မတူကြဲျပားမႈ၏ အင္အား
ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားေဒသ ပညာေရးအဆင့္အတန္းျမင့္မားေရး
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ေက်းဇူးတင္လႊာ
မိမိတို႔၏ ရပ္ရြာအက်ိဳးကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအား စာေရးသူမ်ားက ေက်းဇူး
တင္ရွိပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ကရင္ပညာေရးဌာန၊ ကရင္ေက်ာင္းဆရာမ်ားလုပ္ငန္းအဖြ႕ဲ ၊ မြန္အမ်ိဳးသားလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္
ေက်းလက္ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ မိတ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အခ်ိန္၊ အရင္းအျမစ္ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ အႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ ဤအစီရင္ခံစာ
ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပါဝင္အားထုတ္ ကူညီခဲ့ၾကသူမ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ကမ႓ာ့ပညာေရး၊ ျမန္မာ့ပညာေရးအဖြ႕ဲ အစည္း၊ ယူနီဆက္၊ Child’s Dream၊ Save the Children ႏွင့္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားရွိသည့္ အားလံုးေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားက ယခုလုပ္ငန္းျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အဓိက တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနခ့ဲၾကၿပီး
အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ မိတ္ဆက္ျခင္း၊ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈအင္အားႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
အတြက္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေတြ႕ရွိမႈမ်ားအတြက္ တံု႔ျပန္အကဲျဖတ္မႈမ်ားေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အေျခခံပညာေရးကို ႏိုင္ငံတကာမွ
ေထာက္ခံမႈအား နက္႐ႈိင္းစြာပံုေဖာ္မႈကို အကူအညီေပးျခင္းတို႔လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။
အထူးသျဖင့္ အစီရင္ခံစာ ျပဳစုေရးသားရာတြင္ ဝိုင္ဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ စာတမ္းအၾကမ္းကို အေစာပိုင္းတြင္ သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ တန္ဖိုး
မျဖတ္ႏိုင္ေသာ ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးၾကပါေသာ ေဒါက္တာဝင္းေအာင္၊ ေအးေအးထြန္း၊ (ယခင္က ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ တာဝန္
ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ) ေဒါက္တာသိန္းလြင္၊ ခရစ္ႏိုက္တင္ေဂးလ္၊ အမ္မဒါဆီးလ္၊ ကက္သရင္းဒါလီႏွင့္ အင္ဒရီယာေကာ္စတာ တို႔ကို မ်ားစြာ
ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

စာေရးသူတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သမွ်
ကင္မ္ဂ်ိဳလစ္ဖ္ (Kim Jolliffe) သည္ အလြတ္တန္းသုေတသီ၊ စာေရးဆရာ၊ သ႐ုပ္ခြဲေလ့လာသူ ႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ
တြင္ တိုင္းရင္းသားအေရး၊ အေထာက္အပံ့ဆိုင္ရာမူဝါဒႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို အထူးျပဳေလ့လာပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္
အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္မွာ ၈ ႏွစ္ေက်ာ္မွ် ရွိၿပီျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားရွိ အေျခခံ လူမႈ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (SSCA) ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သုေတသနအား ဦးေဆာင္သုေတသီအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္သည္။
အင္မီလီစပီးယားစ္မီးယားစ္ (Emily Speers Mears) သည္ ပညာေရး၊ ပဋိပကၡႏွင့္ အကဲဆတ္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားကို အထူးျပဳသည့္ မူဝါဒေရးရာ
အႀကံေပးႏွင့္ သုေတသီတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ သူမသည္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူျဖစ္ၿပီး ျမန္မာစကားကို
လည္း ေျပာဆိုႏိုင္သူျဖစ္သည္။

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း
အာရွေဖာင္ေဒရွင္း (The Asia Foundation) သည္ အက်ဳိးအျမတ္မယူသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္
ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေနသည့္ အာရွေဒသရွိလူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေျခာက္ႏွစ္
ၾကာကာလအတြင္း ရရွိထားသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေဒသတြင္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ၂၁ ရာစုတြင္ အာရွေဒသတြင္း ေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္
စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဥပေဒ၊ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ အမ်ဳိးသမီးစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နွင့္
ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ Books for Asia အစီအစဥ္ႏွင့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အျပန္
အလွန္ဖလွယ္မႈမ်ားကုိပါ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အာရွေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္း၊ တရားမွ်တၿပီး ဖံြ႕ၿဖိဳးသာယာေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
ဆန္ဖရန္စစၥကုိတြင္ ႐ုံးခ်ဳပ္တည္ရွိၿပီး အာရွႏုိင္ငံေပါင္း (၁၈) ႏုိင္ငံႏွင့္ ဝါရွင္တန္၊ ဒီ စီ တုိ႔တြင္ ႐ုံးမ်ားရွိပါသည္။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အစုိးရ
ဌာနဆုိင္ရာႏွင့္ ပုဂၢလိက မိတ္ဖက္မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတဲြဖက္လုပ္ေဆာင္ကာ၊ ရန္ပံုေငြမ်ားအား ႏွစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး
အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလအလွဴရွင္မ်ားမွ လက္ခံရရွိပါသည္။

နိဒါန္း
လက္ရွိအခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီသည့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္အတူ ယင္း
ျဖစ္စဥ္၏ အက်ိဳးဆက္မ်ား ခံစားေနၾကရေသာ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို အေရးပါေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ႏိုင္ေစရန္ လက္နက္ကိုင္
တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ စင္ၿပိဳင္အစိုးရ စနစ္မ်ားကို အသက္သြင္းခဲ့ၾကသည္။ တိုင္းရင္းသား
အဖြဲ႕မ်ား၏ အေျခခံပညာေရးကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အေျခအေန မေကာင္းလွသည့္ လူဦးေရသို႔ ေရာက္ရွိ္ေနသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္
မ်ားကို အေရးပါေသာ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္းရွိ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ပညာေရးအတြက္
အစိုးရ၏ သံုးစြဲမႈသည္ မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားက သိသိသာသာ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ ေဒသသစ္မ်ားႏွင့္ ယခင္က
သြားလာရန္ ခက္ခဲေသာ ေဒသမ်ားကုိ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အေထာက္အပံ့မ်ား တိုးခ်ဲ႕ ေပးအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ
ေဒသမ်ားဆီသို႔ ေပးအပ္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အစိုးရ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားတို႔၏ ေဒသမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ဆိုင္ရာ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အနာဂတ္ကို ႀကိဳတင္သိျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စဥ္ၿပိဳင္စနစ္မ်ား တည္ရွိဦးမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။
စင္ၿပိဳင္ အစိုးရစနစ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပညာေရးႏွင့္ လိုက္ဖက္မႈရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေရွ႕ပိုင္းတြင္

အေျခခံပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ယခုသုေတသနကို

တင္ျပခြင့္ရျခင္းအတြက္
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ေဒါက္တာ ကင္မ္အင္န္ဘီနင့္
ဌာေနကိုယ္စားလွယ္
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းျမန္မာ
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စဥ္ဆက္မျပတ္အကဲခတ္ျခင္းႏွင့္ တိုးတက္မႈစနစ္
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Comprehensive Education Sector Reform
ဘက္စံုလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေသာ ပညာေရးက႑လုပ္ငန္းမ်ား

CPB

Communist Party of Burma
ျမန္မာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

DFAT

Department of Foreign Affairs and Trade [Australian Government]
ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန (ၾသစေၾတးလ် အစိုးရ)
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Democratic Karen Buddhist Army
ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္
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Karen Education Department
ကရင္ပညာေရးဌာန
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Kindergarten
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Karen Human Rights Group
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ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕
KIO

Kachin Independence Organization
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕

i
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Khohtoobaw Karen Organization/Democratic Karen Benevolence Army
ကလိုထူးေဘာ ကရင္အစည္းအ႐ံုး/ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္

KNPP

Karenni National Progressive Party
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KNPLF

Karenni Nationalities People’s Liberation Front
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Karen National Liberation Army
ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

KNU

Karen National Union
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး
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Karen Refugee Committee – Education Entity
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KPC

Karen Peace Council
ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ

KSEAG

Karen State Education Assistance Group
ကရင္ျပည္နယ္ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႕

KTWG

Karen Teacher Working Group
ကရင္ေက်ာင္းဆရာမ်ားလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

LMIC

Lower-to-Middle Income Countries
ဝင္ေငြအနည္းငယ္မွအလယ္အလတ္ရႏိုင္ငံမ်ား

MDEF

Multi-Donor Education Fund
အလွဴရွင္ေပါင္းစံုပညာေရးရန္ပံုေငြ

MEC

Myanmar Education Consortium
ျမန္မာပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈလက္တြဲေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕

MNEC

Mon National Education Committee
မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မတီ

MNED

Mon National Education Department
မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးဌာန

MoBAS

Ministry of Border Affairs and Security
နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္လံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီးဌာန

MoE

Ministry of Education
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

MORA

Ministry of Religious Affairs
သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန

MP

Member of Parliament
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

MTA

Mong Tai Army
ေမာ္ထိုင္းအဖြဲ႕

MTB

Mother Tongue-Based
မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳ

MTB-MLE

Mother Tongue-Based Multilingual Education
မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု ပညာေရး

MTT

Mobile Teacher Training
ေရြ႕လ်ားဆရာျဖစ္သင္တန္း

NCA

Nationwide Ceasefire Agreement
တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္

ii

NDAA

National Democratic Alliance Army
အမ်ိဳးသားဒီမိုကစီေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္

NEL

National Education Law
အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ

NESP

National Education Strategic Plan
အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း

NLD

National League for Democracy
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

NMSP

New Mon State Party
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ

ODA

Overseas Development Aid [non-standard usage]
ႏိုင္ငံရပ္ျခားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေထာက္အပံ့ (အသံုးမွန္မဟုတ္)

OECD

Organization for Economic Cooperation and Development
စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕

PBEA

Peacebuilding, Education, and Advocacy
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ေထာက္ခံအားေပးမႈ

PSLF

Palaung State Liberation Front
ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး

PTA

Parent-Teacher Association
မိဘ-ဆရာ အသင္း

QBEP

Quality Basic Education Programme
အရည္အေသြးျပည့္အေျခခံပညာအစီအစဥ္

RCSS

Restoration Council of Shan State
သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ

RDFSS

Rural Development Foundation of Shan State
ရွမ္းျပည္ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း

SDC

Swiss Development Corporation [non-standard usage]
ဆြစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (အသံုးမွန္မဟုတ္)

SDG

Sustainable Development Goal
အျမဲတည္တံ႕ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္

SSDF

Shan State Development Foundation
ရွမ္းျပည္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း

SSPP

Shan State Progress Party
ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ

TBBC

Thai-Burma Border Consortium
ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္အဖြဲ႕

TEO

Township Education Officers
ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ား

TVET

Technical and Vocational Education for Training
စက္မႈစိုက္ပ်ိဳးႏွင့္သက္ေမြးပညာသင္တန္း

UNFC

United Nationalities Federal Council
ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ

UWSP

United Wa State Party
“ဝ”ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ

USAID

United States Agency for International Development
ကုလသမဂၢႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ

iii

ေျမပံု ၁။ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး ခ႐ိုင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား
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ေျမပံု ၂။ ကရင္ျပည္နယ္ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႕၏ ေထာက္ပံ့ခံ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္
ေက်ာင္းမ်ားခြဲေဝမႈ

v

ေျမပံု ၃။ “အေရွ႕ေဒါနေဒသ”၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ေကာ္တီရီးၿမိဳ႕နယ္

vi

ေျမပံု ၄။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း (အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား)
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အပိုင္း (၁)

ေနာက္ခံသမိုင္းႏွင့္ မိတ္ဆက္

အခန္း (၁)၊ မိတ္ဆက္နိဒါန္း
• သုေတသနျပဳစုပံု နည္းလမ္း
• အစီရင္ခံစာ တင္ျပထားပံု

အခန္း (၂)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးသမိုင္းအက်ဥ္းႏွင့္ ပဋိပကၡ
• လြတ္လပ္ေရးအႀကိဳကာလ
• လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကာလႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးစနစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္း (၁၉၄၈-၁၉၆၂)
• ဦးေနဝင္း၏ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ (၁၉၆၂-၁၉၈၈)
• အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအသစ္၊ မူဝါဒအသစ္မ်ား (၁၉၈၈-၂ဝ၁၁)
• ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလ (၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၆)

အခန္း (၃)၊ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတို႔၏
ေဆာင္ရြက္ပံု
• ေဝါဟာရ၊ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
• ႏိုင္ငံေရးအေနအထား
• “လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေက်ာင္း”မွ အေျခခံပညာ
• လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေထာက္အပံ့မ်ား
• ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အေထာက္အပံ့မ်ား
• မည္သူ၏ ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္ပါသလဲ

အခန္း (၄)၊ ေလ့လာမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို မိတ္ဆက္တင္ျပျခင္း
• ကရင္ ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈအား သုေတသနျပဳစုပံု နည္းလမ္း
• မြန္ ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈအား သုေတသနျပဳစုပံု နည္းလမ္း
• ရွမ္း ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈအား သုေတသနျပဳစုပံု နည္းလမ္း

1

အခန္း (၁)။ ။ မိတ္ဆက္နိဒါန္း
ျမန္မာျပည္ရွိ ဗမာစကားမေျပာၾကေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အေျခခံပညာေရးကို ေဒသဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားမ်ားက ေတာက္ေလွ်ာက္ျဖည့္ဆည္းေပး
လာခဲ့ၾကသည္ျဖစ္ရာ ယင္းတို႔တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ပညာေရးဌာနမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျခခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ၾကသည္။ ေက်ာင္းေကာ္မတီ၏ အုပ္ထိန္းမႈေအာက္တြင္ ထိုလူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ရပ္ရြာက
ရန္ပံုေငြ ထပ္မံျဖည့္တင္းေပးထားၿပီး စီမံခန္႔ခြဲထိန္းသိမ္းေသာ ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးၾကသည္။
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းက “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အတိုက္အခိုက္ေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား” ဆိုသည့္
အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ ယင္းတို႔ ပတ္သက္မႈမ်ား
ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအေၾကာင္းကို ဦးတည္ေရးသားထားသည္။1 ယင္းသည္ပင္ ပဋိပကၡျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ထိုေဒသ
မ်ားတြင္ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ရန္ လိုအပ္ပံုမ်ားကို ေဇာင္းေပးတင္ျပထားၿပီး အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုးတက္ေစရန္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား
အေထာက္အပံ့မ်ားအေၾကာင္းကို သံုးသပ္ထားသည္။
ဤအစီရင္ခံစာသည္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈကိစၥရပ္မ်ားကို ထဲထဲဝင္ဝင္ ေလ့လာတင္ျပထားသည္။ ယင္းသည္ အျခားေဒသမ်ားမွ က်ယ္ျပန္႔မႈ
မရွိေသာ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူ မြန္၊ ကရင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းရွိ ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ေလ့လာမႈကိစၥရပ္
မ်ားအေၾကာင္းကို အေျခခံက်က် တင္ျပထားသည္။ အစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးက႑တြင္ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္း
မ်ား၏ အေရးပါေသာ အခန္းက႑အတြက္ အေသးစိတ္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို
လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပိုမို အကူအညီေပးအပ္ႏိုင္ေစရန္ ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အစိုးရ၊
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ျပည့္စံုၿပီး အေရးတယူျပဳသင့္ေသာ ေထာက္ခံခ်က္
မ်ားကိုလည္း ေပးအပ္ၾကသည္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွာ ဘ႑ာေရးရွားပါးမႈႏွင့္ သြားေရာက္ရန္ခက္ခဲမႈတို႔ေၾကာင့္္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း
ျပည္သူအားလံုးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရၿပီး လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာမူ အစိုးရပညာေရး ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားတြင္
ကြာဟေနခဲ့သည့္ ႀကီးမားေသာကြက္လပ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ စနစ္အေနျဖင့္ တည္ရွိဆဲျဖစ္
ၿပီး ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းၿပီးကတည္းက ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ေပးအပ္ေသာ မိခင္ဘာသာစကား အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈကို မၾကာေသးမီက
မိတ္ဆက္တင္ျပခဲ့ရာ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ရပ္ရြာအတြက္ မိခင္ဘာသာစကား အေျခခံပညာေရး
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ရွာေဖြႀကံဆၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ ကိုယ္ပိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိလာေစေရးအတြက္ႏွင့္ မိမိရပ္ရြာမ်ား
အတြက္ မိမိတို႔ဘာသာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားက လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရး
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေမြးဖြားေပးခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရက မည္သည့္အခါကမွ် မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ မ်ားစြာေသာ ပိုင္နက္နယ္ေျမ
အပိုင္းအျခားမ်ားရွိၾကေပရာ ယင္းတို႔အနက္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝ၊ ၅ဝ၊ ၆ဝ တိုင္ေအာင္
ု ာလအတြငး္ အစိးု ရပညာေရးစနစ္ကုိ တိင
ု း္ ရင္းသားအက်ိဳးေဆာင္ဟဆ
ု ႏ
ုိ င
ုိ ေ
္ သာ တိင
ု း္ ရင္းသား
အစားထိးု အစိးု ရအျဖစ္ အုပခ
္ ်ဳပ္ခၾ့ဲ ကသည္။2 ထိက
အထက္တန္းလႊာမ်ားႏွင့္ ဗမာမဟုတ္ေသာ ဗမာမႈသြတ္သြင္းျခင္း၊ ျပဳျခင္း လက္ကိုင္ျပဳသည့္ ျပည္သူမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ထိလြယ္ရွလြယ္
ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းဟု ထင္ျမင္လာၾကသည္။
လူမ်ဳိးစုအေျချပဳပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပမာဏအနည္းငယ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအေထာက္အပံ့ကိုသာ အားထားခဲ့ရၿပီး ထိုကာလအတြင္း
ယင္းတို႔ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူႀကီးမ်ား၏ေအာက္တြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုသာ မ်ားစြာအားကိုးခဲ့ၾကရသည္။
အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ေနာ္ေဝး၊ ၿဗိတိန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားက လူမ်ဳိးစုအေျချပဳပညာေရး
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အဓိကေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက ယင္း အလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ခက္ခဲေသာေရြးခ်ယ္မႈမ်ား
ႀကံဳေတြ႕ၾကရသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ လူဦးေရမ်ားျပားမႈကို မူတည္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ပံုမွန္ျဖစ္ေစခဲ့ကာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို
ႀကီးမားေသာေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။
ထိုကာလအတြင္း ျမန္မာအစိုးရ၏ ပညာေရးက႑တြင္ သံုးစြဲမႈမ်ားသည္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားကထက္ ေလးဆမွ် မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္
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ဂ်ိဳလစ္ဖ္ (၂ဝ၁၄)

ျမန္မာ့လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကာလမ်ားတြင္ ကြဲျပားေသာ ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားကို မည္သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
သမိုင္းအက်ဥ္းတစ္ေစာင္ႏွင့္ မ်ားစြာေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ယေန႔အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ေနရာ၌ မည္သို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကသည္ကို အေသးစိတ္
သံုးသပ္မႈ၊ ဂ်ိဳလစ္ဖ္ကို ၾကည့္ (၂ဝ၁၅)
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အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကလည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အာဏာစက္ကို လူဦးေရမ်ားစြာဆီသို႔ ျဖန္႔က်က္ေစခဲ့သည္။ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို
မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးအျမတ္အလားအလားမ်ား ေပးေနခဲ့ေသာ္လည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ားသည္ ညံ့ဖ်င္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္
တြင္သာ ရွိခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားဆီသို႔သာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ တစ္ခါတစ္ရံ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အလဟႆ
ျဖစ္ေစၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့ေစသည္။ အကယ္၍သာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတိုးတက္လာၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈနည္းလမ္းမ်ား တိုးတက္ေစလွ်င္ ေျပာင္းလဲမႈအားလံုး
႐ုန္းကန္မႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္သည္။
လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးက႑ကို မ်ားစြာေသာအက်ိဳးအျမတ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္
၏ ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္ ေရာက္ရွိေအာင္ျမင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အေရးပါေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားကို အစိုးရကေရာ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားကပါ ႐ႈျမင္ထားၾကေၾကာင္း ယခုအစီရင္ခံစာက ျပဆိုသည္။ စင္စစ္ ယင္း
ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးစံု ျဖစ္ေစရန္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဓိကကိစၥ မဟုတ္ေခ်။ ဗဟိုအစိုးရတစ္ခုတည္းက ပညာေရးက႑
တိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အေရးႀကီး
အေၾကာင္းအရာ ေလးခ်က္ရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ (၁) နယ္ေျမအႏွံ႔သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ျခင္း၊ (၂) မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု
ပညာေရးတြင္ အေတြ႕အႀကံဳရွိျခင္း၊ (၃) ယင္းတို႔ကို ရပ္ရြာက တန္ဖိုးထားျခင္း၊ (၄) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး
တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ အဓိက ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ တည္ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ယင္းသို႔ မတည္ရွိ
ေနသည္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားႏွင့္ အေမ့ခံ ျပည္သူမ်ားဆီသို႔တိုင္ေအာင္
မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု ပညာေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ
အားလံုးအတြက္ပညာေရးကို ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစရန္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပဳလုပ္႐ံုမွ်ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ အစီအစဥ္
မ်ားကို တိုးတက္ေစရန္ ေသခ်ာေစလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ လက္ရွိတည္ရွိေနေသာ ပညာေရးက႑ရွိ မတူကြဲျပားမႈသည္ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ကို
အေျခခံေသာ ဘံုလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို အျခားပညာေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ေနရာျဖည့္ဆည္းသတ္မွတ္ေပး
ေသာ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ မ်ားစြာေအာင္ျမင္မႈရႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ပညာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအျပင္ ျပည္ေထာင္စု
အတြင္း တန္ဖိုးရွိေသာ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အနာဂတ္တစ္ခုရွိေနသည္ဆိုျခင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္
ရင္ၾကားေစ့ေရး ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစရန္အတြက္ အေရးပါမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းသည္ပင္ “စစ္မွန္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ”
တည္ေဆာက္ရန္ အစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ အုတ္ျမစ္ကို ခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။3
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းစနစ္မ်ား၏ လိုက္ဖက္မႈ တိုးတက္ေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအစီအစဥ္တစ္ခု
လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအစီအစဥ္သည္ ထိုစနစ္ႏွစ္ခုအၾကား ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေခ်ာေမြ႕စြာ လႊဲေျပာင္းေပးႏို္င္ေစရန္၊ အရည္အေသြး
အားလံုးကို အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ေစရန္၊ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းအားလံုး၏ အရည္အခ်င္းကို လံုးဝစိတ္ခ်ရေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈ
အားလံုးကို ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့ေစရန္ ျဖစ္သည္။
ေရရွည္တြင္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဆုံးစြန္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ လမ္းညႊန္မႈ
ေအာက္တြင္ ေပါင္းစည္းထားေသာ ပညာေရးက႑ကို ထူေထာင္သင့္သည္။ ယင္းသည္ စစ္ပြဲႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာလတစ္ေလွ်ာက္ ပညာေရး
အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုကို အလုပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါအခန္းက႑ကို ရရွိေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္းသည္
နည္းစနစ္ဆိုင္ရာေျဖရွင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မွန္ကန္ေသာစြမ္းရည္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အခ်ိန္ပိုမိုယူရန္ လိုအပ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေနရာယူမႈ
အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ တိုင္းရင္းသားအထက္တန္းလႊာမ်ားအတြက္မူ ျဖစ္ႏိုင္ေျခဟု ယူဆႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏
ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ/တပ္မေတာ္တို႔အၾကား
ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကိုလိုက္နာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္စနစ္ဆီသို႔ ေပါင္းစည္းသြားရန္ ေမွ်ာ္မွန္းၾကသည္။ ဗဟို သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
အဆင့္ သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔၏ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုကို ႏိုင္ငံေတာ္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္
ယင္းအဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုသည္ အေရးပါေသာအခန္းက႑မ်ားကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီး
ဌာန၏ အျပင္ဘက္မွ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ အျပည့္အဝကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အျခားပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ျပည့္စံုေသာ
ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ႏွစ္သစ္ကူး သဝဏ္လႊာ၊ Global New Light of Myanmar, April 17, 2016. http://globalnewlightofmyanmar.com/
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အေနအထား ရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အေရးပါေသာ ပညာေရးပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအတြက္မူ စဥ္းစား
ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေခ်။
နီးစပ္ေသာအခ်ိန္ကာလတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တိုးတက္ေသာ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္မႈတို႔မွတစ္ဆင့္ ယင္းတို႔၏စနစ္မ်ားအတြင္း လိုက္ဖက္မႈကို တိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္
သည္။ စင္စစ္ ကေလးမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ၾကာတိုင္း အသက္ႀကီးျပင္းလာသည္ျဖစ္ရာ ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းၿပီးသည့္
တိုင္ေအာင္ ေစာင့္မေနႏိုင္ေခ်။ ထို႔အျပင္ ပညာေရးက႑သည္ စစ္ပြဲႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာလမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ မေသခ်ာေသာ
ႏုိုင္ငံေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆံုးျဖတ္မႈမ်ား ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအတြက္ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပညာေရး
ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ရန္ တန္ဖိုးရွိေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ တည္ရွိေနၾကၿပီး တက္ႂကြေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွတစ္ဆင့္ လူမ်ဳိးစု
အေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုို ေထာက္ပံ့ရန္ မူဝါဒမ်ားကိုခ်မွတ္သင့္ကာ ယင္းတို႔၏ တက္ႂကြေဆာင္ရြက္မႈကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း
အား ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေစရန္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း အနာဂတ္ တန္ဖိုးရွိေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳး
သားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ အုပ္စုမ်ားအျဖစ္ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ႐ႈျမင္သင့္ေပသည္။
တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အႀကီးမားဆံုး
ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳသင့္ၿပီး ပညာေရးက႑တိုးတက္ေစရန္ အစိုးရက မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို တာဝန္ခံရမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအတိုင္း အစိုးရႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္
သင့္ၿပီး ၾကာျမင့္လာသည့္အခါ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားမွ ကြဲလြဲမသြားေစရန္ သို႔မဟုတ္
ယင္းတို႔၏ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အတားအဆီးမျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။
ပဋိပကၡမ်ား ၾကာရွည္လာသေလာက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆီသို႔ ေပးအပ္လာေသာ ႏိုင္ငံတကာ
အကူအညီမ်ားအတြက္ ကတိမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ကူညီမႈတြင္ အေရးပါလာသည္။ မိခင္ဘာသာ
စကားအေျချပဳ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု ပညာေရးကို တိုးတက္ေစရန္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အားနည္းေသာ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္
အတြင္း ေရာက္ရွိရန္ခက္ခဲေသာ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားကို ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အေရးပါေသာ မိတ္ဖက္
အဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္သင့္သည္။

သုေတသနျပဳစုပံု နည္းလမ္း
ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ ႀကီးမားေသာသုေတသနတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ကြဲျပားျခားနားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ျပႆနာေလ့လာမႈ သံုးခု၊ လူမ်ဳိးစု
အေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကြန္ရက္သံုးခု၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈကို ဆန္းစစ္ျခင္း၊ မြန္၊ ကရင္ႏွင့္ ရွမ္း ျပည္သူ
အသီးသီးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈတို႔ ပါဝင္သည္။ ထိုေလ့လာမႈမ်ားအသီးသီးအတြက္ နည္းပညာမ်ားကို အခန္း (၄) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ထိုေလ့လာမႈမ်ားအျပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ ဦးတည္ခ်က္ထားေသာ အုပ္စုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊
ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာပညာေရး အတိုင္ပင္ခံမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ႏွင့္ သုေတသီမ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ စာေရးသူႏွစ္ဦးသည္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံုႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု တည္ရွိေရးအတြက္ ၂ဝ၁၆
ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက မႏၲေလးတကၠသိုလ္တြင္က်င္းပေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဘာသာစကားမူဝါဒ ညီလာခံတြင္ က်ယ္ျပန္႕စြာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့
ၾကၿပီး က႑အသီးသီးမွ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားႏွင့္အတူ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ က်မ္းကိုးစာရင္းတြင္ပါဝင္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ ျမန္မာျပည္ကို
ဦးတည္ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံတကာ သင္ၾကားေရးႏွင့္ မူဝါဒ အေထာက္အထားမ်ားအပါအဝင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဒုတိယ
အဆင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ပညာေရးေခါင္းစဥ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ လက္တြဲ
ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕တို႔ကို မွတ္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ အဦးဆံုး ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို တင္ျပခဲ့သည္။ ျပႆနာရပ္ေလ့လာမႈမ်ား ရွင္းလင္းျခင္း
ကို ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္ေသာေက်ာင္းမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပခ်က္တစ္ခုကို ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံုႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု တည္ရွိေရး
ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဘာသာစကားမူဝါဒ ညီလာခံတြင္ တင္ျပခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏
အဓိက ႏို္င္ငံတကာမိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦး၊ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးအတိုင္ပင္ခံတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ပညာေရးအတိုင္ပင္ခံ
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ႏွစ္ဦးတို႔၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။

အစီရင္ခံစာ တင္ျပထားပံု
အစီရင္ခံစာတြင္ အခန္း ၁၂ ခန္း ပါဝင္ၿပီး အပိုင္း သံုးပိုင္း ပါဝင္ကာ ယင္းတို႔အသီးသီးတြင္ က႑ခြဲ သံုးခုမွ ေလးခုအထိ ပါဝင္သည္။ အပိုင္း(၁)
တြင္ ယခုမိတ္ဆက္နိဒါန္းပါဝင္ၿပီး အစီရင္ခံစာကို ဆက္စပ္သံုးသပ္ရာတြင္ ကူညီရန္လိုအပ္ေသာ ေနာက္ခံသမိုင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ျဖည့္ဆည္းေပးထားပါသည္။ အပိုင္း(၂)တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ပဋိပကၡမ်ား၏ ပံုျပသမိုင္းႏွင့္ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
မည္သို႔ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာပံုကို သ႐ုပ္ေဖာ္ထားျခင္းပါဝင္သည္။ ယင္းသည္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို နားလည္ေစရန္ ထူးျခားခ်က္
မ်ားျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မၾကာေသးမီက တိုးတက္မႈမ်ားကို က႑ခြဲ၏ အဆံုးနားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အခန္း(၃) တြင္
လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆိုသည္ကို ရွင္းျပထားၿပီး ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားတြင္ ယင္းတို႔ မည္သို႔အလုပ္လုပ္ၾကရသည္၊
ယင္းတို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္သို႔ျဖည့္ဆည္းေပးၾကရသည္တို႔ကို နားလည္ေစရန္ အေျခခံမွ်ေဖာ္ျပထားသည္။ အခန္း(၄) သည္ အေရးႀကီး
ၿပီး အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ ေတြ႕ရွိမႈမ်ားႏွင့္ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကို အေျခခံေသာ ျပႆနာေလ့လာမႈ သံုးခုကို မိတ္ဆက္တင္ျပထားသည္။
အခန္း(၄) တြင္ အေၾကာင္းအရာသံုးသပ္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ေဆာင္ရြက္မႈ ထူးျခားခ်က္မ်ားကို တင္ျပ
ထားသည္။ အစီရင္ခံစာက သတိေပးထားသည္မွာ အဆိုပါေလ့လာခ်က္မ်ားမွ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပထားသည့္အျပင္
စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္ပါက အခန္း(၄) ကို ျပန္လည္ဖတ္႐ႈရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ထူးျခားသည့္အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသိေပးအပ္
ပါသည္။
အပိုင္း(၂) သည္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးက႑ကို ေဖာ္ျပထားၿပီး လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရး
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ မည္သို႔ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကိုလည္း
တင္ျပထားသည္။ အခန္း(၅) သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက အစိုးရပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ အဓိကေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး တိုးတက္သံုးစြဲမႈမ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ မူဝါဒအသစ္မ်ားကို ထင္ရွားစြာတင္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္္ ႏိုင္ငံတကာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မ်ားစြာေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္မႈကိုလည္း တင္ျပထားသည္။
အခန္း(၆) သည္ ေတြ႕ႀကံဳရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ မူေဘာင္မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ ယခုတိုင္ေအာင္ အစိုးရကျပဳလုပ္ေနေသာ တိုးတက္မႈအေျခခံ
မူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုပညာေရးကို တိုးတက္ေစရန္ျပဳလုပ္ျခင္း၏ အေရးပါမႈတို႔ကို
ေထာက္ျပထားသည္။ အခန္း(၇) သည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ ပညာေရးက႑မ်ားတြင္ မ်ားစြာေသာ ေထာက္ပံ့သူမ်ားရွိေၾကာင္းကို သ႐ုပ္ေဖာ္ထားၿပီး
လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္ေစရန္အတြက္
အေျခခံအခ်က္မ်ား ေပးထားသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ထူးျခားအေရးပါေသာ အင္အားစု
ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ကို ကမ္းလွမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း တင္ျပထားသည္။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လိုက္ဖက္ေစရန္ႏွင့္ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အလားအလာကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အပိုင္း(၃) သည္ အခြင့္အလမ္း
မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းအပိုင္းသည္ ျမန္မာအစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ
ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးအပ္ၿပီး
အသံုးဝင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥရပ္မ်ား၏ အဓိကအေျခအေနကို အေသးစိတ္ ေလ့လာသံုးသပ္ထားသည္။ အခန္း(၈)သည္ အစီရင္ခံစာ
က ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အေျခခံမူဝါဒ ျပႆနာကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားက
ေနာင္အဆင့္မ်ားအတြက္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ အခန္း(၉) သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား
ႏွင့္ တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လ်င္ျမန္စြာ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈ ပံုစံမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားက လက္ရွိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခုေလ့လာမႈတြင္ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္
ထားသည္။ အခန္း(၁ဝ) သည္ ပထမအေနျဖင့္ မၾကာေသးမီက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ထပ္ၿပီး ေရာေႏွာ
ေက်ာင္းမ်ားအေၾကာင္းကို ေယဘုယ်ေဖာ္ျပကာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေက်ာင္း
မ်ား ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ထားပါသည္။ ေထာက္ပံ့သူမ်ိဳးစံုတို႔အၾကား လိုက္ဖက္မႈႏွင့္ ညီမွ်မႈ
ရွိေစရန္ အေရးပါေသာ ေက်ာင္းသားအကဲျဖတ္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အခန္း (၁၁)
တြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ အခန္း(၁၂) သည္ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအေျခအေန ထုတ္ျပန္ခ်က္
ကို သံုးသပ္ထားၿပီး ဆက္လက္ရရွိဖြယ္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံတကာအေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တရားဝင္
အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာရွာေဖြေရးအတြက္ ေရရွည္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။
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အခန္း (၂)။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးသမိုင္းအက်ဥ္းႏွင့္ ပဋိပကၡ4
ဧရာဝတီျမစ္ေအာက္ပိုင္းႏွင့္ ယင္းပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ဗမာတိုင္းရင္းသားအမ်ားစုႏွင့္ အစြန္အဖ်ားပိုင္းရွိ
တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ိဳးစံုကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အထက္တန္းလႊာမ်ားအၾကား ေခတ္အဆက္ဆက္ကျဖစ္ေပၚေနေသာ အာဏာရရွိေရးကို အဓိက
ထားသည့္ ပဋိပကၡမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အစိုးရ၏ ျမန္မာဘာသာစကား၊
စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို မ်ားစြာဦးစားေပးမႈသည္ ဗမာဗဟိုျပဳျပည္နယ္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ဟူ၍ ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ခံစား
ခဲ့ရသည့္ ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံေရးနစ္နာခ်က္မ်ား ရွိေနခဲ့ေပရာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို မူဝါဒႏွင့္ ပညာေရးစနစ္က်င့္သံုးမႈ
ကိစၥရပ္မ်ားက တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ မီးထိုးေပးေလေတာ့သည္။ ဤေနရာတြင္ ထိုပဋိပကၡမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား
၏ ပညာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကေသာ
ရပ္ရြာအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအပါအဝင္ ႀကီးမားေသာ သမား႐ိုးက်မဟုတ္သည့္ အေျချပဳပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။

လြတ္လပ္ေရးအႀကိဳကာလ
၁၆ ရာစု ကာလခန္႔ကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးကို ေဆာင္ရြက္သူမ်ားစြာက နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေထာက္ပ့ံေပးေနခဲ့ၾကသည္။
အစဥ္အလာအရ စာေပသင္ၾကားေရးႏွင့္ ပါဠိဘာသာအေျခခံမ်ားသာမက ျမန္မာ၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ ရခိုင္ႏွင့္ အျခားသင္ၾကားႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားမ်ား
ကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားက အေျခခံက်က် တာဝန္သိသိ သင္ၾကားေပးခဲ့ၾကသည္။5 ျမန္မာဘုရင့္နန္းေတာ္ႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ အျခားအဓိက
က်သည့္ ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္မ်ားတြင္ ထူးျခားေသာ ပညာေရးအခန္းက႑မ်ား မေပၚေပါက္ၾကဖူးေခ်။ သို႔ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာသို႔ ေျပာင္းလဲကိုးကြယ္ေစ
ျခင္းသည္ ထိုႏိုင္ငံေတာ္မ်ား၏ အာဏာစက္ကို ကိုးကြယ္ေနသူမ်ားရွိရာသို႔ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ေသခ်ာစြာအသံုးက်ခဲ့ၿပီး ပညာေရးသည္ နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္
ေရးတြင္ အေရးပါခဲ့သည္။6 ၁၆ ရာစုမွ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ကက္သလစ္သာသနာျပဳမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းတြင္
သာသနာျပဳေက်ာင္းႀကီးမ်ားကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေက်ာင္းမ်ားက ပထဝီဝင္ ႏွင့္ ဂဏန္းသခၤ်ာကဲ့သို႔ ဥေရာပ ဘာသာစကားမ်ား
ႏွင့္ အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ ျမန္မာ ႏွင့္ မြန္တို႔ကဲ့သို႔ ေဒသဆိုင္ရာ ဘာသာစကားမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးခဲ့ၾကသည္။7
၁၈၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲႀကီး ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ ပညာေရး
အေထာက္အပံ့ေပးရာတြင္ မ်ားစြာတိုးတက္မႈရွိခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈသည္ အေမရိကန္ ဘက္ပတစ္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထူးျခားစြာ
ထက္ထက္ျမက္ျမက္ရွိခဲ့သည္။8 ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ ဗဟိုဌာနဖြင့္လွစ္ထားေသာ အဆိုပါသာသနာျပဳမ်ားသည္ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊
ဇိုမီးႏွင့္ အျခားေတာင္တန္းေဒသမ်ား၊ ဗမာမဟုတ္ေသာေဒသမ်ားတြင္ ထူးျခားတက္ႂကြစြာ လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ားသည္
ေဒသတြင္းႏွင့္ ဥေရာပ ဘာသာစကားမ်ားကို သင္ၾကားေနသကဲ့သို႔ပင္ မ်ားစြာေသာ ကရင္ ေဒသိယစာမ်ား၊ စကားမ်ား၊ ဂ်ိန္းေဖာ၊ ဟားခါးခ်င္း၊
လီဆူး၊ ဝ ႏွင့္ လားဟူ စေသာ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားစြာအတြက္ မူရင္းအေရးစနစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုအျဖစ္ တိုက္႐ိုက္ထြန္းကားလာသည္။ အထက္တန္းလႊာမ်ား
ကို သင္ၾကားရန္ အခ်ိဳ႕က အဂၤလိပ္စာသင္ေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ၾကသည္။ က်န္ေသာ ျပည္သူလူထုအတြက္မူ ထိုစဥ္က ဆက္လက္တည္ရွိေန
ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကို အေနာက္တိုင္းဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားသြတ္သြင္းရန္ ကိုလုိနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း
က ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား မေအာင္မျမင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ရက္မ်ား၊
သာသနာျပဳမ်ား၏ နည္းပါးေသာ အေထာက္အပံ့ရရွိသည့္ အားနည္းေသာေက်ာင္းမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးခဲ့ကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တကၠသိုလ္
4

ဤေလ့လာမႈအတြက္ ပညာေရးသမိုင္းကို သုေတသန မျပဳခဲ့ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအပိုင္းအတြက္ ေဝဖန္အကဲျဖတ္ရန္ အကန္႔အသတ္ရွိေနသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စာေပမ်ားက ျပဆိုရာတြင္ ယခင္က ရွမ္း၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ကရင္နီႏွင့္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားထက္ ကုန္းေဘာင္ႏွင့္ ယခင္္
ျမန္မာမင္းဆက္မ်ားလက္ေအာက္ရွိ ေဒသမ်ားကို အေလးထားခဲ့သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ Tipton (1981), Khammai Dhammasami (2004), Jones (1988),
Cheesman (2003), Schober (2007), and Turner (2014) တို႔ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း အျခားေဒသအမ်ားရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး
ေက်ာင္းမ်ားကို အဓိကထားခဲ့မႈ အလြန္နည္းပါးသည့္ စာေပအေထာက္အထားျဖစ္သည္။ ျပည့္စံုမႈမရွိေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္
အျခားေဒသမ်ားမွ အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ ရွမ္းယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပညာေရးဗဟိုေကာ္မတီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္ပညာေရးသမိုင္း (၂ဝ၁၁ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ရက္)၊ https://
shancultureandeducation.wordpress.com/2011/12/18/hello-world/ (ကြန္ပ်ဴတာမွရရွိသည့္ အေထာက္အထား၊ ၂ဝ၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ရက္)၊ ကရင္
ဗုဒၶဘာသာ ဓမၼဒူတေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ကရင္ျပည္သူ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ သမိုင္း (၂ဝ၁ဝ)၊ http://www.karen.org.au/docs/ Karen_people_booklet.
pdf, ၾကည့္ရန္ႏွင့္ ပံုညမြန္ (၂ဝ၁ဝ)
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Cheesman (2003).
Jolliffe, P. (2016), အခန္း (၃)
Jolliffe, P (၂ဝ၁၆)၊ အခန္း ၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၃-၇၄

6

မ်ားအျဖစ္ ထူေထာင္ေပးခဲ့သည္။ ေဒသအႏွံ႔အျပားရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာေရးအေထာက္အပံ့မ်ားကို ဆက္လက္ရရွိေနခဲ့
ေသာ္လည္း ရပ္ရြာစာသင္ေက်ာင္းမ်ားေလာက္ ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း၏ အေထာက္အပံ့ မရရွိခဲ႔ေခ်။9
ကိုလုိနီေခတ္က ပညာေရးတိုးတက္မႈမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဝံသာႏုစိတ္ဓာတ္ တိုးတက္လာမႈတြင္ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းအခ်က္
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းမွ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ပညာတတ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ထိုသူမ်ားမွာ ကိုလိုနီစနစ္တြင္ အေရးပါေသာအလုပ္မ်ားကို
ေပးအပ္ျခင္းခံရၿပီး ၎တို႔ကို တိုင္းရင္းသားမ်ားက အထက္တန္းလႊာမ်ားဟု ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့ၾကကာ ႐ိုးရာဓေလ့အတိုင္း ေခါင္းေဆာင္မႈ အေန
္ ကဲ့သ္ို႔ ဗုဒၶဘာသာမ်ား ကိုးကြယ္သူမ်ားအတြက္မူ ပညာေရးအခြင့္အလမ္း နည္းပါးခဲ့သည္။
အထားကို ရရွိခဲ့ၾကသည္။ စင္စစ္ ဗမာ10ႏွင့္ မြန11
လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္ ျမန္မာစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို ယင္းတို႔၏ရင္ထဲတြင္ ထားရွိရန္အတြက္ ၁၉၃ဝ ျပည့္ႏွစ္မွစကာ ဗမာအမ်ိဳးသား
ေရးလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ပြားေစေသာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။12

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကာလႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးစနစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္း (၁၉၄၈-၁၉၆၂)
၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး မၾကာမီတြင္ ဗမာျပည္နယ္ (ထိုစဥ္က ဗမာဟုသာေခၚေသးသည္) ႏွင့္ သီးျခားရွိေသာ
တိင
ု း္ ရင္းသား အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားႏွင့္ ကြနျ္ မဴနစ္လပ
ႈ ရ
္ ာွ းမႈမ်ားအၾကားတြင္ လက္နက္ကင
ုိ ပ
္ ဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲသ
့ ည္။ ၁၉၅ဝ ျပည္လ
့ န
ြ ္
ႏွစ္မ်ားတြင္ ကူမင္တန္ အမိ်ဳးသားေရးဝါဒီတပ္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္မွ ဆုတ္လာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာၾကသည့္
အတြက္ ႏိုင္ငံ၏ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနသည္ လြန္စြာဆိုးရြားလာခဲ့သည္။ ဗမာအမ်ားစု ပါဝင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တပ္မေတာ္သည္
ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ဗမာမ်ားမဟုတ္သည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားဆီသို႔ တပ္ျဖန္႔ခ်ထားခဲ့ရသည္။13
ထိုကာလအတြင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္သည္ ေက်းရြာတိုင္းတြင္ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ရွိရမည္ဆိုသည့္ စီမံခ်က္
ျဖင့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ရွိ ကေလးငယ္မ်ားကို အနည္းဆံုး အေျခခံပညာအထိ သင္ၾကားေပးရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားပညာေရးစနစ္ကို တည္ေထာင္ရန္
ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။14 တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ အစိုးရက ျမန္မာစာကို အဓိကဘာသာအျဖစ္ တိုးျမႇင့္ၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္မႈ တိုးတက္လာေစရန္15
ႏွင့္ ကိုလိုနီ အစိုးရ16 လက္ထက္က အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဟိႏၵဴစကားေျပာ လူနည္းစုမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စတင္ခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ဗမာမဟုတ္ေသာေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားေရးလိုလားခ်က္မ်ားရွိသည့္ အထက္တန္းလႊာမ်ားကမူ ယင္းအစီအစဥ္ကို
တိုင္းရင္းသားလက္သင့္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ ဗမာမူသြတ္သြင္းျခင္း၊ ျပဳျခင္း ဟုေခၚဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ဗမာအထက္တန္းလႊာ
မ်ားအတြက္မူ ထင္ထင္ရွားရွားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေခ်။17 ဗမာေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ ဗမာစစ္သားမ်ားသည္ ေဒသအမ်ားအျပားသို႔
အထူးသျဖင့္ ကိုလုိနီေခတ္က ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္ခံခဲ့ရေသာ “နယ္စပ္ေဒသမ်ား”သို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အတူတကြေရာက္ရွိခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔
ေၾကာင့္ ေဒသတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား “ျပည္တြင္းကိုလိုနီဝါဒ” ခံစားခ်က္ ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။18 သို႔ေသာ္ ပဋိပကၡကို ေလ်ာ့က်ေစရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား
အခ်င္းခ်င္း ေသြးစည္းညီညြတ္မႈ တိုးတက္ေစရန္ အဦးဆံုးႀကိဳးပမ္းမႈအေနျဖင့္ သမိုင္းဖတ္စာအုပ္အခ်ိဳ႕ကို အမ်ိဳးသားသမိုင္းစာအုပ္အျဖစ္
အဆင့္ျမႇင့္ ေရးသားထုတ္ေဝေစခဲ့သည္။19 ဗမာမဟုတ္သည့္ ဘာသာစကားျဖင့္ စာေပသင္ၾကားေရးကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ခရစ္ယာန္

9

Cheesman (2003), စာမ်က္ႏွာ ၅ဝ-၅၃

အေစာပိုင္းေက်ာင္းမ်ား၏ အျပင္ဘက္တြင္ ခ်န္လွပ္ခံခဲ့ရေသာ ဗမာမဟုတ္၊ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္သူ အမ်ားစုအတြက္ ယခင္က ေက်ာင္းမတက္ရေသာသူမ်ား
စာသင္ေက်ာင္းသစ္ရရွိျခင္းသည္ ရန္ဆြေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု J. S. Furnivall က ေလ့လာခဲ့သည္။
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11

Lall and South (2011), စာမ်က္ႏွာ ၁၁

12

Callahan (2003b), စာမ်က္ႏွာ ၁၅၁

တပ္မေတာ္၏ မူရင္းအင္အားမွ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းသြားခဲ့ရာ အေရးတႀကီး တိုးခ်ဲ႕စစ္သားစုေဆာင္းျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရၿပီး
ဗမာမ်ားႀကီးစိုးသည့္ အျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။
13

14

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ (၁၉၅၄)၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၄

15
Callahan (2003b), စာမ်က္ႏွာ ၁၄၄။ Furnivall ေထာက္ျပခဲ့သလို ၁၉၃ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတိုင္ေအာင္ ဟိႏၵဴစတန္နီစကားကို ေျပာခဲ့ၾကၿပီး ေၾကးနန္း႐ိုက္ရာတြင္မူ
ဗမာစာကို သံုးခဲ့ၾကသည္။ Furnivall (1948)ကိုၾကည့္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၁
16

ေက်ာ္ရင္လိႈင္ (၂ဝဝ၇)။ စာမ်က္ႏွာ ၁၅၄၊ ယခုလုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးကို ေၾကာင္းက်ိဳးသင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။
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Mary Callahan (2003b), စာမ်က္ႏွာ ၁၄၄၊ “ကင္းကြာသြားေသာခံစားမႈသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ေရာက္လာေၾကာင္း၊ တစ္ခုတည္းေသာ ဘာသာစကား လိုအပ္
သည့္ သေဘာတူညီထားေသာ အမ်ိဳးသား ဘာသာစကား မည္သို႔ျဖစ္သင့္သည္ဆိုျခင္းကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေနစဥ္ကာလတြင္ တိုင္းရင္းသား
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာဘာသာသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေက်ာ္ရင္လိႈင္က ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ၎က
စာတတ္ေျမာက္ေရးအစီအစဥ္သည္ လူနည္းစုမ်ားအၾကား မည္သည့္မေက်နပ္ခ်က္မွ် မျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။” စာမ်က္ႏွာ ၁၅
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Callahan (2003b), စာမ်က္ႏွာ ၁၅၈ ကို ညႊန္းဆိုသည္။
Salem-Gervais and Metro (2012), စာမ်က္ႏွာ ၃၄။ Salem-Gervais and Metro က ဤအားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ
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ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေက်ာင္းမ်ားက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားက အစိုးရ ပညာေရးစနစ္
မွတစ္ဆင့္ မိမိတို႔ ဘာသာစကားကို သင္ၾကားေနခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ ပညာေရးေကာ္မတီသည္ ၁၉၄ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ား
ကတည္းက ရွမ္းစာေပေရးသားမႈ တိုးတက္ေစရန္ စတင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ အကုန္တြင္ ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာ အဆင့္ ၅ အျဖစ္ ရွမ္းျပည္နယ္
ေဒသမ်ားတြင္ ရွမ္းစာေပကို ေက်ာင္းသင္႐ိုးတစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။20 မြန္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသည္လည္း မြန္ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို
ေခၚယူကာ မြန္စာေပသင္ၾကားေရးကို ထိုကာလအတြင္းမွာပင္ သင္ၾကားရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ 21
ထိုကာလအတြင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားလက္ေအာက္တြင္ ေဒသေတာ္ေတာ္မ်ား က်ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ရာ အခ်ိဳ႕မွာ ပညာေရး
တိုးတက္ေစရန္ မိမိတို႔ဘာသာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္။ ပညာေရးသည္ ထိုစဥ္က အားအေကာင္းဆံုး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္
ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးအတြက္ အထူးအေရးႀကီးခဲ့သည္။ ကရင္အမ်ိဳးသားအသင္းသည္ ကရင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပႏွင့္ ပညာေရး
တိုးတက္ေစရန္ ၁၈၈၁ ခုႏွစ္ကတည္းက တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး၏ မိခင္အသင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ကရင္အမ်ိဳးသား
အစည္းအ႐ံုးသည္ ယင္းလက္ေအာက္ခံေဒသမ်ားတြင္ စင္ၿပိဳင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈတစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့ရာ ယခင္ရွိခဲ့ေသာ ကရင္ပညာေရးဌာနသည္
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးႏွင့္ အဆင္ေျပေသာဌာနအျဖစ္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။22

ဦးေနဝင္း၏ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ (၁၉၆၂-၁၉၈၈)
၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေရးစနစ္အတြက္ တိုက္တြန္းေသာ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအၾကား ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး
ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီး
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကို ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ “ဗမာ့နည္းဗမာ့ဟန္ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္” ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈအသစ္ကို စတင္ခဲ့ၿပီး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ႏွစ္ေပါင္း၅ဝနီးပါး က်င့္သံုးခဲ့သည္။
အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ မၾကာမီပင္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား သင္ၾကားေရးကို စစ္အာဏာပိုင္မ်ားက တားျမစ္လိုက္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ လႈပ္ရွားတက္ႂကြေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ပညာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက မၾကာခဏေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္သည္
ေနာက္ထပ္သုေတသနျပဳရန္ လိုအပ္ၿပီး ခက္ခဲမႈရိွမည္ျဖစ္ေစသည္။ ေသခ်ာသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာအားလံုးႏွင့္ ပုဂၢလိက
ေက်ာင္းအားလံုးကို ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ေျပာင္းလဲလိုက္သည္။ အမ်ိဳးသားသင္႐ိုးႏွင့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ
ေအာက္တြင္ သြတ္သြင္းလိုက္သည္။ အနည္းဆံုး ေဒသဆိုင္ရာ ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားကို တရားဝင္ ဘာသာရပ္
မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္သင္ၾကားေစရန္အတြက္ ပိုမိုခက္ခဲေစရန္ လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား စာေပသင္ၾကားမႈသည္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထင္ထင္ရွားရွား ဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားတြင္
ႀကီးမားေသာ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၾကရသည္။23 ထို႔အျပင္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကယားႏွင့္ ကရင္ အထူးတိုင္းမ်ား၏ ေဒသအစိုးရမ်ားကို
စစ္ေကာင္စီက ဖ်က္သိမ္းေစျခင္း ႀကံဳေတြ႕ၾကရေပရာ ေဒသအစိုးရမ်ားထံမွ မည္သည့္ေက်ာင္းမဆို အေထာက္အပံ့ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္
ရပ္နားျခင္း ႀကံဳခဲၾ့ ကရသည္။ ယင္းႏွငပ
့္ တ္သက္ၿပီး ဘာသာေရးအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေဆာင္ရက
ြ သ
္ မ
ူ ်ားသည္ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတရ
္ က္တင
ြ ္
သို႔မဟုတ္ ညေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားကို ဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ရျခင္း
သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ တာဆီးမႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ဗိုလ္မွဴးႀကီးတစ္ဦးက ေရးသားထားသည့္ နိဒါန္းတြင္ ပါဝင္သည္ဟု ေထာက္ျပခဲ့သည္။ စာေရးသူမ်ားက မည္သို႔လုပ္ရမည္ကို အတိအက်မေျပာေသာ္လည္း
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အကုန္တြင္ မီးစိမ္းျပခဲ့သည့္ ဤအားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျခင္းကို သံုးသပ္ရန္ဟု ထင္ျမင္ခဲ့သည္။ လူနည္းစုတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရး
အနည္းငယ္သာေပးအပ္ၿပီး တစ္ခုတည္းေသာယဥ္ေက်းမႈအျဖစ္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကုိ ကိုယ္စားျပဳရန္ စည္းလံုးေရးကို ဦးစားေပးရာတြင္ ပံုစံတူ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ကို ေခတ္မ်ားစြာ၌ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။
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ရွမ္းယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပညာေရး ဗဟိုေကာ္မတီ (၂ဝ၁၁)

21

Lall and South (2011), စာမ်က္ႏွာ ၁၁-၁၂

KNUဝက္ဘ္ဆုိဒ္စာမ်က္ႏွာအရ ကရင္ပညာေရးဌာနသည္ KNUထက္ အလ်င္က်ေသာ္လည္း KNU ေခတ္ဦးမွစၿပီး လုပ္ေဆာင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ မေသခ်ာပါ။ http://
www.knuhq.org/about/education-cultural-department/ တြင္ၾကည့္ပါ။ ယေန႔ေခတ္ကဲ့သို႔ ကရင္ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဌာနဟု ေခၚ၊ မေခၚမွာ ေသေသ
ခ်ာခ်ာ မရွင္းလင္းပါ။
22

ရွမ္းယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပညာေရးဗဟိုေကာ္မတီ အဆိုအရ ရွမ္းစာေပသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္သင္ၾကားသည္။
ရွမ္းယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပညာေရးဗဟိုေကာ္မတီ (၂ဝ၁၁)ကို ၾကည့္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေဒသဆိုင္ရာ ဘာသာစကားမ်ားကိုမူ မြန္ျပည္နယ္ အစိတ္အပိုင္း အနည္းငယ္
(MNEC ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၂ဝ၁၅ ဒီဇင္ဘာ)ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး (ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံုႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု တည္ရွိမႈဆိုင္ရာ
ဘာသာစကားမူဝါဒ ႏိုင္ငံတကာညီလာခံ၊ မႏၲေလးတကၠသိုလ္၊ ၂ဝ၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီလ)တြင္ ပိတ္ပင္ထားသည္။
23
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ႏိုင္ငံပိုင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕ေက်ာင္းမ်ားကို မည္သို႔သက္ေရာက္ေၾကာင္းကိုမူ ရွင္းလင္းစြာ မသိရေပ။ အနည္းဆံုး မၾကာေသးမီ
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ အစုအဖြဲ႕မ်ားသည္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အျခားေဆာင္ရြက္သူမ်ားထံမွ အၿမဲတမ္းမဟုတ္ေသာ
အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းတာဝန္ ထမ္းေဆာင္လာၾကသည္။ ၁၉၆၄-၆၅ ခုႏွစ္မ်ားက နာမည္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား
အနည္းဆံုး ၁၃၇ ေက်ာင္းကို အစိုးရက ႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္လိုက္ခ်ိန္တြင္ မ်ားစြာေသာ ေက်းလက္အစုအဖြဲ႕ပိုင္ ေက်ာင္းမ်ားသည္လည္း အစိုးရစနစ္
ေအာက္သို႔ ေပါင္းစည္းဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားကို ပိတ္ျခင္းသည္ အစိုးရလက္ေအာက္ ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းရန္
မလြယ္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားကို ၿဖိဳခြဲလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ယင္း၏ ေသာင္းက်န္းမႈ အရွိန္အဟုန္ကို ျမႇင့္တင္ခဲ့ၿပီး မ်ားစြာေသာ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကလည္း
ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေလရာ ၁၉၆ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွ ၁၉၇ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားသည္ ပိုမို ျပင္းထန္လာခဲ့သည္။24
၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) က ဗဟို ပညာေရးဌာနကို ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ၿပီး KIO က ပညာေရးဌာနကို
၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္မွစၿပီး ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက က်ယ္ျပန္႔ေသာ တ႐ုတ္နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထား
ၿပီး အျခားေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳလုပ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ မရွင္းလင္းသည္မွာ ယင္းက
အျခားပညာေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ေထာက္ပံ့သည္ မေထာက္ပံ့သည္ မသိရျခင္းျဖစ္သည္။25
၁၉၇ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက KNU ကို တပ္မေတာ္က ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ တိုက္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ KNU သည္ ႏိုင္ငံ
၏ အေရွ႕ေတာင္ေဒသတြင္မူ ခိုင္ခိုင္ခန္႔ခန္႔ တည္ရွိေနႏိုင္ခဲ့သည္။ KNU သည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို
စတင္ခဲ့ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန ၁၄ ခုကဲ့သို႔ ဌာနမ်ားထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္ ကရင္ပညာေရးဌာနကို တည္ေထာင္သည္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္
KNU, KIO, NMSP ႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) တို႔ႏွင့္ အျခား ကြန္ျမဴနစ္မဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု-မဒတ (NDF) အျဖစ္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕လိုက္ၾကၿပီး ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ
ႏိုင္ငံအျဖစ္ တရားဝင္ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ယေန႔တိုင္ေအာင္ အဓိကရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအသစ္၊ မူဝါဒအသစ္မ်ား (၁၉၈၈-၂ဝ၁၁)
၁၉၈၈ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ တပ္မေတာ္က ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အာဏာကို ဒုတယ
ိ အႀကိမ္ ထိနး္ သိမး္ လိက
ု ၿ္ ပီးေနာက္တင
ြ ္ ဗမာျပည္ကန
ြ ျ္ မဴနစ္ပါတီသည္ မေမွ်ာ္လင္ဘ
့ ဲ
ၿပိဳကြဲသြားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရသစ္သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဖြဲ႕စည္းေပးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုကာလတြင္ NLD ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားသူရဲေကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏
ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ တစ္ခဲနက္ ေအာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ပယ္ဖ်က္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမ်ားအျပားသည္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ NLD သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း
၏ အက်ိဳးေက်းဇူးအျဖစ္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္စနစ္ အစိုးရကို ေဖာ္ေဆာင္မည့္ တရားဝင္အေနအထားကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။26 ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္
ႏွစ္မ်ားတြင္ အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ အုပ္စုမ်ားျဖစ္ေသာ KIO ႏွင့္ NMSP တို႔ႏွင့္အတူ အျခား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
သေဘာတူညီခ်က္ကို ရရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဓိက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အဖြဲ႕အစည္းအေရအတြက္သည္ ၁၇ ခု သို႔ တိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၅
ခုႏွစ္တြင္ KNU တြင္ ႀကီးမားေသာကြဲထြက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ကို (ယခု ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ
ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္) ကို ေပၚေပါက္လာေစခဲ့ၿပီး ယင္းသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ KNU ႏွင့္ ၁၆ ႏွစ္ တိုင္ေအာင္ ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့သည္။
၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ အခ်ိဳ႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ေနရာေဒသမ်ားတြင္
ပိုမိုတည္ၿငိမ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္
လက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ အျခားအက်ိဳးအျမတ္မ်ားအနက္ ယင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ NMSP ႏွင့္ KIO အဖြဲ႕မ်ား၏ ပညာေရးဌာန
မ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကို အစိုးရမွတစ္ဆင့္ စာေမးပြဲဝင္ေစႏိုင္ခဲ့ၿပီး အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေဒသမ်ားရွိ ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ ပိုမို
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ပထမဆံုး ရွမ္းလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးသည္ ၁၉၅၈ ခုုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ယင္းသည္ ၁၉၆ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက အဓိက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕အစည္း ေလးခု ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့သည္။ KIO သည္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္သည္။

ဘာေတးလင့္တ္နာ၏ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ။ ယင္းကို ပညာေရးစနစ္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။ Lintner (၁၉၉ဝ)ကို
ၾကည့္ပါ။
25

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရးပါေသာ အဓိကထုတ္ျပန္ခ်က္အျဖစ္ ဖက္ဒရယ္ဝါဒကို ေဆြးေႏြးသည့္ ျငင္းပယ္ခံရေသာ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅၁ ဦးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ NLD ဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မတီက တင္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာ၊ ဖက္ဒရယ္ဝါဒသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ လိုအပ္ေသာ
အစိုးရ၏ ပံုစံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၁၉၉၉ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေကာ္မတီ၊ စာမ်က္ႏွာ ၈၈-၈၉။
26
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ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေစခဲ့သည္။
ထိုကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရွ႕ေတာင္ေဒသတြင္ တပ္မေတာ္သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕
သံုးဖြဲ႕27 ႏွင့္ အတူတကြ KNU၊ KNPP ႏွင့္ ရွမ္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေမာ္ထုိင္းအဖြဲ႕ (MTA) တို႔ကို ပူးတြဲထိုးစစ္ႀကီး ဆင္ႏႊဲခဲ့
သည္။ ထိုစစ္ဆင္ေရးသည္ KNU ႏွင့္ KNPP တို႔၏ စစ္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းရည္မ်ားကို မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ က်ဆင္းေစခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔၏ ပညာေရး
စနစ္ကိုပါ ပ်က္စီးေစခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္ထုိင္းအဖြဲ႕ လက္နက္ခ်သြားေသာအခါ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
ေကာင္စီ (RCSS) ျဖစ္လာေသာ တပ္ဖြဲ႕အသစ္သည္ ယင္းထံမွ ႀကီးမားေသာကြဲထြက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ယင္းအဖြဲ႕သည္ ယခုအခါ အလြန္
အင္အားေတာင့္တင္းေသာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ျဖစ္လာသည္။
ထိုကာလမွ ၂ဝဝဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္သည္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူမ်ားကို မိမိတို႔၏
အိုးအိမ္မ်ားအား စြန္႔ခြာေစၾကရၿပီး အထူးသျဖင့္ KNU, KNPP ႏွင့္ RCSS တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေဒသမ်ားရွိ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ
စခန္းမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေစခဲ့သည့္အျပင္ ျပည္သူတို႔သည္ ထိုင္းႏုိုင္ငံနယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား တည္ေထာင္ထားေသာ
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိခိုလံႈခဲ့ၾကရသည္။ KNU ႏွင့္ KNPP တို႔၏ ဒုကၡသည္ေကာင္စီမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ကရင္ႏွင့္ ကရင္နီ ဒုကၡ
သည္ စခန္းမ်ားတြင္ ကရင္နီ အမ်ိဳးသားပညာေရးဌာနႏွင့္ ကရင္ပညာေရးဌာနတို႔က ပညာေရးကြန္ရက္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ ထိုကြန္ရက္မ်ားသည္ RCSS က တည္ေထာင္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ ဒုကၡသည္စခန္း ငါးခုတြင္ ေက်ာင္းမ်ား
ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
ဒုကၡသည္စခန္း သံုးခုမွ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ မိသားစုမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ားခ်ည္းကိုသာ ပညာသင္ၾကားေပး
ျခင္း မဟုတ္ေပ။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ လံုၿခံဳမႈရွိေသာ ထိုစခန္းမ်ားဆီသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာၾကၿပီး ပညာသင္ယူလာၾကသည္။
၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားေနာက္ပိုင္းတြင္ ကရင္ေက်ာင္းဆရာမ်ားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဟု ေခၚေသာ ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕တစ္ခုကို ကရင္အမ်ိဳးသား ပညာေရး
စနစ္ ျပန္လည္ႏိုးထလာေစရန္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ေဒသမွ ကရင္ဧရိယာမ်ားအတြင္း ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္
ကရင္ပညာေရးဌာနက ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေရးႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာ ေထာက္ပံ့ေၾကးတုိ႔ကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။
၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံ၏ မ်ားစြာေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ား၌ အစိုးရေထာက္ပံ့ေသာ ပညာေရး တိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေက်ာင္းဆရာေလ့က်င့္ေရးမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား အပါ
အဝင္ ေနရာမ်ားစြာတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။28 သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အပိုင္းႏွစ္တြင္ ေဆြးေႏြးထားသကဲ့သို႔ ပဋိပကၡမ်ားႀကံဳေတြ႕ရသည့္
ေဒသမ်ားတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္
အကုန္ပိုင္းတြင္ ေလ့လာမႈတစ္ခုကို ေၾကညာခဲ့ရာ နယ္စပ္ေဒသေက်းရြာမ်ားတြင္ ေက်းရြာ ၂၅ ရြာလွ်င္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းႏႈန္းျဖင့္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း
ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါေဒသမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရွိေပ။29
အစိုးရပညာေရးမူဝါဒႏွင့္ အစီအစဥ္တုိ႔ကို ထိုကာလအတြင္း ဘက္ေပါင္းစံု ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ခဲ့ရၿပီး တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ စီမံကိန္း
အမ်ားစု လကၡဏာအတိုင္း အထက္မွေအာက္သို႔ အမိန္႔ေပးေစခိုင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ႀကံဳရသည္။30 သို႔ေသာ္ အစိုးရသည္
ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ကာလအတြင္းက သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တင္းၾကပ္မႈမ်ားမွ အခ်ဳိ႕ကုိ
ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကို သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ မွတ္ပံုတင္ေစၿပီး အစိုးရ
သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအတိုင္း သင္ၾကားမည္ဆိုလွ်င္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ယေန႔ကာလ အမ်ားစုလုပ္ကိုင္ေနသည့္အတိုင္း
အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားရွိ ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕ေက်ာင္းမ်ားကို ပိုမိုပြင့္လင္းစြာ ဖြဲ႕စည္းရန္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။
27
ထိုကာလအတြင္း တပ္မေတာ္သည္ DKBA ႏွင့္အတူ KNUကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သလို “ဝ” ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP) ႏွင့္ တြဲကာ MTA ကို
တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ အနည္းဆံုး ကရင္နီ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးႏွင့္ တြဲကာ KNPP ကို တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ DKBA ႏွင့္ KNPLF တို႔သည္
ထိုင္းနယ္စပ္တြင္ရွိေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခိုက္ရာတြင္ တပ္မေတာ္အတြက္ အသုံးဝင္ခဲ့သည္။
28
ျမန္မာပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအဆိုအရ (n.d. ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္း) “နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ အေျခခံပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အႀကီးမားဆံုး
ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိသည္”။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ “အလြန္ေဝးကြာေသာ ေဒသ”ရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ယင္းတို႔ရြယ္တူမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ အခြင့္အေရးရမႈ
နည္းပါးခဲ့သည္။ ၁၉၈၉-၉ဝ ပညာသင္ႏွစ္ကတည္းက ထိုေဒသမ်ားသို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ မူလတန္းပညာေရးသည္ မလြဲမေသြ
လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၉-၉ဝ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မူလတန္းေက်ာင္း ၂၈ ေက်ာင္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉ဝ-၉၁ ခုႏွစ္
ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မူလတန္းေက်ာင္း ၃၇ ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၁-၉၂ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မူလတန္းေက်ာင္း ၄၉ ေက်ာင္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္း
ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။”
29

ခင္ေမာင္ၾကည္၊ et al (၂ဝဝဝ) စာမ်က္ႏွာ ၁၄၅

30

Mutebi (၂ဝဝ၅), စာမ်က္ႏွာ ၂

10

ထိုကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ခံစားေနရကာ ပညာေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္အမ်ားစုက
ႏိုင္ငံေတာ္ က ဦးေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ေသာ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲေထာက္ပံ့ၾကသည္။31 အထူးသျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္
ပညာေရး ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနသည့္ နယ္စပ္ေဒသမွ ကြန္ရက္မ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ခဲ့ၾကသည္။32

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလ (၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၆)
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဒီမိုကေရစီတစ္ပိုင္း အစိုးရ တင္ေျမႇာက္ခံခ့ဲရၿပီး ၎သည္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈကို စတင္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဒီမိုကေရစီ ပြင့္လင္းလာသည့္အေနျဖင့္ ထိုအစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္ကို အာဏာလႊဲအပ္လိုက္ရသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ဤအစိုးရသည္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သံုးစြဲမႈ
မ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး အခမဲ့ႏွင့္ မသင္မေနရျဖစ္ေသာ အားလံုးအတြက္ ပညာေရးအစီအစဥ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ အဓိက
ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကို အခန္း (၅) တြင္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။
ထိုအတြင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡသည္ အရွိန္အဟုန္ျမင့္လာေသာ္လည္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ပြင့္လင္းေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သစ္ကို
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က အစိုးရသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို အဓိက ႏိုင္ငံေရး ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအၾကား
အမ်ားသေဘာဆႏၵ ရယူခဲ့သည္။ ယင္းသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာ ၾကာခဲ့သည့္ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကာလၾကာရွည္စြာ ေဖာ္ျပလာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးဦးစားေပးမႈ တစ္ခုျဖစ္
သည္။33 သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တိုင္ေအာင္ တပ္မေတာ္သည္ “ဖက္ဒရယ္စနစ္”ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကိုပင္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား
ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခြဲထြက္မည္ကို စိုးရိမ္ကာ ဆန္႔က်င္လာခဲ့သည္။
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အထိ ပဋိပကၡပတ္ဝန္းက်င္သည္ ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲသြားသည္။ KIO ၊ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီႏွင့္ အျခား
အုပ္စုမ်ားသည္ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္အသစ္တြင္ KNU၊ RCSS ႏွင့္ KNPP အပါအဝင္ အျခားလက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား
အဖြဲ႕ ခုနစ္ဖြဲ႕တို႔ လက္မွတ္မထိုးမီတြင္ပင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ၾကသည္။34 ဤျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ေတာင္ပိုင္းရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ထူးျခားစြာ ေလွ်ာ့က်သြားေစသည္။ သို႔ေသာ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္
ေျမာက္ပိုင္းရွမ္းျပည္နယ္တြင္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးျမင့္လာခဲ့သည္။35
လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မ်ားျပားလာေသာ္လည္း အစိုးရ၊ ဒီမိုကေရလိုလားသူအစုႏွင့္ ဖက္ဒရယ္လိုလားသူ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသူ
ႏွင့္ မရပ္စဲထားသူ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဘက္ေပါင္းစံု ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးကို ၂ဝ၁၃
ခုႏွစ္တြင္ စတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ လက္ရွိ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ခိုင္မာေစေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး
ဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA အတြက္ ညႇိႏႈိင္းရန္ျဖစ္သည္။ ထို ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္ကို အခ်ိဳ႕ကသာ လိုက္နာ
သည့္အတြက္ ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ လိုအပ္သည္။ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ လမ္းခင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။
ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ ကိုးႀကိမ္ က်င္းပၿပီးေနာက္ “စစ္မက္ဇုန္မ်ားတြင္ လူနည္းစုမ်ားကို အေရးႀကီးကိစၥရပ္တိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္သမၽွ
ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပရမည္” ဆိုသည့္အတြက္ ေဝဖန္သူမ်ားကပင္ သေဘာတူခဲ့သည့္ NCA ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္

31

Lorch (၂ဝဝ၇).
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Sandee Pyne ေရးသားေသာ “ေရႊ႕ေျပာင္းက်က္စားေသာ အသိပညာ၊ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ ေက်ာင္းေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္မရွိျခင္းႏွင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရျခင္း”
(ေဒါက္တာဘြဲ႕ယူက်မ္း၊ ေမရီလင္း တကၠသိုလ္၊ ၂ဝဝ၇)
http://drum.lib.umd.edu/bitstream/handle/1903/7370/umi-umd-4781. pdf;jsessionid=CECD5E44A685BE9AEA3415ED2F624E00?sequence=1.
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ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေကာ္မတီ (၁၉၉ဝ) ကို ၾကည့္ရန္၊ စာမ်က္ႏွာ ၈၈-၈၉။ ထို႔အျပင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ခိုင္မာစြာရပ္တည္ရန္၊
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ႏွင့္ အစိုးရ၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေစရန္ NLD ၏ ၂ဝ၁၅ မူဝါဒေၾကညာစာတမ္းက ေဖာ္ျပထားသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မူဝါဒ
ေၾကညာစာတမ္း (၂ဝ၁၅) ၾကည့္ရန္၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၊ ၅၊ ၆။

၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ ယခင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေစ့စပ္ေရး သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳေရးကို ကိုယ္စားျပဳေသာအခ်က္ ေျခာက္ခ်က္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ ခုနစ္ခု ပါဝင္ေသာ
ထိုအခ်ိန္ကာလက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးသူစာရင္း အျပည့္အစံုအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ ကို ၾကည့္ရန္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ၂ဝ၁၂
ခုႏွစ္တြင္လည္း လက္နက္ကိုင္မဟုတ္သည့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) တို႔
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။
34

KIO ႏွင့္ KNPP အျပင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားသည္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (PSLF)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (MNDAA) ႏွင့္ ရခိုင္တပ္မေတာ္ (AA)တို႔ႏွင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။
35
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(သို႔ေသာ္လည္း ထိုအခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကတိကဝတ္ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းခဲ့သည္)36 အေရးအႀကီးဆံုးမွာ စာခ်ဳပ္တြင္ ကတိထားခဲ့
ေသာ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ “လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တျခင္းတည္းဟူေသာ ေလာကပါလတရားကို အေျခခံၿပီး
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္မ်ား၊ အာမခံခ်က္အျပည့္အဝရွိေသာ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ႏွင့္
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ အေျခခံမူမ်ားကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု”ကို
တည္ေထာင္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ အစိုးရက KIO ဦးေဆာင္ေသာ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏
အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ ေျခာက္ဖြဲ႕ကို လက္မွတ္ထိုးရန္ ခြင့္မျပဳေသာ37 ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခ့ဲရာ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ၂ဝ၁၅
ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ လ်င္ျမန္စြာ ယိုယြင္းခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ တပ္မေတာ္က RCSS ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ေနရာမ်ားကို
ေလေၾကာင္းႏွင့္ ေျမျပင္ထိုးစစ္မ်ား စတင္ခဲ့ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးထားသည့္တိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မပါဝင္ႏိုင္ခဲ့
ေသာ UWSP ႏွင့္ NMSP တို႔ကို ယင္းတို႔၏ ယခင္ထိန္းခ်ဳပ္ေနရာမ်ားသည္ အဆင္မေျပေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလကုန္တြင္
တိုင္ရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုက ေနာင္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ျဖစ္ေျမာက္ေစခ်င္ၿပီး အစိုးရသစ္ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္
ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အေရးကို သံုးသပ္ခဲ့ၾကရာ NCA ၏ ယံုၾကည္မႈ အဆင့္သည္ ဆိုးဝါးစြာ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အေသးစိတ္ျပင္ဆင္ထားေသာ အခမ္းအနား၌ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕
အစည္း ရွစ္ဖြဲ႕ကသာလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္အတူ NCA ကို လက္မွတ္
ေရးထိုးၾကသည္။ ယင္းတြင္ KNU, RCSS, တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းငယ္ ေျခာက္ဖြဲ႕တို႔ ပါဝင္ၿပီး အဆိုပါ ေျခာက္ဖြဲ႕တြင္ KNUႏွင့္
ရင္းႏွီးပတ္သက္သူ ေလးဖြဲ႕ပါဝင္သည္။ NLD သည္ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ရွိသည္ဟု ထင္ၿပီး ပါတီ၏
ေရြးေကာက္ပြဲေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မေသခ်ာေသာေၾကာင့္ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မရွိေခ်။ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ဟုေခၚေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ ပထမအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပၿပီး
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ရွစ္ဖြဲ႕၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား
တက္ေရာက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ရန္ ခြင့္မျပဳခဲ့ရာ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္
အားလံုးပါဝင္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိသည့္အတြက္ အမည္းစက္ စြန္းထင္းခဲ့ရသည္။
၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ရွိ ႏိုင္ငံေရး ရာသီဥတုသည္ ပညာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ ႀကီးမားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို
ကတိကဝတ္မ်ား ေပးခဲ့ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေဒသမ်ားတြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္
ယင္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၃၁ ႀကိမ္ထက္မနည္း ေျပာဆိုသံုးစြဲကာ အစိုးရ၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြက္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။38
“ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္” က ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေပးပို႔ေသာ ႏွစ္သစ္ကူးသဝဏ္လႊာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “စစ္မွန္ေသာ
ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု”ကို တည္ေထာင္ၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။39 ယင္းကိုပင္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၏ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတုိ႔၌
ထင္ဟပ္သံုးစြဲခဲ့ရာ အစိုးရ၏ အဓိကဦးစားေပးသံုးခု ျဖစ္ေစရန္ “အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုကို ဦးတည္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေလ့လာေရး”ကို ေၾကညာခဲ့သည္။40
ယခုစာေရးေနခ်ိန္မွာပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခတ္မီျပည္နယ္မ်ားကို တည္ေထာင္ရန္
ရည္ရြယ္ခဲ့ၾကေသာ ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ ခ်င္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က သမိုင္းဝင္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္ စာခ်ဳပ္ကို နမူနာယူသည့္ “၂၁ ရာစု
ပင္လံုညီလာခံ”အတြက္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ စီမံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အတားအဆီးမ်ားစြာကို ေက်ာ္လႊားေနစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္
တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အရွည္သျဖင့္ တည္တံ့ႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခခံေကာင္းမ်ားခ်မွတ္ရန္ မည္သည့္အခါကမွ် မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ဖူးေသာ အခြင့္အေရးမ်ား
36
၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔က BurmaNet News တြင္ ေမာင္ဇာနည္ႏွင့္ ေစာကပိ ေရးသားေသာ “Divisive ceasefire won't bring peace,” ကို
http://www.burmanet.org/news/2015/09/08/democratic-voice-of-burma-opinion-divisive-ceasefire-wont-bring-peace-maung-zarni-andsaw-kapi/ တြင္ ၾကည့္ႏုိင္သည္။
37
ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရး စတင္ကတည္းက KIOသည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ဂုဏ္သေရရွိ လက္နက္ကိုင္သံုးဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ AA, PSLF ႏွင့္ MNDAA တို႔ႏွင့္ မဟာမိတ္
ျပဳထားသည္။
38
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔က ျမန္မာတိုင္းမ္တြင္ ေက်ာ္ဖုန္းေက်ာ္ေရးသားေသာ “ေဒၚစု ပအိုးဝ္ေဒသတြင္ တိုင္းရင္းသား မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို မဲဆြယ္ခဲ့
သည္”။ : http://www. mmtimes.com/index.php/national-news/16344-daw-suu-woos-ethnic-voters-in-pao-zone.html. တြင္ ၾကည့္ရန္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔က Global New Light of Myanmar သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပေသာ “Amendment Essential: State Counsellor offers New
Year Message,”။ http://globalnewlightofmyanmar.com/amendment-essential/. တြင္ ၾကည့္ရန္။
39

“ကူးယူခ်က္မွတ္တမ္း၊ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္၏ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း” ျမန္မာတိုင္းမ္၊ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ မတ္ ၃ဝရက္ေန႔၊ http://www.mmtimes.com/index.php/nationalnews/19730-transcript-president-u-htin-kyaw-s-inaugural-address.html. တြင္ ၾကည့္ရန္။
40
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ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးသူႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကြ်မ္းက်င္သူ ခြန္ဥကၠာ၏
ေျပာစကားတြင္ “ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈအခြင့္အေရးဟာ အစိုးရသစ္ဆီမွာ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ သူတို႔
ဟာ လူထုမဲဆႏၵကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အရင္ အစိုးရဆီက အေမြေတြရရွိခဲ့ေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္တာကေတာ့ အခုအခ်ိန္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို
ျပန္ၿပီးတည္ေဆာက္ဖို႔ အခ်ိန္ပါပဲ။”41 ယင္းသည္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚေစေသာ နစ္နာခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ကုစားေပးရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ အစိုးရ၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္မႈေပၚတြင္ မူတည္ေနေပသည္။

“We hope that now is the time to rebuild the nation,” Frontier Myanmar, ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၅ရက္ေန႔၊ http://frontiermyanmar.net/en/
we-hope-that-now-is-the-time-to-rebuild-the-nation. တြင္ ၾကည့္ရန္။
41
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အခန္း (၃)။ ။လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ေဆာင္ရြက္ပံု
ဤက႑သည္ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (EBEP) အေၾကာင္း နားလည္ႏို္င္ရန္ အေျခခံအခ်က္မ်ား၊ ယင္းတို႔ မည္သို႔ အလုပ္
လုပ္ေဆာင္သည္၊ မည္သို႔ဖြဲ႕စည္းထားသည္ႏွင့္ ထူးျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးအေနအထားတြင္ မည္သို႔ပတ္သက္ေနသည္တို႔ကို ေဖာ္ျပထားသည္။
ထို႔အျပင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက EBEP တို႔အေပၚ မည္သို႔လႊမ္းမိုးသည္ကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္း ေဝါဟာရ
ဤအစီရင္ခံစာသည္ သူငယ္တန္း၊ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအား အေျခခံပညာေရး အေထာက္အပံ့ေပးေသာ
လူမ်ဳိးစုေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းကို ညႊန္းဆိုသည့္ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းဟူသည့္ ေဝါဟာရကို သံုးစြဲပါသည္။ ဤ
ေဝါဟာရတြင္ လြတ္လပ္ေသာ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ကဲ့သို႔ပင္ EBEP အဖြဲ႕မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာက ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားကို အထူးအေလးထားေနစဥ္အတြင္း ၿမိဳ႕ရြာမ်ား
ေနရာခ်ထားမႈအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားေဒသမ်ားတြင္ EBEP သည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑၌ ရွိေနခဲ့ပါသည္။
ေဝါဟာရ၏ အတိအက်မွာ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္တြင္ ထူးျခားေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကို အေလးထားေသာ
ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ေရာေထြးသြားတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မ်ိဳးႏြယ္တူ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဓေလ့ထံုးစံ
ျဖင့္ မိမိတို႔ဘာသာ ရွင္းလင္းစြာ ဖြင့္ဆိုၾကသည္။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို
စနစ္တက် အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ကိစၥမ်ားစြာတြင္ ေဒသတြင္းႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္လည္း အသံုးျပဳမည္ျဖစ္
သည္။

ႏိုင္ငံေရးအေနအထား
EBEP မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတို႔၏ အလုပ္လုပ္ပံုကို နားလည္ျခင္းသည္ ယင္းတို႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ ေဒသမ်ား
အထူးသျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာေညာင္းလာေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၏ ရလဒ္ျဖစ္သည့္ နယ္ေျမပိုင္နက္ အစီအစဥ္ခ်ထားမႈႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး နားလည္မႈေပၚတြင္ ပထမဆံုးတည္မွီေနသည္။ ပဋိပကၡ၏ဆိုးက်ိဳးကို အမ်ားဆံုးခံစားရေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္
တပ္မေတာ္က ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ အဓိကက်ေသာလမ္းမမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အပယိက
ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အားအလြန္ေကာင္းေနသည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ နယ္ေျမပိုင္နက္ဆိုင္ရာ နယ္ျခားေဒသမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
မတည္ေထာင္ သို႔မဟုတ္ မကာကြယ္ထားေသာေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာေဒသမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေျခအေနတြင္ ေရာေထြးေနသည္။
ပဋိပကၡ ကာလအတြင္း အဓိက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ကာကြယ္ေရး၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ယင္းတို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ
ပိုင္နက္မ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လစ္ဟာေနေသာ နယ္ေျမအသစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေလးထားခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို႔သည္ တပ္မေတာ္၏
တည္ၿငိမ္ေသာအေျခအေန တည္ေဆာက္မႈကို တားဆီးရန္ ၿခံဳခိုတိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲျခင္းမ်ား အသံုးျပဳသည့္ ေျပာက္က်ား
နည္းစနစ္ကို အဓိကထား သံုးစြဲခဲ့ၾကသည္။ အကယ္၍သာ တပ္မေတာ္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေနရာမ်ားကို
တိုက္ခိုက္ရန္ ဆံုးျဖတ္လွ်င္ ယင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ အနည္းဆံုး ယာယီအေနျဖင့္ပင္ ယင္းတို႔၏ အေျခခ်ေနရာမ်ားမွ ထြက္ေျပးရန္ အဆင္သင့္
ျဖစ္ေနသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ ခိုင္မာေသာထိန္းကြပ္မႈမရွိသည့္
ေနရာမ်ားမွာပင္လွ်င္ ယင္းတို႔၏ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ နက္႐ႈိင္း
ေသာ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေဒသတစ္ခုကို ရွင္းလင္း
ရန္ တပ္မေတာ္က ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရး စစ္ဆင္ေရးမ်ား ေအာင္ျမင္စြာဆင္ႏႊဲေသာ ေနရာတြင္ပင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ သို႔မဟုတ္
ျပည္သစ
႔ူ စ္တပ္ဖ႕ဲြ မ်ားကဲသ
့ ႔ုိ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ချံ ပဳထားေသာ အကူလက္နက္ကင
ုိ တ
္ ပ္ဖ႕ဲြ မ်ား ဖြ႕ဲ စည္းရန္အတြက္ တိင
ု း္ ရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ အုပ္စုဖြဲ႕စည္းရန္ အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းတတ္သည့္ ေနရာမွလြဲၿပီး ယင္းတို႔၏ အၿမဲတမ္း
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ခိုင္မာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။
၁၉၈ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တုိင္ေအာင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးထားေသာ EAO မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ားမွ
ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္က ဝင္ေရာက္လာႏိုင္သည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ သို႔မဟုတ္ တခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ
နယ္ေျမမ်ားကို စနစ္တက် ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ UWSP ႏွင့္ KPC တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕နယ္ေျမမ်ား
သည္ မထိမခိုက္ဘဲ ရွိၾကသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ၾကေသာ္လည္း EAO မ်ား၏ နယ္ေျမမ်ားကိုမူ
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ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ မရွိေပ။ အေၾကာင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ EAO အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဆက္လက္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမမ်ား ထူးျခားစြာ ထပ္ေန
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးထူေထာင္ရမည့္ ေဒသဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ထူေထာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ဤေနရာတြင္
ရပ္ရြာအဖြဲ႕မ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ိဳးစံု ျဖစ္ေစရန္ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေနၿပီး အခြန္မ်ိဳးစံုႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ိဳးစံုမ်ားျဖင့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေနသည္။
အေၾကာင္းမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ ေဒသမ်ားမွာ ထူးျခားစြာ ထပ္ေနသည္။

“လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေက်ာင္း”မွ အေျခခံပညာ
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္း အမ်ားစုကို “ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕ပုိုင္ေက်ာင္းမ်ား”ဟု နားလည္ထားၾကၿပီး ယင္းေက်ာင္းမ်ားကို
ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ သို႔မဟုတ္ မိဘဆရာအသင္းတို႔က စီမံထိန္းကြပ္ထားၾကသည္။ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား
တည္ရွိသည့္ တည္ၿငိမ္မႈရွိေစရန္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕ပုိုင္ေက်ာင္းမ်ားလည္း
ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕မိသားစုမ်ားသည္ ထိုအစုအဖြဲ႕ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ယင္းတို႔၏ သားသမီးမ်ားကို ေက်ာင္းထားရျခင္းကို ႏွစ္သက္ၾက
သည္။
ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕ပုိုင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ ယင္းအစုအဖြဲ႕မ်ားက ေထာက္ပံ့သည္ကို အဦးဆံုးက အားထားၾကရေသာ္လည္း မိဘမ်ားက အလွဴေငြႏွင့္
ေက်ာင္းလခေပးၾကရသည္။ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားက ရန္ပံုေငြ ရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ၾကရၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ရပ္ရြာကို လွဴဒါန္းေကြ်းေမြး အားေပး
ေသာ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ အျခား ၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ားက ေထာက္ပံ့သည္လည္း ရွိသည္။ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း
ေက်ာင္းလခကို ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ေမွ်ာ္ကိုးၾကရသည္။
ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕ပုိုင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ ေလ့က်င့္ေရး၊ ပစၥည္းပစၥယႏွင့္ ရန္ပံုေငြတို႔ကဲ့သို႔ ျပင္ပအေထာက္အပံ့ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားထံမွ အခ်ိန္ကာလအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ပံုစံအမ်ိဳးမိ်ဳးျဖင့္ ရရွိၾကသည္။ ယင္းသည္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ထိုအရင္းအျမစ္မ်ားမွ
ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ပံုမွန္ရရွိျခင္း မဟုတ္ေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕ပုိုင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးစံုထံမွ ဆရာမ်ိဳးစံု
ကို ရရွိေကာင္း ရရွိႏိုင္သည္။ ကားခ်ပ္(၁)တြင္ ပဋိပကၡ ေဒသတစ္ခုမွ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသည္ ပံုမွန္ရရွိေကာင္း ရရွိႏိုင္သည့္ အေထာက္အပံ့
အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဖာ္ျပထားသည္။
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ကားခ်ပ္(၁) ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕ပုိုင္ေက်ာင္းမ်ား ရရွိေသာ စနစ္က်သည့္ အေထာက္အပံ့မ်ား
ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕အေျချပဳ ေက်ာင္းပညာသင္ၾကားျခင္း
ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕
အေထာက္အပံ့
ေငြႏွင့္ ဆန္ လွဴဒါန္းမႈတို႔ကို

ေက်ာင္းေကာ္မတီ/
မိဘဆရာအသင္း

• တစ္အိမ္တက္ တစ္အိမ္ဆင္း

မိဘမ်ားမွ အေထာက္အပံ့
• ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကး
• စိတ္ႀကိဳက္ သို႔မဟုတ္
အားေပးႏိုင္

အလွဴခံျခင္း

• လွဴဒါန္းျခင္းမ်ား

• ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရး ေစ်းပြဲေတာ္မ်ား
• ေၾကးရတတ္ နာယကလူႀကီးမ်ား
ထံမွ ရရွိသည္။

ေက်ာင္း

• သင္႐ိုးႏွင့္

• ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ား
• စာသင္ခန္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား
• ပရိေဘာဂမ်ား
• အကဲျဖတ္ေရး သမားစဥ္မ်ား
• ပညာေရး၏ ေနာက္ထပ္အဆင့္
မ်ားအတြက္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား

သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ား
ေဒသတြင္းဘာသာေရး
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားထံမွ
အေထာက္အပံ့
• ေဒသတြင္း ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရး
အကူအညီ

ႏိုင္ငံရပ္ျခား
နယ္စပ္ေဒသေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္

• ျပင္ပရန္ပုံေငြမ်ားမွ အလွဴေငြ

တပ္မေတာ္ အေထာက္အပံ့မ်ား

• သင္႐ိုးႏွင့္

• စာသင္ခန္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား
• အေဆာက္အအံုႏွင့္

• စာသင္ခန္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား
• ပရိေဘာဂမ်ား
• အကဲျဖတ္ေရး သမားစဥ္မ်ား
• ပညာေရး၏ေနာက္ထပ္အဆင့္
မ်ားအတြက္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား

• ေကာက္ခံထားေသာ အလွဴ
• အျခားေဒသ သို႔မဟုတ္

• ရန္ပံုေငြမ်ား

• ဆရာမ်ားႏွင့္
ဆရာေထာက္ပံ့ေၾကး

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
• သင္႐ိုးႏွင့္သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ား

EBEP အေထာက္အပံ့

ဆရာအေထာက္အပံ့
• အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္
သင္ၾကားေရး ပစၥည္းမ်ား

EAO ၏ အေထာက္အပံ့
• အမာခံ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ရန္ပံုေငြ
• အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္
သင္ၾကားေရး ပစၥည္းမ်ား
• စာသင္ခန္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား
• ပရိေဘာဂမ်ား

အေျခခံအေဆာက္အဦ

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ ကာလမ်ား၌ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈမ်ားႏွင့္ ေဝးကြာေသာ ေဒသမ်ားရွိ ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕ပုိုင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ
အေထာက္အပံ့ သို႔မဟုတ္ ျပင္ပအေထာက္အပံ့မရွိဘဲ အခ်ိန္ကာလမ်ားစြာကို ျဖတ္ေက်ာ္ၾကရသည္။ ထိုကာလအတြင္း ရြာသားမ်ား ေန႔စဥ္
လွဴဒါန္းေသာ ဆန္ႏွင့္ အေျခခံလိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အစုအဖြဲ႕မွ စာတတ္သူမ်ားကို ေက်ာင္းဆရာမ်ားအျဖစ္ ငွားရမ္းကာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္
ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ ေက်ာင္းေနရာအတြက္ ဝါးႏွင့္ သစ္တုိ႔ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သို႔မဟုတ္ အျခားေဆာင္ရြက္
ေပးသူမ်ား စြန္႔ပစ္သြားေသာ ေက်ာင္းေဟာင္းမ်ားကို ရရွိေကာင္း ရရွိႏိုင္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား
အစုအဖြဲ႕သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေအာင္ ဤနည္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းၾကရသည္။

လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေထာက္အပံ့မ်ား
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပညာေရးဌာနမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္ေသာ EBEP မ်ားသည္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေထာက္ပံ့ၾကသည္။ EBEP တို႔၏ ပံုမွန္ပံုစံမွာ
ေက်ာင္းဆရာေထာက္ပံ့ေၾကး၊ ဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမဟုတ္သည့္ ေက်ာင္းဆရာ ေလ့က်င့္ေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ
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အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈ၊ အစုအဖြဲ႕အတြက္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား စုေဆာင္းျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကရၿပီး ယင္းသို႔ မျပည့္စံုပါက (ယင္းတို႔ပိုင္
ေက်ာင္းမ်ား၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျခား ပံုႏွိပ္စာအုပ္ ေထာက္ပံ့သူမ်ားထံမွ) ေက်ာင္းသံုးပံုႏွိပ္စာအုပ္၊ အျခားဆရာအသံုးအေဆာင္မ်ား၊
စာေရးကိရိယာႏွင့္ စာသင္ခန္း အသံုးအေဆာင္ႏွင့္ ပရိေဘာဂမ်ားကို ေထာက္ပံ့ၾကရသည္။ EBEP မ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ ပညာသင္ယူေရး
လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ မူလတန္းအဆင့္သာရွိေသာ ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕ပိုင္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ ရွိေနၾက
သည္။ အမ်ားစုသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၏ တြဲဖက္ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္တည္ေထာင္ၾက
သည္။ EAO ပိုင္နက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိ ႏိုင္ငံတကာ နယ္စပ္မ်ဥ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္
ယင္းတို႔ပိုင္ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ရွိၾကသည္။
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (EAO) မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ အလုပ္သမား၊ ရန္ပံုေငြႏွင့္
လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕ပိုင္ ေက်ာင္းမ်ားကို ကူညီၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ EAO တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း
ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ တည္ေထာင္ၿပီး ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေက်ာင္းေကာ္မတီ တည္ေထာင္ရန္ ေျပာၾကားၾကသည္။ EAO ေဒသမ်ားတြင္
ရွိေသာ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေဒသဆိုင္ရာ EAO မ်ားက လုပ္ေဆာင္ေပးၾကၿပီး EAO ပညာေရးဌာနမ်ားက ျပည့္စံုစြာ စီမံေပးၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕ပိုင္ ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ထက္ လူထုေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ လူသိမ်ားၾကသည္။ ရပ္ရြာက ယင္းတို႔ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္
တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်ိန္မွာပင္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ရယူရန္ ေဒသဆိုင္ရာ EAO တို႔ထံမွ ခြင့္ေတာင္းရန္ လိုအပ္သည္။
ဥပမာအားျဖင့္ လူထုအေဆာက္အဦ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ေက်းရြာရွိ သစ္ပင္မ်ားကို တရားဝင္ခုတ္လွဲရန္ KNU တြင္ သစ္ေတာဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ
သူမ်ားအတြက္ လက္စြဲစည္းမ်ဥ္းမ်ားရွိသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အေထာက္အပံ့
အစိုးရက အားလံုးအတြက္ ထိေရာက္စြာ မေထာက္ပံ့ႏိုင္သည့္ ေနရာတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ တိုက္ခိုက္ေရးႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
ကာလႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္ ပဋိပကၡေဒသမ်ား၌ အစိုးရ၏ အတက္ႂကြဆံုး အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရ
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရွိသည့္ တပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လႊမ္းမိုးသည့္ေနရာမ်ားတြင္ EBEP မ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာ
ေထာက္ပံ့ႏုိင္ျခင္း မရွိေပရာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ထိုေနရာမ်ားတြင္ ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းကို မ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ အျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အလွမ္းကြာေဝးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အေထာက္အပ့ံေပးေသာ ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ သို႔မဟုတ္ လံုၿခံဳေသာ
ေက်းရြာမ်ားတြင္ “လက္ခံေက်ာင္းမ်ား” ထားရွိသည္။ ထိုေနရာမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အစိုးရက က်င္းပေပးေသာ စာေမးပြဲမ်ား
ဝင္ႏိုင္ၾကသည္။ အကယ္၍ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ထိုေနရာမ်ားသို႔ ေစလႊတ္ပါက ထိုေက်ာင္းကို “ေက်ာင္းခြဲ” ဟု ေခၚဆိုႏိုင္ၿပီး “တြဲဖက္
ေက်ာင္း”လည္း ေခၚသည္။ သို႔ေသာ္ တြဲဖက္ေက်ာင္းမ်ား အေရအတြက္သည္ နည္းပါးပါသည္။
ထိုႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္ပင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဖတ္စာအုပ္ႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည့္အရာမ်ား ေထာက္ပံ့သည္။ ယင္းေက်ာင္းမ်ား
သည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ ရပ္ရြာအလုပ္သမားမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ေရး သို႔မဟုတ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ေရးအတြက္
ရန္ပံုေငြ သို႔မဟုတ္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား ရရွိႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီးဌာန သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္ထံမွ
တစ္ခါတစ္ရံ ရရွိသည္။ ေဒသအသစ္တစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ တူညီဝတ္စံု၊ ပရိေဘာဂ၊ အျခားလိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား
တပ္မေတာ္ထံမွ အေထာက္အပံ့ရမည္ဟု ယူဆထားၾကသည္။
မ်ားစြာေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အလွမ္းကြာေဝးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေပးအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ၾကာေသာအခါ နည္းပါးသြားသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားလာျခင္းႏွင့္ လံုးဝမရွိေတာ့သည့္ ပံုစံျဖင့္
ပံုစံမ်ိဳးစံု ျဖစ္ေနတတ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဆရာအမ်ားစုသည္ ၿမိဳ႕ေပၚမွ ျဖစ္ၾကၿပီး ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္အတြက္
ေက်းလက္ေဒသ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အဆင္ေျပေျပေနႏိုင္ရန္ ခက္ခဲၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ထိုျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္
ေစရန္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ လစာတိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ေန႔စား-လေပး ေက်ာင္းဆရာ အစီအစဥ္ကို တီထြင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယင္းကို
အခန္း (၅)တြင္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။

မည္သူ၏ ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္ပါသလဲ
မ်ားစြာေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားထံမွ လာေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနရာ တစ္ခါတစ္ရံ ယင္းတို႔ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
ေက်ာင္းမ်ားေလာ၊ EBEP ေက်ာင္းမ်ားေလာ သို႔မဟုတ္ ႐ိုး႐ိုး ရပ္ရြာ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားေလာဟူ၍ပင္ စဥ္းစားေပးရန္ ခက္ခဲလွသည္။
အခ်ိဳ႕ EAO ပညာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ အျခား ႀကီးမားေသာ EBEP က ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္ေပါင္း
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မ်ားစြာ ႐ုန္းကန္ခဲ့ၾကရၿပီး ထူးျခားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိသည့္ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္။ ဤေနရာတြင္ EBEP တို႔သည္
ယင္းတို႔ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။ သို႔ေသာ္ NMSP ၏ မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရးဌာနကဲ့သို႔ ေရာေႏွာ
ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အေထာက္အပံ့မ်ားရရွိေသာ ေက်ာင္းမ်ားကိ္ု EBEP တို႔သည္ အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အျခားလုပ္ေဆာင္ေပးသူမ်ားထံမွ အေထာက္အပံ့ယူေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေရာက္မလာတတ္ေခ်။
ဆိုလိုသည္မွာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေဒသအသစ္သို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ လက္ရွိေထာက္ပံ့သူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိေခ်။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက မိမိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဖာေထးရန္ သို႔မဟုတ္ EBEP တို႔က
တက္တက္ႂကြႂကြေဆာင္ရြက္သည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ပင္ “ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕ပိုင္ေက်ာင္းမ်ား”ကုိ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ မွတ္ပံု
တင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခြဲ သို႔မဟုတ္ တြဲဖက္ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေလ့ရွိၾကသည္။
ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ EBEP မ်ား သို႔မဟုတ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိေသာ
အခ်ိန္မွာပင္ ထိုရပ္ရြာသည္ ေက်ာင္း၏ တာဝန္မ်ားစြာကို ယူေနရေသးသည္။ ယင္းသည္ ေက်ာင္းဆရာလစာမ်ားႏွင့္ အိမ္သာသန္႔ရွင္းေရးကဲ့သို႔
ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားသည္ ေထာက္ပံ့သူမ်ားထံမွ ရရွိဖြယ္ရွိေသာ အေထာက္အပံ့မ်ိဳးစံုကို ဦးစားေပးသင့္
သည့္အရာ၊ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ စမ္းသပ္မႈႏွင့္ အျခားေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမ်ားကို စီစစ္ရန္ ျပင္ပအေထာက္အပံ့ေပးသူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေရးပါေသာ ေနရာတြင္ ရွိေနသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ေဒသကိုအုပ္ထိန္းေသာ ပညာေရး တိုးတက္ေစရန္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ
မရွိသည့္ စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ အျခားတိုင္းျပည္မ်ားရွိ ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အေရးပါလာသည္။ ထို႔အတြက္
ယင္းစနစ္သည္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ပံုမွန္ရရွိေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားရရွိသည့္ အခ်ိန္တြင္ပင္ ယင္းေက်ာင္းမ်ားကို ပထမဆံုး ရပ္ရြာ
အစုအဖြဲ႕ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ရန္ အသံုးက်သည္။
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အခန္း(၄)။ ။ ေလ့လာမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို မိတ္ဆက္တင္ျပျခင္း
ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္ေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ကရင္၊ မြန္ႏွင့္ ရွမ္း EBEP မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး
အေနအထားမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကို သံုးသပ္ရာ၌ ျပႆနာေလ့လာမႈ သံုးရပ္ကို မိတ္ဆက္တင္ျပရန္ အေထာက္အပံ့ေပးထားသည္။
ဤအခန္းတြင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားကဲ့သို႔ EBEP ၏ လုပ္ငန္းမ်ား မည္သို႔လုပ္ေဆာင္သည္ကို
သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ မည္သည့္အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ထားသည္ဆိုသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေလ့လာေသာ မိတ္ဆက္တင္ျပျခင္း ပါဝင္ပါသည္။
ဤအခန္း၏ ႂကြင္းက်န္ေသာအပိုင္းသည္ ေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္ စုေဆာင္းထားေသာ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ မၾကာခဏ အသံုးျပဳပါ
သည္။ စာဖတ္သူမ်ားသည္ လိုအပ္လွ်င္ ဤက႑ကို ထူးျခားေသာ စကားစပ္မ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ညႊန္းႏိုင္သည္။
ပထမေလ့လာမႈအား သုေတသနျပဳစုရာတြင္ မ်ားစြာေသာ EAO မ်ားက လႊမ္းမိုးထားသည့္ ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ပညာေရး
ေထာက္ပ့ံေရးအဖြဲ႕ဟု ေခၚေသာ စုေပါင္းထားသည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ အတူလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေသာ KNU ၏ ကရင္ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဌာန၏
လုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ျပထားသည္။ ဒုတိယေလ့လာမႈတြင္ EAO ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ အစိုးရက လံုးဝထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ
ေနရာမ်ားရွိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရးေကာ္မတီႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရးဌာနတို႔၏ အခန္းက႑ကို ဆန္းစစ္ထားသည္။
ေနာက္ဆံုးေလ့လာမႈတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ေဒသတြင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး
ေက်ာင္းမ်ားကြန္ရက္မွ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးစံုလႊမ္းမိုးေသာ လက္နက္ကိုင္ေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအုပ္စု ငါးခုတြင္ ရွမ္းရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕မ်ားကို ေတြ႕ရပါမည္။

ကရင္ ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈအား သုေတသနျပဳစုပံု နည္းလမ္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွေတာင္ဘက္ရွိ ကရင္ေဒသမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေနအထားသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္
မၾကာမီပင္ စတင္ခဲ့ေသာ KNU ႏွင့္ ျမန္မာျပည္နယ္အၾကား ၆၅ ႏွစ္ေက်ာ္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ နက္႐ႈိင္းေသာ
နာက်ည္းမႈမ်ား ရွိ္ခဲ့သည္။ ပဋိပကၡ၏ အဓိကအေၾကာင္းတရားမွာ အခ်င္းခ်င္း အမိ်ဳးသားေရးအျမင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ ကိုယ္ပိုင္အမ်ိဳးသားေရးအျမင္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ကိုယ္ပိုင္ပညာေရးစနစ္ အသီးသီးရွိၾကေပရာ ယင္းလုပ္ေဆာင္မႈတို႔
သည္ ပညာေရးက႑တြင္ ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈမ်ား ရွိေနေပသည္။ ၎စနစ္မ်ားသည္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ထင္ရွားစြာ
လႊမ္းမိုးေနေလသည္။
၂ဝ၁၁ ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ KNU အျပင္ အျခားမဟာမိတ္ ႏွစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ကလိုထူးေဘာ ကရင္အဖြဲ႕အစည္း/
ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင္အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီတို႔ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။42
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ KNU, KKO/DKBA ႏွင့္ KPC တို႔အားလံုး တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾက
သည္။ ေျမပံု (၁) သည္ KNU ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခ႐ိုင္ ခုနစ္ေနရာျဖစ္ေသာ အစိုးရ၏ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ ေနရာမ်ားစြာ၊ ပဲခူးတိုင္း
အေရွ႕ပိုင္း ေနရာမ်ားႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေနရာမ်ားကို သံုးသပ္တင္ျပထားသည္။ KNU သည္ ယင္း၏ နယ္ေျမအကုန္ကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္
ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ နယ္ေျမပိုင္နက္အေနျဖင့္ အဆံုးစြန္ဆံုး ေျပာင္းလဲႏိုင္ေခ်ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ EAO မ်ိဳးစံု၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္
ႏိုင္ငံေတာ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရွိေသာ တပ္မေတာ္အေထာက္အကူျပဳတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ေၾကညာခ်က္ကို ဖံုးလႊမ္းထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
KNU သည္ ေတာင္တန္းမ်ားရွိေသာ ယင္းခ႐ိုင္မ်ားတြင္ အင္အားအေကာင္းဆံုးျဖစ္ၿပီး ယင္းတြင္ ေသခ်ာစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ မူတေရာခ႐ိုင္၊
ေတာင္ပိုင္း ေတာဦးခ႐ိုင္၊ အေရွ႕ပိုင္း ကလာလြယ္ထူးခ႐ိုင္၊ အေရွ႕ပိုင္း ဖားအံခ႐ိုင္၊ အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း ဒူးပလာပယာခ႐ိုင္ ႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္း
ၿမိတ္-ထားဝယ္ခ႐ိုင္ တို႔ပါဝင္သည္။ ယင္းနယ္ေျမပတ္ဝန္းက်င္တြင္ KNU တို႔သည္ အစိုးရ၊ အျခား EAO မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္က ေနာက္ခံျပဳထားေသာ
တပ္မေတာ္အေထာက္အကူျပဳ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕
မ်ား ရပ္တည္မႈနည္းပါးသည့္ ေနရာမ်ားမွာပင္ အားေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး ကြန္ရက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည္။ KKO/DKBA
တို႔သည္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္တို႔တြင္ အားေကာင္းေသာ္လည္း အျခားခ႐ိုင္မ်ားတြင္လည္း ပိုင္နက္မ်ားနယ္ေျမမ်ား ရွိေန
၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ KNU ၏ ႀကီးမားေသာ ကြဲထြက္မႈက DKBA ကို ေမြးဖြားေပးခဲ့သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္အတြင္း DKBA သည္ တရားဝင္ ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ
မျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ တုိက္ခိုက္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး KNUႏွင့္ ပံုမွန္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (ယခု KNU/
KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ) သည္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ KNU မွ ကြဲထြက္လာျပန္သည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ အစိုးရသည္ အားလံုးေသာ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ထားေသာ အုပ္စုမ်ားကို ယင္းတို႔၏ ေနရာတြင္ပင္ ယင္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ “နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား” အျဖစ္
ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ အဓိက ကြဲထြက္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ DKBA သည္ (DKBA အမည္ကို တရားဝင္စြန္႕လႊတ္လိုက္ၿပီး) နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား
ဖြဲ႕စည္းရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ထူးျခားမႈတစ္ခုမွာ KNU ႏွင့္ မဟာမိတ္ ျပဳထားေသာ အခ်ိဳ႕ကြဲထြက္အဖြဲ႕မ်ားက ထိုသို႔ဖြဲ႕စည္းရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကၿပီး KPC ကဲ့သို႔ပင္
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း ထိပ္တိုက္ေတြ႕ခဲ့သည္။ DKBA ကြဲထြက္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ယင္းတို႔ဘာသာ ဒီမိုကေရဒီ အက်ိဳးျပဳ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ဟု
အမည္ေပးၿပီး ကလိုထူးေဘာ ကရင္အဖြဲ႕အစည္း (KKO) ဟု ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ တည္ေထာင္သည္။ KKO/ DKBA တို႔သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ KNU ႏွင့္ KPC တို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည္။
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သည္။ KNU က ယင္းအုပ္စုမ်ားအၾကား ေဒသဆိုင္ရာဆက္ဆံမႈကို မူတည္ၿပီး ေဒသတစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ သြားလာႏိုင္ေသာ္လည္း KKO/DKBA တို႔
ယင္းေဒသအားလံုးတြင္ အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တည္ေထာင္ရန္ KNU က တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့သည္။ KPC သည္ T’Nay Hsah ႏွင့္
ဘားအံခ႐ိုင္တြင္ နယ္ေျမထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက KNU ၏ လႊမ္းမိုးမႈကို ခြင့္ျပဳခဲ့ရသည္။
ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ အစိုးရကေထာက္ပံ့ထားေသာ ပညာေရးသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဆိုးရြားစြာ
ကန္႔သတ္ခံရမႈမ်ား ရွိခဲ့ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ KNU ၏ ပိုင္နက္ႏွင့္ အစိုးရက ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ ေနရာမ်ားသို႔ သြားလာရန္ ခက္ခဲ
ေသာေၾကာင့္အျပင္ ပညာေရးက႑ႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို မသိက်ိဳးကြ်န္ျပဳထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤကာလအတြင္း တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးသည္ဟု ယူဆေသာ မည္သည့္အဖြဲ႕ကိုမဆို ပစ္မွတ္ထားၿပီး ေသာင္းက်န္းသူႏွိမ္နင္းေရး
စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို တုိက္ခိုက္ေရးတပ္ရင္းမ်ားက တိုက္ခိုက္ေလ့ရွိသည့္ အေျခအေနကို ေဒသခံ ကရင္ျပည္သူမ်ားသည္ အေတြ႕အႀကံဳရွိေနၾကၿပီ
ျဖစ္သည္။43 တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ေက်ာင္းမ်ားအပါအဝင္ KNU ေဒသမ်ားအတြင္ ေဒသခံ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တပ္မေတာ္၏ ျပင္းထန္
ေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားက ထိမွန္တတ္ၾကသည္။44
ထို႔ေၾကာင့္ KNU ၏ ကရင္ပညာေရးဌာန၊ ကရင္ေက်ာင္းဆရာမ်ားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (KTWG)ႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္
ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ကရင္ျပည္နယ္ ပညာေရးအေထာက္အပံ့အဖြဲ႕ (KSEAG) ထံမွ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္အတူ ရပ္ရြာအဖြဲ႕မ်ားကိုယ္တိုင္
ထိုေဒသမ်ားအတြင္း ပညာေရးကို ကာလၾကာရွည္စြာ ေထာက္ပံ့ခဲ့ၾကသည္။45 ရပ္ရြာက တည္ေထာင္ထားေသာ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားသည္
အေဆာက္အဦ၊ ထိန္းသိမ္းေရး၊ စီမံေရးႏွင့္ ေက်ာင္းရန္ပံုေငြရွာေဖြေရးတို႔ကို ေဒသဆိုင္ရာ EAO တာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ အေထာက္အပံ့
အဆင့္ဆင့္ ျဖင့္ စနစ္တက် တာဝန္ယူၾကရသည္။ KSEAG ကလည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာ ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္
အျခား အရင္းအျမစ္မ်ား ေထာက္ပံ့သည္။ မၾကာေသးမီကအထိ အစိုးရ၏သံုးစြဲမႈ တိုးတက္လာသည့္တိုင္ေအာင္ KSEAG သည္ ယင္း၏
ေက်ာင္းဆရာ မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ေဒသတြင္းရွိ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ား၏ လစာမ်ားကိုပင္ စနစ္တက် ေပးအပ္သည္။ ယင္းတို႔၏
လစာမွာ မ်ားစြာ နည္းပါးလွသည္။
ဘံုရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းသံုးခုႏွင့္ ဆင္းရဲေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားအၾကား ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ KSEAG
ကြန္ရက္က ေဆာင္ရြက္သည္။ ကရင္ပညာေရးဌာနသည္ ေဒသခံ KNU တာဝန္ရွိ္သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ KNU ေဒသအားလံုးတြင္
တရားဝင္ ပညာေရးအာဏာပိုင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသအတြင္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပင္မအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ KTWG သည္
ႏွစ္ႏွစ္သင္ သင္တန္းအျပင္ အႀကိဳဆရာျဖစ္သင္တန္း အစီအစဥ္ကို မ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းဆရာေမြးထုတ္ေရးအျဖစ္ မူထေရာခ႐ိုင္တြင္ ဆရာ
ျဖစ္သင္ ေကာလိပ္ကို ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ဝန္ထမ္းေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ေရြ႕လ်ားဆရာ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းျဖင့္ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ယင္းသည္
ေဒသတြင္းတြင္ KED မွတစ္ဆင့္ ေက်ာင္းမ်ားကို အမာခံ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ မိတ္ဖက္
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕သည္ KED က ယခုတိုင္ ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားကို အျပည့္အဝ ေထာက္ပံ့ခဲ့ၾကသည္။
ထို႔အျပင္ KSEAG ကြန္ရက္ကို အျခားေထာက္ပံ့မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ KSEAG သည္ အင္အားနည္းပါးေသာ ႏိုင္ငံေရးအေနအထားတစ္ခုျဖစ္
ေသာ စနစ္ကို ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ေပးအပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ေထာက္ပံ့ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယခင္က အျခား EAO မ်ားႏွင့္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက မႀကိဳဆိုခဲ့ေသာ KED ရွိသည့္ ေနရာအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ၿပီး KSEAG အမည္ခံ
ရပ္ရြာေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွတစ္ဆင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ပိုမိုလက္ေတြ႕က်ေလသည္။
KED တြဲဖက္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ- ပညာေရးသီးသန္႔အဖြဲ႕သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ကရင္ဒုကၡသည္စခန္း ငါးခုမွ
ေက်ာင္းေပါင္း ၆၄ ေက်ာင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ KED ၏ သင္႐ိုးကို အသံုးျပဳၾကသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အျခား ကရင္ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ား
ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီၿပီး တည္ရွိၾကကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ေဒသ နယ္စပ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ျဖန္႔က်က္ေနသည္။ (၁ဝ တန္းအထက္ေက်ာင္းမ်ား
ဟုေခၚေသာ) အထက္တန္းပညာေရးအဖြဲ႕အစည္း ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ တည္ရွိၾက
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“ျဖတ္ေလးျဖတ္” မဟာဗ်ဴဟာဟု ေက်ာ္ၾကားသည့္ လူထုအားကိုယူေသာ ေသာင္းက်န္းသူႏွိမ္ႏွင္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ
ေနာက္ခံသမုိင္း၊ Smit (1999) ၾကည့္ပါ။ စာမ်က္ႏွာ ၂၅၈-၂၆၂။ ေမာင္ေမာင္မ်ိဳး (၂ဝဝ၉)။ စာမ်က္ႏွာ ၉၁-၉၂။ ၁၆၃-၁၆၄။ South (၂ဝဝ၈)၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၄၊ ၈၆၈၇၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ KNU၏ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး အတိုင္မီ ဤကရင္ေဒသမ်ားတြင္ မည္သို႔ အေတြ႕အၾကံဳရွိခဲ့ေၾကာင္း ေခတ္မီသံုးသပ္ခ်က္၊ Jolliffe (၂ဝဝ၅a),
ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၊ Amnesty International (၂ဝဝ၈), စာမ်က္ႏွာ ၂၆-၃၁၊ Human Rights Watch (၂ဝဝ၅b); Human Rights Watch (၂ဝဝ၅b); TBBC
(၂ဝဝ၈), and KHRG (၂ဝဝ၉, ၂ဝ၁ဝ).

ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားက ကာကြယ္ေပးထားေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပည္သူမ်ားကို ငါးႀကိမ္ တိုက္ခိုက္ျခင္းအတြက္ မွတ္တမ္း၊
KHRG (ဒီဇင္ဘာ၆၊ ၂ဝ၁၁) ၾကည့္ပါ၊ Attacks on Health and Education: Trends and incidents from eastern Burma, 2010-2011. http://khrg.
org/2011/12/khrg1105/attacks-health-and-education-trends-and-incidents-eastern-burma-2010-2011. တြင္ ၾကည့္ရန္။
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၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ KSEAG ကို တည္ေထာင္သည္။ ၁၉၅ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက KED ကုိ တည္ေထာင္ၿပီး ၁၉၇ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ လက္ရွိအေနအထားအျဖစ္
ဖြဲ႕စည္းသည္။ KNU ၏ ဌာနခ်ဳပ္ က်ဆံုးသြားၿပီးေနာက္ ပိုင္နက္မ်ား ႀကီးမားစြာ ဆံုး႐ံႈးခဲ့သည္။
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သည္။ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းျပည္သူမ်ားအျပင္ ထိုေက်ာင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ KED/KSEAG မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေထာင္ေပါင္း
မ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ၾကားေပးခဲ့ၾကသည္။ ထိုေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ေက်ာင္းအေရအတြက္ အကန္႔အသတ္
ရွိေသာေၾကာင့္ ယင္းတို႔၏ ပညာေရး ဆက္လက္သင္ယူေရးအတြက္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ လွည့္လည္သြားလာခဲ့ၾကရသည္။
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွစၿပီး KSEAG သည္ ေက်ာင္းေပါင္း ၁၅ဝ၄ ေက်ာင္းကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေထာက္ပံ့ခဲ့ရာ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၆၇,၅၇၄
ေယာက္အထိ တိုးလာၿပီး ဆရာေပါင္း ၄,၅၂၉ ကို ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။46 ထိုေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ရပ္ရြာအလွဴမ်ားမွ တစ္ဆင့္
ေထာက္ပံ့မႈရရွိၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားက မိဘမ်ားကို နည္းပါးေသာ အခေၾကးေငြ ေတာင္းခံတတ္သည္။ KSEAG သည္ သင္႐ိုး
ႏွင့္ သင္ေထာက္ကူျပဳပစၥည္းမ်ား၊ စာေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္ စာအုပ္မ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့သည္။ KSEAG၏ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံံ့
ကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ပညာေရးအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ KED က ပံ့ပိုးေပးသည္။
ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာသဘာဝရွိသည့္ နယ္ေျမပိုင္နက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေထာက္ပံ့ေပးထား
ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား နယ္ေျမမ်ား ထပ္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွ ၂ဝ၁၂ တိုင္ေအာင္ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေဒသကိုယ္စားလွယ္ ျပည္သူ႕စစ္တို႔သည္ KNU တို႔၏ ေျပာက္က်ားစစ္ အေနအထား47သို႔ ေလ်ာ့က်သြားေသာ
ႀကီးမားသည့္ ပိုင္နက္နယ္ေျမတစ္လႊားတြင္ စစ္ေရးအသာစီး ရရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ တန္ဆာပလာမ်ားကို ယင္းတို႔
ေသေသခ်ာခ်ာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ၿမိဳ႕၊ လမ္း၊ စစ္ေရးဆိုင္ရာေနရာမ်ား ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ပုန္းကြယ္ထားဆဲျဖစ္သည္။ ေတာင္တန္းထူထပ္ေသာ
ေနရာမ်ားတြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေက်းရြာမ်ားသည္ တပ္မေတာ္လွည့္ကင္းမ်ားႏွင့္ ေသးငယ္ေသာ ကင္းစခန္းမ်ား၏ ေနရာမ်ား
ျဖစ္လာေသာ္လည္း ေသခ်ာစြာတည္ေထာင္ထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို အသံုးျပဳၿပီး KNU တို႔ႏွင48
့္ လြန္စြာရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးကို
ထိန္းသိမ္းထားဆဲ ျဖစ္သည္။49
၁၉၉ဝျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ယင္း၏ အေနအထားကို တိုးခ်ဲ႕လိုက္ရာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား သို႔မဟုတ္
တပ္မေတာ္ ေနရာယူထားေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ား
မ်ားျပားစြာ ေပၚေပါက္လာၿပီး ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေသာအခါ KSEAG အေထာက္အပံံ့ခံ ေက်ာင္းမ်ားမွာ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ
ရိွေတာ့သည္။50
သို႔ေသာ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲကတည္းက KSEAG ေက်ာင္းမ်ားရွိ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေက်ာင္းဆရာမ်ားအေရအတြက္သည္ ၂ဝ၁၂-၁၃ ႏွင့္
၂ဝ၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အၾကား သံုးဆျဖစ္ေသာ ၁,၅၇၄ ေယာက္မွ ၄,၇၁၈ အထိ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းတြင္
ေရာေႏွာေက်ာင္း ၃၇၉ ေပၚထြန္းလာခဲ့ေစသည္။ ၂ဝ၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ KSEAG အေထာက္အပံ့ခံေက်ာင္းမ်ား ၄၉.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေက်ာင္းဆရာမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၂-၁၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ၂၆.၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနသည္။ ၄၉.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည့္အခ်ိန္တြင္
KSEAG အစီရင္ခံစာက ေက်ာင္းအားလံုးနီးပါးသည္ အားေကာင္းေသာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ “အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေနအထား” ေအာက္တြင္ ရွိေန
ေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ားအနက္ ၂၈၅ ေက်ာင္းက KED သင္႐ိုးကို သင္ၾကားၾကၿပီး ၅၅၃ေက်ာင္းက KED ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီး
ဌာန သင္႐ိုးမ်ားကို ေရာေထြး သံုးကာ ၆၆၆ ေက်ာင္းက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန သင္႐ိုးကိုသာ သံုးၾကသည္။51
ႀကီးမားေသာ သဟဇာတမျဖစ္သည့္ ပညာေရးစနစ္ႏွစ္ခုသည္ အခ်င္းခ်င္းေပါင္းစည္းရန္ မည္သည့္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ် မရွိဘဲ ေက်ာင္းမ်ား
46
KSEAG (၂ဝ၁၅) စာမ်က္္ႏွာ ၅။ တစ္လလွ်င္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၇၅ဝဝ စီကို ေထာက္ပံ့ေၾကးအျဖစ္ ဆရာ ၃၂၃၅ ကို ေထာက္ပံ့သည္။ အျခား ဆရာ ၁၂၉၄ ဦးသည္
အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ရန္ပံုေငြမွ ေထာက္ပံ့ေၾကးအခ်ိဳ႕အဝက္ ရရွိၿပီး ယင္းတို႔၏ လုပ္ခလစာသည္ စုစုေပါင္း ဘတ္ ၇၅ဝဝ ရသည္။
47
တပ္မေတာ္သည္ KNU ႏွင့္ တုိက္ခိုက္ရာတြင္ အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္အတူ တြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထင္ရွားသည့္
အဖြဲ႕မ်ားမွာ KNU မွ ၂ဝ၁ဝ မတိုင္မီ ခြဲထြက္လာေသာ DKBA အပါအဝင္ အုပ္စုမ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔သည္ တပ္မေတာ္လက္ေအာက္တြင္ တရားဝင္ကြပ္ကဲမႈ
မဟုတ္ဘဲ တည္ရွိၾကသည္။ ထိုသို႔ ကြဲထြက္သြားၿပီးေနာက္ လႊမ္းမိုးခံရေသာ အဖြဲ႕မ်ားသည္ BGF မ်ား ျဖစ္သြားၿပီး ေသးငယ္ေသာ္လည္း ထင္ရွားေသာ အဖြဲ႕မ်ား
သည္ KNUႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕သြားၾကသည္။
48
အဓိကႁခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ KNU သည္ လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏ ေဒသဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားက ေဒသ
ဆိုင္ရာ အစုအဖြဲ႕မ်ားတြင္ အဓိကအာဏာပုိင္မ်ားအျဖစ္ တည္ေထာင္လာၾကသည္။
49
KNU ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ ေက်းရြာ၊ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္တို႔ပါဝင္သည့္ အဆင့္ဆင့္ နယ္ေျမသတ္မွတ္မႈစနစ္ ပါဝင္သည္။
ယင္းဖြဲ႕စည္းပုံသည္ အခြန္အေကာက္၊ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈ၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ အျခားေရးရာအျဖာျဖာတြင္ KNU ၏ ဌာနမ်ားက ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ကြန္ရက္မ်ား
တည္ေထာင္ကာ တပ္မေတာ္၏ စစ္ေရးတည္ရွိမႈ စိန္ေခၚခ်က္ရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ပင္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

၂ဝ၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းေပါင္း ၁၃၅၆ အနက္ ၃၆၄ ေက်ာင္း (၂၆.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း)တြင္ KED/KSEAG ႏွင့္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေပးပို႔ထားေသာ
ဆရာမ်ား ရွိခဲ့ၾကသည္။
50

51

ကမ႓ာ့ပညာေရး (၂ဝ၁၆)၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄
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တြင္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ၾကေလရာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လ်င္ျမန္စြာတိုးခ်ဲ႕မႈသည္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္တစ္အေနအထားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥမ်ား ျဖစ္လာေစ
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘက္ေပါင္းစံုတြင္ တင္းမာမႈမ်ားရွိလာၿပီး အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းအမႈထမ္းမ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ သို႔ေသာ္ ဆရာမ်ား
ႏွင့္ မိဘမ်ားအၾကားႏွင့္ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားအၾကား ထိုသို႔ မျဖစ္ေပၚခဲ့ေခ်။ ထို႔အျပင္ မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳ
ပညာေရး က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ စေကာကရင္ စာေပသင္ၾကားရာတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္လာၿပီး အခ်င္းခ်င္း အတူတကြ ဆက္လက္အလုပ္လုပ္၍
မရေတာ့ဘဲ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစိုးရေက်ာင္းဆရာမ်ားက အားလံုးလုပ္ေဆာင္သြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္ အစိုးရ၏ တိုးတက္မႈမ်ားက ႏိုင္ငံေရး ႀကိဳတင္ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈရွိေသာ ေနရာမ်ားအား နယ္ေျမထိန္းခ်ဳပ္ေရး
တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္ ပညာေရးကဲ့သို႔ “ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး” အစီအစဥ္မ်ားကို အစိုးရက အသံုးခ်ၿပီး KNU ႏွင့္ သံသယမ်ားကို ပိုမိုနက္႐ိႈင္းေစခဲ့ျခင္းအားျဖင့္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး တည္ၿငိမ္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္လာသည္။ ဤကိစၥမ်ားကို အခန္း ၉ ႏွင့္ ၁ဝ တြင္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။

ကရင္ ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈအား သုေတသနတင္ျပပံု နည္းစနစ္
ဤေလ့လာမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ၊ ေအာက္တိုဘာႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလမ်ားတြင္ ကင္မ္ဂ်ိဳလစ္ဖ္၏
ခရီးႏွစ္ႀကိမ္ထြက္စဥ္ ကာလအတြင္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား အေျခခံထားသည္။ ေလ့လာမႈကို ခုနစ္
ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ထိုေဒသမ်ားမွ အဓိကေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ သုေတသနလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔မွ ေပါင္းစပ္
ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။
KNU က စိုးမိုးထားေသာ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၏ အေရွ႕ေဒါနေဒသ၊ ဒူပလာယာ ခ႐ိုင္(ေျမပံု ၃ ၾကည့္ရန္)ႏွင့္ မူတေရာခ႐ိုင္ (ေျမပံု ၁ ၾကည့္ရန္)
လူေသာၿမိဳ႕တြင္ ကြင္းဆင္းခရီးစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည္။ အေရွ႕ေဒါနေဒသသည္ KNU ႏွင့္ KKO/DKBA တို႔၏ ေရာေႏွာထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္
တြင္ ရွိသည္။ ေဒသအစိတ္အပိုင္းအမ်ားစုတြင္ KKO/DKBA တို႔သည္ အဓိက လက္နက္ကိုင္အာဏာပိုင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း KNU ကို
အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တည္ေထာင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားရသည္။ လူေသာၿမိဳ႕နယ္သည္ KNU ၏ လံုၿခံဳေသာ ေျခကုတ္စခန္းျဖစ္ၿပီး အင္အားမ်ားစြာ
မရွိေသာ္လည္း KNU က တပ္မေတာ္ကို ခံစစ္အခိုင္အမာျပင္ထားေသာ အေျခခံစခန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းမ်ားတြင္ ထူးျခားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ထားသည္။
ခရီးစဥ္အတြင္း ေက်ာင္းေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ မိဘမ်ား၊ KSEAG ဆရာမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈ ၁၃ ႀကိမ္ကို
ေဒသအစုအဖြဲ႕ ခုနစ္ေနရာတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။ KSEAG အလယ္တန္း
ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦး၊ KSEAG မူလတန္းေက်ာင္းဆရာ ႏွစ္ဦး၊ ေက်ာင္းရွိေသာ ရြာမ်ားမွ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ KED အမႈထမ္း ေလးဦး၊
ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈမ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ KNU တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ ငါးဦး၊ KKO/DKBA တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး၊ အထက္တန္းေက်ာင္း
ေအာင္ျမင္သူ ႏွစ္ဦး၊ ကရင္အစုအဖြဲ႕အေျခစိုက္ ကြန္ရက္အုပ္စုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကရင္လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ခရီးသြားက်န္းမာေရး
လုပ္သားမ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ

အီးေမးလ္

စာေပးစာယူ

ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္

ကရင္ဆရာမ်ား

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္

တရားဝင္မဟုတ္ေသာ

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ KED အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း မွတ္တမ္းသံုးခုႏွင့္ KED ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ တရားဝင္ ေဆြးေႏြးမႈ တစ္ႀကိမ္တို႔ျဖင့္
ေလ့လာမႈကို လုပ္ေဆာင္သည္။ KNU တာဝန္ရွိသူ ႏွစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း သံုးထားသည္။
ဒုတိယအဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ တင္ျပခ်က္တို႔ကို KED၊ KTWG၊ UNICEF ကမ႓ာ့ပညာေရးႏွင့္ ပညာေရး
အထူးအတိုင္ပင္ခံႏွစ္ဦးတို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။

မြန္ ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈအား သုေတသနျပဳစုပံု နည္းလမ္း
ဤေလ့လာေရးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ေဒသရွိ မြန္ေဒသတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ပညာေရးဌာနက ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို
ေတြ႕ႏိုင္သည္။ အဆိုပါေနရာသည္ အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္ထားေသာ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ ပါဝင္သည္။
ထိုေဒသမ်ားတြင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ အဓိက မြန္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီကို ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
ယင္းအဖြဲ႕သည္ ၁၉၄ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းကတည္းက တိုက္ခိုက္ေနခဲ့ၿပီး KNU ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရးရွိသည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္
NMSP သည္ ပညာေရးဌာနကို တည္ေထာင္ၿပီး ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ အားေကာင္းလာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းတြင္ အစိုးရ၏
ၿဖိဳခြဲမႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာရေသာ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြေသာ မြန္ေက်ာင္းသားမ်ားက MNSP ႏွင့္ ေပါင္းစည္းရန္ အျခားဘြဲ႕ရမ်ားႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မတီကို တည္ေထာင္သည္။
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၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို လက္မွတ္ထိုးလိုက္ၿပီးေနာက္ NMSP သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ အနည္းငယ္ ထိစပ္
ေနေသာ မြန္ျပည္နယ္၏ ေဒသအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ယင္းတို႔၏ ဌာနခ်ဳပ္အပါအဝင္ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ပိုင္နက္ေဒသမ်ား
ကို ျဖည့္ဆည္းေပးၾကသည္။ ယင္းသည္ ေဒသတစ္ခုလံုးရွိ မြန္ရပ္ရြာ အစုအဖြဲ႕မ်ားတြင္ စစ္ေရးမဟုတ္ေသာ လႊမ္းမိုးမႈကို ထိန္းသိမ္းထားကာ
ပညာေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ အျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခု ခြဲထားကာ
ခ႐ိုင္အဆင့္ရွိေသာ ဌာနခ်ဳပ္ဧရိယာအျပင္ ၿမိဳ႕နယ္ ကိုးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္တစ္ခုပါေသာ မြန္ျပည္နယ္ကို ဖြဲ႕စည္းသည္။52 NMSP သည္ KNUႏွင့္
အစိုးရတို႔က ေၾကညာထားေသာေၾကာင့္ အထိခိုက္မခံေၾကာင္း ေတြးဆမိသည့္အတြက္ ထိုဧရိယာကို ေျမပံုျဖင့္ ေၾကညာျခင္း မရွိေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္
ေျမပံုမ်ားသည္ ယခု အစီရင္ခံစာတြင္ မရရွိႏိုင္ေခ်။
ယခုအခါ NMSP ပညာေရးစနစ္ကို အဓိက အဖြဲ႕ႏွစ္ခုေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ထိုအဖြဲ႕မ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕မ်ားအျပင္ ေဒသတြင္း
ပညာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ မူဝါဒေရးရာဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးေနေသာ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ MNEC ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခု
မွာ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈကို အမွန္တကယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနၿပီး NMSP ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ေအာက္ေရာက္သြားေသာ ပညာေရး ရွစ္ဌာနျဖစ္သည့္
မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးဌာန (MNED) ျဖစ္သည္။ MNEC ဥကၠ႒မွာ NMSP အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရ
သည္။ MNED ၏ ေခါင္းေဆာင္သည္ MNEC၏ အလိုအေလ်ာက္ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၉ ႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္
လက္ေအာက္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားအျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရန္ ျငင္းဆိုေသာေၾကာင့္ နယ္ေျမတင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၉၅
ခုႏွစ္ကတည္းက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို NMSP သည္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တည္းက အစိုးရႏွင့္ နည္းလမ္းေပါင္းစံု
ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ေဒသတြင္ အျခား EAO အမ်ားစုအတိုင္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး
ဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္မေရးထိုးခဲ့ေခ်။53
ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူမ်ား အေဝးေရာက္လႈပ္ရွားမႈ၏ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးေကာ္မတီႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး
၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက MNEC/MNED စနစ္ကို အားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိုေကာ္မတီသည္ ေက်ာင္းဆရာ ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္
သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားထံမွ အေထာက္အပံံ့မ်ားကို ရယူရန္ MNEC ကုိ အကူအညီေပးသည္။ ၁၉၉၅
ခုႏွစ္တြင္ NMSP ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ အစိုးရသည္ ဘ႑ာေရးအတြက္ MNEC ထံမွ ကနဦးေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား
မျဖည့္ဆည္းေပးေသာ္လည္း54 ယင္းအဖြဲ႕သည္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္တြင္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္ေစခဲ့
သည္။ ယင္းသည္ပင္ MNEC ကို အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေက်ာင္းမ်ား ထူေထာင္ႏိုင္ေစခဲ့ၿပီး အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားကို
အစိုးရ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲႏွင့္ အျခားေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိေစခဲ့သည္။55
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွ စၿပီး MNED သည္ NMSP ႏွင့္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေနရာမ်ားအတြင္း ေက်ာင္းေပါင္း ၁၃၇ ေက်ာင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနခဲ့သည္။ ယင္း
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NMSP၏ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အပိုင္းအျခားမ်ားသည္ အစိုးရ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အနည္းငယ္ဆင္တူသည္။ သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးသည္ တူညီေသာ
အပိုင္းအျခား ရွိၾကသည္။ NMSP ထားဝယ္ခ႐ိုင္တြင္ ယင္း၏ ဌာနခ်ဳပ္ပါဝင္ၿပီး ေရး (ေျမာက္)၊ ေရး (ေတာင္)တို႔လည္း ပါဝင္ၿပီး အစိုးရ၏ ေရးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေရျဖဴ
ၿမိဳ႕နယ္တို႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိသည္။ NMSP ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္တြင္ မုဒံု၊ သံျဖဴဇရပ္ႏွင့္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ တစ္ပိုင္းတစ္စပါဝင္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္နိမိတ္မ်ား
သည္ အစိုးရ၏ နယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ တူညီသည္။ ထို႔အျပင္ ေရွးက်ေသာ (ဂ်ိဳင္းျမစ္အနီးရွိ) ဘီးဂ်ိဳင္းၿမိဳ႕နယ္လည္း ပါဝင္သည္။ NMSP သထံု (စထံု) ခ႐ိုင္တြင္
ေကာ့ကရိတ္ႏွင့္ က်ိဳက္မေရာ ၿမိဳ႕နယ္တို႔ပါဝင္ၿပီး အစိုးရ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ဆင္တူသည္။ သို႔ေသာ္ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္၏ အစိတ္အပိုင္း အနည္းငယ္ပါဝင္သည္။
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စင္စစ္ NMSP ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏိုင္ဟုန္ဆာသည္ EAO အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရး ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး ထိုအုပ္စုသည္ ဖက္ဒရယ္လိုလားသူ
မဟာမိတ္မ်ား၊ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) တို႔၏ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သည္။ NMSP သည္ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးရန္
ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က ပိတ္ဆို႕ထားေသာ UNFC ႏွင့္ ခိုင္မာေသာ ဆက္ဆံေရးရွိသည္။

MNEC တည္ေထာင္သူတစ္ဦး အဆိုအရ မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရးစနစ္ တင္ျပခ်က္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔ႏွင့္ အျခား ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးသူမ်ားက ေပးအပ္သည္ဟု
ဆိုသည္။ (MNEC တည္ေထာင္သူႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ ၂ဝ၁၅ ႏိုဝင္ဘာလ)
54

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ၂ဝ၁၄ ေလ့လာမႈ ဂ်ိဳလိဖ္ (၂ဝ၁၄) အရ ၊ MNEC/MNED အတြက္ အျခား တိုးတက္မႈမ်ားသည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔မွာ ႀကီးမားေသာ ဘက္စံုလံုျခံဳမႈ၊ စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ ေဒသအားလံုးရွိ မြန္ေက်ာင္းဆရာမ်ား
အတြက္ လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ (အခ်ိဳ႕ေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈရွိေသာ္လည္း) ယင္းတို႔သြားရာေနရာ လုပ္ကိုင္ရာအလုပ္မ်ားကို စစ္ေဆးေရး
ဂိတ္မ်ားတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားကို ေျပာျပရျခင္းလည္း ပါဝင္သည့္အျပင္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား တရားဝင္တည္ေထာင္ျခင္း၊
MNSP အပစ္အခတ္ရပ္စဲေဒသတြင္ တည္ၿငိမ္ခိုင္မာ စိတ္ခ်ရေသာ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားမွ မြန္ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို
ပံုမွန္ ႏွစ္တိုးလစာေပးျခင္း၊
မြန္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အစိုးရ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခြင့္ျပဳျခင္း၊ မြန္
ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းမ်ားကို အထူးသင္႐ိုးသံုး မြန္စာေပပညာေရးေက်ာင္းအျဖစ္ ႀကီးမားေသာ ေနရာေပးအပ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း MNEC/MNED
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ခရီးသြားလာခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအုပ္စုမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတည္ေထာင္ရန္၊ ေလ့က်င့္ေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာမွ အေထာက္အပံ့မ်ား ပိုမိုရရွိေရးႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားကို NMSP ေဒသ
မ်ားႏွင့္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ခရီးသြားခြင့္ျပဳၿပီး မြန္ပညာေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ေလ့လာခြင့္ျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။
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ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာ လွဴဒါန္းမႈကို အားထားေနၾကရၿပီး ယင္းတို႔ကို ရပ္ရြာအက်ိဳးေဆာင္မ်ားက56 ဖြဲ႕စည္းေသာ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ား
ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ These schools provide mother အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ျမန္မာဘာသာ
သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းကို မေျပာင္းလဲမီတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏သင္႐ိုးမွ ဘာသာျပန္ထားေသာ မြန္ဘာသာ မူလတန္းသင္႐ိုးကို အသံုးျပဳကာ
မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု ပညာေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ မြန္စာေပကို စာေပပို႔ခ်ျခင္း ဘာသာစကား
အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။ အေျခခံပညာေရး စာသင္ႏွစ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ေက်ာင္းတက္ရက္မ်ားတြင္ မြန္ဘာသာစကားႏွင့္ သမိုင္းကို
ဆက္လက္ သင္ၾကားခဲ့သည္။ မြန္ အမ်ဴိးသားေက်ာင္းမ်ားမွ ၁၁ တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အစိုးရ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကို
ဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုႏိုင္ၾကၿပီး ေအာင္ျမင္ပါက ျမန္မာတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ဝင္ခြင့္ရၾကသည္။
MNED သည္ ေက်ာင္းဆရာ ၁၅၄ ေယာက္ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေက်ာင္း ၉၅ ေက်ာင္းကို ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး တရားဝင္
သင္႐ိုးအစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ မြန္ဘာသာစကားႏွင့္ မြန္သမိုင္းကို သင္ၾကားေစခဲ့သည္။ ယင္းေက်ာင္းမ်ား တည္ရွိေစေရးအတြက္ ပညာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနက “ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ား” အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း ရွင္းလင္းမႈမရွိေခ်။ ထို႔အျပင္ MNED အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ ပညာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားအၾကား ေဒသအဆင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေထာင္ထားၾကသည္။ ေရာေႏွာေက်ာင္း
မ်ားတြင္ MNED ၏ ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ဝင္ေငြရရွိေသာ ေဒသဆိုင္ရာအစုအဖြဲ႕မ်ားမွ အေထာက္အပံံ့ကို ေမွ်ာ္ကိုးၾကရကာ ေဒသ
အက်ိဳးေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ား ရွိၾကသည္။ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ MNED
ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ စာသင္ခန္းအကဲျဖတ္မႈ ရွိေသာ္လည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန တရားဝင္အကဲျဖတ္မႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ထို
ဘာသာရပ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေစရန္ မလိုအပ္ေပ။

မြန္ ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈအား သုေတသနတင္ျပပံု နည္းစနစ္
ဤေလ့လာေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကင္မ္ဂ်ိဳလစ္ဖ္က ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားႏွင့္ အုပ္စုလိုက္ ေဆြးေႏြး
ျခင္းမ်ားကို ၂ဝ၁၅ ႏိုဝင္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလမ်ားက ခရီးစဥ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေလ့လာခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားသည္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ေအာက္တြင္ ရွိေသာ္လည္း NMSP က စစ္ေရးအရ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ NMSP ခ႐ိုင္တစ္ခုႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္
သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအဖြဲ႕သည္ ေဒသဆိုင္ရာ မြန္အစုအဖြဲ႕ေဒသတြင္ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ အာဏာပိုင္ျဖစ္သည္။
ခရီးစဥ္အတြင္း တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ကင္မ္ဂ်ိဳလစ္ဖ္က ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ၿပီး MNEC ေကာ္မတီဝင္ အနည္းဆံုး
ေလးဦး အပါအဝင္ MNED ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဗဟိုမွဝန္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ သီးသန္႔အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေက်ာင္း
ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားပါဝင္ၿပီး မြန္အမ်ိဳးသား မူလတန္းေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းႏွင့္ ေရာေႏွာေက်ာင္း
တစ္ေက်ာင္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
ေရာေႏွာေက်ာင္း ငါးေက်ာင္းမွ ဆရာေျခာက္ဦးစီပါေသာ အထူးအုပ္စု ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို က်င္းပခဲ့ၿပီး MNEC မူလတည္ေထာင္သူ ႏွစ္ဦးႏွင့္
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပသည္။ ထို႔ေနာက္ (MNED ဥကၠ႒ျဖစ္ေသာ) လက္ရွိ MNEC အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ သီးသန္႔ေဆြးေႏြးသည္။ တရားဝင္
မဟုတ္သည့္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို MNED ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႏွစ္ဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးႏွင့္ ဗဟို႐ံုးမွ
႐ံုးအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးတို႔ႏွင့္ က်င္းပခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို NMSP ဗဟိုေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ ႏွစ္ဦးႏွင့္ ခ႐ိုင္ NMSP တာဝန္
ရွိသူ သံုးဦးတို႔ႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရွမ္း ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈအား သုေတသနျပဳစုပံု နည္းလမ္း
ဤေလ့လာေရးသည္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေနရာမ်ားစြာထပ္ေနေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ သီေပါၿမိဳ႕နယ္အပိုင္ ေက်းရြာအုပ္စု ငါးခု
တြင္ တိုင္းရင္းသား ရွမ္းလူမႈအစုအဖြဲ႕မ်ားအေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ထိုေဒသသို႔ အေရာက္အေပါက္ အလြန္
နည္းပါးခဲ့ၿပီး မည္သည့္ကုန္က်သံုးစြဲမႈကိုမွ် မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ လူမႈအစုအဖြဲ႕မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းဟုေခၚေသာ
ရွမ္း အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကြန္ရက္ထံမွ ပညာေရး
အေျခခံ အေထာက္အပံ့ ရရွိသည္။ RDFSS သည္ အျခား EAO မ်ားႏွင့္ မည္သည့္ တရားဝင္ သက္သြယ္မႈမွ် မရွိပါ။
ဤေနရာတြင္ ေယဘုယ်အေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တစ္ဝန္းလံုးတြင္ ကရင္ႏွင့္ မြန္ေဒသမ်ားမွ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားမႈ မ်ားစြာရွိသည္။ ရွမ္း
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အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိဘဆရာအသင္းႏွင့္ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ား ရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ကြဲျပားမႈရွိၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး မရွိေခ်။
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ျပည္နယ္သည္ လြန္စြာႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ပံုစံမတူ ေဒသမ်ားစြာ57 ရွိၾကသည္။ ယင္းေဒသတြင္ EAO ေပါင္း ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီၿပီး တည္ရွိၾကလ်က္
ရွမ္းႏွင့္ ရွမ္းမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ စစ္ေရး အေထာက္အကူျပဳ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားလည္း ရွိသည္။
ယင္းတို႔အနက္မွ တစ္ခုမွ် KED ႏွင့္ MNED ကဲ့သို႔ အဆင့္ျမင့္ေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ား တည္ေထာင္ျခင္း မရွိၾကေပ။ ထို႔အျပင္ မ်ားစြာေသာ
အမည္မသိ အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပညာေရး
ေထာက္ပံ့သူမ်ားသည္ ျပည္နယ္တစ္ဝန္းလံုးတြင္ အႏွံ႔အျပား တည္ရွိၾကသည္။
ထိုသို႔ ကြဲျပားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဤေလ့လာမႈသည္ ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ခုလံုး သို႔မဟုတ္ ရွမ္း လူမ်ိဳးအုပ္စုမ်ားအၾကား ပညာေရးအေတြ႕အႀကံဳ ရွိေစရန္
ႀကိဳးပမ္းမႈ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ထို႔အျပင္ EAO မ်ားက ထူးျခားစြာေဆြးေႏြးထားေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ပညာေရး မည္သို႔ေပးအပ္ရမည္
ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း အလြန္ထူးျခားသည့္ ေဒသကို ႐ုတ္တရက္ ျဖည့္ဆည္းေပးအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းသည္ အေရးႀကီး
ေသာအခ်က္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက မေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား၌ ျပည္နယ္ႏွင့္ EAO မ်ားက ပညာေရး
အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ရာတြင္ ကြာဟခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ တုိင္းရင္းသား ဘာသာေရးႏွင့္ အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက
အရင္းအျမစ္မ်ားအား တိုက္တြန္းႏိုင္ပံုကို ေဖာ္ျပထားသည္။
သီေပါႏွင့္ ေတာင္ႀကီးအၾကား လမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိေသာ နာမ့္လန္ၿမိဳ႕၏58 ေတာင္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တို႔တြင္ ေက်းရြာအုပ္စု ငါးခု တည္ရွိ
သည္။ RDFSS သည္ ထိုေနရာတြင္ ေကာင္းဟက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဆရာေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ဆရာ ၂၈ ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသား
၈ဝဝ တုိ႔ကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း ၂၅ ေက်ာင္းအား ကြန္ရက္ျပဳလုပ္ကာ ပညာသင္ၾကားေပးေနခဲ့သည္။ ထို ကြန္ရက္ေက်ာင္းမ်ား
ယခုမွစၿပီး ေကာင္းဟက္ကြန္ရက္အျဖစ္ ညႊန္းဆိုမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအထဲမွ ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕သည္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ထား
ၿပီး မွတ္ပံုတင္မထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္အတူ ေဒသကို အက်ိဳးျပဳလ်က္ရွိသည္။
၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို အျပည့္အဝ ေနာက္ခံျပဳထားေသာ ဗုဒၶဘာသာ ရွမ္းလူမ်ဳိးစုမ်ားက ေက်းရြာအုပ္စု ငါးခု
ေလ့လာေရးကို ေနထိုင္ခြင့္ေပးထားခဲ့သည္။ သီေပါၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၂ဝ၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း ျပည္သူမ်ား၏
၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေက်ာင္းလံုးဝ မေနဖူးေၾကာင္း၊59 အသက္ ၂၅ ႏွစ္ အထက္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း (၉၁,ဝ၈၁ တြင္ ၄၃,၃၄၅
ဦး) သည္ လံုးဝပညာသင္ၾကားခဲ့မႈ မရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။60
ေလ့လာေရးဧရိယာသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝ က (ယခင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးထားသူ ျပည္သူမ်ားကိုညႊန္းသည္) လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္
အစိုးရတို႔ တစ္လွည့္စီ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရး
ပါတီ တို႔က နာမ့္လန္ကို ခိုင္မာစြာထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ လုပ္ေဆာင္သကဲ့သို႔ ဤေဒသ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္မႈ
ေၾကညာခဲ့ၾကသည္။ ဤေဒသတြင္ ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားစြာ ရွိၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခား EAO မ်ားက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ
ျပဳေပးၾကသည္။
ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားသည္ RCSS ႏွင့္ SSPP တို႔ကို ရင္ဆိုင္ရသည့္ အဓိကနည္းလမ္းမွာ အခြန္ႏွင့္ စစ္သားစုေဆာင္းေရးျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ ကိစၥရပ္မ်ား
သည္ အဓမၼ ဆန္ခဲ့ပါသည္။61 ဤေဒသမွ ေက်းရြာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွာ ျမန္မာဥပေဒအရ ဆယ္အိမ္ေခါင္းမ်ားက သြယ္ဝိုက္ၿပီး ေရြးေကာက္ထားသူ
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ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအနက္ အႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္သူမ်ားသည္ ဗမာၿပီးလွ်င္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။
ယင္းတို႔တြင္ ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္ အေဆာက္အဦ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စာေပ တို႔ရွိၾကသည္။ တုိင္ ဟု ယင္းတို႔ေခၚေသာ ကိုယ္ပိုင္
ဘာသာစကားတြင္ ယေန႔ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတို႔ရွိ တိုင္ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဘာသာစကားဆိုင္ရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ခိုင္မာေသာ ဆက္စပ္မႈရွိသည္။ ရွမ္း
ျပည္နယ္တြင္ အမ်ိဳးမ်ားစြာရွိေသာ ကခ်င္အုပ္စု၊ ဗမာ၊ ပအိုးဝ္၊ ပေလာင္၊ ဝ၊ တေအင္း၊ ကရင္၊ လားဟူ၊ လီဆူး၊ အာခါႏွင့္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ၾကသည္။
58

နာမ့္လန္ကို ရြာတစ္ရြာအျဖစ္ တရားဝင္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ေလးကီလိုမီတာခန္႔ ရွည္လ်ားကာ ထူးျခားေသာ ၿမိဳ႕ျပေနရာခ်ထားမႈ ရွိသည္။
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ဤရာခိုင္ႏႈန္းျပဆိုမႈတြင္ စုစုေပါင္းလူဦးေရတြင္ အမ်ိဳးသား ၁ဝ,၈၄၃ ေယာက္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁၁,၃၆၆ ေယာက္ ရွိသည္။ သီေပါက ၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္ ပါဝင္သည့္
ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္တြင္ ေက်ာင္းတက္ေသာ ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားသည္ ၂၁.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ေျခာက္ႏွစ္ေအာက္ ေက်ာင္းတက္ေသာ ကေလးမ်ားသည္ ၆၃.၉
ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန (၂ဝ၁၅b) ဇယား D-6a

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန (၂ဝ၁၅b) ဇယား D-6a. သီေပါၿမိဳ႕နယ္တြင္ စုစုေပါင္း အမ်ိဳးသား ၃၅,၁၇၂ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၄ဝ,၅၉၅ ရွိသည့္အနက္
ငါးႏွစ္ေအာက္ ေယာက်္ားေလး ၉၁၇၈ ႏွင့္ မိန္းကေလး ၁၁,၄၄၇ ေက်ာင္းတက္ၾကၿပီး ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ေကာလိပ္ တက္ေရာက္ေနသူမ်ားမွာ ၂၉ ေယာက္ရွိ
သည္။ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန (၂ဝ၁၅b) ဇယား ၄. “လက္ရွိတက္ေနေသာေက်ာင္း” ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းတြင္ အျပစ္တင္သံပါေနၿပီး အေၾကာင္းမွာ
ေကာက္ခံထားေသာ စာရင္းသည္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ေကာက္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
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ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးထားေသာ ေဒသခံမ်ားက ယခုျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ညႊန္းဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ သာဓကလည္း ေျပာျပၾကသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေဒသ
အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က RCSS သည္ အတင္းအဓမၼ လူသစ္စုေဆာင္းေၾကာင္း သာဓကအေနျဖင့္ ေျပာျပၾကသည္။ http://www.irrawaddy.com/
burma/shan-villagers-flee-alleged-forced-recruitment-by-ethnic-army.html [accessed 28 December 2015].ကို ၾကည့္ရန္။
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ျဖစ္သည္။62 ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အစိုးရ (တပ္မေတာ္)၊ RCSS ႏွင့္ SSPP တို႔ထံတြင္
ေတာင္းရသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္အာဏာပိုင္မွ် လိုအပ္သည္မ်ားကို အလံုအေလာက္ ေပးအပ္သည္ မရွိေပ။ ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္ေသာ
ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးက ရွင္းျပသည္မွာ “အစိုးရက ေဒသကို တစ္ခါတစ္ရံ ထိန္းခ်ဳပ္ေပမဲ့ သူတို႔က အခ်ိန္မ်ားစြာမွာ ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ပစ္ထားၾက
တယ္။ အျခား လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕ေတြကလည္း ပညာေရးကို မလုပ္ေပးၾကဘူး။”63 ဟု မိန္႔ၾကားပါသည္။ အျခားရြာမွ
ေက်ာင္းအုပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးကမူ “သူတို႔က ပညာေရးကို စိတ္မဝင္စားၾကဘူး။”64 ဟု ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာ
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကြာဟခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းရန္ ေျပာၾကသည္။
အားလံုးၿခံဳၾကည့္ပါက အစိုးရသည္ RCSS ႏွင့္ SSPP တို႔ထက္ ပညာေရးကို ေထာက္ပံ့ရန္ တက္ႂကြေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက
ေဒသတြင္းတြင္ မူလတန္းေက်ာင္း ေလးေက်ာင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး လံုၿခံဳေရးအေျခအေနေကာင္းေသာအခါ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေက်ာင္းဆရာ
မ်ားကို ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေစလႊတ္တတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသတြင္းတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေက်ာင္းဆရာမ်ားက စြမ္းရည္မရွိျခင္းေၾကာင့္
ေနရာအႏွံ႔တြင္ ယင္းတို႔ေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုဆိုးရြားလာသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ယူဆလာၾကသည္။ အခန္း (၇) တြင္ ေဆြးေႏြးထားသကဲ့သို႔
ေက်ာင္း ကိုးေက်ာင္းမွ ဆရာ ၁၂ ဦး၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေျခာက္ပါးႏွင့္ ရြာေက်ာင္းေကာ္မတီ သံုးဖြဲ႕တို႔သည္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ ယင္းတို႔၏
ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕မ်ားသည္ ယင္းေက်းရြာမ်ားတြင္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားကို အလိုမရွိၾကေခ်။ အေၾကာင္းမွာ အဆိုပါ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အလယ္ပိုင္းမွ ဗမာေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာစကားကို မေျပာဆိုတတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေၾကာင္း လံုးဝမသိေသာသူမ်ားက အဆိုပါအတိုင္း ေျဖၾကားၾကရာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အျခားေက်းရြာမ်ားသို႔
ေက်ာင္းဆရာမ်ားပို႔လႊတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ လံုးဝမရွိေၾကာင္း ေတြ႕လာရသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ EAO မ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရွိ ေက်ာင္းဆရာမ်ား
ရြာမ်ားသို႔ ေစလႊတ္လွ်င္ မေပ်ာ္ရႊင္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတို႔ကို သူလွ်ိဳမ်ားဟု ထင္ေၾကာင္း သိရသည္။
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေကာင္းဟတ္ကြန္ရက္၌ RCSS သည္ ေက်ာင္း (၁ဝ) ေက်ာင္း ျပင္ဆင္ေဆာက္လုပ္ရန္ လိုအပ္ေသာ ရန္ပံုေငြ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို
တစ္ႀကိမ္ ထည့္ဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသည္ ေက်ာင္းျဖစ္လာၿပီးကတည္းက ႀကီးမားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။65 ယခင္ကာလက ေက်းရြာ
တစ္ရြာကို ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ေဆာက္ရမည္ဟု အမိန္႔ေပးထားခဲ႔ေသာ္လည္း SSPP သည္ ပညာေရးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ မပတ္သက္ေၾကာင္း
ေတြ႕ရသည္။ အသက္မဝင္ေတာ့ေသာ ရွမ္းျပည္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္သည္ ဧရိယာအတြင္း အသက္ျပန္ဝင္လာေစရန္ တစ္ႀကိမ္တြင္ ရပ္ရြာ
အစုအဖြဲ႕တစ္ခုကို ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ေဆာက္ရမည္ဟု အမိန္႔ေပးခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္အေထာက္အပံ့မွ် ေပးခဲ့ျခင္း မရွိေပ။
ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးအေထာက္အပ႔ံေပးအပ္ရန္ တာဝန္သည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားေပၚသုိ႔ က်ေရာက္လာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အျခားေဒသ
မ်ားရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားကဲ့သို႔ ေကာင္းဟတ္ကြန္ရက္ရွိ ေက်ာင္း ၂၅ ေက်ာင္းသည္ အစိုးရ၏သင္႐ိုးကို သံုးစြဲၾကၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားအား
အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏ စာေမးပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုေစသည္။ ထို႔အျပင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ရရွိသည္။
တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ေဒသတြင္း ေက်ာင္းဆရာမ်ား စုေဆာင္းျခင္းကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းဆရာမ်ားသည္ ရွမ္းဘာသာစကား
ျဖင့္ စာသင္ၾကားႏိုင္ၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးကြန္ရက္ႏွင့္ RDSFF တို႔ထံမွ ေလ့က်င့္ေရးကို ရရွိသည္။ ယင္းေက်ာင္းမ်ားကို
“ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား”ဟု ညႊန္းသည့္တိုင္ေအာင္ အမ်ားစုမွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္မရွိဘဲ ျပင္ပအေထာက္အပံ့
အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ လံုးဝမရရွိေသာ ယခင္က ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေကာင္းဟတ္ကြန္ရက္အျပင္ ယင္းေဒသအတြင္းတြင္
မ်ားစြာေသာ အျခားေက်ာင္းမ်ားသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အေထာက္အပံံ့ရရွိၾကသည္။
သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသေသာ ေက်ာင္းအမ်ားစုသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ပမာဏနည္းပါးေသာ အေထာက္အပံ့ကို
အသံုးခ်ရန္ ေကာင္းဟတ္ကြန္ရက္ကို ခြင့္ျပဳထားသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ကေလးတိုင္းကို ဖတ္စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ဗလာစာအုပ္
ေျခာက္အုပ္ ေထာက္ပ႔ံသည္။66 ၂ဝ၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ကတည္းက အစိုးရသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ေက်ာင္းတုိင္းရွိ ေက်ာင္းသား ၂ဝ
အတြက္ ဆရာတစ္ေယာက္ စရိတ္ကို ျမန္မာေငြ ၃၆,ဝဝဝ က်ပ္ ေပးအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသား ၄ဝ ရွိတိုင္း ေနာက္ထပ္ လစာ ေပးအပ္
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ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ တရားဝင္ဝန္ထမ္းမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ သို႔ေသာ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ
ေထာက္ပံ့ေၾကးရၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေၾကာင္း - အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၾကည္ျပာခ်စ္ေစာႏွင့္ မက္သယူးအာႏိုး (၂ဝ၁၄)
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ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း။ သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၅။
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ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း။ သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၅။

အကယ္၍ ရန္ပံုေငြမ်ားသည္ RCSS ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မွ သို႔မဟုတ္ ဗဟိုအစိုးရထံမွ သို႔မဟုတ္ ျပင္ပ အေထာက္အပံ့ေပးသူထံမွ ရရွိေၾကာင္း
မရွင္းလင္းပါ။
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သည္။67 ထို ခြဲတမ္းစနစ္ေၾကာင့္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ တြဲဖက္ထားသည့္ ေက်ာင္းမ်ား ၂၅ ေက်ာင္း ရွိသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ တုိက္႐ိုက္ ေထာက္ပ့ံမႈကို လက္မခံေတာ့ေပ။ ေကာင္းဟတ္ကြန္ရက္သည္ ဆရာ ၂၈ ေယာက္အနက္ ၁၃ ေယာက္စာမွ်သာ
ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္သည္။ ယင္းေထာက္ပံ့ေၾကးသည္ ဆရာတစ္ေယာက္ထက္ပိုၿပီး ေပးရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ေက်ာင္း
တစ္ေက်ာင္းထက္ ပိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။68 ၂ဝ၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံႏွင့္ ကမ႓ာ့ဘဏ္တို႔မွ
ေထာက္ပံ့ေသာ ေက်ာင္းအာမခံခ်က္ အစီအစဥ္အတြင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းရန္ စီမံခ်က္ခ်ခဲ့သည္။69
ယခု ပညာသင္ႏွစ္အစတြင္ ထိုအစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေကာင္း ပတ္သက္ႏိုင္သည့္ ေကာင္းဟတ္ကြန္ရက္ရွိ ေက်ာင္းအားလံုးထံသို႔ အေထြေထြ
ကုန္က်စရိတ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂.၅ သန္းကို သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။
အစိုးရေက်ာင္းဆရာ ေထာက္ပ႔ံေၾကးသည္ အိမ္စရိတ္၊ စားစရိတ္ ကဲ့သို႔ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ တစ္လလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၈ဝ,ဝဝဝ ကို
အစိုးရလစာအျဖစ္ ရရွိၾကၿပီး ရပ္ရြာအေထာက္အပံ့အျဖစ္ ေပးအပ္ျခင္းတြင္ ထိပ္ဆံုးတြင္ရွိသည္။ ရပ္ရြာတြင္းရွိ ေနထိုင္သူသည္ ေက်ာင္းတက္ေန
ေသာ သားသမီး ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ယင္းႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဘဲ ေက်ာင္းကို ေထာက္ပံ့ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအေထာက္အပ့ံသည္ ဝင္ေငြ
အရ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည္။ လစာေပးအပ္ျခင္းကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ႀကီးၾကပ္သည္။
ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဒသခံမ်ားမွတစ္ဆင့္ စုေဆာင္းရသည္။ ဆရာမ်ားမွာ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား
ျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ အစိုးရ အေျခခံပညာစနစ္မွ ၁ဝ တန္းအထိ ေရာက္ရွိခဲၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။ ဆရာအမ်ားစုမွာ
ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ အသက္ ၂ဝ ႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရွိၾကသည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ စာေမးပြဲၿပီးလွ်င္ၿပီးျခင္း
ေက်ာင္းဆရာ လုပ္ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ သူငယ္တန္းႏွင့္ အထက္ရွိ အတန္းမ်ားကို သင္ၾကားၾကၿပီး ေက်ာင္းငယ္မ်ားတြင္ အတန္းအားလံုးကို
သင္ၾကရသည္။ ယင္းဆရာတို႔သည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ RDFSS က ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ အေရွ႕ပိုင္း
ဗမာျပည္ရပ္ရြာေက်ာင္း (EBCS) ေရြ႕လ်ားဆရာျဖစ္သင္ သင္တန္းအစီအစဥ္မတ
ွ စ္ဆင့္ အခ်ိဳ႕ေႏြသင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္သင္ယၾူ ကရသည္။
ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားသည္ အစိုးရသင္႐ိုးအတိုင္း သင္ၾကားေပးၾကသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသသံုးပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲသင္ၾကား
ရန္ သင္႐ိုးမူေဘာင္ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္မရွိေပရာ လက္ေတြ႕တြင္ ျမန္မာဖတ္စာအုပ္မ်ားကို စာမွတ္မိရန္သာ ကေလးမ်ားကို
သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာင္းဟတ္ကြန္ရက္တြင္ ပညာသင္ယူၾကေသာ ကေလးမ်ားအားလံုးသည္ ရွမ္းဘာသာကို ပထမ ဘာသာစကား
အျဖစ္ သံုးစြဲၾကၿပီး ျမန္မာစကား အနည္းငယ္သာ ေျပာၾကသည္။ ေဒသတြင္းမွ စုေဆာင္းထားေသာ ရွမ္းေက်ာင္းဆရာမ်ား၏ အားသာခ်က္မွာ
ကေလးမ်ားကို ဗမာဘာသာမွ ရွမ္းဘာသာသို႔ သင္႐ိုးကို ဘာသာျပန္ သင္ၾကားႏိုင္ၾကသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားေသာ ေက်ာင္းဆရာ ၁၂ ဦး
သည္ (သင္ၾကားေရးတြင္ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း နည္းစနစ္သည္ ရွမ္းေက်ာင္းဆရာမ်ားရွိေသာ အစိုးရေက်ာင္းအနည္းငယ္တြင္ ရွိၾကေၾကာင္း)
ေျပာျပၾကသည္။ ဖတ္စာ စာအုပ္မရွိျခင္းႏွင့္ အတန္းစံုသင္ၾကားရျခင္းဟူေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးေၾကာင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ရွမ္းဘာသာ သင္႐ိုး မရွိ
ေခ်။ သို႔ေသာ္ ရွမ္းစာေပ အစီအစဥ္ကမူ ေႏြရာသီႏွင့္ ေက်ာင္းစာသင္ခ်ိန္ၿပီးလွ်င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေပးၾကသည္။
ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ ေက်ာင္းေကာ္မတီ တစ္ဖြဲ႕စီ ရွိၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ သံုးဦးထက္ နည္းၾကသည္။ ထိုေကာ္မတီမ်ားသည္
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို ထူးျခားမႈ အစီရင္ခံၾကရၿပီး ေက်ာင္းအနည္းငယ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစုအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ တာဝန္ယူၾကရသည္။ ထို
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ေကာင္းဟတ္ဆရာေတာ္ကို ထပ္မံအစီရင္ခံၾကရၿပီး ဆရာေတာ္သည္ ကြန္ရက္၏ အုပ္ခ်ဳပ္သူျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္
ဆရာေတာ္သည္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေက်ာင္းအပ္မႈ၊ အျခား အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းကို စာသင္ႏွစ္ အစႏွင့္
အဆုံးတြင္ သတင္းပို႔ရသည္။ ဆက္သြယ္မႈအေရအတြက္ နည္းပါးေသာ္လည္း သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ဆံ အလုပ္လုပ္
ေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အေျခတည္စ ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ (MEDG)70 ႏွင့္ ဆရာေတာ္သည္
ဆက္သြယ္သည္။
ေကာင္းဟတ္ကြန္ရက္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ကူညီေသာ RDFSS သည္ ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္ပံ့ေရး၊ ဆရာေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားအတြက္
ရန္ပံုေငြကို ေပးအပ္သည္။ RDFSS သည္ ဂရိတ္ ၅ အတန္းထက္ေက်ာ္ၿပီး ပညာသင္ယူေသာ နာမ့္လန္မွ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား
ထားေပးသည္။
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ရွမ္း ျဖစ္စဥ္ေလ့လာမႈအား သုေတသနတင္ျပပံု နည္းစနစ္
ဤေလ့လာေရးသည္ ေက်းရြာအုပ္စု ငါးခုတြင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း အင္မီလီစပီးယားစ္မီးယားစ္က ေဆာင္ရြက္ေသာ ကြင္းဆင္း
သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ေရွးဦးစြာ တင္ျပထားသည္။ ေက်ာင္း (၉) ေက်ာင္းမွ ဆရာ ၁၂ ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းၿပီး ေဆြးေႏြးထား
သည္။ ယင္းတုိ႔အနက္မွ ႏွစ္ဦးသည္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွျဖစ္ၿပီး ခုနစ္ဦးသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားမွ ျဖစ္ၾကသည္။
ေက်ာင္းအုပ္ သံုးဦးမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ေက်ာင္းေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ သံုးဦးမွာ ယင္းတို႔ ရပ္ရြာမ်ားမွ ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ RCSS
အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦးလည္း ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ RCSS ၏ ရွမ္းျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ပါဝင္ေသာ ရွမ္းပညာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြးပြဲကို ေတာင္ႀကီး၊ သီေပါႏွင့္ လား႐ႈိးတို႔တြင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက က်င္းပၿပီး ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ခ်င္းမိုင္တို႔တြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္
ေဖေဖာ္ဝါရီလက က်င္းပခဲ့သည္။
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အပိုင္း (၂)

ျမန္မာ့ပညာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

အခန္း (၅)၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ယင္း၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္
• ပညာေရးက႑ တိုးျမႇင့္သံုးစြဲမႈ၊ အစိုးရႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား
• ဘက္စံုလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေသာ ပညာေရးက႑ သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား မဟာဗ်ဴဟာ
အစီအစဥ္
• သံုးစြဲမႈတိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ အဓိကေနရာမ်ား
• ဥပေဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

အခန္း (၆)၊ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
• မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု ပညာေရး
• တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမိုင္း
• ျမန္မာဘာသာႏွင့္ မိခင္ဘာသာတို႔၏ မွန္ကန္ေသာ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ ေတြ႕ရွိမႈ
• မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
အားနည္းခ်က္မ်ား
• ေတြ႕ႀကံဳရမည့္ စိန္ေခၚမႈအတြက္ မူေဘာင္ေရးဆြဲျခင္း

အခန္း(၇)၊ ကြဲျပားျခားနားေသာ အင္အားမ်ား၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပညာေရး
ေထာက္ပံ့သူမ်ား ရရွိျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
• ႏိုင္ငံတကာ ထံုးတမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကမဟုတ္သည့္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ
စနစ္မ်ား
• ျမန္မာ့ပညာေရးက႑အတြက္ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေရးပါမႈ
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အပိုင္း(၂)။ ။ ျမန္မာပညာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
ဤအပိုင္းသည္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက ျမန္မာ့ပညာေရးက႑ကို မည္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းကို ေဖာ္ျပထားၿပီး EBEP တို႔က ဤအစီအစဥ္
အတြက္ မည္သို႔ အေရးပါသည္ကို သ႐ုပ္ေဖာ္ထားသည္။
အခန္း (၅) တြင္ သံုးစြဲမႈ တိုးတက္လာပံု၊ မူဝါဒသစ္မ်ား အေနအထားႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ႏိုင္ငံတကာက ႀကီးမားစြာ ေထာက္ပံ့မႈ စသည္
တို႔ကို ထင္ရွားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက အစိုးရ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အေရးပါသည့္ ေနရာမ်ားကို
ေဖာ္ျပထားသည္။
အခန္း (၆) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တိုးတက္လာသည့္ အေရးပါမႈကို
ေတြ႕ႏိုင္ၿပီး ယခုတိုင္ေအာင္ အစိုးရ၏ တိုးတက္လာေသာ အေျခအေနႏွင့္ ေတြ႕လာရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ မူေဘာင္ေရးဆြဲျခင္းတို႔ ပါဝင္
သည္။
အခန္း (၇) သည္ EBEP မ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ အံဝင္ပံု၊ ေထာက္ပံ့သူမ်ိဳးစံုကို အသံုးခ်ၿပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ ပညာေရးက႑မ်ား
ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ EBEP မ်ားက ထင္ရွားေသာ အင္အားႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေပးအပ္ေၾကာင္း
တင္ျပထားသည္။

30

အခန္း (၅)။ ။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ယင္း၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၈,၈၅၃,၄၈ဝ71 ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလံုးတြင္ အႀကီးမားဆံုး
ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ တည္ရွိေနသည္။ ယင္းကိန္းဂဏန္းသည္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားကစၿပီး ႏွစ္စဥ္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီၿပီး မ်ားျပားစြာ တိုးတက္
လာျခင္းျဖစ္သည္။72 ဇယား (၁)သည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပေသာ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။

ဇယား (၁)၊ အေျခခံပညာေရးတြင္ရွိေသာ ေက်ာင္း၊ ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသား အေရအတြက္73

အေျခခံပညာေရးေက်ာင္း

အေျခခံပညာေက်ာင္းဆရာ

အေျခခံပညာေက်ာင္းသား

အေရအတြက္

အေရအတြက္

အေရအတြက္

အထက္အဆင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း

၃,၅၁၃

၃၄,၃၉၃

၈၇၃,၈၃၂

ေအာက္အဆင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း

၆,၂၂၄

၁၂၉,၉၄၅

၂,၇၉၅,၆ဝ၇

အထက္အဆင့္ မူလတန္းေက်ာင္း

၇,၁၃၁

-

-

ေအာက္အဆင့္ မူလတန္းေက်ာင္း

၂၈,၅၁၉

၁၅၈,၁၇၆

၅,၁၈၄,ဝ၄၁

စုစုေပါင္း

၄၅,၃၈၇

၃၂၂,၅၁၄

၈,၈၅၃,၄၈ဝ

ေက်ာင္း အမ်ိဳးအစား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ပညာေရးသည္ အေထာက္အပံ့မရွိဘဲ ဆိုးရြားစြာ တည္ရွိခဲ့ရသည္။ ၂ဝဝ၉-၁ဝ ပညာသင္ႏွစ္
တြင္ အစိုးရႏွင့္ ျပင္ပ အလွဴရွင္မ်ား၏ အလွဴမ်ားက ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီးျဖင့္ ပညာေရး အသံုးစရိတ္ စုစုေပါင္း၏ ခန္႔မွန္းေျခ
၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။74 မ်ားစြာေသာ ကေလးငယ္မ်ား ေက်ာင္းအပ္ေနာက္က်ၾကၿပီး ၂ဝ၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏
ျပည္သူသိခြင့္ရ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဂရိတ္ ၅ အတန္းကို ၇၃.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း တက္ေရာက္ၾကၿပီး (ႏွစ္က်မ်ား အပါအဝင္) မူလတန္းပညာေရးကို
ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးၾကသည္။75 အလယ္တန္းႏွင့္ ယင္းထက္ေက်ာ္လြန္သြားသည့္ အတန္းမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးသြားၿပီး ၂ဝ၁၁-၁၂
ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မူလတန္းၿပီးဆံုးေသာ ကေလးငယ္ေပါင္း ၈၅.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိကာ ၎တို႔ အလယ္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။76 ေသခ်ာ
ေသာအခ်က္အလက္ မရရွိေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသား အေျချပ ေျမပံု လုပ္ေဆာင္ရန္ ႐ႈပ္ေထြးပါသည္။77 သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းသားမ်ား
ဆင္းရဲၾကေၾကာင္းႏွင့္ ေက်းလက္အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ မူလတန္းပညာကို ၿပီးဆံုးရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသား
ေက်ာင္းအပ္မႈႏွင့္ ယင္း၏ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားေသာ အေရအတြက္မ်ားကို ၿမိဳ႕ေပၚေဒသမ်ားထက္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ နည္းပါးၾက
သည္။ ထို႔အတူ ခ်မ္းသာေသာ မိသားစုမ်ားထက္ ဆင္းရဲေသာ မိသားစုမ်ားက ပိုၿပီး ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္း နည္းပါးၾကသည္။78
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ျမန္မာပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန (၂ဝ၁၆)၊ စာမ်က္ႏွာ ၉။

ကိန္းဂဏန္းမ်ားက ၂ဝဝ၇-ဝ၈ ပညာသင္ႏွစ္ကတည္းက ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁ဝ၇,၇၃၃၂ တိုးတက္လာေၾကာင္း ညႊန္းဆိုသည္ (ျမန္မာပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
(၂ဝ၁၅)၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂ ကို ၾကည့္ပါ) ထို႔အျပင္ ၂ဝ၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၂၅၆,၁၂၃ (ကမ႓ာ့ဘဏ္) (၂ဝ၁၅)၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၁။ ၂ဝ၁၂-၁၃
ပညာသင္ႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ္မ်ားအၾကား ေက်ာင္းသားေပါင္း ၃ဝဝ,ဝဝဝ တိုးတက္ခဲ့သည္။
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ျမန္မာပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန (၂ဝ၁၅)၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၉၊ မူလတန္း ပညာေရး ၿပီးဆံုးျခင္းႏႈန္းသည္ မူလတန္း၏ ေနာက္ဆံုးအတန္းတြင္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္
စုစုေပါင္းကို ေကာက္ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအေရအတြက္အတြင္းမွ ထိုအတန္းတြင္ ႏွစ္က်မ်ားကို ႏုတ္ထားသည္။ ယင္းကို တရားဝင္ ေက်ာင္းၿပီးသည့္
အသက္ရွိေသာ ကေလးမ်ား စုစုေပါင္းပမာဏမွ ခြဲျခားထားသည္။
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၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေလ့လာခ်က္အရ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ တင္းၾကပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့သည္။ ယင္း
မွာ “ျပင္းထန္ေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကို ေရွး႐ႈလြန္းေသာ ယခင္ ပညာေရးမူဝါဒခ်မွတ္ေရးသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ား
က မူဝါဒ သုေတသန၊ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းတြင္ အေတြ႕အႀကံဳ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္” ျဖစ္သည္။79 ထို႔အျပင္
ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူထုပါဝင္မႈသည္ ေသးငယ္ေသာ အခန္းက႑သာ ရွိသည္။
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက အစိုးရသည္ ပညာေရးက႑တြင္ ထင္ရွားေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးတက္ေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ
ျခင္းျဖင့္ ပညာေရးက႑တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးသည္။ ထိုအခါက ပညာေရးအရည္အေသြး တိုးတက္လာေစရန္
ႏိုင္ငံတကာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ရန္ ကတိကဝတ္ေပးခဲ့သည္။80

ပညာေရးက႑ တိုးျမႇင့္သံုးစြဲမႈ၊ အစိုးရႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား
ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေပးအပ္သည့္ အေထာက္အပံ့ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ အစိုးရ ရသံုးမွန္းေျခ
ေငြစာရင္း တိုးတက္မႈႏွင့္ ပညာေရးအတြက္ ခြဲေဝခ်ထားေပးမႈ မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ ထူးျခားစြာ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁-၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္
ႏွင့္ ၂ဝ၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားအၾကား ပညာေရးအတြက္ အစိုးရ၏ ႏွစ္စဥ္အသံုးစရိတ္သည္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၁ဝ ဘီလီယံမွ ၁.၄ ထရီလီယံ
သို႔ တိုးတက္လာခဲ့သည္။81 ႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈ (GDP) တိုးတက္လာေသာေၾကာင့္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္လည္း တိုးလာ
ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝဝ၉-၁ဝ တြင္ GDP ဝ.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ၂ဝ၁၃-၁၄ တြင္ ၂.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။82

ကားခ်ပ္ (၂)၊ ပညာေရးအတြက္ အစိုးရ သံုးစြဲကုန္က်မႈ

၁,၆ဝဝ,ဝဝဝ
၁,၄ဝဝ,ဝဝဝ
၁,၂ဝဝ,ဝဝဝ
၁,ဝဝဝ,ဝဝဝ
၈ဝဝ,ဝဝဝ
၆ဝဝ,ဝဝဝ
၄ဝဝ,ဝဝဝ
၂ဝဝ,ဝဝဝ
ဝ
၂ဝ၁ဝ/၁၁
၂ဝ၁၁/၁၂
၂ဝ၁၂/၁၃
၂ဝ၁၃/၁၄
၂ဝ၁၄/၁၅
၂ဝ၁၅/၁၆
၂ဝဝ၉/၁ဝ
အမွန္တကယ္ အမွန္တကယ္ အမွန္တကယ္ အမွန္တကယ္ အမွန္တကယ္ အမွန္တကယ္ အမွန္တကယ္
ပမာဏ
ပမာဏ
ပမာဏ
ပမာဏ
ပမာဏ
ပမာဏ
ပမာဏ
စုစုေပါင္း အရင္းအႏွီးသံုးစြဲမႈ

စုစုေပါင္း ထပ္တလဲလဲသံုးစြဲမႈ

အရင္းအျမစ္၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၂ဝ၁၅

79

ပ်ိဳးပင္ (၂ဝ၁၄)

80
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားေသာ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း၊ ၂ဝ၁၁ မတ္လ ၃ဝ ရက္ေန႔၊ ၂ဝ၁၁ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ထုတ္ New Light
of Myanmar သတင္းစာ

ကားခ်ပ္ (၂) ကို ၾကည့္ပါ။ အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ အေစာပိုင္း မူၾကမ္းမွ ယူထားသည္။ ၂ဝ၁၅-၁၆ ခုႏွစ္တြက္ ဘတ္ဂ်က္ခန္႔မွန္းေျခကို
၂ဝ၁၅ ဧၿပီလတြင္ က်င္းပေသာ ပါလီမန္က အတည္ျပဳသည္။ ထူးသန္႔၏ “ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳခဲ့ေသာ ဘတ္ဂ်က္” ကို ၾကည့္ပါ။
ျမန္မာတိုင္းမ္၊ ၂ဝ၁၅ ဧၿပီ ၂ ရက္ေန႔၊ http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/13864-u-thein-sein-govt-s-last-budget-approved.
html. တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။
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အရင္းအျမစ္၊ အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္၊ အၾကမ္း ၃၊ ၂ဝ၁၅ ဒီဇင္ဘာလ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆၇၊ မွတ္စု၊ “PA” ဆိုသည္မွာ
“အမွန္တကယ္ ပမာဏ” ကို သံုးစြဲျခင္းျဖစ္ၿပီး “BE”သည္ “ဘတ္ဂ်က္ ခန္႔မွန္းေျခ” ျဖစ္သည္။
ပညာေရးအတြက္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေထာက္အပံ့ (ODA) သည္ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၂ဝဝဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား
အတြင္း ကန္႔သတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခံစားခဲ့ရသည့္အတြက္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလတစ္ေလွ်ာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေထာက္အပံ့မ်ားကို နည္းပါးစြာ
လက္ခံရရွိခဲ့သည္။83 ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အစပိုင္းက အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ကတည္းက ODA သည္ ၂ဝ၁၁ မတ္လမွ
၂ဝ၁၆ ေမလအတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆.၉၆ ဘီလီယံသို႔ ထူးျခားစြာ တိုးတက္လာသည္။84
အလွဴရွင္မ်ားက ယင္းအထဲမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၃၅.၇၅ သန္းကို ပညာေရးအတြက္ ေပးအပ္ရန္ ကတိေပးခဲ့ၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ ပညာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ ျဖစ္သည္။85 ဤတြက္ခ်က္မႈမ်ားမွာ ျခားနားခ်က္မ်ား ရွိေနၿပီး ကမ႓ာ့ဘဏ္သည္ မၾကာေသးမီက ပညာေရးအတြက္ ODA
ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁ဝဝ ေပးအပ္ရန္ ကတိေပးထားကာ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၄ဝ ကို ၂ဝဝ၉-၁ဝ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္
ေပးအပ္ခဲ့သည္။86 ယင္းေၾကာင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပညာေရး အသံုးစရိတ္၏ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ အလွဴရွင္မ်ားအနက္ လွဴဒါန္း
ရန္ ကတိကဝတ္ အမ်ားဆံုးေပးသူမ်ားမွာ ၾသစေၾတးလ်၊ ဂ်ပန္၊ ကမ႓ာ့ဘဏ္္၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း
ႏိုင္ငံတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက အစိုးရ ပညာေရးစနစ္အတြက္ ပင္မအေထာက္အကူသည္ အလွဴရွင္မ်ိဳးစံု ပညာေရးရန္ပံုေငြ (MDFF) ၏ ယူနီဆက္က
စီမံခန္႔ခြဲေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္ အေျခခံပညာေရးအစီအစဥ္ (QBEP) ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၁ မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တိုင္ေအာင္ ေလးႏွစ္စာအတြက္ အသီးသီး
ပါဝင္လွဴဒါန္းထားသည့္ ရန္ပံုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၁ သန္းကို ရရွိထားသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းကစၿပီး QBEP သည္ ျပည့္စံုေသာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။87 ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကမ႓ာ့ဘဏ္္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တုိ႔သည္ ေလးႏွစ္သက္တမ္းစာခ်ဳပ္
လက္မွတ္ေရးထိုးၾကၿပီး အစိုးရ၏ လက္ရွိပညာေရး အာမခံခ်က္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကး အစီအစဥ္ (ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည္) ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစ
ၿပီး တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းႏွစ္ဆယ္ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းရွစ္ဆယ္ ေခ်းေငြကို ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။
ယခုေရးသားေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ အစီအစဥ္ကို ျမန္မာအစိုးရကို ေပးအပ္သည္။
အစိုးရကို ေပးအပ္ေသာ အျခားအဓိက ODA မ်ားမွာ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီမွ အေျခခံပညာ မူလတန္း သင္႐ိုး
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အေထာက္အပံံ့သည္ အလယ္တန္းသင္႐ိုး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ႏွင့္ UNESCO
(ၾသစေၾတးလ် အေထာက္အပံ့)ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ အေထာက္အပံ့သည္ အႀကိဳ ေက်ာင္းဆရာေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ ဆြစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (SDC) သည္ အစိုးရအတြက္ အေထာက္အပံ့အခ်ိဳ႕ကို ေပးအပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ေဒသမွ
အစိုးရ မဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ေပးအပ္သည္။
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၁၉၉ဝႏွင့္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္မ်ားအၾကား တစ္ႏွစ္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ODA သည္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိ္ကန္ ၅ ေဒၚလာထက္ နည္းပါးသည္။ ၂ဝဝဝ-၂ဝဝ၉ အတြက္
တစ္ႏွစ္ ပ်မ္းမွ်သည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၃၆ ျဖစ္ၿပီး အာရွတိုက္တြင္ အနည္းဆံုးျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဆိုင္ကလံုး နာဂစ္ တိုက္ခိုက္ခံရမႈအတြက္ လူသားခ်င္း
စာနာေထာက္ထားေသာ အေထာက္အပံ့သည္ အနည္းငယ္သာရွိခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္အတြက္ တစ္ႏွစ္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ODA သည္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၅.၆ဝသ႔ို ျပန္လည္က်ဆင္းသြားသည္။ ဆာဟာ (၂ဝ၁၁) သို႔ ၾကည့္ပါ၊ စာမ်က္ႏွာ ၆။
84
ယခု ကားခ်ပ္တြင္ Mohinga ထံမွ ျပန္လည္ရရွိထားေသာ ကယ္ဆယ္မႈ ေႂကြးမ်ားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနက ေထာက္ပံ့ထားေသာ
အြန္လိုင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဝင္လာမည့္ အကူအညီမ်ားကို စံုစမ္းရန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းေကာ္မတီ တို႔ပါဝင္သည္။

http://mohinga.info/en/. Aid data is also available from the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) at: https://public.tableau.
com/views/OECDDACAidataglancebyrecipient_new/Recipients?:embed=y&:display_count=yes&:showTabs=y&:toolbar=no?&:showVizHome=no.
ကို
ၾကည့္ရန္။ OECDႏွင့္ Mohinga အခ်က္အလက္မ်ားအၾကား သိသာထင္ရွားေသာ အဆီအေငၚမတည့္မႈမ်ား ရွိၾကေသာ္လည္း က႑အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အခ်ိန္ကြဲျပားမႈ
တို႔ေၾကာင့္ ရွင္းျပရန္ ခက္ခဲသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ Mohinga သည္ ပိုမို အေသးစိတ္က်ေသာ ပံုမ်ားကို ေပးပို႔ခဲ့သည္။
85
ဤကားခ်ပ္သည္ “ပညာေရး-သီးသန္႔မဟုတ္သည့္အဆင့္”၊ “အေျခခံပညာေရး”၊ “အလယ္တန္းပညာေရး”ႏွင့္ “အထက္တန္းလြန္ ပညာေရး” စေသာ က႑
ေလးခု အတြက္ ေပါင္းစည္းထားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ Mohinga မွ ေထာက္ပံ့သည္။ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၉၆.၈၆ သန္းကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
လက္ေအာက္တြင္သာ စာရင္းျပဳစုထားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ယံုၾကည္ရေသာ တိုင္းရင္းသား ပညာေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ဟု အမည္တပ္ထားၿပီး
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ မရွိေခ်။
86

ကမ႓ာ့ဘဏ္ (၂ဝဝ၅) စာမ်က္ႏွာ ၄၇။

ဤပါဝင္မႈတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ ေထာက္ခံအားေပးမႈအတြက္ ဒတ္ခ်္က ေထာက္ပံ့ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၅ သန္း တန္ဖိုးရွိ္သည့္
သံုးႏွစ္ကာလ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။
87
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ဘက္စံုလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေသာ ပညာေရးက႑ သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္
အလွဴရွင္မ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရး အေထာက္အပံ့ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကၿပီး ဘတ္ဂ်က္ အေထာက္အပံ့၏
ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဦးစားေပးအေနအထားႏွင့္ ရန္ပံုေငြေပးအပ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ အစိုးရ က႑စံုစီမံကိန္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
အဆင့္ျမႇင့္တင္ခဲ့ၾကသည္။88 ဘက္စံုလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေသာ ပညာေရးက႑ သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္အတြက္ ေတြ႕ဆံုညႇိႏႈိင္းျခင္းကို အနာဂတ္ ပညာေရးအစီ
အစဥ္ မဟာဗ်ဴဟာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ခ်မွတ္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ ပထမဆံုးက်င္းပခဲ့ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ
အေထာက္အပံ့အဖြဲ႕မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။89 သံုးသပ္ျခင္းကို ၂ဝ၁၂ ၾသဂုတ္လတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား
္ န္းစဥ္တင
ြ ္ တိင
ု း္ ရင္းသား
ပူးေပါင္းအဖြ႕ဲ ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၂ဝ၁၄ ၾသဂုတလ
္ တြင္ လုပင
္ န္းၿပီးဆံးု ေအာင္ ေဆာင္ရက
ြ ႏ
္ င
ုိ ခ
္ သ
့ဲ ည္။90 ဤလုပင
ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ၿပီး ပညာေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက လံုေလာက္ေသာတိုင္ပင္မႈ မျပဳခဲ့ႏိုင္ဟု ထင္ရသည္။
CESR က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေျခခံသက္ေသမ်ားသည္ လ်င္ျမန္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၆-၂၁ ခုႏွစ္ ကာလအတြက္ အမ်ိဳးသား
ပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ (NESP) တို႔ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးဆံုးေသာ အစိုးရသက္တမ္းမွ
ပညာေရးဝန္ႀကီးက NESP မူဝါဒအတုိႏွင့္ အစီအစဥ္ မူေဘာင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အတည္ျပဳၿပီး ျဖန္႔ေဝခဲ့ၿပီး ဖြင့္ပြဲအတြက္ လက္ရွိအစိုးရက
စီမံခ်က္အက်ယ္ကို အစိုးရသစ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအေပၚ မေသခ်ာမႈမ်ားအတြက္ ယခု စာေရးေနခ်ိန္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပန္လည္
ဖြဲ႕စည္းေရးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ NLD ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ NESPကုိ နားလည္ေစခဲ့သည္။

သံုးစြဲမႈတိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ အဓိကေနရာမ်ား
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ အရင္းအျမစ္အသစ္မ်ား ရရွိရန္ အဓိကနယ္ပယ္ ေလးခု ရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ ေန႔စား၊ စာခ်ဳပ္ေက်ာင္းဆရာမ်ား
စုေဆာင္းမႈ (ေန႔စားလေပး ေက်ာင္းဆရာဟု ေခၚသည္)၊ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ “အခမဲ့ႏွင့္ မသင္မေနရ” ပညာေရးစနစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လ်င္ျမန္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈ အစီအစဥ္ကို NESP လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ၂ဝ၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ သံုးစြဲမႈအသစ္၏ အဓိကနယ္ပယ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဝန္ထမ္းႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာ လစာ
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အဓိက ကုန္က်စရိတ္မွာ ထပ္တလဲလဲ သံုးစြဲမႈမ်ား၊ မ်ားစြာေသာ ဝန္ထမ္းလစာမ်ား91 ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစၿပီး အစိုးရက
ႏွစ္စဥ္ တိုးျမႇင့္သံုးစြဲမႈ စတင္ခဲ့သည္။92 ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရက လစာမ်ားတိုးေပးခဲ့ၿပီး လစဥ္ ေထာက္ပံ့ေၾကးကို အၿမဲတမ္း ခန္႔အပ္ထားေသာ
မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္း ေက်ာင္းဆရာမ်ားအပါအဝင္ ဝန္ထမ္းအားလံုးသို႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃ဝ,ဝဝဝ စီ ခံစားခြင့္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။93 ထို႔အျပင္
ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ားရွိ ေက်ာင္းဆရာ ၁၆,ဝဝဝ အတြက္ “ေနထိုင္ၾကပ္တည္းမႈစရိတ္”ကို ခံစား
ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔ကို လစာ ႏွစ္ဆ ေပးခဲ့သည္။94 ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ မူလတန္းေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၅ဝ,ဝဝဝ ေပးအပ္ၿပီး
ယင္းတို႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမ်ား႐ံုးသို႔ သြားေရာက္ထုတ္ယူၾကရသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား
မွ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကိုလည္း ေက်ာင္းသား ၂ဝ ရွိလွ်င္ လစဥ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၆,ဝဝဝ ေပးအပ္ၿပီး ေက်ာင္းသား ေလးဆယ္ရွိတိုင္း ေနာက္ထပ္
လစာ ေပးအပ္သည္။95

အစိုးရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အဓိက စာရြက္စာတမ္းသည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးျဖစ္ၿပီး
ယင္းကို ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္မ်ားက အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကို ေပးအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ
၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖိုရမ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။
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ေနာက္ဆံုးပညာေရး သံုးသပ္ခ်က္ကို ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ မတိုင္မီႏွင့္ ၁၉၉ဝ-၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန (၁၉၉ဝ)။

90
CESR က ပညာေရးက႑တြင္ အဓိက ပါဝင္ရမည့္အရာအားလံုးကို ေဆာင္ရြက္သည္။ ယင္းတို႔မွာ ေရွးဦးကေလးသူငယ္ပညာေရး၊ အေျခခံပညာေရး၊
ေက်ာင္းဆရာ ပညာေရး၊ စက္မႈႏွင့္ သက္ေမြးပညာေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးတို႔ ျဖစ္သည္။ ထိုအစီအစဥ္ႏွင့္အၿပိဳင္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ
တြင္ သမၼတက အႀကံေပးအဖြဲ႕ႏွင့္ အႀကီးတန္း ျမန္မာပညာေရး ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ၁၈ ဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရး
တိုးတက္ေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီကို တည္ေထာင္သည္။ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒအသစ္ကို သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ား ေပးအပ္ရန္အတြက္ ပညာေရးက႑ ဦးစားေပးအခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရၿပီး က႑ခြဲဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ထားၾကသည္။
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ထပ္တလဲလဲ သံုးစြဲမႈသည္ ၂ဝ၁၁-၁၂ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၇၄ ဘီလီယံမွ ၁.၁၃ ထရီလီယံအထိ တိုးတက္လာသည္။
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ကမာၻ႕ဘဏ္ (၂ဝ၁၅)၊ စာမ်က္ႏွာ ၅ဝ။
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ထိုစာ၊ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားရွိ မူလတန္းေက်ာင္းဆရာမ်ားအတြက္ “ဆုေၾကး”သည္ လစာ၏ ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တိုးလာသည္။
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ဥမၼာတင္ႏွင့္ စတန္နင္ (၂ဝ၁၅)၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂
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ေန႔စားလေပး ေက်ာင္းဆရာမ်ား
မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက အစိုးရသည္ မူလတန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလွ်င္ ေက်ာင္းဆရာ ၅ ဦး ထားရွိေရး အစီအစဥ္ (ဥပမာ တစ္ဦးလွ်င္ ဂရိတ္
တစ္ခုစီ သင္ၾကားေရး) ကို မိတ္ဆက္လာသည္။96 ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရွိ ပညာေရးေကာလိပ္ ၂၂ ေက်ာင္းမွ သင္တန္းဆင္းမ်ားကို
အေဆာတလွ်င္ စုေဆာင္းရန္ လိုအပ္လာသည္။ ထို႔အတြက္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရက “ေန႔စားလေပးေက်ာင္းဆရာမ်ား” အစီအစဥ္ကို
ေက်ာင္းဆရာမ်ား အေျမာက္အမ်ား စုေဆာင္းရန္ စတင္ၿပီး အမ်ားစုမွာ အျခားဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရမ်ား ျဖစ္ၾကကာ အခ်ိဳ႕မွာ
အထက္တန္းေက်ာင္းေအာင္ျမင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ယင္းတို႔ကို လစာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တစ္ေန႔ ၂,၂ဝဝ ေပးအပ္သည္။ ယင္းသို႔ အျခား

ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ လစာမတူညီၾကေသာ ေန႔စားလေပးေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား မဟုတ္ၾကေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းကာလ
သက္မွတ္ခ်က္တစ္ခုတြင္ ဝန္ထမ္းျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး တစ္ႏွစ္ စာေပးစာယူ သင္တန္းတက္ရသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂ဝ၁၃-၁၄ ပညာသင္
ႏွစ္တြင္ ေန႔စားလေပး ေက်ာင္းဆရာ ၂၉,ဝဝဝ ကို ငွားရမ္းေခၚယူခဲ့ရၿပီး ၂ဝ၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ၄၃,ဝဝဝ ငွားရမ္းခဲ့ရသည္။97
ေန႔စားလေပးေက်ာင္းဆရာ ၃ဝ,ဝဝဝ တို႔သည္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အလုပ္ခြင္ မဝင္မီ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေပးေသာ တစ္လသင္တန္းကို တက္ၾကရေသာ္လည္း
က်န္ရွိသူမ်ား မည္သည္သင္တန္းကို တက္ေရာက္ၾကရသည္မွာ မရွင္းလင္းပါ။ မည္သူမွ် ေနာက္ဆက္တြဲ သင္တန္းအေထာက္အပံ့မ်ား
မတက္ရေၾကာင္း သိရသည္။98 ထိုေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ေဝးလံေခါင္ဖ်ား ေဒသမ်ားရိွ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ အဆင္မေျပစြာ တာဝန္ခ်ထားသည့္အတြက္
ေက်ာင္းဆရာအလုပ္ကို ဆႏၵမရွိေသာေၾကာင့္ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ား တိုးတက္လာျခင္းမရွိေပ။99 အခ်ိဳ႕ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသ
မ်ားသည္ ေန႔စားလေပး ေက်ာင္းဆရာမ်ားစြာ ထူးျခားစြာ ရရွိၾကသည္။

ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ား
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂ဝ၁ဝ-၁၁ ႏွင့္ ၂ဝ၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေက်ာင္းသစ္ ၇,၈၁၆ ေက်ာင္းႏွင့္ စာသင္ခန္းအသစ္ ၁၁,၇၇၆
ခန္းကို တည္ေဆာက္ၿပီးႏွင့္ ၈,၉၄၅ ေက်ာင္းႏွင့္ စာသင္ခန္း ၁၃,၅၅၅ ခန္းတို႔ကို ျပဳျပင္မြမ္းမံခဲ့သည္။100 အခ်ိဳ႕ဧရိယာမ်ားတြင္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း
ေၾကာင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ “ေက်ာင္းခြဲ”ႏွင့္ “တြဲဖက္ေက်ာင္း”မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည့္စံုစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အေနအထားသို႔
ေရာက္ရွိေစခဲ့သည္။ EBEP မ်ားက ရပ္ရြာ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားကို ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေစရန္ အကူ
အညီ ေတာင္းခံလာခဲဲ့ရာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ နည္းလမ္းမွာ ေက်ာင္းဆရာ ေထာက္ပ့ံျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းကို အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္
ထားရန္ စတင္ခဲ့သည္။

အခမဲ့ႏွင့္ မသင္မေနရ မူလတန္းပညာေရး ျပဳလုပ္ျခင္း
၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒက မူလတန္းပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး “အခမဲ့ႏွင့္ မသင္မေနရ” ဟု တိုက္တြန္းထားသည္။101 အေျခခံဥပေဒ အသက္ဝင္
ျခင္း မရွိေသးမီက ၂ဝဝ၉-၁ဝ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မိသားစုမ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္၏ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပညာေရးတြင္ သံုးစြဲၾကရၿပီး102 ေက်ာင္း
အေထာက္အပံ့၊ ဖတ္စာအုပ္ႏွင့္ တူညီဝတ္စံုတို႔အတြက္ ကုန္က်မႈႏွင့္ ေက်ာင္းမြမ္းမံျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေပးအပ္ၾကရသည့္အျပင္ ေက်ာင္း
ဝင္ခြင့္ႏွင့္ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားလည္း ရွိသည္။103 ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အခမဲ့ႏွင့္ မသင္မေနရ ပညာေရးအတြက္
အာမခံခ်က္ေပးျခင္းကို ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။104 ယင္းကို ၂ဝ၁၄ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။105
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ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ တူညီဝတ္စံုႏွင့္ ေက်ာင္းအတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းရွိ
မိသားစုမ်ား၏ ကေလးမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ နည္းပါးေစရန္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ၿပီး အခမဲ့ႏွင့္ မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္ကို တီထြင္ခဲ့
သည္။ မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅,ဝဝဝ လစဥ္ရရွိၿပီး စာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြက္ ၁ဝ လ ရရွိသည္။ အလယ္တန္း
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီသည္ လစဥ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၆,ဝဝဝ ရရွိၿပီး အထက္တန္းေက်ာင္းသား တစ္ဦးစီသည္ လစဥ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၈,ဝဝဝ
ရရွိသည္။ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး အစီအစဥ္သည္ ၂ဝ၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၆,ဝဝဝ ခန္႔အတြက္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား ၁ဝဝ,ဝဝဝ ကုိ ေပးအပ္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။106 အစိုးရသည္ ၂ဝ၁၃-၁၄ ပညာသင္
ႏွစ္က ေသးငယ္ေသာ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ကို စတင္ၿပီး ေက်ာင္းသား ၄၁၄ ေယာက္ ရရွိခဲ့သည္။107 ထို႔အျပင္ ၂ဝ၁၂-၁၃ ပညာသင္ႏွစ္
ကတည္းက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းဖတ္စာအုပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသံုး ဗလာစာအုပ္မ်ား အခမဲ့ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး
စာေရးကိရိယာ ကုန္က်ေငြအတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁,ဝဝဝ စီ ေထာက္ပံ့သည္။
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အဖန္တလဲလဲ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ လုပ္အားခမဟုတ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ အကန္႔အသတ္ရွိ
ေသာ တူညီဝတ္စံုမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ ေက်ာင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့သည္။108 ၂ဝ၁၂-၁၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အစိုးရသည္ ေက်ာင္း
တစ္ေက်ာင္းခ်င္းစီအလိုက္ အရြယ္အစားကိုမူတည္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅ဝ မွ ၅ဝဝ အထိ ခြဲေဝခ်ထားသည္။109 ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္
ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ကမ႓ာ့ဘဏ္တို႔က ေဖာ္ျပပါ ေက်ာင္းသားပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ႏွင့္အတူ ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ကို စတင္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားသည္ ၂ဝ၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ဝဝ အထိ တိုးတက္လာသည္။
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အလယ္တန္းႏွင့္

အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ ၂ဝ၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ရရွိမႈ ပမာဏ တူညီလာၾကသည္။

အလ်င္အျမန္ေအာင္ျမင္ေရး အစီအစဥ္ ၂ဝ၁၅-၁၆
၂ဝ၁၅ စက္တင္ဘာလတြင္ ထိုေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေစရန္ အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ (၂ဝ၁၆-၂၁)
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အခ်ိဳ႕ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မိတ္ဆက္တင္ျပထားရာ အစိုးရက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ၁၂ ခ်က္ သို႔မဟုတ္
“အလ်င္အျမန္ ေအာင္ျမင္ေရးအစီအစဥ္” တိုးခ်ဲ႕ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း၊ အရည္အေသြး တိုးတက္ေစျခင္း၊ တရားမွ်တမႈ မရွိျခင္းကို ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္
အမ်ိဳးသားပညာေရးစနစ္ ခိုင္မာေစရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။111
သို႔ေသာ္ ယင္းတီထြင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ယင္းတို႔မွာ (၁)
စာသင္ခန္း ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာ ေလ့က်င့္ေရး အပါအဝင္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ သူငယ္တန္းအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ (၂)
ကမ႓ာ့ဘဏ္က ေထာက္ပံ့ၿပီး အက်ိဳးရွိေသာ သင္ၾကားျခင္း၏ အဟန္႔အတားမ်ားကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေလ့လာျခင္း၊ (၃) ဂရိတ္ ၅ ႏွင့္ ဂရိတ္ ၉
ကို ေက်ာင္းသားအကဲျဖတ္မႈစနစ္သစ္ တည္ေထာင္ျခင္း၊ (၄) UNESCO က ေထာက္ပံ့ေသာ မူလတန္းႀကိဳႏွင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္
အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းေျမပံု ေလ့လာျခင္း (၅) သီးသန္႔စီမံခ်က္ကို ေက်ာင္း ၅,ဝဝဝ အထိ ေရာက္ရွိေစရန္ႏွင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားအတြက္
အဆင့္အတန္းကို အေျခခံေသာ အရည္အေသြး အကဲျဖတ္မႈ မူေဘာင္ တိုးတက္ေစရန္ စမ္းသပ္ျခင္းႏွင့္ တိုးတက္ေစျခင္းႏွင့္ (၆) အက်ိဳးမရွိေသာ
လူငယ္ႏွင့္ လူရြယ္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပေက်ာင္း ၅,ဝဝဝ အတြက္ ကာလတိုသင္တန္းမ်ား ေပးအပ္ရန္ စက္မႈႏွင့္ သက္ေမြးပညာသင္တန္းမ်ား အစီအစဥ္
ကို မိတ္ဆက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဥပေဒေရးရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးဥပေဒကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။ ယင္းဥပေဒသည္
ပါလီမန္ပညာေရး တိုးတက္ေရးေကာ္မတီက ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒသည္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမူေဘာင္ ေရးဆြဲရန္ ရည္ရြယ္
ၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အကန္႔အသတ္ ရွိေစရန္၊ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ သင္ၾကားေရး မိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ သူငယ္တန္းမွ ဂရိတ္ ၁၂
အထိ ပါဝင္ေသာ အေျခခံပညာေရး တိုးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ မူလတန္းအဆင့္ႏွင့္ ယင္းထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ အတန္းမ်ားတြင္ အခမဲ့ ႏွင့္ မသင္မေနရ
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ကမ႓ာ့ဘဏ္ (၂ဝ၁၄)။ စာမ်က္ႏွာ ၁၂။
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ကမ႓ာ့ဘဏ္ (၂ဝ၁၅)။ စာမ်က္ႏွာ ၄၈။
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ကမ႓ာ့ဘဏ္ (၂ဝ၁၄)။ စာမ်က္ႏွာ ၆။
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ထိုစာ။ စာမ်က္ႏွာ ၁၆။
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ထိုစာ။ စာမ်က္ႏွာ ၁၇။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘက္စံုလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေသာ ပညာေရးက႑လုပ္ငန္းမ်ား သံုးသပ္ခ်က္ဝက္ဘ္ဆုိက္၊ Myanmar Government announces major new initiatives
in its Education Reform Program. ၾကည့္ပါ။
111
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ပညာေရးစနစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။
ထိုဥပေဒ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားမွာ ပံုမွန္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာသမဂၢ ဆႏၵျပမႈမ်ား ၂ဝ၁၅ မတ္လတြင္ ျဖစ္ေပၚၿပီး
ေက်ာင္းသားဆႏၵျပသူ အစုအေဝးမ်ားကို ရဲမ်ားက အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းၿပီး ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ထိုလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္
အစိုးရတို႔အၾကား ေနာက္ဆက္တြဲ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ရၿပီး ၂ဝ၁၅ ဇြန္လတြင္ အေသးစား ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ရ
သည္။ ယင္းသံုးသပ္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပညာေရးစနစ္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား (ပုဒ္မ ၄ ဃ၊ တ)တို႔ ပါဝင္သည္။ ယင္းတို႔မွ အဆင့္မီသင္႐ိုးကို အေျခခံေသာ ကိုယ္ပိုင္သင္႐ိုး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားကို ခြင့္ျပဳျခင္း (ပုဒ္မ ၃၉၊ က၊ ဆ)ႏွင့္ အေျခခံပညာေရးတြင္ စာသင္ခန္း ဘာသာစကားအျဖစ္ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အတူ
တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ား သံုးစြဲခြင့္ျပဳေရး (ပုဒ္မ ၄၃၊ ခ) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုဥပေဒသည္ မူဝါဒဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ (ပုဒ္မ
၅၈၊ ခ)တြင္ ႀကီးမားေသာ လူထုပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးကို ႀကံဳေတြ႕ရၿပီး အမ်ိဳးသားဘတ္ဂ်က္၏ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပညာေရးတြင္ သံုးစြဲရန္
ရည္မွန္းခ်က္ကုိ တည္ေထာင္သည္ (ပုဒ္မ ၆၂ က)။
အေျခခံပညာေရး က႑ခြဲ ဥပေဒၾကမ္းကို ၂ဝ၁၅ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳသည္။ ယင္းသည္ “ေဒသဆိုင္ရာ
(တိုင္းရင္းသား) ဘာသာစကားမ်ားကို သင္ၾကားေပးရန္ျဖစ္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊
ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာ၊ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ သမုိင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ တန္ဖိုးထားရန္တို႔ ျဖစ္ကာ
သက္ဆိုင္ရာ ညီမွ်မႈ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို နားလည္လက္ခံၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေျခခံဗဟုသုတရွိေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို တိုးတက္ေစရန္
ျဖစ္သည္။”
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ထို႔အျပင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားက “ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒႏွင့္အညီ က်ယ္ျပန္႔ေသာ
ေနရာအသစ္မ်ားတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ရန္”၊ ODA ကို တိုက္႐ိုက္ လက္ခံရရွိရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးအစား မ်ားျပားေသာ အခြန္မ်ားကို
တိုးျမႇင့္ရန္အတြက္ ထူးျခားေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အခြင့္ေရးမ်ားႏွင့္အညီ ပညာေရးတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ႀကီးမားစြာ ေလွ်ာ့ခ်ရန္
ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။113 သို႔ေသာ္ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနထက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားကို လုပ္ပိုင္ ခြင့္
ပိုေပးမထားေခ်။ ထို႔အျပင္ ယင္းတို႔က တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ရမည့္ ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစားကိုလည္း ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပမထားေခ်။

ဥပေဒၾကမ္းကို ဥပေဒအျဖစ္ အမွန္တကယ္ ခြင့္ျပဳ၊ မျပဳ မသိရပါ။ သို႕မဟုတ္ အစိုးရသစ္က လုပ္ေဆာင္မည္၊ မလုပ္ေဆာင္မည္ မသိရပါ။ ထူးသန္႔၏
“Education bill bans ‘bribes’ for teachers,” http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/nay-pyi-taw/17959-education-bill-bansbribes-for-teachers.html. ျမန္မာတိုင္းမ္ ၂ဝ၁၅ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ထုတ္ ကို ၾကည့္ပါ။
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စာပိုဒ္ (ဆ) တြင္ “ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးသည္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားက အေျခခံပညာေက်ာင္း
မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး” ကို တည္ေထာင္ရန္ကို “လူမႈက႑”ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လက္ရွိအခန္းေအာက္တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ အတြင္း ထည့္သြင္းထားသည္။
စာပိုဒ္ (ဗ) တြင္ “ႏိုင္ငံရပ္ျခား ရန္ပုံေငြႏွင့္ အေထာက္အပ့ံဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အခြင့္အေရး” ကို “ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္း” ကို လက္ရွိအခန္း
ေအာက္တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ အတြင္း ထည့္သြင္းထားသည္။ စာပိုဒ္ ၂ဝကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၅ တြင္ ထပ္ထည့္ထားၿပီး “ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒႏွင့္အညီ” က႑
မ်ားစြာတြင္ အခြန္ေကာက္ခံရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားသည္။
113
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အခန္း(၆)။ ။ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
ဤအခန္းသည္ ပညာေရးတြင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား အေရးပါပံုႏွင့္ အစိုးရ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးစ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားျဖင့္
ေက်ာင္းတြင္းပညာေရးက႑ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းသည္ သင္ယူမႈရလဒ္မ်ား တိုးတက္ေစရန္အတြက္
မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ပညာေရး၏ လက္ေတြ႕တိုးတက္မႈကဲ့သို႔ပင္ ပညာေရးမွတစ္ဆင့္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိေစျခင္းအတြက္တို႔ေၾကာင့္ ယင္းသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မူဝါဒ၏ အဓိက
ေနရာျဖစ္ေနသည္။ ယင္းရည္မွန္းခ်က္ႏွစ္ခ်က္သည္ ကေလးမ်ားအတြက္ သင္ယူမႈပတ္ဝန္းက်င္ တိုးတက္လာေစရန္၊ ေနာက္ထပ္ ပညာေရးႏွင့္
အလုပ္အကိုင္အတြက္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ႏွင့္ မ်ားစြာေသာတိုင္းရင္းသားမ်ား နာက်ည္းစြာခံစားခဲ့ရသည့္ နစ္နာခ်က္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
ဆိုင္ရာ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို ပညာေရးက႑က ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစရန္ ျဖစ္သည္။
၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒက “တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ အႏုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔” ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ျပည္ေထာင္စုမွ
ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ ကတိျပဳထားၿပီး114 “ယင္းတို႔၏ ျမတ္ႏိုးေသာ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို တိုးတက္ေစရန္” ႏိုင္ငံသားတိုင္းတြင္
အခြင့္အေရးရွိသည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။115 EBEP မ်ားသည္ ေဒသတြင္း ဘာသာစကားမ်ားကို ေရရွည္ စာေပသင္ၾကားမႈ အေတြ႕အႀကံဳ
ျဖင့္ ျမန္မာဖတ္စာအုပ္မ်ားႏွင့္ သင္႐ိုးကို သံုးၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ ဘာသာစကားျဖင့္ ရွင္းလင္းသင္ၾကားကာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပညာေရးက႑ကို
မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။ ဤအခန္းသည္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု ပညာေရးကို ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပး
ေသာ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ-EBEP ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေရာမေနဘဲ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အဓိက ပတ္သက္ေနေၾကာင္း
ေတြ႕ရွိရသည္။ ယင္းကို အခန္း ၇ ႏွင့္ ၁ဝ တြင္ ေဆြးေႏြးပါမည္။

မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု ပညာေရး
ျမန္မာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာတို႔သည္ စာေပသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုျခင္းတို႔တြင္ အဓိကဘာသာစကားမ်ား ျဖစ္ၾကရာ ျမန္မာဘာသာကို ေမြး
ကတည္းက မေျပာခဲ့ေသာ သူမ်ားသည္ ပညာေရးစနစ္တြင္ ႀကီးမားေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ရရွိၾကသည္။ ထို႔အျပင္ သင္႐ိုးသည္ ဗမာစကား အဓိက
အျဖစ္ ထင္ရွားၿပီး116 ႏိုင္ငံေတာ္၏ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ မေတြ႕ႀကံဳရႏိုင္ေသာ ဗမာႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ အယူအဆႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို
အသံုးခ်ၾကရသည္။ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ သင္႐ိုးႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ျမန္မာ သို႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္ ဝါက် တည္ေဆာက္
ပံုမ်ား မွတ္မိေစရန္ႏွင့္ သင္ခန္းစာ အခန္းကုန္သည့္အခါမ်ားႏွင့္ ႏွစ္တိုင္း၏ အတန္းတင္စာေမးပြဲမ်ားတြင္ ရြတ္ဆိုျခင္းႏွင့္ ခ်ေရးျခင္းတို႔ကို
လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။ (အခန္း ၁၁ ကို ၾကည့္ရန္)
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာ သင္ၾကားေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ယာယီအေျခအေနမ်ားကို အဆင့္လိုက္ ေဖာ္ျပခဲ့
သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရက တည္ေထာင္ထားေသာ အျခားေက်ာင္း
မ်ားအပါအဝင္ “ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ား” တြင္ တုိင္းရင္းသားဘာသာ ပညာေရးကို ရရွိၾကသည္။ အဆိုပါ ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕ေက်ာင္းမ်ားတြင္
ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ပညာေရးစနစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရရိွသည္။ အစိုးရက တည္ေထာင္ထားေသာ အျခားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာမ်ားကို ေဒသတြင္း
တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ား သင္ၾကားေပးရန္ အထူးတာဝန္ေပးထားသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ အခန္းခြဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း ထို
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈသည္ ယေန႔တိုင္ေအာင္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေနသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သံုးစြဲလ်က္ရွိေသာ ဘာသာစကားမ်ားမွာ ၁၁၁ မ်ိဳး ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းရၿပီး ေျပာဆိုသူ ျပည္သူ ၂၃ သန္းခန္႔ ရွိသည္။ (ေျမပံု ၆
ကို ၾကည့္ပါ)117 စုစုေပါင္း ေက်းလက္ေက်ာင္းသားငယ္ အားလံုး၏ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေက်ာင္းမေနမီက ျမန္မာစကားကို မၾကားဖူးၾကေခ်။118
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ဆရာမ်ားမွ ခန္႔မွန္းေျခ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေဒသဘာသာစကား သို႔မဟုတ္
ေဒသိယစကားကို မေျပာတတ္ေပ။119 EAO မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ မူရင္းေနထိုင္ၾကေသာ လူမႈအစုအဖြဲ႕တို႔၌ ကေလးမ်ား၏ ျမန္မာ
ဘာသာ ကြ်မ္းက်င္မႈသည္ ထူးျခားစြာ နိမ့္က်ၾကၿပီး ျမန္မာလူမႈ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းမွ သီးသန္႔ျဖစ္ေနသည္။
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Salem-Gervais and Metro (၂ဝ၁၂)။ စာမ်က္ႏွာ ၃ဝ၊ ၃၄-၅၃။
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M. P. Lewis ၏ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ တည္းျဖတ္ေသာ Ethnologue: Languages of the world, (Dallas, Texas: SIL, ၂ဝဝ၉).
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ထိုစာ။

38

ထိုေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လက္ရွိစနစ္က သင္ယူျခင္းအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစၿပီး ယင္းတို႔၏ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္
ကိုယ္တိုင္ခံစားရမႈတို႔ကို ျဖစ္ေစသည္။ အေကာင္းဆံုးမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ အထပ္ထပ္ မွတ္မိေနေစရန္ လိုအပ္ၿပီး ဖတ္စာစာအုပ္တြင္ ပါဝင္သည္မ်ား
ကို ျပည့္စံုစြာနားလည္မႈ တိုးတက္လာေစရန္ ထိုေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၎တို႔ဘာသာစကားကိုေျပာႏိုင္ၿပီး ၎တို႔ ဘာသာစကားသို႔ ျမန္မာ
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို

ဘာသာျပန္ႏိုင္ေသာ

ေက်ာင္းဆရာမ်ား

ရရွိသင့္သည္။

ဆိုးရြားသည္မွာ

ပံုမွန္ျပႆနာမ်ား

မဟုတ္ေသာ္လည္း

ဆရာမ်ားသည္ ျမန္မာစကား လံုးဝနားမလည္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျမန္မာပစၥည္းမ်ားသံုးၿပီး ျမန္မာစကားျဖင့္ သင္ၾကားသည္။ UNICEF
က ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားေသာ MNED ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးက “မြန္စကားေျပာ ကေလးေတြဟာ အစိုးရေက်ာင္းေတြ တက္တဲ့အခါ အဲဒီလို
အခက္အခဲေတြကို မၾကာခဏ ေတြ႕ႀကံဳၾကရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ပညာသင္ယူတာ ေႏွးသြားၿပီး စိတ္ပ်က္သြားေစတတ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့
ေက်ာင္းထြက္သြားေစတဲ့အထိ ျဖစ္ေစပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။120
ေက်ာင္းတက္ျခင္း၏ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္မႈ ေကာင္းေစရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းရေစရန္ လူနည္းစု
ဘာသာစကားတစ္ခု ေျပာဆိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တြက္ေျခအကိုက္ဆံုးအျဖစ္

မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု

ပညာေရးကို ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။121 မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု ပညာေရးသည္ စာသင္ၾကားေရး
ဘာသာစကားအျဖစ္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိခင္ဘာသာကို သံုးစြဲျခင္းသာမက ဘာသာစကား မ်ားစြာေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ သိျမင္မႈ တိုးတက္
ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ယဥ္ေက်းမႈအရ သံုးစြဲရသည္။122
UNESCO က ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု ပညာေရးသည္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ ေက်ာင္းသားတို႔၏
ပညာေရးကို ေယဘုယ်အေနျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ စတင္သည္။ အမ်ိဳးသားဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ လႊမ္းမိုးေသာ ဘာသာစကားကို (ဥပမာ ျမန္မာ)
ကေလးမ်ားကို ေရွးဦးစြာ ဒုတိယဘာသာစကားအျဖစ္ ထိေတြ႕ေစသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသည္ “တပည့္မ်ားသည္ ယင္းဘာသာစကားႏွင့္
လံုေလာက္ေသာ ယဥ္ပါးမႈရွိသည့္တိုင္ သင္ၾကားမႈ ၾကားခံဘာသာအျဖစ္” ျဖစ္မလာေပ။123 ယင္းခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ကေလးမ်ားကို ယင္းတို႔၏
ပထမ ဘာသာစကားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္သာ ျဖစ္ႏိုင္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျခားဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ယူသကဲ့သို႔ အျခားဘာသာစကားမ်ားကို
လည္း ပိုမိုလြယ္ကူစြာ သင္ယူလာႏိုင္သည္။124
ျမန္မာဘာသာတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈသည္ အေရးႀကီးၿပီး လက္ေတြ႕က်ကာ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္သကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားမိဘမ်ားကလည္း
မ်ားစြာယံုၾကည္ၾကသည္။ သက္ေသအျဖစ္ စာသင္ခန္းအတြင္း အနည္းငယ္႐ႈပ္ေထြးေသာ အေနအထားမွ စာသင္ႏွစ္မ်ားကို ကုန္ဆံုးေစရန္
ေက်ာင္းသားမ်ားကို အတင္းတိုက္တြန္းေစျခင္းထက္ ယင္းတို႔အေနျဖင့္

ဒုတိယဘာသာစကားအျဖစ္ အေကာင္းဆံုး သင္ယူႏိုင္ၾကသည္။

အသက္ ငါးႏွစ္မွ ခုနစ္ႏွစ္အၾကား ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သင္ခန္းစာကို ရွင္းလင္းေသာ ၾကားခံတစ္ခုအျဖစ္ နားလည္ႏိုင္ေစရန္ ဒုတိယဘာသာ
စကားကို ေကာင္းစြာသင္ယူႏိုင္ၾကေၾကာင္း သုေတသနမ်ားက အႀကံျပဳၾကသည္။125 ထိုေၾကာင့္ပင္ ပထမဘာသာစကားကို မသင္ယူေသာ
ကေလးမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းေစာေစာ ထြက္သြားဖြယ္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။126
မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု ပညာေရး၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမွာ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားသည့္ အေနအထားတြင္
ေလ့လာၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလ်ာက္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ Save the Children က အေစာပိုင္းဂရိတ္မ်ားရွိ ကေလး
မ်ား၏ စာဖတ္ႏိုင္စြမ္းရည္ကို အကဲျဖတ္ျခင္းအား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျမန္မာဘာသာကို ေလ့လာေနေသာ ကရင္နီကေလးငယ္မ်ားထက္ မိခင္ဘာသာ
စကားျဖင့္ သင္ယူေသာ စေကာကရင္ကေလးမ်ား၏ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးရလဒ္ကို အၿမဲေတြ႕ရသည္။127 မၾကာေသးမီက ေလ့လာမႈ
တစ္ခုက “ေက်ာင္းမွာေျပာေသာ စကားကို အိမ္မွာ ေျပာေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ နားလည္မႈအဆင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္”ဟု
ေတြ႕ရွိထားသည္။128 ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ၿငိမ္း (Shalom) ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အေစာပိုင္းေလ့လာမႈတြင္ ေတြ႕ရွိခ်က္မွာ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသရွိ

ဂ်က္စီကာ ေအာမင္ ႏွင့္ ဦးသက္ႏိုင္။ “Working with Non-State Groups to Help All Children Get an Education,” UNICEF ျမန္မာ ဘေလာ့ဂ္။ ၂ဝ၁၅
ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၈ ရက္ေန႔။ http://unicefmyanmar.blogspot.com/2015/04/working-with-non-state-groups-to-help.html. တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။
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ကေလးမ်ားသည္ ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈရရွိရန္ အခြင့္အေရးနည္းပါးၾကေၾကာင္းႏွင့္ ဆရာ၏ေျပာစကားကို နားမလည္ႏိုင္ဘဲ
ဘာသာရပ္မ်ိဳးစံုတြင္ လြယ္ကူေသာ အေတြးအေခၚကိုပင္ နားမလည္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 129 မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု
ပညာေရးသည္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ ဘာသာစကားအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ပါဝင္ၿပီး130 ယင္းတို႔အေန
ျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ရရွိေစသည္။131

တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမုိင္း
ကေလးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္သင့္ေလ်ာ္ေသာ သင္႐ိုးကို အသံုးခ်ရန္ ေက်ာင္းပညာေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ကမ႓ာက အသိအမွတ္ျပဳမႈ တိုးတက္လာေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု သမိုင္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္
လကၡဏာမ်ား၏ အေကာင္းျမင္တင္ျပခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။132 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခတ္သစ္သမိုင္းတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ေနရသည္မွာ လူ႔
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ လႊမ္းမိုးေသာ အုပ္စုတစ္ခု၏ တန္ဖိုးႏွင့္ အျမင္မ်ားကို ဆက္လက္ေမြးဖြားေနေသာ ပညာေရးစနစ္သည္ ပဋိပကၡကို
အေထာက္အပံ့ေပးဖြယ္ရွိျခင္း133 ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးမ်ားပညာေရး၏ ေနာက္ဆံုးအဆင့္မွာပင္ ၎တို႔က ျမန္မာဘာသာစကားကို
နားလည္ရန္ ေအာင္ျမင္စြာျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္လွ်င္ ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကားႏွင့္ သမုိင္းႏွင့္ အျခားပတ္သက္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို
ေလ့လာႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။
MNED မူလတန္းဆရာတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ “ကြ်န္ေတာ္တို႔ မြန္တိုင္းရင္းသားေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကားရွိပါတယ္။ ဘာသာစကား
ကိစၥ ဆက္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ အစိုးရက ဒါကို မွတ္ပံုတင္ေပးၿပီး အသိအမွတ္ျပဳေပးေစခ်င္ပါတယ္။” ဤကိစၥသည္ ျပည္သူမ်ား မိမိတို႔ ဘာသာစကားကို
ေရးသားႏိုင္ေစရန္ တိုင္းရင္းသားစာ တတ္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေနၿပီး တိုင္းရင္းသားစာေပတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းသည္ ျမန္မာမဟုတ္ေသာ
ဘာသာစကားမ်ား တည္ရွိေသာ စာေပမ်ားကို တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစရန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ UNESCO ကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္မွာ
“ဘာသာစကားဆိုသည္မွာ ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ နားလည္ျခင္းအတြက္ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ အုပ္စုႏွစ္မ်ိဳး
စလံုးအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈလကၡဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခြန္အားတို႔၏ အေျခခံက်ေသာ အျမင္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ ဘာသာစကား
အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူေနထိုင္ျခင္း ျဖစ္
သည္။”134
ဖားအံတြင္ အေျခစိုက္ေသာ ကရင္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယင္းခံစားမႈကို ဖလွယ္ၾကသည္။ ၎တို႔က ညည္းညဴေျပာဆိုရာ
တြင္ “ညေနပိုင္း ဒါမွမဟုတ္ အခါအားေလ်ာ္စြာ သင္ၾကားတဲ့ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာသင္တန္းေတြဟာ ဘာသာစကား ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ပဲျဖစ္ၿပီး
ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္စာေပေလ့လာေရးႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးကုိ ျပန္လည္အားတိုးေစဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္”ဟု ေျပာခဲ့သည္။135 ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က
ျမန္မာတိုင္းမ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္၌ ရွမ္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူမ်ားက ရွမ္းစာေပႏွင့္ ဘာသာစကားကို ေလ့လာျခင္းသာမက
႐ိုးရာသီခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကဗ်ာမ်ားကို သင္ယူျခင္းကည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း ရွင္းျပၾကသည္။ စင္စစ္ ေက်းလက္ ရွမ္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္
အလုပ္လုပ္ရင္း၊ ဟင္းရြက္ခူးရင္း လယ္သမားမ်ား သီဆိုၾကေသာ ေဒသတြင္း သီခ်င္းမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္းမွ ႐ိုးရာဓေလ့မ်ားထက္
သို႔မဟုတ္ ရန္ကုန္တြင္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ေနရာမ်ားအေၾကာင္း စာပိုဒ္မ်ားထက္ သင္ယူမႈတြင္ ပိုၿပီး စိတ္ဝင္စားမႈကို ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။136
လက္ရွိ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားသည္ ထူးျခားေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေရးအျမင္ကို ထင္ရွားစြာ ဘက္လိုက္သည္ဟု ခံစားရေပရာ ေနာက္ထပ္ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ သမုိင္းႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သင္ၾကားျခင္းတြင္ လိုအပ္ေသးသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အခ်ိဳ႕ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားက
တိုးတက္ေစခဲ့ေသာ သင္႐ိုးသည္ ေဒသတြင္းတြင္ ပိုမိုပတ္သက္ေကာင္း ပတ္သက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမိုင္းကို ႏိုင္ငံေရးအရ
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အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၂ဝ၁၃ ဇြန္လ။

ၿငိမ္းအိအိေထြးႏွင့္ ျမတ္ႏိုးဦး၏ ျမန္မာတိုင္းမ္မွ “Ethnic language struggles near China border,” ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉၊ http://www.mmtimes.
com/index.php/lifestyle/17707-ethnic-language-struggles-near-china-border.html. ၾကည့္ပါ။
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နားလည္ျခင္း (ယင္းသည္လည္း ဘက္္လိုက္သည္) ကိုလည္း တိုးတက္ေစသည္။137 ကေလးဘဝပညာေရးတြင္ ကမ႓ာ႔အျမင္ကို နက္နက္နဲနဲ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစရာ ကြဲျပားျခားနားမႈ တိုးတက္ေစျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ရန္ညႇိဳးထားျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးကြဲျပားမႈကို ေသြးထိုးေပးျခင္း
အား ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

ျမန္မာဘာသာႏွင့္ မိခင္ဘာသာတို႔၏ မွန္ကန္ေသာ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ေတြ႕ရွိမႈ
ႀကီးမားေသာ မိခင္ဘာသာစကား ပညာေရး၏ အေရးပါမႈကို နားလည္မွတ္သားရျခင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျမန္မာဘာသာ
စကားတြင္ ျပည့္စံုစြာ ကြ်မ္းက်င္လာၾကၿပီး ယင္းတို႔အလိုရွိသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို လွည့္လည္သြားလာရန္ႏွင့္
ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္း အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား တူညီစြာရရွိေစရန္ အေရးႀကီးသည္။ ျမန္မာဘာသာကို ႏိုင္ငံအႏွံ႔
အမ်ားသံုး ဘာသာစကားအျဖစ္ ခိုင္မာစြာ တည္ရွိေစၿပီးသည့္အျပင္ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ႏိုးၾကားခ်က္ ရရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္း
သည္ အသန္႔ရွင္းဆံုးဟု ထင္ရေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ မပတ္သက္ပါ။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အျမင္မွာ အမ်ားသံုး အမ်ိဳးသား ဘာသာစကား
ျဖစ္ေသာ ျမန္မာဘာသာသည္ “ေယဘုယ်ဆန္ၿပီး တူညီေသာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ”138 ႏွင့္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို တည္ေဆာက္ရန္ အေရးပါသည္။
အထက္ပါအတိုင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္မွာ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု ပညာေရးက ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေထာက္အပံ့ျပဳ
ၿပီး မိခင္ဘာသာစကား ၾကားခံထားသည့္ အေျခခံသင္ယူမႈ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္တည္ေဆာက္ရန္ အျခားဘာသာစကား သင္ယူ
ျခင္းကို စတင္ရန္ ကေလးမ်ားကို ခိုင္မာေသာ အေျခခံေပးအပ္သည္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု ပညာေရးမူေဘာင္သည္ ဘာသာစကား
တစ္ခုသည္ သီးျခားအေရးပါသည့္ ေနရာတြင္ပင္ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု ဆက္စပ္ေတြးေခၚမႈအတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္သည္။ ယင္းမူေဘာင္
သည္ သင္ခန္းစာရွင္းလင္းေသာ ဘာသာစကားအျဖစ္ မိခင္ဘာသာစကားကို “ၾကာရွည္ႏိုင္သမွ် ၾကာရွည္ႏိုင္ေစရန္”139 ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္
ေသခ်ာစြာ ရည္ရြယ္ေသာ္လည္း “အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားမွ တကၠသိုလ္ အဆင့္အထိ တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဗဟုသုတ ရွာမွီးတတ္ေျမာက္မႈအတြက္
ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳး အသံုးျပဳျခင္း အေတြးအေခၚကို ေက်ာင္းသားမ်ား ရရွိေစသည္။”140 မိခင္ဘာသာစကား အသံုးျပဳ သင္ခန္းစာရွင္းလင္းျခင္းကို
ထိန္းသိမ္းထားရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ဂရိတ္အားလံုးသည္ အရင္းအျမစ္အဆင့္အတန္း၊ ေက်ာင္းဆရာရရွိမႈ၊ စာသင္ခန္းအတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ား
အၾကား မ်ားစြာေသာ မိခင္ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္သည္။
ျမန္မာစာ

အေျခခံေကာင္းသူ

ျပည္သူမ်ားအတြက္

လက္ေတြ႕အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္

ေက်ာင္းတက္သည့္အရြယ္

ေက်ာ္လြန္သြားၿပီးေနာက္

ေကာင္းမြန္စြာ မေျပာတတ္သည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ သံုးခုတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေလ့လာမႈတစ္ခုက
ျမန္မာစာ စြမ္းရည္ မရွိျခင္းသည္ အလုပ္ရွာေဖြရန္ ခက္ခဲေၾကာင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း မရွိသူသည္ ယင္းတို႔
ဘဝအတြက္ စြန္႔စားရမႈမ်ား ေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။141 ထို႔အျပင္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈႏွင့္ အစိုးရ႐ံုးမ်ားႏွင့္
ဆက္ဆံမႈမ်ားအတြက္ ရွိရမည့္ တစ္ဦးခ်င္းစြမ္းရည္သည္ တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုတြင္ မရွိႏိုင္သည့္ ျမန္မာဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္မႈေပၚတြင္
တည္မွီေနသည္။ မြန္ႏွင့္ ကရင္ ေလ့လာမႈမ်ားအရ တိုင္းရင္းသားမိဘမ်ားက ယင္းတို႔၏ သားသမီးမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ဘာသာသင္ယူရန္
တန္ဖိုးထားေသာ ေနရာမ်ားမွာပင္ ျမန္မာစာကို ေသခ်ာစြာေလ့လာရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းတို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
ေက်ာင္းဆရာမ်ား ရွိျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ေတြ႕ရသည္။
အေျခခံျပႆနာမွာ ဘာသာစကား မ်ားျပားစြာရွိၾကေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ကမ႓ာေပၚတြင္ မ်ားျပားစြာရွိၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ နားလည္ႏိုင္ေစရန္
သင္ၾကားေပးျခင္းမရွိဘဲ ပညာေရးကို မိတ္ဆက္တင္ျပျခင္းမရွိလၽွင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ႀကီးမားစြာ ေတြ႕ႀကံဳရသည္။ သို႔ေသာ္
လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ အမ်ိဳးသားဘာသာစကားကို မေျပာဆိုတတ္လွ်င္ ေနာက္ထပ္ ခ်န္လွပ္ခံရသည္။
လက္ေတြ႕တြင္ ပညာရွင္အေနအထား တတ္ေျမာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဘာသာႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္ အေရးေကာင္းျခင္း ႏွစ္ခုၾကားတြင္ ညပ္ေနလွ်င္
ျပႆနာျဖစ္ေနတတ္သည္။
ပထမဆံုး လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ သံသယမရွိဘဲ ညီမွ်မႈႏွင့္ အခြင့္အေရး တူညီစြာရရွိျခင္းသည္ ပိုမိုအက်ံဳးဝင္ေသာ အစိုးရ မူဝါဒ
ျဖစ္ရာ ယင္းကိစၥမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္လိုသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အစိုးရသည္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဘာသာစကားေပါင္းစံု ေျပာဆို
ဆက္ဆံႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ၿပီး အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာ ေဒသရွိ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အလုပ္အေကြ်းျပဳရန္
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) ရွိ ေနျပည္ေတာ္ အေျခခံမူမ်ားမွ အေျခခံမူ (၁) ကို ၾကည့္ပါ။

139

UNESCO (၂ဝဝ၃)။ စာမ်က္ႏွာ ၃၁။

140

UNESCO (၂ဝဝ၃)၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၂။

စပီးယားစ္မီးယားစ္ et al. (၂ဝ၁၄)က အေထာက္အထားတင္ျပၿပီး သုေတသန ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို အေျချပဳထားေသာ ေလ့လာမႈ
ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ စာမ်က္ႏွာ ၂၆။ မူရင္း ေလ့လာမႈ မရွိပါ။
141
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ဘာသာစကားမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ထားရမည္။ မႏၲေလးတြင္က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသား ဘာသာစကားမူဝါဒ ညီလာခံတြင္ မ်ားစြာ
ေသာ တိုင္းရင္းသား ေဆြးေႏြးသူမ်ားက ထူးျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအျဖစ္ ယခုျပႆနာကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းရန္
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ တရားဝင္ဘာသာစကားမ်ား ရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။142
မည္သို႔ျဖစ္ေစ လက္ရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ မ်ိဳးဆက္မ်ား အနည္းဆံုးႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အမွန္တရားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ရွိေသာ ဆက္ဆံေျပာဆိုမႈ ျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ဘာသာစကားမူဝါဒ ျဖစ္ေနေၾကာင္းကို သိနားလည္ရန္
လိုအပ္သည္။ ကမ႓ာတစ္ဝန္း ေလ့လာမႈမ်ားသည္ ပညာေရးတြင္ ျမန္မာစာႏွင့္ အျခားဘာသာစကားတို႔၏ တိက်သည့္ ခ်ိန္ခြင္ညႇာျဖစ္ေသာ
မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု ပညာေရး၏ အေျခခံအေရးပါမႈသည္ ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္ ႀကီးမားစြာ လႊမ္းမိုးခံရလ်က္ က်န္ရစ္
ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဆိုခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူစြာ ခ်ိန္ခြင္ညႇာသည္ စနစ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ အထူးထူးေသာ ေဒသမ်ားအၾကား ကြဲျပားျခားနားေစႏိုင္
သည့္ သဘာဝ ရွိႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အားနည္းခ်က္မ်ား
မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက အစိုးရသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းမ်ားတြင္ MTB-MLE ကို မိတ္ဆက္ရာ၌ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ တိုးတက္မႈ
အခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး MTB-MLE အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကို ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ အသိအမွတ္ျပဳမႈရရွိေစရန္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။143 ယင္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္
အခ်က္ ကိုးခ်က္ပါ အမ်ိဳးသားဘာသာစကား မူဝါဒကို ထင္ဟပ္ေနၿပီး မဲလ္ဘုန္းတကၠသိုလ္ႏွင့္ UNICEF တို႔က ေထာက္ပံ့ၿပီး ၂ဝ၁၂ တြင္
စတင္ေသာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ၂ဝ၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္တြင္

က်င္းပေသာ

ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံုႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု တည္ရွိမႈဆိုင္ရာ ဘာသာစကားမူဝါဒ ႏိုင္ငံတကာညီလာခံတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အဆိုပါမူဝါဒကို
မိတ္ဆက္တင္ျပခဲ့သည္။ (ေနာင္တြင္ မႏၲေလး ညီလာခံဟု ၫႊန္းဆိုမည္။) လုပ္ငန္းစဥ္ကို မူၾကမ္းျပဳေသာ ဤမူဝါဒတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊
နည္းစနစ္ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စာေပအဖြဲ႕မ်ား၊ EAO ပညာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားပညာေရး
လုပ္ေဆာင္သူမ်ား ၂၈ ဖြဲ႕အၾကား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲအခ်ိဳ႕ ပါဝင္သည္။
ႏိုင္ငံတကာညီလာခံကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ EBEP မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား စာေပႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမ်ား၊ သင္ၾကားေရးတကၠသိုလ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက
ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။ ရွင္းလင္း တင္ျပခ်က္မ်ားသည္ ယင္း ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ သုေတသနအသစ္ ျပဳလုပ္သည့္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ
ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု ပညာေရးကို ဦးတည္ၿပီး အဆိုပါက႑တြင္ ယင္းတို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈကို ေဖာ္ျပထားသည္။
အမ်ိဳးသားဘာသာစကား မူဝါဒ၏ ပထမဆံုး အေျခခံမူမွာ “စည္းလံုးညီၫြတ္ျခင္း-အမ်ားအတြက္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအတြက္ ျမန္မာ
ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပသင္ယူရန္ အားလံုးကို ေထာက္ပံ့ျခင္းအားျဖင့္” ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ အေျခခံမူမွာ “မတူကြဲျပားျခားနားျခင္း- တိုင္းရင္းသား
ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕မ်ားကို ယင္းတို႔၏ ကေလးမ်ားအတြက္ ယင္းတို႔၏ ဘာသာစကားမ်ားကို ထိန္းသိမ္း၊ သင္ယူၿပီး လႊဲေျပာင္းေပးရန္အတြက္
ေထာက္ပံ့ျခင္းအားျဖင့္” ျဖစ္သည္။ ရည္ၫႊန္းခ်က္သည္ “မိခင္ဘာသာစကားမ်ား” အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ပါသည္။144 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးမ်ား
အား ပညာသင္ၾကားေပးျခင္းကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဆက္လက္ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အျခားဘာသာရပ္မ်ား
အတြက္လည္း ပညာေရးေဆာင္ရြက္ရန္ ကတိေပးခ်က္မ်ား ထားရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ယင္း၏ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားကို ခြင့္ျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္သည္။
သို႔ေသာ္ ယင္းႀကိဳးပမ္းမႈကို ရန္ပံုေငြမရွိျခင္းႏွင့္ အစိုးရထံမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေထာက္အပံ့ မရရွိျခင္းတုိ႔က အတားအဆီး ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔အျပင္
တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားကို မသင္မေနရ ဘာသာရပ္မ်ား မဟုတ္ၾကေသးဘဲ ေက်ာင္းစာသင္ခ်ိန္ျပင္ပေရာက္မွ သင္ၾကားေလ့ရွိၾကသည္။
အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒ၏ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ခုက “လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုရွိလွ်င္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားတစ္ခုကို အေျခခံ
ပညာေရးအဆင့္တြင္ ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္အတူ သင္ၾကားေရး ဘာသာစကားအျဖစ္ သံုးစြဲႏိုင္သည္။”145 အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အနည္းဆံုး
နဂိုအေနအထားအတိုင္း အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ယခု ေလ့လာမႈကို ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ရာ ဥပမာအေနျဖင့္ အစိုးရေက်ာင္းဆရာ
မ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ၎တို႔သည္ စာသင္ခန္းအတြင္း မြန္ဘာသာစကားကို ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္
142

ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံုႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု တည္ရွိမႈဆိုင္ရာ ဘာသာစကားမူဝါဒ ႏိုင္ငံတကာညီလာခံမွ မွတ္စုမ်ား၊ မႏၲေလးတကၠသိုလ္၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ

143
ဝန္ႀကီးဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ မႏၲေလးညီလာခံတြင္ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ပညာေရးတြင္ ဘာသာစကား
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားက ျပဳလုပ္ေသာ ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
144

တရားဝင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အခ်က္ ကိုးခ်က္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) တြင္ ၾကည့္ပါ။

145

အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒ (၂ဝ၁၅)၊ ပုဒ္မ ၄၃ (ခ)။
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ခြင့္ျပဳခ်က္လည္း ရရွိထားသည္။146 မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ တိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအဖို႔ စာသင္ခန္းအတြင္း မိမိကိုယ္ကို
ယံုၾကည္မႈနည္းေစေသာ ဘာသာစကားမ်ားကို ေျပာဆိုသည့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားရွိေသာ ေက်ာင္းအခ်ဳိ႕တြင္ ဥပေဒအတြင္း ေျပာင္းလဲမႈက
ကူညီဖြယ္ရွိသည္။
သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေဒသတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိသည့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ေဒသစကား
သို႔မဟုတ္ ေဒသိယစကားမ်ားကို မေျပာတတ္ၾကေသာေၾကာင့္ ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း ေျပာင္းလဲမႈသည္ တိုင္းရင္းသား
ဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္မႈ မရွိေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။147 ယင္းသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္
တက္ေရာက္ရန္အတြက္

လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ

တကၠသုိလ္ဘြဲ႕ရ

တိုင္းရင္းသားမ်ား

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္

နည္းပါးေနသည့္

အေၾကာင္းအခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေန႔စားလေပး ေက်ာင္းဆရာမ်ားအတြက္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ
ေဒသစကားမ်ားကို ေျပာတတ္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အခန္း (၉) တြင္ ေဆြးေႏြးထားသကဲ့သို႔ ကရင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဒသ
တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ ေန႔စားလေပး ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ စာသင္ခန္းအတြင္း အဓိကဘာသာစကားကို အားကိုးေစျခင္း ျဖစ္ေပၚေစ
ေသာ ေဒသတြင္း စကားကို မေျပာႏိုင္ျခင္း ရွိေနၾကသည္။ ထို႔အျပင္ သင္ခန္းစာ ရွင္းလင္းျပေသာ ၾကားခံဘာသာစကားအျဖစ္ အျခား ဘာသာ
စကားကို အသံုးျပဳေသာ ျမန္မာစကားေျပာမဟုတ္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္႐ိုးမွတစ္ဆင့္ လမ္းၫႊန္သင္ၾကားရာတြင္ ဆရာမ်ား အကူအညီ
ရရွိေစရန္အတြက္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေစမႈ သို႔မဟုတ္ သင္တန္းေပးမႈအတြက္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ
ေပၚေပါက္လာျခင္း မရွိေပ။ စင္စစ္ “လိုအပ္လွ်င္” “ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ အတူ” တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားကို သံုးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္
သင္ၾကားေရးကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ မည္သည့္ဘာသာစကားကိုမဆို ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ သံုးစြဲသင့္ေၾကာင္း ဥပေဒက ေဖာ္ျပ
ထားသည္။
၂ဝ၁၅ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒက ဘာသာရပ္အျဖစ္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားကို သင္ၾကားရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ၂ဝ၁၃ သို႔မဟုတ္
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အခ်ိဳ႕က ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ၌ ထိုသို႔ သင္ၾကားမႈ အမွန္တကယ္ စတင္ေသာ္လည္း
ဥပေဒက စာသင္ခ်ိန္အတြင္း အခ်ိန္ေပးသင္ၾကားေစရန္ ခြင့္ျပဳၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားအား ယင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္
ဆရာမ်ားကို သီးသန္႔ရန္ပံုေငြ ခ်ထားေပးရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ဥပေဒက “တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ စာေပ သင္ၾကားျခင္းကို မူလတန္း
တြင္ စတင္ၿပီး (အထက္တန္းအဆင့္အထိ) တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားက တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ယင္းသည္ ေဒသအစိုးရမ်ားက တကၠသိုလ္အဆင့္တြင္ အဆိုပါ စာသင္ခန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေစသင့္သည္ဟု အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မြန္၊ ကရင္၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ပဲခူးႏွင့္ အျခား တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို
ႏိႈးေဆာ္သည့္အေနျဖင့္ ေဒသတြင္း ဘာသာစကားမ်ားကို သင္ၾကားေစရန္အတြက္ ဆရာေလ့က်င့္ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဖတ္စာအုပ္ တိုးတက္
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို စတင္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအစီအစဥ္သည္ အလြန္ေကာင္းပါ၏။ ဥပမာအေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ပညာေရးဌာန
သည္ ၂ဝ၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေဒသဘာသာစကားမ်ား၏ အေျခခံ စာေပပညာသင္ၾကားေရးကို တိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ
၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ခံယူရရွိၾကသည္။148 ယင္းသည္ ေက်ာင္းစာသင္ခ်ိန္ ျပင္ပ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းစာသင္ခ်ိန္
အတြင္း စာသင္ခန္းတြင္သင္ၾကားရန္ အစီအစဥ္ စတင္ေနသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္နယ္ရွိ တိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသား
၁.၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပတြင္ ၂ဝ၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား ပညာေရးကို ရရွိခဲ့ၾကသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ ပညာေရးၫႊန္ၾကားေရးမွဴးသည္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ရန္ပံုေငြႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ားေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းအေပၚတြင္ အျပစ္တင္
ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIO တုိ႔အၾကား ပဋိပကၡမ်ားကို ရည္ၫႊန္းဖြယ္ရွိေသာ “လံုၿခံဳေရးကိစၥ”ျဖင့္ အာ႐ံုေျပာင္းေစေၾကာင္း
ေထာက္ျပခဲ့သည္။149
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား စတင္သင္ၾကားေသာ
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအနက္ မြန္ျပည္နယ္ ေပၚထြက္လာသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ မြန္ပညာေရး ဥပေဒကို ပါလီမန္က
ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ေဒသအစိုးရထံမွ ခိုင္မာေသာ ကတိကဝတ္ ရထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်ိန္ကတည္းက ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ
ပညာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ အျခား ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ေက်ာင္းမ်ားကို ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ အနည္းဆံုး ခြင့္ျပဳၿပီး ျဖစ္သည္။
146

မူလတန္းလြန္ ေရာေႏွာေက်ာင္းအုပ္စု ေဆြးေႏြးပြဲ (၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)။

147

ပ်ိဳးပင္ (၂ဝ၁၄) တြင္ က်င္းပေသာ UNICEF (၂ဝ၁ဝ)၊ စာမ်က္ႏွာ ၈။

ယင္းေက်ာင္းသားအမ်ားစုကို “ကရင္ေက်ာင္းသားမ်ား” ဟု သတ္မွတ္ၿပီး (ကရင္အတြက္ ျမန္မာစကားလံုးမွ ဖလွယ္ျခင္း)ႏွင့္ စေကာကရင္ ဘာသာကို
ေလ့လာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအေရအတြက္တြင္ ထပ္ေပါင္း မထည့္ပါ။
148

မႏၲေလး ညီလာခံတြင္ ကရင္ႏွင့္ ကခ်င္ ျပည္နယ္ ပညာေရးဌာနမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သီးျခားစီ တင္သြင္းေသာ တင္ျပခ်က္မ်ား။ (၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္
ေဖေဖာ္ဝါရီလ)။
149

43

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား သင္ၾကားေရးကို စတင္ရန္ မလိုအပ္ေသး
ဟု ထင္ရေသာ္လည္း ယင္းတို႔သည္ အေလ့အက်င့္ကို ခိုင္မာေစရန္ ကူညီဖြယ္ရွိသည္။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ေလ့က်င့္မႈမ်ိဳးစံုကို ရရွိၾကၿပီး ေဒသတြင္း တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား၏ စာေပမ်ားႏွင့္ မလံု
ေလာက္ေသာ ဝန္ထမ္းေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ျဖည့္စြက္ရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းမဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကိုလည္း စုေဆာင္းၾကရသည္။
ျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္ ထိုေက်ာင္းဆရာမ်ားကို သင္ၾကားေရး အခ်ိန္မ်ားအတြက္ တစ္လလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃ဝ,ဝဝဝ ေပးအပ္ၿပီး ယင္းသည္
ေျပာင္းလဲႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ တစ္နာရီလၽွင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅ဝဝ ႏႈန္းျဖင့္ ဝန္ထမ္းမဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ေပးအပ္
သည္။ ကရင္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ပညာေရးဌာနမ်ားသည္ အဓိက စိန္ေခၚမႈအျဖစ္ အရည္အခ်င္းျပည့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား မရရွိၾကေၾကာင္း ေျပာ
ၾကသည္။ ကရင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ထိုဆရာမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးရန္ ျပည္နယ္အဆင့္ တိုင္းရင္းသား ပညာေရးေကာလိပ္တစ္ခု လိုအပ္ေၾကာင္း
ေျပာသည္။150 ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ MNED ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးသည္ အစိုးရလစာႏွင့္ တိုင္းရင္းသားဘာသာ သင္ၾကား
ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ကို ရရွိသည္။151 အခန္း (၁၂)တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည့္အတိုင္း EBEP မ်ားအတြက္ အစိုးရ တရားဝင္ရန္ပံုေငြထက္
ပိုမိုခြဲေဝခ်ထားမႈမွာ သာဓကတစ္ခု ျဖစ္သည္။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားက အဓိပၸာယ္အနည္းငယ္သာရွိေသာ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား ဖတ္စာအုပ္မ်ားမွာ လက္ရွိ ျမန္မာ
ဖတ္စာအုပ္မ်ားမွ စကားလံုး တစ္လံုးျခင္း ဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရ၏ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုမွာ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား
သင္႐ိုးကို ဖ်က္ဆီးေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ မြန္ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဖတ္စာအုပ္မ်ားက မြန္ ဘာသာ
စကားသို႔ သဒၵါအေနျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ပံုစံျပဳျခင္းကို မေက်နပ္ခ်က္အျဖစ္ တင္ျပၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ မြန္ဘာသာတြင္ ထားရွိသကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္
ခံရသူ ကံပုဒ္အေရွ႕ထက္ ဝါက်အဆံုးတြင္ ႀကိယာစကားစုကို ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။152 ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရး
အရင္းအျမစ္မ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ အလြန္ေစ်းႀကီးသည့္အတြက္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ဟန္႔တားျခင္း ခံရသည္။153
အားေပးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ UNICEF ႏွင့္ မဲလ္ဘုန္းတကၠသိုလ္ အမ်ိဳးသားဘာသာစကား မူဝါဒေကာ္မတီတို႔မွတစ္ဆင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္ စတင္သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရိီလက မြန္ျပည္နယ္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေက်ာင္းမ်ားကို ပထမဆံုးအႀကိမ္
တင္ျပေသာ မြန္ ဘာသာစကား သင္႐ိုးတိုးတက္ေစရန္ အားလံုးပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈကို မြန္ျပည္နယ္တြင္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဝန္ထမ္းေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားပါဝင္ေသာ ေက်ာင္းဆရာ ၄ဝဝ တို႔သည္
သင္႐ိုးသစ္ကို သင္ၾကားေပးရန္ သင္တန္းမ်ား တက္ၾကရသည္။ သင္တန္းဆရာမ်ားကို အစိုးရ၊ မြန္ျပည္နယ္ ပညာေရးဌာန၊ မြန္ စာေပႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ ပညာေရးေကာလိပ္တုိ႔က ေစလႊတ္သည္။154
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP က ေထာက္ပံ့ေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းဆရာ ေလ့က်င့္ေရးအခ်ိဳ႕ကို ကရင္ျပည္နယ္တြင္
ဖြင့္လွစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေက်ာင္းဆရာ အသိုက္အဝန္း၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ ယခင္က ထိုသို႔ ေလ့က်င့္ေရးေပးျခင္းကဲ့သို႔
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မခံရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္သင္တန္းမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ဆုေပးလိုက္သည့္
အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ UNICEF က ခြဲျခားဆက္ဆံသည္ဟု အထင္ခံရေစသည္။155
NESP က ေဆာင္ရြက္လွ်င္ “တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ား ပါဝင္ေသာ ေဒသသင္႐ိုးကို ဖြံၿဖိဳးေစျခင္း၊ ဘာသာစကားမ်ား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊
အႏုပညာ၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊ အေမြအႏွစ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အားလံုး၏ ႐ိုးရာမ်ား ေထာက္ပံ့ဦးထိပ္ထားျခင္းကို က်ယ္ျပန္႔ေသာ သင္႐ိုး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ေရးတြင္ သီးသန္႔ပါဝင္မႈတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။၊”156 ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းအစီအစဥ္သည္ “[ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏
ပညာေရးသုေတသနဌာန]မွ သင္႐ိုးကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက အေထာက္အပံ့ျပဳေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေဒသသင္႐ိုး တိုးတက္
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မႏၲေလးညီလာခံတြင္ ကရင္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ပညာေရးဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ား (၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ)

151

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ MNED ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အုပ္စု ေဆြးေႏြးပြဲ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)။

152
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ MNED ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အုပ္စု ေဆြးေႏြးပြဲ (၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)။ ပံုစံတူ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ကခ်င္၊ ပိုးကရင္ႏွင့္
စေကာကရင္ လူမ်ိဳး ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားက မႏၲေလးညီလာခံတြင္ အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။ လင္ကိုဗာ (၂ဝ၁၅)။ စာမ်က္ႏွာ ၂၂
ၾကည့္ပါ။
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မႏၲေလးညီလာခံတြင္ ကခ်င္ပညာေရးဌာန ကိုယ္စားလွယ္က ေျပာျပေသာ အခက္အခဲမ်ား။ (၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ)

154
ပိုင္ပိုင္ႏြန္၏ မြန္သတင္းဌာနမွ “မြန္ဘာသာ ဆရာျဖစ္သင္တန္းကို ေက်ာင္းဆရာ ၄ဝဝ တက္ေရာက္” ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္။ https://monnews.
org/2016/01/28/6220/. ကို ၾကည့္ပါ။
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ကခ်င္ EBEP အေထာက္အပံ့ခံ ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲ။ ျမစ္ႀကီးနား၊ (၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ)
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ျမန္မာပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန (၂ဝ၁၆)။ စာမ်က္ႏွာ ၃၂
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ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး”ျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။157 ယင္းအစီအစဥ္သည္ ေရွးဦးကေလးသင္ယူျခင္းကို ထူးျခားစြာ
လုပ္ေဆာင္ရန္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ သင္႐ိုးမာတိကာအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အေလးထားသည္။ JICA အဆိုအရ
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန သင္႐ိုး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္သည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာင္ျမင္ၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္
၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း သိရသည္။158 NESP ၏ အေစာပိုင္း မူၾကမ္းက ေဒသတြင္းသင္႐ိုးကို မူလတန္းပညာေရးအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္
နာရီ ၁၂ဝ ႏွင့္ အထက္တန္းအတြက္ ၁ဝ၈ နာရီ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။159
ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ EBEP မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အျခား
ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ဘာသာစကားတြင္ အေရးစနစ္ႏွင့္ ဖတ္စာမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက ႀကိဳးပမ္း
အားထုတ္မႈမ်ားကို ႀကီးမားစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။160 အမ်ိဳးသားစာေပမူဝါဒ တိုးတက္ေရးႏွင့္ အစိုးရ၏ အျခားအားထုတ္မႈမ်ားအျဖစ္
အကန္အ
႔ သတ္ရွိေသာ ေနရာကို သင္႐ိုးတိုးတက္ေစရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္အတြက္ ယင္းေဆာင္ရက
ြ သ
္ မ
ူ ်ားအတြက္
ေနရာေပးၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အနည္းဆံုး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ေျခာက္ခုတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ ထို
အလုပ္မ်ားကို ယခုတိုင္ တက္ႂကြစြာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားပညာေရး တိုးတက္ေစရန္ အင္တိုက္အားတိုက္
ေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္ေနေၾကာင္း အဆိုပါ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက တိုင္တန္းၾကသည္။161 တိုင္းေဒသႀကီး သံုးခုတြင္ တိုင္းရင္းသားပညာေရး
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက UNICEF သည္ ႀကီးမားစြာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေသာေၾကာင့္ အနည္းငယ္ေသာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားသာ လုပ္ခဲ့သည္ဟု
ခံစားၾကရၿပီး အစိုးရသစ္သည္ ပိုမိုတက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။162

ေတြ႕ႀကံဳရမည့္ စိန္ေခၚမႈအတြက္ မူေဘာင္ေရးဆြဲျခင္း
NLD အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ MTB-MLE အခန္းက႑သည္ တိုးတက္ရန္ အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာရွိသည္။ ပညာေရးစနစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္
NLD၏ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မူဝါဒေၾကညာစာတမ္းသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အျဖစ္ တိုင္းရင္းသား
ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့တိုးတက္ေစသည္။ ထိုသို႔ စတင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္-

ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု၏ မူဝါဒႏွင့္အညီ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို အေထာက္အပံ့
ျဖစ္ေစၿပီး တိုးတက္ေစရန္ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုကို တိုးတက္ေစမည္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္•

ကြဲျပားေသာ ဘာသာစကားမ်ားကို ေျပာဆိုၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား မိခင္ဘာသာစကား ေျပာၾကားႏိုင္ရန္ သင္ၾကားေပးႏိုင္
ေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ားက မူလတန္းအရြယ္ တိုင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။

•

မူလတန္းပညာေရးတြင္ မိခင္ဘာသာစကား သံုးစြဲမႈ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအဆင့္ အစီအစဥ္ကို
ေထာက္ပံ့သြားမည္။163

ဤကတိကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သင္ၾကားမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ႀကီးမားသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္ ျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာမွ ႀကီးမားေသာ နစ္နာခ်က္မ်ားကိုလည္း
ကုစားမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ႏိုင္ငံေရးလိုလားမႈ စိတ္ဓာတ္၊ အခ်ိန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ရန္ပံုေငြမ်ား
လိုအပ္သည္။
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားရာ၌ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ပညာေရး
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ျမန္မာပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန (၂ဝ၁၆)။ စာမ်က္ႏွာ ၃၃

JICA အေျခခံပညာေရး အႀကံေပးႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ မႏၲေလး၊ (၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ)။ မွတ္သားစရာမွာ JICA သည္ ေဒသတြင္း သက္ဆိုင္ရာ မာတိကာ
မ်ားကို ေပါင္းစပ္ရန္အတြက္ နည္းစနစ္မ်ားပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သင္႐ိုးသစ္ တိုးတက္ေစရန္ အစိုးရကို ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိေသာ္လည္း ေဒသတြင္း
သင္႐ိုးမ်ား တိုးတက္ေစရန္ အလုပ္မလုပ္ေနေခ်။
158

159

ယင္း သတင္းအခ်က္အလက္ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျဖန္႔ေဝေသာ NESP ၏ မျဖန္႔ခ်ိသည့္ မူၾကမ္းမွ ရယူသည္။

160
ယင္း ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကို ဧရာဝတီ၊ စစ္ကိုင္း၊ ရွမ္း၊ မြန္၊ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းႏွင့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အျခား ေနရာ
အႏွံ႔အျပားတြင္လည္း ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရွိသည္။
161

ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၊ (၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ-ဒီဇင္ဘာလ)၊ မႏၲေလးညီလာခံ မွတ္စုမ်ားမွ၊ (၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ)။

တိုင္းရင္းသား ပညာေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ မွတ္စုမ်ား၊ (၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ ၂ဝ၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီလ) ႏွင့္ မႏၲေလးညီလာခံ
(၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ)မွ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ ငါးခု။
162
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ဝန္ႀကီးဌာနသည္ “ျမန္မာစာဦးစီးဌာန”ကို “ျမန္မာတိုင္းရင္းသားဘာသာစကား ဦးစီးဌာန”အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲလိုက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့
သည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ၂ဝ၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား ဆရာ ၁၈,၃ဝဝ ၏ လစာမ်ားအတြက္
ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅.၅ ဘီလီယံကို ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၈၇ ၿမိဳ႕နယ္မွ ဂရိတ္ ၁၊ ၂ ႏွင့္ ၃ ေက်ာင္းသား
၅၄ဝ,၂၈၉ အတြက္ တိုင္းရင္းသားဘာသာ ၅၄ မ်ိဳး၏ သင္ၾကားမႈပစၥည္းမ်ား တိုးတက္ျဖန္႔ေဝရန္ အစီအမံမ်ား ရွိေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။
သိေ
႔ု သာ္ မႏၲေလးမွ လႊတေ
္ တာ္ကယ
ုိ စ
္ ားလွယတ
္ စ္ဥးီ က အဆိျု ပဳခ်က္တင္သင
ြ း္ ရာတြင္ တိင
ု း္ ရင္းသားဘာသာစကား ေလ့လာေရးကို အရင္းအႏွးီ
ပိုမိုစိုက္ထုတ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအၾကား စာေပတိုးတက္ေစရန္ သီးျခားအစီအစဥ္အား ေထာက္ပံ့ရန္ကို လႊတ္ေတာ္က
ကန္႔ကြက္သည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ယင္းေဒသမ်ားအတြင္း ပညာေရးတိုးတက္ေစျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္မႈ
အေျခအေနေပၚတြင္ တည္မွီေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။164
ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ MTB-MLE အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မည္သည့္ေက်ာင္းတြင္ မည္သည့္ဘာသာစကား၊ မည္သည့္အေရးစနစ္ကို
သင္ၾကားသင့္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႐ႈပ္ေထြးမႈ ရွိေနသည္။ မ်ားစြာေသာ ဘာသာစကားတို႔သည္ ဂရပ္မ်ဥ္းမ်ားႏွင့္
အဆင့္အတန္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္ ေကာင္းစြာ မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးေၾကာင္း165 ႏွင့္ မခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျမန္မာစာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာကဲ့သို႔
အျခားဘာသာစကားမ်ားသည္လည္း ေပါင္းစည္းလာႏိုင္သည္။ ေနရာအႏွံ႔ေရာက္ရွိမႈႏွင့္ နည္းစနစ္အင္အားတို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသား
ဘာသာစကားမ်ားတြင္ ကြဲျပားမႈရွိေသာ စာေပမ်ိဳးစံုရွိၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ႏွင့္ သီးျခားစီ
ဆက္ႏြယ္ေနသည္။ အခ်ိဳ႕ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုအတြင္း မ်ားစြာေသာ အေရးစနစ္မ်ားကို တိုးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ အျငင္းပြားမႈမ်ားရွိသည္။166
ထို႔အျပင္ သီးျခား ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ပင္ ဘာသာစကားမ်ားကို ေဘာင္ခတ္မထားႏိုင္ပါ။ ေက်းရြာအုပ္စု
တစ္ခုမွတစ္ခုအၾကား တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ ရွင္သန္မႈတြင္ ထိုၿမ္ိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ထို႔
အျပင္ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ရြာမ်ားအၾကား ကြာဟခ်က္မ်ား ႀကီးမားၿပီး ပိုမိုေရာေႏွာေနေသာ တိုင္းရင္းသား ေဝါဟာရမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းႏွင့္
ျမန္မာစကား လည္ပတ္စြာ ေျပာႏိုင္ျခင္းက ယင္းတို႔ကို လႊမ္းမိုးဖြယ္ ရွိသည္။
ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား မည္မွ် ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ကို အကဲျဖတ္မည့္
ခက္ခဲေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရဖြယ္ရွိသည္။ မြန္ႏွင့္ ကရင္ေဒသမ်ားရွိ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားကဲ့သို႔ (အခန္း ၁ဝ တြင္ ေဆြးေႏြးထားပါ
သည္) ေက်ာင္းသားမ်ားက တိုးတက္ေစရန္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား ဘာသာရပ္မ်ားကို စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ရန္ မလိုအပ္လွ်င္ ထို
ဘာသာရပ္မ်ားသည္ အလိုအေလ်ာက္ပင္ ေက်ာင္းသား၊ မိဘႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးအဆင့္ မျဖစ္လာေတာ့ေပ။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေရာေႏွာေနေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားေဒသရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား စာေမးပြဲမ်ားသည္ ထို ဘာသာ
စကားမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စာေမးပြဲစစ္မည္ကို ခက္ခဲစြာ ဆံုးျဖတ္ရန္ လုိလာသည္။
ထိုသို႔ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ အခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ ပိုၿပီး ျမန္ျမန္ျဖစ္ဖြယ္ရွိေလရာ ထူးျခားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာ ငွားရမ္းေလ့က်င့္ျခင္း
အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား၏ စာေပႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန စနစ္တြင္ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ
ေက်ာင္းဆရာမ်ား ထူးျခားစြာ တာဝန္ခ်ေပးထားရန္ လိုအပ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ယင္းတို႔ကိုယ္တိုင္
အထက္တန္းပညာေရး မၿပီးဆံုးေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ငွားရမ္းရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ေသာ သင္ၾကားမႈပစၥည္းမ်ားႏွင့္
ဖတ္စာအုပ္မ်ားကို ေဒသဘာသာစကားႏွင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ လိုအပ္ေသးသည္။ အထက္ပါအတိုင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၁၉၃ဝ
ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သံုးခဲ့ေသာ ဖတ္စာအုပ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ သင္ၾကားေရး ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားကို အေျခခံ
ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း အကန္႔အသတ္ ေအာင္ျမင္မႈရွိေသာ ေဒသဘာသာစကားမ်ားသို႔ ျမန္မာဘာသာမွ ဘာသာျပန္ဆိုရန္
အားထုတ္ေနသည္။167
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စြမ္းရည္ထြတ္၏ “Minister ties improved education for ethnic minorities to peace,”၊ ျမန္မာတုိင္းမ္၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႕။ http://
www.mmtimes.com/index.php/national-news/22474-minister-ties-improved-education-for-ethnic-minorities-to-peace.html. တြင္ ၾကည္ႏ
့ င
ုိ သ
္ ည္။
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မႏၲေလးညီလာခံတြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း။ (၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႕)၊ ေဒါက္တာဝင္းေအာင္က သံုးေနဆဲ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား ၁၁
မ်ိဳး ရွိၿပီး ေရရွည္တည္တံ့သည့္ အေျခအေနတြင္ရွိကာ အျခား ၃၄ မ်ိဳးသည္ “အဆင့္မီစာေပ” အေျခအေနတြင္ ရွိသည္ (အေရးစနစ္တြင္ရွိႏိုင္ပါသည္)။ ၄၉ မ်ိဳးမွာ
“အဆင့္မမီေသာ္လည္း သံုးေနဆဲျဖစ္သည္။” စာေရးသူမ်ားက ယင္းအေရအတြက္ အတိအက်ကို မဆန္းစစ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း စိန္ေခၚမႈအားလံုးအတြက္
ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ၫႊန္းမႈတစ္ခုကို ေပးထားသည္။
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ဥပမာအေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဖာ္ျပရန္ ခက္ခဲမႈတစ္ခုအတြက္ “တဒါယူကီ ကူဘို၊ ကရင္နီႏွင့္ ကယား၊ အမည္ႏွစ္မ်ိဳးႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္လမ္း၊
အာရွၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဏာမေျခလွမ္း၏ ဗမာျပည္ တိုင္းရင္းသား ျပႆနာအတြက္ သဘာဝ”။ http://peacebuilding.asia/burmas-ethnic-problem-over-twonames-and-the-path-to-resolution/ တြင္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔။ စေကာကရင္အတြက္မူ ကြဲျပားေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရး
သမိုင္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ခံစကားေျပာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အနည္းဆံုး အေရးစနစ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။

ေဒါက္တာ ေဒးဗစ္ဘရက္ဒေလႏွင့္ ရွမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတို႔က မႏၲေလးညီလာခံတြင္ တင္ျပထားသည္။ (၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ႏွင့္ ၁၃ ရက္ေန႔မ်ား)
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တစ္ႀကိမ္တစ္ခါက စာအုပ္မ်ားကို ပံုႏွိပ္ၿပီး ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို သင္တန္းေပးခဲ့ရာ အထူးသျဖင့္ ခရီးသြားရန္ ခက္ခဲေသာ စိုစြတ္သည့္ ရာသီ
ကာလအတြင္း ယင္းကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္
ျဖစ္လာႏိုင္သည္။
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ေဝးလံအေခါင္ဖ်ားဆံုးေဒသမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ခမ်ားအပါအဝင္ ႀကီးမားေသာ ကုန္က်စရိတ္

ထို႔အျပင္ မည္သည့္ သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအျဖစ္ ခ်မွတ္သင့္သည္၊ မည္သည့္ သင္႐ိုးပံုစံက

သံုးရန္သင့္သည္ စသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျခားပညာေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား ထိပ္တိုက္
ေတြ႕ၾကရသည့္အခါတိုင္း ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ေနရသည္။
ယင္း စိန္ေခၚမႈမ်ားအားလံုးသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အစီအစဥ္အသစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္သာမက
စုေပါင္းခ်ဥ္းကပ္မႈေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနသည္။ စုေပါင္းခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ EBEP တို႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပ၊ အျခား အထူး
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူမ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ၏ အေရးပါသည့္ေနရာကို ေရာက္ရွိသူမ်ား၊ ေဘးဖယ္ထားသည္ထက္ ေယဘုယ်
ဦးတည္ခ်က္ကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာ လက္ရွိလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ေနရာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတို႔ကို တိုးတက္ေစသည္။
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မႏၲေလးညီလာခံတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ပညာေရးဌာနမ်ားက ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းမ်ား (၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ)
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အခန္း(၇)။ ။ ကြဲျပားျခားနားေသာ အင္အားမ်ား၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပညာေရးေထာက္ပံ့သူမ်ား ရရွိျခင္း၏ အက်ိဳး
ေက်းဇူးမ်ား
EBEP မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးက႑ကို မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္၏ ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္
အေရးပါေသာ မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ႐ႈျမင္ၾကသည္ဟု ဤ အခန္းတြင္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။
ပထမက႑ခြဲသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးစံု ရရွိရန္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ သို႔မဟုတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တူညီမႈမရွိေၾကာင္း သ႐ုပ္ေဖာ္ထားၿပီး
စင္စစ္ ဗဟိုအစိုးရတစ္ခုတည္းက ပညာေရးက႑ တိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံ မရွိႏိုင္ေခ်။ ဒုတိယက႑ခြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
EBEP မ်ားသည္ အဓိကအေၾကာင္းအခ်က္ ေလးမ်ိဳးအတြက္ ထူးျခားအေရးပါၾကၿပီး ယင္းတို႔သည္ နယ္နိမိတ္ပိုင္နက္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ျခင္း။ MTBMLE ကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္ျခင္း၊ ယင္းတို႔၏ အစုအဖြဲ႕တို႔ကို တန္ဖိုးရွိသည္ဟု ျမင္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး တည္ေဆာက္ရာ
တြင္ အေထာက္အကူေပးႏိုင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ထံုးတမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကမဟုတ္သည့္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ စနစ္မ်ား
အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားက ထိန္းေက်ာင္းထားသည့္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ပါဝင္သည့္ ပညာေရး
က႑မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ စံရွိၾကၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း ဆက္သြယ္မႈရွိလာေသာ ေထာက္ပံ့သူမ်ိဳးစံု
ထံမွ ယင္းက႑မ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲလာသည္။ စင္စစ္ “ႏိုင္ငံအားလံုးနီးပါးတို႔၏ သမိုင္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားအတြက္
ပထမဆံုး ပံုမွန္ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဘာသာေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကမ်ားက တည္ေထာင္ႏိုင္သည့္
ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ မဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားက ျဖည့္ဆည္းေပးၾကသည္။”169
ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္းႏိုင္ငံတြင္ ကက္သလစ္စနစ္သည္ အဂၤလီကန္ ၿဗိတိသွ်စနစ္မွ သီးျခားျဖစ္လာသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။
ယင္းၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ေျမေအာက္အဖြဲ႕မ်ားက အားေပးထားၾကသည္။ ၁၈၄၇ ခုႏွစ္က ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္
ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္တို႔အၾကား စနစ္ႏွစ္ခုကို အတူတကြေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုရရွိၾကၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္က
ကက္သလစ္ ေက်ာင္းမ်ားကို ၁၉၄ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွစၿပီး တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့လာသည္။ ထိုကာလအတြင္း
“အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တရားဝင္ကာကြယ္မႈမ်ားျဖင့္ ကက္သလစ္တို႔၏ လကၡဏာမ်ားသည္ ထင္ရွားလာၾကရာ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေလသည္။”170
ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးကို ႏိုင္ငံသားမ်ားရရွိေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အဓိက တာဝန္ယူမႈသည္ ႏို္င္ငံေတာ္က ယင္းကိုယ္တိုင္ ပညာေရးအဖြဲ႕ လိုအပ္
ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ တူညီေစရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေစာင္းပါးရိပ္ျခည္ မေျပာေခ်။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အရည္အခ်င္းျပည့္
ပညာေရးကို အားလံုးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေစရန္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး မူဝါဒ မူေဘာင္ကို ႏိုင္ငံေတာ္က ဖြ ံ ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေစသင့္ေၾကာင္း ေစာင္းပါး
ရိပ္ျခည္မွ်သာ ေျပာသည္။ ထိုမူေဘာင္သည္ ရရွိႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ႀကီးမားေစၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို
ျပည္သူအားလုံးအတြင္း ရရွိေစသင့္သည္။
ႏိုင္ငံတကာတြင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ပညာေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္လာသည္။ ယင္းတြင္ ေက်ာင္းသား မိသားစုမ်ားထံမွ
ရန္ပံုေငြ၊ (ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ အလွဴရွင္မ်ားထံမွ) အလွဴမ်ား၊ အစိုးရထံမွ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အစုအဖြဲ႕မ်ားမွ ရရွိႏိုင္ေသာ
အက်ိဳးအျမတ္ယူသူႏွင့္ မယူသူမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။171 ဝင္ေငြနည္းပါးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အလယ္အလတ္ ဝင္ေငြရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ား (LMICs)
တို႔၏ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈသည္ မၾကာေသးမီ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားကတည္းက ပံုမွန္တိုးတက္လ်က္ရွိေၾကာင္း
ေတြ႕ရသည္။ ခန္႔မွန္းခ်က္တစ္ခုအရ “LMIC ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ၁၁၃ သန္းေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ မဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္
ေက်ာင္းအပ္ၾကၿပီး ယင္းတို႔ထဲတြင္ ခန္႔မွန္းေျခ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အထက္တန္း
ေက်ာင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။”172 ယင္း၏ ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈမွာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ကမ႓ာ့ဘဏ္က ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဓိပၸာယ္
ဖြင့္ဆိုရာတြင္ “ထိုႏိုင္ငံတြင္ ယင္းပညာေရးစနစ္ကို ျပည္သူလူထု သို႔မဟုတ္ (ဘာသာေရး၊ အက်ိဳးမယူႏွင့္ အက်ိဳးယူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါ
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အဓိက ပညာေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို မၾကာေသးမီက ေလ့လာမႈမွ ကုိးကားခ်က္၊ စတီးယား၊ et al. (၂ဝ၁၅)၊ စာမ်က္ႏွာ ၅
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အဝင္) ပုဂၢလိက က႑မွ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထုမွ ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့သည္ မေထာက္ပံ့သည္ကို ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ ပညာေရး
အခြင့္အလမ္းမ်ား အျပည့္ပါဝင္မႈျဖင့္ တိုင္းတာသည္။”173
အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ေပးသူမ်ားက ႏွစ္သက္ၾကေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ား၏
မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ ေခတ္ၿပိဳင္ဥပမာမ်ား ရွိၾကသည္။ စင္စစ္ ယင္းတို႔၏ စြမ္းရည္ကို အနည္းငယ္သာ ဝန္ေဆာင္မႈရရွိသည့္ ျပည္သူမ်ားထံသို႔
ေရာက္ေစရန္အတြက္ ထိုစနစ္မ်ားကို ဦးစားေပးၾကသည္။174
လႊမ္းမိုးထားေသာ ဘာသာစကားကို မေျပာတတ္ေသာ သို႔မဟုတ္ အျခားဆိုးက်ိဳးရွိၿပီး ေဝးလံေခါင္ဖ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္
၏ ပညာေရးမွ ခ်န္လွပ္ခံထားရသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ မ်ားျပားေသာ အေျခခံပညာေရးစနစ္မ်ားကို ေပးအပ္ရန္ ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက
“ေခတ္ၿပိဳင္ ပညာေရး” ဆိုသည့္ ေဝါဟာရသည္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။175 ေခတ္ၿပိဳင္ စနစ္မ်ားတြင္ ၃၅ ႏိုင္ငံ ပါဝင္ၿပီး176 အေျခခံပညာေရး၏
အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ပံုစံတစ္ခုကို ေပးအပ္ရန္ ယင္းတို႔၏စြမ္းရည္ကို ထင္ရွားစြာ ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းတက္ျခင္းစနစ္မွ
အဓိက ကြဲျပားေနေသာ သီးျခားစနစ္ႏွင့္ သီးျခားလူထုအတြက္ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ လကၡဏာရပ္မ်ား
ကို ထိန္းသိမ္းထားသည္။
USAID ၏ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္တြင္ “ေခတ္ၿပိဳင္ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ ပံုမွန္ျပည္သ႔ူေက်ာင္းမ်ားရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အစိုးရက
ေထာက္ပံ့ေသာ ေက်ာင္းမ်ားက ရရွိေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ ညီမွ်ေသာရလဒ္မ်ား ေပးအပ္ရန္ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ လံုးဝမရွိေသာ
ကေလးမ်ားကို ကူညီရန္အတြက္ ကြဲျပားေသာ ရပ္ရြာ အစုအဖြဲ႕ အေျခခံခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား ေပးအပ္ၾကသည္။”177 အျခားတစ္နည္းမွာ ပံုမွန္မဟုတ္
ေသာ သို႔မဟုတ္ အပိုသင္႐ိုး အစီအစဥ္မ်ားကဲ့သို႔ မရည္ရြယ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ား ပံုမွန္ေက်ာင္းတက္ျခင္းအတြက္
ရည္ရြယ္သည္။178 USAID ၏ တူညီေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ပင္ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈအတြက္ အေျခခံသေဘာတရားမွာ “ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈရွိေသာ
ေက်ာင္းတက္ျခင္းအတြက္ တူညီေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ အက်ိဳးရွိေသာ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိေစေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ထိုေရာက္ရွိ
ေစသည့္ ျပႆနာကို အေျဖရွာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္”ဟု ဆိုသည္။179
ေခတ္ၿပိဳင္ပညာေရး ျပ႒ာန္းခ်က္က ပံုမွန္ေနျဖင့္ စံျပဳထားေသာ ရပ္ရြာေက်ာင္းတစ္ခုကို နမူနာယူၾကသည္။ ယင္းမွာ ထိုေက်ာင္းမ်ားကို အစိုးရ
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက180 ေထာက္ပံ့ထားေသာ ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕ပိုင္ ေက်ာင္းကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕မ်ားက စီမံခန္႔ခြဲၿပီး
ယင္းေက်ာင္းမ်ားသည္ ရပ္ရြာက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေျခခံမူမ်ားကို အသံုးျပဳၾကသည္။181 ေခတ္ၿပိဳင္
ပညာေရးစနစ္မ်ားမွ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ေဒသတြင္း ပံုမွန္ စုေဆာင္းရယူၾကၿပီး အနည္းဆုံး ေထာက္ပံ့ၾကသည္။182 သင္႐ိုးကို လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚ
ေနေသာ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအတိုင္းထက္ ေဒသတြင္း ေလ်ာ္ညီမႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ထို႔အျပင္ မိခင္ဘာသာစကားကိုလည္း သင္ၾကား
ေပးသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ နယူးဇီလန္မွ ကူရာ ေကာ္ပါပါ မအိုယီ ေက်ာင္းမ်ားသည္ မအိုယီ ကို သင္ၾကားေရး ဘာသာစကားအျဖစ္ အသံုးျပဳၿပီး
မိဘမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္သည္။ ယင္းတြင္ ေက်ာင္းကို လည္ပတ္ေစမည့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္
ဆိုင္ေသာ ေရွးက်သည္ ေဝါဟာရမ်ားကို အဓိက အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။183 ပံုမွန္အားျဖင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ပညာေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္က
အသိအမွတ္ျပဳသည္။
173

ကမ႓ာ့ဘဏ္ (၂ဝ၁၁)၊ စာမ်က္ႏွာ ၅။
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႐ို႕စ္ (၂ဝဝ၇)။ စာမ်က္ႏွာ ၁၉-၂၈။

175

ဟာ့ထ္ (၂ဝ၁၄)။ စာမ်က္ႏွာ ၁။

ေခတ္ၿပိဳင္ပညာေရး စနစ္ ၃၆ မ်ိဳးကို ဟာ့ထ္ (၂ဝ၁၄)။ စာမ်က္ႏွာ ၃-၇ တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ ၃၅ ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား
ႏွင့္ ေရြ႕လ်ားေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားပညာေရးစနစ္မ်ား မပါဝင္ပါ။
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177

USAID (၂ဝဝ၆)။ စာမ်က္ႏွာ ၁

ဤထင္ရွားမႈသည္ အေရးပါသည္။ ဖြံၿဖိဳးေရး သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းျပင္ ပညာေရး၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားမွာ အေျခခံ စာတတ္ေျမာက္ေရး၊ အတြက္အခ်က္
တတ္ေျမာက္ေစေရးႏွင့္ ဘဝအတြက္ ကြ်မ္းက်င္ေရးတို႔ အကန္႔အသတ္ရရွိေစေသာ သင္ယူေရးကို ေပးအပ္ရန္ျဖစ္ၿပီး မၾကာခဏ သင္ယူသူ၏ လိုအပ္ခ်က္ကို
ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္ေစရန္ အဖြဲ႕အစည္းအစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ႐ို႕စ္ (၂ဝဝ၉)၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၁၁ ႏွင့္ ဟာ့ထ္ (၂ဝ၁၄)၊စာမ်က္ႏွာ ၂၊ ၈
ကို ၾကည့္ပါ။
178
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181
182
183

USAID (၂ဝဝ၆)။စာမ်က္ႏွာ ၁။
ႁခြင္းခ်က္အခ်ိဳ႕မွာ ဘရာဇီးတြင္ ေခတ္ၿပိဳင္ပညာေရးစနစ္ကို အစိုးရက တိုက္႐ိုက္ စီမံခန္႔ခြဲသည္။ ဟာ့ထ္ (၂ဝဝ၄)။ စာမ်က္ႏွာ ၉။
ရပ္ရြာ အစုအဖြဲ႕ေက်ာင္းမ်ား။ ဂလာစ္မင္း၊ et al.။ (၂ဝဝရ) တည္းျဖတ္။ မန္စူရီ ႏွင့္ ေရာင္း (၂ဝဝ၄)။ စာမ်က္ႏွာ ၁-၃၉။
USAID (၂ဝဝ၆)။ စာမ်က္ႏွာ ၁။
စမစ္ (၂ဝဝ၃)။

49

အခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ ေခတ္ၿပိဳင္ပညာေရးစနစ္မ်ားသည္ အခ်ိဳ႕အဆင့္မ်ားတြင္ အဆင့္မီ စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေစျခင္းျဖင့္ သို႔မဟုတ္ တူညီ
ေသာ ေအာင္လက္မွတ္ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ႏို္င္ငံေတာ္စနစ္ကို ဝင္ေရာက္ေစရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဖြဲ႕စည္း
သည္။ ေနာက္ထပ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ ပံုမွန္ပညာေရးမွတစ္ဆင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေရာက္ေစေသာ ဤစနစ္မ်ားသည္ ေခတ္ၿပိဳင္
ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း [ယင္းတို႔၏] သင္႐ိုးႏွင့္ “တရားဝင္” သင္႐ိုးတို႔ အဆင္ေျပညီညြတ္မႈ ရွိၾကသည္”။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕အဆင့္တြင္ ပံုမွန္
ေက်ာင္းတက္ျခင္း၏ အေျခအေနသို႔ ျပန္ေရာက္ေစရန္ သင္ယူသူမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားသည္။184 MNEC/MNED ႏွင့္ ဘာသာေရးႏွင့္ ရပ္ရြာအေရး
အမ်ားဆံုးအေျခခံသည့္ စနစ္မ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ EBEP မ်ားသည္ ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ သင္႐ိုးမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ အျခားစနစ္မ်ားႏွင့္ သဟဇာတ ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပည့္စံုေစရန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစနစ္မ်ားအတြက္ နည္းလမ္းအျဖစ္ မျမင္သင့္ေပ။

ျမန္မာ့ပညာေရးက႑အတြက္ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေရးပါမႈ
ႏိုင္ငံ၏ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ႏိုင္ငံေရးသမုိင္းေၾကာင့္ EBEP မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထူးသျဖင့္ အေရးပါၾကၿပီး ယင္းတို႔သည္ ပညာေရး အဖြဲ႕
အစည္းမ်ိဳးစံုကို အားကိုးအားထားျပဳရန္ ႏိုင္ငံအတြက္ ထူးျခားလွသည္ မဟုတ္ေပ။ EBEP မ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ရွင္သန္ေနေသာ
ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ က်န္ရစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ၿပီး အခ်က္ေလးခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္ ရရွိႏိုင္ေရး
အတြက္ အဓိက အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ ယင္းတို႔မွာ နယ္နိမိတ္ပိုင္နက္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ျခင္း။ MTB-MLE ကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္ျခင္း၊ ယင္းတို႔၏
အစုအဖြဲ႕တို႔ကို တန္ဖိုးရွိသည္ဟု ျမင္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေထာက္အကူေပးႏိုင္ျခင္း တို႔
ျဖစ္သည္။ သံုးသပ္ခ်က္မွာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာေဒသမ်ားႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ေသာ ေဒသမ်ားကို အက်ိဳးရွိေသာ ပညာေရး
ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္းတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP တို႔၏
ျပည့္စံုေသာ ႏိႈင္းယွဥ္မႈကို မေပးဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္က ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က်န္ရစ္ေသာ ကြက္လပ္မ်ားကို EBEP တို႔က ျဖည့္စြက္သည့္ေနရာမ်ားရွိ
အဓိကနည္းလမ္းမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

အခြင့္အလမ္း၊ ပညာေရး ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
EBEP တို႔သည္ ျမန္မာ့ပညာေရးက႑အတြက္ အေရးပါသည္ဆုိေသာ အေျခခံႏွင့္ လက္ေတြ႕အက်ဆံုး အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ႏိုင္ငံ၏ ေဝးလံ
ေခါင္ဖ်ားဆံုးႏွင့္ ဖယ္က်န္ရစ္ဆံုး လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအဝင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမေရာက္ေသာ ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားစြာကို တည္တည္
ၿငိမ္ၿငိမ္ ေရာက္ရွိေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကို အခမဲ့ႏွင့္ မသင္မေနရ ပညာေရး ျဖည့္ဆည္းရန္ ကတိေပးထားခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏
ပုဒ္မ ၃၆၆တြင္ “ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ- (က) ပညာသင္ၾကားပိုင္ခြင့္ရွိသည္၊
(ခ) ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားေသာ မသင္မေနရ အေျခခံပညာမ်ားကို သင္ၾကားရမည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။185 ယင္း ကတိကဝတ္သည္ ၂ဝ၁၅
အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ထင္ဟပ္ေစၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ မူဝါဒႏွင့္လည္း ကိုက္ညီသည္။ ယင္းသည္ UNESCO၏ “အားလံုးအတြက္
ပညာေရး”186 ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs) မ်ားႏွင့္ပါ ကိုက္ညီသည္။ SDG၏ ကတိေလးခ်က္မွာ
“အားလံုးေသာ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ား လြတ္လပ္ၿပီး ညီမွ်ေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္ မူလတန္းႏွင့္ အထက္တန္းပညာေရး”ကို
၂ဝ၃ဝ မတိုင္မီ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ရရွိေစရန္ ျဖစ္သည္။187 ယင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရက ခ်မွတ္ဖြယ္ရွိသည္။
EBEP မ်ားက အဆင္ေျပေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ က်န္ရစ္ေနေပရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိဘဲ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
ေအာင္ျမင္ရန္မွာ ျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အမ်ဳိးသားေရးဦးတည္ခ်က္မ်ားကိုေပးေသာ
အေထာက္အပံ့မ်ားအား ေရတြက္ရသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားတြင္ “ယာယီ”ႏွင့္ “အေရးေပၚ” ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လိုအပ္ျခင္းကို ၂ဝ၁၅
အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒက အသိအမွတ္ျပဳသကဲ့သို႔ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈေအာက္တြင္ ေနရာမ်ားစြာသည္ မည္သည့္
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ဟာ့ထ္ (၂ဝ၁၄)။ စာမ်က္ႏွာ ၁။ ေခတ္ၿပိဳင္ပညာေရးကို ကေလးမ်ားကို အခ်ိဳ႕ယူဆခ်က္မ်ားအရ ေက်ာင္းပညာေရးသို႕ “ျပန္သြား”ရန္အတြက္ တြက္ေျခကိုက္
ေသာ စံတစ္ခုအျဖစ္ ျပသထားသည္။ “ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထားမ်ားက သက္ေသျပရာတြင္ CBE မ်ားသည္ နီးစပ္မႈႏွင့္ ညီမွ်မႈသာမက ၿပီးဆံုးျခင္း၊ သင္ယူမႈ
ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းျပန္တက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည့္ ရွားပါးေသာ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းရာတြင္ ထင္ရွားေသာေအာင္ျမင္မႈ ရရွိသည္။”
ဟာ့ထ္ (၂ဝ၁၄)။ စာမ်က္ႏွာ ၂။
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ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈)၊ ပုဒ္မ ၃၆၆။
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ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စာမ်က္ႏွာ ၅။

ကုလသမဂၢ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ၄၊ “Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning.”
http://www.un.org/sustainabledevelopment/education/. ကို ၾကည့္ပါ။
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အခါမွ် ခိုင္မာမႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ပညာေရးအတြက္ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားကို သဘာဝက်စြာ အားကိုးေၾကာင္းကို နားလည္ေပးရန္
ပ်က္ကြက္သည္။188
EAO မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေနရာမ်ားသည္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရျခင္း၊ “ဝ”ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ ေသြးစည္း
ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ႏွင့္ MNSP တို႔ကဲ့သို႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဒသမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းမွတစ္ဆင့္ KNU,RCSS
ႏွင့္ KNPP တို႔ကဲ့သို႔ လက္ရွိတည္ရွိေနေသာ အသစ္ျဖစ္ၿပီး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္းမရွိသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေနရာမ်ားမွတစ္ဆင့္
ပိုင္းျခားသည္။ ထို႔အျပင္ KIO ႏွင့္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးတို႔ကဲ့သို႔ ေျပာက္က်ားစစ္မွတစ္ဆင့္ EAO တို႔က ကာကြယ္ထားေသာ
လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡေဒသမ်ားသို႔ ေပးအပ္သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ရရွိႏိုင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တစ္ခါတစ္ရံ EAO မ်ားက
တင္းၾကပ္ထားၾကၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ားအတြက္ စိတ္ခ်ရမႈမရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ တပ္မေတာ္ တင္းၾကပ္
သည္။
ထို႔အျပင္ မ်ားစြာေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ေဒသ၏ ပထဝီဝင္ ဗဟုသုတ နည္းပါးမႈတို႔
ေၾကာင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ရရွိႏိုင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ႀကီးမားေသာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ တိုင္းရင္းသား ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕မ်ားသည္
ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ယင္း၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အယံုအၾကည္ ကင္းမဲ့မႈမ်ား နက္႐ႈိင္းစြာ က်န္ရစ္ေသးၿပီး အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိဘမ်ား
ႏွင့္ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံမႈခက္ခဲေသာ ဗမာေက်ာင္းဆရာမ်ားကို အယံုအၾကည္မရွိေပ။
တည္ၿငိမ္ေသာအေျခအေနကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ EBEP တို႔၏ ေဒသမ်ားကို ေလ့လာမႈသံုးခုတြင္ ေတြ႕ရ
သည္။ MNEC/MNED သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ကတည္းက MNSP ၏ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အေျခခံပညာကို သင္ေပးရာ
အစိုးရက IDP ၄ဝ,ဝဝဝ ခန္႔ရွိေသာ လူထုကို ျပန္လာၾကေစရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။189 KED/KSEAG တုိ႔က ေထာက္ပံ့ထားေသာ ကရင္ေက်ာင္း
၁,၅ဝ၆ ေက်ာင္းအနက္မွ ၇၆၃ ေက်ာင္းသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ မည္သည့္အေထာက္အပံ့မွ်မရဘဲ ယင္းေက်ာင္းမ်ားမွ အမ်ားစုမွာ
ႏိုင္ငံေတာ္က အခို္င္အမာမရွိေသာ KNU ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ တည္ရွိသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
က ဗမာလူမ်ိဳး ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ေစလႊတ္ရန္ ထပ္မံႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္
ပညာေရးကြန္ရက္ႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
ရလဒ္အျဖစ္ ရပ္ရြာ အစုအဖြဲ႕ ၂၅ ခုသည္ တည္ၿငိမ္ေသာ ပညာေရးကို ရရိွၾကသည္။
ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ား၏ မ်ားစြာေသာ ေဒသမ်ားတြင္ EAO၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ
ကြန္ရက္တို႔သည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနထက္ ရပ္ရြာမ်ားကို ပညာသင္ၾကားေပးရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ပိုမိုရရွိၾကသည္။ RCSS ႏွင့္ ယင္း၏
လူမႈေရးအဖြဲ႕ခြဲျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္တစ္ေလ်ာက္ IDP စခန္း ေျခာက္ခုအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္က
အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ မူလတန္းေက်ာင္း ၂ဝဝ ကို အေထာက္အပံ့ေပးၾကသည္။ UWSA၏ ရွမ္းျပည္နယ္
အထူးေဒသ (၂)တြင္ အစိုးရက ပန္ဆန္းၿမိဳ႕၏ အျပင္ဘက္ေဒသမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ မေရာက္ႏိုင္ဘဲ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေဒသတစ္ခုလံုး
တြင္ ၃၆၅ ေက်ာင္းအနက္မွ ခုနစ္ေက်ာင္းသာ ေထာက္ပံ့ႏိုင္သည္။190 KIO ႏွင့္ အျခား ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ
ေနရာမ်ားတြင္ က႐ုဏာျမန္မာ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕ႏွင့္ ကခ်င္ ဘက္ပတစ္ အသင္းေတာ္တုိ႔အပါအဝင္ KIO ပညာေရးဌာနႏွင့္ အျခား
အသင္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕က ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာေညာင္းေနၿပီျဖစ္ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနၾကရာ ေယဘုယ်အေနျဖင့္
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အဆင္ေျပေစရန္ EAO က ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းသည္ ယင္းတို႔ကို ယံုၾကည္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္
ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ- ယင္းတု႔ိ၏ ေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရက နယ္ေျမသိမ္းယူသြားျခင္းႏွင့္ လူထုအား ေခါင္းေဆာင္မႈ ယူသြားမည္ကို
ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ အစိုးရပညာေရးက တိုင္းရင္းသားမ်ားကို “ဗမာစိတ္ဓာတ္ သြတ္သြင္းၿပီး” တိုင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး
လကၡဏာကို အားနည္းေစရန္ ျပဳမည္ကိုစိုးရိမ္ျခင္း၊ လမ္းေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ အေထာက္အပံ့မ်ား စုၿပံဳက်လာမည့္ အခက္အခဲရွိျခင္း၊ ပဋိပကၡ
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အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒ (၂ဝ၁၅)၊ အခန္း (၁)၊ ပုဒ္မ ၂ မ။ အခန္း (၆)၊ ပုဒ္မ ၃၈။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန/MNEC/MNED ေက်ာင္းမ်ားသည္ NMSP ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသတြင္ ဆက္လက္လည္ပတ္ေနသည္။
သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအေနျဖင့္ NMSP လက္ေအာက္တြင္ရွိသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ဝက္တစ္ပိုင္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ဟု အသိအမွတ္
ျပဳထားေသာ ထိုေဒသမ်ားအတြင္းသို႔ ျပန္ဝင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ တိတိက်က် ေတာင္းရန္ လိုအပ္သည္။
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ေဒသတြင္း အျခားေက်ာင္းမ်ားကို ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ဆက္လက္ လည္ပတ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ေက်ာင္းကုန္က်မႈ
အတြက္ အခြန္ေကာ္မတီမ်ားက သင္႐ိုးကို ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက လည္ပတ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းကို ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕တစ္ခုက ေဒသတြင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္သည္။
190
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ျပန္ျဖစ္လာလွ်င္ ယင္းအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ေဒသစနစ္မ်ားကို အားအင္ခ်ည့္နဲ႔မႈ ျဖစ္လာမည္ကို ပူပန္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္
ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးဌာနမ်ားမွ သူလွ်ိဳမ်ားျဖစ္ေနမည္ကို စိုးရိမ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ EAO မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေက်ာင္း
ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားသည္ ယင္းစိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား ေဖာ္ျပေနၾကၿပီး ယင္းကို အခန္း (၉) တြင္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးပါမည္။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေသာ ေနရာတြင္ပင္ လက္ေတြ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး
ျပႆနာမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ ယင္းသည္ပင္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္အေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပရန္ထက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမ တိုးခ်ဲ႕ေရး
ကို ရည္ရြယ္ၿပီး “ဖြြံ ႔ ၿဖိဳးေရး”ဟူသည့္ စကားလံုးသံုးေသာ အစိုးရသည္ EAO မ်ားအၾကား ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ ပိုမ်ားလာေစရန္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ
ထားမႈကို ယံုၾကည္မႈ ပ်က္စီးထိခိုက္ေစသည္။ ရွင္းလင္းေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မရွိသည့္ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ား၏ လ်င္ျမန္စြာ တိုးပြားလာမႈသည္
ႀကီးမားေသာ လက္ေတြ႕မရွိသည့္ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထို႔အျပင္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသရွိ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက
ခန္႔အပ္ေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ တာဝန္ပ်က္ကြက္ျခင္းကို စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ေနၾကသည္။
အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔သည္ ထိုလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈရရန္ ႐ုန္းကန္ေနၾကရၿပီး လစာထုတ္ယူရန္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကိစၥအတြက္သာလွ်င္
ၿမိဳ႕ကို ပံုမွန္သြားၾကရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေသာ ေဒသမ်ားရွိ ရပ္ရြာမ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အေထာက္အပံ့ကို ေသခ်ာစြာ အယံုအၾကည္ မရွိၾကေပ။ စုကလိ
အနီးရွိ ရြာမွ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးက “ႏိုင္ငံေတာ္က အစိုးရ အေဆာက္အဦသစ္ေတြကို ေဆာက္႐ံုပဲ ေဆာက္ေပးတာပါ။ ခုေတာ့
ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို သူတို႔ရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ လက္ခံေအာင္ လုပ္ေနတယ္။ အစိုးရက ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဝမ္းခ်ေနတာ”191 ဟုေျပာသည္။ အျခား
ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ မြန္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက “ကြ်န္ေတာ္တို႔က သူတို႔ရဲ႕ အေထာက္အပံ့ကို လက္ခံလိုက္တာထက္ ဆင္းဆင္းရဲရဲပဲ ေနရတာ
ကို ပိုႀကိဳက္တယ္”ဟု ေျပာပါသည္။192 ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၌ ရွမ္းျပည္နယ္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ရြာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္
ေျဖၾကားသူမ်ားက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦး ေရာက္လာခဲ့လွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားက ေက်ာင္းအေပၚတြင္
စိတ္ဝင္စားမႈ က်ဆင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အက်ိဳးဆက္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း တိုးလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။
ေက်ာင္းဆရာမ်ား ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္ၾကသည္။ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသည္ ေကာင္းဟတ္ကြန္ရက္၏ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး
ေက်ာင္း ျဖစ္လာၿပီး ေအာင္ျမင္မ်ား ပုိမို ထင္ရွားလာသည္။ ယခုအခါ ေက်ာင္းသား ၇ဝ ကို ရွမ္းေက်ာင္းဆရာ သံုးဦးက ပညာသင္ၾကားေပးေနသည္။
ယင္းဆရာမ်ားကို ေဒသတြင္းမွ စုေဆာင္းထားၿပီး RDFSS က ေက်ာင္းဆရာျဖစ္သင္တန္းေပးခဲ့သည္။193
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရိွေသာ ေဒသတြင္ EAO က နယ္ေျမပိုင္နက္ ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ မလုပ္ခ်င္သည္ကို ခိုင္း၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယင္း
ေဒသသည္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသ ျဖစ္ေနရာ သြားလာရန္ ခက္ခဲၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်က်န္ေနေၾကာင္း။ EBEP က ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏
က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရေၾကာင္း သိရသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ကယားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ ကယန္းလူမ်ိဳးမ်ား
မ်ားျပားစြာေနထိုင္သည့္ ေနရာ၌ ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေရးအတြက္ ကယန္းမ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားအဖြဲ႕က ေထာက္ပံ့သည္။ ယင္း
အဖြဲ႕သည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက က်န္ခဲ့ေသာေနရာမ်ားကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းရၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အေထာက္အပံ့ ပိုမိုရရွိေစေရး
အတြက္ တြန္းအားေပးရသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အစိုးရက စိတ္မပါျခင္း သို႔မဟုတ္ မလုပ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္
အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ပညာေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေနရသည္။ ထိုေနရာမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝန္ေဆာင္မႈ တိုးခ်ဲ႕
ရန္ အားထုတ္မႈသည္ EBEP ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွ အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ရပ္ရြာအခ်င္းခ်င္း ေက်ာင္းမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ခ်ဥ္းကပ္႐ုံမွ်ထက္
အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ ကြန္ရက္မ်ားျဖင့္ ယင္းတို႔၏ အခန္းက႑ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ထို႔အျပင္ EAO မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္
ထားေသာ KED/KSEAG မ်ားကဲ့သို႔ EBEP မ်ားသည္ EAO ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း မလြတ္ကင္းေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ နည္းလမ္း ေတြ႕ခဲ့ၾက
သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရ၏ ျဖည့္ဆည္းမႈကား မရွိေခ်။ အေၾကာင္းမွာ ယင္းတို႔၏ ရပ္ရြာမ်ားတြင္ပင္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ေလ့က်င့္ ေထာက္ပံ့ေသာ
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ရပ္ရြာကြန္ရက္အတြင္း အျမစ္တြယ္ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္စတစ္စ ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ဒီဇိုင္းျဖင့္ လံုၿခံဳေရး သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္
မပတ္သက္ဘဲ ရပ္ရြာအေျချပဳ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ ဆက္လက္ေပးအပ္ရန္ တိုင္းရင္းသားပညာေရးစနစ္မ်ားကို ေနာက္ဆံုးတြင္
ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ ပဋိပကၡအရွိန္ျမင့္ေသာ ကာလတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အေႏွာင္ယွက္ခံရေသာအခါ ရပ္ရြာ အစု
အဖြဲ႕သည္ EBEP မ်ားကို မၾကာခဏ အားကိုးလာၾကရသည္။ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေတာထဲတြင္ ခိုေအာင္းေနၾကရစဥ္ သို႔မဟုတ္
ေရႊ႕ေျပာင္းေနၾကရစဥ္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ ဆက္လက္တည္ရွိၿပီး အေထာက္အပံ့ရရွိေနေစရန္ KED/KSEAG ႏွင့္ အျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
သည္ ေနရာေျပာင္းလဲမႈ အလားအလာရွိျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ၾကရသည္။ ပဋိပကၡ
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ကြီးတအိုးရြာ သူႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း။ အေရွ႕ေဒါန ေဒသ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ)။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး စီမံခ်က္ (WCRP) ႏွင့္ မြန္ေဒသ လူ႕အခြင့္အေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း (HURFOM) (၂ဝ၁၅) စာမ်က္ႏွာ ၂၈-၂၉။

ေက်ာင္းေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္တို႔ႏွင့္ လြတ္ယမ္ေက်းရြာ။ သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း။ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္
ဒီဇင္ဘာလ)။
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ကို ေလ်ာ့က်သြားေစေသာ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းသည္ တိုင္းရင္းသားေဒသ အမ်ားအျပားတြင္ ဆက္လက္ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးဆက္လက္
တည္ရွိေနေစရန္အတြက္ ထိုပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ ပညာေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ စြမ္းရည္တိုးတက္လာေစရန္ ပညာေရးက႑က ေဆာင္ရြက္
ေပးသင့္သည္။

မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု ပညာေရးဆီသို႔
MTB-MLE ၏ မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို အခန္း (၆)တြင္ ေဆြးေႏြးထားၿပီး ျမန္မာ့အေျခခံပညာေရးကို ေဖာ္ျပရန္ အစိုးရ၏ အစီအစဥ္ကို
ေထာက္ျပထားသည္။ EBEP တို႔တြင္ ယင္းအားထုတ္မႈအတြက္ ႀကီးမားေသာ အေထာက္အပံ့ရွိၿပီး နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ MTB-MLE
ပညာေရးကို ေထာက္ပံ့ေနသည္။ အႀကီးတန္း ျမန္မာပညာေရး ကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦးက ေထာက္ျပရာတြင္ မႏၲေလးညီလာခံ၌ EBEP တို႔၏
လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္သာမက တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ MTBMLE ကို ေထာက္ပံ့ရန္ အားထုတ္မႈတြင္ “အႏုတ္လကၡဏာမွ စတင္” ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေခ်။194 ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသားပညာေရး၏ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား
သည္ EAO နယ္ေျမအခ်ိဳ႕ႏွင့္ နီးစပ္ေစသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ က်န္ရစ္ၿပီး ေဒသမ်ားစြာတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
သည္ ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံေရးစြန္႔စားမႈမ်ားႏွင့္ ေရာက္ရွိလာသည္။
EBEP မ်ားသည္ ျမန္မာဘာသာသင္႐ိုးကို သင္ၾကားရန္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားကို သံုးစြဲၿပီး တိုင္းရင္းသားစာေပကို သင္ၾကားၾကရာတြင္
ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာ အေတြ႕အႀကံဳ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ KED/KSEAG သည္ ေက်ာင္းေပါင္း ၂၈၅ ေက်ာင္းတြင္ စေကာကရင္ဘာသာ သင္႐ိုးကို
အသံုးျပဳၿပီး ေနာက္ထပ္ ၅၅၃ ေက်ာင္းတြင္ ယင္းသင္႐ိုးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို သံုးစြဲခဲ့ရာ ယင္းေက်ာင္းမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕မွာ ပညာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ KED/KSEAG ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဤသင္႐ိုးကို ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ကရင္ေက်ာင္း ၆၄ ေက်ာင္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ
ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ကရင္ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည္။ မူလတန္းႏွင့္ မူလတန္းလြန္ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားတြင္ MNEC/MNED
သည္ ဂရိတ္ ၅ တိုင္ေအာင္ မြန္ဘာသာစကားခ်ည္း အျပည့္သံုးေသာ သင္႐ိုးကို သင္သည္။195 ယင္းသည္ အစိုးရ၏ အလယ္တန္းႏွင့္
အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာဘာသာသင္႐ိုးကို ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ၿပီး မြန္ဘာသာကို သင္ၾကားေရးဘာသာအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထား
သည္။ မြန္သမိုင္းႏွင့္ ဘာသာစကား သင္ခန္းစာမ်ားသည္ အေျခခံပညာ ႏွစ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ေက်ာင္းသင္႐ိုးအျဖစ္ တည္ရွိေနသည္။ မြန္အမ်ိဳး
သားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ ဂရိတ္ ၂ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ အဆိုအရ “ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ လြယ္လြယ္သင္ယူဖို႔ပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့
ကြ်န္ေတာ္ မြန္ဘာသာနဲ႔ သင္တဲ့ သင္ခန္းစာေတြကုိ နားလည္တယ္” ဟု ဆိုသည္။196
ေကာင္းဟတ္ကြန္ရက္မွ ေက်ာင္းမ်ားအပါအဝင္ EBEP ေက်ာင္းမ်ား အမ်ားစုသည္ အစိုးရစာေမးပြဲမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားဝင္ႏိုင္ရန္ အစိုးရ၏
ျမန္မာဘာသာသင္႐ိုးကို အသံုးျပဳၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းေက်ာင္းမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ၾကားေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံပစၥည္း
မ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးၾကသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားတစ္ခုတြင္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမွတစ္ဆင့္ လမ္းၫႊန္အကူအညီ
ရေစရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားေပးရန္အတြက္ ထို EBEP မ်ားက ဆရာမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးသည္။
ေကာင္းဟတ္ကြန္ရက္မွ ေမးျမန္းခံရသည္ ဆရာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာ စာအုပ္ ဘာသာျပန္ျခင္းသည္ ယင္းတို႔၏ ႀကီးမားေသာ အလုပ္
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ EBEP မ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန သင္႐ိုးကို သင္ေနစဥ္အတြင္း တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားကို
သံုးကာ သင္ခန္းစာကို ရွင္းလင္းၾကေသာ နည္းလမ္းကို သံုးၾကၿပီး ေက်ာင္းဆရာ ေလ့က်င့္ေရးတြင္ ယင္းသည္ ထူးျခားသည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈအျဖစ္
စိတ္ထဲတြင္ ထားရွိၾကသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သင္႐ိုးကို အေလးထားေသာ EBEP မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ အပိုဘာသာအျဖစ္
တိုင္းရင္းသား ဘာသာမ်ားကို ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ ဘာသာ သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္သင္႐ိုး၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ သင္ၾကားေပးၾကသည္။197
ဤေလ့လာမႈအတြက္ ေမးျမန္းထားေသာ မြန္ႏွင့္ ကရင္ရပ္ရြာ အဖြဲ႕ဝင္တို႔က ရပ္ရြာမ်ားသည္ MTB-MLE စြမ္းရည္အတြက္ MNEC/MNED ႏွင့္
KED/KSEAG ပညာေရးစနစ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ၿပီး တန္ဖိုးလည္းထားၾကေၾကာင္း ဆိုသည္။ မြန္ မိခင္တစ္ဦးက “ကြ်န္မသားကို မြန္ေက်ာင္းမွာ
ထားရတာကို ဂုဏ္ယူပါတယ္။ သင္႐ိုးအကုန္လံုးကေတာ့ အစိုးရေက်ာင္းေတြအတြက္ အတူတူပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ မြန္ေက်ာင္းက ကြ်န္မကေလးကို
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ေဒါက္တာ ဝင္းေအာင္၊ မႏၲေလးညီလာခံ ရွင္းလင္းခ်က္။ (၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႕)
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သိပၸံဘာသာမ်ားမွလြဲၿပီး အားလံုးကို မြန္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားကာ သိပၸံဘာသာမ်ားကို ျမန္မာႏွင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာမ်ားႏွင့္ သင္ေပးသည္။ ဘာသာရပ္
အမ်ားစုကို ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားတြင္ အစိးု ရ၏ ျမန္မာဘာသာသင္႐ိုးႏွင့္ အဆင္ေျပေစရန္ ျပဳလုပ္ထားသည္။

ဂ်က္စီကာ ေအာမင္ႏွင့္ ဦးသက္ႏိုင္၏ “Working with Non-State Groups to Help All Children Get an Education,”။ UNICEF ျမန္မာ blog။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္
ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔။ http://unicefmyanmar.blogspot.com/2015/04/working-with-non-state-groups-to-help.html. တြင္ ၾကည့္ရန္။
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ဥပမာ ကခ်င္ EBEP မ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သင္႐ိုးအတိုင္း တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားကို သင္ေပးသည္။ ေကာင္းဟတ္ကြန္ရက္မွ ေက်ာင္း
မ်ားသည္ စာသင္ခ်ိန္ ဘာသာရပ္အျဖစ္ ရွမ္းဘာသာကို မသင္ေပးေခ်။ သို႕ေသာ္ ေႏြရာသီ ရွမ္းစာေပသင္တန္းကိုမူ ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။
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မိခင္ဘာသာစကားနဲ႔ မြန္သမိုင္း သင္ယူဖို႕အတြက္ ပိုေကာင္းတဲ့ သင္ယူမႈ အခြင့္အေရး ေပးပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။198
အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေဒသရွိ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းေကာ္မတီ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက “တကယ္လို႔ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနကို
ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အရင္တုန္းက ကြ်န္ေတာ္တို႔ မြန္စာေပကို
သင္ၾကားခြင့္ မရခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အခု ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ရခဲ့ၿပီး ဒီအခြင့္အေရးကို သံုးခြင့္ရပါၿပီ”ဟု ေျပာပါသည္။ စင္စစ္ ေက်ာင္း
ေကာ္မတီ အဆိုအရ ထိုေက်ာင္းကို ေဒသခံ ဆရာေတာ္တစ္ပါးက ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ထူးျခားစြာ တည္ေထာင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ သူက
“ဘာသာစကား ေပ်ာက္မည္ကို အလြန္စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္” ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမတိုင္မီက မြန္ဘာသာကို ေႏြေက်ာင္းမ်ားတြင္သာ သင္ၾကားၾက
သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသည္ လံုေလာက္သည္ဟု မထင္ၾကေပ။199 MNED က ေထာက္ပံ့ေနေသာ အနီးနား ေက်းရြာတစ္ရြာမွ မူတန္းေက်ာင္း
ဆရာတစ္ဦးက “မြန္ဆိုတာ ႏိုင္ငံတစ္ခု၊ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ဘာသာစကား တစ္ခုစီရွိၿပီး ကေလးေတြကို မိခင္ဘာသာ သင္ၾကားေပးသင့္တယ္။
ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ [ပညာေရးစနစ္ တိုးတက္တည္ေဆာက္ဖို႕] ႀကိဳးစားေနၾကတယ္”ဟု ဆိုပါသည္။200
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ား အစုလိုက္ေရာက္ရွိသည့္ေနရာရွိ ကရင္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဒသမ်ားတြင္ KED/KSEAG ေက်ာင္း
ဆရာမ်ားကို ႏုတ္ထြက္ေစရန္ ဖိအားေပးၿပီး ေဒသရပ္ရြာ အစုအဖြဲ႕မ်ားသည္ စေကာကရင္ ဘာသာစကား စာသင္ခန္းမ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္ေစ
ေရး ၎ဆရာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ ခက္ခဲစြာ ႀကိဳးပမ္းၾကရသည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခက္ခဲစြာ ခ်ခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက
“ကြ်န္ေတာ္တို႔ [ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို] ေျပာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကရင္ဘာသာစကားနဲ႔ ဆက္သြားမွာ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က
ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ ေက်ာင္းဆရာေတြကို လက္မခံဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ကရင္ေတြပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကိုယ့္ဘာသာစကားကို သင္ယူခ်င္ပါတယ္။
တကယ္လို႔ ကိုယ့္စာေပကို မသင္ရရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ နစ္နာမယ္။ ကရင္ျပည္သူေတြလည္း နစ္နာမယ္”ဟု ေျပာပါသည္။201
ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕သည္ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန သင္႐ိုးကို သံုးလွ်င္ ေဒသတြင္း ဘာသာစကားကို သင္ခန္းစာရွင္းရာ၌ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ
ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ႏွစသ
္ က္ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္တြငရ
္ ွိေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ ဘုနႀ္ ကီးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားသည္
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေက်ာင္းမ်ားထက္ ေဒသတြင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ RDFSS အေထာက္အပံ့ခံေက်ာင္းမ်ားကို
ပိုမိုႏွစ္သက္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒသဘာသာစကားျဖင့္ သင္ခန္းစာရွင္းလင္းေသာေၾကာင့္ (ထိုေက်ာင္းမ်ားသည္ ရွမ္း
ဘာသာစကားျဖင့္ မသင္ေသာေၾကာင့္) ျဖစ္သည္။ အမ်ားစုကေျပာသည္မွာ ေဒသဘာသာစကားမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အနီး
အနားရွိ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းမ်ားမွာထက္ EBEP ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပိုမို ထူးခြ်န္လာၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ စာေမးပြဲေအာင္ရန္
အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားစြမ္းရည္ကို တိုက္႐ိုက္ အေထာက္အပံ့ေပးၾကသည္။ အနီးနားရွိ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလး
တိုင္း ဂရိတ္ ၅ စာေမးပြဲကို မေအာင္ၾကပါ။ ေဒသခံ ဘာသာစကားသည္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ၿပီး ရပ္ရြာရွိ မိဘမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားအတြက္
အေရးပါသည့္အေနျဖင့္ ႐ႈျမင္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာင္းေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက “ေက်ာင္းဆရာဟာ ဗမာဆိုရင္ အဲဒါ
ေက်ာင္းသားနဲ႔ ဆရာၾကားမွာရယ္ ဆရာနဲ႕ ရပ္ရြာၾကားမွာရယ္ ဘာသာစကား အခက္အခဲ ျဖစ္လာတာပဲ။”ဟု ဆိုသည္။202
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ MNEC/MNED ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစိုးရ ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္
မြန္ဘာသာႏွင့္ သမိုင္းသင္ၾကားရန္ MNEC/MNED ၏ တန္ဖိုးရွိေသာ အေေထာက္အပံ့ကို အေလးထားၾကသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေရာေႏွာ
ေက်ာင္းျဖစ္ေသာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းတြင္ မြန္ဘာသာသာ သင္ၾကားေပးေသာ ဆရာတစ္ေယာက္ႏွင့္ ပံုမွန္သင္ၾကားေရးတြင္ မြန္သင္ခန္းစာ
မ်ား သင္ၾကားေပးရန္ တာဝန္ခ်ထားေသာ အစိုးရေက်ာင္းဆရာ ငါးဦးရွိသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးတစ္ဦး အဆိုအရ
MNED ေက်ာင္းဆရာသည္ သူမ၏ အေတြ႕အႀကံဳအရ မြန္ဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားရာတြင္ ဦးေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊
အေၾကာင္းမွာ ဘာသာရပ္အတြက္ အစိုးရ၏ အၿမဲတမ္း အေထာက္အပံ့ဆိုသည္မွာ မေသခ်ာေၾကာင္း ဆိုသည္။ (ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ မြန္
ဘာသာ သင္႐ိုးကို အဆင့္ျမႇင့္ခဲ့ၿပီးေသာ္လည္း) အစိုးရကေပးသည့္ အေထာက္အပံ့သည္ မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသည္ MNED ကို
မွီခိုေနရေၾကာင္း ေျပာသည္။203
198
ဂ်က္စီကာ ေအာမင္ႏွင့္ ဦးသက္ႏိုင္၏ “Working with Non-State Groups to Help All Children Get an Education,”။ UNICEF ျမန္မာ blog။ ၂ဝ၁၅
ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၈ရက္ေန႔။ http://unicefmyanmar.blogspot.com/2015/04/working-with-non-state-groups-to-help.html. တြင္ ၾကည့္ရန္။
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၂ ေက်ာင္း ၁ ေက်ာင္းတြင္ အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္း (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ)
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မူလတန္းလြန္ ေရာေႏွာေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္မ်ား အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲ။ (၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)။ MNSPက ေခၚေသာ
သထံု (စထံု) ခ႐ိုင္တြင္ ေရာေႏွာမူလတန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ MNED အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးတို႔ ေဆြးေႏြးပြဲမွ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား။ (၂ဝ၁၅ခုႏွစ္
ႏိုဝင္ဘာလ)
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MTB-MLE ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနရင္း EBEP မ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေရးပါၿပီး
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထပ္ေဆာင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္သည္။ EBEP တို႔က ေထာက္ပံ့ထားေသာ ပညာေရးကို အသိ
အမွတ္ျပဳျခင္းသည္ MTB-MLE ၏ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈအခြင့္အလမ္းကို ၫႊန္းဆိုႏိုင္ၿပီး အမ်ိဳးသားရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ႏိုင္မႈတြင္ တိုးတက္လာေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္
ကိုယ္ပိုင္ဆရာမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အားထုတ္မႈမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္း
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ေဒသရွိ မြန္ေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အခန္း (၆) တြင္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။
သို႔ေသာ္ EBEP က MTB-MLE ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ႀကီးမားစြာ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ကိစၥအနည္းငယ္တြင္ KSEAG ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ စေကာကရင္စာကို ဖတ္ႏိုင္ေရးႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ သင္လည္း မသင္ႏိုင္
ျဖစ္ေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔သည္ ထိုေဒသတြင္းရွိ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းတက္လာၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္
အစိုးရသင္႐ိုးအပါအဝင္ ျမန္မာစာႏွင့္ ေရးသားထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ မိခင္ဘာသာသည္
ပိုး သို႔မဟုတ္ အျခား ကရင္ဘာသာျဖစ္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စေကာကရင္ ဘာသာကို သင္ယူၾကၿပီး မိခင္ဘာသာ အေျခခံ
ပညာေရးကို မရရွိၾကပါ။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ထိုေဒသတြင္ EBEP တို႔ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိၾကေသာ္လည္း အထက္ပါ သင္ၾကားမႈမ်ိဳး
တြင္ လံုေလာက္မႈ မရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ရပ္ရြာလူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ရင္ထဲမွာ
EBEP မ်ားကို တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ေသာ ရပ္ရြာက လိႈက္လွဲစြာ တန္ဖိုးထားၾကသည္။ ရပ္ရြာသည္ EBEP မ်ားကို ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနထက္
ပုိမိုႏွစ္သက္ၾကသည္။ စင္စစ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ပိုမို အသိအမွတ္ျပဳဖြယ္ေကာင္းေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားရွိၿပီး ယင္း၏ ဆရာမ်ားအတြက္
တစ္ခါတစ္ရံ ကုန္က်စရိတ္ အနည္းငယ္သာ ကုန္က်သည္။204 အက်ိဳးဆက္မွာ ရပ္ရြာ၏ ႏွစ္သက္မႈမွာ ေျပာင္းလဲေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
မိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကေလးမ်ားကို ပို႔ရန္ေနရာကို ေရြးခ်ယ္ၾကသည္မွာ ထင္ရွားၿပီး ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP
မ်ား၏ အေထာက္အပံ့ကမ္းလွမ္းခ်က္ ႏွစ္ခုမွ ေရြးခ်ယ္ၾကရသည္။ (အခန္း ၉ ကို ၾကည့္ပါ) သို႔ေသာ္ ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕မ်ားသည္ EBEP မ်ားတြင္
ႀကီးမားစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနထက္ ယင္းတို႔ကို ပိုမိုႏွစ္သက္ေစရန္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ စင္စစ္ EBEP ေက်ာင္းအမ်ားစုသည္
ကေလးမ်ား ေက်ာင္းတက္ၿပီးသြားသည့္တိုင္ေအာင္ ျပည္သူမ်ားထံမွ လွဴဒါန္းမႈကို မွီခိုေနၾကရသည္။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ MEC/MED ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားမွာပင္ ေက်ာင္းေကာ္မတီ ေခါင္းေဆာင္သည္
ရပ္ရြာကို MNEC/MNED စနစ္၏ အေရးပါပံုကို အေလးထားေျပာၾကားသည္။ သူက “အနာဂတ္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မြန္ပညာေရးစနစ္
တည္ေဆာက္ဖို႔ တကယ္ကို လိုအပ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ အစိုးရစနစ္ကို ေစာင့္ေန အားကိုးေနမယ္ဆိုရင္ [ကြ်န္ေတာ္တို႔ လိုအပ္တာကို] ရမွာ
မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေဒသတြင္း ပညာေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္ဖို႕ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ အျခား အကူအညီေတြ လိုအပ္ပါတယ္။”ဟု
ေျပာၾကားသည္။205
ယေန႔တိုင္ေအာင္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသည္။ ပထမဦးဆံုးမွာ EBEP မ်ား ေသခ်ာစြာတည္ေဆာက္ထားေသာ ေနရာတြင္ တုိင္းရင္းသား
ရပ္ရြာမ်ားက ယင္းတို႔ကို သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ပညာေရးစနစ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကၿပီး ဂုဏ္ပင္ယူေနၾကေသးသည္။ MNEC/MNED အလယ္တန္းေက်ာင္း
တစ္ေက်ာင္းမွ မြန္မိခင္တစ္ဦးက သူမသည္ သူမ၏ကေလးကို ထိုေက်ာင္းသို႔ ပို႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း၊ “အေၾကာင္းကေတာ့ ကြ်န္မတို႔ မြန္လူမ်ိဳး
ကို ခ်စ္တယ္။ ကြ်န္မတို႔ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြ်န္မတို႔က မြန္ေတြမို႔လို႔ပါ”
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ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ယခင္

ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း တိုင္းရင္းသားတစ္ခုခု၏ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမုိင္းေၾကာင္းတုိ႔ကို ထိန္းသိမ္းရန္ ဆႏၵႏွင့္ ပတ္သက္ေန
သည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပန္လည္ေလ့က်င့္ရန္ႏွင့္ သင္ၾကားရန္ လစာမ်ားမ်ားေပးၿပီး ကမ္းလွမ္းခံရေသာ KED/
KSEAG အေထာက္အပံ့ခံ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးက ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ပယ္ခ်လိုက္ပါသည္။ “ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့ အစိုးရဆီမွာ အလုပ္မလုပ္ခ်င္
လို႔ပါ”ဟု ဆိုသည္။207 အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ လုပ္သက္ရွိေသာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦးက ကရင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္း
ဆရာ ျဖစ္ခ်င္ပါေၾကာင္း အေၾကာင္းျပခ်က္ ေဖာ္ျပသည္။ “ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးေတြကို အလုပ္အေကြ်းျပဳခ်င္တယ္။ အစိုးရနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္
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လစာအမ်ားအျပားေပးထားေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ျဖစ္တတ္ၿပီး ရပ္ရြာမွ ေထာက္ပံ့သည္မ်ား မလိုအပ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အခန္း (၉)တြင္ ေဆြးေႏြးထားသကဲ့သို႕
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေထာက္အပံ့သည္ ဖတ္စာအုပ္မ်ား၊ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ေက်ာင္းခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားကဲ့သို႔ ကုန္က်မႈ အသစ္မ်ားအတြက္
ကုန္က်ေနရသည္။
205

မူလတန္းလြန္ ေရာေႏွာေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္မ်ား အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲ။ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)။
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မြန္အမ်ိဳးသား အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)
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ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ)။
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အလုပ္မလုပ္ခ်င္ဘူး” ဟု ေျပာခဲ့သည္။208
အခ်ိဳ႕ EAO ပညာေရးဌာနမ်ားကို ပညာေရး အာဏာပိုင္မ်ားက ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက တည္ေထာင္ခဲ့ၾကၿပီး ပညာတတ္ မိဘမ်ားကလည္း
အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ကရင္ ေလ့လာမႈတြင္ ေက်ာင္းေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက သူတို႔သည္ EBEP မ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာ
ပညာေရးအာဏာပိုင္မ်ားအျဖစ္ ျမင္ေၾကာင္းႏွင့္ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရာက္လာခဲ့လွ်င္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ယင္းအာဏာပိုင္
မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ရန္ ခြင့္ေတာင္းရေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ ကရင္ေက်းရြာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက “ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ အဆင့္တိုင္း KNU
ေခါင္းေဆာင္ေတြရွိတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြက လက္မခံရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လက္မခံႏိုင္ဘူး။ ေခါင္းေဆာင္ေတြ လက္ခံရင္ေတာင္မွ ကြ်န္ေတာ္တို႔
[ကြ်န္ေတာ္တို႔ အျပင္က] အကူအညီ လက္မခံႏိုင္ဘူး။ ပညာေရးအတြက္ ေက်းရြာအဆင့္ကို KED က တဆင့္ပဲ လာသင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က
ေက်းရြာ အဆင့္ပါ”ေျပာၾကားသည္။209 KNU ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ မူေတာခ႐ိုင္မွ ကရင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက EAO မ်ားသည္ ပညာေရးအတြက္
တာဝန္ယူသင့္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ ေက်ာင္းၿပီးသြားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ “ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အသံုးက်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာဆို
သည္။210
ရွမ္းေလ့လာေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခံရသည့္ သီေပါၿမိဳနယ္ရွိ ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕မ်ားက ေကာင္းဟတ္ကြန္ရက္သည္ ထူးျခားစြာ တန္ဖိုးရွိ
ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ ျပင္ပအေထာက္အပံ့အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အစိုးရ၏ အသိအမွတ္ျပဳခံရစဥ္ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္ဟု ခံစားရေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ေကာင္းဟတ္ဆရာေတာ္ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ တပ္မေတာ္ သို႔မဟုတ္ EAO မ်ား၏ ေႏွာင့္ယွက္မႈမွ ကာကြယ္
ေပးသည္။ ေျဖၾကားသူတစ္ဦးက “ရွမ္းျပည္မွာ ပညာေရးစနစ္အတြက္ အက်ိဳးရွိတဲ့ အလုပ္လုပ္ခ်င္ရင္ ဆရာေတာ္ေတြဆီကလြဲလို႔ ဘယ္ကိုမွ
ထြက္မေျပးႏိုင္ဘူး”211 ဟု ေျပာသည္။
EBEP မ်ား ေနရာသစ္သို႔ ေရာက္ခ်ိန္တြင္ပင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္သည္ထက္ ယင္းတို႔သည္ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္
အတူ ပိုမို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ယင္းတို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ေဒသတြင္းစကားကို
ေျပာဆိုတတ္ၿပီး ေဒသဓေလ့မ်ားကိုလည္း နားလည္ၾကကာ သက္ႀကီးဝါႀကီးမ်ား၊ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္
ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ အခ်ိန္ယူတတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိေက်ာင္းအုပ္ႏွစ္ေယာက္ ပူးတြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ပညာေရးဝန္ႀကီး
ဌာနႏွင့္ KED/KSEAG ေရာေႏွာေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းမွ ကရင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက “ေက်ာင္းအုပ္အသစ္တစ္ေယာက္ ေရြးရမယ္ဆိုရင္ ကြ်န္မ
တို႔ ေဒသခံ ဝန္ထမ္းထဲကပဲ ေရြးမွာပါ။ [ျမန္မာ]အစိုးရဘက္က ရြာအေျခအေနကို နားမလည္ဘူး။”212 ဟု ေျပာသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို
တိုက္႐ိုက္သြားဖို႕ ယံုၾကည္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဆက္ဆံဖို႔ မရွိေသာေၾကာင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ ကြဲျပားမႈမ်ားက ထိုေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီး
ဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို မေက်နပ္ခ်က္မ်ားတိုင္ဖို႔ ရပ္ရြာက EBEP ေတြဘက္ ေျပာင္းလဲလာသည္မွာ ထင္ရွားလာသည္။ (အခန္း ၁ဝ ကို
ၾကည့္ပါ။)
ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္း နီးနီးကပ္ကပ္ တည္ရွိၾကၿပီး တစ္ေက်ာင္းကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက
တာဝန္ယူကာ ေနာက္တစ္ေက်ာင္းကို RDFSS ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ ေကာင္းဟတ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းကြန္ရက္က တာဝန္
ယူ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းစလုံးတြင္ ေက်ာင္းေကာ္မတီအျဖစ္ တာဝန္ယူေနေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ရွင္းျပရာတြင္ ရပ္ရြာက
အစိုးရေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ဆက္ဆံရန္ခက္ခဲေၾကာင္း ေတြ႕ရၿပီး (အသက္ႀကီးသူ) ရြာသားတစ္ဦးသာ ျမန္မာစကားေျပာတတ္ေၾကာင္း သိရ
သည္။ “ကြ်န္ေတာ္တို႔ မိဘေတြနဲ႔ ရပ္ရြာက ေက်ာင္းမွာ ပါဝင္ဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးေတြကို သင္ၾကားဖို႔ ဘာအႀကံဉာဏ္ေတြမွ ေပးခြင့္မရွိပါဘူး။”
ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရပ္ရြာသည္ အစိုးရေက်ာင္းကို ဖယ္ရွားၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းသာ ထားခ်င္ေၾကာင္း သိရသည္။213
ထိုနည္းတူ KED က ကရင္ျပည္နယ္ကို ေရာက္လာေသာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေက်ာင္းဆရာအသစ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပညာရွင္
မပီသမႈမ်ားကို တိုင္တန္းမႈ မ်ိဳးစံုရွိေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ အေၾကာင္းမွာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္း တာဝန္ခံမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္
သည္။
ထို႔အျပင္ EBEP က ေထာက္ပံ့ေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ေက်ာင္းရွိေသာေက်းရြာ သို႔မဟုတ္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ရွိၾကၿပီး
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ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ)။
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အေရွ႕ေဒါနေဒသ၊ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာင္တုိဘာလ)။
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KHRG (၂ဝဝ၆)။ စာမ်က္ႏွာ ၃၄။
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RDFSS ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း။ လား႐ိႈး (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ)။
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KHRG (၂ဝဝ၆)။ စာမ်က္ႏွာ ၄၁
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ေက်ာင္းေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ)
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ရပ္ရြာက ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ထားေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔ကို ေနစရာအိမ္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈေပးေၾကာင္း သိရသည္။ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ယင္း
တို႔သည္ ရြာထဲတြင္ သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ရန္ လြယ္ကူေသာေနရာတြင္ ရွိၾကသည္။ EBEP မ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အထက္တန္းေက်ာင္း
ဆရာမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕မႈကို ႀကံဳၾကရသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆရာတစ္ေယာက္တည္းရွိေသာ ရပ္ရြာမ်ားလည္းရွိသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ
ေက်ာင္းဆရာမ်ားမွာ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲသည္။ အေၾကာင္းမွာ ယင္းတို႔သည္ ၿမိဳ႕မ်ားမွ လာေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး
ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ အၿမဲတမ္း မေနလိုၾကေခ်။ ေဒသတစ္ခုတည္းမွာပင္ EBEP ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ
ေက်ာင္းဆရာမ်ားထက္ ပိုမို အားကိုးခံရသည္။ EBEP ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ အလုပ္ကို ႀကိဳးစားထမ္းေဆာင္ၾကၿပီး မွန္ကန္ေသာ “အျမင္”214
ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေက်ာင္းေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးက ေက်ာင္းေကာ္မတီကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ရရွိေသာ ေက်ာင္းဆရာ
မ်ားက မေက်နပ္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ ထိုေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ရပ္ရြာကို အက်ိဳးျပဳရန္ထက္ “လစာယူ႐ံု”သာ ေက်ာင္းကို လာၾကေၾကာင္း။
ႏွစ္တိုင္းေက်ာင္းသားမ်ားကို ပံုစံတူသာ သင္ေပးေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ ေကာင္းဟတ္ကြန္ရက္ လက္ေအာက္ခံ
ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ ထိုေက်ာင္းမ်ားကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျပာင္းလဲလိုက္သည္။

EBEP မ်ား အသိအမွတ္ျပဳမႈမွတစ္ဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး တည္ေဆာက္ျခင္း
တိုင္းျပည္အာဏာကို မယူမီကတည္းက NLD သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို အစိုးရ၏ ပင္မရည္မွန္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ တစ္ခါကမွ် ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳလုပ္
ခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ နစ္နာခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အထန္တလဲလဲ ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚေန
ေသာ ယင္းကိစၥသည္ အဆံုးစြန္ဆံုး အခက္အခဲျဖစ္ေနသည္။
ျပည္ေထာင္စုအတြင္း တန္ဖိုးရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ အနာဂတ္တြင္ ရွိေနေစရန္ EBEP မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္
အစိုးရသစ္၏ တိက်ေသာ အားထုတ္မႈမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ ထင္ရွားေသာ တိုးတက္မႈ တစ္ခုႏွင့္ “စစ္မွန္ေသာ” ဖက္ဒရယ္
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။215 EAO ႏွင့္ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ ယင္းတို႔၏ လက္ရွိစနစ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားကို
ေႏွာင့္ယွက္ရန္ အသံုးျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ
ပထမအဆင့္ ေျခလွမ္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္လိုေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲေနေသာ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေဖာ္ျပရာတြင္
အကူအညီေပးရန္ ယခင္က ေဘးဖယ္ခံထားရေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဲ့သို႔
ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ EBEP မ်ားအၾကား စစ္မွန္ေသာ ပူးေပါင္းေရး ပံုသဏၭာန္ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။
ေရရွည္တြင္ ထိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးပံုသဏၭာန္သည္ MTB-MLE ကို တိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ကြဲျပားျခားနားေသာ အဖြဲ႕
မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ပိုမိုပါဝင္ႏိုင္ေသာ ပညာေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိက
ရည္ရြယ္ခ်က္အျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူအားလံုးက အသိအမွတ္ျပဳေသာ ခိုင္မာေသာ အေျခခံအခ်က္မ်ားမွ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ပိုမိုနည္းပါးေသာ
ဖက္ဒရယ္ပံုစံ အစိုးရ တစ္ရပ္ကို ေနာက္ဆုံးတြင္ ေျပာင္းလဲရန္ လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးက ျဖည့္ဆည္းေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။
EAO မ်ား တည္ေထာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားသည္ ေရွ႕ေျပးအစိုးရမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္က အုပ္ခ်ဳပ္
ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္က ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းမရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ရပ္ရြာမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ရန္ ယင္းတို႔၏
ေတြးဆမိေသာ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ မ်ားစြာဂုဏ္ယူၾကရသည္။ EAO-ED မ်ားသည္ ပညာေရးစနစ္ကို ခံစားရရာ၌ ယင္းတို႔
တည္ေဆာက္ေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ားသည္ စိန္ေခၚမႈရွိေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ရွိေနၿပီး ယင္းသည္ တရားဝင္ျပယုဂ္ျဖစ္ကာ ယင္းတို႔
ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေဒသရွိ ရပ္ရြာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳရန္ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပၾကသည္။ အျခား EBEP မ်ားသည္ ေဒသတြင္း အားေကာင္းေသာ
ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာ၏ ထင္ရွားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ထူးျခားေသာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ
အရင္းအႏွီးမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ပညာေရးေထာက္ပံ့မႈတြင္ ပါဝင္ေသာ EAO ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္းသား ထိပ္တန္းပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္
ၿဗိတိသွ်တို႔၏ ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလမွာပင္ ယင္းတို႔ေဒသမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သမိုင္းရွည္ႀကီး၌ ယင္းတို႔၏ သမာသမတ္က်မႈကို
နားလည္ႏိုင္စြာ ျပန္ေျပာင္းရွာေဖြၾကသည္။

KHRG (၂ဝ၁၆) က ေဖာ္ျပသည္မွာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျခားေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ေထာက္ပံ့ေသာ ပညာေရး အရည္အေသြး မွ်တေစရန္ ကရင္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ထူးျခားအေရးပါမႈ။ စာမ်က္ႏွာ ၃၅ ၾကည့္ပါ။
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ျမန္မာ့သတင္းစဥ္၊ “State Counsellor Offers New Year Message,” Global New Light of Myanmar သတင္းစာ။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔။
http://globalnewlightofmyanmar.com/amendment-essential/. ၾကည့္ပါ။
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တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ စစ္ဒဏ္ႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈဒဏ္ ခံစားၾကရသည့္ မ်ားစြာေသာ တိုင္းရင္းသားအစုအဖြဲ႕မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ပံုစံျဖင့္ ရွိေနေသာ
ႏိုင္ငံေတာ္ကို သံသယရွိေနၾကသည္။ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ ရွိခဲ့ဖူးေသာ ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား
ႏွင့္ အၿပိဳင္ EAO ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိခဲ့သူမ်ားသည္ သီးသန္႔ ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕တစ္ခု၏ လကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု၏
ပညာေရးစနစ္ထဲသို႔ ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ားကို သိမ္းသြင္းျခင္းအတြက္ ေမးခြန္းမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာစက္ အျပင္ဘက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားကို ပါဝင္ေစႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး
သည္ ပါဝင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစြာႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ သက္ဆုိင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ကရင္ဒုကၡသည္ အသိုက္အဝန္းမွ အေရြးေကာက္ခံ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက “[ထပ္ေျပာရရင္ေတာ့] ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ အေျခခံ
လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပး႐ံု အစီအစဥ္ကို မလိုခ်င္ေတာ့ဘူး။ [ျမန္မာ]ေခါင္းေဆာင္ေတြက [ႏိုင္ငံအတြင္းကို] ကြ်န္မတို႔ အားလံုးကို
ျပန္လာဖို႔ ဖိတ္ေခၚေစခ်င္တယ္။ ကြ်န္မတို႔ဟာ ကိုယ့္လမ္းေပၚမွာ၊ ကိုယ့္အသိုက္အဝန္းနဲ႔ ကိုယ့္ပညာေရးစနစ္မွာ ကိုယ္ရွိၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့
ကြ်န္မတုိ႔[ႏိုင္ငံတြင္းကို] ဘယ္လိုျပန္လာႏိုင္မလဲဆိုတာ လိုအပ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။216 ဒုကၡသည္ အသိုက္အဝန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
၏ အဓိက အေျခအေနမွ သီးျခားျဖစ္လာေသာ နမူနာအျဖစ္ဆံုး လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳၾကသည္။ EAO ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမမ်ားတြင္
အကာအကြယ္ရရွိထားေသာ IDP အသိုက္အဝန္းမ်ား အပါအဝင္ EAO မ်ားက တိုင္းျပည္တြင္း ယင္းတို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေနရာမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား၏
အလားတူ ခံယူခ်က္ သေဘာထားမ်ားကို ျဖန္႔ေဝခဲ့သည္။217
ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံေရးအေနအထားသို႔ EAO ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ထား
ေသာ ေနရာမ်ားရွိ လက္ရွိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တျဖည္းျဖည္း ေပါင္းစည္းေနမႈအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္
ရင္ၾကားေစ့ေရးက လိုအပ္ဖြယ္ရွိသည္။ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ စစ္မႈထမ္းအျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳေရး မတိုင္မီ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး
ျဖစ္သည့္ “RDD”၏ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအတြက္ ကယက္ ႏွင့္ ဂေရဗာစ္ (၂ဝ၁၅)တို႔က ေဆြးေႏြးထားသည္။218 တနည္းအားျဖင့္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး
အစီအစဥ္မ်ားကို လႊမ္းမိုးရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္ အစုအဖြဲ႕မ်ားအၾကား မယံုၾကည္မႈႏွင့္ ဆန္႕က်င္မႈကို EAO ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ေမြးဖြား
ေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ EBEP မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ပါဝင္ေစရန္ တက္ႂကြေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ အလားအလာ
သည္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ရန္ ႀကီးမားေသာ အခြင့္အလမ္းျဖစ္သည္။

216
ထိုင္းႏိုင္ငံ တာ့ခ္ခ႐ိုင္ရွိ မယ္လ ယာယီစခန္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးက႑ ေခါင္းေဆာင္၏ ေဝဖန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္ေဝဖန္ထားမႈကို ကင္ဂ်ိဳလစ္ဖ္က
တိုင္းျပည္သို႔ ျပန္ေခၚျခင္းအား သုေတသနျပဳထားျခင္း။ (၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ)

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက မြန္ IDP မ်ားႏွင့္ အုပ္စု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ယခုအျမင္ကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ၾကသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လက KNU ၏
မူတေရာခ႐ိုင္ရွိ IDP အစုအဖြဲ႕တြင္ IDPမ်ားက ယင္းတို႔၏ ေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳေနၿပီး
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားကို အင္အားခ်ိနဲ႔ေစရန္ႏွင့္ ေႏွာက္ယွက္ေနၾကေၾကာင္း ယင္းတို႔၏ အေၾကာက္တရားကို ရွင္းျပၾကသည္။
217
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အတ္ခ်္ အမ္ ကယက္ႏွင့္ အမ္ ဂေရဗာစ္ (၂ဝ၁၅)။
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အပိုင္း (၃)

အခြင့္အလမ္း၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အခန္း (၈)၊ ပထမေျခလွမ္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း
• ေတြ႕ႀကံဳရမည့္ စိန္ေခၚမႈအတြက္ မူေဘာင္ေရးဆြဲျခင္း
• တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
• လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
• တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
• တိုးတက္ေသာ ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆီသို႔
• တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အခန္း (၉)၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း
• အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ EAO ၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈႏွင့္ စြန္႔စားရမႈမ်ား
• အစိုးရ၏ခ်ဥ္းကပ္မႈကို လူမႈအဖြဲ႕အစည္းက တုန္႔ျပန္မႈ
• လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကို ျဖဳန္းတီးျခင္း
• တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အခန္း (၁ဝ)၊ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားကို တရားဝင္ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း
• ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းတြင္ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ား၏ အေျခအေန
• ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ား၏ ေယဘုယ် အေျခအေန
• တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အခန္း (၁၁)၊ စနစ္ႏွစ္ခု၏ ေက်ာင္းသားအကဲျဖတ္မႈ၊ အရည္အခ်င္းႏွင့္
လႊဲေျပာင္းမႈ
• ေတြ႕ရွိထားေသာ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ား
• တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အခန္း (၁၂)၊ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈ၏
အရည္အေသြးႏွင့္ ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့မႈ
• ဘ႑ာေရးႏွင့္ အေထာက္အပံ့ အရင္းအျမစ္မ်ား
• ေက်ာင္းဆရာ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး
• တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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အပိုင္း (၃)၊ အခြင့္အလမ္း၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ဤအပိုင္းတြင္ EBEP မ်ားႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔အၾကား ျပည့္စံုမႈရွိေစရန္ႏွင့္ EBEP ၏ အလားအလာမ်ားကို ႀကီးမားေစရန္ အက်ိဳးရွိၿပီး
ေရရွည္တည္တံ့သည့္ အစီအစဥ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ပါဝင္သည္။ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရးသည္ အသံုးဝင္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရ၊ EAO မ်ားႏွင့္ EBEP မ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္
ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အဓိကေနရာမ်ားကို အေသးစိတ္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရရွည္အေျဖအတြက္
အေျခခံ စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္းကို သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးစဥ္ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ယေန႔ကေလးမ်ား လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိ
အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လက္ေတြ႕က်ၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။
အခန္း(၈) သည္ ေအာက္ပါအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ အစီရင္ခံစာတြင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈျဖစ္ေသာ အေျခခံ မူဝါဒေရးရာ ျပႆနာ၏ မူေဘာင္ကို
ေရးဆြဲထားသည္။ ယင္းတို႔မွာ- EBEP မ်ား၏ အလားအလာကုိ က်ယ္ျပန္႔ေစရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔အၾကား ျပည့္စံုမႈရွိေစ
ရန္ အက်ိဳးရွိၿပီး ေရရွည္တည္တံ့သည့္ အစီအစဥ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဓိက ပါဝင္
ပတ္သက္သူမ်ားက ဤရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ ပထမေျခလွမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးၾကသည္။
အခန္း (၉) သည္ ဤေလ့လာမႈတြင္ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားအထဲမွ တစ္ခုကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းမွာ EBEP မ်ားက ျဖည့္ဆည္းေပးေနေသာ
ေနရာႏွင့္ EAO မ်ားက ရရွိရန္ႀကိဳးစားေနသည့္ နယ္ေျမမ်ားရွိေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဒသမ်ားဆီသို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အလ်င္အျမန္
တိုးခ်ဲ႕မႈ ျဖစ္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္မႈ နည္းပါးသည့္ ေနရာမ်ားရွိသလို အက်ိဳးရွိမႈကို ႀကီးမားေစၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
အႏၲရာယ္ေပးျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ေစရန္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ အာဏာစက္တိုးခ်ဲ႕မႈမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲသင့္သည္။
အခန္း (၁ဝ) သည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို
ေဖာ္ျပထားသည္။ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ မၾကာေသးမီက တိုးခ်ဲ႕ထားမႈႏွင့္ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး အေထြေထြကိစၥ ျဖစ္သည္။ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားသည္ MTB-MLE ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ႀကီးမားေသာ
အလားအလားရွိသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရက အေထာက္အပံ့ေပးထားၿပီး ပညာေရးကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားမႈကို ရရွိေစရန္ ျဖစ္သည္။
အခန္း (၁၁) သည္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးစံု၏ ျပည့္စံုမႈရွိေစေရးအတြက္ႏွင့္ တူညီေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ေက်ာင္းသား
အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ အရည္အေသြး စစ္ေဆးေရးတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။
အခန္း (၁၂) သည္ EBEP မ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအေျခအေန၊ ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့မ်ားကို မွီခိုေနရဖြယ္ရွိေသာ ေရတို
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးႏွင့္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအျပင္ EBEP တို႔၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ကာ ေရရွည္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ကို သံုးသပ္ေသာ EBEP တို႔၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ဘ႑ာေရး အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။
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အခန္း(၈)၊ ပထမေျခလွမ္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း
ဤအခန္းသည္ EBEP မ်ား၏ အလားအလာကုိ က်ယ္ျပန္႔ေစရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔အၾကား ျပည့္စံုမႈရွိေစရန္ အက်ိဳးရွိၿပီး
ေရရွည္တည္တံ့သည့္ အစီအစဥ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ အစီရင္ခံစာ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားျဖစ္
ေသာ အေျခခံ မူဝါဒေရးရာ ျပႆနာကို မူေဘာင္ေရးဆြဲထားသည္။ ယင္းသည္ လာလတၱံ႕ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို မည္သို႔႐ႈျမင္ၾကမည္ဆိုသည့္
အစိုးရ၊ EBEPမ်ား၊ EAO မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ေပးသူမ်ားအတြက္ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးအပ္ထားသည္။ အျခား
ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းရန္ အစိုးရအတြက္ အေရးပါေသာ ပထမေျခလွမ္းႏွစ္ခုကို အႀကံျပဳထားသည္။ ယင္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ ပညာေရး
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ EBEP တို႔၏ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ယင္းကို ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳေရးႏွင့္ EBEP မ်ားႏွင့္
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအၾကား ပိုမိုစနစ္က်ေသာ ညႇိႏိႈ္င္းေဆြးေႏြးရန္ အေျခခံ ယႏၲရားကို တည္ေထာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေတြ႕ႀကံဳရမည့္ စိန္ေခၚမႈအတြက္ မူေဘာင္ေရးဆြဲျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနရာအားလုံးတြင္ အရည္အေသြးရွိေသာ ပညာေရးကို ေဝးလံေခါင္ဖ်ားဆံုး ေဒသမ်ားႏွင့္ ဖယ္ခ်န္ထားခံရေသာ ျပည္သူမ်ားထံသို႔
ေရာက္ရွိေစျခင္းႏွင့္ MTB-MLE ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔သည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို
တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ေစရန္ ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္။ အားလံုး၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေျခခံေသာ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အားေပးရန္
အတြက္ အျခားပညာေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ျပည့္စံုေစရန္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ ပညာေရးက႑တြင္ရွိသည့္ ကြဲျပား
ျခားနားမႈမ်ားကို အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုး
တြင္ အဓိက ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ တည္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ရာ တစ္ခုတည္းအေနျဖင့္ လိုအပ္ေနမည္ မဟုတ္ေပ။
တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား ပညာေရးတြင္ ပါဝင္ေသာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ လက္ရွိစြမ္းရည္ကို အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ ယင္းတို႔ကို တရားဝင္
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားမႈအတြင္းတြင္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို တိုးတက္ေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက ကူညီႏိုင္လိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္
ပဋိပကၡမ်ား၊ နယ္နိမိတ္ဆိုင္ရာ ေရြ႕လ်ားမႈမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေလ်ာ့က်သြားမည္ ျဖစ္ရာ
ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ထင္ရွားေသာ စနစ္မ်ားအတြင္း ျပည့္စံုမႈမ်ားကို ႀကီးမားေစရန္ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို ေနရာေပးႏိုင္ေသာ စနစ္မ်ား
ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာ တိုးတက္ေန
ေစရန္ အေစာပိုင္းက စဥ္းစားေပးေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ရွိေနသည္။ ယင္း ပညာေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအျပင္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း တန္ဖိုးရွိေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ EBEP မ်ားတြင္ရွိေသာ အနာဂတ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ေအာင္ျမင္ေစရန္ အေရးပါ
ေစၿပီး “စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု” အတြက္ အုတ္ျမစ္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ေစရန္ ကူညီသည္။219
ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စနစ္ေပါင္းစံုကို ရရိွရန္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ ကေလးတိုင္းတြင္
အရည္အေသြးရွိ ပညာေရး တည္ရျိွ ခင္း၊ အသိအမွတျ္ ပဳထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ျဖည္ဆ
့ ည္းထားျခင္းႏွင့္ လံေ
ု လာက္ေသာ အခြငအ
့္ လမ္း
မ်ား ရွိျခင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေနေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အဓိက တာဝန္ရွိသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ႏွင့္ စနစ္မ်ား
အတြင္း ေျပာင္းလဲႏိုင္ေစရန္အလို႔ငွာ အမ်ားအတြက္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအားလုံး၏ ရွိရမည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို
ပညာသင္ၾကားေပးႏိုင္ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ စနစ္က်ေသာ ယႏၲရားမ်ား ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ အားလံုးအတြက္ အခမဲ့ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္
ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္က ကတိကဝတ္မ်ား ေပးအပ္ရမည္ ျဖစ္ကာ ယင္းသည္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ရန္ပံုေငြမ်ား ခြဲေဝေပးရန္ စနစ္ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
ကြဲျပားျခားနားေသာ္လည္း ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေသာ ပညာေရးက႑ကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ တည္ေထာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း
တြင္ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးအတြက္ အႏၲိမ ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ႐ႈျမင္သင့္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းက႑ကို တာဝန္ယူရန္ ႏိုင္ငံေတာ္
ကို တည္ေဆာက္ျခင္းကို မွန္ကန္ေသာ စြမ္းရည္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျဖမ်ားထက္ ပိုမိုၿပီး တည္မီွေနလိမ့္မည္ ျဖစ္
သည္။ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန တည္ၿငိမ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ မ်ားစြာေသာ တိုင္းရင္းသား အထက္တန္းလႊာမ်ားသည္ ေမွးမိွန္ ေပ်ာက္ကြယ္သြား
ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေရရွည္ တည္တံ႔ခိုင္ၿမဲေသာ သေဘာတူညီျခင္း ရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။
EAO မ်ားႏွင့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ႏိုင္ငံေရး အေျခက်ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဗဟိုအဆင့္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး
အဆင့္တြင္ အသီးသီး အေရးပါေသာ ေနရာကို ရယူထားရန္ သို႔မဟုတ္ လက္ရွိအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ စနစ္ကို စနစ္တက်
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ အခ်ိဳ႕EBEP မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္စနစ္အတြင္းတြင္ ေပါင္းစည္းသြားရန္ ေမွ်ာ္မွန္းၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အျခား
ျမန္မာ့သတင္းစဥ္၊ “State Counsellor offers New Year Message,” Global New Light of Myanmar သတင္းစာ၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔။
http://globalnewlightofmyanmar.com/amendment-essential/. တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။
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ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္လွမ္းမမီသည့္ေနရာတြင္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပညာေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္
လုပ္ေဆာင္ရန္ အျခားပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ျပည့္စံုေသာ သဘာဝတစ္ခု ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသတြင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား
အဆင့္တြင္ အေရးပါေသာ ပညာေရး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ စဥ္းစားသံုးသပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။
ဤလုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတိုင္း ပညာေရးကို ဦးေဆာင္အေနအထား ရရွိေစရန္ တုိင္းရင္းသား အထက္တန္းလႊာမ်ား၊ ရပ္ရြာ
အစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ EBEP မ်ားကို ႐ႈျမင္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ တရားဝင္ျဖစ္မႈကို ရယူရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္
အေနျဖင့္ အရင္ဦးဆံုးေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ ယံုၾကည္မႈ မရွိခဲ့ျခင္း
သာမက ညံ့ဖ်င္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေၾကာင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ယံုၾကည္မႈ မရွိျခင္းတို႔အျပင္ ယင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို စိန္ေခၚမႈမ်ား
အျဖစ္ က်န္ရစ္ေနေစသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ပဋိပကၡ ျပန္လည္ေတာက္ေလာင္လာေသာ ယေန႔ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျမင္ေတြ႕ေနရမႈမ်ား
မွာ ျမန္မာဘာသာစကား သံုးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွ ပညာေရးကို ကိုယ္ပိုင္ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ ကြဲျပားျခားနားေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ၌ အဆိုပါ
အထက္တန္းလႊာမ်ားသည္ ပြင့္လင္းလာၾကသည္။220 မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ပညာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈအျပင္ အစိုးရတြင္ ျပည္သူမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္
ဒီမိုကေရစီအရ တာဝန္ရွိေနသည္ဟု EBEP မ်ားအေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး အေရးႀကီးေသာ ဦးတည္ခ်က္အျဖစ္ ပညာေရးဝန္ႀကီး
ဌာန၏ စနစ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေပါင္းစည္းမႈ တိုးတက္လာသည္ကို ႐ႈျမင္သင့္သည္။
က်န္ရစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP မ်ားသည္ တိုးတက္ေသာ ညႇိႏိႈင္းမႈ၊ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ယင္းတို႔၏ စနစ္မ်ားအၾကား ျပည့္စံုမႈ တိုးျမင့္လာေစရန္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္သင့္
ေပသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို အေျဖရွာရန္ေစာင့္ဆိုင္းရင္း ကေလးမ်ား အသက္ႀကီးလာၾကသည္ျဖစ္ရာ စစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အခ်ိန္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး အေျခအေနမ်ား မေသခ်ာျခင္းကို ပိုမို အဆင္ေျပလာေစရန္ လိုအပ္
လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားက EBEP မ်ားအၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈကို အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္မွာ အေရးႀကီးသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ EAO မ်ား၏ ပညာေရး
ဌာနမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ က်န္ေနကာ တြဲဖက္တည္ရွိၾကသည္။ အျခားသူမ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ လံုးဝရွိေသာ္
လည္း ဘာသာေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကဲ့သို႔ EAO တို႔၏ ေဒသမ်ားတြင္ ယင္းတို႔ကို လံုၿခံဳေစရန္ လိုအပ္သည့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားရွိသည္။ အဆိုပါ
ဘာသာေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ယင္းတို႔ေဒသမ်ားတြင္ ႀကီးမားေသာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အရင္းအႏွီးမ်ား အသံုးခ်ထားသည္။ EBEPမ်ား၏
အလုပ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လိုအပ္ေသာ တိက်သည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားသည္ ပံုစံတစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ေအာက္ပါ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ေယဘုယ် ခ်ဥ္းကပ္မႈကို အၾကမ္းဖ်င္း ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား
သည္ ယင္းတို႔ႏွင့္ တန္းတူေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးတက္ေစျခင္းႏွင့္ စနစ္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆီသို႔ ဦးတည္
လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၁
EBEP မ်ားကို အစိုးရ၏ ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ တန္ဖိုးရွိေသာ မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္သင့္သည္။ တက္ႂကြေသာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွ EBEP မ်ားကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းမွ ေရွာင္ရွား
ႏိုင္ရန္ မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုသည္။

ေဆာက္သ္ႏွင့္ လားလ္ (၂ဝ၁၆)၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄-၁၅။ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တြင္ ေရးသားထားသကဲ့သို႔ “ကခ်င္ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက (၂၂/၄/၁၅)
တြင္ ေျပာၾကားရာ၌ ”ဗမာစာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ မယံုၾကည္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သီးျခား ကခ်င္ေက်ာင္းစနစ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔လိုပါတယ္။” ဟု ေျပာသည္။ KIA ဒုတိယ
စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဆြမ္လြတ္ဂြမ္ေမာ္က “ဗမာအစိုးရက ဒုကၡေပးခဲ့လို႔ ရာစုႏွစ္ဝက္ေလာက္ ပ်က္စီးခဲ့တဲ့ ကခ်င္ပညာေရးကို ျပန္ေကာင္းေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္ၾကရ
မယ္။”
220

62

အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၂
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ အဖြဲ႕အျဖစ္ EBEP မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအတြင္း တန္ဖိုးရွိေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ အနာဂတ္တစ္ခု ရွိေစရန္ လိုအပ္သည္။ ယင္းသည္ ေရတိုအေျခအေနတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္
ယံုၾကည္မႈ တိုးတက္ေစၿပီး “စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ရန္” အတြက္ အေျခခံေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ရန္
ကူညီလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ၁

EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၁
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ျပည့္စံုၿပီး ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈ ရွိေစရန္အတြက္ EBEP မ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္
ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးတက္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ပညာေရးက႑ကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း အပါအဝင္ ျပည္သူမ်ားကို အလုပ္
အေႂကြးျပဳရန္ အစိုးရတြင္ ဒီမိုကေရစီ တာဝန္ရွိသည္ကို EBEP မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳၾကသင့္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၁
ပဋိပကၡမ်ားသည္ ၾကာရွည္ေနၿပီျဖစ္ရာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP မ်ား၏ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ပဋိပကၡ ထိလြယ္ရွလြယ္မႈျဖစ္မႈႏွင့္
ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးကို ကူညီရန္ အေရးပါၾကသည္။ MTB-MLE ကုိ တိုးတက္ေစရန္
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေရာက္ရွိရန္ အခက္ခဲဆံုး ေနရာမ်ားႏွင့္ အားအနည္းဆံုးရပ္ရြာ အဖြဲ႕မ်ားဆီသို႔ ေရာက္ရွ္ိႏိုင္ေသာ
ထူးျခားသည့္ အဖိုးတန္ မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ EBEP မ်ားကို ႐ႈျမင္သင့္သည္။

လူမ်ဳိးစုအေျချပဳပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
EBEP မ်ားထံမွ အေထာက္အပံ့ သို႔မဟုတ္ ပညာသင္ၾကားေပးေရးကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အတားအဆီးမ်ား မရွိေသာ္လည္း
အရည္အေသြးရွိေသာ ပညာေရး ေပးႏိုင္ျခင္း စြမ္းရည္ကို ဟန္႔တားရန္ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္ေနမႈကို အႏၲရာယ္ေပးရန္ ယင္းတို႔၏ တရားဝင္
အေနအထားသည္ ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနရွိသည္။ မိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ EBEP ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
တို႔မွ ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ EBEP ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈတစ္ခုတြင္ တိုင္းရင္းသား ပညာေရးစနစ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္
ဝန္ထမ္းမ်ားကို “အသိအမွတ္ျပဳျခင္း”သည္ အေရးပါေၾကာင္းေျပာၾကသည္။ လက္ခံေျဖၾကားသူမ်ား၏ “အသိအမွတ္ျပဳျခင္း”ကို ဘာသာျပန္ဆို
ခ်က္သည္ ႀကီးမားစြာေျပာင္းလဲၿပီး တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ဘ႑ာေရး အေျခအေနႏွင့္ အျခားအေရးအရာမ်ားကဲ့သို႔ ႐ႈပ္ေထြးေသာ
လက္ေတြ႕စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္။ ယင္းတို႔ကို ေနာက္ထပ္ အခန္းမ်ားတြင္ ရွင္းျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းဘာသာျပန္ဆိုခ်က္
အားလံုးတို႔၏ ဖံုးကြယ္ထားမႈ တစ္ခုသည္ အစိုးရက တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားမည့္ EBEP မ်ားအတြက္ လိုလားခ်က္ျဖစ္သည္။
အႀကီးတန္း MNEC ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက “ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အဓိက စိန္ေခၚမႈက အစိုးရဆီက တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳတာကိုပါ။
အဲဒါက ေရရွည္ရွိေနမယ့္ ျပႆနာႀကီးပါ။ သူတို႔ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ တရားဝင္ မူဝါဒအေနနဲ႔ ပါဝင္ဖို႔ လိုခ်င္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။221
ပိုမိုႀကီးမားေသာ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ EBEP မ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ NLD အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ယင္းတို႔၏ ပညာေရးစနစ္မ်ားကို တန္ဖိုး
ထားေသာ EAO မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕မ်ားကို ရွင္းလင္းျပေသာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ အေနအထားကို ကိုယ္စားျပဳလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ပိုမိုတရားဝင္ေသာ ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
အတြက္ ေနရာတစ္ခုကို အထူးသျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္တြင္ ဖန္တီးမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအဆင့္တြင္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ EBEP မ်ားႏွင့္
ယင္းတို႔၏ ေဒသမ်ားတြင္ ပတ္သက္မႈရွိေနေသာ္လည္း ပြင့္လင္းစြာ ဆက္ဆံရန္အတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေခ်။
ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အၫႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ “တရားဝင္စာသင္ေက်ာင္း”အျဖစ္ တိုင္းရင္းသား
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သိန္းေသာင္းခ်ီေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို တရားဝင္ မွတ္တမ္းထားရန္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို အစိုးရက
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အႀကီးတန္း MNEC ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)။
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ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။222 ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အစိုးရကို ကူညီႏိုင္
ၿပီး223 အထူးသျဖင့္ “ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားမွ” ကေလးမ်ားကို ဦးတည္ခ်က္ထားကာ224 တိုင္းျပည္၏ တိုးတက္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရရွိရန္ ေဖာ္ျပသည္။225 တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ အခန္း (၁၁)ႏွင့္ (၁၂) တို႔တြင္ ေဆြးေႏြးထားသကဲ့သို႔ ပိုမိုတရားဝင္
ျဖစ္ေသာ အသိအမွတ္ျပဳခန္႔အပ္ထားျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ EBEP မ်ား၏ လူထုဘ႑ာေရးတို႔အတြက္ အေျခခံေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ရန္ ကူညီႏိုင္
သည္။

EBEP မ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေန
ထူးျခားသည့္ အခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ တာဝန္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ထူးျခားေသာ ရပ္တည္ေနသည့္အရာအျဖစ္ အစိုးရက EBEP မ်ားကို တရားဝင္
အသိအမွတ္ မျပဳထားပါ။ ထို႔အျပင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္မထိုးထားေသာ EAO
မ်ားသည္ “မတရားသင္း”စာရင္းတြင္ က်န္ခဲ့ၿပီး အဓိပၸာယ္မွာ ေနာက္ေၾကာင္းမရွင္းေသာ တရားဝင္ေဒသတြင္ ယင္းတို႔၏ ပညာေရးဌာနမ်ား
ထားရွိျခင္းအားျဖင့္ ယင္းတို႔ႏွင့္ အတူရွိေနေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ေခတ္မမီေတာ့ေသာ ၁၉ဝ၈ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းသည့္ မတရားသင္းအက္ဥပေဒျဖင့္
တားျမစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။226
မွတ္သားစရာအခ်က္မွာ အစိုးရသည္ EBEP မ်ားကို အလွဴရွင္မ်ားထံမွ ရန္ပံုေငြ ရယူျခင္းအတြက္ ႏွင့္ INGO မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားက ယင္းတို႔ကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေထာက္ပံ့ေနသည္ကိုလည္း မည္သည့္ အတားအဆီးမွ် မျပဳလုပ္ခဲ့ေခ်။ ရပ္ရြာ
ေက်ာင္းမ်ားကို ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့ေနေသာ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာမက ထိုေက်ာင္းမ်ားရွိ ကေလးမ်ား၏ မိသားစုမ်ားကပါ ထူးျခားေသာ
စြန္႔စားလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥအဝဝအတြက္ ရင္ဆိုင္ရန္ ေပၚမလာၾကပါ။ စင္စစ္ EAO-ED မ်ားပင္လွ်င္ အခ်ိဳ႕ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ၿမိဳ႕ရြာ
မ်ားတြင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကဲ့သို႔ ပံုစံတူေက်ာင္းမ်ားတြင္
ကိစၥရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ တက္ႂကြစြာ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစေသာ EBEP မ်ားအား အစိုးရက တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳမထားျခင္းသည္ အခ်ိဳ႕ရပ္ရြာ အစုအဖြဲ႕
မ်ားတြင္ ယင္းတို႔အား မည္သို႔ ႐ႈျမင္ရမည့္ အေနအထားကို ထိခိုက္ေစသည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းတို႔ တရားဝင္ တည္ရွိမႈကို အလွဴရွင္မ်ားအၾကား
ေမးခြန္းမ်ား ရွိလာသည္။
EBEP စနစ္မ်ားကို ယင္းတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ သီးျခားရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕
အျဖစ္ လက္ရွိတြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဥပေဒ မရွိပါ။ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ (၂ဝ၁၄) က “ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား” ၁၁ မ်ိဳး စာရင္း
သတ္မွတ္ထားၿပီး EBEP မ်ားက ေထာက္ပံ့ထားေသာ အေျခခံပညာေရးႏွင့္ ရွင္းလင္းစြာ ပတ္သက္ေနသည့္ေက်ာင္း မရွိပါ။ စင္စစ္ ယင္းဥပေဒ
သည္ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ က႑တြင္ “ရပ္ရြာအေျချပဳ ပညာေရး”ကိုသာ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။227 ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးကို
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တက္ေနခဲ့ေသာေက်ာင္းမ်ား၏ ပံုစံကို မသတ္မွတ္ေသာ ၂ဝ၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားပညာေရးေက်ာင္းမ်ား၌ တက္ေရာက္သူစာရင္းကို
ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေမးခြန္းမည္သို႔ အေမးခံရသည္ ဆိုသည္ကို အဓိကျဖစ္ေနၿပီး အစိုးရေက်ာင္းဆရာမ်ားက ပညာေရးစနစ္
ဗဟုသုတရွိေသာ အစိုးရတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကို ေမးခြန္းေမးကတည္းက အစိုးရမဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ ျပည္သူမ်ား
ထိတ္လန္႔ေနျခင္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
223
အစိုးရ၏ ႏွစ္ ၃ဝ အေျခခံပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံခ်က္ (၂ဝဝ၁-၂ဝဝ၂မွ၂ဝ၃ဝ-၂ဝ၃၁အထိ)သည္ “ႏိုင္ငံသားအားလံုးအတြက္ ျပည့္စံုေသာ အေျခခံပညာ
ေရး” ႏွင့္ အစီအစဥ္ ၁ဝ ခုထဲမွ ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ “ရပ္ရြာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ အေျခခံပညာေရးကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း” ျဖစ္ၾကသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
(၂ဝ၁၄)ကို ၾကည့္ပါ။
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အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ (၂ဝ၁၄)။ အခန္း ၆၊ ပုဒ္မ ၃၄ကိုၾကည့္ပါ။ NLDမွာ ပညာေရးႏွင့္ ထိုလူဦးေရ ေရာက္ရွိျခင္းကို စိတ္ဝင္စားမႈ ျပထားသည္။
တင္ထက္ပိုင္၏ “NLD launches ‘Sharing’ Program for Poor Schoolchildren” ကို ၾကည့္ပါ။ ဧရာဝတီ။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔။ http://www.irrawaddy.
com/burma/nld-launches-sharing-program-for-poor-schoolchildren.html. တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။
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အစိုးရသည္ အားလံုးအတြက္ ပညာေရး (EFA) ၏ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိရန္ ကတိေပးထားၿပီး ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား
ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားဖြယ္ရွိသည္။ အားလံုးအတြက္ ပညာေရး (EFA) ၏ ပန္းတိုင္ႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ထားမည့္ ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ ပညာေရးမိတ္ဖက္မ်ားထံမွ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မႈကို ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။ ထိုအညႊန္းမ်ားအနက္မွ အဓိကသည္ ေက်ာင္းျပင္ပ
ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ယင္းကို UNESCO, et al. (၂ဝ၁၅)တြင္ ၾကည့္ႏိုင္ကာ EFA ၂ဝ၁၅ သံုးသပ္ခ်က္အတြက္ အညႊန္းျဖစ္ေသာ မူလတန္း/အထက္တန္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္
ေက်ာင္းၿပီးဆံုးႏႈန္း၊ MDG အၫႊန္းကိန္းႏွင့္ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္အလြန္ ပညာေရးအစီအစဥ္ အၫႊန္းကိန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

၁၉ဝ၈ ခုႏွစ္ မတရားသင္းအက္ဥပေဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၿဗိတိသွ်တို႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ကိုလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလက ျပ႒ာန္းထားသည္။ မတရားသင္း
စာရင္းသည္ လူအမ်ား သိႏိုင္ခြင့္ မရၾကေသာ္လည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ သူမ်ားအပါအဝင္ NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးသူ
မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ေနရာတြင္ရွိေသာ EAO အားလံုး ပါဝင္သည္ဟု သိရသည္။
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အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒ (၂ဝ၁၄)။ အခန္း (၆)၊ ပုဒ္မ ၃၁ ႏွင့္ ၃၄။

64

တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားသကဲ့သို႔ ေကာင္းဟတ္ကြန္ရက္ကဲ့သို႔ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားအတြက္
သို႔မဟုတ္ RDFSS ကဲ့သို႔ ယင္းတို႔ကို ေထာက္ပံ့ေနေသာ တုိင္းရင္းသား အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ကြန္ရက္မ်ားအတြက္ အသိအမွတ္
ျပဳမႈ မရွိေပ။ (ရွမ္းေလ့လာေရးၾကည့္ပါ။) ေလာကီေရးရာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္အေျခအေန ရွိေသာ္လည္း တရားဝင္
အသိအမွတ္ျပဳမႈ မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ဘက္ပတစ္ သို႔မဟုတ္ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္မ်ားကဲ့သို႔ ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္သည့္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားက ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္ေထာက္ပံ့ျခင္း မရွိေပ။
NCA ကို ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးရာတြင္ EAO မ်ားသည္ ယင္းတို႔ ယူထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေနအထားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အေျခက်ေစျခင္း မတိုင္မီ
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ေဆာင္မႈကို ျပည့္စံုစြာ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ
“ၾကားကာလအစီအစဥ္မ်ား”အတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းတို႔ ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္
ယင္းတို႔၏ ပညာေရးဌာနမ်ားကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ပါဝင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး အစိုးရ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အာမခံခ်က္
မရွိေသာ တိုးခ်ဲ႕မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကန္႔သတ္မႈမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းလည္း ပါဝင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။
သို႔ေသာ္ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ ပ်က္ျပားၿပီးေနာက္ အျခားက႑မ်ားအနက္ ပညာေရးတြင္ ယင္းတို႔၏ အေနအထားကို
အသိအမွတ္ျပဳမႈသာလွ်င္ ဆံုး႐ႈံးသြားခဲ့ရမႈသည္ NCA ၏ ေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ ထိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ျခင္းကို အေလးထားခဲ့သည္။ အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားမွ ယင္းတို႔၏ ပညာေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ
သေဘာတူညီခ်က္ကို သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးသူမ်ားအတြက္ အေျခခံက်ေသာ တရားဝင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေပးသည္။ သို႔ေသာ္
ရွင္းလင္းေသာ အာဏာကိုေပးရန္ ပ်က္ကြက္ထားသည္။ စာခ်ဳပ္သည္ ပထမဆံုးေဖာ္ျပထားသည္မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ EAO မ်ားသည္ “တိုင္းသူ
ျပည္သားမ်ားအတြက္ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အလုပ္မ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေစရန္” အျခား
တစ္ခုခုႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး လုပ္ကိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။228 ေနာက္ထပ္ၿပီး “သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ထိုးသူမ်ားျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ တာဝန္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရးအေျခမက်မီ ထို
လက္မွတ္ေရးထိုးထားသူမ်ားသည္ “အျခားတစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္” ရွိကာ “က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အရပ္သားမ်ား လူမႈစီးပြား
ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ စီမံကိန္းမ်ား” ႏွင့္ “တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပတို႔ကို တိုးတက္ရွင္သန္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ”တုိ႔ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသည္။229
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕တြင္ အားအေကာင္းဆံုး EAO မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ “အႀကီးတန္းအဖြဲ႕သည္” ေဆြးေႏြးပြဲ
ျပဳလုပ္ရန္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားၾကသည္။ ယင္းတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည့္စံုေသာ “ၾကားကာလ
အစီအစဥ္မ်ား” မရွိသည့္ NCA ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး က်န္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ ျဖစ္သည္။ ကတိအေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္
သေဘာတူထားေသာ္လည္း တရားဝင္ေဖာ္ျပခ်က္မွ ျဖဳတ္ပယ္ထားေသာ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ NCA ၏ ေနာက္ဆက္တြဲတစ္ခုကို
သေဘာတူခဲ့သည္။ ယင္းကို NCA အပိုဒ္မ်ားက “ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား တင္းၾကပ္ သို႔မဟုတ္ ပိတ္ပင္
လိမ့္မည္ မဟုတ္”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။230 ထင္ရွားေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ “အျခားတစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္” ထိုေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ကတိေပးထားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ လက္ရွိ လူမႈေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ EAO မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ကြန္ရက္မ်ားကို တစ္ဖက္သတ္ ကန္႔သတ္ရန္ အစိုးရအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ သံုးလိမ့္မည္
မဟုတ္ေပ။ လက္ေတြ႕တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးကို ပိတ္ပင္တားျမစ္ရန္ အစိုးရတြင္ မည္သည့္ ကိစၥရပ္မွ် မရွိေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္း
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ အသံုးဝင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယင္း ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ထိုးထားေသာ
EAO မ်ားအတြက္သာ အသံုးဝင္ၿပီး EAO မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈမရွိေသာ EBEP မ်ားအတြက္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၏
အေကာင္းဆံုး အေနအထားထက္ အုပ္စုမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး အေနအထားကို ပိုၿပီး အားထားသည္။
တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ မူၾကမ္း အစည္းအေဝးမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ထားေသာ ကိုးကားခ်က္အတြက္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ား။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ႏွင့္ ပူးတြဲလ်က္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္
ေန႔။ ယင္း အေထာက္အထားသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (၂ဝ၁၅)။ ပုဒ္မ ၃ဝ ကို ညႊန္းပါသည္။
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တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (၂ဝ၁၅)။ပုဒ္မ ၂၅။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ မူၾကမ္း အစည္းအေဝးမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ထားေသာ ကိုးကားခ်က္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္
မွတ္တမ္းမ်ား။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ႏွင့္ ပူးတြဲလ်က္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔။ ယင္း အေထာက္အထား
သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (၂ဝ၁၅)။ ပုဒ္မ ၃ဝ ကို ညႊန္းပါသည္။
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တိုင္းရင္းသား ပညာေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား တည္ရွိမႈကို အနည္းဆုံးၫႊန္းဆိုျခင္း ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန မူဝါဒအတြက္
အေကာင္းျမင္အစဥ္အလာတစ္ခုကို NESP က ေဆာင္ရြက္လိုက္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရသည္ ယင္း၏ သက္တမ္းကုန္ဆံုးခါနီးတြင္
အတည္ျပဳခဲ့ေသာ NESP “မူဝါဒႏွင့္ အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ မူေဘာင္”က ပုဂၢလိက၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ
ေက်ာင္းမ်ား အပါအဝင္ အျခား ႏိုင္ငံေတာ္မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စာရင္းအဆုံးတြင္ “တိုင္းရင္းသားပညာေရးေက်ာင္းမ်ား”ႏွင့္ “တိုင္း
ရင္းသားပညာေရးစနစ္မ်ား”ကို တစ္ႀကိမ္စီ အတိုခ်ဳပ္ေဖာ္ျပသည္။ ယင္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာထက္ အျခားဘာသာေရးမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ
ေက်ာင္းစနစ္မ်ားကို မေဖာ္ျပခဲ့ပါ။231

တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
EBEP မ်ားအတြက္ ကမ္းလွမ္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ႏွင့္ ပို၍ႀကီးမားေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အေျခခံပညာေရး
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လက္ရွိအေနအထားႏွင့္ EBEP မ်ားကို ထင္ရွားစြာ ေက်းဇူးတင္ေသာအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ သို႔မဟုတ္
အဆိုျပဳထားေသာ ဥပေဒအသစ္တို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ခုအား ပါလီမန္တြင္ NLD အစိုးရက တင္ျပသင့္သည္။ ဤဥပေဒျပဳေရးသည္
မွတ္ပံုတင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ သီးျခားလုပ္ငန္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ သီးျခား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေစရန္ EBEP က ျပဳလုပ္ရမည့္
သီးသန္႔ပံုစံကို မသတ္မွတ္သင့္ေပ။ ထို႔အျပင္ EBEP မ်ား၏ ပံုစံအမ်ိဳးအမ်ိးႏွင့္ ဆက္သြယ္ ဝင္ေရာက္ျခင္းတုိ႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားဝင္
အေျခခံပညာေရး၏ အေရးပါေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ နဂိုအေျခအေနကို ပြင့္လင္းစြာ အသိအမွတ္ျပဳသင့္
ၿပီး ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားထံမွ ရန္ပံုေငြမ်ားကို လက္ခံေကာင္း လက္ခံႏိုင္သည္။ EBEP မ်ား၏ ပိုမို တရားဝင္ေသာ
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ယင္းတို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကိစၥမ်ားသည္ သီးသန္႔ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။
ႏွစ္ဖက္စလံုး ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတိုင္းတြင္ ဥပေဒျပဳေရးသည္ အစိုးရအား ယင္းတို႔၏ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကို EBEP မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး
ညႇိႏိႈင္းရန္ ကတိထားသင့္သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျခား အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသည္ အမ်ိဳးသား ပညာေရးမူဝါဒႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈ၊
ဘာသာစကားႏွင့္ သမိုင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ

ကိစၥရပ္မ်ားကို EBEP မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု သို႔မဟုတ္

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဆင့္ႏွင့္ အနာဂတ္ရန္ပံုေငြႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ ခြဲေဝေရးအတြက္ ေနရာတစ္ခုကို ဖန္တီးျခင္းအားျဖင့္ EBEP
မ်ားသည္ အစိုးရ၏ သီးျခားရပ္တည္ေနသည့္ အေနအထားမွ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ရေကာင္းရႏိုင္သည္။
EBEP မ်ားႏွင့္အတူ ေနာက္ထပ္ သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းတို႔က ယင္းတို႔အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဝါဟာရႏွင့္ အဆင့္ကို စစ္ေဆး
ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အေျခခံပညာေရးု ျဖည့္ဆည္းေပးေနျခင္းကို အသိ
အမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေဒသအဆင့္တြင္ ယင္းတို႔ႏွင့္ အစိုးရအၾကား ေတြ႕ဆံုမႈထက္ ပိုေကာင္းေသာ ေနရာသတ္မွတ္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳျခင္းအား
အေလးထားရန္လိုသည္။ MTB-MLE ကို အသံုးျပဳၿပီး ေဒသတြင္း ေက်ာင္းဆရာမ်ားမွတစ္ဆင့္ တိုင္းရင္းသား အစုအဖြဲ႕မ်ားဆီသို႔ ပညာေရးကို
ျဖည့္ဆည္းေပးေနေသာ အသင္းေတာ္အေျခခံ အုပ္စုမ်ားအပါအဝင္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ထူးျခားေသာ သံုးသပ္ျခင္းသည္
လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔၏ တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈျဖင့္ တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားမႈ မရွိေခ်။
အကယ္၍ ပါလီမန္မွတစ္ဆင့္ အဆိုပါ ဥပေဒရရွိျခင္း မျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ အစိုးရသည္ အလားတူသက္ေရာက္မႈရွိေသာ သမၼတ အမိန္႔ေၾကညာစာ
တစ္ခုကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။ အနည္းဆံုး ယင္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မူလအေျခအေနကို သင့္ေလ်ာ္သလို အသိအမွတ္ျပဳရန္
အနာဂတ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ မူဝါဒမ်ားတြင္ ထိုျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။

အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၃
ထူးျခားေသာ အေျခအေနမ်ားမရွိဘဲ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား မရွိဘဲ EBEP မ်ားကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ေပးအပ္ရန္။

တိုးတက္ေသာ ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆီသို႔
စစ္ေဆးထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ EBEP တို႔အၾကား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လိုအပ္ခ်က္တြင္ ပါဝင္
သည္။ လက္ရွိစိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ တစ္စစီျဖစ္ေနေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ က်င္းပေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတဆင့္ ေျဖရွင္း
ရန္ ခက္ခဲေနသည္။ လံုေလာက္မႈ မရွိေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈ ပံုစံအခ်ိဳ႕ ရွိၾကၿပီး အေျခအေနကို ၾကည့္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
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ႏိုင္ငံတကာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ေပးေသာ မၾကာေသးမီက ပိုမိုတရားဝင္သည့္ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားကဲ့သုိ႔ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ထပ္ေန
သည့္ EBEPႏွင့္ အစိုးရတို႔အၾကား ေျမျပင္အဆင့္ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ပါဝင္သည္။
ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္ဆံမႈ ရွိၾကသည္။ ပညာေရး
ဝန္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးမ်ား(TEO)ႏွင့္ EBEP တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဝန္ထမ္းတို႔သည္ အထူးသျဖင့္ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ား တည္ရွိသည့္
ေနရာမ်ားတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ထိေတြ႕မႈ ရွိၾကသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ MNED ေရာေႏွာေက်ာင္း ၉၅ ေက်ာင္းရွိ
သည့္ မြန္ေဒသမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ ေဒသအဆင့္တြင္ အားေကာင္းစြာ တည္ရွိသည္။ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္
တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားထက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားႏွင့္ TEO မ်ားသည္ MNED ႏွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယင္း၏ တိုးခ်ဲ႕မႈကို လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ KNU ႏွင့္ အစိုးရတို႔ ေရာေႏွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္
KED ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတုိ႕၏ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အကန္႔အသတ္ရွိၾကသည္။ အေရွ႕ေဒါနေဒသရွိ KED အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးက
အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦး၏ လုပ္ငန္းခြင္ကို တစ္ဦးက ျဖတ္သန္းသြားေသာအခါ TEO ႏွင့္ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ ေတြ႕ဆံုမႈ အနည္းငယ္ရွိေၾကာင္း
ေျပာျပသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ အနီးအနားရွိ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲတစ္ခုသို႔ ခရီးသြားေနသည့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးရွိသည့္ KED
အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ TEO က တစ္ႀကိမ္ ရပ္နားဖူးသည္။ KED တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ျမဝတီသို႔ သြားရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္
ပညာေရးမွဴးထံသို႔ ဝင္ေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ဖူးၾကသည္။ “[ကြ်န္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းေတြနဲ႕ ရပ္ရြာေတြမွာ] [သူတို႔ေက်ာင္းဆရာေတြ] လုပ္သင့္
မလုပ္သင့္ဆိုတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေျခအေနေကာင္းေတြကို သူတို႔သိတဲ့အတြက္ ဒါဟာ အကူအညီေတာင္းတာပါပဲ။ သိပ္ကို အကူအညီေပးတဲ့
KED မူဝါဒကို လိုက္နာဖို႔ အစိုးရေက်ာင္းဆရာေတြကို [ေျပာခဲ့ေစဖို႔] ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ကူညီေစပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။ “TEO က သိပါတယ္
ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ကိုယ္ပိုင္ပညာေရးမူဝါဒရွိၿပီး ဒီအေပၚမွာ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆိုတာကိုပါ။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက [ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္မွာ] မလုပ္ရေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ [ဆက္ဆံေရးက] မတည္ၿငိမ္ေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ ၾကားကာလ အသြင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္တယ္ဆိုတာ သူ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ KED သင္႐ိုးကို သံုးေနတာ သူတုိ႔ မတားျမစ္တာပါ”232
ဟု ဆိုသည္။
သို႔ေသာ္ အျခားစနစ္မွ ယင္းတို႔၏ ေဆြးေႏြးဖက္မ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းစြာ ထိေတြ႕ရန္ ေအာက္ေျခ TEO မ်ားႏွင့္ EBEP အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအၾကား
လြတ္လပ္မႈမရွိဟု ယူဆမိၾကျခင္းေၾကာင့္ မၾကာခဏ ဆက္ဆံေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။ EBEP ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕က ေျပာရာတြင္ ေျမျပင္တြင္
EBEP တို႔၏ ပူးေပါင္းမႈႏွင့္ ေထာက္ခံမႈ ရွိႏိုင္ေသာ မွန္ကန္သည့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ TEO မ်ား ထူးျခားစြာ ရွိၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္
ယင္းတို႔၏ ဆက္ဆံေရးသည္ ခ်ီတံုခ်တံုႏွင့္ တစ္သမတ္တည္း မျဖစ္ေသးဘဲ ရွိေနျခင္း သို႔မဟုတ္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ မူဝါဒေရးရာမ်ားကို အက်ိဳး
ျဖစ္ေစသည့္ သမ႓ာ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။233 စင္စစ္ အေရွ႕ေဒါနေဒသရွိ KED အျခားဝန္ထမ္းက လက္ေတြ႕တြင္ KED က
အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာအသစ္မ်ားႏွင့္ ကိစၥရပ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
သည္ KED ကို တုန္႔ျပန္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။234
တစ္နည္းအားျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားရွိ EBEP တို႔၏ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ေတြ႕ဆံုျခင္းမွ ယင္းတို႔ေခါင္းေဆာင္မႈ
ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ေဆာင္
ေနစဥ္အတြင္း ေရွ႕သို႔ ခ်ီတက္ရန္ တံု႔ေႏွးေနၾကသည္။ KNU ခ႐ိုင္တစ္ခုမွ KED ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးက “ကြ်န္ေတာ္တို႔ဌာနက တစ္ဦး
တည္း တည္ရွိေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ခ႐ိုင္ လက္ေအာက္ကပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခ႐ိုင္က အစိုးရနဲ႔ ဘာမွ အဆက္အသြယ္ မရွိခ်င္
ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘာမွ အဆက္အဆံ မရွိပါဘူး။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနအထားက သူတို႔ အတိုင္းပါပဲ” ဟု
ေျပာၾကားသည္။ ထိုခ႐ိုင္တြင္ အျခားသူမ်ားၾကားတြင္ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားသို႔ KED ၏ သင္႐ိုးကို ေပးပို႕ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး KED ၏ ဗဟို႐ံုး
ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ကရင္ျပည္နယ္ ပညာေရးဌာနတို႔အၾကား ညႇိႏိႈင္းမႈ လုပ္ရသည္။235
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ RCSS က ေထာက္ပံ့ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားစြာသို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ကတည္းက RCSS
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အစိုးရက ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္အတြင္းဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ရွိေသာ KNU၏ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဒူပလာယာခ႐ိုင္၏
KED အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဤကိစၥကို ေဆာက္ရြက္ခဲ့သည္။
233

အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ MNEC/MNED အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ KED ဝန္ထမ္းမ်ားက တူညီေသာ ယူဆခ်က္ကို ဖလွယ္ခဲ့ၾကသည္။
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အေရွ႕ ေဒါနခ႐ိုင္ ဒုတိယ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ)။
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KED ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ)။
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သည္ ေဒသအဆင့္ စြမ္းရည္မရွိေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ားေၾကာင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ စနစ္တက် ေတြ႕ဆံုရန္ ႀကိဳးပမ္းေနရသည္။236
ပိုမိုျမင့္ေသာ အဆင့္တြင္ UNICEF က ေထာက္ပံ့ထားေသာ ထိုးထြင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ EBEP ႏွင့္ အစိုးရ စနစ္မ်ားအၾကား ညႇိႏိႈင္း
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို တိုးတက္ေစသည္။237 ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ မြန္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔ရွိ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပည္နယ္ပညာေရး
ဌာနမ်ားသည္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေလးလပတ္ ပညာေရး ညႇိႏိႈင္းမႈ အစည္းအေဝးမ်ားကို တရားဝင္ က်င္းပသည္။238
EBEP မ်ား အပါအဝင္ ျပည္နယ္အတြင္း ပညာေရးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ေဆာင္သူ အားလံုးကို တံခါးဖြင့္ထားၿပီး ယင္းကို UNICEF က ျဖည့္ဆည္းေပး
ထားသည္။ ယင္းအစည္းအေဝးမ်ားသည္ MNED အား ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဖတ္စာစာအုပ္မ်ားႏွင့္ EBEP ႏွင့္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားအၾကား
ေက်ာင္းသားမ်ား လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ အခြင့္အေရး ေပးထားသည္။ ထို႔အျပင္ EBEP မ်ားအား ယင္းတို႔၏
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တင္ျပခြင့္ေပးထားကာ သက္ဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားလည္း ေမးခြင့္ ေပးထားသည္။239 မြန္ဘာသာ သင္႐ိုးသစ္
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တစ္ဆင့္ MNEC/MNED ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရး အာမခံခ်က္မ်ားအတြက္ ဦးေဆာင္
ေကာ္မတီ အပါအဝင္ EBEP ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔အၾကား ေတြ႕ဆံုမႈပံုစံမ်ားျဖင့္ အစည္းအေဝးမ်ားကို ျပည့္စံုေစသည္။
MNEC၏ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ဆက္ဆံေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား အထူးသျဖင့္ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးမ်ားသည္ ပညာေရး
ဝန္ႀကီးဌာန၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကား ေကာင္းေသာ အေတြးအျမင္သို႔ ေျပာင္းလဲေစသည္။ သို႔ေသာ္ သူမက ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္
ယင္းသည္ မူဝါဒကို ႀကီးမားစြာ အက်ိဳးမသက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ ျပည္နယ္/ၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ႀကီးမားစြာ ေျပာင္းလဲရန္
အခြင့္အာဏာ မရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။
UNICEF ဘာသာစကား မူဝါဒႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေရးတို႔ႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီး
ဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ အျမင္ႏွင့္ မိခင္ဘာသာစကား ပညာေရး၏ နားလည္မႈကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ ယင္းတို႔သည္ အေထာက္
အကူ ေပးၾကၿပီး ေျပာင္းလဲၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအရာရွိမ်ားသည္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ သူတို႔သည္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္သူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ သူတို႔သည္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားကို မလႊမ္းမိုးႏိုင္ၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းတုိ႔ [ေနာက္ထပ္
အႀကီးတန္း အရာရွိမ်ားသည္] ေျပာင္းလဲေနျခင္း မရွိပါ….240
ထို႔အျပင္ MNEC အဆင့္တူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပူပန္မႈကို ေဖာ္ျပရာတြင္ MNECႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေတြ႕ဆံုျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ
ဆက္သြယ္မႈ လိုအပ္သည့္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး လက္ေတြ႕ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိေသာ ပိုမိုတရားဝင္သည့္ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းတို႔အတြက္
အစိုးရသည္ အစစ္အမွန္ စိတ္ပါဝင္စားျခင္း မရွိေခ်။
UNICEF က ဖိတ္ေခၚ႐ံုမဟုတ္လွ်င္၊ အစိုးရက ယင္းတို႔ႏွင့္ တစ္ေယာက္-တစ္ေယာက္ခ်င္း အတူတကြ ေဆာင္ရြက္ၾကလိမ့္မည္ဆိုပါက
ယင္းကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ႏွစ္သက္ပါလိမ့္မည္။ UNICEFက ဖန္တီး ကူညီေပးေသာ္လည္း အနာဂတ္တြင္ အယူအဆအားျဖင့္ ျပည္နယ္
အစိုးရသည္ ညႇိႏိႈင္းေရးအသြင္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ မြန္ျပည္နယ္
ပညာေရးဌာနက “ခင္ဗ်ားတို႔မွာ ျပႆနာရွိရင္ အခ်ိန္မေရြးလာပါ။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ၾကည္႐ံုတြင္ကေလး မဟုတ္ပါဘူး။
ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ျပႆနာရွိတဲ့ အခ်ိန္ကေလးတြင္ မဟုတ္ပါဘူး။ အတူတကြ တိုးတက္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပံုမွန္ ေတြ႕ခ်င္ပါ
တယ္။ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္း႐ံုဆိုရင္ ျပႆနာေလးေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ လက္ေႏွးေနတာ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။
ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပံုမွန္ ညႇိႏိႈင္းေနရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပံုမွန္ အေတြ႕အႀကံဳေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ကိစၥရပ္ကေလးေတြ အားလံုးကို
ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ပါမယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒါေတြကုိလည္း ေျဖရွင္းႏိုင္ပါမယ္။”ဟု ေျပာခဲ့သည္။241
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SSDF ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ ဇင္းမယ္၊ (၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ)။
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၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ UNICEF ျမန္မာက ဒတ္ခ်္မွ ေထာက္ပံ့ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၅ သန္းတန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပညာေရးႏွင့္ ေထာက္ခံ
အားေပးမႈ သံုးႏွစ္အစီအစဥ္ (PBEA) ကို စတင္သည္။ အစိုးရကို ႀကီးမားစြာ ေထာက္ပံ့ေနေသာ Quality Basic Education Program (QBEP) ျဖစ္သည့္
လက္ရွိႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို PEBAက UNICEF ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။
238
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ေမႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလမ်ားတြင္ မြန္ျပည္နယ္၌ သံုးႀကိမ္ ျပဳလုပ္သည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၂ဝ၁၅ ဒီဇင္ဘာလတြင္း တစ္ႀကိမ္
ျပဳလုပ္သည္။ MNEC က အစည္းအေဝးတိုင္း တက္ေရာက္ၿပီး KED က ကရင္ျပည္နယ္တြင္ က်င္းပေသာ အစည္းအေဝးကိုသာ တက္ေရာက္သည္။
239

အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ ကရင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ ပညာေရးပါဝင္ပတ္သက္သူ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား။ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ေမ၊ ေအာက္တိုဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ။
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MNEC အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)။

241

MNEC အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)။
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KED/KSEAG ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေျခေျချမစ္ျမစ္ မဟုတ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲက ညႊန္းဆိုရာတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ ညႇိႏိႈင္းေရး အစည္းအေဝးမ်ားကို
အားတက္သေရာ ႀကိဳဆိုရၿပီး ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး စတင္ရန္ႏွင့္ အဓိက အေရးအရာမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေရး စတင္ရန္ အသံုးဝင္သည္။
သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေရးရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အေထာက္အပံ့ကို ရရွိရန္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသးေခ်။ ထို႔အျပင္ ပိုမိုလက္ေတြ႕က်ၿပီး
အဓိက ထိေတြ႕ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားသည္အစိုးရ အသစ္ႏွင့္မွသာ ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။242
MNEC, KED/KSEAG ႏွင့္ RDFSS ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အမ်ိဳးသား ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအျဖစ္ ယင္း
တို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳေစရန္ ဆႏၵရွိၾကၿပီး ဘက္စံုလႊမ္းျခံဳႏိုင္ေသာ ပညာေရးက႑လုပ္ငန္းမ်ား (CESR) ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္
ျပည္နယ္အဆင့္ ပညာေရးဥပေဒကို မူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ ယင္းတို႔ကို ပါဝင္ထည့္သြင္းျခင္း မျပဳလုပ္ျခင္းအား စိတ္ပ်က္ၾကသည္။ MNEC
အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက “UNICEF ရဲ႕ အစီအစဥ္နဲ႕ သူတို႔ သင္တန္းေပးတိုင္း ကိစၥရွိတိုင္း တက္ေရာက္သူေတြ အျဖစ္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို
ဖိတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္ၿပီဆိုၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူေတြရယ္လို႔ မစဥ္းစားပါဘူး။ အစိုးရဟာ အကုန္လံုး
သူ႔ဘာသာ လုပ္ေနတာပါပဲ။”ဟု ဆိုသည္။243

တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP တို႔၏ စုစုစည္းစည္းႏွင့္ ပံုမွန္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲသည္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ပိုမို ေပါင္းစုထားေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ားကို
တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ပံုၾကမ္းေဖာ္ျပထားေသာ ဦးတည္ခ်က္အားလံုး ေအာင္ျမင္ရန္ အေရးပါလာလိမ့္မည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္ဆင့္တြင္ ပံုမွန္
ဖိုရမ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္လိမ့္မည္။ ေဒသတစ္ခုမွ တစ္ခုသည္ EBEP တို႔၏ အေရအတြက္ႏွင့္ အရြယ္အစားတို႔ကို မူတည္ၿပီး ပံုစံ
အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲလိမ့္မည္။
EBEP ေက်ာင္းမ်ားရွိေသာ နယ္ေျမအမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP တို႔သည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေရးအရာမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲပညာေရး
အစီအစဥ္ကို ေဆြးေႏြးရန္ ေဒသဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကို တည္ေထာင္သင့္သည္။ UNICEF က ျဖည့္ဆည္းေပးထားေသာ
မြန္ႏွင့္ ကရင္ ျပည္နယ္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာပံုစံကို ေပးအပ္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP တို႔က
ဆက္လက္တန္ဖိုးထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို ယင္းတို႔၏ ေနရာမ်ားတြင္ ဆက္ထားရွိသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ အဆံုးစြန္ဆံုးအေနျဖင့္ အစိုးရသည္
ညႇိႏိႈင္းေရးအတြက္ ပံုမွန္ေနရာမ်ား ဖန္တီးရန္ မိမိဘာသာ ေျခလွမ္းမ်ားလွမ္းေနျခင္းသည္ အေရးပါၿပီး ယင္းေတြ႕ဆံုမႈမ်ားသည္ ပိုမိုလက္ေတြ႕က်
ၿပီး အာ႐ံုစိုက္ျခင္းခံရသည္။
ထိုဖိုရမ္မ်ားကို က်င္းပရန္ လက္ေတြ႕အက်ဆံုး နည္းလမ္းမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ အၿမဲတမ္းမျဖစ္ႏိုင္ေပ။ KED/KSEAG
ႏွင့္ MNEC/MNED မ်ားကဲ့သို႔ ႀကီးမားၿပီး အဓိကက်ေသာ သက္ဆိုင္ရာ EAO မ်ားအတြက္မူ သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ EBEP အသီးသီး ပါဝင္တက္ေရာက္ေစျခင္းျဖင့္ သီးျခားအဖြဲ႕မ်ားရွိရန္ အသံုးက်ႏိုင္သည္။244 ယင္းသည္
စုစည္းၿပီး လက္ေတြ႕က်ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ခြင့္ျပဳဖြယ္ရွိသည္။ ကခ်င္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ကခ်င္ EBEP မ်ားအၾကား
ဥပမာ တစ္ခုအျဖစ္ တိုင္းရင္းသားမ်ားက်င္းပေသာ ဖိုရမ္မ်ားသည္ အသံုးအက်ဆံုးျဖစ္ေသာ ကိစၥမ်ား ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
ေဒသမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး ပထဝီဝင္ အေနအထား က်ယ္ျပန္႔စြာ ကြဲျပားေသာ ရွမ္းျပည္နယ္မွာကဲ့သို႔ ေသးငယ္ေသာ ျပည္နယ္ခြဲေဒသမ်ားသည္
က်ိဳးေၾကာင္းအဆီေလ်ာ္ဆံုး စည္း႐ံုးေရးနယ္ေျမျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ထူးျခားေသာ EAO မ်ား၏ ပိုင္နက္နယ္ေျမပတ္ဝန္းက်င္တြင္
တိက်ေသာ အေျခခံညႇိႏိႈင္းမႈအတြက္ အသံုးအဝင္ဆံုး ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အစီရင္ခံစာ၏ က်န္ရစ္မႈမ်ားအတြက္ ဤညႇိႏိႈင္းျခင္း၏ က်ယ္ျပန္႕စြာ
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားေသာ အဆင့္ကို္ “ေဒသအဆင့္ ညႇိႏိႈင္းျခင္း”ဟု ေခၚႏိုင္သည္။
ထို႔အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္ သို႔မဟုတ္ တူညီေသာအဆင့္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအၾကား ပံုမွန္စနစ္က်ေသာ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ထူးျခားၿပီး
လက္ေတြ႕က်ေသာ အေရးအရာမ်ား အထူးသျဖင့္ EBEP မ်ားမွာ ေသးငယ္ေသာ အက်ံဳးဝင္မႈရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အသံုးျပဳသင့္
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KED အထက္တန္းအမႈထမ္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလႏွင့္ ေမလ)။
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MNEC အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)။

EBEP၏ အက်ံဳးဝင္မႈသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဆင့္အတန္းကို ဆီေလ်ာ္ကိုက္ညီေစရန္ မလုပ္ေဆာင္ေပ။ ဥပမာအေနျဖင့္
MNEC/MNED တို႔သည္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးၾကၿပီး KSEAG သည္ မြန္၊ ပဲခူးႏွင့္ တနသၤာရီတို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕မ်ား
သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ တရားဝင္ ဗဟိုျပဳၾကေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အလုပ္လုပ္ၾကေသာ သက္ဆိုင္ရာ
ျပည္သူမ်ားအတြက္ မပါဝင္ၾကေပ။ NCA ကို တစ္ပိုင္းတစ္စ လက္မွတ္ထိုးထားျခင္းကို လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္အတြက္
မူေဘာင္တြင္ ဤအဆင့္ရွိ ေဒသဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို “အမ်ိဴးသား ေဆြးေႏြးပြဲ”ဟု ညႊန္းဆိုမည္ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းမွာ ယင္းတို႔သည္ သီးျခားရွိေသာ
တုိင္းရင္းသားမ်ား (ဥပမာ ကရင္ သို႕မဟုတ္ ရွမ္း)ကို ဟန္ျပအေနျဖင့္ ဆက္ဆံမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္မူ ထိုသို႔ဆက္ဆံမည္ မဟုတ္ေခ်။
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သည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ အတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိေစရန္အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP တို႔သည္ အဆင့္နိမ့္
မ်ားတြင္ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို အခြင့္အာဏာေပးရန္ ေဒသဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းမႈကို အသံုးျပဳသင့္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္
ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္မႈ လိုအပ္ေသာ အဓိက ေနရာမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္ကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနရာခ်ရာ၌ အဓိက အခန္းက႑ကို ရပ္ရြာအဖြဲ႕မ်ားက
ထိန္းသိမ္းထားေစရန္ ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပင္ပလုပ္ေဆာင္သူမ်ားထံမွ ရယူေပး
ေသာ

ေက်ာင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို

အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ႏွင့္

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္

EBEP

တို႔က်န္ရစ္ေသာ

ေက်ာင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏

ကြာဟမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရာတြင္ ရပ္ရြာေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားသည္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ ပညာေရး၏ သို႔ေသာ္ ပညာေရး
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးထားေသာ ယင္းတို႔၏ အခန္းက႑သည္ အၿမဲတေစ အဆင္ေျပေနမည္ မဟုတ္ေပ။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားထံမွ ရႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တန္ဖိုးထားရန္အတြက္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ
အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ စနစ္က်ေသာနည္းလမ္းမရွိဟု ထင္ရသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ အေထာက္အပံ့ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာပင္
အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္မ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ ယင္းတို႔သည္ သူတို႔ရႏိုင္ေသာ မည္သည့္အရာကိုျဖစ္ေစ ေယဘုယ်အေနျဖင့္ ရယူမည္ျဖစ္သည္။
ရပ္ရြာက ဦးေဆာင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈတြင္ အဓိကျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအဆင့္ ညႇိႏိႈင္းမႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို အခန္း (၉) ႏွင့္ (၁ဝ)တို႔၌
ေဆြးေႏြးထားပါသည္။

အစိုးရႏွင့္ EAO/EBEP သို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား #၁
သင့္ေလ်ာ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္မ်ားတြင္ တရားဝင္ ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ကို တည္ေထာင္ရန္။

တစ္ႏွစ္ႏွစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပံုမွန္
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕မ်ား တည္ေထာင္ရာတြင္ ထူးျခားေသာတန္ဖိုး ရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အေနျဖင့္
ပညာေရးက႑တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေဆြးေႏြးရန္ေနရာကို ဖန္တီးရလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္း ရည္ရြယ္ထားေသာ ေတြ႕ဆံုမႈကို
လမ္းေၾကာင္းေပးၿပီး တိုးတက္ေစရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္။
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေတြ႕ဆံုမႈသည္ တိုင္းရင္းသား အဆင့္တူ
မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး က်န္းမာေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရန္ အေရးပါျခင္း
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးက႑တြင္ ရွိေနသည္။
အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ညႇိႏိႈ္င္းေရးကို “အစိုးရပိုင္မွ်သာ”ထက္ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးအျမင္ျဖင့္ “ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္” ျဖစ္ေစရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီး
ဌာနႏွင့္ EBEP မ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာခ်ိန္ညႇိေရး၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္ရန္ ခြင့္ျပဳေရး အသံုးျပဳသင့္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပူးတြဲရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အညႊန္းကိန္းမ်ားကို က႑ေပါင္းစံု အစီအစဥ္ တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို
ခ်ဥ္းကပ္မႈအား တိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။
ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ NLD အစိုးရသည္ စစ္မွန္ေသာ အျခား ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးထားေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား
ျဖစ္ေစျခင္းျဖင့္ ပညာေရး စီမံခ်က္ႏွင့္ မူဝါဒကို ပိုမိုပါဝင္မႈွရွိေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈအား တိုးတက္ေစရမည္ ျဖစ္သည္။ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ အျခား
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပညာေရး တိုးတက္မႈရရွိေစရန္ အေရးပါမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔၏ သြင္းအားစုသည္ မရွိမျဖစ္ အေျခအေနတြင္ရွိေသာ
မ်ားစြာ လက္ေတြ႕က်သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္အတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရ စီမံခ်က္မ်ားကို တရားဝင္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၿပီး
ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္မႈသည္ ၎တို႔ကို ေထာက္ပံ့ရန္ အျခားလုပ္ေဆာင္သူမ်ား ရရွိေစေရး အေရးႀကီးသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ပညာေရး အစီအစဥ္ႏွင့္
မူဝါဒခ်မွတ္ရာတြင္ EBEP မ်ား ပါဝင္ျခင္း မရွိျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အေရးအရာမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္ရန္
ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမို ဆိုးရြားလာေစသည္။

အစိုးရႏွင့္ EAO/EBEPမ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ #၂
နိမ့္ေသာအဆင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲအတြက္ ႀကီးမားေသာေနရာကို ခြင့္ျပဳသကဲ့သို႔ ပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း
မ်ားကို ခ်ိန္ညႇိရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္။
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အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ #၄
စစ္မွန္ၿပီး တန္ဖိုးရွိေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအျဖစ္ အျခားပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ပညာေရး စီမံခ်က္ႏွင့္
မူဝါဒကို ပိုမိုပါဝင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား တိုးတက္ေစရန္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အႀကီးမားဆံုးပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ပညာေရးက႑ တိုးတက္ေစရန္
ယင္း၏ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို တာဝန္ခံရသည္ျဖစ္ရာ ပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ရမည္ဆိုသည္ကို
EBEP မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳၾကသင့္သည္။ EBEP မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆန္႔က်င္ေျပာၾကားျခင္း မရွိေစရန္
ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အတားအဆီးမျဖစ္ေစရန္ ၾကာျမင့္လွၿပီျဖစ္ကဲ့သို႔ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေပးထားေသာ ယင္းတို႔၏ အစီအစဥ္
ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်ိန္ညႇိရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
ယင္းခ်ိန္ညႇိမႈသည္ အစိုးရအတြက္ ႀကီးမားေသာအေထာက္အပံ့ကို အားေပးၿပီး အဓိက ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ားကိုလည္း အားေပး
သည္။ အလွဴရွင္မ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမ်ား ေပးအပ္ေစရန္ ယင္းတို႔က ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ၊ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ အမ်ိဳးသား ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ
မည္သို႔ အေထာက္အပံ့ေပးေနသည္ကို ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ EBEP မ်ားက ယင္းတို႔၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အစိုးရက
ခ်မွတ္ထားသည့္ ထင္ရွားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေထာက္အပံ့ျပဳေၾကာင္း ေယဘုယ် အၫႊန္းမ်ားသံုးၿပီး ေဖာ္ျပႏိုင္လွ်င္ ယင္းတို႔၏
အဖိုးတန္မႈကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ၿပီး ႀကီးမားေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ရရွိလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ EBEP မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ရာဇဝတ္မႈ
တြင္ ပါဝင္မိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ သိမ္ငယ္ေသာ စိတ္ထားမ်ိဳးျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းဟူ၍
အစိုးရ၏ အခ်ိဳ႕မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို မ႐ႈျမင္သင့္ေပ။

EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ #၂
ပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္အတြက္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္
အစိုးရကဲ့သို႔ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်ိန္ညႇိျခင္းမွ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း EBEP မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳရန္။

ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ #၂
ပါဝင္သူမ်ားက လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္ ထင္ရေသာ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ရန္ သို႔ေသာ္ ပိုမို ထိုးထြင္းႀကံဆမႈႏွင့္
တာဝန္ခံမႈေဆာင္ရြက္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို အားေပးရန္။
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အခန္း (၉)၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာေၾကာင့္ အရင္းအျမစ္အသစ္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ေစျခင္းျဖင့္
ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားသည္ အၿပိဳင္အျဖစ္တည္ရွိၿပီး ပညာေရးအတြက္ EBEP မ်ားက ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေနေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အခ်ိဳ႕
ေနရာသစ္မ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ယင္း၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ၿပီးျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နည္းပါးစြာ ေရာက္ရွိေသာ ေနရာမ်ား
တြင္ ပညာေရးတိုးတက္ရန္ အလားအလာမ်ားရွိေနရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္

ယံုၾကည္မႈကို ပ်က္စီးေစၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ျခင္းကို

ေႏွာင့္ေႏွးေစျခင္းျဖင့္ ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံေရး ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚေစသည္။
ဤအခန္းသည္ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက မည္သို႔က်င္းပမည္ဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္ EAO မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက
မည္သို႔ရရွိၾကမည္ ဆိုသည္ကို ေဆြးေႏြးရန္ျဖစ္ၿပီး ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ကနဦးစိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕ကို အထူးျပဳေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းသည္ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲထားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၏ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ညိႇႏိႈင္းမႈအတြက္ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေပး
ထားသည္။ EBEP ေထာက္ပံ့ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို တစ္ခ်ိန္က အေၾကာင္းျပဳၿပီး ျဖစ္ေပၚေစေသာ သက္ဆိုင္ရာ
အေရးအရာမ်ားကို တည္ေထာင္ထားသည္။ ယင္းကို အခန္း (၁ဝ) တြင္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္က ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို KED/KSEAG တို႔ ေထာက္ပံ့ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ခ်
ထားၿပီး ယင္းေနရာမ်ားသည္ KNU ႏွင့္ KKO/DKBA တို႔ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ကာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တိုးခ်ဲ႕မႈ
ထူးျခားစြာ ရွင္သန္ေနသည္ဟု ထင္ရသည္။245 MNED/MNEC မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ရရွိေသာ္လည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ပိုင္ေသာ အနီးအနားရွိေက်ာင္းမ်ားရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားအျဖစ္ MNSP ကို
ပိုမိုရွင္းလင္းစြာ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ျပည္နယ္က ဝင္ေရာက္ရန္ မႀကိဳးပမ္းရပါ။ ထိုေနရာမ်ားတြင္ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား
တည္ရွိသည္။ အျပင္ပန္းအေနျဖင့္ နည္းပါးေသာ္လည္း မသိႏိုင္ေသာတစ္ခုမွာ RCSS ၏ ပညာေရးဌာနႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း
က ေထာက္ပံ့ေသာ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားအပါအဝင္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက RCSS က ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ေက်ာင္းဆရာမ်ားစြာကို
ပို႔ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ မြန္ႏွင့္ ရွမ္းေဒသမ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေၾကာင္းကို သတင္းအခ်က္အလက္ အနည္းငယ္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းေဒသမ်ား
တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈ နည္းသည္ဟု ထင္ရသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ သံုးသပ္ခ်က္အတြက္ ကရင္ေဒသမ်ားတြင္ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းကို ဤအခန္းက ဦးစြာ
ေဖာ္ျပသည္။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ားကို ေက်ာင္းအေျခခံ အေဆာက္အဦ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကမ္းလွမ္းၿပီး ဆရာမ်ား ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ယင္းတို႔၏ တည္ရွိမႈကို တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို
အေသးစိတ္ ခ်ျပရန္ ယာယီပိုင္နက္နယ္ေျမဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ျခင္းကိုပင္ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးက
ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။246 ကရင္ေဒသမ်ားတြင္ မည္သည့္ေနရာမဆို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တိုးတက္မႈမ်ားသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ
ေနရာမ်ားသို႔ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တိုးခ်ဲ႕ရန္ ႀကီးမားေသာ အားထုတ္မႈရွိေနသည္။
ကရင္ျပည္နယ္တြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေရာေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ ကိုးခုကို အစိုးရ၏ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
အဖြဲ႕အစည္း၏ ေက်ာ႐ိုးျဖစ္ေသာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနက “ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ” ၿမိဳ႕မ်ားအျဖစ္
သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။247 ယင္း ေနရာခ်ထားမႈမ်ားသည္ EAO က ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ ယင္း၏ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္ ရွိေသာ
ေနရာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ စခန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဒသခံမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေနာက္ခံျပဳထားေသာ အကူစစ္လက္႐ံုးတပ္ဖြဲ႕
မ်ား တည္ေထာင္ထားသည့္ အစိုးရ၏ တည္ၿငိမ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက ရွိခဲ့သည္။ ယင္းေနရာ အသီးသီးတြင္
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန႐ံုးမ်ားႏွင့္ ရဲစခန္းမ်ား တည္ေထာင္ထားၿပီး အစိုးရ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
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၂ဝ၁၂-၁၃ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅-၁၆ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း KSEAG ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေပးၾကေသာ ေက်ာင္းဆရာအေရအတြက္သည္ ၃,၁၄၄
သို႔ တိုးတက္လာသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္း အေရအတြက္သည္ ပို႔ေဆာင္ထားေသာ ေက်ာင္းဆရာ စုစုေပါင္းကို ကိုယ္စားမျပဳေပ။ ေက်ာင္းမ်ားစြာသည္ ယင္းတို႔ကို
လက္မခံပါ။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလႏွင့္ ဧၿပီလတို႔တြင္ ကနဦး ႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ ပိုင္နက္ နယ္ေျမေဒသမ်ားကို မေဖာ္ျပခဲ့ေခ်။ အနည္းဆံုး ႏွစ္ဖက္
က်င့္ဝတ္မ်ားကို အစိတ္အပိုင္းလိုက္ တည္ေထာင္ရန္ KNU က ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈတြင္ ပိုင္နက္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို တပ္မေတာ္မွ
အႀကိမ္ႀကိမ္ အၾကပ္အတည္းျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဘးထြက္ေနလိုက္ရသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဘက္စံု NCA ေစ့စပ္ေရးမ်ားကို
ဖိအားမ်ား မ်ားလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ NCA ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အခ်ိန္ဆြဲေနခဲ့ၿပီး EAO မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဖြင့္ဆိုေနေသာ ၾကားျဖတ္
အစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္းကို သေဘာတူရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ NCA စာသားတြင္ “ၾကားျဖတ္အစီအစဥ္မ်ား”ကို
အကန္႔အသတ္ထားၿပီး (အခန္း(၈)တြင္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္) ပိုင္ဆိုင္မႈ နယ္ေျမမ်ား ရွင္းလင္းစြာဖြင့္ဆိုရန္ မကူညီခဲ့ေခ်။
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ယင္းတို႔မွာ လိပ္သို၊ ေဘာဂလိ၊ ကမေမာင္း၊ ပိုင္က်ံဳ၊ ရွမ္းရြာသစ္၊ က်ိဳက္ဒံု၊ စုကလိႏွင့္ ေဝါေလၿမိဳင္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
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လည္း ႀကီးမားစြာ တိုးခ်ဲ႕ထားရွိသည္။ ယင္းေနရာမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ပိုင္နက္မ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုဌာနအျဖစ္ ေဆာက္ရြက္ေပး
သည္။ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာ၊ တစ္ၿမိဳ႕မွ တစ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး ဂိတ္မ်ားကိ248
ု ေနရာခ်ထားေသာ ေနရာမ်ားမွ ေရာက္ရွိႏိုင္ေစရန္
လမ္းသစ္မ်ားကို ေဖာက္လုပ္ထားသည္။ (ေျမပံု (၁)ႏွင့္ (၄)တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမ်ား၏ တည္ေနရာကို
ေဖာ္ျပထားၿပီး ေျမပံု (၃) သည္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမ်ားႏွင့္ ေဝါေလၿမိဳင္ႏွင့္ စုကလိ ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားရွိ လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။)
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ KNU အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကတည္းက ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ အစြန္အဖ်ားပိုင္းမ်ားတြင္ ေနရာခ်ထားမႈရွိၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ရပ္ရြာမ်ား
ႏွင့္ အစိုးရသည္ ဆက္ဆံမႈ ရွိေနခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္မွ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ ယခင္ အစိုးရ၏ ခရီးစဥ္မ်ားသည္ ထိုေဒသမ်ားတြင္ မၾကာခဏ ရပ္ရြာ
အသစ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပထမ ေျခလွမ္းသည္ KSEAG ႏွင့္ ေဒသတြင္း EAO မ်ားက ေတာက္ေလ်ာက္ ေထာက္ပံ့လာခဲ့ေသာ
ေက်ာင္းမ်ားအပါအဝင္ ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ တာဝန္ရွိသူမ်ား သို႔မဟုတ္ GAD သို႔မဟုတ္ ပညာေရးဝန္ႀကီး
ဌာနတုိ႔က မၾကာခဏ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ TEO မ်ားသည္ ရပ္ရြာႏွင့္ မၾကာခဏ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ၾကၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမ်ားမွ
အထက္တန္း ေက်ာင္းသစ္မ်ား၏ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးမ်ားက ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မႈကို ပံုမွန္ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ၾကသည္။
အေထာက္အပံ့သည္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအတြက္ အဓိကျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ အရည္အခ်င္းနည္းပါးေသာ ေန႔စားလေပး ေက်ာင္းဆရာမ်ားအတြက္
ျဖစ္ၾကသည္။ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကိုလည္း အမိုးသစ္ႏွင့္ အိမ္သာမွသည္ စကိုင္းနက္ တယ္လီဗီးရွင္းအထိ ေပးအပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းၿပီး
တစ္ခါတစ္ရံ ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္ဆံရန္ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ ထိုအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထိေတြ႕မႈမ်ား တိုးတက္လာေစ
ရန္အတြက္ အစျပဳျခင္းအျဖစ္ ေယဘုယ်အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသည္ ထိုေက်ာင္းကို ေက်ာင္းခြဲျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ၿပီး
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေက်ာင္းအစစ္ ျဖစ္လာေစရန္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ဗဟိုအဆင့္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္
သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ KED သို႔မဟုတ္ KSEAG အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို တိက်စြာ ညႇိႏိႈင္းျခင္း မျပဳလုပ္ၾကေပ။
အခ်ိဳ႕ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ EAO တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ကမ္းလွမ္းလာေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားကို လက္ခံၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ လက္ခံေစရန္ ဖိအားေပးေသာ္
လည္း ေတာင့္ခံထားၾကသည္။ အျခားသူမ်ားကမူ အတူတကြ ျငင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ KED/KSEAG အေထာက္အပံ့ခံေက်ာင္းမ်ားတြင္
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေက်ာင္းဆရာမ်ား အေရအတြက္သည္ ၂ဝ၁၂-၁၃ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း သံုးဆ ျမင့္တက္လာၿပီး
ေရာေႏွာေက်ာင္း ၃၇၉ ေက်ာင္း တည္ေေထာင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ေစေသာ ၁,၅၇၄မွ ၄,၇၁၈ သို႔ တိုးတက္လာသည္။ ၂ဝ၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္
KSEAG ေထာက္ပံ့ေသာ ေက်ာင္း ၄၉.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ား ရွိၾကၿပီး ယင္းသည္ ၂ဝ၁၂-၁၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္
ရွိေသာ ၂၆.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ တိုးတက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို ၄၉.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအနက္ KSEAG က ေဖာ္ျပသည္မွာ ေက်ာင္းအားလံုးနီးပါးသည္
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခိုင္မာေသာ “အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေနအထားသို႔” ေရာက္ရွိေနသည္။ ေက်ာင္းအမ်ားစုမွာ KED ထံမွ အေထာက္အပံ့ကို
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတာက္ေလ်ာက္ ရယူလာၾကၿပီး ယခင္ေက်ာင္းမ်ားကို လူထုက KED ေက်ာင္းမ်ားဟု ယူဆထားၾကသည္။ က်န္
ေက်ာင္းမ်ားမွာ အျခားေဆာင္ရြက္သူမ်ားထံမွ ပံုမွန္အေထာက္အပံ့ကို ရရွိရန္ ႐ုန္းကန္ရဖြယ္ရွိၿပီး ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ ယူဆၾကသည္။
KSEAG သို႔မဟုတ္ MNEC/MNED တို႔က သီးသန္႔ တရားဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အေရအတြက္ မသိႏိုင္သည့္ (ဒါဇင္မ်ားစြာ ျဖစ္ဖြယ္ရွိ) ေက်ာင္း
မ်ားကို မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက အစိုးရေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ အျပည့္အဝ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ EAO ၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈႏွင့္ စြန္႔စားရမႈမ်ား
ႏိုင္ငံေတာ္က ေဒသမ်ားစြာတြင္ မည္သည့္အခါမွ် ျပည့္စံုစြာ မအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေပ။ ထို႔အျပင္ EAO မ်ားႏွင့္ EBEP မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားက
ပညာေရးကို ေထာက္ပံ့ေနသည္။ ထိုလ်င္ျမန္ေသာ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး သေဘာသဘာဝတြင္ သံသယရွိရန္မလိုစြာ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေရးအေနအထားထက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွတစ္ဆင့္ ယင္းတို႔၏ ပိုင္နက္မ်ားကို လႊမ္းမိုးရန္အတြက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အသံုးခ်ရန္ အစိုးရတြင္
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည္ဟု အခ်ိဳ႕ EAO ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား နက္႐ိႈင္းေသာ သံသယ ရွိေနၾကသည္။
MNSP သည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ အေထာက္အပံ့ကို ရယူျခင္းအား ေက်ာင္းမ်ားကို တားျမစ္ျခင္း မရွိေပ။249 RCSS ၏ အေနအထားမွာ

တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ “ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ” ၈၄ ခုရွိသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒထဲတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိေသာ “ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ” ေဝါဟာရသံုးစြဲမႈကို ပါလီမန္က ဆန္႔က်င္မႈ
အနည္းငယ္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းေနရာခ်မႈမ်ားကို လက္ရွိတြင္ ၿမိဳ႕အျဖစ္ သိၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း “ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ”ကုိ အစိုးရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားက
က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က ျဖန္႔ခ်ိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ သံုးစြဲထားသည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ဗဟိုျပဳထားသည္။ ထို႔အျပင္ ကိုယ့္ဘာသာ ေနရာခ်ထားျခင္းထက္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား ပတ္ဝိုင္းေနရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုခ်က္မ်ားအျဖစ္ ၿမိဳ႕မ်ားကို မူလ
ကတည္းက ေဆာင္ရြက္ေနသည္။
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မရွင္းလင္းေသာ္လည္း NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ အထူးသျဖင့္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးျဖစ္ေစရန္ အစိုးရႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေရးအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခု ပါဝင္
ေသာ ပညာေရးမူဝါဒကို တိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ဆဲျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္ EAO မ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ တပ္မွဴးမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား
အၾကား ႀကီးမားေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ အဓိပၸာယ္မွာ ေဒသတစ္ခုမွ တစ္ခု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို
တံု႔ျပန္မႈသည္ ကြဲျပားေနသည္။250
အစိုးရသည္ ပညာေရး ေထာက္ပံ့ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးမတိုင္မီ ယင္း၏ တည္ရွိမႈကို ခ်ဲ႕ထြင္ေနေၾကာင္း KNU ဌာနခ်ဳပ္က မ်ားစြာ
ေသာ သတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို လက္ခံသည္ မခံသည္ကို မေဖာ္ျပဘဲ ယင္းတို႔၏
ေဒသမ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ KNU ႏွင့္ EAO ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ ပမာဏႏွင့္
ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ ထူးျခားေသာ အခြင့္အာဏာေပးအပ္ျခင္းကို ရည္ရြယ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အျမင္ကြဲျပားမႈမ်ားအေပၚ မူတည္
ကာ KKO/DKBA တို႔၏ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားသည္ တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ မတူၾကေခ်။
ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ေနရာတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕သို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ပိုမိုယံုၾကည္မႈရွိလာသည့္တိုင္ေအာင္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္
ခ႐ိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အစိုးရ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အဟန္႔အတားျပဳရန္ အဆင့္နိမ့္ အာဏာပိုင္မ်ားကို စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်ထားေပးသည္။
အျခားေဒသမ်ားတြင္ ေယဘုယ်အေနျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေရးကို ျမန္ျမန္ေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံေပးေသာ္လည္း KNU သည္ ခြင့္ျပဳသည့္ ရပ္ရြာကိ္ု
ေရြးခ်ယ္ရန္ ပိုမို သေဘာထား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေနသည္။ ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ေဒသမွ KED တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက “တကယ္လို႔ KEC ဒါမွမဟုတ္
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းက အစိုးရဆီက အေထာက္အပံ့ကို ေတာင္းဆိုတာ ဒါမွမဟုတ္ [ေက်ာင္းဆရာ ဒါမွမဟုတ္ အျခားအေထာက္အပံ့ကို]
လက္ခံတာရွိရင္ သူတို႔ကို ခြင့္ျပဳပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သေဘာမတူရင္ေတာ့ အဆင္ေျပမွာ မဟုတ္ဘူး။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္က အစိုးရက ေတာင္းဆိုတာမရဘဲ
ေက်ာင္းဆရာေတြ ေပးပို႔တာ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ျပႆနာ တစ္ခုပါ”ဟု ေျပာၾကားသည္။
ဤသို႔ေဖာ္ျပရာတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းကို မၾကာခဏ ခြင့္ျပဳရေသာ္လည္း လ်င္ျမန္ၿပီး ညႇိႏိႈင္းမႈမရွိေသာ အေနအထားသည္
KNU ကို လံုးဝ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေစသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူမႈေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းသည္
ယင္းတို႔ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အေရးတႀကီး လံုၿခံဳေရး ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထူးျခားေသာ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္၏
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ တြဲဖက္လ်က္ရွိေသာ ခိုင္မာမႈကိုလည္း ေျပာၾကားသည္။ အစိုးရမွ တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိေနေသာ
ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမ်ားပါဝင္သည့္ ေဒသမ်ားရွိ တပ္မဟာတစ္ခုမွ တပ္မွဴးမ်ားက အဓိကၿခိမ္းေျခာက္မႈအျဖစ္ လူမႈေရးနယ္ပယ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ ျပင္ပ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို စာရင္းလုပ္ျပသည္။251
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္ဆင့္ရွိ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားက KNU အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ ၾကာရွည္စြာရွိေနခဲ့ေသာ ရပ္ရြာမ်ားအၾကားမ်ားႏွင့္ KNU
တို႔အၾကား အစိုးရ၏ အေထာက္အပံ့အသစ္မ်ားကို တင္းမာမႈမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပသည္။ “အခ်ိဳ႕ ရြာသားေတြက KNU ကို နားလည္မႈ လြဲေနၾက
တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အစိုးရက လုပ္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႕ သူတို႔ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔က မေထာက္ပံ့လို႔ပါ”ဟု ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးက
ေျပာျပသည္။252 KNU ၏ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက “အစိုးရက ရြာေတြကိုလာၿပီး ကမ္းလွမ္းမႈေတြ လုပ္ေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ
ဆိုေတာ့ ရြာသားေတြက ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြရဲ႕ အေရးႀကီးတာကို မသိၾကလို႔ပါ။ သူတို႔ကေတာ အစိုးရဟာ သူတို႔ကို တိုးတက္ေအာင္
လုပ္ေပးေနတယ္လို႔ ႐ိုး႐ိုးေလးေတြးၾကတာပါ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ဟာ [ႏိုင္ငံေရး] ျပႆနာႀကီးေတြနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ လိုအပ္တာေတြကို
နားမလည္ၾကလို႔ပါ။” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။253
အစိုးရ၏ တိုးခ်ဲ႕မႈကို စိုးရိမ္ေနၾကေသာ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခား ေျဖၾကားသူမ်ားသည္ ထိုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ
အေထာက္အပံ့မ်ားကို ေလွ်ာ့တြက္ၿပီး ထူးျခားေသာ ODA အခ်ိဳ႕ မဟုတ္ေသာ္လည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အရင္းအျမစ္မ်ား၏ တိုးတက္မႈမ်ား
သည္ အစိုးရ၏ တိုးခ်ဲ႕သံုးစြဲမႈမ်ားမွ လာေၾကာင္း သေဘာမေပါက္ၾကေပ။
ႏိုင္ငံျပင္ပမွ အစိုးရအတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ားမွာ အစိုးရ၏ အခြင့္အေရးေပးရာတြင္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ အတိုင္းအတာမ်ားကို ဆုအျဖစ္ေပးျခင္း
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SSDF ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း။ ဇင္းမယ္၊ ၂ဝ၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီလ။
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KNLA တပ္ရင္းမွဴးမ်ားႏွင့္ အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ)။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထူးျခားသည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို
ပါဝင္ေျဖၾကားသူမ်ားက ဖလွယ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ KNLA တပ္မဟာ ၇ ၏ တပ္ရင္းမွဴးမ်ားက အေရးအႀကီးဆံုးဟု သံုးသပ္ထားၾကသည္။ ယင္းတို႔၏ စစ္ဆင္ေရး
ဧရိယာသည္ အစိုးရ၏ ဖားအံႏွင့္ လႈိင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ျမဝတီႏွင့္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ေျမာက္ပိုင္းကို အၾကမ္းအားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္
ပိုင္က်ံဳႏွင့္ ရွမ္းရြာသစ္မ်ားကို ထူးျခားစြာ မေဖာ္ျပထားပါ။
252

အေရွ႕ပိုင္း ေဒါနေဒသ ဥကၠ႒ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ)။
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KNU တြဲဖက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး-၂ ပဒို ေစာသီဘြဲႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္)။

74

ဟု KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယူဆၾကသည္။ လံုးဝ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရသည့္ ေနရာအျဖစ္ က်န္ေနၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ စနစ္ေအာက္တြင္
မရွိေသာ KNLA တပ္မဟာ ၅ ၏ တပ္မဟာမွဴးက “ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြက အစိုးရကို အေထာက္အပံ့ေတြ ေပးၾကတယ္။ ျပည္သူလူထုကို
ေပးဖို႔ပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ သူတို႔ဟာ အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္ထားတဲ့ ျပည္သူေတြလိုပဲ ျဖစ္ေနၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ [ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို] ေစ့စပ္
ေဆြးေႏြးပြဲသြားရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘာေျပာရမလဲ၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျပည္သူ မရွိေတာ့ဘူး”254 ဟု ေျပာၾကားခဲ့
သည္။ ေဒသဆိုင္ရာ KED အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးက “ႏိုင္ငံျခား အေထာက္အပံ့ေတြသံုးၿပီး အစိုးရက ေကာင္းသတင္းေတြနဲ႔ ေက်ာ္ေစာေနၿပီ။
ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြက သူတို႔ကိုခ်ည္းပဲ မေထာက္ပံ့သင့္ဘူး။ အလွဴရွင္ေတြက ဘက္မလိုက္သင့္ဘူး။ အဲဒီ ရန္ပံုေငြေတြက
အစိုးရအတြက္ နာမည္ေကာင္းရေအာင္ လုပ္ေပးေနၿပီ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါေတြနဲ႔ သူတို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျပည္သူေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္လိမ့္မယ္” ဟု
ေျပာသည္။255
KKO/DKBA မွ အႀကီးတန္း တပ္မွဴးတစ္ဦးက ပံုစံတူ စိတ္ပူပန္မႈကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းတို႔၏ EAO သည္ ယခင္က ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ
ပညာေရး အေထာက္အပံ့မ်ားကို ေတာင္းခံံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁ဝ ႏွင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မ်ားက ပဋိပကၡသစ္မ်ား ျပန္ေပၚေပါက္လာသည္မွာ တစ္ႏွစ္
နီးပါးၾကာလာကတည္းက အစိုးရႏွင့္ တစ္ေျပးတည္း မရွိေသာ ဆက္ဆံေရး ရွိေနခဲ့သည္။ တပ္မွဴး၏ ေျပာစကားအရ “အစိုးရက EAO ေတြဆီက
ျပည္သူေတြကို ခြဲထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာလို႕ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခံစားရတယ္။ ဒါဟာ မွားတဲ့အျမင္လိုပဲ ထင္ရတယ္။ [ျမန္မာ] အစိုးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို
ကြ်န္ေတာ္တို႔ လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခုေတာ့ သိပ္ေစာပါေသးတယ္” ဟု ေျပာသည္။
KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ KED ေက်ာင္းဆရာမ်ားက ရပ္ရြာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ အေထာက္အပံ့ လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ား၏ ေရရွည္တည္တံ့မႈကို
စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကၿပီး ပိုမိုတည္ၿငိမ္ေသာ လံုၿခံဳေရးမရွိမီ တည္ေထာင္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပတ္ဝန္းက်င္သာ အေျခတက်ရွိေနလွ်င္ဆိုသည့္
အေျခအေနကို ေဖာ္ျပၾကသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္က စာေရးသူႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးက “[ေျပာင္းလဲမႈအားလံုး]ကို ၾကည့္တဲ့ေနရာ
မွာ ၿပိဳလဲေနၿပီျဖစ္တဲ့ ကရင္စနစ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေတြ႕ရတယ္။ သူတို႔သာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ထပ္တိုက္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အားပိုနည္းသြားမယ္။
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အသိုင္းအဝိုင္း ဆံုး႐ံႈးသြားမွာမို႔လို႔ပဲ” ဟုေျပာပါသည္။

မူတေရာခ႐ိုင္၏ ဒုတိယဥကၠ႒-၂ က သူ၏

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပ်က္စီးေစသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ကိုယ္ပိုင္စနစ္ခိုင္မာဖို႔ကို အေလးထားတည္ရွိေနသည္။ သူေၾကာက္
သည္မွာ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေပၚတြင္ တည္မွီေနသည့္ မည္သည့္ အေထာက္အပံ့ကမဆို ေရရွည္ မတည္တံ့ႏိုင္ေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။256
EAO မ်ားကလည္း ယင္းတို႔၏ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပရာတြင္ အစိုးရသည္ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားကို စုစည္းရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို အသံုးျပဳလိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။ KNLA တပ္မဟာ ၄ မွ တပ္ရင္းမွဴးတစ္ဦးက “[ေက်ာင္းဆရာေတြက] ၿမိဳ႕ကိုသြားတာ
သူတို႔ေခါင္းေဆာင္ေတြကို တစ္လတစ္ႀကိမ္ သတင္းပို႔ဖို႔ ျဖစ္ရမယ္။ အျခားကိစၥေတြကိုလည္း သူတို႔ သတင္းပို႔ေနၾကတာ ျဖစ္မယ္”257 ဟု
ဆိုပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ ေရာေနသည့္ ေနရာတစ္ခုတြင္ အရပ္သားအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာ သူတို႔က သူတို႔၏ စိုးရိမ္မႈကို
ေျပာျပရာ၌ RCSS က ထိုေဒသမ်ားသို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို လက္ခံျခင္းအား ဆန္႔က်င္လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းမွာ
ထိုဆရာမ်ားကို သူလွ်ိဳမ်ားဟု သံသယ ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။258

အစိုးရ၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈကို လူမႈအဖြဲ႕အစည္းက တုန္႔ျပန္မႈ
ကိုယ္ပိုင္ခံစားခ်က္မ်ားျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို မူတည္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကို
ရပ္ရြာက တုန္႔ျပန္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ရပ္ရြာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ အခြင့္အလမ္းကို ခြင့္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္
ခြင့္မျပဳျခင္းတြင္ ယင္းတို႔၏ ေဒသမ်ားအတြင္းရွိ EAO မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားၾကသည္။ အျခားသူမ်ားကမူ ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ေတြးေတာႀကံဆမႈေပၚ
မူတည္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သည္။
KNU က သတ္မွတ္ထားေသာ ဒူပလာယာ ခ႐ိုင္ (ေျမပံု-၃ ကို ၾကည့္ပါ။) ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၏ အေရွ႕ေဒါနေဒသရွိ အဓိက သုေတသနဧရိယာ၏
တစ္ေနရာတြင္ ေက်ာင္း ၃၂ ေက်ာင္းရွိၿပီး ယင္းအထဲမွ သံုးေက်ာင္းသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ KSEAG တို႔ထံမွ အေထာက္အပံ့ကို ယူလာခဲ့
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တပ္မဟာ ၅ တပ္မဟာမွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)။

255

အေရွ႕ပိုင္း ေဒါနေဒသ KED အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ)။
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မူတေရာခ႐ိုင္ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (၂ဝ၁ ၅ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)။

257

KNLA တပ္မဟာ ၄ မွ တပ္ရင္းမွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)။
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ရွမ္းျပည္နယ္၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာင္းေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ)။
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သည္မွာ ၾကာလွၿပီျဖစ္သည္။ အျခား ၂၉ ေက်ာင္းမွာ KED/KSEAG ေက်ာင္းမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၂ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း
ကာလမ်ားအၾကား ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ အျခားအေထာက္အပံ့ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္
ေက်ာင္း ၁၃ ေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို လက္ခံလိုက္ၿပီး ေဒသ၏ ေရာေႏွာေက်ာင္း စုစုေပါင္းသည္ ၁၆ ေက်ာင္းအထိ ေရာက္သြားကာ
အျခား ၁၆ ေက်ာင္းက လက္ခံရန္ ျငင္းပယ္ၿပီး KED/KSEAG ေက်ာင္းမ်ားခ်ည္းသာ က်န္ေတာ့သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာအရ မြန္ေဒသ
လူ႕အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (HURFOM) က ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ MNEC/MNED မြန္ေက်ာင္း ခုနစ္ေက်ာင္းကို ေထာက္ပံ့ရန္
ကမ္းလွမ္းေသာ အေထာက္အထားကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းအနက္မွ သံုးေက်ာင္းက လက္ခံၿပီး ေလးေက်ာင္းက ျငင္းပယ္သည္။259
အစိုးရေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ရပ္ရြာကို လွ်င္ျမန္စြာ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ၾကသည့္အေၾကာင္းမွာ ယင္းတို႔သည္ လြတ္လပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
စင္စစ္ ရပ္ရြာ အစုအဖြဲ႕မ်ားက EBEP ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ စားစရာ ေထာက္ပံ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေက်းရြာသား
တစ္ဦးက ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ကို ေျပာျပသည္မွာ “[ပညာေရးအေျခအေန]ကေတာ့ အရင္ကနဲ႔စာရင္ သိပ္ကို တိုးတက္လာပါတယ္။
အရင္တုန္းက ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေက်ာင္းဆရာကို ငွားခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခု ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းဆရာ ငွားစရာ မလိုေတာ့ဘူး။ [ပညာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနက] ေက်ာင္းဆရာေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရြာေတြဆီ ပို႔ေပးတယ္။ ဒါရြာသားေတြအတြက္ သိပ္ကို [လြယ္]ကူသြားတာေပါ့။” 260 ဟု
ေျပာသည္။ တစ္ဖက္မွာလည္း အစိုးရေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘဲ သို႔မဟုတ္ သတိေပးမႈ မရွိဘဲ အႀကိမ္မ်ားစြာ ရပ္ရြာ
အတြက္ အပိုကုန္က်စရိတ္ေတြ ျဖစ္ေစသည္။261
အခ်ိဳ႕ရပ္ရြာမ်ားသည္ အစိုးရ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ေခၚယူလိုၾကၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန စနစ္အတြင္းသို႔ ေပါင္းစည္းခ်င္ၾကသည္။ အေၾကာင္း
မွာ အနာဂတ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား အခြင့္အေရး ပိုရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရ အလယ္တန္းေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ အထက္တန္းေက်ာင္းကို
တက္ေရာက္ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပိုမို လြယ္ကူေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ EBEP အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္
အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ အေရအတြက္ အကန္႕အသတ္ရွိၿပီး အဓိပၸာယ္မွာ EBEP ေက်ာင္းတြင္ ဂရိတ္ ၄ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား
သည္ ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္အတြက္ အိမ္ျပန္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းေက်းရြာတြင္ ေက်ာင္းတက္လိုကတက္ သို႔မဟုတ္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္
ေက်ာင္းမ်ားကို တက္လိုကတက္ ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ အစိုးရ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား အေရအတြက္သည္ တိုးတက္လာလ်က္ရွိၿပီး အပစ္
အခတ္ ရပ္စဲေရးသည္ ေက်းလက္ EAO လႊမ္းမိုးထားေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ားအၾကား ႀကီးမားေသာ လံႈ႕ေဆာ္မႈရွိေနရာ မိဘမ်ားကို သူတို႔၏
သားသမီးမ်ားအား အိမ္အနီးရွိ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား တိုးတက္လာေနသည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ ရပ္ရြာမ်ားတြင္ အစိုးရ အေထာက္အပံ့အတြက္ သံသယမ်ားစြာ ရွိၾကသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ EAO မ်ား
က ေထာက္ပံ့ထားေသာ ရပ္ရြာမ်ားကို မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစရန္ တပ္မေတာ္က ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရး စစ္ဆင္ေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ ယင္းတို႔ကိုရည္ရြယ္သည္သာ ျဖစ္ၾကသည္။ အခန္း (၇) တြင္ ေဆြးေႏြးထားသကဲ့သို႔ ရပ္ရြာမ်ားတြင္ရွိေသာ ထို
သံသယမ်ား၏ အဓိကအေၾကာင္းမွာ ယင္းတို႔၏ အေၾကာက္တရားမ်ားေၾကာင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ကို ေႏွာင့္ယွက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး ဗမာမ်ားရွိရန္ မႏွစ္
သက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာထဲတြင္ ျပင္ပမွ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို မႏွစ္သက္ျခင္းျဖစ္ကာ မိမိဘာသာစကားကို စာသင္ခန္းအတြင္းတြင္
မထိန္းသိမ္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ လိုခ်င္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ HURFOM အဆိုအရ မၾကာေသးမီက ပညာေရး
ဝန္ႀကီးဌာန၏ အေထာက္အပံ့ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ရယူေသာ ရပ္ရြာမ်ားသည္ ေက်ာင္းမ်ားမွာလည္း အစိုးရ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို
လက္ခံရရန္ အေျခအေနရွိေနၿပီး မြန္ ဘာသာစကားကို သင္ၾကားရန္ အကန္႔သတ္ခံရကာ အစိုးရ ေက်ာင္းတူညီဝတ္စံု သံုးစြဲရန္ စတင္ရသည္။262
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Available at: http://khrg.org/2015/06/14-34-a1-i1/dooplaya-interview-saw-april-2014#sthash.9GSV9apQ.dpuf. တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။
KHRGက အျခားရပ္ရြာမ်ားမွ သံုးသပ္ခ်က္ ပံုစံတူမ်ားကို အစီရင္ခံသည္။ “သထံု အင္တာဗ်ဴး၊ ေစာအ…။ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ။” ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ
၂၈ ရက္ေန႔။ http://khrg.org/2015/07/14-85-a6-i1/thaton-interview-saw-october-2014. တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။

KED အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက အစိုးရ ေက်ာင္းဆရာသစ္မ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းအိမ္သာ သန္႔ရွင္းေရးကဲ့သို႔ ကုန္က်စရိတ္အသစ္မ်ားကို
စဥ္းစားသံုးစြဲတတ္ၾကၿပီး သို႔မဟုတ္ မိဘမ်ားထံမွ ေက်ာင္းဖတ္စာအုပ္ဖိုး ေကာက္တတ္ၾကသည္။ KTWG က ေလ့လာထားေသာ ကရင္ ရပ္ရြာ ၃၂ ခုတြင္
ေျခာက္ခုက အစီရင္ခံသည္မွာ “အစိုးရ ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ရပ္ရြာထဲတြင္ က်ဴရွင္သင္ခမ်ား ေကာက္ခံသည္။” KHRG စာမ်က္ႏွာ ၃၈-၃၉ ကို ၾကည့္ပါ။
KHRG သည္ အစိုးရေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယင္းတို႔ကိုယ္ပိုင္ ခရီးစဥ္အတြက္ႏွင့္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားအတြက္ မိဘမ်ားထံမွ ေငြေကာက္ခံျခင္းရွိ
သည္။ ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို ၾကည့္ပါ။ “ေနာက္ဆံုးရ သထံုအေျခအေန” ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔။ http://khrg.
org/2015/02/14-101-s1/thaton-situation-update-bilin-thaton-kyaikto-and-hpa-an-townships-september#sthash.a3MdX9jP.dpuf. ၾကည့္ပါ။
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HURFOM က ထိအ
ု ေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ေျပာျပေသာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အေထာက္အပံမ
့ ်ားကို ပယ္ဖ်က္ခသ
့ဲ ည့္ ေက်းရြာ အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးမွဴး
သံုးဦးထံမွ ေျပာၾကားခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ ယင္းတို႔မွ တစ္ဦးမွာ “သူတို႔ အေထာက္အပံ့ကို လက္ခံလိုက္တာထက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔
ဆင္းရဲခ်င္ ဆင္းရဲပါေစ။” ဟုေျပာသည္။ ေနာက္တစ္ဦးက “ဗမာအစိုးရက ေက်ာင္းကို ေထာက္ပံ့ဖို႔ ကမ္းလွမ္းလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းက
သူတို႔ေက်ာင္း ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ …. ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ သူတို႔ အကူအညီေတြ အေထာက္အပံ့ေတြယူဖို႔ အစီအစဥ္ မရွိဘူး။”263 ဟု ေျပာျပ
သည္။ ကရင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက KHRGသည္ မူတေရာခ႐ိုင္ရွိ သူမ၏ ေက်းရြာတြင္ ယင္း၏ ခံယူခ်က္ကို ရွင္းျပေၾကာင္းေျပာသည္။
“တကယ္ေတာ့ ဗမာအစိုးရက ကြ်န္မတို႔ေက်ာင္းေတြကို ေထာက္ပံ့ခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္မတို႔ ခြင့္မျပဳႏိုင္ဘူး။ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ [KNU]
ေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတို႔ကို လက္မခံဘူး၊ ၿပီးေတာ့ ရြာသားေတြကလည္း သူတို႔ကုိ လက္မခံၾကဘူး။ သူတို႔ [ျမန္မာအစိုးရ]က
အဆင္ေျပေျပ မလုပ္ဘူး။ သူတုိ႔ ထင္သလို လုပ္ၾကတယ္”264
သူမ၏ ေက်းရြာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ငယ္ရြယ္သည့္ KSEAG ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးက သူမ၏ ေက်ာင္းသို႔ အစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့မႈ
ကမ္းလွမ္းျခင္းကို ယံုၾကည္မႈ မရွိျခင္းအား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။265 “အစိုးရက ေဒသကို သိမ္းပိုက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာ”ဟု ရွင္းျပသည္။ စင္စစ္ ပညာေရး
ဝန္ႀကီးဌာန၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေက်းရြာကို ကူညီေန႐ံုမဟုတ္လွ်င္ သူမက ေခါင္းခါလိုက္ၿပီး “ကြ်န္မေတြ႕တာက [ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
တာဝန္ရွိသူ]က အစိုးရ ေက်ာင္းဆရာေတြပဲ ပို႔ခ်င္ေနတာ။ ကြ်န္မသာ အစိုးရ ေက်ာင္းဆရာဆိုရင္ ကြ်န္မ လုပ္မွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရမွာေတာ့
မလုပ္ဘူး” ဟု ရွင္းျပသည္။
ရပ္ရြာမ်ားတြင္ ထိုသို႔ေသာ သံသယမ်ားရွိေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာတြင္ သူတို႔သည္ အာဃာတမ်ားျဖင့္ အစိုးရထံမွ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ယူၾက
သည္။ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေထာက္ပံ့ရန္ အစိုးရထံမွ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္မခံမီ
ဥပမာတစ္ခုအေနျဖင့္ KSEAGက ၁၆ ႏွစ္တုိင္ ေထာက္ပံ့ေနေသာ အေရွ႕ေဒါနေဒသတြင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာျပရာ
တြင္ “ကရင္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ KSEAG ေက်ာင္းဆရာေတြကို [ပဲရဖို႔] ႏွစ္သက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ [အစိုးရရဲ႕] အေထာက္အပံ့ကို
ျငင္းဖို႔အေျခအေန ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ မရွိဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ ဒါကို မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစိုးရ အေထာက္အပံ့ကို
လက္ခံဖို႔လိုတယ္” ဟု ေျပာျပသည္။266 MNEC/MNED က အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးက “ဗမာေက်ာင္းဆရာေတြ
ကို လက္မခံခ်င္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ MNSP က ကြ်န္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းကို မေထာက္ပံ့ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗမာအစိုးရရဲ႕ အေထာက္အပံ့ကို ယူမွ
ျဖစ္ေတာ့မယ္”267 ဟု ေျပာျပပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ EBEP မ်ားႏွင့္ ပညာေရးကုန္က်စရိတ္ကို တစ္ဦးတည္း မက်ခံႏိုင္ေသာ ရပ္ရြာတို႔သည္
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းကို ခြင့္ျပဳရျခင္း၏ အဓိက အခ်က္မ်ား ျဖစ္လာသည္။268
KHRG က အစီရင္ခံေသာ အျခားကိစၥရပ္တြင္ ရပ္ရြာမ်ားက ခ်ီတံုခ်တံုရိွေနေသာ္လည္း အစိုးရေက်ာင္းဆရာမ်ားကို လက္ခံရန္ ေျပာခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔၏ ကေလးမ်ား မူလတန္းပညာေရး ၿပီးေျမာက္ေစရန္ စဥ္းစားရသည္။ အစီရင္ခံစာအရ “[ျမန္မာ]အစိုးရက ကရင္ေက်းရြာေတြကို
ေက်ာင္းဆရာေတြ ပို႔ခဲ့ၿပီး ကရင္ေက်းရြာေတြက အစိုးရဆီက ေက်ာင္းဆရာေတြ မလိုခ်င္ၾကဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ဟာ ေဒသေက်ာင္းဆရာေတြနဲ႔
အစိုးရေက်ာင္းဆရာေတြ မေရာေနွာေစခ်င္ရင္ ေက်ာင္းသားေတြ အထက္တန္းေက်ာင္း ဆက္တက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒါ
အခက္အခဲပါပဲ။”269 မၾကာေသးမီက အစိုးရေက်ာင္းဆရာ လက္ခံလိုက္ေသာ အျခားေက်းရြာမွ ေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္က ပညာေရးစနစ္ႏွစ္ခု
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WCRP ႏွင့္ HURFOM (၂ဝ၁၅)။ စာမ်က္ႏွာ ၂၈-၂၉။
KHRG (၂ဝ၁၆)။ စာမ်က္ႏွာ ၄ဝ။
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၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ၊ အေရွ႕ေဒါနေဒသရွိ ေက်ာင္းဆရာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း။ ေက်ာင္းဆရာထံသို႔ စူကလိ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ KED
အျခားတစ္ေယာက္ႏွင့္ စကားေျပာဆိုရန္ ျငင္းပယ္ေသာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူတုိ႔ တစ္ႀကိမ္ တိုက္႐ိုက္လာေရာက္ လည္ပတ္သည္။
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ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေက်ာင္းေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း။ အေရွ႕ေဒါနေဒသ၊ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ)။
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WCRP ႏွင့္ HURFOM (၂ဝ၁၅)။ စာမ်က္ႏွာ ၂၈။ ယင္းသည္ MNED သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာက ေထာက္ပံ့ထားေသာ ေက်ာင္းဆရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း အစီရင္ခံစာက
ထူးျခားစြာ မေဖာ္ျပပါ။ KHRG သည္ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေထာက္အထားျပသည္မွာ ရပ္ရြာသည္ အစိုးရေက်ာင္းဆရာမ်ားကို မလိုခ်င္ေသာ္လည္း
ေနာက္ဆုံးတြင္ သေဘာေပါက္သြားသည္မွာ [ပညာေရးစနစ္တြင္] “ေဒသေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ အစိုးရေက်ာင္းဆရာမ်ား ေရာေႏွာျခင္းကို ခြင့္မျပဳလွ်င္
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အထက္တန္းေက်ာင္း ဆက္တက္ႏိုင္ေရးအတြက္ [မတတ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်]။ အေၾကာင္းမွာ [ေက်းရြာတြင္] အထက္တန္းေက်ာင္းေရာ
ေကာလိပ္ပါ မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။”
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KED ေခါင္းေဆာင္ ပဒိုလာေစးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း။ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ)

ကရင္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ ဝက္ဘ္ဆုိက္။ “ဖားအံ ေနာက္ဆံုးရအေျခအေန၊ လိႈင္းဘြဲ႕ႏွင့္ နဘူး ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ
အထိ” ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔။ http://khrg.org/2015/07/15-32-s1/hpa-an-situation-update-hlaingbwe-and-nabu-townshipsdecember-2014-january-2015#sthash.L3kHYB9w.dpuf. တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။
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ထပ္ေနမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။270
အျခားတစ္ခုမွာ ရပ္ရြာသည္ ေက်ာင္းဆရာ သို႔မဟုတ္ အေထာက္အပံ့ကို လက္ခံရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အျခားနည္းျဖင့္ ယင္းတို႔ကိုယူရန္
ဖိအားေပးခံရသည္။ ေနာက္တစ္ခုမွာ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္က ေျပာၾကားရာတြင္ “ရပ္ရြာက အစိုးရ ေက်ာင္းဆရာကိုလည္း မလိုခ်င္ဘူး၊ ဒါေပမဲ့
အစိုးရက ဒါကိုယူဖို႔ နည္းလမ္းရွာေတြ႕ထားတယ္” ဟုဆိုသည္။ ထင္ရွားသည္မွာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အၿမဲတမ္း ရပ္ရြာကို ေက်ာင္းဆရာ
ယူရန္ တိုက္တြန္းေနေသာ္လည္း ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားက အဖန္တလဲလဲ ျငင္းဆိုထားကာ KED/KSEAG ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ယူထားခဲ့
သည္။ ေက်းရြာသည္ တပ္မေတာ္အေျခခ် စစ္ဗ်ဴဟာအနီးတြင္ ရွိေပရာ ၎ကို အဆိုပါ အေျခခ်စစ္ဗ်ဴဟာသို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ေခၚခံရၿပီး အျပစ္တင္
ျခင္း ခံရသည္။ သူက “ခင္ဗ်ား ဘာမွမသိပါဘူး။ အစိုးရက ေစတနာနဲ႔ ကူညီဖို႔လုပ္တာ၊ ခင္ဗ်ား နားမလည္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ခင္ဗ်ား
မွာ ဦးေႏွာက္မရွိလို႔” ဟု ေျပာေၾကာင္း ျပန္ေျပာျပပါသည္။ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနၿပီး ေက်းရြာအုပ္စုထဲမွ
ရြာမ်ားက လက္ခံလွ်င္မူ ေစာင့္ၾကည့္ခ်င္ေသးေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ ေနာက္ထပ္ ျငင္းခဲ့ၿပီးေသာ္လည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေက်ာင္းဆရာမက
အထုပ္အပိုးမ်ားႏွင့္ ရြာကို ေရာက္လာၾကၿပီး သူမ တည္းခိုေနခ်င္သည္ဟု ေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္က သူမကို ဝတၱရားအရ
လက္ခံလိုက္ရသည္။271 ေက်ာင္းဆရာမက သူမဘာသာ ရွင္းျပသည္။ ေက်းရြာက သူမကို လက္ခံဖို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ျငင္းေနစဥ္က သူမ ႏွစ္
အနည္းငယ္ၾကာေအာင္ စုကလိေက်ာင္းမွာ အလုပ္ရဖို႔ စုကလိၿမိဳ႕နယ္ခြဲမွာ ေစာင့္ေနရေၾကာင္းေျပာသည္။272
KNU က ေတာက္ေလ်ာက္ ထိန္းခ်ဳပ္လာခဲ့ၿပီး ေက်းရြာအုပ္စုရွိ KED က တည္ေထာင္ထားခဲ့ေသာ အလယ္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးက
အစိုးရက ျပဳလုပ္ေသာ သမၼတ ဖိအားကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေဒသတြင္ KKO/DKBA ႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာသည္ ေရာေထြး
ေနသည္။ ေက်ာင္းဆရာသည္ ပထမက ေလ့က်င့္ခန္းစာအုပ္၊ စာေရးကိရိယာႏွင့္ ဖတ္စာအုပ္မ်ား အစိုးရ တာဝန္ရွိသူထံမွ လက္ခံရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့
ေသာ္လည္း ေဝါေလၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမွ KKO/DKBA တို႔၏ တိုက္တြန္းမႈႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အထက္တန္းေက်ာင္းမွ အစိုးရေက်ာင္း တူညီ
ဝတ္စံုမ်ားယူရန္ ဖိအားေပးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယူခဲ့ရသည္။ ေက်ာင္းအုပ္က “ကြ်န္ေတာ္ျပန္လာေတာ့ KNU က ကြ်န္ေတာ့္အေၾကာင္း ေမးတယ္။
ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္ ေျဖလိုက္တယ္ ‘ကြ်န္ေတာ္ ဘယ္လိုျငင္းရမလဲ’လို႔။ ခင္ဗ်ားသိပါတယ္။ ဒါဟာ ေရာေႏွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ။ [DKBA က
ကြ်န္ေတာ့္ကို ေခၚေနခဲ့တာ]”273 ဟု ေျပာျပသည္။
ယခင္က ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့
ေသာ အလယ္တန္းေက်ာင္းအုပ္က ရွင္းျပရာတြင္ အစိုးရ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းကိုသိမ္းရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း။ ထို႔အျပင္ ယင္းကို
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ ထပ္မံ ထည့္သြင္းရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ ထို႔အျပင္ “[ေက်ာင္းအုပ္က] ေက်ာင္းကို သိမ္းဖို႔
အစိုးရကို ကူညီရမယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ သိေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္က ကြ်န္ေတာ့္ ျပည္သူေတြကိုပဲ အလုပ္အေကြ်းျပဳခ်င္တယ္။ အစိုးရနဲ႔ နီးနီး
ကပ္ကပ္ မလုပ္ခ်င္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ေက်ာင္းကို တကယ္ မကူညီႏိုင္ဘူး။ သူတို႔က ေက်ာင္းကို သိမ္း႐ံုပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ
ဆိုေတာ့ ေက်ာင္းသား တစ္ရာေက်ာ္ေနလို႔။ ေက်ာင္းအရြယ္အစားအတြက္ [အစိုးရ ပညာေရးဌာနက] ေငြ ေျခာက္သိန္းကေန ရွစ္သိန္းအထိ
ရႏိုင္တယ္” 274 ဟု ေျပာပါသည္။
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ေျဖၾကားသူက “[ပညာေရး] စနစ္ႏွစ္ခု ထပ္သြားမွာ ကြ်န္ေတာ္ စိုးရိမ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကေလးေတြကို ေက်ာင္းထားဖို႔ လိုေသးတယ္။”ဟု ေျပာ
သည္။ အမွတ္ ၂ ေက်ာင္းေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္။ အေရွ႕ေဒါနေဒသ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ)။
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ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာ ပူးတြဲေဆြးေႏြးပြဲ။ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္က KNU အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ သူမကို လက္ခံဖို႔ သေဘာတူ
လိုက္ေၾကာင္း။ သို႔ေသာ္ သံသယျဖစ္မိသည္မွာ ယင္းသည္ လံုးဝမွန္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း။ သူမေရာက္စကတည္းက ထိုသို႔ ခံစားရေၾကာင္း ေျပာသည္။
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အေရွ႕ေဒါနေဒသ အမွတ္၂ ေက်းရြာတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ။ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ)။

KED/KSEAG ေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း။ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ)။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ GAD “ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး”၊
ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအရာရွိတို႔ သူ႔ေက်ာင္းကို လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔အားလံုးသည္ ေဝါေလၿမိဳင္မွ ျဖစ္ကာ သူတို႔ႏွင့္ အတူ ထရပ္ကားတစ္စီး
အျပည့္ ဗလာစာအုပ္မ်ား၊ စာေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ဖတ္စာအုပ္မ်ား ပါလာသည္။ ေက်ာင္းအုပ္က ထိုအရာမ်ားကို လက္ခံရန္ ျငင္းပယ္လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ KED/KSEAG ေက်ာင္းအုပ္သည္ DKBA တပ္မွဴးထံမွ ဖုန္းေခၚျခင္း လက္ခံရရွိၿပီး တပ္မွဴးက သူ႔ကို ေဝါေလၿမိဳင္ေက်ာင္းမွာ လာေတြ႕
ရန္ ေျပာသည္။ ထိုအခ်ိန္က ၿမိဳ႕နယ္ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္တို႔သည္ မ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းတူညီဝတ္စံုမ်ားကို
သူ႔အား ေပးေနသည္။ KED ေက်ာင္းအုပ္က “ကြ်န္ေတာ္ ဒါေတြကို လက္မခံခ်င္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔က အတင္းအၾကပ္လုပ္ေနတယ္။ အဲဒါေတြ သူတို႔မွာ ပိုေနလို႔
ဆိုၿပီး ကြ်န္ေတာ့္ကိုေျပာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ေမးတယ္ တကယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ အဲဒါေတြအတြက္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့လိုက္ရင္ သူတို႔ “ဟင့္အင္း”လို႔ ေျပာမွာ။
ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ ယူလိုက္တယ္။” ဟုေျပာသည္။
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ေက်ာင္းဆရာသည္ ေက်ာင္းတက္ႏႈန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ကို မူတည္ၿပီး ခြဲျခားေသာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေက်ာင္း တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို
အျပင္ပန္းအားျဖင့္ ညႊန္းဆိုသည္။ ပမာဏကို တိက်စြာ မေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း ကမ႓ာ့ဘဏ္က ေပးထားေသာ အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္အတြင္းရွိသည္။
စာမ်က္ႏွာ ၅၂။
274
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လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကို ျဖဳန္းတီးျခင္း
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ EBEP ေက်ာင္း
ဆရာမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တာဝန္ထမ္းလာသူမ်ားပါ ယင္းတို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားမွ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရႏိုင္သည္။ ကရင္
ေက်ာင္းဆရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕က ေကာက္ခံေသာ ေလ့လာခ်က္အရ ေဒသတြင္ KED/KSEAG ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ
ျပဳလုပ္သည့္ ရပ္ရြာ ၃၂ ခုမွ ေက်ာင္းဆရာ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အလုပ္ျဖဳတ္ခံခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးေသာ ရပ္ရြာမ်ားရွိ အေနအထားတြင္
အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးမခ်တတ္ေၾကာင္း ျပဆိုေနသည္။ ေနရာခ်ထားမႈကို ပိုမိုစနစ္က်စြာ လုပ္လွ်င္ ကြာဟမႈ မ်ားစြာကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္လိမ့္မည္
ျဖစ္သည္။ အခန္း (၁ဝ) တြင္ ေဆြးေႏြးထားသကဲ့သုိ႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ား ေက်ာင္းပ်က္ကြက္ေသာေၾကာင့္ ပညာသင္ႏွစ္
အဆံုးမတိုင္မီတြင္ ေဒသေက်ာင္းဆရာမ်ား ျပန္လာရသည့္ ေနရာမ်ားရွိေသာ ကိစၥမ်ား ရွိေနသည္။
ထို႔အျပင္ ျမင့္မားေသာ လစာမ်ားေၾကာင့္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက EBEP ေက်ာင္းဆရာမ်ားစြာကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ငွားရမ္းႏိုင္သည္။
MNEC အဆိုအရ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္က ပို႔ထားေသာ MNED ေက်ာင္းဆရာမ်ား၏ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို ေန႔စားလေပး ေက်ာင္းဆရာမ်ားအျဖစ္ အလုပ္
လုပ္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက စုေဆာင္းခဲ့သည္။ စနစ္ႏွစ္ခုအတြင္း ညႇိႏႈိင္းျခင္း လံုးဝမရွိဘဲ သို႔မဟုတ္ MNED ကို မည္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးမွ်
မေပးဘဲ လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျခား အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ KED/KSEAG ေက်ာင္းဆရာမ်ားအား ရပ္ရြာေက်ာင္း
မ်ားကို ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ ပံုစံတူ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ားက ထိုကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကို
ျငင္းပယ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အျခားရြာမ်ားရွိ အေပါင္းအသင္းမ်ားက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အလုပ္ကို လက္ခံလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။
ႀကီးမားသည့္ အေနအထားရွိေစရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP တို႔အၾကား ရႏိုင္ေသာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျခားနားမႈကိစၥ ရွိေန
သည္။ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအေနျဖင့္ စနစ္ႏွစ္ခုအၾကား လြတ္လပ္စြာ အလုပ္ေျပာင္းလဲခြင့္ရွိၿပီး ထိုက္တန္ေသာလစာ ရႏိုင္သည္။ စနစ္ေျပာင္းလဲရန္
လက္ရအ
ွိ ေနအထား၏ အျပင္တြငရ
္ ွိေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ေခၚယူျခင္းထက္ မဖြၿ႔ံ ဖိဳးေသးေသာ ရပ္ရြာမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္
ေက်ာင္းဆရာသစ္မ်ားကို ေခၚယူရန္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို သံုးစြဲရာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တိုးခ်ဲ႕မႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ညိႇႏိႈင္းမႈမွတစ္ဆင့္
ျပဳလုပ္ ရန္ အထူးျပဳ တင္ျပထားသည္။ ယင္းစုေဆာင္းမႈသည္ EBEP မ်ားႏွင့္ EAO မ်ားကို အစိုးရ၏ စိုးမိုးမႈအတြက္ သေဘာထားအျမင္မ်ား
ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ယံုၾကည္မႈကို ထိခိုက္ေစသည္။
သဘာဝအတိုင္းဆိုပါက EBEP မ်ားသည္ သူတို႔တတ္ႏိုင္သမွ် ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေပးသည္။ တိုးတက္ တည္ၿငိမ္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ KSEAG
က ေထာက္ပံ့ေသာ ေက်ာင္းအေရအတြက္သည္ ၂ဝ၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ၁,၂၉၅ ေက်ာင္း ရွိရာမွ ၂ဝ၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ၁,၅ဝ၄
ေက်ာင္းအထိ တိုးတက္လာသည္။275 အကယ္၍ ေကာင္းမြန္စြာ မစီမံႏိုင္လွ်င္ ယင္းေက်ာင္းမ်ားသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ရလဒ္မေကာင္းေသာ
ျပႆနာမ်ား ေတြ႕ႀကံဳရမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိေက်ာင္းမ်ားတြင္ ႀကီးမားေသာ အရည္အေသြးကို ရရွိခ်င္မွ ရရွိႏိုင္ေပမည္။ သို႔ေသာ္
KSEAG ၏ လုပ္ေဆာင္မႈပံုစံသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအသစ္ေအာက္တြင္ ျပည့္စံုစြာရွိေသာ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းထက္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္
သို႔မဟုတ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက မေထာက္ပံ့ေသာ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ တြဲဖက္ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္သည္။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ယင္းတို႔ရွိေနျခင္းကို ခြင့္မျပဳသည့္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ တရားစီရင္ေရး အာဏာပိုင္မ်ား၏
လက္ေအာက္တြင္ ရွိေနေပရာ ရွင္းလင္းေသာ အစီအစဥ္မရွိသည့္ KNU ေဒသမ်ားသို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ား အလုပ္အကိုင္
ေနရာခ်ထားေပးျခင္း ကိစၥသည္ ယင္းတို႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး လံုၿခံဳမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္း KED တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက
“ကြ်န္ေတာ့္ဆီကို မၾကာခင္က ေက်ာင္းဆရာ ငါးေယာက္ ေရာက္လာတယ္။ အမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး သံုးဦးပါ။ ကြ်န္ေတာ္ သူတို႔ကို
ေမးလိုက္တယ္။ ဘယ္သူေခါင္းေဆာင္လဲလို႔၊ ဘယ္သူ ပို႔လိုက္တာလဲလို႔၊ သူတို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မေျဖႏိုင္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ သူတို႔ကို
ေမးရမွာက ဒါဟာ မေတာ္တဆ ကိစၥတစ္ခုဆိုရင္ ဘာျဖစ္မလဲလို႔၊276 သူတို႔အတြက္ ဘယ္သူက တာဝန္ယူမွာလဲလို႔ပါ”ဟု ေျပာၾကားသည္။277
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ယခုကာလအတြင္း ေက်ာင္းဆရာအေရအတြက္သည္ ၄,၅၈၁ ဦးမွ ၄,၅၂၉ ဦးသို႔ အမွန္တကယ္ က်ဆင္းလာသည္။ အေၾကာင္းမွာ KSEAG သည္ အစိုးရ
ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို လစာေပးျခင္း ရပ္တံ့လိုက္ၿပီး ထိုေဒသအတြင္း KSEAG အေထာက္အပံ့ခံ ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန တိုးခ်ဲ႕ျခင္းေၾကာင့္
လစာ ႏွစ္မ်ိဳး ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

“ျပႆနာ” ဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မေကာင္းသည့္အေနအထားမ်ားတြင္ အၿမဲသံုးၿပီး အထူးသျဖင့္ ျငင္းခုန္ရာတြင္
သံုးသည္။ အဂၤလိပ္စကားလံုးသည္ ယင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာစာအျဖစ္ ေမြးစားခံရၿပီး ကရင္ႏွင့္ အျခားျမန္မာဘာသာ အေျခခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္
လည္း ထိုသို႔ သံုးစြဲၾကသည္။
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တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ဥပမာမ်ားက ေဖာ္ျပသည္မွာ ေဒသမ်ားစြာတြင္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသား ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့
မ်ား ပိုမိုလိုအပ္ၾကေသာ္လည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထိုအေထာက္အပံ့မ်ားကို ရယူရန္အတြက္မူ ကြဲျပားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သုေတသန
အသစ္ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေစလႊတ္ထားေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး
တြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ရပ္ရြာမ်ားသည္ ယင္းတို႔ႏွစ္သက္သကဲ့သို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အေထာက္အပံ့
မ်ား၏ ပုံစံမ်ားကို သတင္းႏိႈက္ယူရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ထင္ရွားေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ရွင္းလင္းသည့္ သတင္းအတိုအထြာမ်ားကို
ရရွိခဲ့ကာ ေက်ာင္းမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးက်ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားမွာမူ
မရရွိခဲ့ေပ။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP မ်ားအၾကား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ညႇိႏိႈင္းမႈသည္ ပိုမိုအက်ိဳးရွိၿပီး အထိမခံေသာ ပဋိပကၡနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ခြဲေဝရာတြင္ အေရးပါသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ GAD တို႔တြင္ အယူအဆသစ္ႏွင့္ အေလ့အက်င့္
သစ္မ်ား လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္က ေအာက္ေျခအဆင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျခားအစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ေဆာင္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အေလးထားၾကၿပီး လက္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑
တုိးျမင့္လာေစရန္ ဂ႐ုတစိုက္ရွိမႈ အနည္းငယ္သာ ရွိေနသည္။ ထို႔အျပင္ ေနရာခ်ထားမႈ အသစ္တြင္ GAD အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ပါဝင္သည့္
ေဖာ္ျပခ်က္၌ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန တိုးခ်ဲ႕မႈသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ထိန္းခ်ဳပ္မႈတိုးခ်ဲ႕ရန္ GAD ၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္
သည္။
အစိုးရသည္ ကေလးအားလံုးအတြက္ အရည္အေသြးျပည့္ပညာေရးကို ေပးအပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာ အခြင့္အာဏာရွိသည့္အျပင္ ယင္း
သည္ ပညာေရး တိုက္႐ိုက္ေပးႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေစရန္ မလိုအပ္ပါ။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားသည္
ေက်ာင္းအတြင္း ေက်ာင္းသားအမ်ားစုကို တရားသျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ပထမဆံုး မက္လံုးေပးခံရသည္ဆိုလွ်င္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
လက္ေအာက္မွ လက္ရွိ EBEP ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္မႈ နည္းသြားေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ထိုေက်ာင္းမ်ား၏ ပညာေရး
အရည္အေသြး တိုးတက္ေစရန္ ပိုမိုလိုလားၿပီး မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကမွ် မေဆာင္ရြက္ေသးမီ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားဆီသို႔
ယင္းတို႔၏အရင္းအျမစ္မ်ား ေရာက္ေစရန္ အသံုးျပဳလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိႏိုင္သည့္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေနရာမ်ား
သို႔ပင္ ေန႔စားလေပး ေက်ာင္းဆရာမ်ားစြာကို ေပးပို႔သည့္ စိတ္ကူးယဥ္ပန္းတိုင္ကို အေလးမထားဘဲ လက္ရွိ EBEP မ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ေန
ေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအား ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက စုေဆာင္းေနျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္လိုသည္။
အသင့္ေတာ္ဆံုး စိတ္ကူးျဖစ္ႏိုင္ေျခတစ္ခုမွာ အစိုးရႏွင့္ EAO တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္
သတ္မွတ္ထားေသာ ဧရိယာကို စစ္ေဆးရန္ ပံုမွန္စီစဥ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအထဲတြင္ ထိုႏွစ္ဖြဲ႕တို႔ေနရာမ်ား လုပ္ငန္းမ်ား ထပ္ေန
ကာ အလုပ္အတူတူလုပ္ေသာေနရာလည္း ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည့္စံုေသာ “ၾကားကာလ အစီအစဥ္မ်ား”ကို တည္ေထာင္ရန္ ယခင္ EAO
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသူမ်ားကို ဖိအားေပးေသာ ပိုေနၿမဲ က်ားေနၿမဲ အေနအထားကို မျပတ္သားေသာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
ျဖင့္သာ ယင္းတို႔အတြက္ ထားရစ္ခဲ့ၿပီး ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအေျခခံ အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP မ်ားသည္ လက္ရွိ ပညာေရး အာဏာပုိင္မရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ EAO မ်ားကုိ ပိုမို အက်ိဳးသက္ေရာက္ေသာ
ညႇိႏိႈင္းမႈ ျပဳလုပ္ရန္ နည္းလမ္းကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။
ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြး႐ံုထက္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား သို႔မဟုတ္
အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးပို႔ရန္ အစီအစဥ္ရွိေသာ မည္သည္ေက်ာင္းအတြက္မဆို လက္ရွိ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းအားလံုးကို ဆက္သြယ္ရန္
ေရာက္ရွိႏိုင္သည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ပညာေရးဌာနဝန္ထမ္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း
ဆရာမ်ားအတြက္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းအရ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ KED သို႔မဟုတ္ KNU မ်ားႏွင့္ အေထာက္အပံ့သစ္မ်ားကို အစိုးရက
တိုက္႐ိုက္ညႇိႏိႈင္းေစရန္ ကရင္ေလ့လာမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ ရပ္ရြာမ်ားက ေတာင္းဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရသည္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္
ပ်က္ကြက္ၿပီး ေရာေထြးေသာ ရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေစသည္။ EBEP တို႔၏ ေဆာင္ရြက္ရန္ေနရာမ်ားတြင္ ယင္းတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို
အစိုးရက ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး နားလည္ရန္လြယ္ေသာ္လည္း အရင္းအျမစ္မ်ားကို အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ လက္ရွိတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္
အေဆာက္အဦမ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္စြာ ညႇိႏိႈင္းေစရန္ ဖိအားလည္းျဖစ္ေနသည္။278

မွတ္သားစရာအေနျဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို က်န္ရစ္ေနေသာ EAO သို႔မဟုတ္ EBEP မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေအာက္တြင္ လံုးဝ ျငင္းပယ္
ထားသည့္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
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အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၅
ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕အသစ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ေနရာခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ အရင္းအျမစ္မ်ား ကမ္းလွမ္းျခင္းလုပ္သည့္
အခ်ိန္တိုင္း ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးကို တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေနရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရာေနရာမ်ား၏ ပိုမိုစနစ္က်ေသာ ညႇိႏိႈင္းမႈကို “ေဒသအဆင့္တြင္” ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ အခန္း(၈)တြင္
တိုက္တြန္းေထာက္ခံထားသူမ်ားကဲ့သို႔ ဘက္ေပါင္းစံု ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ရန္ ဖိုရမ္တစ္ခုကို က်င္းပေပးႏိုင္
သည္။ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အဓိက အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေနေသာ ေနရာ၊ EBEP တို႔ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေနေသာ ေနရာႏွင့္
ေဆာင္ရြက္မႈ နယ္ပယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ထပ္ေနေသာ ေနရာမ်ားကို အေသးစိတ္ခ်ျပရန္ ရည္ရြယ္သင့္သည္။ ထူးျခားေသာ ေဒသတြင္း
ႀကီးစဥ္ငယ္လိုက္ ဝါစဥ္ျဖင့္ အႀကီးမားဆံုးထပ္ေနေသာ ေနရာမ်ားအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္။
ပိုင္နက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈသဘာဝအရ တိက်စြာ မေဖာ္ျပႏိုင္လွ်င္ ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေနရာတက် ရွိေန
ၿပီျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ EAO အားေကာင္းေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈႏွင့္ ေဝးကြာေနသည္။
ထိုအစီအစဥ္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ လက္ေတြ႕အက်ိဳးျဖစ္ေစေသာ နည္းလမ္းအျဖစ္ျဖင့္ပင္ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း
အတြက္ ပဋိပကၡ၏ စြန္႔စားရမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထို
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ယံုၾကည္မႈကို ထပ္မံတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ယင္းတို႔ကို ပိုမို သံေယာဇဥ္
ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္လိမ့္မည္။

အစိုးရႏွင့္ EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၃
မ်ားစြာေသာေဒသမ်ားသည္ ေရာေႏွာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ မေရွာင္လႊဲႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳေနစဥ္အတြင္း
ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ ေဒသမ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းမႈမွတစ္ဆင့္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပပါ။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေရာေႏွာထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေဒသမ်ားသို႔ တိုးခ်ဲ႕ေနေသာအခါ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ လက္ရွိ EAO မ်ား၏
အတည္ျပဳခ်က္သည္ အေရးပါၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အေထာက္အပံ့မ်ားေပးထားေသာ ရပ္ရြာမ်ားကမူ အခိုင္အမာရွိထားသည္။ ယင္း
သည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ားအတြက္ တစ္ဦးခ်င္း လံုၿခံဳေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ EAO မ်ားတြင္ ပညာေရး ျဖည့္ဆည္းေပး
ေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ားရွိေနေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ယင္းတို႔ႏွင့္ အထက္က ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း ညႇိႏိႈင္းေရးမွတစ္ဆင့္ အတည္ျပဳခ်က္သည္ ရရွိရ
မည္ျဖစ္သည္။ အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ EAO မ်ားႏွင့္ သီးျခားစီ ထိေတြ႕ရမည္ျဖစ္ၿပီး သို႔မဟုတ္ပါက သီးျခားေဆာင္ရြက္သူမ်ားကဲ့သို႔ ေဆြးေႏြး
ညႇိႏိႈင္းမႈကို ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
လက္ေတြ႕တြင္ ယင္းကိစၥသည္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး အၿမဲတမ္းအေျခအေနတြင္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔မဟုတ္ ခ်ိန္ညႇိရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာတိုင္းတြင္ လႊမ္းမိုးမႈ
ရွိေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအားလံုးထံမွ “မီးစိမ္းျပ”မႈသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ လိုအပ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ေဒသမ်ားစြာသည္
ႏိုင္ငံေတာ္က ေနာက္ခံထားသည့္ စစ္ေရးလုပ္ေဆာင္ေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ EAO မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနၿပီး ယင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္
ေဒသ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ယင္းတို႔၏ တရားဝင္တည္ရွိမႈသည္ ကြဲျပားၾကသည္။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ ထူးျခားသည္မွာ
EAO အာဏာပိုင္မ်ားတြင္ ခိုင္မာစြာတည္ေထာင္ထားေသာ ေနရာမ်ားရွိၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျခား အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္
ေက်ာင္းဆရာမ်ား ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ယင္းတို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကၿပီး အျခားပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရွိေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား
အတြက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သမွ် လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။ ရပ္ရြာမ်ားသည္ ေထာက္ပံ့ရန္ စိတ္အားထက္သန္ေသာ္လည္း သူတို႔ေနထိုင္ရာ ေဒသရွိ
EAO မ်ားထံမွ အတည္ျပဳခ်က္ ရွင္းလင္းစြာ မရရွိလွ်င္ ခ်ီတံုခ်တံု ျဖစ္ေနတတ္သည္။

အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၆
ရပ္ရြာမ်ားသို႔ အေထာက္အပံ့ကမ္းလွမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေက်ာင္းဆရာမ်ား ေပးပို႔ျခင္း မတိုင္မီ ရည္ရြယ္ထားေသာ
ေနရာတြင္ ေသခ်ာစြာတည္ေထာင္ထားေသာ EAO မ်ားႏွင့္ အၿမဲတေစ တိုင္ပင္ပါ။
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ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ထူးျခားစြာ ေရာေႏွာေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဒသမ်ား၌ (ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ေလးစားအပ္ေသာ ေဒသ
ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား)က ကိုယ္စားလွယ္ေရြးထားသည့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ EBEP ႏွင့္ အျခား ရပ္ရြာ
အစုအဖြဲ႕မ်ားအၾကား ေက်ာင္းအဆင့္တြင္ ပံုမွန္ေဆြးေႏြးျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ယင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ
ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ေသာ အေထာက္အပံ့ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ ရပ္ရြာမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္း ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အရာကို
လက္ခံရမည္ ဆိုသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုလည္း ခ်ႏိုင္သည္။ ယင္းသည္ ႀကီးမားေသာ ပဋိပကၡ ထိလြယ္ရွလြယ္မႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး အစီအစဥ္သစ္
မ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုလႊမ္းမိုးမႈကို ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရရွိျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရပ္ရြာမ်ား၏ ဦးစားေပးကိစၥမ်ားသည္
မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္သည္ကို ေသခ်ာစြာ စိစစ္ရန္ လက္ရွိတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေနရာ ယင္းသည္ အဓိက ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္လိမ့္မည္
ျဖစ္သည္။ ဤအဆင့္တြင္ ရပ္ရြာက လိုအပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အံဝင္ခြင္က် စီမံထားႏိုင္ေစရန္အတြက္
မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ တရားဝင္ အေနအထားတစ္ခုကို ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားအား ေပးအပ္ျခင္းဟူေသာ ပထမေျခလွမ္းကို ေက်ာင္း
၏ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းက လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ (အခန္း ၁ဝ တြင္ ၾကည့္ရန္)

အစိုးရႏွင့္ EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၄
ရပ္ရြာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအတြက္ ပံုစံသစ္ အေထာက္အပံ့မ်ား ရည္ရြယ္ေသာအခါ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ EBEP မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာတို႔သည္
ေပးအပ္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအေၾကာင္းကို သေဘာတူညီမႈရွိေစရန္ ပံုမွန္ အစည္းအေဝးမ်ားကို က်င္းပသင့္သည္။ ပထမဦးဆံုး အစည္းအေဝး
က႑မ်ားသည္ စနစ္အသီးသီးမွ (ေက်ာင္းဆရာမ်ားအပါအဝင္) လက္ခံမည့္ အေထာက္အပံ့အတြက္ အမ်ားသေဘာဆႏၵကို ယူသင့္သည္။

ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေသာအခါ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက သီးသန္႔တာဝန္မ်ားယူေသာ ေဒသတစ္ခုအတြက္ ပူးတြဲ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို
သံုးသပ္ရန္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP မ်ားသည္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ေရာေႏွာလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေဒသမ်ားအတြက္
ပူးတြဲတာဝန္ယူမႈမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္ျခင္းသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP တို႔ကုိ
မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးမည္ဆိုသည့္ အမ်ားသံုးေျမပံုမ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔သည္
လုပ္ေဆာင္မႈမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ နည္းပါးျခင္းသာရွိေသာ ေနရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေနေသာ ေနရာမ်ားကို ခြဲျခား လုပ္ေဆာင္
ႏိုင္သည္။ အစီအစဥ္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ႏွင့္ ရလဒ္အတိုင္းအတာကို လြယ္ကူေခ်ာေမာေစမည့္ တူညီေသာရည္မွန္းခ်က္မ်ား တည္ေထာင္ရန္ အသံုးဝင္
ေသာ ပထမအဆင့္ ရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
ယင္းတို႔သည္ ထိေတြ႕မႈမ်ား၏ အလြန္ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္ေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေနရာတိုင္းတြင္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ အစိုးရႏွင့္ EAO ႏွင့္
EBEP တို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ ထူးျခားစြာအားေကာင္းေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ကနဦးစီမံခ်က္မ်ားသည္ အသံုးဝင္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို
ေပးႏိုင္သည္။ ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တုိင္းရင္းသား က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔က
အနည္းငယ္သာေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားကို ခြဲျခားရန္ ကတိေပးထားေသာ နမူနာပံုစံသည္ ကနဦးေျမပံုေရးဆြဲျခင္း စီမံခ်က္ျဖစ္သည္။

အစိုးရႏွင့္ EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၅
သင့္ေလ်ာ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားအေပၚ ေနာက္ထပ္ ညႇိႏိႈင္းျခင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကုိ စဥ္းစား
သံုးသပ္ပါ။

ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့အဖြဲ႕မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၃
ဆႏၵမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ရွိေနလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ပူးတြဲေျမပံုေရးဆြဲျခင္းအပါအဝင္
သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္ေရးႏွင့္ ပူးတြဲမဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ ခ်ထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္
သည္။
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အခန္း (၁ဝ)၊ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားကို တရားဝင္ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ

ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားက

ပညာေရးကို

တိုးတက္ေစရန္ေဆာင္ရြက္မည့္

အျခားအဓိကေနရာသည္

ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားကို

တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ေဒသဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ အျခားဘာသာရပ္မ်ားကို ပံုမွန္သင္ၾကားေပးရန္ EBEP
မ်ား သို႔မဟုတ္ EAO မ်ား သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာမ်ားက မိမိတို႔ဘာသာ ေဒသေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေနခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ရွိသည့္
အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ တည္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေက်ာင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ လိုအပ္ေန
ေသာ ကြက္လပ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးၾကရသည္။ မ်ားစြာေသာ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လုပ္ေဆာင္ေပးသူမ်ားထံမွ
အေထာက္အပံ့ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ ရယူခဲ့ၿပီး ရပ္ရြာမ်ားကို ႀကီးမားစြာ မွီခုိေနရသည္။ EBEP မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ားက ႏွစ္ၾကာရွည္စြာ
လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ေပးထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားလည္းရွိၿပီး အခန္း (၉) တြင္ ေဆြးေႏြးထားေသာ ကရင္ေဒသမွ ေက်ာင္းမ်ားကဲ့သို႔ ပညာေရး
ဝန္ႀကီးဌာန ေထာက္အပံ့မ်ားကို မၾကာေသးမီကမွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ စတင္ယူေသာ ေက်ာင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။
အေထာက္အပံ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈရွိေသာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သုေတသီမ်ားထံမွ ျမင့္မားေသာ သတိျပဳမႈ ရရွိထားၿပီး တရားဝင္ျဖစ္
ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးဟု ထင္ရသည့္ MNEC-ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေက်ာင္း ၉၅ ေက်ာင္းသည္ မြန္ေဒသမ်ားတြင္ ရွိၾကသည္။279 သို႔ေသာ္
ထိုေက်ာင္းမ်ားသည္ တရားဝင္ ျပည္နယ္အဆင့္ အစီအစဥ္မ်ားထက္ MNED ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ားအၾကား
ေဒသဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ားကို ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ကရင္ေဒသမ်ားတြင္ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ တည္ရွိလာခဲ့
ၾကကာ KED/KSEAG ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ထံမွ အေထာက္အပံ့မ်ား ယူၾကသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စတင္ကတည္းက
ယင္းတို႔၏ အေရအတြက္ တစ္ဟုန္ထိုး တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ၃၆၄ ေက်ာင္းမွ ၇၃၄ ေက်ာင္းအထိ တိုးတက္လာသည္။
ကယား၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ခ်င္း ဧရိယာမ်ားပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္
ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေက်ာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေထာက္အပံ့မ်ား မ်ားျပားစြာ ယူေသာ
ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ားကို ေက်ာင္းဆရာမ်ား ေထာက္ပံ့ခဲ့ၾကသည္။ တြဲဖက္ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို မၾကာခဏ ေပးပို႔ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းမွာ ေနာက္ထပ္
အေထာက္အပံ့မ်ား လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ ေဒသစာေပႏွင့္ သမုိင္းကို သီးျခား သင္ၾကားေပးရန္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
စံျပ ေရာေႏွာေက်ာင္းတြင္ အလားအလာေကာင္းေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရွိသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ
ပညာေရး အျပည့္အဝရရွိေနစဥ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားမွ MTB-MLE ပညာေရးကို ရရွိၾကသည္။
ထိုကိစၥရပ္မ်ားစြာတြင္ ရပ္ရြာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားသည္ လံုေလာက္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္္မ်ားေပးရန္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ အျခား
အရင္းအျမစ္မ်ားကို မွီခိုေနၾကရၿပီး အထူးသျဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေက်ာင္းဆရာ အနည္းငယ္သာေပးအပ္ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ား
သို႔မဟုတ္ ထိုေက်ာင္းဆရာမ်ားက ေက်ာင္းပ်က္ျခင္းျဖစ္ေနေသာ ေနရာမ်ားရွိေနသည္။ ေထာက္ပံ့သူမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္
မ်ားကို အကန္႔အသတ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ အစိုးရက MTB-MLE ကို မေပးႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားရွိေနကာ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားသည္ ရပ္ရြာ
က လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ပိုမိုရင္းႏွီးလာေစရန္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို စုစည္းေရးအတြက္ နည္းလမ္းကို ေတြ႕ရွိထားသည္။
အရင္းအျမစ္မ်ားကို အက်ိဳးရွိရွိအသံုးခ်ၿပီး ရပ္ရြာမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးကာ ပဋိပကၡေၾကာင့္ အလားအလာေကာင္းေသာ
ရင္းျမစ္မ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းေစေသာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအခန္းသည္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္
ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေလ့လာရန္ျဖစ္ၿပီး ပထမဆံုးအေနျဖင့္ မၾကာေသးမီက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္လာမႈ
မ်ားႏွင့္ ေယဘုယ်အေနျဖင့္ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားကိစၥအျပင္ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေပးအပ္ရန္ ျဖစ္သည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းတြင္ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ား၏ အေျခအေန
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို EBEP က အေထာက္အပံ့ေပးေနေသာ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေပးပို႔ေသာအခါ ထို
ေက်ာင္းမ်ားကို မည္သို႔ စီမံခန္႔ခြဲေနသည္ကို စစ္ေဆးရန္ EBEP မ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္မွ် ညႇိႏိႈင္းခဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ လံုးဝညႇိႏိႈင္းခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ယခင္
အခန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သကဲ့သို႔ မွတ္သားသင့္သည္မွာ ေဒသဆိုင္ရာ EAO မ်ားက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကို စိတ္ခ်
ရေစေသာ အေျခခံ သေဘာတူညီခ်က္ကိုပင္ မၾကာခဏ မရွိဘဲ ျဖစ္ေနၿပီး ယင္းဆရာမ်ားကို ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေနရာခ်ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသာ ေပးအပ္ၾကသည္။ ကရင္ေဒသမ်ားရွိ ေရာေႏွာေက်ာင္း အမ်ားစုတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ KSEAG
တို႔သည္ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားကို အၿပိဳင္ခန္႔ထားၾကၿပီး အဓိပၸာယ္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကိစၥအားလံုးကို ယင္းတို႔အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈ အေပးအယူလုပ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အာခံေသာ အေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္ေနေစျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္
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KED/KSEAG ေရာေႏွာေက်ာင္း ၃၇၉ ေက်ာင္းအနက္ ေက်ာင္းအားလံုးတြင္ “ခိုင္မာေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ” ရွိေနၾကၿပီး ၃၁ ေက်ာင္းတြင္ ႀကီးမားေသာ
အရင္းအျမစ္ ရလဒ္မ်ားရွိကာ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏ ဖိအားေၾကာင့္ ျပႆနာ အနည္းငယ္သည္ ရွိၾကသည္။ ယင္းသည္
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဓိက ပညာေရးအာဏာပိုင္ ျဖစ္လာခဲ့ေသာ EBEP မ်ားရွိသည့္ ေနရာတြင္ပင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာ ရွိေနေစ
ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ခြင့္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမ်ဳိးစု
လူမ်ဳိးစုႏွင့္ပတ္သက္ေနေသာ အျခားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္အတူ ဘာသာစကားေရးရာမ်ားသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ မၾကာေသးမီက KED/
KSEAG စနစ္ေအာက္တြင္ ရွိခဲ႔ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စေကာကရင္ ဘာသာသည္ အဓိက ဘာသာရပ္ႏွင့္ အဓိက ၾကားခံသင္ၾကားေရး ဘာသာ
စကားျဖစ္ရာ ထိုသို႔ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ KED/KSEAG ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ေနရာခ်ေပးရန္ ရပ္ရြာမ်ားက မၾကာခဏ တိုက္တြန္းထား
သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို လက္ခံခဲ့ေသာ အေရွ႕ေဒါနေဒသရွိ ေက်ာင္း
၁၃ ေက်ာင္းတြင္ ရပ္ရြာမ်ားအနက္မွ တစ္ခုက KED/KSEAG ေက်ာင္းဆရာမ်ား ထားရွိေပးေရးကို တင္းတင္းမာမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။280 ယင္း
ေက်ာင္းမ်ားအနက္မွ တစ္ေက်ာင္း၏ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္က “KED က ကြ်န္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းေတြကို ၁၆ ႏွစ္ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီးၿပီျဖစ္လို႔
ကြ်န္ေတာ္တို႔ေျပာခ်င္တာက သူတို႔ဟာ KED နဲ႔ ပူးေပါင္းရမွာျဖစ္ၿပီး ဒါမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လက္မခံႏိုင္ပါဘူး။…ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ
ကရင္လူမ်ိဳးေတြပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကိုယ့္ဘာသာစကားကို သင္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ စာေပမရွိေတာ့ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆံုး႐ံႈးလိမ့္
မယ္။ ကရင္လူမ်ိဳး ေပ်ာက္သြားလိမ့္မယ္”281 ဟု ေျပာပါသည္။
သို႔ေသာ္ အေရအတြက္ မသိႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး ေဒသ ဘာသာစကား
သင္ၾကားမႈကို တင္းၾကပ္ကာ ယင္းဘာသာစကားမ်ားကို ေက်ာင္းစာသင္ခ်ိန္ အျပင္တြင္ အခ်ိဳ႕ဂရိတ္မ်ားတြင္သာ282 သင္ၾကားေစသည္
သို႔မဟုတ္ သင္ၾကားမႈကို ပိတ္ပင္ထားျခင္း ျပဳလုပ္သည္။283 KTWG က ေလ့လာထားေသာ ရပ္ရြာ ၃၂ ခုအနက္ ၁၂ ခုသည္ ကရင္ ဘာသာစကား
ကို ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ သင္ၾကားေရးမွ တားဆီးခံရသည္။284 KNU ၏ သထံုခ႐ိုင္မွ ေက်ာင္းေကာ္မတီတစ္ဖြဲ႕က ေျပာသည္မွာ ကရင္
လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ (KHRG) က အေထာက္အထား ျပဳျခင္းျဖင့္ “[ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းအုပ္က] ကရင္ဘာသာ သင္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို
ခြင့္မျပဳဘူး။ သူမက ဒါေတြဟာ အလုပ္မ်ားတာပဲ ျဖစ္ေနတာလို႔ ဆိုပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကရင္စာသင္ၾကားခ်င္ရင္ ေက်ာင္းခ်ိန္ၿပီးမွ သင္ရ
တယ္။”285 ဟုေျပာပါသည္။
ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ သင္ၾကားေရး ဘာသာရပ္အျဖစ္ မြန္ဘာသာပါဝင္ေနျခင္းကို MNED က ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားတြင္
သင္ၾကားေရးအတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အာမခံခ်က္ေပးေစရန္ အေျခအေနမ်ားကို WRCP ႏွင့္ HURFOM တို႔က အေထာက္အထား ျပခဲ့
သည္။ သို႔ေသာ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ယင္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ ပို႔ေနျခင္းသည္ မရွင္းလင္းပါ။286 မွတ္သားသင့္သည္မွာ
MNEC/MNED တို႔တြင္ ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း မြန္ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားခြင့္ မေပးခဲ့လွ်င္ ထိုေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားကို အေထာက္အပံ့မေပး
ဟူေသာ မူဝါဒရွိသည္။
ထို႔အျပင္ အခန္း (၁၁) တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည့္အတုိင္း အစိုးရေက်ာင္းဆရာမ်ားက တိုင္းရင္းသားဘာသာႏွင့္ သမိုင္းတို႔ကို ဆက္လက္
သင္ၾကားခြင့္ျပဳရန္ ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ သေဘာထားရွိသည့္ ေနရာတြင္ပင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ စာေမးပြဲမ်ား၌ အေရးမႀကီးေသာ ဘာသာရပ္
KED ေက်ာင္းဆရာက မေျပာျပေသာ ျပႆနာျဖစ္သည့္ ေနရာသည္ ေသာေဝါေသာဟု ေခၚေသာ စုကလိၿမိဳ႕ႏွင့္ နီးကပ္ေနသည့္ တပ္မေတာ္စခန္းခ်ထားေသာ
ေက်းရြာတြင္ျဖစ္သည္။ ယင္းေနရာတြင္ KED/KSEAG စနစ္ေအာက္တြင္ ယခင္ကရွိခဲ့ေသာ ေက်ာင္းဆရာႏွစ္ဦးက ယင္းတို႔၏ ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို
KED/KSEAG ထံမွ ရယူေနျခင္းအား ရပ္တံ့လိုက္ၿပီး အဆက္အသြယ္ျဖတ္လိုက္ၾကသည္။ KED က ေနာက္ပိုင္းသိလာသည္မွာ ေက်ာင္းတြင္ ယခုအခါ အစိုးရ
ေက်ာင္းဆရာမ်ား ရွိေနၿပီး KED/KSEAG ေက်ာင္းဆရာမ်ား အလုပ္မွ ႏုတ္ထြက္ၾကကာ ရြာမွာပင္ ေနထိုင္ၾကေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ (အေရွ႕ေဒါနေဒသ KED ဒုတိယ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ)
280

281

ေက်ာင္း ၁ တြင္ အုပ္စု ေဆြးေႏြးပြဲ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ)။
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KHRG တြင္ အေထာက္အထားရွိေသာ ကရင္ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦး ေျပာၾကားခ်က္အရ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဂရိတ္ ၁ ႏွင့္ ၂ ကိုသာ စေကာကရင္
ဘာသာ သင္ၾကားခြင့္ ေပးထားေၾကာင္း၊ ယခင္က ဂရိတ္ ၄ အထိ ထိုဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားေၾကာင္း သိရသည္။ KHRG (၂ဝ၁၆)၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၁။
283
KTWG ဗဟိုဌာန ဝန္ထမ္းႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာ သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ)။ KED ဌာနမွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း
(၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ)။
284

KTWG (၂ဝ၁၆)၊ အေထာက္အထားက ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးခဲ့သည္။

ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအုပ္စု ဝက္ဘ္ဆုိဒ္၊ “ေနာက္ဆံုးရ သထံုအေျခအေန၊ ဘီးလင္း၊ သထံု၊ က်ိဳက္ထိုႏွင့္ ဖားအံ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလႏွင့္
ႏိုဝင္ဘာလ)” ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ဝ ရက္ေန႔၊ http://khrg.org/2015/02/14-101-s1/thaton-situation-update-bilin-thaton-kyaikto-and-hpaan-townships-september#sthash.a3MdX9jP.Gsw2eJ8c.dpuf. တြင္ ၾကည့္ပါ။
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မ်ား ျဖစ္လာသည္။ အျခားဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ မတူသည္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေနာက္ပိုင္း ဂရိတ္မ်ားတြင္ ထိုဘာသာရပ္မ်ားကို စာေမးပြဲ
ေအာင္ျမင္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မူတေရာခ႐ိုင္ရွိ KED အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦး အဆိုအရ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားတြင္
စေကာကရင္ ဘာသာစကားကို “အပုိဘာသာ” အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အေရးတႀကီး သင္ၾကားစရာမလိုဟု ဆိုသည္။287
အေရွ႕ေဒါနေဒသတြင္ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာ တည္ေထာင္ထားေသာ ေရာေႏွာေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းသည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရ ေက်ာင္းအုပ္
ဆရာတစ္ဦးကို ခန္႔လိုက္သည္။ သူသည္ ဗမာတိုင္းရင္းသားျဖစ္ၿပီး အနားယူသြားေသာ ကရင္တိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းအုပ္ေနရာတြင္ အစားထိုး
ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စေကာကရင္ဘာသာ သင္ၾကားျခင္းကို တားျမစ္ရန္ ႀကိဳးစားလာသည္။ သို႔ေသာ္ ရပ္ရြာႏွင့္
သေဘာထားကြဲလြဲမႈေၾကာင့္ ရြာမွထြက္သြားရန္ ဖိအားေပးျခင္း ခံရသည္။ ထိုေက်ာင္းမွ KED ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးက ရွင္းျပရာတြင္ “သူက
ကရင္ဘာသာ သင္ေနတာကို ရပ္လိုက္ဖို႔ ေက်ာင္းကို အမိန္႔ေပးပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကရင္အလံကို ခ်ခိုင္းၿပီး ျမန္မာအလံကို တင္ခိုင္းပါတယ္။
သူ႔အျမင္က ပံုမွန္မဟုတ္ပါဘူး။ သူ ကရင္ေက်ာင္းဆရာ သံုးေယာက္ကို အလုပ္ျဖဳတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သူတို႔ကို ျပန္ငွားထားရတယ္။
ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကရင္ဘာသာကို ဘယ္နည္းနဲ႔မဆို ဆက္သင္မွာပဲ။ အခု ကြ်န္ေတာ္တို႔ [ကရင္အလံ ျမန္မာအလံ] ပူးတြဲအလံရွိတယ္။
ဒါေပမဲ့ ရပ္ရြာက လက္မခံဘူး။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က သူ႔ကို [ျမဝတီၿမိဳ႕ကို] ျပန္ပို႔လိုက္ၿပီ။ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွာ အလုပ္လုပ္ေနတယ္” ဟု
ေျပာပါသည္။288
KHRG ၏ မွတ္တမ္းအရ ကရင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာျပရာတြင္ “ကြ်န္မတို႔ရြာမွာ ရြာသားေတြ၊ ေက်ာင္းဆရာနဲ႔ ကြ်န္မတ႔ိုရဲ႕ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတုိ႔
က ေက်ာင္းေဆာက္ၿပီး ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။ ကြ်န္မထင္တာေတာ့ ကြ်န္မတို႔ ကရင္အလံကိုပဲ လႊင့္ထူသင့္တယ္ ထင္တယ္။ [ျမန္မာ] အစိုးရ
က ဒီလိုလုပ္တာ မႀကိဳက္ဘူး။ သူတို႔က ဒီလိုလုပ္မယ့္အစား ေက်ာင္းေရွ႕မွာ ျမန္မာအလံပဲ လႊင့္ခ်င္ၾကတယ္။” ဟုဆိုသည္။289 ရယ္စရာတစ္ခုမွာ
အလံလႊင့္ေသာ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားမႈသည္ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေနက် ျဖစ္ပါသည္။290 ယင္းအျငင္းပြားမႈမ်ားသည္
ထူးျခားေသာ ထိခိုက္မခံေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ရပ္ရြာအတြင္း တင္းမာမႈ ျဖစ္လာေစသည္။ EAO မ်ား၏ သံသယကို မီးထိုးေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္
လာေစသည္။ လူငယ္မ်ားအတြက္ ဆိုးရြားေသာ ဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကာလတြင္ ျဖစ္ပါသည္။
ဘာသာစကားဆိုင္ရာ ပို႔ခ်ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ကိစၥမ်ား ရွိေသးသည္။ ၂ဝ၁၄ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒက ေဖာ္ျပထားသည္မွာ
“တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားကို ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္အတူ အေျခခံပညာေရးအဆင့္တြင္ သင္ၾကားေရးဘာသာစကားအျဖစ္ သံုးစြဲႏိုင္
သည္” ဟု ျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘာသာစကားသည္ သင္ယူသူမ်ားအတြက္ ပထမဘာသာစကားျဖစ္လွ်င္ သင္႐ိုးႏွင့္ ဆရာလမ္းညႊန္မ်ားကို
ျမန္မာဘာသာမွ အေျခခံၿပီး တည္ေဆာက္ရသည္။
ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားထံသို႔ ေပးပို႔ေသာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ မည္သည့္ ကရင္ဘာသာစကားကိုမွ်
မေျပာႏိုင္ၾကေပ။291 KTWG က ျပဳလုပ္ေသာေလ့လာမႈတြင္ ရပ္ရြာ ၃၂ ခုအနက္ ၂၂ ခု (၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္း) အတြက္ အစီရင္ခံတင္ျပသည္မွာ
“[ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာအသစ္မ်ား]မွာ ေဒသဘာသာစကားကို မေျပာတတ္ဘဲ ကေလးမ်ား ယင္းတို႔၏ သင္ခန္းစာမ်ားကို ဗမာ
စာျဖင့္ နားလည္ေစရန္ မႀကိဳးပမ္းႏိုင္ေခ်” ဟုဆိုသည္။ ယင္း ရပ္ရြာအမ်ားစုသည္ ယခုကိစၥတြင္ ဆင္းရဲသား ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈဟု
မွတ္ယူသည္။292
ငယ္ရြယ္ေသာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးက ရွင္းျပသည္မွာ “ကေလးေတြက ျမန္မာလို မေျပာတတ္ၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္
ဆက္သြယ္ေရးက ျပႆနာတစ္ခုပါ။ ဟုတ္ကဲ့ (စာသင္ခန္းတြင္ ရရွိရန္ မ်ားစြာ ေႏွးေကြးသည္)။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပံုေတြနဲ႔ ေျခဟန္လက္ဟန္နဲ႔
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KTWG ဗဟိုဝန္ထမ္းႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာသင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ (၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ)၊ KED ဌာနမွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊
(၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ)၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ BGF မ်ားက ၁၉၉ဝ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားကတည္းက ေျခကုတ္ယူထားေသာ ပိုင္က်ံဳၿမိဳ႕နယ္ခြဲရွိ ကရင္ရပ္ရြာ
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ကရင္အလံကို လႊင့္ထူၿပီး အခမ္းအနားက်င္းပၾကသည္။ ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ “ေနာက္ဆံုးရ ဖားအံ
အေျခအေန၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ေအာက္တိုဘာလအထိ” ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔၊ http://khrg.org/2015/08/14-91-s1/hpa-an-situationupdate-paingkyon-township-june-october-2014. တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။

တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ခန္႔မွန္းေျခ ေက်ာင္းဆရာ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေဒသ ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ ေဒသိယ စကား
မေျပာႏိုင္ၾကပါ။ UNIECF (၂ဝ၁ဝ)၊ ပ်ိဳးပင္တြင္ ရြတ္ဆိုျခင္း(၂ဝ၁၄)
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သံုးၾကရတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ ေဘာလ္ပင္ကို သံုးဖို႔လိုရင္ ကြ်န္ေတာ္ ေဘာလ္ပင္ကို ေျမႇာက္ျပရတယ္”293 ဟုေျပာျပသည္။ သို႔ေသာ္ အျခား
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးက သူ၏ ေလ့လာေရးအတြက္ စေကာကရင္ ဘာသာကို လည္ပတ္စြာ ေျပာႏိုင္ခဲ့သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကြာျခားခ်က္မ်ား၊ ပညာရွင္ မဆန္မႈႏွင့္ ညံ့ဖ်င္းေသာ ရပ္ရြာ ဆက္ဆံေရး
အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ အစဥ္အလိုက္ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စနစ္မ်ား၊ စာသင္ခန္း အရြယ္အစားမ်ားႏွင့္ အျခားအရာမ်ားကဲ့သို႔ စနစ္အသီးသီး၏
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေလ့အက်င့္မ်ားအၾကား

ျခားနားမႈမ်ားေၾကာင့္

အျငင္းပြားမႈမ်ား

ေပၚေပါက္လာေစရန္

ဦးတည္ေနသည္။294

KED/

KSEAG ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္အတူ ဦးတည္အုပ္စုတြင္ စကားေျပာရာ၌ ငယ္ရြယ္ေသာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးက
“ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ မရွိခင္က ေက်ာင္းဟာ အကြပ္မရွိတဲ့ ၾကမ္းလိုပါပဲ။ အခုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ
ဘယ္လိုသင္ရမယ္ ဘယ္လို စီမံခန္႔ခြဲရမယ္ ဆိုတာမ်ိဳးလို ဦးတည္ခ်က္ေတြ ရွိေနပါၿပီ” ဟု ေျပာပါသည္။ သို႔ေသာ္ KED/KSEAG ေက်ာင္းဆရာ
တစ္ဦးသည္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျပဳခံရျခင္းကို တုန္႔ျပန္ခဲ့ရာတြင္ “သူေရာက္မလာခင္က ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ စည္းေတြမ်ဥ္းေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ သူ
က သူ႔စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔ ေရာက္လာပါတယ္။” ဟု ေျပာျပၿပီး အျခား KED/KSEAG ေက်ာင္းဆရာ တစ္ဦးက ထိုသို႔ ေျပာၾကားသည္ကို သေဘာတူခဲ့
သည္။295
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသမွ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ပ်က္ကြက္ၾကေသာ အစိုးရ ေက်ာင္းဆရာသစ္မ်ား၏ ပညာရွင္မဆန္
သည့္ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစီရင္ခံစာမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနခဲ့သည္။ KTWG က ေလ့လာေသာ ရပ္ရြာ ၃၂ ခုမွ ေက်ာင္းေကာ္မတီက တစ္ရက္
ပ်က္တိုင္း ပ်က္ကြက္မႈကို အစီရင္ခံစာေရးၿပီး ၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ရပ္ရြာမ်ားက တစ္လအတြင္း ရက္သတၱတစ္ပတ္ႏွင့္ အထက္ ပ်က္ကြက္ျခင္းကို
ေရးသားကာ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရပ္ရြာမ်ားက စာသင္ႏွစ္ အပိုင္းလိုက္အတြင္း တစ္လမွ ႏွစ္လ ပ်က္ကြက္ျခင္းကို ေရးသားသည္။ အျခား ၁၆ ရာခိုင္
ႏႈန္း ကိစၥမ်ားတြင္ ရပ္ရြာကုိ မည္သည့္အေၾကာင္းၾကားမႈမွ် မရွိဘဲ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၏ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းပိတ္ရသည္။ အစိုးရေက်ာင္း
ဆရာမ်ားသည္ ေလ့လာမႈ ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္းအရ လံုးဝ ျပန္သြားျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။296
အဆင့္ျမင့္မားေသာ အေနအထားရွိသည့္ ပညာရွင္မဆန္ေသာ အျပဳအမူမ်ားအေပၚ ရပ္ရြာ၏ စိုးရိမ္မႈအတြက္ KHRG တြင္ အေထာက္အထား
ရွိထားသည္။ ယင္းတြင္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ မိမိရြာမွ တစ္လ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္လကာလၾကာေအာင္ အေဝးတြင္ အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္း၊ ရြာထဲတြင္
ပံုမွန္သင္ၾကားမႈ မရွိျခင္း၊ ထီေရာင္းရန္ အခ်ိန္ကုန္ခံေနျခင္း၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး ေက်ာင္းသားကို ႀကီးၾကပ္ရမည္ထက္ ယင္း၏ဖုန္းကို
သံုးေနျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးသည္ မိမိ၏ အရည္အခ်င္းမရွိေသာ အလုပ္လက္မဲ့ ခင္ပြန္းကို စာသင္ခန္းမ်ားအတြက္ ျဖည့္စြက္တာဝန္
ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။297
KHRG က ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းေသာ မိခင္တစ္ဦးက ေျပာရာတြင္ ထိုကိစၥမ်ားသည္ ေက်းရြာ၏ ဂရိတ္ ေလး တစ္တန္းလံုး အစိုးရ စာေမးပြဲက်ေစရန္
ျဖစ္လာၿပီး တစ္ႏွစ္ကို ႏွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ “[သင္ၾကားမႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း] [ကေလးမ်ားက] ဘာမွ် မသိၾကပါဘူး။ ကြ်န္မသမီး
လိုပဲ အသက္က ၁၂ ႏွစ္ ရွိၿပီး ေလးတန္းတက္ေနတာ ဘာမွ် သိတာ မရွိၾကဘူး” ဟု ေျပာျပပါသည္။
KHRG ေျဖၾကားသူက ဆရာမ်ား ပညာရွင္ မဆန္မႈကို ေျပာရာတြင္ TEO မ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၏ လုပ္သက္ႏုၿပီး
အရည္အခ်င္းနည္းျခင္းႏွင့္ အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႀကိဳးစားမႈနည္းျခင္းတို႔ကို ေျပာျပသည္။298 ယင္းအေရးအရာမ်ားသည္ ပညာရွင္မဆန္မႈကိစၥ
အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုးဝါးေနသည္ကို ရွင္းျပႏိုင္ၿပီး အေၾကာင္းမွာ ေက်ာင္းဆရာအမ်ားစုသည္ ေန႔စားလေပး ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကကာ သူတို႔
အဆင္မေျပေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ အပို႔ခံၾကရသည့္အျပင္ ခ႐ိုင္ ပညာေရးမွဴးမ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈ အားနည္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
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အေရွ႕ေဒါနေဒသ ေက်ာင္း-၁ ႏွင့္ အေရွ႕ေဒါနေဒသ ေက်ာင္း-၂ ရွိ ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ အုပ္စု ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ အေရွ႕ေဒါန KED ဒုတိယ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း။ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ)။
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KTWG (၂ဝ၁၆)

KHRG (၂ဝ၁၆)၊ ပုဒ္မ ခ၊ အခန္း(၂)၊ ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ ၾကည့္ပါ၊ “ေတာင္ငူ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေနာ္ အ…။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ”
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔၊ http://khrg.org/2015/08/15-14-a6-i1/toungoo-interview-naw-january-2015; တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ “သထံု
ကြင္းဆင္း အစီရင္ခံစာ၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဒီဇင္ဘာလ” ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ရက္ေန႔၊ http://khrg.org/2015/11/15-1-f1/thaton-fieldreport-january-december-2014; တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ “ေတာင္ငူ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေနာ္ အ…။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ” ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ
၁၅ရက္ေန႔၊ http://khrg.org/2015/10/15-14-a4-i1/toungoo-interview-naw-january-2015. တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။
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KHRG က ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းေသာ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးက “သူတို႔က ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိ္ု ေဝဖန္ရင္ သူတို႔ကို အသိမေပးဘဲ ေက်ာင္းက ထြက္သြား
လိုက္မယ္။ မေဝဖန္ရင္ေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေပးမယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ပူစရာမလိုဘူး။ ကြ်န္ေတာ္
ဘာအလုပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ႏိုင္တယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။299 ေလ့လာမႈအတြက္ သုေတသနလုပ္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္
KED/KSEAG အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက အစီရင္ခံစာတင္ေသာ ပညာရွင္ဆန္မႈကိစၥတြင္ ေက်ာင္းတက္ရက္ပ်က္ကြက္မႈ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ
ၾကမ္းတမ္းစြာ အျပစ္ေပးမႈႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦးႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးအၾကား မသင့္ေလ်ာ္
ေသာ အေနအထိုင္ အျပဳအမူမ်ား ပါဝင္သည္။300
ရပ္ရြာမ်ားသည္ ပညာရွင္ဆန္မႈေရာ လူမႈေရးအရပါ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး တည္ေထာင္ရာ
တြင္ အခက္အခဲမ်ားကို ျပန္လည္ေျပာၾကားၾကသည္။ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို အိမ္၊ စားစရာႏွင့္ အျခား အေထာက္အပံ့မ်ားကို ေပးအပ္ရေၾကာင္း
ေျပာျပသည္။301 KTWG က ေလ့လာေသာ ရပ္ရြာ ၃၂ ခုတြင္ ၁၂ ခုက (၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္း) ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္
“ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး”ကို မထိန္းသိမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ရပ္ရြာ ၁၃ ခု (၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္း)က ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ “ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ား သို႔မဟုတ္ မိဘဆရာအသင္း အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း” ေျပာသည္။302
ရပ္ရြာ အစုအဖြဲ႕ ၃၂ ဖြဲ႕အနက္ ၁၁ ဖြဲ႕က အစိုးရေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ လစာအတြက္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္
ၾကၿပီး “သင္ၾကားေရးအလုပ္တြင္ ေပ်ာ္ေသာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာတြင္ ေနထိုင္လိုေသာေၾကာင့္” မဟုတ္ေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။303 KHRG က
ကိုးကားေသာ ကရင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက သူမ၏ရပ္ရြာတြင္ “အခု ေက်ာင္းဆရာေတြက ရြာသားေတြနဲ႔ လူမႈဆက္ဆံေရးအတြက္ မႀကိဳးစားၾက
ဘူး။ သူတို႔ဘာသာ ေနၾကတာ။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆရာေတြက ေျပာၾကတယ္။ စာေတာ့သင္တာပဲ ေစတနာေတာ့ မပါဘူး (စိတ္မွ မပါတာ)။ သင္ရမယ္ဆို
တဲ့ အလုပ္ရွိလို႔ သင္ေနရတာ။” ဟုေျပာပါသည္။ သူမက ေက်ာင္းဆရာမ်ားက မိဘမ်ား[ႏွင့္] ေက်ာင္းသားမ်ားကို ထိေတြ႕ဖို႔ ပိုၿပီး အားထုတ္သင့္
ေၾကာင္းေျပာသည္။304
ေက်ာင္းဆရာမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ မိဘမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဒသခံမ်ားသည္ ပညာရွင္မဆန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာင္းေကာ္မတီ
မ်ားသို႔ မၾကာခဏ တိုင္ၾကားၾကရေၾကာင္းႏွင့္ အျခားအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ေျပာရသည္ထက္ KED သို႔ တိုင္ၾကားရသည္။ အေရွ႕
ေဒါန ေဒသတြင္ အဆိုပါကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ KED အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ခ်ဥ္းကပ္ရ
ေၾကာင္းႏွင့္ အျခားကိစၥမ်ားတြင္ ၎တို႔သည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးႏွင့္ ဆက္သြယ္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ေျဖရွင္းေပး
ရန္အတြက္ ရွင္းလင္းေသာ ကတိမရရွိခဲ့ေခ်။305
ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ၾကာေအာင္ KED က အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသည္ မၾကာေသးမီက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို လက္ခံခ့ဲၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းေက်ာင္းဆရာတို႔ ေက်ာင္းတက္ရန္ ပ်က္ကြက္ၾကသည္။ အေရွ႕ေဒါန KED ဒုတိယ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက “အစိုးရက ေက်ာင္းေတြမွာ အဲဒီဆရာေတြ ရထားလားဆုိတာ KED ကို လာၾကည့္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္က
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကိုေခၚၿပီး မေက်နပ္ခ်က္ ေျပာပါတယ္။ ေျခာက္လၾကာၿပီးတဲ့ေနာက္ အစိုးရေက်ာင္းဆရာေတြဟာ [စာသင္ဖို႔အတြက္ ေက်ာင္းမွာ
ရွိဖို႔ထက္] ျမဝတီမွာ ေရာက္ေနၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာေတြကို ေမးခ်င္တာက သူတို႔က
ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ဘာေတြေပးခဲ့သလဲဆိုတာပါ။ သူတို႔ ဘာမွေတာ့ မေျဖရွင္းခဲ့ၾကဘူး”306 ဟု ေျပာသည္။
299

KHRG (၂ဝ၁၆)။ စာမ်က္ႏွာ ၃၈

အေရွ႕ေဒါနေဒသ KED ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း။ ေက်ာင္းေကာ္မတီ၊ မိဘမ်ားႏွင့္ အုပ္စုေဆြးေႏြးျခင္း။ ေက်ာင္း-၁၊ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္
ေအာက္တိုဘာလ)၊ မသင့္ေလ်ာ္ေသာအျပဳအမူမ်ားတြင္ စြပ္စြဲထားေသာ ဆက္ဆံေရးက့ဲသို႔ပင္ အနီးရွိၿမိဳ႕သို႔ မၾကာခဏ ခရီးသြားျခင္း၊ အရက္ေသာက္ျခင္းႏွင့္
ညအခ်ိန္မွ ရြာသို႔ျပန္လာျခင္း တို႔ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ KTWG က ေလ့လာထားေသာ ရပ္ရြာ ၃၂ ခုတြင္ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ား
သည္ ယင္းတို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းအျပစ္ဒဏ္ သံုးေၾကာင္း သိရသည္။
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KHRG က ေလ့လာထားေသာ ရပ္ရြာ ၃၂ ခုတြင္ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ “စားစရာ ေထာက္ပံ့ရျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးရျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ေပးရျခင္း၊
သန္႔ရွင္းေပးရျခင္း (သို႔မဟုတ္) အျခားလိုအပ္သည္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရသည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ား ရွိေနသည္။” KTWG (၂ဝ၁၆)။ စာမ်က္ႏွာ ၄။ EBEP ေက်ာင္း
ဆရာမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ရပ္ရြာမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ေနအိမ္အတြက္ အေထာက္အပံ့ မလိုအပ္ၾကေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ရပ္ရြာ၏ အစား
အေသာက္ႏွင့္ ေငြလွဴဒါန္းမႈကို ရယူေၾကာင္း သိရသည္။ ယခု ေလ့လာမႈအတြက္ KSEAG ေက်ာင္းဆရာ အနည္းဆံုး သံုးဦးကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ ထုိ
ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ အျခားရြာမွ လာၾကသည့္အတြက္ ေနစရာႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ရလိုၾကေၾကာင္း သိရသည္။
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EBEP ေက်ာင္းဆရာ၏ စာရိတၱႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈ
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ားအၾကား ပညာရွင္ မပီသမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေသာ္လည္း KSEAG က ေထာက္ပံ့ထားေသာ ေက်ာင္း
ဆရာမ်ားက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝါရင့္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက ၎တို႔ကို သိကၡာခ်သည္ဟု ခံစားၾကရေၾကာင္း ေျပာသည္။
အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔ကို ဝန္ႀကီးဌာနက တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အဓိကအေၾကာင္းမွာ အဆင့္ႏွိမ့္ခံရ
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ KTWG က ေလ့လာထားေသာ ရပ္ရြာ ၃၂ ခုတြင္ “ရပ္ရြာ ၁၃ ခုမွ [KED/KSEAG အေထာက္အပံ့ခံ ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္]
(၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း) ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာသစ္မ်ားက သူတို႔ကို မေလးစားေၾကာင္း” ႏွင့္ ရပ္ရြာ ၆ ခုမွ KED/KSEAG အေထာက္အပံ့ခံ
ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာသစ္မ်ားက “၎တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆန္ေၾကာင္း” ဆိုသည္။307
အျခားဖိအားမ်ားက အေရအတြက္ပင္ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ KSEAG အေထာက္အပံ့ခံ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ေက်ာင္းမွ ထြက္သြားေစရန္ ျဖစ္
လာသည္။ KTWG က ေတြ႕ရွိခ်က္မွာ အနည္းဆံုး ေဒသေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးသည္ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ရပ္ရြာ ၃၂ ခုအနက္ သံုးခုတြင္
“အလုပ္ျဖဳတ္” ခံရေၾကာင္း သိရသည္။ KED/KSEAG ေက်ာင္းဆရာမ်ား ထြက္သြားေသာ ရပ္ရြာတစ္ခုအနီးတြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ KED ေက်ာင္း
ဆရာမတစ္ဦးက သူမ ေက်ာင္းမွထြက္ရန္ မ်ားစြာစဥ္းစားေၾကာင္း ေျပာသည္။ “အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မတိုင္ခင္က ကြ်န္မတို႔ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရၿပီး
အစိုးရဆီက ဘာအေထာက္အပ့ံမွ မရခဲ့ဘူး၊ အခုေတာ့ အစိုးရက ကြ်န္မတို႔ကို ဒီမွာ မရွိေနေစခ်င္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ခံစားရတယ္။ ကြ်န္မတို႔
စာသင္တာကို ရပ္တန္႔လိုက္ဖို႔ စဥ္းစားရတယ္”ဟု သူမက ေျပာျပသည္။308 သို႔ေသာ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ားအၾကား
ေက်ာင္းတက္ပ်က္ကြက္မႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ရပ္ရြာထဲတြင္ ေနထိုင္ေသာ အဆိုပါ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ျပန္ေခၚထားရ
သည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ထိုအေနအထားမ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ကရင္ေဒသမ်ားကို “သိမ္းပိုက္ေနျခင္း” သို႔မဟုတ္ “ေက်ာ္လႊားသြား
ျခင္း” လုပ္ေနသည္ဟု KNU, KSEAG ႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ားက ခံစားေနၾကရသည္။309
ဤေလ့လာမႈတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ KED/KSEAG အေထာက္အပံ့ခံ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအတြက္ အေထြေထြေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ရွိေနသည္။
၎တို႔က ေျပာၾကားသည္မွာ ေက်ာင္းခ်ိန္ အတြင္းအျပင္တြင္ ေက်ာင္းဆရာအတြက္ ႀကီးမားေသာ တာဝန္မ်ားရွိေသာ္လည္း ၎တို႔ကို
စံခ်ိန္စံညႊန္း မမီေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအျဖစ္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဆက္ဆံေၾကာင္းေျပာသည္။

KED ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးက ေျပာရာတြင္

“ကြ်န္မတို႔ဟာ ဒီရပ္ရြာ ဇာတိေတြပါ။ ကြ်န္မတို႔ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ဒီမွာပဲ အတူေနလာၾကတာ။ အစိုးရေက်ာင္းဆရာေတြက စာသင္ႏွစ္ကုန္ရင္
ျပန္ၾကေရာ၊ ဒီေတာ့ တာဝန္ေတြက ေဒသေက်ာင္းဆရာေတြေပၚ အကုန္က်လာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရပ္ရြာက သူတို႔ဟာ ေဒသဆရာေတြကို
လစာေပးရမယ္လို႔ ျမင္တယ္။ သူတို႔ အစိုးရေက်ာင္းဆရာေတြကို အခမဲ့ရတုန္းက သူတို႔ မႀကိဳက္ၾကဘူး”310 ဟု ေျပာသည္။

ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ား၏ ေယဘုယ် အေျခအေန
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တိုးခ်ဲ႕လာမႈကို စိုးရိမ္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနစဥ္အတြင္း တည္ေထာင္ထားေသာ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာ
စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္။ တရားဝင္ အစီအစဥ္မရွိျခင္းသည္ ပင္မျပႆနာျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္
ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မရွိေခ်။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပိုၿပီး ၾကာရွည္စြာ
တည္ေထာင္ထားေသာ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားကို အစိုးရက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ (တစ္ခါတစ္ရံ ေက်ာင္းခြဲမ်ားအျဖစ္)
စဥ္းစားသည္။ ယင္းသည္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ထိုေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တိက်စြာ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေသာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ေရးႏွင့္ အျခားအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အခက္ခဲဆံုး အေျခအေန ျဖစ္သည္။ မြန္ေလ့လာေရးတြင္
ေက်ာင္းေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းအုပ္၊ MNED ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ MNED အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အားလံုးသည္
ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ား၏ တရားဝင္ျဖစ္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လက္ေတြ႕ကိစၥမ်ားတြင္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။
သုေတသနတြင္ မ်ားျပားလာေသာ အဓိက စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားမွာ ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း EBEP ေက်ာင္းဆရာမ်ားက ေဒသဘာသာစကား၊ သမုိင္း
ႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္းသားဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးသည့္ ေနရာမ်ားမွာပင္ ေက်ာင္းသားမ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ထိုဘာသာရပ္မ်ား
ကို ဦးစားမေပးၾကေပ။ အေၾကာင္းမွာ ေနာက္ထပ္ ဂရိတ္အတြက္ ထိုဘာသာရပ္မ်ားသည္ မလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
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ေက်ာင္း-၁ မွ KED ေက်ာင္းဆရာမႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ)။

အေရွ႕ေဒါန KED ဒုတိယ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ)။ KNLA တပ္မွဴးမ်ားႏွင့္ အုပ္စု ေဆြးေႏြးျခင္း၊ (၂ဝ၁၅
ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)။ KNU အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ (၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ)။ KED ေခါင္းေဆာင္ ပဒိုလာေစးႏွင့္
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ)
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ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေစရာတြင္ မလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန-MNEC/MNED ေရာေႏွာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းေကာ္မတီ ေခါင္းေဆာင္က “ေက်ာင္းသားေတြက မြန္စာကို
တကယ္ မဖတ္ႏိုင္ၾကဘူး။ အဲဒါက [တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ] ဒီ့အတြက္ တရားဝင္ဆန္းစစ္ခ်က္ မဟုတ္လို႔ မေလ့လာၾကလို႔ ျဖစ္တာပါ။
ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ အတန္းကို လာ႐ံုပဲလာၾကၿပီး နည္းနည္းပဲ ႀကိဳးစားၾကတယ္။ အိမ္မွာလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ မလုပ္ၾကဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔
ဘာသာစကား ဆံုး႐ံႈးၾကရေတာ့မယ္။ နည္းနည္းခ်င္း နည္းနည္းခ်င္းေပါ့။ ဒီေတာ့ ေက်ာင္းဂရိတ္ကို ေအာင္ဖို႔အတြက္ ေက်ာင္းသားေတြကို
မြန္ဘာသာ ဆန္းစစ္ခ်က္လုပ္ဖို႔ [အခြင့္အာဏာ] ရခ်င္တယ္” ဟု ဆိုသည္။311 အလိုအေလ်ာက္ အတန္းတင္ေပးျခင္းထက္ ဆန္းစစ္ခ်က္
က်သည္ဆိုသည့္ အေနအထားျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပန္ကိုင္သင့္ မသင့္ဆိုသည္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႔ စဥ္းစားဖို႔ လိုလာသည္။ မည္သို႔
ျဖစ္ေစ အဓိကျပႆနာသည္ တိုင္းရင္းသားဘာသာရပ္မ်ားကို အျခားဘာသာရပ္မ်ားေလာက္ ဦးစားေပးျခင္း မရွိျခင္းျဖစ္သည္။ မူတေရာ KED
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးက သူ၏ေဒသတြင္ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ား၌ ကရင္ဘာသာစကားကို “အပိုဘာသာကဲ့သို႔” သင္ၾကားေပးေၾကာင္း၊
အေရးတႀကီး မသင္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ အျခား KED ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ကရင္သမိုင္းႏွင့္ “လူမႈေရး” ဘာသာရပ္အတြက္ သင္႐ိုးကို
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ကရင္အမ်ိဳးသားေရး ပါဝင္မႈေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။312
ယင္းသည္ ေဒသတိုင္းရင္းသား ဘာသာရပ္မ်ား တိုးတက္ရန္ႏွင့္ တည္ၿမဲရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရသည္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား
မ်ားႏွင့္ သမိုင္းတို႔ကို ဗမာစာ အေလးထားေသာ “ျမန္မာ” ဘာသာမ်ားထက္ နိမ့္က်ေသာ အေျခအေန ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း အေတြးအျမင္မ်ားကို
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း MTB-MLE ႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသား ဘာသာရပ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ရန္ အစိုးရ၏ ႀကီးမားေသာ အားထုတ္မႈအတြက္
စိန္ေခၚမႈျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားတြင္မူ ထိုသို႔မဟုတ္ပါ။ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားရွိ ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္
မ်ားက ယင္းတို႔၏ EBEP စနစ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းလြတ္လပ္မႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္လိုၾကၿပီး အရင္းအျမစ္မရွိေသာေၾကာင့္
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကိုသာ အားကိုးလိုျခင္း ျဖစ္ေနသည္။313
အသစ္တည္ေထာင္ေသာ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခင္ အခန္းမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ အျခားေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားရွိ EBEP
ေက်ာင္းဆရာမ်ားက ၎တို႔ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ဝါရင့္သူမ်ားက ႏွိမ့္ခ်ခြဲျခားျခင္းရွိေၾကာင္း တိုင္ၾကားၾကသည္။
သူတို႔က ေျပာၾကားရာတြင္ ယင္းမွာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွ်သာ ရွိေသးေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား ဘာသာရပ္မ်ားတြင္
အဆင့္နိမ့္က်ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုေက်ာင္းဆရာမ်ားကုို လစာမ်ားစြာ ေပးထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ေက်ာင္းခ်ိန္
ျပင္ပႏွင့္ အားလပ္ရက္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားရွိမႈႏွင့္ ရပ္ရြာမွ ယင္းတို႔ကို ေထာက္ပံ့မႈတို႔က ယင္းတို႔၏ ေဒသဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္
အက်ိဳးအျမတ္ကို ျဖစ္ေစေသာ္လည္း EBEP ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ား ဆက္ဆံေရးအဆင္ေျပေသာ ေနရာမွာပင္ EBEP
ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ သူတို႔ကို အဆင့္နိမ့္သည္ဟု အျမင္ခံၾကရသည့္အတြက္ ခံစားေနရေၾကာင္း ေျပာသည္။ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားရွိ
ေက်ာင္းဆရာမ်ားအပါအဝင္ EBEP ေက်ာင္းဆရာမ်ား အားလံုးအတြက္ ေန႔တြက္မ်ားေပးရန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘ႑ာေငြ ရွာေဖြေရး
လိုအပ္ခ်က္ကို အခန္း (၁၂)တြင္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။
ေက်ာင္းေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ EBEP ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအားလံုးက ယင္းတို႔၏
စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ခံရမႈကို ေဖာ္ျပရာတြင္ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားသည္ အစိုးရ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရမည့္ ခိုင္မာေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
အစီအစဥ္ မရွိေၾကာင္း မြန္ေလ့လာမႈတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EMEP ေက်ာင္းဆရာမ်ားက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးသည္
ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေနေသာ MNED ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ လႊမ္းမိုးမႈ
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ေရာေႏွာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း-၁ တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ၊ ေက်ာင္းေကာ္မတီတို႔ႏွင့္ အုပ္စု ေဆြးေႏြးျခင္း၊ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)။ ေရာေႏွာ မူလတန္းလြန္
ေက်ာင္းမွ MNED ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးက “[ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘာသာရပ္ေတြက] လံုးဝ တရားဝင္ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားကေလးေတြအတြက္
ခက္ခက္ခဲခဲ ေလ့လာစရာ မလိုဘူး။ ဒီေဒသမွာ MNCEC/MNED စနစ္ေတြကို အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်င္တယ္။ တရားဝင္စနစ္ ျဖစ္ေစဖို႔ပါ။ ဒါက
ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ အနာဂတ္ အိပ္မက္ပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။ (ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန-MNED ေရာေႏွာ မူလတန္းေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ အုပ္စုေဆြးေႏြးျခင္း။ ၂ဝ၁၅
ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ)။

KED မူတေရာခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ကရင္ လူမႈေရး ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ေရး
ကိုယ္တာ လမ္းညႊန္ခ်က္ရွိၿပီး ယင္းမွာ “ဘာသာေရးမ်ားအၾကား မည္သို႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္မည္ဆိုသည္တို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခုမွာ လူေကာင္းလူေတာ္
ျဖစ္ေစရန္ မည္သို႔ လုပ္ရမည္နည္းႏွင့္ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းတြင္ လူေကာင္းလူေတာ္ မည္သုိ႔ျဖစ္မည္ႏွင့္ စိတ္ေကာင္းမည္သို႔ ေမြးရမည္ ဆိုသည္တို႔ ပါဝင္သည္။
ထို႔အျပင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သမိုင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ [ေက်ာင္းသားမ်ား]သည္ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စိတ္ဓာတ္ေရးရာႏွင့္
ႏိုင္ငံေရးကို နားလည္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ စီးပြားေရး မည္သို႔လုပ္မည္၊ တည္ေထာင္မည္။ မည္သို႔ အသက္ေမြးမည္၊ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မည္သို႔ စီမံခန္႔ခြဲ
မည္ႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးဘာသာရပ္ ပါဝင္သည္။”
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ေရာေႏွာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း-၁ တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ၊ ေက်ာင္းေကာ္မတီတို႔ႏွင့္ အုပ္စု ေဆြးေႏြးျခင္း၊ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနMNED ေရာေႏွာ မူလတန္းေက်ာင္းဆရာမ်ား အုပ္စုေဆြးေႏြးျခင္း။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ။
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သို႔မဟုတ္ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈသာရွိေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ ထို႔အျပင္ TEO မ်ားသည္ အျခားတာဝန္မ်ားကို လွည့္လည္ တာဝန္ယူရ
ေသာအခါ အေျခအေနအသစ္ကို သင္ယူၾကရၿပီး ယင္းတို႔ႏွင့္ EBEP မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ EBEP အဖြဲ႕မ်ားက ပိုမိုျမင့္မားေသာ အစိုးရအဆင့္တြင္ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားအတြက္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ လိုခ်င္ၾကေၾကာင္း
ေျပာၾကသည္။

တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးက႑အတြက္ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္မွာ စနစ္ပိုက်ၿပီး ပိုၿပီးပံုမွန္ျဖစ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ ႀကီးမားစြာ
တိုးတက္ႏိုင္လိမ့္မည္။ ေဒသမ်ားစြာတြင္ EBEP မ်ား၏ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ပံု နည္းလမ္းမ်ားသည္ အပိုဘာသာ သင္ၾကားျခင္းကို အေျခခံၿပီး
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းမ်ားကို ေထာက္ခံၾကသည္။ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန လွ်င္ျမန္စြာ တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၏ ရလဒ္မ်ား
ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက EBEP မ်ားႏွင့္ အတူ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွစ္ဖက္အက်ိဳးတူ နည္းလမ္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္
အနည္းငယ္မွ်သာ စိတ္ဝင္စားမႈ ျပသသည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းမ်ားကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ အဓိကထားသည္
မွာ ေပၚလြင္လာသည္။ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာ တည္ေထာင္လာခဲ့ေသာ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
လကၡဏာမ်ားႏွင့္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔သည္ ေက်ာင္းအဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ေပၚလာသည္။
ပထမ ေျခလွမ္းအေနျဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ယင္း၏ မူဝါဒႏွင့္အညီ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္မ်ား
တြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာစနစ္မ်ားကို ထူေထာင္သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ “ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ား”အျဖစ္ EBEP မ်ားထံမွ အေထာက္အပံ့ရယူ
ေသာ ေက်ာင္းအားလံုးကို မွတ္တမ္းထားၿပီး နားလည္ေပးျခင္းျဖင့္ စတင္သင့္သည္။ ထို႔အျပင္ တည္ေထာင္မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔အတြက္ ပံုမွန္
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ EBEP မ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းစတင္သင့္သည္။ ရပ္ရြာလိုအပ္ခ်က္အရႏွင့္ ပညာေရး ဦးစားေပးမႈမ်ားအရ ယင္း
အားထုတ္မႈမ်ားကို အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၏ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား မ်ားျပားလာေစရန္ ရည္ရြယ္သင့္သည္။ ထူးျခားသည့္ အေနအထားမွာ ပညာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ TEO မ်ားႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းအုပ္မ်ားကို လမ္းညႊန္ခ်က္ေပးသင့္ၿပီး လိုအပ္သည္မွာ MTB-MLE ကို တိုးတက္ေစ
ရန္ အစိုးရအားထုတ္မႈ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းခ်ိန္
အတြင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ EBEP ကို ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးသင့္သည္။

အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ #၇
“ေရာေႏွာေက်ာင္း” တစ္ေက်ာင္းအျဖစ္ EBEP ထံမွ အေထာက္အပံ့လည္း ရယူေသာ မည္သည့္ ေက်ာင္းကိုမဆို အစိုးရက ပံုမွန္အားျဖင့္
အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္တမ္းထားသင့္သည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP မ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာင္းအဆင့္မွ တစ္ဆင့္ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္
ရွငး္ လင္းေသာ လမ္းညႊနခ
္ ်က္မ်ားကို ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေစရန္ ပိမ
ု ပ
ုိ းူ ေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ေ
္ ရး လုပသ
္ င္သ
့ ည္။ စဥ္းစားသင္သ
့ ည့္ အေရးကိစမ
ၥ ်ားမွာ စနစ္အသီးသီး
မွ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ေနရာခ်ထားၿပီး ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားအၾကား အဆင့္ဆင့္ ဆက္ဆံေရး၊ ေက်ာင္းအေထာက္အပံ့၊
သင္႐ိုး အသံုးျပဳျခင္း၊ စာေမးပြဲမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားဘာသာ သင္ၾကားေရးအခ်ိန္ႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားအေရးအရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ေက်ာင္းခ်င္းအတူတူ အရင္းအျမစ္ရရွိျခင္း ကြဲျပားမႈ၊ ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္စြမ္း ကြဲျပားမႈ၊ ရပ္ရြာ၏ဆႏၵႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္
သမိုင္းဆိုင္ရာ အယူအဆတို႔ေၾကာင့္ အဆင့္ျမင့္ေနရာမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP မ်ားက ေဆာင္ရြက္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္
ရွိေသာ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေက်ာင္းအဆင့္တြင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္သည္။ ထူးျခားသည့္ အေျခအေနတြင္ အသိေပး
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ကြဲျပားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိႏိုင္မႈကို ခ်ိန္ညႇိရန္ ရပ္ရြာမ်ားက လုပ္ေဆာင္
ႏိုင္လိမ့္မည္။ ယခုအခါ ရပ္ရြာမ်ားသည္ အေထာက္အပံ့ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို လက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ပယ္ခ်ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
မ်ားကို ခ်ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အေကာင္းဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ လံုေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္စရာ မရွိေပ။
ဥပမာ ရပ္ရြာသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းအေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို
လက္ခံခ်င္ေသာ္လည္း လက္ရွိ တုိင္းရင္းသားဘာသာမ်ား သင္ၾကားေနေသာ EBEP ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ႏွစ္သက္ေနသည္။ ယင္းရပ္ရြာမ်ား
သည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္
လိုသည္။
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ယင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ညႇိႏိႈင္းမႈကို ဘက္စံု “ေက်ာင္းဦးေဆာင္ေကာ္မတီမ်ား” မွတစ္ဆင့္ ေအာင္ျမင္ေစရန္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ယင္းေကာ္မတီတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ EBEP မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ား ပါဝင္သည္။ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္
လုပ္သက္ရင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားက ရပ္ရြာကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည္။ ေရာေႏွာေက်ာင္းအသစ္မ်ား တည္ေထာင္ေနေသာ ေနရာမ်ားကို အခန္း
(၉) တြင္ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳထားေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္တူသည့္ ကနဦးအစည္းအေဝးမ်ားသည္ ထိုေကာ္မတီမ်ား တည္ေထာင္ရန္ ပထမေျခလွမ္း
ျဖစ္လိမ့္မည္။ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ ရွိထားရန္ လိုအပ္သည္။
လက္ရွိ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းအေထာက္အပံ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ သင္ယူရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ ကမ႓ာ့ဘဏ္ႏွင့္
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတို႔က အစီအစဥ္ကို ေဆြးေႏြးထားကတည္းက ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားကို တရားဝင္ အခန္းက႑ ေပးအပ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။
ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ဘက္စံုညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားထံသို႔ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕မ်ားက အရင္းအျမစ္မ်ား ေထာက္ပံ့ရန္
အတြက္ ႀကီးမားေသာ ပဋိပကၡ ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္မႈ၊ သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုး ပါဝင္မႈႏွင့္ ရပ္ရြာက ပါဝင္မႈတို႔ကို ျဖစ္ေစသည္။
အထက္တန္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္မ်ားတြင္ တည္ေထာင္ထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မူေဘာင္မ်ားအနက္ တုိင္းရင္းသားဘာသာ သင္ၾကား
ေရးႏွင့္ အျခားဘာသာရပ္မ်ားကို ဦးစားေပး သံုးသပ္ျခင္းမ်ား ျပဳသင့္ၿပီး ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း သင္ၾကားေစရန္ႏွင့္
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမ်ားက သင္႐ိုး၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ႐ႈျမင္သင့္သည္။

အစိုးရႏွင့္ EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၆
ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ပံုမွန္တရားဝင္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအဆင့္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီမ်ားကို တည္ေထာင္
ပါ။

အေရးပါေသာ အားထုတ္မႈသည္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအား ေဝးလံေခါင္ဖ်ား ေဒသမ်ားသို႔ ေစလႊတ္ျခင္းသည္ ယင္းတို႔ကို ပညာရွင္ပီသစြာ
လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ေစၿပီး အထူးသျဖင့္ ထိုေဒသမွ ရပ္ရြာမ်ားသည္ စည္းလံုးေသာ ရပ္ရြာမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အျခား တိုင္းရင္းသားမ်ားမွ လူစိမ္းမ်ား
သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕မ်ားမွ လူမ်ားကို လက္မခံၾကေပ။
ပညာရွင္ဆန္မႈ တိုးတက္ေစရန္ အေရးႀကီးေသာ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ဤစာတမ္း၏ ေဘာင္ကို ေက်ာ္သြားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤ
ကိစၥမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ရပ္ရြာမ်ားတြင္ ေဒသခံ ေက်ာင္းဆရာမ်ား အလုပ္လုပ္ျခင္း၏ တန္ဖိုးကုိ အၾကမ္းဖ်င္း ေဖာ္ျပေနၿပီး ေဝးကြာေသာ ေနရာ
မ်ားမွ မိမိတို႔ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို တာဝန္ေပးေစလႊတ္ျခင္းထက္ လက္ရွိအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အလုပ္ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ နည္းလမ္း
မ်ားကို ရွာေဖြရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ လိုအပ္သည္။ ယင္းကိစၥသည္ ထူးျခားစြာ စဥ္းစားႏိုင္သည္ဟု ထင္ရၿပီး အေၾကာင္းမွာ ေန႔စား
လေပး ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ႐ိုးရာေက်ာင္းဆရာ စုေဆာင္းမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီပါ။ ထို႔အျပင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အိမ္ရွင္
ရပ္ရြာမ်ားတြင္ ေတြ႕ႀကံဳရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ ယင္းတို႔ကို ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္
ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ ေက်ာင္းဆရာမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးသင့္သည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းတို႔အေနျဖင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ ရပ္ရြာ
ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ဂ
ေဝးလံေခါင္ဖ်ား တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ပညာရွင္ဆန္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ရွင္
ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာရွင္ဆန္သည့္ လူမႈဆက္ဆံေရးကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပါ။

ျဖစ္ႏုိင္သည့္ေနရာတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP မ်ားသည္ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပိုမို သဟဇာတျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးကို
ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ပူးတြဲႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကို စတင္သင့္သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝါရင့္ေက်ာင္းဆရာမ်ားက အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ သိမ္ငယ္ေစ
ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာအခ်င္းခ်င္း နွိမ့္ခ်မႈမ်ားသည္ အဆင္မေျပေသာ လုပ္ငန္းခြင္ပတ္ဝန္းက်င္ကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ကေလး
မ်ားအတြက္ နမူနာဆိုးမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ EBEP မ်ား
ႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ားသည္ အစိုးရက ယင္းတို႔၏ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမႈမ်ားကို တန္ဖိုးမထားေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို အေျခခံသည့္ ပညာေရး ေထာက္ပ႔ံရန္ ယင္းတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို မေလးစားေၾကာင္း သတင္းမ်ားရရွိထားေလရာ
ယင္းကိစၥမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ နာက်ည္းမႈမ်ားကို မီးထိုးေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။
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ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP တို႔မွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမ်ားႏွင့္ အျခားေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အေလ့
အက်င့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေပးအယူ ညႇိႏိႈင္းျခင္းကို ေထာက္ပံ့အားေပးၾကျခင္းသည္ အေရးပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
ေက်ာင္းအုပ္မ်ားသည္ ယင္းတို႔ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ရပ္ရြာက ေလးစားယံုၾကည္ၾကေစရန္ ျပဳလုပ္ထားရန္ လုိအပ္ၿပီး ေက်ာင္းမ်ားကို
ေဒသအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲၾကရန္လိုသည္။ ေက်ာင္းဆရာအားလံုး၏ ခံစားခ်က္ကို တန္ဖိုးထားညီမွ်ေစရန္
လုပ္ေဆာင္ရန္လိုသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ယင္း၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအား အဆိုပါတန္ဖိုးမ်ား ရွိေနေစရန္ သင္တန္း
မ်ား ေပးႏိုင္သည္။ ယင္းတို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ဖလွယ္ေရးႏွင့္ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားမွ ပညာေရးဝန္ႀကီး
ဌာနႏွင့္ EBEP ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို အားေပးေသာ ပူးတြဲတိုင္ပင္မႈမ်ားသည္ လုပ္ငန္း၏ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းကို ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ
တည္ေထာင္ရန္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားကို ကူညီႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP ေက်ာင္းဆရာမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို
အားေပးရန္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ပူးတြဲအလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပႏိုင္ၿပီး အေပးအယူ ညႇိႏိႈင္းမႈႏွင့္
အျငင္းပြားမႈ အေျဖရွာျခင္းအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကို သင္ယူေစႏိုင္သည္။

အစိုးရႏွင့္ EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၇
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP တို႔သည္ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပိုမို သဟဇာတျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ဆက္ဆံေရးကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစ
ရန္ ပူးတြဲ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကို စတင္သင့္သည္။
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အခန္း (၁၁)၊ စနစ္ႏွစ္ခု၏ ေက်ာင္းသားအကဲျဖတ္မႈ၊ အရည္အခ်င္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းမႈ
ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးစံု တည္ရွိမႈသည္ ယင္းအတြက္ကို ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ မ႐ႈျမင္သင့္ေခ်။ ေျဖေလ်ာ့မႈႏွင့္ စနစ္မ်ားအၾကား ကေလး
မ်ား လႈပ္ရွားႏိုင္သည့္ လံုေလာက္ေသာ သဟဇာတျဖစ္ေစမႈသည္ အေရးႀကီးၿပီး မည္သည့္အရည္အခ်င္း သို႔မဟုတ္ အကဲျဖတ္ျခင္း ပံုစံကိုမဆို
ညီမွ်စြာ အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ EBEP စနစ္မ်ားက ေထာက္ပံ့ထားေသာ ပညာေရးအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ မရွိျခင္း
သည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကုိ ပူးတြဲျဖစ္ေပၚေစသည္။ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားျခင္းသည္ အစိုးရအေနျဖင့္ နမူနာယူဖြယ္ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္
အေပးအယူလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ EBEP မ်ားမွ အေရးႀကီးေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ EBEP မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု
အဆင့္ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ခ်ိန္ညႇိမႈ အဆင့္တစ္ခု လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ဤအခန္းသည္ အဆိုပါကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းအတြက္
တိုက္တြန္းအႀကံေပးျခင္းမ်ား မတိုင္မီ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ပထမဆံုး ေလ့လာရသည္။ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ အသံုးျပဳေနေသာ သင္႐ိုးႏွင့္ပါ
ပတ္သက္ေနေသာ္လည္း ယင္း၏ အခြင့္အေရးတြင္ အဓိကက်ေသာ ေနရာအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိေခ်။

ေတြ႕ရွိထားေသာ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ား
တရားဝင္္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အရည္အခ်င္းကို ရရိွရန္ သို႔မဟုတ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းမ်ားကို ဝင္ခြင့္ရႏိုင္ရန္ ကေလးမ်ားအတြက္
လိုအပ္မႈသည္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈေျဖၾကားသူမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ား၏ EBEP ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈ
ျဖစ္ေနသည္။ မွတ္သားသင့္သည့္အခ်က္မွာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းေျပာင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္း
ဆရာမ်ားကို လက္ခံထားေသာ ရပ္ရြာမ်ားအတြက္ သို႔မဟုတ္ပါက EBEP ေက်ာင္းမ်ားမွာထက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္
ကေလးမ်ားကို ထားရန္ မိဘမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္အျဖစ္ ေပးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေျဖၾကားသူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္
သူတို႔တြင္ EBEP ပညာေရး ရရွိထားေသာ ကေလးမ်ားသည္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳခံရၿပီး တန္းတူအခြင့္အေရးရွိလွ်င္ ယင္းကေလးမ်ားသည္
ေဒသဆရာမ်ားထံမွ မိခင္ဘာသာစကားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ယူေလ့လာခြင့္ ရႏိုင္သည္။
စနစ္မ်ားအၾကား ေက်ာင္းသားမ်ား စြမ္းရည္ကို လႊဲေျပာင္းျခင္းသည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ IDP မ်ားႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ ထြက္ေျပးလိုက္ ျပန္လာလိုက္
ေနၾကရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ မေရတြက္ႏိုင္ေသာ အျခား ျပည္တြင္းႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမွ ျပည္သူမ်ားကဲ့သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနၾကသူ မိသားစုမ်ား
အတြက္ ထူးထူးျခားျခား အေရးႀကီးၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ေက်းရြာတြင္ရွိေသာ EBEP ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းတို႔တြင္
အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ဂရိတ္ ငါး ေအာင္ၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းေျပာင္းရန္အတြက္ ကေလးမ်ားလိုအပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးက
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အလယ္တန္း သို႔မဟုတ္ အထက္တန္းေက်ာင္းကို ေရြးခ်ယ္ရန္လိုသည္။
အျခားကိစၥတစ္ရပ္မွာ ေရွးဦးသင္ၾကားရျခင္း အက်ိဳးအျမတ္အျဖစ္ မိသားစုမ်ားက ကေလးမ်ားသည္ EBEP မူလတန္းေက်ာင္းကို တက္ျခင္းႏွင့္
ယင္းတို႔၏ ပထမဘာသာစကားကို ေလ့လာရျခင္း ႏွစ္သက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔၏ ျမန္မာဘာသာ ကြ်မ္းက်င္မႈကို တိုးတက္ေစရန္
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အလယ္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေက်ာင္းေျပာင္းရန္ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားရရွိရန္
လုပ္ေဆာင္ရသည္။ ထို႔အတူ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေက်ာင္းဝင္ေၾကးကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း မျပဳလုပ္မီက မိဘမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ပညာေရးဝန္ႀကီး
ဌာန မူလတန္းေက်ာင္းမွ ကေလးမ်ားကို ဒုကၡသည္ သို႔မဟုတ္ IDP သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ EBEP က
ေဆာင္ရြက္ေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ေရြးခ်ယ္ၾကရသည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ားသည္ မၾကာခဏ အခလြတ္ႏွင့္ စားစရာ၊
ေနစရာႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ား ေထာက္ပံ့သည္။
ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သုေတသနကို အေသးစိတ္မျပဳလုပ္ဘဲ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ EBEP ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ကေလးမ်ား
ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ ျပႆနာမ်ားကို မေဖာ္ျပပါ။ KED ႏွင့္ MNEC ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္မွာ ၎ေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီး
ဌာန ေက်ာင္းသားမ်ားကို လက္ခံၿပီးေနာက္ ဤျပႆနာကို မေတြ႕ေၾကာင္းေျပာသည္။ မၾကာေသးမီ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္
ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စတင္သင္ၾကားခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ေျမာက္ျမားစြာကို လက္ခံခဲ့ရ
ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ မူရင္းေဒသမ်ားတြင္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္း မရွိေသာေၾကာင့္ ယင္းတို႔၏ မိသားစုမ်ားသည္ ယင္းေဒသမ်ားမွ ထြက္ေျပး
သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနၾကရၿပီး သို႔မဟုတ္ စခန္းမ်ားကို လွည့္လည္ေနၾကရေၾကာင္း သိရသည္။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ရွိေက်ာင္းသားအကဲျဖတ္မႈစနစ္မွာ သီးျခားဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေနႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။
ဝါက်မ်ားကို မွတ္မိေစရန္ႏွင့္ ဖတ္စာအုပ္မ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ေစရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား အက်ိဳးရွိေသာ ဆန္းစစ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ရ
သည္။ ယင္းတြင္ ႏွစ္ကုန္စာေမးပြဲမ်ားကို ဂရိတ္ ငါးႏွင့္ ကိုး အတြက္ ျပဳလုပ္ၿပီး ဂရိတ္ ၁၁ အတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲမ်ားကို

93

ဖတ္စာစာအုပ္ အခန္းမ်ားအဆံုးတြင္ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရသည္။314
မူလတန္းမွ အထက္တန္းေက်ာင္းကို ေျပာင္းသကဲ့သို႔ အျခား ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းမ်ားမွ လာသူမ်ား အပါအဝင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
ေက်ာင္းမ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕သည့္ မည္သည့္ေက်ာင္းသားမဆို မူလေက်ာင္းမွ အေျပာင္းအေရႊ႕ေထာက္ခံစာ လိုအပ္ၿပီး ယင္းသည္ ထို
ေက်ာင္းသား ဝင္ေရာက္ေသာ အတန္းမတိုင္မီက ဂရိတ္ကို ၿပီးဆံုးခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသို႔
(ဂရိတ္ ေျခာက္) ဝင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဂရိတ္ ငါး စာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ယင္းကို သက္ေသျပရန္ အေျပာင္းအေရႊ႕
ေထာက္ခံစာ လိုအပ္သည္။
သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ EBEP က ေထာက္ပံ့ထားသည့္ ရပ္ရြာ
ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕သည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန သင္႐ိုးကို အသံုးျပဳၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန စာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္
ေက်ာင္းသားမ်ားကို

စာေမးပြဲဝင္ေစသည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္

အနီးနားၿမိဳ႕မ်ားရွိ

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏

“အေကာင္းဆံုးေက်ာင္းမ်ား”ကို

ေက်ာင္းသားမ်ား လည္ပတ္ႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ေပးသည္။ ရပ္ရြာေက်ာင္းအမ်ားစုသည္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ယင္းစနစ္သည္ ၿမိဳ႕ႏွင့္
ေက်းရြာႀကီးမ်ားရွိ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္အတြက္ အေထာက္အထားရရွိေစရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို
ခြင့္ျပဳထားသည္။
ဥပမာအေနျဖင့္ ရွမ္းေလ့လာမႈအခန္းထဲရွိ ေကာင္းဟတ္ကြန္ရက္တြင္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေက်ာင္း ၁၃ ေက်ာင္း
ရွိၿပီး ယင္းေက်ာင္းမ်ားသည္ အနီးနားရွိ လက္ခံေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဂရိတ္ ငါး စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားသည္။ ထို႔
အျပင္ RDFSS က အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို နာမ့္လန္တြင္ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား အေဆာင္ထားေပးသည္။
ထိုေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေက်ာင္းမ်ား အကန္႔အသတ္ရွိေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ RDFSS က ေထာက္ပံ့ေပးေသာ
မူလတန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ၾကသည္။ ေက်ာင္းေဆာင္ေနစနစ္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အထက္တန္းေက်ာင္းတက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား
၆ဝ ကို လက္ခံထားသည္။ ထိုေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား၊ EAO ပညာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ RDFSS မွ
ေထာက္ပံ့ထားေသာ ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ားမွ လာၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ေဒသမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕EBEP မ်ားသည္ ေက်ာင္းေျပာင္း
ေထာက္ခံစာ ရရွိေစရန္ႏွင့္ လက္ခံေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာေမးပြဲမ်ားေျဖဆိုႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားေစရန္အတြက္ ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ား
အတြက315
္ ေက်ာင္းခြဲ သို႔မဟုတ္ တြဲဖက္ေက်ာင္း အေျခအေန ေပးထားသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ အခ်ိဳ႕ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ား
သည္ စာေမးပြဲေန႔မ်ားတြင္ နယ္စပ္ေဒသ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စာေမးပြဲေျဖႏိုင္ေစရန္ လက္ခံေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန စာေမးပြဲကို
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဝင္ခြင့္ေပးထားသည္။
သို႔ေသာ္ ထို႔သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အဓိကဘာသာမ်ားကို ေလ့လာျခင္းသည္ ေက်ာင္းသား
မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႏွင့္ ဦးစားေပးအဆင့္ နိမ့္က်ေစရာ EBEP မ်ားသည္ ေဒသဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ ေဒသ
သက္ဆိုင္ရာ သင္႐ိုးမ်ားကို ဦးစားေပးရန္ ယင္းတို႔၏ စြမ္းရည္ကို ကန္႔သတ္ထားသလို ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသားအားလံုး အကဲျဖတ္
ျခင္းကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေကာင္းဟတ္ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းဆရာမ်ားက ေျပာသည္မွာ ျမန္မာဘာသာ ဖတ္စာကို ရွမ္း
ဘာသာသို႔ စကားျပန္ေပးျခင္းျဖင့္ တန္ဖိုးရွိေသာ ေက်ာင္းခ်ိန္ကို စနစ္တက်အသံုးျပဳျခင္း၊ အက်ိဳးမရွိေသာ သင္ၾကားေရးႏွင့္ “အလြန္ ပင္ပန္း
ျခင္း”စြာ အဓိကေက်ာင္းခ်ိန္ကို အသံုးျပဳျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕ EBEP ေက်ာင္းမ်ားသည္ အေျခခံပညာေရး အဆင့္မ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္သင္႐ိုးႏွင့္ အကဲျဖတ္မူေဘာင္မ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစသည္။ KED/
KSEAG မ်ားသည္ မူလတန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ နည္းေပါင္းစံုႏွင့္ စေကာကရင္ ဘာသာကို အသံုးျပဳၾကၿပီး ၂၈၅ ေက်ာင္းတြင္
အထူးအေနျဖင့္ သံုးကာ ၅၅၃ ေက်ာင္းတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန သင္႐ိုးႏွင့္အတူ သံုးသည္။316 ထို႔အတူ ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ ပညာေရး
အဖြဲ႕ (KRCEE) သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ ဒုကၡစခန္းမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ ၆၄ ေက်ာင္း၌ ထိုစနစ္ကို အသံုးျပဳသည္။ ကရင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္း
မ်ားတြင္လည္း ထိုစနစ္ကို သံုးၾကသည္။
ကရင္ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားသည္လည္း KED/KSEAG ေက်ာင္းသားမ်ားကို အဓိက ပညာေရးလမ္းေၾကာင္း ရရွိေစရန္
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အခန္းဆံုး ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အကဲခတ္ တိုးတက္ေရးစနစ္ (CAPS) ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္သည္။

တြဲဖက္ေက်ာင္းဆိုသည္မွာ လက္ခံေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေက်ာင္းဆရာမ်ား
မရရွိဘဲ အျပင္ပန္းအေနျဖင့္ ရန္ပံုေငြလည္း မရရွိႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေက်ာင္းခြဲမ်ားမွာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ား ရရွိေသာ္လည္း
ပံုမွန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းခြဲတစ္ခုအျဖစ္ သိသာထင္ရွားသည္။
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အေထာက္အပံ့ေပးသည္။ မၾကာေသးမီ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အထက္တန္းေက်ာင္းတက္ရန္
ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ၾကရၿပီး ဒုကၡသည္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ား၏ “၁ဝ တန္း အထက္ေက်ာင္းမ်ား”တြင္ အထက္တန္းပညာကို
ေက်ာင္းသားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ သင္ယူၿပီးခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ တတိယႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕တြင္ ပညာေတာ္သင္ဆု ရရွိၾကၿပီး
ထိုင္းႏိုင္ငံက အသိအမွတ္ျပဳေသာ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး ေအာင္လက္မွတ္ ရရွိခဲ့ၾကသည္။317 သုိ႔ေသာ္ ယင္းအခြင့္အေရးသည္ အလြန္ခက္ခဲ
သည္။
ထိုအခြင့္အေရးမရရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ယင္းတို႔၏ ပညာေရးအရည္အခ်င္းကို ကရင္ EAO မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေရး ကိရိယာ
တန္ဆာပလာမ်ားအျပင္ ထူးျခားေသာ အယူအဆႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ရပ္ရြာအေျခခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ NGO မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားက
ေယဘုယ်အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ ယင္း ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိ ပညာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏
စစ္ဒဏ္ခံရပ္ရြာကုိ အက်ိဳးျပဳခိုင္မာေစရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ၾကၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္း
ဆရာလုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ အျခား လူမႈေရးလုပ္ရန္ ယင္းတို႔၏ ေဒသမ်ားသို႔ ျပန္လာၾကသည္။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ ကရင္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားအၾကား
ဂရိတ္ ၁၁ ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ ျမန္မာမ်ားထက္ ပ်မ္းမွ်အေနျဖင့္ ျမင့္မားေနၾကၿပီး ယင္ေက်ာင္းသား အမ်ားစုကို ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္
အသိအမွတ္ျပဳမႈ အနည္းငယ္သာရွိသည္။318
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ကတည္းက ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDP မ်ားသည္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ မူရင္းေဒသမ်ားသို႔ ျပန္သြားၾကရာ ေက်ာင္းသား
မ်ားစြာကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနစနစ္သို႔ KED ႏွင့္ KRCEE မွ လႊဲေျပာင္းရန္ လိုအပ္လာသည္။ ေက်းရြာႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနရာ ေဒသမ်ားအတြက္
ၿမိဳ႕ကိုေရာက္ရွိရန္ လက္လွမ္းမီၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အလယ္တန္းႏွင့္
အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို တည္ေထာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ရွင္သန္ေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ အေရအတြက္မ်ားျပားေသာ ေက်ာင္း
ေျပာင္းေရႊ႕သူမ်ားသည္ ေက်ာင္းေျပာင္းလက္မွတ္ မရရွိၾကပါ။ အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔သည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန သင္႐ိုးကို မသင္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။
၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကတည္းက MNEC/MNED တို႔သည္ မြန္ဘာသာႏွင့္ သမိုင္းဘာသာကို အပိုဘာသာအျဖစ္ သင္ယူၾကရၿပီး မူလတန္းတြင္
မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳ ပညာေရး သံုးစြဲျခင္းမွ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာစာသင္႐ိုးကို သံုးေသာ
ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ မေရာေႏွာေသာ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားအတြက္ စနစ္တစ္ခုကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ မူလတန္းအဆင့္တြင္
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန သင္႐ိုးမွ ဘာသာျပန္ေသာ မြန္ဘာသာ အျပည့္အဝ သင္႐ိုးကို ထိန္းသိမ္းထားေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန မူလတန္း ေက်ာင္းသားမ်ားကဲ့သို႔ သင္႐ိုးႏွင့္ ရင္းႏွီးၿပီး ျဖစ္ေနသည္။
မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားရွိွ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဂရိတ္ ၁၁ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုၾကရၿပီး
ဂရိတ္ ၉ တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန သင္႐ိုးကို သင္ခဲ့ရေသာ္လည္း ဂရိတ္ ၅ ႏွင့္ ၉ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႏွစ္ကုန္
စာေမးပြဲမ်ားကို ေျဖဆိုရျခင္း မရွိေပ။ ဂရိတ္ ၉ ႏွင့္ ၅ စာေမးပြဲ မရွိေသာ္လည္း MNED ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေသာအခါ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ၾကရသည္။319 ေဒသမ်ားစြာရွိ မိသားစုမ်ားသည္ MNED အလယ္တန္းေက်ာင္းႏွင့္
အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ရရွိမႈွႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ပူပန္မႈ ရွိေနၾကသည္။320
အစိုးရႏွင့္ KIO အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၁၇ ႏွစ္တာကာလအတြင္း KIO ပညာေရးဌာနသည္ အဆင့္တိုင္းတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန စာေမးပြဲမ်ားကို
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုေစၿပီး ေက်ာင္းေျပာင္းခြင့္ လြယ္ကူစြာေပးကာ အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္
တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကို ေျဖဆိုဖြင့္ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ပ်က္ျပားသြားၿပီးေနာက္ ယင္းဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကို
ျဖတ္ေတာက္ကာ ေဆာက္သ္ႏွင့္ လားလ္ အဆိုအရ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ အဆိုပါေက်ာင္းသားမ်ားအား ယင္း စာေမးပြဲ
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အခ်ိဳ႕ ကရင္ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားသည္ ထိုင္း အစိုးရက ေထာက္ပံ့ေသာ ထိုင္းေက်ာင္းဆရာမ်ား ရရွိၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ
တူညီသည့္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ရရွိေစသည္။
318
လူသိမ်ားေသာ ဒုကၡသည္ စခန္းသံုးခုတြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးငယ္ (၆-၈) ေက်ာင္းၿပီးႏႈန္းကို ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ အားလံုးကိုေတြ႕ရေသာ္လည္း
ေက်ာင္းကို ၄.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေရာက္ၾကသည္။ ကမ႓ာ့ပညာေရးႏွင့္ Save the Children၊ UNHCR လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရး အစည္းအေဝး ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္၊
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁ဝ ရက္ေန႔၊ ရန္ကုန္။

MNED သည္ မြန္အမ်ိဳးသား အလယ္တန္းေက်ာင္း ၁၆ ေက်ာင္းႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသား အထက္တန္းေက်ာင္း သံုးေက်ာင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ထားသည္။ က်န္သည္မ်ားမွာ
မူလတန္းႏွင့္ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
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မြန္အမ်ိဳးသား မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ မိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ အုပ္စုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)။ MNED ၿမိဳ႕နယ္အရာရွိတစ္ဦးႏွင့္
MNEC ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)။
320
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မ်ား ေျဖဆိုျခင္းမွ ခြင့္မျပဳေၾကာင္း အမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဓိပၸာယ္မွာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ထိုစာေမးပြဲမ်ားကို
မည္သည့္အခါမွ် ေျဖဆိုျခင္းအခြင့္ မရေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားဆီသို႔ ေက်ာင္းေျပာင္းခြင့္ မရေတာ့ေၾကာင္းျဖစ္သည္။321 မွတ္သား
ဖြယ္ရာမွာ ယခင္ KIO အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ ေဒသရွိ IDP စခန္းမ်ားမွ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ယခုအခါ
ထိုေနရာတြင္ KIO ပညာေရးဌာန၊ ရပ္ရြာႏွင့္ ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းတက္ေနၾကသည္။ ကခ်င္ပိုင္နက္ရွိ အနည္းဆံုး ေက်ာင္း
တစ္ေက်ာင္းသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ သင္႐ိုးတစ္ခုႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈ မူေဘာင္ကို သံုးၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ၾကားအုပ္ခ်ဳပ္ေသာေၾကာင့္ အိႏၵိယ
ႏိုင္ငံရွိ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကို သြားေရာက္ တက္ေစႏိုင္ၾကသည္။322
EBEP စနစ္မွ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန စနစ္ကို ေျပာင္းရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ အစစ္အမွန္သည္ ႀကီးမားစြာ ကြဲျပားမႈရွိသည္။ Save
the Children က ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ကရင္ႏွင့္ ကရင္နီေဒသရွိ ဒုကၡသည္
စခန္းမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ ေက်ာင္းသား ၁၁ ေယာက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ လိုအပ္ေသာ ေနရာေဒသ
ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ကြဲျပားမႈ၊ လိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းလခႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပခဲ့သည္။ ထိုေလ့လာမႈသည္
ေက်ာင္းအုပ္မ်ား ျပဳလုပ္ေသာ လာဘ္စားမႈကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ယင္းကိစၥသည္ ေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦးျခင္း၏ ႏႈတ္လံုမႈတြင္ မူတည္သည္။323
ထိုအေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္ ဤေလ့လာမႈအတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေထာက္အထားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ား၊
EBEP မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ေနရာေဒသ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား မၾကာခဏ အသံုးျပဳျခင္းကို ညႊန္ျပၾကသည္။
ယင္းဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားတြင္ ႏွစ္ကုန္စာေမးပြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ အခန္းလိုက္ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားမွာ စနစ္တက် က်င္းပၿပီး ပံုမွန္ အလြန္က်က္မွတ္
ေလ့လာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား အက်ံဳးဝင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ တတ္ေျမာက္မႈအေတြ႕အႀကံဳကို မဆန္းစစ္
ႏိုင္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေမးပြဲေအာင္ရန္ ေက်ာင္းသား၏ စြမ္းရည္မွာ ယခင္ ေက်ာင္းတြင္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားအား သူတို႔ေလ့လာေသာ အတိုင္း
အတာက တည္မွီေနသည္။ အတန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ MNEC/MNED မူလတန္း ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ KED/KSEAG ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ထို
ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာဘာသာ ေကာင္းစြာတတ္ေျမာက္ထားသည့္တိုင္ေအာင္ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ရန္ ထူးျခားစြာ ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိဘဲ
မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။
ထိုဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား က်႐ႈံးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စာရင္းပယ္ဖ်က္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဂရိတ္ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ထုိ႔ထက္ပိုနိမ့္ေသာ ဂရိတ္သို႔
ေျပာင္းေရႊ႕ခ်ထားသည္။ ဥပမာ EBEP ေက်ာင္းတြင္ ဂရိတ္ ၅ ၿပီးဆုံးထားေသာ ေက်ာင္းသားကို ဂရိတ္ ၆ မွာ ထားျခင္းထက္ ဂရိတ္ ၃ တြင္ ထား
ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အသံုးဝင္မႈကို ေမးခြန္းေမးဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ယခုႏွစ္ထက္ ယခင္ႏွစ္က ကိစၥ
မ်ားကို ပိုမိုယဥ္ပါးေစရန္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္မရွိေပ။ ဂရိတ္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ယံုၾကည္မႈပ်က္စီးေစၿပီး မိဘမ်ားကို ဝန္ထုပ္
ဝန္ပိုး ျဖစ္ေစရာ ပညာေရးကာလ ၁၁ ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုထားရန္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ ယင္း
ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္သည့္တိုင္ေအာင္ ျပႆနာရပ္အားလံုးတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈကို အာမခံခ်က္ မရွိလာေပ။
ႏွစ္ကုန္စာေမးပြဲက်မႈအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားစြာကို ဂရိတ္ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပိုေသာ ဂရိတ္မ်ား ခ်ထားျခင္းရွိခဲ့ရာ စင္စစ္ ပညာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ယင္း၏ကိုယ္ပိုင္စနစ္ အတြင္းမွာပင္ ဂရိတ္အဆင့္တက္ရန္အတြက္ အဆံုးစြန္ေသာ တင္းၾကပ္မႈမ်ား လိုအပ္ေနသည္။ ကမ႓ာ
ႏွင့္ခ်ီေသာ ျပႆနာမ်ားရွိၾကရာ ကေလးငယ္မ်ားစြာသည္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီရန္ အပိုႏွစ္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္လုပ္ႏိုင္ခြင့္ မရေတာ့ေပရာ
ယင္းဆန္းစစ္ခ်က္သည္ ဆင္းရဲေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အဓိက အေရးကိစၥျဖစ္လာသည္။324 ထို႔ေၾကာင့္ စာေမးပြဲ႐ံႈး ေက်ာင္းသားမ်ား
ယခင္ဂရိတ္ ျပန္ေနျခင္း(ႏွစ္က်) ႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္ အတန္းတင္ျခင္းတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာ
ေမးခြန္း ရွိေနသည္။
အခက္အခဲမ်ားရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းရွိၾကၿပီး MNEC ႏွင့္ KED/KSEAG တို႔သည္ ယင္းတို႔၏သင္႐ိုး၊ အကဲျဖတ္မႈ
ႏွင့္ အရည္အခ်င္းမူေဘာင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ ဤေနရာတြင္ စိုးရိမ္စရာ ႀကီးမားစြာရွိၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သင္႐ိုးကို ေနာက္ထပ္ ေဖာ္ျပ
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ဒဲရ္ (၂ဝ၁၅)

ေဟဒင္ႏွင့္ မာတင္တုိ႔ ေဆြးေႏြးထားသကဲ့သို႔ “အထက္တန္းပညာေရး ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆံုး႐ံႈးမႈအခ်ိဳ႕သည္ တတ္ႏိုင္သည့္ကိစၥႏွင့္
လုပ္ႏိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္သည္။ ထိုႏွစ္မ်ားအတြင္း အေျခအေနထိန္းသိမ္းျခင္း၏ အဓိက အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ စာေမးပြဲစနစ္၏ တိုးတက္လာ
ေသာ ေရြးခ်ယ္ျခင္းသဘာဝ ျဖစ္သည္။ ဂရိတ္ ၁၁ မတိုင္မီ ေက်ာင္းသားမ်ား အေျခခံပညာအထက္တန္း စာေမးပြဲ (တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ) ေျဖဆိုခ်ိန္တြင္
မ်ားစြာေသာ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းထြက္သြားၾကၿပီး အေၾကာင္းမွာ ဂရိတ္ ၁၁ ၿပီးဆံုးရန္ ဦးတည္ေသာ စာေမးပြဲမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေစရန္
မတတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။” စာမ်က္ႏွာ ၄၉။
324
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ရန္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကား၊ သမုိုင္းႏွင့္ လူမႈေရး ဘာသာရပ္မ်ားကို ၎တို႔ အာ႐ံုမစိုက္ေစရန္ လိုအပ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကား
သင္ယူျခင္း လြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ယခင္ ပဋိပကၡ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားကတည္းက KIO ပညာေရးဌာနႏွင့္ မ်ားစြာေသာ
ကခ်င္ EBEP မ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန စနစ္မွ တိက်စြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ အေနျဖင့္ ဂ်ိန္းေဖာဘာသာကို အေျခခံေသာ စနစ္အသစ္ကို
လံုးဝဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။325
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန စာေမးပြဲမ်ားေျဖဆိုရန္ လိုအပ္ေသာသူမ်ားထက္ ဂရိတ္ ၅ ႏွင့္ ၉ ၿပီးခဲ့သူ ေက်ာင္းသားမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းကို ပညာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနက လက္ခံသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ဂရိတ္တြင္ ဝင္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လက္ခံရန္ ညီမွ်ေသာ သေဘာထား ေပ်ာ့ေပ်ာင္း
သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြသင့္ေၾကာင္း MNEC/MNED ႏွင့္ KED/KSEAG တို႔က ဖိအားေပးၾကသည္။ KED/KSEAG ႏွင့္ KRCEE တို႔ကလည္း
အစိုးရသည္ တရားဝင္အရည္အခ်င္းအျဖစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္လက္မွတ္ (ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ေအာင္လက္မွတ္)ကို တရားဝင္
အသိအမွတ္ျပဳသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။ EBEP မ်ားက ယင္းကိုပင္ အခန္း (၈) တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ပညာေရးက႑
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားထံ ထပ္တလဲလဲ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ေယဘုယ်အေနျဖင့္ ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တစ္သမတ္တည္းရွိၿပီး ပိုမို
ရွင္းလင္းေသာ မူဝါဒကို ခ်မွတ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ယင္းကိစၥမ်ားကို မေျဖရွင္းႏိုင္ဘဲ ရွိခဲ့ရာ ၂ဝ၁၅ ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ တိုးတက္မႈမ်ား
ေပၚေပါက္လာၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းလာမႈ အေထာက္အထားမ်ား ေပၚထြက္လာသည္။326

တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
အျခားဘာသာရပ္မ်ားတြင္ လုပ္သကဲ့သို႔ စနစ္မ်ားအၾကား ေခ်ာေမြ႕ေသာ ေက်ာင္းသားေျပာင္းေရႊ႕မႈကို ခြင့္ျပဳရန္၊ EBEP အရည္အခ်င္းကို
တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္၊ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ႏွင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္
အျခားတုိင္းရင္းသား ဘာသာရပ္မ်ား၏ တူညီေသာ အေရးပါမႈကို ျဖစ္ေစရန္ အစိုးရႏွင့္ EBEPမ်ားက ေရတို ေရရွည္ ကိစၥရပ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းသည္
အေရးပါသည္။

ေရရွည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ေရရွည္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ မူေဘာင္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ပိုမိုပါဝင္ၿပီး ကြဲျပားျခားနားမႈရွိေသာ ပညာေရး
က႑ကို ဖန္တီးႏိုင္ကာ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးကို ေထာက္ပံ့တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္လ်က္ MTB-MLE ၏ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား
ဘာသာစကား ပညာေရးတြင္ ပါဝင္ၿပီးျဖစ္ေသာ ေဆာင္ရြက္သူအားလံုး၏ လက္ရွိစြမ္းရည္မ်ားကို အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ ယင္းတို႔ကို တရားဝင္ အသိ
အမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ယင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ကြဲျပားျခားနားမႈအတြင္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို တိုးတက္ေစႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ပဋိပကၡအျဖစ္
ျဖင့္ ပိုင္နက္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ အစားထိုးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ေသာ္လည္း ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္လက္
ျဖစ္ေပၚေနေစသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ကြဲျပားျခားနားမႈကို လက္ခံၿပီး စနစ္မ်ားအၾကား ျပည့္စံုမႈကို ႀကီးမားေစမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္။
ရရွိေသာ ဗဟုသုတမ်ား၏ တိက်ေသာ ပံုတူကူးခ်ျခင္းကို အေလးထားသည့္ စနစ္တစ္ခုမွ အမ်ိဳးသားသင္ယူေရး အဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္
ဆန္႔က်င္ေသာ ေက်ာင္းသားသင္ယူေရး တိုးတက္မႈကို အကဲျဖတ္ေသာ ပိုမိုညီမွ်ေသာ စနစ္သို႔ ေရႊ႔႕ေျပာင္းမႈတစ္ခုကို NESP က အႀကံျပဳ
တိုက္တြန္းသည္။”327
သင္ၾကားေရးႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုသည္ အေရးႀကီးၿပီး EBEP စနစ္မ်ားႏွင့္ လိုက္ဖက္မႈအေပၚတြင္
ေကာင္းေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္သည္။ ပထမဦးစြာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သီးျခား ေက်ာင္းဖတ္စာအုပ္မ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပေနမႈထက္
ယင္းတို႔၏ စြမ္းရည္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔သင္မည္ဆုိသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ပိုမိုလြတ္လပ္ခြင့္
ကို ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအား ေပးရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ခ်ဥ္းကပ္မႈႏွင့္ အပိုပင္မ ဘာသာရပ္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္အျပင္
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ EBEP မ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္မႈ လြယ္ကူေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
သီးသန္႔ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပလွ်င္ပင္ ေက်ာင္းေျပာင္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေနရာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပိုမိုမွ်တစြာ အကဲျဖတ္
ခံရႏိုင္သည္။
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KED ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးက႑ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ မွတ္တမ္းမ်ား။ (၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ေမလ)

ျမန္မာပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန (၂ဝ၁၆) ။ စာမ်က္ႏွာ ၃၄။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျဖန္႔ခ်ိသည့္ မထုတ္ေဝေသာ NESP မူၾကမ္း အျပည့္အစံုသည္ သင္ယူျခင္း
အဆင့္အတန္းတြင္ “ကေလးပညာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ဘဝတစ္သက္တာ သင္ယူေရး လိုအပ္ခ်က္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္”။
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ထို႔အျပင္ ေဒသသင္႐ိုးညႊန္းတမ္း အထူးသျဖင့္ ေဒသဘာသာစကားမ်ားအတြက္ သင္႐ိုးသည္ အျခားဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ တန္းတူအေနအထား
ရရွိေစရန္ ယင္းဘာသာရပ္မ်ား၏ တရားဝင္ အကဲျဖတ္မႈ မိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ အတူတြဲလ်က္ ရွိသင့္သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္
တိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသားမ်ား အထူးသျဖင့္ မူလတန္းအဆင့္တြင္ ေဒသဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမွန္တကယ္ ပါဝင္သည့္
အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ ထပ္တူျဖစ္ေနလွ်င္ပင္ တိုင္းရင္းသား ဖတ္စာအုပ္မ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုးအျဖစ္ျဖင့္
ျပည္ေထာင္စု တစ္ဝန္းလံုးရွိ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေလ့လာရန္ ခြင့္ျပဳသင့္သည္။ အမ်ိဳးသားအကဲျဖတ္မႈမူေဘာင္သည္ ေက်ာင္းသားတိုင္း၏ ပထမ
ဘာသာရပ္တြင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈရွိေစရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယႏွင့္ တတိယ ဘာသာစကားမ်ားတြင္လည္း ကြ်မ္းက်င္မႈရွိရမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ မူရင္း ျမန္မာစကားေျပာသူမ်ားအတြက္ ပထမ ဘာသာစကားအျဖစ္ ျမန္မာဘာသာျဖစ္ရမည္ မွန္ေသာ္လည္း ျမန္မာစကား မေျပာသူ
မ်ားအတြက္ ဒုတိယ ဘာသာစကား ျဖစ္ေစရမည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထိုဘာသာရပ္မ်ားကို အေရးႀကီးသည္ဟု သတ္မွတ္ထားျခင္းမွ
တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ EBEP မ်ားကို ယင္းတို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန သင္႐ိုးမ်ား၏ အနည္းဆံုး အစိတ္အပိုင္းမွ်
သံုးရန္ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပင္ဆင္ေစရန္ တြန္းအားေပးဖြယ္ရွိသည္။ မြန္သင္႐ိုးႏွင့္ MNEC/
MNED မ်ား၏ အေနအထားတစ္ခုခုကို ျမင္ရသည္အထိ EBEP မ်ားက သင္႐ိုးသစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတြင္ ပါဝင္ႏိုင္လွ်င္ ယင္းသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္။
ထို႔အျပင္ EBEP က ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္သင္႐ိုး၊ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစာေပကို သင္ၾကားရန္ ခ်ဥ္းကပ္မႈတို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ
ေနရာမွာပင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားအတြက္ သင္ၾကားျခင္းမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏
အကဲျဖတ္မႈမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ႀကီးမားေသာ အခြင့္အေရး ရွိႏိုင္ေစသည္။
အနာဂတ္တြင္ အစိုးရသည္ EBEP မ်ားက ေထာက္ပံ့ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား အသိအမွတ္ျပဳေရးအတြက္ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား
ဘာသာစကားသံုး ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ အသိအမွတ္ျပဳေရး အဖြဲ႕တစ္ခုမွတစ္ဆင့္ စနစ္က်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
တည္ေထာင္ႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္တန္းေက်ာင္း ေအာင္လက္မွတ္ကဲ့သို႔ အေျခခံပညာေရး တကၠသိုလ္ဝင္တန္း
ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ပါဝင္သည္။ ယင္းအရည္အခ်င္းမ်ားကို အမ်ိဳးသား အရည္အခ်င္းမူေဘာင္တြင္ အဆင့္မ်ားရယူျခင္းကို တရားဝင္ တူညီမႈ
မ်ား ျဖစ္ေစရန္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။328 ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ေပးထားရာတြင္
ဗဟိုအစိုးရသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ ဘာသာစကားမ်ား အားလံုးအတြက္ အရည္အခ်င္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္ရာ
တြင္ ပိုမိုအက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္စြမ္း ရွိေစရန္အတြက္ ထိုးထြင္းႀကံဆမႈ လုပ္ေဆာင္ရန္ လက္ရွိေဒသတြင္း လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို ခြင့္ျပဳသည့္
ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈကို ေတြ႕ႀကံဳရမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရသို႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ #၉
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ သင္႐ိုးအတြက္ အစီအစဥ္ႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ MTB-MLE
ကို တိုးျမင့္ေစရန္ႏွင့္ ပိုမိုကြဲျပားၿပီး ပိုမိုပါဝင္မႈရွိေသာ ပညာေရးက႑ကို တည္ေဆာက္ရန္ BEPE ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန စနစ္မ်ားအၾကား
ကြ်မ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပါ။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အားလံုးမွတစ္ဆင့္ စနစ္မ်ားအၾကား ႀကီးမားေသာ လိုက္ဖက္မႈ ျဖစ္လာေစသကဲ့သို႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရာ
တြင္ EBEP မ်ား ပိုမိုပါဝင္ႏိုင္ေလေလ အစိုးရ၏ မူေဘာင္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ ပညာေရးက႑တစ္ခုလံုး တည္ရွိေသာ ကြဲျပားျခားနားမႈကုိ လက္ခံရန္
ပိုမိုသင့္ေတာ္ ေကာင္းမြန္ေလေလ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈသည္ လက္ရွိ သင္႐ိုးႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈ မူေဘာင္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္
ရန္ႏွင့္ ႀကီးမားေသာ လိုက္ဖက္မႈ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကို ခ်ိန္ညႇိႏိုင္ေသာ ေဒသကို သတ္မွတ္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္
သည္။

အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၁ဝ
သင္႐ိုးႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈ မူေဘာင္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ EBEP မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ပါဝင္ေစပါ။

စက္မႈႏွင့္ သက္ေမြးပညာ သင္တန္းစနစ္ကို (TVET) ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ TVET အမ်ိဳးသား
အရည္အခ်င္းမ်ား မူေဘာင္ကို စီမံခ်က္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း အေျခခံပညာအဆင့္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ျဖစ္မည္ သို႔မဟုတ္ မည္သို႔ပတ္သက္မည္
ဆိုသည္မွာ မရွင္းလင္းပါ။
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EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၃
သင္႐ိုးႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈ မူေဘာင္မ်ားတြင္ အစိုးရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ပါဝင္လႊမ္းမိုးေစျခင္း ႏွင့္ စနစ္ႏွစ္ခုအၾကား ျပည့္စံုေစရန္ ေထာက္ပံ့
ျခင္း ျဖစ္လာေစရန္။

အစိုးရႏွင့္ EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၈
ပညာေရးစနစ္မ်ားအၾကား ျပည့္စံုမႈ တိုးတက္လာေစရန္ စုေပါင္းအားထုတ္ေသာ သုေတသနႏွင့္ သင္႐ိုးပံုစံ စီမံခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါ။

ႏိုင္ငံတကာအေထာက္အပံ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၄
ပညာေရးစနစ္မ်ားအၾကား ျပည့္စံုမႈ တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ စုေပါင္းအားထုတ္ေသာ သုေတသနႏွင့္ သင္႐ိုးပံုစံ စီမံခ်က္မ်ားကို
ေထာက္ပံ့ရန္ အစီအစဥ္မ်ားကို တိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

ခ်က္ခ်င္းႏွင့္ နီးကပ္ေသာကာလ ကိစၥရပ္မ်ား
ကတိကဝတ္မ်ား၏ ျမင့္မားေသာ အဆင့္မ်ားႏွင့္ပင္ ယခင္ က႑ခြဲမ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူရဖြယ္
ရွိေသာ္လည္း ခ်က္ခ်င္းႏွင့္ နီးကပ္ေသာကာလ ကိစၥရပ္မ်ားစြာသည္ မၾကာမီေသာကာလႏွင့္ ယခုကာလရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ျပႆနာရပ္မ်ား
ကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ကူညီလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
ေက်းလက္ေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားေဒသမ်ားတြင္ ေက်ာင္းထြက္မႈႏႈန္းသည္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနၿပီး ႏွစ္က်မ်ားသည္လည္း မ်ားျပားေနရာ EBEP
ေက်ာင္းမ်ားမွ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းမ်ားသို႔ တည့္တည့္မတ္မတ္ ေက်ာင္းေျပာင္းလာသူမ်ားကို ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ထိုသို႔ ေျပာင္းခြင့္ရွိမႈႏွင့္
ေက်ာင္းသားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မႈကို ႀကီးမားေစရန္ အစိုးရ၏ ႀကီးမားေသာ အားထုတ္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္သင့္သည္။ ကေလးမ်ားကို
ပညာေရးျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ အေျခခံဥပေဒက အခြင့္အာဏာ ေပးထားျခင္းႏွင့္အညီ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၁ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္း
ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈ မူဝါဒရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လက္ရွိ သို႔မဟုတ္ ယခင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ စသည္တို႔ႏွင့္
မသက္ဆိုင္ဘဲ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္း ဗဟို မူဝါဒတစ္ခုကို ျပဳလုပ္သင့္
သည္။
ေက်ာင္းသားအားလံုး ေက်ာင္းအပ္ၿပီး ေက်ာင္းထားျခင္းႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈ တိုးတက္လာေစရန္ ေက်ာင္းမ်ားက ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေသာ
အေကာင္းဆံုး အေထာက္အပံ့ျဖစ္သည့္ ဦးစားေပးျခင္း အစီအစဥ္ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ယင္းအစီအစဥ္တြင္ EBEP
ေက်ာင္းမ်ား၌ ယခင္က ေက်ာင္းအပ္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ပါဝင္သင့္ၿပီး ျမန္မာဘာသာကြ်မ္းက်င္မႈ နိမ့္က်ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္
စြမ္းရည္နိမ့္က်ေသာ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ပါဝင္သင့္သည္။
ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းသည္ မိဘမ်ားက ေပးရေသာ အျခား တရားမဝင္ အခေၾကးေငြမ်ား သို႔မဟုတ္ လာဘ္စားမႈမ်ားေပၚတြင္ တည္မွီမေန
သင့္ဘဲ ေက်ာင္းအုပ္မ်ား၊ အျခား တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆက္ဆံမႈမ်ားေပၚတြင္လည္း တည္မွီမေနသင့္ပါ။ ယင္းအေလ့အက်င့္မ်ားသည္
ကေလးအားလံုးကို ပညာေရး ေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၏ အစိုးရအတြက္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး
ဆန္႔က်င္ေနၿပီး မည္သည့္ အေျခအေနတြင္မဆို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယင္းကိစၥမ်ားကို သည္းမခံသင့္ေပ။

အစိုးရသို႔ တုိက္တြန္း အႀကံျပဳခ်က္ # ၁၁
ယခင္က EBEP ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္ထားေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္မႈ နိမ့္က်ေသာကေလးမ်ား အပါ
အဝင္ မည္သည့္ကေလးကိုမွ် အေျခခံပညာေရးတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္း မျပဳသင့္ပါ။
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EBEP မ်ားႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔အၾကား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေခ်ာေမြ႕စြာ ေက်ာင္းေျပာင္းႏိုင္ေရးကို အကူအညီ
ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ျဖစ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိသည္။ အစိုးရ၊ MNEC/MNED ႏွင့္ KED/KSEAG (ႏွင့္ KRCEE) တို႔အၾကား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
သည္ စနစ္မ်ားအတြင္း အျခား EBEP မ်ားကို ပံုမွန္အစီအစဥ္မ်ား တည္ေထာင္ရန္ ဆက္လက္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ EBEP မ်ားက
ထုတ္ေပးေသာ ပံုမွန္ေက်ာင္းေျပာင္း ေထာက္ခံစာမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တတ္ေျမာက္မႈအဆင့္မ်ား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ပညာေရး
ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေက်ာင္းမ်ားက လက္ခံႏိုင္ေစရန္ အလို႔ငွာ အေျခခံစနစ္တစ္ခုကို ခ်က္ခ်င္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ေနရာဆန္းစစ္ခ်က္
မ်ားကို အသံုးျပဳလွ်င္ EBEPမ်ားမွ ေက်ာင္းေျပာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေစရန္ ဂရိတ္တိုင္းတြင္ ယင္းကို ေသခ်ာစြာ သံုးရန္
အတြက္ ရွင္းလင္းေသာ မူဝါဒမ်ား ရွိသင့္သည္။

အစိုးရႏွင့္ EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၉
EBEP ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေက်ာင္းမ်ားအၾကား ေက်ာင္းေျပာင္းမႈ လြယ္ကူေစရန္ အေျခခံအစီအစဥ္မ်ားကို ေစာႏိုင္သမွ်
ေစာစြာ တည္ေထာင္ပါ။
•

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အသိအမွတ္ျပဳေသာ EBEP မ်ားက ထုတ္ေပးသည့္ ေက်ာင္းေျပာင္း ေထာက္ခံစာမ်ား။

•

ေနရာဆန္းစစ္ခ်က္ သံုးျခင္းအတြက္ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ေသာ မူဝါဒမ်ား။

ေရရွည္အတြက္ ပင္မသုေတသန အသစ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ေက်ာင္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ပံုမွန္စစ္ေဆး ၾကည့္႐ႈျခင္းျဖင့္
ေက်ာင္းေျပာင္းျခင္းမ်ားအတြက္ စနစ္က်ေသာ လမ္းညႊန္မႈမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ပိုမိုအားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲ
စီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ လိုအပ္ဖြယ္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းေျပာင္းေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေထာက္အပံ့ပံုစံသည္ ယင္း
တို႔၏ တတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ ဂရိတ္မ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းမ်ား၌ ဝင္ေရာက္မႈကို လက္ခံရန္ လိုအပ္ၿပီး ယင္းတို႔
အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ အမွန္တကယ္ ျပန္လည္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ မရွိကို စစ္ေဆးရန္ အားထုတ္သင့္သည္။

အစိုးရႏွင့္ EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား # ၁ဝ
ေရရွည္တြင္ ေက်ာင္းေျပာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပိုမို သမာသမတ္က်ၿပီး စနစ္က်ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အစိုးရ
ႏွင့္ EBEP မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ပါ။
ထူးျခားေသာ သုေတသနအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP မ်ား၏ လက္ရွိ သင္႐ိုးႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း၊ EBEP ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းေျပာင္းေက်ာင္းသားမ်ား ႀကံဳရေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
စနစ္တြင္ ဂရိတ္အသီးသီး၌ ေတြ႕ႀကဳံရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေလ့လာျခင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းေျပာင္းေက်ာင္းသားမ်ားကို ယခင္ ဂရိတ္မ်ားတြင္
ျပန္လည္ထားရွိျခင္းႏွင့္ မထားရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း၊ EBEP ေက်ာင္းသားမ်ားစြာကုိ လက္ခံေသာ ပညာေရးဝန္ႀကီး
ဌာနေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အတန္းအသီးသီး ေတြ႕ႀကံဳရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေလ့လာျခင္းမ်ား၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းမ်ားမွ EBEP
ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေက်ာင္းေျပာင္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို မည္သို႔ ေက်ာ္လႊားသည္ဆိုသည့္ ေလ့လာမႈမ်ား၊
ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDP မ်ား ျပန္လာျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းအတြက္ ပံုေသလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေလ့လာျခင္းမ်ားႏွင့္
EBEP မ်ားမွ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေျပာင္းျခင္းမ်ားကို မည္သို႔ စီမံခန္႔ခြဲမည္ ဆိုသည္ကို ေလ့လာျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။329

အစိုးရႏွင့္ EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၁၁
ေက်ာင္းေျပာင္းအစီအစဥ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ေက်ာင္းသားႏွင့္ ေက်ာင္းပညာ တတ္ကြ်မ္းမႈကို ပင္မသုေတသနအသစ္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္
လမ္းညႊန္သင့္သည္။

ကရင္ႏွင့္ ကရင္နီ EBEP မ်ားႏွင့္ Save the Children က ထုတ္လုပ္ထားေသာ သီးျခားစီ ေထာက္ခံအားေပးမႈ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ဤဧရိယာအတြင္းရွိ
ကန္႔သတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ မ်ားစြာ လက္ေတြ႕အစီအစဥ္က်ေသာ မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ပိုမိုအေသးစိတ္ေသာ
တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။
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ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၅
ႏိုင္ငံတကာ ေထာက္ပံ့ေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပင္မသုေတသနအသစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ေက်ာင္း
အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ EBEP မ်ားကို ကူညီသင့္သည္။

ဤသုေတသနသည္ ေက်ာင္းေျပာင္းေက်ာင္းသားမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈကို ပိုမိုႀကီးမားေစရန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အပို
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသိေပးသင့္သည္။ ယင္းကိစၥတြင္ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အဆင္မေျပေသာ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ အားေပးျခင္းႏွင့္ သင္ခန္းစာ
မ်ား လိုက္မီေစျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ေက်ာင္းေျပာင္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စြမ္းရည္ႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္ ဗဟုသုတမ်ား နည္ပါး
ေၾကာင္း သုေတသနကေဖာ္ျပလွ်င္ ေျခာက္လ သို႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ား အသက္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေစရန္ ယင္းတို႔၏
ဂရိတ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။
ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာစကားေျပာသူမ်ား မဟုတ္ေသာသူ မ်ားစြာရွိသည့္ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ပထမ
ဘာသာစကားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာ ဆရာမ်ား ရွိေစသင့္သည္။ ယင္းဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားရွိသည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ ေက်ာင္း
ဆရာမ်ား မရရွိေသာ ေနရာ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာဘာသာစကားအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရေသာ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေက်ာင္းသားမ်ား ရိွသည့္
စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ စာသင္ခန္း လက္ေထာက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႐ုန္းကန္ေနၾကရမႈကို
ကူညီႏိုင္လိမ့္မည္။ ယင္းစာသင္ခန္း လက္ေထာက္မ်ားသည္ သင္ယူမႈတြင္ စြမ္းရည္နည္းပါးသူမ်ားကို ကူညီႏိုင္စြမ္း ရွိလိမ့္မည္။
ယင္းတို႔တြင္ ေဒသဘာသာစကား စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ EBEP စနစ္မ်ားကို သိေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ား ရွိေပရာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP
ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားသည္ EBEP အျပည့္အဝျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းေျပာင္းေက်ာင္းသားမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးရန္ ျပည့္စံုစြာ
ျဖည့္ဆည္းထားရွိၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တရားဝင္ ျဖစ္ေစႏိုင္လွ်င္ ယခင္ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္း
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ EBEP ေက်ာင္းမ်ားကို တက္ေနေသာ IDP ေက်ာင္းသားမ်ားကို အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္ေစရာတြင္ အဆိုပါေက်ာင္းမ်ားသည္ အသံုးက်
ႏိုင္သည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားကို ယင္းတို႔၏ တိုးတက္မႈ အဆင့္ႏွင့္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး ဂရိတ္တြင္ ထားရန္ အေရးႀကီးသည္။ အက်ိဳးရွိသည္ဟု သုေတသနက
ေဖာ္ျပႏိုင္လွ်င္ ယင္းတို႔ကို ယခင္ေနရာတြင္ ထားသင့္သည္။ ယခင္ေနရာတြင္ ျပန္ထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စနစ္သစ္၊ တစ္ခါတစ္ရံ
ဘာသာစကားအသစ္ႏွင့္ ျပည့္စံုစြာ ညီၫြတ္ေနရာ အျခားတစ္ဖက္သည္ ပိုမိုႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ၿပီး ငယ္ရြယ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္
ေတာက္ေလ်ာက္ေလ့လာျခင္းတြင္ ရွက္စရာျဖစ္တတ္သည္။ ယင္းသည္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းျမင့္မားျခင္းကို ျဖစ္ေစၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိမိ
ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈကို ဖ်က္ဆီးတတ္သည္။ တစ္ကမ႓ာလံုးတြင္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းကို အဓိကအေနျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ မ်ားစြာ
ေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ားသည္ ဂရိတ္အားလံုး အကူးအေျပာင္း သို႔မဟုတ္ မူလတန္းမွ အလယ္တန္းႏွင့္ အလယ္တန္းမွ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား
ကဲ့သို႔ အဓိက အဆင့္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အလိုအေလ်ာက္ အတန္းတင္ျခင္းကို လက္ခံသည္။ ေက်ာင္းေျပာင္းေက်ာင္းသားမ်ားကို
ထားသင့္ေသာ ဂရိတ္ထက္ ယင္းတို႔လိုအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့ပံုစံကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ ေနရာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ
အသံုးခ်ႏိုင္သည္။

အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၁၂
EBEP မ်ားမွ ေျပာင္းလာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈအဆင့္ တိုးတက္ရန္ ႏွင့္ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္
သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အားနည္းမႈမ်ားကို ကုစားရန္ အပိုေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရရွိသင့္သည္။

အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၁၃
EBEP မ်ားမွ ေျပာင္းလာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ယင္းတို႔၏ ယခင္ တတ္ကြ်မ္းမႈႏွင့္ အေလ်ာ္ညီဆံုးျဖစ္မည့္အျပင္ ယင္းတို႔၏ သင္ယူမႈ
မ်ားကို အက်ိဳးအရွိဆံုး ျဖစ္ေစမည့္ ဂရိတ္မ်ားတြင္ ထားရွိသင့္သည္။
•

EBEP မွ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ယခင္ဂရိတ္တြင္ ေနရာခ်ထားလွ်င္၊ ေနရာ
ခ်ထားေသာအခါ မည္သို႔ ေနရာခ်ထားမည္ဆိုသည္ကို ေနာက္ထပ္ သုေတသနမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးရန္လိုအပ္ၿပီး EBEP မွ EBEP သို႔
ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းႏွင့္မူ ကြဲျပားဖြယ္ရွိသည္။
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ေျပာင္းေရႊ႕ဖြယ္ရွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုး ျပင္ဆင္ေစရန္ EBEP မ်ားတြင္ တာဝန္ရွိေပသည္။ မူလတန္းႏွင့္
အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္သင္႐ိုးႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈမ်ား သံုးစြဲျခင္းကို ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ဆင့္ ပညာေရးကို လက္ေတြ႕က်
ေသာ နည္းလမ္းမ်ား မေပးႏိုင္ေသာ EBEP မ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနစနစ္သို႔ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဝင္လာရေသာ ျပင္ဆင္ေပးထားသည့္
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ မ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနစနစ္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကေသာ ေနရာမ်ားတြင္
EBEP မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ အထိအေတြ႕ရွိရန္ ျဖည့္ဆည္းေပးသင့္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေနရာ
ဆန္းစစ္ခ်က္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးရာတြင္ စတင္သင့္သည္။ ေနရာဆန္းစစ္ခ်က္အတြက္ သီးသန္႔ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ား
အပါအဝင္ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ေသာ သေဘာတူထားသည့္ ေက်ာင္းေျပာင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိခဲ့လွ်င္ ယင္းသည္ ထူးျခားစြာ ပိုမို လက္ေတြ႕
က်လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

EAO/EBEP မ်ားသို႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၄
နည္းလမ္းတစ္ခုကို ယူဖြယ္ရွိလွ်င္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေက်ာင္းေျပာင္းလာသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ျပည့္စံုေသာ
ျပင္ဆင္ေပးမႈမ်ား ရွိေစရန္ EBEP မ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္။

ယခင္ အခန္းခြဲမ်ားရွိ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳထားေသာ ပိုမိုျပည့္စံုသည့္ အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ အရည္အခ်င္းပံုစံမ်ားအစား အျခားဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္
ညီမွ်မႈရွိသည္ဟု တိုင္းရင္းသားဘာသာရပ္မ်ားကို သံုးသပ္ေစရန္အတြက္ တျဖည္းျဖည္းျခင္း တိုးတက္မႈ ရွိေစရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္
လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး EBEP လက္ေအာက္တြင္ ပညာေရးျပည့္စံုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အသိအမွတ္ျပဳမည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားရွိၾကသည္။
ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ (တိုင္းရင္းသား စာေပ စာသင္ခန္းမ်ား မိတ္ဆက္ထားေသာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းမ်ားတြင္) ေက်ာင္းသားမ်ား
ႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားက လံုေလာက္ေသာ သတိရွိမႈကို ေပးႏိုင္ေစရန္အတြက္ တုိင္းရင္းသားဘာသာမ်ားကို အျခားဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္
တန္းတူျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ျခင္းသည္ အေရးပါသည္။ ဤကိစၥကို အျခား ဘာသာရပ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ေက်ာင္းသားမ်ား တုိင္းရင္းသားဘာသာရပ္
မ်ားကို ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အားထားေနရေစရန္ ဂရိတ္မ်ားအတြင္း တိုးတက္မႈကို လိုခ်င္ၾကသည္ဟု တစ္သမတ္တည္း ေျဖလာသူ
မ်ားအတြက္ ဘာသာရပ္အားလံုး အေရးႀကီးေပရာ တစ္သမတ္တည္း အတန္းတက္ျခင္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဆံုး႐ံႈးျခင္းကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက
သံုးသပ္သင့္သည္။ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာမ်ားက လုပ္ေပးထားေသာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းဘာသာရပ္မ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္းအား
စာသင္ခန္းအတြင္း ျပဳလုပ္ရသည္။ ယင္းဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို တရားဝင္ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားဟု အသိအမွတ္ျပဳလွ်င္

သို႔မဟုတ္ တူညီေသာ

ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို EBEP က ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစလွ်င္ သို႔မဟုတ္ EBEP ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔က ပူးေပါင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစလွ်င္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အဆံုးအျဖတ္ေပးရလိမ့္မည္။

အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၁၄
ပိုမိုျပည့္စံုေသာ အကဲျဖတ္မႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအစား တိုင္းရင္းသားဘာသာရပ္မ်ား အကဲျဖတ္မႈကို ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားႏွင့္
ေက်ာင္းသားမ်ားက အျခားဘာသာရပ္မ်ားကဲ့သို႔ ေပးႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ EBEP အရည္အခ်င္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုျပည့္စံုေသာ စနစ္အစား EBEP က ေပးေသာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္
အရည္အခ်င္းမ်ားကို တရားဝင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေစရန္ အစိုးရက အဆင့္ဆင့္ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ အကယ္၍

ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ

အေရအတြက္ မဟုတ္လွ်င္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ထို္င္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားရွိ ကရင္ႏွင့္ ကရင္နီေက်ာင္းမ်ားႏွင့္
အျခား IDP ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ပင္ အထက္တန္းေက်ာင္း ပညာေရးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးကို ၿပီးဆံုးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းဘြဲ႕ရမ်ား
တြင္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေတာ္ျပန္မ်ားသာမက ေနရာေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္းမရွိေသာ ကေလးငယ္ေပါင္းမ်ားစြာလည္း ပါဝင္သည္။ ယင္း
ကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းတက္ရန္အတြက္ စခန္းမ်ားကို လွည့္လည္သြားလာခဲ့ရကာ ယခုအခါ ယင္းတို႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ အိမ္သို႔ ျပန္ၾကၿပီ
ျဖစ္သည္။ သက္တမ္းမကုန္ေသးသည့္အေနျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အရည္အခ်င္းမ်ား ရရွိျခင္းႏွင့္ ယင္းတို႔ကို
တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳေသာ အဆင့္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈကို စစ္ေဆးရန္ အစိုးရက ယင္းအရည္အခ်င္းမ်ားကို အကဲျဖတ္သင့္သည္။
အေကာင္းဆံုးမွာ ယင္းတို႔ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ညီမွ်သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။
ေနာက္ထပ္ခ်ိန္ညႇိျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ အရည္အခ်င္းမူေဘာင္ႏွစ္ခု၏ တူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ယာယီကိစၥ
အျဖစ္ ကနဦးျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အထက္တန္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးမ်ား ၿပီးဆံုးသြားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သူတို႔ ရထိုက္
ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရယူရန္အတြက္ အျငင္းမခံရသင့္ေပ။
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ယင္းလုပ္ေဆာင္မႈသည္ ဥပေဒျပဳမႈ ပံုစံတစ္ခု သို႔မဟုတ္ သမၼတ ေၾကညာခ်က္တစ္ခုျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ အလုပ္ရွင္မ်ား သတိထားမိေစရန္
ယင္းကို ျပည္သူအမ်ား သိရွိေစရန္ ေၾကညာသင့္ၿပီး မီဒီယာမွ တင္ျပသင့္သည္။ ျပည္သူအမ်ားပါဝင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပည္ေတာ္ျပန္မ်ား
သို႔မဟုတ္ ကရင္ႏွင့္ ကရင္နီ EBEP အရည္အခ်င္းမ်ား ရွိထားသူမ်ားက ေဒသမ်ားစြာတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ကရင္ႏွင့္ ကရင္နီ EBEP
စနစ္မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ အစားထိုး အရည္အခ်င္းမ်ားေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုး ေက်ာ္ၾကားေသာ္လည္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ပညာေရး
တရားဝင္ အေထာက္အထားျပဳမႈကို အျခား EBEPမ်ားက ကမ္းလွမ္းျခင္းအား ခြဲျခားရန္အတြက္ အလုပ္ပိုလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။

အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၁၅
EBEP အရည္အခ်င္းမ်ားကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ စိတခ
္ ်ရေစျခင္းအတြက္ ပိမ
ု ိုျပည့စ
္ ံုေသာ စနစ္တစ္ခအ
ု စား EBEP က ထုတ္ေပးထားသည့္
စိတ္ခ်ရေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို တရားဝင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေစရန္ အစိုးရက အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ဒုကၡသည္
စခန္းမ်ားမွ ေက်ာင္းမ်ားကဲ့သို႔ ကရင္ႏွင့္ ကရင္နီ EBEP မ်ားက ထုတ္ေပးထားေသာ ယင္း အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ အေကာင္းဆံုးအျဖစ္
သိၾကေသာ္လည္း စိတ္ခ်ရေသာ အလားတူ အျခားအရည္အခ်င္းမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ေသးသည္။
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အခန္း (၁၂)၊ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့မႈ
EBEP မ်ားသည္ ယင္းတို႔ ေထာက္ပံ့ထားေသာ ပညာေရး၏ အရည္အေသြးအားလံုး တိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ထင္ရွားေသာ စိန္ေခၚမႈ
မ်ားကို ႀကံဳၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေတြ႕ႀကံဳရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ဆင္တူေသာ္လည္း EBEP မ်ားသည္
ဆိုးရြားေသာ ဘ႑ာေရးအေျခအေနကို ႀကံဳေတြ႕ခံစားၾကရသည္။ ယင္းအေျခအေနသည္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားစြာကို ေက်ာင္းေျပာင္းသြားေစရန္
ျဖစ္ေစၿပီး ယင္းတို႔၏စနစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာမ်ား တိုးတက္ေစေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ EBEP
မ်ား၏ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ နည္းစနစ္သံုး အကဲျဖတ္မႈသည္ ဤသုေတသန၏ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္သြားၿပီး မည္သည့္
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္မဆို ႀကီးမားစြာ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိသည္။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ ဤအခန္းသည္ EBEP တို႔ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္ၿပီး ဖြဲ႕စည္း
တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ဆိုင္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အၾကမ္းဖ်င္း ေဖာ္ျပကာ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးသည္။

ဘ႑ာေရးႏွင့္ အေထာက္အပံ့အရင္းအျမစ္မ်ား
EBEP မ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာ ရပ္ရြာမ်ားက ေထာက္ပံ့ထားေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ တည္မွီေနေသာ ရပ္ရြာ အေျချပဳ
ေက်ာင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ျခင္းအား အဓိကအားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ ေဈးေရာင္းပြဲေတာ္ႏွင့္ အျခား လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကဲ့သို႔ တစ္အိမ္
တက္ဆင္း အလွဴေငြေကာက္ခံျခင္းမွတစ္ဆင့္ ေက်ာင္းရွိ ကေလးမ်ားႏွင့္သာမက ဘ႑ာေရးကို ရပ္ရြာတစ္ခုလံုးထံမွ ရွာေဖြၾကရသည္။ ယင္း
အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ပထမဦးစြာ ေက်ာင္းဆရာ ေထာက္ပံ့ေၾကးဆီသို႔ ေရာက္သြားၿပီး အေဆာက္အဦစရိတ္၊ ပစၥည္းမ်ား၊ ျပင္ဆင္မႈႏွင့္
ပရိေဘာဂမ်ားအတြက္လည္း သံုးရသည္။ ရပ္ရြာမ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈကို အားေပးစည္း႐ံုးရန္ အေထာက္အပံ့အတြက္ ကတိေပးထားေသာ
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ EAO ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အျခားၾသဇာရွိ ျပည္သူမ်ားကို ေက်ာင္းမ်ားက မွီခိုေနၾကရသည္။ ဆင္းရဲေသာ မိသားစု
မ်ားက သူတို႔၏ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းထားႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ မိဘမ်ားက ဆရာေထာက္ပံ့ေၾကးအတြက္ သီးသန္႔လွဴဒါန္းၾကေသာ္လည္း ယင္း
သည္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ေပးသည့္အခါမွ ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ မ်ားစြာေသာ ပံုမွန္အလုပ္မ်ားသည္
ေဒသဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကဲ့သို႔ ေက်ာင္းေကာ္မတီ သို႔မဟုတ္ မိဘဆရာအသင္း ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ျပည္သူလုပ္အားေပး ပါဝင္မႈကို
အားထားေနရသည္။
သို႔ေသာ္ ကြာဟခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းရန္ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားက အပိုဘ႑ာေငြ ရွာေဖြေရးႏွင့္ ႀကီးမားမ်ားျပားေသာ ရပ္ရြာအေထာက္အပံ့ကို
အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသည္လည္း မီွခိုေနၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ေစရန္ ပံုမွန္ႏွင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းလခမ်ား
သည္လည္း မိဘမ်ားအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႀကီး ျဖစ္ေနသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရာတြင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ လာေသာ
ပညာေရး သံုးစြဲမႈ အားလံုး၏ ေဝပံုက်သည္ ပညာသင္ႏွစ္ ၂ဝဝ၉-၁ဝႏွင့္ ၂ဝ၁၃-၁၄ အတြင္း ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းလာခဲ့သည္။
ယင္းမွာ အစိုးရသံုးစြဲမႈ တိုးတက္လာေသာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ပင္ ႀကီးမားေသာ ေဝပံုက်တစ္ခု ျဖစ္ေနေပ
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ဥပမာတစ္ခုအေနျဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ပင္မေထာက္ပံ့ထားေသာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ MNED ေရာေႏွာေက်ာင္း

တစ္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက အစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့မႈသည္ လံုးဝ မညီမွ်ေၾကာင္း မေက်နပ္ခ်က္ကို တုိင္တန္းၿပီး
ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ပရိေဘာဂကဲ့သို႔ မလံုေလာက္ေသာ အပိုကုန္က်ေငြမ်ားရွိေၾကာင္း ေထာက္ျပသည္။ “သူတို႔က ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေပးတယ္လို႔
ဟန္ေဆာင္ေနၾကတာနဲ႔ တူေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမွန္တကယ္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး” ဟု သူက ရွင္းျပသည္။331
ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ လည္ပတ္မႈအဆင့္သည္ ေဒသေက်ာင္းမ်ားကို ဂုဏ္ရွိေစၿပီး ျမင့္မားစြာ တန္ဖိုးထားေသာ ရပ္ရြာမ်ားကို ပိုင္ဆုိင္မႈ
အေနအထား ေပးအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသည္ ျပည္သူမ်ားကို ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစၿပီး အထူးသျဖင့္ မိဘမ်ားအေပၚတြင္ ကရင္ လူ႔အခြင့္အေရး
အဖြဲ႕၏ အဆိုအရ “ပညာေရးအတြက္ ရပ္ရြာအေထာက္အပံ့က အရင္းအျမစ္အနည္းငယ္ကို ထုခြဲေရာင္းခ်ၿပီး ပညာေရးတိုးတက္ေစရန္ အလုပ္
လုပ္ရေသာ အမ်ိဳးသမီးေက်ာင္းဆရာမမ်ားကဲ့သို႔ မိမိဘာသာရပ္တည္ၿပီး ကေလးမ်ားကို တိုးတက္ေစသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ထူးျခားစြာ မ်ားျပား
လာေစသည္”332 ဟု ဆိုသည္။ မြန္အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းေကာ္မတီ ေခါင္းေဆာင္က စာေရးသူကို အကူအညီေတာင္းရာတြင္
“ေက်းဇူးျပဳၿပီး MNEC ရယ္၊ အစိုးရရယ္၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ေတြရယ္ ဒါမွမဟုတ္ ရြာသားေတြရဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈကို အားမကိုးရေစဖို႔ ကိုယ့္ေက်ာင္းေတြ
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ကမ႓ာ့ဘဏ္၏ ျပည္သူအသံုးစရိတ္ သံုးသပ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပသည့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ျဖန္႔ခ်ိေသာ NESP ၏ မထုတ္ေဝသည့္ မူၾကမ္းတြင္ ဤခန္႔မွန္းခ်က္
ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျဖန္႔ခ်ိေသာ ကမ႓ာ့ဘဏ္၏ ျပည္သူအသံုးစရိတ္ သံုးသပ္ခ်က္က ဤခန္႔မွန္းခ်က္ကို ျပဳလုပ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား မရရွိ
ေသာ္လည္း “ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္ ပညာေရးအတြက္ အဓိက ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့သူမ်ားအျဖစ္ ပုဂၢလိက အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို အစားထိုးဖြယ္ရွိသည္”ဟု
အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ကမ႓ာ့ဘဏ္ (၂ဝ၁၅)၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၇။
331

ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္တို႔ ေရာေႏွာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း-၁ တြင္ အုပ္စု ေဆြးေႏြးျခင္း။ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)။

KHRG(၂ဝ၁၆)။ စာမ်က္ႏွာ ၃၄။ ထိုဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းဆရာမ်ားထက္ အမ်ိဳးသမီး ေက်ာင္းဆရာမ်ားပၚ က်ေရာက္မည္ ဆိုပါက
ညႊန္းဆိုရန္အတြက္ သီးသန္႔ အေၾကာင္းအရာမ်ား မေပးပါ။
332
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ကို ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ဖို႔ နည္းလမ္းရွာတဲ့ ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္အတြက္ရယ္ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ကို ထည့္ေပးပါ။ သူတို႔ဟာ တာဝန္ဝတၱရားေတြ
အမ်ားႀကီး ရွိေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပႆနာေတြနဲ႔ တီးတိုး အပုပ္ခ်ခံရတာေတြ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ဒါေတြဟာ မေကာင္းပါ ဘူး” ဟု ေျပာသည္။333
ရပ္ရြာကေထာက္ပံေသာ ရန္ပံုေငြထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ကို မွီခိုေနၾကရၿပီး ယင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ားႏွင့္ ျမႇင့္
တင္မႈလက္တြဲေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ စနစ္တက်ေထာက္ပံ့ထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့
မ်ားအေပၚတြင္ EBEP အမ်ားစုသည္ မွီခိုေနၾကရသည္။ ရန္ပံုေငြစုစုေပါင္းသည္ စီမံကိန္းမ်ားကို အေျခခံၿပီး ေထာက္ပံ့ထားျခင္းျဖစ္ကာ ကြဲျပား
ေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုမွ ရန္ပံုေငြ ေပးအပ္ေနၿပီး ယင္းဘတ္ဂ်က္မ်ားသည္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ေျခာက္လမွ
ႏွစ္အနည္းငယ္အတြက္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာင္တြင္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ေပးမည္ဟု အာမခံမႈ မရွိေသာအခါ ယင္းကိစၥသည္ ေရရွည္ စီမံကိန္း
ျပႆနာျဖစ္ၿပီး အားနည္းမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ားကို ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ရန္ အာမခံခ်က္ေပးထားျခင္းကိုပင္
ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားမွ EBEP မ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။
EAO မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္မႈတာဝန္ယူထားေသာ ေနရာတြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားၿပီး ရန္ပံုေငြအတြက္ ပိုမိုတည္ၿငိမ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားရွိလွ်င္
ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ပညာေရးဌာနမ်ား၊ ဘာသာေရး ပညာေရး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္ေထာက္ပံ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္
ႀကီးမားေသာ ပမာဏမ်ားကို EAO မွ EAO သို႔ ေထာက္ပံ့ရာတြင္ ကြဲျပားၾကၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တပ္ဌာနခ်ဳပ္ ေနရာ
မ်ားတြင္လည္း ကြဲျပားမႈရွိၾကသည္။ အေထာက္အပံ့၏ အေျခခံအက်ဆံုးႏွင့္ ေယဘုယ်ပံုစံတြင္ EAO-ED မ်ား၏ ဗဟို႐ံုးမ်ား တည္ေထာင္မႈ၊
ရိကၡာေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ သင္ၾကားေရးႏွင့္ သင္ၾကားေရးမဟုတ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေနရာထိုင္ခင္း၊ ေက်ာင္းကိုလာသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား
အတြက္ ယာဥ္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ရန္ပံုေငြႏွင့္ ေက်ာင္းတစ္ႀကိမ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္သည္။
ေဒသဆိုင္ရာ EAO အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ သို႔မဟုတ္ သင္ၾကားေရး
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ရိကၡာ (တစ္ခါတစ္ရံ ေထာက္ပံ့ေၾကး သို႔မဟုတ္ အိပ္ေဆာင္ေငြ)၊ ရန္ပံုေငြ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း334 ႏွင့္
သီးသန္႔ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ကုမၸဏီ အခြန္ေဆာင္ျခင္း စေသာ ပံုစံမ်ိဳးစံုကို (ဥပမာ IDP မ်ား) ေပးအပ္ၾကသည္။ သူတို႔သည္
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားတစ္ေလ်ာက္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ ေကာက္ခံမႈမ်ား အပါအဝင္ အခ်ိဳ႕အခြန္မ်ားကို ပညာေရး
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သက္သာခြင့္ ရၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အားလံုးအတြက္မူ EAO မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ လူမႈေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္
ႏိုင္ငံတကာ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ႀကီးမားစြာ မွီခိုေနရဆဲ ျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ရန္ပံုေငြအမ်ားစုကို ကတိထားျခင္း မရွိေပ။
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ အစိုးရအေထာက္အပ့ံရထားသည့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ မဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားသာ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန
တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေကာင္းဟတ္ကြန္ရက္ရွိ ေက်ာင္း ၂၅ ေက်ာင္းတြင္ ၁၃
ေက်ာင္းမွာ ထိုသို႔ မွတ္ပံုတင္ထားၾကၿပီး ဖတ္စာအုပ္မ်ား၊ ေက်ာင္း အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ရရွိၾကသည္။
ယင္းေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ မွတ္ပံုမတင္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားကိုပါ ခြဲေပးၾကရသည္ (အခန္း ၄ ကို ၾကည့္ပါ)။ သို႔ေသာ္
အျခား ဘာသာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားသည္ အစိုးရ ရန္ပံုေငြ မရရိွၾကေပ။

ေက်ာင္းဆရာ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး
အမ်ားစုမွာ ရန္ပံုေငြ မရွိေသာေၾကာင့္ EBEP မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေသာ ငွားရမ္းရျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ အရည္အခ်င္းရွိ
ေက်ာင္းဆရာအတြက္ လံုေလာက္ေသာ အခေပးရျခင္းတို႔ ႀကံဳေတြ႕ရသည္။ ေက်ာင္းဆရာလစာသည္ သို႔မဟုတ္ အဆင္ေျပသကဲ့သို႔
စီစဥ္ထားေသာ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြသည္ မ်ားစြာ နည္းပါးလွၿပီး ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားထံမွ တစ္ႏွစ္ထက္ပိုၿပီး အလုပ္လုပ္မည္ဟု
အာမခံခ်က္ မရရွိေပ။ အေၾကာင္းမွာ ရန္ပံုေငြ အရင္းအျမစ္မ်ား မတည္ၿငိမ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းဆရာေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ ပမာဏ
သည္ စနစ္တက် မွတ္တမ္းထားျခင္း မရွိျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာမွ လွဴဒါန္းျခင္း ပါဝင္ျခင္း မရွိဘဲ လစဥ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၅ မွ ၆ဝ ၾကား ပတ္ဝန္းက်င္
ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ EBEP ေက်ာင္းဆရာအမ်ားစုသည္ ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ပညာေရး သို႔မဟုတ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အနည္းဆံုး
အထက္တန္းပညာေရး ရွိၾကၿပီးၾကၿပီး တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားတြင္ ကြ်မ္းက်င္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔ကို ရွာေဖြထိန္းသိမ္းရန္အတြက္
ခက္ခဲႏိုင္သည္။
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မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားတို႔ မြန္အမ်ိဳးသား အလယ္တန္းေက်ာင္း-၁ တြင္ အုပ္စုေဆြးေႏြးျခင္း။ (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)။

ရပ္ရြာသည္ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရာတြင္ သစ္လံုးမ်ားႏွင့္ သဘာဝပစၥည္းမ်ားသံုးရန္အတြက္ EAO မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိရန္ လိုအပ္သည္။ သစ္ခုတ္ျခင္း
အတြက္ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားၿပီး သို႔မဟုတ္ အျခားကိစၥမ်ားမွာ EAO က ပိတ္ပင္ထားေသာ္လည္း ရပ္ရြာႏွင့္ လူထုအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ေရး
ကိုမူ ႁခြင္းခ်က္ထားရွိသည္။ KNU ေဒသတြင္ စီးပြားျဖစ္ သစ္ခုတ္ျခင္းကို ပိတ္ပင္ထားၿပီး ယင္း၏ သစ္ေတာဌာနက ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အျခား
အေဆာက္အဦမ်ားအတြက္ ရပ္ရြာကို ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ လက္စြဲစာအုပ္တြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။
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အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ အရည္အေသြးျပည့္ မြန္ ဘာသာစကား ပညာေရး ရွိေစရန္ျဖစ္ၿပီး ေရာေႏွာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းမွ အစိုးရ ေက်ာင္းအုပ္
ဆရာတစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ မြန္ဘာသာ သင္ၾကားေရးအတြက္ ယင္းဆရာမကို အစိုးရ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ထားေသာ္လည္း အခက္အခဲမွာ
MNED ေက်ာင္းဆရာမ်ားကိုသာ ထိန္းသိမ္းထားရန္ ျဖစ္သည္။ “[MNED ေက်ာင္းဆရာမ] ကို ေက်ာင္းမွာ အလုပ္ဆက္လုပ္ဖို႔ ထိန္းသိမ္းရာမွာ
ခက္ခဲပါတယ္။ ဆရာမ ဘယ္လို ဆက္လုပ္မယ္ဆိုတာ ကြ်န္မတို႔ မသိပါဘူး” ဟု သူမက ေျပာသည္။335 ထို႔အျပင္ UNICEF က MNEC
အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးကို ေမးျမန္းရာတြင္ “ေက်ာင္းသား-ဆရာ အခ်ိဳး” တိုးတက္လာျခင္း၏ လိုအပ္ခ်က္ကို အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပသည္။336 ထင္ရွားသည္မွာ ငယ္ရြယ္ေသာ MNED ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ သံုးႏွစ္စာခ်ဳပ္အတြက္ လုပ္ကိုင္ၾကေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္
ေဆြမ်ိဳးမ်ား သို႔မဟုတ္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ ရပ္လိုက္ၾကသည္။ သို႔မဟုတ္ လစာေကာင္းေသာ အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ရန္
ရွာေဖြၾကၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား လုပ္ၾကသည္။ အျခားသူမ်ားကမူ သူတို႔ကဲ့သို႔ သံုးႏွစ္မွ်ပင္ မလုပ္ၾကေပ။
EBEP ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ထားျခင္းသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ဆႏၵရွိမႈႏွင့္ ရပ္ရြာအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးလိုစိတ္
မ်ားေပၚတြင္ မူတည္သည္။ MNED အလယ္တန္းေက်ာင္းဆရာ တစ္ဦးက “ကြ်န္ေတာ္ ဘြဲ႕ရၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္ခဲ့တယ္။
ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းကလည္း ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ လိုေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္က မြန္ယဥ္ေက်းမႈကိုသာ စိတ္မဝင္စားဘူးဆိုရင္ အဲဒီ
အလုပ္ မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က မြန္ဆိုေတာ့ ကေလးေတြကို မြန္ဘာသာ သင္ေပးခ်င္တယ္။”337 အျခားေက်ာင္းဆရာငယ္တစ္ဦးက
“ကြ်န္ေတာ္တို႔က မြန္ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တာဝန္ယူရမယ္”338 ဟု ေျပာသည္။ ထို႔အတူ Save the Children
ႏွင့္ UNESCO က ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အႀကိဳဆရာ၊ ဝန္ထမ္းဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာေဟာင္းမ်ား ေလ့လာမႈ
တစ္ခုက “စာသင္ျခင္းအတြက္ အဓိက တြန္းအားသည္ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္မႈ သို႔မဟုတ္ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လမ္းေၾကာင္း
ဆိုသည္ထက္ နည္းပါးၿပီး ရပ္ရြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအတြက္ ရပ္ရြာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
အေထာက္အကူေပးရန္ ယင္းတို႔၏ ေမြးရာပါ လႈံ႕ေဆာ္မႈ ျဖစ္သည္” ဟု ဆိုသည္။339
EBEP မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ လိုအပ္ေနေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပ ကြ်မ္းက်င္မႈရွိေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ရွာေဖြရန္ အခက္အခဲ ရွိၾက
သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ MNED ေရာေႏွာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ လုပ္သက္ရင့္ ေက်ာင္းဆရာႀကီး တစ္ဦးက “ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့
ကြ်န္ေတာ္တို႔က လစာေလး နဲနဲပဲ ရတယ္။ အဲဒါက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းဆရာေတြကို ထိန္းထားဖို႔ ခက္ေစတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔
ေက်ာင္းဆရာေတြကို ႏွစ္တိုင္း လက္လႊတ္လိုက္ရတယ္။ လူေတြက မြန္ဘာသာအတြက္ ေတာ္တဲ့ ေက်ာင္းဆရာေတြ လိုခ်င္ၾကတာ သိပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းဆရာေတြက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကို ေမးတယ္ [ဘယ္ေလာက္ေပးႏိုင္မွာလဲတဲ့]။ ကြ်န္ေတာ္ သူတို႔ကို ေျပာပါတယ္။ နည္းလမ္းေတာ့
မရွိဘူးလို႕”340 ဟု ေျပာျပသည္။ အေရွ႕ေဒါနေဒသရွိ ကရင္ရြာတစ္ရြာတြင္ ေက်ာင္းေကာ္မတီက ရွင္းျပရာ၌ ကရင္စာ ေကာင္းေကာင္းသင္ႏိုင္ေသာ
သင္ႏိုင္သူ ေက်းရြာမ်ားတြင္ မ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ ေႏြသင္တန္းမ်ားကို မသင္ႏိုင္ၾကေၾကာင္း၊ သူတို႔သည္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ အခ်ိန္
မ်ားစြာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ၾကေၾကာင္း ေျပာသည္။ အျခားရြာမ်ားမွ လာေသာ ပိုးကရင္ ေက်ာင္း
ဆရာမ်ားအတြက္ ဘုရားေက်ာင္းမွတစ္ဆင့္ ေက်းရြာက စီစဥ္ေပးရေၾကာင္း ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ စေကာကရင္ ကေလးအမ်ားစုကို
စေကာစာေပ မသင္ၾကားေပးႏိုင္ၾကေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအစား ျမန္မာဘာသာကို ပိုမို အားကိုးၾကေၾကာင္းသိရသည္။341
အခ်ိဳ႕EBEP မ်ားသည္ အႀကိဳဆရာႏွင့္ ဝန္ထမ္းဆရာမ်ားကို ေက်ာင္းဆရာ သင္တန္းေပးၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ KTWG သည္ ေက်ာင္းဆရာ
ေကာလိပ္တစ္ခုကို ဖြင့္ထားၿပီး အႀကိဳဆရာ ကုိးလသင္တန္းကို ေပးကာ စာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သင္တန္း ႏွစ္ႀကိမ္ေပးရန္အတြက္ ကရင္ေဒသ
တစ္ခုလံုး လွည့္လည္သြားလာရန္ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ေရြ႕လ်ားသင္တန္းဆရာမ်ားကို ခန္႔ထားသည္။ ယင္သင္တန္းဆရာမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေဒသ
မ်ားတြင္ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားကို လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေပးၾကသည္။ ဗမာျပည္အေရွ႕ပိုင္း ေက်ာင္းစီမံခ်က္ (EBCS) ၏ အျခားအဖြဲ႕ဝင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ခ်မွတ္ထားေသာ စံျပပံုစံ ရွိၾကၿပီး ယင္းတြင္ RDFSS ပါဝင္သည္။ ေကာင္းဟတ္ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္
ထိုသင္တန္းမ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးရွိခဲ့ၾကသည္။
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ေရာေႏွာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း-၁ တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ၊ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အုပ္စုေဆြးေႏြးျခင္း (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)။

ဂ်က္စီကာ ေအာမင္န္ႏွင့္ ဦးသက္ႏိုင္၏ “Working with Non-State Groups to Help All Children Get an Education,”။ UNICEF ျမန္မာ ဘေလာ့ဂ္၊ ၂ဝ၁၅
ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔၊ http://unicefmyanmar.blogspot.com/2015/04/working-with-non-state-groups-to-help.html. တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။
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မြန္အလယ္တန္းေက်ာင္း-၁ တြင္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ အုပ္စုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)။
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မြန္အလယ္တန္းေက်ာင္း-၁ တြင္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ အုပ္စုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)။ ေကာ္စတာ ႏွင့္ မာေရး (n.d.), စာမ်က္ႏွာ ၃။

339

ေကာ္စတာ ႏွင့္ မာေရး (n.d.)၊ စာမ်က္ႏွာ ၃

အမ်ိဳးစံု ျဖစ္ေနေသာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ MNED ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားတြင္ MNED မူလတန္း ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ အုပ္စုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (၂ဝ၁၅
ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)။
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အေရွ႕ေဒါနေဒသ ေက်းရြာ-၂ တြင္ ေဆြးေႏြးျခင္း (၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ)၊ အသင္းေတာ္မွတစ္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း ယင္း
ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ KED/KSEAG မွ ေထာက္ပံ့ေၾကး ရရွိသည္။
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သို႔ေသာ္ EBEP အမ်ားစုတြင္ စနစ္တက် သင္တန္းေပးျခင္းအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား မရွိၾကပါ။ တိုးတက္ေသာ အဆင့္မ်ားတြင္
ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို သင္တန္းေပးရန္မွာ သို႔မဟုတ္ တက္ႂကြေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို သင္တန္းေပးရန္အတြက္မွာ ၎တို႔ ေက်ာင္းေျပာင္း
သြားေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲ ျဖစ္ရသည္။ ဤသုေတသန ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကာလအတြင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခံရေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ားစြာက
သူတို႔သည္ မည္သည့္ ပံုမွန္သင္တန္းကိုမွ် မရရွ္ိခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေယဘုယ်အေနျဖင့္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို မရွင္းလင္းေၾကာင္း
ေျပာၾကသည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ေပးခံရသည့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေန႔စားလေပး ေက်ာင္းဆရာမ်ား၏ ထူးျခားေသာ
အပိုင္းတစ္ခုမွာ အနည္းငယ္မွ်ေသာသင္တန္း ရရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ လံုးဝ သင္တန္းမရရွိျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။
EBEP မ်ားတြင္ ရန္ပံုေငြ မရွိျခင္းကလည္း အေျခခံ ေက်ာင္းပစၥည္းမ်ား၊ ဖတ္စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ပရိေဘာဂမ်ားအတြက္ မလံုေလာက္မႈကို ျဖစ္ေစၿပီး
အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းပင္ မလုပ္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေလ့လာမႈအတြက္ ေမးျမန္းခံရေသာ MNED ႏွင့္ KED/KSEAG
ေက်ာင္းဆရာမ်ားက EBEP မ်ားကို ေက်ာင္းဖတ္စာအုပ္မ်ား၊ ေဘာပင္မ်ားႏွင့္ ခဲတံမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးမႈအတြက္ အားမထားႏိုင္ဘဲ စာသင္ခန္းထဲ
တြင္ အခက္အခဲမ်ား တစ္ခါတစ္ရံ ျဖစ္ရသည္။
EBEP မ်ားတြင္ သူငယ္တန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ အရင္းအျမစ္ လံုေလာက္ျခင္း မရွိေခ်။ ေတြ႕ဆံု
ေမးျမန္းမႈ ေျဖၾကားသူမ်ားက ထိုအေၾကာင္းကို ေျပာျပၾကရာတြင္ EBEP ေက်ာင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ယင္းတို႔၏ ကေလးမ်ားကို အျခားတြင္ ေက်ာင္း
ထားရန္တြင္ပင္ တစ္ခါတစ္ရံ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ ေဒသႏွစ္သက္စရာ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ MNED ႏွင့္ ပညာေရး ဝန္ႀကီး
ဌာန ေက်ာင္းမ်ား ႏွစ္ခုစလံုးရွိေသာ မြန္ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းတြင္ မိဘမ်ားအဆိုအရ ကေလးမ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သူငယ္တန္းကို
စတင္တက္ေရာက္လွ်င္ EBEP ေက်ာင္းမ်ားကို ေျပာင္းရန္ မလြယ္ကူေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။342 ထို႔အတူ ယင္းေနရာႏွင့္ အျခား ရပ္ရြာမ်ားတြင္
အနီးဆံုး EBEP ၏ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ပင္ မ်ားစြာ ေဝးလြန္းလွေၾကာင္း သိၾကသည့္အတြက္ မိဘမ်ားသည္ ယင္း
တို႔၏ ကေလးမ်ား ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထားရန္ ႏွစ္သက္ၾကသည္။

တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
EBEP မ်ားသည္ ယင္းတို႔ကို မွီခိုေနေသာ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ယင္းတို႔၏ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား ထိန္းသိမ္း
ခိုင္မာေစေရးအတြက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အေျခခ်မႈ အေနအထားတြင္ အနာဂတ္ အေျခအေနမ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္
စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ရသည္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေနရာယူမႈ မတိုင္မီ EBEP မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဆက္လက္
ေပးအပ္ေသာ ကတိကဝတ္မ်ားအေပၚတြင္ အဓိက တည္မွီေနၾကရၿပီး EAO မ်ားက တိုးတက္လာေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
ေရရွည္တြင္ ႏိုင္ငံေရးတိုးတက္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္လွ်င္ EBEP မ်ား၏ လူထု ဘ႑ာေရး ေရြးခ်ယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မရွိလွ်င္ပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ယင္း၏ ပညာေရး တာဝန္ရွိမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံမႈ ရွိလာလိမ့္မည္ ျဖစ္
သည္။

နီးကပ္ေသာ သက္တမ္းတြင္ EBEP မ်ား ခိုင္မာရွင္သန္ေရး
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားကို ျပည့္စံုေသာ ႏိုင္ငံေရး အေျခခ်မႈ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ တိုင္ေအာင္ EBEP မ်ား၏ ပညာေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မဟာ
ဗ်ဴဟာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ က်န္ရစ္ေသာ လြတ္လပ္မႈအေပၚတြင္ ဆက္လက္ အေလးထားဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအဓိပၸာယ္မွာ လူထုပညာေရး
ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ၎တို႔ နားလည္သေဘာေပါက္မႈရွိရွိျဖင့္ ပါဝင္မည္မဟုတ္ဘဲ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ
ေဒသ မ်ားမွတစ္ဆင့္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဘဏ္စာရင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အစိုးရ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို မမွီခိုေသာ
နည္းလမ္းမ်ား ျဖင့္ အလုပ္ဆက္လုပ္ ေနရလိမ့္ဦးမည္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡမ်ားသည္ နည္းပါးသြားလိုက္ ျဖစ္ေပၚလာလိုက္ရွိေနရာ အနည္းဆံုး
ေနာင္ငါးႏွစ္မွ ၁ဝႏွစ္အတြင္း343 ကာလတြင္ ယင္းေဒသမ်ား၌ ပညာေရးစနစ္ ခိုင္ၿမဲေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသူအားလံုးသည္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို
တိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

မြန္အမ်ိဳးသားမူလတန္းေက်ာင္း-၁ တြင္ မိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ အုပ္စုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)။ မြန္အလယ္တန္းေက်ာင္း၁တြင္ မိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ အုပစ
္ ုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)။
342

အခ်ိဳ႕ပံုစံမ်ားရွိေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားသည္ ၾကာရွည္စြာ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနၾကေသာ္လည္း ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ လက္ေတြ႕တြင္
မည္သည့္ကိစၥ၌မဆို အနာဂတ္တြင္ ေဝးကြာသြားမႈအတြက္ စီမံခ်က္ခ်ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။
343
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ပထမဆံုး အလွဴရွင္မ်ားသည္ EBEP မ်ားထံတြင္ အၿမဲတမ္း တည္ၿငိမ္မႈရွိေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ေပးအပ္ရန္ ကတိကဝတ္မ်ား ေပးၾကသင့္
သည္။ အထိမခံေသာ ပဋိပကၡနည္းလမ္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံ၏ အေဝးဆံုးေဒသမ်ားႏွင့္ အားနည္းေသာ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ တန္ဖိုး
ႀကီး မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကူညီရာတြင္ ပညာေရး အဆင့္အတန္း တိုးတက္မႈအတြက္ အလွဴရွင္ အဖြဲ႕အစည္းက ႏိုင္ငံတကာႏွင့္
အစိုးရ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရရွိေအာင္ျမင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအျဖစ္ EBEP မ်ားကို ႐ႈျမင္သင့္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း၏

အေထာက္အပံ့မ်ား လုပ္ငန္းသဘာဝအတိုင္း ရရွိေနမည္ျဖစ္ေသာ အစိုးရက ယင္း၏ ပညာေရးစနစ္အေပၚတြင္ တိုးတက္သံုးစြဲေနရာ EBEP
မ်ားသည္ အစားထိုး အရင္းအျမစ္မ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ ျပင္ပ ရန္ပံုေငြေပၚတြင္ မွိခိုအားထားမႈ ဆက္ရွိေနဦးမည့္အေၾကာင္း အလွဴရွင္မ်ားက
နားလည္သင့္သည္။
ျမန္မာပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈလက္တြဲေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (MEC) သည္ စုေပါင္းအလွဴရွင္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အေရးပါေသာ ေျခလွမ္းကို
ျပဳလုပ္သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ “ပညာေရးစနစ္မ်ားအၾကား မူဝါဒ ထိေတြ႕မႈႏွင့္ အဆက္အစပ္ကို အဓိကအားျဖင့္ တိုးတက္ေနေသာ အာ႐ံုစိုက္မႈ
မ်ားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးစနစ္မ်ား ခိုင္မာေစရန္ [အဖြဲ႕၏] အာ႐ံုစိုက္မႈကို လွည့္ေျပာင္းလိုက္ေသာ” ေခတ္မီ
မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုကို MEC သည္ တိုးတက္ေစခဲ့သည္။344 MEC အျပင္ အျခားေဒသႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ EBEP မ်ား
အထူးသျဖင့္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားအနက္ ကမ႓ာ့ပညာေရး၊ Save the Children, Child’s Dream၊ မိတ္ဖက္ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ (Partners Relief and Development and Hope International) တို႔ကဲ့သို႔ EBEP မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းစြာ
တည္ေထာင္ထားၿပီး လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရွိေသာအဖြဲ႕မ်ား၏ အေရးပါေသာ ေထာက္ပံ့သူမ်ားအျဖစ္ က်န္ရစ္ေနခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္
ကမ႓ာ့ပညာေရးသည္ USAID မွ ရန္ပံုေငြ ရရွိေသာ RDFSS ႏွင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁ဝ ႏွစ္က KED/KSEAG ႏွင့္ MNEC/MNED တို႔ အပါအဝင္ EBEP
မ်ား ကို အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ “ေက်ာ႐ိုး” ႏွင့္ အမာခံ အေနျဖင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္သည္။345
အထူးသျဖင့္ အလွဴရွင္မ်ားသည္ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ခုကို ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ရန္ အာ႐ံုစိုက္သင့္သည္၊•

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့ထားသူမ်ား ရရွိေသာ လစာနီးပါး ရရွိေစရန္ EBEP ေက်ာင္းဆရာ လစာမ်ားကို တိုးျမႇင့္ တည္ၿငိမ္
ေစရန္။

•

စနစ္မ်ားခိုင္မာေစေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ရည္ရြယ္ေသာ EBEP မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ မိတ္ဖက္
ေဆာင္ရြက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္။

ပထမရည္ရြယ္ခ်က္သည္ EBEP မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တည္ၿငိမ္ေစရန္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။
မေသခ်ာသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးထက္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို အာမခံေသာ စာခ်ဳပ္အခိုင္အမာႏွင့္ ကမ္းလွမ္းႏိုင္ေစရန္ သံုးႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္
ပိုေသာ ႏွစ္မ်ားအတြက္ လစာမ်ားကို ကတိေပးရန္ အစီအစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ EBEP လစာမ်ားကို တိုးေပးသင့္ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္သည့္
ေနရာတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကေပးေသာ လစာနီးပါး ေပးႏိုင္ရန္ တိုးျမႇင့္သင့္သည္။
ဒုတိယ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ EBEP စနစ္မ်ားကို ပိုမိုတည္ၿငိမ္ႀကံ့ခိုင္ၿပီး ထက္ျမက္မႈရွိေစရန္ ပိုမိုၿပီး လံုးလံုးလ်ားလ်ား တည္ၿမဲေသာစနစ္မ်ား ခိုင္မာ
ေစေသာ အေထာက္အပံ့ဆီသုိ႔ ဦးတည္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း တစ္ခုၿပီးတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ေရတိုအစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္း ျဖစ္
သည္။ သီးသန္႔ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အတူ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ညႊန္းဆိုၿပီး
ရွင္သန္ခိုင္မာမႈ လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ “အေထာက္အပံ့၊ ဘ႑ာေရး၊ ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ သင္ယူျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အသံုးျပဳမႈ
တို႔တြင္ ပါဝင္သူမ်ားအားလံုး” ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစရန္ ညႊန္းဆိုသည္။346 ယင္းသည္ စနစ္က်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ EBEP တို႔၏ စြမ္းရည္
ကို တိုးျမင့္ေစရန္ အေရးပါၿပီး ယင္းတို႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ေရရွည္စီမံခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။
MEC ၏ ၂ဝ၁၆ အစီအစဥ္ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ EBEP ခိုင္မာေရး စနစ္မ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ပါဝင္ၿပီး ယင္း၏ ရည္ရြယ္
ခ်က္မွာ “ေက်ာင္းသားေဆာင္ရြက္မႈ တိုးတက္ေစေရးႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အက်ိဳးရွိရွိသံုးရန္ မက္လံုးမ်ားႏွင့္ ပါဝင္သူ ျပည္သူအားလံုးကို
ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ စနစ္မ်ား”ကို ဖန္တီးရန္ ျဖစ္သည္။347 အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ထားေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈတြင္ စီမံမႈ ခိုင္မာရန္၊
တန္ဖိုးျဖတ္မႈ တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ အျခားအဓိက ေနရာမ်ားအတြက္ စာသင္ခန္းလုပ္ငန္းစဥ္မွ အစီအစဥ္ခ်ထားမႈမ်ားတြင္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ

344

ျမန္မာပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈလက္တြဲေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (၂ဝ၁၆)၊ စာမ်က္ႏွာ ၄။

345
ဤအေထာက္အပံ့၏ ႀကီးမားေသာ အရြယ္ပမာဏသည္ လက္ရွိတြင္ ကမ႓ာ့ပညာေရးက ပညာေရးက႑တစ္ခုကို ဦးေဆာင္ေနေသာ IRC-led Project for
Local Empowerment ျဖစ္သည့္ USAID ထံမွ ရရွိသည္။
346

ကမ႓ာ့ဘဏ္ (၂ဝ၁၁) တြင္ ပညာေရး “စနစ္မ်ား ခိုင္မာရွင္သန္ေရး”၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွ ယူထားေသာ ကိုးကားခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

347

ျမန္မာပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (၂ဝ၁၆)၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၃၊ ကမ႓ာ့ဘဏ္မွ ကိုးကားျခင္း။
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မ်ား ျပဳလုပ္ရန္တို႔ ပါဝင္သည္။348 သုေတသနႏွင့္ ေထာက္ခံအားေပးမႈကို ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ထိေတြ႕မႈရွိရန္ EBEP မ်ား
ကို ေထာက္ပံ့ေနေသာ အမာခံ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုလည္း ပါဝင္သည္။
ကမ႓ာ့ပညာေရးတြင္ EBEP မ်ား၏ မိတ္ဖက္မ်ား သီးသန္႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အံဝင္ခြင္က် စီမံထားေသာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပါဝင္ေသာ
EBEP မ်ားကို “အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး” အေထာက္အပံ့ေပးအပ္ရန္ တူညီေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခု ရွိသည္။ ထိုမိတ္ဖက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္
ဘ႑ာေရး၊ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲရန္၊ ေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈ
မ်ားကို တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အပါအဝင္ အျခားေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ စုစည္းထားေသာ ျပင္ပဆက္ဆံေရးႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ
ရွိေစရန္ အမာခံ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္မ်ား တုိးတက္ေရးႏွင့္အတူ ကမ႓ာ့ပညာေရးက EBEP မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေနသည္။ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုလံုးကို
နားလည္ေစရန္ အဓိက ေျခလွမ္းတစ္ခုကို ကိုယ္စားျပဳေသာ KED/KSEAG အေထာက္အပံ့ခံ ေက်ာင္းမ်ား၏ ပညာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ေက်ာင္း
ေကာ္မတီမ်ား၏ အခန္းက႑အေၾကာင္း ျပဳလုပ္မည့္ ေလ့လာေရးတစ္ခု အပါအဝင္ သုေတသန ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားစြာကိုလည္း ကမ႓ာ့ပညာေရးက
ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။
EBEP မ်ားသည္ လက္ငင္း အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ေဆာင္ယူလာႏိုင္ေသာသူမ်ားထံမွ စနစ္ခိုင္မာမႈမွတစ္ဆင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ က်ယ္ျပန္႔
သည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိသည္။ ယင္းအက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္ လက္ရွိ သင္တန္းႏွင့္ ပစၥည္းပစၥယ ျဖည့္ဆည္းေရး စီမံခ်က္မ်ား၏ တိုးတက္လာ
ေသာ ရန္ပံုေငြကဲ့သို႔ ျဖစ္ၿပီး သင္႐ိုးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ဘ႑ာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေနာက္ထပ္ပညာသင္ယူရန္ တိုးတက္
ေနေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကဲ့သို႔ ပိုမို စနစ္က်ေသာ အေရးကိစၥမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္သူမ်ားထံ အဆိုပါ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ေရာက္ရွိႏိုင္သည္။
စနစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဒသအသစ္မ်ား သတ္မွတ္ရန္ EBEP မ်ားႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ေနရင္း ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ပါဝင္
လုပ္ေဆာင္မႈ ပုံစံမ်ား၊ လက္ရွိ ပြဲေတြ႕ၿပီး ထိုးထြင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား၏ မွန္ကန္ေသာ ညီမွ်ေျခကို သတ္မွတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္
သင့္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၅
EBEP တို႔၏ ေက်ာင္းဆရာလစာမ်ား တိုးတက္တည္ၿငိမ္ေစရန္ႏွင့္ စနစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေရရွည္ေထာက္ပံ့ရန္
ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွစ္ခုျဖင့္ အနည္းဆံုး ေနာက္ထပ္ ငါးႏွစ္အတြက္ EBEP မ်ားကို ပံုမွန္တည္ၿငိမ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈ ေပးအပ္ရန္
အလွဴရွင္မ်ားက ကတိကဝတ္ျပဳၾကသင့္သည္။

ယံုၾကည္ရေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ EBEP မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ပညာေရးက႑၏ အေရးပါေသာ
အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ျခင္း တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ အေနအထား တိုးတက္ေစရန္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ မဟာ
ဗ်ဴဟာမ်ား၏ ဗဟိုအပိုင္း ခိုင္မာေစေသာ စနစ္မ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္သည္။ အစိုးရသည္ ပညာေရးအတြက္ သံုးစြဲမႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ၿပီး နည္းစနစ္
စြမ္းရည္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းကို တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ တိုးတက္ လုပ္ေဆာင္လာေနရာ EBEP မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု၏ အနာဂတ္ႏွင့္
ပတ္သက္တည္ရွိေစရန္အတြက္ ယင္းတို႔၏ အရည္အေသြးရွိ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္။ တိုင္းရင္းသား
လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ တစ္မူထူးေသာ ပိုင္နယ္နယ္ေျမဆိုင္ရာ အေနအထားသည္ နိုင္ငံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေရးပါမႈကို
လုပ္ေဆာင္ေနရာတြင္ ရပ္ရြာ၏ ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးရန္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေစရမည္ ျဖစ္သည္။ အခန္း (၈)တြင္ တိုက္တြန္း
အႀကံျပဳထားသည့္အတိုင္း EBEP မ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေထာက္ပံ့ထားသူမ်ားထံသို႔ ပိုမိုျပည့္စံုေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ရန္
ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ တန္ဖိုးမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ အစိုးရ၏ မဟာဗ်ဴဟာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ခ်ိန္ညႇိျခင္းမွတစ္ဆင့္ ႀကီးမားေသာ အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ျမန္မာပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕(၂ဝ၁၆)၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၆-၃၇။ မဟာဗ်ဴဟာသည္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္ေသာ ေသာ့ခ်က္ ဆိုလိုရင္းမ်ားမွ
တစ္ဆင့္ ေက်ာင္းသားသင္ယူျခင္းကို တိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။
(၁) ေက်ာင္းဆရာ၊ သင္႐ိုးႏွင့္ ပစၥည္းပစၥယမ်ား တိုးတက္ရန္အတြက္ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ အျခားေထာက္ပံ့ေရးမွတစ္ဆင့္ “စာသင္ခန္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
တိုက္႐ိုက္ ခိုင္မာေစရန္”၊
(၂) ေက်ာင္းအုပ္မ်ားႏွင့္ “ပညာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား”၏ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးမွ =တစ္ဆင့္ “ေက်ာင္း၏ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ခိုင္မာေစရန္”ႏွင့္ ေက်ာင္း
ႏွင့္ ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္မ်ား တိုးတက္ေစရန္၊
(၃) အဆင့္ျမင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ တန္ဖိုးျဖတ္ေရး စြမ္းရည္မ်ားကို တိုးျမင့္ေစျခင္းျဖင့္ “ဆက္စပ္လႊမ္းၿခံဳေသာ
စနစ္ထက္ျမက္မႈ”ကို ရည္မွန္းခ်က္ထားရန္ႏွင့္ စနစ္မ်ားအတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ သင္ယူျခင္းတုိ႔အတြက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္မ်ားကို
တိုးျမင့္ေစရန္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
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EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၅
ယံုၾကည္ရေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ EBEPမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အၿမဲတမ္းတိုးတက္ေရး အေနအထားတြင္ ဗဟိုမွ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခိုင္မာေရး စနစ္မ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္သည္။

EBEP မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေကာင္းစြာ သင့္ေလ်ာ္ေစရန္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား
၏ အေစာပိုင္း အဆင့္မ်ားကတည္းက EBEP မ်ားႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ EBEP မ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႕ၿပီးေျပာင္းလဲေသာ
လုိအပ္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းကို ကမ႓ာ့ပညာေရးႏွင့္ MEC တို႔၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားက ခိုင္မာစြာ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏
တန္ဖိုးအရွိဆံုး ေနရာမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးစြာ အတူလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုသည္။349 အလွဴရွင္မ်ားသည္ အေထြေထြ
ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကို အေထာက္အကူ ေပးေစၿပီး အစပိုင္းတြင္ EBEP မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား
ကို ခြင့္ျပဳရသည္။
ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ EBEP မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေဒသႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကို ျပည့္စံုစြာ နားလည္ရန္
ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး စြန္႔စားရမႈ အလားအလာမ်ားကို သတ္မွတ္စီမံရန္ EBEP မ်ားကို ေနရာေပးရသည္။ ဤေနရာတြင္ အလွဴရွင္မ်ားသည္
ယင္းတို႔အား ႏိုင္ငံေတာ္စနစ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ႀကံဳေတြ႕ေကာင္းႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ၿပီး EBEP မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏
ကိုယ္ပိုင္စနစ္ တိုးတက္ေရးအတြက္ အေလးထားျခင္း ခံရလိမ့္မည္။ ေထာက္ျပခ်င္သည့္ အေကာင္းျမင္ အေထာက္အကူျပဳျခင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာ
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက EBEP မ်ားႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔အၾကား ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေစရန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွစ္ခု
စလံုး၏ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ပညာေရး တည္ရွိေနေစရန္အတြက္ EBEP မ်ားကို ကူညီရန္ အေရးႀကီးၿပီး ယင္းတို႔ကို
အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲေစရန္ တြန္းအားမေပးရေပ။ ထို႔အျပင္ စစ္မွန္ေသာ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး တိုးတက္မႈမ်ားကို အေျခခံေသာ EBEP
မ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ ဆက္ဆံေရး သဘာဝက်စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အေရးႀကီးၿပီး အလွဴရွင္၏ အစီအစဥ္ႏွင့္ လိုက္ဖက္ေစရန္ ႀကိဳးကိုင္ျခင္း
မျပဳရေပ။
ဖြံ႕ၿဖိဳးေနေသာစနစ္မ်ား ခိုင္မာေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ ရပ္ရြာမ်ား၊ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္ EAO
အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တို႔၏ သြင္းအားစုမ်ား အပါအဝင္ EBEP ပညာေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ စနစ္ခ်ဥ္းကပ္မႈႏွင့္
အေသးစိတ္ေသာ သံုးသပ္မႈ လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ လက္ေတြ႕တြင္ ေက်ာင္းအသီးသီး၌ ေက်းဇူးရွင္ အေျမာက္အမ်ား
ရွိၾကရာ လက္ရွိဘ႑ာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လြန္စြာ႐ႈပ္ေထြးၿပီး EBEP တို႔၏ ဗဟိုဘဏ္စာအုပ္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သေဘာမေပါက္
ႏိုင္ၾကပါ။ အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ အၾကပ္အတည္းဆံုး ကြာဟခ်က္ကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ သြင္းအားစုအသစ္က အက်ိဳး
သက္ေရာက္ႏိုင္ဆံုး ဆိုသည္က လက္ရွိစနစ္မ်ားကို နားလည္ရန္အတြက္ ျပည့္စံုေသာ သုေတသနကို အားထားရလိမ့္မည္။

ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၆
ႏိုင္ငံတကာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ EBEP မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေကာင္းစြာသင့္ေလ်ာ္ေစရန္
အစီအစဥ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေစာပိုင္း အဆင့္မ်ားမွစၿပီး EBEP မ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

နီးကပ္ေနေသာ သက္တမ္းကာလတြင္ EAO မ်ားသည္ ကိစၥအမ်ားစု၌ လက္ရွိနိမ့္က်ေနေသာ ယင္းတို႔၏ ပညာေရးဌာနမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္
ခြဲေဝမႈ တိုးတက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။ ရပ္ရြာမ်ားက ခံစားေနရေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို ထပ္ေပါင္းထည့္ျခင္းရွိၿပီး ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ၏ မလိုလား
အပ္ေသာ အလႊာမ်ားကို ဖန္တီးမႈမ်ား ရွိေပရာ ေဒသျပည္သူမ်ားအေပၚတြင္ အခြန္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ ဘ႑ာေရး တိုးတက္ေစရန္
မျပဳလုပ္သင့္ေပ။ သဘာဝအရင္းအျမစ္ အခြန္ကဲ့သို႔ ရပ္ရြာမ်ားအေပၚ မက်ေရာက္ေသာ အခေၾကးေငြမ်ား သို႔မဟုတ္ အခြန္မ်ားျဖင့္ ဘ႑ာေရး
ခြဲေဝမႈ တိုးတက္ေစရန္ ေပးအပ္သင့္သည္။
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EAO/EBEP မ်ားသို႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၆
EAO မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ပညာေရးဌာနမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝမႈမ်ား တိုးတက္ေစသင့္သည္။

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးဆီသို႔
အခန္း (၈) တြင္ ေဆြးေႏြးထားသကဲ့သို႔ ပညာေရး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ အဆံုးစြန္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကေလးတိုင္း ေက်ာင္းတက္ရန္
အတြက္ လံုေလာက္တတ္ႏိုင္ျခင္းရိွေစရန္၊ ပညာေရး၏ အရည္အေသြး တစ္သမတ္တည္း ရွိေစရန္ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အရည္အခ်င္း
မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ပဓာန တာဝန္ယူမႈ (ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ) ရွိသင့္သည္။ EBEP တို႔၏ အခန္းက႑ကို တိုးျမႇင့္ၿပီး
ပညာေရးက႑ရွိ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းမႈ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိသည္။
သို႔ေသာ္ အေရးႀကီးေသာ ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈရွိေသာ ပညာေရး စီမံခန္႕ခြဲမႈအတြက္ အစဥ္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ
အစီအစဥ္မ်ား တည္ေထာင္ေနျခင္းသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေပၚတြင္ တည္မွီေနလိမ့္မည္ဟု ဘက္ေပါင္းစံု အျမင္ျဖင့္
အသိအမွတ္ျပဳထားၾကသည္။
အခ်ိဳ႕EBEP မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္စနစ္သို႔ ေပါင္းစည္းသြားရန္ ေမွ်ာ္မွန္းသည္။ (ဥပမာ
ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆီသို႔ ဦးတည္ေသာ တစ္စံုတစ္ခု) EBEP မ်ားမွ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သို႔မဟုတ္
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ က႑ကို ရႏိုင္ၿပီး သို႔မဟုတ္ပါက EBEP မ်ား၏ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ ပါဝင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္စနစ္ကို ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲရဖြယ္ရွိသည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားစြာကဲ့သို႔ အစိုးရ ရန္ပံုေငြကို လက္ခံၿပီး တရားဝင္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္ေရး ရွိေနေစရန္
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အျပင္ဘက္မွ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ အျပည့္အဝေပးျခင္းကို ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ရန္မွာ အစိုးရ
မဟုတ္သည့္ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ျပည့္စံုေသာ သဘာဝ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္းရွိ ကက္သလစ္ ေက်ာင္းမ်ားကဲ့သို႔
EBEP မ်ားသည္ တစ္ေန႔တြင္ အေနအထားတစ္ခုအျဖစ္ ႀကိဳဆိုခံရလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုအေျခအေနက ယင္းတို႔၏ ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြ
အေနအထားႏွင့္ မူဝါဒ လႊမ္းမိုးျခင္းအား အာမခံခ်က္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔၏ ထင္ရွားေသာ လကၡဏာမ်ားကို ကာကြယ္ရန္
ဥပေဒမ်ား ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသကဲ့သို႔ စာခ်ဳပ္ေက်ာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ခ႐ိုင္မ်ားကို္
ႏိုင္ငံေတာ္ရန္ပံုေငြမ်ား ရယူခြင့္ေပးထားၿပီး အရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၏ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အဆင့္သို႔ ထည့္သြင္းေနစဥ္တြင္ EBEP တို႔၏
ကိုယ္ပိုင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္။
ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမွ ရယူေသာ ယင္းတို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားကို တရားဝင္ အခန္းက႑ေပးခဲ့လွ်င္
ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ တာဝန္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပါတီသည္ အာဏာရရွိၿပီးေနာက္
NLD ၏ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးကြန္ရက္က ထုတ္ျပန္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ “လမ္းျပေျမပံု”တြင္ က်န္းမာေရးေေစာင့္ေရွာက္မႈ၊
ဘ႑ာေရးႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မရွိသည့္ပံုစံကို တိုက္တြန္း အၾကံျပဳထားသည္။ အမွန္တကယ္ျဖစ္လွ်င္
“တိုင္းရင္းသား

က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား”

အပါအဝင္

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕မ်ားမွ

လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕ကဲ့သို႔ အစိုးရ၏ “တစ္ဦးတည္းရယူသူ”အျဖစ္ ၾကည့္ျမင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။
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က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို

ရယူၿပီး

ပညာေရးအတြက္ ထိုပံုစံတူ စံမ်ားကို ရွာေဖြ

သင့္သည္။
MNEC/MNED မ်ား အပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ EBEP မ်ားသည္ ေက်ာင္းဆရာလစာမ်ားအတြက္ လူထုရန္ပံုေငြမ်ားကို လက္ခံရယူရာတြင္ ယာယီ အတိုး
မ်ားကို ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္သည္။ KED က KNU ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသရွိ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအတြက္ လူထုရန္ပံုေငြမ်ားကို လက္ခံ
ရယူျခင္း၏ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိမႈကို အႀကံျပဳထားေသာ္လည္း ယင္းတို႔သည္ ေခ်းေငြမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုေအာက္တြင္ သီးသန္႔
တည္ရွိသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခံရသူမ်ားအနက္ ေက်ာင္းေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကားရာတြင္ အျခားသူမ်ားက ယင္းတို႔၏ေက်ာင္းမ်ား
လြတ္လပ္မႈ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းကို အဓိကထား ပူပန္ေနရစဥ္ အစိုးရသည္ EBEP ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ရပ္ရြာက ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး မျဖစ္ေစရန္
လစာေပးသင့္သည္။
ေလ့လာမႈ သံုးခုတြင္ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိ လစာမ်ားစြာ ရရွိေနေသာ ပညာေရးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေရာေႏွာ
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ေက်ာင္းမ်ားတြင္ EBEP ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ပညာေရးဌာနမွ လစာအျပည့္ ရသင့္သည္။ ေရာေႏွာေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းရွိ MNED မူလတန္း
ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးက “[အစိုးရ]က ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းဆရာေတြကို လစာေတြ ေပးသင့္တယ္။ ၿပီးေတာ့ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုေတြက
ေက်ာင္းဆရာေတြကိုလည္း ေပးသင့္တယ္။ အစိုးရက လစာေတြ ေပးရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ေက်ာင္းဆရာေတြကုိ ေရြးလို႔ ရတာေပါ့”
ဟု ေျပာသည္။351 သို႔ေသာ္ လူထုရန္ပံုေငြကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ EBEPမ်ား (အထူးသျဖင့္ EAO-EDမ်ား) ကို ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပညာေရး
ဝန္ႀကီး ဌာနက သံသယျဖစ္ဖြယ္ရွိရာ အေရးႀကီးေသာ ႏုိင္ငံေရး အတားအဆီးမ်ားက ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
EBEP မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစိုးရရန္ပံုေငြမ်ားကို တိုးတက္ေစမႈ အခ်ိဳ႕သည္ မြန္ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ယင္းေဒသမ်ားတြင္
MNEC/MNED တို႔ထံသို႔ အစိုးရ၏ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ UNICEF က အေထာက္အပ့ံမ်ား ေပးအပ္သည္။ ပညာေရးကို ေထာက္ပံ့ျခင္းအား
ယင္း၏ “တစ္ႏိုင္ငံလံုး” ခ်ဥ္းကပ္မႈႏွင့္ အညီ352 MNED မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္း ၉၄ ေက်ာင္းသို႔ အေထာက္အပံ့ျဖန္႔ျဖဳးျခင္းကို UNICEF က
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းေက်ာင္းမ်ားကို နယ္သာလန္က ေထာက္ပံ့ခဲ့ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရး႐ံုးမ်ားမွ တစ္ဆင့္
ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ UNICEF သည္ MNEC ႏွင့္ EBEP အခ်ိဳ႕ကိုပါ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရး တိုးတက္မႈစီမံခ်က္ (TEIP) ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါဝင္ေစခဲ့ၿပီး မြန္အမ်ိဳးသား မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ သခၤ်ာႏွင့္ ျမန္မာဘာသာ ဖတ္စာအုပ္ အုပ္ေရ ၁ဝ,ဝဝဝ ကို ပညာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနက ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ ကူညီခဲ့သည္။353 အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ အက်ိဳးရွိမႈမ်ား ျဖစ္ေစျခင္းအျပင္ ယင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန TEO မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ႏွင့္ အဆင့္တူ MNED ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအၾကား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ပိုမိုခိုင္မာေစခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခံရသူမ်ားကို ထိုအဆင့္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ယင္းတို႔၏ စြမ္းရည္ကို TEO မ်ားက အခြင့္အာဏာမရွိဘဲ
ဟန္႔တားခဲ့သည္။354
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေက်ာင္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားရန္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို စုေဆာင္းႏိုင္ၿပီး ပညာေရး
ဝန္ႀကီးဌာန သင္႐ိုးကို အသံုးျပဳေနေသာ ေနရာမ်ားမွ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ေခၚယူစုေဆာင္းသည္။ KNU ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ KED/KSEAG
အေထာက္အပံ့ခံ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ေဒသ KNU အာဏာပိုင္မ်ား၏ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္အရ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေန႔စားလေပး
ေက်ာင္းဆရာမ်ားအျဖစ္ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္ဆင့္၌ ထိုဆရာမ်ား သတင္းပို႔ထားၿပီး ယင္းတို႔သည္ KED ေခါင္းေဆာင္မႈ
ေအာက္တြင္ ရွိ မရွိႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ ယင္းဆရာမ်ားကို မည္သို႔ စီမံခန္႔ခြဲ႕မည္ ဆိုသည္ကို အဆင့္ျမင့္
တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရွိထားၿပီးလွ်င္ ေဒသ ရပ္ရြာေက်ာင္းဆရာမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ လစာ ေပးအပ္ရန္ လက္ေတြ႕က်ေသာ
နည္းလမ္းတစ္ခုကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
EBEP မ်ားအတြက္ အသံုးက်ေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕မ်ား တည္ေထာင္ျခင္းသည္ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး နည္းပညာဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို
ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ပါတီအားလံုးအၾကား ဂ႐ုတစိုက္ရွိေသာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးေပၚတြင္ တည္မွီေနသည္။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP မ်ားသည္ ဤအခန္းအဆံုးထိ အခန္း (၈) တြင္ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳထားသကဲ့သို႔ ပံုမွန္ညႇိႏိႈင္းေရး အဖြဲ႕မ်ားကို
အသံုးျပဳသင့္သည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႏွီးေႏွာပြဲတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေရွ႕ေျပး
လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ရန္ပံုေငြမ်ားအတြက္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးကို တည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႕
စမ္းသပ္ရန္ အကူအညီရဖြယ္ ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ထားၿပီး အဆင္ေျပေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားေသာ
ပူးတြဲအားထုတ္ေဆာင္ရြက္ေရးသည္ UNICEF က ေထာက္ပံ့ထားေသာ ေက်ာင္းအေထာက္အပံ့ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ တူညီၿပီး ယခုကိစၥတြင္ ကူညီႏိုင္
လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။
EBEPမ်ား ၏ အစိုးရ ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈကို လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကို ျပည့္စံုၿပီး အစဥ္တည္တံ့သည့္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရန္မရွိဘဲ စီစဥ္ႏိုင္လွ်င္
EBEP မ်ားသည္ ပဋိပကၡမ်ား ျပန္ျဖစ္လာေစရန္ အေျခအေန အလားအလာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚ တည္ရွိေနေစလိမ့္မည္။ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္
ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီတို႔၏ ၁၇ ႏွစ္ႏွင့္ ၂၁ ႏွစ္ အသီးသီးၾကာေအာင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း လူမႈေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေသာ ႏွစ္မ်ားစြာ ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ပင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ၿပိဳကြဲႏိုင္ေပသည္။ လူထုပညာေရးသည္ ႐ုတ္တရက္
ျဖတ္ေတာက္ခံလိုက္ရလွ်င္ ပဋိပကၡ ေဒသမ်ားႏွင့္ IDP စခန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ EBEP မ်ားအား ရန္ပံုေငြမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္
အလွဴရွင္မ်ားကို ျပင္ဆင္သင့္မည္ ျဖစ္သည္။
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ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ MNED ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားမွ MNED မူလတန္းေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ အုပ္စုေဆြးေႏြးျခင္း (၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)။
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UNICEF၊ အေရွ႕ေတာင္ (မြန္၊ ကရင္၊ တနသၤာရီ)၊ (n.d.) http://www.unicef.org/myanmar/overview_25056.html. တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။

UNHCR လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရး အစည္းအေဝးတြင္ UNICEF က ေပးပို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ဝ ရက္ေန႔၊
အင္းယားလိပ္ ဟိုတယ္၊ ရန္ကုန္။
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MNEC ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)၊ MNEC တည္ေထာင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ)၊
MNEC သထံု (စထံု) ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း။
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အစိုးရႏွင့္ EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား # ၁၂
EBEP ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ လူထုဘ႑ာေရးအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြြံ႕ၿဖိဳးေစရန္။

ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၇
EBEP မ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တည္ေထာင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ EBEP မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးရန္
အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ပဋိပကၡမ်ားကို အသစ္ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားေစႏိုင္လွ်င္ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္
မႈမ်ား တည္ရွိေနသည္။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ကန္႔သတ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားေပးပို႔သည့္
လမ္းေၾကာင္းမ်ား၏ အျခားအေရးႀကီးျခင္း၏ အဓိပၸာယ္မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ၿပီး RDFSS က ေထာက္ပံ့ထားေသာ
ေကာင္းဟတ္ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အျခားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ား အကန္႔အသတ္
ရွိသည့္ ပဋိပကၡေဒသမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ား အပါအဝင္ အေထာက္အပံ့မ်ား အေရးတႀကီး လိုအပ္ေသာ ေနရာတြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းမ်ားစြာကို ခြဲျခား
သတ္မွတ္ေပးရန္ ဘတ္ဂ်က္ရရွိႏိုင္မႈ တိုးတက္ေနျခင္းကို္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အျခားဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို တူညီေသာ ရန္ပံုေငြမ်ား ေထာက္ပံ့
ရန္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ ခရစ္ယာန္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားကို
လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီး ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း မၾကာခဏ ေထာက္ပံ့ၾကသည္။355 သို႔ေသာ္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္
ႏိုင္ငံေတာ္ကို မွီခိုရန္ သို႔မဟုတ္ လက္ေအာက္ခံ ေဆာင္ရြက္ရန္ သံသယမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ေကာင္းဟတ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္
ပညာေရးကြန္ရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ အျခားေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခံရသူမ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာ
မ်ား ယွဥ္ၿပီး ျမင့္မားေသာလစာ ရသင့္သည္ဟု ခံစားၾကရသည္။

အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၁၆
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန မေရာက္ႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အေထာက္အပံ့မ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းျဖင့္ တိုးျမႇင့္
ထားေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ႏိုင္သည္။

တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းဆီသို႔
EBEP ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္ႏွင့္ အျပည့္အဝ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ၿပီး
ႀကီးမားေသာ ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ အရည္အေသြးရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ခ်က္မႈအတြက္ ခြင့္ျပဳရန္အလို႔ငွာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သင့္သည္။
မည္သည့္ ပံုစံမ်ားကို သံုးသည္ျဖစ္ေစ တိုးျမႇင့္ထားေသာ ျပည္သူ႔အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္မႈ၏
အခ်ိဳ႕အေနအထား ျဖစ္လာဖြယ္ရွိသည္။ NLD က်န္းမာေရး ကြန္ရက္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ က်န္းမာေရးက႑အတြက္ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ေပးခဲ့ရာ356 ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ အသိအမွတ္ျပဳေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕တစ္ခု တည္ေထာင္ျခင္း
မွတစ္ဆင့္ ယင္းလုပ္ငန္းကို အေကာင္းဆံုး ေအာင္ျမင္ေစလိမ့္မည္။ ယင္းအဖြဲ႕သည္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ေက်ာင္း
မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည္။
EBEP မ်ားက အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆံုး႐ႈံးျခင္းကို ျငင္းဆိုႏိုင္ၿပီး ယင္းတို႔၏ သင့္ေတာ္ေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈ
မ်ားကို ပိုမိုႀကီးမားေသာ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ရယူရန္ ေယဘုယ်အေနျဖင့္ စိတ္အားထက္သန္ၾကသည္။ MNEC အႀကီးတန္း

သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဗုဒၶဘာသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းကို ပင္မဦးတည္ၿပီး အရွိန္ျမင့္ေဆာင္ရြက္ေနရာ ျမန္မာသည္ တရားဝင္
ဘာသာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။
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NLD အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရးကြန္ရက္ (၂ဝ၁၆)၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၁၊ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားသည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ က်န္းမာေရး အေထာက္အပံ့မ်ား၊
ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ဌာနမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရန္ လြတ္လပ္ေသာ အသိအမွတ္ျပဳေရးအဖြဲ႕ကို တိုက္တြန္း အႀကံျပဳထားသည္။
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ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ ဘ႑ာေရး အေထာက္အပံ့ ရရွိျခင္းထက္ ပိုမိုအေရးႀကီးသည္ဟု
ဆိုသည္။ သူမက ေျပာျပရာတြင္ “ကြ်န္မတို႔က သူတို႔ကို ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ေက်ာင္းဆရာေတြရဲ႕ လစာကို ေပးေစခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီ့ထက္ပိုအေရးႀကီး
တာက ကြ်န္မတို႔ကို ဥပေဒအရ တရားဝင္ အသိအမွတ္ ျပဳတာကိုပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါက သူတို႔ရဲ႕လက္ေအာက္ခံ လုပ္ဖို႔အတြက္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး”357
ဟု ဆိုသည္။ ႀကီးမားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးထားမည့္ အရည္အေသြးျပည့္ ပညာေရးကို ကေလးမ်ား ရရွိေစရန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္
ေလ်ာ္ညီစြာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ယင္းတာဝန္ယူရန္အတြက္ အခြင့္အာဏာ ေပးထားေၾကာင္း EBEP မ်ားက နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္လိုသည္။
မည္သို႔ျဖစ္ေစ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားအား ေႏွာင္ႀကိဳးမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ယင္းတို႔အား တင္းၾကပ္ေသာ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားေအာက္သို႔ ထားရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျခင္းထက္ EBEP မ်ားကို ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ တန္ဖိုးရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ
ရန္ စြမ္းရည္ႏွင့္ စိတ္ဆႏၵကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေလးစားမႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္းအား အေလးထားသင့္သည္။
တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အစိုးရႏွင့္ အျခား ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ရန္ EBEP မ်ားကို ေနရာ
တစ္ခု ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ EBEP မ်ားသည္ အေျခခံပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဆိုသည္ကို ဥပေဒေၾကာင္းအရႏွင့္ မူဝါဒအရ
တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ပိုေနၿမဲ က်ားေနၿမဲ အေျခအေနကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ပထမေျခလွမ္းကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
လက္ရွိ EBEP မ်ား၏ စနစ္မ်ားႏွင့္ အင္အားမ်ားကို နားလည္ရန္ အစိုးရစနစ္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းခ်ိန္ညႇိရန္ အတင္းတြန္းအားေပးျခင္းမျပဳဘဲ အသိ
အမွတ္ျပဳေရးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးတို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္းသည္
ေႏွးေကြးသည့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအေပၚတြင္
တည္မွီေနလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ EBEP မ်ားႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔သည္ ပညာေရးက႑ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ပူးတြဲပုိင္ဆိုင္မႈမ်ား
ရွိၾကေစရန္ ပိုမိုရင္းႏွီး နီးစပ္ေသာ ခ်ိန္ညႇိမႈ မဟာဗ်ဴဟာ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အားလံုးပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားအေပၚတြင္ တည္မွီေနလိမ့္မည္။

အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၁၇
EBEP မ်ား၏ လြတ္လပ္ေသာ ခ်ီးမြမ္းထိုက္သည့္ အသိအမွတ္ျပဳေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ရွာေဖြသင့္ၿပီး ယင္းတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးသင့္
သည္။

EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၇
EBEP မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္က ပိတ္ပင္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းထံမွ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ရွာေဖြသင့္သည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၁)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း အမ်ိဳးသားဘာသာစကားမူဝါဒ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္
ေနျပည္ေတာ္ အေျခခံမူမ်ား
စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ၊ ေယဘုယ်ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအတြက္ ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ စာေပကို အားလံုးအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း။
ကြဲျပားျခားနားမႈ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္း ရပ္ရြာမ်ားအား ယင္းတို႔၏ ဘာသာစကားကို ယင္းတို႔၏ ကေလးမ်ားအတြက္ ထိမ္းသိန္း
ခံစားေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ ေထာက္ပံ့ျခင္း။
ေပါင္းစည္းညီီၫြတ္မႈ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ပါဝင္မႈ တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း။
ပညာေရး၊ ညီမွ်ေသာ ရရွိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈႏွင့္ ပါဝင္မႈ၊ စာေပ၊ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဘဝကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ သင္ၾကားေရး အဆင့္အတန္းမ်ား
တိုးတက္ေစျခင္း။
အလုပ္အကိုင္၊ သက္ဆိုင္ရာေနရာမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအလုပ္မ်ား အပါအဝင္ လူငယ္မ်ားကို လုပ္အားယွဥ္ၿပိဳင္မႈ
ေစ်းကြက္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကူညီရန္ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ မိခင္ဘာသာစကားမ်ား အဆင့္အတန္းကို ျမႇင့္တင္ျခင္း။
ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၊ အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ တရားဝင္ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ လူမႈေရး
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲေစမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စီမံခန္႔ခြဲေရးက အက်ိဳးရွိစြာ ဆက္သြယ္ လုပ္ကိုင္ေနေစရန္ ဆက္သြယ္ေရးစီမံခ်က္မ်ား
ျပဳလုပ္ျခင္းကို ေထာက္ပံ့ျခင္း။
ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဗဟုသုတမ်ားမွတစ္ဆင့္ သံတမန္ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ခရီးသြားမႈ၊
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အာဆီယံ လႈပ္ရွားမႈ၏ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ႏိုင္ငံျခား
ဘာသာစကားမ်ား သင္ယူမႈတုိ႔ကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေစျခင္း။
အားလံုးပါဝင္ေသာဆက္သြယ္မႈ၊ အျမင္ႏွင့္ အၾကားအာ႐ံုထိခိုက္ထားေသာသူမ်ားႏွင့္ အျခား ဆက္သြယ္မႈ ခ်ိဳ႕ယြင္းေသာသူမ်ားအတြက္
အေထာက္အပ့ံမ်ား ေပါင္းစည္းျခင္း။
တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား၊ ျမန္မာႏုိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ထူးျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ
ျခင္း။
မွတ္စု၊ ေမြးစားထားေသာ ဘာသာစကား၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈေရး ေပါင္းစည္းညီၫြတ္မႈတို႔ ျဖည့္ဆည္းထားေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ေနျပည္ေတာ္၊
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၉-၃ဝ ရက္ေန႕မ်ားႏွင့္ ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳထားေသာ ဘာသာစကား၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈေရး
ေပါင္းစည္းညီၫြတ္မႈတို႔ ျဖည့္ဆည္းထားေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၉-၂ဝ ရက္ေန႔မ်ား၊ ပညာေရး
ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးတက္ေရာက္သည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၂)၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား

အပစ္အခတ္

ယခင္

တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး

အဖြဲ႕အစည္း

ရပ္စဲမႈ အသစ္

အပစ္အခတ္

သေဘာတူစာခ်ဳပ္

ရပ္စဲမႈ
“ဝ”ျပည္

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္

ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ

စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔

၁၉၈၉

NCA ေဆြးေႏြးပြဲအခ်ိဳ႕သို႔ ေလ့လာသူ
အေနျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္
ဇူလိုင္လမွစၿပီး NCA လက္မွတ္
မေရးထိုးသူျဖစ္ခဲ့။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္

ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး

စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔

၁၉၈၉

NCA ေဆြးေႏြးပြဲအခ်ိဳ႕သို႔ ေလ့လာသူ
အေနျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္

တပ္မေတာ္ (မိုင္းလား)

ဇူလိုင္လမွစၿပီး NCA လက္မွတ္ မေရးထိုးသူ
ျဖစ္ခဲ့။

ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ

၁၉၉၅ ခုႏွစ္

တစ္နိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္

၃ ရက္ေန႔

(၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္

ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) အဖြဲ႕ဝင္၊ NCA

တြင္ ၿပီးဆံုးသည္)

လက္မွတ္ထိုး အဖြဲ႕ဝင္။

မရွိ

NCCT အစိုးရ ေဆြးေႏြးပြဲေလ့လာသူ၊ NCA

သွ်မ္းျပည္

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

၂ ရက္ေန႔

လက္မွတ္ထိုး အဖြဲ႕ဝင္။

ေကာင္စီ
ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၆

မရွိ

NCCT အဖြဲ႕ဝင္၊ NCA လက္မွတ္ထိုး အဖြဲ႕ဝင္။

မရွ၂ိ

NCCT အဖြဲ႕ဝင္၊ NCA လက္မွတ္ထိုး အဖြဲ႕ဝင္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ

၁၉၈၉ ခုႏွစ္

NCCT အဖြဲ႕ဝင္၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ မွစၿပီး

၂၈ ရက္ေန႔

(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္

NCA လက္မွတ္ မေရးထိုးသူ ျဖစ္ခဲ့။

ရက္ေန႔
ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ
၁၂ ရက္ေန႔

ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ

ၿပီးဆံုးသည္)
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ

၁၉၉၅

၁ ရက္ေန႔
ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ

NCCT အဖြဲ႕ဝင္၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ မွစၿပီး
NCA လက္မွတ္ မေရးထိုးသူ ျဖစ္ခဲ့။

၂ဝဝ၇

NCCT အဖြဲ႕ဝင္၊ NCA လက္မွတ္ထိုး အဖြဲ႕ဝင္။

၇ ရက္ေန႔
ကရင္နီ အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳး

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၇

၁၉၉၄

NCCT အဖြဲ႕ဝင္၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ မွစၿပီး

တိုးတက္ေရးပါတီ

ရက္ေန႔

(ထိုႏွစ္မွာပင္

NCA လက္မွတ္ မေရးထိုးသူ ျဖစ္ခဲ့။

ၿပီးဆံုးသည္)
ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၅

မရွိ

ရက္ေန႔
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NCCT အဖြဲ႕ဝင္၊ NCA လက္မွတ္ထိုး အဖြဲ႕ဝင္။

နာဂအမ်ိဳးသား ဆိုရွယ္လစ္

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၉

ေကာင္စီ-ကပ္ပလန္

ရက္ေန႔

မရွိ

NCA ေဆြးေႏြးပြဲအခ်ိဳ႕သို႔ ေလ့လာသူ
အေနျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္
ဇူလိုင္လမွစၿပီး NCA လက္မွတ္
မေရးထိုးသူျဖစ္ခဲ့။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၅

ေက်ာင္းသားမ်ား

ရက္ေန႔

မရွိ

NCCT အဖြဲ႕ဝင္၊ NCA လက္မွတ္ထိုး အဖြဲ႕ဝင္။

မရွိ

NCCT အဖြဲ႕ဝင္၊ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွစၿပီး

ဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု
ပအိုး(ဝ္)အမ်ိဳးသား

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ

လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

၂၅ ရက္ေန႔

NCA လက္မွတ္ မေရးထိုးသူ ျဖစ္ခဲ့။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၃)၊ ေပါင္းစည္းထားေသာ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
အပိုင္း (၂) တစ္ခုလံုးတြင္ သက္ဆိုင္ရာ သံုးသပ္အကဲျဖတ္မႈမ်ားျဖင့္ တင္ျပထားေသာ အစီရင္ခံစာ၏ တုိက္တြန္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အားလံုးကို
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဦးစားေပး အစီအစဥ္ မဟုတ္ဘဲ အစီရင္ခံစာတြင္ ေပၚထြက္လာသည့္အတိုင္း တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို
စာရင္းျပဳလုပ္ထားပါသည္။

အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
အခန္း(၈)
အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၁။ EBEP မ်ားကို အစိုးရ၏ ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ တန္ဖိုးရွိေသာ မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္
႐ႈျမင္သင့္သည္။ တက္ႂကြေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွ EBEP မ်ားကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို
အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လိုသည္။
•

အနာဂတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ EBEP မ်ား၏ လုပ္ငန္းကို မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ဆိုသည္္ႏွင့္
မည္သ႔ို အဆင္ေျပေခ်ာေမာေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိင
ု မ
္ ည္ဆသ
ို ည္တက
႔ို ို ေျဖရွင္းေသာ ရည္ရြယထ
္ ားသည့္ အစိတအ
္ ပိင
ု ္းမ်ားပါဝင္သည္။

အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၂။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ အဖြဲ႕အျဖစ္ EBEP မ်ား
ကို ျပည္ေထာင္စုအတြင္း တန္ဖိုးရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ အနာဂတ္တစ္ခု ရွိေစရန္ လိုအပ္သည္။ ယင္းသည္ ေရတိုအေျခအေနတြင္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ယံုၾကည္မႈတိုးတက္ေစၿပီး “စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ရန္” အတြက္
အေျခခံေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ရန္ ကူညီလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၃။ ထူးျခားေသာအေျခအေနမ်ား မရွိဘဲ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္လိုအပ္ခ်က္မ်ား မရွိဘဲ EBEP မ်ားကို
တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ေပးအပ္ရန္။
•

EBEP မ်ားသည္ ေက်ာင္းတြင္းပညာေရးအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္း။

•

EBEP မ်ားသည္ အစိုးရ၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕မ်ားထံမွ ရန္ပံုေငြမ်ား
ရယူႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္း။

•

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ EBEP မ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ယင္းႏွစ္ဖြဲ႕ ထပ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပူးေပါင္း
ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္း ႏွင့္

•

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျခားအစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္
တိုင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ သမို္င္းဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး EBEP မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္သင့္
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္း။

အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၄။ စစ္မွန္ၿပီး တန္ဖိုးရွိေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအျဖစ္ အျခား ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အသိအမွတ္
ျပဳျခင္းျဖင့္ ပညာေရး စီမံခ်က္ႏွင့္ မူဝါဒကို ပိုမိုပါဝင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား တိုးတက္ေစရန္။
•

အျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဆင့္အတန္းျမင့္မားမႈ ရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ အေရးပါၿပီး
ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ယင္းတို႔၏ သြင္းအားစုသည္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါၾကသည္။

•

အစိုးရ၏ စီမံခ်က္မ်ားသည္ တရားဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ႈျမင္ၿပီး အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ အေရးပါေစရန္။

•

EBEP မ်ားကို ပညာေရးစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲရာႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္ရာတြင္ ပါဝင္ေစရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္
အေရးအရာမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္ရန္
ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္ခဲ့ေသာ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမို ဆိုးဝါးလာေစသည္။

အခန္း(၉)
အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၅။ ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕ အသစ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ေနရာခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းမ်ားသို႔
အရင္းအျမစ္မ်ား ကမ္းလွမ္းျခင္း လုပ္သည့္အခ်ိန္တိုင္း ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးကို တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။
•

TEO မ်ား၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာ အဖြဲ႕အစည္းအသစ္မ်ားသို႔ ေရာက္ႏိုင္ေသာ အျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
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အတြက္ အဆင့္အတန္းမီ အစီအစဥ္မွတ္တမ္း ျဖစ္သင့္သည္။
•

GAD ကို ထိုမွတ္တမ္း၏ ရပ္တည္မႈတြင္ ပါဝင္ေစရန္။

•

အစိုးရသုိ႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၃ တြင္ ေဆြးေႏြးထားေသာ တရားဝင္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။

အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၆။ ရပ္ရြာမ်ားသို႔ အေထာက္အပံ့ကမ္းလွမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေက်ာင္းဆရာမ်ား
ေပးပို႔ျခင္း မတိုင္မီ ရည္ရြယ္ထားေသာ ေနရာတြင္ ေသခ်ာစြာ တည္ေထာင္ထားေသာ EAO မ်ားႏွင့္ အၿမဲတေစ တိုင္ပင္ပါ။
•

ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ EAO မ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ ေရွာင္ရွားျခင္း၊ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ EAO မ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား
ေရွာင္ရွားျခင္းႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ အျခားဝန္ထမ္းမ်ား လံုၿခံဳမႈရွိေစျခင္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည္။

အခန္း (၁ဝ)
အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၇။ “ေရာေႏွာေက်ာင္း” တစ္ေက်ာင္းအျဖစ္ EBEP ထံမွ အေထာက္အပံ့လည္း ရယူေသာ မည္သည့္ေက်ာင္း
ကိုမဆို အစိုးရက ပံုမွန္အားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္တမ္းထားသင့္သည္။
•

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ EBEP ၏ အေထာက္အပံ့ ရယူေနေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ေထာက္ပံ့ျခင္း စတင္ေသာအခါ
“ေရာေႏွာေက်ာင္း” တစ္ေက်ာင္းအျဖစ္ တိက်စြာ အသိအမွတ္ အေထာက္အထား ျပဳသင့္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ EBEP (မ်ား)ႏွင့္ ေဆြးေႏြး
ညႇိႏိႈင္းသင့္သည္။

•

လက္ရွိ ေရာေႏွာေက်ာင္းအားလံုးကို ထိုသို႔ အသိအမွတ္ျပဳ အေထာက္အထား ထားရွိရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပဳလုပ္သင့္သည္။

•

အစိုးရသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန မူဝါဒတြင္ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ား ပါဝင္ေစမႈကို စဥ္းစားသင့္ၿပီး အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒႏွင့္
အျခား ဥပေဒမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

•

EBEP မ်ားက တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားေနေသာ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားတြင္
ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ဂ။ ေဝးလံေခါင္ဖ်ား တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္
ပညာရွင္ဆန္ၾကရမည္ ျဖစ္ၿပီး အိမ္ရွင္ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာရွင္ဆန္သည့္ လူမႈဆက္ဆံေရးကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပါ။
•

တိုးခ်ဲ႕ထားေသာ အလုပ္သည္ ေန႔စားလေပး ေက်ာင္းဆရာမ်ား အပါအဝင္ အထူးသျဖင့္ စည္းလံုးေသာ ရပ္ရြာမ်ားရွိသည့္ ေက်းလက္
ေဒသမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ား ပညာရွင္ဆန္ေစရန္ လိုသည္။

•

ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေနေစသည့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ား ႀကံဳရသည့္ အခက္အခဲသည္ ယင္းတို႔၏
ရပ္ရြာမ်ား သို႔မဟုတ္ အနီးနားရွိ ရပ္ရြာမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ေဒသေက်ာင္းဆရာမ်ား၏ တန္ဖိုးကို အၾကမ္းအားျဖင့္
ေဖာ္ျပၿပီး ထို႔ေၾကာင့္ပင္ EBEP မ်ား၏ အေရးပါမႈကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္အသံုးခ်ႏိုင္သည္။

•

အႀကိဳဝန္ထမ္းႏွင့္ အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းမ်ားကို ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ကူညီျပင္ဆင္ရန္ ပညာေရး
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သင့္သည္။ ေလ့က်င့္ေရးတြင္ ပညာရွင္ဆန္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အျငင္းပြားမႈ
ေရွာင္ရွားေရးႏွင့္ ရပ္ရြာဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ ပါဝင္သင့္သည္။

အခန္း (၁၁)
အစိုးရသို႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၉။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ သင္႐ိုးအတြက္ အစီအစဥ္ႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏
အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ MTB-MLE ကို တိုးျမင့္ေစရန္ႏွင့္ ပိုမိုကြဲျပားၿပီး ပိုမိုပါဝင္မႈရွိေသာ ပညာေရးက႑ကို တည္ေဆာက္ရန္ BEPE ႏွင့္ ပညာေရး
ဝန္ႀကီးဌာန စနစ္မ်ားအၾကား ကြ်မ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပါ။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ စာေမးပြဲမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးေနၿပီး ေက်ာင္းေျပာင္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စြမ္းရည္မ်ားကို ပိုမိုထက္ျမက္
ေသာ အကဲျဖတ္ျခင္းေပးမည့္ ယင္းတို႔၏ သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္မ်ားတြင္ ရလဒ္အေျခခံ မူေဘာင္သည္ EBEP မ်ားကို ပိုမိုျပဳလြယ္ျပင္လြယ္
အေျခအေနကို ေပးလိမ့္မည္။
•

ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ထိုဘာသာရပ္မ်ားကို ဦးစားေပးၿပီး တိုင္းရင္းသားဘာသာရပ္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို တိုးတက္
ေစရန္ “ေဒသသင္႐ိုးညႊန္းတမ္း” အတြက္ ပံုမွန္အကဲျဖတ္မႈကို မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပသင့္သည္။

•

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သင္႐ိုးတြင္ ပါဝင္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို အစားထိုး ဖတ္စာအုပ္မ်ား အသံုးျပဳၿပီး တိုင္းရင္းသား ဘာသာရပ္
မ်ားျဖင့္ သင္ၾကား အကဲျဖတ္သင့္သည္။
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•

အထက္ပါ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္တြင္ တိုက္တြန္း အႀကံျပဳထားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ တိုင္းရင္းသား စာေပကို သင္ၾကားေသာ
ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းမ်ားကို အက်ိဳးျပဳလိမ့္မည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးမႈ ရရွိရန္
အတြက္ ယင္းတို႔၏ စနစ္မ်ားကို ခ်ိန္ညႇိရန္ EBEP မ်ားကို အားေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန စာေမးပြဲမ်ားအတြက္
ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးလိမ့္မည္။

•

အနာဂတ္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ အဆင့္အတန္းမ်ား၏ တရားဝင္ ညီမွ်မႈကို ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ EBEP ႏွင့္
အျခားေဒသအဖြဲ႕မ်ားက ကမ္းလွမ္းထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား၏ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳမႈအတြက္ စနစ္တစ္ခုကို တည္ေထာင္
ႏိုင္သည္။

အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၁ဝ။ သင္႐ိုးႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈ မူေဘာင္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ EBEP မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ပါဝင္
ေစပါ။
•

ယင္းသည္ EBEP မ်ား ကြ်မ္းက်င္မႈ၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစၿပီး ယင္းတို႔၏ အေထာက္အပံ့ကို ရရွိေစကာ
စနစ္မ်ားအၾကား ႀကီးမားေသာ ျပည့္စံုမႈကို တိုးတက္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရသို႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၁၁၊ ယခင္က EBEP ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္ထားေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာဘာသာစကား
ကြ်မ္းက်င္မႈ နိမ့္က်ေသာ ကေလးမ်ားအပါအဝင္ မည္သည့္ကေလးကိုမွ် အေျခခံပညာေရးတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္း မျပဳသင့္ပါ။
•

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ TEO မ်ားသည္ အလားအလားရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္
ျခင္းအား လက္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းသည္ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ အခေၾကးေငြမ်ား သို႔မဟုတ္ လာဘ္ေငြမ်ား သို႔မဟုတ္
ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆက္ဆံမႈအေပၚတြင္ မည္သည့္အခါမွ် တည္မွီမေနရေပ။

အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၁၂။ EBEP မ်ားမွ ေျပာင္းလာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈအဆင့္ တိုးတက္ရန္ႏွင့္
ဘာသာစကားဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အားနည္းမႈမ်ားကို ကုစားရန္ အပိုေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရရွိသင့္သည္။ ယင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
အစီအစဥ္မ်ားကို သုေတသနအေပၚတြင္ အေျခခံေသာ္လည္း ယင္းတို႔သည္ ေအာက္ပါအတိုင္း ပါဝင္ၾကသည္၊
•

လိုအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့ကို စစ္ေဆးရန္ ကနဦး အကဲျဖတ္မႈမ်ား လိုအပ္သည္။ (ဥပမာ ျမန္မာဘာသာစကား စြမ္းရည္မ်ားကို
အကဲျဖတ္ျခင္း။)

•

ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ အျခားဘာသာရပ္မ်ားတြင္ အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ဳိးရွိေသာ သင္ခန္းစာမ်ား တိုးတက္ေစျခင္း။

•

ေက်ာင္းေျပာင္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပထမ ဘာသာစကား အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းေျပာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေျပာဆိုႏိုင္ေသာ
ေက်ာင္းဆရာမ်ား ငွားရမ္းျခင္း။

•

ေက်ာင္းေျပာင္းေက်ာင္းသားမ်ားရွိေသာ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ အကူအညီရေစရန္ သို႔မဟုတ္ စာမလိုက္ႏိုင္သူမ်ားကို ကူညီရန္ ေဒသ
ဘာသာစကား စြမ္းရည္ရွိေသာ စာသင္ခန္းလက္ေထာက္မ်ားကို ငွားရမ္းျခင္း။

•

ေက်ာင္းေျပာင္းေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေဒသမ်ား အထူးသျဖင့္ မ်ားစြာေသာ ရပ္ရြာသို႔ ျပန္ေခၚထားသူမ်ား၊ ျပည္ေတာ္ျပန္မ်ားႏွင့္ ေနရပ္
စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား ေနရာခ်ထားေရးတြင္ ေရာေႏွာေက်ာင္း အစီအစဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း။

အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၁၃။ EBEP မ်ားမွ ေျပာင္းလာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ယင္းတို႔၏ ယခင္ တတ္ကြ်မ္းမႈႏွင့္ အေလ်ာ္ညီဆံုး
ျဖစ္မည့္အျပင္ ယင္းတို႔၏ သင္ယူမႈမ်ားကို အက်ိဳးအရွိဆံုး ျဖစ္ေစမည့္ ဂရိတ္မ်ားတြင္ ထားရွိသင့္သည္။
•

EBEP မွ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပန္လည္ေခၚယူရာတြင္ ယင္းတို႔သည္
မည္သို႔အသံုးက်သည္၊ မည္သည့္အခါတြင္ ေခၚယူမည္ႏွင့္ ေခၚယူလွ်င္ ေနာက္ထပ္ သုေတသနမ်ားသည္ စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ၿပီး
EBEP မွ EBEP သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းႏွင့္မူ ကြဲျပားဖြယ္ရွိသည္။

အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၁၄။ ပိုမိုျပည့္စံုေသာ အကဲျဖတ္မႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအစား တိုင္းရင္းသားဘာသာရပ္မ်ား
အကဲျဖတ္မႈကို ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက အျခားဘာသာရပ္မ်ားကဲ့သို႔ ေပးႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။
•

(ဂရိတ္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း မူဝါဒမ်ားကို ပိုမိုေယဘုယ်က်စြာ သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း) မ်ားစြာေသာ
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားမွ

ေျဖၾကားသူမ်ားသည္

အျခားဘာသာရပ္မ်ားကဲ့သို႔

တိုင္းရင္းသားဘာသာရပ္မ်ား

ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး အားထားႏိုင္ရန္ ဂရိတ္ တိုးေပးေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုၾကသည္။
အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၁၅။ EBEP အရည္အခ်င္းမ်ားကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ စိတ္ခ်ရေစျခင္းအတြက္ ပိုမိုျပည့္စံုေသာ
စနစ္တစ္ခုအစား EBEP က ထုတ္ေပးထားသည့္ စိတ္ခ်ရေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို တရားဝင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေစရန္ အစိုးရက
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အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ေက်ာင္းမ်ားကဲ့သို႔ ကရင္ႏွင့္ ကရင္နီ EBEP မ်ားက ထုတ္ေပးထားေသာ ယင္း
အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ အေကာင္းဆံုးအျဖစ္ သိၾကေသာ္လည္း စိတ္ခ်ရေသာ အလားတူ အျခားအရည္အခ်င္းမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ေသးသည္။
•

ဥပေဒျပဳေရး သို႔မဟုတ္ သမၼတ အမိန္႔ေၾကညာစာ ထုတ္ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ ရရွိႏိုင္သည္။

•

ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္ေခၚထားေသာ ဒုကၡသည္မ်ား သို႔မဟုတ္ EBEP မ်ား၏ အရည္အခ်င္းရွိေသာ အျခားသူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္
ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားကုိ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။

•

အနာဂတ္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ EBEP တို႔ အရည္အခ်င္း မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထပ္မံခ်ိန္ညႇိမႈကို တူညီေသာ
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယာယီကိစၥရပ္မ်ားကို ကနဦးလိုက္နာေစလိမ့္မည္။

•

ထိုက္တန္စြာ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးမြမ္းထိုက္သည့္ ေအာင္လက္မွတ္ထုတ္ေပးသည့္ အျခား EBEP
မ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ား လိုအပ္သည္။

အခန္း (၁၂)
အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၁၆။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန မေရာက္ႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ
အေထာက္အပံ့မ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းျဖင့္ တိုးျမႇင့္ထားေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ႏိုင္သည္။
•

ထိုအေထာက္အပံ့ကို အျခားဘာသာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားေသာ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔လည္း

ကမ္းလွမ္းသင့္

သည္။
•

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ လစာမ်ား လြန္စြာ နည္းပါးၾကျခင္းႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီး
ဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ား၏ လစာမ်ားႏွင့္ တူညီသင့္ေၾကာင္း မေက်နပ္ခ်က္မ်ား တင္ျပၾကသည္။

အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၁၇။ EBEP မ်ား၏ လြတ္လပ္ေသာ ခ်ီးမြမ္းထိုက္သည့္ အသိအမွတ္ျပဳေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
ရွာေဖြသင့္ၿပီး ယင္းတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးသင့္သည္။
•

သင့္ေလ်ာ္ေသာ အသိအမွတ္ျပဳေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ တိုးတက္မႈရရွိရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး
တိုးတက္မႈကဲ့သို႔ EBEP မ်ားႏွင့္ ဂ႐ုတစိုက္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရး လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႐ိုးရွင္းစြာ တည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္
ယင္းတို႔ကို မဖြဲ႕စည္းႏိုင္ပါ။

•

အျခားေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဌာနမ်ားကို မွတ္ပံု
တင္ႏိုင္ေသာ NLD က်န္းမာေရးကြန္ရက္က က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳထားသည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တူ
သည့္ လြတ္လပ္ေသာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအဖြဲ႕သည္ အသံုးက်ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခု ျဖစ္လိမ့္မည္။

•

EBEP ကို တင္းၾကပ္ၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ထားရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈထက္ ယင္းတို႔အေပၚတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္
ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ အေလးထားသင့္သည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
အခန္း (၈)
EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၁။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ျပည့္စံုၿပီး ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈ
ရွိေစရန္အတြက္ EBEP မ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးတက္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ပညာေရးက႑ကို စီမံ
ခန္႔ခြဲျခင္း အပါအဝင္ ျပည္သူမ်ားကို အလုပ္အေႂကြးျပဳရန္ အစိုးရတြင္ ဒီမိုကေရစီ တာဝန္ရွိသည္ကို EBEP မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳၾကသင့္သည္။
EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ #၂။ ပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္အတြက္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္
တာဝန္ရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ အစိုးရကဲ့သို႔ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်ိန္ညႇိျခင္းမွ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း EBEP မ်ားက
အသိအမွတ္ျပဳရန္။
•

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အႀကီးမားဆံုး ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ၿပီး အစိုးရသည္ ပညာေရးက႑ တိုးတက္ေစရန္
ယင္း၏ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို တာဝန္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။

•

EBEP မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ အဓိက ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ားထံမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားကို
ပိုမိုရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

•

EBEP မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ သိမ္ငယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေသာ အစိုးရ၏
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မဟာဗ်ဴဟာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ခ်ိန္ညႇိျခင္းကို မျပဳလုပ္သင့္ဘဲ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ မူဝါဒတစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္သင့္သည္။

အခန္း (၁၁)
EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၃။ သင္႐ိုးႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈ မူေဘာင္မ်ားတြင္ အစိုးရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ပါဝင္လႊမ္းမိုးေစျခင္းႏွင့္
စနစ္ႏွစ္ခုအၾကား ျပည့္စံုေစရန္ ေထာက္ပံ့ျခင္း ျဖစ္လာေစရန္။
EAO/EBEP မ်ားသို႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၄။ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ယူဖြယ္ရွိလွ်င္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေက်ာင္းေျပာင္းလာသူ
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ျပည့္စံုေသာ ျပင္ဆင္ေပးမႈမ်ား ရွိေစရန္ EBEP မ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္။
•

ေနရာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ျမန္မာဘာသာအေျချပဳ အပိုေက်ာင္းစာသင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အေထာက္အပံ့မ်ား
ပါဝင္သည္။

အခန္း (၁၂)
EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၅။ ယံုၾကည္ရေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ EBEP မ်ား
သည္ အထူးသျဖင့္ အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အၿမဲတမ္းတိုးတက္ေရး အေနအထားတြင္ ဗဟိုမွ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခိုင္မာေရး
စနစ္မ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္သည္။
•

အစိုးရသည္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိုးတက္သံုးစြဲမႈျခင္းႏွင့္ နည္းစနစ္စြမ္းရည္မ်ားကို တည္ေဆာက္ေနျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနရာ
အရည္အေသြးတိုးျမင့္ရန္ႏွင့္ ဆက္လက္တန္ဖိုးရွိေနေစရန္ အလုပ္ႀကိဳးစားရလိမ့္မည္ဟု EBEP မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။

EAO/EBEP မ်ားသို႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၆။ EAO မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ပညာေရးဌာနမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝမႈမ်ား တိုးတက္ေစသင့္
သည္။
•

ယင္းတို႔၏ ေဒသမ်ားတြင္ ပညာေရးေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေနရာ ေဒသ ျပည္သူလူထုအေပၚတြင္ အခြန္အခမ်ား
တိုးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ မရယူသင့္ပါ။

•

ရန္ပံုေငြမ်ားသည္ သဘာဝအရင္းအျမစ္အခြန္ကဲ့သို႔ ရပ္ရြာမ်ားအေပၚ မက်ေရာက္ေစေသာ အခေၾကးေငြမ်ား သို႔မဟုတ္ အခြန္အခ
မ်ားမွ လာသင့္သည္။

အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ လူမ်ဳိးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ တိုက္တြန္း
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
အခန္း (၈)
အစိုးရႏွင့္ EAO/EBEP သို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား #၁။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္မ်ားတြင္ တရားဝင္ ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ကို
တည္ေထာင္ရန္။
•

ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အဓိကတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ EAO ဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။

•

ကြဲျပားေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္အဆင့္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
တြင္ ၎တို႔ကို ကြဲျပားစြာ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ၾကသည္။

•

စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ ထိုဖိုရမ္မ်ားဆီသို႔ ရပ္ရြာသက္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ား ေပးအပ္ရန္အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္
လုပ္ေဆာင္ပါ။

အစိုးရႏွင့္ EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ #၂။ နိမ့္ေသာအဆင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲအတြက္ ႀကီးမားေသာ ေနရာကို ခြင့္ျပဳသကဲ့သို႔ ပညာေရး
မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်ိန္ညႇိရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းကို
ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္။
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အခန္း (၉)
အစိုးရႏွင့္ EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၃။ မ်ားစြာေသာ ေဒသမ်ားသည္ ေရာေနွာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ မေရွာင္လႊဲႏိုင္ေသာ
ေဒသမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳေနစဥ္အတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ ေဒသမ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းမႈမွတစ္ဆင့္
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပပါ။
•

ေဆာင္ရြက္မႈ ေနရာမ်ား ထူးျခားစြာ ထပ္ေနေလ့ရွိသည့္ ေနရာမ်ားအတြက္ ေဒသညႇိႏိႈင္းေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေစသည္။

•

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထိုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ယင္းတို႔အား ယံုၾကည္မႈ ထပ္မံ
တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးခ်စ္ခင္ သံေယာဇဥ္ျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရႏွင့္ EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၄။ ရပ္ရြာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအတြက္ ပံုစံသစ္ အေထာက္အပံ့မ်ား ရည္ရြယ္ေသာအခါ
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ EBEP မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာတို႔သည္ ေပးအပ္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအေၾကာင္းကို သေဘာတူညီမႈရွိေစရန္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ားကို
က်င္းပသင့္သည္။ ပထမဦးဆံုး အစည္းအေဝးက႑မ်ားသည္ စနစ္အသီးသီးမွ (ေက်ာင္းဆရာမ်ားအပါအဝင္) လက္ခံမည့္ အေထာက္အပံ့
အတြက္ အမ်ားသေဘာဆႏၵကို ယူသင့္သည္။
အစိုးရႏွင့္ EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၅။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားအေပၚ ေနာက္ထပ္
ညႇိႏိႈင္းျခင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကုိ စဥ္းစားသံုးသပ္ပါ။
•

သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈေဒသတြင္ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးကို သီးသန္႔တာဝန္ယူမႈမ်ား ရွိေစၿပီး ေရာေႏွာ
လုပ္ေဆာင္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ပူးတြဲတာဝန္ယူမႈမ်ားကို ရွိေစေသာ ပူးတြဲမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပါ။

•

ညႇိႏိႈင္းထားေသာ စီမံခ်က္မ်ားကို ေခ်ာေမြ႕ေစေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ အမ်ားသံုးေျမပံုမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ၏ အေထာက္အထား စာရြက္
စာတမ္းမ်ားကို စုစည္းရန္ ပူးတြဲေျမပံုေရးဆြဲေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး ကန္႔သတ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈနယ္ေျမ
သို႔မဟုတ္ လံုးဝ လုပ္ေဆာင္မႈမရွိေသာ နယ္ေျမႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ႏွစ္ဆျဖစ္ေနေသာ နယ္ေျမမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္။

•

EAO မ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးခိုင္မာေသာ သီးသန္႔ေနရာမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕က်ေသာ စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အခ်က္
သည္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။

•

ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အစီအစဥ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ရလဒ္တိုင္းတာမႈကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ဘံုရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို တည္
ေထာင္ပါ။

အခန္း (၁ဝ)
အစိုးရႏွင့္ EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၆။ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ပံုမွန္တရားဝင္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ေက်ာင္းအဆင့္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီမ်ားကို တည္ေထာင္ပါ။
•

ဦးေဆာင္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ EBEP မ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ရပ္ရြာမ်ားသည္ ေက်ာင္း
ေကာ္မတီမ်ား၊ လုပ္သက္ရင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည္။

•

ဦးေဆာင္ေကာ္မတီမ်ားသည္ စနစ္အသီးသီးမွ ေက်ာင္းဆရာမ်ား ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမ်ားအၾကား
ငယ္စဥ္ႀကီးလိုက္ ဆက္ဆံမႈ၊ ေက်ာင္းအေထာက္အပံ့မ်ား၊ သင္႐ိုးသံုးစြဲမႈ၊ စာေမးပြဲမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား သင္ၾကားေရး
အခ်ိန္ႏွင့္ ဦးစားေပးေရး၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ေသးငယ္ေသာ ေန႔စဥ္ကိစၥမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားသေဘာဆႏၵႏွင့္အညီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္သင့္သည္။

•

ယင္းဆံုးျဖတ္မ်ားအတြက္ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေဒသအဆင့္ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္
သင့္ေလ်ာ္သလို တည္ေထာင္ႏိုင္သည္။

•

တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားဘာသာရပ္မ်ားကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း
ဆရာမ်ား သင္ၾကားသည့္ အျခားဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ တန္းတူၾကည့္ျမင္ေစရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္သင့္သည္။

အစိုးရႏွင့္ EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၇။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP တို႔သည္ ေရာေႏွာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပိုမို သဟဇာတ
ျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ပူးတြဲႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကို စတင္သင့္သည္။
•

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈမ်ားတြင္ အေပးအယူညႇိႏိႈ္င္းမႈကို ရွာေဖြရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေရွာင္လႊဲရန္ အထက္
အဆင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို အားေပး ကူညီသင့္သည္။

•

ထူးျခားသည္မွာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းအုပ္မ်ားကို ေဒသခံ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ EBEP ေက်ာင္းဆရာမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈရရွိေစရန္ႏွင့္
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ေဒသအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ယင္းတို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ လမ္းညႊန္ ေလ့က်င့္ေပးသင့္
သည္။
•

အထူးသျဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ားအေနႏွင့္ EBEP ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ အဖိုးတန္ၿပီး ယင္းတို႔ႏွင့္ တန္းတူျဖစ္
သည္ဟု စဥ္းစားသံုးသပ္ေစရန္လိုသည္။

•

အျငင္းပြားေလ့ရွိေသာ ေဒသမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ ထက္ျမက္ေသာနည္းလမ္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားကို ကူညီရန္
ပူးတြဲ တိုင္ပင္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားကို သံုးသင့္သည္။

•

အဓိက ျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ EBEP ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို အားေပးၿပီး အေပးအယူ
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္းမ်ား သင္ၾကားေပးေသာ ပူးတြဲ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပႏိုင္သည္။

•

အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ လူသားအရင္းအျမစ္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားတြင္ အေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက နည္းစနစ္
ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ကို ေပးအပ္ႏိုင္သည္။

အခန္း (၁၁)
အစိုးရႏွင့္ EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၈။ ပညာေရးစနစ္မ်ားအၾကား ျပည့္စံုမႈ တိုးတက္လာေစရန္ စုေပါင္းအားထုတ္ေသာ
သုေတသနႏွင့္ သင္႐ိုးပံုစံ စီမံခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါ။
အစိုးရႏွင့္ EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၉။ EBEP ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေက်ာင္းမ်ားအၾကား ေက်ာင္း
ေျပာင္းမႈ လြယ္ကူေစရန္ အေျခခံအစီအစဥ္မ်ားကို ေစာႏိုင္သမွ် ေစာစြာ တည္ေထာင္ပါ။
•

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အသိအမွတ္ျပဳေသာ EBEP မ်ားက ထုတ္ေပးသည့္ ေက်ာင္းေျပာင္း ေထာက္ခံစာမ်ား။

•

ေနရာဆန္းစစ္ခ်က္ သံုးျခင္းအတြက္ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ေသာ မူဝါဒမ်ား။

အစိုးရႏွင့္ EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား # ၁ဝ။ ေရရွည္တြင္ ေက်ာင္းေျပာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပိုမို သမာသမတ္က်ၿပီး
စနစ္က်ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အစိုးရႏွင့္ EBEP မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ပါ။
အစိုးရႏွင့္ EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၁၁။ ေက်ာင္းေျပာင္းအစီအစဥ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ေက်ာင္းသားႏွင့္ ေက်ာင္းပညာ
တတ္ကြ်မ္းမႈကို ပင္မသုေတသနအသစ္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ လမ္းညႊန္သင့္သည္။ ယင္းတြင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ•

လက္ရွိ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP သင္႐ိုးႏွင့္ အကဲျဖတ္ေရး စံႏႈန္း။

•

ေျပာင္းေရႊ႕ရာတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား အပါအဝင္ EBEP အသီးသီးမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဂရိတ္အသီးသီးရွိ ကေလးမ်ား ေတြ႕ႀကံဳရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေလ့လာမႈမ်ား။

•

မ်ားျပားေသာ EBEP ေက်ာင္းသားမ်ားကို လက္ခံထားသည့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ စာသင္ခန္း တစ္ခန္းစီက ေတြ႕ႀကံဳ
ရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေလ့လာျခင္းမ်ား။

•

အေစာပိုင္း ဂရိတ္မ်ားသို႔ ျပန္အထားခံရေသာ ေက်ာင္းေျပာင္းေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အထားမခံရေသာ ေက်ာင္းေျပာင္းေက်ာင္းသား
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈမ်ား။

•

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းမ်ားမွ EBEP ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တတ္ေျမာက္ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္
ယင္းအခက္အခဲမ်ားကို မည္သို႔ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီးေၾကာင္း ေလ့လာမႈမ်ား။

•

ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDP မ်ား အိမ္အျပန္ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာမႈ ပံုစံမ်ားႏွင့္ EBEP မွ ပညာေရး
ဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေက်ာင္းေျပာင္းျခင္းကို မည္သို႔ စီမံခန္႔ခြဲမည္ဆိုသည္ကို မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာမႈ ပံုစံမ်ား။

အခန္း (၁၂)
အစိုးရႏွင့္ EAO/EBEP မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား # ၁၂။ EBEP ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ လူထုဘ႑ာေရးအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြြံ႕ၿဖိဳး
ေစရန္။
•

EBEP မ်ား၏ ထူးျခားေသာလကၡဏာမ်ား၊ ဦးစားေပး အဆင့္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္
အဆင့္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ အထူးအစီအစဥ္မ်ားကို စဥ္းစားသံုးသပ္ပါ။

•

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး EBEP ေက်ာင္းဆရာမ်ား၏ လစာကို ေပးရန္ ေရြးခ်ယ္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား
ေဖာ္ထုတ္ပါ။
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•

မွန္ကန္ေသာ ကိရိယာပစၥည္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ အခ်ိန္ယူရလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆံုးအထိ ေဆြးေႏြးေရးသည္ တရားဝင္
ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕မ်ားမွတစ္ဆင့္ စတင္သင့္သည္။

•

ႏိုင္ငံတကာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက အဆင္ေျပေခ်ာေမာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားေသာ ထိုးထြင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အပါအဝင္
ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ားသည္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ခ်ဥ္းကပ္သည့္နည္းလမ္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းကို
ကူညီႏိုင္သည္။

•

ယင္း အစီအစဥ္မ်ားသည္ မလႊဲမေရွာင္သာ မခိုင္ခန္႔ဘဲ တည္ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလံုးက အပစ္
အခတ္ ရပ္စဲေရး က်ိဳးပ်က္သြားလွ်င္ ပညာေရးကို EBEP မ်ားက ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေစသင့္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP တို႔၏ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားရွိသည့္ ၾသဇာ
သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ေပးထားသည့္ အခန္းက႑ရွိေပရာ မဟာဗ်ဴဟာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို လမ္းညႊန္ေပးရန္ႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား၏ အသံုး
က်ေသာ ေနရာမ်ားကို သတ္မွတ္ရာတြင္ ကူညီရန္ ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါ အေထာက္အပံ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို
ရည္ရြယ္ေသာ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဖတ္သင့္သည္။

အခန္း(၈)
ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၁။ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ၾကာရွည္ေနၿပီျဖစ္ရာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္
EBEP မ်ား၏ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ပဋိပကၡ ထိလြယ္ရွလြယ္မႈျဖစ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးကို
ကူညီရန္ အေရးပါၾကသည္။ MTB-MLE ကုိ တိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေရာက္ရွိရန္ အခက္ခဲဆံုး ေနရာမ်ားႏွင့္ အား
အနည္းဆံုး ရပ္ရြာအဖြဲ႕မ်ားဆီသို႔ ေရာက္ရွ္ိႏိုင္ေသာ ထူးျခားသည့္ အဖိုးတန္ မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ EBEP မ်ားကို ႐ႈျမင္သင့္သည္။
ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ #၂။ ပါဝင္သူမ်ားက လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္ ထင္ရေသာ ညႇိႏိႈင္း
ေဆာင္ရြက္မႈကို ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ရန္ သို႔ေသာ္ ပိုမို ထိုးထြင္းႀကံဆမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို အားေပးရန္။
•

အစိုးရက ဦးေဆာင္မႈယူႏိုင္လွ်င္ ဤေဒသရွိ ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့သည္ မလိုအပ္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။

•

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အဓိကမဟုတ္ေသာ အေထာက္အပံ့ကို ေထာက္ပံ့ရန္ သုေတသနႏွင့္ မူဝါဒဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔ျဖင့္ ကူညီႏိုင္သည္။

အခန္း(၉)
ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့အဖြဲ႕မ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၃။

ဆႏၵမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားရွိေနလွ်င္

ႏိုင္ငံတကာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ပူးတြဲ ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းအပါအဝင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္ေရးႏွင့္ ပူးတြဲ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ခ်ထား
ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။

အခန္း (၁၁)
ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၄။ ပညာေရးစနစ္မ်ားအၾကား ျပည့္စံုမႈ တိုးတက္လာေစရန္အတြက္
စုေပါင္းအားထုတ္ေသာ သုေတသနႏွင့္ သင္႐ိုးပံုစံ စီမံခ်က္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ အစီအစဥ္မ်ားကို တိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

အခန္း(၁၂)
ႏုိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၅။ EBEP ေက်ာင္းဆရာမ်ား၏ လစာမ်ား တိုးတက္တည္ၿငိမ္ေစရန္ႏွင့္
စနစ္မ်ား ခိုင္မာရွင္သန္ေရးအတြက္ ေရရွည္မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈကို ေထာက္ပံ့ေရးဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ အနည္းဆုံး ေနာင္ငါးႏွစ္
အတြက္ EBEP မ်ားကို ပံုမွန္တည္ၿငိမ္ေသာ အေထာက္အပံ့ေပးရန္ အလွဴရွင္မ်ားသည္ ကတိေပးသင့္သည္။
•

MEC သည္ ယင္း၏ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္သစ္ႏွင့္အတူ ဤရည္မွန္းခ်က္ကို ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကိရိယာ
တန္ဆာပလာတစ္ခုအျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳသည္။ ကမ႓ာ့ပညာေရးကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ EBEP မ်ားအတြက္ အမာခံ အေထာက္အပံ့
အျဖစ္ ထားရွိခဲ့ၿပီး အနည္းဆံုး EBEP တစ္ဒါဇင္အတြက္ “အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး” ေထာက္ပံ့ရာတြင္ အေရးပါေနသည္။
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•

Child’s Dream, Save the Children ႏွင့္ မ်ားစြာေသာ ဘာသာေရးႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ EBEP မ်ားကို ေထာက္ပံ့ရာတြင္ အေရးပါေသာ က႑မ်ားကို ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ထားဆဲ ျဖစ္
သည္။

•

ပဋိပကၡ ထိခိုက္မခံသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ အလွမ္းအကြာေဝးဆံုးႏွင့္ အားနည္းေသာ ျပည္သူအခ်ိဳ႕ထံသို႔ ေရာက္ရွိေစရာတြင္
EBEP မ်ားကို တန္ဖိုးႀကီးေသာ မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းက ႐ႈျမင္သင့္သည္။

•

အျခားအရင္းအျမစ္မ်ား

မရွိေသာေၾကာင့္

EBEP

မ်ားသည္

ႏိုင္ငံျခားရန္ပံုေငြမ်ားကုိ

အထူးသျဖင့္

မွီခိုေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း

အလွဴရွင္မ်ားက နားလည္သင့္သည္။
ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ # ၆။ ႏိုင္ငံတကာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ EBEP မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေကာင္းစြာသင့္ေလ်ာ္ေစရန္ အစီအစဥ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေစာပိုင္းအဆင့္မ်ားမွစၿပီး EBEP မ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔
စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
•

EBEP မ်ားသည္ လက္ရွိ ထိုးထြင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ႏွင့္ စနစ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏ ေနရာအသစ္မ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို
လိုအပ္ ဖြယ္ရွိသည္။

•

ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားသည္ EBEP မ်ားက ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို ျပည့္စံုစြာ နားလည္ရန္ ႀကိဳးစားသင့္ၿပီး
ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ စြန္႔စားလုပ္ေဆာင္ရမႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ ခြင့္ျပဳသင့္သည္။

•

ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႕မ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ EAO အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တို႔၏ အခန္းက႑မ်ားအပါအဝင္
EBEP ပညာေရးကို လုပ္ေဆာင္ေစသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စနစ္မ်ား၏ တင္းၾကပ္ေသာ ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာမႈကို ၾကပ္တည္းမႈ အရွိဆံုး
ကြာဟခ်က္မ်ားအား ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။
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