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မိတ်ဆက် - ြမနမ်ာပ့ညာေရးြမ?င့်တင်မ@ လက်တဲွေဆာင်ရွက်ေရးအဖDဲဆုိတာဘာလဲ။ 

ြမနမ်ာ့ပညာေရးစနစ်သည် :ို င်ငံ၏ပဋိပက@သမုိင်းကုိ ထင်ဟပ်ေစသည်။ ေကျးလက်ေဒသများFိှ

အထူးသြဖင့် ပဋိပက@ဒဏ်ခံရေသာေဒသများတင်ွ ပညာေရးစွမ်းေဆာင်ရည်သည် တစ်:ိင်ုငံလံးု ပျမ်းမK 

အတိုင်းအတာအရ ေနာက်ကျေနပါသည်။ ပဋိပက@ြဖစ်ပွားမ/သည်ပညာေရးသင်Mကားမ/:ှင့်ပညာေရး

ဆုိင်ရာအရည်အေသွးအေပNဆုိး ရွားစွာသက်ေရာက်မ/Fိှခ့ဲသည်။ ထိOအြပင် ြမနမ်ာဘာသာကုိ မိခင်

ဘာသာစကား အြဖစ်မေြပာဆုိသည့် ကေလး များအတက်ွ သင်ယူေလလ့ာေရးဆုိင်ရာ အေထာက်အပ့ံ

များFှားပါးြခင်း၊ မိခင်ဘာသာစကား သင်ယူ:ိုင်မည့် ပတ်ဝနး်ကျင် အေထာက်အပ့ံမFိှြခင်း :ှင့် 

လိက်ုေလျာညီေထွFိှသည့် ပညာေရးစနစ်များ (complementary education) ကုိ အသိအမှတ် မြပUြခင်း စ

သည့် မညီမKမ/များFိှေနြပနသ်ည်။  လက်Fိှေတ7VMကံUေနရေသာ စိနေ်ခNမ/ များ:ှင့် မညီမKမ/များကုိတနု ့W်ြပန်

:ိုင်ရန ် ြမနမ်ာ့ပညာေရးြမ,င့်တင်မ/လက်တွဲေဆာင်ရွက်ေရးအဖ7ဲ (MEC – Myanmar Education 

Consortium) ကုိ တိင်ုးရင်း သားအများစု ေနထုိင်ရာြပည်နယ်:ှင့် တိင်ုး ေဒသXကီး များFိှကေလး များ

အတွက်အဓိကရည်ရွယ်ဖ7ဲစည်းခ့ဲသည်။ MEC အေနြဖင့်ချနလှ်ပ်ထားခံရေသာ ပညာေရး ဝနေ်ဆာင်

ေထာက်ပ့ံမ/ မရFိှသည့်ကေလးများ အတက်ွပညာ ေရး ဆုိင်ရာအေထာက်အပ့ံများေပး:ိင်ုရနရ်ည်ရွယ်

သည်။ MEC ကုိ ၂၀၁၃ ခု:ှစ်တင်ွ အလFှ̂င်များ စွာပူးေပါင်း ပါဝင် သည့် လပ်ုငနး်စ_်တစ်ရပ်အြဖစ် 

တည်ေထာင်ခ့ဲသည်။ MEC အေနြဖင့် ၂၀၂၁ ခု:ှစ် မှ ၂၀၂၅ ခု:ှစ် အထိ စီမံကိနး် ကာလ သတ်မှတ်

ေဆာင်ရွက်ေနaပီး ယခုအခါ စီမံကိနး်လပ်ုငနး်စ_် အဆင့် (၃) သိO ေရာက်Fိှေန aပီြဖစ်ပါသည်။ MEC ကုိ 

Save the Children International (SCI) မှကွပ်ကဲaပီး  အလFှ̂င် ကုိယ်စားလှယ်များ:ှင့် SCI National 

Director တိOပါဝင်ေသာ စီမံကိနး်လမ်း bcနေ်ကာ်မတီက XကီးMကပ်သည်။ 



တိုင်းရင်းသား:ှင့် ဘုနး်ေတာ်Xကီးသင်ပညာေရးစနစ်များသည် ြမနမ်ာ:ိုင်ငံတွင် စာရင်းဇယားများအရ 

ကေလး ငယ်ေပါင်း ၇၂၀,၀၀၀ ေကျာ်ကုိပညာသင်Mကားေပးေနေသာ အေရးပါဆုံး ပညာေရးစနစ် များ1

ြဖစ်aပီး :ိုင်ငံ၏ အဆင်းရဲဆုံး:ှင့်ပဋိပက@ဒဏ်အများဆုံးခံရသည့်ေဒသများတွင်အဓိကကျသည့်အခနး်

ကfတင်ွပါဝင်လျက်Fိှသည်။ MEC အေနြဖင့် တိင်ုးရင်းသား :ှင့် ဘုနး်ေတာ်Xကီးသင် ပညာေရးစနစ်များ

မှ ကွပ်ကဲေဆာင်ရွက်ေနေသာ စာသင် ေကျာင်းများတင်ွတက် ေရာက်သင်Mကားေနသည့် ကေလးများ

အတက်ွ ေရFှည်တည်တံသ့ည့် သင်Mကားေရး :ှင့် သင်ယူေရးဆုိင်ရာ လိအုပ်ချက်များေထာက်ပ့ံေပး:ိင်ု

ရန ်ရည်ရွယ်ချက်Fိှပါသည်။ 

စီမံကိနး်အဆင့်(၃)တင်ွ ပညာေရးလက်လှမ်းမမီေသာ ကေလးငယ်များအတက်ွ ေရFှည်တည်တံa့ပီး 

အရည်အေသွး Fိှေသာသင်ယူေရးဆုိင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ ေဆာင်ရွက်ေပး:ိင်ုရန ်MEC အေနြဖင့် မိတ်

ဖက်အဖ7ဲများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ကုိ ြမ,င်တ့င်ေရး၊ ဂျင်ဒါတနး်တညီူမKFိှေရး၊ မသနစွ်မ်းမ/များအေရး:ှင့်

လမူ/ေရး ပါဝင်ပတ်သက်မ/(GEDSI)  တိးုြမ,င့်ေရးများ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက် ေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။ 2

MEC သည်စီမံကိနး်အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ေနသည့် ပတ်ဝနး်ကျင်:ှင့် လိက်ုေလျာညီေထွFိှသည့်

ချ_်းကပ်မ/ ကုိအသုံးြပUကာ ပညာေရးစနစ်များ စ_်ဆက်မြပတ်ဖ7ံVaဖိUးတိးုတက်မ/ကုိ ကူညီေပး:ိင်ုရန ်

ရနပုံ်ေငမွျား၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းများ၊ နည်းပညာဆုိင်ရာ အေထာက်အပ့ံများ :ှင့်သုေတသနဆုိင်ရာ

အေထာက်အပ့ံများေပးအပ်လျက်Fိှသည်။ ထိOအြပင် တိင်ုးရင်းသား:ှင့် ဘုနး်ေတာ်Xကီးသင် ပညာေရးစနစ် 

 ခန ့မှ်နး်ချက်အရ အများဆုံး ကေလးအေရအ ၃၀၀,၀၀၀ သည် ဘုနး်ေတာ်Xကီးသင်စာသင်ေကျာင်းများတက်ွ 1

ပညာသင်Mကား လျက်Fိှaပီး အနည်းဆုံး ကေလး ၄၂၀,၀၀၀ ေကျာ်သည် တိင်ုးရင်းသားပညာေရးေထာက်ပ့ံသူများမှ  

ေထာက်ပ့ံစီမံသည့် စာသင်ေကျာင်းများတင်ွ ပညာသင်ယူလျက်Fိှသည်။ (တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကုိင်ပညာေရးဌာန

များမှစီမံခန ့W်ခွဲသည့်ေကျာင်း များ ၊လထုူမှဉီးေဆာင်သည့်ေကျာင်းများ၊ ေရာေ:ှာအပ်ုချUပ်သည့်ေဒသမှေကျာင်းများ

:ှင့်တိင်ုးရင်းသားပညာေရးေထာက်ပ့ံသူ များပ့ံပုိးသည့်အစုိးရေကျာင်းများပါဝင်သည်။)

 ဂျင်ဒါတနး်တညီူမKFိှမ/၊ မသနစွ်မ်းမ/:ှင့် လမူ/ေရးပါဝင်ပတ်သက်မ/ (GEDSI)သည်ဖယ်Fှားခံထားရ:ိင်ုသူများ2

အားလံးုအေနြဖင့် ပညာေရးစနစ်များတင်ွပါဝင်:ိင်ုေရးအြပင်၊ MEC:ှင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သူများ၏   လပ်ုငနး်စ_်

တိင်ုးတင်ွ အထူးအေလးထား ထည့်သွင်းစ_်းစားရာတင်ွ ရည်bcနး်သည့်စကားရပ်ြဖစ်သည်။ 



များအတက်ွ အေထာက်အကူြပUသည့် လပ်ုငနး်လည်ပတ်ေရး ပတ်ဝနး် ကျင်တစ်ရပ် ကုိ ည,ိ:ှUိင်း ေဆာက်3

ရွက်ေပးလျက်Fိှပါသည်။ MEC အေနြဖင့် မိခင်ဘာသာစကားအေြခြပUေသာ ဘာသာစကားစုံပါဝင်သည့်

ပညာေရး အတက်ွကူညီ ေထာက်ပ့ံြခင်း မှတဆင့် တိင်ုးရင်းသားဘာသာစကား :ှင့် ယ_်ေကျးမ/

တိးုတက်မ/ခုိင်မာေစသည်။ ထိOအြပင် အားလံးု ပါဝင်သည့်ပညာ ေရးစနစ်ေဖာ်ေဆာင်ရာတင်ွ တိင်ုးရင်း 

သား:ှင့် ဘုနး်ေတာ်Xကီးသင် ပညာေရး စနစ်မှ သက်ဆုိင်သူအားလံးုပူးေပါင်း ပါဝင်မ/ပုိမုိြမင့်တက်လာ ေစ

ရန ်ဆက် လက် ေဆာင်ရွက် မည်ြဖစ်သည်။

လုပ်ငနး်စ2်၏ေြပာင်းလဲမ@သီအုိရီ ToC (Theory of Change)

MEC ၏ စီမံကိနး်အဆင့် (၃) တင်ွ တိးုတက်ေြပာင်းလဲမ/ကုိ တိကျFှင်းလင်းစွာေဖာ်ြပထားaပီး အေြခအေန 

ေပNမူ တည်ကာလိုက်ေလျာညီေထွ ေြပာ င်းလဲ:ို င်ရန ် လိုအပ်သည့်မူေဘာင်ကုိ လည်းေဖာ်ြပေပး

ထားသည်။ အဆုိပါမူ ေဘာင် သည် Fှင်းလင်းလယ်ွကူစွာတိင်ုးတာ:ိင်ုသည့် မူေဘာင်ြဖစ်သည်။ 

ြမနမ်ာ:ိင်ုငံ၏ လက်Fိှေြပာင်းလဲ:ိင်ုသည့် လမူ/:ိင်ုငံေရးအေြခအေနကုိသေဘာေပါက်နားလည်:ိင်ုရန ် ပုံ

ေဖာ်ထား သည့် ေြပာင်းလဲမ/သီအိရီု၏အဓိကရပ်တည်ချက်မှာ - 

အကယ်၍ MEC အေနြဖင့် ပညာေရးေထာက်ပ့ံသူ/အဖ7ဲများ၏ လိက်ုေလျာညီေထွFိှသည့်ပညာေရးစနစ်

များ ကုိ အား ေကာ င်း ေစ ရ န ် ပူး ေပါ င်း ေဆာ င်ရွ က်မ ည်ဆုိ ပါက ေအာ က်တွ င်ေဖာ်ြပထားသ ည့် 

အေMကာင်းအရာများကုိ အေလးထားသည်။ 

• ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ၏ လိအုပ်ချက်:ှင့်ကုိက်ညီေသာအရည်အေသွး ြပည့်ဝ

သည့်  သင်ယူမ/။ 

• စိနေ်ခNမ/အေြခအေနများFိှေသာ်လည်း ဝနေ်ဆာင်မ/များ အဆက်မြပတ်ေပး:ိင်ုြခင်း။

lm/ပ်ေထွးသည့်လမူ/:ိင်ုငံေရး:ှင့်ပတ်ဝနး်ကျင်ေMကာင့်လပ်ုငနး်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်မ/တင်ွအကျUိး3

သက်ေရာက်:ိင်ုသည့် အတက်ွ ပညာေရးေထာက်ပ့ံသူများ/မိတ်ဖက်များအတက်ွ လပ်ုငနး်လည်ပတ်:ိင်ုရနကူ်ညီ

ေထာက်ပ့ံေပးြခင်း။  



• ပညာေရးကfတင်ွ ပါဝင်ပတ်သက်ေနသူများဆီမှ ပံပုိးမ/:ှင် ့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ/များ

ရFိှြခင်း။

လိုက်ေလျာညီေထွFိှသည့် ပညာေရးစနစ်များသည် ပညာေရးလက်လှမ်းမမီေသာ ကေလးများ ၏ 4

ပညာေရး လိအုပ်ချက်များကုိ ေထာက်ပ့ံ :ိင်ုရမည်ြဖစ်aပီး၎င်းတိO၏ ပညာသင်ယူ ေရး:ှင့် ဘဝ သာယာ

လှပေရးအတက်ွ တိးုတက်သည့် ရလဒ်များ ေပNထွက်လာရနြ်ဖစ်သည်။ 

MEC ၏အဓိကရည်ရွက်ချက်:ှင့် ရပ်တည်ချက်မှာပညာေရးလက်လှမ်းမမီေသာ ကေလးများအေနြဖင့် 

လိအုပ်ေသာ ပညာေရးဝနေ်ဆာင်မ/များရFိှကာဘဝ သာယာေရးအတက်ွ အခွင့်အလမ်းများ ရFိှ:ိင်ုရနြ်ဖစ်

သည်။ ေြပာင်းလဲမ/ သီအိရီု၏ အဓိကေမKာ်မှနး်ရလဒ် မှာ MEC မိတ်ဖက်များ ၏ပညာေရး စနစ်များသည် 

ပညာေရးလက်လှမ်းမမီေသာ ကေလးများအတွက် သင်ယူေရးဆုိင် ရာအခွင့်အလမ်းများရFိှေစ :ိုင် 

ရနြ်ဖစ်သည်။ ထိOအြပင်လိက်ု ေလျာညီ ေထွမ/Fိှေသာပညာေရး (complementary educaiton) ကုိပုိမုိ အား 

ေကာင်း ေစရနလ်ပ်ုေဆာင်သည့် MEC ၏ ချ_်းကပ်မ/ကုိပုိမုိ ြမင်သာေစသည်။ ဤချ_်းကပ်မ/သည်

ပညာေရးစနစ်များ ၏lm/ပ်ေထွးမ/ :ှင် ့၎င်းတိOလည်ပတ်ရသည့် ပတ်ဝနး်ကျင်ကုိအချင်းချင်းချတ်ိဆက် ေန

ေသာအစိတ်အပုိင်းများ အြဖစ်m/ ြမင် ထား သည်။ ထိO ပညာေရး စနစ်:ှင့် ပတ်ဝနး်ကျင်များကုိသဟဇာတ

မKေအာင် စီမံခန် ့Wခွဲ :ိင်ုလKင် ပုိမုိအားေကာင်းသည့် ပညာေရးကုိ ေပး:ိင်ုမည်ဟ ုလက်ခံထားသည်။ TOC 

၏ေမKာ်မှနး်ရလဒ်များသည် MEC လုပ်ငနး် များ၏ အဓိကနယ်ပယ်များ ကုိေဖာ်ေဆာင်ေပး သည့် 

လက@ဏာ (၃) ရပ်ြဖစ်ေသာ  (၁) ပညာေရးေမာ်ဒယ်လ်၏Mကံခုိင်မ/ :ှင့်ဆီေလျာ်မ/၊ (၂) ဆက်လက်

ေဆာင်ရွက် သည့် လပ်ုငနး် များ အတက်ွဒဏ်ခံ :ိင်ုမ/၊ (၃) အသိအမှတ်ြပUြခင်း:ှင့် အေထာက်အပ့ံေပး

ြခင်း တိOအေပNအေြခခံ ထားသည်။ ၎င်းလက@ဏာ (၃) ရပ်တိO မှာ ပညာေရးစနစ်များတင်ွ ထင်Fှား aပီး

အြပနအ်လှနခ်ျတ်ိဆက် ေနသည့် လက@ဏာရပ်များြဖစ်သည်။ 

ပညာေရးလက်လှမ်းမမီေသာကေလးများဟူေသာစကားရပ်သည်သင်ယူေရးအတွက်အဟန ့အ်တားများရင်ဆုိင်ေန4

ရသည့်ကေလးများကုိရည်bcနး်သည်။အဟန ့အ်တားများတင်ွဘာသာစကား၊တိင်ုးရင်းသားြဖစ်မ/၊ေဝးလံေခါင်ဖျားမ/၊

:ိင်ုငံေရး၊ဝင်ေင၊ွ ပဋိပက@၊ ဂျင်ဒါ:ှင့် မသနစွ်မ်းမ/တိOပါဝင်သည်။) 



Figure 1: Myanmar Education Consortium Theory of Change

ေမKာ်မှနး်ရလဒ်များသည်ပညာေရးစနစ်အတင်ွး အြပနအ်လှနခ်ျတ်ိဆက်မ/ကုိ ထင်ဟပ်ေစသည်။ မိတ်ဖက်

များအ ေန ြဖင့်ရလဒ်ေကာင်းများ ေအာင်ြမင်ေအာင် ေဆာင်ရွက်:ိင်ုရနအ်တက်ွ MEC မှေထာက်ပ့ံကူညီ

ေပးသွားမည်။  



လုပ်ငနး်စ2်ဒီဇုိင်း 

အြပနအ်လှနအ်ကျUိးFိှမ/:ှင့်ယုံMကည်မ/အေပNအေြခခံaပီးအဓိပpာယ်Fိှေသာမိတ်ဖက်ဆက်ဆံေရးများေဖာ်

ေဆာင်ြခင်း သည် MEC  လပ်ုငနး်စ_်ဒီဇုိင်းအတက်ွ အဓိကကျသည်။ MEC ၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း

သည် မိတ်ဖက် တစ်ဦး စီ:ှင့် MEC အMကား အြပနအ်လှနေ်ဆာင်ရွက်သည့် အခနး်ကfများ၊ အသိပညာ၊ 

ကrမ်းကျင်မ/၊ လက်လှမ်း မီမ/:ှင့်အေတ7အMကံUများကုိဖလှယ်ကာ လပ်ုငနး်ေဖာ်ေဆာင်ရာတင်ွအြပည့်အဝ

အကျUိးFိှေစမည်ြဖစ်သည်။ MEC အေနြဖင့်မိတ်ဖက်များအားလံးုအြပန ် အလှနေ်လးစားမ/Fိှေစရန်

အတွက် အေတ7အMကံU၊ အသိပညာ၊ ေခါင်းေဆာင်မ/ :ှင့် Fိှရင်းစဲွအရင်းအြမစ်များမှတဆင့် ပုိမုိ

ေကာင်းမွနေ်သာရလဒ်များရFိှေစရန ် XကိUးပမ်း ေဆာင်ရွက် လျက်Fိှသည်။ မိတ်ဖက်များသည်ေကာင်းမွန်

သည့် အေြပာင်းအလဲများလပ်ုေဆာင်ြခင်း:ှင့် ေရFှည်တည်တံခုိ့င်aမဲမ/ ေသာ ဆုံးြဖတ် ချက်ချမှတ်ရာတင်ွ

အေရးပါေသာ ကfတင်ွပါဝင်သည်။ MEC အေနြဖင့် လတ်တေလာတင်ွ တိင်ုးရင်းသား:ှင့် ဘုနး်ေတာ်

Figure 2 - Domain areas of an effective education system



Xကီးသင်ပညာေရးစနစ်များကုိ ေထာက်ပ့ံေနaပီးေနာင်တင်ွ လထုူအေြခြပUပညာေရး အေထာက်အပ့ံများ 

တိးုချsဲေဆာင်ရွက်ရနစ်_်းစားလျက်Fိှသည်။ တိင်ုးရင်းသားပညာေရး စနစ်များကုိ ေထာက်ပ့ံြခင်းသည်

ြမနမ်ာ:ိင်ုငံ အတင်ွးFိှလမူ/ေရး၊ ပညာေရးစသည့်ေနာက်ခံအားနည်းချtိတဲေ့သာ ကေလးငယ်များ အတက်ွ 

အကျUိးြဖစ်ထွနး်ကာ ေကျာင်းထွက်ရသည့်အေြခအေနကုိေလျာခ့ျ:ိင်ုသည်။ 

များစွာေသာ တိင်ုးရင်းသားြပည်နယ်များ:ှင့် တိင်ုးေဒသXကီးများFိှ ပညာေရးေထာက်ပ့ံသူများအေနြဖင့်

ြမနမ်ာ ဘာသာစကားကုိ မိခင်ဘာသာစကားအြဖစ်  ေြပာဆုိြခင်းမFိှသည့် တိင်ုးရင်းသား   ကေလးငယ်

များအတက်ွ ကုိယ်ပုိင်တိင်ုးရင်းသားဘာသာစကားြဖင့်သင်ယူ:ိင်ုရနေ်ဆာင်ရွက်ေပးလျက်Fိှသည်။ ဘုနး်

ေတာ်Xကီးသင် ပညာေရး စနစ်သည် အXကီးမားဆုံး:ှင့် သက်တမ်းအMကားဆုံးပညာေရးစနစ်ြဖစ်aပီး 

ြမနမ်ာ:ိင်ုငံအ:ှsံအြပားFိှတိင်ုးရင်းသား ေဒသများအပါအဝင် ဗုဒvဘာသာဝင်များ၊ ဗုဒvဘာသာဝင် မဟတ်ု

သူများ ဆင်းရဲ:မ်ွးပါးသည့် ကေလးများကုိ ပညာေရးသင်Mကားေပးသည့်စနစ်တစ်ခုြဖစ်သည်။ 

ဉီးစားေပးလုပ်ငနး်များ 

လုပ်ငနး်စ_်မဟာဗျwဟာကုိ မိတ်ဖက်များ၏ အေြခခံပညာေရးဝနေ်ဆာင်မ/ေပးအပ်ရာတွင် စီမံခန ့W်ခွဲမ/ 

လုပ်ငနး် များတိးုတက်လာေစရနရ်ည်ရွယ်၍ ၎င်းတိO၏နစ်များပုိမုိအားေကာင်းေစသည့်ဒီဇုိင်းေရးဆဲွ 

အသုံးြပUထား သည်။ ကေလးများ ပညာစဥ်ဆက်မြပတ်သင်ယူ:ို င်ေရး၊ အရည်အေသွးFိှသည့် 

အေြခခံပညာေရးကုိ aပီးဆုံးေအာင် သင်Mကား:ိင်ုေရး၊ ေလလ့ာသင်ယူမ/ တိးုတက်ေရးများအတက်ွ ပ့ံပုိးမ/

များြပUလပ်ုေပး:ိင်ုရန ် မိတ်ဖက်အဖ7ဲ အစည်း များအတင်ွး လိအုပ်ေနသည့် အချက်များကုိ ၄င်းတိO :ှင့်

အတတူကွေဖာ်ထုတ်:ိင်ုရမည်။ MEC ၏ မူဝါဒများ :ှင့်ကုိက်ညီေစရန ်  Mကားဝင်ေဆာင်ရွက်မ/ လပ်ုငနး် 

များကုိ အဓိကလိုအပ်ချက်များ၊ ဉီးစားေပးလုပ်ငနး်များ:ှင့် ရFိှ:ိုင်ေသာရင်းြမစ်များအေပN အေြခခံ

aပီးဆုံး ြဖတ် Mက မည်ြဖစ် သည်။ MEC သည်၎င်း၏ ကုိယ်ပုိင်လပ်ု ငနး်များ :ှင့်အြခား အြပနအ်လှနပူ်း 

ေပါင်းလုပ်ေဆာင် ချက်များ တွင် ကေလးသူငယ်ေဘးကင်းလံုြခံUေရး:ှင့် ဂျင်ဒါတနး် တူညီမKမ/၊ မ

သနစွ်မ်းမ/:ှင့် လမူ/ေရးပါဝင်မ/များကုိ အဓိက ဉီးစားေပး ေထာက်ပ့ံသည့်စနစ်ကုိကျင့်သုံးသည်။ ထိOအ ြပင် 

စီမံကိနး်အဆင့်(၃)လပ်ုငနး်စ_် မဟာဗျwဟာတင်ွ မိခင် ဘာသာ စကားအေြခြပUဘာသာ စကားစုံ ပညာ 



ေရးကုိ ကျယ်ြပန ့W်စွာေဆာင်ရွက်:ိုင်ေရး အတွက်ဉီးစားေပးေထာက်ပ့ံ သွားမည်ြဖစ်သည်။ ပညာေရး 

ေထာက်ပ့ံ သူများ အေနြဖင့်ပညာေရး ဝနေ်ဆာင်မ/များအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင် ရာတင်ွပုိမုိ လပ်ုကုိင်

ရလယ်ွ ကူသည့် ပတ် ဝနး်ကျင်တစ်ရပ်ေပNထွနး်လာရနလ်ည်း အေလးထားေဆာင်ရွက် မည်ြဖစ် သည်။  

လုပ်ငနး်စ2်လက်လှမ်းမီမ@Mှင့်နယ်ပယ် 

MEC မိတ်ဖက်အဖ7ဲအစည်းများသည် KG+12 grade level များကုိဉီးစားေပးaပီး :ှစ်စ_်အေြခခံပညာ 

ေကျာင်းများ တင်ွ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူေပါင်း ၂၅၀၀ ေကျာ် (ကျား ၄၉.၆ ရာခုိင်:ှUနး်:ှင့် မ ၅၀.၄ 

ရာခုိင်:ှUနး်) တက်ေရာက် ပညာသင်ယူေစသည့်အတက်ွ လက်Fိှတင်ွေထာက်ပ့ံေနသည့် ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူ အေရအတက်ွ ၃၀၀,၀၀၀ ေကျာ် အထိ ေရာက်Fိှေနaပီြဖစ်ပါသည်။ ဉီးစားေပးေဒသများမှာ

တိုင်းရင်းသား ြပည်နယ်များ:ှင့် တိုင်းေဒသXကီးများ ြဖစ်aပီး လတ်တေလာတွင် ကချင်ြပည်နယ်၊ 

Fှမ်းြပည်နယ်၊ ကယားြပည်နယ်၊  မွနြ်ပည်နယ်:ှင့် ပဲခူတိင်ုးေဒသXကီး:ှင့် တနသ{ာရီတိင်ုးေဒသXကီးမှ 

ေနရာအချtိပါဝင်သည်။ စီမံကိနး် မဟာဗျwဟာသည် ေဒသတစ်ခုစီမှ ပညာေရး အဟန ့ ် အတားများကုိ 

တိကျစွာေဖာ်ထုတ်aပီး ရနပုံ်ေငရွFိှမ/အလိက်ု လပ်ုငနး်များတိးုချsဲ:ိင်ု ရနအ်တက်ွလမူ/ေရး :ှင့် :ိင်ုငံေရး

ပတ်ဝနး်ကျင်Fိှေြပာင်းလဲမ/များကုိလKင်ြမနစွ်ာတုန ့W်ြပနa်ပီးလိုက်ေလျာညီေထွFိှစွာလုပ်ေဆာင်ပါသည်။ 

မိတ်ဖက် အသစ်များကုိငါး:ှစ်တာကာလအတင်ွးတိးုချsဲလက်တွဲသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သည့လု်ပ်ငနး်စ2်များ 

၁. စနစ်များပုိမုိအားေကာင်းေစရန ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းများ - ပညာေရးစနစ်တစ်ရပ်ကုိ ကုိယ်စား

ြပUaပီး၊ အကျUိးထိေရာက်မ/Fိှသည့်  အရည်အေသွးြပည့်ဝေသာအေြခခံပညာေရးဝနေ်ဆာင်မ/များ ေပး:ိင်ု

ရန ်ေဆာင်ရွက်ေန သည့် တိင်ုးရင်းသားအေြခြပU ပညာေရးေထာက်ပ့ံသူ/အဖ7ဲ များကုိ ကူညီပ့ံပုိးေပးြခင်း။ 



၂. တုိင်းရင်းသားသာသာစကားသင်Qကားသူများ၏ စွမ်းေဆာင်ရညြ်မ?င့်တင်ေရးအတွက်ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရွက်ြခင်း - မိခင်ဘာသာစကားအေြခြပUဘာသာစကားစုံပညာေရးစနစ် ပုိမုိအားေကာင်းေစရန ်

ေဒသခံအဖ7ဲအစည်း များ၏ ဗဟသုုတ:ှင့် ကrမ်းကျင်မ/ကုိ ြမ,င်တ့င်ေပးြခင်း။ 

၃ . နညး်ပညာဆုိင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း - MEC ၏ရည်မှနး်ချက်များေအာင်ြမင်မ/ရFိှရန်

အေထာက်အကူြပU လုပ်ငနး်များေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေဒသခံအဖ7ဲအစည်းများအား နည်းပညာဆုိင်ရာ

အကူအညီများေပးြခင်း။ 

၄. မဟာဗျ7ဟာေြမာက်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း - မိတ်ဖက်များပုိမုိတိးုပွားလာရန၊် လပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်

မ/ ြမနဆ်နa်ပီး အကျUိးFိှေစရန ် :ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ/ကုိ ပုိမုိ အားေကာင်းေစရန ်အြခားအဖ7ဲအစည်း

များ၊ အသင်းများ၊ တက| သုိလ်များ:ှင့် (သိO ) ပုဂ}လိကကfများ:ှင့်  တရားဝင်/ အလတ်ွ သေဘာ

မဟာဗျwဟာ ေြမာက်ပူး ေပါင်းြခင်း။ 

လုပ်ငနး်စ2်စီမံခန ့R်ခွဲြခင်း 

လုပ်ငနး်စ_် စီမံခန ့W်ခွဲမ/၏အဓိကလုပ်ငနး်များြဖစ်ေသာ လုပ်ငနး်စ_်အုပ်ချUပ်မ/၊ မိတ်ဖက်ချ_်းကပ်မ/၊ 

ေစာင့်Mကည့် ေလ့လာြခင်း၊ အကဲြဖတ်သုံးသပ်ြခင်း၊ တာဝနယူ်မ/ တာဝနခံ်မ/Fိှြခင်း :ှင့်ေလ့လာြခင်း၊ 

ေငေွMကးတနဖုိ်းထားြခင်း၊ မူဝါဒ:ှင့်ေထာက်ခံအားေပးြခင်း၊ ဂျင်ဒါတနး်တညီူမKFိှမ/၊ မသနစွ်မ်းြခင်း:ှင့် 

လမူ/ေရးရာပါဝင်ြခင်းဆုိင်ရာဘက် ေပါင်း စုံေပါင်းစည်းြခင်းလမ်းbcနခ်ျက်၊ ကေလးသူငယ်ေဘးကင်း

လံုြခံUေရး၊ လိမ်ညာမ/ေလျာ့ချြခင်း၊ ေဘးအ:~ရာယ်စီမံ ခန ့W်ခွဲမ/၊ လုပ်ငနး်အေသးစိပ်:ှင့်ကုနက်ျစရိတ်

သတ်မှတ်ြခင်းတိO ကုိစီမံကိနး်လမ်းbcနေ်ကာ်မတီမှဉီးေဆာင်သည်။ 

လုပ်ငနး်စ_်အား ေစာင့်Mကည့်ေလ့လာြခင်း၊ အကဲြဖတ်သုံးသပ်ြခင်း၊ တာဝနယူ်မ/တာဝနခံ်မ/Fိှြခင်း:ှင့် 

ေလလ့ာြခင်း မူေဘာင်သည် M&E အစီအစ_်:ှင့် ေြပာင်းလဲမ/သီအိရီု အဆင့်တစ်ခုစီတိင်ုးတင်ွ အဓိက

bcနး်ကိနး်များ (key indicators) ထားFိှ၍ တိကျစွာတာဝနယူ် ေဆာင်ရွက်သည်။ အဆုိပါbcနး်ကိနး်များကုိ 



MEC လပ်ုငနး်တိးု တက်မ/ များ၊ အကျUိးသက်ေရာက်မ/ :ှင့် ေငေွMကးတနဖုိ်းထားမ/များကုိ စ_်ဆက်မြပတ် 

စိစစ်အကဲြဖတ် ရာတင်ွသုံးြပUသည်။ 

Figure 3 MEC's Phase 3 MEAL Approach 


