
အရရှှေ့ရတောင်အောရှ မူလတန််းပညော သင်ယူတတ်ရ မောက်မှု 

တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ 2019 (SEA-PLM) 

 မန်မောန ိုင်ငံ အစီ င်ခံစော  



 

 

 

မောတ ကော 

  

စဉ် အက  ြောင ်းအရြော စြောမျ  န ြော 

အခန််း (၁) အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတော 

စစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) အရ ကောင််း  ခံြုံငံိုရလေ့လောမှု 

၁ 

အခန််း (၁.၁) န ဒါန််း ၁ 

အခန််း (၁.၂) အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတော 

စစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM)ရလေ့လောမှုနယ်ပယန်ငှေ့န်ည််းလမ််း 

၃ 

အခန််း (၁.၃) အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတော 

စစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) မူရ ောင ် 

၅ 

အခန််း (၁.၄)  မနမ်ောန ိုငင်တံွင ်အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု 

တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) စစ်တမ််းရကောက်ယူ ခင််း 

၆ 

အခန််း (၂) စောဖတ်စွမ််း ည၊် စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်နငှေ့ ်သခ္ခောစွမ််း ည်တ ို ေ့အော်း 

ရလေ့လောသငယ်ူမှု လဒမ်ခော်း 

၁၁ 

အခန််း (၂.၁)  မနမ်ောန ိုငင်တံွင ်စောဖတ်ရှုနော်းလည်န ိုငမ်ှုစွမ််း ည် ၁၁ 

အခန််း (၂.၁.၁) SDGs နငှေ့ ်က ိုက်ညရီသော အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူ 

တတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 စောဖတ်စွမ််း ည ်

၁၆ 

အခန််း (၂.၁.၂) ကခော်း၊ မ၊ လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရနနငှေ့ ်ရကခောင််းတည်ရန ောအလ ိုက ်

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူ တတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတော 

စစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 စောဖတ်စွမ််း ည် လဒမ်ခော်း 

၁၇ 

အခန််း (၂.၁.၃) ရမ်းခွန််းပံိုစံမခော်းအလ ိုက် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ရ ဖ  ိုန ိုငမ်ှုစွမ််း ည် 

 

၁၈ 

အခန််း (၂.၁.၄) စောဖတ်ကျွမ််းကခငမ်ှုအ ငေ့အ်လ ိုက ်အဓ ကရလေ့လောရတွှေ့ ရှ ခခက်မခော်း ၂၂ 

အခန််း (၂.၂)  မနမ်ောန ိုငင်တံွင ်စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည ် ၂၃ 



 

 

 

အခန််း (၂.၂.၁) SDGs နငှေ့က် ိုက်ညီသညေ့ ်အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညော 

သငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 

စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည ်

၂၉ 

အခန််း (၂.၂.၂) စစ်ရ ်းမှုတွငအ်သံို်း ပြုံရသော ောသောစကော်း၏ အကခ ြုံ်းသက်ရ ောက်မှု ၂၉ 

အခန််း (၂.၂.၃) ရမ်းခွန််း၏ ခက်ခဲမှုအ ငေ့န်ငှေ့ ်ရကခောင််းသော်း၏စွမ််း ည် 

 

၂၉ 

အခန််း (၂.၂.၄) အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတော 

စစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ညက် ို စစ်ရ ်း 

အကဲ ဖတ် ခင််း၏သငွ ်ပငလ်ကခဏောမခော်း 

၃၁ 

အခန််း (၂.၂.၅) ကခော်း၊ မ ၊ လူမူစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရနနငှေ့ ်ရကခောင််းတည်ရန ောအလ ိုက် 

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတော 

စစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည် လဒမ်ခော်း 

၃၃ 

အခန််း (၂.၂.၆) စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်နငှေ့ ်၂၁  ောစိုကျွမ််းကခငတ်တ်ရ မောက်မှုမခော်း 

 

၃၄ 

အခန််း (၂.၂.၇) စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်အတွက ်ကျွမ််းကခငမ်ှုအ ငေ့အ်လ ိုက ်အဓ ကရလေ့လော 

ရတွှေ့ ရှ ခခက်မခော်း 

၃၅ 

အခန််း (၂.၃)  မနမ်ောန ိုငင်တံွင ်သခ္ခောစွမ််း ည်တတ်ရ မောက်မှု ၃၆ 

အခန််း (၂.၃.၁) SDGs နငှေ့က် ိုက်ညီသညေ့ ်အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူ 

တတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 သခ္ခောစွမ််း ည ်

၄၂ 

အခန််း (၂.၃.၂) ကခော်း၊ မ ၊ လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရနနငှေ့ ်ရကခောင််းတည်ရန ောအလ ိုက် 

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတော 

စစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 သခ္ခောစွမ််း ည ်လဒမ်ခော်း 

၄၄ 

အခန််း (၂.၃.၃) ရမ်းခွန််းအမခ ြုံ်းအစော်းမခော်းအလ ိုက ်ရကခောငသ်ော်းမခော်း၏ ရ ဖ  ိုန ိုငမ်ှုစွမ််း ည် ၄၆ 

အခန််း (၂.၃.၄) ရမ်းခွန််း၏ ခက်ခဲမှုအ ငေ့န်ငှေ့ ်ရကခောင််းသော်း၏စွမ််း ည် 

  

၄၉ 

အခန််း (၂.၃.၅) သခ္ခောစွမ််း ည်အ ငေ့အ်လ ိုက် အဓ ကရလေ့လောရတွှေ့ ရှ ခခက်မခော်း ၅၁ 



 

 

 

အခန််း (၃)  မနမ်ောန ိုငင်တံွငသ်င ်ကော်းသငယ်ူမှု လဒအ်ရပေါ်လွှမ််းမ ို်းန ိုငသ်ညေ့် 

 က်စပ်အခခက်အလက်မခော်း 

၅၄ 

အခန််း (၃.၁) န ဒါန််း ၅၄ 

အခန််း (၃.၁.၁) ကခော်း၊မ  ဖစ်တည်မှု 

 

၅၄ 

အခန််း (၃.၁.၂) ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ မသနစ်ွမ််းမှုအရ ခအရန 

 

၅၅ 

အခန််း (၃.၂) မ သော်းစိုရနောက်ခံအရ ခအရနနငှေ့ ်တတ်ရ မောက်မှု ၅၅ 

အခန််း (၃.၂.၁) ရကခောင််းသော်း၏ ပညောရ ်းတွင ်မ  / အိုပ်ထ န််းသ၏ူ ပါဝငပ်တ်သက်မှု 

 

၅၈ 

အခန််း (၃.၂.၂) စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ် ောတွင ်အသံို်း ပြုံသညေ့် ောသောစကော်းက ို 

ရ ပော ကော်းရသော ရကခောင််းသော်းမခော်း 

၆၀ 

အခန််း (၃.၃) ရကခောင််းတက်ရ ောက် နအ်တွက် ကက ြုံတင ်ပင ်ငမ်ှုအရ ခအရန ၆၁ 

အခန််း (၃.၃.၁) မူကက ြုံရကခောင််းပညောရ ်း 

 

၆၁ 

အခန််း (၃.၃.၂) ရကခောင််းတက် န ်အသငေ့ ်ဖစ် ခင််း 

 

၆၂ 

အခန််း (၃.၃.၃) စောသငခ်န််းပတ်ဝန််းကခငအ်ရ ခအရနအရပေါ် ရကခောင််းသော်း၏အ မင ်

 

၆၃ 

အခန််း (၃.၃.၄) စောသငခ်န််းပတ်ဝန််းကခငအ်ရ ခအရနအရပေါ်   ော၏အ မင ်

 

၆၄ 

အခန််း (၃.၃.၅) ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်း၏ ပငက် ိုယ်လကခဏောမခော်း ၆၅ 

အခန််း (၃.၃.၆) ရကခောင််းအမခ ြုံအစော်းနငှေ့ ်ရကခောင််းအ ွယ်အစော်း 

 

၆၆ 

အခန််း (၃.၃.၇) ရကခောင််းတည်ရန ော ၆၈ 



 

 

 

 

အခန််း (၃.၃.၈) ရကခောင််းတည်ရှ  ော ပ် ွောရဒသရှ   င််း မစ်မခော်း ၆၉ 

အခန််း (၃.၃.၉) လိုပ်ငန််းခွငအ်ကက ြုံသငတ်န််း 

 

၇၂ 

အခန််း 

(၃.၃.၁၀) 

သငယ်ူရလေ့လောမှုအတကွ ်င််း မစ်မခော်း 

 

၇၂ 

အခန််း (၄) ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု - ရကခောင််းသော်းနငှေ့ ်  ောမခော်း၏ သရ ောထော်းနငှေ့ ်

အ ပြုံအမူမခော်း 

၇၅ 

အခန််း (၄.၁) ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု ပညောရ ်းအရပေါ် ထင ်မငယ် ူခခက် 

 

၇၆ 

အခန််း (၄.၁.၁) ရကခောင််းတွငသ်ငယ်ူရလေ့လောခဲေ့သညေ့ ်

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုသငခ်န််းစောမခော်း နငှေ့ပ်တ်သက၍် 

ရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ် ောမခော်း၏ သရ ောထော်း 

၇၆ 

အခန််း (၄.၁.၂) ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု ပညောရ ်းနငှေ့ပ်တ်သက်၍ 

ရကခောင််းသော်းနငှေ့ ် ောမခော်း၏ သရ ောထော်း 

၇၈ 

အခန််း (၄.၁.၃) ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု  ိုင ်ော ကျွမ််းကခငမ်ှုမခော်း၊ 

တနဖ် ို်းထော်းမှုမခော်းနငှေ့ပ်တသ်က်၍   ောမခော်း၏ သရ ောထော်း 

၈၀ 

အခန််း (၄.၁.၄) ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု ပညောရ ်း  ိုင ်ော ထင ်မငယ် ူခခက်အနစ်ှခချူပ် ၈၁ 

အခန််း (၄.၂) ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု  ိုင ်ောအရ ကောင််းအ ောမခော်းအရပေါ် 

ထင ်မငယ်ူ ခခက ်

၈၂ 

အခန််း (၄.၂.၁) လူမှုပတ်ဝန််းကခင ် ိုင ်ောအရ ကောင််းအ ောမခော်းနငှေ့ ်ပတ်သက်၍ 

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ သရ ောထော်းမခော်း 

၈၂ 

အခန််း (၄.၂.၂) သ ောဝပတ်ဝန််းကခငရ် ရှည်တည်မမဲရ ်းနငှေ့ ်စပ်လခဉ်း၍ 

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ သရ ောထော်း 

၈၃ 

အခန််း (၄.၂.၃) န ိုငင်တံွင််းနငှေ့ရ်ဒသတငွ််းရနထ ိုငရ်သောန ိုငင်သံော်းနငှေ့ပ်တသ်က်၍ 

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏သရ ောထော်း 

၈၄ 



 

 

 

အခန််း (၄.၂.၄) ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု  ိုင ်ောအရ ကောင််းအ ောမခော်းအရပေါ် 

ထင ်မငယ်ူ ခခက်အနစ်ှခခြုံပ် 

၈၄ 

အခန််း (၄.၃) ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု  ိုင ်ော လိုပ်ငန််းမခော်းတွင ်ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ 

ပါဝငမ်ှု 

၈၅ 

အခန််း (၄.၃.၁) ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုနငှေ့ ် က်စပ်ရနသညေ့် ရကခောင််းတွင််းလှုပ်ရှော်းမှုမခော်း ၈၅ 

အခန််း (၄.၃.၂) ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုနငှေ့ ် က်စပ်ရနသညေ့်  က်လက်ရ ောင ွ်က်မညေ့ ်

ရကခောင််းတွင််းလှုပ်ရှော်းမှုမခော်း 

၈၆ 

အခန််း (၄.၃.၃) ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုနငှေ့ ် က်စပ်ရနသညေ့် အရထရွထလွိုပ်ငန််းမခော်း ၈၆ 

အခန််း (၄.၃.၄) ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု  ိုင ်ော လိုပ်ငန််းမခော်းတွင ်ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ 

ပါဝငမ်ှုအနစ်ှခခြုံပ် 

၈၇ 

အခန််း (၄.၄) ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု ပညောရ ်းတငွ ် ောမခော်း၏ စွမ််းရ ောငမ်ှု ၈၈ 

အခန််း (၄.၄.၁) ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု ပညောရ ်းအတကွ ်

လိုပ်ငန််းခွငအ်ကက ြုံ ပင ်ငမ်ှုမခော်း 

၈၈ 

အခန််း (၄.၄.၂) ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု  ိုင ်ောအရ ကောင််းအ ောမခော်းအော်းသင ်ကော်း 

ပ ို ေ့ခခ ောတငွ ်ပ ိုငန် ိုငက်ျွမ််းကခငမ်ှု 

၈၈ 

အခန််း (၄.၄.၃) ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု ပညောရ ်းတငွ ်

  ောမခော်း၏စွမ််းရ ောငမ်ှုအနစ်ှခချူပ် 

၈၉ 

အခန််း (၅) ရလေ့လောရတွှေ့ ရှ ခခက်အနစ်ှခခြုံပ်  

အခန််း (၅.၁) မူဝါဒ  ိုင ်ော အ ကံ ပြုံခခကမ်ခော်း  

အခန််း (၆) က ို်းကော်းခခက်မခော်း  

ရနောက် က်တွ ဲ(က) အခန််း ၁ နငှေ့ ် က်စပ်သည်  

ရနောက် က်တွ ဲ(ခ) အခန််း ၂ နငှေ့ ် က်စပ်သည် 
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အခန ်း (၁) 

အကရ ှေ့ကတြောင အြောရ မူလတန ်းပညြောသင ယတူတ က မြော  မှု တ ိုင ်းတြောစစ က ်းကရ်းစံ 

(SEA-PLM) အက  ြောင ်း  ခြံုံငံိုကလေ့လြောမှု 

၁.၁ န ဒါန ်း 

 အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

အစီအစဉက ို SEAMEO Secretariat နငှေ့ ်UNICEF East Asia and Pacfic Regional Office (EAPRO) 

တ ို ေ့က စတငအ်သ ရပ်းမ တ် က်ခဲေ့မပီ်း သငယ်ူမှု လဒမ်ခော်းအော်း တ ိုင််းတော န၊် အခခက်အလက်မခော်းက ို 

အသံို်း ပြုံ  န၊် ရဒသတွင််းရှ  မူဝါဒမခော်းလိုပ်ရ ောငမ်ှုမခော်းနငှေ့ ် က်စပ်၍ အခခင််းခခင််းနှ်ီးရနေှာဖလှယ်န ိုငရ်စ န ်

 ည် ွယ်ပါသည်။ အရရှှေ့ရတောင ် အောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ 

(SEA-PLM) အစီအစဉသည် စဉ က်မ ပတ် ဖံွမဖ ြုံ်းတ ို်းတက်ရ ်းပန််းတ ိုငမ်ခော်း (Sustainable 

Development Goal- SDG) က ို  ရှ  နအ်တကွ ်န ိုငင်မံခော်း၏ ကက ြုံ်းစော်းအော်းထိုတမ်ှုတွင ်ပါဝင ်ဖညေ့် ည််း 

 န ်  ည် ွယ်ထော်းပါသည။် အထ်ူးသ ဖငေ့ ် အရ ခခံပညော ပ်သငယ်ူရလေ့လောရ ်း (SDG 4.1.1) နငှေ့ ်

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု  ိုင ်ော ဗဟိုသိုတနငှေ့ ်ကျွမ််းကခငမ်ှုမခော်း (SDG 4.7) တ ို ေ့အရပေါ်တ ို်းတက်မှု ဖစ်စဉ 

အော်း ရစောငေ့ ်ကညေ့ရ်လေ့လောရ ်း ရ ောင ွ်က်သေွာ်း န ် ဖစ်ပါသည်။ 

 အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

2019 တွင ် ရဒသတွင််းန ိုငင်ရံ ခောက်န ိုငင် ံဖစ်သညေ့် ကရမဘောဒ်ီးယော်း၊ လောအ ို၊ မရလ်းရှော်း၊  မနမ်ော၊ 

ဖ လစ်ပ ိုငန်ငှေ့ ်ဗီယကန်မ်တ ို ေ့ ပါဝငရ် ောင ွ်က်ခဲေ့ပါသည။် မူလတန််း ငေ့ ်ရနောက် ံို်းနစ်ှ ဖစ်သညေ့် Grade-5 

ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း သငယ်ူရလေ့လောမှုနယ်ပယ ် (၃)  ပ် ဖစ်သညေ့် စောဖတစ်ွမ််း ည်၊ စောရ ်းသော်းမှု 

စွမ််း ည်နငှေ့ ်သခ္ခောစွမ််း ည်တ ို ေ့က ို စစ်ရ ်းခဲေ့ပါသည်။ မူလတန််း ငေ့ပ်ညောရ ်းတွင ်ကခယ်ကခယ် ပန ေ့ ်ပန ေ့ ်

နှု င််းယှဉစစ်ရ ်းန ိုငရ်သော စမ််းသပ်စစ်ရ ်းမှုအ ဖစ် ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု  ိုင ်ော စစ်တမ််း 

ရမ်းခွန််းလွှောလက်စွဲစောအိုပ်က ို ရ ်းသော်း ပြုံစိုခဲေ့ပါသည်။ ၎င််းအ ပင ် အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််းပညော 

သငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 သည် ရကခောင််းသော်းမခော်း၊ စောသငခ်န််း 

မခော်း၊ ရကခောင််းမခော်း၊   ောမခော်း၊ ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်းမခော်း၊ မ  မခော်းနငှေ့ ်  ပ် ွောမခော်းအရ ကောင််း အခခက် 

အလက်က ို ကခယက်ခယ် ပန ေ့ ်ပန ေ့ ် ရကောက်ခံန ိုင ်န ် ရနောက်ခံစစ်တမ််းရမ်းခွန််းလွှောမခော်းက ို အသံို်း ပြုံခဲေ့ 

ပါသည်။ ဤအစီ ငခ်ံစောသည်  မနမ်ောန ိုငင်မံ ှ ရကခောင််းသော်းမခော်း၊   ောမခော်း၊ ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်းမခော်းနငှေ့ ်

မ  မခော်းထမံှ တိုန ေ့ ်ပနရ် ဖ  ိုမှုနငှေ့ ် လဒမ်ခော်းက ို အရလ်းထော်းရလေ့လောပါသည်။ 
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 ဤအစီ ငခ်ံစော၏ အခန််း (၂)၊ အခန််း (၃) နငှေ့ ်အခန််း (၄) တ ို ေ့တွင ် ရဖော် ပထော်းသညေ့် ရလေ့လော 

ရတွှေ့ ရှ ခခက်မခော်းသည ် မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  Grade - 5 ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စွမ််းရ ောင ်ည်အော်း သ ရှ န ိုငရ်စ န ်

 ပညေ့်စံိုရသောသတင််းအခခက်အလက်မခော်းက ို ပံေ့ပ ို်းရပ်းပါသည်။ ရကခောင််းသော်း၊ မ  ၊   ောနငှေ့ ် ရကခောင််း 

စစ်တမ််းရမ်းခွန််းလွှောမခော်းမ ှ ရကောက်ယူ ရှ ထော်းသညေ့ ် အခခက်အလက်မခော်းသည ် ရကခောင််းသော်းမခော်း  ရှ  

သည်ေ့  င််း မစ်မခော်းနငှေ့ ်၎င််းတ ို ေ့၏ က်စပ်ရနသညေ့် ရနောက်ခံအရ ခအရနမခော်းက ို မီ်းရမောင််းထ ို်း ပပါသည်။ 

ရကခောင််းမခော်းနငှေ့ ် ရကခောင််းသော်းအိုပ်စိုငယ်မခော်း ကော်း အ ပနအ်လှနန်ှု င််းယှဉရလေ့လောမှုသည်  မနမ်ောန ိုငင် ံ

တစ်ဝှမ််းရှ  အရ ခခံပညောသငယ်ူရလေ့လောမှုတငွ ်သောတူညီမျှရှ မှု ကွောဟခခက၊် သငယ်ူရလေ့လောမှု အခက ်

အခဲမခော်းနငှေ့ ်အခွငေ့အ်လမ််းတ ို ေ့က ို မီ်းရမောင််းထ ို်း ပပါသည်။ 

 အခန််း (၁) တွင ် အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်း 

ရ ်းစံ (SEA-PLM) မူရ ောငအ်ော်း  ခံြုံငံိုရလေ့လော ခင််းနငှေ့ ်  မနမ်ောန ိုငင်တံငွ ်အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််း 

ပညောသငယ်ူတတ်ရ မောကမ်ှုတ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 က ို လက်ရတွှေ့အရကောငအ်ထည ်

ရဖော် ခင််းတ ို ေ့အော်း ရဖော် ပထော်းပါသည်။ 

 အခန််း (၂) တွင ်  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စောဖတ်စွမ််း ည၊် စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်နငှေ့ ်

သခ္ခောစွမ််း ည်တ ို ေ့က ို ရကခောင််းသော်းမခော်းမည်မျှသ ရှ ထော်းသည်၊ မည်မျှလိုပ်ရ ောငန် ိုငသ်ည်တ ို ေ့က ို ရဖော် ပ 

န ိုငရ်သော ကျွမ််းကခငမ်ှုတ ိုင််းတောစစ်ရ ်း ခင််းက ို အသံို်း ပြုံ၍ ရဖော် ပထော်းပါသည်။ ဤအခန််းတွင ်

အရ ်းကကီ်းရသောစံ ဖစ်သညေ့် SDG အညွှန််းက န််း (4.1.1 b) အ  မူလတန််းပညောရ ်း မပီ်း ံို်းသေွာ်းသညေ့်အခါ 

န ိုငင်တံကောမှ သတ်မှတ်ထော်းရသော အန မေ့် ံို်းကျွမ််းကခငမ်ှုအ ငေ့တ်ွငရှ် ရသော (သ ို ေ့မဟိုတ)် 

ထ ိုအ ငေ့ထ်က်ရကခော်ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်း၏  ောခ ိုငန်ှုန််းက ို ရဖော် ပပါသည်။  

 အခန််း (၃) တွင ်ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စောဖတ်စွမ််း ည်၊ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ညန်ငှေ့ ်သခ္ခောစွမ််း ည် 

တ ို ေ့အရပေါ် လွှမ််းမ ို်းရနသညေ့်အခခက်မခော်းက ို  န််းစစ်ရလေ့လောပါသည်။ ဤအခန််းသည် ရကခောင််းသော်းမခော်း၊ 

စောသငခ်န််းမခော်း၊ ရကခောင််းမခော်း၊   ောမခော်း၊ ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်းမခော်း၊ မ  မခော်းနငှေ့ ် ပ် ွောမခော်းအရ ကောင််းနငှေ့ ်

ပတ်သက်ရသော အခခက်အလက်မခော်းရကောက်ယ ူောတငွ ်အသံို်း ပြုံခဲေ့သညေ့် ရနောကခ်ံစစ်တမ််းရမ်းခွန််းလွှော 

မခော်းမ ှ  လဒမ်ခော်းက ို အရသ်းစ တ်ရဖော် ပပါသည်။ အ  ိုပါအခခက်အလက်မခော်းနငှေ့ ် သငယ်ူမှုနယ်ပယ ်

သံို်း ပ်၏ လဒမ်ခော်း ခခ တ် က်မှုသည် သငယ်ူရလေ့လောမှုက ို တွန််းအော်းရပ်းရနသညေ့်အ ောမခော်းနငှေ့ ်

စွမ််းရ ောငမ်ှုအ ငေ့မ်ခော်းတွင ် သောတူညီမျှမှုမရှ  ခင််းနငှေ့ ် ကွဲ ပော်း ခော်းနော်း ခင််းတ ို ေ့က ို သ ရှ နော်းလည်ရစ န ်

အတွက် စံအမှတ်က ို ရဖော် ပရပ်းပါသည်။  
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 အခန််း (၄) သည် အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတော 

စစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) အကဲ ဖတ်စစ်ရ ်းမှုတွငပ်ါဝငသ်ညေ့ ် ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုနငှေ့ ်

 က်စပ်ရနရသော အရ ကောင််းအ ောမခော်းအရပေါ် ရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ် ောမခော်း၏ သရ ောထော်းမခော်း၊ 

တနဖ် ို်းထော်းမှုမခော်း၊ ပူ်းရပါင််းပါဝငမ်ှုမခော်းက ို အစီ ငခ်ံတင ်ပထော်းပါသည်။ ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု  ိုင ်ော 

ထင ်မငယ်ူ ခခက် ရမ်းခွန််းမခော်းအရပေါ် တံို ေ့ ပနရ် ဖ  ိုမှုမခော်းသည် အမခ ြုံ်းမခ ြုံ်းရသော 

အယူအ မခော်းနငှေ့ပ်တ်သက်သညေ့် ရလေ့လော ရတွှေ့ ရှ ခခက်အသစ်မခော်း၊ အခခက်အလက်အသစ်မခော်းက ို 

ထိုတ်ရဖော် ပသရပ်းမပီ်း ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု   ိုင ်ောပညောရ ်း၏ အရ ်းပါမှုက ိုလည််း  ပသပါသည်။ 

 အခန််း (၅) နငှေ့ ် အခန််း (၆) သည် ရလေ့လောရတွှေ့ ရှ ခခက်မခော်းအော်း အနစ်ှခခြုံပ်ရဖော် ပ ခင််း၊ 

အခက်အခဲမခော်းအော်း အရလ်းရပ်းရဖော် ပ ခင််းနငှေ့ ်  မနမ်ောန ိုငင်အံတွက် မူဝါဒ  ိုင ်ော အ ကံ ပြုံခခက်မခော်း 

ရပ်း ခင််းတ ို ေ့ ဖငေ့ ်အစီ ငခ်ံစောက ို အနစ်ှခခြုံပ်ထော်းပါသည်။ 

 

၁.၂ အကရ ှေ့ကတြောင အြောရ  မူလတန ်းပညြော သင ယတူတ က မြော  မှု တ ိုင ်းတြောစစ က ်းကရ်းစ ံ

(SEA-PLM) ကလေ့လြောမှုနယ ပယ န ငေ့  နည ်းလမ ်း 

 ကနဦ်းအ ငေ့အ်ရန ဖငေ့ ် ၂၀၁၂ ခိုနစ်ှမ ှ ၂၀၁၅ ခိုနစ်ှအတွင််းတွင ် ပါဝငသ်ညေ့် န ိုငင်မံခော်း၊ 

ရလေ့လောသမူခော်း၊ မ တ်ဖကအ်ဖဲွှေ့အစည််းမခော်း၊ နည််းပညောရှငမ်ခော်းနငှေ့အ်တ ူ ပူ်းရပါင််း၍ ဦ်းစော်းရပ်း မညေ့ ်

မူဝါဒမခော်း၊ နည််းပညော   ိုင ်ော အသံို်း ပြုံန ိုငစ်ွမ််းမခော်း၊ န ိုငင်တံကောစ စစ် ရလေ့လောရ ်း စံနှုန််းမခော်းနငှေ့ ်

 င််း မစ် ရှ မှုတ ို ေ့က ို ထညေ့သ်ငွ််း စဉ်းစော်း၍ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််း ပညောသငယ်ူ တတ်ရ မောက်မှု 

တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ရလေ့လောမှု၏နယ်ပယ်နငှေ့ပံ်ိုစံတ ို ေ့က ို ရ ်းသော်း တည်ရ ောက ်

ခဲေ့ပါသည်။ ကနဦ်းအ ငေ့၌် အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတော 

စစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 အကဲ ဖတ်မူရ ောင ် (UNICEF နငှေ့ ် SEAMEO 2017) တွင ် အယ ူ

အ သရ ောထော်းမခော်း၊ လိုပ်ငန််းစဉမခော်း၊ ရထောက်ပံေ့ရပ်းန ိုငမ်ှုမခော်းနငှေ့ ် လဒမ်ခော်းက ို ရဖော် ပ ထော်းပါသည်။ 

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူ တတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 တွင ်

အသံို်း ပြုံထော်းသညေ့် ရမ်းခွန််းမခော်းနငှေ့ ်လိုပ်ငန််းစဉမခော်းသည် သငယ်ူရလေ့လောမှု နယ်ပယ် သံို်း ပ် ဖစ်ရသော 

စောဖတ်စွမ််း ည၊် စောရ ်းသော်းမှု စွမ််း ည်နငှေ့ ်သခ္ခောစွမ််း ည် စစ်ရ ်းမှုမခော်းမှ တ ငေ့ ်ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ 

ကျွမ််းကခငမ်ှုအ ငေ့န်ငှေ့ ် ပတ်သက်ရသော ခ ိုငလ်ံို၍ ယံို ကည်က ို်းစော်းန ိုငသ်ညေ့် အခခက်အလက်မခော်းက ို 

ရပ်းန ိုင ်န ် အရလ်းထော်းမပီ်း တစ်ဖကတ်ွငလ်ည််း စစ်တမ််းရမ်းခွန််းလွှောမခော်းမှတ ငေ့ ်

ပါဝငရ် ဖ  ိုသမူခော်း၏ သရ ောထော်းနငှေ့ ်ပညောရ ်း   ိုင ်ောအရ ခအရနတ ို ေ့က ိုလည််း ရဖော် ပထော်းပါသည်။  



4 

 

 

 အရ ခခံသငယ်ူရလေ့လောမှုက ို  န််းစစ် ခင််းအ ပင ် ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုနငှေ့ ် စပ်လခဉ်း၍ 

ရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ်   ောမခော်း၏အ မငမ်ခော်းက ို ရကောက်ယူ န ် မူလတန််း ငေ့ပ်ညောရ ်းတွင ်

ကခယ်ကခယ် ပန ေ့ ်ပန ေ့ ် နှု င််းယှဉစစ်ရ ်းန ိုငရ်သော လက်ရတွှေ့လိုပ်ရ ောငမ်ှုအ ဖစ် ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု 

  ိုင ်ော စစ်တမ််းရမ်းခွန််းလွှောလက်စွဲစောအိုပ်က ို ရ ်းသော်း ပြုံစိုခဲေ့ပါသည်။ ၎င််းအ ပင ် အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ 

မူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 တွင ်ရကခောင််းသော်းမခော်း၊ 

စောသငခ်န််းမခော်း၊ ရကခောင််းမခော်း၊   ောမခော်း၊ ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်းမခော်း၊ မ  မခော်းနငှေ့ ်  ပ် ွောမခော်းအရ ကောင််း 

အခခက်အလကက် ို ရကောက်ခံန ိုင ်န ် စစ်တမ််းရမ်းခနွ််းလွှောက ိုလည််း အသံို်း ပြုံခဲေ့ပါသည်။ 

ဤအခခက်အလက် သည် ရကခောင််းသော်းမခော်း၊ ရကခောင််းမခော်းနငှေ့ ် အ မ်ရထောငစ်ိုမခော်း၏ 

သငွ ်ပငလ်ကခဏောမခော်းနငှေ့ ် ရကခောင််းနငှေ့ ် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ သငယ်ူရလေ့လောန ိုငမ်ှုစွမ််းရ ောင ်ည်တ ို ေ့က ို 

ခခ တ် က်ရပ်းန ိုငပ်ါသည်။ ဤအခခက် အလကန်ငှေ့ ်သငယ်ူမှုနယ်ပယ်သံို်း ပ်တ ို ေ့က ို ခခ တ် က် ခင််းသည ်

သငယ်ူရလေ့လောမှုက ို တွန််းအော်းရပ်း ရနသညေ့်အ ောမခော်းနငှေ့ ် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ 

စွမ််းရ ောငမ်ှုအ ငေ့မ်ခော်းတငွ ် သောတူညီမျှမှုမရှ  ခင််းနငှေ့ ် ကွဲ ပော်း ခော်းနော်း ခင််းတ ို ေ့က ို 

သ ရှ နော်းလည်ရစပါသည်။  

 အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

2019 တွင ် ရ ်းရ ဖစောရမ်းပဲွမခော်းနငှေ့ ် စစ်တမ််းရမ်းခွန််းလွှောမခော်းမှတ ငေ့ ် ရကခောင််းမခော်းနငှေ့ ်

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ရ ဖ  ိုမှုမခော်းက ိုရကောက်ယူခဲေ့မပီ်း န ိုငင်တံစ်န ိုငင်စီံရှ  Grade-5 ရကခောင််းသော်းဦ်းရ  

စိုစိုရပါင််းက ို က ိုယ်စော်း ပြုံ သညေ့် နမူနောရကခောင််းသော်းမခော်းက ို စစ်ရ ်းခဲေ့ပါသည်။ ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ်

သငယ်ူရလေ့လောမှုနယ်ပယ ် သံို်း ပ်အတွက် ရမ်းခွန််းအော်းလံို်းရ ဖ  ိုခခ နမ်ေှာ ရလ်းနော ီခွဲ ကော မငေ့မ်ည ်

 ဖစ်ရသောရ ကောငေ့ ် အ ခော်းရသော နမူနောရကောကယ်ူနှု င််းယှဉစစ်ရ ်းအကဲ ဖတ်မှုမခော်းနငှေ့က် ိုက်ညီ န ်

ရ ွ်းခခယ်ထော်းရသော နယ်ပယ်နစ်ှ ပ် က ိုသောလျှင ် ရ ဖ  ို မည် ဖစ်ပါသည်။ 

စစ်ရ ်းခခ န ်ကော မငေ့မ်ှုက ိုရလျှောေ့ခခန ိုင ်န ် ကခပန််းရမ်းခွန််း စောအိုပ်ငယ်မခော်းက ို အသံို်း ပြုံထော်းပါသည်။ 

ရကခောင််းသော်းတစ်ဦ်းစီတွင ် ရမ်းခွန််းစောအိုပ်ငယ်က ို ရ ဖ  ိုခခ န ် တစ်နော ီ ရှ မပီ်း စစ်တမ််းရမ်းခွန််းလွှောက ို 

ရ ဖ  ိုခခ နမ် နစ်သံို်း ယ်  ရှ ပါသည်။ သငယ်ူရလေ့လောမှု နယ်ပယ်သံို်း ပ်၏ နှု င််းယှဉ မတှ်မခော်းက ို 

စော င််းအင််း  ိုင ်ောနည််းလမ််းမခော်း ဖငေ့ ် တွက်ခခက်ထော်းပါသည်။ နမူနောရ ွ်းခခယထ်ော်း 

ရသောအတန််းနငှေ့ရ်ကခောင််းတ ို ေ့တွင ်မတူညီရသောရမ်းခနွ််းစောအိုပ်ငယ် တစ် ယေ့် ရှစ်အိုပ်က ို ကခပန််းပံိုစံ ဖငေ့ ်

စစ်ရ ်းခဲေ့ပါသည်။  
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 စစ်ရ ်းမှုမခော်း၊ စစ်တမ််းရမ်းခွန််းလွှောမခော်း၊ ကွင််း င််းရလေ့လော ခင််း  ိုင ်ောလိုပ်ငန််းစဉမခော်းနငှေ့ ်

အခခက်အလက်ခွဲ ခမ််းစ တ ်ဖော ခင််းတ ို ေ့တွင ် အ ည်အရသ်ွးအောမခံမှုရှ ရစ နထ် န််းသ မ််းထော်းပါသည်။ 

အခခက် အလက်မခော်းထညေ့်သငွ််း ခင််း၊ အတ ိုင််းအတောနငှေ့အ်ညွှန််းက န််းမခော်းသတ်မှတ် ခင််းအပါအဝင ်

စစ်ရ ်းအကဲ  ဖတ်မှု က   ယောအော်းလံို်းက ို န ိုငင်အံော်းလံို်းအတွက် တစ်ရ ပ်းညီ ဖစ်ရစ န ်

စံသတ်မှတ်ထော်းပါသည်။ သ ို ေ့ရသော် စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ် ခင််းတွင ် န ိုငင်မံခော်း၏ သရ ောသ ော၀အလ ိုက် 

အပ ိုထပ် ဖညေ့်န ိုင ်န ် အခွငေ့အ်လမ််းမခော်းရပ်းခဲေ့ပါသည။် ဥပမောအော်း ဖငေ့ ် လ ိုအပ်လျှင ် ရ ဖ  ိုသဦူ်းရ က ို 

ပ ိုမ ိုသတ်မှတ်န ိုင ်ခင််း၊ စစ်တမ််းရမ်းခနွ််းလွှောတွင ် ရမ်းခွန််းမခော်းထပ် ဖညေ့န် ိုင ်ခင််းနငှေ့ ်  ောသောစကော်းမခော်းက ို 

တစ်ခိုထက်ပ ို၍ အသံို်း ပြုံန ိုင ်ခင််းတ ို ေ့ ဖစ်ပါသည်။  

န ိုငင်အံော်းလံို်းတွင ် နည််းပညော  ိုင ်ောလိုပ်ငန််းအဖဲွှေ့သည် န ိုငင်အံ ငေ့လ်ိုပ်ငန််းစဉတစ်ခိုလံို်းအော်း 

စီမံခန ေ့ခ်ွဲ  နအ်တွက် တောဝနယ်ူ ပါသည်။ ထ ိုအဖဲွှေ့သည်  လဒမ်ခော်းက ို န ိုငင်အံတငွ််း၌ အစီ ငခ်ံ ရံိုသောမက 

နည််းပညော   ိုင ်ောစံနှုန််းမခော်းနငှေ့ ် ရဒသတွင််း လဒမ်ခော်းက ို ရဒသတွင််းရ ်ွးရန်ွးပွဲမခော်းတွငလ်ည််း ပါဝင ်

ရ ်ွးရန်ွး ပါသည်။ နည််းပညော  ိုင ်ောလိုပ်ငန််းအဖဲွှေ့ရခါင််းရ ောငသ်ည် ရဒသ  ိုင ်ော ဦ်းရ ောငမ်ှု 

ရကော်မတီတွင ် အဖဲွှေ့ဝင ်ဖစ်သည်သောမက အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််းပညောသငယ်ူ တတ်ရ မောက်မှု 

တ ိုင််းတောစစ်ရ ်း ရ ်းစံ (SEA-PLM) န ိုငင်အံ ငေ့ဗ်ဟ ိုဦ်းစီ်းအဖဲွှေ့၏ အဖဲွှေ့ဝငတ်စ်ဦ်းလည််း  ဖစ်ပါသည်။  

 

 

၁.၃ အကရ ှေ့ကတြောင အြောရ မူလတန ်းပညြောသင ယတူတ က မြော  မှု တ ိုင ်းတြောစစ က ်းကရ်းစ ံ

(SEA-PLM) မူက ြောင  

၂၀၁၄ ခိုနစ်ှ ရနေှာင််းပ ိုင််းမှ ၂၀၁၅ ခိုနစ်ှအရစောပ ိုင််းကောလအတွင််း၌ န ိုငင်တံကောကွင််း င််း 

ရ ောင ွ်က်သညေ့်အဖဲွှေ့ဝငမ်ခော်း၊ စ တ်ပညော  ိုင ်ောရမ်းခွန််းတည်ရ ောက်သညေ့်ပညောရှငမ်ခော်း၊ ရမ်းခွန််းတည ်

ရ ောက်သမူခော်း၊ စစ်တမ််းရမ်းခွန််းလွှောကျွမ််းကခငပ်ညောရှငမ်ခော်း ဖငေ့ ် ဖဲွှေ့စည််းထော်းသည်ေ့ Australian 

Council for Educational Research (ACER) မှ သိုရတနပညောရှငအ်ဖဲွှေ့သည် ရဒသတွင််းရှ  

နည််းပညော  ိုင ်ော လိုပ်ငန််းအဖဲွှေ့ နငှေ့ပူ််းရပါင််း၍ လက်ရှ ရ ောင ွ်က်ရနရသော စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ်မှု 

မူရ ောင၊် အ ခော်းသက်  ိုင ်ော စော ွက်စောတမ််းမခော်းက ို  ပနလ်ည်သံို်းသပ် ခင််းနငှေ့ ် အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ 

မူလတန််းပညော သငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) တွင ် အသံို်း ပြုံမညေ့ ်

အကဲ ဖတ်မှု မူရ ောင ်မူ ကမ််းရ ်းသော်း ခင််းတ ို ေ့က ို ရ ောင ွ်က်ခဲေ့ပါသည်။ အ  ိုပါစော ွက်စောတမ််းမခော်းက ို 

 ရူန ိုင််းန ိုငင်၊ံ ကရမဘောဒ်ီးယော်းန ိုငင်၊ံ လောအ ိုန ိုငင်၊ံ မရလ်းရှော်းန ိုငင်၊ံ  မနမ်ောန ိုငင်၊ံ ဖ လစ်ပ ိုငန် ိုငင်နံငှေ့ ်ထ ိုင််းန ိုငင် ံ
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စသညေ့် ခိုနစ်ှန ိုငင်မှံ ရပ်းအပ်ခဲေ့ပါသည်။ သငရ် ို ်းညွှန််းတမ််း  ိုင ်ောစော ွက်စောတမ််းက ို ရဒသတွင််းရှ  

န ိုငင်အံော်းလံို်းမှ  ပနလ်ည်သံို်းသပ် ခင််း၊  ဖန ေ့ရ်ဝ ခင််းတ ို ေ့က ို  ပြုံလိုပ်ခဲေ့ပါသည်။  

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညော သငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

အကဲ ဖတ်မူရ ောင ်ပထမ ံို်းမူ ကမ််းက ို ၂၀၁၅ ခိုနစ်ှ၊ ရဖရဖော်ဝါ ီလတငွ ်ထ ိုင််းန ိုငင်၊ံ  နရ်ကောက်မမ ြုံှေ့၌ 

ကခင််းပ ပြုံလိုပ်ရသော နည််းပညော  ိုင ်ောကျွမ််းကခငပ်ညောရှငမ်ခော်း၏ အစည််းအရဝ်းတွင ်

တင ်ပရ ်ွးရန်ွးခဲေ့မပီ်း  ပင ်ငမွ်မ််းမံခဲေ့ပါသည်။ ကျွမ််းကခငပ်ညောရှငမ်ခော်း ဖငေ့ ်  ပင ်ငမ်ွမ််းမံထော်းသညေ့ ်

အကဲ ဖတ်မှု မူရ ောင ် မူ ကမ််းက ို ၂၀၁၅ ခိုနစ်ှ၊ မတလ်တွင ် နည််းပညော  ိုင ်ောအဖဲွှေ့ဝငမ်ခော်းသ ို ေ့ရပ်းပ ို ေ့ခဲေ့မပီ်း 

ထပ်မံ၍ စ စစ်မှုမခော်း  ပြုံလိုပ်ခဲေ့ပါသည်။  

 ရနောက် ံို်းအရခခောသတ်မူရ ောငတ်ွင ်စောဖတ်စွမ််း ည၊် စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်နငှေ့ ်သခ္ခောစွမ််း ည ်

တ ို ေ့က ို စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ်န ိုငသ်ည်ေ့ နည််းလမ််းတစ်ခိုက ို ရဖော် ပခဲေ့ပါသည်။ ထ ိုအကဲ ဖတ်မူရ ောငတ်ငွ ်

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု  ိုင ်ော အရ ကောင််းအ ောမခော်းပါဝငသ်ည်ေ့ စစ်တမ််းရမ်းခွန််းလွှောအတကွ် မူရ ောင ်

တစ်ခိုက ိုလည််း ထညေ့်သငွ််းထော်းပါသည်။ ယင််းသည် ရကခောင််းသော်းလူငယမ်ခော်းအရန ဖငေ့ ် လူ ေ့အဖဲွှေ့ 

အစည််းတွင ် အဖဲွှေ့ဝငအ် ဖစ်ထ ရ ောက်စွော ပါဝငရ် ောင ွ်က်န ိုင ်နန်ငှေ့ ် ရကခောင််း ပငပ်လက်ရတွှေ့ ဝတွင ်

 ကံြုံရတွှေ့ န ိုငရ်သော အခက်အခဲမခော်းက ို  င ် ိုငရ် ဖရှင််းန ိုင ်န ် ပင ်ငရ်ပ်းရသော  ည် ွယ်ခခက်ပါဝငသ်ညေ့ ်

သငရ် ို ်းညွှန််းတမ််းက ို အရလ်းရပ်း န ်ဖစ်သည်။  

 အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

အကဲ ဖတ်မူရ ောငက် ို မသငမ်ရန  စောသငန်စ်ှမခော်းတွင ်  ဖန ေ့က်ခက်အသံို်း ပြုံန ိုင ်န ်ထညေ့်သငွ််းစဉ်းစော်း၍ 

အနောဂတ် ည်မှန််းခခက်တစ်ခိုအ ဖစ် ပံိုရဖော်ရ ်း ွထဲော်းပါသည်။ ပထမဦ်း ံို်း 

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််း ပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ၏ 

အရကောငအ်ထည်ရဖော် ရ ောင ွ်က်မှုတွင ် Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်းက ို ဦ်းတည်ထော်းပါသည်။ 

သ ို ေ့ရသော်လည််း အရရှှေ့ရတောင ်အောရှမူလတန််း ပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-

PLM) ၏  က်လက် အရကောငအ်ထည်ရဖော်ရ ောင ွ်က်မှုမခော်းတငွ ်Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်းသောမက 

အ ခော်းအတန််းမခော်းရှ  ရကခောင််းသော်းမခော်းက ိုပါ  ည် ွယ်ခဲေ့ပါလျှင ် မူရ ောငသ်တ်မှတ်ခခက်မခော်းနငှေ့ ်

တည်ရ ောက်ပံိုတ ို ေ့က ို မရ ပောင််းလဲ  ဲ နမူနောပံိုစံမခော်း၊ အရသ်းစ တ်အခခက်အလက်မခော်းက ို 

 ပင ်ငမ်ွမ််းမံ၍ ထညေ့်သငွ််း အသံို်း ပြုံန ိုငပ်ါသည်။ 

 မူရ ောင၏် ည် ွယ်ခခက်မေှာ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောကမ်ှု 

တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ၏ အရ ခခံဖဲွှေ့စည််းပံိုက ို လွယ်ကူရှင််းလင််းရစ နန်ငှေ့ ် စစ်ရ ်း 
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အကဲ ဖတ် မညေ့ ် အရ ကောင််းအ ောက ို ရဖော် ပရပ်း န ်ဖစ်ပါသည်။ ယင််းသည ် စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ်မညေ့် 

ရမ်းခွန််းလွှောပံိုစံနငှေ့ ် အရ ကောင််းအ ောတ ို ေ့က ို ပံိုရဖောရ်ပ်းသညေ့်အ ပင ် ၎င််းရမ်းခွန််းလွှောမှ မည်မျှစစ်ရ ်း 

တ ိုင််းတောန ိုငသ်ည်က ိုလည််း ရဖော် ပရပ်းန ိုင ်န ်  ည ွ်ယ်ပါသည်။ မူရ ောငက် ို အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ 

မူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ၏ တ ော်းဝင ်Website တွင ်

ရှောရဖွရတွှေ့ ရှ န ငပ်ါသည်။1 

 

၁.၄  မန မြောန ိုင ငတံငွ  အကရ ှေ့ကတြောင အြောရ မူလတန ်းပညြော သင ယတူတ က မြော  မှုတ ိုင ်းတြော 

စစ က ်းကရ်းစ ံ(SEA-PLM) စစ တမ ်းက ြော  ယ ူခင ်း 

  မနမ်ောန ိုငင်တံွင ် စစ်တမ််းရကောက်ယူ ခင််း (Main Survey) အော်း စတငရ် ောင ွ်က်န ိုင ်န ်

အတွက ်မ တ် က် ခင််းနငှေ့ ်နမူနောရကောက်ယူ ခင််း အလိုပ်ရံိုရ ်ွးရန်ွးပွဲက ို ရန ပည်ရတော်တွင ်၂၀၁၈ ခိုနစ်ှ၊ 

ဇူလ ိုငလ် ၃၀  က်ရန ေ့မှ ဩဂိုတ်လ ၃  က်ရန ေ့အထ  ကခင််းပခဲေ့ပါသည်။ အလိုပ်ရံိုရ ်ွးရန်ွးပွဲ၏ 

 ည် ွယ်ခခက်မှော -  

 အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

၏  ည် ွယ်ခခက်အော်း  ပနလ်ည်မ တ် က် န ်

 နည််းပညော  ိုင ်ောအဖဲွှေ့ဝငမ်ခော်း၊ UNICEF က ိုယ်စော်းလယှ်မခော်း၊ SEAMEO က ိုယ်စော်းလှယ်မခော်းနငှေ့ ်

Austrialian Council of Educational Research (ACER) မှ ဝနထ်မ််းမခော်း ကော်း အစည််းအရဝ်း 

ကခင််းပ ပြုံလိုပ် န ် 

 စစ်တမ််းရကောက်ယူ ခင််း (Main Survey) နငှေ့ ် အကက ြုံစစ်တမ််းရကောက်ယူ ခင််း (Field Trial) 

တ ို ေ့တွင ်ကွဲလွဲန ိုငသ်ညေ့်အခခက်မခော်းက ို ရ ်ွးရန်ွး န ်

 စစ်တမ််းရကောက်ယူ ခင််း (Main Survey) ၏ လိုပ်ငန််းမခော်းက ို  ပနလ်ည်သံို်းသပ် န ်

 နည််းပညော  ိုင ်ောလိုပ်ငန််းအဖဲွှေ့အော်း လိုပ်ငန််းစီမံခခက်အလ ိုက ်  က်လက်ရ ောင ွ်က် မညေ့ ်

လိုပ်ငန််းက ို  ပင ်ငရ်ပ်း န ်

 နည််းပညော  ိုင ်ောလိုပ်ငန််းအဖဲွှေ့အော်း စစ်တမ််းရကောက်ယူ ခင််း (Main Survey) အစီအစဉ၏ 

လိုပ်ငန််းအ ငေ့တ် ိုင််းက ို ရှင််းလင််းနော်းလည် န၊် ရမ်းခွန််းမခော်း ရမ်း မန််းန ိုငသ်ညေ့ ်

အခွငေ့အ်ရ ်းရပ်း န ်တ ို ေ့ ဖစ်ပါသည်။ 

                                                           
1 www.seaplm.org/  

http://www.seaplm.org/
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မ တ် က်ရ ်ွးရန်ွးပဲွနငှေ့အ်တူ ACER ၏ နမူနောရ ွ်းခခယ်ရ ်းအဖဲွှေ့သည ် န ိုငင်အံ ငေ့န်ည််းပညော 

  ိုင ်ောလိုပ်ငန််းအဖဲွှေ့ နငှေ့အ်တူပူ်းရပါင််း၍ ရအောက်ရဖော ်ပပါအခခက်မခော်းက ို ခွငေ့ ်ပြုံရ ောင ွ်က်န ိုင ်န ်နမူနော 

ရ ွ်းခခယ်ရ ်ွးရန်ွးပဲွက ိုပါ ပူ်းတွဲကခင််းပခဲေ့ပါသည-် 

 နမူနောရ ွ်းခခယ် နအ်တွက် အသံို်း ပြုံသညေ့်လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းမခော်းအရ ကောင််း သငတ်န််းရပ်း န ်

 န ိုငင်၏ံ ဦ်းစော်းရပ်းမှုမခော်းက ို နော်းလည်န ိုင ်န ်

 နမူနောရ ွ်းခခယ် နအ်တွက် အသံို်း ပြုံမညေ့် နည််းလမ််းမခော်းနငှေ့ ်လက်စွဲလမ််းညွှနမ်ခော်းအရ ကောင််း 

တ ို ေ့က ို န ိုငင်အံ ငေ့ ်နည််းပညော  ိုင ်ောလိုပ်ငန််းအဖဲွှေ့အော်း မ တ် က်ရှင််းလင််းတင ်ပရပ်း န ်

မ တ် က်ရ ်ွးရန်ွးပဲွနငှေ့ ် နမူနောရ ွ်းခခယ်ရ ်ွးရန်ွးပွဲအ ပင ် အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််းပညော 

သငယ်ူ တတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ်မှုက ို 

ရ ောင ွ်က်န ိုင ်န ်အတကွ ်စောရမ်းပွဲကကီ်း ကပ်သူ (TA) နငှေ့ ်ရကခောင််းည  နှု င််းရ ်းမ ်း (SC) သငတ်န််းက ို ၂၀၁၉ 

ခိုနစ်ှ၊ ဇနန်ဝါ ီလ (၇)  ကရ်န ေ့မှ (၉)  က်ရန ေ့အထ   ပြုံလိုပ်ခဲေ့ပါသည်။  

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

2019 စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ်မှုသည် ရ ်းရ ဖရမ်းခွန််းပံိုစံ ဖစ်မပီ်း ဓမမဓ ဌောနရ်မ်းခွန််းမခော်း (ရ ွ်းခခယ်စ ော (၄) 

ခိုအနက် အရ ဖမှနရ် ွ်း ခင််း)နငှေ့ ် က ိုယ်တ ိုငအ်ရ ဖရှောရမ်းခွန််းမခော်း (အရ ဖတ ိုမခော်းရ ်းရပ်း ခင််း- သခ္ခော 

 ောသော ပ်တွင ်က န််းဂဏန််းမခော်း သ ို ေ့မဟိုတ် ပိုစဆောရ ဖရှင််းနည််းမခော်း၊ စောရ ်းသော်း ခင််းနငှေ့ ်စောဖတ် ခင််းတငွ ်

စကော်းလံို်းမခော်း သ ို ေ့မဟိုတ် ဝါကခတ ိုမခော်း) က ို အသံို်း ပြုံပါသည်။  

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ်သငယ်ူရလေ့လောမှုနယ်ပယ်သံို်း ပ်အတွက် ရမ်းခွန််းအော်းလံို်း ရ ဖ  ိုခခ နမ်ှော 

ရလ်းနော ီခွဲ ကော မငေ့မ်ည် ဖစ်ရသောရ ကောငေ့ ် အ ခော်းရသောနမူနောရကောက်ယူနှု င််းယှဉ စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ်မှု 

မခော်းနငှေ့က် ိုက်ညီ န ် ရ ွ်းခခယ်ထော်းရသောနယ်ပယန်စ်ှ ပ်က ိုသောလျှင ် ရ ဖ  ို မည် ဖစ်ပါသည်။ 

စစ်ရ ်းခခ န ်  ကော မငေ့မ်ှုက ိုရလျှောေ့ခခန ိုင ်န ် ကခပန််းရမ်းခွန််းစောအိုပ်ငယ်မခော်းက ို အသံို်း ပြုံထော်းမပီ်း 

နမူနောရ ွ်းခခယ်ထော်းရသော အတန််းနငှေ့ရ်ကခောင််းတ ို ေ့တွင ်

မတူညီရသောရမ်းခွန််းစောအိုပ်ငယ်တစ် ယေ့်ရှစ်အိုပ်က ို ကခပန််းပံိုစံ ဖငေ့ ် စစ်ရ ်းခဲေ့ပါသည်။ 

ရကခောင််းသော်းတစ်ဦ်းစီတွင ် ရမ်းခွန််းစောအိုပ်ငယ်က ိုရ ဖ  ိုခခ န ် တစ်နော ီ ရှ မပီ်း စစ်တမ််း ရမ်းခွန််းလွှောက ို 

ရ ဖ  ိုခခ န ်မ နစ်သံို်း ယ်  ရှ ပါသည်။  

စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ်မှုက ို တ ိုင််းရဒသကကီ်းနငှေ့ ်ပညန်ယအ်သ်ီးသ်ီးတွင ်၂၀၁၉ ခိုနစ်ှ၊ ဇနန်ဝါ ီလ (၂၉) 

 က်ရန ေ့၌  ပြုံလိုပ်ခဲေ့ပါသည်။ ဇယော်း (၁-၁) သည် တ ိုင််းရဒသကကီ်းနငှေ့ ်  ပည်နယ်တစ်ခိုခခင််းစီ၏ 

အကဲ ဖတ်ရ ောင ွ်ကန် ိုငရ်သော ရကခောင််းအရ အတွက်စိုစိုရပါင််းအနက် နမူနောရ ွ်းခခယ်ထော်းသညေ့ ်
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ရကခောင််းအရ အတွကက် ို ရဖော် ပထော်းပါသည်။ စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ်မှု  ိုင ်ောစောအိုပ်အော်းလံို်းက ို အဂ္လ ပ် 

 ောသောမှ  မနမ်ော ောသောသ ို ေ့  ပန ် ိုခဲေ့ပါသည်။  

ပါဝငရ် ောင ွ်က်သညေ့် န ိုငင်အံော်းလံို်းသည ် န ိုငင်အံ ငေ့ဦ််းတည်အိုပ်စို၏ အဓ ပပောယ်ဖွငေ့ ် ိုခခက၊် 

နမူနောရ ွ်းခခယ်မှု မူရ ောငအ်ော်းတည်ရ ောက်ပံို၊ က န််းရှငအ်လွှော (Stratification variables) အသ်ီးသ်ီး၏ 

အဓ ပပောယ်သတ်မှတ်ခခက်၊ နမူနောရ ွ်းခခယ်ထော်းရသောရကခောင််းမခော်း၊ စောသငခ်န််းမခော်းနငှေ့ ်စောသငခ်န််းအတွင််းရှ  

ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း ရမ်းခွန််းစောအိုပ်ငယ်မခော်း ဖန ေ့ရ်ဝရပ်းမှု စသည်တ ို ေ့တွင ်တူညီရသောနမူနောရ ွ်းခခယမ်ှု 

လိုပ်ငန််းစဉမခော်းက ို အသံို်း ပြုံပါထော်းသည်။ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညော 

သငယ်ူတတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတော စစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) နမူနောရ ွ်းခခယ ်ခင််းတွင ် အ ငေ့ ် (၂) 

 ငေ့ပ်ါရသော နမူနောရ ွ်းခခယ်ရ ်း လိုပ်ငန််းစဉ က ို အသံို်း ပြုံထော်းပါသည် -  

 ရကခောင််းရ ွ်းခခယ် ောတငွ ် ဦ်းတည်အိုပ်စိုမှ စော င််းရှ  Grade-5 ရကခောင််းသော်းအရ အတွက ်

စိုစိုရပါင််းက ို အခခ ြုံ်းကခရ ွ်းခခယ်မှုလိုပ်ငန််းစဉ ဖငေ့ ် စနစ်တကခရ ွ်းခခယ်ခဲေ့ပါသည်။ ပါဝငရ်သော 

န ိုငင်တံစ်န ိုငင်စီံမှ အနည််း ံို်းရကခောင််း (၁၅၀) က ို နမူနောရကောကယ်ူခဲေ့ပါသည်။  

 နမူနောရ ွ်းခခယ်ထော်းသညေ့်ရကခောင််းမှ Grade-5 အခန််းတစ်ခန််းက ို ကခပန််းရ ွ်းခခယ်ခဲေ့ပါသည်။ ထ ို 

စောသငခ်န််းရှ  ရကခောင််းသော်းအော်းလံို်းက ို နမူနောရ ွ်းခခယခ်ဲေ့ပါသည်။ အ ငေ့ ် (၂)  ငေ့ပ်ါရသော နမူနော 

ရ ွ်းခခယ်သညေ့်ပံိုစံက ို ဦ်းတည်အိုပ်စိုမှ Grade-5 ရကခောင််းသော်းအော်းလံို်းစစ်ရ ်းအကဲ ဖတ် ခင််း၌ 

ပါဝငရ် ွ်းခခယ်န ိုငရ်သော တန််းတူအခွငေ့အ်ရ ်းရှ သညေ့် နမူနောရ ွ်းခခယ်မှုတစ်ခို ရှ ရစ နအ်တွက ်

အသံို်း ပြုံထော်းပါသည်။ န ိုငင်အံ ငေ့ရ်မျှော်မှန််းထော်းသညေ့် ယံို ကည်က ို်းစော်းန ိုငမ်ှုက ို အကဲ ဖတ်န ိုင ်

 နအ်တွက် ပါဝငရ် ောင ွ်က်မညေ့်ရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ရ်ကခောင််းမခော်းက ို န ိုငင်တံကောစံနှုန််းနငှေ့ ်

အညီ ရ ွ်းခခယ်ရ ောင ွ်ကခ်ဲေ့ပါသည်။ 

 

ဇယော်း (၁-၁)  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  တ ိုင််းရဒသကကီ်းနငှေ့ ်ပည်နယ်တစ်ခိုစီရှ  နမူနောခွဲထော်းသညေ့်ရကခောင််းအရ အတွက် 

တ ိုင ်းကဒသက  ်း၊  ပည နယ  
တ ိုင ်းကဒသက  ်းန ငေ့  ပည နယ  

တစ ခိုစ ရ  စိုစိုကပါင ်းက ျြောင ်းအကရအတ ွ  

နမူနြောကရွ်းချယ ထြော်းသညေ့  

က ျြောင ်းမျြော်း 

မွန ် ၁၃၉၈ ၉ 

ဧ ောဝတ ီ ၆၁၅၉ ၂၇ 

ပဲခ်ူး (အရရှှေ့) ၂၃၂၈ ၁၄ 

ပဲခ်ူး (အရနောက)် ၁၈၄၂ ၇ 

ခခင််း ၄၁၂ ၂ 
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ကခခင ် ၁၀၇၅ ၇ 

ကယော်း ၃၃၆ ၁ 

က င ် ၁၃၆၉ ၇ 

မရက်ွး ၃၆၇၄ ၁၇ 

မနတရလ်း ၄၀၈၇ ၂၃ 

ရန ပညရ်တော် ၇၁၂ ၄ 

 ခ ိုင ် ၂၂၈၉ ၁၂ 

စစ်က ိုင််း ၄၅၉၃ ၂၃ 

ရှမ််း (အရရှှေ့) ၃၉၅ ၂ 

ရှမ််း (ရ မောက)် ၁၃၃၅ ၆ 

ရှမ််း (ရတောင)် ၂၁၁၄ ၁၀ 

တနသေ္ာ ီ ၁၂၁၀ ၇ 

 နက်ိုန ် ၂၆၈၂ ၂၄ 

အြော်းလံို်းစိုစိုကပါင ်း ၃၈၀၁၁ ၂၀၂ 
 

*နမူနောရ ွ်းခခယ်သညေ့လ်ိုပ်ငန််းမခော်းရ ောင ွ်က်ရနစဉတွင ် န ိုငင်အံ ငေ့န်ည််းပညော  ိုင ်ောလိုပ်ငန််းအဖဲွှေ့က 

ရပ်းထော်းရသော အခခက်အလက်မခော်း ဖစ်ပါသည်။ 

ဇယော်း (၁-၂) သည် 

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 

တွငပ်ါဝငခ်ဲေ့သည်ေ့ ရကခောင််းသော်းမခော်း၊ မ  မခော်း၊   ောမခော်းနငှေ့ရ်ကခောင််းအိုပ်ကကီ်းမခော်း၏ အရ အတွက်က ို 

 ပသပါသည်။ ရနောက် က်တွ ဲ (၁) ရှ  ဇယော်း(က ၁-၁) သည် ရ ွ်းခခယ်ရကခောင််းသော်း စိုစိုရပါင််းအနက်မှ 

တ ိုင််းရဒသကကီ်းနငှေ့ ်ပည်နယ်တစ်ခိုစီအလ ိုက် ပါဝငရ်သောရကခောင််းသော်းဦ်းရ က ို  ပသထော်းပါသည်။ 

ဇယော်း (၁-၂)  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတော 

စစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 တွင ်ပါဝငသ်ညေ့်ဦ်းရ  

န ိုင င ံ က ျြောင ်းသြော်းမျြော်း မ  မျြော်း  ရြောမျြော်း က ျြောင ်းအိုပ က  ်းမျြော်း 

 မနမ်ော ၅၇၀၇ ၅၃၇၁ ၄၃၂ ၂၀၂ 

 

 န ိုငင်အံတွင််းကိုဒသ်တ်မှတ ်ခင််း  ိုင ်ောလိုပ်ငန််းရ ်ွးရန်ွးပွဲ (Coder workshop) က ို ၂၀၁၉ ခိုနစ်ှ၊ 

ရအောက်တ ို ောလ (၁၆)  က်ရန ေ့မှ (၂၀)  က်ရန ေ့အထ  စောဖတ်စွမ််း ည်၊ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်နငှေ့ ်သခ္ခော 
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စွမ််း ည်  ိုင ်ောနယ်ပယတ် ို ေ့တွင ်ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ရ ဖ  ိုမှုမခော်းက ို ကိုဒသ်တ်မှတ်ရဖော် ပခခက်မခော်း ဖငေ့ ်

နော်းလည်ရစ ခင််း၊ ကိုဒမ်ခော်းက ိုမှတ်တမ််းယူ ခင််း၊ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ် ူ

တတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) အကဲ ဖတ်မူရ ောငပ်ါနမနူောပံိုစံအော်း ကိုဒထ်ညေ့်သငွ််း 

 ခင််းတ ို ေ့က ို ကိုဒရ် ်းသငွ််းသမူခော်းမှနော်းလည်ရစ နအ်တွက် ရလေ့ကခငေ့သ်ငတ်န််းရပ်း ခင််းက ို  ပြုံလိုပ်ခဲေ့ပါ 

သည်။ ထ ို ေ့ရနောက ် ကိုဒရ် ်းသငွ််းသ ူ (coders) မခော်းသည် ရကခောင််းသော်းရပါင််း (၁၁၀၀၀) ၏ ရမ်းခွန််း 

စောအိုပ်ငယ်မခော်းနငှေ့ ် ရကခောင််းသော်းစစ်တမ််းရမ်းခွန််းလွှောမခော်းအော်း ကိုဒထ်ညေ့်သငွ််း န ်  က်သတတ ပတ် (၁၁) 

ပတ် အခခ န ်ခဲေ့ပါသည်။ အခခက်အလက်မခော်းထညေ့သ်ငွ််းမှုလိုပ်ငန််းရ ်ွးရန်ွးပွဲက ို အခခက်အလက်မခော်း 

မထညေ့်သငွ််းမီ ၂၀၁၉ ခိုနစ်ှ၊ ဒဇီင ်ောလ (၁၆)  က်ရန ေ့မှ (၂၀)  က်ရန ေ့အထ   ပြုံလိုပ်ခဲေ့ပါသည်။ 

 အခခက်အလက်မခော်းထညေ့်သငွ််းမှုလိုပ်ငန််းရ ်ွးရန်ွးပွဲက ို ရကခောင််းသော်းမခော်း၊ မ  မခော်း၊ 

ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်းမခော်းထမံ ှ ရ ဖ  ိုခခက်မခော်းအော်း KeyQuest က ို အသံို်း ပြုံ၍ 

အခခက်အလက်ထညေ့်သငွ််းသ ူ ဦ်းရ  (၂၀) ရကခော် တက်ရ ောက်ခဲေ့ပါသည်။ 

နည််းပညော  ိုင ်ောလိုပ်ငန််းအဖဲွှေ့ မှ အခခက်အလက်စီမံခန ေ့ခ်ွဲသ ူ သည် 

အခခက်အလက်ခ ိုငလ်ံိုမှုအစီ ငခ်ံစောမခော်းတင ်ပ ခင််း၊ အမှော်းရှော ခင််းနငှေ့ ် အခခက်အလက်မခော်း 

ထညေ့်သငွ််းခခ နတ်ွင ်  ဖစ်ရပေါ်လောန ိုငသ်ညေ့် ပဿနောမခော်းရ ဖရှင််း ခင််းတ ို ေ့က ို ရ ောင ွ်က်ခဲေ့ပါသည်။ အခခက ်

အလက်ထညေ့်သငွ််းမှုမပီ်း ံို်းသညေ့်အခါ အခခက်အလက်မခော်း ယူ ခင််း၊ စစ်ရ ်း ခင််း၊ ရှင််းလင််းရပ်း ခင််း 

စရသော ကခနရှ် ရနသညေ့ ် လိုပ်ငန််းစဉမခော်းက ို အခခက်အလက်စီမံခန ေ့ခ်ွဲသနူငှေ့ ် အတူရ ဖရှင််းရပ်းန ိုင ်န ်

၎င််းအခခက်အလက်မခော်းက ို ACER ထသံ ို ေ့ လံို ခံြုံရသောအွနလ် ိုင််းအရကောငေ့တ်စ်ခိုမှတ ငေ့ ်ရပ်းပ ို ေ့ခဲေ့ပါသည်။ 

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််း ပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 

တွင ်ပါဝငရ်သောအ ခော်း (၅) န ိုငင်မံ ှအခခက်အလက်မခော်းနငှေ့အ်တ ူ မနမ်ောန ိုငင်မံှရကောက်ခံ ရှ ရသော အခခက ်

အလက်မခော်းက ိုပါ စိုစည််း၍ ထညေ့်သငွ််းခဲေ့ပါသည်။ 

 

အခန ်း (၂) 

စြောဖတ စမွ ်းရည ၊ စြောကရ်းသြော်းမှုစမွ ်းရည န ငေ့  

သချ္ြောစမွ ်းရည တ ို ေ့အြော်းသင ယကူလေ့လြောမှုရလဒ မျြော်း 

၂.၁  မန မြောန ိုင ငတံငွ  စြောဖတ ရှုနြော်းလည န ိုင မှုစွမ ်းရည  

 အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

စောဖတ်စွမ််း ည်စစ်ရ ်း ခင််းသည်  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ ပညောရ ်းတွင ် ပါဝငပ်တ်သက်သအူော်းလံို်းက ို 
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ရကခောင််းသော်း မခော်း၏ စောဖတ်စွမ််း ည်အ ငေ့မ်ခော်းအော်းသ ရှ န ိုငရ်စ န ်ကူညီရပ်းပါသည်။ ရနောက် က်တွ ဲ

၂၊ (က ၂-၁) တွင ် အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောတ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ၏ 

စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) အလ ိုက် စောဖတ်စွမ််း ည်ကျွမ််းကခငမ်ှုက ို ရဖော် ပထော်းပါသည်။ ယင််းတွင ်

 မှတ်မခော်းအကဲ ဖတ် ောတငွ ် အသံို်း ပြုံရသော စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) မခော်း ဖငေ့ ် ရမ်းခွန််းမခော်း၏ 

ခက်ခဲမှုနငှေ့ ် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏စွမ််း ည်က ို ခွဲ ခော်းထော်းပါသည်။ စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) မခော်းက ို 

စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၂ နငှေ့ ်၎င််းထက်န မေ့်ရသော အမှတ်မခော်း၊ စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၃၊ ၄၊ ၅ နငှေ့ ်

စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၆ နငှေ့ ် အထက ် စသည် ဖငေ့ ် သတ်မှတ်ထော်းပါသည်။ ရမ်းခွန််းတစ်ခိုသည ်

စံသတ်မှတ်ခခက် မငေ့လ်ျှင ်၎င််းရမ်းခွန််းသည ်ပ ိုမ ို၍ ခက်ခဲပါသည်။  

 ထ ို ေ့အတူ စံသတ်မှတ်ခခက် မငေ့ရ်သောအမှတ်က ို ရှ သညေ့် ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် စောဖတရ်ှု 

နော်းလညန် ိုငမ်ှုစွမ််း ည ် ပ ိုမ ို မငေ့မ်ော်းသမူခော်း ဖစ် ကသည်။ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမလူတန််းပညော သငယ် ူ

တတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ၏  လဒမ်ခော်းသည ်  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  Grade-5 

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စောဖတ်စွမ််း ည်အမခ ြုံ်းမခ ြုံ်း ပခံှေ့ နှံ ေ့ကွဲ ပော်းရနမှုက ို  ပသပါသည်။ ပံို (၂-၁) တွင ်

ရဒသတွင််းနငှေ့ ်  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စောဖတ်စွမ််း ည်က ို စံသတ်မှတ်ခခက ်

မခော်းအလ ိုက ် ောခ ိုငန်ှုန််းမခော်း ဖငေ့ ်ရဖော် ပထော်းပါသည်။ 

 
 

ပံို (၂-၁) ရဒသတွင််းနငှေ့ ်  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စောဖတ်စွမ််း ည ် စံသတ်မှတ်ခခက ်

(Band) အလ ိုက် ပခမ််းမျှ ောခ ိုငန်ှုန််းမခော်း 

 စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၆ နငှေ့အ်ထက်က ို စွမ််းရ ောငန် ိုငရ်သော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် 

မူလတန််းအ ငေ့မ်ပီ်းရ မောက်ခခ နတ်ငွ ်  ရှ သငေ့ရ်သောစောဖတ်ကျွမ််းကခငမ်ှုက ို  ရှ သေွာ်းသည်ဟို သတ်မှတ ်

န ိုငပ်ါသည်။  မနမ်ောန ိုငင်၏ံ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််းပညောသငယ်ူ တတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတော 

 မနမ်ော 

 
ောခ
 ိုင
န်
ှုန
်း 

ရဒသတငွ််းပခမ််းမျှ 

Band 2 နငှေ့ရ်အောက ် Band 3 Band 4 Band 5 Band 6 နငှေ့ရ်အောက ်
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စစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019  လဒအ်  Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ (၁၁%) သည် 

စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၆နငှေ့အ်ထက ် စွမ််းရ ောငန် ိုငစ်ွမ််းရှ သည်။ ထ ိုရကခောင််းသော်းမခော်းသည် 

အလယ်တန််းပညောရ ်းအ ငေ့သ် ို ေ့ ရ ောက်ရသောအခါ ၂၁  ောစို ကျွမ််းကခငမ်ှုမခော်းက ို အရ ခခံထော်းရသော 

သငရ် ို ်းညွှန််းတမ််းမခော်းသငယ်ူ န ် အ ငသ်ငေ့ ်ဖစ်ရနသည်။ Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ (၁၆%) မှော 

စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၅ တွငရှ် မပီ်း မူလတန််းအ ငေ့မ်ပီ်း ံို်းခခ နတ်ွင ်တတ်ရ မောက် မည်ေ့ကျွမ််းကခငမ်ှု 

အခခ ြုံှေ့က ို ရှ မပီ်း ထ ိုရကခောင််းသော်းမခော်းသည် မူလတန််းအ ငေ့အ်န မေ့် ံို်း ကျွမ််းကခငမ်ှုအ ငေ့က် ို 

 ရှ ထော်းရသောရ ကောငေ့ ် စောသငန်စ်ှအ ံို်းတွင ် အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညော သငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု 

တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 က ို ထပ်မံစစ်ရ ်း န ် မလ ိုအပ်ရတောေ့ပါ။ ကခနရှ် ရနသညေ့ ်

(၇၃%) ရသောရကခောင််းသော်းမခော်းသည ်၎င််းအ ငေ့သ် ို ေ့ မရ ောက်န ိုငရ်သ်းရပ။ Grade-5 ရကခောင််းသော်း မခော်း၏ 

ငါ်းပံိုတစ်ပံို (၁၉%) ရအောက်ရှ ရသော ရကခောင််းသော်း မခော်းသည် စကော်းလံို်းတစ်လံို်းခခင််းစီက ိုသောလျှင ်

ဖတ်န ိုငစ်ွမ််းရှ သည်။ ထ ိုရကခောင််းသော်းမခော်းသည် စောဖတ် စွမ််း ည်အရ ခခံအ ငေ့တ်ွငသ်ောရှ ရနရသောရ ကောငေ့ ်

အလယ်တန််းအ ငေ့သ် ို ေ့ကူ်းရ ပောင််း န ် ခက်ခဲရပလ မေ့် မည်။ စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) မခော်းအလ ိုက ်

ရမ်းခွန််းမခော်း၏ခက်ခဲမှုက ိုရဖော် ပ နန်ငှေ့ ် Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်းတွငရှ် သငေ့သ်ညေ့် စောဖတ်စွမ််း ည ်

အ ငေ့မ်ခော်းက ို နော်းလည်န ိုငရ်စ န ် ရမ်းခွန််းပံိုစံသံို်းခိုက ို နမူနော ပရ ်ွးရန်ွးထော်းပါသည်။2 

ဤရမ်းခွန််းမခော်းတွင ်  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ရ ဖ  ိုန ိုငမ်ှု အရ ခအရနမခော်းက ို ထညေ့်သငွ််း 

စဉ်းစော်းထော်းပါသည်။ 

“ ြောတငွ ်းကလ်းပါလ မေ့ ” 

စနေ္ာေ့မှော အရတ်ွးလနွတ်တတ်ဲေ့ရမောငရ်လ်းတစ်ရယောကရ်ှ တယ။် သူ ေ့နောမညက် ရအောငရ်အောင ်လ ို ေ့ရခေါ်တယ။် 

တစ်ရန ေ့မှော ရမောငန်မှနစှ်ရယောက ်ရတောထကဲ ို သေွာ်းလည ်ကတယ။် တစ်ရန ောရ ောကတ်ဲေ့အခါမှော တငွ််းတစ်တငွ််းက ို 

ရတွှေ့  ကတယ။် အဲေ့ဒတီငွ််းထမဲှော အရ ောငတ်လကလ်ကရ်တောကရ်နတောက ိုရတွှေ့ရတောေ့ ရအောငရ်အောငက် "အဲေ့ဒါရ ွှ 

ဒဂ္ ါ်း ပော်း တစ်ခို ဖစ်န ိုငတ်ယ"် လ ို ေ့ ရ ပောလ ိုကတ်ယ။် "ဟယ…်….မ ဖစ ်န ိုငတ်ော" လ ို ေ့ တငွ််းထကဲ ို စူ်းစ ိုက ်ကညေ့ ်င််း 

စနေ္ာက ရ ပောလ ိုကတ်ယ။် သမူ ဲ ေ့ရမောငရ်လ်းရအောငရ်အောငက် မ ဖစ်န ိုငတ်ောရတကွ ို ရတ်ွးမပီ်းလိုပ်ရလေ့ရှ တယလ် ို ေ့ 

ရတ်ွးရနတိုန််းမှော ရအောငရ်အောငက် “အဲေ့ဒတီလကလ်ကရ်တောကရ်နတောက လနွခ်ဲေ့တဲေ့နစ်ှရပါင််းမခော်းစွောက  ို င ်

တစ်ပါ်း မ ြုံပ်မပီ်းရမေ့ကခနခ်ဲေ့တဲေ့ ရ ွှဓော်းတစ်လက ် ဖစ်န ိုငတ်ယ…်.” လ ို ေ့ရ ပောလ ိုကတ်ယ။်  

စနေ္ာက “အဲေ့ဒါမ ဖစ်န ိုင ််ူး။ အထပ်ထပ်စိုပံိုရနတဲေ့ ရ မမှုန် ေ့ရတ၊ွ အမှု ကရ်တ ွ ဖစ်န ိုငတ်ယ။် ဒါမှမဟိုတ ်င ်

ရတောရ ိုင််းတ  စဆောနတ်စ်ရကောငရ်ကောင ်တ်ူးထော်းတဲေ့တငွ််းတစ်တငွ််းလည််း  ဖစ်န ိုငတ်ယ”် လ ို ေ့  ပနရ် ပောလ ိုကတ်ယ။် 

“မမရ ပောတောမှော်းရနမပီ၊  ယတ်  စဆောနက်မ ှ ဒရီလောကက်က်ီးတဲေ့တငွ််းကက်ီးက ို တ်ူးန ိုငမ်ေှာ မဟိုတ ််ူး” လ ို ေ့ 

ရအောငရ်အောငက်  ပနရ် ပောတယ။်  

                                                           
2 ကွင််း င််းရလေ့လောမှုမခော်းမှ ရမ်းခွန််းမခော်းက ို ရနောငတ်ွင ်ပနလ်ညအ်သံို်း ပြုံ နအ်တကွ ်လံို ခံြုံရအောငထ် န််းသ မ််းထော်းရသောရ ကောငေ့ ်ဤအစီ ငခ်ံစောတွင ်

ရဖော် ပမထော်းပါ။ 
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“ဟိုတမ်ပီ၊ ဒါ  ို င ်ရမောငရ်လ်း င််း ကည်ေ့မလော်း” လ ို ေ့ စနေ္ာက ရ ပောလ ိုကတ်ယ။်  

အဲေ့ဒအီခခ နမ်ှော ရအောငရ်အောင ဲ် ေ့ မခကန်ေှာ ဖျူရဖခောေ့သေွာ်းမပီ်း “အင််း……..ကျွနရ်တောေ့ရ ခရထောကန်ောရနလ ို ေ့ 

တငွ််းထကဲ ိုရတောေ့ မ င််းန ိုငပ်ါ ်ူး မမ ယ”် လ ို ေ့ရ ပောရတောေ့ စနေ္ာက "သူ ေ့ရ ခရထောကက်  ောမှ ဖစ်တောမဟိုတ ််ူး၊ 

တငွ််းထမဲှော တ  စဆောနတ်စ်ရကောငရ်ကောငရ်ှ ရနတော  ဖစ်န ိုငတ်ယ ်"လ ို ေ့ ရတ်ွးမပီ်း ပံြုံ်းလ ိုကတ်ယ။်  

စနေ္ာက “ငါအ ကတံစ်ခို မပီ”   ိုမပီ်း အနော်းက ရကခောကခ်တဲစ်လံို်းက ို ရကောကယ်လူ ိုကတ်ယ။် 

"ဒရီကခောကခ်ကဲ ို ပစ်လ ိုကလ် ို ေ့ “ချွင”် လ ို ေ့အသ ံမည ်င ် ဒါဟောရကခောကသ်ပံတတ  မော်းတစခ်ိုခို  ဖစ်မယ၊် “ ိုတ”် လ ို ေ့ 

အသ ံမည ်ငရ်တောေ့ အမှု ကရ်တ ွ ရ မမှုန် ေ့ရတ ွဖစ်မယ၊် ဒါမှမဟိုတ ် ရအေ်ာသစူံ်းစူ်း ကော်း  ငရ်တောေ့ တ  စဆောနတ်စ် 

ရကောငရ်ကောင ်ဖစ်မယ”် လ ို ေ့ရ ပောမပီ်း ရကခောကခ်ကဲ ို တငွ််းထပဲစ်ခခလ ိုက ်တယ။်  

ရကခောကခ်ကဲ ို ပစ်ခခမပီ်းမပီ်းခခင််း  ောအသမံ ှ မ ကော်း   ဲ ခဏအ ကောမ ှ “ဗွမ််း” ခနရဲ ထကဲ ို ကခသေွာ်းတဲေ့ 

အသကံ ိုပဲ ကော်းလ ိုက ်တယ။် 

ရမ်းခနွ််း(၁) ရအောငရ်အောငက်  ောလ ို ေ့ တငွ််းထကဲ ို မ င််းခခငတ်ောလ။ဲ 

(က) ရ ခရထောကန်ောရနလ ို ေ့ 

(ခ) ရ ကောကလ် ို ေ့ 

(ဂ) မ င််းတတလ် ို ေ့ 

(ဃ) တငွ််းထမဲှော အရကောငတ်စ်ရကောငရ်ှ မယထ်ငလ် ို ေ့  
 

ပံို (၂-၂) စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၆ နငှေ့ ်အထက်အ ငေ့တ်ွငရှ် ရသော စောပ ိုဒန်ငှ်ေ့နမူနောရမ်းခွန််း 

ပံို (၂-၂) တွင ် စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၆ နငှေ့အ်ထက်အ ငေ့တ်ွငရှ် ရသော စောပ ိုဒန်ငှ်ေ့နမူနော 

ရမ်းခွန််းတစ်ခိုက ို ပသထော်းပါသည်။ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတော 

စစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 အ  စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၆ နငှေ့အ်ထက်သည် အခက်ခဲ ံို်း 

ရမ်းခွန််းမခော်း  ဖစ်ပါသည်။  

 အထက်ပါနမူနောစောပ ိုဒသ်ည် တစ်ဦ်းခခင််းနငှေ့ ် ိုငရ်သောအရ ကောင််းအ ောမခော်းက ို  ဖစ်စဉ 

 ပစောသော်း ဖငေ့ ် ခခ တ် က်မှုရှ ရအောငရ် ်းဖဲွှေ့ထော်း ခင််းမခ ြုံ်း ဖစ်သည်။ ပံို ပငက် ို 

ဇောတ်ရကောငန်စ်ှရယောက် ကော်း အ ပနအ်လှန ် စကော်းရ ပော ခင််း ဖငေ့ ် စတငထ်ော်းသည်။ 

ပံို ပငထ်ရှဲ ဇောတ်ရကောငမ်ခော်း၊ အရ ခအရနမခော်း အရ ကောင််းက ို ရှင််း ပ ထော်း ခင််းမရှ   ဲ ပံို ပငက် ို 

ရိုတ်တ က်စတငလ် ိုက် ခင််း ဖစ်သည်။  ဖစ်စဉ ပစောသော်း ပံိုစံ ဖငေ့ရ် ်းဖဲွှေ့ထော်း ရသော်လည််း 

စောပ ိုဒ၏်ခက်ခဲမှုအ ငေ့က် ို မငေ့ရ်စသည်။ တ ကခရသောအ ံို်းသတ်က ို ရ ်းဖဲွှေ့ မထော်းရသော် လည််း 

တွင််း၏ရအောက်ရ ခတငွ ် “ရအောငရ်အောင”်  မငရ်သောအ ောသည် ရ ဟူ၍ ရှင််းလင််းစွော ထညေ့်သငွ််း 

ရဖော် ပထော်းပါသည်။ စောပ ိုဒထ်တဲွင ် အသံို်းမခော်းရသောရဝါဟော မခော်းက ိုအသံို်း ပြုံထော်းမပီ်း ခက်ခဲရသော 

ရဝါဟော  အနည််းငယ်သော ပါရှ ပါသည်။ အရ ဖက ိုတ ိုက်ရ ိုက်ရဖော် ပမထော်းပါ။ စောပ ိုဒ၏် အရှည်က ို 

သငေ့ရ်လခော်ရအောင ်ဖဲွှေ့စည််းထော်းပါသည်။ စောပ ိုဒတ် ိုမခော်းသည် အရ ဖမခော်းက ို လွယက်ူစွော ရှောရဖွန ိုငရ်စသည်။ 
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ရမ်းခွန််းသည် စောဖတ်သမှူ အရသ်းစ တ်အခခက်မခော်းက ိုစိုစည််းမပီ်း “ရအောငရ်အောင”်က တွင််းထ ဲ

 င််း န ် ငင််းသညေ့်အခခ နတ်ွင ်သ၏ူခံစော်းခခက်က ို မှန််း  နအ်တကွ ်ရကောက်ခခက်ခခဖတ်ရှု  ခင််း ဖစ်စဉက ို 

ဦ်းတည်ရ ်းဖဲွှေ့ထော်း ခင််း ဖစ်ပါသည်။ ဤအရသ်းစ တ်အခခက်အလက်မခော်းတငွ ်

“ရအောငရ်အောင”်၏မခက်နေှာ  ဖျူရဖခောေ့သေွာ်းပံို၊ “ရအောငရ်အောင”်၏ 

တံို ေ့  ိုင််း၍ ပတ်ရတောင််း ပတ်ရတောင််းစကော်းရ ပောပံို၊ စနေ္ာက “ရအောငရ်အောင”် 

ရ ခရထောက်နောတောမ ဖစ်န ိုင ််ူးဟိုရတွ်းပံိုနငှေ့ ် အရကောငက်ကီ်းတစ်ရကောင ်ဖစ်န ိုငတ်ယ်ဟို ရတွ်းပံိုတ ို ေ့ 

ပါဝငပ်ါသည်။ စောဖတ်အော်းနည််းသသူည် စောပ ိုဒထ်ရှဲ စကော်းလံို်းမခော်းအတ ိုင််း “ရ ခရထောက်နော ရနတယ”် 

ဟိုရ ပောရသော “ရအောငရ်အောင”်၏ စကော်းက ိုသော အရ ဖဟိုယူ မည် ဖစ်သည်။ ထ ိုသ ို ေ့ ယူ  ခင််းသည ်

“ရအောငရ်အောင”် ရ ပောရသောစကော်းသည် မခ ိုငလ်ံိုပါဟို ညွှန ်ပရနရသော  က်စပ် စကော်းလံို်းမခော်းက ို 

လခစ်လချူရှုလ ိုက် ခင််းရ ကောငေ့ ်ဖစ်သည်။ စောဖတ်အော်းရကောင််းသသူည် တွင််းထတဲွင ်

အရကောငက်ကီ်းတစ်ရကောင ် ရှ ရနမည်က ို “ရအောငရ်အောင”် ကရ ကောက်သည်ဟိုမရ ပော  ဲ  ငရ် ခရပ်း 

သည်က ို ပသရနသညေ့် အရသ်းစ တ်အခခက်အလက်မခော်းက ို  က်စပ်နော်းလည်န ိုငစ်ွမ််းရှ ပါသည်။  

အထက်ပါနမူနောရမ်းခွန််းပံိုစံက ို “စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၆ နငှေ့ ်အထက်ရှ ရသော ရကခောင််းသော်း 

မခော်းသည ်  ဖစ်စဉ ပစောသော်းမခော်း ဖငေ့ ် ရဖော် ပထော်းသညေ့် စောပ ိုဒထ်ရှဲ ဇောတ်ရကောငမ်ခော်း လှုပ်ရှော်း 

ရ ောင ွ်က်မှုမခော်း၏ အရ ကောင််းအ င််းမခော်းအော်း ခွဲ ခော်းနော်းလည်န ိုငစ်ွမ််းက ိုစစ်ရ ်းန ိုင ်န”် တည်ရ ောက ်

ထော်း ခင််း ဖစ်သည်။ 

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

2019 က ို ပါဝငရ် ဖ  ိုသညေ့်  မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်းတွင ်- 

 မှနက်နစ်ွော ရ ဖ  ိုန ိုငသ် ူ(Band) ၆ နငှေ့အ်ထက် (၁၁%) 

 မှနက်နစ်ွော ရ ဖ  ိုန ိုငမ်ှုမရှ သ ူ(၈၉%) ရှ ပါသည်။ 

 ပံို (၂-၃) တွင ် စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၄ က ိုက်ညီသညေ့် အသငေ့အ်တငေ့ခ်က်ခဲရသောရမ်းခွန််းက ို နမူနော 

 ပသထော်းပါသည်။  
 

စနေ္ာက “ငါအ ကံတစ်ခို မပီ” လ ို ေ့ရ ပောလ ိုက်တယ်။ သမူ ဲ ေ့ အ ကံက  ောလဲ။ 

(က) သမူရမောငရ်လ်းက ို တွင််းထသဲ ို ေ့ တွန််းခခ န ်

(ခ) တွင််းထသဲ ို ေ့  င််း၍ စူ်းစမ််းရလေ့လော န ်

(ဂ) တွင််းထသဲ ို ေ့ ဒဂ္ ါ်း ပော်းတစ် ပော်းက ို ပစ်ခခ န ်

(ဃ) တွင််းထသဲ ို ေ့ ရကခောက်ခတဲစ်လံို်းပစ်ခခ န ်
 

ပံို (၂-၃) စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၄ နငှေ့က် ိုက်ညီသညေ့ ်အသငေ့အ်တငေ့ခ်က်ခဲရသော ရမ်းခွန််းနမူနော 
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 ဤရမ်းခွန််းတွင ် ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် စောပ ိုဒထ်ရှဲ အခခက်အလကက် ို 

ရှောရဖွန ိုင ်နလ် ိုအပ်သည်။ ပထမအ ငေ့သ်ည် စောပ ိုဒထ်ရှဲ  “ငါအ ကံတစ်ခို မပီ” ဟူသညေ့ ်

စကော်းက ိုရှောရဖွ န ်ဖစ်သည်။ ထ ို ေ့ရနောက် စောဖတသ်သူည် စနေ္ာက ရကခောက်ခဲတစ်ခဲက ိုရကောကယ်ူ၍ 

“ဒါက ို တွင််းထပဲစ်ခခလ ိုက်မယ်” ဟို ရဖော် ပ သညေ့်အခခက်က ို  က်လကရှ်ောရဖွ န ် လ ိုအပ်သည်။ 

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် “ဒါက ို” နငှေ့ ် “ရကခောကတ်ံို်း” က ို က်စပ်၍ စနေ္ာ၏အ ကံက ိုသ ရှ န ိုငမ်ည။် 

ဤရမ်းခွန််းသည် လယွ်ကူသညေ့်တ ိုက်ရ ိုက်ရမ်းခနွ််း မဟိုတ် ရသောလ်ည််း စောပ ိုဒထ်တဲွငမ် ူ

ရမ်းခွန််းပါစောသော်းနငှေ့ ် တစ်ရ ကောင််းထတဲွင ် အရ ဖက ိုရှင််းလင််းစွောရဖော် ပ ထော်းပါသည်။ 

အထက်ပါရမ်းခွန််းပံိုစံက ို “စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၄  ရှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ်

ကပ်လခက်ဝါကခမခော်းရှ  ထငရှ်ော်းရသောစကော်းလံို်းမခော်းက ို က်စပ်န ိုငသ်ည်ေ့ ကျွမ််းကခငမ်ှုမခ ြုံ်းရှ ရ ကောင််း 

စစ်ရ ်းန ိုင ်န”် တည်ရ ောက်ထော်း ခင််း ဖစ်သည်။ 

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

2019 က ို ပါဝငရ် ဖ  ိုသညေ့်  မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်းတွင ်- 

 စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၅၊ ၆ နငှေ့ ် အထက်ရှ ရသော ရကခောင််းသော်း (၂၇%) သည် ရမ်းခွန််းက ို 

အော်းလံို်းန်ီးပါ်း တ ကခမှနက်နစ်ွော ရ ဖ  ိုန ိုငသ်ည်။ 

 စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၄ ရှ ရသော ရကခောင််းသော်း (၂၈%) သည် ရမ်းခွန််းက ို မှနက်နစ်ွော 

ရ ဖ  ိုန ိုငရ် ခရှ သည်။ 

 ကခနရှ် ရနရသော စံသတ်မတှ်ခခက် (Band) ၃ နငှေ့ ် ရအောက်ရှ ရသော ရကခောင််းသော်း (၄၅%) သည် 

ရမ်းခွန််းက ို မှနက်နစ်ွော ရ ဖ  ိုန ိုငရ် ခမရှ ပါ။  

 မနမ်ောန ိုငင်တံွင ် စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၂ နငှေ့ ် ရအောက ် ရကခောင််းသော်း (၁၉%) ရှ ပါသည်။ စံ 

သတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၂ နငှေ့ ်ရအောက်ရှ ရသော ရမ်းခွန််း (၄) ခိုသည် ရိုပ်ပံိုထရှဲ  အ ောနငှေ့ ်က ိုက်ညီသညေ့ ်

စကော်းလံို်းက ို ရ ွ်းခခယ်ရပ်း သညေ့ ် အညွှန််းတပ်ရပ်း ရသော ရမ်းခွန််းမခော်း  ဖစ်ပါသည်။ 

အညွှန််းတပ် သညေ့ ် နမနူောရမ်းခွန််းပံိုစံက ို ပံို (၂-၄) တွင ်  ပသထော်းပါသည်။ အသံို်းမခော်းမပီ်း 

စောလံို်းတစ်လံို်းတည််းသောရှ ရသော စကော်းလံို်းက ိုသော သ ရှ န ိုငသ်ညေ့ ် ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ် Grade-5 

ရကခောင််းသော်းမခော်းတငွ ် ရှ သငေ့သ်ညေ့ ် စောဖတ်စွမ််း ည်အ ငေ့ထ်က်န မေ့်ရနပါသည်။ 

 မနမ်ောန ိုငင်ရှံ ရကခောင််းသော်း ၅ ရယောက်လျှင ် တစ်ရယောက် ခန ေ့သ်ည ်

ဤအ ငေ့တ်ွငရှ် ရနရ ကောင််းရတွှေ့ ပါသည်။ ၎င််းက ိုရ ဖရှင််းန င ်န ်  ဖညေ့်စွက်သင ်ကော်း 

ရပ်း နလ် ိုအပ်ရသောရကခောင််းသော်းမခော်းက ိုသတ်မှတ်၍ အရစောပ ိုင််းကောလစောဖတ်စွမ််း ည် မ ငေ့တ်ငရ် ်း 
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အတွက် ရ ောင ွ်က ်မညေ့်လိုပ်ငန််းအစီအစဉမခော်းက ို ရ ်း ွ ဲမည် ဖစ်ပါသည်။ Grade-5 နငှေ့အ်ထက ်

အ ငေ့ရှ် ရကခောင််းသော်းမခော်းအတွက် ထပ်မံပံေ့ပ ို်းသင ်ကော်းရပ်း ခင််းနငှေ့ ်

ထ ရ ောက်စွောကိုစော်းသင ်ကော်းရပ်း ခင််း အော်း ဖငေ့ ် ရရှှေ့ က် မညေ့်အတန််းမခော်းအတွက ်

လ ိုအပ်ရသောစောဖတ်စွမ််း ည်အ ငေ့က် ို ရ ောက်ရှ ရပလ မေ့်မည်။ 

 

မည သညေ့  စ ြော်းလံို်း ဖစ သနည ်း။ 

 

a. ကော်း 

b. ဖ နပ် 

c.  ်ီး 

d. ရ ကောင ်
 

ပံို (၂-၄) စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၂ နငှေ့ ်ရအောက်ရှ ရသော အညွှန််းတပ် သညေ့်နမနူောရမ်းခွန််းပံိုစံ 

 

 
 

ပံို (၂-၅) ရဒသတွင််းန ိုငင်မံခော်းနငှေ့ ် မနမ်ောန ိုငင်တံွင််းရှ  (Grade-5) ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စောဖတ်စွမ််း ညက် ို 

Percentile  ဖငေ့ ်ပပံို 

ပံို (၂-၅) တွင ် ရဒသတွင််းန ိုငင်မံခော်းနငှေ့ ်  မနမ်ောန ိုငင်တံွင််းရှ  (Grade-5) ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ 

စောဖတ်စွမ််း ညက် ို Percentile  ဖငေ့ရ်ဖော် ပထော်းပါသည်။ ဥပမောအော်း ဖငေ့ ်၉၀ ရ မောက် Percentile က ို 

 
မ
တှ
်စ
ရ
က
်း 

5 10th 20th 30 40th 50th 60th 70th 80th 90th 95th 

Percentile 
 မနမ်ော ရဒသတငွ််း ပခမ််းမျှ 
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 ကညေ့်လျှင ် ရဒသတွင််းတငွ ် ရကခောင််းသော်း (၉၀%) သည် ပခမ််းမျှအော်း ဖငေ့ ် ၃၂၈ နငှေ့ရ်အောက ်  ရှ  

ရသော်လည််း  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ ရကခောင််းသော်း (၉၀%) သည် ၃၁၈ နငှေ့ရ်အောက် ရှ ရ ကောင််းရတွှေ့ ရှ  သည်။ 

အ ခော်းဥပမောအရန ဖငေ့ ် ၅၀ ရ မောက် Percentile (အလယ်က န််း) သည် ရဒသတွင််းတွင ် ၃၀၀  ရှ  

ရသော်လည််း  မနမ်ောန ိုငင်တံွင ် ၂၉၁  ရှ ပါသည်။ ရယ ိုယခအော်း ဖငေ့ ် ပံို ပဇယော်းသည်  မနမ်ောန ိုငင် ံ

အရန ဖငေ့ ်ရဒသတွင််းန ိုငင်မံခော်း၏ ပခမ််းမျှ ောခ ိုငန်ှုန််းရအောက်တွငသ်ော ရှ ရ ကောင််း ပသပါသည်။ 

 

 ၂.၁.၁ SDGs န ငေ့   ို  ည ကသြော အကရ ှေ့ကတြောင အြောရ မူလတန ်းပညြောသင ယတူတ က မြော  မှု 

တ ိုင ်းတြောစစ က ်းကရ်းစ ံ(SEA-PLM) 2019 စြောဖတ စွမ ်းရည  

SDG ၏ ပညောရ ်း  ိုင ်ောဦ်းတည်ခခက် SDG 4.1 က ိုတင ်ပ န ်SDG အညွှန််းက န််း 4.1.1a နငှေ့ ်

4.1.1b တ ို ေ့နငှေ့က် ိုက်ညီသညေ့် အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်း 

ရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 စောဖတ်စွမ််း ညတ် ိုင််းတောမှုက ိုအသံို်း ပြုံန ိုငပ်ါသည်။ 

SDG 4.1.1a အညွှန််းက န််းသည ် မူလတန််းရအောက် ငေ့မ်ပီ်း ံို်းခခ နတ်ွင ် အန မေ့် ံို်း ရှ  မညေ့ ်

စောဖတ်စွမ််း ညက် ိုသတ်မတှ်သည်။ စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၃ နငှေ့အ်ထက် ရှ ရသော ရကခောင််းသော်း 

မခော်းသည ်မူလတန််းရအောက် ငေ့မ်ပီ်း ံို်းခခ နတ်ွင ် ရှ  မညေ့ ်စောဖတ်စွမ််း ည ်သ ို ေ့မဟိုတ် ၎င််းထက်ပ ိုရသော 

စောဖတ် စွမ််း ည်က ို ရှ မည် ဖစ်မပီ်း စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၂ နငှေ့ရ်အောက် ရှ ရသော ရကခောင််းသော်း 

မခော်းသည ်အန မေ့် ံို်းရှ  မညေ့် စောဖတ်စွမ််း ည်က ို  ရှ န ိုင ်ခင််းမရှ ရသ်းရပ။ 

ထ ို ေ့နည််းတူစွော SDG 4.1.1b အညွှန််းက န််းသည ်မူလတန််း ငေ့မ်ပီ်း ံို်းခခ နတ်ွင ်အန မေ့် ံို်း ရှ  မညေ့ ်

စောဖတ်စွမ််း ညက် ိုသတ်မတှ်သည်။ စံသတ်မှတ်ခခက ်(Band ) ၅  ရှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ၎င််း 

ကျွမ််းကခငမ်ှုမခော်းမ ှအရတော်မခော်းမခော်းက ို ရှ မပီ်း မူလတန််း ငေ့မ်ပီ်း ံို်းခခ နတ်ွင ်၎င််းကျွမ််းကခငမ်ှုမခော်းက ို  ရှ  

န ိုငသ်ည်။ စံသတ်မှတ်ခခက ်(Band) ၆ နငှေ့အ်ထက် ရှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ၎င််းကျွမ််းကခငမ်ှုမခော်း 

သ ို ေ့မဟိုတ် ၎င််းထက်ပ ိုရသော ကျွမ််းကခငမ်ှုမခော်း  ရှ မပီ်း ဖစ်သည်။ မူလတန််း ငေ့မ်ပီ်း ံို်းခခ နတ်ွင ်အန မေ့် ံို်း 

 ရှ  မညေ့ ်စောဖတ်စွမ််း ည ်ရှ  ခင််း၊ မ ရှ  ခင််းက ို စံသတ်မှတ်ခခက ်(Band) ၅ နငှေ့ ်၆  ဖငေ့ ်ခွဲ ခော်းန ိုငသ်ည်။ 

ပံို (၂-၆) တွင ်ဤအညွှန််းက န််းမခော်း၌  မနမ်ောန ိုငင်၏ံရ ောင ွ်က်ခဲေ့မှုက ို  ပသပါသည်။ ၁၁% ရသော 

ရကခောင််းသော်းမခော်းသောလျှင ်SDG 4.1.1b နငှေ့အ်ထကက် ို  ရှ ပါသည်။ 
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ပံို (၂-၆) SDG 4.1.1 အ   မနမ်ောန ိုငင်၏ံ စောဖတ်စွမ််း ည ်

 

 ၂.၁.၂  ျြော်း၊ မ၊ လမူှုစ ်းပွြော်းကရ်းအက ခအကနန ငေ့  က ျြောင ်းတည ကနရြောအလ ို   အကရ ှေ့ကတြောင  

အြောရ  မူလတန ်းပညြောသင ယတူတ က မြော  မှု တ ိုင ်းတြောစစ က ်းကရ်းစ ံ (SEA-PLM) 

2019 စြောဖတ  စွမ ်းရည ရလဒ မျြော်း 

 ပံို (၂-၇) တွင ်ကခော်း/မ၊ ရကခ်းလကန်ငှေ့ ် မမ ြုံှေ့  ပရကခောင််းမခော်းအတွက ်ရဒသတွင််းပခမ််းမျှ မှတ်က ို 

 မနမ်ောန ိုငင်၏ံစောဖတ်စွမ််း ည် မှတ်မခော်းနငှေ့ ် နှု င််းယှဉ ပထော်းပါသည်။ အခခက်တစ်ခိုခခင််းစီတငွ ်

 မနမ်ောန ိုငင်သံည ် ရဒသတငွ််းပခမ််းမျှ မတှ်ထက် ရလခောေ့နည််းရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ  ပါသည်။ ရကခ်းလကန်ငှေ့ ်

မမ ြုံှေ့  ပရကခောင််းမခော်း ကော်း စောဖတ်စွမ််း ည်သည ်  မှတ်စရက်း ၁၂ မှတ်ခန ေ့ ် ကွော ခော်းရနမပီ်း အော ယီံ 

ရဒသတွင််းတငွလ်ည််း ၎င််းအတ ိုင််း ဖစ်ရနသည်က ို ရတွှေ့ ရသောရ ကောငေ့ ်  မနမ်ောန ိုငင်တံွငသ်ောမက 

ရဒသတွင််းတငွပ်ါ ဤအခခက်က ို ရဖော်ထိုတ်ရ ဖရှင််း နလ် ိုအပ်ပါသည်။ သ ို ေ့ရသော်လည််း ကခော်း/မ 

ကွောဟခခကတ်ွငမ် ူမ န််းကရလ်းမခော်းသည ်ရယောက်ခော်းရလ်းမခော်းထက်  မှတ်စရက်း ၃ မှတ်သောပ ိုမ ို မငေ့၍် 

ကခော်း/မအလ ိုက် စောဖတ်စမ်ွ်း ည် ကွော ခော်းခခက် အလွနန်ည််းသည်က ိုရတွှေ့ ပါသည်။ 

 

Band ၆ နငှေ့ ်အထက ်

(SDG 4.1.1b သ ို ေ့မဟိုတ ်ထ ို ေ့အထက)် 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 
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20% 

10% 

0% 

70% 

 မနမ်ော 

Band ၃၊ ၄၊ သ ို ေ့မဟိုတ် ၅   

(SDG 4.1.1a သ ို ေ့မဟိုတ ်ထ ို ေ့အထကတ်ွင ်

ရှ ရနရသောလ်ည််း SDG 4.1.1b ရအောကရ် ောက်ရနပါ 

သည)် 

 

Band ၂ နငှေ့ ်ရအောက ်

(SDG 4.1.1a ရအောကတ်ွငရ်ှ သည)် 

11% 
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 ိုင
န်
ှုန
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19% 
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ပံို (၂-၇) ကခော်း/မ၊ ရကခ်းလက်နငှေ့ ် မမ ြုံှေ့  ပရကခောင််းမခော်းအတွက်  မနမ်ောန ိုငင်နံငှေ့ ်ရဒသတွင််းပခမ််းမျှ စောဖတ ်

စွမ််း ည် မှတ်မခော်း 

 ၂.၁.၃ ကမ်းခွန ်းပံိုစမံျြော်းအလ ို   က ျြောင ်းသြော်းမျြော်း၏ က ဖ  ိုန ိုင မှုစွမ ်းရည  

 အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

2019 စောဖတ်စွမ််း ည်ရမ်းခွန််းမခော်းက ို ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ရ ဖ  ိုမှုပံိုစံနငှေ့ ် စစ်ရ ်းလ ိုသညေ့်သ မှု  ိုင ်ော 

အ ငေ့အ်လ ိုက် အမခ ြုံ်းအစော်းခွဲ ခော်းထော်းပါသည်။ သ မှု  ိုင ်ော ဖစ်စဉရလ်းခို ဖစ်ရသော 

စကော်းလံို်းအဓ ပပါယ်က ို သ ရှ  ခင််း (Recognise Words)၊ တည်ရန ောရှော ခင််း (Locate)၊ 

အဓ ပပါယ်ရကောက်ယူ ခင််း (Interpret)နငှေ့ ်  ခံြုံငံိုသံို်းသပ်တင ်ပ ခင််း (Reflect) တ ို ေ့က ို 

တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းထော်းပါသည်။ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််း ပညောသငယ်ူတတ်ရ မောကမ်ှု 

တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 တွင ် အရ ဖရလ်းခိုပါသညေ့် ရ ွ်းခခယ်ရ ဖ  ို 

 ရသောရမ်းခွန််းနငှေ့ ် က ိုယ်တ ိုငအ်ရ ဖရှောရမ်းခွန််းစသညေ့ ် ရမ်းခွန််းပံိုစံနစ်ှမခ ြုံ်းပါဝငပ်ါသည်။ 

စောဖတ်စွမ််း ည်စစ်ရ ်းရသောရမ်းခွန််းမခော်းသည် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စောပ ိုဒမ်ခော်းက ိုနော်းလည်န ိုငမ်ှု 

စွမ််း ည်အော်း စစ်ရ ်းပါသည်။ ယင််းစောပ ိုဒမ်ခော်းသည် စောသော်းပံိုစံအမခ ြုံ်းမခ ြုံ်း၊ စောသော်းရ ်းနည််းအမခ ြုံ်းအစော်း 

SES Top Qtr မမ ြုံှေ့  ပ 

SES 3rd Qtr  

 

မ န််းကရလ်း  

SES 2nd Qtr 

 

 
SES Bottom Qtr 

န ိုငင်ရံ ခောက်န ိုငင် ံ 

ပခမ််းမျှPercentile   

 
မ
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မ
ှတ
 ် 

၄
 

SES Top Qtr  

 SES 3rd Qtr 
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မ
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 ် ၃

 

 
မ
ှတ
 ် ၂ န

ငှ
ေ့  ်

ရ
အ
ောက

် 

အခ ြေြေံပညာမူလတန ်း SDG4.1.1b 

အညွှန််းက န််း 

အခ ြေြေံပညာမူလတန ်းခအာက ဆင  ပပ ်းဆံ ်းမှု 

SDG4.1.1a အညွှန််းက န််း 

(SEA-PLM) 2019 ပခမ််းမျှက န််း 

မမ ြုံှေ့  ပ 

မ န််းကရလ်း 

ရယောက်ခော်းရလ်း 

/ ရကခ်းလက် 

 မနမ်ော 

Percentile 

 
မ
ှတ
 ် ၆

 န
ငှ
ေ့  ်

အ
ထ
က

 ်
ရကခ်းလက် 

ရယောက်ခော်းရလ်း 

SES Bottom Qtr  
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နငှေ့ ်  က်စပ်အရ ခအရန တ ို ေ့အ  ကွဲ ပော်း ကပါသည်။ စောသော်းပံိုစံအမခ ြုံ်းမခ ြုံ်းက ို 

ခခ တ် က်မှုရှ ရသောစောသော်း (Continuous)၊ အပ ိုင််းကဏ္ဍအလ ိုက်ရဖော် ပထော်းရသောစောသော်း (Non-

Continuous) နငှေ့ ်အရ ကောင််း အ ောက ို ရိုပ်ပံို၊ ရ မပံိုမခော်း ဖငေ့ ်ရပါင််းစပ်ရဖော် ပထော်းရသောစောသော်း (Mixed) 

ဟူ၍ ခွဲ ခော်းထော်းပါသည်။ စောသော်းရ ်းနည််းအမခ ြုံ်းအစော်း (Text Type) တွင ်  ဖစ်စဉ ပစောသော်း 

(Narrative)၊ သရိုပ်ရဖောစ်ောသော်း (Descriptive)၊ စည််းရံို ်း ွရဲ ောငရ်သော စောသော်း (Persuasive)၊ 

ညွှန ်ကော်းခခက်စောသော်း (Instructional) သ ို ေ့မဟိုတ ်  က်သယွ်ရှင််း ပစောသော်း (Transactional) 

တ ို ေ့ပါဝငပ်ါသည်။ စောသော်း၏ က်စပ် အရ ခ အရနတွင ်တစ်ဦ်းခခင််းနငှေ့ ် ိုငရ်သော အရ ကောင််းအ ောမခော်း 

(Personal)၊ ပတ်ဝန််းကခငန်ငှေ့ ်က်စပ်ရသော အရ ကောင််းအ ောမခော်း (Local) သ ို ေ့မဟိုတ ်

လူမှုအဖဲွှေ့အစည််းနငှေ့သ်က ် ိုငရ်သောအရ ကောင််းအ ောမခော်း (Wider-World) တ ို ေ့ပါဝငပ်ါသည်။  

 စကော်းလံို်းအဓ ပပါယက် ိုသ ရှ  ခင််း (Recognise Word) သည် ရကခောင််းသော်းမခော်းအရန ဖငေ့ ်

အရ ကောင််းအ ောအမခ ြုံ်းမခ ြုံ်းအတွက် ရ ်းသော်းထော်းရသောစကော်းလံို်းအမခ ြုံ်းမခ ြုံ်းက ို နော်းလည်န ိုင ်န ် လ ိုအပ် 

သညေ့် စောဖတ် ခင််း  ိုင ်ောရရှှေ့ရ ပ်းကျွမ််းကခငမ်ှုတစ်ခို  ဖစ်ပါသည်။ အ ခော်း ဖစ်စဉသံို်းခို ဖစ်သညေ့် 

တညရ်န ောရှော ခင််း (Locate)၊ အဓ ပပါယ်ရကောကယ်ူ ခင််း (Interpret) နငှေ့ ်  ခံြုံငံိုသံို်းသပ်တင ်ပ ခင််း 

(Reflect) တ ို ေ့တွင ် နော်းလည် ခင််း  ိုင ်ော ရမ်းခွန််းမခော်းပါဝငမ်ပီ်း ရမ်းခွန််းပံိုစံမခော်းက ို တစ်ခိုနငှေ့တ်စ်ခို 

ခခ တ် က်၍ တည်ရ ောက်ထော်းပါသည်။ ပံို (၂-၈) တွင ် အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််းပညောသငယ် ူ

တတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 စောဖတစ်ွမ််း ည်ရမ်းခွန််းမခော်းက ို 

စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) နငှေ့ ် သ မှု  ိုင ်ော ဖစ်စဉ (Cognitive Process) အ   ပသထော်းပါသည်။ 

တစ်ခါတစ် ံတငွ ်ပညောရှငမ်ခော်းသည ်သ မှု  ိုင ်ော ဖစ်စဉနငှေ့ ် လွန််းမ်သငယ်ူမှုအ ငေ့ခ်ွဲ ခင််း (Bloom’s 

Taxonomy) တ ို ေ့က ိုနှု င််းယဉှ၍  ခံြုံငံိုရလေ့လောသံို်းသပ် ခင််း  ိုင ်ော ရမ်းခွန််းမခော်းသည် တည်ရန ောရှော ခင််း 

  ိုင ်ောရမ်းခွန််းမခော်းထက ် ရှုပ်ရထ်ွးရသောသ မှု  ိုင ်ောရမ်းခွန််းမခော်းဟို ထင ်မင ်ကရသောရ ကောငေ့ ် ပ ိုမ ို 

ခက်ခဲသည်ဟို မှော်းယွင််းစွောယူ  ကပါသည်။ သ ို ေ့ရသော်လည််း စောဖတ်စွမ််း ည်က ို စစ်ရ ်းရသော ဖစ်စဉ 

မခော်းတွင ်ခက်ခဲရသောရမ်းခွန််းမခော်းသောမက လွယ်ကူရသောရမ်းခွန််းမခော်းပါ ပါဝငရ်သောရ ကောငေ့ ်ရမ်းခွန််း၏ 

ခက်ခဲမှုအ ငေ့သ်ည ် မည်သညေ့်သ မှု  ိုင ်ောအ ငေ့ခ်ွဲ ခင််း ဖစ်စဉရပေါ်တွငမှ် အရ ခခံတည်ရ ောက်ထော်း 

 ခင််းမဟိုတ်ပါ။ ၎င််းအခခက်က ို အန မေ့် ံို်းစံသတ်မှတ်ခခက် ဖစ်သညေ့ ် စကော်းလံို်းအဓ ပပါယ်က ိုသ ရှ  ခင််း 

(Recognise Word)   ိုင ်ောရမ်းခွန််းမခော်းထက ်စံသတ်မှတ်ခခက်အမခ ြုံ်းမခ ြုံ်းရှ သညေ့် အဓ ပပါယ်ရကောကယ် ူ

 ခင််း (Interpret) နငှေ့ ် ခံြုံငံိုသံို်းသပ်တင ်ပ ခင််း (Reflect)   ိုင ်ောရမ်းခွန််းမခော်းနငှေ့ ်စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) 

၃ မှ ၅ အထ ရှ ရသော တည်ရန ောရှော ခင််း (Locate)   ိုင ်ောရမ်းခွန််းမခော်းတွင ် ရတွှေ့ ရှ န ိုငပ်ါသည်။ 
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စံသတ်မှတ်ခခက ်(Band) ၆ နငှေ့အ်ထကတ်ွင ်တည်ရန ောရှော ခင််း (Locate)   ိုင ်ောရမ်းခွန််းမခော်းမရှ ရသော 

ရ ကောငေ့ ် ၎င််းတ ို ေ့သည ် အလွနခ်က်ခဲရသောရမ်းခွန််းမခော်းမ ဖစ်န ိုငဟ်ို မယူ သငေ့ပ်ါ။ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ 

မူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 စောဖတ်စွမ််း ည ်

ရမ်းခွန််းမခော်းတွင ်  င််းနှ်ီးရသောရမ်းခွန််းပံိုစံနငှေ့ ်  က်စပ်အရ ကောင််းအ ောမခော်းပါဝငရ်သောရ ကောငေ့ ်

ရကခောင််းသော်း အမခော်းစိုသည် ရမ်းခွန််းပါအရ ကောင််းအ ောမခော်းနငှေ့ ် အရသ်းစ တ်အခခက်အလက်မခော်းက ို 

နော်းလည်ရ ဖ  ို န ိုင ်ခင််းရှ ပါသည်။  

စသံတ မ တ 

ချ   

စ ြော်းလံို်း 

အဓ ပပါယ   ို 

သ ရ   ခင ်း 

တည ကနရြောရ ြော ခင ်း 
အဓ ပပါယ  

က ြော  ယ ူခင ်း 

 ခံြုံငံိုသံို်း 

သပ တင  ပ ခင ်း 

၆ 

နငှေ့အ်ထက ်

  21* 

 

2* 

7* 

 

20 

 

 

 

 

 

22 

၅ 

 10 38 44 

3 14 25 39 

18 
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17 19 41 43 

15* 24 29

 30 36 

16 

35 
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46 51 

9* 33 37 

28 40* 

1 6 

12* 

 

23 26 

 

 

11 

၃ 

 42 

5 

13 

27 

31 

4 32 

8 

 

34 

၂ 

နငှေ့ရ်အောက ်

47 

50 

48 

49 

   

*သည ်က ိုယတ် ိုငအ်ရ ဖရှော ရမ်းခနွ််းအမခ ြုံ်းအစော်း ဖစ်သည။် 
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ပံို (၂-၈) စံသတ်မှတ်ခခက ်(Band) နငှေ့ ်သ မှု  ိုင ်ော ဖစ်စဉ (Cognitive Process) အ  စောဖတ်စွမ််း ည ်

ရမ်းခွန််းမခော်း 

စံသတ်မှတ်ခခက ်(Band) ၄ တွင ်စကော်းလံို်းအဓ ပပါယက် ိုသ ရှ  ခင််း (Recognise Word) ရမ်းခွန််း 

ပံိုစံနစ်ှမခ ြုံ်းရှ ပါသည်။ ပထမတစ်မခ ြုံ်းသည ်အညွှန််းတပ် ရသောရမ်းခွန််းပံိုစံ ဖစ်ပါသည်။ စံသတ်မှတ်ခခက ်

(Band) ၂ နငှေ့ရ်အောကရှ် ရသော အညွှန််းတပ် သညေ့်ရမ်းခွန််းပံိုစံရှ  ရ ွ်းခခယ်စကော်းလံို်း (၄) လံို်းအနက် (၃) လံို်း 

သည် ရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ်င််းနှ်ီးရသော်လည််း မသက်  ိုငသ်ညေ့်စကော်းလံို်းမခော်း ဖစ်သည်။ 

စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၄ ရှ  အညွှန််းတပ် ရသောရမ်းခွန််းပံိုစံတွင ် ရ ွ်းခခယ်စကော်းလံို်း (၄) လံို်းမ ှ

(၂)လံို်းသည် ရကခောင််းသော်း မခော်းနငှေ့ ်  င််းနှ်ီး၍ အရ ဖနငှေ့န််ီးစပ်ရသောစကော်းလံို်းမခော်း ဖစ်သည။် 

၎င််းရမ်းခွန််းသည ် ပ ိုမ ိုခက်ခဲပါသည်။ စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၄ ရှ  စကော်းလံို်းအဓ ပပါယ်က ိုသ ရှ  ခင််း 

(Recognise Word) ရမ်းခွန််းပံိုစံ အ ခော်း တစ်မခ ြုံ်းတွင ် ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ဝါကခရ ောရလ်းခိုထမဲ ှ

ရိုပ်ပံိုနငှေ့က် ိုကည်ီသညေ့်တစ်ခိုက ို ရ ွ်းခခယ် ရပ်း န ်ဖစ်ပါသည်။ ၎င််းသည ်

အညွှန််းတပ် ရသောရမ်းခွန််းမခော်းနငှေ့ ် အနည််းငယ်ကွော ခော်းမှုရှ မပီ်း စောသော်း က ိုနော်းလည် ခင််းထက ်

ရိုပ်ပံိုနငှေ့က် ိုကည်ီသညေ့်စကော်းလံို်းက ို ရ ွ်းခခယ်န ိုင ်ခင််း ဖစ်သည်။  

 က ိုယ်တ ိုငအ်ရ ဖရှောရမ်းခွန််းပံိုစံမခော်းတွင ်

ဝါကခတစ်ရ ကောင််းရ ်းသော်းရ ဖ  ို ရသောရမ်းခွန််းပံိုစံနငှေ့ ် မှော်း၊ မှနရ် ွ်း၍အရ ကောင််း ပခခက်က ို 

ရ ဖ  ို ရသောရမ်းခွန််းပံိုစံတ ို ေ့ပါဝငပ်ါသည်။ ရယ ိုယခအော်း ဖငေ့ ် က ိုယ်တ ိုငအ်ရ ဖရှောရမ်းခွန််းမခော်းသည် 

ရ ွခခယ်စကော်းလံို်းရလ်းမခ ြုံ်းထမဲှ အမှနတ်စ်မခ ြုံ်းထကဲ ိုသော ရ ဖ  ို ရပ်း ရသော 

အမှနရ် ွ်းခခယ်ရမ်းခနွ််းမခော်းထက်ပ ိုမ ိုခက်ခဲပါသည်။ ပံို (၂-၈) တွင ်က ိုယ်တ ိုငအ်ရ ဖရှော ရမ်းခွန််းမခော်းက ို (*) 

 ဖငေ့ ်  ပသထော်းမပီ်း စိုစိုရပါင််းက ိုယ်တ ိုငအ်ရ ဖရှောရမ်းခွန််းရှစ်မခ ြုံ်းရှ သည်က ို ရတွှေ့ ရှ   ပါသည်။ 

ထ ိုရမ်းခွန််းအော်းလံို်းသည ်စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၄ နငှေ့အ်ထက်တွငရှ် ၍ အခက်ခဲ ံို်း ရမ်းခွန််းသံို်းခိုသည် 

က ိုယ်တ ိုငအ်ရ ဖရှော အဓ ပပါယ်ရကောက်ယ ူရသောရမ်းခနွ််းပံိုစံမခ ြုံ်း ဖစ်ပါသည်။ 

 ရနောက် က်တွ ဲ ၂ ရှ  ဇယော်း (က ၂-၂) တွင ် ရမ်းခွန််းမခော်းအတွက် ရမ်းခွန််းပံိုစံရှင််းလင််းခခက်က ို 

 ပသထော်းပါသည်။ ရမ်းခွန််းပံိုစံရှင််းလင််းခခက်သည် ရမ်းခွန််း ပြုံစိုသမူှ ရမ်းခွန််းတစ်ခိုခခင််းစီ၏ စစ်ရ ်း 

လ ိုရသောကျွမ််းကခငမ်ှုက ို ရ ်းသော်းထော်းရသောရှင််းလင််းခခက်စောသော်း ဖစ်ပါသည်။ တူညီရသောရမ်းခွန််းကိုဒ ်

မခော်း ဖငေ့ ် ရနောက် က်တွတဲွင ် ရဖော် ပထော်းရသောရ ကောငေ့ ် ရမ်းခွန််းတစ်ခိုစီအတွက ် ရှင််းလင််းခခက်မခော်းက ို 

ရှောရဖွန ိုငပ်ါသည်။ 
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 ဤရမ်းခွန််းပံိုစံရှင််းလင််းခခက်မခော်းက ို စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ရှင််းလင််းခခက်မခော်းရ ်းသော်း ောတွင ်

အရ ခခံအ ဖစ် အသံို်း ပြုံပါသည်။ ထ ို ေ့ရ ကောငေ့ ် စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ရှင််းလင််းခခက်မခော်းတငွ ်

စံသတ်မှတ် ခခက်အ ငေ့တ်စ်ခိုစီ၌ ရကခောင််းသော်းမခော်း ရ ောင ွ်က်န ိုငသ်ညတ် ို ေ့က ို ရှင််းလင််းရဖော် ပ၍ 

ရမ်းခွန််းပံိုစံ ရှင််းလင််းခခက်မခော်းသည် စံသတ်မှတ်ခခက်အ ငေ့တ်စ်ခိုစီရှ  ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ 

မည်သညေ့်ကျွမ််းကခငမ်ှုနငှေ့ ် စွမ််းရ ောင ်ည်တ ို ေ့က ို အရသ်းစ တ်စစ်ရ ်းန ိုင ်န ်

ပညောရ ်းတငွပ်ါဝငပ်တ်သက်သအူော်းလံို်းအော်း ကညူီ ရပ်းပါသည်။ စစ်ရ ်း ောမှ ရှ လောသညေ့ ်

အခခက်အလက်မခော်းက ို နည််းလမ််းအမခ ြုံ်းမခ ြုံ်း ဖငေ့ ် အသံို်း ပြုံန ိုငပ်ါ သည်။ ဥပမောအော်း ဖငေ့ ်

ရကခောင််းသော်းအိုပ်စို ရှ သည်ေ့ စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) အ ငေ့အ်လ ိုက ် ရကခောင််းသော်းမခော်း ၏ 

ကျွမ််းကခငမ်ှုနငှေ့အ်သ ပညောမခော်းက ို အရသ်းစ တ်စစ်ရ ်း ခင််း ဖငေ့ ် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ရနောငစ်ောသငန်စ်ှ 

မခော်းအတွက ်သငယ်ူမှုက ို ရထောက်ပံေ့ရပ်းန ိုငမ်ည်ေ့ ဦ်းစော်းရပ်းအစီအစဉမခော်းခခမှတ် ောတွင ်လမ််းညွှနရ်ပ်းန ိုင ်

ပါသည်။  

 

၂.၁.၄ စြောဖတ  ျွမ ်း ျင မှုအ ငေ့ အလ ို   အဓ  ကလေ့လြောကတွှေ့ ရ  ချ  မျြော်း 

 စောဖတ် ခင််းသည ်ရကခောင််းသော်းမခော်းက ို ၎င််းတ ို ေ့၏ ညမှ်န််းခခက်ပန််းတ ိုငမ်ခော်း ပညေ့မီ်ရစ န၊် ပညော 

သငယ်ူ ခင််းမှ အလိုပ်အက ိုငအ်ခွငေ့အ်လမ််းမခော်း ရှ  နန်ငှေ့ ်လူမှုရ ်းလိုပ်ငန််းမခော်းတွင ်ပါဝငရ် ောင ွ်ကန် ိုင ်

 နအ်တွက ် အရ ခခံကျွမ််းကခငမ်ှုတစ်ခို ဖစ်ပါသည်။  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  Grade-5 ရကခောင််းသော်းအခခ ြုံှေ့သည ်

 င််းနှ်ီးရသောစကော်းလံို်းမခော်း၊ စောလံို်းတစ်လံို်းတည််းသောပါရှ ရသောစကော်းလံို်းမခော်းက ိုသော ဖတ်န ိုငသ်ည်ေ့အခခ န ်

တွင ် အခခ ြုံှေ့ရသောရကခောင််းသော်းမခော်းသည ်  မငေ့မ်ော်းရသောစောဖတ်စွမ််း ည်မခော်းရှ  ကပါသည်။ အရရှှေ့ရတောင ်

အောရှ မူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) စောဖတ်စွမ််း ည် 

အကဲ ဖတ်မှု၏ အဓ ကရတွှေ့ ရှ ခခက်အရန ဖငေ့ ် မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  (၁၁%) ရသောရကခောင််းသော်းမခော်းသည ်ရရှှေ့ က ်

 မည်ေ့အတန််းမခော်းအတကွ ်လ ိုအပ်သည်ေ့ကျွမ််းကခငမ်ှုမခော်းက ို  ရှ န ိုငရ်သောအရ ခအရနရှ ပါသည်။ အ ခော်း 

(၁၆%) ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် မူလတန််းအ ငေ့မ်ပီ်း ံို်းခခ နတ်ွင ်  ရှ  မညေ့်ကျွမ််းကခငမ်ှုမခော်းက ို 

 န ိုငသ်ညေ့ ် အရ ခအရနတငွရှ် ပါသည်။ စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၃ နငှေ့ ် ၄ တွငရှ် ရသော ရကခောင််းသော်း 

(၅၃%) သည် မူလတန််းအ ငေ့ ်မပီ်း ံို်းခခ နတ်ွင ် ရှ  မညေ့်ကျွမ််းကခငမ်ှုမခော်းက ို မ ရှ သညေ့်အတွက်ရ ကောငေ့ ်

စောဖတ်စွမ််း ည ်  မ ငေ့တ်ငရ် ်းလိုပ်ငန််းမခော်းနငှေ့ ် အရထောက်အပံေ့ရပ်း ခင််းမခော်း 

ရ ောင ွ်က်ရပ်း မည ် ်ဖစ်ပါသည်။ (၁၉%) ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် Grade-2 

ရကခောင််းသော်းမခော်းတငွရှ် သငေ့သ်ညေ့် စောဖတ်ကျွမ််းကခငမ်ှုမခော်းက ိုပင ် မ ရှ  ထော်း ခင််းသည ်

စ ို်း  မ်ဖွယ် ော ဖစ်သည်။ ထ ိုရကခောင််းသော်းမခော်းသည် မူလတန််းစောသငန်စ်ှငါ်းနစ်ှ မပီ်း ံို်းရသော်လည််း 
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စကော်းလံို်းတစ်လံို်းထက်ပ ို၍ဖတ်ရှု န ် ခက်ခဲရနဦ်းမည်  ဖစ်ပါသည်။ ထ ိုကွော ခော်းခခက်မခော်းရ ကောငေ့ ်

ရကခောင််းသော်းအော်းလံို်း၏လ ိုအပ်ခခက်က ို ရဖော် ပ ဖညေ့် ည််း ရပ်းန ိုင ်န ်ခက်ခဲပါသည်။  

 အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

စောဖတ်စွမ််း ည ်လဒမ်ခော်းသည်  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ စောဖတစွ်မ််း ည်န မေ့်ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းက ို အရလ်းရပ်း 

ရထောက်ပံေ့န ိုင ်နအ်တကွ ် စောဖတ်စွမ််း ည် မ ငေ့တ်ငရ် ်းအစီအစဉမခော်း လ ိုအပ်ရ ကောင််းက ို ရဖော် ပထော်း 

ပါသည်။ စောဖတ်စွမ််း ည် မ ငေ့တ်ငရ် ်းအစီအစဉမခော်းက ို ရကခောင််းသော်းမခော်းအတွက ် ရ ောလခငစ်ွောစီစဉ 

ရ ောင ွ်က် ရပ်းသငေ့ပ်ါသည်။ လူတ ိုင််းသည် မ မ တ ို ေ့၏  ည်မှန််းခခက်ပန််းတ ိုငန်ငှေ့ ်  ည် ွယ်ထော်းရသော 

စံခခ နစံ်နှုန််းမခော်း  ရှ  န ်ရှ  င််းစဲွကျွမ််းကခငမ်ှုမခော်းအရပေါ်အရ ခခံ၍ သငေ့ရ်လခော်ရသောအရထောက်အပံေ့မခော်း ဖငေ့ ်

 ဝတစ်ရလျှောက်လံို်း သငယ်ူရလေ့လောရန မည် ဖစ်ရ ကောင််း နော်းလည်သငေ့ပ်ါသည်။ လက်ရှ အ ငေ့ ်

သ ို ေ့မဟိုတ် အသက်မည်သ ို ေ့ပငရှ် ရစကောမူ ဖံွှေ့ မဖ ြုံ်းတ ို်းတက်န ိုငသ်ည်။ မူဝါဒခခမှတ်သမူခော်းအတွက် မည်သညေ့် 

ရထောက်ပံေ့ ဖညေ့် ည််းရပ်းမှုမခော်းက ိုလ ိုအပ်မပီ်း မည်သ ို ေ့ရထောက်ပံေ့ မည်က ို  ံို်း ဖတ် နမ်ှော စ နရ်ခေါ်မှု 

တစ် ပ် ဖစ်ရနပါသည်။ 

 

 ထညေ့်သငွ််းစဉ်းစော်း မညေ့ ် အရ ်းကကီ်းရသောအခခက်တစ်ခခက်မှော 

တက်ရ ောက်ရနသညေ့်အတန််းတွင ် ရှ  မညေ့်စွမ််းရ ောင ်ည်က ို မ ရှ ရသ်းရသောရကခောင််းသော်းမခော်း 

ဥပမောအော်း ဖငေ့ ် Grade-1 အ ငေ့၏် စွမ််းရ ောင ်ည်သောရှ ရသောရကခောင််းသော်းမခော်းက ို Grade-5 

သငရ် ို ်းညွှန််းတမ််းအော်း သင ်ကော်းရပ်း ခင််းသည် ထ ိုရကခောင််းသော်းမခော်း၏ သငယ်ူရလေ့လော ခင််းက ို 

ခက်ခဲရစန ိုငပ်ါသည်။ ၎င််းတ ို ေ့၏ အတန််းအ ငေ့ထ်က ်

သောလွနရ်နရသောစွမ််း ည်ရှ သညေ့်ရကခောင််းသော်းမခော်းက ိုလည််း သငေ့ရ်လခော်ရသောသငရ် ို ်းညွှန််းတမ််းမခော်း ဖငေ့ ်

သင ်ကော်းရပ်း နလ် ိုအပ်ပါသည်။ ထ ို ေ့ရ ကောငေ့ ် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏သငယ်ူမှု လဒမ်ခော်းက ို စနစ်တကခ 

ရလေ့လောကကီ်း ကပ်အကဲ ဖတ် ခင််းသည် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ သင ်ကော်းသငယ်ူမှုလ ိုအပ်ခခက်နငှေ့ ်က ိုကည် ီ

ရစ န ်ရ ောင ွ်က် ောတွင ်အရ ်းကကီ်းပါသည်။ ထ ို ေ့အ ပင ်  ောမခော်းအရန ဖငေ့လ်ည််း ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ 

လ ိုအပ်ခခက်က ိုသ ရှ ရစ နအ်တွက် သင ်ကော်းရ ်းနငှေ့ ် ိုငသ်ညေ့် သငယ်ူရလေ့လောမှုမခော်း လိုပ်ရ ောင ်န ်

လ ိုအပ်ပါသည်။ ရကခောင််းသော်းမခော်း ကျွမ််းကခငမ်ှုအ ငေ့တ်စ်ခိုမှ အ ခော်းအ ငေ့တ်စ်ခိုသ ို ေ့ တ ို်းတက်လော 

ရစ န ်  ောမခော်းအရန ဖငေ့ ်ရကခောင််းသော်းမခော်းက ို ထ ရ ောက်စွောပံေ့ပ ို်းရပ်းန ိုင ်နအ်တွက ်ရကခောင််းသော်းမခော်း 

သ ရှ  ရ ောင ွ်က်န ိုငရ်သောအ ောမခော်းက ို နော်းလည် ခင််းသည် လ ိုအပ်ခခက်မခော်းက ို  ဖညေ့် ည််းရပ်း ောတွင ်

အရ ်းကကီ်းရသော ပထမအ ငေ့ ်ဖစ်ပါသည်။ 
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 ထ ို ေ့ရ ကောငေ့ ် ရကခောင််းသော်းအော်းလံို်းက ို ရထောက်ပံေ့ရပ်းန ိုင ်နအ်တွက ် မူဝါဒခခမှတ် ောတွင ်

ထညေ့်သငွ််းစဉ်းစော်း မညေ့အ်ခခက်မခော်းမေှာ - 

 ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ အနောဂတ် ည်မှန််းခခက်မခော်းက ို  ရှ ရစ န ် ငယ် ွယ်စဉကပင ် ၎င််းတ ို ေ့၏ 

စောဖတ် စွမ််း ည်က ို ပံေ့ပ ို်းကူညီရပ်း မည်။ အထ်ူးသ ဖငေ့ ်ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ တတ်ရ မောက်မှုနငှေ့ ်

ရဒသ လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရနတ ို ေ့  က်စပ်လခက်ရှ ရနရသော ရကခ်းလက်ရဒသရှ  

ရကခောင််းသော်းမခော်းက ို ပံေ့ပ ို်းကူညီရပ်း ခင််း၊ 

 လူမှုရ ်းနငှေ့စီ််းပွော်းရ ်း ညမှ်န််းခခက်မခော်း ပညေ့်မီ နအ်တွက ်လ ိုအပ်ရသော စောဖတ်ရှုနော်းလည်န ိုငမ်ှု 

စွမ််း ည်က ို မ ရှ ရသ်းသညေ့် အသက်အ ွယ်အမခ ြုံ်းမခ ြုံ်းမှလူမခော်းက ို  ဖညေ့် ည််းရပ်း ခင််း၊ 

 ရကခောင််းသော်းမခော်း၏လ ိုအပ်ခခက်က ို  ဖညေ့် ည််းသင ်ကော်းရပ်းန ိုငသ်ညေ့် 

စွမ််း ည်မခော်းတ ို်းတက်လော ရစ န ်  ောမခော်းက ို ရထောက်ပံေ့ရပ်း ခင််း စသည်တ ို ေ့ ဖစ်ပါသည်။ 

 

၂.၂  မန မြောန ိုင ငတံငွ  စြောကရ်းသြော်းမှုစွမ ်းရည  

 အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်စစ်ရ ်းမှုမခော်းမှ အခခက်အလက်မခော်းသည ် စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည် 

သင ်ကော်းသငယ်ူ မှုအော်း အကဲ ဖတ် ောတငွ ်  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ ပညောရ ်းတွင ် ပါဝငပ်တ်သက်သအူော်းလံို်းက ို 

ကူညီရပ်းပါသည်။ စစ်ရ ်း ခင််းတွငပ်ါဝငရ်သော စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည ် ရမ်းခွန််းတစ်ခိုသည ်

အရတွ်းအရခေါ်မခော်းက ို ဖနတ်ီ်းရဖော် ပန ိုငမ်ှု၊ စောသော်းဖဲွှေ့စည််းပံိုနငှေ့ ် တည်ရ ောက်ပံိုကခစ်လစ်မှု၊ 

ဝါကခတစ်ရ ကောင််းနငှေ့တ်စ်ရ ကောင််းခခ တ် က်မှု 

၊ ရဝါဟော  အသံို်း ပြုံမှု၊ စောလံို်းရပါင််းသတ်ပံို ပိုဒ ်ဖတ်ပိုဒ ်ပ်နငှေ့ ်ဇောတ်ရကောငဖ်နတ်ီ်း ခင််းတ ို ေ့ပါဝငသ်ညေ့ ်

ဝါကခအထော်းအသ ိုနငှေ့ ် သဒါ္နည််းမှနက်နမ်ှု စသညေ့်စောရ ်းသော်းမှု ဖစ်စဉ၏ သငွ ်ပငလ်ကခဏောမခော်းက ို 

အကဲ ဖတ်န ိုငပ်ါသည်။ စောဖတ်စွမ််း ည ် သ ို ေ့မဟိုတ် သခ္ခောစွမ််း ည်ကဲေ့သ ို ေ့ပင ် စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ညက် ို 

စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ် ောတွငလ်ည််း ရမ်းခွန််းတစ်ခိုခခင််းစီက ို သ်ီး ခော်းအကဲ ဖတ်ထော်းပါသည်။ 

စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်က ို စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ်သညေ့် ဥပမောမခော်းက ို ဤအစီ ငခ်ံစော၏ရနောက်တငွ ်

ရ ်းသော်းထော်းပါသည်။  

 စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်အတွက ် ရဖော် ပထော်းရသော ကျွမ််းကခငမ်ှုအတ ိုင််းအတောမခော်းက ို 

ရနောက် က်တွ ဲ ၂၊ ဇယော်း (က ၂-၃) တွင ် ရတွှေ့ န ိုငပ်ါသည်။ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်အတွက ်

စံသတ်မှတ်ခခက်မခော်း(Bands) က ို ၁ နငှေ့ရ်အောက ် ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈ နငှေ့အ်ထက ် ဟ၍ူ 

သတ်မှတ်ထော်းပါသည်။ စောရ ်းသော်းမှုတွင ် အမှတရ်ကောင််းရကောင််း ရှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ်
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စံသတ်မှတ်ခခက် မငေ့ရ်သော ရမ်းခွန််းအော်းလံို်း တ ိုင််းတွငလ်ည််း အမှတ်ရကောင််းရကောင််း ရှ န ိုငမ်ပီ်း 

စောရ ်းရကောင််းသမူခော်းအ ဖစ်မှတ်ယူန ိုငပ်ါသည်။ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်တငွန် မေ့်ရသော စံသတ်မှတ်ခခက်သ ို ေ့ 

ရ ောက်ရှ ရနသညေ့် ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည် အော်းနည််းရနရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ  ပါသည်။ 

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 

 လဒမ်ခော်းသည ်  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  Grade-5 ရကခောင််းသော်း မခော်းအ ကော်း စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည ်

အမခ ြုံ်းမခ ြုံ်းကွဲ ပော်းရနရ ကောင််း ပသပါသည်။ အခခြုံပ်အော်း ဖငေ့ ်  မနမ်ောန ိုငင်သံည ် ရဒသတွင််း ပခမ််းမျှနငှေ့ ်

နှု င််းယှဉလျှင ် အလယ်အလတ်စံသတ်မှတ်ခခက်အ ငေ့တ်ွင ် ရကောင််းမွနစွ်ော ရ ောင ွ်ကန် ိုငပ်ါသည်။ 

သ ို ေ့ရသော ်  မငေ့ရ်သောစံသတ်မှတ်ခခက်မခော်း ဖစ်သညေ့် စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၆၊ ၇၊ ၈ နငှေ့အ်ထကတ်ွင ်

ရကောင််းမွနစ်ွော ရ ောင ွ်ကန် ိုင ်ခင််းမရှ ရသ်းရပ။  

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

မခော်း၏  ောခ ိုငန်ှုန််းက ို  ပသထော်းပါသည်။ ပံို (၂-၉) တွင ်  မနမ်ောန ိုငင်ကံ ိုက ိုယ်စော်း ပြုံရသော လက်ဝဲ က်ရှ  

အ ပောရ ောငန်ငှေ့ ်ရဒသတွင််းက ိုက ိုယ်စော်း ပြုံရသောလကယ်ော က်ရှ  လ ရမမော်ရ ောငသ်ည် ရကခောင််းသော်းမခော်း 

၏ ပခမ််းမျှ ောခ ိုငန်ှုန််းက ို စံသတ်မှတ်ခခက်တစ်ခိုစီအလ ိုက် နှု င််းယှဉ ပထော်း ခင််း ဖစ်ပါသည်။ အရရှှေ့ရတောင ်

အောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) တွငပ်ါဝငရ်သော 

ရဒသတွင််းန ိုငင်မံခော်း ကော်းတွင ် ရကခောင််းသော်းအမခော်းစိုသည် စံသတ်မှတ်ခခက်အန မေ့် ံို်း ဖစ်သည်ေ့ စံ 

သတ်မှတ်ခခက ်(Band) ၁ နငှေ့ရ်အောကတ်ွငရှ် ရနမပီ်း  ောခ ိုငန်ှုန််းအရန ဖငေ့ ်(၃၀%) ခန ေ့ရှ် ပါသည်။  

 

 
ောခ
 ိုင
န်
ှုန
်း 

 

Band ၁ နငှေ့ရ်အောက ် Band ၂ Band ၃ Band ၄ Band ၅ 

 

Band ၆ 

 

Band ၇ 

 

Band ၈ နငှေ့ ် 

အထက ်

 
 မနမ်ော ရဒသတငွ််းပျှမ််းမျှ 
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ပံို (၂-၉)  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ောခ ိုငန်ှုန််းနငှေ့ ်စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည ် စံသတ်မှတ ်

ခခက်အလ ိုက ်ရဒသတွင််းပခမ််းမျှ မှတ် 

သ ို ေ့ရသော်လည််း  မနမ်ောန ိုငင်တံငွ ် စံသတ်မှတ်ခခက်န မေ့်ရသော စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်ရှ သညေ့ ်

ရကခောင််းသော်းမခော်းမှော (၂၅%)  ဖစ်ပါသည်။  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ ရကခောင််းသော်း (၄၀%) န်ီးပါ်းသည် အ က်အစပ် 

မရှ သညေ့် ဝါကခအနည််းငယ်သော ရ ်းသော်းန ိုင ်ခင််းနငှေ့ ် ဝါကခတည်ရ ောကပံ်ိုတူညီမပီ်း ရဝါဟော  

မကကယ်ဝသညေ့်ဝါကခက ိုသော ထပ်တလဲလဲရ ်းသော်းန ိုင ်ခင််းတ ို ေ့က ိုရ ောင ွ်က်န ိုငသ်ညေ့် စံသတ်မှတ်ခခက် 

(Band) ၁ နငှေ့ရ်အောက်၊ စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၂ တွင ် ရှ ရန ခင််းသည ် စ ို်း  မ်ဖွယ ်ော ဖစ်သည်။ 

ထ ိုရကခောင််းသော်းမခော်းသည ်မူလတန််းရအောက် ငေ့ ် Grade-2 အတန််း အ ငေ့တ်ွငရှ် ရသော စောရ ်းသော်းမှု 

စွမ််း ည်သောရှ  ကမပီ်း အလယ်တန််းအ ငေ့သ် ို ေ့ကူ်းရ ပောင််း န ် သ ို ေ့မဟိုတ် မူလတန််းအ ငေ့မ်ပီ်း ံို်း န ်

အတွက ် အခက်အခဲရှ ရန ကပါသည်။ ပံို (၂-၁၀) သည် စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၂ တွငရှ် ရသော 

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်က ို နမူနော ပသထော်းပါသည်။ 

  
 

ပံို (၂-၁၀) သည် စံသတ်မှတ်ခခက ်(Band) ၂ တွငရှ် ရသော  မနမ်ောရကခောင််းသော်း၏ စောရ ်းသော်းမှုနမူနောပံိုစံ 

 အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

တွငပ်ါဝငရ်သော  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  Grade-5 ရကခောင််းသော်း (၅၅%) သည် စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်တငွ ်

စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၃၊ ၄ နငှေ့ ် ၅ အ ငေ့တ်ွငရှ် ရနပါသည်။ အမခော်းစို ဖစ်သညေ့် (၄၂%) သည ်

စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၃ နငှေ့ ် ၄ တွငရှ် ပါသည်။ ရနောက် က်တွ ဲ ၂၊ ဇယော်း (က ၂-၃) တွင ်

စံသတ်မှတ်ခခက်မခော်းအလ ိုက် အရသ်းစ တ်ရဖော် ပထော်းပါသည်။  

 စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၃ တွင ်ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် တစ်ဦ်းခခင််းနငှေ့ ် ိုငရ်သော အရ ကောင််း 

အ ောမခော်းနငှေ့ ် ပတ်ဝန််းကခငန်ငှေ့ ်က်စပ်ရသောအရ ကောင််းအ ောမခော်းက ိုသော 

အနည််းငယ်ရ ်းသော်းန ိုငပ်ါသည်။ အရတွ်းအရခေါ်မခော်းသည ် ရ ို ်းရှင််းမပီ်း  ရီလခော်မှု၊ 

 ပညေ့်စံိုမှုမရှ ရသောရ ကောငေ့ ် ၎င််းတ ို ေ့၏အရ ်းအသော်းက ို နော်းလည် န ် ခက်ခပဲါသည်။ ဥပမောအော်း ဖငေ့ ်
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ရ ို ်းရှင််းရသောပံို ပငတ်စ်ပိုဒက် ိုရ ်းသော်း ောတွင ် အစီအစဉ ကခနမှုအနည််းငယ်ရှ ရသောလ်ည််း 

အရ ကောင််းအ ောမှော ရှင််းလင််းမှုမရှ ပါ။ ဤအ ငေ့တ်ွငရှ် ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ်

ရမ်းခွန််းအခခ ြုံှေ့တည်ရ ောက်န ိုငမ်ပီ်း ဝါကခက ို ရ ပ ပစ်စွောရ ်းသော်းန ိုငပ်ါသည်။ ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ်

အရတွ်းအရခေါ်မခော်းက ို ခခ တ ်က် န ်ထပ်လဲလဲ ဖစ်ရနရသော နောမ်နငှေ့ ်နောမ်စော်းမခော်းက ို အသံို်း ပြုံထော်းသညေ့် 

ရ ို ်းရှင််း၍ထပ်တလဲလဲ ဖစ်ရနရသောဝါကခမခော်းက ိုသော ရ ်းသော်း န ိုငပ်ါသည်။ 

၎င််းတ ို ေ့၏လက်ရ ်းလက်သော်းသည် ရ ပ ပစ်၍အရ ်းအသော်းမှနက်နပ်ါသည်။ ဤအ ငေ့တ်ွင ်

အသံို်း ပြုံထော်းရသောရဝါဟော သည် အရ ကောင််းအ ောက ို  ပညေ့်စံိုစွောရဖော် ပ န ် လံိုရလောက်မှုမရှ   ဲ

ထပ်တလဲလဲအသံို်း ပြုံထော်းပါသည်။ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတော 

စစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) တွင ် ရဒသတွင််းရှ  ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ (၁၄%) နငှေ့ ်  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  

ရကခောင််းသော်း (၂၁%) သည် ဤအ ငေ့တ်ွငရှ် ရနပါသည်။ ပံို (၂-၁၁) သည် စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၃ 

ရှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည ်နမူနောပံိုစံ ဖစ်ပါသည်။  

 

ပံို (၂-၁၁) စံသတ်မှတ်ခခက ်(Band) ၃ အ ငေ့တ်ွငရှ် ရသော  မနမ်ောရကခောင််းသော်း၏ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည ်

နမူနောပံိုစံ 

 စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၄ တွငရှ် ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ် အရ ခခံရဝါဟော မခော်းသံို်း၍ 

ရ ို ်းရှင််းရသောအရတွ်းအရခေါ်မခော်းက ိုရဖော် ပရသော ဝါကခအနည််းအကခဉ်းသောရ ်းသော်းန ိုငပ်ါသည်။ 

အရရှှေ့ရတောင ် အောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) တွင ်

ရဒသတွင််းရှ  ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ (၁၃%) နငှေ့ ်  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ (၂၁%) သည ်

စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၄ အ ငေ့တ်ွင ် ရှ ရနပါသည်။ စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၅ တွင ် ရှ ရနရသော 

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ် ရ ို ်းရှင််းရသောရဝါဟော မခော်းက ိုသံို်း၍  ည် ွယ်ခခကတ်စ်ခို ထ ရ ောက်ရအောင ်
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ရ ်းသော်းန ိုငရ်သောလ်ည််း စောသော်းမခော်းမှော အခခ တ်အ က်မမ ရသ်းရပ။ ရဒသတွင််းရှ  ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ 

(၁၄%) နငှေ့ ် မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်း၏ (၁၃%) သည် စံသတ်မှတ်ခခက ်(Band) ၅ တွင ်ရှ ရန ရသောရ ကောငေ့ ်

 မနမ်ောန ိုငင်သံည ်စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည ်စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၅ တွင ်ရဒသတွင််း ပခမ််းမျှ ောခ ိုငန်ှုန််း 

န်ီးပါ်း ရှ သညက် ို ရတွှေ့ ပါသည်။  

 စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၄ တွငရှ် ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ရ ို ်းရှင််းရသော 

အရတွ်းအရခေါ်မခော်းက ို အသံို်း ပြုံ၍ ဝါကခအနည််းငယ်က ိုသော ရ ်းသော်းန ိုငမ်ပီ်း အရသ်းစ တ ်

ရဖော် ပန ိုင ်ခင််းမရှ ရသ်းရပ။ အရ ခခံကခရသော ညွှန ်ကော်းခခက်မခော်းက ို ရ ်းသော်း ောတွင ် ရ ို ်းရှင််း၍ 

သဒါ္နည််းမနှက်နရ်သော ဝါကခ သံို်းရ ကောင််း သ ို ေ့မဟိုတ် ရလ်းရ ကောင််း ဖငေ့ ် အသံို်း ပြုံမပီ်း ရှင််းလင််းစွော 

ရ ်းသော်းန ိုငသ်ည်။ ဤအ ငေ့တ်ွင ် အရ ခခ ံ ရဝါဟော မခော်းက ို အသံို်း ပြုံန ိုငမ်ှုတွင ်

အကန ေ့အ်သတ်ရှ ရသော်လည််း စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၃ ရှ  ရကခောင််းသော်းမခော်းထက် 

ပ ိုမ ိုရကောင််းမွနစ်ွောအသံို်း ပြုံန ိုငသ်ည်က ို ရတွှေ့ ပါသည်။ ပံို (၂-၁၂) သည် ၎င််း ရ ်းသော်းမှုနမူနောပံိုစံ 

 ဖစ်ပါသည်။  

  

 

ပံို (၂-၁၂) စံသတ်မှတ်ခခက ်(Band) ၄ တွင ်ရှ ရနရသော  မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည ်

နမူနောပံိုစံ 

  မနမ်ောန ိုငင်တံွင ် ရ ို ်းရှင််းရသောစောသော်းမခော်းက ို အရ ခခံကခရသောရဝါဟော ထက်ပ ိုမ ို၍ 

 ည် ွယ်ခခက်ရပါက်ရ မောက်ရအောင ် ရ ်းသော်းန ိုငသ်ညေ့် စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၆ ရှ  ရကခောင််းသော်း 

 ောခ ိုငန်ှုန််းနငှေ့ ်  ပညေ့်စံိုလံိုရလောက်ရသောရဝါဟော  ဖငေ့ ် အရ ကောင််းအ ောအမခ ြုံ်းမခ ြုံ်းက ို ရှင််းလင််း၍ 
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အခခက်အလက် ပညေ့်စံိုစွော ရ ်းသော်းန ိုငသ်ညေ့ ် စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၇ ရှ  ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ 

 ောခ ိုငန်ှုန််းက ို တ ို်း မငေ့လ်ော န ်  ည် ွယ်ပါသည်။ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်အတွက် အ မငေ့ ်ံို်းအ ငေ့သ်ည် 

စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၈ နငှေ့အ်ထက်  ဖစ်ပါသည်။ ဤအ ငေ့ရှ်  ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ်စောရ ်းသော်း 

 ောတွင ် သငေ့ရ်လခော်ရသောရဝါဟော မခော်း ဖငေ့ ် အရသ်းစ တ်အရ ကောင််းအ ောမခော်းက ို အခခ တ်အ က်မ မ  

ရ ်းသော်းန ိုငပ်ါသည်။ ရဒသတွင််းရှ ရကခောင််းသော်း (၅%) သောလျှင ် ဤအ ငေ့တ်ွငရှ် မပီ်း  မနမ်ောန ိုငင်တံွင ်

အ မငေ့ ်ံို်းစောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်အ ငေ့သ် ို ေ့ ရ ောက်ရှ ရသော ရကခောင််းသော်းမရှ ပါ။ 

 စံသတ်မှတ်ခခက ်(Band) ၃ နငှေ့ ်က ိုက်ညီရသော  မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည ်

ပခမ််းမျှ မှတ်သည ်(၂၉၈)  ဖစ်ပါသည်။ ၎င််းသည် ရဒသတွင််းပခမ််းမျှ မှတ် ဖစ်သညေ့် (၃၀၀) နငှေ့ ်န်ီးစပ်မှု 

ရှ ပါသည်။ ထ ို ေ့အ ပင ်ပံို (၂-၁၃) တွင ်ရဒသတွင််းန ိုငင်မံခော်းနငှေ့ ် မနမ်ောန ိုငင်ကံ ို နှု င််းယှဉ ော Percentile ၄၀ 

ကက မ်ရ မောက်ထ တွင ်  မနမ်ောန ိုငင်သံည ်အနည််းငယ်ပ ို မငေ့၍် Percentile ၈၀၊ ၉၀ နငှေ့ ်၉၅ ကက မ်ရ မောက် 

တ ို ေ့တွင ်ရဒသတွင််းပခမ််းမျှ ောခ ိုငန်ှုန််းထက် သ သောစွောပ ိုန မေ့်သည်က ို  ပသရနရသော်လည််း  မနမ်ောန ိုငင်သံည ်

SEA-PLM တွင ်ပါဝငရ်သော အ ခော်းန ိုငင်မံခော်းန်ီးပါ်း စွမ််းရ ောငန် ိုငရ် ကောင််းရတွှေ့ ပါသည်။  

  

ပံို (၂-၁၃) စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည် စံသတ်မှတ်ခခက်မခော်းအ   မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ် ရဒသတွင််း 

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ပခမ််းမျှ Percentile  

 

၂.၂.၁ SDGs န ငေ့   ို  ည သညေ့  အကရ ှေ့ကတြောင အြောရ မူလတန ်းပညြောသင ယတူတ က မြော  မှု 

တ ိုင ်းတြောစစ က ်းကရ်းစ ံ(SEA-PLM) 2019 စြောကရ်းသြော်းမှုစွမ ်းရည  
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 စောဖတ်စွမ််း ည၊် သခ္ခောစွမ််း ည်တ ို ေ့နငှေ့ ် မတူညီသညေ့်အခခက်မှော စောရ ်းသော်းမှုစမ်ွ်း ည်အတွက ်

SDGs 4.1.1 အညွှန််းက န််းမရှ  ခင််း ဖစ်ပါသည်။ ထ ို ေ့ရ ကောငေ့ ် စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်တွင ် မူလတန််း 

ရနောက် ံို်းအ ငေ့မ်ပီ်း ံို်းခခ န၌် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏တတ်ရ မောက်မှုအ ငေ့က် ို န ိုငင်တံကောစံသတ်မှတ်ခခက် 

အ  တ ိုင််းတောန ိုငသ်ညေ့် အညွှန််းက န််းမရှ ရသ်းရပ။ ပါဝငရ် ောင ွ်က်သညေ့် န ိုငင်အံသ်ီးသ်ီးသည် ရမျှော်မှန််း 

ထော်းရသော စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်အ ငေ့က် ို သငရ် ို ်းညွှန််းတမ််း၏ အ ည်အရသ်ွး ပညေ့်မီမှု၊   ောမခော်း၏ 

ကျွမ််းကခငမ်ှု၊ ပညောရ ်းအတွက်  ရှ န ိုငရ်သောအ င််းအ မစ်မခော်းနငှေ့ ် ခခမှတ်ထော်းရသော  ည်မှန််းခခက ်

ရအောင ်မငမ်ှုမခော်း စသညေ့် အခခက်မခော်းက ို ထညေ့်သငွ််းစဉ်းစော်း၍ 

မ မ န ိုငင်အံလ ိုက်သတ်မှတ ်မည် ဖစ်သည်။ ပညောရ ်းတငွပ်ါဝငပ်တ်သက်သအူော်းလံို်းသည် 

မူလတန််းအ ငေ့မ်ပီ်း ံို်းခခ နတ်ွင ်  ရှ  မညေ့်စောရ ်းသော်းမှု စွမ််း ည်အ ငေ့က် ို သတ်မှတ် နအ်တွက ်

ထညေ့်သငွ််းစဉ်းစော်း န ်လ ိုအပ်ပါသည်။  

 

၂.၂.၂ စစ က ်းမှုတငွ အသံို်း ပြုံကသြော ြောသြောစ ြော်း၏ အ ျ ြုံ်းသ  ကရြော  မှု 

 စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်အတွက ် အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု 

တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM)  လဒန်ငှေ့ ်  မနမ်ောန ိုငင်တံငွ ် အသံို်း ပြုံရသော ောသောစကော်းတ ို ေ့၏ 

 က်စပ်မှုအ  (၇၆%) ရသော  မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်းသည် အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညော သငယ် ူ

တတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ်မှုတွင ် အသံို်း ပြုံသညေ့် 

ရကခောင််းသံို်း ောသောစကော်းက ိုသော အ မ်တွငအ်သံို်း ပြုံရ ကောင််းရတွှေ့ ပါသည်။  မနမ်ောန ိုငင်တံွင ် စစ်ရ ်း 

အကဲ ဖတ်မှုက ို  မနမ်ော ောသောစကော်း ဖငေ့သ်ော ရ ောင ွ်က်ခဲေ့ပါသည်။ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််း 

ပညောသငယ်ူတတ်ရ မောကမ်ှုတ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ်မှုတွင ် အသံို်း ပြုံ 

သညေ့်  ောသောစကော်းက ို အ မ်တွငအ်သံို်း ပြုံရသော  မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်းသည် စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည ်

တွင ်  မှတ်စရက်း (၁၉) မှတ်ပ ိုမ ို သောလွနရ် ကောင််း ရတွှေ့ ပါသည်။ ထ ို ေ့ရ ကောငေ့ ် အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ 

မူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်တငွ ်

အ မ်၌ မနမ်ော ောသောစကော်းက ို အသံို်း ပြုံရသောရကခောင််းသော်းမခော်းသည် စံသတ်မှတ်ခခက ် အ ငေ့န်စ်ှခို 

သောလွနရ်နမပီ်း အ မ်၌  မနမ်ော ောသောစကော်းက ို အသံို်းမ ပြုံရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် စံသတ်မှတ်ခခက ်

အ ငေ့န်စ်ှခို န မေ့်ကခရနရ ကောင််းရတွှေ့ သည်။ 

  

၂.၂.၃ ကမ်းခွန ်း၏ ခ  ခဲမှုအ ငေ့ န ငေ့  က ျြောင ်းသြော်း၏စွမ ်းရည  
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  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ အခခက်အလက်မခော်းက ို စ စစ်အကဲ ဖတ်စဉတွင ် အကက ြုံစမ််းသပ်စစ်ရ ်း (Field 

Trial) မပီ်းရနောက် အခခ ြုံှေ့ရမ်းခွန််းမခော်းက ို ဖယ်ထိုတ်ခဲေ့မပီ်း ကခနရှ် ရနရသော ရမ်းခွန််းမခော်းက ို ခက်ခဲမှုအ ငေ့ ်

အ  လွယ် ောမှခက ်ောသ ို ေ့ ခခ နည်  ခဲေ့ပါသည်။ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏စွမ််း ည်အလ ိုက်  မှတ်စရက်း ရှ မည် 

 ဖစ်ပါသည်။ 

 ပံို (၂-၁၄) တွင ် အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်း 

ရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်အတ ိုင််းအတောနငှေ့ ်  မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်း၏ 

ရ ောင ွ်က်န ိုငမ်ှုက ို ရမ်းခွန််းတစ်ခိုစီအလ ိုက် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ရ ဖ  ိုန ိုငမ်ှု ပပံိုစံ (Item-Person 

Map) က ို ပသထော်းပါသည်။ လက်ယော ကတ်ွင ် ရမ်းခွန််းနပံါတ ် (၁) မှ (၄၀) ထ ပါဝငပ်ါသည်။ 

၎င််းရမ်းခွန််း မခော်းတွင ်လက်ယော က်အထကန်ော်းတငွရှ် သညေ့ ်(၁၁.၂) ကဲေ့သ ို ေ့ ဒဿမက န််းမခော်းပါရှ ပါသည။် 

  ိုလ ို သည်မှော ရမ်းခွန််း (၁၁) တွင ် မှတ် (၂) မှတ်ရပ်း ခင််း ဖစ်ပါသည်။ ၎င််းတ ို ေ့သည် သခ္ခောစွမ််း ည်နငှေ့ ်

စောဖတ်စွမ််း ညက် ို စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ်သညေ့် ရမ်းခွန််းမခော်းနငှေ့ ် ကွဲ ပော်း ခော်းနော်းမှုရှ ပါသည်။ ပံို၏ 

အထက်ပ ိုင််း တွငရှ် ရသော ရမ်းခွန််းမခော်းသည ်ပ ိုမ ိုခက်ခဲ၍ ပံို၏ရအောက်ပ ိုင််းတငွရှ် ရသောရမ်းခွန််းမခော်းသည် 

ပ ိုမ ိုလွယ်ကူပါသည်။ ဤပံို၏ လက်ဝဲ က် ခမ််းရှ   ကက်ရ ခခတ်သည်  မနမ်ောရကခောင််းသော်းအိုပ်စိုက ို 

က ိုယ်စော်း ပြုံပါသည်။ တ ိုင််းတောမှုအမှော်းက ို ရလျှောေ့ခခ န ် ရကခောင််းသော်း၏စွမ််း ည်အလ ိုက် ရမ်းခွန််း 

မခော်းက ို ဖန ေ့က်ခက်ထော်းပါသည်။ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတော 

စစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) က ို စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်အ ငေ့အ်မခ ြုံ်းမခ ြုံ်းရှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ်

က ိုက်ညီမှုရှ ရစ န ်ရ ်း ွထဲော်းပါသည်။ 

 ဂ ပ်ပံို၏ ရအောက်ရ ခရှ  အနရီ ောင ်ပထော်းရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ်အညွှန််းစောသော်းရမ်းခွန််း 

ကဲေ့သ ို ေ့ အရ ခခံစောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်ရမ်းခွန််းမခော်းက ိုပငလ်ျှင ် ရကောင််းမွနစ်ွောမရ ဖ  ိုန ိုငပ်ါ။ ပံို၏ 

လက်ယော  က်အထက်ပ ိုင််းတွင ်အစ မ််းရ ောင ်ဖငေ့ ်ရဖော် ပထော်းရသောရမ်းခွန််းမခော်းသည် ပါဝငရ် ဖ  ိုရသော 

ရကခောင််းသော်း မခော်းအတကွ် အလွနခ်က်ခဲပါသည။် အခခြုံပ်အော်း ဖငေ့ ် ဤပံိုသည်  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  

ရကခောင််းသော်းမခော်းက ို ဦ်းတည်၍ ရကောင််းစွောလွှမ််း ခံြုံန ိုငရ်သောရမ်းခွန််းမခ ြုံ်းပါဝငသ်ညေ့် စစ်ရ ်း ခင််းက ို 

 ပသရသော်လည််း ပံို၏ ရအောက်ရ ခတွင ်စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်အော်းနည််းရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းရှ ရနမပီ်း 

ပံို၏အထက်ရှ စောရ ်းသော်း မှုစွမ််း ည် မငေ့ရ်သောရမ်းခွန််းမခော်းတွင ်ရ ဖ  ိုသူ ရကခောင််းသော်းမရှ ပါ။  
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ပံို (၂-၁၄)  မနမ်ောန ိုငင်၏ံ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည် လဒမ်ခော်းက ို ရမ်းခွန််းတစ်ခိုစီအလ ိုက် ရကခောင််းသော်း 

မခော်း၏ ရ ဖ  ိုန ိုငမ်ှု ပပံို 

 

၂.၂.၄ အကရ ှေ့ကတြောင အြောရ မူလတန ်းပညြော သင ယတူတ က မြော  မှု တ ိုင ်းတြောစစ က ်းကရ်းစံ 

(SEA-PLM) စြောကရ်းသြော်းမှုစွမ ်းရည   ို စစ က ်းအ  ဲဖတ  ခင ်း၏ 

သငွ  ပင လ ခဏြောမျြော်း 

 အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

တွင ်စောရ ်းသော်းန ိုငမ်ှုစွမ််း ည်က ို စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ် ခင််းသည် စောဖတ်စွမ််း ညန်ငှ်ေ့ သခ္ခောစွမ််း ည်တ ို ေ့က ို 
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စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ် ခင််းနငှေ့ ် ကွော ခော်းမှုရှ ပါသည်။ စောဖတ်စွမ််း ညန်ငှ်ေ့ သခ္ခောစွမ််း ည်ရမ်းခွန််းမခော်းသည ်

ရမ်းခွန််းတ ိုမခော်း သ ို ေ့မဟိုတ ် အမှနရ် ွ်းရမ်းခွန််းမခော်းက ို အသံို်း ပြုံထော်းရသော်လည််း စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည ်

တွင ် ရမ်းခွန််းအော်းလံို်းသည် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ရ ်းသော်းရ ဖ  ိုန ိုငမ်ှု ပမောဏရပေါ် မူတည်ပါသည်။ 

စောရ ်းသော်း ခင််းတွင ် ရမ်းခွန််းတစ်ခိုစီအတွက် စောရ ်းသော်းမှုအ ည်အရသ်ွးရပေါ်မူတည်၍  ရှ မညေ့ ်

 မှတ်စရက်းမခော်းက ို ကွဲ ပော်းစွော ဖငေ့ ်အကဲ ဖတ်န ိုငပ်ါသည်။  

 ပံို (၂-၁၄) ရှ ရမ်းခွန််းတစ်ခိုစီအလ ိုက် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ရ ဖ  ိုန ိုငမ်ှု ပရ မပံို (Item- Person 

Map) တွင ်စောရ ်းသော်းမှုအမခ ြုံ်းအစော်းတစ်ခိုစီအလ ိုက်အမခ ြုံ်းအစော်းခွ၍ဲ အမှတ်ရပ်းပံိုက ို  ပသထော်းသည်။ 

ဥပမောအော်း ဖငေ့ ် ပံို (၂-၁၄) ရှ အဝါရ ောင ်ဖငေ့ ်ပသထော်းရသော ရမ်းခွန််း (၇) တငွ ်  မှတ် (၀) မှ (၃) 

အထ ရှ ပါသည်။  မှတ ်(၀) က ို ထညေ့်သငွ််းရဖော် ပမထော်းရတောေ့ပါ။  မှတ် (၁)၊ (၂) နငှေ့ ်(၃) တ ို ေ့က ိုသော (၇-၁)၊ 

(၇-၂)၊ (၇-၃) ဟိုရဖော် ပထော်းပါသည်။  

 
 

ပံို (၂-၁၅)  ဖစ်စဉ ပစောသော်းရ ်းသော်း ခင််းအတွက် နမူနောပံိုစံ 

 

 စ တ်ကူ်း ဖငေ့ပံ်ိုရဖော်ရ ်းသော်း ောတွင ် ပံို (၂-၁၅) ရှ ရကခောင််းသော်း၏ ရ ်းသော်းရ ဖ  ိုမှုနမူနောပံိုစံတွင ်

ရမ်းခွန််း (၇) အ  ဝါကခဖဲွှေ့စည််းပံိုနငှေ့ ် တည်ရ ောက်ပံိုအော်း အကဲ ဖတ် ခင််းက ို စဉ်းစော်း ကညေ့်ပါမည်။ 

၎င််းက ို မည်သ ို ေ့အကဲ ဖတအ်မှတ်ရပ်းမည်က ို ပံို (၂-၁၆) တွင ်ရဖော် ပထော်းပါသည်။  

 

စသံတ မ တ ချ  အတ ိုင ်းအတြော  ိုဒ  ကဖြော  ပချ   

ဝါကခဖဲွှေ့စည််းပံိုနငှေ့ ်

တညရ် ောကပံ်ို 

၀ 
သ်ီး ခော်းစောလံို်းမခော်း (သ ို ေ့) 

ဝါကခအပ ိုင််းအစမခော်း(သ ို ေ့)က်ူးယရူ ်းသော်း ခင််းမခော်း 

၁ 
 ပညေ့စ်ံိုမှုမရှ ရသောဝါကခမခော်း (သ ို ေ့) အမှော်းမခော်းစွောပါရှ ရသော 

ဝါကခမခော်း 

ညအီက ိုနစ်ှရယောက်၏ အရ ပ်းမပ ြုံငပဲွ် 

 

ရပ်းထော်းရသောပံိုက ို ကညေ့၍် 

သငရ် ်းန ိုငသ်ရလောက်ပံို ပငတ်စ်ပိုဒ ််းပါ။ 

 

တစ်ရန ေ့တွငရ်မောငရ်မောငသ်ည ်သူ ေ့အက ို က ို 

အရ ပ်းမပ ြုံင ်န ်စ နရ်ခေါ် ခဲေ့သည။်  
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၂ 
ရ ို ်းရှင််း၍ ထပ်တလလဲအဲသံို်း ပြုံထော်းရသော်လည််း မှနက်နရ်သော 

ဝါကခမခော်း (သ ို ေ့) အမှော်းမခော်းပါရှ ရသောဝါကခရ ောမခော်း 

၃ မှနက်နရ်သောဝါကခတညရ် ောကပံ်ိုအမခ ြုံ်းမခ ြုံ်း 

 

ပံို (၂-၁၆) ရကခောင််းသော်း၏ ရ ်းသော်းရ ဖ  ိုမှုပံိုစံက ို အမှတ်ရပ်း ခင််း နမူနောပံိုစံ 

 ထ ို ေ့ရ ကောငေ့ ်ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ၎င််းတ ို ေ့၏အရ ဖက ို ညွှန ်ကော်းခခက်မခော်းမ ှကူ်းယူမည်  ိုလျှင ်

ကိုဒ ် (၀)  ရှ မည် ဖစ်သည။် မ ပညေ့်စံိုရသောဝါကခအခခ ြုံှေ့ရ ်းသော်းရသောရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ကိုဒ ် (၁)   

ရှ မည်  ဖစ်ပါသည်။ ဤရမ်းခွန််းသည် ရ ဖ  ိုမှု ပပံိုတွင ် (၇.၁) က ို က ိုယ်စော်း ပြုံမပီ်း 

ပံို၏ရအောက်ရ ခနော်းတွင ် တည်ရှ ပါသည်။ အမှော်းပါရသော ဝါကခရ ော အနည််းငယ် က ို 

ရ ်းသော်းန ိုငရ်သောရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ကိုဒ ် (၂)  ရှ မည် ဖစ်မပီ်း ရမ်းခွန််းတစ်ခိုစီအလ ိုက် 

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ရ ဖ  ိုမှု ပပံိုတွင(်၇.၂) က ို က ိုယ်စော်း ပြုံ၍ ပံို၏အလယန်ော်းတွင ် တည်ရှ ပါသည်။ 

မှနက်နသ်ညေ့ ် ဝါကခရ ောမခော်းရ ်းသော်းန ိုငရ်သော စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည် မငေ့မ်ော်းသညေ့် ရကခောင််းသော်းမခော်း 

သည် ကိုဒ ်(၃)  ရှ မပီ်း (၇.၃) အ ဖစ် ပံို၏အထက်နော်းတွင ်တည်ရှ ပါသည်။  

 ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ရ ို ်းရှင််းရသောရ ်းသော်းနည််းမှ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည် မငေ့မ်ော်းရသောသမူခော်း 

ရ ဖ  ို န ိုငသ်ညေ့် ရပ်းထော်းရသောပံိုက ို ကညေ့်၍ သရိုပ်ရဖော်ရ ်းသော်း ခင််းကဲေ့သ ို ေ့ရသော အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ 

မူလတန််း ပညော သငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ၏ ရ ဖ  ိုမှုမခော်းက ို 

ဤစစ်ရ ်း တ ိုင််းတောရသော နည််းလမ််းက ို အသံို်း ပြုံ ခင််း ဖငေ့ ် အမှတ်ရပ်းပါသည်။ ယင််းသည ်

သိုရတသမီခော်းအတွက ် အရသ်းစ တ်၍ အလွနတ် ကခရသောစံသတမ်ှတ်ခခက်ရှင််းလင််းခခက်မခော်း 

ရ ်းသော်း န ်အခခက် အလက်မခော်းစွောက ို  ရှ သေွာ်း မည ်ဖစ်ပါသည်။  

 

၂.၂.၅  ျြော်း၊ မ၊ လမူှုစ ်းပွြော်းကရ်းအက ခအကနန ငေ့  က ျြောင ်းတည ကနရြောအလ ို   

အကရ ှေ့ကတြောင အြောရ  မူလတန ်းပညြောသင ယတူတ က မြော  မှု တ ိုင ်းတြောစစ က ်းကရ်းစ ံ

(SEA-PLM) 2019 စြောကရ်းသြော်းမှုစွမ ်းရည ရလဒ မျြော်း 

 ပံို (၂-၁၇) တွင ်အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ 

(SEA-PLM) 2019 ကခော်း/မ နငှေ့ ် ရကခ်းလက/်မမ ြုံှေ့  ပရကခောင််းမခော်းအ   မနမ်ောန ိုငင်၏ံ 

စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည ် ပခမ််းမျှ မှတ်စရက်းမခော်းက ို ရဒသတွင််းန ိုငင်မံခော်း၏ ပခမ််းမျှ မှတ်စရက်းမခော်း ဖငေ့ ်

နှု င််းယှဉ ပသထော်းပါသည်။  
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 ဤနှု င််းယှဉခခက်တစ်ခိုစီတငွ ် မနမ်ောန ိုငင်သံည ်ရဒသတွင််းပခမ််းမျှ မှတ်နငှေ့ ်န်ီးစပ်စွော ရ ောင ွ်က ်

န ိုငသ်ည်က ို ရတွှေ့ ပါသည။် ရဒသတွင််းတွငသ်ောမက  မနမ်ောန ိုငင်တံွငလ်ည််း မမ ြုံှေ့  ပနငှေ့ ် ရကခ်းလက် ကော်း 

ကွော ခော်းခခက်ကကီ်းမော်းရ ကောင််းရတွှေ့ ရှ  ပါသည်။  မနမ်ောန ိုငင်တံွင ် ပခမ််းမျှအော်း ဖငေ့ ် မ န််းကရလ်းမခော်းသည ်

ရယောက်ခော်းရလ်းမခော်းထက ် မှတ်စရက်း (၇) ခန ေ့ ်ပ ိုမ ိုရကောင််းမွနစ်ွော ရ ောင ွ်ကန် ိုငပ်ါသည်။ ရဒသတွင််း 

တွငလ်ည််း မ န််းကရလ်းမခော်းသည် ရယောက်ခော်းရလ်းမခော်းထက်  မှတ်စရက်း (၁၀) ခန ေ့ ် ပ ိုမ ိုသောလွနရ်သော 

ရ ကောငေ့ ် မနမ်ောန ိုငင်နံငှေ့ ်အ ခော်းရဒသတွင််းန ိုငင်မံခော်း ကော်း မခော်းစွောကွော ခော်းခခက်မရှ ပါ။ ထ ို ေ့အ ပင ်ပံို (၂-၁၇) 

တွင ်လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရနအိုပ်စိုက ို အထက်မှရအောက်သ ို ေ့ စီစဉ ပသထော်းပါသည်။ ရဒသတွင််းတငွ ်

လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရနန မေ့်ကခရသော ရကခောင််းသော်းအိုပ်စို၏ စွမ််းရ ောင ်ည်သည် လူမှုစီ်းပွော်းရ ်း 

အရ ခအရန မငေ့မ်ော်းရသော ရကခောင််းသော်းအိုပ်စိုရအောက်  မှတ်စရက်း (၁၉)ခန ေ့ ်နည််းပါ်းပါသည်။ သ ို ေ့ရသော် 

 မနမ်ောန ိုငင်တံွင ်လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရနအန မေ့် ံို်းအိုပ်စိုရှ  ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စွမ််းရ ောင ်ည်သည ်

အ မငေ့ ်ံို်းအိုပ်စိုရှ ရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ် မှတ်စရက်း (၁၁) ခန ေ့ ်ကွော ခော်းပါသည်။ 
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အရရှှေ့ရတောင်အောရှမူလတန််းပညောသင်ယူတတ်ရ မော

က်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 

ပခမ််းမျှ 
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ပံို (၂-၁၇) ကခော်း/မ နငှေ့ ် ရကခ်းလက/်မမ ြုံှေ့  ပ ကော်း  မနမ်ောန ိုငင်နံငှေ့ ် ရဒသတွင််းန ိုငင်မံခော်း၏ စောရ ်းသော်းမှု 

ပခမ််းမျှ မှတ ်

 ၂.၂.၆ စြောကရ်းသြော်းမှုစွမ ်းရည န ငေ့  ၂၁ ရြောစို ျွမ ်း ျင တတ က မြော  မှုမျြော်း 

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

2019 စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ်ရ ်းအညွှန််းရ ောငတ်ွင ်စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်  ိုသည်မှော ပိုဂ္ ြုံလ်ရ ်း (လူ ေ့အဖဲွှေ့ 

အစည််း၊ စီ်းပွော်းရ ်းနငှေ့ ် န ိုငင်သံော်းမခော်း  ိုင ်ောလ ိုအပ်ခခက်မခော်းက ို  ဖညေ့် ည််းန ိုင ်နအ်လ ို ေ့ငေှာ 

မ မ ၏အရတွ်းအရခေါ်အယအူ မခော်းက ိုရဖော် ပ ခင််း၊ အ ခော်းသမူခော်းနငှေ့ ်

 က်သယွ်ရ ောင ွ်က် ခင််းမခော်းတွင ် မ မ ရ ်းသော်းထော်းရသောအရ ကောင််းအ ော၏ 

 ည် ွယ်ခခက်က ိုစောဖတ်သမူခော်း နော်းလည်ရအောင ်ရ ်းသော်း ရဖော် ပန ိုငရ်သော စွမ််း ည်  ဖစ်သည်။ (UNICEF, 

SEAMEO, 2017,P-30) 

အ ပနအ်လှန ်က်သယွ်ရ ပော  ို ခင််းသည် ၂၁  ောစိုကျွမ််းကခငမ်ှုမခော်းတွင ် အရ ်းကကီ်းသညေ့်အခခက ်

 ဖစ်ရသောရ ကောငေ့ ်  မနမ်ောန ိုငင်တံွင ် စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်တ ို်းတက ်နမ်ှော အလွနအ်ရ ်းကကီ်းပါသည်။ 

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ် ၎င််းတ ို ေ့၏အရတွ်းအရခေါ်မခော်းက ို စောရ ်းသော်းမှုပံိုစံအမခ ြုံ်းမခ ြုံ်း ဖငေ့ ် ရဖော် ပန ိုင ်န ်

လ ိုအပ်ပါသည်။ အလယတ်န််းအ ငေ့တ်ွင ် စောရ ်းသော်း ခင််းသည် အရတွ်းအရခေါ်မခော်းက ို ရ ်းသော်း 

ရဖော် ပ န ် အရ ်းကကီ်းရသော  ကော်းခံက   ယောတစ်ခို ဖစ်မပီ်း ၎င််းစွမ််း ည်သည် တကကသ ိုလ် 

တက်ရ ောက်ခခ နန်ငှေ့ ်လိုပ်ငန််းခွင ်တစ်ရလျှောကလ်ံို်းတငွလ်ည််း တ ို်းတက် မငေ့မ်ော်းလော မည် ဖစ်ပါသည်။  

  စောရ ်းသော်း ခင််းသည ်ထိုတ်ရဖော်ရ ်းသော်း မညေ့်စွမ််း ည် (Productive Skill) တစ်ခို ဖစ်သည်။ 

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ် အရတွ်းအရခေါ်မခော်း၊ အရ ကောင််းအ ောမခော်းက ို စောဖတ်သနူော်းလည်ရအောင ်

မှနက်နရ်သောစကော်းလံို်းမခော်း ဖငေ့ ် အစီစဉတကခ ရ ်းသော်းတတ် န ် လ ိုအပ်ပါသည်။ ယင််းသည ်

ရ ်းသော်းမညေ့် အရ ကောင််းအ ောမခော်းက ိုစိုစည််း ရသော နော်းလည်လက်ခံသညေ့်စွမ််း ည် (Receptive Skill) 

 ဖစ်သညေ့် စောဖတ် စွမ််း ည်နငှေ့ ် ကွဲ ပော်းမှုရှ ပါသည်။ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညော 

သငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတော စစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ်မှုတွင ်

မပါဝငခ်ဲေ့ရသောအ ခော်းထိုတ်ရဖော် ပသ သညေ့်စွမ််း ည် (Productive Skill) မှော 

အရ ပောစွမ််း ည် ဖစ်ပါသည်။ ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် လူမှုပတ်ဝန််းကခင၊် အ မ်နငှေ့ ် စောသငခ်န််းတွင ်

နှုတ် ဖငေ့ထ်ိုတ်ရဖော်ရ ပော  ိုန ိုင ်နအ်တွက ် ၎င််းနငှေ့ ် ထိုတ်ရဖော် ပသ ရသောစွမ််း ည ် (Productive Skill) 

ခခင််းတူသညေ့ ် စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်တွင ် ကျွမ််းကခင ်နလ် ိုအပ်ပါသည်။ ထ ို ေ့ရ ကောငေ့ ် စောသငခ်န််းထတဲွင ်

ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း အရ ကောင််းအ ောက ို စဉ်းစော်းခခ နန်ငှေ့ ် မ မ အရတွ်းအရခေါ်က ို အ ခော်းသူမခော်းနငှေ့ ်
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ရ ်ွးရန်ွးခခ နပ် ိုမ ိုရပ်းရစမပီ်း အတန််းထရှဲ  အိုပ်စိုငယ် သ ို ေ့မဟိုတ ် အိုပ်စိုကကီ်းထတဲွင ် ၎င််းတ ို ေ့၏ 

အရတွ်းအရခေါ်က ိုတင ်ပရစ ခင််း ဖငေ့ ် အရ ပောစွမ််း ည်နငှေ့ ် စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်နစ်ှခိုလံို်းတွင ်

အကခ ြုံ်းရကခ်းဇူ်း  ရှ လောမည် ဖစ်ပါသည်။ ၂၁  ောစို အဓ ကကျွမ််းကခငမ်ှုမခော်း ဖစ်သညေ့် အ ပနအ်လှန ်

 က်သယွ်ရ ပော  ို ခင််း၊ ပူ်းရပါင််းရ ောင ွ်က် ခင််း၊ ကခ ြုံ်းရ ကောင််း က်စပ်စဉ်းစော်း ခင််းနငှေ့ ် ဖနတ်ီ်းန ိုငမ်ှု 

စွမ််း ည်ရှ  ခင််းတ ို ေ့သည ်အရ ပောစွမ််း ည်နငှေ့ ်အရ ်းစွမ််း ည်က ို ရလေ့ကခငေ့ ်ခင််းအော်း ဖငေ့ ်တ ို်းတက်လောမည ်

 ဖစ်ပါသည်။ 

 

 ၂.၂.၇ စြောကရ်းသြော်းမှုစွမ ်းရည အတ ွ   ျွမ ်း ျင မှုအ ငေ့  အလ ို  အဓ   ကလေ့လြော 

ကတွှေ့ ရ  ချ  မျြော်း 

စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်သည် ပညောသငယ်ူ ခင််းမှစ၍ အလိုပ်အက ိုင ်ရှ  ခင််းနငှေ့ ်လူမူ က် ရံ ်း 

နယ်ပယ်အထ  နယ်ပယ်အော်းလံို်းတွင ် ပါဝငရ် ောင ွ်က်န ိုင ်န ်  ည်မှန််းခခက်မခော်း  ပညေ့်မီ နအ်တကွ ်

အရ ခခံကခရသော ကျွမ််းကခငမ်ှု ဖစ်ပါသည်။  မနမ်ောန ိုငင်တံွင ် Grade - 5 ရကခောင််းသော်းအခခ ြုံှေ့သည ်

ရကောင််းမွနရ်သော စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်ရှ ရသော်လည််း အခခ ြုံှေ့ မှော အရ ကောင််းအ ောအနည််းငယ်ပါဝငသ်ည်ေ့ 

ဝါကခအခခ ြုံှေ့က ိုသော ရ ်းသော်းန ိုငပ်ါသည်။ ထ ိုကဲေ့သ ို ေ့ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်ကေွာဟခခက်သည် အခခ ြုံှေ့ရသော 

ရကခောင််းသော်းအိုပ်စို အထ်ူးသ ဖငေ့ ် ရကခ်းလက်ရဒသရှ ရကခောင််းသော်းမခော်းအတွက် အခွငေ့အ်ရ ်း ရှ မှု 

မတူညီ ရ ကောင််း  ပသရနပါသည်။  

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

၏ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည ် စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ် ခင််းတွင ် အဓ ကရတွှေ့ ရှ ခခကအ်ရန ဖငေ့ ်  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ၎င််းတ ို ေ့၏ အနောဂတ် ည်မှန််းခခက်နငှေ့ ် လ ိုအငမ်ခော်းက ို ပညေ့်မီ နအ်တွက် 

လ ိုအပ်ရသော ကျွမ််းကခငမ်ှုမခော်း ရှ န ိုင ်န ် သငယ်ူရလေ့လော ခင််းက ို ရ ောင ွ်က် နလ် ိုအပ်ပါသည်။ 

အထ်ူးသ ဖငေ့ ်အန မေ့် ံို်းစံသတ်မှတ်ခခက ်(၃) ခိုရှ  ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ်မူလတန််းအ ငေ့မ်ပီ်း ံို်းခခ နတ်ွင ်

 ရှ  မညေ့် အန မေ့် ံို်းကျွမ််းကခငမ်ှုအ ငေ့သ် ို ေ့ ရ ောက်ရှ  န ် ခက်ခဲမှုရှ ရနပါသည်။ လူတ ိုင််းသည် မ မ တ ို ေ့၏ 

 ည်မှန််းခခက ် ပန််းတ ိုငန်ငှေ့ ်  ည် ွယ်ထော်းရသော စံခခ နစံ်နှုန််းမခော်း ရှ  န ် ရှ  င််းစဲွကျွမ််းကခငမ်ှုမခော်းအရပေါ် 

အရ ခခံ၍ သငေ့ရ်လခော်ရသောအရထောက်အပံေ့မခော်း ဖငေ့ ်  ဝတစ်ရလျှောက်လံို်း သငယ်ူရလေ့လောရန မည ်

 ဖစ်ရ ကောင််း နော်းလညသ်ငေ့ပ်ါသည်။ လက်ရှ အ ငေ့ ် သ ို ေ့မဟိုတ် အသက် မည်သ ို ေ့ပငရှ် ရစကောမူ 

ဖံွှေ့ မဖ ြုံ်းတ ို်းတက်န ိုငသ်ည်။ မူဝါဒခခမှတ်သမူခော်းအတကွ် မည်သညေ့်ရထောက်ပံေ့  ဖညေ့် ည််းရပ်းမှုမခော်းက ို 

လ ိုအပ်မပီ်း မည်သ ို ေ့ရထောကပံ်ေ့  မည်က ို  ံို်း ဖတ် နမ်ှော စ နရ်ခေါ်မှုတစ် ပ် ဖစ်ရနပါသည်။ 

 

၂.၃  မန မြောန ိုင ငတံငွ  သခ္ျြောစွမ ်းရည တတ က မြော  မှု 
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အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

သခ္ခောစွမ််း ည်စစ်ရ ်းမှုသည် သခ္ခော ောသော ပ် သင ်ကော်းသငယ်ူ ခင််းက ို အကဲ ဖတ် ော၌  မနမ်ောန ိုငင် ံ

တွင ်ပါဝငပ်တ်သက်သအူော်းလံို်းက ို အရထောက်အကရူပ်းန ိုငရ်သော အခခက်အလက်မခော်းက ို ရပ်းပါသည်။ 

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ၏  လဒ ်

တစ်ခိုသည ်သခ္ခောစွမ််း ညက်ျွမ််းကခငမ်ှု အတ ိုင််းအတောက ို ရဖော် ပထော်းပါသည ် (ရနောက် ကတ်ွ ဲ၂၊ (က ၂-

၄))။ ၎င််းဇယော်းတွင ်  လဒက် ို ရကောက်ခခက်ခခန ိုငရ်သော စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) မခော်းအလ ိုက ်

ရမ်းခွန််း၏ခက်ခဲမှုနငှေ့ ် ရကခောင််းသော်း၏ စွမ််း ညက် ို ခွဲ ခော်း ပထော်းပါသည်။ စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) 

မခော်းက ို “၂” နငှေ့ရ်အောက ် ၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉ နငှေ့ ် အထက်စသည် ဖငေ့သ်တ်မှတ်ထော်းပါသည်။ 

ရမ်းခွန််းတစ်ခိုသည ်  မငေ့ရ်သောစံသတ်မှတ်ခခက ် တွငရှ် လျှင ် ၎င််းရမ်းခွန််းသည ် ခက်ခဲသည်။ 

 မငေ့ရ်သောစံသတ်မှတ်ခခက ်ရှ သည်ေ့ ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ်

သခ္ခောစွမ််း ည် မငေ့ရ်သောရကခောင််းသော်းမခော်း ဖစ်သည်။ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််း 

ပညောသငယ်တူတ်ရ မောကမ်ှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM)  လဒသ်ည ် မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  Grade - 5 

ရကခောင််းသော်းမခော်း ကော်းတွင ် သခ္ခောစွမ််း ည်အမခ ြုံ်းမခ ြုံ်း ကွဲ ပော်းရနရ ကောင််းက ို ပသပါသည်။ 

အခခြုံပ်အော်း ဖငေ့ ်   ိုလျှင ်  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ် ရဒသတွင််းပျှမ််းမျှ မှတ်ထက ်

ရလခောေ့နည််းသည်က ို ရတွှေ့ ပါသည်။  

ပံို (၂-၁၈) တွင ်သခ္ခောစွမ််း ည ် စံသတ်မှတ်ခခက ်တစ်ခိုစီအလ ိုက် ရဒသတွင််းနငှေ့ ်  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  

Grade - 5 ရကခောင််းသော်းမခော်း၏  ောခ ိုငန်ှုန််းက ို  ပသပါသည်။  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ 

ရလ်းပံိုသံို်းပံိုခန ေ့သ်ည် စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၃၊ ၄ နငှေ့ ်၅ တွင ်ရှ ပါသည်။ စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၆ 

နငှေ့ ်၇ တွင ်သခ္ခောစွမ််း ည် မငေ့မ်ော်းသညေ့် ရကခောင််းသော်း (၁၂ %) ခန ေ့သ်ောရှ ပါသည်။ ကခနရှ် ရနရသော (၁၄ %) 

သည် စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၂ နငှေ့ရ်အောကတ်ွငရှ် မပီ်း ရဒသတွင််း ပျှမ််းမျှ မှတ်ထက်မန မေ့်ရသော်လည််း 

သခ္ခောစွမ််း ည်တငွ ်အော်းနည််းရ ကောင််းရတွှေ့ ရှ  ပါသည်။  
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ပံို (၂-၁၈) သခ္ခောစွမ််း ည်စံသတ်မှတ်ခခက်အ  ရဒသတွင််းနငှေ့ ် မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  Grade -5 ရကခောင််းသော်းမခော်း 

၏ ောခ ိုငန်ှုန််း 

ရဖော် ပထော်းရသောကျွမ််းကခငမ်ှုအတ ိုင််းအတောမခော်းသည် အတ အကခပ ိုင််း ခော်းထော်း ခင််းမခ ြုံ်းမဟိုတ ်

ရသော်လည််း အ ခော်းန ိုငင်တံကောစစ်ရ ်းအကဲ ဖတ် ခင််းနငှေ့ ် စံသတ်မှတ်ခခကမ်ခော်းမ ှ ရမ်းခွန််းမခော်း၏ 

သတ်မှတ်ထော်းရသော ကျွမ််းကခငမ်ှုနငှေ့န် ှု င််းယှဉ ခင််းအော်း ဖငေ့ ် Grade-5 မပီ်း ံို်းခခ နတ်ွင ်ရကခောင််းသော်းမခော်း 

 ရှ  မညေ့ ်အညွှန််းက န််းတစ်ခိုပင ်ဖစ်သည်။ အ ခော်းရသော  ပငပ်တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းမှု ဥပမောတစ်ခိုမှော IEA 

၏ TIMSS ပင ်ဖစ်သည်။ န ိုငင်တံကောတ ိုင််းတောစစ်ရ ်းမှုစံနမူနောတစ်ခိုက ို SDG 4.1.1 တွင ်အညွှန််းက န််း 

တစ်ခိုစီ ဖငေ့ ်ရဖော် ပထော်းသည်က ို ရတွှေ့ ရှ န ိုငသ်ည ် (SDG section 2.3.1)။ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််း 

ပညောသငယ်ူတတ်ရ မောကမ်ှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၆ နငှေ့ ်

အထက်တွငရှ် ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ် Grade - 5 မပီ်း ံို်းခခ နတ်ွင ်  ရှ  မညေ့ ် သခ္ခောစွမ််း ည ်

ကျွမ််းကခငမ်ှုက ို  ရှ ရ ကောင််း ၎င််းအညွှန််းက န််းမခော်း ဖငေ့ ်ရဖော် ပန ိုငသ်ည်။  

 အထက်တွငရ်ဖော် ပခဲေ့သညေ့်အတ ိုင််း  မနမ်ောန ိုငင်၏ံ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််းပညောသငယ်ူ 

တတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019  လဒသ်ည ်Grade-5 ရကခောင််းသော်း (၁၂%) 

သည် စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၆ နငှေ့အ်ထက်တငွ ် ရှ ရ ကောင််း ပသရနပါသည်။ ၎င််းရကခောင််းသော်းမခော်း 

သည် အလယ်တန််းအ ငေ့ပ်ညောရ ်းသ ို ေ့ ကူ်းရ ပောင််းသညေ့်အခါ ၂၁  ောစိုကျွမ််းကခငမ်ှုက ို အရ ခခံရသော 

သငရ် ို ်းညွှန််းတမ််း၏ စ နရ်ခေါ်မှုမခော်းက ို  င ် ိုငန် ိုငမ်ည် ဖစ်ပါသည်။ ၎င််းရကခောင််းသော်းမခော်းသည် အရ ခခံ 

ကခရသောသခ္ခောစွမ််း ည်က ို ကျွမ််းကခငမ်ှုရှ  ကပါသည်။ ကခနရှ် ရနရသော ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ (၈၈%) သည် 

၎င််းအ ငေ့သ် ို ေ့ မရ ောက်ရှ န ိုငရ်သ်းပါ။ Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ တစ်ဝက် (၅၀%) သည် 

 မနမ်ော  

ရဒသတငွ််း ပခမ််းမျှ 

 
ောခ
 ိုင
န်
ှုန
်း 

Band ၂ နငှေ့ ်

ရအောက ်

Band ၃  Band ၄ Band ၅ 

 

Band ၆ 

 

Band ၇ 

 

Band ၈ 

 

Band ၉ နငှေ့ ်အထက ်
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စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၄ သ ို ေ့မဟိုတ ် ၅ တွငရှ် မပီ်း ယင််း၏ရအောက်တငွရှ် ရသော ကခန ် (၃၈%) သည် 

Grade-2 သ ို ေ့မဟိုတ် Grade-3  ဖစ်သညေ့် မူလတန််းရအောက် ငေ့ ် မပီ်း ံို်းခခ နတ်ွင ်  ရှ  မညေ့ ်

ကျွမ််းကခငမ်ှုက ိုသော  ရှ ရသ်း ရသောရ ကောင်ေ့ မူလတန််းအ ငေ့ပ်ညောရ ်းမပီ်း ံို်း နန်ငှေ့/်သ ို ေ့မဟိုတ ်

အလယ်တန််းအ ငေ့သ် ို ေ့ ကူ်းရ ပောင််း န ်အလွနခ်က်ခဲရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ  ပါသည်။  

  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ပခမ််းမျှသခ္ခော မှတ်စရက်းသည် (၂၈၈)  ဖစ်မပီ်း စံသတ်မှတ်ခခက ်

(Band) ၄ နငှေ့က် ိုက်ညီပါသည်။ ရဒသတွင််းရှ ပခမ််းမျှ မှတ်စရက်းသည ်(၃၀၀)  ဖစ်မပီ်း စံသတ်မှတ်ခခက ်

(Band) ၅ နငှေ့ ်က ိုက်ညီပါသည်။  

  စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) မခော်းအ  ရမ်းခွန််းမခော်း၏ခက်ခဲမှုက ို ပသ နန်ငှေ့ ် Grade - 5 ရှ  

ရကခောင််းသော်း မခော်း ရှ  မညေ့် သခ္ခောစွမ််း ည်အ ငေ့က် ို နော်းလည် န ် ကငွ််း င််းရလေ့လော ခင််းတွင ်

အသံို်းမ ပြုံခဲေ့ ဲ အကက ြုံ စမ််းသပ်စစ်ရ ်းမှုတွငသ်ော အသံို်း ပြုံခဲေ့ရသော ရမ်းခွန််းသံို်းခိုက ို 

ရ ်ွးရန်ွးခဲေ့ပါသည်။3 ၎င််းရမ်းခွန််းမခော်းတငွ ် မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ရ ဖ  ိုမှုက ိုရတွှေ့  မငန် ိုငပ်ါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

ပံို (၂-၁၉) စံသတ်မှတ်ခခက ်(Band) ၃ အ ငေ့ရှ် သညေ့် သခ္ခောပိုစဆောနမူနော 
 

ပံို (၂-၁၉) တွင ်စံသတ်မှတ်ခခက ်(Band) ၃ တွငရှ် ရသော လွယ်ကူသညေ့် ရမ်းခွန််းက ို  ပသပါသည်။ 

၎င််းရမ်းခွန််းသည ် က န််းမခော်းရခါင််းစဉရှ  က န််းတစ်လံို်းသောပါရသော ရ ို ်းရှင််းစွောတကွ်ခခက် သညေ့ ် ရမ်းခွန််း 

 ဖစ်ပါသည်။ ဤရမ်းခွန််းသည် စောသော်းအနည််းငယ်သောပါဝင၍် က န််းနစ်ှလံို်း၏  ခော်းနော်းခခက်က ို 

အရ ခခံကျွမ််းကခငမ်ှု အသံို်း ပြုံ၍တွက်ခခက် ရသော ပိုစဆောအမခ ြုံ်းအစော်းသော ဖစ်သည်။  

                                                           
3 ကွင််း င််းရလေ့လောမှုမခော်းမှ ရမ်းခွန််းမခော်းက ို ရနောင ်ပနလ်ညအ်သံို်း ပြုံ နအ်တကွ ်လံို ခံြုံရအောငထ် န််းသ မ််းထော်းရသောရ ကောငေ့ ်ဤအစီ ငခ်ံစောတွင ်

ရဖော် ပမထော်းပါ။ 

ဂ ို်းအရ အတကွ ်(လယွသ်ည-် စံသတမ်ှတခ်ခက ် (Band) ၃)  

အနရီ ောငအ်သင််းသည ်၄ ဂ ို်း သည။်  

အ ပောရ ောငအ်သင််းသည ်၇ ဂ ို်း သည။်  

အ ပောရ ောငအ်သင််းသည ်အနအီသင််းထက ်ဂ ို်းမညမ်ျှပ ို သနည််း။  

A. 3 

B. 4 

C. 7 

D. 11 
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 အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

2019 တွင ်ပါဝငရ် ဖ  ိုရသော  မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်း၏ - 

 စံသတ်မှတ်ခခက ်(Band) ၂ နငှေ့ရ်အောက်တငွရှ် ရသော (၁၄%) သည် ဤရမ်းခွန််းမခော်းက ို မှနက်န ်

စွော မရ ဖ  ိုန ိုငပ်ါ။  

 စံသတ်မှတ်ခခက ်(Band) ၃ တွငရှ် ရသော (၂၄%) သည် မှနက်နစ်ွောရ ဖ  ိုန ိုငရ် ခရှ ပါသည်။ 

 စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၄ နငှေ့ ်အထက်တငွရှ် ရသော (၆၂%) သည် ဤရမ်းခွန််းမခော်းအော်းလံို်း 

န်ီးပါ်းက ို မှနက်နစ်ွောရ ဖ  ိုန ိုငပ်ါသည်။  

စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၂ နငှေ့ ်ရအောက်တွငရှ် ရသော ပ ိုမ ိုလွယ်ကူသညေ့်ရမ်းခွန််းသည် ရ တွက် ခင််း 

သ ို ေ့မဟိုတ ်က န််းငယန်စ်ှခိုက ို ရပါင််းစည််း ခင််းတ ို ေ့ ပါဝငပ်ါသည်။ ဤရမ်းခွန််းမခော်းက ို အနည််း ံို်းအရန ဖငေ့ ်

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ (၈၆%) သည် မှနက်နစ်ွောရ ဖ  ိုန ိုငပ်ါသည်။  

ထ ိုနည််းတူစွော စံသတ်မှတခ်ခက ် (Band) ၄ တွငရှ် ရသောပ ိုမ ိုခက်ခဲသညေ့်ရမ်းခွန််းသည် ဂဏန််း 

ရလ်းလံို်း ပါရသောက န််း၏ ရန ောလ ိုက်တနဖ် ို်းက ို သတ်မှတ် န ်ဖစ်မပီ်း ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ (၃၄%) မှ 

(၆၂%) သည် မှနက်နစ်ွော ရ ဖ  ိုန ိုငပ်ါသည်။  

 
 

သပံိုရြောရည ပမြောဏ (ခ  ခဲမှုအလယ အလတ ကမ်းခွန ်း - စသံတ မ တ ချ   (Band) 

၅) 

၅၀၀ မီလီလတီော 

၄၀၀ မီလီလတီော 

၃၀၀ မီလီလတီော 

၂၀၀ မီလီလတီော 

၁၀၀ မီလီလတီော 

က ော်းထတဲွင ်သံပ ော ည ်မီလီလီတော(ml) မည်မျှရှ သနည််း၊၊ 

(က) ၃၀၁ 

(ခ) ၃၁၀ 

(ဂ) ၃၂၅ 

(ဃ) ၃၅၀ 
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ပံို (၂-၂၀) စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၅ သခ္ခောပိုစဆောနမူနော 

ပံို (၂-၂၀) သည် စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၅ ရှ ရသော ခက်ခဲမှုအလယ်အလတရှ် သညေ့် ပိုစဆော ဖစ်မပီ်း 

ရကခောင််းသော်းမခော်းက က ော်းမ ှ အတ ိုင််းအတောတနဖ် ို်းက ိုသ ရှ  န ် လ ိုအပ်ရသောရမ်းခွန််းမခ ြုံ်း ဖစ်သည်၊၊ 

က ော်း ထရှဲ  အ ည်ပမောဏမှော အတ ိုင််းအတောမခော်း ကော်းတွင ် ရဖော် ပထော်းရသော အမှတ်အသော်း ဖစ်မပီ်း 

ရကခောင််းသော်း မခော်းအရန ဖငေ့ ် အတ ိုင််းအတောက ို ရကောက်ခခက်ခခမပီ်း မှနက်နရ်သောအရ ဖက ို 

ရဖော်ထိုတ်တတ် န ်လ ိုအပ် သည်၊၊  

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

2019 စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ်မှုတွင ်ပါဝငရ်သော  မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်းအနက် -  

 စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၄ နငှေ့ ်ရအောက် ရှ ရသော ရကခောင််းသော်း (၆၆%) က ပိုစဆော၏အရ ဖက ို 

မှနက်နစ်ွော မရ ဖ  ိုန ိုငပ်ါ။ 

 စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၅  ရှ ရသော ရကခောင််းသော်း (၂၂%) က ပိုစဆော၏အရ ဖက ို မှနက်နစ်ွော 

ရ ဖ  ိုန ိုငရ် ခ ရှ ပါသည်။ 

 စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၆ နငှေ့အ်ထက ်ရှ ရသော ကခနရ်ကခောင််းသော်း (၁၂%) သည် ပိုစဆော၏ 

အရ ဖက ို မှနက်နစ်ွော ရ ဖ  ိုန ိုငသ်ည်မှော ရသခခောသရလောက်န်ီးပါ်းရှ ပါသည်၊၊ 

 ခော်းနော်းခခက်အရန ဖငေ့ ် စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၆ တွင ် ပါဝငရ်သော မက်ထ စ်ယူနစ်မခော်းက ို 

ရ ပောင််းလဲ သညေ့ ် အတ ိုင််းအတော  ိုင ်ောတွက်ခခကမ်ှုကဲေ့သ ို ေ့ရသော ပ ိုမ ိုခက်ခဲသညေ့် ရမ်းခွန််းမခော်းက ို 

ရကခောင််းသော်း (၃%) မှ (၁၂%) ကသော မှနက်နစ်ွော ရ ဖ  ိုန ိုငရ် ခရှ ပါသည် (ဥပမော - မီတောမှ စငတ်ီမီတောသ ို ေ့ 

ရ ပောင််းလဲ ခင််း)။ 

 

ကရ ်ူးမျြော်း (ခ  ခဲသညေ့ ကမ်းခွန ်း - စသံတ မ တ ချ  (Band) ၈) 

ရ ်း  ိုငတ်စ်  ိုငတ်ငွ ်ရ  ်ူးကဒ ်၁၀၃ ကဒ ်ရှ ပါသည၊်၊ 

တစ်ကဒလ်ျှင ်ရ  ်ူး ၂၄  ်ူး ပါရှ ပါသည၊်၊ 

ရ ်း  ိုငတ်ငွ ်ရ  ်ူးစိုစိုရပါင််း မညမ်ျှရှ ပါသနည််း၊၊ 
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ပံို (၂-၂၁) စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၈ သခ္ခောပိုစဆောနမူနော 

ပံို (၂-၂၁) သည် စံသတ်မှတ်ခခက ်(Band) ၈ ရှ ရသောခက်ခဲသညေ့်ပိုစဆော ဖစ်မပီ်း ရကခောင််းသော်းမခော်းက 

၁၀၀ ထက်ကကီ်းရသော က န််းဂဏန််း ဖငေ့ ်ရ မ ောက် န ်လ ိုအပ်သညေ့် ရမ်းခွန််းမခ ြုံ်း ဖစ်သည်၊၊ ပ ိုမ ိုခက်ခဲသညေ့် 

ရမ်းခွန််း  ိုသည်မှော က ိုယ်တ ိုငအ်ရ ဖရှော သညေ့ ် ရမ်းခွန််းပံိုစံ ဖစ်မပီ်း ရကခောင််းသော်းမခော်းက အရ ဖမှနက် ို 

ရ ွ်းခခယ်ရ ဖ  ို  ခင််းထက် အရ ဖမှန ်ရှ  န ်တွကခ်ခက် ရသော ရမ်းခွန််းမခ ြုံ်း ဖစ်သည်၊၊ 

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

2019 စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ်မှုတွင ်ပါဝငရ်သော  မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်းအနက် - 

 ရကခောင််းသော်းအော်းလံို်းက စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၇ နငှေ့ ် ရအောက်တွငသ်ောရှ သ ဖငေ့ ်

ဤရမ်းခွန််းက ို မှနက်နစ်ွောရ ဖ  ိုန ိုငရ် ခမရှ ရသော်လည််း စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၇  ရှ သညေ့ ်

ရကခောင််းသော်း (၃%) အနကမ် ှအခခ ြုံှေ့ကသော မှနက်နစ်ွော ရ ဖ  ိုန ိုငရ် ခရှ ပါသည်၊၊ 

  ခော်းနော်းခခက်အရန ဖငေ့ ် စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၇ တွင ် ပါဝငသ်ညေ့ ် အပ ိုင််းက န််းတွက်ခခက်မှု 

ကဲေ့သ ို ေ့ရသော ပ ိုမ ိုလွယ်ကသူညေ့် ရမ်းခွန််းမခော်းက ို စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၇  ရှ သညေ့ ်

ရကခောင််းသော်း (၃%) က မှနက်နစ်ွော ရ ဖ  ိုန ိုငပ်ါသည်၊၊ 

ပံို (၂-၂၂) သည် အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ 

(SEA-PLM) ၏ ရဒသတွင််းပျှမ််းမျှ မှတ်စရက်းနငှေ့ ်Grade – 5  မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်း၏  မှတ်စရက်း 

 ောခ ိုငန်ှုန််းက ို နှု င််းယှဉရဖော် ပထော်း ခင််း ဖစ်သည်၊၊ ပံိုတွင ်  မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်း၏ (၉၀%) သည ်

 မှတ်စရက်း (၃၁၀ နငှေ့ရ်အောက်)  ရှ မပီ်း ရဒသတွင််းရကခောင််းသော်း (၉၀%) သည် ပျှမ််းမျှ မှတ်စရက်း 

(၃၂၇ နငှေ့ရ်အောက်)  ရှ ပါသည်။  မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်း၏ (၅၀%) သည်  မှတ်စရက်း (၂၈၈)  ရှ မပီ်း 

ရဒသတွင််းရကခောင််းသော်း (၅၀%) သည် ပျှမ််းမျှ မှတစ်ရက်း (၃၀၀)  ရှ ပါသည်။ 
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ပံို (၂-၂၂) ရဒသတွင််းပျှမ််းမျှနငှေ့ ် မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်း၏ သခ္ခော မှတ်စရက်းက ို Percentile  ဖငေ့ ်ပပံို 

 

 ၂.၃.၁ SDGs န ငေ့    ို  ည သညေ့  အကရ ှေ့ကတြောင အြောရ မူလတန ်းပညြော သင ယတူတ က မြော  မှုတ ိုင ်းတြော 

စစ က ်းကရ်းစ ံ(SEA-PLM) 2019 သခ္ျြောစွမ ်းရည   

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

2019 သခ္ခော  ိုင ်ောကျွမ််းကခငမ်ှု တ ိုင််းတောခခက်မခော်းသည် အညွှန််းက န််း SDG 4.1.1a၊ SDG 4.1.1b တ ို ေ့နငှေ့ ်

က ိုက်ညီမှုရှ သညေ့်အတကွ ် UNESCO Institute of Statistics Sustainable Development Goals 

(အထ်ူးသ ဖငေ့ ်SDG 4.1 ပညောရ ်း) သ ို ေ့ အစီ ငခ်ံတင ်ပ ောတွင ်အသံို်း ပြုံန ိုငပ်ါသည်၊၊ 

SDG အညွှန််းက န််းမခော်းနငှေ့ ်အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတော 

စစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band)  ကော်း ည  ယူမှုလိုပ်ငန််းစဉက ို ကျွမ််းကခငမ်ှု 

ရှင််းလင််းခခက်မခော်း၏ အ ည်အရသ်ွးက ိုက်ညီမှုအော်း အသံို်း ပြုံ၍ ရ ောင ွ်က်ထော်းပါသည်၊၊ SDG အညွှန််း 

က န််းမခော်းနငှေ့ ် က ိုက်ညီမှုတွင ် လက်ရတွှေ့လိုပ်ငန််းနငှေ့ ် ခခ တ် က်ရပ်းသညေ့် လိုပ်ငန််းစဉတစ်ခိုလည််း 

ပါဝငသ်ည်။ ၎င််းက ို အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ 

(SEA-PLM) စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ်မှုတွင ်မရ ောင ွ်က် ရသ်းပါ။ ထ ို ေ့ရ ကောငေ့ ်ကမဘောလံို်း  ိုင ်ောအညွှန််းက န််း 

မခော်းနငှေ့အ်ည ီ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏စွမ််း ည်က ို ပ ိုမ ိုနော်းလည်လောရစ န ် ထပ်တ ို်းသံို်းသပ်မှုမခော်း 

လိုပ်ရ ောင ်န ် လ ိုအပ်ပါသည်၊၊ သ ို ေ့ရသော် ကမဘောလံို်း  ိုင ်ော SDG စံနှုန််းမခော်းအ  သတ်မှတ်ထော်းရသော 
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ရကခောင််းသော်း၏ သခ္ခောစွမ််း ည်တငွ ် ကွောဟမှုရှ ရနရသ်းရ ကောင််း ပဏောမ လဒမ်ခော်းက 

အရထောက်အထော်း ပသရနပါသည်၊၊ 

SDG 4.1.1a အညွှန််းက န််းသည ် အရ ခခံပညောမူလတန််းရအောက် ငေ့မ်ပီ်း ံို်းခခ နတ်ငွ ် ရှ  မညေ့ ်

အန မေ့် ံို်းသခ္ခောစွမ််း ည်တတ်ရ မောက်မှုက ို ရအောက်ပါအတ ိုင််း သတ်မှတ်ထော်းပါသည် - 

 “ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ်က န််းဂဏန််းမခော်းက ို (၁၀၀) အထ  ဖတ်န ိုငသ်ည် ၊ ရ ်းန ိုငသ်ည်၊ နှု င််းယှဉ 

 ပသန ိုငသ်ည်။ က န််းဂဏန််းမခော်းက ို (၂၀) အထ  ရပါင််းန ိုငသ်ည်၊ နိုတ်န ိုငသ်ည်၊ ပိုစဆောမခော်းက ိုလည််း 

တွက်ခခက် ရ ဖရှင််းန ိုငသ်ည်။ ရ ို ်းရှင််းရသော ပံိုသဏ္ဍောနမ်ခော်းနငှေ့ ် အရ ခခံသရ ောတ ော်းမခော်းက ို 

မှတ်မ သ ရှ န ိုငသ်ည်။ ရ ို ်းရှင််းရသော အခခက်အလက်မခော်းက ိုလည််း ဖတ်န ိုငသ်ည်။ အ ောဝတထ ြုံမခော်း၏လော်း ော၊ 

တည်ရန ောနငှေ့ ်အကွောအရဝ်းတ ို ေ့က ို ခန ေ့မ်ှန််းန ိုငရ်သောစွမ််း ည်နငှေ့ ်ပစစည််းစစ်မခော်း၏ နှု င််း အ ွယ်အစော်းက ို 

သံို်းသပ်ခန ေ့မှ်န််း န ိုင ်ခင််း စသည်တ ို ေ့က ို လိုပ်ရ ောငန် ိုငသ်ည်၊၊ (အဓ ပပောယ်ဖွငေ့ ် ိုခခက်အကခယ်၊ GAML, 

2019, p. 25)” 

 အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ်မှု တ ိုင််းတောမှုစရက်းအန မေ့် ံို်းအပ ိုင််းတငွ ် ရမ်းခွန််းမခော်းစွောမရှ သ ဖငေ့ ် ၎င််းနငှေ့ ်

ပတ်သက်ရသော ရကောက်ခခက်ခခမှုမခော်းက ို ရသခခောသည်ဟို မှတ်ယူ၍မ န ိုငပ်ါ၊၊ စံသတ်မှတ်ခခက ်(Band) 

၄ နငှေ့ ် အထက ်  ရှ ရသောရကခောင််းသော်းမခော်းသည် အရ ခခံပညောမူလတန််းရအောက် ငေ့ ်

မပီ်း ံို်းခခ နတ်ွငရှ်  မညေ့် သခ္ခောစွမ််း ည် တတ်ရ မောက်မှု  ပညေ့်မီသည် သ ို ေ့မဟိုတ် ရကခော်လနွသ်ည်၊၊ 

စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) ၃ နငှေ့ရ်အောက်  ရှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ် အရ ခခံပညောရကခောင််းက ို 

အနည််း ံို်း ၅ နစ်ှတကမ်ပီ်းသညေ့်တ ိုင ် အရ ခခံ ပညောမူလတန််းရအောက် ငေ့မ်ပီ်း ံို်းခခ နတ်ွငရှ်  မညေ့ ်

သခ္ခောစွမ််း ည ်တတ်ရ မောက်မှု ပညေ့်မီ ခင််းမရှ ရသ်းပါ။ 

SDG 4.1.1b အညွှန််းက န််းသည် အရ ခခံပညောမူလတန််းမပီ်း ံို်းခခ နတ်ွငရှ်  မညေ့် အန မေ့် ံို်းသခ္ခော 

စွမ််း ည်တတ်ရ မောက်မှုက ို ရအောက်ပါအတ ိုင််း သတ်မှတ်ထော်းပါသည ်- 

 “ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ်က န််းဂဏန််းမခော်းက ို (၁၀၀၀) အထ  ရပါင််းန ိုင ်ခင််း၊ နိုတ်န ိုင ်ခင််း၊ ၁၀ × ၁၀ 

အထ  ရကောင််းစွော ရ မ ောက်န ိုင ်ခင််း၊ စော်းန ိုင ်ခင််း၊ သခ္ခော  ိုင ်ောလိုပ်ထံို်းမခော်း (အရပါင််း၊ အနိုတ်၊ အရ မ ောက်၊ 

အစော်း) လိုပ်ရ ောငမ်ှု (၄) ခိုက ိုအသံို်း ပြုံလခက ်ရ ို ်းရှင််းရသောက န််း ပညေ့်ပိုစဆောမခော်းက ို ရ ဖရှင််းန ိုင ်ခင််း၊ အပ ိုင််း 

က န််းမခော်းက ို တွက်ခခကန် ိုင ်ခင််း၊ အလခော်း၊ အရလ်းခခ နန်ငှေ့ ် ပမောဏ/ထိုထညတ် ို ေ့က ို တ ိုင််းတော နန်ငှေ့ ်

နှု င််းယှဉ န ်နည််းလမ််းအမခ ြုံ်းမခ ြုံ်း ရ ွ်းခခယ်အသံို်း ပြုံန ိုင ်ခင််း၊ စကက န ေ့၊် မ နစ်၊ နော ီ၊ ရန ေ့၊ သတီင််းပတ်၊ လနငှေ့ ်

နစ်ှကဲေ့သ ို ေ့ရသော အခခ နယ်နူစ်အမခ ြုံ်းမခ ြုံ်း ကော်း  က်နယွ်မှုက ို နော်းလည် ခင််း၊ ပိုစဆောတွက်ခခက် န ်
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ရပ်းထော်းသညေ့် ပိုစဆောမအှခခက်အလက်မခော်းက ိုထိုတန်ိုတ်၍ တွက်ခခက်န ိုင ်ခင််း၊ နစ်ှဖက် မငပံ်ိုမခော်း၏ 

ပံိုစံမခော်းက ို မှတ်မ  သ ရှ မပီ်း အမည်ရပ်းန ိုင ်ခင််း၊ က န််းစဉတွင ် လ ိုအပ်ရသောတနဖ် ို်းက ိုရှောရဖွ ခင််း ဖငေ့ ်

သခ္ခောစွမ််း ည်   ိုင ်ောအသ သညောက ိုအသံို်းခခန ိုင ်ခင််းစသည်တ ို ေ့က ို လိုပ်ရ ောငန် ိုငသ်ည်။ 

(အဓ ပပောယ်ဖွငေ့ ် ိုခခက်အကခယ်၊ GAML၊ 2019၊ စောမခက်နေှာ၊ 29)” 

 အထက်တွငရ် ်ွးရန်ွးခဲေ့သညေ့်အတ ိုင််း အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု 

တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) စံသတ်မှတ်ခခက် (Band) ၆ နငှေ့ ်အထက် ရှ ရသော ရကခောင််းသော်း 

မခော်းသည ် အရ ခခံပညောမူလတန််းမပီ်း ံို်းခခ နတ်ငွ ် ရှ  မညေ့်သခ္ခောစွမ််း ညတ်တရ် မောက်မှု  ပညေ့်မီသည် 

(သ ို ေ့မဟိုတ)် ရကခောလ်ွနသ်ည်၊၊ 

 ပံို (၂-၂၃) သည် SDG အညွှန််းက န််းမခော်းအလ ိုက် ရဒသတွင််းနငှေ့ ်မနမ်ောန ိုငင်ရှံ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ 

သခ္ခောစွမ််း ည် တတ်ရ မောက်မှုက ို ပသပါသည်၊၊ ရဒသတွင််းပျှမ််းမျှ ောခ ိုငန်ှုန််း (၃၅%) နငှေ့ ် နှု င််းယှဉလျှင ်

 မနမ်ော ရကခောင််းသော်း (၁၂%) သည် SDG 4.1.1b တွင ် ရှ သည် (သ ို ေ့မဟိုတ)် ထ ိုထက်ရကခော်သည်၊၊ 

  ိုလ ိုသည်မှော  မနမ်ောရကခောင််းသော်း (၈၈%) သည် မူလတန််းမပီ်း ံို်းခခ နတ်ွင ်Sustainable Development 

Goal နငှေ့ ် ပညေ့်မီ ခင််းမရှ ရသ်းပါ။ 

 

 

ပံို (၂-၂၃) SDG 4.1.1 အ   မနမ်ောန ိုငင်နံငှေ့ ်ရဒသတွင််းပျှမ််းမျှ သခ္ခောစွမ််း ည ်

Band ၆ နငှေ့အ်ထက ် 

(SDG 4.1.1b (သ ို ေ့မဟိုတ)် ထ ိုအထက)် 

 
ောခ
 ိုင
န်
ှုန
်း 

Band ၄ (သ ို ေ့မဟိုတ)် ၅  

(SDG 4.1.1a (သ ို ေ့မဟိုတ)် ထ ိုအထက ်

တွငရ်ှ ရသောလ်ည််း SDG 4.1.1b  

ရအောက ်ရ ောက်ရနသည၊်၊) 

 
Band ၃ (သ ို ေ့မဟိုတ)် ထ ိုရအောက ်(SDG 

4.1.1a ရအောကတ်ငွရ်ှ သည၊်၊) 
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၂.၃.၂  ျြော်း၊မ ၊ လမူှုစ ်းပွြော်းကရ်းအက ခအကနန ငေ့  က ျြောင ်းတည ကနရြောအလ ို   

အကရ ှေ့ကတြောင အြောရ  မူလတန ်းပညြောသင ယတူတ က မြော  မှု တ ိုင ်းတြောစစ က ်းကရ်းစ ံ

(SEA-PLM) 2019 သခ္ျြော စွမ ်းရည ရလဒ မျြော်း 

ပံို (၂-၂၄) နငှေ့ ် ပံို (၂-၂၅) သည် ကခော်း/မနငှေ့ ် မမ ြုံှေ့  ပ/ရကခ်းလက်ကဏ္ဍအလ ိုက ်  မနမ်ောန ိုငင်နံငှေ့ ်

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

ရဒသတွင််းပျှမ််းမျှ မှတ်စရက်းက ို နှု င််းယှဉရဖော် ပထော်း ခင််း ဖစ်ပါသည်။  မနမ်ောန ိုငင်သံည ် ရဒသတွင််း 

ပျှမ််းမျှထက်န မေ့်ရနပါသည်၊၊ ရယ ိုယခအော်း ဖငေ့ ်  မနမ်ောန ိုငင်နံငှေ့ရ်ဒသတွင််းနစ်ှခိုလံို်းတွင ်

မမ ြုံှေ့  ပနငှေ့ရ်ကခ်းလက ်ရကခောင််းမခော်းကဏ္ဍသည ်သ သောထငရှ်ော်းရသော ကွောဟမှုကဏ္ဍ  ဖစ်ပါသည်။  မနမ်ော 

န ိုငင်အံတွက ် ယင််း ကွောဟမှုသည ်  မှတ်စရက်း ၁၁ ခန ေ့ ်ဖစ်မပီ်း မမ ြုံှေ့  ပရှ ရကခောင််းမခော်းက 

ရကခ်းလက်ရဒသရှ  ရကခောင််းမခော်းထက ် စံသတ်မှတ်ခခက(်Band) တစ်ခိုန်ီးပါ်းသောလွနရ်နရ ကောင််း 

ရတွှေ့ ရှ  ပါသည်၊၊ ယင််းမှော  မနမ်ောန ိုငင်အံတွက ် သောမက ရဒသတငွ််းတစ်ခိုလံို်းအတကွ်ပါ 

ရ ဖရှင််း နလ် ိုအပ်သညေ့ ် ပဿနောတစ် ပ်  ဖစ်ရ ကောင််း ထငရှ်ော်း ရနပါသည်၊၊ 

 အရ ်းကကီ်းသညေ့်အခခက်မှော  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  မမ ြုံှေ့  ပရကခောင််းမခော်းသည် အ ကမ််းဖခင််းအော်း ဖငေ့ ်

ရဒသတွင််းတစ်ခိုလံို်း၏ ပျှမ််းမျှအ ငေ့ခ်န ေ့ ်ရ ောင ွ်ကန် ိုငပ်ါသည်၊၊ ပညောရ ်းစနစ်သည် မမ ြုံှေ့  ပရှ ရကခောင််း 

မခော်းအတွက ် ထ ရ ောက်မှုရှ ရသော်လည််း ရကခ်းလကရ်ဒသရှ ရကခောင််းမခော်းတွင ် တ ို်းတက်မှုမခော်း လ ိုအပ် 

ရနရ ကောင််း ညွှန ်ပရနပါသည်၊၊ 

 အလော်းတူစွော လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရန SES(Top Quarter) အရ ခအရန တွငရှ် ရသော 

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ် SES (Bottom Quarter) အရ ခအရနတွငရှ် ရသော ရကခောင််းသော်း မခော်းထက ်

စံသတ်မှတ်ခခက ် (Band) တစ်ခိုသောလွနရ်နပါသည်၊၊ လ ိုအပ်ခခက်ရှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်း သည် 

၎င််းတ ို ေ့အတွက် လ ိုအပ်ရသောရထောက်ပံေ့ ဖညေ့် ည််းမှုမခော်း မ ရှ ရသ်းရသောရ ကောင်ေ့  ဖစ်န ိုငပ်ါသည်၊၊ 

အခခြုံပ်အော်း ဖငေ့ ် မနမ်ောန ိုငင်တံွင ်ကခော်း/မ အ ကော်း သခ္ခောစွမ််း ည်တတ်ရ မောက်မှုမှော ကွောဟခခက်မရှ  ခင််း 

(၂၈၈) သည် ရကခနပ်ဖွယ ်ော ဖစ်သည်။၊ 
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ပံို (၂-၂၄) အဓ ကကဏ္ဍမခော်းအလ ိုက်  မနမ်ောန ိုငင်နံငှေ့ ်ရဒသတွင််း၏ သခ္ခောစွမ််း ည ်ပျှမ််းမျှ မှတ်စရက်း 

 

 

န ိုင ငကံ ခြော  န ိုင င၏ံ 

ပျှမ ်းမျှ Percentile 

 
မ
ှတ
 ်3 

မ န််းကရလ်းမခော်း/ 

ရယောက္ခော်းရလ်းမခော်း 

န ိုငင်သံော်း/ 

ရကခ်းလက် 

 မန မြော 

Percentile 

 
မှ
တ
်စ
ရ
က
်း 

န ိုငင်သံော်း ရယောက္ခော်းရလ်း မ န််းကရလ်း ရကခ်းလက ် မမ ြုံှေ့  ပ 

 မနမ်ော   SEA-PLM ရဒသတငွ််းပခမ််းမျှ 

SES Top Qtr 

SES  3rd Qtr 

SES 2nd Qtr 

SES Bottom Qtr 

မမ ြုံှေ့  ပ 

မမ ြုံှေ့  ပ 

 
မ
ှတ
 ် 4 

 
မ
ှတ
 ် 8 

 
မ
ှတ
 ်7 

 
မ
ှတ
 ်6 

 
မ
ှတ
 ်5 

 
မ
ှတ
 ်9
 န
ငှ
  အ
ထ
က
  

 
မ
ှတ
 ်  2

 န
ငှ
  ခ
အ
ာက

  

အရ ခခံမူလတန််းမပီ်း ံို်းမှု  SDG4.1.1b 

အညွှန််းက န််း 

အရ ခခံမူလတန််းရအောက် ငေ့် 

မပီ်း ံို်းမှု  SDG4.1.1a အညွှန််းက န််း 

 SEA-PLM 2019 ပျှမ််းမျှက န််း 

 

SES  3rd Qtr 

SES 2nd Qtr 

SES Bottom Qtr 

မ န််းကရလ်းမခော်း 

ရယောကခ္ော်းရလ်းမခော်း 

ရကခ်းလက် 
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ပံို (၂-၂၅) အဓ ကကဏ္ဍမခော်းအလ ိုက်  မနမ်ောန ိုငင်နံငှေ့ ်ရဒသတွင််း၏ သခ္ခောစွမ််း ည် ပျှမ််းမျှ မှတ်စရက်း 

 အ ခော်းကဏ္ဍမခော်းအ   မနမ်ောန ိုငင်၏ံ သခ္ခော လဒမ်ခော်းအော်း အရသ်းစ တ်ခွဲ ခမ််းစ တ် ဖောသံို်းသပ်မှု 

မခော်းက ို ဤအစီ ငခ်ံစောပါ အခန််း (၃) တွင ်ရဖော် ပထော်းပါသည်၊၊ 

 

 ၂.၃.၃ ကမ်းခွန ်းအမျ ြုံ်းအစြော်းမျြော်းအလ ို   က ျြောင ်းသြော်းမျြော်း၏ တတ က မြော  မှု 

ရမ်းခွန််းမခော်းက ို သငခ်န််းစောရခါင််းစဉ၊ အသံို်း ပြုံ မညေ့် သခ္ခော  ိုင ်ောလိုပ်ငန််းစဉနငှေ့ ် ရမ်းခွန််း ရ ဖ  ိုမှု 

ပံိုစံမခော်းအ  အမခ ြုံ်းအစော်းခွဲ ခော်းထော်းပါသည်၊၊ ရမ်းခွန််းတစ်ခိုစီတွင ် ရမ်းခွန််းတည်ရ ောက်သကူ 

၎င််းရမ်းခွန််းသည် ရကခောင််းသော်း၏ မည်သညေ့်ကျွမ််းကခငမ်ှုက ို စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ် န ်  ည် ွယ်သည ်

  ိုရသော ရှင််းလင််းခခက်တစ်ခိုပါရှ သည်၊၊ ရနောက် က်တွဲ ၂ ရှ  ဇယော်း (က ၂-၅) သည် အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ 

မူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) သခ္ခောရမ်းခွန််းမခော်းအတကွ ်

ရှင််းလင််းခခက်ဇယော်း ဖစ်သည်၊၊  

 

ရမ်းခွန််းအမခ ြုံ်းအစော်းမခော်းက ို အရသ်းစ တ်ရလေ့လော ခင််းအော်း ဖငေ့ ် ရကခောင််းသော်း မခော်း၏ စွမ််းရ ောင ်ည်၊ 

၎င််းက ိုတ ို်းတက်ရစမညေ့် နည််းလမ််းမခော်းနငှေ့ပ်တ်သက်၍ အရသ်းစ တ် ရစောငေ့ ်ကညေ့် ရလေ့လောမှုမခော်းက ို 

 ပြုံလိုပ်ခဲေ့ပါသည်။  

ပျှမ််းမျှအော်း ဖငေ့ ် စော င််းအင််းသခ္ခော (Chance and Data) ရမ်းခွန််းမခော်းက ို ရ ဖ  ို ောတွင ် ရဒသတွင််း 

ပျှမ််းမျှနငှေ့န် ှု င််းယှဉလျှင ်  မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်းအရန ဖငေ့ ် (၁၁%) ခန ေ့ ်ပ ို၍ခကခ်ဲရ ကောင််း ရတွှေ့ သည်၊၊ 

သတ  ပြုံ မညေ့်အခခက်မှော သရိုပ် ပဂ ပ်မခော်း ဖငေ့ရ်ဖော် ပထော်းရသောရမ်းခွန််း (M18Y070) က ို ရ ဖ  ို ောတွင ်

 မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်းက ရဒသတွင််းပျှမ််းမျှထက ် အနည််းငယ်သောလနွရ်နရ ကောင််း ရတွှေ့ ပါသည၊်၊ 

ရဒါငလ် ိုက်စရက်း ၂ တ ို်း ခင််း ဖငေ့ ်ရဖော် ပထော်းရသော  ော်းခခပ်မှတနဖ် ို်းက ိုဖတ ်သညေ့်ရမ်းခွန််း (M18Y027) 

က ိုရ ဖ  ို ောတွင ် ရဒသတွင််းပျှမ််းမျှ (၆၃%) နငှေ့န် ှု င််းယှဉလျှင ်  မနမ်ောရကခောင််းသော်း (၄၀%) သော 

မှနက်နစ်ွောရ ဖ  ိုန ိုငမ်ပီ်း  မနမ်ောရကခောင််းသော်း (၃၉%) က စရက်းက ိုဖတ် မညေ့်အစော်း 

 ော်းခခပ်တွငပ်ါရှ ရသော မခဉ်းရ ကောင််းအရ အတွက်က ိုသော ရ တွက် ကရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ  ပါသည်။  

  မနမ်ောရကခောင််းသော်း (၆၃%) က အလွယ်ကူ ံို်းနငှေ့ ်မှနက်နစွ်ောရ ဖ  ိုန ိုငသ်ညေ့် စော င််းအင််းသခခ္ော 

(Chance and Data) ရမ်းခွန််းမှော (M15Y067T01)  ဖစ်သည်၊၊ ၎င််းရမ်းခွန််းသည်  ော်းခခပ်တွင ်

 ော်းတ ိုင၏်ပမောဏ(အ မငေ့)်က ို ကကီ်းစဉငယ်လ ိုက်ရပ်းထော်းမပီ်း အကကီ်း ံို်းပမောဏရှ သညေ့်  ော်းတ ိုင၏် 

အမည်က ိုရဖော် ပရစသညေ့ ် ရမ်းခွန််းမခ ြုံ်း ဖစ်သည်၊၊ ဤရမ်းခွန််းအတွက် ရဒသတငွ််းပခမ််းမျှ (၇၅%) က 

မှနက်နစ်ွောရ ဖ  ိုန ိုငပ်ါသည်၊၊  
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 အတ ိုင််းအတောနငှေ့ဂ်ခီဩရမကတီရမ်းခွန််း သံို်းပံိုနစ်ှပံိုက ို မှနက်နစွ်ောရ ဖ  ိုန ိုငသ်ညေ့်  မနမ်ော 

ရကခောင််းသော်း မခော်းမှော (၄%) နငှေ့ ် (၂၂%)  ကော်းသောရှ မပီ်း ရဒသတွင််းပခမ််းမျှထက်ပ ိုန မေ့်ရ ကောင််း ရတွှေ့  

ပါသည်၊၊ ကခနရှ်  ရနသညေ့် သံို်းပံိုတစ်ပံိုက ို  မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်းက မှနက်နစ်ွောရ ဖ  ိုန ိုငမ်ပီ်း ရဒသတွင််း 

ပခမ််းမျှနငှေ့တ်ူည ီ လိုန်ီးပါ်းရှ ပါသည်၊၊ က ော်းထမဲှအတ ိုင််းအတောက ိုရဖော်ထိုတ် သညေ့်ရမ်းခွန််း 

(M15Y161T01) တွင ်ရဒသတွင််း ပျှမ််းမျှ (၆၁%) နငှေ့ ် မနမ်ောရကခောင််းသော်း (၃၉%) သော ရ ဖ  ိုန ိုငပ်ါသည်။ 

 ော်းခခပ်မှအတ ိုင််းအတောက ို ဖတ် သညေ့် စော င််းအင််းသခ္ခော (Chance and Data) ရမ်းခွန််းနငှေ့ ်က ော်းထမှဲ 

အတ ိုင််းအတောက ိုရဖော်ထိုတ်  သညေ့် စော င််းအင််းသခ္ခော (Chance and Data) ရမ်းခွန််းက ို 

နှု င််းယှဉ ကညေ့်လျှင ်  မနမ်ောရကခောင််းသော်း မခော်းအတကွ် က ော်းထမဲှအတ ိုင််းအတောက ိုရဖောထ်ိုတ်  ခင််းက 

ပ ို၍ခက်ခဲရ ကောင််း စ တ်ဝငစ်ော်းဖွယ် ရတွှေ့ ရှ   ပါသည်၊၊ အကကီ်း ံို်းရထောငေ့က် ိုရှောရဖွ ရသောရမ်းခွန််း 

(M15Y092T01) နငှေ့ ် သစ်သ်ီး ၈  ခမ််းသည် သစ်သ်ီး ၄ လံို်းနငှေ့ည်ီမျှသညက် ိုနော်းလည် ခင််းရမ်းခနွ််း 

(M18Y025) တွင ်  မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်းက ရဒသတွင််း ပခမ််းမျှထက် ပ ိုမ ို၍ မှနက်နစ်ွော ရ ဖ  ို 

န ိုင ်ကပါသည်၊၊ 

 က န််းနငှေ့အ်ကခ ောသခခ္ော (Number and Algebra) ရမ်းခွန််း (၁၉) ခိုလံို်းတွင ် မနမ်ောရကခောင််းသော်း 

မခော်း၏ သခ္ခောစွမ််း ည်တတ်ရ မောက်မှုသည ် ရဒသတွင််းပျှမ််းမျှရအောက်ရ ောက်ရနပါသည်၊၊ 

ရပ်းထော်းရသော က န််းစဉက ို ဂဏန််း၄ ထပ်တ ို်းရပါင််း ရသော ရမ်းခွန််း (M15Y179T01) တွင ်

 မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်းက (၂၆%) နငှေ့ ် ရဒသတွင််းပခမ််းမျှ (၅၂%) ရ ဖ  ိုန ိုင ်ကရသောရ ကောငေ့ ်

ကကီ်းမော်းရသောကွောဟမှုက ို ရတွှေ့ ရှ  ပါ သည်။ ရ ွ်းခခယ် နရ်ပ်းထော်းရသော ဂဏန််း (၃) လံို်းပါက န််းစဉတငွ ်

 မနမ်ောရကခောင််းသော်း (၃၈%) သည် ဂဏန််း ၄ ထပ်တ ို်းရပါင််းထော်းသညေ့က် န််းစဉက ို ရ ွ်း မညေ့်အစော်း 

ဂဏန််း ၁ ထပ်တ ို်းရပါင််းထော်းသညေ့် က န််းစဉက ိုသော ရ ွ်းခခယ် ကပါသည်။  

 ဂဏန််းနစ်ှလံို်းပါက န််းက ို ရပါင််းထညေ့်ရပ်း ရသော အလွနလ်ွယ်ကူရသောရမ်းခနွ််း (M18Y021) တွင ်

 မနမ်ောန ိုငင်ရှံ ရကခောင််းသော်း (၈၁%) က မှနက်နစွ်ောရ ဖ  ိုန ိုငမ်ပီ်း ရဒသတွင််းပခမ််းမျှနငှေ့ ်တူညီရနရ ကောင််း 

ရတွှေ့ ပါသည်။ အပ ိုင််းက န််းမခော်းက ိုရ မ ောက် ရသောပိုစဆောပံိုစံမခ ြုံ်းတွင ်  မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်းသည် (၅%) 

သော ရ ဖ  ိုန ိုငရ်သောရ ကောငေ့ ်ခက်ခဲရနရ ကောင််းရတွှေ့ သည်။ 

 အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ်မှုတွင ်အသံို်း ပြုံသညေ့် ရ ဖ  ိုမှုပံိုစံနစ်ှခိုရှ ပါသည်၊၊ ရမ်းခွန််းအော်းလံို်း၏ သံို်းပံိုတစ်ပံိုမှော 

က ိုယ်တ ိုငအ်ရ ဖရှောရမ်းခွန််း (Constructed Response) ပံိုစံ ဖစ်မပီ်း သံို်းပံိုနစ်ှပံိုမှော ဓမမဓ ဌောနရ်မ်းခွန််းပံိုစံ 

 ဖစ်သည်၊၊  မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ရ်ဒသတငွ််းအတွက် အခက်ခဲ ံို်းရမ်းခွန််း (၁၀) ခိုမှော က ိုယ်တ ိုင ်

အရ ဖရှောရမ်းခွန််းမခော်း ဖစ်သည်၊၊  မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်းအတကွ် အလွယက်ူ ံို်းရမ်းခွန််း (၁၁) ခိုမှော 

ဓမမဓ ဌောနရ်မ်းခွန််းမခော်း  ဖစ်ပါသည်၊၊ ရကခောင််းသော်းမခော်းအတွက် ဓမမဓ ဌောနရ်မ်းခွန််းမခော်းထက ်
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က ိုယ်တ ိုငတ်ကွ်ခခက်ရ ဖ  ို ရသော ရမ်းခွန််းမခော်းက ပ ိုမ ို၍ခက်ခဲသညက် ို ရတွှေ့ ရှ  ပါသည်၊၊ 

က ိုယ်တ ိုငတ်ကွ်ခခက်ရ ဖ  ို ရသော ရမ်းခွန််းမခော်းက ို ရလေ့ကခငေ့ ်ောတွင ် ရကခောင််းသော်းမခော်းက ို 

အမှနရ် ွ်းရမ်းခွန််းမခော်း၏ အရ ဖမ မခခင််း ရ ွ်းခခယ်အရ ဖ (Options) မခော်းက ို မ ကညေ့်မ ရစ န ်

ရလေ့ကခငေ့ရ်ပ်း မည် ဖစ်သည်။ ဤတွငသ်တ  ပြုံ မညေ့်အခခက် ၂ ခခက် ရှ ပါသည်။ ပထမအခခက်မှော 

ရမ်းခွန််းတွင ် “ရပ်းထော်းခခက်မခော်းတွင ် မည်သည်ကမှော်းသနည််း...” ဟိုရမ်း လျှင ်

ရကခောင််းသော်းကရပ်းထော်းရသော ရဖော် ပခခက်က ို ရသခခောစွောဖတရ်ှု နလ် ိုအပ်သည်၊၊ ဒိုတ ယအခခက်မှော 

ရ ွ်းခခယ်အရ ဖ (Options) မခော်းသည် အမှနရ် ွ်းရမ်းခွန််းမခော်းက ို ရ ဖ  ို ောတငွ ်အရထောက်အကူ ပြုံပါက 

ရ ွ်းခခယ်အရ ဖ (Options) မခော်းက ို  ကညေ့်ရှု နလ် ိုအပ်ပါသည်။ (ဥပမော - မမှနက်နရ်သော ရ ွ်းခခယအ်ရ ဖ 

(Options) မခော်းက ို ဖယ်ထိုတ် ခင််း) 

  မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်းသည် တွက်ခခက် ခင််းက ိုအသံို်း ပြုံ၍အရ ဖရှော ခင််း၊ ရပ်းထော်းရသောပိုစဆော 

မခော်းက ို သခ္ခော  ိုင ်ောရဝါဟော မခော်း ဖငေ့ ် ရ ပောင််းလဲရဖော် ပန ိုင ်ခင််းနငှေ့ ်  ရှ လောသညေ့်အရ ဖမခော်းက ို ပိုစဆော 

အရ ခအရနနငှေ့ ်က ိုက်ညီမှု ရှ ၊ မရှ   ပနလ်ည်စစ်ရ ်းန ိုင ်ခင််းစရသော လိုပ်ငန််းစဉမခော်းက ို အတ ိုင််းအတော 

တစ်ခိုအထ  လိုပ်ရ ောငန် ိုငစ်ွမ််းရှ ရ ကောင််း ရတွှေ့ ပါသည်။ ဤလိုပ်ငန််းစဉ (၃) ခိုအနက ်ရပ်းထော်းရသော 

ပိုစဆောမခော်းက ို သခ္ခော  ိုင ်ောရဝါဟော မခော်း ဖငေ့ ် ရ ပောင််းလဲရဖော် ပန ိုင ်ခင််းသည် ရကခောင််းသော်းမခော်းအတွက ်

အခက်ခဲ ံို်း ဖစ်သည်။ ၎င််းရမ်းခွန််းက ို မှနက်နစ်ွောရ ဖ  ိုန ိုငသ်ညေ့် ရကခောင််းသော်းမခော်းမှော (၅%) မှ (၆၅%) 

အတွင််းသောရှ မပီ်း ပခမ််းမျှအရန ဖငေ့ ်(၃၀%)  ဖစ်ပါသည်။ ပိုစဆောအရ ခအရနနငှေ့ ်က ိုက်ညီမှု ရှ ၊ မရှ   ပနလ်ည ်

စစ်ရ ်းန ိုင ်ခင််းက ို ရကခောင််းသော်း (၄၆%)နငှေ့ ်တွက်ခခက ်ခင််းက ိုအသံို်း ပြုံ၍ အရ ဖရှော ခင််းက ို ရကခောင််းသော်း 

(၄၇%) ရ ဖ  ိုန ိုငပ်ါသည်။  

 ရကခောင််းသော်းအော်းလံို်းသည ်၎င််းတ ို ေ့၏သခ္ခောစွမ််း ညက် ို တ ို်းတက်ရအောငလ်ိုပ်ရ ောငန် ိုငပ်ါသည၊်၊ 

အ ကံ ပြုံခခက်အရန ဖငေ့ ်  ောမခော်းသည ်လက်ရတွှေ့  ဖစ် ပ်မခော်း၌ သခ္ခော ောသော ပ်အသံို်း ပြုံ ခင််းက ို ပ ိုမ ို 

လိုပ်ရ ောငရ်ပ်း နန်ငှေ့ ်ရကခောင််းသော်းမခော်းက ို ပိုစဆောရ ဖရှင််း ော၌ မ မ အသံို်း ပြုံသညေ့် သခ္ခော  ိုင ်ောလိုပ်ငန််းစဉ 

မခော်းက ို အတန််းရရှှေ့တွငရှ်င််း ပရစ ခင််း ဖငေ့ ်စဉ်းစော်းရတွ်းရခေါ်  ခင််းစွမ််း ည်မခော်းက ို  မ ငေ့တ်ငရ်ပ်း နလ် ိုအပ် 

ပါသည်၊၊ 

 လက်ရတွှေ့  ဖစ် ပ်မခော်းနငှေ့ ်  က်စပ်ရသောပိုစဆောမခော်းက ို ရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ် ရ ်ွးရန်ွး ောတငွ ်

  ောမခော်းအရန ဖငေ့ ်-  

 ပိုစဆောတွငပ်ါဝငသ်ညေ့် စကော်းလံို်းမခော်းသည် ရကခောင််းသော်းမခော်းဖတ်ရှုန ိုင၊် 

နော်းလည်န ိုငရ်သောစကော်းလံို်း မခော်း ဖစ်ရ ကောင််း စစ်ရ ်း န ်

 ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း ပိုစဆောက ို သခ္ခော  ိုင ်ောရှုရထောငေ့မှ် ရတွ်းရခေါ်ရစ န ်

 ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း ပိုစဆောရ ဖရှင််း န ်အသံို်း ပြုံ မညေ့် နည််းလမ််းမခော်းက ိုရမ်း မန််း န ်
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 ရကခောင််းသော်းမခော်းက ို ပိုစဆော၏အရ ဖနငှေ့ ်  ရှ လောသညေ့်အရ ဖမခော်းသည် ပိုစဆောအရ ခအရနနငှေ့ ်

က ိုက်ညီမှု ရှ ၊ မရှ  ရမ်း မန််း န ်ဖစ်ပါသည်။ 

 

 ၂.၃.၄ ကမ်းခွန ်း၏ ခ  ခဲမှုအ ငေ့ န ငေ့  က ျြောင ်းသြော်း၏စွမ ်းရည  

  မနမ်ောန ိုငင်၏ံ အခခက်အလက်ခွဲ ခမ််းစ တ် ဖောမှုအ  ရမ်းခွန််းရကောင််းအဂ္ ါ ပ်နငှေ့မ်ညီရသော အခခ ြုံှေ့ 

ရမ်းခွန််းမခော်းက ို  က်လက် ပြုံလိုပ်မညေ့် ခွဲ ခမ််းစ တ် ဖောမှုမှ ဖယ်ရှော်းခဲေ့မပီ်း ကခနရှ် သညေ့်ရမ်းခနွ််းမခော်းက ို 

လွယ် ောမှ ခက် ောသ ို ေ့ ခက်ခဲမှုအ ငေ့အ်လ ိုက် စီစဉထော်းပါသည်၊၊ ရကခောင််းသော်းမခော်းက ို စစ်ရ ်းထော်းရသော 

၎င််းတ ို ေ့၏ စွမ််းရ ောင ်ညမ်ခော်းအလ ိုက် တူညီရသောအိုပ်စိုမခော်းတွင ်ရန ောခခထော်းရပ်းပါသည်၊၊ 

 ပံို (၂-၂၆) သည် အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်း 

ရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 သခ္ခော မှတ်က ို ရဖော် ပသညေ့် ရ ဖ  ိုမှု ပပံို ဖစ်သည်။ လက်ယော က်အရ ောင ်

ခခယ်ထော်းရသောအပ ိုင််းတွင ်ရမ်းခွန််းနပံါတ်စဉ (၁) မှ (၆၀) အထ  ပါဝငသ်ည်၊၊ စောမခက်နေှာအထက်ပ ိုင််းရှ  

ရမ်းခွန််းမခော်းမှော ပ ိုမ ိုခက်ခဲပါသည်၊၊ စောမခကန်ေှာရအောကပ် ိုင််းရှ  ရမ်းခွန််းမခော်းမှော ပ ို၍လွယ်ကူပါသည်၊၊ ပံိုတငွ ်

“X” မခော်းသည် ရကခောင််းသော်း (၅) ဦ်း သ ို ေ့မဟိုတ် (၆) ဦ်းပါသညေ့်အိုပ်စိုအော်း က ိုယစ်ော်း ပြုံသည်၊၊ ပံိုတွင ်“X” 

မခော်း၏ တည်ရန ောမခော်းသည် ရကခောင််းသော်းအိုပ်စိုမခော်း၏စွမ််းရ ောင ်ည်က ို ပသမပီ်း “X” ၏ တည်ရန ော 

သည် အထက်သ ို ေ့ရ ောက်ရလ ရကခောင််းသော်း၏ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််းပညောသငယ် ူ

တတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 သခ္ခော မှတပ် ိုရကောင််းရလ ဖစ်သည်၊၊ 

ဤပံိုတွင ် ရကခောင််းသော်း မခော်း၏ရ ဖ  ိုန ိုငမ်ှုနငှေ့ ် ရမ်းခွန််းမခော်း၏ ဖန ေ့က်ခက်မှုသည ်

ရကောင််းစွောက ိုက်ညီသငေ့သ်ည်၊၊ ယင််းသည ် ရပ်းထော်းရသော ရမ်းခွန််းအော်းလံို်းက ို 

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ရ ဖ  ိုန ိုင ်ခင််းအတွက် တ ကခရသော တ ိုင််းတောမှု တစ် ပ်ပင ်ဖစ်သည်။ 

 သခ္ခော ောသော ပ်ရလေ့လောသငယ်ူမှုအ ငေ့အ်မခ ြုံ်းမခ ြုံ်းတွငရှ် ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ်  ရီလခော ်

န ိုငရ်စ န ် အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-

PLM) က ို  ည် ွယ်ထော်းပါသည်၊၊ စောဖတ်စွမ််း ည်နငှေ့ ်စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်တ ို ေ့နည််းတူ ပါဝငရ် ဖ  ိုရသော 

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏စွမ််းရ ောင ်ည်အ ငေ့သ်ည် ပခမ််းမျှအော်း ဖငေ့ ် Grade – 5 အ ငေ့၏်ရအောက် 

သ ို ေ့မဟိုတ ်အထက်တွငရှ် န ိုငပ်ါသည်၊၊ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတော 

စစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ်မှုတွင ် စွမ််းရ ောင ်ည် အော်းနည််းရသော 

ရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ် သငေ့ရ်လခော်ရသော ခက်ခမဲှုအ ငေ့အ်မခ ြုံ်းမခ ြုံ်းရှ သညေ့ ် ရမ်းခွန််းမခော်းပါဝငမ်ပီ်း 

စွမ််းရ ောင ်ည်  မငေ့မ်ော်းရသော ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စွမ််း ည်က ို  ပသန ိုငရ်သော ခက်ခဲသညေ့် 

ရမ်းခွန််းမခော်းလည််းပါဝငသ်ည်၊၊  မနမ်ောရကခောင််းသော်း အော်းလံို်းက ို  ခံြုံငံို ကညေ့်လျှင ်

စွမ််းရ ောင ်ည်အော်းနည််းရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့က် ိုက်ညီသညေ့် ပ ိုမ ို လွယက်ူရသော ရမ်းခွန််းမခော်း 

လ ိုအပ်ရနမပီ်း ရကခောင််းသော်းအမခော်းစိုအတကွ် ရမ်းခွန််းနပံါတ် (၂)၊ (၆) နငှေ့ ် (၂၄) တ ို ေ့သည် အလွန ်
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ခက်ခဲရနရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ  ပါသည်၊၊ သ ို ေ့ရသော်  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  Grade – 5 ရကခောင််းသော်း အမခော်းစို၏ 

သခ္ခောစွမ််း ည်က ို တ တ ကခကခတ ိုင််းတောန ိုင ်န ်ရမ်းခွန််းမခော်းက ို  ရီလခော်စွောစီစဉထော်း ပါသည်၊၊  

 အလွယ် ံို်းရမ်းခွန််းနပံါတ ် (၃၆) မှော အတ ိုင််းအတောနငှေ့ဂ်ခီဩရမကတီရမ်းခွန််း (Measurement 

and Geometry)  ဖစ်မပီ်း ရကခောင််းသော်းမခော်းက ရထောငေ့မှ်နစ်တိုဂံက ို ရဖော် ပ သညေ့်ရမ်းခွန််း ဖစ်သည်။ 

ရဒသတွင််းပခမ််းမျှ (၈၁%) နငှေ့ ်နှု င််းယှဉလျှင ် မနမ်ောရကခောင််းသော်း (၈၂%) က မှနက်နစွ်ော ရ ဖ  ိုန ိုင ်သည်၊၊ 

 ရနောက်ထပ်အလယွ် ံို်းရမ်းခွန််းနပံါတ် (၄၆) မှော က န််းနငှေ့အ်ကခ ောသခခ္ော (Number and 

Algebra)  ဖစ်မပီ်း က န််းနစ်ှလံို်းထညေ့်ရပါင််း သညေ့ရ်မ်းခွန််း ဖစ်၍  မနမ်ောရကခောင််းသော်း (၈၁%) က 

မှနက်နစွ်ောရ ဖ  ိုန ိုငမ်ပီ်း ရဒသတွင််းပခမ််းမျှ ောခ ိုငန်ှုန််းနငှေ့တ်ူညီသည၊်၊  မနမ်ောရကခောင််းသော်းအနည််း ံို်း 

(၈၀%) မှနက်နစွ်ော ရ ဖ  ိုန ိုငသ်ညေ့်ရမ်းခွန််း (၄) ခိုရှ မပီ်း (၃) ခိုမှော အတ ိုင််းအတောနငှေ့ဂ်ခီဩရမကတီရမ်းခနွ််း 

(Measurement and Geometry) မခော်း ဖစ်သည်၊၊ 

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ၏ 

အနောဂတ်လိုပ်ငန််းစဉအတကွ်  မနမ်ောန ိုငင်ကံဲေ့သ ို ေ့ရသော န ိုငင်မံခော်း အတွက ်

ခက်ခဲရသောရမ်းခွန််းမခော်းအလ ိုက် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ရ ဖ  ိုန ိုငမ်ှု ောခ ိုငန်ှုန််းက ို (၆၇%) မှ (၈၀%) 

အတွင််း ရှ ရစ န ် ရမ်းခွန််းမခော်းက ို  ဖညေ့်စွက် ပင ်ငရ်ပ်း ခင််း ဖငေ့ ် ကွောဟမှုမခော်းက ို  ဖညေ့် ည််း 

ရပ်းန ိုင ်န ်ဖစ်ပါသည်၊၊  

 အခက်ခဲ ံို်းရမ်းခွန််းနပံါတ ် (၂၄) က ို ရဒသတွင််းရှ ရကခောင််းသော်း (၁၁%) နငှေ့ယ်ှဉလျှင ်  မနမ်ော 

ရကခောင််းသော်း (၂%) ကသော မှနက်နစ်ွောရ ဖ  ိုန ိုငသ်ည်၊၊ ယင််းမှော ရကခောင််းသော်းမခော်းက ရပ်းထော်းရသော 

ဇယော်းကွက် (Frequency Distribution) အတွင််းရှ  က န််းဂဏန််းနငှေ့က် ိုယ်စော်း ပြုံရိုပ်ပံို (Dot Plot) မခော်းက ို 

 ကညေ့်၍ တွက်ခခက ်သညေ့ ်စော င််းအင််းသခ္ခော (Chance and Data) ရမ်းခွန််း ဖစ်သည်၊၊  

 

ရမ်းခွန််းနပံါတ် (၆) သည် ပ ိုင််းရ ခတူအပ ိုင််းက န််းမခော်းက ိုရပါင််း ရသော ရတွ်းရခေါ် သညေ့်ပိုစဆောမခော်း ဖစ်မပီ်း 

 မနမ်ော ရကခောင််းသော်း (၅%) ကသော မှနက်နစ်ွောရ ဖ  ိုန ိုငသ်ည်၊၊  

 

ရမ်းခွန််းနပံါတ် (၂) သည် ဒဿမက န််းမခော်းက ို ရပါင််း၍ တနဖ် ို်းရှော ရသော ရတွ်းရခေါ် သညေ့်ပိုစဆော ဖစ်မပီ်း 

 မနမ်ောရကခောင််းသော်း (၈%) ကသော မှနက်နစ်ွော ရ ဖ  ို န ိုငသ်ည်၊၊  

 

ခက်ခဲမှု အလယ်အလတ်အ ငေ့ ် ရမ်းခွန််းမှောနပံါတ ် (၂၅)  ဖစ်၍  မနမ်ောရကခောင််းသော်း (၅၃%) နငှေ့ ်

ရဒသတွင််းပျှမ််းမျှ (၅၉%) က ရ ဖ  ိုန ိုငသ်ည်။ ဤရမ်းခွန််းသည် ရကခောင််းသော်းမခော်းက ဂဏန််းသံို်းလံို်း 

ပါက န််းနငှေ့ ်ဂဏန််းရလ်းလံို်းပါက န််းက ို ရပါင််း ရသောပိုစဆော ဖစ်သည်၊၊  
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ပံို (၂-၂၆)  မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်း၏ သခ္ခောစွမ််း ညတ်တ်ရ မောက်မှုက ို  ပသသညေ့် ရ ဖ  ိုမှု ပပံို 

 

 ၂.၃.၅ သခ္ျြောစွမ ်းရည အ ငေ့ အလ ို   အဓ  ကလေ့လြောကတွှေ့ ရ  ချ  မျြော်း 

 သခ္ခော  ိုင ်ောသရ ောတ ော်းက ိုနော်းလည် ခင််းသည် လူတစ်ဦ်း၏ ပညောရ ်းရအောင ်မငမ်ှုနငှေ့ ် ဝ 

 ပင ်ငမ်ှုအတွက် အရ ်းကကီ်းပါသည်၊၊ ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် သခ္ခော  ိုင ်ောအသ ပညောနငှေ့ ်ကျွမ််းကခငမ်ှု 

မခော်းက ို သ ရှ  နလ် ိုအပ်မပီ်း ရန ေ့စဉ ဝ၏  ပဿနောမခော်းရ ဖရှင််း ော၌ ထ ိုအသ ပညောနငှေ့ ်ကျွမ််းကခငမ်ှုမခော်းက ို 

အသံို်းခခတတ် နလ် ိုအပ်ပါသည်၊၊ အရ ကောင််းအ ောအရ ခအရနအမခ ြုံ်းမခ ြုံ်းတွင ် ရတွှေ့  ကံြုံ မညေ့ ်

အခက်အခဲ မခော်းစွောက ို  င ် ိုငရ် ဖရှင််းန ိုင ်နလ် ိုအပ်မပီ်း အတန််းပညောမပီ်း ံို်းသေွာ်းသညေ့်အခါ 



57 

 

 

န ိုငင်သံော်းရကောင််းအ ဖစ်  ပ်တည် နလ် ိုအပ်သည်၊၊ ရကခောင််းသော်းအိုပ်စိုမခော်းအ ကော်း တူညီမှုမရှ  ခင််းသည် 

တခခ ြုံှေ့ရသောရကခောင််းသော်း အိုပ်စိုမခော်းအတွက် အခွငေ့အ်လမ််း ရှ မှု မတူညီရ ကောင််း ရထောက် ပန ိုငပ်ါသည၊်၊  

  ခံြုံငံို ကညေ့်မည်  ိုလျှင ် စစ်ရ ်းအကဲ ဖတမ်ှုတွင ်  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ 

စွမ််းရ ောင ်ည်မေှာ ရဒသတွင််းပခမ််းမျှထက် နည််းပါ်းရနရ ကောင််းက ို အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််း 

ပညောသငယ်ူ တတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM)  မှတမ်ခော်းက  ပသရနပါသည်၊၊ 

 မနမ်ော န ိုငင်၏ံ သခ္ခောပခမ််းမျှ  မှတ်မှော (၂၈၈)  ဖစ်မပီ်း ရဒသတွင််းပခမ််းမျှ မှတ်မှော (၃၀၀)  ဖစ်သည်၊၊ 

သ ို ေ့ရသော်  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  Grade – 5 ရကခောင််းသော်းမခော်းအ ကော်း သခ္ခောစွမ််း ည်ကွဲ ပော်းမှုက ို 

ပခမ််းမျှ လဒမ်ခော်းအော်း  ကညေ့်ရှု  ခင််း ဖငေ့ ်မသ ရှ န ိုငပ်ါ၊၊ 

 အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

သခ္ခောစွမ််း ည်စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ် ခင််းမှ ထငရှ်ော်းရသောရတွှေ့ ရှ ခခကတ်စ်ခိုမှော  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  

ရကခောင််းသော်း (၁၂%) မှော ၎င််းတ ို ေ့၏အနောဂတ်အတကွ် လ ိုအပ်သညေ့် သခ္ခောကျွမ််းကခငမ်ှုအ ငေ့ ်

မခော်းက ို ရ ောက်ရှ န ိုငရ် ကောင််း ရတွှေ့ ရှ  ပါသည်။ ဤရကခောင််းသော်းမခော်းသည် မူလတန််းမပီ်း ံို်းသညေ့် 

အခါ သခ္ခောစွမ််း ည်အတကွ် န ိုငင်တံကောစံနှုန််းမခော်းနငှေ့ ် ပညေ့်မီ သ ို ေ့မဟိုတ် ရကခောလ်ွနန် ိုငပ်ါသည်၊၊ 

 ရနောက်ထပ်ရကခောင််းသော်း (၅၁%) မှော သခ္ခောစွမ််း ညတ်ွင ်Grade-3 သ ို ေ့မဟိုတ် Grade-4 အ ငေ့ ်

ခန ေ့သ်ော ရှ ရနပါသည်၊၊ ၎င််းတ ို ေ့သည် မူလတန််းရအောက် ငေ့မ်ပီ်း ံို်းခခ နအ်တကွ် ရှ သငေ့သ်ညေ့ ်

အ ည်အခခင််းရှ ရသော်လည််း မူလတန််း ငေ့မ်ပီ်း ံို်းခခ နအ်တွက် စံနှုန််းနငှေ့ ် ပညေ့်မီ ခင််းမရှ ရသ်းပါ၊၊ 

 ကခနသ်ညေ့်ရကခောင််းသော်း (၃၇%) မှော Grade-1 သ ို ေ့မဟိုတ် Grade-2 ရကခောင််းသော်းတွငရှ် သညေ့ ်

အ ည်အခခင််းတွငသ်ောရှ ရနသည်။ ၎င််းတ ို ေ့သည် ငါ်းနစ်ှရကခောင််းတက်မပီ်းသညေ့်တ ိုငရ်အောင ်

ရန ောလ ိုက ် တနဖ် ို်း၊ အရ ခခံဂဏန််းသခ္ခော၊ ရ ို ်းရှင််းရသောဂ ပ်မခော်းနငှေ့ ်

အတ ိုင််းအတောစရက်းမခော်းက ို နော်းလည ်န ် ခကခ်ဲရနပါသည်၊၊ ဤအရ ခအရန ဖစ် သညေ့ ်

အရ ကောင််းအ င််းမခော်းစွော ရှ ရနပါ သည်။ စောဖတ်ရှုနော်းလည်မှုစွမ််း ည်န မေ့် ခင််းသည ်

သခ္ခောစွမ််း ည်အရပေါ် သက်ရ ောက်မှုရှ  ခင််း လည််း ပါဝငပ်ါသည ် (ဥပမော - 

စောသော်း ဖငေ့ရ် ်းသော်းထော်းရသော သခ္ခောပိုစဆောမခော်းက ိုဖတ်  ခင််း)။ ရကခောင််းသော်းအိုပ်စိုမခော်းအ ကော်း 

တူညီမှုမရှ  ခင််းသည် တခခ ြုံှေ့ရသောရကခောင််းသော်းအိုပ်စိုမခော်းအတွက် အခွငေ့အ်လမ််း ရှ မှု 

မတူညီရ ကောင််း ရထောက် ပန ိုငပ်ါသည်၊၊ (ဥပမော - သင ်ကော်းသငယ်ူမှု 

အရထောက်အကူပစစည််းမခော်း ရှ မှု သ ို ေ့မဟိုတ်   ောမခော်း၏စွမ််းရ ောင ်ည် မ ငေ့တ်ငမ်ှု ပညေ့်စံိုစွော 

မ ရှ မှု) 
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 စောဖတ်စွမ််း ည်နငှေ့အ်လော်းတူ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု 

တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) သခ္ခောစွမ််း ည် လဒမ်ခော်းသည်  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  စွမ််းရ ောင ်ည ်

အော်းနည််းရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းက ို အရလ်းရပ်းရထောက်ပံေ့န ိုင ်နအ်တကွ ် သခ္ခောစွမ််း ည် မ ငေ့တ်ငရ် ်း 

အစီအစဉမခော်းလ ိုအပ်ရ ကောင််းက ို ရဖော် ပထော်းပါသည်။ ရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ် ောမခော်းအော်း 

ပံေ့ပ ို်းကူညီမညေ့ ် အစီအစဉမခော်းက ို စနစ်တကခစီစဉရ ်း ွ ဲနန်ငှေ့ ်

ရ ောလခငစ်ွောအရကောငအ်ထည်ရဖော်ရ ောင ွ်က် န ် လ ိုအပ်ပါသည်၊၊ လူတ ိုင််းသည ်

မ မ တ ို ေ့၏ ည်မှန််းခခက်ပန််းတ ိုငန်ငှေ့ ်  ည် ွယ်ထော်းရသော စံခခ နစံ်နှုန််းမခော်း 

 ရှ  နရှ်  င််းစဲွကျွမ််းကခငမ်ှုမခော်းအရပေါ်အရ ခခ၍ံ သငေ့ရ်လခော်ရသောအရထောကအ်ပံေ့မခော်း ဖငေ့ ်

 ဝတစ်ရလျှောကလ်ံို်း သငယ်ူရလေ့လောရန မည် ဖစ်ရ ကောင််း နော်းလည်သငေ့ပ်ါသည်။ လက်ရှ အ ငေ့ ်

သ ို ေ့မဟိုတ ် အသက် မည်သ ို ေ့ ပငရှ် ရစကောမူ ဖံွှေ့ မဖ ြုံ်းတ ို်းတကန် ိုငသ်ည်။ မူဝါဒခခမှတ်သမူခော်းအတကွ ်

မည်သညေ့်ရထောက်ပံေ့ ဖညေ့ ်ည််းရပ်း မှုမခော်းက ို လ ိုအပ်မပီ်း မည်သ ို ေ့ရထောက်ပံေ့ မည်က ို  ံို်း ဖတ် နမ်ှော 

စ နရ်ခေါ်မှုတစ် ပ် ဖစ်ရနပါသည်။ 

 ထညေ့်သငွ််းစဉ်းစော်း မညေ့ ် အရ ်းကကီ်းရသောအခခက်တစ်ခခက်မှော 

တက်ရ ောက်ရနသညေ့်အတန််းတွင ် ရှ  မညေ့်စွမ််းရ ောင ်ည်က ို မ ရှ ရသ်းရသောရကခောင််းသော်းမခော်း 

ဥပမောအော်း ဖငေ့ ် Grade - 1 အ ငေ့၏် စွမ််းရ ောင ်ည်သောရှ ရသောရကခောင််းသော်းမခော်းက ို Grade - 5 

သငရ် ို ်းညွှန််းတမ််းအော်း သင ်ကော်းရပ်း ခင််းသည် ထ ိုရကခောင််းသော်းမခော်း၏ သငယ်ူရလေ့လော ခင််းက ို 

ခက်ခဲရစန ိုငပ်ါသည်။ ၎င််းတ ို ေ့၏ အတန််းအ ငေ့ထ်က ် သောလွနရ်နရသောစွမ််း ည်ရှ သညေ့် 

ရကခောင််းသော်းမခော်းက ိုလည််း သငေ့ရ်လခော်ရသောသငရ် ို ်းညွှန််းတမ််းမခော်း ဖငေ့ ် သင ်ကော်းရပ်း နလ် ိုအပ်ပါသည။် 

ထ ို ေ့ရ ကောငေ့ ် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ သငယ်ူမှု လဒမ်ခော်းက ို စနစ်တကခ 

ရလေ့လောကကီ်း ကပ်အကဲ ဖတ် ခင််းသည် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ သင ်ကော်းသငယ်ူမှုလ ိုအပ်ခခက်နငှေ့ ်က ိုကည် ီ

ရစ နရ် ောင ွ်က ်ောတငွ ်အရ ်းကကီ်းပါသည်။ ထ ို ေ့အ ပင ်  ောမခော်းအရန ဖငေ့လ်ည််း ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ 

လ ိုအပ်ခခက်က ိုသ ရှ ရစ နအ်တွက် သင ်ကော်းရ ်းနငှေ့ ် ိုငသ်ညေ့် သငယ်ူရလေ့လောမှုမခော်း လိုပ်ရ ောင ်န ်

လ ိုအပ်ပါသည်။ ထ ိုလ ိုအပ်ခခက်မခော်း ဖညေ့် ည််း ောတငွ ်အရ ်းကကီ်းရသောပထမအ ငေ့မှ်ော သခ္ခော ောသော 

 ပ်တွင ် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ အသ သညောနငှေ့ ် လိုပ်ရ ောငန် ိုငစွ်မ််းက ို နော်းလည ်န ်ဖစ်သည်။ သ ို ေ့မှသော 

ကျွမ််းကခငမ်ှုအ ငေ့တ်စ်ခိုမှတစ်ခိုသ ို ေ့ ကူ်းရ ပောင််း ောတငွ ်ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း   ောမခော်းက ထ ရ ောက ်

စွော ပံေ့ပ ို်းကူညီန ိုငမ်ည် ဖစ်သည်။  

 အနစ်ှခခြုံပ်အော်း ဖငေ့ ် ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း န ိုငင်တံကောသတ်မှတ်ခခက ် အ ငေ့မ်ခော်းသ ို ေ့ 

ရ ောက်ရှ ရအောင ် ရ ောင ွ်က် ောတငွ ် ၎င််းတ ို ေ့၏လ ိုအပ်ခခက်မခော်းက ို ဖညေ့် ည််းရပ်းန ိုငသ်ညေ့် အရစောပ ိုင််း 

ကောလ စွမ််း ည ်  မ ငေ့တ်ငရ် ်းလိုပ်ငန််းမခော်း လိုပ်ရ ောငရ်ပ်း နလ် ိုအပ်ပါသည်။ Grade – 5 
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တက်ရ ောက်ရနသညေ့် ရကခောင််းသော်း မခော်းအတွက ် ထပ်မံပံေ့ပ ို်းသင ်ကော်းရပ်း ခင််းနငှေ့ ် ထ ရ ောက်စွော 

ကိုစော်းသင ်ကော်းရပ်း ခင််းတ ို ေ့မှော ရကခောင််းသော်း မခော်း၏ ရရှှေ့ က် မညေ့်အတန််းမခော်းအတွက် လ ိုအပ်ရသော 

သခ္ခော  ိုင ်ောစွမ််း ည်အ ငေ့က် ို ရ ောက်ရှ လော ရစပါသည်။ 
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အခန ်း (၃) 

 မန မြောန ိုင ငတံငွ သင   ြော်းသင ယမူှုရလဒ အကပေါ်လွှမ ်းမ ို်းန ိုင သညေ့   

   စပ အချ  အလ  မျြော်း 

 

၃.၁ န ဒါန ်း 

 ရကခောင််းသော်း၏သငယ်ူမှု လဒမ်ခော်းက ိုရလေ့လော ောတငွ ် သငယ်ူမှု ဖစ်ရပေါ်ရစသညေ့ ်

အရ ကောင််းအ ော၊ အရ ခအရနမခော်းစွောက ို နော်းလည ်နအ်ရ ်းကကီ်းသည်။ ဤအခန််းတငွ ်

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညော သငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 

တွင ်ထညေ့်သငွ််းရမ်း မန််းခဲေ့ရသော သင ်ကော်းသငယ်ူမှု လဒန်ငှေ့ ် က်စပ်ရနသညေ့် မ  စစ်တမ််းရမ်းခွန််းလွှော၊ 

ရကခောင််းသော်း စစ်တမ််းရမ်းခွန််းလွှော၊   ော စစ်တမ််းရမ်းခွန််းလွှောနငှေ့ ် ရကခောင််းစစ်တမ််းရမ်းခွန််းလွှော မခော်းမှ 

ရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ် မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်းတွင ်ရတွှေ့ ရှ ခခက်မခော်းက ို ရဖော် ပထော်းပါသည်။  
 

 ၃.၁.၁  ျြော်း၊ မ  ဖစ တည မှု 

 အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

တွငပ်ါဝငရ်သော ရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ်  မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်း ကော်းတွင ် ထက်ဝက်ရကခော်မှော 

မ န််းကရလ်းမခော်း  ဖစ် ကပါသည်။ ပံို (၃-၁) သည်  မနမ်ောရကခောင််းသော်းဦ်းရ နငှေ့ ် အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ 

မူလတန််းပညောသငယ် ူ တတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) တွင ် ပါဝငရ်သော 

ရကခောင််းသော်းဦ်းရ က ို ရဖော် ပ ထော်းမပီ်း မ န််းကရလ်းမခော်းက ရယောက်ခော်းရလ်းမခော်းထက် စောဖတ် ခင််းနငှေ့ ်

စောရ ်း ခင််းတွင ်  မှတ်ပ ို၍  မငေ့မ်ော်းသည်။  မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်းတွင ်သခ္ခောစွမ််း ည်နငှေ့ပ်တ်သက၍် 

ကခော်း၊ မ ကွော ခော်းခခက်မရှ ပါ။ 
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ပံို (၃-၁) ကခော်း၊ မ ဖစ်တည်မှုအလ ိုက် တတ်ရ မောက်မှု 

 ၃.၁.၂ က ျြောင ်းသြော်းမျြော်း၏ မသန စွမ ်းမှုအက ခအကန 

  မနမ်ောန ိုငင်တံွင ် နမူနောရကောက်ယူထော်းသညေ့် ရကခောင််းသော်း (၉၈.၆%) သည ် အထ်ူးပညောရ ်း 

(Special Education) လ ိုအပ်ခခက်မရှ ပါ။ အထ်ူးပညောရ ်းလ ိုအပ်ခခက်ရှ သညေ့် နမူနော ရကခောင််းသော်း (၈၂) 

ဦ်းအနက် (၅၈) ဦ်းမှော ဉောဏ ်ည်ခခ ြုံ ှေ့တဲေ့မပီ်း (၁၄) ဦ်းမှော က ိုယ်လက်အဂ္ ါမသနစ်ွမ််းသမူခော်း  ဖစ်ကော 

ကခနသ်ညေ့် (၁၀) ဦ်းမှော  ောသောစကော်း  ိုင ်ော အခက်အခဲရှ ပါသည်။ ပံို (၃-၂) သည် ကခော်း၊ မ 

 ဖစ်တည်မှုအလ ိုက် အထ်ူးပညောရ ်းလ ိုအပ်ရသော ရကခောင််းသော်းဦ်းရ က ို  ပသပါသည်၊၊ 

 

ကခော်း၊ မ ဖစ်တညမ်ှုအလ ိုက် တတ်ရ မောက်မှု 
 
မ
တှ
စ်
ရ
က
်း 

ရယောက်ခော်းရလ်း 

သခ္ခော စောဖတ် ခင််း စောရ ်း ခင််း 

 မနမ်ော  SEA-PLM ပခမ််းမျှ 

မ န််းကရလ်း မ န််းကရလ်း မ န််းကရလ်း ရယောက်ခော်းရလ်း ရယောက်ခော်းရလ်း 
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ပံို(၃-၂) ကခော်း၊ မ ဖစ်တည်မှုအလ ိုက ် နမူနောရကောက်ယူထော်းသညေ့် အထ်ူးပညောရ ်း လ ိုအပ်ရသော 

ရကခောင််းသော်းမခော်း 

 

၃.၂ မ သြော်းစိုကနြော  ခံအက ခအကနန ငေ့  တတ က မြော  မှု  

 လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းရနောက်ခံ  ိုသည်မှော ပညောရ ်း၊ အလိုပ်အက ိုင၊် 

စီ်းပွော်းရ ်း  ိုင ်ောလွှမ််းမ ို်းမှုမခော်းက ို ရပါင််းစည််းထော်း ခင််း ဖစ်ပါသည်။ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ 

လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းရနောက်ခံလွှမ််းမ ို်းမှုသည် သငယ်ူ ရလေ့လောမှု နယ်ပယ်အသ်ီးသ်ီးရှ  

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏တတ်ရ မောက်မှုစွမ််း ည်က ို သက်ရ ောက် န ိုငပ်ါသည်။ အရရှှေ့ရတောင် အောရှ 

မူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) တွင ် ရကခောင််းသော်း 

စစ်တမ််းရမ်းခွန််းလွှောနငှေ့ ် မ  စစ်တမ််းရမ်းခွန််းလွှောမခော်း၌ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏စွမ််းရ ောင ်ညက် ို 

အမခော်း ံို်း လွှမ််းမ ို်းရနရသော အခခက်အလက်မခော်း ဖစ်သညေ့် မ  မခော်း၏ ပညောရ ်းအ ငေ့၊် မ  မခော်း၏ 

အလိုပ်အက ိုင၊် မ သော်းစိုပ ိုင ် ိုငမ်ှု အ င််းအ မစ်နငှေ့ ်  က်စပ်ရနသညေ့်ရမ်းခွန််းမခော်း၊ ရကခောင််းသော်းမခော်း 

တစ်ရန ေ့လျှင ် အောဟော စော်း သညေ့ ် အကက မ်အရ အတွက်၊ အ မ်အမခ ြုံ်းအစော်း၊ 

အသံို်း ပြုံသညေ့်မီ်းအမခ ြုံ်းအစော်း၊ ရ မီ်း ပညေ့်စံိုမှု၊ အ မ်တွငရှ် သညေ့် ဖတ်စ ောစောအိုပ် အရ အတကွ ်

စသညေ့်အခခက်အလက်မခော်းက ို ရကောက်ယူထော်းပါသည်။ ၎င််းရမ်းခွန််း မခော်းမှ အခခက်အလက်မခော်းက ို 

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််းပညော သငယ်ူတတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတောစစ်ရ ်း ရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 

၏ လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းရနောက်ခ ံအညွှန််းက န််း အ ဖစ် ရပါင််းစည််းရဖော် ပခဲေ့ပါသည်။  

ကခော်း၊ မ ဖစ်တညမ်ှုအလ ိုက ်အထ်ူးပညောရ ်းလ ိုအပ်ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်း 
ရ
က
ခော
င
်းသ

ော်း
ဦ
်းရ
 

 

က ိုယလ်ကအ်ဂ္ ါ မသနစွ်မ််းသ ူ ဉောဏ ်ညခ်ခ ြုံှေ့တဲေ့သ ူ  ောသောစကော်း အခက်အခရဲှ သ ူ

ရယောက်ခော်းရလ်း မ န််းကရလ်း 
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 ဇယော်း (၃-၁) မှ ဇယော်း (၃-၃) အထ သည် လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရန (SES) အညွှန််းပါ 

အတ ိုင််းအတော (Quartile) မခော်းအော်း အရ ခခံထော်းရသော တတ်ရ မောက်မှုပံိုစံက ို  ပသပါသည်။ ရအောက် ံို်း 

အတ ိုင််းအတော (Bottom Quartile) သည် (၂၅) ရအောက်ရှ ရသော Percentile၊ ဒိုတ ယရ မောက ်

အတ ိုင််းအတော (Second Quartile) သည် (၂၅) နငှေ့ ်(၅၀) ရအောက်ရှ ရသော Percentile၊ တတ ယရ မောက ်

အတ ိုင််းအတော (Third Quartile) သည် (၅၀) နငှေ့ ် (၇၅) ရအောက်ရှ ရသော Percentile ၊ ထ ပ် ံို်း 

အတ ိုင််းအတော (Top Quartile) သည် (၇၅) နငှေ့အ်ထက်ရှ ရသော Percentile က ို က ိုယ်စော်း ပြုံပါသည်။ 

နယ်ပယ်အော်းလံို်း (စောဖတ်စွမ််း ည်၊ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်၊ သခ္ခောစွမ််း ည်) တွင ်  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  လမူှု 

စီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရန (SES) ရအောက် ံို်းအတ ိုင််းအတော (Bottom Quartile) တွငပ်ါသညေ့် ရကခောင််းသော်း 

မခော်းသည် စွမ််းရ ောင ်ည်အန မေ့် ံို်း ဖစ်မပီ်း လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရန (SES) ထ ပ် ံို်းအတ ိုင််းအတော 

(Top Quartile) တွငရှ် သညေ့် မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်းမှော စွမ််းရ ောင ်ည်အ မငေ့ ်ံို်း ဖစ်သည်။ 

ယင််း လဒသ်ည် ရဒသတွင််း လဒ ်ဖစ်သညေ့် “မ ပညေ့်စံိုရသောမ သော်းစိုမှ ရမွ်းဖွော်းကကီ်း ပင််းလောသညေ့ ်

ရကခောင််းသော်းမခော်းက  ွယ်တူရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ယ်ှဉလျှင ် စွမ််းရ ောင ်ည်န မေ့်ရနသည်” ဟူရသော 

“ပညောသင ်ကော်းရ ်း၏ သောတူညီမျှမှု ပဿနော” နငှေ့ ်က ိုက်ညီရနရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ  ပါသည်။ 

  

 

 

ဇယော်း (၃-၁) လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရန (SES) အတ ိုင််းအတောအ  စောဖတ်စွမ််း ညတ်တ်ရ မောက်မှု 

*Significant differences (p<0.05) 

 

 

 

န ိုငင် ံ

 

SES ရအောက ်ံို်း 

အတ ိုင််းအတော 

 

SES ဒိုတ ယ 

အတ ိုင််းအတော 

 

SES တတ ယ 

အတ ိုင််းအတော 

 

SES ထ ပ် ံို်း 

အတ ိုင််း 

အတော 

ထ ပ် ံို်းအတ ိုင််းအတောရှ  

ရကခောင််းသော်းနငှေ့ ်

ရအောက ်ံို်း 

အတ ိုင််းအတောရှ  

ရကခောင််းသော်းမခော်း ကော်း 

 လဒ ်ခော်းနော်းခခက ်

ပခမ််းမျှ 

 မတှ ်

S.E. ပခမ််းမျှ 

 မတှ ်

S.E. ပခမ််းမျှ 

 မတှ ်

S.E. ပခမ််း

မျှ 

 မတှ ်

S.E. ပခမ််းမျှ မတှ ်

ကေွာ ခော်းခခက ်

S.E. 

 မနမ်ော ၂၈၇ ၁.၁ ၂၈၈ ၁.၀ ၂၉၂ ၀.၇ ၃၀၁ ၀.၉ ၁၄* ၀.၈ 

 (SEA-PLM) 

ပခမ််းမျှ 

၂၉၀ ၀.၅ ၂၉၆ ၀.၄ ၃၀၁ ၀.၄ ၃၁၂ ၀.၅ ၂၂* ၀.၃ 
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ဇယော်း (၃-၂) လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရန (SES) အတ ိုင််းအတောအ  စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်တတ်ရ မောက်မှု 

 

 

 

န ိုငင် ံ

 

SES ရအောက ်ံို်း 

အတ ိုင််းအတော 

 

SES ဒိုတ ယ 

အတ ိုင််းအတော 

 

SES တတ ယ 

အတ ိုင််းအတော 

 

SES ထ ပ် ံို်း 

အတ ိုင််းအတော 

ထ ပ် ံို်းအတ ိုင််းအတောရှ  

ရကခောင််းသော်းနငှေ့ ်

ရအောက ်ံို်းအတ ိုင််းအတောရှ  

ရကခောင််းသော်းမခော်း ကော်း 

 လဒ ်ခော်းနော်းခခက ်

ပခမ််းမျှ 

 မတှ ်

S.E. ပခမ််းမျှ 

 မတှ ်

S.E. ပခမ််းမျှ 

 မတှ ်

S.E. ပခမ််းမျှ 

 မတှ ်

S.E. ပခမ််းမျှ မတှ ်

ကေွာ ခော်းခခက ်

S.E. 

 မနမ်ော ၂၉၅ ၁.၃ ၂၉၅ ၁.၃ ၂၉၈ ၁.၂ ၃၀၆ ၁.၀ ၁၀* ၀.၈ 

 (SEA-

PLM) 

ပခမ််းမျှ 

၂၉၁ ၀.၅ ၂၉၇ ၀.၅ ၃၀၁ ၀.၄ ၃၁၁ ၀.၅ ၂၀* ၀.၄ 

*Significant differences (p<0.05) 

ဇယော်း (၃-၃) လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရန (SES) အတ ိုင််းအတောအ  သခ္ခောစွမ််း ည်တတ်ရ မောက်မှု 

 

 

 

န ိုငင် ံ

 

SES ရအောက ်ံို်း 

အတ ိုင််းအတော 

 

SES ဒိုတ ယ 

အတ ိုင််းအတော 

 

SES တတ ယ 

အတ ိုင််းအတော 

 

SES ထ ပ် ံို်း 

အတ ိုင််းအတော 

ထ ပ် ံို်းအတ ိုင််းအတောရှ  

ရကခောင််းသော်းနငှေ့ရ်အောက ်ံို်း 

အတ ိုင််းအတောရှ  

ရကခောင််းသော်းမခော်း ကော်း 

 လဒ ်ခော်းနော်းခခက ်

ပခမ််းမျှ 

 မတှ ်

S.E. ပခမ််းမျှ 

 မတှ ်

S.E. ပခမ််းမျှ 

 မတှ ်

S.E. ပခမ််းမျှ 

 မတှ ်

S.E. ပခမ််းမျှ မတှ ်

ကေွာ ခော်းခခက ်

S.E. 

 မနမ်ော ၂၈၃ ၀.၉ ၂၈၄ ၀.၈ ၂၈၈ ၀.၇ ၂၉၇ ၀.၉ ၁၃* ၀.၆ 

 (SEA-

PLM) 

ပခမ််းမျှ 

၂၉၁ ၀.၅ ၂၉၆ ၀.၄ ၃၀၁ ၀.၄ ၃၁၂ ၀.၅ ၂၁* ၀.၃ 

*Significant differences (p<0.05) 

 

 

 ၃.၂.၁ က ျြောင ်းသြော်း၏ ပညြောကရ်းတငွ  မ  /အိုပ ထ န ်းသ၏ူ ပါဝင ပတ သ  မှု 

 အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

2019 ၏ ရကခောင််းသော်းစစ်တမ််းရမ်းခွန််းလွှောတငွ ် မ  မခော်းမှ အ မ်တွင ် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ပညောရ ်းက ို 

အကက မ်ရ  မည်မျှ ပါဝငပ်တ်သက်ရ ကောင််းနငှေ့ ် က်စပ်သညေ့်ရမ်းခွန််း (၆) ခို က ို ရမ်း မန််းထော်းပါသည။် 

(ဥပမော - မ  /အိုပ်ထ န််းသူမခော်းက ရကခောင််းသော်းမခော်း အ မ်စောလိုပ်/မလိုပ်စစ်ရ ်း ခင််း) 

 ပံို (၃-၃) သည် “ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ လိုပ်ငန််းတစ်ခိုစီတ ိုင််းတွင ်မ  မခော်းက ရန ေ့စဉ သ ို ေ့မဟိုတ ်

ရန ေ့စဉန်ီးပါ်း ပါဝငပ်တ်သက်သည်” ဟို ရ ဖ ကော်းသညေ့် ရကခောင််းသော်းအခခ ြုံ်းက ို  ပသထော်းပါသည်။  မနမ်ော 
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န ိုငင်တံွင ် “ရကခောင််း၌တတ်ရ မောက်မှု ရှ  န ် မ  မခော်း၏တွန််းအော်းရပ်းမှု ရှ သည်” ဟိုရ ဖ  ိုရသော 

ရကခောင််းသော်း မှော (၄၈%) ရှ မပီ်း အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု 

တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) တွင ် ရကခောင််းသော်း(၄၇%) က ရ ဖ  ိုရ ကောင််း နှု င််းယှဉ 

 ပသထော်းသည်။  

 

“မ  မခော်းက အ မ်စောလိုပ် ောတွငက်ူညီသည်” ဟို ရ ဖ  ိုသညေ့်ရကခောင််းသော်းမခော်းမှော  မနမ်ောန ိုငင်တံငွ ်

(၂၉%) ရှ မပီ်း အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-

PLM) တွင ် ယင််းသ ို ေ့ရ ဖ  ိုသညေ့်ရကခောင််းသော်း (၂၇%) ထက်စောလျှင ် အနည််းငယ် မငေ့မ်ော်းရနပါသည်။ 

“မ  မခော်းက အ မ်စောလိုပ်/မလိုပ် စစ်ရ ်းရပ်းသည်” ဟို ရ ဖ  ိုသညေ့် ရကခောင််းသော်းမခော်းမေှာ 

 မနမ်ောန ိုငင်တံွင ် (၃၄%) ရှ မပီ်း အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််း ပညောသငယ်ူ တတ်ရ မောက်မှု 

တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ(SEA-PLM) တွင ် ယင််းသ ို ေ့ ရ ဖ  ိုသညေ့်ရကခောင််းသော်း (၃၆%) နငှေ့ ်

နှု င််းယှဉ ပသထော်းသည်။ “မ  မခော်းက ရကခောင််းတွင ် သင ်ကော်းခဲေ့သည်မခော်းက ိုရမ်း မန််းသည်” ဟို 

ရ ဖ  ိုသညေ့်ရကခောင််းသော်းမခော်းမှော  မနမ်ောန ိုငင်တံွငသ်ောမက အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမလူတန််း ပညောသငယ် ူ

တတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) တွငပ်ါ သံို်းပံိုတစ်ပံိုခန ေ့ ်ရှ ပါသည်။ 

 
 

ပံို (၃-၃) မ  မခော်း၏ ပါဝငပ်တ်သက်မှုအလ ိုက် ရကခောင််းသော်း ောခ ိုငန်ှုန််းမခော်း 

 

 ရမ်းခွန််းမခော်းအော်း ရ ဖ  ိုခခက်မခော်းအရပေါ်အရ ခခံ၍ ဤတ ိုင််းတောမှုစရက်းက ို ရအောက်ပါဇယော်း 

မခော်း ဖငေ့ ်ထိုတန်ိုတ်ထော်းသည်။ ဇယော်း (၃-၄) မှ ဇယော်း (၃-၆) အထ သည် ပညောရ ်းတငွ ် မ  မခော်းက 

ပါဝငပ်တ်သက်မှု အတ ိုင််းအတောမခော်းအရပေါ်မူတည၍် သငယ်ူမှုနယ်ပယ်တစ်ခိုစီတ ိုင််း (စောဖတ်စွမ််း ည်၊ 

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ လိုပ်ငန််းမခော်းတွင ်မ  မခော်း၏ ပါဝငပ်တ်သက်မှု 

ရ
က
ခော
င
်းသ

ော်း
 
ောခ
 ိုင
န်
ှုန
်း 

အ မ်စောလိုပ်သည ်
ရကခောင််းတွင ်သင ်ကော်းခဲေ့သည ်

မခော်းက ို ရမ်း မန််းသည ်
ရကခောင််းလိုပ်ငန််းမခော်းက ို 

ရ ွ်းရန်ွးသည ်

အ မ်စော လိုပ်/မလိုပ် 

စစ်ရ ်းသည ်

အ မ်စောလိုပ် ောတငွ ်

ကညူသီည ်

တတရ် မောကမ်ှု ရှ  န ်

တနွ််းအော်းရပ်းသည ်

 မနမ်ော  SEA-PLM ပခမ််းမျှ 
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စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်၊ သခ္ခောစွမ််း ည်) ၌ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ တတ်ရ မောကမ်ှုက ို  ပသထော်းသည်။ 

 မနမ်ောန ိုငင်၌ံ ပညောရ ်းတငွ ်မ  မခော်း၏ ပါဝငပ်တ်သက်မှု မငေ့မ်ော်းရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့မ်  မခော်း၏ 

ပါဝငပ်တ်သက်မှုနည််းရသော ရကခောင််းသော်းမခော်း ကော်း တတ်ရ မောက်မှုကွောဟခခကမ်ှော စောဖတ်စွမ််း ည်တငွ ်

ပခမ််းမျှ မှတ်ကေွာ ခော်းခခက် (၁၅) မှတ်၊ စောရ ်းသော်းမှုစမ်ွ်း ည်တွင ်ပခမ််းမျှ မှတက်ွော ခော်းခခက် (၁၁) မှတ ်

နငှေ့ ်သခ္ခောစွမ််း ညတ်ွင ်ပခမ််းမျှ မှတ် ကွော ခော်းခခက် (၁၄) မှတ် တ ို ေ့ ဖစ်ရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ  ပါသည်။ 

ဇယော်း (၃-၄) မ  မခော်း၏ ပါဝငပ်တ်သက်မှုအလ ိုက် စောဖတ်စွမ််း ညတ်တ်ရ မောက်မှု 

 

 

 

န ိုငင် ံ

 

မ  မခော်း၏ 

ပါဝငပ်တသ်က်မှု 

(ရအောက ်ံို်း 

အတ ိုင််းအတော) 

 

မ  မခော်း၏ 

ပါဝငပ်တသ်က်မှု 

(ဒိုတ ယအတ ိုင််းအတော) 

 

မ  မခော်း၏ 

ပါဝငပ်တသ်က်မှု 

(တတ ယ 

အတ ိုင််းအတော) 

 

မ  မခော်း၏ 

ပါဝငပ်တသ်က်မှု 

(ထ ပ် ံို်း 

အတ ိုင််းအတော) 

ထ ပ် ံို်းအတ ိုင််းအတော

ရှ  ရကခောင််းသော်းနငှေ့ ်

ရအောက ်ံို်း 

အတ ိုင််းအတောရှ  

ရကခောင််းသော်းမခော်း ကော်း 

 လဒ ်ခော်းနော်းခခက ်

ပခမ််းမျှ  မတှ် S.E. ပခမ််းမျှ  မတှ် S.E. ပခမ််းမျှ 

 မတှ ်

S.E. ပခမ််းမျှ 

 မတှ ်

S.E. ပခမ််းမျှ မတှ ်

ကေွာ ခော်းခခက ်

S.E. 

 မနမ်ော ၂၈၆ ၁.၁ ၂၈၇ ၁.၀ ၂၉၃ ၁.၁ ၃၀၁ ၀.၉ ၁၅* ၀.၇ 

 (SEA-

PLM) 

ပခမ််းမျှ 

၂၉၄ ၀.၅ ၂၉၆ ၀.၅ ၃၀၃ ၀.၄ ၃၀၈ ၀.၄ ၁၄* ၀.၃ 

* Significant differences (p<0.05) 

ဇယော်း (၃-၅) မ  မခော်း၏ပါဝငပ်တ်သကမ်ှုအလ ိုက် စောရ ်းသော်းမှုစမ်ွ်း ည်တတ်ရ မောက်မှု 

 

 

 

န ိုငင် ံ

 

မ  မခော်း၏ 

ပါဝငပ်တသ်က်မှု 

(ရအောက ်ံို်း 

အတ ိုင််းအတော) 

 

မ  မခော်း၏ 

ပါဝငပ်တသ်က်မှု 

(ဒိုတ ယ 

အတ ိုင််းအတော) 

 

မ  မခော်း၏ 

ပါဝငပ်တသ်က်မှု 

(တတ ယ 

အတ ိုင််းအတော) 

 

မ  မခော်း၏ 

ပါဝငပ်တသ်က်မှု 

(ထ ပ် ံို်း 

အတ ိုင််းအတော) 

ထ ပ် ံို်းအတ ိုင််းအတောရှ  

ရကခောင််းသော်းနငှေ့ ်

ရအောက ်ံို်းအတ ိုင််းအတောရှ  

ရကခောင််းသော်းမခော်း ကော်း 

 လဒ ်ခော်းနော်းခခက ်

ပခမ််းမျှ 

 မတှ ်

S.E. ပခမ််းမျှ 

 မတှ ်

S.E. ပခမ််းမျှ 

 မတှ ်

S.E. ပခမ််းမျှ 

 မတှ ်

S.E. ပခမ််းမျှ မတှ ်

ကေွာ ခော်းခခက ်

S.E. 

 မနမ်ော ၂၉၆ ၁.၃ ၂၉၄ ၁.၂ ၂၉၉ ၁.၄ ၃၀၆ ၁.၀ ၁၁* ၀.၈ 

 (SEA-

PLM) 

ပခမ််းမျှ 

၂၉၄ ၀.၆ ၂၉၅ ၀.၆ ၃၀၄ ၀.၅ ၃၀၉ ၀.၅ ၁၅* ၀.၄ 

* Significant differences (p<0.05) 
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ဇယော်း (၃-၆) မ  မခော်း၏ ပါဝငပ်တ်သက်မှုအလ ိုက် သခ္ခောစွမ််း ည်တတ်ရ မောက်မှု 

 

 

 

န ိုငင် ံ

 

မ  မခော်း၏ 

ပါဝငပ်တသ်က်မှု 

(ရအောက ်ံို်းအတ ိုင််း 

အတော) 

 

မ  မခော်း၏ 

ပါဝငပ်တသ်က်မှု 

(ဒိုတ ယ 

အတ ိုင််းအတော) 

 

မ  မခော်း၏ 

ပါဝငပ်တသ်က်မှု 

(တတ ယ 

အတ ိုင််းအတော) 

 

မ  မခော်း၏ 

ပါဝငပ်တသ်က်မှု 

(ထ ပ် ံို်း 

အတ ိုင််းအတော) 

ထ ပ် ံို်းအတ ိုင််းအတောရှ  

ရကခောင််းသော်းနငှေ့ ်

ရအောက ်ံို်းအတ ိုင််းအတော

ရှ  ရကခောင််းသော်းမခော်း ကော်း 

 လဒ ်ခော်းနော်းခခက ်

ပခမ််းမျှ  

 မတှ ်

S.E. ပခမ််းမျှ 

 မတှ ်

S.E. ပခမ််းမျှ 

 မတှ ်

S.E. ပခမ််းမျှ 

 မတှ ်

S.E. ပခမ််းမျှ မတှ ်

ကေွာ ခော်းခခက ်

S.E. 

 မနမ်ော ၂၈၃ ၀.၉ ၂၈၄ ၀.၈ ၂၈၉ ၀.၉ ၂၉၆ ၀.၈ ၁၄* ၀.၆ 

 (SEA-PLM) 

ပခမ််းမျှ 

၂၉၄ ၀.၅ ၂၉၇ ၀.၅ ၃၀၃ ၀.၄ ၃၀၇ ၀.၄ ၁၄* ၀.၃ 

* Significant differences (p<0.05) 
 

 ၃.၂.၂ စစ က ်းအ  ဲဖတ ရြောတငွ  အသံို်း ပြုံသညေ့  ြောသြောစ ြော်း  ို 

က ပြော  ြော်းကသြောက ျြောင ်းသြော်းမျြော်း  

 ရကခောင််းသော်းမခော်း အသံို်း ပြုံရသော ောသောစကော်းသည ် ၎င််းတ ို ေ့၏ 

ပညောရ ်း  ိုင ်ောစွမ််းရ ောင ်ည် နငှေ့ ်  က်နယွ်ရနရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ  ပါသည်။ 

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

ရကခောင််းသော်း (၆၈%) နငှေ့ ် နှု င််းယှဉလျှင ်  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  ရကခောင််းသော်း (၇၆%) သည ်

စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ်သညေ့် ောသောစကော်းက ို ရနအ မ်တွင ်အသံို်း ပြုံ ကရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ  ပါသည်။ 

 ပံို (၃-၄) အ  စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ်သညေ့် ောသောစကော်းက ို ရနအ မ်တွငအ်သံို်း ပြုံရသော 

ရကခောင််းသော်းမခော်း က အ ခော်း ောသောစကော်းက ို အသံို်း ပြုံရသောရကခောင််းသော်းမခော်းထက် နယ်ပယ ်

အော်းလံို်းတွင ်ပ ို၍ သောလွနရ်နရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ  ပါသည်။ 
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ပံို (၃-၄) အ မ်တွငအ်သံို်း ပြုံရသော ောသောစကော်းအလ ိုက်တတ်ရ မောက်မှု 

 

 

၃.၃ က ျြောင ်းတ  ကရြော  ရန အတ ွ  က  ြုံတင  ပင  င မှုအက ခအကန 

 ရမွ်းကင််းစမ ှ ၅ နစ်ှ ကော်းအ ွယ်သည ် ရကခောင််းသော်း၏ဖံွှေ့ မဖ ြုံ်းမှုအတွက ် အလွနအ်ရ ်းပါရသော 

ကောလ ဖစ်ပါသည်။ အ ည်အရသ်ွး မငေ့မူ်ကက ြုံပညောရ ်းအစီအစဉသ ို ေ့ တက်ရ ောက် ခင််းသည် 

ရကခောင််းသော်း၏ ပညောရ ်းသောမက လူမှုစ တ်ခံစော်းခခက်မခော်းက ိုပါ အကခ ြုံ်းရကခ်းဇူ်းမခော်း ရှ ရစန ိုငရ် ကောင််း 

လက်ခံထော်း က ပါသည် (Bakken, Brown, Downing 2017; Trawick-Smith, 2014)။ 

မူကက ြုံရကခောင််းပညောရ ်း အမခ ြုံ်းအစော်းမခော်းအ  အနည််းငယ်ကွလဲွဲမှုရှ သည်ဟို လက်ခံထော်းရသော်လည််း 

ဖံွှေ့ မဖ ြုံ်း နဲ ိုငင်မံခော်းတငွ ် စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ်မှုမခော်းစွော ပြုံလိုပ်မပီ်း မူကက ြုံတက်ရ ောက် ခင််း၏ 

အကခ ြုံ်းရကခ်းဇူ်းမခော်းက ိုရဖောထ်ိုတ်ခဲေ့မပီ်း  ဖစ်ပါသည်။ အ ည်အရသ်ွးနငှေ့ ်

အရ အတွက် ပစစ်တမ််းမခော်းအ  စီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရန ရကောင််းမွနမ်ှု မရှ သညေ့ ်

မ သော်းစိုမှရမွ်းဖွော်းလောရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ် သက်တူ ွယ်တူရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ် နှု င််းယှဉလျှင ်

ရကခောင််းလိုပ်ငန််းရ ောငတ်ောမခော်းလိုပ်ရ ောင ်ော၌ အသငေ့ ်ဖစ်မှုအော်းနည််းရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ   ပါသည ်

(Brophy, 2006)။ 

 

 ၃.၃.၁ မူက  ြုံက ျြောင ်းပညြောကရ်း 

 အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

2019 တွင ် ပါဝငရ်သောရကခောင််းသော်းမခော်း၏ မ  မခော်းအော်း ၎င််းတ ို ေ့ကရလ်းမခော်း၏ 

 

အ မတ်ငွအ်သံို်း ပြုံရသော ောသောစကော်းအလ ိုကတ်တရ် မောကမ်ှု 
 
မ
ှတ
်စ
ရ
က
်း 

အ ခော်း ောသော 

စကော်း 

စစ်ရ ်းအက ဲဖတ ်ောတငွ ်

အသံို်း ပြုံသညေ့ ်ောသောစကော်း 

သခ္ခော 
စောရ ်း ခင််း 

 မနမ်ော  SEA-PLM ပခမ််းမျှ 

အ ခော်း 

 ောသောစကော်း 

အ ခော်း 

 ောသောစကော်း 

စစ်ရ ်းအက ဲဖတ ်ောတငွ ်

အသံို်း ပြုံသညေ့ ်ောသောစကော်း 

စစ်ရ ်းအက ဲဖတ ်ော 

တငွအ်သံို်း ပြုံသညေ့ ်

 ောသောစကော်း 
စောဖတ် ခင််း 
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မူကက ြုံရကခောင််းတက်ရ ောက်မှု အရ ကောင််း ရမ်း မန််းထော်းပါသည်။ ပံို (၃-၅) အ  

မူကက ြုံရကခောင််းတက်ရ ောကမ်ှုမရှ ဟို ရ ဖ  ိုထော်းရသော ရကခောင််းသော်းဦ်းရ မှော  မနမ်ောန ိုငင်တံွင ် (၆၀%) 

ရကခော်ရှ မပီ်း အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူ တတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-

PLM) ရကခောင််းသော်းဦ်းရ တွင ်(၂၆%) ရှ ရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ   ပါသည်။ 

 

ပံို (၃-၅) မူကက ြုံရကခောင််းတက်ရ ောက်သညေ့ ်ရကခောင််းသော်း ောခ ိုငန်ှုန််း 

 ပံို (၃-၆) တွင ် မူကက ြုံရကခောင််းတက်ရ ောက်မှုအလ ိုက ် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏တတရ် မောက်မှုသည် 

နယ်ပယ်အော်းလံို်းတွင ် မူကက ြုံရကခောင််းတက်သညေ့်ရကခောင််းသော်းမခော်းက မူကက ြုံရကခောင််းမတက်သညေ့ ်

ရကခောင််းသော်းမခော်းထက ်ပ ို၍စွမ််းရ ောင ်ည် မငေ့မ်ော်းရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ  ပါသည်။ 

မူကက ြုံရကခောင််းတကရ် ောကသ်ညေ့ ် ောခ ိုငန် ှုန််း 

ရ
က
ခော
င
်းသ

ော်း
 
ောခ
 ိုင
န်
ှုန
်း 

၂နစ်ှနငှေ့အ်ထကတ်က်သည ် ၁နစ်ှတကသ်ည ် မတက်ပါ 

 မနမ်ော  SEA-PLM ပခမ််းမျှ 
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ပံို (၃-၆) မူကက ြုံရကခောင််းတက်ရ ောက်မှုအလ ိုက် တတရ် မောက်မှု 

 

 ၃.၃.၂ က ျြောင ်းတ  ရန  အသငေ့  ဖစ  ခင ်း 

 ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ရှ  င််းစဲွစွမ််းရ ောင ်ည်နငှေ့ ် လက်ရှ တတ်ရ မောက်မှုအ ငေ့သ်ည ်

 က်စပ်မှုရှ  ရ ကောင််း လက်ခံယံို ကည်ထော်းသညေ့်အရလခောက် မ  မခော်းက ို ၎င််းတ ို ေ့၏ 

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ် ရကခောင််း မတကရ် ောက်မီ ရအောက်ပါစွမ််းရ ောင ်ည်မခော်းအနက်မ ှ

မည်သညေ့်စွမ််းရ ောင ်ညမ်ခော်းရှ ရ ကောင််း ရမ်း မန််းထော်းပါသည်။ 

 ဗခည််း၊ သ  အကခ ောအမခော်းစိုက ို မှတ်မ သ ရှ  ခင််း 

 အခခ ြုံှေ့ရသော စကော်းလံို်းမခော်းက ို ဖတ်န ိုင ်ခင််း 

 ဗခည််း၊ သ  အကခ ောမခော်းက ို ရ ်းန ိုင ်ခင််း 

 အခခ ြုံှေ့ရသော စကော်းလံို်းမခော်းက ို ရ ်းန ိုင ်ခင််း 

 က န််းဂဏန််းမခော်းက ို ၁၀ အထ  က ိုယ်တ ိုငရ် တကွ်န ိုင ်ခင််း 

 စတို န််း၊ ကတ ဂံ၊ စက်ဝ ိုင််းစရသော ပံိုသဏ္ဌောနအ်မခ ြုံ်းမခ ြုံ်းက ို သ ရှ  ခင််း 

 က န််းဂဏန််းမခော်းက ို ၁ မှ ၁၀ အထ  ရ ်းန ိုင ်ခင််း 

 အရ ောငမ်ခော်းက ို သ ရှ  ခင််း 

 မ မ ၏အမည်က ို သ ရှ  ခင််း 

 မ မ ၏အမည်က ို ရ ်းန ိုင ်ခင််း 

 ရ ို ်းရှင််းစွော ရပါင််းန ိုင ်ခင််း 

မူကက ြုံရကခောင််းတကရ် ောကမ်ှုအလ ိုက ်တတရ် မောကမ်ှု 
 
မှ
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်စ
ရ
က
်း 

တက်ခဲေ့သည ် မတက်ပါ တက်ခဲေ့သည ် မတက်ပါ တက်ခဲေ့သည ် မတက်ပါ 

သခ္ခော စောဖတ် ခင််း စောရ ်း ခင််း 

 မနမ်ော  SEA-PLM ပခမ််းမျှ 
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စွမ််းရ ောင ်ည ် (၁၀) ခိုရအောက်ရလခောေ့နည််းစွောရှ သမူခော်းနငှေ့ ်စွမ််းရ ောင ်ည ် (၁၀) ခိုနငှေ့အ်ထက ်

ရှ သမူခော်းဟူ၍ အိုပ်စို (၂) စိုဖဲွှေ့ကော ရဒတောအခခက်အလက်မခော်းက ို စိုစည််းခဲေ့ပါသည။် ပံို (၃-၇) သည် သခ္ခော၊ 

စောဖတ် ခင််းနငှေ့ ် စောရ ်းသော်း ခင််းတ ို ေ့တွင ် ရဖော် ပပါစွမ််းရ ောင ်ည ် (၁၀) ခိုနငှေ့အ်ထက်  ရှ သမူခော်းနငှ်ေ့ 

စွမ််းရ ောင ်ည ် (၁၀) ခိုရအောက်ရလခောေ့နည််းရသော ရကခောင််းသော်းမခော်း၏အခခ ြုံ်းက ို ရဖော် ပထော်းပါသည်။ 

ပခမ််းမျှအော်း ဖငေ့ ်  မနမ်ောန ိုငင်တံွင ် စွမ််းရ ောင ်ည ် (၁၀) ခိုနငှေ့အ်ထကရှ် ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ်

စွမ််းရ ောင ်ည ် (၁၀) ခိုရအောက်ရှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းထက် သခ္ခော၊ စောဖတ် ခင််းနငှေ့ ် စောရ ်း ခင််း 

တ ို ေ့တွင ် တတရ် မောက်မှုစွမ််း ည် ပ ို၍ မငေ့မ်ော်းပါသည်။ ဤသည်မေှာ 

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

ရကခောင််းသော်းဦ်းရ နငှေ့ ်တညူီရ ကောင််းရတွှေ့ ရှ   ပါသည်။ 

 
 

ပံို (၃-၇) ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စွမ််းရ ောင ်ည်အလ ိုက် တတ်ရ မောက်မှု 

 ၃.၃.၃ စြောသင ခန ်းပတ ဝန ်း ျင အက ခအကနအကပေါ် က ျြောင ်းသြော်း၏အ မင  

   ောမခော်း၏ စောသငခ်န််းသ ို ေ့ဝငရ် ောက်မှုရနောက်ကခသညေ့်အကက မ်ရ ၊ ရကခောင််းသော်းမခော်း မင မ်သက ်

သညေ့်အခခ နအ်ထ  ရစောငေ့ ်ရသောအကက မ်ရ နငှေ့ ်   ောပခက်ကွက်မှုအကက မ်ရ တ ို ေ့နငှေ့ပ်တ်သက်သညေ့် 

ရမ်းခွန််း မခော်းက ို ရကခောင််းသော်းမခော်းထရံမ်း မန််းခဲေ့ပါသည်။ ပံို (၃-၈) တွင ်   ောသည် အတန််းသ ို ေ့ 

ရနောက်ကခမှ ဝငသ်ည်ဟို ရ ဖ  ိုရသောရကခောင််းသော်း ောခ ိုငန်ှုန််းသည်  မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်းတွင ်(၆၇%) 

ရှ မပီ်း အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

ရဒသတွင််း ပခမ််းမျှတငွ ် ရကခောင််းသော်းထက်ဝကရ်ကခော်ရလောက်သောရှ ရ ကောင််း ရဖော် ပထော်းပါသည်။ 

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စွမ််းရ ောင ်ညအ်လ ိုက်တတ်ရ မောက်မှု 
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၁၀ခိုနငှေ့အ်ထက ် ၁၀ခိုရအောက ် ၁၀ခိုနငှေ့အ်ထက ် ၁၀ခိုရအောက ် ၁၀ခိုနငှေ့အ်ထက ် ၁၀ခိုရအောက ်

သခ္ခော စောဖတ် ခင််း စောရ ်း ခင််း 

 မနမ်ော  SEA-PLM ပခမ််းမျှ 



72 

 

 

  ောမခော်းသည ် အတန််းထရှဲ  ရကခောင််းသော်းမခော်း မင မ်သက်သညေ့်အခခ နအ်ထ ရစောငေ့သ်ည်ဟို 

ရ ဖ  ိုထော်းသည်မှော ရဒသတွင််း ပခမ််းမျှတငွ ် ရကခောင််းသော်း (၆၃%) ရှ မပီ်း  မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်းတွင ်

(၄၉%) ရှ ရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ  ပါသည်။   ောပခက်ကွက်သည်ဟို ရ ဖ  ိုထော်းသည်မှော 

ရဒသတွင််းပခမ််းမျှတွင ်(၄၀%) ရှ မပီ်း  မနမ်ောရကခောင််းသော်း မခော်းတွင ်(၄၃%) ရှ ရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ  ပါသည်။ 

 

 

ပံို (၃-၈)   ောမခော်းနငှေ့ပ်တသ်က်၍ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏အ မငမ်ခော်းအလ ိုက် ရ ဖ  ိုရသော ရကခောင််းသော်း 

 ောခ ိုငန်ှုန််း 
 

၃.၃.၄ စြောသင ခန ်းပတ ဝန ်း ျင အက ခအကနအကပေါ်  ရြော၏အ မင  

 ရကခောင််းသော်းမခော်း၏သငယ်ူမှုအရပေါ် သက်ရ ောက်ရနရသောအရ ကောင််းအ ောမခော်းနငှေ့ ်ပတ်သက်၍ 

  ောမခော်းအော်းရမ်း မန််းခဲေ့ပါသည်။ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတော 

စစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) နမူနော  ောဦ်းရ ထက ်  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ    ောဦ်းရ က ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ 

အရ ခခံအသ ပညောမရှ  ခင််း၊ စ တ်ဝငစ်ော်းမှုမရှ  ခင််းနငှေ့ ်အတန််းပခကက်ွက် ခင််းမခော်းသည် သငယ်ူမှုက ို ပ ို၍ 

သက်ရ ောက်ရစသည်ဟို ရ ဖ  ိုထော်းရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ  ပါသည်။ (ပံို (၃-၉)က ို  ကညေ့်ပါ) 

  ောမခော်းနငှေ့ပ်တ်သက၍် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏အ မငမ်ခော်းအလ ိုက ်ရ ဖ  ိုရသောရကခောင််းသော်း ောခ ိုငန် ှုန််း 
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  ောရနောကက်ခသည ်
ရကခောင််းသော်းမခော်းမင မ်သက်သညအ်ထ  ရစောငေ့သ်ည ်

  ောပခကက်ကွ်သည ်
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ပံို (၃-၉) အတန််းတက်ရ ောက်ရနသညေ့ ် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏သငယ်ူမှုအရပေါ် သက်ရ ောက်ရနသညေ့ ်

အရ ကောင််းအ ောမခော်းနငှေ့ပ်တ်သက်၍   ောမခော်း၏ ရ ဖ ကော်းခခက ်ောခ ိုငန်ှုန််း 

 

၃.၃.၅ က ျြောင ်းအိုပ က  ်း၏ ပင   ိုယ လ ခဏြောမျြော်း 

 ပံို (၃-၁၀) သည် အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတော 

စစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) နမူနောရကခောင််းအိုပ်ကကီ်းဦ်းရ နငှေ့ ်  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်းမခော်း၏ 

ပငက် ိုယ်လကခဏော မခော်းက ို ရဖော် ပထော်းပါသည်။ ထ ိုပငက် ိုယ်လကခဏောမခော်းရှ သညေ့ ်

ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်းမခော်း၏ရကခောင််းတွင ်တက်ရ ောက်ရနရသော ရကခောင််းသော်းအခခ ြုံ်းအလ ိုက် ရဒတောအခခက ်

အလက်က ို ရဖော် ပထော်းပါသည်။ 

  မနမ်ောန ိုငင်၌ံ ရကခောင််းသော်းအမခော်းစိုမှော အသက ် (၄၅) နစ်ှအထက်ရှ သညေ့် အမခ ြုံ်းသမီ်း 

အိုပ်ခခြုံပ်ရသော ရကခောင််းတငွ ်တက်ရ ောက်ရ ကောင််းရတွှေ့ ရှ  ပါသည်။ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညော 

သငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ရကခောင််းသော်းဦ်းရ နငှေ့ယ်ှဉလျှင ် အသက ်

(၃၅) နစ်ှရအောက်ရှ သညေ့ ်ရကခောင််းအိုပ်၏ ရကခောင််းမခော်းတွင ်တက်ရ ောက်ရနသညေ့်  မနမ်ောရကခောင််းသော်း 

အခခ ြုံ်းမှော  မငေ့မ်ော်းရနရ ကောင််းရတွှေ့ ပါသည်။ 

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ သငယ်မူှုအရပေါ် သကရ် ောကရ်နသညေ့အ်ရ ကောင််းအ ောမခော်းနငှေ့ပ်တသ်က၍်   ောမခော်း၏ ရ ဖ ကော်းခခက ်
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အရ ခခံအသ ပညောမ

ရှ  ခင််း 

စ တ်ဝငစ်ော်းမှု 

မရှ  ခင််း 

ကခန််းမောရ ်း 

ခခ ြုံ ှေ့တဲေ့ ခင််း 

စောသငခ်န််းအတငွ််း 

ရနေှာငေ့ယ်ကှ ်ခင််း 

ရကခောင််းပခက် ခင််း စောသငခ်ခ နတ်ွင ်

ဗ ိုက် ော ခင််း 

အ ပ်ရ ်းပခက်  ခင််း 
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ပံို (၃-၁၀) ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်းမခော်း၏ ပငက် ိုယ်လကခဏောမခော်းအလ ိုက် ရကခောင််းတက်ရ ောက်ရနသညေ့ ်

ရကခောင််းသော်း ောခ ိုငန်ှုန််း 

  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  ရကခောင််းသော်း (၉၀%) ရကခော်သည ်တကကသ ိုလ်တစ်ခိုခိုမှ  ရှ ရသော  ွဲှေ့ သ ို ေ့မဟိုတ ်

ထ ိုထက် မငေ့သ်ညေ့် ွဲှေ့ ရှ သညေ့် ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်း၏ရကခောင််းတွငတ်က်ရ ောက် ကမပီ်း အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ 

မူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ရကခောင််းသော်းဦ်းရ တငွမ် ူ

သံို်းပံိုနစ်ှပံိုရကခော်သောရှ ရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ  ပါသည်။ 

 ၃.၃.၆ က ျြောင ်းအမျ ြုံ်းအစြော်းန ငေ့  က ျြောင ်းအရွယ အစြော်း 

 အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

ရကခောင််းသော်းဦ်းရ တငွ ်ရကခောင််းသော်းအမခော်းစို (ပခမ််းမျှ ၉၅%) သည် ပိုဂ္လ ကရကခောင််းမခော်းထက ်အစ ို်း  

ရကခောင််းမခော်းတငွ ် ပ ို၍တက်ရ ောက် ကပါသည်၊၊ ပံို (၃-၁၁) သည် ရကခောင််းသော်းဦ်းရ  (၂၀၀) ရအောက ်

ရှ သညေ့်ရကခောင််းမခော်းတွငတ်က်ရ ောက်သညေ့် ရကခောင််းသော်းအရ အတကွ်သည ် အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ 

မူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ရကခောင််းသော်းဦ်းရ တွင ်

(၂၆%) ရှ မပီ်း  မနမ်ောန ိုငင်တံငွ ် (၄၀%) ရကခော ်ရှ ရ ကောင််း ရဖော် ပထော်းပါသည်၊၊ ရကခောင််းသော်းဦ်းရ  (၂၀၀) 

ဦ်း မှ (၄၉၉) ဦ်းရှ သညေ့် ရကခောင််းမခော်းတငွ ်တက်ရ ောက် ကသညေ့် ရကခောင််းသော်းအခခ ြုံ်းမှော  မနမ်ောန ိုငင်နံငှေ့ ်

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

ရကခောင််းသော်း ဦ်းရ  တူညရီ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ  ပါသည၊်၊ 

ရကခောင််းအိုပ်ကက်ီး၏ပငက် ိုယလ်ကခဏောမခော်းအလ ိုက ်ရကခောင််းတကရ် ောကရ်နသညေ့ ် 

ရကခောင််းသော်း  ောခ ိုငန် ှုန််း 

ရ
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ခော
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်းသ
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ောခ
 ိုင
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အမခ ြုံ်းသမီ်း အမခ ြုံ်းသော်း ၃၅နစ်ှရအောက် ၅၅ နငှေ့ ်

အထက် 

ISCED 3 

နငှေ့ရ်အောက ်

ISCED 6  

နငှေ့ ်အထက ်

ကခော်း/မ အသက်အိုပ်စို အ မငေ့ ံ်ို်းပညောအ ည်အခခင််း 

 မနမ်ော  SEA-PLM ပခမ််းမျှ 

၃၅-၄၄ ၄၅-၅၄ ISCED 4  

နငှေ့ ် 5 
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ပံို (၃-၁၁) ရကခောင််းအ ွယအ်စော်းအလ ိုက် တက်ရ ောက်ရနရသော ရကခောင််းသော်း ောခ ိုငန်ှုန််း 

 ဇယော်း (၃-၇) မှ ဇယော်း (၃-၉)တွင ်ရကခောင််းအ ွယ်အစော်းက ို အတ ိုင််းအတောမခော်း (Quartile) ဖငေ့ ်

ပ ိုင််း ခော်းသညေ့်အခါ ထ ပ် ံို်းအတ ိုင််းအတော(အ ွယ်အစော်းကကီ်းရသောရကခောင််းမခော်း) တွငရှ် ရသော 

ရကခောင််းသော်း မခော်းသည် စောဖတ် ခင််း၊ စောရ ်း ခင််းနငှေ့ ် သခ္ခောနယ်ပယ်အော်းလံို်းတွင ်

တတ်ရ မောက်မှု မငေ့မ်ော်းရ ကောင််း ရတွှေ့ ပါသည်။  မနမ်ောန ိုငင်တံငွ ် ရအောက် ံို်းအတ ိုင််းအတော 

(အ ွယ်အစော်းရသ်းငယ်ရသောရကခောင််းမခော်း) တွင ် တက်ရ ောက်ရနရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ်

ထ ပ် ံို်းအတ ိုင််းအတော (အ ွယ်အစော်းကကီ်းမော်းရသော ရကခောင််းမခော်း) တွင ်

တက်ရ ောက်ရနရသောရကခောင််းသော်းမခော်းသည် နယ်ပယ်သံို်းခိုလံို်း၌ တတ်ရ မောက်မှု ကွော ခော်းခခက်မရှ ပါ၊၊ 

သ ို ေ့ရသော ်အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညော သငယ်တူတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတော စစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

ရကခောင််းသော်းဦ်းရ တငွမ်ူ ကွော ခော်းခခက်ရှ ပါသည်၊၊  

 

 

 

 

 

ရကခောင််းအ ွယအ်စော်းအလ ိုက ်တကရ် ောကရ်နရသော ရကခောင််းသော်း ောခ ိုငန် ှုန််း 
ရ
က
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၂၀၀ ရအောက ် ၁၀၀၀ နငှေ့ ်အထက ်

ရကခောင််းအ ွယအ်စော်း 

 မနမ်ော SEA-PLM ပခမ််းမျှ 

၂၀၀ ရအောက ်၂၀၀ ရအောက ်၂၀၀ - ၄၉၉ ၂၀၀ ရအောက ်၂၀၀ ရအောက ်၅၀၀ - ၉၉၉ 
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ဇယော်း (၃-၇) ရကခောင််းအ ွယ်အစော်းအလ ိုက် စောဖတစ်ွမ််း ည်တတ်ရ မောက်မှု 

 

 

 

န ိုငင် ံ

 

ရကခောင််းအ ွယအ်စော်း၏ 

ရအောက ်ံို်းအတ ိုင််းအတော 

 

ရကခောင််းအ ွယ ်

အစော်း၏ 

ဒိုတ ယ 

အတ ိုင််းအတော 

 

ရကခောင််းအ ွယ ်

အစော်း၏ 

တတ ယ 

အတ ိုင််းအတော 

 

ရကခောင််းအ ွယ ်

အစော်း၏ 

ထ ပ် ံို်း 

အတ ိုင််းအတော 

ထ ပ် ံို်းအတ ိုင််းအတောရှ  

ရကခောင််းသော်းနငှေ့ ်

ရအောက ်ံို်းအတ ိုင််းအတောရှ  

ရကခောင််းသော်းမခော်း ကော်း 

 လဒ ်ခော်းနော်းခခက ်

ပခမ််းမျှ  မတှ် S.E. ပခမ််းမျှ 

 မတှ ်

S.E. ပခမ််းမျှ 

 မတှ ်

S.E. ပခမ််းမျှ 

 မတှ ်

S.E.  မတှ ် ခော်းနော်းခခက ် S.E. 

 မနမ်ော ၂၉၃ ၁.၅ ၂၉၁ ၂.၁ ၂၈၉ ၂.၃ ၂၉၄ ၁.၆ ၁ ၁.၁ 

 SEA-

PLM 

ပခမ််းမျှ 

၂၉၆ ၀.၇ ၂၉၈ ၀.၈ ၃၀၀ ၀.၉ ၃၀၆ ၀.၈ ၁၀* ၀.၅ 

*Significant differences (p<0.05) 

ဇယော်း (၃-၈) ရကခောင််းအ ွယ်အစော်းအလ ိုက် စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်တတ်ရ မောက်မှု 

 

 

 

န ိုငင် ံ

 

ရကခောင််းအ ွယ ်အစော်း၏ 

ရအောက ်ံို်းအတ ိုင််းအတော 

 

ရကခောင််းအ ွယ ်

အစော်း၏ 

ဒိုတ ယ 

အတ ိုင််းအတော 

 

ရကခောင််းအ ွယ ်

အစော်း၏ 

တတ ယ 

အတ ိုင််းအတော 

 

ရကခောင််းအ ွယ ်

အစော်း၏ 

ထ ပ် ံို်းအတ ိုင််းအတော 

ထ ပ် ံို်းအတ ိုင််းအတောရှ  

ရကခောင််းသော်းနငှေ့ ်

ရအောက ်ံို်းအတ ိုင််းအတောရှ  

ရကခောင််းသော်းမခော်း ကော်း 

 လဒ ်ခော်းနော်းခခက ်

ပခမ််းမျှ  မတှ် S.E. ပခမ််းမျှ 

 မတှ ်

S.E. ပခမ််းမျှ 

 မတှ ်

S.E. ပခမ််းမျှ 

 မတှ ်

S.E.  မတှ ် ခော်းနော်းခခက ် S.E. 

 မနမ်ော ၃၀၁ ၁.၄ ၂၉၈ ၂.၁ ၂၉၅ ၂.၇ ၃၀၀ ၁.၈ -၁ ၁.၁ 

 SEA-

PLM 

ပခမ််းမျှ 

၂၉၆ ၀.၈ ၂၉၈ ၀.၉ ၃၀၁ ၁.၀ ၃၀၅ ၀.၉ ၉* ၀.၆ 

* Significant differences (p<0.05) 

 

ဇယော်း (၃-၉) ရကခောင််းအ ွယ်အစော်းအလ ိုက် သခ္ခောစမ်ွ်း ည်တတ်ရ မောက်မှု 

 

 

 

န ိုငင် ံ

 

ရကခောင််းအ ွယအ်စော်း၏ 

ရအောက ်ံို်းအတ ိုင််းအတော 

 

ရကခောင််းအ ွယ ်

အစော်း၏ ဒိုတ ယ 

အတ ိုင််းအတော 

 

ရကခောင််းအ ွယ ်

အစော်း၏ 

တတ ယ 

အတ ိုင််းအတော 

 

ရကခောင််းအ ွယ ်

အစော်း၏ 

ထ ပ် ံို်း 

အတ ိုင််းအတော 

ထ ပ် ံို်းအတ ိုင််းအတောရှ  

ရကခောင််းသော်းနငှေ့ ်ရအောက ်ံို်း 

အတ ိုင််းအတောရှ  

ရကခောင််းသော်းမခော်း ကော်း 

 လဒ ်ခော်းနော်းခခက ်

ပခမ််းမျှ  မတှ် S.E. ပခမ််းမျှ 

 မတှ ်

S.E. ပခမ််းမျှ 

 မတှ ်

S.E. ပခမ််းမျှ 

 မတှ ်

S.E.  မတှ ် ခော်းနော်းခခက ် S.E. 

 မနမ်ော ၂၈၉ ၁.၁ ၂၈၈ ၁.၈ ၂၈၆ ၁.၈ ၂၉၀ ၁.၂ ၁ ၀.၈ 

SEA-

PLM 

ပခမ််းမျှ 

၂၉၆ ၀.၇ ၂၉၈ ၀.၇ ၃၀၀ ၀.၉ ၃၀၆ ၀.၈ ၁၀* ၀.၅ 

* Significant differences (p<0.05) 
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 ၃.၃.၇ က ျြောင ်းတည ကနရြော 

 ရကခောင််းတည်ရန ောက ို အမခ ြုံ်းအစော်းခွဲ ခော်း နအ်တွက ် ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်းမခော်းအော်း ရမ်း မန််းခဲေ့မပီ်း 

၎င််းတ ို ေ့၏ ရ ဖ  ိုခခက်မခော်းအ  မမ ြုံှေ့  ပနငှေ့ ်ရကခ်းလကအ်ိုပ်စိုမခော်းဟူ၍ အိုပ်စိုခွဲခဲေ့ပါသည်၊၊ ပံို (၃-၁၂) တွင ်

ရကခ်းလက်ရဒသရှ ရကခောင််းမခော်း၌ တက်ရ ောက် ကရသော အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ် ူ

တတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ၏ ရကခောင််းသော်းဦ်းရ မှော (၈၁%) ရှ မပီ်း 

 မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  ရကခောင််းသော်းဦ်းရ မှော (၈၄%) ရကခောရှ် ရ ကောင််း ရဖော် ပထော်းပါသည်၊၊ ပံို (၃-၁၃) တွင ်

မမ ြုံှေ့  ပရှ ရကခောင််းမခော်း၌ တက်ရ ောက်ရနသညေ့် ရကခောင််းသော်းမခော်းက ရကခ်းလက်ရဒသတွင ်

တက်ရ ောက်ရနရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းထက် နယ်ပယ်အော်းလံို်းတငွ ် သ သောစွော  မှတ်ပ ို မငေ့ရ်နရ ကောင််း 

ရဖော် ပထော်းပါသည်၊၊ 

 

ပံို (၃-၁၂) ရကခောင််းတည်ရန ောအလ ိုက် တက်ရ ောက်ရနရသော ရကခောင််းသော်း ောခ ိုငန်ှုန််း 

 

ရကခောင််းတညရ်န ော 
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ရကခ်းလက ် မမ ြုံှေ့  ပ 

 မနမ်ော SEA-PLM ပခမ််းမျှ 
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ပံို (၃-၁၃) ရကခောင််းတည်ရန ောအလ ိုက် တတ်ရ မောကမ်ှု 
 

 ၃.၃.၈ က ျြောင ်းတည ရ  ရြော ရပ ရွြောကဒသရ   ရင ်း မစ မျြော်း 

 ရကခောင််းတည်ရှ  ော  ပ် ွောရဒသတွငရှ် ရသော  င််း မစ် (၁၂) ခို (ဥပမော - အမခော်း ပည်သသူံို်း 

စော ကညေ့်တ ိုက်၊ အမခော်း ပည်သအူပန််းရ ဖ န ် ပန််းဥယခောဉမခော်း/ပန််း ခံမခော်း) နငှေ့ပ်တ်သက၍် 

ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်း မခော်းက ို “ရှ ” သ ို ေ့မဟိုတ် “မရှ ” ဟို ရ ဖခ ိုင််းခဲေ့ပါသည်။ ပံို (၃-၁၄) သည် ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်းက 

၎င််းအ င််းအ မစ်အမခ ြုံ်းအစော်းမခော်းအလ ိုက်ရှ သည်ဟို ရ ဖ  ိုသညေ့်ရကခောင််းတွင ် တက်ရ ောက်ရသော 

ရကခောင််းသော်းအခခ ြုံ်းက ို ရဖော် ပထော်းပါသည်။ ရကခောင််းပတ်ဝန််းကခငဧ်  ယောတငွ ်  ောသောရ ်း အရ ောက ်

အဦမခော်း ရှ သည်ဟိုရ ဖ  ိုရသောရကခောင််းတွင ် ရကခောင််းသော်းအမခော်းစို (၈၈%) တက်ရ ောက်ရနပါသည်။ 

ရကခောင််း ပတ်ဝန််းကခငတ်ွင ် ကဇောတ်ရံို သ ို ေ့မဟိုတ ် ဂီတခန််းမနငှေ့ ်ပတ ိုက် သ ို ေ့မဟိုတ် အနိုပညော ပခန််း 

ရှ သည်ဟိုရ ဖ  ို ရသော ရကခောင််းတွင ်တက်ရ ောက်ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းမှော အနည််းငယ ် (၅%) စီသော 

ရှ သည်။ 

 ရကခောင််းတညရ်န ောအလ ိုက ်တတရ် မောကမ်ှု 
 
မှ
တ
်စ
ရ
က
်း 

မမ ြုံှေ့  ပ ရကခ်းလက ် မမ ြုံှေ့  ပ ရကခ်းလက ် မမ ြုံှေ့  ပ ရကခ်းလက ်

သခ္ခော စောဖတ် ခင််း စောရ ်း ခင််း 
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ပံို (၃-၁၄) ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်းမှ ရကခောင််းတည်ရှ  ော ပ် ွောရဒသတငွ ်  င််း မစ်မခော်းရှ ရ ကောင််း ရ ဖ  ိုမှု 

အလ ိုက ်ရကခောင််းတက်ရ ောက်သညေ့ ်ရကခောင််းသော်း ောခ ိုငန်ှုန််း 

 ဤရမ်းခွန််းအော်းရ ဖ  ိုမှုမခော်းအရပေါ်အရ ခခံသညေ့် တ ိုင််းတောမှုစရက်းက ို ထိုတ်နိုတ်ထော်းသည်။ 

ရအောက်ရဖော် ပပါဇယော်းသံို်းခို (ဇယော်း (၃-၁၀) မှ ဇယော်း (၃-၁၂) ထ ) သည် ရကခောင််းတည်ရှ  ော  ပ် ွော 

ရဒသတွငရှ် ရသော  င််း မစ်အတ ိုင််းအတော (Quartile) အရပေါ်အရ ခခံသညေ့် ပခမ််းမျှ မှတ်က ို နယ်ပယ ်

သံို်း ပ်စီတ ိုင််းအတွက ်  ပသထော်းပါသည်။  မနမ်ောနငှေ့ ် အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ် ူ

တတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ရကခောင််းသော်းဦ်းရ တငွ ်ရကခောင််းတည်ရှ  ော ပ် ွော 

ရဒသ၌ အ င််းအ မစ်ပ ိုမခော်းရသော ရကခောင််းတငွတ်ကရ် ောက်ရနသညေ့် ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ် နယ်ပယ ်

သံို်း ပ်စလံို်း၌  မှတ်မခော်း သ သောစွောပ ို မင်ေ့ ကပါသည်။ 

 

 

 

 

  

ရကခောင််းတညရ်ှ  ော  ပ် ွောရဒသရှ   င််း မစ်မခော်း 
ရ
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ဇယော်း (၃-၁၀)  င််း မစ်အတ ိုင််းအတော (Quartile) အလ ိုက် စောဖတ်စွမ််း ည ်

န ိုင င ံ

ရင ်း မစ ၏ကအြော   

 ံို်းအတ ိုင ်းအတြော 

ရင ်း မစ ၏  

ဒိုတ ယအတ ိုင ်းအတြော 

ရင ်း မစ ၏ 

တတ ယအတ ိုင ်းအတြော 

ရင ်း မစ ၏ 

ထ ပ  ံို်း  

အတ ိုင ်းအတြော 

ထ ပ  ံို်းအတ ိုင ်းအတြောန ငေ့  

ကအြော   ံို်းအတ ိုင ်းအတြောရ   

က ျြောင ်းသြော်းမျြော်း  ြော်း 

ရလဒ  ခြော်းနြော်းချ   

ပျမ ်းမျှရမ တ  S.E. 

ပျမ ်း

မျှရမ 

တ  

S.E. 
ပျမ ်းမျှ 

ရမ တ  
S.E. 

ပျမ ်းမျှ 

ရမ တ  
S.E. 

ရမ တ  

 ခြော်းနြော်း 

ချ   

S.E. 

 မနမ်ော ၂၈၈ ၁.၁ ၂၈၅ ၂.၃ ၂၉၃ ၁.၅ ၂၉၅ ၁.၈ ၇* ၁.၁ 

 SEA-

PLM 

ပခမ််းမျှ 

၂၉၄ ၀.၇ ၂၉၈ ၀.၉ ၃၀၁ ၀.၈ ၃၀၇ ၀.၇ ၁၃* ၀.၅ 

* Significant differences (p<0.05) 

ဇယော်း (၃.၁၁)  င််း မစ်အတ ိုင််းအတော (Quartile) အလ ိုက် စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည် 

န ိုင င ံ

ရင ်း မစ ၏ကအြော   

 ံို်းအတ ိုင ်းအတြော 

ရင ်း မစ ၏  

ဒိုတ ယအတ ိုင ်းအတြော 

ရင ်း မစ ၏ 

တတ ယအတ ိုင ်းအတြော 

ရင ်း မစ ၏ ထ ပ  ံို်း  

အတ ိုင ်းအတြော 

ထ ပ  ံို်းအတ ိုင ်းအတြောန ငေ့  

ကအြော   ံို်းအတ ိုင ်းအတြောရ   

က ျြောင ်းသြော်းမျြော်း  ြော်း 

ရလဒ  ခြော်းနြော်းချ   

ပျမ ်းမျှရမ တ  S.E. ပျမ ်းမျှရမ တ  S.E. ပျမ ်းမျှရမ တ  S.E. ပျမ ်းမျှရမ တ  S.E. 
ရမ တ  

 ခြော်းနြော်းချ   
S.E. 

 မနမ်ော ၂၉၆ ၁.၂ ၂၉၆ ၁.၅ ၃၀၀ ၁.၇ ၃၀၁ ၂.၁ ၅* ၁.၂ 

SEA-PLM 

ပခမ််းမျှ 
၂၉၃ ၀.၈ ၃၀၀  ၀.၉ ၃၀၂ ၁.၀ ၃၀၆ ၀.၈ ၁၃* ၀.၆ 

* Significant differences (p<0.05) 

ဇယော်း (၃.၁၂)  င််း မစ်အတ ိုင််းအတော (Quartile) အလ ိုက် သခ္ခောစွမ််း ည် 

န ိုင င ံ

ရင ်း မစ ၏ကအြော   

 ံို်းအတ ိုင ်းအတြော 

ရင ်း မစ ၏  

ဒိုတ ယအတ ိုင ်းအတြော 

ရင ်း မစ ၏ 

တတ ယအတ ိုင ်းအတြော 

ရင ်း မစ ၏ ထ ပ  ံို်း  

အတ ိုင ်းအတြော 

ထ ပ  ံို်းအတ ိုင ်းအတြောန ငေ့  

ကအြော   ံို်းအတ ိုင ်းအတြောရ   

က ျြောင ်းသြော်းမျြော်း  ြော်း 

ရလဒ  ခြော်းနြော်းချ   

ပျမ ်းမျှရမ တ  S.E. ပျမ ်းမျှရမ တ  S.E. ပျမ ်းမျှရမ တ  S.E. ပျမ ်းမျှရမ တ  S.E. 
ရမ တ  

 ခြော်းနြော်းချ   
S.E. 

 မနမ်ော 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 လိုပ ငန ်းခွင အက  ြုံသင တန ်း 

   ောမခော်းက ို တက်ရ ောက်ခဲေ့ရသော   ောအတတ်သငသ်ငတ်န််းနငှေ့ပ်တ်သက်မပီ်း 

လိုပ်ငန််းခွငအ်ကက ြုံ သငတ်န််း၊ လိုပ်ငန််းခွငတ်ွင််းသငတ်န််း သ ို ေ့မဟိုတ် သငတ်န််းနစ်ှခိုစလံို်းက ို 

တက်ရ ောက်ခဲေ့ ခင််း ရှ ၊ မရှ  ရမ်း မန််းခဲေ့ပါသည်။  မနမ်ောရကခောင််းသော်းအမခော်းစိုသည် သငတ်န််းတစ်ခိုခို 

တက်ရ ောက်ခဲေ့သညဟ်ို ရ ဖ  ို ရသော   ောမခော်းရှ သညေ့်ရကခောင််းသ ို ေ့ တက်ရ ောက်ခဲေ့ပါသည်။ 

အရသ်းစ တ်  ို ရသော် သင ်ပနည််းမခော်း (၉၈%)၊ သင ်ကော်းနည််းအမခ ြုံ်းမခ ြုံ်း ဖငေ့သ်င ်ကော်း ခင််း(၉၇%) နငှေ့ ်

အကဲ ဖတ်စစ်ရ ်း ခင််း (၉၆%) တ ို ေ့တွင ်သငတ်န််းတက်ခဲေ့ရ ကောင််း   ောအမခော်းစို ရ ဖ  ို ကပါသည် (ပံို (၃-

၁၅))။  မနမ်ောရကခောင််းသော်းထက်ဝက ် န်ီးပါ်း (၄၈%) သည် ICT 

သငတ်န််းတက်ရ ောက်ခဲေ့သည်ဟိုရ ဖ  ိုရသော   ောမခော်းရှ သညေ့်ရကခောင််းတွင ် တက်ရ ောက်မပီ်း (၄၇%) 

သည် လူတ ိုင််းအကခံြုံ်းဝင ် သ ို ေ့မဟိုတ် အထ်ူးပညောရ ်းသငတ်န််း တက်ရ ောက ် ခဲေ့သည်ဟိုရ ဖ  ိုရသော 

  ောမခော်းရှ သညေ့်ရကခောင််းတွင ်တက်ရ ောက်ခဲေ့သည်။ 

 

ပံို(၃.၁၅)   ောအတတ်သငသ်ငတ်န််းမခော်းအလ ိုက် ရကခောင််းတက်ရ ောက်သညေ့ ်ရကခောင််းသော်း ောခ ိုငန်ှုန််း 
 

 ၃.၃.၁၀ သင ယကူလေ့လြောမှုအတ ွ  အရင ်းအ မစ မျြော်း 

သင ယကူလေ့လြောမှုစြောအိုပ စြောကစြောင မျြော်း 

 ရကခောင််းသော်းတစ်ဦ်းခခင််းစီအတွက်  ရှ န ိုငသ်ညေ့်ဖတ်စောအိုပ်အရ အတွက်အော်း ရကခောင််းအိုပ်ကကီ်း 

မခော်းက ို ရဖော် ပခ ိုင််းပါသည ်(ရကခောင််းမှရပ်းရသောဖတ်စောအိုပ် ရှ /မရှ ၊ က ိုယ်ပ ိုငဖ်တ်စောအိုပ် ရှ /မရှ ၊ အ ခော်း 

  ောအတတ်သငသ်ငတ်န််းမခော်း (လိုပ်ငန််းခွငအ်ကက ြုံနငှေ့ ်သ ို ေ့မဟိုတ ်လိုပ်ငန််းခွငတ်ွင််း) 
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ရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ် မျှဖတ်  ခင််း ရှ /မရှ )။ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု 

တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ရကခောင််းသော်းဦ်းရ အတွင််း ရကခောင််းသော်းအမခော်းစို (၈၇%) သည ်

သခ္ခောသငခ်န််းစောနငှေ့ ် ောသောစကော်းသငခ်န််းစောမခော်းနစ်ှခိုစလံို်းအတွက် ရကခောင််းသော်းတစ်ဦ်းလျှင ်ဖတ်စော 

အိုပ်တစ်အိုပ်နှုန််းရှ သညေ့ ် ရကခောင််းတွငတ်က်ရ ောက်သည်။ (၂% ရအောက်) ရှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းက 

ဖတ်စောအိုပ်မ ရှ သညေ့်ရကခောင််းမခော်းတငွ ် တက်ရ ောက်သည်။  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်းလံို်း 

သ ို ေ့မဟိုတ ် အော်းလံို်းန်ီးပါ်းက ရကခောင််းသော်းတစ်ဦ်းလျှင ်

ဖတ်စောအိုပ်တစ်အိုပ်နှုန််း ရှ သညေ့်ရကခောင််းမခော်းတွင ် တက်ရ ောက်သည ်

( ောသောစကော်းဖတ်စောအိုပ်အတွက် (၁၀၀%) နငှေ့ ်သခ္ခောပံိုနှ ပ်စောအိုပ် ၉၉%)။ 
 

စစ က ်းအ  ဲဖတ ရြောတငွ အသံို်း ပြုံသညေ့   ြောသြောစ ြော်းအတ ွ  အကထြော  အပံေ့မျြော်း 

  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ ရကခောင််းသော်း (၃၀%) ခန ေ့သ်ည ်စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ် ောတငွ ်အသံို်း ပြုံသညေ့် ောသော 

စကော်းအတွက ်အရထောကအ်ပံေ့ ရှ သညေ့်ရကခောင််းတငွ ်တက်ရ ောက် ကသည ်(ပံို ၃-၁၆)။ အရထောက်အပံေ့ 

အမခော်းစိုမှော အခမဲေ့ ဖစ်မပီ်း အနည််းငယ်က ို မ  မခော်းက ဝယ်ယူ၍ ရထောက်ပံေ့ရပ်းပါသည်။  

 

ပံို (၃-၁၆) စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ်သညေ့်  ောသောစကော်းက ို အသံို်းမ ပြုံသမူခော်းအတွက်  ောသောစကော်း  ိုင ်ော 

ရထောက်ပံေ့မှု ရှ သညေ့ ်ရကခောင််းသော်း ောခ ိုငန်ှုန််း 

 

 

က ျြောင ်းစြော  ညေ့ တ ို   

 အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

ရကခောင််းသော်း (၇၄%) နငှေ့ ် နှု င််းယှဉလျှင ်  မနမ်ောရကခောင််းသော်း (၈၈%) က စော ကညေ့်တ ိုက်တစ်ခိုရှ သညေ့ ်

ရကခောင််းတွင ်တက်ရ ောကသ်ည် (ပံို ၃.၁၇ က ို ကညေ့်ပါ)။  

စစ်ရ ်းအက ဲဖတ ်ောတငွ ်အသံို်း ပြုံသညေ့ ် ောသောစကော်းအတကွ ်အရထောကအ်ပံေ့မခော်း 

ရ
က
ခော
င
်းသ

ော်း
 
ောခ
 ိုင
န်
ှုန
်း 

အခမဲေ့ ရှ ပါသည ် မ  မခော်းကဝယရ်ပ်းပါသည ် မရှ ပါ 

 မနမ်ော  SEA-PLM ပခမ််းမျှ 



83 

 

 

 
 

ပံို (၃.၁၇) စော ကညေ့်တ ိုက်ရှ သညေ့် ရကခောင််း ောခ ိုငန်ှုန််း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

စော ကညေ့တ် ိုကရ်ှ သညေ့ ်ရကခောင််း ောခ ိုငန် ှုန််း 
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အခန ်း(၄) 

 မဘြောသြော်းက ြောင ်း ဖစ မှု ပညြောကရ်း- က ျြောင ်းသြော်းမျြော်းန ငေ့   ရြောမျြော်း၏ 

သက ြောထြော်းန ငေ့ အ ပြုံအမူမျြော်း 

 

 ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု ပညောရ ်းသည် အသ ပညောအသစ်တစ်ခို ဖစ်မပီ်း ကျွန်ိုပ်တ ို ေ့နငှေ့ ်

ခခ တ် က်ရနသညေ့ ်  ပဿနောမခော်းအပါအဝင ် န ိုငင်/ံ  ပည်ရထောငစ်ို၏ နယ်န မ တ်သတ်မှတ်ခခက်ထက် 

ရကခော်လနွ၍် န ိုငင်သံော်း  ဖစ်တည်မှုနငှေ့ ် ပည်သဟူူရသော အယူအ က ို ခခဲှေ့ထငွထ်ော်းပါသည်။ SDG 4.7 ၏ 

 ည် ွယ်ခခက်မှော “သငယ်ူသအူော်းလံို်းသည ်ရ ရှညတ်ည်တံေ့ခ ိုငမ်မဲရသော ဖံွှေ့ မဖ ြုံ်းတ ို်းတက်မှုက ို  မ ငေ့တ်င ်န ်

အတွက် ပညောရ ်း၊ ရ ရှည်တညတ်ံေ့ရသောရနထ ိုငမ်ှု၊ လူ ေ့အခွငေ့အ်ရ ်း၊ ကခော်း၊မတန််းတူညီမျှမှု၊ 

မင မ််းခခမ််းရ ်းနငှေ့အ် ကမ််းမဖက် ရ ်း၊ ယဉရကခ်းမှု မ ငေ့တ်ငရ် ်း၊ ကမဘောလံို်း  ိုင ်ော န ိုငင်သံော်း ဖစ်မှုနငှေ့ ်

ယဉရကခ်းမှု  ိုင ်ော မတူကွဲ ပော်းမှုမခော်း နငှေ့ယ်ဉရကခ်းမှု၏ ရ ရှည်တည်တံေ့ခ ိုငမ်မဲရသော ဖံွှေ့ မဖ ြုံ်းတ ို်းတက်မှု 

အတွက် ပါဝငမ်ှုတ ို ေ့က ို တနဖ် ို်းထော်း ခင််းတ ို ေ့မှ အသ ပညောနငှေ့ ်ကျွမ််းကခငမ်ှုမခော်း ရှ ရစ န”်  ဖစ်သည်။4 

အကဲ ဖတ်မှုမူရ ောငန်ငှေ့ ်စစ်တမ််းရမ်းခွန််းလွှောမခော်း5မှ ရဖော်ရ ောငထ်ော်းသည်ေ့ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ 

မူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 ကမဘောေ့န ိုငင်သံော်းရကောင််း 

 ဖစ်မှု စစ်တမ််းရမ်းခွန််းလွှောမခော်းသည် SDG 4.7  ပညေ့်မီရ ်း အရထောက်အပံေ့ ပြုံ န ် အ ည်အရသ်ွးနငှေ့ ်

အရ အတွက်  ိုင ်ော အခခက်အလက်အသစ်မခော်း ဖငေ့ ် န ိုငင်မံခော်းနငှေ့ပ်ညောရ ်း  ိုင ်ောပါဝငပ်တ်သက်သ ူ

မခော်းက ို ပံေ့ပ ို်းရပ်းမပီ်း ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု  ိုင ်ော သိုရတသနရှ လစ်ဟောမှုက ို  ဖညေ့် ည််းရပ်းသည်။ 

စစ်တမ််းရမ်းခွန််းလွှောမခော်းတွင ်ထညေ့်သငွ််းထော်းရသော သရ ောတ ော်းနငှေ့အ်ရ ကောင််းအ ောအော်းလံို်းက ို ပါဝင ်

ရ ောင ွ်က်ရသော အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှန ိုငင်မံခော်းနငှေ့အ်တ ူ သတ်မှတ်ရ ်း ွခဲဲေ့မပီ်း 

အကက ြုံစမ််းသပ်စစ်ရ ်း ခင််း ရ ောင ွ်က်ခဲေ့ပါသည်။ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ 

မူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 

စစ်တမ််းရမ်းခွန််းလွှောမခော်းက ို (SEA-PLM) 2019 ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု၏ အဓ ပပါယ် 

သတ်မှတ်ခခက် ဖစ်သညေ့် “ကမဘောေ့န ိုငင်သံော်းမခော်းသည် ကမဘောရ မရပေါ် ရှ  သက်ရှ အော်းလံို်းတ ို ေ့၏ အ ပနအ်လှန ်

ခခ တ် က်  က်နယွ်မှုအော်း အသ အမှတ် ပြုံမပီ်း နော်းလည်သည်။ ၎င််းတ ို ေ့သည ်ကမဘောကကီ်းက ို ပ ိုမ ိုမင မ််းခခမ််း 

                                                           
4  https://indicators.report/targets/4-7/ 

5 အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 လိုပ်ထံို်းမခော်းသည ်သရ ောထော်းမခော်း၊ 

စံတနဖ် ို်းမခော်းနငှေ့ ်အ ပြုံအမူမခော်းက ို တ ိုင််းတော နအ်တကွ်သော ဦ်းတညထ်ော်းမပီ်း အသ ပညောနငှေ့ ်ကျွမ််းကခငမ်ှုက ို တ ိုင််းတောရသော သ မှု  ိုင ်ောရမ်းခွန််းမခော်းက ို 

မထညေ့သ်ငွ််းထော်းပါ။ 

https://indicators.report/targets/4-7/
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ရသော၊ မျှတရသော၊ လံို ခံြုံမပီ်း ရ ရှည်တည်တံေ့ရသောရန ော ဖစ်ရစ န ် အ ခော်းသမူခော်းနငှေ့ ်  ပြုံမူ က် ပံါ 

သည်” ဟူရသော နယ်ပယ်မခော်းနငှေ့ ် နယ်ပယ်ခွဲမခော်းက ို  ခံြုံငံိုန ိုငသ်ညေ့ ်သရ ောတ ော်းနငှေ့ ်အရ ကောင််းအ ော 

မခော်းအရပေါ် အရ ခခံ၍ တည်ရ ောက်ထော်းပါသည်။ 

 ရမ်းခွန််းမခော်းက ို အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောကမ်ှု 

တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု မူရ ောငတ်ွင ်သတ်မှတ်ထော်းသညေ့် 

တ ိုင််းတောမှုနယ်ပယ်ခွဲ (၂)  ပ် ရပေါ်မူတည်၍ တည်ရ ောက်ခဲေ့သည်6။ ယင််းတ ို ေ့မှော မတူကွဲ ပော်းမှု၊ 

တန််းတူညီမျှမှုနငှေ့ ် လူ ေ့အခွငေ့အ်ရ ်းတ ို ေ့က ို တနဖ် ို်းထော်း ခင််းအပါအဝင ် အ ပြုံသရ ောရ ောငသ်ညေ့် 

 ည် ွယ်ခခက်မခော်းနငှေ့ ်က်စပ်ရနရသော သရ ောထော်း မခော်းနငှေ့တ်န််းဖ ို်းထော်းမှုမခော်း၊ အ ပြုံသရ ော 

ရ ောငသ်ညေ့် ရ ပောင််းလဲမှုမခော်းက ို ဖစ်ရစရသော လိုပ်ငန််းမခော်းနငှေ့ ်  က်စပ်ရနသညေ့်အ ပြုံအမူမခော်းနငှေ့ ်

ကျွမ််းကခငမ်ှုမခော်း  ဖစ် ကပါသည်။ ရမ်းခွန််းမခော်းက ို အရ ကောင််းအ ော နယ်ပယ်ခွဲသံို်းခို ဖစ်ရသော (၁) 

စနစ်မခော်း၊  ပဿနောမခော်းနငှေ့ ် ရ ဖရှင််းနည််းမခော်း၊ (၂) န ိုငင်သံော်း ဖစ်တည်မှု၊ (၃) 

ပါဝငရ် ောင ွ်က်မှုတ ို ေ့နငှေ့ ်က်စပ်၍ တည်ရ ောက်ခဲေ့မပီ်း အမခ ြုံ်းအစော်းခွဲထော်းပါသည်။ 

  က်လက်၍ ရမ်းခွန််းတစ်ခိုစီအော်း  မနမ်ောန ိုငင်မံ ှရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ် ောမခော်း၏ ရ ဖ  ိုခခက် 

မခော်းက ို ပါဝငရ် ောင ွ်ကရ်သောန ိုငင်ရံ ခောကန် ိုငင်၏ံ ရ ဖ  ိုမှုမခော်းနငှေ့ ် နှု င််းယှဉ၍ ခွဲ ခမ််းစ တ် ဖောတင ်ပ 

ထော်းပါသည်။ ရ ်ွးရန်ွးခခက်သည် အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတော 

စစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 ၏ ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုစစ်တမ််းရမ်းခနွ််းလွှောမှ အခခက်အလက်၊ 

အယူအ မခော်းနငှေ့ ်ရလေ့လောရတွှေ့ ရှ ခခက်မခော်းက ို ရဖော် ပထော်းပါသည်။ 

 

၄.၁  မဘြောသြော်းက ြောင ်း ဖစ မှု ပညြောကရ်းအကပေါ် ထင  မင ယ ူချ   

 ၄.၁.၁ က ျြောင ်းတငွ  သင ယကူလေ့လြောခဲေ့သညေ့   မဘြောသြော်းက ြောင ်း ဖစ မှု ပညြောကရ်း 

သင ခန ်းစြောမျြော်းန ငေ့  ပတ သ  ၍ က ျြောင ်းသြော်းမျြော်းန ငေ့   ရြောမျြော်း၏သက ြောထြော်း 

 ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုနငှေ့ ်က်စပ်သညေ့်အရ ကောင််းအ ောမခော်းက ို အတန််းတွင််း၌ သငယ် ူ

ရလေ့လော  ခင််းရှ ၊ မရှ  ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း ရမ်း မန််းခဲေ့ပါသည် (ပံို ၄.၁)။ ရကခောင််းသော်း (၅၀%) ခန ေ့က် 

၎င််းတ ို ေ့သည ် အရ ကောင််းအ ောအော်းလံို်းန်ီးပါ်းက ို ‘အခခ ြုံှေ့’ မှ ‘အရ မောက်အ မော်း’ အထ  သငယ်ူ ရ ကောင််း 

                                                           
6 တတ ယတ ိုင််းတောမှုနယပ်ယခ်ွဲ ဖစ်ရသော သ မှု  ိုင ်ောရှုရထောငေ့မ်ခော်းက ို အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ 

(SEA-PLM) 2019 လိုပ်ထံို်းတငွ ်မထညေ့သ်ငွ််းထော်း  ဲအကဲ ဖတ် ခင််း  ိုင ်ော ဦ်းစော်းရပ်း လိုပ်ငန််းမခော်းနငှေ့ ်နည််းပညောပ ိုင််း  ိုင ်ော ထညေ့သ်ငွ််းစဉ်းစော်း ခင််းတ ို ေ့သော 

ပါဝငပ်ါသည။် 
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ရ ဖ  ိုခဲေ့ပါသည်။ ကမဘောနငှေ့ရ်ဒသတွင််း ဖစ် ပ်မခော်းနငှေ့ ်  က်စပ်သညေ့်အရ ကောင််းအ ောမခော်းတွင ်

ရကခောင််းသော်း (၆၁%)က  မနမ်ောန ိုငင်နံငှေ့ ် အ မ်န်ီးခခင််းန ိုငင်မံခော်းတွင ်  ဖစ်ပခက်ရနသညေ့် အရ ကောင််း 

အ ောမခော်းက ို အမခော်း ံို်း ရလေ့လောခဲေ့ရ ကောင််း ရ ဖ ကော်းခဲေ့ပါသည်။ ရကခောင််းသော်း (၂၈%) က 

၎င််းတ ို ေ့အနည််း ံို်း ရလေ့လောသငယ်ူသညေ့ ် အရ ကောင််းအ ောမေှာ “အ ခော်းန ိုငင်မံခော်းတွင ်

 ဖစ်ပခက်သညေ့်အ ောမခော်းက  မနမ်ောန ိုငင် ံအရပေါ် သက်ရ ောက်မှု ရှ သည”် ဟူရသော အခခက် ဖစ်ရ ကောင််း 

ရ ဖ  ိုခဲေ့ ကပါသည်။  

 သ ောဝပတ်ဝန််းကခင ် ိုင ်ော  ပဿနောမခော်းနငှေ့ ်က်စပ်၍ “ပတ်ဝန််းကခငထ် န််းသ မ််းကောကွယ်မှု” 

ဟူရသော အရ ကောင််းအ ောက ို အမခော်း ံို်းရလေ့လောခဲေ့ရ ကောင််း ရကခောင််းသော်း (၆၁%) က ရ ဖ  ိုထော်းပါသည်။ 

ရကခောင််းသော်း (၄၅%) က “ မနမ်ောန ိုငင် ံပငပ်ရှ  ပတ်ဝန််းကခငည်စ်ညမ််းမှု” အရ ကောင််းအ ောနငှေ့ပ်တ်သက်၍ 

ရလေ့လောမှုအနည််း ံို်း ဖစ်သည်ဟိုရ ဖ  ိုခဲေ့မပီ်း ရကခောင််းသော်း (၃၀%) က 

ဤအရ ကောင််းအ ောနငှေ့ပ်တ်သက်၍ မသငယ်ူ ရ ကောင််း ရ ဖ  ိုထော်းပါသည်။ 

 လူမှု က် ရံ ်းနငှေ့ ်က်နယွ်သညေ့် အရ ကောင််းအ ောမခော်းတွင ်အမခော်း ံို်းသငယ်ရူလေ့လောခဲေ့သညေ့ ်

အရ ကောင််းအ ောမှော “အတန််းရဖော်မခော်းနငှေ့ ် သရ ောထော်းမတူညီမှုမခော်းအော်း မင မ််းခခမ််းစွောရ ဖရှင််းပံို” 

 ဖစ်ရ ကောင််း ရကခောင််းသော်း (၆၇%) က ရ ဖ  ိုထော်းပါသည်။ ရကခောင််းသော်း (၅၃%) က “မ မ  ပ် ွောတငွ ်

 ပဿနောရ ဖရှင််း ခင််း” အရ ကောင််းအ ောက ို သငယ်ူ ရှ ရ ကောင််းရဖော် ပခဲေ့မပီ်း ရကခောင််းသော်း (၂၀%) က 

ဤရခါင််းစဉအရ ကောင််း သငယ်ူခဲေ့  ခင််း မရှ ရ ကောင််း ရ ဖ  ိုထော်းပါသည်။  
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ပံို (၄-၁) ရကခောင််း၌ ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု  ိုင ်ော အရ ကောင််းအ ောမခော်းအလ ိုက် သငယ်ူ ရှ ရသော 

ရကခောင််းသော်း ောခ ိုငန်ှုန််း 

စောသငန်စ်ှတစ်နစ်ှအတွင််း ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုနငှေ့ ်  က်စပ်ရသောလိုပ်ငန််းမခော်းတွင ်

ရကခောင််းသော်း မခော်းပါဝငမ်ှု ရှ ၊ မရှ က ို နမူနောရကောက်ယူသညေ့ ် ရကခောင််းမခော်းရှ  Grade-5 သင ်

  ောအော်းလံို်းက ို ရမ်း မန််း ခဲေ့ပါသည် (ပံို ၄-၂)။   ောထက်ဝက်ခန ေ့က် Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ်

သ ောဝပတ်ဝန််းကခင ် ရ ရှည်တည်တံေ့ရ ်း၊  င််း ဲနမ်ွ်းပါ်းသမူခော်း သ ို ေ့မဟိုတ ် အိုပ်စိုမခော်းက ိုကူညီ ခင််း၊ 

န ိုငင်တံွင််းရှ  အ ခော်း ရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ် ပူ်းရပါင််းရ ောင ွ်က ်ခင််း၊  ပ် ွောတငွ််းရှ  

အရ ခခံအရ ောက်အဦမခော်း တ ို်းတက်ရ ်း တ ို ေ့နငှေ့ ်က်စပ်သညေ့် ရကခောင််းတွင််းလှုပ်ရှော်းမှုမခော်းတငွ ်

ပါဝငရ် ောင ွ်က်ရ ကောင််း ရဖော် ပ ကပါသည်။   ော (၄%) ကသောလျှင ် ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် 

အ ခော်းန ိုငင်မံခော်းရှ  ရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ပူ််းရပါင််း ရ ောင ွ်က် သညေ့ ် ရကခောင််းတွင််းလှုပ်ရှော်းမှုမခော်းတငွ ်

ပါဝငရ် ကောင််း ရ ဖ  ိုခဲေ့ ကပါသည်။ 

 

ရကခောင််း၌ ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု  ိုင ်ော အရ ကောင််းအ ောမခော်းနငှေ့ပ်တ်သက်၍ ရကခောင််းသော်းမခော်းသငယ်ူ ရှ မှု 
 
ောခ
 ိုင
န်
ှုန
်း 

 မနမ်ော  SEA-PLM ပခမ််းမျှ 
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ပံို (၄-၂) စောသငန်စ်ှတစ်နစ်ှအတွင််း ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုနငှေ့ ် က်စပ်ရသောလိုပ်ငန််းမခော်းအလ ိုက် 

  ောမခော်း၏ ရ ဖ  ိုမှု ောခ ိုငန်ှုန််း 

 

 ၄.၁.၂  မဘြောသြော်းက ြောင ်း ဖစ မှု ပညြောကရ်းန ငေ့  ပတ သ  ၍ က ျြောင ်းသြော်းမျြော်းန ငေ့  ရြောမျြော်း၏ 

သက ြောထြော်း 

 ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု အရ ကောင််းအ ောမခော်းအော်း ရလေ့လော န ် မည်မျှအရ ်းကကီ်းရ ကောင််းနငှေ့ ်

ပတ်သက်၍ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ထင ်မငခ်ခက်က ို ရမ်း မန််းခဲေ့ပါသည် (ပံို ၄-၃)။ အရ ကောင််းအ ောတစ်ခိုမှ 

လွဲ၍ ကခနအ်ရ ကောင််းအ ောအော်းလံို်းအတကွ် ရကခောင််းသော်း (၇၅%) ရကခောက် ‘အလွနအ်ရ ်းကကီ်းသည’် 

နငှေ့ ် ‘အရတော်အသငေ့ ်အရ ်းကကီ်းသည်’ ဟိုရ ဖ  ိုခဲေ့ပါသည်။ ရကခောင််းသော်း (၆၆%) ကသောလျှင ်အ ခော်း 

န ိုငင်မံခော်းတွင ် အသံို်း ပြုံသညေ့် ောသောစကော်းမခော်းအော်း သငယ်ူရလေ့လော ခင််းက ို တနဖ် ို်းထော်း ကမပီ်း 

ရကခောင််းသော်း (၁၉%) က လံို်းဝအရ ်းမကကီ်းရ ကောင််း ရ ဖ  ိုခဲေ့သည်။ တနဖ် ို်းအထော်း ံို်း 

အရ ကောင််းအ ောမှော “သ ောဝ ပတ်ဝန််းကခငက် ို ထ န််းသ မ််းကောကွယ် ခင််း”  ဖစ်ရ ကောင််း ရကခောင််းသော်း 

(၈၈%) က ရ ဖ  ိုခဲေ့ပါသည်။ ရဒသတွင််းန ိုငင်မံခော်းတွင ်တနဖ် ို်းထော်းသညေ့ ်အရ ကောင််းအ ောမခော်းနငှေ့လ်ည််း 

က ိုက်ညီမှု ရှ ပါသည်။ ဥပမော - န ိုငင်မံခော်းအော်းလံို်း တနဖ် ို်းအထော်း ံို်း အရ ကောင််းအ ောမှော 

“သ ောဝပတ်ဝန််းကခငက် ို ထ န််းသ မ််း ကောကွယ် ခင််း”  ဖစ်မပီ်း န ိုငင်အံမခော်းစိုတနဖ် ို်းထော်းမှု 

အနည််း ံို်းအရ ကောင််းအ ောမှော “အ ခော်းန ိုငင်မံခော်းတွင ် အသံို်း ပြုံသညေ့် ောသောစကော်းက ို 

သငယ်ူရလေ့လော ခင််း”  ဖစ်ပါသည်။  

ရကခောင််းတွင််း လှုပ်ရှော်းမှုမခော်းအရ ကောင််း   ောမခော်း၏ရ ဖ  ိုမှု 
 
ောခ
 ိုင
န်
ှုန
်း 

သ ောဝပတဝ်န််းကခင ်

ရ ရှည်တညတ်ံေ့ရ ်း 

 င််း ဲနမ်ွ်းပါ်းသမူခော်း သ ို ေ့မဟိုတ ်

အိုပ်စိုမခော်းက ို ကူညီ ခင််း 

န ိုငင်တံွင််းရှ  အ ခော်း ရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ်

ပူ်းရပါင််းရ ောင ွ်က် ခင််း 

အ ခော်းန ိုငင်မံခော်းရှ  

ရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ်

ပူ်းရပါင််းရ ောင ွ်က် ခင််း 

 ပ် ွောတွင််းရှ  

အရ ခခံအရ ောက်အဦမခော်း 

တ ို်းတက်ရ ်း 

 မနမ်ော  SEA-PLM ပခမ််းမျှ 
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ပံို (၄-၃) ရကခောင််းတွင ် သငယ်ူရလေ့လော န ် အရ ်းကကီ်းရသော အရ ကောင််းအ ောမခော်း ဖစ်ရ ကောင််း 

ရဖော် ပသညေ့်ရကခောင််းသော်း ောခ ိုငန်ှုန််း 

  Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်း ရကခောင််းတွငသ်ငယ်ူ န ် အခခ ြုံှေ့အရ ကောင််းအ ောမခော်းသည် မည်မျှ 

အရ ်းကကီ်းရ ကောင််းက ို   ောမခော်းအော်း ရမ်း မန််းခဲေ့ပါသည် (ပံို ၄-၄)။   ော (၈၅% နငှေ့အ်ထက)် သည ်

အရ ကောင််းအ ောအမခော်းစိုက ို ‘အလွနအ်ရ ်းကကီ်းသည်’ နငှေ့ ်‘အရတော်အသငေ့ ်အရ ်းကကီ်းသည်’ ဟို ရ ဖ  ို 

ခဲေ့ပါသည်။ “အတန််းရဖော်မခော်းနငှေ့ ်သရ ောထော်းမတူညီမှုမခော်းအော်း မင မ််းခခမ််းစွော ရ ဖရှင််း ခင််း” နငှေ့ ်“သ ောဝ 

ပတ်ဝန််းကခငထ် န််းသ မ််းကောကွယ် ခင််း” တ ို ေ့သည် အရ ်းကကီ်း ံို်း အရ ကောင််းအ ောမခော်း  ဖစ်ရ ကောင််း   ော 

(၉၈%) က ရ ဖ  ိုခဲေ့ ကပါသည်။ “ မနမ်ောန ိုငင်တံွင််းရှ  အ ခော်း ောသောစကော်းမခော်းက ို သငယ်ူ ခင််း” နငှေ့ ်

“အ ခော်းန ိုငင်မံခော်းတငွ ် အသံို်း ပြုံသညေ့် ောသောစကော်းမခော်းက ိုသငယ်ူ ခင််း” တ ို ေ့သည် အရ ်းမကကီ်း ံို်း 

အရ ကောင််းအ ောမခော်း ဖစ်သည်ဟို   ော (၇၆ %) နငှေ့ ်(၆၄ %) တ ို ေ့က ရ ဖ  ိုခဲေ့ ကပါသည်။ 

 န ိုငင်မံခော်း ကော်းတွင ် အရ ကောင််းအ ောအမခ ြုံ်းမခ ြုံ်းအလ ိုက်   ောမခော်း၏တနဖ် ို်းထော်းမှုမှော 

မတူညီရ ကောင််း သ သောထငရှ်ော်းပါသည်။ န ိုငင်အံသ်ီးသ်ီးမှ  ောမခော်းသည် အရ ကောင််းအ ောတစ်ခိုအရပေါ်၌ 

တန််းဖ ို်းထော်းမှု ကွဲ ပော်းန ိုငမ်ပီ်း ဦ်းစော်းရပ်းမှုတွငလ်ည််း မတူညီန ိုငရ် ကောင််း ရတွှေ့ ပါသည်။ သ ို ေ့ရသော် 

န ိုငင်အံော်းလံို်းရှ    ောအော်းလံို်းက “သ ောဝပတ်ဝန််းကခင ် ထ န််းသ မ််းကောကွယ် ခင််း”အော်း အထ်ူး 

အရလ်းထော်းဟနရှ် ပါသည။် 

 

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု  ိုင ်ော အရ ကောင််းအ ောမခော်းက ို သငယ်ူရလေ့လော ောတွင်  

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ အ ပြုံသရ ောရ ောငသ်ညေ့်သရ ောထော်း 
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ပံို (၄-၄) ရကခောင််းတွင ်ရကခောင််းသော်းမခော်းသငယ်ူ န ်အရ ်းကကီ်းသည်ဟို ယူ သညေ့် ကမဘောသော်းရကောင််း 

 ဖစ်မှု  ိုင ်ော အရ ကောင််းအ ောမခော်းအလ ိုက ်  ောမခော်း၏ ရ ဖ  ိုမှု ောခ ိုငန်ှုန််း 

 

 ၄.၁.၃ က ျြောင ်းသြော်းမျြော်း၏  မဘြောသြော်းက ြောင ်း ဖစ မှု  ိုင ရြော  ျွမ ်း ျင မှုမျြော်း၊ တန ဖ ို်းထြော်းမှု 

မျြော်းန ငေ့ ပတ သ  ၍  ရြောမျြော်း၏သက ြောထြော်း 

 အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

တွင ် ရဖော် ပထော်းသညေ့အ်တ ိုင််း ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုနငှေ့ ်က်စပ်၍ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ 

ကျွမ််းကခငမ်ှုမခော်း၊ တနဖ် ို်းထော်းမှုမခော်းနငှေ့ ် ပငက် ိုယလ်ကခဏောမခော်း ဖံွှေ့ မဖ ြုံ်းတ ို်းတက် နအ်တွက ် မည်မျှ 

အရ ်းကကီ်းသည်ဟို ထင ်မငရ် ကောင််းက ို   ော၊   ောမမခော်းအော်း ရမ်း မန််းခဲေ့ပါသည ်(ပံို ၄-၅) ။   ော (၈၅% 

နငှေ့အ်ထက)် သည် လူမှုရ ်း  ိုင ်ော အခခက်အလက်မခော်း၊ အ ခော်းရသောယဉရကခ်းမှုမခော်းက ို 

တနဖ် ို်းထော်း ခင််း သ ို ေ့မဟိုတ ်ပ ိုမ ို ရကောင််းမွနရ်သော ကမဘောကကီ်းအော်း တည်ရ ောကလ် ို ခင််း တ ို ေ့က ို ထညေ့်သငွ််း 

စဉ်းစော်း ခင််းမရှ   ဲ ကျွမ််းကခငမ်ှု အော်းလံို်းန်ီးပါ်းက ို ‘အလွနအ်ရ ်းကကီ်းသည်’ နငှေ့ ်

‘အရတော်အသငေ့အ်ရ ်းကကီ်းသည်’ ဟို ရ ဖ  ိုခဲေ့ ကသည်။ တနဖ် ို်းထော်းမှု အမခော်း ံို်းအခခက်မှော “လူတ ိုင််းက ို 

တန််းတူညီမျှ က်  ံခင််း” (၉၉%)  ဖစ်သည်။ တနဖ် ို်း ထော်းမှုအနည််း ံို်းအခခကမ်ှော “ ပ် ွော သ ို ေ့မဟိုတ ်

န ိုငင် ံပငပ်ရှ  အ ခော်းသမူခော်း၏  ပဿနောမခော်းက ို အရလ်း ထော်းမှု” (၇၆%)  ဖစ်သည်။ 

 

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု  ိုင ်ော အရ ကောင််းအ ောမခော်းက ို ရလေ့လောသငယ် ူန ်အရ ်းကကီ်းရ ကောင််း   ောမခော်း၏ရ ဖ  ိုမှု 
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ပံို (၄-၅) ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု  ိုင ်ော ကျွမ််းကခငမ်ှုမခော်း၊ တနဖ် ို်းထော်းမှုမခော်းနငှေ့ ်

ပငက် ိုယ်လကခဏောမခော်း အရ ်းကကီ်းမှုအလ ိုက ်  ောမခော်း၏ ရ ဖ  ိုမှု ောခ ိုငန်ှုန််း 

 

 ၄.၁.၄  မဘြောသြော်းက ြောင ်း ဖစ မှု ပညြောကရ်း  ိုင ရြော ထင  မင ယ ူချ  အန စ ချြုံပ  

 ရကခောင််းတွင ် သင ်ကော်းသငယ်ူခဲေ့ ရသော ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု  ိုင ်ော အရ ကောင််းအ ောမခော်း 

နငှေ့ပ်တ်သက်၍   ောနငှေ့ရ်ကခောင််းသော်းအမခော်းစို၏ ထင ်မငယ်ူ ခခက်မခော်းမေှာ က ိုက်ညီမှုရှ ပါသည်။   ော 

မခော်းနငှေ့ရ်ကခောင််းသော်းမခော်း တနဖ် ို်းထော်းရသောရခါင််းစဉမခော်းမှောလည််း ရယ ိုယခအော်း ဖငေ့ ်က ိုက်ညီပါသည်။ 

ဥပမော - ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် အရ ကောင််းအ ောတစ်ခိုအတွက ် အရ ်းကကီ်းသည်ဟို ရ ဖ  ိုခခ နတ်ွင ်

  ောမခော်းကလည််း ထ ိုအရ ကောင််းအ ောမှော အရ ်းကကီ်းသည်ဟို တူညီစွော ရ ဖ  ိုထော်းပါသည်။ 

 သ ောဝပတ်ဝန််းကခင ် ိုင ်ောက စစ ပ်မခော်းနငှေ့ ်

စောသငခ်န််းပတ်ဝန််းကခင ် ိုင ်ောရဒသနတ အရ ကောင််း အ ောမခော်းမှော အရ ်းကကီ်း ံို်း ဖစ်မပီ်း 

သငယ်ူ ရှ ခဲေ့ရသော ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု အရ ကောင််းအ ောမခော်းနငှေ့ ် အယူအ မခော်းက ိုလည််း 

တနဖ် ို်းထော်းမှုရှ သည်။ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ သရ ောထော်းမခော်းက ို ရကခောင််းတွင ် သငယ်ူရလေ့လောရသော 

အရ ကောင််းအ ောမခော်းက လွှမ််းမ ို်းန ိုငရ် ကောင််း ညွှန ်ပရနပါသည်။ Grade-5 သငရ် ို ်းညွှန််းတမ််းတွင ်

မူလတန််းအ ငေ့န်ငှေ့က် ိုကည်ီရသော သ ောဝ ပတ်ဝန််းကခင ် ိုင ်ော က စစ ပ်မခော်းက ို မခော်း ပော်းစွော 

ထညေ့်သငွ််းမပီ်း  ပညေ့်စံိုရှင််းလင််းစွော ရဖော် ပထော်းပါက ရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ်   ောမခော်းသည ်

ဤအရ ကောင််းအ ောမခော်းနငှေ့ ်  က်စပ်သညေ့် အသံို်းအနှုန််းမခော်းက ို ပ ိုမ ို င််းနှ်ီးကျွမ််းဝငလ်ောပါလ မေ့်မည်။ 

စောသငခ်န််း ပငပ်  ိုင ်ော အရ ကောင််းအ ောမခော်း (လမူှု က် ရံ ်း   ိုင ်ော  ပဿနောမခော်းနငှေ့ ် ကမဘောနငှေ့ ်

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု  ိုင ်ော ကျွမ််းကခငမ်ှုမခော်းအရ ကောင််း   ောမခော်း၏ ရ ဖ  ိုမှု 
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ရဒသတွင််း  ဖစ် ပ်မခော်း) က ို အရလ်းရပ်း ခင််း အော်းနည််းမပီ်း ၎င််းတ ို ေ့နငှေ့ပ်တ်သက်သညေ့် သငခ်န််းစောမခော်းမှော 

မူလတန််းအ ငေ့၌်  ပညေ့်စံိုစွော ရဖော် ပ ခင််းမရှ ပါ။ 

 စောသငခ်န််းတငွ ် ရကခောင််းသော်းမခော်းသငယ် ူရသော အရ ကောင််းအ ောမခော်းနငှေ့ ် ၎င််းတ ို ေ့တနဖ် ို်းထော်း 

ရသော အရ ကောင််းအ ောမခော်းအ ကော်းတွင ်ကွဲလွဲမှုရှ ပါသည်။ ဥပမော - “အ ခော်းန ိုငင်မံှ အ ဖစ်အပခက်မခော်းက 

 မနမ်ောန ိုငင်အံရပေါ် မည်သ ို ေ့အကခ ြုံ်းသက်ရ ောကန် ိုငသ်ည်” ဟူရသောအခခကက် ို အတန််းတွင််းသင ်ကော်း 

ထော်းရသော အရ ကောင််းအ ောမခော်းထက ်ပ ို၍တနဖ် ို်းထော်း ကရ ကောင််း ရကခောင််းသော်း (၃၄%) က ရ ဖ  ိုထော်း 

ပါသည်။ ဤသည်မှော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ထ ိုအရ ကောင််းအ ောမခော်းက ို သငယ်ူ နထ် ိုကတ်နရ် ကောင််း 

ယူ န ိုငရ်သော်လည််း သငယ်ူ နအ်ခငွေ့အ်လမ််းနည််းပါ်း ခင််း သ ို ေ့မဟိုတ် သငရ် ို ်းညွှန််းတမ််းတွင ်ထညေ့်သငွ််း 

မထော်း ခင််းတ ို ေ့ရ ကောငေ့ ်ဖစ်ရ ကောင််း ရဖော် ပရနပါသည်။ 
 

၄.၂  မဘြောသြော်းက ြောင ်း ဖစ မှု  ိုင ရြော အက  ြောင ်းအရြောမျြော်းအကပေါ် ထင  မင ယ ူချ   

 ၄.၂.၁ လမူှုပတ ဝန ်း ျင   ိုင ရြော အက  ြောင ်းအရြောမျြော်းန ငေ့ ပတ သ  ၍ က ျြောင ်းသြော်းမျြော်း၏ 

သက ြောထြော်း 

 ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း လူမှုရ ်း  ိုင ်ောက စစ ပ်မခော်း၏ ရဖော် ပခခက်အမခ ြုံ်းမခ ြုံ်းနငှေ့ပ်တ်သက၍် 

သရ ောတူညီမှုအ ငေ့ ်ငေ့က် ို ရမ်း မန််းခဲေ့ပါသည(်ပံို ၄-၆)။ မခော်းစွောသရ ောတညူီမှုရှ သည်ဟို ရ ဖ  ို 

ထော်းသညေ့် (‘သရ ောတူသည်’ နငှေ့ ် ‘အလွနသ်ရ ောတူသည်’) အရ ကောင််းအ ောမခော်းမှော “ကမဘောကကီ်းသည ်

မျှတရသော ရန ော ဖစ် ခင််း” (ရကခောင််းသော်း ၈၅%)၊ “လူမခ ြုံ်း/တ ိုင််း င််းသော်းလူမခ ြုံ်းစိုအော်းလံို်းက ို တန််းတူညီမျှ 

စွော က်  ံခင််း” (ရကခောင််းသော်း ၈၄%) နငှေ့ ်“လူမှုပတ်ဝန််းကခငရှ်  လူတ ိုင််းက သ ောဝပတ်ဝန််းကခငအ်ော်း 

ထ န််းသ မ််းကောကွယ် ခင််း” (ရကခောင််းသော်း ၈၈%) တ ို ေ့ ဖစ်သည်။ သရ ောတူညီမှုနည််းသည်ဟို ရ ဖ  ို 

ထော်းသညေ့်အရ ကောင််းအ ောမှော “အစ ို်း နငှေ့ပ်တ်သက၍် မ မ ၏ထင ်မငခ်ခက်က ို ရ ပောန ိုင ်ခင််း”  ဖစ်မပီ်း 

ရကခောင််းသော်း (၁၆ %) က သရ ောမတူညီပါဟို ရ ဖ  ိုထော်းပါသည်။ 
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ပံို (၄-၆) လူမှုပတ်ဝန််းကခင ် ိုင ်ော ရဖော် ပခခက်မခော်းအော်း သရ ောတူညီမှုက ို ရ ဖ  ိုသညေ့် ရကခောင််းသော်း 

 ောခ ိုငန်ှုန််း 

 ၄.၂.၂ သ ြော၀ပတ ဝန ်း ျင  ကရရ ည တည မမဲကရ်းန ငေ့ စပ လျဉ််း၍ က ျြောင ်းသြော်းမျြော်း၏ 

သက ြောထြော်း 

 ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း သ ောဝပတ်ဝန််းကခင ် ိုင ်ော 

ရ ရှည်တည်တံေ့ရ ်းက စစ ပ်မခော်းနငှေ့ပ်တ်သက် သညေ့် သရ ောထော်းမခော်းက ို ရမ်း မန််းခဲေ့ပါသည်။ 

ရကခောင််းသော်း (၆၅% နငှေ့အ်ထက်) က က စစ ပ်အမခော်းစို အတွက် “အရတော်အသငေ့စ် ို်း  မ်သည်” နငှေ့ ်

“အလွနစ် ို်း  မ်သည်” ဟိုရဖော် ပခဲေ့သည်။ သ ို ေ့ရသော် အ ခော်းက စစ ပ် မခော်းနငှေ့န် ှု င််းယှဉလျှင ်“ မနမ်ောန ိုငင် ံပငပ်၌ 

ပတ်ဝန််းကခငည်စ်ညမ််းမှု”က ို ရကခောင််းသော်း (၆၄%) က စ ို်း  မ်မှုအနည််း ံို်းဟို ရ ဖ  ို ကပါသည်။ 

ရကခောင််းသော်း (၂၄%) သည် ဤအရ ကောင််းအ ောနငှေ့ပ်တ်သက်၍ သငယ်ူ ရှ မှု မရှ ရ ကောင််း ရဖော် ပ ကမပီ်း 

၎င််းအခခက်မှော ရကခောင််းသော်းမခော်းစ ို်း  မ်သညေ့် အရ ကောင််းအ ောမခော်း နငှေ့ရ်ကခောင််း၌သငယ် ူသညေ့ ်

အရ ကောင််းအ ောမခော်းသည ် က်စပ်မှုရှ ရ ကောင််း ညွှန ်ပရနပါသည်။ 

လူမှုပတ်ဝန််းကခငန်ငှေ့ ်က်စပ်၍ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ အ ပြုံသရ ောရ ောငသ်ညေ့ ်သရ ောထော်းမခော်း 
 
ောခ
 ိုင
န်
ှုန
်း 

တ ိုင််း င််းသော်းလူမခ ြုံ်းစို မခော်းက ို 

တန််းတညူီမျှစွော  က်  ံခင််း 

လူတ ိုင််းက သ ောဝ 

ပတဝ်န််းကခငအ်ော်း ထ န််းသ မ််း 

ကောကယွ် ခင််း 

ကမဘောကက်ီးသည ်

တ ော်းမျှတရသော 

ရန ော ဖစ် ခင််း 

ရနောက်ခံမတူရသော 

လူမခော်းအခခင််းခခင််း 

အတူတက ွ

ရနထ ိုင ်က ခင််း 

 အစ ို်း နငှေ့ပ်တ်သက၍် 

မ မ ၏ထင ်မငခ်ခကက် ို 

ရ ပောန ိုင ်ခင််း 

ပတဝ်န််းကခငအ်ော်း 

ကောကယွ် န ်အစ ို်း ၏ 

အခန််းကဏ္ဍ 

 မနမ်ော 
SEA-PLM ပခမ််းမျှ 

ခခမ််းသောသညေ့ ်

န ိုငင်မံခော်းက 

ထ န််းခခြုံပ် ခင််း 
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ပံို (၄-၇) သ ောဝပတ်ဝန််းကခင ်ရ ရှည်တည်မမဲရ ်းအတွက် စ ို်း  မ်ရသောရကခောင််းသော်း ောခ ိုငန်ှုန််း 

 

 ရဖော် ပပါအခခက်အလက်မခော်းသည် အခခ ြုံှေ့ရသောရကခောင််းသော်းမခော်း၏ 

သ ောဝပတ်ဝန််းကခင ် ိုင ်ော က စစ ပ်မခော်းအရပေါ် စ ို်း  မ်မှုမခော်းနငှေ့ ် သငယ်ူမှုနယ်ပယ်မခော်းတငွ ်

စွမ််းရ ောငန် ိုငစ်ွမ််းအ ကော်း  က်နယွ် ပတ်သက်မှုမခော်းရှ ရ ကောင််း ရဖော် ပရန ကပါသည်။ စောဖတ်စွမ််း ည ်

(၀.၄)၊ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည် (၀.၄) နငှေ့ ်သခ္ခောစွမ််း ည် (၀.၃) တ ို ေ့တွင ်ပ ို၍စွမ််းရ ောင ်ည် မငေ့မ်ော်းရသော 

ရကခောင််းသော်းမခော်းက သ ောဝ ပတ်ဝန််းကခင ် ရ ရှည်တည်မမဲရ ်း  ိုင ်ော  ပဿနောမခော်းက ို ပ ို၍ 

စ ို်း  မ် ကပါသည်။ ယင််း က်စပ်မှုအရပေါ် ရကခောင််းတွင ် သငယ်ူခဲေ့ ရသောအရ ကောင််းအ ောမခော်းနငှေ့ ်

အရလ်းရပ်းရသော အရ ကောင််းအ ောမခော်းက လွှမ််းမ ို်းမှုရှ သည်။ 

 ၄.၂.၃  န ိုင ငတံငွ ်းန ငေ့  ကဒသတငွ ်းကနထ ိုင ကသြောန ိုင ငသံြော်းန ငေ့ ပတ သ  ၍ 

က ျြောင ်းသြော်းမျြော်း၏သက ြောထြော်း 

 န ိုငင်နံငှေ့ရ်ဒသတွင််း န ိုငင်သံော်း ဖစ်မှု ရဖော် ပခခက်အမခ ြုံ်းမခ ြုံ်းနငှေ့ပ်တ်သက်၍ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ 

သရ ောတူညီမှုအ ငေ့ ်ငေ့က် ို ရမ်း မန််းခဲေ့ပါသည ် (ပံို ၄.၈)။ ရကခောင််းသော်းအမခော်းစိုက ‘သရ ောတူသည’် 

သ ို ေ့မဟိုတ် ‘အလွနသ်ရ ောတူသည်’ ဟို ရ ဖ  ိုသညေ့်အခခက်မှော “၎င််းတ ို ေ့သည် မ ခငန် ိုငင်သံော်း ဖစ်ရ ကောင််း 

ခံစော်း မှု” (၉၁%) နငှေ့ ် “န ိုငင်တံွင််းရှ  အ ခော်းရသောရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ် အရ ခခံသရ ောထော်းတူညီမှု 

ရှ  ခင််း” (၆၇%)  ဖစ်သည်။ ရကခောင််းသော်း (၅၀%) က “အောရှတ ိုကရှ်  အ ခော်းရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ်အရ ခခ ံ

ကမဘောလံို်း  ိုင ်ော  ပဿနောမခော်းအတကွ ်ရကခောင််းသော်းမခော်း၏စ ို်း  မမ်ှု 
 
ောခ
 ိုင
န်
ှုန
်း 

န ိုငင်တံငွ််း 

ပတဝ်န််းကခင ်

ညစ်ညမ််းမှု 

န ိုငင် ံပငပ်၌ 

ပတဝ်န််းကခင ်

ညစ်ညမ််းမှု 

စွမ််းအင ်

 ပတလ်ပ်မှုမခော်း 

အပငမ်ခော်း 

မခ ြုံ်းသိုဉ်းမှု 

တ  စဆောနမ်ခော်း 

မခ ြုံ်းသိုဉ်းမှု 

သ ောဝ 

 င််း မစ်မခော်း 

 ံို်းရှု ံ်းမှု 

ရ  ပတလ်ပ်မှု  ောသဦတို 

ရဖောက ်ပနမ်ှု 

 မနမ်ော  SEA-PLM ပခမ််းမျှ 
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သရ ောထော်း တူညီမှုရှ  ခင််း” နငှေ့ ်“မ မ က ိုယ်မ မ  အောရှသော်း ဖစ်ရ ကောင််း ထင ်မင ်ခင််း” တ ို ေ့က ို သရ ောတူ 

သည်ဟို ရ ဖ  ို ကသည်။ 

  

ပံို (၄-၈) န ိုငင်သံော်း ဖစ်မှု  ိုင ်ော ရဖော် ပခခက်မခော်းအော်းသရ ောတူသည်ဟို ရ ဖ  ိုသညေ့် ရကခောင််းသော်း 

 ောခ ိုငန်ှုန််း 

 

 ၄.၂.၄  မဘြောသြော်းက ြောင ်း ဖစ မှု  ိုင ရြော အက  ြောင ်းအရြောမျြော်းအကပေါ် ထင  မင ယူ ချ  အန စ ချြုံပ  

 န ိုငင်အံမခော်းစိုရှ  Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ် ောမခော်းက ရဒသနတ  ပဿနောမခော်းအရ ကောင််းက ို 

ရဒသတွင််းနငှေ့ ် ကမဘောလံို်း  ိုင ်ော  ပဿနောမခော်းထက် ပ ိုမ ိုသ ရှ နော်းလည်ရ ကောင််းက ို တင ်ပ ခင််းအော်း ဖငေ့ ်

စစ်တမ််းရမ်းခွန််းလွှောမခော်းမှအရ ဖမခော်းက အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််း ပညောသငယ်ူ တတ်ရ မောက်မှု 

တ ိုင််းတော စစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) သငရ် ို ်းညွှန််းတမ််းသံို်းသပ်မှုက ို အတည် ပြုံရပ်းပါသည်။ 

အထ်ူးသ ဖငေ့ ်န ိုငင် ံအော်းလံို်းတွင ်(၆၀% ရအောက်နည််းရသော) Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်းက “၎င််းတ ို ေ့သည ်

အောရှသော်းမခော်း  ဖစ်သည်” ဟို ခံယူရ ကောင််း စစ်တမ််းရမ်းခွန််းလွှောမခော်းက ရဖော် ပရနပါသည်။ 

ဤရတွှေ့ ရှ ခခက်က ို “ ပ် ွော  ပဿနောမခော်း၊ စောသငခ်န််းတငွ််း ပဿနောမခော်းနငှေ့ ် နှု င််းယှဉလျှင ် န ိုငင် ံ

အခခင််းခခင််း ကော်း သရ ောထော်း မခော်းနငှေ့တ်နဖ် ို်းထော်းမှုမခော်းတငွ ် မ မ က ိုယ်က ို ယံို ကည်စ တ်ခခမှု 

ပ ိုနည််းသမူခော်း ဖစ်ရ ကောင််း” ရ ဖ  ိုထော်း သညေ့် Grade-5 သင ် ောမခော်း၏အရ ဖမခော်းက အရထောက်အပံေ့ 

 ပြုံပါသည်။ ဤအစီ ငခ်ံစောပါ ရတွှေ့ ရှ ခခက်မခော်း သည် ရကခောင််းသော်းမခော်း မူလတန််းမပီ်း ံို်းခခ နတ်ငွ ်

“န ိုငင်သံော်းရကောင််းအ ဖစ်တနဖ် ို်းထော်းမှု” နငှေ့ ်“ယဉရကခ်းမှု ထံို်းတမ််းစဉလောမခော်းအရပေါ် ယံို ကည်မှု” တ ို ေ့က ို 

အဓ က ည်မှန််းခခက်အ ဖစ် သတ်မှတ်ကော ရဒသတွင််းနငှေ့ ် ကမဘောလံို်း  ိုင ်ော သရ ောထော်းမခော်းနငှေ့ ်

အောရှသော်း ဖစ်မှုနငှေ့စ်ပ်လခဉ်း၍ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ သရ ောတူညမီှု 

 
ောခ
 ိုင
န်
ှုန
်း 

ပါဝငမ်ှုရှ သညဟ်ို 

ခစံော်း မှု 

အောရှသော်းအ ဖစ ်

မ မ က ိုယက် ို ထင ်မငမ်ှု 

 ကန်ယွမ်ှုရှ ရ ကောင််း 

ခံစော်း  ခင််း 

ရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ်

သရ ောထော်း တူညမီှု 

အောရှရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ်

သရ ောထော်း တူညမီှု 

အောရှတ ိုက် ပငပ်ရှ  

ရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ်

သရ ောထော်း တူညမီှု 
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ပတ်သက်၍ ပ ိုမ ိုရကောင််းမွနရ်သော မူရ ောငခ်ခမှတ်န ိုငရ်စ နအ်တွက် ပညောရ ်းစနစ်မခော်း၊ ရကခောင််းမခော်းနငှေ့ ်

လက်ရတွှေ့အရကောငအ်ထည်ရဖော ်ရ ောင ွ်က်သမူခော်းက ို လမ််းညွှနမ်ှု ရပ်းပါသည်။ 

 

၄.၃  မဘြောသြော်းက ြောင ်း ဖစ မှု  ိုင ရြော လိုပ ငန ်းမျြော်းတငွ  က ျြောင ်းသြော်းမျြော်း၏ပါဝင မှု 

 ၄.၃.၁  မဘြောသြော်းက ြောင ်း ဖစ မှုန ငေ့    စပ သညေ့  က ျြောင ်းတငွ ်းလှုပ ရ ြော်းမှုမျြော်း 

 ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုနငှေ့ ်က်စပ်၍ ရကခောင််းတငွ််းလှုပ်ရှော်းမှုမခော်းတွင ် ပါဝငမ်ှု ရှ ၊ မရှ က ို 

ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း ရမ်း မန််းခဲေ့ပါသည် (ပံို ၄-၉)။ ရကခောင််းသော်းအမခော်းစို (၆၀% ခန ေ့)် က 

ကမဘောသော်းရကောင််းပညောရ ်းနငှေ့ ်  က်စပ်သညေ့်ရကခောင််းတွင််းလှုပ်ရှော်းမှုအခခ ြုံှေ့တငွ ် ပါဝငမ်ပီ်း ဖစ်ရ ကောင််း 

ရ ဖ  ိုခဲေ့သည်။ သ ို ေ့ရသော် (၃၇%) ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းက “စကော်း ည်လိုမပ ြုံငပ်ွဲမခော်း တွင ်ပါဝင ်ခင််း” 

သ ို ေ့မဟိုတ ် (၄၁%) က “ကမဘောေ့ ပသနောမခော်းအော်း စောသငခ်န််းတွင ် ရ ်ွးရန်ွး ခင််း” ရှ သည်ဟို ရ ဖ  ိုခဲေ့ က 

ပါသည်။ ဤရတွှေ့ ရှ ခခက်မခော်းသည ် အ ခော်းရသောန ိုငင်အံမခော်းစို၏ 

ရတွှေ့ ရှ ခခက်မခော်းနငှေ့လ်ည််းက ိုက်ညီပါသည်။ 

 

 

ပံို(၄-၉) ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု  ိုင ်ော ရကခောင််းတငွ််းလှုပ်ရှော်းမှုမခော်းတငွ ် ပါဝငရ် ကောင််း ညွှန ်ပသညေ့် 

ရကခောင််းသော်း ောခ ိုငန်ှုန််း 

 

 

 

 

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု  ိုင ်ော ရကခောင််းတွင််းလှုပ်ရှော်းမှုမခော်းတွင ်ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ပါဝငမ်ှု 

 
ောခ
 ိုင
န်
ှုန
်း 

စကော်း ညလ်ို 

မပ ြုံငပ်ွဲ 

စ တက််ူးအ ကဉံောဏမ်ခော်း 

တင ်ပ ခင််း 

စောသငခ်န််းတငွ််း 

ရ ွ်းရန်ွးမှု 

အတန််းရခါင််းရ ောငအ်ော်း 

မဲရပ်းရ ွ်းခခယမ်ှု 

အတန််းရခါင််းရ ောင ်

အတကွ် လခောထော်း 

သူတစ်ဦ်း 

သ ောဝပတဝ်န််းကခငန်ငှေ့ ်

 င််းနှ်ီးမှုရှ ရအောင ်

လိုပ်ရ ောင ်ခင််း 
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 ၄.၃.၂  မဘြောသြော်းက ြောင ်း ဖစ မှုန ငေ့     စပ ကနသညေ့     လကက် ြောင ရွ  မညေ့  က ျြောင ်းတငွ ်း 

လှုပ ရ ြော်းမှုမျြော်း 

 ရကခောင််းတွင ် လိုပ်ရ ောငန် ိုငသ်ညေ့ ် ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုနငှေ့ ်က်စပ်ရနရသောလှုပ်ရှော်းမှုမခော်း 

စော င််းက ို ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း ပသမပီ်း လှုပ်ရှော်းမှုတစ်ခိုစီတ ိုင််းတွင ်မည်သ ို ေ့ပါဝငန် ိုငပံ်ိုအော်း ရမ်း မန််းခဲေ့ 

ပါသည် (ပံို ၄-၁၀)။ ရကခောင််းသော်း (၇၅% ခန ေ့)် က “အတန််းရခါင််းရ ောငအ်ော်း မဲရပ်းရ ွ်းခခယ် ခင််း”၊ 

“၎င််းတ ို ေ့သရ ောတူသညေ့ ် အရ ကောင််းအ ောတစ်ခိုအော်းရ ောင ွ်က် န ် ရကခောင််းသော်းအိုပ်စိုနငှေ့ ် ပူ်းရပါင််း 

 ခင််း” သ ို ေ့မဟိုတ ်“အတန််းရခါင််းရ ောငအ်တွက် သငေ့ရ်တော်သ ူဖစ် ခင််း”တ ို ေ့တွင ်‘အလွန ်ဖစ်န ိုငရ်ခခရှ သည’် 

နငှေ့ ် အရတော်အသငေ့ ်ဖစ်န ိုငသ်ည်’ဟို ရ ဖ  ိုခဲေ့ပါသည်။ ရကခောင််းသော်း (၆၅%) သည် “အတန််းတွင််း 

ရ ်ွးရန်ွးမှုတွင ်ပါဝငရ် ပော  ို ခင််း” နငှေ့ ်“စကော်း ညလ်ိုပွဲတွင ်ပါဝငရ် ်ွးရန်ွး ခင််း” ရှ သည်ဟို ရ ဖ  ိုခဲေ့ပါ 

သည်။ န ိုငင်မံခော်းတငွ ် ရ ဖ  ိုမှုပံိုစံမခော်းမှောတူညီမပီ်း ရကခောင််းသော်းမခော်း လက်ရတွှေ့လိုပ်ရ ောင ်န ်

စ တ်ဝငစ်ော်းရသော လှုပ်ရှော်းမှုမခော်းမှောလည််း တူညီ ကရ ကောင််း ညွှန ်ပရနပါသည်။ 

 

ပံို (၄-၁၀)  က်လက်ရ ောင ွ်က်မညေ့် ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု  ိုင ်ော ရကခောင််းတွင််းလှုပ်ရှော်းမှုမခော်းတွင ်

ပါဝငလ် ိုရ ကောင််း ရ ဖ  ိုသညေ့် ရကခောင််းသော်း ောခ ိုငန်ှုန််း 

 

 ၄.၃.၃  မဘြောသြော်းက ြောင ်း ဖစ မှုန ငေ့    စပ ကနသညေ့  အကထကွထလွိုပ ငန ်းမျြော်း 

 ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုနငှေ့ ်က်စပ်သညေ့် အရထရွထလွိုပ်ငန််းမခော်းတွင ် ရကခောင််းသော်းမခော်း 

ပါဝငမ်ှု ရှ ၊ မရှ က ို ရမ်း မန််းခဲေ့ပါသည်(ပံို ၄-၁၁)။ ရကခောင််းသော်း (၇၅% ရကခော)် က လိုပ်ငန််းအမခော်းစိုတွင ်

ပါဝငမ်ည်ဟို ရ ဖ  ိုခဲေ့သည်။ သ ို ေ့ရသော်လည််း (၅၇%) ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းက ၎င််းတ ို ေ့သည် အ ခော်းန ိုငင်မံ ှ

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု  ိုင ်ော ရကခောင််းတွင််းလှုပ်ရေှာ်းမှုမခော်းတငွ ်ပါဝင ်န ်ရမျှော်မှန််းထော်းသညေ့ ်ရကခောင််းသော်း 

 
ောခ
 ိုင
န်
ှုန
်း 

မဲရပ်း ခင််း သငေ့ရ်တော်သူ ဖစ်လော ခင််း အိုပ်စိုတွင ်

ပါဝင ်ခင််း 

စကော်း ညလ်ိုပွဲတငွ ်

ပါဝငယ်ဉှမပ ြုံင ်ခင််း 

အတန််းတငွ််း ရ ွ်းရန်ွးပွဲတငွ ်

ပါဝငရ် ပော  ို ခင််း 
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ရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ် သငူယ်ခခင််း ဖစ်လ ိုသည်ဟို ရ ဖ  ိုခဲေ့ ကပါသည်။ ၎င််းအခခက်သည ်

ရကခောင််းလိုပ်ငန််း မခော်းရဖော် ပ ောတွင ် ရဒသ  ိုင ်ောက ို အရလ်းရပ်းရသော အရ ကောင််းအ ောမခော်းက ို 

ထညေ့်သငွ််းပါက ပ ိုမ ို အသံို်းဝငရ် ကောင််း ညွှန ်ပလခကရှ် ပါသည်။ 

 

ပံို (၄-၁၁) ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုနငှေ့ ်  က်စပ်ရသောလိုပ်ငန််းမခော်းတွင ် ပါဝင ်န ်  နရှ္ ရ ကောင််း 

ရ ဖ  ိုသညေ့် ရကခောင််းသော်း ောခ ိုငန်ှုန််း 

 

 ၄.၃.၄  မဘြောသြော်းက ြောင ်း ဖစ မှု  ိုင ရြောလိုပ ငန ်းမျြော်းတငွ  က ျြောင ်းသြော်းမျြော်း၏ ပါဝင မှု 

အန စ ချြုံပ  

 ရကခောင််းသော်းမခော်းက ကမဘောသော်းရကောင််းပညောရ ်းနငှေ့ ်က်စပ်သညေ့်ရကခောင််းတွင််းလှုပ်ရှော်းမှု 

အခခ ြုံှေ့တွင ်၎င််းတ ို ေ့ပါဝငမ်ပီ်း ဖစ်ရ ကောင််း ရ ဖ  ိုခဲေ့သည်။ ထ ို ေ့အ ပင ်၎င််းတ ို ေ့သည ်ကမဘောေ့န ိုငင်သံော်း ဖစ်မှုနငှေ့ ်

 က်စပ်ရသောလှုပ်ရှော်းမှုမခော်းတွင ် လက်ရှ ပါဝငသ်ညေ့ ် အရ ခအရနထက ် အနောဂတ်တွင ် ပ ို၍ပါဝင ်န ်

 နရှ္ ရ ကောင််း သ ို ေ့မဟိုတ် ပါဝငန် ိုငရ် ကောင််းရ ဖ  ိုခဲေ့မပီ်း ၎င််းအခခက်သည် အခွငေ့အ်လမ််းရှ လျှင ်

ရကခောင််းသော်း မခော်းက ပ ို၍ပါဝငလ် မေ့်မည် ဖစ်ရ ကောင််း ညွှန ်ပပါသည်။ ယင််းက စောသငခ်ခ နအ်တငွ််း 

ရကခောင််းသော်းမခော်း ပါဝင ်သညေ့် ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု  ိုင ်ော လှုပ်ရှော်းမှုမခော်းက ို သ နော်းလည်ရစမပီ်း 

ရကခောင််းတွင ် ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှုနငှေ့ ်  က်စပ်ရသော လှုပ်ရှော်းမှုမခော်းစွောအော်း တ ို်း မ ငေ့ရ်ပ်း မညေ့ ်

အခန််းကဏ္ဍအခခ ြုံှေ့ က ိုလည််း သတ်မှတ်ရပ်းပါသည်။ 

 

 

 

 ပညသ်ူ ေ့နတီ နငှေ့ ်က်စပ်သညေ့ ်အ ပြုံအမူမခော်းတွင ်ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ပါဝငမ်ှု 
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တစ်စံိုတစ်ဦ်းအော်း 

ရ ပော ပ ခင််း 

အတန််းရဖေ်ာမခော်းအ

တကွ် 

 ပ်တညရ်ပ်း ခင််း 

အ ခော်းသူမခော်း 

အော်းကညူ ီခင််း 

မ တရ် ွဖွဲှေ့  ခင််း အ ခော်းသူမခော်းအော်း 

အော်းရပ်း ခင််း 

အိုပ်စိုတငွ ်ပါဝင ်ခင််း 
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၄.၄  မဘြောသြော်းက ြောင ်း ဖစ မှု ပညြောကရ်းတငွ   ရြောမျြော်း၏စွမ ်းက ြောင မှု 

 ၄.၄.၁  မဘြောသြော်းက ြောင ်း ဖစ မှု ပညြောကရ်းအတ ွ  လိုပ ငန ်းခွင အက  ြုံ ပင  င မှုမျြော်း 

   ောမခော်းအော်း ၎င််းတ ို ေ့၏လိုပ်ငန််းခွငအ်ကက ြုံသငတ်န််းမှ ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု  ိုင ်ော 

အရ ကောင််းအ ောမခော်းနငှေ့ပ်တ်သက်၍ မည်သ ို ေ့  ပင ်ငရ်လေ့ကခငေ့ရ်ပ်းသည်က ို ရမ်း မန််းခဲေ့ပါသည် 

(ပံို ၄-၁၂)။   ော (၈၀ % နငှေ့အ်ထက်) က ၎င််းတ ို ေ့အော်း အရ ကောင််းအ ောအမခော်းစိုက ို 

သင ်ကော်း ပသ န ် ‘အလနွရ်ကောင််းစွော’ သ ို ေ့မဟိုတ် ‘အရတေ်ာအသငေ့ရ်ကောင််းစွော’ 

ရလေ့ကခငေ့ရ်ပ်းခဲေ့ရ ကောင််း ခံစော်း သညဟ်ို ရ ဖ  ိုခဲေ့ပါသည်။ “သ ောဝပတ်ဝန််းကခငက် ို 

ထ န််းသ မ််းကောကယွ် ခင််း” (  ော ၉၄%) နငှေ့ ်“ကရလ်းသငူယမ်ခော်း၏အခွငေ့အ်ရ ်း” (  ော ၉၅%) 

တ ို ေ့တွင ် အမခော်း ံို်း ပင ်ငထ်ော်း ရ ကောင််း ရဖေ်ာ ပခဲေ့ပါသည။် အ ခော်းအရ ကောင််းအ ောမခော်းနငှေ့ ်

နှု င််းယဉှလျှင ် (၇၃%) ရသော  ော မခော်းက ၎င််းတ ို ေ့၏လိုပ်ငန််းခွငအ်ကက ြုံအစီအစဉသည ်

“ကမဘောလံို်း  ိုင ်ော ဖစ်စဉ” နငှေ့ ်   ော (၇၈%) က “ကမဘောလံို်း  ိုင ်ောလတ်တရလော ဖစ် ပ်” 

မခော်းအရ ကောင််း သင ်ကော်းရပ်း န ် ပင ်ငရ်ပ်းသညဟ်ို ရ ပောခဲေ့ပါသည။် 

 

ပံို (၄-၁၂) ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု  ိုင ်ော အရ ကောင််းအ ောမခော်းအော်း သင ်ကော်းပ ို ေ့ခခ န ် ကက ြုံတင ်ပင ်င ်

ထော်းသည်ဟို ခံစော်း သညေ့ ် ော ောခ ိုငန်ှုန််း 

 

 

 

 

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု  ိုင ်ော အရ ကောင််းအ ောမခော်း ပါဝငရ်သော လိုပ်ငန််းခွငအ်ကက ြုံအစီအစဉ 
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 ၄.၄.၂  မဘြောသြော်းက ြောင ်း ဖစ မှု  ိုင ရြော အက  ြောင ်းအရြောမျြော်းအြော်း သင   ြော်းပ ို ေ့ချရြောတငွ  

ပ ိုင န ိုင  ျွမ ်း ျင မှု 

 ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု အရ ကောင််းအ ောမခော်းအော်း သင ်ကော်းပ ို ေ့ခခ န ်မည်မျှယံို ကည်မှုရှ ရ ကောင််း 

  ောမခော်းက ို ရမ်း မန််းခဲေ့သည် (ပံို ၄-၁၃)။   ော (၇၅ % နငှေ့အ်ထက)် က အရ ကောင််းအ ော အမခော်းစိုက ို 

သင ်ကော်းပ ို ေ့ခခ န ်‘အလွနယ်ံို ကည်မှုရှ သည’် နငှေ့ ်‘အရတော်အသငေ့ ်ယံို ကည်မှုရှ သည်’ ဟို ခံစော်း သည်။  

  ောမခော်းသင ်ကော်းပ ို ေ့ခခ န ် ယံို ကည်မှုအ မငေ့ ်ံို်း အရ ကောင််းအ ောမခော်းမှော “သ ောဝ 

ပတ်ဝန််းကခင ် ထ န််းသ မ််းကောကွယ် ခင််း” (၉၅%)၊ “ကရလ်းသငူယ်အခငွေ့အ်ရ ်း” (၉၄%) နငှေ့ ် “ရ ရှည ်

ဖံွှေ့ မဖ ြုံ်းတ ို်းတက်မှု” (၈၉%) တ ို ေ့ ဖစ် ကသည်။   ောမခော်းသင ်ကော်းပ ို ေ့ခခ နယ်ံို ကည်မှုအနည််း ံို်း 

အရ ကောင််းအ ော မခော်းမှော “ကမဘောလံို်း  ိုင ်ောလတ်တရလော ဖစ် ပ်မခော်း” (၇၈%) နငှေ့ ် “ကမဘောလံို်း  ိုင ်ော 

 ဖစ်စဉမခော်း” (၇၃%) တ ို ေ့ ဖစ် ကသည်။ 

 

ပံို (၄-၁၃) ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု အရ ကောင််းအ ောမခော်းအော်း သင ်ကော်းပ ို ေ့ခခ န ် ယံို ကည်မှုရှ သညေ့ ်

  ော ောခ ိုငန်ှုန််း 

 

 ၄.၄.၃  မဘြောသြော်းက ြောင ်း ဖစ မှု ပညြောကရ်းတငွ   ရြောမျြော်း၏စွမ ်းက ြောင မှုအန စ ချြုံပ  

   ောအမခော်းစိုသည ်စစ်တမ််းရမ်းခွန််းတွင ်ရဖော် ပထော်းသညေ့် အရ ကောင််းအ ောအော်းလံို်းန်ီးပါ်းအော်း 

သင ်ကော်းပ ို ေ့ခခ န ် ယံို ကည်မှုရှ ရ ကောင််းနငှေ့ ် ကက ြုံတင ်ပင ်ငထ်ော်းရ ကောင််းက ို ရတွှေ့ သည်။ “သ ောဝ 

ပတ်ဝန််းကခငအ်ော်း ထ န််းသ မ််းကောကွယ် ခင််း” နငှေ့ ်“မတူကွဲ ပော်းမှုအော်း ရလ်းစော်း ခင််း” တ ို ေ့မှော လိုပ်ငန််းခငွ ်

အကက ြုံသငတ်န််းအတငွ််း ကက ြုံတင ်ပင ်ငမ်ှုအမခော်း ံို်း ဖစ်မပီ်း သင ်ကော်းပ ို ေ့ခခ န ် ယံို ကည်မှုအရှ  ံို်း 

ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု အရ ကောင််းအ ောမခော်းတွင ်သင ်ကော်းပ ို ေ့ခခသညေ့ ်  ောမခော်း၏ မ မ က ိုယက် ို ယံို ကညမ်ှု 
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အရ ကောင််းအ ောမခော်း ဖစ်ရ ကောင််း ရဖော် ပထော်းပါသည်။ Grade-5 သင ်   ောမခော်းသည ် “ကမဘောလံို်း 

  ိုင ်ော ဖစ်စဉ” နငှေ့ ် “ကမဘောလံို်း  ိုင ်ော လက်တရလော ဖစ် ပ်မခော်း” နငှေ့ပ်တ်သက်၍ ကက ြုံတင ်ပင ်ငမ်ှု 

အနည််း ံို်း ဖစ်မပီ်း ထ ိုအရ ကောင််းအ ောမခော်းက ိုပ ို ေ့ခခ န ်ယံို ကည်မှု အနည််း ံို်း ဖစ်ရ ကောင််း ရဖော် ပထော်းပါ 

သည်။ န ိုငင်မံခော်းတငွ ်   ောမခော်းသည ် လိုပ်ငန််းခွငအ်ကက ြုံသငတ်န််းတွင ် အမခော်း ံို်းရလေ့လောခဲေ့ သညေ့ ်

အရ ကောင််းအ ောအမခော်းစိုနငှေ့ပ်တ်သက်၍ ယံို ကည်မှုအရှ  ံို်း ဖစ်သည်။ ၎င််းအခခက်သည ် သငတ်န််းနငှေ့ ်

ယံို ကည်မှုရှ  ခင််းတ ို ေ့အ ကော်း  က်နယွ်မှုအော်း က ိုယ်စော်း ပြုံန ိုငပ်ါသည်။ န ိုငင်အံသ်ီးသ်ီးရှ    ောမခော်း၏ 

ထင ်မငခ်ခက်မခော်းသည ် ၎င််းတ ို ေ့တနဖ် ို်းထော်းသည်ေ့ အရ ကောင််းအ ောမခော်းတငွ ် ကခ ြုံ်းရ ကောင််းညီညွတ်စွော 

တူညီမှုမခော်းနငှေ့ ် က ိုက်ညီမှုရှ ပါသည်။ ၎င််းအခခက်အလက်မခော်းသည ် အတန််းတွင််း လှုပ်ရှော်းမှုမခော်းက ို 

ရ ောင ွ်က် န ်   ောမခော်း၏ ကက ြုံတင ်ပင ်ငမ်ှုနငှေ့ပ်တ်သက်သညေ့် အရ ်းကကီ်းရသော အသ ပညော 

လ ိုအပ်ခခက် က ို  ဖညေ့် ည််းရပ်းပါသည်။ 

   ောမခော်းသည ် ရယ ိုယခအော်း ဖငေ့ ် ရဒသနတ   ိုင ်ော  ပဿနောမခော်း၊ စောသငခ်န််းတွင််း  ပဿနော 

မခော်းနငှေ့ ်နှု င််းယှဉလျှင ်န ိုငင်အံခခင််းခခင််း  ိုင ်ော အရ ကောင််းအ ောမခော်းက ို သင ်ကော်း န ် ကက ြုံတင ်ပင ်ငမ်ှု 

အော်းနည််းမပီ်း ယံို ကည်မှုလည််းနည််းပါ်းရ ကောင််း ရ ဖ  ိုထော်းပါသည်။ ယင််းသည် Grade-5 ရကခောင််းသော်း 

မခော်းသည ်ရဒသတွင််းနငှေ့ ်ကမဘောလံို်း  ိုင ်ောအရ ကောင််းအ ောမခော်းထက် ရဒသနတ   ိုင ်ော အရ ကောင််းအ ော 

မခော်းက ို ပ ိုမ ိုသ  မင ်နော်းလည်သည်  ိုရသောအခခက်နငှေ့ ်က ိုက်ညီမှုရှ သည်။ ဤအစီ ငခ်ံစောပါ ရတွှေ့ ရှ ခခက ်

မခော်းသည ် ရကခောင််းသော်းမခော်း မူလတန််းမပီ်း ံို်းခခ နတ်ငွ ် “န ိုငင်သံော်းရကောင််းအ ဖစ် တနဖ် ို်းထော်းမှု” နငှေ့ ်

“ယဉရကခ်းမှုထံို်းတမ််းစဉလောမခော်းအရပေါ် ယံို ကည်မှု” တ ို ေ့က ို အဓ က  ည်မှန််းခခက်အ ဖစ် သတ်မှတ်ကော 

ရဒသတွင််းနငှေ့ ်ကမဘောလံို်း  ိုင ်ော သရ ောထော်းမခော်း နငှေ့ပ်တ်သက်၍ ပ ိုမ ိုရကောင််းမွနရ်သော မူရ ောငခ်ခမတှ ်

န ိုငရ်စ နအ်တွက ်ပညောရ ်းစနစ်မခော်း၊ ရကခောင််းမခော်းနငှေ့ ်လက်ရတွှေ့အရကောငအ်ထည်ရဖော် ရ ောင ွ်ကသ် ူ

မခော်းက ို လမ််းညွှနမ်ှုရပ်းပါသည်။ မူလတန််းအ ငေ့မ်ပီ်း ံို်းခခ နတ်ွင ် ရကခောင််းမခော်း၊   ောမခော်းနငှေ့ ်

ရကခောင််းသော်းမခော်းက ၎င််းတ ို ေ့၏ ရဒသတွင််း  ိုင ်ော အရ ကောင််းအ ောမခော်းနငှေ့ ် ရဒသနတ   ိုင ်ော  ပ် ွော 

 ပငပ်ရှ အ ဖစ်အပခက်မခော်းနငှေ့ပ်တ်သက်၍ အသ ပညောတ ို်းပွော်းလောသည်က ို န ိုငင်မံခော်းက သတ  ပြုံမ လော 

န ိုငပ်ါသည်။ အရ ခခံနယ်ပယ်မခော်းတငွ ်လက်ရှ သငယ်မူှုလိုပ်ငန််းမခော်းနငှေ့ ်သ ို ေ့မဟိုတ် လူမှုရ ်းနငှေ့ ်န ိုငင်သံော်း 

 ဖစ်မှုနယ်ပယ်မခော်းအတွင််း အသ ပညော တ ို်းတကလ်ောမှုက ို အရထောက်အကူ ပြုံသညေ့် လှုပ်ရှော်းမှုမခော်းက ို 

ထညေ့်သငွ််းသင ်ကော်း န ် တွန််းအော်းရပ်းန ိုငပ်ါသည်။ (ဥပမော - စောဖတ် ခင််းနငှေ့ ် သခ္ခော ောသော ပ်တွင ်

‘ကမဘောကကီ်းအော်းစူ်းစမ််းရလေ့လော ခင််း’)။  က်လက်၍ အလယ်တန််းအ ငေ့န်ငှေ့အ်ထက်တွင ် ကမဘော 
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သော်းရကောင််း  ဖစ်မှု  ိုင ်ော ောသော ပ်မခော်းက ို မသငမ်ရန သငရ် ို ်းညွှန််းတမ််းအ ဖစ် ထညေ့်သငွ််းပါက 

အကခ ြုံ်း ရကခ်းဇူ်းမခော်း  ဖစ်ထနွ််းရစန ိုငပ်ါသည်။  
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အခန ်း (၅) 

ကလေ့လြောကတွှေ့ ရ  ချ  အန စ ချြုံပ  

 အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညော သငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

သည် မူလတန််းရကခောင််းသော်းမခော်းအတွက် အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှန ိုငင်မံခော်း (ASEAN) နငှေ့ ်က်စပ်သညေ့ ်

အရ ကောင််းအ ောမခော်းနငှေ့ပ်တ်သက်၍ ရ ်း ွထဲော်းသညေ့် ပထမ ံို်းရဒသတွင််း နှု င််းယှဉစစ်ရ ်း 

အကဲ ဖတ်မှု ဖစ်မပီ်း ရဒသတွင််းရှ  ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စွမ််း ည်မခော်းက ို စစ်ရ ်း န ် ဦ်းတည်ပါသည်။ 

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

 လဒမ်ခော်း သည် စောဖတ်စွမ််း ည်နငှေ့ ်သခ္ခောစွမ််း ညတ် ို ေ့က ို စစ်ရ ်းရံိုသောမက စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်နငှေ့ ်

ကမဘောေ့န ိုငင် ံ သော်းရကောင််း ဖစ်မှုအပါအဝင ် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စွမ််း ညမ်ခော်းနငှေ့ပ်တ်သက်ရသော 

ရလေ့လောရတွှေ့ ရှ ခခက ် အသစ်မခော်းက ို ရဖော်ထိုတ်ရပ်းပါသည်။ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညော 

သငယ်ူတတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတော စစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM)  လဒမ်ခော်းသည် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ 

န ိုငင်တံကောစံနှုန််းမခော်းနငှေ့က် ိုက်ညီရသော စောဖတ်စွမ််း ည်နငှေ့ ်သခ္ခောစွမ််း ည်တတရ် မောက်မှုက ို အစ ို်း အော်း 

န ိုငင်တံကောပညောရ ်းစွမ််းရ ောင ်ည် ရမျှော်မှန််းခခက်နငှေ့အ်ည ီ န ိုငင်၏ံပညောရ ်းစနစ်သည ်

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏လ ိုအပ်ခခက်က ို မည်မျှရကောင််းစွော အရထောက်အကူ ပြုံန ိုငရ် ကောင််းနငှေ့ ်

ပတ်သက်ရသော အသ အ မငသ်စ်မခော်းက ို အသ ရပ်းတင ်ပန ိုငပ်ါသည်။ 

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) သည ်

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏စွမ််းရ ောင ်ည်နငှေ့ ် ပတ်သကရ်သော အခခက်အလက်မခော်းက ို ထိုတ်ရဖော် ပသမပီ်း 

အထ်ူး သ ဖငေ့ ် ရဒသတွင််းရှ  ပညောရ ်းဝနက်ကီ်းဌောနမခော်းက ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ 

သငယ်ူမှုလ ိုအပ်ခခက်မခော်းအော်း မည်သ ို ေ့ ဖညေ့် ည််းရပ်းန ိုငရ် ကောင််းက ိုလည််း ရဖော် ပပါသည်။ 

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််းပညော သငယ်ူ တတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

 လဒမ်ခော်းက ို ကျွမ််းကခငပ် ိုငန် ိုငမ်ှု  မှတ်စရက်းမခော်းနငှေ့ ် ရဖော် ပထော်းပါသည်။  မှတ်စရက်းမခော်းတငွ ်

နယ်ပယ်အသ်ီးသ်ီး (စောဖတ်စွမ််း ည်၊ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်၊ သခ္ခောစွမ််း ည)် ၌ ကျွမ််းကခငပ် ိုငန် ိုငမ်ှုမခော်း 

မည်သ ို ေ့တ ို်းတက်လောပံိုနငှေ့ ် သက်  ိုငရ်သော အခခက်အလက်မခော်း ပါဝငသ်ည်။ ၎င််းတ ို ေ့သည ်

စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ်မှုတွင ် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စွမ််းရ ောင ်ည်က ို က န််းဂဏန််း 

 မှတ်မခော်းအရန ဖငေ့သ်ောမက အ ည်အရသ်ွးနငှေ့ပ်တ်သက်၍ နော်းလည်န ိုငရ်စ နလ်ည််း 

ရဖော် ပထော်းပါသည်။ 
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 ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ သ ရှ သညေ့်အ ော၊ လိုပ်ရ ောငန် ိုငသ်ညေ့်အ ောနငှေ့ ်ယင််းသည် အရ ခအရနနငှေ့ ်

အခခ နအ်ခါအလ ိုက ်ရ ပောင််းလဲပံိုက ို နော်းလည် ခင််းသည် သငယ်ူမှု လဒမ်ခော်းတွင ်ရမ်းခွန််း၏ သောတူညီမျှ 

ရှ မှုက ို နော်းလည်န ိုငရ်စ နအ်တွက် အဓ ကကခပါသည။် ယင််းသည် အိုပ်စိုခွဲမခော်း၏ သငယ်ူရလေ့လောန ိုငစ်ွမ််း 

မတူညီမှုက ို ရထောက်ပံေ့ရပ်းန ိုငသ်ညေ့ ် ခ ိုငမ်ောရသောမူဝါဒမခော်းခခမှတ် န ် အရ ်းကကီ်းရ ကောင််းက ို နော်းလည ်

ရစ နန်ငှေ့ ် ပညောရ ်းစနစ်မခော်းနငှေ့ ် ပညောရ ်း  ိုင ်ော လဒမ်ခော်းအော်း တ ို်းတက်မှု  ရှ လောရစပါသည်။ 

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််းပညောသငယ်ူတတရ် မောက်မှုတ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

 လဒမ်ခော်း အ   မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စွမ််းရ ောင ်ည်မေှာ 

ရဒသတွင််းအ မ်န်ီးခခင််းန ိုငင်မံခော်းရအောက် န မေ့်ရနမပီ်း  မနမ်ောန ိုငင်အံတွင််းမှောပင ် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ 

 လဒမ်ခော်းတွင ် ကကီ်းမော်းရသော ကွဲ ပော်းခခက်မခော်း ရှ ရနမပီ်း ၎င််းအခခက်က အရ ်းကကီ်းသညေ့် သောတူညီမျှမှု 

 ပဿနောက ို မီ်းရမောင််းထ ို်း ပသရနပါသည်။ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု 

တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ရလေ့လော ရတွှေ့ ရှ ခခက်မခော်းသည ် ရကခောင််းသော်းအော်းလံို်း၏ 

သငယ်ူရလေ့လောမှု လဒမ်ခော်းက ို အဓ ကစံနှုန််းမခော်းနငှေ့ ်  ပညေ့်မီ ရစ န ် ဦ်းစော်းရပ်း ပြုံ ပင ်မညေ့ ်

ပဓောနကခသညေ့ ်မူဝါဒအတကွ် အရ ခခံအခခက်မခော်းက ိုလည််း ပံေ့ပ ို်းရပ်း ပါသည်။ 

 အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

သည် ပညောရ ်းဝနက်ကီ်းဌောန၏ မူလတန််းအ ငေ့အ်တကွ် ကခယ် ပန ေ့ရ်သော အခခက်အလက်ရကောက်ခံ ခင််း 

လိုပ်ငန််းတစ်ခို  ဖစ်ပါသည်။ တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံတွင ် ရကခောင််း (၂၀၂) ရကခောင််းမ ှ ရကခောင််းသော်း 

(၅၇၀၇) ဦ်း၊ မ   (၅၃၇၁) ဦ်း၊ မူလတန််း ပ  ော (၄၃၂) ဦ်းနငှေ့ ် ရကခောင််းအိုပ် (၂၀၂) ဦ်းတ ို ေ့က ို အခခက ်

အလက်ရကောက်ခံခဲေ့ပါသည်။ စစ်ရ ်းမှုအော်းလံို်းက ို  မနမ်ော ောသောစကော်း ဖငေ့ ်ပြုံလိုပ်ခဲေ့ပါသည။် 

ရကခောင််းသော်း မခော်း၏ စောဖတ်စွမ််း ည်၊ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်နငှေ့ ် သခ္ခောစွမ််း ညတ် ို ေ့က ို 

စစ်ရ ်းခဲေ့ပါသည်။  လဒမ်ခော်းက ို အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု 

တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) တွင ် ပါဝင ် ရ ောင ွ်က်ရသော န ိုငင် ံ (၆) န ိုငင်လံံို်းအတကွ ်

စံသတ်မှတ်ခဲေ့မပီ်း စောဖတ်စွမ််း ညန်ငှေ့ ် သခ္ခောစွမ််း ည်တ ို ေ့တွင ် ကမဘောလံို်း  ိုင ်ော 

အန မေ့် ံို်းကျွမ််းကခငမ်ှုအ ငေ့ ် (Minimum Proficiency Levels, MPLs) နငှေ့အ်ည ီ

သတ်မှတ်ထော်းပါသည်။ 

 ရဒသတွင််း ပခမ််းမျှ မှတ်နငှေ့န် ှု င််းယှဉလျှင ်  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  မူလတန််းရကခောင််းသော်းမခော်းသည ်

စောဖတ ် စွမ််း ည်၌ စ ို်း  မ်ဖွယ်ရကောင််းရသော  လဒမ်ခော်း ရှ ရနရ ကောင််း ရတွှေ့ ပါသည်။ ရဒသတွင််းရှ  

ရကခောင််းသော်း အော်းလံို်း၏ ပခမ််းမျှ မှတ်မှော (၃၀၀)  ဖစ်၍  မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ပခမ််းမျှ မတှ်မှော 
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(၂၉၁) မှတ်သော  ဖစ်သည်။ စွမ််းရ ောင ်ည် ောခ ိုငန်ှုန််း (Percentile) အော်းလံို်းတွင ်  မနမ်ောန ိုငင်သံည ်

ရဒသတွင််းပခမ််းမျှ ရအောက်ရ ောက်ရနပါသည်။ ရကခောင််းသော်း၏ စောဖတ်စွမ််း ညက် ို စံသတ်မှတ်ခခက ်(၆) 

ခိုအလ ိုက ် စစ်ရ ်း သတ်မှတ်မပီ်း စံသတ်မှတ်ခခက ် (၆) မှော အ မငေ့ ်ံို်း ဖစ်ပါသည်။ 

ရ ရှည်စဉ က်မ ပတ်ဖံွှေ့ မဖ ြုံ်းမှုပန််းတ ိုင၏် အန မေ့် ံို်းကျွမ််းကခငမ်ှုအ ငေ့မ်ခော်း (SDG MPLs) တွင ်

သတ်မှတ်ထော်းသညေ့်အတ ိုင််း အ မငေ့ ်ံို်းစံသတ်မှတ်ခခက ် (စံသတ်မှတ်ခခက-်၆)  ရှ ရသော 

ရကခောင််းသော်းမခော်းက ို မူလတန််းမပီ်း ံို်းသညေ့်အခခ နတ်ွင ် ရှ သငေ့ရ်သော 

အန မေ့် ံို်းစောဖတ်စွမ််း ည်ရှ ရ ကောင််းမှတ်ယူပါသည်။ 

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) တွင ်

ပါဝငရ်သော (၆) န ိုငင်ရှံ  ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ပခမ််းမျှ (၂၉%) နငှေ့ ် နှု င််းယှဉလျှင ်  မနမ်ောရှ  Grade-5 

ရကခောင််းသော်း (၁၁%) ခန ေ့သ်ည် စံသတ်မှတ်ခခက ် (၆) တွင ် ရှ ပါသည်။ စံသတ်မှတ်ခခက ် (၅)  ရှ ရသော 

ရကခောင််းသော်း (၁၆%) မှော မူလတန််းရကခောင််းမပီ်းသည်နငှေ့ ် ရမျှော်မှန််းထော်း သညေ့် အ ည်အခခင််းမခော်းက ို 

 ရှ န ိုငသ်ညေ့ ် အလော်းအလောရှ ပါသည်။ စွမ််း ည် မ ငေ့တ်ငရ် ်းအစီအစဉမခော်း မ ပြုံလိုပ်ပါက 

စံသတ်မှတ်ခခက ် (၃) နငှေ့ ် (၄)  ရှ ရသော ရကခောင််းသော်း (၅၄%) သည် အလယ်တန််းအ ငေ့သ် ို ေ့ 

ကူ်းရ ပောင််းခခ နတ်ွင ် မူလတန််း ရကခောင််းသော်းတွင ် ရှ သငေ့ရ်သော စောဖတ်စွမ််း ည်အ ငေ့က် ိုပင ်

မ ရှ ရသ်းရပ။ Grade-5 ရကခောင််းသော်း (၁၉%) န်ီးပါ်းသည ် ရကခောင််း(၅)နစ်ှ တက်မပီ်းရသော်လည််း 

စောလံို်းတစ်လံို်းထက ် ပ ိုရသော စောမခော်းဖတ် န ် အခက်အခဲရှ ပါသည်။ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ 

မူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) သည်  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  Grade-

5 ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ကျွမ််းကခငမ်ှု အ ငေ့အ်မခ ြုံ်းမခ ြုံ်းက ိုရဖော် ပမပီ်း ရကခောင််းသော်းအခခ ြုံှေ့၏ 

စွမ််းရ ောင ်ည်အ ငေ့မှ်ော  မငေ့မ်ော်းမပီ်း ရကခောင််းသော်း အခခ ြုံှေ့သည်  င််းနှ်ီးရသော စကော်းလံို်းမခော်းက ိုသောလျှင ်

ဖတ်န ိုငရ် ကောင််း ရတွှေ့ သည်။ ထ ိုသ ို ေ့ကွောဟရန ခင််း ရ ကောငေ့ ်ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ လ ိုအပ်ခခက်အော်းလံို်းက ို 

 ဖညေ့် ည််းရပ်း ောတွင ် ခက်ခဲန ိုငပ်ါသည်။ သ ို ေ့ရသော် လည််း စောဖတ် ခင််းသည ်

 ည်မှန််းခခက်မခော်း ပညေ့်မီရစ န၊် ပညောသငယ်ူ ခင််းမှ အလိုပ်အက ိုငအ်ခွငေ့အ်လမ််း မခော်း ရှ  နန်ငှေ့ ်

လူမှုရ ်းလိုပ်ငန််းမခော်းတငွ ်ပါဝငရ် ောင ွ်ကန် ိုင ်နအ်တွက် အရ ခခံကျွမ််းကခငမ်ှု  ဖစ်ပါ သည်။ သ ို ေ့ ဖစ်၍ 

စွမ််း ည် မ ငေ့တ်ငရ် ်းနငှေ့ ်စောဖတ် ခင််းကိုစော်းမှုအစီအစဉတ ို ေ့က ို ရ ောလခငစ်ွော အရကောင ်အထည်ရဖော ်န ်

အလွနအ်ရ ်းကကီ်းပါသည်။ Grade-1 အ ငေ့န်ငှေ့ ် ၎င််းအ ငေ့ရ်အောက ် စွမ််းရ ောင ်ည်သော ရှ ရသော 

Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်းက ို Grade-5 သငရ် ို ်းညွှန််းတမ််း သင ်ကော်းပ ို ေ့ခခ ောတွင ် သငေ့ရ်တော်သညေ့ ်
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နည််းလမ််း ဖငေ့ ် သင ်ကော်း ပသန ိုင ်န ်   ောမခော်းအော်း အရထောက်အကူ ဖစ်ရစမညေ့် အစီအစဉတစ်ခို 

လ ိုအပ် ပါသည်။ 

 အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်စစ်ရ ်း ခင််းအပ ိုင််းသည် စောသော်းဖဲွှေ့စည််းပံိုနငှေ့ ် တည်ရ ောက်ပံိုကခစ်လစ်မှု၊ 

ရဝါဟော  အသံို်း ပြုံမှု၊ ဝါကခအထော်းအသ ိုနငှေ့ ် သဒါ္နည််းမှနက်နမ်ှုတ ို ေ့အပါအဝင ်

စောရ ်းသော်း ခင််းလိုပ်ငန််းစဉ အမခ ြုံ်းမခ ြုံ်း နငှေ့ပ်တ်သကသ်ညေ့် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စွမ််းရ ောင ်ည်မခော်းက ို 

သ  မငလ်ောရစပါသည်။ အရရှှေ့ရတောင ် အောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောကမ်ှု 

တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM)တွင ် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည် လဒက် ို 

စံသတ်မှတ်ခခက ် (၈) ခို ဖငေ့ ် တင ်ပထော်းပါသည်။ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည် တွင ်  မနမ်ောန ိုငင်၏ံ 

ပခမ််းမျှ မှတ်မှော (၂၉၈)  ဖစ်၍ ရဒသတွင််းပခမ််းမျှ မှတ်မှော (၃၀၀)  ဖစ်ပါသည်။ 

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) တွင ်

 မနမ်ော Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်းက ရဒသတွင််းပခမ််းမျှ မှတ်န်ီးပါ်း စွမ််းရ ောငန် ိုငပ်ါသည်။ သ ို ေ့ရသော ်

စံသတ်မှတ်ခခက ် (၃) နငှေ့ ် (၄)  ရှ ရသော ရကခောင််းသော်း (၄၂%) သည် အကန ေ့အ်သတ် ဖငေ့သ်ော ရ ်းသော်းန ိုင ်

ပါသည်။ ရကခောင််းသော်း(၂၅%) ၏ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်သည် Grade-1 နငှေ့ ် Grade-2 အတန််းအ ငေ့ ်

တွငသ်ောရှ ရနပါသည်။ ဤရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စောရ ်းသော်းမှုအ ငေ့သ်ည် 

မူလတန််းရအောက် ငေ့တ်ွငသ်ော ရှ ရနမပီ်း မူလတန််းရကခောင််းပညောရ ်းမပီ်းရ မောက် န ် နငှေ့/်သ ို ေ့မဟိုတ ်

အလယ်တန််းတက်ရ ောက ်န ် အလွန ် ခက်ခဲန ိုငပ်ါသည်။ ထ ိုရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ရကခောင််း(၅)နစ်ှ 

တက်ရ ောက်မပီ်းရသော်လည််း စော ဖငေ့ရ် ်းသော်း  က်သယွ် န ် ခက်ခဲရနမပီ်း အကန ေ့အ်သတ်ရှ ၍ 

ရှင််းလင််းမှုမရှ ရသော စ တ်ကူ်းစ တ်သန််းမခော်းက ိုသော တင ်ပ န ိုငသ်ည်။ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်တငွ ်

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စွမ််းရ ောငန် ိုငမ်ှုမတူညီ ခင််းမေှာ ထညေ့်သငွ််း စဉ်းစော်း မညေ့် အရ ်းကကီ်းသညေ့ ်

အခခက်တစ်ခခက် ဖစ်ပါသည်။ လူမှုစီ်းပွော်းရ ်း(SES)န မေ့်ပါ်းရသော ရကခ်းလက ်

ရဒသရှ ရယောကခ်ော်းရလ်းမခော်း၏ စွမ််း ည်သည် လူမှုစီ်းပွော်းရ ်း(SES) မငေ့မ်ော်းရသော 

မမ ြုံှေ့  ပရဒသရှ မ န််းကရလ်း မခော်း၏ စွမ််း ည်ထက ် သ သ သောသောန မေ့်ကခရနသည်က ို ရတွှေ့ ပါသည်။ 

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စောရ ်းသော်းမှု စွမ််း ည်က ို ပခ ြုံ်းရထောငရ်ပ်းမပီ်း စွမ််းရ ောင ်ည ် မညီမျှမှုက ို 

ရ ဖရှင််းရပ်း နအ်တွက ် အရထောက်အကူ ပြုံ အစီအစဉမခော်း မရှ မ ဖစ် လ ိုအပ်ရနပါသည်။ 

စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်ရလေ့ကခငေ့ ်န ် ရကခောင််းသော်းမခော်းအတွက ် သငေ့ရ်လခော်သညေ့် အခွငေ့အ်လမ််းမခော်း 

ပံေ့ပ ို်းရပ်း ခင််းနငှေ့ ် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည ် တ ို်းတက ် ရစ န ်
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လမ််းညွှန ်ပသရပ်းန ိုငသ်ညေ့ ် ကျွမ််းကခင ် ောမခော်းရှ  ခင််းသည် ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း ၂၁  ောစိုတွင ်

မရှ မ ဖစ် အရ ်းပါရသော  ဝတွက်တောကျွမ််းကခငမ်ှုမခော်းက ို တည်ရ ောက် ောတွင ် အရထောက်အကူ ပြုံ 

ရစန ိုငပ်ါသည်။  

 အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

 လဒသ်ည ်  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်းတွင ်သခ္ခောစွမ််း ည်အ င်ေ့ အမခ ြုံ်းမခ ြုံ်းရှ ရ ကောင််း 

 ပသရနပါသည်။  ခံြုံငံို ကညေ့်မည်  ိုပါက  မနမ်ောန ိုငင်သံည် ရဒသတွင််းပခမ််းမျှရအောက်တွင ်ရ ောက်ရှ ရန 

ပါသည်။  မနမ်ောန ိုငင်၏ံ သခ္ခောစွမ််း ည်ပခမ််းမျှ မှတ်မေှာ (၂၈၈)  ဖစ်မပီ်း ရဒသတွင််းပခမ််းမျှ မှတ်မှော (၃၀၀) 

 ဖစ်သည်။ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-

PLM) သခ္ခောစွမ််း ည်တ ိုင််းတောမှုတွင ် ကျွမ််းကခငမ်ှုစံသတ်မှတ်ခခက် (၉) ခို ဖင်ေ့ ခွဲ ခော်းထော်းပါသည်။ 

သခ္ခောစွမ််း ည ် စံသတ်မှတ်ခခက ် (၆) သည် ရ ရှည်စဉ က်မ ပတ်ဖံွှေ့ မဖ ြုံ်းမှုပန််းတ ိုင၏် 

အန မေ့် ံို်းကျွမ််းကခငမ်ှုအ ငေ့ ် (SDG MPLs) အ  မူလတန််းအ ငေ့မ်ပီ်း ံို်းသညေ့်အခါ 

ရှ သငေ့သ်ညေ့အ်န မေ့် ံို်းကျွမ််းကခငမ်ှုအ ငေ့န်ငှေ့ ် တူညီပါ သည်။ Grade-5 ရကခောင််းသော်း (၁၂%) သည ်

စံသတ်မှတ်ခခက ်(၆) သ ို ေ့မဟိုတ် ထ ိုအထက်တွင ်ရှ ရန ပါသည်။  မနမ်ော Grade-5 ရကခောင််းသော်း (၈၈%) 

န်ီးပါ်းသည ် မူလတန််းအ ငေ့မ်ပီ်း ံို်းသညေ့်အခါ ရှ သငေ့သ်ညေ့် န ိုငင်တံကောသခ္ခောစွမ််း ည်စံနှုန််းမခော်းနငှေ့ ်

 ပညေ့်မီ ခင််းမရှ ရသ်းပါ။ Grade-5 ရကခောင််းသော်း (၃၈%) န်ီးပါ်း သည ် Grade-1 သ ို ေ့မဟိုတ ် Grade-2 

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စွမ််း ည်အ ငေ့တ်ွငသ်ော ရှ ရနပါသည်။ ဥပမော အော်း ဖငေ့ ်မူလတန််းရကခောင််း (၅) နစ်ှ 

တက်ရ ောက်မပီ်းရသော်လည််း ၎င််းရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ရန ောလ ိုက ်တနဖ် ို်းမခော်း၊ အရ ခခံဂဏန််းသခ္ခော၊ 

ဂ ပ်ရ ို ်းရ ို ်းနငှေ့ ် အတ ိုင််းအတောစရက်းမခော်းက ို နော်းလည ်န ် အခကအ်ခဲ ရှ ရနပါသည်။ 

ရကခောင််းသော်းမခော်း ကော်းတွင ် စွမ််း ည်တူညီမှုမရှ  ခင််းသည် ရကခောင််းသော်းအခခ ြုံှေ့တွင ် အခွငေ့ ် အလမ််းမခော်း 

သောတူညီမျှမ ရှ ရ ကောင််း ရထောက် ပရနပါသည်။ သခ္ခော  ိုင ်ောသရ ောတ ော်းက ို နော်းလည်  ခင််းသည ်

လူတစ်ဦ်း၏ပညောရ ်းရအောင ်မငမ်ှုနငှေ့ ်ဝ ပင ်ငမ်ှုအတွက် အရ ်းကကီ်းပါသည်၊၊ ရကခောင််းသော်း 

မခော်းအတွက် ထပ်မံပံေ့ပ ို်းသင ်ကော်းရပ်း ခင််းနငှေ့ ် ထ ရ ောက်စွော ကိုစော်းသင ်ကော်းရပ်း ခင််းတ ို ေ့ ဖငေ့ ်

ရကခောင််းသော်း မခော်း၏ ရရှှေ့ က် မညေ့်အတန််းမခော်းအတွက် လ ိုအပ်ရသော သခ္ခော  ိုင ်ောစွမ််း ည်အ ငေ့က် ို 

 ရှ လောရစန ိုင ်ပါသည်။  

ရကခောင််းသော်းမခော်း ကော်းတွင ်စွမ််း ည်တူညီမှုမရှ  ခင််းသည် ရကခောင််းသော်းအခခ ြုံှေ့တွင ်အခွငေ့အ်လမ််း 

မခော်း သောတူညီမျှမ ရှ ရ ကောင််း ရထောက် ပရနမပီ်း အ မ်တွငရှ် ရသော င််း မစ်မခော်းက 

ရကခောင််းသော်း၏ လဒမ်ခော်း အတွက ် အရ ်းပါသညေ့် အပ ိုင််းကဏ္ဍမ ှ ပါဝငရ်နပါသည်။ အ မ်တွငရှ် ရသော 
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 င််း မစ်မခော်းမှော ရကခောင််းသော်း၏ စောဖတ်စွမ််း ည်၊ စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်နငှေ့ ် သခ္ခောစွမ််း ည ်

တတ်ရ မောက်မှုတ ို ေ့နငှေ့ ် ခခ တ် က်ရနပါသည်။  မနမ်ောန ိုငင်တံွင ် အ မ်တွငရှ် ရသော 

 င််း မစ်မခော်းအရပေါ်မူတည၍် ကကီ်းမော်းရသော  ခော်းနော်းခခက်မခော်း ရှ ရနပါ သည်။ အ မ်တွငစ်ောဖတ် ခင််းက ို 

အရထောကအ်ကူရပ်းသညေ့ ်အ ောဝတထ ြုံမခော်း အရ မောကအ်မခော်းရှ မပီ်း စောရ ်း ခင််း အခွငေ့အ်ရ ်းမခော်းစွော ရသော 

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ် ရကခောင််း ပငပ်တငွလ်ည််း စောရ ်းစောဖတ ် လိုပ်ရ ောင ်  န ် အခွငေ့အ်လမ််းမခော်း 

ပ ိုမ ို ရှ န ိုငပ်ါသည်။ ရဒသတွင််းပခမ််းမျှ (၇၄%)နငှေ့န် ှု င််းယဉှလျှင ်  မနမ်ောန ိုငင်တံွင ်

စော ကညေ့်တ ိုက်ရှ ရသောရကခောင််း (၈၈%) ရှ ရနပါသည်။  

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ တတ်ရ မောက်မှုက ို စဉ်းစော်း  ံို်း ဖတ် ောတွင ် ရကခောင််းနငှေ့ ်

အ မ်အကွောအရဝ်းအ ပင ်အရ ခခံ ရ ၊ မီ်း  ရှ မှုသည်လည််း အရ ်းကကီ်းသညေ့် အခခက်မခော်း ဖစ် ကသည်။ 

ရကခောင််းသော်း၏ ကခော်း၊ မ  ဖစ်တည်မှု၊ တည်ရန ော၊ လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရန (SES) နငှေ့ ် အ မ်၏ 

 င််း မစ်မခော်းသည ် နယ်ပယ်သံို်းခိုလံို်းတွင ် ရကခောင််းသော်း၏ တတ်ရ မောက်မှုအော်း သ သောစွော ခန ေ့မှ်န််း 

တွက်ခခက်ရပ်းန ိုငသ်ညေ့ ် အညွှန််းက န််းတစ်ခို ဖစ်ပါသည်။ လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရန (SES) န မေ့်ပါ်း 

ရသောရဒသနငှေ့ ် ရကခ်းလက်ရဒသမခော်းတငွပ်င ် မ န််းကရလ်းမခော်းသည ် ပ ို မငေ့မ်ော်းရသော  လဒမ်ခော်း 

 ရှ ပါသည်။ ရကခ်းလက်ရဒသမခော်းတငွ ်လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရန (SES) ပ ို မငေ့မ်ော်းရသော အ မ်ရထောငစ်ိုရှ  

ရကခောင််းသော်း မခော်းသည ် လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအရ ခအရန (SES) န မေ့်ပါ်းရသော အ မ်ရထောငစ်ိုရှ  

ရကခောင််းသော်းမခော်းထက ် စွမ််းရ ောင ်ည်ပ ိုမ ို မငေ့မ်ော်းရနသညေ့်အတွက ်

ရကခောင််းသော်း၏သငယ်ူရလေ့လောရ ်း ရအောင ်မငမ်ှုတငွ ်အ မ် အခခက်အလက်၏ အရ ်းပါပံိုက ို ထပ်မံကော 

မီ်းရမောင််းထ ို်း ပရနပါသည်။  

 

အရ ်းကကီ်းရသော အ မ်နငှေ့ ်သက်  ိုငသ်ညေ့် အခခက်အလက်မခော်းတငွ ်အ မ်၏ပ ိုင ် ိုငမ်ှုမခော်းအ ပင ်

ရကခောင််းသော်းမခော်း အ မ်တွင ် လိုပ်ရ ောင ်ရသောအလိုပ်မခော်း ပါဝငသ်ည်။ ရမွ်းခခင််းရမောငန်မှမခော်း၊ 

အဖ ို်းအဖွော်းမခော်းအော်း ရစောငေ့ရ်ရှောက ် သညေ့်သ၊ူ လယ်ယောလိုပ်ငန််းနငှေ့ ်အ မ်၏စီ်းပွော်းရ ်းလိုပ်ငန််းမခော်းတွင ်

ကူညီ သညေ့်သစူသညေ့ ် ရကခောင််းသော်း မခော်းသည ် အ မ်အလိုပ်မခော်းတငွ ် အနည််းငယ်သော ကူညီ ရသော 

ရကခောင််းသော်းမခော်းရအောက ် စွမ််းရ ောင ်ည ် န မေ့်ပါသည်။  မနမ်ောရကခောင််းသော်းမခော်းအတကွ် 

အ မ်၏အ ခော်းရသောလွှမ််းမ ို်းမှုမခော်းသည်လည််း အရ ်းကကီ်း သညေ့်အခခက် ဖစ်ရ ကောင််း ရလေ့လောရတွှေ့ ရှ  

 ပါသည်။ ဥပမောအော်း ဖငေ့ ် အ မ်၌  မနမ်ောစကော်းရ ပောသညေ့် ရကခောင််းသော်းမခော်းက အ မ်၌  မနမ်ောစကော်း 

မရ ပောရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းထက ် စွမ််းရ ောင ်ည ် ပ ို၍ မငေ့မ်ော်း ရနပါသည်။  မနမ်ောန ိုငင်တံွင ်
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ရကခောင််းသော်း (၇၆%) သည် စစ်ရ ်းမှုတွင ် အသံို်း ပြုံရသော ောသောစကော်းက ို အ မ်တွငရ် ပော ကော်းမပီ်း 

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) ပခမ််းမျှ 

(၆၈%) ထက် ပ ို မငေ့မ်ော်းရနပါသည်။  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  ရကခောင််းသော်း (၃၀%) န်ီးပါ်းသည် စစ်ရ ်းမှုတွင ်

အသံို်း ပြုံရသော  ောသောစကော်းအတွက ်အရထောက်အပံေ့ရပ်းရသောရကခောင််းမခော်းတွင ်တက ်ရ ောက်သည်။ 

 ရကခောင််းပညောရ ်း ရအောင ်မငမ်ှုအတွက ် ရနောက်ခအံခခက်အလက်မခော်း၏ အရ ်းပါမှုအ ပင ်

ရကခောင််းသော်းမခော်း ရကခောင််းတက် န ်အ ငသ်ငေ့ ်ဖစ်မှုသည်လည််း ထညေ့်သငွ််းစဉ်းစော်း မညေ့ ်အရ ်းကကီ်း 

ရသောအခခက် ဖစ်ပါသည်။ ရကခောင််းရန န ်ပင ်ငရ်ပ်းမှုတစ်ခိုအရန ဖငေ့ ်ရကခောင််းပညောရ ်း ရအောင ်မငမ်ှု 

အတွက ်လ ိုအပ်သညေ့ ်အရ ခခံ ောသောစကော်းနငှေ့ ် က်သယွ်ရ ပော  ိုမှု  ိုင ်ော ကျွမ််းကခငမ်ှုမခော်း  ရှ လော 

ရစ န ်ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် မူလတန််းကက ြုံပညောရ ်းတွင ်တက်ရ ောက် ကပါသည်။ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ 

မူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) တွင ်  မနမ်ောရကခောင််းသော်း 

အမခော်းစို (၆၁%) သည် မူလတန််းကက ြုံပညောရ ်းက ို အနည််း ံို်း (၂)နစ်ှ တက်ရ ောက်ခဲေ့ ခင််း မရှ ရ ကောင််း 

ရတွှေ့ ရှ  ပါသည်။ မူလတန််းကက ြုံရကခောင််းတက်ရ ောက်မှုသည် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ မူလတန််းပညောရ ်း 

(၅) နစ်ှတော လဒအ်ရပေါ် လွှမ််းမ ို်းမှုရှ ရနမပီ်း ရကခောင််းသော်းအော်းလံို်းအော်း အနည််း ံို်း (၂)နစ်ှတော 

မူလတန််းကက ြုံ ရကခောင််းတက်ရ ောက်ရစ ခင််း ဖငေ့ ် ရကခောင််းသော်း၏ပညောရ ်းတွင ် ရ ောလခငစ်ွော 

 င််းနှ်ီး မ ြုံပ်နှ ံခင််း၏ အရ ်းပါပံိုက ို ညွှန ်ပရနပါသည်။ မူလတန််းကက ြုံပညောရ ်းက ို တက်ရ ောက်ခဲေ့သညေ့ ်

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ် မူလတန််းကက ြုံပညောရ ်း မတက်ရ ောက်ခဲေ့သမူခော်းထက်ပ ို၍ 

စွမ််းရ ောင ်ည် မငေ့မ်ော်း ကပါသည်။ ဤရလေ့လော ရတွှေ့ ရှ ခခက်သည ်

မူလတန််းကက ြုံပညောရ ်းတက်ရ ောက် ခင််းမှော သငယ်ူမှု လဒမ်ခော်းအရပေါ် သ သောထငရှ်ော်း ရသော 

အ ပြုံသရ ောရ ောငသ်ညေ့် လွှမ််းမ ို်းမှုရှ ရ ကောင််း ပသရနရသော န ိုငင်တံကောသိုရတသနရတွှေ့ ရှ ခခက် မခော်းနငှေ့ ်

က ိုက်ညီမှုရှ ပါသည်။ သ ို ေ့ရသော်လည််း အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောကမ်ှု 

တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) မှ မူလတန််းကက ြုံပညောရ ်း တက်ရ ောက်ခဲေ့သညေ့် ရကခောင််းသော်းမခော်း 

သည် မမ ြုံှေ့  ပတွငရ်နထ ိုငသ်ညေ့် ဝငရ်ငပွ ို မငေ့ရ်သော အ မ်ရထောငစ်ိုမခော်းမှ ရကခောင််းသော်းမခော်း ဖစ်န ိုငရ် ကောင််းက ို 

သတ  ပြုံမ  န ်လ ိုအပ်ပါသည်။ 

 ရကခောင််းသော်း၏အ မ်တွငရှ် ရသော  င််း မစ်မခော်းနငှေ့ ် အ မ်တွငရ် ပော ကော်းသညေ့် 

 ောသောစကော်းတ ို ေ့သည ် မူလတန််းကက ြုံပညောရ ်းတက်ရ ောက် ခင််း၏အကခ ြုံ်းသက်ရ ောက်မှုအရပေါ် 

 ဖညေ့်စွက်ရပ်းန ိုငသ်ညေ့်အတွက ်

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ(SEA-PLM) ၏ 
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အရ ်းပါ သညေ့် ထ်ူး ခော်းခခက်တစ်ခိုမှော ကရလ်းမခော်းရကခောင််းစတက်သညေ့်အခါ မည်သညေ့်အ ောမခော်းက ို 

လိုပ်ရ ောင ် န ိုငရ် ကောင််း မ   (၅၃၇၁) ဦ်းထမံ ှ အခခက်အလက်မခော်း ရကောက်ယူခဲေ့ ခင််း ဖစ်ပါသည်။ 

ရကခောင််းစတက ် သညေ့်အခါ အရ ်းကကီ်းသညေ့်အရ ခခံကျွမ််းကခငမ်ှုမခော်းအော်း ရှ သညေ့် 

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ် ၎င််းကျွမ််းကခငမ်ှု မခော်းအော်းမ ရှ သညေ့ ်

ရကခောင််းသော်းမခော်းထက်စွမ််းရ ောင ်ည်ပ ို၍ မငေ့မ်ော်းပါသည်။ ၎င််းအခခက်သည် ရကခောင််း 

ပညောရ ်း၏အရစောပ ိုင််းစောသငန်စ်ှမခော်းတငွ ် အ မ်၌သငယ်ူမှုဝန််းကခငတ်စ်ခို 

ဖနတ်ီ်းရပ်း ခင််း၏အရ ်းပါမှုက ို မီ်းရမောင််းထ ို်း ပသကဲေ့သ ို ေ့  ောသောစကော်း၊ ရဝါဟော နငှေ့ ်

 က်သယွ်ရ ပော  ိုမှု  ိုင ်ောအရ ခခံကျွမ််းကခငမ်ှုမခော်း တည်ရ ောက် ခင််းက ိုအရလ်းရပ်းပါသည်။ 

ရကခောင််းသော်း၏ အ မ်ပတဝ်န််းကခငအ်ရ ခအရန ကွော ခော်းခခက ် မခော်းနငှေ့ ် အ  ိုပါပတ်ဝန််းကခငမ်ခော်းသည ်

ရကခောင််းတွင ် ရကခောင််းသော်း၏တတ်ရ မောက်ရအောင ်မငမ်ှုအရပေါ် အရ ်းပါရသောလွှမ််းမ ို်းမှုတ ို ေ့ရှ သ ဖငေ့ ်

ရကခောင််းပတ်ဝန််းကခငသ်ည် ထ ိုသောတူညီမျှမှုမရှ  ခင််းအော်း ရလျှောေ့ခခ ော တွင ် အလွနအ်ရ ်းကကီ်းသညေ့ ်

အခန််းကဏ္ဍ ဖစ်လောပါသည်။ 

 န ိုငင်တံစ်ဝှမ််းရှ  ရကခောင််းမခော်း၏  က်စပ်အရ ခအရနမခော်းသည် 

မခော်းစွောကွဲ ပော်း ခော်းနော်းရနပါသည်။ ရကခောင််း၏အ ွယအ်စော်း၊ စောသငခ်န််းပတ်ဝန််းကခင၊် အထ်ူးသ ဖငေ့ ်

စောသငခ်န််းမခော်းနငှေ့ ် ရကခောင််း င််း မစ်မခော်း  ရှ မှုတ ို ေ့သည် ရကခောင််းသော်း၏ရအောင ်မငမ်ှုက ို ံို်း ဖတ် ောတွင ်

အရ ်းကကီ်းရသောအခန််းကဏ္ဍမှ ပါဝငရ်န ပါသည်။ ပ ိုမ ိုရကောင််းမနွရ်သော င််း မစ်မခော်းစွောရှ သညေ့ ်

ရကခောင််းမခော်းသည ် သငယ်ူမှု င််း မစ်မခော်းက ို ပံေ့ပ ို်းရပ်း ရသောအခါ ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ လဒမ်ခော်း 

ပ ိုမ ိုရကောင််းမွနရ် ကောင််းနငှေ့ ် ၎င််းရကခောင််းသော်းမခော်းသည် အစဉ သ ဖငေ့ ် ပ ိုမ ိုရကောင််းမွနစ်ွော 

စွမ််းရ ောငန် ိုင ်ကရ ကောင််း  ပသပါသည်။ သ ို ေ့ရသော်လည််း ဤအခခက်မခော်းသည ် သောလျှင ်

အရ ်းပါသညေ့်အခခက်မခော်း မဟိုတ် ကပါ။  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  ရကခောင််းသော်းသံို်းပံိုတစ်ပံိုန်ီးပါ်း (၃၁%) သည် 

စောသငခ်ခ နတ်ငွ ် ဗ ိုက် ောရန ကမပီ်း (၂၂%)မှော အ ပ်ရ ်းမဝ က  ဲ (၄၅%) မှော ကခန််းမောရ ်း ခခ ြုံှေ့တဲေ့ က 

ရ ကောင််း   ောမခော်းကရ ဖ ကော်းထော်း ကပါသည်။ ဤရလေ့လောမှုတွင ်   ောမခော်းသည်လည််း 

အရ ်းပါရသော ထညေ့်သငွ််းစဉ်းစော်း မညေ့အ်ခခက်တစ်ခို ဖစ်ပါသည်။ 

 မနမ်ောန ိုငင်တံွငအ်ဓ က ောသော ပ်မခော်းအော်း သင ်ကော်း ပ ို ေ့ခခ န ်  ောမခော်း၏ ကက ြုံတင ်ပင ်ငမ်ှုအပါအဝင ်

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှ မူလတန််းပညော သငယ်ူတတ ် ရ မောက်မှုတ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) တွင ်

စ စစ်ထော်းသညေ့် အရ ကောင််းအ ောအမခော်းစိုအတကွ် လည််း သငတ်န််းတက်ခဲေ့ရသော  ောမခော်းမှော 

ပ ိုမ ိုမခော်း ပော်းရ ကောင််းရတွှေ့ ရှ  ပါသည်။ စောဖတ် ခင််း၊ စောရ ်းသော်း  ခင််းနငှေ့ ် သခ္ခော ောသော ပ်  ိုင ်ော 
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အရ ခခံမခော်းက ို ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း သင ်ပနည််းမခော်းအ ပင ် စစ်ရ ်း အကဲ ဖတ် ခင််းနငှေ့ ်

သင ်ကော်းနည််းအမခ ြုံ်းမခ ြုံ်းအော်း အသံို်း ပြုံသင ်ကော်း ခင််းမခော်း  ိုင ်ော လိုပ်ငန််းခွငအ်ကက ြုံ 

  ောအတတ်သငတ်န််းမခော်းတွင ် တက်ရ ောက်ထော်းရသော  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ    ောဦ်းရ သည် ရဒသတွင််း 

ပခမ််းမျှထက်ပ ို၍ မငေ့မ်ော်းရနရ ကောင််း ရတွှေ့ ရှ  ပါသည်။ သ ို ေ့ရသော် အထ်ူးလ ိုအပ်ခခက်ရှ သညေ့ ်ရကခောင််းသော်း 

မခော်းအော်း သင ်ကော်းနည််းနငှေ့ ် ိုငရ်သောသငတ်န််းမခော်းက ို တက်ရ ောက်ဖူ်းသညေ့ ်  ောဦ်းရ မှော (၄၇%) သော 

ရှ ပါသည်။   ောမခော်းက ရကခောင််းတွင််းလှုပ်ရှော်းမှုမခော်းတွငပ်ါဝငမ်ပီ်း သင ်ကော်းရ ်းတွင ်

စ တ်အော်းထက်သနမ်ှု  မငေ့မ်ော်းရ ကောင််း ရ ဖ ကော်းထော်းရသော်လည််း 

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

 လဒမ်ခော်းတွင ်  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ    ောမခော်းသည် စောသငခ်န််းဝင ်န ်ရနောက်ကခ ခင််းနငှေ့ ်အတန််း သ ို ေ့မဟိုတ ်

ရကခောင််း ပခက်ကွက် ခင််းတ ို ေ့ရှ ရ ကောင််း  ပသရနပါသည်။ 

 ရကခောင််းသော်းမခော်း၊ ၎င််းတ ို ေ့၏ မ  မခော်း၊   ောမခော်းနငှေ့ ် ရကခောင််းမခော်း၏ 

ရနောက်ခံအခခက်အလက်မခော်း သည် ရကခောင််းသော်း၏ ရကခောင််းပညောရ ်းရအောင ်မငမ်ှုအတွက် 

အရ ်းကကီ်းရသောအခခက်မခော်း ဖစ်မပီ်း လူမှု ပတ်ဝန််းကခင၊် ယဉရကခ်းမှုနငှေ့ ် ပထဝီအရနအထော်းစသညေ့ ်

ရနောက်ခံအခခက်မခော်း မတူညီသညေ့် ရကခောင််းသော်း မခော်း၏ လက်ရှ သငယ်ူမှု လဒမ်ခော်း 

ကွဲ ပော်း ခော်းနော်းခခကက် ို ကပ်ရ ောဂါ (COVID) က ပ ိုမ ို  ို်း ွော်းရစမည်ဟို ခန ေ့မှ်န််း ပါသည်။ 

ရကခောင််းသော်း၏ လမူှုစီ်းပွော်းရနောက်ခံအခခက်မခော်း၊ အ မ်နငှေ့ ် ရကခောင််းတွငအ်သံို်း ပြုံသညေ့ ်

 ောသောစကော်းမတညူီမှု၊ ရကခောင််းတည်ရန ော၊ ရကခောင််းသော်း၏ ကခော်း/မ  ဖစ်တည်မှု၊ 

ရကခောင််းအရ ောက်အဦ၊  ရှ န ိုငရ်သော သင ်ကော်းသငယ်ူမှု င််း မစ်မခော်း၊   ော၏ရနောက်ခံအခခက်မခော်း၊ 

  ောအတန််းဝငရ် ောက်မှု၊ ရကခောင််းသော်း၏ကခန််းမောရ ်းရစောငေ့ရ်ရှောက်မှု စသညေ့်အခခက်မခော်း 

ရပါင််းစည််း ခင််းက အရ ်းပါရသော လွှမ််းမ ို်းမှုမခော်း ဖစ် ကမပီ်း ဤအခခက်တစ်ခခက်စီတ ိုင််းသည် 

ရကခောင််းသော်း၏ ရကခောင််းပညောရ ်း တရလျှောက်လံို်းတွင ် တစ်စတစ်စတ ို်းပွော်းလောန ိုငမ်ပီ်း 

အ ပနအ်လှနအ်ော်း ဖငေ့ ် သငယ်ူရလေ့လောရ ်း အခွငေ့ ် အလမ််းမခော်းနငှေ့ ် သငယ်ူမှု လဒမ်ခော်းတငွ ်

သောတူညီမျှမှုမရှ  ခင််းတ ို ေ့ ပ ိုမ ိုတ ို်း မငေ့လ်ောပါသည်။ အရရှှေ့ရတောင ်

အောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 သည် SDG 4.7 

 ပညေ့်မီ န ် န ိုငင်မံခော်းနငှေ့ ် ပညောရ ်း  ိုင ်ောပါဝငပ်တသ်က်သမူခော်းအော်း အ ညအ်ရသ်ွးနငှေ့ ် အရ အတွက ်

  ိုင ်ော အခခက်အလကအ်သစ်မခော်းက ို ပံေ့ပ ို်းန ိုငရ်သော ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု ရလေ့လော န််းစစ်မှု၏ 

လစ်ဟောမှုက ို  ဖညေ့် ည််းရပ်းသည်။ 
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  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  မူလတန််းရကခောင််း၌ သငယ်ူရလေ့လောသညေ့ ် ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု  ိုင ်ော 

အရ ကောင််းအ ောမခော်းနငှေ့ ် အယူအ မခော်းအနက ် သ ောဝပတ်ဝန််းကခင ် ိုင ်ော အရ ကောင််းအ ောမခော်း 

(သ ောဝပတ်ဝန််းကခငအ်ော်း ထ န််းသ မ််းကောကယွ် ခင််းနငှေ့ ် သ ောဝပတ်ဝန််းကခင ် ရ ရှညတ်ည်တံေ့ရ ်း 

စသည် ဖငေ့)် နငှေ့ ် စောသငခ်န််းပတ်ဝန််းကခငန်ငှေ့ ်ကစ်ပ်သညေ့် ရဒသနတ   ိုင ်ော အရ ကောင််းအ ောမခော်း 

(အတန််းရဖော်မခော်းနငှေ့ ် သရ ောထော်းကွဲလွဲမှုမခော်းအော်း ရ ဖရှင််း ခင််းနငှေ့ ်  ပ် ွောတွင််း  ပဿနောမခော်း 

ရ ဖရှင််း ခင််း စသည် ဖငေ့)် သည် အရ ်းအကကီ်း ံို်းနငှေ့ ် တနဖ် ို်းအထော်း ံို်းအရ ကောင််းအ ောမခော်း 

 ဖစ်ပါသည်။ ၎င််းက ကမဘော သော်းရကောင််း ဖစ်မှုနငှေ့ ်  က်စပ်သညေ့်အရ ကောင််းအ ောမခော်းအရပေါ် 

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏သရ ောထော်းက ို ရကခောင််းတွင ် သငယ်ူ သညေ့အ်ရ ကောင််းအ ောမခော်းက 

လွှမ််းမ ို်းမှုရှ န ိုငရ် ကောင််း ရဖော် ပရနပါသည်။ န ိုငင်သံော်း  ဖစ်မှုနငှေ့သ်က်  ိုငသ်ညေ့် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ 

အယူအ က ိုလည််း အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညော သငယ်ူတတ်ရ မောကမ်ှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ 

(SEA-PLM)  လဒမ်ခော်းတငွ ်အရလ်းရပ်းရဖော် ပထော်းပါ သည်။ အရ ်းကကီ်းသညေ့်အခခက်မှော  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  

တစ်ဝက်ရအောက်နည််းသညေ့် ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ်မ မ  က ိုယ်က ို အောရှသော်းအ ဖစ် မှတ်ယူ ကပါသည်။ 

သ ို ေ့ရသော ် န ိုငင်အံခခင််းခခင််းအ ပနအ်လနှသ်ရ ောထော်းမခော်း နငှေ့ ် တနဖ် ို်းထော်းမှုမခော်းအရပေါ် 

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ နော်းလည်န ိုငစ်ွမ််းသည ်ရဒသနတ  ပ် ွော၊ အတန််းတွင််း က စစ ပ်မခော်းနငှေ့ ်နှု င််းယှဉလျှင ်

ရလခောေ့နည််းပါသည်။ စောသငခ်န််းတွင ် ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု  ိုင ်ော အရ ကောင််းအ ောမခော်းက ို 

ရကခောင််းသော်းမခော်း သငယ်ူ ရှ မှုသည ် ၎င််းအရ ကောင််းအ ောအရပေါ်   ော၏ ယံို ကည်ခခက်ရှ မှုက 

သက်ရ ောက်မှုရှ ရနရသောရ ကောငေ့ ်   ောမခော်း၏ ကက ြုံတင ်ပင ်ငမ်ှုသည ် အရ ်းကကီ်း ပါသည်။ 

ဤအခခက်အလက်သည ် စောသငခ်န််းအတွင််း ကမဘောသော်းရကောင််း ဖစ်မှု  ိုင ်ောလိုပ်ငန််းမခော်း 

ထညေ့်သငွ််းပ ို ေ့ခခ န ်   ောက မည်သ ို ေ့ကက ြုံတင ်ပင ်င ်ခင််းနငှေ့ ် ပညောရ ်းစနစ်မခော်း၊ ရကခောင််းမခော်းနငှေ့ ်

လက်ရတွှေ့ အရကောင်အထည်ရဖော်  ရ ောင် ွက်သူမခော်းက  ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ 

မူလတန််း ငေ့် မပီ်း ံို်းခခ န်နှငေ့် အလယ်တန််း ငေ့စ်တငခ်ခ နတ်ွင ်  ပ် ွောသောမက ရဒသတွင််းနငှေ့ ်

ကမဘောလံို်း  ိုင ်ော အယူအ သရ ောထော်း မခော်းက ို 

မည်သ ို ေ့ရပါင််းစပ်ထညေ့်သငွ််းသင ်ကော်းပ ို ေ့ခခ ခင််းတ ို ေ့နငှေ့ပ်တ်သက်သည်ေ့ အရ ်းကကီ်းရသော ဗဟိုသိုတ 

လ ိုအပ်ခခက်က ို  ဖညေ့် ည််းရပ်းန ိုငပ်ါသည်။ 

 

၅.၁ မူဝါဒ  ိုင ရြော အ   ံပြုံချ  မျြော်း 

 အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

၏ စောဖတ်စွမ််း ည်၊  စောရ ်းသော်းမှုစွမ််း ည်နှငေ့် သခ္ခောစွမ််း ည်  ိုင် ော လဒ်မခော်းသည်  
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 မန်မောန ိုင်ငံရှ  စွမ််းရ ောင ်ည်အော်းနည််းရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း အခခ နတ် ိုအတငွ််း 

အရထောက်အပံေ့ရပ်း န ် စွမ််း ည်  မ ငေ့တ်ငရ် ်းအစီအစဉမခော်း လ ိုအပ်ရနရ ကောင််း 

မီ်းရမောင််းထ ို်း ပရနပါသည်။ ရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ်   ောမခော်း အော်း အရထောက်အကူ ပြုံ န ်

 ည် ွယ်ထော်းသညေ့ ် စွမ််း ည် မ ငေ့တ်ငရ် ်းအစီအစဉမခော်းက ို ရကခောင််းပညောရ ်း တွင ်

ရ ောလခငစ်ွော ဖညေ့် ည််းရပ်း န ် အလွနအ်ရ ်းကကီ်းပါသည်။ Grade-1 စွမ််းရ ောင ်ည်အ ငေ့တ်ငွ ်

သောရှ သညေ့် Grade-5 ရကခောင််းသော်းမခော်းက ို အရကောင််း ံို်း Grade-5 သငရ် ို ်းညွှန််းတမ််း ဖငေ့ ်သင ်ကော်းပ ို ေ့ခခ 

ရသော်လည််း  ၎င််းရကခောင််းသော်းမခော်း၏  ပါဝင်ရ ောင် ွက်မှု ၊  ယံို  ကည်မှုနှငေ့် သင်ယူမှု လဒ်မခော်းတွင် 

တ ို်းတက်မှုအနည််းငယက် ိုသော  မငရ်တွှေ့ န ိုငပ်ါသည်။ ထ ိုသ ို ေ့ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းအတွက ်ထပ်မံပံေ့ပ ို်း 

ရပ်းမှုနငှေ့ ်ထ ရ ောက်စွော ကိုစော်းသင ်ကော်းရပ်း ခင််းတ ို ေ့သည် ၎င််းတ ို ေ့၏ ရရှှေ့ က် မညေ့်အတန််းမခော်းအတကွ် 

လ ိုအပ်သညေ့်တတ်ရ မောက်မှုစွမ််း ည်အ ငေ့သ် ို ေ့ ရ ောက်ရစန ိုငပ်ါသည်။ ထ ိုနည််းတူစွော Grade-5 

အ ငေ့ထ်က် စွမ််းရ ောင ်ည် မငေ့မ်ော်းရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသညလ်ည််း ရှ  င််းစွဲကျွမ််းကခငမ်ှုမခော်း 

ပ ိုမ ိုတ ို်းတက်လော ရစ နအ်တွက ် သငေ့ရ်လခော်ရသော ထပ်ရ ောင််းအစီအစဉမခော်း လ ိုအပ်ရနပါသည်။ 

ထ ို ေ့ရ ကောငေ့ ် သငရ် ို ်း ညွှန််းတမ််းနငှေ့ ် သင ်ကော်းပ ို ေ့ခခမှုတ ို ေ့၏ အရ ခအရနက ိုသ ရှ န ိုငရ်သော 

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ လဒမ်ခော်းက ို စနစ်တကခရလေ့လော န််းစစ် ခင််းသည် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ 

သငယ်ူမှုလ ိုအပ်ခခက်မခော်းအော်း  ဖညေ့် ည််း ရပ်း ောတွင ် အရ ်းကကီ်းပါသည။် တစ်ခခ နတ်ည််းမှောပင ်

ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ စွမ််းရ ောင ်ည်နငှေ့က် ိုက်ညီမှု ရှ သညေ့် သငရ် ို ်းညွှန််းတမ််းနငှေ့ ်သင ်ကော်းပ ို ေ့ခခမှုတ ို ေ့အော်း 

ည  ယူ ခင််းမှောလည််း အရ ်းကကီ်းပါသည်။ 

 ထ ိုလ ိုအပ်ခခက်မခော်း  ဖညေ့် ည််း ောတွင ်ပထမ ံို်းအခခက်မှော ရကခောင််းသော်းမခော်း သ သညေ့်အ ောနငှေ့ ်

လိုပ်ရ ောငန် ိုငစ်ွမ််းက ို   ောမခော်း နော်းလည် န ်ဖစ်သည်။ သ ို ေ့မှသော   ောမခော်းသည် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ 

ကျွမ််းကခငမ်ှုအ ငေ့တ်စ်ခိုမှ ရနောက်ထပ်အ ငေ့တ်စ်ခိုသ ို ေ့ ကူ်းရ ပောင််းန ိုငရ်စ န ်ထ ရ ောက်စွော ပံေ့ပ ို်းကူညီန ိုင ်

မည် ဖစ်သည်။ အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ(SEA-

PLM) တွင ် အ မ်၊ ရကခောင််းတ ို ေ့နငှေ့ပ်တ်သက်ရသော ရနောက်ခံအခခက်အလက်မခော်းသည် ရကခောင််းသော်း၏ 

ရကခောင််း ပညောရ ်းရအောင် မင်မှုတွင်  အရ ်းပါရသောအခန််းကဏ္ဍတစ်ခိုအ ဖစ်  ပါဝင်ရ ကောင််း  

 ပသပါသည်။  ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ ရနောက်ခအံခခက်အလက်မခော်း သောတူညီမျှမှုမရှ  ခင််းသည ်

သငယ်ူမှု လဒအ်ရပေါ် မခော်းစွောသက်ရ ောက်မှုရှ ရ ကောင််း  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ လဒမ်ခော်းက 

 ပသရနပါသည်။ ပ ိုမ ို ရကောင််းမွနရ်သော  င််း မစ်မခော်းရှ သညေ့် အ မ်ရထောငစ်ိုမခော်းနငှေ့ ် ပ ိုမ ိုရကောင််းမွနရ်သော 

ပတ်ဝန််းကခငရှ် သညေ့ ် ရကခောင််းမခော်းမှရကခောင််းသော်းမခော်းသည် 
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အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတော စစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

၏သ မှုနယ်ပယ်သံို်း ပ်လံို်းတွင ် စွမ််းရ ောင ်ည်ပ ို၍ မငေ့မ်ော်း ကပါသည်။ ဤ  လဒမ်ခော်းသည ်

ရကခောင််းပညောရ ်းတွင ် မ  မခော်းပါဝငပ်တ်သက် ခင််း၏ အရ ်းပါမှု၊ ရရှ်းဦ်းကရလ်းသငူယ ် ပညောရ ်း၊ 

အ မ်၌သငယ်ူရလေ့လောရ ်းပတ်ဝန််းကခင၊် ရကခောင််းသော်းအော်းလံို်း အရ ခခံသငယ်ူရလေ့လောရ ်း 

ပစစည််းမခော်းနငှေ့ ် အရထောကအ်ကူ ပြုံပစစည််းမခော်း ရှ  ခင််းတ ို ေ့ အပါအဝင ် အ ခော်းရသောသငယ်ူရလေ့လောရ ်း 

  ိုင ်ော န ိုငင်တံကောရလေ့လော န််းစစ်ခခက်မခော်းမှ ရတွှေ့ ရှ ခခက်မခော်းအော်း ထပ်မံအော်း ဖညေ့် အတည် ပြုံရပ်းပါ 

သည်။ လူမှုစီ်းပွော်းရ ်းအခခက်မခော်းသည ်ရကခောင််းသော်းမခော်းအတွက် အလွယ်တကူ မရ ပောင််းလဲန ိုငသ်ညေ့ ်

အ ော ဖစ်ရသော်လည််း ရကခောင််းနငှေ့ ် အ မ်အ ငေ့တ် ို ေ့တွင ် ရ ပောင််းလဲမှုမှတ ငေ့ ် ပညောရ ်းစနစ်နငှေ့ ် မူဝါဒ 

အ ငေ့တ် ို ေ့တွင ်လိုပ်ရ ောငန် ိုငသ်ညေ့်အ ခော်း က်စပ်ရနသညေ့်အခခက်အလက်မခော်း လည််းရှ ပါသည်။  

 

 လဒမ်ခော်းက ို အရ ခခံ၍ အ ကံ ပြုံခခက် (၆)ခခက်က ို ရအောက်တွင ်အ  ို ပြုံထော်းပါသည် - 

အ   ံပြုံချ   (၁) - အြော်းနည ်းကသြော အက ခအကနရ  သညေ့ ကနရြောမျြော်းတငွ  ကစြောစ ်းစွြော 

သင ယကူလေ့လြောကရ်း  ို ဦ်းစြော်းကပ်းရမည ။ 

 အ မ်၌  မနမ်ောစကော်းမရ ပောရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းအတွက ် ပ် ွောနငှေ့မ်  တ ို ေ့၏ အော်းရကောင််းစေွာ 

ပူ်းရပါင််းပါဝငသ်ညေ့် ရစောစီ်းစွောသငယ်ူရလေ့လောရ ်းနည််းလမ််းသစ်မခော်းက ို 

စမ််းသပ်ရ ောင ွ်က် ခင််း။ 

 

အ   ံပြုံချ   (၂) - က ျြောင ်းသြော်းအြော်းလံို်း (အထ်ူးသ ဖငေ့  အြော်းနည ်းကသြော အက ခအကနရ  သညေ့  

က ျြောင ်းသြော်း မျြော်း) အတ ွ  အချ န မ က ျြောင ်းအပ န  ံခင ်းန ငေ့  

အ ငေ့  ငေ့ တ ို်းတ  မှုမျြော်းမ တ ငေ့  မူလတန ်းပညြောကရ်းတငွ  ခ ိုင မြောသညေ့  စတင မှု  ို 

အြောမခံကပ်းရမည ။ 

 တ ိုင််း င််းသော်းလူနည််းစိုရှ သညေ့် ရဒသမခော်းရှ  ရကခောင််းသော်းမခော်းအတကွ် အရထောက်အကူ ပြုံ 

အစီအစဉအသစ်မခော်းက ို စမ််းသပ်ရဖော်ရ ောင ်ခင််း၊ 

  မနမ်ောန ိုငင်၏ံ ရကခောင််းအ ည်အရသ်ွးအောမခံမှုမူရ ောငတ်ွင ် ရကခောင််းသော်းမခော်းအော်း စစ်ရ ်း 

အကဲ ဖတ်မှုက ို ထညေ့်သငွ််းရပါင််းစပ် ခင််း။ 

 

အ   ံပြုံချ   (၃) - အက ခခံပညြောကရ်းသင ရ ို ်းညွှန ်းတမ ်းမျြော်းတငွ  ဒ ဂျစ တယ န ငေ့ ကပါင ်းစပ ထြော်းသညေ့  

သင ယ ူ ကလေ့လြောကရ်းနည ်းလမ ်းမျြော်းအပါအဝင  ရ င ်းလင ်းတ  ျမပ ်း 

တ ို်းတ  မှုရ  သညေ့  သင ယ ူကလေ့လြောကရ်းစနံှုန ်းမျြော်း  ို ကသချြောစွြောထညေ့ သငွ ်းရမည ။ 
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 သငရ် ို ်းညွှန််းတမ််းတွင ်ဖစ်လောန ိုငရ်သော လ ိုအပ်ခခကမ်ခော်းနငှေ့ ် အော်းသောခခက်မခော်းက ို သတ်မှတ် န ်

န ိုငင်တံကောကျွမ််းကခငတ်တ်ရ မောက်မှုမူရ ောငန်ငှေ့အ်ညီ မူလတန််းရကခောင််းမခော်းအတွက် န ိုငင်၏ံ 

သငရ် ို ်းညွှန််းတမ််းရမျှော်မှန််းခခက်မခော်းက ိုရ ်း ွ ဲခင််း ဖငေ့ ် မူလတန််းအ ငေ့မ်ပီ်း ံို်းခခ နတ်ငွ ်

ရကခောင််းသော်း မခော်း၌ ရှ သငေ့သ်ညေ့်အ ညအ်ခခင််းမခော်းက ို ရှင််းလင််းစွောသတ်မှတ်မပီ်း 

စစ်ရ ်းတ ိုင််းတောန ိုင ်ခင််း၊  

 အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှုတ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

တွင ် ပါဝငသ်ညေ့ ် အ ခော်းန ိုငင်မံခော်း၏သငရ် ို ်းညွှန််းတမ််းနငှေ့န် ှု င််းယှဉကော  မနမ်ောန ိုငင်၏ံ 

သငရ် ို ်းညွှန််းတမ််း တွင ်က်စပ်မှုမခော်းနငှေ့က်ွဲ ပော်းခခက်မခော်းက ို သတ်မှတ်ရဖော်ထိုတ ်န ်

စောဖတ်စွမ််း ည၊် စောရ ်းသော်းမှု စွမ််း ည်နငှေ့ ် သခ္ခောစွမ််း ည်တ ို ေ့အတွက ်

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ(SEA-PLM) 

တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံနှုန််းမခော်းနငှေ့အ်ည ီ န ိုငင်၏ံ သငရ် ို ်းညွှန််းတမ််း ရမျှော်မှန််းခခက်မခော်းက ို 

ရ ်း ွ ဲခင််း။ 

 

အ   ံပြုံချ   (၄) - အကတွှေ့အ  ြံုံရ  မပ ်း စ တ အြော်းတ  က သ ူ

 ရြောမျြော်း  ိုအကထြော  အ  ူပြုံကသြောသင   ြော်း ပ ို ေ့ချမှုန ငေ့  

က ြောင ်းမွန ကသြောက ျြောင ်းပတ ဝန ်း ျင တ ို ေ့  ို ဖန တ ်း ခင ်းအြော်း ဖငေ့  ကထြော  ပံေ့ 

ကပ်းရမည ။ 

 အ မ် သ ို ေ့မဟိုတ် ရကခောင််းတွင ်ရ ောင ွ်က်န ိုငရ်သော နည််းပညော ဖငေ့ ်သင ်ကော်းပ ို ေ့ခခသညေ့် အွနလ် ိုင််း 

သငယ်ူရလေ့လောရ ်းက ို လက်ရတွှေ့ရပါင််းစပ်သငယ်ူရလေ့လောမှုပံိုစံ (an experimental blended 

learning model)  ဖငေ့ခ်ခဉ်းကပ်မှုက ို ရဖော်ရ ောင ်ခင််း၊ 

 အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်တူတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ၏ ရလေ့လောရတွှေ့ ရှ ခခက်နငှေ့အ်ညီ  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ   ောမခော်း၏ တတ်ကျွမ််းမှု 

စံသတ်မှတ်ခခက ်အညွှန််းရ ောငက် ို  ပနလ်ည်သံို်းသပ် ခင််း၊ 

 လိုပ်ငန််းခွငအ်ကက ြုံ   ောအတတ်သငပ်ညောရ ်း အစီအစဉမခော်းတွင ် ကမဘောလံို်း  ိုင ်ော ရ ရှည ်

တည်တံေ့ရ ်း  ည်မနှ််းခခကန်ငှေ့ ် က်စပ်သညေ့်အရ ကောင််းအ ောမခော်းက ို ထညေ့်သငွ််း ခင််း၊ 

 ဒီဂခစ်တယ်နည််းပညော ဖငေ့် သင် ကော်းသင်ယူ  ခင််းပါဝင်ရသော  သင် ကော်းသင်ယူမှုမူဝါဒနှငေ့် 

ရကခောင််းသော်းသစ်စိုရ ောင််း ခင််းနငှေ့ ်အတန််းဝငခ်ွငေ့ရ်ပ်း ခင််းမူဝါဒတ ို ေ့က ို  ပနလ်ည်သံို်းသပ် ခင််း။ 
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အ   ံပြုံချ   (၅) - ပ ိုမ ိုက ြောင ်းမွန ကသြော သင ယကူလေ့လြောကရ်းပတ ဝန ်း ျင  ဖစ ထနွ ်းရန  အချ  အလ   

မျြော်း၊ ကစြောငေ့   ညေ့ ကလေ့လြောမှုန ငေ့  သိုကတသန  ို အသံို်း ပြုံရမည ။ 

 သရ ောတူထော်းသညေ့်စံနှုန််းမခော်းက ို တ ိုင််းတောမှုစံမခော်းနငှေ့အ်ည ီ ရကခောင််းသော်း၏စွမ််းရ ောင ်ည ်

အော်း ပ ိုမ ိုရကောင််းမွနစ်ွော စ စစ်သံို်းသပ် န ်  ောမခော်းအတွက ်ကျွမ််းကခငမ်ှု  ိုင ်ော အစီအစဉမခော်းက ို 

ရထောက်ပံေ့ ခင််း၊ 

 သငယ်ူမှုအခက်အခဲရှ သညေ့် ရကခောင််းသော်းမခော်း၏စွမ််းရ ောင ်ည်နငှေ့ ် စွမ််း ည်တ ို ေ့က ို စစ်ရ ်း 

အကဲ ဖတ်ရသော စနစ်မခော်းနငှေ့ ် အစီအစဉမခော်းပါဝငသ်ညေ့ ်

ရကခောင််းအရ ခ ပြုံစစ်ရ ်းအကဲ ဖတ်မှုက ို အော်းရကောင််းရစ ခင််း၊ 

 ဒဂီခစ်တယန်ည််းစနစ် ဖငေ့ ်စစ်ရ ်းအကဲ ဖတ်မှုစနစ်တစ်ခိုအော်း ရထောက်ပံေ့ရပ်း ခင််း။ 

 

အ   ံပြုံချ   (၆) - COVID-19  ပ ကရြောဂါ ဖစ ပွြော်းမှုက  ြောငေ့   ဖစ လြောသညေ့  စ န ကခေါ်မှုမျြော်းန ငေ့  

အခွငေ့ အလမ ်း မျြော်းအပါအဝင  စစ က ်းကရ ြောင ကဒသန ငေ့  

ကဝ်းလကံခါင ဖျြော်းကသြောကဒသရ  က ျြောင ်းသြော်းမျြော်း အတ ွ  ပ ိုမ ိုခ ိုင ခံေ့ကသြော 

ပညြောကရ်းစနစ တစ ခို တည က ြော  ရန အတ ွ  နည ်းဗျျူဟြော 

မျြော်းကထြော  ပံေ့ကပ်းရမည ။ 

 COVID-19 ၏ အကခ ြုံ်း က်ရ ကောငေ့ ်အွနလ် ိုင််း ဖငေ့ ်သင ်ကော်းပ ို ေ့ခခရစန ိုငမ်ညေ့ ်  ောအတတ်သင ်

ပညောရ ်းနငှေ့ ်ပညောသင ်ကော်းရ ်းလိုပ်ငန််းမခော်းအော်း ပ ိုမ ို ရှ ရစရ ်း ရထောက်ပံေ့ရပ်း နန်ငှေ့ ်သင ်ကော်း 

သငယ်ူမှုလိုပ်ငန််းမခော်း (အထ်ူးသ ဖငေ့ ် မူလတန််းပညောရ ်း) တွင ် ဒဂီခစ်တယ်နည််းပညောက ို 

 န််းသစ် စွော အသံို်း ပြုံမှုက ို အော်းရပ်းသညေ့် ရ ရှည်ခ ိုငမ်မဲရသော ပညောရ ်းစနစ်တစ်ခို 

ရဖော်ရ ောင ်ခင််း၊  

 ရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ်   ောမခော်း၏ စ တ်ကခန််းမောရ ်းက ို အော်း ဖညေ့်ရပ်းမညေ့ ်

နည််းလမ််းတစ် ပ်အော်း ရထောက်ခံအော်းရပ်း ခင််း။ 

 မနမ်ောန ိုငင်တံွင ်အရ ကောင််းတစ်စံိုတစ် ောရ ကောငေ့ ်အခွငေ့အ်ရ ်း ရှ မှု နည််းပါ်းသညေ့် ရကခောင််းသော်းမခော်း 

နငှေ့ ်အော်းနည််းခခက်ရှ သညေ့် ရကခောင််းသော်းမခော်းအတွက် သငယ်ူမှုကွောဟခခက်အော်း  ဖညေ့် ည််းရပ်း ခင််းသည ်

ခက်ခဲရသောစ နရ်ခေါ်မှုတစ် ပ် ဖစ်ပါသည်။ ရ ဖရှင််းနည််းတစ်ခိုတည််း ဖငေ့ ်လံိုရလောက်လ မေ့်မည်မဟိုတ်ပါ။ 

အတ အကခ  ို လျှင ်  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  သငယ်ူရလေ့လောမှုကွောဟခခက်အော်း  ဖညေ့် ည််းရပ်း ောတွင ်

အ ပနအ်လှန ် တည်မှီရနသညေ့ ် အခခက်မခော်း ဖစ်သညေ့ ် ရကခောင််းသော်းအော်းလံို်း၊ 

၎င််းတ ို ေ့၏ရနောက်ခံအခခကအ်လက်မခော်း၊   ောမခော်း၊ စောသငခ်န််းမခော်း၊ ရကခောင််းနငှေ့ ် ပ် ွောတ ို ေ့အော်းလံို်းတ ို ေ့က ို 



117 

 

 

ထညေ့်သငွ််းစဉ်းစော်းသညေ့် စနစ်ကခရသော  ပြုံ ပငရ် ပောင််းလဲရ ်း လိုပ်ငန််းစဉတစ် ပ် လ ိုအပ်ပါသည်။ 

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမူလတန််းပညောသငယ်ူ တတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 2019 မှ 

ရလေ့လောရတွှေ့ ရှ ခခက်မခော်းသည် ရကခောင််းသော်း ၏ ရကခောင််းပညောရ ်းရအောင ်မငမ်ှုက ို 

 ဖညေ့် ည််းရပ်းန ိုငမ်ညေ့ ် ရှုရထောငေ့အ်မခ ြုံ်းမခ ြုံ်းမှ လွှမ််းမ ို်းမှုမခော်းအော်း ကခယက်ခယ ်ပန ေ့ ်ပန ေ့ ် နော်းလညန် ိုင ်န ်

ပံေ့ပ ို်းရပ်းပါသည်။ ထ ို ေ့ရ ကောငေ့ ်  မနမ်ောန ိုငင်ရှံ  ရကခောင််းသော်းအော်းလံို်း၏ သင်ယူမှု လဒ်မခော်း 

အမှန်တကယ်တ ို်းတက်လောရစ န် ရမျှော်မှန််းထော်းပါက မည်သညေ့်မူဝါဒ  ပြုံ ပင် ရ ပောင််းလဲမှုမ  ို 

တန််းတူညီမျှမပီ်း ရကခောင််းသော်းအော်းလံို်းနငှေ့ ်က ိုက်ညီမှုရှ  မည် ဖစ်သည်။ 
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ကနြော     တွ ဲ( ) : အခန ်း ၁ န ငေ့     စပ သည ၊၊ 

  ၁-၁  မန မြောန ိုင ငအံတ ွ  က ဖ  ိုသအူကရအတ ွ န ငေ့ အသြော်းတင က ဖ  ိုမှုနှုန ်း 
 

တ ိုင ်းကဒသက  ်း

န ငေ့  

 ပည နယ မျြော်း 

နမူနြော 

က ြော  ယ ူ

သညေ့ က ျြော

င ်း 

အကရအတွ

   

ချန လ ပ ခဲေ့သ

ညေ့  က ျြောင ်း 

အကရအတွ

   

က ျြောင ်း

သြော်း 

၅၀ % 

ကအြော  

သြော 

က ဖ  ိုသ

ညေ့  

က ျြောင ်း

မျြော်း 

နမူနြော 

က ြော  

ယ ူ

ရြောတငွ  

ပါဝင ကသြော 

က ျြောင ်း

မျြော်း 

ပါဝင ကသြော 

စြောသင ခန ်း 

အကရအတွ

   

ပါဝင ကသြော 

က ျြောင ်း

သြော်း 

အကရအတွ

   

မပါဝင 

ကသြော 

က ျြောင ်း

သြော်း 

အကရအတွ

   

ချ န ည  ထြော်းသ

ညေ့  

က ျြောင ်းတံို ေ့ 

 ပန မှုနှုန ်း 

(နမူနြောက ြော

   

ထြော်းသညေ့  

က ျြောင ်းမျြော်း

သြော) 

ချ န ည  ထြော်းသ

ညေ့  

က ျြောင ်းတံို ေ့ 

 ပန မှုနှုန ်း- 

(နမူနြောက ြော

   

ထြော်းမပ ်း 

အစြော်းထ ို်း 

က ျြောင ်းမျြော်း) 

ချ န ည  

ထြော်း 

သညေ့  

အတန ်း 

တံို ေ့ ပန နှု

န ်း 

 

ချ န ည  ထြော်းသ

ညေ့  

က ျြောင ်းသြော်း 

တံို ေ့ ပန မှုနှုန ်း 

 

ချ န ည  ထြော်းသ

ညေ့  

ပျမ ်းမျှတံို ေ့ 

 ပန မှုနှုန ်း 

(နမူနြောက ြော

   

ထြော်းသညေ့  

က ျြောင ်းမျြော်း

သြော) 

ချ န ည  ထြော်းသ

ညေ့  

ပျမ ်းမျှတံို ေ့ 

 ပန မှုနှုန ်း 

(နမူနြောက ြော

   

ထြော်းမပ ်း 

အစြော်းထ ို်း 

က ျြောင ်းမျြော်း) 

ဧ ောဝတ ီ 27 0 0 27 27 596 6 1 1 1 1 1 1 

ပဲခူ်း (အရရှှေ့) 14 0 0 14 14 419 10 1 1 1 1 1 1 

ပဲခူ်း 

(အရနောက)် 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 

ကခခင ် 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 င ် 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 ပညရ်တော ် 4 0 0 4 4 150 3 1 1 1 1 1 1 

 ခ ိုင ် 12 0 1 11 11 266 35 1 1 1 1 1 1 

စစ်က ိုင််း 23 0 0 23 23 561 6 1 1 1 1 1 1 

ရှမ််း (အရရှှေ့) 2 0 0 2 2 51 0 1 1 1 1 1 1 
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ရှမ််း (ရ မောက)် 7 1 0 6 6 269 3 1 1 1 1 1 1 

ရှမ််း (ရတောင)် 10 0 0 10 10 220 1 1 1 1 1 1 1 

တနသေ္ာ ီ 7 0 0 7 7 226 6 1 1 1 1 1 1 

 နက်ိုန ် 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     တွ ဲ(ခ) : အခန ်း ၂ န ငေ့     စပ သည ၊၊ 

  ၂-၁ စြောဖတ စွမ ်းရည အတ ွ   ျွမ ်း ျင မှု ပစက ်း 

စံသတ မ တ ချ   က ျြောင ်းသြော်းမျြော်း၏ လိုပ က ြောင န ိုင မှု  ို ကဖြော  ပချ   

စံသတ်မတှ်ခခက် (၆) နငှေ့ ်

အထက် 

(၃၁၇ နငှေ့အ်ထက်) ၁၁% 

ရင ်းန  ်းကသြော ဝါ ျဖဲွှေ့စည ်းမှုရ  သညေ့  စြောပ ိုဒ မျြော်း  ို နြော်းလည မပ ်း စြောပ ိုဒ ပါ အချ  အလ  မျြော်း  ို 

အသံို်း ပြုံန ိုင  ခင ်း 

စံသတ်မတှ်ခခက် (၅) အထက်တွငရ်ှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ် င််းနှ်ီးရသော ဝါကခဖွဲ ှေ့စည််းမှုရှ  

သညေ့ ် စောပ ိုဒမ်ခော်းက ို နော်းလညမ်ပီ်း စ တ်ကူ်းအယူအ မခော်း အခခက်အလက်မခော်းက ို 

ရဖော်ထိုတ် ောတွင ် စောပ ိုဒပ်ါအခခက်အလက်မခော်းက ို အသံို်း ပြုံန ိုငစ်ွမ််းရှ သည။် ၎င််းတ ို ေ့သည ်

  ိုလ ို င််းအဓ ပပောယ်က ို ရဖော်ထိုတ် န ် စောပ ိုဒပ်ါ  က်စပ်အခခက်အလက်မခော်းက ို ရှောရဖွန ိုငမ်ပီ်း 

၎င််းအခခက်အလက်မခော်းနငှေ့ ် စ တ်ကူ်းစ တ်သန််းမခော်းက ို ခခ တ် က်န ိုငသ်ည။် ၎င််းတ ို ေ့သည ်

စောပ ိုဒတ်ွင ် အခခက်အလက်မခော်းစေွာ ရှ ရနရစကောမူ   ိုလ ို င််းက ိုအရထောက်အပံေ့ရပ်းန ိုငရ်သော 

အခခက်မခော်းနငှေ့ ် တ ကခရသောရဖော် ပခခက် မခော်းက ို အသံို်း ပြုံန ိုငစ်ွမ််းရှ ပါသည။် စောပ ိုဒတ်ွင ်

အရ ကောင််းအ ောမခော်းက ို တ ိုက်ရ ိုက်ရဖော် ပထော်း ခင််း မရှ ရသော်လည််း ဇောတ်ရကောငမ်ခော်း၏ 

စရ ိုက်မခော်းနငှေ့ ်အရ ကောင််းအ ော၏  ရီလခော်မှုက ိုရဖော်ထိုတ် န ိုငစ်ွမ််းရှ ပါသည။် 

စံသတ်မတှ်ခခက် (၅) 

(၃၀၄ မ ှ၃၁၇ ရအောက်) ၁၆% 

အဓ  အက  ြောင ်းအရြော  ိုနြော်းလည န ိုင ရန  အချ  အလ  မျြော်း  ို ချ တ    န ိုင  ခင ်း 

စံသတ်မတှ်ခခက် (၅) တွငရ်ှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် အဓ က  ိုလ ို င််းက ို 

နော်းလည ်နအ်တွက် ဇယော်းမခော်းနငှေ့ ် ပံိုမခော်းအပါအဝင ် စောပ ိုဒတ်ွငရ်ှ ရသော 

 က်စပ်သညေ့အ်ခခက်မခော်းက ို ခခ တ် က်န ိုင ် ပါသည။် စောပ ိုဒပ်ါ  က်စပ်အရ ခအရနမခော်းနငှေ့ ်

အရ ကောင််းအ ောမခော်းသည် ရကခောင််းသော်းမခော်းနငှေ့ ်  င််းနှ်ီးမှုမရှ န ိုငပ်ါ။ ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ်

အဓ ပပောယ်တူသညေ့် စကော်းစိုမခော်းနငှေ့ ် ဝါကခမခော်းက ို မှတ်မ  သ ရှ န ိုငမ်ပီ်း စောပ ိုဒတ်ွင ်

အခခက်အလက်မခော်းစေွာရှ သညေ့်အခါ၌   ိုလ ို င််းက ို ရ ို ်းရှင််းစေွာ ရကောက်ခခက်ခခ န ိုငသ်ည။် 

 င််းနှ်ီးရသောစောပ ိုဒတ် ိုမခော်းတွငလ်ည််း ထငရ်ှော်းရသော စောသော်းအဂ္ ါ ပ်မခော်းက ို ရဖော်ထိုတ် န ိုငမ်ပီ်း 

၎င််းတ ို ေ့က ို အသံို်း ပြုံ၍ အခခက်အလက်မခော်းက ို ရဖော်ထိုတ်န ိုငပ်ါသည။် 

စံသတ်မတှ်ခခက် (၄) 

(၂၈၉ မ ှ၃၀၄ ရအောက်) ၂၈% 

ရ ို ်းရ င ်းကသြောစြောပ ိုဒ မျြော်း  ို နြော်းလည  ခင ်း 

စံသတ်မှတ်ခခက်  (၄) တွင်ရှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ၎င််းတ ို ေ့ ကံြုံရတွှေ့ ဖူ်း ခင််းမရှ ရသော 

အရ ကောင််းအ ောနငှေ့ ် အခခက်အလက်အခခ ြုံှေ့ပါဝငသ်ညေ့် ရ ို ်းရှင််းရသော စောပ ိုဒမ်ခော်းက ို 

နော်းလည်န ိုငသ်ည။် ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် အဓ ပပောယ်တူသညေ့ ် ရဖော် ပခခက်အမခ ြုံ်းမခ ြုံ်းက ို 

ရှောရဖွန ိုငမ်ပီ်း ဇယော်းမခော်းနငှေ့ ် အ ခော်း င််းနှ်ီးရသော စောပ ိုဒမ်ခော်းရှ  အခခက်အလက်မခော်းက ိုရှောရဖွ န ်

စောသော်းအဂ္ ါ ပ်မခော်းက ို အသံို်း ပြုံ န ိုငသ်ည။် ကပ်လခက်ရှ သညေ့် ဝါကခမခော်းတွငရ်ှ ရသော 

သ သောထငရ်ှော်းသညေ့် အခခက်အလက်မခော်းက ို ခခ တ် က်န ိုငသ်ည။် 

ရ ို ်းရှင််းရသောစောပ ိုဒပံ်ိုစံအမခ ြုံ်းမခ ြုံ်းတွင ် ထငရ်ှော်းသညေ့် သလဲွနစ်မခော်းရပ်းထော်းလျှင ်   ိုလ ို င််းက ို 

ရ ို ်းရှင််းစွောရကောက်ခခက်ခခန ိုငသ်ည။် ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် စောပ ိုဒပ်ါ အရ ကောင််းအ ော မခော်းက ို 

ကခ ြုံ်းရ ကောင််း ရီလခော်စေွာ ရကောက်ခခက်ခခန ိုငမ်ပီ်း  င််းနှ်ီးမှုရှ ရသော စောသော်းအမခ ြုံ်းမခ ြုံ်း၏ 
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  ိုလ ို င််းက ိုလည််း ရဖော်ထိုတ်န ိုငသ်ည။် အရသ်းစ တ်အခခက်မခော်းက ို ရှောရဖွန ိုင ်န ် ဇယော်းမခော်း၊ 

စောသော်းမခော်းကဲေ့သ ို ေ့ရသော  င််းနှ်ီးမှုရှ သညေ့် စောသော်းအဂ္ ါ ပ်မခော်းက ို အသံို်း ပြုံန ိုငသ်ည်။ 

ပံိုနငှေ့စ်ောမခော်းက ို ယှဉတွဲရဖော် ပ ောတွင ် စကော်းလံို်းတူရသော်လည််း အဓ ပပောယ်ကွဲ ပော်းရသော 

စကော်းလံို်းမခော်းက ို ရ ွ်းခခယ် န ိုငမ်ပီ်း ဝါကခရှည်မခော်းက ို အသံို်း ပြုံ၍ ရိုပ်ပံိုက ို ရဖော် ပန ိုငသ်ည။်  

စံသတ်မတှ်ခခက် (၃) 

(၂၇၄ မ ှ၂၈၉ ရအောက်) ၂၆% 

 မင ကတွှေ့ကန ျစြောပ ိုဒ မျြော်း  ို ျွမ ်း ျင စွြောဖတ န ိုင မပ ်း ၎င ်းတ ို ေ့၏  ိုလ ိုရင ်း  ိုစတင နြော်းလည  ခင ်း 

စံသတ်မတှ်ခခက် (၃) တွငရ်ှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် ရ ို ်းရှင််းရသော ဖစ်စဉမခော်းနငှေ့ ်ပိုဂ္ ြုံလ်ရ ်း 

  ိုင ်ောထင ်မငခ်ခက်ကဲေ့သ ို ေ့ရသော  မငရ်တွှေ့ရနကခစောပ ိုဒမ်ခော်းက ိုဖတ်န ိုငမ်ပီ်း ၎င််းတ ို ေ့၏   ိုလ ို င််းက ို 

စတငန်ော်းလည်န ိုငသ်ည။်  မငရ်တွှေ့ရနကခစောပ ိုဒမ်ခော်းမှ အရသ်းစ တ်အခခက်အလက်မခော်းက ို ရှောရဖ ွ

န ိုင၍် စောပ ိုဒတ်ွင ် အခခက်အလက်အနည််းငယ်သောပါရှ မပီ်း သ သောထငရ်ှော်းမသှောလျှင ်

အခခက်အလက် မခော်းက ို ခခ တ် က်န ိုငသ်ည။် သ သောထငရ်ှော်းရသော အခခက်အလက်မခော်းမသှောလျှင ်

  ိုလ ို င််းက ို ရ ို ်းရှင််းစေွာ ရကောက်ခခက်ခခန ိုငသ်ည။်  

စံသတ်မတှ်ခခက်  

(၂) နငှေ့ရ်အောက် 

(၂၇၄ ရအောက်) ၁၉% 

စ ြော်းလံို်းမျြော်းန ငေ့  ၎င ်းတ ို ေ့၏ အဓ ပပြောယ မျြော်းအ  ြော်း    စပ မှု  ို ကဖြော ထိုတ  ခင ်း 

အရရှှေ့ရတောငအ်ောရှမလူတန််းပညောသငယ်ူတတ်ရ မောက်မှု တ ိုင််းတောစစ်ရ ်းရ ်းစံ (SEA-PLM) 

ရမ်းခွန််းတွင ် စံသတ်မတှ်ခခက် (၃) ရအောက်ရှ ရမ်းခွန််းမခော်းမေှာ အနည််းငယ်သောရှ ပါသည။် 

ထ ို ေ့ရ ကောငေ့ ် စောဖတ်စမ်ွ်း ည်တွင ် စံသတ်မတှ်ခခက်(၃) ရအောက်ရှ  ရကခောင််းသော်းမခော်း၏ 

လိုပ်ရ ောငန် ိုငစ်ွမ််းနငှေ့ ်သ ရှ မှုက ိုရဖော် ပ န ်မ ဖစ်န ိုငပ်ါ။ စံသတ်မတှ်ခခက် (၂) နငှေ့ရ်အောက်ရှ ရသော 

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် အကက မ်မခော်းစွောပါဝငမ်ပီ်း ရ ို ်းရှင််း၍ တ ိုက်ရ ိုက်ညွှန််း  ိုထော်းရသော 

ရမ်းခွန််းမခော်းအတွက်  င််းနှ်ီးရသော အ ောဝတထ ြုံ၊ ရန ော သ ို ေ့မဟိုတ် သရက္တတစ်ခို၏ 

ရဖော် ပခခက်မခော်းက ို ရပ်းထော်းရသော စကော်းလံို်း ရလ်းလံို်းမှ တစ်လံို်းက ို ရ ွ်းခခယ်မပီ်း 

ရိုပ်ပံိုနငှေ့ယ်ှဉတွဲရဖေ်ာ ပန ိုငသ်ည။် ထ ို ေ့ရ ကောငေ့ ်  မတှ်အ ငေ့ ် (၃) ရအောက်ရှ ရသော 

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည် စကော်းလံို်းအခခ ြုံှေ့၏ အဓ ပပောယ်က ိုသောသ ရှ န ိုငပ်ါသည။်  
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  ၂-၂ စြောဖတ စွမ ်းရည  ကမ်းခွန ်းမျြော်းအတ ွ  ကမ်းခွန ်းပံိုစရံ င ်းလင ်းချ   

ကမ်းခွန ်းနံပါ

တ  

ကမ်းခွန ်း ိုဒ  ကဖြော  ပချ   

1 
R15Y001T0

3 

ရန ောအတ အကခ ရဖော် ပမထော်းသညေ့ ်  ဖစ်စဉ ပစောသော်းတစ်ခိုတငွဇ်ောတရ်ကောင ်

၏ စရ ိုကက် ို သရိုပ်ရဖော် ပသညေ့ ်စကော်းရ ပတစပ်ိုဒရ် ်းသော်းပါ။  

2 
R15Y001T0

4 

ဇောတရ်ကောင၏်လိုပ်ရ ောငခ်ခကအ်ော်း ရှင််း ပ န ်  ဖစ်စဉ ပစောသော်းမ ှ

သက ် ိုင ်ော အရထောကအ်ထော်းက ို ရ ွ်းခခယပ်ါ။ 

3 
R15Y001T0

8 

ရန ောအတ အကခရဖော် ပမထော်းသညေ့ ်ဖစ်စဉ ပစောသော်းတစခ်ိုတငွ ်

ဇောတရ်ကောင၏် စရ ိုကက် ို သရိုပ်ရဖော် ပသညေ့ ်စကော်းရ ပတစ်ပိုဒရ် ်းသော်းပါ။ 

4 
R15Y001T0

9 

 ဖစ်စဉ ပစောသော်းတငွ ် အသံို်း ပြုံထော်းသညေ့ ်  မညသ်စံွအဲလကေ္ာ၏ အဓ ပပါယက် ို 

ရဖော် ပပါ။ 

5 
R15Y002T0

3 

စည််းရံို်း ွရဲ ောငရ်သော စောသော်းရပေါ်တငွ ်ထငရ်ှော်းရသော အခခကအ်လကက် ိုရှောပါ။ 

6 
R15Y002T0

4 

စည််းရံို်း ွရဲ ောငရ်သောစောသော်းတငွအ်တ အကခရဖော် ပထော်းသညေ့် 

အခခကအ်လကန်ငှေ့ ်က ိုကည်ရီသော ပံိုတစ်ပံိုက ို ရ ွ်းခခယပ်ါ။ 

7 
R15Y002T0

5 

မှနက်နရ်သော ရကောကခ်ခကခ်ခမှုအော်း အရထောကအ်က ူပြုံသညေ့ ်

စည််းရံို်း ွရဲ ောင ် ရသော စောသော်းမ ှ အရထောကအ်ထော်းက ို ရ ွ်းခခယ၍် 

ရ ်းသော်းပါ။ 

8 
R15Y002T0

9 

စည််းရံို်း ွရဲ ောငရ်သောစောသော်းပါ  ကစ်ပ်အရ ခအရနတငွ ်နောမ်စော်း၏အညွှန််း 

က ိုရဖော် ပပါ။ 

9 
R15Y003T0

1 

စည််းရံို်း ွရဲ ောငရ်သော စောသော်းမ ှ အရသ်းစ တအ်ခခကအ်လကတ်စ်ခိုက ို ရှော၍ 

ခခရ ်းပါ။ 

10 
R15Y003T0

5 

စည််းရံို်း ွရဲ ောငရ်သောစောသော်းမှ တ ကခရသောအခခကအ်လကက် ို 

ရကောကခ်ခကခ်ခပါ။ 

11 
R15Y003T0

6 

စည််းရံို်း ွရဲ ောငရ်သောစောသော်းမှ အဓ က ည ွ်ယခ်ခကက် ို ရဖော် ပပါ။ 

12 
R15Y004T0

1 

 ကသ်ယွရ်ငှ််း ပစောသော်းပါ ရဖော် ပခခကမ်ခော်းက ို ရကောကခ်ခကခ်ခ ခင််း ဖငေ့ ်စောတ ို 

ရ ်းသော်းရသောသကူ ို ရဖော် ပပါ။ 
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13 
R15Y004T0

2 

 ကသ်ယွရ်ငှ််း ပစောသော်းပါစောတ ိုတငွ ်ရပေါ်လငွရ်သော အရသ်းစ တအ်ခခကတ်စ်ခို 

က ိုရှောပါ။ 

14 
R15Y004T0

4 

 ကသ်ယွရ်ငှ််း ပစောသော်းပါစောတ ိုတငွ ်ရပေါ်လငွရ်သော ညွှန ်ကော်းခခကက် ို ရှောပါ။ 

15 
R15Y004T0

6 

 ကသ်ယွရ်ငှ််း ပစောသော်းပါစောတ ိုတငွ ် တ ကခစွောမရဖော် ပထော်းရသော 

ထင ်မငခ်ခက ်တစ်ခိုက ို ရကောကခ်ခကခ်ခ၍ရ ်းသော်းပါ။ 

16 
R15Y005T0

2 

စည််းရံို်း ွရဲ ောငစ်ောသော်းပါစောပ ိုဒ၏်  ည ွ်ယခ်ခကက် ို ရဖော် ပပါ။ 

17 
R15Y005T0

4 

စည််းရံို်း ွရဲ ောငစ်ောသော်းပါ အခခကအ်လကက် ို အသံို်း ပြုံ၍ မ မ ၏ထင ်မငခ်ခက ်

က ိုရ ်းပါ။ 

18 
R15Y005T0

6 

စည််းရံို်း ွရဲ ောငစ်ောသော်းပါစောပ ိုဒတ်ငွ ် အရသ်းစ တအ်ခခကအ်လကမ်ခော်း ပါဝင ်

ရသောအပ ိုင််းက ို ရဖော် ပပါ။ 

19 
R15Y007T0

1 

အဓ ကဇောတရ်ကောင၏် စရ ိုကလ်ကခဏောမခော်းက ို ရကောကခ်ခကခ်ခ န ်  ဖစ်စဉ ပ 

စောသော်းပါစောပ ိုဒအ်စတငွ ်ရပ်းထော်းသညေ့ ်အခခကအ်လကမ်ခော်းက ို ခခ တ ်ကပ်ါ။ 

20 
R15Y007T0

4 

 ဖစ်စဉ ပစောသော်းပါစောပ ိုဒတ်ငွ ် အတ အကခရဖော် ပမထော်းသညေ့ ်  ဖစ် ပ်တစ်ခို 

အတကွ ်အရ ကောင််းအ င််းက ို ရကောကခ်ခကခ်ခပါ။ 

21 
R15Y007T0

5 

 ဖစ်စဉ ပစောသော်းတငွ ် ရဖော် ပထော်းသညေ့ ်  ဖစ် ပ်မခော်းမ ှ

တ ိုကရ် ိုကရ်ဖော် ပထော်း ခင််း မရှ သညေ့ ်အ ဖစ်အပခကမ်ခော်းက ို ရကောကခ်ခကခ်ခပါ။ 

22 
R15Y007T0

7 

 ဖစ်စဉ ပစောသော်းပါစောပ ိုဒ၏် သငခ်န််းစောက ို ရဖော် ပပါ။ 

23 
R15Y008T0

2 

သရိုပ်ရဖော်စောသော်းပါရ မပံိုတငွ ် အသံို်း ပြုံသညေ့ ် အမှတအ်သော်းတစ်ခို၏ 

အဓ ပပါယ ်က ို ရကောကခ်ခကခ်ခပါ။ 

24 
R15Y008T0

3 

သရိုပ်ရဖော်စောသော်းပါ အရ ကောင််းအ ောတငွ ်အသံို်း ပြုံသညေ့ ်စကော်းစို၏ အဓ ပပါယ ်

က ို ရကောကခ်ခကခ်ခပါ။ 

25 
R15Y008T0

4 

သရိုပ်ရဖော်စောသော်းပါ ရ မပံိုနငှေ့ဇ်ယော်းရှ  အခခကအ်လကက် ို ယဉှတွရဲပ်းပါ။ 

26 
R15Y008T0

7 

သရိုပ်ရဖော်စောသော်းပါ  ပထမ ံို်းစောပ ိုဒ်မှ  အတ အကခရဖော်  ပထော်းသညေ့်  

အခခကအ်လကက် ို ရကောကခ်ခကခ်ခပါ။ 

27 
R15Y010T0

1 

ညွှန ်ကော်းခခကစ်ောသော်းပါစောပ ိုဒတ်ငွ ် သ သောထငရ်ှော်းစွော ရဖော် ပထော်းရသော 

အရသ်းစ တအ်ခခကအ်လကတ်စ်ခိုက ို ရဖော် ပပါ။ 
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28 
R15Y010T0

2 

ညွှန ်ကော်းခခကစ်ောသော်းပါစောပ ိုဒတ် ိုတငွ ် အရသ်းစ တအ်ခခကအ်လကက် ို 

ရဖော် ပပါ။ 

29 
R15Y010T0

4 

ညွှန် ကော်းခခက်စောသော်းပါ  စောပ ိုဒ်တ ို၏  အပ ိုင််းတစ်ခိုတွင် ရပ်းထော်းသညေ့် 

အခခကအ်လက် အမခ ြုံ်းအစော်းက ို ရဖော် ပပါ။ 

30 
R15Y010T0

5 

ညွှန ်ကော်းခခကစ်ောသော်းပါ စောပ ိုဒတ် ိုတငွ ်ရပ်းထော်းသညေ့ ်လမ််းညွှနခ်ခကတ်စ်ခို၏ 

အဓ ပပါယက် ို ရကောကခ်ခကခ်ခပါ။ 

31 
R15Y011T0

1 

 ဖစ်စဉ ပစောသော်း၏ စောပ ိုဒအ်စပ ိုင််းရှ  သ သောထငရ်ှော်းရသောအခခကအ်လကက် ို 

ရဖော် ပပါ။ 

32 
R15Y011T0

4 

 ဖစ်စဉ ပစောသော်းပါ စောပ ိုဒတ်ွင ် ဇောတ်ရကောင၏် လိုပ်ရ ောငခ်ခက်အတွက် 

အရ ကောင််း ပခခကက် ို ရဖော် ပပါ။ 

33 
R15Y011T0

5 

 ဖစ်စဉ ပစောသော်းပါ စောပ ိုဒတ်ငွ ် တ ိုကရ် ိုကရ်ဖော် ပထော်း ခင််းမရှ သညေ့ ် အဓ က 

အခခကအ်လကတ်စ်ခိုက ို ရဖော် ပပါ။ 

34 
R15Y011T0

8 

 ဖစ်စဉ ပစောသော်းပါ စောပ ိုဒတ်စ်ခိုလံို်းတငွ ် အရသ်းစ တအ်ခခကအ်လကမ်ခော်းက ို 

အသံို်း ပြုံ၍ ဇောတရ်ကောင၏် ပငက် ိုယစ်ရ ိုကမ်ခော်းက ို အက ဲဖတပ်ါ။ 

35 
R15Y012T0

1 

သရိုပ်ရဖေ်ာစောသော်း ဖငေ့ ် ရဖော် ပထော်းရသော အရ ကောင််းအ ော၏ ရယ ိုယခ 

အမခ ြုံ်းအစော်းက ို ရဖော် ပပါ။ 

36 
R15Y012T0

2 

သရိုပ်ရဖေ်ာစောသော်း ဖငေ့ ် ရဖော် ပထော်းရသော ဇယော်းက ိုဖတ၍် ရဖော် ပထော်း ခင််းမရှ  

သညေ့ ်အခခကအ်လကက် ို ရကောကခ်ခကခ်ခပါ။ 

37 
R15Y012T0

3 

သရိုပ်ရဖေ်ာစောသော်း ဖငေ့ ် ရဖော် ပထော်းရသော ဇယော်းတငွရ်ှ သညေ့ ် အဓ ပပါယတ် ူ

အခခကအ်လကမ်ခော်းက ို ရှောပါ။ 

38 
R15Y012T0

4 

သရိုပ်ရဖော်စောသော်း ဖငေ့ ် ရဖော် ပထော်းရသော ဇယော်းတငွရ်ှ သညေ့ ် အခခကအ်လက ်

မခော်းက ို နှု င််းယဉှပါ။  

39 
R15Y012T0

5 

သရိုပ်ရဖေ်ာစောသော်း ဖငေ့ ် ရဖော် ပထော်းရသော ဇယော်းတစ်ခိုမှ တ ကခရသော 

အရသ်းစ တ ်အခခကတ်စ်ခိုက ို ရှော၍ရ ်းသော်းပါ။  

40 
R15Y012T0

7 

သရိုပ်ရဖေ်ာစောသော်း ဖငေ့ ် ရဖော် ပထော်းရသော ဇယော်းတငွရ်ှ သညေ့ ်

အရသ်းစ တအ်ခခက ်တစ်ခိုက ို ရှောပါ။ 

41 
R15Y012T0

8 

သရိုပ်ရဖော်စောသော်းပါ အခခကအ်လကက် ို ရကောကခ်ခကခ်ခပါ။ 

42 
R15Y015T0

2 

 ဖစ်စဉ ပစောသော်းပါ စောပ ိုဒတ်ငွ ် သ သောထငရ်ှော်းစွောရဖော် ပထော်းရသော အဓ က 

အရသ်းစ တအ်ခခကအ်လကတ်စ်ခိုက ို ရဖော် ပပါ။ 
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43 
R15Y015T0

4 

 ဖစ်စဉ ပစောသော်းပါ ပထမစောပ ိုဒ၏် တ ကခရသော အခခကအ်လကမ်ှ 

ဇောတရ်ကောင၏် စ တခ်စံော်းမှုအရ ခအရနက ို ရကောကခ်ခကခ်ခပါ။ 

44 
R15Y015T0

5 

 ဖစ်စဉ ပစောသော်းပါ ဒိုတ ယစောပ ိုဒ၏် သ သောထငရ်ေှာ်းစွောရဖော် ပထော်း ခင််း 

မရှ သညေ့ ်အရသ်းစ တအ်ခခကအ်လကတ်စ်ခိုက ို ရဖော် ပပါ။ 

45 
R15Y015T0

8 

 ဖစ်စဉ ပစောသော်းပါ စောပ ိုဒ၏်အ ံို်းသတတ်ငွ ် တ ိုကရ် ိုကရ်ဖော် ပထော်း ခင််း 

မရှ ရသော အဓ ပပါယက် ို ရဖော် ပပါ။ 

46 
R15Y030T0

1 

ပံိုတစ်ပံိုနငှေ့က် ိုကည်သီညေ့ ်စကော်းလံို်းတစ်လံို်းက ို ရ ွ်းပါ။ 

47 
R15Y033T0

1 

ပံိုတစ်ပံိုနငှေ့က် ိုကည်သီညေ့ ်စကော်းလံို်းတစ်လံို်းက ို ရ ွ်းပါ။ 

48 
R15Y041T0

1 

ပံိုတစ်ပံိုနငှေ့က် ိုကည်သီညေ့ ်စကော်းလံို်းတစ်လံို်းက ို ရ ွ်းပါ။ 

49 
R15Y042T0

1 

ပံိုတစ်ပံိုနငှေ့က် ိုကည်သီညေ့ ်စကော်းလံို်းတစ်လံို်းက ို ရ ွ်းပါ။ 

50 
R15Y044T0

1 

ပံိုတစ်ပံိုနငှေ့က် ိုကည်သီညေ့ ်စကော်းလံို်းတစ်လံို်းက ို ရ ွ်းပါ။ 

51 
R15Y053T0

1 

ပံိုတစ်ပံိုနငှေ့က် ိုကည်သီညေ့ ်စကော်းလံို်းတစ်လံို်းက ို ရ ွ်းပါ။ 

 

  ၂-၃ စြောကရ်းသြော်းမှုစွမ ်းရည အတ ွ   ျွမ ်း ျင မှု ပစက ်း 

စသံတ မ တ ချ   က ျြောင ်းသြော်းမျြော်း၏လိုပ က ြောင န ိုင မှု  ို ကဖြော  ပချ   

စံသတမ်ှတခ်ခက ်(၈) 

နငှေ့အ်ထက ်

(၃၄၆)နငှေ့အ်ထက ်

၀% 

စြောကရ်းသြော်းရြောတငွ  အက  ြောင ်းအရြောမျြော်း  ို ကဝါဟြောရက ယ ဝစွြော အချ  အလ   

မ န  န စွြော ဖငေ့  နြော်းလည လယွ ကအြောင  စိုစည ်းကရ်းသြော်းန ိုင  ခင ်း  

ဤစံသတမ်တှခ်ခကတ်ငွရ်ှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ် လမူှုအဖဲွှေ့အစည််းနငှေ့ ် သက ် ိုင ်

ရသော အရ ကောင််းအ ောမခော်းက ို  ရီလခော်ရသော၊ အရသ်းစ တက်ခရသော၊ ဖနတ််ီးန ိုငရ်သော 

အရတ်ွးအရခေါ်မခော်း ဖငေ့ ် ရ ်းသော်းန ိုငပ်ါသည။် န ဒါန််း၊ စောက ိုယ၊် န ဂံို်း ပါဝငရ်သော စောသော်း 

မခော်းက ို အခခ တအ် ကမ် မ  ဖငေ့ ် ရ ်းသော်းန ိုင ်ကပါသည။် ဥပမောအော်း ဖငေ့ ်

အရ ကောင််းအ ောက ို အရသ်းစ တပံ်ိုရဖော်၍  ခြံုံငံိုမ ရအောင ် ရ ်းသော်းန ိုငသ်ည။်  န််းသစ၍် 

ရ ပ ပစ်ရသော ရဝါဟော  မခော်းက ို ကကယဝ်စွော အသံို်း ပြုံ၍ ရ ်းသော်းန ိုငပ်ါသည။် 
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စံသတမ်ှတခ်ခက ်(၇) 

(၃၃၈ မှ ၃၄၆ 

ရအောက)် ၁ % 

အက  ြောင ်းအရြောအမျ ြုံ်းမျ ြုံ်း  ို လံိုကလြော  ကသြော ကဝါဟြောရမျြော်း ဖငေ့  ရ င ်းလင ်း၍ 

အချ  အလ   ပညေ့ စံိုစွြော ကရ်းသြော်းန ိုင  ခင ်း 

ဤစံသတမ်ှတခ်ခကတ်ငွရ်ှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ် လမူှုအဖဲွှေ့အစည််းနငှေ့ ်

သက ် ိုငရ်သော အရ ကောင််းအ ောမခော်း၊ 

ပတဝ်န််းကခငန်ငှေ့ ်ကစ်ပ်ရသောအရ ကောင််းအ ောမခော်း၊ တစ်ဦ်းခခင််းနငှေ့ ်

  ိုငရ်သောအရ ကောင််းအ ောမခော်းက ို စည််းရံို်း ွရဲ ောင ်ခင််း သ ို ေ့မဟိုတ ်အက ဲဖတ ်ခင််းပါဝင ်

ရသော အရတ်ွးအရခေါ်မခော်းက ိုအသံို်း ပြုံ၍ ရ ်းသော်းန ိုငပ်ါသည။် အရတ်ွးအရခေါ်မခော်းက ို 

မှနက်န ် ရသော ဝါကခတညရ် ောကပံ်ိုအမခ ြုံ်းမခ ြုံ်း ဖငေ့ ် ခခ တ ်က၍် ရ ်းသော်းန ိုငပ်ါသည။် 

အမှော်း အနည််းငယပ်ါန ိုငရ်သော ဝါကခရ ောအခခ ြုံှေ့က ို ရ ်းသော်းန ိုငပ်ါသည။် 

တစ်ဦ်းခခင််းနငှေ့ ် ိုငရ်သော အရ ကောင််းအ ောမခော်း (ဥပမော - နစှ်သကရ်သောမမ ြုံှေ့အရ ကောင််း) က ို 

စ တဝ်ငစ်ော်းဖွယရ်ကောင််း ရအောင ် ရဖော် ပရ ်းသော်းန ိုင ်န ် အရ ခခကံခရသော 

ရဝါဟော ထကပ် ို၍ အသံို်း ပြုံန ိုငသ်ည။် 

စံသတမ်ှတခ်ခက ်(၆) 

(၃၂၇ မှ ၃၃၈ 

ရအောက)် ၄ % 

ရ ို ်းရ င ်းကသြောစြောသြော်းမျြော်း  ို ရည ရွယ ချ  တစ ခိုထ ကရြော  ကအြောင  အက ခခံကဝါဟြောရမျြော်း 

အသံို်း ပြုံ၍ ကရ်းသြော်းန ိုင  ခင ်း  

ဤစံသတမ်တှခ်ခကတ်ငွရ်ှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ် ပတဝ်န််းကခငန်ငှေ့ ်ကစ်ပ်ရသော 

အရ ကောင််းအ ောမခော်း၊ တစ်ဦ်းခခင််းနငှေ့ ် ိုငရ်သော အရ ကောင််းအ ောမခော်းနငှေ့ ်  ကစ်ပ်သညေ့ ်

စောသော်းမခော်းက ို အရသ်းစ တအ်ခခကအ်လကအ်နည််းငယ ်ဖငေ့ ်

ရ ို ်းရှင််းစွောရ ်းသော်းန ိုငပ်ါသည။် စောဖတသ်နူော်းလညလ်ယွရ်အောင ် အစီအစဉတကခ 

ရ ်းသော်းန ိုငရ်သော်လည််း  ောသောစကော်း နငှေ့ ် ိုငရ်သောအသံို်းအနှုန််းမခော်းက ို 

ရပါင််းစပ်ရ ်းသော်းန ိုင ်န ် ရလေ့လောရနရသောအ ငေ့ ် တငွသ်ောရှ ပါသည။် ဤအ ငေ့ရ်ှ  

ရကခောင််းသော်းမခော်း အသံို်း ပြုံရသော ရဝါဟော မခော်းသည ် အရ ခခအံ ငေ့ထ်ကသ်ောလနွ၍် 

ဝါကခတ ို၊ ရံို ်းသံို်းစောနငှေ့ ် မှတစ်ိုတ ိုကဲေ့သ ို ေ့ရသော စောပ ိုဒတ် ိုမခော်း၏ 

အရသ်းစ တအ်ခခကအ်လကက် ို  ခြံုံငံိုမ  န ်လံိုရလောကပ်ါသည။် 
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စံသတမ်ှတခ်ခက ်(၅) 

(၃၁၆ မှ ၃၂၇ 

ရအောက)် ၁၃ % 

ရ ို ်းရ င ်းကသြောစ ြော်းလံို်းမျြော်း  ို အသံို်း ပြုံ၍ ချ တ    မှုမရ  ကသြောစြောပ ိုဒ မျြော်း  ို 

ရည ရွယ ချ   တစ ခိုထ ကရြော  ကအြောင  ကရ်းသြော်းန ိုင  ခင ်း 

ဤစံသတမ်တှခ်ခကတ်ငွရ်ှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ် မှတစ်ိုတ ိုမခော်း၊ 

ရဖေ်ာ ပခခကမ်ခော်းနငှေ့ ်  ဖစ်စဉ ပစောသော်းမခော်းကဲေ့သ ို ေ့ရသော အရ ကောင််းအ ောမခော်းက ို 

ရ ်းသော်းန ိုငသ်ည။် ရ ်းသော်း  မညေ့ ် အရ ကောင််းအ ောနငှေ့အ်ရတ်ွးအရခေါ်မခော်းက ို 

အနည််းငယအ်ရသ်းစ တက်ခစေွာ ခခ တ ်က ် ရ ်းသော်းန ိုငသ်ည။် ၎င််းတ ို ေ့၏ 

အရတ်ွးအရခေါ်မခော်းသည ် နော်းလညလ်ယွ၍် အစီအစဉကခ ရသော်လည််း စကော်းစပ်မခော်း၊ 

န ဒါန််း သ ို ေ့မဟိုတ ်န ဂံို်းမခော်း မပါရှ ပါ။ ဥပမောအော်း ဖငေ့ ်ရဖော် ပခခက ်သည ်စောပ ိုဒတ်စ်ခိုလံို်းက ို 

အခခ တအ် ကမ် စွော ရ ်းသော်းန ိုင ်ခင််း မရှ ရသော်လည််း ရိုပ်ပံိုရှ  အရ ကောင််းအ ောမခော်းက ို 

အနည််းငယ ် အစီအစဉကခစွော ရ ်းသော်းန ိုငပ်ါသည။် ရ ို ်းရှင််း၍ 

ထပ်တလလဲ ဲဖစ်ရသောဝါကခမခော်း သ ို ေ့မဟိုတ ်အမှော်းပါရသော ဝါကခရ ောမခော်းက ို ရ ်းသော်းန ိုင ်

ပါသည။် စောရ ်းသော်း ောတငွ ် အရ ကောင််းအ ောနငှေ့ ်  ရီလခော်ရသော ရဝါဟော မခော်းက ို 

အသံို်း ပြုံ န ိုငရ်သော်လည််း ရှင််းလင််းတ ကခမှုမရှ ပါ။  

စံသတမ်ှတခ်ခက ်(၄) 

(၃၀၆ မှ ၃၁၆ 

ရအောက)် ၂၁ % 

ရ ို ်းရ င ်းကသြော အကတ်ွးအကခေါ်မျြော်း  ို အက ခခံ ျကသြော ကဝါဟြောရမျြော်းအသံို်း ပြုံ၍ 

အနည ်းငယ သြော ကရ်းသြော်းန ိုင  ခင ်း 

ဤစံသတမ်တှခ်ခကတ်ငွရ်ှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ် အရ ကောင််းအ ောမခော်းက ို ရ ို ်းရငှ််း 

ရသော အရတ်ွးအရခေါ်မခော်း ဖငေ့အ်နည််းငယ ်ရ ်းသော်းန ိုငရ်သော်လည််း အရသ်းစ တ ်ရ ်းသော်း 

န ိုင ်ခင််းမရှ ပါ။ ညွှန ်ကော်းခခကစ်ောသော်းမခော်းရ ်းသော်း ောတငွ ်ညွှန ်ကော်းခခကအ်တကွ ်မှနက်န ်

ရသောပံိုစံက ိုအသံို်း ပြုံန ိုငမ်ပီ်း ရ ို ်းရငှ််းရသောဝါကခသံို်းရ ကောင််းမ ှ ရလ်းရ ကောင််းအထ  

ရှင််းလင််းစွော ရ ်းသော်းန ိုငပ်ါသည။် ဤအ ငေ့တ်ငွ ်ရကခောင််းသော်း၏စွမ််း ညသ်ည ်အရ ခခ ံ

ရဝါဟော မခော်း  ဖငေ့ ်အရသ်းစ တရ်ဖေ်ာ ပ န ်အကန ေ့အ်သတရ်ှ ပါသည။် 

စံသတမ်ှတခ်ခက ်(၃) 

(၂၉၆ မှ ၃၀၆ 

ရအောက)် ၂၁ % 

ရ ို ်းရ င ်းမပ ်း မ ပညေ့ စံိုကသြောအကတ်ွးအကခေါ်မျြော်းန ငေ့  အနည ်းငယ ကသြော ကဝါဟြောရမျြော်း  ို 

အသံို်း ပြုံ၍ အက  ြောင ်းအရြောမျြော်း  ို အ န ေ့ အသတ  ဖငေ့ သြော ကရ်းသြော်းန ိုင  ခင ်း 

ဤစံသတမ်တှခ်ခကတ်ငွရ်ှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ် တစ်ဦ်းခခင််းနငှေ့ ် ိုငရ်သော 

အရ ကောင််းအ ောမခော်း သ ို ေ့မဟိုတ ် ပတဝ်န််းကခငန်ငှေ့ ်ကစ်ပ်ရသောအရ ကောင််းအ ောမခော်းက ို 

အနည််းငယသ်ော ရ ်းသော်းန ိုငသ်ည။် အရတ်ွးအရခေါ်မခော်းသည ်အလနွရ် ို ်းရှင််း၍  ကစ်ပ်မှု 

သ ို ေ့မဟိုတ ်  ပညေ့စ်ံိုမှုမရှ ပါ။ စောသော်းမခော်းသည ် အခခ တအ် ကမ်ရှ ရသောရ ကောငေ့ ်

နော်းလည ်န ်ခကခ်ပဲါသည။် ဥပမောအော်း ဖငေ့ ်ရ ို ်းရငှ််းရသော ပံို ပငတ်စ်ပိုဒက် ို ရ ်းသော်း ောတငွ ်

အနည််းငယ ် အစီအစဉတကခရှ ရသော်လည််း ရ ်းသော်း မညေ့ ် အရ ကောင််းအ ောနငှေ့ ်

က ိုကည်မီှုမရှ ပါ။ အရတ်ွးအရခေါ်မခော်းက ို ခခ တ ်က ်န ် နောမ ် သ ို ေ့မဟိုတ ် နောမ်စော်းမခော်းနငှေ့ ်
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ရ ို ်းရငှ််းရသော ဝါကခမခော်း က ို ထပ်တလလဲအဲသံို်း ပြုံ၍ ရ ်းသော်းထော်းပါသည။် 

အရ ခခရံဝါဟော မခော်းသည ် ထပ်တလလဲ ဲ  ဖစ်ရန ခင််းရ ကောငေ့ ် ရကောင််းမွနရ်သော 

ရဖော် ပခခက ်ဖစ် န ်မလံိုရလောကပ်ါ။ 

စံသတမ်ှတခ်ခက ်(၂) 

(၂၈၇ မှ ၂၉၆ 

ရအောက)် ၁၄ % 

လံိုကလြော  မှုမရ  ကသြော ကဝါဟြောရမျြော်း ဖငေ့  တစ ပ ိုင ်းတစ စ ဖစ ကနကသြော 

အကတ်ွးအကခေါ်မျြော်း  ို အနည ်းငယ သြော ကရ်းသြော်းန ိုင  ခင ်း 

ဤစံသတမ်တှခ်ခကတ်ငွရ်ှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ်အကန ေ့အ်သတ ်ဖငေ့သ်ော ရ ်းသော်း 

န ိုငပ်ါသည။် မရှင််းလင််းရသော၊  ရီလခော်မှုမရှ ရသော၊ အကန ေ့အ်သတရ်ှ ရသော၊ 

တစ်ပ ိုင််းတစ်စ  ဖစ်ရနရသော အရတ်ွးအရခေါ်မခော်းက ိုသော ရ ်းသော်းန ိုငပ်ါသည။် 

ရ ို ်းရှင််းမှနက်နရ်သော ဝါကခ တစ်ရ ကောင််း သ ို ေ့မဟိုတ ် အမှော်းမခော်းပါဝငရ်သော ဝါကခ 

သ ို ေ့မဟိုတ ် မ ပညေ့စ်ံိုရသော ဝါကခက ိုသော ရ ်းသော်းန ိုငပ်ါသည။် ဝါကခတညရ် ောကပံ်ိုသည ်

ထပ်တလလဲ ဲ  ဖစ်ရနန ိုငပ်ါသည။် အသံို်း ပြုံ ထော်းရသော အရ ခခရံဝါဟော မခော်းသည ်

အရ ကောင််းအ ောက ို နော်းလညရ်အောင ် ရဖော် ပ န ် မလံိုရလောက ်ခင််း သ ို ေ့မဟိုတ ်

ထပ်တလလဲ ဲ ဖစ်ရန ခင််းတ ို ေ့  ဖစ်န ိုငပ်ါသည။် 

စံသတမ်ှတခ်ခက ်(၁) 

(၂၈၇ ရအောက)်  

၂၅ % 

စြောကရ်းသြော်းရြောတငွ  အကတ်ွးအကခေါ်မျြော်း  ို တင  ပန ိုင သညေ့ စွမ ်းရည  အြော်းနည ်း ခင ်း  

ဤစံသတမ်တှခ်ခကတ်ငွရ်ှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ် ဝါကခအနည််းငယက် ိုသော 

အသံို်း ပြုံ န ိုငမ်ပီ်း အရ ကောင််းအ ောက ို အကန ေ့အ်သတ ်ဖငေ့သ်ော ရဖော် ပရ ်းသော်းန ိုငပ်ါသည။် 

ဥပမောအော်း  ဖငေ့ ် ရိုပ်ပံိုတစပံ်ိုက ို ရဖော် ပရ ်းသော်းရသောအခါ အလနွရ်ယ ိုယခကခရသော 

အရတ်ွးအရခေါ် မခော်း သ ို ေ့မဟိုတ ် သ်ီး ခော်း ဖစ်ရသော အရ ကောင််းအ ောအနည််းငယက် ိုသော 

အရလ်းရပ်းရ ်းသော်း န ိုငသ်ည။် အသံို်း ပြုံန ိုငရ်သော ရဝါဟော မခော်းသည ် ရိုပ်ပံိုက ို 

ရဖော် ပရ ်းသော်း န ် လံိုရလောကမ်ှု မရှ ပါ။ အသံို်း ပြုံထော်းရသော စကော်းလံို်းမခော်းသည ်

အရ ခခကံခ၍ ထပ်တလလဲ ဲ ဖစ်ရနပါသည။် 

 

  ၂-၄ သခ္ျြောစွမ ်းရည အတ ွ   ျွမ ်း ျင မှု ပစက ်း  

စသံတ မ တ ချ   က ျြောင ်းသြော်းမျြော်း၏ လိုပ က ြောင န ိုင မှု  ို ကဖြော  ပချ   

စံသတမ်ှတခ်ခက ်(၉) 

နငှေ့အ်ထက ်(၃၄၇ 

နငှေ့အ်ထက)် 

 ၀% 

စံသတမ်ှတခ်ခက ်(၈) အထကတ်ငွရ်ှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်း စွမ််းရ ောငန် ိုငသ်ညေ့အ် ောက ို 

အ ပညေ့အ်စံို ရဖော် ပန ိုငသ်ညေ့ ် ရမ်းခနွ််းမခော်းနည််းပါ်းလနွ််းရနရသ်းပါသည။် သ ို ေ့ရသေ်ာ 

ပတလ်ည ် အနော်းနငှေ့ ်ကစ်ပ်သညေ့အ်ခခကအ်လကက် ို အသံို်း ပြုံ၍ 

မသ ရသ်းသည်ေ့အနော်း၏ အလခော်းက ို ရေှာရဖွ န ် ကတ ဂံမခော်းအရ ကောင််း 
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ကခ ြုံ်းရ ကောင််း ကစ်ပ်န ိုငသ်ည။် အရ အတကွ ်  ဖန ေ့က်ခကမ်ှု ပိုစဆောမခော်းက ို 

ရ ဖရှင််းန ိုငသ်ည။် 

စံသတမ်ှတခ်ခက ်(၈) 

(၃၃၄ မှ၃၄၇ 

ရအောက)်  

၀% 

က မ ြော   ခင ်းစြော်း ခင ်း  ိုင ရြောသခ္ျြောလိုပ ထံို်းမျြော်း  ို စဉ််းစြော်းကတ်ွးကခေါ်  ခင ်း၊ ယနူစ မျြော်း 

က ပြောင ်းလ ဲခင ်း  

စံသတမ်ှတခ်ခက ် (၈) တငွရ်ှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ်ပ ိုင််းရ ခတ ူအပ ိုင််းက န််းမခော်းက ို 

ရပါင််းန ိုငမ်ပီ်း၊ ဂဏန််း ၁ လံို်းပါက န််း ဖငေ့ ်ဒဿမက န််းက ိုစော်း ရသော ပိုစဆောမခော်းက ို ရ ဖရငှ််း 

န ိုငသ်ည။်ဒဿမက န််းမခော်းပါသညေ့က် န််းစဉက ို  ကလ်ကတ်ကွခ်ခကန် ိုငသ်ည။် 

အပ ိုင််းက န််း ပံိုစံ ဖငေ့ရ်ဖေ်ာ ပထော်းရသော နော ီ မှ မ နစ်သ ို ေ့ ယနူစ်ရ ပောင််းလရဲပ်းန ိုငမ်ပီ်း 

အနော်းမခော်း၏  ခော်းနော်းခခကက် ိုလည််း ယနူစ်ရ ပောင််းလ၍ဲ တကွခ်ခကန် ိုငသ်ည။် 

အရ အတကွက် ို  ညည်ွှန််း ရသော သရိုပ် ပပံိုကော်းခခပ်မခော်းက ို သံို်း၍ ပိုစဆောတကွန် ိုငသ်ည။် 

စံသတမ်ှတခ်ခက ်(၇) 

(၃၂၁ မှ၃၃၄ 

ရအောက)် 

 ၃% 

အပ ိုင ်း  န ်းမျြော်းန ငေ့  ရြောခ ိုင နှုန ်းမျြော်း  ို တ ွ ချ   ခင ်း၊   ိုယ စြော်း ပြုံကဒတြောမျြော်း  ို သ ရ   

တ ွ ချ   ခင ်း 

စံသတမ်ှတခ်ခက ် (၇) တငွရ်ှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ် ရ ို ်းရ ို ်းအပ ိုင််းက န််းမခော်းနငှေ့ ်

 ောခ ိုငန် ှုန််းမခော်းက ို တကွန် ိုငသ်ည။် ရပ်းထော်းရသောရိုပ်ပံိုက ို စ တက််ူး ဖငေ့လ်ညှေ့ ်ခင််း ဖငေ့ ်ရိုပ်ပံို 

၏လညှေ့ပ်တပံ်ိုက ို ရဖော် ပန ိုငသ်ည။် ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ် ရပ်းထော်းရသော စိုစိုရပါင််း 

တနဖ် ို်း က ိုသံို်း၍ ဇယော်းတငွ ်လ ိုအပ်သညေ့တ်နဖ် ို်းက ို တကွခ်ခကန် ိုငမ်ပီ်း စကဝ် ိုင််းပံိုဂ ပ်ရှ  

လ ိုအပ် ရသော  ောခ ိုငန် ှုန််းတနဖ် ို်းက ိုလည််း ရှောန ိုငသ်ည။် 

စံသတမ်ှတခ်ခက ်(၆) 

(၃၀၈ မှ၃၂၁ 

ရအောက)် 

၉% 

အပ ိုင ်း  န ်းပိုစဆြောမျြော်းအပါအဝင  သခ္ျြောလိုပ ငန ်းစဉ်မျြော်း  ို က ြောင ရွ   ခင ်း၊ ဇယြော်းန ငေ့  

ဂရပ  မျြော်း  ိုလည ်း က ြော  ချ  ချ ခင ်း 

စံသတမ်ှတခ်ခက ်(၆)တငွရ်ှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ်ပ ိုင််းရ ခ ၁၀ ရှ သညေ့ ်အပ ိုင််းက န််း 

တစ်ခိုက ို ဒဿမက န််းအ ဖစ်ရ ပောင််းရပ်းန ိုငသ်ည။် ရန ောလ ိုကတ်နဖ် ို်းအရ ကောင််း 

နော်းလည ် မပီ်း ဂဏန််း(၅)လံို်းပါက န််းအထ  ရန ောလ ိုကတ်နဖ် ို်းက ို ရှောန ိုငသ်ည။် 

အတ ိုင််းအတောပါဝင ် ရသော က   ယောမခော်းရှ  အလခော်းနငှေ့ ်

ထိုထညပ်မောဏမခော်း၏ယနူစ်မခော်းက ို ရ ပောင််းလတဲကွခ်ခက ် တတသ်ည။် ခခ နခ်ငွတ်စ်ခိုက ို 

အသံို်း ပြုံ၍ အ ောဝတထ ြုံမခော်း၏ အရလ်းခခ နက် ို ရှောန ိုငသ်ည။် ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ်

ရပ်းထော်းသညေ့အ်ခခ နတ်ငွ ် မ နစ ် (၃၀) က ိုထညေ့ရ်ပါင််းတတသ်ည။် ရပ်းထော်းရသော 

မခကန်ေှာ ပင ်(၂) ဖကက် ို ကညေ့၍် မခကန်ေှာ ပင ်(၃) ဖကပ်ါအ ောဝတထ ြုံမခော်းက ို ပံိုရဖော်တတ်မပီ်း 
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ရ ို ်းရှင််းရသောရ မပံိုမှ ညွှန် ကော်းခခက်မခော်းက ိုလည််း ဖတ်တတ်သည်။ 

ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ် အရ အတကွ ်ပဇယော်းက ို ဖတတ်တမ်ပီ်း အခခ နန်ငှေ့အ်လ ိုက ်

တ ို်းတကန်ှုန််း ပသညေ့ ်ဂ ပ်မခဉ်းက ိုလည််း ဖတန် ိုငသ်ည။် 

စံသတမ်ှတခ်ခက ်(၅) 

(၂၉၅ မှ၃၀၈ 

ရအောက)်  

၂၂% 

ဂဏန ်းသခ္ျြောပိုစဆြောမျြော်း  ို  ျွမ ်း ျင စွြော တ ွ ချ  က ဖရ င ်း ခင ်း 

စံသတမ်ှတခ်ခက ် (၅) တငွရ်ှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ် ပိုစဆောတငွပ်ါဝငရ်သောဂဏန််း 

(၄)လံို်းပါက န််းမခော်းက ို ရပါင််းတတမ်ပီ်း ဂဏန််း (၂)လံို်းပါက န််းမခော်းက ို နိုတန် ိုငသ်ည။် စော ဖငေ့ ်

ရပ်းထော်းသညေ့ ်ဂဏန််း (၅)လံို်းပါက န််းက ို ရှောန ိုငသ်ည။် ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ်ရ ို ်းရငှ််းစွော 

ရ တကွန် ိုငသ်ကဲေ့သ ို ေ့ ပံိုသဏ္ဍောနမ်ခော်းက ိုလည််း ဖတန် ိုငသ်ည။် အရ မ ောကအ်စော်းပါသညေ့ ်

လကရ်တွှေ့ ပိုစဆောမခော်းက ိုလည််း တကွန် ိုငသ်ည။် အရ အတကွ၏် ထကဝ်ကခ်ွ ဲခင််းက ိုလည််း 

နော်းလညသ်ည။် အမှတအ်သော်း ပ  လငဒ်ါတစ်ခိုမ ှ လ ိုအပ်ရသောအတ ိုင််းအတောက ို 

 ဖညေ့စ်ွကရ်ပ်းန ိုငမ်ပီ်း ရထောငေ့မှ်နတ်စ်ခိုနငှေ့ ် အ ခော်းရထောငေ့မ်ခော်းက ိုလည််း နှု င််းယဉှန ိုငသ်ည။် 

အ ောဝတထ ြုံတစ်ခို၏ထိုထညက် ို ခန ေ့မှ်န််းန ိုငသ်ည။် ဇယော်းမ ှ ဂဏန််းမခော်းက ို ဖတတ်တမ်ပီ်း 

ရပါင််းန ိုငသ်ည။် အခခ နန်ငှေ့အ်လ ိုက ် တနဖ် ို်းမခော်းပါရသော  ော်းဂ ပ်ဖဲွှေ့စည််းပံိုက ို နော်းလည ်

သည။် 

စံသတမ်ှတခ်ခက ်(၄) 

(၂၈၂ မှ၂၉၅ ရအောက)်  

၂၉% 

  န ်းဂဏန ်းဂိုဏ သတတ  မျြော်းန ငေ့  အတ ိုင ်းအတြောယနူစ မျြော်း  ို အသံို်းချ ခင ်း 

စံသတမ်ှတခ်ခက ် (၄) တငွရ်ှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ် ဂဏန််း (၁)လံို်းပါ စံိုက န််း၏ 

တစ်ဝကက် ို ရှောန ိုငမ်ပီ်း ဂဏန််း (၅)လံို်းပါက န််း၏ ရန ောလ ိုကတ်နဖ် ို်းက ို နော်းလညသ်ည။် 

ယနူစ်ရ ပောင််းလရဲပ်း န ်မလ ိုအပ်သညေ့ ်ပမောဏတနဖ် ို်းမခော်းပါဝငရ်သော ပိုစဆောက ို တကွခ်ခက ်

န ိုငသ်ည။် တစ်နော ီတငွရ်ှ သညေ့ ် မ နစ်အရ အတကွက် ိုသ ရှ ၍ အသံို်းခခန ိုငသ်ည။် 

ရကခောင််းသော်း မခော်းသည ် ော်းဂ ပ်မှတနဖ် ို်းက ို ဖတတ်တသ်ည။် 

စံသတမ်ှတခ်ခက ်(၃) 

(၂၆၉ မှ၂၈၂ ရအောက)်  

၂၄% 

ကနရြောလ ို  တန ဖ ို်းန ငေ့  အတ ိုင ်းအတြောမျြော်း  ို နြော်းလည  ခင ်း 

စံသတမ်ှတခ်ခက ် (၃) တငွရ်ှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်းသည ်ဂဏန််း (၂) လံို်းပါ က န််းမခော်းက ို 

အစဉလ ိုကစ်ီန ိုငသ်ည။် အတ ိုင််းအတော ဖညေ့စ်ွကရ်ပ်း န ်လ ိုအပ်သညေ့ပံ်ိုမခော်းမ ှအလခော်းနငှေ့ ်

ထိုထည ်အတ ိုင််းအတောမခော်းက ို ဖတန် ိုငသ်ည။် ရ ို ်းရှင််းရသော ပံိုသဏ္ဍောနမ်ခော်းက ို မှတမ် မပီ်း 

ရထောငေ့မ်ခော်းက ို နှု င််းယဉှန ိုငသ်ည။် ရ ို ်းရှင််းရသော  ော်းဂ ပ်က ို ဖတန် ိုငသ်ည။် 

စံသတမ်ှတခ်ခက ် 

(၂) နငှေ့ရ်အောက ်(၂၆၉ 

ထက ်နည််းသည)်  

၁၄ % 

စံသတမ်ှတခ်ခက ် (၃)ရအောကတ်ငွရ်ှ ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်း စွမ််းရ ောငန် ိုငသ်ညေ့အ် ောက ို 

ရဖော် ပန ိုငသ်ညေ့ရ်မ်းခနွ််းမခော်း နည််းပါ်းလနွ််းရနရသ်းပါသည။် အခခ ြုံှေ့ရသော ရကခောင််းသော်းမခော်း 

သည ်ဂဏန််း ၁ လံို်းပါက န််းမခော်းက ို ရပါင််းန ိုငသ်ည။် အခခ ြုံှေ့ရကခောင််းသော်းမခော်းမှော အ ောဝတထ ြုံ 

အနည််းငယက် ိုသော ရ တကွန် ိုငမ်ပီ်း က န််းဂဏန််းမခော်းက ို မှတမ် ရံိုမျှသောမှတမ် န ိုငသ်ည။် 



132 

  ၂-၅ သခ္ျြောစွမ ်းရည ကမ်းခွန ်းမျြော်းအတ ွ  ကမ်းခွန ်းပံိုစရံ င ်းလင ်းချ  မျြော်း 

ကမ်းခွန ်းနံပါ

တ  

ကမ်းခွန ်း ိုဒ ကဖြော  ပချ  

1 
M15Y014T0

1 

ယနူစ်ရ ပောင််းလမဲှုပါသညေ့ ်အလခော်းမခော်း ခော်းနော်းခခကက် ို တကွပ်ါ။ 

2 
M15Y017T0

2 

ရပါင််း ခင််းက န််းစဉတန််းတစခ်ိုတငွ ်လ ိုအပ်သညေ့ ်ရနောကထ်ပ်တနဖ် ို်းက ို ရှောပါ။ 

3 
M15Y019T0

1 

ဇယော်းမ ှဂဏန််း ၁ လံို်းပါက န််းနငှေ့ ်ဂဏန််း ၂ လံို်းပါက န််းမခော်း ထညေ့ရ်ပါင််း မညေ့ ်ပိုစဆော

က ို ရ ဖရှင််းပါ။ 

4 
M15Y022T0

1 

ပိုစဆောထရဲှ  စတို န််း၏ ပတလ်ညအ်နော်းက ိုရှောပါ။ 

6 
M15Y030T0

1 

ပိုစဆောထရဲှ  ပ ိုင််းရ ခတအူပ ိုင််းက န််းမခော်းက ို ရပါင််းပါ။ 

7 
M15Y031T0

1 

ဂဏန််း ၅ လံို်းပါက န််းက ို အန်ီးစပ် ံို်းရထောင ်ပညေ့က် န််းအ ဖစ်ယပူါ။ 

8 
M15Y043T0

1 

ပိုစဆောထရဲှ  ဂဏန််းတစ်ခို၏ ောခ ိုငန် ှုန််းက ို ရှောပါ။ 

9 
M15Y044T0

1 

ရ ို ်းရ ို ်းအပ ိုင််းက န််းက ို တကွခ်ခကပ်ါ။ 

10 
M15Y048T0

1 

ဂဏန််း ၅ လံို်းပါက န််းတစ်ခိုတငွ ်သတမ်ှတက် န််း၏ ရန ောလ ိုကတ်နဖ် ို်းက ို မှတသ်ော်းပါ။ 

11 
M15Y054T0

1 

ဒဿမက န််း ဖငေ့ ်ရဖော် ပထော်းရသော အလခော်းက ို ဂဏန််းတစ်လံို်းပါက န််း ဖငေ့ ်စော်းပါ။ 

13 
M15Y067T0

1 

ရ ို ်းရှင််းရသော ဂ ပ်ဖ်က ို ရကောကခ်ခကခ်ခပါ။ 

14 
M15Y069T0

1 

ရ ို ်းရှင််းရသော စကဝ် ိုင််းပံိုဂ ပ်မှ လ ိုအပ်ရသော  ောခ ိုငန် ှုန််းတနဖ် ို်းက ိုတကွခ်ခကပ်ါ။ 

15 
M15Y073T0

1 

 ော်းဂ ပ်တစ်ခိုတငွ ်အန မေ့် ံို်းတနဖ် ို်းပါ အပ ိုင််းက ို ံို်း ဖတပ်ါ။ 
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16 
M15Y080T0

1 

ရပ်းထော်းသညေ့ ်စိုစိုရပါင််းတနဖ် ို်းက ိုသံို်း၍ ဇယော်းရှ  လ ိုအပ်ရသော တနဖ် ို်းက ို ရှောပါ။ 

17 
M15Y083T0

1 

အရ အတကွက် ို  ညည်ွှန််းရသော သရိုပ် ပပံိုမ ှမသ ရသော တနဖ် ို်းက ိုရှောပါ။ 

19 
M15Y092T0

1 

ပံိုတစ်ခိုမ ှအကက်ီး ံို်းရထောငေ့က် ို ရဖော် ပပါ။ 

20 
M15Y100T0

1 

တတ ယအနော်းရပ်းထော်းသညေ့ ်နစှ်နော်းညကီတ ဂံ၏ တညူရီသောအလခော်းမခော်း တနဖ် ို်း 

က ိုရှောပါ။ 

22 
M15Y107T0

1 

အ ောဝတထ ြုံတစ်ခို၏ ထိုထည်က ို ခန ေ့မှ်န််းပါ။ 

23 
M15Y109T0

1 

ရပ်းထော်းသညေ့အ်ခခ နတ်ငွ ်မ နစ ်၃၀ ထညေ့ရ်ပါင််း မညေ့ပ်ိုစဆောက ို ရ ဖရှင််းပါ။ 

24 
M15Y152T0

3 

အရ အတကွ ်ဖန ေ့က်ခကမ်ှုပါရသော ရိုပ်ပံို ပဇယော်းမ ှ စိုစိုရပါင််းအရ အတကွက် ို 

တကွပ်ါ။ 

25 
M15Y153T0

4 

ပိုစဆောတငွပ်ါဝငရ်သော ဂဏန််း ၃ လံို်းပါက န််းနငှေ့ ်ဂဏန််း ၄ လံို်းပါက န််းတ ို ေ့က ို ရပါင််းပါ။ 

26 
M15Y156T0

1 

စငတ်မီီတော ဖငေ့ ် ရဖော် ပထော်းရသော အလခော်းမခော်းက ို မီလမီီတောသ ို ေ့ ရ ပောင််းမပီ်း 

၎င််းတ ို ေ့၏  ခော်းနော်းခခကက် ိုရှောပါ။ 

28 
M15Y159T0

2 

ခခ နခ်ငွတ်စ်ခိုတငွ ်အရလ်းခခ နတ်ညူရီသောပစစည််းမခော်း၏ စိုစိုရပါင််းတနဖ် ို်းက ို ရပ်းထော်း 

မပီ်း ပစစည််းတစ်ခို၏ ထိုထညက် ိုတကွခ်ခကပ်ါ။ 

29 
M15Y160T0

1 

မခကန်ေှာ ပငန်စ်ှဖက ်ဖငေ့ရ်ဖေ်ာ ပထော်းရသော အစံောတံို်းအရ အတကွက် ို ရဖော် ပပါ။ 

30 
M15Y161T0

1 

အတ ိုင််းအတောမ ပထော်းရသော အမှတအ်သော်းအခခ ြုံှေ့ပါဝငသ်ညေ့ ် လငဒ်ါက ို ဖတပ်ါ။ 

31 
M15Y165T0

1 

ပမောဏပါဝငသ်ညေ့ပ်ိုစဆောက ို ရ ဖရှင််းပါ။ 

32 
M15Y166T0

1 

ယနူစ်ရ ပောင််းလမဲှုမပါရသော ပမောဏပါသညေ့ ်ပိုစဆောက ို ရ ဖရှင််းပါ။ 

33 
M15Y170T0

1 

အခခ နန်ငှေ့အ်လ ိုက ်တ ို်းတကမ်ှု ပ ဂ ပ်ဖ်မခဉ်းတစ်ခိုက ို ရကောကခ်ခကခ်ခပါ။ 
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34 
M15Y171T0

1 

ရပ်းထော်းရသော ရိုပ်ပံိုက ို စ တက််ူး ဖငေ့ ် လညှေ့ ်ခင််း ဖငေ့ ် ရိုပ်ပံို၏ လညှေ့ပ်တပံ်ိုက ို 

ရဖော် ပပါ။ 

35 
M15Y173T0

1 

စော်း ခင််းနငှေ့ ် ကစ်ပ်ရနသညေ့ ်တကွခ်ခကမ်ှုက ို ရဖော် ပပါ။ 

36 
M15Y178T0

1 

ကတ ဂံတစ်ခိုက ို သတမ်ှတပ်ါ။ 

37 
M15Y179T0

1 

နပံါတစ်ဉရကခော်၍ ရ တကွ ်သညေ့ ်က န််းစဉက ို  ကလ်ကရ် တကွပ်ါ။ 

39 M18Y003 အရ အတကွ ်ပဇယော်းမ ှတနဖ် ို်းမခော်းက ို အသံို်း ပြုံ၍  ခော်းနော်းခခကက် ို တကွပ်ါ။ 

40 M18Y004 
ရပ်းထော်းရသောရပတပံံိုရှ  အ ောဝတထ ြုံတစ်ခို၏ အလခော်းက ို အန်ီးစပ် ံို်း 

မီလမီီတော ဖငေ့ ်တ ိုင််းတောပါ။ 

41 M18Y005 ရမ်းခနွ််းတငွပ်ါရှ ရသောဂဏန််း ၂ လံို်းပါက န််းမခော်းက ိုနိုတပ်ါ။ 

42 M18Y009 
ရပ်းထော်းရသော က န််းဂဏန််း ၆ လံို်းက ိုအသံို်း ပြုံ၍ ဂဏန််း ၃ လံို်းပါ 

အကက်ီး ံို်းက န််းက ို  ံို်း ဖတပ်ါ။ 

43 M18Y011 နော ီမခော်းက ို မ နစ်မခော်းအ ဖစ ်ရ ပောင််းပါ။ 

44 M18Y015 
ရသ်းငယရ်သော ပစစည််းတစ်ခို၏ အရလ်းခခ နအ်တကွ ် အသငေ့ရ်တေ်ာ ံို်းတ ိုင််းတောမှု 

ယနူစ်က ို သတမ်ှတပ်ါ။ 

45 M18Y018 
အ ပညေ့်က န််းတစ်ခိုစီတ ိုင််း၏ ကော်းရှ  အမှတ်အသော်းမခော်းက ို  မ ပထော်းရသော 

အတ ိုင််းအတောပါသညေ့ ်ခခ နခ်ွငတ်စ်ခိုရှ  အရလ်းခခ နက် ို ဖတပ်ါ။ 

46 M18Y021 ပိုစဆောထရဲှ  ဂဏန််း ၁ လံို်းပါက န််းမခော်းက ို ရပါင််းပါ။ 

47 M18Y022 
ဒဂီခစ်တယန်ော ီတငွ ်  ပထော်းသညေ့အ်ခခ န ်ရ ောကသ်ညအ်ထ  မ နစ်အရ အတကွက် ို 

တကွခ်ခကပ်ါ။ 

48 M18Y023 ဂဏန််း ၁ လံို်းပါက န််း၏ တစဝ်ကက် ိုရှောပါ။ 

49 M18Y024 ဂဏန််း ၁ လံို်းပါက န််းနငှေ့ ်ဂဏန််း ၂ လံို်းပါက န််းမခော်းက ို ငယစ်ဉကက်ီးလ ိုက ်စီပါ။ 

50 M18Y025 ရထောငေ့မှ်နစ်တိုဂံက ို ရ ွ်းပါ။ 

51 M18Y026 လမ််းညွှနခ်ခကပ်ါရသော ရ ို်းရ ို ်းရ မပံိုတစ်ခိုက ို ရကောကခ်ခကခ်ခပါ။ 

52 M18Y027  ော်းဂ ပ်တစ်ခိုက ို ရကောကခ်ခကခ်ခပါ။ 

53 M18Y028 ရ ို ်းရ ို ်းက န််းစဉတန််းတငွ ်က န််းဂဏန််း (၂) က ို ထပ်ရပါင််း ခင််း ဖငေ့ ် ဖညေ့စ်ွကပ်ါ။ 

54 M18Y051 ထကဝ်ကတ်နဖ် ို်းရပ်းထော်းရသော အ ောဝတထ ြုံအော်းလံို်း၏ တနဖ် ို်းက ို တကွခ်ခကပ်ါ။ 
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55 M18Y053  တ ို်းက န််းပိုစဆောတစ်ခိုအော်း က ိုယစ်ော်း ပြုံသညေ့ ်က န််းစဉတန််းက ို ရ ွ်းပါ။ 

56 M18Y061 
ရန ေ့စဉရတွှေ့  မင်ရန ရသော  အ ောဝတထ ြုံမခော်း  ဖငေ့် ဖန်တ်ီးထော်းရသော  ပိုစဆောတွင် 

ရထောငေ့မှ်နထ်ကင်ယရ်သောရထောငေ့က် ို ရှောပါ။ 

57 M18Y066 
အစီအစဉတကခရှ ရသော ဒဇီ ိုင််းတစ်ခိုတငွ်  ကလ်ကရ် ွ်းခခယ ်မညေ့ ် ပံိုစံနစှ်ခိုက ို

ရဖော် ပပါ။ 

58 M18Y067 စော ဖငေ့ရ်ဖေ်ာ ပထော်းရသော က န််းနငှေ့တ်ညူသီညေ့ ်ဂဏန််း ၅ လံို်းပါ က န််းက ို ရဖော် ပပါ။ 

59 M18Y070 အရ အတကွက် ို  ညည်ွှန််းရသော ပံို ပဂ ပ်ရှ  မသ ရသော တနဖ် ို်းက ို ရှောပါ။ 

60 M18Y071 ပ ိုင််းရ ခ ၁၀ ရှ သညေ့ ်အပ ိုင််းက န််းတစ်ခိုက ို ဒဿမက န််းအ ဖစ် ရ ပောင််းလပဲါ။ 




