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Community Partners International (CPI) ၏ ရနပုံ်ေငေွထာက်ပ့ံမ�ြဖင့် ဤမူဝါဒအကျ�်းချ�ပ်ကုိ ေရးသားထုတ်ေဝ�ိင်ု
ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ဤမူဝါဒအကျ�်းချ�ပ်၌ ေဖာ်ြပထားေသာ အြမင်များသည် စီပီအိင်ု၊ ပါရမီအင်စတီကျ� (သိ� မဟတ်ု)
အြခားေသာ မိတ်ဘက်အဖ�ဲအစည်းများ�ှင့် သက်ဆုိင်ြခင်းမ�ိှပါ။



အ ဆ င  ့်မြင  ့်ပညာ ရ  ေး ဘဏ္ဍ ာ ရ  ေး ဆ  ိုင့် ာ လ ွတ ့်လ ပ့်ခွင  ့် 

1  ပညာ ရ  ေး ြူဝါဒသိုရတ သန စ င ့်တ ာ ၊ ပါ ြီအ င ့်စတ ီက  ျု့ 

 

အကျ ဉ််းချ ျုပ် 

အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေးစနစ့်သည့် န ိုင့်ငတံ စ့်န ိုင့်င ံ၏ န ိုင့်ငရံ  ေး၊ စီေးပွာေးရ  ေးနငှ ့် လူြှုရ  ေးဆ ိုင့် ာ ဖံွျု့ဖဖ  ေး 

တ  ိုေးတက့်ြှုြ ာေးအရ ပေါ် ြ ာေးစာွ လွှြ့်ေးြ ိုေးသက့်ရ ာက့်ြှု  ှ ပါသည့်။ စီေးပွာေးရ  ေးဖံွျု့ဖဖ  ေးတ  ိုေးတ က့်ရ  ေး ရ ှုရ  ာင ့်ြ ှ

ကကည ့်လျှင့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေးစနစ့်၏ အရ  ေးကကီေးရ သာ လိုပ့်ငန့်ေးတာဝန့်နှစ့် ပ့်က ို ရ တျွု့  ြည့်မဖစ့်သည့်။ 

ပ ြအာ ေးမဖင ့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေးသည့် န ိုင့်ငတံ စ့်န ိုင့်င၏ံ ကကီေးပွာေးတ ိုေးတ က့်ရ  ေးအတ ွက့် အခ ာက ရ သာ 

ကျွြ့်ေးက င့်လိုပ့်သာေးြ ာေး၊ ပညာတ တ ့်လိုပ့်သာေးြ ာေးနှင ့် အဆင ့်မြင ့်နည့်ေးပညာ ငှ့်၊ ကျွြ့်ေးက င့်ပညာ ငှ့်ြ ာေးက ို 

ရ ြွေး ိုတ့်ရ ပေး ာ မဖစ့်သည့်။  ဒိုတ  ယ အာ ေးမဖင ့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေးရက ာင့်ေးြ ာေး ှ  သိုရ တ သနရ ဆာင့် ွက့်ြှု         

ြှတဆင ့် အရတ ွေးအရ ခေါ် သစ့်ြ ာေး၊ နည့်ေးပညာသစ့်ြ ာေး၊ စေီးပွာေးရ  ေးလိုပ့်နည့်ေးက ိုင့်နည့်ေး အသစ့်အဆန့်ေးြ ာေးက ို 

ရ လ လာရ ဖာ့် ိုတ ့် အသံိုေးခ ကာ မဖန ့်မဖ ေးသည့်။ ဤနည့်ေးမဖင ့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေးစနစ့်သည့် န ိုင့်ငတံ စ့်န ိုင့်င ံ၏ 

စီေးပွာေးရ  ေးက ို ဖံွျု့ဖဖ  ေးတ ိုေးတ က့်ရ စကာ  အမခာေးန ိုင့်ငံြ ာေးနငှ ့် ယ ှဉ့်ဖပ  င့် ာ၌ ယ ှဉ့်ဖပ  င့်န ိုင့်စွြ့်ေးက ို မြင ့်ြာေးရ စပါသည့်။ 

သ ို ရ သာ့် ဤက  သ ို  တ  ိုင့်ေးမပည့် ဖံွျု့ဖဖ  ေးတ  ိုေးတ က့်ရ  ေးအတ ွက့် လိုပ့်ငန့်ေးရဆာင့်တ ာနှစ့် ပ့်က ို ရ ဆာင့်ကကဉ့်ေးန ိုင့် န့်ြှ ာ 

အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးြ ာေးတ ွင့် က ိုယ ့်ပ ိုင့်စီြခံန ့်ခွ ခငွ ့်  ှ  န့် လွန့်စာွအရ  ေးကကီေးပါသည့်။ ရ လ လာခ က့်တ စ့်ခို 

အ  တ ကကသ ိုလ့်ြ ာေး၏ က ိုယ ့်ပ ိုင့်စီြံခန ့်ခွ ခွင ့် ပ ိုြ ို ှ မခင့်ေးက ဘွ ျု့ ြ ာေး၏ ကျွြ့်ေးက င့်ြှုအ ည့်အခ င့်ေးြ ာေးက ို 

တ  ိုေးမြြှင ့်ရ စဖပေီး သိုရ တ သန၏ အရ  အတ ွက့်နှင ့် အ ည့်အရသွေးက ိုလည့်ေး တ  ိုေးတ က့်မြင ့်ြာေးရ စသည့်ဟို ဆ ိုပါသည့် 

(Ritzen, 2016)။ ယင့်ေးအခ က့်ြ ာေးက ို အသ အြှတ ့်မပ သည ့်အရနမဖင ့် အစ ိုေး သည့် မြန့်ြာန ိုင့်ငံ ပညာရ  ေး 

စနစ့်တငွ့် တကကသ ိုလ့်ြ ာေး က ိုယ ့်ပ ိုင့်လွတ ့်လပ့်ခငွ ့်ြ ာေး  ှ  န့် ကက  ေးပြ့်ေးရ ဆာင့် ွက့်ခ  ပါသည့်။ တ ကကသ ိုလ့်ြ ာေး၏  

က ိုယ့်ပ ိုင့်စီြံခန ့်ခွ ခငွ ့်ဆ ို ာတငွ့် မြန့်ြာမပည့်၌ အရ  ေးပါရသာ အသွင့်အမပင့်ရ လေး ပ့်  ှ သည့်က ို ရ တျွု့  ြည့် 

မဖစ့်သည့်။ ၎င ့်ေးတ  ို က ို ရ ဖာ့်မပ ရ သာ့် (၁) ဖွ ျု့ စည့်ေးအိုပ့်ခ  ပ့်ြှုဆ ိုင့် ာ က ိုယ ့်ပ ိုင့်စီြခံန ့်ခွ ခငွ ့်၊ (၂) ဝန့် ြ့်ေးရ  ေး ာ 

ြ ာေးက ို က ိုယ့်ပ ိုင့်စီြခံန ့်ခွ ခငွ ့်၊ (၃) ပညာ ပ့်ဆ ိုင့် ာ က ိုယ ့်ပ ိုင့်စီြံခန ့်ခွ ခငွ ့် နငှ ့် (၄) ဘဏ္ဍာရ  ေးဆ ိုင့် ာ က ိုယ ့်ပ ိုင့် 

စီြံခန ့်ခွ ခငွ ့်ဟူ၍ အဓ ကအာေးမဖင ့် ရ လေးြ   ေး ှ ပါသည့်။ ဤြူဝါဒအက ဉ့်ေးခ  ပ့်တ ွင့် ဘဏ္ဍာရ  ေးဆ ိုင့် ာ က ိုယ ့်ပ ိုင့် 

စီြံခန ့်ခွ ခငွ ့်နငှ ့် အစ ိုေး ၏ လက့် ှ က င ့်သံိုေးရ နရ သာ ဘဏ္ဍာရ ငရွ  ာက့်ပံ ြှုပံိုစြံ ာေး (funding models) က ို ရ ဝဖန့် 

ဆန့်ေးစစ့်ကာ အမခာေးမဖစ့်န ိုင့်ရခ  ှ ရသာ ဘဏ္ဍာရငွရ  ာက့်ပံ ြှုပံိုစြံ ာေးက ို န ှုင့်ေးယ ှဉ့်တင့်မပသွာေးပါြည့်။  

 

 န ော ကခ်ံအခင််း အ ကျင််း 

ဆယ ့်စိုနစှ့်အနည့်ေးငယ ့်အတငွ့်ေး မြန့်ြာန ိုင့်ငံ အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေးစနစ့်သည့် ဝယ ့်လ ိုအာ ေးအ ရ  ာ၊ 

ရ  ာင့်ေးလ ိုအာေးအ ပါ သ သ သာသာ တ  ိုေးတက့်ခ  သည့်။ အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေး၏ ရ  ာင့်ေးလ ိုအာ ေးဘက့်ြှ ကကည ့်လျှင့် 

အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးြ ာေးအရ  အတ ွက့်သည့် ၁၉၈၈ ခိုနစှ့်တငွ့် ၃၂ ရ က ာင့်ေးသာ ှ ခ   ာြှ ၂၀၁၂ ခိုနစှ့်တငွ့် 

၁၆၃ ရ က ာင့်ေးအ   တ  ိုေးတက့်လာခ  ပါသည့်။ လွန့်ခ  ရ သာ ၂၅ နှစ့်ခန ့်အတငွ့်ေး အဆရပါင့်ေး ၅ ဆ တ  ိုေးတ က့် 

လာခ  မခင့်ေး မဖစ့်သည့် (JICA, 2013, p.105)။ အဆင ့်မြင ့်ပညာ ရ  ေး၏ ဝယ့်လ ိုအာ ေးဘက့်ြှ ကကည ့်လျှင ့် နှစ့်စဉ့် 

အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေး ရ က ာင့်ေးဝင့်ခွင ့်အရ  အတကွ့်သည့် အတ က့်ဘက့်သ ို  ဦ ေးတ ည့်ရ နသည့်။ ၂၀၀၅ ခိုနစှ့်တငွ့် 

အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေး ရ က ာင့်ေးဝင့်ခွင ့်အရ  အတကွ့်ြှာ ၅၆၉,၇ ၇ ၃ ဦ ေး ှ  ာြှ ၂၀၁၈ ခိုနစှ့်တ ွင့် ၉၃၁,၁၈၀ အ   

မြင ့်တက့်လာခ  သည့်။ ခခံ ငံိုမခင့်ေးအာေးမဖင ့် ၂၀၀၅ ခိုနစှ့်ြှ ၂၀၁၈ ခိုနစှ့်အတငွ့်ေး အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေးရ က ာင့်ေးဝင့်ခွင ့် 

အရ  အတ ွက့်သည့် နှစ့်စဉ့် ၈  ာခ ိုင့်နှုန့်ေး တ  ိုေးနှုန့်ေးမဖင ့် စိုစိုရပါင့်ေး ၅၆  ာခ ိုင့်နှုန့်ေး တ  ိုေးတ က့်ခ  သည့် (CSO, 2018)။ 



အ ဆ င  ့်မြင  ့်ပညာ ရ  ေး ဘဏ္ဍ ာ ရ  ေး ဆ  ိုင့် ာ လ ွတ ့်လ ပ့်ခွင  ့် 

2  ပညာ ရ  ေး ြူဝါဒသိုရတ သန စ င ့်တ ာ ၊ ပါ ြီအ င ့်စတ ီက  ျု့ 

 

မြန့်ြာန ိုင့်ငံလဦူ ေးရ  ၏ ၂၄  ာခ ိုင့်နှုန့်ေး သ ို ြဟိုတ ့် ၁၄.၂ သန့်ေးသည့် အသက့် ၁၄ နှစ့် နှင ့် ၁၄ နှစ့်အ ွယ့်ရ အာက့် 

အသက့်အိုပ့်စိုအတငွ့်ေး  ှ သမဖင ့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေးရ က ာင့်ေး ဝင့်ခွင ့်အရ  အတကွ့်သည့် အနာဂတ ့်တ ွင့်လည့်ေး 

ဆက့်လက့်မြင ့်ြာေးန ိုင့်ရ မခ ှ ပါသည့် (UNESCO Institute for Statistics (UIS), 2020)။  

ဆ ိုခ  သည ့်အတ  ိုင့်ေး မြန့်ြာန ိုင့်ငံအဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေးသည့် ဝယ့်လ ိုအာေးအ ရ ာ၊ ရ  ာင့်ေးလ ိုအာေးအ ပါ 

တ  ိုေးတက့်က ယ ့်မပန ့်လာခ  ရ သာ့် လည့်ေး အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေးအတ ွက့် မြန့်ြာအစ ိုေး ၏ ဘတ ့်ဂ က့်ခွ ရ ဝြှုပြာဏ 

သည့် န ှုင့်ေးယ ှဉ့်မခင့်ေးအာေးမဖင ့် က ဆင့်ေးရနသည့်က ို ရ တျွု့  ပါသည့်။ ၂၀၁၃ ြှ ၂၀၁၇ ခိုနစှ့်အတငွ့်ေး အဆင ့်မြင ့် 

ပညာ ရ  ေး ရ က ာင့်ေးဝင့်ခငွ ့်အရ အတွက့်သည့် စိုစိုရ ပါင့်ေးအာေးမဖင ့် ၆၃  ာခ ိုင့်နှုန့်ေးတ  ိုေးတက့်လာခ  သည့်။ တ စ့်ဖက့် 

တ ွင့်ြ ူ ယ င့်ေးကာလအတငွ့်ေး အစ ိုေး ၏ ဘဏ္ဍာရ  ေးရ  ာက့်ပံ ြှုပြာဏသည့် စိုစိုရ ပါင့်ေး ၃  ာခ ိုင့်နှုန့်ေးသာ 

တ  ိုေးတက့်ခ  ပါသည့်။ ပ ို၍ သ သာ င့် ှာေးရ သာ အခ က့်ြှာ အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေးရက ာင့်ေးသာေးတ စ့်ဦ ေးခ င့်ေးအတ ွက့် 

အစ ိုေး ၏ သံိုေးစွ ြှုစ  တ့်ြှာ ရ တာက့်ရ လ ာက့် အက ဘက့်သ ို  ဦ ေးတည့်ရနမခင့်ေးမဖစ့်သည့်။ ၂၀၁၃ ခိုနစှ့်တငွ့် 

အစ ိုေး ၏ ရ က ာင့်ေးသာေးတ စ့်ဦေးခ င့်ေးစအီတကွ့် အသံိုေးစ  တ ့်ြှာ က ပ့်ရငွ ၄၀၀,၀၀၀  ှ ခ  ရသာ့်လည့်ေး ၂၀၁၇ ခိုနှစ့် 

တ ွင့် ၂၉၀,၀၀၀ က ပ့်အ   က ဆင့်ေးသွာေးသည့်။   ို ရ ကကာင ့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေးအတကွ့် အစ ိုေး ၏ အသံိုေးစ  တ ့် 

သည့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေး၏ ဖံွျု့ဖဖ  ေးတ  ိုေးတ က့်ြှုနှုန့်ေးက ို အြှလီ ိုက့်ပါန ိုင့်မခင့်ေးြ ှ ဟို ဆ ိုန ိုင့်ပါသည့်။  

အြ   ေးသာေးပညာရ  ေးြဟာဗ  ဟာ စီြံက န့်ေး (၂၀၁၆-၂၀၂၁) တ ွင့် ရ ဖာ့်မပ ာေးသည ့်အတ  ိုင့်ေး အဆင ့်မြင ့် 

ပညာ ရ  ေးအာ ေး လက့်လှြ့်ေးြီြှု၊ အ ည့်အရ သွေး နှင ့် အလိုပ့်အက ိုင့်  ှ ြှုနှုန့်ေး မြင ့်ြာေးရ  ေးက ို အရကာင့်အ ည့် 

ရ ဖာ့်န ိုင့် န့်အတ ွက့် အစ ိုေး သည့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေးအသံိုေးစ  တ ့်က ို လွန့်ခ  ရ သာနှစ့်အတငွ့်ေး တ  ိုေးမြြှင ့်သံိုေးစွ     

ခ  သည့်က ို ရတ ွျု့ ှ  ပါသည့်။ ၂၀၁၉ ခိုနစှ့်တွင ့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေးအတကွ့် ဘတ ့်ဂ က့်ခွ ရ ဝြှုပြာဏသည့် ၄၄ 

 ာခ ိုင့်နှုန့်ေး တ  ိုေးတက့်လာပါသည့်။ သ ို ရ သာ့် ြလံိုရလာက့်ရသေးပါ။ အြ   ေးသာေးပညာရ  ေးြဟာ ဗ  ဟာ စီြံက န့်ေး 

(၂၀၁၆-၂၀၂၁) ခိုနစှ့်တငွ့် ရ ဖာ့်မပ ာေးသည ့်  အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေးနှင ့်ဆ ိုင့် ာ ြဟာ ဗ  ဟာရ မြာက့် အရ မပာင့်ေး 

အလ ြှာ “ကြ္ာ အဆင ့်ြပီညာ ရ  ေးစနစ့်မဖင ့် ရက ာင့်ေးသာေးြ ာေး သာတ ူညီြျှ ပညာဆည့်ေးပူေးခွင ့် ၍ အလိုပ့်အက ိုင့် 

အခွင ့်အလြ့်ေးြ ာေး ပ ိုြ ို  ှ န ိုင့်ကာ ပညာအရ မခမပ စေီးပွာေးရ  ေးတ ည့်ရ ဆာက့် ာတ ွင့်လည့်ေး တ စ့်တ ပ့်တစ့်အာ ေး ပါဝင့် 

ရ ဆာက့် ွက့်ခငွ ့် ှ ရ စ ြည့်” ဟူ၍ မဖစ့်သည့် (Ministry of Education, 2016)။   ိုြဟာ ဗ  ဟာရ မြာက့် 

အရ မပာင့်ေးအလ က ို ရ အာင့်မြင့်စွာ အရ ကာင့်အ ည့်ရဖာ့်န ိုင့် န့် အစ ိုေး အရနမဖင ့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေး 

အသံိုေးစ  တ ့်က ို လက့် ှ  က့် ပ ိုြ ိုတ ိုေးမြြှင ့်သံိုေးစွ  န့် လ ိုအပ့်ပါသည့်။ သ ို ရ သာ့် အသံိုေးစ  တ ့် တ  ိုေးမြြှင ့်သံိုေးစွ ရံို 

သက့်သက့်မဖင ့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေးရ က ာင့်ေးြ ာေးတငွ့် ရြျှာ့်ြှန့်ေးရ သာ  လဒ့် ရကာင့်ေးြ ာေး မဖစ့် ွန့်ေးလာြည့် 

ြဟိုတ ့်ပါ။  လဒ့်ရ ကာင့်ေးြ ာေး မဖစ့် ွန့်ေးလာရ စ န့်အတကွ့် အစ ိုေး သည့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးြ ာေး၏ 

ဘဏ္ဍာရ  ေး ာစီြံခန ့်ခွ ြှုတငွ့် ပါဝင့်စွက့်ဖက့်ြှုအတ  ိုင့်ေးအတ ာ က ို ရ လ ာ ခ  န့်  လ ိုအပ့်ပါသည့်။ ရ သာ ခ က့်       

က ရ သာ  မပဿနာြှာ အစ ိုေး အရနမဖင ့် တ ဘက့်တငွ့် အြ   ေးသာေးပညာရ  ေးြဟာ ဗ  ဟာစီြံက န့်ေး၌ ရ ဖာ့်မပ ာေး 

သည့်  ြ ြ ၏  ည့်ြှန့်ေးခ က့်ြ ာေးက ို ရ အာင့်မြင့်စွာ အရကာင ့်အ ည့်ရ ဖာ့်န ိုင့်ဖပီေး အမခာေးတဘက့်တငွ့်လည့်ေး 

အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးြ ာေး၏ ဘဏ္ဍာရ  ေးဆ ိုင့် ာ လွတ ့်လပ့်ခငွ ့်က ို အာြခံန ိုင့်ြည ့် ဘဏ္ဍာရငွရ  ာက့်ပံ ြှုပံိုစံ 

မဖစ့်လာ န့် ြည့်သ ို ရ ဆာင့် ကွ့်ြည့်နည့်ေးဟရူ သာ မပဿနာ မဖစ့်ပါသည့်။ တ စ့်နည့်ေးအာေးမဖင ့် အစ ိုေး အရ နမဖင ့် 

ြ ြ ၏ အကန ့်အသတ ့် ှ ရ သာ ဘဏ္ဍာရ  ေးအ င့်ေးအမြစ့်ြ ာေးက ို အဆင ့်မြင ့်ပညာရက ာင့်ေးြ ာေးသ ို    ရ  ာက့်ြှု ှ စာွ၊  

စွြ့်ေး ည့်မပည ့်ဝစွာ ခွ ရ ဝရ ပေးန ိုင့်ြည ့် အရ ကာင့်ေးဆံိုေး ဘဏ္ဍာရ ငရွ  ာက့်ပံ ြှုပံိုစသံည့် ြည့်သည ့် ပံိုစ ံမဖစ့်ြည့်နည့်ေး 

ဆ ိုရသာ ရ ြေးခွန့်ေးမဖစ့်ပါသည့်။ 



အ ဆ င  ့်မြင  ့်ပညာ ရ  ေး ဘဏ္ဍ ာ ရ  ေး ဆ  ိုင့် ာ လ ွတ ့်လ ပ့်ခွင  ့် 

3  ပညာ ရ  ေး ြူဝါဒသိုရတ သန စ င ့်တ ာ ၊ ပါ ြီအ င ့်စတ ီက  ျု့ 

 

ဘဏ္ဍာ နရ ်းဆ ိုငရ် ာ လတွ် လ ပခ်ွင ်နှင ် ပ တ် သ က၍် လတ် တ နလာ ဖြ စ်နပေါ် 

တ ို်းတ ကမ်ှု မျာ်း 

ဘဏ္ဍာရ  ေးဆ ိုင့် ာလွတ ့်လပ့်ခငွ ့်က ို အဆင ့်မြင ့်ပညာရက ာင့်ေးြ ာေးအရ နမဖင ့် “အစ ိုေး နငှ ့် ပိုဂဂလ က 

 န့်ပံိုရင ွြ ာေးက ို အဖွ ျု့အစည့်ေးအတငွ့်ေး မပန့်လည့်ခွ ရ ဝ ာတငွ့် က ိုယ့်ပ ိုင့်ဆံိုေးမဖတ့်န ိုင့်စွြ့်ေး၊  ရငအွ င့်ေးအမြစ့်ြ ာေးက ို 

တ  ိုေးခ  ျု့ ာှရ ဖွန ိုင့်စွြ့်ေး (ဥ ပြာ - ရ က ာင့်ေးလခရ ကာက့်ခမံခင့်ေးနှင ့် အမခာေးရ သာ ပိုဂဂလ ကကဏ္ဍြှ လှ ဒါန့်ေးြှုြ ာေး)၊ 

သီေးသန ့် န့်ပံိုရင ွ တ ည့်ရ  ာင့်န ိုင့်စွြ့်ေးနငှ ့် အ င့်ေးအနှီေးရ ေးကွက့်ြှ ရ ငရွ ကကေးရ ခ ေးယ ူန ိုင့်စွြ့်ေးတ  ို  ှ မခင့်ေး” ဟူ၍ 

အဓ ပပာယ ့်ဖွင ့်ဆ ိုန ိုင့်ပါသည့် (Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), 2010, p. 4)။ 

ဤအဓ ပပာယ ့်ဖွင ့်ဆ ိုခ က့်အ  ဘဏ္ဍာရ  ေးဆ ိုင့် ာလွတ ့်လပ့်ခငွ ့်ဟိုဆ ို ာတငွ့် အစ ိုေး ၏ရ  ာက့်ပံ ရ ငကွ ို လွတ့် 

လပ့်စွာ စီြံခန ့်ခွ ခငွ ့်၊ ပ ိုလျံှရ ငွ စိုရ ဆာင့်ေးခငွ ့်၊  ရငွအ င့်ေးအမြစ့်ြ ာေးက ို  ာှရ ဖွန ိုင့်ခငွ ့်၊ ရ က ာင့်ေးလခ ရကာက့်ခခံွင ့်၊ 

အရ ဆာက့်အဦ ေးပ ိုင့်ဆ ိုင့်ခွင ့်၊ ဘဏ္ဍာရ  ေးရ  ေးကကွ့်ြ ာေးတ ွင့် ရ ငရွ ကကေးရ ခ ေးယ ူခငွ ့် စသည ့် လကခဏာ ပ့်ြ ာေး  ပါဝင့်   

သည့် (Iwinska & Matei, 2014)။  

မြန့်ြာအစ ိုေး သည့် တကကသ ိုလ့်ြ ာေး က ိုယ့်ပ ိုင့်စီြခံန ့်ခွ ခငွ ့်နှင ့် စပ့်လ ဉ့်ေး၍ မပ မပင့်ရ မပာင့်ေးလ ြှုြ ာေး က ို 

စတ င့်ရ ဆာင့် ွက့်ခ  ဖပေီး အ ူေးသမဖင ့် ပညာ  ပ့်ဆ ိုင့် ာက ိုယ့်ပ ိုင့်စီြံခန ့်ခွ ခငွ ့်တငွ့် တ  ိုေးတက့်ြှုြ ာေး ှ ခ  ပါသည့်။   

ဘဏ္ဍာရ  ေးဆ ိုင့် ာ က ိုယ ့်ပ ိုင့်စီြံခန ့်ခွ ခငွ ့်တ ွင့်ြ ူ အြ   ေးသာေးပညာ ရ  ေးဥ ပရ ဒ (၂၀၁၄)နငှ ့် ၎င ့်ေးက ို မပင့်ဆင့်ရ သာ 

ဥ ပရဒ (၂၀၁၅) အ    အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေးရ က ာင့်ေးြ ာေး (တ ကကသ ိုလ့်၊ ရ ကာလ ပ့်နှင ့် ဒဂီ ီရကာလ ပ့်ြ ာေး) အာ ေး  

က ိုယ့်ပ ိုင့် န့်ပံိုရငွတည့်ရ  ာင့်ခွင ့် အပ့်နငှ့်ေး ာေးပါသည့်။ ဤမပ မပင့်ရ မပာင့်ေးလ ြှုသည့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေး 

ရ က ာင့်ေးြ ာေး ဘဏ္ဍာရ  ေးဆ ိုင့် ာလွတ့်လပ့်ခငွ ့် ပ ိုြ ို  ှ လာ န့်အတကွ့် မပ မပင့်ရ မပာင့်ေးလ ြှုတွင့် ြှန့်ကန့်ရ သာ 

လြ့်ေးရ ကကာင့်ေးရ ပေါ် ရ  ာက့် ှ ရန ရ သာ ရမခလှြ့်ေးတ စ့်ခိုမဖစ့်ပါသည့်။  ဤသ ို ဆ ို သည ့် အရ ကကာင့်ေးအ င့်ေးြ ာေးစွာ 

 ှ ပါသည့်။ ပ ြအရ ကကာင့်ေးအ င့်ေးြှာ အ ည့်အရ သွေး ှ ရသာ အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေးသည့် ကိုန့်က စ  တ ့် ကကီေးြာေး 

ပါသည့်။ ရ   ှည့်တငွ့် အစ ိုေး တ စ့်ဦ ေးတည့်ေးက အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေးအတကွ့် ဘဏ္ဍာရ ငွ ရ  ာက့်ပံ မဖည့်ေးဆည့်ေး 

န ိုင့် န့် ြလွယ့်ကူပါ။ မပ မပင့်ရ မပာင့်ေးလ ြှု၏ အစပ ိုင့်ေးတငွ့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရက ာင့်ေးြ ာေး၏ ဘဏ္ဍာရ  ေးအ  
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Government Expenditure on Higher Education (MMK in
millions)

ပံို (၁) -  အဆင ့်မြင ့်ပညာရ ေးဝင့်ခွင ့်အရ အတကွ ့်နှင  ့် အစ ိုေး ဘ ဏ္ဍာရငွရ ာက ့်ပံ ြှုတူရူခ က ့်ြ ာေး  

ြူ င့်ေး - (CSO, 2018), (MOPF, 2019) 



အ ဆ င  ့်မြင  ့်ပညာ ရ  ေး ဘဏ္ဍ ာ ရ  ေး ဆ  ိုင့် ာ လ ွတ ့်လ ပ့်ခွင  ့် 

4  ပညာ ရ  ေး ြူဝါဒသိုရတ သန စ င ့်တ ာ ၊ ပါ ြီအ င ့်စတ ီက  ျု့ 

 

 ပ့်တည့်န ိုင့်စွြ့်ေးြှာ အာ ေးနည့်ေးရ သေးရ သာရ ကကာင  ့် အစ ိုေး ြှ ဘဏ္ဍာရ  ေးရ  ာက့်ပံ ရငွ က ို ဆက့်လက့် မဖည ့်ဆည့်ေး 

ရ ပေး န့် လ ိုအပ့်ပါသည့်။ သ ို ရ သာ့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရက ာင ့်ေးြ ာေးအာ ေး က ိုယ ့်ပ ိုင့် န့်ပံိုရင ွ တ ည့်ရ  ာင့်ခငွ ့်         

မပ လ ိုက့်မခင့်ေးအာေးမဖင ့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးြ ာေးသည့် အစ ိုေး ြဟိုတ ့်ရ သာ ဝင့်ရငွ လြ့်ေးြ ာေးက ို  ာှရ ဖွလာ 

န ိုင့်ြည့် မဖစ့်ရ သာရ ကကာင ့် အစ ိုေး ၏ ဝန့် ိုပ့်ဝန့်ပ ိုေးတ စ့်စ တ ့်တ စ့်ပ ိုင့်ေးက ို လွှ ရမပာင ့်ေးယ ူန ိုင့်ြည့်မဖစ့်သည့်။ အမခာေး 

ရ သာ အရ ကကာင့်ေးအ င့်ေးတစ့်ခိုြှာ က ိုယ့်ပ ိုင့် န့်ပံိုရငွ တ ည့်ရ  ာင့်ခွင ့်မပ မခင့်ေးမဖင ့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးြ ာေး 

သည့် ဘဏ္ဍာရ  ေး န့်ပံိုရငွြ ာေးက ို  ာှရ ဖွမခင့်ေးနှင ့် သံိုေးစွ မခင့်ေးတ ို တ ွင့် ပ ိုြ ို  ရ  ာက့်စာွ၊ ပ ိုြ ိုတာဝန့်ယ ူြှု ှ စာွ 

သံိုေးစွ လာန ိုင့်ြည့်မဖစ့်သည့်။ တ စ့်နည့်ေးရ မပာ လျှင့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးြ ာေးသည့်  အစ ိုေး  ြဟိုတ ့်ရ သာ 

ဝင့်ရငွ လြ့်ေးြ ာေးမဖစ့်သည ့် ရက ာင ့်ေးသာေး၊ အလှ  ှင့်ြ ာေး၊ စီေးပွာေးရ  ေးလိုပ့်ငန့်ေးြ ာေးြှ ရ ာက့်ပံ ရငွြ ာေး   ှ  န့် 

အတ ွက့် အခ င့်ေးခ င့်ေးဖပ  င့်ဆ ိုင့်ြှု  ှ လာြည့်မဖစ့်သည့်။   ိုဖပ  င့် ဆ ိုင့်ြှုက အဆင ့်မြင ့်ပညာ ရက ာင့်ေးြ ာေးက ို 

အဖပ  င့်အဆ ိုင့်မပင့်ေး န့်ရ သာ၊ အရ မပာင့်ေးအလ မြန့်ရ သာ အရမခအရ နြ ာေးတငွ့် ြ ြ က ိုယ ့်က ို အစဉ့်ြမပတ့် မြြှင ့်တင့် 

 န့် တ  ိုက့်တ ွန့်ေးအာေးရ ပေးြည့် မဖစ့်သည့်။   ို အမပင့် ဖပ  င့်ဆ ိုင့်ြှုက အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးြ ာေးအရ နမဖင ့် အလိုပ့် 

အက ိုင့်  ှ ြှုက ို အာ ြခရံ ပေးရသာ ပညာရ  ေးဝန့်ရ ဆာင့်ြှုြ ာေး ဖန့်တီေးရ  ေး၊ သိုရတ သနလိုပ့်ငန့်ေးြ ာေးက ို စီပွာေးရ  ေး 

လိုပ့်ငန့်ေးြ ာေးနှင ့် ခ  တ ့်ဆက့်ရဆာင့် ွက့်ရ  ေးအမပင့်  ပ့် ွာလူ ို အက   ေးမပ လိုပ့်ငန့်ေးြ ာေးက ို ရ ဆာင့် ွက့်ရ  ေးတ  ို က ို 

မပ လိုပ့်လာရ စ န့် န ှုေးဆွရ ပေးန ိုင့်ပါသည့်။  

အ က့်တငွ့်ရ ဖာ့်မပခ  သည ့်အတ  ိုင့်ေး အစ ိုေး ၏ မပ မပင့်ရ မပာင့်ေးလ ြှုတွင့် တ  ိုေးတ က့်ြှုြ ာေး ှ ခ  ရ သာ့်လည့်ေး  

အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးြ ာေး၏ က ိုယ့်ပ ိုင့်စီြခံန ့်ခွ ခငွ ့်သည့် တ ကကသ ိုလ့် ၁၈ ခိုအာေး ရက ာင ့်ေးဝင့်ခွင ့် သတ ့်ြှတ ့် 

 ာတငွ့် က ိုယ့်ပ ိုင့်ဆံိုေးမဖတ့်ခွင ့်ရ ပေးအပ့်မခင့်ေးအ  သာ လက့်ရတ ွျု့အရ မခအရနတငွ့် တ  ိုေးတ က့်ြှု ှ ပါသည့်။ 

ဘဏ္ဍာရ  ေးဆ ိုင့် ာ က ိုယ့်ပ ိုင့်စီြံခန ့်ခွ ခငွ ့်က ိုကကည ့်လျှင့် လက့်ရတ ွျု့အရ မခအရနအ  အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေး 

ြ ာေး၌ က ိုယ့်ပ ိုင့် န့်ပံိုရငွ တ ည့်ရ  ာင့်န ိုင့်မခင့်ေး ြ ှ ရသေးပါ။   ို အမပင့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးြ ာေးတငွ့် 

ရ ဆာင့် ွက့်ရ သာ သိုရတ သနလိုပ့်ငန့်ေးြ ာေးအတ ွက့် ခ ိုင့်ြာရ သာ ဘဏ္ဍာရ ငရွ  ာက့်ပံ ြှုနည့်ေးလြ့်ေး ြ ှ ပါ။ 

လက့် ှ အရမခအရ နတငွ့် သိုရ တ သန အသံိုေးစ  တ ့်ြ ာေးက ို သက့်ဆ ိုင့် ာ အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးြ ာေးက 

ကကီေးကကပ့်ဖပီေး အသံိုေးစ  တ ့်ြ ာေးက ို သက့်ဆ ိုင့် ာ ဝန့်ကကီေးဌာနြှ မပန့်လည့်ရ ပေးရ ခ ပါသည့် (Win & Kyaw, 2019, p. 

6)။   ို အမပင့် လူူ့စွြ့်ေးအာ ေးအ င့်ေးအမြစ့် ဖံွျု့တ  ိုေးတ က့်ရ  ေးအတ ွက့်  ည့် ွယ ့်၍ တကကသ ိုလ့်ြ ာေးတ ွင့် ဖွင ့်လှစ့် 

ခွင ့်မပ  ာေးရ သာ သင့်တန့်ေးြ ာေးြှ  ရငွြ ာေးက ို ြည့်သ ို ြည့်ပံို စီြံခန ့်ခွ သံိုေးစွ  ြည့်က ို အစ ိုေး ြှ တ  က  ှင့်ေးလင့်ေး 

ရ သာ  ိုတ ့်မပန့်ခ က့် ြ ှ ရ သေးပါ။ လက့် ှ  တ ကကသ ိုလ့်ြ ာေး၏ ဘဏ္ဍာရ  ေးစနစ့်ရအာက့်တ ွင့်   ို ရငွြ ာေး၏ ၄၀ 

 ာခ ိုင့်နှုန့်ေးက ို အစ ိုေး သ ို  ရ ပေးသွင့်ေး ဖပေီး က န့်ရငွြ ာေးက ို တကကသ ိုလ့်ဖံွျု့ဖဖ  ေးရ  ေးလိုပ့်ငန့်ေးြ ာေးတ ွင့် သံိုေးစွ  န့် ခွင ့်မပ  

 ာေးပါသည့် (Win & Kyaw, 2019, p. 7)။ တ ကကသ ိုလ့်ြ ာေး ဘဏ္ဍာရ  ေးဆ ိုင့် ာလွတ ့်လပ့်ခငွ ့်က ို အတ  ိုင့်ေးအတာ 

တ စ့်ခိုအ     ှ ရ သာအခါ   ို ရ ငွြ ာေးအာေးလံိုေးသည့် တ ကကသ ိုလ့်၏ က ိုယ့်ပ ိုင့် န့်ပံိုရငတွ ွင့် ည ့်သွင့်ေးဖပီေး 

ရ ငွစာ င့်ေးစစ့်သည ့်အခါြှ လွ ၍ တ ကကသ ိုလ့်ြ ာေးက ို လွတ ့်လပ့်စွာ စီြံခန ့်ခွ သံိုေးစွ ခွင ့် မပ သင ့်ပါသည့်။ 

  ို အမပင့် အစ ိုေး သည့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးြ ာေးက ို ဘတ ့်ဂ က့်ခွ ရ ပေး ာ၌ လက့် ှ က င ့်သံိုေးရ သာ 

ခွ ရ ဝြှုစနစ့်အစာေး အမခာေးဘဏ္ဍာရငွရ  ာက့်ပံ ြှုစနစ့်က ို ရ မပာင့်ေးလ က င ့်သံိုေးသင ့်ပါသည့်။ လက့် ှ ဘတ ့်ဂ က့် 

ခွ ရ ဝြှုစနစ့်မဖစ့်ရ သာ line-item budgeting ရ ခေါ် အရ သေးစ တ့်အသံိုေးစ  တ ့် အြ   ေးအြယ ့်တစ့်ခိုခ င့်ေးစအီလ ိုက့် 

ဘတ ့်ဂ က့်ခွ ရ ဝရ ပေးရ သာစနစ့်၌ အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးြ ာေးသည့် ြ ြ တ ို ၏ ဦ ေးစာေးရ ပေးအစီအစဉ့်ြ ာေး၊ ြဟာ 

ဗ  ဟာစီြံက န့်ေးြ ာေးနှင ့်အည ီ ဘဏ္ဍာရငွ သံိုေးစွ  ာတငွ့် ြ ာေးစွာ အကန ့်အသတ ့် ှ ပါသည့်။ လက့် ှ စနစ့်အ  



အဆင့်မြင့်ပညာရေး ဘဏ္ဍာရေးဆုိင်ောလွတ်လပ်ခွင့် 

 

1  ပညာရေးြူဝါဒသရုတသနစင်တာ၊ ပါေြီအင်စတီကျု့ 

 

အဆင့်မြင့်ပညာရကျာင်းြျားသည် အစုိးေ၏ ဘဏ္ဍရငွကိ ု သံုးစွဲောတွင် ခွင့်မပုထားသည့ ် ဘတ်ဂျက်အတုိင်း 

ကိုက်ညီရအာင် သံုးစွဲေပပီး ခွင့်မပုထားသည့် ပြာဏထက ် ရကျာ်လွန်၍ သံုးစွဲခွင့်ြေှိပါ။ ထ့ုိရ ကာင့် အစုိးေ၏ 

လက်ေိှ ဘဏ္ဍာရငွခွဲရဝြှုပံုစသံည် အဆင့်မြင့်ပညာရကျာင်းြျား၏ စွြ်းရဆာင်ြှု သ့ုိြဟုတ် အေင်းအမြစ် 

ြျားကုိ ထိရောက်စွာသံုးစွဲြှုကိ ုဗဟိုမပုမခင်းအစား အထိန်းအချုပ်ြျားရသာ သံုးစွဲခွင့်နှင့် ပုိလျှသံုံးစွဲြှု ြေှိရေးကုိ 

အဓိကအရလးအနက်ထားပါသည်။  

ထ့ုိအမပင် အဆင့်မြင့်ပညာရကျာင်းြျားသည် ဘတ်ဂျက်ပုိလျှရံငွြျားကို ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အကုန်တွင် 

အစိုးေသ့ုိ မပနလ်ည်အပ်နှေံပါသည်။ အကျ ိုးဆက်အားမြင့် အဆင့်မြင့်ပညာရကျာင်းြျားသည် ရကျာင်းြွံ့ပြိုး 

ရေးအတွက် အလားအလာေိှရသာ နယ်ပယ်ြျားတွင် ဘဏ္ဍာရငွ လွှဲရမပာင်းသံုးစွဲခွင့် ြေှိမခင်း မြစ်သည်။ ေီနူး 

ဒတ်ေှ်ပန်ဒီက လက်ေိှ မြန်ြာအစိုးေ၏ ဘတ်ဂျက်ခွဲရဝြှုစနစ်သည် “အထက-်ရအာက်ရြာင်းနှင်ြှု သရဘာကုိ 

ရဆာင်သည်။ အနုစိတ်သည်။ အရလ့အကျင့်ရဟာင်းြျားက လွှြ်းြိုးထားသည”် ဟ ု သံုးသပ်ထားပါသည် 

(Deshpan -de& Renu, 2017, p. 1)။ 

မြနြ်ာနိုင်ငံတက္ကသုိလ်ြျား၏ ဘဏ္ဍာရေးစနစ်အရပါ် ရကာက်ယူခဲ့ရသာ စစ်တြ်းတစ်ခအုေ ရကျာင်း 

အတွင်း ေန်ပုံရငွြျားကုိ ခွရဲဝသံုးစွဲြှုနှင့်ပတ်သက်၍ အဆင့်မြင့်ပညာရကျာင်းြျား ေင်ဆုိင်ရနေရသာ စိန်ရခါ်ြှု 

ြျားအနက် အချ ို့ကုိ ထင်ေှားစွာရြာ်မပထားပါသည် (Win & Kyaw, 2019)။ စစ်တြ်းရကာက်ယူခဲ့ရသာ 

အဆင့်မြင့်ပညာရကျာင်းြျား၏ ၆၉ ောခုိင်နှုန်းက သာြန်လျာထားစာေင်းတွင် ြရြာ်မပထားရသာအသံုးစေိတ် 

အြျ ိုးအစားြျားအတွက် ဘတ်ဂျက်ထုတ်ယူသံုးစွဲခွင့်ြေှိဟု ရမြဆုိ ကပါသည်။ အလားတူ ၈၃ ောခိင်ုနှုန်းရသာ 

ရကျာင်းြျားက ရငွလံုးရငွေင်း သံုးစဲွြှုအပုိင်းတွင် လွတ်လပ်စွာ လွှဲရမပာင်းသံုးစဲွခွင့်ြေှိပါဟု ဆုိ ကပါသည်။  

တက္ကသုိလ်၏ ဆံုးမြတ်ချက်မြင့် ရငွစာေင်းရခါင်းစဉ်ြျားကို ရမပာင်းလဲသံုးစွဲခွင့်ြေှိဟူ၍ သံုးပံုနစှ်ပံုရကျာ်ရသာ 

ရကျာင်းြျားက ရမြဆုိ ကပါသည်။ ပုိ၍ အရေးကကီးသည်ြှာ ရြးမြန်းရသာ တက္ကသုိလ်ြျားအနက် ၇၇.၉ 

ောခုိင်နှုနး်က ရငွလံုးရငွေင်းမြင့် စက်ယန္တေားယဉ်ြျား ဝယ်ယူောတွင် တက္ကသုိလ်၏ ဆံုးမြတ်ချက်မြင့် 

ဝယ်ယူခင့်ွြေှိဟူ၍ ရမြဆုိ ကမခင်းမြစ်သည်။ အဓိပ္ပာယ်ြှာ အရေးကကီးလှရသာ ဘဏ္ဍာရေးဆုိင်ော ဆံုးမြတ် 

ချက်ြျားကို ြချြှတ်ြီှ တက္ကသုိလ်ြျားသည် သက်ဆုိင်ောဌာနနှင့် ဝနက်ကီးဌာန၏ ခွင့်မပုြိန့က်ို ရတာင်းခံေန် 

လုိအပ်မခင်းမြစသ်ည်။ ထ့ုိအမပင် ၈၉.၇ ောခုိင်နှုန်းရသာရကျာင်းြျားသည် ြည်သည့်အရမခအရန၌ြဆုိ 

ဘတ်ဂျက်လျာထားချက်ထက် ပုိြုိသံုးစွဲခွင့်ြေိှပါဟ ု ဆုိ ကသည်။ ထ့ုိအမပင် အရေးရပါ်လုပ်ငန်းြျားအတွက ်

လုိအပ်လာပါက တက္ကသုိလ်ြျားသည် ရငွစာေင်းရမပာင်းလဲသံုးစွဲခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ တက္ကသုိလ်ြျားတွင် 

အခက်အခဲေှိရ ကာင်း ရတွ့ေပါသည်။ ဤစစ်တြ်း၏ ေလဒ်ြျားကုိ  ကည့်မခင်းအားမြင့် တက္ကသုိလ်ြျားသည် 

ြိြိတို့၏ ရကျာင်းတွင်း ဘဏ္ဍာရငွခွဲရဝသံုးစွဲော၌ လွတ်လပ်ြှု အနည်းငယ်သာေှိသည်ဟူရသာ အချက်ကိ ု

ရြာ်မပရနပါသည်။ 

 

စစ်တမ်းကောေ်ယခူဲ့ကော အဆင့်မမင့်ပညာကေျောင်းမျေား၏ ၆၉ ရာခိုင်နှုန်းေ 

ောမန်လျောထားစာရင်းတွင် မကော်မပထားကော  အေံုးစရိတ် အမျေ ိုးအစားမျေားအတွေ်  

ဘတ်ဂျေေ်ထုတ်ယူေံုးစွဲခွင့်မရှိဟု ကမေဆိုကေပါေည်။ အလားတူ ၈၃ ရာခိုင်နှုန်းကော 

ကေျောင်းမျေားေ ကငွလုံးကငွရင်းေံုးစွဲမှုအပိုင်းတွင် လွတ်လပ်စွာ လွှဲကမပာင်း 

ေံုးစွဲခွင့်မရှိပါဟု ဆိုကေပါေည်။               
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ပံို (၂) -  အဆင ့်မြင ့်ပညာရ ေးရက  ာင့်ေးြ ာေး ှ  ဘ တ့်ဂ က့်အရကာင ့်အ ည့်ရဖာ့်ြှု နှင  ့် ပက ့်သက ့်ရသာ သရဘ ာ ာေးအမြင့်စစ့်တြ့်ေး  
ြူ င့်ေး - Win & Kyaw (2019). 

 
 

ဖြစ် န ိုငန်ခ ျ ရှ နသ ာ အဖခာ်း ဘ ဏ္ဍာနငွန ထာ ကပ်ံ မှုပံို စံမျ ာ်း 

လက့် ှ ဘဏ္ဍာရငရွ  ာက့်ပံ ြှုစနစ့်က ို ရ မပာင့်ေးလ ဆန့်ေးသစ့် န့်အတကွ့် ရ မပာင့်ေးလ ြှုအစြှာ စနစ့် 

ရ ဟာင့်ေး မဖစ့်ရ သာ line-item ဘတ ့်ဂ က့်ခွ ရ ဝြှုစနစ့်အစာေး block-grant ရ ခေါ်  လံိုေးရ ပါင့်ေးဘတ ့်ဂ က့်ခွ ရ ဝြှု 

စနစ့်က ို စတ င့်က င ့်သံိုေးမခင့်ေး မဖစ့်သည့်။ Iwinska and Matei (2014) တ  ို က မြန့်ြာန ိုင့်ငံသည့် line-item 

ဘတ ့်ဂ က့်ခွ ရ ဝြှုစနစ့်ြှ တကကသ ိုလ့် က ိုယ့်ပ ိုင့်စီြံခန ့်ခွ ခငွ ့်နှင ့် ပ ို၍ လ ိုက့်ရ လ ာညီရ ွ ှ ရသာ လံိုေးရ ပါင့်ေး 

ဘတ ့်ဂ က့်ခွ ရ ဝြှုစနစ့်သ ို  ကူေးရ မပာင့်ေးရ နသည့်ဟို ရ လ လာသံိုေးသပ့် ာေးပါသည့် ။   ို အမပင့် ပညာရ  ေးဝန့်ကကီေးဌာန 

က ိုယ့်တ  ိုင့်ကလည့်ေး တ ကကသ ိုလ့်ြ ာေး အ ှ န့်အဟိုန့်မြင ့် တ  ိုေးတ က့်လာ န့်အတ ွက့်  လွှတ ့်ရ တာ့်ြှ အတ ည့်မပ သည ့် 

လံိုေးရ ပါင့်ေးဘတ ့်ဂ က့်ခွ ရ ဝြှုစနစ့်က ို လက့်ခကံ င ့်သံိုေးသင ့်ရ ကကာင ့်ေး ရ  ာက့်ခံ ာေးပါသည့် (Ministry of 

Education (2016)။   ို ရနာက့် တ ကကသ ိုလ့်ြ ာေးသည့် ြ ြ တ  ို ၏ ြဟာ ဗ  ဟာ စီြံက န့်ေးအ  ရ  ေးဆွ  ာေးရ သာ 

အစီအစဉ့်ြ ာေးအတကွ့် လ ိုအပ့်သလ ို ဘဏ္ဍာရငွ မဖန ့်မဖ ေးန ိုင့် န့် တ ကကသ ိုလ့်ြ ာေးတ ွင့် က ိုယ့်ပ ိုင့်ဆံိုေးမဖတ့်ခငွ ့် 

အာ ဏာ ပ ိုြ ို ှ သင ့်ရ ကကာင့်ေး ဆ ို ာေးပါသည့်။  အဓ ပပာယ ့်ဖွင ့်ဆ ို လျှင့် block-grant သ ို ြဟိုတ ့် လံိုေးရ ပါင့်ေး 

ဘတ ့်ဂ က့်ခွ ရ ဝြှုစနစ့်သည့် သင့်ကကာ ေးရ  ေး၊ သိုရတ သန၊ လိုပ့်ငန့်ေးလည့်ပတ ့်စ  တ ့်ြ ာေးက  သ ို  အသံိုေးစ  တ ့် 

အြ   ေးအစာေးြ ာေးစွာအတ ွက့် အစ ိုေး ကရပေးအပ့်ရ သာ ဘတ ့်ဂ က့်ခွ ရ ဝြှု စနစ့်မဖစ့်ပါသည့်။ ဤစနစ့်တငွ့် အစ ိုေး ၏ 

ဘဏ္ဍာရငွက ို တ ကကသ ိုလ့်ြ ာေးသည့် ြ ြ တ ို ၏  လ ိုအပ့်ခ က့်ြ ာေးအလ ိုက့် လွတ ့်လပ့်စွာ ခွ ရ ဝသံိုေးစွ န ိုင့်ကကပါသည့်။ 

သ ို ရ သာ့်   ိုသ ို သံိုေးစွ  ာတ ွင့် အစ ိုေး ြှ ရ ငွစာ င့်ေးစစ့်မခင့်ေးက  သ ို      န့်ေးခ  ပ့်ြှု အနည့်ေးငယ ့်သာ  ှ ပါသည့် (Pruvot, 

Claeys-Kulik, & Estermann, 2015, p. 101)။  
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သ ို ရ သာ့် block-grant ဘတ ့်ဂ က့်ခွ ရ ဝြှုစနစ့်ရ အာက့်တငွ့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရက ာင့်ေးတစ့်ရ က ာင့်ေးစီ၏ 

စွြ့်ေးရ ဆာင့်ြှု၊   ရ  ာ က့်ြှုနငှ ့် တ ာဝန့်ခံယူြှုက ို ဗဟ ိုမပ ရ သာ ြည့်သည ့်ဘဏ္ဍာရငရွ  ာက့်ပံ ြှုပံိုစကံ ို အစ ိုေး က 

က င ့်သံိုေးသင ့်သနည့်ေးဟူရ သာ မပဿနာတ စ့် ပ့် က န့် ှ ပါရသေးသည့်။ ရအာ က့်ရ ဖာ့်မပပါ ရ ဆွေးရ နွေးခ က့်ြ ာေးသည့် 

ဥ ရ  ာပတ  ိုက့်တငွ့် န ိုင့်ငံအြ ာေး က င ့်သံိုေးရနရ သာ ဘဏ္ဍာရ ငရွ  ာက့်ပံ ြှုပံိုစြံ ာေးက ို ရဆွေးရ နွေး ာေးမခ င့်ေးမဖစ့်ဖပေီး 

အဆ ိုပါပံိုစြံ ာေးြှ မြန့်ြာန ိုင့်ငအံဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေးအတ ွက့် သင ့်ရတ ာ့်ြည ့် ဘဏ္ဍာရငွရ  ာက့်ပံ ြှုပံိုစကံ ို ရ  ေွးခ ယ ့် 

တ င့်မပ ာေးပါသည့်။  

Incremental Budget Funding (နှစ်ထပ်တ ို်းအ န ဖခခံ ဘဏ္ဍာ န ငွန ထာ က်ပံ မှု) 

Incremental budgeting သည့် အစ ိုေး ြှ ဘဏ္ဍာရ ငကွ ို ခွ ရ ဝရပေးသည ့် ပံိုစတံစ့်ခိုမဖစ့်ဖပီေး ဤခွ ရ ဝြှု 

ပံိုစတံ ွင့် ရ နာင့်လာြည ့်နှစ့်အတ ွက့် ဘတ ့်ဂ က့်လ ာ ာေးခ က့်က ို ရ  ေးဆွ  ာတ ွင့် လက့် ှ ဘဏ္ဍာနှစ့်အရ ပေါ် 

အရ မခခကံာ ရ  ေးဆွ  ပါသည့်။ ဤဘတ ့်ဂ က့်ခွ ရ ဝြှုပံိုစတံငွ့် တစ့်နှစ့်နငှ ့်တ စ့်နှစ့် ဘတ ့်ဂ က့်ခွ ရ ဝြှု ပြာဏ 

ကွာမခာ ေးခ က့် (အတ က့်၊ အက ) အနည့်ေးငယ ့်သာ ှ သည့်။   ိုရမ ပာင့်ေးလ ြှုြ ာေးတ ွင့် လိုပ့်ငန့်ေးလည့်ပတ ့်စ  တ ့်ြ ာေး 

မဖစ့်သည ့် လစာ၊ ခံစာေးခွင ့်ြ ာေး၊ ရ ံိုေးအသံိုေးအရ ဆာင့်ြ ာေး၊ ရ ငရွ ကကေးရ ဖာင့်ေးပွြှုတ ို အမပင့် ရ က ာင့်ေးဝင့်ခွင ့် 

အရ  အတ ွက့် တ  ိုေးမြြှင ့်လာန ိုင့်ရ မခရ ကကာင ့် ခန ့်ြှန့်ေးလ ာ ာေးသည ့်  ပ့်တ ိုေးလ ိုအပ့်ခ က့်ြ ာေး၊ ပညာရ  ေးဝန့်ရ ဆာင့် 

ြှု တ  ိုေးခ  ျု့လ ိုက့်သမဖင ့် မြင ့်ြာေးလာန ိုင့်သည ့် စ  တ ့်ြ ာေးက ို  ည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစာေးပါသည့်။ သ ို ရ သာ့် ြ ာေးရ သာ     

အာ ေးမဖင ့် ဘတ ့်ဂ က့်ပြာဏ အတ  ိုေး၊ အရ လ ာ သည့် တ ကကသ ိုလ့်က အြနှ့်တကယ ့်ရ ဆာင့် ွက့် သည ့် လိုပ့်ငန့်ေး 

ပြာဏနှင ့် အတ  ိုင့်ေးအဆက ို  င့်ဟပ့်မခင့်ေး ြ ှ သက  သ ို  သက့်ဆ ိုင့် ာ အဆင ့်မြင ့်ပညာရက ာင ့်ေး တ စ့်ရ က ာင့်ေးစီ 

၏ အဖွ ျု့အစည့်ေး ည့် ွယ ့်ခ က့်၊ ပန့်ေးတ  ိုင့်ြ ာေးနငှ ့် ြဟာ ဗ  ဟာစီြံက န့်ေးအ  ခ ြှတ ့်သည ့် ဦ ေးစာေးရ ပေးအစီအစဉ့် 

ြ ာေးက ို  ည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစာေးမခင့်ေး ြမပ ပါ။   ို အမပင့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးတ စ့်ရ က ာင့်ေးက အစ ိုေး ၏ 

ဘဏ္ဍာရငွက ို မပန့်လည့်ခွ ရ ဝသံိုေးစွ  ာ၌လည့်ေး လွတ့်လပ့်ြှုြ ှ ပါ။   ို ရ ကကာင ့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးြ ာေး၏ 

မပ မပင့်ရမပာင ့်ေးလ ရ  ေးနှင ့် စီြံခန ့်ခွ ြှုဆ ိုင့် ာ တ ီ ွင့်ဆန့်ေးသစ့်ြှုက ို အာ ေးရ ပေးမခင့်ေး ြမပပါ။ အစ ိုေး ၏ ဘဏ္ဍာရငွ 

ရ  ာက့်ပံ ြှုနငှ ့် ရက ာင့်ေး၏ စြွ့်ေးရ ဆာင့်ြှု သ ို ြဟိုတ ့်  လဒ့်အကကာ ေး ခ  တ ့်ဆက့်ြှုလည့်ေး ြ ှ ပါ။ 

Formula-based funding (ပံိုန သ ည််းအ န ဖခခံဘဏ္ဍာ န ငွန ထာ က်ပံ မှု) 

အနှစ့်သာ အာေးမဖင ့် ပံိုရ သနည့်ေးအရမခခံဘဏ္ဍာရ ငရွ  ာက့်ပံ ြှုသည့် အစ ိုေး ြှ အဆင ့်မြင ့်ပညာ 

ရ က ာင့်ေးြ ာေးသ ို  ဘဏ္ဍာရ ငရွ ာက့်ပံ ရပေး ာတငွ့် ြည့်သည ့်ပြာဏအ   အရ  ာက့်အပံ မပ ြည့်က ို ဆံိုေးမဖတ့် 

ရ ပေးရ သာ ဘဏ္ဍာရ ငွခွ ရ ဝြှုနည့်ေးလြ့်ေးတ စ့်ခို မဖစ့်သည့်။ ယ င့်ေးနည့်ေးလြ့်ေးတ ွင့် အတ  ိုင့်ေးအဆညြှ  ာေးရ သာ 

(weighted) က န့်ေး ငှ့်ြ ာေး ပါဝင့်သည ့် သခ္ ာပံိုရ သနည့်ေးက ို အသံိုေးမပ ဖပီေး ပါဝင့်ရ သာက န့်ေး ငှ့်ြ ာေးသည့် 

ရ က ာင့်ေးဝင့်ခငွ ့်အရ  အတ ွက့်စသည ့် ညွှန့်က န့်ေးြ ာေးအရ ပေါ် အရ မခခံသည့် (Layzell, 2007, p. 6)။ ပံိုရ သနည့်ေး 

အရ မခခံဘဏ္ဍာရငရွ  ာက့်ပံ ြှု၌ အသံိုေးမပ ရသာညွှန့်က န့်ေးြ ာေးသည့် အရ  ိုေး ငှ့်ေးဆံိုေးြှသည့် အရ ှုပ့်ရ  ွေးဆံိုေး 

ညွှန့်က န့်ေးြ ာေးအ   မဖစ့်န ိုင့်သည့်။ ဥ ပြာ - အခ  န့်မပည ့်ရ က ာင့်ေးသာေးတ စ့်ဦ ေးက ို လက့်ခံလျှင့် အဆင ့်မြင ့်ပညာ 

ရ က ာင့်ေးသည့်  ရ  ာက့်ပံ ရ ငပွြာဏ X ရ ဒေါ် လာ   ှ ြည့် ဟူရ သာ ပံိုရသနည့်ေးြှသည့် သင့်ကကာ ေးရ  ေး၊  သိုရတ သန၊ 

သင့်ကကာ ေးရ  ေးအဆင ့်နှင ့် သင့်ကကာ ေးရ  ေးအစအီစဉ့် တ စ့်ခိုခ င့်ေးစအီတ ွက့် ပံိုရ သနည့်ေးခွ ြ ာေးစွာက ို အသံိုေးမပ ၍ 

ရ  ာက့်ပံ ရ ငွပြာဏက ို ဆံိုေးမဖတ့်ရ သာ ပံိုရ သနည့်ေးြ ာေးအ   ရ ှုပ့်ရ  ွေးစွာ အသံိုေးမပ န ိုင့်သည့်။   ို အမပင့် 

ပံိုရသနည့်ေးတ ွင့် အသံိုေးမပ ရသာ ညွှန့်က န့်ေးြ ာေးသည့် ပညာရ  ေးသွင့်ေးအာေးစိုက ို အရ လေးရပေးရ သာ ညွှန့်က န့်ေးြ ာေး      



အ ဆ င  ့်မြင  ့်ပညာ ရ  ေး ဘဏ္ဍ ာ ရ  ေး ဆ  ိုင့် ာ လ ွတ ့်လ ပ့်ခွင  ့် 

8  ပညာ ရ  ေး ြူဝါဒသိုရတ သန စ င ့်တ ာ ၊ ပါ ြီအ င ့်စတ ီက  ျု့ 

 

(ဘွ ျု့ကက  အတ န့်ေး နှင ့်/သ ို ြဟိုတ ့် ြဟာတ န့်ေး ှ  ရ က ာင့်ေးသာေးအရ  အတကွ့် စသမဖင ့်) မဖစ့်န ိုင့်သက  သ ို  ပညာရ  ေး 

 ွက့်ကိုန့်ြ ာေးက ို အရ မခခရံသာ ညွှန့်က န့်ေးြ ာေး (ရ က ာင့်ေးဖပီေးရ မြာက့်ြှုနှုန့်ေး   နှင ့်/သ ို ြဟိုတ ့် တ စ့်နစှ့်လျှင့် ဘွ ျု့  ှ  

ရ သာ ရ က ာင့်ေးသာေးအရ  အတ ွက့် စသမဖင ့်) လည့်ေး မဖစ့်န ိုင့်ပါသည့်။ သွင့်ေးအာေးစိုက ို အရလေးရ ပေးရ သာ ပံိုရ သနည့်ေး 

အရ မခခံဘဏ္ဍာရငရွ  ာက့်ပံ ြှုက ို အသံိုေးြ ာေးဖပေီး  ွက့်ကိုန့်က ို အရ လေးရ ပေးရ သာ ပံိုရသနည့်ေးအရ မခခံ ဘဏ္ဍာရ င ွ

ရ  ာက့်ပံ ြှုက ို အရတျွု့  နည့်ေးပါေးသည့်။ 

ပံိုရသနည့်ေးအရ မခခံဘဏ္ဍာရငရွ  ာက့်ပံ ြှု၌ ပင့်က ိုယ့် အသွင့်အမပင့်လကခဏာ ပ့်ြ ာေးစာွ  ှ ပါသည့်။ 

၎င ့်ေးတ  ို အနက့် အရ  ေးကကီေးရ သာ အသွင့်အမပင့်တ စ့်ခိုြှာ  တကကသ ိုလ့် သ ို ြဟိုတ ့် ရ ကာလ ပ့်တစ့်ခို၏ ဘတ ့်ဂ က့် 

လ ိုအပ့်ခ က့်ြ ာေးက ို ခန ့်ြှန့်ေးတ ွက့်ဆ ာတငွ့်  ဓြမဓ ဌာန့်က ရသာ နည့်ေးလြ့်ေးက ို အသံိုေးမပ မခင့်ေးမဖစ့်သည့်။ 

ဤနည့်ေးလြ့်ေးတ ွင့်  အနာဂတ ့်ကိုန့်က စ  တ ့်ြ ာေးက ို ခန ့်ြှန့်ေးတ ွက့်ခ က့်န ိုင့် န့်အတကွ့် လ ာ ာေးသည ့် သင့်ကကာေး 

ရ  ေးအစီအစဉ့်ြ ာေး၊ သင့်ကကာေးရ  ေးအစအီစဉ့်နှင ့် ကိုန့်က စ  တ ့်အကကာေး ဆက့်နယွ ့်ြှုြ ာေးနှင ့် ပက့်သက့်၍ 

ဓြမဓ ဌာန့်က ရသာ အခ က့်အလက့် (ရဒတာ) ြ ာေးက ို ရ ကာက့်ယ ူအသံိုေးမပ ပါသည့်( Miller, as cited in 

Newman, 2013, p. 278)။ အမခာေးအရ  ေးပါရ သာ အသွင့်အမပင့်တစ့် ပ့်ြှာ အစ ိုေး ၏ ဘဏ္ဍာရငွက ို 

အသံိုေးမပ  ာတ ွင့် ပွင ့်လင့်ေးမြင့်သာြှုနှင ့် တာဝန့်ခယံ ူြှု ှ မခင့်ေးတ  ို  မဖစ့်ပါသည့်။ ပံိုရသနည့်ေးအရ မခခံ ဘဏ္ဍာရ ငွ 

ရ  ာက့်ပံ ြှုက သံိုေးစွ ရသာရငရွ ကကေးနငှ ့် သ သာ င့် ှာေးရ သာ  လဒ့် ြ ာေးအကကာေး ခ  တ ့်ဆက့်ြှု ှ ရ ေးက ို အာ ြခ ံ

ရ ပေးဖပေီး လွှတ ့်ရတာ့်ြှ အသံိုေးစ  တ ့်ြ ာေးနငှ ့်ပက့်သက့်၍ ရမဖ ှင့်ေးခ က့် ရတ ာင့်ေးခံလာပါက ရ ကကာင့်ေးက   ေးခ ိုင့်လံိုစွာ 

ရ မဖ ှင့်ေးန ိုင့် န့် အရ  ာက့်အကူမပ ပါသည့်။ 

သ ို ရ သာ့် ပံိုရ သနည့်ေးအရ မခခဘံဏ္ဍာရငွရ  ာက့်ပံ ြှု၌လည့်ေး အာ ေးနည့်ေးခ က့်ြ ာေး ှ ပါသည့်။ အဆင ့်မြင ့် 

ပညာ ရက ာင့်ေးြ ာေး အာေးလံိုေးအတ ွက့် တ စ့်ရ မပေးညမီဖစ့်ရ သာ ပံိုရသနည့်ေးက ို အသံိုေးမပ မခင့်ေးအာေးမဖင ့် အဆင ့်မြင ့် 

ပညာ ရက ာင့်ေးြ ာေးသည့် ၎င ့်ေးတ  ို ၏ အဖွ ျု့ အစည့်ေး ည့် ယွ ့်ခ က့် သ ို ြဟိုတ ့် ရ   ှည့်ဖံွျု့ဖဖ  ေးတ  ိုေးတ က့်ရ  ေးက ို 

ဦ ေးတည့်မခင့်ေးြ ှ ရ သာ ညွှန့်က န့်ေးြ ာေးတငွ့် အရ လေး ာေးရဆာင့် ွက့် န့် တ  ိုက့်တ ွန့်ေးအာေးရ ပေးသလ ို မဖစ့်သွာေးန ိုင့် 

ပါသည့်။ ဥ ပြာအာ ေးမဖင ့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးတစ့်ရက ာင ့်ေးသည့် ရက ာင့်ေးသာေးြ ာေးြ ာေးလက့် ခံရ ေးက ိုသာ 

အာ ရ ံိုစ ိုက့်ပါက ရ က ာင့်ေး၏ ပညာ အ ည့်အရ သွေးက ဆင့်ေးြှုသ ို  ဦ ေးတည့်သွာေးန ိုင့်ပါသည့်။ ဤက  သ ို  ြလ ိုလာေးအပ့် 

ရ သာ အက   ေးဆက့်ြ ာေးက ို ရ လ ာ ခ န ိုင့် န့်အတ ွက့် ပံိုရသနည့်ေးအရမခခ ံ ဘဏ္ဍာရ ငရွ ာက့်ပံ ြှုနည့်ေးလြ့်ေးက ို 

ရ ဖာ့်ရ ဆာင့် ာ၌ အရကကာင့်ေးအခ က့်အလက့်ြ ာေးစာွက ို  ည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစာေးမခင့်ေးအမပင့် ရ က ာင့်ေးအတငွ့်ေး 

အ ည့်အရ သွေးအာ ြခံြှုစနစ့် အာ ေးရ ကာင့်ေးခ ိုင့်ြာရစမခင့်ေး၊  နှစ့် ပ့်တ ိုေးအရ မခခံ ဘတ ့်ဂ က့်ခွ ရ ဝြှုပံိုစကံ  သ ို  

အမခာေးဘဏ္ဍာရ ငခွွ ရ ဝြှုနည့်ေးလြ့်ေးြ ာေးနှင ့် ရ ပါင့်ေးစပ့်အသံိုေးမပ န ိုင့် န့် လ ိုအပ့်ပါသည့် (Pruvot, Claeys-Kulik, & 

Estermann, 2015, pp. 11-12)။   ို အမပင့် ပံိုရ သနည့်ေးအရ မခခံဘဏ္ဍာရငွရ  ာက့်ပံ ြှုတွင့် ရ က ာင့်ေးဝင့်ခငွ ့် 

 သည ့် ရ က ာင့်ေးသာေးအရ  အတ ွက့်က ို အဓ က ာေး  ည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစာေးရ လ  ှ ပါသည့်။ အက   ေးဆက့်အာေးမဖင ့် 

ရ က ာင့်ေးဝင့်ခငွ ့်အရ  အတ ွက့် အတက့်၊ အက  ကကြ့်ေးလွန့်ေးရ သာကာလ၌ အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးြ ာေး၏ 

ဘဏ္ဍာရ  ေးဆ ိုင့် ာြတ ည့်ဖင ြ့်ြှုက ို မဖစ့်ရ ပေါ်ရ စန ိုင့်ပါသည့်။ 

Performance-based Funding (စွမ််းန ဆ ာ င်မှုအ န ဖခခ ံဘဏ္ဍာ န ငွန ထာ က်ပံ မှု) 

စွြ့်ေးရ ဆာင့်ြှုအရမခခံ ဘဏ္ဍာရငွရ  ာက့်ပံ ြှုက ို ကြ္ာတလွှာေး ှ  အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေးစနစ့်အြ   ေးြ   ေး 

တ ွင့် ကွ မပာေးစွာ အဓ ပပာယ ့်ဖွင ့်ဆ ိုကကပါသည့်။ စွြ့်ေးရ ဆာင့်ြှုအရ မခခံ ဘဏ္ဍာရငွရ  ာက့်ပံ ြှုသည့် ပံိုရသနည့်ေး 



အ ဆ င  ့်မြင  ့်ပညာ ရ  ေး ဘဏ္ဍ ာ ရ  ေး ဆ  ိုင့် ာ လ ွတ ့်လ ပ့်ခွင  ့် 

9  ပညာ ရ  ေး ြူဝါဒသိုရတ သန စ င ့်တ ာ ၊ ပါ ြီအ င ့်စတ ီက  ျု့ 

 

အရ မခခံဘဏ္ဍာရငရွ  ာက့်ပံ ြှု၊ performance contract ရခေါ် စွြ့်ေးရ ဆာင့်ြှုဆ ိုင့် ာစာခ  ပ့်အရ မခခံ ဘဏ္ဍာရငွ 

ရ  ာက့်ပံ ြှုတ  ို နငှ ့် ဆက့်စပ့်ြှု ှ သည့်ဟိုလည့်ေး ယ ူဆကကပါသည့်။ စွြ့်ေးရ ဆာင့်ြှုက ို “သင့်ကကာေး/သင့်ယ ူြှုမဖစ့်စဉ့်၊ 

သိုရ တ သနလိုပ့်ငန့်ေးစဉ့်၊ စီေးပွာေးရ  ေးလိုပ့်ငန့်ေးြ ာေး၊ စက့်ြှုကဏ္ဍ၊  ပ့်ကွက့်၊ ရ က ေး ာွ စသည ့် လူ ို 

အသ ိုင့်ေးအဝန့်ေးြ ာေး မဖစ့်သည ့် မပင့်ပအက   ေးစေီးပွာေး ှင့်ြ ာေးနငှ ့် ခ  တ ့်ဆက့်ရ ဆာက့် ကွ့်ရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးစဉ့်တ  ို ၏ 

အဆင ့်အြ   ေးြ   ေး၌ မဖစ့်ရ ပေါ် ရသာ  ွက့်ကိုန့်” ဟူ၍ Pruvot, Claeys Kulik and Estermann(2015) တ  ို က 

က ယ ့်မပန ့်စွာ ဖွင ့်ဆ ို ာေးပါသည့်။ အစ ိုေး ြှ ခ ြှတ့် ာေးရ သာ အဆင ့်မြင ့် ပညာရ  ေးပန့်ေးတ  ိုင့်ြ ာေး၊ ြူဝါဒြ ာေးနှင ့် 

က ိုက့်ညရီ သာ နယ ့်ပယ ့်ြ ာေးတ ွင့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးြ ာေး၏ စွြ့်ေးရ ဆာင့်ြှုမြင ့်ြာေးလာရ စ န့်အတ ွက့် 

စွြ့်ေးရ ဆာင့်ြှုအရမခခံဘဏ္ဍာရငွရ  ာက့်ပံ ြှုက ို   န့်ေးညြှ ရ  ေးက   ယာ သ ို ြဟိုတ ့် ြက့်လံိုေးအမဖင ့် အစ ိုေး က 

အသံိုေးမပ န ိုင့်ပါသည့်။ သ ို ရ သာ့် စွြ့်ေးရ ဆာင့်ြှုအရ မခခံ ဘဏ္ဍာရငွရ  ာက့်ပံ ြှုသည့် အဖြ တြ့်ေး စွြ့်ေးရ ဆာင့်ြှု 

မြင ့်ြာေးြှုက ို ဦ ေးြတည့်သည ့်အမပင့် အခ   ျု့ရ သာမဖစ့် ပ့်ြ ာေးတ ွင့် ဆ ိုေးက   ေးြ ာေး မဖစ့်ရ ပေါ်ရ စန ိုင့်သမဖင ့် အစ ိုေး အရ န 

မဖင ့် ဤဘဏ္ဍာရ ငရွ  ာက့်ပံ ြှုက ို အသံိုေးမပ လျှင့် မဖစ့်န ိုင့်ရ မခအာေးလံိုေး တတ ့်န ိုင့်သြျှ  ည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစာေး ပါြည့်။ 

ဥ ပြာအာေးမဖင ့် သိုရတ သန လဒ့် ြ ာေးြ ာေး  ွက့်ရပေါ် ရ  ေးတ စ့်ခိုက ိုသာ ဦ ေးတည့်စဉ့်ေးစာေးပါက သိုရ တ သန 

အ ည့်အရ သွေးအမပင့် သင့်ကကာေးရ  ေးအ ည့်အရ သွေးပါ က ဆင့်ေးသွာေးန ိုင့်သည့်က ို သတ  မပ  ပါြည့်။ 

 

 

 

 

 

 

Performance Contract Funding (စွမ််းန ဆ ာ င်မှုဆ  ိုင်ရာ စာ ချျုပ်အန ဖခခံ ဘဏ္ဍာ နငွန ထာ က်ပံ မှု) 

ရ  ိုေး ငှ့်ေးစွာ ဖွင ့်ဆ ို လျှင့် performance contract သည့် သတ ့်ြှတ့် ာေးရ သာ ကာလတစ့်ခိုအတငွ့်ေး (၂ 

နှစ့်ြှ ၃ သံိုေးနှစ့် အ   ကကာမြင ့်ရလ  ှ သည့်) မပည ့်ြီ န့် သတ ့်ြှတ့် ာေးရ သာ ပန့်ေးတ  ိုင့်ြ ာေး သ ို ြဟိုတ ့် တ ာြှတ ့် 

ြ ာေးနှင ့်ပတ ့်သက့်၍ ဘဏ္ဍာရငွရ  ာက့်ပံ ရသာ အစ ိုေး ရအဂ င ့်စီြ ာေး (ပညာရ  ေးဝန့်ကကီေး သ ို ြဟိုတ ့် အဆင ့်မြင ့် 

ပညာ ရ ပါင့်ေးစပ့်ညြှ န ှုင့်ေးရ  ေးရကာ့်ြတီြ ာေး)နငှ ့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးတစ့်ခိုစီအကကာေး  ာေး ှ ရ သာ သရ ဘာတ ူ 

စာခ  ပ့်တ စ့်ခိုမဖစ့်သည့် (Pruvot, Claeys-Kulik, & Estermann, 2015, pp. 36-37)။ ဥ ပြာအာ ေးမဖင ့် 

အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးတ စ့်ရ က ာင့်ေးသည့် သတ ့်ြှတ ့် ာေးရ သာကာလအတ ွင့်ေး ပ ြဘွ ျု့   ှ ရသာ ဘွ ျု့  အရ   

အတ ွက့် အနည့်ေးဆံိုေးသတ ့်ြှတ ့်ခ က့်ပြာဏက ို ရ က ာ့်လွန့်လျှင့် အစ ိုေး ြှ ရ  ာက့်ပံ ရ ငွပြာဏ X ရဒေါ် လာ 

  ှ ြည့်မဖစ့်သည့်။ Performance contract တငွ့် အသံိုေးမပ ရသာ ညွှန့်က န့်ေးြ ာေးသည့် ပံိုရသနည့်ေးအရ မခခံ 

ဘဏ္ဍာရငွရ  ာက့်ပံ ြှုတ ွင့် အသံိုေးမပ ရသာ ညွှန့်ေးက န့်ေးြ ာေးနှင ့် ြ ာေးစာွ ဆင့်တ ူဖပီေး ကွာမခာ ေးခ က့်တစ့်ခိုသာ 

 ှ ပါသည့်။ ၎င ့်ေးြှာ ပံိုရသနည့်ေးအရ မခခဘံဏ္ဍာရ ငရွ  ာက့်ပံ ြှုသည့် အတ  တ ့်ြှ စွြ့်ေးရ ဆာင့်ြှုက ို တ  ိုင့်ေးတာဖပေီး 

performance contract သည့် သရ ဘာတ ူညီ ာေးရ သာ ပန့်ေးတ  ိုင့်ြ ာေးက ို မပည ့်ြီမခင့်ေး ှ ၊  ြ ှ အရ ပေါ် 

အရ လေးအနက့် ာေးပါသည့်။   ို အမပင့် performance contract သည့် စွြ့်ေးရ ဆာင့်ြှုအရမခခံ ဘဏ္ဍာရငွ 

လက ်ရှ ဘဏ္ဍ ာနငနွထ ာက ်ပံ မှုစ  စ ်က  ို နဖပာင််းလ ဆ ််း သစ ်ရ ်အ တွက ် နဖပာ င််းလ မှုအစ မှ ာ 

စ  စ ်နဟာင််းဖြစ ် န သာ line-item   ဘတ်ဂျက ်ခွ နေ မှုစ  စ ်အစ ာ်း block-grant နခ ေါ် 

လံို်းနပ ါင််းဘ တ်ဂျက ်ခွ နေ မှုစ  စ ်က  ို စ တင်က ျင ်သံို်း ဖခ င််းဖြစ ် သည ်။             



အ ဆ င  ့်မြင  ့်ပညာ ရ  ေး ဘဏ္ဍ ာ ရ  ေး ဆ  ိုင့် ာ လ ွတ ့်လ ပ့်ခွင  ့် 

10  ပညာ ရ  ေး ြူဝါဒသိုရတ သန စ င ့်တ ာ ၊ ပါ ြီအ င ့်စတ ီက  ျု့ 

 

ရ  ာက့်ပံ ြှုနငှ့်  ဆင့်တ ူရ သာ့်လည့်ေး ၎င ့်ေးသည့် တ ခါတ  ၌ံ စွြ့်ေးရ ဆာင့်ြှုက ို အရ မခြခံရသာ ညွှန့်က န့်ေးြ ာေး  

(ဥ ပြာ - လူနည့်ေးစို ရ က ာင့်ေးသာေးဝင့်ခွင ့် အရ  အတ ွက့်၊ ပညာ ရ  ေးဆ ိုင့် ာ ာ ူေးြ ာေးတ ွင့် က ာေး၊ ြ တ န့်ေးတ ူ 

ညီြျှြှုက ို အရ လေးရ ပေးြှု စသမဖင ့်) က ို  ည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစာေးရ လ  ှ ပါသည့်။ ရ ယ ဘိုယ  အာ ေးမဖင ့် performance 

contract သည့် ပံိုရ သနည့်ေးအရ မခခံ ဘဏ္ဍာရငရွ  ာက့်ပံ ြှု၊ စွြ့်ေးရ ဆာင့်ြှုအရ မခခံ ဘဏ္ဍာရငွ ရ  ာက့်ပံ ြှုတ  ို နှင ့် 

ဆင့်တ ူဖပီေး အဆင ့်မြင ့်ပညာရက ာင ့်ေးြ ာေးြှ အစ ိုေး ရ ာက့်ပံ ရင ွြ ာေးက ို သံိုေးစွ  ာ၌ တ ာဝန့်ခယံ ူြှု ှ  ှ ၊   ရ  ာက့်ြှု 

 ှ  ှ  သံိုေးစွ လာရ စ န့်အတကွ့် ြက့်လံိုေးအမဖင ့် အစ ိုေး က အသံိုေးမပ န ိုင့်ပါသည့်။  

 

ဖမ ် မာ န ိုငင်ံ အဆ င ဖ် မင ်ပညာနရ ်းအတွ က် ဖြစ် န ိုငန်ခ ျ ရှ နသ ာ ဘဏ္ဍာန ငွ 

နထာက် ပံ မှုပံိုစံ 

အ က့်တငွ့် တ င့်မပခ  ရ သာ ဘဏ္ဍာရငွရ  ာက့်ပံ ြှုပံိုစတံ စ့်ခိုစတီ ွင့် အာ ေးနည့်ေးခ က့်ြ ာေး၊ အာ ေးသာခ က့် 

ြ ာေး ှ ပါသည့်။ ဤဘဏ္ဍာရငွရ  ာက့်ပံ ြှုပံိုစြံ ာေးက ို ြှန့်ကန့်စာွ ရ  ာစပ့်အသံိုေးမပ မခင့်ေးမဖင ့်သာလျှင့် အစ ိုေး  

ဘဏ္ဍာရငွြ ာေးက ို  ည့် ယွ ့် ာေးသည ့်အတ  ိုင့်ေး   ရ  ာက့်စွာ အသံိုေးမပ န ိုင့်ြည့်မဖစ့်သည့်။   ို အမပင့် block grant 

က ို ခွ ရ ဝအသံိုေးမပ ရ သာ ဘဏ္ဍာရငွရ  ာက့်ပံ ြှုပံိုစြံ ာေးက ို လက့်ခမံခင့်ေး၊ မငင ့်ေးပယ ့်မခင့်ေးသည့် မပင့်ပအရ ကကာင့်ေး 

အခ က့်ြ ာေးနငှ ့် ရက ာင့်ေးတငွ့်ေးအဖွ ျု့အစည့်ေးဆ ိုင့် ာ အရ ကကာင့်ေးအခ က့်ြ ာေးစွာရ ပေါ်တ ွင့် ြူတ ည့်ပါသည့်။ 

မပင့်ပအရ ကကာင့်ေးအခ က့်ြ ာေးဟိုဆ ို ာ၌ ဘဏ္ဍာရငွရ  ာက့်ပံ ြှုပံိုစြံ ာေးက ို ရ ပါင့်ေးစပ့်က င ့်သံိုေးရ သာအခါ   

အစ ိုေး ၏ အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေးြူဝါဒြ ာေး၊ ပန့်ေးတ  ိုင့်ြ ာေးက ို  ည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစာေး ပါြည့်။ ရက ာင့်ေးတငွ့်ေး 

အဖွ ျု့အစည့်ေးဆ ိုင့် ာ အရ ကကာင့်ေးအခ က့်ြ ာေးဟိုဆ ို ာ၌ အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေးရ က ာင့်ေးြ ာေးအကကာ ေး  ည့် ွယ ့်ခ က့် 

ကွ မပာေးစံိုလင့်ြှု၊ အြ   ေးအစာေးနှင ့် သင့်ကကာေးရ  ေးအစီအစဉ့်ြ ာေး၏ သရ ဘာသဘာဝကွ မပာေးစံိုလင့်ြှုနငှ ့် ရ က ာင့်ေး 

တ စ့်ရ က ာင့်ေးစီ ှ  ဦ ေးစာေးရ ပေးြူဝါဒြ ာေးကွ မပာေးစံိုလင့်ြှု စသည့်တ  ို က ိုလည့်ေး  ည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစာေး ပါြည့်။ မြန့်ြာ 

န ိုင့်ငံအဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေးနှင ့် ပက့်သက့်၍ အစ ိုေး ၏ ပန့်ေးတ  ိုင့်နငှ ့် ြူဝါဒြ ာေးက ို အြ   ေးသာေးပညာ ရ ေး ြဟာ 

ဗ  ဟာစီြံက န့်ေး၌ ရ ဖာ့်မပ ာေးဖပေီး အဓ ကအာ ေးမဖင ့် အခ က့် ၃ ခ က့်  ှ သည့်က ို ရတ ွျု့ ပါသည့်။ ၎င့်ေးတ ို ြှာ 

အ ည့်အရ သွေး၊ လက့်လှြ့်ေးြီြှုနှင ့် သာတ ူညီြျှြှုတ ို  မဖစ့်ပါသည့်။  

Block-grant ဘတ ့်ဂ က့်ခွ ရ ဝြှုစနစ့်က ို စတ င့်ရ မပာင့်ေးလ က င ့်သံိုေးရ သာအခါ မြန့်ြာအစ ိုေး သည့် 

ပွင ့်လင့်ေးမြင့်သာြှုနှင ့် တ ာဝန့်ခယံ ူြှုက ို မြြှင ့်တင့်န ိုင့် န့်အတ ွက့် incremental budget funding နှင ့် 

ပံိုရသနည့်ေးအရ မခခ ံ ဘဏ္ဍာရငွရ  ာက့်ပံ ြှုတ ို က ို ရ ပါင့်ေးစပ့်ရ သာ ဘဏ္ဍာရ ငရွ  ာက့်ပံ ြှုပံိုစကံ ို က င ့်သံိုေးသင ့် 

ပါသည့်။ အစ ိုေး ြှ ရ  ာက့်ပံ ရ သာ ဘဏ္ဍာရ ငအွြ ာေးစိုက ို လစာ၊ စက့်ပစစည့်ေးနငှ ့် အရ မခခံအရဆာက့်အဦ ေးက  သ ို  

ပံိုြှန့်လိုပ့်ငန့်ေး လည့်ပတ ့်စ  တ ့်ြ ာေးအတ ွက့် ခွ ရ ဝရပေး ပါြည့်။   ိုသ ို ခွ ရ ဝ ာတငွ့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေး 

တ စ့်ရ က ာင့်ေးစီနှင ့် ပညာရ  ေးဝန့်ကကီေးဌာနအကကာေး တ  ိုက့်ရ ိုက့် ညြှ န ှုင့်ေးရ ဆွေးရ နွေးြှုက ို အရ မခခံ၍ ဆံိုေးမဖတ့်သင ့် 

ပါသည့်။ က န့် ှ ရ သာ block-grant ရ  ာက့်ပံ ရ ငကွ ို သင့်ကကာ ေးရ  ေးနှင ့် သိုရ တ သနအတကွ့် ခွ ရ ဝရ ပေး န့် 

အတ ွက့် ပံိုရ သနည့်ေးအရ မခခ ံဘဏ္ဍာရငွရ  ာက့်ပံ ြှုပံိုစကံ ို က င ့်သံိုေးသင ့်ပါသည့်။   ိုသ ို က င ့်သံိုေး ာ၌ သွင့်ေးအာေးစို 

ဆ ိုင့် ာ၊ သွင့်ေးအာေးစိုနှင ့်  ွက့်ကိုန့် စပ့်ကကာေးဆ ိုင့် ာ၊  ွက့်ကိုန့်ဆ ိုင့် ာ ညွှန့်က န့်ေးြ ာေးက ို  ည ့်သွင့်ေးအသံိုေးမပ  

 ပါြည့်။   ို အမပင့် အသံိုေးမပ ရ သာ အညွှန့်ေးက န့်ေးြ ာေးသည့် စွြ့်ေးရ ဆာင့်ြှု အရ မခခဘံဏ္ဍာ ရငွရ  ာက့်ပံ ြှု၊ 



အ ဆ င  ့်မြင  ့်ပညာ ရ  ေး ဘဏ္ဍ ာ ရ  ေး ဆ  ိုင့် ာ လ ွတ ့်လ ပ့်ခွင  ့်

11 ပညာ ရ  ေး ြူဝါဒသိုရတ သန စ င ့်တ ာ ၊ ပါ ြီအ င ့်စတ ီက  ျု့ 

performance contract တ  ို နှင ့် လ ိုက့်ရ လ ာညရီ  ွမဖစ့် န့် လ ိုသည ့်အမပင့် အစ ိုေး ၏ ြူဝါဒ ည့်ြနှ့်ေးခ က့်ြ ာေး 

မဖစ့်ရ သာ အ ည့်အရ သွေး၊ လက့်လှြ့်ေးြီြှုနှင ့် သာတ ူညြီျှြှုြ ာေးက ို  င့်ဟပ့်န ိုင့် န့် လ ိုအပ့်ပါသည့်။ သ ို ြှသာ 

ဘဏ္ဍာ ရငွရ  ာက့်ပံ သူအစ ိုေး နှင ့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးြ ာေးအကကာ ေး စစ့်ြှန့်ရ သာ ညြှ န ှုင့်ေးရ ဆွေးရ နွေးြှုြ ာေး 

မဖစ့်ရ ပေါ် လာ ပါြည့်။  

ဥ ပြာ အာ ေးမဖင ့် သင့်ကကာ ေးရ  ေးနှင ့်ပက့်သက့်ရ သာ ပံိုရသနည့်ေးတ ွင့် ရ က ာင့်ေးဝင့်ခငွ ့် သည ့် ရ က ာင့်ေးသာေး 

အရ  အတ ွက့်၊ က ာေး-ြအခ   ေး၊ ရ က ာ င့်ေးသာ ေးြ ာေး၏ စ တ့်ရက နပ့်ြှု၊ ရက ာင့်ေးသာေးဖြ ရအာင့်   န့်ေးသ ြ့်ေးန ိုင့်စွြ့်ေး၊ 

တ ကကသ ိုလ့်ြှ ဘွ ျု့ ရ က ာင့်ေးသာ ေးအရ  အတကွ့် စသည ့် ညွှန့်က န့်ေးြ ာေးက ို  ည ့်သွင့်ေးန ိုင့်ပါသည့်။ သိုရတ သန 

လိုပ့်ငန့်ေးြ ာ ေးတငွ့် ပံိုနှ ပ့် ိုတ့်ရ ဝသည ့် peer-review ဂ ာနယ ့်အရ  အတ ွက့်၊  ိုတ့်ရ ဝသည ့် ဂ ာ နယ ့်ြ ာေး၏ 

လွှြ့်ေးြ ိုေးသက့်ရ  ာက့်ြှု၊  သိုရတ သနြှ   ှ ရသာ ဝင့်ရ ငွပြာဏနှင ့်  င့်ေးမြစ့်၊ န ိုင့်ငံတကာ သိုရ တ သနြ တ ့်ဘက့် 

ြ ာ ေး၊ ကကီေးကကပ့်ရ သာ ပါ ဂူဘွ ျု့ ရ က ာ င့်ေးသာ ေးြ ာေးအရ  အတကွ့်နှင ့် ရ ြွေး ိုတ ့်န ိုင့်ရ သာ ပါ ဂူဘွ ျု့ အရ  အတ ွက့် 

စသည ့် ညွှန့်က န့်ေးြ ာေးက ိုလည့်ေး  ည ့်သွင့်ေးစဉ့်ေးစာေးန ိုင့်ပါသည့်။ 

သ ို ရ သာ ့် သတ  မပ  ြည့်ြှာ အ က့်တငွ့် ဆ ိုခ  သည ့်အတ  ိုင့်ေး ပံိုရသနည့်ေးတငွ့် စွြ့်ေးရဆာင့်ြှုဆ ိုင့် ာ 

ညွှန့်က န့်ေးြ ာ ေးက ို အသံိုေးမပ ရံိုသက့်သက့်မဖင ့် ပညာအ ည့်အရ သွေးတ က့်လာြည့်ြဟိုတ ့်သလ ို  လဒ့် ရ ကာင့်ေးြ ာေး 

မဖစ့်ရ ပေါ် လာ ြည့် ြဟိုတ ့်ပါ။   ို ရ ကကာ င ့် ြလ ိုလာေးရ သာ ဆ ိုက   ေးြ ာေးမဖစ့်ရ ပေါ် ြှုက ို တ န့်မပန့်န ိုင့် န့် အစီအြံြ ာေး 

ကက  တင့် ာေး ှ  န့် လ ိုပါသည့်။ ဆ ိုလ ို င့်ေးြှာ အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးတစ့်ရက ာင့်ေးစီ၌ ရ က ာင့်ေးတငွ့်ေး 

အ ည့်အရ သွေးအာ ြခံြှုယ နတ ာေးြ ာ ေး အာ ေးရကာင့်ေးခ ိုင့်ြာရ အာင့်မပ လိုပ့် ပါြည့်။ ရ က ာင့်ေးတ ွင့်ေး၌ အ ည့်အရ သွေး 

အရ လေး ာ ေးယ ဉ့်ရက ေးြှုဖံွျု့ဖဖ  ေးလာ ရ စ န့် ကက  ေးပြ့်ေးရ ဆာင့် ကွ့် ပါြည့်။   ို အမပင့် အစ ိုေး သည့် ပံိုရသနည့်ေး 

အရ မခခံဘဏ္ဍာ ရငရွ  ာ က့်ပံ ြှုပံိုစံ က ို က င ့်သံိုေး န့် ဆံိုေးမဖတ ့်ပါရ သာ အညွှန့်ေးက န့်ေးြ ာေးရ ဖာ့်ရ ဆာင့်မခင ့်ေး၊ ရ  ေွးခ ယ ့် 

မခင့်ေး၊  လက့်ရတ ွျု့အရ ကာင့်အ ည့်ရ ဖာ ့်မခင့်ေး အဆင ့်ြ ာေးတ ွင့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးြ ာေးက ို တ က့်တ က့် 

ကကွကက ွ ပါဝင့်လာ ရ စ န့် အာ ေးရ ပေးတ  ိုက့်တ ွန့်ေး ပါြည့်။   ို သ ို  အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးြ ာေး တ က့်တ က့်ကကွကကွ 

ပါဝင့်လာန ိုင့် န့်အတကွ့် တင့်ကူေးအရ နမဖင ့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးြ ာေးတငွ့် က ိုယ ့်ပ ိုင့်စြံီခန ့်ခွ ခငွ ့်  ှ  ပါြည့်။ 

ပ ုံ (၃) - မြနြ်ာန ုံငင်  အဆင မ်ြင ပ်ညာရ ေးအတကွ်

ကျင သ် ုံေးသင ရ်သာဘဏ္ဍာရင ွဘဏ္ဍာရငရွ ာက်ပ  ြှုပ ုံစ အဆ ုံမပြုချက ်



အ ဆ င  ့်မြင  ့်ပညာ ရ  ေး ဘဏ္ဍ ာ ရ  ေး ဆ  ိုင့် ာ လ ွတ ့်လ ပ့်ခွင  ့် 

12  ပညာ ရ  ေး ြူဝါဒသိုရတ သန စ င ့်တ ာ ၊ ပါ ြီအ င ့်စတ ီက  ျု့ 

 

မေူါဒဆ ို င်ရာ အကကံဖ ပျုချ ကမ်ျာ်း  

 

အစ ိုေး ၏ အဆင ့်မြင ့်ပညာရ ေးအတ ွက့် ဘတ ့်ဂ က့်ခွ ရ ဝြှုသည့် ြကကာရ သေးြီနှစ့်ြ ာေးက တ  ိုေးတ က့်လာ 

ရ သာ့်လည့်ေး အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေး ဝင့်ခငွ ့်တ  ိုေးတ က့်ြှုနှုန့်ေးနှင ့် အြလီ ိုက့်ပါန ိုင့်မခင့်ေး ြ ှ ရ ကကာင ့်ေး ရတ ွျု့  

ပါသည့်။   ို ရ ကကာင ့် ကြ္ာ အဆင ့်ြ ီအဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေးက ို န ိုင့်ငံသာေးအာေးလံိုေး သာတညူီြျှ လက့်လှြ့် ေး 

ြီန ိုင့်ရ  ေး ြဟာ ဗ  ဟာ  ည့်ြှန့်ေးခ က့်က ို ရ အာင့်မြင့်န ိုင့် န့်အတ ွက့် အစ ိုေး သည့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေး 

အတ ွက့် ဘဏ္ဍာရ  ေးက ို လက့် ှ  က့်ပ ိုြ ို၍ တ  ိုေးမြြှင ့်သံိုေးစွ  န့် လ ိုအပ့်ပါသည့်။ 

 

 

လက့် ှ အစ ိုေး ြှ က င ့်သံိုေးရသာ line-item ဘတ ့်ဂ က့်ခွ ရ ဝြှုစနစ့်သည့် တကကသ ိုလ့်ြ ာေး ၎င ့်ေးတ  ို ၏ 

ဘဏ္ဍာရ  ေး ာြ ာေးက ို စီြံရဆာင့် ွက့် ာ၌ လွတ့်လပ့်စွာစီြံက င ့်သံိုေးခွင ့်ရ ပေးမခင့်ေး က့်   န့်ေးခ  ပ့်ြှုက ို 

အရ မခမပ  ာေးပါသည့်။   ိုစနစ့်အစာေး တကကသ ိုလ့်ြ ာေး၏ လွတ့်လပ့်စွာ ဘဏ္ဍာရငခွွ ရ ဝသံိုေးစွ ြှုက ို 

အာ ေးရ ပေးသည ့် စနစ့်၊ block-grant ဘတ ့်ဂ က့်ခွ ရ ဝြှုစနစ့်မဖင ့် ရ မပာင့်ေးလ အစာေး  ိုေးသ င ့်ပါသည့်။  

 

 

ဥ ပရဒအ  အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးြ ာေးတငွ့် က ိုယ့်ပ ိုင့် န့်ပံိုရငွတည့်ရ  ာင့်ခွင ့် မပ မခင့်ေးသည့် 

အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးြ ာေး ဘဏ္ဍာရ  ေးဆ ိုင့် ာ လွတ ့်လပ့်ခွင ့်က ို ပ ိုြ ို  ှ လာ န့် မပ မပင့်ရ မပာင့်ေးလ ရ  ေး 

၌ ရ ကာင့်ေးြွန့်ရ သာ ရ မခလှြ့်ေးတ စ့်ခို မဖစ့်ပါသည့်။ သ ို ရ သာ့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးြ ာေးက   ှ ရသာ 

ဝင့်ရငွြ ာေးက ို စီြံခန ့်ခွ သံိုေးစွ  ာ၌ အစ ိုေး ၏ ပါဝင့်စွက့်ဖက့်ြ ာေး၊   န့်ေးခ  ပ့်ကန ့်သတ ့်ြှုြ ာေး  ှ ပါသည့်။  

ဥ ပြာ - လူူ့စွြ့်ေးအာ ေးအ င့်ေးအမြစ့်ဖံွျု့ဖဖ  ေးရ  ေးသင့်တ န့်ေးြ ာေးြှ  ရင ွြ ာေး၏ တစ့်စ တ့်တ စ့်ပ ိုင့်ေးက ို အစ ိုေး သ ို  

မပန့်လည့်ရ ပေးရ ဆာင့် မခင့်ေးြ   ေး မဖစ့်ပါသည့်။ အြနှ့်အာေးမဖင ့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရက ာင့်ေးြ ာေးြှ  ာှရ ဖွ  ှ  

ရ သာ ဝင့်ရ ငွြ ာေးက ို အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးြ ာေးကသာ ဖံွျု့ဖဖ  ေးတ  ိုေးတက့်ရ ေး လိုပ့်ငန့်ေးြ ာေးအတကွ့် 

လွတ့်လပ့်စွာ စီြံခန ့်ခွ သံိုေးစွ သင ့်ပါသည့်။ 

 

 

မြန့်ြာအစ ိုေး သည့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေးတငွ့် block-grant ဘတ ့်ဂ က့်ခွ ရ ဝြှုစနစ့်က ို ရမပာင ့်ေးလ  

က င ့်သံိုေးရ  ေးသ ို  ဦ ေးတ ည့်ရ နရသာ့်လည့်ေး အဆင ့်မြင ့်ပညာရက ာင ့်ေးြ ာေး တ ာဝန့်ခယံ ူြှုက ို အာ ြခံရသာ၊ 

အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးြ ာေး၏စွြ့်ေးရ ဆာင့်ြှုက ို တ  ိုေးတက့်ရစရ သာ အရ ကာင့်ေးဆံိုေး ဘဏ္ဍာရ င ွ        

ရ  ာက့်ပံ ြှုနည့်ေးလြ့်ေးသည့် ြည့်သည ့်နည့်ေးလြ့်ေး မဖစ့်ြည့်နည့်ေး ဆ ိုရသာ မပဿနာ က န့် ှ ရနပါသည့်။ 

နှစ့် ပ့်တ ိုေးအရ မခခံ ဘဏ္ဍာရ ငရွ  ာက့်ပံ ြှုနှင ့် ပံိုရသနည့်ေးအရ မခခ ံ ဘဏ္ဍာရ ငရွ  ာက့်ပံ ြှုပံိုစတံ  ို က ို 

ရ ပါင့်ေးစည့်ေး ာေးရ သာ ခွ ရဝြှုပံိုစသံည့် အစ ိုေး အတကွ့် အလာေးအလာ ှ ရ သာ ခွ ရဝရ ေးနည့်ေးလြ့်ေး 

တ စ့်ခိုမဖစ့်ပါသည့်။ ဤနည့်ေးလြ့်ေးက ို က င ့်သံိုေးမခင့်ေးအာေးမဖင ့် အစ ိုေး သည့် ြ ြ ခ ြှတ ့် ာေးရ သာ  

အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေးြူဝါဒြ ာေး၊ ဦ ေးစာေးရ ပေးအစီအစဉ့်ြ ာေးနငှ ့် ပတ ့်သက့်ရ သာ နယ ့်ပယ ့်ြ ာေးတ ွင့် 

အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးြ ာေး၏ စွြ့်ေးရ ဆာင့်ြှုတ  ိုေးတက့်လာရ စ န့် ြက့်လံိုေးရ ပေးဆွ ရဆာင့်န ိုင့်ပါသည့်။ 

သ ို ရ သာ့် ဤဘဏ္ဍာရ ငွခွ ရ ဝြှုနည့်ေးလြ့်ေးက ို လက့်ရတ ွျု့က င ့်သံိုေးန ိုင့် န့်အတ ွက့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ  ေး 

ရ က ာင့်ေးြ ာေးတ ွင့် က ိုယ ့်ပ ိုင့်စြံီခန ့်ခွ ခငွ ့် ှ ရ ေးသည့် အရ မခခံက ရသာ တ င့်ကူေးလ ိုအပ့်ခ က့်မဖစ့်ပါသည့်။ 

  ို အမပင့် ြလ ိုလာေးအပ့်ရ သာ ဆ ိုေးက   ေးြ ာေးက ို တ န့်မပန့်န ိုင့် န့်အတကွ့် အဆင ့်မြင ့်ပညာရ က ာင့်ေးြ ာေး 

တ ွင့် အာေးရကာင့်ေးခ ိုင့်ြာရ သာ အ ည့်အရ သွေးအာ ြခံြှုစနစ့်  ှ  န့်လ ိုအပ့်ပါသည့်။ 

 ၁   

၂ 

၃ 

၄ 
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