
အမှတ်စ�် ၁၊ ဇနန်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခု�ှစ်

အဆင့်ြမင့်ပညာေရး
ကုိယ်ပုိင်သင်�ုိး��နး်တမ်းေရးဆဲွခွင့်

Mark Brown, Min Aung Mann, Ngai Hung

ပါရမီအင်စတီကျ�သည် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ�ှင့် သင်ယူသူများအား အနာဂတ်
ေခါင်းေဆာင်များ၊ အေြပာင်းအလဲကုိ ေဖာ်ေဆာင်သူများ၊ တာဝနသိ်တတ်ေသာ တစ်ကမ�ာ
လံးု၏ �ိင်ုငံသားများြဖစ်တည်မ�အတက်ွ လိအုပ်ေသာ စွမ်းရည်�ှင့် က�မ်းကျင်မ�များအား

ေထာက်ပ့ံေပးရန ်ရည်ရွယ်ပါသည်။

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�်ိှ လတူနး်စားအလ�ာအသီးသီးမှ အေြပာင်းအလဲကုိေဖာ်ေဆာင်သူများအား ေမွးထုတ်ြခင်း

မူဝါဒအကျ�်းချ�ပ်



This brief was made possible thanks to funding from Community Partners International (CPI). The views
expressed here are not necessarily those of CPI, Parami Institute, or other supporting partners. 



အဆင့်မြင့်ပညာရေး ကိုယ်ပုိင်သင်ရုိးညွှန်းတြ်းရေးဆဲွခွင့် 
 

   

                                        1 

အကျဉ်းချု  
 

7 Day News ြှ သတင်းအေ တက္ကသုိလ် ၁၈ ခုသည် ၎င်းတ့ုိ၏   ကိုယ်ပိုင်သင်ရိးုညွှန်းတြ်း ရေးဆဲွေန် 

ကိုယ်ပုိင်ဆံုးမြတ်ခင့်ွအား ရပးအပ်မခင်း ခံေပါြည်။1 ပညာရေးဝန်ကကီးဌာနြှ အဆိုပါ ကိုယ်ပုိင်ဆံုးမြတ်ခငွ့်ရပး 

မခင်း၏ ပဏာြ ရမခလှြ်းသည် မြန်ြာနိုင်ငံေှိ  အဆင့်မြင့်ပညာ       ြျား၏ ပညာ ေ  ဆုိင်ော            

                ရပးမခင်းအတွက် အရေးကကီးရသာရမခလှြ်း မြစပ်ါသည်။  ၎       အဆင့်မြင့်ပညာရေး    ပစ်ြှတ် 

ထားသည့် N ati onal Educatio n Strate gi c Plan’s  (N ESP’s) နှင့်လည်း အနီးစပ်ဆံုး စီစ  ထားပါသည်။ 

အဆင့်မြင့်ပညာ           ၏ ပညာ ေ  ဆုိင်ော ကုိယ်ပုိင်                 ရပးမခင်းအတွက် ေေိှလာြည့် 

ရကာင်းကျ ိုးြျားအား ရသချာစွာ ြှတ်တြ်းတင် ထားေိှပါသည်။ ဥပြာြျားအရနမြင့် ပညာအေည်အချင်းနှင့် 

လုပ်ငန်းခွင်အ ေည်အချင်းြျားတွင် ပုိြုိကွဲမပားလာမခင်းအားမြင့် ရလ့လာသင်ကကားြှုေ  ဒ်ြျား တုိးတက် 

လာမခင်း၊ မပင်ပလုပ်ငန်းက     နှင့် ဘဲွ့ေြျား၏ အေည်အချင်းြျားတွင် ပုိြုိရကာင်းြွန်ရသာ         ြှု 

ြျား ရပါ်ရပါက်လာမခင်းနှင့် ရစျးကွက်၏ လုိအပ်ြှုြျားအရပါ် လုိက၍် အဆင့်မြင့်ပညာ        ြျားအရနမြင့် 

ပုိြုိမြန်ဆန်စွာ တုန့်မပန်နိင်ုစွြ်း ေေိှလာမခင်းတ့ုိမြစ်ပါသည်။ သင်ရုိးညွှန်းတြ်းြျားအား ကိုယ်ပုိင် ြန်တီး 

ရေးဆဲွခွင့်ရပးမခင်း၏ ပဏာြ ရမခလှြ်းသည် NESP ၏ ပထြဆံုး ဉးီရဆာင်စြ်းသပ်ချက်ဟု နားလည်ထား  

ရသာ်    လည်း ဤြူဝါဒအကျ   ချုပ်သည် ၄င်း၏တုိးတက်ြှုအား ေှာရြွစြ်းသပ်ပပီး အမပုသရဘာ         

အကကံ  ဏ်ြျားရပးမခင်း - (၁)                                                            

                                                                                                       

                 (၂)                                                                          

                                                                                     (၃) 

                                                                                                 

                           

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ဆုဆက် “                                             ” 7 Day News, ၂၀၁၉ ခုနှစ်  ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ေက်; also 

see Lw i n Myo  T hu “Govt pla ns to gr ant aut onomy  to 1 4 univ ers iti es” Eleven Myanmar, ၂၀၂၀ခုနှစ်  ဇန်နဝါေီ 

၈ ေက်.   
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တက္ကသုိလ်တစ်ခု၏ ကိုယ်ပုိင်                                         ။ Central European 

University ြှ မြနြ်ာ့ပညာရေးအတွက် သီးသန့ ်      ၍ ရေးသား      ရသာ လက်စွစဲာအုပ်    2 

တက္ကသုိလ်တစ်ခ၏ု ကိုယ်ပိုင်စီြံခန့ခ်ွခဲွင့်            ၈ ခု မြင့် ခွမဲခားသတ်ြှတ်ထားပါသည်။ 

 

(၁) တက္ကသုိလ်ြျား၏ အတွင်းပုိင်း        အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ြဲွ့စည်းပု ံ

(၂) သင်ရုိးညွှန်းတြ်း၊ ပရိုဂေြ်ဒီဇိုင်းနှင့် သင်ကကားရေး        ြျား  

(၃) သုရတသနမပုလုပ်မခင်းနှင့်                     

(၄) အေည်အရသွးအာြခံ  နှင့် ပညာ ရေးဆုိင်ောစံနှုနး်ြျား 

(၅) ရကျာင်းသားြျားနှင့် သက်ဆုိင်ရသာကိစ္စေပ်ြျား 

(၆) ဝနထ်ြ်းြျားနှင့် သက်ဆုိင်ရသာကိစ္စေပ်ြျား  

(                                                           ) 

(၇) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်                

(၈) နိုင်ငံတကာနှင့် သက်ဆုိင်ရသာကိစ္စေပ်ြျား 

 

အဆိုပါက ြျား    CHINLONE (Connecting Higher Education Institutions for a New 

Leadership on National Education) ပရောဂျက်ြှ                                 တွင် 

ခိငု်ခိုင်ြာြာ         ရြာ်မပထားပါသည်။3 - see Table 1.          အဓိကကဏ္ဍြျားအား ခွမဲခားမခင်းသည် 

ပပးီ ရမြာက်ရအာင်ရဆာင်ေွက်ေ     လုိအပ်ရသာ                        ၍ သရဘာတေားြျားကုိ ေှင်းလင်း 

                အရထာက်အကူမပုပါသည်။ ထ့ုိအ     ပုိြုိအရေးကကီးသည့် လက်ရတွ့ကျရသာြူဝါဒြျား 

              နှင့် ၄င်းတ့ုိအား လက်ရတွ့အသံုးချြှု၊ ရစာင့်ကကည့်ြှုနှင့် ြှန်ကန်စွာ မပနလ်ည်တင်မပနိုင်သည့်  

                                           

                                                           
2 J. Iwinska & L. Matei. University Autonomy  – A Practical Handbook. (Budapest, Hungary: Yehuda Elkana 

Center for Higher Education, 2014), p. 9 and throughout.  
3 CHINLONE. My a nmar’ s H ig her E duc atio n R eform :  W hi ch Way F orw ard? (University di Bologna, 2018), 
p.16. Available at: site.unibo.it/chinlone/it/report 
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      ၍                                    

 

  ရကျာင်းသားြျားအားလက်ခံော၌           

                                         

                                            

                                         

                           

                                     

                                      

 ပညာရေးပရိုဂေြ်ြျား     ြျက်သိြ်း    

                   

 အေည်အရသွးအကဲမြတ်ေန် စံနှုန်း        

ြန်တီးနိုင်ခွင့် 

 ပရိုဂေြ်တစ်ခုတွင် ပါဝင်ြည့် 

                    အား ရေွးချယ်ပိုင်ခွင့် 

                                           

                                             

                                               

       

တက္ကသုိလ်  ၄င်း၏ေန်ပုံရငွ    စီြံခန့်ခွဲနိုင်မခင်းနှင့်  

ဘဏ္ဍာရေး    လွတ်လပ်စွာ ခွဲရဝသံုးစွဲနိုင်ခွင့် 
                                       

                                 

                                        

                                          

                                        

                                 

                              

                             

                 

                                  နှင့်           

အြျ ိုး စား   

 အမြတ်အ                      

 ရငွရကကးရချးငှားနိုင်ြည့် အခွင့်အလြ်းြျား 

 မပည်တွင်း      ပရကျာင်းသားြျားအတွက် 

ရကျာင်းလခြျား သတ်ြှတ်နိုင်ခွင့် 

 

Table 1 တက္ကသုိလ်တစ်ခု၏ ကိုယ်ပိုင်စီြံခန့်ခွဲခွင့်အတွက် အဓိကက ရလးခု။ CHINLONE project publication 

Myanmar's Higher Education Reform. Which Way Forward? See note 2. ြှ ဆီရလျာ်ရအာင်ေယူထားသည်။ 
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အမျ ိုးသားပညာ ရေးဥပ ရေ နှင့် NESP 

 

၂၀၁၄ ခုနှစ် အြျ ိုးသားပညာရေးဉပရဒ (လွှတ်ရတာ်ဉပရဒ အြတ်ှ ၄၁)နှင့် ၎င်း၏ ၂၀၁၅ ခုနစှ်တွင် 

မပင်ဆင်ချက်သည်           ပညာရေး၏ တိုးတက်ရေးအတွက် စတင်လြ်းြငွ့်ရပး ခဲပ့ါသည်။ သင်ရိုး 

ညွှန်းတြ်းတစ်ခအုား                           လုိအပ်ချက်ြျားနှင့် စံနှုနး်ြျားအား အပိုင်း ၃၉ ြှ ၄၂ တွင် 

                     ပါသည်။     ရနာက်တွင်                               ၂၀၁၇            

                                                                  ၍                           

    4 

 

ြည်သ့ုိပင်ဆိရုစကာြူ NESP ၏ ၂၀၁၆ - ၂၀၂၁                                                     

                                                        ကိုယ်ပုိင်                                       

                                                                                          

                             NESP                                            

                                                                                         

                         လတ်တရလာ           မြစ်သည့ ်သ                                    

                      NESP ၏ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကာလဝက ် ေလာဒ်ပစ်ြှတ်ြျားမြစ်သည့် အဆင့်မြင့် 

ပညာ        ၁၀ ခု                         ကိုယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ရေး တုိးမြှင့်ရပးြည်ဟူရသာ 

အစီအစဉ်နှင့ ်ကိုက်ညီြှုေှိပါသည်။ ကုိယ်ပိငု်စီြံခန့ခ်ွခဲွင့သ့ုိ် သွားောလြ်းစဉ၌် အရေးပါရသာ အချက်တစ်ချက် 

သည် အြျ ိုးသားပညာရေးဉပရဒနှင့် NESP အေ အဆင့်မြင့်ပညာရေးရကျာင်း တစ်              

တက္ကသုိလ်ပဋိ  ဉတ်စ်ခ ု               ပဋိ  ဉ်      အြျ ိုးသားပညာရေးြူဝါဒရကာ်ြေှင် (NESP) ြှ 

                           မြစပ်ါသည်။                                         တုိးတက် 

လျက်ေှိပပီး                                                           

 

 

 

                                                           
4 Report ed by,  for ex ample, E i S hw e Phy u “E duc atio n a dvoc acy  gr o up l amb asts  hi gher ed uca tio n b ill ”  

Myanmar Times, ၂၀၁၈         ဇွန် ၁၀ေက်;  E i Shw e Phy u  “Draf t high er educ at ion l a w  to be ame nded ”,  
Myanmar Times, ၂၀၁၈         ကသဂုတ် ၃ေက်;  Htet K ha un g Li nn &  E i Cherr y A ung “ The dau nt ing t ask o f  

reformi ng Mya nm ar’ s ruine d  univer s ities ”,  ၂၀၁၆         ရြ ၁၁ေက်;  Rosalie Metro “ W hose Democr acy ? T he 

university student protests in Burma/Myanmar, 2014-2 016 ”,  i n Universities and Conflict.: The Role of 
Higher Education in Peacebuilding and Resistance. Ed. Juliet Millican (London & New York: Routledge, 

2017), pp. 205-218.  
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သက်ဆိုင်ရသာသူများ  

 

ပပးီခဲ့ရသာနှစ်တွင် အဆင့်မြင့်ပညာရကျာင်းြျား၌            ရကျာင်းသား            

    ရပါင်း    ၉                   ရကကာင့်        ြှုမြင့်ြားပါသည်။ ကိုယ်ပုိင်စီြံခန့ခ်ွခဲွင့်     သွား    

            ည်                 ေန်နှင့် အားလံုးပါဝင်ေန် လုိအပ်ပါသည်။ အရမခခံကျရသာ သက်ဆုိင်သူ 

ြျား         ရကျာင်းသားြျား၊ စာသင်ခန်းအတွင်း ပညာသင်ကကားရပးရနရသာ ဆော  ဆောြြျားနှင့် 

ပညာရေးဝန်ထြ်းြျား၊ ရကျာင်းသားသြဂ္ဂအြဲွ့ြျား၊ တက္ကသုိလ်အုပ်ချုပ်ရေးြှူးြျား၊ အစိုးေအြဲွ့အစည်းြျား 

(၎င်းတ့ုိြှာ ပညာရေးဝန်ကကီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာရေးဌာန၊ NEPC၊ ပါရြာက္ခချုပ်ြျားရကာ်ြတီ)         

    အဆင့်မြင့်ပညာ                                                                     

 

အထက်ပါ               ၏        နှင့် ၄င်းတ့ုိ၏            လျစ်လျူရှုပါက အဆင့်မြင့်ပညာ 

           ၏ ကိုယ်ပုိင်သင်ရိုးညွှန်းတြ်းြျား တုိးတက်ြှုနှင့် အရကာင်အထည်ရြာ်ြှု    စတင်စဉ်ကပင် 

              ပါသည်။                                                                       

                                        NESP                                                

                                                                   အဆင်သင့်မြစ်               

                               အလုပ်ေှင်ြျားြှာ                      ဝနထ်ြ်းြျား၏ ပညာရေးနှင့် 

   အပရ်သာ ကျွြ်းကျင်ြှုြျားကကားြှ ကွာဟ                                                     

                    ။5 ကိုယ်ပုိင်သင်ရုိးညွှန်းတြ်းြျားသည်                                    

                                                                                  

                                                                                     

                                                                                          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
5
 Tak ao K ami bepp u a nd Rog e r Y.  Cha o,  Jr .  “High er E ducat ion and Mya nm ar’ s E conomi c and D emocr a tic 

Developm ent ”,  International Higher Education, 88: Winter (2017), 19-2 0;  An u Set h “E ducat io n a nd 

Employability – Th e Ga p bet w een C olleg e a nd th e Workp lace ”,  Myanmar Insider, 7:74 (2020), 16-17. 

 
“ကုိယ်ပုိင်စီမံခန့်ခွဲခွင့် 

ရပးခခင်းခြင့် ရကျာင်းသားများ အေညအ်ရသွးေိှရသာ 
အဆင့်ခမင့်ပညာကုိ ပိမုိသုင်ယူခွင့် ေေိှကကပါမည။်” 

             
NESP, စာြျက်နှာ ၁၉၂ 

 



အဆင့်မြင့်ပညာရေး ကိုယ်ပုိင်သင်ရုိးညွှန်းတြ်းရေးဆဲွခွင့် 
 

   

                                        6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Table 2. ေင်းမြစ် - ဗဟိုစာေင်းအင်းအြွဲ့အစည်း၊ စီြံကန်ိးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကကီးဌာန။ ၂၀၁၈ မြန်ြာနှစ်ပတ်လည်စာေင်း စာအုပ်။ 

 

 

စာေငး်သွင်းခခင်းများနှင့် NESP ၏ ေည်မနှ်းချက်များ  
 

စီြံကိနး်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကကီးဌာန၏ ဗဟိုစာေင်းအင်းအြွဲ့အစည်းအေ အစုိးေအဆင့်မြင့်ပညာ 

                                                       သည် သိသာစွာပင် အမပုသရဘာ 

ရဆာင်ရသာ လြ်းရကကာင်းရပါ်သ့ုိ ရောက်ေှိ       - (see Table 2                    ဆုိင်ော 

တက္ကသုိလ်ြျားနှင့်                             တက္ကသုိလ်      ၍                         

    ခွမဲခား         ပါသည်။) ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ြှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်ြျားကကားတွင် နှစ်စဉ်နှစတ်ိုင်း 

အဆင့်မြင့်ပညာရေးတွင်                                                     ပျြ်းြျှ ၈ % 

တုိးလာပါသည်။                    ၂၀၁၀-၂၀၁၈ ခုနစှ်အတွင်း                                 

                           ၅၆%                              

 

မြနြ်ာနိုင်ငံ၏ စီးပွား ရေးတုိးတက်လာြှုနှင့်အတူ ပုဂ္ဂလိကနယ်ပယ်သည် ရဒသတွင်း အပပိုင်အဆုိင် 

ြျားရသာ                                      အ ေည်အချင်းြျားအား ပုိြုိတိုးတက်လာရစေန် 
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စတင်မပင်ဆင်လျက်ေှိ                                   သည် တစ်နိငု်ငံလံုးအတုိင်းအတာအေ 

ဆက်လက်၍ မြင့်တက်လာနိုင်ရချေိှပါသည်။ ယှဉ်ပပို င်နိငု်        ေန် မြနြ်ာ့အဆင့်မြင့်ပညာရကျာင်းြျားသည် 

          နည်းစနစ်ြျားနှင့် ကျင့်သံုးြှုြျားအား စင်ကာပူ၊ ြရလးေှားနှင့် ထုိင်း အစေိှသည့် ရခတ်ပပိုင် 

အာဆီယံပညာ ရေးနယ်ပယ်တွင် စွြ်းရဆာင်ြှုမြင့်ြားသြူျားနှင့် ထပ်တူကျရစေန် လုိကရ်လျာညီရထွေှိရအာင် 

မပုမပင်ရမပာင်းလဲေပါြည်။                                ဆက်လက ် မြင့်တက်လာ          

       နှင့်အတူ ရဒသအတွင်းတွင်                                                 

စွြ်းရဆာင်ေည်မြင့် ဘဲွ့ေ                                                                       

    လုိအပ်သည့ ်အလုပ်ရနောြျား လုိအပ်ချက်ေိှလာြည်ဟူရသာ ယူဆချက်မြင့် ကကည့်ပါက မြနြ်ာနိုင်ငံ၏ 

အဆင့်မြင့်ပညာရကျာင်းြျား                                                                                

                                                             မြန်ြာနိုင်ငံ၏           ဗျူရိုကရေစီသည် 

အေိှန်ဟုနမ်ြင့်                                                                              

        

 

အဆင့်မြင့်ပညာရကျာင်းြျား                            နှင့် သက်ဆုိင်ရသာ NESP ေည်ြှန်းချက်ြျား 

သည်  အဆင့်မြင့်ပညာရေး၏ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် စီြံခန့ခ်ွရဲေးစွြ်းရဆာင်ေည်အား ပုိြုိရကာင်းြနွ်လာရစေန် 

ရဆာင်ေွက်သည့် နည်းဗျူဟာအဆင့်                                                                  

                         - see Table 3  အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် စီြံခန့ခ်ွဲ ရေးစွြ်းရဆာင်ေည်ြျားအား 

မြငှ့်တင်သည့် ပရိုဂေြြ်ျားတွင် ပါဝင်ရသာအရကကာင်းအောြျား၊ ေလာဒ်ြျားနှင့် ပစ်ြှတ်ြျားတွင်                

                အဓိကပါဝင်                        ဥပြာ -                                 

                                                                  ၍                             

                                                        ကိုယ်ပိုင်စီြံခန့ခ်ွခဲွင့်                  

           သင်တန်းြျား၊ သင်ရုိး         ြျား  ပရိုဂေြ်ြျားအား အရသးစိတ်ရေးဆဲွ     မခင်း စသည်တို ့

ပါဝင်ပါသည်။ ပရိုဂေြ်၏ တိကျရသာ                 “                         (၁၀)            

တက္ကသုိလ် ပဋိညာဉ်                                                                          

    ကိုယ်ပုိင်စီြံခန့်ခွဲခငွ့်6            ထပ်ရလာင်း၍ ၁၀                                       

                         National Institute for Higher Education Development (NIHED)    

           ကာလတုိစြံီခန့ခ်ွြဲှု၊ ရခါင်းရဆာင်ြှုဆုိင်ောသင်တန်းြျား                                  

 

ြည်သ့ုိပင်ဆိရုစကာြူ ကိုယ်ပုိင်သင်ရုိးညွှန်းတ    ြန်တီးရေးဆဲွမခင်းသည် လက်ရတွ့       တွင် 

ြည်က့ဲသ့ုိ   စ်ြည်နည်း ဟူရသာရြးခွ       ကျန်ေှိရနပါရသးသည်။                                  

                                   ပါရြာက္ခချုပ်ြျား၊ ဒုတိယပါရြာက္ခ ချုပ်ြျား၊            ၊ 

ပါရြာက္ခြျား၊ စာသင်ခန်းထဲတွင် အြနှ်တကယ်                                    

                                                           
6 မပည်ရထာင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံရတာ်အစိုးေ၊ အြျ ိုးသားပညာရေး        စီြံကိန်း ၂၀၁၆-၂၀၂၁ (ရနမပည်ရတာ် 
ပညာရေးဝန်ကကီးဌာန, ၂၀၁၆), စာ        - ၁၉၉. 
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                                                                      သင်ရုိးြျားနှင့် ပရိုဂေြ် 

ြျားတွင် အဓိကပါဝင်ြည့် အရကကာင်းအောြျား            ၍ ြည်သူ                                   

         

 

 

             

 

ကိုယ်ပုိင်သင်ရိးုညွှန်းတြ်း ြန်တီး ရေးဆဲွမခင်းသည် မြနြ်ာနိုင်ငံ အ         ပညာ ရေးအတွက် 

အရေးကကီးရသာ တုိးတက်ြှုမြစ်ပါသည်။  Kandiko Howson နှင့် Lall        “                          

                                                ”7                                   

                          

 

သ့ုိရသာ်လည်း ကိုယ်ပိုင်စီြံခန့ခ်ွခဲွင့်ဆီသ့ုိ သွားရသာ ရမခလှြ်းြျားနှင့် ၄င်း၏ ရြျှာ်ြှန်းထားရသာ 

ေည်ြှန်းချက်ြျားသည ်ခိင်ုခိုင်ြာြာ ဆက်စပ်လျက်ေှိရကကာင်းကုိြူ ရသချာရစေန် လုပ်ရဆာင်ေပါြည်။      

-                                                                                   

                                                                                          

                                 ရေေှည် အေည်အ    မြငှ့်တင်                          ထပ်ြံ၍          

                                                                                    

                                                                                       

                                                           
7 Camille Kandiko Howson and Marie Lall. “H igher  ed uca tion  ref orm  i n My anm ar:  ne oliber al ism  ver sus  a n  

incl usive d evelop men t age n da”.  Globalisation, Societies and Education, forthcoming (released 2019), 12. 

DOI: 10.1080/14767724.2019.1689488.   

 

 

 

ကုိယ်ပုိင်သင်ရုိးညွှနး်တမ်းြန်တးီရေးဆွဲမခင်းသည် 
လက်ရတွ့တွင် ြည်က့ဲသ့ုိ မြစြ်ည်နည်း။ 
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             ၁၀                                                            (           ၃ ၂၀     ) 

                                                                                             

                                                                                       

                                                                                  

                                                                                            

ဤကဲ့သ့ုိရသာ ပညာ    ဆုိင်ော အကျ ိုးေလာဒ်ြျားက အဆင့်မြင့်ပညာရေးနယ်ပယ်တွင် လတ်တရလာ 

အသံုးမပုရနသည့် အလှည့်ကျရေွှေ့့ရမပာင်းမခင်းစနစ်                      အရမပာင်းအလဲတစ်ခအုမြစ် မြစလ်ာ 

နိုင်ရကကာင်း သံုးသပ်ေပါသည်။  

 

                                                      ဆောြြျားဆသ့ုိီ တုိးချဲ့ပါက       

                                                                                                

                                                                                  

NEPC                                                                              

               ဌာနြှူးြျားနှင့် အကကီးတန်းစီြံခန့်ခွဲရေး      တို့၏             ဗျူဟာစီြံ             

မခင်း                                                                                          

   လုိအပ်သည့် သင်ခန်းစာြျား၊ ပုိ့ချြှုြျားနှင့် စစ်ရဆးြှုြျား                 ဆော  ဆောြြျား၊ ကထိက 

ြျားနှင့် ပါရြာက္ခြျား လက်ထဲတွင် ေိှပါသည်။ National Accreditation and Quality Assurance 

Committee (NAQAC)                                                                            
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အကကံခပုချက်များ 

 

 

 

 

 

 

 

          သင်ရိးုညွှန်းတြ်း           သည် စာသင်ခန်းတွင်း စာသင်ကကားရနရသာ      

                                        NEPC                                            

                                                                                  

                                                                              

                                                                             

                                                                                     

                                                                

  

စွြ်း                      ။ စွြ်းရဆာင်ေည်ြျားသည ် အေည်အချင်းြျားနှင့် ထပ်တူကျပပီး 

ြည်သည့်နယ်ပယ်တွင်ြဆုိ ကျွြ်းကျင်သည့အ်ေည်အချင်းြျား တုိးတက်လာေန် ရဆာင်ေွက ်

မခင်းသည် စဉ်ဆက်ြမပတ်        လုိအပ်ပါသည်။ ရေတုိ အလုပ်ရုရံဆွးရနွးပွဲြျားသည် 

အဆင့်မြင့်ပညာရကျာင်းြျား၏ အဆင့်တုိင်းေိှ တိုးတက်ရနရသာ စွြ်းရဆာင်ေည်လုပ်ငန်း 

တာဝန်ြျားအတွက် ြလံုရလာက်ပါ။                                                 

                                                -                               

                                                                                     

         

 

  

သတင်းအချက်အလက် အသံုးမပုခွင့်ေေိှမခင်း။ အဆင့်မြင့်ပညာ ရေးအြဲွ့အစည်း နယ်ပယ်တွင် 

အရေးကကီးရသာ ရမပာင်းလဲြှုြျား မြစ်ရပါ်ရနပါသည်။ ြည်ကဲသ့ုိ့ရသာ ရကာင်းြနွ်သည့် 

စီြံခန့ခ်ွြဲှုနှင့် လုပ်ရဆာ    ြဆုိ အစိုးေသည် ပုိြုိကကီးြားရသာ အချက်အလက် ပွင့်လင်းမြင်သာ 

ြှုြျားြှ အကျ ိုးေလာဒ်ြျားေေိှြည်မြစ်ပပီး အထူးသမြင့် အစီအစဉ်ြျားအား ရဝြျှမခင်းနှင့် 

အဆင့်မြင့်ပညာရေးနယ်ပယ်တွင် ရဆာင်ေွက်လျက်ေိှရသာ တုိးတက်ရမပာင်းလဲရေးြျားြှ 

အကျ ိုးေလာဒ်ြျား ေေိှြည်မြစ်ပါသည်။ ဤနည်းမြင့်  ပညာရေးနယ်ပယ်အတွင်းေှိ ပညာေ   

ဆုိင်ော သုရတသနပညာေှင်ြျားသာြက မပည်သူြျားထံြှပါ  တိုးတက်ရေးကုိ           

အကကံမပုချက်ြျားရပးနုိင်သည့် ဆက်သွယ် ရေး လြ်းရကကာင်းြျား ပွင့်လာြည်မြစ်ပါသည်။  

 

1 

2 

3 
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                                                                              ၍                   

                                                                                                     

            

 

         

(၁)                   

                               

                   

(၂)                       

                         

                                 
 

(၃)                

                    

                             

           အေည်အရသွးမပည့်ြီရသာ 

အဆင့်မြင့်ပညာသင်ယခူွင့်ကို ပိုြို 
ေေိှရစေန် ပညာရေးဝန်ကကီးဌာန 

နှင့် ဆက်စပ်ဝန်ကကီးဌာနြျားေိှ 

အဆင့်မြင့်ပညာရကျာင်းြျားြှ 

စီြံခန့်ခွဲရေးအောထြ်းြျား၏ 

ပံ့ပိုးြှုမြင့် အုပ်ချုပ်ြှုနှင့် စီြံခန့်ခွဲြှု 
ကို အားရကာင်းရစမခင်း။ 

 အဆင့်မြင့်ပညာကဏ္ဍေှိ 

စီြံခန့်ခွဲြှုဆိုင်ော ဝန်ထြ်း 
ြျားသည် စီြံခန့်ခွဲြှု 

လုပ်ငန်းြျားကို 

ထိရောက်စွာ 

ရဆာင်ေွက်နိုင်မခင်း။ 

 ဆောြျားသည် သင်ကကား 
ရေးနှင့်     သန 

        ြျား            

    ရဆာင်ေွက်နိုင်မခင်း။

  

ရကျာင်းသားြျား 

လူြှုစီးပွားရနာက်ခံ 
အရမခအရနကို 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားေန် 

ြလိုဘဲ အဆင့်မြင့်ပညာ 

ကို သာတူညီြျှရလ့လာ 

သင်ယူခွင့်ေိှမခင်း။ 
 

         

      

       
          

(၁) အဆင့်မြင့်ပညာရကျာင်းြျား 

ြ ှပါရြာက္ခချုပ်၊ ဒုတိယပါရြာက္ခ 

ချုပ်ြျား၊ စီြံခန့်ခွဲြှုဆိုင်ော 
အောေိှကကီးြျား (၁၇၆) ဦးခန့် 

နိုင်ငံတကာရလ့လာရေးခေီးစဉ် 

ြျား သွားရောက်မခင်း။ 

(၂) ပါရြာက္ခချုပ်၊ ဒုတိယ 

ပါရြာက္ခချုပ်နှင့် အောေှိကကီး ၁၀ 
ောခိုင်နှုန်းသည် အြျ ိုးသား 

အဆင့်မြင့်ပညာြွံ့ပြိုးရေး 

ရကျာင်းက ပို့ချရပးရသာ 

ကာလတိစုီြံခန့်ခွဲြှု၊ ရခါင်းရဆာင် 

ြှုဆိုင်ော သင်တန်းြျား 
တက်ရောက်ပပီးစီးမခင်း။ 

(၃) အဆင့်မြင့်ပညာရကျာင်းြျား 

ြှ (၂၇၀ဝ) ဦးြျှရသာ ကိုယ်စား 

လှယြ်ျားသည် တက္ကသုိလ် 

ပဋိညာဉ်စာတြ်း (ြူကကြ်း) ရေး 
ဆွဲမခင်းနှင့် တက္ကသုိလ်ရကာင်စီ 

ြျားတည်ရထာင်မခင်းဆိုင်ော 

အလုပ်ရုံရဆွးရနွးပွဲြျားသ့ုိ 

တက်ရောက်ပပီးစီးမခင်း။ 

(၁) ၂၅ ောခိုင်နှုန်းရသာ 

အဆင့်မြင့်ပညာရကျာင်းြျားေိှ 

သုရတသနနှင့် ြွံ့ပြိုးရေးဗဟုိဌာန 
ြျား၏ လုပ်ငန်းြျား 

လည်ပတ်ရနမခင်း။ အဆင့်မြင့်ပညာ 

သုရတသနနှင့် တီထွင်ြှုေန်ပုံရငွသည် 

လည်ပတ်ရနမခင်း။ 

(၂) ကြ္ဘာ့အဆင့်ြီ အြျ ိုးသား 
တက္ကသုိလ်ြျားနှင့် ဘက်စုံ 

တက္ကသုိလ်ြျားတည်ရထာင်ရေး 

အတွက် ြူဝါဒအတည်မပုပပီးမခင်း။ 

(၃) အဆင့်မြင့်ပညာရကျာင်းြျား၏ 

၁၀ ောခိုင်နှုန်းသည် သင်တန်းြျား၌ 
လက်ရတွ့ရလ့ကျင့်ခွင့်ေရကကာင်း 

အရထာက်အထားမပသနိုင်မခင်း။ 

(၄) အဆင့်မြင့်ပညာရကျာင်း 

၅၀ောခိုင်နှုန်းတွင် အီလက်ထရောနစ် 

သင်ယူြှုဗဟုိဌာနနှင့် 
အီလက်ထရောနစ်စာကကည့်တိုက် 

ြျားလည်ပတ်ရနမခင်း။ သင်ကကားရေး 

အစီအစဉ် အနည်းဆုံး ၅၀ ောခိုင်နှုန်း 

အတွက် ရပါင်းစပ်သင်ယူြှု သင်ရိုးနှင့် 

(၁)လူြှုစီးပွားရေး 

အညွှန်းကိန်းြျားအေ 

ရကျာင်းသားြျား၏ 
အရဆာင်ရနထိုင်ြှု 

ောခိုင်နှုန်း 

တိုးတက်လာမခင်း။ 

(၂) ရကျာင်းလခ 

ကင်းလွတ်ခွင့်၊ 
ပညာသင်ဆု၊ ပညာသင် 

ရထာက်ပံ့ရကကး 

အစီအစဉ်ြျား ေေိှရသာ 

ရကျာင်းသား 

အရေအတွက် 
တိုးပွားလာမခင်း။ 
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အဆင့်မြင့်ပညာရကျာင်းြျားြှ 

အနည်းဆုံး (၁၀) ရကျာင်း 

သည် လွတ်လပ်စွာစီြံခန့်ခွဲခွင့် 

ေေိှရနမခင်း။ ပဋိညာဉ်စာတြ်းြျား 
အတည်မပုပပီး ရကာင်စီြျား၏ 

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရနမခင်း။ 

(၄) အဆင့်မြင့်ပညာရကျာင်း 

၃၀ ောခိုင်နှုန်းက နည်းဥပရဒကို 

အတည်မပုပပီးမခင်း။ နည်းဥပရဒကို 
ကိုယ်ပိုင်စီြံခန့်ခွဲခွင့်နှင့် တာဝန် 

ခံခွင့် အားမြည့်ထားြှု အရကကာင်း 

ရေှ့ရမပးစစ်ရဆးနည်းမြင့် 

ရအာင်မြင်စွာ စူးစြ်းထားသည့် 

အဆင့်မြင့်ပညာရကျာင်း ၁၅ 
ောခိုင်နှုန်းခန့်ေိှမခင်း။ 

(၅) အဆင့်မြင့် ပညာရကျာင်းြျား 

ြှ ၁၀ ောခိုင်နှုန်းခန့်သည် 

အဆင့်မြင့်ပညာ အေည်အရသွး 

အာြခံြှုရအဂျင်စီြှ ချြှတ် 
ထားရသာ အေည်အရသွး စံချနိ်၊ 

စံညွှန်းြျား ေေိှပပီးရကကာင်း 

အရထာက်အထား မပသနိုင်မခင်း။ 

သင်မပနည်းြျား မပုစုပပီးစီးမခင်း။ 

(၅) အရဝးသင်ဘွဲ့ေ အရေအတွက် 

နှစ်စဉ် ၃၀ ောခိုင်နှုန်း တိုးပွားရနမခင်း။  

အရဝးသင်ပညာရေး ဘွဲ့ေြျားအနက် 
၃၀ ောခိုင်နှုန်းတို့သည် ြိြိတို ့

သင်ကကားခဲ့ရသာဘာသာေပ်နှင့် 

ဆက်နွှယရ်သာနယ်ပယ်တွင် 

တစ်နှစ်အတွင်း အလုပ်အကိုင် 

ေေိှမခင်း။ 
(၆) မပည်တွင်းမပည်ပသင်တန်းြျားသ့ုိ 

ဆောြျားနှင့် ဓာတ်ခွဲစြ်းသပ်ခန်း 

ကျွြ်းကျင်ဝန်ထြ်း (၉၀ဝဝ) ရကျာ် 

တက်ရောက်ပပီးစီးမခင်း။ 

 

         

          

(၁) အဆင့်မြင့်ပညာရကျာင်း 

ြျားြှ ပါရြာက္ခချုပ်၊ ဒုတိယ 

ပါရြာက္ခချုပ်ြျား၊ 

စီြံခန့်ခွဲြှုဆိုင်ော 
အကကီးတန်းအောေိှကကီးြျားသည် 

အကျ ိုးတူပူးရပါင်းအားထုတ်မခင်း၊ 

လွတ်လပ်စွာစီြံခန့်ခွဲမခင်း၊ 

စည်းရုံးလှုပ်ေှားမခင်းနှင့် 

ဝန်ရဆာင်ြှုရပးမခင်း အစေိှသည့် 
နယ်ပယအ်သီးသီးတွင် ပိုြို 

အားရကာင်းရသာ စူးစိုက်ြှု 

ေိှမခင်း။ 

(၂) ဘက်စုံလွှြ်းခခုံနိုင်ရသာ သင် 

ရိုးနှင့်အစီအစဉ်ြျား၊ သင်တန်းသံုး 
သင်ရထာက်ကူပစ္စည်းြျား 

မပငဆ်င်ပပီးစီးမခင်း။ 

(၃) ပထြအသုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ် 

ချုပ်ခွင့်ေ တက္ကသုိလ်ြျား 

အတွက် အုပ်ချုပ်ြှုလုပ်ငန်း 
အေပ်ေပ်လည်ပတ်မခင်း။ 

(၄) ကိုယ်ပိုင်စီြံခန့်ခွဲခွင့်နှင့် 

(၁) ၂၅ ောခိုင်နှုန်းရသာ  

အဆင့်မြင့်ပညာရကျာင်းြျားေိှ 

သုရတသနနှင့် ြွံ့ပြိုးရေးဗဟုိဌာန 

ြျား၏ လုပ်ငန်းြျား 
လည်ပတ်ရနမခင်း။ အဆင့်မြင့်ပညာ 

သုရတသနနှင့် တီထွင်ြှုေန်ပုံရငွသည် 

လည်ပတ်ရနမခင်း။ 

(၂) ကြ္ဘာ့အဆင့်ြီ အြျ ိုးသား 

တက္ကသုိလ်ြျားနှင့် 
ဘက်စုံတက္ကသုိလ်ြျား ထူရထာင်ရေး 

အတွက် အရထာက်အထား ခိုင်လုံ 

ရသာ ြူဝါဒကို အတည်မပုပပီးမြစ်မခင်း။ 

             

                           
                              

အတွက် ကုန်ကျစေိတ်တကွ်ချက်ြှု 

ပါဝင်ရသာ ြဟာဗျူဟာကိုရေးဆွဲ 

ပပီး အရကာင်အထည်ရြာ်မခင်း။ 

(၃) အဆင့်မြင့်ပညာ 
ရကျာင်းသားြျားသည် 

၎င်းတ့ုိဘွဲ့သင်တန်းြျား၏ 

(၁) လူြှုစီးပွားရေးအရမခ 

အရနအြျ ိုးြျ ိုးြှ 

ရကျာင်းသားြျား ပိုြို၍ 

ရကျာင်းပေိဝုဏ်အတွင်း
ရနထိုင်ပပီး 

ဘွဲ့ကကိုဒီဂေီြျား 

ပပီးဆုံးရအာင် 

တက်ရောက်မခင်း။ 

(၂) ဘွဲ့ကကိုဒီဂေီသင်တန်း 
ြျားသို့ အြည်စာေင်း 

သွင်းေန်နှင့် ပပီးဆုံးသည် 

အထိ သင်ယူရလ့လာ 

နိုင်ေန် အရထာက်အပံ့ 

ေေိှရသာ လူြှုစီးပွား 
ရနာက်ခံအရမခအရန 

အြျ ိုးြျ ိုးြှ 

ရကျာင်းသားြျား 

ပိုြိုြျားမပားလာမခင်း။ 
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တာဝန်ခံခွင့်ဆိုင်ော နည်း 

ဥပရဒြျား 

(၅) မြန်ြာနိုင်ငံအတွက် 

အဆင့်မြင့်ပညာ အေည်အရသွး 
အာြခံရအဂျင်စီ စံချနိ်၊ 

စံညွှန်းြျား ရေးဆွဲပပီးရမြာက်ပပီး 

အာဆီယံအေည်အရသွး အာြခံြှု 

အညွှန်းရဘာင်နှင့် တစ်ရမပးညီ 

ေိှမခင်း။ 
 

 

 

အစိတ်အပိုင်းအမြစ် လက်ရတွ့ 

အသံုးချ ကျွြ်းကျင်ြှုြျားကို 

ရလ့လာသင်ယူမခင်း။ 

(၄) ရေွးချယ်ထားရသာ တက္ကသုိလ် 
ြျားတွင် အီလက်ထရောနစ် 

သင်ကကားသင်ယူြှု ဗဟုိဌာနြျား 

တည်ရထာင်ပပီး လိုအပ်ရသာ 

ပစ္စည်းြျား မြည့်တင်းပပီးမြစ်မခင်း။ 

(၅) ပိုြိုရကာင်းြွန်ရသာ အရဝးသင် 
ပညာရေးသင်ရိုးြျားသည် လုပ်သား 

ရေးကွက်လိုအပ်ချက်ြျားနှင့် 

လိုက်ရလျာညီရထွြှုေိှမခင်း။ Online 

အစီအစဉ်ြျား ပိုြိုတိုးချဲ့နိုင်မခင်း။ 

(၆) တက္ကသိုလ်ဆောြျားနှင့် ဓာတ်ခွဲ 
စြ်းသပ်ခန်း ကျွြ်းကျင်ဝန်ထြ်း 

ြျားသည် ထိရောက်ြှုေိှပပီး၊ 

အမပန်အလှန် အကျ ိုးသက်ရောက်ြှု 

ေိှရသာ သင်ကကားရေးကို ရဆာင်ေွက် 

ရနမခင်း။ 

         

        
     

(၁) အရလ့အကျင့်ရကာင်းြျား၊ 

သက်ဆိုင်ော အဆင့်မြင့်ပညာ 
ရကျာင်းြျားနှင့် ြိတ်ြက်မပုမခင်း 

ြျားအတွက် နိုင်ငံမခားရလ့လာ 

ရေးခေီးစဉ်ြျား ရစလွှတ်မခင်း။ 

(၂) အြျ ိုးသားအဆင့်မြင့် 

ပညာြွံ့ပြိုးရေးရကျာင်း 
တစ်ရကျာင်း တည်ရထာင် 

မခင်း။ 

(၃) တက္ကသိုလ်ပဋိညာဉ်စာတြ်း 

ြျား ရေးဆွဲမခင်းနှင့် တက္ကသုိလ် 

ရကာင်စီြျား ြွဲ့စည်းမခင်းအား 
မြင့် အဆင့်မြင့်ပညာရကျာင်း 

ြျား၏ စီြံအုပ်ချုပ်ြှုကို အား 

ရကာင်းရစမခင်း။၊ 

(၄) အဆင့်မြင့်ပညာရကျာင်းြျား 

၏ ကိုယ်ပိုင်စီြံခန့်ခွဲခွင့်နှင့် 
တာဝန်ခံြှု အားရကာင်းရစမခင်း။ 

(၅) အဆင့်မြင့်ပညာ 

အေည်အရသွးအာြခံြှု 

ရအဂျင်စီတစ်ခု ြွဲ့စည်းမခင်း။ 

 
 

 

(၁) တက္ကသုိလ်သင်ကကားသင်ယူရေး 

ကို အကျ ိုးမပုေန်နှင့် 
တက္ကသုိလ်ြှ စီြံခန့်ခွဲရသာ 

ဝင်ရငွစီးရကကာင်းြျားကို ြွံ့ပြိုးေန် 

အြျ ိုးသား သုရတသနနှင့် တီထွင်ြှု 

ေန်ပုံရငွတစ်ေပ်နှင့်အတူ 

တက္ကသုိလ်ြျားတွင် သုရတသနနှင့် 
ြွံ့ပြိုးရေး ဗဟုိဌာနြျား 

တည်ရထာင်မခင်း။ 

(၂) ကြ္ဘာ့အဆင့်ြီ အြျ ိုးသား 

တက္ကသုိလ်ြျားနှင့် ဘက်စုံ 

တက္ကသုိလ်ြျားတည်ရထာင်ရေး 
အတွက် ြူဝါဒနှင့် ြဟာဗျူဟာ 

ချြှတ်မခင်း။ 

(၃) ရေွးချယ်ထားရသာ 

အဆင့်မြင့်ပညာရကျာင်းြျားေိှ 

အရထာက်အပံ့ အသံုးအရဆာင် 
ပစ္စည်းြျားကို အဆင့်မြှင့်တင်မခင်း။ 

(၄) အီလက်ထရောနစ်စာကကည့် 

တိုက်ြျားနှင့် အီလက်ထရောနစ် 

သင်ယူြှုဗဟုိဌာနြျား၏ 

အဆင့်အတန်းကို မြှင့်တင်မခင်း။  
(၅) အရဝးသင်ပညာရေးစနစ်၏ 

ထိရောက်ြှုကို တိုးတက်ရစမခင်း။ 

(၁) အဆင့်မြင့်ပညာ 

ရကျာင်းြျား၌ 
သင်ကကားသင်ယူြှု 

ဝန်းကျင်ရကာင်း 

ြန်တီးမခင်း။ 

(၂)  ရကျာင်းသား  

ရထာက်ပံ့ရကကးရေး 
အစီအစဉ်တိုးမြှင့်မခင်း။ 
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(၆) အဆင့်မြင့်ပညာရကျာင်းြျားြှ 

ဆောြျားနှင့် ဓာတ်ခွဲစြ်းသပ်ခန်း 

ကျွြ်းကျင်ဝန်ထြ်းြျား၏ 

အေည်အရသွး မြှင့်တင်ရပးမခင်း။ 

         

 

အြွဲ့အစည်းဆိုင်ော 

စွြ်းေည်မြှင့်တင်မခင်း  

အဆင့်မြင့်ပညာ၏ 

ဆက်စပ်ဆီရလျာ်ြှု 
နှင့် အေည်အရသွးမြင့်ြားလာရအာင် 

ရဆာင်ေွက်မခင်း 

အဆင့်မြင့်ပညာ 

သင်ယူခွင့် 
သာတူညီြျှေေိှြှုကို 

တိုးချဲ့ရပးမခင်း။ 

 

Table 3. Modified higher-education log-frame. Source: NESP pp. 197-202. ြူဝါဒအကျဉ်းချုပ်နှင့် 

အံဝငခ်ွင်ကျမြစ်ရစေန် အချ ို့ရသာရနောြျားတွင် ပါဝင်ရသာအရကကာင်းအောအား အနည်းငယ် အတိုချုံးထားသည် 
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ပါရမီအင်စတီကျ�သည ်သဘာဝသိပ�ံ၊ လမူ�သိပ�ံ၊ လမူ�ေရးရာ�ှင့် အ�ပုညာ စသည့် ဘာသာရပ်များစွာ ေပါင်းစပ်ထား
သည့် ကျယ်ြပန ့ေ်သာ ပညာေရးကုိ ေပးစွမ်းပါသည်။ ေဆွးေ�းွဖလှယ်ြခင်း�ှင့် ေရးသားတင်ြပြခင်းကုိ အေြခခံေသာ
သင်�ကားသင်ယူမ�ပုံစံြဖင့် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအ�ကား အဓိပ�ာယ်�ိှေသာ စာသင်ခနး်တင်ွး ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရွက်မ�၊ ြပနလ်ည်ေလလ့ာသုံးသပ်မ��ှင့် ေဝဖနပုိ်င်းြခားစိစစ်ေတးွေခ�မ�များကုိ ေထာက်ပ့ံအားေပးပါသည်။
 

ပညာေရးမူဝါဒသုေတသနစင်တာသည ် ပါရမီအင်စတီကျ� အ�ဝိုဇ�ာ�ှင့် သိပ�ံပညာေရး၏  သုေတသန�ုံးခဲွြဖစ်�ပီး
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ ပညာေရးက��ှင့် ပတ်သက်ေသာ သုေတသနလပ်ုငနး်ကုိ အဓိကဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ပါသည်။ ထိ�
အြပင် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ �ိင်ုငံသားများအားလံးုအတက်ွ အရည်အေသွးြမင့်မားေသာပညာေရး ြဖစ်ထွနး်လာေစရန်
ရည်ရွယ်၍ အစုိးရအား မူဝါဒများ ေထာက်ခံအ�ကံြပ�ြခင်းလပ်ုငနး်ကုိလည်း အေလးထားေဆာင်ရွက်လျက်�ိှပါသည်။
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