
ကမ္ဘာဴဘဏ် IDA Credit အေမရိကန်ေဒါ်လာ သန်ဵ 

၆၀ ဖင ငဴ် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မညဴ် 

အ ေငခခဳပညာအဆငဴ်၊ ေကောင်ဵသာဵ ေကောင်ဵသူမောဵအာဵ 

  ပညာသင်ေထာက်ပဴဳေကေ ဵခေီဵမင ှငဴ်ေရဵ စီမဳခေက် 



ပညာေရဵဝန်ကြ ီဵဌာန 
ကမ္ဘာဴဘဏ် IDA Credit အေမရိကန်ေဒါ်လာ သန်ဵ  ၆၀ ဖ င ငဴ် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်မညဴ် အ ေငခခဳပညာအဆငဴ်၊ ေကောင်ဵသာဵ ေကောင်ဵသူမောဵအာဵ 
  ပညာသင်ေထာက်ပဳဴေကေ ဵခေီဵမင ှငဴ်ေရဵ စီမခဳေက် 

• ယခင်က တက္ကသိုလ်အဆငဴ်၊  ပင ညပ် ပညာေတာ်သင်ဆနှုငဴ်  ပင ညတ်င်ွဵ ပညာသင်ဆ ု (Collegiate 
Scholarships) မောဵနှငဴ် အထက်တန်ဵ / အလယ်တန်ဵ အဆငဴ် ပညာသင်ဆ ု (Scholarships)မောဵ၊ 
ပညာသင်ေထာကပ်ဳေဴကေ ဵ ဆ ု(Stipends) မောဵကုိ နိုင်ငဳေတာ်မှ ခေီဵမင ှင်ေဴပဵခဲဴ 

• ၁၉၆၄ ခုနှစ်နှငဴ်ေနာကပုိ်င်ဵတငွ် လရူည်ချွန်ေရွဵခေယမ်ှုစနစ်ကုိ ေပင ာင်ဵလကဲေင်ဴသဳုဵခဲဴသဖင င်ဴ 
ပညာသငဆ်ုနှင် ဴပညာသင်ေထာက်ပဳေဴကေ ဵဆု ခေီဵမင ှင်မဴှု အစီအစဥ်မောဵ ရပ်ဆိငု်ဵခဲဴ 

• ၂၀၁၂ ခုနှစ ်နိငု်ငဳေတာ်အစုိဵရ သစ ်လက်ထကတ်ငွ်၊  
 အဆင်ဴ မင င်ဴပညာအဆငဴ်  ပင ညတ်ငွ်ဵပညာသင်ဆုမောဵ၊  
 အ ေငခခဳပညာအဆင်ဴ ပညာသင်ဆုနငှ်ဴ ပညာသင ်ေထာကပ်ဳဴေကေ ဵမောဵကုိ  ပင နလ်ည်ခေီဵ မ င ှင်ဴေပဵနိုင ်

• ၂၀၁၂-၁၃ ပညာသင်နှစ်နှင်ဴ ၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင်နှစ်တွင ်ေကောင်ဵသာဵ၊ေကောင်ဵသူ ၁၁၀၂၂ ဦဵကိ ု
ပညာသင်ေထာက်ပဳေဴကေ ဵ ခေီဵမ င ှင်ဴေပဵနိုင်ခဲဴ 

 ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင်နှစ်အတက်ွ ၁၁၀၂၂ ဦဵနှင်ဴ မူလတန်ဵ အဆင်ဴ ေကောင်ဵသာဵ၊ေကောင်ဵသူ 
၅၀၀၀ ဦဵထပ်ေဆာင်ဵလေက်် စုစုေပါင်ဵ ၁၆၀၂၂ ဦဵကုိ ခေီဵမ င ှင်ဴေပဵရန ်

• ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင်နှစ်တွင ်ပညာသင်ေထာက်ပဳေဴကေ ဵ/ ေကောင်ဵေထာကပ်ဳဴေကေ ဵ/ EGRAသင်တန်ဵ မောဵ 
ေထာကပ်ဳဴေပဵရနအ်စီစဥ်ရှ ိ



ေယဘုယေရည်ရွယ်ခေက်မောဵ (General Objectives) 

(က) အေ ခင ခဳပညာ ေကောင်ဵသာဵ၊ေကောင်ဵသူမောဵအနက် မူလတန်ဵ အဆင် ဴ စတုတ္တတန်ဵ  
(Grade 5) မ ှအထက်တန်ဵ အဆင် ဴဒသမတန်ဵ (Grade 11)  အထိ 
အတန်ဵစဥ်အလုိက ် ဆက်လကတ်က်ေရာက်သငယူ်ရန ် အခက်အခဲရိှသည် ဴ 
ေကောင်ဵသာဵ၊ ေကောင်ဵ သူမောဵ အာဵ ပညာသင်ေထာကပ်ဳေဴကေ ဵ ခေီဵမင ှင်ေဴပဵရန၊် 

(ခ) အေ ခင ခဳပညာအဆင်ဴအလိုက ် ေကောင်ဵပြ ီဵဆုဳဵနှုန်ဵ ၊ မူလတန်ဵ အဆင်ဴမ ှ အလယ်တန်ဵ 
အဆင်သဴို့ ကူဵေပင ာင်ဵနှုန်ဵ ၊ အလယ်တန်ဵ အဆင်ဴမ ှ အထကတ်န်ဵ အဆင်ဴသို့ 
ကူဵေပင ာင်ဵ နှုန်ဵမောဵ ပိမုိတုိုဵတကလ်ာေစရန်၊  

(ဂ) ေကောင်ဵ ဆက်လ်က််တကရ်န် အခက်အခရဲိှသညဴ် ေကောင်ဵ သာဵ၊ေကောင်ဵ သူမောဵကိ ု
ပညာသင်ေထာကပ်ဳေဴကေ ဵ ခေီဵမင ှင်ေဴပဵနိုင်ခင င်ဵဖင င်ဴ ေကောင်ဵ ထကွ်နှုန်ဵ မောဵ ေလောကဴေ 
လာေစရန် 

(ဃ) နိငု်ငဳေတာမ်ှေဆာင်ရွက်ေနသည် ဴ ပညာသင်ေထာကပဴဳ်ေကေ ဵေပဵသညဴ် အစီအစဥ ်
နှင် ဴခေိတဆ်က်၍ ေရရညှ်တိုဵ ခေဲ့ ေဆာင်ရွက်သာွဵနိုင်ရန ်

(င) ပညာသင်ေထာကပ်ဳဴဳေကေ ဵ ခေီဵမင ှင်သဴည်အဴစီအစဥ်တွင ်  ပင ည်သူလထုူ ပါဝင် ေဆာင ်
ရွက်မှုကိ ု မင ှင်ဴတငေ်ပဵရန်   

 



အေသဵစိတ်ရည်ရွယ်ခေက်မောဵ (Specific Objectives) 

(က) ပညာသင်ေထာကပ်ဳေဴကေ ဵေပဵသည်ဴအစီအစဥ်တွင်် စီမခဳေက်အေကာင ် အထည် 
 ေဖာ်သ်ည် ဴ မြ ိ့့နယ်မောဵရိှ   ပင ည်သူလထူ၏ု  ပါဝငေ်ဆာင်ရွက်မှုကို တိုဵမ င ှင်ရဴန်နငှ်ဴ 
 ပွငဴ်လင်ဵမင င်သာမှုနငှ်ဴ မျှတမှုကိ ုတိုဵ မ င ှင်ဴရန်  

(ခ) စီမခဳေက်မြ ိ့့နယ် မောဵမှ  စတုတ္တတန်ဵ (Grade 5) မ ှ ဒသမတန်ဵ  (Grade 11) 
 အထိ အတန်ဵ မောဵမှ  ေကောင်ဵေနရန ် အခက်အခရဲှိသညဴ် ေကောင်ဵသာဵ၊ 
 ေကောင်ဵသူ ( xxxxxx  ) ဦဵကုိ ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင်နစှ်မ ှ ၂၀၁၆-၁၇ 
 ပညာသင်နစှ်အထ ိ၃ နှစ ်အတွင်ဵ  ပညာသင်ေထာကပ်ဳေဴကေ ဵေပဵရန ်

(ဂ) စီမခဳေက်မြ ိ့့နယ်မောဵ စီမခဳေက်ေကောင်ဵမောဵ၏ ေကောင်ဵနယ်ေမင  (Catchment 
 Areas) အတွင်ဵမ ှ ေကောင်ဵ ထကွ်နှုန်ဵ  (Dropout Rate) ေလောကဴေ၍ ေကောင်ဵ 
 ေနမြ ဲနှုန်ဵ  (Retention Rate)၊ ေကောင်ဵ ပြ ီဵဆုဳဵနှုန်ဵ (Completion Rate)နှင် ဴ
 အဆင်ကဴူဵေပင ာင်ဵနှုန်ဵ  (Transition Rate) မောဵ ပိမုို မင င်ဴမာဵလာေစရန် 

(ဃ) စီမခဳေက် အေကာင်အထည်ေဖာသ်ည် ဴ ပတ်သက်ဆက်နယွ်သူမောဵ အာဵလဳုဵ၏ 
 လုပင်န်ဵ  စွမ််ဵေဆာင်ရည်ကိ ု မင ှင်တဴင်ေပဵရန ်

 



အဆုိပါရည်ရွယ်ခေက်မောဵကုိ ေအာင်မင င်ရန်အတွက်  ပင ည်သူလူထုပါဝင်မှု ရှိေသာ  
အစီအစဥ် ေရဵဆဲွခင င်ဵမူေဘာင်(Community participation Planning 
Framework)  
ပညာေရဵဝန်ကြ ီဵဌာနနငှ်ဴ ကမ္ယာဴဘဏ်တို့မ ှေရဵဆွဲထာဵသည်ဴ ဤ CPPF ၏ အဓကိ 
ပါဝငရ်မညဴ်အခေက်မောဵမှာ -- 
(၁) လုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန်။ေကောင်ဵေထာကပ်ဳဴဴေကေ ဵနငှ်ဴ ပညာသငဆ်ု အေကာငအ်ထည ်
 ေဖာ်ရာတွင ်လိကု်နာကေင်ဴသုဳဵ ရမည်ဴ လုပ်ငန်ဵလမ်ဵညွှန် ကိ ု(အထူဵသဖင င်ဴ 
 တိုင်ဵရင်ဵသာဵမောဵနှငဴ် ဆင်ဵ ရဲနွမ်ဵပါဵေသာ အပုစ်)ု မောဵနငှ်ဴ  ပါဝငေ်ရဵဆဲွရန ်
 
(၂) အဖဲွ့အစည်ဵ၏ တာဝန်ယူမှု။  ပညာသငဆ်ုအစအီစဥ်တွင ် ပါဝင်ေသာမြ ိ့့နယ ်
မောဵ အတွင်ဵ  CPPF ကိ ုနှစ်စဥ် ေရဵဆွဲရန် DEPT မ ှဦဵေဆာင်သည်  ဴအဖွဲ့အစည်ဵ  
ဖွဲ့စည်ဵ၍ တာဝနယ်ူ ေဆာင်ရကွ်မည ်
 
(၃) လူမှုေရဵရာ ဆန်ဵစစ ်ေလဴဴလာမှု။  ပညာသငဆ်ုအေကာငအ်ထည်ေဖာ ်
 ေဆာင်ရကွ ် မည်ဴ မြ ိ့့နယ််မောဵတွင ်ပညာသငဆ်ရုသငဴ်သူမောဵ ေဖာ်ထုတ်နုိငရ်န ်
 အတွက ်ရိုဵ ရငှ်ဵ ေသာ ဆန်ဵ စစ်ေလဴလာမှု တစ်ခု ေဆာငရ်ွကရ်နလ်ိသုည။် 
 



(၄)  ပင ည်သူလူထုအာဵ အသိေပဵခင င်ဵ။  ပင ည်သူလူထု အထူဵ သဖင င်ဴ  ပညာသင်ဆုရရှိရန ်
 သတ်မတှခ်ေက်ပင ည်ဴမီေသာ ေကောင်ဵသာဵမောဵနှင်ဴ  မိဘမောဵထဳမှ ပညာသင်ဆု 
 ေပဵေသာအစီအစဥ်၏ ရည်ရွယ်ခေက်၊ သတ်မတှခ်ေက်၊ ေရွဵခေယ်မှု တို့ကိသုိေအာင ်
 ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။  
(၅) ေလဴဴကေငဴ်သင်ကေ ာဵေပဵခင င််။   CPPFဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵ စဥ၊် စည်ဵမေဥ်ဵ စည်ဵကမ်ဵ 
 ဆိုင်ရာသင်တန်ဵကိ ု မြ ိ့့နယ််ပညာေရဵမှူ ဵ၊  မြ ိ့့နယ်လုပင်န်ဵေကာမ်တနီှင်ဴ 
 ေကောင်ဵအုပ ် ကြ ီဵမောဵအာဵ ေလဴဴကေင်ဴသင်ကေ ာဵေပဵရန ်
 
(၆) ေရွဵခေယ်ေရဵမူှု။  ဆင်ဵရဲနမွ်ဵပါဵေသာ အုပစ်ုမောဵနငှ်ဴ လူမှုေရဵစီဵပွာဵေရဵ အခက်အခဲ 
 ရှိေသာအပု်စမုောဵမှေကောင်ဵသာဵမောဵကို ေရွဵခေယ်ရန ်
 
(၇) စဥ်ဆက်မပင တ်ကြ ီဵကေ ပ်ခင င်ဵနှင်ဴ တုိင်ကေ ာဵခင င်ဵဆုိင်ရာနည်ဵလမ်ဵမောဵ။  ပထမအဆင်ဴ   
 အေနဖင င်ဴ ေကေနပ်မှုမရှပိါက ေကောင်ဵအဆင်ဴ ေကာ်မတီအာဵ တိုင်ကေ ာဵနိငု်သည။်  
 အေခင ခဳပညာဦဵစီဵဌာမောဵနှင်ဴ ပညာေရဵစမီဴကဳိန်ဵနငှ်ဴ  ေလဴကေင်ဴေရဵဦဵစီဵဌာနမောဵက 
 တိုင်ကေ ာဵနိငု်သည်ဴနည်ဵလမ်ဵမောဵကိ ုစီစဥ ် အေကာင်အထည်ေဖာေ်ဆာင်ရွက်ရန ်
 တာဝန်ရှသိည်။ 
 



ပညာသင်ေထာက်ပဴဳေကေ ဵေပဵမည် ဴပဳုစဳနှငဴ် သတ်မှတ်ခေက်မောဵ( Design Parameters) 

(က) ဦဵတည်သည် ဴ ေကောင်ဵ သာဵအပု်စ ု /ဦဵေရ (Target Population)။ 
 စီမခဳေက်မြ ိ့့နယ်/ စီမခဳေက်ေကောင်ဵမောဵမှ စတုတ္ထတန်ဵ (Grade 5) မှ ဒသမတန်ဵ  
 (Grade 11) အထ ိေကောင်ဵသာဵ၊ ေကောင်ဵသမူောဵမ ှ ဆင်ဵရဲနမွ်ဵပါဵပ ြ ီဵ 
 ေကောင်ဵထကွန်ိငု်ေခင  အလာဵ အလာရှသိည် ဴေကောင်ဵသာဵေကောင်ဵ သ ူမောဵ 

(ခ) စီမခဳေက်မြ ိ့့နယ်/ေကောင်ဵ မောဵ ေရွဵ ခေယ်သတ်မတှ်ခင င်ဵ။ စီမခဳေက်မြ ိ့့နယ်မောဵကုိ 
 ေအာက်ပါ စဳသတမ်ှတခ်ေက်မောဵအရ ေရွဵခေယမ်ည-် 

 • အဆင်ဵရဆဲုဳဵ မြ ိ့့နယ/်ေကောင်ဵ မောဵ 

 • ေကောင်ဵထွက်နှုန်ဵ အမောဵဆုဳဵမြ ိ့့နယ/်ေကောင်ဵ မောဵ 

 • ေကောင်ဵ ပြ ီဵဆုဳဵနှုန်ဵ အနည်ဵဆုဳဵ မြ ိ့့နယ/်ေကောင်ဵမောဵ 

(အဆိပုါေရွဵ ခေယ်ေရဵမအူရ ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင်နှစတ်ွင ် ၄၀  မြ ိ့့နယ ် ေရွဵခေယ်ပြ ီဵ 
၂၀၁၅-၁၆ နှင် ဴ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင်နစှ်တငွ ် အဆုိပါမြ ိ့့နယ် ၄၀ တွင်ပင ် ဆက်လက် 
အေကာငအ်ထည်ေဖာမ်ည)်(ညှနိိှုင်ဵဆ ဲ ဖင စ်ပါသည် အတည်မဖင စ်ေသဵပါ) 



စီမဳခေက်မြ ိ့့နယ်/ေကောင်ဵမောဵ ေရွဵခေယ်သတ်မှတ်ခင င်ဵ 

• Option (1)   ၄၀  မြ ိ့့နယ်(နှစ်စဥ ်)                  (စုစုေပါင်ဵ ၄၀  မြ ိ့့နယ်) 

 

• Option (2) (၈-၁၂-၂၀)  မြ ိ့့နယ်(နှစ်အလိုက)်  (စစုေုပါင်ဵ ၄၀  မြ ိ့့နယ်) 

 

• Option (3) (၁၅-၁၅-၁၅)  မြ ိ့့နယ်(နှစ်အလိုက)်(စုစုေပါင်ဵ ၄၅  မြ ိ့့နယ်) 

 

• ( ပင ည်နယ်/ တိုင်ဵေဒသကြ ီဵအစုပဳါဝင်ေစရန)် (ညှိနိှုင်ဵဆဲဖင စ်ပါသည)် 

 



ပညာသင်ေထာက်ပဴဳေကေ ဵေငွပမာဏ။  

• မူလတန်ဵအဆငဴ် တစ်လလျှင် ၅၀၀၀ ကေပ်နှုန်ဵဖင ငဴ် တစ်နစှ်လျှင ် ၁၀ လ 
 (တစ်နစှ်အတွက ်၅၀၀၀၀ ကေပ)်  
• အလယ်တန်ဵအဆင် ဴ တစ်လလျှင ် ၈၀၀၀ ကေပ်နှုန်ဵဖင ငဴ် တစ်နှစလ်ျှင ် ၁၀ လ 
 (တစ်နစှ်အတွက ်၈၀၀၀၀ ကေပ)် 
• အထက်တန်ဵ အဆင် ဴ တစ်လလျှင် ၁၀၀၀၀ ကေပ်နှုန်ဵဖင ငဴ် တစ်နစှ်လျှင ် ၁၀ လ 
 (တစ်နစှ်အတွက ်   ၁၀၀၀၀၀ ကေပ)် 
ခဳစာဵခွငဴ်ပင ့သညဴ်ကာလ ။  
-(၄၀)  မြ ိ့့နယ်ကို နှစ်စဥ ် အေကာင်အထညေ်ဖာ်ပါက ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင်နစှ်တွင် 
ခဳစာဵခွင်ဴရရိှသမူောဵသည ်သတ်မတှခ်ေကန်ှင်ဴ ကုိကည်ပီါက ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင်နစှ ်အထ ိ၃ 
နှစ်ဆက်တုိက ် ခဳစာဵခွင်ဴရရှိမည်။ ၂၀၁၅-၁၆ နှင်ဴ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသငန်ှစ်မောဵအတွက် 
Grade 5 အတွက်သာအသစ ်ေရွဵခေယ ်ခေီဵ မင ှင်ဴ်ရန်  ဖ င စ်ပါသည။်  
-Option (2/3) ကိုေရွဵ ခေယ်ပါက အသစတ်ိုဵခေဲ့ သညဴ် မြ ိ့နယ်မောဵမှာ ဒုတိယနစ်ှမြ ိ့့နယ်မောဵမှ 
၂ နှစ် နှင်ဴ တတိယနှစ်မြ ိ့့နယ်မောဵမှ ၁ နှစသ်ာခဳစာခွငဴ်ရိှပါမည။် နိင်ုငေဳတာ်အစီီအစဥ်(သိ့ု) 
Development Partner မောဵအစအီစဥ်ဖင င်ဴေဆာငရ်ကွမ်ှသာ ရရိှနိငု်ပါမည်) 
  



ပညာသင်ေထာက်ပဴဳေကေ ဵေပဵရန် သတ်မှတ်ခေက်  

 (၁) မိဘမဲဴဖင စ်ေနပြ ီဵ၊ ဆင်ဵရနဲွမ်ဵပါဵသည်ဴမိသာဵစုနှင် ဴအတူေနထိငုသ်ူကိ ုဦဵစာဵေပဵ ရမည။် 

 (၂) ဖခငက်ွယ်လွန်ပ ြ ီဵ ဆင်ဵရနဲွမ်ဵပါဵသည်ဴမိခငန်ှင်အဴတူေနထိငုသ်ူကို ဒုတိယဦဵစာဵေပဵရမည။် 

 (၃) အထက်အပိုဒ်ခွဲ ၁ နှင်ဴ ၂  ပါ အခေက်မောဵနှင် ဴမကိကု်ညဘီ ဲမိဘ နှစ်ပါဵလုဳဵ  ရှေိသာ်လည်ဵ  
 ဆင်ဵရနဲွမ်ဵပါဵသည် ဴ ေကောင်ဵ ေနရနခ်က်ခဲသည် ဴ ကေလဵမောဵ၊ ေကောင်ဵထွက်ရန် 
  ဖ င စ်နိုင်ေ ခင မောဵေသာ ကေလဵမောဵကိုလည်ဵ ဦဵစာဵေပဵရမည။် (အထူဵသ ဖင င်ဴ၊ ပုဳမှန်ဝင်ေငွ 
 မရှသိညဴ ်လက်လပု်လက်စာဵမိသာဵစမုောဵ၊ ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵမှုေကေ ာငဴ်  ေကောင်ဵ ထွက်ရန် 
 အလာဵအလာရှိသ ူကေလဵမောဵ၊ စသည် ဴ ဆင်ဵရနဲွမ်ဵပါဵမှုကိ ု အေခင ခဳ၍ ေရွွဵ ခေယ် 
 ခေီဵ မင ှငဴ်နိုင်သည်။) ဴ 

 (၄) အကေင်ဴစာရိတ္တေကာင်ဵမွန်ပြ ီဵ၊ ေကောင်ဵစည်ဵကမ်ဵလိကု်နာသ ူ ဖင စ်ရမည်။ 

 (၅) အေခင အေနခေင်ဵ တညူီေနလျှင် ေကောင်ဵ ေနသည် ဴ ညီအစ်ကိုေမာငန်ှမမောဵခင င်ဵ  နှင်ဴ 
 ဉာဏ်ရည်ထက်မင က်၍စာ ေတာ််ခင င်ဵ  စသည်ဴအခေက်မောဵနှငဴ် ထပ်မဳအကဲဖ င တ ် ေရွဵခေယ် 
 ရမည်။ 

 (၆) အခင ာဵအ ဖွဲ့အစည်ဵမောဵ၊ လူမှုေရဵအသင်ဵအဖွဲ့ မောဵနှငဴ် INGOs/NGOsမောဵမှ ပညာသင် 
 ေထာက်ပဳေဴကေ ဵ (ကာလရှည-်နှစ်စဥ်) ခဳစာဵေနသည် ဴကေလဵမေိ့ဵ မဖင စ်ေစရ။ 

 



ပညာသင်ေထာက်ပဴဳေကေ ဵေပဵမညဴ် ေကောင်ဵသာဵအေရအတွက်။  

•  ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင်နှစ်အတကွ ်Grade 5 မ ှGrade 11 အထ ိ 
       မြ ိ့့နယ ် ၄၀  မြ ိ့့နယ်မှ စုစုေပါင်ဵ (၃၇၇၉၈) ဦဵ  ေရွဵခေယ်ရန ် လောထာဵပါသည်။ 
•  ၂၀၁၅-၁၆ ပညာသငန်ှစ်နှငဴ် ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသငန်ှစ်တင်ွ ဆက်လက၍်နစှ်အလုိက ်

စီမခဳေက်  မ ြ ိ့့နယမ်ောဵမှ အဆိပုါေကောင်ဵ သာဵ၊ ေကောင်ဵသ ူ (၃၇၇၉၈) ဦဵကိပုင ် ပညာသင်ဆ ု
ခေီဵမင င်ဴမည်ဖင စ်ပါသည်။  Option (2/3 )ကိ ု ေရွဵခေယ ် ပါက အေရအတွက်ပိမုိုမောဵစွာ 
လွှမ်ဵခြ ့ဳနိုင်ပြ ီဵဘတဂ်ေက်ကိုနှစ်စဥ ်ပိုမိလုောထာဵအသုဳဵ ပင ့ရန်ဖင စ်ပါသည။်   

• စီမဳခေကေ်ကောင်ဵေရွဵခေယ၍် ေကောင်ဵအလိုကခ်ွဲတမ်ဵကိ ု စီမဳခေက်မြ ိ့့နယ်ေရွဵခေယမ်ှု 
အတည်ဖင စ်ပါက  မြ ိ့့နယ်အဆငဴ်မှ ေအာက်ပါစဳသတ်မှတ်ခေက်မောဵနှင်အဴညီ  မြ ိ့့နယ်ခွဲတမ်ဵကုိ 
အေ ခင ခဳ၍ သတ်မှတ်ရမည်- 

    (က) ဆင်ဵ ရဲနွမ်ဵပါဵသညဴ်ေဒသရှိသည်ဴေကောင်ဵ မောဵ/C, D, E အဆင်ဴ ေကောင်ဵမောဵ  
         ဦဵစာဵေပဵရန် 

     (ခ)    ေကောင်ဵသာဵဦဵေရကိလုည်ဵ  အေ ခင ခဳရန် 
     (ဂ)    ေကောင်ဵနယ်ေမင  (Catchment Area) တငွ ်ေကောင်ဵထွက ်နှုန်ဵမင င်ဴ၍/       
        ေကောင်ဵ ပြ ီဵဆုဳဵနှုန်ဵနည်ဵေသာေကောင်ဵမောဵကိ ုဦဵစာဵေပဵရန် 
    (ဃ)   Equity Based  ဖင င်ဴ ခွဲတမ်ဵကိ ုလောထာဵရန ်(လိုသည် ဴေကောင်ဵမောဵ မောဵေပဵရန်) 

 



ပညာသင်ေထာက်ပဴဳေကေ ဵစီမဳခေက်အတွက် အသဳုဵပင ့မညဴ်ဘတ်ဂေက် 

•  ၂၀၁၄ -၁၅ ပညာသင်နစှ ် အတကွ ် အေမရိကန်ေဒါ်လာ သန်ဵ ၂၀ အနက ်
ပညာသင်ေထာကပ်ဳေဴကေ ဵအသုဳဵပင ့ရန် လောထာဵပါသည ်။ 

• ၂၀-၂၀-၂၀ ဘတ်ဂေက်လောထာဵမှုအရ  မြ ိ့့နယ် ၄၀ ကုိ ၃ နှစအ်ေကာင် 
အထည်ေဖာပ်ါက  နှစစ်ဥ ် အေမရိကန်ေဒါ်လာ ၃ သန်ဵ ကိုသာ လောထာဵ 
အသုဳဵပင ့လျှင်လုေဳလာကပ်ါသည်။(စုစေုပါင်ဵ ၉ သန်ဵ) 

• သို့ရာတင်ွ (၈-၁၂-၂၀/၁၅-၁၅-၁၅)ပုစဳဳဳ ဖင င်ဴအေကာင်အထညေ်ဖာ်ပါက နှစစ်ဥ ်
ဘတ်ဂေက် တိုဵ လောထာဵသဳုဵရန်လိအုပ်ပါသည်။ (ဥပမာ ၈-၁၂-၂၀  ဖင ငဴ်  ပထမနှစ် ၃ 
သန်ဵ/ဒတုိယနှစ်  ၃+၄.၅ သန်ဵ/တတိယနှစ် ၇.၅+၇.၅ သန်ဵ=  စုစေုပါင်ဵ=  ၂၆ .၅ 
သန်ဵ)  

• Option (2/3 ) ဖင င်ဴအေကာငအ်ထည်ေဖာပ်ါက ပညာသင်ေထာက်ပဳဴေကေ ဵအတက်ွ 
ဘတ်ဂေက်ပိုသုဳဵ ပြ ီဵ  school Grant အတွက် လိုအပ်သညဴ်ဘတ်ဂေက်ကိ ုနိငု်ငဳေတာမှ် 
တိုဵမ င ှင်အဴသုဳဵပင ့ရပါမည။် 

 

 

 



အေကာင်အထည်ေဖာ်မညဴ် အစီအစဥ် (Implementation Procedure) 
အဆငဴ်အလုိက်အဖဲွ့အစည်ဵမောဵဖဲွ့စည်ဵခင င်ဵ။  
(က) ဦဵစီဵဌာနအဆင် ဴ ပညာသင် ေထာက်ပဳေဴကေ ဵ စီမဳခေက်လုပ်ငန်ဵ အေကာငအ်ထည် ေဖာ်ေရဵ 
 အဖွဲ့ မောဵ။   

 (၁)ပညာေရဵစီမဳကိန်ဵ နှင်ဴ ေလကဴေင်ဴေရဵဦဵစီဵဌာနမ ှ စီမဳခေကဒ်ါရိကုတ်ာ(ညွှန်ကေ ာဵေရဵမှူဵ)  
၁ ဦဵ၊  စီမီဳခေကမ်နေ်နဂော ဒုညွှန်မှူဵ ၁ ဦီဵ၊   စီမဳခေက ်Focal Person ၁ဦဵ (စီမဳကနိ်ဵမှူဵ)နှင်ဴ    
ဒုတယိစီမဳကိန်ဵမှူဵ ၁ ဦဵကုိ  Focal       Person အဖ င စ် တာဝန်ေပဵရန၊် (ေကောင်ဵ ေထာက် 
ပဳ ဴေ ကေ ဵစီမဳခေကန်ှင်အဴတူတ ူ ဖ င စ်ပါသည်။) 

 (၂) သကဆ်ိငုရ်ာ အေခင ခဳပညာဦဵစီဵဌာနမောဵမှ စီမဳခေကတ်ာဝန်ခဳ ၁ ဦဵစ ီ (ဦဵစီဵအရာရိှ)နှငဴ် 
       ဒုတယိဦဵစီဵမှူဵ (၁) ဦဵစီကို Focal Person အဖင စ််တာဝန်ေပဵရန် (ေကောင်ဵ    
       ေထာက်ပဳဴ ေကေ ဵစီမဳခေကန်ှင်ဴ အတူတူ  ဖင စ်ပါသည်။) 

 (၃) တိင်ုဵေဒသကြ ီဵ/ ပင ည်နယ်ပညာေရဵ ညွှန်ကေ ာဵ ေရဵမှူဵရုဳဵ မှ စီမဳခေက်တာဝန်ခဳ (၁)ဦဵနှင် ဴ
       Focal         Person(၁)ဦဵစီ တာဝန်ေပဵရန် (ေကောင်ဵေထာက်ပဳေဴ ကေ ဵ စီမဳခေကနှ်င်ဴ 
       အတူတူဖင စ်ပါသည။်) 

 (၄) ခရုိငအ်ဆင်ဴနှင်ဴ  မြ ိ့့နယအ်ဆင်ဴမောဵတွင် စီမဳခေကတ်ာဝန်ခ(ဳ၁)ဦဵစီနှင်ဴ Focal person 
       (၁)ဦဵစီကိ ု       တာဝန်ေပဵေဆာင်ရွက်ရန် (ေကောင်ဵ ေထာက်ပဳေဴကေ ဵ စီမဳခေကနှ်ငဴ် အတူတူ   
 ဖ င စ်ပါသည။်) 



(ဂ)ေကောင်ဵအဆငဴ် ပညာသင်ေထာက်ပဳဴေကေ ဵ စီမခဳေက်လုပင်န်ဵေကာ်မတီ။  

(၁) ေကောင်ဵအပု်ကြ ီဵ ဥက္ကဋ္ဌ 

(၂) ေကေဵရွာ/ရပက်ွက်အုပခ်ေ့ပ်ေရဵမှူဵ/ရပမ်ရိပဖ် အဖွဲ့ ဝင ်

(၃) မဘိဆရာအသင်ဵအမှုေဆာင်/အသင်ဵမှမိဘ (၁)ဦီဵ အဖွဲ့ ဝင ်

(၄) ေကောင်ဵအကေိ့ဵေတာ်ေဆာငအ်ဖွဲ့ မှ  မိဘ (၁)ဦဵ အဖွဲ့ ဝင ်

 (ေကောင်ဵအကေိ့ဵေတာ်ေဆာင်အဖွဲ့ မရှိသည်ဴ  မူလတန်ဵေကောင်ဵမောဵဖင စပ်ါက  ေကောင်ဵသာဵမဘိ တစဦ်ဵ) 

(၅) အတန်ဵပိငု်ဆရာမောဵ မ ှကိုယ်စာဵလှယ်    

 မူလတန်ဵ  တတိယတန်ဵ မှ အထက်တန်ဵ  ဒသမတန်ဵထိ (၈) ဦဵ အဖွဲ့ ဝင ် 

 (အထကမောဵအတွက်) 

 မူလတန်ဵ တတိယတန်ဵ မှ အလယ်တန်ဵ  အဌမတန်ဵအထိ (၆) ဦဵ 

 (အလကမောဵအတွက်) 

      မူလတန်ဵ  တတိယတန်ဵ မှ စတတု္ထတန်ဵ  အထိ (၂) ဦဵ  

            (မလူတန်ဵ ေကောင်ဵမောဵအတွက်) 

(၆) ေကောင်ဵ မှ ဆရာ/ဆရာမ  (၁)ဦဵ အတွင်ဵေရဵမှူဵ
 (အထက်တန်ဵေကောင်ဵမောဵအတွက် ၁၃ ဦဵ/ အလယ်တန်ဵ ေကောင်ဵမောဵအတွက် ၁၁ ဦဵ/ 
မလူတန်ဵေကောင်ဵမောဵအတွက် ၇ ဦဵဖင င် ဴ ဖွဲ့စည်ဵရန်ဖင စ်ပါသည်။)(တိငု်ဵရင်ဵသာဵလူမေိ့ဵစုမောဵ INGO/NGO 
ကိုယ်စာဵလှယ်မောဵရှိပါကလည်ဵထည်ဴသွင်ဵ ဖွဲ့စည်ဵနိုငသ်ည)် 

 စမီခဳေက် ၂ ခလုုဳဵ အကေ့ဳဵဝင် ေစရန် “ေကောင်ဵအဆငဴ် ပညာသင်ေထာက်ပဴဳေကေ ဵ/ ေကောင်ဵေထာက်ပဴဳေကေ ဵ စီမဳခေက် 
လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ” ဟုသုဳဵပါမည်။) 



 မြ ိ့့နယ်ပညာသင်ဆုနှင်ဴ ေထာက်ပဴဳေကေ ဵ ဆုေရွဵခေယ်ေရဵအဖဲွ့ 

           (၁)  မြ ိ့့နယ်ပညာေရဵမှူဵ                       ဥက္ကဋ္ဌ 

 (၂)  ဒုတိယမြ ိ့့နယ်ပညာေရဵမှူဵ (၁)ဦဵ အဖွဲ့ဝင်  

 (၃) အထက်တန်ဵေကောင်ဵအုပ်ကြ ီဵ (၂)ဦဵ အဖွဲ့ဝင် 

 (၄) အလယ်တန်ဵေကောင်ဵအုပ်ကြ ီဵ (၂)ဦဵ အဖွဲ့ဝင် 

 (၅) လ/ထ  မြ ိ့့နယ် ပညာေရဵမှူဵမောဵ အဖွဲ့ဝင် 

 (၆) လ/ထ  မြ ိ့့နယ်ပညာေရဵမှူဵ (၁)ဦဵ အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

ရှိပြ ီဵအဖွဲ့ကိုပင ့ပင င်ဖွဲ့ရန်ဖင စ်သည်။ 



တုိင်ဵေဒသကြ ီဵ၊  ပင ည်နယ်ပညာသင်ဆုနှင်ဴ ေထာက်ပဴဳေကေ ဵ ဆုေရွဵ 
ခေယ်မှုကြ ီဵကေ ပ် ေရဵအဖွဲ့ 

   (၁) တိငု်ဵေဒသကြ ီဵ/ ပင ည်နယ ်ပညာေရဵညွှန်ကေ ာဵေရဵမှူ ဵ              ဥက္ကဋ္ဌ 

 (၂) တိငု်ဵေဒသကြ ီဵ/ ပင ည်နယ ်ပညာေရဵညွှန်ကေ ာဵ ေရဵမှူဵရုဳဵမ ှ

  ဒတုိယညွှန်ကေ ာဵေရဵမှူ ဵမောဵ (၂ ဦဵမ ှ၃ ဦဵ)                          အဖွဲ့ဝင ်

 (၃) တိငု်ဵေဒသကြ ီဵ/ ပင ည်နယ ်ပညာေရဵညွှန်ကေ ာဵ ေရဵမှူဵရုဳဵမ ှ

  လကေ်ထာက်ညွှန်ကေ ာဵေရဵမှူဵ ၄ ဦဵ  

  (စစ်ေဆဵ/(သင်ကေ ာဵ/သင်တန်ဵ)ကွန်ပေူတာ/(စီမ/ဳေငွစာရင်ဵ )         အဖွဲ့ဝင ်

 (၄) ခရိုင်ပညာေရဵမှူ ဵမောဵအာဵလုဳဵ (ဒတုိယညွှန်ကေ ာဵေရဵမှူ ဵမောဵ)           အဖွဲ့ဝင ်

 (၅) တိငု်ဵေဒသကြ ီဵ/ ပင ည်နယ်ပညာေရဵညွှန်ကေ ာဵ ေရဵမှူဵရုဳဵမ ှ               
လက်ေထာက်ညွှန်ကေ ာဵေရဵမှူ ဵ(စီမကဳိန်ဵ/စာရင်ဵအင်ဵ)            အတွင်ဵေရဵမှူ ဵ 

 

ရှိပြ ီဵအဖွဲ့ကိုပင ့ပင င ်ဖွဲ့ ရန်ဖင စ်သည်။ 



ဦဵစီဵဌာနမောဵ၏အခန်ဵကဏ္ဍ 

  ဦဵစီဵဌာနမောဵအေနဖင င်ဴ တိုင်ဵ ေဒသကြ ီဵ/ ပင ည်နယ် ပညာေရဵ 
ညွှန်ကေ ာဵေရဵမှူဵရုဳဵမောဵအာဵ ဆုဳဵဖင တ်ခွင်ဴ ပင ့ပြ ီဵ တင်ပင လာသည် ဴ
ပညာသင်ေထာက်ပဳဴေကေ ဵဆိုင်ရာ ဆုဳဵဖင တ်ရမည်ဴကိစ္စရပ်မောဵကို ဦဵစီဵ 
ဌာနမောဵက အတည်ပင ့ေပဵရန်ဖင စ်ပြ ီဵ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵ ေဒသကြ ီဵ/ 
 ပင ည်နယ် ပညာေရဵညွှန်ကေ ာဵ ေရဵမှူဵရုဳဵမောဵက တာဝန်ခဳ/ တာဝန်ယူ 
ေဆာင်ရွက်ရမည်ဖင စ်ပါသည်။ 



ပညာသင်ေထာက်ပဴဳေကေ ဵနှှငဴ်ပတ်သက်၍ မိဘပင ည်သူမောဵသုိ့ 
အသိေပဵခင င်ဵနှင်ဴ ေကေ ညာခင င်ဵ 

 (က) ေကောင်ဵ အလိုက်/အတန်ဵအလိကု ်သိရိှေအာင်ေကေ ညာေပဵခင င်ဵ 
(အတန်ဵ ပိငု်ဆရာမောဵ က အသေိပဵခင င်ဵ/ 
ေကောင်ဵ တွငေ်ကေ ာ်ငင ာသင်ပုန်ဵမောဵတွင ်ကပ်ခင င်ဵ) 

(ခ) ပညာသငေ်ထာက်ပဴဳေကေ ဵ စမီခဳေက်ဆိငု်ရာ Pamphlet ကိ ု
ေကောင်ဵသာဵ၊ ေကောင်ဵသ ူမောဵမှတစဆ်ငဴ် မဘိမောဵသို့ ဖင န့်ေဝခင င်ဵ 

(ဂ) မဘိဆရာအသင်ဵ နှစ်ပတ်လည ်အစည်ဵ အေဝဵတွင ်
ရှင်ဵလင်ဵ တင်ပင ခင င်ဵ 

(ဃ) စတုတ္ထတန်ဵ မ ှဒသမတန်ဵအထိ ေကောင်ဵသာဵေကောင်ဵ သူမောဵ၏ 
မဘိမောဵနငှ်ဴ အစည်ဵ  အေဝဵပင ့လုပ်ခင င်ဵ 

(င) ေကေ ာ်ငင ာကပရ်န ်လိအုပသ်ည်ဴေနရာမောဵတွင ်ေကေ ာ်ငင ာကပ်ခင င်ဵ  

 



ပညာသင်ေထာက်ပဴဳေကေ ဵေလေှာက်ထာဵခင င်ဵနှင်ဴ ေကောင်ဵအဆငဴ် 
တွင်ေရွဵခေယ်ခင င်ဵ 

 ေလေှာက်ထာဵခွငဴ်မရိှသူကေလဵမောဵ။ မဘိအလပုအ်ကိငု ်အတည ်
တကေရှိ၍ ပုဳမှန ်ဝငေ်ငရွှသိညဴ် မသိာဵစုမောဵမ ှကေလဵမောဵ၊ ခေမ်ဵ သာသညဟ် ု
ယူဆနိုငေ်သာ ေမင ပိုငဆ်ိုငမ်ှု ရှသိည်ဴ မသိာဵစုမောဵမ ှကေလဵမောဵ၊ စီဵ ပွာဵေရဵ 
အေခင အေနေကာင်ဵပြ ီဵ/အိမ် (အေဆာက ်အဦဵအေခင အေန အမင င်အရ) 
ေကာင်ဵ သည်ဴ မသိာဵစုမောဵမ ှကေလဵမောဵ၊ မိဘမဲဴ/ 
မဘိတစ်ဦဵတည်ဵသာရှိေသာ်လည်ဵ ခေမ်ဵသာသည်ဴအုပ်ထိမ်ဵသနူှင်ဴ 
အတေူနထိငု်သည်ဴ ကေလဵမောဵ၊ INGO/ NGO မောဵထဳမ ှနစှရ်ှည် 
(အတန်ဵ စဥအ်လိုက)် ပညာသင ်ေထာက်ပဴဳေကေ ဵ 
ခစဳာဵခွင်ဴရရှိေနသည်ဴကေလဵမောဵ 



ပညာသင်ေထာက်ပဴဳေကေ ဵေလေှာက်ထာဵခင င်ဵနှင်ဴ ေကောင်ဵအဆငဴ် 
တွင်ေရွဵခေယ်ခင င်ဵ 

 ေလျှာက်လွှာမောဵစုစည်ဵခင င်ဵ။ 

အတန်ဵ အလိုက် ေလျှာက်ထာဵလိေုသာ ကေလဵမောဵ၏ ေလျှာက်လွှာမောဵကုိ 
ေကောင်ဵ အဆင်ဴ ပညာသင်ေထာက်ပဴဳေကေ ဵ/ ေကောင်ဵ ေထာက်ပဴဳေကေ ဵ စမီဳခေက် 
လုပ်ငန်ဵေကာ်မတကီ အတန်ဵပိုငဆ်ရာမောဵမတှစ်ဆင်ဴ စစုည်ဵ ယူရန ်

 စစုည်ဵရယရူာတငွ်ေလျှာက်ထာဵသည်ဴ ေကောင်ဵသာဵ၊ေကောင်ဵသူ အေရအတွက် 
အေပါ်မူတည်၍ ေလျှာက်ထာဵသူ အ ေရအတကွ်နည်ဵပါက ေကောင်ဵ အဆငဴ် 
ေကာ်မတီ အေနဖင င်ဴ ေလျှာက်ထာဵသူအာဵလုဳဵ ၏ ေလျှာက်လွှာအေရအတွက်ကို 
စစုည်ဵလက်ခဳရန ်

ေလျှာက်ထာဵသည်ဴ ေကောင်ဵသာဵအေရအတကွ် မောဵပင ာဵပါက ေကောင်ဵ အတွက် 
ရရှိထာဵသည်ဴ ပညာသင်ေထာက်ပဴဳေကေ ဵဆု အေရအတကွ၏် အနည်ဆုဳဵ ၄ ဆ 
အထိကိ ုဆန်ကာတင်ေရွဵ ခေယ်၍ ေလျှာက်လွှာထုတ်ေပဵကာ စစုည်ဵ ရယူရန ်



ပညာသင်ေထာက်ပဴဳေကေ ဵေလေှာက်ထာဵခင င်ဵနှင်ဴ ေကောင်ဵအဆငဴ် 
တွင်ေရွဵခေယ်ခင င်ဵ 

 ေကောင်ဵအဆငဴ်တွင် စိစစ်ေရွဵ ခေယ်ခင င်ဵ။  ေကောင်ဵအဆင်ဴ ပညာသင်ေထာက်ပဳဴေကေ ဵ/ 
ေကောင်ဵ ေထာက်ပဳေဴကေ ဵ စီမခဳေကလု်ပင်န်ဵ ေကာ်မတီက သတမ်ှတ်ခေက် နှင်ဴအညီစိစစ်ပြ ီဵ 
ေကောင်ဵအတွက် သတ်မတှ်ရရှိထာဵသည်ဴ အေရအတွက်အတိငု်ဵ  မြ ိ့့နယ်ပညာသင်ဆုနငဴ်ှ 
ေထာက်ပဳဴေကေ ဵဆု ေရွဵ ခေယ်ေရဵအဖွဲ့ သို့ တင်ပင ရန်ဖင စ်ပြ ီဵ တင်ပင ရာတွင ် ေကောင်ဵအဆင်မဴှ 
စိစစအ်တည်ပင ့ပြ ီဵစာရင်ဵကို ေလျှာက်လွှာမရူင်ဵ မောဵနှင်ဴတက ွ ေပဵပို့ရန်ဖင စ်ပြ ီဵ အဆိပုါ 
ေလျှာက်လွှာ မူရင်ဵ/မိတ္တ ူတစ်စုဳကို ေကောင်ဵ တငွ်သမိ်ဵဆည်ဵရန်ဖင စ်ပါသည်။   

ေကောင်ဵအဆငဴ်ေကာမ်တီက လိအုပ်ပါက ကေလဵမောဵ ေနထိုင်ရာအိမမ်ောဵသုိ့ သွာဵေရာက် 
ကာ အမှနတ်ကယ်စီဵ ပွာဵေရဵ အေခင အေနကို စိစစရ်န်  ဖင စ်ပါသည။် 

 အေရွဵမခဳရသည်ဴ ေလျှာက်လွှာမောဵကုိ ေကောင်ဵ မ ှ မှတ်တမ်ဵအဖင စ ် ဖိငု်တွဲသမိ်ဵဆည်ဵရန်နငှ်ဴ 
အ ေရွွဵခဳပြ ီဵ ေထာကပဴဳ်ေကေ ဵခဳစာဵမည်ဴ ကေလဵမောဵ၏ ေလျှာကလ်ွှာမောဵကုိလည်ဵ မှတတ်မ်ဵ 
အဖင စ ်ဖိငု်တွရဲန်ဖင စ်ပါသည။်  

ေကောင်ဵ အဆငဴ်တွင် ေရွဵခေယ်ေနစဥ်ကာလအတွင်ဵ  တိငု်ကေ ာဵမှုမောဵ ရှိပါက စိစစ်ေဖင ရငှ်ဵရန် 
 ဖင စ်ပါသည။် 



ပညာသင်ေထာက်ပဴဳေကေ ဵေလေှာက်ထာဵခင င်ဵနှင်ဴ ေကောင်ဵအဆငဴ် 
တွင်ေရွဵခေယ်ခင င်ဵ 

  မ ြ ိ့့နယ်ပညာသင်ဆုနငှ်ဴ ေထာက်ပဳဴေကေ ဵဆုေရွဵ ခေယ်ေရဵအဖွဲ့ က စိစစ်အတည်ပင ့ခင င်ဵ။ 
ေကောင်ဵ အဆငဴ် ပညာသင်ေထာက်ပဳဴေကေ ဵ/ေကောင်ဵေထာကပ်ဳေဴကေ ဵ စီမခဳေကလု်ပင်န်ဵ  
ေကာ်မတကီ စိစစအ်တည်ပင ့ေပဵပို့လာသည်ဴ အဆုိပင ့ေကောင်ဵသာဵစာရင်ဵကို   မြ ိ့့နယ် 
ပညာသင်ဆနုှင်ဴ ေထာကပ်ဳေဴကေ ဵဆုေရွဵ ခေယ်ေရဵအဖဲွ့က စိစစအ်တည်ပင ့ပြ ီဵ  မြ ိ့့နယ ်အလိုက် 
စာရင်ဵကုိစုစည်ဵ လေက် တုိင်ဵေဒသကြ ီဵ၊ပင ည်နယ ် ပညာသင်ဆုနငဴ်ှ ေထာက်ပဴဳေကေ ဵဆု 
ေရွဵခေယ်မှုကြ ီဵကေ ပ ်ေရဵအဖဲွ့သုိ့ ေပဵပို့ရန်ဖင စ်ပါသည်။ 

 

တုိင်ဵေဒသကြ ီဵ၊  ပင ည်နယ်ပညာသင်ဆုနငှ်ဴ ေထာက်ပဴဳေကေ ဵဆု ေရွဵ ခေယ်မှုကြ ီဵကေ ပ ်ေရဵအဖွဲ့ က 
အပြ ီဵသတ် စိစစ်အတည်ပင ့ခင င်ဵ။  မြ ိ့့နယ်ပညာသင်ဆုနငှ်ဴ ေထာက်ပဳေဴကေ ဵဆု ေရွဵခေယ်ေရဵ 
အဖွဲ့ က စိစစအ်တည်ပင ့ ေပဵပို့လာသညဴ် ပညာသငေ်ထာက်ပဳဴေကေ ဵ ေပဵမည်ဴ ေကောင်ဵသာဵ၊ 
ေကောင်ဵသူမောဵ စာရင်ဵကို တုိင်ဵ ေဒသကြ ီဵ၊ပင ည်နယ ် ပညာသင်ဆုနငဴ်ှ ေထာက်ပဳဴေကေ ဵဆု 
ေရွဵ ခေယ်မှုကြ ီဵကေ ပ်ေရဵအဖွဲ့က အခေနိန်ှင်ဴတစ်ေပင ဵညီ အပြ ီဵသတ် စိစစအ်တည်ပင ့ေပဵရန် 
 ဖင စ်ပါသည။်  



တုိင်ကေ ာဵမှုမောဵကုိ ေဖင ရှင်ဵခင င်ဵနှင်ဴ ပညာသင်ေထာက်ပဴဳေကေ ဵရရိှသူမောဵ 
စာရင်ဵကုိေကေ ညာ  ခင င်ဵ 

 (က) ေကောင်ဵအဆငဴ် ပညာသငေ်ထာက်ပဳေဴကေ ဵ/ေကောင်ဵေထာကပ်ဳဴေကေ ဵ 
 စမီခဳေက်  လုပ်ငန်ဵ ေကာ်မတီက ေကောင်ဵအလိကု ် ေရွဵ ခေယ်ပြ ီဵသည်ဴစာရင်ဵကိ ု
 ေကောင်ဵ  အဆင်ဴတငွ ် ထတု်ပင နေ်ကေ ညာပြ ီဵ ၁ ပတ်အတွင်ဵ  မေကေ နပ်မှုရှိ၍ 
 တိုင်ကေ ာဵ လာပါက  ေဖင ရှင်ဵခင င်ဵ၊ 

   လိအုပ်ပါက လူစာဵထိုဵခင င်ဵ မောဵကိေုဆာင်ရကွ်ပြ ီဵအတည်ပင ့ကာ   မြ ိ့့နယ် 
 ပညာေရဵမှူဵရုဳဵ ၊ စမီခဳေက်တာဝနခ်မဳတှစ်ဆငဴဴ်   မြ ိ့့နယ်ပညာသင်ဆုနှင်ဴ 
 ေထာက်ပဴဳေကေ ဵဆု  ေရွဵခေယ်ေရဵအဖဲွ့  သို့ေပဵပို့ရမည။်  

  လူစာဵထိုဵခင င်ဵ လုပ်ေဆာငရ်ာတွင ် ယခငေ်လျှာက်လွှာတင်ထာဵသည်ဴ 
 စာရင်ဵမှ ဦဵစာဵေပဵအစီအစဉ်အတိုင်ဵ  စစိစ်ေရွဵခေယ်အစာဵထိုဵ ရန် 
  ဖင စသ်ည။် 



တုိင်ကေ ာဵမှုမောဵကုိ ေဖင ရှင်ဵခင င်ဵနှင်ဴ ပညာသင်ေထာက်ပဴဳေကေ ဵရရိှသူမောဵ 
စာရင်ဵကုိေကေ ညာ  ခင င်ဵ 

 (ခ)  မြ ိ့့နယ်အဆင်ဴ  မြ ိ့့နယ်ပညာသင်ဆုနငှ်ဴ ေထာက်ပဳဴေကေ ဵဆု ေရွဵ ခေယ်ေရဵအဖွဲ့ က စိစစ် 
 အတည်ပင ့ပြ ီဵ  မြ ိ့့နယ်အဆင်ဴပဏာမစာရင်ဵ ကို  မြ ိ့့နယ်ပညာေရဵမှူဵရုဳဵတွင ် ထုတ်ပင န် 
 ေကေ ညာ၍ ၁ ပတ်အတွင်ဵ  အထ ိကန့်ကွက်သရူှိ/မရှိ ေစာင်ဴ ပြ ီဵ မရှိလျှင် အတည်ပင ့ကာ  
 တုိင်ဵေဒသကြ ီဵ၊ပင ည်နယ်ပညာသင်ဆုနငှ်ဴေထာက်ပဴဳေကေ ဵဆုေရွဵ ခေယ်မှုကြ ီဵကေ ပ်ေရဵအဖွဲ့ 
 သို့  စီမခဳေက်တာဝနခ်ဳထဳ လိပမ်၍ူ Hard Copy နှင်ဴ Soft copy  ကိေုပဵပို့ရမည်။ 
 အကယ်၍  မြ ိ့့နယ်အဆင်ဴ ကန့်ကွက်မှုမောဵရှိပါက ေဖင ရငှ်ဵပြ ီဵ  ပင င်ဆင်အတည်ပင ့ 
 သည်ဴ စာရင်ဵကို ေနာက ်၁ ပတ်အတွင်ဵ  ေပဵပို့ရန်ဖင စ်ပါသည။်  

(ဂ) တုိင်ဵေဒသကြ ီဵ၊  ပင ည်နယ်ပညာသင်ဆုနငဴ်ှ ေထာက်ပဳဴေကေ ဵဆု ေရွဵ ခေယ်မှုကြ ီဵကေ ပ ်
 ေရဵအဖွဲ့ သည်  မြ ိ့့နယ်မောဵမ ှ ေပဵပို့လာသညဴ်စာရင်ဵကုိ အခေိန်နှင်ဴတစေ်ပင ဵညီ စိစစ် 
 အတည်ပင ့၍ စီမခဳေက်မြ ိ့့နယ်မောဵသုိ့  ပင နလ်ည်ေပဵပို့ရမည်။ တုိင်ဵေဒသကြ ီဵ/ ပင ည်နယ် 
 အဆငဴ်မ ှအတည်ပင ့ခေက်သည် အပြ ီဵသတ်ဖင စ်သည်။  



 -ပညာသင်ေထာက်ပဳဳေဴကေ ဵရရိှသူကေလဵမောဵအာဵမှတ်ပုဳတင်ခင င်ဵနငှ်ဴ မိဘနှငဴ်ကေလဵမောဵ 
အာဵ ကတိခဝဳန်ခေက် လက်မတ်ှေရဵထုိဵခိင်ုဵခင င်ဵ 

 

-  ဘတ်ဂေက်ခွဲေဝခင င်ဵ၊ အသဳုဵပင ့ခင င်ဵနှင်ဴ ပညာသင်ေထာက်ပဳဴဴေကေ ဵရရိှသူ ကေလဵမောဵ    
အာဵထုတ်ေပဵခင င်ဵ  

  - ဦဵစီဵမှ  မြ ိ့့နဘသ်ို့  တိကု်ရိကု်ေငွလွဲှပြ ီဵ ေငွပမာဏကိ ုတိငု်ဵေဒသကြ ီဵ/  ပင ည်နယ ်

  မောဵသို့  အေကေ ာင်ဵ ကေ ာဵထာဵရန ်

  -  မြ ိ့့နယပ်ညာေရဵမှူ ဵရုဳဵ မောဵသို့ ဩဂုတ်လမကုန်မ ီ၁  နှစစ်ာ အပြ ီဵလွဲှေပင ာင်ဵေပဵရန် 
    ဖင စ်ပြ ီဵ   မြ ိ့့နယပ်ညာေရဵမှူ ဵရုဳဵ မောဵက ေကောင်ဵမောဵသု့ ိ ဩဂတု်လကနုတ်ွင ်   ဇွန်၊ဇူလိုင် 
   နှငဴ် ဩဂုတလ်အတွက် ၃ လစာ  ထုတေ်ပဵရန်ဖင စ်ပါသည်။  စကတ်င်ဘာလမှ စ၍   
 ကေလဵ မောဵကိ ုလစဥ်ထုတ်ေပဵရန်   ဖင စ်ပါသည။်  

 -ကေလမူောဵအတွက ် ထုတ်ေပဵရာတွင ် မိဘ/အပု်ထိန်ဵသအူာဵ ထုတ်ေပဵရန်၊ ,မလာနုိင် 
ပါက လွဲှစာဖင င်ဴ ကေလဵက ထုတ်ယရူန် 



ပညာသင်ေထာက်ပဴဳဳေကေ ဵခဳစာဵခွင်ဴရရိှသူကေလဵမောဵလုိက်နာရမညဴ်စည်ဵ
ကမ်ဵမောဵ 

(က) မလူတန်ဵနငှ်ဴအလယ်တန်ဵအဆင်ဴ အတန်ဵမောဵအတကွ် ေကောင်ဵေခါ် ကြ ိမ် 
၈၅ % နှင်ဴ အထကတ်န်ဵ အဆင်ဴအတွက် ေကောင်ဵေခါ် ကြ ိမ် ၇၅ % 
တကေ်ရာက်ရမည်။  

(ခ) ေကောင်ဵ စည်ဵကမ်ဵလိုက်နာ၍ အကေငဴ်စာရိတ္တေကာင်ဵမနွ်ရမည။် 

(ဂ) ေထာက်ပဴဳေကေ ဵခဳစာဵရသည်ဴ ပညာသင်နှစ်အတွင်ဵ တက်ေရာက်လေက်် 
ရှသိည်ဴ အတန်ဵကို ေအာင်မင င်ရမည်။ 

(ဃ) ေထာက်ပဴဳေကေ ဵခဳစာဵရသည်ဴ ပညာသင်နစှ်တွင် တက်ေရာက်လေက်ရှိသည်ဴ 
အတန်ဵကို ေအာင်မင င်မှသာ ေနာက်ပညာသင်နှစ်အတကွ် ဆက်လက် 
ခစဳာဵခွငဴ် ပင ့မည်။ 



ပညာသင်ေထာက်ပဳေကေ ဵရပ်ဆုိင်ဵခင င်ဵနှင်ဴ နှုတ်ထွက်သွာဵသူမောဵအတွက် 
အစာဵထုိဵေရွဵခေယ် ခေီဵမ င ှငဴ် ခင င်ဵ 

(က) သက်ဆိုင်ရာအတန်ဵတွင် တက်ေရာက်ေနစဥ် ကွယ်လွန်ပါက 
သက်ဆိုင်ရာလမှစ၍ ေထာက်ပဳဴေငွကိ ုရပ်ဆိုင်ဵရမည်။ 

(ခ) ေကောင်ဵေခါ် ကြ ိမ ် မပင ည်ဴမီခင င်ဵ မေိ့ဵဖင စ်ေပါ်ပါက ပထမလတွင ်
မိဘ/ အုပထ်ိမ်ဵ သူကုိ ေခါ်ယူေဆွဵေနွဵအသိေပဵရန်နှင်ဴ  ဒုတယိလ 
တွင ် ဆကလ်က်ဖင စ်ေပါ်ပါက  ဒုတယိလအကုနတ်ွင်ပင ် ရပ်ဆိုင်ဵ 
ပစ်ရမည်။ 

(ဂ)  ေကောင်ဵထွက်ခင င်ဵ မောဵ၊  ဖင စ်ေပါ်လာပါက သက်ဆိုင်ရာလမှစ၍ 
ခေီဵမ င ှင်ဴမှုကုိရပ်ဆိုင်ဵရမည်။ စာသင်နှစ်ကုန်ဆဳုဵပြ ီဵေနာက ်အေကေ ာင်ဵ 
အမေိ့ဵမေိ့ဵဖင င်ဴ ေနာက်တစ်တန်ဵသုိ့ တက်ေရာက်ရန ် ပေက်ကွက်သ ူ
မောဵကို ေနာင်နှစ်ဆက်လက်ခေီဵမ င ှင် ဴခင င်ဵကိ ုရပ်ဆိုင်ဵရမည်။ 

  



ပညာသင်ေထာက်ပဳေကေ ဵရပ်ဆုိင်ဵခင င်ဵနှင်ဴ နှုတ်ထွက်သွာဵသူမောဵအတွက် 
အစာဵထုိဵေရွဵခေယ် ခေီဵမ င ှငဴ် ခင င်ဵ 

(ဃ)  ပညာသငေ်ထာက်ပဴဳေကေ ဵရပဆ်ိုင်ဵ ၍ လစလ်ပသ်ွာဵသည်ဴ ေနရာမောဵတွင ်
အစာဵထိုဵ ခေီဵမ င ှင်ဴရန ်လိုအပ်ပါက ေနာက်ပညာသင်နှစ်စတငွ ်
ထပ်မဳေရွဵ ခေယ်၍ ခစဳာဵခွငဴ် ပင ့နိငု်သည်။ 

(င) ပညာသငေ်ထာက်ပဴဴဳေကေ ဵ ရပဆ်ိုင်ဵ မှုရှိပါက အဆိုပါကိစ္စနငှ်ဴစပလ်ေဥ်ဵ၍ 
အဆင်ဴဆင်ဴ အစရီငခ်ဳပြ ီဵ ရပဆ်ိုင်ဵ ခင င်ဵေကေ ာင်ဴ ပိုေငမွောဵကိ ု ပင န်လည ်
အပန်ှဳရမည်။ 

(စ) ရပဆ်ိုင်ဵ သည်ဴ ေကောင်ဵ သာဵနငှ်ဴစပလ်ေဥ်ဵ၍ ရပဆ်ိုင်ဵ သည်ဴပုဳစဳ(စ)တွင ်
 ဖင ည်ဴစကွ်၍ မတှတ်မ်ဵဖိုငတ်ငွ်တဲွရန်နှင်ဴ သတမ်တှ ်မတှပ်ုဳတင်စာရင်ဵတငွ ်
မတှခ်ေက်ေရဵရန ် ဖင စပ်ါ သည်။ 

 



စီမဳခေက်ဘတ်ဂေက်သဳဳုဵစဲွမှု။ 

စမီဳခေက်မှခငွ်ဴ ပင ့သည်ဴ ဘတဂ်ေက်ကိုသုဳဵစွဲရာတွင် ပညာသင်ေထာက်ပဴဳေကေ ဵ 
ခစဳာဵခွင်ဴရရှိသည်ဴ ကေလဵမောဵအာဵ ထုတေ်ပဵသည်ဴအတွက် သတမ်ှတ် 
ေငစွာရင်ဵ  ေခါင်ဵ စဥ ်၀၅၀၁ ေအာကမ် ှအသုဳဵပင ့ရန ်

ေလဴလာကြ ီဵကေ ပ်အကဲဖင တ်ခင င်ဵနှင်ဴ စီမဳခေက်လုပ်ငန်ဵ မောဵ အေကာင်အထည် 
ေဖါ်မှုကုိ အစီရင်ခဳခင င်ဵ။  

စမီဳကနိ်ဵေလဴလာကြ ီဵကေ ပ်အကဲဖင တ်ခင င်ဵကို သက်ဆိုင်ရာ ဦဵစီဵ ဌာနမောဵက 
မမိိတို့  ဦဵစီဵ ဌာနေအာက်ရိှ အဆင်ဴအလိုက် တာဝန်ရှိသူမောဵက ပုဳမှန်် ကြ ီဵကေ ပ် 
တာဝန်ယူေဆာင်ရကွ်မည ် ဖင စပ်ါသည်။ 

 ကမ္ဘာဴဘဏ်က  ပင င်ပအဖွဲ့ အစည်ဵအေနဖင င်ဴ စမီဳခေက်လုပ်ငန်ဵမောဵကုိ 
လွတ်လပ်စွာ ေလဴဴလာကြ ီဵကေ ပ် အကဲဖင တ်သည်ဴလုပ်ငန်ဵမောဵ (External 
Monitoring  and Evaluation) ေဆာငရ်ွက်ရာတငွ် သက်ဆုိင်ရာဦဵစီဵ 
ဌာနမောဵအေနဖင င်ဴ အဆငေ်ပင  ေခောေမွ့ ေစေရဵအတွက ်အကူအညီ ေပဵရန ်
 



ေလဴလာကြ ီဵကေ ပ်အကဲဖင တ်ခင င်ဵနှင်ဴ စီမဳခေက်လုပ်ငန်ဵ မောဵ 
ေဆာင်ရွက်မှုနှငဴ်စပ်လေဥ်ဵ၍ အစီရင်ခဳရာတွင်အသဳုဵပင ့မညဴ် အညွှန်ဵ ကိန်ဵမောဵ။ 
စီမခဳေက ် မြ ိ့့နယအ်ေရအတွက/် ေကောင်ဵအေရတွက ် 

စီမခဳေက်သို့  စာရင်ဵသငွ်ဵေလျှာကလ်ွှာတင်ေသာ ပညာသငေ်ထာကပ်ဳေဴကေ ဵ ေကောင်ဵသာဵ၊ 
ေကောင်ဵသအူေရအတွက(်ကောဵ/မ) 

ေကောင်ဵတစေ်ကောင်ဵက ေလျှာကထ်ာဵစာရင်ဵသငွ်ဵေသာ ပညာသငေ်ထာကပ်ဳေဴကေ ဵ 
ေကောင်ဵသာဵ၊ ေကောင်ဵသူ  ပေမ်ဵမျှ အေရအတွက(်ကောဵ/မ) 

စီမခဳေကအ်ရ  ေထာက်ပဳေဴကေ ဵ ရရိှေသာ ေကောင်ဵ သာဵ၊ ေကောင်ဵ သ(ူတိငု်ဵရင်ဵသာဵ 
လူမေိ့ ဵအလိုက)် အေရအတွက(်ကောဵ/မ) 

စီမခဳေက်အရ  ေထာကပ်ဳေဴကေ ဵ ရရိှေသာ ေကောင်ဵသာဵ၊ ေကောင်ဵသအူေရအတွက(်ကောဵ/မ) 

လအလိကု ်ေထာက်ပဳေဴကေ ဵ ရရိှေသာ ေကောင်ဵ သာဵ၊ ေကောင်ဵ သအူေရအတွက(်ကောဵ/မ) 

စီမခဳေက်ကာလအတွင်ဵ ေပဵအပ်သညဴ် ပေမ်ဵမျှေထာကပ်ဳေဴကေ ဵပမာဏ 

စီမခဳေက်ကာလအတွင်ဵ ေထာကပ်ဳေဴကေ ဵရပဆ်ိငု်ဵခဳခဲဴရေသာ ေကောင်ဵသာဵ၊ ေကောင်ဵသ ူ
အေရအတွက ်(ကောဵ/မ) 

အေကေ ာင်ဵေကေ ာင်ဵေကေ ာင်ဴ ေထာကပ်ဴေဳကေ ဵရရိှပြ ီဵမ ှေကောင်ဵထွကသ်ွာဵေသာ ေကောင်ဵသာဵ၊ 



ေလဴလာကြ ီဵကေ ပ်အကဲဖင တ်ခင င်ဵနှင်ဴ စီမဳခေက်လုပ်ငန်ဵ မောဵ 
ေဆာင်ရွက်မှုနှငဴ်စပ်လေဥ်ဵ၍ အစီရင်ခဳရာတွင်အသဳုဵပင ့မညဴ် အညွှန်ဵ ကိန်ဵမောဵ။ 
• ေကောင်ဵသ ူအေရအတွက(်ကောဵ/မ) 

• စာသငန်ှစအ်တွင်ဵ ေကောင်ဵဆကလ်က်တကေ်ရာကေ်သာ ပညာသငေ်ထာကပ်ဳေဴကေ ဵရရိှသူ  
ေကောင်ဵသာဵ၊ေကောင်ဵသူ အေရအတွက(်ကောဵ/မ) 

• စီမခဳေက်ကာလအတွင်ဵ ေကောင်ဵေခါ် ကြ ိမသ်တ်မတှ်ခေက ်(အခင ာဵအေရဵကြ ီဵသညဴ် 
သတ်မတှ်ခေကမ်ောဵ)  ပင ည် မဴီေသာ ေကောင်ဵသာဵ၊  ေကောင်ဵသူ အေရအတွက(်ကောဵ/မ) 

• စာသင်နစှ်မောဵအကေ ာဵ ေအာင်ငမင်အတန်ဵတက်သွာဵေသာ ပညာသင်ေထာကပ်ဳေဴကေ ဵ ရရိှသ ူ
ေကောင်ဵသာဵ၊ ေကောင်ဵသူ  အေရအတွက(်ကောဵ/မ) 

•  မြ ိ့့နယအ်လိုက ်ေကောင်ဵနယ်ေမင  (Catchment Areas) အတွင်ဵမ ှေကောင်ဵထွကန်ှုန်ဵ 
(Dropout Rate)၊ ေကောင်ဵ ေနမြ ဲနှုန်ဵ  (Retention Rate)၊ ေကောင်ဵ ပြ ီဵဆဳုဵနှုန်ဵ 
(Completion Rate) နှင်ဴ အဆင်ဴကူဵေပင ာင်ဵနှုန်ဵ  (Transition Rate) မောဵ 

• ေကောင်ဵအဆင်ဴ စီမခဳေက်လပု်ငန်ဵေကာမ်တီမောဵ၏ လုပင်န်ဵေဆာင်ရွကရ်န်ေခါ်ယူသည်ဴ လ 
အလိကု/်နှစအ်လိကု ်အစည်ဵ အေဝဵအကြ ိမအ် ေရအတွက ် 

• ေကောင်ဵအလိကု/် မြ ိ့့နယအ်လိုက ်တိငု်ကေ ာဵမှု/မေကေ နပခ်ေက်မောဵကို ေဖင ရငှ်ဵေပဵရသည်ဴ 
Case အေရအတွက ်

 

 



 

ေကေဵဇူဵတင်ပါတယ် 


