
ကမ္ဘာဴဘဏ် IDA Credit အေမရိကန်ေေါ်လာ 

သန်ဵ ၆၀  ဖင  ်ဴ အေကာ ်အထည်ေဖာ် 

ေော ်ရွက်မညဴ် ေကော ်ဵေထာက်ပဴဳေကေ ဵမောဵ  

ေထာက်ပဴဳေရဵေုိ ်ရာ စီမဳခေက် 

 



ေကော ်ဵေထာက်ပဴဳေကေ ဵေပဵသညဴ် ရည်ရွယ်ခေက် 

• အေ ခင ခဳပညာကတွ ွ် ေကော ်ဵေထာက်ပဴဳေ ကေ ဵမောဵ ေထာက်ပဴဳေပဵ 
သည်ဴ အစီအစဥ်ကို နို ် ဳေွာ ် အစိုဵ ရသစ်ွက်ပြ ီဵ ၂၀၁၂-၁၃ ပညာ 
သ ်နှစ်က စွ ်အေကာ ် အထည်ေဖာ်ခဴဲပါသည။် 

•  နို ် ဳေွာ်၏ လူမှု-စီဵ ပွာဵေရဵပင ုပင  ်ေပင ာ ်ဵလဲမှု အေွှန်ဵ ေဘာ ် 
(Framework of Social and Economic Reform-FESR) 
အစီအစဥအ်ရ ေော ်ရွက်သည်ဴ အစအီစဥ်ွစ်ရပ်ဖင စ်ပြ ီဵ အေခင ခဳ 
ပညာေကော ်ဵမောဵ၏ လပု် န်ဵေော ်ရကွ်နို ်ေရဵအွွက် ပိုမို အေ ် 
ေပင ေခောေမွ့ ေစရန် ရညရ်ွယ်ေော ်ရကွ်ခင  ်ဵဖင စ်ပါသည။် 



 
 
ေကော ်ဵေထာက်ပဴဳေကေ ဵေုိ ်ရာ ေော ်ရွက်မှု 

 
• အေခင ခဳပညာေကော ်ဵ မောဵသို့  ေထာက်ပဳဴသည်ဴ ေထာက်ပဴဳေ ွ (School 

Grant)ကို မသ ်မေနရ မူလွန်ဵပညာေရဵစနစ် အေကာ ်အထည် 
ေဖာ်ရာွွ ် အေထာက်အကူပ င ုေစေရဵအွွက် မလူွန်ဵေကော ်ဵ သာဵ 
အေရအွကွ်ကုိ အေခင ခ၍ဳ ေထာက်ပဴဳ ေပဵလေက ်ရှပိါသည။် 

• ေကော ်ဵေထာက်ပဴဳေ ကေ ဵေထာက်ပဴဳေပဵမှု 

   ၂၀၁၂-၁၃ ပညာသ န်စှ ်  ကေပ ် ၂၈၁၀.၄၉  သန်ဵ  

  ၂၀၁၃-၁၄ ပညာသ န်စှ ်ကေပ ်  ၄၅၁၀၉.၄၅ သန်ဵ  

  ( ၁၆ ေခန့် ွိုဵမင ှ ်ဴအသုဳဵပင ုခဲဴ) 



 
ေယဘုယေ ရည်ရွယ်ခေက်မောဵ (General Objectives) 
 

(က)  နိ ု် ဳေွာ်ကေော ်ရွက်ေနသည်ဴ မသ ်မေနရမူလွန်ဵပညာေရဵ၊ 
 အခမဲဴအလယ်ွန်ဵပညာေရဵ အေကာ ်အထည်ေဖာ််  ေော ်ရွက်မှု 
 ကို အေထာက်အကူ  ပင ုရန် 

(ခ) နို ် ဳေွာ်အစအီစဥ်ဖင  ်ဴ ေော ်ရွကေ်နသည်ဴ ေကော ်ဵေထာက်ပဴဳ 
 ေကေ ဵေပဵသည်ဴ အစီအစဥ်ကို ပိမုိုကေယ်ကေယ်ပင န့်ပင န့် ေော ်ရွက် 
 နိ ု်ခင  ်ဵဖင  ်ဴ အေ ခင ခဳပညာေကော ်ဵ မောဵ၏ လုပ် န်ဵ  စွမ်ဵေော ်ရည် 
 နှ ်ဴ အရည်အေသွဵကိ ု မင ှ ်ဴွ ်ေပဵရန်  

(ဂ) အေခင ခဳပညာေကော ်ဵ မောဵ၏ အရည်အေသွဵမီ သ ်ကေ ာဵသ ်ယူမှု 
 ပ ်ွဝန်ဵကေ  ် ဖင စထ်ွန်ဵ ေပါ်ေပါက်ေစရန်  



အေသဵစိွ် ရည်ရွယ်ခေက်မောဵ(Specific Objectives) 

(က) ေကော ်ဵ ၏ ေထာက်ပဴဳေကေ ဵအသုဳဵ ပင ုမှုွွ ် ေကော ်ဵ ွည်ရာေေသ၏ 
  ပင ည်သူလထူုမ ှပါ၀ ်ေော ်ရကွ်မှုကို ွိုဵမင ှ ်ဴရနန် ှ် ဴ ပို၍ပွ ်လဴ ်ဵ  
  မင  ်သာမှုန ှ်မဴျှွမှုကိ ု  ွိုဵမ င ှ ်ဴေစရန် 

 

(ခ) ေကော ်ဵမောဵအေနဖင  ်ဴ ၎ ်ဵွုိ့ကိုယ်ွို ် ေကော ်ဵဖွဳ့ဖြ ိုဵမှုစမီဳခေက် 
 (School Improvement Plan)မောဵေရဵေွဲခင  ်ဵနှ ်ဴ ဘ ်ွဂေက် 
 ေရဵရာ  မောဵကိေုော ်ရကွ်နုိ ်ခ င  ်ဵေို ်ရာ  စွမ်ဵေော ်ရည် မောဵ ကိ ု
  မ င ှ ်ဴွ ်ေပဵရန်။ 
 

(ဂ) စမီဳခေက် အေကာ ်အထည်ေဖာ်သည်ဴ ပ ်ွသက်ေက်နွယ်သူမောဵ 
 အာဵလုဵဳ   လပု် န်ဵစွမ််ဵေော ရ်ည်ကို  မ င ှ ်ဴွ ်ေပဵရန် 



အေုိပါရည်ရွယ်ခေက်မောဵကုိ ေအာ ်မင  ်ရန်အွွက်  ပင ည်သူလူထုပါဝ ်မှု 
ရှိေသာ  အစီအစဥ် ေရဵေဲွခင  ်ဵမူေဘာ (်Community participation 
Planning Framework)  
ပညာေရဵဝန်ကြ ီဵဌာနန ှ်ဴ ကမ္ယာဴဘဏ်ွ ို့မှ ေရဵေွဲထာဵသည်ဴ ဤ CPPF ၏ 
အဓကိ ပါဝ ရ်မည်ဴအခေက်မောဵမှာ -- 
(၁) လုပ် န်ဵ လမ်ဵေွှန်။      ေကော ်ဵ ေထာက်ပဳဴဴေကေ ဵနှ ်ဴ ပညာသ ေ်ု
 အေကာ အ်ထည ်ေဖာရ်ာွ ွ ်လိုက်နာကေ ်ဴသုဳဵရမည်ဴ လပု ်န်ဵ 
 လမ်ဵ ေွှန်ကို  အထူဵသဖင  ်ဴ ွို ်ဵ ရ ်ဵသာဵမောဵန ှ်ဴ ေ ်ဵ ရဲနမွ်ဵ ပါဵ 
 ေသာအုပစ်မုောဵန ှ်ဴ ပါဝ ေ်ရဵေွရဲန ်
 
(၂) အဖဲွ့အစည်ဵ၏ ွာဝနယူ်မှု။   ေကော ်ဵ ေထာက်ပဳေဴကေ ဵအစီအစဥ ်
အွကွ ်နစှစ်ဥ် CPPF ေရဵေွရဲန ်အ ေငခခဳပညာဦဵစီဵဌာနမောဵမ ှွာ၀န်ယ ူ
ေော ရ်ွက်ရန ်
 



(၄)  ပင ည်သူလူထုအာဵ အသိေပဵခင  ်ဵ။    ပင ညသ်လူထူု အထူဵသဖင  ်ဴ 
 ပညာသ ်ေုရရှရိန် သွမ်ှွ ခ်ေက်ပင ည်ဴမီေသာ ေကော ်ဵ သာဵမောဵန ှ်ဴ 
 မဘိမောဵထဳမှ ပညာသ ်ေု ေပဵေသာအစီအစဥ်၏ ရညရ်ွယ်ခေက၊် 
 သွ်မှွ်ခေက်၊ ေရွဵ ခေယ်မှု ွို့ကိသုေိအာ  ် ေော ရ်ွက်ေပဵရမည်။  

 
(၅) ေလဴဴကေ ဴ်သ ်ကေ ာဵေပဵခင  ််။  CPPFေို ရ်ာ လုပ် န်ဵစဥ်၊ စည်ဵ မေဥ်ဵ  
 စည်ဵကမ်ဵ ေို ရ်ာသ ်ွ န်ဵ ကိ ု မြ ို့နယ််ပညာေရဵမှူဵ၊  မြ ို့နယ်လုပ် န်ဵ  
 ေကာ်မွီနှ ်ဴ ေကော ်ဵ အုပ ် ကြ ီဵမောဵအာဵ ေလဴဴကေ ်ဴသ ်ကေ ာဵေပဵရန ်

 
(၇) စဥ်ေက်မပင ွ်ကြ ီဵကေ ပ်ခင  ်ဵမောဵ။ ေကော ်ဵအေ ဴ် စမီခဳေကလ်ပု ်န်ဵ 
ေကာ်မွီက  စဥေ်က ်မပင ွ်ကြ ီဵကေ ပန်ို ်သည်ဴ နည်ဵလမ်ဵ မောဵကိ ုစစီဥ် 
အေကာ ် အထည်ေဖာ်ေော ်ရွက်ရန် ွာဝန်ရှိသည်။  
 ဴ
 



ေကော ်ဵေထာက်ပဳေဴကေ ဵေပဵမည် ဴပုစဳဳနှ ဴ် သွ်မှွ်ခေက်မောဵ( Design Parameters) 

(က) စီမခဳေက်နယ်ေမင သွ်မှွ ်မှု။  

 ကမ္ဘာဴဘဏ ် IDA Credit  ဖ င  ဴ်ေော ်ရွက်သည်ဴ ပညာသ ေ်ထာက်ပဳဳေဴ ကေ ဵ 
 ေပဵသညဴ်စီမဳခေက်မြ ို့နယမ်ောဵအပါအဝ  ်နိ ်ု ဳွ စ်ဝန်ဵလုဳဵရိှ   မ ြ ို့နယ် ၃၃၀  ကုိ လွှမ်ဵ ခ ြ ုဳ  
 သည်။ 

(ခ) အကေုဳဵ ဝ ်မှု။ ပညာ ေရဵဝန်ကြ ီဵဌာနေအာက်ရှိ မူလွန်ဵအေ ဴ်ရိှေသာ အေ ခင ခဳပညာ  
 ေကော ်ဵ မောဵအာဵလုဳဵအကေုဳဵ ဝ ်သည။် 

(ဂ) စီမခဳေက်မှနိ ု် ေဳွာ်က မူလလောထာဵသွ်မှွ ်ေသာ ဘွဂ်ေက်အေပါ် ထပေ်ော ်ဵ  
 ေထာက်ပဳဴမညဴ် အစီအစဥ်အရ ေအာက်ပါအွုိ ်ဵ  ေထာက်ပဴဳရန ် စဥ်ဵစာဵေနသည။်
 ေကော ်ဵသာဵ ၁၀၀ အထ ိ ၆၀၀၀၀၀   ကေပ် 

 ေကော ်ဵသာဵ၁၀၁-၂၀၀ အထိ ၈၀၀၀၀၀   ကေပ် 

 ေကော ်ဵသာဵ၂၀၁-၃၀၀ အထိ ၁၀၀၀၀၀၀  ကေပ် 

 ေကော ်ဵသာဵ ၃၀၁ မှ ၄၀၀ အထိ ၁၂၀၀၀၀၀  ကေပ် 

 ေကော ်ဵသာဵ ၄၀၁ နှ ်ဴ  အထက် ၁၄၀၀၀၀၀  ကေပ် 

 မူလွန်ဵ ေကော ်ဵခွမဲောဵ ၄၀၀၀၀၀  ကေပ်  

 



ေကော ်ဵေထာက်ပဳေဴကေ ဵရရိှသညဴ်ေကော ်ဵမောဵ လုိက်နာေော ်ရွက်ရမညဴ် စည်ဵ ကမ်ဵမောဵ။  

(၁) မိမိွ ို့ေကော ်ဵမှ ေထာကပဴဳ်ေကေ ဵရရိှသညဴ် ဘွ်ဂေကပ်မာဏ အေပါ်မူွည၍် 
 ေကော ်ဵအလိုက် ေကော ်ဵဖဳွ့ဖြ ိုဵမှု စီမခဳေက် (School Improvement Plan-SIP)ကုိ 
 ေကော ်ဵ၏လုိအပခ်ေက်ကုိစစ်ေေဵအကဲဖင ွ်ခင  ်ဵ(School Self Assessment-SSA) 
  ပ င ုလုပ၍် မ ဖ င စ်မေနေရဵေွရဲမည်။ 

(၂) ေကော ်ဵအေ ဴ် ေကော ်ဵေထာက်ပဳဴေကေ ဵ စီမခဳေက်လုပ ်န်ဵေကာ်မွီကုိ ဖဲွ့စည်ဵ၍ 
 အေိပုါ ေကော ်ဵေထာက်ပဳဳေဴကေ ဵကို စနစ်ွကေ မှန်မှန်ကန်ကန် အသဳုဵပင ုနိ ်ုေရဵ 
 အွွက် အဖွဲ့ ၏ေုဳဵ ဖင ွ်ခေက်ဖင  ဴ် ပွ ်ဴလ ်ဵမင  ်သာစာွ အသဳုဵပင ုနို ရ်န် ေော ်ရွက် 
 ရမည်။ (ဤေကာ်မွီကုိ ကမ္ဘာဴဘဏ ် IDA Credit ပညာသ  ် ေထာက်ပဳဴေကေ ဵ 
 စီမခဳေက်မြ ို့နယမ်ောဵွွ ် ေကော ်ဵအေ ဴ် ပညာသ ေ်ထာကပ်ဳေဴကေ ဵ/ ေကော ်ဵ 
 ေထာကပ်ဳေဴကေ ဵ စီမခဳေက်လုပ ်န်ဵေကာ်မွီဟု စီမဳခေကလ်ပု် န်ဵ  ၂ ခုလဳုဵ ေော ်ရွက်ရန် 
 အမည် ေပဵထာဵပါသည်။) 

(၃) ေကော ်ဵေထာကပ်ဳေဴကေ ဵ အသုဳဵ ပင ုမှုေိ ်ုရာစမီဳခေကမ်ှ ခေမှွ်ထာဵေသာ လပ်ုထုဳဵ 
 လုပန်ည်ဵ  ေွှန်ကေ ာဵခေက်မောဵ အာဵလုဳဵ ကိ ုလိုက်နာရမည။် 

 



စီမဳခေက်ေော ်ရွက်မညဴ်ကာလ။  
၂၀၁၄-၁၅ ပညာသ ်နှစ ်မှ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသ ်နှစ ်အထိ ၃ နှစ် ေော ်ရကွ်မည်ဖင စ်ပြ ီဵ 
၂၀၁၇-၁၈ ပညာသ ်နှစ်ွ ွ ် နို ် ဳေွာ် အစီအစဥ်ဖင  ်ဴ လည်ဵေကာ ်ဵ၊ ဖွဳ့ဖြ ိုဵမှု 
မိွ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမောဵ၏ အကူအညီဖင  ်ဴ လည်ဵေကာ ်ဵ ေက်လက်ေော ်ရကွ်ရန် 
စီစဥ်သာွဵမည် ဖင စ်ပါသည်။ 
စီမခဳေက်အွွက်အသဳုဵပင ုမညဴ်ဘွ်ဂေက် 

၇။ စီမခဳေက်အွွက ် ဘွ်ဂေကက်ိ ု ကမ္ဘာဘဴဏ် (IDA Credit)မ ှ အွုိဵမဴဲေခေဵေ ွ 
အ ေမရိကန် ေေါ်လာ သန်ဵ(၆၀)ကို ေအာကပ်ါအွိ ု်ဵ သက်ေိ ု်ရာ ဦဵစီီဵဌာနအလုိက် 
ခွေဲဝလောထာဵလေက ်အေကာ ်အထည်ေဖာမ်ည ် ဖင စ်ပါသည်- 

 

 

 

ွစ်ေေါ်လာ= ၉၈၀ ကေပ်နှုန်ဵဖင  ်ဴ ွွကခ်ေက်လောထာဵသည်။ 

ဦဵစီဵဌာန 
၂၀၁၄-၁၅ 

ဘတာနှစ် 

၂၀၁၅-၁၆ 

ဘတာနှစ် 

၂၀၁၆-၁၇ 

ဘတာနှစ် 

ဦဵစီဵအလုိက် 

စစုေုပါ ်ဵ 

ဦဵစီဵ(၁) ၈၃၃၀၀၀၀၀၀၀ ၈၃၃၀၀၀၀၀၀၀ ၈၃၃၀၀၀၀၀၀၀ ၂၄၉၉၀၀၀၀၀၀၀ 

ဦဵစီဵ(၂) ၁၀၄၂၇၂၀၀၀၀၀ ၁၀၄၂၇၂၀၀၀၀၀ ၁၀၄၂၇၂၀၀၀၀၀ ၃၁၂၈၁၆၀၀၀၀၀၀ 

ဥှီဵ စီဵ(၃) ၈၄၂၈၀၀၀၀၀ ၈၄၂၈၀၀၀၀၀ ၈၄၂၈၀၀၀၀၀ ၂၄၇၄၄၀၀၀၀၀ 

စုစေုပါ ်ဵ ၁၉၆၀၀၀၀၀၀၀၀ ၁၉၆၀၀၀၀၀၀၀၀ ၁၉၆၀၀၀၀၀၀၀၀ ၅၈၇၄၆၀၀၀၀၀၀၀ 



ေကော ်ဵေထာက်ပဳေဴကေ ဵရရိှသညဴ်ေကော ်ဵမောဵ လုိက်နာေော ်ရွက်ရမညဴ် စည်ဵ ကမ်ဵမောဵ။  

အက ြ ဳပင ုခေက် (US$ သန်ဵ ၂၀ = ပညာသ ် ၃ ဵ ေကော ်ဵေထာက်ပဳဴေကေ ဵ ၁၆ ဵ သ ်ွ န်ဵ ၁) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှွ်ခေက။်  ွစ်ေေါ်လာ=၉၈၀ ကေပ်နှုန်ဵဖင  ်ဴွ ွကခ်ေက်လောထာဵသည်။ 

ဦဵစီဵဌာန 

၂၀၁၄-၁၅ ဘတာနှစ် အွွက် ကတအလုိက်လောထာဵမှု 

စုစုေပါ ်ဵ 
ပညာသ  ်

ေထာက်ပဴဳေကေ ဵ 

ေကော ်ဵ 

ေထာက်ပဳေဴကေ ဵ 
EGRA/သ ်ွန်ဵ 

ဦဵစီဵ(၁) ၁၂၄၉,၅၀၀,၀၀၀ ၆၆၆၄,၀၀၀,၀၀၀ ၄၁၆,၅၀၀,၀၀၀ ၈၃၃၀,၀၀၀,၀၀၀ 

ဦဵစီဵ(၂) ၁၅၆၄,၀၈၀,၀၀၀ ၈၃၄၁,၇၆၀,၀၀၀ ၅၂၁,၃၆၀,၀၀၀ ၁၀၄၂၇,၂၀၀,၀၀၀ 

ဦဵစီဵ(၃) ၁၂၆,၄၂၀,၀၀၀ ၆၇၄,၂၄၀,၀၀၀ ၄၂,၁၄၀,၀၀၀ ၈၄၂,၈၀၀,၀၀၀ 

စုစုေပါ ်ဵ ၂၉၄၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၅၆၈၀,၀၀၀,၀၀၀ ၉၈၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၉၆၀၀၀၀၀၀၀၀ 



သွ်မှွ်ေဖာ်မင ူလာအရ ွွက်ခေက်နိ ုရ်န် ဦဵစီဵဌာနအလုိက် ေကော ်ဵအေရအွွက် 

စဥ ်
ဦဵစီဵဌာန 

အမည် 

မူလွန်ဵ 

ေကော ်ဵသာဵ 

၁၀၀ ထိ 

ေကော ်ဵ 

အေရ 

အွွက် 

မူလွန်ဵ 

ေကော ်ဵသာဵ 

၁၀၁-၂၀၀ 

ေကော ်ဵ 

အေရ 

အွွက် 

မူလွန်ဵ 

ေကော ်ဵသာဵ 

၂၀၁-၃၀၀ 

ေကော ်ဵ 

အေရ 

အွွက် 

မူလွန်ဵ 

ေကော ်ဵသာဵ 

၃၀၁-၄၀၀ 

ေကော ်ဵ 

အေရ 

အွွက် 

မူလွန်ဵ 

ေကော ်ဵသာဵ၄

၀၁ အထက် 

ေကော ်ဵ 

အေရ 

အွွက် 

မူလ 

ွန်ဵ 

ေကော ်ဵခဲွ 

စုစုေပါ ်ဵ 

၁  ဦဵစီဵ(၁) ၉၁၆၉ ၄၄၉၃ ၂၂၅၁ ၆၇၆ ၇၀၀ ၃၆၁ ၁၇၆၅၀ 

၂ ဦဵစီဵ(၂) ၁၂၉၈၈ ၅၅၃၃ ၁၆၂၄ ၆၁၅ ၆၃၃ ၁၀၉၄ ၂၂၄၈၇ 

၃ ဦဵစီဵ(၃) ၁၁၀၂ ၇၂၅ ၂၈၉ ၁၅၇ ၃၃၀ ၃ ၂၆၀၆ 

၄ DEPT - - - - - - ၂၁ 

စုစုေပါ ်ဵ ၂၃၂၅၉ ၁၀၇၅၁ ၄၁၆၄ ၁၄၄၈ ၁၆၆၃ ၁၄၅၈ ၄၂၇၆၄ 



 
နိ ်ု ဳ ေွာန်ှ ဴ်စီမခဳေက် ၂ ရပေ်ပါ ်ဵဘွ်ဂေက် 
 
နိ ု် ဳေွာမ်ှ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသ န်ှစအ်ွွက် ဦဵစီဵဌာနအလိကု် လောထာဵေသာ 
ဘွ်ဂေကန်ှ ် ဴကမ္ဘာဘဴဏ်မ ှလောထာဵေသာ ဘွ်ဂေကမ်ှာ ေအာကပ်ါအွိ ု်ဵဖင စ်ပါသည်- 
 

ဦဵစီဵဌာန 

၂၀၁၄-၁၅ ဘတာနှစ် အွွက် ကတအလုိက်လောထာဵမှု 

စစုေုပါ ်ဵ 
ေကော ်ဵ 

ေထာက်ပဳဴေကေ ဵ(DBEs) 

ေကော ်ဵ 

ေထာက်ပဳေဴကေ ဵ (WB) 

EGRA/သ ်ွန်ဵ 

(WB) 

ဦဵစီဵ(၁) ၆၇၉၁,၂၀၀,၀၀၀ ၆၆၆၄,၀၀၀,၀၀၀ ၄၁၆,၅၀၀,၀၀၀ ၈၃၃၀,၀၀၀,၀၀၀ 

ဦဵစီဵ(၂) ၉၈၃၂, ၀၅၀,၀၀၀ ၈၃၄၁,၇၆၀,၀၀၀ ၅၂၁,၃၆၀,၀၀၀ ၁၀၄၂၇,၂၀၀,၀၀၀ 

ဦဵစီဵ(၃) ၁၀၉၀,၉၀၀,၀၀၀ ၆၇၄,၂၄၀,၀၀၀ ၄၂,၁၄၀,၀၀၀ ၈၄၂,၈၀၀,၀၀၀ 

စုစေုပါ ်ဵ ၁၇၇၁၄,၁၅၀,၀၀၀ ၁၅၆၈၀,၀၀၀,၀၀၀ ၉၈၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၉,၆၀၀,၀၀၀,၀၀၀  



ကမ္ဘာဴဘဏ် IDA Credit အေမရိကန်ေေါ်လာ သန်ဵ  ၆၀  ဖင  ဴ် ေကော ်ဵေထာက်ပဳဴေ ကေ ဵ 
ေပဵေရဵစီမခဳေက် အေကာ ်အထည်ေဖာ်မညဴ် အစီအစဥ် (Implementation Procedure) 

အေ ်ဴအလုိက်အဖွဲ့ အစည်ဵမောဵဖဲွ့စည်ဵခင  ်ဵ။  

(က) ဦဵစီဵဌာနအေ ်ဴ ေကော ်ဵ ေထာက်ပဳဴေကေ ဵ စီမဳခေက်လုပ် န်ဵ အေကာ အ်ထည် ေဖာ်ေရဵ 
 အဖွဲ့ မောဵ။  ေအာက််ပါအွုိ ်ဵ  ဖွဲ့စည်ဵွာဝန်ေပဵရန်  ဖင စ်သည်-  

 (၁) ပညာေရဵစီမဳကနိ်ဵ နှ ဴ်ေလကဴေ ်ဴေရဵဦဵစီဵဌာနမှစီမဳခေက်ေါရိကု်ွာ(ေုွယိေွှန်က ေ ာဵေရဵမှူ ဵ) 
   ၁ ဦဵ၊  စီမဳခေက်မန်ေနဂော ၂ ဦဵ (စီမဳကိန်ဵမှူဵ)နှ ်ဴ ေုွယိစီမဳကနိ်ဵမှူဵ ၂ ဦဵကို Focal  
  Person  အဖ င စ ်ွာဝန်ေပဵရန်၊ (ပညာသ ် ေထာက်ပဳဴေကေ ဵစီမဳခေကန်ှ ်ဴ အွူွူ  
   ဖ င စ်ပါသည်။) 

 (၂)  သက်ေိ ုရ်ာ အေခင ခဳပညာဦဵစီဵဌာနမောဵမှ စီမဳခေက်ွာဝန်ခဳ ၂ ဦဵစီ (ဦဵစီဵ အရာရှ)ိ 
         နှ ဴ် ေုွိယဦဵစီဵမှူ ဵ (၂) ဦဵစီကိ ုFocal Person အဖင စ််ွာဝန်ေပဵရန် (ပညာသ ်          
         ေထာက်ပဳဴေကေ ဵ စီမဳခေက်နှ ်ဴ အွူွ  ူ ဖင စ်ပါသည်။) 

 (၃)  ွိ ု်ဵ ေေသကြ ီဵ/ ပင ည်နယ်ပညာေရဵ ေွှန်ကေ ာဵ ေရဵမှူဵရုဳဵမှ စီမဳခေက်ွာဝန်ခ ဳ(၂)ဦဵန ဴ်ှ 
         Focal Person(၂)ဦဵစီ ွာဝန်ေပဵရန် (ပညာသ ်ေထာက်ပဳဴေ ကေ ဵစီမဳခေက်နှ ်အဴွူွူ    
          ဖ င စ်ပါသည။်) 

(ခ)   မြ ို့နယ််အေ ်ဴစီမခဳေက် ွာဝန်ခဳမောဵသည် ေကော ်ဵအေ ်ဴ အဖွဲ့မောဵနှ ် ဴ ခေိွ်ေက် ညှနိိှု ်ဵ 
 ေော ်ရွကေ်ပဵရန်ဖင စ်ပါသည်။  



(ဂ)ေကော ်ဵအေ ဴ် ေကော ်ဵေထာက်ပဳဴေကေ ဵ စီမခဳေက်လုပ ်န်ဵေကာ်မွီ။  

(၁) ေကော ်ဵအပု်ကြ ီဵ ဥက္ကဋ္ဌ 

(၂) ေကေဵရွာ/ရပက်ွက်အုပခ်ေုပ်ေရဵမှူဵ/ရပမ်ရိပဖ် အဖွဲ့ ဝ  ်

(၃) မဘိေရာအသ ်ဵအမှုေော ်/အသ ်ဵမှမိဘ (၁)ဦီဵ အဖွဲ့ ဝ  ်

(၄) ေကော ်ဵအကေိုဵေွာ်ေော အ်ဖွဲ့ မှ  မိဘ (၁)ဦဵ အဖွဲ့ ဝ  ်

 (ေကော ်ဵအကေိုဵေွာ်ေော ်အဖွဲ့ မရှိသည်ဴ  မူလွန်ဵေကော ်ဵမောဵဖင စပ်ါက  ေကော ်ဵသာဵမဘိ ွစဦ်ဵ) 

(၅) အွန်ဵပိ ု်ေရာမောဵ မ ှကိုယ်စာဵလှယ်    

 မူလွန်ဵ  ွွိယွန်ဵ မှ အထက်ွန်ဵ  ေသမွန်ဵထိ (၈) ဦဵ အဖွဲ့ ဝ  ် 

 (အထကမောဵအွွက်) 

 မူလွန်ဵ ွွိယွန်ဵ မှ အလယ်ွန်ဵ  အဌမွန်ဵအထိ (၆) ဦဵ 

 (အလကမောဵအွွက်) 

      မူလွန်ဵ  ွွိယွန်ဵ မှ စွုွ ္ထွန်ဵ  အထိ (၂) ဦဵ  

            (မလူွန်ဵ ေကော ်ဵမောဵအွွက်) 

(၆) ေကော ်ဵ မှ ေရာ/ေရာမ  (၁)ဦဵ အွွ ်ဵေရဵမှူဵ
 (အထက်ွန်ဵေကော ်ဵမောဵအွွက် ၁၃ ဦဵ/ အလယ်ွန်ဵ ေကော ်ဵမောဵအွွက် ၁၁ ဦဵ/ 
မလူွန်ဵေကော ်ဵမောဵအွွက် ၇ ဦဵဖင  ် ဴဖွဲ့စည်ဵရန်ဖင စပ်ါသည်။) 

 စမီခဳေက် ၂ ခလုုဳဵ အကေုဳဵဝ ် ေစရန် “ေကော ်ဵအေ ဴ် ပညာသ ်ေထာက်ပဴဳေကေ ဵ/ ေကော ်ဵေထာက်ပဴဳေကေ ဵ စီမဳခေက် 
လုပ် န်ဵေကာ်မွီ” ဟုသုဳဵပါမည်။) 



 မြ ို့နယ်အေ ဴ်ေကော ်ဵေထာက်ပဴဳေကေ ဵ စီမခဳေက်လုပ ်န်ဵအဖဲွ့။ 
(၁)  မ ြ ို့နယ်ပညာေရဵမှူဵ   ဥက ္ကဋ္ဌ 

(၂)  ေုွိယမြ ို့နယ်ပညာေရဵမှူဵ မောဵ  အဖွဲ့ ဝ ်  

(၃) လ/ထ  မြ ို့နယ် ပညာေရဵမှူဵမောဵ  အဖွဲ့ ဝ ် 

(၄)  စာေရဵ(၃)    အဖွဲ့ ဝ ် 

(၅) လ/ထမ ြ ို့နယ်ပညာေရဵမှူဵ(၁)ဦဵ      အွွ ်ဵေရဵမှူဵ 

 ွာဝန်ဝ ္ွတ ရာဵမောဵ။  

• နိ ု် ဳေွာ်၏အစီအစဥနှ် ဴ် IDA Credit  ဖင  ်ဴေော ်ရွက်မညဴ် အစီအစဥ ်၂ ခုေပါ ်ဵ ၍ ေော ်ရွက်မညဴ် 
ေကော ်ဵ ေထာကပ်ဳဴေကေ ဵ စီမဳခေက်အွွက် ေကော ်ဵ မောဵမှွ ်ပင လာသညဴ် ေကော ်ဵ ဖွဳ့ ဖြ ိုဵမှု စီမဳခေက ်
မောဵကိ ုစိစစ်ခင  ်ဵ ၊  

• စီမိဳခေက်အရ ေော ်ရွက်မည်ဴ ေကော ်ဵလုပ် န်ဵမောဵကို ပုဳမှနေ်လဴလာကြ ီဵကေ ပ်ခင  ်ဵ ၊  

• သွ်မှွ်ေ ွစာရ ်ဵ ေခါ ်ဵ စဥ်နှ ်ဴ အညီအသုဳဵပင ုနိ ု်ေရဵ လမ်ဵေွှန် ေပဵခင  ်ဵ၊ 

•  စာရ ်ဵစစ် သွ်မှွ်ခေကန်ှ ်ဴအညီသဳုဵစွေဲရဵ လမ်ဵေွှနေ်ပဵခင  ်ဵ၊  

•  မ ြ ို့နယ်အေ ် ဴထိန််ဵသိမ်ဵရမညဴ် စာရ ်ဵ အ ်ဵအခေကအ်လက်မောဵ၊ Data File မောဵ  ပင ုစုထိန်ဵ သမ်ိဵခင  ်ဵ ၊ 
ေကော ်ဵ ေထာက်ပဳဴေကေ ဵမောဵကိသုွ်မှွ်ခေက်နှ ဴ်အညီထုွ်ေပဵခင  ်ဵ ၊သုဳဵ စွဲခင  ်ဵ ၊ 

•  စာရ ်ဵစစ် ကန့်ကွက်ခဳရသညဴ် Case မောဵနှ ်ဴ ေ ွေကေ ဵအလဲွသုဳဵ မှုမောဵကုိ မရှေိစရန် ေော ်ရွက်  ခင  ်ဵ၊ 
ရှိလာပါက လိုအပ်သလို စိစစ်အေရဵယူခင  ်ဵ  

• အထက်အေ ်ဴေ ်ဴသို့ွ ်ပင ခင  ်ဵ  



ေကော ်ဵေထာက်ပဴဳေကေ ဵေ ွထုွ်ေပဵခင  ်ဵနှ ဴ်အသဳုဵပင ုခင  ်ဵ 

ဦဵစီဵဌာနမောဵက ေ ွလွှေဲပင ာ ်ဵေပဵပို့ ခင  ်ဵ။ သက်ေို ်ရာဦဵစီဵ ဌာနမောဵက  မြ ို့နယ်ပညာေရဵ 
မှူဵရုဳဵမောဵသုိ့ သွ်မှွ ်ေကော ်ဵအေရအွွက်၊ ခဲွွမ်ဵအလိကု်  ေကော ်ဵေထာက်ပဴဳ 
ေ ကေ ဵမောဵကုိ ပညာသ ်နစှ်အစ ဇွန်လမွိ ု်မ ီ ေမလအွွ ်ဵ ွ ွ်  ၅၀ % ွစ်ကြ ိမန်ှ ်ဴ 
နိဝု ်ဘာလမွုိ ်မ ီ ေအာက်ွ ိဘုာလအွွ ်ဵ ၅၀% ွစ်ကြ ိမ်ွ ို့ကို အပြ ီဵလွှေဲပင ာ ်ဵ  
ေပဵရန်ဖင စ်ပါသည်။  

 မ ြ ို့နယ်ပညာေရဵမှူဵရဳုဵမောဵကေ ွထုွ်ေပဵခင  ်ဵန ်ှဴေကော ်ဵဖွဳ့ ဖြ ိုဵမှုစီမခဳေက်ေရဵေဲွခင  ်ဵ။  
 မြ ို့နယ်ပညာေရဵမှူဵရုဳဵမောဵက ပထမအရစ် ေကော ်ဵေထာက်ပဳဴေကေ ဵေ ထုွွ်ေပဵပြ ီဵ ၁ လ 
အွွ ်ဵ ပညာသ ်နှစ ် ွစ်နစှ်အွွ ်ဵ  သဳုဵစဲွမည်အဴစီအစဥ် (ေကော ်ဵဖွဳ့ ဖြ ိုဵမှုစမီဳခေက်- 
School Improvement Plan)ကိ ု ေကော ်ဵအေ ဴ်ေကာ်မွီကေရဵေွ၍ဲ 
 မြ ို့နယအ်ေ ်ဴေကော ်ဵ ေထာကပ်ဳေဴ ကေ ဵ စီမခဳေက ်လုပ ်န်ဵအဖွဲ့ သို့ွ ်ပင ရန်ဖင စ်ပါသည။်  

 မြ ို့နယ်အေ ်ေဴကော ်ဵေထာက်ပဳဴေကေ ဵစီမခဳေက် လုပ ်န်ဵအဖွဲ့ က သွ်မှွ ်ခေကန်ှ ် ဴ
မကိက်ုညပီါက လိအုပ်သလုိပင ုပင  ်ရန် လုိအပ်ပြ ီဵပင ုပင  ်ရနမ်ရှိပါက အွည်ပ င ုေပဵရန် 
 ဖ င စ်ပါသည်။ (ပထမနှစ်ွ ွ ် ေကော ်ဵ သာဵအေရအွွက၄်၀၀ အထက်ရိှသညဴ်  
သည်ဴ ေကော ်ဵမောဵကိုသာSSA /SIP   ပင ုလုပခ်ိ ု်ဵရန်နစှ်အလိကု်ွိုဵမ င ှ ်ေဴော ်ရွကရ်န်) 



ေကာ်မွီေဳုဵဖင ွ်ခေက်အရအသဳုဵပင ုခင  ်ဵ။ ေကော ်ဵေထာက်ပဳဴေကေ ဵကုိ အသုဳဵပင ုရာွွ ် 
ေကော ်ဵအေ ် ဴ အဖွဲ့ မောဵအေနဖင  ်ဴ ေကော ်ဵအေ ် ဴ ေကော ်ဵေထာက်ပဳဴေ ကေ ဵ စီမခဳေက် 
လုပ ်န်ဵ ေကာမ်ွ ီ၏ သေဘာွူညီခေက်ဖင  ်ဴ အသုဳဵ ပင ုရန ်

 

 မင  ်သာထ ်သာရှိေအာ ်ေော ်ရွက်ခင  ်ဵ။  မ င  ်သာထ သ်ာဖင စ်ေစရန် ွစ်နစှ်စာရရိှသည် ဴ
ေကော ်ဵ  ေထာက်ပဳဴေကေ ဵနှ ်ဴ အသဳုဵပင ုမည်ဴလုပ ်န်ဵ ၊ ဝယ်ယအူသုဳဵ ပင ုမညဴ် 
လုပ ်န်ဵသုဳဵ ပစ္စည်ဵ မောဵ၊ သ ်ကေ ာဵသ ်ယူမှု အေထာက်အကူပစ္စည်ဵမောဵေခါ ်ဵစဥက်ိ ု
ေ ွစာရ ်ဵ ေခါ ်ဵစဥ်ဖင  ်ဴ ယှဥ်ွ ွဲေဖာ်ပင လေက် ေကော ်ဵရုဳဵ ခန်ဵ  အွွ ်ဵ  မင  ်သာေအာ ် 
ကပ်၍လည်ဵေကာ ်ဵ၊ ေကော ်ဵအေခင အေနအရ ကပ်ရနေ်နရာမရှိပါက 
လယ်ဂောစာအုပ်ွ ွ ်  စာရ ်ဵသွ ်ဵ၍ မည်သူမေိ ု အလွယ်ွကူကေ ညဴ်ရှုနိ ု်ရန် 
လည်ဵေကာ ်ဵ  ထာဵရှိေပဵရန် 



ေလဴလာကြ ီဵကေ ပ်အကဲဖင ွ်ခင  ်ဵနှ ဴ် စီမဳခေက်လုပ် န်ဵမောဵ 
ေော ်ရွက်မှုနှ ဴ်စပ်လေဥ်ဵ၍ အစီရ ်ခဳရာွွ ် အသဳုဵပင ုမညဴ်အေွှန်ဵကိန်ဵမောဵ။ 

- စီမဳခေက်အရ လွှမ်ဵခြ ုဳသည် ဴမြ ို့နယ်အေရအွွက်/ ေကော ်ဵအေရွွက်  
- ေကော ်ဵဖွဳွဳ့ ဖြ ိုဵမှုစီမခဳေက် ေရဵေွဲသည်ေဴကော ်ဵအေရအွွက/်ရာခို ်နှုန်ဵ  
- ေကော ်ဵေထာက်ပဳေဴကေ ဵရရှိဖင  ်ဴ  ေကော ်ဵဖွ့ဳဖြ ိုဵမှုစီမဳခေကအ်ရ ေအာ ်မင  ်စွာ အေကာ ် အထည် 
 ေဖာ်နိ ု်သည် ဴ ေကော ်ဵအေရအွွက/်ရာခို ်နှုန်ဵ 

- စီမဳခေက်အရ  ေထာက်ပဳေဴကေ ဵရရှေိသာ ေကော ်ဵမောဵွွ ် အမောဵေုဳဵ ေော ်ရွက်သည် ဴလုပ် န်ဵမောဵ  
- ပညာသ ်နှစ်အလိကု် ေကော ်ဵေထာက်ပဳဳဴေကေ ဵ ထုွ်ေပဵသည်ဴ ဘွ်ဂေက်ပမာဏ 
- ပညာသ ်နှစ်အလိကု် ေကော ်ဵေထာက်ပဳဳဴေကေ ဵ ထုွ်ေပဵသည်ဴ ဘွ်ဂေက်ပမာဏအေပါ် 
 အသုဳဵ ပင ုနိ ု်မှု  ရာခို ်နှုန်ဵ  

- စီမဳခေက်ကာလအွွ ်ဵ ေပဵအပ်သည် ဴပေမ်ဵမျှေကော ်ဵေထာက်ပဳေဴကေ ဵ ပမာဏ 
- စီမဳခေက်ကာလအွွ ်ဵ စာရ ်ဵစစ်ကန့်ကွက်မှုခဳဳရသည် ဴေကော ်ဵအေရအွွက/် ရာခို ်နှုန်ဵ  
- အေကေ ာ ်ဵေကေ ာ ်ဵေကေ ာ ် ဴေထာက်ပဴေဳကေ ဵရရှိပြ ီဵမှ အသုဳဵပင ုနိ ု်ခင  ်ဵ မရှ၍ိ ပင န်လည် အပ်နှသဳည် ဴ
 ေကော ်ဵအေရအွွက် /ရာခို ်နှုန်ဵ  

- စီမဳခေက်ကာလအွွ ်ဵ ထိေရာက်စွာအသုဳဵပင ုနိ ု်ခင  ်ဵမရှိေသာ ေကော ်ဵအေရအွွက/် 
 ရာခို ်နှုန်ဵ    

- ေကော ်ဵအေ ် ဴစီမဳခေက်လုပ် န်ဵ ေကာ်မွီမောဵ၏ လုပ် န်ဵေော ်ရွက်ရန်ေခါ်ယူသည် ဴလ 
 အလိကု်/နှစ်အလိုက် အစည်ဵအေဝဵ အကြ ိမ်အ ေရအွွက်  

- ေကော ်ဵအလိုက/် မြ ို့နယ်အလိကု် ွိ ု်ကေ ာဵမှု/မ ေကေနပ်ခေက်မောဵကို ေဖင ရှ ်ဵေပဵရသည်ဴ Case 
 အေရအွွက ်



စာရ ်ဵစစ်ကန့်ကွက်မှု ရှိသညဴ် Case မောဵနည်ဵပါဵေရဵ နှ ဴ် သွ်မှွ ်ခေက်န ဴ်ှအညီ သဳုဵစွေဲရဵ 

- သ ်ွမှွ ်ခေကန်ှ ်ဴအညီအသုဳဵ ပင ုေရဵ မသမာမှုက ်ဵ ရ ှ်ဵေရဵ အွွက် ဦဵစီဵဌာန 
အလိကု်၊ အေ ်ဴအလိကု် ကေ ပ်မွေ်ော ်ရွက်ရမည် ဖင စ်ပါသည။် 

စာရ ်ဵအ ်ဵအခေက်အလက်မောဵ၊  ပုမဳှန်အစီရ ်ခစဳာမောဵကုိ  ထိန်ဵသိမ်ဵ မှွ်ွမ်ဵထာဵခင  ်ဵ၊ 
ပုမဳှန် အခေိန်န ဴ်ှွစ်ေပင ဵညီ ပင  ်ေ ်ခင  ်ဵ  
 

 လိအုပ်သည်စဴာရ ်ဵအ ်ဵအခေကအ်လက်မောဵကုိ အေ ်ဴအလိကု် စီမခဳေက်ွာဝနရ်ှိသ ူ
 မောဵက  ကွန်ပေူွာအသုဳဵ ပင ု၍ Data နှ ် ဴInformation မောဵကို ပုမဳှန်အခေိန်န ှ်ဴ 
 ွစ်ေပင ဵည ီUpdate  လုပရ်န်ဖင စ်ပါသည။် 
 
                                              - - - - - - - - - - ။ - - - - - - - -  - - 

 


