ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

အမ်ိဳးသားပညာေရး
မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း
(၂၀၁၆-၂၀၂၁)
အႏွစ္ခ်ဳပ္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

အမ်ဳိးသားပညာေရး
မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)
အႏွစ္ခ်ဳပ္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္

4
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၁
ဥေယ်ာဇဥ္

နိဒါန္း

စာ-၆

စာ-၉

၄

၅

မၾကာျမင့္ေသးသည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း

အမ်ဳိးသားပညာေရးစနစ္၏

ပညာေရးမူဝါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ

မၾကာျမင့္ေသးသည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း

ၿခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္

ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား

စာ-၁၄

စာ-၁၇

၇

၈

အမ်ဳိးသားပညာေရး

အမ်ဳိးသားပညာေရး

မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္

မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း

အေျခခံသည့္မူမ်ား

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္

စာ-၂၅

စာ-၂၇

၁၁
အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ဘဝတစ္သက္တာ
ေလ့လာသင္ယူမႈဆိုင္ရာ
ပညာေရးလမ္းသြယ္မ်ား

စာ-၆၂

အႏွစ္ခ်ဳပ္

၃

၂

ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္၏

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံအေျခအေန

ေယဘုယ်

စာ-၁၀

ေနာက္ခံအေျခအေန

စာ-၁၂

၆
လက္ရွိပညာေရးစနစ္၏
အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ား

စာ-၁၉

၉

၁၀

အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာ

အမ်ဳိးသားပညာေရး

စီမံကိန္း ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို

မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၏

ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစမည့္

အဓိကက႑မ်ား

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေျပာင္းအလဲ

စာ-၃၁

(၉)ရပ္

စာ-၂၉

၁၂

၁၃

အမ်ဳိးသားပညာေရး

အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာ

မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအတြက္

စီမံကိန္းကို အဆင့္အလိုက္

ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ျခင္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

စာ-၆၄

စာ-၆၅
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6

ဥေယ်ာဇဥ္
လာမည့္ (၅)ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ား၊

လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း

အစိုးရ၏

အဓိက

ျပဳျပင္

လူငယ္မ်ားႏွင့္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ား၏ ဘဝတစ္သက္တာ

ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ေဝးလံေဒသမ်ားတြင္ရွိေသာ

ပညာသင္ယူမႈရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္

အခြင့္အလမ္း

ကေလးမ်ားအပါအဝင္ ကေလးအားလံုးအတြက္ ကစားျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားပညာေရးစနစ္ကို

ကို ဗဟုိျပဳသည့္အရည္အေသြးရွိ၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္

အဓိကထား ေျပာင္းလဲေပးရပါမည္။ ထိုကဲ့သို႔ေျပာင္းလဲေပးရာ

ေသာ မူႀကိဳႏွင့္ သူငယ္တန္းပညာေရးကို ဦးစားေပး၍ စတင္

တြင္ အရည္အေသြးႏွင့္ သာတူညီမွ်မႈရွိၿပီး ကေလးမ်ားႏွင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါမည္။ မူႀကိဳႏွင့္ သူငယ္တန္းပညာေရး

လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ ပညာေရးစနစ္သည္ မရွိမျဖစ္

ဟုဆိုရာ၌ ၃ ႏွစ္ မွ ၆ ႏွစ္ အရြယ္ကေလးမ်ား၏ ကာယ၊

လိုအပ္လာပါသည္။ သို႔မွသာ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္အသိပညာ

ဉာဏ၊ ဘာသာစကား၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ

သစ္မ်ားႏွင့္ တတ္ကြၽမ္းမႈမ်ား၊ တီထြင္ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္

လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

မ်ားရရွိေစရန္

ေဝဖန္ျခင္းဆိုင္ရာ

အလုပ္အကိုင္

ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား၊

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ

တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ားရရွိကာ မိမိတို႔အတြက္ ပုိမုိ
ေကာင္းမြန္ေသာ

အလုပ္အကိုင္

အခြင့္အလမ္းမ်ားကို

ေရြးခ်ယ္တတ္လာေစျခင္းျဖင့္ ၂၁ရာစု ျမန္မာႏိုင္ငံ လူမႈစီးပြား
ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍

ကေလးအားလံုး

မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္ ပညာေရး
ေအာင္ျမင္စြာၿပီးေျမာက္ၿပီး ဆီေလ်ာ္မႈရွိေသာ သင္ယူမႈဆိုင္ရာ
တတ္ကြၽမ္းမႈမ်ားကို

ရရွိေအာင္

အတူတကြ

ပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ အေျခခံပညာေရး

ပညာေရးဟူသည္မွာ ေမြးဖြားခ်ိန္မွ အစျပဳကာ ဘဝ

သည္ ကေလးမ်ားအား နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္

တစ္ေလွ်ာက္လံုး စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္ယူရမည့္ အရာျဖစ္ၿပီး

ေလ့က်င့္ေရး သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္ပညာကို ဆက္လက္သင္

ႏုိင္ငံ၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိက အရင္း

ယူႏိုင္မည့္ခိုင္မာသည့္

အႏွီးျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္မီလုပ္သား ေစ်းကြက္မ်ား၌ ယွဥ္ၿပိဳင္

ပံံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္

ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားရွိသည့္ လူငယ္မ်ား

အဆင့္ျမင့္ပညာဟု ယူဆမႈကို ေျပာင္းလဲရပါမည္။

ျဖစ္လာေစရန္

တီထြင္ဖန္တီးမႈ

ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားကိုိ

အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးကာ

ျဖစ္ေပၚေစျခင္းသည္

စီးပြားေရး

ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိကအေရးပါေသာ ေမာင္းႏွင္
အားတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။
ပညာေရးသည္

သာတူ

ညီမွ်မႈရွိေစျခင္း၊ မိသားစုဝင္ေငြျမင့္မားေစျခင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းစီ
ႏွင့္ မိသားစုက်န္းမာေရးျမႇငတ
့္ င္ေပးျခင္း၊ လူမအ
ႈ ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား
ကို အားျဖည့္ေပးျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲ
ေစျခင္း၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္းတို႔ျဖင့္ အမ်ိဳးသား
တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနပါသည္။
အရည္အေသြးရွိေသာ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို

နားလည္

ေစရန္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္
အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၆ - ၂၀၂၁)
ကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာ

စီမံကိန္းသည္

လာမည့္

(၅)ႏွစ္တာကာလအတြင္း ပညာေရးစနစ္တစ္ခုလံုးကို ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေပးမည့္ဘက္စုံလႊမ္းၿခဳံႏုိင္ေသာ အေထာက္အထား
မ်ားအေပၚတြင္ အေျချပဳထားသည့္ လမ္းျပေျမပံု ျဖစ္ပါသည္။

တကၠသိုလ္ပညာကိုသာ

အလယ္တန္းႏွင့္

ႏြမ္းပါးေသာကေလးမ်ား၊

အထက္တန္းပညာ

ေဝးလံေဒသမ်ားမွ

ရည္ရြယ္သည့္

ကေလးမ်ား

ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားလည္း

လုိအပ္လ်က္ရွိပါသည္။
ထို႔အတူ အေျခခံပညာသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို ၂၁ ရာစု
အသိပညာႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား အေလးေပးကာ ျပန္လည္
ျပဳျပင္မြမ္းမံ၍ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရပါ
မည္။ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္
အထက္တန္းအဆင့္သင္

အမ်ိဳးသားပညာေရးစနစ္၏
အျပည့္အဝသိရွိ

ျဖစ္ပါသည္။

ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို

သင္ယူမႈအခြင့္အလမ္း နည္းပါးေသာ မသန္စြမ္းကေလးမ်ား၊
အတြက္

ဆင္းရဲမြဲေတမႈကုိေလွ်ာ့ခ်၍

စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး

မူလတန္း၊

အသိပညာႏွင့္

မူလတန္း၊

အလယ္တန္းႏွင့္

ဆရာမ်ားအားလံုးကို

အရည္

အေသြးရွိ လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းမ်ားေပးၿပီး အနီးကပ္ ေလ့လာ
ျခင္းျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ေပးရပါမည္။
ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးရွိၿပီး လက္လွမ္း
မီေသာ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္တစ္သက္တာ ပညာေရးအစီအစဥ္
ျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးခဲ့သည့္
လူငယ္မ်ား၊ အရြယ္ေရာက္သူမ်ား၏ လူမႈဘဝ အရည္အေသြး
ျမင့္မားေရးအတြက္ ႀကိဳးစားရပါမည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္

အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ပါ
သည္။

အထူးသျဖင့္

ပညာေရး၊

ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္
တြင္

ကေလးမ်ား၏

၎တို႔ပတ္ဝန္းက်င္၌ရွိေသာ
ပညာသင္ယူရာဌာနမ်ား

မိဘမ်ားတက္ၾကြစြာ

ပါဝင္လာရန္

ပ့ံပိုးကူညီရပါမည္။ အမ်ိဳးသား ပညာေရး
စနစ္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ပညာေရး
တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ႏိုင္ငံတြင္း
ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက
က႑မွ ကုမၸဏီမ်ားက ပံ့ပိုးကူညီ ႏိုင္မည့္
နည္းလမ္းမ်ားထားရွိရပါမည္။
နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္

အမ်ိဳးသားပညာ

ေရးမဟာဗ်ဴဟာစီ မံ ကိ န္း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)
ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသား
မ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားတြင္
ဦးေဆာင္သူမ်ား၊

ပညာေရးတြင္ပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊
တကာမွ

ႏုိင္ငံတြင္းႏွင့္

ႏုိင္ငံ

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္

အတူတကြ
ေတာင္းဆိုလုိပါ

သည္။ ဤစီမံကိန္းသည္ အမ်ိဳးသားပညာ
ေရး စနစ္တစ္ခုကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးမည့္
အစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပညာ
ႏိုင္ငံ၏လူမႈေရး၊

စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္

လိုအပ္သည္မ်ားကို

သင္ယူရာဌာနမ်ား၏

ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သည့္ ကမာၻ႔အဆင့္အတန္းမီေသာ ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္လာေစရန္

မ်ားကို

သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားကို အေလးထားၿပီး ႀကိဳးစားေဆာင္

အေထာက္အကူျပဳမည့္

ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

သည္။

သင္ၾကားသင္ယူမႈ

တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္အတြက္
စီမံကိန္းျဖစ္ပါ

အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး ေရရွည္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး
ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး အရည္အေသြး ျမင့္မားေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးခ်ဲ႕
ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း
သားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔
ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးဦးစားေပးက႑မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္
ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
အမ်ိဳးသားပညာေရးစနစ္

ေရရွည္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ျမင့္မားရန္

ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္

ပညာသင္ယူရာ ဌာနမ်ားတြင္ အရည္အေသြး အာမခံမႈစနစ္တစ္ရပ္ ထားရိွရမည္ျဖစ္ပါ
သည္။ ထိုစနစ္သည္ အမ်ိဳးသားပညာေရးအရည္အေသြး အဆင့္အတန္းမီေစၿပီး သင္
ၾကားသင္ယူမႈအပိုင္းကိုတိုးတက္ျမင့္မားေစရန္

အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ နည္းပညာရွင္မ်ား၊ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ သင္တန္းဌာနမ်ား
ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားမွဦးေဆာင္သူမ်ား၏ အရည္အေသြးကိုျမႇင့္တင္ေပးမည့္ သင္တန္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

7

8

အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)

အႏွစ္ခ်ဳပ္

၁.၀။ နိဒါန္း
ယေန႔ကမၻာ့စီးပြားေရးေလာကတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ေအာင္ျမင္မႈသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ထိုႏိုင္ငံရွိႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အသိပညာ

ဗဟုသုတ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ တတ္ကၽြမ္းမႈမ်ားေပၚတြင္ အဓိကမူတည္လ်က္ရွိပါသည္။ ပညာေရးက႑တြင္ ဦးစားေပး ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံ

ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႂကြယ္ဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ႀကီးမားသည့္ေရရွည္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကို ရရွိ
ခံစားၾကပါသည္။

ပညာေရးသည္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဘဝအဆင့္

အတန္း တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီး

ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ အမ်ဳိးသားပညာေရး

စနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ အေရးပါေသာ အေျပာင္း

ေပးၿပီး  မမ
ိ တ
ိ ရ
႔ို ပ္ရြာေဒသအသိက
ု အ
္ ဝန္းတြင္ ေအာင္ျမင္ ေသာ

အလဲမ်ားလိုအပ္သည္ဟု က်ယ္ျပန္႔ေသာ သေဘာတူညီမႈ

တက္မမ
ႈ ်ားတြငလ
္ ည္း တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏင
ို ္ ေစရန္

မ်ားသည္

သည္

မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ

သူမ်ားျဖစ္လာ႐ုံသာမက အမ်ဳိးသားလူမႈစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး
ပံ့ပိုးကူညီေပးပါသည္။ ျမန္မာ့လူမႈဝန္းက်င္တြင္ ပညာေရး

လူမႈေရးဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ

(social mobility) အတြက္ အဓိက ေဖာ္ေဆာင္ေပးသကဲ့သုိ႔
ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ အမ်ဳိးသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္

ေရရွညဖ
္ ႕ံြ ၿဖိဳးတိးု တက္ေရးတိအ
႔ု တြက္ အဓိကအေျခခံအတ
ု ျ္ မစ္
အျဖစ္

သမၼတ

သတ္မတ
ွ လ
္ က္ခထ
ံ ားၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

ျပည္ေထာင္စု

ဒီမိုကေရစီႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္အကူ

ျပဳရန္ႏွင့္   ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဝင္ေငြ

အလယ္အလတ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္လာေရးဟူသည့္ အမ်ဳိးသား

ရည္မွန္းခ်က္ကိုပါ

ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္

အဓိကတြန္းအားႏွစ္ရပ္အျဖစ္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလၽွာ့ခ်ေရးတို႔ကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။

မၾကာျမင့္ေသးသည့္ကာလမ်ားအတြင္း ပညာေရးျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိဘမ်ား၊

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား
ျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္  ျပည္သူလူထုသည္ ျမန္မာ့အမ်ဳိးသား
ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္သုံးသပ္မႈမ်ားႏွင့္ ေဝဖန္

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ျပဳလုပ္လာၾကပါသည္။ ပညာေရး
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မူႀကိဳ၊ သူငယ္တန္း၊
မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း၊ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္

တစ္သက္တာ ပညာေရး၊ နည္းပညာႏွငသ
့္ က္ေမြး ပညာေရးႏွင့္

ေလ့က်င့္ေရး၊   အဆင့္ျမင့္ပညာေရးစသည့္ ပညာေရးက႑

အသီးသီး၌ အခြင့္အလမ္း၊ အရည္အေသြးႏွင့္ သာတူညီမၽွရွိမႈ

တို႔ တိုးတက္ေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ရပ္ရွိပါသည္။ ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားက ေက်ာင္းသား
ပညာေရးခရီးလမ္းေၾကာင္း၌

အဆင့္ဆင့္

တိုးျမႇင့္သင္ယူကာ အရည္အေသြးရွိေသာ သင္ယူမႈ စံသတ္
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္

ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစၿပီး
ဘဝတစ္သက္တာသင္ယူမႈ

ဆုိင္ရာ ပန္းတိုင္ႏွင့္ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပး

ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပး

ရန္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ (၃) ႏွစ္ခြဲတာ ကာလအတြင္း

အခ်ိန္တိုအတြင္းအကဲျဖတ္ျခင္း (အဆင့္-၁)၊ အေသးစိတ္
ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

(အဆင့္-၂)ႏွင့္

အေထာက္အထား

အေျချပဳ ကုန္က်စရိတ္ လ်ာထားခ်က္ပါဝင္ေသာ အမ်ဳိးသား
ပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း

၂၀၁၆-၂၀၂၁

(National

Education Strategic Plan-NESP) ေရးဆြဲျခင္း(အဆင့္-၃)
စသည့္

အဆင့္(၃)ဆင့္ပါေသာ

ဘက္စုံလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေသာ

ပညာေရးက႑ ေလ့လာသုးံ သပ္ေရးလုပင
္ န္း(Comprehensive
Education

Sector

Review-CESR)ကို

ေအာင္ျမင္စြာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမက
ံ န
ိ း္ သည္ အမ်ဳိးသား

ပညာေရးစနစ္ရွိ

အဆင့္တိုင္း၌

အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ
အထူးျမႇင့္တင္ေပးမည့္

ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္

ပညာေရးအခြင့္အလမ္းရရွိမႈကို

အစီအမံျဖစ္သည္။

ဤအမ်ဳိးသား

ပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းသည္   လာမည့္ (၅)ႏွစ္တာ

ကာလအတြင္း က႑အလိုက္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ရန္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊

ပညာေရးတြင္

ပူးေပါင္း

ေဆာင္ရက
ြ သ
္ မ
ူ ်ားႏွင့္ ျပည္သတ
ူ စ္ရပ္လုံးအတြက  ္ အေသးစိတ္

လမ္းျပေျမပုံ (road map) တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။

9

10

အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)

၂.၀။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံအေျခအေန
ျမန္မာႏိင
ု ္ငသ
ံ ည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ကုန္းေျမဧရိယာအားျဖင့္ က်ယ္ဝန္းေသာႏိင
ု င
္ တ
ံ စ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အာရွတက
ို ၏
္ စီးပြားေရး

အခ်က္အခ်ာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္

တ႐ုတ္၊

ေျမာက္သည့္ေနရာတြင္ တည္ရွိပါသည္။

အိႏၵိယႏွင့္

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ရွည္လ်ားသည့္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္း၊

ေျမဆီၾသဇာႂကြယ္ဝသည့္

စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားႏွင့္

အဖိုးတန္

သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုလည္း  ပိုင္ဆိုင္ထား

ပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္ လူဦးေရ သိပ္သည္း
မႈအနည္းဆုံးႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္းအရ လူဦးေရ (၅၃.၉)သန္းရွိ
ၿပီး ႏွစ္စဥ္ လူဦးေရတိုးပြားမႈႏႈန္းမွာ ဝ.၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္မည္

ဟု ခန႔္မွန္းထားပါသည္။

၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳ

ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္

ခံရသည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ

ပထဝီဝင္အေနအထားအရ

မဟာဗ်ဴဟာ

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ႏွင့္အတူ အရပ္ဘက္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဦးေဆာင္
သည့္ အစိုးရေပၚေပါက္လာၿပီး ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သို႔
ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလၽွာ့ခ်သည့္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ စတင္ကူးေျပာင္းသည့္အေနျဖင့္ တိုင္း

ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြငလ
္ ည္း ေဒသဆိင
ု ရ
္ ာလႊတေ
္ တာ္
မ်ားႏွင့္

အစိုးရမ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ရရွိႏိုင္ေသာ

သုိ႔ေသာ္လည္း

အခြင့္အလမ္းမ်ား

တုိးျမႇင့္ေပးရာတြင္ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားက ပိုမုိတက္ၾကြ

ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ႏုိင္ေစရန္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္

မ်ားႏွင့္တာဝန္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာသတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္ေန
သည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ 'ဒုတိယအႀကိမ္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ

တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ လိအ
ု ပ္ေနပါသည္။ တစ္ခ်ိနတ
္ ည္းမွာပင္

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ'ကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္

လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါသည္။ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက

မ်ား

ႏုိင္ငံေတာ္တာဝန္ကို အစိုးရအသစ္သုိ႔ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ

တက်အသုံးျပဳၿပီး

ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားကို

အရည္အေသြးရွိ

စနစ္

စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္

ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္

ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ နခဲၿ့ ပီးျဖစ္သည့္ လက္နက္ကင
ုိ ္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမး္

ဦးစားေပးဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး

အစိုးရအသစ္အေနျဖင့္

ပါသည္။ ပထမစိန္ေခၚမႈမွာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ေရး၊ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ယခုအခါ

အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္

ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ကို အရပ္ဘက္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဦးေဆာင္

သည့္အစိုးရက
ႏိုင္ငံတကာ၏

လႊဲေျပာင္းရယူၿပီးသည့္

ကန႔္သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ား

ေနာက္ပိုင္းတြင္

ေျပေလ်ာ့သြားၿပီး

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလာေနၿပီ ျဖစ္

ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္စ
ျပဳလာေနၿပီျဖစ္သည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာ
အရ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ကာလလတ္စုစုေပါင္း

ျပည္တြင္း

ထုတ္ကုန္တန္ဖုိးတုိးတက္ႏႈန္းသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၅.၅

ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ

၂၀၁၄

ခုႏွစ္တြင္

၆.၈

ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔

တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကာလလတ္စီးပြားေရး

တိုးႏႈန္းမွာ ပ်မ္းမၽွအားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ၈.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္မည္ဟု

ခန႔္မွန္းၾကပါသည္။
သို႔ရာတြင္

စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္

သဘာဝသယံဇာတ

လယ္ယာ

အရင္းအျမစ္မ်ားကို

ထုတ္ယူေရာင္းခ်မႈတို႔အေပၚတြင္သာ အလြန္အမင္းမွီခိုေနရ
ပါသည္။ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈရရွိ

ရန္အတြက္ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚမွီခို

ေနမႈကို ေလၽွာ့ခ်ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈက႑တို႔တြင္

ႏိုင္ရန္အတြက္

က႑မ်ားတိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္

အဓိကစိန္ေခၚမႈႏွစ္ရပ္ကို

ရင္ဆိုင္ေနရ

မ်ားျပားလာသည့္တိုင္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္

ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား မလုံေလာက္မႈျဖစ္သည္။ ဒုတိယစိန္ေခၚမႈ
မွာ ထိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို  ထိေရာက္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္

ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္
စြမ္းေဆာင္ရည္ကို

လိုအပ္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္

ျမႇင့္တင္ေပးေရးျဖစ္သည္။

စီမံခန႔္ခြဲမႈ

ေနာင္လာ

မည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အဆိုပါစိန္ေခၚမႈႏွစ္ရပ္လုံးကို  ႏိုင္ငံေတာ္

အစိုးရက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ပညာေရး
က႑သည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျဖစ္

ထြန္းေစရန္ႏွင့္

သာတူညီမၽွမႈရွိသည့္

ျဖစ္ေစရန္တို႔အတြက္

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္

တျခား

စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ရွိေနပါေသးသည္။ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္း
အတြင္း ႀကီးထြားလာေနသည့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈမ်ား၊
ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္အၾကား

အခြင့္အလမ္းကြာဟမႈမ်ား၊

ေနရပ္ စြန႔္ခြာေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ၾကသူမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္
မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာစသည့္
ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ေနပါသည္။

လူမႈေရးျပႆနာမ်ားကို  

ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္

အဆိုပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ အရည္အေသြး

ရွိ၍ သာတူညီမွ်မႈရွိေသာ ပညာေရးသည္ အေရးႀကီးေသာ
အခန္းက႑မွ ပါဝင္ပါသည္။
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အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)

၃.၀။ ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္၏ ေယဘုယ် ေနာက္ခံအေျခအေန
ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးက႑တစ္ခုလုံး၏ အေျခအေနကို ေအာက္တြင္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၿခံဳငုံသုံးသပ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၃.၁။

ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္

၃.၃။ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာ

ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

ပညာေရး

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး

ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔သည္ ေရွးဦး

အရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစီးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္

ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရာ၌
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑

မ်ားကလည္း ရပ္ရြာျပည္သူလူထုကို တက္ႂကြစြာ ပံ့ပိုး
ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

၃.၂။

ပညာေရး သင္ယူမႈအခြင့္အလမ္းအျဖစ္ စီစဥ္ဖန္တီးေပး

ထားသည္။ ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္း ပညာေရး တန္းညႇိ

အစီအစဥ္ကို သင္ယူသူ (၁၁,၂၃၄)ဦးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း

ပညာေရး (၄)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္တန္းပညာေရး (၂)ႏွစ္ ပါဝင္ပါ
ပညာသင္ႏွစ္တြင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။

အေျခခံစာတတ္ေျမာက္ေရးအစီအစဥ္ကို

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္စတင္ခဲ့ၿပီး သင္ယူသူ (၂၂,၄၄၄)

(၅) ႏွစ္ (သူငယ္တန္းမွ စတုတၳတန္း)၊ အလယ္တန္း
၂၀၁၅-၂၀၁၆

အေျခခံစာတတ္ေျမာက္ေရးအစီအစဥ္တို႔ကို ေက်ာင္းျပင္ပ

ေႏြရာသီ

အေျခခံပညာေရး

ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္

ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာေရး

တန္းညႇိအစီအစဥ္ႏွင့္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ ေႏြရာသီ

(၈၉)ၿမိဳ႕နယ္တြင္

လက္ရွိအေျခခံပညာေရးစနစ္တြင္ မူလတန္းပညာေရး

သည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္

ကေလးမ်ားအတြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌

ဦးကို

သင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၄

ခုႏွစ္တြင္

သင္ယူသူ (၄၆,၄၇၈) ဦးကို သင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

၃.၄။

နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္

အေျခခံပညာေက်ာင္း ေပါင္း(၄၇၃၆၃)ရွိၿပီး ေက်ာင္းသား

ေလ့က်င့္ေရး

ထားပါသည္။ ဤေက်ာင္းအမ်ားစုကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ားကို ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္

ဦးေရမွာ (၉.၂၆)သန္းခန႔္ရွိသည္။ ဇယား(၃.၁) တြင္ ေဖာ္ျပ

ေအာက္ရွိ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက၊
ရပ္ရြာေဒသႏွင့္

ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ

ေက်ာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္

အေျခခံပညာကို

တျခား

သင္ယူခြင့္ရရွိ

ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ရာခိုင္ႏႈန္း အတိုင္း
အတာတစ္ခုထိ ရွိေနပါသည္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္

တြင္ရွိေသာ အေျခခံပညာေက်ာင္း၊  ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသား

ဦးေရ စာရင္းကို ဇယား(၃.၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌   နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္

ပုဂၢလိကက႑တို႔က နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္
ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းေပါင္း (၃၇၂)ေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္
သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။

၃.၅။

အဆင့္ျမင့္ပညာေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၀န္ႀကီးဌာန (၈)ခုေအာက္၌ အဆင့္ျမင့္

ပညာေက်ာင္း (ေကာလိပ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္)
စုစုေပါင္း (၁၇၁)ေက်ာင္းရွိပါသည္။ ၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္

တြင္ ေက်ာင္းသားေပါင္း (၂၂၅,၁၇၈) ဦးသည္ ပညာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ

အဆင့္ျမင့္ပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္

အခ်ိန္ျပည့္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား (၄၁၁,၁၆၄) ဦး
သည္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာကို
သင္ယူႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဇယား(၃.၁) အေျခခံပညာေက်ာင္း၊ ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသားဦးေရ
ေက်ာင္းအမ်ဳိးအစား

အေျခခံပညာ
ေက်ာင္းအေရအတြက္
(၂၀၁၅-၂၀၁၆)

အေျခခံပညာ
ဆရာအေရအတြက္
(၂၀၁၅-၂၀၁၆)

အေျခခံပညာ
ေက်ာင္းသားအေရအတြက္
(၂၀၁၅-၂၀၁၆)

အထက္တန္းေက်ာင္း

၃,၅၁၃

၃၄,၃၉၃

၈၇၃,၈၃၂

အလယ္တန္းေက်ာင္း

၆,၂၂၄

၁၂၉,၉၄၅

၂,၇၉၅,၆၀၇

၃၅,၆၅၀

၁၅၈,၁၇၆

၅,၁၈၄,၀၄၁

၁,၅၃၈

၁၁,၀၄၄

၂၉၇,၀၃၉

၄၃၈

၇,၃၉၇

၁၀၇,၄၅၁

၄၇,၃၆၃

၃၄၀,၉၅၅

၉,၂၅၇,၉၇၀

မူလတန္းေက်ာင္း
ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း
ပုဂၢလိကေက်ာင္း
စုစုေပါင္း

ရင္းျမစ္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန (၂၀၁၅-၂၀၁၆)
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အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)

၄.၀။ မၾကာျမင့္ေသးသည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ပညာေရးမူဝါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
အေပၚ ၿခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္
ဤအခန္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံးအတြက္ အရည္အေသြးရွိေသာ ပညာေရးကို သင္ယူခြင့္

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ အမ်ဳိးသားအဆင့္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လမ္းညႊန္
ေပးသည့္ ပညာေရးက႑ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို ၿခံဳငုံ သုံးသပ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၄.၁။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀ဝ၈)

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀ဝ၈)သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ပညာေရးက႑အတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္ဆိုင္ရာ အေျခခံ

၄.၂။

အမ်ဳိး သားပညာေရးဥပေဒ(၂၀၁၄)

ႏွင့္

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကိုျပင္ဆင္

သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၅)

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ အမ်ဳိးသားပညာေရး

တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ

ဥပေဒကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး

(က) ျပည္သူမ်ား၏

မႈျဖစ္ပါသည္။ ထိုဥပေဒသည္ အမ်ဳိးသားပညာေရးစနစ္၏

ပုဒ္မ(၂၈)အရ ‘‘ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ပညာေရးႏွင့္

က႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ေျပာင္းလဲ

က်န္းမာေရးတိုးတက္

ေစေရးတို႔အတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရမည္၊

(ခ) ျပည္သူမ်ား၏

ပညာေရးႏွင့္

က်န္းမာေရးတို႔တြင္

တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္
လိုအပ္မည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ရမည္၊

(ဂ) အခမဲ့မသင္မေနရ မူလတန္းပညာေရးစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္
ရမည္၊

(ဃ) ဘက္စုံအေတြးအေခၚ အယူအဆမွန္ကန္၍ အက်င့္
စာရိတၱေကာင္းမြန္ၿပီး
အတြက္

ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး

အက်ဳိးျပဳမည့္

ေခတ္မီပညာေရးစနစ္

ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။’’ ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ(၃၆၆)အရ ‘‘ ႏိုင္ငံသား

တိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္က   ခ်မွတ္ထားေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ
မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ-

တို႔ကို

ပိုမိုခိုင္မာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရး

ဥပေဒပိုမိုခိုင္မာေစရန္အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသား

ပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒကိုလည္း ျပ႒ာန္းေပး

ခဲ့ပါသည္။ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒႏွင့္ အမ်ဳိးသားပညာေရး
ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒတို႔က အမ်ဳိးသားပညာေရးစနစ္
တစ္ခုလုံးတြင္ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ ျဖည့္ဆည္းမႈရွိေသာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပင
္ န္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကိ  ု အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထူးေကာင္းမြန္သည့္ အမ်ဳိးသား
အဆင့္ အညႊန္းေဘာင္တစ္ခုကို ခ်မွတ္ေပးထားပါသည္။ ထို

အညႊန္းေဘာင္တြင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ အေျခခံပညာဆည္းပူး
ႏိုင္သည့္

အခြင့္အေရးႏွင့္

အခမဲ့မသင္မေနရ

မူလတန္း

ပညာေရးတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း၊ ပညာေရးအရည္

အေသြးအာမခံမစ
ႈ နစ္တစ္ရပ္တည္ေထာင္ရန္ ျပ႒ာန္းသတ္မတ
ွ ္
ေပးထားျခင္း၊

အေျခခံပညာသင္ကာလကို

(သူငယ္တန္းပညာေရးၿပီးသည့္ေနာက္

(က) ပညာသင္ၾကားပိုင္ခြင့္ရွိသည္၊

(၁၃)ႏွစ္

ပညာသင္ႏွစ္

စုစုေပါင္းကာလ ၁၂ ႏွစ္) အထိတိုးျမႇင့္ထားျခင္း၊ တိုင္းရင္း

(ခ) ဥပေဒျဖင့္ျပ႒ာန္းသည့္ မသင္မေနရ အေျခခံပညာမ်ား
ကို သင္ၾကားရမည္၊

သားဘာသာစကားႏွင့္

ယဥ္ေက်းမႈကို

သင္ယူရာတြင္

အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း၊ ပညာေရးစနစ္ကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ

ေလွ်ာ့ခ်သည့္စနစ္သို႔ ဦးတည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထား

(ဂ) သိပၸံပညာစူးစမ္းရွာေဖြမႈ၊ စာေပႏွင့္ အႏုပညာေခတ္မီ
တိုးတက္ေစရန္

အရည္အေသြးရွမ
ိ ၊ႈ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈႏင
ွ ့္ စြမ္းေဆာင္ႏင
ို မ
္ ႈ

တီထြင္ႀကံဆေဖာ္ထုတ္ေရးသားမႈႏွင့္

ျခင္းစသည္တို႔

ပါဝင္ပါသည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ

၏ အက်ဳိးရလဒ္ တစ္ခုအေနျဖင့္ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  

ယဥ္ေက်းမႈကိစၥမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ သုေတသနျပဳ

အေျခခံပညာသင္ကာလသည္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏

ပါသည္။

ျဖစ္ပါသည္။

ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။’’ဟု

ျပ႒ာန္းထား

အေျခခံပညာသင္ကာလႏွင့္ အျပည့္အဝကိုက္ညီမႈရွိေနျခင္း

အႏွစ္ခ်ဳပ္
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၄.၃။

အစိုးရ၏

ပညာေရးက႑

ေျပာင္းလဲမႈ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား

ျပဳျပင္

၇။

ေနထိုင္မႈဘဝ

အရည္အေသြး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ အေျခခံ
ပညာအလယ္တန္း၊ အထက္တန္း တန္းညႇိအစီအစဥ္

အစိုးရ၏ ပညာေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဦးစားေပး

မ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္၁။

ပညာအရည္အခ်င္းနည္းပါးသူမ်ား၏

သက္ေမြးမႈသင္တန္း

အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္

ဆက္လက္ပညာ ဆည္းပူးႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း။

ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးႏွင့္
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
၈။

၂။

မူလတန္းအရြယ္ကေလးတိုင္း

တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေရးဆြဲ
သင္ၾကားခြင့္၊

မူလတန္းပညာေရးကို

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္

ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ မူလတန္းပညာသင္ယရ
ူ န္

မ်ားကို

အခက္အခဲရသ
ိွ ည့္ကာယ၊ ဉာဏစြမး္ ရည္အားနည္းေသာ

အဆင့္မီ

ကေလးမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ကေလးမ်ား၊ ေ၀းလံ

ေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း။

ေခါင္ဖ်ားေဒသရွိကေလးမ်ား
အတြက္

သုေတသနလုပ္ငန္း

လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ
အဆင့္ျမင့္ပညာေရးစနစ္

ကမၻာ႔

ျဖစ္ထြန္းလာ

စသည့္ကေလးမ်ား

အေလးထားေဆာင္ရြက္သည့္

ပညာေရး

အစီအစဥ္မ်ား ပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြကျ္ ခင္း။

၉။

နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး

ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး

ပညာရပ္မ်ားကို တကၠသိုလ္မ်ား၏ ပညာရပ္မ်ားႏွင့္
တန္းတူဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

၃။

ကြျဲ ပားျခားနားသည့္ ဘာသာစကားေျပာေသာ မူလတန္း
တိုင္းရင္းသားကေလးမ်ားအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္
ျပည္နယ္

အစုိးရအဖြဲ႕မ်ား၏

ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္

တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ျပဳစုေရး

၁၀။ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားႏွင့္

ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းကို

ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစေသာ ထိေရာက္သည့္ ပညာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

ဆြဲျခင္းႏွင့္ သင္ၾကားေပးျခင္း အပါအ၀င္ တုိင္းရင္း
သားဘာသာစကားႏွင့္   ယဥ္ေက်းမႈကို ပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္

၁၁။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ
မွရရွိသည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာဘ႑ာေငြမ်ားကို အက်ိဳးရွိ

ျမႇင့္တင္ေပးရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ထိေရာက္စြာ ခြဲေဝသုံးစြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
၄။

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

ဆရာေက်ာင္းသားအခ်ဳိး

ရရွိရန္

႐ွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
၁၂။ တိက်မွန္ကန္သည့္
၅။

၆။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ေက်ာင္းအသီးသီးမွ ဆရာမ်ား၏ ဘာသာရပ္ကၽြမ္းက်င္

အေျခခံ၍ ထိေရာက္ေသာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊

မႈႏွင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈစြမ္းရည္မ်ား ျမင့္မားလာေစရန္

စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေလ့လာႀကီးၾကပ္မႈလုပ္ငန္း အစီအစဥ္

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

အေျခခံပညာေရးကို လူတိုင္းပိုမို လက္လွမ္းမီႏိုင္ရန္
အတြက္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအားနည္းေသာ ေဒသမ်ား႐ွိေက်ာင္း
မ်ား(အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား
လုံေလာက္မႈမ႐ွိေသာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းႏွင့္
အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား)၏

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

ဦးစားေပးျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

အႏွစ္ခ်ဳပ္

၅.ဝ။ အမ်ဳိးသားပညာေရးစနစ္၏ မၾကာျမင့္ေသးသည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း
ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ပညာေရးက႑တစ္ခုလုံးတြင္ အရည္အေသြးရွိေသာပညာေရးကို သင္ယူခြင့္တိုးခ်ဲ႕ေပးရန္အတြက္

သိသာထင္ရွားေသာ အားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္အစီအစဥ္အသစ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအနက္မွ တခ်ဳိ႕ကို ေအာက္တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္-

၅.၁။

အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ

စီမံကိန္းေရးဆြဲႏိုင္ေစရန္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ
အေထာက္အထားအေျချပဳ ဘက္စုံလႊမ္းၿခံဳ

ႏိုင္ေသာ ပညာေရးက႑ေလ့လာသုံးသပ္ေရး
လုပ္ငန္း(CESR) ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ (၃) ႏွစ္ခြဲတာ ကာလအတြင္း

၅.၂။ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္းတြင္

တိုင္းတာသိရွိႏိုင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ကတိကဝတ္ျပဳၿပီး ပညာေရး
က႑အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

မၾကာျမင့္ေသးသည့္ႏွစ္မ်ား

အတြင္း ပညာေရးက႑အတြက္ ဘ႑ာေငြပံ့ပိုးမႈကို တိုးျမႇင့္

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ

ေပးခဲပ
့ ါသည္။ ပညာေရးက႑၌   ဤကဲ့သို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

ေလ့လာသုံးသပ္မႈလုပ္ငန္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း

စတင္ခ်မွတ္ႏိုင္ေစၿပီး အမ်ဳိးသားအဆင့္ အစီအစဥ္အသစ္

ဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ ေက်ာင္းအားလုံးႏွင့္ ပညာသင္ယရ
ူ ာဌာန

အစဥ္မ်ားတြင္ ဆရာအသစ္မ်ားတိုးျမႇင့္ ခန႔္အပ္ျခင္း၊ အခမဲ့

ေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊

ပညာေက်ာင္းမ်ား၌   ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ ပညာ

စံမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ

အေထာက္အထားမ်ားအေပၚ

ပညာေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏

လႊမ္းၿခံဳမႈရွိေသာ

တိုးျမႇင့္ျခင္းသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအား မူဝါဒအသစ္မ်ား

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဤေအာင္ျမင္မႈသည္ ပညာေရး

တခ်ဳိ႕ကိုလည္း စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစခဲ့ပါသည္။  ဤအစီ

မ်ား၌ သင္ၾကားသင္ယမ
ူ ႈ လုပင
္ န္းတိးု တက္မႈရွိေစရန္ ဦးစား

အေျခခံပညာေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံ

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ

သင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။

အပါအဝင္

ပညာေရးက႑တစ္ခုလုံး

အေျချပဳလ်က္ ေဖာ္ထုတ္ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ခ်ဥ္း
ကပ္နည္းသည္ လာမည့္(၂၀၁၆-၂၀၂၁)အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္

အစိုးရႏွင့္

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ား၏

ပညာေရးက႑

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ သင္ၾကားသင္ယူမႈအေပၚ အက်ဳိး
သက္ေရာက္မႈ အျမင့္မားဆုံးျဖစ္ေစပါမည္။

၅.၃။ ပညာေရးအရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္

ဆရာဦးေရသိသာထင္ရာွ းစြာ တိးု ျမႇငခ
့္ န႔ထ
္ ားျခင္း
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္  ေက်ာင္းတိုင္း၌ ဆရာ ဦးေရ

အလုံအေလာက္ရရွိေစရန္ လြန္ခဲ့ေသာ(၃)ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း
ဆရာ (၇၂,ဝ၀ဝ)ခန႔္ကို ခန႔္အပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အဆိုပါ
ဆရာမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္စြမ္းရည္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစ

ရန္အတြက္ သင္တန္းေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း  ေရးဆြဲ

အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါသည္။ အေျခခံပညာေရး
က႑၌

ဤကဲ့သို႔

ထူးျခားေသာ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္

မ်ား၏

သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈႏွင့္

ပညာအရည္အေသြး

ဆရာမ်ားတိုးျမႇင့္ခန႔္အပ္ေသာေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား
တိုးတက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။
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အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)

၅.၄။ ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုမိုအက်ဳိးရွိ ထိေရာက္

၅.၅။

လုပ္ငန္းမ်ားကို အားေကာင္းလာေစျခင္း

အခြင့္အလမ္းကို တိုးခ်ဲ႕ေပးျခင္း

ေကာင္းမြန္ေစရန္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ

ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံအတြက္ ပိုမို

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ အေျခခံပညာသင္ယူမႈ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္

လြန္ခဲ့ေသာ (၄) ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း သိသာထင္ရွား

မႈစြမ္းရည္ တုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအေရအတြက္

ေသာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာ

တစ္ရပ္ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ဤျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ပညာသင္ႏွစ္မွ   ၂၀၁၄-၂၀၁၅

ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အစိုးရက႑တြင္ ႀကီးမားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနျဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနတို႔ကို
တည္းအျဖစ္

ေပါင္းစည္းၿပီး

ဖြဲ႕စည္းပုံကိုလည္း

ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏

ထပ္မံျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။

ျဖင့္ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံမ်ားအတြက္ ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း
ေဆာင္သစ္

(၇,၆၁၆)

(၁၁,၇၇၆)ခန္းကို

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက
ေက်ာင္းႏွင့္

ေက်ာင္း

စာသင္ခန္းအသစ္

တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ပါသည္။

ထို႔ျပင္

ထုိ႔ျပင္

ရွိၿပီးေက်ာင္းေဆာင္ေပါင္း (၈,၉၄၅)ေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခန္း

ဌာနအသစ္တစ္ခုကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္း

ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္တစ္သက္တာ
အဆိုပါျပဳျပင္

ပညာေရးအတြက္

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက

ဦးစီး

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္

စီမံကိန္းအသစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပံ့ပိုးေပး

မည့္ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈတို႔အတြက္ ခိုင္မာေသာ
အေျခခံအုတ္ျမစ္ကိုခ်မွတ္ေပးထားပါသည္။

ေပါင္း (၁၃,၅၅၅)ခန္းကိုလည္း ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္

ေဆာင္ေပါင္း (၃,၃၁၂)ေဆာင္ကိုလည္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပး
ရန္အတြက္

ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္

အဆိုပါ

ရင္းႏွီး

အေျခခံပညာသင္ယူမႈအခြင့္အလမ္း

မ်ား သိသာထင္ရွားစြာ တိုးတက္ျမင့္မားလာၿပီး သင္ၾကား
သင္ယူမႈ အရည္အေသြးတိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္

၆.ဝ။ လက္ရွိပညာေရးစနစ္၏ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပညာေရးစနစ္သည္ လတ္တေလာအားျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရလ်က္ရွိၿပီး
အမ်ားစုမွာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ အဓိကအယူအဆမ်ားျဖစ္သည့္ အခြင့္အလမ္း၊ အရည္အေသြးႏွင့္
သာတူညီမွ်ရွိမႈတို႔ ဆက္စပ္လ်က္ရွိပါသည္။
သူငယ္တန္းသင္႐းုိ ကိေ
ု ရးဆြျဲ ခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္

နယ္ပယ္(၁) မူႀကိဳႏွင့္ သူငယ္တန္းပညာေရး

အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ကို အထူးဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္

မူႀကိဳႏွင့္သူငယ္တန္းပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ ရင္ဆိုင္ေန

ရေသာ အဓိကစိန္ေခၚမႈ (၄)ရပ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း

ျဖစ္ပါသည္-

ေက်းလက္ႏွင့္ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသရွိ

ကေလးမ်ား

အတြက္ အရည္အေသြးျပည့ဝ
္ ေသာ မူႀကိဳႏွင့္ သူငယ္တန္း
ပညာေရး

ဝန္ေဆာင္မႈအခြင့္အလမ္းရရွိမႈနည္းပါး

ေနသျဖင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းတက္ရန္ အဆင္သင့္

နယ္ပယ္(၂)

အခြင့္အလမ္း၊ အရည္အေသြးႏွင့္ လူတိုင္း
အက်ဳံးဝင္မႈ

အေျခခံပညာေရး- အခြင့္အလမ္း၊ အရည္အေသြးႏွင့္

လူတိုင္းအက်ဳံးဝင္မႈနယ္ပယ္တြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အဓိက

အဟန႔္အတားျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။

-

မိမိတို႔သားသမီးမ်ား၏

ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳး

စိန္ေခၚမႈ (၄)ရပ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

တိုးတက္မႈ

မိဘႏွင့္

ရပ္ရြာလူထုက

က်ခံေနရသည့္

ကုန္က်

မူႀကိဳ

ပညာေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္

ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မူႀကိဳဆရာ

ယူမႈ အခြင့္အလမ္း၊ ေက်ာင္းေနၿမဲေရးႏွင့္ အေျခခံ

ေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ ပိုမိုထိေရာက္

ေကာင္းမြန္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ မူလတန္းမွ

အမ်ဳိးသားအဆင့္မူႀကိဳဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို

အထက္တန္းသို႔

အကူးအေျပာင္း

သင္ၾကားေရး၊

ေက်ာင္းစီမံခန႔္ခြဲေရး၊

တိုက္တြန္းအားေပးျခင္းအပါအ၀င္

ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား၏ အရည္အေသြးကို တိးု တက္ေကာင္းမြန္

ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ပညာသင္

အတတ္သင္တန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္

ပညာၿပီးေျမာက္ေရးတို႔တြင္

ေသာ

အလယ္တန္းသို႔ အကူးအေျပာင္းႏွင့္ အလယ္တန္းမွ

စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္

စီမံကိန္းခ်မွတ္မႈမ်ားအတြက္

ရန္လည္း လိုအပ္ေနပါသည္။

သိသိသာသာတိုးတက္

ကာလတို႔တြင္

ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း ျမင့္မားေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။

စုစည္းထားသည့္ေနရာ (Database)တစ္ခု ထူေထာင္

-

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အေျခခံပညာေရးအတြက္
စရိတ္မ်ား သက္သာေစရန္ ယခုအခါ အခမဲ့အေျခခံ

အတြက္ တက္ႂကြစြာ ပိုမိုပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ မိဘမ်ား
အား

-

အေျခခံပညာေရး -

ျဖစ္ေရး၊သင္ယူတတ္ေျမာက္ေရး၊ ရပ္ရြာစည္ပင္ဝေျပာ

ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔တြင္
-

လိုအပ္ပါသည္။

-

ေက်ာင္း

မူႀကိဳဝန္ေဆာင္မႈအခြင့္အလမ္းရရွိျခင္း တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္

အေဆာက္အအုံႏွင့္

ေက်ာင္းသုံးပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ

စီမံခန႔္ခြဲေရးအဖြဲ႕မ်ား အဆင့္တိုင္း (အမ်ဳိးသားအဆင့္၊

အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းအရည္

ေဒသ အဆင့္မ်ား)တြင္ လိုအပ္ေနပါသည္။

ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္း၏စြမ္းေဆာင္မႈတိုးျမႇင့္ေရး

ကေလးအားလုံးအရည္အေသြးရွိေသာ

မ်ား၏ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈကို ျမႇင့္တင္ေရးတို႔

ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တိုင္းတာေျဖရွင္းေရးကို

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ရြာ

အေသြးတိးု တက္ေရးအညႊနး္ ေဘာင္ တစ္ရပ္လအ
ုိ ပ္လ်က္

ထိေရာက္ေသာ

သူငယ္တန္း

ပညာသင္ယူခြင့္ရရွိေစရန္ ကေလး၏ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ကိုက္ညီ

ေသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ၊
ပညာေရး

သေဘာအရ

ဆီေလ်ာ္အပ္စပ္မႈရွိေသာ

ႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္မ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ ပညာေရး စီမံခန႔္ခြဲသူ
အတြက္

အရည္အေသြးအာမခံမႈစနစ္တစ္ခု

ေရးဆြဲ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လည္းလိအ
ု ပ္လ်က္ ရွပ
ိ ါသည္။
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အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)
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-

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားအားလုံးရွိ မိဘဆရာအသင္း

မ်ားကို ပိုမိုပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္မ်ားေပးရန္ႏွင့္ ပိုမို
အားေကာင္းေစေရး
လ်က္ရွိပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား၏

ေဆာင္ရြက္ေပးရန္

သို႔မွသာ

အေထာက္အကူျပဳၿပီး
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

လိုအပ္

ဤအသင္းမ်ားသည္

သင္ယူမႈတိုးတက္လာေစရန္

ေက်ာင္းအရည္အေသြး

ျပည့္မီေရးအတြက္

ေလ့လာ

ႀကီးၾကပ္မည့္လုပ္ငန္းတြင္ တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္

နယ္ပယ္(၄) ပညာရည္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း

ႏွင့္ စာေမးပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း

ပညာရည္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္

က်င္းပျခင္းနယ္ပယ္တြင္

စိန္ေခၚမႈ(၃)ရပ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
-

ေသာေၾကာင့္

အဓိက

မ်ားမွ

လုပ္ငန္းမ်ား

အၿပီး စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း (Summative Assess-

ment) ႏွစ္မ်ဳိးကို မွ်တစြာ ေပါင္းစပ္က်င့္သုံးေသာ စနစ္

ေရႊ႕ေျပာင္းမိသားစု

တစ္ရပ္ခ်မွတ္ရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနေၾကာင္းကို

ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ

ေဆာင္ရြက္ေပးရန္

ထင္ရွားစြာျပသေနပါသည္။ ထိုစနစ္တြင္ ေက်ာင္းသား

အရင္းအျမစ္

မ်ား၏ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈကို အမ်ဳိးသားအဆင့္
သင္ယူမႈ

ထပ္ေဆာင္းပံ့ပိုးမႈမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။

ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ စာေမးပြဲမ်ားက်င္းပျခင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

ေနရေသာ အဓိကစိန္ေခၚမႈ (၃)ရပ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း

အတြက္

ျဖစ္ပါသည္-

အေျခခံပညာသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ေရးဆြဲ

ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ား
၏ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။

-

သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈ၊ ေလ့လာႀကီးၾကပ္

အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ အသိပညာေပးျခင္းတို႔ကို အားျဖည့္
ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္

သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားအၾကား
စီမံခန႔္ခြဲမႈ၊

ေပါင္းစပ္

ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္မႈတို႔ကို

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မလြဲမေသြ

ပညာေရးဖြဲ႕စည္းပုံအသစ္ (သူငယ္တန္းပညာေရးၿပီး

ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ပါသည္။
-

ညႇိႏိႈင္းမႈ၊

၂၁ ရာစုကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို အေလးေပးၿပီး အေျခခံ

ႏွင့္အညီ အေျခခံပညာသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းကို ျပန္လည္

စစ္ေဆး

သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာရည္ စစ္ေဆးအကဲ

အေျခခံပညာသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းနယ္ပယ္တြင္ ရင္ဆိုင္

သည့္ေနာက္ ပညာသင္ႏွစ္ စုစုေပါင္းကာလ ၁၂ ႏွစ္)

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ

အကဲျဖတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။   ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

နယ္ပယ္ (၃) အေျခခံပညာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း

-

အေလးေပးေန

အကဲျဖတ္ျခင္း (Formative Assessment)ႏွင့္ သင္ယူ

မသန္စြမ္းကေလးမ်ား

ကေလးမ်ားအတြက္

ဘက္စုံလႊမ္းၿခဳံ

အကဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

ေသာ လက္ရွိအေျခအေနသည္ သင္ယူစဥ္စစ္ေဆး

မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပိုမိုႀကိဳးပမ္းရန္
ေက်ာင္းတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္

ပညာရည္စစ္ေဆး

အလြတ္က်က္မွတ္ေျဖဆို မႈအေပၚ

ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေက်းလက္ေဒသေန

ထို႔ျပင္

ေသာ

ရြက္ ရပါမည္။ သင္ၾကားသင္ယူမႈ၊  စစ္ေဆးမႈတုိ႔တြင္

အဟန႔္အတားျဖစ္

ကေလးမ်ားသည္ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္း
လိုအပ္ပါသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားအတြက္

အဓိက

မူဝါဒတစ္ရပ္ခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ အေျခခံပညာသင္ယူမႈ အခြင့္
အလမ္းရရွိေရးအတြက္

စာေမးပြဲမ်ား

ရင္ဆိုင္ေနရေသာ

လိုအပ္ပါသည္။

-

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈ ျမင့္မား
လာေစရန္ႏွင့္ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ သင္ၾကား
သင္ယူမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို
ႏိုင္ရန္တို႔အတြက္
သည့္

ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္

ေကာင္းမြန္စြာစီစဥ္ေရးဆြဲထား

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ အဆိုပါ
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပညာရည္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း
ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ

စစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ

မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ ေမးခြန္းလႊာျပဳစုတည္ေဆာက္ျခင္း

အတတ္ပညာ၊ ရမွတ္မ်ားကို စိစစ္ျခင္းႏွင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္

မ်ားကို ဆန္းစစ္ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းတို႔ကို အေလးေပး

ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
ေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ား၏ ပညာရည္စစ္ေဆးအကဲ

အႏွစ္ခ်ဳပ္
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မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။

ျဖတ္ျခင္း ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

ကိုလည္း ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ခ်မွတ္ေပးရန္ လိုအပ္
ပါသည္။
-

ပညာရည္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္

-

ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရး

ဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ ပညာရည္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္သက္

ႏိုင္ငံရွိ

လိုအပ္ပါသည္။

ထူေထာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္

ပညာရည္စစ္ေဆး

စာေမးပြဲမ်ားက်င္းပျခင္းတို႔ႏွင့္

သက္ဆိုင္သည့္စနစ္မ်ားကို

ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားႏွင့္

ျပည္သူမ်ားက   နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး

ပံ့ပိုး

ေဆာင္ရြက္လာေစေရးအတြက္ အသိေပးရန္ အေရး

ႀကီးပါသည္။

နယ္ပယ္ (၅)  ဆရာအတတ္ပညာေရးႏွင့္

အဆိုပါ

အစီအစဥ္သည္

အေျခခံပညာေက်ာင္းအားလုံးတြင္

ျမန္မာ

သင္ယူ

တတ္ေျမာက္မႈျမင့္မားေစရန္အတြက္ တိုင္းတာသိရွိႏိုင္

နယ္ပယ္(၆) ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာ
ပညာေရး

ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာ ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္

ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အဓိကစိန္ေခၚမႈ (၄)ရပ္မွာ ေအာက္ပါ
အတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

စီမံခန႔္ခြဲမႈ

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္

ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္

တစ္သက္တာ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္

အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေယဘုယ်အညႊန္းေဘာင္

ဆရာအတတ္ပညာေရးႏွင့္

ရင္ဆိုင္ေနရေသာ

အတိုင္းျဖစ္ပါသည္ေရးဆိုင္ရာ

အျဖစ္ ခ်မွတ္ေပးႏိုင္မည့္ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာ

စီမံခန္႔ခြဲမႈနယ္ပယ္တြင္

အဓိကစိန္ေခၚမႈ(၃)ရပ္မွာ

ဘက္စုံလႊမ္းၿခံဳ၍

ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေသာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ပညာေရးမူဝါဒတစ္ရပ္ကို

ေအာက္ပါ

ဆရာစီမံခန႔္ခြဲ

အေရးတႀကီးလိုအပ္

ခန႔္ထားေရး၊

ဆရာေနရာခ်ထားေရးႏွင့္

ေရရွည္တည္ၿမဲေရးတို႔ကို

-

ဆရာအျဖစ္

အစီအစဥ္

ႏိုင္၍

အရည္အေသြးမ်ားကို

တိုးတက္ေကာင္းမြန္

ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ

အစီအစဥ္မ်ား ျဖစ္ရပါမည္။

ေရးလမ္းသြယ္မ်ားကိုလည္း ထူေထာင္ေပးႏိုင္ပါမည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္တို႔၏

အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္

အစီအစဥ္မ်ားသည္ အရည္အေသြးရွိၿပီး လက္လွမ္းမီ

ရွိေသာ ဆရာ့သက္ေမြးလုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္ တိုးျမႇင့္ေပး

သင္ၾကားသင္ယူမႈ၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ စီမံ

သင္ယူသူ

ရြက္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ အဆိုပါ

အတြင္းရွိ ဆရာမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းၿပီး သာတူညီမွ်

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား

အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္

ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္

ေပးႏိုင္သည့္  ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာ ပညာေရး

ထူေထာင္ေပးပါမည္။ ထို႔ျပင္ အမ်ဳိးသားပညာေရးစနစ္

ေကာလိပမ
္ ်ား၊ ပညာေရးတကၠသလ
ုိ မ
္ ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု

ဝမ္းေက်ာင္းလမ္းသြယ္မ်ား၏

မ်ား၏ မတူကြဲျပားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း

ရာထူးတိုးစနစ္တို႔ကို

ဆရာအတတ္ပညာသင္ဌာနမ်ားျဖစ္ေသာ   ပညာေရး

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြး
ေရာက္ရွိေနေသာ

အားေကာင္းေစမည္ျဖစ္ၿပီး

ဆရာ

ျပဳေရးဆြဲၿပီး

လိုအပ္ပါသည္။

ထိေရာက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္
အကဲျဖတ္ခ်က္ႏွင့္

သုေတသန

အမ်ားျပည္သူတို႔အား က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ အသိေပးရန္

လ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက ဆရာ

ခန႔္ခြဲမႈ

အစီအစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္

ေသာ တိုးတက္မႈကို ျဖစ္ထြန္းေစပါမည္။

ခန႔္ခြဲမႈ၊ ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္မႈတို႔အတြက္ လက္ေတြ႕
က်က် ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို

ေရရွည္

အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ဆရာအတတ္ပညာ စဥ္ဆက္မျပတ္

စာေမးပြဲမ်ား

ဆိုင္သည့္ ဌာနမ်ားအတြင္း ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းမႈ၊ စီမံ

-

ျမႇင့္တင္မႈေပးႏိုင္ေသာ

က်င္းပျခင္း ဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ထိေရာက္

ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပညာေရး

-

ဆရာအတတ္ပညာႏွင့္

-

အသိအမွတ္ျပဳ

အစိုးရ၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာ
အေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

ပုဂၢလိကက႑တို႔မွ

ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ

ေပးသူမ်ား

အားလုံးအတြက္

အမ်ဳိးသားအဆင့္

အရည္အေသြး စံသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားေရးဆြဲၿပီး စနစ္တက်
ပုံမွန္ တိုင္းတာမႈျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ထိုသုိ႔ျပဳ
လုပ္မွသာ

အရည္အေသြးရွိၿပီး

သင္ယူသူဗဟိုျပဳကာ

အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။

လိုအပ္ခ်က္ကို တုံ႔ျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ ေက်ာင္း
ျပင္ပႏွင့္တစ္သက္တာ

ပညာေရးရရွိႏုိင္မႈ

အလမ္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာေစမည္ ျဖစ္သည္။
-

အခြင့္

-

ေဖာ္မည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံး  အခ်ိတ္အဆက္မိမိ

အစိုးရ၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၊

ျဖင့္

ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔၏
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

ဥပေဒႏွင့္မူဝါဒအညႊန္း

ေဘာင္ေရးဆြဲ၍ နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္

ပိုမိုထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေစရန္

ေလ့က်င့္ေရးက႑စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္

တိုးခ်ဲ႕ၿပီးအားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါ

ပါသည္။

နယ္ပယ္ (၈)

နယ္ပယ္(၇) နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး
နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး

-

ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

Model)သို႔ ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ေနပါသည္။

လူတိုင္းတက္ေရာက္ႏိုင္မႈ

နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး

ပညာေရးႏွင့္

-

ေလ့က်င့္ေရးသည္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
တိုးပြားေရး၊

စဥ္ဆက္မျပတ္

ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့က်ေရးႏွင့္

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္

အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာကို

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးစနစ္တြင္

သင္႐ိုး

ညႊန္းတမ္း၊ သင္ယူမႈဝန္းက်င္၊ သုေတသနႏွင့္ သင္ၾကား
ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အဘက္ဘက္မွ ျမႇင့္တင္ေပးရန္

အေျခခံ

ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစသည့္ အရည္အေသြးႏွင့္သက္ဆိုင္

စီးပြားေရး

လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူငယ္
မ်ား၏

သမား႐ိုးက်ဗဟိုဦးစီးစနစ္ပုံစံမွ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ႏိုင္

မႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ကို ဦးစားေပး၍

လုပ္ငန္းတာဝန္ခြဲေဝေဆာင္ရြက္ေသာပံုစံ (Corporate  

အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးႏိုင္ေသာ က႑စုံစုစည္း
ပါဝင္သည့္

ရင္ဆိုင္ေနရေသာ   

အဓိကစိန္ေခၚမႈ (၄)ရပ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

နယ္ပယ္တြင္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အဓိကစိန္ေခၚမႈ (၃)ရပ္မွာ
အရည္အေသြးျမင့္မား၍

အဆင့္ျမင့္ပညာေရး

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္

ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး

ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းမႈ

ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေန

ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းမႈကို

သည္။

လိုအပ္ေနပါသည္။
-

ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္မႈႏွင့္

လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈတို႔သည္

ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ေမြး ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးကို စိတ္ဝင္စားေသာ

ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္

နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး

လိုအပ္ေနပါသည္။

သင္ယူမႈ

အေျခခံပညာမၿပီးဆုံးသူမ်ားႏွင့္ နည္းပညာႏွင့္ သက္

အခြင့္အလမ္းအေပၚ

သူမ်ား  ေလ့က်င့္သင္ယူႏိုင္ေသာ လိုအပ္ခ်က္ အေျချပဳ

ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား

ပညာေရးႏွင့္

ေလ့က်င့္ေရး

သင္တန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
သည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
-

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္

တာပညာေရးက႑အတြင္း

-

နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး

က႑တစ္ခုလုံး လႊမ္းၿခံဳပါဝင္ၿပီး အေကာင္အထည္

-

အဓိကလႊမ္းမိုးေနေသာေၾကာင့္
အဆိုပါ

အခက္အခဲကို

ျမန္မာႏိုင္ငံအဆင့္ျမင့္ပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္

အေတြး

အေခၚ အသစ္မ်ားႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး

အတြက္ အဆိုပါေက်ာင္းမ်ား၏ သုေတသနစြမ္းေဆာင္

ပိုမိုမ်ားျပားလာေစရန္၊ သင္တန္းဆင္းၿပီးေသာသူမ်ား

လိုအပ္ေနပါသည္။

သင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား

အလုပ္အကိုင္ရရွိေစရန္၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လိုအပ္
ခ်က္မ်ားကို

ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္

သင္ယူသူ

မ်ား၏ သင္တန္းတက္ေရာက္လိုမႈ ျမင့္မားလာေစရန္
အတြက္

နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး

ပညာေရးႏွင့္

ေလ့က်င့္ေရး အရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္

ရည္

(Research

Capacity)

ကို

ျမႇင့္တင္ေပးရန္
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အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)
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နယ္ပယ္ (၉) စီမံခန႔္ခြဲမႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္
ျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးအာမခံမႈ

စီမံခန႔္ခြဲမႈ၊  စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ အရည္အေသြး

ရွိ၍
-

အာမခံမႈနယ္ပယ္တြင္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အဓိကစိန္ေခၚမႈ

အခ်က္အလက္မ်ား(ဥပမာ-တိက်၊ မွန္ကန္၊  အခ်ိန္ႏွင့္
တစ္ေျပးညီ၊

ေျမာက္မႈတို႔ကို  တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္  ရွင္းလင္းစြာ

တစ္ခုလိုအပ္ေနပါသည္။
-

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း

မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပညာေရး
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လြယ္ကူစြာေဆာင္

ရြကရ
္ န္၊ ပံပ
့ းုိ ေပးရန္ႏင
ွ ့္ ေရရွညတ
္ ည္တေ
့ံ စရန္တအ
႔ုိ တြက္
က႑အလိုက္၊   က႑ခြဲအလိုက္ႏွင့္   တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္တို႔တြင္ ထိေရာက္မႈ

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္)

မရရွိႏိုင္ျခင္း

သည္ အဓိကစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားေသာ၊ အမ်ဳိးသားအဆင့္အျဖစ္

ခ်က္အေျချပဳထားေသာ အရည္အေသြးအာမခံမႈစနစ္

ပညာေရးက႑တစ္ခုလံုးကို

လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေသာ အရည္အေသြးရွိ ပညာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ေက်ာင္းသားမ်ား၏သင္ယူတတ္

ပုံမွန္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ၊  စံသတ္မွတ္

အစိုးရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ား၏ ပံ့ပို းမႈျဖင့္ ေဆာင္

ရြက္လ်က္ရိွေသာ အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ
အစီအစဥ္မ်ားအတြက္

ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပညာသင္ယူရာဌာနမ်ားတြင္ ပညာ
အရည္အေသြးႏွင့္

ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေရး

စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္း

(၄)ရပ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

အားလုံးပါဝင္ႏိုင္ေသာ

နည္းလမ္းမ်ား လိုအပ္ေနပါသည္။

-

အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ေအာင္ျမင္စြာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံ

ခန႔ခ
္ မ
ဲြ ဖ
ႈ ႕ဲြ စည္းပုအ
ံ သစ္မ်ား၊ စနစ္မ်ားႏွင့္ လုပထ
္ းံု လုပန
္ ည္း
မ်ားတည္ေထာင္ၿပီး လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာစနစ္မ်ား၊

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္လည္း အားျဖည့္ေပါင္းစပ္ရန္

လိုအပ္ေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ အမ်ဳိးသားပညာေရးစနစ္

အဆင့္တုိင္းရွိ ပညာေရးစီမံခန႔္ခြဲမႈ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ
စီမံခန႔္ခြဲသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္

အရည္အေသြးရွိ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား လိအ
ု ပ္ေနပါသည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္

၇.၀။ အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမက
ံ န
ိ း္ ေရးဆြရ
ဲ ာတြငအ
္ ေျခခံသည့မ
္ မ
ူ ်ား
အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ ေအာက္ပါအေကာင္းဆုံးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ မူမ်ား
ကို အသုံးျပဳထားပါသည္-

၇.၁။

အေထာက္အထားအေျချပဳေရးမူ

လြန္ခဲ့ေသာ(၂)ႏွစ္အတြင္း

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္  

ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္
(၅)ခုကို   ေဖာ္ထုတ္ဆန္းစစ္ခဲ့ၿပီး

အလက္အရင္းအျမစ္

ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္

အမ်ဳိးသားပညာေရး

မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၁) ကို ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။

ပုံ (၇.၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဆိုပါ သတင္းအခ်က္  

(၅)ခုကို   အျပန္အလွန္ႏိႈင္းယွဥ္

ေလ့လာၿပီး(၂၀၁၆-၂၀၂၁)ကာလအတြင္း အေကာင္အထည္

ဦးစားေပးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။

ပုံ (၇.၁) အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ေရးဆြဲရန္
သတင္းအခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္မ်ား

CESR
အဆင့္ ၁ ႏွင့္ ၂
အစီရင္ခံစာမ်ား

အစိုးရ၏
ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

(၁)

ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား
(၅)

NESP ၂၀၁၆-၂၀၂၁
အေထာက္အထား
အေျချပဳ မဟာဗ်ဴဟာ
NESP

စီမံကိန္း

ပညာေရးဆုိင္ရာ
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏
အစီရင္ခံစာမ်ား

က႑အလုိက္

(၂)

လုပ္ငန္းစီမံကိန္း
၉ ေစာင္
(၄)
အမ်ဳိးသားပညာေရး
ဥပေဒ (၂၀၁၄) ႏွင့္

အမ်ဳိးသားပညာေရး

ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္
ဥပေဒ(၂၀၁၅)
(၃)

25

26

အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)

၇.၂။ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးမူ
ဘက္စုံလႊမ္းၿခဳံႏိုင္ေသာ

၇.၄။ ခ်ိတ္ဆက္ေပါင္းစည္းထားေရးမူ

ပညာေရးက႑

သုံးသပ္ေရးလုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္

ေလ့လာ

ပညာေရးဆိုင္ရာ

အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမက
ံ န
ိ း္ သည္ ပညာေရး

က႑ခြဲမ်ားႏွင့္

အဆင့္အလိုက္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

လုပင
္ န္းအဖြ႕ဲ အစီရင္ခစ
ံ ာမ်ား၏သိသာထင္ရာွ းေသာေအာင္ျမင္

ခ်ိတ္ဆက္မႈကို အထူးအေလးေပးသည့္ ပညာေရး ျပဳျပင္

ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ က်ယ္ျပန႔္စြာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈေဆာင္ရြက္

စနစ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။

မႈတစ္ရပ္မွာ ပညာေရးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္

ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၂၀၁၅

ခုႏွစ္၊

၂၀၁၄

ခုႏွစ္၊

ဇူလိုင္လအတြင္း

ေအာက္တိုဘာလမွ

ဘက္စုံလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေသာ

ပညာေရးက႑ ေလ့လာသုးံ သပ္ေရးလုပင
္ န္းအဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားသည္

ပညာေရးတြငပ
္ းူ ေပါင္းေဆာင္ရက
ြ သ
္ ူ (၃,၁၉၉)ဦးႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း

ေဆြးေႏြးပြဲ (၁၀၇) ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို
အမ်ဳိးသားပညာေရး

မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း

က႑အလိုက္

လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမူၾကမ္း (၉)ေစာင္တြင္ ထည့္သြင္းေရးသား
ျပဳစုခဲ့သည္။

ဇူလိုင္လတြင္

ဘက္စုံလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေသာ

ပညာေရးက႑ ေလ့လာသုံးသပ္ေရးလုပင
္ န္း႐ုံးမွ  အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

သည္ အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမက
ံ န
ိ ္းက႑အလိက
ု ္

လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမူၾကမ္းမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ခ႐ိုင္ေပါင္း

(၃၈)ခု၌ ပညာေရးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ သ
္   ူ (၁၃,ဝ၀ဝ)ေက်ာ္
ကို တစ္ရက္တာညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပၿပီး ရွင္းလင္း

တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ

အမ်ဳိးသားပညာေရး

ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္

မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း

ရည္မွန္းခ်က္

ပန္းတိုင္၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေျပာင္းအလဲ (၉)ရပ္၊ မဟာ
ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို

ပညာေရးတြင္

ေဆြးေႏြး

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားက

ေထာက္ခံ၍ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရရွိခဲ့ၾကပါသည္။

၇.၃။ အရည္အေသြးကို အေလးေပးေရးမူ
အမ်ဳိးသားပညာေရး

မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းဆိုင္ရာ

အေထာက္အထားအေျချပဳအခ်က္အလက္မ်ားကို အေသး
စိတ္ေလ့လာသုံးသပ္ရာတြင္ အရည္အေသြးရွိေသာ ပညာ
ေရးသည္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိ

ရသည္။

၇.၅။ ေျပာင္းလဲမႈကို တိုင္းတာေရးမူ
ပညာေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ သုေတသနမ်ား

ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို
မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းစသည့္

ကနဦးအဆင့္ကပင္

ပညာေရး

စီမံခန႔္ခြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာ
စီမံကိန္းမဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၏

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္တိုင္းတာႏိုင္မည့္

၂၀၁၅ခုႏွစ္၊

တင္ျပရာ

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ရန္ ဘက္စုံလႊမ္းၿခံဳသည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္း

အဆိုပါေတြ႕ရွိခ်က္အရ

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

သည္ အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၏ ပညာေရး
က႑ခြဲအားလုံးတြင္

အရည္အေသြးအေလးေပးေသာ

ပညာေရး   ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊   မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့  ္
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။

စနစ္မ်ားခ်မွတ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ  
အဆင့္ျမင့္တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားက အေလးအနက္ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၇.၆။ ကုန္က်စရိတ္ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္ေရးမူ
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ (၅)ႏွစ္တာကာလအတြင္း

ေဆာင္ရြက္ရန္

အဆိုျပဳထားေသာ

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္

ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္

အေျခအေနႏွင့္

အမ်ဳိးသားပညာေရး

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ား၏ ခန႔္မွန္းထားေသာ ရန္ပုံေငြပံ့ပိုးႏိုင္မႈ
ကိုက္ညီေစရန္

မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ကုန္က်စရိတ္ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္မႈကို
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၇.၇။ လက္လွမ္းမီေရးမူ
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္

မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းကို

အမ်ဳိးသားပညာေရး

ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္

လုံးက လက္လွမ္းမီႏိုင္ရန္ အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါ
သည္။

၇.၈။ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေရးမူ
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက

ေရးဆြဲခဲ့ေသာ

အမ်ဳိးသား

ပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းသည္   အစိုးရ၏ ပညာေရး
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျပည့္အဝ
လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိပါသည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္

၈.ဝ။ အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္အကုန္တြင္   ‘‘ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပညာသင္ယူရာ
ဌာနအားလုံးတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈမ်ား သိသာထင္ရွားစြာ တိုးတက္လာေရးကို ဦးတည္
သည့္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ သင္ၾကားသင္ယူမႈ၊ သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး၊ သုေတသနႏွင့္
ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစေရး’’ ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္ အဆိုပါ

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ထားရွိရျခင္း၏

အဓိကအေၾကာင္းရင္း(၃)ရပ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါ
သည္-

၈.၁။

မိဘႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ား၏

ေမၽွာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျမင့္မားျခင္း

အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း

ေသာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ပညာေရးတြင္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူအားလုံး၏ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္

မွာ မိဘမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားပညာေရးစနစ္၏အဆင့္တိုင္း
တြင္

၎တို႔သားသမီးမ်ား၏

သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈမ်ား

ကို သိသာထင္ရွားစြာ တိုးတက္ရန္ လိုလားေနျခင္း ျဖစ္ပါ

သည္။ အဆိုပါ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္

အေနျဖင့္ လာမည့္ (၅)ႏွစ္တာကာလအတြင္း မူႀကိဳေက်ာင္း
မ်ား၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ား၊ တကၠသိုလ္

မ်ားႏွင့္ ပညာသင္ယူရာဌာနမ်ားအားလုံးမွ ေက်ာင္းသားမ်ား

၏ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈတိုးတက္လာေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ

27

28

အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)

မႈလုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဆန္းသစ္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္
သည္။

၈.၂။

စီမံကိန္းပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ဆရာမ်ားသည္ အဓိကအခန္းက႑၌

ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတို႔သည္
အေျခခံက်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ျခင္း
လူမႈစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္

ျမန္မာ့စးီ ပြားေရးနယ္ပယ္တင
ြ ္ ယွဥၿ္ ပိဳင္ႏင
ုိ စ
္ မ
ြ း္ ရွေ
ိ သာ ကၽမ
ြ း္ က်င္

ပါဝင္ေနျခင္း

လုပ္သားမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အရည္အေသြး

အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းပါ

ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

ေအာင္ျမင္စြာ

ျပဳျပင္

အေကာင္

အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆရာမ်ားသည္ အဓိက
ေနရာမွ ပါဝင္ရမည့္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ

တကာသုေတသနအေထာက္အထားမ်ားက

အေလးေပး

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဥပမာ - အေျခခံပညာေရးမွ ဆရာ
မ်ားသည္ အေျခခံပညာသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ကို ေအာင္

ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ

ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အျပန္အလွန္
သင္ၾကားနည္းအတတ္ပညာမ်ားႏွင့္

အကဲျဖတ္ျခင္းစနစ္အသစ္ကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္

က်င့္သုံးရာတြင္လည္း ပါဝင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္

ဆရာမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္၏

မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္

နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္

အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာ

ဆက္သြယ္မႈရွိေသာ

၈.၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရး

အဓိကအခန္းက႑တြင္

ပါဝင္

ျမင့မ
္ ားေသာ နည္းပညာႏွငသ
့္ က္ေမြး ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့ေ
္ ရး

သည္ အထူးလိုအပ္သည္။ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊
စြမ္းအင္၊

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊

သတင္းအခ်က္အလက္

နည္းပညာႏွင့္ လၽွပ္စစ္ပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား
တြင္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားစြာ လိုအပ္လာပါမည္။ အဆိုပါ

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရာတြင္ နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး

ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးစနစ္သည္

သင္ယူသူမ်ားအား

မိမတ
ိ ၏
႔ုိ အလုပအ
္ ကိင
ု ဆ
္ င
ုိ ရ
္ ာ ေမၽွာမ
္ န
ွ း္ ခ်က္မ်ား ေပါက္ေျမာက္

ေအာင္ျမင္ၿပီး စီးပြားေရးဖြံ ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ အက်ဳိးျပဳ
လာႏိုင္ေစမည့္

အသိပညာဗဟုသုတ၊

ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္

တတ္ကြၽမ္းမႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အဆင့ျ္ မင့ပ
္ ညာေရးသည္ အစိးု ရအဖြ႕ဲ အစည္း၊ စီးပြားေရး

က႑ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းတို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ
အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ လူသားအရင္းအျမစ္ (Human

Capital)

ကို

ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္

တာဝန္ရွိပါသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာတစ္ဝန္း စီးပြား

ေရး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားျပားသည့္ လူမႈဝန္းက်င္တြင္လိုအပ္ေသာ

သုေတသနလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ ဖန္တီး
ႏိုင္ေသာ ေတြးေခၚႀကံဆမႈမ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းတို႔ကို
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ပါသည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္

၉.ဝ။ အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို
ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစမည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေျပာင္းအလဲ (၉)ရပ္
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ေပါက္ေျမာက္
ေအာင္ျမင္ေစႏိုင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေျပာင္းအလဲ (၉)ရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ပုံ (၉.၁) တြင္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေျပာင္းအလဲဆိုသည္မွာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးက႑
တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ရည္ရြယ္ထားေသာ အနာဂတ္အေျခအေနကို ေဖာ္ျပထားသည့္ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
အေရးႀကီးဆုံးအေနျဖင့္

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္

အေျပာင္းအလဲ (၉)ရပ္သည္ “လူသားအားလံုး အက်ံဳးဝင္မႈရွိ

ကာ ညီညႊတ္မွ်တၿပီး အရည္အေသြးရွိသည့္ ပညာသင္ယူ

ႏို င္ေရးႏွင့္ အစဥ္ေလ့လာသင္ယူႏို င္ေသာ အခြင့္အလမ္း

ရရွိေရး” ဟူေသာ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပန္းတိုင္ - ၄

(Sustainable Development Goal - 4)ကို ပညာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္

ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္

သိသာထင္ရွားစြာ အေထာက္အကူျပဳပါမည္။

29
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ပုံ (၉.၁)

အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေျပာင္းအလဲ(၉)ရပ္

မူႀကိဳႏွင့္ သူငယ္တန္း
ပညာေရး
စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈႏွင့္
အရည္အေသြးအာမခံမႈ

ကေလးသူငယ္တိုင္း အရည္
အေသြးရွိ မူႀကိဳႏွင့္ သူငယ္တန္း(KG)
ပညာသင္ယူခြင့္ ရရွိျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏  
ေလ့လာသင္ယူမႈလမ္းေၾကာင္း

ပညာေရးက႑အသီးသီးရွိ ပညာေရး

တစ္ေလွ်ာက္လံုးအတြက္

စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားသည္ အေထာက္

အစေကာင္းေစမည္။

အထားအေျချပဳဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းကို

အေျခခံပညာေရး အခြင့္အလမ္း၊
အရည္အေသြးႏွင့္ လူတိုင္း
အက်ံဳး၀င္မႈ
ကေလးအားလုံး အရည္အေသြးရွိ

အသံုးျပဳျပီး ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပညာသင္

အေျခခံပညာကို သင္ယူခြင့္ရရိွၿပီး

ယူရာဌာနမ်ားတြင္ တိုးတက္ေအာင္

အတန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ ဆက္လက္

ျမင္ေသာ သင္ၾကားသင္ယူမႈ

သင္ယူၿပီးေျမာက္နုိင္ၾကမည္။

အတြက္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္
ရြက္ေစမည္။

အေျခခံပညာ
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း

အဆင့္ျမင့္ပညာေရး
ကမၻာ့အဆင့္မီ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး

အမ်ဳိးသားပညာေရး
မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၏
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္

ေက်ာင္းသားအားလံုးတြင္ မိမိဘ၀ႏွင့္

ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပညာသင္ယူရာ ဌာနအားလံုးတြင္

ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား၊ သေဘာထားမ်ားႏွင့္

စနစ္ျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား
သာတူညီမွ် ပညာဆည္းပူးခြင့္ရ၍
အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ပိုမိုရရွိႏုိင္ကာ ပညာအေျချပဳစီးပြားေရး
တည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း
တစ္တပ္တစ္အားပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိေစမည္။

ဆီေလ်ာ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၁ ရာစု
လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေနအရ
လိုအပ္သည့္ အသိပညာ၊
တတ္ကၽြမ္းမႈမ်ား

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈမ်ား

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာၾကမည္။

သိသာထင္ရွားစြာ တိုးတက္လာေရးကို ဦးတည္သည့္
ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ သင္ၾကားသင္ယူမႈ၊
သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး၊ သုေတသနႏွင့္

နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး

ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစမည္။

ပညာရည္ စစ္ေဆး
အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္
စာေမးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း

ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး
ပိုမုိထိေရာက္သည့္ နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး
ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
စနစ္ေအာက္တြင္ ပညာေရး အရည္အေသြး
အာမခံမႈရွိၿပီး လုပ္သားေစ်းကြက္၏ လုိအင္ႏွင့္
လို က္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး
ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို
သင္ယူသူမ်ားသည္ ပိုမိုတက္
ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္
ေရာက္ခြင့္ရရွိလာၿပီး ၿပီးဆံုးသည္အထိ
တစ္သက္တာ ပညာေရး
ေအာင္ျမင္ တတ္ေျမာက္
လာၾကမည္။
ပညာသင္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏
ဘဝတစ္သက္တာ သင္ယူမႈႏွင့္
အလုပ္အကိုင္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ေပါက္
ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ အရည္အေသြး
အာမခံမႈရွိၿပီး အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ
ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာ ပညာေရး
အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ သင္ယူတတ္
ေျမာက္လာႏိုင္ၾကမည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈ
တိုးတက္ျမင့္မားရန္အတြက္ အရည္

အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာရည္

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈ စနစ္သစ္တစ္ရပ္ကို
ဆရာမ်ားႏွင့္ ပညာေရး စီမံခန္႔ခြဲသူ

ဆရာအတတ္ပညာေရးႏွင့္
စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ေက်ာင္းသားအားလံုး ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳး
တိုးတက္ေစရန္  ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား
အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈရွိသည့္
သင္ၾကားသင္ယူမႈကို ဆရာမ်ားက အသံုးျပဳ၍
ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီမည္။

မ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ၾကမည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္

၁၀.ဝ။ အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၏ အဓိကက႑မ်ား
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေျပာင္းအလဲ(၉)ရပ္ကို ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီး

ဌာနမ်ားရွိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဦးစီးဌာနမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ျဖည့္ဆည္းမႈရွိသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္
မ်ားကို

က႑အားလုံးလႊမ္းၿခံဳၿပီး

ေကာင္းစြာေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းလ်က္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္

လိုအပ္ပါ

လိမ့္မည္။ ပညာေရးက႑အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ပံ့ပုိးမႈကို  ပိုမိုအက်ဳိးရွိထိေရာက္ေစေရးအတြက္ အဆိုပါ
ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အေရးႀကီးပါသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္

အေျပာင္းအလဲ (၉) ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစႏိုင္မည့္ က႑အလိုက္မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္-

၁၀.၁။ မူႀကိဳႏွင့္ သူငယ္တန္းပညာေရး

ပ်ိဳးေထာင္ေပးေသာ ပညာေရးကို ဆိုသည္။” အခန္း (၁) ပုဒ္မ

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္

ေဆာင္ရြက္ဆဲ

လူမႈေရး

က႑ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အဓိက

အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္

အရည္အေသြးရွိေသာ မူႀကိဳႏွင့္သူငယ္တန္းပညာေရး အခြင့္

အလမ္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထား

ပါသည္။ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

ဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ

၂၊ ပုဒ္မခြဲ (တ)တြင္ “သူငယ္တန္းပညာေရးဆိုသည္မွာ
ပထမတန္းသို႔ ကူးေျပာင္းမႈလြယ္ကူေစရန္ အသက္ငါးႏွစ္

ျပည့္ၿပီး ကေလးမ်ားအတြက္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္

ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးသည့္

ပညာေရးကို ဆိုသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခန္း

(၅) ပုဒ္မ ၁၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)တြင္ “သူငယ္တန္းပညာေရးကို
မူလတန္းအဆင့္ပညာေရး၏

အေျခခံအတန္းအျဖစ္

သတ္မွတ္သည္” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။
လက္ရွိကာလတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

မူႀကိဳပညာေရး

ရွိ လူမႈေရးမူဝါဒဆိုင္ရာ သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ေရွးဦး

ဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္အာရွပစိဖိတ္ေဒသရွိ ႏိုင္ငံ

ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ

သည္။ အရည္အေသြးရွိေသာ မူႀကိဳႏွင့္ သူငယ္တန္းပညာ

အရြယ္

ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

လူမႈေရးႏွင့္

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အဓိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္

ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းသည္ တျခားပညာေရး
က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းကိုလည္း ပိုမို၍ အက်ဳိးသက္

ေရာက္မႈျမင့္မားေစသည္ဟု သတ္မွတ္ၾကပါသည္။
အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ

(၂၀၁၄)၏

အခန္း(၁)

ပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ဎ)တြင္ “ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္
ပညာေရးဆိုသည္မွာ

ေမြးစမွအသက္ရွစ္ႏွစ္ျပည့္သည့္

အမ်ားစုႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္
ေရးဆိုင္ရာ

မ်ားစြာ

အခြင့္အလမ္းရရွိမႈ

ေနာက္က်လ်က္ရွိပါ

အကန႔္အသတ္ျဖင့္သာ

ရွေ
ိ နျခင္းေၾကာင့္ ကေလးမ်ားေက်ာင္းတက္ရန္ အဆင္သင့္
ျဖစ္ေရး၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈရလဒ္
ျမင့္မားေရး၊ ရပ္ရြာလူထု၏ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး

တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈတို႔ကို ထိခိုက္
ေစပါသည္။

မူႀကိဳႏွင့္သူငယ္တန္းပညာေရးဆိုင္ရာ

မဟာဗ်ဴဟာ

အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္

မဟာဗ်ဴဟာ

အရြယ္အထိ ကေလးသူငယ္မ်ား ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရရွိေစရန္၊

ေျမာက္ အေျပာင္းအလဲ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္

ျပဳၿပီး

(၄)ရပ္ႏွင့္

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဆင့္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ

ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေသာ

နည္းလမ္းမ်ားကိုအသုံး
ပညာေရးကိုဆိုသည္။”

အခန္း(၁) ပုဒ္မ ၂၊ပုဒ္မခြဲ (ဏ)တြင္ “ မူႀကိဳပညာေရးဆိုသည္

မွာ အသက္ သုံးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ား၏ ကာယ၊

ဉာဏ၊ စာရိတၱ၊ မိတၱႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး

ႏွင့္ အေျခခံပညာဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ျပဳစု

အစီအစဥ္မ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ပါမည္-

အေကာင္အထည္ေဖာ္
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အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)

မဟာဗ်ဴဟာ (၁) မူႀကိဳဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္

မဟာဗ်ဴဟာ (၂)

ေရးႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေရးကို ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္

ေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားရွိ

ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

အစီအစဥ္ - မူႀကိဳပညာေရးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္

အစီအစဥ္

ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေရးအစီအစဥ္။

အစီအစဥ္။

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၁)

အရည္အေသြးရွိ

မူႀကိဳ

-

ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ ေဝးလံ
ကေလးမ်ားအတြက္

မူႀကိဳပညာေရး

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၁)

မူႀကိဳ

သင္ယူခြင့္ရရွိေရး

မူႀကိဳပညာေရးအမ်ားဆုံး

ဝန္ေဆာင္မႈအခြင့္အလမ္း တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

လိုအပ္ေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊

ေဒသမ်ားရွိ ကေလးမ်ားအား အရည္အေသြးရွိ မူႀကိဳ

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္   

ပုဂၢလိကက႑တို႔မွ ပညာေရးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္

ပညာေရးအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရရွိေစရန္အတြက္

သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေရွးဦး

ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းအေျချပဳ

အရြယ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး

ႏွင့္ရပ္ရြာအေျချပဳမူႀကိဳမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ေရးဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္ မူႀကိဳေကာ္မတီ
မ်ား တည္ေထာင္ျခင္း။

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂)

မူႀကိဳ

အထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ

သုံးႏွစ္မွငါးႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းသင္

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂) ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္

မူႀကိဳ

ပညာေရးသို႔ကူးေျပာင္းရာတြင္ ေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္

သင္ယမ
ူ ႈအခြင့္အလမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အရည္အေသြး

ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္

ရွိ အခ်က္အလက္မ်ားရရွိေရးအတြက္ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား (Early Childhood

၏ တည္ေနရာႏွင့္ ေက်ာင္းနယ္ေျမသတ္မွတ္ၿပီး ေျမပုံ

Intervention - ECI)ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္

အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ေကာက္ယူျခင္း။

(အေျခခံပညာဦးစီးဌာန

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာစစ္ေဆးမႈႏွင့္

အေျခခံ

စာရင္းအင္းႏွင့္ေပါင္းစည္း၍ ေဆာင္ရြက္မည္။)
စီမံကိန္းအၿပီးရလဒ္ - မူႀကိဳေကာ္မတီမ်ား၏ မူႀကိဳ

စီမံကိန္းအၿပီးရလဒ္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းမႈျဖင့္ မူႀကိဳပညာေရး

ကေလးငယ္မ်ား အရည္အေသြးရွိ မူႀကိဳဝန္ေဆာင္မႈ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ

ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္

ကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

-

ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားရွိ
အခြင့္အလမ္းပိုမိုရရွိလာျခင္း။

ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္
သုံးႏွစ္မွ

ငါးႏွစ္အရြယ္

အႏွစ္ခ်ဳပ္

မဟာဗ်ဴဟာ (၃) မူလတန္းေက်ာင္းသို႔ ဝင္ေရာက္မည့္
ကေလးမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ျပင္ဆင္ေပးရန္ မူႀကိဳ
ေက်ာင္းမ်ား၏ အရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။
အစီအစဥ္ - မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား
တိုးတက္ေရးအစီအစဥ္။

အရည္အေသြး

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၁) ေက်ာင္းအေျချပဳႏွင့္ရပ္ရြာ
အေျချပဳ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား၏ အရည္အေသြး တိုးျမႇင့္
ေရးအတြက္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ား
ေဒသမ်ားရွိ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈ
အမ်ဳိးမ်ဳိးကို
စုစည္းပံ့ပိုးေပးျခင္း။
(Integrated
Packages မ်ားပံ့ပိုးေပးျခင္း)
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂) မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ယူ
မႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ မူႀကိဳဆရာ
အတတ္သင္တန္းႏွင့္ မူႀကိဳေကာ္မတီမ်ားအား စီမံခန႔္ခြဲမႈ
သင္တန္းေပးျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၃) မူႀကိဳေက်ာင္းအားလုံးအတြက္
မူႀကိဳစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈကို စစ္ေဆး
အကဲျဖတ္ၿပီး မူႀကိဳပညာေရးဆိုင္ရာ အရည္အေသြး
အာမခံမႈစနစ္ထူေထာင္ျခင္း။
စီမံကိန္းအၿပီးရလဒ္- အရည္အေသြးျပည့္ မူႀကိဳသင္ယူ
ခြင့္ရရွိေသာ
ကေလးမ်ားသည္
သူငယ္တန္းတြင္
သင္ယူရန္ ပိုၿပီးအဆင္သင့္ျဖစ္ျခင္း။

မဟာဗ်ဴဟာ (၄) အရည္အေသြးရွိ သူငယ္တန္း
ပညာေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
အစီအစဥ္ - အရည္အေသြးရွိ သူငယ္တန္းအတန္း
မ်ား ဖြင့္လွစ္ေရးအစီအစဥ္။

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၁) အေျခခံ ပ ညာေက်ာင္း အားလုံး
တြင္ သူငယ္တန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ သူငယ္တန္း
ဆရာ၊ အေဆာက္အအုံ၊ ပရိေဘာဂႏွင့္ သင္ေထာက္
ကူမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း။ (အေျခခံပညာေရးႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္မည္။)
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂)
သူငယ္တန္းပညာေရးတြင္
မိဘမ်ားပိုမို ပါဝင္မႈရွိလာေအာင္ ျမႇင့္တင္ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၃) အမ်ဳိးသားအဆင့္ သူငယ္တန္း
အထူးျပဳ ဆရာအတတ္သင္တန္း အေကာင္အထည္
ေဖာ္ျခင္း။

စီမံကိန္းအၿပီးရလဒ္သူငယ္တန္းၿပီးေျမာက္ၿပီး
ကေလးမ်ားသည္
ပထမတန္းသို႔
ေအာင္ျမင္စြာ
ကူးေျပာင္းႏိုင္ျခင္း။

33

အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)
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၁၀.၂။ ၂၁ ရာစုအတြက္ အေျခခံပညာ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

အေျခခံပညာက႑တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပဳလုပ္

ရမည့္

အဓိကနယ္ပယ္မ်ားျဖစ္သည့္

(က)အခြင့္အလမ္း၊

အရည္အေသြးႏွင့္ လူတိုင္းအက်ဳံးဝင္မႈ၊ (ခ) သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း၊
(ဂ)

ပညာရည္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္

စာေမးပြဲမ်ား

က်င္းပျခင္း၊ (ဃ) ဆရာအတတ္ပညာေရးႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ

စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ အမွွီသဟဲရွိမႈႏွင့္
ျဖည့္စြက္ပံ့ပိုးမႈတို႔ကို

အေျခခံပညာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

သေဘာတရား အညႊန္းေဘာင္ ပုံ (၁၀.၁) တြင္ ေဖာ္ျပထား

ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဤအညႊန္းေဘာင္တြင္ အေရးႀကီးသည့္

လမ္းညႊနအ
္ ေျခခံမူ (၄)ရပ္ကုိ အေလးေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပုံ (၁၀.၁) အေျခခံပညာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ သေဘာတရားအညႊန္းေဘာင္
သမၼတ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲ

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ဦးစီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊
ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ား

၂
တက္ၾကြၿပီး အျပန္အလွန္
တာဝန္ခံ၊ တာဝန္ယူမႈ
ရွိေစျခင္း

ေက်ာင္းအုပ္မ်ား၊ မိဘဆရာအသင္းမ်ား
ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

၃

အခြင့္အလမ္း၊

အရည္အေသြးႏွင့္

ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေက်ာင္း အေျချပဳ

လူတုိင္းအက်ံဳးဝင္မႈ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ
မူဝါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို
အေထာက္အကူျပဳျခင္း

ဆရာအတတ္
ပညာေရးႏွင့္
စီမံခန္႔ခြဲမႈ

၁
ေက်ာင္းသားမ်ား၏
သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈကို
အျမင့္မားဆံုး တုိးတက္ေစျခင္း

အေျခခံပညာ

သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း

ပညာရည္စစ္ေဆး
အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္
စာေမးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း

၄
ေက်ာင္းမ်ားကို
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးေသာ နည္းလမ္းမ်ား
ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ေက်ာင္းမ်ား
အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္မ်ား
အမ်ဳိးသားပညာေရးစနစ္၊ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒႏွင့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း

အႏွစ္ခ်ဳပ္

အေျခခံမူ (၁)

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို

အေကာင္

အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အစီအစဥ္မ်ားကို စနစ္တက် ေပါင္းစပ္

ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူတတ္ေျမာက္
မႈကို အျမင့္မားဆုံး တိုးတက္ေစျခင္း
ဤအေျခခံမူသည္

အေျခခံပညာေရး-အခြင့္အလမ္း၊

အေျခခံမူ (၃)
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ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာင္းအေျချပဳ ဆံုးျဖတ္

ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

အေထာက္အကူျပဳျခင္း

မူဝါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

အေျခခံပညာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္

စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ႏ
္ င
ုိ ေ
္ ရးအတြက္ ေက်ာင္း

အရည္အေသြးႏွင့္ လူတိုင္းအက်ဳံးဝင္မႈ၊ အေျခခံပညာ သင္႐ိုး

မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားႏွင့္

မ်ားက်င္းပျခင္း၊

အပ္ႏွင္းထားရန္

ညႊန္းတမ္း၊ ပညာရည္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္   စာေမးပြဲ

က႑တိရ
႔ု ိွ
လာမည့္

ဆရာအတတ္ပညာေရးႏွင့္

စီမံခန႔ခ
္ မ
ဲြ ႈ

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ားကို

(၅)ႏွစ္တာကာလအတြင္း

အစီအစဥ္တက်

ထိေရာက္မႈရွိသည့္

ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏

အေရးပါမႈကို

အေလးေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဆိုပါက႑မ်ားရွိ ျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ားသည္ အျပန္အလွန္ ခ်ိတဆ
္ က္ေနေသာေၾကာင့့္

၎တို႔ကို အျပည့္အဝ ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈရွိေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္း

ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
အေျခခံမူ (၂)

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူမႈတိုးတက္

ေကာင္းမြန္ေစရန္ တက္ႂကြၿပီး အျပန္အလွန္တာဝန္ခံ၊ တာဝန္

ယူမႈရွိေစျခင္း

အေျခခံပညာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

ေအာင္ျမင္စြာ

တာဝန္ယူမႈရွိေစျခင္းအေပၚတြင္
အားျဖင့္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာ

တြင္ ေက်ာင္းမ်ားကို ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ပညာေရး
ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရန္ လိုအပ္
ပါသည္။

အေျခခံမူ(၄) အေျခခံပညာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္း

မ်ားေရရွည္တည္တံ့ေစေရးအတြက္

အေထာက္အကူျပဳရန္

ေက်ာင္းမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးေသာ နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္
ျခင္း

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္

အေျခခံပညာျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္
မႈကို

ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ႏွင့္

အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္

အာမခံမႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းအရည္အေသြး

မူတည္ေနသည္။

ဥပမာ

ေက်ာင္းမ်ားရွိ

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္

ေက်ာင္းအုပမ
္ ်ားကို တာဝန္ခၾံ ကပ္မတ္သည့န
္ ည္းတူ ေက်ာင္းအုပ္

မ်ားကလည္းဆရာမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးရွိ လုပ္ငန္းခြင္
သင္တန္းမ်ားႏွင့္

ပိုမို

အေျခခံပညာ

အျပန္အလွန္တာဝန္ခံ၊

ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ားသည္

သင္ၾကားသင္ယူမႈ

ထို႔ျပင္

အတြက္ ေက်ာင္းမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးေသာနည္းလမ္းမ်ား

ပညာေရးစနစ္ အဆင့္အားလုံးရွိ ပညာေရးတြင္ ပူးေပါင္း
တက္ႂကြၿပီး

ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္မ်ား

လိုအပ္ပါသည္။

အမ်ဳိးသား

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးသည္

ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏

မိဘဆရာအသင္းမ်ားအား

ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားရရွိေရးတို႔ကို  

ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ားထံမွ ေတာင္းဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အျဖစ္ ေက်ာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေက်ာင္းအရည္အေသြး
ေထာက္ပံ့ေၾကးတို႔ကို

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားပါသည္။

တြင္

အေျခခံမူ(၄)ရပ္

အေျခခံပညာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ သေဘာတရားအညႊနး္ ေဘာင္
ေဖာ္ျပထားေသာ

ေပါက္ေျမာက္

ေအာင္ျမင္ေစရန္ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္
မဟာဗ်ဴဟာ

(၃)ရပ္ႏွင့္

အစီအစဥ္မ်ားကို

အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္-

အေကာင္

36

အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)

မဟာဗ်ဴဟာ (၁)

မူဝါဒ၊

ဥပေဒႏွင့္စနစ္မ်ားကို

မဟာဗ်ဴဟာ (၂) ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အားေကာင္း

အားေကာင္းေစျခင္း။

ေစျခင္း။

အစီအစဥ္ -   အေျခခံပညာေရး မူဝါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္

အစီအစဥ္ - ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အစီအစဥ္။

စနစ္မ်ား အစီအစဥ္။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၁)

အေျခခံပညာေက်ာင္းသား

မ်ား၏  သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈတိုးတက္ေကာင္းမြန္ ေရး
ႏွင့္   အေျခခံပညာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အေကာင္
အထည္ေဖာ္မႈကို

ေက်ာင္းအုပ္မ်ားအေနျဖင့္

ပံ့ပိုး

ေပးႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒ။

စီမံကိန္းအၿပီးရလဒ္-

စာသင္ခန္းတြင္းသင္ၾကားမႈႏွင့္

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယတ
ူ တ္ေျမာက္မမ
ႈ ်ား တိးု တက္
ျမင့္မားလာေစရန္

ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒျဖင့္ ေက်ာင္းအုပ္
မ်ားႏွင့္ မိဘဆရာအသင္းမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုမိုအပ္ႏွင္း
ျခင္း။

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၁)

အေျခခံပညာျပဳျပင္ေျပာင္း

လဲမႈမ်ားတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး ေက်ာင္းမ်ား၊
ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား၊

ရပ္ရြာအေျချပဳေက်ာင္းမ်ား၊

အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပံ့ပိုးေပးထား
သည့္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏
ေက်ာင္းမ်ားစသည့္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ အမ်ဳိး
မ်ဳိး၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကိုပံ့ပိုးရန္အတြက္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ေရးယႏၲရားတစ္ခုကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း။
စီမက
ံ န
ိ း္ အၿပီးရလဒ္- အေျခခံပညာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပညာေရးႏွင့္ သက္ဆို င္
သည့္

အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက

ပိုမိုတက္ႂကြစြာ

ေဆာင္ရြက္လာျခင္း။

မဟာဗ်ဴဟာ (၃) ေထာက္ခံအားေပးမႈရယူျခင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
အစီအစဥ္ - ေထာက္ခံအားေပးမႈရယူေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး အစီအစဥ္။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၁) အေျခခံပညာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ မည္သည့္အရာမ်ား ပါဝင္မည္၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူ
တတ္ေျမာက္မႈႏွင့္စာသင္ခန္းတြင္း သင္ၾကားမႈကို မည္ကဲ့သို႔တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္မည္တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာေရး
တြင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ဆက္သြယ္စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂) အေျခခံပညာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္မထား
ေသာအတားအဆီးမ်ားကို သိရွိနားလည္ၿပီးေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ၌ ေတြ႕ႀကံဳ
ရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ပညာေရးတြင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူတို႔၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကိုေလ့လာမႈျပဳလုပ္ျခင္း။
စီမံကိန္းအၿပီးရလဒ္- အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ပညာေရးတြင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
သူမ်ား၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈ၊ ပံ့ပိုးကူညီမႈရရွိလာျခင္း။

အႏွစ္ခ်ဳပ္
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၁၀.၃။ အေျခခံပညာေရး - အခြင့္အလမ္း၊
အရည္အေသြးႏွင့္ လူတိုင္းအက်ဳံးဝင္မႈ

အရည္အေသြးရွအ
ိ ေျခခံပညာ သင္ယမ
ူ အ
ႈ ခြငအ
့္ လမ္းမ်ား

တိုးတက္ျမင့္မားေရးသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ႏွင့္သာတူညီမွ်မႈရွိေရးအတြက္အေရးႀကီးပါသည္။
ခုႏွစ္တြင္

ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ

၂၀၁၄

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒသည္

ႏိုင္ငံသားတိုင္း ပညာသင္ယူဆည္းပူးႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး

ႏွင့္အထူးသျဖင့္

အခမဲ့မသင္မေနရ

မူလတန္းပညာ

သင္ယူခြင့္တို႔ကို အသိအမွတျ္ ပဳထားသည္။ အဆိပ
ု ါဥပေဒတြင္
ပညာေရးအရည္အေသြး အာမခံမႈစနစ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္
လည္း ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ေပးထားၿပီး သူငယ္တန္းအပါအဝင္
အေျခခံပညာသင္ကာလကို(၁၃)ႏွစ္အထိ

တိုးျမႇင့္ထားပါ

ခြငျ့္ ပဳၿပီး

စာသင္ခန္းသုံး

သည္။ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကသ
ုိ င္ယူ
တိင
ု း္ ရင္းသားဘာသာစကားကို

ဘာသာစကားအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ထို႔ျပင္

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒတြင္ လူတိုင္းအက်ဳံးဝင္ပညာေရး
၏ အဓိပၸာယ္ကိုဖြင့္ဆိုထားၿပီး ၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကတိ

ကဝတ္လည္းျပဳထားပါသည္။
ေသာ

ပညာေရးစနစ္ကို

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ထား

ဦးတည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္လည္း

သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အစိုးရေက်ာင္းမဟုတသ
္ ည့္ တျခား
ေက်ာင္းအမ်ဳိးအစားမ်ားကိလ
ု ည္း အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ
က အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း အေျခခံပညာျပဳျပင္ေျပာင္း

လဲမႈမ်ားတြင္ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း

စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္

စိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္

ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ

ျဖစ္ပါသည္။

ပညာသင္ယူမႈအခြင့္အလမ္း၊

အဆိုပါ

ေက်ာင္း

ေနၿမဲမႈႏွင့္လူတိုင္းအက်ဳံးဝင္မႈ၊ သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ ပညာေရး

အရည္အေသြးစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းအရည္အေသြးအာမခံမႈ
တို႔ ပါဝင္ပါသည္။

အေျခခံပညာေရး- အခြင့္အလမ္း၊ အရည္အေသြးႏွင့္

လူတိုင္းအက်ံဳးဝင္မႈဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေျပာင္း

အလဲေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္အျပန္အလွန္ဆက္စပ္
ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ(၃)ရပ္ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား

ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္-

မဟာဗ်ဴဟာ (၁) ကေလးအားလုံး အခမဲ့အေျခခံပညာကို သင္ယူခြင့္ရရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
အစီအစဥ္ - အခမဲ့အေျခခံပညာကို ကေလးအားလုံးသင္ယူခြင့္ ရရွိေစေရးအစီအစဥ္။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၁) အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေသာ ေဒသမ်ားကို အထူးအေလးေပး၍  တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ အဆင့တ
္ းုိ ျမႇငရ
့္ န္ႏင
ွ ့္
တိးု ခ်ဲ႕ရန္လအ
ုိ ပ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေရးႏွင့္   အခြင့္အလမ္း ကြာဟမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္
ေရးတို႔အတြက္ ပညာေရးစီမံခန႔္ခြဲသူမ်ား အသုံးျပဳမည့္ ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထားအေျခခံတစ္ခု တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္
ေက်ာင္းမ်ား၏ တည္ေနရာႏွင့္ေက်ာင္းနယ္ေျမ သတ္မွတ္ၿပီး ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားဆိုငရ
္ ာ
အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂) သင္ယူသူမ်ားသည္ အေျခခံပညာ သင္ယူမႈအခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိေစရန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးေသာ ေဒသမ်ားကို
အထူးအေလးေပး၍
လိုအပ္ေသာ
ေဒသမ်ားတြင္
တည္ဆဲေက်ာင္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊
ေက်ာင္းမ်ားအဆင့္တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္
ေက်ာင္းအသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၃) အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေသာ ေဒသမ်ားရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားကို ဦးစားေပး၍ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ
ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း။

စီမံကိန္းအၿပီးရလဒ္- ကေလးအားလုံး ေယာက္်ားေလး၊ မိန္းကေလး ညီတူညီမၽွ အေျခခံပညာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္
အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္သင္ယူၾကျခင္း။

အႏွစ္ခ်ဳပ္

မဟာဗ်ဴဟာ (၂) မသင္မေနရႏွင့္ လူတိုင္းအက်ဳံးဝင္
ပညာေရးကို အားေကာင္းေစရန္ပံ့ပိုးျခင္း။
အစီအစဥ္ - မသင္မေနရႏွင့္ လူတိုင္းအက်ဳံးဝင္ ပညာေရး
အစီအစဥ္။

မဟာဗ်ဴဟာ (၃) ေက်ာင္းအရည္အေသြးအာမခံမႈ

စနစ္ျဖင့္

ေက်ာင္းမ်ား၏

အစီအစဥ္

-

အရည္အေသြးကို

တိုးတက္ေစျခင္း။

ေက်ာင္းအရည္အေသြး

တိုးတက္ေရး အစီအစဥ္။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၁) ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းျမင့္မားေသာ
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းတက္ေရာက္
ေရး၊

ေက်ာင္းသို႔ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာေရးႏွင့္

ေက်ာင္းေနၿမဲေရးတို႔အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားကို

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္၍

ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္

ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ မသင္မေနရ မူလတန္းပညာေရး

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္

(၁)

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၏
ႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသာ

ဖြံ႕ၿဖိဳး

မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္
ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္
အျခင္းအရာအားလုံးႏွင့္

စပ္လ်ဥ္းသည့္ အနိမ့္ဆုံး အရည္အေသြး စံသတ္
မွတ္ခ်က္မ်ား
အေသြး

ခ်မွတ္ထားေသာ

စံသတ္မွတ္ခ်က္

ေက်ာင္းအရည္

အာမခံမႈအညႊန္းေဘာင္

ကို အားေကာင္းေစျခင္း။

ေရးဆြဲျခင္း။

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂) ကုစားပညာေရး၊ ပညာသင္

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂) ေက်ာင္းအရည္အေသြးစံသတ္

ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးျခင္း၊
ေကြၽးေမြးျခင္းႏွင့္

ေက်ာင္းတြင္းအာဟာရ

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ

မိသားစုမ်ားမွ

ကေလးမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္
ကုန္က်စရိတ္(opportunity cost)ကို ေျဖရွင္းေဆာင္
ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းထြက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ကေလးမ်ား
အတြက္ အေျခခံပညာကို သာတူညီမွ် အခြင့္အလမ္းရရွိ
ေရး ပံ့ပိုးျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၃) အထူးပညာေရး

မွတ္ခ်က္

အာမခံမႈအညႊန္းေဘာင္အရ

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

လိုအပ္ခ်က္

စီမံခ်က္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း

ႏွင့္ အဆိုပါစီမံခ်က္မ်ားကို ေက်ာင္းအရည္အေသြး
ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၃) ေက်ာင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္
မ်ားတြင္ မိဘရပ္ရြာပါ၀င္မႈတိုးျမႇင့္ရန္၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ
ေလွ်ာ့ခ်ေသာ

မ်ားရွိသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ သင္ယူမႈအခြင့္အလမ္း

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ

အေလ့အထ

က်င့္သံုးရန္ႏွင့္သင္ၾကားသင္ယူမႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္
ေစရန္တို႔အတြက္ ေက်ာင္းဦးေဆာင္သူမ်ား၏စြမ္းရည္

ပိုမိုရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ကို ျမႇင့္တင္ေပးေရး သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း။

စီမံကိန္းအၿပီးရလဒ္- ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အေျခခံ
ပညာ
မူလတန္းအဆင့္၊
အလယ္တန္းအဆင့္ႏွင့္
အထက္တန္းအဆင့္ ပိုမိုၿပီးေျမာက္ျခင္း။

စီမံကိန္းအၿပီးရလဒ္-

- ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ကေလးမ်ား ေက်ာင္းတြင္းသို႔
ပိုမိုျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာၿပီး ေက်ာင္းေနၿမဲျခင္း။

ေက်ာင္း

အရည္အေသြး

တိုးတက္လာ

သည့္ စာသင္ခန္းမ်ား၊ေက်ာင္းမ်ားတြင္ေက်ာင္းသား
မ်ားသင္ယူခြင့္ရရွိျခင္း။
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အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)

၁၀.၄။ အေျခခံပညာသင္႐ိုးညႊန္းတမ္း
အရည္အေသြးရွိေသာ အေျခခံပညာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း

သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

လူမႈစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

အတြက္ အဓိကက်ေသာအေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ၿပီး အရည္

အေသြးရွိသည့္ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္

ေဖာ္ေဆာင္ႏင
ုိ ေ
္ ရးႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယတ
ူ တ္ေျမာက္
မႈ ျမႇင့္တင္ေရးတို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။

စဥ္းစားေတြးေခၚမႈဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား (Higher Order

Thinking Skills) ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါ

သည္။

အေရးတႀကီးလိုအပ္လ်က္ရွိသည္မွာ

အေျခခံပညာ

သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္သည္ (က) စာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္

အတြင္းတြင္

ဆရာမ်ားအေနျဖင့္

သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းပါ

သင္႐းုိ ညႊနး္ တမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ အဓိက စိနေ
္ ခၚမႈ

အေၾကာင္းအရာအားလုံးကို ၿခဳံငုံမိေစရန္ႏွင့္ (ခ) ေက်ာင္းသား

အထိ ေက်ာင္းေနလိုစိတ္ကို လႈံ႔ေဆာ္ေပးႏိုင္ၿပီး ေက်ာင္းသား

ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား

ႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္ အေျခခံပညာ သင္႐းုိ ညႊနး္ တမ္းအသစ္

သစ္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး အဆင့္ျမင့္စဥ္းစား

တစ္ရပ္မာွ ေက်ာင္းသားအားလုးံ အေျခခံပညာေရး ၿပီးဆုးံ သည္

မ်ားအေနျဖင့္လည္း ေခတ္ႏွင့္အညီ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာ

မ်ား၏ ဘဝႏွငဆ
့္ က္စပ္ဆေ
ီ လ်ာ္ေသာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း

အရ သင့္ေလ်ာ္ကိုက္ညီသည့္ အေတြးအေခၚ အယူအဆ

ကို ေအာင္ျမင္စာြ ေရးဆြအ
ဲ ေကာင္အထည္ေဖာ္ႏင
ုိ ရ
္ န္ျဖစ္သည္။

ေတြးေခၚမႈဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား

သို႔ျဖစ္၍ အေျခခံပညာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ၂၁ ရာစု

ကြၽမ္းက်င္မမ
ႈ ်ား (21st Century Skills)၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆေ
ံ ရး၊

ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး၊ တစ္ကိုယ္ေရဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္
ရရွိမႈဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား (Soft Skills) ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္

ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္တို႔

အတြက္ လုံေလာက္ေသာ အခ်ိန္ရရွိရန္   သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းပါ
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
အေျခခံပညာသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းဆိုင္ရာ

မဟာဗ်ဴဟာ

ေျမာက္ အေျပာင္းအလဲေပါက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေစရန္

အႏွစ္ခ်ဳပ္

အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္
(၃)ရပ္ႏွင့္

အစီအစဥ္မ်ားကို

မဟာဗ်ဴဟာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္ပါမည္-

မဟာဗ်ဴဟာ(၂) သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ေရးဆြဲသူမ်ား
၏ အတတ္ပညာဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္
ေပးျခင္း။
အစီအစဥ္- သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္
ျမႇင့္တင္ေပးေရးအစီအစဥ္။

မဟာဗ်ဴဟာ (၁) အေျခခံပညာအဆင့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း
ကို ၂၁ ရာစုဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား အေလးေပးၿပီး
ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္း။

ျပင္ဆင္မြမ္းမံေရးအစီအစဥ္။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၁) အေျခခံပညာသင္႐ိုးညႊန္းတမ္း
အသစ္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာတြင္ သင္ယူမႈ အသိသညာ၊
အေျခခံစည္းမ်ဥ္း

စည္းကမ္းမ်ားကိုနားလည္၍ အသိပညာ ဗဟုသုတရရွိ႐ုံ
သာမက ေၾကာင္းက်ဳိးဆက္စပ္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကို
အေလးေပးျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္

(၂)

အတန္းတြင္းတက္ႂကြေသာ

သင္ၾကားသင္ယူမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ သင္႐ိုး
ညႊန္းတမ္းဆိင
ု ရ
္ ာ သင္ၾကားသင္ယမ
ူ ႈ အေထာက္အကူျပဳ
ပစၥည္းမ်ားကို အၿပီးသတ္ျပဳစုေရးဆြဲျခင္း။
ဘာသာ

စကား၊   စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာ၊ ႐ိုးရာဓေလ့
တတ္ရန္

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္

တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား

သင္႐ိုး

ညႊန္းတမ္း ျပဳစုေရးဆြဲျခင္း။

စြမ္းရည္မ်ားကို အေလးေပးထားသည့္ အေျခခံပညာေရး
သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအေပၚ တန္ဖိုးထားၿပီး လိုလားမႈရွိျခင္း။
-

ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္

ေက်ာင္းသုံး

ဆရာလမ္းညႊန္မ်ားအစရွိသည့္

သင္႐ိုး

ညႊန္းတမ္းအသစ္ဆိုင္ရာ သင္ၾကားသင္ယူမႈ အေထာက္
အကူျပဳပစၥညး္ မ်ားကို စိတပ
္ ါဝင္စားစြာျဖင့္ ေအာင္ျမင္စာြ
အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း။

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပး

ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္

(၃)

သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းေရးဆြဲေရး

အဖြဲ႕မ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ
တုိင္းရင္းသား

ဘာသာစကား

သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းေရး

ဆြဲသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။
စီမံကိန္းအၿပီးရလဒ္-

သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းေရးဆြဲေရး

အဖြဲ႕မ်ား (Curriculum Development Teams-CDTs)
မွ တတ္ကြၽမ္းမႈမ်ား (အသိပညာ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား
ႏွင့္ သေဘာထားမ်ား)ကို အသုံးျပဳ၍ ၂၁ ရာစု ကြၽမ္း
က်င္မႈမ်ား၊

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊
တစ္ကိုယ္ေရဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္

ဉာဏ္ရည္
အလုပ္အကိုင္

ရရွိမႈဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္စဥ္းစားေတြး
ေခၚတတ္သည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားပါဝင္ေသာ အေျခခံ
ပညာသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ႏွင့္

ဆက္စပ္သင္႐ိုး

ညႊန္းတမ္းအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားကိုေရးဆြဲျခင္း။
- အေျခခံပညာသင္ဆရာမ်ားမွ သင္႐ိုးသစ္ မိတ္ဆက္

စီမက
ံ န
ိ း္ အၿပီးရလဒ္- ေက်ာင္းသားမ်ားအေန ျဖင့္ ၂၁ ရာစု

စာအုပ္ႏွင့္

ေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕မ်ားအား

ဉာဏ္ေသြး၊

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၃) ႏိုင္ငံသားအားလုံး၏
ထုံးတမ္းအေမြအႏွစ္မ်ားကို

အသစ္ဆိုင္ရာသင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂) သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ ျပဳစု

အစီအစဥ္ - အေျခခံပညာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းျပန္လည္

ျပႆနာေျဖရွင္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၁) ဆရာမ်ားကို သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း

သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ သင္႐ိုးညြန္းတမ္း
အသစ္ကို သင္ၾကားရန္ အသင့္ျဖစ္ျခင္း။
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မဟာဗ်ဴဟာ (၃) သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းစီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္၊ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းေလ့လာႀကီးၾကပ္အကဲျဖတ္ျခင္းစနစ္ႏွင့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း
အသစ္ဆိုင္ရာအသိပညာေပးျခင္းတို႔ကို

ထိေရာက္စြာ

အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္

သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ကို

အေကာင္

အထည္ေဖာ္ျခင္း။
အစီအစဥ္ - သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းစီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္၊ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းေလ့လာႀကီးၾကပ္အကဲျဖတ္ျခင္းစနစ္ႏွင့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္
ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးျခင္းတို႔ကို ထိေရာက္စြာ အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၁) အရည္အေသြးပိုမိုေကာင္းမြန္သည့့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္၊  
ဆရာလမ္းညႊန္ႏွင့္ သင္ၾကားသင္ယူမႈ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားကို ေက်ာင္းအားလုံးသို႔ အခ်ိန္မီပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္
သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အပါအဝင္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းစီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္ကို အားျဖည့္ေပးျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂) သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္တြင္အသုံးျပဳမည့္ သင္ၾကားနည္းသစ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္မ်ား၊ ဆရာ
လမ္းညႊန္မ်ား၊ သင္ၾကားသင္ယူမႈ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပညာေရးတြင္ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား မီဒီယာအမ်ဳိးမ်ဳိးမွတစ္ဆင့္  သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးမႈအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၃) သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ေလ့လာႀကီးၾကပ္အကဲျဖတ္ျခင္းစနစ္ကို အားျဖည့္ေပးျခင္း။
စီမံကိန္းအၿပီးရလဒ္- သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းဌာနခြဲမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ သင္႐ိုးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို အဆက္မျပတ္
ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္းျဖင့္ အေျခခံပညာသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ လတ္တေလာ
ေတြ႕ရွိရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ႏွင့္ ဆရာလမ္းညႊန္မ်ား အခ်ိန္မီျဖန႔္ေဝႏိုင္မႈကို
အဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္းတို႔ အက်ဳံးဝင္ေသာ အေျခခံပညာသင္႐ိုးညြန္းတမ္းကို ေအာင္ျမင္စြာ စီမံခန႔္ခြဲႏိုင္ျခင္း။
- အေျခခံပညာဆရာမ်ားသည္ သင္ၾကားသင္ယူမႈအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား (ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ဆရာလမ္းညႊန္
မ်ား)ကို ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။
- အေျခခံပညာသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏
တတ္ေျမာက္မႈတိုးတက္လာျခင္း။
- မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နားလည္လက္ခံၿပီး ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း။

အႏွစ္ခ်ဳပ္

43

44

အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)

၁၀.၅။ ပညာရည္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္
စာေမးပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း

အဆင့္ျမင့က
္ ၽြ မ္းက်င္မမ
ႈ ်ားကို စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း တိ႔ု ပါဝင္

အမ်ဳိးသားပညာေရး

ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတိုးတက္မႈႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း

ရည္

မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၏

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

ပညာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

လုပင
္ န္း၏အဓိကလုပင
္ န္းတစ္ရပ္မာွ အေၾကာင္းအရာအခ်က္

ပါသည္။

ဤကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားသည္

ေက်ာင္းသားမ်ား၏

ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာ

ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္

အရည္အေသြးျမင့္ေသာ

အလက္မ်ားကို အလြတ္က်က္မွတ္ေျဖဆိုရေသာ စာေမးပြဲ

ကြၽမ္းက်င္လပ
ု သ
္ ားအင္အားစု ျဖစ္ထန
ြ း္ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္

ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊

ေသာ ပညာရည္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းစနစ္သည္ အကူအညီ

စနစ္မွ ဘဝတစ္သက္တာသင္ယူႏိုင္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ
ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားေသာ သင္ယူမႈဆိုင္ရာစံမ်ားစသည့္

ေလ့လာသင္ယူတိုးတက္မႈအဆင့္ဆင့္ကို စစ္ေဆးအကဲျဖတ္
ေသာ

ပိုမိုဟန္ခ်က္ညီမွ်သည့္

ေျပာင္းလဲရန္ ျဖစ္သည္။

စာေမးပြဲစနစ္သို႔

ဤျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းသည္

ျပဳျပင္

ႏိုင္ငံတကာ

ပညာရည္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ သုေတသနေတြ႕ရွိ

လည္း

အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

လိုအပ္ေနေသာ

ထိေရာက္ေကာင္းမြန္

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္

အေထာက္အပံ့

လိုအပ္ေနေသာ နယ္ပယ္မ်ားကိုသိရွိေစၿပီး ကူညီေထာက္ပံ့

မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္အတြက္ သာတူညီမွ်ပညာေရးစနစ္
ျဖစ္ထြန္းေရးကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။

ပညာရည္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ စာေမးပြမ
ဲ ်ားက်င္းပ

ျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေျပာင္းအလဲေပါက္ေျမာက္

ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္မႈရွိပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္

ေအာင္ျမင္ေစရန္ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္

ေျဖရွင္းတတ္မႈႏွင့္

ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္-

တြင္

ေက်ာင္းသားမ်ား၏

စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ၊

ျပႆနာ

ကိုယ္တိုင္ေလ့လာသင္ယူတတ္မႈစသည့္

မဟာဗ်ဴဟာ(၂)ရပ္ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္

အႏွစ္ခ်ဳပ္

မဟာဗ်ဴဟာ (၁)  ပညာရည္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္
စာေမးပြဲမ်ား

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲျခင္း။
အစီအစဥ္ - အမ်ဳိးသားပညာရည္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္
ျခင္းမူဝါဒဆိုင္ရာအစီအစဥ္။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္

(၁)

ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္မႈကို အားေကာင္းေစျခင္း။
အစီအစဥ္ - ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္ေရး၊ စီမံ
ခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္မႈတို႔ကို အားေကာင္း
ေစေရး အစီအစဥ္။

အတန္းတြင္းစစ္ေဆးျခင္း၊

ေက်ာင္းအဆင့္စစ္ေဆးျခင္းစသည့္

အေျခခံပညာ

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားကို
အမ်ဳိးသားပညာရည္

မဟာဗ်ဴဟာ (၂) ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္

လႊမ္းၿခံဳမႈရွိေသာ

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

မူ၀ါဒေရးဆြဲျခင္း။

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၁) အေျခခံပညာက႑ ပညာရည္
စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းလုပင
္ န္းကို ေအာင္ျမင္ထိေရာက္
စြာ

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီး

ဌာနကို လိုအပ္ေသာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားျဖင့္
ျပင္ဆင္တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္း။

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂) ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူ
တတ္ေျမာက္မႈကို သင္ယူစဥ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ သင္ယူ
အၿပီး စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျဖင့္ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈကို
တိုးတက္ေစမည့္ အတန္းတြင္း စစ္ေဆးအကဲျဖတ္
ျခင္း။

လုပင
္ န္းအစီအစဥ္ (၂) အရည္အေသြးရွေ
ိ သာ ပညာရည္
စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ စာေမးပြဲစနစ္ကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

ေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္
ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားကို အသိပညာ

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၃) ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူ
တတ္ေျမာက္မႈအရ အတန္းတင္ေပးႏိုင္ရန္ ေက်ာင္း
အဆင့္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္

(၄)

အေျခခံပညာမူလတန္း၊

စာေမးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းကို ခိုင္လုံကိုးစားမႈရွိေသာ
ေက်ာင္းသားမ်ား၏

တတ္ေျမာက္မႈအရည္အခ်င္းကို

လုပင
္ န္းအစီအစဥ္ (၃) စာေမးပြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားကို

အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္ ၿပီးေျမာက္မႈ
စာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ားျဖင့္

ေပးျခင္း။

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္

ျခင္း။

ပိုမိုတိက်မွန္ကန္

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္

ျမန္ဆန္စြာ

ပညာရည္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္

ျခင္းဆိုင္ရာ အိုင္စီတီနည္းပညာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း
မ်ား ျဖည့္ဆည္းျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၄) အေျခခံပညာမူလတန္း၊ အလယ္
တန္းႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္ၿပီးေျမာက္မႈ စာေမးပြဲ
မ်ားႏွင့္ နမူနာအေျချပဳႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စာေမးပြဲမ်ား

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၅) သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ
သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို

ေက်ာင္းသားမ်ား

ေပါက္

ကို ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္သည့္အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္
ရြက္ျခင္း။

ေျမာက္ေအာင္ျမင္စြာ သင္ယူႏိုင္မႈအတိုင္းအတာကို
သိရွိရန္ သုေတသနျပဳစစ္ေဆးေသာ နမူနာ အေျချပဳ
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း။
စီမံကိန္းအၿပီးရလဒ္ခန႔္ခြဲသူမ်ားသည္

ဆရာမ်ားႏွင့္

ပညာေရးစီမံ

ပညာရည္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း

ဆိုင္ရာ အသိပညာႏွင့္ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားရရွိၿပီး အမ်ဳိးသား
ပညာရည္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းမူဝါဒႏွင့္
စဥ္မ်ားကို

ေအာင္ျမင္စြာ

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း။

လုပ္ငန္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္

စီမံကိန္းအၿပီးရလဒ္- ပညာရည္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ ျခင္း
ႏွင့္ စာေမးပြဲမ်ားက်င္းပျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊

ပညာေရးဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား၏
စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္

ႀကီးၾကပ္

လမ္းညႊန္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္း။

45

46

အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)

၁၀.၆။ ဆရာအတတ္ပညာေရးႏွင့္စီမံခန႔္ခြဲမႈ
သင္ၾကားမႈအရည္အေသြး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း

သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ သင္ယူမႈစံသတ္

မွတ္ခ်က္မ်ား ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ အလြန္

အေရးပါပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဆရာအတတ္ပညာေရးႏွင့္ စီမံ

ခန႔ခ
္ မ
ဲြ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ားတြင္ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရက
ြ ္
ေသာ

နည္းလမ္းကို

က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရန္

လိုအပ္လာ

ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားသင္ယူမႈပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳ

သင္ၾကားတတ္ေစရန္အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ဆရာမ်ားအား
အရည္အေသြးရွိၿပီး

ထို႔ျပင္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳဆရာအတတ္ပညာေရး နယ္

ပယ္တြင္ သေဘာတရားႏွင့္လက္ေတြ႕ကို ေပါင္းစပ္သင္ၾကား
တတ္ရန္ႏွင့္

ပညာေရးရလဒ္မ်ား

လိုအပ္ပါသည္။

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္

ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ဆရာမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ ပင္မအခ်က္

အခ်ာျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွရ
ိ ပါသည္။ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာသုေတသန
မ်ားက

ေက်ာင္းသားမ်ား၏

သင္ယူမႈရလဒ္အေပၚတြင္

ဆရာ၏သင္ၾကားျပသနည္းသည္ အဓိကအက်ဆုးံ ျဖစ္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ (၂၀၁၄) ႏွင့္

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၅)

တြင္ ဘက္စုံလႊမ္းၿခဳံေသာ ဆရာအတတ္ပညာေရးႏွင့္ စီမံ

ထိေရာက္ေသာ

သည္။

ပါသည္။ ကမၻာတစ္ဝန္း ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ စြမ္းေဆာင္ရည္

ျမင့္မားေသာ ပညာေရးစနစ္အားလုံးကို ေလ့လာမည္ဆိုပါက

ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္

လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါ

ျပန္လည္သုံးသပ္သည့္

အျပန္အလွန္ျဖည့္ဆည္းမႈရွိေသာ

အေလ့အက်င့္ရရွိရန္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

ဆရာအတတ္ပညာေရးႏွင့္ စီမခ
ံ န႔ခ
္ မ
ဲြ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာမဟာဗ်ဴဟာ

ေျမာက္အေျပာင္းအလဲ

ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္

အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္

မဟာဗ်ဴဟာ

(၃)ရပ္ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္
ရြက္ပါမည္-

ခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ

မဟာဗ်ဴဟာ (၁) ဆရာအရည္အေသြးအာမခံမႈႏွင့္ စီမံ
ခန႔္ခြဲမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ တိုးတက္ေစျခင္း။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားတြင္ ဆရာမ်ားေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္

အစီအစဥ္ - ဆရာအရည္အေသြးအာမခံမႈႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ
ဆိုင္ရာအစီအစဥ္။

ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ထားပါသည္။
ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးျခင္းတို႔ကို

ဆရာ၏

စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္

ခ်ိတဆ
္ က္စဥ္းစားျခင္းမျပဳဘဲ လုပသ
္ က္အေပၚတြငသ
္ ာ အေျခခံ
စဥ္းစားပါသည္။

ဆရာမ်ားသည္

အေျခခံပညာေရးစနစ္

အတြင္းတြင္ မူလတန္းျပရာထူးမွ အဆင့္ဆင့္ရာထူးတိုးျမႇင့္

ျခင္း ခံရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အရည္အေသြးရွိ ဆရာမ်ား

အလိုအပ္ဆုံးျဖစ္သည့္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာမ်ား
သည္ ပညာေရးအဆင့္ အသီးသီးသို႔ တစ္ဆင့္ျမႇင့္ကူးေျပာင္း

လုပ္ကိုင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ မၾကာျမင့္ေသးသည့္ ႏွစ္

မ်ားက အေဝးဆုံးေဒသမ်ားရွိ    မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔
ဆရာအတတ္ပညာသင္တန္း တက္ေရာက္ရျခင္း မရွိေသး

သည့္

ေန႔စားလေပး

ဆရာမ်ားကို

ခန႔္ထားေစလႊတ္ျခင္း

သည္

ထိုေဒသမ်ားတြင္

အေတြ႕အႀကဳံနည္းေသာ

တြင္

သူငယ္တန္းပညာေရးၿပီးသည့္ေနာက္

ဆရာ

မ်ားသာ ရွိေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ အေျခခံပညာေရး
ပညာသင္ႏွစ္

စုစုေပါင္းကာလ (၁၂)ႏွစ္သို႔ တိုးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

လိုအပ္ေသာ
အထား

ဆရာမ်ားခန႔္ထားေရးအတြက္

အေျချပဳ

ဆရာစီမံခန႔္ခြဲမႈ၊

အေထာက္

စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈႏွင့္

ဆရာေနရာခ်ထားမႈစနစ္ကို အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ေပၚထြက္လာသည့္အခါ ျပ႒ာန္း

စာအုပ္အသစ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ျခင္း ႏွင့္အတူ သင္ၾကားနည္း

လုပင
္ န္းအစီအစဥ္ (၁) အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ
စီမံကိန္းတြင္ ဆရာအတတ္ပညာေရးႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
အတြက္ ဆရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္  အႀကံျပဳႏိုင္၊
ပံ့ပိုးမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ဆရာအတတ္ပညာေရးေကာင္စီ
ဖြဲ႕စည္းျခင္း။
လုပင
္ န္းအစီအစဥ္ (၂) အရည္အေသြးရွိေသာ သင္ၾကား
ေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူမႈတြင္ တိုင္းတာ၍
ရႏိုင္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကို ဆရာမ်ား တာဝန္ယူႏိုင္
ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဆရာအရည္အေသြး အာမခံမႈ
အတြက္ စနစ္တစ္ရပ္ထူေထာင္ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၃) စီမံခန႔္ခြဲမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္
ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳးရရွိရန္
ဆရာျဖည့္ဆည္းခန႔္ထားျခင္း၊ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးျခင္း
ႏွင့္ ေနရာခ်ထားျခင္းဆိုင္ရာ သာတူညီမွ် ေဆာင္ရြက္
ေသာစနစ္တစ္ရပ္ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။

အႏွစ္ခ်ဳပ္

စီမံကိန္းအၿပီးရလဒ္ - ဆရာမ်ားသည္ ဆရာအတတ္
ပညာသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ဆရာ
တတ္ကြၽမ္းမႈအညႊန္းေဘာင္ပါ ကြၽမ္းက်င္မႈအဆင့္မ်ား
ရရွိျခင္း။

- ဆရာအတတ္ပညာသင္ဌာနမ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေရးဆြဲ
ၿပီးေသာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းျဖင့္ သင္ၾကားျခင္း။
- အထူးျပဳဘြဲ႕အပ္ႏွင္းႏိုင္ေသာ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္
သင္ၾကားျခင္း။

- ဆရာခန႔္ထားေရး၊ ေနရာခ်ထားေရး၊   ရာထူးတိုး
မူဝါဒႏွင့္စနစ္တို႔ကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
ျဖင့္ ဆရာမ်ားတြင္ သာတူညီမွ်အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိ
ျခင္း။

မဟာဗ်ဴဟာ (၂) လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ ဆရာအတတ္
ပညာေရးအရည္အေသြးတိုးျမႇင့္ျခင္း။

မဟာဗ်ဴဟာ (၃) လုပ္ငန္းခြင္ဆရာအတတ္ပညာဖြံ႕ၿဖိဳး

အစီအစဥ္ - လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ ဆရာအတတ္ပညာေရး
အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္။

အစီအစဥ္  - ဆရာအတတ္ပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

လုပင
္ န္းအစီအစဥ္ (၁) အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ
စီမံကိန္း   အေျခခံပညာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အညီ
ဆရာအတတ္ပညာသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္တန္းပုံစံ
မ်ားကို ကာလတိုအတြက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း။

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၁)      ဆရာအတတ္ပညာ   ဖြံ႕ၿဖိဳး

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂) ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားရွိ (၂)
ႏွစ္သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားကို အထူးျပဳဘြဲ႕အစီအစဥ္
မ်ားအျဖစ္သို႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း။

ဗဟိုဌာန (National Centre for Teacher Professional

လုပင
္ န္းအစီအစဥ္
(၃)
ဆရာအတတ္ပညာသင္
သင္တန္းသားမ်ား၏
သင္ၾကားမႈအေလ့အက်င့္ကို
တိုးတက္ေစေသာ သင္ယူေလ့လာမႈမ်ားကိုအသုံးခ်ႏိုင္
သည့္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ လက္ေတြ႕သင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္
သည့္အခါ လုိအပ္ေသာသံုးသပ္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရရွိႏုိင္
ရန္အတြက္ မိတ္ဖက္ေက်ာင္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္
လက္ေတြ႕တန္းျပဆင္းျခင္းအစီအစဥ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၄) ဆရာအတတ္ပညာသင္ဌာန
မ်ား၏ စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုအားေကာင္းေစျခင္း။
စီမံကိန္းအၿပီးရလဒ္- ဆရာအတတ္ပညာလက္မွတ္ႏွင့္
ပညာေရးဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူ
ဆရာမ်ားသည္
ဆရာႏွင့္
ေက်ာင္းသား အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုသင္ၾကားေသာ
နည္းျဖင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကား
ေပးျခင္းႏွင့္
ဆရာတတ္ကြၽမ္းမႈအညႊန္းေဘာင္ပါ
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီျခင္း။

တိုးတက္မႈ အရည္အေသြးတိုးျမႇင့္ျခင္း။

အစီအစဥ္။

တိုးတက္မႈအစီအစဥ္ကို

ေအာင္ျမင္စြာ

အေကာင္

အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာစြမ္းရည္မ်ားကို ေရရွည္
ေပးႏိုင္ရန္

အမ်ဳိးသားဆရာအတတ္ပညာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ

Development-NCTPD) ဖြဲ႔စည္းျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂) ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုစီရွိ   သတ္မွတ္
ထားေသာ ေက်ာင္းအုပ္စုမွ   ဆရာမ်ားကို ေရရွည္
လုပ္ငန္းခြင္ဆရာအတတ္ပညာသင္တန္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္
လမ္းညႊန္ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္အတြက္ ဆရာအတတ္ပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈအစီအစဥ္ေရးဆြျဲ ခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၃) ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ အေျခခံပညာ
သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္အတြက္ ကာလတို လုပ္ငန္းခြင္
သင္တန္းေပးျခင္း။
စီမံကိန္းအၿပီးရလဒ္- လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ ဆရာမ်ား
သည္ ကူညီလမ္းညႊန္သင္တန္းေပးသူမ်ား၏ သင္ၾကား
လမ္းညႊန္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ

တြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္၍ ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသား အျပန္
အလွန္ေျပာဆို သင္ၾကားေသာနည္းျဖင့္ အေျခခံပညာ
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေပးႏိုင္မည့္အျပင္ ဆရာ
တတ္ကြၽမ္းမႈ အညႊန္းေဘာင္ပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
ျပည့္မီျခင္း။
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၁၀.၇။ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာ

မ်ားအား တတ္ကြၽမ္းမႈႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္
မည့္

ပညာေရး

ေက်ာင္းထြကသ
္ ာြ းေသာသူမ်ားတြင္ ပိမ
ု ေ
ုိ ကာင္းမြနေ
္ သာ

အနာဂတ္တစ္ခအ
ု တြက္ အထုပ
ံ ါရမီ၊ စြမး္ ရည္ႏင
ွ ့္ ရည္မန
ွ း္ ခ်က္
မ်ားရွိၾကသည္ျဖစ္ရာ

လက္ေတြ႕ဘဝႏွင့္ယွဥ္လ်က္

စီစဥ္

ေရးဆြဲထားေသာ  ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာ ပညာေရး

လက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာေရြးခ်ယ္မႈ

မည္။ သုိ႔မွသာ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာလုပ္အားခႏွင့္  တစ္သက္
တာ

သင္ယူမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားကို

ေရာက္ပါမည္။

ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္

လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ လူငယ္မ်ားသည္ အေျခခံပညာအထက္
ေရး၊ အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္

တြင္ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး

ပညာေရးႏွင့္

ေလ့က်င့္

အထိသင္ယူခြင့္ရရွိလွ်င္ မ်ားစြာအက်ဳိးေက်းဇူးရရွိမည္ျဖစ္ပါ
သည္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္

ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္

တစ္သက္တာ

ပညာေရးသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေသာ ပညာေရးစနစ္
တစ္ရပ္လးံု ၏

အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းပညာေရးစနစ္ႏွင့္

ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္တစ္သက္တာ

တံခါးဖြင့္ေပးရာလည္း

တစ္သက္တာ

သင္တန္းမ်ား

တန္း၊

ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္

တစ္သက္တာ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးရပါ

တက္ေရာက္ႏုိင္မႈ

ပညာေရးဆိုင္ရာ

အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ သြားႏုိင္မည့္ လမ္းသြယ္မ်ားျပပံုကို ပံု(၁၀.၂)
ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္

တစ္သက္တာ

ပညာေရးဆိုင္ရာ

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေျပာင္းအလဲေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္
ေစရန္ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္   မဟာ

ဗ်ဴဟာ (၃)ရပ္ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ပါမည္-

ပညာေရးစနစ္ကြာျခားသည္မွာ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္

မဟာဗ်ဴဟာ (၁) ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ
လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္း။

ပုံမွန္ေက်ာင္းပညာေရး သင္ယူခြင့္ရရွိရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ား

အစီအစဥ္ -  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္  စီမံခန႔္ခြဲေရး
အစီအစဥ္။

တာ

ပညာေရးစနစ္သည္

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္

၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ အေျခ

အေနႏွင့္

ေလ်ာ္ညီစြာလိုက္ေလ်ာေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈပင္

ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေက်ာင္းပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ေက်ာင္း

ျပင္ပႏွင့္တစ္သက္တာပညာေရး

စနစ္တို႔အၾကားတြင္

အဓိကတူညီေသာ အခ်က္ရပ
ွိ ါသည္။ ၎မွာ စနစ္ႏစ
ွ ခ
္ အ
ု ၾကား

သင္ယူမႈမ်ားကို လြယ္ကူစြာကူးေျပာင္းႏိုင္ေစရန္မရွိမျဖစ္လို
အပ္ေသာ

သည္။

အရည္အေသြးစံႏႈန္းမ်ား

တူညီမႈရွိျခင္းပင္ျဖစ္

လက္ရွိ ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္သည္ သင္ယူသူ အားလုံး၏

လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈအားနည္းေနပါသည္။ ခန႔္မွန္းေျခ   
(အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၆ ႏွစ္အတြင္း) ကေလးေပါင္း (၂.၇)သန္း

ခန႔္သည္ ေက်ာင္းဝင္ေရာက္မႈမရွိသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းထြက္
သြားေသာကေလးမ်ား

ျဖစ္ၾကပါသည္။

ထို႔ျပင္

(၁၅)ႏွစ္

အထက္ သက္ႀကီး (၃.၅) သန္းခန႔္သည္   စာမတတ္သူမ်ား
ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္လင
ူ ယ္မ်ားသည္ ႏိင
ု င
္ ၏
ံ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ႈ

ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတို႔ကို ႀကီးမားစြာအက်ဳိးျပဳႏုိင္ၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္း
လုိအပ္ေနေသာ

ႏုိင္သည့္

ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို

အလားအလာရွိေသာ

ကူညီျဖည့္ဆည္းေပး

စြမ္းအားစုလည္းျဖစ္ပါ

သည္။ အဆုိပါလူငယ္မ်ားကို သင္ယူမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ေနာက္ထပ္
အခြင့္အေရးတစ္ခုအျဖစ္

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္

ဖန္တီးေပးရပါမည္။

ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္

သုိ႔ျဖစ္ရာ
လူငယ္

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၁) အစိုးရႏွင့္ အစို းရမဟုတ္ေသာ
ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာ ပညာေရးေဆာင္
ရြက္သူမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂလ
ၢ ိ
က က႑မ်ားထိေရာက္၍ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈျဖစ္
ေစေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို ပံ့ပိုးကူညီရန္အ
တြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာ
ပညာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း၊
ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာ ပညာေရးမူဝါဒေရး
ဆြဲျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာ ပညာေရး
ဦးစီးဌာန၏စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂) ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာ
ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို သာတူညီမွ်မႈ
ရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္
အမ်ဳိးသားအဆင့  ္
ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာ ပညာေရးဆိုင္ရာ
အေျခခံအခ်က္အလက္ႏွင့္
အခ်က္အလက္မ်ား
ကို စုေဆာင္းထားေသာ စနစ္တစ္ခု ထူေထာင္ျခင္း။
စီမံကိန္းအၿပီးရလဒ္- ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္အစိုးရ
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းျပင္ပ
ေရာက္ သင္ယူသူမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးရွိ
ေသာ ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းပညာ
ေရး တန္းညႇိအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ တျခား ေက်ာင္းျပင္ပ
ႏွင့္ တစ္သက္တာ ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္
ရြက္ႏိုင္ျခင္း။

အႏွစ္ခ်ဳပ္

မဟာဗ်ဴဟာ (၂) ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာ ပညာ
ေရးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ သင္ယူခြင့္တိုးခ်ဲ႕
ေပးျခင္း။
အစီအစဥ္ - ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာ ပညာေရး
ဆိုင္ရာ နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ သင္ယူခြင့္ အစီအစဥ္။

မဟာဗ်ဴဟာ (၃) ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာ ပညာ
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏

အရည္အေသြးကို

အားေကာင္း

ေအာင္ျမႇင့္တင္ျခင္း။
အစီအစဥ္ - အရည္အေသြးရွိေသာ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္
တစ္သက္တာ ပညာေရးအစီအစဥ္။

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၁) မူလတန္းေက်ာင္းထြက္မႈ
အမ်ားဆုံးရွိသည့္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေသာ ေဒသ
မ်ားတြင္ ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာေရးတန္းညႇိ
အစီအစဥ္ႏွင့္ အေျခခံ စာတတ္ေျမာက္ေရးလုပ္ငန္း
အက်ဳိးျပဳစာတတ္ေျမာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း။

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၁) ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အဆင့္

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂) ေက်ာင္းျပင္ပ အလယ္တန္း
ပညာေရးအစီအစဥ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ
ျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ား၊  ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေရွ႕ေျပး
စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး
အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ႏွင့္ တစ္သက္တာ ပညာေရး အရည္အေသြးစံ အကဲျဖတ္မႈ

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၃) ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္
တာ ပညာေရး လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္
လူငယ္မ်ားအား နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္
ေလ့က်င့္ေရး၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကို ဆက္လက္
သင္ယူလိုသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္လုိသူမ်ား
အတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လူငယ္ပညာေရးေအာင္
လက္မွတ္အစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
စီမံကိန္းအၿပီးရလဒ္- ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္း၊ အလယ္
တန္းပညာေရး တန္းညႇိအစီအစဥ္၊   အစိုးရခြင့္ျပဳေသာ
တျခား ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာပညာေရး
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေသာ ေက်ာင္းသား
မ်ားေအာင္ျမင္ၿပီး   စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာ သင္ယူ
ျခင္းကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ၎တို႔၏ေအာင္ျမင္မႈကို
အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ ေအာင္
လက္မွတ္မ်ားကိုရရွိထားျခင္း။

ျမင့္စီမံခန႔္ခြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္  တစ္သက္
တာ ပညာေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မွန္
ကန္တိက် ယုံၾကည္ကိုးစားႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
ကိုအသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ
အညႊန္းေဘာင္ ေရးဆြဲျပဳစုျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂) ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္
တာ ပညာေရးစနစ္တြင္ တျခားသင္ယူမႈ လမ္းေၾကာင္း
မ်ား သင္ယူခြင့္ကို ေက်ာင္းသားမ်ားအား ရရွိေစရန္ အမ်ဳိး
သားအဆင့္ ေအာင္လက္မွတ္စနစ္ကို ေရးဆြဲျပဳစုျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္

(၃)

ဆရာအတတ္ပညာ

တတ္ကြၽမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ဆရာအတတ္ပညာသင္တန္း အစီ
အစဥ္ကို ေရးဆြဲျပဳစုျခင္း။

စီမံကိန္းအၿပီးရလဒ္-

ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္

တစ္သက္

တာပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည္ ေက်ာင္း
ျပင္ပႏွင့္တစ္သက္တာ ပညာေရး အေကာင္အထည္
ေဖာ္မႈကို

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္

အမ်ဳိးသားအရည္အေသြးစံသတ္မွတ္ခ်က္ကို

အနိမ့္ဆုံး
ျပည့္မီ

လာေစရန္အတြက္ ႏွစ္စဥ္အရည္အေသြးစံ အကဲျဖတ္မႈ
မွ ေတြ႕ရွိခ်vက္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း။

49

50

အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)

ပုံ (၁၀.၂) ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာ ပညာေရး လမ္းသြယ္မ်ားျပပံု

L

စာတတ္ေျမာက္မႈပညာေရး

စာတတ္ေျမာက္မႈ
ေအာင္လက္မွတ္

ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္
တစ္သက္တာ

အလုပ္အကိုင္

ပညာေရးသို႔ ဝင္ေရာက္မႈ
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

P

မူလတန္းပညာေရး
တန္းညိႇ အစီအစဥ္
(၂ ႏွစ္)

မူလတန္းပညာေရး
တန္းညိႇ အစီအစဥ္
ေအာင္လက္မွတ္

M

အလယ္တန္းပညာေရး
တန္းညိႇအစီအစဥ္
(၃ ႏွစ္)

ပညာေရး (၅ ႏွစ္)

ပဥၥမတန္းအဆင့္
စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ျခင္း

တန္းညိႇအစီအစဥ္
ေအာင္လက္မွတ္

5
မူလတန္းေက်ာင္း

အလယ္တန္းပညာေရး

9
အလယ္တန္းေက်ာင္း
ပညာေရး

နဝမတန္းအဆင့္

(၄ ႏွစ္)

စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ျခင္း

အႏွစ္ခ်ဳပ္

TVET (ေက်ာင္းပညာေရး၊

ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာ
ပညာေရး)

N

အမ်ိဳးသားအဆင့္
လူငယ္ပညာေရး
ေအာင္လက္မွတ္
ခ်ီးျမႇင့္ေရး သင္တန္းအစီအစဥ္

အမ်ိဳးသားအဆင့္
လူငယ္ပညာေရး
ေအာင္လက္မွတ္

ER

ဝင္ခြင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ျပည့္မီျခင္း

အလုပ္အကိုင္
C

EE

ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ
ေအာင္ျမင္ျခင္း

အထက္တန္းေက်ာင္း
ပညာေရး (၃ ႏွစ္)

သင္ယူျခင္းၿပီးေျမာက္မႈ
ေအာင္လက္မွတ္
ရယူျခင္း (အေျခခံပညာ
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္)

အဆင့္ျမင့္ပညာေရး
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၁၀.၈။ နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္
ေလ့က်င့္ေရး

နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး၏

သင္ယူသူတို႔အား

အလုပ္အကိုင္

ရရွိရန္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အသိ

ပညာရပ္မ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ တတ္ကၽြ မ္းမႈမ်ားကို သင္ၾကား

ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ နည္းပညာ
ႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးသည္ လုပင
္ န္းကြၽမ္း

က်င္ၿပီး အရည္အေသြးရွိေသာလုပ္သားမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပး

ႏိုင္၍

ႏိုင္ငံေတာ္၏

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို

အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး

ပညာေရးႏွင့္

ေလ့က်င့္ေရးစနစ္သည္ စီးပြားေရးက႑အသီးသီးရွိ စက္မႈ

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ လုပ္သားအင္အားစုကို ေမြးထုတ္
ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားသည္လည္း အာဆီယံႏိုင္ငံ

မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ကြၽမ္းက်င္မႈစံမ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္း

ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားနည္းေန
ေသာ က႑မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း တည္ေထာင္လိုသူမ်ား

ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြေနသူမ်ားအတြက္

လည္း

သင့္ေလ်ာ္ဆီေလ်ာ္မႈရွိေသာ

လိုအပ္ခ်က္အေျချပဳ

နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း
မ်ားဖြင့္လွစ္သြားရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္

ႏိုင္ငံ၏စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၊ စြမ္းအင္က႑၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ

က႑၊

အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား

က႑တို႔တြင္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားစြာ လိုအပ္လ်က္ရွိခဲ့ပါ
သည္။

နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဆိင
ု ္

ရာ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ႏင
ုိ မ
္ ႈအခြငအ
့္ လမ္းမ်ားႏွင့္လုပင
္ န္း
ခြင္သို႔သြားႏိုင္မည့္ လမ္းသြယ္မ်ားျပပုံကို ပုံ (၁၀.၃) တြင္ ေဖာ္ျပ
ထားပါသည္။

နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးက႑

ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေျပာင္းအလဲ ေပါက္ေျမာက္

ေအာင္ျမင္ေစရန္ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္
မဟာဗ်ဴဟာ

(၃)

ရပ္ႏွင့္

အစီအစဥ္မ်ားကို

အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္-

အေကာင္

မဟာဗ်ဴဟာ (၁)  နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္
ေလ့က်င့္ေရးသို႔ တက္ေရာက္လိုသူမ်ား (မသန္စြမ္းသူ
မ်ား၊
အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေသာသူမ်ားစသည္တို႔
အပါအဝင္) သင္ယူႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား
တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
အစီအစဥ္ - တစုတစည္းတည္းျဖစ္သည့္ နည္းပညာႏွင့္
သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး အစီအစဥ္ကို
ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္  နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရး
ႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ားသို႔
ပိုမိုတက္ေရာက္
ႏိုင္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေရးအစီအစဥ္။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္
(၁)
နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး
ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး၏ လမ္းသြယ္မ်ားျပပံုတြင္
ေဖာ္ျပထားေသာ အခြငအ
့္ လမ္းပိင
ု း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ လမ္းေၾကာင္း
မ်ားကို စုစည္းထားေသာစနစ္တစ္ခုေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂) လက္ရွိသင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ
ကာလရွညသ
္ င္တန္းမ်ား၏   စြမး္ ေဆာင္ရည္ကို ပိုမို
ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၃) ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ရွိေန
ေသာသူမ်ားသာမက လုပ္ငန္းခြင္ေရာက္ ကြၽမ္းက်င္
မႈမရွိေသာသူမ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈလိုအပ္ေသာ သူမ်ား
အတြက္ ကြၽမ္းက်င္မႈအေျချပဳကာလတိုသင္တန္းမ်ား
ဖြင့္လွစ္ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၄)   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နည္းပညာႏွင့္
သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးအတြက္ စံနမူနာ
ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ လုိအပ္ေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၊
တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားပါ
လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္
Centre of Excellence (COE) သင္တန္းဌာန  ႏွစ္ခုကို
ရန္ကုန္တုိင္းႏွင့္
မႏၲေလးတို င္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္
ဖြင့္လွစ္ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၅) အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေသာ
သူမ်ားအတြက္
ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္
ပညာသင္ဆု ပိုမိုေပးျခင္း။
စီမက
ံ န
ိ း္ အၿပီးရလဒ္ - နည္းပညာႏွငသ
့္ က္ေမြး ပညာေရး
ႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးသိ႔ု တက္ေရာက္ လိသ
ု အ
ူ မ်ားစုအတြက္
သင္ယူမႈအခြင့္ အလမ္းပိုမိုရရွိလာေစျခင္း။
- နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး
ကို ၿမိဳ႕ျပသင္ယူမႈအခြင့္အလမ္းအတိုင္း ေက်းလက္
ေဒသမ်ားတြင္လည္း သင္ယူႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္း
မ်ား ပိုမိုရရွိလာေစျခင္း။

အႏွစ္ခ်ဳပ္

- နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး
တြင္

အဆင့္တစ္ခုမွတစ္ခုသို႔

ကူးေျပာင္းခ်ိတ္ဆက္

သင္ၾကားႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစ
ျခင္း။
- နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး
ကို

တက္ေရာက္သူမ်ားအတြက္

ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္

ပညာသင္ဆုမ်ား

ပညာသင္
ပိုမိုေပးေရး

အစီအစဥ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း။
- နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး
မွ

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးသို႔

ကူးေျပာင္းခ်ိတ္ဆက္

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္
(၅)
နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး
ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး အရည္အေသြးမူေဘာင္၊
အမ်ဳိးသားကြၽမ္းက်င္မႈစံမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္မႈအေျချပဳ
သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္း
မ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီကို အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္
မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားပါဝင္သည့္
အရည္အေသြးအာမခံမႈစနစ္ ထူေထာင္ျခင္း။
စီမံကိန္းအၿပီးရလဒ္ - နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာ
ေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ စီမံေရးရာ
ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာ

ေစျခင္း။

ေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏ စီမံခန႔္ခြဲ
မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာ
ေစျခင္း။

မဟာဗ်ဴဟာ (၂) နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္

- လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေရာက္ ဆရာ
မ်ားသည္ ကြၽမ္းက်င္မႈစံမ်ားႏွင့္အညီ သင္ၾကားႏိုင္
ေသာ ဆရာမ်ားျဖစ္လာေစျခင္း။  

သင္ၾကားႏိုင္မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား

ပိုမိုရရွိလာ

ေလ့က်င့္ေရး
အရည္အေသြးပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္
ႏွင့္
လုပ္ငန္းခြင္လိုအပ္ခ်က္
ကိုက္ညီေစရန္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
အစီအစဥ္ - နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္
ေလ့က်င့္ေရးဆိုင္ရာ အရည္အေသြးပိုမိုေကာင္းမြန္ေရး
ႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္လုိအပ္ခ်က္ ကိုက္ညီေစေရး အစီအစဥ္။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၁)

နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး

ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး
သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္
ဆိုင္ေသာ   စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္
ရည္ျမႇင့္တင္မႈ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္

(၂)

နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး

ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး၏
လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ၊
လုပ္ငန္းခြင္ေရာက္ ဆရာမ်ားအတြက္ သင္ၾကားမႈ
အတတ္ပညာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္လက္ေတြ႕ ကြၽမ္းက်င္မႈ
နည္းပညာသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၃) အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ
သင္တန္းဆင္းမ်ားျဖစ္လာေစရန္အတြက္ သင္တန္း

ေက်ာင္းႏွင့္ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ၊ အလုပ္ဌာနအျပန္
အလွန္သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၄) စာေတြ႕ႏွင့္ လက္ေတြ႕ အခ်ိဳး
ညီမၽွၿပီး
ေဒသလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္
ကိက
ု ္ညီေသာ
နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး
သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားေရးဆြဲ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။

- စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ၊ အလုပ္ဌာနမ်ားမွလိုအပ္ေသာ
ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ ကိုက္ညီေသာသူမ်ားအျဖစ္ ေလ့က်င့္
သင္ၾကားေပးႏိုင္ျခင္း။
- ေဒသလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း
မ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ျခင္း။
- နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး
သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ အရည္အေသြး အာမခံ
ခ်က္ရွိၿပီး သင္တန္းၿပီးဆံုးသြားသူမ်ားသည္ ကြၽမ္းက်င္မႈ
စံမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာသူမ်ား ျဖစ္လာေစျခင္း။
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ပုံ (၁၀.၃) နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးလမ္းသြယ္မ်ားျပပုံ

အလယ္တန္းေက်ာင္း

အထက္တန္းေက်ာင္း

မူလတန္းေက်ာင္း
ဝင္ခြင့္

နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး
ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး
အထက္တန္းေက်ာင္း
(နည္းပညာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊
ေမြးျမဴေရး၊ ခရီးသြား
လုပ္ငန္း စသည့္)

လုပ္ငန္းခြင္

အထူးျပဳပညာရပ္
ေပါင္းကူးအစီအစဥ္

လြတ္လပ္စြာ
တက္ေရာက္ခြင့္
(မည္သည့္
ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္
လုပ္ငန္းခြင္မွမဆို)

ကာလတိုသင္တန္း

၀င္ခြင့္

လုပ္ငန္းခြင္

လုပ္ငန္းခြင္

အဆင့္ ၁

အဆင့္ ၂

အဆင့္ ၃

အႏွစ္ခ်ဳပ္

နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး
ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးသိပၸံ
(နည္းပညာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊
ေမြးျမဴေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
စသည့္)

ဝင္ခြင့္

အဆင့္ျမင့္ပညာေရး

လုပ္ငန္းခြင္

ဝင္ခြင့္

အဆင့္ျမင့္ပညာေရး

ဝင္ခြင့္

အလုပ္ႏွင့္
ဘဝတစ္သက္တာ
သင္ယူမႈ

ဝင္ခြင့္

ကာလတိုသင္တန္း

လုပ္ငန္းခြင္

လုပ္ငန္းခြင္

ဝင္ခြင့္

အဆင့္ ၄

အႀကိဳသင္တန္းေပး
အစီအစဥ္
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မဟာဗ်ဴဟာ (၃) နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရး
ႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္
ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
အစီအစဥ္ - နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္
ေလ့က်င့္ေရးဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲေရးအစီအစဥ္။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္
(၁)
နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး
ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ထိေရာက္
ေကာင္းမြန္လာေစရန္၊ ေျပာင္းလဲေနေသာ လုပ္သား
ေဈးကြက္၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အရည္အေသြး
ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ႏွင့္
သက္ေမြးသင္တန္း
တက္ေရာက္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေစႏိုင္ရန္
အတြက္
တစုတစည္းတည္းျဖစ္ၿပီး
ခ်ိတ္ဆက္
ေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းလာေစေသာ စနစ္တစ္ခု
ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္

(၂)

နည္းပညာႏွင့္

သက္ေမြး

ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးေကာင္စီႏွင့္
ေဒသဆိုင္ရာ
သက္ေမြးပညာရပ္
အႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ား
ဖြဲ႕စည္း
တည္ေထာင္ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၃) ဘ႑ာေငြခြဲေဝသုံးစြဲမႈႏွင့္ပတ္
သက္၍ အမ်ားျပည္သူမ်ား ထင္သာျမင္သာ ရွိေစၿပီး
ထိထိေရာက္ေရာက္ သုံးစြဲႏိုင္ေရးအတြ က္ ဘ႑ာေရး
ဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္မႈစနစ္ တစ္ခု
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၄) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲေန
ေသာ နည္းပညာႏွငသ
့္ က္ေမြး ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး
စနစ္ႏွင့္
လုပ္သားေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ား
ေကာင္းမြန္စြာ သိရွိနားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္
ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူစုစည္း၍
သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ မူဝါဒခ်မွတ္ရာတြင္
အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္
အလက္စီမံခန႔္ခြဲပုံစနစ္တစ္ခုေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။

လုပင
္ န္းအစီအစဥ္ (၅) သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက
မူဝါဒခ်မွတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္
ကြၽမ္းက်င္မႈအမ်ဳိးအစားမ်ား၊ ေဒသအလိုက္ အလုပ္
အကိင
ု လ
္ အ
ုိ ပ္ခ်က္မ်ား၊ ဆရာလိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ား၊ သင္ၾကား
ေရးနည္းစနစ္ႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ ေခတ္မီ
သက္ေမြးပညာရပ္မ်ားစသည္တို႔ႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ
နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး
ဆိင
ု ရ
္ ာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္
(၆)
အရည္အေသြးရွိေသာ
နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး
ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေပၚေပါက္လာေစရန္ႏွင့္
အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုအား
ေကာင္းလာေစရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိက ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္မ်ား
အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
စီမံကိန္းအၿပီးရလဒ္ - ဝန္ႀကီးဌာနအခ်င္းခ်င္း၊ ဝန္ႀကီး
ဌာနမ်ားႏွင့္
ပုဂၢလိကက႑မ်ားအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈကို နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရး
ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးေကာင္စီမွ ညႇိႏႈိင္းေပးျခင္း။
- လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕
စြာ သုံးစြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေရးစီမံခန႔္ခြဲမႈ ပိုမို
ထိေရာက္ေကာင္းမြန္လာေစျခင္း။
- သတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္ ပိုမိုေကာင္း
မြန္လာေစျခင္းႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ သတင္း
အခ်က္အလက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊   အေထာက္
အထားအေျချပဳအစီရင္ခံစာမ်ား
ေရးသားျခင္းႏွင့္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ
လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ျခင္း။
သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္
လုပ္ငန္းရွင္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒ
မ်ား ပိုမိုခိုင္မာလာေစရန္အတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္
ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳလာႏိုင္ျခင္း။
- အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္း
အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ျဖင့္ နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး
အရည္အေသြးႏွငအ
့္ ခြငအ
့္ လမ္း ပိမ
ု ေ
ုိ ကာင္းမြနလ
္ ာျခင္း။

အႏွစ္ခ်ဳပ္
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၁၀.၉။ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး
အဆင့္ျမင့္ပညာေရးသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ လူမႈစီးပြား

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း၊ စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္

ငန္းစသည္တို႔တြင္ လိုအပ္ေနေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္

လူသားအရင္းအျမစ္ (Human Capital)ကိုျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္
အဆင့္ျမင့္ပညာက႑တြင္

တာဝန္ရွိပါသည္။

အဆင့္ျမင့္

ပညာေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းစီးပြားေရးယွဥ္ၿပိဳင္
မႈမ်ားျပားေသာ လူမႈဝန္းက်င္တြင္ လိုအပ္၍တီထြင္ဖန္တီး

ျမန္မာ့အဆင့္ျမင့္ပညာေက်ာင္းမ်ားအား ျမင့္မား၍ထက္ျမက္

ေသာ ပညာရပ္မ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစလ်က္ အသိပညာထုတ္ကုန္
မ်ား

(Knowledge

production)

ပိုမိုထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္

အဆင္အ
့ တန္းျမင့မ
္ ားေသာ

သုေတသနဗဟိုဌာန

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္
ထိအ
႔ု တူ

အေထာက္အကူျပဳႏုင
ိ ပ
္ ါသည္။

မ်ား ထူေထာင္ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖင့္ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
မႈကို ပိုမိုေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ပါမည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဆိုင္ရာ

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္

ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ လူတ၏
႔ုိ စြမး္ ေဆာင္ရည္ကလ
ုိ ည္း ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေစႏုင
ိ ္

အေျပာင္းအလဲ

တကာစီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္

အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္-

ပါသည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ႏိုင္ငံ
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္

အတြက္

မဟာဗ်ဴဟာ (၁) အဆင့္ျမင့္ပညာေရး၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈအားေကာင္းေစျခင္း။
အစီအစဥ္ - အဖြ႕ဲ အစည္းဆိင
ု ရ
္ ာ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုး ျမႇင့္
ေရးအစီအစဥ္။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၁) အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား
ကိုမွတ္သားထားရန္ႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ား၊
သုေတသနဗဟိဌ
ု ာနမ်ား၊ တျခားအဆင့ျ္ မင့ပ
္ ညာေက်ာင္း
မ်ားႏွင့္
မိတ္ဖက္မ်ားထူေထာင္ရန္္
ႏိုင္ငံျခား
ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား ေစလႊတ္ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂) အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ႏွင့္စီမံခန႔္ခြဲမႈတို႔ကို
တို းတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္
တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို တည္ေဆာက္
ရန္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို
အားေကာင္းေစရန္
အမ်ဳိးသားအဆင့္ျမင့္ပညာ
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း တည္ေထာင္ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၃) တကၠသိုလ္ပဋိညာဥ္စာတမ္း
မ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ေကာင္စီမ်ား ဖြဲ႕စည္း
ျခင္းအားျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေက်ာင္းမ်ား၏ စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အားေကာင္းေစျခင္း။
လုပင
္ န္းအစီအစဥ္ (၄) ပိုမိုထိေရာက္ မႈရွိၿပီး  စြမ္းေဆာင္
ရည္ရွိသည့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ၊ ကုန္က်သည့္ ေငြေၾကးႏွင့္အညီ
ထိုက္တန္ေသာ အက်ဳိးရလဒ္ရရွိမႈႏွင့္ အရည္အေသြးရွိ
အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ယူခြင့္ ထင္ရွားစြာ တိုးတက္လာ
ေစရန္ အဆင့္ျမင့္ပညာေက်ာင္းမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္စီမံ
ခန႔္ခြဲခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ အားေကာင္းေစျခင္း။

ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္

အျပန္

အလွန္ဆက္စပ္ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ (၃)ရပ္ႏွင့္

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၅) အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအတြက္
အမ်ဳိးသားအဆင့္
အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား
သတ္မွတ္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာ
ေက်ာင္းအားလုံး၏ အရည္အေသြးကို အာမခံသည့္
စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မမ
ႈ ်ားေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္ အဆင့ျ္ မင့ပ
္ ညာ
အရည္အေသြးအာမခံမႈေအဂ်င္စီတစ္ခု ဖြဲ႕စည္းျခင္း။
စီမံကိန္းအၿပီးရလဒ္အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ
အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ယူခြင့္ကို ပိုမိုရရွိေစရန္ ပညာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားရွိ အဆင့္ျမင့္
ပညာေက်ာင္းမ်ားမွ စီမံခန႔္ခြဲေရးအရာထမ္းမ်ား၏ပံ့ပိုးမႈ
ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈကို အားေကာင္းေစျခင္း။

မဟာဗ်ဴဟာ (၂) အဆင့္ျမင့္ပညာ၏ ဆက္စပ္ဆီေလ်ာ္
မႈႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္
ျခင္း။
အစီအစဥ္ - အဆင့္ျမင့္ပညာေရး၏ အရည္အေသြး၊
အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ပညာရပ္ ဆီေလ်ာ္မႈတို႔ကို တိုးတက္
ေကာင္းမြန္ေစေရးအစီအစဥ္။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၁) တကၠသိုလ္သင္ၾကားသင္ယူေရး
ကို အက်ဳိးျပဳရန္ႏွင့္တကၠသိုလ္မွ စီမံခန႔္ခြဲေသာ ဝင္ေငြ
စီးေၾကာင္းမ်ားကိုဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ အမ်ဳိးသားသုေတသနႏွင့္
တီထြင္မႈ ရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ႏွင့္အတူ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္
သုေတသနႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဗဟိုဌာနမ်ား
တည္ေထာင္
ျခင္း။

အႏွစ္ခ်ဳပ္

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂) ကမၻာ့အဆင့္မီ အမ်ဳိးသား
တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ဘက္စုံတကၠသိုလ္မ်ား တည္
ေထာင္ေရးအတြက္ မူဝါဒႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၃) ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အဆင့္
ျမင့္ပညာေက်ာင္းမ်ားရွိ
အေထာက္အပံ့
အသုံး
အေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၄) အီလက္ထေရာနစ္ စာၾကည့္
တိုက္မ်ားႏွင့္
အီလက္ထေရာနစ္သင္ယူမႈဗဟိုဌာန
မ်ား၏ အဆင့္အတန္းကိုျမႇင့္တင္ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၅) အေဝးသင္ပညာေရးစနစ္၏
ထိေရာက္မႈကို တိုးတက္ေစျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၆) အဆင့္ျမင့္ပညာေက်ာင္း
မ်ားမွ ဆရာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ခန္းကြၽမ္းက်င္
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။
စီမက
ံ န
ိ ္းအၿပီးရလဒ္- အဆင့္ျမင့ပ
္ ညာက႑ရွိ စီမခ
ံ န႔ခ
္ ြဲမႈ
ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စီမံခန႔္ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို
ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း။
- ဆရာမ်ားသည္ သင္ၾကားေရးႏွင့္ သုေတသန
လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း။

မဟာဗ်ဴဟာ (၃) အဆင့္ျမင့္ပညာ သင္ယူခြင့္ သာတူ
ညီမွ်ရရွိမႈကို တိုးခ်ဲ႕ေပးျခင္း။
အစီအစဥ္ - အဆင့္ျမင့္ပညာ သင္ယူခြင့္ သာတူညီမွ်
ရရွိမႈကို တိုးခ်ဲ႕ေရးအစီအစဥ္။

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္(၁) အဆင့္ျမင့္ပညာေက်ာင္းမ်ား၌
သင္ၾကားသင္ယူမႈဝန္းက်င္ေကာင္းဖန္တီးျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္(၂) ေက်ာင္းသားေထာက္ပံ့ေၾကး
ေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားတိုးျမႇင့္ျခင္း။
စီမံကိန္းအၿပီးရလဒ္- ေက်ာင္းသားမ်ား လူမႈစီးပြား
ေနာက္ခံအေျခအေနကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္မလိုဘဲ
အဆင့္ျမင့္ပညာကို   သာတူညီမၽွေလ့လာသင္ယူခြင့္
ရွိျခင္း။
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အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)

၁၀.၁၀။ စီမံခန႔္ခြဲမႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈ
ႏွင့္ အရည္အေသြးအာမခံမႈ
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္

အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာ

ဗ်ဴဟာစီမံကိန္း အေထာက္အထားအေျချပဳ ေလ့လာဆန္း
စစ္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈကို

ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္

ေျပာင္းလဲေရး

ဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္တြန္းအား (၅)ရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္

ခဲ့ပါသည္။ ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္
တြန္းအား (၅)ရပ္မွာ-

(၁) ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အရည္အေသြးအာမခံမႈစနစ္
(Ministry of Education Quality Assurance

System-MQAS )

(၂) က႑အလိက
ု ၊္ က႑ခြအ
ဲ လိက
ု ႏ
္ င
ွ ့္ တိင
ု း္ ေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္အလိက
ု ္

ေပါင္းစပ္ညႏ
ိႇ င
ိႈ း္ ေရးနည္းလမ္း

မ်ား

(၃) စီမံခန႔္ခြဲမႈဖြဲ႕စည္းပုံ၊
ပစၥည္းမ်ား

စနစ္ႏွင့္

အေထာက္အပံ့

(၄) လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စြမ္းေဆာင္ရည္
(၅) အေထာက္အထားအေျချပဳ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း
အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ(၂၀၁၄)ႏွင္ ့ အမ်ဳိးသားပညာေရး

ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၅)တို႔တြင္ ပညာေရး
၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုလံုး၏

ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းမႈ၊

မဟာဗ်ဴဟာ (၁) က႑အလိုက္၊ က႑ခြဲအလိုက္ႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း
ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
အစီအစဥ္ -   တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္
ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးအစီအစဥ္။
လုပင
္ န္းအစီအစဥ္ (၁) ပိုမိုထိေရာက္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္
ရွိေသာ ပညာေရးက႑ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းမႈကို  ပံ့ပိုးရန္
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရး
ေကာ္မတီမ်ားကို အားေကာင္းလာေစျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂) အရည္အေသြးရွိေသာ အေျခခံ
ပညာေရး၊ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာ ပညာေရး၊
နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး
ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး
က႑တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္အေရးတႀကီးျဖစ္လာ
သည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္   တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။
စီမံကိန္းအၿပီးရလဒ္အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္
အစိုးရမဟုတ္ေသာပညာေရးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
သူမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား
အားလုံးသည္ က႑အလိုက္၊ က႑ခြဲအလိုက္ႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္
တက္ႂကြစြာပါဝင္လာျခင္းျဖင့္
အရည္အေသြးျပည့၀
္ ေသာ ပညာသင္ယရ
ူ န္ အခြငအ
့္ လမ္း
မ်ား ပိုမိုရရွိျခင္း။

စီမံခန႔္ခြဲမႈ

ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ စနစ္မ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ ႏိုင္ငံအဆင့္

စုစည္းမႈရွိေသာ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မန
ွ ္းခ်က္တစ္ရပ္ကို ခ်မွတထ
္ ား
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေျပာင္းအလဲ

မဟာဗ်ဴဟာ (၂) ပညာေရးဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈ
ဖြဲ႕စည္းပံု၊
စနစ္ႏွင့္
အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား
အားေကာင္းလာေစျခင္း။

ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ (၃)ရပ္ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို

အစီအစဥ္ - ပညာေရးက႑ စီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္ႏွင့္
အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္။

ပါသည္။ စီမခ
ံ န႔ခ
္ မ
ဲြ ၊ႈ စြမး္ ေဆာင္ရည္ျမႇငတ
့္ င္မႏ
ႈ င
ွ ့္ အရည္အေသြး
အာမခံမႈဆိုင္ရာ

ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္

အျပန္အလွန္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္-

ဆက္စပ္

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၁) မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း
အစီအစဥ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ   အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ ဦးစီးဌာနမ်ားအား
ပံ့ပိုးရန္အတြက္
အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာ
စီမံကိန္းေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ
(NESP
Coordination Committee)၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲ
ေရးအဖြဲ႕မ်ား (Programme Management TeamsPMTs)ႏွင့္ NESP႐ုံးအဖြဲ႕ (NESP Secretariat)
တည္ေထာင္ျခင္း။

အႏွစ္ခ်ဳပ္

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂) အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာ
ဗ်ဴဟာစီမံကိန္း
ႏွစ္အလိုက္အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ရသံုးမွန္းေျခ
ေငြစာရင္းျပဳျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို
အေကာင္အထည္
ေဖာ္ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၃) အမ်ဳိးသားပညာေရးစနစ္ႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ အေထာက္အထားအေျချပဳဆံုးျဖတ္ခ်က္
မ်ားခ်မွတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္
သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ (Human Resource
Information System-HRIS) ႏွင့္ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ
သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္(Education Management
Information System-EMIS)ကို အားေကာင္းေအာင္
ျပဳလုပ္၍ Education Portal တစ္ခုထူေထာင္ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၄) စီမံခန႔္ခြဲသူ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား
အေနျဖင့္ အလြယ္တကူ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္
ရည္ ေလ့လာႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ အေရးႀကီးသည့္
အခ်က္အလက္မ်ားကိတ
ု င္ျပရန္ တေပါင္းတစည္းတည္း
ျပဳစုထားသည့္
လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ေလ့လာ
ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္
တာဝန္ယူမႈစနစ္
(PeMAS)ကို
ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္(၅)
ႏွစ္စဥ္က႑အလိုက္
စြမ္းေဆာင္ရည္ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြ
ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းတို႔ကို
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္
ပညာေရးက႑ ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈကို ပုံမွန္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၆) အမ်ဳိးသားပညာေရးစနစ္၏
အဆင့္အသီးသီးတြင္
ပညာေရးစီမံခန႔္ခြဲမႈ
ပိုမို
ထိေရာက္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝေစရန္ သတင္း
အခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာနည္းပညာ
အသစ္မ်ားကို စမ္းသပ္အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ အေျခခံ
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ
နည္းပညာအေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း။

စီမံကိန္းအၿပီးရလဒ္အေထာက္အထားအေျချပဳ
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပညာ
သင္ယူရာဌာနမ်ားတြင္   ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္
အေပၚ တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္ ပညာေရးစီမံခန႔္ခြဲသူမ်ား
တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိလာျခင္း။

မဟာဗ်ဴဟာ(၃) ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမလ
ႈ ပ
ု င
္ န္းမ်ား
ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္ရန္ ပညာေရးစီမံခန႔္ခြဲသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္
ရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။
အစီအစဥ္ - ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္

ျမႇင့္တင္မႈအစီအစဥ္။

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊
ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးမ်ားရွိ ပညာေရး
စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
လာေစရန္ အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံ
ကိန္း
ႏွစ္စဥ္စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈစီမံကိန္း
(Capacity Development Plan - CDP) ေဆာင္
ရြက္ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂) ဦးစီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသ
ႀကီး/ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးမ်ား
၏ ပညာေရးစီမံခန႔္ခြဲသူမ်ားအား ပညာေရးစီမံခန႔္ခြဲမႈ
သင္တန္းအစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္

ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအား
လမ္းညႊန္ျပသမႈ အစီအစဥ္

(၃)

စီမံကိန္းအၿပီးရလဒ္အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာ
ဗ်ဴဟာ စီမက
ံ န
ိ း္ လုပင
္ န္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရး
အစီအစဥ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပညာေရးစီမံခန႔္ခြဲသူမ်ားတြင္
အသိပညာႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားတိုးတက္ေကာင္းမြန္
လာျခင္း။
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အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)

၁၁.ဝ။ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ဘဝတစ္သက္တာေလ့လာသင္ယူမႈဆိုင္ရာ
ပညာေရးလမ္းသြယ္မ်ား
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ ဘဝတစ္သက္တာ သင္ယူမႈေမၽွာ္မွန္းခ်က္မ်ား ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္

ေအာင္ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မည့္ ေက်ာင္းသင္ပညာေရးႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္တစ္သက္တာ ပညာေရးလမ္းသြယ္မ်ားကို   ပညာေရး

လမ္းသြယ္ျပပုံကို ပုံ (၁၁.၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။   လာမည့္ (၅)ႏွစ္မွ (၁၀)ႏွစ္အတြင္းအဆိုပါ ပညာေရးလမ္းသြယ္ျပပုံ

တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ေက်ာင္းသားအားလုံး ေနရာေဒသမေရြး အရည္အေသြးရွိေသာ ပညာေရးလမ္းသြယ္မ်ား
သို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

PS

မူႀကိဳ ၃-၅ ႏွစ္အရြယ္
(မူႀကိဳအားလံုး)

မူလတန္းေက်ာင္း ၅ ႏွစ္
K

မူလတန္းပညာေရး
ၿပီးေျမာက္မႈ
စာေမးပြဲ

အလယ္တန္းေက်ာင္း
၄ ႏွစ္

P

M

PS

အိမ္
သူငယ္တန္း - ၅ ႏွစ္
အရြယ္ ကေလးအားလံုး

MS-E

PS-E

PS
ေက်ာင္းျပင္ပ
မူလတန္းပညာေရး
(တန္းညႇိအစီအစဥ္)
၂ ႏွစ္

မူလတန္းပညာေရး
ၿပီးေျမာက္မႈ စစ္ေဆးျခင္း

ေက်ာင္းျပင္ပ
အလယ္တန္း ပညာေရး
(တန္းညိႇအစီအစဥ္) ၃ ႏွစ္

အႏွစ္ခ်ဳပ္
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ပံု (၁၁.၁) ပညာေရးလမ္းသြယ္ျပပံု
အမ်ဳိးသားအဆင့္
လူငယ္ပညာေရး
ေအာင္လက္မွတ္ခ်ီးျမႇင့္ေရး
သင္တန္း အစီအစဥ္

ေက်ာင္းျပင္ပ

အမ်ိဳးသားအဆင့္
လူငယ္ပညာေရး
ေအာင္လက္မွတ္

နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး
ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး

N

NF-TVET

နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး
ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး
(စင္တာမ်ား)

ပံုမွန္နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး
ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး
(အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား)

TVET

TVET-HS

အလယ္တန္းပညာေရး
ၿပီးေျမာက္မႈ စာေမးပြဲ

နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး
ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး
(ေကာလိပ္မ်ား)

MS

အလုပ္ႏွင့္

TVET

ဘ၀တစ္သက္တာ
သင္ယူမႈ

HS

M

Univ.

MS

အလယ္တန္းပညာေရး
ၿပီးေျမာက္မႈ
စစ္ေဆးျခင္း

အထက္တန္းေက်ာင္း
၃ ႏွစ္

အထက္တန္းပညာေရး
ၿပီးေျမာက္မႈ စာေမးပြဲ
(တကၠသိုလ္၀င္တန္း
စာေမးပြဲ)

အဆင့္ျမင့္ပညာေရး
(တကၠသိုလ္မ်ား) ၄ ႏွစ္

TEI

ဆရာအတတ္ပညာသင္ ဌာနမ်ား
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အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)

၁၂.ဝ။ အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအတြက္ ဘ႑ာေငြ
ေထာက္ပံ့ျခင္း
မၾကာျမင့္ေသးသည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ပညာေရးအတြက္ ျပည္သဘ
႔ူ ႑ာေရးအသုးံ စရိတက
္ ို တိုးျမႇင့္
ေပးခဲ့ပါသည္။ ပညာေရးက႑ အသုံးစရိတ္ကို ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အၾကားတြင္ ၃၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္
တိုးျမႇင့္ထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ ပညာေရးက႑တစ္ခုလုံးအတြက္ သင္ၾကားမႈအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း အေဆာက္
အအုံ အသုံးအေဆာင္ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားစသည့္ အရည္အေသြးကို အဓိကထားေသာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္
ရာတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ခဲရ
့ ပါသည္။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစမ
္ ွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္
အတြင္း ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာကိုလည္း ေလးဆနီးပါးမၽွ တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ပါသည္။
အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္ လာမည့္

ျမင့္တက္လာၿပီး (၁၄,၄၇၄,၆၆၃)က်ပ္သန္း ရွိလာမည္ျဖစ္

(၅) ႏွစ္ (၂၀၁၆-၂၀၂၁) အတြင္းကုန္က်မည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ

သည္။ ျမင့္မားသည့္ ဘ႑ာေငြ က်ခံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ

ႏွစ္ရပ္-ေလ်ာ့နည္း၊

မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စနစ္ဆိုင္ရာ

ပံ့ပိုးမႈအတြက္

ကနဦးခန႔္မွန္းေျခကို

အေျခအေနတစ္ခုစီတင
ြ ္

ျမင့္မားျဖင့္

ျဖစ္ႏိုင္မႈအေျခအေန

တင္ျပထားပါသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြကက
္ န
ု က
္ ်စရိတ္

မ်ား၊ လုပင
္ န္းေဆာင္ရက
ြ မ
္ ႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ေငြလုံးေငြရင္း
အသုံးစရိတ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ

ပုံမွန္ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္

အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္

ကုန္က်စရိတ္မ်ားပါဝင္ပါသည္။

ေလ်ာ့နည္းသည့္ ဘ႑ာေငြ က်ခံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ

မည့္အေျခအေနတြင္

အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာ

စီမံကိန္း၌ပါရွိသည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေမၽွာ္မွန္းရလဒ္
မ်ား အနက္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆို

ပါကလာမည့္ (၅) ႏွစ္ (၂၀၁၆-၂၀၁၇ မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ထိ)
အတြင္း   ကုန္က်ႏိုင္သည့္

အသုံးစရိတ္ကို

ေဖာ္ျပထား

သည္။ အဆိုပါအေျခအေနတြင္ ပညာေရးအတြက္ ႏွစ္စဥ္

အသုံးစရိတ္သည္ လာမည့္ (၅)ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ဆထက္မက

မည့္အေျခအေနတြင္   ပိုမိုျမင့္မားေသာ အမ်ဳိးသားပညာေရး

ေမၽွာ္မွန္းလ်ာထားခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ အဆိုပါ အေျခ
အေနအတြက္ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္မွာ (၁၅,၃၀ဝ,၀၃၂)
က်ပ္သန္း ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို ဘ႑ာေငြ

ေထာက္ပံ့ျခင္းဆိုင္ရာဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမွ အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္
မွာ ပညာေရးက႑အားလုံး၌ အရည္အေသြးရွိေသာ ပညာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိရန္

အခြင့္အလမ္းျမႇင့္တင္ေပးရာတြင္

ခြင့္ျပဳၿပီးသားပညာေရးဘ႑ာေငြမ်ားကို

ပိုမိုထိေရာက္စြာ

အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ က႑တစ္ခုလုံးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို

စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးျမႇင့္ျခင္းတို႔ ေပါင္းစပ္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္

လိုအပ္သည္ ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္

၁၃.ဝ။ အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို အဆင့္အလိုက္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္ (၂၀၁၆-၂၀၂၁) ကာလအတြက္ ေယဘုယ်မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္    ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္

(၅)ႏွစ္ထက္ပိုမိုၾကာျမင့္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

သိရွိထား

ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို အဆင့္အလိုက္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
အဆင့္-၁ (၂၀၁၆-၂၀၂၁)တြင္ အမ်ဳိးသားပညာေရး

မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ႏွင့္

မဟာဗ်ဴဟာ

ေျမာက္အေျပာင္းအလဲ (၉)ရပ္ကို ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္

ေစရန္အတြက္ တိုက္႐ိုက္အေထာက္အကူျပဳမည့္ ဦးစားေပး

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို   ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ၿပီး

ေၾကညာခ်က္မ်ား၊

စြမ္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ

အခ်က္အလက္

အသစ္မ်ား၊ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ သဘာဝ ေဘး

အႏၲရာယ္ကဲ့သို႔

ေမွ်ာ္မွန္းမထားသည့္အေျခအေနမ်ား

စသည့္ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေပၚေပါက္
ခဲ့ေသာ ပညာေရးက႑ အဓိကအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွငအ
့္ ညီ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အေလးထားေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါ

လုပင
္ န္းမ်ားကို ညႇႏ
ိ င
ိႈ း္ ျပင္ဆင္ၿပီး ျဖည့ဆ
္ ည္းေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း

(၂၀၂၂-၂၀၂၇)တြင္ အဆင့္-၁ မွ ဦးစားေပးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ

ျဖစ္သည္။

သည္။ အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း အဆင့္-၂

မႈမ်ားကို

ေအာင္ျမင္စြာၿပီးေျမာက္ေအာင္

ေဆာင္ရြက္၍

အဆိုပါ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ႏွင့္ ျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
လိုက္ဖက္ေသာ

ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္အလို႔ငွာ

ထပ္ေဆာင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
တြင္

အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း အဆင့္- ၁
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္

ေဆာင္ရြက္ရမည့္

ႏွစ္အလိုက္

ဦးစားေပး

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

ေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကို အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာ
ဗ်ဴဟာစီမက
ံ န
ိ း္ ႏွစအ
္ လိက
ု ္

ဦးစားေပးလုပင
္ န္းမ်ားစီမက
ံ န
ိ း္

(Annual Priorities Plan) တြင္ စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပထားမည္

ျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ငန္း အစီအစဥ္သည္မူဝါဒသစ္ထုတ္ျပန္

ျဖင့္

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအား

အေထာက္အကူျပဳမည္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ ာတြင္ ေဒသအေျခအေနႏွင့္ လိက
ု ေ
္ လ်ာညီေထြစာြ
ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းသည္

အေရးႀကီးေၾကာင္း

ပညာေရးစနစ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္

အဆိုပါအေရးႀကီးေသာေတြ႕ရွိခ်က္အား ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍

အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းႏွစ္အလိုက္ ဦးစား
ေပး

လုပ္ငန္းမ်ားစီမံကိန္းကိုေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္

မည္ျဖစ္ပါသည္။

65

66

အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)

အႏွစ္ခ်ဳပ္

67

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္၊

၂၀၁၆

