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မန္တလ

ေး

၁။

မမန်မာန္ုင်ငံ

ငစုဝနကကျိုး ဦျိုးသနျိုးပဆ တကပရ က
ဩဂုတ် ၄ ရက်

အဆင်အ
့်

ုပ်သာေးမ ာေး ကျွမ်ေးက င်မှု “စံ” သတ်မှတ်မပဋ္ဌာန်ေးလရေးအဖွဲ့(NSSA)၏ အမ ေးသာေး

ုပ်အကုင်ဆုင်ရာကျွမ်ေးက င်မှုအသအမှတ်မပ

ခန်ေးမ၌ ဩဂုတ်

၄ ရက်လနေ့တင် က င်ေးပခ့်ရာ အ

အင်အာေးဝန်ကကေးဌာန၊ မပည်လ

က်မှတ်လပေးအပ်ပကုမန္တလ
ုပ်သမာေး၊

ာင်စုဝန်ကကေးဦေးသန်ေးလဆ၊ မန္တလ

ပတ်ဝန်ေးက င်န္ှင့််သဘာဝပတ်ဝန်ေးက င်

ေးမမ ွဲ့၊ကလနာင်

ူဝင်မှုကကေးကကပ်လရေးန္ှင့်် မပည်သူူ့

ေးတုင်ေးလေသကကေး ဝန်ကကေးခ ပ် ကုယ်စာေး

န်ေးသမ်ေးလရေးဝန်ကကေး ဦေးမ ေးသစ် န္ှင့်် အစုေးရအဖွဲ့ဝင်မ ာေး၊

ကျွမ်ေးက င်မှုစစ်လဆေးအကမဖတ်လရေးန္ှင့်် အသအမှတ်မပ လရေးလကာ်မတမှတာဝန်ရသူ
ှ မ ာေး၊ ကျွမ်ေးက င်မှု
စစ်လဆေးအကမဖတ်လရေးဌာနမ ာေးန္ှင့််ပုဂဂ
အ

ကသင်တန်ေးလက ာင်ေးမ ာေးမှကယ
ု ်စာေး

ှယ်မ ာေး၊ အ

ုပ်ရှင်/

ုပ်သမာေးအဖွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ GIZ၊ Swisscontact န္ှင့််ဖံွဲ့မဖ ေးလရေးမတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ အ

အကုင်အ

ုက်ကျွမ်ေးက င်မှုအသအမှတ်မပ

က်မှတ်ရ

ုပ်

ုပ်သာေးမ ာေးအပါအဝင် စုစုလပါင်ေး (၄၅၀) ဦေး

ခန်ေ့တက်လရာက်ခ့်သည်။
၂။

မပည်လ

ာင်စုဝန်ကကေးက မမန်မာန္ုင်ငံ

ုပ်သာေးမ ာေးကျွမ်ေးက င်မှု “စံ” သတ်မှတ်မပဋ္ဌာန်ေးလရေး

အဖွဲ့ NSSA အလနမဖင့်် အမ ေးသာေးကျွမ်ေးက င်မှုအဆင်မ
့် ာေးကုအဆင့်် (၄) ဆင်ခ
့် မခာေးသတ်မှတ်ကာ
ကျွမ်ေးက င်မှုအဆင့််(၁)န္ှင့်် အဆင့််(၂) တက
ုေ့ ုစစ်လဆေးအကမဖတ်
(၃)န္ှင့်် အဆင်(့် ၄)ကဆ
ု က်

က်စစ်လဆေးအကမဖတ်န္ုင်ရန်စစဉ်လဆာင်ရက
ွ ်လနလကကာင်ေး၊ NSSA သည်

ုပ်ငန်ေးခင် စည်ေးကမ်ေးလကာင်ေးမန်မပေး စမ်ေးလဆာင်ရည်
စဉ်ဆက်မမပတ်လပေါ်

န်ေး

ပူေးလပါင်ေးအလကာင်
အတူအ

က်မမက်သည့်် ကျွမ်ေးက င်

ာလရေး၊ လခတ်မန္ုင်ငံလတာ်တည်လဆာက်လရေးအတက် အလမခခံ

မဖစ်လသာအရည်အခ င်ေးမပည့််ဝသည့််
မူဝါေမ ာေးခ မှတလ
် ဆာင်ရက
ွ ်

က်ရှလကကာင်ေး၊ ကျွမ်ေးက င်မှုအဆင့််

ုအပ်ခ က်

ူူ့စမ်ေးအာေးအရင်ေးအမမစ်မ ာေး ဖံွဲ့မဖ ေးတုေးတက်လစလရေး အတက်

က်ကာ အ

ုပ်ရင
ှ ်၊ အ

ည်လဖာ် လဆာင်ရက
ွ ်

ုပ်သမာေး၊ အစုေးရ Public, Private, Partnership

က်ရှလကကာင်ေး၊ အနာဂတ်အ

ုပ်အကုင်လမပာင်ေး

ုပ်သမာေးမ ာေးအတက် နည်ေးပညာန္ှင့်် အသက်လမေးဝမ်ေးလက ာင်ေးဆုင်ရာ လ

ကျွမ်ေးက င်မှုစစ်လဆေးအကမဖတ်မှုမ ာေးအတက် မူဝါေမ ာေးခ မှတ်လဆာင်ရက
ွ ်
သည် ကျွမ်ေးက င်မှုစစ်လဆေးအကမဖတ်လရေး
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ုပ်သာေးမ ာေး

မှုန္ှင့််

့်က င့််မမ
ှု ာေးန္ှင့််

က်ရှလကကာင်ေး၊ NSSA

ုပ်ငန်ေးစဉ်ကု အရည်အလသေးအာမခံခ က်ရရှလရေး ISO

က်မှတ်ရယူခ့်လကကာင်ေးအာဆယံန္ုင်ငမ
ံ ာေးအတင်ေး ကျွမ်ေးက င်မှုစမ်ေးရည် အမပန်အ

ှန်

အသအမှတ်မပ န္ုင်လရေး (Mutual Recognition of Skill) ကု ILO အကူအညမဖင့်် လဆာင်ရက
ွ ်လန
လကကာင်ေး၊ ကမ္ာ့်လ ေးကက်တင် Industrial 4.0 အတက် မပင်ဆင်လနမပေးနည်ေးပညာလမပာင်ေး
အတူ Green Skill အပါအဝင် ကျွမ်ေးက င်မှုဖံွဲ့မဖ ေးတုေးတက်လရေးပါလမပာင်ေး
အဆင့််

ုပ်ငန်ေးစဉ်တင် နယ်ပယ်အ

လကကာင်ေးလမပာကကာေးခ့်သည်။

ရန်

မှုန္ှင့််

ုအပ်၍ အမ ေးသာေး

ာအသေးသေးမှ အာေးတက်သလရာ ပူေးလပါင်ေးလဆာင်ရက
ွ ်ရန်

ု
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၃။

အခမ်ေးအနာေးတင် ၂၀၁၈ ခုန္ှစ် လအာက်တုဘာ

မန္တလ

ေးတုင်ေးလေသကကေးန္ှင့်် အ

အ

မှ ၂၀၁၉ ခုန္ှစ် လဖလဖာ်ဝါရ

က်မမန်မာမပည်ရှ NSSA ၏ စစ်လဆေးအကမဖတ်လရေးဌာနမ ာေးတင်

ုပ်အကုင် (၈) မ ေး ၌ စစ်လဆေးအကမဖတ်လအာင်မမင်ခ့်သည့်် အမ ေးသာေးကျွမ်ေးက င်မှုအဆင့််(၁)န္ှင့််

အဆင့််(၂) ကျွမ်ေးက င်
ကျွမ်ေးက င်

ုပ်သာေးက ာေး (၃၇၃)ဦေး၊ မ(၃၁)ဦေး စုစုလပါင်ေး (၄၀၄)ဦေး ကု အမ ေးသာေးအဆင့််

ုပ်သာေး အသအမှတ်မပ

က်မှတ်မ ာေးလပေးအပ်ခ့်မပေး ကျွမ်ေးက င်မှုစစ်လဆေးအကမဖတ်လရေး

ဌာန ၁ ခုန္ှင်စ
့် စ်လဆေးလရေးမှ ေး(၄) ဦေးကု NSSA ၏ အသအမှတ်မပ
မမန်မာန္ုင်ငံ
အ

အတင်ေး

ုပ်သာေးမ ာေးကျွမ်ေးက င်မှု “စံ”

ုပ်အကုင် ၂၃ မ ေးအတက် ကျွမ်ေးက င်

က်မှတ်မ ာေး လပေးအပ်ခ့်လကကာင်ေး

သတ်မှတ်မပဋ္ဌာန်ေးလရေးအဖွဲ့သည် မမန်မာတစ်န္ုင်ငံ

ုပ်သာေး က ာေး (၉၀၃၄)ဦေး၊ မ (၃၄၈၇) ဦေး စုစုလပါင်ေး

(၁၂၅၂၁)ဦေး ကအ
ု မ ေးသာေးကျွမ်ေးက င်မှုအဆင့်် (၁)န္ှင့်် အဆင်(့် ၂) ကျွမ်ေးက င်

ုပ်သာေးမ ာေးအမဖစ်

အသအမှတ်မပ ခ့်မပေးမဖစ်လကကာင်ေးသတင်ေးရရှသည်။

ပပညပ

ံုေး၌
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