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Development of the National Assessment Policy 
for Basic Education (NAP) 
November 2017- Following discussion by the Curriculum and 
Assessment Subsector Working Group (C&A SSWG), development 
of the National Assessment Policy for Basic Education (NAP) was 
initiated by a working group consisting of officials from the Department 
of Myanmar Examinations (DME), Department of Education 
Research, Planning and Training (DERPT), and Department of Basic 
Education (DBE), a member of the National Education Policy 
Commission (NEPC), and education experts from (in alphabetical 
order) the Asian Development Bank (ADB), UK Department for 
International Development (DFID), European Union (EU), Equipping 
Youth for Employment Project (EYE), Japan International Cooperation 
Agency (JICA), Project for Curriculum Reform at Primary Level of 
Basic Education in Myanmar (CREATE), United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO), and United Nations 
Children’s Fund (UNICEF).

2 February 2018- DME presented an initial zero draft to the C&A 
SSWG, which provided supportive suggestions.

5 July 2018- DME presented a revised draft NAP to and received 
valuable comments from education officers from States and Regions 
during a workshop held at the Ministry of Education (MOE) Office 
No. 13 in Nay Pyi Taw as part of the EYE Inception Mission.



အရဖခခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ

အရမေေံပညာအဆင့် အြျ ိုးွားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲ
မြတ်မေင်းြူဝါဒ(NAP)မပုစုေဲ့ြှုြှတ်တြ်း

၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုေင်ဘာလ-  သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း ကဏ္ဍခွဲ 
လုပ်ငန်းအြွဲ့  (C&A SSWG) အစည်းအရေးတွင် ရဆွးရနွး ကကပပီးရနာက် 
ဖမန်မာနိုင်ငံ စာစစ်ဦးစီးဌာန၊ ပညာရေး သုရတသန၊ စီမံကိန်းနှင့် ရလ့ကျင့်ရေး 
ဦးစီးဌာန၊ အရဖခခံပညာဦးစီးဌာနတို့မှ အောေှိများ၊ အမျ ိုးသားပညာရေး မူေါဒ 
ရကာ်မေှင်အြွဲ့ေင်နှင့် (အဂလိပ်ဘာသာ အကောစဉ်ဖြင့်) အာေှြွံ့ပြိုးရေးဘဏ် 
(ADB)၊ ပြိတိန် နိုင်ငံတကာ ြွံ့ပြိုးရေးဌာန (DFID)၊ ဉရောပသမဂ္ဂ (EU)၊ 
လူငယ်များကို အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအတွက် အသင့်ဖပင်ဆင်ရပးရေး 
စီမံကိန်း (EYE)၊ ဂျပန်နိုင်ငံ အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ော ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ရေး 
ရအဂျင်စီ (JICA)၊  အရဖခခံပညာ မူလတန်းအဆင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ဖပုဖပင် 
ရဖပာင်းလဲရေး စီမံချက် (CREATE)၊ ကုလသမဂ္ဂ ပညာရေး၊ သိပံနှင့် ယဉ်ရကျးမှု 
အြွဲ့(UNESCO)၊  ကုလသမဂ္ဂ ကရလးများ ေန်ပုံရငွအြွဲ့ (UNICEF) တို့မှ 
ပညာရေးကျွမ်းကျင်သူများ ပါေင်ရသာ လုပ်ငန်းအြွဲ့က ဤမူေါဒ (NAP) ကို 
စတင်ဖပုစုခဲ့ကကပါသည်။ 

(၂-၂-၂၀၁၈) ေက်- ဖမန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနသည် C&A SSWG အား မူေါဒ 
“ြူကကြ်း(၀)”ကို ေှင်းလင်းတင်ဖပခဲ့ပပီး C&A SSWG က ရကာင်းမွန်ရသာ ရေြန် 
အကကံဖပုချက်များ ရပးခဲ့ပါသည်။ 

(၅-၇-၂၀၁၈) ေက်- ပညာရေးေန်ကကီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၁၃)၊ ရနဖပည်ရတာ်၌ 
ကျင်းပသည့် EYE စီြံကိန်းအစပိုင်း ရဆွးရနွးပွဲ၏ အစီအစဉ်တစ်ေပ်အဖြစ် 
ဖမန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနမှ ဖပည်နယ်နှင့် တိုင်းရဒသကကီးများမှ ပညာရေးမှူး 
များအား တည်းဖြတ်ေားရသာ မူေါဒ(မူကကမ်း)ကို ေှင်းလင်းတင်ဖပခဲ့ပါသည်။  
ဖပည်နယ်နှင့် တိုင်းရဒသကကီးများမှ ပညာရေးမှူးများ၏ ရဆွးရနွးအကကံဖပုချက် 
များ ေေှိခဲ့ပါသည်။ 
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23 May 2019- At the “Consultation Workshop on the National 
Assessment Policy for Basic Education”, held at the Department 
of Basic Education in Nay Pyi Taw, DME presented a revised draft 
NAP and sought comments from a total of over 200 participants from 
states and regions, private and monastic education schools, the 
Myanmar Teachers’ Federation (MTF), and development partners, 
who provided valuable suggestions.

14 June 2019- DME presented the main points of the NAP (draft) 
and suggestions from the Consultation Workshop to members 
of National Education Policy Commission (NEPC), National 
Curriculum Committee (NCC), and National Accreditation and Quality 
Assurance Committee (NAQAC) at the NEPC Office. The draft NAP 
was revised to incorporate valuable advice and comments during 
that meeting and subsequent written suggestions sent by NEPC. 

15 July 2019- The NAP was finalized in accordance with the guidance 
provided by the NEPC members at the NEPC Office.
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အရဖခခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ

(၂၃-၅-၂၀၁၉) ေက်- အရဖခခံပညာဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ ရနဖပည်ရတာ်၌ ကျင်းပ 
သည့ ်“အရမေေပံညာအဆင့်အြျ ိုးွားပညာေည်စစရ်ဆးအကမဲြတမ်ေင်းြဝူါဒ
(ြူကကြ်း)နှီးရနှာြလှယ်ပွဲ” တွင် ဖမန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနသည် ဖပည်နယ်နှင့် 
တိုင်းရဒသကကီးများ၊ ကိုယ်ပိုင်ရကျာင်းများနှင့် ဘုန်းရတာ်ကကီးသင် ရကျာင်းများ၊ 
ဖမနမ်ာနိငုင်လံုံးဆိငုေ်ာ ဆော ဆောမများ အြွဲ့ချုပ၊် ြွံ့ပြိုးမှု မတိြ်က ်အြွဲ့အစည်း 
များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ စုစုရပါင်း (၂၀၀)ရကျာ်အား ဖပင်ဆင်တည်းဖြတ် 
ေားရသာ မူေါဒ(မူကကမ်း)ကို ေှင်းလင်းတင်ဖပခဲ့ပပီး ေိရောက်ရသာ ရဆွးရနွး 
အကကံဖပုချက်များ ေေှိခဲ့ပါသည်။

(၁၄-၆-၂၀၁၉) ေက်- ဖမန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနသည် အမျ ိုးသားပညာရေး 
မူေါဒရကာ်မေှင်၊ အမျ ိုးသား သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ရကာ်မတီ၊ အမျ ိုးသားပညာရေး 
အဆင့်အတန်းနှင့်  အေည်အရသွးအာမခံမှု  အကဲဖြတ်ရေးရကာ်မတီတို့မှ  
အြွဲ့ေင်များအား ြူဝါဒ(ြူကကြ်း)ပါအဓိကအေျက်အလက်ြျားနှင့် နှီးရနှာ
ြလှယ်ပွဲြှရဆွးရနွးအကကံမပုေျက်ြျားကို အမျ ိုးသားပညာရေး မူေါဒရကာ်မေှင် 
ရုံးတွင်  ကျင်းပရသာ အစည်းအရေးတွင်  ေှ င်းလင်းတင် ဖပခဲ့ ပါသည် ။ 
အစည်းအရေးမှ ေေှိခဲ့ရသာ အြိုးတန်လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ရနာက်ပိုင်းတွင် 
ရကာ်မေှင်မှ စာဖြင့် ရပးပို့ခဲ့ရသာ အရသးစိတ် အကကံဖပုချက်များကို ရပါင်းစပ်၍ 
မူေါဒ(မူကကမ်း)ကို ဖပင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ 

(၁၅-၇-၂၀၁၉) ေက်- ဖမန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနသည် အမျ ိုးသားပညာရေး 
မူေါဒရကာ်မေှင်ရုံးတွင် အမျ ိုးသားပညာရေးမူေါဒရကာ်မေှင် အြွဲ့ေင်များ၏ 
လမ်းညွှန်မှုခံယူကာ မူေါဒ (မူကကမ်း)ကို အရချာသပ် ဖပင်ဆင်တည်းဖြတ်ခဲ့ 
ပါသည်။
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1. SCOPE OF THE POLICY

This Policy provides a basis for assessment of kindergarten, primary, 

middle, and high school students in all public schools, as well as in 

recognised private, monastic, and non-state/non-government 

schools that implement the Basic Education curriculum.1 As the top 

tier of framework for Basic Education assessment, the NAP lays out 

a policy basis for specific implementation guidelines and instruments 

for the conduct of the four pillars of assessment prescribed in the 

National Education Strategic Plan (NESP 2016),

NATIONAL ASSESSMENT POLICY

FOR BASIC EDUCTION (NAP)

1Non-state/non-government schools include community-based schools, schools funded 
by non-governmental organizations and schools managed under ethnic education systems.
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၁။ြူဝါဒ(NAP)၏နယ်ပယ်အကျယ်အဝန်း(Scope)

ဤမူေါဒသည် အစိုးေရကျာင်းများ အားလုံးနှင့် အရဖခခံပညာအဆင့် သင်ရိုး 

ညွှန်းတမ်းကို အရကာင်အေည်ရြာ်သည့် အစိုးေအသိအမှတ်ဖပု ပုဂ္ဂလိက 

ရကျာင်းများ၊ ဘုန်းရတာ်ကကီးသင်ရကျာင်းများ၊ အစိုးေရကျာင်းမဟုတ်ရသာ 

ရကျာင်းများအားလုံးေှိ သူငယ်တန်း၊ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အေက်တန်း 

ရကျာင်းသားများ၏ ပညာေည်စစ်ရဆး အကဲဖြတ်ဖခင်းအတွက် မူေါဒအရဖခခံ 

ချမှတ်ရပးမည်။၁ အရဖခခံပညာအဆင့် စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း မူရဘာင်၏ 

ေိပ်ဆုံးအလွှာဖြစ်သည့် ဤမူေါဒ(NAP)သည် အမျ ိုးသားပညာရေး မဟာ 

ြျူဟာစီမံကိန်း (NESP၊ ၂၀၁၆)တွင် ရြာ်ဖပေားရသာ စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း 

ကဏ္ဍ (pillar) ရလးေပ်အတွက် လိုအပ်ရသာ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များ 

(guidelines) နှင့် နည်းလမ်းများရေးဆွဲေန် မူေါဒအရဖခခံ ချမှတ်ရပးမည်။

အရဖခခံပညာအဆင့်

အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ

၁အစိုးေရကျာင်း မဟုတ်ရသာ ရကျာင်းများတွင် တိုင်းေင်းသားလူမျ ိုးစုအြွဲ့အစည်းများက တည်ရောင် 
ေားရသာ ရကျာင်းများ၊ အစိုးေမဟုတ်ရသာ အြွဲ့အစည်းများက ေန်ပုံရငွပံ့ပိုးရပးရသာ ရကျာင်းများနှင့် 
ေပ်ေွာအရဖခဖပု ရကျာင်းများပါ၀င်သည်။
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3-TierFrameworkforPolicy&Operationalizationof

BasicEducationStudentAssessmentReforms
(KindergartenthroughHighSchool)

Tier I (Policy): A unified overarching policy for basic education student assessment

Tier 2 (Guidelines): One or more guidelines (split by subsector or level if needed) 
to operationalize the policy directions set in the NAP

Tier 3 (Tools/Instruments): More flexible & evolving array of elements (e.g., item 
banks, etc.) likely to be specific by subsector/level & even by grade

National 
Assessment

Policy
(NAP)

Guidelines for 
Implementing   

the NAP in 
Kindergarten

Guidelines for 
Implementing   

the NAP in 
Primary Edn.

 Guidelines for 
Implementing   

the NAP in 
Secondary Edn.

Kindergarten Primary Secondary

Tier I

Tier 2

Tier 3
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အမျ ိုးသားပညာေည် 
စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း 

မူေါဒ (NAP)

 မူေါဒ

အရကာင်အေည ်

ရြာ်ရေး လုပ်ငန်း 

လမ်းညွှန်ချက် 

(သူငယ်တန်း)

 မူေါဒ 

အရကာင်အေည ်

ရြာ်ရေး လုပ်ငန်း 

လမ်းညွှန်ချက် 

(မူလတန်း)

 မူေါဒ 

အရကာင်အေည်

ရြာ်ရေး လုပ်ငန်း 

လမ်းညွှန်ချက် 

(လယ်/ေက်)

သူငယ်တန်း မူလတန်း လယ်/ေက်တန်း

အရမေေံပညာအဆင့်ပညာေည်စစ်ရဆးအကဲမြတ်မေင်း
မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုြျားဆိုင်ောြူဝါဒနှင့်

လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ြှုအတွက်အလွှာ၃လွှာပါေှိရွာြူရောင်
(ွူငယ်တန်းြှအထက်တန်း)

အလွှာ-၁ (ြူဝါဒ) အရဖခခံပညာအဆင့် ပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းအတွက် ဆက်စပ် 
လွှမ်းခခုံရပါင်းစည်းေားရသာ မူေါဒ

အလွှာ-၁

အလွှာ-၂

အလွှာ-၃

အလွှာ-၂ (လုပ်ငန်းလြ်းညွှန်ေျက်ြျား) မူေါဒတွင်ပါေှိရသာညွှန်ကကားချက်များကို လက်ရတွ့ 
လုပ်ရဆာင်ေန် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များ (လုိအပ်ပါက ၎င်းတ့ုိကုိ အဆင့်အလုိက် ဖပုစုမည်။)

အလွှာ-၃ (နြူနာရြးေွန်းြျား) အဆင့်အလိုက်(သို့) အတန်းအလိုက် ပိုမိုဖပုဖပင်ရဖပာင်းလဲ 
လွယ်သည့် အရကကာင်းအောအမျ ိုးမျ ိုး (ဥပမာ- ရမးခွန်းဘဏ် စသည်)
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Classroom-Level

School-Based

School Completion

Sample-Based

TheFourPillarsofAssessment

which are:

(i) Classroom-Level Assessment (formative assessment by  
 teachers),

(ii) School-Based Assessment for all grades (including formative  
 assessment and summative assessment),

(iii) Primary, Middle and High School Completion Assessment  
 (agreed measures of student achievement for primary, middle,  
 and high school levels), and

(iv) Sample-Based Learning Assessments (such as Early Grade  
 Reading Assessment (EGRA), Early Grade Mathematics  
 Assessment (EGMA) and Southeast Asia Primary Learning  
 Metrics (SEA-PLM)). 
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ယင်းကဏ္ဍရလးေပ်မှာ- 

(၁)  အတန်းတွင်းစစ်ရဆးအကဲမြတ်မေင်း (Classroom-Level Assessment)  
 (ဆိလုိသုညမ်ှာ ဆောများက ဖပုလပုေ်မည့ ်သငယ်စူဉ ်စစရ်ဆးအကဖဲြတဖ်ခင်း)၊ 

(၂)  အတန်းအဆင့်အားလုံးအတွက် ရကျာင်းအရမေမပုစစ်ရဆးအကဲမြတ်မေင်း  
 (School-Based Assessment) (သင်ယူစဉ် စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းနှင့်  
 သင်ယူအပပီး စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းတို့ ပါေင်သည်)၊ 

(၃) ြူလတန်း၊အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းအဆင့် ပပီးရမြာက်ြှု စစ်ရဆး 
 အကဲမြတ်မေင်း (Primary, Middle and High School Completion  
 Assessment) (မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အေက်တန်းအဆင့် အသီးသီး   
 အတွက် ရကျာင်းသားများ၏ တတ်ရဖမာက်မှုနှင့် ကိုက်ညီရသာ စစ်ရဆး  
 တိုင်းတာမှုများ)၊ 

(၄)  နြူနာအရမေမပုွင်ယူြှု စစ်ရဆးအကဲမြတ်မေင်းြျား (Sample-Based  
 Learning Assessments) ဥပမာ- “မူလတန်းရအာက်ဆင့် ကရလးများ၏  
 စာြတ်စွမ်းေည်/ သချာစွမ်းေည်ကို ရလ့လာဖခင်း (EGRA/EGMA)”နှင့်  
 “အရေှ့ရတာင်အာေှ မူလတန်းပညာ သင်ယူတတ်ရဖမာက်မှု တိုင်းတာ  
 စစ်ရဆးရေးစံ (SEA-PLM)” တို့ဖြစ်သည်။

အတန်းတွင်း

ရကျာင်းအရဖခဖပု

အဆင့်ပပီးရဖမာက်မှု

နမူနာအရဖခဖပု

စစ်ရဆးအကဲမြတ်မေင်းကဏ္ဍ(၄)ေပ်
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This NAP focuses on assessment of student learning within the basic 
education curriculum. It does not cover assessment of students 
within alternative education though it may be relevant for development 
of policies and approaches for equivalency and transition from one 
system to another. Primary and middle school completion 
assessments under the alternative education equivalency 
programmes will be subject to separate policy guidelines. 

This NAP also does not cover examinations or other forms of 
assessment for the purpose of entrance into post-secondary 
education and training, which will be subject to policies for higher 
education and/or Technical and Vocational Education and Training 
(TVET). 

The completion assessment at the end of Grade 12 will be designed 
to address mastery of high school curriculum though results can be 
considered as one criterion for selection into employment, post-
secondary TVET, and/or higher education institutions.
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ဤမူေါဒ (NAP) သည်  အရဖခခံပညာအဆင့်  သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအတွင်း 
ရကျာင်းသားများ၏ သင်ယူမှု စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းကို အဓိကေားသည်။ 
ဤမူေါဒ (NAP)သည် စနစ်တစ်ခုမှ စနစ်တစ်ခုသို့ ကူးရဖပာင်းဖခင်း၊ တန်းညှိဖခင်း 
တိုအ့တကွ ်မေူါဒနငှ့ ်ချဉ်းကပန်ည်းများကိ ုရေးသားဖပုစေုာတငွ ်ဆရီလျာရ်ကာင်း 
ဆီရလျာ်မည် ဖြစ်ရသာ်လည်း ရကျာင်းဖပင်ပ ပညာရေးမှ ရကျာင်းသားများ၏ 
စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းကို  လွှြ်း ခေုံြှု  ြေှိပါ။ ရကျာင်း ဖပင်ပ ပညာရေး၏ 
တန်းညှိအစီအစဉ်များဖြင့် မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်း ပပီးရဖမာက်မှု စစ်ရဆး 
အကဲဖြတ်ဖခင်းများကို သီးဖခားမူေါဒလမ်းညွှန်ချက်များဖြင့် ရဆာင်ေွက်ေန် 
ဖြစ်သည်။  

ဤမူေါဒ (NAP) သည် အေက်တန်းလွန် ပညာရေးနှင့် သင်တန်းများ ေင်ခွင့် 
အတကွ ်ေညေ်ယွဖ်ပုလပုရ်သာ စာရမးပွမဲျား သိုမ့ဟတု ်အဖခားစစရ်ဆး အကဖဲြတ ်
ဖခင်း ပုစံမံျားကိလုည်း လွှမ်းခခုမံှု မေှပိါ။ အေကတ်န်းလနွ ်ပညာရေးနငှ့ ်သငတ်န်း 
များအတွက် ေင်ခွင့်စာရမးပွဲ သို့မဟုတ် အဖခားစစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း ပုံစံများ 
သည် အဆင့်ဖမင့်ပညာ သို့မဟုတ် နည်းပညာ၊ သက်ရမွးပညာနှင့် ရလ့ကျင့်ရေး 
(TVET) ရကျာင်းများ သို့မဟုတ် နှစ်ခုစလုံးနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ မူေါဒများအရပါ် 
မူတည်သည်။

ဒွာဒသမတန်းနှစ်ဆုံးတွင် ကျင်းပသည့် အရဖခခံပညာ အေက်တန်းအဆင့် ပပီး 
ရဖမာက်မှု စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းကို အရဖခခံပညာ အေက်တန်းအဆင့် သင်ရိုး 
ညွှန်းတမ်း ကျွမ်းကျငပ်ိငုန်ိငုမ်ှုအရပါ် အဓကိေား စစီဉေ်မညဖ်ြစသ်ည။် သိုေ့ာတငွ ်
ဒွာဒသမတန်း ပပီးရဖမာက်မှု စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမှ ေေှိရသာ ေလဒ်များကို 
အလုပ်ခန ့်ေားရေးအတွက်လည်းရကာင်း၊ အရဖခခံပညာ အေက်တန်းလွန် 
နည်းပညာ၊ သက်ရမွးပညာနှင့် ရလ့ကျင့်ရေး (TVET) ရကျာင်းများ သို့မဟုတ် 
တက္ကသိုလ်၊  ရကာလိပ်များသို့ ေင်ခွင့်အတွက်လည်းရကာင်း ရေွးချယ်ရေးစံ 
တစ်ခုအဖြစ် ေည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါသည်။
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2. VISION OF THE NAP

The policy will support teachers and education managers 

to implement a quality assessment system 

to facilitate and improve student learning achievement 

in accordance with the basic education curriculum.
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၂။ြူဝါဒ(NAP)၏ေည်ြှန်းေျက်(Vision)

အရဖခခံပညာအဆင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်အည ီ
ရကျာင်းသားများ၏ သင်ယူတတ်ရဖမာက်မှုကို ပံ့ပိုးရပးပပီး 

တိုးတက်ရကာင်းမွန်ရစမည့ ်
အေည်အရသွးေှိရသာ စစ်ရဆးအကဲဖြတ်သည့်စနစ်ကို 

အရကာင်အေည်ရြာ်ေန ်
ဤမူေါဒ(NAP)သည် ဆောများနှင့် ပညာရေး စီမံခန့်ခွဲသူများအား 

အရောက်အကူဖပုမည်။
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3. OBJECTIVES FOR ASSESSMENT OF BASIC  
 EDUCATION

(i) To support and sustain the introduction of a modern and effective  
 system in which student assessment is used to make decisions  
 on learning based on evidence

(ii) To develop a more balanced system that assesses student  
 learning progress against national learning standards

(iii) To make accountability possible for all who have responsibility  
 in students’ learning through tracking changes in learning  
 progress and identifying areas that require improvement

(iv) To facilitate student learning and provide feedback to the teacher  
 to improve the process of teaching and learning

(v) To enable students to demonstrate their achievements through  
 the qualifications they gain as a result of assessments

(vi) To improve the inclusiveness and equity of the education system

(vii) To contribute to broader education sector reforms including  
 improving the quality of the basic education curriculum and  
 teacher education
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၃။အရမေေံပညာအဆင့် ပညာေည်စစ်ရဆးအကဲမြတ်မေင်း 
 ေည်ေွယ်ေျက်ြျား

 (ObjectivesforAssessmentofBasicEducation)

(၁)  အရောက်အေား အရဖခဖပု သင်ယူမှုကို ဆုံးဖြတ်သည့် ရခတ်မီေိရောက်  
 ရသာပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ် ဖခင်းစနစ်  စတင်အသုံး ဖပု ဖခင်းကို   
 အရောက်အကူဖပုေန်နှင့် ရေေှည်တည်တံ့ရစေန်

(၂)  နိုင်ငံရတာ်ကချမှတ်ေားရသာ သင်ယူမှုစံသတ်မှတ်ချက်များအရပါ်  
 မူတည်၍ ရကျာင်းသား၏ သင်ယူမှုတိုးတက်ဖခင်းကို ပိုမိုဟန်ချက်ညီစွာ  
 စစ်ရဆးအကဲဖြတ်သည့်စနစ် ရပါ်ရပါက်ေန်

(၃)  သင်ယူမှု တိုးတက်ရဖပာင်းလဲသွားပုံများကို စိစစ်ဖခင်းနှင့် တိုးတက်ေန်  
 လိုအပ်သည့်  နယ်ပယ်များကို  ရြာ်ေုတ်သတ်မှတ် ဖခင်းမှတစ်ဆင့်   
 ရကျာင်းသားများ၏ သင်ယူမှုအတွက် တာေန်ေှိသူအားလုံးတွင် တာေန်ခံ  
 နိုင်မှုေှိေန်

(၄)  သ င် ကကား - သ င် ယူ မှု ဖြ စ် စ ဉ်  တိုး တ က် ရကာ င်း မွ န် ရစ ရေး အ တွ က်   
 ရကျာင်းသား၏ သငယ်မူှုကိ ုပံပ့ိုးရပးပပီး ဆောများအား တုံဖ့ပန ်အကကဖံပုချက ် 
 (feedback) ရပးေန် 

(၅)  ရကျာင်းသားများက စစ် ရဆးအကဲ ဖြတ် ဖခင်းများ၏ ေလဒ်အ ဖြစ်   
 ၎င်းတိုေ့ေှရိသာ ပညာအေညအ်ချင်းများမတှစဆ်င့ ်၎င်းတို၏့ တတရ်ဖမာကမ်ှု  
 များကို ဖပသနိုင်ေန်

(၆)  ပညာရေးစနစ်၏ လူတိုင်းအကျုံးေင်မှုနှင့်  သာတူညီမျှမှု  တိုးတက်  
 ရကာင်းမွန်ေန်

(၇)  အရဖခခံပညာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် ဆောအတတ်ပညာရေးတို့၏ အေည်  
 အရသွးတိုးတကရ်ေးအပါအေင ်ပိမုိကုျယဖ်ပန့သ်ည့ ်ပညာရေးကဏ္ဍ ဖပုဖပင ် 
 ရဖပာင်းလဲမှုများကို ပံ့ပိုးရပးေန်
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4. KEY DEFINITIONS

Formative Assessment (Assessment for Learning) involves 
teachers using a wide variety of strategies such as observation and 
questioning to identify on-going difficulties in students’ learning and 
responding to their individual needs in a timely manner. It also 
involves students being constant reviewers and self-assessors of 
their work. Formative assessment usually occurs throughout the 
teaching and learning process to clarify and support students’ 
knowledge, understanding and ability to apply their learning to an 
array of tasks.

Summative Assessment (Assessment of Learning) refers to 
strategies designed to confirm what students know at the end of a 
stage of learning and whether or not they have met the curriculum 
outcomes or goals of their individual learning achievement. It is 
designed to provide evidence of achievement to parents, other 
educators, students themselves, and outside groups (e.g. employers, 
other educational institutions).
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အရဖခခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ

၄။အဓိကအဓိပ္ပာယ်ွတ်ြှတ်ေျက်ြျား(KeyDefinitions)

ွငယ်စူဉစ်စရ်ဆးအကမဲြတမ်ေင်း(FormativeAssessment)(ွငယ်ြူှုအတကွ်
စစ်ရဆးအကဲမြတ်မေင်း) သည် ရကျာင်းသားများ၏ သင်ယူောတွင် ရတွ့ကကုံ 
ရနေဆ ဲအခကအ်ခမဲျားကိ ုရြာေ်တုသ်တမ်တှေ်နအ်တကွ ်ဆောများက ကကည့ရ်ှု 
ရလ့လာဖခင်း၊ ရမးခွန်းရမးဖခင်းစသည့် နည်းြျူဟာအမျ ိုးမျ ိုး အသုံးဖပုဖခင်းနှင့် 
ရကျာင်းသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ လိုအပ်ချက်များကို အချနိ်နှင့် တစ်ရဖပးညီ တုံ့ဖပန် 
ရဆာင်ေွက်ရပးဖခင်းတို့ ပါေင်သည်။ ရကျာင်းသားများအားလည်း အစဉ်အပမဲ 
မိမိကိုယ်ကို စစ်ရဆးအကဲဖြတ်သူများ (၎င်းတို့၏ လုပရ်ဆာင်မှုကို ၎င်းတို့ကိုယ် 
တိငု ်စစရ်ဆးအကဖဲြတသ်မူျား)၊ ဖပနလ်ည ်သုံးသပသ်မူျားအဖြစ ် ပါေငရ်စသည။် 
ရကျာင်းသားများက အသိပညာ၊ နားလည် သရဘာရပါက်မှုနှင့် သင်ယူမှုတို့ကို 
ရပးေားရသာ လုပ်ငန်းတာေန် များတွင် အသုံးချနိုင်မှု ေှိ၊ မေှိ ေှင်းလင်းစွာ သိေှိ 
ေန်နှင့် ရကျာင်းသားများကို ပံ့ပိုးရပးေန်အတွက် သင်ယူစဉ်စစ်ရဆး အကဲဖြတ် 
ဖခင်းကိ ုအများအားဖြင့ ်သငက်ကားသငယ်မူှု ဖြစစ်ဉတ်စရ်လျှာကလ်ုံးတငွ ်အသုံးဖပု 
သည်။ 

ွင်ယူအပပီးစစ်ရဆးအကမဲြတ်မေင်း(SummativeAssessment)(ွင်ယြူှုကို
စစ်ရဆးအကဲမြတ်မေင်း)သည် သင်ယူမှုအဆင့်တစ်ခု ပပီးဆုံးချနိ်၌ ရကျာင်းသား 
များ သိေှိနားလည်သွားရသာ အရကကာင်းအောနှင့် ၎င်းတို့ တစ်ဦးစီ၏ သင်ယူ 
တတ်ရဖမာက်မှု ပန်းတိုင်များ သို့မဟုတ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏ ေလဒ်များ ရပါက် 
ရဖမာက်မှု ေှိ၊ မေှိ အတည်ဖပုေန် စီစဉ်ရေးဆွဲေားရသာ နည်းြျူဟာများကို 
ဆိုလိုသည်။ ေို့ဖပင် သင်ယူအပပီး စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းကို မိဘများ၊ အဖခား 
ဆောများ၊ ရကျာင်းသားများနငှ့ ်ဖပငပ်အပုစ်မုျား (ဥပမာ- လပုင်န်းေငှမ်ျား၊ အဖခား 
ပညာရေးဌာနများ) သို့ တတ်ရဖမာက်မှု အရောက်အေားရပးေန် စီစဉ်ရေးဆွဲ 
သည်။
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Classroom Assessment Tools and Instruments provide the 
information needed to adjust teaching and learning while they are 
still happening. Examples of these tools include observing the 
student directly, questioning, discussion with the students, learning 
logs, peer assessment and self-assessment, quizzes, think - pair - 
share, etc.

Outcomes are the end products of a learning process. The outcomes 
are stated at the beginning of a learning activity or course of study 
and should clearly indicate what students should be able to 
demonstrate at the end of the process. Assessment information is 
used to make judgements about the achievement of these outcomes.

(Please see Annex-A for other definitions.)
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အရဖခခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ

အတန်းတငွ်းစစရ်ဆးအကမဲြတမ်ေင်းနည်းလြ်းြျား (ClassroomAssessment
Tools and Instruments) သည် သင်ကကားသင်ယူမှုကို ညှိယူေန်အတွက် 
သင်ကကားသင်ယူမှု ဖြစ်ရပါ်ရနဆဲမှာပင် လိုအပ်ရသာ သတင်းအချက်အလက် 
များကို ရပးသည်။ အတန်းတွင်း စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း နည်းလမ်းများတွင် 
ဥပမာအားဖြင့် ရကျာင်းသားအား တိုက်ရိုက်ကကည့်ရှုရလ့လာဖခင်း၊ ရမးခွန်း 
ရမးဖခင်း၊ ရကျာင်းသားများနငှ့ ်ရဆွးရနွးဖခင်း၊ သငယ်မူှု မတှတ်မ်းများ (learning 
logs)၊ သက်တူေွယ်တူချင်း စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း (peer assessment)၊ 
မိမိကိုယ်ကို စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း (self-assessment)၊ ဉာဏ်စမ်းများ 
(quizzes)၊ ရတွး-တွဲ-မျှရေ (think - pair - share) စသည်တို့ ပါေင်သည်။ 

ေလဒ်ြျား (Outcomes) သည် သင်ယူမှုဖြစ်စဉ် ပပီးဆုံးရသာအခါ ေေှိမည့် 
အကျ ိုးေလဒ်များ ဖြစ်သည်။ ေလဒ်များကို  သင်ယူမှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် 
သင်ခန်းစာအစတွင် ရြာ်ဖပသည်။ ေလဒ်များသည် သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်အဆုံး၌ 
ရကျာင်းသားများက မည်သည့်အောကို လုပ်ရဆာင်ဖပနိုင်မည် ဆိုသည်ကို 
ေှင်းလင်းစွာ ညွှန်ဖပေားေမည်။ ယင်းေလဒ်များ ရပါက်ရဖမာက် ရအာင်ဖမင်မှု ေှိ၊ 
မေှိ ဆုံးဖြတ်ေန် စစ်ရဆးအကဲဖြတ်မှုမှေေှိရသာ သတင်းအချက်အလက်များကို  
အသုံးဖပုသည်။ 

(အဖခား အဓိပာယ်သတ်မှတ်ချက်များကို ပူးတွဲ-က တွင်ကကည့်ပါ။)
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5. BASIC PRINCIPLES OF ASSESSMENT

(i) Each curriculum learning area and grade level should include  
 a balanced combination of formative and summative  
 assessments. Diagnostic assessment may be used to assess  
 prior learning and misconceptions. 

(ii) Assessment should be built into curriculum design and should  
 relate directly to the curriculum aims and learning outcomes.  
 Assessment tasks should primarily reflect the nature of the  
 discipline or subject. Consistent with the Basic Education  
 Curriculum Framework (BECF), assessment will span the entire  
 curriculum.

(iii) Assessment should also ensure that students have  opportunities  
 to demonstrate their individual skills and capabilities using a  
 variety of assessment tools and instruments.

(iv) Formative assessment should first and foremost be utilized as  
 a tool to motivate, create learning opportunities, and provide  
 constructive ongoing feedback (to both students and teachers). 
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အရဖခခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ

၅။ စစ်ရဆးအကဲမြတ်မေင်း၏အရမေေံြူြျား

 (BasicPrinciplesofAssessment)

(၁)  သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ သင်ယူမှုနယ်ပယ်နှင့် အတန်းအဆင့်အသီးသီးတွင်  
 သင်ယူစဉ် စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းနှင့် သင်ယူအပပီး စစ်ရဆးအကဲဖြတ်  
 ဖခင်းတို့ကို ဟန်ချက်ညီစွာ ရပါင်းစပ်ေည့်သွင်းေမည်။ ယခင်က သင်ယူခဲ့  
 သညမ်ျား၊ လွမဲှားရနရသာ အယအူဆများကိ ုစစရ်ဆးေနအ်တကွ ်အားနည်း  
 ချက် စစ်ရဆး အကဲဖြတ်ဖခင်း (diagnostic assessment) ကို အသုံးဖပု  
 ရကာင်း ဖပုနိုင်သည်။

(၂)  စစ်ရဆးအကဲဖြတ် ဖခင်းသည် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း စီစဉ်ရေးဆွဲောတွင်   
 ပါေင်ေမည်ဖြစ်ပပီး သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏ ေည်မှန်းချက်များ၊ သင်ယူမှုေလဒ်  
 များနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ် ကိုက်ညီရနေမည်။ အဓိကအားဖြင့် စစ်ရဆး 
 အကဖဲြတဖ်ခင်းလပုင်န်းများသည ်ပညာေပ ်သိုမ့ဟတု ်ဘာသာေပတ်စခ်၏ု  
 သရဘာသဘာေကို ေင်ဟပ်ရနေမည်။ စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းသည်  
 အရဖခခံပညာအဆင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အညွှန်းရဘာင်နှင့် ကိုက်ညီပပီး  
 သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတစ်ခုလုံးကို လွှမ်းခခုံနိုင်ေမည်။ 

(၃)  စစ်ရဆးအကဲဖြတ်မှု နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုးကို အသုံးဖပုဖခင်းဖြင့် စစ်ရဆး  
 အကဲ ဖြတ် ဖခင်းသည် ရကျာင်းသားများအား ၎င်းတို့တစ်ဦးချင်းစီ၏ 
 ကျွမ်းကျင်မှုနှင့ ်စွမ်းေည်များကိ ုဖပသနိုငသ်ည့ ်အခွင့်အလမ်း ေေှိရစေမည။်

 (၄)  သငယ်စူဉ ်စစရ်ဆးအကဖဲြတဖ်ခင်းကိ ုသငယ်လူိစုတိ ်လှုံ့ရဆာေ်န၊် သငယ်မူှု  
 အခွင့်အလမ်းများ ြန်တီးေန်နှင့် (ရကျာင်းသားများနှင့် ဆောများသို့)  
 အဖပုသရဘာရဆာင်သည့် အကကံဖပုချက်များကို စဉ်ဆက်မဖပတ်ရပးေန်  
 နည်းလမ်းအဖြစ် ဦးစွာပေမ အသုံးဖပုေမည်။
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(v) Summative assessment for the purpose of grading and as a  
 quality assurance mechanism is undertaken less frequently than  
 formative assessment and the results should be used by the  
 teacher to improve teaching.

(vi) Assessment should include all basic education schools and  
 students under the Ministry of Education (MOE), as well as  
 others including monastic schools and government recognised  
 private schools using the basic education curriculum.

(vii) Assessment tasks and associated criteria should be valid: i.e.,  
 they should effectively measure student attainment of the  
 intended learning outcomes at the appropriate level.

(viii) Assessment should be based on clear and consistent processes  
 and be subject to quality assurance (QA) of assessment. 

(ix) Assessment should be inclusive and equitable as far as possible  
 without compromising academic standards, i.e., it should ensure  
 that tasks and procedures do not disadvantage any group or  
 individual, including disadvantage due to gender, ethnic group,  
 disability, socio-economic status, or other circumstances.

NATIONAL ASSESSMENT POLICY FOR BASIC EDUCTION (NAP)



- ၁၀ -

အရဖခခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ

(၅)  သင်ယူအပပီး  စစ်ရဆးအကဲ ဖြတ် ဖခင်းကို  အဆင့်သတ်မှတ်ေန်နှင့်   
 အေည်အရသွး  အာမခံမှုနည်းလမ်းအဖြစ်  အသုံး ဖပု ပပီး  သင်ယူစဉ်   
 စ စ် ရဆး အ ကဲ ဖြ တ် ဖခ င်း ေ က်  အ ကကိ မ် အ ရေ အ တွ က်  န ည်း ပါး စွာ   
 ရဆာင်ေွက်ေမည်။ ေို့ရနာက် ေလဒ်များကို ဆောများက သင်ကကားမှု  
 တိုးတက်ရစရေးအတွက် အသုံးဖပုေမည်။

 (၆)  စစရ်ဆးအကဖဲြတဖ်ခင်းတငွ ်ပညာရေးေနက်ကီးဌာနရအာကေ်ှ ိအရဖခခပံညာ  
 ရကျာင်းများနှင့်  ရကျာင်းသားများအားလုံးအဖပင် ဘုန်းရတာ်ကကီးသင်  
 ရကျာင်းများ၊ အစိုးေအသိအမှတ်ဖပု ပုဂ္ဂလိကရကျာင်းများ အပါအေင်  
 အရဖခခံပညာအဆင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို အသုံးဖပုရသာ အဖခားရကျာင်း  
 များနှင့် ရကျာင်းသားများလည်း ပါေင်ေမည်။

(၇)  စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်ပါေင်ရသာ စံများသည်  
 ခိငုလ်ုမံှု (validity) ေှေိမည။် ဆိလုိသုညမ်ှာ သင့ရ်လျာ်ရသာ အဆင့တ်စခ်ု၌  
 ရကျာင်းသား၏ ရမျှာမ်နှ်းသငယ်မူှုေလဒမ်ျား ရပါကရ်ဖမာကရ်အာငဖ်မငမ်ှုကိ ု 
 ေိရောက်စွာ တိုင်းတာနိုင်ေမည်။ 

 (၈)  စစရ်ဆးအကဖဲြတဖ်ခင်းသည ်ေငှ်းလင်းတကိျ၍ ဆကစ်ပက်ိကုည်မီှု ေှရိသာ  
 လုပ်ငန်းစဉ်များကို အရဖခခံပပီး အေည်အရသွး အာမခံနိုင်ေမည်။

 (၉)  စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းသည် ပညာရေးစံများကို မေိခိုက်ရစဘဲ တတ်နိုင်  
 သမျှ လူတိုင်းအကျုံးေင်ပပီး သာတူညီမျှ ဖြစ်ရစေမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ 
 စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းလုပ်ငန်းများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ကျား/မ၊  
 လူမျ ိုးစု၊ မသန်စွမ်းမှု၊ လူမှု-စီးပွားရေး အဆင့်အတန်း သို့မဟုတ် အဖခား  
 အရဖခအရနများအေ အခငွ့အ်လမ်းနည်းသမူျား အပါအေင ်မညသ်ည့အ်ပုစ် ု 
 သို့မဟုတ် မည်သူ တစ်ဦးတစ်ရယာက်ကိုမျှ အခွင့်အလမ်း မဆုံးရှုံးရစေ။
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(x) Assessment processes should include timely feedback to  
 students and/or parents that promotes learning and facilitates  
 improvement as an integral part of teaching and learning  
 (particularly in the case of formative assessment tasks), and,  
 where appropriate, also for summative tasks. 

(xi) The amount of assessed work should be manageable for both  
 students and their teachers without overloading staff or students.

(xii) Continuous professional development (CPD) policy and strategy  
 should enable all those involved in student assessment to  
 become competent to undertake their roles and responsibilities.  
 This will include implementation of the NAP in teacher education. 

(xiii) Assessments, including tests and exams, are not to be used as  
 a pass/fail mechanism, but rather to be used to better facilitate  
 students’ learning and to grade student achievement.

The Guidelines for Implementation of the NAP at each level will 
identify specific requirements to ensure realization of these principles.

NATIONAL ASSESSMENT POLICY FOR BASIC EDUCTION (NAP)



- ၁၁ -

အရဖခခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ

(၁၀)  စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း ဖြစ်စဉ်များတွင် ရကျာင်းသားများ သို့မဟုတ်  
  မိဘများ သို့မဟုတ် နှစ်ဦးစလုံးအား အချနိ်နှင့်တစ်ရဖပးညီ တုံ့ ဖပန်  
  အကကံဖပုချက် (feedback) ရပးဖခင်းများ ပါေင်ေမည်။ ေိုသို့ တုံ့ဖပန်  
  အကကဖံပုချက ်ရပးဖခင်းသည ်(အေူးသဖြင့ ်သငယ်စူဉ ်စစရ်ဆးအကဖဲြတ ် 
  ဖခင်းလပုင်န်းများတငွ)် သငယ်မူှုကိ ုဖမငှ့တ်င ်ရပးပပီး ပိမုိရုကာင်းမနွရ်စေန ် 
  ပံပ့ိုးရပးသည့ ်သငက်ကားသငယ်မူှုလပုင်န်း၏ အဓကိအစတိအ်ပိငု်း တစခ် ု 
  ဖြစ်သည်။ သင်ယူအပပီး စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း လုပ်ငန်းများအတွက်  
  လည်း သင့ရ်လျာသ်ည့အ်ရဖခအရနတွင ်တုံ့ဖပန်အကကဖံပုချက်ရပးေမည။် 

(၁၁)  စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း လုပ်ငန်းသည် ဆောများနှင့် ရကျာင်းသားများ  
  တွင်  ေန်ေုပ်ေန်ပိုး  မဖြစ်ရစဘဲ ရကျာင်းသားများနှင့်  ၎င်းတို့၏  
  ဆောများက ရဆာင်ေွက်နိုင်ရသာ အတိုင်းအတာ ဖြစ်ရစေမည်။

(၁၂)  စဉ်ဆက်မဖပတ် ဆောအတတ်ပညာ ြွံ့ ပြိုးတိုးတက်ရေး မူေါဒနှင့်   
  မဟာြျူဟာ (continuous professional development policy and  
  strategy) သည် ပညာေည်စစ်ရဆးအကဲ ဖြတ် ဖခင်းတွင်  ပါေင်   
  ရဆာင်ေွက်သူအားလုံးအား ၎င်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာေန်ေတ္တေား  
  များကို ကျွမ်းကျင်စွာ ရဆာင်ေွက်နိုင်စွမ်း ေှိလာရစေမည်။ ေို့ရကကာင့်  
  ဆောအတတပ်ညာရေး၌ အမျ ိုးသားပညာေည ်စစရ်ဆးအက ဲဖြတဖ်ခင်း  
  မူေါဒ (NAP) ကို အရကာင်အေည်ရြာ်ဖခင်း ပါေင်မည်။

(၁၃)  စာရမးပွဲ (exam) နှင့် စစ်ရဆးမှု (test)အပါအေင် စစ်ရဆးအကဲ  
  ဖြတ်ဖခင်းများကို ရအာင်/ရှုံး ဆုံးဖြတ်ေန် နည်းစနစ်အဖြစ် အသုံးဖပု 
   ဖခင်းေက် ရကျာင်းသားများ၏ သင်ယူမှု  ပိုမိုလွယ်ကူရကာင်းမွန်   
  ရစေန်နှင့် ၎င်းတို့၏ တတ်ရဖမာက်မှုအဆင့်ကို သတ်မှတ်ရြာ်ဖပေန်  
  အတွက်  အရလးေား အသုံးဖပုေမည်။

ဤအရဖခခံမူများကို လက်ရတွ့ အရကာင်အေည်ရြာ် ရဆာင်ေွက်နိုင်ရေး 
အတွက် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ အရကာင်အေည် 
ရြာရ်ေး လပုင်န်းလမ်းညွှနခ်ျကမ်ျား (guidelines) ဖြင့ ်လိအုပသ်ည့ ်အချကမ်ျား 
ကို အဆင့်အလိုက် သတ်မှတ်ရြာ်ဖပမည်။
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6. THE FOUR PILLARS OF BASIC EDUCATION  
 STUDENT ASSESSMENT

Myanmar basic education assessment system will comprise four 
pillars, as outlined below. 

6.1 Pillar 1. Classroom-Level Assessment

6.1.1 Definition: Classroom-level assessment is defined as 
formative assessment that teachers undertake continuously 
throughout the school year, and which will be administered by 
individual teachers in accordance with the NAP and relevant 
Guidelines. Teachers may utilize various tools and instruments as 
appropriate to the task and age/grade of the students, and must 
keep a record.
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- ၁၂ -

အရဖခခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ

၆။အရမေေံပညာအဆင့်ပညာေည်စစ်ရဆးအကဲမြတ်မေင်း 
 ၏ကဏ္ဍရလးေပ် (The Four Pillars of Basic 
 EducationStudentAssessment)

ဖမနမ်ာနိငုင်၏ံ အရဖခခပံညာအဆင့ ်ပညာေည ်စစရ်ဆးအကဖဲြတဖ်ခင်း စနစသ်ည ်
ရအာက်တွင်  အကျဉ်းချုပ်ရြာ် ဖပေားသည့်အတိုင်း  ကဏ္ဍရလးေပ်  ဖြင့်  
ြွဲ့စည်းမည်။

၆၊ ၁။ ကဏ္ဍ (၁) - အတန်းတွင်း စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း

    (Classroom-Level Assessment)

၆၊ ၁၊ ၁။အဓိပ္ပာယ်ြွင့်ဆိုေျက်- အတန်းတွင်း စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းကို 
စာသငန်စှ ်တစရ်လျှာကလ်ုံးတငွ ်ဆောများက အဆကမ်ဖပတ ်ရဆာငေ်ကွေ်မည့ ်
သင်ယူစဉ်စစ်ရဆးအကဲဖြတ် ဖခင်းဟု အဓိပာယ်ြွင့်ဆိုသည်။ အမျ ိုးသား 
ပညာေည် စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ (NAP)နှင့် မူေါဒ အရကာင်အေည် 
ရြာ်ရေး လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များ (guidelines) အေ ဆောအသီးသီးက 
အတန်းတွင်း စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းကို စီမံကွပ်ကဲသည်။ ဆောများသည် 
သငယ်မူှုလပုင်န်းနငှ့ ်ရကျာင်းသားများ၏ အသက၊် အတန်းတိုအ့ရပါ် မတူညပ်ပီး 
သင့်ရလျာ်ရသာ နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုးကို အသုံးဖပုနိုင်ပပီး မှတ်တမ်းေားေှိေမည်။
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6.1.2 Purpose and guiding principles: The purpose of classroom-
level assessment is to identify, on an ongoing basis, opportunities 
for improving student learning and respond to students’ individual 
needs in a timely manner. Classroom-level assessment shall: 

(i)  be largely qualitative

(ii)  be appropriate to age and grade level

(iii)  be student-centred, have a positive impact on students’  
  activity and participation, and motivate them to learn

(iv)  promote active learning, including engaging students in  
  discussion and dialogue in the classroom and promoting soft  
  skills -

   Critical Thinking, Reasoning and Problem Solving, 

   Collaboration/Group Work,

   Communication/Interpersonal Skills,

   Creativity and Innovation,     
   Citizenship and Sustainable Development

(v)  enable student self-assessment and peer-assessment

(vi)  be consistent among the teachers throughout the school in  
  methods of providing feedback to students for improvement  
  in learning
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- ၁၃ -

အရဖခခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ

၆၊၁၊၂။ေည်ေွယ်ေျက်နှင့်လြ်းညွှန်ြူြျား(PurposeandGuidingPrinciples)
- အတန်းတငွ်း စစရ်ဆးအကဖဲြတဖ်ခင်း၏ ေညေ်ယွခ်ျကသ်ည ်သငယ်ရူနဆမဲှာပင ်
ရကျာင်းသား၏ သင်ယူမှုတိုးတက်ရေးအတွက် အခွင့်အလမ်းများကို ရြာ်ေုတ် 
သတ်မှတ်ေန်နှင့်  ရကျာင်းသားတစ်ဦးစီ၏ လိုအပ်ချက်များကို  အချနိ်နှင့်  
တစ်ရဖပးညီ ဖြည့်ဆည်းရဆာင်ေွက်ရပးေန် ဖြစ်သည်။ 

အတန်းတွင်း စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းသည် -

(၁)  အဓိကအားဖြင့် အေည်အရသွး ေှိေမည်။

(၂)  အသက်၊ အတန်းအဆင့်တို့နှင့် သင့်ရလျာ်မှု ေှိေမည်။ 

(၃)  ရကျာင်းသားြဟိဖုပု ဖြစေ်မည။် ရကျာင်းသားများ၏ သငယ်မူှု လပုင်န်းနငှ့ ် 
 ၎င်းတို့ပါေင် ရဆာင်ေွက်ဖခင်းအရပါ် ရကာင်းရသာ အကျ ိုးသက်ရောက်မှု  
 ရပးပပီး ၎င်းတို့တွင် သင်ယူလိုစိတ် ဖြစ်လာရစေန် လှုံ့ရဆာ်ရပးမည်။

(၄)  အတန်းတွင်း၌ ရဆွးရနွးဖခင်း၊ စကားရဖပာဆိုဖခင်း အပါအေင် ရလးနက်စွာ  
 ရတွးရခါ်ဖခင်း၊ ဆန်းစစ်ရေြန်ဖခင်းနှင့် ဖပဿနာရဖြေှင်းဖခင်း (Critical  
 Thinking, Reasoning and Problem Solving)၊ ပူးရပါင်းရဆာငေ်ကွဖ်ခင်း/  
 အုပ်စုဖြင့် လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ဖခင်း (Collaboration/ Group Work)၊  
 ဆက်သွယ်ရဖပာဆိုဖခင်း/ လူလူချင်း ဆက်ဆံဖခင်း (Communication/ 
 Interpersonal Skills)၊ အသစြ်နတ်ီးနိငုစ်မွ်းေှဖိခင်းနငှ့ ်ဆန်းသစတ်ေွီငဖ်ခင်း  
 (Creativity and Innovation)၊ နိုင်ငံ့သားရကာင်းစိတ်ဓာတ်ေှိဖခင်းနှင့်  
 ရေေှည်တည်တံ့ရသာ ြွံ့ ပြိုးမှု  (C it izenship and Sustainable  
 Development) စသည့ ်ကိယုေ်ညက်ိယုရ်သးွကျွမ်းကျငမ်ှုများ (soft skills)  
 ကို ေေှိရစမည့် တက်ကကရသာ သင်ယူမှုကို အားရပးမည်။ 

(၅)  ရကျာင်းသားများသည ်မမိကိိယုက်ိ ုစစရ်ဆးအကဖဲြတဖ်ခင်းနငှ့ ်ရကျာင်းသား  
 အချင်းချင်း စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းတို့ကို ရဆာင်ေွက်နိုင်ရစမည်။ 

(၆)  သင်ယူမှု တိုးတက်ရကာင်းမွန်ရစရေးအတွက် ရကျာင်းသားများကို တုံဖ့ပန ် 
 အကကံဖပုချက် (feedback) ရပးသည့်နည်းလမ်းများကုိ တစ်ရကျာင်းလုံးေှိ  
 ဆောများအကကားတွင် တစ်သမတ်တည်း အသုံးဖပုမည်။
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Softskills(21stCenturySkills)

(vii)  encourage students and teachers to view errors as learning  
  opportunities

(viii)  provide information for remedial, revision, and extension  
  purposes

(ix)  enable constructive feedback between teacher and student,  
  and among teachers.

NATIONAL ASSESSMENT POLICY FOR BASIC EDUCTION (NAP)

Citizenship and
Sustainable

Development

Creativity and
Innovation

Communication,
Interpersonal Skills

Collaboration,
Group Work

Critical Thinking,
Reasoning and
Problem Solving



- ၁၄ -

အရဖခခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ

(၇)  ရကျာင်းသားများနငှ့ ်ဆောများအား “အမှားများကိ ုသငယ်မူှုအခငွ့အ်လမ်း  
 များ” အဖြစ် ရှုဖမင်ေန် တိုက်တွန်းအားရပးမည်။

(၈)  ကုစားသင်ကကားရပးဖခင်း/ ဖြည့်ဆည်းသင်ကကားရပးဖခင်း (remedial  
 education)၊ ဖပန်လည်ရလ့ကျင့် ဖခင်း (revision) နှင့်  ေပ်ရဆာင်း  
 ရလက့ျင့ဖ်ခင်း(extension) ရဆာငေ်ကွေ်နအ်တကွ ်သတင်းအချက ်အလက ် 
 ရပးမည်။

(၉)  ဆောနှင့် ရကျာင်းသားအကကားတွင် လည်းရကာင်း၊ ဆောများ အချင်းချင်း  
 အကကားတွင် လည်းရကာင်း စနစ်တကျ အဖပုသရဘာရဆာင်ရသာ တုံ့ဖပန်  
 အကကံဖပုချက်များ (feedback) ရပးမည်။

ကိုယ်ေည်ကိုယ်ရွွးကျွြ်းကျင်ြှုြျား

(၂၁ောစုကျွြ်းကျင်ြှုြျား)

နိုင်ငံ့ွားရကာင်း
စိတ်ဓာတ်နှင့်

ရေေှည်တည်တံ့ရွာ
ြွံ့ပြိုးြှု

အွစ်ြန်တီးနိုင်စွြ်း
ေှိမေင်းနှင့်

ဆန်းွစ်တီထွင်မေင်း

ဆက်ွွယ်ရမပာဆိုမေင်း၊
လူလူေျင်းဆက်ဆံမေင်း

ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်မေင်း၊
အုပ်စုမြင့်ရဆာင်ေွက်မေင်း

ရလးနက်စွာရတွးရေါ်မေင်း၊
ဆန်းစစ်ရဝြန်မေင်းနှင့်
မပဿနာရမြေှင်းမေင်း
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6.1.3 Scope: Classroom-level assessment will principally include  
the following elements: 

(i) student-centred tasks such as group work, discussion, debate,  
 projects and so on

(ii) students demonstrating their knowledge, understanding and  
 ability to apply their learning

(iii) students reviewing and assessing their work 

(iv) teacher making informal observations of students and  
 questioning students. 

Classroom-level assessment will not be used for scoring/rating 
students for streaming by ability or performance level.
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- ၁၅ -

အရဖခခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ

၆၊ ၁၊ ၃။နယ်ပယ်အကျယ်အဝန်း- အတန်းတွင်း စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းတွင်  
အဓိကအားမြင့်ရအာက်ပါအေျက်ြျားပါဝင်ွည်-

(၁)  ရကျာင်းသားြဟိဖုပု အလပုမ်ျား  ရပးဖခင်း၊ ဥပမာ- အပုစ်လုပုင်န်း၊ ရဆွးရနွး  
 ဖခင်း၊ စကားေည်လုပွဲ၊ ပရောဂျက်လုပ်ငန်း အစေှိသည့် အလုပ်များ ရပးဖခင်း

(၂)  ရကျာင်းသားများက ၎င်းတို့ သင်ယူေားသည်များကုိ အသုံးချေန်အတွက်  
 ၎င်းတို့၏ အသိပညာ၊ နားလည်မှု၊ စွမ်းေည်တို့ကို ဖပသဖခင်း

(၃)  ရကျာင်းသားများက မမိတိို၏့အလပုက်ိ ုဖပနလ်ညသ်ုံးသပဖ်ခင်းနငှ့ ်စစရ်ဆး  
 အကဲဖြတ်ဖခင်း 

(၄)  ဆောက အတန်းတွင်းလှည့်လည်ကာ ရကျာင်းသားများအား ကကည့်ရှု  
 ရလ့လာဖခင်း (informal observation) နှင့် ရမးခွန်းရမးဖခင်းများကို  
 ရဆာင်ေွက်ဖခင်း 

အတန်းတငွ်း စစရ်ဆးအကဖဲြတဖ်ခင်းကိ ုရကျာင်းသားများ၏ စမွ်းေည ်သိုမ့ဟတု ်
လုပ်ရဆာင်မှုအဆင့်အေ အေည်အချင်းတူသူများအား ခွဲဖခားစုစည်းေန် အမှတ် 
ရပးဖခင်း/ အဆင့်သတ်မှတ်ဖခင်းတို့အတွက် အသုံးဖပုမည် မဟုတ်ပါ။
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6.1.4 Operational considerations: The Guidelines for Implementation 
of the NAP at kindergarten, primary, and secondary education levels 
will provide specific guidance on operationalizing classroom-level 
assessment. School principals and teachers will need to ensure that:

(i) lesson plans identify the assessment tools to be used and the  
 learning outcomes to be assessed, in accordance with the NAP  
 and Guidelines

(ii) students are involved in planning their work according to the  
 learning outcomes identified in the curriculum 

(iii) students are aware of the learning outcomes and the success  
 criteria 

(iv) learning progress is discussed periodically with parents and  
 students to provide opportunities for input from parents, and to  
 identify follow-up strategies for remedial, revision, and extension  
 purposes.
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- ၁၆ -

အရဖခခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ

၆၊ ၁၊ ၄။လုပ်ငန်းဆိုင်ောထည့်ွွင်းစဉ်းစားထားေျက်ြျား (Operational 
Considerations) - သူငယ်တန်း၊ မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အေက်တန်း 
အဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ အရကာင်အေည် 
ရြာ်ရေး လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များ (guidelines) သည် အတန်းတွင်း 
စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းလုပ်ငန်း ရဆာင်ေွက်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိကျရသာ 
လမ်းညွှန်မှုများ ရပးမည်ဖြစ်ော ရကျာင်းအုပ်များနှင့် ဆောများက ရအာက်ပါ 
အချက်များကို ရသချာစွာ ဖပုလုပ်ေန် လိုအပ်သည် -

(၁)  အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ (NAP)၊ လုပ်ငန်း  
 လမ်းညွှန်ချက်များ (guidelines) နှင့်အညီ သင်ဖပမှုပုံစံ/ သင်ခန်းစာ အစီ  
 အစဉ်များ (lesson plans) သည် အသုံးဖပုေမည့် စစ်ရဆး အကဲဖြတ်နည်း  
 များနှင့် စစ်ရဆးေမည့် သင်ယူမှုေလဒ်များကို ရြာ်ေုတ်သတ်မှတ်ေန်။

(၂)  သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ချမှတ်ေားရသာ ေည်ေွယ်ချက်များနှင့် သင်ယူမှု  
 ေလဒ်များအေ ရကျာင်းသားများသည် ၎င်းတို့လုပ်ရဆာင်ေမည့် သင်ယူမှု  
 လုပ်ငန်းကို စီစဉ်ောတွင် ပါေင်ကကေန်။

(၃)  ရကျာင်းသားများသည ်သငယ်မူှုေလဒမ်ျားနငှ့ ်ရအာငဖ်မငမ်ှုစမံျား (success  
 criteria) ကို နားလည် သရဘာရပါက်ကကေန်။

(၄)  မိဘများအား အကကံဖပုချက်ရပးနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများရပးေန်နှင့်   
 လိုအပ်ပါက ရနာက်ဆက်တွဲ နည်းလမ်းများဖြစ်သည့် ကုစား/ ဖြည့်ဆည်း  
 သင်ကကားရပးဖခင်း (remedial education)၊ ဖပန်လည် ရလ့ကျင့်ဖခင်းနှင့်  
 ေပ်ရဆာင်းရလ့ကျင့် ဖခင်းတို့ကို  ရြာ်ေုတ်သတ်မှတ်နိုင်ေန်အတွက်  
 ရကျာင်းသား၏ သင်ယူမှုတိုးတက် ဖခင်းနှင့်  စပ်လျဉ်း၍ မိဘများ ၊  
 ရကျာင်းသားများနှင့် ပုံမှန်ရဆွးရနွးေန်။
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6.2  Pillar 2. School-Based Assessment

6.2.1 Definition: School-based assessment is a combination of 
formative and summative assessment appropriate for the age/grade 
of the students.

6.2.2 Purpose and guiding principles: The purpose of school-
based assessment is to measure student achievement at prescribed 
stages throughout the school year. For some grades it will also be 
used as criteria for progression to the next grade. School-based 
assessment will: 

(i) at all levels, enable teachers to take remedial measures after  
 periodic assessment, identify individual students’ strengths and  
 weaknesses, competencies and interests, and provide feedback  
 to parents and students. Students will be encouraged to achieve  
 their full potential and to demonstrate their knowledge, attitudes  
 and skills, including soft skills.
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- ၁၇ -

အရဖခခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ

၆၊၂။ ကဏ္ဍ(၂)- ရကျာင်းအရမေမပုစစ်ရဆးအကဲမြတ်မေင်း

    (School-BasedAssessment) 

၆၊၂၊၁။အဓိပ္ပာယ်ြွင့်ဆိုေျက်- ရကျာင်းအရဖခဖပု စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းသည် 
ရကျာင်းသားများ၏ အသက၊် အတန်းတိုန့ငှ့ ်သင့ရ်လျာမ်ည့ ်သငယ်စူဉ ်စစရ်ဆး 
အကဖဲြတဖ်ခင်းနငှ့ ်သငယ်အူပပီး စစရ်ဆးအကဖဲြတဖ်ခင်းတိုက့ိ ုရပါင်းစပေ်ားသည။်

 

၆၊၂၊၂။ေညေ်ယွေ်ျကန်ငှ့်လြ်းညွှနြ်ြူျား(PurposeandGuidingPrinciples)-
ရကျာင်းအရဖခဖပု စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း၏ ေည်ေွယ်ချက်မှာ စာသင်နှစ် 
တစ်ရလျှာက်လုံးေှိ  သတ်မှတ်ေားရသာအဆင့်များတွင်  ရကျာင်းသား၏ 
တတ်ရဖမာက်မှုကို တိုင်းတာေန် ဖြစ်သည်။ အချ ို့ရသာ အတန်းများအတွက် 
ရကျာင်းအရဖခဖပု စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းကို  ရနာက်အတန်းတစ်တန်းသို့  
တိုးဖမှင့်ေန် စံအဖြစ် အသုံးဖပုသည်။ ရကျာင်းအရဖခဖပု စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း 
သည် -

(၁)  အဆင့အ်ားလုံး၌ ပုမံနှစ်စရ်ဆးအကဖဲြတဖ်ခင်းပပီးသည့ရ်နာက ်ဆောများက  
 ကုစား/ ဖြည့်ဆည်းသင်ကကားဖခင်း (remedial education) ဖပုလုပ်နိုင်ရစ  
 ေမည်။ ရကျာင်းသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များ၊  
 တတက်ျွမ်းမှုများ၊ စတိေ်ငစ်ားမှုများကိ ုရြာေ်တု ်သတမ်တှရ်ပးပပီး မဘိနငှ့ ် 
 ရကျာင်းသားများကို အကကံဖပုချက်များ ရပးမည်။ ရကျာင်းသားများကို  
 ၎င်းတို့၏ စွမ်းေည်ေှိသမျှ တတ်ရဖမာက်ရစေန်နှင့် ၎င်းတို့၏ အသိပညာ၊  
 သရဘာေားများနှင့် ကိုယ်ေည်ကိုယ်ရသွးကျွမ်းကျင်မှုများ (soft skills)  
 အပါအေင်ဖြစ်ရသာ ကျွမ်းကျင်မှုများကို ဖပသေန် အားရပးမည်။
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(ii) at kindergarten stage, principally involve teacher observations  
 and student interactions to assess students’ physical and mental  
 well-being, moral, social and emotional development,  
 interpersonal communication, exploration of basic mathematics,  
 appreciation of arts and creativity, and understanding of the  
 world around them. 

(iii) at lower primary stage, principally be used as a basis for  
 feedback to students and parents, and not as a basis for  
 promotion to the next grade.

(iv) at upper primary and secondary stages, be used as a basis  
 for determining a student’s year end grade and may also be  
 used for promotion purposes.

6.2.3 Scope: School-based assessment against expected subject/
course outcomes by grade will principally include the following 
elements: 

(i) at all levels there will be formative and summative assessment  
 of knowledge, attitudes and skills, including soft skills in all  
 subjects (including local curriculum), using methodologies that  
 are harmonized while ensuring that the assessment methods  
 are fit for purpose and appropriate for the age of the students
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- ၁၈ -

အရဖခခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ

(၂)  ွူငယ်တန်းအဆင့်၌ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာဖခင်း၊ စာေိတ္တ၊  
 မိတ္တနှင့်  စိတ်လှုပ်ေှားမှုဆိုင်ော ြွံ့ ပြိုးတိုးတက် ဖခင်း ၊  အဖပန်အလှန်   
 ရဖပာဆိုဆက်သွယ် ဖခင်း ၊  သခ ျာအရဖခခံများကို  စူးစမ်းရလ့လာဖခင်း ၊  
 အနုပညာေသ ခံစားဖခင်းနှင့်  ြန်တီး ဖခင်း ၊  ပတ်ေန်းကျင်ရလာကကို   
 သိေှိနားလည်ဖခင်းတို့ကို စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ောတွင် ဆော၏ ကကည့်ရှု  
 ရလ့လာ ဖခင်းများနှ င့်  ရကျာင်းသားများအချင်းချင်း  အ ဖပန်အလှန်   
 ရဖပာဆိုဆက်သွယ်ဖခင်းများကို အဓိကအားဖြင့် အသံုးဖပုမည်။

(၃)  ြူလတန်းရအာက်ဆင့်၌ ရနာက်အတန်းတစ်တန်းသို့  တိုး ဖမှင့်ရပးေန်  
 အရဖခခံအဖြစ် မဟုတ်ဘဲ ရကျာင်းသားများနှင့် မိဘများကို အကကံဖပုချက်  
 ရပးေန် အရဖခခံအဖြစ် အဓိကအသုံးဖပုမည်။

(၄)  ြူလတန်းအထက်ဆင့်နှင့်  အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းအဆင့်ြျား၌ 
 ရကျာင်းသား၏ နစှဆ်ုံးတတရ်ဖမာကမ်ှုအဆင့က်ိ ုဆုံးဖြတေ်န ်အရဖခခ ံအဖြစ ် 
 အသုံးဖပုပပီး ရနာက်အတန်းတစ်တန်းသို့ တိုးဖမှင့်ရပးေန်အတွက်လည်း  
 အသုံးဖပုနိုင်သည်။

၆၊ ၂၊ ၃။ နယ်ပယ်အကျယ်အဝန်း - အတန်းအလိုက်၊ ဘာသာေပ်အလိုက် 
ရမျှာ်မှန်းေလဒ်များအရပါ် မူတည်ရသာ ရကျာင်းအရဖခဖပု စစ်ရဆးအကဲဖြတ် 
ဖခင်းတွင် အဓိကအားမြင့်ရအာက်ပါအေျက်ြျားပါဝင်ွည ်-

(၁)  အဆင့်အားလုံး၌ (ရဒသသင်ရိုး အပါအေင်) ဘာသာေပ်အားလုံးတွင်  
 ပါေှိ ရသာ အသိပညာ ၊  သရဘာေားများနှင့်  ကိုယ်ေည်ကိုယ်ရသွး   
 ကျွမ်းကျင်မှုများ (soft skills) အပါအေင်ဖြစ်ရသာ ကျွမ်းကျင်မှုများကို  
 သင်ယူစဉ်နှင့် သင်ယူအပပီးတွင် စစ်ရဆးအကဲဖြတ်သည်။ ေိုသို့ စစ်ရဆး  
 အကဖဲြတေ်ာတငွ ်ရကျာင်းသားများ၏ အသက၊် အတန်းတိုန့ငှ့ ်သင့ရ်လျာပ်ပီး၊  
 ေည်ေွယ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီရသာ စစ်ရဆးအကဲဖြတ်နည်းများ ဖြစ်ရစရေး  
 အတွက်  လိုက်ြက်သည့် နည်းလမ်းများကို အသုံးဖပုသည်။ 
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 (for example principally using teacher observation in the  
 kindergarten and the gradual use of more formal tests in higher  
 grades). The results of both formative and summative  
 assessment should be measured against the expected outcomes  
 for each subject for each grade at the end of the school year.

(ii) at upper primary and secondary stages, assessment will  
 principally include formal tests conducted periodically throughout  
 the year and at year-end, as well as other indicators that describe  
 students’ performance  in skills such as working effectively as  
 a member of a team, solving problems, communicating  
 effectively.

School-based assessment will not be used to label students by 
their perceived ability at any given stage in their learning or for 
streaming.

6.2.4 Operational considerations: Guidelines for Implementation 
of the NAP at kindergarten, primary, and secondary education levels 
will provide specific guidance on operationalizing school-based 
assessment. The school principals and teachers must:
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- ၁၉ -

အရဖခခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ

 (ဥပမာ- သငူယတ်န်း၌ ဆော၏ ရစာင့က်ကည့ ်ရလလ့ာမှုကိ ုအဓကိအသုံးဖပ ပုပီး  
 အတန်းကကီးများ၌ ပိမုိပုုစံတံကျ ဖြစရ်သာ စစရ်ဆးဖခင်း (formal tests) မျ ိုး  
 ကို တဖြည်းဖြည်းတိုး၍ အသုံးဖပုသည်။) ပညာသင်နှစ်အဆုံးတွင် အတန်း  
 အလိုက် ၊  ဘာသာေပ်အလိုက်  ရမျှာ်မှန်းေလဒ်များအရပါ် မူတည်၍  
 သငယ်စူဉ ်နငှ့ ်သငယ်အူပပီး စစရ်ဆးအကဖဲြတမ်ှုတိုမ့ ှေေှရိသာ ေလဒမ်ျားကိ ု 
 တိုင်းတာသည်။

(၂)  ြူလတန်းအထက်ဆင့်နှင့်  အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းအဆင့်ြျား၌ 
 ရကျာင်းအရဖခဖပု စစရ်ဆးအကဖဲြတဖ်ခင်းသည ်တစန်စှပ်တလ်ုံးနငှ့ ်နစှဆ်ုံး  
 တွင် ပုံမှန်ဖပုလုပ်ရသာ ပုံစံတကျစစ်ရဆးဖခင်းများ (formal tests) အဓိက  
 ပါေင်သည်။ ေိုနည်းတူ ရကျာင်းသားများ၏ လုပ်ရဆာင်မှုကို ရြာ်ဖပရသာ  
 အဖခားအညွှန်းကိန်းများလည်း ပါေင် သည်။ ဥပမာ- အုပ်စုအြွဲ့ေင်တစ်ဦး  
 အဖြစ ်ေရိောကစ်ွာ အလပုလ်ပုဖ်ခင်း၊ ဖပဿနာများ ရဖြေငှ်းဖခင်း၊ ေရိောက ် 
 စွာ ဆက်သွယ်ရဖပာဆိုဖခင်း အစေှိသည့် ကျွမ်းကျင်မှုတုိ့ ဖြစ်သည်။

ရကျာင်းအရဖခဖပု စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းကို ရကျာင်းသားများ၏ စွမ်းေည် 
သိုမ့ဟတု ်လပုရ်ဆာငမ်ှုအဆင့အ်ေ အေညအ်ချင်းတသူမူျားအား ခွဖဲခားစစုည်းေန ်
အမှတ်ရပးဖခင်း/ အဆင့်သတ်မှတ်ဖခင်းတို့အတွက် အွုံးမပုြည်ြဟုတ်ပါ။

၆၊ ၂၊ ၄။လုပ်ငန်းဆိုင်ောထည့်ွွင်းစဉ်းစားထားေျက်ြျား (Operational
Considerations) - အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ 
အရကာင်အေည်ရြာ်ရေး လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များ (guidelines) သည် 
သူငယ်တန်း ၊  မူလတန်း ၊  အလယ်တန်းနှင့်  အေက်တန်းအဆင့်များ၌ 
ရကျာင်းအရဖခဖပု စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းလုပ်ငန်း ရဆာင်ေွက်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 
တိကျရသာ လမ်းညွှန်မှုများ ရပးမည်ဖြစ်ော ရကျာင်းအုပ်များနှင့် ဆောများက 
ရအာက်ပါအချက်များကို ဖပုလုပ်ေမည်-
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(i) comply with relevant policies for promotion and repetition in  
 accordance with the Guidelines for Implementation of the  
 NAP

(ii) plan to inform students and parents on new assessment  
 approaches and on student achievement according to what will  
 be assessed, when it will be assessed and how it will be  
 assessed as well as informing them of the criteria which will be  
 used for assessment purposes

(iii) ensure consistency among the teachers throughout the school  
 in methods of providing feedback to students for improvement  
 in learning

(iv) ensure that the marking, scoring and grading of students’ work  
 corresponds to the agreed assessment method 

(v) record assessment results systematically and report to parents  
 periodically

(vi) certify that individual students have successfully completed a  
 particular grade and provide valid information about the achieved  
 result

(vii) use the results to identify where teaching needs to be adjusted  
 to take into account remediation of the common mistakes  
 students make and provide remedial teaching for students who  
 are weak in learning achievement.
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- ၂၀ -

အရဖခခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ

(၁)  အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ အရကာင်အေည် 
 ရြာ် ရေး  လု ပ် င န်း လ မ်း ညွှ န် ချ က် များ  ( g u i d e l i n e s )  နှ င့် အ ညီ  
 ရနာကအ်တန်းတစတ်န်းသို ့တိုးဖမငှ့ရ်ပးဖခင်း၊ အတန်းေပရ်ကျာဖ့ခင်းတိုန့ငှ့ ် 
 သက်ဆိုင်သည့်မူများကို လိုက်နာသည်။ 

(၂)  မည်သည်ကို စစ်ရဆးအကဲဖြတ်မည်၊ မည်သည့်အချနိ် စစ်ရဆးအကဲဖြတ်  
 မည်၊ မည်သို့ စစ်ရဆးအကဲဖြတ်မည်၊ စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ေန် ေညေ်ွယ်ချက်  
 အတကွ ်အသုံးဖပုမည့ ်စမံျား၊ ယင်းစမံျားနငှ့အ်ည ီဆုံးဖြတမ်ည့ ်ရကျာင်းသား  
 ၏ တတ်ရဖမာက်မှုနှင့်  စစ်ရဆးအကဲဖြတ်မှု  ချဉ်းကပ်နည်းသစ်များ  
 အရကကာင်းကို ရကျာင်းသားများနှင့် မိဘများအား အသိရပးေန် အစီအစဉ်  
 ရေးဆွဲ ရဆာင်ေွက်သည်။

(၃)  သင်ယူမှု တိုးတက်ရကာင်းမွန်ရစရေးအတွက် ရကျာင်းသားများကို တုံ့ဖပန်  
 အကကံဖပုချက် (feedback) ရပးသည့် နည်းလမ်းများကို တစ်ရကျာင်းလုံးေှိ  
 ဆောများအကကားတငွ ်တစသ်မတတ်ည်း အသုံးဖပု ရကကာင်း ရသချာရစသည။်

(၄)  ရကျာင်းသားများ၏ လပုရ်ဆာငမ်ှုကိ ုအဆင့န်ငှ့ ်အမတှမ်ျား ရပးဖခင်းသည ် 
 အတည်ဖပုေားရသာ စစ်ရဆးအကဲဖြတ်နည်းနှင့်  ကိုက်ညီရကကာင်း   
 ရသချာရစသည်။

(၅)  စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း၏ ေလဒ်များကို စနစ်တကျ မှတ်တမ်းတင်ပပီး  
 မိဘများအား ပုံမှန် အသိရပးသည်။

(၆)  ရကျာင်းသားတစဦ်းချင်းကိ ုအတန်းအဆင့တ်စခ် ုရအာငဖ်မငစ်ွာ ပပီးရဖမာက ် 
 ရကကာင်း တေားေငအ်သအိမတှဖ်ပုသည။် ရအာငဖ်မငမ်ှုေလဒန်ငှ့ ်စပလ်ျဉ်း၍  
 တေားေင် သတင်းအချက်အလက် ရပးသည်။

(၇)  ရကျာင်းသားများ အများဆုံးမှားရသာ အမှားများအတွက် မှန်ကန်ရအာင်  
 ကုစား/ ဖြည့်ဆည်း သင်ကကားရပးရေး (remedial education) ကို  
 ေည့်သွင်းစဉ်းစားေန်၊ သင်ကကားရေးဆိုင်ော လိုအပ်ချက်များ ရြာ်ေုတ်  
 ဖပုဖပငေ်နန်ငှ့ ်သငယ်တူတရ်ဖမာကမ်ှုတငွ ်အားနည်းရသာ ရကျာင်းသားများ  
 အား ကုစား/ ဖြည့်ဆည်း သင်ကကားရပးေန်တို့ အတွက် စစ်ရဆးအကဲဖြတ်  
 ဖခင်း၏ ေလဒ်များကို အသုံးဖပုသည်။
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6.3  Pillar 3. Primary, Middle and High School  
    Completion Assessment

6.3.1 Definition: Primary, Middle and High School Completion 
Assessment is defined as approaches for assessing completion of 
that level including agreed measures of student achievement at the 
end of Grade 5, 9 and 12. In general, for each of the agreed measures 
of assessment there will be uniformity within each district/ state/ 
region. The high school completion exam, as one component of 
basic education high school completion assessment, will be distinct 
from the process of selection into higher education or TVET which 
will be governed by policies for those sub-sectors.
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အရဖခခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ

၆၊၃။ကဏ္ဍ(၃)- ြလူတန်း၊အလယတ်န်းနငှ့်အထကတ်န်းအဆင့် 
    ပပီးရမြာက်ြှုစစ်ရဆးအကဲမြတ်မေင်း 
    (Primary, Middle and High School 
    CompletionAssessment)  

၆၊၃၊၁။အဓပိ္ပာယြ်ငွ့ဆ်ိေုျက-် မလူတန်း၊ အလယတ်န်းနငှ့ ်အေကတ်န်း အဆင့ ်
ပပီးရဖမာက်မှု စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းသည် ပဉ္စမတန်း၊ နေမတန်းနှင့် ဒွာဒသမ 
တန်းတို့ အပပီး၌ အတည်ဖပုေားရသာ ရကျာင်းသားတတ်ရဖမာက်မှု စစ်ရဆး 
တိုင်းတာဖခင်းများနှင့် ယင်းအဆင့် ပပီးရဖမာက်မှုအတွက် စစ်ရဆးအကဲဖြတ်မှု 
ချဉ်းကပ်နည်းများတို့ကို ဆိုလိုသည်။ ရယဘုယျအားဖြင့် အတည်ဖပုေားရသာ 
အဆင့ပ်ပီးရဖမာကမ်ှု စစရ်ဆးအကဖဲြတဖ်ခင်းသည ်ေရိငု/်မပညန်ယ/်တိငု်းရဒွကကီး
တစ်ခုစီအတွင်း တူညီမှုေှိမည်။ အရဖခခံပညာ အေက်တန်းအဆင့် ပပီးရဖမာက်မှု 
စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ရသာ အေက်တန်းအဆင့် 
ပပီးရဖမာကမ်ှု စာရမးပွသဲည ်အဆင့ဖ်မင့ပ်ညာရေး၊ နည်းပညာ၊ သကရ်မွးပညာနငှ့ ်
ရလ့ကျင့်ရေး(TVET) ရကျာင်းများသို့ ေင်ခွင့် ရေွးချယ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှ ကွဲဖပား 
ဖခားနားမည်။ ယင်းကဏ္ဍခွဲများအတွက် မူေါဒများ သီးသန့်ေှိသည်။
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6.3.2 Purpose and guiding principles: The purpose of Primary, 
Middle and High School Completion Assessment is to assess and 
certify individual student learning achievement at the end of each 
phase of basic education. Primary, Middle and High School 
Completion Assessment will:

(i) assess students’ knowledge, attitudes and skills, including soft  
 skills for lifelong learning and employability, appropriate to the  
 learning outcomes for each subject and level

(ii) provide all students who achieve the requirements of the school  
 completion assessment at each level with a certificate of learning  
 achievements to enable them to progress to the next stage of  
 learning or employment

(iii) ensure accountability and quality assurance of the school

(iv) provide assessment information to policy makers for performance  
 analysis, reporting and improvement strategies.
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အရဖခခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ

၆၊၃၊၂။ေညေွ်ယေ်ျကန်ငှ့်လြ်းညွှနြ်ြူျား(PurposeandGuidingPrinciples)-
မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အေက်တန်းအဆင့် ပပီးရဖမာက်မှု စစ်ရဆးအကဲ 
ဖြတ် ဖခင်း၏ ေည်ေွယ်ချက်မှာ  အရဖခခံပညာရေး အဆင့်တစ်ခုအဆုံး၌ 
ရကျာင်းသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ သင်ယူတတ်ရဖမာက်မှုကို စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ေန် 
နှင့်  တေားေင်အသိအမှတ်ဖပုေန် ဖြစ်သည်။ မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့်  
အေက်တန်းအဆင့် ပပီးရဖမာက်မှု စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းသည်- 

(၁)  ဘေတစ်သက်တာ သင်ယူေန်နှင့် အလုပ်အကိုင်ေေှိေန် လိုအပ်ရသာ အသိ 
 ပညာ၊ သရဘာေားများနှင့် ကိုယ်ေည်ကိုယ်ရသွးကျွမ်းကျင်မှုများ (soft  
 skills) အပါအေင်ဖြစ်ရသာ ကျွမ်းကျင်မှုများကို အတန်းအလိုက်၊ ဘာသာ  
 ေပ်အလိုက် ရမျှာ်မှန်းေလဒ်များအရပါ် မူတည်၍ သင့်ရလျာ်စွာ စစ်ရဆး  
 အကဲဖြတ်မည်။ 

(၂)  ရကျာင်းအဆင့အ်လိကု ်ပပီးရဖမာကမ်ှု စစရ်ဆးအကဖဲြတဖ်ခင်း၏ လိအုပခ်ျက ် 
 များကို ဖြည့်ဆည်းခဲ့နိုင်ရသာ ရကျာင်းသားများအား ရနာက်တစ်ဆင့်  
 သငယ်မူှု သိုမ့ဟတု ်အလပုအ်ကိငုေ်ေိှရေး ဆကလ်က ်ရဆာငေ်ကွန်ိငုရ်စမည့ ် 
 သင်ယူတတ်ရဖမာက်မှု အသိအမှတ်ဖပုလက်မှတ် ရပးမည်။

(၃)  တာေန်ခံမှုနှင့် အေည်အရသွးအာမခံမှု ေှိရစမည်။

(၄)  လုပ်ရဆာင်မှု စိစစ်ဖခင်း၊ အစီေင်ခံတင်ဖပဖခင်း၊ ပိုမိုရကာင်းမွန်ရစေန် နည်း  
 ြျူဟာများ ရေးဆွဲ ဖခင်းတို့အတွက် မူေါဒချမှတ်သူများအား စစ်ရဆး  
 အကဲဖြတ်ဖခင်းဆိုင်ော သတင်းအချက်အလက်များ ရပးမည်။
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6.3.3 Scope: Primary, Middle and High School Completion 
Assessment will principally include the following elements:

(i) summative assessments and other agreed measures (for  
 example, project work, presentations as appropriate) at the end  
 of Primary, Middle and High School

(ii) certification of satisfactory learning achievement at the end of  
 grades 5, 9 and 12, in knowledge, attitudes and skills, including  
 soft skills as prescribed in the basic education curriculum.

Primary, Middle and High School Completion Assessment will not 
be used for scoring/rating students for streaming by ability or 
performance level.
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အရဖခခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ

၆၊၃၊၃။နယ်ပယ်အကျယ်အဝန်း- မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အေက်တန်း 
အဆင့် ပပီးရဖမာက်မှုစစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းတွင် အဓိကအားမြင့် ရအာက်ပါ
အေျက်ြျားပါဝင်ွည်-

(၁)  မလူတန်း၊ အလယတ်န်းနငှ့ ်အေကတ်န်းရကျာင်းများ အပပီး၌ သငယ်အူပပီး  
 စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းများနှင့် အဖခားသရဘာတူညီေားရသာ တိုင်းတာ  
 နည်းများ (ဥပမာ- သင့်ရလျာ်သည့် ပရောဂျက်လုပ်ငန်းများ၊ ေှင်းလင်း  
 တင်ဖပဖခင်းများ)

(၂)  အရဖခခံပညာအဆင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ရြာ်ဖပေားရသာ ပဉ္စမတန်း၊  
 နေမတန်း၊ ဒွာဒသမတန်းတို ့အဆုံး၌ ေှေိမည့ ်အသပိညာ၊ သရဘာေားများနငှ့ ် 
 ကိုယ်ေည်ကိုယ်ရသွး ကျွမ်းကျင်မှုများ (soft skills) အပါအေင်ဖြစ်ရသာ  
 ကျွမ်းကျင်မှုများအေ ရကျနပ်ြွယ်ေှိသည့်  သင်ယူတတ်ရဖမာက်မှုကို   
 တေားေင် အသိအမှတ်ဖပုဖခင်း

မလူတန်း၊ အလယတ်န်းနငှ့ ်အေကတ်န်းအဆင့ပ်ပီးရဖမာကမ်ှု စစရ်ဆး အကဖဲြတ ်
ဖခင်းကိ ုရကျာင်းသားများ၏စမွ်းေည ်သိုမ့ဟတု ်လပုရ်ဆာငမ်ှုအဆင့အ်ေ အေည ်
အချင်းတူသူများအား ခွဲဖခားစုစည်းေန် အမှတ်ရပးဖခင်း/ အဆင့်သတ်မှတ်ဖခင်း 
တို့အတွက် အွုံးမပုြည်ြဟုတ်ပါ။
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6.3.4 Operational considerations: Guidelines for Implementation 
of the NAP at primary and secondary education levels will provide 
specific guidance on operationalizing Primary, Middle and High 
School Completion Assessment. In addition, the school principals 
and teachers must:

(i) ensure that students and parents are aware of the requirements  
 for the primary, middle, and high school completion assessment

(ii) familiarise themselves and the students with the primary, middle,  
 and high school completion assessment procedures and  
 question formats

(iii) prepare work/study plans to ensure that students have covered  
 the required course materials

(iv) provide the students with practice (mock) exams for grade(s)  
 in which a primary, middle, and high school completion exam  
 is included as an agreed component of student achievement

(v) ensure that students understand the marking and scoring  
 procedures for primary, middle, and high school completion  
 exams for grade(s) in which a school completion exam is  
 included as an agreed component of student achievement.

NATIONAL ASSESSMENT POLICY FOR BASIC EDUCTION (NAP)



- ၂၄ -

အရဖခခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ

၆၊ ၃၊ ၄။လုပ်ငန်းဆိုင်ောထည့် ွွင်းစဉ်းစားထားေျက်ြျား (Operational
Considerations)- မလူတန်း၊ အလယတ်န်းနငှ့ ်အေကတ်န်း ပညာရေးအဆင့ ်
များအတကွ ်အမျ ိုးသားပညာေည ်စစရ်ဆးအကဖဲြတဖ်ခင်းမေူါဒ  အရကာငအ်ေည ်
ရြာရ်ေး လပုင်န်းလမ်းညွှနခ်ျကမ်ျား (guidelines) သည ်မလူတန်း၊ အလယတ်န်း 
နှင့် အေက်တန်းအဆင့် ပပီးရဖမာက်မှု စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း လုပ်ငန်းရဆာင် 
ေကွမ်ှုနငှ့ ်စပလ်ျဉ်း၍ တကိျရသာ လမ်းညွှနမ်ှုများ ရပးမညဖ်ြစေ်ာ ရကျာင်းအပုမ်ျား 
နှင့် ဆောများက ရအာက်ပါအချက်များကို ဖပုလုပ်ေမည်-

(၁)  မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အေက်တန်းအဆင့် ပပီးရဖမာက်မှုအတွက်  
 စစ်ရဆးအကဲဖြတ်မည့်အချက်များကို ရကျာင်းသားများနှင့် မိဘများက  
 နားလည်သရဘာရပါက်ရကကာင်း ရသချာရစေမည်။

(၂)  မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အေက်တန်းအဆင့် ပပီးရဖမာက်မှု စစ်ရဆး  
 အကဲဖြတ်ဖခင်း လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ရမးခွန်းပုံစံများကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင်နှင့ ် 
 ရကျာင်းသားများပါ ေင်းနှီးကျွမ်းေင်ပပီးဖြစ်ေမည်။

(၃)  ရကျာင်းသားများသည ်လိအုပရ်သာ သငယ်ေူမည့ ်အရကကာင်းအော များကိ ု 
 လွှမ်းခခုံသင်ယူရကကာင်း ရသချာရစေန်အတွက် အလုပ်/ သင်ယူ ရလ့လာမှု  
 အစီအစဉ်များ (work/study plans) ကို ကကိုတင်ဖပင်ဆင်ေားေမည်။

(၄)  ရကျာင်းသားတတ်ရဖမာက်မှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် အတည်ဖပု  
 ေားရသာ မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အေက်တန်းအဆင့် ပပီးရဖမာက်မှု  
 စာရမးပွေဲှသိည့ ်အတန်း(များ)အတကွ ်ရကျာင်းသား များအား နမနူာစာရမးပွ ဲ 
 များ (mock exams) ဖြင့် ရလ့ကျင့်ရပးေမည်။

(၅)  ရကျာင်းသားတတရ်ဖမာကမ်ှု၏ အစတိအ်ပိငု်းတစခ်အုဖြစ ်အတညဖ်ပုေား  
 ရသာ မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အေက်တန်းအဆင့် ပပီးရဖမာက်မှု  
 စာရမးပွေဲှသိည့ ်အတန်း(များ)အတကွ ်ရကျာင်းသားများသည ်ယင်းအဆင့ ် 
 ပပီးရဖမာက်မှု စာရမးပွဲ၏ အမှတ်ရပးလုပ်ငန်းစဉ်များကို နားလည်ရကကာင်း  
 ရသချာရစေမည်။
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6.4   Pillar 4. Sample-Based Learning Assessments

6.4.1 Definition: Sample-Based Learning Assessments are defined 
as centrally managed assessments that identify and use a nationally 
or regionally representative sample of students of, for example, a 
particular age/grade/subject  to measure the health of the education 
system. Examples include EGRA/EGMA and SEA-PLM, as well as 
sample-based assessment of reading and mathematics planned at 
middle school level for measurement of SDG 4.1.1.

6.4.2 Purpose and guiding principles: The purpose of Sample-
Based Learning Assessments is to measure the health of the 
education system. Sample-based assessments are not concerned 
with the achievement of individual students. They are used to identify, 
for example, the need for modification and revision of the existing 
curriculum, teaching methodology and assessment, and where 
additional support is required for teachers, schools and townships, 
districts and regions.
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အရဖခခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ

၆၊၄။ကဏ္ဍ(၄)- နြနူာအရမေမပုွ ငယ်ြူှုစစရ်ဆးအကမဲြတမ်ေင်း 
    ြျား(Sample-BasedLearningAssessments)  

၆၊၄၊၁။အဓပိ္ပာယြ်ငွ့ဆ်ိေုျက်- နမနူာအရဖခဖပု သငယ်မူှု စစရ်ဆးအကဖဲြတဖ်ခင်း 
ဆိသုညမ်ှာ ပညာရေးစနစ၏် အရဖခအရနမနှက်ိ ုတိငု်းတာေန ်စစရ်ဆး အကဖဲြတ ်
လိုသည့် အသက်/အတန်း/ဘာသာေပ်တို့တွင် နိုင်ငံအဆင့် သို့မဟုတ် ရဒသ 
အဆင့ ်ကိယုစ်ားဖပုနမနူာရကျာင်းသားများကိ ုသတမ်တှရ်ေွးချယ၍်  ြဟိအုဆင့ ်
စီမံခန့်ခွဲမှုဖြင့် ရဆာင်ေွက်ရသာ စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ- 
“မူလတန်းရအာက်ဆင့် ကရလးများ၏ စာြတ်စွမ်းေည်/ သချာစွမ်းေည်ကို 
ရလ့လာဖခင်း (EGRA/ EGMA)”၊ “အရေှ့ရတာင်အာေှ မူလတန်းပညာ သင်ယူ 
တတ်ရဖမာက်မှု တိုင်းတာစစ်ရဆးရေးစံ (SEA-PLM)” နှင့် စဉ်ဆက်မဖပတ် 
ြွံ့ပြိုးမှုပန်းတိုင် (SDG) ၄.၁.၁ အေ အလယ်တန်းနှင့် အေက်တန်းအဆင့်၏ 
စာြတ်စွမ်းေည်/ သချာစွမ်းေည်ကို နမူနာအရဖခဖပု ရလ့လာေန် စီစဉ်ဖခင်းတို့ 
ပါ၀င်သည်။

၆၊၄၊၂။ေညေွ်ယေ်ျကန်ငှ့်လြ်းညွှနြ်ြူျား(PurposeandGuidingPrinciples)-
နမူနာ အရဖခဖပု သင်ယူမှု စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းများ၏ ေည်ေွယ်ချက်သည် 
ပညာရေးစနစ်၏ အရဖခအရနမှန်ကို တိုင်းတာေန် ဖြစ်သည်။ နမူနာအရဖခဖပု 
သင်ယူမှု စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းများသည် ရကျာင်းသားတစ်ဦးစီ၏ တတ် 
ရဖမာက်မှုနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ ဥပမာ-လက်ေှိသင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ သင်ကကားနည်း၊ 
စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းတို့ကို ဖပုဖပင်မွမ်းမံေန်နှင့် ဖပင်ဆင်ေန် လိုအပ်ချက်များ၊ 
ဆောများ၊ ရကျာင်းများ၊ ပမို့နယမ်ျား၊ ခရိငုမ်ျား၊ ဖပညန်ယ/် တိငု်းရဒသကကီးများတငွ ်
ေပ်ရဆာင်းပံ့ပိုးေန် လိုအပ်ရနသည်များကို ရြာ်ေုတ်သတ်မှတ်ေန်အတွက် 
နမူနာအရဖခဖပု သင်ယူမှု စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းများကို အသုံးဖပုသည်။
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Sample-Based Learning Assessments will:

(i) be used to monitor and improve educational standards and  
 quality and inform policy makers at state/region and national  
 level for decision-making purposes

(ii) inform the MOE of the achievement levels of students’  
 knowledge, attitudes, and skills, including soft skills according  
 to national, regional and international standards

(iii) inform the MOE regarding the areas requiring improvement,  
 including information of state/region level variations in  
 performance and areas where teachers need additional support  
 and resources to improve their teaching approaches and  
 strategies

(iv) enable assessment providers to gather required information  
 regarding, for example, students’ socio-economic conditions,  
 attitudes of students, parents and local community members   
 to education and schooling.
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အရဖခခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ

နမူနာအရဖခဖပု သင်ယူမှု စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းများသည်-

(၁)  ပညာရေး အဆင့်အတန်းနှင့် အေည်အရသွးကို ရလ့လာကကီးကကပ်ေန်၊  
 တိုးတက်ရစေန်နှင့်  ဆုံး ဖြတ်ချက်များ ချနိုင်ေန်အတွက် ဖပည်နယ်/  
 တိုင်းရဒသကကီးနှင့် နိုင်ငံရတာ်အဆင့် မူေါဒချမှတ်သူများအား သတင်း  
 အချက်အလက် ရပးသည်။

(၂)  နိုင်ငံရတာ်၊ ရဒသဆိုင်ော၊ အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ော စံသတ်မှတ်ချက်များအေ  
 အသိပညာ၊ သရဘာေားများနှင့် ကိုယ်ေည်ကိုယ်ရသွးကျွမ်းကျင်မှုများ  
 (soft skills) အပါအေင်ဖြစ်ရသာ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်  
 ရကျာင်းသားများ၏ တတရ်ဖမာကမ်ှုအဆင့မ်ျားကိ ုပညာရေးေနက်ကီးဌာနသို ့ 
 သတင်းပို့သည်။

(၃)  ဖပညန်ယ/်တိငု်းရဒသကကီးအဆင့ ်လပုရ်ဆာငမ်ှု ကွဖဲပားဖခားနားမှုများ ဆိငုေ်ာ   
 သတင်းအချက်အလက်များ အပါအေင် တိုးတက်ေန် လိုအပ်ရနရသာ  
 နယ်ပယ်များနှင့် ဆောများအတွက် ေပ်ရဆာင်းပံ့ပိုးရပးေန် နှင့် ၎င်းတို့၏  
 သင် ကကားမှု ချဉ်းကပ်နည်းများနှင့်  သင် ကကားနည်းများ တိုးတက်ေန်  
 ေင်းဖမစ်များ လိုအပ်ရနသည့် နယ်ပယ်များအရကကာင်းကို ပညာရေးေန်ကကီး  
 ဌာနသို့ သတင်းရပးပို့သည်။

(၄)  စစရ်ဆးအကဖဲြတဖ်ခင်း ရဆာငေ်ကွသ်မူျားသည ်လိအုပရ်သာ သတင်းအချက ် 
 အလက်များ (ဥပမာ- ရကျာင်းသားများ၏ လူမှုစီးပွားရေးအရဖခအရနများ၊  
 ရကျာင်းသားများ၊ မိဘများနှင့်  ရဒသခံ ေပ်ေွာအြွဲ့အစည်းေင်များ၏  
 ပညာရေးနှင့် ရကျာင်းရနဖခင်းအရပါ် ေားေှိသည့် သရဘာေားများ) ကို  
 စုရဆာင်းနိုင်ေမည်။
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6.4.3 Scope: Sample-Based Learning Assessments will principally 
include the following elements: 

(i) identification and selection of students of a particular age/grade/ 
 subject

(ii) a reliable and valid sample which represents the spectrum of  
 schools and students in Myanmar

(iii) test items that are standardized according to international norms

(iv) test items that are customized to the Myanmar context and  
 address the Myanmar curriculum.

Sample-Based Learning Assessments will not be used:

(i) to test all students in all schools at a specific age/grade/subject

(ii) to identify the strengths and weaknesses of individual students

(iii) to identify the weaknesses of individual teachers or schools.

6.4.4 Operational considerations: Testing guidelines for sample-
based assessments will be implemented according to the 
administrative requirements of the assessment tool provider. 
Sample-based tests are conducted periodically, usually every 3 - 5 
years.
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အရဖခခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ

၆၊ ၄၊ ၃။ နယ်ပယ်အကျယ်အဝန်း - နမူနာအရဖခဖပုသင်ယူမှု  စစ်ရဆး 
အကဲဖြတ်ဖခင်းတွင်   အဓိကအားမြင့်ရအာက်ပါအေျက်ြျားပါဝင်ွည်-

(၁)  စစ်ရဆးအကဲဖြတ်လိုသည့် အသက်/ အတန်း/ ဘာသာေပ်နှင့် ကိုက်ညီ  
 ရသာ ရကျာင်းသားများကို သတ်မှတ်ရေွးချယ်ဖခင်း

(၂)  ဖမန်မာနိုင်ငံ၏ ရကျာင်းများ ၊ ရကျာင်းသားများကို  ကိုယ်စားဖပုသည့်   
 ခိုင်လုံမှုနှင့် ကိုးစားနိုင်မှုေှိရသာ နမူနာ

(၃)  အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ော စံနှုန်းများအေ စံကိုက်ေားရသာ စစ်ရဆးမည့်   
 ရမးခွန်းများ

(၄)  ဖမန်မာနိုင်ငံ၏အရဖခအရန၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတို့နှင့် ကိုက်ညှိေားရသာ  
 စစ်ရဆးမည့်ရမးခွန်းများ

နမူနာအရဖခဖပု သင်ယူမှု စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းများကို ရအာက်ပါ အချက်များ 
အတွက် အွုံးမပုြည်ြဟုတ်ပါ-

(၁)  ရကျာင်းအားလုံးမ ှသတမ်တှေ်ား ရသာ အသက/် အတန်း/ ဘာသာေပ ်နငှ့ ် 
 ကိုက်ညီသည့် ရကျာင်းသားအားလုံးကို စစ်ရဆးဖခင်း 

(၂)  ရကျာင်းသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များကို  
 ရြာ်ေုတ်သတ်မှတ်ဖခင်း

(၃)  ဆောတစ်ဦးချင်းစီ သို့မဟုတ် ရကျာင်းတစ်ရကျာင်းစီ၏ အားနည်းချက်  
 များကို ရြာ်ေုတ်သတ်မှတ်ဖခင်း

၆၊ ၄၊ ၄။လုပ်ငန်းဆိုင်ောထည့် ွွင်းစဉ်းစားထားေျက်ြျား (Operational
Considerations) - စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းဆိုင်ော နည်းပညာပံ့ပိုးသူ၏ စီမံ 
ခန့ခ်ွမဲှုဆိငုေ်ာ သတမ်တှခ်ျကမ်ျားနငှ့အ်ည ီနမနူာအရဖခဖပု စစရ်ဆးအကဖဲြတဖ်ခင်း 
လမ်းညွှန်ချက်များ (guidelines) ကို အရကာင်အေည်ရြာ် ရဆာင်ေွက်မည်။ 
နမူနာအရဖခဖပု စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းများကို အများအားဖြင့် ၃ နှစ် - ၅ နှစ် 
တစ်ကကိမ် ပုံမှန် ဖပုလုပ်သည်။
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7. ORGANISATIONAL STRUCTURE OF THE 
NATIONAL ASSESSMENT SYSTEM

7.1 Departmental division of responsibilities for Basic 
Education Assessment

Under higher level guidance as needed, DME and relevant 
departments will ensure implementation of the policy guidelines, 
and tools and instruments as follows:

Department of Myanmar Examinations (DME) will take a leading/ 
coordinating role in oversight and monitoring of implementation of 
the National Assessment Policy (NAP), in close consultation with 
other departments (who will be responsible for implementation of 
some NAP elements). Once approved, DME will also be responsible 
for monitoring that the Guidelines (Tier 2) are being reflected in 
various tools and instruments (Tier 3) and followed in practice.
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အရဖခခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ

၇။အြျ ိုးွားပညာေည် စစ်ရဆးအကဲမြတ်မေင်းစနစ်၏
ြွဲ့စည်းရဆာင်ေွက်ပုံ (OrganisationalStructureof the
NationalAssessmentSystem)

၇၊ ၁။အရမေေံပညာအဆင့် စစ်ရဆးအကဲမြတ်မေင်းအတွက် ဦးစီး
ဌာနြျား၏အလုပ်တာဝန်ေွဲရဝမေင်း(Departmentaldivisionof
responsibilitiesforBasicEducationAssessment)- လိုအပ်ချက် 
နှင့်အညီ အဆင့်ဖမင့် လမ်းညွှန်မှုများရအာက်တွင် ဖမန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန 
(DME) နှင့်  ဆက်နွှယ်ရသာ ဦးစီးဌာနများသည် မူေါဒလမ်းညွှန်ချက်များ 
(guidelines)၊ စစ်ရဆး အကဲဖြတ်ဖခင်း နည်းလမ်းများကို ရအာက်ပါအတိုင်း 
အရကာင်အေည်ရြာ်မည်-

မြန်ြာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန (DME) သည် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆး 
အကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ (NAP) အရကာင်အေည်ရြာ်ဖခင်းကို ရလ့လာကကီးကကပ် 
ော၌ ဦးရဆာင်မှု/ ညှိနှိုင်းမှုကဏ္ဍကို ေယူပပီး အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆး 
အကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ (NAP) ၏ အချ ို့ကိစ္စေပ်များကို အရကာင်အေည်ရြာ်ေန် 
တာေန်ေှိသည့် အဖခားဦးစီးဌာနများနှင့် အနီးကပ် ရဆွးရနွးတိုင်ပင်သည်။ 
အတည်ဖပုချက်ေေှိပပီးပါက အမျ ိုးမျ ိုးရသာ စစ်ရဆးလွှာများ၊ စစ်ရဆးနည်းများ 
(အလွှာ-၃) သည် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များ (guidelines) (အလွှာ-၂)နှင့် 
ကိုက်ညီမှု ေှိ၊ မေှိကိုလည်းရကာင်း၊ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များ (guidelines) 
နှင့်အညီ ရဆာင်ေွက်ဖခင်း ေှိ၊ မေှိ ကိုလည်းရကာင်း ရလ့လာကကီးကကပ်ေန် ဖမန်မာ 
နိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနတွင် တာေန်ေှိသည်။
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DME will also be responsible for overseeing the implementation 
(based on the Guidelines for Implementation of the NAP) of pillar 
(iii) primary, middle and high school completion assessments 
and pillar (iv) sample-based learning assessments in close 
consultation, coordination and collaboration with other departments;

Department of Education Research, Planning and Training 
(DERPT) will take a leading/coordinating role in ensuring final 
approval and compliance of all concerned departments and 
institutions to the Guidelines for Implementation of the NAP are 
followed, which spans primary, middle, and high school;

DERPT will also undertake coordination, monitoring and periodic 
evaluation of student assessment system reforms;

Department of Basic Education (DBE) is responsible for 
supervising the implementation of three pillars:

(i) classroom-level assessment,

(ii) school-based assessment and     
(iii) primary, middle and high school completion assessments  
 based on the Guidelines for Implementation of the NAP,  
 and supported by teacher guides, sample assessment tools and  
 other instruments (developed by DERPT and other departments).
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အရဖခခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ

 ေို့ဖပင် မြန်ြာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန(DME) သည် အဖခားဦးစီးဌာနများနှင့် 
အနီးကပ် ရဆွးရနွးတိုင်ပင် ပူးရပါင်းညှိနှိုင်းကာ (အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆး 
အကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ အရကာင်အေည်ရြာ်ရေး လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များ 
(guidelines) အရပါ် အရဖခခံ၍ အရကာင်အေည်ရြာ်လျက်ေှိရသာ) စစ်ရဆး 
အကဖဲြတဖ်ခင်းကဏ္ဍ (pillar) (၃) ြလူတန်း၊အလယတ်န်းနငှ့်အထကတ်န်းအဆင့်
ပပီးရမြာကြ်ှုစစရ်ဆးအကမဲြတမ်ေင်း၊ စစရ်ဆးအကဖဲြတ ်ဖခင်းကဏ္ဍ (pillar) (၄) 
နြူနာအရမေမပုွင်ယူြှု စစ်ရဆးအကဲမြတ်မေင်း တို့ကို ကကီးကကပ်ေန် တာေန် 
ေှိသည်။

ပညာရေးွုရတွန၊ စီြံကိန်းနှင့် ရလ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန(DERPT) သည် 
မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အေက်တန်းအဆင့် ရကျာင်းများကို လွှမ်းခခုံရသာ 
အြျ ိုးွားပညာေည် စစ်ရဆးအကဲမြတ်မေင်းြူဝါဒအရကာင်အထည်ရြာ်ရေး
လုပ်ငန်းလြ်းညွှန်ေျက်ြျား(guidelines) အတည်ဖပုချက် ေေှိေန်နှင့် သက်ဆိုင် 
ော ဦးစီးဌာနများနှင့် အြွဲ့အစည်းများအားလုံးက လိုက်နာရဆာင်ေွက်ရစေန် 
ဦးရဆာင်မှု/ညှိနှိုင်းမှု အခန်းကဏ္ဍကို ေယူသည်။     
 ေိုဖ့ပင ်ပညာရေးသရုတသန၊ စမီကံနိ်းနငှ့ ်ရလက့ျင့ရ်ေးဦးစီးဌာန (DERPT) 
သည ်ပညာေည ်စစရ်ဆးအကဖဲြတမ်ှုစနစ ်ဖပုဖပငရ်ဖပာင်းလရဲေးတငွ ်ညှနိှိုင်းဖခင်း၊ 
ရလ့လာကကီးကကပ်ဖခင်း၊ ပုံမှန်အကဲဖြတ်ဖခင်းတို့ကို တာေန်ယူ ရဆာင်ေွက်သည်။

အရမေေံပညာဦးစီးဌာန (DBE) သည် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအကဲဖြတ် 
ဖခင်းမူေါဒ  အရကာင်အေည်ရြာ်ရေး လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များ(guidelines) 
ရပါ် အရဖခခံပပီး (DERPT နှင့် အဖခားဦးစီးဌာနများက ဖပုစုေားရသာ) ဆော 
လမ်းညွှန်စာအုပ်များ၊ စစ်ရဆးအကဲဖြတ်မှုနည်းလမ်းနမူနာများနှင့် အဖခား 
သင်ကကားရေး အရောက်အကူပစ္စည်းများ၏ အကူအညီဖြင့် အရကာင်အေည် 
ရြာ်လျက်ေှိရသာ စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းကဏ္ဍ (pillar) များဖြစ်သည့် 
(၁)  အတန်းတွင်းစစ်ရဆးအကဲမြတ်မေင်း၊ 
(၂)  ရကျာင်းအရမေမပုစစ်ရဆးအကဲမြတ်မေင်း၊

(၃)  ြူလတန်း၊အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းအဆင့် ပပီးရမြာက်ြှု စစ်ရဆး 
 အကဲမြတ်မေင်းတို့ကို အနီးကပ်ကကီးကကပ်ေန် တာေန်ေှိသည်။



NATIONAL ASSESSMENT POLICY FOR BASIC EDUCTION (NAP)

- 30 -

7.2 Other Key Stakeholders

Other assessment stakeholders will be responsible for compliance 
with specific elements of the NAP, which will be detailed in the 
Guidelines for Implementation of the NAP: 

o Subject Wise Curriculum Committees (SWCC) and  
 Curriculum Development Teams (CDT) (e.g., inclusion of  
 assessment in basic education curriculum) 

o Universities of Education (UOEs), Education Degree  
 Colleges (EDCs) and Education Colleges (ECs) assessment  
 experts (e.g., inclusion of Guidelines for Implementation of NAP  
 in Teacher Education)

o State/Region Education Offices, District Education Offices  
 and Township Education Offices (e.g., capacity development  
 for item writing, administration of exams, monitoring and quality  
 assurance)

o National Education Policy Commission (NEPC), National  
 Curriculum Committee (NCC) and National Accreditation  
 and Quality Assurance Committee (NAQAC) (e.g., policy  
 approval and monitoring).

7.3 Associated Capacity Development

MOE in collaboration with development partners and other 
stakeholders shall develop a capacity development plan to support 
effective implementation of the NAP.
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အရဖခခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ

၇၊၂။အမေားအဓကိပါဝငပ်တ်ွ က်ွ ြူျား(OtherKeyStakeholders) 
စစ်ရဆးအကဲ ဖြတ် ဖခင်း၌  အဖခား  အဓိက ပါေင်ပတ်သက်သူများသည်  
အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအကဲဖြတ် ဖခင်း မူေါဒ အရကာင်အေည်ရြာ်ရေး 
လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များ(guidelines) တွင် အရသးစိတ်ရြာ်ဖပေားရသာ 
အရဖခခံအချက်များကို လိုက်နာရဆာင်ေွက်ေန် တာေန်ေှိမည်။ 

• ောွာေပ်ွင်ရိုးညွှန်းတြ်းရကာ်ြတီ (SWCC) နှင့်ွင်ရိုးညွှန်းတြ်း 
 ရေးဆွရဲေးအြွဲ့(CDT) (ဥပမာ- အရဖခခပံညာအဆင့ ်သငရ်ိုးညွှန်းတမ်းတငွ ် 
 စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း ပါေင်ရစဖခင်း)

• ပညာရေးတက္ကွိုလ်ြျား (UOEs)၊ ပညာရေးဒီဂေီရကာလိပ်ြျား (EDCs) 
 နှင့်ပညာရေးရကာလိပ်ြျား (ECs)-  စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းဆိုင်ော  
 ကျွမ်းကျင်ပညာေှင်များ (ဥပမာ- ဆောအတတ်ပညာသင်တန်းများ ပို့ချ  
 ောတွင် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ အရကာင်  
 အေည်ရြာ်ရေးလုပ်ငန်း လမ်းညွှန်ချက်များ (guidelines) ပါေင်ရစဖခင်း)

• မပည်နယ်/တိုင်းရဒွကကီးပညာရေးြှူးရုံးြျား၊ေရိုင်ပညာရေးြှူးရုံးြျားနှင့် 
 ပြို့နယ်ပညာရေးြှူးရုံးြျား (ဥပမာ- ရမးခွန်း ဖပုစု ဖခင်း ၊ စာရမးပွဲများ  
 စမီခံန့ခ်ွဖဲခင်း၊ ကကီးကကပလ်မ်းညွှနဖ်ခင်းနငှ့ ်အေညအ်ရသွး အာမခမံှုတိုအ့တကွ ် 
 စွမ်းရဆာင်ေည် ဖမှင့်တင်ဖခင်း)

• အြျ ိုးွားပညာရေးြူဝါဒရကာြ်ေငှ်(NEPC)၊အြျ ိုးွားွငရ်ိုးညွှန်းတြ်း 
 ရကာြ်တ(ီNCC)နငှ့်အြျ ိုးွားပညာရေးအဆင့အ်တန်းနငှ့်အေညအ်ရွွး 
 အာြေြံှုအကမဲြတရ်ေးရကာြ်တီ(NAQAC) (ဥပမာ- မေူါဒအတညဖ်ပုဖခင်း၊  
 ကကီးကကပ်လမ်းညွှန်ဖခင်း၊ ေုတ်ဖပန်ဖခင်း)

၇၊ ၃။ဆက်စပ်ရနရွာစွြ်းရဆာင်ေည်မြှင့်တင်ြှု (Associated
CapacityDevelopment)- အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း 
မူေါဒ (NAP) ကို ေိရောက်စွာ အရကာင်အေည်ရြာ်ရေးတွင် အရောက်အကူ 
ဖပုေန်အတွက် ပညာရေးေန်ကကီးဌာနသည် ြွံ့ပြိုးမှုမိတ်ြက်များ၊ အဖခားပါေင် 
ပတ်သက်သူများနှင့် ရပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပပီး စွမ်းရဆာင်ေည်ဖမှင့်တင်မှု အစီအစဉ် 
ရေးဆွဲရဆာင်ေွက်မည်။
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8. GUIDANCE FOR PERIODIC REVIEWS OF 
THE ASSESSMENT SYSTEM

The system should be periodically monitored, reviewed and 
evaluated, including but not limited to times when significant 
curriculum reforms are being introduced. Assessment data will be 
used by MOE for policy making and planning purposes. In addition, 
the policy is subject to review, revision and improvement every five 
years, with the implementation guidelines subject to more frequent 
review and upgrading.

NATIONAL ASSESSMENT POLICY FOR BASIC EDUCTION (NAP)



- ၃၁ -

အရဖခခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ

၈။စစရ်ဆးအကမဲြတမ်ေင်းစနစက်ိုပုြံနှရ်လလ့ာွုံးွပရ်ေး
လြ်းညွှန်ေျက်(GuidanceforPeriodicReviewsofthe
AssessmentSystem)

စစရ်ဆးအကဖဲြတဖ်ခင်းစနစက်ိ ုရလလ့ာကကီးကကပဖ်ခင်း၊ ဖပနလ်ညသ်ုံးသပဖ်ခင်းနငှ့ ်
အကဖဲြတဖ်ခင်းများ ပုမံနှဖ်ပုလပုေ်မည။် သိုေ့ာတငွ ်အရေးပါ ရသာ သငရ်ိုးညွှန်းတမ်း 
ဖပုဖပငရ်ဖပာင်းလမဲှု စတငခ်ျနိတ်ငွမ် ူအချနိန်ငှ့ ်အကကမိအ်ရေအတကွ ်ကန့သ်တမ်ှု 
မေှိသင့်ပါ။ ပညာရေးေန်ကကီးဌာနသည် စစ်ရဆး အကဲဖြတ်ဖခင်းမှ ေေှိရသာ 
အချက်အလက်များကို  မူေါဒချမှတ်ေန်နှင့်  စီမံကိန်းရေးဆွဲေန်အတွက်  
အသုံးဖပုမည်။ ေို့ဖပင် မူေါဒကို ၅နှစ်တစ်ကကိြ် ဖပန်လည် သုံးသပ်ဖပင်ဆင်ကာ 
ပိမုိရုကာင်းမနွရ်အာင ်ရဆာငေ်ကွမ်ည။် လပုင်န်းလမ်းညွှနခ်ျကမ်ျား(guidelines)
ကို မကကာခဏ ဖပန်လည်သုံးသပ်ဖပင်ဆင်မည်။
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Annex- A

Definitions of the Terms

Remedial Education is an activity designed to improve a student’s 
ability to read, write, or do mathematics, etc., especially when he/
she faces difficulties.

Mastery describes the extent to which a student can apply his/her 
learning instead of remembering facts, building up skills incrementally. 
The individual student shows his/her mastery of a subject when he/
she

(i) achieves the learning outcomes formulated in accordance with  
 the prescribed curriculum level, and

(ii) is able to apply his/her knowledge, understanding and skills  
 creatively in more complex situations.

Validity is the extent to which an assessment accurately measures 
what it is intended to measure.  For example, if an English grammar 
test measures students’ ability to use grammar correctly, instead of 
measuring ability to use new words as appropriate, the test has 
validity. If a vocabulary test measures students’ ability to use 
grammar correctly it does not have validity. (Note: It is necessary to 
have clear learning outcomes and lesson objectives for teaching-
learning and for assessment.)
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ပူးတွဲ-က

အဓိပ္ပာယ်ွတ်ြှတ်ေျက်ြျား

ကစုားွငက်ကားမေင်း/မြည့ဆ်ည်းွငက်ကားမေင်း(RemedialEducation) သည ်
ရကျာင်းသား၏ အရေး၊ အြတ်၊ အတွက် စသည့် အေည်အရသးွ တိုးတက် 
ရကာင်းမွန်ရစေန်၊ အေူးသဖြင့် သင်ယူောတွင် အခက်အခဲေှိသည့်အခါ စီစဉ် 
ရပးသည့် သင်ယူမှုလုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။

ကျွြ်းကျင်ပိုင်နိုင်ြှု (Mastery) သည် ရကျာင်းသားက အချက်အလက်များကို 
မှတ်မိမှုအစား ကျွမ်းကျင်မှုများ တစ်ဆင့်ချင်း တိုးတက်ေေှိပပီး ၎င်းသင်ယူ 
တတရ်ဖမာကမ်ှုအရပါ် အသုံးချနိငုမ်ှု အတိငု်းအတာကိ ုရြာဖ်ပသည။် ရကျာင်းသား 
တစ်ဉီးချင်းသည် 

(၁)  ဖပဋ္ဌာန်းေားရသာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်အညီ ချမှတ်ေားရသာ သင်ယူမှု  
 ေလဒ်များကို ရပါက်ရဖမာက်ရအာင်ဖမင်သည့်အခါနှင့် 

(၂)  မိမိ၏ အသိပညာ၊ နားလည်သရဘာရပါက်မှုများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို  
 ပိမုိရုှုပရ်ေွးသည့ ်အရဖခအရနများတငွ ်တေီငွြ်နတ်ီး အသုံးချနိငုသ်ည့အ်ခါ   
 ၎င်းသင်ယူခဲ့သည့် ဘာသာေပ်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုကို ဖပသသည်။

ေိငုလ်ုြံှု(Validity) သည ်စစရ်ဆးအကဖဲြတဖ်ခင်းတစခ်ကု စစရ်ဆးတိငု်းတာေန ်
ေည်ေွယ်ေားသည့်အောကို မည်မျှတိကျစွာ စစ်ရဆးတိုင်းတာနိုင်မှု ေှိသည်ကို 
ဆိုလိုသည်။ ဥပမာ- အဂလိပ်စာသဒ္ဒါ စစ်ရဆးဖခင်း (test) တစ်ခုသည် 
ရကျာင်းသားများ၏ ရေါဟာေအသစ်များကို ဆီရလျာ်စွာ အသုံးဖပုနိုင်မှုကို 
စစ်ရဆးမည့်အစား အဂလိပ်စာသဒ္ဒါကို မှန်ကန်စွာ အသုံးဖပုနိုင်မှုကို စစ်ရဆးပါ 
က ယင်းစစ်ရဆးဖခင်းသည် ခိုင်လုံမှုေိှသည်။ ရေါဟာေစစ်ရဆးဖခင်း (test) 
တစခ်သုည ်ရကျာင်းသားများ၏ အဂလပိစ်ာသဒ္ဒါကိ ုမနှက်နစ်ွာ အသုံးဖပုနိငုမ်ှုကိ ု
စစရ်ဆးပါက ယင်းစစရ်ဆးမှုသည ်ခိငုလ်ုမံှုမေှပိါ။ (မတှခ်ျက-် သငက်ကားသငယ်မူှု 
နှင့် စစ်ရဆးအကဲဖြတ်မှုတို့အတွက် ေှင်းလင်းတိကျရသာ သင်ယူမှုေလဒ်များ၊ 
သင်ခန်းစာေည်ေွယ်ချက်များ ေှိေားေန် လိုအပ်သည်။)
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Examination is a formal assessment of a student’s knowledge and 
proficiency in a subject or skill. An exam focuses on assessing 
students’ knowledge, skills and competencies gained over an entire 
semester or a whole year. Examinations by themselves are 
summative assessments but if the exam results are used to improve 
teaching and learning they become formative in nature.

A Test is a way of discovering, by questions or practical activities, 
what a student knows or what a student can do. A test is usually on 
a specific topic studied over a short period of learning. Tests 
principally provide information about what content a student has 
remembered, understood and is able to apply. Tests are by 
themselves summative assessment, but may be one of the tools 
used to improve and inform teaching and learning as part of formative 
assessment.
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စာရြးပွဲ (Examination) သည် ဘာသာေပ် သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခု၌ 
ရကျာင်းသား၏ အသိပညာနှင့် တတ်ကျွမ်းမှုကို ပုံစံတကျ စစ်ရဆးအကဲဖြတ် 
ဖခင်း ဖြစ်သည်။ စာရမးပွဲသည် စာသင်ကာလ အပိုင်းအဖခားတစ်ခု သို့မဟုတ် 
စာသင်နှစ်တစ်နှစ် ပပီးဆုံးချနိ်တွင် ရကျာင်းသားများ ေေှိေားသည့် အသိပညာ၊ 
ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် တတ်ကျွမ်းမှုများ စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းကို အရလးေား 
သည်။ ရယဘုယျအားဖြင့် စာရမးပွဲများသည် သင်ယူအပပီး စစ်ရဆးအကဲဖြတ် 
ဖခင်း ဖြစ်ရသာ်လည်း ယင်းစာရမးပွဲေလဒ်များကို သင်ကကား-သင်ယူမှု တိုးတက် 
ရေးအတွက် အသုံးဖပုပါက သင်ယူစဉ် စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း ဖြစ်သွားနိုင် 
ရပသည်။

စစ်ရဆးြှု/စစ်ရဆးမေင်း (Test) သည် ရကျာင်းသားက မည်သည့်အောကို 
သသိည ်သိုမ့ဟတု ်မညသ်ည့အ်ောကိ ုလပုရ်ဆာငန်ိငုသ်ညက်ိ ု ရမးခနွ်းရမးဖခင်း 
သို့မဟုတ် လက်ရတွ့လုပ်ငန်းရပးဖခင်းဖြင့် ေှာရြွရသာ နည်းလမ်း ဖြစ်သည်။ 
အများအားဖြင့် စစ်ရဆးမှုသည် အချနိ်တိုအတွင်း သင်ယူေားရသာ သတ်မှတ် 
အရကကာင်းအောနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ အဓိကအားဖြင့် စစ်ရဆးမှုများသည် 
ရကျာင်းသားက မည်သည့်အရကကာင်းအောကို မှတ်မိသည်၊ နားလည်သည်၊ 
အသုံးချနိငုသ်ည ်အစေှသိည့ ်သတင်းအချကအ်လကမ်ျား ရပးသည။် ရယဘယုျ 
အားဖြင့် စစရ်ဆးမှုများသည် သင်ယူအပပီး စစရ်ဆးဖခင်းဖြစ်ရသာ်လည်း သငယ် ူ
စဉ်စစ်ရဆးဖခင်းအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်  သင် ကကား-သင်ယူမှုကို  တိုးတက် 
ရကာင်းမွန်ရစေန်နှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ေေှိရစေန် အသုံးဖပုသည့် 
နည်းလမ်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ 
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Assessment is an ongoing process for providing evidence to support 
decisions regarding improvements in student learning. It involves 
making expectations explicit and public; setting appropriate criteria 
and high standards for learning quality; systematically gathering, 
analysing, and interpreting evidence to determine how well 
performance matches those expectations and standards; and using 
the resulting information to document, explain, and improve student 
performance.

Extension is an activity that extends the learning of the lesson. 
Extension activities can be done in small groups or by a single 
student.

Performance Indicators or Outcomes indicate what concrete 
actions the student should be able to perform as a result of 
participation in a learning activity or course of study. They are made 
up of at least two main elements; action verb and content (referent). 
The expected behaviour must be specified by name, using an 
observable action verb such as demonstrate, interpret, discriminate, 
or define.
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စစ်ရဆးအကဲမြတ်မေင်း (Assessment) သည် ရကျာင်းသား၏ သင်ယူမှု 
တိုးတက်ဖခင်းနှင့်  ပတ်သက်၍ ဆုံး ဖြတ်ချက်ချောတွင် အကူအညီဖြစ်ေန် 
အရောက်အေားရပးသည့်  စဉ်ဆက်မဖပတ်ဖြစ်စဉ် ဖြစ်သည်။ စစ်ရဆး 
အကဖဲြတဖ်ခင်းတငွ ်ရမျှာလ်င့ခ်ျကမ်ျားကိ ုတကိျရစပပီး အများဖပညသ် ူသေိှရိအာင ်
ရဆာင်ေွက်ဖခင်း၊ သင်ယူမှု အေည်အရသွးအတွက် သင့်ရလျာ်ရသာ စံများနှင့် 
ဖမင့်မားရသာအဆင့်များ သတ်မှတ်ဖခင်း၊ ရမျှာ်လင့်ချက်များ၊ အဆင့်များနှင့် 
လပုရ်ဆာငမ်ှုတို၏့ ကိကုည်မီှု အတိငု်းအတာကိ ုဆုံးဖြတေ်န ်အချကအ်လကမ်ျား 
စုရဆာင်း ဖခင်း ၊  ရလ့လာဆန်းစစ် ဖခင်းနှင့်  ေှင်းလင်း  တင် ဖပ ဖခင်းတို့ကို  
စနစတ်ကျရဆာငေ်ကွဖ်ခင်း၊ ရကျာင်းသား၏ လပုရ်ဆာငမ်ှုကိ ုမတှတ်မ်းတငေ်န၊် 
ေှင်းဖပေန်နှင့် တိုးတက်ရစေန်အတွက် ေလဒ်အဖြစ် ေေှိရသာ သတင်းအချက် 
အလက်များအား အသုံးဖပုဖခင်း စသည်တို့ ပါေင်သည်။

ထပ်ရဆာင်းရလ့ကျင့်မေင်း(Extension) သည် သင်ခန်းစာကို တိုးချဲ့သင်ယူရစ 
သည့် သင်ယူမှုလုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။ ေပ်ရဆာင်းရလ့ကျင့်မှုလုပ်ငန်းများကို 
ရကျာင်းသားတစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် အုပ်စုငယ်များက ရဆာင်ေွက်နိုင်သည်။

လပုရ်ဆာငြ်ှုအညွှန်းကနိ်းြျားွ ိုြ့ဟတု်ေလဒြ်ျား(PerformanceIndicators
orOutcomes) သည် သင်ယူမှုလုပ်ငန်းတစ်ခု သို့မဟုတ် သင်တန်းတစ်ခုတွင် 
ပါေင်ရဆာင်ေွက်ဖခင်း၏ ေလဒ်အဖြစ် မည်သည့်လှုပ်ေှားမှုကို လုပ်ရဆာင်ဖပနိုင် 
မည်ကို ရြာ်ဖပသည်။ ၎င်းတို့တွင် အနည်းဆုံး အစိတ်အပိုင်း နှစ်ခု (လှုပ်ေှားမှုကို 
ရြာ် ဖပသည့် ကကိယာနှင့်  ေည်ညွှန်းအရကကာင်းအော) ပါေှိသည်။ သရုပ် ဖပ၊ 
အဓပိာယြ်ငွ့ဆ်ိ၊ု ခွဖဲခား၊ အဓပိာယသ်တမ်တှ ်စသည့ ်သဖိမငန်ိငုရ်သာ  လှုပေ်ှားမှုကိ ု
ရြာ်ဖပသည့် ကကိယာများကို သုံး၍ ရမျှာ်မှန်းအဖပုအမူကို တိကျစွာ ရြာ်ဖပသည်။
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Streaming is a system in which students are assigned to classes 
according to whether their overall achievement is above average, 
average, or below average.

QA of Assessment - A process involving a third party, intended to 
ensure consistency and fairness in the application of assessment 
criteria. Assessment QA can include re–marking by another 
experienced examiner and re–checking of borderline cases.

Diagnostic Assessment provides teachers with information about 
students’ prior knowledge and misconceptions before the beginning 
of a learning activity. It also provides a baseline for understanding 
how much learning has taken place after the learning activity is 
completed.

Success Criteria are Lesson Objectives prepared before the lesson 
or generated as a class. They help the children understand the steps 
they need to take in order to achieve their learning. They can be 
refined by the teacher during the instructional period, depending on 
student needs.
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အေည်အေျင်းတူ  ရကျာင်းွားြျားအား  အုပ်စုေွဲ၍  ွင် ကကားရပး မေင်း 
(Streaming) သည် ရကျာင်းသားများ၏ တတ်ရဖမာက်မှုသည် ရယဘုယျ 
အားဖြင့် သာမန်အေက်၊ သာမန်၊ သာမန်ရအာက်တို့အနက် မည်သည့်ရနော 
တွင် ေှိမှုအရပါ်မူတည်၍ ၎င်းတို့အား တန်းခွဲများ သတ်မှတ်ရနောချေား 
သင်ကကားရပးရသာ စနစ်ဖြစ်သည်။

အေညအ်ရွွးအာြေရံွာစစရ်ဆးအကမဲြတမ်ေင်း(QAofAssessment) သည ်
စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း စံများကို  အသုံး ဖပုောတွင် ရေှ့ရနာက်ညီညွတ်ပပီး 
တေားမျှတရစေန် ေည်ေွယ်၍ (တိုက်ရိုက် ပါေင်ပတ်သက်ဖခင်း မေှိသည့်) 
တတိယရဖမာက်အြွဲ့ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ကို ပါေင်ရစရသာ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။ 
အေည်အရသွး အာမခံရသာ စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းတွင် အရတွ့အကကုံေှိရသာ 
အဖခားစစ်ရဆးသူက ဖပန်လည်ရဆာင်ေွက်ဖခင်း ၊ သတ်မှတ်အေည်အရသးွ 
ဖပည့်မီလုနီးပါး ဖြစ်ရနသူများ (borderline cases) ကို ဖပန်လည်စစ်ရဆးဖခင်း 
တို့ ပါေင်နိုင်သည်။

အားနည်းေျက်စစ်ရဆးအကဲမြတ်မေင်း (Diagnostic Assessment) သည် 
သင်ယူမှု မစတင်မီ ရကျာင်းသားများ၏ ယခင်ေေှိေားရသာ အသိပညာ၊ လွဲမှား 
ရနရသာ အယူအဆများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆောများအား သတင်းအချက်အလက် 
ရပးသည်။ ေို့ ဖပင် သင်ယူမှုလုပ်ငန်း ပပီးစီးရသာအခါ သင်ယူမှု မည်မျှဖြစ် 
ရဖမာက်သွားသည်ကို နားလည်ရစေန်အတွက် အရဖခခံ သတင်းအချက်အလက် 
ကို ရပးသည်။

ရအာင်မြင်ြှုစံြျား (Success Criteria) သည် သင်ခန်းစာ မစတင်မီ ကကိုတင် 
ဖပင်ဆင်ေားရသာ သို့မဟုတ် အတန်းအလိုက်ရေးဆွဲသည့်  သင်ခန်းစာ 
ေည်ေွယ်ချက်များ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ရကျာင်းသားများက သင်ယူမှု 
ရပါက်ရဖမာက်ေန်အတွက် လုပ်ရဆာင်ေမည့် အဆင့်များကို နားလည်ရစေန် 
အရောက်အကူဖပုသည်။ ရကျာင်းသားများ၏ လိုအပ်ချက်အရပါ်မူတည်၍ 
ဆောက စာသင်ချနိ်အတွင်း ဖပင်ဆင်မွမ်းမံနိုင်သည်။   
(အဂလိပ်-ဖမန်မာရေါဟာေ စာေင်းကို ပူးတွဲ-ေ တွင် ကကည့်ပါ။)
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ပူးတွဲ-ေ

ရဝါဟာေစာေင်း

English Term ဖမန်မာရေါဟာေ

Assessment tools and instruments စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း နည်းလမ်းများ

Basic Education Curriculum Framework 
(BECF)

အရဖခခံပညာအဆင့်
သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အညွှန်းရဘာင်

Capacity development စွမ်းရဆာင်ေည် ဖမှင့်တင်မှု

Classroom-Level Assessment အတန်းတွင်း စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း

Continuous Professional Development- 
CPD

စဉ်ဆက်မဖပတ် (ဆော) အတတ်ပညာ 
ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှု

Criterion/ Criteria စံ/ စံများ

Diagnostic assessment အားနည်းချက် စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း

Early Grade Reading Assessment/Early 
Grade Mathematics Assessment (EGRA/
EGMA)

မူလတန်းရအာက်ဆင့် ကရလးများ၏ 
စာြတ်စွမ်းေည်/ သချာစွမ်းေည်ကို 
ရလ့လာဖခင်း

Equity သာတူညီမျှဖြစ်မှု

Exam/ examination စာရမးပွဲ

Extension ေပ်ရဆာင်းရလ့ကျင့်ဖခင်း

Feedback တုံ့ဖပန် အကကံဖပုချက်

Formative assessment သင်ယူစဉ် စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း

Four Pillars of Basic Education Student 
Assessment

အရဖခခံပညာအဆင့် 

ပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း၏ 

ကဏ္ဍရလးေပ်
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အရဖခခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်းမူေါဒ

English Term ဖမန်မာရေါဟာေ

Learning logs သင်ယူမှုမှတ်တမ်းများ

Lesson plans သင်ဖပမှုပုံစံ/ သင်ခန်းစာ အစီအစဉ်များ

National Assessment Policy for Basic 
Education (NAP)

အရဖခခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာေည် 

စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း မူေါဒ

Outcome/learning outcome ေလဒ်/ သင်ယူမှုေလဒ်

Peer assessment သက်တူေွယ်တူချင်း စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း

Periodic Review ပုံမှန်ရလ့လာသုံးသပ်ဖခင်း

Primary, Middle and High School 
Completion Assessment

မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အေက်တန်း 

အဆင့် ပပီးရဖမာက်မှု စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း

Quizzes ဉာဏ်စမ်းများ

Remedial education ကုစားသင်ကကားဖခင်း/ ဖြည့်ဆည်း 

သင်ကကားဖခင်း

Sample-based learning assessments နမူနာအရဖခဖပု သင်ယူမှု စစ်ရဆး 
အကဲဖြတ်ဖခင်းများ

School-based assessment ရကျာင်းအရဖခဖပု စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း

Self-assessment မိမိကိုယ်ကိုစစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း၊ 
မိမိ၏ လုပ်ရဆာင်မှုကို မိမိကိုယ်တိုင် 

စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း

- ii -
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Softskills-

Critical thinking,
Reasoning and Problem Solving, 
Collaboration/Group Work, 

Communication/Interpersonal SKills, 

Creativity and Innovation,

Citizenship and Sustainable 
Development

ကိုယ်ေည်ကိုယ်ရွွးကျွြ်းကျင်ြှုြျား- 
ရလးနက်စွာ ရတွးရခါ်ဖခင်း၊ 
ဆန်းစစ်ရေြန်ဖခင်းနှင့် ဖပဿနာရဖြေှင်းဖခင်း၊ 

ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ဖခင်း/ 
အုပ်စုဖြင့် လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ဖခင်း၊ 
ဆက်သွယ်ရဖပာဆိုဖခင်း/ 

လူလူချင်းဆက်ဆံဖခင်း၊ 
အသစ်ြန်တီးနိုင်စွမ်းေှိဖခင်းနှင့ ်

ဆန်းသစ်တီေွင်ဖခင်း၊ 
နိုင်ငံ့သားရကာင်းစိတ်ဓာတ်ေှိဖခင်းနှင့်  

ရေေှည်တည်တံ့ရသာြွံ့ပြိုးမှု

Southeast Asia Primary Learning 
Metrics (SEA-PLM)

အရေှ့ရတာင်အာေှ မူလတန်းပညာ သင်ယူ 
တတ်ရဖမာက်မှု တိုင်းတာစစ်ရဆးရေးစံ

Stakeholders ပါေင်ပတ်သက်သူများ

Success criteria ရအာင်ဖမင်မှုစံများ 

Summative assessment သင်ယူအပပီး စစ်ရဆးအကဲဖြတ်ဖခင်း

Test စစ်ရဆးဖခင်း/ စစ်ရဆးမှု

Think - pair - share ရတွး-တွဲ-မျှရေ
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