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ပညာေရးစနစ ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာကြန္ရက္ 
National Network for Education Reform (NNER) 

ဖက္ဒရယ ္ဒီမိုုကေရစ ီပညာေရးမူဝါဒ (၂၀၁၇)  

နိဒါန္း  

NNER သည္ ၂ဝ၁၂ ေအာက္တိုဘာမွ စတင္၍ ျမန္မာႏိုင္င ံတုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ေဒသအသီးသီးတြင္ ေဒသခံေက်ာင္းသား 
ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ပညာေရးစိတ္ဝင္စားသူမ်ားပါဝငလ္်ွက္ ေဒသ 
ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပဲြ (၂၈) ႀကိမ္က်င္းပခဲ့ၿပီး ပညာေရးမူဝါဒဆိုင္ရာ အႀကံဥာဏ္မ်ားရယူခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ အႀကံျပဳခ်က္ 
မ်ားကို အေျခခံလ်ွက္ ၂ဝ၁၃ ဇြန္လတြင ္ရန္ကုန ္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း၌ က်င္းပခဲ့သည့္ NNER ပထမအႀကိမ္ ညီလာခံမွ 
“အမ်ိဳးသား ပညာေရးမူဝါဒ” အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ေရးသားျဖန္႔ေဝခဲ့ပါသည္။  

NNER မ ွအဆိုျပဳခဲ့ေသာ ပညာေရးမူဝါဒမ်ားသည္ (၄) ႏွစ္ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္၍ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားအရလည္းေကာင္း၊ ဖယ္ဒရယ ္ဒီမိုကေရစ ီ ျပည္ေထာင္စုု စနစ ္ႏွင္ ့ကိုက္ညီမည့္ ပညာေရးျဖစ္ရန ္အတြက္ လည္း 
ေကာင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိုဦးတည္ေသာ ပညာေရးျဖစ္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြး 
ေႏြးပဲြ (၂ဝ၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီလ) သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရလည္းေကာင္း ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန ္လိုအပ္သျဖင္ ့၂ဝ၁၇ ေမ 
လတြင ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၊ သာသနာ (၂၅၀၀) ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ NNER တတိယအႀကိမ္ညီလာခံတြင ္ ေဆြးေႏြး 
တိုင္ပငည္ိွႏိႈင္း၍ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ၾကၿပီး ဤ “ဖက္ဒရယ ္ဒီမိုုကေရစ ီပညာေရးမူဝါဒ (၂၀၁၇)” ကိုု ထုုတ္ျပန္ ေက်ျငာ 
အပ္ပါသည္။  

စံတန္ဖိုးမ်ား (Values)  

NNER သည ္ေအာက္ပါပညာေရးမူဝါဒဆိုင္ရာ စံတန္ဖိုးမ်ား ထားရွိပါသည။္  

•   လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ (Social Justice)  

•   လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ (Human Dignity)  

•   လူ႔အခြင့္အေရး (Human Rights)  

•   ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင္ ့(Academic Freedom)  

ပညာေရးရည္မွန္းခ်က ္(Visions)  

•   လူသားဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဆိငု္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ အသိဥာဏ္ျမင့္မားေရး (Learning to Know) ၊ စြမ္းရည ္

ျမင့္မားေရး (Learning to Do) ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေရး (Learning to Be) ၊ 

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြေနထိုင္ႏိုင္ေရး (Learning to Live Together) တို႔ကိ ုရည္မွန္းပါသည္။  

•   ဖယ္ဒရယ ္ ဒီမိုကေရစ ီ ျပည္ေထာင္စုု စနစက္ိ ုအေထာက္အကူျပဳရန ္ကိုယ္ပိငု္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေသာ ပညာေရး 

စနစ္ကိ ုရည္မွန္းပါသည္။  

•   ေရရွည္တည္တံ့သည္ ့ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကို ဦးတည္ေသာ (Sustainable Development Goals) ပညာေရးစနစ္ကိ ု

ရည္မွန္းပါသည္။  

ပညာေရးဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ား (Principles)  

၁။ ပညာေရးုသည္ လူသားအားလံုး၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ (Fundamental Human Rights) 
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၂။ လတူိုင္းအက်ဳံးဝင္ပညာေရးကိုု အေကာင္အထည္ေဖၚမည္။ (Inclusive Education)  

၃။ ေက်ာင္းသားအားလုံး ပညာေရးအခြင့္အလမ္း သာတူညမီၽွမႈရွိရမည္။ (Equity)  

၄။ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့့္ နစ္နာဆံုုးရံႈးရသူမ်ား၏ ပညာေရးဆိုုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္။  

    (Transitional Justice) 

၅။ ေက်ာင္းသားအားလုံး အရည္အေသြးရွိေသာ ပညာေရးကိ ုရရွိရမည္။ (Quality Education)  

၆။ ရာသက္ပန္သင္ယူႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းႏွင္ ့ျပင္ဆင္မႈမ်ား ရွိရမည္။ (Lifelong Learning)  

၇။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင္ ့ရွိရမည္။ (ဘာသာရပ္ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္၊ ေက်ာင္းႏွင့္ ေဒသေရြးခ်ယ္ခြင့္၊    

   အေတြးအေခၚအယူအဆ ထုတ္ေဖာ္ပိုင္ခြင့္၊ သမဂၢဖြဲ႕စည္းပိုင္ခြင့္ စသည)္  

၈။ ဆရာမ်ား၏ ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ရွိရမည္။ (ဘာသာရပ္ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္၊ ပညာသင္ယူပိုင္ခြင့္၊ ေက်ာင္းႏွင့္ေဒသ ေ႐ြး  

    ခ်ယ္ခြင့္၊ သမဂၢဖြဲ႕စည္းပိုင္ခြင္ ့စသည)္  

၉။ ပညာေရးအဆင့္အသီးသီးတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ရမည္။ (Decentralization)  

၁၀။ လူမ်ဳိးအလိုက္၊ ေဒသအလိုက္၊ ေက်ာင္းအလိုက္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေသာ ပညာေရးျဖစ္ရမည္။  

      (Self-determination)  

၁၁။ သင္ရိုုးညႊန္းတမ္းသည ္ေဒသအားလံုုးႏွင္ ့ကိုုက္ညီေသာ အေျခခံသင္ရိုုး (Core Curriculum) ႏွင့္ ေဒသအလိုုက ္ 

    (သိုု႔မဟုုတ)္ လူမ်ိဳးအလိုုက ္လြတ္လပ္စြာဖြံ႔ၿဖိဳးခြင့္ရွိေသာ သင္ရိုုး (Local Curriculum) ေရးဆြဲမည္။  

၁၂။ မိခင္ဘာသာစကားကို ုအေျချပဳေသာ ဘာသာစကားစု ံပညာေရး (Mother Tongue Based Multilingual  

      Education) ျဖစ္ရမည္။  

၁၃။ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံ၊ နည္းပညာႏွင္ ့သက္ေမြးပညာရပ္မ်ားအားလုံးကိ ုတန္းတ ူတန္ဖိုးထားမည္။  

၁၄။ လြတ္လပ္စြာ သုေတသနျပဳခြင္ရ့ွေိသာ ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ရမည္။  

၁၅။ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈကိ ုျမႇင့္တင္သည္ ့ပညာေရးျဖစ္ရမည္။ (Critical Thinking / Critical Pedagogy)  

၁၆။ ပညာေရးအသုံးစရိတ္ကိ ုႏိုင္ငံအသုံးစရတိ္၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းဆုံးသုံးစြဲ၍ အရည္အေသြးမွီရန္လိုအပ္ခ်က္ကိ ု 

      ျဖည့္ဆည္းေသာ ဘ႑ာေရးမူဝါဒ (Equity Based Funding) ထားရွိမည္။  

၁၇။ လြတ္လပ္ေသာ ပညာရွင္မ်ားျဖင္ ့ဖြဲ႕စည္းသည္ ့အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေသာစနစ ္(EQA) ကိ ုက်င့္သုံးမည္။  

၁၈။ ပညာေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင ္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား  

      အပါအဝင္သက္ဆိုင္သူအားလံုးႏွင္ ့ညိွႏိႈင္းေရးဆြဲမည္။  

၁။ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ေရွးဦးသင္ပညာေရး (Early Childhood Education)  

က။ ေက်ာင္းဖြဲ႔စည္းပံုုႏွင္ ့သင္ယူပိုုင္ခြင္ ့ 

က(၁)။ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ေရွးဦးသင္ပညာေရးက႑အတြက္ သေႏၶသားမွစ၍ အသက္ (၈) ႏွစအ္ရြယ္အထိ (ဝ-၈) 
အထိ သတ္မွတ္မည္။  

က(၂)။ မူႀကိဳပညာေရးကိုု မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အနည္းဆံုုးတႏွစ္ အခမဲ ့သင္ယူခြင္ ့ရွိေစမည္။  

က(၃)။ လူမႈဝန္ထမ္းဌာနလက္ေအာက္ရွိ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ားကို ပညာေရးဝန္ႀကီး႒ာန၏ ပညာေရးက႑တြင္ 
ပါဝင္ေစၿပီး မူဝါဒမ်ား တေျပးညီျဖစ္ေစမည္။  

ခ။ သင္ရိုုးညႊန္းတမ္း  
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ခ(၁)။ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ေရွးဦးသင္ပညာေရး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသည္ ကေလးမ်ား၏ အသက္အရြယ္၊ သဘာ၀၊ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ႏွင္ ့ကိုက္ညီၿပီး၊ မူလတန္းအဆင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ အဆက္အစပ္ ရွိရမည္။  

ခ(၂)။ ကေလးမ်ား၏ မိခင္ဘာသာစကား (Mother Tongue) ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အေလးထားသင္ၾကားမည္။  

ဂ။ သင္ၾကား သင္ယူမႈ  

ဂ(၁)။ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ေရွးဦးသင္ပညာေရးသည္ ဘက္စံုဖြ႔ၿံဖိဳးမႈမ်ား (ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာရိတ၊ၱ ဘာသာစကား၊ လူမႈ 
ဆက္ဆံေရး၊ ႏငွ္ ့စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခံစားမႈ ) ကို မ႑ိဳင္ထားေသာ ပညာေရး ျဖစ္ရမည္။  

ဃ။ စစ္ေဆး တိုုင္းတာမႈ (Assessment) 

ဃ(၁)။ ကေလးမ်ား၏ သင္ယူမႈကိုု အားေပးၿပီး၊ သင္ယူမႈတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေစသည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ိဳး ျဖစ္ရမည္။  

င။ ဆရာ ဆရာမမ်ား  

င(၁)။ ေရွးဦးသင္ပညာေရးတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားသည ္ကေလးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္၊ ကေလး 
စိတ္ပညာ ဘာသာရပ္ႏွင္ ့ကေလးမ်ား၏ ဘက္စံုဖြ႔ၿံဖိဳးမႈကို နားလည္တတ္ကၽြမ္း၍ စိတ္ဝင္စားေသာသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။  

င(၂)။ ေရွးဦးသင္ပညာေရးမွ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ အေျခခလံစာႏွင္ ့ခံစားခြင့္မ်ားသည္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အ 
ထက္တန္း ဆရာ ဆရာမ်ားႏွင္ ့တန္းတူခံစားပိုင္ခြင္ရ့ွိမည္။ (မွတ္ခ်က္။  ေ႐ွးဦးသင္ ပညာေရးမွ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ 
လစာကုိ အျခားဆရာ ဆရာမ မ်ားထက္ ပုိေပးရန ္တင္ျပသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။)  

စ။ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္ ့စီမံခန္႔ခြဲမႈ  

စ(၁)။ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ေရွးဦးသင္ပညာေရးက႑ကို စီမံခန္႔ခဲြႀကီးၾကပ္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာပညာရွင္မ်ား 
ပါဝင္သည့္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႕ကို ဖြဲ႕စည္းမည္။  

စ(၂)။ ေရွးဦးသင္ပညာေရးတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား အပါအဝင ္မိဘမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပညာ 
ေပးျခင္းအစီအစဥ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ၾကီး႒ာနႏွင္ ့ပူးတဲြလုပ္ေဆာင္မည္။  

ဆ။ ပညာေရး အရည္အေသြး  

ဆ(၁)။ ေရွးဦးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား၏ အရည္အေသြးကို လြတ္လပ္ေသာ ပညာရွင္မ်ားျဖင္ ့ ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ 
အရညအ္ေသြးအကဲျဖတ္သည့္ အဖဲြ႔မ ွတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည္။  

၂။ မသင္မေနရ အေျခခံပညာေရး  

က။ ေက်ာင္းဖြဲ႔စည္းပံုုႏွင္ ့သင္ယူပိုုင္ခြင္ ့ 

က(၁)။ မသင္မေနရ အခမဲ့ပညာေရးကိ ုစာသင္ႏွစ ္ (၁၀) ႏွစ္ထားရွိမည္။ ေက်ာင္းဖဲြ႔စည္းပံုကို မူႀကိဳ + ၅-၄-၃ စနစ ္
ထားရွိၿပီး မူႀကိဳ (၁) ႏွစ၊္ မူလတန္း (၅) ႏွစ္ႏွင္ ့အလယ္တန္း (၄) ႏွစ္သည္ မသင္မေနရ ပညာေရးျဖစ္သည္။  

က(၂)။ အသက္ (၄) ႏွစ ္ ျပည့္ၿပီး (၅) ႏွစ္ဝင္ေရာက္သည့္ ကေလးမ်ားကို မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ မူႀကိဳပညာေရး 
(KG) တစ္ႏွစ ္အခမဲ ့လက္ခံသင္ၾကားမည္။  

က(၃)။ အသက္ (၅) ႏွစ္ျပည့္ၿပီး (၆) ႏွစ္အတြင္း ဝင္ေရာက္သည့္ကေလးမ်ားကို မူလတန္း ပထမႏွစ ္(Grade 1) တြင ္
စတင္လက္ခံမည္။ (အသက္အပိုင္းအျခား ထပ္မံေဆြးေႏြးရန)္  

က(၄)။ မသင္မေနရအေျခခပံညာေရးသည္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူအားလံုးအတြက္ ႏိုင္ငဘံ႑ာမ ွအျပည့္အဝ တာ 
ဝန္ယူေသာ အခမဲ့ပညာေရးျဖစ္ရမည္။  

က(၅)။ စာသင္ေက်ာင္းႏွင္ ့အလွမ္းေ၀းသည့္ အရပ္ေဒသတြင ္ ေနထိုင္သည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေရြ႕လ်ား ဆရာ 
ဆရာမမ်ား (Mobile Teachers) ကို သက္ဆိုင္ရာေဒသ၏ ပညာေရးဌာနမွ တာဝန္ယူ ေစလႊတ္သင္ၾကားေပးမည္။  
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က(၆)။ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအဆင္ေျပေစေရးအတြက္ “မသန္စြမ္းသူမ်ား 
အျမင္သစ္သေဘာတရား” မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေဆာင္ရြက္မည္။ (ဆိုုလိုုသည္မွာ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ပညာေရး 
ကိုု လူ႔အခြင့္အေရးႏွင္ ့လူမႈေရး ရႈေဒါင့္တိုု႔မ ွခ်ဥ္းကပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။) 

ခ။ သင္ရိုုးညႊန္းတမ္း  

ခ(၁)။ အေျခခံပညာ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ အနိမ့္ဆံုးစံ   (minium standard) ကိုုညိွႏိႈင္းေရးဆြဲ 
မည္။ ထိုအနိမ့္ဆံုုးစံမ်ားကို အေျခခ၍ံ ေဒသအလိုက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းအလိုက္ ေရးဆြဲသည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း 
(local curriculum) မူဝါဒမ်ား ထားရွိမည္။  

ခ(၂)။ သင္ရိုုးညြန္းတမ္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင ္ဤပညာေရးမူ၀ါဒ၏ “ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား” ႏွင့္အညီျဖစ္ရမည္။  

ခ(၃)။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသည္ အေျခခံပညာမ ွအဆင့္ျမင့္ပညာအထိ တစဆ္င့္ၿပီးတစ္ဆင့္ အဆက္အစပ္ရွိရမည္။  

ခ(၄)။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး အသံုးဝင္မည့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ၊ စြမ္း 
ရည္မ်ားႏွင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚေျမွာ္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေစရမည္။  

ခ(၅)။ မသင္မေနရ အေျခခံပညာ  သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင ္ေအာက္ပါက႑မ်ား ပါဝင္မည္။  

§   ဘာသာစကားမ်ား (မိခင္ဘာသာစကား၊ ႏိုင္ငံသံုးဘာသာစကား၊ ႏိုင္ငံတကာသံုးဘာသာစကား)  
§   သခ်ာၤ 
§   သဘာဝသိပၸံ (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အပါအ၀င)္  
§   လူမႈေရးသိပၸံ (ပထဝီ၊ သမိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈဆက္ဆံေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ...) (မွတ္ခ်က္။ 
ယဥ္ေက်းမႈ က႑တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ေရာက္ရွိလာပံုႏွင္ ့ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ေသာ 
ဘာသာမ်ားအေၾကာင္း ပါဝင္မည္။)  

§   စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စက္မႈႏွင္ ့ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ား  
§   ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ၊ အႏုပညာ  
§   ကမာ႔ၻ ႏိုင္ငံသားပညာေရး (Global Citizenship)  
§   က်န္းမာေရး၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးႏွင္ ့အားကစား (Health, Sexual Health and Physical Education)  

§   ေက်ာင္းသားသမဂၢ (Student Union)  

မွတ္ခ်က္။ တတိယအႀကိမ္ညီလာခံတြင ္မေကြးတိုင္းကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းကို က႑ခဲြေရး 
ရန ္အႀကံျပဳပါသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ sex education ကိုမူလတန္းတြင္ မထည့္ဘဲ အလယ္တန္းတြင္သာ ထည့္ရန္ 
အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ မ ွ sex education ကို မူလတန္းအဆင့္တြင္လည္း သင္ၾကားသင့္ေၾကာင္း 
အႀကံျပဳၾကပါသည္။ သဘာပတ ိေဒါက္တာေအာင္ျမင့္မ ွ“လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး (Sexual Health Education)” ဟု 
စကားလံုး သံုးစဲြရန္ႏွင္ ့မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းတြင္လည္း ထည့္သြင္းသင္ၾကားရန္ ဆံုးျဖတ္ေပးသျဖင့္ မူလတန္းႏွင္ ့
အလယ္တန္းပါ အက်ံဳးဝင္သည့္ “မသင္မေနရ အေျခခံပညာေရး” ေခါင္းစဥ္ျဖင္ ့ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

ခ(၆)။ ေက်ာင္းသံုး ဘာသာစကားအတြက္ ေအာက္ပါ မူဝါဒထားရွိမည္။  

§   မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကား (၃) မ်ိဳးစနစ ္ (မိခင္ဘာသာစကား၊ ႏိုင္ငံသံုးဘာသာစကား၊ 
ႏိုင္ငံတကာသံုးဘာသာစကား) ကိုအသံုးျပဳမည္။ တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားတစ္ခုထက္မကရွိေသာ ေဒသ 
တြင ္သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းအလိုက္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔မ ွဆံုးျဖတ္သည့္ ဘာသာစကားကို ေက်ာင္းသံုး 
ဘာသာစကားအျဖစ ္အသံုးျပဳမည္။  

§   ဘာသာစကား (Language) သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားကို ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ရန္ အထူးဦးစားေပး 
ေဆာင္ရြက္မည္။  

ဂ။ သင္ၾကား သင္ယူမႈ  

ဂ(၁)။ သင္ၾကားနည္းစနစ္သည္ အလြတ္က်က္မွတ္သည့္နည္းကို အားမေပးဘဲ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ ဦးေဆာင ္ပံ့ပိုးမႈ 
ျဖင္ ့ေက်ာင္းသားကိုယ္တိုင္ အားထုတ္သင္ယူျခင္း (စူးစမ္းေလ့လာသင္ယူျခင္း) ႏွင္ ့ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားသည္ ့နည္း 
မ်ားကို အသံုးျပဳမည္။  
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ဂ(၂)။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္္ရွိသည္။ အယူအဆမ်ား 
သည္ အမွန ္အမွားသတ္မွတ္ခ်က္ထက္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈကို ဦးစားေပးမည္။  

ဂ(၃)။ စာသင္ခန္းမ်ားတြင ္ထိေရာက္ေသာသင္ယူမႈျဖစ္ေစရန ္ဆရာ၊ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳးမ်ွတေအာင္ထားရွိမည္။  

ဃ။ စစ္ေဆး တိုုင္းတာမႈ (Assessment) 

ဃ(၁)။ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ သင္ယူမႈကို အားေပးရန ္နွင္ ့လြတ္လပ္စြာ သင္ယူႏိုင ္
စြမ္းကိ ုဖြံ႔ၿဖိဳးေစေသာ နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳမည္။ (Assessment for Learning and Assessment as Learning) 

ဃ(၂)။ အေျခခံပညာ အဆင့္အသီးသီးတြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား စာေမးပဲြက်႐ံႈးျခင္း မရွိေစရ။ အတန္းအဆင့္ 
အသီးသီးတြင္ ဘာသာရပ္အားလံုး၊ သင္ခန္းစာအားလံုး သင္ယူတတ္ေျမာက္ၿပီးျဖစ္ရမည္။ (မွတ္ခ်က္။ ေက်ာင္းသား 
မ်ား “စာေမးပဲြက်ရံႈးျခင္း မရွိေစရ” ဆိုသည့္အခ်က္ကုိ ပထမအႀကိမ္ညီလာခံတြင္ ေဝဖန္ေထာက္ျပသူတခ်ိဳ႕ ရွိပါသည္။ 
အတန္းခ်စနစ္ မရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ား စာမတတ္ဘဲ အတန္းတက္သည့္စနစ္မ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ ေက်ာင္းသား 
အားလံုး တတ္ေျမာက္ရန္ ကၽြမ္းက်င္သည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားမည္။)  

င။ ဆရာ ဆရာမမ်ား  

င(၁)။ အေျခခံပညာ က႑အသီးသီးတြင္ အထူးေလ့က်င့္သင္ၾကားၿပီးေသာ အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ ဆရာ ဆရာမ 
မ်ားျဖင္ ့သင္ၾကားမည္။  

င(၂)။ ဆရာ ဆရာမမ်ားသည ္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူတစ္ဦးစီ၏ သင္ယူမႈစြမ္းရည္အလိုက္ ထိေရာက္ေသာသင္ယူမႈ 
ျဖစ္ရန္ ေဆာင္ရြကမ္ည္။  

င(၃)။ အတန္းအေရအတြက္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ လံုေလာက္ေသာ ဆရာ ဆရာမ ဦးေရထားရွိမည္။ (ဤက႑တြင္ ေက်ာင္း 
သားႏွင့္ဆရာ အခ်ိဳးကိုု ၃၀း၁၊ ၂၀း၁ စသည္ျဖင့္ အႀကံျပဳခ်က္ အမိ်ဳးမိ်ဳး ရွိပါသည္။)  

စ။ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္ ့စီမံခန္႔ခြဲမႈ  

စ(၁)။ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားကို ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕ (School Administration Body) ျဖင္ ့ အုပ္ခ်ဳပ္မည္။ 
ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔တြင ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမိဘ ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ား၊ ရပ္ရြာမ ွေလးစားယံုၾကည္ေသာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ပါဝင္မည္။  

စ(၂)။ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔သည္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို အေလးထား၍ညွိႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္မည္။ 

စ(၃)။ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕သည္ ေက်ာင္းသားလက္ခံျခင္း၊ ဆရာ ဆရာမ ခန္႔ထားျခင္း၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း စီမံခန္႔ခဲြ 
ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ၾကားျခင္း သင္ယူျခင္းႏွင့္ တတ္ေျမာက္မႈကို စစ္ေဆးျခင္း၊ ဘ႑ာေငြ စီမံခန္႕ခဲြျခင္း တို႔ကို 
တာဝန္ယူမည္။  

ဆ။ ပညာေရး အရည္အေသြး  

ဆ(၁)။ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၏ အရည္အေသြးကို လြတ္လပ္ေသာပညာရွင္မ်ားျဖင္ ့ ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ အရည ္
အေသြး အကဲျဖတ္သည့္ အဖဲြ႔မ ွတာဝန္ယူအကဲျဖတ္မည္။  

၃။ အေျခခပံညာအထက္တန္း ပညာေရး (Upper Secondary)  

အေျခခပံညာ အထက္တန္းပညာကို စာသင္ႏွစ ္ (၃) ႏွစ္ထားရွိမည္။ အေျခခံအထက္တန္းပညာ အဆင့္တြင္ တကၠ 
သိုလ္အႀကိဳ အေျခခအံထက္တန္းပညာႏွင့္ အေျခခအံသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာဟူ၍ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခု ပါဝင္မည္။ 
ႏိုင္ငံေတာ ္ဘ႑ာျဖင့္ ဖြင့္လွစ္သည့္အေျခခံအထက္တန္းေက်ာင္းအားလံုး အခမဲ့ျဖစ္ရမည။္  

၃(၁)။ တကၠသိုလ္အႀကိဳ အေျခခပံညာ အထက္တန္း  

က။ ေက်ာင္းဖြဲ႔စည္းပံုုႏွင္ ့သင္ယူပိုုင္ခြင္ ့ 
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က(၁)။ မသင္မေနရ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းအဆင္ ့ ၿပီးဆံုးသူမ်ားသည္ တကၠသိုလ္အႀကိဳ အေျခခံအထက္တန္း 
တြင ္တက္ေရာက္ သင္ယူခြင္ ့ရွိသည္။  

ခ။ သင္ရိုုးညႊန္းတမ္း  

ခ(၁)။ ေဒသအလိုက္ေရးဆဲြေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း (local curriculum) ကိုအားေပးၿပီး ေဒသအားလံုးႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ 
ညီေထြ ျဖစ္မည့္ အနိမ့္ဆံုးစံမ်ားပါဝင္ေသာ အေျခခသံငရ္ိုးညႊန္းတမ္း (core curriculum) ကိုညွိႏႈိင္းေရးဆဲြမည္။  

ခ(၂)။ တကၠသိုလ္အႀကိဳအေျခခ ံပထမႏွစ ္ (Grade 10) ႏွင္ ့ဒုတိယႏွစ ္ (Grade 11) တို႕တြင္ ေအာက္ပါ က႑မ်ား 
ပါဝင္မည္။ 

o   ဘာသာစကားမ်ား (မိခင္ဘာသာစကား၊ ႏိုင္ငံသံုးဘာသာစကား၊ ႏိုင္ငံတကာသံုးဘာသာစကား)  
o   သခ်ာၤ  
o   အေထြေထြသိပၸ ံ(သဘာဝ သိပၸံ၊ ေျမကမာၻ သိပၸံ၊ သက္ရွိ သိပၸံ၊ ရုပ္ပိုင္း သိပၸံ၊ အာကာသ သိပၸံ စသည္ …) 
o   လူမႈေရးသိပၸံ (ပထဝီ၊ သမိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈဆက္ဆံေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ...) (မွတ္ခ်က္။ 
ယဥ္ေက်းမႈ က႑တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႕ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ေရာက္ရွိလာပံႏုွင္ ့ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ေသာ 
ဘာသာမ်ားအေၾကာင္း ပါဝင္မည္။)  

o   စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စက္မႈႏွင္ ့ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ား  
o   ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ၊ အႏုပညာ  
o   ကမာ႔ၻ ႏိုင္ငံသားပညာေရး (Global Citizenship)  
o   က်န္းမာေရး ႏွင္ ့လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး (Health and Sexual Health)  

o   အားကစား (Physical Education and Sport) 
o   ေက်ာင္းသားသမဂၢ (Student Union)  

 

ခ(၃)။ တကၠသိုလ္အႀကိဳ အေျခခ ံတတိယႏွစ္ (Grade 12) တြင ္ဘာသာရပ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ဘာသာရပ္အုပ္စုတဲြျခင္း 
မ်ားကို ေက်ာင္းအလို္က္ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိသည္။  

ခ(၄)။ ဘာသာစကားဆိုင္ရာမူဝါဒကို ေက်ာင္းအလို္က္ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ရွိသည္။  

ဂ။ သင္ၾကား သင္ယူမႈ  

ဂ(၁)။ သင္ၾကားနည္းစနစ္သည္ အလြတ္က်က္မွတ္သည့္နည္းကို အားမေပးဘဲ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ ဦးေဆာင္ပ့ံပိုးမႈ 
ျဖင္ ့ေက်ာင္းသားကိုယ္တိုင္ အားထုတ္သင္ယူျခင္း (စူးစမ္းေလ့လာသင္ယူျခင္း) ႏွင္ ့ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားသည္ ့နည္း 
စနစ္မ်ားကိ ုအသံုးျပဳမည္။  

ဂ(၂)။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရွိသည္။ အယူအဆမ်ားသည္ 
အမွန္၊ အမွား သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈကို ဦးစားေပးမည္။  

ဂ(၃)။ စာသင္ခန္းမ်ားတြင ္ထိေရာက္ေသာ သင္ယူမႈျဖစ္ေစရန ္ဆရာ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳး မ်ွတေအာင္ထားရွိမည္။  

ဂ(၄)။ အတန္းအေရအတြက္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ လံုေလာက္ေသာ ဆရာ ဆရာမ ဦးေရထားရွိမည္။  

ဃ။ စစ္ေဆး တိုုင္းတာမႈ (Assessment) 

ဃ(၁)။ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ သင္ယူမႈကို အားေပးရန ္နွင္ ့လြတ္လပ္စြာ သင္ယူႏိုင ္
စြမ္းကိ ုဖြံ႔ၿဖိဳးေစေသာ နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳမည္။ (Assessment for Learning and Assessment as Learning) 

ဃ(၂)။ အေျခခံအထက္တန္းပညာ ၿပီးဆံုးသည္အထိ စာေမးပဲြက်႐ံႈးျခင္း မရွိေစရ။ အတန္းအဆင့္အသီးသီးတြင္ ဘာ 
သာရပ ္အားလံုး၊ သင္ခန္းစာအားလံုး သင္ယူတတ္ေျမာက္ၿပီး ျဖစ္ရမည္။ (မွတ္ခ်က္။ ေက်ာင္းသားမ်ား “စာေမးပဲြ က်ရံႈး 
ျခင္း မရွိေစရ” ဆိုသည့္ အခ်က္ကုိ ပထမအႀကိမ္ညီလာခံတြင္ ေဝဖန္ေထာက္ျပသ ူတခ်ိဳ႕ရွိပါသည္။ အတန္းခ်စနစ္ 
မရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ား စာမတတ္ဘဲ အတန္းတက္သည့္ စနစ္မ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ ေက်ာင္းသား အားလံုး တတ္ 
ေျမာက္ရန ္ကၽြမ္းက်င္သည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားျဖင္ ့သင္ၾကားမည္။)  
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ဃ(၃)။ အေျခခံပညာအထက္တန္းသင္ယူမႈၿပီးဆံုးသည့္အခါတြင္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ စာေမးပဲြက်င္းပမည္။ ဘာသာရပ ္
အသီးသီးတြင္ ေျဖဆိုႏိုင္သည့္ အဆင့္အလိုက္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးမည္။ အဆိုပါလက္မွတ္သည္ အေျခ 
ခံပညာအထက္တန္း ၿပီးဆံုးေၾကာင္း အေထာက္အထားျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္အတြက္လည္း အေထာက္အကူ ျဖစ ္
သည္။  

ဃ(၄)။ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ကို သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္အသီးသီးမွ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။  

င။ ဆရာ ဆရာမမ်ား  

င(၁)။ အေျခခံပညာက႑အသီးသီးတြင္ အထူးေလ့က်င့္သင္ၾကားၿပီးေသာ အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ ဆရာ ဆရာမ 
မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားမည္။  

င(၂)။ ဆရာ ဆရာမ မ်ားသည္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးစီ၏ သင္ယူမႈစြမ္းရည္အလိုက္ ထိေရာက္ေသာ သင္ယူ 
မႈ ျဖစ္ရန ္ေဆာင္ရြကမ္ည္။  

စ။ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္ ့စီမံခန္႔ခြဲမႈ  

စ(၁)။ အေျခခံအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ (School Administration Body) ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္မည္။ 
ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕တြင ္ေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာ ဆရာမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ 
ေက်ာင္းသားမိဘ ကိုယ္စားလွယ္၊ ရပ္ရြာမ ွေလးစားယံုၾကည္ေသာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ပါဝင္မည္။  

စ(၂)။ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕သည္ ေက်ာင္းသားလက္ခံျခင္း၊ ဆရာ ဆရာမ ခန္႔ထားျခင္း၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း စီမံခန္႔ခဲြ 
ျခင္း၊ သင္ၾကားျခင္း၊ သင္ယူျခင္း၊ တတ္ေျမာက္မႈစစ္ေဆးျခင္္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြ စီမံခန္႔ခဲြြျခင္းတို႔ကို တာဝန္ယူမည္။  

ဆ။ ပညာေရး အရည္အေသြး  

ဆ(၁)။ အေျခခအံထက္တန္းပညာေရး၏ အရည္အေသြးကို လြတ္လပ္ေသာပညာရွင္မ်ားျဖင္ ့ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ အရည ္
အေသြးအကဲျဖတ္သည့္ အဖဲြ႔မ ွတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည္။  

၃(၂)။ အေျခခံပညာ အထက္တန္းအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာေရး  

က။ ေက်ာင္းဖြဲ႔စည္းပံုုႏွင္ ့သင္ယူပိုုင္ခြင္ ့ 

က(၁)။ မသင္မေနရ အေျခခံအလယ္တန္း ၿပီးဆံုးသူမ်ားသည္ အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္တြင္ အေျခခ ံအသက္ 
ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာေရးႏွင္ ့တကၠသိုလ္အႀကိဳ အေျခခအံထက္တန္းပညာဟူ၍ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုအနက္ ႏွစ္သက္ရာ 
ကို ေရြးခ်ယ္သင္ယူခြင္ ့ရွိသည္။  

က(၂)။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ဘာသာရပ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင ္အႀကံေပးမည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားကိုလည္း ေက်ာင္း 
မ်ားတြင္ ခန္႔အပ ္ထားရွိမည္။  

ခ။ သင္ရိုုးညႊန္းတမ္း 

ခ(၁)။ အေျခခံအထက္တန္း အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာ စာသင္ႏွစ ္ (၃) ႏွစ္အတြင္း သေဘာတရားႏွင့္ လက္ေတြ႕ 
ေပါင္းစပ ္သင္ၾကားမည္။ 

o   ပထမႏွစ္တြင ္သေဘာတရားႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္းလက္ေတြ႕ ဘာသာရပမ္်ား သင္ၾကားမည္။  
o   ဒုတိယႏွစ္တြင ္ စာသင္ခ်ိန္တစ္ပတ္လွ်င္ ေက်ာင္းတြင္းစာသင္ရက္ (၃) ရက္ႏွင္ ့လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႕ သင ္
တန္း (၂) ရက္ သင္ၾကားမည္။  

o   တတိယႏွစ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုုပ္ငန္းခြင ္မ်ားတြင္ အလုပ္သင္အျဖစ ္သြား 
ေရာက္သင္ယူမည္။  

ခ(၂)။ ေက်ာင္းသံုးဘာသာစကား (မိခင္ဘာသာစကား၊ ႏိုင္ငံသံုးဘာသာစကား၊ ႏိုင္ငံတကာသံုးဘာသာစကား) ကို 
သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အဂၤလိပ္စာကိ ုလက္ေတြ႕ 
အသံုးခ်ႏိုင္သည္အထိ အဆင့္ျမႇင့္သင္ၾကားမည္။  
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ခ(၃)။ အေျခခံအထက္တန္း အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာတြင္ ေအာက္ပါဘာသာရပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး ကၽြမ္း 
က်င္သည့္ ဆရာမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားမည္။  

o   စိုက္ပ်ိဳးေရး 
o   စက္မႈလက္မႈ 
o   ေဆာက္လုပ္ေရး 
o   ပန္းခ်ီ၊ ဒီဇိုင္း 
o   လွ်ပ္စစ္ 
o   စာရင္းကိုင္ပညာ 
o   သတင္းႏွင္ ့ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ (ICT)  
o   လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး (Social Care)  
o   ေမြးျမဴေရးႏွင္ ့ငါးလုပ္ငန္း 
o   စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္း  
o   ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး  
o   သဘင္၊ ဂီတ၊ အႏုပညာ (Theatre Arts)  
o   အားကစား  
o   အျခားအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာမ်ား  

(မွတ္ခ်က္။ အေျခခ ံအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဘာသာရပ္တြင္ လက္ေတြ႕ဘဝတြင္သံုးခ်ႏိုင္သည့္ နည္းပညာမ်ားကို သင ္
ၾကားမည္။  ေက်ာင္းအလိုက္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။)  

ဂ။ သင္ၾကား သင္ယူမႈ  

ဂ(၁)။ အေျခခံအထက္တန္း အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာ (၃) ႏွစ္ၿပီးဆံုးသူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာအလုပ္ေနရာမ်ား 
ကို ေလွ်ာက္ထားရန္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာမ်ား ဆက္လက္ဆည္းပူးႏိုင္ရန္ အသိအမွတ္ျပဳလက္ 
မွတ္မ်ားရရွိမည္။  

ဃ။ စစ္ေဆး တိုုင္းတာမႈ (Assessment)  

ဃ(၁)။ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ သင္ယူမႈကို အားေပးရန ္နွင္ ့လြတ္လပ္စြာ သင္ယူႏိုင ္
စြမ္းကိ ုဖြံ႔ၿဖိဳးေစေသာ နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳမည္။ (Assessment for Learning and Assessment as Learning) 

င။ ဆရာ ဆရာမမ်ား  

င(၁)။ သက္ဆိုင္ရာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာရပ္တြင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဆရာ ဆရာမမ်ားျဖင့္သင္ၾကားမည္။  

စ။ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္ ့စီမံခန္႔ခြဲမႈ  

စ(၁)။ အေျခခံအထက္တန္း အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာ က႑၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္ ့ စီမံခန္႕ခဲြမႈသည ္ တကၠသိုလ္ 
အေျခခ ံအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားနည္းတူ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကိ ုအေျခခသံည္။  

ဆ။ ပညာေရး အရည္အေသြး  

ဆ(၁)။ အေျခခံအထက္တန္း အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာေရး၏ အရည္အေသြးကို လြတ္လပ္ေသာပညာရွင္မ်ားျဖင္ ့
ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ အရည္အေသြးအကဲျဖတ္သည့္ အဖဲြ႔မ ွတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည္။  

၄။ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး (Higher Education)  

က။ ေက်ာင္းဖြဲ႔စည္းပံုုႏွင္ ့သင္ယူပိုုင္ခြင္ ့ 

က(၁)။ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးက႑သည္ တကၠသုိလ္ပညာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာမ်ား သင္ၾကားေသာ တကၠ 
သုိလ္၊ ေကာလိပ္မ်ား ျဖစ္သည္။  



	   	   	  

9	  
	  

က(၂)။ အေျခခံပညာအထက္တန္း ၿပီးဆံုးေအာင္ သင္ၾကားၿပီးသူတိုင္း အဆင့္ျမင့္ပညာ (တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္) တြင ္
ႏွစ္သက္ရာ ဘာသာရပ္ကို ေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ တကၠသိုလ္မွ က်င္းပသည့္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပဲြကိ ုဝင ္
ေရာက္ ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ကို တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီမွ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင္ ့ရွိသည္။  

က(၃)။ တကၠသုိလ္အသီးသီးတြင္ ပထမဘြဲ႔အတြက္ (၄) ႏွစ္၊ မဟာဘြဲ႔အတြက္ (၂) ႏွစ ္ႏွင္ ့ပါရဂူဘြဲ႔အတြက ္(၄) ႏွစ ္
အနည္းဆုံး ပါရွိရမည္။ ဘာသာရပအ္လုိက္ လုိအပ္ခ်က္အရ စာသင္ႏွစ္ကု ိတုိးခ်ဲ႕ႏုိင္သည္။ (မွတ္ခ်က္။ ဤစာသင္ႏွစ ္
သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ေယဘုုယ်အဆိုုျပဳခ်က္သာျဖစ္ၿပီး ပညာေရး အရည္အေသြးဆိုုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္ကိုုရယုူ၍ တကၠ 
သိုုလ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စမီ ွဆံုုးျဖတ္ခြင့္ရွိသည္။)  

ခ။ သင္ရိုုးညႊန္းတမ္း  

ခ(၁)။ တကၠသုိလ္မ်ားသည္ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံ ဘာသာရပ္မ်ားအျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စက္မႈ၊ လက္မႈ၊ ေဆးပညာ၊ စီးပြားေရး၊ ပညာ 
ေရး အစရွိသည့္ ဘာသာရပ္စံုလင္စြာ သင္ၾကားေသာ တကၠသိုလ္မ်ားျဖစ္ေအာင ္ထူေထာင္မည္။  

ခ(၂)။ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္တုိ႔၏ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ႒ာနအသီးသီးသည္ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းမ်ား ကုိယ္တုိင္ေရးဆြဲ 
မည္။ အဆုိပါ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ တကၠသုိလ္အရည္ 
အေသြး ျမႇင့္တင္ေရးအဖဲြ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ကိုုရယူရမည္။  

ခ(၃)။ စစ္တကၠသိုလ္ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားသည္ သိပၸံ၊ ပထဝီ၊ သမိုင္း၊ ဥပေဒ အစရွိသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို အရပ္သားမ်ား 
တက္ေရာက္သည့္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္ယူၿပီး စစ္ပညာႏွင္ ့စစ္ဆင္ေရးဘာသာရပ္မ်ားကို စစ္တကၠသိုလ္မ်ား၌ သင ္
ယူမည္။ (မွတ္ခ်က္။ ဤအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာမတူသူအခ်ိဳ႕ ရွိပါသည္။)  

ခ(၄)။ တကၠသုိလ္သုံး ဘာသာစကားကုိ သက္ဆုိင္ရာ တကၠသုိလ္ေကာလိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီမ ွဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင္ ့ရွ ိ
သည္။ (ဥပမာ။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားသည့္ တကၠသုိလ္၊ ဗမာဘာသာျဖင္ ့သင္ၾကားသည့္ တကၠသုိလ္၊ ဗမာႏွင္ ့
အဂၤလိပ ္ႏွစ္ဘာသာ (bi-lingual) သင္ၾကားသည့္ တကၠသိုလ္၊ အျခားတိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ သင္ၾကား 
သည့္ တကၠသိုလ္)။  

ဂ။ သင္ၾကား သင္ယူမႈ 

ဂ(၁)။ တကၠသိုလ္ပညာေရးသည္ သုေတသနျပဳ၍ ေလ့လာသင္ယူမႈကုိ အေျခခံမည္။ သုေတသနအတြက္ လုိအပ္ 
သည့္ စာအုပ္၊ စာတမ္းမ်ားကုိ တကၠသုိလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီမွ တာဝန္ယူစုေဆာင္းမည္။  

ဂ(၂)။ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားသည္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရွိ၍ သုေတသန ေတြ႔ရွ ိ
ခ်က္မ်ားကုိလည္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရွိသည္။  

ဂ(၃)။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအပါအဝင္ အားကစား၊ အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အစရွ ိ
သည့္ အသင္းအဖဲြ႕မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ဖဲြ႕စည္းပိုင္ခြင့္ရွိသည္။  

ဂ(၄)။ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားသည္ ပညာသင္ယူမႈကို အားေပး၍ ေဘးအႏၱရာယ္လံုၿခံဳမႈရွိေသာ ဝန္းက်င္မ်ား ျဖစ ္
ရမည္။  

ဂ(၅)။ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ ပရဝုဏ္အတြင္း ေက်ာင္းသားအေဆာင္မ်ား ထားရွိမည္။ ရပ္ေဝးမွေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း 
သူမ်ားကို ဦးစားေပးမည္။  

ဂ(၆)။ တကၠသုိလ္ပညာသင္ဆု ၿခီးျမွင့္ျခင္းႏွင္ ့ေက်ာင္းစရိတ္အတြက္ ဘဏ္မွေငြထုတ္ေခ်းသည့္စနစ္မ်ား ထားရွိမည္။  

ဃ။ စစ္ေဆး တိုုင္းတာမႈ (Assessment) 

ဃ(၁)။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူမႈအေပၚ စစ္ေဆးျခင္းသည္ က်က/္ေျဖ စစ္ေဆးျခင္း မျဖစ္ေစရ။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚ စစ္ေဆးျခင္း၊ ေလ့လာေတြ႔ရွိမႈအေပၚ စစ္ေဆးျခင္း၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စစ ္
ေဆးျခင္း ျပဳမည္။  

ဃ(၂)။ ဘြဲ႔ယူစာတမ္း စစ္ေဆးျခင္းကုိ အျခားအသိအမွတ္ျပဳတကၠသုိလ္ႏွင့္ တြဲဖက္ျပဳလုပ္မည္။  
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င။ ဆရာ ဆရာမမ်ား  

င(၁)။ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအားလုံးသည္ သက္ဆုိင္ရာဘာသာရပ္တြင္ အနိမ့္ဆုံးမဟာဘဲြ႔ ရရွိၿပီး၊ 
သင္ၾကားနည္း စနစ္ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားလည္း တက္ေရာက္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။  

င(၂)။ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာအႀကီးအကဲႏွင့္ ပါေမာကၡမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာဘာသာရပ္တြင္ ပါရဂူဘြဲ႔ရရွိၿပီး သင္ၾကားေရး 
အေတြ႔အႀကံဳ ရွိသူမ်ားျဖစ္ရမည္။ သုေတသနႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူလည္း ျဖစ္ရမည္။ တကၠသိုလ္ 
အသီးသီးသည္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အရ တကၠသိုလ္ဆရာ ဆရာမမ်ားခန္႔ထားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။  

င(၃)။ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ လစာႏႈန္းထားကို သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီမ ွ
ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။  

င(၄)။ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည ္ဆရာသမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာဖဲြ႕စည္းပိုင္ခြင့္ရွိသည္။  

င(၅)။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေပၚ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အကဲျဖတ္မႈမ်ားကို တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီမွ 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားမည္။  

စ။ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္ ့စီမံခန္႔ခြဲမႈ  

စ(၁)။ တကၠသုိလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားသည္ ဝန္ႀကီး႒ာနအသီးသီး၏ တုိက္႐ုိက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ ကင္းလြတ္၍ ေရြးေကာက္ခ ံ
တကၠသုိလ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီမ ွစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည္ ့ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တကၠသုိလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား ျဖစ္ရမည္။  

စ(၂)။ စစ္တကၠသိုလ္ႏွင္ ့ ဘာသာေရးတကၠသိုုလ္မ်ားမွအပ အျခားတကၠသုိလ္ေကာလိပ္မ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီး 
ဌာနႏွင့္သာ သက္ဆုိင္ေစရမည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီး႒ာန၏ တာဝန္သည္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပ့ံေရး၊ ေငြစာရင္းစစ္ေဆး 
ေရး၊ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း အရည္အေသြးျမင့္မားေရး၊ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ အရည္အခ်င္းျမင့္မားေရး၊ ဘြဲ႔ဒီဂရီမ်ား၏ အရည ္
အေသြးျမင့္မားေရးကုိ ပ့ံပုိးကူညီ ေဆာင္ရြက္မည္။  

စ(၃)။ တကၠသုိလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီတြင ္ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ပါေမာကၡမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင္ ့ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ တာ 
ဝန္ရွိသူမ်ား၊ တကၠသုိလ္ေကာလိပ္ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
ႏုိင္ငံဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင္ ့ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းမည္။  

စ(၄)။ တကၠသုိလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီသည္ တကၠသုိလ္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူတတ္ 
ေျမာက္မႈကုိ တာဝန္ခံသူမ်ားျဖစ္သည္။ တကၠသုိလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရးကိုလည္း ေဆာင္ 
ရြက္မည္။  

စ(၅)။ တကၠသုိလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ တကၠသုိလ္အရည္အေသြး ျမင္ ့
မားေရး ဆုိင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ခံယူရမည္။  

စ(၆)။ တကၠသုိလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီသည္ ေက်ာင္းသားလက္ခံေရး၊ ဆရာ ဆရာမမ်ား ခန္႔ထားေရး၊ သင္႐ုိးညႊန္း 
တမ္း ေရးဆြဲေရး၊ သင္ၾကားေရး၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တတ္ေျမာက္မႈစစ္ေဆးေရး၊ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင္ ့
ေက်ာင္းသား အေဆာင္မ်ားအတြက္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည္။  

စ(၇)။ တကၠသုိလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီသည္ စာၾကည့္တုိက္မႉးကုိခန္႔အပမ္ည္။  

စ(၈)။ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္အသီးသီးသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အသိအမွတ္ျပဳတကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ 
ကိစၥမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္စြာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင္ ့ရွိသည္။  

စ(၉ )။ ဆရာ ဆရာမ မ်ားႏွင္ ့ဥပေဒအရ အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ႏွစ္သက္ရာ ႏိုင္င ံ
ေရးပါတီ မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။ အယူအဆကဲြျပားမႈမ်ားအေပၚ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိရမည္။  

ဆ။ ပညာေရး အရည္အေသြး  

ဆ(၁)။ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္တုိ႔၏ အရည္အေသြးကုိ လြတ္လပ္ေသာ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ တကၠသုိလ္ 
အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေရးအဖဲြ႕ မ ွတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည္။  
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၅။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကတကၠသုိလ္မ်ား  

က။ ေက်ာင္းဖြဲ႔စည္းပံုုႏွင္ ့သင္ယူပိုုင္ခြင္ ့ 

က(၁)။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကတကၠသုိလ္ တက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မည္သည့္ 
အတန္း အဆင့္မဆုိ ႏုိငင္ံပုိင္ေက်ာင္းႏွင္ ့တကၠသုိလ္မ်ားသုိ႔ ေျပာင္း၍ တက္ေရာက္သင္ၾကားပုိင္ခြင့္ရွိသည္။  

က(၂)။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမွ အေျခခံပညာၿပီးဆုံးသူမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကတကၠသုိလ္မွ ဘြဲ႔ရရွိသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံပုိင္ေက်ာင္း 
ႏွင္ ့တကၠသုိလ္မ်ားမွ ရရွိေသာ ေအာင္လက္မွတ္ (သုိ႔မဟုတ္) ဘြဲ႔မ်ားႏွင္ ့တန္းတူအဆင့္အတန္း ရွိသည္။  

ခ။ သင္ရိုုးညႊန္းတမ္း 

ခ(၁)။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကတကၠသုိလ္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒတြင ္ ေဖၚျပသည့္ 
အနိမ့္ဆံုုးစံမ်ားႏွင္ ့အညီေရးဆဲြ၍ ပုဂၢလိကေက်ာင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကတကၠသုိလ္မ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ 
ရယူရမည္။  

ဂ။ သင္ၾကား သင္ယူမႈ  

ဂ(၁)။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကတကၠသုိလ္မ်ားသည္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္မဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းသား 
မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္အတြက္သာ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ရမည္။  

ဂ(၂)။ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္အသံုးျပဳေသာ သင္ၾကားေရးစနစ္ (on-line education) ကို ပုဂၢလိကက႑မွ ေဆာင္ 
ရြက္ႏိုင္ၿပီး ပုဂၢလိကေက်ာင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကတကၠသုိလ္မ်ားႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႕ထံ ေလွ်ာက္ထားရမည္။  

ဃ။ စစ္ေဆး တိုုင္းတာမႈ (Assessment) 

ဃ(၁)။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏သင္ယူမႈကိုု အကဲျဖတ္ျခင္းသည္ အေျခ 
ခ ံပညာေက်ာင္းမ်ားႏွင္ ့ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရ တကၠသိုလ္မ်ား၏ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒအတိုင္းျဖစ္ရမည္။  

င။ ဆရာ ဆရာမမ်ား  

င(၁)။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားမည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားသည ္လြတ္လပ္ေသာ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ ဆရာ 
မ်ားေကာင္စီမ ွအသိအမွတ္ျပဳသည့္ ဆရာ ဆရာမ လုပ္ပုငိ္ခြင့္လက္မွတ ္(Teacher License) ရရွိထားသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။  

င(၂)။ ပုဂၢလိကတကၠသုိလ္ ဆရာ ဆရာမမ်ားသည ္အဆင့္ျမင့္ပညာေရးက႑တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အရည္အခ်င္း 
မ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီရမည္။  

စ။ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္ ့စီမံခန္႔ခြဲမႈ  

စ(၁)။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကတကၠသုိလ္မ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးအတြက္ လြတ္လပ္ေသာေသာ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ 
သည့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကတကၠသုိလ္မ်ားႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႕ကို ဖြဲ႕စည္းမည္။  

စ(၂)။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကတကၠသုိလ္မ်ား တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္လိုုသူမ်ားသည္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းႏွင့္ ပုဂၢလ ိ
ကတကၠသုိလ္မ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႕ထံတြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။  

စ(၃)။ ေက်ာင္းလခ ႏႈန္းထားသည္ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္း၏ ဝန္ေဆာင္မႈပမာဏအေပၚ မူတည္၍ ကြဲျပားႏိုင္ေသာ္လည္း၊  
ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္ၿပီးမွသာ ေက်ာင္းလခသတ္မွတ္မည္။ ေက်ာင္းလခႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပႆနာ 
တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက ပုဂၢလိကေက်ာင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကတကၠသုိလ္မ်ားႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႕မွ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္။  

စ(၄)။ ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားမွ ေက်ာင္းခဲြဖြင့္လွစ္လိုပါက ပုဂၢလိကတကၠသိုလ္မ်ားနည္းတူ ေလွ်ာက္ထားေဆာင္ 
ရြက္ရမည္။  

ဆ။ ပညာေရး အရည္အေသြး  

ဆ(၁)။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကတကၠသုိလ္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို လြတ္လပ္ေသာပညာရွင္မ်ားျဖင္ ့ ဖဲြ႔စည္း 
ထားသည့္ အရည္အေသြးအကဲျဖတ္သည့္ အဖဲြ႔မ ွတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည္။  
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မွတ္ခ်က္။ ပထမအႀကိမ္ပညာေရးညီလာခံတြင္ International School မ်ားအတြက္ သီးျခားဥပေဒတစ္ရပ ္ျပ႒ာန္းေပး 
ရန ္တင္ျပသူမ်ား ရွိပါသည္။  

၆။ ဘာသာေရးအသင္းအဖဲြ႔မ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ေသာေက်ာင္းမ်ား  

က။ ေက်ာင္းဖြဲ႔စည္းပံုုႏွင္ ့သင္ယူပိုုင္ခြင္ ့ 

က(၁)။ ဘာသာေရးအသင္းအဖဲြ႔မ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ေသာေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေက်ာင္းသားမ်ား လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ ္တက္ 
ေရာက္ခြင္ ့ရွိသည္။  

က(၂)။ ဘာသာေရးအသင္းအဖဲြ႔မ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ေသာေက်ာင္းမ်ား၏ ဖဲြ႔စည္းပံုသည္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၏ ဖဲြ႔စည္း 
ပံ ုအတိုင္းျဖစ္ရမည္။  

က(၃)။ ဘာသာေရးအသင္းအဖဲြ႔မ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင ္တက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား 
သည္ မည္သည့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းသိုု႔မဆို ေျပာင္းေရႊ႕ ပညာသင္ယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။  

က(၄)။ ဘာသာေရးအသင္းအဖဲြ႔မ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင ္တက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား 
သည္ အေျခခံအထက္တန္းပညာေရး ၿပီးဆံုုးပါက တကၠသိုုလ္ ေကာလိပ္မ်ားသိုု႔ တက္ေရာက္ခြင္ ့ရွိသည္။  

ခ။ သင္ရိုုးညႊန္းတမ္း 

ခ(၁)။ ဘာသာေရးအသင္းအဖဲြ႔မ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ေသာေက်ာင္းမ်ားသည္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားအားလံုးအတြက္ ေရး 
ဆဲြထားေသာ အေျခခံသင္ရိုးညႊန္းတမ္း (Core Curriculum) ကို မူတည္၍ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို ေက်ာင္းအလိုက္ 
(သို႔မဟုတ္) အဖဲြ႔အစည္းအလိုက္လြတ္လပ္စြာေရးဆဲြ ဖြံ႔ၿဖိဳးခြင့္ရွိသည္။  

ခ(၂)။ ဘာသာေရးအသင္းအဖဲြ႔မ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင ္ေအာက္ပါက႑မ်ားပါဝင္မည္။  

§   ဘာသာစကားမ်ား (မိခင္ဘာသာစကား၊ ႏိုင္ငံသံုးဘာသာစကား၊ ႏိုင္ငံတကာသံုးဘာသာစကား)  
§   သခ်ာၤ 
§   သဘာဝသိပၸံ (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အပါအ၀င)္  
§   လူမႈေရးသိပၸံ (ပထဝီ၊ သမိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈဆက္ဆံေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ...) (မွတ္ခ်က္။ 
ယဥ္ေက်းမႈ က႑တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ေရာက္ရွိလာပံုႏွင္ ့ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ေသာ 
ဘာသာမ်ားအေၾကာင္း ပါဝင္မည္။)  

§   စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စက္မႈႏွင္ ့ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ား  
§   ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ၊ အႏုပညာ  
§   ကမာ႔ၻ ႏိုင္ငံသားပညာေရး (Global Citizenship)  
§   က်န္းမာေရး၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးႏွင္ ့အားကစား (Health, Sexual Health and Physical Education)  

§   ေက်ာင္းသားသမဂၢ (Student Union)  

ဂ။ သင္ၾကား သင္ယူမႈ 

ဂ(၁)။ သင္ၾကားနည္းစနစ္သည္ အလြတ္က်က္မွတ္သည့္နည္းကို အားမေပးဘဲ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ ဦးေဆာင ္ပံ့ပိုးမႈ 
ျဖင္ ့ေက်ာင္းသားကိုယ္တိုင္ အားထုတ္သင္ယူျခင္းႏွင့္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားသည္ ့နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳမည္။  

ဃ။ စစ္ေဆး တိုုင္းတာမႈ (Assessment)  

ဃ(၁)။ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ သင္ယူမႈကို အားေပးရန ္နွင္ ့လြတ္လပ္စြာ သင္ယူႏိုင ္
စြမ္းကိ ုဖြံ႔ၿဖိဳးေစေသာ နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳမည္။ (Assessment for Learning and Assessment as Learning) 

ဃ(၂)။ အေျခခံပညာေနာက္ဆံုးႏွစ္တြင ္ ႏိုင္ငလံံုးဆိုင္ရာ စာေမးပဲြက်င္းပမည္။ ဘာသာရပ္အသီးသီးတြင္ ေျဖဆိုႏုိင ္
သည့္ အဆင့္အလိုက္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးမည္။ အဆိုပါလက္မွတ္သည္ အေျခခံပညာအထက္တန္း ၿပီး 
ဆံုးေၾကာင္း အေထာက္အထားျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္အတြက္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္သည္။  
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င။ ဆရာ ဆရာမမ်ား  

င(၁)။ ဘာသာေရးအသင္းအဖဲြ႔မ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ေသာေက်ာင္းမ်ားတြင ္ သင္ၾကားသည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ အရည ္
အေသြးသည္ ႏိုင္ငံပိုင ္အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင္ ့အလားတူျဖစ္ရမည္။  

င(၂)။ ဘာသာေရးအသင္းအဖဲြ႔မ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ေသာေက်ာင္းမ်ားတြင ္သင္ၾကားသည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ အခြင့္အေရး 
သည္၊ ႏိုင္ငံပိုင ္အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင္ ့တန္းတူျဖစ္ရမည္။  

စ။ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္ ့စီမံခန္႔ခြဲမႈ  

စ(၁)။ ဘာသာေရးအသင္းအဖဲြ႔မ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ေသာေက်ာင္းမ်ားသည္ အျခားေက်ာင္းမ်ားနည္းတူ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင္ ့
ရွိသည္။  

စ(၂)။ ဘာသာေရးအသင္းအဖဲြ႔မ်ားမ ွ ဖြင့္လွစ္ေသာေက်ာင္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီကို သက္ဆိုင္ရာဘာသာေရး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ ပညာရွင္မ်ား 
ျဖင္ ့ဖဲြ႔စည္းရမည္။  

စ(၃)။ ဘာသာေရးအသင္းအဖဲြ႔မ်ားသည္ တကၠသိုလ္ဖြင့္လွစ္လိုပါက ပုဂၢလိကတကၠသိုလ္မ်ား ဖြင့္လွစ္သည့္ နည္းလမ္း 
အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

ဆ။ ပညာေရး အရည္အေသြး  

ဆ(၁)။ ဘာသာေရးအသင္းအဖဲြ႔မ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ေသာေက်ာင္းမ်ား၏ အရည္အေသြးကို လြတ္လပ္ေသာပညာရွင္မ်ားျဖင္ ့
ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ အရည္အေသြးအကဲျဖတ္သည့္ အဖဲြ႔မ ွတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည္။  

မွတ္ခ်က္။ ပထမအႀကိမ္ညီလာခံတြင ္ၾကြေရာက္လာေသာ ဗုုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးတခ်ိဳ႕က ပထမငယ္၊ ပထမလတ္၊ 
ပထမႀကီးႏွင့္ ဓမၼစရိယတန္းမ်ားတြင ္အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ာၤႏွင္ ့အျခား ဝိဇၨာ၊ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ား ထည့္သြင္းသင္ၾကားရန ္
အဆိုျပဳေဆြးေႏြးၾကသည္။ ပထမႀကီးတန္းသည္ အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဓမၼစရိယတန္း 
သည္ BA ဘဲြ႕ႏွင့္လည္းေကာင္း အဆင့္တူ သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္းလည္း ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။ ပထမႀကီးေအာင္ၿပီး 
ပါက အဆင့္ျမင့္ပညာ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင္ျ့ပဳရနလ္ည္း တင္ျပၾကသည္။  

၇။ ရပ္ရြာအေျချပဳေက်ာင္းမ်ား  

က။ ေက်ာင္းဖြဲ႔စည္းပံုုႏွင္ ့သင္ယူပိုုင္ခြင္ ့ 

က(၁)။ ရပ္ရြာအေျချပဳေက်ာင္း ဆုိသည္မွာ ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားႏွင္ ့ပညာေရးကြန္ရက္မ်ားမွ 
ဖြင့္လွစ္သည့္ေက်ာင္းကုိ ဆုိလုိသည္။  

က(၂)။ ရပ္ရြာအေျချပဳေက်ာင္းမ်ားတြင ္အေျခခံပညာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းတက္ေရာက္ေသာ 
ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္မ ွဖြင့္လွစ္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕တက္ေရာက္သင္ၾကားပုိင္ခြင္ ့
ရွိသည္။  

ခ။ သင္ရိုုးညႊန္းတမ္း  

ခ(၁)။ ရပ္ရြာအေျချပဳေက်ာင္းမ်ားသည္ အေျခခပံညာသင္ၾကားသည့္ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ပါက သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းသည္ 
အေျခခံပညာ ေက်ာင္းအားလံုးအတြက္ ေရးဆဲြထားေသာ အေျခခသံင္႐ုိးညႊန္းတမ္း (Core Curriculum) ကိုမူတည္၍ 
ေက်ာင္း အလိုက္(သို႔မဟုတ္) အဖဲြ႔အစည္းအလိုက္ လြတ္လပ္စြာ ေရးဆဲြ ဖြံ႔ၿဖိဳးခြင့္ရွိသည္။  

ဂ။ သင္ၾကား သင္ယူမႈ  

ဂ(၁)။ ရပ္ရြာအေျချပဳေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္အရ ဖြင့္လွစ္ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအရေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ ဘာသာေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအရေသာ္လည္းေကာင္း ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား 
စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္း ျခင္းမျပဳရ။  

ဃ။ စစ္ေဆး တိုုင္းတာမႈ (Assessment)  
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ဃ(၁)။ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ သင္ယူမႈကို အားေပးရန ္နွင္ ့လြတ္လပ္စြာ သင္ယူႏိုင ္
စြမ္းကိ ုဖြံ႔ၿဖိဳးေစေသာ နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳမည္။ (Assessment for Learning and Assessment as Learning) 

င။ ဆရာ ဆရာမမ်ား  

င(၁)။ ရပ္ရြာအေျချပဳေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားသည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားသည ္ႏိုင္ငံေတာ္မွဖြင့္လွစ္သည္ ့အေျခခံပညာ 
ေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ ဆရာမမ်ားနည္းတူ သတ္မွတ္သည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီ ရမည္။  

စ။ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္ ့စီမံခန္႔ခြဲမႈ  

စ(၁)။ ရပ္ရြာအေျချပဳေက်ာင္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ ဘ႑ာေရးကုိ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းႏွင္ ့ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရး ေကာ္မတီမွ တာဝန္ယူ ရွာေဖြရမည္။  

ဆ။ ပညာေရး အရည္အေသြး  

ဆ(၁)။ ရပ္ရြာအေျချပဳေက်ာင္းမ်ား၏ အရည္အေသြးကို လြတ္လပ္ေသာပညာရွင္မ်ားျဖင္ ့ ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ အရည ္
အေသြး အကဲျဖတ္သည့္ အဖဲြ႔မ ွတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည္။  

၈။ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး (Non-formal Education)  

က။ ေက်ာင္းဖြဲ႔စည္းပံုုႏွင္ ့သင္ယူပိုုင္ခြင္ ့ 

က(၁)။ တစ္ႀကိမ္မွ်ေက်ာင္းမေနဘူးသည့္ အသက္ (၇) ႏွစ္ေက်ာ္လူငယ္မ်ား၊ မူလတန္းမၿပီးဆုံးမီ ေက်ာင္းထြက္သြား 
ၾကေသာလူငယ္မ်ား၊ အလယ္တန္းမၿပီးမီ ေက်ာင္းထြက္သြားၾကေသာလူငယ္မ်ား၊ ဆယ္တန္းမေအာင္ခဲ့ေသာ ပညာ 
တပိုင္းတစ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပညာရွာမွီးလုိၾကေသာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ ပညာေရးကုိ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာ 
ေရးျဖင္ ့ေဆာင္ရြက္မည္။  

က(၂)။ လူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ေရာက္ရွိေန 
သည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ပညာေရးကို ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးျဖင္ ့ေဆာင္ရြက္မည္။  

က(၃)။ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ အျခားေသာ အေျခခံပညာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ 
အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသိုု႔ ေျပာင္းေ႔ရႊသင္ယခူြင္ ့ရွိသည္။  

က(၄)။ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးျဖင္ ့အေျခခံပညာအထက္တန္း ၿပီးဆုံးသူမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာ (တကၠသုိလ္၊ 
ေကာလိပ္ ႏွင္ ့အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာ) ရပ္မ်ား တက္ေရာက္သင္ၾကားခြင့္ရွိသည္။  

က(၅)။ ေဒသအသီးသီးရွိ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္း 
ခ်ိန ္ျပင္ပႏွင္ ့ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာသင္ၾကားေရး႒ာနမ်ား ဖြင့္လွစ္မည္။  

ခ။ သင္ရိုုးညႊန္းတမ္း  

ခ(၁)။ ေက်ာင္းျပင္ပ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အေျခခံပညာ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာတို႔ႏွင္ ့ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ 
အဆက္အစပ္ ရွိရမည္။  

ခ(၂)။ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးတြင ္ေဒသဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း 
ပညာမ်ားလည္း သင္ၾကားေပးမည္။  

ဂ။ သင္ၾကား သင္ယူမႈ  

ဂ(၁)။ ဘာသာရပ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိရမည္။ သင္ၾကားသင္ယူသည့္ အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာစြမ္းရည္မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရမည္။  

ဃ။ စစ္ေဆး တိုုင္းတာမႈ (Assessment)  
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ဃ(၁)။ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ သင္ယူမႈကို အားေပးရန ္နွင္ ့လြတ္လပ္စြာ သင္ယူႏိုင ္
စြမ္းကိ ုဖြံ႔ၿဖိဳးေစေသာ နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳမည္။ (Assessment for Learning and Assessment as Learning) 

င။ ဆရာ ဆရာမမ်ား  

င(၁)။ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးအတြက္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဆရာ ဆရာမမ်ားကုိ ေလ့က်င့္ ခန္႔ထားမည္။  

စ။ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္ ့စီမံခန္႔ခြဲမႈ  

စ(၁)။ ေဒသအသီးသီးတြင္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ပညာေရးဆုိင္ရာပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ ေဒသအတြင္းရွ ိအေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ 
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းမွပုဂၢဳိလ္မ်ား ပါဝင္ေသာ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးေကာ္မတီကို ဒီမိုကေရစီနည္း 
က် ဖြဲ႔စည္း ေဆာင္ရြက္မည္။  

စ(၂)။ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးေကာ္မတီသည္ စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူျခင္း၊ ေက်ာင္းသားလက္ခံျခင္း၊ ဆရာ ဆရာမ 
ခန္႔ထားျခင္း၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေရးဆဲြျခင္း၊ သင္ၾကားျခင္း၊ တတ္ေျမာက္မႈစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြရွာေဖြေရး တို႔ 
အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။  

စ(၃)။ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာႏွင္ ့ ေဒသဆုိင္ရာ ထည့္ဝင္ေငြမ်ားျဖင္ ့
ေဆာင္ရြက္မည္။  

စ(၄)။ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးက႑တြင္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားလည္း ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ရန ္ဖိတ္ေခၚမည္။  

စ(၅)။ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမျွဖစ္ေစ၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွျဖစ္ေစ ဖြင့္လွစ္ေသာ 
ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး ေက်ာင္းမ်ားကို ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးေကာ္မတီမွ အသိအမွတ္ျပဳမည္။  

ဆ။ ပညာေရး အရည္အေသြး  

ဆ(၁)။ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး၏ အရည္အေသြးကို လြတ္လပ္ေသာ ပညာရွင္မ်ားျဖင္ ့ ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ အရည ္
အေသြး အကဲျဖတ္သည့္ အဖဲြ႔မ ွတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည္။  

၉။ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ႏွင္ ့ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုုင္သူမ်ား၏ ပညာေရး  

က။ ေက်ာင္းဖြဲ႔စည္းပံုုႏွင္ ့သင္ယူပိုုင္ခြင္ ့ 

က(၁)။ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ႏွင္ ့ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုုင္သူမ်ား၏ ပညာေရး ဆိုသည္မွာ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ေနထိုင္ရာ 
ေဒသ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား ေနထိုင္ရာေဒသႏွင္ ့ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားမ ွကေလးမ်ားႏငွ္ ့အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ 
မ်ား၏ ပညာသင္ၾကားေရးကို ဆိုလိုသည္။  

က(၂)။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရာႏိုင္ငံ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားမ ွအသိအမွတ္ျပဳ 
ေသာ အဆင့္အတန္းႏွင့္ညီသည့္ ပညာေရးကို ေဖာ္ေဆာင္မည္။  

က(၃)။ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ႏွင္ ့ေရႊ႕ေျပာငး္ေနထိုုင္သူမ်ား ျပည္တြင္းသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာပါက ပညာဆက္လက္ သင ္
ယူပုိင္ခြင္ ့ရွိသည္။  

က(၄)။ အဆုိပါေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအား လိုအပ္ခ်က္ကို ပံ့ပိုးကူညီ၍ အသက္အရြယ္၊ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကုိက္ 
ညီသည့္ အတန္းအဆင့္တြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္။  

က(၅)။ အဆုိပါေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည ္အေျခခံပညာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ 
ပညာ ဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားပုိင္ခြင့္ရွိသည္။  

ခ။ သင္ရိုုးညႊန္းတမ္း 
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ခ(၁)။ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ႏွင္ ့ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုုင္သူမ်ားအတြက္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသား ပညာ 
ေရးမူဝါဒႏွင္ ့ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကေလးမ်ားေနထိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္မ်ားႏွင္ ့ေသာ္လည္းေကာင္း အဆက္ 
အစပ ္ရွိရမည္။  

ခ(၂)။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းအလိုက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းအစုလိုက္ေရးဆဲြႏိုင္ၿပီး၊ စစ္ေျပးဒုကၡ 
သည္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုုင္သူမ်ားဆိုင္ရာ ပညာေရးေကာ္မတီ၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။  

ခ(၃)။ စစ္ေဘးေၾကာင့္ပ်က္စီးသြားေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးမည္။  

ဂ။ သင္ၾကား သင္ယူမႈ 

ဂ(၁)။ ျပည္တြင္းစစ္ကာလအတြင္း လက္နက္ကိုုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ားမ ွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာေက်ာင္းမ်ား (ဥပမာ။ 
ကခ်င္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား၊ ကရင္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား၊ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္း 
မ်ား၊ ရွမ္းအမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား စသည္ ...) ၊ ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင္ ့ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မ ွ
တရားဝင ္အသိအမွတ္ျပဳမည္။  

ဃ။ စစ္ေဆး တိုုင္းတာမႈ (Assessment) 

ဃ(၁)။ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ သင္ယူမႈကို အားေပးရန ္နွင္ ့လြတ္လပ္စြာ သင္ယူႏိုင ္
စြမ္းကိ ုဖြံ႔ၿဖိဳးေစေသာ နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳမည္။ (Assessment for Learning and Assessment as Learning) 

င။ ဆရာ ဆရာမမ်ား  

င(၁)။ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ႏွင္ ့ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုုင္သူမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ ဆရာမမ်ားအား 
ႏိုင္ငံေတာ္မွဖြင့္လွစ္သည္ ့အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ ဆရာမမ်ား နည္းတူ သတ္မွတ္သည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ 
ကိုက္ညီေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာျဖင္ ့ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။  

စ။ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္ ့စီမံခန္႔ခြဲမႈ  

စ(၁)။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက႑တြင္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းႏွင္ ့ ပဋိပကၡေဒသမ်ား အ 
တြက္ ပညာေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ပညာရွင္မ်ား၊ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင္ ့အေတြ႕အႀကံဳရွိသူမ်ား ပါဝင္ဖဲြ႕စည္းမည္။  

စ(၂)။ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုုင္သူမ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ ေဒသဆုိင္ရာ ပညာေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ 
ပညာေရးႏွင္ ့ဆက္ႏြယ္ေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားေရာက္ရွိေနထိုင္ရာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင္ ့ ျမန္မာႏိုင္င ံ ပညာ 
ေရးဌာနတို႔ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္။  

ဆ။ ပညာေရး အရည္အေသြး  

ဆ(၁)။ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ကေလးမ်ား၏ ပညာေရး အရည္အေသြးကို လြတ္လပ္ေသာပညာရွင္မ်ားျဖင္ ့
ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ အရည္အေသြးအကဲျဖတ္သည့္ အဖဲြ႔မ ွတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည္။  

၁ဝ။ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ပညာေရးႏွင္ ့ပညာေရးအထူးလုိအပ္ခ်က္   

(၁) မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုသည္မွာ ခႏၶာကုိယ္မသန္စြမ္း၊ အျမင္အာရံုမသန္စြမ္း၊ အၾကားအာရံုမသန္စြမ္းႏွင္ ့ ဥာဏ္ရည္ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားကို ဆိုလိုသည္။  

(၂) ပညာေရးအထူးလုိအပ္ခ်က္ ဆုိသည္မွာ ခႏၶာကုိယ္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဦးေႏွာက္ဖြ႔ံၿဖဳိးမႈအရေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာထိခုိက္မႈအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ခံစားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားအရေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ ပညာသင္ယူရန္ အခက္အခဲရွိေနသည့္ သငယ္ူသူမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ ပညာေရးျဖစ္သည္။  

(၃) မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင္ ့ပညာေရးအထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိသူမ်ားသည္ အျခားေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အတူတကြ 
သင္ၾကားပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ (Inclusive Education)  
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(၄) မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင္ ့ ပညာေရးအထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားရာတြင္ အထူးပံ့ပိုးရမည့္ သင ္
ၾကားေရးဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားႏွင္ ့ပစၥည္းကိရိယာမ်ား (ဥပမာ။ အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ား၏စာ (Braille)၊ အၾကားအာရံု ခ်ဳိ႕ 
တဲ့သူမ်ား၏ ဘာသာစကား (Sign Language) ႏွင္ ့အျခားသင္ေထာက္ကူပစၥည္း စသည္ …) အခမဲ့ပ့ံပုိးမည္။  

(၅) မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင္ ့ပညာေရးအထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိသူမ်ားအတြက္ ပ့ံပိုးရန္လိုအပ္သည့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ေက်ာင္း 
မ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း အသီးသီးတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္။  

(၆) မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင္ ့ပညာေရးအထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိသူမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဆရာ ဆရာမမ်ားကုိ ေလ့က်င့္ 
ခန္႔ထားမည္။  

(၇) ဆရာအတတ္ပညာသင္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ပညာေရးအထူးလိုအပ္ခ်က္ (Special Educational Needs) 
ႏွင္ ့လူတိုင္းအက်ံဳးဝင္ပညာေရး (Inclusive Education) ဘာသာရပ္ကို ထည့္သြင္း သင္ၾကားမည္။  

(၈) အရည္အေသြးရွိေသာ ပညာေရးကို အျခားကေလးမ်ားနည္းတူ အခြင့္အေရးႏွင္ ့အခြင့္အလမ္းမ်ား အားလံုးကို 
အျပည့္အဝ ခံစားရမည္။ (Equity)  

(၉) ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင ္မသန္စြမ္းႏွင္ ့အထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားအတြက္ ေဆာင္ 
ရြကရ္န ္လူတိုင္းအက်ံဳးဝင္ပညာေရးဌာန (Inclusive Education Department) သီးသန္႔ထားရွိမည္။  

(၁ဝ) မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင္ ့ပညာေရးအထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိသူမ်ား၏ ပညာေရးကို လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင္ ့ပူးတဲြေဆာင ္
ရြက္မည္။  

(၁၁) မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင္ ့ပညာေရးအထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိသူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းမ်ားကို ပုဂၢလိကမွျဖစ္ေစ၊ လူမႈအဖဲြ႕ အ 
စည္းမ်ားမွျဖစ္ေစ၊ ဘာသာေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွျဖစ္ေစ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားနည္းတူ ဖြင့္လွစ္ႏိုုင္သည္။  

(၁၂) မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင္ ့ပညာေရးအထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိသူမ်ားအတြက္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ဖြင့္လွစ ္
ထားသည့္ ေက်ာင္းမ်ားကုိ ႏိုင္ငံေတာ ္ပညာေရးအသံုးစရိတ္မွ ရာခိုင္ႏႈန္းသတ္မွတ္၍ ပ့ံပိုးေပးမည္။  

(၁၃) မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင္ ့ပညာေရးအထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိသူမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ေသာေက်ာင္းမ်ား၏ အရည္အေသြးကို 
လြတ္လပ္ေသာပညာရွင္မ်ားျဖင္ ့ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ အရည္အေသြးအကဲျဖတ္သည့္ အဖဲြ႔မ ွတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည္။  

(၁၄) မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ား ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ၿပီး အလုပ္ 
အကိုင္ အခြင္အ့လမ္းမ်ားရရွိေအာင္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္။  

(၁၅) မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ အေျခခံပညာမ ွအဆင့္ျမင့္ပညာထိ အခမဲ့ပညာသင္ၾကားခြင့္ရွိမည္။  

၁၁။ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ မူဝါဒ  

(၁) ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသအသီးသီးရွ ိမူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားသုံးမ်ဳိး (မိခင ္
ဘာသာစကား၊ ႏိုင္ငံသံုးဘာသာစကား ႏွင္ ့ႏိုင္ငံတကာသံုးဘာသာစကား) သင္ၾကားမည္။  

(၂) အလယ္တန္းေက်ာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသိုုလ္မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အရ ေက်ာင္းသံုးဘာ 
သာစကား ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္။  

(၃) ေဒသအလိုက္ အမ်ားသေဘာတူဆုံးျဖတ္သည့္ ဘာသာစကားကုိ မိခငဘ္ာသာစကားအျဖစ ္အသုံးျပဳမည္။ မိခင ္
ဘာသာစကားတစ္ခုထက္မက ရွိေသာေဒသမ်ားတြင ္ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအဖဲြ႔မ ွဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။  

(၄) အၾကားအာရံုု မသန္စြမ္းသူမ်ား အသံုုးျပဳသည့္ သေကၤတသံုုးဘာသာစကား (Sign Language) ကိုု မိခင္ဘာသာ 
စကားအျဖင့္ သတ္မွတ္သည္။  

(၅) ဗမာစကားသည္ မိခင္ဘာသာစကားမဟုတ္ေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသံုးဘာသာစကားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသံုး 
ဘာသာ စကားသင္ၾကားရာတြင္ ဒုတိယဘာသာစကား သင္ၾကားနည္းကို အသံုးျပဳမည္။  
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(၆) ႏိုင္ငံသံုးဘာသာစကား (ဗမာစကား) ကုိ မိခငဘ္ာသာစကားအျဖစ ္အသုံးျပဳေသာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အျခားတုိင္းရင္း 
သား ဘာသာစကား တစ္ခုခုကုိ ေရြးခ်ယ္၍ ဘာသာရပ္တစ္ခုအေနျဖင္ ့သင္ၾကားမည္။ (မွတ္ခ်က္၊ လူမႈေပါင္းစည္းေရး 
ႏွင္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေနထိုင္ေရးကို ရည္ရြယ္သည္။)  

(၇) ဘာသာစကားသင္ၾကားမည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ား ေလ့က်င့္ ခန္႔ထားေရးကိုု ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္။  

(၈) တကၠသိုလ္အသီးသီး၏ ဘာသာစကားဌာနမ်ားတြင္ “တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားေလ့လာျခင္း” ဘာသာရပ ္
ျဖင္ ့ဘဲြ႕ ယူႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းမည္။  

(၉) စာေပအေရးအသားမရွိေသးေသာ လူမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကို စာေပအေရးအသား ေပၚထြန္းလာရနႏ္ွင္ ့ဘာသာစကားဖြံ႔ၿဖိဳး 
မႈကို ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္လုိအပ္ေသာ စာေပႏွင္ ့ဘာသာစကားမ်ားကို အားေပးျမွင့္တင္မည္။ ယဥ္ေက်းမႈထိန္း 
သိမ္းေရးကိုုလည္း ေဆာင္ရြက္မည္။  

မွတ္ခ်က္။ ပညာေရးညီလာခံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငအံတြင္း ေနထိုင္သည့္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ေသာ ဝ၊ ပေလာင္၊ 
ပအိုဝ့္ႏွင္ ့ဆလံု လူမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ၿပီး သူတို႔၏ ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပမ်ား 
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပးရန္ တင္ျပၾကပါသည္။  

၁၂။ ဆရာ ဆရာမမ်ားဆိုင္ရာ မူဝါဒ  

မွတ္ခ်က္။ အထက္ပါ က႑မ်ားတြင္ ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုုင္ေသာ မူဝါဒအခ်ိဳ႕ ပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဤအခန္း 
တြင ္ပိုုမိုုျပည့္စံုုစြာ ေဖၚျပထားပါသည္။  

(၁) ေရွးဦးသင္ပညာေရး၊ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း သင္ၾကားမည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားသည ္သက္ဆုိင္ 
ရာ အတန္းအဆင့္အတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ အသိအမွတ္ျပဳတကၠသုိလ္တခုုခုုမ ွပညာေရးဆုိင္ရာ ဘြဲ႔ရရွိၿပီးသူမ်ား 
ျဖစ္ရမည္။  

(၂) ပထမဘြဲ႔သည္ ပညာေရးဘြဲ႔မဟုတ္ပါက သက္ဆုိင္ရာ ပညာေရးအဆင့္အတြက္ ဘြဲ႔လြန္ဒီပလုိမာ တစ္ႏွစ္သင္တန္း 
ၿပီးဆုံး ေအာင္ျမင္သူမ်ား ျဖစ္ရမည္။  

(၃) တကၠသုိလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ပညာေရးဘြဲ႔ႏွင္ ့ဘဲြ႕လြန္ဒီပလုိမာ သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား 
သည္ မိမိႏွစ္သက္ရာ အတန္းအဆင့္ (ေရွးဦးသင္ပညာေရး၊ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း) သုိ႔ ေလွ်ာက္ထား 
ပုိင္ခြင္ ့ရွိသည္။  

(၄) ဆရာ ဆရာမမ်ားသည ္မိမိေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ထားသည့္ အတန္းအဆင့္ႏွင့္ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိၿပီး၊ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူမႈကို ထိေရာက္ေစေသာ သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုုးျပဳရမည္။  

(၅) ဆရာ ဆရာမအျဖစ ္ေလွ်ာက္ထားသူအားလုံးသည္ လြတ္လပ္ေသာပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ဖဲြ႕စည္းထားေသာ ဆရာမ်ား 
ေကာင္စ ီ(Teacher Council) မ ွဆရာ ဆရာမ လုပ္ပုိင္ခြင့္လက္မွတ ္(Teacher Lincence) ရရွိၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။  

(၆) ဆရာ ဆရာမလိုအပ္ခ်က္ကို ေက်ာင္းအလိုက္ (သို႔မဟုတ္) ေဒသအလိုက္ေၾကညာၿပီး ဆရာ ဆရာမမ်ားသည ္မိမ ိ
ႏွစ္သက္ရာေက်ာင္းသို႔ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသည္။  

(၇) ေရွးဦးသင္ပညာ၊ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ အေျခခံလစာသည္ တန္းတူျဖစ္ 
ၿပီး၊ အဆုိပါလစာႏႈန္းထားသည္ အျခားအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာပုဂၢဳိလ္မ်ား (ဆရာဝန္၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ စစ္ဖက ္
ဆိုင္ရာအရာရွ ိ စသည္တုိ႔) ၏ လစာႏႈန္းထားထက္ မနိမ့္ေစရ။ (မွတ္ခ်က္။ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ေရွးဦးသင္ပညာမွ 
ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင္ ့မူလတန္း ဆရာ ဆရာမမ်ားအား လစာပိုေပးရန ္တင္ျပသူမ်ား ရွိပါသည္။)  

(၈) အေျခခံပညာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူမည့္သူ 
မ်ားႏွင္ ့ပညာေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈအဆင့္ဆင့္တြင ္တာဝန္ယူမည့္သူမ်ားသည္ ပညာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဘာသာရပ ္
ျဖင္ ့ဘြဲ႔ရရွိထားသူမ်ား ျဖစ္ရမည။္  

(၉) တကၠသုိလ္ႏွင္ ့ေကာလိပ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားမည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားသည ္သက္ဆုိင္ရာဘာသာရပ္တြင္ အနိမ့္ဆုံး 
မဟာဘြဲ႔ ရရွိၿပီး၊ သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။  
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(၁၀) တကၠသုိလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာအႀကီးအကဲႏွင့္ ပါေမာကၡမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာဘာသာ 
ရပ္တြင ္ ပါရဂူဘြဲ႔ရရွိၿပီး သင္ၾကားေရးအေတြ႕အႀကံဳရွိၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။ သုေတသနႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈဆိုင္ရာ အေတြ႔ 
အႀကံဳ ရွိသူလည္း ျဖစ္ရမည္။  

(၁၁) တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီႏွင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔တို႔သည္ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ အရည ္
အေသြး ျမင့္မားေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဆရာ ဆရာမမ်ားအားလံုး မြမ္းမံသင္တန္းႏွင္ ့ပညာေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား တက္ 
ေရာက္ရမည္။  

(၁၂) ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ လစာႏႈန္းထားကုိ ေဒသအလိုက္သတ္မွတ္ေသာ အနိမ့္ဆံုးစံကို အေျခခံ၍ သက္ဆိုင္ရာ 
တကၠသုိလ္ (သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔မ်ား ညိွႏိႈင္းဆံုးျဖတ္မည္။  

(၁၃) ဆရာ ဆရာမမ်ားအားလံုးသည္ ဆရာသမဂၢႏွင္ ့အသင္းအဖဲြ႕မ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖဲြ႕စည္းပိုင္ခြင္ ့ရွိသည္။ ႏွစ္သက္ရာ 
ႏိုင္ငံေရး ပါတီသို႔လည္း ဝင္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။  

(၁၄) ဆရာ ဆရာမမ်ားကို ခန္႔အပ္ရာတြင ္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမွအပ၊ သတ္မွတ္ေသာ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင္ ့
ကိုက္ညီပါက ခဲြျခားမႈမရွိေစရ။  

 

(မွတ္ခ်က္။ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာကြန္ရက္၏ တတိယအႀကိမ္ ပညာေရးညီလာခံတြင္ 
သေဘာတ ူျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သည္။)  
 
 
ကိုုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ  
ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာကြန္ရက ္ 

ေန႔စြဲ။ ၂၀၁၇ ေမလ (၄-၆) ရက္။  
ေနရာ။ သာသနာ (၂၅၀၀) ခန္းမ။ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၊ မြန္ျပည္နယ္။   
 


