အရရှ ှေ့ ရတောင်အောရှ မူ လ တန််း ပညော သင်ယူ တ တ် ရ မောက် မှု
တို င်း် တောစစ် ရ

်းရ ်းစံ 2019 (SEA-PLM)

မန်မောန ိုင ်င ံ အစီ င်ခံ စော

မောတကော

စဉ်
အခန််း (၁)

အက

ြောင်းအရြော

စြောမျ

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တော
စစ်ရ

၁

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) အရ ကောင််း ခံြုံငရ
ံို လေ့လောမှု

အခန််း (၁.၁)

နဒါန််း

၁

အခန််း (၁.၂)

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တော

၃

စစ်ရ
အခန််း (၁.၃)

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တော
စစ်ရ

အခန််း (၁.၄)

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)ရလေ့လောမှုနယ်ပယ်နင
ှ န
်ေ့ ည််းလမ််း

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) မူရ

အခန််း (၂)

ောင်

မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွင် အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု
တိုင်း် တောစစ်ရ

၅

၆

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) စစ်တမ််းရကောက်ယူ ခင််း

စောဖတ်စွမ််း ည်၊ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်နင
ှ ်ေ့ သခ္ခောစွမ််း ည်တအော်း
ို ေ့

၁၁

ရလေ့လောသင်ယူမှု လဒ်မခော်း
အခန််း (၂.၁)
အခန််း (၂.၁.၁)

မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွင် စောဖတ်ရှုနော်းလည်နင
ို မ
် ှုစွမ််း ည်

၁၁

SDGs နှင်ေ့ ကိုက်ညရ
ီ သော အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူ

၁၆

တတ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တောစစ်ရ
အခန််း (၂.၁.၂)

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 စောဖတ်စွမ််း ည်

ကခော်း၊ မ၊ လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရနနှင်ေ့ ရကခောင််းတည်ရန ောအလိုက်

၁၇

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူ တတ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တော
စစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 စောဖတ်စွမ််း ည် လဒ်မခော်း

အခန််း (၂.၁.၃)

ရမ်းခွန်း် ပံိုစံမခော်းအလိုက် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ရ ဖ

အခန််း (၂.၁.၄)

စောဖတ်ကျွမ််းကခင်မှုအ

အခန််း (၂.၂)

ိုနင
ို မ
် ှုစွမ််း ည်

ငအ
်ေ့ လိုက် အဓကရလေ့လောရတွှေ့ ရှခခက်မခော်း

မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွင် စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်

၁၈

၂၂
၂၃

နြော

အခန််း (၂.၂.၁)

SDGs နှငက
်ေ့ ိုက်ညီသညေ့် အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညော
သင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တင
ို ်း် တောစစ်ရ

၂၉

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019

စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်
အခန််း (၂.၂.၂)

စစ်ရ

အခန််း (၂.၂.၃)

ရမ်းခွန်း် ၏ ခက်ခဲမှုအ

အခန််း (၂.၂.၄)

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တော
စစ်ရ

်းမှုတွငအ
် သံ်းို ပြုံရသော

ောသောစကော်း၏ အကခြုံ်းသက်ရ ောက်မှု

ငန
်ေ့ င
ှ ်ေ့ ရကခောင််းသော်း၏စွမ််း ည်

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်ကို စစ်ရ

၂၉
၂၉

၃၁

်း

အကဲ ဖတ် ခင််း၏သွင် ပင်လကခဏောမခော်း
အခန််း (၂.၂.၅)

ကခော်း၊ မ ၊ လူမူစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရနနှင်ေ့ ရကခောင််းတည်ရန ောအလိုက်

၃၃

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တော
စစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည် လဒ်မခော်း

အခန််း (၂.၂.၆)

စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်နင
ှ ်ေ့ ၂၁ ောစိုကျွမ််းကခင်တတ်ရ မောက်မှုမခော်း

၃၄

အခန််း (၂.၂.၇)

စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်အတွက် ကျွမ််းကခင်မှုအ

၃၅

ငအ
်ေ့ လိုက် အဓကရလေ့လော

ရတွှေ့ ရှခခက်မခော်း
အခန််း (၂.၃)
အခန််း (၂.၃.၁)

မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွင် သခ္ခောစွမ််း ည်တတ်ရ မောက်မှု

၃၆

SDGs နှငက
်ေ့ က
ို ်ညီသညေ့် အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူ

၄၂

တတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
အခန််း (၂.၃.၂)

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 သခ္ခောစွမ််း ည်

ကခော်း၊ မ ၊ လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရနနှင်ေ့ ရကခောင််းတည်ရန ောအလိုက်

၄၄

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တော
စစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 သခ္ခောစွမ််း ည် လဒ်မခော်း

အခန််း (၂.၃.၃)

ရမ်းခွန်း် အမခြုံ်းအစော်းမခော်းအလိုက် ရကခောင်သော်းမခော်း၏ ရ ဖ

အခန််း (၂.၃.၄)

ရမ်းခွန်း် ၏ ခက်ခဲမှုအ

အခန််း (၂.၃.၅)

သခ္ခောစွမ််း ည်အ

န
ို င
ို မ
် ှုစွမ််း ည်

ငန
်ေ့ င
ှ ်ေ့ ရကခောင််းသော်း၏စွမ််း ည်

ငအ
်ေ့ လက
ို ် အဓကရလေ့လောရတွှေ့ ရှခခက်မခော်း

၄၆
၄၉

၅၁

အခန််း (၃)

မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွငသ
် င် ကော်းသင်ယူမှု လဒ်အရပေါ်လွှမ််းမို်းနင
ို သ
် ညေ့်

၅၄

က်စပ်အခခက်အလက်မခော်း
အခန််း (၃.၁)

နဒါန််း

၅၄

အခန််း (၃.၁.၁)

ကခော်း၊မ ဖစ်တည်မှု

၅၄

အခန််း (၃.၁.၂)

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ မသန်စွမ််းမှုအရ ခအရန

၅၅

မသော်းစိုရနောက်ခံအရ ခအရနနှင်ေ့ တတ်ရ မောက်မှု

၅၅

အခန််း (၃.၂.၁)

ရကခောင််းသော်း၏ ပညောရ ်းတွင် မ

၅၈

အခန််း (၃.၂.၂)

စစ်ရ

အခန််း (၃.၂)

/ အိုပ်ထန််းသူ၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှု

်းအကဲ ဖတ် ောတွင် အသံ်းို ပြုံသညေ့်

ောသောစကော်းကို

၆၀

ရ ပော ကော်းရသော ရကခောင််းသော်းမခော်း
အခန််း (၃.၃)

ရကခောင််းတက်ရ ောက် န်အတွက် ကကြုံတင် ပင်

င်မှုအရ ခအရန

၆၁

အခန််း (၃.၃.၁)

မူကကြုံရကခောင််းပညောရ ်း

၆၁

အခန််း (၃.၃.၂)

ရကခောင််းတက် န် အသင်ေ့ ဖစ် ခင််း

၆၂

အခန််း (၃.၃.၃)

စောသင်ခန််းပတ်ဝန််းကခင်အရ ခအရနအရပေါ် ရကခောင််းသော်း၏အ မင်

၆၃

အခန််း (၃.၃.၄)

စောသင်ခန််းပတ်ဝန််းကခင်အရ ခအရနအရပေါ်

၆၄

အခန််း (၃.၃.၅)

ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်း၏ ပင်ကိုယ်လကခဏောမခော်း

၆၅

အခန််း (၃.၃.၆)

ရကခောင််းအမခြုံအစော်းနှင်ေ့ ရကခောင််းအ ွ ယ်အစော်း

၆၆

အခန််း (၃.၃.၇)

ရကခောင််းတည်ရန ော

၆၈

ော၏အ မင်

အခန််း (၃.၃.၈)

ရကခောင််းတည်ရှ ော ပ် ွ ောရဒသရှ င််း မစ်မခော်း

၆၉

အခန််း (၃.၃.၉)

လိုပ်ငန််းခွငအ
် ကကြုံသင်တန််း

၇၂

အခန််း

သင်ယူရလေ့လောမှုအတွက် င််း မစ်မခော်း

၇၂

(၃.၃.၁၀)
အခန််း (၄)

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု - ရကခောင််းသော်းနှင်ေ့

ောမခော်း၏ သရ

ောထော်းနှင်ေ့

၇၅

အ ပြုံအမူမခော်း
အခန််း (၄.၁)

အခန််း (၄.၁.၁)

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု ပညောရ ်းအရပေါ် ထင် မင်ယူ

ခခက်

ရကခောင််းတွငသ
် င်ယူရလေ့လောခဲေ့သညေ့်

၇၆

၇၆

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုသင်ခန််းစောမခော်း နှငပ
်ေ့ တ်သက်၍
ရကခောင််းသော်းမခော်းနှင်ေ့
အခန််း (၄.၁.၂)

အခန််း (၄.၁.၄)
အခန််း (၄.၂)

ောမခော်း၏ သရ

ောမခော်း၏ သရ

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု ပညောရ ်း

င
ို ် ော ထင် မင်ယူ

လူမှုပတ်ဝန််းကခင်

သ

ောထော်း
ခခက်အနှစ်ခချူပ်

င
ို ် ောအရ ကောင််းအ ောမခော်းအရပေါ်

င
ို ် ောအရ ကောင််းအ ောမခော်းနှင်ေ့ ပတ်သက်၍

၈၁
၈၂

၈၃

ောထော်း

နင
ို င
် တ
ံ ွင်း် နှငရ
်ေ့ ဒသတွင်း် ရနထင
ို ရ
် သောနင
ို င
် သ
ံ ော်းနှငပ
်ေ့ တ်သက်၍
ရကခောင််းသော်းမခော်း၏သရ

၈၂

ောထော်းမခော်း

ောဝပတ်ဝန််းကခင်ရ ရှည်တည်မမဲရ ်းနှင်ေ့ စပ်လခဉ်း၍

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ သရ
အခန််း (၄.၂.၃)

၈၀

ခခက်

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ သရ
အခန််း (၄.၂.၂)

င
ို ် ော ကျွမ််းကခင်မှုမခော်း၊

တန်ဖို်းထော်းမှုမခော်းနှငပ
်ေ့ တ်သက်၍

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု

၇၈

ောထော်း

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု

ထင် မင်ယူ
အခန််း (၄.၂.၁)

ောထော်း

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု ပညောရ ်းနှငပ
်ေ့ တ်သက်၍
ရကခောင််းသော်းနှင်ေ့

အခန််း (၄.၁.၃)

ောမခော်း၏ သရ

ောထော်း

၈၄

အခန််း (၄.၂.၄)

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု
ထင် မင်ယူ

အခန််း (၄.၃)

င
ို ် ောအရ ကောင််းအ ောမခော်းအရပေါ်

၈၄

ခခက်အနှစ်ခခြုံပ်

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု

င
ို ် ော လိုပ်ငန််းမခော်းတွင် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

၈၅

ပါဝင်မှု
အခန််း (၄.၃.၁)

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုနင
ှ ်ေ့

က်စပ်ရနသညေ့် ရကခောင််းတွင်း် လှုပ်ရှော်းမှုမခော်း

၈၅

အခန််း (၄.၃.၂)

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုနင
ှ ်ေ့

က်စပ်ရနသညေ့်

၈၆

က်လက်ရ

ောင် ွ က်မညေ့်

ရကခောင််းတွင်း် လှုပ်ရှော်းမှုမခော်း
အခန််း (၄.၃.၃)

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုနင
ှ ်ေ့

က်စပ်ရနသညေ့် အရထွရထွလိုပ်ငန််းမခော်း

၈၆

အခန််း (၄.၃.၄)

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု

င
ို ် ော လိုပ်ငန််းမခော်းတွင် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

၈၇

ပါဝင်မှုအနှစ်ခခြုံပ်
အခန််း (၄.၄)
အခန််း (၄.၄.၁)

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု ပညောရ ်းတွင်

ောင်မှု

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု ပညောရ ်းအတွက်
လိုပ်ငန််းခွငအ
် ကကြုံ ပင်

အခန််း (၄.၄.၂)

ောမခော်း၏ စွမ််းရ

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု

၈၈
၈၈

င်မှုမခော်း
င
ို ် ောအရ ကောင််းအ ောမခော်းအော်းသင် ကော်း

၈၈

ပခခ
ို ေ့ ောတွင် ပိုငန
် င
ို က
် ျွမ််းကခင်မှု
အခန််း (၄.၄.၃)

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု ပညောရ ်းတွင်
ောမခော်း၏စွမ််းရ

အခန််း (၅)
အခန််း (၅.၁)

ောင်မအ
ှု နှစ်ခချူပ်

ရလေ့လောရတွှေ့ ရှခခက်အနှစ်ခခြုံပ်
မူဝါဒ

င
ို ် ော အ ကံ ပြုံခခက်မခော်း

အခန််း (၆)

ကို်းကော်းခခက်မခော်း

ရနောက်

က်တွဲ (က)

အခန််း ၁ နှင်ေ့

က်စပ်သည်

ရနောက်

က်တွဲ (ခ)

အခန််း ၂ နှင်ေ့

က်စပ်သည်

၈၉

1

အခန်း (၁)
အကရ ှေ့ကတြောငအြောရမူလတန်းပညြောသငယူတတက မြော
(SEA-PLM) အက
၁.၁

မှု တင
ို ်းတြောစစက ်းကရ်းစံ

ြောင်း ခံြုံငက
ံို လေ့လြောမှု

နဒါန်း
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

အစီအစဉကို SEAMEO Secretariat နှင်ေ့ UNICEF East Asia and Pacfic Regional Office (EAPRO)
တက
ို ေ့ စတင်အသရပ်းမတ်

က်ခဲေ့မပီ်း သင်ယူမှု လဒ်မခော်းအော်း တိုင်း် တော န်၊ အခခက်အလက်မခော်းကို

အသံ်းို ပြုံ န်၊ ရဒသတွင်း် ရှ မူဝါဒမခော်းလိုပ်ရ

ောင်မှုမခော်းနှင်ေ့

က်စပ်၍ အခခင််းခခင််းနှ်းီ ရနှောဖလှယ်နင
ို ရ
် စ န်

ည် ွ ယ်ပါသည်။ အရရှ ှေ့ရတောင် အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
(SEA-PLM)

အစီအစဉသည်

စဉ

က်မ ပတ်

ဖွံမဖြုံ်းတို်းတက်ရ ်းပန််းတိုငမ
် ခော်း

်းရ ်းစံ

(Sustainable

Development Goal- SDG) ကို ရှ န်အတွက် နင
ို င
် မ
ံ ခော်း၏ ကကြုံ်းစော်းအော်းထိုတမ
် ှုတွင် ပါဝင် ဖညေ့်
န်

ည််း

ည် ွ ယ်ထော်းပါသည်။ အထူ်းသ ဖင်ေ့ အရ ခခံပညော ပ်သင်ယူရလေ့လောရ ်း (SDG 4.1.1) နှင်ေ့

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု

င
ို ် ော ဗဟိုသတ
ို နှင်ေ့ ကျွမ််းကခင်မှုမခော်း (SDG 4.7) တအရပေါ်
ို ေ့
တို်းတက်မှု ဖစ်စဉ

အော်း ရစောင်ေ့ ကညေ့ရ
် လေ့လောရ ်း ရ

ောင် ွ က်သောွ ်း န် ဖစ်ပါသည်။

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

2019 တွင် ရဒသတွင်း် နင
ို င
် ရ
ံ ခောက်နင
ို င
် ံ ဖစ်သညေ့် ကရမဘောဒီ်းယော်း၊ လောအို၊ မရလ်းရှော်း၊
ဖလစ်ပိုငန
် င
ှ ်ေ့ ဗီယက်နမ်တို ပါဝင်
ရ
ေ့

ောင် ွ က်ခဲေ့ပါသည်။ မူလတန််း

ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း သင်ယူရလေ့လောမှုနယ်ပယ် (၃)
စွမ််း ည်နင
ှ ်ေ့ သခ္ခောစွမ််း ည်တက
ို ေ့ ို စစ်ရ
နှုင််းယှဉစစ်ရ

်းနင
ို ရ
် သော

်းမှုအ ဖစ်

်းံို နှစ် ဖစ်သညေ့် Grade-5

ပ် ဖစ်သညေ့် စောဖတ်စွမ််း ည်၊ စောရ ်းသော်းမှု

်းခဲေ့ပါသည်။ မူလတန််း

စမ််းသပ်စစ်ရ

င်ေ့ ရနောက်

မန်မော၊

ငပ
်ေ့ ညောရ ်းတွင် ကခယ်ကခယ် ပန ် ပန
ေ့ ် ေ့

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု

င
ို ် ော

စစ်တမ််း

ရမ်းခွန်း် လွှောလက်စဲစ
ွ ောအိုပ်ကို ရ ်းသော်း ပြုံစိုခဲေ့ပါသည်။ ၎င််းအ ပင် အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ မူလတန််းပညော
သင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တင
ို ်း် တောစစ်ရ
မခော်း၊ ရကခောင််းမခော်း၊

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 သည် ရကခောင််းသော်းမခော်း၊ စောသင်ခန််း

ောမခော်း၊ ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်းမခော်း၊ မ

မခော်းနှင်ေ့

ပ် ွ ောမခော်းအရ ကောင််း အခခက်

အလက်ကို ကခယ်ကခယ် ပန ် ပန
ို ် န် ရနောက်ခံစစ်တမ််းရမ်းခွန်း် လွှောမခော်းကို အသံ်းို ပြုံခဲေ့
ေ့ ် ေ့ ရကောက်ခံနင
ပါသည်။ ဤအစီ င်ခံစောသည် မန်မောနင
ို င
် မ
ံ ှ ရကခောင််းသော်းမခော်း၊
မ

မခော်းထံမှ တိုန ် ပန်
ေ့ ရ ဖ

ောမခော်း၊ ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်းမခော်းနှင်ေ့

မ
ို ှုနင
ှ ်ေ့ လဒ်မခော်းကို အရလ်းထော်းရလေ့လောပါသည်။

2

ဤအစီ င်ခံစော၏ အခန််း (၂)၊ အခန််း (၃) နှင်ေ့ အခန််း (၄) တတွ
ို ေ့ င် ရဖော် ပထော်းသညေ့် ရလေ့လော
ရတွှေ့ ရှခခက်မခော်းသည် မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ Grade - 5 ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စွမ််းရ

ောင် ည်အော်း သရှနင
ို ရ
် စ န်

ပညေ့်စံိုရသောသတင််းအခခက်အလက်မခော်းကို ပံေ့ပို်းရပ်းပါသည်။ ရကခောင််းသော်း၊ မ

၊

ောနှင်ေ့ ရကခောင််း

စစ်တမ််းရမ်းခွန်း် လွှောမခော်းမှ ရကောက်ယူ ရှထော်းသညေ့် အခခက်အလက်မခော်းသည် ရကခောင််းသော်းမခော်း
သည်ေ့ င််း မစ်မခော်းနှင်ေ့ ၎င််းတ၏
ို ေ့

ရှ

က်စပ်ရနသညေ့် ရနောက်ခံအရ ခအရနမခော်းကို မီ်းရမောင််းထ်းို ပပါသည်။

ရကခောင််းမခော်းနှင်ေ့ ရကခောင််းသော်းအိုပ်စိုငယ်မခော်း ကော်း အ ပန်အလှနန
် င်
ှု ်းယှဉရလေ့လောမှုသည် မန်မောနင
ို င
် ံ
တစ်ဝှမ််းရှ အရ ခခံပညောသင်ယူရလေ့လောမှုတင
ွ ် သောတူညီမျှရှမှု ကွောဟခခက်၊ သင်ယူရလေ့လောမှု အခက်
အခဲမခော်းနှင်ေ့ အခွငအ
်ေ့ လမ််းတက
ို ေ့ ို မီ်းရမောင််းထ်းို ပပါသည်။
အခန််း (၁) တွင် အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တင
ို ်း် တောစစ်ရ
ရ ်းစံ (SEA-PLM) မူရ

်း

ောင်အော်း ခံြုံငရ
ံို လေ့လော ခင််းနှင်ေ့ မန်မောနင
ို င
် တ
ံ င
ွ ် အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ မူလတန််း

ပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 ကို လက်ရတွှေ့အရကောင်အထည်

ရဖော် ခင််းတအော်း
ို ေ့
ရဖော် ပထော်းပါသည်။
အခန််း (၂) တွင် မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စောဖတ်စွမ််း ည်၊ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်နင
ှ ်ေ့
သခ္ခောစွမ််း ည်တက
ို ေ့ ို ရကခောင််းသော်းမခော်းမည်မျှသရှထော်းသည်၊ မည်မျှလိုပ်ရ
နင
ို ရ
် သော

ကျွမ််းကခင်မှုတင
ို ်း် တောစစ်ရ

်း ခင််းကို

အသံ်းို ပြုံ၍

ောင်နင
ို သ
် ည်တက
ို ေ့ ို ရဖော် ပ

ရဖော် ပထော်းပါသည်။

အရ ်းကကီ်းရသောစံ ဖစ်သညေ့် SDG အညွှန်း် ကန််း (4.1.1 b) အ မူလတန််းပညောရ ်း မပီ်း
နင
ို င
် တ
ံ ကောမှ
ထအ
ို

သတ်မှတ်ထော်းရသော

အနမ်ေ့

်းံို ကျွမ််းကခင်မှုအ

ငတ
်ေ့ ွငရ
် ှရသော

ဤအခန််းတွင်
ံို်းသွော်းသညေ့်အခါ
(သမဟို
ို ေ့ တ)်

ငထ
်ေ့ က်ရကခော်ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ောခင
ို န
် န
ှု ်း် ကို ရဖော် ပပါသည်။
အခန််း (၃) တွင် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စောဖတ်စွမ််း ည်၊ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်နင
ှ ်ေ့ သခ္ခောစွမ််း ည်

တအရပေါ်
ို ေ့
လွှမ််းမို်းရနသညေ့်အခခက်မခော်းကို
စောသင်ခန််းမခော်း၊ ရကခောင််းမခော်း၊

န််းစစ်ရလေ့လောပါသည်။ ဤအခန််းသည် ရကခောင််းသော်းမခော်း၊

ောမခော်း၊ ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်းမခော်း၊ မ

မခော်းနှင်ေ့

ပ် ွ ောမခော်းအရ ကောင််းနှင်ေ့

ပတ်သက်ရသော အခခက်အလက်မခော်းရကောက်ယူ ောတွင် အသံ်းို ပြုံခဲေ့သညေ့် ရနောက်ခံစစ်တမ််းရမ်းခွန်း် လွှော
မခော်းမှ

လဒ်မခော်းကို အရသ်းစတ်ရဖော် ပပါသည်။ အ

သံ်းို ပ်၏ လဒ်မခော်း
စွမ််းရ

ောင်မှုအ

ခခတ်

က်မှုသည်

ပ
ို ါအခခက်အလက်မခော်းနှင်ေ့ သင်ယူမှုနယ်ပယ်

သင်ယူရလေ့လောမှုကို

တွန်း် အော်းရပ်းရနသညေ့်အ ောမခော်းနှင်ေ့

ငမ
်ေ့ ခော်းတွင် သောတူညီမျှမှုမရှ ခင််းနှင်ေ့ ကွဲ ပော်း ခော်းနော်း ခင််းတိုက
ေ့ ို သရှနော်းလည်ရစ န်

အတွက် စံအမှတ်ကို ရဖော် ပရပ်းပါသည်။

3

စစ်ရ

အခန််း

(၄)

သည်

်းရ ်းစံ

(SEA-PLM)

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု
အကဲ ဖတ်စစ်ရ

်းမှုတွငပ
် ါဝင်သညေ့်

က်စပ်ရနရသော အရ ကောင််းအ ောမခော်းအရပေါ် ရကခောင််းသော်းမခော်းနှင်ေ့

တိုင်း် တော

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုနင
ှ ်ေ့
ောမခော်း၏ သရ

ောထော်းမခော်း၊

တန်ဖို်းထော်းမှုမခော်း၊ ပူ်းရပါင််းပါဝင်မှုမခော်းကို အစီ င်ခံတင် ပထော်းပါသည်။ ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု
ထင် မင်ယူ
အယူအ

ခခက်

ရမ်းခွန်း် မခော်းအရပေါ်

မခော်းနှငပ
်ေ့ တ်သက်သညေ့်

ရလေ့လော

တံို ပန်
ေ့ ရ ဖ

မ
ို ှုမခော်းသည်

ရတွှေ့ ရှခခက်အသစ်မခော်း၊

ထိုတ်ရဖော် ပသရပ်းမပီ်း ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု

င
ို ် ော

အမခြုံ်းမခြုံ်းရသော

အခခက်အလက်အသစ်မခော်းကို

င
ို ် ောပညောရ ်း၏ အရ ်းပါမှုကိုလည််း ပသပါသည်။

အခန််း (၅) နှင်ေ့ အခန််း (၆) သည် ရလေ့လောရတွှေ့ ရှခခက်မခော်းအော်း အနှစ်ခခြုံပ်ရဖော် ပ ခင််း၊
အခက်အခဲမခော်းအော်း အရလ်းရပ်းရဖော် ပ ခင််းနှင်ေ့ မန်မောနင
ို င
် အ
ံ တွက် မူဝါဒ

င
ို ် ော အ ကံ ပြုံခခက်မခော်း

ရပ်း ခင််းတို ဖင
ေ့ ်ေ့ အစီ င်ခံစောကို အနှစ်ခခြုံပ်ထော်းပါသည်။

၁.၂

အကရ ှေ့ကတြောငအြောရ မူလတန်းပညြော သငယူတတက မြော

မှု တင
ို ်းတြောစစက ်းကရ်းစံ

(SEA-PLM) ကလေ့လြောမှုနယပယနင ေ့ နည်းလမ်း
ကနဦ်းအ ငအ
်ေ့ ရန ဖင်ေ့

၂၀၁၂

ခိုနစ
ှ ်မှ

၂၀၁၅

ခိုနစ
ှ ်အတွင်း် တွင်

ပါဝင်သညေ့်

နင
ို င
် မ
ံ ခော်း၊

ရလေ့လောသူမခော်း၊ မတ်ဖက်အဖွဲှေ့အစည််းမခော်း၊ နည််းပညောရှငမ
် ခော်းနှငအ
်ေ့ တူ ပူ်းရပါင််း၍ ဦ်းစော်းရပ်း မညေ့်
မူဝါဒမခော်း၊ နည််းပညော

င
ို ် ော အသံ်းို ပြုံနင
ို စ
် ွမ််းမခော်း၊ နင
ို င
် တ
ံ ကောစစစ် ရလေ့လောရ ်း စံနန
ှု ်း် မခော်းနှင်ေ့

င််း မစ် ရှမှုတက
ို ေ့ ို ထညေ့သ
် င
ွ ်း် စဉ်းစော်း၍ အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ မူလတန််း ပညောသင်ယူ တတ်ရ မောက်မှု
တိုင်း် တောစစ်ရ
ခဲေ့ပါသည်။
စစ်ရ
အ

်းရ ်းစံ
ကနဦ်းအ

(SEA-PLM)
င၌
်ေ့

ရလေ့လောမှု၏နယ်ပယ်နင
ှ ပ
်ေ့ ံိုစံတက
ို ေ့ ို

တည်ရ

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 အကဲ ဖတ်မူရ
သရ

ရ ်းသော်း

ောက်

တိုင်း် တော

ောင် (UNICEF နှင်ေ့ SEAMEO 2017) တွင် အယူ

ောထော်းမခော်း၊ လိုပ်ငန််းစဉမခော်း၊ ရထောက်ပံရ
ို မ
် ှုမခော်းနှင်ေ့ လဒ်မခော်းကို ရဖော် ပ ထော်းပါသည်။
ေ့ ပ်းနင

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူ တတ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 တွင်

အသံ်းို ပြုံထော်းသညေ့် ရမ်းခွန်း် မခော်းနှင်ေ့ လိုပ်ငန််းစဉမခော်းသည် သင်ယူရလေ့လောမှု နယ်ပယ် သံ်းို ပ် ဖစ်ရသော
စောဖတ်စွမ််း ည်၊ စောရ ်းသော်းမှု စွမ််း ည်နင
ှ ်ေ့ သခ္ခောစွမ််း ည် စစ်ရ

်းမှုမခော်းမှ တ င်ေ့ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

ကျွမ််းကခင်မှုအ ငန
်ေ့ င
ှ ်ေ့ ပတ်သက်ရသော ခိုငလ
် ံို၍ ယံို ကည်ကို်းစော်းနင
ို သ
် ညေ့် အခခက်အလက်မခော်းကို
ရပ်းနင
ို ် န်
ပါဝင်ရ ဖ

အရလ်းထော်းမပီ်း
သ
ို မ
ူ ခော်း၏ သရ

တစ်ဖက်တွငလ
် ည််း

ောထော်းနှင်ေ့ ပညောရ ်း

စစ်တမ််းရမ်းခွန်း် လွှောမခော်းမှတ

င်ေ့

င
ို ် ောအရ ခအရနတက
ို ေ့ ိုလည််း ရဖော် ပထော်းပါသည်။

4

အရ ခခံသင်ယူရလေ့လောမှုကို
ရကခောင််းသော်းမခော်းနှင်ေ့

န််းစစ် ခင််းအ ပင်

ောမခော်း၏အ မင်မခော်းကို

ကခယ်ကခယ် ပန ် ပန
ေ့ ် ေ့ နှုင််းယှဉစစ်ရ

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မန
ှု င
ှ ်ေ့

ရကောက်ယူ န်

်းနင
ို ရ
် သော လက်ရတွှေ့လိုပ်ရ

မူလတန််း

စပ်လခဉ်း၍

ငပ
်ေ့ ညောရ ်းတွင်

ောင်မှုအ ဖစ် ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု

င
ို ် ော စစ်တမ််းရမ်းခွန်း် လွှောလက်စဲွစောအိုပ်ကို ရ ်းသော်း ပြုံစိုခဲေ့ပါသည်။ ၎င််းအ ပင် အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ
မူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
စောသင်ခန််းမခော်း၊ ရကခောင််းမခော်း၊

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 တွင် ရကခောင််းသော်းမခော်း၊

ောမခော်း၊ ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်းမခော်း၊ မ

အခခက်အလက်ကို

ရကောက်ခံနင
ို ် န်

ဤအခခက်အလက်

သည်

မခော်းနှင်ေ့

ပ် ွ ောမခော်းအရ ကောင််း

စစ်တမ််းရမ်းခွန်း် လွှောကလ
ို ည််း

ရကခောင််းသော်းမခော်း၊

အသံ်းို ပြုံခဲေ့ပါသည်။

ရကခောင််းမခော်းနှင်ေ့

အမ်ရထောင်စိုမခော်း၏

သွင် ပင်လကခဏောမခော်းနှင်ေ့ ရကခောင််းနှင်ေ့ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ သင်ယူရလေ့လောနင
ို မ
် ှုစွမ််းရ

ောင် ည်တက
ို ေ့ ို

ခခတ်

က် ခင််းသည်

က်ရပ်းနင
ို ပ
် ါသည်။ ဤအခခက် အလက်နင
ှ ်ေ့ သင်ယူမှုနယ်ပယ်သ်းံို ပ်တက
ို ေ့ ို ခခတ်

သင်ယူရလေ့လောမှုကို
စွမ််းရ

ောင်မှုအ

တွန်း် အော်းရပ်း

ငမ
်ေ့ ခော်းတွင်

ရနသညေ့်အ ောမခော်းနှင်ေ့

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

သောတူညီမျှမှုမရှ ခင််းနှင်ေ့

ကွဲ ပော်း ခော်းနော်း ခင််းတက
ို ေ့ ို

သရှနော်းလည်ရစပါသည်။
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ မူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
2019

တွင်

ရ ်းရ ဖစောရမ်းပွဲမခော်းနှင်ေ့

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ရ ဖ

စစ်တမ််းရမ်းခွန်း် လွှောမခော်းမှတ

ဖစ်ရသောရ ကောင်ေ့

စစ်ရ

သံ်းို ပ်အတွက်

အ ခော်းရသော

ရ ွ ်းခခယ်ထော်းရသော

ခ
ို ခန်မောှ

နမူနောရကောက်ယူနင်
ှု ်းယှဉစစ်ရ

နယ်ပယ်နစ
ှ ် ပ်

ရလ်းနော ီခွဲ ကော မငမ
်ေ့ ည်

်းအကဲ ဖတ်မှုမခော်းနှငက
်ေ့ က
ို ်ညီ န်

ကိုသောလျှင်

ရဖ

ို မည် ဖစ်ပါသည်။

်းခခန် ကော မငမ
်ေ့ ှုကိုရလျှောခ
ို ် န် ကခပန််းရမ်းခွန်း် စောအိုပ်ငယ်မခော်းကို အသံ်းို ပြုံထော်းပါသည်။
ေ့ ခနင

ခ
ို ခန်မနစ်သ်းံို

စော င််းအင််း

ယ်

ခ
ို ခန် တစ်နော ီ ရှမပီ်း စစ်တမ််းရမ်းခွန်း် လွှောကို

ရှပါသည်။ သင်ယူရလေ့လောမှု နယ်ပယ်သ်းံို ပ်၏ နှုင််းယှဉ မှတ်မခော်းကို

င
ို ် ောနည််းလမ််းမခော်း ဖင်ေ့

တွက်ခခက်ထော်းပါသည်။

ရသောအတန််းနှငရ
်ေ့ ကခောင််းတတွ
ို ေ့ င် မတူညီရသောရမ်းခွန်း် စောအိုပ်ငယ် တစ်
စစ်ရ

ရကခောင််းမခော်းနှင်ေ့

်းခဲေ့ပါသည်။ ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်

ရမ်းခွန်း် အော်းလံို်းရ ဖ

ရကခောင််းသော်းတစ်ဦ်းစီတွင် ရမ်းခွန်း် စောအိုပ်ငယ်ကို ရ ဖ
ရဖ

င်ေ့

မ
ို ှုမခော်းကိုရကောက်ယူခဲေ့မပီ်း နင
ို င
် တ
ံ စ်နင
ို င
် စ
ံ ီရှ Grade-5 ရကခောင််းသော်းဦ်းရ

စိုစိုရပါင််းကို ကိုယ်စော်း ပြုံ သညေ့် နမူနောရကခောင််းသော်းမခော်းကို စစ်ရ
သင်ယူရလေ့လောမှုနယ်ပယ်

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

်းခဲေ့ပါသည်။

နမူနောရ ွ ်းခခယ်ထော်း
ယေ့် ရှစ်အိုပ်ကို ကခပန််းပံိုစံ ဖင်ေ့

5

စစ်ရ

်းမှုမခော်း၊

စစ်တမ််းရမ်းခွန်း် လွှောမခော်း၊

အခခက်အလက်ခွဲ ခမ််းစတ် ဖော ခင််းတတွ
ို ေ့ င်
အခခက်
စစ်ရ

အလက်မခော်းထညေ့်သင
ွ ်း် ခင််း၊
်းအကဲ

ဖတ်မှု

ကွင်း်

င််းရလေ့လော ခင််း

င
ို ် ောလိုပ်ငန််းစဉမခော်းနှင်ေ့

အ ည်အရသွ်းအောမခံမရ
ှု ှရစ န်ထန််းသမ််းထော်းပါသည်။
အတိုင်း် အတောနှငအ
်ေ့ ညွှန်း် ကန််းမခော်းသတ်မှတ် ခင််းအပါအဝင်

က ယောအော်းလံို်းကို

စံသတ်မှတ်ထော်းပါသည်။ သရသော်
ို ေ့
စစ်ရ

နင
ို င
် အ
ံ ော်းလံို်းအတွက်

တစ်ရ ပ်းညီ ဖစ်ရစ န်

်းအကဲ ဖတ် ခင််းတွင် နင
ို င
် မ
ံ ခော်း၏ သရ

ောသ

ော၀အလိုက်

အပိုထပ် ဖညေ့်နင
ို ် န် အခွငအ
်ေ့ လမ််းမခော်းရပ်းခဲပ
ေ့ ါသည်။ ဥပမောအော်း ဖင်ေ့ လိုအပ်လျှင် ရ ဖ

သ
ို ဦ
ူ ်းရ ကို

ပိုမိုသတ်မှတ်နင
ို ် ခင််း၊ စစ်တမ််းရမ်းခွန်း် လွှောတွင် ရမ်းခွန်း် မခော်းထပ် ဖညေ့န
် င
ို ် ခင််းနှင်ေ့

ောသောစကော်းမခော်းကို

တစ်ခိုထက်ပို၍ အသံ်းို ပြုံနင
ို ် ခင််းတို ဖစ်
ေ့ ပါသည်။
နင
ို င
် အ
ံ ော်းလံို်းတွင်

နည််းပညော

င
ို ် ောလိုပ်ငန််းအဖွဲှေ့သည်

နင
ို င
် အ
ံ
ငလ
်ေ့ ိုပ်ငန််းစဉတစ်ခိုလံို်းအော်း

စီမံခနခ
် ေ့ ွဲ န်အတွက် တောဝန်ယူ ပါသည်။ ထအ
ို ဖွဲှေ့သည် လဒ်မခော်းကို နင
ို င
် အ
ံ တွင်း် ၌ အစီ င်ခံ ရံိုသောမက
နည််းပညော
ရ

င
ို ် ောစံနန
ှု ်း် မခော်းနှင်ေ့ ရဒသတွင်း် လဒ်မခော်းကို ရဒသတွင်း် ရ

်းွ ရနွ်း ပါသည်။

နည််းပညော

င
ို ် ောလိုပ်ငန််းအဖွဲရ
ှေ့ ခါင််းရ

ောင်သည်

်းွ ရနွ်းပွဲမခော်းတွငလ
် ည််း ပါဝင်
ရဒသ

င
ို ် ော

ဦ်းရ

ောင်မှု

ရကော်မတီတွင် အဖွဲှေ့ဝင် ဖစ်သည်သောမက အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ မူလတန််းပညောသင်ယူ တတ်ရ မောက်မှု
တိုင်း် တောစစ်ရ

၁.၃

်း ရ ်းစံ (SEA-PLM) နင
ို င
် အ
ံ

ငဗ
်ေ့ ဟဦ
ို ်းစီ်းအဖွဲှေ့၏ အဖွဲှေ့ဝင်တစ်ဦ်းလည််း ဖစ်ပါသည်။

အကရ ှေ့ကတြောငအြောရမူလတန်းပညြောသငယူတတက မြော

မှု

တင
ို ်းတြောစစက ်းကရ်းစံ

(SEA-PLM) မူက ြောင
၂၀၁၄ ခိုနစ
ှ ် ရနှောင််းပိုင်း် မှ ၂၀၁၅ ခိုနစ
ှ ်အရစောပင
ို ်း် ကောလအတွင်း် ၌ နင
ို င
် တ
ံ ကောကွင်း်
ရ

ောင် ွ က်သညေ့်အဖွဲှေ့ဝင်မခော်း၊ စတ်ပညော

ရ

ောက်သမ
ူ ခော်း၊

င
ို ် ောရမ်းခွန်း် တည်ရ

င််း

ောက်သညေ့်ပညောရှငမ
် ခော်း၊ ရမ်းခွန်း် တည်

စစ်တမ််းရမ်းခွန်း် လွှောကျွမ််းကခင်ပညောရှငမ
် ခော်း ဖင်ေ့

ဖွဲှေ့စည််းထော်းသည်ေ့

Australian

Council for Educational Research (ACER) မှ သိုရတနပညောရှငအ
် ဖွဲှေ့သည် ရဒသတွင်း် ရှ
နည််းပညော
မူရ

င
ို ် ော

လိုပ်ငန််းအဖွဲှေ့ နှငပ
်ေ့ ူ်းရပါင််း၍

ောင်၊ အ ခော်းသက်

လက်ရှရ

ိုင် ော စော ွ က်စောတမ််းမခော်းကို

မူလတန််းပညော သင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
အကဲ ဖတ်မှု မူရ

ောင် မူ ကမ််းရ ်းသော်း ခင််းတက
ို ေ့ ို ရ

ောင် ွ က်ရနရသော

စစ်ရ

်းအကဲ ဖတ်မှု

ပန်လည်သ်းံို သပ် ခင််းနှင်ေ့ အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ
်းရ ်းစံ (SEA-PLM) တွင် အသံ်းို ပြုံမညေ့်

ောင် ွ က်ခဲေ့ပါသည်။ အ

ပ
ို ါစော ွ က်စောတမ််းမခော်းကို

ရူ နင
ို ်း် နင
ို င
် ၊ံ ကရမဘောဒီ်းယော်းနင
ို င
် ၊ံ လောအိုနင
ို င
် ၊ံ မရလ်းရှော်းနင
ို င
် ၊ံ မန်မောနင
ို င
် ၊ံ ဖလစ်ပိုငန
် င
ို င
် န
ံ င
ှ ်ေ့ ထင
ို ်း် နင
ို င
် ံ
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စသညေ့်

ခိုနစ
ှ ် နင
ို င
် မ
ံ ှ

ရပ်းအပ်ခပ
ဲေ့ ါသည်။

သင်ရို ်းညွှန်း် တမ််း

င
ို ် ောစော ွ က်စောတမ််းကို

ရဒသတွင်း် ရှ

နင
ို င
် အ
ံ ော်းလံို်းမှ ပန်လည်သ်းံို သပ် ခင််း၊ ဖနရ
် ေ့ ဝ ခင််းတက
ို ေ့ ို ပြုံလိုပ်ခဲေ့ပါသည်။
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညော သင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
အကဲ ဖတ်မူရ

ောင် ပထမ

်းံို မူ ကမ််းကို ၂၀၁၅ ခိုနစ
ှ ်၊ ရဖရဖော်ဝါ ီလတွင် ထင
ို ်း် နင
ို င
် ၊ံ

ကခင််းပ ပြုံလိုပ်ရသော
တင် ပရ

်းွ ရနွ်းခဲေ့မပီ်း

အကဲ ဖတ်မှု မူရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

နည််းပညော
ပင်

င
ို ် ောကျွမ််းကခင်ပညောရှငမ
် ခော်း၏

အစည််းအရဝ်းတွင်

င်မွမ််းမံခပ
ဲေ့ ါသည်။ ကျွမ််းကခင်ပညောရှငမ
် ခော်း ဖင်ေ့

ောင် မူ ကမ််းကို ၂၀၁၅ ခိုနစ
ှ ်၊ မတ်လတွင် နည််းပညော

န်ရကောက်မမြုံှေ့၌

ပင်

င်မွမ််းမံထော်းသညေ့်

င
ို ် ောအဖွဲှေ့ဝင်မခော်းသရပ်းပ
ို ေ့
ို ေ့ ေ့မပီ်း
ခဲ

ထပ်မံ၍ စစစ်မှုမခော်း ပြုံလပ
ို ်ခဲေ့ပါသည်။
ရနောက်
တက
ို ေ့ ို စစ်ရ

်းံို အရခခောသတ်မူရ

ောင်တွင် စောဖတ်စွမ််း ည်၊ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်နင
ှ ်ေ့ သခ္ခောစွမ််း ည်

်းအကဲ ဖတ်နင
ို သ
် ည်ေ့ နည််းလမ််းတစ်ခက
ို ို ရဖော် ပခဲေ့ပါသည်။ ထအ
ို ကဲ ဖတ်မူရ

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု
တစ်ခိုကိုလည််း

ောင်တင
ွ ်

င
ို ် ော အရ ကောင််းအ ောမခော်းပါဝင်သည်ေ့ စစ်တမ််းရမ်းခွန်း် လွှောအတွက် မူရ

ထညေ့်သင
ွ ်း် ထော်းပါသည်။

ယင််းသည်

အစည််းတွင် အဖွဲှေ့ဝင်အ ဖစ်ထရ ောက်စွော ပါဝင်ရ
ကံြုံရတွှေ့ နင
ို ရ
် သော အခက်အခဲမခော်းကို င်

ရကခောင််းသော်းလူငယ်မခော်းအရန ဖင်ေ့

ောင် ွ က်နင
ို ် န်နင
ှ ်ေ့ ရကခောင််း ပင်ပလက်ရတွှေ့

င
ို ရ
် ဖရှင်း် နင
ို ် န် ပင်

ောင်

လူအဖွ
ေ့ ဲ ှေ့
ဝတွင်

င်ရပ်းရသော ည် ွ ယ်ခခက်ပါဝင်သညေ့်

သင်ရို ်းညွှန်း် တမ််းကို အရလ်းရပ်း န် ဖစ်သည်။
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
အကဲ ဖတ်မူရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

ောင်ကို မသင်မရန စောသင်နစ
ှ ်မခော်းတွင် ဖနက
် ေ့ ခက်အသံ်းို ပြုံနင
ို ် န် ထညေ့်သင
ွ ်း် စဉ်းစော်း၍

အနောဂတ် ည်မှန်း် ခခက်တစ်ခိုအ ဖစ်

ပံိုရဖော်ရ ်း

ထ
ွဲ ော်းပါသည်။

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််း ပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
အရကောင်အထည်ရဖော်

ရ

ောင် ွ က်မှုတွင်

Grade-5

ပထမဦ်း

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ၏

ရကခောင််းသော်းမခော်းကို

ဦ်းတည်ထော်းပါသည်။

သရသော်
ို ေ့
လည််း အရရှ ှေ့ရတောင် အောရှမူလတန််း ပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှုတင
ို ်း် တောစစ်ရ
PLM) ၏

က်လက် အရကောင်အထည်ရဖော်ရ

အ ခော်းအတန််းမခော်းရှ
တည်ရ
ပင်

ောက်ပံိုတက
ို ေ့ ို

ဲ

်းရ ်းစံ (SEA-

ောင် ွ က်မှုမခော်းတွင် Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်းသောမက

ရကခောင််းသော်းမခော်းကိုပါ
မရ ပောင််းလဲ

်းံို

ည် ွ ယ်ခဲေ့ပါလျှင်
နမူနောပံိုစံမခော်း၊

မူရ

ောင်သတ်မှတ်ခခက်မခော်းနှင်ေ့

အရသ်းစတ်အခခက်အလက်မခော်းကို

င်မွမ််းမံ၍ ထညေ့်သင
ွ ်း် အသံ်းို ပြုံနင
ို ပ
် ါသည်။
မူရ

ောင်၏ ည် ွ ယ်ခခက်မောှ

တိုင်း် တောစစ်ရ

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ

မူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ၏ အရ ခခံဖဲွှေ့စည််းပံိုကို လွယ်ကူရှင်း် လင််းရစ န်နင
ှ ်ေ့ စစ်ရ

်း

7

အကဲ ဖတ် မညေ့် အရ ကောင််းအ ောကို ရဖော် ပရပ်း န် ဖစ်ပါသည်။ ယင််းသည် စစ်ရ

်းအကဲ ဖတ်မညေ့်

ရမ်းခွန်း် လွှောပံိုစံနင
ှ ်ေ့ အရ ကောင််းအ ောတက
ို ေ့ ို ပံိုရဖော်ရပ်းသညေ့်အ ပင် ၎င််းရမ်းခွန်း် လွှောမှ မည်မျှစစ်ရ
တိုင်း် တောနင
ို သ
် ည်ကိုလည််း

ရဖော် ပရပ်းနင
ို ် န်

ည် ွ ယ်ပါသည်။

မူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

မူရ

ောင်ကို

်း

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ၏ တ ော်းဝင် Website တွင်

ရှောရဖွရတွှေ့ ရှနင်ပါသည်။1

၁.၄

မနမြောနင
ို ငံတင
ွ

အကရ ှေ့ကတြောငအြောရမူလတန်းပညြော

စစက ်းကရ်းစံ (SEA-PLM) စစတမ်းက

ြော

သငယူတတက မြော

ယူ ခင်း

မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွင် စစ်တမ််းရကောက်ယူ ခင််း (Main Survey) အော်း စတင်ရ
အတွက် မတ်

က် ခင််းနှင်ေ့ နမူနောရကောက်ယူ ခင််း အလိုပ်ရို ံရ

ဇူလိုငလ
်
၃၀

က်ရနမှေ့ ဩဂိုတ်လ ၃

မှုတင
ို ်းတြော

ောင် ွ က်နင
ို ် န်

်းွ ရနွ်းပွဲကို ရန ပည်ရတော်တွင် ၂၀၁၈ ခိုနစ
ှ ်၊

က်ရနအထ
ကခင််းပခဲေ့ပါသည်။ အလိုပ်ရို ံရ
ေ့

်းွ ရနွ်းပွဲ၏

ည် ွ ယ်ခခက်မှော 

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
၏ ည် ွ ယ်ခခက်အော်း ပန်လည်မတ်



နည််းပညော

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

က် န်

င
ို ် ောအဖွဲှေ့ဝင်မခော်း၊ UNICEF ကိုယ်စော်းလှယ်မခော်း၊ SEAMEO ကိုယ်စော်းလှယ်မခော်းနှင်ေ့

Austrialian Council of Educational Research (ACER) မှ ဝန်ထမ််းမခော်း ကော်း အစည််းအရဝ်း
ကခင််းပ ပြုံလိုပ် န်


စစ်တမ််းရကောက်ယူ ခင််း (Main Survey) နှင်ေ့ အကကြုံစစ်တမ််းရကောက်ယူ ခင််း (Field Trial)
တတွ
ို ေ့ င် ကွဲလွဲနင
ို သ
် ညေ့်အခခက်မခော်းကို ရ



စစ်တမ််းရကောက်ယူ ခင််း (Main Survey) ၏ လိုပ်ငန််းမခော်းကို ပန်လည်သ်းံို သပ် န်



နည််းပညော

င
ို ် ောလိုပ်ငန််းအဖွဲှေ့အော်း

လိုပ်ငန််းကို ပင်


လိုပ်ငန််းစီမံခခက်အလိုက်

က်လက်ရ

ောင် ွ က် မညေ့်

င်ရပ်း န်

နည််းပညော

င
ို ် ောလိုပ်ငန််းအဖွဲှေ့အော်း စစ်တမ််းရကောက်ယူ ခင််း (Main Survey) အစီအစဉ၏

လိုပ်ငန််းအ

ငတ
်ေ့ င
ို ်း် ကို

ရှင်း် လင််းနော်းလည် န်၊

အခွငအ
်ေ့ ရ ်းရပ်း န် တို ဖစ်
ေ့ ပါသည်။

1

်းွ ရနွ်း န်

www.seaplm.org/

ရမ်းခွန်း် မခော်း

ရမ်း မန််းနင
ို သ
် ညေ့်

8

မတ်

က်ရ

်းွ ရနွ်းပွဲနင
ှ အ
်ေ့ တူ ACER ၏ နမူနောရ ွ ်းခခယ်ရ ်းအဖွဲှေ့သည် နင
ို င
် အ
ံ

င
ို ် ောလိုပ်ငန််းအဖွဲှေ့ နှငအ
်ေ့ တူပူ်းရပါင််း၍ ရအောက်ရဖော် ပပါအခခက်မခော်းကို ခွင်ေ့ ပြုံရ
ရ ွ ်းခခယ်ရ

ောင် ွ က်နင
ို ် န် နမူနော

်းွ ရနွ်းပွဲကိုပါ ပူ်းတွဲကခင််းပခဲေ့ပါသည်-



နမူနောရ ွ ်းခခယ် န်အတွက် အသံ်းို ပြုံသညေ့်လိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းမခော်းအရ ကောင််း သင်တန််းရပ်း န်



နင
ို င
် ၏
ံ ဦ်းစော်းရပ်းမှုမခော်းကို နော်းလည်နင
ို ် န်



နမူနောရ ွ ်းခခယ် န်အတွက် အသံ်းို ပြုံမညေ့် နည််းလမ််းမခော်းနှင်ေ့ လက်စဲလ
ွ မ််းညွှနမ
် ခော်းအရ ကောင််း
တက
ို ေ့ ို နင
ို င
် အ
ံ
မတ်

သင်ယူ
ရ

ငန
်ေ့ ည််းပညော

က်ရ

င်ေ့ နည််းပညော

င
ို ် ောလိုပ်ငန််းအဖွဲှေ့အော်း မတ်

်းွ ရနွ်းပွဲနင
ှ ်ေ့ နမူနောရ ွ ်းခခယ်ရ

တတ်ရ မောက်မှု

တိုင်း် တောစစ်ရ

က်ရှင်း် လင််းတင် ပရပ်း န်

်းွ ရနွ်းပွဲအ ပင် အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ မူလတန််းပညော

်းရ ်းစံ

(SEA-PLM)

2019

စစ်ရ

်းအကဲ ဖတ်မှုကို

ောင် ွ က်နင
ို ် န် အတွက် စောရမ်းပွဲကကီ်း ကပ်သူ (TA) နှင်ေ့ ရကခောင််းညနှုင််းရ ်းမ်း (SC) သင်တန််းကို ၂၀၁၉

ခိုနစ
ှ ်၊ ဇန်နဝါ ီလ (၇) က်ရနမှေ့ (၉) က်ရနအထ
ပြုံလိုပ်ခပ
ဲေ့ ါသည်။
ေ့
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
2019 စစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

်းအကဲ ဖတ်မှုသည် ရ ်းရ ဖရမ်းခွန်း် ပံစ
ို ံ ဖစ်မပီ်း ဓမမဓဌောန်ရမ်းခွန်း် မခော်း (ရ ွ ်းခခယ်စ ော (၄)

ခိုအနက် အရ ဖမှနရ
် ွ ်း ခင််း)နှင်ေ့ ကိုယ်တိုငအ
် ရ ဖရှောရမ်းခွန်း် မခော်း (အရ ဖတိုမခော်းရ ်းရပ်း ခင််း- သခ္ခော
ောသော ပ်တွင် ကန််းဂဏန််းမခော်း သမဟို
ို ေ့ တ် ပိုစဆောရ ဖရှင်း် နည််းမခော်း၊ စောရ ်းသော်း ခင််းနှင်ေ့ စောဖတ် ခင််းတွင်
စကော်းလံို်းမခော်း သမဟို
ို ေ့ တ် ဝါကခတိုမခော်း) ကို အသံ်းို ပြုံပါသည်။
ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် သင်ယူရလေ့လောမှုနယ်ပယ်သ်းံို ပ်အတွက် ရမ်းခွန်း် အော်းလံို်း ရ ဖ
ရလ်းနော ီခွဲ ကော မငမ
်ေ့ ည် ဖစ်ရသောရ ကောင်ေ့ အ ခော်းရသောနမူနောရကောက်ယူနင်
ှု ်းယှဉ စစ်ရ
မခော်းနှငက
်ေ့ က
ို ်ညီ န်
စစ်ရ

်းခခန်

ရ ွ ်းခခယ်ထော်းရသောနယ်ပယ်နစ
ှ ် ပ်ကိုသောလျှင်

ကော မငမ
်ေ့ ှုကိုရလျှောခ
ို ် န်
ေ့ ခနင

ို မည် ဖစ်ပါသည်။

ကခပန််းရမ်းခွန်း် စောအိုပ်ငယ်မခော်းကို

အသံ်းို ပြုံထော်းမပီ်း

အတန််းနှငရ
်ေ့ ကခောင််းတတွ
ို ေ့ င်

မတူညီရသောရမ်းခွန်း် စောအိုပ်ငယ်တစ်

ယေ့်ရှစ်အိုပ်ကို

ရကခောင််းသော်းတစ်ဦ်းစီတွင် ရမ်းခွန်း် စောအိုပ်ငယ်ကိုရ ဖ
ခ
ို ခန် မနစ်သ်းံို
စစ်ရ
က်ရန၌ေ့
အကဲ ဖတ်ရ

်းအကဲ ဖတ်မှု

ရဖ

နမူနောရ ွ ်းခခယ်ထော်းရသော

ရဖ

ခ
ို ခန်မှော

ကခပန််းပံိုစံ ဖင်ေ့

စစ်ရ

်းခဲေ့ပါသည်။

ခ
ို ခန် တစ်နော ီ ရှမပီ်း စစ်တမ််း ရမ်းခွန်း် လွှောကို

ယ် ရှပါသည်။

်းအကဲ ဖတ်မှုကို တိုင်း် ရဒသကကီ်းနှင်ေ့ ပည်နယ်အသီ်းသီ်းတွင် ၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ်၊ ဇန်နဝါ ီလ (၂၉)

ပြုံလိုပ်ခဲေ့ပါသည်။
ောင် ွ က်နင
ို ရ
် သော

ဇယော်း (၁-၁) သည် တိုင်း် ရဒသကကီ်းနှင်ေ့

ပည်နယ်တစ်ခိုခခင််းစီ၏

ရကခောင််းအရ အတွက်စိုစိုရပါင််းအနက်

နမူနောရ ွ ်းခခယ်ထော်းသညေ့်

9

ရကခောင််းအရ အတွကက
် ို ရဖော် ပထော်းပါသည်။ စစ်ရ
ောသောမှ မန်မော
ပါဝင်ရ

ောသောသို ေ့ ပန်

်းအကဲ ဖတ်မှု

ခ
ို ဲေ့ပါသည်။

ောင် ွ က်သညေ့် နင
ို င
် အ
ံ ော်းလံို်းသည် နင
ို င
် အ
ံ

နမူနောရ ွ ်းခခယ်မှု မူရ

င
ို ် ောစောအိုပ်အော်းလံို်းကို အဂ္လပ်

ောင်အော်းတည်ရ

ငဦ
်ေ့ ်းတည်အိုပ်စို၏ အဓပပောယ်ဖွင်ေ့

ခ
ို ခက်၊

ောက်ပံို၊ ကန််းရှငအ
် လွှော (Stratification variables) အသီ်းသီ်း၏

အဓပပောယ်သတ်မှတ်ခခက်၊ နမူနောရ ွ ်းခခယ်ထော်းရသောရကခောင််းမခော်း၊ စောသင်ခန််းမခော်းနှင်ေ့ စောသင်ခန််းအတွင်း် ရှ
ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း ရမ်းခွန်း် စောအိုပ်ငယ်မခော်း ဖနရ
် ေ့ ဝရပ်းမှု စသည်တတွ
ို ေ့ င် တူညီရသောနမူနောရ ွ ်းခခယ်မှု
လိုပ်ငန််းစဉမခော်းကို

အသံ်းို ပြုံပါထော်းသည်။

သင်ယူတတ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တော စစ်ရ

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညော

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) နမူနောရ ွ ်းခခယ် ခင််းတွင် အ င်ေ့ (၂)

ငပ
်ေ့ ါရသော နမူနောရ ွ ်းခခယ်ရ ်း လိုပ်ငန််းစဉ ကို အသံ်းို ပြုံထော်းပါသည် 

ရကခောင််းရ ွ ်းခခယ် ောတွင် ဦ်းတည်အိုပ်စိုမှ စော င််းရှ Grade-5 ရကခောင််းသော်းအရ အတွက်
စိုစိုရပါင််းကို အခခြုံ်းကခရ ွ ်းခခယ်မှုလိုပ်ငန််းစဉ ဖင်ေ့ စနစ်တကခရ ွ ်းခခယ်ခဲေ့ပါသည်။ ပါဝင်ရသော
နင
ို င
် တ
ံ စ်နင
ို င
် စ
ံ ီမှ အနည််း



်းံို ရကခောင််း (၁၅၀) ကို နမူနောရကောက်ယူခဲေ့ပါသည်။

နမူနောရ ွ ်းခခယ်ထော်းသညေ့်ရကခောင််းမှ Grade-5 အခန််းတစ်ခန််းကို ကခပန််းရ ွ ်းခခယ်ခပ
ဲေ့ ါသည်။ ထို
စောသင်ခန််းရှ ရကခောင််းသော်းအော်းလံို်းကို နမူနောရ ွ ်းခခယ်ခဲေ့ပါသည်။ အ

င်ေ့ (၂)

ငပ
်ေ့ ါရသော နမူနော

ရ ွ ်းခခယ်သညေ့်ပံိုစံကို ဦ်းတည်အိုပ်စိုမှ Grade-5 ရကခောင််းသော်းအော်းလံ်းို စစ်ရ

်းအကဲ ဖတ် ခင််း၌

ပါဝင်ရ ွ ်းခခယ်နင
ို ရ
် သော တန််းတူအခွငအ
်ေ့ ရ ်းရှသညေ့် နမူနောရ ွ ်းခခယ်မှုတစ်ခို ရှရစ န်အတွက်
အသံ်းို ပြုံထော်းပါသည်။ နင
ို င
် အ
ံ
န်အတွက်

ပါဝင်ရ

အညီ ရ ွ ်းခခယ်ရ

ငရ
်ေ့ မျှော်မှန်း် ထော်းသညေ့် ယံို ကည်ကို်းစော်းနင
ို မ
် က
ှု ို အကဲ ဖတ်နင
ို ်

ောင် ွ က်မညေ့်ရကခောင််းသော်းမခော်းနှငရ
်ေ့ ကခောင််းမခော်းကို

နင
ို င
် တ
ံ ကောစံနန
ှု ်း် နှင်ေ့

ောင် ွ က်ခဲေ့ပါသည်။

ဇယော်း (၁-၁) မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ တိုင်း် ရဒသကကီ်းနှင်ေ့ ပည်နယ်တစ်ခိုစီရှ နမူနောခွဲထော်းသညေ့်ရကခောင််းအရ အတွက်
တင
ို ်းကဒသက

်း၊ ပညနယ

တင
ို ်းကဒသက

်းနင ေ့ ပညနယ

တစခိုစရစိုစက
ို ပါင်းက

ျြောင်းအကရအတွ

နမူနြောကရွ ်းချယထြော်းသညေ့
က

ျြောင်းမျြော်း

မွန်

၁၃၉၈

၉

ဧ ောဝတီ

၆၁၅၉

၂၇

ပဲခ်းူ (အရရှ ှေ့)

၂၃၂၈

၁၄

ပဲခ်းူ (အရနောက်)

၁၈၄၂

၇

ခခင််း

၄၁၂

၂
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ကခခင်

၁၀၇၅

၇

ကယော်း

၃၃၆

၁

က င်

၁၃၆၉

၇

မရကွ်း

၃၆၇၄

၁၇

မနတရလ်း

၄၀၈၇

၂၃

ရန ပည်ရတော်

၇၁၂

၄

၂၂၈၉

၁၂

စစ်ကင
ို ်း်

၄၅၉၃

၂၃

ရှမ််း (အရရှ ှေ့)

၃၉၅

၂

ရှမ််း (ရ မောက်)

၁၃၃၅

၆

ရှမ််း (ရတောင်)

၂၁၁၄

၁၀

တနသ္ော ီ

၁၂၁၀

၇

၂၆၈၂

၂၄

၃၈၀၁၁

၂၀၂

ခင
ို ်

န်ကန
ို ်
အြော်းလံ်းို စိုစိုကပါင်း

*နမူနောရ ွ ်းခခယ်သညေ့လ
် ိုပ်ငန််းမခော်းရ

ောင် ွ က်ရနစဉတွင် နင
ို င
် အ
ံ

ငန
်ေ့ ည််းပညော

င
ို ် ောလိုပ်ငန််းအဖွဲှေ့က

ရပ်းထော်းရသော အခခက်အလက်မခော်း ဖစ်ပါသည်။
ဇယော်း

(၁-၂)

သည်

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တောစစ်ရ
တွငပ
် ါဝင်ခဲေ့သည်ေ့ ရကခောင််းသော်းမခော်း၊ မ
ပသပါသည်။ ရနောက်

မခော်း၊

်းရ ်းစံ

(SEA-PLM)

2019

ောမခော်းနှငရ
်ေ့ ကခောင််းအိုပ်ကကီ်းမခော်း၏ အရ အတွက်ကို

က်တွဲ (၁) ရှ ဇယော်း(က ၁-၁) သည် ရ ွ ်းခခယ်ရကခောင််းသော်း စိုစိုရပါင််းအနက်မှ

တိုင်း် ရဒသကကီ်းနှင်ေ့ ပည်နယ်တစ်ခိုစီအလိုက် ပါဝင်ရသောရကခောင််းသော်းဦ်းရ ကို ပသထော်းပါသည်။
ဇယော်း (၁-၂)

မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ
စစ်ရ

နင
ို ငံ

က

မန်မော

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 တွင် ပါဝင်သညေ့်ဦ်းရ
ျြောင်းသြော်းမျြော်း
၅၇၀၇

နင
ို င
် အ
ံ တွင်း် ကိုဒသ
် တ်မှတ် ခင််း
ရအောက်တို

မူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တော

မ မျြော်း
၅၃၇၁

င
ို ် ောလိုပ်ငန််းရ

ရြောမျြော်း
၄၃၂

က

ျြောင်းအိုပက

်းမျြော်း

၂၀၂

်းွ ရနွ်းပွဲ (Coder workshop) ကို ၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ်၊

ောလ (၁၆) က်ရနမှေ့ (၂၀) က်ရနအထ
စောဖတ်စွမ််း ည်၊ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်နင
ှ ်ေ့ သခ္ခော
ေ့
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စွမ််း ည်

င
ို ် ောနယ်ပယ်တတွ
ို ေ့ င် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ရ ဖ

နော်းလည်ရစ ခင််း၊

မ
ို ှုမခော်းကို ကိုဒသ
် တ်မှတ်ရဖော် ပခခက်မခော်း ဖင်ေ့

ကိုဒမ
် ခော်းကိုမှတ်တမ််းယူ ခင််း၊

တတ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တောစစ်ရ

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) အကဲ ဖတ်မူရ

ောင်ပါနမူနောပံိုစံအော်း ကိုဒထ
် ညေ့်သင
ွ ်း်

ခင််းတက
ို ေ့ ို ကိုဒရ
် ်းသွင်း် သူမခော်းမှနော်းလည်ရစ န်အတွက် ရလေ့ကခငသ
်ေ့ င်တန််းရပ်း ခင််းကို ပြုံလိုပ်ခဲေ့ပါ
သည်။ ထရနောက်
ို ေ့
ကိုဒရ
် ်းသွင်း် သူ (coders) မခော်းသည် ရကခောင််းသော်းရပါင််း (၁၁၀၀၀) ၏ ရမ်းခွန်း်
စောအိုပ်ငယ်မခော်းနှင်ေ့ ရကခောင််းသော်းစစ်တမ််းရမ်းခွန်း် လွှောမခော်းအော်း ကိုဒထ
် ညေ့်သင
ွ ်း် န်
ပတ် အခခန် ခဲေ့ပါသည်။ အခခက်အလက်မခော်းထညေ့သ
် င
ွ ်း် မှုလိုပ်ငန််းရ
မထညေ့်သင
ွ ်း် မီ ၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ်၊ ဒီဇင်

ရဖ

အခခက်အလက်ထညေ့်သင
ွ ်း် သူ
နည််းပညော

်းွ ရနွ်းပွဲကို အခခက်အလက်မခော်း

ောလ (၁၆) က်ရနမှေ့ (၂၀) က်ရနအထ
ပြုံလိုပ်ခဲေ့ပါသည်။
ေ့

အခခက်အလက်မခော်းထညေ့်သင
ွ ်း် မှုလိုပ်ငန််းရ
ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်းမခော်းထံမှ

်းွ ရနွ်းပွဲကို

ခ
ို ခက်မခော်းအော်း
ဦ်းရ

ရကခောင််းသော်းမခော်း၊
KeyQuest

(၂၀)

င
ို ် ောလိုပ်ငန််းအဖွဲှေ့ မှ

ကို

ရကခော်

မ

မခော်း၊

အသံ်းို ပြုံ၍

တက်ရ ောက်ခဲေ့ပါသည်။

အခခက်အလက်စီမံခနခ
် ေ့ ွဲသူ

အခခက်အလက်ခိုငလ
် ံိုမှုအစီ င်ခံစောမခော်းတင် ပ ခင််း၊

အမှော်းရှော ခင််းနှင်ေ့

ထညေ့်သင
ွ ်း် ခခန်တွင် ဖစ်ရပေါ်လောနင
ို သ
် ညေ့် ပဿနောမခော်းရ ဖရှင်း် ခင််းတက
ို ေ့ ို ရ
အလက်ထညေ့်သင
ွ ်း် မှုမပီ်း

က်သတတပတ် (၁၁)

်းံို သညေ့်အခါ အခခက်အလက်မခော်း ယူ ခင််း၊ စစ်ရ

သည်
အခခက်အလက်မခော်း

ောင် ွ က်ခဲေ့ပါသည်။ အခခက်
်း ခင််း၊ ရှင်း် လင််းရပ်း ခင််း

စရသော ကခန်ရှရနသညေ့် လိုပ်ငန််းစဉမခော်းကို အခခက်အလက်စီမံခနခ
် ေ့ ွဲသန
ူ င
ှ ်ေ့ အတူရ ဖရှင်း် ရပ်းနင
ို ် န်
၎င််းအခခက်အလက်မခော်းကို ACER ထံသို လံ
် ိုင်း် အရကောငတ
်ေ့ စ်ခိုမတ
ှ
ေ့ ို ခံြုံရသောအွနလ
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််း ပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

င်ေ့ ရပ်းပခဲ
ို ေ့ ေ့ပါသည်။

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019

တွင် ပါဝင်ရသောအ ခော်း (၅) နင
ို င
် မ
ံ ှ အခခက်အလက်မခော်းနှငအ
်ေ့ တူ မန်မောနင
ို င
် မ
ံ ှရကောက်ခံ ရှရသော အခခက်
အလက်မခော်းကိုပါ စိုစည််း၍ ထညေ့်သင
ွ ်း် ခဲေ့ပါသည်။

အခန်း (၂)
စြောဖတစွမ်းရည၊ စြောကရ်းသြော်းမှုစမ
ွ ်းရညနင ေ့
သခ္ျြောစွမ်းရညတအြော်းသင
ို ေ့
ယူကလေ့လြောမှုရလဒမျြော်း
၂.၁

မနမြောနင
ို ငံတင
ွ စြောဖတရှု နြော်းလညနင
ို မှုစွမ်းရည
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

စောဖတ်စွမ််း ည်စစ်ရ

်း ခင််းသည်

မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ပညောရ
ှ
်းတွင်

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

ပါဝင်ပတ်သက်သအ
ူ ော်းလံို်းကို
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ရကခောင််းသော်း မခော်း၏ စောဖတ်စွမ််း ည်အ
၂၊

(က

၂-၁)

တွင်

ငမ
်ေ့ ခော်းအော်းသရှနင
ို ရ
် စ န် ကူညီရပ်းပါသည်။ ရနောက်

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောတင
ို ်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ

က်တွဲ

(SEA-PLM)

၏

စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) အလိုက် စောဖတ်စွမ််း ည်ကျွမ််းကခင်မှုကို ရဖော် ပထော်းပါသည်။ ယင််းတွင်
မှတ်မခော်းအကဲ ဖတ် ောတွင် အသံ်းို ပြုံရသော

စံသတ်မှတ်ခခက် (Band)

မခော်း ဖင်ေ့ ရမ်းခွန်း် မခော်း၏

ခက်ခဲမှုနင
ှ ်ေ့ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏စွမ််း ည်ကို ခွဲ ခော်းထော်းပါသည်။ စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) မခော်းကို
စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၂ နှင်ေ့ ၎င််းထက်နမ်ရ
ေ့ သော အမှတ်မခော်း၊ စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၃၊ ၄၊ ၅ နှင်ေ့
စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၆ နှင်ေ့ အထက် စသည် ဖင်ေ့ သတ်မှတ်ထော်းပါသည်။ ရမ်းခွန်း် တစ်ခိုသည်
စံသတ်မှတ်ခခက် မငလ
်ေ့ ျှင် ၎င််းရမ်းခွန်း် သည် ပိုမို၍ ခက်ခဲပါသည်။
ထအတူ
ို ေ့

စံသတ်မှတ်ခခက် မငရ
်ေ့ သောအမှတ်ကို ရှသညေ့်

နော်းလည်နင
ို မ
် ှုစွမ််း ည် ပိုမို မငမ
်ေ့ ော်းသူမခော်း ဖစ် ကသည်။
တတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမလ
ူ တန််းပညော

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ၏

စောဖတ်ရှု
သင်ယူ

လဒ်မခော်းသည် မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ Grade-5

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စောဖတ်စွမ််း ည်အမခြုံ်းမခြုံ်း ပခံှေ့ နှကွ
ံ ေ့ ဲ ပော်းရနမှုကို

ပသပါသည်။ ပံို (၂-၁) တွင်

ရဒသတွင်း် နှင်ေ့ မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စောဖတ်စွမ််း ည်ကို စံသတ်မှတ်ခခက်
မခော်းအလိုက် ောခိုငန
် နှု ်း် မခော်း ဖင်ေ့ ရဖော် ပထော်းပါသည်။

မန်မော

ောခိုငန
် န
ှု ်း်

ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှ

Band 2 နှငရ
်ေ့ အောက်

Band 3

Band 4

Band 5

Band 6 နှငရ
်ေ့ အောက်

ပံို (၂-၁) ရဒသတွင်း် နှင်ေ့ မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စောဖတ်စွမ််း ည် စံသတ်မှတ်ခခက်
(Band) အလိုက် ပခမ််းမျှ ောခိုငန
် န
ှု ်း် မခော်း
စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၆ နှငအ
်ေ့ ထက်ကို စွမ််းရ
မူလတန််းအ

ငမ်ေ့ ပီ်းရ မောက်ခခန်တင
ွ ်

နင
ို ပ
် ါသည်။

မန်မောနင
ို င
် ၏
ံ

ောင်နင
ို ရ
် သော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်

ရှသငရ
်ေ့ သောစောဖတ်ကျွမ််းကခင်မှုကို

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ

မူလတန််းပညောသင်ယူ

ရှသွော်းသည်ဟို သတ်မှတ်
တတ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တော
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စစ်ရ

်းရ ်းစံ

စံသတ်မှတ်ခခက်

(SEA-PLM)
(Band)

2019

လဒ်အ

၆နှငအ
်ေ့ ထက်

Grade-5

စွမ််းရ

ောင်နင
ို စ
် ွမ််းရှသည်။

အလယ်တန််းပညောရ ်းအ ငသ
်ေ့ ို ေ့ ရ ောက်ရသောအခါ ၂၁
သင်ရို ်းညွှန်း် တမ််းမခော်းသင်ယူ န် အ

တိုင်း် တောစစ်ရ

သည်

ထရ
ို ကခောင််းသော်းမခော်းသည်

င်သင်ေ့ ဖစ်ရနသည်။ Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ (၁၆%) မှော

ထရ
ို ကခောင််းသော်းမခော်းသည်

ရှထော်းရသောရ ကောင်ေ့ စောသင်နစ
ှ ်အ

(၁၁%)

ောစို ကျွမ််းကခင်မှုမခော်းကို အရ ခခံထော်းရသော

စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၅ တွငရ
် ှမပီ်း မူလတန််းအ ငမ်ေ့ ပီ်း
အခခြုံှေ့ကို ရှမပီ်း

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

်းံို ခခန်တွင် တတ်ရ မောက် မည်က
ေ့ ျွမ််းကခင်မှု

မူလတန််းအ ငအ
်ေ့ နမ်ေ့

်းံို

ကျွမ််းကခင်မှုအ

ငက
်ေ့ ို

်းံို တွင် အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညော သင်ယူတတ်ရ မောက်မှု

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 ကို ထပ်မံစစ်ရ

်း န် မလိုအပ်ရတောပ
ေ့ ါ။ ကခန်ရှရနသညေ့်

(၇၃%) ရသောရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ၎င််းအ ငသ
်ေ့ ို ေ့ မရ ောက်နင
ို ရ
် သ်းရပ။ Grade-5 ရကခောင််းသော်း မခော်း၏
ငါ်းပံိုတစ်ပံို (၁၉%) ရအောက်ရှရသော ရကခောင််းသော်း မခော်းသည် စကော်းလံို်းတစ်လံို်းခခင််းစီကိုသောလျှင်
ဖတ်နင
ို စ
် ွမ််းရှသည်။ ထရ
ို ကခောင််းသော်းမခော်းသည် စောဖတ် စွမ််း ည်အရ ခခံအ ငတ
်ေ့ ွငသ
် ောရှရနရသောရ ကောင်ေ့
အလယ်တန််းအ ငသ
်ေ့ ကူ
ို ေ့ ်းရ ပောင််း န် ခက်ခဲရပလမ်ေ့ မည်။ စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) မခော်းအလိုက်
ရမ်းခွန်း် မခော်း၏ခက်ခဲမက
ှု ိုရဖော် ပ န်နင
ှ ်ေ့ Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်းတွငရ
် ှသငသ
်ေ့ ညေ့် စောဖတ်စွမ််း ည်
အ

ငမ
်ေ့ ခော်းကို

နော်းလည်နင
ို ရ
် စ န်

ရမ်းခွန်း် ပံိုစံသ်းံို ခိုကို

ဤရမ်းခွန်း် မခော်းတွင် မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ရ ဖ

နမူနော ပရ

်းွ ရနွ်းထော်းပါသည်။2

န
ို င
ို မ
် ှု အရ ခအရနမခော်းကို ထညေ့်သင
ွ ်း်

စဉ်းစော်းထော်းပါသည်။
“ ြောတွင်းကလ်းပါလမေ့”
စန္ောမ
် တ်တရ
ဲေ့ မောင်ရလ်းတစ်ရယောက်ရတယ်
ှ
။ သူနောမည်
က ရအောင်ရအောင် လရခေါ်
ို ေ့ တယ်။
ေ့ ောှ အရတွ်းလွနတ
ေ့
တစ်ရနမှေ့ ော ရမောင်နမ
ှ နှစ်ရယောက် ရတောထဲကို သွော်းလည် ကတယ်။ တစ်ရန ောရ ောက်တအ
ဲေ့ ခါမှော တွင်း် တစ်တင
ွ ်း် ကို
ရတွှေ့ ကတယ်။ အဲဒ
ေ့ တ
ီ င
ွ ်း် ထဲမှော အရ ောင်တလက်လက်ရတောက်ရနတောကရ
ို တွှေ့ရတောေ့ ရအောင်ရအောင်က "အဲဒ
ေ့ ါရ ွှ
ဒဂ္ ါ်း ပော်း တစ်ခို ဖစ်နင
ို တ
် ယ်" လို ေ့ ရ ပောလက
ို တ
် ယ်။ "ဟယ်…….မ ဖစ် နင
ို တ
် ော" လို ေ့ တွင်း် ထဲကို စူ်းစိုက် ကညေ့် င််း
စန္ောက ရ ပောလက
ို တ
် ယ်။ သူမ ဲရမောင်
ရလ်းရအောင်ရအောင်က မ ဖစ်နင
ို တ
် ောရတွကို ရတွ်းမပီ်းလိုပ်ရလေ့ရှတယ်လို ေ့
ေ့
ရတွ်းရနတိုန်း် မှော ရအောင်ရအောင်က “အဲဒ
ေ့ တ
ီ လက်လက်ရတောက်ရနတောက လွနခ
် တ
ဲေ့ န
ဲေ့ စ
ှ ်ရပါင််းမခော်းစွောက

ို င်

တစ်ပါ်း မြုံပ်မပီ်းရမေ့ကခန်ခတ
ဲေ့ ဲေ့ ရ ဓ
ွှ ော်းတစ်လက် ဖစ်နင
ို တ
် ယ်….” လရ
ို ေ့ ပောလက
ို တ
် ယ်။
စန္ောက “အဲဒ
ေ့ ါမ ဖစ်နင
ို ် ်းူ ။ အထပ်ထပ်စိုပံိုရနတဲေ့ ရ မမှုနရတွ
် ေ့ ၊ အမှုက်ရတွ ဖစ်နင
ို တ
် ယ်။ ဒါမှမဟိုတ် င်
ရတောရို င်း် တ စဆောန်တစ်ရကောင်ရကောင် တူ်းထော်းတဲတ
ေ့ င
ွ ်း် တစ်တင
ွ ်း် လည််း ဖစ်နင
ို တ
် ယ်” လို ေ့ ပန်ရ ပောလက
ို တ
် ယ်။
“မမရ ပောတောမှော်းရနမပီ၊

ယ်တ စဆောန်ကမှ ဒီရလောက်ကကီ်းတဲတ
ေ့ င
ွ ်း် ကကီ်းကို တူ်းနင
ို မ
် ောှ မဟိုတ်

်းူ ” လို ေ့

ရအောင်ရအောင်က ပန်ရ ပောတယ်။

2

ကွင်း်

င််းရလေ့လောမှုမခော်းမှ ရမ်းခွန်း် မခော်းကို ရနောင်တွင် ပန်လည်အသံ်းို ပြုံ န်အတွက် လံို ခံြုံရအောင်ထန််းသမ််းထော်းရသောရ ကောငေ့် ဤအစီ င်ခံစောတွင ်

ရဖော် ပမထော်းပါ။

14
“ဟိုတမ် ပီ၊ ဒါ

ို င် ရမောင်ရလ်း

အဲဒ
ေ့ အ
ီ ခခန်မှော
တွင်း် ထဲကရ
ို တောေ့ မ

င််း ကည်မ
ေ့ လော်း” လို စန္
ို တ
် ယ်။
ေ့ ောက ရ ပောလက

ရအောင်ရအောင် ဲ ေ့ မခက်နောှ ဖျူရဖခောသ
ေ့ ောွ ်းမပီ်း
င််းနင
ို ပ
် ါ

“အင််း……..ကျွနရ
် တောရ
ေ့ ခရထောက်နောရနလို ေ့

်းူ မမ ယ်” လရ
ို ေ့ ပောရတောေ့ စန္ောက "သူရေ့ ခရထောက်က

ောမှ ဖစ်တောမဟိုတ်

်းူ ၊

တွင်း် ထဲမှော တ စဆောန်တစ်ရကောင်ရကောင်ရရနတော
ှ
ဖစ်နင
ို တ
် ယ် "လို ရတွ
်းမပီ်း ပံြုံ်းလက
ို တ
် ယ်။
ေ့
စန္ောက

“ငါအ ကံတစ်ခို မပီ”

မို ပီ်း

အနော်းက

ရကခောက်ခတ
ဲ စ်လ်းံို ကို

ရကောက်ယလ
ူ က
ို တ
် ယ်။

"ဒီရကခောက်ခက
ဲ ို ပစ်လက
ို လ
် ို ေ့ “ချွင”် လအသံ
ို ေ့
မည် င် ဒါဟောရကခောက်သပ
ံ တတ မော်းတစ်ခခ
ို ို ဖစ်မယ်၊ “
အသံ မည် င်ရတောေ့ အမှုက်ရတွ ရ မမှုနရတွ
် ေ့
ဖစ်မယ်၊ ဒါမှမဟိုတ် ရအော်သစ
ံ ်းူ စူ်း ကော်း

တ
ို ”် လို ေ့

င်ရတောေ့ တ စဆောန်တစ်

ရကောင်ရကောင် ဖစ်မယ်” လရ
ို ေ့ ပောမပီ်း ရကခောက်ခက
ဲ ို တွင်း် ထဲပစ်ခခလက
ို ် တယ်။
ရကခောက်ခက
ဲ ို ပစ်ခခမပီ်းမပီ်းခခင််း

ောအသံမှ မ ကော်း

ဲ ခဏအ ကောမှ “ဗွမ််း” ခနဲရ ထဲကို ကခသွော်းတဲေ့

အသံကပ
ို ဲ ကော်းလက
ို ် တယ်။
ရမ်းခွန်း် (၁) ရအောင်ရအောင်က

ောလို တွ
ေ့ င်း် ထဲကို မ

င််းခခင်တောလဲ။

(က) ရ ခရထောက်နောရနလို ေ့
(ခ) ရ ကောက်လို ေ့
(ဂ) မ

င််းတတ်လို ေ့

(ဃ) တွင်း် ထဲမှော အရကောင်တစ်ရကောင်ရမယ်
ှ
ထင်လို ေ့

ပံို (၂-၂) စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၆ နှင်ေ့ အထက်အ

ငတ
်ေ့ ွငရ
် ှရသော စောပိုဒန
် င
ှ န
်ေ့ မူနောရမ်းခွန်း်

ပံို (၂-၂) တွင် စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၆ နှငအ
်ေ့ ထက်အ

ငတ
်ေ့ ွငရ
် ှရသော စောပိုဒန
် င
ှ န
်ေ့ မူနော

ရမ်းခွန်း် တစ်ခိုကို ပသထော်းပါသည်။ အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တော
စစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 အ

စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၆ နှငအ
်ေ့ ထက်သည် အခက်ခဲ

်းံို

ရမ်းခွန်း် မခော်း ဖစ်ပါသည်။
အထက်ပါနမူနောစောပိုဒသ
် ည်
ပစောသော်း ဖင်ေ့

ခခတ်

ဇောတ်ရကောင်နစ
ှ ်ရယောက် ကော်း
ပံို ပင်ထရ
ဲ ှဇောတ်ရကောင်မခော်း၊

တစ်ဦ်းခခင််းနှင်ေ့ င
ို ရ
် သောအရ ကောင််းအ ောမခော်းကို
က်မှုရှရအောင်ရ ်းဖွဲှေ့ထော်း ခင််းမခြုံ်း ဖစ်သည်။
အ ပန်အလှန ်

အရ ခအရနမခော်း

ရိုတ်တ က်စတင်လိုက် ခင််း ဖစ်သည်။
စောပိုဒ၏
် ခက်ခဲမှုအ

ငက
်ေ့ ို မငရ
်ေ့ စသည်။

ရဝါဟော

စောပိုဒထ
် တ
ဲ ွင်

အရ ကောင််းကို

တကခရသောအ

ပံို ပင်ကို

စကော်းရ ပော ခင််း ဖင်ေ့

ဖစ်စဉ ပစောသော်း

တွင်း် ၏ရအောက်ရ ခတွင် “ရအောင်ရအောင်”
ရဖော် ပထော်းပါသည်။

ဖစ်စဉ

ရှင်း် ပ

စတင်ထော်းသည်။

ထော်း ခင််းမရှ

ပံိုစံ ဖငရ
်ေ့ ်းဖွဲှေ့ထော်း

်းံို သတ်ကို

ရ ်းဖွဲှေ့

ဲ

ပံို ပင်ကို

ရသော်လည််း

မထော်းရသော်

လည််း

မင်ရသောအ ောသည် ရ ဟူ၍ ရှင်း် လင််းစွော ထညေ့်သင
ွ ်း်

အသံ်းို မခော်းရသောရဝါဟော မခော်းကိုအသံ်းို ပြုံထော်းမပီ်း

ခက်ခဲရသော

အနည််းငယ်သော ပါရှပါသည်။ အရ ဖကိုတိုက်ရို က်ရဖော် ပမထော်းပါ။ စောပိုဒ၏
်
အရှည်ကို

သငရ
်ေ့ လခော်ရအောင် ဖွဲှေ့စည််းထော်းပါသည်။ စောပိုဒတ
် ိုမခော်းသည် အရ ဖမခော်းကို လွယက
် ူစွော ရှောရဖွနင
ို ရ
် စသည်။
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ရမ်းခွန်း် သည် စောဖတ်သမ
ူ ှ အရသ်းစတ်အခခက်မခော်းကိုစိုစည််းမပီ်း “ရအောင်ရအောင်”က တွင်း် ထဲ
င််း န် ငင််းသညေ့်အခခန်တွင် သူ၏ခံစော်းခခက်ကို မှန်း်

န်အတွက် ရကောက်ခခက်ခခဖတ်ရှု ခင််း ဖစ်စဉကို

ဦ်းတည်ရ ်းဖွဲှေ့ထော်း ခင််း ဖစ်ပါသည်။

ဤအရသ်းစတ်အခခက်အလက်မခော်းတွင်

“ရအောင်ရအောင်”၏မခက်နောှ

ဖျူရဖခောသ
ေ့ ောွ ်းပံို၊

တံို ေ့ င
ို ်း် ၍ ပတ်ရတောင််း ပတ်ရတောင််းစကော်းရ ပောပံို၊
ရ ခရထောက်နောတောမ ဖစ်နင
ို ်

်းူ ဟိုရတွ်းပံိုနင
ှ ်ေ့

“ရအောင်ရအောင်”၏
စန္ောက

“ရအောင်ရအောင်”

အရကောင်ကကီ်းတစ်ရကောင် ဖစ်နင
ို တ
် ယ်ဟို

ရတွ်းပံတ
ို ို ေ့

ပါဝင်ပါသည်။ စောဖတ်အော်းနည််းသူသည် စောပိုဒထ
် ရ
ဲ စကော်းလံ
ှ
ို်းမခော်းအတိုင်း် “ရ ခရထောက်နော ရနတယ်”
ဟိုရ ပောရသော “ရအောင်ရအောင်”၏ စကော်းကိုသော အရ ဖဟိုယူ

မည် ဖစ်သည်။ ထသ
ို ို ေ့ ယူ

“ရအောင်ရအောင်” ရ ပောရသောစကော်းသည် မခိုငလ
် ပ
ံို ါဟို ညွှန ် ပရနရသော
လခစ်လချူရှု လက
ို ် ခင််းရ ကောင်ေ့ ဖစ်သည်။

က်စပ် စကော်းလံို်းမခော်းကို

စောဖတ်အော်းရကောင််းသူသည်

တွင်း် ထဲတွင်

အရကောင်ကကီ်းတစ်ရကောင် ရှရနမည်ကို “ရအောင်ရအောင်” ကရ ကောက်သည်ဟိုမရ ပော
သည်ကို ပသရနသညေ့် အရသ်းစတ်အခခက်အလက်မခော်းကို

ခင််းသည်

ဲ

င်ရ ခရပ်း

က်စပ်နော်းလည်နင
ို စ
် ွမ််းရှပါသည်။

အထက်ပါနမူနောရမ်းခွန်း် ပံစ
ို ံကို “စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၆ နှင်ေ့ အထက်ရှရသော ရကခောင််းသော်း
မခော်းသည်
ရ

ဖစ်စဉ ပစောသော်းမခော်း ဖင်ေ့

ရဖော် ပထော်းသညေ့်

စောပိုဒထ
် ရ
ဲ ှဇောတ်ရကောင်မခော်း

ောင် ွ က်မှုမခော်း၏ အရ ကောင််းအ င််းမခော်းအော်း ခွဲ ခော်းနော်းလည်နင
ို စ
် ွမ််းကိုစစ်ရ

လှုပ်ရှော်း

်းနင
ို ် န်” တည်ရ

ောက်

ထော်း ခင််း ဖစ်သည်။
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု
2019 ကို ပါဝင်ရ ဖ

တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ

(SEA-PLM)

သ
ို ညေ့် မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်းတွင် -



မှနက
် န်စွော ရ ဖ

န
ို င
ို သ
် ူ (Band) ၆ နှငအ
်ေ့ ထက် (၁၁%)



မှနက
် န်စွော ရ ဖ

န
ို င
ို မ
် ှုမရှသူ (၈၉%) ရှပါသည်။

ပံို (၂-၃) တွင် စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၄ ကိုက်ညီသညေ့် အသငအ
်ေ့ တငခ
်ေ့ က်ခဲရသောရမ်းခွန်း် ကို နမူနော
ပသထော်းပါသည်။
စန္ောက “ငါအ ကံတစ်ခို မပီ” လရ
ို ေ့ ပောလိုက်တယ်။ သူမ ဲ အ
ေ့ ကံက

ောလဲ။

(က) သူမရမောင်ရလ်းကို တွင်း် ထဲသို တွ
ေ့ န်း် ခခ န်
(ခ) တွင်း် ထဲသို ေ့

င််း၍ စူ်းစမ််းရလေ့လော န်

(ဂ) တွင်း် ထဲသို ဒဂ္
ေ့ ါ်း ပော်းတစ် ပော်းကို ပစ်ခခ န်
(ဃ) တွင်း် ထဲသို ရကခောက်
ခတ
ဲ စ်လံို်းပစ်ခခ န်
ေ့
ပံို (၂-၃) စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၄ နှငက
်ေ့ ိုက်ညီသညေ့် အသငအ
်ေ့ တငခ
်ေ့ က်ခဲရသော ရမ်းခွန်း် နမူနော
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ဤရမ်းခွန်း် တွင်

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်

ရှောရဖွနင
ို ် န်လိုအပ်သည်။

ပထမအ

ငသ
်ေ့ ည်

စောပိုဒထ
် ရ
ဲ ှအခခက်အလက်ကို

စောပိုဒထ
် ရ
ဲ ှ

“ငါအ ကံတစ်ခို မပီ”

ဟူသညေ့်

စကော်းကိုရှောရဖွ န် ဖစ်သည်။ ထရနောက်
ို ေ့
စောဖတ်သသ
ူ ည် စန္ောက ရကခောက်ခဲတစ်ခဲကိုရကောက်ယူ၍
“ဒါကို တွင်း် ထဲပစ်ခခလက
ို ်မယ်” ဟို ရဖော် ပ သညေ့်အခခက်ကို
ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် “ဒါကို” နှင်ေ့ “ရကခောက်တ်းံို ” ကို
ဤရမ်းခွန်း် သည်

လွယ်ကူသညေ့်တိုက်ရို က်ရမ်းခွန်း်

ရမ်းခွန်း် ပါစောသော်းနှင်ေ့

တစ်ရ ကောင််းထဲတွင်

အထက်ပါရမ်းခွန်း် ပံိုစံကို
ကပ်လခက်ဝါကခမခော်းရှ
စစ်ရ

“စံသတ်မှတ်ခခက်

ရသော်လည််း

စောပိုဒထ
် တ
ဲ ွငမ
် ူ

အရ ဖကိုရှင်း် လင််းစွောရဖော် ပ

ထော်းပါသည်။

(Band)

၄



ကျွမ််းကခင်မှုမခြုံ်းရှရ ကောင််း

တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ

(SEA-PLM)

သ
ို ညေ့် မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်းတွင် -

စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၅၊ ၆ နှင်ေ့ အထက်ရှရသော ရကခောင််းသော်း (၂၇%) သည် ရမ်းခွန်း် ကို
န
ို င
ို သ
် ည်။

စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၄ ရှရသော ရကခောင််းသော်း (၂၈%) သည် ရမ်းခွန်း် ကို မှနက
် န်စွော
ရဖ



ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်

ောက်ထော်း ခင််း ဖစ်သည်။

အော်းလံို်းနီ်းပါ်း တကခမှနက
် န်စွော ရ ဖ


ရှရသော

က်စပ်နင
ို သ
် ည်ေ့

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု
2019 ကို ပါဝင်ရ ဖ

က်စပ်၍ စန္ော၏အ ကံကိုသရှနင
ို မ
် ည်။

မဟိုတ်

ထင်ရှော်းရသောစကော်းလံို်းမခော်းကို

်းနင
ို ် န်” တည်ရ

က်လက်ရှောရဖွ န် လိုအပ်သည်။

န
ို င
ို ရ
် ခရှသည်။

ကခန်ရှရနရသော စံသတ်မတ
ှ ်ခခက် (Band) ၃ နှင်ေ့ ရအောက်ရှရသော ရကခောင််းသော်း (၄၅%) သည်
ရမ်းခွန်း် ကို မှနက
် န်စွော ရ ဖ

န
ို င
ို ရ
် ခမရှပါ။

မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွင် စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၂ နှင်ေ့ ရအောက် ရကခောင််းသော်း (၁၉%) ရှပါသည်။ စံ
သတ်မှတ်ခခက် (Band) ၂ နှင်ေ့ ရအောက်ရှရသော ရမ်းခွန်း် (၄) ခိုသည် ရိုပ်ပံိုထရ
ဲ ှ အ ောနှင်ေ့ ကိုက်ညီသညေ့်
စကော်းလံို်းကို

ရ ွ ်းခခယ်ရပ်း သညေ့်

အညွှန်း် တပ် သညေ့်

နမူနောရမ်းခွန်း် ပံိုစံကို

အညွှန်း် တပ်ရပ်း ရသော
ပံို

(၂-၄)

တွင်

ရမ်းခွန်း် မခော်း
ပသထော်းပါသည်။

ဖစ်ပါသည်။
အသံ်းို မခော်းမပီ်း

စောလံို်းတစ်လံို်းတည််းသောရှရသော စကော်းလံို်းကိုသော သရှနင
ို သ
် ညေ့် ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် Grade-5
ရကခောင််းသော်းမခော်းတွင်
မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှရကခောင််းသော်း
ဤအ

ရှသငသ
်ေ့ ညေ့်
၅

စောဖတ်စွမ််း ည်အ
ရယောက်လျှင်

ငတ
်ေ့ ွငရ
် ှရနရ ကောင််းရတွှေ့ ပါသည်။

ရပ်း န်လိုအပ်ရသောရကခောင််းသော်းမခော်းကိုသတ်မှတ်၍

ငထ
်ေ့ က်နမ်ရ
ေ့ နပါသည်။

တစ်ရယောက်

၎င််းကိုရ ဖရှင်း် နင် န်

ခနသ
် ေ့ ည်

ဖညေ့်စွက်သင် ကော်း

အရစောပိုင်း် ကောလစောဖတ်စွမ််း ည် မငတ
်ေ့ င်ရ ်း

17

အတွက် ရ

ောင် ွ က် မညေ့်လိုပ်ငန််းအစီအစဉမခော်းကို ရ ်း

ွဲ မည် ဖစ်ပါသည်။ Grade-5 နှငအ
်ေ့ ထက်

အ ငရ
်ေ့ ှရကခောင််းသော်းမခော်းအတွက်

ထပ်မံပံေ့ပို်းသင် ကော်းရပ်း ခင််းနှင်ေ့

ထရ ောက်စွောကိုစော်းသင် ကော်းရပ်း ခင််း

အော်း ဖင်ေ့

ရရှ ှေ့ က် မညေ့်အတန််းမခော်းအတွက်

လိုအပ်ရသောစောဖတ်စွမ််း ည်အ ငက
်ေ့ ို ရ ောက်ရှရပလမ်မ
ေ့ ည်။

မညသညေ့ စ

ြော်းလံ်းို ဖစသနည်း။

a.

ကော်း

b.

ဖနပ်

c.

်းီ

d.

ရ ကောင်

မှတ်စရက်း

ပံို (၂-၄) စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၂ နှင်ေ့ ရအောက်ရှရသော အညွှန်း် တပ် သညေ့်နမူနောရမ်းခွန်း် ပံိုစံ

5

10th

20th

30

40th

မန်မော

50th

Percentile

60th

70th

80th

90th

95th

ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှ

ပံို (၂-၅) ရဒသတွင်း် နင
ို င
် မ
ံ ခော်းနှင်ေ့ မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွင်း် ရှ (Grade-5) ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စောဖတ်စွမ််း ည်ကို
Percentile ဖင်ေ့ ပပံို
ပံို (၂-၅) တွင် ရဒသတွင်း် နင
ို င
် မ
ံ ခော်းနှင်ေ့ မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွင်း် ရှ (Grade-5) ရကခောင််းသော်းမခော်း၏
စောဖတ်စွမ််း ည်ကို Percentile ဖငရ
်ေ့ ဖော် ပထော်းပါသည်။ ဥပမောအော်း ဖင်ေ့ ၉၀ ရ မောက် Percentile ကို
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ကညေ့်လျှင် ရဒသတွင်း် တွင် ရကခောင််းသော်း (၉၀%) သည် ပခမ််းမျှအော်း ဖင်ေ့ ၃၂၈ နှငရ
်ေ့ အောက်

ရှ

ရသော်လည််း မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ရကခောင်
ှ
်းသော်း (၉၀%) သည် ၃၁၈ နှငရ
်ေ့ အောက် ရှရ ကောင််းရတွှေ့ ရှ သည်။
အ ခော်းဥပမောအရန ဖင်ေ့ ၅၀ ရ မောက် Percentile (အလယ်ကန််း) သည် ရဒသတွင်း် တွင် ၃၀၀
ရသော်လည််း

မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွင် ၂၉၁

ရှပါသည်။ ရယ

ယ
ို ခအော်း ဖင်ေ့ ပံို ပဇယော်းသည်

ရှ

မန်မောနင
ို င
် ံ

အရန ဖင်ေ့ ရဒသတွင်း် နင
ို င
် မ
ံ ခော်း၏ ပခမ််းမျှ ောခိုငန
် နှု ်း် ရအောက်တွငသ
် ော ရှရ ကောင််း ပသပါသည်။

၂.၁.၁

SDGs

နင ေ့

ို

တင
ို ်းတြောစစက
SDG ၏ ပညောရ ်း

ညကသြော

အကရ ှေ့ကတြောငအြောရမူလတန်းပညြောသငယူတတက မြော

မှု

်းကရ်းစံ (SEA-PLM) 2019 စြောဖတစွမ်းရည
င
ို ် ောဦ်းတည်ခခက် SDG 4.1 ကိုတင် ပ န် SDG အညွှန်း် ကန််း 4.1.1a နှင်ေ့

4.1.1b တနှ
ို ေ့ ငက
်ေ့ ိုက်ညီသညေ့် အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

်း

ရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 စောဖတ်စွမ််း ည်တိုင်း် တောမှုကိုအသံ်းို ပြုံနင
ို ပ
် ါသည်။
SDG 4.1.1a အညွှန်း် ကန််းသည် မူလတန််းရအောက်

ငမ်ေ့ ပီ်း

်းံို ခခန်တွင် အနမ်ေ့

်းံို ရှ မညေ့်

စောဖတ်စွမ််း ည်ကိုသတ်မတ
ှ ်သည်။ စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၃ နှငအ
်ေ့ ထက် ရှရသော ရကခောင််းသော်း
မခော်းသည် မူလတန််းရအောက်

ငမ်ေ့ ပီ်း

်းံို ခခန်တွင် ရှ မညေ့် စောဖတ်စွမ််း ည် သမဟို
ို ေ့ တ် ၎င််းထက်ပိုရသော

စောဖတ် စွမ််း ည်ကို ရှမည် ဖစ်မပီ်း စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၂ နှငရ
်ေ့ အောက် ရှရသော ရကခောင််းသော်း
မခော်းသည် အနမ်ေ့

်းံို ရှ မညေ့် စောဖတ်စွမ််း ည်ကို ရှနင
ို ် ခင််းမရှရသ်းရပ။

ထနည်
ို ေ့ ်းတူစွော SDG 4.1.1b အညွှန်း် ကန််းသည် မူလတန််း

ငမ်ေ့ ပီ်း

်းံို ခခန်တွင် အနမ်ေ့

်းံို ရှ မညေ့်

စောဖတ်စွမ််း ည်ကိုသတ်မတ
ှ ်သည်။ စံသတ်မှတ်ခခက် (Band ) ၅ ရှရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ၎င််း
ကျွမ််းကခင်မှုမခော်းမှ အရတော်မခော်းမခော်းကို ရှမပီ်း မူလတန််း

ငမ်ေ့ ပီ်း

်းံို ခခန်တွင် ၎င််းကျွမ််းကခင်မှုမခော်းကို

ရှ

နင
ို သ
် ည်။ စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၆ နှငအ
်ေ့ ထက် ရှရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ၎င််းကျွမ််းကခင်မှုမခော်း
သမဟို
ို ေ့ တ် ၎င််းထက်ပိုရသော ကျွမ််းကခင်မှုမခော်း

ရှမပီ်း ဖစ်သည်။ မူလတန််း

ငမ်ေ့ ပီ်း

်းံို ခခန်တွင် အနမ်ေ့

်းံို

ရှ မညေ့် စောဖတ်စွမ််း ည် ရှ ခင််း၊ မ ရှ ခင််းကို စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၅ နှင်ေ့ ၆ ဖင်ေ့ ခွဲ ခော်းနင
ို သ
် ည်။
ပံို (၂-၆) တွင် ဤအညွှန်း် ကန််းမခော်း၌ မန်မောနင
ို င
် ၏
ံ ရ

ောင် ွ က်ခမ
ဲေ့ ှုကို ပသပါသည်။ ၁၁% ရသော

ရကခောင််းသော်းမခော်းသောလျှင် SDG 4.1.1b နှငအ
်ေ့ ထက်ကို ရှပါသည်။
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100%
11%

90%

Band ၆ နှင ေ့် အထက်
(SDG 4.1.1b သမဟို
ို ေ့ တ် ထအထက်
ို ေ့
)

80%

Band ၃၊ ၄၊ သမဟို
ို ေ့ တ် ၅

70%

(SDG 4.1.1a သမဟို
ို ေ့ တ် ထအထက်
ို ေ့
တွင ်

60%

ရှရနရသော်လည််း SDG 4.1.1b ရအောက်ရ ောက်ရနပါ

70%

ောခင
ို န
် နှု ်း်

50%

သည်)

40%

Band ၂ နှင ေ့် ရအောက်

30%

(SDG 4.1.1a ရအောက်တွငရ
် သည်
ှ
)

20%
10%

19%

0%

မန်မော

ပံို (၂-၆) SDG 4.1.1 အ

၂.၁.၂

မန်မောနင
ို င
် ၏
ံ စောဖတ်စွမ််း ည်

ျြော်း၊ မ၊ လူမှုစ်းပွြော်းကရ်းအက ခအကနနင ေ့ က
အြောရ မူလတန်းပညြောသငယူတတက မြော

ျြောင်းတညကနရြောအလို

အကရ ှေ့ကတြောင

မှု တင
ို ်းတြောစစက ်းကရ်းစံ (SEA-PLM)

2019 စြောဖတ စွမ်းရညရလဒမျြော်း
ပံို (၂-၇) တွင် ကခော်း/မ၊ ရကခ်းလက်နင
ှ ်ေ့ မမြုံှေ့ ပရကခောင််းမခော်းအတွက် ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှ မှတ်ကို
မန်မောနင
ို င
် ၏
ံ စောဖတ်စွမ််း ည် မှတ်မခော်းနှင်ေ့

နှုင််းယှဉ ပထော်းပါသည်။

အခခက်တစ်ခိုခခင််းစီတင
ွ ်

မန်မောနင
ို င
် သ
ံ ည် ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှ မှတ်ထက် ရလခောန
ှ ်ေ့
ေ့ ည််းရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ ပါသည်။ ရကခ်းလက်နင
မမြုံှေ့ ပရကခောင််းမခော်း ကော်း စောဖတ်စွမ််း ည်သည်
ရဒသတွင်း် တွငလ
် ည််း
ရဒသတွင်း် တွငပ
် ါ

မှတ်စရက်း ၁၂ မှတ်ခန ် ေ့ ကွော ခော်းရနမပီ်း အော

၎င််းအတိုင်း် ဖစ်ရနသည်ကို

ဤအခခက်ကို

ရတွှေ့ ရသောရ ကောင်ေ့

ရဖော်ထတ
ို ်ရ ဖရှင်း် န်လအ
ို ပ်ပါသည်။

ကွောဟခခက်တွငမ
် ူ မန််းကရလ်းမခော်းသည် ရယောက်ခော်းရလ်းမခော်းထက်

ယ
ီ ံ

မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွငသ
် ောမက
သရသော်
ို ေ့
လည််း

ကခော်း/မ

မှတ်စရက်း ၃ မှတ်သောပိုမို မင၍
်ေ့

ကခော်း/မအလိုက် စောဖတ်စမ
ွ ််း ည် ကွော ခော်းခခက် အလွနန
် ည််းသည်ကိုရတွှေ့ ပါသည်။
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အခ ြေြေံပညာမူလတန်း SDG4.1.1b
အညွှန်း် ကန််း

SES Top Qtr

(SEA-PLM) 2019 ပခမ််းမျှကန််း

မှတ် ၅

မမြုံှေ့ ပ

SDG4.1.1a အညွှန်း် ကန််း

မှတ် ၆ နှင ်ေ့

အထက်

အခ ြေြေံပညာမူ လတန်းခအာကဆငပပ်းဆံ်းမှု

မန််းကရလ်း

SES 3rd Qtr

မှတ်

SES 2nd Qtr

မမြုံှေ့ ပ

SES Top Qtr

၄

ရကခ်းလက်
ရယောက်ခော်းရလ်း

မန််းကရလ်း

SES 3rd Qtr

SES Bottom Qtr

ရယောက်ခော်းရလ်း

မှတ် ၃

SES 2nd Qtr
SES Bottom Qtr

/ ရကခ်းလက်

မှတ် ၂ နှင ်ေ့

ရအောက်

နင
ို င
် ရ
ံ ခောက်နင
ို င
် ံ

မန်မော

ပခမ််းမျှPercentile

Percentile

ပံို (၂-၇) ကခော်း/မ၊ ရကခ်းလက်နင
ှ ်ေ့ မမြုံှေ့ ပရကခောင််းမခော်းအတွက် မန်မောနင
ို င
် န
ံ င
ှ ်ေ့ ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှ စောဖတ်
စွမ််း ည် မှတ်မခော်း

၂.၁.၃ ကမ်းခွန်းပံိုစမ
ံ ျြော်းအလို

က

ျြောင်းသြော်းမျြော်း၏ က ဖ

ိုနင
ို မှုစွမ်းရည

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
2019 စောဖတ်စွမ််း ည်ရမ်းခွန်း် မခော်းကို ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ရ ဖ
အ

ငအ
်ေ့ လိုက်

မ
ို ှုပံိုစံနင
ှ ်ေ့ စစ်ရ

အမခြုံ်းအစော်းခွဲ ခော်းထော်းပါသည်။

စကော်းလံို်းအဓပပါယ်ကို

သရှ ခင််း

အဓပပါယ်ရကောက်ယူ ခင််း

(Interpret)နှင်ေ့

တိုင်း် တောစစ်ရ

်းထော်းပါသည်။

တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ

ရသောရမ်းခွန်း် နှင်ေ့
စောဖတ်စွမ််း ည်စစ်ရ
စွမ််း ည်အော်း စစ်ရ

(Recognise

သမှု

Words)၊

2019

ကိုယ်တိုငအ
် ရ ဖရှောရမ်းခွန်း် စသညေ့်
်းရသောရမ်းခွန်း် မခော်းသည်

င
ို ် ော

င
ို ် ော ဖစ်စဉရလ်းခို ဖစ်ရသော

ခံြုံငသ
ံို ်းံို သပ်တင် ပ ခင််း

တွင်

်းလိုသညေ့်သမှု

တည်ရန ောရှော ခင််း

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််း

(SEA-PLM)

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

(Reflect)

(Locate)၊
တက
ို ေ့ ို

ပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု

အရ ဖရလ်းခိုပါသညေ့်

ရ ွ ်းခခယ်ရ ဖ

ို

ရမ်းခွန်း် ပံိုစံနစ
ှ ်မခြုံ်းပါဝင်ပါသည်။

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

စောပိုဒမ
် ခော်းကိုနော်းလည်နင
ို မ
် ှု

်းပါသည်။ ယင််းစောပိုဒမ
် ခော်းသည် စောသော်းပံိုစံအမခြုံ်းမခြုံ်း၊ စောသော်းရ ်းနည််းအမခြုံ်းအစော်း
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နှင်ေ့
ခခတ်

က်စပ်အရ ခအရန

တအ
ို ေ့

ကွဲ ပော်း ကပါသည်။

စောသော်းပံိုစံအမခြုံ်းမခြုံ်းကို

က်မှုရှရသောစောသော်း (Continuous)၊ အပိုင်း် ကဏ္ဍအလိုက်ရဖော် ပထော်းရသောစောသော်း

(Non-

Continuous) နှင်ေ့ အရ ကောင််း အ ောကို ရိုပ်ပံို၊ ရ မပံိုမခော်း ဖင်ေ့ ရပါင််းစပ်ရဖော် ပထော်းရသောစောသော်း (Mixed)
ဟူ၍

ခွဲ ခော်းထော်းပါသည်။ စောသော်းရ ်းနည််းအမခြုံ်းအစော်း

(Text

(Narrative)၊ သရိုပ်ရဖော်စောသော်း (Descriptive)၊ စည််းရံို်း
ညွှန ် ကော်းခခက်စောသော်း

(Instructional)

တပါဝင်
ို ေ့
ပါသည်။ စောသော်း၏
(Personal)၊

သမဟို
ို ေ့ တ်

တွင်

ဖစ်စဉ ပစောသော်း

ောင်ရသော စောသော်း (Persuasive)၊

က်သယ
ွ ်ရှင်း် ပစောသော်း

က်စပ် အရ ခ အရနတွင် တစ်ဦ်းခခင််းနှင်ေ့

ပတ်ဝန််းကခင်နင
ှ ်ေ့ က်စပ်ရသော

လူမှုအဖွဲှေ့အစည််းနှငသ
်ေ့ က်

ရ
ွဲ

Type)

(Transactional)

င
ို ရ
် သော အရ ကောင််းအ ောမခော်း

အရ ကောင််းအ ောမခော်း

(Local)

သမဟို
ို ေ့ တ်

င
ို ရ
် သောအရ ကောင််းအ ောမခော်း (Wider-World) တပါဝင်
ို ေ့
ပါသည်။

စကော်းလံို်းအဓပပါယ်ကိုသရှ ခင််း

(Recognise

Word)

သည်

ရကခောင််းသော်းမခော်းအရန ဖင်ေ့

အရ ကောင််းအ ောအမခြုံ်းမခြုံ်းအတွက် ရ ်းသော်းထော်းရသောစကော်းလံို်းအမခြုံ်းမခြုံ်းကို နော်းလည်နင
ို ် န် လိုအပ်
သညေ့်

စောဖတ် ခင််း

င
ို ် ောရရှ ှေ့ရ ပ်းကျွမ််းကခင်မှုတစ်ခို

ဖစ်ပါသည်။

အ ခော်း ဖစ်စဉသံ်းို ခို ဖစ်သညေ့်

တည်ရန ောရှော ခင််း (Locate)၊ အဓပပါယ်ရကောက်ယူ ခင််း (Interpret) နှင်ေ့ ခံြုံငသ
ံို ်းံို သပ်တင် ပ ခင််း
(Reflect) တတွ
ို ေ့ င် နော်းလည် ခင််း
ခခတ်

က်၍ တည်ရ

င
ို ် ော ရမ်းခွန်း် မခော်းပါဝင်မပီ်း ရမ်းခွန်း် ပံိုစံမခော်းကို တစ်ခိုနင
ှ တ
်ေ့ စ်ခို

ောက်ထော်းပါသည်။ ပံို (၂-၈) တွင် အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ မူလတန််းပညောသင်ယူ

တတ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ

စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) နှင်ေ့ သမှု

(SEA-PLM)

င
ို ် ော ဖစ်စဉနှင်ေ့

Taxonomy) တက
ို ေ့ ိုနင်
ှု ်းယှဉ၍ ခံြုံငရ
ံို လေ့လောသံ်းို သပ် ခင််း
ရှု ပ်ရထွ်းရသောသမှု

ခက်ခဲသည်ဟို မှော်းယွင်း် စွောယူ

စောဖတ်စွမ််း ည်ရမ်းခွန်း် မခော်းကို

င
ို ် ော ဖစ်စဉ (Cognitive Process) အ

တစ်ခါတစ် ံတင
ွ ် ပညောရှငမ
် ခော်းသည် သမှု

င
ို ် ောရမ်းခွန်း် မခော်းထက်

2019

ပသထော်းပါသည်။

လွန်း် မ်သင်ယူမှုအ ငခ
်ေ့ ွဲ ခင််း (Bloom’s

င
ို ် ော ရမ်းခွန်း် မခော်းသည် တည်ရန ောရှော ခင််း

င
ို ် ောရမ်းခွန်း် မခော်းဟို

ထင် မင် ကရသောရ ကောင်ေ့

ကပါသည်။ သရသော်
ို ေ့
လည််း စောဖတ်စွမ််း ည်ကို စစ်ရ

ပိုမို

်းရသော ဖစ်စဉ

မခော်းတွင် ခက်ခဲရသောရမ်းခွန်း် မခော်းသောမက လွယ်ကူရသောရမ်းခွန်း် မခော်းပါ ပါဝင်ရသောရ ကောင်ေ့ ရမ်းခွန်း် ၏
ခက်ခဲမှုအ

ငသ
်ေ့ ည် မည်သညေ့်သမှု

င
ို ် ောအ

ခင််းမဟိုတ်ပါ။ ၎င််းအခခက်ကို အနမ်ေ့
(Recognise Word)

ငခ
်ေ့ ွဲ ခင််း ဖစ်စဉရပေါ်တွငမ
် ှ အရ ခခံတည်ရ

ောက်ထော်း

်းံို စံသတ်မှတ်ခခက် ဖစ်သညေ့် စကော်းလံို်းအဓပပါယ်ကိုသရှ ခင််း

င
ို ် ောရမ်းခွန်း် မခော်းထက် စံသတ်မှတ်ခခက်အမခြုံ်းမခြုံ်းရှသညေ့် အဓပပါယ်ရကောက်ယူ

ခင််း (Interpret) နှင်ေ့ ခံြုံငသ
ံို ်းံို သပ်တင် ပ ခင််း (Reflect)
၃ မှ ၅ အထရှရသော တည်ရန ောရှော ခင််း (Locate)

င
ို ် ောရမ်းခွန်း် မခော်းနှင်ေ့ စံသတ်မှတ်ခခက် (Band)
င
ို ် ောရမ်းခွန်း် မခော်းတွင် ရတွှေ့ ရှနင
ို ပ
် ါသည်။
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စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၆ နှငအ
်ေ့ ထက်တွင် တည်ရန ောရှော ခင််း (Locate)
ရ ကောင်ေ့ ၎င််းတသည်
ို ေ့
အလွနခ
် က်ခဲရသောရမ်းခွန်း် မခော်းမ ဖစ်နင
ို ဟ
် ို မယူ
မူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
ရမ်းခွန်း် မခော်းတွင်

င််းနှ်းီ ရသောရမ်းခွန်း် ပံိုစံနင
ှ ်ေ့

င
ို ် ောရမ်းခွန်း် မခော်းမရှရသော
သငပ
်ေ့ ါ။ အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 စောဖတ်စွမ််း ည်
က်စပ်အရ ကောင််းအ ောမခော်းပါဝင်ရသောရ ကောင်ေ့

ရကခောင််းသော်း အမခော်းစိုသည် ရမ်းခွန်း် ပါအရ ကောင််းအ ောမခော်းနှင်ေ့ အရသ်းစတ်အခခက်အလက်မခော်းကို
နော်းလည်ရ ဖ

စံသတမတ
ချ

ို နင
ို ် ခင််းရှပါသည်။
စ

ြော်းလံ်းို

အဓပပါယ

ို

တညကနရြောရြော ခင်း

သရ ခင်း

အဓပပါယ
က

ြော

ခံြုံငသ
ံို ်းံို

ယူ ခင်း

သပတင ပ ခင်း

21*
၆

2*

နှငအ
ေ့် ထက်

7*

၅

10

38

44

3

14 25

39

18
9*

၄
46

51

33

37

28

40*

1

6
5
13
27
31

47
၂

50

နှငရ
ေ့် အောက်

48
49

*သည် ကယ
ို တ
် င
ို အ
် ရ ဖရှော ရမ်းခွန်း် အမခြုံ်းအစော်း ဖစ်သည်။

22

45*

16

19

15*

42
၃

17

20
41 43

24

29

30

36

35

12*
23

26

4

32
8

11
34
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ပံို (၂-၈) စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) နှင်ေ့ သမှု

င
ို ် ော ဖစ်စဉ (Cognitive Process) အ စောဖတ်စွမ််း ည်

ရမ်းခွန်း် မခော်း
စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၄ တွင် စကော်းလံို်းအဓပပါယ်ကိုသရှ ခင််း (Recognise Word) ရမ်းခွန်း်
ပံိုစံနစ
ှ ်မခြုံ်းရှပါသည်။ ပထမတစ်မခြုံ်းသည် အညွှန်း် တပ် ရသောရမ်းခွန်း် ပံိုစံ ဖစ်ပါသည်။ စံသတ်မှတ်ခခက်
(Band) ၂ နှငရ
်ေ့ အောက်ရှရသော အညွှန်း် တပ် သညေ့်ရမ်းခွန်း် ပံိုစံရှ ရ ွ ်းခခယ်စကော်းလံို်း (၄) လံို်းအနက် (၃) လံို်း
သည်

ရကခောင််းသော်းမခော်းနှင်ေ့ င််းနှ်းီ ရသော်လည််း

မသက်

င
ို သ
် ညေ့်စကော်းလံို်းမခော်း ဖစ်သည်။

စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၄ ရှ အညွှန်း် တပ် ရသောရမ်းခွန်း် ပံိုစံတွင် ရ ွ ်းခခယ်စကော်းလံို်း (၄) လံို်းမှ
(၂)လံို်းသည်

ရကခောင််းသော်း

မခော်းနှင်ေ့

င််းနှ်းီ ၍

အရ ဖနှငန
်ေ့ ်းီ စပ်ရသောစကော်းလံို်းမခော်း ဖစ်သည်။

၎င််းရမ်းခွန်း် သည် ပိုမိုခက်ခဲပါသည်။ စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၄ ရှ စကော်းလံို်းအဓပပါယ်ကိုသရှ ခင််း
(Recognise Word) ရမ်းခွန်း် ပံိုစံ အ ခော်း တစ်မခြုံ်းတွင် ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ဝါကခရ ောရလ်းခိုထမ
ဲ ှ
ရိုပ်ပံိုနင
ှ က
်ေ့ ိုကည
် ီသညေ့်တစ်ခိုကို

ရ ွ ်းခခယ်

အညွှန်း် တပ် ရသောရမ်းခွန်း် မခော်းနှင်ေ့

ရပ်း န် ဖစ်ပါသည်။

အနည််းငယ်ကွော ခော်းမှုရှမပီ်း

စောသော်း

၎င််းသည်

ကိုနော်းလည် ခင််းထက်

ရိုပ်ပံိုနင
ှ က
်ေ့ ိုကည
် ီသညေ့်စကော်းလံို်းကို ရ ွ ်းခခယ်နင
ို ် ခင််း ဖစ်သည်။
ကိုယ်တိုငအ
် ရ ဖရှောရမ်းခွန်း် ပံိုစံမခော်းတွင်
ဝါကခတစ်ရ ကောင််းရ ်းသော်းရ ဖ
ရဖ

ို ရသောရမ်းခွန်း် ပံိုစံနင
ှ ်ေ့

ို ရသောရမ်းခွန်း် ပံိုစံတပါဝင်
ို ေ့
ပါသည်။

ရ ွ ခခယ်စကော်းလံို်းရလ်းမခြုံ်းထဲမှ

ရယ

မှော်း၊

ယ
ို ခအော်း ဖင်ေ့

အမှနတ
် စ်မခြုံ်းထဲကိုသော

မှနရ
် ွ ်း၍အရ ကောင််း ပခခက်ကို
ကိုယ်တင
ို အ
် ရ ဖရှောရမ်းခွန်း် မခော်းသည်
ရဖ

ို

ရပ်း ရသော

အမှနရ
် ွ ်းခခယ်ရမ်းခွန်း် မခော်းထက်ပိုမိုခက်ခဲပါသည်။ ပံို (၂-၈) တွင် ကိုယ်တိုငအ
် ရ ဖရှော ရမ်းခွန်း် မခော်းကို (*)
ဖင်ေ့

ပသထော်းမပီ်း

စိုစိုရပါင််းကိုယ်တင
ို အ
် ရ ဖရှောရမ်းခွန်း် ရှစ်မခြုံ်းရှသည်ကို

ထရ
ို မ်းခွန်း် အော်းလံို်းသည် စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၄ နှငအ
်ေ့ ထက်တွငရ
် ှ၍ အခက်ခဲ

ရတွှေ့ ရှ

ပါသည်။

်းံို ရမ်းခွန်း် သံ်းို ခိုသည်

ကိုယ်တိုငအ
် ရ ဖရှော အဓပပါယ်ရကောက်ယူ ရသောရမ်းခွန်း် ပံိုစံမခြုံ်း ဖစ်ပါသည်။
ရနောက်

က်တွဲ ၂ ရှ ဇယော်း (က ၂-၂) တွင် ရမ်းခွန်း် မခော်းအတွက် ရမ်းခွန်း် ပံိုစံရှင်း် လင််းခခက်ကို

ပသထော်းပါသည်။ ရမ်းခွန်း် ပံိုစံရှင်း် လင််းခခက်သည် ရမ်းခွန်း် ပြုံစိုသမ
ူ ှ ရမ်းခွန်း် တစ်ခိုခခင််းစီ၏ စစ်ရ

်း

လိုရသောကျွမ််းကခင်မှုကို ရ ်းသော်းထော်းရသောရှင်း် လင််းခခက်စောသော်း ဖစ်ပါသည်။ တူညီရသောရမ်းခွန်း် ကိုဒ ်
မခော်း ဖင်ေ့ ရနောက်
ရှောရဖွနင
ို ပ
် ါသည်။

က်တတ
ွဲ ွင် ရဖော် ပထော်းရသောရ ကောင်ေ့ ရမ်းခွန်း် တစ်ခိုစီအတွက် ရှင်း် လင််းခခက်မခော်းကို
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ဤရမ်းခွန်း် ပံိုစံရှင်း် လင််းခခက်မခော်းကို စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ရှင်း် လင််းခခက်မခော်းရ ်းသော်း ောတွင်
အရ ခခံအ ဖစ်

အသံ်းို ပြုံပါသည်။

စံသတ်မှတ် ခခက်အ
ရမ်းခွန်း် ပံိုစံ

ထရ
ို ေ့ ကောင်ေ့

စံသတ်မှတ်ခခက်

ငတ
်ေ့ စ်ခိုစီ၌ ရကခောင််းသော်းမခော်း ရ

ရှင်း် လင််းခခက်မခော်းသည်

မည်သညေ့်ကျွမ််းကခင်မှုနင
ှ ်ေ့

အခခက်အလက်မခော်းကို

ကူညီ

နည််းလမ််းအမခြုံ်းမခြုံ်း ဖင်ေ့

ရကခောင််းသော်းအိုပ်စို ရှသည်ေ့

ငတ
်ေ့ စ်ခိုစီရှ

ောင် ည်တက
ို ေ့ ို

ပညောရ ်းတွငပ
် ါဝင်ပတ်သက်သအ
ူ ော်းလံို်းအော်း

စံသတ်မှတ်ခခက်

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

အရသ်းစတ်စစ်ရ

ရပ်းပါသည်။
အသံ်းို ပြုံနင
ို ပ
် ါ

(Band)

ကျွမ််းကခင်မှုနင
ှ အ
်ေ့ သပညောမခော်းကို အရသ်းစတ်စစ်ရ

ရှင်း် လင််းခခက်မခော်းတွင်

ောင် ွ က်နင
ို သ
် ည်တက
ို ေ့ ို ရှင်း် လင််းရဖော် ပ၍

စံသတ်မှတ်ခခက်အ

စွမ််းရ

(Band)

အ

စစ်ရ

်း ောမှ ရှလောသညေ့်

သည်။

ငအ
်ေ့ လိုက်

်းနင
ို ် န်

ဥပမောအော်း ဖင်ေ့

ရကခောင််းသော်းမခော်း

၏

်း ခင််း ဖင်ေ့ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ရနောင်စောသင်နစ
ှ ်

မခော်းအတွက် သင်ယူမှုကို ရထောက်ပံေ့ရပ်းနင
ို မ
် ည်ေ့ ဦ်းစော်းရပ်းအစီအစဉမခော်းခခမှတ် ောတွင် လမ််းညွှနရ
် ပ်းနင
ို ်
ပါသည်။

၂.၁.၄ စြောဖတ

ျွမ်း

ျငမှုအ ငအလ
ို
ေ့

အဓ

ကလေ့လြောကတွှေ့ ရချ

မျြော်း

စောဖတ် ခင််းသည် ရကခောင််းသော်းမခော်းကို ၎င််းတ၏
ို ေ့ ည်မှန်း် ခခက်ပန််းတိုငမ
် ခော်း ပညေ့မ
် ီရစ န်၊ ပညော
သင်ယူ ခင််းမှ အလိုပ်အကိုငအ
် ခွငအ
်ေ့ လမ််းမခော်း ရှ န်နင
ှ ်ေ့ လူမရ
ှု ်းလိုပ်ငန််းမခော်းတွင် ပါဝင်ရ

ောင် ွ က်နင
ို ်

န်အတွက် အရ ခခံကျွမ််းကခင်မှုတစ်ခို ဖစ်ပါသည်။ မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ Grade-5 ရကခောင််းသော်းအခခြုံှေ့သည်
င််းနှ်းီ ရသောစကော်းလံို်းမခော်း၊ စောလံို်းတစ်လံို်းတည််းသောပါရှရသောစကော်းလံို်းမခော်းကိုသော ဖတ်နင
ို သ
် ည်အ
ေ့ ခခန်
တွင် အခခြုံှေ့ရသောရကခောင််းသော်းမခော်းသည် မငမ
်ေ့ ော်းရသောစောဖတ်စွမ််း ည်မခော်းရှ ကပါသည်။ အရရှ ှေ့ရတောင်
အောရှ မူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) စောဖတ်စွမ််း ည်

အကဲ ဖတ်မှု၏ အဓကရတွှေ့ ရှခခက်အရန ဖင်ေ့ မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ (၁၁%) ရသောရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ရရှ ှေ့
မည်အ
ေ့ တန််းမခော်းအတွက် လိုအပ်သည်က
ေ့ ျွမ််းကခင်မမ
ှု ခော်းကို
(၁၆%) ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် မူလတန််းအ

ငမ်ေ့ ပီ်း

က်

ရှနင
ို ရ
် သောအရ ခအရနရှပါသည်။ အ ခော်း
်းံို ခခန်တွင်

ရှ မညေ့်ကျွမ််းကခင်မှုမခော်းကို

နင
ို သ
် ညေ့် အရ ခအရနတွငရ
် ှပါသည်။ စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၃ နှင်ေ့ ၄ တွငရ
် ှရသော ရကခောင််းသော်း
(၅၃%) သည် မူလတန််းအ
စောဖတ်စွမ််း ည်
ရ

ောင် ွ က်ရပ်း မည

င်ေ့ မပီ်း

မငတ
်ေ့ င်ရ ်းလိုပ်ငန််းမခော်းနှင်ေ့
်် ဖစ်ပါသည်။

ရကခောင််းသော်းမခော်းတွငရ
် ှသငသ
်ေ့ ညေ့်
စို်း မ်ဖွယ် ော ဖစ်သည်။

်းံို ခခန်တွင် ရှ မညေ့်ကျွမ််းကခင်မှုမခော်းကို မ ရှသညေ့်အတွက်ရ ကောင်ေ့

(၁၉%)

ရသော

အရထောက်အပံရ
ေ့ ပ်း ခင််းမခော်း
ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်

စောဖတ်ကျွမ််းကခင်မှုမခော်းကိုပင်

ထရ
ို ကခောင််းသော်းမခော်းသည်

မ ရှ

မူလတန််းစောသင်နစ
ှ ်ငါ်းနှစ်

Grade-2

ထော်း ခင််းသည်
မပီ်း

်းံို ရသော်လည််း
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စကော်းလံို်းတစ်လံို်းထက်ပို၍ဖတ်ရှု န်

ခက်ခဲရနဦ်းမည်

ရကခောင််းသော်းအော်းလံို်း၏လအ
ို ပ်ခခက်ကို ရဖော် ပ ဖညေ့်

ဖစ်ပါသည်။

ထက
ို ွော ခော်းခခက်မခော်းရ ကောင်ေ့

ည််း ရပ်းနင
ို ် န် ခက်ခဲပါသည်။

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

စောဖတ်စွမ််း ည် လဒ်မခော်းသည် မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှစောဖတ်စွမ််း ည်နမ်ရ
ေ့ သော ရကခောင််းသော်းမခော်းကို အရလ်းရပ်း
ရထောက်ပံေ့နင
ို ် န်အတွက် စောဖတ်စွမ််း ည် မငတ
်ေ့ င်ရ ်းအစီအစဉမခော်း လိုအပ်ရ ကောင််းကို ရဖော် ပထော်း
ပါသည်။ စောဖတ်စွမ််း ည် မငတ
်ေ့ င်ရ ်းအစီအစဉမခော်းကို ရကခောင််းသော်းမခော်းအတွက် ရ
ရ

ောင် ွ က် ရပ်းသငပ
်ေ့ ါသည်။ လူတိုင်း် သည် မမတ၏
ို ေ့

ည်မှန်း် ခခက်ပန််းတိုငန
် င
ှ ်ေ့

ောလခင်စွောစီစဉ

ည် ွ ယ်ထော်းရသော

စံခခန်စံနန
ှု ်း် မခော်း ရှ န် ရှ င််းစွဲကျွမ််းကခင်မှုမခော်းအရပေါ်အရ ခခံ၍ သငရ
်ေ့ လခော်ရသောအရထောက်အပံေ့မခော်း ဖင်ေ့
ဝတစ်ရလျှောက်လံို်း သင်ယူရလေ့လောရန မည် ဖစ်ရ ကောင််း

နော်းလည်သငပ
်ေ့ ါသည်။

လက်ရှအ

င်ေ့

သမဟို
ို ေ့ တ် အသက်မည်သပင်
ို ေ့ ရှရစကောမူ ဖွံှေ့ မဖြုံ်းတို်းတက်နင
ို သ
် ည်။ မူဝါဒခခမှတ်သမ
ူ ခော်းအတွက် မည်သညေ့်
ရထောက်ပံေ့ ဖညေ့် ည််းရပ်းမှုမခော်းကိုလိုအပ်မပီ်း

မည်သရထောက်
ို ေ့
ပံေ့ မည်ကို

်းံို ဖတ် န်မှော

စန်ရခေါ်မှု

တစ် ပ် ဖစ်ရနပါသည်။

ထညေ့်သင
ွ ်း် စဉ်းစော်း မညေ့်
တက်ရ ောက်ရနသညေ့်အတန််းတွင်
ဥပမောအော်း ဖင်ေ့

Grade-1

သင်ရို ်းညွှန်း် တမ််းအော်း

အ

အရ ်းကကီ်းရသောအခခက်တစ်ခခက်မှော
ရှ မညေ့်စွမ််းရ
င၏
်ေ့

စွမ််းရ

မ ရှရသ်းရသောရကခောင််းသော်းမခော်း

ောင် ည်သောရှရသောရကခောင််းသော်းမခော်းကို

သင် ကော်းရပ်း ခင််းသည်

ခက်ခဲရစနင
ို ပ
် ါသည်။

ောင် ည်ကို

ထရ
ို ကခောင််းသော်းမခော်း၏

၎င််းတ၏
ို ေ့

သောလွနရ
် နရသောစွမ််း ည်ရသညေ့
ှ
်ရကခောင််းသော်းမခော်းကလ
ို ည််း

Grade-5

သင်ယူရလေ့လော ခင််းကို
အတန််းအ

ငထ
်ေ့ က်

သငရ
်ေ့ လခော်ရသောသင်ရို ်းညွှန်း် တမ််းမခော်း ဖင်ေ့

သင် ကော်းရပ်း န်လိုအပ်ပါသည်။ ထရ
ို ေ့ ကောင်ေ့ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏သင်ယူမှု လဒ်မခော်းကို စနစ်တကခ
ရလေ့လောကကီ်း ကပ်အကဲ ဖတ် ခင််းသည် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ သင် ကော်းသင်ယူမလ
ှု ိုအပ်ခခက်နင
ှ ်ေ့ ကိုကည
် ီ
ရစ န် ရ

ောင် ွ က် ောတွင် အရ ်းကကီ်းပါသည်။ ထအ
ို ေ့ ပင်

လိုအပ်ခခက်ကိုသရှရစ န်အတွက် သင် ကော်းရ ်းနှင်ေ့
လိုအပ်ပါသည်။ ရကခောင််းသော်းမခော်း ကျွမ််းကခင်မှုအ
ရစ န်
သရှ ရ

ောမခော်းအရန ဖငလ
်ေ့ ည််း ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

င
ို သ
် ညေ့် သင်ယူရလေ့လောမှုမခော်း လိုပ်ရ
ငတ
်ေ့ စ်ခိုမှ အ ခော်းအ

ောင် န်

ငတ
်ေ့ စ်ခိုသို ေ့ တို်းတက်လော

ောမခော်းအရန ဖင်ေ့ ရကခောင််းသော်းမခော်းကို ထရ ောက်စွောပံပ
ို ် န်အတွက် ရကခောင််းသော်းမခော်း
ေ့ ို်းရပ်းနင
ောင် ွ က်နင
ို ရ
် သောအ ောမခော်းကို နော်းလည် ခင််းသည် လိုအပ်ခခက်မခော်းကို ဖညေ့်

အရ ်းကကီ်းရသော ပထမအ

င်ေ့ ဖစ်ပါသည်။

ည််းရပ်း ောတွင်
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ထရ
ို ေ့ ကောင်ေ့

ရကခောင််းသော်းအော်းလံို်းကို

ရထောက်ပံရ
ို ် န်အတွက်
ေ့ ပ်းနင

မူဝါဒခခမှတ် ောတွင်

ထညေ့်သင
ွ ်း် စဉ်းစော်း မညေ့အ
် ခခက်မခော်းမှော 

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ အနောဂတ် ည်မှန်း် ခခက်မခော်းကို

ရှရစ န် ငယ် ွ ယ်စဉကပင် ၎င််းတ၏
ို ေ့

စောဖတ် စွမ််း ည်ကို ပံေ့ပို်းကူညီရပ်း မည်။ အထူ်းသ ဖင်ေ့ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ တတ်ရ မောက်မှုနင
ှ ်ေ့
ရဒသ

လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရနတို ေ့

က်စပ်လခက်ရှရနရသော

ရကခ်းလက်ရဒသရှ

ရကခောင််းသော်းမခော်းကို ပံပ
ေ့ ို်းကူညီရပ်း ခင််း၊


လူမှုရ ်းနှငစ
်ေ့ ီ်းပွော်းရ ်း ည်မှန်း် ခခက်မခော်း ပညေ့်မီ န်အတွက် လိုအပ်ရသော စောဖတ်ရှုနော်းလည်နင
ို မ
် ှု
စွမ််း ည်ကို မ ရှရသ်းသညေ့် အသက်အ ွ ယ်အမခြုံ်းမခြုံ်းမှလူမခော်းကို ဖညေ့်



ရကခောင််းသော်းမခော်း၏လအ
ို ပ်ခခက်ကို

ဖညေ့်

စွမ််း ည်မခော်းတို်းတက်လော ရစ န်

၂.၂

ည််းရပ်း ခင််း၊

ည််းသင် ကော်းရပ်းနင
ို သ
် ညေ့်

ောမခော်းကို ရထောက်ပံေ့ရပ်း ခင််း စသည်တို ဖစ်
ေ့ ပါသည်။

မနမြောနင
ို ငံတင
ွ စြောကရ်းသြော်းမှုစွမ်းရည
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်စစ်ရ

်းမှုမခော်းမှ

အခခက်အလက်မခော်းသည်

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)
စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်

သင် ကော်းသင်ယူ မှုအော်း အကဲ ဖတ် ောတွင် မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှပညောရ ်းတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သအ
ူ ော်းလံို်းကို
ကူညီရပ်းပါသည်။

စစ်ရ

အရတွ်းအရခေါ်မခော်းကို

်း ခင််းတွငပ
် ါဝင်ရသော

ဖန်တီ်းရဖော် ပနင
ို မ
် ှု၊

ဝါကခတစ်ရ ကောင််းနှငတ
်ေ့ စ်ရ ကောင််းခခတ်
၊ ရဝါဟော

စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်

စောသော်းဖွဲှေ့စည််းပံိုနင
ှ ်ေ့

တည်ရ

ရမ်းခွန်း် တစ်ခိုသည်
ောက်ပံိုကခစ်လစ်မှု၊

က်မှု

အသံ်းို ပြုံမှု၊ စောလံို်းရပါင််းသတ်ပံို ပိုဒ ် ဖတ်ပိုဒ ် ပ်နင
ှ ်ေ့ ဇောတ်ရကောင်ဖန်တီ်း ခင််းတပါဝင်
ို ေ့
သညေ့်

ဝါကခအထော်းအသန
ို င
ှ ်ေ့ သဒ္ါနည််းမှနက
် န်မှု စသညေ့်စောရ ်းသော်းမှု ဖစ်စဉ၏ သွင် ပင်လကခဏောမခော်းကို
အကဲ ဖတ်နင
ို ပ
် ါသည်။ စောဖတ်စွမ််း ည် သမဟို
ို ေ့ တ် သခ္ခောစွမ််း ည်ကသ
ဲေ့ ပင်
ို ေ့
စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်ကို
စစ်ရ

်းအကဲ ဖတ် ောတွငလ
် ည််း

စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်ကို

စစ်ရ

ရမ်းခွန်း် တစ်ခိုခခင််းစီကို
်းအကဲ ဖတ်သညေ့်

သီ်း ခော်းအကဲ ဖတ်ထော်းပါသည်။

ဥပမောမခော်းကို

ဤအစီ င်ခံစော၏ရနောက်တင
ွ ်

ရ ်းသော်းထော်းပါသည်။
စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်အတွက်
ရနောက်

က်တွဲ

၂၊

ဇယော်း

(က

ရဖော် ပထော်းရသော
၂-၃)

တွင်

ကျွမ််းကခင်မှုအတိုင်း် အတောမခော်းကို

ရတွှေ့ နင
ို ပ
် ါသည်။

စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်အတွက်

စံသတ်မှတ်ခခက်မခော်း(Bands) ကို ၁ နှငရ
်ေ့ အောက် ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈ နှငအ
်ေ့ ထက် ဟူ၍
သတ်မှတ်ထော်းပါသည်။ စောရ ်းသော်းမှုတွင် အမှတရ
် ကောင််းရကောင််း ရှရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်
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စံသတ်မှတ်ခခက် မငရ
်ေ့ သော

ရမ်းခွန်း် အော်းလံို်း

တင
ို ်း် တွငလ
် ည််း

အမှတ်ရကောင််းရကောင််း ရှနင
ို မ် ပီ်း

စောရ ်းရကောင််းသူမခော်းအ ဖစ်မှတ်ယူနင
ို ပ
် ါသည်။ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်တင
ွ န
် မ်ရ
ေ့ သော စံသတ်မှတ်ခခက်သို ေ့
ရ ောက်ရှရနသညေ့် ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည် အော်းနည််းရနရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ ပါသည်။
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
လဒ်မခော်းသည်

မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ

Grade-5

ရကခောင််းသော်း

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019

မခော်းအ ကော်း

စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်

အမခြုံ်းမခြုံ်းကွဲ ပော်းရနရ ကောင််း ပသပါသည်။ အခခြုံပ်အော်း ဖင်ေ့ မန်မောနင
ို င
် သ
ံ ည် ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှနင
ှ ်ေ့
နှုင််းယှဉလျှင် အလယ်အလတ်စံသတ်မှတ်ခခက်အ

ငတ
်ေ့ ွင် ရကောင််းမွနစ
် ောွ ရ

ောင် ွ က်နင
ို ပ
် ါသည်။

သရသော်
ို ေ့
မငရ
်ေ့ သောစံသတ်မှတ်ခခက်မခော်း ဖစ်သညေ့် စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၆၊ ၇၊ ၈ နှငအ
်ေ့ ထက်တွင်
ရကောင််းမွနစ
် ွော ရ

ောင် ွ က်နင
ို ် ခင််းမရှရသ်းရပ။

ပံို (၂-၉) သည် စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်အတွက် စံသတ်မှတ်ခခက်တစ်ခိုစီရှ Grade-5 ရကခောင််းသော်း
မခော်း၏

ောခိုငန
် နှု ်း် ကို ပသထော်းပါသည်။ ပံို (၂-၉) တွင် မန်မောနင
ို င
် က
ံ က
ို ိုယ်စော်း ပြုံရသော လက်ဝဲ

အ ပောရ ောင်နင
ှ ်ေ့ ရဒသတွင်း် ကိုကိုယ်စော်း ပြုံရသောလက်ယော

က်ရှ

က်ရှ လရမမော်ရ ောင်သည် ရကခောင််းသော်းမခော်း

၏ ပခမ််းမျှ ောခင
ို န
် နှု ်း် ကို စံသတ်မှတ်ခခက်တစ်ခိုစီအလိုက် နှုင််းယှဉ ပထော်း ခင််း ဖစ်ပါသည်။ အရရှ ှေ့ရတောင်
အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု
ရဒသတွင်း် နင
ို င
် မ
ံ ခော်း ကော်းတွင်

တိုင်း် တောစစ်ရ

ရကခောင််းသော်းအမခော်းစိုသည်

်းရ ်းစံ

(SEA-PLM)

စံသတ်မှတ်ခခက်အနမ်ေ့

တွငပ
် ါဝင်ရသော
်းံို ဖစ်သည်ေ့

ောခိုငန
် န
ှု ်း်

သတ်မှတ်ခခက် (Band) ၁ နှငရ
်ေ့ အောက်တွငရ
် ှရနမပီ်း ောခိုငန
် န
ှု ်း် အရန ဖင်ေ့ (၃၀%) ခနရ
် ေ့ ှပါသည်။

Band ၁ နှငရ
ေ့် အောက်

Band ၂

Band ၃

Band ၄

Band ၅

Band ၆

Band ၇

Band ၈ နှင ေ့်
အထက်

မန်မော

ရဒသတွင်း် ပျှမ််းမျှ

စံ
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ပံို (၂-၉) မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ောခိုငန
် နှု ်း် နှင်ေ့ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည် စံသတ်မှတ်
ခခက်အလိုက် ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှ မှတ်
သရသော်
ို ေ့
လည််း

မန်မောနင
ို င
် တ
ံ င
ွ ်

စံသတ်မှတ်ခခက်နမ်ရ
ေ့ သော

စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်ရှသညေ့်

ရကခောင််းသော်းမခော်းမှော (၂၅%) ဖစ်ပါသည်။ မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှရကခောင််းသော်း (၄၀%) နီ်းပါ်းသည် အ

က်အစပ်

မရှသညေ့်

ရဝါဟော

ဝါကခအနည််းငယ်သော

ရ ်းသော်းနင
ို ် ခင််းနှင်ေ့

ဝါကခတည်ရ

မကကယ်ဝသညေ့်ဝါကခကိုသော ထပ်တလဲလဲရ ်းသော်းနင
ို ် ခင််းတက
ို ေ့ ိုရ

ောက်ပံိုတူညီမပီ်း

ောင် ွ က်နင
ို သ
် ညေ့် စံသတ်မှတ်ခခက်

(Band) ၁ နှငရ
်ေ့ အောက်၊ စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၂ တွင် ရှရန ခင််းသည် စို်း မ်ဖွယ် ော ဖစ်သည်။
ထရ
ို ကခောင််းသော်းမခော်းသည် မူလတန််းရအောက်
စွမ််း ည်သောရှ ကမပီ်း

အလယ်တန််းအ

င်ေ့ Grade-2 အတန််း အ

ငသ
်ေ့ ကူ
ို ေ့ ်းရ ပောင််း န်

ငတ
်ေ့ ွငရ
် ှရသော စောရ ်းသော်းမှု

သမဟို
ို ေ့ တ်

မူလတန််းအ

ငမ်ေ့ ပီ်း

်းံို န်

အတွက် အခက်အခဲရှရန ကပါသည်။ ပံို (၂-၁၀) သည် စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၂ တွငရ
် ှရသော
ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်ကို နမူနော ပသထော်းပါသည်။

ပံို (၂-၁၀) သည် စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၂ တွငရ
် ှရသော မန်မောရကခောင််းသော်း၏ စောရ ်းသော်းမှုနမူနောပံိုစံ
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
တွငပ
် ါဝင်ရသော

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ Grade-5 ရကခောင််းသော်း (၅၅%) သည် စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်တင
ွ ်

စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၃၊ ၄ နှင်ေ့ ၅ အ

ငတ
်ေ့ ွငရ
် ှရနပါသည်။ အမခော်းစို ဖစ်သညေ့် (၄၂%) သည်

စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၃ နှင်ေ့ ၄ တွငရ
် ှပါသည်။ ရနောက်

က်တွဲ ၂၊ ဇယော်း (က ၂-၃) တွင်

စံသတ်မှတ်ခခက်မခော်းအလက
ို ် အရသ်းစတ်ရဖော် ပထော်းပါသည်။
စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၃ တွင် ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် တစ်ဦ်းခခင််းနှင်ေ့
အ ောမခော်းနှင်ေ့
အနည််းငယ်ရ ်းသော်းနင
ို ပ
် ါသည်။

င
ို ရ
် သော အရ ကောင််း

ပတ်ဝန််းကခင်နင
ှ ်ေ့ က်စပ်ရသောအရ ကောင််းအ ောမခော်းကိုသော
အရတွ်းအရခေါ်မခော်းသည်

ရို ်းရှင်း် မပီ်း

ရ
ီ လခော်မှု၊

ပညေ့်စံိုမှုမရှရသောရ ကောင်ေ့ ၎င််းတ၏အရ
ို ေ့
်းအသော်းကို နော်းလည် န် ခက်ခပ
ဲ ါသည်။ ဥပမောအော်း ဖင်ေ့
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ရို ်းရှင်း် ရသောပံို ပင်တစ်ပဒ
ို က
် ိုရ ်းသော်း ောတွင်
အရ ကောင််းအ ောမှော
ရမ်းခွန်း် အခခြုံှေ့တည်ရ

ရှင်း် လင််းမှုမရှပါ။

အစီအစဉ

ကခနမှုအနည််းငယ်ရှရသော်လည််း

ဤအ ငတ
်ေ့ ွငရ
် ှရသော

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်

ောက်နင
ို မ် ပီ်း ဝါကခကို ရ ပ ပစ်စွောရ ်းသော်းနင
ို ပ
် ါသည်။ ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်

အရတွ်းအရခေါ်မခော်းကို ခခတ်

က် န် ထပ်လဲလဲ ဖစ်ရနရသော နောမ်နင
ှ ်ေ့ နောမ်စော်းမခော်းကို အသံ်းို ပြုံထော်းသညေ့်

ရို ်းရှင်း် ၍ထပ်တလဲလဲ ဖစ်ရနရသောဝါကခမခော်းကိုသော
၎င််းတ၏လက်
ို ေ့
ရ ်းလက်သော်းသည်
အသံ်းို ပြုံထော်းရသောရဝါဟော သည်

ရ ်းသော်း

နင
ို ပ
် ါသည်။

ရ ပ ပစ်၍အရ ်းအသော်းမှနက
် န်ပါသည်။
အရ ကောင််းအ ောကို

ပညေ့်စံိုစွောရဖော် ပ န်

ဤအ ငတ
်ေ့ ွင်
လံိုရလောက်မှုမရှ

ဲ

ထပ်တလဲလဲအသံ်းို ပြုံထော်းပါသည်။ အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တော
စစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) တွင် ရဒသတွင်း် ရှ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ (၁၄%) နှင်ေ့

ရကခောင််းသော်း (၂၁%) သည် ဤအ

မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ

ငတ
်ေ့ ွငရ
် ှရနပါသည်။ ပံို (၂-၁၁) သည် စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၃

ရှရသော ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည် နမူနောပံိုစံ ဖစ်ပါသည်။

ပံို (၂-၁၁) စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၃ အ

ငတ
်ေ့ ွငရ
် ှရသော မန်မောရကခောင််းသော်း၏ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်

နမူနောပံိုစံ
စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၄ တွငရ
် ှရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် အရ ခခံရဝါဟော မခော်းသံ်းို ၍
ရို ်းရှင်း် ရသောအရတွ်းအရခေါ်မခော်းကိုရဖော် ပရသော

ဝါကခအနည််းအကခဉ်းသောရ ်းသော်းနင
ို ပ
် ါသည်။

အရရှ ှေ့ရတောင် အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
ရဒသတွင်း် ရှ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ (၁၃%) နှင်ေ့
စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၄ အ
ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) တွင်

မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ (၂၁%) သည်

ငတ
်ေ့ ွင် ရှရနပါသည်။ စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၅ တွင် ရှရနရသော

ရို ်းရှင်း် ရသောရဝါဟော မခော်းကိုသ်းံို ၍

ည် ွ ယ်ခခက်တစ်ခို

ထရ ောက်ရအောင်
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ရ ်းသော်းနင
ို ရ
် သော်လည််း စောသော်းမခော်းမှော အခခတ်အ

က်မမရသ်းရပ။ ရဒသတွင်း် ရှ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

(၁၄%) နှင်ေ့ မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်း၏ (၁၃%) သည် စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၅ တွင် ရှရန ရသောရ ကောင်ေ့
မန်မောနင
ို င
် သ
ံ ည် စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည် စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၅ တွင် ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှ ောခိုငန
် န
ှု ်း်
နီ်းပါ်း ရှသည်ကို ရတွှေ့ ပါသည်။
စံသတ်မှတ်ခခက်
အရတွ်းအရခေါ်မခော်းကို

(Band)
အသံ်းို ပြုံ၍

ရဖော် ပနင
ို ် ခင််းမရှရသ်းရပ။

၄

တွငရ
် ှရသော

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်

ဝါကခအနည််းငယ်ကိုသော

အရ ခခံကခရသော

ရ ်းသော်းနင
ို မ် ပီ်း

ညွှန ် ကော်းခခက်မခော်းကို

ရို ်းရှင်း် ရသော
အရသ်းစတ်

ရ ်းသော်း ောတွင်

ရို ်းရှင်း် ၍

သဒ္ါနည််းမှနက
် န်ရသော ဝါကခ သံ်းို ရ ကောင််း သမဟို
ို ေ့ တ် ရလ်းရ ကောင််း ဖင်ေ့ အသံ်းို ပြုံမပီ်း ရှင်း် လင််းစွော
ရ ်းသော်းနင
ို သ
် ည်။

ဤအ

အကနအ
် ေ့ သတ်ရှရသော်လည််း

ငတ
်ေ့ ွင်

အရ ခခံ

စံသတ်မှတ်ခခက်

ရဝါဟော မခော်းကို
(Band)

၃

ရှ

အသံ်းို ပြုံနင
ို မ
် ှုတွင်
ရကခောင််းသော်းမခော်းထက်

ပိုမိုရကောင််းမွနစ
် ွောအသံ်းို ပြုံနင
ို သ
် ည်ကို ရတွှေ့ ပါသည်။ ပံို (၂-၁၂) သည် ၎င််း ရ ်းသော်းမှုနမူနောပံိုစံ
ဖစ်ပါသည်။

ပံို (၂-၁၂) စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၄ တွင် ရှရနရသော မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်
နမူနောပံိုစံ
မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွင်

ရို ်းရှင်း် ရသောစောသော်းမခော်းကို

အရ ခခံကခရသောရဝါဟော ထက်ပိုမ၍
ို

ည် ွ ယ်ခခက်ရပါက်ရ မောက်ရအောင် ရ ်းသော်းနင
ို သ
် ညေ့် စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၆ ရှ ရကခောင််းသော်း
ောခိုငန
် နှု ်း် နှင်ေ့

ပညေ့်စံိုလံိုရလောက်ရသောရဝါဟော ဖင်ေ့

အရ ကောင််းအ ောအမခြုံ်းမခြုံ်းကို

ရှင်း် လင််း၍
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အခခက်အလက် ပညေ့်စံိုစွော ရ ်းသော်းနင
ို သ
် ညေ့် စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၇ ရှ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏
ောခိုငန
် နှု ်း် ကို တို်း မငလ
်ေ့ ော န်

ည် ွ ယ်ပါသည်။ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်အတွက် အ မင်ေ့

စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၈ နှငအ
်ေ့ ထက် ဖစ်ပါသည်။ ဤအ

်းံို အ

ငသ
်ေ့ ည်

ငရ
်ေ့ ှ ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် စောရ ်းသော်း

ောတွင် သငရ
်ေ့ လခော်ရသောရဝါဟော မခော်း ဖင်ေ့ အရသ်းစတ်အရ ကောင််းအ ောမခော်းကို အခခတ်အ

က်မမ

ရ ်းသော်းနင
ို ပ
် ါသည်။ ရဒသတွင်း် ရှရကခောင််းသော်း (၅%) သောလျှင် ဤအ ငတ
်ေ့ ွငရ
် ှမပီ်း မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွင်
အ မင်ေ့

်းံို စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်အ ငသ
်ေ့ ို ရ
ေ့ ောက်ရှရသော ရကခောင််းသော်းမရှပါ။
စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၃ နှင်ေ့ ကိုက်ညီရသော မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်

ပခမ််းမျှ မှတ်သည် (၂၉၈) ဖစ်ပါသည်။ ၎င််းသည် ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှ မှတ် ဖစ်သညေ့် (၃၀၀) နှင်ေ့ နီ်းစပ်မှု
ရှပါသည်။ ထအ
ို ေ့ ပင် ပံို (၂-၁၃) တွင် ရဒသတွင်း် နင
ို င
် မ
ံ ခော်းနှင်ေ့ မန်မောနင
ို င
် က
ံ ို နှုင််းယှဉ ော Percentile ၄၀
ကကမ်ရ မောက်ထတွင် မန်မောနင
ို င
် သ
ံ ည် အနည််းငယ်ပို မင၍
်ေ့ Percentile ၈၀၊ ၉၀ နှင်ေ့ ၉၅ ကကမ်ရ မောက်
တတွ
ို ေ့ င် ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှ ောခိုငန
် နှု ်း် ထက် သသောစွောပိုနမ်သ
ို င
် သ
ံ ည်
ေ့ ည်ကို ပသရနရသော်လည််း မန်မောနင
ောင်နင
ို ရ
် ကောင််းရတွှေ့ ပါသည်။

ရမှတ်စရက်း

SEA-PLM တွင် ပါဝင်ရသော အ ခော်းနင
ို င
် မ
ံ ခော်းနီ်းပါ်း စွမ််းရ
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မန်မော

ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှ

ပံို (၂-၁၃) စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည် စံသတ်မှတ်ခခက်မခော်းအ

မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်းနှင်ေ့ ရဒသတွင်း်

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ပခမ််းမျှ Percentile

၂.၂.၁ SDGs

နင ေ့

ို

ညသညေ့

အကရ ှေ့ကတြောငအြောရမူလတန်းပညြောသငယူတတက မြော

တင
ို ်းတြောစစက ်းကရ်းစံ (SEA-PLM) 2019 စြောကရ်းသြော်းမှုစွမ်းရည

မှု
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စောဖတ်စွမ််း ည်၊ သခ္ခောစွမ််း ည်တနှ
ို ေ့ င်ေ့ မတူညီသညေ့်အခခက်မှော စောရ ်းသော်းမှုစမ
ွ ််း ည်အတွက်
SDGs 4.1.1 အညွှန်း် ကန််းမရှ ခင််း ဖစ်ပါသည်။ ထရ
ို ေ့ ကောင်ေ့ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်တွင် မူလတန််း
ရနောက်
အ

်းံို အ ငမ်ေ့ ပီ်း

်းံို ခခန်၌ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏တတ်ရ မောက်မှုအ ငက
်ေ့ ို နင
ို င
် တ
ံ ကောစံသတ်မှတ်ခခက်

တိုင်း် တောနင
ို သ
် ညေ့် အညွှန်း် ကန််းမရှရသ်းရပ။ ပါဝင်ရ

ထော်းရသော စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်အ
ကျွမ််းကခင်မှု၊ ပညောရ ်းအတွက်
ရအောင် မင်မှုမခော်း

ငက
်ေ့ ို သင်ရို ်းညွှန်း် တမ််း၏ အ ည်အရသွ်း ပညေ့်မီမှု၊
ရှနင
ို ရ
် သောအ င််းအ မစ်မခော်းနှင်ေ့ ခခမှတ်ထော်းရသော

စသညေ့်

အခခက်မခော်းကို

မမနင
ို င
် အ
ံ လက
ို ်သတ်မှတ် မည် ဖစ်သည်။
မူလတန််းအ

ငမ်ေ့ ပီ်း

်းံို ခခန်တွင်

ောင် ွ က်သညေ့် နင
ို င
် အ
ံ သီ်းသီ်းသည် ရမျှော်မှန်း်
ောမခော်း၏
ည်မှန်း် ခခက်

ထညေ့်သင
ွ ်း် စဉ်းစော်း၍

ပညောရ ်းတွငပ
် ါဝင်ပတ်သက်သအ
ူ ော်းလံို်းသည်

ရှ မညေ့်စောရ ်းသော်းမှု

စွမ််း ည်အ

ငက
်ေ့ ို

သတ်မှတ် န်အတွက်

ထညေ့်သင
ွ ်း် စဉ်းစော်း န် လိုအပ်ပါသည်။

၂.၂.၂ စစက ်းမှုတင
ွ အသံ်းို ပြုံကသြော

ြောသြောစ

စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်အတွက်
တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

က်စပ်မှုအ

လဒ်နင
ှ ်ေ့ မန်မောနင
ို င
် တ
ံ င
ွ ် အသံ်းို ပြုံရသော

တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ

(SEA-PLM)

မန်မော

ောသောစကော်း ဖငသ
်ေ့ ော

ရ

ောသောစကော်းတို၏
ေ့

စစ်ရ

်းအကဲ ဖတ်မှုတွင်

အသံ်းို ပြုံသညေ့်
်း

ောင် ွ က်ခပ
ဲေ့ ါသည်။

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််း

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) စစ်ရ

်းအကဲ ဖတ်မှုတွင် အသံ်းို ပြုံ

ောသောစကော်းကို အမ်တွငအ
် သံ်းို ပြုံရသော မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်းသည် စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်
မှတ်စရက်း (၁၉) မှတ်ပိုမို သောလွနရ
် ကောင််း ရတွှေ့ ပါသည်။ ထရ
ို ေ့ ကောင်ေ့ အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ

မူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
အမ်၌ မန်မော

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်တင
ွ ်

ောသောစကော်းကို အသံ်းို ပြုံရသောရကခောင််းသော်းမခော်းသည် စံသတ်မှတ်ခခက် အ

သောလွနရ
် နမပီ်း အမ်၌ မန်မော
အ

မှု

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု

ပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တောစစ်ရ

တွင်

ကရြော

ောသောစကော်းကိုသော အမ်တွငအ
် သံ်းို ပြုံရ ကောင််းရတွှေ့ ပါသည်။ မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွင် စစ်ရ

အကဲ ဖတ်မှုကို

သညေ့်

ျြုံ်းသ

(၇၆%) ရသော မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်းသည် အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညော သင်ယူ

တတ်ရ မောက်မှု
ရကခောင််းသံ်းို

ြော်း၏ အ

ောသောစကော်းကို အသံ်းို မ ပြုံရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် စံသတ်မှတ်ခခက်

ငန
်ေ့ စ
ှ ်ခို နမ်က
ေ့ ခရနရ ကောင််းရတွှေ့ သည်။

၂.၂.၃ ကမ်းခွန်း၏ ခ

ငန
်ေ့ စ
ှ ်ခို

ခဲမှုအ ငန
ေ့ င ေ့ က

ျြောင်းသြော်း၏စွမ်းရည
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မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှအခခက်အလက်မခော်းကို စစစ်အကဲ ဖတ်စဉတွင် အကကြုံစမ််းသပ်စစ်ရ

်း (Field

Trial) မပီ်းရနောက် အခခြုံှေ့ရမ်းခွန်း် မခော်းကို ဖယ်ထတ
ို ်ခဲေ့မပီ်း ကခန်ရှရနရသော ရမ်းခွန်း် မခော်းကို ခက်ခဲမှုအ
အ

လွယ် ောမှခက် ောသို ေ့ ခခန်ညခဲေ့ပါသည်။ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏စွမ််း ည်အလက
ို ်

င်ေ့

မှတ်စရက်း ရှမည်

ဖစ်ပါသည်။
ပံို (၂-၁၄) တွင် အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
ရ ်းစံ
ရ

(SEA-PLM)

2019

စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်အတိုင်း် အတောနှင်ေ့

ောင် ွ က်နင
ို မ
် ှုကို ရမ်းခွန်း် တစ်ခိုစီအလိုက် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ရ ဖ

Map) ကို ပသထော်းပါသည်။ လက်ယော
၎င််းရမ်းခွန်း် မခော်းတွင် လက်ယော

်း

မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်း၏
န
ို င
ို မ
် ှု ပပံိုစံ

(Item-Person

က်တွင် ရမ်းခွန်း် နံပါတ် (၁) မှ (၄၀) ထပါဝင်ပါသည်။

က်အထက်နော်းတွငရ
် ှသညေ့် (၁၁.၂) ကဲသ
ေ့ ို ဒဿမက
န််းမခော်းပါရှပါသည်။
ေ့

လ
ို ို သည်မှော ရမ်းခွန်း် (၁၁) တွင် မှတ် (၂) မှတ်ရပ်း ခင််း ဖစ်ပါသည်။ ၎င််းတသည်
ို ေ့
သခ္ခောစွမ််း ည်နင
ှ ်ေ့
စောဖတ်စွမ််း ည်ကို

စစ်ရ

်းအကဲ ဖတ်သညေ့်

ရမ်းခွန်း် မခော်းနှင်ေ့

ကွဲ ပော်း ခော်းနော်းမှုရှပါသည်။

ပံို၏

အထက်ပိုင်း် တွငရ
် ှရသော ရမ်းခွန်း် မခော်းသည် ပိုမိုခက်ခဲ၍ ပံို၏ရအောက်ပိုင်း် တွငရ
် ှရသောရမ်းခွန်း် မခော်းသည်
ပိုမိုလွယ်ကူပါသည်။ ဤပံို၏ လက်ဝဲ
ကိုယ်စော်း ပြုံပါသည်။

တိုင်း် တောမှုအမှော်းကို

မခော်းကို ဖနက
် ေ့ ခက်ထော်းပါသည်။
စစ်ရ

က် ခမ််းရှ ကက်ရ ခခတ်သည် မန်မောရကခောင််းသော်းအိုပ်စိုကို
ရလျှောခ
ေ့ ခ န် ရကခောင််းသော်း၏စွမ််း ည်အလိုက်

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ

မူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တော

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ကို စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်အ

ကိုက်ညီမှုရှရစ န် ရ ်း

ရမ်းခွန်း်

ငအ
်ေ့ မခြုံ်းမခြုံ်းရှရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းနှင်ေ့

ထ
ွဲ ော်းပါသည်။

ဂ ပ်ပံို၏ ရအောက်ရ ခရှ အနီရ ောင် ပထော်းရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် အညွှန်း် စောသော်းရမ်းခွန်း်
ကဲသ
ေ့ ို ေ့

အရ ခခံစောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်ရမ်းခွန်း် မခော်းကပ
ို င်လျှင်

လက်ယော
ရကခောင််းသော်း

န
ို င
ို ပ
် ါ။

ပံို၏

က်အထက်ပိုင်း် တွင် အစမ််းရ ောင် ဖင်ေ့ ရဖော် ပထော်းရသောရမ်းခွန်း် မခော်းသည် ပါဝင်ရ ဖ

ရ
ို သော

မခော်းအတွက်

အလွနခ
် က်ခဲပါသည်။

ရကောင််းမွနစ
် ွောမရ ဖ

အခခြုံပ်အော်း ဖင်ေ့

ဤပံိုသည်

မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ

ရကခောင််းသော်းမခော်းကို ဦ်းတည်၍ ရကောင််းစွောလွှမ််း ခံြုံနင
ို ရ
် သောရမ်းခွန်း် မခြုံ်းပါဝင်သညေ့် စစ်ရ

်း ခင််းကို

ပသရသော်လည််း ပံို၏ ရအောက်ရ ခတွင် စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်အော်းနည််းရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းရှရနမပီ်း
ပံို၏အထက်ရှစောရ ်းသော်း မှုစွမ််း ည် မငရ
်ေ့ သောရမ်းခွန်း် မခော်းတွင် ရ ဖ

သ
ို ူ ရကခောင််းသော်းမရှပါ။
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ပံို (၂-၁၄) မန်မောနင
ို င
် ၏
ံ
စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည် လဒ်မခော်းကို ရမ်းခွန်း် တစ်ခိုစီအလိုက် ရကခောင််းသော်း
မခော်း၏ ရ ဖ

န
ို င
ို မ
် ှု ပပံို

၂.၂.၄ အကရ ှေ့ကတြောငအြောရမူလတန်းပညြော

စြောကရ်းသြော်းမှုစွမ်းရည

(SEA-PLM)
သွင ပငလ

သငယူတတက မြော
ို

မှု

တင
ို ်းတြောစစက ်းကရ်းစံ
စစက ်းအ

ဲ ဖတ ခင်း၏

ဏ
ခ ြောမျြော်း

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
တွင် စောရ ်းသော်းနင
ို မ
် ှုစွမ််း ည်ကို စစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

်းအကဲ ဖတ် ခင််းသည် စောဖတ်စွမ််း ည်နင
ှ ်ေ့ သခ္ခောစွမ််း ည်တက
ို ေ့ ို
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စစ်ရ

်းအကဲ ဖတ် ခင််းနှင်ေ့ ကွော ခော်းမှုရှပါသည်။ စောဖတ်စွမ််း ည်နင
ှ ်ေ့ သခ္ခောစွမ််း ည်ရမ်းခွန်း် မခော်းသည်

ရမ်းခွန်း် တိုမခော်း သမဟို
ို ေ့ တ် အမှနရ
် ွ ်းရမ်းခွန်း် မခော်းကို အသံ်းို ပြုံထော်းရသော်လည််း စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်
တွင် ရမ်းခွန်း် အော်းလံ်းို သည် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ရ ်းသော်းရ ဖ
စောရ ်းသော်း ခင််းတွင်

ရမ်းခွန်း် တစ်ခိုစီအတွက်

န
ို င
ို မ
် ှု ပမောဏရပေါ် မူတည်ပါသည်။

စောရ ်းသော်းမှုအ ည်အရသွ်းရပေါ်မူတည်၍

ရှမညေ့်

မှတ်စရက်းမခော်းကို ကွဲ ပော်းစွော ဖင်ေ့ အကဲ ဖတ်နင
ို ပ
် ါသည်။
ပံို (၂-၁၄) ရှရမ်းခွန်း် တစ်ခစ
ို ီအလိုက် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ရ ဖ

န
ို င
ို မ
် ှု ပရ မပံို (Item- Person

Map) တွင် စောရ ်းသော်းမှုအမခြုံ်းအစော်းတစ်ခိုစီအလက
ို ်အမခြုံ်းအစော်းခွ၍
ဲ အမှတ်ရပ်းပံိုကို ပသထော်းသည်။
ဥပမောအော်း ဖင်ေ့ ပံို (၂-၁၄) ရှအဝါရ ောင် ဖင်ေ့ ပသထော်းရသော ရမ်းခွန်း် (၇) တွင်

မှတ် (၀) မှ (၃)

အထရှပါသည်။ မှတ် (၀) ကို ထညေ့်သင
ွ ်း် ရဖော် ပမထော်းရတောပ
ို ေ့ ိုသော (၇-၁)၊
ေ့ ါ။ မှတ် (၁)၊ (၂) နှင်ေ့ (၃) တက
(၇-၂)၊ (၇-၃) ဟိုရဖော် ပထော်းပါသည်။
ညီအကန
ို စ
ှ ်ရယောက်၏ အရ ပ်းမပြုံငပ
် ဲွ
ရပ်းထော်းရသောပံက
ို ို ကညေ့၍
်
သင်ရ ်းနင
ို သ
် ရလောက်ပံို ပင်တစ်ပိုဒ ် ်းပါ။
တစ်ရနတွ
် မောင်ရမောင်သည် သူအက
ို ကို
ေ့ ငရ
ေ့
အရ ပ်းမပြုံင် န် စန်ရခေါ် ခဲသ
ေ့ ည်။

ပံို (၂-၁၅) ဖစ်စဉ ပစောသော်းရ ်းသော်း ခင််းအတွက် နမူနောပံိုစံ
စတ်ကူ်း ဖငပ
်ေ့ ံိုရဖော်ရ ်းသော်း ောတွင် ပံို (၂-၁၅) ရှရကခောင််းသော်း၏ ရ ်းသော်းရ ဖ
ရမ်းခွန်း် (၇) အ

ဝါကခဖွဲှေ့စည််းပံိုနင
ှ ်ေ့ တည်ရ

မ
ို ှုနမူနောပံိုစံတွင်

ောက်ပံိုအော်း အကဲ ဖတ် ခင််းကို စဉ်းစော်း ကညေ့်ပါမည်။

၎င််းကို မည်သအကဲ
ို ေ့
ဖတ်အမှတ်ရပ်းမည်ကို ပံို (၂-၁၆) တွင် ရဖော် ပထော်းပါသည်။
စံသတမတချ

အတင
ို ်းအတြော

ဝါကခဖွဲှေ့စည််းပံိုနင
ှ ေ့်
တည်ရ

ောက်ပံို

ဒ
ို
၀

၁

ကဖြော ပချ
သီ်း ခော်းစောလံ်းို မခော်း (သ)ို ေ့
ဝါကခအပိုင်း် အစမခော်း(သ)ကူ
ို ေ့ ်းယူရ ်းသော်း ခင််းမခော်း
ပညေ့စ
် ံိုမှုမရှရသောဝါကခမခော်း (သ)ို ေ့ အမှော်းမခော်းစွောပါရှရသော
ဝါကခမခော်း
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၂

၃

ပံို (၂-၁၆) ရကခောင််းသော်း၏ ရ ်းသော်းရ ဖ

ရို ်းရှင်း် ၍ ထပ်တလဲလအ
ဲ သံ်းို ပြုံထော်းရသော်လည််း မှနက
် န်ရသော
ဝါကခမခော်း (သ)ို ေ့ အမှော်းမခော်းပါရှရသောဝါကခရ ောမခော်း
မှနက
် န်ရသောဝါကခတည်ရ

ောက်ပံိုအမခြုံ်းမခြုံ်း

မ
ို ှုပံိုစံကို အမှတ်ရပ်း ခင််း နမူနောပံိုစံ

ထရ
ို ေ့ ကောင်ေ့ ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ၎င််းတ၏အရ
ို ေ့
ဖကို ညွှန ် ကော်းခခက်မခော်းမှ ကူ်းယူမည်

လ
ို ျှင်

ကိုဒ ် (၀)

ရှမည် ဖစ်သည်။ မ ပညေ့်စံိုရသောဝါကခအခခြုံရ
ှေ့ ်းသော်းရသောရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ကိုဒ ် (၁)

ရှမည်

ဖစ်ပါသည်။

ဤရမ်းခွန်း် သည်

ပံို၏ရအောက်ရ ခနော်းတွင်

တည်ရှပါသည်။

ရ ်းသော်းနင
ို ရ
် သောရကခောင််းသော်းမခော်းသည်
ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ရ ဖ

ရဖ

မ
ို ှု ပပံိုတွင်

အမှော်းပါရသော

ကိုဒ ်

(၂)

(၇.၁)

ကို

ဝါကခရ ော

ရှမည် ဖစ်မပီ်း

ကိုယ်စော်း ပြုံမပီ်း
အနည််းငယ်

ကို

ရမ်းခွန်း် တစ်ခိုစီအလက
ို ်

မ
ို ှု ပပံိုတွင(် ၇.၂) ကို ကိုယ်စော်း ပြုံ၍ ပံို၏အလယ်နော်းတွင် တည်ရှပါသည်။

မှနက
် န်သညေ့် ဝါကခရ ောမခော်းရ ်းသော်းနင
ို ရ
် သော စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည် မငမ
်ေ့ ော်းသညေ့် ရကခောင််းသော်းမခော်း
သည် ကိုဒ ် (၃) ရှမပီ်း (၇.၃) အ ဖစ် ပံို၏အထက်နော်းတွင် တည်ရှပါသည်။
ရကခောင််းသော်းမခော်း၏
ရဖ

ရို ်းရှင်း် ရသောရ ်းသော်းနည််းမှ

စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည် မငမ
်ေ့ ော်းရသောသူမခော်း

ို နင
ို သ
် ညေ့် ရပ်းထော်းရသောပံိုကို ကညေ့်၍ သရိုပ်ရဖော်ရ ်းသော်း ခင််းကဲသ
ေ့ ရသော
ို ေ့
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ

မူလတန််း ပညော သင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
ဤစစ်ရ

်း

တိုင်း် တောရသော

သိုရတသီမခော်းအတွက်

နည််းလမ််းကို

အရသ်းစတ်၍

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ၏ ရ ဖ

အသံ်းို ပြုံ ခင််း ဖင်ေ့

အမှတ်ရပ်းပါသည်။

မ
ို ှုမခော်းကို
ယင််းသည်

အလွနတ
် ကခရသောစံသတ်မှတ်ခခက်ရှင်း် လင််းခခက်မခော်း

ရ ်းသော်း န် အခခက် အလက်မခော်းစွောကို ရှသွော်း မည် ဖစ်ပါသည်။

၂.၂.၅

ျြော်း၊

မ၊

အကရ ှေ့ကတြောငအြောရ

လူမှုစ်းပွြော်းကရ်းအက ခအကနနင ေ့

က

ျြောင်းတညကနရြောအလို

မူလတန်းပညြောသငယူတတက မြော

မှု

တင
ို ်းတြောစစက ်းကရ်းစံ

(SEA-PLM) 2019 စြောကရ်းသြော်းမှုစွမ်းရညရလဒမျြော်း
ပံို (၂-၁၇) တွင် အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
(SEA-PLM)

2019

ကခော်း/မ

နှင်ေ့

ရကခ်းလက်/မမြုံှေ့ ပရကခောင််းမခော်းအ

်းရ ်းစံ

မန်မောနင
ို င
် ၏
ံ

စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည် ပခမ််းမျှ မှတ်စရက်းမခော်းကို ရဒသတွင်း် နင
ို င
် မ
ံ ခော်း၏ ပခမ််းမျှ မှတ်စရက်းမခော်း ဖင်ေ့
နှုင််းယှဉ ပသထော်းပါသည်။
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ဤနှုင််းယှဉခခက်တစ်ခိုစီတင
ွ ် မန်မောနင
ို င
် သ
ံ ည် ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှ မှတ်နင
ှ ်ေ့ နီ်းစပ်စွော ရ

ောင် ွ က်

နင
ို သ
် ည်ကို ရတွှေ့ ပါသည်။ ရဒသတွင်း် တွငသ
် ောမက မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွငလ
် ည််း မမြုံ ှေ့ ပနှင်ေ့ ရကခ်းလက် ကော်း
ကွော ခော်းခခက်ကကီ်းမော်းရ ကောင််းရတွှေ့ ရှ ပါသည်။ မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွင် ပခမ််းမျှအော်း ဖင်ေ့ မန််းကရလ်းမခော်းသည်
ရယောက်ခော်းရလ်းမခော်းထက်

မှတ်စရက်း (၇) ခန ် ေ့ ပိုမိုရကောင််းမွနစ
် ွော ရ

တွငလ
် ည််း မန််းကရလ်းမခော်းသည် ရယောက်ခော်းရလ်းမခော်းထက်

ောင် ွ က်နင
ို ပ
် ါသည်။ ရဒသတွင်း်

မှတ်စရက်း (၁၀) ခန ် ေ့ ပိုမိုသောလွနရ
် သော

ရ ကောင်ေ့ မန်မောနင
ို င
် န
ံ င
ှ ်ေ့ အ ခော်းရဒသတွင်း် နင
ို င
် မ
ံ ခော်း ကော်း မခော်းစွောကွော ခော်းခခက်မရှပါ။ ထအ
ို ေ့ ပင် ပံို (၂-၁၇)
တွင် လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရနအိုပ်စိုကို အထက်မှရအောက်သို စီ
ေ့ စဉ ပသထော်းပါသည်။ ရဒသတွင်း် တွင်
လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရနနမ်က
ေ့ ခရသော ရကခောင််းသော်းအိုပ်စို၏ စွမ််းရ

ောင် ည်သည် လူမှုစီ်းပွော်းရ ်း

အရ ခအရန မငမ
်ေ့ ော်းရသော ရကခောင််းသော်းအိုပ်စိုရအောက် မှတ်စရက်း (၁၉)ခန ် ေ့ နည််းပါ်းပါသည်။ သရသော်
ို ေ့
မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွင် လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရနအနမ်ေ့
အ မင်ေ့

်းံို အိုပ်စိုရှ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စွမ််းရ

ောင် ည်သည်

်းံို အိုပ်စိုရှရကခောင််းသော်းမခော်းနှင်ေ့ မှတ်စရက်း (၁၁) ခန ် ကွ
ေ့ ော ခော်းပါသည်။

မှတ် ၈ နှင ်ေ့

အထက်

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မော
က်မှု တိုင််း တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019

ပခမ််းမျှ

မှတ် ၇
၆
မှတ်
မှတ် ၅

SES 2

nd

Qtr

SES Top Qtr

မန််းကရလ်း
ရကခ်းလက်
ရယောက်ခော်းရလ်း

နနင
ို င
် အ
ံ

ငေ့/် SES

3rd Qtr SES SES

မှတ် ၂

SES Bottom

မမြုံှေ့
မန််းကရလ်း

မှတ် ၃

SES 3rd Qtr

မမြုံှေ့

မှတ် ၄

SES Top Qtr

ရကခ်းလက်
ရယောက်ခော်းရလ်း

Bottom Qtr/ SES

Qtr

2nd Qtr

ပခမ််းမျှ Percentile

မှတ် ၁ နှင ်ေ့

ရအောက်

နင
ို င
် ရ
ံ ခောက်နင
ို င
် ံ

မန်မော Percentile
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ပံို (၂-၁၇) ကခော်း/မ နှင်ေ့ ရကခ်းလက်/မမြုံှေ့ ပ ကော်း မန်မောနင
ို င
် န
ံ င
ှ ်ေ့ ရဒသတွင်း် နင
ို င
် မ
ံ ခော်း၏ စောရ ်းသော်းမှု
ပခမ််းမျှ မှတ်
၂.၂.၆ စြောကရ်းသြော်းမှုစွမ်းရညနင ေ့ ၂၁ ရြောစို

ျွမ်း

ျငတတက မြော

မှုမျြော်း

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
2019 စစ်ရ

်းအကဲ ဖတ်ရ ်းအညွှန်း် ရ

အစည််း၊

စီ်းပွော်းရ ်းနှင်ေ့

နင
ို င
် သ
ံ ော်းမခော်း

မမ၏အရတွ်းအရခေါ်အယူအ
က်သယ
ွ ်ရ

ောင်တွင် စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

သ
ို ည်မှော ပိုဂြုံ္ လ်ရ ်း (လူအဖွ
ေ့ ဲ ှေ့

င
ို ် ောလိုအပ်ခခက်မခော်းကို

ဖညေ့်

မခော်းကိုရဖော် ပ ခင််း၊

ည််းနင
ို ် န်အလိုငှေ့ ော
အ ခော်းသူမခော်းနှင်ေ့

ောင် ွ က် ခင််းမခော်းတွင်

မမရ ်းသော်းထော်းရသောအရ ကောင််းအ ော၏

ည် ွ ယ်ခခက်ကိုစောဖတ်သမ
ူ ခော်း နော်းလည်ရအောင် ရ ်းသော်း ရဖော် ပနင
ို ရ
် သော စွမ််း ည် ဖစ်သည်။ (UNICEF,
SEAMEO, 2017,P-30)
အ ပန်အလှန ် က်သယ
ွ ်ရ ပော

ို ခင််းသည် ၂၁

ောစိုကျွမ််းကခင်မှုမခော်းတွင် အရ ်းကကီ်းသညေ့်အခခက်

ဖစ်ရသောရ ကောင်ေ့ မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွင် စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်တို်းတက် န်မှော အလွနအ
် ရ ်းကကီ်းပါသည်။
ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ၎င််းတ၏အရတွ
ို ေ့
်းအရခေါ်မခော်းကို စောရ ်းသော်းမှုပံိုစံအမခြုံ်းမခြုံ်း ဖင်ေ့ ရဖော် ပနင
ို ် န်
လိုအပ်ပါသည်။ အလယ်တန််းအ
ရဖော် ပ န်

အရ ်းကကီ်းရသော

ငတ
်ေ့ ွင် စောရ ်းသော်း ခင််းသည် အရတွ်းအရခေါ်မခော်းကို ရ ်းသော်း
ကော်းခံက ယောတစ်ခို ဖစ်မပီ်း

၎င််းစွမ််း ည်သည်

တကကသလ
ို ်

တက်ရ ောက်ခခန်နင
ှ ်ေ့ လိုပ်ငန််းခွင် တစ်ရလျှောက်လံို်းတွငလ
် ည််း တို်းတက် မငမ
်ေ့ ော်းလော မည် ဖစ်ပါသည်။
စောရ ်းသော်း ခင််းသည် ထိုတ်ရဖော်ရ ်းသော်း မညေ့်စွမ််း ည် (Productive Skill) တစ်ခို ဖစ်သည်။
ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်

အရတွ်းအရခေါ်မခော်း၊

မှနက
် န်ရသောစကော်းလံို်းမခော်း ဖင်ေ့

အရ ကောင််းအ ောမခော်းကို

အစီစဉတကခ

ရ ်းသော်းတတ် န်

စောဖတ်သန
ူ ော်းလည်ရအောင်

လိုအပ်ပါသည်။

ယင််းသည်

ရ ်းသော်းမညေ့် အရ ကောင််းအ ောမခော်းကိုစိုစည််း ရသော နော်းလည်လက်ခံသညေ့်စွမ််း ည် (Receptive Skill)
ဖစ်သညေ့်

စောဖတ်

သင်ယူတတ်ရ မောက်မှု

စွမ််း ည်နင
ှ ်ေ့
တိုင်း် တော

ကွဲ ပော်းမှုရှပါသည်။
စစ်ရ

်းရ ်းစံ

မပါဝင်ခဲေ့ရသောအ ခော်းထိုတ်ရဖော် ပသ သညေ့်စွမ််း ည်

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညော

(SEA-PLM)
(Productive

စစ်ရ

်းအကဲ ဖတ်မှုတွင်
Skill)

မှော

အရ ပောစွမ််း ည် ဖစ်ပါသည်။ ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် လူမှုပတ်ဝန််းကခင်၊ အမ်နင
ှ ်ေ့ စောသင်ခန််းတွင်
နှုတ် ဖငထ
်ေ့ တ
ို ်ရဖော်ရ ပော

န
ို င
ို ် န်အတွက် ၎င််းနှင်ေ့ ထိုတ်ရဖော် ပသ ရသောစွမ််း ည် (Productive Skill)

ခခင််းတူသညေ့် စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်တွင် ကျွမ််းကခင် န်လိုအပ်ပါသည်။ ထရ
ို ေ့ ကောင်ေ့ စောသင်ခန််းထဲတွင်
ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း အရ ကောင််းအ ောကို စဉ်းစော်းခခန်နင
ှ ်ေ့ မမအရတွ်းအရခေါ်ကို အ ခော်းသူမခော်းနှင်ေ့

39

ရ

်းွ ရနွ်းခခန်ပိုမိုရပ်းရစမပီ်း

အတန််းထဲရှ

အရတွ်းအရခေါ်ကိုတင် ပရစ ခင််း ဖင်ေ့
အကခြုံ်းရကခ်းဇူ်း

အိုပ်စိုငယ်

အရ ပောစွမ််း ည်နင
ှ ်ေ့

ရှလောမည် ဖစ်ပါသည်။ ၂၁

က်သယ
ွ ်ရ ပော

သမဟို
ို ေ့ တ်

ို ခင််း၊ ပူ်းရပါင််းရ

အိုပ်စိုကကီ်းထဲတွင်

၎င််းတို၏
ေ့

စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်နစ
ှ ်ခိုလံို်းတွင်

ောစို အဓကကျွမ််းကခင်မှုမခော်း ဖစ်သညေ့် အ ပန်အလှန ်

ောင် ွ က် ခင််း၊ ကခြုံ်းရ ကောင််း

က်စပ်စဉ်းစော်း ခင််းနှင်ေ့ ဖန်တီ်းနင
ို မ
် ှု

စွမ််း ည်ရှ ခင််းတသည်
ို ေ့
အရ ပောစွမ််း ည်နင
ှ ်ေ့ အရ ်းစွမ််း ည်ကို ရလေ့ကခင်ေ့ ခင််းအော်း ဖင်ေ့ တို်းတက်လောမည်
ဖစ်ပါသည်။

၂.၂.၇

စြောကရ်းသြော်းမှုစွမ်းရညအတွ

ကတွှေ့ ရချ

ျွမ်း

ျငမှုအ င ေ့

အလို

အဓ

ကလေ့လြော

မျြော်း

စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်သည် ပညောသင်ယူ ခင််းမှစ၍ အလိုပ်အကိုင် ရှ ခင််းနှင်ေ့ လူမူ
နယ်ပယ်အထ နယ်ပယ်အော်းလံို်းတွင် ပါဝင်ရ

ောင် ွ က်နင
ို ် န်

ည်မှန်း် ခခက်မခော်း

က်

ရ
ံ ်း

ပညေ့်မီ န်အတွက်

အရ ခခံကခရသော ကျွမ််းကခင်မှု ဖစ်ပါသည်။ မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွင် Grade - 5 ရကခောင််းသော်းအခခြုံှေ့သည်
ရကောင််းမွနရ
် သော စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်ရှရသော်လည််း အခခြုံှေ့ မှော အရ ကောင််းအ ောအနည််းငယ်ပါဝင်သည်ေ့
ဝါကခအခခြုံှေ့ကိုသော ရ ်းသော်းနင
ို ပ
် ါသည်။ ထက
ို သ
ဲေ့ ို ေ့ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်ကောွ ဟခခက်သည် အခခြုံှေ့ရသော
ရကခောင််းသော်းအိုပ်စို

အထူ်းသ ဖင်ေ့

ရကခ်းလက်ရဒသရှရကခောင််းသော်းမခော်းအတွက်

အခွငအ
်ေ့ ရ ်း ရှမှု

မတူညီ ရ ကောင််း ပသရနပါသည်။
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
၏ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည် စစ်ရ
ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်
လိုအပ်ရသော

်းအကဲ ဖတ် ခင််းတွင် အဓကရတွှေ့ ရှခခက်အရန ဖင်ေ့

၎င််းတ၏
ို ေ့

အနောဂတ် ည်မှန်း် ခခက်နင
ှ ်ေ့

ကျွမ််းကခင်မှုမခော်း ရှနင
ို ် န်

အထူ်းသ ဖင်ေ့ အနမ်ေ့
ရှ မညေ့် အနမ်ေ့

သင်ယူရလေ့လော ခင််းကို

်းံို ကျွမ််းကခင်မှုအ

ရ

ောင် ွ က် န်လိုအပ်ပါသည်။
ငမ်ေ့ ပီ်း

်းံို ခခန်တွင်

ငသ
်ေ့ ို ေ့ ရ ောက်ရှ န် ခက်ခဲမှုရှရနပါသည်။ လူတိုင်း် သည် မမတ၏
ို ေ့

ည် ွ ယ်ထော်းရသော စံခခန်စံနန
ှု ်း် မခော်း ရှ န် ရှ င််းစွဲကျွမ််းကခင်မှုမခော်းအရပေါ်

အရ ခခံ၍ သငရ
်ေ့ လခော်ရသောအရထောက်အပံေ့မခော်း ဖင်ေ့
နော်းလည်သငပ
်ေ့ ါသည်။

လက်ရှအ

ဝတစ်ရလျှောက်လံို်း သင်ယူရလေ့လောရန မည်
င်ေ့

သမဟို
ို ေ့ တ်

အသက်

ဖွံှေ့ မဖြုံ်းတို်းတက်နင
ို သ
် ည်။ မူဝါဒခခမှတ်သမ
ူ ခော်းအတွက် မည်သညေ့်ရထောက်ပံေ့
လိုအပ်မပီ်း မည်သရထောက်
ို ေ့
ပံေ့ မည်ကို

၂.၃

မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ

လိုအင်မခော်းကို ပညေ့်မီ န်အတွက်

်းံို စံသတ်မှတ်ခခက် (၃) ခိုရှ ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် မူလတန််းအ

ည်မှန်း် ခခက် ပန််းတိုငန
် င
ှ ်ေ့

ဖစ်ရ ကောင််း

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

မည်သပင်
ို ေ့ ရှရစကောမူ
ဖညေ့်

်းံို ဖတ် န်မှော စန်ရခေါ်မှုတစ် ပ် ဖစ်ရနပါသည်။

မနမြောနင
ို ငံတင
ွ သခ္ျြောစွမ်းရညတတက မြော

မှု

ည််းရပ်းမှုမခော်းကို

40

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
သခ္ခောစွမ််း ည်စစ်ရ

်းမှုသည် သခ္ခော

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

ောသော ပ် သင် ကော်းသင်ယူ ခင််းကို အကဲ ဖတ် ော၌ မန်မောနင
ို င
် ံ

တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သအ
ူ ော်းလံို်းကို အရထောက်အကူရပ်းနင
ို ရ
် သော အခခက်အလက်မခော်းကို ရပ်းပါသည်။
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ၏ လဒ်

တစ်ခိုသည် သခ္ခောစွမ််း ည်ကျွမ််းကခင်မှု အတင
ို ်း် အတောကို ရဖော် ပထော်းပါသည် (ရနောက်
၄))။ ၎င််းဇယော်းတွင်

က်တွဲ ၂၊ (က ၂-

လဒ်ကို ရကောက်ခခက်ခခနင
ို ရ
် သော စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) မခော်းအလက
ို ်

ရမ်းခွန်း် ၏ခက်ခဲမှုနင
ှ ်ေ့ ရကခောင််းသော်း၏ စွမ််း ည်ကို ခွဲ ခော်း ပထော်းပါသည်။ စံသတ်မှတ်ခခက် (Band)
မခော်းကို “၂” နှငရ
်ေ့ အောက် ၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉ နှင်ေ့ အထက်စသည် ဖငသ
်ေ့ တ်မှတ်ထော်းပါသည်။
ရမ်းခွန်း် တစ်ခိုသည်

မငရ
်ေ့ သောစံသတ်မှတ်ခခက်

တွငရ
် ှလျှင်

၎င််းရမ်းခွန်း် သည်

မငရ
်ေ့ သောစံသတ်မှတ်ခခက် ရှသည်ေ့

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်

သခ္ခောစွမ််း ည် မငရ
်ေ့ သောရကခောင််းသော်းမခော်း ဖစ်သည်။
ပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
ရကခောင််းသော်းမခော်း ကော်းတွင်
အခခြုံပ်အော်း ဖင်ေ့

လ
ို ျှင်

ခက်ခဲသည်။

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််း

ို င
် ရ
ံ ှ Grade - 5
်းရ ်းစံ (SEA-PLM) လဒ်သည် မန်မောနင

သခ္ခောစွမ််း ည်အမခြုံ်းမခြုံ်း
မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ

ကွဲ ပော်းရနရ ကောင််းကို ပသပါသည်။

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်

ရဒသတွင်း် ပျှမ််းမျှ မှတ်ထက်

ရလခောန
ေ့ ည််းသည်ကို ရတွှေ့ ပါသည်။
ပံို (၂-၁၈) တွင် သခ္ခောစွမ််း ည် စံသတ်မှတ်ခခက် တစ်ခိုစီအလိုက် ရဒသတွင်း် နှင်ေ့ မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ
Grade - 5 ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

ောခိုငန
် န
ှု ်း် ကို

ပသပါသည်။

မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှရကခောင််းသော်းမခော်း၏

ရလ်းပံိုသ်းံို ပံိုခနသ
် ေ့ ည် စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၃၊ ၄ နှင်ေ့ ၅ တွင် ရှပါသည်။ စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၆
နှင်ေ့ ၇ တွင် သခ္ခောစွမ််း ည် မငမ
်ေ့ ော်းသညေ့် ရကခောင််းသော်း (၁၂ %) ခနသ
် ေ့ ောရှပါသည်။ ကခန်ရှရနရသော (၁၄ %)
သည် စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၂ နှငရ
်ေ့ အောက်တွငရ
် ှမပီ်း ရဒသတွင်း် ပျှမ််းမျှ မှတ်ထက်မနမ်ရ
ေ့ သော်လည််း
သခ္ခောစွမ််း ည်တင
ွ ် အော်းနည််းရ ကောင််းရတွှေ့ ရှ ပါသည်။
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မန်မော

ောခိုငန
် န
ှု ်း်

ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှ

Band ၂ နှင ေ့်

Band ၃

Band ၄

Band ၅

Band ၆

Band ၇

Band ၉ နှင ေ့် အထက်

Band ၈

ရအောက်

ပံို (၂-၁၈) သခ္ခောစွမ််း ည်စံသတ်မှတ်ခခက်အ ရဒသတွင်း် နှင်ေ့ မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ Grade -5 ရကခောင််းသော်းမခော်း
၏ ောခိုငန
် နှု ်း်
ရဖော် ပထော်းရသောကျွမ််းကခင်မှုအတိုင်း် အတောမခော်းသည် အတအကခပိုင်း် ခော်းထော်း ခင််းမခြုံ်းမဟိုတ်
ရသော်လည််း

အ ခော်းနင
ို င
် တ
ံ ကောစစ်ရ

်းအကဲ ဖတ် ခင််းနှင်ေ့

စံသတ်မှတ်ခခက်မခော်းမှ

သတ်မှတ်ထော်းရသော ကျွမ််းကခင်မန
ှု င
ှ န
်ေ့ င်
ှု ်းယှဉ ခင််းအော်း ဖင်ေ့ Grade-5 မပီ်း

်းံို ခခန်တွင် ရကခောင််းသော်းမခော်း

ရှ မညေ့် အညွှန်း် ကန််းတစ်ခိုပင် ဖစ်သည်။ အ ခော်းရသော ပင်ပတိုင်း် တောစစ်ရ
၏ TIMSS ပင် ဖစ်သည်။ နင
ို င
် တ
ံ ကောတိုင်း် တောစစ်ရ

ရမ်းခွန်း် မခော်း၏

်းမှု ဥပမောတစ်ခိုမှော IEA

်းမှုစံနမူနောတစ်ခိုကို SDG 4.1.1 တွင် အညွှန်း် ကန််း

တစ်ခိုစီ ဖင်ေ့ ရဖော် ပထော်းသည်ကို ရတွှေ့ ရှနင
ို သ
် ည် (SDG section 2.3.1)။ အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ မူလတန််း
ပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၆ နှင်ေ့

အထက်တွငရ
် ှရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် Grade - 5 မပီ်း

်းံို ခခန်တွင်

ရှ မညေ့် သခ္ခောစွမ််း ည်

ကျွမ််းကခင်မှုကို ရှရ ကောင််း ၎င််းအညွှန်း် ကန််းမခော်း ဖင်ေ့ ရဖော် ပနင
ို သ
် ည်။
အထက်တွငရ
် ဖော် ပခဲေ့သညေ့်အတိုင်း် မန်မောနင
ို င
် ၏
ံ
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ မူလတန််းပညောသင်ယူ
တတ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019

လဒ်သည် Grade-5 ရကခောင််းသော်း (၁၂%)

သည် စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၆ နှငအ
်ေ့ ထက်တင
ွ ် ရှရ ကောင််း ပသရနပါသည်။ ၎င််းရကခောင််းသော်းမခော်း
သည် အလယ်တန််းအ

ငပ
်ေ့ ညောရ ်းသို ေ့ ကူ်းရ ပောင််းသညေ့်အခါ ၂၁

သင်ရို ်းညွှန်း် တမ််း၏ စန်ရခေါ်မှုမခော်းကို

င်

ောစိုကျွမ််းကခင်မှုကို အရ ခခံရသော

င
ို န
် င
ို မ
် ည် ဖစ်ပါသည်။ ၎င််းရကခောင််းသော်းမခော်းသည် အရ ခခံ

ကခရသောသခ္ခောစွမ််း ည်ကို ကျွမ််းကခင်မှုရှ ကပါသည်။ ကခန်ရှရနရသော ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ (၈၈%) သည်
၎င််းအ ငသ
်ေ့ ို ေ့ မရ ောက်ရှနင
ို ရ
် သ်းပါ။

Grade-5

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

တစ်ဝက်

(၅၀%)

သည်
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စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၄ သမဟို
ို ေ့ တ် ၅ တွငရ
် ှမပီ်း ယင််း၏ရအောက်တင
ွ ရ
် ှရသော ကခန် (၃၈%) သည်
Grade-2

သမဟို
ို ေ့ တ်

ကျွမ််းကခင်မှုကိုသော
အလယ်တန််းအ

Grade-3
ရှရသ်း

ဖစ်သညေ့်
ရသောရ ကောင်ေ့

မူလတန််းရအောက်
မူလတန််းအ

င်ေ့

မပီ်း

်းံို ခခန်တွင်

ငပ
်ေ့ ညောရ ်းမပီ်း

ရှ မညေ့်

်းံို န်နင
ှ /်ေ့ သမဟို
ို ေ့ တ်

ငသ
်ေ့ ို ကူ
် က်ခဲရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ ပါသည်။
ေ့ ်းရ ပောင််း န် အလွနခ

မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ပခမ််းမျှသခ္ခော မှတ်စရက်းသည် (၂၈၈) ဖစ်မပီ်း စံသတ်မှတ်ခခက်
(Band) ၄ နှငက
်ေ့ က
ို ်ညီပါသည်။ ရဒသတွင်း် ရှပခမ််းမျှ မှတ်စရက်းသည် (၃၀၀) ဖစ်မပီ်း စံသတ်မှတ်ခခက်
(Band) ၅ နှင်ေ့ ကိုက်ညီပါသည်။
စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) မခော်းအ
ရကခောင််းသော်း

မခော်း ရှ မညေ့်

ရမ်းခွန်း် မခော်း၏ခက်ခဲမှုကို ပသ န်နင
ှ ်ေ့ Grade - 5 ရှ

သခ္ခောစွမ််း ည်အ

ငက
်ေ့ ို

နော်းလည် န်

အသံ
်းို မ ပြုံ
ခဲေ့ က
ဲ ် (လွအကက
ြုံ - စံသစမ်
စ်ရ (Band)
်းမှုတ၃)
ွငသ
် ော
ဂ်းို အရ
အတွ
ယသ
် ည်
တ််းမသပ်
ှတခ
် စခက်

ကွင်း် င််းရလေ့လော ခင််းတွင်

အသံ်းို ပြုံခဲေ့ရသော

သင််းသည်
ဂို်း သည်
။
ရအနီ်းွ ရရနွောင်
်းခဲအ
။3 ၎င်၄်းရမ်းခွ
န်း် မခော်းတွ
င် မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ရ ဖ
ေ့ပါသည်

ရမ်းခွန်း် သံ်းို ခိုကို

မ
ို ှုကိုရတွှေ့ မင်နင
ို ပ
် ါသည်။

အ ပောရ ောင်အသင််းသည် ၇ ဂို်း သည်။
အ ပောရ ောင်အသင််းသည် အနီအသင််းထက် ဂို်းမည်မျှပို သနည််း။
A. 3
B. 4
C. 7
D. 11

ပံို (၂-၁၉) စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၃ အ

ငရ
်ေ့ ှသညေ့် သခ္ခောပိုစဆောနမူနော

ပံို (၂-၁၉) တွင် စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၃ တွငရ
် ှရသော လွယ်ကူသညေ့် ရမ်းခွန်း် ကို ပသပါသည်။
၎င််းရမ်းခွန်း် သည် ကန််းမခော်းရခါင််းစဉရှ ကန််းတစ်လံို်းသောပါရသော ရို ်းရှင်း် စွောတွက်ခခက် သညေ့် ရမ်းခွန်း်
ဖစ်ပါသည်။

ဤရမ်းခွန်း် သည်

စောသော်းအနည််းငယ်သောပါဝင်၍

ကန််းနှစ်လံို်း၏

ခော်းနော်းခခက်ကို

အရ ခခံကျွမ််းကခင်မှု အသံ်းို ပြုံ၍တွက်ခခက် ရသော ပိုစဆောအမခြုံ်းအစော်းသော ဖစ်သည်။

3

ကွင်း်

င််းရလေ့လောမှုမခော်းမှ ရမ်းခွန်း် မခော်းကို ရနောင် ပန်လည်အသံ်းို ပြုံ န်အတွက် လံို ခံြုံရအောင်ထန််းသမ််းထော်းရသောရ ကောငေ့် ဤအစီ င်ခံစောတွင်

ရဖော် ပမထော်းပါ။
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အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
2019 တွင် ပါဝင်ရ ဖ


်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

ရ
ို သော မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်း၏ -

စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၂ နှငရ
်ေ့ အောက်တင
ွ ရ
် ှရသော (၁၄%) သည် ဤရမ်းခွန်း် မခော်းကို မှနက
် န်
စွော မရ ဖ

န
ို င
ို ပ
် ါ။



စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၃ တွငရ
် ှရသော (၂၄%) သည် မှနက
် န်စွောရ ဖ



စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၄ နှင်ေ့ အထက်တင
ွ ရ
် ှရသော (၆၂%) သည် ဤရမ်းခွန်း် မခော်းအော်းလံို်း
နီ်းပါ်းကို မှနက
် န်စွောရ ဖ

န
ို င
ို ရ
် ခရှပါသည်။

န
ို င
ို ပ
် ါသည်။

စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၂ နှင်ေ့ ရအောက်တွငရ
် ှရသော ပိုမိုလွယ်ကူသညေ့်ရမ်းခွန်း် သည် ရ တွက် ခင််း
သမဟို
ို ေ့ တ် ကန််းငယ်နစ
ှ ်ခိုကို ရပါင််းစည််း ခင််းတို ေ့ပါဝင်ပါသည်။ ဤရမ်းခွန်း် မခော်းကို အနည််း
ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ (၈၆%) သည် မှနက
် န်စွောရ ဖ

်းံို အရန ဖင်ေ့

န
ို င
ို ပ
် ါသည်။

ထန
ို ည််းတူစွော စံသတ်မှတခ
် ခက် (Band) ၄ တွငရ
် ရသောပ
ှ
ိုမိုခက်ခဲသညေ့်ရမ်းခွန်း် သည် ဂဏန််း
ရလ်းလံို်း ပါရသောကန််း၏ ရန ောလိုက်တန်ဖို်းကို သတ်မှတ် န် ဖစ်မပီ်း ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ (၃၄%) မှ
(၆၂%) သည် မှနက
် န်စွော ရ ဖ

သံပိုရြောရညပမြောဏ (ခ

န
ို င
ို ပ
် ါသည်။

ခဲမှုအလယအလတကမ်းခွန်း - စံသတမတချ

၅)

၅၀၀ မီလီလတ
ီ ော
၄၀၀ မီလီလတ
ီ ော
၃၀၀ မီလီလတ
ီ ော
၂၀၀ မီလီလတ
ီ ော
၁၀၀ မီလီလတ
ီ ော

က ော်းထဲတွင် သံပ ော ည် မီလီလီတော(ml) မည်မျှရှသနည််း၊၊
(က) ၃၀၁
(ခ) ၃၁၀
(ဂ) ၃၂၅
(ဃ) ၃၅၀

(Band)
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ပံို (၂-၂၀) စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၅ သခ္ခောပိုစဆောနမူနော
ပံို (၂-၂၀) သည် စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၅ ရှရသော ခက်ခဲမှုအလယ်အလတ်ရှသညေ့် ပိုစဆော ဖစ်မပီ်း
ရကခောင််းသော်းမခော်းက

က ော်းမှ

အတိုင်း် အတောတန်ဖို်းကိုသရှ န်

လိုအပ်ရသောရမ်းခွန်း် မခြုံ်း ဖစ်သည်၊၊

က ော်း ထဲရှ အ ည်ပမောဏမှော အတိုင်း် အတောမခော်း ကော်းတွင် ရဖော် ပထော်းရသော အမှတ်အသော်း ဖစ်မပီ်း
ရကခောင််းသော်း

မခော်းအရန ဖင်ေ့

အတိုင်း် အတောကို

ရကောက်ခခက်ခခမပီ်း

မှနက
် န်ရသောအရ ဖကို

ရဖော်ထတ
ို ်တတ် န် လိုအပ် သည်၊၊
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
2019 စစ်ရ


်းအကဲ ဖတ်မှုတွင် ပါဝင်ရသော မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်းအနက် -

စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၄ နှင်ေ့ ရအောက် ရှရသော ရကခောင််းသော်း (၆၆%) က ပိုစဆော၏အရ ဖကို
မှနက
် န်စွော မရ ဖ



န
ို င
ို ပ
် ါ။

စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၅
ရဖ



်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

ရှရသော ရကခောင််းသော်း (၂၂%) က ပိုစဆော၏အရ ဖကို မှနက
် န်စွော

န
ို င
ို ရ
် ခ ရှပါသည်။

စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၆ နှငအ
်ေ့ ထက် ရှရသော ကခန်ရကခောင််းသော်း (၁၂%) သည် ပိုစဆော၏
အရ ဖကို မှနက
် န်စွော ရ ဖ

န
ို င
ို သ
် ည်မှော ရသခခောသရလောက်န်းီ ပါ်းရှပါသည်၊၊

ခော်းနော်းခခက်အရန ဖင်ေ့ စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၆ တွင် ပါဝင်ရသော မက်ထ စ်ယူနစ်မခော်းကို
ရ ပောင််းလဲ သညေ့်

အတင
ို ်း် အတော

င
ို ် ောတွက်ခခက်မှုကသ
ဲေ့ ရသော
ို ေ့

ရကခောင််းသော်း (၃%) မှ (၁၂%) ကသော မှနက
် န်စွော ရ ဖ

ရ ်း

င
ို တ
် စ်

ခဲသညေ့ ကမ်းခွန်း - စံသတမတချ
င
ို တ
် င
ွ ်ရ

တစ်ကဒ်လျှင ် ရ

်းူ ၂၄

ရ ်း

်းူ စိုစိုရပါင််း မည်မျှရှပါသနည််း၊၊

င
ို တ
် င
ွ ်ရ

(Band) ၈)

်းူ ကဒ် ၁၀၃ ကဒ် ရှပါသည်၊၊
်းူ ပါရှပါသည်၊၊

ရမ်းခွန်း် မခော်းကို

န
ို င
ို ရ
် ခရှပါသည် (ဥပမော - မီတောမှ စင်တီမီတောသို ေ့

ရ ပောင််းလဲ ခင််း)။
ကရ ်းူ မျြော်း (ခ

ပိုမိုခက်ခဲသညေ့်
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ပံို (၂-၂၁) စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၈ သခ္ခောပိုစဆောနမူနော
ပံို (၂-၂၁) သည် စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၈ ရှရသောခက်ခဲသညေ့်ပိုစဆော ဖစ်မပီ်း ရကခောင််းသော်းမခော်းက
၁၀၀ ထက်ကကီ်းရသော ကန််းဂဏန််း ဖင်ေ့ ရ မောက် န် လိုအပ်သညေ့် ရမ်းခွန်း် မခြုံ်း ဖစ်သည်၊၊ ပိုမိုခက်ခဲသညေ့်
ရမ်းခွန်း်

သ
ို ည်မှော ကိုယ်တိုငအ
် ရ ဖရှော သညေ့် ရမ်းခွန်း် ပံိုစံ ဖစ်မပီ်း ရကခောင််းသော်းမခော်းက အရ ဖမှနက
် ို

ရ ွ ်းခခယ်ရ ဖ

ို ခင််းထက် အရ ဖမှန ် ရှ န် တွကခ
် ခက် ရသော ရမ်းခွန်း် မခြုံ်း ဖစ်သည်၊၊

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ မူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
2019 စစ်ရ


်းအကဲ ဖတ်မှုတွင် ပါဝင်ရသော မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်းအနက် -

ရကခောင််းသော်းအော်းလံို်းက

စံသတ်မှတ်ခခက်

ဤရမ်းခွန်း် ကို မှနက
် န်စွောရ ဖ

(Band)

၇

နှင်ေ့

ရအောက်တွငသ
် ောရှသ ဖင်ေ့

န
ို င
ို ရ
် ခမရှရသော်လည််း စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၇

ရကခောင််းသော်း (၃%) အနက်မှ အခခြုံှေ့ကသော မှနက
် န်စွော ရ ဖ


်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

ရှသညေ့်

န
ို င
ို ရ
် ခရှပါသည်၊၊

ခော်းနော်းခခက်အရန ဖင်ေ့ စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၇ တွင် ပါဝင်သညေ့် အပိုင်း် ကန််းတွက်ခခက်မှု
ကဲသ
ေ့ ရသော
ို ေ့

ပိုမိုလွယ်ကသ
ူ ညေ့်

ရမ်းခွန်း် မခော်းကို

ရကခောင််းသော်း (၃%) က မှနက
် န်စွော ရ ဖ

စံသတ်မှတ်ခခက်

(Band)

၇

ရှသညေ့်

န
ို င
ို ပ
် ါသည်၊၊

ပံို (၂-၂၂) သည် အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ မူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ

(SEA-PLM) ၏ ရဒသတွင်း် ပျှမ််းမျှ မှတ်စရက်းနှင်ေ့ Grade – 5 မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်း၏ မှတ်စရက်း
ောခိုငန
် နှု ်း် ကို နှုင််းယှဉရဖော် ပထော်း ခင််း ဖစ်သည်၊၊ ပံိုတွင် မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်း၏ (၉၀%) သည်
မှတ်စရက်း (၃၁၀ နှငရ
်ေ့ အောက်)
(၃၂၇ နှငရ
်ေ့ အောက်)

ရှမပီ်း ရဒသတွင်း် ရကခောင််းသော်း (၉၀%) သည် ပျှမ််းမျှ မှတ်စရက်း

ရှပါသည်။ မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်း၏ (၅၀%) သည်

မှတ်စရက်း (၂၈၈)

ရဒသတွင်း် ရကခောင််းသော်း (၅၀%) သည် ပျှမ််းမျှ မှတစ
် ရက်း (၃၀၀) ရှပါသည်။

ရှမပီ်း

မှတ်စရက်း
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ရဒသတွင်း် ပျှမ််းမျှ

ပံို (၂-၂၂) ရဒသတွင်း် ပျှမ််းမျှနင
ှ ်ေ့ မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်း၏ သခ္ခော မှတ်စရက်းကို Percentile ဖင်ေ့ ပပံို

၂.၃.၁ SDGs နင ေ့
စစက

ို

ညသညေ့ အကရ ှေ့ကတြောငအြောရမူလတန်းပညြော သငယူတတက မြော

်းကရ်းစံ (SEA-PLM) 2019 သခ္ျြောစွမ်းရည

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ မူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
2019 သခ္ခော

မှုတင
ို ်းတြော

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

င
ို ် ောကျွမ််းကခင်မှု တိုင်း် တောခခက်မခော်းသည် အညွှန်း် ကန််း SDG 4.1.1a၊ SDG 4.1.1b တနှ
ို ေ့ င်ေ့

ကိုက်ညီမှုရှသညေ့်အတွက် UNESCO Institute of Statistics Sustainable Development Goals
(အထူ်းသ ဖင်ေ့ SDG 4.1 ပညောရ ်း) သို အစီ
င်ခံတင် ပ ောတွင် အသံ်းို ပြုံနင
ို ပ
် ါသည်၊၊
ေ့
SDG အညွှန်း် ကန််းမခော်းနှင်ေ့ အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ မူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တော
စစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) စံသတ်မှတ်ခခက် (Band)

ကော်း ညယူမှုလိုပ်ငန််းစဉကို ကျွမ််းကခင်မှု

ရှင်း် လင််းခခက်မခော်း၏ အ ည်အရသွ်းကိုက်ညီမှုအော်း အသံ်းို ပြုံ၍ ရ
ကန််းမခော်းနှင်ေ့ ကိုက်ညီမတ
ှု ွင် လက်ရတွှေ့လိုပ်ငန််းနှင်ေ့ ခခတ်

ောင် ွ က်ထော်းပါသည်၊၊ SDG အညွှန်း်

က်ရပ်းသညေ့် လိုပ်ငန််းစဉတစ်ခိုလည််း

ပါဝင်သည်။ ၎င််းကို အရရှ ရ
ှေ့ တောင်အောရှ မူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
(SEA-PLM) စစ်ရ
မခော်းနှငအ
်ေ့ ညီ
လိုပ်ရ

်းအကဲ ဖတ်မှုတွင် မရ

ောင် ွ က် ရသ်းပါ။ ထရ
ို ေ့ ကောင်ေ့ ကမဘောလံို်း

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏စွမ််း ည်ကို

ောင် န် လိုအပ်ပါသည်၊၊ သရသော်
ို ေ့
ကမဘောလံို်း

ပိုမိုနော်းလည်လောရစ န်
င
ို ် ော SDG စံနန
ှု ်း် မခော်းအ

်းရ ်းစံ

င
ို ် ောအညွှန်း် ကန််း

ထပ်တို်းသံ်းို သပ်မှုမခော်း
သတ်မှတ်ထော်းရသော
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ရကခောင််းသော်း၏

သခ္ခောစွမ််း ည်တင
ွ ်

ကွောဟမှုရှရနရသ်းရ ကောင််း

ပဏောမ လဒ်မခော်းက

အရထောက်အထော်း ပသရနပါသည်၊၊
SDG 4.1.1a အညွှန်း် ကန််းသည် အရ ခခံပညောမူလတန််းရအောက်
အနမ်ေ့

ငမ်ေ့ ပီ်း

်းံို ခခန်တင
ွ ် ရှ မညေ့်

်းံို သခ္ခောစွမ််း ည်တတ်ရ မောက်မှုကို ရအောက်ပါအတိုင်း် သတ်မှတ်ထော်းပါသည် “ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ကန််းဂဏန််းမခော်းကို (၁၀၀) အထ ဖတ်နင
ို သ
် ည် ၊ ရ ်းနင
ို သ
် ည်၊ နှုင််းယှဉ

ပသနင
ို သ
် ည်။ ကန််းဂဏန််းမခော်းကို (၂၀) အထ ရပါင််းနင
ို သ
် ည်၊ နိုတ်နင
ို သ
် ည်၊ ပိုစဆောမခော်းကိုလည််း
တွက်ခခက်

ရ ဖရှင်း် နင
ို သ
် ည်။

ရို ်းရှင်း် ရသော

ပံိုသဏ္ဍောန်မခော်းနှင်ေ့

အရ ခခံသရ

ောတ ော်းမခော်းကို

မှတ်မသရှနင
ို သ
် ည်။ ရို ်းရှင်း် ရသော အခခက်အလက်မခော်းကိုလည််း ဖတ်နင
ို သ
် ည်။ အ ောဝတထြုံမခော်း၏လော်း ော၊
တည်ရန ောနှင်ေ့ အကွောအရဝ်းတက
ို ေ့ ို ခနမ
် ေ့ ှန်း် နင
ို ရ
် သောစွမ််း ည်နင
ှ ်ေ့ ပစစည််းစစ်မခော်း၏ နှုင််း အ ွ ယ်အစော်းကို
သံ်းို သပ်ခနမ
် ေ့ ှန်း် နင
ို ် ခင််း စသည်တက
ို ေ့ ို လိုပ်ရ

ောင်နင
ို သ
် ည်၊၊ (အဓပပောယ်ဖွင်ေ့ ခ
ို ခက်အကခယ်၊ GAML,

2019, p. 25)”
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
စစ်ရ

်းအကဲ ဖတ်မှု

တိုင်း် တောမှုစရက်းအနမ်ေ့

်းံို အပိုင်း် တွင်

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

ရမ်းခွန်း် မခော်းစွောမရှသ ဖင်ေ့

၎င််းနှင်ေ့

ပတ်သက်ရသော ရကောက်ခခက်ခခမှုမခော်းကို ရသခခောသည်ဟို မှတ်ယူ၍မ နင
ို ပ
် ါ၊၊ စံသတ်မှတ်ခခက် (Band)
၄
မပီ်း

နှင်ေ့

အထက်

ရှရသောရကခောင််းသော်းမခော်းသည်

ံို်းခခန်တွငရ
် ှ မညေ့် သခ္ခောစွမ််း ည် တတ်ရ မောက်မှု

စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၃ နှငရ
်ေ့ အောက်
အနည််း

အရ ခခံပညောမူလတန််းရအောက်

င်ေ့

ပညေ့်မီသည် သမဟို
ို ေ့ တ် ရကခော်လန
ွ သ
် ည်၊၊

ရှရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် အရ ခခံပညောရကခောင််းကို

်းံို ၅ နှစ်တက်မပီ်းသညေ့်တိုင် အရ ခခံ ပညောမူလတန််းရအောက်

ငမ်ေ့ ပီ်း

်းံို ခခန်တွငရ
် ှ မညေ့်

သခ္ခောစွမ််း ည် တတ်ရ မောက်မှု ပညေ့်မီ ခင််းမရှရသ်းပါ။
SDG 4.1.1b အညွှန်း် ကန််းသည် အရ ခခံပညောမူလတန််းမပီ်း

်းံို ခခန်တွငရ
် ှ မညေ့် အနမ်ေ့

်းံို သခ္ခော

စွမ််း ည်တတ်ရ မောက်မှုကို ရအောက်ပါအတိုင်း် သတ်မှတ်ထော်းပါသည် “ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ကန််းဂဏန််းမခော်းကို (၁၀၀၀) အထ ရပါင််းနင
ို ် ခင််း၊ နိုတ်နင
ို ် ခင််း၊ ၁၀ × ၁၀
အထ ရကောင််းစွော ရ မောက်နင
ို ် ခင််း၊ စော်းနင
ို ် ခင််း၊ သခ္ခော
အစော်း) လိုပ်ရ

င
ို ် ောလိုပ်ထ်းံို မခော်း (အရပါင််း၊ အနိုတ်၊ အရ မောက်၊

ောင်မှု (၄) ခိုကိုအသံ်းို ပြုံလခက် ရို ်းရှင်း် ရသောကန််း ပညေ့်ပိုစဆောမခော်းကို ရ ဖရှင်း် နင
ို ် ခင််း၊ အပိုင်း်

ကန််းမခော်းကို တွက်ခခက်နင
ို ် ခင််း၊ အလခော်း၊ အရလ်းခခန်နင
ှ ်ေ့ ပမောဏ/ထိုထည်တက
ို ေ့ ို တိုင်း် တော န်နင
ှ ်ေ့
နှုင််းယှဉ န် နည််းလမ််းအမခြုံ်းမခြုံ်း ရ ွ ်းခခယ်အသံ်းို ပြုံနင
ို ် ခင််း၊ စကကန၊် ေ့ မနစ်၊ နော ီ၊ ရန၊ ေ့ သီတင််းပတ်၊ လနှင်ေ့
နှစ်ကသ
ဲေ့ ရသော
ို ေ့

အခခန်ယန
ူ စ်အမခြုံ်းမခြုံ်း ကော်း

က်နယ
ွ ်မှုကို

နော်းလည် ခင််း၊

ပိုစဆောတွက်ခခက် န်
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ရပ်းထော်းသညေ့်

ပိုစဆောမှအခခက်အလက်မခော်းကိုထတ
ို န
် တ
ို ်၍

တွက်ခခက်နင
ို ် ခင််း၊

နှစ်ဖက် မင်ပံိုမခော်း၏

ပံိုစံမခော်းကို မှတ်မ သရှမပီ်း အမည်ရပ်းနင
ို ် ခင််း၊ ကန််းစဉတွင် လိုအပ်ရသောတန်ဖို်းကိုရှောရဖွ ခင််း ဖင်ေ့
သခ္ခောစွမ််း ည်
(အဓပပောယ်ဖွင်ေ့

င
ို ် ောအသသညောကိုအသံ်းို ခခနင
ို ် ခင််းစသည်တက
ို ေ့ ို

ောင်နင
ို သ
် ည်။

ခ
ို ခက်အကခယ်၊ GAML၊ 2019၊ စောမခက်နောှ ၊ 29)”

အထက်တွငရ
်
တိုင်း် တောစစ်ရ

လိုပ်ရ

်းွ ရနွ်းခဲေ့သညေ့်အတိုင်း် အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ မူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၆ နှင်ေ့ အထက် ရှရသော ရကခောင််းသော်း

မခော်းသည် အရ ခခံပညောမူလတန််းမပီ်း

်းံို ခခန်တင
ွ ် ရှ မညေ့်သခ္ခောစွမ််း ည်တတ်ရ မောက်မှု ပညေ့်မီသည်

(သမဟို
ို ေ့ တ)် ရကခော်လွနသ
် ည်၊၊
ပံို (၂-၂၃) သည် SDG အညွှန်း် ကန််းမခော်းအလိုက် ရဒသတွင်း် နှင်ေ့ မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှရကခောင််းသော်းမခော်း၏
သခ္ခောစွမ််း ည် တတ်ရ မောက်မှုကို ပသပါသည်၊၊ ရဒသတွင်း် ပျှမ််းမျှ ောခိုငန
် န
ှု ်း် (၃၅%) နှင်ေ့ နှုင််းယှဉလျှင်
မန်မော ရကခောင််းသော်း (၁၂%) သည် SDG 4.1.1b တွင် ရှသည် (သမဟို
ို ေ့ တ)် ထထ
ို က်ရကခော်သည်၊၊
လ
ို ိုသည်မှော မန်မောရကခောင််းသော်း (၈၈%) သည် မူလတန််းမပီ်း

်းံို ခခန်တွင် Sustainable Development

Goal နှင်ေ့ ပညေ့်မီ ခင််းမရှရသ်းပါ။

100%
90%

Band ၆ နှငအ
ေ့် ထက်

80%

(SDG 4.1.1b (သမဟို
ို ေ့ တ)် ထအ
ို ထက်)

ောခိုငန
် န
ှု ်း်

70%

Band ၄ (သမဟို
ို ေ့ တ)် ၅

60%

(SDG 4.1.1a (သမဟို
ို ေ့ တ)် ထအ
ို ထက်

50%

တွငရ
် ရသော်
ှ
လည််း SDG 4.1.1b
ရအောက် ရ ောက်ရနသည်၊၊)

40%

Band ၃ (သမဟို
ို ေ့ တ)် ထရ
ို အောက် (SDG

30%

4.1.1a ရအောက်တင
ွ ရ
် သည်
ှ
၊၊)

20%
10%
0%
မန်မော

ပံို (၂-၂၃) SDG 4.1.1 အ

ရဒသတွင်း်

မန်မောနင
ို င
် န
ံ င
ှ ်ေ့ ရဒသတွင်း် ပျှမ််းမျှ သခ္ခောစွမ််း ည်
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၂.၃.၂

ျြော်း၊မ

၊

အကရ ှေ့ကတြောငအြောရ

လူမှုစ်းပွြော်းကရ်းအက ခအကနနင ေ့

က

ျြောင်းတညကနရြောအလို

မူလတန်းပညြောသငယူတတက မြော

မှု

တင
ို ်းတြောစစက ်းကရ်းစံ

(SEA-PLM) 2019 သခ္ျြော စွမ်းရညရလဒမျြော်း
ပံို (၂-၂၄) နှင်ေ့ ပံို (၂-၂၅) သည် ကခော်း/မနှင်ေ့ မမြုံှေ့ ပ/ရကခ်းလက်ကဏ္ဍအလိုက် မန်မောနင
ို င
် န
ံ င
ှ ်ေ့
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ

မူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု

တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ

(SEA-PLM)

ရဒသတွင်း် ပျှမ််းမျှ မှတ်စရက်းကို နှုင််းယှဉရဖော် ပထော်း ခင််း ဖစ်ပါသည်။ မန်မောနင
ို င
် သ
ံ ည် ရဒသတွင်း်
ပျှမ််းမျှထက်နမ်ရ
ေ့ နပါသည်၊၊

ရယ

ယ
ို ခအော်း ဖင်ေ့

မန်မောနင
ို င
် န
ံ င
ှ ရ
်ေ့ ဒသတွင်း် နှစ်ခိုလံို်းတွင်

မမြုံှေ့ ပနှငရ
်ေ့ ကခ်းလက် ရကခောင််းမခော်းကဏ္ဍသည် သသောထင်ရှော်းရသော ကွောဟမှုကဏ္ဍ ဖစ်ပါသည်။ မန်မော
နင
ို င
် အ
ံ တွက်

ယင််း

ရကခ်းလက်ရဒသရှ
ရတွှေ့ ရှ ပါသည်၊၊

ကွောဟမှုသည်
ရကခောင််းမခော်းထက်

ယင််းမှော

မှတ်စရက်း

၁၁

ခန ် ဖစ်
ေ့ မပီ်း

စံသတ်မှတ်ခခက်(Band)

မန်မောနင
ို င
် အ
ံ တွက်

သောမက

မမြုံှေ့ ပရှရကခောင််းမခော်းက

တစ်ခိုန်းီ ပါ်းသောလွနရ
် နရ ကောင််း
ရဒသတွင်း် တစ်ခိုလံို်းအတွက်ပါ

ရ ဖရှင်း် န်လိုအပ်သညေ့် ပဿနောတစ် ပ် ဖစ်ရ ကောင််း ထင်ရှော်း ရနပါသည်၊၊
အရ ်းကကီ်းသညေ့်အခခက်မှော
ရဒသတွင်း် တစ်ခိုလံို်း၏ ပျှမ််းမျှအ

မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ
ငခ
်ေ့ န ် ေ့ ရ

မမြုံှေ့ ပရကခောင််းမခော်းသည်

အ ကမ််းဖခင််းအော်း ဖင်ေ့

ောင် ွ က်နင
ို ပ
် ါသည်၊၊ ပညောရ ်းစနစ်သည် မမြုံှေ့ ပရှရကခောင််း

မခော်းအတွက် ထရ ောက်မရ
ှု ှရသော်လည််း ရကခ်းလက်ရဒသရှရကခောင််းမခော်းတွင် တို်းတက်မှုမခော်း လိုအပ်
ရနရ ကောင််း ညွှန ် ပရနပါသည်၊၊
အလော်းတူစွော လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရန SES(Top Quarter) အရ ခအရန တွငရ
် ှရသော
ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် SES (Bottom Quarter) အရ ခအရနတွငရ
် ှရသော ရကခောင််းသော်း မခော်းထက်
စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) တစ်ခိုသောလွနရ
် နပါသည်၊၊ လိုအပ်ခခက်ရှရသော ရကခောင််းသော်းမခော်း သည်
၎င််းတအတွ
ို ေ့
က်

လိုအပ်ရသောရထောက်ပံေ့ ဖညေ့်

ည််းမှုမခော်း

မ ရှရသ်းရသောရ ကောင်ေ့

ဖစ်နင
ို ပ
် ါသည်၊၊

အခခြုံပ်အော်း ဖင်ေ့ မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွင် ကခော်း/မ အ ကော်း သခ္ခောစွမ််း ည်တတ်ရ မောက်မမ
ှု ှော ကွောဟခခက်မရှ ခင််း
(၂၈၈) သည် ရကခနပ်ဖွယ် ော ဖစ်သည်။၊
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မှတ် 9 နှငအထက

အရ ခခံမူလတန််းမပီ်း
အညွှန်း် ကန််း

်းံို မှု SDG4.1.1b

အရ ခခံမူလတန််းရအောက် ငေ့်
မပီ်း ံို်းမှု SDG4.1.1a အညွှန်း် ကန််း

SEA-PLM 2019 ပျှမ််းမျှကန််း

မှတ် 8
မှတ် 7
မှတ် 6

မမြုံှေ့ ပ

SES 3rd Qtr

မန််းကရလ်းမခော်း
ရယောက္ခော်းရလ်းမခော်း
ရကခ်းလက်

SES 2nd Qtr

မှတ် 5

SES Top Qtr

မမြုံှေ့ ပ
မန််းကရလ်းမခော်း/

SES 3rd Qtr

မှတ် 4

SES Bottom Qtr

ရယောက္ခော်းရလ်းမခော်း
နင
ို င
် သ
ံ ော်း/
ရကခ်းလက်

SES 2nd Qtr
SES Bottom Qtr

မှတ် 3
မှတ် 2 နှငခအာက

နင
ို ငံက ခြော

နင
ို ငံ၏

ပျှမ်းမျှ Percentile

မနမြော

Percentile

မှတ်စရက်း

ပံို (၂-၂၄) အဓကကဏ္ဍမခော်းအလိုက် မန်မောနင
ို င
် န
ံ င
ှ ်ေ့ ရဒသတွင်း် ၏ သခ္ခောစွမ််း ည် ပျှမ််းမျှ မှတ်စရက်း

နင
ို င
် သ
ံ ော်း

ရယောက္ခော်းရလ်း
မန်မော

မန််းကရလ်း

ရကခ်းလက်

SEA-PLM ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှ

မမြုံှေ့ ပ
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ပံို (၂-၂၅) အဓကကဏ္ဍမခော်းအလိုက် မန်မောနင
ို င
် န
ံ င
ှ ်ေ့ ရဒသတွင်း် ၏ သခ္ခောစွမ််း ည် ပျှမ််းမျှ မှတ်စရက်း
အ ခော်းကဏ္ဍမခော်းအ

မန်မောနင
ို င
် ၏
ံ သခ္ခော လဒ်မခော်းအော်း အရသ်းစတ်ခွဲ ခမ််းစတ် ဖောသံ်းို သပ်မှု

မခော်းကို ဤအစီ င်ခံစောပါ အခန််း (၃) တွင် ရဖော် ပထော်းပါသည်၊၊

၂.၃.၃ ကမ်းခွန်းအမျြုံ်းအစြော်းမျြော်းအလို

က

ျြောင်းသြော်းမျြော်း၏ တတက မြော

ရမ်းခွန်း် မခော်းကို သင်ခန််းစောရခါင််းစဉ၊ အသံ်းို ပြုံ မညေ့် သခ္ခော
ပံိုစံမခော်းအ

အမခြုံ်းအစော်းခွဲ ခော်းထော်းပါသည်၊၊

င
ို ် ောလိုပ်ငန််းစဉနှင်ေ့ ရမ်းခွန်း် ရ ဖ

ရမ်းခွန်း် တစ်ခိုစီတွင်

၎င််းရမ်းခွန်း် သည် ရကခောင််းသော်း၏ မည်သညေ့်ကျွမ််းကခင်မှုကို စစ်ရ
ရ
ို သော ရှင်း် လင််းခခက်တစ်ခိုပါရှသည်၊၊ ရနောက်

မှု

ရမ်းခွန်း် တည်ရ
်းအကဲ ဖတ် န်

မ
ို ှု

ောက်သက
ူ

ည် ွ ယ်သည်

က်တွဲ ၂ ရှ ဇယော်း (က ၂-၅) သည် အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ

မူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) သခ္ခောရမ်းခွန်း် မခော်းအတွက်

ရှင်း် လင််းခခက်ဇယော်း ဖစ်သည်၊၊

ရမ်းခွန်း် အမခြုံ်းအစော်းမခော်းကို အရသ်းစတ်ရလေ့လော ခင််းအော်း ဖင်ေ့ ရကခောင််းသော်း မခော်း၏ စွမ််းရ

ောင် ည်၊

၎င််းကိုတို်းတက်ရစမညေ့် နည််းလမ််းမခော်းနှငပ
်ေ့ တ်သက်၍ အရသ်းစတ် ရစောင်ေ့ ကညေ့် ရလေ့လောမှုမခော်းကို
ပြုံလိုပ်ခပ
ဲေ့ ါသည်။
ပျှမ််းမျှအော်း ဖင်ေ့ စော င််းအင််းသခ္ခော (Chance and Data) ရမ်းခွန်း် မခော်းကို ရ ဖ

ို ောတွင် ရဒသတွင်း်

ပျှမ််းမျှနင
ှ န
်ေ့ င်
ှု ်းယှဉလျှင် မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်းအရန ဖင်ေ့ (၁၁%) ခန ် ေ့ ပို၍ခက်ခဲရ ကောင််း ရတွှေ့ သည်၊၊
သတ ပြုံ မညေ့်အခခက်မှော သရိုပ် ပဂ ပ်မခော်း ဖငရ
်ေ့ ဖော် ပထော်းရသောရမ်းခွန်း် (M18Y070) ကို ရ ဖ

ို ောတွင်

မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်းက ရဒသတွင်း် ပျှမ််းမျှထက် အနည််းငယ်သောလွနရ
် နရ ကောင််း ရတွှေ့ ပါသည်၊၊
ရဒါင်လက
ို ်စရက်း ၂ တို်း ခင််း ဖင်ေ့ ရဖော် ပထော်းရသော
ကိုရ ဖ

ော်းခခပ်မှတန်ဖို်းကိုဖတ် သညေ့်ရမ်းခွန်း် (M18Y027)

ို ောတွင် ရဒသတွင်း် ပျှမ််းမျှ (၆၃%) နှငန
်ေ့ င်
ှု ်းယှဉလျှင်

မှနက
် န်စွောရ ဖ

န
ို င
ို မ် ပီ်း

မန်မောရကခောင််းသော်း

(၃၉%)

မန်မောရကခောင််းသော်း (၄၀%) သော
က

စရက်းကိုဖတ် မညေ့်အစော်း

ော်းခခပ်တွငပ
် ါရှရသော မခဉ်းရ ကောင််းအရ အတွက်ကသ
ို ော ရ တွက် ကရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ ပါသည်။
မန်မောရကခောင််းသော်း (၆၃%) က အလွယ်ကူ

်းံို နှင်ေ့ မှနက
် န်စွောရ ဖ

န
ို င
ို သ
် ညေ့် စော င််းအင််းသခ္ခော

(Chance and Data) ရမ်းခွန်း် မှော (M15Y067T01) ဖစ်သည်၊၊ ၎င််းရမ်းခွန်း် သည်
ော်းတိုင၏
် ပမောဏ(အ မင)်ေ့ ကို ကကီ်းစဉငယ်လိုက်ရပ်းထော်းမပီ်း အကကီ်း

်းံို ပမောဏရှသညေ့်

ော်းခခပ်တွင်
ော်းတိုင၏
်

အမည်ကိုရဖော် ပရစသညေ့် ရမ်းခွန်း် မခြုံ်း ဖစ်သည်၊၊ ဤရမ်းခွန်း် အတွက် ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှ (၇၅%) က
မှနက
် န်စွောရ ဖ

န
ို င
ို ပ
် ါသည်၊၊

52

အတိုင်း် အတောနှငဂ
်ေ့ ခီဩရမကတီရမ်းခွန်း်

သံ်းို ပံိုနစ
ှ ်ပံိုကို

မှနက
် န်စွောရ ဖ

န
ို င
ို သ
် ညေ့်

မန်မော

ရကခောင််းသော်း မခော်းမှော (၄%) နှင်ေ့ (၂၂%) ကော်းသောရှမပီ်း ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှထက်ပိုနမ်ရ
ေ့ ကောင််း ရတွှေ့
ပါသည်၊၊ ကခန်ရှ ရနသညေ့် သံ်းို ပံိုတစ်ပံိုကို မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်းက မှနက
် န်စွောရ ဖ
ပခမ််းမျှနင
ှ တ
်ေ့ ူညီ

လိုန်းီ ပါ်းရှပါသည်၊၊

န
ို င
ို မ် ပီ်း ရဒသတွင်း်

က ော်းထဲမှအတိုင်း် အတောကိုရဖော်ထတ
ို ် သညေ့်ရမ်းခွန်း်

(M15Y161T01) တွင် ရဒသတွင်း် ပျှမ််းမျှ (၆၁%) နှင်ေ့ မန်မောရကခောင််းသော်း (၃၉%) သော ရ ဖ

န
ို င
ို ပ
် ါသည်။

ော်းခခပ်မှအတိုင်း် အတောကို ဖတ် သညေ့် စော င််းအင််းသခ္ခော (Chance and Data) ရမ်းခွန်း် နှင်ေ့ က ော်းထဲမှ
အတိုင်း် အတောကိုရဖော်ထတ
ို ်

သညေ့်

စော င််းအင််းသခ္ခော

(Chance

and

Data)

ရမ်းခွန်း် ကို

နှုင််းယှဉ ကညေ့်လျှင် မန်မောရကခောင််းသော်း မခော်းအတွက် က ော်းထဲမှအတိုင်း် အတောကိုရဖော်ထတ
ို ် ခင််းက
ပို၍ခက်ခဲရ ကောင််း စတ်ဝင်စော်းဖွယ် ရတွှေ့ ရှ

ပါသည်၊၊ အကကီ်း

်းံို ရထောငက
်ေ့ ိုရှောရဖွ ရသောရမ်းခွန်း်

(M15Y092T01) နှင်ေ့ သစ်သ်းီ ၈ ခမ််းသည် သစ်သ်းီ ၄ လံို်းနှငည
်ေ့ ီမျှသည်ကိုနော်းလည် ခင််းရမ်းခွန်း်
(M18Y025) တွင် မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်းက ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှထက် ပိုမို၍ မှနက
် န်စွော ရ ဖ

ို

နင
ို ် ကပါသည်၊၊
ကန််းနှငအ
်ေ့ ကခ ောသခ္ခော (Number and Algebra) ရမ်းခွန်း် (၁၉) ခိုလံို်းတွင် မန်မောရကခောင််းသော်း
မခော်း၏

သခ္ခောစွမ််း ည်တတ်ရ မောက်မှုသည်

ရပ်းထော်းရသော

ကန််းစဉကို

မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်းက

ဂဏန််း၄
(၂၆%)

ရဒသတွင်း် ပျှမ််းမျှရအောက်ရ ောက်ရနပါသည်၊၊

ထပ်တို်းရပါင််း ရသော

နှင်ေ့

ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှ

ရမ်းခွန်း်
(၅၂%)

(M15Y179T01)
ရဖ

တွင်

န
ို င
ို ် ကရသောရ ကောင်ေ့

ကကီ်းမော်းရသောကွောဟမှုကို ရတွှေ့ ရှ ပါ သည်။ ရ ွ ်းခခယ် န်ရပ်းထော်းရသော ဂဏန််း (၃) လံို်းပါကန််းစဉတွင်
မန်မောရကခောင််းသော်း (၃၈%) သည် ဂဏန််း ၄ ထပ်တို်းရပါင််းထော်းသညေ့က
် န််းစဉကို ရ ွ ်း မညေ့်အစော်း
ဂဏန််း ၁ ထပ်တို်းရပါင််းထော်းသညေ့် ကန််းစဉကိုသော ရ ွ ်းခခယ် ကပါသည်။
ဂဏန််းနှစ်လံို်းပါကန််းကို ရပါင််းထညေ့်ရပ်း ရသော အလွနလ
် ွယ်ကူရသောရမ်းခွန်း် (M18Y021) တွင်
မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှရကခောင််းသော်း (၈၁%) က မှနက
် န်စွောရ ဖ

န
ို င
ို မ် ပီ်း ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှနင
ှ ်ေ့ တူညီရနရ ကောင််း

ရတွှေ့ ပါသည်။ အပိုင်း် ကန််းမခော်းကိုရ မောက် ရသောပိုစောဆ ပံိုစံမခြုံ်းတွင် မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်းသည် (၅%)
သော ရ ဖ

န
ို င
ို ရ
် သောရ ကောင်ေ့ ခက်ခဲရနရ ကောင််းရတွှေ့ သည်။

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
စစ်ရ

်းအကဲ ဖတ်မှုတွင် အသံ်းို ပြုံသညေ့် ရ ဖ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

ိုမှုပံိုစံနစ
ှ ်ခိုရှပါသည်၊၊ ရမ်းခွန်း် အော်းလံို်း၏ သံ်းို ပံိုတစ်ပံိုမှော

ကိုယ်တိုငအ
် ရ ဖရှောရမ်းခွန်း် (Constructed Response) ပံိုစံ ဖစ်မပီ်း သံ်းို ပံိုနစ
ှ ်ပံိုမှော ဓမမဓဌောန်ရမ်းခွန်း် ပံစ
ို ံ
ဖစ်သည်၊၊ မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်းနှငရ
်ေ့ ဒသတွင်း် အတွက် အခက်ခဲ

်းံို ရမ်းခွန်း် (၁၀) ခိုမှော ကိုယ်တိုင်

အရ ဖရှောရမ်းခွန်း် မခော်း ဖစ်သည်၊၊ မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်းအတွက် အလွယက
် ူ
ဓမမဓဌောန်ရမ်းခွန်း် မခော်း

ဖစ်ပါသည်၊၊

ရကခောင််းသော်းမခော်းအတွက်

်းံို ရမ်းခွန်း် (၁၁) ခိုမှော

ဓမမဓဌောန်ရမ်းခွန်း် မခော်းထက်
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ကိုယ်တိုငတ
် က
ွ ်ခခက်ရ ဖ

ို ရသော

ရမ်းခွန်း် မခော်းက

ပိုမို၍ခက်ခဲသည်ကို

ကိုယ်တိုငတ
် က
ွ ်ခခက်ရ ဖ

ို ရသော

ရမ်းခွန်း် မခော်းကို

ရလေ့ကခင်ေ့ ောတွင်

အမှနရ
် ွ ်းရမ်းခွန်း် မခော်း၏

အရ ဖမ မခခင််း

ရ ွ ်းခခယ်အရ ဖ

(Options)

ရတွှေ့ ရှ ပါသည်၊၊
ရကခောင််းသော်းမခော်းကို

မခော်းကို

မ ကညေ့်မရစ န်

ရလေ့ကခငရ
်ေ့ ပ်း မည် ဖစ်သည်။ ဤတွငသ
် တ ပြုံ မညေ့်အခခက် ၂ ခခက် ရှပါသည်။ ပထမအခခက်မှော
ရမ်းခွန်း် တွင်

“ရပ်းထော်းခခက်မခော်းတွင်

မည်သည်ကမှော်းသနည််း...”

ဟိုရမ်း

လျှင်

ရကခောင််းသော်းကရပ်းထော်းရသော ရဖော် ပခခက်ကို ရသခခောစွောဖတ်ရှု န်လိုအပ်သည်၊၊ ဒိုတယအခခက်မှော
ရ ွ ်းခခယ်အရ ဖ (Options) မခော်းသည် အမှနရ
် ွ ်းရမ်းခွန်း် မခော်းကို ရ ဖ

ို ောတွင် အရထောက်အကူ ပြုံပါက

ရ ွ ်းခခယ်အရ ဖ (Options) မခော်းကို ကညေ့်ရှု န်လိုအပ်ပါသည်။ (ဥပမော - မမှနက
် န်ရသော ရ ွ ်းခခယ်အရ ဖ
(Options) မခော်းကို ဖယ်ထတ
ို ် ခင််း)
မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်းသည် တွက်ခခက် ခင််းကအ
ို သံ်းို ပြုံ၍အရ ဖရှော ခင််း၊ ရပ်းထော်းရသောပိုစဆော
မခော်းကို သခ္ခော

င
ို ် ောရဝါဟော မခော်း ဖင်ေ့ ရ ပောင််းလဲရဖော် ပနင
ို ် ခင််းနှင်ေ့

အရ ခအရနနှင်ေ့ ကိုက်ညီမှု ရှ၊ မရှ ပန်လည်စစ်ရ

ရှလောသညေ့်အရ ဖမခော်းကို ပိုစဆော

်းနင
ို ် ခင််းစရသော လိုပ်ငန််းစဉမခော်းကို အတိုင်း် အတော

တစ်ခိုအထ လိုပ်ရ

ောင်နင
ို စ
် ွမ််းရှရ ကောင််း ရတွှေ့ ပါသည်။ ဤလိုပ်ငန််းစဉ (၃) ခိုအနက် ရပ်းထော်းရသော

ပိုစဆောမခော်းကို သခ္ခော

င
ို ် ောရဝါဟော မခော်း ဖင်ေ့ ရ ပောင််းလဲရဖော် ပနင
ို ် ခင််းသည် ရကခောင််းသော်းမခော်းအတွက်

အခက်ခဲ

်းံို ဖစ်သည်။ ၎င််းရမ်းခွန်း် ကို မှနက
် န်စွောရ ဖ

န
ို င
ို သ
် ညေ့် ရကခောင််းသော်းမခော်းမှော (၅%) မှ (၆၅%)

အတွင်း် သောရှမပီ်း ပခမ််းမျှအရန ဖင်ေ့ (၃၀%) ဖစ်ပါသည်။ ပိုစဆောအရ ခအရနနှင်ေ့ ကိုက်ညီမှု ရှ၊ မရှ ပန်လည်
စစ်ရ

်းနင
ို ် ခင််းကို ရကခောင််းသော်း (၄၆%)နှင်ေ့ တွက်ခခက် ခင််းကိုအသံ်းို ပြုံ၍ အရ ဖရှော ခင််းကို ရကခောင််းသော်း

(၄၇%) ရ ဖ

န
ို င
ို ပ
် ါသည်။

ရကခောင််းသော်းအော်းလံို်းသည် ၎င််းတ၏သခ္
ို ေ့
ခောစွမ််း ည်ကို တို်းတက်ရအောင်လိုပ်ရ
အ ကံ ပြုံခခက်အရန ဖင်ေ့
လိုပ်ရ

ောမခော်းသည် လက်ရတွှေ့ ဖစ် ပ်မခော်း၌ သခ္ခော

ောင်နင
ို ပ
် ါသည်၊၊

ောသော ပ်အသံ်းို ပြုံ ခင််းကို ပိုမို

ောင်ရပ်း န်နင
ှ ်ေ့ ရကခောင််းသော်းမခော်းကို ပိုစဆောရ ဖရှင်း် ော၌ မမအသံ်းို ပြုံသညေ့် သခ္ခော

င
ို ် ောလိုပ်ငန််းစဉ

မခော်းကို အတန််းရရှ ှေ့တွငရ
် ှင်း် ပရစ ခင််း ဖင်ေ့ စဉ်းစော်းရတွ်းရခေါ် ခင််းစွမ််း ည်မခော်းကို မငတ
်ေ့ င်ရပ်း န်လိုအပ်
ပါသည်၊၊
လက်ရတွှေ့ ဖစ် ပ်မခော်းနှင်ေ့

က်စပ်ရသောပိုစဆောမခော်းကို ရကခောင််းသော်းမခော်းနှင်ေ့ ရ

်းွ ရနွ်း ောတွင်

ောမခော်းအရန ဖင်ေ့ 

ပိုစဆောတွငပ
် ါဝင်သညေ့်

စကော်းလံို်းမခော်းသည်

နော်းလည်နင
ို ရ
် သောစကော်းလံ်းို မခော်း ဖစ်ရ ကောင််း စစ်ရ

ရကခောင််းသော်းမခော်းဖတ်ရှုနင
ို ၊်

်း န်



ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း ပိုစဆောကို သခ္ခော

င
ို ် ောရှု ရထောငမ
်ေ့ ှ ရတွ်းရခေါ်ရစ န်



ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း ပိုစဆောရ ဖရှင်း် န် အသံ်းို ပြုံ မညေ့် နည််းလမ််းမခော်းကိုရမ်း မန််း န်
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ရကခောင််းသော်းမခော်းကို

ပိုစဆော၏အရ ဖနှင်ေ့

ရှလောသညေ့်အရ ဖမခော်းသည်

ပိုစဆောအရ ခအရနနှင်ေ့

ကိုက်ညီမှု ရှ၊ မရှ ရမ်း မန််း န် ဖစ်ပါသည်။
၂.၃.၄ ကမ်းခွန်း၏ ခ

ခဲမှုအ

ငန
ေ့ င ေ့ က

ျြောင်းသြော်း၏စွမ်းရည

မန်မောနင
ို င
် ၏
ံ အခခက်အလက်ခွဲ ခမ််းစတ် ဖောမှုအ ရမ်းခွန်း် ရကောင််းအဂ္ ါ ပ်နင
ှ မ
်ေ့ ညီရသော အခခြုံှေ့
ရမ်းခွန်း် မခော်းကို

က်လက် ပြုံလိုပ်မညေ့် ခွဲ ခမ််းစတ် ဖောမှုမှ ဖယ်ရှော်းခဲေ့မပီ်း ကခန်ရှသညေ့်ရမ်းခွန်း် မခော်းကို

လွယ် ောမှ ခက် ောသို ခက်
ခဲမှုအ ငအ
်ေ့ လိုက် စီစဉထော်းပါသည်၊၊ ရကခောင််းသော်းမခော်းကို စစ်ရ
ေ့
၎င််းတ၏
ို ေ့ စွမ််းရ

်းထော်းရသော

ောင် ည်မခော်းအလိုက် တူညီရသောအိုပ်စိုမခော်းတွင် ရန ောခခထော်းရပ်းပါသည်၊၊

ပံို (၂-၂၆) သည် အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ မူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
ရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 သခ္ခော မှတ်ကို ရဖော် ပသညေ့် ရ ဖ

မ
ို ှု ပပံို ဖစ်သည်။ လက်ယော

်း

က်အရ ောင်

ခခယ်ထော်းရသောအပင
ို ်း် တွင် ရမ်းခွန်း် နံပါတ်စဉ (၁) မှ (၆၀) အထ ပါဝင်သည်၊၊ စောမခက်နောှ အထက်ပိုင်း် ရှ
ရမ်းခွန်း် မခော်းမှော ပိုမိုခက်ခဲပါသည်၊၊ စောမခက်နောှ ရအောက်ပိုင်း် ရှ ရမ်းခွန်း် မခော်းမှော ပို၍လွယ်ကူပါသည်၊၊ ပံိုတင
ွ ်
“X” မခော်းသည် ရကခောင််းသော်း (၅) ဦ်း သမဟို
ို ေ့ တ် (၆) ဦ်းပါသညေ့်အိုပ်စိုအော်း ကိုယစ
် ော်း ပြုံသည်၊၊ ပံိုတွင် “X”
မခော်း၏ တည်ရန ောမခော်းသည် ရကခောင််းသော်းအိုပ်စိုမခော်း၏စွမ််းရ
သည်

အထက်သရ
ို ေ့ ောက်ရလ

တတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
ဤပံိုတွင်

ရကခောင််းသော်း၏

မခော်း၏ရ ဖ

ရကောင််းစွောကက
ို ်ညီသငသ
်ေ့ ည်၊၊

သခ္ခော

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ

မူလတန််းပညောသင်ယူ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 သခ္ခော မှတပ
် ိုရကောင််းရလ ဖစ်သည်၊၊

ရကခောင််းသော်း

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ရ ဖ

ောင် ည်ကို ပသမပီ်း “X” ၏ တည်ရန ော

န
ို င
ို မ
် ှုနင
ှ ်ေ့

ယင််းသည်

ရမ်းခွန်း် မခော်း၏ ဖနက
် ေ့ ခက်မှုသည်

ရပ်းထော်းရသော

ရမ်းခွန်း် အော်းလံို်းကို

န
ို င
ို ် ခင််းအတွက် တကခရသော တိုင်း် တောမှု တစ် ပ်ပင် ဖစ်သည်။

ောသော ပ်ရလေ့လောသင်ယူမှုအ

ငအ
်ေ့ မခြုံ်းမခြုံ်းတွငရ
် ှရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းနှင်ေ့

နင
ို ရ
် စ န် အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-

PLM) ကို ည် ွ ယ်ထော်းပါသည်၊၊ စောဖတ်စွမ််း ည်နင
ှ ်ေ့ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်တနည်
ို ေ့ ်းတူ ပါဝင်ရ ဖ
ရကခောင််းသော်းမခော်း၏စွမ််းရ

ရ
ီ လခော်

ရ
ို သော

ောင် ည်အ ငသ
်ေ့ ည် ပခမ််းမျှအော်း ဖင်ေ့ Grade – 5 အ င၏
်ေ့ ရအောက်

သမဟို
ို ေ့ တ် အထက်တွငရ
် ှနင
ို ပ
် ါသည်၊၊ အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တော
စစ်ရ

်းရ ်းစံ

(SEA-PLM)

ရကခောင််းသော်းမခော်းနှင်ေ့
စွမ််းရ

ောင် ည်

စစ်ရ

သငရ
်ေ့ လခော်ရသော

မငမ
်ေ့ ော်းရသော

ရမ်းခွန်း် မခော်းလည််းပါဝင်သည်၊၊
စွမ််းရ

2019

်းအကဲ ဖတ်မှုတွင်
ခက်ခမ
ဲ ှုအ

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏
မန်မောရကခောင််းသော်း

စွမ််းရ

ောင် ည်

ငအ
်ေ့ မခြုံ်းမခြုံ်းရှသညေ့်
စွမ််း ည်ကို

အော်းနည််းရသော

ရမ်းခွန်း် မခော်းပါဝင်မပီ်း

ပသနင
ို ရ
် သော

အော်းလံို်းကို

ခက်ခဲသညေ့်
ခံြုံငံို ကညေ့်လျှင်

ောင် ည်အော်းနည််းရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းနှငက
်ေ့ ိုက်ညီသညေ့် ပိုမို လွယက
် ူရသော ရမ်းခွန်း် မခော်း

လိုအပ်ရနမပီ်း ရကခောင််းသော်းအမခော်းစိုအတွက် ရမ်းခွန်း် နံပါတ် (၂)၊ (၆) နှင်ေ့ (၂၄) တသည်
ို ေ့
အလွန ်
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ခက်ခဲရနရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ ပါသည်၊၊ သရသော်
ို ေ့
မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ Grade – 5 ရကခောင််းသော်း အမခော်းစို၏
သခ္ခောစွမ််း ည်ကို တတကခကခတိုင်း် တောနင
ို ် န် ရမ်းခွန်း် မခော်းကို
အလွယ်

ရ
ီ လခော်စွောစီစဉထော်း ပါသည်၊၊

်းံို ရမ်းခွန်း် နံပါတ် (၃၆) မှော အတိုင်း် အတောနှငဂ
်ေ့ ခီဩရမကတီရမ်းခွန်း် (Measurement

and Geometry) ဖစ်မပီ်း ရကခောင််းသော်းမခော်းက ရထောငမ
်ေ့ ှနစ
် တိုဂံကို ရဖော် ပ သညေ့်ရမ်းခွန်း် ဖစ်သည်။
ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှ (၈၁%) နှင်ေ့ နှုင််းယှဉလျှင် မန်မောရကခောင််းသော်း (၈၂%) က မှနက
် န်စွော ရ ဖ
ရနောက်ထပ်အလွယ်
Algebra)

်းံို ရမ်းခွန်း် နံပါတ် (၄၆) မှော ကန််းနှငအ
်ေ့ ကခ ောသခ္ခော (Number and

ဖစ်မပီ်း ကန််းနှစ်လံို်းထညေ့်ရပါင််း သညေ့ရ
် မ်းခွန်း် ဖစ်၍

မှနက
် န်စွောရ ဖ

န
ို င
ို မ် ပီ်း

(၈၀%) မှနက
် န်စွော ရ ဖ

မန်မောရကခောင််းသော်း (၈၁%) က

ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှ ောခင
ို န
် န
ှု ်း် နှငတ
်ေ့ ူညီသည်၊၊

မန်မောရကခောင််းသော်းအနည််း

်းံို

န
ို င
ို သ
် ညေ့်ရမ်းခွန်း် (၄) ခိုရှမပီ်း (၃) ခိုမှော အတိုင်း် အတောနှငဂ
်ေ့ ခီဩရမကတီရမ်းခွန်း်

(Measurement

and

Geometry)

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု
အနောဂတ်လိုပ်ငန််းစဉအတွက်

တိုင်း် တောစစ်ရ

မန်မောနင
ို င
် က
ံ သ
ဲေ့ ရသော
ို ေ့

ခက်ခဲရသောရမ်းခွန်း် မခော်းအလိုက်
အတွင်း် ရှရစ န်

န
ို င
ို ် သည်၊၊

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ရ ဖ

ရမ်းခွန်း် မခော်းကို

ဖညေ့်စွက် ပင်

မခော်း ဖစ်သည်၊၊
်းရ ်းစံ
နင
ို င
် မ
ံ ခော်း

န
ို င
ို မ
် ှု ောခိုငန
် န
ှု ်း် ကို

င်ရပ်း ခင််း ဖင်ေ့

(SEA-PLM)

(၆၇%)

ကွောဟမှုမခော်းကို

၏

အတွက်
မှ

(၈၀%)

ဖညေ့်

ည််း

ရပ်းနင
ို ် န် ဖစ်ပါသည်၊၊
အခက်ခဲ

်းံို ရမ်းခွန်း် နံပါတ် (၂၄) ကို ရဒသတွင်း် ရှရကခောင််းသော်း (၁၁%) နှငယ
်ေ့ ှဉလျှင် မန်မော

ရကခောင််းသော်း (၂%) ကသော မှနက
် န်စွောရ ဖ

န
ို င
ို သ
် ည်၊၊ ယင််းမှော ရကခောင််းသော်းမခော်းက ရပ်းထော်းရသော

ဇယော်းကွက် (Frequency Distribution) အတွင်း် ရှ ကန််းဂဏန််းနှငက
်ေ့ ိုယ်စော်း ပြုံရိုပ်ပံို (Dot Plot) မခော်းကို
ကညေ့်၍ တွက်ခခက် သညေ့် စော င််းအင််းသခ္ခော (Chance and Data) ရမ်းခွန်း် ဖစ်သည်၊၊

ရမ်းခွန်း် နံပါတ် (၆) သည် ပိုင်း် ရ ခတူအပိုင်း် ကန််းမခော်းကိုရပါင််း ရသော ရတွ်းရခေါ် သညေ့်ပိုစဆောမခော်း ဖစ်မပီ်း
မန်မော ရကခောင််းသော်း (၅%) ကသော မှနက
် န်စွောရ ဖ

န
ို င
ို သ
် ည်၊၊

ရမ်းခွန်း် နံပါတ် (၂) သည် ဒဿမကန််းမခော်းကို ရပါင််း၍ တန်ဖို်းရှော ရသော ရတွ်းရခေါ် သညေ့်ပိုစဆော ဖစ်မပီ်း
မန်မောရကခောင််းသော်း (၈%) ကသော မှနက
် န်စွော ရ ဖ

ခက်ခဲမှု အလယ်အလတ်အ

ို နင
ို သ
် ည်၊၊

င်ေ့ ရမ်းခွန်း် မှောနံပါတ် (၂၅) ဖစ်၍ မန်မောရကခောင််းသော်း (၅၃%) နှင်ေ့

ရဒသတွင်း် ပျှမ််းမျှ (၅၉%) က ရ ဖ

န
ို င
ို သ
် ည်။ ဤရမ်းခွန်း် သည် ရကခောင််းသော်းမခော်းက ဂဏန််းသံ်းို လံို်း

ပါကန််းနှင်ေ့ ဂဏန််းရလ်းလံို်းပါကန််းကို ရပါင််း ရသောပိုစဆော ဖစ်သည်၊၊
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ပံို (၂-၂၆) မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်း၏ သခ္ခောစွမ််း ည်တတ်ရ မောက်မှုကို ပသသညေ့် ရ ဖ
၂.၃.၅ သခ္ျြောစွမ်းရညအ
သခ္ခော
ပင်

င
ို ် ောသရ

ငအလ
ို
ေ့

အဓ

ကလေ့လြောကတွှေ့ ရချ

မျြော်း

ောတ ော်းကိုနော်းလည် ခင််းသည် လူတစ်ဦ်း၏ ပညောရ ်းရအောင် မင်မှုနင
ှ ်ေ့

င်မှုအတွက် အရ ်းကကီ်းပါသည်၊၊ ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် သခ္ခော

မခော်းကို သရှ န်လိုအပ်မပီ်း ရနစဉ
ေ့

မခော်းစွောကို

ဝ

င
ို ် ောအသပညောနှင်ေ့ ကျွမ််းကခင်မှု

ဝ၏ ပဿနောမခော်းရ ဖရှင်း် ော၌ ထအ
ို သပညောနှင်ေ့ ကျွမ််းကခင်မှုမခော်းကို

အသံ်းို ခခတတ် န်လိုအပ်ပါသည်၊၊
အခက်အခဲ

မ
ို ှု ပပံို

င်

အရ ကောင််းအ ောအရ ခအရနအမခြုံ်းမခြုံ်းတွင်
င
ို ရ
် ဖရှင်း် နင
ို ် န်လိုအပ်မပီ်း

အတန််းပညောမပီ်း

ရတွှေ့ ကံြုံ မညေ့်
်းံို သွော်းသညေ့်အခါ
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နင
ို င
် သ
ံ ော်းရကောင််းအ ဖစ် ပ်တည် န်လိုအပ်သည်၊၊ ရကခောင််းသော်းအိုပ်စိုမခော်းအ ကော်း တူညီမှုမရှ ခင််းသည်
တခခြုံှေ့ရသောရကခောင််းသော်း အိုပ်စိုမခော်းအတွက် အခွငအ
်ေ့ လမ််း ရှမှု မတူညီရ ကောင််း ရထောက် ပနင
ို ပ
် ါသည်၊၊
ခံြုံငံို ကညေ့်မည်
စွမ််းရ

ောင် ည်မောှ

လ
ို ျှင်

စစ်ရ

်းအကဲ ဖတ်မှုတွင်

ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှထက်

နည််းပါ်းရနရ ကောင််းကို

ပညောသင်ယူ တတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
မန်မော နင
ို င
် ၏
ံ
သခ္ခောပခမ််းမျှ
သရသော်
ို ေ့

မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ

မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ရကခောင်
ှ
်းသော်းမခော်း၏

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ

မူလတန််း

မှတမ
် ခော်းက ပသရနပါသည်၊၊

မှတ်မှော (၂၈၈) ဖစ်မပီ်း ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှ မှတ်မှော (၃၀၀) ဖစ်သည်၊၊

Grade

–

5

ရကခောင််းသော်းမခော်းအ ကော်း

သခ္ခောစွမ််း ည်ကွဲ ပော်းမှုကို

ပခမ််းမျှ လဒ်မခော်းအော်း ကညေ့်ရှု ခင််း ဖင်ေ့ မသရှနင
ို ပ
် ါ၊၊


အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
သခ္ခောစွမ််း ည်စစ်ရ

်းအကဲ ဖတ် ခင််းမှ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

ထင်ရှော်းရသောရတွှေ့ ရှခခက်တစ်ခိုမှော

မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ

ရကခောင််းသော်း (၁၂%) မှော ၎င််းတ၏အနောဂတ်
ို ေ့
အတွက် လိုအပ်သညေ့် သခ္ခောကျွမ််းကခင်မှုအ
မခော်းကို ရ ောက်ရန
ှ င
ို ရ
် ကောင််း ရတွှေ့ ရှ ပါသည်။ ဤရကခောင််းသော်းမခော်းသည် မူလတန််းမပီ်း

င်ေ့

်းံို သညေ့်

အခါ သခ္ခောစွမ််း ည်အတွက် နင
ို င
် တ
ံ ကောစံနနှု ်း် မခော်းနှင်ေ့ ပညေ့်မီ သမဟို
ို ေ့ တ် ရကခော်လွနန
် င
ို ပ
် ါသည်၊၊


ရနောက်ထပ်ရကခောင််းသော်း (၅၁%) မှော သခ္ခောစွမ််း ည်တွင် Grade-3 သမဟို
ို ေ့ တ် Grade-4 အ
ခနသ
် ေ့ ော ရှရနပါသည်၊၊ ၎င််းတသည်
ို ေ့
မူလတန််းရအောက်
အ ည်အခခင််းရှရသော်လည််း မူလတန််း



ငမ်ေ့ ပီ်း

ငမ်ေ့ ပီ်း

င်ေ့

်းံို ခခန်အတွက် ရှသငသ
်ေ့ ညေ့်

်းံို ခခန်အတွက် စံနန
ှု ်း် နှင်ေ့ ပညေ့်မီ ခင််းမရှရသ်းပါ၊၊

ကခန်သညေ့်ရကခောင််းသော်း (၃၇%) မှော Grade-1 သမဟို
ို ေ့ တ် Grade-2 ရကခောင််းသော်းတွငရ
် ှသညေ့်
အ ည်အခခင််းတွငသ
် ောရှရနသည်။
ရန ောလိုက်

တန်ဖို်း၊

အတိုင်း် အတောစရက်းမခော်းကို
အရ ကောင််းအ င််းမခော်းစွော
သခ္ခောစွမ််း ည်အရပေါ်

၎င််းတသည်
ို ေ့

ငါ်းနှစ်ရကခောင််းတက်မပီ်းသညေ့်တိုငရ
် အောင်

အရ ခခံဂဏန််းသခ္ခော၊
နော်းလည် န်
ရှရနပါ

ခက်ခဲရနပါသည်၊၊

သည်။

သက်ရ ောက်မှုရှ ခင််း

ရို ်းရှင်း် ရသောဂ ပ်မခော်းနှင်ေ့
ဤအရ ခအရန ဖစ် သညေ့်

စောဖတ်ရှုနော်းလည်မှုစမ
ွ ််း ည်နမ်ေ့ ခင််းသည်
လည််း

ပါဝင်ပါသည်

(ဥပမော

-

စောသော်း ဖငရ
်ေ့ ်းသော်းထော်းရသော သခ္ခောပိုစဆောမခော်းကဖ
ို တ် ခင််း)။ ရကခောင််းသော်းအိုပ်စိုမခော်းအ ကော်း
တူညီမှုမရှ ခင််းသည်
မတူညီရ ကောင််း

တခခြုံှေ့ရသောရကခောင််းသော်းအိုပ်စိုမခော်းအတွက်
ရထောက် ပနင
ို ပ
် ါသည်၊၊

အရထောက်အကူပစစည််းမခော်း ရှမှု သမဟို
ို ေ့ တ်
မ ရှမှု)

(ဥပမော
ောမခော်း၏စွမ််းရ

-

အခွငအ
်ေ့ လမ််း ရှမှု
သင် ကော်းသင်ယူမှု

ောင် ည် မငတ
်ေ့ င်မှု ပညေ့်စံိုစွော
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စောဖတ်စွမ််း ည်နင
ှ အ
်ေ့ လော်းတူ
တိုင်း် တောစစ်ရ

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ

မူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) သခ္ခောစွမ််း ည် လဒ်မခော်းသည်

မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ စွမ််းရ

ောင် ည်

အော်းနည််းရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းကို အရလ်းရပ်းရထောက်ပံန
ို ် န်အတွက် သခ္ခောစွမ််း ည် မငတ
်ေ့ င်ရ ်း
ေ့ င
အစီအစဉမခော်းလိုအပ်ရ ကောင််းကို
ပံပ
ေ့ ို်းကူညီမညေ့်
ရ

ရဖော် ပထော်းပါသည်။

ရကခောင််းသော်းမခော်းနှင်ေ့

အစီအစဉမခော်းကို

ောလခင်စွောအရကောင်အထည်ရဖော်ရ

စနစ်တကခစီစဉရ ်း

ောင် ွ က် န်

လိုအပ်ပါသည်၊၊

မမတ၏
ို ေ့ ည်မှန်း် ခခက်ပန််းတိုငန
် င
ှ ်ေ့

ွဲ န်နင
ှ ်ေ့

လူတိုင်း် သည်

ည် ွ ယ်ထော်းရသော

ရှ န်ရှ င််းစွဲကျွမ််းကခင်မှုမခော်းအရပေါ်အရ ခခံ၍
ဝတစ်ရလျှောက်လံို်း

ောမခော်းအော်း

စံခခန်စံနနှု ်း် မခော်း

သငရ
်ေ့ လခော်ရသောအရထောက်အပံေ့မခော်း ဖင်ေ့

သင်ယူရလေ့လောရန မည် ဖစ်ရ ကောင််း

နော်းလည်သငပ
်ေ့ ါသည်။

လက်ရှအ

င်ေ့

သမဟို
ို ေ့ တ် အသက် မည်သို ေ့ ပင်ရှရစကောမူ ဖွံှေ့ မဖြုံ်းတို်းတက်နင
ို သ
် ည်။ မူဝါဒခခမှတ်သမ
ူ ခော်းအတွက်
မည်သညေ့်ရထောက်ပံေ့ ဖညေ့်

ည််းရပ်း မှုမခော်းကို လိုအပ်မပီ်း မည်သရထောက်
ို ေ့
ပံေ့ မည်ကို

်းံို ဖတ် န်မှော

စန်ရခေါ်မှုတစ် ပ် ဖစ်ရနပါသည်။
ထညေ့်သင
ွ ်း် စဉ်းစော်း မညေ့်

အရ ်းကကီ်းရသောအခခက်တစ်ခခက်မှော

တက်ရ ောက်ရနသညေ့်အတန််းတွင်
ဥပမောအော်း ဖင်ေ့ Grade - 1 အ
သင်ရို ်းညွှန်း် တမ််းအော်း

ရှ မညေ့်စွမ််းရ
င၏
်ေ့
စွမ််းရ

၎င််းတ၏
ို ေ့

မ ရှရသ်းရသောရကခောင််းသော်းမခော်း

ောင် ည်သောရှရသောရကခောင််းသော်းမခော်းကို Grade - 5

သင် ကော်းရပ်း ခင််းသည်

ခက်ခဲရစနင
ို ပ
် ါသည်။

ောင် ည်ကို

ထရ
ို ကခောင််းသော်းမခော်း၏

အတန််းအ

ငထ
်ေ့ က်

သင်ယူရလေ့လော ခင််းကို

သောလွနရ
် နရသောစွမ််း ည်ရှသညေ့်

ရကခောင််းသော်းမခော်းကလ
ို ည််း သငရ
်ေ့ လခော်ရသောသင်ရို ်းညွှန်း် တမ််းမခော်း ဖင်ေ့ သင် ကော်းရပ်း န်လိုအပ်ပါသည်။
ထရ
ို ေ့ ကောင်ေ့

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

သင်ယူမှု လဒ်မခော်းကို

စနစ်တကခ

ရလေ့လောကကီ်း ကပ်အကဲ ဖတ် ခင််းသည် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ သင် ကော်းသင်ယူမလ
ှု ိုအပ်ခခက်နင
ှ ်ေ့ ကိုကည
် ီ
ရစ န်ရ

ောင် ွ က် ောတွင် အရ ်းကကီ်းပါသည်။ ထအ
ို ေ့ ပင်

လိုအပ်ခခက်ကိုသရှရစ န်အတွက် သင် ကော်းရ ်းနှင်ေ့
လိုအပ်ပါသည်။ ထလ
ို ိုအပ်ခခက်မခော်း ဖညေ့်

င
ို သ
် ညေ့် သင်ယူရလေ့လောမှုမခော်း လိုပ်ရ

ည််း ောတွင် အရ ်းကကီ်းရသောပထမအ

ပ်တွင် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ အသသညောနှင်ေ့ လိုပ်ရ
ကျွမ််းကခင်မှုအ

ောမခော်းအရန ဖငလ
်ေ့ ည််း ရကခောင််းသော်းမခော်း၏
ောင် န်

ငမ
်ေ့ ှော သခ္ခော

ောသော

ောင်နင
ို စ
် ွမ််းကို နော်းလည် န် ဖစ်သည်။ သမှ
ို ေ့ သော

ငတ
်ေ့ စ်ခိုမတ
ှ စ်ခိုသို ေ့ ကူ်းရ ပောင််း ောတွင် ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း

ောမခော်းက ထရ ောက်

စွော ပံေ့ပို်းကူညီနင
ို မ
် ည် ဖစ်သည်။
အနှစ်ခခြုံပ်အော်း ဖင်ေ့
ရ ောက်ရှရအောင် ရ
ကောလ

စွမ််း ည်

ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း

နင
ို င
် တ
ံ ကောသတ်မှတ်ခခက်

ောင် ွ က် ောတွင် ၎င််းတ၏လ
ို ေ့
ိုအပ်ခခက်မခော်းကို ဖညေ့်
မငတ
်ေ့ င်ရ ်းလိုပ်ငန််းမခော်း

လိုပ်ရ

အ

ငမ
်ေ့ ခော်းသို ေ့

ည််းရပ်းနင
ို သ
် ညေ့် အရစောပိုင်း်

ောင်ရပ်း န်လိုအပ်ပါသည်။

Grade

–

5
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တက်ရ ောက်ရနသညေ့်

ရကခောင််းသော်း

မခော်းအတွက်

ထပ်မံပံပ
ေ့ ို်းသင် ကော်းရပ်း ခင််းနှင်ေ့

ကိုစော်းသင် ကော်းရပ်း ခင််းတမှ
ို ေ့ ော ရကခောင််းသော်း မခော်း၏ ရရှ ှေ့
သခ္ခော

င
ို ် ောစွမ််း ည်အ

ငက
်ေ့ ို ရ ောက်ရှလော ရစပါသည်။

ထရ ောက်စွော

က် မညေ့်အတန််းမခော်းအတွက် လိုအပ်ရသော

60

အခန်း (၃)
မနမြောနင
ို ငံတင
ွ သင

ြော်းသငယူမှုရလဒအကပေါ်လမ
ွှ ်းမို်းနင
ို သညေ့
စပအချ

အလ

မျြော်း

၃.၁ နဒါန်း
ရကခောင််းသော်း၏သင်ယူမှု လဒ်မခော်းကိုရလေ့လော ောတွင်
အရ ကောင််းအ ော၊

အရ ခအရနမခော်းစွောကို

သင်ယူမှု ဖစ်ရပေါ်ရစသညေ့်

နော်းလည် န်အရ ်းကကီ်းသည်။

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညော သင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
တွင် ထညေ့်သင
ွ ်း် ရမ်း မန််းခဲရ
ှ ်ေ့
ေ့ သော သင် ကော်းသင်ယူမှု လဒ်နင
ရကခောင််းသော်း စစ်တမ််းရမ်းခွန်း် လွှော၊

ဤအခန််းတွင်

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019

က်စပ်ရနသညေ့် မ

စစ်တမ််းရမ်းခွန်း် လွှော၊

ော စစ်တမ််းရမ်းခွန်း် လွှောနှင်ေ့ ရကခောင််းစစ်တမ််းရမ်းခွန်း် လွှော မခော်းမှ

ရကခောင််းသော်းမခော်းနှင်ေ့ မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်းတွင် ရတွှေ့ ရှခခက်မခော်းကို ရဖော် ပထော်းပါသည်။

၃.၁.၁

ျြော်း၊ မ ဖစတညမှု
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

တွငပ
် ါဝင်ရသော

ရကခောင််းသော်းမခော်းနှင်ေ့

မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်း ကော်းတွင်

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)
ထက်ဝက်ရကခော်မှော

မန််းကရလ်းမခော်း ဖစ် ကပါသည်။ ပံို (၃-၁) သည် မန်မောရကခောင််းသော်းဦ်းရ နှင်ေ့ အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ
မူလတန််းပညောသင်ယူ

တတ်ရ မောက်မှု

တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ

(SEA-PLM)

တွင်

ပါဝင်ရသော

ရကခောင််းသော်းဦ်းရ ကို ရဖော် ပ ထော်းမပီ်း မန််းကရလ်းမခော်းက ရယောက်ခော်းရလ်းမခော်းထက် စောဖတ် ခင််းနှင်ေ့
စောရ ်း ခင််းတွင်

မှတ်ပ၍
ို မငမ
်ေ့ ော်းသည်။ မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်းတွင် သခ္ခောစွမ််း ည်နင
ှ ပ
်ေ့ တ်သက်၍

ကခော်း၊ မ ကွော ခော်းခခက်မရှပါ။
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မှတစ
် ရက်း

ကခော်း၊ မ ဖစ်တည်မှုအလိုက် တတ်ရ မောက်မှု

ရယောက်ခော်းရလ်း

မန််းကရလ်း

ရယောက်ခော်းရလ်း

သခ္ခော

မန််းကရလ်း

စောဖတ် ခင််း

မန်မော

ရယောက်ခော်းရလ်း

မန််းကရလ်း

စောရ ်း ခင််း

SEA-PLM ပခမ််းမျှ

ပံို (၃-၁) ကခော်း၊ မ ဖစ်တည်မှုအလိုက် တတ်ရ မောက်မှု

၃.၁.၂ က

ျြောင်းသြော်းမျြော်း၏ မသနစွမ်းမှုအက ခအကန

မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွင် နမူနောရကောက်ယူထော်းသညေ့် ရကခောင််းသော်း (၉၈.၆%) သည် အထူ်းပညောရ ်း
(Special Education) လိုအပ်ခခက်မရှပါ။ အထူ်းပညောရ ်းလိုအပ်ခခက်ရှသညေ့် နမူနော ရကခောင််းသော်း (၈၂)
ဦ်းအနက် (၅၈) ဦ်းမှော ဉောဏ် ည်ခခြုံှေ့တဲမေ့ ပီ်း (၁၄) ဦ်းမှော ကိုယ်လက်အဂ္ ါမသန်စွမ််းသူမခော်း ဖစ်ကော
ကခန်သညေ့် (၁၀) ဦ်းမှော

ောသောစကော်း

င
ို ် ော အခက်အခဲရှပါသည်။ ပံို (၃-၂) သည် ကခော်း၊ မ

ဖစ်တည်မှုအလိုက် အထူ်းပညောရ ်းလိုအပ်ရသော ရကခောင််းသော်းဦ်းရ ကို ပသပါသည်၊၊
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ရကခောင််းသော်းဦ်းရ

ကခော်း၊ မ ဖစ်တည်မှုအလက
ို ် အထူ်းပညောရ ်းလအ
ို ပ်ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်း

ကိုယလ
် က်အဂ္ ါ မသန်စွမ််းသူ

ဉောဏ် ည်ခခြုံှေ့တသ
ဲေ့ ူ

ရယောက်ခော်းရလ်း

ပံို(၃-၂)

ကခော်း၊

မ ဖစ်တည်မှုအလိုက်

ောသောစကော်း အခက်အခဲရှသူ

မန််းကရလ်း

နမူနောရကောက်ယူထော်းသညေ့်

အထူ်းပညောရ ်း

လိုအပ်ရသော

ရကခောင််းသော်းမခော်း
၃.၂

မသြော်းစိုကနြော

ခံအက ခအကနနင ေ့ တတက မြော

လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းရနောက်ခံ
စီ်းပွော်းရ ်း

သ
ို ည်မှော

င
ို ် ောလွှမ််းမို်းမှုမခော်းကို

ပညောရ ်း၊

သင်ယူ

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏တတ်ရ မောက်မှုစွမ််း ည်ကို
မူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု

အမခော်း

မ

သက်ရ ောက်

တိုင်း် တောစစ်ရ

တစ်ရနလျှ
ေ့ င်

အောဟော စော်း သညေ့်

အသံ်းို ပြုံသညေ့်မီ်းအမခြုံ်းအစော်း၊

ရ မီ်း ပညေ့်စံိုမှု၊

နယ်ပယ်အသီ်းသီ်းရှ

နင
ို ပ
် ါသည်။

်းရ ်းစံ

စစ်တမ််းရမ်းခွန်း် လွှောမခော်း၌

င
ို မ
် ှု အ င််းအ မစ်နင
ှ ်ေ့

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

ရလေ့လောမှု

်းံို လွှမ််းမို်းရနရသော အခခက်အလက်မခော်း ဖစ်သညေ့် မ

အလိုပ်အကိုင၊် မသော်းစိုပိုင်

အလိုပ်အကိုင၊်

ရပါင််းစည််းထော်း ခင််း ဖစ်ပါသည်။

လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းရနောက်ခံလွှမ််းမို်းမှုသည်

စစ်တမ််းရမ်းခွန်း် လွှောနှင်ေ့

မှု

(SEA-PLM)

အရရှ ှေ့ရတောင်
တွင်

ရကခောင််းသော်း

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏စွမ််းရ
မခော်း၏ ပညောရ ်းအ

အောရှ

ောင် ည်ကို

င၊်ေ့ မ

မခော်း၏

က်စပ်ရနသညေ့်ရမ်းခွန်း် မခော်း၊ ရကခောင််းသော်းမခော်း
အကကမ်အရ အတွက်၊

အမ်တွငရ
် ှသညေ့်

အမ်အမခြုံ်းအစော်း၊

ဖတ်စ ောစောအိုပ်

အရ အတွက်

စသညေ့်အခခက်အလက်မခော်းကို ရကောက်ယူထော်းပါသည်။ ၎င််းရမ်းခွန်း် မခော်းမှ အခခက်အလက်မခော်းကို
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ မူလတန််းပညော သင်ယူတတ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တောစစ်ရ

်း ရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019

၏ လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းရနောက်ခံ အညွှန်း် ကန််း အ ဖစ် ရပါင််းစည််းရဖော် ပခဲေ့ပါသည်။
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ဇယော်း (၃-၁) မှ ဇယော်း (၃-၃) အထသည် လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရန (SES) အညွှန်း် ပါ
အတိုင်း် အတော (Quartile) မခော်းအော်း အရ ခခံထော်းရသော တတ်ရ မောက်မှုပံိုစံကို ပသပါသည်။ ရအောက်

်းံို

အတိုင်း် အတော (Bottom Quartile) သည် (၂၅) ရအောက်ရှရသော Percentile၊ ဒိုတယရ မောက်
အတိုင်း် အတော (Second Quartile) သည် (၂၅) နှင်ေ့ (၅၀) ရအောက်ရှရသော Percentile၊ တတယရ မောက်
အတိုင်း် အတော (Third Quartile) သည် (၅၀) နှင်ေ့ (၇၅) ရအောက်ရှရသော Percentile ၊ ထပ်

်းံို

အတိုင်း် အတော (Top Quartile) သည် (၇၅) နှငအ
်ေ့ ထက်ရှရသော Percentile ကို ကိုယ်စော်း ပြုံပါသည်။
နယ်ပယ်အော်းလံို်း (စောဖတ်စွမ််း ည်၊ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်၊ သခ္ခောစွမ််း ည်) တွင် မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ လူမှု
စီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရန (SES) ရအောက်
မခော်းသည် စွမ််းရ
(Top

ောင် ည်အနမ်ေ့

Quartile)

ယင််း လဒ်သည်

်းံို အတိုင်း် အတော (Bottom Quartile) တွငပ
် ါသညေ့် ရကခောင််းသော်း

်းံို ဖစ်မပီ်း လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရန (SES) ထပ်

တွငရ
် ှသညေ့် မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်းမှော

ရဒသတွင်း် လဒ် ဖစ်သညေ့်

ရကခောင််းသော်းမခော်းက

စွမ််းရ

ောင် ည်အ မင်ေ့

“မ ပညေ့်စံိုရသောမသော်းစိုမှ

ွ ယ်တူရကခောင််းသော်းမခော်းနှငယ
်ေ့ ှဉလျှင်

စွမ််းရ

်းံို အတိုင်း် အတော
်းံို ဖစ်သည်။

ရမွ်းဖွော်းကကီ်း ပင််းလောသညေ့်

ောင် ည်နမ်ရ
ေ့ နသည်”

ဟူရသော

“ပညောသင် ကော်းရ ်း၏ သောတူညီမျှမှု ပဿနော” နှင်ေ့ ကိုက်ညီရနရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ ပါသည်။

ဇယော်း (၃-၁)

လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရန (SES) အတိုင်း် အတောအ စောဖတ်စွမ််း ည်တတ်ရ မောက်မှု
ထပ်
SES ရအောက်

်းံို

အတင
ို ်း် အတော

SES ဒိုတယ

SES တတယ

အတင
ို ်း် အတော

အတင
ို ်း် အတော

နင
ို င
် ံ

SES ထပ်

်းံို

အတင
ို ်း်
အတော

်းံို အတင
ို ်း် အတောရှ

ရကခောင််းသော်းနှင ေ့်
ရအောက်

်းံို

အတင
ို ်း် အတောရှ
ရကခောင််းသော်းမခော်း ကော်း
လဒ် ခော်းနော်းခခက်

ပခမ််းမျှ

S.E.

မှတ်

ပခမ််းမျှ

S.E.

မှတ်

ပခမ််းမျှ

S.E.

မှတ်

ပခမ််း

S.E.

မျှ

ပခမ််းမျှ မှတ်

S.E.

ကွော ခော်းခခက်

မှတ်
မန်မော

၂၈၇

၁.၁

၂၈၈

၁.၀

၂၉၂

၀.၇

၃၀၁

၀.၉

၁၄*

၀.၈

(SEA-PLM)

၂၉၀

၀.၅

၂၉၆

၀.၄

၃၀၁

၀.၄

၃၁၂

၀.၅

၂၂*

၀.၃

ပခမ််းမျှ

*Significant differences (p<0.05)
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ဇယော်း (၃-၂) လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရန (SES) အတိုင်း် အတောအ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်တတ်ရ မောက်မှု
ထပ်
SES ရအောက်

်းံို

အတင
ို ်း် အတော

SES ဒိုတယ

SES တတယ

SES ထပ်

အတင
ို ်း် အတော

အတင
ို ်း် အတော

်းံို

်းံို အတင
ို ်း် အတောရှ

ရကခောင််းသော်းနှင ေ့်

အတင
ို ်း် အတော

ရအောက်

နင
ို င
် ံ

်းံို အတင
ို ်း် အတောရှ

ရကခောင််းသော်းမခော်း ကော်း
လဒ် ခော်းနော်းခခက်
ပခမ််းမျှ

S.E.

ပခမ််းမျှ

မှတ်

S.E.

ပခမ််းမျှ

မှတ်

S.E.

ပခမ််းမျှ

မှတ်

S.E.

ပခမ််းမျှ မှတ်

မှတ်

S.E.

ကွော ခော်းခခက်

မန်မော

၂၉၅

၁.၃

၂၉၅

၁.၃

၂၉၈

၁.၂

၃၀၆

၁.၀

၁၀*

၀.၈

(SEA-

၂၉၁

၀.၅

၂၉၇

၀.၅

၃၀၁

၀.၄

၃၁၁

၀.၅

၂၀*

၀.၄

PLM)
ပခမ််းမျှ

*Significant differences (p<0.05)
ဇယော်း (၃-၃) လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရန (SES) အတိုင်း် အတောအ သခ္ခောစွမ််း ည်တတ်ရ မောက်မှု
ထပ်
SES ရအောက်

်းံို

အတင
ို ်း် အတော

SES ဒိုတယ

SES တတယ

အတင
ို ်း် အတော

အတင
ို ်း် အတော

SES ထပ်

်းံို

ရကခောင််းသော်းနှငရ
ေ့် အောက်

အတင
ို ်း် အတော

နင
ို င
် ံ

်းံို အတင
ို ်း် အတောရှ
်းံို

အတင
ို ်း် အတောရှ
ရကခောင််းသော်းမခော်း ကော်း
လဒ် ခော်းနော်းခခက်

ပခမ််းမျှ

S.E.

မှတ်

ပခမ််းမျှ

S.E.

မှတ်

ပခမ််းမျှ

S.E.

မှတ်

ပခမ််းမျှ

S.E.

မှတ်

ပခမ််းမျှ မှတ်

S.E.

ကွော ခော်းခခက်

မန်မော

၂၈၃

၀.၉

၂၈၄

၀.၈

၂၈၈

၀.၇

၂၉၇

၀.၉

၁၃*

၀.၆

(SEA-

၂၉၁

၀.၅

၂၉၆

၀.၄

၃၀၁

၀.၄

၃၁၂

၀.၅

၂၁*

၀.၃

PLM)
ပခမ််းမျှ

*Significant differences (p<0.05)

၃.၂.၁ က

ျြောင်းသြော်း၏ ပညြောကရ်းတွင မ /အိုပထန်းသူ၏ ပါဝငပတသ

မှု

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ မူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
2019 ၏ ရကခောင််းသော်းစစ်တမ််းရမ်းခွန်း် လွှောတွင် မ

အကကမ်ရ မည်မျှ ပါဝင်ပတ်သက်ရ ကောင််းနှင်ေ့
(ဥပမော - မ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

မခော်းမှ အမ်တွင် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ပညောရ ်းကို

က်စပ်သညေ့်ရမ်းခွန်း် (၆) ခို ကို ရမ်း မန််းထော်းပါသည်။

/အိုပ်ထန််းသူမခော်းက ရကခောင််းသော်းမခော်း အမ်စောလိုပ်/မလိုပ်စစ်ရ

ပံို (၃-၃) သည် “ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ လိုပ်ငန််းတစ်ခစ
ို ီတိုင်း် တွင် မ

်း ခင််း)
မခော်းက ရနစဉ
ို ေ့ တ်
ေ့ သမဟို

ရနစဉနီ
်းပါ်း ပါဝင်ပတ်သက်သည်” ဟို ရ ဖ ကော်းသညေ့် ရကခောင််းသော်းအခခြုံ်းကို ပသထော်းပါသည်။ မန်မော
ေ့
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နင
ို င
် တ
ံ ွင်

“ရကခောင််း၌တတ်ရ မောက်မှု ရှ န်

ရကခောင််းသော်း

မှော

(၄၈%)

တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ

မ မခော်း၏တွန်း် အော်းရပ်းမှု ရှသည်”

ရှမပီ်း

(SEA-PLM)

ဟိုရ ဖ

ရ
ို သော

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု

တွင်

ရကခောင််းသော်း(၄၇%)

က

ရဖ

ရ
ို ကောင််း

နှုင််းယှဉ

ပသထော်းသည်။

“မ

မခော်းက အမ်စောလိုပ် ောတွငက
် ူညီသည်” ဟို ရ ဖ

သ
ို ညေ့်ရကခောင််းသော်းမခော်းမှော

မန်မောနင
ို င
် တ
ံ င
ွ ်

(၂၉%) ရှမပီ်း အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-

PLM) တွင် ယင််းသရ
ို ေ့ ဖ
“မ

မခော်းက

အမ်စောလိုပ်/မလိုပ်

မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွင်
တိုင်း် တောစစ်ရ

(၃၄%)

စစ်ရ

ရှမပီ်း

“မ

တတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

တွင်

မခော်းက

သ
ို ညေ့်ရကခောင််းသော်းမခော်းမှော

်းရပ်းသည်”

ဟို

ရဖ

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််း

်းရ ်းစံ(SEA-PLM)

နှုင််းယှဉ ပသထော်းသည်။
ရဖ

သ
ို ညေ့်ရကခောင််းသော်း (၂၇%) ထက်စောလျှင် အနည််းငယ် မငမ
်ေ့ ော်းရနပါသည်။

ယင််းသို ေ့

ရကခောင််းတွင်

ရဖ

သ
ို ညေ့်

ရကခောင််းသော်းမခော်းမှော

ပညောသင်ယူ

ိုသညေ့်ရကခောင််းသော်း

တတ်ရ မောက်မှု
(၃၆%)

နှင်ေ့

သင် ကော်းခဲေ့သည်မခော်းကိုရမ်း မန််းသည်”

ဟို

မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွငသ
် ောမက အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမလ
ူ တန််း ပညောသင်ယူ
်းရ ်းစံ (SEA-PLM) တွငပ
် ါ သံ်းို ပံိုတစ်ပံိုခန ် ေ့ရှပါသည်။
မခော်း၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှု

ရကခောင််းသော်း ောခိုငန
် နှု ်း်

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ လိုပ်ငန််းမခော်းတွင် မ

အမ်စောလိုပ်သည်

ရကခောင််းတွင် သင် ကော်းခဲေ့သည်
မခော်းကို ရမ်း မန််းသည်

မန်မော

ပံို (၃-၃) မ

ရကခောင််းလိုပ်ငန််းမခော်းကို
ရ

ွ်းရနွ်းသည်

အမ်စော လိုပ်/မလိုပ်
စစ်ရ

်းသည်

အမ်စောလိုပ် ောတွင ်

တတ်ရ မောက်မှု ရှ န်

ကူညသ
ီ ည်

တွန်း် အော်းရပ်းသည်

SEA-PLM ပခမ််းမျှ

မခော်း၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုအလိုက် ရကခောင််းသော်း ောခင
ို န
် န
ှု ်း် မခော်း

ရမ်းခွန်း် မခော်းအော်း ရ ဖ

ခ
ို ခက်မခော်းအရပေါ်အရ ခခံ၍ ဤတိုင်း် တောမှုစရက်းကို ရအောက်ပါဇယော်း

မခော်း ဖင်ေ့ ထိုတန
် တ
ို ်ထော်းသည်။ ဇယော်း (၃-၄) မှ ဇယော်း (၃-၆) အထသည် ပညောရ ်းတွင် မ

မခော်းက

ပါဝင်ပတ်သက်မှု အတိုင်း် အတောမခော်းအရပေါ်မူတည်၍ သင်ယူမှုနယ်ပယ်တစ်ခိုစီတိုင်း် (စောဖတ်စွမ််း ည်၊
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စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်၊ သခ္ခောစွမ််း ည်) ၌ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ တတ်ရ မောက်မှုကို ပသထော်းသည်။
မန်မောနင
ို င
် ၌
ံ ပညောရ ်းတွင် မ

မခော်း၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှု မငမ
်ေ့ ော်းရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းနှငမ
်ေ့

မခော်း၏

ပါဝင်ပတ်သက်မှုနည််းရသော ရကခောင််းသော်းမခော်း ကော်း တတ်ရ မောက်မှုကွောဟခခက်မှော စောဖတ်စွမ််း ည်တင
ွ ်
ပခမ််းမျှ မှတ်ကောွ ခော်းခခက် (၁၅) မှတ်၊ စောရ ်းသော်းမှုစမ
ွ ််း ည်တွင် ပခမ််းမျှ မှတက
် ွော ခော်းခခက် (၁၁) မှတ်
နှင်ေ့ သခ္ခောစွမ််း ည်တွင် ပခမ််းမျှ မှတ် ကွော ခော်းခခက် (၁၄) မှတ် တို ဖစ်
ေ့ ရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ ပါသည်။
ဇယော်း (၃-၄) မ

မခော်း၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုအလိုက် စောဖတ်စွမ််း ည်တတ်ရ မောက်မှု
ထပ်

မ

မခော်း၏

မ

ပါဝင်ပတ်သက်မှု
နင
ို င
် ံ

(ရအောက်

်းံို

မခော်း၏

မ

မခော်း၏

ပါဝင်ပတ်သက်မှု

ပါဝင်ပတ်သက်မှု

(ဒိုတယအတင
ို ်း် အတော)

(တတယ

အတင
ို ်း် အတော)

မ

မခော်း၏

ရှ ရကခောင််းသော်းနှင ေ့်

ပါဝင်ပတ်သက်မှု
(ထပ်

အတင
ို ်း် အတော)

်းံို အတင
ို ်း် အတော
ရအောက်

်းံို

်းံို

အတင
ို ်း် အတောရှ

အတင
ို ်း် အတော)

ရကခောင််းသော်းမခော်း ကော်း
လဒ် ခော်းနော်းခခက်

ပခမ််းမျှ မှတ်

S.E.

ပခမ််းမျှ မှတ်

S.E.

ပခမ််းမျှ

S.E.

ပခမ််းမျှ

မှတ်

S.E.

ပခမ််းမျှ မှတ်

မှတ်

S.E.

ကွော ခော်းခခက်

မန်မော

၂၈၆

၁.၁

၂၈၇

၁.၀

၂၉၃

၁.၁

၃၀၁

၀.၉

၁၅*

၀.၇

(SEA-

၂၉၄

၀.၅

၂၉၆

၀.၅

၃၀၃

၀.၄

၃၀၈

၀.၄

၁၄*

၀.၃

PLM)
ပခမ််းမျှ

* Significant differences (p<0.05)
ဇယော်း (၃-၅)

မ

မခော်း၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအလိုက် စောရ ်းသော်းမှုစမ
ွ ််း ည်တတ်ရ မောက်မှု
ထပ်

မ

မခော်း၏

မ

ပါဝင်ပတ်သက်မှု
နင
ို င
် ံ

(ရအောက်

်းံို

အတင
ို ်း် အတော)
ပခမ််းမျှ

S.E.

မှတ်

မခော်း၏

မ

မခော်း၏

မ

မခော်း၏

ပါဝင်ပတ်သက်မှု

ပါဝင်ပတ်သက်မှု

(ဒိုတယ

(တတယ

အတင
ို ်း် အတော)

အတင
ို ်း် အတော)

အတင
ို ်း် အတော)

ပခမ််းမျှ

ပခမ််းမျှ

ပခမ််းမျှ

S.E.

မှတ်

ပါဝင်ပတ်သက်မှု
(ထပ်

S.E.

မှတ်

်းံို

်းံို အတင
ို ်း် အတောရှ

ရကခောင််းသော်းနှင ေ့်
ရအောက်

်းံို အတင
ို ်း် အတောရှ

ရကခောင််းသော်းမခော်း ကော်း
S.E.

မှတ်

လဒ် ခော်းနော်းခခက်
ပခမ််းမျှ မှတ်

S.E.

ကွော ခော်းခခက်

မန်မော

၂၉၆

၁.၃

၂၉၄

၁.၂

၂၉၉

၁.၄

၃၀၆

၁.၀

၁၁*

၀.၈

(SEA-

၂၉၄

၀.၆

၂၉၅

၀.၆

၃၀၄

၀.၅

၃၀၉

၀.၅

၁၅*

၀.၄

PLM)
ပခမ််းမျှ

* Significant differences (p<0.05)
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ဇယော်း (၃-၆)

မ

မခော်း၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုအလိုက် သခ္ခောစွမ််း ည်တတ်ရ မောက်မှု
ထပ်
မ

မခော်း၏

မ

ပါဝင်ပတ်သက်မှု
နင
ို င
် ံ

(ရအောက်
ပခမ််းမျှ

S.E.

မခော်း၏

မ

ပါဝင်ပတ်သက်မှု

(ဒိုတယ

(တတယ

အတင
ို ်း် အတော)

အတင
ို ်း် အတော)

ပခမ််းမျှ

မှတ်

မ

ပါဝင်ပတ်သက်မှု

်းံို အတင
ို ်း်

အတော)

မခော်း၏

S.E.

ပခမ််းမျှ

မှတ်

မခော်း၏

ပါဝင်ပတ်သက်မှု
(ထပ်

်းံို

ရကခောင််းသော်းနှင ေ့်
ရအောက်

ပခမ််းမျှ

မှတ်

်းံို အတင
ို ်း် အတော

ရှ ရကခောင််းသော်းမခော်း ကော်း

အတင
ို ်း် အတော)

S.E.

်းံို အတင
ို ်း် အတောရှ

S.E.

မှတ်

လဒ် ခော်းနော်းခခက်
ပခမ််းမျှ မှတ်

S.E.

ကွော ခော်းခခက်

မန်မော

၂၈၃

၀.၉

၂၈၄

၀.၈

၂၈၉

၀.၉

၂၉၆

၀.၈

၁၄*

၀.၆

(SEA-PLM)

၂၉၄

၀.၅

၂၉၇

၀.၅

၃၀၃

၀.၄

၃၀၇

၀.၄

၁၄*

၀.၃

ပခမ််းမျှ

* Significant differences (p<0.05)

၃.၂.၂ စစက ်းအ

ဲ ဖတရြောတွင အသံ်းို ပြုံသညေ့

က ပြော

ျြောင်းသြော်းမျြော်း

ြော်းကသြောက

ရကခောင််းသော်းမခော်း
ပညောရ ်း

င
ို ် ောစွမ််းရ

ြောသြောစ

အသံ်းို ပြုံရသော
ောင် ည်

နှင်ေ့

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု
ရကခောင််းသော်း
စစ်ရ

(၆၈%)

်းအကဲ ဖတ်သညေ့်
ပံို

(၃-၄)

ရကခောင််းသော်းမခော်း

အ
က

နှင်ေ့

နှုင််းယှဉလျှင်

ြော်း

ို

ောသောစကော်းသည်

၎င််းတ၏
ို ေ့

က်နယ
ွ ်ရနရ ကောင််း

ရတွှေ့ ရှ ပါသည်။

တိုင်း် တောစစ်ရ

မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ

်းရ ်းစံ

ရကခောင််းသော်း

(SEA-PLM)
(၇၆%)

သည်

ောသောစကော်းကို ရနအမ်တွင် အသံ်းို ပြုံ ကရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ ပါသည်။
စစ်ရ
အ ခော်း

်းအကဲ ဖတ်သညေ့်

ောသောစကော်းကို

ောသောစကော်းကို

ရနအမ်တွငအ
် သံ်းို ပြုံရသော

အသံ်းို ပြုံရသောရကခောင််းသော်းမခော်းထက်

အော်းလံို်းတွင် ပို၍ သောလွနရ
် နရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ ပါသည်။

နယ်ပယ်

68
ောသောစကော်းအလက
ို တ
် တ်ရ မောက်မှု

မှတ်စရက်း

အမ်တင
ွ အ
် သံ်းို ပြုံရသော

အ ခော်း

ောသော

စစ်ရ

စကော်း

်းအကဲ ဖတ် ောတွင ်

အ ခော်း

အသံို်း ပြုံသညေ့် ောသောစကော်း

သခ္ခော

ပံို (၃-၄) အမ်တွငအ
် သံ်းို ပြုံရသော

က

ျြောင်းတ

်းအကဲ ဖတ် ောတွင ်

အသံို်း ပြုံသညေ့် ောသောစကော်း

ကရြော

စစ်ရ

အ ခော်း
ောသောစကော်း

စောဖတ် ခင််း
မန်မော

၃.၃

စစ်ရ

ောသောစကော်း

်းအကဲ ဖတ် ော

တွငအ
် သံို်း ပြုံသညေ့်

စောရ ်း ခင််း

ောသောစကော်း

SEA-PLM ပခမ််းမျှ

ောသောစကော်းအလက
ို ်တတ်ရ မောက်မှု

ရနအတွ

က

ြုံတင ပင

ငမှုအက ခအကန

ရမွ်းကင််းစမှ ၅ နှစ် ကော်းအ ွ ယ်သည် ရကခောင််းသော်း၏ဖွံှေ့ မဖြုံ်းမှုအတွက် အလွနအ
် ရ ်းပါရသော
ကောလ ဖစ်ပါသည်။

အ ည်အရသွ်း မငမ
်ေ့ ူကကြုံပညောရ ်းအစီအစဉသို ေ့

တက်ရ ောက် ခင််းသည်

ရကခောင််းသော်း၏ ပညောရ ်းသောမက လူမှုစတ်ခံစော်းခခက်မခော်းကိုပါ အကခြုံ်းရကခ်းဇူ်းမခော်း ရှရစနင
ို ရ
် ကောင််း
လက်ခံထော်း က

ပါသည်

(Bakken,

Brown,

မူကကြုံရကခောင််းပညောရ ်း အမခြုံ်းအစော်းမခော်းအ
ဖွံှေ့ မဖြုံ်း

န
ဲ င
ို င
် မ
ံ ခော်းတွင်

စစ်ရ

Downing

2017;

Trawick-Smith,

အနည််းငယ်ကလ
ွဲ ွဲမှုရှသည်ဟို လက်ခံထော်းရသော်လည််း

်းအကဲ ဖတ်မှုမခော်းစွော ပြုံလိုပ်မပီ်း

အကခြုံ်းရကခ်းဇူ်းမခော်းကိုရဖော်ထတ
ို ်ခဲေ့မပီ်း
အရ အတွက် ပစစ်တမ််းမခော်းအ

2014)။

မူကကြုံတက်ရ ောက် ခင််း၏

ဖစ်ပါသည်။
စီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရန

အ ည်အရသွ်းနှင်ေ့
ရကောင််းမွနမ
် ှု

မရှသညေ့်

မသော်းစိုမှရမွ်းဖွော်းလောရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် သက်တူ ွ ယ်တူရကခောင််းသော်းမခော်းနှင်ေ့ နှုင််းယှဉလျှင်
ရကခောင််းလိုပ်ငန််းရ

ောင်တောမခော်းလိုပ်ရ

ောင် ော၌

အသင်ေ့ ဖစ်မှုအော်းနည််းရ ကောင််း

ရတွှေ့ ရှ

ပါသည်

(Brophy, 2006)။

၃.၃.၁ မူက

ြုံက

ျြောင်းပညြောကရ်း

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
2019

တွင်

ပါဝင်ရသောရကခောင််းသော်းမခော်း၏

မ မခော်းအော်း

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)
၎င််းတကရလ်းမခော်း၏
ို ေ့

69

မူကကြုံရကခောင််းတက်ရ ောက်မှု

အရ ကောင််း

မူကကြုံရကခောင််းတက်ရ ောက်မှုမရှဟို ရ ဖ

ရမ်း မန််းထော်းပါသည်။

ပံို

(၃-၅)

အ

ထ
ို ော်းရသော ရကခောင််းသော်းဦ်းရ မှော မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွင် (၆၀%)

ရကခော်ရှမပီ်း အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူ တတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-

PLM) ရကခောင််းသော်းဦ်းရ တွင် (၂၆%) ရှရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ ပါသည်။

ရကခောင််းသော်း ောခိုငန
် နှု ်း်

မူကကြုံရကခောင််းတက်ရ ောက်သညေ့် ောခင
ို န
် နှု ်း်

၂နှစ်နင
ှ အ
ေ့် ထက်တက်သည်

၁နှစတ
် က်သည်
မန်မော

မတက်ပါ

SEA-PLM ပခမ််းမျှ

ပံို (၃-၅) မူကကြုံရကခောင််းတက်ရ ောက်သညေ့် ရကခောင််းသော်း ောခိုငန
် န
ှု ်း်
ပံို (၃-၆) တွင် မူကကြုံရကခောင််းတက်ရ ောက်မှုအလက
ို ် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏တတ်ရ မောက်မှုသည်
နယ်ပယ်အော်းလံို်းတွင်

မူကကြုံရကခောင််းတက်သညေ့်ရကခောင််းသော်းမခော်းက

ရကခောင််းသော်းမခော်းထက် ပို၍စွမ််းရ

မူကကြုံရကခောင််းမတက်သညေ့်

ောင် ည် မငမ
်ေ့ ော်းရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ ပါသည်။
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မှတ်စရက်း

မူကကြုံရကခောင််းတက်ရ ောက်မအ
ှု လက
ို ် တတ်ရ မောက်မှု

တက်ခသ
ဲေ့ ည်

တက်ခသ
ဲေ့ ည်

မတက်ပါ

သခ္ခော

မတက်ပါ

စောရ ်း ခင််း

စောဖတ် ခင််း
မန်မော

မတက်ပါ

တက်ခသ
ဲေ့ ည်

SEA-PLM ပခမ််းမျှ

ပံို (၃-၆) မူကကြုံရကခောင််းတက်ရ ောက်မှုအလက
ို ် တတ်ရ မောက်မှု
၃.၃.၂ က

ျြောင်းတ

ရန အသင ေ့ ဖစ ခင်း

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏
က်စပ်မှုရှ

ရ ကောင််း

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်
မည်သညေ့်စွမ််းရ

ရှ င််းစွဲစွမ််းရ

ောင် ည်နင
ှ ်ေ့

လက်ရှတတ်ရ မောက်မှုအ

လက်ခံယံို ကည်ထော်းသညေ့်အရလခောက်
ရကခောင််း

မတက်ရ ောက်မီ

မ

ရအောက်ပါစွမ််းရ

ောင် ည်မခော်းရှရ ကောင််း ရမ်း မန််းထော်းပါသည်။



ဗခည််း၊ သ အကခ ောအမခော်းစိုကို မှတ်မသရှ ခင််း



အခခြုံှေ့ရသော စကော်းလံို်းမခော်းကို ဖတ်နင
ို ် ခင််း



ဗခည််း၊ သ အကခ ောမခော်းကို ရ ်းနင
ို ် ခင််း



အခခြုံှေ့ရသော စကော်းလံို်းမခော်းကို ရ ်းနင
ို ် ခင််း



ကန််းဂဏန််းမခော်းကို ၁၀ အထ ကိုယ်တိုငရ
် တွက်နင
ို ် ခင််း



စတို န််း၊ ကတဂံ၊ စက်ဝိုင်း် စရသော ပံိုသဏ္ဌောန်အမခြုံ်းမခြုံ်းကို သရှ ခင််း



ကန််းဂဏန််းမခော်းကို ၁ မှ ၁၀ အထ ရ ်းနင
ို ် ခင််း



အရ ောင်မခော်းကို သရှ ခင််း



မမ၏အမည်ကို သရှ ခင််း



မမ၏အမည်ကို ရ ်းနင
ို ် ခင််း



ရို ်းရှင်း် စွော ရပါင််းနင
ို ် ခင််း

မခော်းကို

ငသ
်ေ့ ည်
၎င််းတ၏
ို ေ့

ောင် ည်မခော်းအနက်မှ
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စွမ််းရ

ောင် ည် (၁၀) ခိုရအောက်ရလခောန
ေ့ ည််းစွောရှသူမခော်းနှင်ေ့ စွမ််းရ

ောင် ည် (၁၀) ခိုနင
ှ အ
်ေ့ ထက်

ရှသူမခော်းဟူ၍ အိုပ်စို (၂) စိုဖဲွှေ့ကော ရဒတောအခခက်အလက်မခော်းကို စိုစည််းခဲပ
ေ့ ါသည်။ ပံို (၃-၇) သည် သခ္ခော၊
စောဖတ် ခင််းနှင်ေ့ စောရ ်းသော်း ခင််းတတွ
ို ေ့ င် ရဖော် ပပါစွမ််းရ
စွမ််းရ

ရှသူမခော်းနှင်ေ့

ောင် ည် (၁၀) ခိုရအောက်ရလခောန
ေ့ ည််းရသော ရကခောင််းသော်းမခော်း၏အခခြုံ်းကို ရဖော် ပထော်းပါသည်။

ပခမ််းမျှအော်း ဖင်ေ့ မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွင် စွမ််းရ
စွမ််းရ

ောင် ည် (၁၀) ခိုနင
ှ အ
်ေ့ ထက်

ောင် ည် (၁၀) ခိုနင
ှ အ
်ေ့ ထက်ရှရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်

ောင် ည် (၁၀) ခိုရအောက်ရှရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းထက် သခ္ခော၊ စောဖတ် ခင််းနှင်ေ့ စောရ ်း ခင််း

တတွ
ို ေ့ င်

တတ်ရ မောက်မှုစွမ််း ည်

ပို၍ မငမ
်ေ့ ော်းပါသည်။

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု

တိုင်း် တောစစ်ရ

ဤသည်မောှ
်းရ ်းစံ

(SEA-PLM)

ရကခောင််းသော်းဦ်းရ နှင်ေ့ တူညီရ ကောင််းရတွှေ့ ရှ ပါသည်။
ောင် ည်အလိုက်တတ်ရ မောက်မှု

မှတ်စရက်း

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စွမ််းရ

၁၀ခိုနင
ှ အ
ေ့် ထက်

၁၀ခိုရအောက်

သခ္ခော

၁၀ခိုနင
ှ အ
ေ့် ထက်

၁၀ခိုရအောက်

၁၀ခိုနင
ှ အ
ေ့် ထက်

စောရ ်း ခင််း

စောဖတ် ခင််း
မန်မော

ပံို (၃-၇) ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စွမ််းရ
၃.၃.၃ စြောသငခန်းပတဝန်း

၁၀ခိုရအောက်

SEA-PLM ပခမ််းမျှ

ောင် ည်အလက
ို ် တတ်ရ မောက်မှု

ျငအက ခအကနအကပေါ် က

ျြောင်းသြော်း၏အ မင

ောမခော်း၏ စောသင်ခန််းသဝင်
ို ေ့ ရ ောက်မှုရနောက်ကခသညေ့်အကကမ်ရ ၊ ရကခောင််းသော်းမခော်း မငမ်သက်
သညေ့်အခခန်အထ

ရစောင်ေ့ ရသောအကကမ်ရ နှင်ေ့

ောပခက်ကွက်မှုအကကမ်ရ တနှ
ို ေ့ ငပ
်ေ့ တ်သက်သညေ့်

ရမ်းခွန်း် မခော်းကို ရကခောင််းသော်းမခော်းထံရမ်း မန််းခဲေ့ပါသည်။ ပံို (၃-၈) တွင်
ရနောက်ကခမှ ဝင်သည်ဟို ရ ဖ

ောသည် အတန််းသို ေ့

ရ
ို သောရကခောင််းသော်း ောခိုငန
် န
ှု ်း် သည် မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်းတွင် (၆၇%)

ရှမပီ်း အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

ရဒသတွင်း်

ရဖော် ပထော်းပါသည်။

ပခမ််းမျှတင
ွ ်

ရကခောင််းသော်းထက်ဝက်ရကခော်ရလောက်သောရှရ ကောင််း
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ောမခော်းသည်
ရဖ

အတန််းထဲရှ

ရကခောင််းသော်းမခော်း

မငမ်သက်သညေ့်အခခန်အထရစောငသ
်ေ့ ည်ဟို

ထ
ို ော်းသည်မှော ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှတင
ွ ် ရကခောင််းသော်း (၆၃%) ရှမပီ်း မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်းတွင်

(၄၉%)

ရှရ ကောင််း

ရတွှေ့ ရှ ပါသည်။

ောပခက်ကွက်သည်ဟို

ရဖ

ထ
ို ော်းသည်မှော

ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှတွင် (၄၀%) ရှမပီ်း မန်မောရကခောင််းသော်း မခော်းတွင် (၄၃%) ရှရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ ပါသည်။

ရကခောင််းသော်း ောခိုငန
် နှု ်း်

ောမခော်းနှငပ
ို ် ရ ဖ
ေ့် တ်သက်၍ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏အ မင်မခော်းအလက

ောရနောက်ကခသည်

ရကခောင််းသော်းမခော်းမငမ်သက်သည်အထ ရစောငေ့သ
် ည်
မန်မော

ပံို (၃-၈)

ရ
ို သောရကခောင််းသော်း ောခိုငန
် နှု ်း်

ောပခက်ကက
ွ ်သည်

SEA-PLM ပခမ််းမျှ

ောမခော်းနှငပ
်ေ့ တ်သက်၍ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏အ မင်မခော်းအလိုက် ရ ဖ

ရ
ို သော ရကခောင််းသော်း

ောခိုငန
် နှု ်း်
၃.၃.၄ စြောသငခန်းပတဝန်း

ျငအက ခအကနအကပေါ်

ရြော၏အ မင

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏သင်ယူမှုအရပေါ် သက်ရ ောက်ရနရသောအရ ကောင််းအ ောမခော်းနှင်ေ့ ပတ်သက်၍
ောမခော်းအော်းရမ်း မန််းခဲေ့ပါသည်။ အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တော
စစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) နမူနော

ောဦ်းရ ထက် မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ

ောဦ်းရ က ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

အရ ခခံအသပညောမရှ ခင််း၊ စတ်ဝင်စော်းမှုမရှ ခင််းနှင်ေ့ အတန််းပခက်ကွက် ခင််းမခော်းသည် သင်ယူမှုကို ပို၍
သက်ရ ောက်ရစသည်ဟို ရ ဖ

ထ
ို ော်းရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ ပါသည်။ (ပံို (၃-၉)ကို ကညေ့်ပါ)
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ောမခော်း၏ ရ ဖ ကော်းခခက်

ောခိုငန
် န
ှု ်း်

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ သင်ယမ
ူ အ
ှု ရပေါ် သက်ရ ောက်ရနသညေ့အ
် ရ ကောင််းအ ောမခော်းနှငပ
ေ့် တ်သက်၍

အရ ခခံအသပညောမ
ရှ ခင််း

စတ်ဝင်စော်းမှု

ကခန််းမောရ ်း

စောသင်ခန််းအတွင်း်

မရှ ခင််း

ခခြုံှေ့တဲေ့ ခင််း

ရနှောငေ့ယ
် က
ှ ် ခင််း

မန်မော

ရကခောင််းပခက် ခင််း

စောသင်ခခန်တွင် အပ်ရ ်းပခက် ခင််း
ဗိုက်

ော ခင််း

SEA-PLM ပခမ််းမျှ

ပံို (၃-၉) အတန််းတက်ရ ောက်ရနသညေ့် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏သင်ယူမှုအရပေါ် သက်ရ ောက်ရနသညေ့်
အရ ကောင််းအ ောမခော်းနှငပ
်ေ့ တ်သက်၍
၃.၃.၅ က
ပံို
စစ်ရ

ောမခော်း၏ ရ ဖ ကော်းခခက် ောခိုငန
် န
ှု ်း်

ျြောင်းအိုပက

်း၏ ပင

ယ
ို လ

ဏ
ခ ြောမျြော်း

(၃-၁၀)

သည်

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု

တိုင်း် တော

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) နမူနောရကခောင််းအိုပ်ကကီ်းဦ်းရ နှင်ေ့ မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်းမခော်း၏

ပင်ကိုယ်လကခဏော

မခော်းကို

ရဖော် ပထော်းပါသည်။

ထပ
ို င်ကိုယ်လကခဏောမခော်းရှသညေ့်

ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်းမခော်း၏ရကခောင််းတွင် တက်ရ ောက်ရနရသော ရကခောင််းသော်းအခခြုံ်းအလိုက် ရဒတောအခခက်
အလက်ကို ရဖော် ပထော်းပါသည်။
မန်မောနင
ို င
် ၌
ံ

ရကခောင််းသော်းအမခော်းစိုမှော

အသက်

(၄၅)

နှစ်အထက်ရှသညေ့်

အမခြုံ်းသမီ်း

အိုပ်ခခြုံပ်ရသော ရကခောင််းတွင် တက်ရ ောက်ရ ကောင််းရတွှေ့ ရှ ပါသည်။ အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညော
သင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ရကခောင််းသော်းဦ်းရ နှငယ
်ေ့ ှဉလျှင် အသက်

(၃၅) နှစ်ရအောက်ရှသညေ့် ရကခောင််းအိုပ်၏ ရကခောင််းမခော်းတွင် တက်ရ ောက်ရနသညေ့် မန်မောရကခောင််းသော်း
အခခြုံ်းမှော မငမ
်ေ့ ော်းရနရ ကောင််းရတွှေ့ ပါသည်။
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ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်း၏ပင်ကယ
ို လ
် ကခဏောမခော်းအလက
ို ် ရကခောင််းတက်ရ ောက်ရနသညေ့်

ရကခောင််းသော်း ောခိုငန
် နှု ်း်

ရကခောင််းသော်း ောခင
ို န
် နှု ်း်

အမခြုံ်းသမီ်း

အမခြုံ်းသော်း

၃၅-၄၄

၃၅နှစ်ရအောက်

ကခော်း/မ

၄၅-၅၄

၅၅ နှင်ေ့

ISCED 3

ISCED 4

ISCED 6

အထက်

နှငရ
ေ့် အောက်

နှင ေ့် 5

နှင ေ့် အထက်

အသက်အိုပ်စို

အ မငေ့်

ံို်းပညောအ ည်အခခင််း

SEA-PLM ပခမ််းမျှ

မန်မော

ပံို (၃-၁၀) ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်းမခော်း၏ ပင်ကိုယ်လကခဏောမခော်းအလက
ို ် ရကခောင််းတက်ရ ောက်ရနသညေ့်
ရကခောင််းသော်း ောခင
ို န
် န
ှု ်း်
မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ ရကခောင််းသော်း (၉၀%) ရကခော်သည် တကကသလ
ို ်တစ်ခိုခိုမှ
ထထ
ို က် မငသ
်ေ့ ညေ့်

ရှရသော

ှေ့ွဲ သမဟို
ို ေ့ တ်

ှေ့ွဲ ရှသညေ့် ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်း၏ရကခောင််းတွငတ
် က်ရ ောက် ကမပီ်း အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ

မူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ရကခောင််းသော်းဦ်းရ တွငမ
် ူ

သံ်းို ပံိုနစ
ှ ်ပံိုရကခော်သောရှရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ ပါသည်။

၃.၃.၆ က

ျြောင်းအမျြုံ်းအစြော်းနင ေ့ က

ျြောင်းအရွ ယအစြော်း

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

ရကခောင််းသော်းဦ်းရ တွင် ရကခောင််းသော်းအမခော်းစို (ပခမ််းမျှ ၉၅%) သည် ပိုဂ္လကရကခောင််းမခော်းထက် အစို်း
ရကခောင််းမခော်းတွင် ပို၍တက်ရ ောက် ကပါသည်၊၊ ပံို (၃-၁၁) သည် ရကခောင််းသော်းဦ်းရ
ရှသညေ့်ရကခောင််းမခော်းတွငတ
် က်ရ ောက်သညေ့်

ရကခောင််းသော်းအရ အတွက်သည်

မူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

(၂၀၀) ရအောက်

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ရကခောင််းသော်းဦ်းရ တွင်

(၂၆%) ရှမပီ်း မန်မောနင
ို င
် တ
ံ င
ွ ် (၄၀%) ရကခော် ရှရ ကောင််း ရဖော် ပထော်းပါသည်၊၊ ရကခောင််းသော်းဦ်းရ (၂၀၀)
ဦ်း မှ (၄၉၉) ဦ်းရှသညေ့် ရကခောင််းမခော်းတွင် တက်ရ ောက် ကသညေ့် ရကခောင််းသော်းအခခြုံ်းမှော မန်မောနင
ို င
် န
ံ င
ှ ်ေ့
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု
ရကခောင််းသော်း ဦ်းရ တူညရ
ီ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ ပါသည်၊၊

တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ

(SEA-PLM)
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ရကခောင််းသော်း ောခိုငန
် နှု ်း်

ရကခောင််းအ ွ ယအ
် စော်းအလက
ို ် တက်ရ ောက်ရနရသော ရကခောင််းသော်း ောခင
ို န
် နှု ်း်

၂၀၀ ရအောက်
၅၀၀
- ၉၉၉

၂၀၀ -ရအောက်
၄၉၉

၂၀၀ ရအောက်

၁၀၀၀ နှင ေ့် အထက်

ရကခောင််းအ ွ ယ်အစော်း
SEA-PLM ပခမ််းမျှ

မန်မော

ပံို (၃-၁၁) ရကခောင််းအ ွ ယ်အစော်းအလိုက် တက်ရ ောက်ရနရသော ရကခောင််းသော်း ောခိုငန
် န
ှု ်း်
ဇယော်း (၃-၇) မှ ဇယော်း (၃-၉)တွင် ရကခောင််းအ ွ ယ်အစော်းကို အတိုင်း် အတောမခော်း (Quartile) ဖင်ေ့
ပိုင်း် ခော်းသညေ့်အခါ
ရကခောင််းသော်း

ထပ်
မခော်းသည်

တတ်ရ မောက်မှု မငမ
်ေ့ ော်းရ ကောင််း

်းံို အတိုင်း် အတော(အ ွ ယ်အစော်းကကီ်းရသောရကခောင််းမခော်း)
စောဖတ် ခင််း၊
ရတွှေ့ ပါသည်။

(အ ွ ယ်အစော်းရသ်းငယ်ရသောရကခောင််းမခော်း)
ထပ်

်းံို အတိုင်း် အတော

တွင်

စောရ ်း ခင််းနှင်ေ့
မန်မောနင
ို င
် တ
ံ င
ွ ်

သခ္ခောနယ်ပယ်အော်းလံို်းတွင်
ရအောက်

တက်ရ ောက်ရနရသော

(အ ွ ယ်အစော်းကကီ်းမော်းရသော

တွငရ
် ှရသော

်းံို အတိုင်း် အတော

ရကခောင််းသော်းမခော်းနှင်ေ့

ရကခောင််းမခော်း)

တွင်

တက်ရ ောက်ရနရသောရကခောင််းသော်းမခော်းသည် နယ်ပယ်သ်းံို ခိုလံို်း၌ တတ်ရ မောက်မှု ကွော ခော်းခခက်မရှပါ၊၊
သရသော်
ို ေ့
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညော သင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တော စစ်ရ
ရကခောင််းသော်းဦ်းရ တွငမ
် ူ ကွော ခော်းခခက်ရှပါသည်၊၊

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)
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ဇယော်း (၃-၇) ရကခောင််းအ ွ ယ်အစော်းအလိုက် စောဖတ်စွမ််း ည်တတ်ရ မောက်မှု
ထပ်
ရကခောင််းအ ွ ယအ
် စော်း၏
ရအောက်

်းံို အတင
ို ်း် အတော

ရကခောင််းအ ွ ယ်

ရကခောင််းအ ွ ယ်

ရကခောင််းအ ွ ယ်

အစော်း၏

အစော်း၏

အစော်း၏

ဒိုတယ

တတယ

ထပ်

အတင
ို ်း် အတော

အတင
ို ်း် အတော

အတင
ို ်း် အတော

ပခမ််းမျှ

ပခမ််းမျှ

ပခမ််းမျှ

နင
ို င
် ံ
ပခမ််းမျှ မှတ်

S.E.

S.E.

မှတ်

S.E.

မှတ်

်းံို အတင
ို ်း် အတောရှ

ရကခောင််းသော်းနှင ေ့်
ရအောက်

်းံို

်းံို အတင
ို ်း် အတောရှ

ရကခောင််းသော်းမခော်း ကော်း
S.E.

လဒ် ခော်းနော်းခခက်
မှတ် ခော်းနော်းခခက်

S.E.

မှတ်

မန်မော

၂၉၃

၁.၅

၂၉၁

၂.၁

၂၈၉

၂.၃

၂၉၄

၁.၆

၁

၁.၁

SEA-

၂၉၆

၀.၇

၂၉၈

၀.၈

၃၀၀

၀.၉

၃၀၆

၀.၈

၁၀*

၀.၅

PLM
ပခမ််းမျှ

*Significant differences (p<0.05)
ဇယော်း (၃-၈) ရကခောင််းအ ွ ယ်အစော်းအလိုက် စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်တတ်ရ မောက်မှု
ထပ်
ရကခောင််းအ ွ ယ် အစော်း၏
ရအောက်

်းံို အတင
ို ်း် အတော

နင
ို င
် ံ
ပခမ််းမျှ မှတ်

S.E.

ရကခောင််းအ ွ ယ်

ရကခောင််းအ ွ ယ်

ရကခောင််းအ ွ ယ်

အစော်း၏

အစော်း၏

အစော်း၏

ဒိုတယ

တတယ

အတင
ို ်း် အတော

အတင
ို ်း် အတော

ပခမ််းမျှ

ပခမ််းမျှ

S.E.

မှတ်

ထပ်

်းံို အတင
ို ်း် အတောရှ

ရကခောင််းသော်းနှင ေ့်
ရအောက်

်းံို အတင
ို ်း် အတော

်းံို အတင
ို ်း် အတောရှ

ရကခောင််းသော်းမခော်း ကော်း
လဒ် ခော်းနော်းခခက်

S.E.

ပခမ််းမျှ

မှတ်

S.E.

မှတ် ခော်းနော်းခခက်

S.E.

မှတ်

မန်မော

၃၀၁

၁.၄

၂၉၈

၂.၁

၂၉၅

၂.၇

၃၀၀

၁.၈

-၁

၁.၁

SEA-

၂၉၆

၀.၈

၂၉၈

၀.၉

၃၀၁

၁.၀

၃၀၅

၀.၉

၉*

၀.၆

PLM
ပခမ််းမျှ

* Significant differences (p<0.05)
ဇယော်း (၃-၉) ရကခောင််းအ ွ ယ်အစော်းအလိုက် သခ္ခောစွမ််း ည်တတ်ရ မောက်မှု
ထပ်
ရကခောင််းအ ွ ယအ
် စော်း၏
ရအောက်

်းံို အတင
ို ်း် အတော

နင
ို င
် ံ
ပခမ််းမျှ မှတ်

S.E.

ရကခောင််းအ ွ ယ်

ရကခောင််းအ ွ ယ်

ရကခောင််းအ ွ ယ်

အစော်း၏ ဒိုတယ

အစော်း၏

အစော်း၏

အတင
ို ်း် အတော

တတယ

ထပ်

ပခမ််းမျှ

S.E.

မှတ်

်းံို

ရကခောင််းသော်းမခော်း ကော်း

အတင
ို ်း် အတော

ပခမ််းမျှ

ပခမ််းမျှ

မှတ်

ရကခောင််းသော်းနှင ေ့် ရအောက်
အတင
ို ်း် အတောရှ

အတင
ို ်း် အတော
S.E.

်းံို အတင
ို ်း် အတောရှ

S.E.

လဒ် ခော်းနော်းခခက်
မှတ် ခော်းနော်းခခက်

S.E.

မှတ်

မန်မော

၂၈၉

၁.၁

၂၈၈

၁.၈

၂၈၆

၁.၈

၂၉၀

၁.၂

၁

၀.၈

SEA-

၂၉၆

၀.၇

၂၉၈

၀.၇

၃၀၀

၀.၉

၃၀၆

၀.၈

၁၀*

၀.၅

PLM
ပခမ််းမျှ

* Significant differences (p<0.05)

်းံို
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၃.၃.၇ က

ျြောင်းတညကနရြော

ရကခောင််းတည်ရန ောကို အမခြုံ်းအစော်းခွဲ ခော်း န်အတွက် ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်းမခော်းအော်း ရမ်း မန််းခဲေ့မပီ်း
၎င််းတ၏
ို ေ့ ရ ဖ

ခ
ို ခက်မခော်းအ

မမြုံှေ့ ပနှင်ေ့ ရကခ်းလက်အိုပ်စိုမခော်းဟူ၍ အိုပ်စိုခွဲခပ
ဲေ့ ါသည်၊၊ ပံို (၃-၁၂) တွင်

ရကခ်းလက်ရဒသရှရကခောင််းမခော်း၌
တတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

တက်ရ ောက် ကရသော
်းရ ်းစံ

(SEA-PLM)

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူ
၏ ရကခောင််းသော်းဦ်းရ မှော

(၈၁%) ရှမပီ်း

မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ ရကခောင််းသော်းဦ်းရ မှော (၈၄%) ရကခော်ရှရ ကောင််း ရဖော် ပထော်းပါသည်၊၊ ပံို (၃-၁၃) တွင်
မမြုံှေ့ ပရှရကခောင််းမခော်း၌

တက်ရ ောက်ရနသညေ့်

ရကခောင််းသော်းမခော်းက

တက်ရ ောက်ရနရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းထက် နယ်ပယ်အော်းလံို်းတွင် သသောစွော

ရကခ်းလက်ရဒသတွင်
မှတ်ပို မငရ
်ေ့ နရ ကောင််း

ရဖော် ပထော်းပါသည်၊၊

ရကခောင််းသော်း ောခိုငန
် နှု ်း်

ရကခောင််းတည်ရန ော

ရကခ်းလက်
မန်မော

မမြုံှေ့ ပ
SEA-PLM ပခမ််းမျှ

ပံို (၃-၁၂) ရကခောင််းတည်ရန ောအလိုက် တက်ရ ောက်ရနရသော ရကခောင််းသော်း ောခင
ို န
် န
ှု ်း်
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မှတ်စရက်း

ရကခောင််းတည်ရန ောအလက
ို ် တတ်ရ မောက်မှု

ရကခ်းလက်

မမြုံှေ့ ပ

မမြုံှေ့ ပ

ရကခ်းလက်
စောဖတ် ခင််း

သခ္ခော
မန်မော

မမြုံှေ့ ပ

ရကခ်းလက်
စောရ ်း ခင််း

SEA-PLM ပခမ််းမျှ

ပံို (၃-၁၃) ရကခောင််းတည်ရန ောအလက
ို ် တတ်ရ မောက်မှု

၃.၃.၈ က

ျြောင်းတညရရြော ရပရွ ြောကဒသရ ရင်း မစမျြော်း

ရကခောင််းတည်ရှ ော
စော ကညေ့်တိုက်၊

ပ် ွ ောရဒသတွငရ
် ှရသော

အမခော်း ပည်သအ
ူ ပန််းရ ဖ န်

င််း မစ် (၁၂) ခို (ဥပမော - အမခော်း ပည်သသ
ူ ်းံို
ပန််းဥယခောဉမခော်း/ပန််း ခံမခော်း)

နှငပ
်ေ့ တ်သက်၍

ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်း မခော်းကို “ရှ” သမဟို
ို ေ့ တ် “မရှ” ဟို ရ ဖခိုင်း် ခဲပ
ေ့ ါသည်။ ပံို (၃-၁၄) သည် ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်းက
၎င််းအ င််းအ မစ်အမခြုံ်းအစော်းမခော်းအလိုက်ရှသည်ဟို

ရဖ

သ
ို ညေ့်ရကခောင််းတွင်

ရကခောင််းသော်းအခခြုံ်းကို ရဖော် ပထော်းပါသည်။ ရကခောင််းပတ်ဝန််းကခင်ဧ ယောတွင်
အဦမခော်း ရှသည်ဟိုရ ဖ

တက်ရ ောက်ရသော
ောသောရ ်း အရ

ောက်

ရ
ို သောရကခောင််းတွင် ရကခောင််းသော်းအမခော်းစို (၈၈%) တက်ရ ောက်ရနပါသည်။

ရကခောင််း ပတ်ဝန််းကခင်တွင် ကဇောတ်ရို ံ သမဟို
ို ေ့ တ် ဂီတခန််းမနှင်ေ့ ပတိုက် သမဟို
ို ေ့ တ် အနိုပညော ပခန််း
ရှသည်ဟိုရ ဖ
ရှသည်။

ို ရသော ရကခောင််းတွင် တက်ရ ောက်ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းမှော အနည််းငယ် (၅%) စီသော
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င််း မစ်မခော်း

ရကခောင််းသော်း ောခိုငန
် နှု ်း်

ရကခောင််းတည်ရှ ော ပ် ွ ောရဒသရှ

မန်မော

SEA-PLM ပခမ််းမျှ

ပံို (၃-၁၄) ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်းမှ ရကခောင််းတည်ရှ ော ပ် ွ ောရဒသတွင်

င််း မစ်မခော်းရှရ ကောင််း ရ ဖ

မ
ို ှု

အလိုက် ရကခောင််းတက်ရ ောက်သညေ့် ရကခောင််းသော်း ောခိုငန
် န
ှု ်း်
ဤရမ်းခွန်း် အော်းရ ဖ

မ
ို ှုမခော်းအရပေါ်အရ ခခံသညေ့် တိုင်း် တောမှုစရက်းကို ထိုတ်နတ
ို ်ထော်းသည်။

ရအောက်ရဖော် ပပါဇယော်းသံ်းို ခို (ဇယော်း (၃-၁၀) မှ ဇယော်း (၃-၁၂) ထ) သည် ရကခောင််းတည်ရှ ော
ရဒသတွငရ
် ှရသော

ပ် ွ ော

င််း မစ်အတိုင်း် အတော (Quartile) အရပေါ်အရ ခခံသညေ့် ပခမ််းမျှ မှတ်ကို နယ်ပယ်

သံ်းို ပ်စီတိုင်း် အတွက်

ပသထော်းပါသည်။

တတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

မန်မောနှင်ေ့

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ရကခောင််းသော်းဦ်းရ တွင် ရကခောင််းတည်ရှ ော ပ် ွ ော

ရဒသ၌ အ င််းအ မစ်ပိုမခော်းရသော ရကခောင််းတွငတ
် က်ရ ောက်ရနသညေ့် ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် နယ်ပယ်
သံ်းို ပ်စလံို်း၌ မှတ်မခော်း သသောစွောပို မင်ေ့ ကပါသည်။
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ဇယော်း (၃-၁၀)

င််း မစ်အတိုင်း် အတော (Quartile) အလိုက် စောဖတ်စွမ််း ည်

ရင်း မစ၏ကအြော

ရင်း မစ၏

ရင်း မစ၏

ထပ

်းို ံ အတင
ို ်းအတြော ဒိုတယအတင
ို ်းအတြော တတယအတင
ို ်းအတြော

ပျမ်းမျှရမတ

S.E.

မျှရမ

S.E.

ပျမ်းမျှ

တ
မန်မော

ရမတ

S.E.

်းို ံ အတင
ို ်းအတြောနငေ့

ကအြော

်းို ံ

က

အတင
ို ်းအတြော

နင
ို ငံ
ပျမ်း

ထပ

ရင်း မစ၏

်းို ံ အတင
ို ်းအတြောရ
ျြောင်းသြော်းမျြော်း

ြော်း

ရလဒ ခြော်းနြော်းချ
ပျမ်းမျှ
ရမတ

ရမတ
S.E.

ခြော်းနြော်း

S.E.

ချ

၂၈၈

၁.၁

၂၈၅

၂.၃

၂၉၃

၁.၅

၂၉၅

၁.၈

၇*

၁.၁

၂၉၄

၀.၇

၂၉၈

၀.၉

၃၀၁

၀.၈

၃၀၇

၀.၇

၁၃*

၀.၅

SEAPLM
ပခမ််းမျှ

* Significant differences (p<0.05)
ဇယော်း (၃.၁၁)

င််း မစ်အတိုင်း် အတော (Quartile) အလိုက် စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်
ထပ
ရင်း မစ၏ကအြော

ရင်း မစ၏

်းို ံ အတင
ို ်းအတြော

နင
ို ငံ

ရင်း မစ၏

ရင်း မစ၏ ထပ

ဒိုတယအတင
ို ်းအတြော တတယအတင
ို ်းအတြော

်းို ံ အတင
ို ်းအတြောနငေ့

်းို ံ ကအြော

အတင
ို ်းအတြော

က

်းို ံ အတင
ို ်းအတြောရ
ျြောင်းသြော်းမျြော်း

ြော်း

ရလဒ ခြော်းနြော်းချ
ပျမ်းမျှရမတ S.E. ပျမ်းမျှရမတ S.E.

မန်မော
SEA-PLM
ပခမ််းမျှ

ပျမ်းမျှရမတ

S.E. ပျမ်းမျှရမတ S.E.

ရမတ
ခြော်းနြော်းချ

S.E.

၂၉၆

၁.၂

၂၉၆

၁.၅

၃၀၀

၁.၇

၃၀၁

၂.၁

၅*

၁.၂

၂၉၃

၀.၈

၃၀၀

၀.၉

၃၀၂

၁.၀

၃၀၆

၀.၈

၁၃*

၀.၆

* Significant differences (p<0.05)
ဇယော်း (၃.၁၂)

င််း မစ်အတိုင်း် အတော (Quartile) အလိုက် သခ္ခောစွမ််း ည်
ထပ
ရင်း မစ၏ကအြော

နင
ို ငံ

ရင်း မစ၏

ရင်း မစ၏

ရင်း မစ၏ ထပ

်းို ံ အတင
ို ်းအတြော ဒိုတယအတင
ို ်းအတြော တတယအတင
ို ်းအတြော

်းို ံ အတင
ို ်းအတြောနငေ့

်းို ံ ကအြော

အတင
ို ်းအတြော

က

်းို ံ အတင
ို ်းအတြောရ
ျြောင်းသြော်းမျြော်း

ြော်း

ရလဒ ခြော်းနြော်းချ
ပျမ်းမျှရမတ S.E. ပျမ်းမျှရမတ S.E.

ပျမ်းမျှရမတ

S.E. ပျမ်းမျှရမတ S.E.

ရမတ
ခြော်းနြော်းချ

S.E.

မန်မော

၂၉၆

၀.၉

၂၈၄

၂.၅

၂၈၉

၁.၂

၂၉၀

၁.၃

၅*

၀.၈

SEA-PLM ပခမ််းမျှ

၂၉၄

၀.၈

၂၉၉

၀.၉

၃၀၁

၀.၈

၃၀၆

၀.၇

၁၂*

၀.၅

* Significant differences (p<0.05)
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၃.၃.၉ လိုပငန်းခွငအက
ောမခော်းကို
လိုပ်ငန််းခွငအ
် ကကြုံ

ြုံသငတန်း
တက်ရ ောက်ခဲေ့ရသော

သင်တန််း၊

ောအတတ်သင်သင်တန််းနှငပ
်ေ့ တ်သက်မပီ်း

လိုပ်ငန််းခွငတ
် ွင်း် သင်တန််း

သမဟို
ို ေ့ တ်

သင်တန််းနှစ်ခိုစလံို်းကို

တက်ရ ောက်ခဲေ့ ခင််း ရှ၊ မရှ ရမ်း မန််းခဲေ့ပါသည်။ မန်မောရကခောင််းသော်းအမခော်းစိုသည် သင်တန််းတစ်ခိုခို
တက်ရ ောက်ခဲေ့သည်ဟို
အရသ်းစတ်

ို

ရသော

ောမခော်းရှသညေ့်ရကခောင််းသို ေ့

တက်ရ ောက်ခဲေ့ပါသည်။

ို ရသော် သင် ပနည််းမခော်း (၉၈%)၊ သင် ကော်းနည််းအမခြုံ်းမခြုံ်း ဖငသ
်ေ့ င် ကော်း ခင််း(၉၇%) နှင်ေ့

အကဲ ဖတ်စစ်ရ
၁၅))။

ရဖ

်း ခင််း (၉၆%) တတွ
ို ေ့ င် သင်တန််းတက်ခဲေ့ရ ကောင််း
မန်မောရကခောင််းသော်းထက်ဝက်

သင်တန််းတက်ရ ောက်ခဲေ့သည်ဟိုရ ဖ

ရ
ို သော

နီ်းပါ်း

ောအမခော်းစို ရ ဖ

ို ကပါသည် (ပံို (၃-

(၄၈%)

သည်

ICT

ောမခော်းရှသညေ့်ရကခောင််းတွင် တက်ရ ောက်မပီ်း (၄၇%)

သည် လူတိုင်း် အကခံြုံ်းဝင် သမဟို
ို ေ့ တ် အထူ်းပညောရ ်းသင်တန််း တက်ရ ောက် ခဲေ့သည်ဟိုရ ဖ

ရ
ို သော

ောမခော်းရှသညေ့်ရကခောင််းတွင် တက်ရ ောက်ခဲေ့သည်။

ရကခောင််းသော်း ောခိုငန
် နှု ်း်

ောအတတ်သင်သင်တန််းမခော်း (လိုပ်ငန််းခွငအ
် ကကြုံနင
ှ ေ့် သမဟို
ို ေ့ တ် လိုပ်ငန််းခွငတ
် ွင်း် )

မန်မော

ပံို(၃.၁၅)

SEA-PLM ပခမ််းမျှ

ောအတတ်သင်သင်တန််းမခော်းအလက
ို ် ရကခောင််းတက်ရ ောက်သညေ့် ရကခောင််းသော်း ောခင
ို န
် န
ှု ်း်

၃.၃.၁၀ သငယူကလေ့လြောမှုအတွ

အရင်းအ မစမျြော်း

သငယူကလေ့လြောမှုစြောအိုပစြောကစြောငမျြော်း
ရကခောင််းသော်းတစ်ဦ်းခခင််းစီအတွက် ရှနင
ို သ
် ညေ့်ဖတ်စောအိုပ်အရ အတွက်အော်း ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်း
မခော်းကို ရဖော် ပခိုင်း် ပါသည် (ရကခောင််းမှရပ်းရသောဖတ်စောအိုပ် ရှ/မရှ၊ ကိုယ်ပိုငဖ
် တ်စောအိုပ် ရှ/မရှ၊ အ ခော်း
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ရကခောင််းသော်းမခော်းနှင်ေ့ မျှဖတ် ခင််း ရှ/မရှ)။ အရရှ ရ
ှေ့ တောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု
တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ရကခောင််းသော်းဦ်းရ အတွင်း် ရကခောင််းသော်းအမခော်းစို (၈၇%) သည်

သခ္ခောသင်ခန််းစောနှင်ေ့

ောသောစကော်းသင်ခန််းစောမခော်းနှစ်ခိုစလံို်းအတွက် ရကခောင််းသော်းတစ်ဦ်းလျှင် ဖတ်စော

အိုပ်တစ်အိုပ်နန
ှု ်း် ရှသညေ့် ရကခောင််းတွငတ
် က်ရ ောက်သည်။ (၂% ရအောက်) ရှရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းက
ဖတ်စောအိုပ်မ ရှသညေ့်ရကခောင််းမခော်းတွင် တက်ရ ောက်သည်။ မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်းလံို်း
သမဟို
ို ေ့ တ်

အော်းလံို်းနီ်းပါ်းက

ရကခောင််းသော်းတစ်ဦ်းလျှင်

ဖတ်စောအိုပ်တစ်အိုပ်နနှု ်း် ရှသညေ့်ရကခောင််းမခော်းတွင်
(

တက်ရ ောက်သည်

ောသောစကော်းဖတ်စောအိုပ်အတွက် (၁၀၀%) နှင်ေ့ သခ္ခောပံိုနပ်
ှ စောအိုပ် ၉၉%)။

စစက

်းအ

ဲ ဖတရြောတွငအသံ်းို ပြုံသညေ့

ြောသြောစ

ြော်းအတွ

မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှရကခောင််းသော်း (၃၀%) ခနသ
် ေ့ ည် စစ်ရ

အကထြော

အပံေ့မျြော်း

်းအကဲ ဖတ် ောတွင် အသံ်းို ပြုံသညေ့်

ောသော

စကော်းအတွက် အရထောက်အပံေ့ ရှသညေ့်ရကခောင််းတွင် တက်ရ ောက် ကသည် (ပံို ၃-၁၆)။ အရထောက်အပံေ့
အမခော်းစိုမှော အခမဲေ့ ဖစ်မပီ်း အနည််းငယ်ကို မ
်းအကဲ ဖတ် ောတွင ် အသံ်းို ပြုံသညေ့်

ောသောစကော်းအတွက် အရထောက်အပံေ့မခော်း

ရကခောင််းသော်း ောခိုငန
် နှု ်း်

စစ်ရ

မခော်းက ဝယ်ယူ၍ ရထောက်ပံေ့ရပ်းပါသည်။

အခမဲေ့ ရှပါသည်

မ
မန်မော

ပံို (၃-၁၆) စစ်ရ

်းအကဲ ဖတ်သညေ့်

မခော်းကဝယ်ရပ်းပါသည်

မရှပါ

SEA-PLM ပခမ််းမျှ

ောသောစကော်းကို အသံ်းို မ ပြုံသမ
ူ ခော်းအတွက်

ောသောစကော်း

င
ို ် ော

ရထောက်ပံမ
ို န
် နှု ်း်
ေ့ ှု ရှသညေ့် ရကခောင််းသော်း ောခင
က

ျြောင်းစြော

ညေ့ တို

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

ရကခောင််းသော်း (၇၄%) နှင်ေ့ နှုင််းယှဉလျှင် မန်မောရကခောင််းသော်း (၈၈%) က စော ကညေ့်တိုက်တစ်ခိုရှသညေ့်
ရကခောင််းတွင် တက်ရ ောက်သည် (ပံို ၃.၁၇ ကို ကညေ့်ပါ)။
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ရကခောင််းသော်း ောခိုငန
် နှု ်း်

စော ကညေ့တ
် က
ို ရ
် သညေ့
ှ
် ရကခောင််း ောခင
ို န
် နှု ်း်

ရှ

မရှ
မန်မော

SEA-PLM ပခမ််းမျှ

ပံို (၃.၁၇) စော ကညေ့်တိုက်ရသညေ့
ှ
် ရကခောင််း ောခိုငန
် န
ှု ်း်

84

အခန်း(၄)
မဘြောသြော်းက

ြောင်း ဖစမှု ပညြောကရ်း- က

ျြောင်းသြော်းမျြော်းနင ေ့

ရြောမျြော်း၏

သက ြောထြော်းနငအ
ေ့ ပြုံအမူမျြော်း
ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု
ခခတ်

ပညောရ ်းသည်

အသပညောအသစ်တစ်ခို ဖစ်မပီ်း

ကျွနပ
်ို ်တနှ
ို ေ့ င်ေ့

က်ရနသညေ့် ပဿနောမခော်းအပါအဝင် နင
ို င
် /ံ ပည်ရထောင်စို၏ နယ်နမတ်သတ်မှတ်ခခက်ထက်

ရကခော်လန
ွ ၍
် နင
ို င
် သ
ံ ော်း ဖစ်တည်မှုနင
ှ ်ေ့ ပည်သဟ
ူ ူရသော အယူအ

ကို ခခဲှေ့ထင
ွ ထ
် ော်းပါသည်။ SDG 4.7 ၏

ည် ွ ယ်ခခက်မှော “သင်ယူသအ
ူ ော်းလံို်းသည် ရ ရှညတ
် ည်တံခ
ေ့ ိုငမ် မဲရသော ဖွံှေ့ မဖြုံ်းတို်းတက်မှုကို မငတ
်ေ့ င် န်
အတွက်

ပညောရ ်း၊

ရ ရှည်တည်တံရ
ေ့ သောရနထင
ို မ
် ှု၊

လူအခွ
်ေ့ ရ ်း၊
ေ့ ငအ

ကခော်း၊မတန််းတူညီမျှမှု၊

မငမ််းခခမ််းရ ်းနှငအ
်ေ့ ကမ််းမဖက် ရ ်း၊ ယဉရကခ်းမှု မငတ
်ေ့ င်ရ ်း၊ ကမဘောလံို်း
ယဉရကခ်းမှု

င
ို ် ော နင
ို င
် သ
ံ ော်း ဖစ်မှုနင
ှ ်ေ့

င
ို ် ော မတူကွဲ ပော်းမှုမခော်း နှငယ
်ေ့ ဉရကခ်းမှု၏ ရ ရှည်တည်တံခ
ေ့ ိုငမ် မဲရသော ဖွံှေ့ မဖြုံ်းတို်းတက်မှု

အတွက် ပါဝင်မှုတက
ို ေ့ ို တန်ဖို်းထော်း ခင််းတမှ
ို ေ့ အသပညောနှင်ေ့ ကျွမ််းကခင်မှုမခော်း ရှရစ န်” ဖစ်သည်။4
အကဲ ဖတ်မှုမူရ

ောင်နင
ှ ်ေ့ စစ်တမ််းရမ်းခွန်း် လွှောမခော်း5မှ ရဖော်ရ

မူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တောစစ်ရ

ောင်ထော်းသည်ေ့ အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 ကမဘောန
ို င
် သ
ံ ော်းရကောင််း
ေ့ င

ဖစ်မှု စစ်တမ််းရမ်းခွန်း် လွှောမခော်းသည် SDG 4.7 ပညေ့်မီရ ်း အရထောက်အပံေ့ ပြုံ န် အ ည်အရသွ်းနှင်ေ့
အရ အတွက်

င
ို ် ော အခခက်အလက်အသစ်မခော်း ဖင်ေ့ နင
ို င
် မ
ံ ခော်းနှငပ
်ေ့ ညောရ ်း

မခော်းကို ပံေ့ပို်းရပ်းမပီ်း ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု

င
ို ် ော သိုရတသနရှလစ်ဟောမှုကို ဖညေ့်

စစ်တမ််းရမ်းခွန်း် လွှောမခော်းတွင် ထညေ့်သင
ွ ်း် ထော်းရသော သရ
ရ

ောင် ွ က်ရသော

အကကြုံစမ််းသပ်စစ်ရ

ရ

မူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု
စစ်တမ််းရမ်းခွန်း် လွှောမခော်းကို

သတ်မှတ်ရ ်း

ောင် ွ က်ခပ
ဲေ့ ါသည်။

တိုင်း် တောစစ်ရ

(SEA-PLM)

2019

ည််းရပ်းသည်။

ောတ ော်းနှငအ
်ေ့ ရ ကောင််းအ ောအော်းလံို်းကို ပါဝင်

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှနင
ို င
် မ
ံ ခော်းနှငအ
်ေ့ တူ
်း ခင််း

င
ို ် ောပါဝင်ပတ်သက်သူ

်းရ ်းစံ

ခ
ွဲ ဲေ့မပီ်း

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ
(SEA-PLM)

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု၏

2019
အဓပပါယ်

သတ်မှတ်ခခက် ဖစ်သညေ့် “ကမဘောန
ို င
် သ
ံ ော်းမခော်းသည် ကမဘောရ မရပေါ် ရှ သက်ရှအော်းလံို်းတ၏
ို ေ့ အ ပန်အလှန ်
ေ့ င
ခခတ်

4
5

က်

က်နယ
ွ ်မှုအော်း အသအမှတ် ပြုံမပီ်း နော်းလည်သည်။ ၎င််းတသည်
ို ေ့
ကမဘောကကီ်းကို ပိုမိုမငမ််းခခမ််း

https://indicators.report/targets/4-7/
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမလ
ူ တန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 လိုပ်ထ်းံို မခော်းသည် သရ

စံတန်ဖို်းမခော်းနှင ်ေ့ အ ပြုံအမူမခော်းကို တိုင်း် တော န်အတွက်သော ဦ်းတည်ထော်းမပီ်း အသပညောနှင ်ေ့ ကျွမ််းကခင်မက
ှု ို တင
ို ်း် တောရသော သမှု
မထညေ့သ
် င
ွ ်း် ထော်းပါ။

ောထော်းမခော်း၊
င
ို ် ောရမ်းခွန်း် မခော်းကို
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ရသော၊ မျှတရသော၊ လံို ခံြုံမပီ်း ရ ရှည်တည်တံရ
ေ့ သောရန ော ဖစ်ရစ န် အ ခော်းသူမခော်းနှင်ေ့ ပြုံမူ
သည်” ဟူရသော နယ်ပယ်မခော်းနှင်ေ့ နယ်ပယ်ခွဲမခော်းကို ခံြုံငန
ံို င
ို သ
် ညေ့် သရ
မခော်းအရပေါ် အရ ခခံ၍ တည်ရ

တန််းတူညီမျှမှုနင
ှ ်ေ့

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု

ပ်

ရပေါ်မူတည်၍ တည်ရ

လူအခွ
်ေ့ ရ ်းတက
ို ေ့ ို
ေ့ ငအ

ည် ွ ယ်ခခက်မခော်းနှင်ေ့ က်စပ်ရနရသော
ရ

ောင်သညေ့်

စနစ်မခော်း၊

ောင်တွင် သတ်မှတ်ထော်းသညေ့်

ောက်ခသ
ဲေ့ ည်6။ ယင််းတမှ
ို ေ့ ော မတူကွဲ ပော်းမှု၊

တန်ဖို်းထော်း ခင််းအပါအဝင်

သရ

ောထော်း

ရ ပောင််းလဲမှုမခော်းကို ဖစ်ရစရသော

ကျွမ််းကခင်မှုမခော်း

ပါဝင်ရ

ောတ ော်းနှင်ေ့ အရ ကောင််းအ ော

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု မူရ

တိုင်း် တောမှုနယ်ပယ်ခွဲ (၂)

အ ပြုံသရ

မခော်းနှငတ
်ေ့ န််းဖို်းထော်းမှုမခော်း၊

လိုပ်ငန််းမခော်းနှင်ေ့

ောင်သညေ့်

အ ပြုံသရ

ော

ဖစ် ကပါသည်။ ရမ်းခွန်း် မခော်းကို အရ ကောင််းအ ော နယ်ပယ်ခွဲသ်းံို ခို ဖစ်ရသော (၁)
ပဿနောမခော်းနှင်ေ့

ရ ဖရှင်း် နည််းမခော်း၊

ောင် ွ က်မှုတနှ
ို ေ့ င်ေ့ က်စပ်၍ တည်ရ

မခော်းကို ပါဝင်ရ

(၂)

နင
ို င
် သ
ံ ော်း ဖစ်တည်မှု၊

(၃)

ောက်ခဲေ့မပီ ်း အမခြုံ်းအစော်းခွဲထော်းပါသည်။

ောင် ွ က်ရသောနင
ို င
် ရ
ံ ခောက်နင
ို င
် ၏
ံ
ရဖ

ထော်းပါသည်။ ရ

ောမခော်း၏ ရ ဖ

ခ
ို ခက်

မ
ို ှုမခော်းနှင်ေ့ နှုင််းယှဉ၍ ခွဲ ခမ််းစတ် ဖောတင် ပ

်းွ ရနွ်းခခက်သည် အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တော

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 ၏ ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုစစ်တမ််းရမ်းခွန်း် လွှောမှ အခခက်အလက်၊

အယူအ

၄.၁

ောရ

က်စပ်ရနသညေ့်အ ပြုံအမူမခော်းနှင်ေ့

က်လက်၍ ရမ်းခွန်း် တစ်ခိုစီအော်း မန်မောနင
ို င
် မ
ံ ှ ရကခောင််းသော်းမခော်းနှင်ေ့

စစ်ရ

ပ
ံ ါ

ောက်ထော်းပါသည်။

ရမ်းခွန်း် မခော်းကို
တိုင်း် တောစစ်ရ

က်

မခော်းနှင်ေ့ ရလေ့လောရတွှေ့ ရှခခက်မခော်းကို ရဖော် ပထော်းပါသည်။

မဘြောသြော်းက

ြောင်း ဖစမှု ပညြောကရ်းအကပေါ် ထင မငယူ ချ

က

သငယူကလေ့လြောခဲေ့သညေ့

၄.၁.၁

ျြောင်းတွင

သငခန်းစြောမျြော်းနင ေ့ ပတသ

၍က

မဘြောသြော်းက

ျြောင်းသြော်းမျြော်းနင ေ့

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုနင
ှ ်ေ့ က်စပ်သညေ့်အရ ကောင််းအ ောမခော်းကို

ြောင်း ဖစမှု

ပညြောကရ်း

ရြောမျြော်း၏သက ြောထြော်း
အတန််းတွင်း် ၌

သင်ယူ

ရလေ့လော ခင််းရှ၊ မရှ ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း ရမ်း မန််းခဲေ့ပါသည် (ပံို ၄.၁)။ ရကခောင််းသော်း (၅၀%) ခနက
် ေ့
၎င််းတသည်
ို ေ့
အရ ကောင််းအ ောအော်းလံို်းနီ်းပါ်းကို ‘အခခြုံှေ့’ မှ ‘အရ မောက်အ မော်း’ အထ သင်ယူ ရ ကောင််း

6

တတယတိုင်း် တောမှုနယ်ပယ်ခွဲ ဖစ်ရသော သမှု

(SEA-PLM) 2019 လိုပ်ထ်းံို တွင် မထညေ့သ
် င
ွ ်း် ထော်း
ပါဝင်ပါသည်။

င
ို ် ောရှု ရထောငေ့မ
် ခော်းကို အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
ဲ အကဲ ဖတ် ခင််း

င
ို ် ော ဦ်းစော်းရပ်း လိုပ်ငန််းမခော်းနှင ေ့် နည််းပညောပိုင်း်

်းရ ်းစံ

င
ို ် ော ထညေ့သ
် င
ွ ်း် စဉ်းစော်း ခင််းတသော
ို ေ့
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ရဖ

ခ
ို ပ
ဲေ့ ါသည်။

ကမဘောနှငရ
်ေ့ ဒသတွင်း် ဖစ် ပ်မခော်းနှင်ေ့

ရကခောင််းသော်း

(၆၁%)က

မန်မောနင
ို င
် န
ံ င
ှ ်ေ့

အ ောမခော်းကို

အမခော်း

ရလေ့လောခဲေ့ရ ကောင််း

၎င််းတအနည်
ို ေ့
်း

်းံို

်းံို

က်စပ်သညေ့်အရ ကောင််းအ ောမခော်းတွင်

အမ်န်းီ ခခင််းနင
ို င
် မ
ံ ခော်းတွင်

ဖစ်ပခက်ရနသညေ့်

ရ ဖ ကော်းခဲေ့ပါသည်။

ရလေ့လောသင်ယူသညေ့်

ရကခောင််းသော်း

အရ ကောင််းအ ောမှော

အရ ကောင််း
(၂၈%)

က

“အ ခော်းနင
ို င
် မ
ံ ခော်းတွင်

ဖစ်ပခက်သညေ့်အ ောမခော်းက မန်မောနင
ို င
် ံ အရပေါ် သက်ရ ောက်မှု ရှသည်” ဟူရသော အခခက် ဖစ်ရ ကောင််း
ရဖ

ခ
ို ဲေ့ ကပါသည်။
သ

ောဝပတ်ဝန််းကခင်

င
ို ် ော ပဿနောမခော်းနှင်ေ့

ဟူရသော အရ ကောင််းအ ောကို အမခော်း

က်စပ်၍ “ပတ်ဝန််းကခင်ထန််းသမ််းကောကွယ်မှု”

်းံို ရလေ့လောခဲေ့ရ ကောင််း ရကခောင််းသော်း (၆၁%) က ရ ဖ

ထ
ို ော်းပါသည်။

ရကခောင််းသော်း (၄၅%) က “ မန်မောနင
ို င
် ံ ပင်ပရှ ပတ်ဝန််းကခင်ညစ်ညမ််းမှု” အရ ကောင််းအ ောနှငပ
်ေ့ တ်သက်၍
ရလေ့လောမှုအနည််း

်းံို ဖစ်သည်ဟိုရ ဖ

ခ
ို ဲေ့မပီ်း

ရကခောင််းသော်း

ဤအရ ကောင််းအ ောနှငပ
်ေ့ တ်သက်၍ မသင်ယူ ရ ကောင််း ရ ဖ
လူမှု

က်

အရ ကောင််းအ ောမှော

ရ
ံ ်းနှင်ေ့

ဖစ်ရ ကောင််း ရကခောင််းသော်း (၆၇%) က ရ ဖ

သရ

က

ထ
ို ော်းပါသည်။

က်နယ
ွ ်သညေ့် အရ ကောင််းအ ောမခော်းတွင် အမခော်း

“အတန််းရဖော်မခော်းနှင်ေ့

(၃၀%)

ောထော်းမတူညီမှုမခော်းအော်း

်းံို သင်ယရ
ူ လေ့လောခဲေ့သညေ့်
မငမ််းခခမ််းစွောရ ဖရှင်း် ပံို”

ထ
ို ော်းပါသည်။ ရကခောင််းသော်း (၅၃%) က “မမ ပ် ွ ောတွင်

ပဿနောရ ဖရှင်း် ခင််း” အရ ကောင််းအ ောကို သင်ယူ ရှရ ကောင််းရဖော် ပခဲေ့မပီ်း ရကခောင််းသော်း (၂၀%) က
ဤရခါင််းစဉအရ ကောင််း သင်ယူခဲေ့ ခင််း မရှရ ကောင််း ရ ဖ

ထ
ို ော်းပါသည်။
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ိုင် ော အရ ကောင််းအ ောမခော်းနှငပ
်ေ့ တ်သက်၍ ရကခောင််းသော်းမခော်းသင်ယူ ရှမှု

ောခိုငန
် န
ှု ်း်

ရကခောင််း၌ ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု

မန်မော

SEA-PLM ပခမ််းမျှ

ပံို (၄-၁) ရကခောင််း၌ ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု

င
ို ် ော အရ ကောင််းအ ောမခော်းအလက
ို ် သင်ယူ ရှရသော

ရကခောင််းသော်း ောခင
ို န
် န
ှု ်း်
စောသင်နစ
ှ ်တစ်နစ
ှ ်အတွင်း်
ရကခောင််းသော်း မခော်းပါဝင်မှု

ရှ၊

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုနင
ှ ်ေ့
မရှကို

နမူနောရကောက်ယူသညေ့်

ောအော်းလံို်းကို ရမ်း မန််း ခဲေ့ပါသည် (ပံို ၄-၂)။
သ

ောဝပတ်ဝန််းကခင် ရ ရှည်တည်တံရ
ေ့ ်း၊

နင
ို င
် တ
ံ ွင်း် ရှ

အ ခော်း

အရ ခခံအရ

ောက်အဦမခော်း

ပါဝင်ရ

ောင် ွ က်ရ ကောင််း

ပူ်းရပါင််းရ

တနှ
ို ေ့ င်ေ့ က်စပ်သညေ့်

ရဖော် ပ ကပါသည်။

ခ
ို ဲေ့ ကပါသည်။

Grade-5

သင်

င််း ဲနမ
ွ ််းပါ်းသူမခော်း သမဟို
ို ေ့ တ် အိုပ်စိုမခော်းကိုကူညီ ခင််း၊

အ ခော်းနင
ို င
် မ
ံ ခော်းရှ ရကခောင််းသော်းမခော်းနှငပ
်ေ့ ူ်းရပါင််း ရ
ပါဝင်ရ ကောင််း ရ ဖ

ရကခောင််းမခော်းရှ

ောထက်ဝက်ခနက
် ေ့ Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်

ရကခောင််းသော်းမခော်းနှင်ေ့
တို်းတက်ရ ်း

က်စပ်ရသောလိုပ်ငန််းမခော်းတွင်

ောင် ွ က် ခင််း၊

ပ် ွ ောတွင်း် ရှ

ရကခောင််းတွင်း် လှုပ်ရှော်းမှုမခော်းတွင်

ော (၄%) ကသောလျှင် ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်
ောင် ွ က် သညေ့် ရကခောင််းတွင်း် လှုပ်ရှော်းမှုမခော်းတွင်

88
ောမခော်း၏ရ ဖ

မ
ို ှု

ောခိုငန
် န
ှု ်း်

ရကခောင််းတွင်း် လှုပ်ရှော်းမှုမခော်းအရ ကောင််း

သ

ောဝပတ်ဝန််းကခင်

င််း ဲနမ
ွ ််းပါ်းသူမခော်း သမဟို
ို ေ့ တ်

ရ ရှည်တည်တရ
ံေ့ ်း

အိုပ်စိုမခော်းကို ကူညီ ခင််း

နင
ို င
် တ
ံ ွင်း် ရှ အ ခော်း ရကခောင််းသော်းမခော်းနှငေ့်
ပူ်းရပါင််းရ

ောင် ွ က် ခင််း

ပူ်းရပါင််းရ

ပံို (၄-၂) စောသင်နစ
ှ ်တစ်နစ
ှ ်အတွင်း် ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုနင
ှ ်ေ့

၄.၁.၂

မဘြောသြော်းက

ပ် ွ ောတွင်း် ရှ
အရ ခခံအရ

ောင် ွ က် ခင််း

ောက်အဦမခော်း

တို်းတက်ရ ်း

SEA-PLM ပခမ််းမျှ

မန်မော

ောမခော်း၏ ရ ဖ

အ ခော်းနင
ို င
် မ
ံ ခော်းရှ
ရကခောင််းသော်းမခော်းနှငေ့်

က်စပ်ရသောလိုပ်ငန််းမခော်းအလိုက်

မ
ို ှု ောခိုငန
် န
ှု ်း်

ြောင်း ဖစမှု ပညြောကရ်းနင ေ့ ပတသ

၍ က

ျြောင်းသြော်းမျြော်းနင ေ့ ရြောမျြော်း၏

သက ြောထြော်း
ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု အရ ကောင််းအ ောမခော်းအော်း ရလေ့လော န် မည်မျှအရ ်းကကီ်းရ ကောင််းနှင်ေ့
ပတ်သက်၍ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ထင် မင်ခခက်ကို ရမ်း မန််းခဲေ့ပါသည် (ပံို ၄-၃)။ အရ ကောင််းအ ောတစ်ခိုမှ
လွဲ၍ ကခန်အရ ကောင််းအ ောအော်းလံို်းအတွက် ရကခောင််းသော်း (၇၅%) ရကခော်က ‘အလွနအ
် ရ ်းကကီ်းသည်’
နှင်ေ့ ‘အရတော်အသင်ေ့ အရ ်းကကီ်းသည်’ ဟိုရ ဖ
နင
ို င
် မ
ံ ခော်းတွင်

အသံ်းို ပြုံသညေ့်

ရကခောင််းသော်း

(၁၉%)

အရ ကောင််းအ ောမှော “သ
(၈၈%) က ရ ဖ
ကိုက်ညီမှု
“သ

ောသောစကော်းမခော်းအော်း

က

သင်ယူရလေ့လော ခင််းကို

လံို်းဝအရ ်းမကကီ်းရ ကောင််း

ရဖ

ခ
ို ဲေ့သည်။

တန်ဖို်းထော်း ကမပီ်း
တန်ဖို်းအထော်း

်းံို

ောဝ ပတ်ဝန််းကခင်ကို ထန််းသမ််းကောကွယ် ခင််း” ဖစ်ရ ကောင််း ရကခောင််းသော်း

ခ
ို ပ
ဲေ့ ါသည်။ ရဒသတွင်း် နင
ို င
် မ
ံ ခော်းတွင် တန်ဖို်းထော်းသညေ့် အရ ကောင််းအ ောမခော်းနှငလ
်ေ့ ည််း

ရှပါသည်။

ောဝပတ်ဝန််းကခင်ကို

အနည််း

ခ
ို ဲေ့ပါသည်။ ရကခောင််းသော်း (၆၆%) ကသောလျှင် အ ခော်း

ဥပမော

-

နင
ို င
် မ
ံ ခော်းအော်းလံို်း

ထန််းသမ််း

်းံို အရ ကောင််းအ ောမှော

သင်ယူရလေ့လော ခင််း” ဖစ်ပါသည်။

ကောကွယ် ခင််း”

“အ ခော်းနင
ို င
် မ
ံ ခော်းတွင်

တန်ဖို်းအထော်း
ဖစ်မပီ်း

်းံို

အရ ကောင််းအ ောမှော

နင
ို င
် အ
ံ မခော်းစိုတန်ဖို်းထော်းမှု

အသံ်းို ပြုံသညေ့်

ောသောစကော်းကို

89
ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု

ိုင် ော အရ ကောင််းအ ောမခော်းကို သင်ယူရလေ့လော ောတွင်
ောရ

ောင်သညေ့်သရ

ောထော်း

ောခိုငန
် န
ှု ်း်

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ အ ပြုံသရ

SEA-PLM ပခမ််းမျှ

မန်မော

ပံို (၄-၃) ရကခောင််းတွင် သင်ယူရလေ့လော န် အရ ်းကကီ်းရသော အရ ကောင််းအ ောမခော်း ဖစ်ရ ကောင််း
ရဖော် ပသညေ့်ရကခောင််းသော်း ောခိုငန
် န
ှု ်း်
Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်း ရကခောင််းတွငသ
် င်ယူ န် အခခြုံှေ့အရ ကောင််းအ ောမခော်းသည် မည်မျှ
အရ ်းကကီ်းရ ကောင််းကို

ောမခော်းအော်း ရမ်း မန််းခဲပ
ေ့ ါသည် (ပံို ၄-၄)။

ော (၈၅% နှငအ
်ေ့ ထက်) သည်

အရ ကောင််းအ ောအမခော်းစိုကို ‘အလွနအ
် ရ ်းကကီ်းသည်’ နှင်ေ့ ‘အရတော်အသင်ေ့ အရ ်းကကီ်းသည်’ ဟို ရ ဖ
ခဲပ
ေ့ ါသည်။ “အတန််းရဖော်မခော်းနှင်ေ့ သရ

ောထော်းမတူညီမှုမခော်းအော်း မငမ််းခခမ််းစွော ရ ဖရှင်း် ခင််း” နှင်ေ့ “သ

ပတ်ဝန််းကခင်ထန််းသမ််းကောကွယ် ခင််း” တသည်
ို ေ့
အရ ်းကကီ်း
(၉၈%) က ရ ဖ

်းံို အရ ကောင််းအ ောမခော်း ဖစ်ရ ကောင််း

ခ
ို ဲေ့ ကပါသည်။ “ မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွင်း် ရှ အ ခော်း

“အ ခော်းနင
ို င
် မ
ံ ခော်းတွင်

အသံ်းို ပြုံသညေ့်

အရ ကောင််းအ ောမခော်း ဖစ်သည်ဟို
နင
ို င
် မ
ံ ခော်း ကော်းတွင်

ောဝ
ော

ောသောစကော်းမခော်းကို သင်ယူ ခင််း” နှင်ေ့

ောသောစကော်းမခော်းကိုသင်ယူ ခင််း”

ော (၇၆ %) နှင်ေ့ (၆၄ %) တက
ို ေ့ ရ ဖ
အရ ကောင််းအ ောအမခြုံ်းမခြုံ်းအလိုက်

မတူညီရ ကောင််း သသောထင်ရှော်းပါသည်။ နင
ို င
် အ
ံ သီ်းသီ်းမှ

ို

တသည်
ို ေ့

အရ ်းမကကီ်း

ံို်း

ခ
ို ဲေ့ ကပါသည်။
ောမခော်း၏တန်ဖို်းထော်းမှုမှော

ောမခော်းသည် အရ ကောင််းအ ောတစ်ခိုအရပေါ်၌

တန််းဖို်းထော်းမှု ကွဲ ပော်းနင
ို မ် ပီ်း ဦ်းစော်းရပ်းမှုတွငလ
် ည််း မတူညီနင
ို ရ
် ကောင််း ရတွှေ့ ပါသည်။ သရသော်
ို ေ့
နင
ို င
် အ
ံ ော်းလံို်းရှ

ောအော်းလံို်းက

အရလ်းထော်းဟန်ရှပါသည်။

“သ

ောဝပတ်ဝန််းကခင်

ထန််းသမ််းကောကွယ် ခင််း”အော်း

အထူ်း
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င
ို ် ော အရ ကောင််းအ ောမခော်းကို ရလေ့လောသင်ယူ န် အရ ်းကကီ်းရ ကောင််း

ောမခော်း၏ရ ဖ

မ
ို ှု

ောခိုငန
် န
ှု ်း်

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု

မန်မော

SEA-PLM ပခမ််းမျှ

ပံို (၄-၄) ရကခောင််းတွင် ရကခောင််းသော်းမခော်းသင်ယူ န် အရ ်းကကီ်းသည်ဟို ယူ
ဖစ်မှု

၄.၁.၃ က

င
ို ် ော အရ ကောင််းအ ောမခော်းအလိုက်

ျြောင်းသြော်းမျြော်း၏
မျြော်းနငပတ
သ
ေ့

၍

မဘြောသြော်းက

ောမခော်း၏ ရ ဖ

ြောင်း ဖစမှု

င
ို ရြော

သညေ့် ကမဘောသော်းရကောင််း

မ
ို ှု ောခိုငန
် န
ှု ်း်

ျွမ်း

ျငမှုမျြော်း၊ တနဖို်းထြော်းမှု

ရြောမျြော်း၏သက ြောထြော်း

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
တွင်

ရဖော် ပထော်းသညေ့အ
် တိုင်း်

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုနင
ှ ်ေ့

က်စပ်၍

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)
ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

ကျွမ််းကခင်မှုမခော်း၊ တန်ဖို်းထော်းမှုမခော်းနှင်ေ့ ပင်ကိုယလ
် ကခဏောမခော်း ဖွံှေ့ မဖြုံ်းတို်းတက် န်အတွက် မည်မျှ
အရ ်းကကီ်းသည်ဟို ထင် မင်ရ ကောင််းကို
နှငအ
်ေ့ ထက်)

သည်

လူမှုရ ်း

င
ို ် ော

ော၊

ောမမခော်းအော်း ရမ်း မန််းခဲေ့ပါသည် (ပံို ၄-၅) ။
အခခက်အလက်မခော်း၊

အ ခော်းရသောယဉရကခ်းမှုမခော်းကို

တန်ဖို်းထော်း ခင််း သမဟို
ို ေ့ တ် ပိုမို ရကောင််းမွနရ
် သော ကမဘောကကီ်းအော်း တည်ရ
စဉ်းစော်း ခင််းမရှ

ဲ

ကျွမ််းကခင်မှု

‘အရတော်အသငအ
်ေ့ ရ ်းကကီ်းသည်’ ဟို ရ ဖ
တန််းတူညီမျှ

က်

အော်းလံ်းို နီ်းပါ်းကို

ော (၈၅%

ောက်လို ခင််း တက
ို ေ့ ို ထညေ့်သင
ွ ်း်

‘အလွနအ
် ရ ်းကကီ်းသည်’

ခ
ို ဲေ့ ကသည်။ တန်ဖို်းထော်းမှု အမခော်း

ံ ခင််း” (၉၉%) ဖစ်သည်။ တန်ဖို်း ထော်းမှုအနည််း

နှင်ေ့

်းံို အခခက်မှော “လူတိုင်း် ကို

်းံို အခခက်မှော “ ပ် ွ ော သမဟို
ို ေ့ တ်

နင
ို င
် ံ ပင်ပရှ အ ခော်းသူမခော်း၏ ပဿနောမခော်းကို အရလ်း ထော်းမှု” (၇၆%) ဖစ်သည်။

91
င
ို ် ော ကျွမ််းကခင်မှုမခော်းအရ ကောင််း

ောမခော်း၏ ရ ဖ

မ
ို ှု

ောခိုငန
် န
ှု ်း်

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု

SEA-PLM ပခမ််းမျှ

မန်မော

ပံို (၄-၅) ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု

င
ို ် ော ကျွမ််းကခင်မှုမခော်း၊ တန်ဖို်းထော်းမှုမခော်းနှင်ေ့

ပင်ကိုယ်လကခဏောမခော်း အရ ်းကကီ်းမှုအလိုက်

၄.၁.၄

မဘြောသြော်းက

ောမခော်း၏ ရ ဖ

မ
ို ှု ောခိုငန
် န
ှု ်း်

ြောင်း ဖစမှု ပညြောကရ်း င
ို ရြော ထင မငယူ ချ

အနစချြုံပ

ရကခောင််းတွင် သင် ကော်းသင်ယူခဲေ့ ရသော ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု
နှငပ
်ေ့ တ်သက်၍

ောနှငရ
်ေ့ ကခောင််းသော်းအမခော်းစို၏ ထင် မင်ယူ

င
ို ် ော အရ ကောင််းအ ောမခော်း

ခခက်မခော်းမှော ကိုက်ညီမှုရှပါသည်။

မခော်းနှငရ
်ေ့ ကခောင််းသော်းမခော်း တန်ဖို်းထော်းရသောရခါင််းစဉမခော်းမှောလည််း ရယ

ယ
ို ခအော်း ဖင်ေ့ ကိုက်ညီပါသည်။

ဥပမော - ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် အရ ကောင််းအ ောတစ်ခိုအတွက် အရ ်းကကီ်းသည်ဟို ရ ဖ
ောမခော်းကလည််း ထအ
ို ရ ကောင််းအ ောမှော အရ ်းကကီ်းသည်ဟို တူညီစွော ရ ဖ
သ

ောဝပတ်ဝန််းကခင်

စောသင်ခန််းပတ်ဝန််းကခင်
သင်ယူ ရှခဲေ့ရသော

ိုင် ောရဒသနတ အရ ကောင််း

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု

အ ောမခော်းမှော

မူလတန််းအ

ပတ်ဝန််းကခင်

ငန
်ေ့ င
ှ က
်ေ့ ိုကည
် ီရသော
ပညေ့်စံိုရှင်း် လင််းစွော

သ

ောဝ

်းံို ဖစ်မပီ်း

အယူအ မခော်းကိုလည််း

ောထော်းမခော်းကို ရကခောင််းတွင် သင်ယူရလေ့လောရသော

ညွှန ် ပရနပါသည်။

စောသင်ခန််း ပင်ပ

ထ
ို ော်းပါသည်။

အရ ်းကကီ်း

အရ ကောင််းအ ောမခော်းနှင်ေ့

အရ ကောင််းအ ောမခော်းက လွှမ််းမို်းနင
ို ရ
် ကောင််း

ဤအရ ကောင််းအ ောမခော်းနှင်ေ့

ခ
ို ခန်တွင်

င
ို ် ောကစစ ပ်မခော်းနှင်ေ့

တန်ဖို်းထော်းမှုရှသည်။ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ သရ

ထညေ့်သင
ွ ်း် မပီ်း

ော

ရဖော် ပထော်းပါက

Grade-5 သင်ရို ်းညွှန်း် တမ််းတွင်

င
ို ် ော

ကစစ ပ်မခော်းကို

ရကခောင််းသော်းမခော်းနှင်ေ့

မခော်း ပော်းစွော
ောမခော်းသည်

က်စပ်သညေ့် အသံ်းို အနှုန်း် မခော်းကို ပိုမို င််းနှ်းီ ကျွမ််းဝင်လောပါလမ်မ
ေ့ ည်။

င
ို ် ော အရ ကောင််းအ ောမခော်း (လူမှု

က်

ရ
ံ ်း

င
ို ် ော ပဿနောမခော်းနှင်ေ့ ကမဘောနှင်ေ့
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ရဒသတွင်း် ဖစ် ပ်မခော်း) ကို အရလ်းရပ်း ခင််း အော်းနည််းမပီ်း ၎င််းတနှ
ို ေ့ ငပ
်ေ့ တ်သက်သညေ့် သင်ခန််းစောမခော်းမှော
မူလတန််းအ

င၌
်ေ့ ပညေ့်စံိုစွော ရဖော် ပ ခင််းမရှပါ။

စောသင်ခန််းတွင် ရကခောင််းသော်းမခော်းသင်ယူ ရသော အရ ကောင််းအ ောမခော်းနှင်ေ့ ၎င််းတတန်
ို ေ့ ဖို်းထော်း
ရသော အရ ကောင််းအ ောမခော်းအ ကော်းတွင် ကွဲလွဲမှုရှပါသည်။ ဥပမော - “အ ခော်းနင
ို င
် မ
ံ ှ အ ဖစ်အပခက်မခော်းက
မန်မောနင
ို င
် အ
ံ ရပေါ် မည်သအကခ
ို ေ့
ြုံ်းသက်ရ ောက်နင
ို သ
် ည်” ဟူရသောအခခက်ကို အတန််းတွင်း် သင် ကော်း
ထော်းရသော အရ ကောင််းအ ောမခော်းထက် ပို၍တန်ဖို်းထော်း ကရ ကောင််း ရကခောင််းသော်း (၃၄%) က ရ ဖ

ထ
ို ော်း

ပါသည်။ ဤသည်မှော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ထအ
ို ရ ကောင််းအ ောမခော်းကို သင်ယူ န်ထက
ို တ
် န်ရ ကောင််း
ယူ

နင
ို ရ
် သော်လည််း သင်ယူ န်အခွငအ
်ေ့ လမ််းနည််းပါ်း ခင််း သမဟို
ို ေ့ တ် သင်ရို ်းညွှန်း် တမ််းတွင် ထညေ့်သင
ွ ်း်

မထော်း ခင််းတိုရေ့ ကောင်ေ့ ဖစ်ရ ကောင််း ရဖော် ပရနပါသည်။

၄.၂

မဘြောသြော်းက

၄.၂.၁

လူမှုပတဝန်း

ြောင်း ဖစမှု
ျင

င
ို ရြော

င
ို ရြော အက
အက

ြောင်းအရြောမျြော်းအကပေါ် ထင မငယူ ချ
ြောင်းအရြောမျြော်းနငပတ
သ
ေ့

၍

က

ျြောင်းသြော်းမျြော်း၏

သက ြောထြော်း
ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း
သရ

ောတူညီမှုအ

ထော်းသညေ့် (‘သရ

င်ေ့

လူမှုရ ်း

င
ို ် ောကစစ ပ်မခော်း၏

ရဖော် ပခခက်အမခြုံ်းမခြုံ်းနှငပ
်ေ့ တ်သက်၍

ငက
်ေ့ ို ရမ်း မန််းခဲေ့ပါသည်(ပံို ၄-၆)။ မခော်းစွောသရ

ောတူသည်’ နှင်ေ့ ‘အလွနသ
် ရ

ောတူညီမှုရှသည်ဟို ရ ဖ

ို

ောတူသည်’) အရ ကောင််းအ ောမခော်းမှော “ကမဘောကကီ်းသည်

မျှတရသော ရန ော ဖစ် ခင််း” (ရကခောင််းသော်း ၈၅%)၊ “လူမခြုံ်း/တိုင်း် င််းသော်းလူမခြုံ်းစိုအော်းလံို်းကို တန််းတူညီမျှ
စွော

က်

ံ ခင််း” (ရကခောင််းသော်း ၈၄%) နှင်ေ့ “လူမှုပတ်ဝန််းကခင်ရှ လူတိုင်း် က သ

ထန််းသမ််းကောကွယ် ခင််း” (ရကခောင််းသော်း ၈၈%) တို ဖစ်
ေ့ သည်။ သရ

ောဝပတ်ဝန််းကခင်အော်း

ောတူညီမှုနည််းသည်ဟို ရ ဖ

ထော်းသညေ့်အရ ကောင််းအ ောမှော “အစို်း နှငပ
်ေ့ တ်သက်၍ မမ၏ထင် မင်ခခက်ကို ရ ပောနင
ို ် ခင််း” ဖစ်မပီ်း
ရကခောင််းသော်း (၁၆ %) က သရ

ောမတူညီပါဟို ရ ဖ

ထ
ို ော်းပါသည်။

ို
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ောရ

ောင်သညေ့် သရ

ောထော်းမခော်း

ောခိုငန
် န
ှု ်း်

လူမှုပတ်ဝန််းကခင်နင
ှ ်ေ့ က်စပ်၍ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ အ ပြုံသရ

တိုင်း် င််းသော်းလူမခြုံ်းစို မခော်းကို
တန််းတူညီမျှစွော

က်

ံ ခင််း

လူတိုင်း် က သ

ောဝ

ကမဘောကကီ်းသည်

ရနောက်ခမ
ံ တူရသော

ခခမ််းသောသညေ့်

အစို်း နှငပ
ေ့် တ်သက်၍

ပတ်ဝန််းကခင်အော်း

ပတ်ဝန််းကခင်အော်း ထန််းသမ််း

တ ော်းမျှတရသော

လူမခော်းအခခင််းခခင််း

မမ၏ထင် မင်ခခက်ကို

ကောကွယ် န် အစို်း ၏

ကောကွယ် ခင််း

ရန ော ဖစ် ခင််း

နင
ို င
် မ
ံ ခော်းက
ထန််းခခြုံပ် ခင််း

ရ ပောနင
ို ် ခင််း

အခန််းကဏ္ဍ

အတူတကွ
ရနထင
ို ် က ခင််း

မန်မော

ပံို (၄-၆) လူမှုပတ်ဝန််းကခင်

SEA-PLM ပခမ််းမျှ

င
ို ် ော ရဖော် ပခခက်မခော်းအော်း သရ

ောတူညီမှုကို ရ ဖ

သ
ို ညေ့် ရကခောင််းသော်း

ောခိုငန
် နှု ်း်

၄.၂.၂

သ ြော၀ပတဝန်း

ျင

ကရရညတညမမဲကရ်းနငစပ
ေ့ လျဉ််း၍

က

ျြောင်းသြော်းမျြော်း၏

သက ြောထြော်း
ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း

သ

ရ ရှည်တည်တရ
ံေ့ ်းကစစ ပ်မခော်းနှငပ
်ေ့ တ်သက်

သညေ့်

သရ

ောဝပတ်ဝန််းကခင်

ောထော်းမခော်းကို

င
ို ် ော

ရမ်း မန််းခဲပ
ေ့ ါသည်။

ရကခောင််းသော်း (၆၅% နှငအ
်ေ့ ထက်) က ကစစ ပ်အမခော်းစို အတွက် “အရတော်အသငစ
်ေ့ ို်း မ်သည်” နှင်ေ့
“အလွနစ
် ို်း မ်သည်” ဟိုရဖော် ပခဲေ့သည်။ သရသော်
ို ေ့
အ ခော်းကစစ ပ် မခော်းနှငန
်ေ့ င်
ှု ်းယှဉလျှင် “ မန်မောနင
ို င
် ံ ပင်ပ၌
ပတ်ဝန််းကခင်ညစ်ညမ််းမှု”ကို ရကခောင််းသော်း (၆၄%) က စို်း မ်မှုအနည််း

်းံို ဟို ရ ဖ

ို ကပါသည်။

ရကခောင််းသော်း (၂၄%) သည် ဤအရ ကောင််းအ ောနှငပ
်ေ့ တ်သက်၍ သင်ယူ ရှမှု မရှရ ကောင််း ရဖော် ပ ကမပီ်း
၎င််းအခခက်မှော

ရကခောင််းသော်းမခော်းစို်း မ်သညေ့်

အရ ကောင််းအ ောမခော်းသည်

အရ ကောင််းအ ောမခော်း

က်စပ်မှုရှရ ကောင််း ညွှန ် ပရနပါသည်။

နှငရ
်ေ့ ကခောင််း၌သင်ယူ သညေ့်
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င
ို ် ော ပဿနောမခော်းအတွက် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏စ်းို မ်မှု

ောခိုငန
် န
ှု ်း်

ကမဘောလံ်းို

နင
ို င
် တ
ံ င
ွ ်း်

နင
ို င
် ံ ပင်ပ၌

စွမ််းအင်

အပင်မခော်း

တ စဆောန်မခော်း

ပတ်ဝန််းကခင်

ပတ်ဝန််းကခင်

ပတ်လပ်မှုမခော်း

မခြုံ်းသိုဉ်းမှု

မခြုံ်းသိုဉ်းမှု

ညစ်ညမ််းမှု

ညစ်ညမ််းမှု

မန်မော

ပံို (၄-၇) သ

သ

ောဝ

SEA-PLM ပခမ််းမျှ

ောဝပတ်ဝန််းကခင် ရ ရှည်တည်မမဲရ ်းအတွက် စို်း မ်ရသောရကခောင််းသော်း ောခင
ို န
် န
ှု ်း်

ောဝပတ်ဝန််းကခင်

စွမ််းရ

ောသီဥတို
ရဖောက် ပန်မှု

ို်းံ ရှု ံ်းမှု

ရဖော် ပပါအခခက်အလက်မခော်းသည်
သ

ရ ပတ်လပ်မှု

င််း မစ်မခော်း

င
ို ် ော

ောင်နင
ို စ
် ွမ််းအ ကော်း

အခခြုံှေ့ရသောရကခောင််းသော်းမခော်း၏

ကစစ ပ်မခော်းအရပေါ်

စို်း မ်မှုမခော်းနှင်ေ့

သင်ယူမှုနယ်ပယ်မခော်းတွင်

က်နယ
ွ ် ပတ်သက်မှုမခော်းရှရ ကောင််း ရဖော် ပရန ကပါသည်။ စောဖတ်စွမ််း ည်

(၀.၄)၊ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည် (၀.၄) နှင်ေ့ သခ္ခောစွမ််း ည် (၀.၃) တတွ
ို ေ့ င် ပို၍စွမ််းရ
ရကခောင််းသော်းမခော်းက
စို်း မ် ကပါသည်။

သ
ယင််း

ောဝ

ပတ်ဝန််းကခင်

က်စပ်မှုအရပေါ်

ရ ရှည်တည်မမဲရ ်း

ရကခောင််းတွင်

င
ို ် ော

ောင် ည် မငမ
်ေ့ ော်းရသော
ပဿနောမခော်းကို

ပို၍

သင်ယူခဲေ့ ရသောအရ ကောင််းအ ောမခော်းနှင်ေ့

အရလ်းရပ်းရသော အရ ကောင််းအ ောမခော်းက လွှမ််းမို်းမှုရှသည်။
၄.၂.၃ နင
ို ငံတင
ွ ်းနင ေ့ ကဒသတွင်းကနထင
ို ကသြောနင
ို ငံသြော်းနငပတ
သ
ေ့
က

ျြောင်းသြော်းမျြော်း၏သက

၍

ြောထြော်း

နင
ို င
် န
ံ င
ှ ရ
်ေ့ ဒသတွင်း် နင
ို င
် သ
ံ ော်း ဖစ်မှု ရဖော် ပခခက်အမခြုံ်းမခြုံ်းနှငပ
်ေ့ တ်သက်၍ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏
သရ

ောတူညီမှုအ

င်ေ့

သမဟို
ို ေ့ တ် ‘အလွနသ
် ရ

ငက
်ေ့ ို ရမ်း မန််းခဲပ
ေ့ ါသည် (ပံို ၄.၈)။ ရကခောင််းသော်းအမခော်းစိုက ‘သရ
ောတူသည်’ ဟို ရ ဖ

ောတူသည်’

သ
ို ညေ့်အခခက်မှော “၎င််းတသည်
ို ေ့
မခင်နင
ို င
် သ
ံ ော်း ဖစ်ရ ကောင််း

ခံစော်း မှု” (၉၁%) နှင်ေ့ “နင
ို င
် တ
ံ ွင်း် ရှ အ ခော်းရသောရကခောင််းသော်းမခော်းနှင်ေ့ အရ ခခံသရ

ောထော်းတူညီမှု

ရှ ခင််း” (၆၇%) ဖစ်သည်။ ရကခောင််းသော်း (၅၀%) က “အောရှတိုကရ
် ှ အ ခော်းရကခောင််းသော်းမခော်းနှင်ေ့ အရ ခခံ
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သရ

ောထော်း တူညီမှုရှ ခင််း” နှင်ေ့ “မမကိုယ်မမ အောရှသော်း ဖစ်ရ ကောင််း ထင် မင် ခင််း” တက
ို ေ့ ို သရ

သည်ဟို ရ ဖ

ောတူ

ို ကသည်။
ောတူညမ
ီ ှု

ောခိုငန
် န
ှု ်း်

အောရှသော်း ဖစ်မှုနင
ှ စ
်ေ့ ပ်လခဉ်း၍ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ သရ

ရကခောင််းသော်းမခော်းနှင ေ့်

က်နယ
ွ မ
် ှုရှရ ကောင််း

ပါဝင်မှုရှသည်ဟို

အောရှသော်းအ ဖစ်

ခံစော်း မှု

မမကယ
ို က
် ို ထင် မင်မှု

ခံစော်း ခင််း

သရ

ောထော်း တူညမ
ီ ှု

အောရှရကခောင််းသော်းမခော်းနှင ေ့်

သရ

ောထော်း တူညမ
ီ ှု

အောရှတိုက် ပင်ပရှ
ရကခောင််းသော်းမခော်းနှင ေ့်
သရ

မန်မော

ပံို (၄-၈) နင
ို င
် သ
ံ ော်း ဖစ်မှု

ောထော်း တူညမ
ီ ှု

SEA-PLM ပခမ််းမျှ

င
ို ် ော ရဖော် ပခခက်မခော်းအော်းသရ

ောတူသည်ဟို ရ ဖ

သ
ို ညေ့် ရကခောင််းသော်း

ောခိုငန
် နှု ်း်
၄.၂.၄

မဘြောသြော်းက

ြောင်း ဖစမှု

င
ို ရြော အက

ြောင်းအရြောမျြော်းအကပေါ် ထင မငယူ ချ

နင
ို င
် အ
ံ မခော်းစိုရှ Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်းနှင်ေ့
ရဒသတွင်း် နှင်ေ့ ကမဘောလံို်း

စစ်ရ

ောမခော်းက ရဒသနတ ပဿနောမခော်းအရ ကောင််းကို

င
ို ် ော ပဿနောမခော်းထက် ပိုမိုသရှနော်းလည်ရ ကောင််းကို တင် ပ ခင််းအော်း ဖင်ေ့

စစ်တမ််းရမ်းခွန်း် လွှောမခော်းမှအရ ဖမခော်းက
တိုင်း် တော

အနစချြုံပ

်းရ ်းစံ

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််း

(SEA-PLM)

ပညောသင်ယူ

သင်ရို ်းညွှန်း် တမ််းသံ်းို သပ်မှုကို

တတ်ရ မောက်မှု

အတည် ပြုံရပ်းပါသည်။

အထူ်းသ ဖင်ေ့ နင
ို င
် ံ အော်းလံ်းို တွင် (၆၀% ရအောက်နည််းရသော) Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်းက “၎င််းတသည်
ို ေ့
အောရှသော်းမခော်း

ဖစ်သည်”

ဤရတွှေ့ ရှခခက်ကို

“ ပ် ွ ော

အခခင််းခခင််း ကော်း

သရ

ဟို

ခံယူရ ကောင််း

ပဿနောမခော်း၊

ောထော်း

ပိုနည််းသူမခော်း ဖစ်ရ ကောင််း” ရ ဖ

စစ်တမ််းရမ်းခွန်း် လွှောမခော်းက

စောသင်ခန််းတွင်း် ပဿနောမခော်းနှင်ေ့

မခော်းနှငတ
်ေ့ န်ဖို်းထော်းမှုမခော်းတွင်
ထ
ို ော်း သညေ့် Grade-5 သင်

မမကိုယ်ကို

ရဖော် ပရနပါသည်။
နှုင််းယှဉလျှင်

နင
ို င
် ံ

ယံို ကည်စတ်ခခမှု

ောမခော်း၏အရ ဖမခော်းက အရထောက်အပံေ့

ပြုံပါသည်။ ဤအစီ င်ခံစောပါ ရတွှေ့ ရှခခက်မခော်း သည် ရကခောင််းသော်းမခော်း မူလတန််းမပီ်း

ံို်းခခန်တင
ွ ်

“နင
ို င
် သ
ံ ော်းရကောင််းအ ဖစ်တန်ဖို်းထော်းမှု” နှင်ေ့ “ယဉရကခ်းမှု ထံ်းို တမ််းစဉလောမခော်းအရပေါ် ယံို ကည်မှု” တက
ို ေ့ ို
အဓက ည်မှန်း် ခခက်အ ဖစ်

သတ်မှတ်ကော

ရဒသတွင်း် နှင်ေ့

ကမဘောလံို်း

င
ို ် ော

သရ

ောထော်းမခော်းနှင်ေ့
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ပတ်သက်၍ ပိုမိုရကောင််းမွနရ
် သော မူရ

ောင်ခခမှတ်နင
ို ရ
် စ န်အတွက် ပညောရ ်းစနစ်မခော်း၊ ရကခောင််းမခော်းနှင်ေ့

လက်ရတွှေ့အရကောင်အထည်ရဖော် ရ

ောင် ွ က်သမ
ူ ခော်းကို လမ််းညွှနမ
် ှု ရပ်းပါသည်။

၄.၃

မဘြောသြော်းက

ြောင်း ဖစမှု

င
ို ရြော လိုပငန်းမျြော်းတွင က

၄.၃.၁

မဘြောသြော်းက

ြောင်း ဖစမှုနင ေ့

စပသညေ့ က

ျြောင်းသြော်းမျြော်း၏ပါဝငမှု

ျြောင်းတွင်းလှုပရြော်းမှုမျြော်း

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုနင
ှ ်ေ့ က်စပ်၍ ရကခောင််းတွင်း် လှုပ်ရှော်းမှုမခော်းတွင် ပါဝင်မှု ရှ၊ မရှကို
ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း

ရမ်း မန််းခဲေ့ပါသည်

ကမဘောသော်းရကောင််းပညောရ ်းနှင်ေ့
ရဖ

(ပံို

၄-၉)။

ရကခောင််းသော်းအမခော်းစို

(၆၀%

ခန)် ေ့

က

က်စပ်သညေ့်ရကခောင််းတွင်း် လှုပ်ရှော်းမှုအခခြုံ ှေ့တင
ွ ် ပါဝင်မပီ်း ဖစ်ရ ကောင််း

ခ
ို ဲေ့သည်။ သရသော်
ို ေ့
(၃၇%) ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းက “စကော်း ည်လိုမပြုံငပ
် ဲမ
ွ ခော်း တွင် ပါဝင် ခင််း”

သမဟို
ို ေ့ တ် (၄၁%) က “ကမဘောေ့ ပသနောမခော်းအော်း စောသင်ခန််းတွင် ရ
ပါသည်။

ဤရတွှေ့ ရှခခက်မခော်းသည်

်းွ ရနွ်း ခင််း” ရှသည်ဟို ရ ဖ

ခ
ို ဲေ့ က

အ ခော်းရသောနင
ို င
် အ
ံ မခော်းစို၏

ရတွှေ့ ရှခခက်မခော်းနှငလ
်ေ့ ည််းကိုက်ညီပါသည်။

ိုင် ော ရကခောင််းတွင်း် လှုပ်ရှော်းမှုမခော်းတွင ် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ပါဝင်မှု

ောခိုငန
် န
ှု ်း်

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု

စကော်း ည်လို

စတ်က်းူ အ ကံဉောဏ်မခော်း

မပြုံငပ
် ဲွ

တင် ပ ခင််း

စောသင်ခန််းတွင်း်
ရ

ွ်းရနွ်းမှု

အတန််းရခါင််းရ

ောင်အော်း

မဲရပ်းရ ွ ်းခခယ်မှု

အတန််းရခါင််းရ
သူတစ်ဦ်း

မန်မော

ပံို(၄-၉) ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု
ရကခောင််းသော်း ောခင
ို န
် န
ှု ်း်

ောင်

အတွက် လခောထော်း

သ

ောဝပတ်ဝန််းကခင်နင
ှ ေ့်
င််းနှ်းီ မှုရှရအောင်
လိုပ်ရ

ောင် ခင််း

SEA-PLM ပခမ််းမျှ

င
ို ် ော ရကခောင််းတွင်း် လှုပ်ရှော်းမှုမခော်းတွင် ပါဝင်ရ ကောင််း ညွှန ် ပသညေ့်
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၄.၃.၂

မဘြောသြော်းက

ြောင်း ဖစမှုနင ေ့

စပကနသညေ့

လက်က

ြောငရွ

မညေ့ က

ျြောင်းတွင်း

လှုပရြော်းမှုမျြော်း
ရကခောင််းတွင် လိုပ်ရ

ောင်နင
ို သ
် ညေ့် ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုနင
ှ ်ေ့

က်စပ်ရနရသောလှုပ်ရှော်းမှုမခော်း

စော င််းကို ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း ပသမပီ်း လှုပ်ရှော်းမှုတစ်ခိုစီတိုင်း် တွင် မည်သပါဝင်
ို ေ့
နင
ို ပ
် ံိုအော်း ရမ်း မန််းခဲေ့
ပါသည် (ပံို ၄-၁၀)။ ရကခောင််းသော်း (၇၅% ခန)် ေ့ က “အတန််းရခါင််းရ
“၎င််းတသရ
ို ေ့

ောတူသညေ့် အရ ကောင််းအ ောတစ်ခိုအော်းရ

ခင််း” သမဟို
ို ေ့ တ် “အတန််းရခါင််းရ

်းွ ရနွ်းမှုတွင် ပါဝင်ရ ပော

သည်။

နင
ို င
် မ
ံ ခော်းတွင်

ောင် ွ က် န် ရကခောင််းသော်းအိုပ်စိုနင
ှ ်ေ့ ပူ်းရပါင််း

ောင်အတွက် သငရ
်ေ့ တော်သူ ဖစ် ခင််း”တတွ
ို ေ့ င် ‘အလွန ် ဖစ်နင
ို ရ
် ခခရှသည်’

နှင်ေ့ အရတော်အသင်ေ့ ဖစ်နင
ို သ
် ည်’ဟို ရ ဖ
ရ

ခ
ို ဲေ့ပါသည်။ ရကခောင််းသော်း (၆၅%) သည် “အတန််းတွင်း်

ို ခင််း” နှင်ေ့ “စကော်း ည်လိုပဲတ
ွ ွင် ပါဝင်ရ
ရဖ

ောင်အော်း မဲရပ်းရ ွ ်းခခယ် ခင််း”၊

မ
ို ှုပံိုစံမခော်းမှောတူညီမပီ်း

်းွ ရနွ်း ခင််း” ရှသည်ဟို ရ ဖ

ရကခောင််းသော်းမခော်း

လက်ရတွှေ့လိုပ်ရ

ခ
ို ဲပ
ေ့ ါ
ောင် န်

စတ်ဝင်စော်းရသော လှုပ်ရှော်းမှုမခော်းမှောလည််း တူညီ ကရ ကောင််း ညွှန ် ပရနပါသည်။
င
ို ် ော ရကခောင််းတွင်း် လှုပ်ရောှ ်းမှုမခော်းတွင် ပါဝင် န် ရမျှော်မှန်း် ထော်းသညေ့် ရကခောင််းသော်း

ောခင
ို န
် နှု ်း်

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု

မဲရပ်း ခင််း

သငေ့ရ
် တော်သူ ဖစ်လော ခင််း

မန်မော

ပံို (၄-၁၀)

က်လက်ရ

မဘြောသြော်းက

စကော်း ည်လပ
ို ဲတ
ွ င
ွ ်

အတန််းတွင်း် ရ

ပါဝင် ခင််း

ပါဝင်ယဉ
ှ မပြုံင ် ခင််း

ပါဝင်ရ ပော

ွ်းရနွ်းပွဲတင
ွ ်
ို ခင််း

SEA-PLM ပခမ််းမျှ

ောင် ွ က်မညေ့် ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု

ပါဝင်လိုရ ကောင််း ရ ဖ

၄.၃.၃

အိုပ်စိုတွင်

င
ို ် ော ရကခောင််းတွင်း် လှုပ်ရှော်းမှုမခော်းတွင်

သ
ို ညေ့် ရကခောင််းသော်း ောခိုငန
် န
ှု ်း်

ြောင်း ဖစမှုနင ေ့

စပကနသညေ့ အကထွကထွလပ
ို ငန်းမျြော်း

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုနင
ှ ်ေ့ က်စပ်သညေ့်

အရထွရထွလိုပ်ငန််းမခော်းတွင်

ရကခောင််းသော်းမခော်း

ပါဝင်မှု ရှ၊ မရှကို ရမ်း မန််းခဲေ့ပါသည်(ပံို ၄-၁၁)။ ရကခောင််းသော်း (၇၅% ရကခော်) က လိုပ်ငန််းအမခော်းစိုတွင်
ပါဝင်မည်ဟို ရ ဖ

ခ
ို ဲေ့သည်။ သရသော်
ို ေ့
လည််း (၅၇%) ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းက ၎င််းတသည်
ို ေ့
အ ခော်းနင
ို င
် မ
ံ ှ
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ရကခောင််းသော်းမခော်းနှင်ေ့
ရကခောင််းလိုပ်ငန််း

သူငယ်ခခင််း ဖစ်လိုသည်ဟို

မခော်းရဖော် ပ ောတွင်

ရဒသ

ရဖ

င
ို ် ောကို

ခ
ို ဲေ့ ကပါသည်။

အရလ်းရပ်းရသော

၎င််းအခခက်သည်

အရ ကောင််းအ ောမခော်းကို

ထညေ့်သင
ွ ်း် ပါက ပိုမို အသံ်းို ဝင်ရ ကောင််း ညွှန ် ပလခက်ရှပါသည်။

ောခင
ို န
် နှု ်း်

ပည်သနီ
ူ ေ့ တနှင ေ့် က်စပ်သညေ့် အ ပြုံအမူမခော်းတွင် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ပါဝင်မှု

တစ်စံိုတစ်ဦ်းအော်း

အတန််းရဖော်မခော်းအ

အ ခော်းသူမခော်း

တွက်

အော်းကူညီ ခင််း

ရ ပော ပ ခင််း

မတ်ရ

ွဖဲှေ့ွ ခင််း

အ ခော်းသူမခော်းအော်း

အိုပ်စိုတင
ွ ် ပါဝင် ခင််း

အော်းရပ်း ခင််း

ပ်တည်ရပ်း ခင််း
SEA-PLM ပခမ််းမျှ

မန်မော

ပံို (၄-၁၁) ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုနင
ှ ်ေ့
ရဖ

၄.၃.၄

က်စပ်ရသောလိုပ်ငန််းမခော်းတွင် ပါဝင် န်

န္ရှရ ကောင််း

သ
ို ညေ့် ရကခောင််းသော်း ောခိုငန
် နှု ်း်

မဘြောသြော်းက

ြောင်း ဖစမှု

င
ို ရြောလိုပငန်းမျြော်းတွင

က

ျြောင်းသြော်းမျြော်း၏

ပါဝငမှု

အနစချြုံပ
ရကခောင််းသော်းမခော်းက

ကမဘောသော်းရကောင််းပညောရ ်းနှင်ေ့ က်စပ်သညေ့်ရကခောင််းတွင်း် လှုပ်ရှော်းမှု

အခခြုံှေ့တွင် ၎င််းတပါဝင်
ို ေ့
မပီ်း ဖစ်ရ ကောင််း ရ ဖ

ခ
ို ဲေ့သည်။ ထအ
ို ေ့ ပင် ၎င််းတသည်
ို ေ့
ကမဘောန
ို င
် သ
ံ ော်း ဖစ်မှုနင
ှ ်ေ့
ေ့ င

က်စပ်ရသောလှုပ်ရှော်းမှုမခော်းတွင် လက်ရှပါဝင်သညေ့် အရ ခအရနထက် အနောဂတ်တွင် ပို၍ပါဝင် န်
န္ရှရ ကောင််း

သမဟို
ို ေ့ တ်

ပါဝင်နင
ို ရ
် ကောင််းရ ဖ

ခ
ို မဲေ့ ပီ်း

၎င််းအခခက်သည်

အခွငအ
်ေ့ လမ််းရှလျှင်

ရကခောင််းသော်း မခော်းက ပို၍ပါဝင်လမ်မ
ေ့ ည် ဖစ်ရ ကောင််း ညွှန ် ပပါသည်။ ယင််းက စောသင်ခခန်အတွင်း်
ရကခောင််းသော်းမခော်း ပါဝင် သညေ့် ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု
ရကခောင််းတွင် ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုနင
ှ ်ေ့

င
ို ် ော လှုပ်ရှော်းမှုမခော်းကို သနော်းလည်ရစမပီ်း

က်စပ်ရသော လှုပ်ရှော်းမှုမခော်းစွောအော်း တို်း မငရ
်ေ့ ပ်း မညေ့်

အခန််းကဏ္ဍအခခြုံှေ့ ကိုလည််း သတ်မှတ်ရပ်းပါသည်။
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၄.၄

မဘြောသြော်းက

ြောင်း ဖစမှု ပညြောကရ်းတွင

၄.၄.၁

မဘြောသြော်းက

ြောင်း ဖစမှု ပညြောကရ်းအတွ

ရြောမျြော်း၏စွမ်းက ြောငမှု
လိုပငန်းခွငအက

ြုံ ပင

ငမှုမျြော်း

ောမခော်းအော်း ၎င််းတ၏လို
ို ေ့
ပ်ငန််းခွငအ
် ကကြုံသင်တန််းမှ ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု
အရ ကောင််းအ ောမခော်းနှငပ
်ေ့ တ်သက်၍ မည်သို ေ့ ပင်
(ပံို ၄-၁၂)။

င်ရလေ့ကခငရ
်ေ့ ပ်းသည်ကို ရမ်း မန််းခဲပ
ေ့ ါသည်

ော (၈၀ % နှငအ
်ေ့ ထက်) က ၎င််းတအော်း
ို ေ့
အရ ကောင််းအ ောအမခော်းစိုကို

သင် ကော်း ပသ န်

‘အလွနရ
် ကောင််းစွော’

ရလေ့ကခငရ
်ေ့ ပ်းခဲရ
ေ့ ကောင််း

ခံစော်း သည်ဟို

ထန််းသမ််းကောကွယ် ခင််း” (
တတွ
ို ေ့ င ် အမခော်း
နှုင််းယှဉလျှင ်
“ကမဘောလံို်း

ိုင ် ော

ံို်း ပင်
(၇၃%)

သမဟို
ို ေ့ တ်
ရဖ

‘အရတော်အသငရ
်ေ့ ကောင််းစွော’

ခ
ို ပ
ဲေ့ ါသည်။

“သ

ောဝပတ်ဝန််းကခင်ကို

ော ၉၄%) နှင ်ေ့ “ကရလ်းသူငယ်မခော်း၏အခွငအ
်ေ့ ရ ်း” (

ော ၉၅%)

င်ထော်း ရ ကောင််း ရဖော် ပခဲပ
ေ့ ါသည်။ အ ခော်းအရ ကောင််းအ ောမခော်းနှင ်ေ့
ရသော

ော

င
ို ် ော ဖစ်စဉ” နှင ်ေ့

မခော်းက

၎င််းတ၏လို
ို ေ့
ပ်ငန််းခွငအ
် ကကြုံအစီအစဉသည်

ော (၇၈%) က “ကမဘောလံ်းို

င
ို ် ောလတ်တရလော ဖစ် ပ်”

မခော်းအရ ကောင််း သင် ကော်းရပ်း န် ပင် င်ရပ်းသည်ဟို ရ ပောခဲပ
ေ့ ါသည်။
င
ို ် ော အရ ကောင််းအ ောမခော်း ပါဝင်ရသော လိုပ်ငန််းခွငအ
် ကကြုံအစီအစဉ

ောခင
ို န
် နှု ်း်

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု

မန်မော

ပံို (၄-၁၂) ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု

SEA-PLM ပခမ််းမျှ

င
ို ် ော အရ ကောင််းအ ောမခော်းအော်း သင် ကော်းပခခ
ို ေ့ န် ကကြုံတင် ပင်

ထော်းသည်ဟို ခံစော်း သညေ့်

ော ောခိုငန
် န
ှု ်း်

င်
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၄.၄.၂

မဘြောသြော်းက
ပိုငနင
ို

ြောင်း ဖစမှု
ျွမ်း

င
ို ရြော

အက

ြောင်းအရြောမျြော်းအြော်း

သင

ြော်းပိုချရြောတွ
င
ေ့

ျငမှု

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု အရ ကောင််းအ ောမခော်းအော်း သင် ကော်းပခခ
ို ေ့ န် မည်မျှယံို ကည်မှုရှရ ကောင််း
ောမခော်းကို ရမ်း မန််းခဲေ့သည် (ပံို ၄-၁၃)။

ော (၇၅ % နှငအ
်ေ့ ထက်) က အရ ကောင််းအ ော အမခော်းစိုကို

သင် ကော်းပခခ
ို ေ့ န် ‘အလွနယ
် ံို ကည်မှုရှသည်’ နှင်ေ့ ‘အရတော်အသင်ေ့ ယံို ကည်မှုရသည်
ှ
’ ဟို ခံစော်း သည်။
ောမခော်းသင် ကော်းပခခ
ို ေ့ န်

ယံို ကည်မှုအ မင်ေ့

်းံို

အရ ကောင််းအ ောမခော်းမှော

“သ

ောဝ

ပတ်ဝန််းကခင် ထန််းသမ််းကောကွယ် ခင််း” (၉၅%)၊ “ကရလ်းသူငယ်အခွငအ
်ေ့ ရ ်း” (၉၄%) နှင်ေ့ “ရ ရှည်
ဖွံှေ့ မဖြုံ်းတ်းို တက်မ”ှု

(၈၉%)

တို ဖစ်
ေ့ ကသည်။

အရ ကောင််းအ ော မခော်းမှော “ကမဘောလံို်း

ောမခော်းသင် ကော်းပခခ
ို ေ့ န်ယံို ကည်မှုအနည််း

င
ို ် ောလတ်တရလော ဖစ် ပ်မခော်း” (၇၈%) နှင်ေ့ “ကမဘောလံို်း

်းံို

င
ို ် ော

ဖစ်စဉမခော်း” (၇၃%) တို ဖစ်
ေ့ ကသည်။
ောမခော်း၏ မမကိုယက
် ို ယံို ကည်မှု

ောခိုငန
် န
ှု ်း်

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု အရ ကောင််းအ ောမခော်းတွင် သင် ကော်းပခခသညေ့
ို ေ့
်

မန်မော

SEA-PLM ပခမ််းမျှ

ပံို (၄-၁၃) ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု အရ ကောင််းအ ောမခော်းအော်း သင် ကော်းပခခ
ို ေ့ န် ယံို ကည်မှုရှသညေ့်
ော ောခိုငန
် န
ှု ်း်

၄.၄.၃

မဘြောသြော်းက

ြောင်း ဖစမှု ပညြောကရ်းတွင

ရြောမျြော်း၏စွမ်းက ြောငမှုအနစချြုံပ

ောအမခော်းစိုသည် စစ်တမ််းရမ်းခွန်း် တွင် ရဖော် ပထော်းသညေ့် အရ ကောင််းအ ောအော်းလံို်းနီ်းပါ်းအော်း
သင် ကော်းပခခ
ို ေ့ န် ယံို ကည်မှုရှရ ကောင််းနှင်ေ့ ကကြုံတင် ပင်

င်ထော်းရ ကောင််းကို ရတွှေ့ သည်။ “သ

ောဝ

ပတ်ဝန််းကခင်အော်း ထန််းသမ််းကောကွယ် ခင််း” နှင်ေ့ “မတူကွဲ ပော်းမှုအော်း ရလ်းစော်း ခင််း” တမှ
ို ေ့ ော လိုပ်ငန််းခွင်
အကကြုံသင်တန််းအတွင်း်

ကကြုံတင် ပင်

င်မှုအမခော်း

်းံို ဖစ်မပီ်း

သင် ကော်းပခခ
ို ေ့ န်

ယံို ကည်မှုအရှ

်းံို
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အရ ကောင််းအ ောမခော်း ဖစ်ရ ကောင််း ရဖော် ပထော်းပါသည်။ Grade-5 သင်
င
ို ် ော ဖစ်စဉ” နှင်ေ့ “ကမဘောလံို်း
အနည််း

င
ို ် ော လက်တရလော ဖစ် ပ်မခော်း” နှငပ
်ေ့ တ်သက်၍ ကကြုံတင် ပင်

်းံို ဖစ်မပီ်း ထအ
ို ရ ကောင််းအ ောမခော်းကိုပခခ
ို ေ့ န် ယံို ကည်မှု အနည််း

သည်။ နင
ို င
် မ
ံ ခော်းတွင်

ောမခော်းသည် “ကမဘောလံို်း

်းံို ဖစ်ရ ကောင််း ရဖော် ပထော်းပါ

ောမခော်းသည် လိုပ်ငန််းခွငအ
် ကကြုံသင်တန််းတွင် အမခော်း

အရ ကောင််းအ ောအမခော်းစိုနင
ှ ပ
်ေ့ တ်သက်၍ ယံို ကည်မှုအရှ
ယံို ကည်မှုရှ ခင််းတအ
ို ေ့ ကော်း

င်မှု

်းံို ရလေ့လောခဲေ့ သညေ့်

်းံို ဖစ်သည်။ ၎င််းအခခက်သည် သင်တန််းနှင်ေ့

က်နယ
ွ ်မှုအော်း ကိုယ်စော်း ပြုံနင
ို ပ
် ါသည်။ နင
ို င
် အ
ံ သီ်းသီ်းရှ

ောမခော်း၏

ထင် မင်ခခက်မခော်းသည် ၎င််းတတန်
ို ေ့ ဖို်းထော်းသည်ေ့ အရ ကောင််းအ ောမခော်းတွင် ကခြုံ်းရ ကောင််းညီညွတ်စွော
တူညီမှုမခော်းနှင်ေ့ ကိုက်ညီမရ
ှု ှပါသည်။ ၎င််းအခခက်အလက်မခော်းသည် အတန််းတွင်း် လှုပ်ရှော်းမှုမခော်းကို
ရ

ောင် ွ က် န်

လိုအပ်ခခက် ကို ဖညေ့်

ောမခော်း၏

ကကြုံတင် ပင်

င်မှုနင
ှ ပ
်ေ့ တ်သက်သညေ့်

အရ ်းကကီ်းရသော

အသပညော

ည််းရပ်းပါသည်။

ောမခော်းသည် ရယ

ယ
ို ခအော်း ဖင်ေ့ ရဒသနတ

မခော်းနှင်ေ့ နှုင််းယှဉလျှင် နင
ို င
် အ
ံ ခခင််းခခင််း

င
ို ် ော ပဿနောမခော်း၊ စောသင်ခန််းတွင်း် ပဿနော

င
ို ် ော အရ ကောင််းအ ောမခော်းကို သင် ကော်း န် ကကြုံတင် ပင်

အော်းနည််းမပီ်း ယံို ကည်မှုလည််းနည််းပါ်းရ ကောင််း ရ ဖ
မခော်းသည် ရဒသတွင်း် နှင်ေ့ ကမဘောလံို်း
မခော်းကို ပိုမိုသ မင် နော်းလည်သည်

ထ
ို ော်းပါသည်။ ယင််းသည် Grade-5 ရကခောင််းသော်း

င
ို ် ောအရ ကောင််းအ ောမခော်းထက် ရဒသနတ

င
ို ် ော အရ ကောင််းအ ော

ရ
ို သောအခခက်နင
ှ ်ေ့ ကိုက်ညီမှုရှသည်။ ဤအစီ င်ခံစောပါ ရတွှေ့ ရှခခက်

မခော်းသည် ရကခောင််းသော်းမခော်း မူလတန််းမပီ်း

်းံို ခခန်တင
ွ ် “နင
ို င
် သ
ံ ော်းရကောင််းအ ဖစ် တန်ဖို်းထော်းမှု” နှင်ေ့

“ယဉရကခ်းမှုထ်းံို တမ််းစဉလောမခော်းအရပေါ် ယံို ကည်မှု” တက
ို ေ့ ို အဓက
ရဒသတွင်း် နှင်ေ့ ကမဘောလံို်း

င်မှု

ောထော်းမခော်း နှငပ
်ေ့ တ်သက်၍ ပိုမိုရကောင််းမွနရ
် သော မူရ

ောင်ခခမှတ်

နင
ို ရ
် စ န်အတွက် ပညောရ ်းစနစ်မခော်း၊ ရကခောင််းမခော်းနှင်ေ့ လက်ရတွှေ့အရကောင်အထည်ရဖော် ရ

ောင် ွ က်သူ

မခော်းကို

င
ို ် ော သရ

ည်မှန်း် ခခက်အ ဖစ် သတ်မှတ်ကော

လမ််းညွှနမ
် ှုရပ်းပါသည်။

မူလတန််းအ

ရကခောင််းသော်းမခော်းက ၎င််းတ၏
ို ေ့ ရဒသတွင်း်

ငမ်ေ့ ပီ်း

်းံို ခခန်တွင်

ရကခောင််းမခော်း၊

င
ို ် ော အရ ကောင််းအ ောမခော်းနှင်ေ့ ရဒသနတ

ောမခော်းနှင်ေ့
င
ို ် ော

ပ် ွ ော

ပင်ပရှအ ဖစ်အပခက်မခော်းနှငပ
်ေ့ တ်သက်၍ အသပညောတို်းပွော်းလောသည်ကို နင
ို င
် မ
ံ ခော်းက သတ ပြုံမလော
နင
ို ပ
် ါသည်။ အရ ခခံနယ်ပယ်မခော်းတွင် လက်ရှသင်ယမ
ူ ှုလိုပ်ငန််းမခော်းနှင်ေ့ သမဟို
ို ေ့ တ် လူမှုရ ်းနှင်ေ့ နင
ို င
် သ
ံ ော်း
ဖစ်မှုနယ်ပယ်မခော်းအတွင်း် အသပညော တို်းတက်လောမှုကို အရထောက်အကူ ပြုံသညေ့် လှုပ်ရှော်းမှုမခော်းကို
ထညေ့်သင
ွ ်း် သင် ကော်း န် တွန်း် အော်းရပ်းနင
ို ပ
် ါသည်။ (ဥပမော - စောဖတ် ခင််းနှင်ေ့ သခ္ခော
‘ကမဘောကကီ်းအော်းစူ်းစမ််းရလေ့လော ခင််း’)။

က်လက်၍

ောသော ပ်တွင်

အလယ်တန််းအ ငန
်ေ့ င
ှ အ
်ေ့ ထက်တွင်

ကမဘော
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သော်းရကောင််း

ဖစ်မှု

င
ို ် ော

ောသော ပ်မခော်းကို

အကခြုံ်း ရကခ်းဇူ်းမခော်း ဖစ်ထန
ွ ်း် ရစနင
ို ပ
် ါသည်။

မသင်မရန သင်ရို ်းညွှန်း် တမ််းအ ဖစ်

ထညေ့်သင
ွ ်း် ပါက
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အခန်း (၅)
ကလေ့လြောကတွှေ့ ရချ

အနစချြုံပ

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညော သင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

သည် မူလတန််းရကခောင််းသော်းမခော်းအတွက် အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှနင
ို င
် မ
ံ ခော်း (ASEAN) နှင်ေ့
အရ ကောင််းအ ောမခော်းနှငပ
်ေ့ တ်သက်၍

ရ ်း

ထ
ွဲ ော်းသညေ့်

ပထမ

်းံို ရဒသတွင်း်

အကဲ ဖတ်မှု ဖစ်မပီ်း ရဒသတွင်း် ရှ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စွမ််း ည်မခော်းကို စစ်ရ
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု

တိုင်း် တောစစ်ရ

လဒ်မခော်း သည် စောဖတ်စမ
ွ ််း ည်နင
ှ ်ေ့ သခ္ခောစွမ််း ည်တက
ို ေ့ ို စစ်ရ
ကမဘောန
ို င
် ံ
ေ့ င

သော်းရကောင််း ဖစ်မှုအပါအဝင်

ရလေ့လောရတွှေ့ ရှခခက်

အသစ်မခော်းကို

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

နှုင််းယှဉစစ်ရ

်း

်း န် ဦ်းတည်ပါသည်။
်းရ ်းစံ

(SEA-PLM)

်းရံိုသောမက စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်နင
ှ ်ေ့

ရဖော်ထတ
ို ်ရပ်းပါသည်။

သင်ယူတတ်ရ မောက်မှုတင
ို ်း် တော စစ်ရ

က်စပ်သညေ့်

စွမ််း ည်မခော်းနှငပ
်ေ့ တ်သက်ရသော
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညော

လဒ်မခော်းသည် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

နင
ို င
် တ
ံ ကောစံနနှု ်း် မခော်းနှငက
်ေ့ က
ို ်ညီရသော စောဖတ်စွမ််း ည်နင
ှ ်ေ့ သခ္ခောစွမ််း ည်တတ်ရ မောက်မှုကို အစို်း အော်း
နင
ို င
် တ
ံ ကောပညောရ ်းစွမ််းရ

ောင် ည်

ရမျှော်မှန်း် ခခက်နင
ှ အ
်ေ့ ညီ

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏လအ
ို ပ်ခခက်ကို
ပတ်သက်ရသော

မည်မျှရကောင််းစွော

နင
ို င
် ၏
ံ ပညောရ ်းစနစ်သည်
အရထောက်အကူ ပြုံနင
ို ရ
် ကောင််းနှင်ေ့

အသအ မင်သစ်မခော်းကို

အသရပ်းတင် ပနင
ို ပ
် ါသည်။

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
ရကခောင််းသော်းမခော်း၏စွမ််းရ
အထူ်း

သ ဖင်ေ့

ောင် ည်နင
ှ ်ေ့ ပတ်သက်ရသော အခခက်အလက်မခော်းကို ထိုတ်ရဖော် ပသမပီ်း
ရဒသတွင်း် ရှ

သင်ယူမှုလိုအပ်ခခက်မခော်းအော်း
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) သည်

ပညောရ ်းဝန်ကကီ်းဌောနမခော်းက

မည်သို ဖညေ့
်
ေ့

မူလတန််းပညော

လဒ်မခော်းကို ကျွမ််းကခင်ပိုငန
် င
ို မ
် ှု

သင်ယူ

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

ည််းရပ်းနင
ို ရ
် ကောင််းကိုလည််း
တတ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တောစစ်ရ

ရဖော် ပပါသည်။
်းရ ်းစံ

မှတ်စရက်းမခော်းနှင်ေ့ ရဖော် ပထော်းပါသည်။

(SEA-PLM)

မှတ်စရက်းမခော်းတွင်

နယ်ပယ်အသီ်းသီ်း (စောဖတ်စွမ််း ည်၊ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်၊ သခ္ခောစွမ််း ည်) ၌ ကျွမ််းကခင်ပိုငန
် င
ို မ
် ှုမခော်း
မည်သတ
ို ေ့ ို်းတက်လောပံန
ို င
ှ ်ေ့
စစ်ရ

်းအကဲ ဖတ်မှုတွင်

မှတ်မခော်းအရန ဖငသ
်ေ့ ောမက
ရဖော် ပထော်းပါသည်။

သက်

င
ို ရ
် သော

အခခက်အလက်မခော်း

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

စွမ််းရ

အ ည်အရသွ်းနှငပ
်ေ့ တ်သက်၍

ပါဝင်သည်။
ောင် ည်ကို

၎င််းတသည်
ို ေ့
ကန််းဂဏန််း

နော်းလည်နင
ို ရ
် စ န်လည််း
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ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ သရှသညေ့်အ ော၊ လိုပ်ရ

ောင်နင
ို သ
် ညေ့်အ ောနှင်ေ့ ယင််းသည် အရ ခအရနနှင်ေ့

အခခန်အခါအလိုက် ရ ပောင််းလဲပံိုကို နော်းလည် ခင််းသည် သင်ယူမှု လဒ်မခော်းတွင် ရမ်းခွန်း် ၏ သောတူညီမျှ
ရှမှုကို နော်းလည်နင
ို ရ
် စ န်အတွက် အဓကကခပါသည်။ ယင််းသည် အိုပ်စိုခွဲမခော်း၏ သင်ယူရလေ့လောနင
ို စ
် ွမ််း
မတူညီမှုကို ရထောက်ပံေ့ရပ်းနင
ို သ
် ညေ့် ခိုငမ
် ောရသောမူဝါဒမခော်းခခမှတ် န် အရ ်းကကီ်းရ ကောင််းကို နော်းလည်
ရစ န်နင
ှ ်ေ့ ပညောရ ်းစနစ်မခော်းနှင်ေ့ ပညောရ ်း
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ
လဒ်မခော်း

င
ို ် ော လဒ်မခော်းအော်း တို်းတက်မှု

မူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တောစစ်ရ
အ

မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ

ရဒသတွင်း် အမ်န်းီ ခခင််းနင
ို င
် မ
ံ ခော်းရအောက်

်းရ ်းစံ

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

နမ်ရ
ေ့ နမပီ်း

ရှလောရစပါသည်။
(SEA-PLM)

စွမ််းရ

မန်မောနင
ို င
် အ
ံ တွင်း် မှောပင်

ောင် ည်မောှ

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

လဒ်မခော်းတွင် ကကီ်းမော်းရသော ကွဲ ပော်းခခက်မခော်း ရှရနမပီ်း ၎င််းအခခက်က အရ ်းကကီ်းသညေ့် သောတူညီမျှမှု
ပဿနောကို

မီ်းရမောင််းထ်းို ပသရနပါသည်။

တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ

(SEA-PLM)

သင်ယူရလေ့လောမှု လဒ်မခော်းကို

အရရှ ရ
ှေ့ တောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု

ရလေ့လော

ရတွှေ့ ရှခခက်မခော်းသည်

အဓကစံနန
ှု ်း် မခော်းနှင်ေ့

ပညေ့်မီ

ရကခောင််းသော်းအော်းလံို်း၏

ရစ န်

ဦ်းစော်းရပ်း ပြုံ ပင် မညေ့်

ပဓောနကခသညေ့် မူဝါဒအတွက် အရ ခခံအခခက်မခော်းကလ
ို ည််း ပံပ
ေ့ ို်းရပ်း ပါသည်။
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
သည် ပညောရ ်းဝန်ကကီ်းဌောန၏ မူလတန််းအ

ငအ
်ေ့ တွက် ကခယ် ပနရ
် ေ့ သော အခခက်အလက်ရကောက်ခံ ခင််း

လိုပ်ငန််းတစ်ခို ဖစ်ပါသည်။ တိုင်း် တောစစ်ရ
(၅၇၀၇) ဦ်း၊ မ

ရကခောင််းသော်း
စစ်ရ

မခော်း၏

်းခဲေ့ပါသည်။

တိုင်း် တောစစ်ရ

စစ်ရ

ော (၄၃၂) ဦ်းနှင်ေ့ ရကခောင််းအိုပ် (၂၀၂) ဦ်းတက
ို ေ့ ို အခခက်

်းမှုအော်းလံို်းကို

စောဖတ်စွမ််း ည်၊
လဒ်မခော်းကို

င်ေ့

(Minimum

ောသောစကော်း ဖင်ေ့ ပြုံလိုပ်ခပ
ဲေ့ ါသည်။
သခ္ခောစွမ််း ည်တက
ို ေ့ ို

အရရှ ရ
ှေ့ တောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု

စောဖတ်စွမ််း ည်နင
ှ ်ေ့

်းံို ကျွမ််းကခင်မှုအ

မန်မော

စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်နင
ှ ်ေ့

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) တွင် ပါဝင် ရ

စံသတ်မှတ်ခဲေ့မပီ်း
အနမ်ေ့

်းရ ်းစံတွင် ရကခောင််း (၂၀၂) ရကခောင််းမှ ရကခောင််းသော်း

(၅၃၇၁) ဦ်း၊ မူလတန််း ပ

အလက်ရကောက်ခံခပ
ဲေ့ ါသည်။

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

ောင် ွ က်ရသော နင
ို င
် ံ (၆) နင
ို င
် လ
ံ ံို်းအတွက်

သခ္ခောစွမ််း ည်တတွ
ို ေ့ င်
Proficiency

Levels,

ကမဘောလံို်း
MPLs)

င
ို ် ော

နှငအ
်ေ့ ညီ

သတ်မှတ်ထော်းပါသည်။
ရဒသတွင်း်

ပခမ််းမျှ မှတ်နင
ှ န
်ေ့ င်
ှု ်းယှဉလျှင်

စောဖတ် စွမ််း ည်၌ စို်း မ်ဖွယ်ရကောင််းရသော

မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ

မူလတန််းရကခောင််းသော်းမခော်းသည်

လဒ်မခော်း ရှရနရ ကောင််း ရတွှေ့ ပါသည်။ ရဒသတွင်း် ရှ

ရကခောင််းသော်း အော်းလံို်း၏ ပခမ််းမျှ မှတ်မှော (၃၀၀) ဖစ်၍ မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ပခမ််းမျှ မှတ်မှော
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(၂၉၁) မှတ်သော ဖစ်သည်။ စွမ််းရ

ောင် ည် ောခင
ို န
် န
ှု ်း် (Percentile) အော်းလံို်းတွင် မန်မောနင
ို င
် သ
ံ ည်

ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှ ရအောက်ရ ောက်ရနပါသည်။ ရကခောင််းသော်း၏ စောဖတ်စွမ််း ည်ကို စံသတ်မှတ်ခခက် (၆)
ခိုအလိုက်

စစ်ရ

်း

သတ်မှတ်မပီ်း

ရ ရှည်စဉ

က်မ ပတ်ဖံွှေ့ မဖြုံ်းမှုပန််းတိုင၏
်

သတ်မှတ်ထော်းသညေ့်အတင
ို ်း်

အနမ်ေ့

(၆)

မှော

်းံို ကျွမ််းကခင်မှုအ ငမ
်ေ့ ခော်း

အ မင်ေ့ ်းံို စံသတ်မတ
ှ ်ခခက်

ရကခောင််းသော်းမခော်းကို
အနမ်ေ့

စံသတ်မှတ်ခခက်

မူလတန််းမပီ်း

အ မင်ေ့

်းံို ဖစ်ပါသည်။

(SDG

MPLs)

(စံသတ်မှတ်ခခက်-၆)

်းံို သညေ့်အခခန်တွင်

တွင်
ရှရသော

ရှသငရ
်ေ့ သော

်းံို စောဖတ်စွမ််း ည်ရှရ ကောင််းမှတ်ယူပါသည်။

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု

တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ

(SEA-PLM)

တွင်

ပါဝင်ရသော (၆) နင
ို င
် ရ
ံ ှ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ပခမ််းမျှ (၂၉%) နှင်ေ့ နှုင််းယှဉလျှင် မန်မောရှ Grade-5
ရကခောင််းသော်း (၁၁%) ခနသ
် ေ့ ည် စံသတ်မှတ်ခခက် (၆) တွင် ရှပါသည်။ စံသတ်မှတ်ခခက် (၅)

ရှရသော

ရကခောင််းသော်း (၁၆%) မှော မူလတန််းရကခောင််းမပီ်းသည်နင
ှ ်ေ့ ရမျှော်မှန်း် ထော်း သညေ့် အ ည်အခခင််းမခော်းကို
ရှနင
ို သ
် ညေ့်

အလော်းအလောရှပါသည်။

စွမ််း ည် မငတ
်ေ့ င်ရ ်းအစီအစဉမခော်း

မ ပြုံလိုပ်ပါက

စံသတ်မှတ်ခခက် (၃) နှင်ေ့ (၄)

ရှရသော ရကခောင််းသော်း (၅၄%) သည် အလယ်တန််းအ

ကူ်းရ ပောင််းခခန်တွင်

ရကခောင််းသော်းတွင်

မူလတန််း

ရှသငရ
်ေ့ သော

စောဖတ်စွမ််း ည်အ

ငသ
်ေ့ ို ေ့

ငက
်ေ့ ိုပင်

မ ရှရသ်းရပ။ Grade-5 ရကခောင််းသော်း (၁၉%) နီ်းပါ်းသည် ရကခောင််း(၅)နှစ် တက်မပီ်းရသော်လည််း
စောလံို်းတစ်လံို်းထက်

ပိုရသော

စောမခော်းဖတ် န်

အခက်အခဲရှပါသည်။

မူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
5

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

စွမ််းရ

ောင် ည်အ

ကျွမ််းကခင်မှု

အ

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) သည် မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ Gradeငအ
်ေ့ မခြုံ်းမခြုံ်းကိုရဖော် ပမပီ်း

ငမ
်ေ့ ှော မငမ
်ေ့ ော်းမပီ်း ရကခောင််းသော်း အခခြုံှေ့သည်

ရကခောင််းသော်းအခခြုံှေ့၏

င််းနှ်းီ ရသော စကော်းလံို်းမခော်းကိုသောလျှင်

ဖတ်နင
ို ရ
် ကောင််း ရတွှေ့ သည်။ ထသ
ို ကွ
ို ေ့ ောဟရန ခင််း ရ ကောင်ေ့ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ လိုအပ်ခခက်အော်းလံို်းကို
ဖညေ့်

ည််းရပ်း ောတွင်

ခက်ခဲနင
ို ပ
် ါသည်။

ည်မှန်း် ခခက်မခော်း ပညေ့်မီရစ န်၊
လူမှုရ ်းလိုပ်ငန််းမခော်းတွင် ပါဝင်ရ

ပညောသင်ယူ ခင််းမှ

သရသော်
ို ေ့

လည််း

စောဖတ် ခင််းသည်

အလိုပ်အကိုငအ
် ခွငအ
်ေ့ လမ််း

မခော်း ရှ န်နင
ှ ်ေ့

ောင် ွ က်နင
ို ် န်အတွက် အရ ခခံကျွမ််းကခင်မှု ဖစ်ပါ သည်။ သို ဖစ်
ေ့ ၍

စွမ််း ည် မငတ
်ေ့ င်ရ ်းနှင်ေ့ စောဖတ် ခင််းကိုစော်းမှုအစီအစဉတက
ို ေ့ ို ရ
အလွနအ
် ရ ်းကကီ်းပါသည်။ Grade-1 အ

ငန
်ေ့ င
ှ ်ေ့ ၎င််းအ

ောလခင်စွော အရကောင် အထည်ရဖော် န်

ငရ
်ေ့ အောက် စွမ််းရ

ောင် ည်သော ရှရသော

Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်းကို Grade-5 သင်ရို ်းညွှန်း် တမ််း သင် ကော်းပခခ
ို ေ့ ောတွင် သငရ
်ေ့ တော်သညေ့်
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နည််းလမ််း ဖင်ေ့ သင် ကော်း ပသနင
ို ် န်

ောမခော်းအော်း အရထောက်အကူ ဖစ်ရစမညေ့် အစီအစဉတစ်ခို

လိုအပ် ပါသည်။
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ မူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်စစ်ရ
ရဝါဟော

်း ခင််းအပိုင်း် သည်

အသံ်းို ပြုံမှု၊

စောသော်းဖွဲှေ့စည််းပံိုနင
ှ ်ေ့

ဝါကခအထော်းအသန
ို င
ှ ်ေ့

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

တည်ရ

ောက်ပံိုကခစ်လစ်မှု၊

သဒ္ါနည််းမှနက
် န်မှုတအပါအဝင်
ို ေ့

စောရ ်းသော်း ခင််းလိုပ်ငန််းစဉ အမခြုံ်းမခြုံ်း နှငပ
်ေ့ တ်သက်သညေ့် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စွမ််းရ
သ မင်လောရစပါသည်။
တိုင်း် တောစစ်ရ

အရရှ ှေ့ရတောင်

်းရ ်းစံ

စံသတ်မှတ်ခခက်

(၈)

ပခမ််းမျှ မှတ်မှော

(SEA-PLM)တွင်
ခို ဖင်ေ့

(၂၉၈)

အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု
ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

တင် ပထော်းပါသည်။
ဖစ်၍

ောင် ည်မခော်းကို

စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည် လဒ်ကို

စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်

ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှ မှတ်မှော

တွင်

မန်မောနင
ို င
် ၏
ံ

(၃၀၀)

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

ဖစ်ပါသည်။

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) တွင်

မန်မော Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်းက ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှ မှတ်န်းီ ပါ်း စွမ််းရ

ောင်နင
ို ပ
် ါသည်။ သရသော်
ို ေ့

စံသတ်မှတ်ခခက် (၃) နှင်ေ့ (၄) ရှရသော ရကခောင််းသော်း (၄၂%) သည် အကနအ
် ေ့ သတ် ဖငသ
်ေ့ ော ရ ်းသော်းနင
ို ်
ပါသည်။ ရကခောင််းသော်း(၂၅%) ၏ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်သည် Grade-1 နှင်ေ့ Grade-2 အတန််းအ
တွငသ
် ောရှရနပါသည်။
မူလတန််းရအောက်

ဤရကခောင််းသော်းမခော်း၏

ငတ
်ေ့ ွငသ
် ော

ရှရနမပီ်း

စောရ ်းသော်းမှုအ

မူလတန််းရကခောင််းပညောရ ်းမပီ်းရ မောက် န်

င်ေ့

ငသ
်ေ့ ည်

နှင/်ေ့ သမဟို
ို ေ့ တ်

အလယ်တန််းတက်ရ ောက် န် အလွန ် ခက်ခဲနင
ို ပ
် ါသည်။ ထရ
ို ကခောင််းသော်းမခော်းသည် ရကခောင််း(၅)နှစ်
တက်ရ ောက်မပီ်းရသော်လည််း

စော ဖငရ
်ေ့ ်းသော်း

က်သယ
ွ ် န်

ရှင်း် လင််းမှုမရှရသော

စတ်ကူ်းစတ်သန််းမခော်းကိုသော

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

စွမ််းရ

ောင်နင
ို မ
် ှုမတူညီ ခင််းမှော

အခခက်တစ်ခခက် ဖစ်ပါသည်။
ရဒသရှရယောက်ခော်းရလ်းမခော်း၏
မမြုံှေ့ ပရဒသရှမန််းကရလ်း
ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

မခော်း၏

စောရ ်းသော်းမှု

ရ ဖရှင်း် ရပ်း န်အတွက်

နင
ို သ
် ည်။

ထညေ့်သင
ွ ်း်

အကနအ
် ေ့ သတ်ရှ၍

စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်တင
ွ ်

စဉ်းစော်း မညေ့်

အရ ်းကကီ်းသညေ့်

လူမှုစီ်းပွော်းရ ်း(SES)နမ်ပ
ေ့ ါ်းရသော
စွမ််း ည်သည်
စွမ််း ည်ထက်
စွမ််း ည်ကို

အရထောက်အကူ ပြုံ

စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်ရလေ့ကခင်ေ့ န်
ပံေ့ပို်းရပ်း ခင််းနှင်ေ့

တင် ပ

ခက်ခဲရနမပီ်း

လူမှုစီ်းပွော်းရ ်း(SES) မငမ
်ေ့ ော်းရသော

သသသောသောနမ်က
ေ့ ခရနသည်ကို
ပခြုံ်းရထောင်ရပ်းမပီ်း
အစီအစဉမခော်း

ရကခောင််းသော်းမခော်းအတွက်

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

ရကခ်းလက်

စွမ််းရ

ောင် ည်

မရှမ ဖစ်

မညီမျှမှုကို

လိုအပ်ရနပါသည်။

သငရ
်ေ့ လခော်သညေ့်

စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်

ရတွှေ့ ပါသည်။

အခွငအ
်ေ့ လမ််းမခော်း

တို်းတက်

ရစ န်
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လမ််းညွှန ် ပသရပ်းနင
ို သ
် ညေ့် ကျွမ််းကခင်
မရှမ ဖစ် အရ ်းပါရသော

ောမခော်းရှ ခင််းသည် ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း ၂၁

ဝတွက်တောကျွမ််းကခင်မှုမခော်းကို တည်ရ

ောစိုတွင်

ောက် ောတွင် အရထောက်အကူ ပြုံ

ရစနင
ို ပ
် ါသည်။
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
လဒ်သည် မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်းတွင် သခ္ခောစွမ််း ည်အ
ပသရနပါသည်။ ခံြုံငံို ကညေ့်မည်

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)
င်ေ့ အမခြုံ်းမခြုံ်းရှရ ကောင််း

ပ
ို ါက မန်မောနင
ို င
် သ
ံ ည် ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှရအောက်တွင် ရ ောက်ရှရန

ပါသည်။ မန်မောနင
ို င
် ၏
ံ သခ္ခောစွမ််း ည်ပခမ််းမျှ မှတ်မောှ (၂၈၈) ဖစ်မပီ်း ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှ မှတ်မှော (၃၀၀)
ဖစ်သည်။ အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-

PLM) သခ္ခောစွမ််း ည်တိုင်း် တောမှုတွင် ကျွမ််းကခင်မှုစံသတ်မှတ်ခခက် (၉) ခို ဖင်ေ့ ခွဲ ခော်းထော်းပါသည်။
သခ္ခောစွမ််း ည်
အနမ်ေ့

စံသတ်မှတ်ခခက်

်းံို ကျွမ််းကခင်မှုအ

ရှသငသ
်ေ့ ညေ့အ
် နမ်ေ့

င်ေ့

(၆)

(SDG

်းံို ကျွမ််းကခင်မှုအ

သည်
MPLs)

ရ ရှည်စဉ
အ

က်မ ပတ်ဖံွှေ့ မဖြုံ်းမှုပန််းတင
ို ၏
်

မူလတန််းအ

ငမ်ေ့ ပီ်း

်းံို သညေ့်အခါ

ငန
်ေ့ င
ှ ်ေ့ တူညီပါ သည်။ Grade-5 ရကခောင််းသော်း (၁၂%) သည်

စံသတ်မှတ်ခခက် (၆) သမဟို
ို ေ့ တ် ထအ
ို ထက်တွင် ရှရန ပါသည်။ မန်မော Grade-5 ရကခောင််းသော်း (၈၈%)
နီ်းပါ်းသည်

မူလတန််းအ

ငမ်ေ့ ပီ်း

်းံို သညေ့်အခါ

ရှသငသ
်ေ့ ညေ့်

နင
ို င
် တ
ံ ကောသခ္ခောစွမ််း ည်စံနန
ှု ်း် မခော်းနှင်ေ့

ပညေ့်မီ ခင််းမရှရသ်းပါ။ Grade-5 ရကခောင််းသော်း (၃၈%) နီ်းပါ်း သည် Grade-1 သမဟို
ို ေ့ တ် Grade-2
ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စွမ််း ည်အ

ငတ
်ေ့ ွငသ
် ော ရှရနပါသည်။ ဥပမော အော်း ဖင်ေ့ မူလတန််းရကခောင််း (၅) နှစ်

တက်ရ ောက်မပီ်းရသော်လည််း ၎င််းရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ရန ောလိုက် တန်ဖို်းမခော်း၊ အရ ခခံဂဏန််းသခ္ခော၊
ဂ ပ်ရို ်းရို ်းနှင်ေ့

အတိုင်း် အတောစရက်းမခော်းကို

နော်းလည် န်

အခက်အခဲ

ရှရနပါသည်။

ရကခောင််းသော်းမခော်း ကော်းတွင် စွမ််း ည်တူညီမှုမရှ ခင််းသည် ရကခောင််းသော်းအခခြုံတ
ှေ့ ွင် အခွင်ေ့ အလမ််းမခော်း
သောတူညီမျှမ ရှရ ကောင််း ရထောက် ပရနပါသည်။ သခ္ခော
လူတစ်ဦ်း၏ပညောရ ်းရအောင် မင်မှုနင
ှ ်ေ့
မခော်းအတွက်

ဝ ပင်

င်မအ
ှု တွက်

ထပ်မံပံေ့ပို်းသင် ကော်းရပ်း ခင််းနှင်ေ့

ရကခောင််းသော်း မခော်း၏ ရရှ ှေ့

င
ို ် ောသရ

ောတ ော်းကို နော်းလည် ခင််းသည်

အရ ်းကကီ်းပါသည်၊၊

ထရ ောက်စွော

ရကခောင််းသော်း

ကိုစော်းသင် ကော်းရပ်း ခင််းတို ဖင
ေ့ ်ေ့

က် မညေ့်အတန််းမခော်းအတွက် လိုအပ်ရသော သခ္ခော

င
ို ် ောစွမ််း ည်အ

ငက
်ေ့ ို

ရှလောရစနင
ို ် ပါသည်။
ရကခောင််းသော်းမခော်း ကော်းတွင် စွမ််း ည်တူညီမှုမရှ ခင််းသည် ရကခောင််းသော်းအခခြုံှေ့တွင် အခွငအ
်ေ့ လမ််း
မခော်း

သောတူညီမျှမ ရှရ ကောင််း

ရထောက် ပရနမပီ်း

အမ်တွငရ
် ှရသော င််း မစ်မခော်းက

ရကခောင််းသော်း၏ လဒ်မခော်း အတွက် အရ ်းပါသညေ့် အပိုင်း် ကဏ္ဍမှ ပါဝင်ရနပါသည်။ အမ်တွငရ
် ှရသော
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င််း မစ်မခော်းမှော

ရကခောင််းသော်း၏

တတ်ရ မောက်မှုတနှ
ို ေ့ င်ေ့

ခခတ်

စောဖတ်စွမ််း ည်၊

စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်နင
ှ ်ေ့

က်ရနပါသည်။

မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွင်

သခ္ခောစွမ််း ည်
အမ်တွငရ
် ှရသော

င််း မစ်မခော်းအရပေါ်မူတည်၍ ကကီ်းမော်းရသော ခော်းနော်းခခက်မခော်း ရှရနပါ သည်။ အမ်တွငစ
် ောဖတ် ခင််းကို
အရထောက်အကူရပ်းသညေ့် အ ောဝတထြုံမခော်း အရ မောက်အမခော်းရှမပီ်း စောရ ်း ခင််း အခွငအ
်ေ့ ရ ်းမခော်းစွော ရသော
ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ရကခောင််း ပင်ပတွငလ
် ည််း စောရ ်းစောဖတ် လိုပ်ရ
ပိုမို ရှနင
ို ပ
် ါသည်။

ရဒသတွင်း် ပခမ််းမျှ

ောင်

န် အခွငအ
်ေ့ လမ််းမခော်း

(၇၄%)နှငန
်ေ့ င်
ှု ်းယှဉလျှင်

မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွင်

စော ကညေ့်တိုက်ရှရသောရကခောင််း (၈၈%) ရှရနပါသည်။
ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

တတ်ရ မောက်မှုကို

စဉ်းစော်း

်းံို ဖတ် ောတွင်

ရကခောင််းနှင်ေ့

အမ်အကွောအရဝ်းအ ပင် အရ ခခံ ရ ၊ မီ်း ရှမှုသည်လည််း အရ ်းကကီ်းသညေ့် အခခက်မခော်း ဖစ် ကသည်။
ရကခောင််းသော်း၏ ကခော်း၊ မ ဖစ်တည်မှု၊ တည်ရန ော၊ လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရန (SES) နှင်ေ့ အမ်၏
င််း မစ်မခော်းသည် နယ်ပယ်သ်းံို ခိုလံို်းတွင် ရကခောင််းသော်း၏ တတ်ရ မောက်မအ
ှု ော်း သသောစွော ခနမ
် ေ့ ှန်း်
တွက်ခခက်ရပ်းနင
ို သ
် ညေ့် အညွှန်း် ကန််းတစ်ခို ဖစ်ပါသည်။ လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရန (SES) နမ်ပ
ေ့ ါ်း
ရသောရဒသနှင်ေ့

ရကခ်းလက်ရဒသမခော်းတွငပ
် င်

မန််းကရလ်းမခော်းသည်

ပို မငမ
်ေ့ ော်းရသော

လဒ်မခော်း

ရှပါသည်။ ရကခ်းလက်ရဒသမခော်းတွင် လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရန (SES) ပို မငမ
်ေ့ ော်းရသော အမ်ရထောင်စိုရှ
ရကခောင််းသော်း

မခော်းသည်

လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရန

ရကခောင််းသော်းမခော်းထက်

(SES)
စွမ််းရ

နမ်ပ
ေ့ ါ်းရသော

အမ်ရထောင်စိုရှ

ောင် ည်ပိုမို မငမ
်ေ့ ော်းရနသညေ့်အတွက်

ရကခောင််းသော်း၏သင်ယူရလေ့လောရ ်း ရအောင် မင်မှုတင
ွ ် အမ် အခခက်အလက်၏ အရ ်းပါပံိုကို ထပ်မံကော
မီ်းရမောင််းထ်းို ပရနပါသည်။

အရ ်းကကီ်းရသော အမ်နင
ှ ်ေ့ သက်
ရကခောင််းသော်းမခော်း

အမ်တွင်

လိုပ်ရ

င
ို သ
် ညေ့် အခခက်အလက်မခော်းတွင် အမ်၏ပိုင် င
ို မ
် ှုမခော်းအ ပင်
ောင် ရသောအလိုပ်မခော်း

ပါဝင်သည်။

ရမွ်းခခင််းရမောင်နမ
ှ မခော်း၊

အဖို်းအဖွော်းမခော်းအော်း ရစောငရ
်ေ့ ရှောက် သညေ့်သ၊ူ လယ်ယောလိုပ်ငန််းနှင်ေ့ အမ်၏စီ်းပွော်းရ ်းလိုပ်ငန််းမခော်းတွင်
ကူညီ သညေ့်သစ
ူ သညေ့် ရကခောင််းသော်း မခော်းသည် အမ်အလိုပ်မခော်းတွင် အနည််းငယ်သော ကူညီ ရသော
ရကခောင််းသော်းမခော်းရအောက်

စွမ််းရ

ောင် ည်

နမ်ပ
ေ့ ါသည်။

မန်မောရကခောင််းသော်းမခော်းအတွက်

အမ်၏အ ခော်းရသောလွှမ််းမို်းမှုမခော်းသည်လည််း အရ ်းကကီ်း သညေ့်အခခက် ဖစ်ရ ကောင််း ရလေ့လောရတွှေ့ ရှ
ပါသည်။ ဥပမောအော်း ဖင်ေ့ အမ်၌ မန်မောစကော်းရ ပောသညေ့် ရကခောင််းသော်းမခော်းက အမ်၌ မန်မောစကော်း
မရ ပောရသော

ရကခောင််းသော်းမခော်းထက် စွမ််းရ

ောင် ည်

ပို၍ မငမ
်ေ့ ော်း

ရနပါသည်။

မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွင်
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ရကခောင််းသော်း (၇၆%) သည် စစ်ရ

်းမှုတွင် အသံ်းို ပြုံရသော

ောသောစကော်းကို အမ်တွငရ
် ပော ကော်းမပီ်း

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ပခမ််းမျှ

(၆၈%) ထက် ပို မငမ
်ေ့ ော်းရနပါသည်။ မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ ရကခောင််းသော်း (၃၀%) နီ်းပါ်းသည် စစ်ရ
အသံ်းို ပြုံရသော

်းမှုတွင်

ောသောစကော်းအတွက် အရထောက်အပံေ့ရပ်းရသောရကခောင််းမခော်းတွင် တက် ရ ောက်သည်။

ရကခောင််းပညောရ ်း ရအောင် မင်မှုအတွက် ရနောက်ခအ
ံ ခခက်အလက်မခော်း၏ အရ ်းပါမှုအ ပင်
ရကခောင််းသော်းမခော်း ရကခောင််းတက် န် အ

င်သင်ေ့ ဖစ်မှုသည်လည််း ထညေ့်သင
ွ ်း် စဉ်းစော်း မညေ့် အရ ်းကကီ်း

ရသောအခခက် ဖစ်ပါသည်။ ရကခောင််းရန န် ပင်
အတွက် လိုအပ်သညေ့် အရ ခခံ

င်ရပ်းမှုတစ်ခိုအရန ဖင်ေ့ ရကခောင််းပညောရ ်း ရအောင် မင်မှု

ောသောစကော်းနှင်ေ့

က်သယ
ွ ်ရ ပော

မ
ို ှု

င
ို ် ော ကျွမ််းကခင်မှုမခော်း

ရှလော

ရစ န် ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် မူလတန််းကကြုံပညောရ ်းတွင် တက်ရ ောက် ကပါသည်။ အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ
မူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) တွင် မန်မောရကခောင််းသော်း

အမခော်းစို (၆၁%) သည် မူလတန််းကကြုံပညောရ ်းကို အနည််း

်းံို (၂)နှစ် တက်ရ ောက်ခဲေ့ ခင််း မရှရ ကောင််း

ရတွှေ့ ရှ ပါသည်။ မူလတန််းကကြုံရကခောင််းတက်ရ ောက်မှုသည် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ မူလတန််းပညောရ ်း
(၅)

နှစ်တော လဒ်အရပေါ်

မူလတန််းကကြုံ

လွှမ််းမို်းမှုရှရနမပီ်း

ရကခောင််းသော်းအော်းလံို်းအော်း

ရကခောင််းတက်ရ ောက်ရစ ခင််း ဖင်ေ့

အနည််း

ရကခောင််းသော်း၏ပညောရ ်းတွင်

်းံို
ရ

(၂)နှစ်တော
ောလခင်စွော

င််းနှ်းီ မြုံပ်န ံှ ခင််း၏ အရ ်းပါပံိုကို ညွှန ် ပရနပါသည်။ မူလတန််းကကြုံပညောရ ်းကို တက်ရ ောက်ခဲေ့သညေ့်
ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်
စွမ််းရ

မူလတန််းကကြုံပညောရ ်း

မတက်ရ ောက်ခဲေ့သမ
ူ ခော်းထက်ပ၍
ို

ောင် ည် မငမ
်ေ့ ော်း ကပါသည်။

ဤရလေ့လော

မူလတန််းကကြုံပညောရ ်းတက်ရ ောက် ခင််းမှော

သင်ယူမှု လဒ်မခော်းအရပေါ်

အ ပြုံသရ

ောရ

သသောထင်ရှော်း

ရသော

ောင်သညေ့် လွှမ််းမို်းမှုရှရ ကောင််း ပသရနရသော နင
ို င
် တ
ံ ကောသိုရတသနရတွှေ့ ရှခခက် မခော်းနှင်ေ့

ကိုက်ညီမှုရှပါသည်။
တိုင်း် တောစစ်ရ

ရတွှေ့ ရှခခက်သည်

သရသော်
ို ေ့
လည််း

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) မှ မူလတန််းကကြုံပညောရ ်း တက်ရ ောက်ခသ
ဲေ့ ညေ့် ရကခောင််းသော်းမခော်း

သည် မမြုံှေ့ ပတွငရ
် နထင
ို သ
် ညေ့် ဝင်ရငွပို မငရ
်ေ့ သော အမ်ရထောင်စိုမခော်းမှ ရကခောင််းသော်းမခော်း ဖစ်နင
ို ရ
် ကောင််းကို
သတ ပြုံမ န် လိုအပ်ပါသည်။
ရကခောင််းသော်း၏အမ်တွငရ
် ရသော
ှ
ောသောစကော်းတသည်
ို ေ့

င််း မစ်မခော်းနှင်ေ့

အမ်တွငရ
် ပော ကော်းသညေ့်

မူလတန််းကကြုံပညောရ ်းတက်ရ ောက် ခင််း၏အကခြုံ်းသက်ရ ောက်မှုအရပေါ်

ဖညေ့်စွက်ရပ်းနင
ို သ
် ညေ့်အတွက်
အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ(SEA-PLM)

၏

110

အရ ်းပါ သညေ့် ထူ်း ခော်းခခက်တစ်ခိုမှော ကရလ်းမခော်းရကခောင််းစတက်သညေ့်အခါ မည်သညေ့်အ ောမခော်းကို
လိုပ်ရ

ောင် နင
ို ရ
် ကောင််း မ

ရကခောင််းစတက်

(၅၃၇၁) ဦ်းထံမှ အခခက်အလက်မခော်း ရကောက်ယူခဲေ့ ခင််း ဖစ်ပါသည်။

သညေ့်အခါ

အရ ်းကကီ်းသညေ့်အရ ခခံကျွမ််းကခင်မှုမခော်းအော်း ရှသညေ့်

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်

၎င််းကျွမ််းကခင်မှု

ရကခောင််းသော်းမခော်းထက်စွမ််းရ

မခော်းအော်းမ ရှသညေ့်

ောင် ည်ပို၍ မငမ
်ေ့ ော်းပါသည်။

၎င််းအခခက်သည်

ပညောရ ်း၏အရစောပိုင်း် စောသင်နစ
ှ ်မခော်းတွင်
ဖန်တီ်းရပ်း ခင််း၏အရ ်းပါမှုကို
က်သယ
ွ ်ရ ပော

မ
ို ှု

အမ်၌သင်ယူမှုဝန််းကခင်တစ်ခို

မီ်းရမောင််းထ်းို ပသကဲသ
ေ့ ို ေ့

င
ို ် ောအရ ခခံကျွမ််းကခင်မှုမခော်း

ောသောစကော်း၊

တည်ရ

ရကခောင််းသော်း၏တတ်ရ မောက်ရအောင် မင်မှုအရပေါ်

ရဝါဟော နှင်ေ့

ောက် ခင််းကိုအရလ်းရပ်းပါသည်။

ရကခောင််းသော်း၏ အမ်ပတ်ဝန််းကခင်အရ ခအရန ကွော ခော်းခခက် မခော်းနှင်ေ့ အ
ရကခောင််းတွင်

ရကခောင််း

ပ
ို ါပတ်ဝန််းကခင်မခော်းသည်

အရ ်းပါရသောလွှမ််းမို်းမှုတရှ
ို ေ့ သ ဖင်ေ့

ရကခောင််းပတ်ဝန််းကခင်သည် ထသ
ို ောတူညီမျှမှုမရှ ခင််းအော်း ရလျှောခ
် ရ ်းကကီ်းသညေ့်
ေ့ ခ ော တွင် အလွနအ
အခန််းကဏ္ဍ ဖစ်လောပါသည်။
နင
ို င
် တ
ံ စ်ဝှမ််းရှ

ရကခောင််းမခော်း၏

က်စပ်အရ ခအရနမခော်းသည်

မခော်းစွောကွဲ ပော်း ခော်းနော်းရနပါသည်။ ရကခောင််း၏အ ွ ယ်အစော်း၊ စောသင်ခန််းပတ်ဝန််းကခင်၊ အထူ်းသ ဖင်ေ့
စောသင်ခန််းမခော်းနှင်ေ့ ရကခောင််း င််း မစ်မခော်း
အရ ်းကကီ်းရသောအခန််းကဏ္ဍမှ
ရကခောင််းမခော်းသည်

ရှမှုတသည်
ို ေ့
ရကခောင််းသော်း၏ရအောင် မင်မှုကို

ပါဝင်ရန

သင်ယူမှု င််း မစ်မခော်းကို

ပါသည်။

ပိုမိုရကောင််းမွနရ
် သော င််း မစ်မခော်းစွောရှသညေ့်

ပံေ့ပို်းရပ်း

ရသောအခါ

ပိုမိုရကောင််းမွနရ
် ကောင််းနှင်ေ့

၎င််းရကခောင််းသော်းမခော်းသည်

စွမ််းရ

ပသပါသည်။

ောင်နင
ို ် ကရ ကောင််း

်းံို ဖတ် ောတွင်

အစဉ

သရသော်
ို ေ့
လည််း

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ လဒ်မခော်း
သ ဖင်ေ့

ပိုမိုရကောင််းမွနစ
် ွော

ဤအခခက်မခော်းသည်

သောလျှင်

အရ ်းပါသညေ့်အခခက်မခော်း မဟိုတ် ကပါ။ မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ ရကခောင််းသော်းသံ်းို ပံိုတစ်ပံိုန်းီ ပါ်း (၃၁%) သည်
စောသင်ခခန်တင
ွ ် ဗိုက်
ရ ကောင််း

ောရန ကမပီ်း (၂၂%)မှော အပ်ရ ်းမဝ က

ောမခော်းကရ ဖ ကော်းထော်း ကပါသည်။

အရ ်းပါရသော

ဲ (၄၅%) မှော ကခန််းမောရ ်း ခခြုံှေ့တဲေ့ က

ဤရလေ့လောမှုတွင်

ထညေ့်သင
ွ ်း် စဉ်းစော်း မညေ့အ
် ခခက်တစ်ခို ဖစ်ပါသည်။

မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွငအ
် ဓက

ောသော ပ်မခော်းအော်း သင် ကော်း ပခခ
ို ေ့ န်

ောမခော်း၏ ကကြုံတင် ပင်

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှ မူလတန််းပညော သင်ယူတတ် ရ မောက်မှုတိုင်း် တောစစ်ရ
စစစ်ထော်းသညေ့်

ောမခော်းသည်လည််း

အရ ကောင််းအ ောအမခော်းစိုအတွက်

လည််း

ပိုမိုမခော်း ပော်းရ ကောင််းရတွှေ့ ရှ ပါသည်။ စောဖတ် ခင််း၊ စောရ ်းသော်း

င်မှုအပါအဝင်

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) တွင်

သင်တန််းတက်ခဲေ့ရသော
ခင််းနှင်ေ့ သခ္ခော

ောမခော်းမှော

ောသော ပ်

င
ို ် ော
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အရ ခခံမခော်းကို

ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း

သင် ကော်းနည််းအမခြုံ်းမခြုံ်းအော်း

သင် ပနည််းမခော်းအ ပင်

အသံ်းို ပြုံသင် ကော်း ခင််းမခော်း

စစ်ရ

်း

အကဲ ဖတ် ခင််းနှင်ေ့

င
ို ် ော

လိုပ်ငန််းခွငအ
် ကကြုံ

ောအတတ်သင်တန််းမခော်းတွင် တက်ရ ောက်ထော်းရသော မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ

ောဦ်းရ သည် ရဒသတွင်း်

ပခမ််းမျှထက်ပို၍ မငမ
်ေ့ ော်းရနရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ ပါသည်။ သရသော်
ို ေ့
အထူ်းလိုအပ်ခခက်ရှသညေ့် ရကခောင််းသော်း
မခော်းအော်း သင် ကော်းနည််းနှင်ေ့
ရှပါသည်။

င
ို ရ
် သောသင်တန််းမခော်းကို တက်ရ ောက်ဖူ်းသညေ့်

ောမခော်းက

ောဦ်းရ မှော (၄၇%) သော

ရကခောင််းတွင်း် လှုပ်ရှော်းမှုမခော်းတွငပ
် ါဝင်မပီ်း

စတ်အော်းထက်သန်မှု

မငမ
်ေ့ ော်းရ ကောင််း

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု
လဒ်မခော်းတွင် မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ

သင် ကော်းရ ်းတွင်

ရ ဖ ကော်းထော်းရသော်လည််း
တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ

(SEA-PLM)

ောမခော်းသည် စောသင်ခန််းဝင် န် ရနောက်ကခ ခင််းနှင်ေ့ အတန််း သမဟို
ို ေ့ တ်

ရကခောင််း ပခက်ကွက် ခင််းတရှ
ို ေ့ ရ ကောင််း ပသရနပါသည်။
ရကခောင််းသော်းမခော်း၊

၎င််းတ၏
ို ေ့

ရနောက်ခံအခခက်အလက်မခော်း

သည်

မ

မခော်း၊

ရကခောင််းသော်း၏

ောမခော်းနှင်ေ့

ရကခောင််းမခော်း၏

ရကခောင််းပညောရ ်းရအောင် မင်မှုအတွက်

အရ ်းကကီ်းရသောအခခက်မခော်း ဖစ်မပီ်း လူမှု ပတ်ဝန််းကခင်၊ ယဉရကခ်းမှုနင
ှ ်ေ့ ပထဝီအရနအထော်းစသညေ့်
ရနောက်ခံအခခက်မခော်း

မတူညီသညေ့်

ကွဲ ပော်း ခော်းနော်းခခက်ကို

ကပ်ရ ောဂါ

ရကခောင််းသော်း၏

(COVID)

က

လူမှုစီ်းပွော်းရနောက်ခံအခခက်မခော်း၊

ောသောစကော်းမတူညီမှု၊
ရကခောင််းအရ

ရကခောင််းသော်း

ရကခောင််းတည်ရန ော၊

ောက်အဦ၊

အမ်နင
ှ ်ေ့

တရလျှောက်လံို်းတွင်

သင်ယူရလေ့လောရ ်း

သောတူညီမျှမှုမရှ ခင််းတို ေ့

အခွင်ေ့

ကခော်း/မ

အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တောစစ်ရ
ပညေ့်မီ န် နင
ို င
် မ
ံ ခော်းနှင်ေ့ ပညောရ ်း

ဖစ်တည်မှု၊

ော၏ရနောက်ခံအခခက်မခော်း၊
စသညေ့်အခခက်မခော်း

ဤအခခက်တစ်ခခက်စီတင
ို ်း် သည်
တစ်စတစ်စတို်းပွော်းလောနင
ို မ် ပီ်း

အလမ််းမခော်းနှင်ေ့

ပိုမိုတို်း မငလ
်ေ့ ောပါသည်။

ခနမ
် ေ့ ှန်း် ပါသည်။

ရကခောင််းတွငအ
် သံ်းို ပြုံသညေ့်

ရကခောင််းသော်း၏

လွှမ််းမို်းမှုမခော်း ဖစ် ကမပီ်း

ရကခောင််းပညောရ ်း

အ ပန်အလှနအ
် ော်း ဖင်ေ့

်းို ွ ော်းရစမည်ဟို

ရကခောင််းသော်း၏ကခန််းမောရ ်းရစောငရ
်ေ့ ရှောက်မှု

အရ ်းပါရသော

ရကခောင််းသော်း၏

ပိုမို

လက်ရှသင်ယူမှု လဒ်မခော်း

ရှနင
ို ရ
် သော သင် ကော်းသင်ယူမှု င််း မစ်မခော်း၊

ောအတန််းဝင်ရ ောက်မှု၊
ရပါင််းစည််း ခင််းက

မခော်း၏

သင်ယူမှု လဒ်မခော်းတွင်
အရရှ ရ
ှေ့ တောင်

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 သည် SDG 4.7

င
ို ် ောပါဝင်ပတ်သက်သမ
ူ ခော်းအော်း အ ည်အရသွ်းနှင်ေ့ အရ အတွက်

င
ို ် ော အခခက်အလက်အသစ်မခော်းကို ပံေ့ပို်းနင
ို ရ
် သော ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု ရလေ့လော
လစ်ဟောမှုကို ဖညေ့်

ည််းရပ်းသည်။

န််းစစ်မှု၏
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မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ

မူလတန််းရကခောင််း၌

အရ ကောင််းအ ောမခော်းနှင်ေ့ အယူအ
(သ

သင်ယူရလေ့လောသညေ့်

မခော်းအနက် သ

ောဝပတ်ဝန််းကခင်

ောဝပတ်ဝန််းကခင်အော်း ထန််းသမ််းကောကွယ် ခင််းနှင်ေ့ သ

စသည် ဖင)်ေ့ နှင်ေ့ စောသင်ခန််းပတ်ဝန််းကခင်နင
ှ ်ေ့
(အတန််းရဖော်မခော်းနှင်ေ့

သရ

ရ ဖရှင်း် ခင််း

စသည် ဖင)်ေ့

ဖစ်ပါသည်။

၎င််းက

ကမဘော

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏သရ

်းံို နှင်ေ့

င
ို ် ော အရ ကောင််းအ ောမခော်း
ပ် ွ ောတွင်း်

တန်ဖို်းအထော်း

ပဿနောမခော်း

်းံို အရ ကောင််းအ ောမခော်း

သော်းရကောင််း ဖစ်မှုနင
ှ ်ေ့

က်စပ်သညေ့်အရ ကောင််းအ ောမခော်းအရပေါ်

ရကခောင််းတွင်

သင်ယူ သညေ့အ
် ရ ကောင််းအ ောမခော်းက

ောထော်းကို

လွှမ််းမို်းမှုရှနင
ို ရ
် ကောင််း ရဖော် ပရနပါသည်။ နင
ို င
် သ
ံ ော်း
အယူအ

ောဝပတ်ဝန််းကခင် ရ ရှညတ
် ည်တံရ
ေ့ ်း

ရ ဖရှင်း် ခင််းနှင်ေ့

အရ ်းအကကီ်း

င
ို ် ော

င
ို ် ော အရ ကောင််းအ ောမခော်း

က်စပ်သညေ့် ရဒသနတ

ောထော်းကွဲလွဲမှုမခော်းအော်း
သည်

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု

ဖစ်မှုနင
ှ သ
်ေ့ က်

င
ို သ
် ညေ့် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

ကိုလည််း အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညော သင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ

(SEA-PLM) လဒ်မခော်းတွင် အရလ်းရပ်းရဖော် ပထော်းပါ သည်။ အရ ်းကကီ်းသညေ့်အခခက်မှော မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ
တစ်ဝက်ရအောက်နည််းသညေ့် ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် မမ ကိုယ်ကို အောရှသော်းအ ဖစ် မှတ်ယူ ကပါသည်။
သရသော်
ို ေ့

နင
ို င
် အ
ံ ခခင််းခခင််းအ ပန်အလှနသ
် ရ

ောထော်းမခော်း

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ နော်းလည်နင
ို စ
် ွမ််းသည် ရဒသနတ
ရလခောန
ေ့ ည််းပါသည်။
ရကခောင််းသော်းမခော်း

စောသင်ခန််းတွင်
သင်ယူ ရှမှုသည်

သက်ရ ောက်မှုရှရနရသောရ ကောင်ေ့
ဤအခခက်အလက်သည်
ထညေ့်သင
ွ ်း် ပခခ
ို ေ့ န်
လက်ရတွှေ့
မူ လ တန််း
ကမဘောလံို်း

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု

ကကြုံတင် ပင်

မည်သကက
ို ေ့ ြုံတင် ပင်

အရကောင် အ ထည် ရဖော်
င်ေ့ မပီ်း

်းံို ခခ န် န ှ င်ေ့

င
ို ် ော

၎င််းအရ ကောင််းအ ောအရပေါ်
ောမခော်း၏

ရ

အလယ်တန််း

င
ို ် ော

တန်ဖို်းထော်းမှုမခော်းအရပေါ်

ပ် ွ ော၊ အတန််းတွင်း် ကစစ ပ်မခော်းနှင်ေ့ နှုင််းယှဉလျှင်

စောသင်ခန််းအတွင်း်
ောက

နှင်ေ့

ော၏

င်မှုသည်

ယံို ကည်ခခက်ရှမှုက

အရ ်းကကီ်း

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု
င် ခင််းနှင်ေ့

ပညောရ ်းစနစ်မခော်း၊

ောင် ွ က် သူ မခော်းက

ငစ
်ေ့ တင်ခခန်တွင်

အယူအ

အရ ကောင််းအ ောမခော်းကို

သရ

င
ို ် ောလိုပ်ငန််းမခော်း
ရကခောင််းမခော်းနှင်ေ့

ရကခောင််း သော်းမခော်း၏

ပ် ွ ောသောမက

ောထော်း

မည်သရပါင်
ို ေ့
်းစပ်ထညေ့်သင
ွ ်း် သင် ကော်းပခခ
ို ေ့ ခင််းတိုနှေ့ ငပ
်ေ့ တ်သက်သည်ေ့

ပါသည်။

ရဒသတွင်း် နှင်ေ့
မခော်းကို

အရ ်းကကီ်းရသော

ဗဟိုသတ
ို

လိုအပ်ခခက်ကို ဖညေ့် ည််းရပ်းနင
ို ပ
် ါသည်။

၅.၁

မူဝါဒ

င
ို ရြော အ

ံ ပြုံချ

မျြော်း

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
၏

စောဖတ် စွ မ််း ည် ၊

စောရ ်းသော်းမှု စွ မ််း ည် န ှ င်ေ့

သခ္ခောစွ မ််း ည်

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)
ို င် ော လဒ် မခော်းသည်
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မန် မောန ို င် ငံ ရှ

စွမ််းရ

ောင် ည်အော်းနည််းရသော

အရထောက်အပံရ
ေ့ ပ်း န်

စွမ််း ည်

မီ်းရမောင််းထ်းို ပရနပါသည်။

ရကခောင််းသော်းမခော်းနှင်ေ့

ည် ွ ယ်ထော်းသညေ့်
ရ

ောလခင်စွော ဖညေ့်

ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း

အခခန်တိုအတွင်း်

မငတ
်ေ့ င်ရ ်းအစီအစဉမခော်း
ောမခော်း

အော်း

စွမ််း ည် မငတ
်ေ့ င်ရ ်းအစီအစဉမခော်းကို
ည််းရပ်း န် အလွနအ
် ရ ်းကကီ်းပါသည်။

သောရှသညေ့် Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်းကို အရကောင််း
ရသော် လ ည််း ၎င််း ရကခောင််း သော်းမခော်း၏ ပါဝင် ရ

လိုအပ်ရနရ ကောင််း
အရထောက်အကူ ပြုံ န်

ရကခောင််းပညောရ ်း

Grade-1

စွမ််းရ

တွင်

ောင် ည်အ

ငတ
်ေ့ င
ွ ်

်းံို Grade-5 သင်ရို ်းညွှန်း် တမ််း ဖင်ေ့ သင် ကော်းပခခ
ို ေ့

ောင် ွ က် မှု ၊ ယံို ကည် မှု န ှ င်ေ့ သင် ယူ မှု လဒ် မခော်းတွ င်

တို်းတက်မှုအနည််းငယ်ကသ
ို ော မင်ရတွှေ့ နင
ို ပ
် ါသည်။ ထသ
ို ရသော
ို ေ့
ရကခောင််းသော်းမခော်းအတွက် ထပ်မံပံေ့ပို်း
ရပ်းမှုနင
ှ ်ေ့ ထရ ောက်စွော ကိုစော်းသင် ကော်းရပ်း ခင််းတသည်
ို ေ့
၎င််းတ၏
ို ေ့ ရရှ ှေ့
လိုအပ်သညေ့်တတ်ရ မောက်မှုစွမ််း ည်အ ငသ
်ေ့ ို ေ့
အ ငထ
်ေ့ က်

စွမ််းရ

ောင် ည် မငမ
်ေ့ ော်းရသော

ရ ောက်ရစနင
ို ပ
် ါသည်။

သင်ရို ်း

ညွှန်း် တမ််းနှင်ေ့

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ လဒ်မခော်းကို
သင်ယူမှုလိုအပ်ခခက်မခော်းအော်း
ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စွမ််းရ

Grade-5

ရှ င််းစွဲကျွမ််းကခင်မှုမခော်း

ောင််းအစီအစဉမခော်း လိုအပ်ရနပါသည်။

သင် ကော်းပခခမှု
ို ေ့ တ၏
ို ေ့

စနစ်တကခရလေ့လော

ဖညေ့်

ထန
ို ည််းတူစွော

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်လည််း

ပိုမိုတို်းတက်လော ရစ န်အတွက် သငရ
်ေ့ လခော်ရသော ထပ်ရ
ထရ
ို ေ့ ကောင်ေ့

က် မညေ့်အတန််းမခော်းအတွက်

အရ ခအရနကိုသရှနင
ို ရ
် သော

န််းစစ် ခင််းသည်

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

ည််း ရပ်း ောတွင် အရ ်းကကီ်းပါသည်။ တစ်ခခန်တည််းမှောပင်

ောင် ည်နင
ှ က
်ေ့ ိုက်ညီမှု ရှသညေ့် သင်ရို ်းညွှန်း် တမ််းနှင်ေ့ သင် ကော်းပခခမှု
ို ေ့ တအော်း
ို ေ့

ညယူ ခင််းမှောလည််း အရ ်းကကီ်းပါသည်။
ထလ
ို ိုအပ်ခခက်မခော်း ဖညေ့်
လိုပ်ရ

ောင်နင
ို စ
် ွမ််းကို

ကျွမ််းကခင်မှုအ
မည် ဖစ်သည်။

ည််း ောတွင် ပထမ

်းံို အခခက်မှော ရကခောင််းသော်းမခော်း သသညေ့်အ ောနှင်ေ့

ောမခော်း နော်းလည် န် ဖစ်သည်။ သမှ
ို ေ့ သော

ငတ
်ေ့ စ်ခိုမှ ရနောက်ထပ်အ

ောမခော်းသည် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

ငတ
်ေ့ စ်ခသ
ို ို ကူ
ို ရ
် စ န် ထရ ောက်စွော ပံေ့ပို်းကူညီနင
ို ်
ေ့ ်းရ ပောင််းနင

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မတ
ှု ိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ(SEA-

PLM) တွင် အမ်၊ ရကခောင််းတနှ
ို ေ့ ငပ
်ေ့ တ်သက်ရသော ရနောက်ခံအခခက်အလက်မခော်းသည် ရကခောင််းသော်း၏
ရကခောင််း ပညောရ ်းရအောင် မင် မှု တွ င်
ပသပါသည် ။

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

အရ ်းပါရသောအခန််း ကဏ္ဍတစ် ခို အ ဖစ်
ရနောက်ခအ
ံ ခခက်အလက်မခော်း

ပါဝင် ရ ကောင််း

သောတူညီမျှမှုမရှ ခင််းသည်

သင်ယူမှု လဒ်အရပေါ် မခော်းစွောသက်ရ ောက်မှုရှရ ကောင််း မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ လဒ်မခော်းက
ပသရနပါသည်။ ပိုမို ရကောင််းမွနရ
် သော
ပတ်ဝန််းကခင်ရှသညေ့်

င််း မစ်မခော်းရှသညေ့် အမ်ရထောင်စိုမခော်းနှင်ေ့ ပိုမိုရကောင််းမွနရ
် သော
ရကခောင််းမခော်းမှရကခောင််းသော်းမခော်းသည်
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အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု
၏သမှုနယ်ပယ်သ်းံို ပ်လံို်းတွင်
ရကခောင််းပညောရ ်းတွင် မ

စွမ််းရ

တိုင်း် တော

စစ်ရ

ောင် ည်ပ၍
ို မငမ
်ေ့ ော်း ကပါသည်။

်းရ ်းစံ
ဤ

(SEA-PLM)
လဒ်မခော်းသည်

မခော်းပါဝင်ပတ်သက် ခင််း၏ အရ ်းပါမှု၊ ရရှ်းဦ်းကရလ်းသူငယ် ပညောရ ်း၊

အမ်၌သင်ယူရလေ့လောရ ်းပတ်ဝန််းကခင်၊

ရကခောင််းသော်းအော်းလံ်းို

အရ ခခံသင်ယူရလေ့လောရ ်း

ပစစည််းမခော်းနှင်ေ့ အရထောက်အကူ ပြုံပစစည််းမခော်း ရှ ခင််းတို ေ့ အပါအဝင် အ ခော်းရသောသင်ယူရလေ့လောရ ်း
င
ို ် ော နင
ို င
် တ
ံ ကောရလေ့လော

န််းစစ်ခခက်မခော်းမှ ရတွှေ့ ရှခခက်မခော်းအော်း ထပ်မံအော်း ဖညေ့် အတည် ပြုံရပ်းပါ

သည်။ လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအခခက်မခော်းသည် ရကခောင််းသော်းမခော်းအတွက် အလွယ်တကူ မရ ပောင််းလဲနင
ို သ
် ညေ့်
အ ော ဖစ်ရသော်လည််း ရကခောင််းနှင်ေ့ အမ်အ
အ

ငတ
်ေ့ တွ
ို ေ့ င် လိုပ်ရ

ောင်နင
ို သ
် ညေ့်အ ခော်း

ငတ
်ေ့ တွ
ို ေ့ င် ရ ပောင််းလဲမှုမှတ

က်စပ်ရနသညေ့်အခခက်အလက်မခော်း လည််းရှပါသည်။

လဒ်မခော်းကို အရ ခခံ၍ အ ကံ ပြုံခခက် (၆)ခခက်ကို ရအောက်တွင် အ
အ

ံ ပြုံချ

(၁)

-

အြော်းနည်းကသြော

သငယူကလေ့လြောကရ်း


ို ပြုံထော်းပါသည် -

အက ခအကနရသညေ့ ကနရြောမျြော်းတွင

အမ်၌ မန်မောစကော်းမရ ပောရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းအတွက် ပ် ွ ောနှငမ
်ေ့

စမ််းသပ်ရ
ံ ပြုံချ

ကစြောစ်းစွြော

ို ဦ်းစြော်းကပ်းရမည။

ပူ်းရပါင််းပါဝင်သညေ့်

အ

င်ေ့ ပညောရ ်းစနစ်နင
ှ ်ေ့ မူဝါဒ

တ၏
ို ေ့ အော်းရကောင််းစွော

ရစောစီ်းစွောသင်ယူရလေ့လောရ ်းနည််းလမ််းသစ်မခော်းကို

ောင် ွ က် ခင််း။

(၂) - က
က

ျြောင်းသြော်းအြော်းလံ်းို (အထူ်းသ ဖင ေ့ အြော်းနည်းကသြော အက ခအကနရသညေ့

ျြောင်းသြော်း

မျြော်း)

အ င ေ့ ငတ
ေ့ ်းို တ

အတွ

အချနမက

ျြောင်းအပန ံ ခင်းနင ေ့

မှုမျြော်းမတ င ေ့ မူလတန်းပညြောကရ်းတွင ခိုငမြောသညေ့ စတငမှု

ို

အြောမခံကပ်းရမည။


တိုင်း် င််းသော်းလူနည််းစိုရသညေ့
ှ
် ရဒသမခော်းရှ ရကခောင််းသော်းမခော်းအတွက် အရထောက်အကူ ပြုံ
အစီအစဉအသစ်မခော်းကို စမ််းသပ်ရဖော်ရ



ောင် ခင််း၊

မန်မောနင
ို င
် ၏
ံ
ရကခောင််းအ ည်အရသွ်းအောမခံမှုမူရ

ောင်တွင် ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း စစ်ရ

်း

အကဲ ဖတ်မှုကို ထညေ့်သင
ွ ်း် ရပါင််းစပ် ခင််း။
အ

ံ ပြုံချ

(၃) - အက ခခံပညြောကရ်းသငရို ်းညွှန်းတမ်းမျြော်းတွင ဒဂျစတယနငကပါင
်းစပထြော်းသညေ့
ေ့
သငယူ
တ်းို တ

ကလေ့လြောကရ်းနည်းလမ်းမျြော်းအပါအဝင
မှုရသညေ့ သငယူ ကလေ့လြောကရ်းစံနန
ှု ်းမျြော်း

ရင်းလင်းတ

ျမပ်း

ို ကသချြောစွြောထညေ့ သွင်းရမည။
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သင်ရို ်းညွှန်း် တမ််းတွင် ဖစ်လောနင
ို ရ
် သော လိုအပ်ခခက်မခော်းနှင်ေ့ အော်းသောခခက်မခော်းကို သတ်မှတ် န်
နင
ို င
် တ
ံ ကောကျွမ််းကခင်တတ်ရ မောက်မှုမူရ

ောင်နင
ှ အ
်ေ့ ညီ မူလတန််းရကခောင််းမခော်းအတွက် နင
ို င
် ၏
ံ

သင်ရို ်းညွှန်း် တမ််းရမျှော်မှန်း် ခခက်မခော်းကိုရ ်း

ွဲ ခင််း ဖင်ေ့

ရကခောင််းသော်း
စစ်ရ


မခော်း၌

မူလတန််းအ ငမ်ေ့ ပီ်း

ရှသငသ
်ေ့ ညေ့်အ ည်အခခင််းမခော်းကို

်းတိုင်း် တောနင
ို ် ခင််း၊

ပါဝင်သညေ့်

တွင်

စောဖတ်စွမ််း ည်၊

က်စပ်မှုမခော်းနှငက
်ေ့ ွဲ ပော်းခခက်မခော်းကို

စောရ ်းသော်းမှု

စွမ််း ည်နင
ှ ်ေ့

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု
တိုင်း် တောစစ်ရ
ရ ်း

်းရ ်းစံ

အ ခော်းနင
ို င
် မ
ံ ခော်း၏သင်ရို ်းညွှန်း် တမ််းနှငန
်ေ့ င်
ှု ်းယှဉကော

သင်ရို ်းညွှန်း် တမ််း

အ

ရှင်း် လင််းစွောသတ်မှတ်မပီ်း

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှုတိုင်း် တောစစ်ရ
တွင်

်းံို ခခန်တင
ွ ်

်းရ ်းစံနန
ှု ်း် မခော်းနင
ှ အ
်ေ့ ညီ

နင
ို င
် ၏
ံ

(SEA-PLM)
မန်မောနင
ို င
် ၏
ံ

သတ်မှတ်ရဖော်ထတ
ို ် န်
သခ္ခောစွမ််း ည်တအတွ
ို ေ့
က်

တိုင်း် တောစစ်ရ

သင်ရို ်းညွှန်း် တမ််း

်းရ ်းစံ(SEA-PLM)

ရမျှော်မှန်း် ခခက်မခော်းကို

ွဲ ခင််း။

ံ ပြုံချ

(၄)

-

အကတွှေ့အ

ရြောမျြော်း အ
ို ကထြော အ
က

ြောင်းမွနကသြောက

ူ ပြုံကသြောသင

ျြောင်းပတဝန်း

ြုံံ ရမပ်း

စတအြော်းတ က သူ

ြော်း

ျငတို ေ့ ို

ပိုချမှု
ေ့ နင ေ့
ဖနတ်း ခင်းအြော်း ဖင ေ့

ကထြော

ပံေ့

ကပ်းရမည။


အမ် သမဟို
ို ေ့ တ် ရကခောင််းတွင် ရ

ောင် ွ က်နင
ို ရ
် သော နည််းပညော ဖင်ေ့ သင် ကော်းပခခသညေ့
ို ေ့
် အွနလ
် ိုင်း်

သင်ယူရလေ့လောရ ်းကို လက်ရတွှေ့ရပါင််းစပ်သင်ယူရလေ့လောမှုပံိုစံ (an experimental blended
learning model) ဖငခ
်ေ့ ခဉ်းကပ်မှုကို ရဖော်ရ


အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယတ
ူ တ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
တိုင်း် တောစစ်ရ

်းရ ်းစံ၏ ရလေ့လောရတွှေ့ ရှခခက်နင
ှ အ
်ေ့ ညီ မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ

စံသတ်မှတ်ခခက် အညွှန်း် ရ


လိုပ်ငန််းခွငအ
် ကကြုံ

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)
ောမခော်း၏ တတ်ကျွမ််းမှု

ောင်ကို ပန်လည်သ်းံို သပ် ခင််း၊

ောအတတ်သင်ပညောရ ်း အစီအစဉမခော်းတွင် ကမဘောလံို်း

တည်တံရ
ေ့ ်း ည်မန
ှ ်း် ခခက်နင
ှ ်ေ့


ောင် ခင််း၊

င
ို ် ော ရ ရှည်

က်စပ်သညေ့်အရ ကောင််းအ ောမခော်းကို ထညေ့်သင
ွ ်း် ခင််း၊

ဒီ ဂခစ် တ ယ် န ည််း ပညော ဖင်ေ့ သင် ကော်းသင် ယူ ခင််း ပါဝင် ရသော သင် ကော်းသင် ယူ မှု မူ ဝါဒနှ င်ေ့
ရကခောင််းသော်းသစ်စိုရ

ောင််း ခင််းနှင်ေ့ အတန််းဝင်ခွငရ
်ေ့ ပ်း ခင််းမူဝါဒတက
ို ေ့ ို ပန်လည်သ်းံို သပ် ခင််း။
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အ

ံ ပြုံချ

(၅) - ပိုမိုက

ြောင်းမွနကသြော သငယူကလေ့လြောကရ်းပတဝန်း

မျြော်း၊ ကစြောင ေ့


သရ

ညေ့ ကလေ့လြောမှုနင ေ့ သိုကတသန

ျင ဖစထွန်းရန အချ

ို အသံ်းို ပြုံရမည။

ောတူထော်းသညေ့်စံနန
ှု ်း် မခော်းကို တိုင်း် တောမှုစံမခော်းနှငအ
်ေ့ ညီ ရကခောင််းသော်း၏စွမ််းရ

အော်း ပိုမိုရကောင််းမွနစ
် ွော စစစ်သ်းံို သပ် န်

အလ

ောမခော်းအတွက် ကျွမ််းကခင်မှု

ောင် ည်

င
ို ် ော အစီအစဉမခော်းကို

ရထောက်ပံေ့ ခင််း၊


သင်ယူမှုအခက်အခဲရှသညေ့် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏စွမ််းရ
အကဲ ဖတ်ရသော

စနစ်မခော်းနှင်ေ့

ရကခောင််းအရ ခ ပြုံစစ်ရ

အ

(၆) - COVID-19



အစီအစဉမခော်းပါဝင်သညေ့်

်းအကဲ ဖတ်မှုစနစ်တစ်ခိုအော်း ရထောက်ပံေ့ရပ်း ခင််း။
ပကရြောဂါ ဖစပွြော်းမှုက

အခွငအလမ
်း
ေ့

ြောင ေ့

ဖစလြောသညေ့ စနကခေါ်မှုမျြော်းနင ေ့

မျြော်းအပါအဝင

ကဝ်းလံကခါငဖျြော်းကသြောကဒသရက

ျြောင်းသြော်းမျြော်း

ပညြောကရ်းစနစတစခို

တညက

မျြော်းကထြော

်း

်းအကဲ ဖတ်မှုကို အော်းရကောင််းရစ ခင််း၊

ဒီဂခစ်တယ်နည််းစနစ် ဖင်ေ့ စစ်ရ
ံ ပြုံချ

ောင် ည်နင
ှ ်ေ့ စွမ််း ည်တက
ို ေ့ ို စစ်ရ

ြော

စစက
အတွ

်းကရြောငကဒသနင ေ့
ပိုမိုခိုငခံေ့ကသြော

ရနအတွ

နည်းဗျျူဟြော

ပံေ့ကပ်းရမည။

COVID-19 ၏ အကခြုံ်း က်ရ ကောင်ေ့ အွနလ
် ိုင်း် ဖင်ေ့ သင် ကော်းပခခရစန
ို ေ့
င
ို မ
် ညေ့်

ောအတတ်သင်

ပညောရ ်းနှင်ေ့ ပညောသင် ကော်းရ ်းလိုပ်ငန််းမခော်းအော်း ပိုမို ရှရစရ ်း ရထောက်ပံေ့ရပ်း န်နင
ှ ်ေ့ သင် ကော်း
သင်ယူမှုလိုပ်ငန််းမခော်း
န််းသစ်
ရဖော်ရ


စွော

(အထူ်းသ ဖင်ေ့

အသံ်းို ပြုံမှုကို

မူလတန််းပညောရ ်း)

အော်းရပ်းသညေ့်

တွင်

ဒီဂခစ်တယ်နည််းပညောကို

ရ ရှည်ခိုငမ် မဲရသော

ပညောရ ်းစနစ်တစ်ခို

ောင် ခင််း၊

ရကခောင််းသော်းမခော်းနှင်ေ့

ောမခော်း၏

စတ်ကခန််းမောရ ်းကို

အော်း ဖညေ့်ရပ်းမညေ့်

နည််းလမ််းတစ် ပ်အော်း ရထောက်ခံအော်းရပ်း ခင််း။
မန်မောနင
ို င
် တ
ံ ွင် အရ ကောင််းတစ်စံိုတစ် ောရ ကောင်ေ့ အခွငအ
်ေ့ ရ ်း ရှမှု နည််းပါ်းသညေ့် ရကခောင််းသော်းမခော်း
နှင်ေ့ အော်းနည််းခခက်ရှသညေ့် ရကခောင််းသော်းမခော်းအတွက် သင်ယူမှုကွောဟခခက်အော်း ဖညေ့်

ည််းရပ်း ခင််းသည်

ခက်ခဲရသောစန်ရခေါ်မှုတစ် ပ် ဖစ်ပါသည်။ ရ ဖရှင်း် နည််းတစ်ခိုတည််း ဖင်ေ့ လံိုရလောက်လမ်မ
ေ့ ည်မဟိုတ်ပါ။
အတအကခ
အ ပန်အလှန ်

ို လျှင်

မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ

သင်ယူရလေ့လောမှုကွောဟခခက်အော်း

ဖညေ့် ည််းရပ်း ောတွင်

တည်မီရ
ှ နသညေ့်

အခခက်မခော်း ဖစ်သညေ့်

ရကခောင််းသော်းအော်းလံို်း၊

၎င််းတ၏ရနောက်
ို ေ့
ခံအခခက်အလက်မခော်း၊

ောမခော်း၊ စောသင်ခန််းမခော်း၊ ရကခောင််းနှင်ေ့ ပ် ွ ောတအော်းလံ
ို ေ့
ို်းတက
ို ေ့ ို
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ထညေ့်သင
ွ ်း် စဉ်းစော်းသညေ့် စနစ်ကခရသော

ပြုံ ပင်ရ ပောင််းလဲရ ်း လိုပ်ငန််းစဉတစ် ပ် လိုအပ်ပါသည်။

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူ တတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ
ရလေ့လောရတွှေ့ ရှခခက်မခော်းသည်
ဖညေ့်

ရကခောင််းသော်း

၏

်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 မှ

ရကခောင််းပညောရ ်းရအောင် မင်မှုကို

ည််းရပ်းနင
ို မ
် ညေ့် ရှု ရထောငအ
်ေ့ မခြုံ်းမခြုံ်းမှ လွှမ််းမို်းမှုမခော်းအော်း ကခယ်ကခယ် ပန ် ပန
ို ် န်
ေ့ ် ေ့ နော်းလည်နင

ပံေ့ပို်းရပ်းပါသည်။

ထရ
ို ေ့ ကောင်ေ့

မန်မောနင
ို င
် ရ
ံ ှ

ရကခောင််းသော်းအော်းလံို်း၏

သင် ယူ မှု လဒ်မခော်း

အမှ န ်တ ကယ် တ်းို တက် လောရစ န် ရမျှော် မှ န်း် ထော်းပါက မည် သ ညေ့် မူ ဝါဒ ပြုံ ပင် ရ ပောင််းလဲမှုမ
တန််းတူညီမျှမပီ်း ရကခောင််းသော်းအော်းလံို်းနှင်ေ့ ကိုက်ညီမရ
ှု ှ မည် ဖစ်သည်။

ို
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်းို

ြော်းချ

မျြော်း
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ကနြော

တွဲ (

) : အခန်း ၁ နင ေ့

၁-၁ မနမြောနင
ို ငံအတွ

စပသည၊၊

ကဖ သ
ို အ
ူ ကရအတွ
က

တင
ို ်းကဒသက

်း

နငေ့
ပညနယမျြော်း

က

ြော

သညေ့ က

ျြောင်း
သြော်း

နမူနြော
ယူ
ျြော

င်း

ချနလပခဲေ့သ
ညေ့ က

ျြောင်း

အကရအတွ

အကရအတွ

၅၀ %

နမူနြော
က

ကအြော
ကဖ

ြော
ယူ

သြော

ရြောတွင
သ
ို

ညေ့
က

နငအသြော်းတင
ကဖ မ
ို ှုနန
ှု ်း
ေ့

ျြောင်း

ပါဝငကသြော
က

ပါဝငကသြော
စြောသငခန်း
အကရအတွ

ပါဝငကသြော
က

ျြောင်း
သြော်း

အကရအတွ

ျြောင်း

မပါဝင
ကသြော
က

ျြောင်း
သြော်း

အကရအတွ

မျြော်း

ချနညထြော်းသ

ချနညထြော်းသ

ညေ့

ညေ့

က

(နမူနြောက

က

ြော

ြော

ထြော်းမပ်း

ျြောင်းမျြော်း
သြော)

ျြောင်းတံို ေ့

(နမူနြောက

ညေ့

ညေ့

ထြော်း

ချနညထြော်းသ

ပျမ်းမျှတံို ေ့

ပျမ်းမျှတံို ေ့

သညေ့

ညေ့

ပနမှုနန
ှု ်း

ပနမှုနန
ှု ်း

အတန်း

က

ျြောင်းသြော်း

တံို ပန
ေ့ နှု

တံို ပန
ှု ်း
ေ့ မှုနန

န်း

(နမူနြောက

ြော

(နမူနြောက

ထြော်းသညေ့

အစြော်းထ်းို
က

ချနညထြော်းသ

ချနည

ပနမှုနန
ှု ်း-

ထြော်းသညေ့
က

မျြော်း

ျြောင်းတံို ေ့

ပနမှုနန
ှု ်း

ချနညထြော်းသ

က

ျြောင်းမျြော်း)

ထြော်းမပ်း

ျြောင်းမျြော်း
သြော)

အစြော်းထ်းို
က

ျြောင်းမျြော်း)

ဧ ောဝတီ

27

0

0

27

27

596

6

1

1

1

1

1

1

ပဲခူ်း (အရရှ ှေ့)

14

0

0

14

14

419

10

1

1

1

1

1

1

(အရနောက်)

7

0

0

7

7

106

1

1

1

1

1

1

1

ခခင််း

2

0

0

2

2

61

0

1

1

1

1

1

1

ကခခင်

7

0

0

7

7

223

5

1

1

1

1

1

1

ကယော်း

1

0

0

1

1

9

0

1

1

1

1

1

1

က င်

7

0

0

7

7

253

8

1

1

1

1

1

1

မရကွ်း

17

0

0

17

17

342

6

1

1

1

1

1

1

မနတရလ်း

23

0

0

23

23

691

8

1

1

1

1

1

1

မွန ်

9

0

0

9

9

299

0

1

1

1

1

1

1

ရန ပည်ရတော်

4

0

0

4

4

150

3

1

1

1

1

1

1

12

0

1

11

11

266

35

1

1

1

1

1

1

23

0

0

23

23

561

6

1

1

1

1

1

1

2

0

0

2

2

51

0

1

1

1

1

1

1

ပဲခူ်း

ခိုင်
စစ်ကိုင်း်
ရှမ််း (အရရှ )ှေ့

ြော

120
ရှမ််း (ရ မောက်)

7

1

0

6

6

269

3

1

1

1

1

1

1

ရှမ််း (ရတောင်)

10

0

0

10

10

220

1

1

1

1

1

1

1

တနသ္ော ီ

7

0

0

7

7

226

6

1

1

1

1

1

1

န်ကန
ို ်

24

0

0

24

24

952

21

1

1

1

1

1

1

စိုစိုရပါင််း

203

1

1

201

201

5694

119

1

1

1

1

1

1
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ကနြော

တွဲ (ခ) : အခန်း ၂ နင ေ့

၂-၁ စြောဖတစွမ်းရညအတွ

စပသည၊၊
ျွမ်း

ျငမှု ပစက

စံသတမတချ

က

စံသတ်မတ
ှ ်ခခက် (၆) နှင ်ေ့

ရင်းန်းကသြော ဝါ

အထက်

အသံ်းို ပြုံနင
ို ခင်း

(၃၁၇ နှငအ
်ေ့ ထက်) ၁၁%

်း

ျြောင်းသြော်းမျြော်း၏ လိုပက ြောငနင
ို မှု

ျဖွဲှေ့စည်းမှုရသညေ့ စြောပိုဒမျြော်း

ို ကဖြော ပချ

ို နြော်းလညမပ်း စြောပိုဒပါ အချ

စံသတ်မတ
ှ ်ခခက် (၅) အထက်တွငရ
် ှရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်
သညေ့်

စောပဒ
ို မ
် ခော်းကို

ရဖော်ထတ
ို ် ောတွင ်

နော်းလည်မပီ်း

စတ်ကူ်းအယူအ

စောပဒ
ို ပ
် ါအခခက်အလက်မခော်းကို

စောပိုဒတ
် ွင်

အခခက်မခော်းနှင ်ေ့

အရ ကောင််းအ ောမခော်းကို

စံသတ်မတ
ှ ်ခခက် (၅)

အဓ

အက

ြောင်းအရြော

(၃၀၄ မှ ၃၁၇ ရအောက်) ၁၆%

စံသတ်မတ
ှ ်ခခက်

မခော်းကို

တွငရ
် ှရသော

နော်းလည် န်အတွက်

က်စပ်သညေ့အ
် ခခက်မခော်းကို ခခတ်

အဓပပောယ်တူသညေ့်

က်နင
ို သ
် ည်။

၎င််းတသည်
ို ေ့

အသံို်း ပြုံနင
ို စ
် ွမ််းရှပါသည်။
မရှရသော်လည််း

အလ

စောပဒ
ို တ
် ွင ်

ဇောတ်ရကောင်မခော်း၏

မျြော်း

ို ချတ

ရကခောင််းသော်းမခော်းနှင ်ေ့

ိုလို င််းကို

မှတ်မ
ရို ်းရှင်း် စွော

ိုလို င််းကို

စောပဒ
ို တ
် ွငရ
် ှရသော
က်စပ်အရ ခအရနမခော်းနှင ်ေ့

င််းနှ်းီ မှုမရှနင
ို ပ
် ါ။

ဝါကခမခော်းကို

အခခက်အလက်မခော်းစွောရှသညေ့်အခါ၌

အဓက

ပံမ
ို ခော်းအပါအဝင်

က်နင
ို ် ပါသည်။ စောပဒ
ို ပ
် ါ

စကော်းစိုမခော်းနှင ်ေ့

နင
ို ခင်း

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်

ဇယော်းမခော်းနှင ်ေ့

အရ ကောင််းအ ောမခော်းသည်

၎င််းတသည်
ို ေ့

ရ
ီ လခော်မက
ှု ိုရဖော်ထတ
ို ် နင
ို စ
် ွမ််းရှပါသည်။

န
ို ြော်းလညနင
ို ရန အချ

(၅)

အခခက်အလက်မခော်းကို

ိုလို င််းကိုအရထောက်အပံရ
ို ရ
် သော
ေ့ ပ်းနင

တိုက်ရို က်ရဖော် ပထော်း ခင််း

စရို က်မခော်းနှင ်ေ့ အရ ကောင််းအ ော၏

မခော်း

ခခတ်

ရှရနရစကောမူ

တကခရသောရဖော် ပခခက်

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်
သရှနင
ို မ် ပီ်း

စောပဒ
ို တ
် ွင ်

ရကောက်ခခက်ခခ

နင
ို သ
် ည်။

င််းနှ်းီ ရသောစောပဒ
ို တ
် ိုမခော်းတွငလ
် ည််း ထင်ရှော်းရသော စောသော်းအဂ္ ါ ပ်မခော်းကို ရဖော်ထတ
ို ် နင
ို မ် ပီ်း
၎င််းတက
ို ေ့ ို အသံို်း ပြုံ၍ အခခက်အလက်မခော်းကို ရဖော်ထတ
ို ်နင
ို ပ
် ါသည်။
စံသတ်မတ
ှ ်ခခက် (၄)

ရို ်းရင်းကသြောစြောပိုဒမျြော်း

(၂၈၉ မှ ၃၀၄ ရအောက်) ၂၈%

စံ သ တ် မှ တ် ခခက် (၄) တွ င ်ရှ ရသော ရကခောင််း သော်းမခော်းသည် ၎င််း တို ကံ
ေ့ ြုံ ရတွှေ့ ဖူ်း ခင််း မရှ ရသော
အရ ကောင််းအ ောနှင ်ေ့
နော်းလည်နင
ို သ
် ည်။

ို နြော်းလည ခင်း

အခခက်အလက်အခခြုံှေ့ပါဝင်သညေ့်
ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်

ရို ်းရှင်း် ရသော

အဓပပောယ်တူသညေ့်

စောပဒ
ို မ
် ခော်းကို

ရဖော် ပခခက်အမခြုံ်းမခြုံ်းကို

ရှောရဖွနင
ို မ် ပီ်း ဇယော်းမခော်းနှင ်ေ့ အ ခော်း င််းနှ်းီ ရသော စောပဒ
ို မ
် ခော်းရှ အခခက်အလက်မခော်းကိုရှောရဖွ န်
စောသော်းအဂ္ ါ ပ်မခော်းကို

အသံို်း ပြုံ

သသောထင်ရှော်းသညေ့်

နင
ို သ
် ည်။

ကပ်လခက်ရှသညေ့်

အခခက်အလက်မခော်းကို

ရို ်းရှင်း် ရသောစောပဒ
ို ပ
် ံိုစံအမခြုံ်းမခြုံ်းတွင ်

ထင်ရှော်းသညေ့်

ဝါကခမခော်းတွငရ
် ှရသော
ခခတ်

က်နင
ို သ
် ည်။

သဲလွနစ
် မခော်းရပ်းထော်းလျှင ်

ိုလို င််းကို

ရို ်းရှင်း် စွောရကောက်ခခက်ခခနင
ို သ
် ည်။ ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် စောပဒ
ို ပ
် ါ အရ ကောင််းအ ော မခော်းကို
ကခြုံ်းရ ကောင််း

ရ
ီ လခော်စောွ

ို

က်စပ်အခခက်အလက်မခော်းကို ရှောရဖွနင
ို မ် ပီ်း

စတ်ကူ်းစတ်သန််းမခော်းကို

အခခက်အလက်မခော်းစွော

မျြော်း

င််းနှ်းီ ရသော ဝါကခဖွဲှေ့စည််းမှုရှ

အသံို်း ပြုံနင
ို စ
် ွမ််းရှသည်။

ိုလို င််းအဓပပောယ်ကို ရဖော်ထတ
ို ် န် စောပဒ
ို ပ
် ါ
၎င််းအခခက်အလက်မခော်းနှင ်ေ့

အလ

ရကောက်ခခက်ခခနင
ို မ် ပီ်း

င််းနှ်းီ မှုရှရသော

စောသော်းအမခြုံ်းမခြုံ်း၏
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ိုလို င််းကိုလည််း ရဖော်ထတ
ို ်နင
ို သ
် ည်။ အရသ်းစတ်အခခက်မခော်းကို ရှောရဖွနင
ို ် န် ဇယော်းမခော်း၊
စောသော်းမခော်းကဲသ
ေ့ ရသော
ို ေ့
ပံန
ို င
ှ စ
်ေ့ ောမခော်းကို

င််းနှ်းီ မှုရှသညေ့်

ယှဉတွဲရဖော် ပ ောတွင ်

စောသော်းအဂ္ ါ ပ်မခော်းကို
စကော်းလံို်းတူရသော်လည််း

အသံို်း ပြုံနင
ို သ
် ည်။
အဓပပောယ်ကွဲ ပော်းရသော

စကော်းလံို်းမခော်းကို ရ ွ ်းခခယ် နင
ို မ် ပီ်း ဝါကခရှည်မခော်းကို အသံို်း ပြုံ၍ ရိုပ်ပံက
ို ို ရဖော် ပနင
ို သ
် ည်။
စံသတ်မတ
ှ ်ခခက် (၃)

မငကတွှေ့ကန

ျစြောပိုဒမျြော်း

ို

ျွမ်း

ျငစွြောဖတနင
ို မပ်း ၎င်းတ၏
ို ေ့

လ
ို ရ
ို င်း

စ
ို တငနြော်းလည ခင်း

(၂၇၄ မှ ၂၈၉ ရအောက်) ၂၆%

စံသတ်မတ
ှ ်ခခက် (၃) တွငရ
် ှရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ရို ်းရှင်း် ရသော ဖစ်စဉမခော်းနှင ်ေ့ ပိုဂြုံ္ လ်ရ ်း
ိုင ် ောထင် မင်ခခက်ကသ
ဲေ့ ရသော
ို ေ့
မင်ရတွှေ့ရနကခစောပဒ
ို မ
် ခော်းကိုဖတ်နင
ို မ် ပီ်း ၎င််းတ၏
ို ေ့

ိုလို င််းကို

စတင်နော်းလည်နင
ို သ
် ည်။ မင်ရတွှေ့ရနကခစောပဒ
ို မ
် ခော်းမှ အရသ်းစတ်အခခက်အလက်မခော်းကို ရှောရဖွ
နင
ို ၍
်

စောပဒ
ို တ
် ွင ်

အခခက်အလက်အနည််းငယ်သောပါရှမပီ်း

အခခက်အလက် မခော်းကို ခခတ်

သသောထင်ရှော်းမှသောလျှင ်

က်နင
ို သ
် ည်။ သသောထင်ရှော်းရသော အခခက်အလက်မခော်းမှသောလျှင ်

ိုလို င််းကို ရို ်းရှင်း် စွော ရကောက်ခခက်ခခနင
ို သ
် ည်။
စံသတ်မတ
ှ ်ခခက်

စ

(၂) နှငရ
်ေ့ အောက်

အရရှ ှေ့ရတောင်အောရှမလ
ူ တန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မောက်မှု တိုင်း် တောစစ်ရ

(၂၇၄ ရအောက်) ၁၉%

ြော်းလံ်းို မျြော်းနင ေ့ ၎င်းတ၏
ို ေ့ အဓပပြောယမျြော်းအ

ရမ်းခွန်း် တွင်
ထရ
ို ေ့ ကောင ်ေ့
လိုပ်ရ

စံသတ်မတ
ှ ်ခခက်

(၃)

စောဖတ်စမ
ွ ််း ည်တွင ်

ြော်း

စပမှု

ို ကဖြောထိုတ ခင်း

ရအောက်ရှရမ်းခွန်း် မခော်းမှော
စံသတ်မတ
ှ ်ခခက်(၃)

်းရ ်းစံ (SEA-PLM)

အနည််းငယ်သောရှပါသည်။

ရအောက်ရှ

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏

ောင်နင
ို စ
် ွမ််းနှင ်ေ့ သရှမှုကိုရဖော် ပ န် မ ဖစ်နင
ို ပ
် ါ။ စံသတ်မတ
ှ ်ခခက် (၂) နှငရ
်ေ့ အောက်ရှရသော

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်
ရမ်းခွန်း် မခော်းအတွက်
ရဖော် ပခခက်မခော်းကို

အကကမ်မခော်းစွောပါဝင်မပီ်း
င််းနှ်းီ ရသော

ရပ်းထော်းရသော

ရိုပ်ပံိုနင
ှ ယ
်ေ့ ှဉတွဲရဖော် ပနင
ို သ
် ည်။

အ ောဝတထြုံ၊
စကော်းလံို်း
ထရ
ို ေ့ ကောင ်ေ့

ရို ်းရှင်း် ၍
ရန ော

တိုက်ရို က်ညွှန်း်
သမဟို
ို ေ့ တ်

ရလ်းလံို်းမှ
မှတ်အ

င ်ေ့

သရက္တတစ်ခို၏

တစ်လံို်းကို
(၃)

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် စကော်းလံို်းအခခြုံှေ့၏ အဓပပောယ်ကိုသောသရှနင
ို ပ
် ါသည်။

ိုထော်းရသော

ရ ွ ်းခခယ်မပီ်း
ရအောက်ရှရသော
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၂-၂ စြောဖတစွမ်းရည ကမ်းခွန်းမျြော်းအတွ
ကမ်းခွန်းနံပါ

ကမ်းခွန်း

ကမ်းခွန်းပံိုစရ
ံ င်းလင်းချ

ဒ
ို

ကဖြော ပချ

တ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

R15Y001T0
3
R15Y001T0
4
R15Y001T0
8
R15Y001T0
9
R15Y002T0

ရန ောအတအကခ ရဖော် ပမထော်းသညေ့် ဖစ်စဉ ပစောသော်းတစ်ခတ
ို င
ွ ဇ
် ောတ်ရကောင်
၏ စရို ကက
် ို သရိုပ်ရဖော် ပသညေ့် စကော်းရ ပတစ်ပိုဒရ
် ်းသော်းပါ။
ဇောတ်ရကောင်၏လိုပ်ရ
သက်

ောင်ခခက်အော်း

ရှင်း် ပ န်

ဖစ်စဉ ပစောသော်းမှ

င
ို ် ော အရထောက်အထော်းကို ရ ွ ်းခခယ်ပါ။

ရန ောအတအကခရဖော် ပမထော်းသညေ့် ဖစ်စဉ ပစောသော်းတစ်ခတ
ို င
ွ ်
ဇောတ်ရကောင်၏ စရို ကက
် ို သရိုပ်ရဖော် ပသညေ့် စကော်းရ ပတစ်ပိုဒရ
် ်းသော်းပါ။
ဖစ်စဉ ပစောသော်းတွင ် အသံ်းို ပြုံထော်းသညေ့် မည်သစ
ံ အ
ွဲ လက္ော၏ အဓပပါယ်ကို
ရဖော် ပပါ။
စည််းရံို်း

ရ
ွဲ

ောင်ရသော စောသော်းရပေါ်တင
ွ ် ထင်ရှော်းရသော အခခက်အလက်ကရ
ို ှောပါ။

3
R15Y002T0
4
R15Y002T0
5
R15Y002T0
9
R15Y003T0
1
R15Y003T0
5
R15Y003T0

စည််းရို ်းံ ရ
ွဲ

ောင်ရသောစောသော်းတင
ွ အ
် တအကခရဖော် ပထော်းသညေ့်

အခခကအ
် လက်နင
ှ ေ့် ကက
ို ည
် ရ
ီ သော ပံိုတစ်ပံိုကို ရ ွ ်းခခယ်ပါ။
မှနက
် န်ရသော
စည််းရံို်း

ရ
ွဲ

ရကောက်ခခက်ခခမှုအော်း
ောင်

ရသော

စောသော်းမှ

အရထောက်အကူ ပြုံသညေ့်

အရထောက်အထော်းကို

ရ ွ ်းခခယ်၍

ရ ်းသော်းပါ။
စည််းရံို်း

ရ
ွဲ

ောင်ရသောစောသော်းပါ

က်စပ်အရ ခအရနတွင ် နောမ်စော်း၏အညွှန်း်

ကရ
ို ဖော် ပပါ။
စည််းရံို်း

ရ
ွဲ

ောင်ရသော စောသော်းမှ အရသ်းစတ်အခခက်အလက်တစ်ခက
ို ို ရှော၍

ခခရ ်းပါ။
စည််းရို ံ်း ရ
ွဲ

ောင်ရသောစောသော်းမှ

တကခရသောအခခက်အလက်ကို

ရကောက်ခခက်ခခပါ။
စည််းရံို်း

ရ
ွဲ

ောင်ရသောစောသော်းမှ အဓက ည် ွ ယခ
် ခက်ကို ရဖော် ပပါ။

6
R15Y004T0
1

က်သယ
ွ ရ
် င
ှ ်း် ပစောသော်းပါ ရဖော် ပခခက်မခော်းကို ရကောက်ခခက်ခခ ခင််း ဖင ေ့် စောတို
ရ ်းသော်းရသောသူကို ရဖော် ပပါ။
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

R15Y004T0
2
R15Y004T0

က်သယ
ွ ရ
် င
ှ ်း် ပစောသော်းပါစောတတ
ို င
ွ ် ရပေါ်လင
ွ ရ
် သော အရသ်းစတ်အခခက်တစ်ခို
ကရ
ို ှောပါ။
က်သယ
ွ ရ
် င
ှ ်း် ပစောသော်းပါစောတတ
ို င
ွ ် ရပေါ်လင
ွ ရ
် သော ညွှန် ကော်းခခက်ကို ရှောပါ။

4
R15Y004T0
6
R15Y005T0

က်သယ
ွ ရ
် င
ှ ်း် ပစောသော်းပါစောတတ
ို င
ွ ်

တကခစွောမရဖော် ပထော်းရသော

ထင် မင်ခခက် တစ်ခက
ို ို ရကောက်ခခက်ခခ၍ရ ်းသော်းပါ။
စည််းရံို်း

ရ
ွဲ

ောင်စောသော်းပါစောပိုဒ၏
်
ည် ွ ယခ
် ခက်ကို ရဖော် ပပါ။

စည််းရံို်း

ရ
ွဲ

ောင်စောသော်းပါ အခခက်အလက်ကို အသံ်းို ပြုံ၍ မမ၏ထင် မင်ခခက်

ရ
ွဲ

ောင်စောသော်းပါစောပိုဒတ
် င
ွ ် အရသ်းစတ်အခခက်အလက်မခော်း ပါဝင်

2
R15Y005T0
4
R15Y005T0
6
R15Y007T0
1
R15Y007T0
4
R15Y007T0
5
R15Y007T0

ကရ
ို ်းပါ။
စည််းရံို်း

ရသောအပိုင်း် ကို ရဖော် ပပါ။
အဓကဇောတ်ရကောင်၏ စရို ကလ
် ကခဏောမခော်းကို ရကောက်ခခက်ခခ န် ဖစ်စဉ ပ
စောသော်းပါစောပိုဒအ
် စတွင ် ရပ်းထော်းသညေ့် အခခက်အလက်မခော်းကို ခခတ်
ဖစ်စဉ ပစောသော်းပါစောပဒ
ို တ
် င
ွ ် အတအကခရဖော် ပမထော်းသညေ့်

က်ပါ။

ဖစ် ပ်တစ်ခို

အတွက် အရ ကောင််းအ င််းကို ရကောက်ခခက်ခခပါ။
ဖစ်စဉ ပစောသော်းတွင ်

ရဖော် ပထော်းသညေ့်

ဖစ် ပ်မခော်းမှ

တက
ို ရ
် ို ကရ
် ဖော် ပထော်း ခင််း မရှသညေ့် အ ဖစ်အပခက်မခော်းကို ရကောက်ခခက်ခခပါ။
ဖစ်စဉ ပစောသော်းပါစောပဒ
ို ၏
် သင်ခန််းစောကို ရဖော် ပပါ။

7
R15Y008T0
2
R15Y008T0
3
R15Y008T0

သရိုပ်ရဖော်စောသော်းပါရ မပံိုတင
ွ ်

အသံ်းို ပြုံသညေ့်

အမှတအ
် သော်းတစ်ခ၏
ို

အဓပပါယ် ကို ရကောက်ခခက်ခခပါ။
သရိုပ်ရဖော်စောသော်းပါ အရ ကောင််းအ ောတွင ် အသံ်းို ပြုံသညေ့် စကော်းစို၏ အဓပပါယ်
ကို ရကောက်ခခက်ခခပါ။
သရိုပ်ရဖော်စောသော်းပါ ရ မပံိုနင
ှ ဇ
ဲ ပ်းပါ။
ေ့် ယော်းရှ အခခက်အလက်ကို ယှဉတွရ

4
R15Y008T0
7
R15Y010T0
1

သရို ပ် ရဖော် စောသော်းပါ

ပထမ

်းံို စောပို ဒ ် မှ

အတ အကခရဖော် ပထော်းသညေ့်

အခခက်အလက်ကို ရကောက်ခခက်ခခပါ။
ညွှန် ကော်းခခက်စောသော်းပါစောပဒ
ို တ
် င
ွ ်

သသောထင်ရှော်းစွော

အရသ်းစတ်အခခက်အလက်တစ်ခက
ို ို ရဖော် ပပါ။

ရဖော် ပထော်းရသော
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28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

R15Y010T0
2
R15Y010T0
4
R15Y010T0
5
R15Y011T0
1
R15Y011T0
4
R15Y011T0
5
R15Y011T0
8
R15Y012T0
1
R15Y012T0
2
R15Y012T0
3
R15Y012T0
4
R15Y012T0
5
R15Y012T0
7
R15Y012T0

ညွှန် ကော်းခခက်စောသော်းပါစောပဒ
ို တ
် တ
ို င
ွ ်

အရသ်းစတ်အခခက်အလက်ကို

ရဖော် ပပါ။
ညွှ န် ကော်းခခက် စောသော်းပါ စောပို ဒ ် တို ၏ အပို င်း် တစ် ခို တွ င ် ရပ်းထော်းသညေ့်
အခခက်အလက် အမခြုံ်းအစော်းကို ရဖော် ပပါ။
ညွှန် ကော်းခခက်စောသော်းပါ စောပိုဒတ
် တ
ို င
ွ ် ရပ်းထော်းသညေ့် လမ််းညွှနခ
် ခက်တစ်ခ၏
ို
အဓပပါယ်ကို ရကောက်ခခက်ခခပါ။
ဖစ်စဉ ပစောသော်း၏ စောပိုဒအ
် စပိုင်း် ရှ သသောထင်ရှော်းရသောအခခက်အလက်ကို
ရဖော် ပပါ။
ဖစ်စဉ ပစောသော်းပါ စောပိုဒတ
် ွင ် ဇောတ်ရကောင်၏ လိုပ်ရ

ောင်ခခက်အတွက်

အရ ကောင််း ပခခက်ကို ရဖော် ပပါ။
ဖစ်စဉ ပစောသော်းပါ စောပိုဒတ
် င
ွ ် တက
ို ရ
် ို ကရ
် ဖော် ပထော်း ခင််းမရှသညေ့် အဓက
အခခက်အလက်တစ်ခက
ို ို ရဖော် ပပါ။
ဖစ်စဉ ပစောသော်းပါ စောပိုဒတ
် စ်ခလ
ို ်းံို တွင ် အရသ်းစတ်အခခက်အလက်မခော်းကို
အသံ်းို ပြုံ၍ ဇောတ်ရကောင်၏ ပင်ကယ
ို စ
် ရို ကမ
် ခော်းကို အကဲ ဖတ်ပါ။
သရိုပ်ရဖော်စောသော်း ဖင ်ေ့

ရဖော် ပထော်းရသော

အရ ကောင််းအ ော၏

ရယ

ယ
ို ခ

အမခြုံ်းအစော်းကို ရဖော် ပပါ။
သရိုပ်ရဖော်စောသော်း ဖင ်ေ့ ရဖော် ပထော်းရသော ဇယော်းကဖ
ို တ်၍ ရဖော် ပထော်း ခင််းမရှ
သညေ့် အခခက်အလက်ကို ရကောက်ခခက်ခခပါ။
သရိုပ်ရဖော်စောသော်း ဖင ေ့်

ရဖော် ပထော်းရသော

ဇယော်းတွငရ
် သညေ့
ှ
်

အဓပပါယ်တူ

အခခက်အလက်မခော်းကို ရှောပါ။
သရိုပ်ရဖော်စောသော်း ဖင ေ့် ရဖော် ပထော်းရသော ဇယော်းတွငရ
် သညေ့
ှ
် အခခက်အလက်
မခော်းကို နှုင််းယှဉပါ။
သရိုပ်ရဖော်စောသော်း ဖင ေ့်

ရဖော် ပထော်းရသော

ဇယော်းတစ်ခမ
ို ှ

တကခရသော

အရသ်းစတ် အခခက်တစ်ခက
ို ို ရှော၍ရ ်းသော်းပါ။
သရိုပ်ရဖော်စောသော်း ဖင ေ့်

ရဖော် ပထော်းရသော

ဇယော်းတွငရ
် သညေ့
ှ
်

အရသ်းစတ်အခခက် တစ်ခက
ို ို ရှောပါ။
သရိုပ်ရဖော်စောသော်းပါ အခခက်အလက်ကို ရကောက်ခခက်ခခပါ။

8
R15Y015T0
2

ဖစ်စဉ ပစောသော်းပါ စောပိုဒတ
် င
ွ ် သသောထင်ရှော်းစွောရဖော် ပထော်းရသော အဓက
အရသ်းစတ်အခခက်အလက်တစ်ခက
ို ို ရဖော် ပပါ။
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R15Y015T0
4

ဖစ်စဉ ပစောသော်းပါ

တကခရသော

အခခက်အလက်မှ

ဇောတ်ရကောင်၏ စတ်ခစ
ံ ော်းမှုအရ ခအရနကို ရကောက်ခခက်ခခပါ။

R15Y015T0
5

ဖစ်စဉ ပစောသော်းပါ

ဒိုတယစောပိုဒ၏
်

သသောထင်ရောှ ်းစွောရဖော် ပထော်း ခင််း

မရှသညေ့် အရသ်းစတ်အခခက်အလက်တစ်ခက
ို ို ရဖော် ပပါ။

R15Y015T0
8

ဖစ်စဉ ပစောသော်းပါ

စောပိုဒ၏
် အ

်းံို သတ်တင
ွ ်

တက
ို ရ
် ို ကရ
် ဖော် ပထော်း ခင််း

မရှရသော အဓပပါယ်ကို ရဖော် ပပါ။

R15Y030T0

ပံိုတစ်ပံိုနင
ှ က
ို ည
် သ
ီ ညေ့် စကော်းလံ်းို တစ်လ်းံို ကို ရ ွ ်းပါ။
ေ့် က

1
R15Y033T0

ပံိုတစ်ပံိုနင
ှ က
ို ည
် သ
ီ ညေ့် စကော်းလံ်းို တစ်လ်းံို ကို ရ ွ ်းပါ။
ေ့် က

1
R15Y041T0

ပံိုတစ်ပံိုနင
ှ က
ို ည
် သ
ီ ညေ့် စကော်းလံ်းို တစ်လ်းံို ကို ရ ွ ်းပါ။
ေ့် က

1
R15Y042T0

ပံိုတစ်ပံိုနင
ှ က
ို ည
် သ
ီ ညေ့် စကော်းလံ်းို တစ်လ်းံို ကို ရ ွ ်းပါ။
ေ့် က

1
R15Y044T0

ပံိုတစ်ပံိုနင
ှ က
်ေ့ က
ို ည
် သ
ီ ညေ့် စကော်းလံ်းို တစ်လ်းံို ကို ရ ွ ်းပါ။

1
R15Y053T0

ပံိုတစ်ပံိုနင
ှ က
်ေ့ က
ို ည
် သ
ီ ညေ့် စကော်းလံ်းို တစ်လ်းံို ကို ရ ွ ်းပါ။

1

၂-၃ စြောကရ်းသြော်းမှုစွမ်းရညအတွ
စံသတမတချ
စံသတ်မှတခ
် ခက် (၈)
နှငအ
ေ့် ထက်
(၃၄၆)နှငအ
ေ့် ထက်
၀%

ပထမစောပိုဒ၏
်

ျွမ်း
က

စြောကရ်းသြော်းရြောတွင
မန

ျငမှု ပစက

်း

ျြောင်းသြော်းမျြော်း၏လိုပက ြောငနင
ို မှု
အက

ြောင်းအရြောမျြော်း

ို

ို ကဖြော ပချ

ကဝါဟြောရက

ယဝစွြော

အချ

အလ

နစွြော ဖင ေ့ နြော်းလညလွယကအြောင စိုစည်းကရ်းသြော်းနင
ို ခင်း

ဤစံသတ်မတ
ှ ခ
် ခက်တင
ွ ရ
် ရသော
ှ
ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် လူမှုအဖွဲှေ့အစည််းနှင ေ့် သက်
ရသော အရ ကောင််းအ ောမခော်းကို

င
ို ်

ရ
ီ လခော်ရသော၊ အရသ်းစတ်ကခရသော၊ ဖန်တ်းီ နင
ို ရ
် သော

အရတွ်းအရခေါ်မခော်း ဖင ်ေ့ ရ ်းသော်းနင
ို ပ
် ါသည်။ နဒါန််း၊ စောကယ
ို ၊် နဂံို်း ပါဝင်ရသော စောသော်း
မခော်းကို

အခခတ်အ

က်မမ ဖင ်ေ့

ရ ်းသော်းနင
ို ် ကပါသည်။

ဥပမောအော်း ဖင ်ေ့

အရ ကောင််းအ ောကို အရသ်းစတ်ပံိုရဖော်၍ ခံြုံငမ
ံို ရအောင် ရ ်းသော်းနင
ို သ
် ည်။
ရ ပ ပစ်ရသော ရဝါဟော မခော်းကို ကကယ်ဝစွော အသံ်းို ပြုံ၍ ရ ်းသော်းနင
ို ပ
် ါသည်။

န််းသစ်၍

127
စံသတ်မှတခ
် ခက် (၇)

အက

ြောင်းအရြောအမျြုံ်းမျြုံ်း

(၃၃၈ မှ ၃၄၆

အချ

အလ

ရအောက်) ၁ %

ို

လံက
ို လြော

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်

အရ ကောင််းအ ောမခော်း၊
က်စပ်ရသောအရ ကောင််းအ ောမခော်း၊

င
ို ရ
် သောအရ ကောင််းအ ောမခော်းကို စည််းရံို်း
အရတွ်းအရခေါ်မခော်းကအ
ို သံ်းို ပြုံ၍

မှနက
် န် ရသော ဝါကခတည်ရ
အမှော်း

ရင်းလင်း၍

လူမအ
ှု ဖွဲှေ့အစည််းနှင ေ့်

င
ို ရ
် သော

ပတ်ဝန််းကခင်နင
ှ ေ့်

ရသော

ကဝါဟြောရမျြော်း ဖင ေ့

ပညေ့ စံိုစွြော ကရ်းသြော်းနင
ို ခင်း

ဤစံသတ်မှတခ
် ခက်တင
ွ ရ
် ရသော
ှ
သက်

ကသြော

ရ
ွဲ

တစ်ဦ်းခခင််းနှင ေ့်

ောင် ခင််း သမဟို
ို ေ့ တ် အကဲ ဖတ် ခင််းပါဝင်

ရ ်းသော်းနင
ို ပ
် ါသည်။

ောက်ပံိုအမခြုံ်းမခြုံ်း ဖင ေ့် ခခတ်

အနည််းငယ်ပါနင
ို ရ
် သော

အရတွ်းအရခေါ်မခော်းကို

က်၍ ရ ်းသော်းနင
ို ပ
် ါသည်။

ဝါကခရ ောအခခြုံက
ှေ့ ို

ရ ်းသော်းနင
ို ပ
် ါသည်။

တစ်ဦ်းခခင််းနှင ်ေ့ င
ို ရ
် သော အရ ကောင််းအ ောမခော်း (ဥပမော - နှစ်သက်ရသောမမြုံှေ့အရ ကောင််း) ကို
စတ်ဝင်စော်းဖွယရ
် ကောင််း

ရအောင်

ရဖော် ပရ ်းသော်းနင
ို ် န်

အရ ခခံကခရသော

ရဝါဟော ထက်ပ၍
ို အသံ်းို ပြုံနင
ို သ
် ည်။
စံသတ်မှတခ
် ခက် (၆)
(၃၂၇ မှ ၃၃၈
ရအောက်) ၄ %

ရို ်းရင်းကသြောစြောသြော်းမျြော်း

ို ရညရွ ယချ

တစခိုထကရြော

ကအြောင အက ခခံကဝါဟြောရမျြော်း

အသံ်းို ပြုံ၍ ကရ်းသြော်းနင
ို ခင်း
ဤစံသတ်မတ
ှ ခ
် ခက်တင
ွ ရ
် ရသော
ှ
ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ပတ်ဝန််းကခင်နင
ှ ေ့်

က်စပ်ရသော

အရ ကောင််းအ ောမခော်း၊ တစ်ဦ်းခခင််းနှင ေ့်

က်စပ်သညေ့်

စောသော်းမခော်းကို

င
ို ရ
် သော အရ ကောင််းအ ောမခော်းနှင ေ့်

အရသ်းစတ်အခခက်အလက်အနည််းငယ် ဖင ေ့်

ရို ်းရှင်း် စွောရ ်းသော်းနင
ို ပ
် ါသည်။

စောဖတ်သန
ူ ော်းလည်လယ
ွ ရ
် အောင်

ရ ်းသော်းနင
ို ရ
် သော်လည််း

ောသောစကော်း

ရပါင််းစပ်ရ ်းသော်းနင
ို ် န်

ရလေ့လောရနရသောအ

နှင ေ့်
င ေ့်

င
ို ရ
် သောအသံ်းို အနှုန်း် မခော်းကို

တွငသ
် ောရှပါသည်။

ရကခောင််းသော်းမခော်း အသံ်းို ပြုံရသော ရဝါဟော မခော်းသည် အရ ခခံအ
ဝါကခတ၊ို

ရံို်းသံ်းို စောနှင ်ေ့

အစီအစဉတကခ

မှတစ
် ိုတက
ို သ
ဲေ့ ရသော
ို ေ့

အရသ်းစတ်အခခက်အလက်ကို ခံြုံငမ
ံို န် လံရ
ို လောက်ပါသည်။

ဤအ

ငရ
ေ့် ှ

ငထ
်
ေ့် က်သောလွန၍
စောပိုဒတ
် မ
ို ခော်း၏
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စံသတ်မှတခ
် ခက် (၅)
(၃၁၆ မှ ၃၂၇
ရအောက်) ၁၃ %

ရို ်းရင်းကသြောစ
ရညရွ ယချ

ြော်းလံ်းို မျြော်း

ို

တစခိုထကရြော

အသံ်းို ပြုံ၍

ရ ်းသော်းနင
ို သ
် ည်။

မှုမရကသြောစြောပိုဒမျြော်း

ို

ကအြောင ကရ်းသြော်းနင
ို ခင်း

ဤစံသတ်မတ
ှ ခ
် ခက်တင
ွ ရ
် ရသော
ှ
ရဖော် ပခခက်မခော်းနှင ေ့်

ချတ

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်

ဖစ်စဉ ပစောသော်းမခော်းကဲသ
ေ့ ရသော
ို ေ့
ရ ်းသော်း

မညေ့်

အနည််းငယ်အရသ်းစတ်ကခစွော

ခခတ်

မှတစ
် ိုတမ
ို ခော်း၊
အရ ကောင််းအ ောမခော်းကို

အရ ကောင််းအ ောနှငအ
ေ့် ရတွ်းအရခေါ်မခော်းကို
က်

ရ ်းသော်းနင
ို သ
် ည်။

၎င််းတ၏
ို ေ့

အရတွ်းအရခေါ်မခော်းသည် နော်းလည်လယ
ွ ၍
်
အစီအစဉကခ ရသော်လည််း စကော်းစပ်မခော်း၊
နဒါန််း သမဟို
ို ေ့ တ် နဂံို်းမခော်း မပါရှပါ။ ဥပမောအော်း ဖင ေ့် ရဖော် ပခခက် သည် စောပိုဒတ
် စ်ခလ
ို ်းံို ကို
အခခတ်အ

က်မစွော ရ ်းသော်းနင
ို ် ခင််း မရှရသော်လည််း ရိုပ်ပံိုရှ အရ ကောင််းအ ောမခော်းကို

အနည််းငယ်

အစီအစဉကခစွော

ရ ်းသော်းနင
ို ပ
် ါသည်။

ရို ်းရှင်း် ၍

ထပ်တလဲလဲ ဖစ်ရသောဝါကခမခော်း သမဟို
ို ေ့ တ် အမှော်းပါရသော ဝါကခရ ောမခော်းကို ရ ်းသော်းနင
ို ်
ပါသည်။ စောရ ်းသော်း ောတွင ် အရ ကောင််းအ ောနှင ေ့်

ရ
ီ လခော်ရသော ရဝါဟော မခော်းကို

အသံ်းို ပြုံ နင
ို ရ
် သော်လည််း ရှင်း် လင််းတကခမှုမရှပါ။
စံသတ်မှတခ
် ခက် (၄)
(၃၀၆ မှ ၃၁၆
ရအောက်) ၂၁ %

ရို ်းရင်းကသြော

အကတွ်းအကခေါ်မျြော်း

ို

အက ခခံ

ျကသြော

ကဝါဟြောရမျြော်းအသံ်းို ပြုံ၍

အနည်းငယသြော ကရ်းသြော်းနင
ို ခင်း
ဤစံသတ်မတ
ှ ခ
် ခက်တင
ွ ရ
် ရသော
ှ
ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် အရ ကောင််းအ ောမခော်းကို ရို ်းရှင်း်
ရသော အရတွ်းအရခေါ်မခော်း ဖငအ
ို ရ
် သော်လည််း အရသ်းစတ် ရ ်းသော်း
ေ့် နည််းငယ် ရ ်းသော်းနင
နင
ို ် ခင််းမရှပါ။ ညွှန် ကော်းခခက်စောသော်းမခော်းရ ်းသော်း ောတွင ် ညွှန် ကော်းခခက်အတွက် မှနက
် န်
ရသောပံိုစံကအ
ို သံ်းို ပြုံနင
ို မ် ပီ်း

ရို ်းရှင်း် ရသောဝါကခသံ်းို ရ ကောင််းမှ

ရှင်း် လင််းစွော ရ ်းသော်းနင
ို ပ
် ါသည်။ ဤအ

ရလ်းရ ကောင််းအထ

ငတ
ွ ် ရကခောင််းသော်း၏စွမ််း ည်သည် အရ ခခံ
ေ့် င

ရဝါဟော မခော်း ဖင ေ့် အရသ်းစတ်ရဖော် ပ န် အကနအ
် ေ့ သတ်ရှပါသည်။
စံသတ်မှတခ
် ခက် (၃)
(၂၉၆ မှ ၃၀၆
ရအောက်) ၂၁ %

ရို ်းရင်းမပ်း

မ ပညေ့ စံိုကသြောအကတွ်းအကခေါ်မျြော်းနင ေ့ အနည်းငယကသြော

အသံ်းို ပြုံ၍ အက

ြောင်းအရြောမျြော်း

ဤစံသတ်မတ
ှ ခ
် ခက်တင
ွ ရ
် ရသော
ှ

ို အ

ကဝါဟြောရမျြော်း

နအသတ
ဖငသြော
ကရ်းသြော်းနင
ို ခင်း
ေ့
ေ့

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်

အရ ကောင််းအ ောမခော်း သမဟို
ို ေ့ တ် ပတ်ဝန််းကခင်နင
ှ ေ့်

တစ်ဦ်းခခင််းနှင ေ့်

ပညေ့စ
် ံိုမှုမရှပါ။

စောသော်းမခော်းသည်

င
ို ရ
် သော

က်စပ်ရသောအရ ကောင််းအ ောမခော်းကို

အနည််းငယ်သော ရ ်းသော်းနင
ို သ
် ည်။ အရတွ်းအရခေါ်မခော်းသည် အလွနရ
် ို ်းရှင်း် ၍
သမဟို
ို ေ့ တ်

ို

အခခတ်အ

က်စပ်မှု

က်မရှရသောရ ကောင ေ့်

နော်းလည် န် ခက်ခပ
ဲ ါသည်။ ဥပမောအော်း ဖင ေ့် ရို ်းရှင်း် ရသော ပံို ပင်တစ်ပဒ
ို က
် ို ရ ်းသော်း ောတွင ်
အနည််းငယ်

အစီအစဉတကခရှရသော်လည််း

ရ ်းသော်း မညေ့်

အရ ကောင််းအ ောနှင ေ့်

ကက
ို ည
် မ
ီ ှုမရှပါ။ အရတွ်းအရခေါ်မခော်းကို ခခတ် က် န် နောမ် သမဟို
ို ေ့ တ် နောမ်စော်းမခော်းနှင ေ့်
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ရို ်းရှင်း် ရသော

ဝါကခမခော်း

အရ ခခံရဝါဟော မခော်းသည်

ကို

ထပ်တလဲလအ
ဲ သံ်းို ပြုံ၍

ထပ်တလဲလဲ

ရ ်းသော်းထော်းပါသည်။

ဖစ်ရန ခင််းရ ကောင ေ့်

ရကောင််းမွနရ
် သော

ရဖော် ပခခက် ဖစ် န် မလံရ
ို လောက်ပါ။
စံသတ်မှတခ
် ခက် (၂)
(၂၈၇ မှ ၂၉၆
ရအောက်) ၁၄ %

လံက
ို လြော

မှုမရကသြော

အကတွ်းအကခေါ်မျြော်း

ကဝါဟြောရမျြော်း ဖင ေ့

တစပိုင်းတစစ ဖစကနကသြော

ို အနည်းငယသြော ကရ်းသြော်းနင
ို ခင်း

ဤစံသတ်မတ
ှ ခ
် ခက်တင
ွ ရ
် ရသော
ှ
ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် အကနအ
် ေ့ သတ် ဖငသ
ေ့် ော ရ ်းသော်း
နင
ို ပ
် ါသည်။

မရှင်း် လင််းရသော၊

တစ်ပိုင်း် တစ်စ

ဖစ်ရနရသော

ရ
ီ လခော်မှုမရှရသော၊

အကနအ
် ေ့ သတ်ရှရသော၊

အရတွ်းအရခေါ်မခော်းကသ
ို ော

ရို ်းရှင်း် မှနက
် န်ရသော ဝါကခ တစ်ရ ကောင််း

ရ ်းသော်းနင
ို ပ
် ါသည်။

သမဟို
ို ေ့ တ် အမှော်းမခော်းပါဝင်ရသော ဝါကခ

သမဟို
ို ေ့ တ် မ ပညေ့စ
် ံိုရသော ဝါကခကသ
ို ော ရ ်းသော်းနင
ို ပ
် ါသည်။ ဝါကခတည်ရ
ထပ်တလဲလဲ

ောက်ပသ
ံို ည်

ဖစ်ရနနင
ို ပ
် ါသည်။ အသံ်းို ပြုံ ထော်းရသော အရ ခခံရဝါဟော မခော်းသည်

အရ ကောင််းအ ောကို

နော်းလည်ရအောင်

ရဖော် ပ န်

မလံရ
ို လောက် ခင််း

သမဟို
ို ေ့ တ်

ထပ်တလဲလဲ ဖစ်ရန ခင််းတို ေ့ ဖစ်နင
ို ပ
် ါသည်။
စံသတ်မှတခ
် ခက် (၁)
(၂၈၇ ရအောက်)
၂၅ %

စြောကရ်းသြော်းရြောတွင အကတွ်းအကခေါ်မျြော်း
ဤစံသတ်မတ
ှ ခ
် ခက်တင
ွ ရ
် ရသော
ှ

ို တင ပနင
ို သညေ့ စွမ်းရည အြော်းနည်း ခင်း

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်

ဝါကခအနည််းငယ်ကသ
ို ော

အသံ်းို ပြုံ နင
ို မ် ပီ်း အရ ကောင််းအ ောကို အကနအ
် ေ့ သတ် ဖငသ
ို ပ
် ါသည်။
ေ့် ော ရဖော် ပရ ်းသော်းနင
ဥပမောအော်း ဖင ေ့် ရိုပ်ပံိုတစ်ပံိုကို ရဖော် ပရ ်းသော်းရသောအခါ အလွနရ
် ယ

ယ
ို ခကခရသော

အရတွ်းအရခေါ် မခော်း သမဟို
ို ေ့ တ် သီ်း ခော်း ဖစ်ရသော အရ ကောင််းအ ောအနည််းငယ်ကသ
ို ော
အရလ်းရပ်းရ ်းသော်း
ရဖော် ပရ ်းသော်း န်

နင
ို သ
် ည်။
လံရ
ို လောက်မှု

အသံ်းို ပြုံနင
ို ရ
် သော
မရှပါ။

ရဝါဟော မခော်းသည်

အသံ်းို ပြုံထော်းရသော

ရိုပ်ပံိုကို

စကော်းလံ်းို မခော်းသည်

အရ ခခံကခ၍ ထပ်တလဲလဲ ဖစ်ရနပါသည်။

၂-၄ သခ္ျြောစွမ်းရညအတွ
စံသတမတချ
စံသတ်မှတခ
် ခက် (၉)
နှငအ
ေ့် ထက် (၃၄၇
နှငအ
ေ့် ထက်)
၀%

ျွမ်း

ျငမှု ပစက
က

်း

ျြောင်းသြော်းမျြော်း၏ လိုပက ြောငနင
ို မှု

ို ကဖြော ပချ

စံသတ်မှတခ
် ခက် (၈) အထက်တင
ွ ရ
် ရသော
ှ
ရကခောင််းသော်းမခော်း စွမ််းရ
အ ပညေ့အ
် စံို
ပတ်လည်

ရဖော် ပနင
ို သ
် ညေ့်

ရမ်းခွန်း် မခော်းနည််းပါ်းလွန်း် ရနရသ်းပါသည်။

အနော်းနှင ေ့် က်စပ်သညေ့အ
် ခခက်အလက်ကို

မသရသ်းသည်အ
ေ့ နော်း၏

ောင်နင
ို သ
် ညေ့အ
်
ောကို

အလခော်းကို

ရှောရဖွ န်

သရသော်
ို ေ့
အသံ်းို ပြုံ၍

ကတဂံမခော်းအရ ကောင််း
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ကခြုံ်းရ ကောင််း

က်စပ်နင
ို သ
် ည်။

အရ အတွက်

ဖနက
် ေ့ ခက်မှု

ပိုစဆောမခော်းကို

ရ ဖရှင်း် နင
ို သ
် ည်။

စံသတ်မှတခ
် ခက် (၈)
(၃၃၄ မှ၃၄၇

က မြော

ခင်းစြော်း ခင်း

င
ို ရြောသခ္ျြောလိုပထံ်းို မျြော်း

ို စဉ််းစြော်းကတွ်းကခေါ် ခင်း၊ ယူနစမျြော်း

က ပြောင်းလဲ ခင်း

ရအောက်)

စံသတ်မှတခ
် ခက် (၈) တွငရ
် ရသော
ှ
ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ပိုင်း် ရ ခတူ အပိုင်း် ကန််းမခော်းကို

၀%

ရပါင််းနင
ို မ် ပီ်း၊ ဂဏန််း ၁ လံ်းို ပါကန််း ဖင ေ့် ဒဿမကန််းကစ
ို ော်း ရသော ပိုစောဆ မခော်းကို ရ ဖရှင်း်
နင
ို သ
် ည်။ဒဿမကန််းမခော်းပါသညေ့က
် န််းစဉကို

က်လက်တက
ွ ခ
် ခက်နင
ို သ
် ည်။

အပိုင်း် ကန််း ပံိုစံ ဖငရ
်ေ့ ဖော် ပထော်းရသော နော ီ မှ မနစ်သို ေ့ ယူနစ်ရ ပောင််းလဲရပ်းနင
ို မ် ပီ်း
အနော်းမခော်း၏

ခော်းနော်းခခက်ကလ
ို ည််း

ယူနစ်ရ ပောင််းလဲ၍

တွကခ
် ခက်နင
ို သ
် ည်။

အရ အတွကက
် ို ည်ညွှန်း် ရသော သရိုပ် ပပံိုကော်းခခပ်မခော်းကို သံ်းို ၍ ပိုစဆောတွကန
် င
ို သ
် ည်။
စံသတ်မှတခ
် ခက် (၇)
(၃၂၁ မှ၃၃၄

အပိုင်း
တွ

န်းမျြော်းနင ေ့ ရြောခိုငနှုန်းမျြော်း

ချ

ို တွ

ချ

ခင်း၊

ယ
ို စြော်း ပြုံကဒတြောမျြော်း

ို သရ

ခင်း

ရအောက်)

စံသတ်မှတခ
် ခက် (၇) တွငရ
် ရသော
ှ
ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ရို ်းရို ်းအပိုင်း် ကန််းမခော်းနှင ေ့်

၃%

ောခင
ို န
် နှု ်း် မခော်းကို တွကန
် င
ို သ
် ည်။ ရပ်းထော်းရသောရိုပ်ပံိုကို စတ်က်းူ ဖငလ
ှ ်ေ့ ခင််း ဖင ေ့် ရိုပ်ပံို
ေ့် ည
၏လှညပ
်ေ့ တ်ပံိုကို ရဖော် ပနင
ို သ
် ည်။ ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ရပ်းထော်းရသော စိုစိုရပါင််း
တန်ဖို်း ကသ
ို ်းံို ၍ ဇယော်းတွင ် လအ
ို ပ်သညေ့တ
် န်ဖို်းကို တွကခ
် ခက်နင
ို မ် ပီ်း စက်ဝိုင်း် ပံိုဂ ပ်ရှ
လအ
ို ပ် ရသော ောခင
ို န
် နှု ်း် တန်ဖို်းကလ
ို ည််း ရှောနင
ို သ
် ည်။

စံသတ်မှတခ
် ခက် (၆)
(၃၀၈ မှ၃၂၁
ရအောက်)
၉%

အပိုင်း

န်းပိုစဆြောမျြော်းအပါအဝင သခ္ျြောလိုပငန်းစဉ်မျြော်း

ဂရပ မျြော်း

လ
ို ည်း က

ြော

ချ

ို က

ြောငရွ

ခင်း၊ ဇယြော်းနင ေ့

ချ ခင်း

စံသတ်မှတခ
် ခက် (၆)တွငရ
် ရသော
ှ
ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ပိုင်း် ရ ခ ၁၀ ရှသညေ့် အပိုင်း် ကန််း
တစ်ခက
ို ို
နော်းလည်

ဒဿမကန််းအ ဖစ်ရ ပောင််းရပ်းနင
ို သ
် ည်။
မပီ်း

ဂဏန််း(၅)လံ်းို ပါကန််းအထ

အတင
ို ်း် အတောပါဝင်

ရသော

ရန ောလက
ို တ
် န်ဖို်းအရ ကောင််း

ရန ောလက
ို တ
် န်ဖို်းကို
က ယောမခော်းရှ

ရှောနင
ို သ
် ည်။
အလခော်းနှင ေ့်

ထိုထည်ပမောဏမခော်း၏ယူနစ်မခော်းကို ရ ပောင််းလဲတက
ွ ခ
် ခက် တတ်သည်။ ခခန်ခင
ွ တ
် စ်ခက
ို ို
အသံ်းို ပြုံ၍ အ ောဝတထြုံမခော်း၏ အရလ်းခခန်ကို ရှောနင
ို သ
် ည်။ ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်
ရပ်းထော်းသညေ့အ
် ခခန်တင
ွ ်

မနစ်

(၃၀)

ကထ
ို ညေ့ရ
် ပါင််းတတ်သည်။

ရပ်းထော်းရသော

မခက်နောှ ပင် (၂) ဖက်ကို ကညေ့၍
် မခက်နောှ ပင် (၃) ဖက်ပါအ ောဝတထြုံမခော်းကို ပံို ရဖော် တတ်မပီ်း
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ရို ်း ရှင်း် ရသောရ မပံို မှ
ရကခောင််းသော်းမခော်းသည်

ညွှ န် ကော်းခခက်မခော်းကိုလည််း
အရ အတွက် ပဇယော်းကို

ဖတ်တတ်မပီ်း

ဖတ်တ တ်သ ည်။
အခခန်နင
ှ အ
ို ်
ေ့် လက

တ်းို တက်နနှု ်း် ပသညေ့် ဂ ပ်မခဉ်းကလ
ို ည််း ဖတ်နင
ို သ
် ည်။
စံသတ်မှတခ
် ခက် (၅)

ဂဏန်းသခ္ျြောပိုစြောဆ မျြော်း

ို

ျွမ်း

ျငစွြော တွ

ချ

က ဖရင်း ခင်း

(၂၉၅ မှ၃၀၈

စံသတ်မှတခ
် ခက် (၅) တွငရ
် ရသော
ှ
ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ပိုစဆောတွငပ
် ါဝင်ရသောဂဏန််း

ရအောက်)

(၄)လံ်းို ပါကန််းမခော်းကို ရပါင််းတတ်မပီ်း ဂဏန််း (၂)လံ်းို ပါကန််းမခော်းကို နိုတန
် င
ို သ
် ည်။ စော ဖင ေ့်

၂၂%

ရပ်းထော်းသညေ့် ဂဏန််း (၅)လံ်းို ပါကန််းကို ရှောနင
ို သ
် ည်။ ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ရို ်းရှင်း် စွော
ရ တွကန
် င
ို သ
် ကဲသ
ေ့ ို ေ့ ပံိုသဏ္ဍောန်မခော်းကလ
ို ည််း ဖတ်နင
ို သ
် ည်။ အရ မောက်အစော်းပါသညေ့်
လက်ရတွှေ့ ပိုစဆောမခော်းကလ
ို ည််း တွကန
် င
ို သ
် ည်။ အရ အတွက၏
် ထက်ဝက်ခွဲ ခင််းကလ
ို ည််း
နော်းလည်သည်။

အမှတအ
် သော်း ပ

လင်ဒါတစ်ခမ
ို ှ

လအ
ို ပ်ရသောအတင
ို ်း် အတောကို

ဖညေ့စ
် ွကရ
် ပ်းနင
ို မ် ပီ်း ရထောငမ
် စ်ခန
ို င
ှ ေ့် အ ခော်းရထောငမ
ို ည််း နှုင််းယှဉနင
ို သ
် ည်။
ေ့် ှနတ
ေ့် ခော်းကလ
အ ောဝတထြုံတစ်ခ၏
ို ထိုထည်ကို ခနမ
် ေ့ ှန်း် နင
ို သ
် ည်။ ဇယော်းမှ ဂဏန််းမခော်းကို ဖတ်တတ်မပီ်း
ရပါင််းနင
ို သ
် ည်။ အခခန်နင
ှ အ
ို ် တန်ဖို်းမခော်းပါရသော
ေ့် လက

ော်းဂ ပ်ဖဲှေ့စ
ွ ည််းပံက
ို ို နော်းလည်

သည်။
စံသတ်မှတခ
် ခက် (၄)

န်းဂဏန်းဂိုဏသတတ မျြော်းနင ေ့ အတင
ို ်းအတြောယူနစမျြော်း

ို အသံ်းို ချ ခင်း

(၂၈၂ မှ၂၉၅ ရအောက်)

စံသတ်မှတခ
် ခက် (၄) တွငရ
် ရသော
ှ
ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ဂဏန််း (၁)လံ်းို ပါ စံိုကန််း၏

၂၉%

တစ်ဝက်ကို ရှောနင
ို မ် ပီ်း ဂဏန််း (၅)လံ်းို ပါကန််း၏ ရန ောလက
ို တ
် န်ဖို်းကို နော်းလည်သည်။
ယူနစ်ရ ပောင််းလဲရပ်း န် မလအ
ို ပ်သညေ့် ပမောဏတန်ဖို်းမခော်းပါဝင်ရသော ပိုစဆောကို တွကခ
် ခက်
နင
ို သ
် ည်။

တစ်နော ီတင
ွ ရ
် သညေ့
ှ
်

ရကခောင််းသော်း မခော်းသည်

မနစ်အရ အတွကက
် သ
ို ရှ၍

အသံ်းို ခခနင
ို သ
် ည်။

ော်းဂ ပ်မှတန်ဖ်းို ကို ဖတ်တတ်သည်။

စံသတ်မှတခ
် ခက် (၃)

ကနရြောလို

(၂၆၉ မှ၂၈၂ ရအောက်)

စံသတ်မှတခ
် ခက် (၃) တွငရ
် ရသော
ှ
ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ဂဏန််း (၂) လံ်းို ပါ ကန််းမခော်းကို

၂၄%

အစဉလက
ို စ
် ီနင
ို သ
် ည်။ အတင
ို ်း် အတော ဖညေ့စ
် ွကရ
် ပ်း န် လအ
ို ပ်သညေ့ပ
် ံိုမခော်းမှ အလခော်းနှင ်ေ့

တနဖို်းနင ေ့ အတင
ို ်းအတြောမျြော်း

ို နြော်းလည ခင်း

ထိုထည် အတင
ို ်း် အတောမခော်းကို ဖတ်နင
ို သ
် ည်။ ရို ်းရှင်း် ရသော ပံိုသဏ္ဍောန်မခော်းကို မှတမ
် မပီ်း
ရထောငမ
ို သ
် ည်။ ရို ်းရှင်း် ရသော
ေ့် ခော်းကို နှုင််းယှဉနင
စံသတ်မှတခ
် ခက်

ော်းဂ ပ်ကို ဖတ်နင
ို သ
် ည်။

စံသတ်မှတခ
် ခက် (၃)ရအောက်တင
ွ ရ
် ရသော
ှ
ရကခောင််းသော်းမခော်း စွမ််းရ

ောင်နင
ို သ
် ညေ့အ
်
ောကို

(၂) နှငရ
ေ့် အောက် (၂၆၉

ရဖော် ပနင
ို သ
် ညေ့ရ
် မ်းခွန်း် မခော်း နည််းပါ်းလွန်း် ရနရသ်းပါသည်။ အခခြုံှေ့ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်း

ထက် နည််းသည်)

သည် ဂဏန််း ၁ လံ်းို ပါကန််းမခော်းကို ရပါင််းနင
ို သ
် ည်။ အခခြုံှေ့ရကခောင််းသော်းမခော်းမှော အ ောဝတထြုံ

၁၄ %

အနည််းငယ်ကသ
ို ော ရ တွကန
် င
ို မ် ပီ်း ကန််းဂဏန််းမခော်းကို မှတမ
် ရံိုမျှသောမှတမ
် နင
ို သ
် ည်။
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၂-၅ သခ္ျြောစွမ်းရညကမ်းခွန်းမျြော်းအတွ
ကမ်းခွန်းနံပါ

ကမ်းခွန်း

ကမ်းခွန်းပံိုစရ
ံ င်းလင်းချ

ဒ
ို

မျြော်း

ကဖြော ပချ

တ
1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

13

14

15

M15Y014T0

ယူနစ်ရ ပောင််းလဲမှုပါသညေ့် အလခော်းမခော်း ခော်းနော်းခခက်ကို တွကပ
် ါ။

1
M15Y017T0

ရပါင််း ခင််းကန််းစဉတန််းတစ်ခတ
ို င
ွ ် လအ
ို ပ်သညေ့် ရနောက်ထပ်တန်ဖို်းကို ရှောပါ။

2
M15Y019T0
1
M15Y022T0

ဇယော်းမှ ဂဏန််း ၁ လံ်းို ပါကန််းနှင ေ့် ဂဏန််း ၂ လံ်းို ပါကန််းမခော်း ထညေ့ရ
် ပါင််း မညေ့် ပိုစောဆ
ကို ရ ဖရှင်း် ပါ။
ပိုစဆောထဲရှ စတို န််း၏ ပတ်လည်အနော်းကရ
ို ှောပါ။

1
M15Y030T0

ပိုစဆောထဲရှ ပိုင်း် ရ ခတူအပိုင်း် ကန််းမခော်းကို ရပါင််းပါ။

1
M15Y031T0

ဂဏန််း ၅ လံ်းို ပါကန််းကို အနီ်းစပ်

်းံို ရထောင် ပညေ့က
် န််းအ ဖစ်ယပ
ူ ါ။

1
M15Y043T0

ပိုစဆောထဲရှ ဂဏန််းတစ်ခ၏
ို
ောခင
ို န
် နှု ်း် ကို ရှောပါ။

1
M15Y044T0

ရို ်းရို ်းအပိုင်း် ကန််းကို တွကခ
် ခက်ပါ။

1
M15Y048T0

ဂဏန််း ၅ လံ်းို ပါကန််းတစ်ခတ
ို င
ွ ် သတ်မှတက
် န််း၏ ရန ောလက
ို တ
် န်ဖို်းကို မှတသ
် ော်းပါ။

1
M15Y054T0

ဒဿမကန််း ဖင ေ့် ရဖော် ပထော်းရသော အလခော်းကို ဂဏန််းတစ်လ်းံို ပါကန််း ဖင ေ့် စော်းပါ။

1
M15Y067T0

ရို ်းရှင်း် ရသော ဂ ပ်ဖ်ကို ရကောက်ခခက်ခခပါ။

1
M15Y069T0

ရို ်းရှင်း် ရသော စက်ဝိုင်း် ပံိုဂ ပ်မှ လအ
ို ပ်ရသော ောခင
ို န
် နှု ်း် တန်ဖို်းကတ
ို က
ွ ခ
် ခက်ပါ။

1
M15Y073T0
1

ော်းဂ ပ်တစ်ခတ
ို င
ွ ် အနမေ့်

်းံို တန်ဖို်းပါ အပိုင်း် ကို

်းံို ဖတ်ပါ။

133

16

17

19

20

22

23

24

25

26

28

29

30

31

32

33

M15Y080T0

ရပ်းထော်းသညေ့် စိုစိုရပါင််းတန်ဖို်းကသ
ို ်းံို ၍ ဇယော်းရှ လအ
ို ပ်ရသော တန်ဖို်းကို ရှောပါ။

1
M15Y083T0

အရ အတွကက
် ို ည်ညွှန်း် ရသော သရိုပ် ပပံိုမှ မသရသော တန်ဖို်းကရ
ို ှောပါ။

1
M15Y092T0

ပံိုတစ်ခမ
ို ှ အကကီ်း

်းံို ရထောငက
ေ့် ို ရဖော် ပပါ။

1
M15Y100T0
1
M15Y107T0

တတယအနော်းရပ်းထော်းသညေ့် နှစ်နော်းညီကတဂံ၏ တူညရ
ီ သောအလခော်းမခော်း တန်ဖို်း
ကရ
ို ှောပါ။
အ ောဝတထြုံတစ်ခ၏
ို ထိုထည်ကို ခနမ
် ေ့ ှန်း် ပါ။

1
M15Y109T0

ရပ်းထော်းသညေ့အ
် ခခန်တင
ွ ် မနစ် ၃၀ ထညေ့ရ
် ပါင််း မညေ့ပ
် ိုစဆောကို ရ ဖရှင်း် ပါ။

1
M15Y152T0
3
M15Y153T0

အရ အတွက် ဖနက
် ေ့ ခက်မှုပါရသော

ရိုပ်ပံို ပဇယော်းမှ

စိုစိုရပါင််းအရ အတွကက
် ို

တွကပ
် ါ။
ပိုစဆောတွငပ
် ါဝင်ရသော ဂဏန််း ၃ လံ်းို ပါကန််းနှင ်ေ့ ဂဏန််း ၄ လံ်းို ပါကန််းတက
ို ေ့ ို ရပါင််းပါ။

4
M15Y156T0
1
M15Y159T0
2
M15Y160T0

စင်တမ
ီ ီတော ဖင ်ေ့ ရဖော် ပထော်းရသော

အလခော်းမခော်းကို မီလမ
ီ ီတောသို ေ့ ရ ပောင််းမပီ်း

၎င််းတ၏
ို ေ့ ခော်းနော်းခခက်ကရ
ို ှောပါ။
ခခန်ခင
ွ တ
် စ်ခတ
ို င
ွ ် အရလ်းခခန်တည
ူ ရ
ီ သောပစစည်း် မခော်း၏ စိုစိုရပါင််းတန်ဖို်းကို ရပ်းထော်း
မပီ်း ပစစည်း် တစ်ခ၏
ို ထိုထည်ကတ
ို က
ွ ခ
် ခက်ပါ။
မခက်နောှ ပင်နစ
ှ ်ဖက် ဖငရ
် ို ရဖော် ပပါ။
ေ့် ဖော် ပထော်းရသော အံစောတံ်းို အရ အတွကက

1
M15Y161T0

အတင
ို ်း် အတောမ ပထော်းရသော အမှတအ
် သော်းအခခြုံှေ့ပါဝင်သညေ့်

လင်ဒါကို ဖတ်ပါ။

1
M15Y165T0

ပမောဏပါဝင်သညေ့ပ
် ိုစဆောကို ရ ဖရှင်း် ပါ။

1
M15Y166T0

ယူနစ်ရ ပောင််းလဲမှုမပါရသော ပမောဏပါသညေ့် ပိုစဆောကို ရ ဖရှင်း် ပါ။

1
M15Y170T0
1

အခခန်နင
ှ အ
ို ် တ်းို တက်မှု ပ ဂ ပ်ဖ်မခဉ်းတစ်ခက
ို ို ရကောက်ခခက်ခခပါ။
ေ့် လက

134

34

35

36

37

M15Y171T0

ရပ်းထော်းရသော ရိုပ်ပက
ံို ို စတ်က်းူ ဖင ေ့် လှည်ေ့ ခင််း ဖင ေ့် ရိုပ်ပံို၏ လှညပ
်ေ့ တ်ပံိုကို

1

ရဖော် ပပါ။

M15Y173T0

စော်း ခင််းနှင ေ့်

က်စပ်ရနသညေ့် တွကခ
် ခက်မှုကို ရဖော် ပပါ။

1
M15Y178T0

ကတဂံတစ်ခက
ို ို သတ်မှတပ
် ါ။

1
M15Y179T0

နံပါတ်စဉရကခော်၍ ရ တွက် သညေ့် ကန််းစဉကို

က်လက်ရ တွကပ
် ါ။

1

39

M18Y003

အရ အတွက် ပဇယော်းမှ တန်ဖို်းမခော်းကို အသံ်းို ပြုံ၍ ခော်းနော်းခခက်ကို တွကပ
် ါ။

40

M18Y004

41

M18Y005

42

M18Y009

43

M18Y011

44

M18Y015

45

M18Y018

46

M18Y021

47

M18Y022

48

M18Y023

ဂဏန််း ၁ လံ်းို ပါကန််း၏ တစ်ဝက်ကရ
ို ှောပါ။

49

M18Y024

ဂဏန််း ၁ လံ်းို ပါကန််းနှင ေ့် ဂဏန််း ၂ လံ်းို ပါကန််းမခော်းကို ငယ်စဉကကီ်းလက
ို ် စီပါ။

50

M18Y025

ရထောငမ
် တိုဂံကို ရ ွ ်းပါ။
ေ့် ှနစ

51

M18Y026

လမ််းညွှနခ
် ခက်ပါရသော ရို ်းရို ်းရ မပံိုတစ်ခက
ို ို ရကောက်ခခက်ခခပါ။

52

M18Y027

53

M18Y028

ရို ်းရို ်းကန််းစဉတန််းတွင ် ကန််းဂဏန််း (၂) ကို ထပ်ရပါင််း ခင််း ဖင ်ေ့ ဖညေ့စ
် ွကပ
် ါ။

54

M18Y051

ထက်ဝက်တန်ဖို်းရပ်းထော်းရသော အ ောဝတထြုံအော်းလံ်းို ၏ တန်ဖို်းကို တွကခ
် ခက်ပါ။

ရပ်းထော်းရသောရပတံပရ
ံို ှ

အ ောဝတထြုံတစ်ခ၏
ို

အလခော်းကို

အနီ်းစပ်

်းံို

မီလမ
ီ ီတော ဖင ေ့် တင
ို ်း် တောပါ။
ရမ်းခွန်း် တွငပ
် ါရှရသောဂဏန််း ၂ လံ်းို ပါကန််းမခော်းကန
ို တ
ို ပ
် ါ။
ရပ်းထော်းရသော
အကကီ်း

ကန််းဂဏန််း

်းံို ကန််းကို

၆

လံ်းို ကအ
ို သံ်းို ပြုံ၍

ဂဏန််း

၃

လံ်းို ပါ

်းံို ဖတ်ပါ။

နော ီမခော်းကို မနစ်မခော်းအ ဖစ် ရ ပောင််းပါ။
ရသ်းငယ်ရသော ပစစည်း် တစ်ခ၏
ို
အရလ်းခခန်အတွက် အသငရ
ေ့် တော်

်းံို တင
ို ်း် တောမှု

ယူနစ်ကို သတ်မှတပ
် ါ။
အ ပညေ့် က န််း တစ် ခို စီ တို င်း် ၏ ကော်းရှ အမှ တ် အ သော်းမခော်းကို မ ပထော်းရသော
အတင
ို ်း် အတောပါသညေ့် ခခန်ခွငတ
် စ်ခရ
ို ှ အရလ်းခခန်ကို ဖတ်ပါ။
ပိုစဆောထဲရှ ဂဏန််း ၁ လံ်းို ပါကန််းမခော်းကို ရပါင််းပါ။
ဒီဂခစ်တယ်နော ီတင
ွ ် ပထော်းသညေ့အ
် ခခန် ရ ောက်သည်အထ မနစ်အရ အတွကက
် ို
တွကခ
် ခက်ပါ။

ော်းဂ ပ်တစ်ခက
ို ို ရကောက်ခခက်ခခပါ။

135
55

M18Y053

တ်းို ကန််းပိုစဆောတစ်ခအ
ို ော်း ကယ
ို စ
် ော်း ပြုံသညေ့် ကန််းစဉတန််းကို ရ ွ ်းပါ။

56

M18Y061

57

M18Y066

58

M18Y067

စော ဖငရ
ူ သ
ီ ညေ့် ဂဏန််း ၅ လံ်းို ပါ ကန််းကို ရဖော် ပပါ။
ေ့် ဖော် ပထော်းရသော ကန််းနှငတ
ေ့် ည

59

M18Y070

အရ အတွကက
် ို ည်ညွှန်း် ရသော ပံို ပဂ ပ်ရှ မသရသော တန်ဖို်းကို ရှောပါ။

60

M18Y071

ပိုင်း် ရ ခ ၁၀ ရှသညေ့် အပိုင်း် ကန််းတစ်ခက
ို ို ဒဿမကန််းအ ဖစ် ရ ပောင််းလဲပါ။

ရန စဉရတွ
ှေ့ မင် ရန ရသော အ ောဝတထြုံမခော်း ဖင ေ့် ဖန် တ်းီ ထော်းရသော ပို စဆော တွ င ်
ေ့
ရထောငမ
် က်ငယ်ရသောရထောငက
ေ့် ှနထ
ေ့် ို ရှောပါ။
အစီအစဉတကခရှရသော ဒီဇိုင်း် တစ်ခတ
ို င
ွ ်

က်လက်ရ ွ ်းခခယ် မညေ့် ပံိုစံနစ
ှ ်ခက
ို ို

ရဖော် ပပါ။

