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အသင််း နစ်ပတ်လည် အစည််းအကဝ်း (၂၈၊ ဇန်နဝါရီ၊ ၂၀၂၀)

Myanmar Private TVET Association (MPTA) အသင််းနှစ်ပတ်လည် အစည််းအဝ ်း နှင် ညစျော
စျော်းပွဲကု ရန်ကုနမ် ြုွေ့၊ Park Royal Hotel တင် ဇန်န ေါရလ
ီ ၂၈ ရက်ဝနို့တင် က င််းပခွဲပေါသည်။
နှစ်ပတ်လည်

အစည််းအဝ ်းပွဲတင်

လှုပ်ရှျော်းဝဆျောင်ရွကခ
် ွဲ ှု ျော်း
တျော န်ရသူ
ှ
ျော်း ှ
လုပ်ငန််း ျော်း၊

နှင်

၂၀၂၀

ခုနစ
ှ ်တင်

ရှင််းလင််းတင်ခပခွဲပေါသည်။
ခြစ်ဝပေါ်လျောနုငဝ
် သျော

၂၀၁၉

ခုနစ
ှ အ
် တင််း

အသင််း၏

ဝရှွေ့ဆက်ဝဆျောင်ရွကသ
် ျော်း ည်

ဝ
ုို့ နှာက်

အခက်အခွဲ ျော်းကု

အသင််းတင်

ဆက်လက်

ဝက ျော်လွှျော်းနင
ု ် ည်

ဝအျောင်ခ င် ှု ျော်း၊
လုပ်ငန််း ျော်းကု
လုပ်ကင
ု ်နင
ု ် ည်
နည််းလ ််း ျော်းနှင်

အကကြံခပြုခ က် ျော်းကု တက်ဝရျောက်ဝသျော အသင််း င်ဝက ျောင််း (၃၁) ဝက ျောင််း ှ တျော န်ရသူ
ှ
ျော်းအတူတက
ဝဆ်းဝန်းကျော လုပ်ငန််းစဉ် ျော်းကု ခ ှတ်ခကကပေါ
ွဲ
သည်။

တက်ဝရျောက် လျောကကသည်
အသင််း င် ျော်း
ဝဆ်းဝန်းဝနစဉ်
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နှစ်ပတ်လည်အစည််းအဝ ်း
အသင််း င်ဝက ျောင််း ှ တျော န်ရသူ
ှ
ျော်း၊

ခပြုလုပ်မပီ်းစီ်းသည်အခေါ

အသင််း ှ

တ်ြက်အြွဲွေ့အစည််း ျော်း ှ ြတ်ကကျော်း

အ ဝ
ှု ဆျောင်အြွေ့ွဲ င် ျော်း၊
ျော်းဝသျော ဧည်သည်ဝတျော် ျော်း

နှင် အတူ ညစျောစျော်းပွဲကု ဆက်လက်က င််းပခွဲပေါသည်။

နှစ်ပတ်လည်
အစည််းအဝ ်း နှင်
ညစျောစျော်းပွဲ
တက်ဝရျောက်ခကကသည
ွဲ
်
MPTA အသင််း င် ျော်းနှင်
ဧည်သည်ဝတျော် ျော်း
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အက

်ကမွ်းက

ျြောင််းနင် အလုပ်အ

ုင်အခွင်လမ််းဆုင်ရြော

ြံကပ်းကဆွ်းကနွ်းခခင််း အစီစဉ် (ဇွန် - ဒီဇင်ဘြောလ ၂၀၂၀)

ခ န် ျောနုငင
် ြံ ပုဂဂလက နည််းပညျောနှင် သက်ဝ ်းပညျောသင်ဝက ျောင််း လုပင
် န််းရှင် ျော်း အသင််းသည် LIFT
ရန်ပဝ
ြံု ငပြံပု်း ှုခြင် 'ဝအ်းခ ််းဝသျောအ ်' စီ ြံကန််းကု ဝရွှေခပည်သျောမ ြုွေ့နယ်တင် People in Need နှင် Helvetas
Myanmar တုန
ို့ ှင် အတူတူပူ်းဝပေါင််း စီစဉ်ဝဆျောင်ရက
ွ ်လ က်ရပေါ
ှ သည်။
စီ ြံကန််းဝဆျောင်ရွကခ
် က် ျော်း
အသက်ဝ ်း

််းဝက ျောင််းနှင်

ွဲ ှ

တခုခြစ်သည်

အလုပ်အကင
ု ်အခင်လ ််းဆုင်ရျော

ဝရွှေွေ့ဝခပျောင််းလုပ်သျော်း ျော်းအတက်

အကကြံဝပ်းဝဆ်းဝန်းခခင််း

အစီစဉ်

(Career

Counselling) ကု Covid-19 ဝရျောဂေါကျောကယ် တျော်းဆီ်းဝရ်းဆုင်ရျော ညွှနက် ကျော်းခ က်နှင် အညီ ဇန်လ ှ စတင်၍
အပတ်စဉ် လူဝတွေ့ အကကြံခပြုဝဆ်းဝန်းခခင််း ျော်းကု ခပြုလုပ်ဝပ်းခွဲပေါသည်။

အသက်ဝ ်းဝက ျောင််းနှင်
အလုပ်အကင
ု အ
် ခင်လ ််း
ဆုင်ရျော
အကကြံဝပ်းဝဆ်းဝန်းခခင််း
အစီအစဉ်အျော်းလူဝတွေ့
ဝဆျောင်ရွကခ
် ွဲ စဉ်

ဝနှာက်ပုင််းတင် COVID-19 ဝရျောဂေါ
စက်တင်ဘျောလ
အခ ွဲရရှနင
ု ်သည်

ှစတင်၍

န််းခ ြုပ်ဝရ်း အစီအစဉ်အရ လူဝတွေ့ဝဆ်းဝန်းခခင််းကု ရပ်ဆုင််းကျော

ဝဆ်းဝန်းရျောတင်

အန်လင
ု ််းအစီအစဉ်

လုအပ်ဝသျော

(Digital

အင်တျောနက်

Platform)

ကု

အတက်

က သင်ဝငပေါ

အသြံု်းခပြု၍

တစ်ဦ်းခ င််း

အကကြံဝပ်းဝဆ်းဝန်း ှု ျော်းခပြုလုပ်ဝပ်းခွဲရျော ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ အ
် တင််း လုပ်သျော်း (၁၂၆) ဦ်းကု နှစ်သ ်ဝဆ်းဝန်း
အကကြံဝပ်းခခင််း ျော်းကု ဝဆျောင်ရက
ွ ်နင
ု ်ခွဲမပီ်း ခြစ်ပေါသည်။
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အသက်ဝ ်းဝက ျောင််းနှင်
အလုပ်အကင
ု အ
် ခင်လ ််းဆုငရ
် ျော
အကကြံဝပ်းဝဆ်းဝန်းခခင််း အစီအ
စဉ်အျော်း Online ခြင် တစ်ဦ်းခ င််း
ဝဆ်းဝန်းစဉ်
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TVET Pedagogy in Assessing, Instructing & Coaching Skills
ဆရြောခြစ်သင်တန််းမျြော်း ပို့ုချကပ်းခခင််း (ဇူလုင် - စ

HELVETAS Myanmar ၏

်တင်ဘြော၊ ၂၀၂၀)

ဝက်းမ ြုွေ့အဝခခစုကခ် ြစ်သည် အလုပ်အကုင်အတက် ကျွ ်း် က င် ှု

စီ ြံကန််း (S4E) နှင် လက်တွဲ အဝကျောင်အ

ည်ဝြျော် ဝဆျောင်ရွကဝ
် နဝသျော

ဝက်း ၊ နတ်ဝ ျောက် ၊

င််းဘူ်း ၊

င််းလှ နှင် ဆင်ဝပေါင် ွဲမ ြုွေ့ ျော်း ှ လုပ်ငန််းရှင်၊ သင်တန််းဆရျော ျော်းအျော်း ခ န် ျောနင
ု ်ငြံ ပုဂလ
ဂ က နည််းပညျော နှင်
သက်ဝ ်းပညျောသင်ဝက ျောင််း လုပ်ငန််းရှင် ျော်း အသင််း ှ ဆရျော/

ျော်းက Assessing Skills ၊ Instructing Skills

နှင် Coaching Skills ဆရျောခြစ်သင်တန််း ျော်းကု ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလုင်လ ှ စက်တင်ဘျောလ အ

Semi-virtual

(Online & Onsite) စနစ်ခြင် သင်ကကျော်းပခ
ုို့ ဝပ်းခွဲပေါသည်။ ယခင်က ယခုကသ
ွဲ ုို့ သင်တန််း ျော်းကု Onsite
ခြင်သျော သင်ကကျော်းခွဲခခင််းခြစ်မပီ်း ယခုသင်တန််းသည် Online နှင် Onsite နှစ် ြု်းဝပေါင််းစပ်
ပ

ဆြံု်းအကက ် သင်ကကျော်းပခ
ုို့ ခွဲသည် သင်တန််းခြစ်ကျော အလုပ်ရှင်၊ သင်တန််းဆရျော/ဆရျော

ဦ်းအျော်း

ျော်းသည် စနစ်ခြင်
စုစုဝပေါင််း (၇၀)

ဝရျောက်စျော သင်ကကျော်းပခ
ုို့ ဝပ်းနုင်ခပေါ
ွဲ သည်။

ဆရျော ဦ်းဝအ်း င််း င််း ှ
Instructing Skills
သင်တန််းကု Online ှ
တစ်ဆင် သင်ကကျော်း
ပခ
ုို့ ဝပ်း စဉ်
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ဆရာမ ဒ ေါ်သမ
ိ သ
့် မ
ိ ့်ထန
ွ ်း့်
Coaching Skills
သင်တန််းကု Online ှ
တစ်ဆင် သင်ကကျော်းပခ
ုို့ ဝပ်း
စဉ်

Assessing Skills
သင်တန််းကု
ဝက်းမ ြုွေ့တင် သျော်းဝရျောက်
သင်ကကျော်းပခ
ုို့ ဝပ်း စဉ်
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ခမန်မြောနုင်ငြံ ကဆြော

2020 JUL

်လုပက
် ရ်း လုပ်ငန််းရင်မျြော်း အသင််းချျူပ် (MCEF) မ

တြောဝန်ရသူမျြော်းနင် ကတွွေ့ဆြံုခခင််း (၁၃၊ ဇူလုင် ၊ ၂၀၂၀)

ခ န် ျောနုငင
် ြံ ပုဂဂလက နည််းပညျောနှင် သက်ဝ ်းပညျောသင်ဝက ျောင််း လုပ်ငန််းရှင် ျော်းအသင််း ှ ဥကကဋ္ဌ
ဦ်းဝအ်း င််း င််း နှင် အလုပအ
်
ဝ
ှု ဆျောင်အြွေ့ွဲ င် ဦ်းသန််းကုဦ်း တုို့ ဦ်းဝဆျောင်သည် အြွဲွေ့သည်
ဝဆျောက်လုပဝ
် ရ်းလုပ်ငန််းရှင် ျော်း

အသင််းခ ြုပ်

(MCEF)

ှ

တျော န်ရသူ
ှ
ျော်းကု

ခ န် ျောနုငင
် ြံ

အသင််းနှစ်သင််းအကကျော်း

သက်ဝ ်းပညျောသင်တန််း ျော်း ပူ်းဝပေါင််းြင်လှစ်နုငဝ
် ရ်းအတက် သျော်းဝရျောက်ဝတွေ့ဆဝ
ြံု ဆ်းဝန်းခွဲရျောတင် MCEF
အဝ

ဝ

အတင််းဝရ်း

ှျူ်းခ ျူပ်

ဦ်း ြု်းခ င်

နှင်

တွဲြက်အဝ

ဝ

အတင််းဝရ်း ှျူ်း

ှ

ဦ်းဝအ်းလင််းတုို့ ှ

လက်ခဝ
ြံ တွေ့ဆြံု ဝဆ်းဝန်းခွဲပေါသည်။ အသင််း ျော်းအကကျော်း အခပန်အလှန် ကူညီပူ်းဝပေါင််းဝဆျောင်ရွကန
် င
ု ် ည်
ကစစရပ် ျော်းကုပေါ

ည်သင််းဝဆ်းဝန်းနုင်ခပေါ
ွဲ သည်။

သက်ဝ ်းပညျော
သင်တန််း ျော်း
ပူ်းဝပေါင််းြင်လှစ်နုငဝ
် ရ်း
အတက် MPTA နှင်
MCEF ှ တျော န်ရှသူ ျော်း
ဝဆ်းဝန်းခခင််း ှတတ
်
််း
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ဥကကဋ္ဌ ဦ်းဝအ်း င််း င််း နှင်
MCEF ှ တျော န်ရှသူတုို့
ဝတွေ့ဆြံုခွဲကကသည်
ှတ်တ ််း
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အစု်းရ စ

2020 JUL

်မလ
ှု

်မသ
ှု ပပြံ (GTI)-ကရွှေခပည်သြော မ တြောဝန်ရသူနင်

ကတွွေ့ဆြံုခခင််း (၁၇၊ ဇူလုင် ၊၂၀၂၀)

ခ န် ျောနုငင
် ြံ ပုဂဂလက နည််းပညျော နှင် သက်ဝ ်းပညျောသင်ဝက ျောင််း လုပ်ငန််းရှင် ျော်းအသင််း ှ ဥကကဋ္ဌ
ဦ်းဝအ်း င််း င််း၊

အလုပ်အ ှုဝဆျောင်အြွဲွေ့ င်ဦ်းသန််းကဦ
ု ်း

ဝဒေါ်ကကျူကကျူ င််း

တုို့

လုကပ
် ေါဝသျော

အြွဲွေ့သည်

နှင်

ဝအ်းခ ််းဝသျောအ ်

အသင််း ှ

စီ ြံကန််း န်ဝနဂ ျော

တျော န်ယဝ
ူ ဆျောင်ရွကလ
် က်ရဝသျော
ှ

ဝအ်းခ ််းဝသျောအ ်စီ ြံကန််းတင် သက်ဝ ်းပညျောသင်တန််း ျော်း ြင်လှစ်ရျောတင် အစု်းရ စက် ှုလက် ှုသပပြံ (GTI)ဝရွှေခပည်သျော

နှင်

စက် ှုလက် ှုသပပြံ

ပူ်းဝပေါင််းဝဆျောင်ရွကန
် င
ု ်ရန်အတက်
(GTI)-ဝရွှေခပည်သျော ှ

လက်ခဝ
ြံ တွေ့ဆဝ
ြံု ဆ်းဝန်းခွဲပေါသည်။
ပူ်းဝပေါင််းဝဆျောင်ရွကလ
် ုသည်

သင်တန််း ျော်း

သျော်းဝရျောက်ဝတွေ့ဆြံု

ဝက ျောင််းအုပက် ကီ်း

ဝဆ်းဝန်းရျော

နှင်

တျော န်ရသူ
ှ
ျော်းက

ပူ်းဝပေါင််းြင်လှစ်နင
ု ်ရန်အတက်

လုပ်ငန််းစဉ် ျော်းကုပေါ

ဝတွေ့ဆဝ
ြံု ဆ်းဝန်းခွဲမပီ်း

အစု်းရ

ဝဆ်းဝန်းခွဲသည်အခပင်
MPTA

အသင််း ှ

အ တ
ှ တ
် ရလက်ဝဆျောင်ဝပ်းအပ်ခပေါ
ွဲ သည်။

ဥကကဋ္ဌ ဦ်းဝအ်း င််း င််း ှ
အ တ
ှ တ
် ရလက်ဝဆျောင်
ဝပ်းအပ်စဉ်
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MPTA နှင် GTI
ဝရွှေခပည်သျောတဝ
ုို့ တွေ့ဆြံုခွဲ
သည် ှတတ
်
််း
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ခမန်မြောနုင်ငြံ အလအပ နင် ဆြံပင်

2020 AUG

ျွမ််း

ျင် ပညြောရင်မျြော်းအသင််း

(MBHPA) နင် ကတွွေ့ဆြံုကဆွ်းကနွ်းခခင််း (၅၊ သဂုတ် ၂၀၂၀)

ခ န် ျောနုငင
် ြံ ပုဂဂလက နည််းပညျောနှင် သက်ဝ ်းပညျောသင်ဝက ျောင််း လုပ်ငန််းရှင် ျော်း အသင််း၏
အလုပ်အ ှုဝဆျောင် ဦ်းသန််းကုဦ်း ဦ်းဝဆျောင်၍ ဝအ်းခ ််းဝသျောအ ် စီ ြံကန််း န်ဝနဂ ျော ဝဒေါ်ကကျူကကျူ င််း နှင်
Helvetas

Myanmar

ဝဆျောင်ရွကလ
် က်ရဝသျော
ှ
ခ န် ျောနုငင
် ြံ

ှ

တျော န်ရသူ
ှ
ျော်း

လက
ု ်ပေါဝသျော

ဝအ်းခ ််းဝသျောအ စ
် ီ ြံကန််းတင်

အလှအပနှင်

အြွဲွေ့သည်

အသင််း ှ

သက်ဝ ်းပညျောသင်တန််း ျော်း

ဆြံပင်ကျွ ််းက င်ပညျောရှင် ျော်းအသင််း

(MBHPA)

နှင်

တျော န်ယူ

ြင်လှစ်ရျောတင်
လုအပ်သည် ျော်း

ပူ်းဝပေါင််းဝဆျောင်ရွကန
် င
ု ်ရန်အတက် တျော န်ရသူ
ှ
ျော်းနှင် သျော်းဝရျောက် ဝတွေ့ဆြံု ဝဆ်းဝန်းခွဲပေါသည်။

MPTA ၊ Helvetas
Myanmar နှင် MBHPA
တဝ
ုို့ တွေ့ဆြံုခွဲကကသည်
ှတ်တ ််း
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အမျ ်းသြော်းဆြံသ သင်တန််းအတွ

2020 AUG

သင်ရု်းညွှန််းတမ််း မတ်ဆ

်

ျွမ််း

ျင်မှု အကခခခပ

်ရင််းလင််းတင်ခပခခင််း (၇၊ သဂုတ၊် ၂၀၂၀)

ခ န် ျောနုငင
် ြံ ပုဂဂလက နည််းပညျောနှင် သက်ဝ ်းပညျောသင်ဝက ျောင််း လုပ်ငန််းရှင် ျော်း အသင််းသည်
Helvetas Myanmar ၏ စီ ြံကန််း ျော်း ခြစ်ဝသျော
စီ ြံကန််း

(S4E)

နှင်

တ
ု တ ပင်လယ်ဝကွေ့

ဝက်းမ ြုွေ့အဝခခစုက် အလုပ်အကင
ု အ
် တက် ကျွ ်း် က င် ှု

စီ ြံခ က်

(GoMP)

ျော်းနှင်

ပူ်းဝပေါင််း၍

ဝက်းမ ြုွေ့နင
ှ ်

ုတတ ပင်လယ်ဝကွေ့ ဝဒသရှ သင်တန််း ျော်းတင် အသြံု်းခပြု ည် အ ြု်းသျော်းဆြံသ ကျွ ်း် က င် ှု အဝခခခပြု
သင်ရု်းညွှန််းတ ််း ျော်းကု ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်အတင််း ဝရ်းဆအ
ွဲ ဝကျောင်အ
MPTA

ှ

သင်ရု်းညွှန််းတ ််းဝရ်းဆွဲဝရ်း

လုပ်ငန််းကျွ ်း် က င်ပညျောရှင် ျော်း နှင်အတူ ဝရ်းဆွဲ
အ န
ှ ်တကယ်လအ
ု ပ်လ က်ရဝသျော
ှ
၎င််းသင်ရု်းညွှနတ
်
််း ျော်းကုလည််း
အတည်ခပြု

ကျွ ်း် က င်ပညျောရှင် ျော်း
ျော်းသည်

ကျွ ်း် က င် ှု ျော်းကု
ဆြံသ

ည်ဝြျော်ခပေါ
ွဲ သည်။
ဦ်းဝဆျောင်ကျော

သက်ဆုင်ရျော

သ
ု င်ရု်းညွှန််းတ ််း ျော်းသည် လုပ်ငန််းခင်တင်
အဓက

ကျွ ်း် က င်ပညျောရှင် ျော်း၊

ျော်း

ဝရ်းဆွဲ

လုပ်ငန််းရှင် ျော်းက

ျော်းသည်အခပင်
စီစစ်ဝလလျော၍

ျော်းမပီ်း ခြစ်သည်။

RSDA ှ တျော န်ရှသူ ျော်း၊ MPTA ှ တျော န်ရသူ
ှ
ျော်း၊ Helvetas Myanmar ှ တျော န်ရသူ
ှ
ျော်း၊
သင်ရု်းညွှန််းတ ််းအျော်း စီစစ်အတည်ခပြုဝပ်းခွဲဝသျော ပညျောရှင် ျော်း နှင် ဝရ်းဆွဲခွဲကကဝသျော ပညျောရှင် ျော်း
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၎င််းအ ြု်းသျော်းဆြံပင်ညြှပ်
တျော န်ရသူ
ှ
ျော်း၊

အ ြု်းသျော်းဆြံပင်ညြှပ်

တ်ဆက်ရင
ှ ််းလင််းတင်ခပသည်
န်

န်သျော

ဦ်းဝအ်း င််း င််း

ကျွ ်း် က င် ှုအဝခခခပြု

၊

လုပ်ငန််းရှင် ျော်း၊

အခ ််းအနှာ်းကု

တ
ု ယ်၌ က င််းပခွဲပေါသည်။

သင်ရ်းု ညွှန််းတ ််း ျော်းကု

ဩဂုတ်လ

သက်ဆင
ု ်ရျော

ဝဒသ ှ

သင်တန််းဝက ျောင််း ျော်းအျော်း

(၇)ရက်ဝနို့တင်

ဝက်းမ ြုွေ့၊

ုပသ
ွဲ ုို့ RSDA ဥကကဋ္ဌ ဝဒေါ်ခ င်ခ င်သန််း ၊ MPTA ဥကကဋ္ဌ

သင်ရု်းညွှန််းတ ််းဝရ်းဆွဲသည်

ကျွ ််းက င်ပညျောရှင် ျော်း

၊

Helvetas

Myanmar

ှ

တျော န်ရသူ
ှ
ျော်းနှင် သင်တန််းဝက ျောင််း ျော်း ှ တျော န်ရသူ
ှ
ျော်း တက်ဝရျောက်ခပေါ
ွဲ သည်။

ကျွ ်း် က င် ှု အဝခခခပြု သင်ရု်းညွှန််းတ ််း ျော်း အသြံု်းခပြုပြံုကု တ်ဆက် ရှင််းလင််းတင်ခပစဉ်
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2020 AUG

Soft Skills Training (၁၅.၁၀.၂၀၂၀ မ ၂၀.၁၀.၂၀၂၀ထ)

ခ န် ျောနုငင
် ြံ ပုဂဂလက နည််းပညျောနှင် သက်ဝ ်းပညျောသင်ဝက ျောင််း လုပင
် န််းရှင် ျော်း အသင််းသည် LIFT
ရန်ပြံုဝငပြံပု်း ှုခြင် 'ဝအ်းခ ််းဝသျောအ ်' စီ ြံကန််းကု ဝရွှေခပည်သျောမ ြုွေ့နယ်တင် People in Need နှင် Helvetas
Myanmar တန
ုို့ ှင် အတူတူပူ်းဝပေါင််း စီစဉ်ဝဆျောင်ရက
ွ ်လ က်ရပေါ
ှ သည်။
စီ ြံကန််းဝဆျောင်ရွကခ
် က် ျော်း
အဝ

ွဲ ှ

တခုခြစ်သည်

ဝရွွေ့ဝခပျောင််းလုပ်သျော်း ျော်းအတက်

လုပ်ငန််းခင်

ျောက်အကူခပြု စ ််းဝဆျောင်ရည် ခ င
ြှ ်တင်ခခင််း သင်တန််း ျော်းကု ခ န် ျောနုငင
် ြံ ပုဂဂလက နည််းပညျောနှင်

သက်ဝ ်းပညျောသင်ဝက ျောင််း လုပ်ငန််းရှင် ျော်း အသင််း (MPTA)
Covid-19

ဝရျောဂေါကျောကယ်

တျော်းဆီ်းဝရ်းဆုင်ရျော

ှ ကကီ်း ှျူ်း၍ ဩဂုတလ
်
(၃၀) ရက်ဝနို့တင်

ညွှနက် ကျော်းခ က်နင
ှ ်

အညီ

စတင်ြင်လှစက
် ျော

အခ ွဲ

သင်ကကျော်းပခ
ုို့ ဝပ်းခွဲပေါသည်။
လုပ်ငန််းခင်
အဝ

ျောက်အကူခပြု

စ ််းဝဆျောင်ရည်
ခ င
ြှ ်တင်ခခင််း သင်တန််းကု
လူဝတွေ့
သင်ကကျော်းပခ
ုို့ ဝပ်းခွဲသည်
ှတ်တ ််း

ဝနှာက်ပုင််းတင် COVID-19 ဝရျောဂေါ

န််းခ ြုပ်ဝရ်း အစီအစဉ်အရ လူဝတွေ့ သင်ကကျော်းခခင််း ျော်းကု

ရပ်ဆုင််းကျော ဝအျောက်တုဘျောလ ှစတင်၍ ဝဆ်းဝန်းရျောတင် လုအပ်ဝသျော အင်တျောနက် အတက် က သငဝ
် ငပေါ
အခ ွဲရရှနင
ု ်သည် အန်လင
ု ််းအစီစဉ် (Digital Platform) ကု အသြံု်းခပြု၍ သင်တန််းပခ
ုို့ ခခင််း ျော်း ဝဆျောင်ရွကခ
် ရျော
ွဲ
၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်အတင််း လုပ်သျော်း (၃၈၈) ဦ်းကု သင်တန််း ျော်း သင်ကကျော်းပခ
ုို့ နင
ု ်ခွဲမပီ်း ခြစ်ပေါသည်။
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လုပ်ငန််းခင်
အဝ

ျောက်အကူခပြု

စ ််းဝဆျောင်ရည်
ခ င
ြှ ်တင်ခခင််း သင်တန််းကု
Online ခြင်
သင်ကကျော်းပခ
ုို့ ဝပ်းခွဲသည်
ှတ်တ ််း
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Office Administrative Skills သင်တန််း ြွင်လစ်နုင်ရန်

2020 OCT

ပူ်းကပါင််းကဆြောင်ရွ

်ခခင််း (ဇူလုင် - ကအြော

်တုဘြော ၂၀၂၀)

ခ န် ျောနုင်ငြံ ပုဂဂလက နည််းပညျောနှင် သက်ဝ ်းပညျောသင်ဝက ျောင််း လုပ်ငန််းရှင် ျော်း အသင််းနှင်
အသင််း င်ဝက ျောင််းခြစ်သည် The Academy for Skills & Knowledge – ASK သင်တန််းဝက ျောင််းတုို့သည်
ခ န် ျောစီ်းပျော်းဝရ်းလုပင
် န််းရှင်

အ ြု်းသ ီ်း ျော်းကန်ယက်

ဝရတျောရှညမ် ြုွေ့ရှ အ ြု်းသ ီ်းသက်ဝ ်း

််းဝက ျောင််း ပရ

(MyanWEN)

နှင်

ပူ်းဝပေါင််းကျော

ပွဲခ်းူ တင
ု ််း

တပညျောသင်ဝက ျောင််း (သီတဂူဝက ျောင််းတုက်) တင်

Office Administrative Skills သင်တန််း ြင်လှစ်နင
ု ဝ
် ရ်းအတက် သင်ရု်းညွှန််းတ ််း ျော်း ဝရ်းဆွဲလှျူဒေါန်း် ခခင််း၊
သင်တန််းဆရျော ျော်းအျော်း
သင်ဝ

ဆရျောခြစ်သင်တန််း ျော်းပခ
ုို့ ခခင််း၊

သင်တန််းတင်

အသြံု်းခပြု ည်

ျောက်ကပ
ူ စစည််း ျော်း လှျူဒေါန််းခခင််း နှင် Office Administrative Skills သင်တန််း အပတ်စဉ် (၁) တင်

ပေါ င်သင်ကကျော်းဝပ်းခခင််း

စသည်

ဝဆျောင်ရွကခ
် က် ျော်းကု

ဇူလုင်လ ှ

စတင်၍

ဝအျောက်တုဘျောလအ

ပေါ င်ဝဆျောင်ရွကခ
် ပေါ
ွဲ သည်။
အဆုပေါသင်တန််းအတက် သင်ရု်းညွှန််းတ ််းဝရ်းဆွဲလှျူဒေါန််းခခင််း နှင် သင်တန််းဆရျော ျော်းအျော်း
ဆရျောခြစ်သင်တန််းပခ
ုို့ ခခင််း ျော်းကု ဇူလုင်လ ှစတင်ဝဆျောင်ရက
ွ ်ခရျော
ွဲ သင်တန််းကု ဩဂုတ်လ (၂) ရက်ဝနို့တင်
စတင်ြင်လှစ်နင
ု ်ခွဲမပီ်း

ဝအျောက်တဘ
ု ျောလ

ဝအျောင်ခ င်စျော သင်ကကျော်းဝ ်း

© MPTA | All Rights Reserved

(၁၆)

ရက်ဝနို့တင်

သင်တန််းဆင််းဝက ျောင််းသူ

(၁၈)ဦ်းကု

ုတ်ဝပ်းနင
ု ်ခွဲပေါသည်။
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အ ြု်းသ ီ်းသက်ဝ ်း

််းဝက ျောင််း ပရ

တပညျောသင်ဝက ျောင််း (သီတဂူဝက ျောင််းတက
ု ်) ှ

သင်တန််းသူ ျော်းအျော်း Office administrative Skills သင်တန််းကု Online ခြင် သင်ကကျော်းပခ
ုို့ ဝပ်းခွဲသည်
ှတ်တ ််း

အ ြု်းသ ီ်းသက်ဝ ်း

််းဝက ျောင််း ပရ

တပညျောသင်ဝက ျောင််း (သီတဂူဝက ျောင််းတက
ု ်) Office

administrative Skills သင်တန််း အပတ်စဉ် (၁) သင်တန််းဆင််းပွဲကု Online ခြင် ခပြုလပ
ု ခ
် သည
ွဲ
်
ှတ်တ ််း
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ဆြံပင် နင် မျ

2020 NOV

်နှာအသြော်းအကရ ခပ ခပင်ထန််းသမ််းခခင််း သင်ရု်းညွှန်တမ််း

ခပ ခပင်ကရ်းဆွွဲကရ်း ကတွွေ့ဆြံုကဆွ်းကနွ်းခခင််း (၁၁၊ နုဝင်ဘြောလ၊ ၂၀၂၀)

ခ န် ျောနုင်ငြံ ပုဂဂလက နည််းပညျောနှင် သက်ဝ ်းပညျောသင်ဝက ျောင််း လုပ်ငန််းရှင် ျော်း အသင််း၏
စီ ြံကန််းတစ်ခခု ြစ်ဝသျော

ဝအ်းခ ််းဝသျောအ ်

စီ ြံကန််းတင်

ပေါ င်ဝသျော

ဝဆျောင်ရက
ွ ်ခ က်တစ်ခခု ြစ်သည်

ကျွ ်း် က င် ှုအဝခခခပြုသင်တန််း ျော်း ြင်လှစ်နုင်ဝရ်း လုပ်ငန််းအတက် ဝရွှေခပည်သျောမ ြုွေ့နယ်အတင််း ဆြံပင် နှင်
က်နှှာအသျော်းအဝရ ခပြုခပင်

န််းသ ််းခခင််း သင်တန််း ျော်း ြင်လှစ်နုင်ရန် ဝဆျောင်ရွကခ
် ပေါ
ွဲ သည်။

ုသုို့ ြင်လှစ်သင်ကကျော်းနုင်ရန်အတက် သင်တန််းတင် အသြံု်းခပြု ည် သင်ရု်းညွှန််းတ ််းအျော်း Helvetas
Myanmar နှင် ပူ်းဝပေါင််းဝဆျောင်ရွကခ
် သည
ွဲ
် ဝက်းမ ြုွေ့ အလုပ်အကင
ု ်အတက် ကျွ ်း် က င် ှု စီ ြံကန််း (S4E) နှင်
ုတတ ပင်လယ်ဝကွေ့

စီ ြံခ က် (GoMP)

တတ
ုို့ င်

အသြံု်းခပြုခွဲဝသျော

သင်ရု်းညွှန််းတ ််းအျော်း ရန်ကုနတ
် င
ု ််း

ဝဒသကကီ်း၏ လုအပ်ခ က်နင
ှ ် အညီ ခပြုခပင်ဝခပျောင််းလွဲရန် စီစဉ်ဝဆျောင်ရွကခ
် ပေါ
ွဲ သည်။
ုအစီအစဉ်ကု
လုပ်ငန််းရှင် ျော်း၊

ဝဆျောင်ရက
ွ ်နင
ု ်ရန်

သင်တန််းဝက ျောင််း ျော်း ှ

က်နှှာအသျော်းအဝရ

ခပြုခပင်

သင်ရု်းညွှန််းတ ််းဝရ်းဆဝ
ွဲ ရ်း
ဝရွှေခပည်သျောမ ြုွေ့နယ်ရှ

ဝရွှေခပည်သျောမ ြုွေ့နယ်အတင််းရှ
ကျွ ်း် က င်ပညျောရှင် ျော်းကု

န််းသ ််းခခင််းသင်တန််း
သဝဘျောတရျော်း ျော်းကု

ဆြံပင်နင
ှ ်

ြတ်ဝခေါ်ကျော

သင်ရု်းညွှန််းတ ််း

အလှခပြုခပင်
ဆြံပင်

နှင်

ခပြုခပင်ဝရ်းဆွဲနုင်ဝရ်းဝအတက်

ရှင််းလင််းဝခပျောကကျော်းခွဲပေါသည်။

ဝ
ု ဆ်းဝန်းပွဲကု

အလုပ်သ ျော်း ြြံွေ့မြြု်းဝရ်း စင်တျော (၁) တင် ခပြုလုပ်ခမပီ
ွဲ ်း ကျွ ််းက င်ပညျောရှင် (၇)ဦ်း ှ

အတူတကဝဆျောင်ရွကရ
် န်

သဝဘျောတူကျော

ဆြံပင်

နှင်

က်နှှာအသျော်းအဝရ

ခပြုခပင်

န််းသ ််းခခင််း

သင်ရု်းညွှန််းတ ််းကု ပူ်းဝပေါင််းပေါ င် ခပြုခပင်ဝရ်းသျော်းခွဲပေါသည်။

ဆြံပင် နှင်
ခပြုခပင်

က်နှာှ အသျော်းအဝရ
န််းသ ််းခခင််း

သင်ရု်းညွှနတ
်
််း
ခပြုခပင်ဝရ်းဆွဲဝရ်း
ဝတွေ့ဆဝ
ြံု ဆ်းဝန်းစဉ်
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COVID – 19 ကရြောဂါ

ုသ

ြော

ွယ် တု

်ြျ

်ကရ်းအတွ

်

အလျူကငွလျူဒါန််းခခင််း (၂၀၊ နုဝင်ဘြောလ၊ ၂၀၂၀)

ခ န် ျောနုငင
် ြံပုဂဂလက နည််းပညျော နှင် သက်ဝ ်းပညျောသင်ဝက ျောင််း လုပ်ငန််းရှင် ျော်းအသင််း(MPTA)

ှ

ဦ်းဝဆျောင်မပီ်း အသင််း င်ဝက ျောင််း ျော်း ှ စုဝပေါင််း၍ COVID – 19 ဝရျောဂေါ ကုသ ကျောကယ် တုကြ
် က်ဝရ်းအတက်
အလှျူဝင ျော်း

ည် င်လျူှ ဒေါန်း် ကျော Covid - 19 ဝရျောဂေါတုကြ
် က်ဝရ်းဝနရျော ဧရျော တီစင်တျော (ရန်ကုန)် သုို့

က ပ်ဝင (၁၀)သန််းက ပ် တတကု နု င်ဘျောလ (၂၀) ရက်ဝနို့တင် ဒု-ဉကကဋ္ဌ ဦ်းဝအ်းခ ််းကက
ု ု နှင်
အ ဝ
ှု ဆျောင်အြွေ့ွဲ င် ျော်း ပေါ င်ဝသျောအြွဲွေ့ ှ အသင််းနှင် အသင််း င်ဝက ျောင််း ျော်းကယ
ု စ
် ျော်း ကုယတ
် င
ု ်ကယ
ု ်က
သျော်းဝရျောက်လှျူဒေါန်း် ခွဲပေါသည်။
ရယူဝပ်းခွဲမပီ်း

လှျူဒေါန်း် ဝငကု

ဧရျော တီဝြျောင်ဝဒ်းရှင််း

သက်ဝ ်းပညျောကဏ္ဍြြံွေ့မြြု်းတု်းတက် ှု

လုအပ်ခ က် ျော်း

ဉကကဋ္ဌ

ဦ်းဝဇျော်ဝဇျော် ှ

ပူ်းဝပေါင််း

လက်ခြံ

ဝဆျောင်ရက
ွ ်နင
ု ်ရန်

အတက်လည််း ဝဆ်းဝန်းခွဲပေါသည်။

Covid - 19
ဝရျောဂေါတုက်ြ က်ဝရ်းဝနရျော
ဧရျော တီစင်တျော (ရန်ကုန)်
သုို့ က ပ်ဝင (၁၀)သန််းက ပ်
သျော်းဝရျောက်လှျူဒေါန်း် ခခင််း
ှတ်တ ််း
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အ
ုို့ ခပင်

COVID-19

ကပ်ဝရျောဂေါဝကကျောင်

စျော်း တ်ဝနဝရ်း

တုကရ
် ုကသ
် ျော်းဝရျောက်လှျူဒေါန်း် ဝပ်းဝနဝသျော “ခပည်သူ ှ ခပည်သူသုို့

ခက်ခဝ
ွဲ နသည်
ျှဝ ခခင််း” ပရ

ခပည်သူ ျော်း

ြံ

တအြွေ့ွဲ သုို့ MPTA

အသင််းနှင် အသင််း င်ဝက ျောင််း ျော်း စုဝပေါင််း၍ အလှျူဝင က ပ် (၆၅၀,၀၀၀/-) ကု နု င်ဘျောလ (၂၀) ရက်ဝနို့က
လှျူဒေါန်း် ခွဲပေါသည်။

ခပည်သူူ့ ှ
ခပည်သူူ့သုို့ ျှဝ ခခင််း
ပရ

တအြွေ့ွဲ ှ ဝပ်းသည်

ဂုဏ်ခပြု တ
ှ တ
်
််းလွှျော

MPTA အဝနခြင် COVID-19 နှင် ဆက်စပ်ဝသျောကစစ ျော်းတင် ကူညဝ
ီ ပ်းနုင်ရန် စီစဉ်ရျောတင် အလှျူဝင
စုစုဝပေါင််း (၆၅၀,၀၀၀/-) က ပ် တတရရှခွဲကျော ဧရျော တီစင်တျော (ရန်ကုန်) နှင် “ခပည်သူ ှ ခပည်သူသုို့ ျှဝ ခခင််း”
ပရ

တအြွေ့ွဲ တက
ုို့ ု ျှဝ လှျူဒေါန််းခွဲခခင််း ခြစ်ပေါသည်။
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National Education Strategic Plan ကရ်းဆွက
ွဲ ရ်းတွင် TVET

2020 NOV

ဏ္ဍအတွ

ပညျောဝရ်းဆင
ု ်ရျော

ျောဗ ျူ

် ပါဝင်ကဆွ်းကနွ်းခခင််း (၂၀၊ နုဝင်ဘြောလ၊ ၂၀၂၀)

ျောဝခ ျောက်

အဆင်ခ ြှင်တင်ဝရ်း

ရည် ှန််းခ က် ျော်း

၊

ရည် ှန််းခ က်မပီ်းဝခ ျောက်ဝအျောင်ခ င် အ
ှု တက် စီ ြံဝဆျောင်ရက
ွ ် ှု ျော်း ၊ အရည်အဝသ်းနှင် တတ်ဝခ ျောက်ကျွ ််း
က င်ဝရ်းအတက်

အကွဲခြတ်အကကြံဝပ်း ှု ျော်း

အနှာဂတ်ပညျောဝရ်းဆုင်ရျော
ပညျောဝရ်း

ျောဗ ျူ

ျောဗ ျူ

နုင်ငြံအတင််းတည်ရမပီ
ှ ်းဝသျော

ဝအျောင်ခ င် ရ
ှု လျောဒ် ျော်းအတက်

ျောဝခ ျောက်စီ ြံကန််း

အ ြု်းသျော်းပညျောဝရ်း

၊

ျော်းကု

ပင် ရင််းခ စ် ျော်း ှ

ရှရင််းစအ
ွဲ ရင််းအခ စ် ျော်းကု

အသြံု်းခပြု၍

ဝအျောင်ခ င်စျောဝဆျောင်ရက
ွ ်နင
ု ဝ
် စဝရ်းတအ
ုို့ တက်

ျောစီ ြံကန််း (၂ ၂၁ – ၂ ၃ ) [National Education Strategic Plan – NESP

(2021 – 2030)] ဝအျောင်ခ င်စျောဝရ်းဆွဲနုင်ရန်TVET ကဏ္ဍ အတက် MPTA အသင််း ှ ပေါ င်အကကြံခပြု
ဝဆ်းဝန်းဝဆျောင်ရွကလ
် က်ရပေါ
ှ သည်။
Pillar တစ်ခခ
ု င််းအလုက် ဝဆျောင်ရွကသ
် ျော်း ည် Strategies
အလုပ်ရြံုဝဆ်းဝန်းပပ
ွဲ ြံုစခြံ ြင်

ဝဆျောင်ရက
ွ ်ခရျော
ွဲ

အဆုပေါ

ျော်း Targets

ျော်းကု Online

အလုပ်ရြံုဝဆ်းဝန်းပွဲ ျော်းတင်

MPTA ှ

အသင််း င်ဝက ျောင််း ျော်းက ပညျောဝရ်း န်ကကီ်းဌျောနလက်ဝအျောက်ရှ TVET ဌျောန ှ တျော န်ရသူ
ှ
ျော်း၊ NSSA၊
UMFCCI

နှင်

ြတ်ကကျော်း

ျော်းဝသျော

TVET

ကဏ္ဍတု်းတက်ဝရ်းအတက်စတ်ပေါ င်စျော်းဝသျော

INGO

အြွဲွေ့အစည််း ျော်း ှ တျော န်ရသူ
ှ
ျော်း နှင်အတူ ပေါ င်ဝဆ်းဝန်းခွဲကကပေါသည်။

National Education
Strategic Plan
ဝရ်းဆွဲဝရ်းတင် TVET
ကဏ္ဍအတက်
အသင််း င်ဝက ျောင််း ျော်း ှ
ပေါ င်ဝဆ်းဝန်းခွဲသည်
ှတ်တ ််း
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2020 DEC

လူငယ်မျြော်း၏ အနှာဂတ်အတွ
LIVE Talk က

် TVET အခန််း

ဏ္ဍ (TVET စ

ြော်းဝုင််း)

ြောကခပြောပွွဲ ( ၂၇.၁၂.၂၀၂၀)

လူငယ် ျော်းအဝနခြင် အနှာဂတ်အတက် ပညျောသင်ယူ ှုလ ််းဝကကျောင််းဝရွ်းခ ယ်ရျောတင် သက်ဝ ်းပညျော
သင်ယူ ှု ပု ု အျော်းဝကျောင််းလျောဝစရန် နှင် အစု်းရ သက်ဝ ်း ပညျော သင်ဝက ျောင််း ျော်း နှင် ပုဂဂလက သက်ဝ ်း
ပညျော သင်ဝက ျောင််း ျော်းအဝကကျောင််း ပု ုသရှနှာ်းလည်ဝစရန် ရည်ရယ
ွ ်၍ လူငယ် ျော်း၏ အနှာဂတ်အတက် TVET
အခန််းကဏ္ဍ (TVET စကျော်း ုင််း) The Role of TVET for the Future of Youth အ ည် ခြင် Facebook LIVE
Talk ကု ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ် ဒီဇင်ဘျော ၂၇ ရက်ဝနို့တင် Virtual Online ခြင် က င််းပခပြုလုပ်ခပေါ
ွဲ သည်။
အဆုပေါဝဆ်းဝန်းပတ
ွဲ င် ပညျောဝရ်း န်ကကီ်းဌျောန
အလုပ်သ ျော်း ဝလက ငဝ
် ရ်းသင်တန််းဝက ျောင််း
ဗ

ှညွှနက် ကျော်းဝရ်း ှျူ်းခ ျူပ် ဝဒေါက်တျော စင
ု ််းဝက ျော်နင
ု ဦ
် ်း၊

ှ ဝက ျောင််းအုပ်ဆရျော ကကီ်း ဝဒေါ်ခင် ျောဝအ်း ၊ UMFCCI

ုအလုပ် အ ဝ
ှု ဆျောင်ဝကျော် တီ ှ ဦ်းဝအျောင်ကကည်စု်း ၊ ခပည်ဝ

ခ န် ျောနုငင
် ြံလင
ူ ယ်ဝရ်းရျောဝကျော် တီ (YRYAC)

ှ ဦ်း

ျောင်စု ကယ
ု ်စျော်းလှယ် ရန်ကုန်တင
ု ််းဝဒသကကီ်း

က်ပုင်စု်း ၊ ခ န် ျောနုငင
် ြံ ပုဂလ
ဂ က နည််းပညျော နှင်

သက်ဝ ်းပညျောသင်ဝက ျောင််း လုပ်ငန််းရှင် ျော်းအသင််း ၏ ဥကကဋ္ဌ ဦ်းဝအ်း င််း င််း တုန
ို့ ှငအ
် တူ ဒု ဥကကဋ္ဌ
ဦ်းဝအ်းခ ််းကက
ု ု ှ Moderator အခြစ် ဝဆျောင်ရွကမ် ပီ်း ဝ

ျောဝခပျောဝဆ်းဝန်းဝပ်းခွဲပေါသည်။

လူငယ် ျော်း၏ အနှာဂတ်အတက် TVET အခန််းကဏ္ဍ (TVET စကျော်း ုင််း) LIVE Talk ဝ
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လူငယ် ျော်း၏ အနှာဂတ်အတက် TVET အခန််းကဏ္ဍ (TVET စကျော်း ုင််း) LIVE Talk ဝ

ျောဝခပျောပဝ
ွဲ နို့

ှတ်တ ််း

© MPTA | All Rights Reserved

24

MPTA | Annual Report 2020

၂၀၂၀ ခုနစ် ကငွစြောရင််းရင််းတမ််း

2020
Financial
Statements
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