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6 ႏုိင္ငံျခားသားအတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္၊ "သင္တန္း" 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇလူိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ယခင္ ႏုိင္ငံျခားသား သင္တန္းစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး၊ ယခု ႏိုင္ငံျခားသား 
အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္စနစ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ “သင္တန္း" ဟုေခၚေသာ ေနထိုင္ခြင့္၏ အမည္သည္ 
အတူတူပင္ျဖစ္ေသာလည္း ယခင္မေျပာင္းလဲခင္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္သည္ လံုး၀ျခားနားသည္။ ေနထိုင္ခြင့္ 
"အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈ အလုပ္သင္ျခင္း"တြင္ ေဆာင္ရြက္ရမႈမ်ားသည္ ေနထိုင္ခြင့္ "သင္တန္း" တြင္ မပါ၀င္ပါ။ ယခုလက္ရွိ 
"သင္တန္း" သည္ စာေတြ႕အဓိက ေလ့လာမႈသင္တန္းျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။  
ႏိုင္ငံျခားသား အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္စနစ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ၏ လူငယ္လူရြယ္ အလုပ္သမားမ်ားကို 

သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ လက္ခံၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ နည္းပညာ စသည္တို႔ကို ရယူႏုိင္ေစေသာ 
အစီအမံျဖစ္သည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ အလုပ္သမားမ်ား မဟုတ္ပါ။ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒပါ ေနထုိင္ခြင့္သည္  
"အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္" ျဖစ္သည္။  
၎အျပင္ စနစ္ ဆင္တူေသာ ေနထိုင္ခြင့္အျဖစ္ “သင္တန္း" ရွိသည္။ ဤေနထိုင္ခြင့္ကုိ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းမ်ား လံုး၀မပါ၀င္ေသာ 
သင္တန္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရႏငွ့္ ေဒသအစုိးရစသည့္တို႔မ ွ အဓိကစရိတ္ခံကာ စီမံေဆာင္ရြက္သည့္ အစီအစဥ္အျဖစ္ 
တရား၀င္ျပဳလုပ္သည့္သင္တန္း စသည္တို႔အတြက္သာ ကန္႔သတ္ထားသည္။  

 
ဤတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္စနစ္အေၾကာင္းကို ရွင္းျပမည္။ 
ႏုိင္ငံျခားသား အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္စနစ္တြင္ ၎ကိုလက္ခံေသာ အဖြ႕ဲအစည္းေပၚမူတည္၍ ေအာက္ပါပုံစံ ၂ 
မ်ိဳးရွိသည္။     

(1) ကုမ ၸဏီလုပ္ငန္းအလိုက္ပံုစံ ။  ။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ကုမ ၸဏီစသည့္ (လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ေရးလုပ္ေဆာင္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္း) 
သည္ ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္မ်ားရွိ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၊ အစုစပ္ကုမ ၸဏီမ်ားႏွင့္ မိမိ၏ မိတ္ဖက္ကုမ ၸဏီမ်ား၏ 
ကုမ ၸဏ၀ီန္ထမ္းမ်ားကို လက္ခံကာ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း။ 
(2) အဖြဲ႔အစည္းျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပုံစံ ။  ။ စက္မႈကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၊ အေသးစားအလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
အသင္းစသည့္ စီးပြားျဖစ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္း (စီမံခန္႔ခြမဲႈ အဖြဲ႕အစည္း) သည္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈ 
အလုပ္သင္သင္တန္းသားကို လက္ခံကာ မိမိ၏ အဖြဲ႕အစည္း၀င္ ကုမ ၸဏီစသည့္ (လက္ေတြ႔ အလုပ္သင္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း) တြင္ အလုပ္သင္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း။ 
 
၄င္းအျပင္ ဤပံုစံ ၂ မ်ိဳးသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္၏ ေဆာင္ရြက္ရေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေပၚ 
မူတည္၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ျပည္၀င္ခြင့္ရၿပီး ပထမႏွစ္၏ အတတ္ပညာရယူေရး လႈပ္ရွားမႈႏွင့့္ ၂ႏွစ္ ၃ႏွစ္ေျမာက္တြင္ ရယူခဲ့ေသာ 
အတတ္ပညာမ်ားတြင္ ပိုမိုကၽြမ္းက်င္ေစေရး လႈပ္ရွားမႈဟူ၍ ခြျဲခားထားပါသည္။ ထို႕အျပင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ရက္ေန႕မ ွ
စ၍ ထူးခၽြန္ေသာ အလုပ္သင္ဌာန၊ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာ ၄ႏွစ္၊ ၅ႏွစ္ေျမာက္ အတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈ အလုပ္သင္ 
လက္ခံလာႏိုင္ခဲ့သည္။ အသုံးျပဳမည့္ ေနထိုင္ခြင့္ အမ်ဳိးအစားအျဖစ္ "အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္" တြင္ ၆မ်ဳိး 
ခြျဲခားထားသည္။   
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ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ျပည္၀င္ခြင့္ ရၿပီး ၁ႏွစ္  ျပည္၀င္ခြင့္ ရၿပီး ၂ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္ေျမာက္  ျပည္၀င္ခြင့္ရၿပီး ၄ႏွွစ္၊ ၅ႏွစ္ေျမာက္ 

ကုမၸဏီ 
အလုိက္ပုံစံ 

ေနထိုင္ခြင့္ 
"အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈ 
အလုပ္သင္ ၁ က " 

ေနထိုင္ခြင့္  
" အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈ 
အလုပ္သင္ ၂ က " 

ေနထိုင္ခြင့္  
"အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈ 
အလုပ္သင္ ၃ က " 

အဖြဲ႔အစည္း ျဖင့္ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈပုံစံ 

ေနထိုင္ခြင့္  
"အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈ 
အလုပ္သင္ ၁ ခ " 

ေနထိုင္ခြင့္  
"အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈ 
အလုပ္သင္ ၂ ခ " 

ေနထိုင္ခြင့္  
"အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈ 
အလုပသ္င ္၃ ခ " 

 

၂၀၁၇ခုနွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ရက္ေန႕၊ ႏိုင္ငံျခားသား အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ျခင္းကို မွန္ကန္ထိေရာက္စြာ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ (အတတ္ပညာ  
ကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ဥပေဒ) ကို ျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။ တရားေရး၀န္ၾကီး၊ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးတို႕က 
တာဝန္ခံဝန္ႀကီးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသား အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္အဖြ႕ဲအစည္းက ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြ႕ဲအစည္း 
ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ အလုပ္သင္ေပးသည့္ဌာန၏ အလုပ္သင္စီမံကိန္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး အတတ္ပညာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္မ်ားအား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၊မႈလက္ခံျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

6-1 အလုပ္သင္ လက္ခံေရး အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

လက္ခံေရးအဖြဲ႔အစည္းသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ 

 
ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအခ်က္မ်ား  

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
အလုပ္သင္ေပးေသာဌာနွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္မ်ား 
အလုပ္သင္ေပးေသာဌာနသည္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရသည့္စနစ္ က်င့္သုံးမည္ဟု သတ္မွတ္ၿပီး အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈ 
အလုပ္သင္ စီမံကိန္းကို တစ္ခုခ်င္း အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရယူရန္လိုအပ္သည္။ 
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