
 
 
 
 

 

 

 

ျမန္မာ - လုပ္ငန္းခြင္က႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ လူငယ္မ်ားကို အသင္႔ျပင္ဆင္ေပးျခင္း အစီအစဥ္ 

စီမံကိန္းအမည္ လုပ္ငန္းခြင္က႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ လူငယ္မ်ားကို အသင္႔ျပင္ဆင္ေပးျခင္း 

အစီအစဥ္ 

စီမံကိန္းအမွတ္စဥ္ 48431-002 

ႏိုင္ငံ ျမန္မာ 

စီမံကိန္းအဆင့္ အတည္ျပဳၿပီး  

စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစား / 

အေထာက္အပံ႔နည္းလမ္း 
နည္းပညာ အေထာက္အပ့ံ 

ရန္ပုံေငြ အရင္းအျမစ္/ ပမာဏ TA 8915-MYA - လုပ္ငန္းခြင္က႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ လူငယ္မ်ားကို 

အသင္႔ျပင္ဆင္ ေပးျခင္း အစီအစဥ္ 

နည္းပညာအေထာက္အပ့ံ အထူးရန္ပုံေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ  
၁.၀၀ သန္း 

 

ဗ်ဴဟာေျမာက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားလုံးအတြက္ အက်ဳံး၀င္မည့္ ဘက္စံုစီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 

ေျပာင္းလဲေစေသာ အရာမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင္႔ စြမ္းရည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး 
အသိပညာဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းမႈ နည္းလမ္းမ်ား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 

က႑ / က႑ခြဲ ပညာေရး - အထက္တန္း 

က်ား/မသာတူညီမွ်ရိွမႈႏွင္ ့ယင္းကုိ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္း 
က်ား/မ သာတူညီမွ်ရွိမႈ 

ေဖာ္ျပခ်က္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ေသာ နည္းပညာအေထာက္အပ့ံစီမံကိန္း (TAs) 

ဤ PDS ဘာသာျပန္သည္ စက္တင္ဘာလ ၃၀  ရက္ ၂၀၁၅ ရက္စြပဲါ အဂၤလိပ္ဘာသာမူရင္းကုုိအေျခခံသည္။  

 



မွတဆင့္ အထက္တန္း ပညာေရး က႑ခြ(ဲSES)ႏွင္႔ နည္းပညာႏွင္ ့

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး (TVET) က႑ကုိ အားေကာင္းေစရန္ 

ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အဓိက ဦးစားေပးမ်ား သတ္မွတ္ရာ တြင္ 

အစုိးရအား အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) က ကူညီပ့ံပုိး ေပးလွ်က္ ရွိသည္။ 

ယင္းတြင္ အမ်ဳိးသားပညာေရးက႑အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္မည္ဟု 

ယူဆရေသာ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈအတြက္ အဓိက ဦးစားေပးမ်ားကုိ သတ္မွတ္ 

ျခင္းလည္းပါ၀င္သည္။ နည္းပညာ၊ ဘ႑ာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ 

က႑မူ၀ါဒႏွင့္ လံုျခံဳေရး ႐ႈေထာင့္မ်ားအရ ADB ဘ႑ာေရး သတ္မွတ္ 

ျခင္းဆုိင္ရာ သင့္ေတာ္ေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုအတြက္ အေသးစိတ္ 

သတ္မွတ္ပုံေဖာ္မႈ ေထာက္ပံ့ရန္ႏွင့္ အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အလ်င္အျမန္ စတင္ႏုိင္ရန္  စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ 

အျခားအေထာက္အပ့ံတုိ႔ကုိ ေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ ထပ္တုိးစီမံကိန္း 

ျပင္ဆင္မႈ TA လုိအပ္သည္။ ဤ TA ေအာက္ရွ ိအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕က ADB 

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္သာမက လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ TA မ်ားေအာက္ တြင္ 

အသင့္ရိွၿပီးျဖစ္ေနေသာ အတုိင္ပင္ခံမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ အလုပ္လုပ္ 

သြားမည္ျဖစ္သည္။  
ႊTA က (၁) အလုံးစံုပညာေရးက႑ သုံးသပ္ခ်က္ႏွင္ ့အျခားျပဳလုပ္ဆဲ TA ၏ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ADB ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ SES ႏွင့္ TVET ၏ 

ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္ အေျခအေနႏွင့္ ကြာဟခ်က္ကုိ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈ 

သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အစီအစဥ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ 

႐ႈေထာင့္မ်ား၏ ပုိမိုအေသးစိတ္ေသာ ခ်င့္ခ်ိန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ 

ခ်မွတ္သြားမည္။ (၂)အစီအစဥ္၏ အေစာပုိင္းအဆင့္မ်ားအတြင္း စြမ္းရည္ 

ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား ဖန္တီးျခင္းကုိ အာ႐ုံစိုက္ျခင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ 

ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေထာက္အပ့ံပစၥည္းမ်ားအတြက္ စီစဥ္ျခင္းႏွင့္အတူ 

အဆုိျပဳထားေသာ စီမံကိန္းရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈရည္မွန္းခ်က္ကုိ အၿပီးသတ္ရန္ 

ေထာက္ပံ့သြားမည္။  
 (၃) အစုိးရႏွင့္ စြမ္းရည႐္ႈေထာင့္အတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ေထာက္ပံ့ 

ေပးျခင္းသာမက ပဋိပကၡ တုံ႔ျပန္မႈအေပၚ  ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာမႈ အပါအဝင္  စုံစမ္း 

စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္သြာၿပီး လုိအပ္ေသာ အေထာက္အပ့ံမ်ားေပးသြား မည္။ 

(၄) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ရန္ က်ားမကြျဲပားမႈ ႏွင့္ 

တိုင္းရင္းသားအုပ္စု ေဆာက္ရြက္ခ်က္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး 



စီမံကိန္းတစ္ခုကို ျပင္ဆင္သြားမည္။ (၅) အေသးစိတ္ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္သြားကာ အဆုိျပဳထား ေသာ 

အစီအစဥ္ အလုံးစံုၿပီးဆုံးရန္အတြက္ လမ္းညႊန္ရန္ စီမံကိန္း စီမံ 

ခန္႔ခြဲမႈလမ္းညႊန္ကို ျပင္ဆင္သြားမည္ျဖစ္သည္ (၆) အစီအစဥ္ အတည္ျပဳ 

ခ်က္ ရရိွၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္းစတင္ရန္အတြက္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္မႈ ႏွင့္ 

လက္ေတြ႕အေထာက္အပ့ံမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္။ 
TA က ADB လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ လက္ရွိ အတိုင္ပင္ခံမ်ား 

ဦးေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းကုိ ကုန္ၾကမ္းမ်ားလည္း ေထာက္ပံ့ေပးသြား မည္။ 

ေထာက္ပံ့မႈတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္။  
(၁) အာမခံေခ်းေငြ ေအာက္တြင္ ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

ဦးစားေပး မူဝါဒ သုံးသပ္စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အရစ္က်ေငြေၾကးေပးျခင္း အတြက္ 

လုိအပ္ေသာ သတ္မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္မည့္  

မူဝါဒအေျခအေနကုိ အဆံုးသတ္ရန္၊ 
(၂) ထပ္တုိး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ 
(၃) အေသးစိတ္ ကုန္က်စရိတ္ ခန္႔မွန္းေျခမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္ 

စီစဥ္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ 
(၄) ပ႐ုိဂရမ္၏ စီးပြားေရးအေျခခံအေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး အလား 

အလာႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံမႈကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရန္။ 

စီမံကိန္း ျပဳလုပ္ရသည္႔ 

အေၾကာင္းရင္း ႏွင္႔ 

ႏုိင္ငံ/ေဒသဆိုင္ရာ ဗ်ဴဟာႏွင့္ 

ခ်ိတ္ဆက္မႈ 

SES (လုပ္သားထုထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာသူအမ်ားစုကို ေမြးထုတ္ေပး သည္)့ 

ႏွင္႔ TVET (ဝင္ေရာက္မႈ အလြန္အနည္းပါးမႈ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္) တို႔သည္ 

အမ်ားအားျဖင္႔ ေထက္ပံ့ေပးမႈကိုသာ အဓိကထားၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ 

တုိးတက္လာေနေသာ အလုပ္သမားအင္အား လုိအပ္ခ်က္မ်ား အေပၚ 

တုံ႔ျပန္မႈမရိွေပ။ SES ႏွင္႔ TVET တုိ႔သည္ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းလည္း မရိွ ေပ။ ယင္းကဲ႔သို႔ 

က႑ခြ ဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈရွ ိ လုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ရရိွ ႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းႏွင္႔ 



အရည္အေသြးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ လည္း ဆက္စပ္ေနေပသည္။  
ႏွစ္စဥ္ မူလတန္းေက်ာင္းသို႔ အသစ္ဝင္ေရာက္ လာေသာ ၁.၁ သန္းခန္႔ 

ရွိသည္႔ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအနက္ ၁၀% သာ ၁၁ ႏွစ္အၾကာ 

တြင္ အထက္တန္း ပညာေရး (USE) ကုိ ျပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ ၾကသည္။1  
TVET (အဆင္႔ျမင္႔ပညာေရးကဲ႔သို႔) အသြင္သ႑ာန္ အမ်ားစုသည္ USE 

ျပီးေျမာက္ရန ္ လိုအပ္သည္ျဖစ္ရာ ယင္းအေျခအေနသည္ သန္းႏွင္႔ ခ်ီေသာ 

လူငယ္ေျမာက္မ်ားစြာကို အလုပ္အကိုင ္ အခြင္႔အလမ္းမ်ိဳးစံု၊ 

ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားမႈမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ အဆင္႔ျမင္႔ 

ပညာေရးတို႔ကုိ ရယူႏုိင္ခြင္႔ ဆုံးရႈံးေနေစသည္။ လူငယ္ အားလုံး၏ 

ထက္ဝက္ခန္႔ (ႏြမ္းပါးေသာမိသားစုမ်ားမွ သုံးပုံႏွစ္ပံုခန္႔) အတြက္ 

အနာဂတ္အလားအလာမ်ား နည္းပါးလ်က္ရွိျပီး အလယ္တန္း ပညာေရး 

(LSE)ကိုပင္ ျပီးေျမာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိၾကေပ။ 2  တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအားျဖင္႔ 

ယင္းသုိ႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္႔ TVET က္ို ဝင္ေရာက္ႏိုင္ မႈမွာလည္း နည္းပါး 

လွ်က္ရွိျပီး အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၁၉ ႏွစ္အၾကားရိွ လူငယ္ ၆၀ တြင္ ၁ 

ေယာက္သာ သင္တန္းတစ္ခုခုတြင္ စာရင္းေပးသြင္းအပ္ႏွံႏိုင္သည္႔ အေျခ 

အေနတြင္ ရွိသည္ ( လူငယ္ ၉ ေယာက္တြင္ ၁ ေယာက္ႏႈန္း အဆင္႔ျမင္႔ 

ပညာေရးတြင္ စာရင္းေပးသြင္းအပ္ႏွံႏုိင္သည္ႏွင္႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည္႔ပါ)။ 

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ (သို႔မဟုတ္) ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စက္ပိုင္း ဆိုင္ရာ၊ 

စက္မႈလုပ္ငန္း ပုိင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအတြက္ ေလ႔က်င္႔ 

သင္ၾကားေပးမႈမ်ားမွာ မရိွသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ အဆုံးတြင္ အရည္ 

အေသြး နိမ္႔ပါးမႈသည္ ရရွိႏိုင္မႈအခြင့္အလမ္းကို တုိက္႐ိုက္ထိခိုက္သည္။ 

SES တြင္ ေခတ္မမီေသာ၊ မဆီေလ်ာ္ေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင္႔ 

အလြတ္က်က္ျခင္းကို အေျခခံေသာ သင္ၾကားမႈ နည္းစနစ္မ်ားသည္ (၁) 

သင္ယူေလ႔လာမႈရလဒ္မ်ားကို နိမ္႔က်ေစသည္။ USE အဆုံးတြင္ 
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 ယခုပါရွိေသာကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘက္စံုလႊမ္းျခံဳေသာ ပညာေရးက႑ေလ႔လာသုံးသပ္ခ်က္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အစိတ္ 
အပုိင္းအျဖစ္ ADB ပံ႔ပိုးေသာခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာမႈ အိမ္ေထာင္စုစစ္တမ္းႏွင္႔အျခားအခ်က္အလက္မ်ားမွ ရယူထားသည္။ 
http://www.adb.org/projects/47177-001/documents ကုိ ၾကည္႔ပါ။ 
2
 ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားတြင္ မူလတန္းအၾကိဳႏွင္႔ အထက္တန္းအဆင္႔ ၁၂ တန္း တုိ႔ကုိျဖည္႔စြက္ျပီး လက္ရွိ  

၅ ႏွစ္တာ မူလတန္းပညာေရး၊ ၄ ႏွစ္တာ အလယ္တန္းပညာေရးႏွင္႔ ၂ ႏွစ္တာ အထက္တန္းပညာေရးကုိ တုိးခ်ဲ႔မည္ျဖစ္သည္။ 
C.Spohr. 2003. Formal Schooling and Workforce Participation in a Rapidly Developing Economy: Evidence from 
Compulsory' Junior High School in [Taipei,China] . Journal of Development Economics, Vol. 70/2, ႏွင္႔ ယင္းတြင္ 
အလုပ္အကုိင္ရရွိေရး ရလဒ္မ်ားတြင္ အလယ္တန္းပညာေရး၏ အခန္းက႑တြင္ ကုိးကားထားေသာ သက္ေသသာဓကမ်ားကို ၾကည္႔ပါ။ 

http://www.adb.org/projects/47177-001/documents


ေျဖဆိုရေသာ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းစာေမးပြတဲြင္ ေျဖဆိုသူ ေပါင္း၏ 

သုံးပံုႏွစ္ပံုက်ရႈံးလ်က္ရွိျခင္းက ယင္းကုိသက္ေသျပေနေပသည္။ (၂) LSE 

ႏွင္႔ အထူးသျဖင္႔ USE တို႔၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ျမင္႔တက္ေစ သည္။3  
 (၃) SES မျပီးဆုံးဘဲ ေက်ာင္းထြက္သြားျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္း 

အရင္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပေလ႔ရွိေသာ စိတ္ဝင္စားမႈကင္းမ႔ဲျခင္းကိုလည္း ျဖစ္ေစ 

သည္။ အလားတူပင္ ျမင္သာေသာ အရည္အေသြးနိမ္႔က်မႈႏွင္႔ ဆီေလ်ာ္မႈ 

အတိုင္းအတာတို႔သည္ TVET အေပၚလိုလားမႈႏွင္႔ ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေပး 

ထားသူမ်ားကုိ အလုပ္ခြင္တြင္ အသုံးခ်ႏုိင္မႈတို႔ကို ေလ်ာ႔နည္း နိမ္႔က် 

ေစသည္။ ျခံဳငံုၾကည္႔လွ်င္ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ အလုပ္ခြင္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ 

လာသည္႔သူ အမ်ားစုကုိ ပညာအရည္အခ်င္း နိမ္႔က်ေသာ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ 

အရည္အေသြးမရိွ (သုိ႔မဟုတ္) နည္းပါးေသာ အေျခအေန တြင္သာ 

ရိွေနေစျပီး ႏိုင္ငံတဝွမ္းဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ွာ႔ခ်ေရးႏွင္႔ အားလုံး ပါဝင္ 

ေသာဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အားနည္းေစသည္။  
ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးကုိ သဘာဝသယံဇာတထုတ္ယူမႈ အေျခခံသည္႔ 

ထပ္ဆင္႔ တန္ဖုိး ေပါင္းထည္႔မႈ နည္းပါးေသာပုံစံတြင္ ေလွာင္ပိတ္မိေန မည္႔ 

ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင္႔လည္း ရင္ဆိုင္ရေစသည္။4  
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ SES ႏွင္႔ TVET ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 

မႈမ်ားအတြက္ အဓိကက်ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ ယင္းတို႔တြင္ 

(၁) အစိုးရသစ္၏ ၂၀၁၁/၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ႏွင္႔ ၂၀၁၃/၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 

မ်ားတြင္ ပညာေရး ဘက္ဂ်က္ကို သံုးဆတိုးျမွင္႔ျခင္းျဖင္႔ ပညာေရးအေပၚ 

ႏွစ္ဆျပန္လည္ အေလးထားခဲ႔ျခင္း (၂) လက္ရွ ိ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ 

ဘက္စံုလႊမ္းျခံဳ ႏုိင္ေသာ ပညာေရးက႑ 

ေလ႔လာသုံးသပ္ခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ NESP ဖန္္တီးျခင္းအတြင္းသို႔ သြတ္ 

သြင္းျခင္းျဖင္႔ သက္ေသအေထာက္အထား အေျခခံေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုကို 
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 အထက္တန္းပညာေရး(တကၠသိုလ္မဟုတ္)သည္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းအတြက္ မိသားစုမ်ားအေပၚရိွ ကုန္က်စရိတ္ ဝန္ထုပ္ 
ဝန္ပုိးတြင္ အၾကီးမားဆုံးျဖစ္သည္။ သီးသန္႔က်ဴရွင္ယူျခင္း (အလြတ္က်က္စနစ္ျဖင္႔ စစ္ေဆးျခင္း၏ တြန္းအားေၾကာင္႔) သည္ ပညာေရး 
အသံုးစရိတ္၏ အၾကီးမားဆုံးေသာ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည္ဟု ADB ပံ႔ပုိးမႈျဖင္႔ေဆာင္ရြက္ေသာ ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာေလ႔လာခ်က္က 
ေဖာ္ျပသည္။ 
4

 ADB ၂၀၁၄၊ ျမန္မာ၊ အလားအလာေကာင္းမ်ားအတြက္တံခါးဖြင္႔လွစ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံအေျဖရွာစစ္ေဆးေလ႔လာမႈ၊ မနီလာ ကုိၾကည္႔ပါ။ 
၂၀၁၄ ျမန္မာစီးပြားေရးစစ္တမ္းကို တုံ႔ျပန္ေျဖဆိုသူမ်ားက လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား (ဥပမာ-အေျခခံဗဟုသုတ၊ ေဝဖန္ပိုင္းျခား 
စဥ္းစားျခင္း၊ ဂဏန္းသခ ၤ်ာစြမ္းရည္ ႏွင္႔ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း စသည္႔ အမာ ႏွင္႔ အေပ်ာ႔ စြမ္းရည္မ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈအားနည္းျခင္း) 
ကုိ စီးပြားေရးအတြက္ ဒုတိယအၾကီးမားဆုံးအတားအဆီးအျဖစ္ ကုိးကားေျဖဆိုၾကသည္။ 

 



အသုံးခ်ျခင္း (၃)စုစည္းညီညႊတ္မႈရွိေသာSES ႏွင္႔ TVET ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 

မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရနအ္တြက္ ပညာေရး ဝန္ၾကီးဌာန (MOE)၊ သိပၸံ 

ႏွင္႔နည္းပညာဝန္ၾကီးဌာန (MOST- TVET အတြက္ ဦးေဆာင္ေသာ 

ဌာန)ႏွင္႔ အျခားဌာနမ်ား၏ အေလးအနက္ထား စူးစုိက္လုပ္ေဆာင္မႈတို႔ 

ပါဝင္ပါသည္။ ျဖည္႔စြက္ေပးႏုိင္ေသာမူဝါဒ၊ က႑ခြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အရည္ 

အေသြးႏွင္႔ ရယူသံုးစြႏဲုိင္မႈမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေထာက္အပံ႔ တို႔က 

ေပးအပ္ေသာ SDP တစ္ခုအေနျဖင္႔ ယင္းအစီအစဥ္ သည္ အဆိုပါ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ တိုက္ရိုက္ပံ႔ပိုးမႈမ်ား ေပးမည ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ယင္းသည္ ဆက္လက္ေရာက္ရွိလာမည္႔ NESP၊ ADB ၏ ႏိုင္ငံ ေတာ္အဆင္႔ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးယာယီဗ်ဴဟာ၊ အားလုံးပါဝင္ႏုိင္မႈ အေပၚ 

ေဒသအတြင္းယင္းအေနျဖင္႔ ပိုမုိအေလးစိုက္မႈ  စသည္တို႔ျဖင္႔ လည္း 

ညီညြတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။5  

သက္ေရာက္မႈ  

                                                 
5
 ADB ၂၀၁၄ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးယာယီဗ်ဴဟာ၊ ျမန္မာ ၂၀၁၂-၂၀၁၆၊ မနီလာ။  ယင္းအစီအစဥ္သည္ ယင္း 

ဗ်ဴဟာ၏ ပထမမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင္႔ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို တုိက္ရိုက္ 
ေထာက္ပံ႔သည္။   



စီမံကိန္း အက််ဳိးရလဒ္  
အက်ဳိးရလဒ္ေဖာ္ျပခ်က္  
တုိးတက္မႈ အက်ဳိးရလဒ္  

အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးတက္မႈ  
စီမံကိန္းရလဒ္ ေဖာ္ျပခ်က္  

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ တုိးတက္မႈအေျခအေန (ရလဒ္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ႏွင့္ 

ျပႆနာမ်ား) 

ပထဝီေဒသဆိုင္ရာတည္ေနရာ  

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္႔ လူမႈေရးဆိုင္ရာရႈေထာင္႔မ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႐ႈေထာင့္မ်ား  

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္မဟုတ္ဘဲေရႊ႕ေျပာင္း 

ေနရာ ခ်ထား ခံရျခင္း 
 

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား  

စီမံကိန္းႏွင္႔ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင္႔ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တိုင္ပင္ျခင္း 

စီမံကိန္းပုံစံ 
ေရးဆြစဲဥ္ကာလအတြင္း 

ျမန္မာႏိုင္င ံဘက္စံုလႊမ္းျခံဳေသာ ပညာေရးက႑ေလ႔လာ သုံးသပ္ 
ခ်က္လုပ္ငန္းမ်ား (CESR) ႏွင္႔ ADB  ၏ လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေန 
ေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ႔ အစီအစဥ္သုံးခု၏ 
လႊမ္းျခံဳမႈေအာက္တြင္ ပညာေရးဝန္ၾကီး ဌာန(MOE)၊ သိပၸံႏွင္႔ 
နည္းပညာ ဝန္ၾကီးဌာန(MOST)၊ အျခားအစိုးရဌာနမ်ား၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး 
မိတ္ဘက္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား (DPOs)၊ အျခား ဆက္စပ္သူမ်ား 
(ပုဂၢလိကက႑ အပါ အဝင္) တို႔ႏွင္႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ နက္နက္နနဲဲ 
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ စီမံကိန္း ေရးဆြ ဲ
ျခင္းကို ျပဳလုပ္ထားပါသည္။  အစိုးရဘက္ႏွင္႔ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
ဘက္မွ သက္ဆိုင္ေသာ စီမံကိန္းႏွင္႔ ဆက္စပ္သူမ်ား တုိ႔ျဖင္႔ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အေသးစိတ္ပံုစံ ေရးဆြေဲသာ 
အဆင္႔တြင္ ထပ္မံျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ ပါသည္။  

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သည္႔ 
ကာလအတြင္း 

ဤအစီအစဥ္က ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မွ ၂၀၂၀-၂၁ ဘ႑ာ 
ေရးႏွစတုိ္႕အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အမ်ိဳးသား ပညာေရး 
က႑စီမံခ်က္ (NESP) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို တုိက္ရိုက္ 
ပံ႔ပိုးမႈမ်ားေပးရန္ ေမ်ွာ္လင္႔ထားသည္။ ယင္းက ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ 
ၾကသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံျခင္း အပါအဝင္ 



ဧရိယာမ်ားအတြင္း ဗဟုိမွ ေဒသခံ အဆင့္မ်ားအထိ မတူညီေသာ 
အဆင္မ်ားတြင္ MOE ႏွင္႔ MOST အဆင့္တူမ်ား၏ စြမ္းရည္ကုိ 
တိုးျမႇင့္ေပးလိမ့္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ ႏုိင္ငံျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ သတိျပဳမႈႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ 
အေထာက္အကူေပးရန္ စနစ္တက် တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ MOE ႏွင္႔ MOST တို႔ကုိ ေထာက္ပံ့ ေပးျခင္း 
လည္းပါ၀င္မည္။ ယင္းအထဲတြင္ ႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ ခုခံကာကြယ္ 
ႏုိင္စြမ္းမရိွသည့္ အုပ္စုမ်ားအားလုံး ပါဝင္ေစမည္။ ေမွ်ာ္မွန္းထား 
သည့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင္႔ ေတြ႕ဆုံျခင္း အတြက္ အျခား 
ဥပမာမ်ားမွာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
မွသည္ ဘြ႕ဲရမ်ား အလုပ္အကိုင္ ရႏုိင္ေရးေသခ်ာေစရန္ လိုအပ္ 
သည္႔ ဦးစားေပး ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အေသြးမ်ားကို ရွာေဖြ 
သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင္႔ ထိေတြ႕ျခင္း၊ စာသင္ ေက်ာင္း 
အေျချပဳစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ စာသင္ေက်ာင္း တိုးတက္ေရး အစီအမံမ်ား 
ျပဳျခင္းတို႕တြင္ ရပ္ရြာလူထု ထိေတြ႕ ပါဝင္ျခင္း စသည္အထိ ပါဝင္ 
ပါသည္။ 

စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား 

အတုိင္ပင္ခ ံ
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 

TA အဖြ႕ဲက ႏုိင္ငံတကာ အၾကံဥာဏ္မ်ားအတြက္ တစ္လလွ်င္ ၂၅ ဦးကုိ အသုံးျပဳ 
သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္.. 
 
ႏိုင္ငံတြင္း အၾကံဥာဏ္မ်ားကုိ တစ္လလွ်င္ ၂ဝဦး အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔က 
ADB လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အနီးကပ္ အလုပ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး 
အတိုင္ပင္ခံမ်ားကုိ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ TA မ်ားေအာက္တြင္ ထားရိွမည္ 
ျဖစ္ကာ ၎တို႔က အစီအစဥ္ ပံုစံဒီဇိုင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအစ ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ 
အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးလိမ့္မည္။  
 
ADB ၏ အတိုင္ပင္ခံမ်ား အသုံးျပဳမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္ (၂၀၁၃ခုႏွစ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး 
ပံုမွန္မြမ္းမံမႈရွိ)အရ အတုိင္ပင္ခံမ်ားကုိ တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္သာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ 
ေစမည္။ 

အတိုင္ပင္ခံမ်ားက ADB ၏ ၀ယ္ယူေရးဆုိင္ရာ အသုံးျပဳမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္ (၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္ မြမ္းမံမႈရိွ) အရ  အေသးအဖြ႕ဲ ပစၥည္း ကိရိယာ 
မ်ားကုိ တုိက္ရုိက္နည္းလမ္းျဖင့္ ဝယ္ယူျခင္းျပဳႏုိင္သည္။ 

TA ၿပီးဆုံးသြားပါက လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကုိ အေထာက္အကူ 



ျပဳေစရန္ TA အတြက္ ၀ယ္ယူထားေသာ ပစၥည္းကိရိယာ မ်ားကုိ ပညာေရးဝန္ႀကီး 
ဌာန ႏွင့္ သိပၸံပညာဝန္ႀကီးဌာန တို႔အား လႊဲေျပာင္းေပးသြားမည္။ 

တစ္သီးပုဂၢလ အတိုင္ပင္ခံမ်ားကေပးေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ 
ADB ၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ လုိအပ္ေသာ ထပ္တုိး အရင္းအျမစ္လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ကုိ 
ADB က ရွာေဖြစု႐ုံးရမည္။ 

တာဝန္ခံ ADB အရာရိွ Christopher A. Spohr 
တာဝန္ခံ ADB ဌာန အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဌာန 
တာဝန္ခံ ADB ဌာနခြဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဌာေနရုံး  
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 
ေအဂ်င္စီ 

ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊  
၁၃၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာ 

အခ်ိန္ဇယား 

ယူဆတင္ျပမႈအား ခြင္႔ျပဳျခင္း - 
အခ်က္အလက္ရွာေဖြျခင္း - 
MRM - 
အတည္ျပဳျခင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ  ရက္  
ေနာက္ဆုံး ျပန္လည္သုံးသပ္မႈ -  
PDS ကုိ ေနာက္ဆုံးျပင္ဆင္မႈ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္  
 

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ မွတ္တိုင္မ်ား 

အတည္ျပဳျခင္း 
လက္မွတ္ထုိးသည့္ 

ရက္စြဲ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္သည့္ 

ရက္စြဲ 

ပိတ္သိမ္းျခင္း 

မူလ 
ျပန္လည္ 
သုံးသပ္ 

အမွန္တကယ္ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ 
၁၀ ရက္ 

- - 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
မတ္လ  
၃၁ ရက္ 

-  -  



ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အစီအမံ/ TA အသုံးျပဳျခင္း တုိးပြားလာေသာ 
ထုတ္ေပး 
ေငြပမာဏ 

ADB ပူးတြဲ 
ဘ႑ာေရးေထာက္ပ့ံမႈ 

အဆင့္တ ူ စုစုေပါင္း ရက္စြဲ ပမာဏ 

အစိုးရ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ပေရာဂ်က္ 
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စီမံကိန္းအခ်က္အလက္ စာလႊာ (PDS) တြင္ စီမံကိန္းသို္႕မဟုတ္ အစီအစဥ္တို႕၏ သတင္းအခ်က္အလက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ပါ၀င္ 
သည္။ PDS ကိုယ္တိုင္သည္ လုပ္ေဆာင္ဆဲလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကနဦးပိုင္းစာလႊာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ား ပါ၀င္မည္မဟုတ္ဘဲ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိလာသည့္အခါ စာလႊာတြင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ျပီး အညႊန္း သေဘာ 
ျဖစ္ပါသည္။  
 
ADB သည္ ဤစီမံကိန္းအခ်က္အလက္စာလႊာ (PDS) တြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္ကိုု မည္သည့္ အာမခံခ်က္မွ် မပါဘဲ 
အရင္းအျမစ္အျဖစ္သာ အသံုုးျပဳသူမ်ားကိုုေပးသည္။ ADB သည္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ အခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအရာ 
ကိုေပးရန္ ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိရာတြင္ ကုုန္သြယ္မႈ၏ ကန႕္သတ္ျခင္းအာမခံခ်က္မ်ား၊ သီးျခားရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုုအတြက္ သင္႔ေတာ္ 
ေစျခင္းႏွင္႔ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမရိွျခင္းအပါအဝင္ ေဖာ္ျပသည္ျဖစ္ေစ ရည္ညႊန္းသည္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ အာမခံခ်က္ အမ်ိဳးအစားမွ် 
မပါဝင္ဘဲ “အရွိအတိုုင္း” ေဖာ္ျပထားသည္။ ေပးထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မႈ သိုု႕မဟုုတ္ ျပည့္စံုုမႈကို  ADB  သည္ 
မည္သည့္ အာမခံျခင္း သိုု႕မဟုုတ္ ကိုုယ္စားျပဳျခင္းမွ ျပဳလုုပ္ျခင္းမရွိပါ။ 
 
 




