ အထည္အလိပ္ႏွင့္ အ၀တ္အထည္လုပ္ငန္း၊ ဖိနပ္ႏွင့္ 

သားေရပစၥည္းလုပ္ငန္း၊ ေၾကြထည္ပစၥည္းလုပ္ငန္း၊ အစားအေသာက္လုပ္ငန္းႏွင့္ အျခား 

ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ အလုပ္အကုိင္မ်ားအတြက္ ေကာ္မတီခြဲ ၅ခု ရွိေသာ္လည္း MMRD 

အေနျဖင့္ အထည္အလိပ္ႏွင့္ အ၀တ္အထည္လုပ္ငန္းပိုင္းဆ္ုိင္ရာ ေကာ္မတီခြဲ၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္အတူ 

အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ စုစုေပါင္း အဖြဲ႔၀င္၅ဦးတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္း၀န္ၾကီးဌာနကုိယ္စားျပဳ ၃ဦးႏွင့္ 

အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းဆ္ုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားအသင္းကုိယ္စားျပဳ ၂ဦး တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ 

အဖြဲ႔၀င္မ်ားအားလုံးသည္ အၾကံေပးမ်ားအျဖစ္ပါ တာ၀န္ယူၾကရပါသည္။ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ 

ေျပာၾကားခ်က္အရ   အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 

အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာျဖစ္ေသာ ၃၆၀၀က်ပ္ရျခင္း မရျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥအေပၚ 

ပါဝင္ေဆြးေႏြးလိုသူ အလုပ္ရွင္မ်ားနည္းပါးေနေသးသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ 

စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ အခ်ိန္အထိ ေကာ္မတီသည္ Sewing Machine Operatorအတြက္ OCSအဆင့္ 

၁ ကုိ ေရးဆြ ဲျပီး ျဖစ္၍ ယင္းအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္ ၂ ႏွင့္ ၃ တုိ႔ကုိမ ူမူၾကမ္းေရးဆြေဲနျပီျဖစ္ပါသည္။ 
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GIZမွ နုိင္ငံတကာ နည္းပညာရွင္ ႏွစ္ဦးက ျပီးေျမာက္ခဲ့သည့္OCSမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ခဲ့ပါသည္။ 

အနာဂတ္အစီအစဥ္မွာ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္အထိ အသုံးဝင္ရန္ အလားအလာ အမ်ားၾကီး ရိွေသာ 

Mechanic Fixer ႏွင့္ Pattern Maker အလုပ္မ်ားအတြက္ OCS မ်ားကုိ ဦးစားေပး ေရးဆြသဲြားမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ေကာ္မတီ အေနႏွင့္ OCS မ်ား ေရးဆြအဲေကာင္အထည္မေဖာ္ခင္ လက္လွမ္းမီွသမွ် 

စာအုပ္မ်ားႏွင္ ့ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ကုိးကား ဖတ္ရႈရပါသည္။ OCSတစ္ခု ျပီးစီးရန္အတြက္ စုစုေပါင္း 

၃လ၀န္းက်င္ခန္႔ အခ်ိန္ယူရပါသည္။  

၃.၂.၇ စီးပြားေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီ 

(Commercial and Business Services Industry SC) 

စီးပြားေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းပုိင္းဆိုင္ရာေကာ္မတီကုိ သမ၀ါယမအသင္းမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ 

ဦးစီးပါသည္။ ေကာ္မတီမွာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွစတင္၍ တက္ၾကြစြာ လုပ္ကုိင္ခဲ့ပါသည္။ အစုိးရအရာရွိမ်ားအျပင္ 

သမ၀ါယမတကၠသုိလ္မွ ကထိက ၂ဦးပါ၀င္လ်က္ရိွပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ CVTမွ ဆရာတစ္ေယာက္ပါ 

ထပ္မံ၍ပါ၀င္ထားပါသည္။ ကြ်မ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား 

ေဆာင္ရြက္တြင္ ပုဂၢလိက က႑မွ လူသိမ်ားသည့္ ေစ်း၀ယ္စင္တာမ်ားျဖစ္ေသာ စိန္ေဂဟာႏွင့္  ဂႏၵမာ 

လက္ကား စင္တာမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ SCအဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္ရန ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

မရိွေသာ္လည္း စိတ္ေရာကုိယ္ပါစူးစုိက္လုပ္ကုိင္ျခင္းသည္ အဓိက ဆုံးျဖတ္ေပးသည့္အရာျဖစ္ျပီး 

အဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိ မည္ကဲ့သုိ႕ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အေပၚ အေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ပါသည္။    

CBSCသည္ အေရာင္း၀န္ထမ္းႏွင့္ ေငြကုိင္ အလုပ္အကုိင္မ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္ ၁ ရွိေသာ OCS 

ႏွစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ မူၾကမ္းမေရးဆြခဲင္ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ 

ေလ့လာျခင္းမရွိပါ။ စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုခ်မွတ္ေရးဆြလဲ်ွင္ လက္ရိွအေျခအေနကုိ ထင္ဟပ္ေစမည့္ 

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ ခ်မွတ္နိုင္ရန ္ အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားကုိ supermarketမ်ားသုိ႕ 

သြားေရာက္ေလ႔လာခ္ုိင္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။ 

အျခားလုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္အလားတူ BSCသည္ OCSမူၾကမ္းေရးဆြျဲပီးသည့္ေနာက္ 

ျပည္တြင္းရွိ စြန႕္ဦးတီထြင္ရွင္မ်ားႏွင့္ က်ြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေတာင္းယူခဲ့ပါသည္။ 

OCSႏွစ္ခု ျပီးရန္အတြက္ တစ္ႏွစ္နီးပါး အခ်ိန္ယူရျပီး ၾကာသင့္တဲ့အခ်ိန္ထက္ 

ပုိ၍ၾကာျမင့္ပါသည္။SCအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ေတြ႕ၾကံဳရသည့္အၾကီးမားဆုံးစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္မွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သမဝါယမေက်ာင္းမွ ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ဌာနမွဴးမ်ားမွာ 

NSSAဆိုသည္မွာ မည္ကဲ႕သုိ႕ေသာအရာျဖစ္သည္နွင့္ မည္က့ဲသုိ႕လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကုိ မသိရွၾိကပါ။ 

အျခားတစ္ဖက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ သမ၀ါယမအသင္းမွ SC အဖြ႔ဲ၀င္မ်ားသုိ႕ တိုက္ရိုက္တာ၀န္ေပးပါသည္။ 

ေနာက္ဆုံးတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွစ္ခု၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္ လုပ္ကုိင္သည့္အခါ နားလည္မႈလြျဲခင္းႏွင့္ 

ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာျပီး အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ဒုကၡမ်ား 

ခံစားၾကရပါသည္။ OCSဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အျခား အခက္အခဲတစ္ရပ္မွာ ပုဂၢလိက 
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က႑မွ စိတ္၀င္စားမႈႏွင့္သတိျပဳမႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ရိွသင့္သေလာက္ မရိွျခင္း  

တုိ႕ျဖစ္ပါသည္။   

၃.၂.၈ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီ(Hotel & 

Tourism Industry SC) 

ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ ေကာ္မတီတြင္ အိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္း၀န္ထမ္းႏွင္ ့ စားပြထုိဲးဝန္ထမ္း 

စသည့္ အလုပ္အကုိင္မ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင္ ့ ၁ ရွိOCS မ်ား ျပီးေျမာက္ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ Bell 

Person၊ Public Area Attendantႏွင္ ့Tour Guide စသည္တုိ႕အတြက္ OCSမ်ားသည ္ေရွ႕တြင္ ေရးဆြမဲည့္ 

စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေနပါသည္။ H&T SCကုိ ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္ အစုိးရ က႑ ႏွစ္ခုလုံးမွ အဖြ႔ဲ၀င္မ်ားျဖင့္ 

ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ပုဂၢလိကပုိင္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းလူ႔စြမ္းအား 

အရင္းအျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ အဖြဲ႕အစည္းမွ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္္္ 

ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း က႑၌MTHRD၏ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္အတူ ပုဂၢလိက က႑က 

အျပည့္အ၀ပါ၀င္လ်က္ရိွပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ MTHRDသည္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ 

ေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားကုိ စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း စသည္တုိ႕ကုိ တက္ၾကြစြာ 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ေကာ္မတီတြင္ ထူးထူးျခားျခား 

စိန္ေခၚမႈေတြႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ျခင္းမရိွခဲ့ရပါ။     

၃.၃လုပ္ငန္းက႑ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ လုပ္ငန္းက႑ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားအေပၚ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ရာ အခ်ိဳ႕ 

အခ်က္မ်ားမွာ အမ်ားစုမွ အၾကံဥာဏ္အျဖစ္ ေပးခ့ဲပါသည္။ ပထမဆုံးႏွင့္ အမ်ားဆုံး အၾကံျပဳခ်က္မွာ 

လုပ္ငန္းက႑ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား၏ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္သည့္ ကိစၥရပ ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဒုတိယတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးဆြေဲရးႏွင့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေျဖဆုိသူမ်ား တတိယ အမ်ားဆုံး ျပဳလုပ္ေသာ 

အၾကံျပဳခ်က္မွာ သက္ဆုိင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း၊ လူပုဂ ၢိဳလ္မ်ား အားလုံး (Stakeholders) မွ ပိုမုိ 

ပါ၀င္လာေအာင္ ဆြေဲဆာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးဆြရဲာတြင္ ရိွေစရန္အတြက္ အျခား 

အၾကံျပဳခ်က္မွာ လုပ္ငန္း က႑ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ တုိးတက္ေအာင္ မည္သုိ႕ 

လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ အၾကံျပဳသည့္ႏႈန္း နိမ့္က်ေသာ္ျငားလည္း လုပ္ငန္း က႑ 

ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား၊ NSSAႏွင့္ ၀န္ၾကီးဌာနရုံးမ်ားၾကားတြင္ ဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္ျခင္းသည္ 

ေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာကုိ အၾကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေစေသာ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပခ့ဲၾကပါသည္။ အၾကံျပဳခ်က္ အေသးစိတ္ကုိမူ အုပ္စုဖြဲ႔၍ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
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အသင္း၀င္ျခင္းႏွင့္ အဖြ႕ဲအစည္းတည္ေဆာက္ပုံ 

၁/ OCS ေရးဆြေဲရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား ေပးရာတြင္အဖြ႔ဲဝင္ တစ္ဦးကုိ ေစလႊတ္ျပီး အမွန္တကယ္ 
ေရးဆြရဲာတြင္ သင္တန္း မတက္ေရာက္ထားေသာ အျခားအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက ပင္တုိင္အျဖစ္ 
အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ကိစၥမ်ိဳးမ်ား ရိွေနသည့္ အတြက္ အလားတူ အေျခအေနမ်ိဳးကို 
ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ စတင္စဥ ္ကတည္းက ေကာ္မတီ၏ ကာလရွည ္စီမံကိန္းႏွင္ ့ကုိက္ညီေအာင္ 
တာဝန္မ်ား ခ်မွတ္ေပးထားသင့္ပါသည္။ 

၂/ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားသည္ မိမိ ယူထားရသည့္ တာ၀န္ကုိ မသိရိွျခင္းႏွင့္ 
တြလုဲပ္ရမည့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ မသိရိွျခင္း တုိ႕ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ထုိအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ 
အဖြ႕ဲ၀င္အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆုိးရြားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာနု္ိင္ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အဖြဲ႔၀င္အားလုံး သိရိွရန္ ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းပုံကို တိတိက်က် 
သတ္မွတ္ထားဖုိ႕ အၾကံျပဳထားပါသည္။ 

၃/ ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ ပုဂၢလိက က႑မွ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ပုိမုိ ပါ၀င္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ 
အစုိးရရံုးမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကဲ့သုိ႕ အခ်ိန္ဆြဲေနစရာ မလုိဘဲ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ပုိမုိ၍ 
စြမ္္းေဆာင္ရည္ ျပည္႔၀စြာ ျပဳလုပ္နုိင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္္ေနစဥ္ ပုဂၢလိက က႑မွ ပါဝင္သူမ်ားသည္ ေစ်းကြက္၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
လုိက္၍ အခ်ိန္ႏွင္ ့တေျပးညီ ပုိ၍ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၄/ အခိ်ဳ႕ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း လုပ္ငန္းက႑ ေကာ္မတီတြင္ 
တရား၀င္ ပါဝင္ေနျခင္း မရွိပါ။ ဥပမာ - တရား၀င္အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္သည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားက သူတုိ႔၏ 
ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ တာဝန္ ေပးထားျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ေရရွည္တြင ္ ထုိအဖြ႔ဲဝင္မ်ား၏ 
ၾကိဳးစားလုိစိတ္ႏွင့္ ေကာ္မတီအေပၚထားသည့္ အေတြးအျမင္မ်ားသည္ အနည္းႏွင့္ အမ်ား 
ထိခိုက္လာႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေကာ္မတီတစ္ခု အသစ္ဖြဲ႔စည္းလ်ွင္ ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ရရန္ 
ေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည ္တာ၀န္မ်ားကုိ  အမွန္တကယ္ စိတ္ႏွစ္၍ လုပ္ေဆာင္မည့္ သူမ်ား 
ျဖစရ္န္ အေရးၾကီးျပီး ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ သက္တမ္းသည ္အနည္းဆုံး ၂ ႏွစ္ ျဖစ္သင့္ပါသည္။   

၅/ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ေနာက္ခံပညာဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ က်ြမ္းက်င္မႈမ်ားရွိရမည့္အျပင္ 
အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားသည္ တက္တက္ၾကြၾကြႏွင့္ စိတ္ေရာကုိယ္ပါႏွစ္၍ ပါ၀င္သင့္ပါသည္။ 

၆/ SCs ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပုိမိုထိေရာက္မႈ ရွိလာေစရန္ႏွင့္ ေရရွည ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ရရွိေစရန္ 
အတြက္ ပုဂၢလိကႏွင့္ အစုိးရ ကုိယ္စားျပဳ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိ လစာႏွင္ ့ခံစားခြင့္မ်ား ေပးသင့္ပါသည္။ 

 

OCSဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္္ခ်က္ 

၁/ OCS ေရးဆြျဲခင္း မျပဳလုပ္ခင ္ လက္ရိွေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင ္ မည္မ်ွရွိေၾကာင္း 
သိရိရွန္လုပ္သားေစ်းကြက္ကုိ ေလ့လာမႈ မပ်က္မကြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 

၂/ အလုပ္အကိုင္ႏွင္ ့က်ြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္၊ ေဒသတြင္း 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိေစရန္ အကဲျဖတ္ သုံးသပ္မႈမ်ားႏွင့္ 
သုေတသနမ်ား အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ရန ္လုိအပ္ပါသည္။ 

၃/ နည္းပညာရွင္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမ ွ လက္ရိ ွ အလုပ္အကုိင္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသာမက အနာဂတ္တြင္ အေရးၾကီးလာႏုိင္သည့္ 
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နည္းပညာဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္၍လည္း ၾကိဳတင္ကာ အၾကံဥာဏ္ယူ  
သင့္ပါသည္။  

၄/ ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးဆြရဲာတြင္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားက OCS 
မူၾကမ္းကုိ မည္သုိ႕ ေရးဆြသဲင့္ေၾကာင္းကုိေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားအား မွ်ေဝသင့္ပါသည္။ 

၅/ OCS ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းကုိ အလုပ္အကုိင္သဘာ၀ေပၚမူတည္၍ ေလးလတစ္ၾကိမ္၊ 
ႏွစ္၀က္တစ္ၾကိမ္၊ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း သုိ႔မဟုတ္ နွစ္ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ စသည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ 
အေရးၾကီးဆုံးမွာ OCSသည ္ အနည္းဆုံး လုပ္သားေစ်းကြက္၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေရာ 
ေဒသတြင္း စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပါကုိက္ညီမႈ ရိွသင့္ေၾကာင္း ေျဖဆုိသူအားလုံးက 
တညီတညႊတ္တည္း ေျပာၾကားခ့ဲၾကပါသည္။ အဆင့္အတန္းျမင့္ နည္းပညာႏွင္ ့ စက္ပစၥည္း 
ကိရိယာ မ်ား ေပၚေပါက္တိုင္း OCSကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သင့္ပါသည္။ 

Stakeholderမ်ားပါ၀င္လာေစရန္ဖိတ္ေခၚျခင္း  

၁/ ပထမဦးစြာ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင္ ့ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား အားလုံးသည္ 

အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ျဖိဳး တုိးတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ားအေပၚ 

သိနားလည္မႈ ရွိရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ အျခား တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားေၾကာင့္ 

ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရိွသူမ်ားက NSSAႏွင့္ လုပ္ငန္းက႑ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား၏ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ရန ္ အခက္အခဲ ရိွၾကသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ 

ေထာက္ပံ႔မႈမ်ား မေပးနုိင္ျခင္း ျဖစ္လာနုိင္ျပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပူးတြေဲဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား 

အဆင့္နိမ္႔က်သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရန္ ပထမဦးေျခလွမ္းမွာ DGs 

အားလုံးပါဝင္ေသာ အစည္းအေ၀းလုပ္ရန္ႏွင့္ NSSA၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို 

သိသာ ျမင္သာေအာင္ ရွင္းလင္းျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။  

 

၂/ ဒုတိယအေနျဖင့္ NSSAႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက 
ကုိယ္စားျပဳမႈ နည္းပါးေနပါသည္။ OCS ေရးဆြစဲဥ္ကတည္းက လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္လာေအာင္ တုိက္တြန္းရပါမည္။ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ 
မည္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား အဓိက လုိအပ္သည္ကို မွ်ေဝ ေပးျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္ တြင္ ပုိ၍အေရးပါေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ထည့္သြင္းႏိုင္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။  
 

၃/ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ ကင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပင္ပ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားနွင့္ 
အလုပ္သမား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားဆီမ ွအၾကံဥာဏ္မ်ား ေတာင္းသင့္ပါသည္။ 

 

SCs၏ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 

၁/ ဆပ္ေကာ္မတီ အားလုံးတြင္ “ပံုမွန္ ဆက္သြယ္ရမည့္သူ” တစ္ဦးလုိအပ္ပါသည္။ ထုိိသူ၏ 
တာ၀န္သည္ NSSAႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္၊ 
NSSAက က်င္းပသည္႕ အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ တက္ေရာက္ေပးရန္ႏွင္ ့ ေကာ္မတီ၏ 
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အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားဆီသို႔ လုိအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႕ျဖဴးေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိရာထူးအတြက္ အျမဲတမ္း ၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ေပးရန္ အျပည္႔အ၀ေထာက္ခံထား ပါသည္။ 
ထုိသုိ႕ လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား မသိရိွဘဲ 
အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ျခင္းမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ 
အစည္းအေ၀းလုပ္ျခင္း၏ ရလဒ္မ်ားသည္ ပိုမုိ ေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
  

၂/ ဆက္သြယ္မႈ အခက္အခဲမ်ား ေလ်ာ႔နည္းေစရန္ အျခားအေရးၾကီးေသာအခ်က္မွာ ေခတ္ေပၚ 
သတင္းအခ်က္ နည္းပညာမ်ား (အထူးသျဖင့္ Gmail) ႏွင့္ ကၽြမ္း၀င္မႈရွိေစရန္ ကူညီျပီး 
စာရြက္မ်ား ေပးပုိ႔ျခင္းသည္သာ တစ္ခုတည္းေသာ တရားဝင္ ဖိတ္ၾကားမႈ နည္းလမ္း 
ျဖစ္သည္ဆုိေသာ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 

၃/ လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ၁၅ခုကုိ ပုိမိ ု ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ရန္အတြက္္ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္မႈမ်ား 
ပံုမွန္ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲေနေသာ 
လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္္ ကၽြမ္း၀င္မႈရိွရန္လိုအပ္ေၾကာင္း တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၃.၄ကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးအကဲဲျဖတ္ေရးႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳေရးေကာ္မတီ၏ လက္ရွိအေျခအေန 

ကၽြမ္းက်င္မႈစစ္ေဆးအကဲျဲဖတ္ေရးႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳေရးေကာ္မတီ(SACC)သည္ စက္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင္ ့

စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ဦးေဆာင္္မႈျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ 

ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ SACC ၏ အဖြဲ႔၀င္အေရအတြက္သည္ ၁၆ေယာက္မွ အေယာက္၂၀ထ ိ

မ်ားျပားလာခဲ့ပါသည္။ SACCအဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ ၀န္ထမ္းခန္႔အပ္ပုံ အဆင့္ဆင့္မွာ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရ 

ဌာနမ်ား၊ ေကာ္မတီအဖြ႕ဲ၀င္မ်ားႏွင့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက ေလ်ွာက္ထားသူမ်ား၏အမည္မ်ားကုိ NSSA၏ 

အတည္ျပဳမႈ ျပန္လည္ရရိွရန္ ေရွးဥိီးစြာ ေတာင္းဆုိရပါသည္။ ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွာ အစိုးရက႑မွ 

၇၀ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင္ ့ ပုဂၢလိက က႑မွ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ျပီး အမ်ားစုမွာ ျမန္မာနုိင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း၊ 

ျမန္မာနုိင္င ံ ကြန္ပ်ဴတာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအသင္း၊ 

ျမန္မာနုိင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ တုိ႕ပါ၀င္ပါသည္။ 

SACC၏ အဓိက လုပ္ေဆာင္ရမည္႔ တာ၀န္ႏွင္၀့တၱရားမ်ားမွာ ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးဌာန 

မ်ားကုိ စစ္ေဆးျပီး တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ ဌာနမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံေပးရန္၊ 

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူမ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္၊ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားအတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈ 

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီွေသာ ေျဖဆုိသူမ်ားကုိ 

NSSA၏အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္အတူ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ခ်ီးျမွင့္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။   

ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရး ဌာနမ်ားကုိ တရား၀င္ အသိအမွတ္ ျပဳရန္ SACCသည္ ပထမ ဦးစြာ 

အကဲျဖတ္စီစစ္ေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႕စည္းရပါမည္။ ယင္းအဖြဲ႔မွ တရားဝင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရး ဌာန 
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အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန ္ ေလွ်ာက္ထားေသာ ဌာနမ်ားကုိ NSSA တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စာရင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ ့ ကိုက္ညီမႈ/ ျပည့္မွီမႈ ရိွမရွိကို သြားေရာက္ စစ္ေဆးရပါမည္။  စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔ 

တစ္ခုလွ်င္ ပညာရွငအ္ဖြ႕ဲအစည္း၊ လုပ္ငန္း က႑ ဆပ္ေကာ္မတီႏွင့္ SACC စသည္တို႕ကုိ 

ကုိယ္စားျပဳသည့္ အဖြ႕ဲ၀င္ အနည္းဆုံး ၁ ဦးစီ ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေဆးေရးအဖြ႕ဲသည္ 

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ အစီရင္ခံစာမ်ား ျပင္ဆင္ျပီး SACCမွတဆင့္ NSSAကုိ တင္ျပေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

NSSAမွ အတည္ျပဳခ်က္ယူျပီးေသာအခါ SACCသည ္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ 

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးဌာနမ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ 

ယခုအခိ်န္ထိ အလုပ္အကုိင္၁၁ခုအတြက္ ပုဂၢလိကပုိင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရး ဌာန 

၁၅အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၁၇ ခု ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးျပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

ဒုတိယလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ အရည္အေသြး ျပည့္ဝေသာ အသိအမွတ္ျပဳ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူမ်ား 

ေမြးထုတ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ စစ္ေဆး အကဲျဖတ္သူမ်ား ဆုိသည္မွာ ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးခံမည့္ သမူ်ားကုိ 

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေပးမည့္ သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင္႔ SACCသည္ Development Partnerss (DPs)၏ 

ကူည ီ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ နိုင္ငံျခားသား ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကုိ ေခၚယူကာ Core Assessor Training 

သင္တန္းမ်ားေပးနုိငရ္န္ စီစဥ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ SACCသည္ အလုပ္အကုိင၁္၁ခုအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ 

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူ ၁၀၈ဦးႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင ္ ၃၅ဦးတုိ႔ ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

အရည္အေသြး အာမခံေပးမည့္ စနစ္မ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္၍မူ SACCသည ္ စနစ္မ်ား ပုိေကာင္းလာေစရန္ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ လုိအပ္ေနပါေသးသည္။ 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ တာ၀န္မ်ားအျပင္ SACCသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈျပယွဥ္ျပိဳင္ပြမဲ်ားကုိ ဦးေဆာင္ 

က်င္းပေပးရန္ တာ၀န္ရိွပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ စစ္တမ္းတြင္ ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား အၾကံျပဳခ်က္အရ 

ယင္းျပိဳင္ပြမဲ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္မွာ NSSA၊ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမား 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလုံးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုိအပ္သည့္ အတြက္ 

ကၽြမ္းက်င္မႈ ယွဥ္ျပိဳင္ပြမဲ်ားကုိ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေကာ္မတီမ်ားက တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း 

ထုတ္ေဖာ ္ေျပာၾကားၾကပါသည္။  

SACCရင္ဆုိင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမွာ လုပ္သားအင္အား မလုံေလာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

NSSAလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ တိုးခ်ဲ႕လာျခင္းႏွင့္အတူ SACCသည ္ ေကာ္မတီဆုိင္ရာအဖြ႕ဲ၀င္မ်ား၊ 

အျခားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပုိမိ ု ျမင့္မားလာျပီး 

SACC၏ အခန္းက႑သည္ ပုိ၍ အေရးၾကီးလာပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ SACC အေနျဖင္ ့ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္တာမ်ားကုိ ပုိမုိ အဆင္ေျပစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ တာဝန္အလုိက္ ဌာနမ်ား ခြဲ၍ 

သတ္မွတ္ထားသင့္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ မူရင္း တာ၀န္မ်ား ရွိျပီး ျဖစ္သည္ ့ အစုိးရ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ 

တာ၀န္ခြဲေ၀ေပးမည့္အစား ဝန္ထမ္း အသစ္မ်ား ခန္႕အပ္ရန္ အၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။ အနညး္ဆံုးအားျဖင့္ 

အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္မ်ားကုိ NSSA၊ACCႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားၾကား ေတြ႔ဆုံညိွႏိွဳင္းသူ 

အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခန္႔အပ္ထားသင့္ပါသည္။ SACC ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အျခား အဟန္႔အတားမွာ 
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ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင္ ့ နည္းပညာရွင္မ်ား၏ ပညာရပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကူည ီ ေထာက္ပံ့မႈ မရရွိျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ ဆြေဲဆာင္မႈ မရိွေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားျဖင့္ ပညာရွင္မ်ား၏ ပါဝင္လာမႈကုိ ေမွ်ာ္လင့္ရန္ 

အခက္အခဲ ျဖစ္ေနပါသည္။ 

၃.၅ SACCအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူမ်ားအေရအတြက္သည္ အလုပ္သမားလုိအပ္ခ်က္နွင္ ့ နိွဳင္းယွဥ္လွ်င္ 

နည္းပါးေနပါသည္။ လတ္တေလာတြင္ အကဲျဖတ္သူမ်ားသည္ မိမ ိ ဆႏၵအေလ်ာက္ အကူအည ီ

ေပးေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းက႑ ဆပ္ေကာ္မတီ အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားက့ဲသို႔ပင္မိမိတုိ႔၏ 

ပင္မ အလုပ္မ်ားရိွထားၾကၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ACC၏ အလုပ္တာ၀န္မ်ားကုိ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ႏွစ္၍ 

လုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္း မရွိၾကပါ။ ထုိ႕အျပင္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူ တစ္ေယာက္အတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ျမင့္မားလ်က္ ရွိပါသည္။ အထည္ခ်ဳပ္ပိုင္ရွင္တစ္ေယာက္ေျပာၾကားခ်က္အရ 

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူ တစ္ေယာက္အေနႏွင္ ့ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆုံး ၅ နွစ္ ရိွျပီး 

လုပ္ငန္း သေဘာ နားလည္မႈ၊ အလုပ္တြင္စိတ္၀င္စားမႈ နွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ 

အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းရွိရန္တုိ႔လည္း လုိအပ္သည္ဟု အႀကံျပဳထားပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရရွည္တြင္ ေအာင္ျမင္ေစရန ္ အဓိက အကဲျဖတ္သူမ်ားအတြက္ ဆြေဲဆာင္နိုင္ေသာ 

လုပ္ခလစာမ်ား ေပးရန္ ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရ ကၽြမ္းက်င္မႈ အကဲျဖတ္သူမ်ား 

ေမြးထုတ္ေပးရန္ ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကုိ စီးပြားျဖစ္ ဖြင့္လွစ္သင့္ပါသည္။ သုိ႕မွသာ 

အရည္အခ်င္းရိွေသာ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူ အေရအတြက္မွာ လုံေလာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူမ်ားအေရအတြက္ ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္ အမွ် ကၽြမ္းက်င္မႈ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ 

အလုပ္သမားမ်ားလည္း ပုိ၍ မ်ားလာမည္ ျဖစ္ျပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကၽြမ္းက်င္အလုပ္သမားျပတ္လပ္မႈ 

ျပႆနာကုိ ရွင္းလင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၀င္ေရာက္လာမည့္ နုိင္ငံျခား ရင္းနီွးျမွဳပ္နွံမႈအတြက္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္သားအင္အားကုိ အဆင္သင့့္ 

ျဖစ္ေနေစရန္ႏွင့္နုိင္ငံျခား ရင္းနီွးျမွဳပ္နွံသူမ်ားမွ ျပည္တြင္း လုပ္သားမ်ား အေပၚအျမတ္ထုတ္ယူျခင္းမ်ိဳး 

မရိွေစရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ၾကိဳတင္ ျပဳလုပ္ရန္မွာလည္း အလြန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ မၾကာေသးမီွအခ်ိန္က 

ၿပီးေျမာက္ခဲ့ေသာ ဗီယက္နမ္ ေဆာက္လုပ္ေရး ပေရာဂ်က္ကို သင္ခန္းစာေကာင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ 

အျဖစ္မွတ္သားနုိင္ပါသည္။ ယင္းစီမံကိန္း၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ကၽြမ္းက်င္အလုပ္သမားမ်ားသာ 

အသုံးျပဳရန္ ကၽြမ္းက်င္ အလုပ္သမားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံထားရသည့္ ၎တုိ႔၏ ဗီယက္နမ္ 

လုပ္သားမ်ားကုိ အလုပ္အကုိင္ေနရာ အားလုံးတြင္ ခန္႔ထားလုပ္ကုိင္ေစခဲ့ျပီး ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္စရာ 

မရိွသည့္အတြက္ ခြင့္ျပဳလုိက္ရသည္။ ယင္းအခ်ိန္ေလာက္တြင္မူ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမ ွ အလုပ္အကုိင္ေနရာ ၁၁ 

ခုအတြက္အလုပ္သမားေပါင္း ၆၀၀ ကုိသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား 

ေပးအပ္ထားႏုိင္ေသးသည္။ ထုိအေရအတြက္သည္ မည္သည့္နိုင္ငံႏွင့္မဆုိ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အလြန္ 

ေသးငယ္ေသာ ပမာဏသာ ျဖစ္ပါသည္။  
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အလားတူပင ္ ပုဂၢလိက ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ဌာနမ်ားကုိ နုိင္ငံအ၀ွမ္းတြင္ ဖြင့္လွစ္သင့္ပါသည္။ 

အထူးသျဖင့္ အင္းေလးနွင့္ နယ္စပ္ဧရိယာမ်ားကဲ့သုိ႕ အလုပ္သမားေစ်းကြက္လုိအပ္မႈ 

ျမင့္မားေသာေနရာတြင္ ဦးစားေပး ဖြင့္လွစ္သင့္ပါသည္။ ပုဂ ၢလိကအကဲျဖတ္ဌာနမ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈ 

ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစနစ္၏ အဓိကအစိတ္အပုိင္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အကယ္၍လုိအပ္လ်ွင္ 

SACC သည္ ပုဂၢလိကအကဲျဖတ္ဌာနမ်ားအတြက္ ဆြေဲဆာင္နုိင္ေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ အစီအစဥ္မ်ား 

စဥ္းစားေပးရန္ အစုိးရအား ေတာင္းဆုိမႈ ျပဳသင့္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ SACC သည္ 

ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ မွန္ကန္စြာ အကဲျဖတ္နိုင္ရန္ အလို႔ငွာ အကဲျဖတ္ စစ္ေဆးရာတြင္ 

အသုံးျပဳေသာ အေထာက္အပ့ံ ပစၥည္းမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳရမည့္ 

ပစၥည္းမ်ားႏွင္ ့ကုိက္ညီမႈ ရွိရန ္အထူးပင္ လုိအပ္ေၾကာင္း သတိျပဳ၍ ေသခ်ာ စီစဥ္သင့္ပါသည္။  

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးဌာနမ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ထိန္းထားနုိင္ရန္ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

အခေၾကးေငြ ေကာက္ခံသင့္ပါသည္။ ဖြ႔ံျဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ား အေပၚ လုံးလုံး မွီခိုလုပ္ကုိင္ျခင္းသည္ 

ကာလရွညအ္တြက္ ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ အေျဖမဟုတ္ပါ။ SACC သည္ ဌာနမ်ား ေကာက္ခံရမည့္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေစ်းနွဳန္းတစ္ခုကို အလုပ္အကုိင္သဘာ၀အေပၚ 

အေျခခံျပီးသတ္မွတ္ေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။ အျခား တစ္ဖက္တြင္လည္း ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႕ 

ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးျခင္း ရလာဒ္မ်ား ေကာင္းမြန္ေသာ္ျငားလည္း လစာတုိးျမွင့္ျခင္းမရိွလွ်င္ 

စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵရိွၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ SACCသည္ ဤကိစၥကုိ ေျဖရွင္းရန္ NSSA နွင့္ 

အျခားေသာ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အတူတကြ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 

ထုိ႕အျပင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးမည့္ ေန႕ရက္၊ ေနရာမ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္သည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စိတ္ပါ၀င္စားေသာ ပါ၀င္ေျဖဆုိႏုိင္ေခ် ရွိသူမ်ားထံသုိ႔ ေရာက္ရိွေအာင္ 

ျဖန႕္ေ၀ေပးသင့္ပါသည္။ 

၃.၆ NSSA အတြက္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

NSSA ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္မ်ား ေမးျမန္းရာတြင္ ေျဖဆုိသူအားလုံးသည္ 

ေကာင္းမြန္ေသာတုံ႕ျပန္မႈမ်ားကုိသာ ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ၄င္းတုိ႕သည္ NSSAမွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အရာမ်ား 

အားလုံးသည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အေသြး မူေဘာင္ ေရးဆြရဲာတြင္ 

ၾကီးမားေသာတုိးတက္မႈ ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု သက္ေသျပဳ ေျပာၾကားၾကျပီး NSSA ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 

သေဘာက် ႏွစ္ျခိဳက္ၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကပါသည္။ NSSA အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႕၏ 

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ေမ်ွာ္မွန္းထားသည္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ေက်ပြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းမ်ားပါ 

ထပ္မံ၍ ေျပာၾကားၾက ပါသည္။ NSSA အဖြ႕ဲ၀င္မ်ား၏ အလုပ္အေပၚ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ႏွစ္၍ 

လုပ္ေဆာင္မႈနွင္ ့ စိတ္ေကာင္း ေစတနာ ရွိျခင္းမ်ားသည္ အျခားေသာ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအေနႏွင့္ 

ခၽြင္းခ်က္မရိ ွ ယံုၾကည္ဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္လည္း ေျဖဆုိသူမ်ား အေနႏွင္ ့ NSSA ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ 

ဝန္ၾကီးဌာန၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပုိမုိ ေကာင္းမြန ္ တုိးတက္လာေစလုိသည့္ အတြက္ အၾကံေပးခ်က္ 

အခ်ိဳ႕ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အမ်ားဆုံး အၾကံျပဳေသာ အခ်က္မွာ NSSA ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား 
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အမ်ားျပည္သူ ပုိမုိ သိရိွေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ NSSA အတြက္ ေပးေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိမူ 

ေအာက္ပါ ပုံတြင္ ေတြ႔ျမင္ႏိငု္ပါသည္။  

ကားခ်ပ္ ၃.၁ - NSSA အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  

 
Source: Survey Data 

 

စစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း 

အမ်ိဳးအစားခြၿဲခားနိုင္ပါသည္။ 

အမ်ားျပည္သူ ပုိမုိ သိရွိေအာင္ လုပ္ရန္ 

၁/ NSSA ဆိုသည္မွာ မည္သည္ ့ အရာမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ႏွင့္ မည္သို႔ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
ရိွေနသည္ ဆိုသည္တုိ႔အား ပံုနိွပ၊္ ဒီဂ်စ္တယ္ မီဒီယာမ်ားမွ တဆင့္ အမ်ားျပည္သူ သတိျပဳမႈ 
တုိးလာေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း။ အေ၀းေျပးကားကြင္းမ်ား၊ ဘူတာရုံမ်ားရိွ ေၾကာ္ျငာဆုိင္းဘုဒ္မ်ားသည္ 
သတိျပဳမႈ ျမွင့္တင္ရာတြင္ အထိေရာက္ဆုံးေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ (ဥပမာအားျဖင့္ 
ကေလးလုပ္သားမ်ားနွင့္ အတင္းအက်ပ္ခိုင္းေစမႈမ်ား ပေပ်ာက္ရန္ လူအသြားအလာ မ်ားေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာဘုတ္မ်ား ေထာင္ထားျခင္းျဖင့္ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ထိေရာက္မႈ 
ရိွေနေၾကာင္းကုိ နမူနာ ယူနိုင္သည္။) အကယ္၍ လုိအပ္ပါက 
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူတစ္ေယာက္အား ဤအစီအစဥ္အတြက္ သံအမတ္အျဖစ္ ခန္႕အပ္္သင့္သည္။ 
 

၂/ NSSA ကၽြမ္းက်င္မႈအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား၏ အသုံး၀င္ပုံမ်ားနွင့္ 
အလုပ္သမားမ်ားအား“သင့္အတြက္” ဆုိေသာ သေဘာထားမ်ား သေဘာေပါက္ 
လက္ခံလာရန္နွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျမန္မာစာ- အဂၤလိပ္စာ နွစ္ဘာသာျဖင့္ထုတ္ေ၀ရန္။ 
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၃/ မႏၱေလး၊ ေတာင္ႀကီးအစရိွေသာ အဓိကအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွနိုင္ေသာဧရိယာမ်ားနွင့္ 

ျမ၀တီက့ဲသို႕ေသာ နယ္စပ္ဧရိယာမ်ားရိွ အလုပ္ခြင္မ်ားတြင္ ေဟာေျပာပြမဲ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 
 

၄/ ကၽြမ္းက်င္မႈယွဥ္ျပိဳင္ပြမဲ်ားအား ပုိ၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 
 

အစုိးရ/ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

၁/ ယခု လက္ရိ ွဒု-၀န္ၾကီး ဦးေဆာင္ေနေသာ NSSA ဖြဲ႕စည္းပံုကုိ အနာဂတ္ကာလတြင္ 
၀န္ၾကီးဦးေဆာင္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုျဖင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္။ 
 

၂/ အစုိးရ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွ စိတ္၀င္စားမႈနွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမွင့္တင္ရန္နွင့္၊ NSSA အတြက္ 
အစုိးရ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းမွ အခ်ိဳ႕ေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုကုိခြင့္ျပဳရန္။ 
 

၃/ NSSA မူ၀ါဒမ်ားနွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ပုိမိုနားလည္နိုင္ေစရန္ ၀န္ၾကီးမ်ားနွင့္ 
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ တင္ျပရွင္းလင္းမႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ရန္။ 
 

၄/ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းျခင္းျဖင့္ NSSA အားေထာက္ပံ့ရန္၊ ဥပမာ- အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားရိွေသာ အလုပ္သမားမ်ားကုိသာ ခန္႕အပ္နိုင္မည္။ 
 

၅/ အလုပ္ ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္မ်ားအရ လုပ္ခ လစာ ေပးသည္ ့စနစ္ က်င့္သုံးရန္ ဥပေဒျပဌာန္းရန္။ 
 

၆/ ESD ဥပေဒ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ နည္းဥပေဒႏွင္ ့လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား ထုတ္ေပးရန္။ 

 

ဆက္သြယ္ေရး 

၁/ ဆက္သြယ္ ေျပာဆုိေရး အရာရွိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္း က႑အလုိက္ ေကာ္မတီတစ္ခုစီမွ 
focal contact person တစ္ေယာက္အား ခန္႕အပ္ထားရန္။ 
 

၂/ လုပ္ငန္း က႑ ဆပ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ SACC ၊ ၀န္ၾကီးမ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားနွင့္ 
ပံုမွန္ဆက္သြယ္မႈျပဳျခင္းကုိ တုိးတက္ေစရန္။ 
 

၃/ လုပ္ငန္း က႑ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားကုိ DP မ်ားထံမွ ရႏုိင္ေသာ အလားအလာ ရိွသည္ ့
အကူအညီမ်ားကုိ ၾကိဳတင္ သိရိွႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ (သုိ႔မွသာ ေကာ္မတီမ်ားမွ 
အစီအစဥ္မ်ားကုိ ၾကိဳတင္ေရးဆြနဲိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။)  
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ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ 

၁/ ကၽြမ္းက်င္မႈအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားရိွေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အျခားေသာသူမ်ားထက္ 
လုပ္ခလစာပုိမုိရရွိေစရန္ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္။ 
 

၂/ လုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားတုိးလာျခင္းျဖင့္ မလုိလားအပ္ေသာ ဆုံးရွံဳးမႈမ်ားကုိ 
ေလ်ာ့ခ်နုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းမႈ ပိုမုိေကာင္းမြန္လာမည္ ျဖစ္သည္ကုိ 
အလုပ္ရွင္မ်ားအား နားလည္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ထုတ္ကုန္ (သို႕) 
၀န္ေဆာင္မႈ၏ အရည္အေသြးကုိ အဆင့္ပုိမိုျမွင့္တင္ေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 
 

၃/ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားနွင့္ အလုပ္ခ်ိန္မဟုတ္ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေလ့က်င္သင္ၾကားေရး 
သင္တန္းမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္ေပးရန္။ 
 

၄/ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားနွင့္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားကုိ မူၾကမ္းမေရးဆြမဲွီ သက္ဆုိင္သူ အားလုံးထံမွ 
အၾကံဥာဏ္မ်ားေတာင္းဆုိရန္။ 

NSSA ၏ လုပ္သားအင္အား 

၁/ လတ္တေလာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အရိွန္ျမွင့္တင္ရန္ အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားကုိ ပုိမုိ 
ေခၚယူရန္။ 
 

၂/ ပုဂၢလိက က႑မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္လာမႈကုိ ပိုမိုဆြေဲဆာင္ႏုိင္ေစရန္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား 
ထုိက္သင့္သလို ေပးရန္။  
 

၃/ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီအစဥ္တြင္ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ႏွစ္၍ 
လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ားအတြက္ ပိုမုိဆြေဲဆာင္မႈ ရွိေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ အစီအစဥ္ 
ကုိစတင္မိတ္ဆက္ရန္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက မိမိတို႔အား အက်ိဳးခံစားခြင္ ့ ပိုေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ 
အလုပ္ ေျပာင္းသြားႏုိင္ပါသည္။  

 

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း 

၁/ လူတုိင္းတက္ေရာက္ဖို႕မလုိအပ္ေသာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ အခ်ိန္ကုိသက္သာေစရန္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားနွင္ ့ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိသီးသန္႕ လုပ္ေဆာင္ရန္။ 
 

၂/ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္နိုင္ေစရန ္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ 
ဖိတ္ၾကားခ်က္နွင့္အတူ အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္မ်ားကုိ ပုိ႕ရန္။ 
 



48 | P a g e  
 

၃/ ပါ၀င္သူအားလုံး မွတ္တမ္းသိမ္းဆည္းထားနုိင္ေစရန္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြၿဲပီးတုိင္း 
အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ားကုိ ျဖန္႕ေ၀ေပးသင့္သည္။ 

နည္းပညာ 

၁/ အြန္လိုင္းအေျခခံေသာ မွတ္ပံုတင္ျခင္းနွင့္ ရလာဒ္ေၾကျငာျခင္းမ်ား စတင္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရန္။ 

 
၂/ Web-Portal စနစ္ တပ္ဆင္ရန္။ 

 
၃/ ၀က္ဆုိဒ္ စီမံခန႕္ခြဲျခင္းကုိ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈမျပဳလုပ္ရန္။ 

 
ESD ဥပေဒ 

ESD ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ပိုမိုအက်ိဳးရွိ၍ ထိေရာက္မႈ ရွိေစရန္ NSSA သည္ ESD ဥပေဒကုိ 

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ ရွိမႈ ျမႇင့္တင္ျခင္းကုိ မလြမဲေသ စတင္ လုပ္ကိုင္သင့္သည္။ 

စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းရလဒ္မ်ားအရ ေျဖဆုိသူ ၇၀% မွ ၄င္းတုိ႕သည္ ဥပေဒနွင္ ့ ကၽြမ္း၀င္မႈမရွိဟု 

ေျဖဆုိခဲ့ၾကသည္။ က်န္ရိွေသာ ၃၀%သည္ ဥပေဒကုိ ဖတ္ဖူးျပီး ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း သက္ဆုိင္ေသာ 

အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ မသိရွိၾကပါ။ ဤသည္မွာ အသိပညာေပး အစီအစဥ္ 

လုိအပ္မႈမ်ားရိွသည္ကို ညႊန္ျပေနပါသည္။ 

 

ကားခ်ပ္ ၃.၂ - ESD ဥပေဒအား နားလည္မႈ 

 
Source: Survey Data 
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အခန္း (၄) 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားနွင့္ အသုံးျပဳနည္းလမ္းညႊန္မ်ား ေပါင္းစည္းျခင္း 
 

ဤအခန္းတြင္မူ ကၽြမ္းက်င္မႈစံနွဳန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္ကုိ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ 

ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆး အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားခ်ီးျမႇင့္ေရး အစရွိသည္တုိ႔ 

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားနွင့္ လက္စြဲစာအုပ္ မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ NSSA 

မွလမ္းညႊန္ခ်က္ ေရးဆြထဲားမႈ အေျခအေနကုိ ေအာက္ပါ ဇယားတြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေတြ႕ျမင္နုိင္ပါသည္။ 

ဇယား ၄.၁ - NSSA ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္စြစဲာအုပ္မ်ား ေရးဆြျဲပီးစီးမႈ အေျခအေန  
စဥ္ လုိအပ္ေသာ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားစာရင္း 

မွတ္ခ်က္ သက္ဆုိင္ရာအသင္းႏွင့္ 

အဖြ႕ဲမ်ား 

ကၽြမ္းက်င္မႈစံႏွဳန္းမ်ား ျပဳစု ေရးဆြေဲရး  

၁။ အလုပ္အကိုင္ ကၽြမ္းက်င္မႈစံ 

ေရးဆြေဲရး လက္စြစဲာအုပ္ 

အျပီးသတ္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္ 

လိုအပ္သည္။  

Fast-track First Round 

Project Team 

၂။ ေလ့က်င့္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ 

ကၽြမ္းက်င္မႈ 

အကဲျဖတ္ေရးမ်ားအတြက္ 

အသံုးျပဳနည္း လမ္းညႊန္ 

တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးျဖစ္သည္။ 

Fast-track First Round 

Project Team 

၃။ ေလ႕က်င့္သင္ၾကားေရး စံသတ္မွတ္မႈ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (သင္ရိုးညႊန္တမ္း 

နွင့္ သင္တန္းနည္းျပမ်ား ရိွရမည့္ 

အရည္အေသြးမ်ား အပါအဝင္)  

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနဆဲ Myanmar Private TVET 

Association (MPTA) ႏွင့္ 

ပူးေပါင္း၍ 

၄။ Training Centre Guide 

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးေက်ာင္း 

မ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနဆဲ Myanmar Private TVET 

Association (MPTA) ႏွင့္ 

ပူးေပါင္း၍ 

၅။ ေလ်ွာက္လႊာတင္ျခင္းနွင့္ 

မွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား 

မူၾကမ္းအဆင့္ Myanmar Private TVET 

Association (MPTA) ႏွင့္ 

ပူးေပါင္း၍ 

၆။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ေရးဆြေဲရး 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း  

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနဆဲ ????? 

၇။ သင္တန္း ပုိ႔ခ်သူမ်ား လုိက္နာရမည့္ 

က်င့္၀တ္မ်ား  

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနဆဲ ????? 

၈။ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္နွင့္ 

ရင္းျမစ္မ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနဆဲ ????? 
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လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား 

ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္ကို တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 

၁။ Assessment Centre Application 

and Accreditation Guideline 

(including checklist) 

ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ 

ဌာနအတြက္ ေလ်ွာက္လႊာ တင္ျခင္း 

နွင့္ တရား၀င ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (စစ္ေဆးရမည့္ 

စာရင္းႏွင့္တကြ) 

 

အျပီးသတ္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္ 

လိုအပ္သည္။ 

 

 

Fast-track First Round 

Project Team 

၂။ ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ ဌာန 

မ်ားအတြက္ လက္စြစဲာအုပ္မ်ား  

အျပီးသတ္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္ 

လိုအပ္သည္။ 

 

Fast-track First Round 

Project Team 

၃။ သင္တန္း ဆရာမ်ား၏ အရည္ 

အခ်င္းကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ 

ျပဳရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား  

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနဆဲ ????? 

၄။ ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးသူမ်ား၏ 

အရည ္ အခ်င္းကို တရားဝင္ အသိ 

အမွတ္ ျပဳရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 

အျပီးသတ္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္ 

လိုအပ္သည္။ 

Fast-track First Round 

Project Team 

၅။ NSSA - Technical Office အတြက္ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 

 Fast-track First Round 

Project Team 

ကၽြမ္းက်င္မႈ အကဲျဖတ္ေရး နွင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

၁။ Assessment and Certification 

System Guideline 

ကၽြမ္းက်င္မႈ အကဲျဖတ္ေရး နွင့္ 

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပး 

ျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

အျပီးသတ္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္ 

လိုအပ္သည္။ 

 

Fast-track First Round 

Project Team 

၂။ Assessment Principle and 

Guideline 

ကၽြမ္းက်င္မႈ အကဲျဖတ္ေရး စည္းကမ္း 

ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ 

အျပီးသတ္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္ 

လိုအပ္သည္။ 

 

Fast-track First Round 

Project Team 

၃။ ကၽြမ္းက်င္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း 

အစီအစဥ္ နွင့္ ပါဝင္မည့္ အရာမ်ား 

ေရးဆြေဲရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္း  

အျပီးသတ္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္ 

လိုအပ္သည္။ 

 

Fast-track First Round 

Project Team 

၄။ Assessor Guidelines အျပီးသတ္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္ Fast-track First Round 
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အကဲျဖတ္သူမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္ခ်

က္မ်ား 

လိုအပ္သည္။ 

 

Project Team 

၅။ ကၽြမ္းက်င္မႈ အကဲျဖတ္ေရး စင္တာ 

မ်ား၏  စီမံခန္႕ခြမဲႈ လုပ္ထံုး 

လုပ္နည္းမ်ား (ျပန္လည္ဆန္းသစ္မႈ 

ပါ၀င္ၿပီး) 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနဆဲ Fast-track First Round 

Project Team 

၆။ ေလ်ွာက္လႊာတင္ျခင္နွင့္ 

မွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ထံုး လုပ္နည္းႏွင့္ 

လက္စြမဲ်ား 

အျပီးသတ္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္ 

လိုအပ္သည္။ 

 

Fast-track First Round 

Project Team 

၇။ Certification Guidelines 

(including registration fees, etc.) 

ကၽြမ္းက်င္မႈ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ 

ထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (မွတ္ပံုတင္ေၾကးမွ 

အစ အပါအဝင္) 

ေဆြးေႏြးဆဲ - 

 

၄.၁ အလုပ္အကုိင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံ ေရးဆြေဲရး 

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အရြယ္ေရာက္ျပီးျဖစ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္အကုိင္ပိုမိုရရိွလာေစရန္ အလုိ႕ငွာ 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈအရည္အေသြး မူေဘာင္ (National Skills Qualification Framework - 

NSQF) ကို သတ္မွတ္ထားရိွျပီး အလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္အကုိင္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံမ်ား ေရးဆြေဲရး၊ 

အကဲျဖတ္ေရး နွင့္ အသိအမွတ္ျပဳေရးတုိ႔တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရိွပါသည္။ NSSA 

လက္ေအာက္ရိ ွ အလုပက္႑ ဆပ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ ေရးဆြထဲားေသာ အလုပ္အကုိင္ကၽြမ္းက်င္မႈ 

စံနွဳန္းမ်ား (OCS) အေပၚအေျခခံ၍ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ လုိအပ္ေသာ အရည္အခ်င္း ရွိသည့္ 

အလုပ္သမားမ်ားရေစရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ 

တုိးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားနွင့္အတူ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႕၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ စြမ္းရည္ 

ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင္ ့အလုပ္အကုိင္ကုိ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္လည္း OCS ကုိ အသုံးျပဳနုိင္ၾကပါသည္။ 

အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံႏွဳန္းမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္အကုိင္မ်ား၌အသုံးက်ေသာ 

ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အသိပညာ နွင့္ သေဘာထား (အျပဳအမူမ်ား) တုိ႕ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတြက္ 

အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ျဖစ္ေပၚနုိင္ေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေျခအေနမ်ား၌ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 

ရွိသင့္သည္ကုိ တိက်စြာ ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။ စံႏွဳန္းမ်ားမွ တဆင့္ကၽြမ္းက်င္မႈသုံးသပ္သူမ်ားနွင့္ 

အကဲျဖတ္သူမ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရရန္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိသူမ်ားႏွင့္ 
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အလုပ္သမားမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အသိပညာ နွင့္ သေဘာထား မ်ားကုိ စစ္ေဆးရာတြင္ အဓိက ထားရမည့္ 

အခ်က္မ်ားကုိ သိရွိေစရန ္အကူအညီ ျဖစ္ေစပါသည္။  

ထုိ႕အျပင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံႏွဳန္းမ်ားသည္ လက္ရွိနွင့္ အနာဂတ္ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ကုိက္ညီနုိင္မည့္ 

သက္ေမြး ပညာသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအကဲျဖတ္မႈ ျဖစ္လာေအာင္ လမ္းညႊန္ေပးေသာ အရာတစ္ခု 

အျဖစ္ အသုံးဝင္ပါေသးသည္။ အျခား တစ္ခု အေနျဖင့္လည္း ကုမၸဏီတြင္ ျပီးျပည့္စံုေသာ HR စနစ္ 

ျဖစ္ေပၚလာရန္ အေျခခံအျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ား 

ပါ၀င္ပါသည္ -  

 JD မ်ားႏွင္ ့အလုပ ္ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား စုေဆာင္း ျပဳစုျခင္း  

 အလုပ္ေခၚျခင္း/အင္တာဗ်ဴး/ေရြးခ်ယ္ျခင္း 

 ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အဆုံးအျဖတ္ ေပးျခင္း 

 ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း၊ သင္တန္းအတြက္ လုိအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပဳစုျခင္း 

 OJT နွင့္ အလုပ္အကိုင္ ခန္႔အပ္ရာတြင္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ပံုစံခ်ျခင္း  

 စြမ္းေဆာင္မႈ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စီမံခန႕္ခြဲေရးမ်ားကုိလုပ္ကိုင္ျခင္း 

 ကၽြမ္းက်င္မႈနွင့္ လုပ္ခလစာၾကားခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ထားရွိျခင္း  

 

ကၽြမ္းက်င္မႈ စံမ်ားႏွင့္ အဆင့္အရOCS မ်ားကုိ အမ်ိဳးအစားခြျဲခားျခင္း 

NSSAသည္ အလုပ္အကုိငဆုိ္င္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးအတြက္ 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ အရည္အေသြးမူေဘာင္ကုိ အဆင့္ (၄) ဆင့္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ -  

အဆင့္(၁) : တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ကၽြမ္းက်င္အဆင့္ 

အဆင့္(၂) : ကၽြမ္းက်င္ အဆင့္ 

အဆင့္(၃) : အဆင့္ျမင့္ ကၽြမ္းက်င္အဆင့္ 

အဆင့္(၄) : ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး/ပညာရွင/္ ႀကီးၾကပ္မႈအဆင့္ 

စြမ္းရည္ တုိင္းတာမႈမ်ား 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါမ်ားသည္ စံႏွဳန္းမ်ားအရ သတ္မွတ္ထားေသာ စြမ္းရည္တုိင္းတာမႈ (၅) မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ 

က/ လုပ္ငန္းတာ၀န္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 

အလုပ္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုနွင့္ တုိက္ရိုက္သက္ဆုိင္ေသာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အသိပညာႏွင့္ သေဘာထားမ်ား (SKA) 
 

ခ/ လုပ္ငန္းတာ၀န္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ 
ပညာ 

အလုပ္တစ္ခု လုပ္ရာတြင္ မတူညီေသာ ရႈေထာင့္မ်ားမွ စီမံႏုိင္ျခင္း/ 
အျခား အလုပ္မ်ားကုိ တျပိဳင္နက္တည္း (သုိ႔) တဆက္တည္း 
လုပ္ႏိုငရ္န္ လုိအပ္ေသာ SKA 
 

ဂ/ အေရးေပၚစီမံခန္႕ခြဲမႈ ပညာ အလုပ္လုပ္ရင္း ေပၚထြက္လာနုိင္ေသာ မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ 
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ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ အေျခအေနကုိ ကုိင္တြယ္နိုင္ရန္ 
လုိအပ္ေသာSKA 
 

ဃ/ ရာထူးနွင္ ့အလုပ္ လုပ္ရမည့္ အလုပ္ႏွင့္အလုပ္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ လုပ္ရန ္
လုိအပ္သည္ ့SKA   
 

င/ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ဖလွယ္ျခင္း တစ္ခုထက္ပိုေသာ အလုပ္ အေျခအေန မ်ားတြင္ လုပ္ႏိုင္ရန္ 
လုိအပ္ေသာ SKA 

 

ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား 

ကၽြမ္းက်င္မႈ စံႏွွဳန္းမ်ား ေရးဆြရဲာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း အမိ်ဳးအစားလုိက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ 

အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွငမ္်ားနွင္ ့ အျခားေသာ အဓိက သက္ဆုိင္သူမ်ား ပါဝင္ 

ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေဆြးေႏြးညွိနိွဳင္းပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ရရွိလာေသာ ရလာဒ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႕ကုိ NSSA နွင့္ က႑ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ 

ႀကိဳတင္၍သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္သည္။ 

ကၽြမ္းက်င္မႈ စံႏွဳန္းမ်ား ေရးဆြရဲန္ သုေတသန နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံ ပါ၀င္ေကာင္းပါ၀င္ႏိုင္ေသာ္လည္း 

ကုိးကားျခင္းနည္းလမ္းကုိ အဓိကထား အသုံးျပဳခ့ဲၾကပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါမ်ားသည္ ဥပမာအခ်ိဳ႕ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

 လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းမ်ား 

 စစ္တမ္းမ်ား 

 အဖြ႕ဲလိုက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

 လုပ္ငန္းသဘာဝကုိ ဆန္းစစ္ျခင္း/ အလုပ္တာ၀န္ကုိ ဆန္းစစ္ျခင္း 

 ကုိးကားျခင္း 

OCS ေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ GIZ နွင့္ Swisscontact မွ ေထာက္ပံ့မႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ ကၽြမ္းက်င္ 

ပညာရွငမ္်ားထံမွ အၾကံေပး ေျပာဆုိမႈမ်ား ေပါင္းစုျပီး NSSAသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံႏႈန္းမ်ား ေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ 

လုိက္နာရမည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကုိ လက္စြဲအျဖစ ္တဖက္ပါ ပုံအတ္ုိင္း ျပဌာန္းထားပါသည္။  

  



54 | P a g e  
 

ကားခ်ပ္ ၄.၁ - အမ်ိဳးသားအဆင့္ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံေရးဆြေဲရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လုပ္ငန္း/အလုပ္အကုိင္လုိအပ္မႈနွင့္ အလုပ္က႑ 
ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အေပၚ မူတည္၍ 
ဦးစားေပး ေရးဆြရဲမည့္ အလုပ္အကုိင္မ်ား သတ္မွတ္ရန္  

 

အလုပ္အကုိင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံမ်ား ေရးဆြရဲန္ ကြ်မ္းက်င္သူအဖြဲ႔ကို 

အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢၢလိက က႑မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္၍ ဖြဲ႔စည္းရန္ 

နိုင္ငံ၏ ဦးတည္ခ်က္၊ 
အလုပ္သမား မူ၀ါဒမ်ားအရ 
စီးပြားေရး ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 
လုိအပ္ခ်က္ကုိသတ္မွတ္ျခင္း 

 

NSSA တြင ္သတ္မွတ္ထားရိွေသာ 
ပံုစံအား အသုံးျပဳျပီး ကၽြမ္းက်င္မႈ စံ 
မူၾကမ္းကုိ ေရးဆြရဲန္  

 

အလုပ္ရွင္မ်ားနွင့္ ကၽြမ္းက်င္ 
ပညာရွင္ အသင္းအဖြ႕ဲ မ်ားမွ 
နည္းပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
ဆိုင္ရာ အၾကံဥာဏ္မ်ား 

ေပးအပ္ရန္  

ေရးဆြျဲပီးေသာ စံ မ်ားက္ုိ ဆပ္ေကာ္မတီမွ ခန္႔အပ္ထားေသာ 
ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားမွ သင့္ေလ်ာ္သလုိ ျပဳျပင္ရန္  
ျပင္ပရွိ သက္ဆုိင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားနွင့္ 
နည္းပညာဆုိင္ရာျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း 
 

 

NSSA  Technical Office မွ တဆင့္ ပညာရွင္မ်ား 
အုပ္စုမွ ေရးဆြေဲသာ စံမ်ားကုိ ဆပ္ေကာ္မတီသုိ႔ 
တင္သြင္းရန္  

 

 ဆပ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားၾကား ျပန္လည္ 
ဆန္းစစ္ျခင္း အစည္းအေ၀းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ရန္ 

 ဆပ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ထံမွ သေဘာ 
တူညီမႈရယူရန္ 

 သေဘာတူထားေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
စံမ်ားကုိ NSSA သုိ႕ တင္ျပ၍ 
အတည္ျပခ်က္ ရယူရန္။ 

 

ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ရာ အဖြ႕ဲမ်ားမွ 
စံမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရန္  

 

စံမ်ားက္ုိ ကၽြမ္းက်င္ 
ပညာရွင္မ်ားမွ 
သင့္ေလ်ာ္သလုိ ျပဳျပင္ရန္  

 

NSSA မွ စံမ်ားကုိ 
အတည္ ျပဳရန္  

 

သင္ၾကားေရးနွင့္ စစ္ေဆး 
အကဲျဖတ္မႈမ်ားတြင္ 
အသုံးျပဳရန္ 
အတည္ျပဳထားေသာ 
စံႏွဳန္းမ်ားကုိ ျဖန္႕ေ၀ရန္ 
(ပုံႏွိပ္နွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ ပံုစံမ်ား) 
 

ဟုတ္လ်ွင္္ 

 

မဟုတ္လ်ွင္္ 

 



55 | P a g e  
 

အလုပ္အကုိင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံတစ္ခုတြင္ ပါဝင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား 

အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ စံမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ လုပ္ငန္းခြင္မွထြက္ေပၚလာရမည့္ 

ရလာဒ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပလိမ႕္မည္ျဖစ္သည္။ စံႏွဳန္းမ်ားသည္ စာသင္ခန္းနွင့္ အလုပ္ခြင္မ်ားတြင္ 

မည္သည့္ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အသိပညာ၊ သေဘာထားမ်ား (SKA) သင္ၾကားရန္နွင့္ အကဲျဖတ္ရန္လုိအပ္သည္ကုိ 

ေဖာ္ျပရုံသာမက ၄င္းတို႕သည္ က႑အလုိက္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္စည္ႏွင့္ ေပးအပ္ေသာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အမွန္တကယ္ ေဖာ္ျပရပါမည္။  

အလုပ္အကုိင ္ကြ်မ္းက်င္မႈ စံတစ္ခုစီတြင္ ပံုစံအစိတ္အပုိင္း(၇) ခုပါရိွပါသည္။ ၄င္းတုိ႕မွာ 

 အလုပ္အကုိင္အမည္၊ အလုပ္ေဖာ္ျပခ်က္ ႏွင္ ့အဆင့္ 

 ကြ်မ္းက်င္မႈယူနစ္၊ ယူနစ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ ယူနစ္သေကၤတ 

 ကြ်မ္းက်င္မႈ အစိတ္အပုိင္းမ်ား (ကြ်မ္းက်င္မႈ လုပ္ကြက္ငယ္မ်ား) 

 လုပ္ေဆာင္ခ်က္ စံႏႈန္း 

 အတုိင္းအတာ ေဖာ္ျပခ်က္ (အတုိင္းအတာ နွင့္ အေျခအေန) 

 အေထာက္အထားလမ္းညႊန္ 

 ရိွထားရမည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈနွင့္ အသိပညာ   

အကဲျဖတ္ စစ္ေဆးမႈရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အသုံးျပဳသင့္သည့္ ပစၥည္းမ်ား အားလုံးကုိ သက္ေသ 

အေထာက္အထား လမ္းညႊန္ ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုံတြင္ စံႏႈန္းတြင္ 

ပါဝင္သည့္ အခ်က္မ်ား၏ ဆက္စပ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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၄.၂ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားတရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳမႈ 

ဤအပုိင္းတြင္ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳဌာနမ်ားနွင္ ့ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူမ်ားအတြက္ 

လုပ္ေဆာင္မႈနည္းလမ္းနွင့္ အဆင့္ကုိ ျပဳစုထားသည္။ ထုိ႕အျပင္ NSSAမွျပ႒န္းထားေသာ 

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးဌာနမ်ား၏ စီမံခန္႕ခြမဲႈနွင္ ့ ၀န္ထမ္းအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

 

 

 

အလုပ္အကိုင္ဆုိင္ အမည္နွင့္ အလုပ္ ေဖာ္ျပခ်က ္
အလုပ္အကိုင ္အဆင့္  

လုပ္ကြကင္ယ ္

• ယူနစ္-၃ 

• ယူနစ္သေကၤတ 

• ယူနစ္အမည္ 

• ေဖာ္ျပခ်က္ 

• ယူနစ-္၄ 

• ယူနစ္သေကၤတ 

• ယူနစ္အမည္ 

• ေဖာ္ျပခ်က္ 

• ယူနစ-္၂ 

• ယူနစ္သေကၤတ 

• ယူနစ္အမည္ 

• ေဖာ္ျပခ်က္ 

• ယူနစ-္၁ 

• ယူနစ္သေကၤတ 

• ယူနစ္အမည္ 

• ေဖာ္ျပခ်က္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
စံႏႈန္း 

လုပ္ကြက္ငယ္ လုပ္ကြကင္ယ ္ လုပ္ကြက္ငယ ္
 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
စံႏႈန္း 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
စံႏႈန္း 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
စံႏႈန္း 

အတုိင္းအတာ နွင့္ အေျခအေန 

အေထာက္အထား လမ္းညႊန္ခ်က္ 

ရိွထားရမည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈနွင့္အသိပညာ 
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ကားခ်ပ္ ၄.၃ - NSSA မွ အကဲျဖတ္ဌာနမ်ားကုိ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳရာတြင္ လုိုက္နာရမည့္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

 

ကြ်မ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ဌာနမ်ားအား တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း  

ကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးဌာနအျဖစ္ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရရန္ေလွ်ာက္ထားေသာ 

အကဲျဖတ္ဌာနမ်ားနွင့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါလုိအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ကုိက္ညီရန္လုိအပ္ပါသည္ -  

 က) စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိသည့္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း နွင့္ 

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 

ဝန္ထမ္းအင္အားႏွင့္ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ရိွရမည္။ 

 ခ) စာေမးပြစဲစ္ေဆးသူ၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ အနည္းဆုံး ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိသူ ၁၆ ဦးအား စာေတြ႔ 

စစ္ေဆးျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္ေသာ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ 

ေပးႏုိင္ရမည္။ 

 ဂ) ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိမည့္သူမ်ား (ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိသူ အေရအတြက္သည္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မည့္ 

အလုပ္အကုိင္အေပၚ မူတည္၍) အတြက္ လက္ေတြ႔စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္သည့္ 

၁။ ေလ်ွာက္လႊာကို 

ကၽြမ္းက်င္မႈအကဲျဖတ္နွ

င့္အသိအမွတ္ျပဳေကာ္မ

တီ (ဥပေဒအားျဖင့္) / 

NSSA၏နည္းပညာဆိုင္

ရာရုံးသို႕ ေပးပုိ႕ရန္ 

1.  

၂။NSSAသည္ေလ်ွာက္ထားသူမ်ားသို႕

လုပ္ေဆာင္မႈနည္းလမ္း၊အဆင့္၊ေထာက္

ပံ႕သည့္အခ်က္အလက္မ်ား၊အခြင့္အေရး

နွင့္တာ၀န္မ်ားပါ၀င္ေသာသတင္းအခ်က္

အလက္စာလႊာမ်ားကိုေပးပုိ႕သည္။ 

၃။ေလ်ွာက္ထားသူသ

ည္ 

တရား၀င္ေလ်ွာက္လႊာ

ပုံစံကိုတင္ျပရလိမ္႕မ

ည္။ 

၄။အခ်က္အလက္မ်ားမွာ
မွန္ကန္ၿပီးလိုအပ္ေသာသ
တင္းအခ်က္အလက္ျပည့္
စုံလ်ွင္ NSSAသည္ 
ေလ်ွာက္လႊာပုံစံကိုဆန္းစ
စ္ျပီး SACC သို႕ပုိ႕သည္။ 

 

၅။ SACC 

ေလ်ွာက္လႊာပုံစံမ်ားစုံစမ္းစစ္ေဆး

ေရးအသင္း (ACC အသင္း၀င္ 

၂ေယာက္နွင့္ 

အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္

သူ၃ေယာက္)(စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔

သည္စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းလုပ္ေဆာ

င္ရန္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမည္

ျဖစ္သည္။) 

 

၇။စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔သည္ 

လိုအပ္ေသာ ကိရိယာ၊ 

ပစၥည္းကိရိယာ၊အသံုးအဆာင္မ်ားစ

ာရင္းကိုျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ 

ေလ်ွာက္ထားသူနွင့္စုံစမ္းစစ္ေဆးေ

ရးေန႕အတြက္ စိစဥ္ေပးသည္။ 

၈။စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔သည္ေလ်ွာက္ထ

ားသူ၏အေဆာက္အအုံတြင္စုံစမ္စစ္

ေဆးေရးျပဳလုပ္သည္။ 

 

၉။စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔သည္ 
ACC/NSSA 
သို႕စစ္ေဆးေရးအစီရင္ခံစ
ာကို ျပင္ဆင္ျပီး 
တင္ျပသည္။ 

6. စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ေဆာင္
ရန္တရား၀င္သတ္မွတ္ထားေသ
ာ 
စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ကိုသေဘာတူစ
ာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္သည္။ 

၁၀။SACCသည္အစီရင္ခံစာအေ
ပၚအေျခခံၿပီးေလ်ွာက္လႊာကိုလ
က္ခံသင့္လက္မခံသင့္ဆံုးျဖတ္
သည္။ 

၁၁။ SACCသည္ 
NSSAမွတစ္ဆင့္SACC၏ဆံုးျဖတ္
ခ်က္ကိုေလ်ွာက္ထားသူမ်ားသို႕
အေၾကာင္းၾကားသည္။ 

၁၂။ 
ခြင့္ျပဳခံရလွ်င္ 
ေလွ်ာက္ထားသူ
သည္ NSSA ႏွင့္ 
တရားဝင္ စာခ်ဳပ္ 
ခ်ဳပ္ဆိုရမည္။  

ေလ်ွာက္ထားသူ NSSA Technical Office SACC စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအသင္း 
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ပစၥည္းကိရိယာမ်ား (သတ္မွတ္ထားေသာ ေျဖဆုိမည့္သူ ဦးေရႏွင့္အညီ အသုံးျပဳမည့္ လုပ္ငန္းေနရာ) 

ရွိရမည္။ (လုံေလာက္ေသာ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား မရွိေသာ ေလ့က်င့္ေရးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ 

လက္ေတြ႔စစ္ေဆး အကဲျဖတ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ကုမၸဏီ/ အလုပ္ရံ/ု လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ 

သေဘာတူညီခ်က္ ရယူ၍ သြားေရာက္စစ္ေဆးႏုိင္သည္။) 

 ဃ) လက္ေတြ႔စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းတြင္ အသုံးျပဳေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိ 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အစားထုိးျခင္းႏွင့္ အသုံးအေဆာင္မ်ားကုိ ဝယ္ယူျဖည့္ဆည္းျခင္းအတြက္ 

လုံေလာက္ေသာ ေငြေၾကးရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ ရွိရမည္။ (အဆုိပါ ေငြေၾကးရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ 

တန္ဖိုးတြက္ခ်က္ရာတြင္ တန္ဖိုးေလ်ာ့က်ျခင္းကုိပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည္။) 

 င) လုပ္ငန္းခြင ္  က်န္းမာေရးနွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ 

ေဆာင္ရြက္ထားရမည္။ (အထူးသျဖင့္ လက္ေတြ႕ဆန္းစစ္မႈအတြက္လုိအပ္ေသာ) 

 စ) ကြ်မ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးဆုိင္ရာ 

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ ့ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေရးအတြက္ စာတြထဲိန္းစနစ္တစ္ခု 

ထူေထာင္ထားရိွရမည္။ (စစ္ေဆးေရးအေျဖလႊာမ်ားကုိမူ NSSA တြင္သာ ထားရိွရမည္။) 

 ဆ) အလုပ္အကုိင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ စံမ်ားႏွင္ ့ နမူနာစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရး ေမးခြန္းမ်ား 

ထည့္သြင္းထားေသာ အခ်က္အလက္စနစ္သုိ႔ လြယ္ကူစြာ ရရိွအသုံးျပဳႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ထားရိွရမည္။ 

 ဇ) စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ ကုိက္ညီမႈ ရိွေစေရးအတြက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား/ တိုးတက္လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ 

လုံေလာက္ေသာ ေငြေၾကးရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ ရိွရမည္။ 

 စ်) ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈရွိျပီး ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံရေသာ အဖြဲ႔/ 

လုပ္ငန္းဌာနတစ္ခုအျဖစ္ နာမည္ေကာင္း ရရိွထားရမည္။   

 ည) ကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးဌာနအေနျဖင့္ ေျဖဆုိမည့္ ရက္စြဲ၊ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈ 

ရလာဒ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျဖဆုိသူမ်ားအပါအဝင္ အျခားဆက္စပ္ေသာ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 ဋ) ကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးဌာနသည္ ျမိဳ႕ျပင္ဧရိယာႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လြယ္ကူမႈ 

မရွိေသာ ေနရာတြင္ တည္ေထာင္ထားရိွပါက ကြ်မ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္စဥ္ကာလအတြင္း 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။  

 

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူမ်ားကုိ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုံသည္ တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္အားျဖင့္ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ 

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူတစ္ေယာက္အား မည္က့ဲသို႕ေမြးထုတ္ရမည့္  လုပ္ေဆာင္မႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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ကားခ်ပ္ ၄.၄ - NSSA မွ စစ္ေဆး အကဲျဖတ္သူမ်ားကုိ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳရာတြင္ လုိုက္နာရမည့္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

 
 

 

 

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူ တစ္ဦးျဖစ္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  

၁/ ကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည္ ့ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပံုမွန္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း/ နည္းပညာအရည္အခ်င္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထား ရွိရမည္။ 
 

၁။ SACC သည္ 

အကဲျဖတ္စစ္ေဆးသူမ်ား 

အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သူမ်ားကုိ 

ေရြးထုတ္သည္။ 

 

၂။NSSAသည္ စစ္ေဆးေရးမွဴး 

သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။ 

၃။ သင္တန္းသားမ်ားသည္ 
စစ္ေဆးေရးမွဴးသင္တန္း 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ 
အမွန္တကယ္အကဲျဖတ္မႈတစ္ခု
တြင ္ပါဝင္တက္ေရာက္ရသည္။ 
 

၄။NSSAသည္ သင္တန္းအျပီးတြင္ 

စစ္ေဆးေရးမွဴး 

သင္တန္းသားမ်ားအား 

သုံးသပ္အကဲျဖတ္သည္။ 

 

၆။NSSAသည္ စစ္ေဆးေရးမွဴး 

အျဖစ္ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳ 

လက္မွတ္ ေပးအပ္သည္။ 

 

၅။ေအာင္ျမင္ေသာ သင္တန္းသား 

မ်ားသည္ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ 

သေဘာတူညီခ်က္”/ 

“လုပ္ေဆာင္မႈ သေကၤတ”ကုိ 

လက္မွတ္ေရးထုိးရသည္။ 

 

၁။NSSAသည္သင့္ေလ်ာ္ေသ

ာ စစ္ေဆးသူမ်ား ရရိွရန္  

SACC/က႑ဆုိင္ရာေကာ္မ

တီမ်ား/အလုပ္ရွင္မ်ား 

အဖြ႕ဲ/အလုပ္သမား အဖြဲ႔မ်ား 

သုိ႔ ဆက္သြယ္သည္။ 

 

NSSA Technical 
Office 

အကျဲဖတ ္
စစ္ေဆးသူ 

သင္တန္းသားမ်ား 

စစ္ေဆးေရးမွဴး သင္တန္းသား 

မ်ားသည္ တရား၀င္ 

အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာအကဲျဖတ္

သူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာသည္။ 

 

 



60 | P a g e  
 

၂/ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္ထက္ အနည္းဆုံး တစ္ဆင့္ျမင့္သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
ကြ်မ္းက်င္မႈအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရွိရမည္။ 

၃/ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုံေလာက္ေသာ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ  
ရွိရမည္ ။ (အၾကံျပဳခ်က္၊ ၅ ႏွစ္ႏွင္ ့အနည္းဆုံး ၂နွစ္။) 

၄/ NSSA မွ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ စစ္ေဆးေရးမွဴးသင္တန္းကုိ  ေအာင္ျမင္စြာ တက္ေရာက္ျပီးသူ 
ျဖစ္ရမည္။  

၅/ လူမႈဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေျပျပစ္သူ ျဖစ္ရမည္။ 
၆/ “က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္” ကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ႏို္င္သူ ျဖစ္ရမည္။  
၇/ NSSA လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပံုမွန္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကုိင္ႏိုင္မႈ ရိွရမည္။ (သေဘာတူညီခ်က္ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္) 
 

ကြ်မ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးဌာနမ်ား၏ ၀န္ထမ္းေရးရာႏွင့္ စီမံခန္႕ခြျဲခင္းဆုိင္ရာမ်ားအတြက္ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

ကြ်မ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးဌာနသည္ ဝန္ထမ္းေရးရာမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆုိင္ရာ မ်ားႏွင္ ့

စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျပည့္စံုရမည္ -  

၁/ လုိအပ္ပါက ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္မ်ား၊ ျပင္ပစာရင္းစစ္မ်ား ထားရိွေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
၂/ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားအား လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ထားရိွေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင္ ့ အမွားအယြင္းမ်ား၊ လိမ္လည္မႈမ်ား 
မရိွေစေရးအတြက္ တားဆီးရန္ အလုိ႔ငွာ အမွန္တကယ္ စစ္ေဆးျခင္း မျပဳလုပ္မီႏွင့္ 
ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းရန္ 
လုံျခံဳေရးအခန္းမ်ား ထားရွိရမည္)။ အျခားနည္းအားျဖင့္ NSSA က ဖြဲ႔စည္းေပးေသာ 
စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူအဖြ႔ဲက စစ္ေဆးမည့္ေန႔တြင္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးဆုိင္ရာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္လာရမည္။ 

၃/ NSSA နွင့္ အဓိက ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးႏွင့္ 
အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး ဌာနစိတ္တစ္ခု ဖြဲ႔စည္းထားရိွရမည္။   

၄/ ကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး ဌာနစိတ္တြင္ 
ကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးဆုိင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား လုံေလာက္စြာ ထားရိွရမည္။ 

၅/ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္ႏွင္ ့ ကိုက္ညီမႈရွိသည့္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ 
အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 
ဝန္ထမ္းအင္အားႏွင့္ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ရွိရမည္။ 

၆/ ကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူအားလုံးကုိ တန္းတူအခြင့္အေရး 
ေပးရမည္။ 

၇/ အျခားအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဌာနႏွင့္ ဆက္စပ္ဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ထားရိွေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
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၈/ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ၊ ေငြေၾကးဆုိင္ရာႏွင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ NSSA နွင့္ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ သေဘာထားကြလဲြမဲႈမ်ားကုိ 
ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ 

၉/ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္ေရးနယ္ပယ္တြင္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ 
အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ခန္႔အပ္ထားရွိရမည္။ 

၁၀/ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင္ ့ဌာနမ်ားအၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည္။  

၄.၃ ကၽြမ္းက်င္မႈအကဲျဖတ္ျခင္းနွင့္ ကၽြမ္းက်င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ 

NSSA ကၽြမ္းက်င္မႈအကဲျဖတ္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ စာေပသင္ၾကားမႈဘက္ကုိ အေျခခံထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ 

လုပ္ေဆာင္မႈစြမ္းရည္အေပၚတြင္အေျခခံထားေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ 

အလုပ္အကုိငတ္စ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံရမီတြင္ ၄င္းတုိ႕၏ သက္ဆုိင္ရာ 

လုပ္ေဆာင္မႈစြမ္းရည္မ်ားကုိ ျပသၾကရပါသည္။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳရိွၿပီး အလုပ္သမားမ်ားသည္  

Recognition of Prior Learning (RPL) နည္းလမ္း  ျဖင့္ NSSA ကၽြမ္းက်င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ 

ရရွိနုိင္ပါသည္။ NSQ ၏ ၀င္ခြင့္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အသိပညာ၊ 

အေတြ႕အႀကံဳျဖစ္ျပီး ပုံမွန္အတန္းပညာ အရည္အခ်င္းလက္မွတ္မ်ားမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ NSQ သည္ 

အလုပ္သမားအားလုံးအတြက္ ၀င္ခြင့္ရနိုင္ပါသည္။ NSQ ၏ အရည္အေသြးကုိ NSSA၊ က႑ဆုိင္ရာ 

ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား၊ SACC တုိ႕မွ အာမခံထားပါသည္။ အကဲျဖတ္ျခင္းအစီအစဥ္သည ္အလုပ္အကုိင္ဆိုင္ရာ 

ကြ်မ္းက်င္မႈ စံမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။ အကဲျဖတ္ျခင္းကုိေအာင္ျမင္ေသာ ေျဖဆုိသူမ်ားကုိ 

NSSA၊ SACC ႏွင့္ က႑ဆုိင္ရာ ဆပ္ေကာ္မတီ/ပညာရပ္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား လက္မွတ္ေရးထုိးေသာ 

ႏိုင္ငံအဆင့္ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ႏွင့္ NSSAမွ အသိအမွတ္ 

ျပဳထားေသာ တရား၀င္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူမ်ားမွ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို ခ်ီးျမွင့္ပါသည္။ 

ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းကုိလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္တြင္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူမ်ားသည္ 

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင္ ့ အသုံးျပဳမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ အဆင့္မ်ားကုိ 

နားလည္သင့္ပါသည္။ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူမ်ားသည္ အလုပ္အကုိင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ စံကုိ ဘာသာျပန္ 

နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း၊ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြျဲခင္း ႏွင့္  ေျဖဆုိသူ၏ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ရလာဒ္ကုိ ဆံုးျဖတ္မည့္ အေထာက္အထားမ်ား ရရိွႏုိင္မည့္ 

စစ္ေဆးျခင္း/အကဲျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာ ကိရိယာမ်ားကုိ ေရးဆြျဲပဳစုျခင္း  စသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ရွိရမည္ 

ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႕၏ 

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အေထာက္အကူျပဳနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 

ေဖၚထုတ္ထားပါသည္။ 

 

ဇယား ၄.၂ - လက္ေတြ႕အသုံးခ် ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား အကဲျဖတ္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ ေယဘူယ် 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
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လက္ေတြ႕အသုံးခ် ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 

ကြ်မ္းက်င္မႈစံအေျချပဳ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း (CBA) ဧရိယာ တြင္ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာစြမ္းရည္မ်ား 

ပံုေဖၚရန္လုပ္ျခင္း (သုိ႕) တင္ျပျခင္းအေပၚတြင္ ဦးတည္သည္။ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ခံေနရေသာ 

ေျဖဆုိသူသည္ သက္ဆုိင္ရာအလုပ္အကုိင္အတြက္ လုိအပ္ေသာ အလုပ္တာ၀န္တစ္ခု လုပ္ေဆာင္ရန္ 

ေမးျမန္းခံရေကာင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္အသုံးျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွာ 

အလုပ္တာ၀န္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေျဖဆုိသူအား တုိက္ရိုက္ေလ့လာစူးစမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 

ဥပမာမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာအလုပ္အကုိင္မ်ားတြင္ 

လုပင္န္းတာ၀န္လုပ္ေဆာင္မႈနည္းလမ္းျဖင့္ စစ္ေဆးျပီး အဆုိပါ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သည့္ အေျခအေနသည္ 

လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္ႏွင္ ့ျဖစ္နိုင္သမွ် တူညီေသာအေျခအေနတစ္ခုကုိ  အသုံးျပဳၾကသည္။ 
ထုိ႕ေၾကာင့္ လက္ေတြ႔ပုိင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ 

အသုံးမ်ားေသာနည္းလမ္း (၂)ခုမွာ ကၽြမ္းက်င္မႈသရုပ္ေဖၚျခင္းအား တုိက္ရိုက္ေလ့လာစူးစမ္းျခင္းနွင့္ 

လုပ္ငန္းတာ၀န္လုပ္ေဆာင္မႈတုိ႕ျဖစ္ၾကသည္။ 

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းမလုပ္ေဆာင္မီ 
 

 စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ားစစ္ေဆးျခင္း 
 ကိရိယာတန္ဆာပလာနွင့္ အေထာက္အပ့ံ ပစၥည္းမ်ားစစ္ေဆးျခင္း 
 ေျဖဆုိသူ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကုိအတည္ျပဳျခင္း 
 စစ္ေဆးမည့္ေနရာအေနအထားနွင့္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျဖဆုိသူနွင့္ 

ကၽြမ္း၀င္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း 
 ေျဖဆုိသူကုိသတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္း 
 ေျဖဆုိသူ၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ ျပန္ၾကားျခင္း 

ျပင္ဆင္မႈအပိုင္းအေနျဖင့္ ျပီးျပည့္စံုမႈေသခ်ာရန္ စစ္ေဆးခ်က္ဇယားတစ္ခု ျပင္ဆင္ထားျခင္းသည္ 

အသုံး၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေျဖဆုိသူအား ေျဖဆုိရမည့္အခ်ိန္ကာလ၊ 

အကဲျဖတ္မႈအတြက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္အလုပ္တာ၀န္မ်ား၊ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ စံႏွဳန္းမ်ား၊ 

ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အခ်က္မ်ားနွင္ ့ ေလ့လာစူစမ္းမႈမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ 

လုံေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးရပါသည္။ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူသည္ အကဲျဖတ္မႈကုိ 

ေက်နပ္ျခင္းမရိွေသာ ေျဖဆုိသူတစ္ေယာက္အတြက္ အယူခ၀ံင္သည့္အဆင့္ရွိသည္ကိုလည္း 

ရွင္းျပသင့္ပါသည္။ 
 (စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူနွင္ ့ ေျဖဆုိသူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္နွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ 
စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းစီမံခ်က္တြင္ ေတြ႕နုိင္ပါသည္။ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူသည္ အဆုိပါ 
ညြႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား မွတ္သားသားသင့္ျပီး လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည္။) 
စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ 
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 ေျဖဆုိသူ၏ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေနမႈကုိေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း 
 ေျဖဆုိသူ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ အကဲျဖတ္ရန္ စစ္ေဆးခ်က္ဇယားကုိအသုံးျပဳျခင္း 
 တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လိုအပ္လ်ွင္ ႏွဳတ္ေျဖ/ေရးေျဖ ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္း 
 စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းျပီးဆုံးသြားသည့္အခါ ေျဖဆုိသူထံမွ အကဲျဖတ္ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလုံးကုိ သိမ္းဆည္းျခင္း 
ေျဖဆုိသူကုိေလ့လာစူးစမ္းေနစဥ္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူသည္ 

ေျဖဆုိသူသက္္ေတာင့္သက္သာခံစားနုိင္ေအာင္ အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ သူ၏ 

စိတ္လႈပ္ရွားမႈနွင္ ့ စိတ္ဖိစီးမႈကုိျဖစ္ေစနုိင္သည့္ (ခႏၶာကုိယ္သေကၤတအားျဖင့္ေတာင္) 

မည္သည့္အရာမွမျပဳလုပ္ရပါ။ နွဳတ္ေျဖေမးခြန္းမ်ားအား စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းစီမံခ်က္တြင္ 

ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ျပီးျဖစ္ရမည္။ အေရးၾကီးဆုံးအေနျဖင့္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းကုိ မွ်မွ်တတ 

လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ လိမ္လည္လွည့္စားျခင္း၊ ခုိးကူးျခင္းအစရိွသည္ ့ မသာမႈမ်ားကုိ 

စံသတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈနည္းလမ္း (SOP) မ်ားအတုိင္း ကိုင္တြန္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းလုပ္ေဆာင္အျပီး 

 
 လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိုသုံးသပ္ျခင္း 
 နွဳတ္ေျဖ ေျဖဆုိျခင္းကုိသံုးသပ္ျခင္း 
 ရလဒ္မ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ မွတ္သားျခင္း 
 ေျဖဆုိသူအားအကဲျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာရလဒ္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းျပန္ၾကားျခင္း 
 ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္မမီေသးေသာ ေျဖဆုိသူအတြက္ ၄င္းတုိးတက္ရန္လုိအပ္သည့္ဧရိယာကုိ 

အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာျပန္ၾကားမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း 

 
စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းတစ္ခုလုံးအဆုံးတြင္ 

 
 စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာျပင္ဆင္ျခင္း 
 NSSA /ACC /သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီသုိ႕ အကဲျဖတ္ျခင္း စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျပန္လည္ေပးျခင္း 
စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းသုံးသပ္မႈ(ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္မီ (သုိ႕) ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္မမီေသး) (ေအာင္ျမင ္

(သုိ႕) က်ရံွဳး) သည္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားရိွ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားနွင့္ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိလုိက္နာသင့္သည္။ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းအေပၚ ေျဖဆုိသူ၏ အျမင္နွင့္ 

အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိလည္း တုံ႕ျပန္ေျပာၾကားရန္ ၾကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ မေက်နပ္ျခင္း နွင့္ တိမ္းေစာင္းမႈ 

စသည့္ မည္သည့္ကိစၥအတြက္မဆုိ ေျဖဆုိသူမ ွ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိသည့္ အယူခ၀ံင္သည့္ျဖစ္စဥ္ကုိ 

အသိေပးထားသင့္သည္။ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူနွင္ ့ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ လက္မွတ္မ်ားအား လုိအပ္ေသာ 
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မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို (စာရြက္စာတမ္းေပၚတြင္) ေရးထုိးထားသင့္သည္။ 
ေနာက္ဆုံးတြင္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သားမ်ား 

ကြ်မ္းက်င္မႈစံသတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးအဖြဲ႔ (NSSA/ACC/ သက္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ) သို႕ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း 

အစီရင္ခံစာကုိ ေရးသား တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္အတြင္း 

ေပၚေပါက္ေသာ မည္သည့္မသမာမႈနွင့္ တိမ္းေစာင္းမႈကုိ 

မည္က့ဲသုိ႕ကုိင္တြယ္စီမံခဲ႔သည္ဆုိသည့္အခ်က္မ်ား နွင့္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ား ပါ၀င္သင့္ပါသည္။ 

 
ေျဖဆုိသူထံသုိ႕ တုံ႕ျပန္ခ်က္ေပးျခင္း 
 
စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူတစ္ေယာက္သည္ ေျဖဆုိသူ၏ အကဲျဖတ္ျခင္းလုပ္ေဆာင္မႈကုိ တုံ႕ျပန္မႈေပးရန္ 

ေမ်ွာ္လင့္ထားရသည္။ တုံ႕ျပန္မႈကုိမ်ားေသာအားျဖင့္ နွဳတ္ျဖင့္သာလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ 

အျပန္အလွန္ေျပာဆုိျခင္း၏ အဓိကအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အကဲျဖတ္ျခင္းမွတ္တမ္းတြင္ 

မွတ္သားထားသင့္သည္။ ထုိနည္းတူစြာ ေျဖဆုိသူအား အကဲျဖတ္ျခင္းအေတြ႕အၾကံဳေပၚတုံ႕ျပန္မႈေပးရန္ 

အားေပးသင့္သည္။ အဆုိပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားကုိ  

တုိးတက္ေစရနအ္တြက္ အသုံး၀င္ပါသည္။ 
ေျဖဆုိသူတစ္ေယာက္သည္ ကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းကုိ အဆင့္မျပည့္မီေသးဘဲ က်ရံွဳးသည္။ 

ကြ်မ္းက်င္မႈ အဆင့္မမဟုီ ယူဆၾကည့္ပါ။ ၄င္းကုိ ေပးေသာတုံ႕ျပန္ခ်က္သည ္ ၄င္း၏ခံစားခ်က္နွင့္ 

ကုိယ္ပိုင္တန္ဖိုးထားမႈကို ထိခိုက္ျခင္းမရိွေစရန္ ဂရုတစိုက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူမ်ား 

အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ အသုံး၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 ေျဖဆုိသူ၏ စရိုက္လကၡဏာ၊ ကိုယ္ရည္ကုိယ္ေသြးအေပၚတြင္ မဟုတ္ဘဲ 

၄င္းလုပ္ေဆာင္သြားေသာ အလုပ္ေပၚတြင္သာအာရုံစိုက္ရန္။ 
 တိက်ေသခ်ာရန္။ အကဲျဖတ္ျခင္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ၄င္းမကုိက္ညီေသာ ဧရိယာမ်ားကုိ 

ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင္ ့မည္က့ဲသုိ႕တုိးတက္နိုင္မည္ဆုိေသာ သင့္ေလ်ာ္ေသာအၾကံေပးရန္။ 
 ၄င္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ ေကာင္းေသာဘက္မွ ေထာက္ျပျပီး အားေပးမႈေပးရန္။ 
 ေျဖဆုိသူနားလည္ရန္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနွင့္ ေသေသခ်ာခ်ာေျပာဆုိရန္။ 
 စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူသည္ ေျဖဆုိသူ၏ေျပာဆုိပံုနွင့္ ကုိယ္လက္အမူအရာအရ သူသည္ 

ဟန္မေဆာင္တက္ျပီး ဂရုစိုက္သည့္ပံုေပၚသည္ဟု ေပးသိသင့္ပါသည္။ 
 ေျဖဆုိသူကုိသူ၏အျမင္အား ေဖာ္ျပရန္အခြင့္အလမ္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 
 စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းမွတ္တမ္းတြင္ နွစ္ဖက္လံုးမွ အမွန္အကန္လုပ္ေဆာင္သည့္ တုံ႕ျပန္ခ်က္၏ 

အဓိကအခ်က္အလက္မ်ားကုိမွတ္သားထားရန္။ နွစ္ဖက္လုံးသည္ အျမင္မ်ား၏ 

သေဘာတူညီမႈကုိျပသရန္ မွတ္တမ္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးသင့္သည္။ 
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နိဂုံးခ်ဳပ္ 
 
စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူတစ္ေယာက္သည္ လက္ေတြ႔ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား အကဲျဖတ္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 

အတက္ပညာဆုိင္ရာစြမ္းရည္မ်ားကုိေလ့က်င့္ရမည္ျဖစ္သည္။ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းရလဒ္မ်ားသည္ 

ေျဖဆုိသူ၏ အလုပ္အကုိင္နွင့္အနာဂတ္ အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအတြက္ ၾကီးမားေသာ 

ပါ၀င္ပက္သက္မႈရိွသည္။ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူသည ္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းစီမံခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာသင့္ၿပီး NSSA ႏွင္ ့ ACC တုိ႕၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္ညီညြတ္စြာ 

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းကုိေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 
 

ကၽြမ္းက်င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအရည္အခ်င္းအဆင့္ 

Add more sentences concerning certification 

ကၽြမ္းက်င္မႈအရည္အခ်င္းအဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အေသးစိတ္ ေလ့လာျခင္းရလဒ္မ်ားကုိ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႕လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအရ NSSA အသိအမွတ္ျပဳ 

ကၽြမ္းက်င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားကုိ ရရိွၾကပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားတြင္ ေျဖဆုိသူမ်ား ရရိွရန္ 

ရည္ရြယ္ထားေသာ အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီမွ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ စာရင္းျပဳစုထားပါသည္။ 

 

ဇယား၄.၃ - အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္နွင့္ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

ကၽြမ္းက်င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ၁ : တစ္စိတ္တစ္ေဒသကၽြမ္းက်င္အဆင့္ 

 က်ဥ္းေျမာင္းေသာနယ္ပယ္အတြင္း ျပန္လည္ေတြးေတာျခင္းျဖင့္ရရိွေသာ အသိပညာကုိ 

သရုပ္ေဖာ္ျခင္း 
 သတ္မွတ္ထားေသာ အလုပ္တာ၀န္မ်ားအတြင္း အေျခခံ (သို႕) ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေသာ 

လက္ေတြ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
 ရွင္းလင္းေသာ ညႊန္ၾကားမႈနွင့္အတူ ေပးအပ္ေသာ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္အလုပ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
 ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈလုိအပ္ခ်က္မ်ားအား နားလည္မႈကုိ သရုပ္ေဖာ္ျခင္း 
 အလုပ္နွင့္သက္ဆုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ လက္ခံျခင္းနွင္ ့ျဖန္႕ေ၀ျခင္း 
 အလုပ္နွင့္သက္ဆုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူျခင္းနွင့္ မွတ္သားျခင္း 
 မိမိကုိယ္ကို၏ ရလဒ္အတြက္ အကန္႕အသတ္ရိွေသာတာ၀န္ယူမႈရွိျခင္း 
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ကၽြမ္းက်င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ၂ : ကၽြမ္းက်င္အဆင့္ 

 အတန္အသင့္ျဖစ္ေသာနယ္ပယ္အတြင္း အေျခခံအသုံးခ်ေသာ အသိပညာကုိ သရုပ္ေဖာ္ျခင္း 
 ေျမာက္မ်ားေသာအလုပ္မ်ားၾကားတြင္ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ျခင္း 
 သိရွိၿပီးျဖစ္ေသာ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္နွင္ ့ လုပ္ေဆာင္မႈနည္းလမ္းမ်ားပါ၀င္ေသာ 

ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ား ကုိသရုပ္ေဖာ္ျခင္း 
 အဖြဲ႔တစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ အျခားသူမ်ားနွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ျခင္း (သို႕) 

အခ်ိဳ႕ေသာ ရွဳပ္ေထြးေသာ (သုိ႕) လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္မဟုတ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပါ၀င္ေသာ 

အလုပ္တာ၀န္မ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ျခင္း 
 အလုပ္နွင့္သက္ဆုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ လက္ခံျခင္းနွင္ ့ျဖန္႕ေ၀ျခင္း 
 အလုပ္နွင့္သက္ဆုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူျခင္းနွင့္ မွတ္သားျခင္း 
 ရလဒ္မ်ား၏အရည္အေသြးအတြက္ အခ်ိဳ႔ေသာအပုိင္းမ်ားအား တာ၀န္ယူမႈရွိျခင္း 

ကၽြမ္းက်င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ၃ : အဆင့္ျမင့္ကၽြမ္းက်င္အဆင့္ 

 အခ်ိဳ႕ေသာသက္ဆုိင္သည့္သီအိုရီဆိုင္ရာအသိပညာကုိ သရုပ္ေဖာ္ျခင္း 
 ေကာင္းမြန္စြာတိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေသာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအတုိင္းအတာတစ္ခုကုိအသုံးခ်ျခင္း 
 ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းထားေသာျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း  
 လုိအပ္ေသာ အခ်ိဳ႕အကဲျဖတ္မႈနွင့္အတူ ေကာင္းမြန္စြာ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ 

ကၽြမ္းက်င္မႈအတုိင္းအတာတစ္ခု လုိအပ္သည့္ အလုပ္တာ၀န္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
 ရရွိသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သုံးသပ္ျခင္း 
 ကုိယ္ပိုင္ရလဒ္မ်ားအတြက္တာ၀န္ယူမႈရွိျခင္း 
 အျခားသူမ်ား၏ အလုပ္မ်ားအတြက္ အကန္႕အသက္ရွိေသာ တာ၀န္ယူမႈရိွျခင္း 

ကၽြမ္းက်င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ၄ : ႀကီးၾကပ္မႈအဆင့္ 

 က်ယ္ျပန္႕ေသာ အသိပညာအေျခခံနားလည္မႈ သရုပ္ေဖာ္ျခင္းနွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ သီအိုရီဆိုင္ရာ 

အေတြးအေခၚမ်ားကုိအသုံးခ်ျခင္း 
 သတ္မွတ္ထားေသာ ႀကိဳတင္မခန္႕မွန္းနုိင္သည့္ ျပႆနာမ်ားအတုိင္းအတာတစ္ခုတြင္ 

အေျဖရွာျခင္းကုိအသုံးခ်ျခင္း 
 အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေျခအေနအရပ္ရပ္အတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အသိပညာကုိ သတ္မွတ္ျခင္းနွင့္ 

အသုံးခ်ျခင္း 
 ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမွရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခင္း၊ 

စိစစ္ျခင္းနွင့္ သုံးသပ္ျခင္း 
 အျခားသူမ်ား၏ အလုပ္ကုိ ႀကီးၾကပ္ျခင္း 
 အျခားသူမ်ား၏ ရလဒ္ အရည္အတြက္နွင္ ့ အရည္အေသြးအတြက္ အကန္႕အသတ္ရွိေသာ 
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တာ၀န္ယူမႈရွိျခင္း 
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အခန္း (၅) 

အလုပ္သမားမ်ား ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

NSSA လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံက့ဲသုိ႔ ဖြံၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ 

ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး မိတ္ဖက္မ်ား (DPs) သည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 

DP မ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ ္စံႏွဳန္း ေရးဆြေဲရးႏွင္ ့ကြၽမ္းက်င္မွဳ အကဲျဖတ္ စစ္ေဆးေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 

ပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မွဳမ်ား ေပးလ်က္ ရွိျပီး အခ်ိဳ႕မွာမူ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္ရန္  ဘ႑ာေရး 

အေထာက္အပံမ်ား  ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ လုပ္ငန္း က႑ ဆပ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ NSSA 

အဖြ႕ဲ၀င္မ်ား စသူတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ DP မ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရး 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ အေထာက္အပ့ံမ်ား ၊ အထူးသျဖင့္ စက္ပစၥည္း 

ကိရိယာမ်ားေထာက္ပံေပးမည္ ဆုိပါက RPL အေျချပဳ ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆး အကဲျဖတ္ျခင္း 

နည္းလမ္းသည္ ေရရွည္တည္ျမႏဲိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အျခား အဖြ႔၀ဲင္မ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္မွဳ ေလ့က်င္ေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း DP မ်ား၏ ကူညီမွဳ လုိအပ္သည္ဟု အႀကံျပဳပါသည္။ ေျဖဆုိသူ အမ်ားစုက NSSA 

လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လူအမ်ား သိရိွမွဳႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမွဳ နိမ့္ေနေသးေၾကာင္း ေထာက္ျပ 

ေျပာဆုိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင္ ့ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား အဆင့္အထိ NSSA ၏ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (ဥပမာ- ကြၽမ္းက်င္မွဳ စစ္ေဆးေရး ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္း) ပ်ံ႕ႏံွ႔ ေရာက္ရိွမွဳ 

မ်ားလာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန ္ အလြန္ လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္  ယင္းသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ေငြေၾကး 

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ ႏွင္ ့ နည္းပညာပို္င္း ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား အေျမာက္အျမား လုိအပ္ပါသျဖင့္ DP မ်ားကုိ 

ယင္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ မျဖစ္မေန ကူညီေပးသင့္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။  

ယခု လက္ရိွတြင္ GIZ ႏွင္ ့ Swisscontact တုိ႔သည္ NSSA ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္  ပါ၀င္ေသာ အဓိက DP မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ 

မူဝါဒမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေထာက္ပ့ံေပးမႈသည္ အျခား DP မ်ား 

ဝင္ေရာက္ မကူညီႏုိင္ခင္ အထိသာ ယာယီေထာက္ပ့့ံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ GIZ ႏွင့္ 

Swisscontact အျပင္ ADB, ILO ႏွင့္ Lux Developmentတုိ႔သည္ NSSA ၏အဓိက ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး 

မိတ္ဖက္မ်ားျဖစ္လာရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရိွေနပါသည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးတြင္ ပါဝင္ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးမိတ္ဖက္မ်ား၊ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွာ 

ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 
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ဇယား ၅.၁- ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ လက္ရိွအေျခအေန 

အဖြဲ႔အစည္း/ 

အသင္းအဖြဲ႔မ်ား 
ပူးေပါင္းသည္႔ ပုံစံ  နယ္ပယ္ 

GIZ   

FERDႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ 

လက္မွတ္ေရထုိးၿပီး 

NSSA၏ ကြၽမ္းက်င္မွဳ အကဲျဖတ္ေရးႏွင့္ 

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး 

အလုပ္အကုိင္ႏွင္ ့ ကြ်မ္းက်င္မႈ 

ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ 

စနစ္တစ္ခု ေပၚထြန္းလာေရး 

အလုပ္အကုိင္ႏွင္ ့ ကြ်မ္းက်င္မႈ 

ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒအရ NSSA 

လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္မ်ားအား 

အားျဖည္႔ကူညီေပးေရး 

Swisscontact  MOLIP ႏွင့္ နားလည္မႈ 

စာခြၽန္လႊာ ေရးထုိးျပီး  

NSSA ၏ ကြၽမ္းက်င္မွဳ အကဲျဖတ္ေရးႏွင္ ့

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး။ 

ဟုိတယ္ႏွင့္ 

ခရီးသြားလာေရးက႑အတြက္ 

အလြတ္သင္ သက္ေမြး 

ပညာသင္ေပးျခင္း (Non-Formal 

TVET)။ 

UNHABITAT Fast Track ပေရာဂ်က္ 

မွတစ္ဆင့္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ဆုိင္ရာေကာ္မတီ၊ 

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန။ 

ILO  သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ 

ေရးထုိးၿပီး 

ခရီးသြားက႑ဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္ 

ကြၽမ္းက်င္မွဳ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 

Lux Development  လက္ရွိတြင္ ဟုိတယ္ႏွင့္ 

ခရီးသြားလာေရးက႑ တုိးတက္ေအာင္  

ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရိွပါသည္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသတၱဳ 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း 

Fast Track ပေရာဂ်က္ 

မွတစ္ဆင့္ 

သတၱဳတူးေဖာ္ေရး က႑ ဆပ္ေကာ္မတီ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံ 

ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း 

(MCEA) 

Fast Track ပေရာဂ်က္ 

မွတစ္ဆင့္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ဆပ္ေကာ္မတီ 
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Sea Lion ကုမၸဏီ Fast Track ပေရာဂ်က္ 

မွတစ္ဆင့္ 

သတၱဳႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာက႑ 

ဆပ္ေကာ္မတီမွ ေလဖိအားသုံး 

ကိစၥရပ္မ်ား (Pneumatic)အတြက္ 

အလုပ္အကုိင ္ ကြၽမ္းက်င္မွဳ စံ 

ေရးဆြေဲရး  

SPI/ ITE MOLIP ႏွင့္ နားလည္မႈ 

စာခြၽန္လႊာ ေရးထုိးျပီး  

စံႏႈန္းႏွင့္ 

အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ေရးပံုစံ၊NSSA 

၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင္ ့

ဗဟုသုတမွ်ေဝျခင္း 

 

Ply Pin   

 

ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး နယ္ပယ္တြင္သာ မကဘဲ အလြတ္သင္ သက္ေမြး ပညာ က႑တြင္လည္း 

DP မ်ား ရိွပါသည္။ တိတိက်က်ေဖာ္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ KDI သည္ သက္ေမြးပညာသင္တန္းမ်ား 

ေပၚေပါက္လာေရး အတြက္ ဗဟုသုတမ်ားမွ်ေဝျခင္းႏွင့္ PTTEP ကုမၸဏီသည္ MOLIP ၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ 

သင္တန္းမ်ားအတြက္ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအေထာက္အပ့ံမ်ား 

ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ ဦးစီးသည္႔ သတၱဳႏွင့္အင္ဂ်င္နီယာဆုိင္ရာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကုိ 

ADB မွေထာက္ပံ့လ်က္ရွိၿပီး JAVADAသည္ MOLIPႏွင္ ့ ပူးေပါင္း၍ တိုးခ်ဲ႕သင္တန္းမ်ာႏွင့္ ဂ်ပန္နည္းျဖင့္ 

ကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးေရး စနစ္မ်ားကုိ မွ်ေဝေပးေသာ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ႏွစ္စဥ ္ က်င္းပလ်က္ရွိပါသည္။ 

ထပ္မံ၍ CVTသည္ Swiss Model အလုပ္သင္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းကုိ စတင္ဖြင့္လွစ္ရန္ MOLIPႏွင္ ့

သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။  

NSSA၏ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာDP မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္သည့္ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ ကူညီ အေထာက္ အပ့ံေပးေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ပုိမုိ၍ တိတိက်က် 

ေပၚလြင္ေစရန္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒပါ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 

အခ်က္မ်ားႏွင့္ေရာ၊ လုပ္ငန္းက႑ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား အလုိက္ပါ ေနာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

  



71P a g e  
 

၅.၂ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ ပါဝင္ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးမွဳ မိတ္ဖက္မ်ား 

အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ (ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးက႑ အတြက္သာ) DP မ်ားႏွင့္ 

ပူးတြလုဲပ္ေဆာင္ေနမွဳ အေျခအေန (ကြၽမ္းက်င္မွဳ ဖြံ႔ျဖုိးေရးဌာနသည္ ၾကားခံ ဆက္သြယ္သူ ျဖစ္သည္။) 

အခန္း/ပုဒ္မ 

အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ 

ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒ 

ေဖာ္ျပခ်က္မာ်း 

MOLIPမွ 

ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ား/ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား/ အမိန္႔မ်ား(NSSA မွ 

ေရးဆြရဲန္လုိအပ္ၿပီး MOLIPမွ ထုတ္ျပန္ရန္လုိအပ္သည္) 

အခန္း(၄)၊ ပုဒ္မ ၁၀ 

၄ (၁၀-က) ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔  

(NSDA) ကို တည္ေထာင္ရန္ 

၁) NSSA ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ 

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ျပန္လည္ 

မိတ္ဆက္ ေပးရန္ 

၂) အစုိးရအသစ္၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ NSSA 

ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရန္ 

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး 

ဗဟိုအဖြ႔ဲ (ESDCB) မ ွလုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားႏွင့္ ပူးတြ၍ဲ 

အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 



72 | P a g e  
 

၄ (၁၀-ခ) ေေကာ္မတီဝင္မ်ားအျဖစ္ 

နည္းပညာ ကြ်မ္းသူမ်ားႏွင့္ 

အၾကံေပးမ်ား ခန္႔အပ္ရန္၊ 

ESDCB ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ 

ေကာ္မတီဝင္မ်ားအျဖစ္ 

နည္းပညာကြ်မ္းသူမ်ားႏွင့္ 

အၾကံေပးမ်ား ေရြးခ်ယ္ရန္၊ 

နည္းပညာကြ်မ္းသူမ်ားႏွင့္ အၾကံေပးမ်ားအတြက္ 

အဖြဲ႔ဝင္စံညႊန္းမ်ား သတ္မွတ္ရန္၊ 

အခန္း (၄)၊ ပုဒ္မ (၁၁) 

၄ (၁၁) NSSA ၏ တာဝန္မ်ား အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္ တာဝန္မ်ား 

ျပန္လည္သတ္မွတ္ရန္ 

မူဝါဒ၊ စံညႊန္းမ်ား၊ စံသတ္မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္နွင့္ 

NSSA ၏ တာဝန္မ်ားကုိ 

အကာင္အထည္ေဖာ္ရန္စီစဥ္ျခင္း၊ 

 (က) အလုပ္အကိုင္ 

တစ္ခုစီအတြက္ 

ကြ်မ္းက်င္မႈစံႏွဳန္းမ်ားကို 

အမ်ုိးအစား ခြျဲခင္း၊ ေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ 

ျပဌာန္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရန္  

ကြ်မ္းက်င္မႈစံႏွဳန္းမ်ားကို ဦးစားေပး 

အစဥ္လိုက္ ေရးဆြဲျပီး တရားဝင္ 

ထုတ္ျပန္ရန္  
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(ခ)အလုပ္သမား မ်ား၏ 

ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအ

တြက္ 

ဦးစားေပးအဆင့္မ်ားခြျဲခားသတ္မွ

တ္ရန္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ 

သင္တန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 

မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ေပးရန္၊ 

 အလုပ္အကိုင္မ်ားအတြက္ ဦးစားေပးအဆင့္မ်ား 

သတ္မွတ္ရန္၊  

ကြ်မ္းက်င္မႈ သင္တန္းအတြက္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရန္၊ 

(ဂ) ကြ်မ္းက်င္မႈ စစ္ေဆး 

အကဲျဖတ္ေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း သတ္မွတ္ရန္၊ 

 ကြ်မ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရး နည္းစနစ္မ်ား 

ျပဳစုရန္၊ 

(ဃ)သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ 

ကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရး 

ဌာနမ်ားအတြက္ 

မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္မ်ား 

ထုတ္ေပးရန္၊ 

သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ 

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရး ဌာနမ်ားကို 

တရာဝင္အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း၊ 

တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာသင္တန္းေက်ာင္းမ်

ား/ ကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရး 

ဌာနမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ျပဳစုေပးရန္ 
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(င) 

ကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရး

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ 

ထုတ္ေပးေရးအတြက္ စီစဥ္ရန္ 

ကၽြမ္းက်င္မႈ အသိအမွတ္ျပဳ 

လက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး 

အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ပံုစံ ျပဌာန္းရန္  

(စ) အလုပ္သမားမ်ား ကြ်မ္းက်င္မႈ 

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ရန္ပံုေငြ 

တည္ေထာင္ၿပီး စီမံခန္႔ခြရဲန္၊ 

ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ရန္ပံုေငြ 

တည္ေထာင္ၿပီး စီမံခန္႔ခြရဲန္၊ 

 

(ဆ) NSSA လက္ေအာက္ရိွ 

ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္၊ 

ေကာ္မတီခြမဲ်ားကို စီမံခန္႔ခြရဲန္၊ 

သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားကို 

ေစာင့္ၾကည္ၿပီး ႀကီးၾကပ္ရန္၊ 

 

အခန္း(၄)၊ ပုဓ္မ (၁၂) 
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၄ (၁၂) ၁) ကြ်မ္းက်င္မႈ စံႏႈန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳး 

တိုးတက္ေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး 

ေကာ္မတီ (OCSTC) 

၂) ကြ်မ္းက်င္မႈ စစ္ေဆး 

အကဲျဖတ္ေရးႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳ 

လက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး 

ေကာ္မတီ (SACC) 

၃)ေကာ္မတီခြမဲ်ားတည္ေထာင္ျခ

င္း 

  

၄ (၁၃-က) ၁) ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား ျပဳစုရန္  

၂) Workplan မ်ား ေရးဆြရဲန္  

  

၄ (၁၃-ခ) OCSTC ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား  ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေရးဆြရဲန္ 
 ကၽြမ္းက်င္မႈ စံႏႈန္းမ်ား ေရးဆြေဲရး 

 သင္တန္းေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းမ်ား  

 သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ေရးဆြေဲရး 

 သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ သင္ေထာက္ကူ 

ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္း နည္းျပမ်ားအတြက္ 

တရားဝင္ အသိအမွတ္ ျပဳေရး 

 တရားဝင္ အသိအမွတ္ ျပဳေရးအတြက္ 

စစ္ေဆး ေလ့လာျခင္း 

 အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္း 

၄ (၁၃-ဂ) SACC ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား  ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေရးဆြရဲန္ 
 အကဲျဖတ္စစ္ေဆးေရး စံႏႈန္း  
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 အကဲျဖတ္စစ္ေဆးေရး ဌာနမ်ား, 

အကဲျဖတ္စစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 

အကဲျဖတ္ စစ္ေဆးသူမ်ားကို တရားဝင္ 

အသိအမွတ္ျပဳေရး 

 တရားဝင္ အသိအမွတ္ ျပဳေရးအတြက္ 

ဆန္းစစ္ ေလ့လာျခင္း၊ 

 အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္း 

၅ (၁၄) ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအ

တြက္ အလုပ္ရွင္အေျချပဳ 

သင္တန္းမ်ား၊ 

 မူဝါဒ 

၅ (၁၅-က) လုပ္ငန္းတြင္း သင္တန္း၊ 

အလုပ္ခြင္ သင္တန္း၊ ျပင္ပ 

သင္တန္း၊ အြန္လိုင္း သင္တန္း၊ 

 သင္တန္းဆရာမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား 

သင္တန္းနည္းျပမ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ား 

၅ (၁၅-ခ) အနည္းဆံုး အသက္ ၁၆ ႏွစ္ 

ျပည္႔ျပီးသူ မ်ားကို အလုပ္သင္ 

အျဖစ္ ခန္႔ထားရန္၊ 

 အလုပ္သင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 



77 | P a g e  
 

၆ ႏိုင္ငံသားပိုင္ 

သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ 

အကဲျဖတ္ စစ္ေဆးေရး ဌာနမ်ား  

မွတ္ပံုတင္ေပးျခင္း 

 ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား လိုအပ္သည္ 
 မွတ္ပံုတင္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ 

သက္တမ္းတိုးျခင္း  

 သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း 

 အခ်က္အလက္မ်ားစီမံခန္႔ခြေဲရးနည္းစနစ္ 

 အစီရင္ခံစာ ပုံစံ 

 NSSA ႏွင့္ သင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားၾကား 

ထားရိွရမည့္  တရားဝင္ သေဘာတူညီ 

စာခ်ဳပ္ 

ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

 အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ ႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း 

 အခ်က္အလက္မ်ားစီမံခန္႔ခြေဲရးနည္းစနစ္ 

 အစီရင္ခံစာ ပုံစံ 

 NSSA ႏွင့္ အကဲျဖတ္ စစ္ေဆးေရး 

စင္တာမ်ားၾကား ထားရိွေသာ တရားဝင္ 

သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ 

၆ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ 

သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ 

အကဲျဖတ္စစ္ေဆးေရးစင္တာမ်ား 

မွတ္ပံုတင္ေပးျခင္း 

 ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား လိုအပ္သည္ 
 မွတ္ပံုတင္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ 

သက္တမ္းတိုးျခင္း  

 သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း 

 အခ်က္အလက္မ်ားစီမံခန္႔ခြေဲရးနည္းစနစ္ 

 အစီရင္ခံစာ ပုံစံ 

 NSSA ႏွင့္ သင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားၾကား 

ထားရိွရမည့္  တရားဝင္ သေဘာတူညီ 
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စာခ်ဳပ္ 

 

ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္ လမ္းညႊန္ ခ်က္မ်ား 

 အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ ႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း 

 အခ်က္အလက္မ်ားစီမံခန္႔ခြေဲရးနည္းစနစ္ 

 အစီရင္ခံစာ ပုံစံ 

 NSSA ႏွင့္ အကဲျဖတ္ စစ္ေဆးေရး 

ဌာနမ်ားၾကား ထားရိွေသာ တရားဝင္ 

သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ 

၇ (၂၄-၂၅) ကြ်မ္းက်င္မႈယွဥ္ျပိဳင္ပြမဲ်ား 

က်င္းပရန္၊  

  

၈ (၂၆) ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရး 

ရန္ပံုေငြ တည္ေထာင္ရန္၊ 

  

 ရန္ပံုေငြ ခြေဲဝသံုးစြျဲခင္း 

စီမံခန္႔ခြရဲန္၊ 

  

၈ (၂၇) ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရး 

ရန္ပံုေငြစီမံခန္႔ခြေဲရး ေကာ္မတီ 

တည္ေထာင္ရန္၊ 

  

၈ (၂၈-က) ပံုမွန္ ထည္႔ဝင္ေၾကးမ်ား 

ေကာက္ခံေရး စီမံခန္႔ခြရဲန္၊ 

  

၈ (၂၈-ခ) ကြ်မ္းက်င္မႈ 

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း၏ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရန္ပံုေငြ 
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စီမံခန္႔ခြရဲန္ 

၈ (၂၈-ဂ) ရန္ပံုေငြကို ဘဏ္၌ ေငြစုထားရန္ 

(သို႔) အစိုးရ၏ 

ေငြစုလက္မွတ္မ်ားဝယ္ယူၿပီး 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္၊ 

  

၈ (၂၈-ဃ) ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ အလွဴေငြမ်ား 

လက္ခံရန္၊ 

  

၈ (၂၈-င) ရန္ပံုေငြ ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ 

သံုးစြျဲခင္းအတြက္ 

စာရင္းစစ္ေဆးရန္၊ 
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၅.၂ အလုပ္အကုိင္မ်ားအရ လက္ရိွဖြ႔ံျဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း အေျခအေနမ်ား 

စဥ္ အလုပ္အကုိင္မ်ား အဆင့္ 

ကၽြမ္းက်င္မႈ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ သင္တန္း အကဲျဖတ္စစ္ေဆးေရး 

လက္ရိွ DP 

မ်ား 

ပါဝင္ ကူညီမႈ 

အမ်ိဳးအစား 

လက္ရိွ DP 

မ်ား 

ပါဝင္ ကူညီမႈ 

အမ်ိဳးအစား 
လက္ရိွ DP မ်ား 

ပါဝင္ ကူညီမႈ 

အမ်ိဳးအစား 

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈစံသတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီ 

၁ လက္သမား ၁ GIZ 
နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 
UNHABITAT ဘ႑ာေရး 

GIZ (PILOT) /  
နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 

UNHABITAT ဘ႑ာေရး 

၂ အုတ္စီလုပ္သား ၁ GIZ 
နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 
UNHABITAT ဘ႑ာေရး 

GIZ 

&SwissContact 

နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 

UNHABITAT ဘ႑ာေရး 

၃ ေၾကြျပားကပ္သူ ၁ GIZ 
နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 
မရိွ မရိွ မရိွ မရိွ 

သတၱဳႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာက႑ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈစံသတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီ 

၄ 

MMAW 

ဂေဟဆက္ 

လုပ္သား 

၁ GIZ 
နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 
မရိွ မရိွ 

GIZ 

&SwissContact 

နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 

၅ 

လွ်ပ္စစ္တပ္ဆင္

သူ (အေဆာက္ 

အဦး) 

၁ GIZ 
နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 
မရိွ မရိွ 

GIZ 

&SwissContact 

နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 
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၆ 
ေလေအးေပးစက္ 

တပ္ဆင္သူ 
၁ GIZ 

နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 
မရိွ မရိွ 

GIZ 

&SwissContact 

နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 

၇ 
တြင္ခံု/ေဖာက္ခံု  

လုပ္သား 
၁ GIZ 

နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 
မရိွ မရိွ 

GIZ 

&SwissContact 

နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 

သစ္လုပ္ငန္းက႑ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈစံသတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီ 

၈ 
ပရိေဘာဂ 

လက္သမား 
၁ GIZ 

နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 
  

GIZ 

&SwissContact 

နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 

စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈစံသတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီ 

၉ 
လယ္ယာသံုးစက္ 

ျပင္သူ 
၁ GIZ 

နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 
မရိွ မရိွ မရိွ မရိွ 

၁၀ 
လယ္ယာသံုးစက္

မ်ား ေမာင္းႏွင္သူ 
၁ GIZ 

နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 
မရိွ မရိွ မရိွ မရိွ 

သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈစံသတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီ 

၁၁ သတၱဳတူးေဖာ္သူ ၁ GIZ 
နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 

သတၱဳတူးေဖာ္ေ

ရးလုပ္ငန္းရွင္မ

်ားအသင္း 

နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 

သတၱဳတူးေဖာ္ေရ

းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား

အသင္း 

နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 

ထုတ္လုပ္ေရးက႑ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈစံသတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီ 

၁၂ 
အထည္ခ်ဳပ္  

လုပ္သား  
၁ GIZ 

နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 

ျမန္မာအထည္

ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္း 

လုပ္သားအရင္

းအျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုး

တက္ေရး 

အသင္း 

နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 

GIZ 

&SwissContact 

နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 
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စီးပြားေရးန္ေဆာင္မႈက႑ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈစံသတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီ 

၁၃ အေရာင္းဝန္ထမ္း ၁ GIZ 
နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 
မရိွ မရိွ 

GIZ 

&SwissContact 

နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 

၁၄ ေငြကိုင္ ၁ GIZ 
နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 
မရိွ မရိွ 

GIZ 

&SwissContact 

နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 

ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးက႑ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈစံသတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီ 

၁၅ 
Room 

Attendant 
၁ GIZ 

နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 
မရိွ မရိွ 

GIZ 

&SwissContact 

နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 

၁၆ Waiting Staff ၁ GIZ 
နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 
မရိွ မရိွ 

GIZ 

&SwissContact 

နည္းပညာႏွင့္ 

ဘ႑ာေရး 
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အျခားက်န္ရိွေသာ အလုပ္အကုိင္ ကြ်မ္းက်င္မႈစံမ်ား ေရးဆြေဲရး အတြက္ DP မ်ားႏွင့္ 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရိွၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျပီးရန္ မွန္းထားေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ား စာရင္းကုိ 

ေအာက္တြက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဇယား ၅.၂– ၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ အလုပ္အကုိင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ 

စံႏွဳန္းမ်ား  

စဥ္ အလုပ္အကုိင္မ်ား သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းက႑ ဆပ္ေကာ္မတီ  

၁ ကြန္ကရိေဖ်ာ္သူ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ဆပ္ေကာ္မတီ  

၂ ပိုက္ျပငလု္ပ္သား ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ဆပ္ေကာ္မတီ  

၃ Pneumatic (ေလဖိအား) ထိန္းခ်ဳပ္သူ သတၱဳႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာက႑ ဆပ္ေကာ္မတီ  

၄ သံရည္က်ိဳပံုသြန္းလုပ္သား သတၱဳႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာက႑ ဆပ္ေကာ္မတီ 

၅ အပူေပးျခင္းႏွင့္ပိုက္ဆက္ျခင္း(ဘိြဳင္

လာ) 

သတၱဳႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာက႑ ဆပ္ေကာ္မတီ 

၆ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စက္ျပင္ သတၱဳႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာက႑ ဆပ္ေကာ္မတီ 

၇ အေသးစားစက္ပစၥည္းမ်ား ျပဳျပင္သူ သတၱဳႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာက႑ ဆပ္ေကာ္မတီ 

၈ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ သတၱဳႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာက႑ ဆပ္ေကာ္မတီ 

၉ လွ်ပ္စစ္ႏွင္ ့စက္ပစၥည္းမ်ား 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး  

သတၱဳႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာက႑ ဆပ္ေကာ္မတီ 

၁၀ ဆီအုန္းအလုပ္သမား စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဆပ္ေကာ္မတီ 

၁၁ ရာဘာျခံအလုပ္သမား စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဆပ္ေကာ္မတီ 

၁၂ ရာဘာအေစးထုတ္ အလုပ္သမား စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဆပ္ေကာ္မတီ 

၁၃ ရာဘာစက္ရံုအလုပ္သမား စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဆပ္ေကာ္မတီ 

၁၄ ဟုိတယ္ဧည္႔ႀကိဳဝန္ထမ္း ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးက႑ ဆပ္ေကာ္မတီ 

၁၅ Public Area Attendant ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးက႑ ဆပ္ေကာ္မတီ 

၁၆ ဧည္႔လမ္းညႊန္ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးက႑ ဆပ္ေကာ္မတီ 
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အခန္း (၆) 

နိဂုံးခ်ဳပ္ 

ဤအပုိင္းတြင္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ႔ဲေသာ ေမးျမန္းမႈ (၇၀) မွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၏ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အလုပ္အကုိင္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံႏွဳန္းမ်ားကုိ ေရးဆြရဲာတြင္ 

သက္ဆိုင္ရာ က႑အလုိက္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား အေနျဖင္ ့မည္သည့္ အလုပ္အကုိင္မ်ားသည္ ဝယ္လိုအား 

မ်ားလာႏုိင္ေခ် ရိွသည္ကုိ ေလ့လာရန္မူ မည္သည့္ သမရိုးက် ေလ့လာမႈမ်ားကုိမွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ 

ထုိလုပ္ေဆာင္မႈအစား ၄င္းတုိ႕သည္ အလုပ္ရွင္မ်ားနွင္ ့ နည္းပညာဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ရယူခဲ့ၾကပါသည္။ OCS မ်ား ၿပီးေျမာက္ရန္အခ်ိန္ကာလမွာ လူ႔စႊမ္းအား အရင္းအျမစ္ 

ရရိွမႈေပၚ မူတည္၍ ၃လမ ွ ၁နွစ္ထိ ၾကာျမင့္တတ္ပါသည္။ OCS ေရးဆြေဲနစဥ္ ကာလအတြင္း 

ေကာ္မတီအားလုံးမွ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ OCSကို ILO ႏွင့္ သာမက ASEAN စံနွဳန္းမ်ားႏွင့္ပါ ကိုက္ညီမႈ 

ရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အထူး အာရုံထားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

အားလုံးေသာ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ အစုိးရနွင္ ့ ပုဂၢလိက က႑ ႏွစ္ခုလုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ေနာင္တြင္ ပုဂၢလိက က႑မွ ပါ၀င္မႈသည္ ၇၅% ရွိလာမည္ဟု 

ေမ်ွာ္မွန္းထားပါသည္။ လက္ရိွ လုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အရိွန္ျမွင့္တင္ရန ္ တာဝန္ယူထားေသာ 

အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားကုိ ထုိက္သင့္ေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းမ်ား ေပးျပီး 

စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ား ဆက္လက္ ရွင္သန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေျဖဆုိသူမ်ားမွ 

အဓိကအားျဖင့္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အခ်က္မွာ မိမိ အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းသာ မက၊ ျပင္ပမွ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ သက္ဆုိင္ေသာ လူပုဂ ၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပါ ပူးေပါင္း ဆက္သြယ္ေရး တိုးျမႇင့္ရန္ 

NSSA ႏွင့္ ၎၏ ဆက္စပ္ ေကာ္မတီမ်ား အားလုံးတြင္ ေစ့စပ္ညိွႏွိဳင္းသူတစ္ေယာက္စီ  

ခန္႕အပ္ထားရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ NSSA နွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာေကာ္မတီမ်ားအၾကား 

လုပ္ငန္းတြင္း အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ အေရးေပၚ အေျခအေန အရသာ လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ ထို႕အျပင္ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ခ်မွတ္ရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ တိက်ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား မရိွၾကပါ။ 

ေရးဆြၿဲပီးေသာ OCS မ်ားကုိ NSSA သုိ႔သာ တင္ျပၾကျပီး NSSA မွ ၎တို႔ကုိ ပုံႏိွပ္၍ ထုတ္ေဝေပးပါသည္။ 

ေကာ္မတီမ်ား အေနႏွင့္မ ူ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံမ်ား ေရးဆြသဲည့္ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ား 

ေရးသားျခင္း ျပဳလုပ္သင့္ေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ရန ္တိက်ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား မရိွေသးေပ။  

OCS မ်ားကုိ ျပငဆ္င္ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ငန္း က႑ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား အားလုံးကုိ 

ကုိယ္စားျပဳ ေျဖၾကားသူမ်ားသည္ အလုပ္အကုိင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံမ်ားကုိ ေယဘူယ်အားျဖင့္ တစ္နွစ္တစ္ခါ 

ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကပါသည္။ အေသခ်ာဆုံး ေျပာရလွ်င္ စံနွဳန္းမ်ားကုိ 

နည္းပညာေျပာင္းလဲမႈ၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ေပးေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ား အရ ျပင္ဆင္ရမည္ဟု 

ခိုင္ခုိင္မာမာ ေျပာဆုိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုထိတုိင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံႏႈန္းမ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ 

အလုပ္ရွင္မ်ားထံမွ ရရိွခဲ႕ေသာ တုံ႕ျပန္ခ်က္သည္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား၏ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခ လစာ မည္သုိ႔ 
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ရိွလာမည္ဟု စံုစမ္းျခင္းက လြ၍ဲ အျခား ေမးျမန္း စုံစမ္း အၾကံေပးမႈမ်ိဳး မရရွိေသးပါ။ သုိ႔ေၾကာင့္ NSSAသည ္

အလုပ္ရွင္နွင္ ့ အလုပ္သမားမ်ားသာမက အမ်ိဳးသားအဆင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံမ်ား ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ 

တာဝန္ရိွေသာ အစုိးရႏွင္ ့ ပုဂ ၢလိက အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူပုဂ ၢိဳလ္မ်ား အားလုံးကုိ ၎လုပ္ေဆာင္ရျခင္း 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ရွင္းလင္းသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ပုိ၍ အားစုိက္ 

လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလုံး၏ 

ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈသည္ ေနာက္ထပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈ ရိွမရွိကို အဓိက 

ဆုံးျဖတ္ေပးေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။  
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