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မူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္
အမွတ္(၁၄)

မတူကြဲျပားမႈ၏ အင္အားစု 
ျမန္မာ့တိုင္းရင္းသားေဒသ ပညာေရးအဆင့္အတန္းျမင့္မားေရး 

ကင္မ္ဂ်ိဳလိဖ္ ႏွင့္ အီမီလီ စမီးယား မားလ္

ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၆

ယခုမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္သည္ မတူကြဲျပားအင္အားစု ျမန္မာ့တုိုင္းရင္းသားေဒသ ပညာေရးအဆင့္အတန္းျမင့္မားေရး ၊ ေအာက္တိုဘာလ 
၂၀၁၆၊ ကင္မ္ဂ်ိဳလိဖ္ႏွင့္ အီမီလီ စမီးယားမားလ္ တို႔၏ မူရင္းသုေတသန စာေစာင္အား အႏွစ္ခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မူရင္း သုေတသနစာေစာင္ကို ေဖာ္ျပပါ 
ဝက္ဆိုက္ဒ္လင့္တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ http://asiafoundation.org/publication/strength-in-diversity-burmese-version/
ရည္ညႊန္းကိုးကား - ကင္မ္ဂ်ိဳလိဖ္ႏွင့္ အီမီလီ စမီးယားမားလ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀၁၆၊ မတူကြဲျပားအင္အားစု ျမန္မာ့တုိင္းရင္းသားေဒသ 
ပညာေရးအဆင့္အတန္းျမင့္မားေရး၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း

ယခုမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္ႏွင့္ မူရင္း သုေတသနစာတမ္းကို ၿဗိတန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန (DFID) ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ 
ကုန္သြယ္မႈဌာန (DFAT) မွ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ ေပးထားပါသည္။
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တစ္။ ။ မိတ္ဆက္

ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားေနထုိင္ျခင္းမရွိသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေဒသခံလူမ်ိဳးစုအဖြဲ ႔ 
အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရး 
အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔အစည္း 
မ်ား (ethnic armed organizations (EAOs) က အေျခခံပညာေရးကို 
တာဝန္ယူပံ့ပုိးၾကသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ လူမ်ိဳးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ ႔႔ 
အစည္းမ်ား (ethnic basic education providers” (EBEPs) သည္ 
ေက်ာင္းေကာ္မတီမွ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ရပ္ရြာမ်ားမွ ေငြေၾကး 
ေထာက္ပ့ံ၊ စီမံ၊ ျပဳစုမြမ္းမံသည့္ ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲၿပီး 
လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာ့ပညာေရးက႑ 
တြင္ EBEPs မ်ား၏ အေရးႀကီးပုံအေသးစိတ္ကုိ ယခုမူဝါဒစာတမ္းတြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည။္ ႏုငိင္၏ံ ပညာေရး ရညမ္နွ္းထားခ်က္ေအာင္ျမင္ေရး 
တြင္ EBEPs မ်ားအေနျဖင့္  ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ 
အတြက္ အစုိးရ၊ EAOs၊ EBEPs၊ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ အေထာက္အပံ့ေပး 
ေနသည့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားကို က႑တစ္ခုလုံးအတြက္ ၿခဳံငုံလ်က္ 
လက္ေတြ ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္သည့္ တုိက္တြန္းခ်က္မ်ားကို 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈမရွိျခင္း၊ EAO နယ္ေျမမ်ားသုိ႔ ဝင္ထြက္ရန္ 
လမ္းေၾကာင္းမရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံအႏွံ႔တြင္ ပညာေရးစနစ္ ျဖန္႔က်က္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အခက္အခဲ 
ရွိေနသည္။ အစုိးရ၏ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ လႊမ္းၿခဳံႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ 
ေနရာမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ EBEPs 
မ်ားကို ဖြဲ ႔စည္းၾကသည္မ်ားလည္းရွိသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ 
စနစ္သည္ ဗမာဗဟုိျပဳသည့္စနစ္ျဖစ္ျခင္း၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းၿပီး 
ေနာက္ပုိင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အေနျဖင့္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ 
သင္ၾကားျခင္းမွာလည္း  သင္သည္ဆုိ႐ုံမွ်သာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္  EBEPs 
မ်ားအဖုိ႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန မေရာက္ရွိႏုိင္သည့္ ေနရာတြင္ 
ဝင္ေရာက္ျဖည့္စြက္သည္သာမက ၄င္းတုိ႔ရပ္ရြာမ်ားတြင္ မိခင္ဘာသာ 
စကားအေျချပဳပညာေရး (Mother-tongue-based (MTB) ျဖင့္ 
သင္ၾကားႏုိင္ရန္လည္း အားထုတ္ေလ့ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ EAOs မ်ားႏွင့္ 
အျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ ကင္းလြတ္လ်က္ ၄င္းတုိ႔ျပည္သူမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္လည္း EBEPs မ်ားကို 
ဖြဲ ႔စည္းၾကသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သုိ႔ မည္သည့္အခါမွ 
မေရာက္ခဲ့ဖူးသည့္အရပ္ေဒသမ်ား အမ်ားအျပားရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ 
EAO ေနရာမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔သည္ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ 
ရပ္တည္ေနခဲ့ၾကသည့္ ေဒသအေရအတြက္မွာလည္း မနည္းလွပါ။ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမွ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရပညာေရး 
သည္ ဗမာမဟုတ္သည့္လူမ်ိဳးမ်ားကို ဗမာမႈျပဳရန္ သို႔မဟုတ္ ပုံစံတစ္ခု 
ေအာက္ သြတ္သြင္းရန္ အားထုတ္မႈအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

တစ္ခု၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းသြားေစသည္။

EBEPs မ်ားအေနျဖင့္ မစုိ႔မပုိ႔ရရွိသည့္ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားေပၚ 
တြင္ ကာလရွည္ၾကာ မွီခုိေနရသည္သာမက ၄င္းတုိ႔ ပံ့ပုိးေပးသည့္ 
ေက်ာင္းမ်ားသည္လည္း ၄င္းတုိ႔ျပည္သူထဲမွ ၾသဇာရွိသူမ်ား၊ ရပ္ရြာ 
သားမ်ား၏ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးရင္းျမစ္ပံ့ပုိးမႈေပၚတြင္ အႀကီးအက်ယ္ 
မွီခုိေနရသည္။၁ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ပုံမွန္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္လိုက္ 
ျခင္း၊ လူမ်ားစုမွီခုိေနရသည့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ပံ့ပုိးရန္ အခြင့္ 
အေရးမ်ား ရလာျခင္းေၾကာင့္ အလွဴရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ေရြးရခက္သည့္ 
အေျခအေနကို မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားမွ စၿပီး ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။ 
ျမန္မာအစုိးရ၏ ပညာေရးအသုံးစရိတ္သည္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ား 
အတြင္း ၄ ဆခန္႔ တုိးတက္လာခဲ့ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားေၾကာင့္ 
MoE အေနျဖင့္ ေနရာသစ္မ်ားတြင္ တုိးခ်ဲ ႔ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ခဲ့သည္။ 
ျပည္သူမ်ားကို အက်ိဳးျပဳႏုိင္ခဲ့သည္မ်ားရွိေသာ္လည္း MoE ၏ တုိးခ်ဲ႕မႈ 
အစီအစဥ္မ်ားသည္ စီမံမႈအားနည္းၿပီး ႏုိင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အခက္ 
အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးသုိ႔ ဦးတည္ေစေနသည္။ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈသည္လည္း 
ပရမ္းပတာဆန္ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေပၚတြင္ အယုံအၾကည္ 
ေလ်ာ့ပါးေစသည္။ MoE ႏွင့္ EBEPs မ်ားၾကားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
မႈကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္သည္၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ 
သည့္ ပုံစံတစ္ခုကို ျပဳစုေဖာ္ထုတ္ႏုိင္သည္ဆုိပါက ယင္းအခက္အခဲ 
မ်ားအားလုံး ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
 
EBEPs မ်ားသည္ ျမန္မာ့ပညာေရးက႑ကို  မ်ားစြာအက်ိဳးျပဳလ်က္ရွိ 
သည္။ အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ 
တုိင္းျပည္၏ ပညာေရးက႑ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မွီေရးအတြက္ 
အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္အေနျဖင့္ ႐ႈျမင္ရန္လုိသည္။ 
အေၾကာင္းရင္းခံ ၄ ခ်က္ေၾကာင့္ ယင္းအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသည္ အေရးပါ 
ေနရသည္။

 ၁။ နယ္ေျမကြ်မ္းက်င္မႈ၊ ဝင္ထြက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ
 ၂။ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ႏွင့္ ဘာသာစကားစုံ အသုံးျပဳ 

သည့္ ပညာေရးစနစ္တြင္ အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္မႈ
 ၃။ ျပည္သူမ်ားမွ ယုံၾကည္တန္ဖုိးထားျခင္း 
 ၄။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အေထာက္ 

အကူ ျပဳျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏုိင္ငံအႏွံ႔ ပညာေရးအဓိက ေဆာင္ရြက္သူ 
အျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္းတစ္ဖြဲ ႔တည္းသာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ 
သည္ဟု မသတ္မွတ္ႏုိင္ပါ။ ပညာေရးက႑ မတူကြဲျပားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ 
ႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ 
ဘံုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အျခားေသာ ပညာေရးအဖြဲ ႔႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ရန္ 
ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ေနရာေပးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အစုိးရသည္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပညာေရးက႑တြင္ ႀကီးမား 

၁ ေနာ္ေဝ၊ ယူေက၊ ၾသစေတးလ်၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အျခား အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္တကြ အေမရိကန္သည္ EBEPs မ်ားကို အဓိက ပံ့ပုိးေပးခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ 
အေမရိကန္မွ အဓိကပံ့ပုိးခဲ့သည္။
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သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိႏုိင္ပါသည္။ EBEPs မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု 
အတြင္းမွ တန္ဖုိးထားရမည့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ 
ျခင္းသည္ ပညာေရးဆုိင္ရာ အျမတ္ထြက္႐ုံသာမက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္လည္း မ်ားစြာ အေရးပါမည္ျဖစ္သည္။ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စနစ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကား ေခ်ာေမြ ႔စြာ 
ကူးေျပာင္းႏုိင္ရန္၊ သတ္မွတ္အရည္အေသြးအားလုံးကို အသိအမွတ္ျပဳ 

ရန္၊ ပညာေရးပံ့ပိုးသည့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအားလုံး အရည္အေသြး 
ျမင့္မားေစရန္၊ အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္အေနျဖင့္ ေငြေၾကးပ့ံပုိးမႈမ်ား 
သည္ ႏုိင္ငံတြင္းမွျဖစ္ေစရန္အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ EBEP 
စနစ္မ်ား ဟန္ခ်က္ညီလ်က္ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
မႈမ်ား အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည္။
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ႏွစ္။ ။ ျမန္မာ့ပညာေရး ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းေအာက္ပုိင္းႏွင့္ အနီးအနားလြင္ျပင္ေန ဗမာအမ်ားစု 
ေနထုိင္သည့္ ဗဟုိႏွင့္ အစြန္အဖ်ားေန အျခားလူမ်ိဳးစုမ်ားၾကား 
ပဋိပကၡမ်ားသည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေပၚတြင္ အဓိက သက္ေရာက္ 
လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို 
ႏုိင္ငံေရးမေက်နပ္ခ်က္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ရွိေနသည့္ ဗမာမဟုတ္သည့္ 
(တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား) သုိ႔ သြတ္သြင္းလ်က္ ဗမာဗဟုိျပဳ ႏုိင္ငံ 
တည္ေထာင္ရန္ အစုိးရအေနျဖင့္ အထူးအားစုိက္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပညာေရးမူဝါဒ၊ လုပ္ကုိင္ပုံမ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္ 
ပဋိပကၡကို တစိတ္တေဒသအေနျဖင့္ အားေပးလ်က္ရွ ိသည္။ 
သက္ေရာက္မႈအေနျဖင့္ ယင္းပဋိပကၡမ်ားသည္ အေျခခံပညာေရးက႑ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အဖြဲ ႔အစည္းအမ်ားအျပားကို ေပၚေပါက္ေစခဲ့ 
သည္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး 
အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ပညာေရးဌာနမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေနရာမ်ားတြင္ ပညာေရးက႑ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ 
ရြက္သည့္ ရပ္ရြာအက်ိဳးေဆာင္မ်ားကို ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေရးမရမီကာလ - အနည္းဆံုး ၁၆ ရာစုႏွစ္ခန္႔မွစၿပီး ျမန္မာ့ 
ပညာေရးသည္ အဖြဲ ႔အစည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ စင္ၿပိဳင္ေထာက္ပံ့ခဲ့သည့္ 
ပညာေရးျဖစ္သည္။၂ ယင္းေနာက္ပုိင္းတြင္ ကက္သလစ္ သာသနာျပဳ 
မ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းႏွင့္ အလယ္ပုိင္းတြင္ သာသနာျပဳေက်ာင္း 
မ်ား တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္-ဗမာ ဒုတိယစစ္ပြဲ ၁၈၅၂ အၿပီး 
တြင္ ခရစ္ယာန္သာသျပဳမ်ားအဖုိ႔ ပညာေရးပုိင္းတြင္ ထိထိေရာက္ 
ေရာက္ တိုးခ်ဲ ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္ရရွိလာခဲ့ၾကသည္။၃ အထူးသျဖင့္ 
အေမရိကန္ ႏွစ္ျခင္းသာသနာျပဳေက်ာင္းမ်ား သိသိသာသာ တုိးတက္ 
လာခဲ့သည္။ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ အေျခစုိက္သည့္ သာသနာျပဳ 
မ်ားသည္ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ဇုုိမီး အစရွိေသာ လူမ်ိဳးမ်ားေနထုိင္ရာ 
ေတာင္တူထပ္သည့္ေဒသတြင္ ဗမာမဟုတ္သည့္အုပ္စုမ်ား၊ ေတာင္ 
ေပၚေနလူမ်ိဳးမ်ားကို ေဒသခံဘာသာစကားႏွင့္ ဥေရာပဘာသာစကား 
မ်ား သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္တည္း ၿဗိတိသွ် 
ကိုလိုနီသည္လည္း ႏုိင္ငံအဆင့္ ပညာေရးစနစ္ကို စတင္ျပဳစုေနၿပီျဖစ္ 
သည္။ အထက္တန္းလႊာမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေက်ာင္း 
မ်ားကို တည္ေထာင္ထားခဲ့ၾကသည္။ ပုံမွန္လူတန္းစားအတြက္မူ 
ရွိရင္းစြဲ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးစနစ္တြင္ အေနာက္ စံသတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ား၊ အယူအဆမ်ား သြတ္သြင္း သင္ၾကားရန္ အစပိုင္းတြင္ 
အားထုတ္ခ့ဲသည္။ ယင္းပံုစံ အလုပ္မျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီးေနာက္ပိုင္း 

တြင္ ၿဗိတိသွ်မ်ားအေနျဖင့္ သာသနာျပဳမ်ားအကူအညီျဖင့္ အလြတ္ 
တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ၂ ဘာသာ အသုံးျပဳသည့္ေက်ာင္း 
မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ အားေပးခ့ဲသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တကၠသိုလ္ 
မ်ားတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းမ်ား အေနျဖင့္ 
ေနရာေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ပညာေရးပံ့ပုိးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္ 
လည္း ကုိလုိနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက အလြတ္တန္းေက်ာင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ 
ေထာက္ပံ့မႈ အလုံအေလာက္ရရွိခဲ့ျခင္း မရွိပါ။

ပညာတတ္ (အဂၤလိပ္စကားေျပာ) ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့ျခင္း၊ 
ကုိလုိနီစနစ္အတြင္း တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမွ အထက္တန္းလႊာမ်ား 
အေနျဖင့္ အေရးပါသည့္ရာထူးမ်ား ရရွိလာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႐ုိးရာ 
ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံကို ဆက္လက္ထိန္းထားႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ ကိုလုိနီေခတ္ 
တြင္ ပညာေရးတိုးတက္မႈသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အမ်ိဳးသား 
ေရး တက္ႂကြလာမႈတြင္ အဓိကေနရာမွ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ပညာတတ္ 
ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္ အမ်ိဳးသား 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္တြင္ ဗုဒၶအမ်ားစု 
ျဖစ္ေသာ ဗမာ ႏွင့္ မြန္ကဲ့သို႔ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ပညာေရး 
အခြင့္အလမ္းမွာ အနည္းငယ္သာရွိသည္။၄ ယင္းအခင္းအက်င္းသည္ 
ဗမာအမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈေပၚတြင္ မ်ားစြာ လႊမ္းမုိးမႈရွိခဲ့သည္။ 
၁၉၃ဝ ႏွစ္မ်ားမွ စတင္ခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
တြင္ ဗမာ ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈသည္ အဓိက အေၾကာင္းအရာ 
ျဖစ္ခဲ့သည္။၅

လြတ္လပ္ၿပီးေခတ္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံစနစ္တည္ေထာင္ျခင္း (၁၉၄၈-၁၉၆၂) 
- ၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု 
အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ လက္ဝဲလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ လက္နက္ 
ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗမာအမ်ားစုပါဝင္သည့္ 
ႏုိင္ငံလက္နက္ကုိင္တပ္မ်ား (တပ္မေတာ္) သည္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ 
အေနျဖင့္ ဗမာေနထုိင္ျခင္းမရွိသည့္ ေခ်ာင္က်သည့္ေဒသမ်ားသို႔ 
အင္အားအမ်ားအျပား ျဖန္႔က်က္ေနရာယူလုိက္သည္။၆ တခ်ိန္တည္း 
မွာပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု ဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရသစ္သည္လည္း ႏုိင္ငံ 
တဝွမ္းမွ ကေလးငယ္မ်ားအားလုံးကို အနိမ့္ဆုံးအေနျဖင့္ အေျခခံပညာ 
သင္ၾကားေပးႏုိင္ရန္ ရြာတုိင္းတြင္ ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သြားမည့္ ႏုိင္ငံ 
အဆင့္ ပညာေရးစနစ္ကို တည္ေထာင္ရန္ အားထုတ္လ်က္ရွိသည္။ 
ကုိလုိနီအစုိးရႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္စကားေျပာ၊ 
ဟႏၵီစကားေျပာ လူနည္းစု အာဏာပိုင္မ်ားကို ေခ်ဖ်က္ႏုိင္ရန္ အစုိးရ 
အေနျဖင့္ ဗမာစကားကို အဓိကဘာသာစကားအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ 

၂ ႐ိုးရာအစဥ္အလာအရ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားသည္ ပါဋိအေျခခံၿပီး စာေပမ်ားကို သင္ၾကားသည္။ ျမန္မာ၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ ရခုိင္ ႏွင့္ အျခားဘာသာမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပး 
သည္။ ဗုဒၶသာသနာသည္လည္း အနီးအနားမွ နတ္ကုိးကြယ္သူမ်ားထံသုိ႔ ခ်ဲ ႔ထြင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ပညာေရးကို အဓိကအသုံးခ်လ်က္ သာသနာျပဳခဲ့ၾကသည္။

၃  Jolliffe, K. (2016). 
၄  Lall and South (2011), 11. 
၅  Callahan (2003b), 151.
၆  တပ္မေတာ္၏ မူလအင္အား ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးသည္ ေတာခုိသြားၾကသည္။ လူသစ္စုေဆာင္းမႈမ်ားကို အလ်င္အျမန္ ဆက္တုိက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္တစ္ခုလုံးသည္ 

ဗမာအမ်ားစုပါဝင္သည့္ အစုအဖြဲ ႔ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
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အရွိန္ျမင့္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။၇ ျပည္တြင္း စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကို 
လည္း တဖက္က ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။၈ သုိ႔ေသာ္လည္း ဗမာ 
ေနထုိင္ျခင္းမရွိသည့္ ေဒသမ်ားမွ အမ်ိဳးသားေရးထက္သန္သည့္ 
ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမွ ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ဗမာမႈျပဳျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ပုံစံတစ္ခုအတြင္း သြတ္သြင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ အစိတ္အပုိင္း 
တစ္ခုအေနျဖင့္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ဗမာမဟုတ္သည့္ ဘာသာစကားမ်ား၏ 
စာေပပုိ႔ခ်မႈမ်ားကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းႏွင့္ 
အျခား အလြတ္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္သင္ၾကားလ်က္ရိွ 
သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေဒသမ်ားရွိ အစုိးရပညာေရး 
စနစ္တြင္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားႏုိင္ၾကသည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ 
နယ္ေျမမ်ားမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ 
မႈေအာက္တြင္ ေရာက္သြားသျဖင့္ EAO မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ ကုိယ္ပုိင္ 
စနစ္ျဖင့္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

ေနဝင္းဆုိရွယ္လစ္ေခတ္ (၁၉၆၂-၁၉၈၈) -  ၁၉၆၂ တြင္ တပ္မေတာ္ 
စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း အာဏာသိမ္းယူၿပီး ဗဟုိဦးစီးမႈ ပုံစံတစ္ခု 
ဖြ ဲ ႔စည္းကာ ဗမာ့နည္းဗမာ့ဟန္ ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကို အစျပဳခဲ့သည္။ 
၁၉၆၄-၆၅ တြင္ ဘာသာေရးသာသနာျပဳမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ 
ေက်ာင္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကို ျပည္သူပုိင္သိမ္းခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံ 
အဆင့္သင္႐ုိးကို သင္ၾကားေစၿပီး ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေအာက္သုိ႔ သြတ္ 
သြင္းလုိက္သည္။ ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ အနိမ့္ဆုံးအေနျဖင့္ 
ေဒသခံဆရာမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားကို တရားဝင္ 
ဘာသာရပ္အေနျဖင့္ သင္ၾကားရန္ ခက္ခဲလာသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
နယ္ေျမမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားကို ေက်ာင္းတြင္ 
သင္ၾကားခြင့္ရေသာ္လည္း အခ်ိဳ ႔ေနရာမ်ားတြင္ ဖ်က္သိမ္း သုိ႔မဟုတ္ 
အႀကီးအက်ယ္ဖိႏွိပ္ျခင္းခံရသည္။၉ ၁၉၆၄-၆၅ ခုႏွစ္အတြင္း အစုိးရ 
သည္ နာမည္ႀကီးေက်ာင္းေပါင္း အနည္းဆုံး ၁၃၇ ေက်ာင္းကို ျပည္သူ 
ပုိင္ သိမ္းခဲ့ၿပီး ေက်းလက္ရပ္ရြာမွ ရြာေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း စနစ္တစ္ခု 
ေအာက္သုိ႔ ေပါင္းစည္းျခင္းကို စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ပုဂၢလိကေက်ာင္း 
မ်ားကို ပိတ္ပင္ထားသည့္အေလွ်ာက္ စနစ္ေအာက္သုိ႔ ပူးေပါင္းႏုိင္ျခင္း 
မရွိသည့္ ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း ပိတ္သိမ္းခဲ့သည္။

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ (Kachin Independence Organization 
(KIO) ေတာခုိျခင္း၊ ရွမ္းလက္နက္ကုိင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား စတင္လာျခင္းတုိ႔ 
ေၾကာင့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ပုိမုိျပင္းထန္လာရသည္။၁ဝ ၁၉၇၂ 
တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ( ၁၉၅၈ တြင္ တည္ေထာင္) သည္ ဗဟုိ 

ပညာေရးဌာနကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ KIO ပညာေရးဌာနကို ၁၉၇၈ 
တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၈ တြင ္ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ 
တ႐ုတ္နယ္စပ္တေလွ်ာက္ နယ္ေျမအမ်ားအျပားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး 
အျခားနယ္ေျမမ်ားရွိ EAO အမ်ားအျပားႏွင့္ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရး 
ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ပါတီအေနျဖင့္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ရွိ 
မရွိမွာ ရွင္းလင္းျခင္းမရွိပါ။ ၁၉၇ဝ ႏွစ္မ်ားတြင္ KNU ကို ဧရာဝတီ 
ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ ႏွင့္ ပဲခူး႐ုိးမတုိ႔မွ အၿပီးတုိင္ တုိက္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ၄င္းသည္ အေရွ႕ေတာင္တစ္ျခမ္းတြင္ ၄င္းထိန္းခ်ဳပ္ 
နယ္ေျမကို တစုတစည္းတည္း စုေဝးထားႏုိင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၆ တြင္ 
KNU KIO မြန္ျပည္သစ္ပါတီ KNPP ႏွင့္ အျခားေသာ ကြန္ျမဴနစ္ 
မဟုတ္ေသာ EAO ၆ ဖြ ဲ ႔ ေပါင္းၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီတပ္ဦးကို 
ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ၿပီး ဖက္ဒရယ္ကိုအေျခခံသည့္ ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စု 
ျမန္မာႏုိင္ငံတည္ေထာင္ေရးအတြက္ အတိုက္အခံအျဖစ္ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ 
ၾကသည္။

စနစ္သစ္၊ မူဝါဒအသစ္မ်ား (၁၉၈၈-၂ဝ၁၁) - ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ 
စစ္တပ္မွ ဒုတိယအႀကိမ္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပုိင္း စစ္အစုိးရသစ္ 
သည္ အဓိက EAO အဖြ ဲ ႔႔ႀကီး ၁၇ ဖြ ဲ ႔၊ အျခားခြဲထြက္အဖြ ဲ ႔ငယ္ေပါင္း 
တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၅ 
ခုႏွစ္တြင္ KNU မွ ခြဲထြက္အဖြ ဲ ႔ႀကီးသည္ ဒီမုိကရက္တစ္ ကရင္ ဗုဒၶ 
ဘာသာ တပ္မေတာ္ (Democratic Karen Buddhist Army) အျဖစ္ 
ေျပာင္းလဲဖြ ဲ ႔စည္းခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္၏ လက္ေဝခံအေနျဖင့္ KNU ႏွင့္ 
၁၆ ႏွစ္တုိင္တုိင္ တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။

၁၉၉ဝ ႏွစ္မ်ားအတြင္း အခ်ိဳ႕ေသာ အပစ္ရပ္ EAO မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ 
ေဒသမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားကို အခုိင္အမာ ထူေထာင္ႏုိင္ခဲ့ၾက 
ၿပီး စစ္တပ္အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ NMSP ႏွင့္ 
KIO ပညာေရးဌာနအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ေက်ာင္းသားမ်ားကို အစုိးရ 
စာေမးပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိခြင့္ရသည္အထိ ပူးေပါင္းႏုိင္ခဲ့ၾကၿပီး 
အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားမွ ရပ္ရြာမွ ကိုယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္းမ်ားကို 
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေထာက္ပံ့ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ အေရွ႕ေတာင္ျခမ္းတြင္ 
ေတာ့ တပ္မေတာ္သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ EAO ၃ ႏွင့္ 
လက္တြဲၿပီး ထုိးစစ္မ်ား ဆင္ႏႊဲလ်က္ရွိသည္။၁၁ KNU ၊ KNPP ႏွင့္ MTA 
ေမာ္တုိင္းတပ္မေတာ္ တုိ႔ေပၚတြင္ အသာစီးမွ တုိက္စစ္ဆင္ႏုိင္ခဲ့ 
သည္။၁၂ စစ္ေဘးေၾကာင့္ထြက္ေျပးရသူမ်ားကို ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ရန္အတြက္ 
ကရင္နီအမ်ိဳးသားပညာေရးဌာနႏွင့္ ကရင္ပညာေရးဌာနတုိ႔သည္ 

၇  Callahan (2003b), 144. 
၈  Kyaw Yin Hlaing (2007), 154. 
၉ ထုိ႔ျပင္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကယား ႏွင့္ ကရင္၊ ခ်င္း ဝိေသသတုိင္းမွ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားကို ျဖဳတ္ခ်လုိက္ၿပီး၊ စစ္ေကာင္စီမ်ားျဖင့္ အစားထုိးလိုက္သည္။ ေဒသတြင္းမွ ေက်ာင္း 

မ်ားအတြက္ ေဒသႏၲရအစုိးရမ်ားထံမွ အေထာက္အပံ့ရေနသည့္ ပံ့ပုိးမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ျခင္း၊ ရပ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 
၁ဝ ပထမဆုံးေသာ ရွမ္းလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ၁၉ ၆ဝ ႏွစ္လည္ပုိင္းတြင္ အဓိက အဖြဲ ႔ ႀကီး ၄ ဖြဲ ႔အျဖစ္ ရပ္တည္သြားခဲ့သည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ 

တြင္ KIO ကို စတင္ခဲ့သည္။ 
၁၁ ယင္းကာလအတြင္း တပ္မေတာ္သည္ တုိးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္ႏွင့္  လက္တြဲၿပီး KNU ကုိ တုိက္ခိုက္သည္။ ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး 

ပါတီႏွင့္ တြဲလ်က္ MTA ကို တုိက္ခုိက္သည္။ ကရင္နီျပည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး KNPLF ႏွင့္ တြဲလ်က္ KNPP ကို တုိက္ခုိက္သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ဒုကၡသည္ 
စခန္းမ်ားကို နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္လ်က္ တုိက္ခုိက္ရန္အတြက္ DKBA ႏွင့္ KNPLF တုိ႔ကို အသုံးခ်သည္။ 

၁၂ ယင္းထုိးစစ္မ်ားသည္ KNU ႏွင့္ KNPP ၏ စစ္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဝန္းအဝုိင္းကို သိသိသာသာက်ဳံ႕ဝင္သြားေစၿပီး ၄င္းတုိ႔၏ပညာေရးစနစ္မ်ားကိုလည္း ပ်က္စီးသြားေစခဲ့ 
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ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းမွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ 
သကဲ့သို႔၊  RCSS ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ယက္မ်ားကလည္း 
ရွမ္း စစ္ေျပးစခန္း ၅ ခုတြင္ ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

၁၉၉ဝ ႏွစ္မ်ားတြင္ အစုိးရ ပညာေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တုိးတက္လာ 
သည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားေဒသတြင္ ေက်ာင္းေဆာက္ျခင္း၊ 
ဆရာမ်ားကုိ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္။ ပဋိပကၡ 
သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ထိေရာက္သည့္ ပညာေရး ပံ့ပုိးမႈ 
မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ေတြ႕ေနရ 
သည္။ ယင္းကာလအတြင္း အစုိးရပညာေရးမူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီ 
အစဥ္မ်ားသည္ မပြင့္မလင္းရွိသကဲ့သို႔ ထိေရာက္ျခင္းလည္းမရွိပါ။ 
စစ္တပ္အစုိးရ အစီအစဥ္အတုိင္း အထက္မွ ေအာက္သုိ႔ အမိန္ေပး 
စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္အတြင္း တင္းက်ပ္ထား 
သည့္ အစုိးရႏွင့္မဆိုင္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ဆုိင္ၿပီး အခ်ိဳ႕ကန္႔သတ္ 
ခ်က္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးလုိက္သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
သင္ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္  အစုိးရသင္႐ုိးအတုိင္း သင္ၾကားမည္ဆုိပါ 
က သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန တြင္ မွတ္ပုံတင္ေစကာ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ 
ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကို ႏုိင္ငံတကာက 
ပိတ္ဆို႔ထားသျဖင္ ပညာေရးပိုင္းေထာက္ပ့ံသည့္ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္ 
အမ်ားစုသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းမရွိသည့္ ပညာေရး အစု 
အဖြ ဲ႔မ်ားကုိ အမ်ားစုေထာက္ပံ့ၾကသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးသင္ပညာေရးက႑ႏွင့္ EAO မ်ားႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ရွိသည့္ 

ကြန္ယက္မ်ားကို နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပံ့ပုိးၾကသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလ (၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၆)  - ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ 
ၿပီး အစုိးရ၏ ပညာေရးအသုံးစရိတ္မ်ား အလြန္ျမင့္တက္လာသည္။ 
အားလုံးအတြက္ အခမဲ့ မသင္မေနရပညာေရးကို ဦးတည္သည့္ မူဝါဒ 
အသစ္မ်ားကိုလည္း စတင္က်င့္သုံးလာသည္။ ၂ဝ၁၁ ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ 
အတြင္း ပဋိပကၡအေနအထားမွာလည္း သိသိသာသာေျပာင္းလဲသြား 
သည္။ KIO ၊ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (Shan State Progress 
Party (SSPP)၊ အျခားအဖြ ဲ ႔မ်ားႏွင့္ သေဘာတူထားသည့္ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးမ်ား ပ်က္ျပယ္သြားသည္။ KNU ၊ RCSS ၊ KNPP အပါအဝင္ 
အျခားေသာ EAO ၇ ဖြ ဲ ႔ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မျပဳလုပ္မီ ပ်က္ျပယ္ 
သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ရွမ္းေတာင္ပုိင္း၊ ျမန္မာ 
အေရွ႕ေတာင္ျခမ္းတြင္ လက္နက္ကုိင္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား သိသိသာသာ 
ေလ်ာ့က်သြားၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းတုိ႔တြင္ 
သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာသည္။၁၃ အစုိးရကို ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖင့္ 
ဖြဲ ႔စည္းရန္ လုိအပ္သည္ဟု အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံေရးစတိတ္ဟုိဒါမ်ား 
အားလုံး သေဘာတူႏုိင္ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း
စဥ္အသစ္သည္ အလားအလာေကာင္းမ်ားသုိ႔ ဦးတည္ႏုိင္ခဲ့သည္။ 
ယင္းသေဘာထားသည္ EAO အမ်ားစုႏွင့္ အျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဆယ္စုႏွစ္ၾကာ ေတာင့္တခဲ့သည့္ သေဘာထား ျဖစ္ 
သည္။

သည္။ လူေပါင္းရာေထာင္ခ်ီ ေနအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရၿပီး KNU KNPP RCSS နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာေျပးရသည့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၊ 
ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ EAO မ်ားတည္ထားသည့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္ခိုလႈံၾကရသည္။ 

၁၃ KIO ႏွင့္ SSPP အျပင္ ပေလာင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး Palaung State Liberation Front (PSLF)၊ ျမန္မာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီမဟာမိတ္တပ္မေတာ္ Myanmar 
National Democratic Alliance Army (MNDAA)၊ ရကၡိဳင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္လည္း ကခ်င္ျပည္၊ ရွမ္းျပည္တြင္ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနသည္။ 
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သံုး။ ။ လူမ်ိဳးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား 
 
လူမ်ိဳးစုအေျချပဳ ပညာေရးအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား (Ethnic basic education 
provider (EBEP) -  တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ပညာေရး 
ပုိင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ အဖြဲ ႔မ်ားအားလုံးကို ရည္ရြယ္သည့္ 
စကားရပ္ျဖစ္သည္။ မူလတန္းႀကိဳ၊ အေျခခံ၊ အလယ္တန္း၊ အထက္ 
တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေနသည့္ လူမ်ိဳးစုအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား အားလုံး 
ကို ဆုိလိုသည္။ EAO မ်ား၏ ပညာေရးဌာနမ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ 
အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာအေျချပဳ 
အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားလည္း ယင္းစကားရပ္ေအာက္တြင္ အက်ဳံးဝင္သည္။

ရပ္ရြာကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္းမ်ား၏ အေျခခံပညာေရး ပံ့ပုိးမႈ - 
လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡဒဏ္ခံေနရသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအမ်ား 
စုမွာ ရပ္ရြာကုိယ္ထူကုိယ္ထ (community school) ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး 
ေဒသခံမ်ားပါဝင္ဖြဲ ႔စည္းထားသည့္ စီမံေကာ္မတီ သုိ႔မဟုတ္ မိဘဆရာ 
အသင္းက စီမံသည္၊ ထိန္းေက်ာင္းသည္။ တည္ၿငိမ္မႈရွိေသာေဒသ၊ 
အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေက်းရြာမ်ား ႏွင့္ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားလည္း 
ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ရပ္ရြာမ်ားတြင္လည္း လူမ်ိဳးစု ကုိယ္ထူကုိယ္ထ 
ေက်ာင္းမ်ား ရွိေလ့ရွိသည္။ ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ပထမဆုံး 
အေျခခံရန္ပုံေငြအေနျဖင့္ ရပ္ရြာမ်ားမွစုိက္ထုတ္သည့္ ေငြေၾကးေပၚ 
တြင္ အေျခခံၿပီး အလွဴေငြမ်ား၊ မိဘမ်ားေပးသြင္းသည့္ ေက်ာင္းလခ 
မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္သည္။ ေက်ာင္းေကာ္မတီ အဖြဲ ႔ဝင္မ်ား 
ဦးစီးၿပီး ရန္ပုံေငြရွာေဖြသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္သည္။ ဘာသာ 
ေရး သုိ႔မဟုတ္ ၾသဇာေညာင္းသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အကူအညီကုိ ယူ 
လွ်က္ ရန္ပုံေငြရွာသည္မ်ားလည္းရွိသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ေက်ာင္းလခ 
ေပးရန္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေပးသြင္းလုိက ေပးသြင္း 
ႏုိင္သည္။

EBEP မ်ား၏ ပံ့ပုိးမႈ -  EBEP မ်ား၏ ပုံမွန္ပံ့ပုိးမႈဟုဆုိရာတြင္ ဆရာမ်ား 
စရိတ္၊ လုပ္ငန္းခြင္မဝင္မီ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေနသူ ဆရာမ်ား 
ကို သင္တန္းေပးျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံပုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေပးျခင္း၊ အရည္ 
အေသြးထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ဆရာမရွိသည့္ ရပ္ရြာမ်ားတြင္ 
ဆရာပုိ႔ေပးျခင္း၊ ဖတ္စာအုပ္ ႏွင့္ အျခား သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား 
(ကုိယ္ပုိင္ဖတ္စာအုပ္၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနဖတ္စာအုပ္၊ သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားသူမ်ားစီစဥ္ထားသည့္ ဖတ္စာအုပ္မ်ား)၊ စာေရးကိရိယာႏွင့္ 
စာသင္ခန္းသုံးပစၥည္းမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား ပါဝင္ေလ့ရွိသည္။ အေျခခံ 
အဆင့္လြန္ ပညာေရးအဆင့္မ်ား ဆည္းပူးႏုိင္ရန္လည္း EBEP မ်ားမွ 
အေရးတယူေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန သုိ႔မဟုတ္ 
အစုိးရႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းမ်ား မွ 
တဆင့္ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပး 
သည္။ EAO ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားကလည္း ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ားကို 
ပစၥည္း၊ ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံသစ္အတြက္ 

လုပ္အားေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ ပံ့ပုိးသည္။ EAO နယ္ေျမအတြင္းမွ အခ်ိဳ႕ 
ေသာ ေက်ာင္းမ်ားသည္ EAO မ်ား၏ အျပည့္အဝ စီမံမႈေအာက္တြင္ 
ရွိၿပီး ရပ္ရြာေက်ာင္းဆုိျခင္းထက္ အစုိးရေက်ာင္းဟု ျပည္သူမ်ားက 
သတ္မွတ္ထားၾကသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန (MoE) ၏ ပံ့ပုိးမႈ - အားလုံးၿခဳံ၍သုံးသပ္လွ်င္ 
အစုိးရအေထာက္အပံ့သည္ လုံေလာက္မႈမရွိေသာ္လည္း ပဋိပကၡဒဏ္ 
ခံေနရသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ေတာ့ အတက္ႂကြဆုံးလႈပ္ရွားသည့္ အစုိးရ 
ဌာနသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ 
တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ေနရာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ေနာက္ခံ 
ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ႀကီးစုိးသည့္ေနရာတြင္ ပုိ၍တက္ႂကြစြာလႈပ္ရွားသည္။ 
ယင္းကဲ့သုိ႔ေဒသမ်ားရွိ ေဒသခံေက်ာင္းမ်ားကို EBEPs မ်ားက ပံ့ပုိး 
သည္လည္းရွိသကဲ့သုိ႔ မပံ့ပုိးသည္လည္း ရွိသည္။ အျခားေသာ ေဝးလံ 
သည့္ေဒသမ်ားတြင္ MoE အေထာက္အပံ့ခံ ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ားသည္ 
လုံၿခဳံေရးစိတ္ခ်ရသည့္ ေက်းရြာ သုိ႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕မ်ားမွ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရစာေမးပြဲကို 
ယင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္ေျဖဆုိႏုိင္သည္။ အစုိးရဆရာ 
ေစလႊတ္ထားသည္ဆုိပါက ယင္းေက်ာင္းကို ေက်ာင္းခြဲဟု သတ္မွတ္ 
ၿပီး ဆရာပို႔ထားျခင္းမရွိသည့္ေက်ာင္းကို တြဲဖက္ေက်ာင္းဟု သတ္မွတ္ 
သည္။ တြဲဖက္ေက်ာင္းအေရအတြက္မွာ အနည္းအက်ဥ္းသာရွိသည္။ 
ေက်ာင္းႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဖတ္စာအုပ္မ်ားႏွင့္ 
အျခားအေျခခံပစၥည္းမ်ား ပံ့ပုိးေပးသည္။ တပ္မေတာ္သည္လည္း 
နယ္ေျမသစ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည္ဆုိပါက ေက်ာင္းဝတ္စုံမ်ား၊ 
ပရိေဘာဂမ်ား၊ အျခားအေထာက္အပံ့မ်ားကို ေပးအပ္ေလ့ရွိသည္။ 
ၿမိဳ႕ေပၚေနလူတန္းစား ႏွင့္ ဗမာအမ်ားစုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပညာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဆရာမ်ားမွာ ပ်က္ကြက္မႈႏႈန္း၊ အလုပ္ထြက္မႈႏႈန္း 
ျမင့္မားသည္။ ေက်းလက္ေနလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ေနထုိင္ရန္ 
အခက္အခဲရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေနရာေပါင္းစုံမွ အေထာက္အပံ့မ်ား ကေပါက္တိ ကေပါက္ခ်ာ 
ဝင္ေရာက္လာသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေက်ာင္း 
ေလာ၊ EBEP ပံ့ပုိးခံ ေက်ာင္းေလာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာေက်ာင္း စစ္စစ္ 
ေလာကို ဆုံးျဖတ္ရန္ ရံဖန္ရံခါ အခက္အခဲရွိသည္။ EAO ပညာေရး 
ဌာနမ်ား ႏွင့္ ဗဟုိအားေကာင္းသည့္ EBEPs မ်ားက ယင္းေက်ာင္းမ်ား 
ကို ၄င္းတို႔ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာန 
အေနျဖင့္ အျခားေသာအဖြဲ ႔အစည္းမွ အေထာက္အပံ့မ်ားရသည့္အခါ 
တြင္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံျခင္းမရွိပါ။ ထုိ႔ျပင္ေက်ာင္းမ်ားကို 
လည္း MoE ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူထားသည္။ ပညာေရး ဝန္ႀကီး 
ဌာန သုိ႔မဟုတ္ EBEP မ်ားမွ စီမံမႈဆုိင္ရာ၊ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ 
မ်ား ပုံမွန္ရယူသည့္တုိင္ ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းလုပ္ငန္း 
အမ်ားစုကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျပင္ပပံ့ပုိးသူမ်ား ႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး မည္သည့္အကူအညီကို မည္သည့္အဖြဲ ႔အစည္းထံမွ 
ရယူမည္၊ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ဘာသာရပ္ကို ဦးစားေပးမည္၊ စစ္ေဆးမႈ 

၁၄ သုိ႔ေသာ္လည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အေထာက္အပံ့လက္ခံသည့္ ေက်ာင္းမ်ားကို မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရးဌာနကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်ိဳ ႔ေသာ EBEP မ်ား 
က ေပါင္းစပ္ ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ 
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ျပဳလုပ္ပုံႏွင့္ အျခားေသာကိစၥရပ္မ်ား ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ေက်ာင္း 
ေကာ္မတီမ်ားသည္ အဓိကေနရာမွ ပါဝင္ဆဲျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ယင္းေက်ာင္းမ်ားကို ပထမဆုံး အေျခခံအက်ဆုံးအေနျဖင့္ ရပ္ရြာ 

ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္းမ်ားဟု မွတ္ယူနားလည္လွ်င္ သင့္ေတာ္ 
သည္။
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ကရင္ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဌာန - ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ ဆယ္စု 
ႏွစ္မ်ားအတြင္း အစိုးရပ့ံပုိးသည့္ ပညာေရးမွာ မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းကာလအတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ေဒသမ်ားမွ ကရင္လူထု 
မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္သမွ်တြင္ ေျခလ်င္တပ္ရင္းမ်ားကုိ 
သာ ေတြ ႔ျမင္ရင္ဆိုင္ၾကရသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ကရင္ျပည္ ပညာေရး 
အေထာက္အပံ့အဖြဲ ႔ (Karen State Education Assistance Group 
(KSEAG) KNU ၏ ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဌာန၏ KED၊ ကရင္ 
ဆရာမ်ားလုပ္ငန္းအဖြဲ ႔(Karen Teacher Working Group (KTWG)၊  
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ ႔ (Partners for Relief and 
Development) တို႔၏ အကူအညီမ်ားျဖင့္ ရပ္ရြာမ်ားက ကုိယ္ထူ 
ကုိယ္ထ ပညာေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားၾကသည္။၁၅ ရပ္ရြာ 
ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္းမွ ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းတည္ 
ေဆာက္ေရး၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး၊ စီမံေရး၊ ေက်ာင္းရန္ပုံေငြ ရွာေဖြ 
ေရးအတြက္ အမ်ားပုိင္းတာဝန္ယူရၿပီး ေဒသခံ EAO အာဏာပုိင္မ်ားက 
လည္း မတူညီသည့္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပံ့ပုိးၾကသည္။ KSEAG သည္ 
စီမံမႈလမ္းၫႊန္၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ ဆရာလစာ၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား 
ႏွင့္ အျခားလုိအပ္သည္မ်ားကို ပံ့ပုိးေပးသည္။

KSEAG ကြန္ယက္ပုံစံေၾကာင့္ မတူညီသည့္ အဖြဲ ႔ ၃ ဖြဲ ႔ အေနျဖင့္ ဘုံ 
ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ရင္းျမစ္မ်ား စုေပါင္းသုံးစြဲရန္ လမ္းေၾကာင္းကို 
ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။ KNU နယ္ေျမတြင္ KED သည္ ပညာေရး 
အာဏာပုိင္အဖြဲ ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး ေဒသခံ KNU အာဏာပုိင္မ်ားက ၄င္း 
တုိ႔ကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ေဒသအဆင့္တြင္ ေက်ာင္းမ်ားကို 
အမွန္တကယ္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံသည့္ အဖြဲ ႔အစည္းျဖစ္သည္။ KTWG 
သည္ ဆရာမ်ားကုိ သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္သည္။ KED ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကရင္ဒုကၡသည္ 
ေကာ္မတီမွ ပညာေရးအဖြဲ ႔(Karen Refugee Committee – 
Education Entity (KRCEE) သည္ ထုိင္းႏိုင္ငံအတြင္းမွ ကရင္ 
ဒုကၡသည္စခန္း ၅ ခုရွိ ေက်ာင္းေပါင္း ၆၄ ေက်ာင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္စီမံသည္။ 
ယင္းေက်ာင္းအမ်ားစုသည္ KED သင္႐ုိးကို အသုံးျပဳၾကသည္။ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ျခမ္း နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကပ္လ်က္ ထုိင္းႏုိင္ငံ 
ဘက္ျခမ္းတြင္ ကရင္ေရြ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ား ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီကာ ရွိသည္။ 
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ အျခားနီးစပ္ရာေနရာမ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ 
ပညာေရး သင္ၾကားေပးသည့္ေနရာမ်ား (ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးေနာက္ 
ပုိင္း တက္ေရာက္ရသည့္ေက်ာင္း ဟုေခၚေလ့ရွိသည္) လည္း ဒါဇင္ႏွင့္ 
ခ်ီကာ ရွိသည္။ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းျပည္သူမ်ားအတြက္ သာမက 

ယင္းေက်ာင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွ ေထာင္ႏွင့္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ 
ေသာ KED/KSEAG ေက်ာင္းသားမ်ားကိုလည္း လက္ခံရသည္။ 
ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းအေရအတြက္ 
အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာရွိေသာေၾကာင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ပညာ 
ဆက္လက္ဆည္းပူးသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္သည္။

နယ္ေျမထိန္းခ်ဳပ္မႈပုိင္း မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ KED/
KSEAG လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ MoE ၏ လုပ္ငန္းမ်ား ထပ္ေနေလ့ရွိၾကသည္။ 
၁၉၉ဝ ႏွစ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏ ထုိးစစ္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ေနရာယူလာႏုိင္ 
သျဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ စစ္တပ္မွ အသစ္တုိးခ်ဲ႕ေနရာယူ 
ထားသည့္ေနရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔ လက္ေဝခံ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား 
ေနရာအနီးတဝုိက္သုိ႔ ၄င္း၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ KED 
ႏွင့္ ၄င္း၏ကြန္ယက္မ်ား အေထာက္အပ့ံခံေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ပင္ ပညာေရး 
ဝန္ထမ္းမ်ား ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ပုိင္း KED/
KSEAG ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစုိးရမွေစလႊတ္သည့္ ဝန္ထမ္းဆရာမ်ား 
အေရအတြက္မွာ ၃ ဆနီးပါးခန္႔ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂-၁၃ 
ပညာသင္ႏွစ္မွ ၂ဝ၁၅-၁၆ အတြင္းျဖစ္သည္။၁၆ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ 
အလ်င္စလုိတုိးခ်ဲ ႔မႈမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈပုိင္း၊ လုပ္ငန္းစီမံမႈပုိင္းတြင္ 
ျပႆနာမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။ ေပါင္းစပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ 
သင့္ေတာ္သည့္ ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားမရွိဘဲ တသီးတျခားစီ ရွိေနသည့္ 
ပညာေရးစနစ္ႀကီး ၂ ခုကို ေက်ာင္းအဆင့္တြင္ ပူးေပါင္းေစျခင္းသည္ 
အဖက္ဖက္မွ တင္းမာမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။ အစုိးရ 
ဆရာမ်ား လက္လႊဲတာဝန္ယူလုိက္သည့္ ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕တြင္  မိခင္ 
ဘာသာစကားအေျချပဳပညာေရး၊ စေကာကရင္ ဘာသာစကား 
သင္ၾကားမႈမ်ားမွာလည္း ရပ္တန္႔ သုိ႔မဟုတ္ ဆက္လက္သင္ၾကားႏုိင္ 
ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ ျဖစ္သြားသည္။၁၇

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ -  ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသားေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
ၾကားမွ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡသည္  လြတ္လပ္ေရးရၿပီး မၾကာမီပင္ 
စတင္ခဲ့သည္။ အဓိက မြန္လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္ 
ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ၁၉၄ဝ ေႏွာင္းပုိင္း 
ႏွစ္မ်ားမွ စတင္ေတာ္လွန္ေနသည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားကို အေျခခံၿပီး 
ဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ပညာေရးဌာန 
ကုိဖြဲ ႔စည္းခ့ဲၿပီး  ၁၉၉ဝ ႏွစ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြသည့္ ေက်ာင္းသား 
လူငယ္မ်ားျဖင့္ မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရးေကာ္မတီ (Mon National 
Education Committee (MNEC) အျဖစ္ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္။ 
၁၉၉၅ ခုႏွစ္ တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မြန္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ကုိယ္ပုိင္ 

၁၅ KSEAG ကို ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္။ KED ကို ၁၉ ၅ဝ ႏွစ္မ်ားတြင္ ဖြဲ ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉ ၇ဝ ႏွစ္မ်ားတြင္ လက္ရွိဖြဲ ႔စည္းပုံေအာက္သုိ႔ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ 
KTWG ကို ၁၉ ၉ ၆ ၊ KNU ဌာနခ်ဳပ္ေဟာင္းေနရာက်ၿပီး၊ နယ္ေျမအမ်ားအျပား ဆုံးရႈံးလုိက္ရသည့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္။ 

၁၆ ၂ဝ၁၅ - ၁၆ စာရင္းအရ KSEAG ေထာက္ပံ့ထားသည့္ ေက်ာင္းစုစုေပါင္း ၄၉ .၃ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားရွိသည္။ ၂ဝ၁၂ - ၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း 
၂၆.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိေနရာမွ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း ၄၉.၃ ရာခုိင္ႏႈန္း၏ အမ်ားစုေပၚတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန စီမံပုိင္း၏ ၫႊန္ၾကားမႈသည္ အဓိက ျဖစ္သည္ 
ဟု KSEAG အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၁၇ အစုိးရအေနျဖင့္ ဖြံ႔ ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ ပညာေရးကိုအသုံးျပဳၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမတုိင္မီ အျငင္းအခုန္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ နယ္ေျမထိန္းခ်ဳပ္ 
ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္ဟု KNU မွ ယူဆမႈမွာ တဆတဆ ခုိင္မာလာသျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၏ တည္ၿငိမ္မႈကို ထိခိုက္ေစသည္။
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အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နယ္ေျမအမ်ားအျပားတြင္ အာဏာအသုံးခ်ခြင့္ ရခဲ့ၾက 
သည္။ ၁၉ ၉ ၅ ခုႏွစ္တြင္ သေဘာတူခဲ့သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ 
ဆက္လက္တည္ၿမဲေနခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အနီးကပ္ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ 
သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေရွ႕ေတာင္ျခမ္းရွိ အျခားေသာ EAO မ်ားႏွင့္ 
ကြဲျပားလ်က္ ၂ဝ၁၅ တြင္ အမ်ားစု လက္မွတ္ေရးထုိးၾကေသာ 
တစ္ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္တြင္ 
ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ျခင္း မရွိပါ။

ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္း၊ အျခားျပည္တြင္း ပညာေရးအဖြဲ ႔အစည္း 
မ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၊ မူဝါဒပုိင္းေရးဆြဲရာတြင္ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ ႔ 
ျဖစ္ေသာ MNEC ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနေအာက္မွ 
ဌာနခြဲ ၈ ခုအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္မႈကို အမွန္တကယ္စီမံေနသည့္ မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရး 
ဌာန (Mon National Education Department (MNED) တုိ႔မွ 
လက္ရွိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ပညာေရးစနစ္ကို ဦးေဆာင္ေနသည္။

၂ဝ၁၅-၁၆ ခုႏွစ္ စာရင္းမ်ားအရ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ထိန္းခ်ဳပ္ေနရာႏွင့္ 
အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္ေနရာမ်ားတြင္ ျဖန္႔က်က္တည္ရွိေနသည့္ မြန္ 
အမ်ိဳးသားေက်ာင္းေပါင္း ၁၃၇ ေက်ာင္းကို MNED မွ စီမံႀကီးၾကပ္လ်က္ 
ရွိသည္။ ယင္းေက်ာင္းမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားထည့္ဝင္မႈေပၚတြင္ မွီခုိ 
ေနရၿပီး ရပ္ရြာမွ လူႀကီးမိဘမ်ားပါဝင္သည့္ ေက်ာင္းေကာ္မတီမွ စီမံ 
သည္။၁၈ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ 
ႏွင့္ ဘာသာစကားစုံ သင္ၾကားမႈမ်ားျပဳလုပ္သည္။ MoE ၏ သင္႐ုိး 
ၫႊန္းတမ္းအမ်ားစုကို မြန္ဘာသာျဖင့္ျပန္ဆုိထားသည့္ မူလတန္း 
အဆင့္ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းကို အသံုးျပဳသည္။ အလယ္တန္းႏွင့္ 
အထက္တန္း အဆင့္တြင္ MoE ၏ ဗမာဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားသည့္ 
သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းမ်ားသုိ႔ မေျပာင္းမီ မြန္ဘာသာကို သင္ၾကားေရး 
ၾကားခံ ဘာသာစကားတစ္ခုအေနျဖင့္ အသုံးျပဳသင္ၾကားသည္။ 
အေျခခံပညာအဆင့္တြင္ မြန္သမုိင္း ႏွင့္ မြန္ ဘာသာစကား 
သင္ခန္းစာမ်ားကို ေက်ာင္းဖြင့္ရက္မ်ားတြင္ သင္ၾကားသည္။ ေပါင္းစပ္ 
ေက်ာင္းဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ MoE က စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ေက်ာင္း 
ေပါင္း ၉၅ ေက်ာင္းတြင္ မြန္သမုိင္းႏွင့္ စာေပကို သင္႐ိုး အစိတ္အပုိင္း 
တစ္ခုအေနျဖင့္ သင္ၾကားေပးႏုိင္ရန္ MNED က ဆရာေပါင္း ၁၅၄ ဦး 
ေပးပို႔ထားသည္။၁၉

ရွမ္းျပည္ေက်းလက္ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း (Rural Development 
Foundation of Shan State (RDFSS) - ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ 

အဝင္အထြက္အနည္းငယ္သာရွိသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ သီေပါၿမိဳ ႔နယ္မွ 
ေက်းရြာအုပ္စု ၅ ခုကုိ ေလ့လာေဖာ္ျပထားပါသည္။ ရွမ္းျပည္ေက်းလက္ 
ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (Rural Development Foundation of 
Shan State (RDFSS) အမည္ျဖင့္ လႈပ္ရွားသည့္ ရွမ္းအရပ္ဖက္ လူ႔ 
အဖြဲ ႔အစည္းမွ ပံ့ပုိးသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းမ်ား ကြန္ယက္ 
သည္ ယင္းေဒသရွိ ရပ္ရြာမ်ားတြင္ အေျခခံပညာသင္ၾကားေရးကို 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ RDFSS သည္ EAO မ်ားႏွင့္ တရားဝင္ 
ဆက္ဆံေရးမရွိဘဲ ေက်ာင္းေပါင္း ၂၅ ေက်ာင္းပါဝင္သည့္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးသင္ ေက်ာင္းကြန္ယက္ႏွင့္ လက္တြလုဲပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ 
ေကာင္းဟတ္ ဘနု္းေတာႀ္ကီးေက်ာင္းမ ွ ဆရာေတာဥ္ီးေဆာငမ္ႈေအာက္ 
တြင္ ဆရာဦးေရ ၂၈ ဦးျဖင့္ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၈ဝဝ ေက်ာ္ကို 
သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။ ရွမ္းျပည္တြင္ အေျခစုိက္သည့္ EAO 
ေပါင္း ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီရွိၿပီး၊ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၊ ရွမ္းႏွင့္ ရွမ္းမဟုတ္သည့္ လူမ်ိဳး 
မ်ားကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ EBEPs မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ယင္းအနက္မွ 
နယ္ေျမတစ္ခုတြင္းရွိ ဥပမာတစ္ခုကိုသာ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ယင္းေဒသတြင္းရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္း 
ေပါင္း ၄ ေက်ာင္းကို စီမံလ်က္ရွိသည္။ ယင္းပမာဏသည္ EAO 
တစ္ဖြဲ ႔ျခင္း စီမံသည့္ပမာဏထက္ မ်ားသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန 
အေနျဖင့္ ေဒသခံဆရာမ်ား ခန္႔ထားႏိုင္ျခင္းမရွိသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ 
၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ား မယုံမၾကည္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ တုိးတက္သင့္ 
သေလာက္ မတုိးတက္ဘဲရွိေနသည္။ ေက်ာင္းေပါင္း ၂၅ ေက်ာင္း 
ပါဝင္သည့္ ေကာင္းဟက္ ကြန္ယက္ သည္ အစုိးရ၏ ဗမာဘာသာ 
သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းကိုအသုံးျပဳၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အေထာက္ 
အပံ့အခ်ိဳ ႔ ရရွိသည္။ ယင္းေက်ာင္းကြန္ယက္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
အစုိးရစာေမးပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိႏုိင္ၾကၿပီး ေအာင္ျမင္သည့္ 
ပညာေရးကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ရွမ္းဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကား 
ႏုိင္သည့္ ေဒသခံဆရာမ်ားကိုလည္း ခန္႔ထားၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ 
ေက်ာင္းကြန္ယက္ႏွင့္ RDFSS တုိ႔မွ ဆရာမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးသည္။ 
ေက်ာင္းသားရိွသည္ျဖစ္ေစ မရိွသည္ျဖစ္ေစ ရပ္ရြာတြင္းမွ အိမ္ေထာင္စု 
တုိင္းသည္ ဆရာမ်ားအတြက္ လစာကို ထည့္ဝင္ရန္ျဖစ္ၿပီး 
အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငြအလုိက္ ထည့္ဝင္ေပးရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားမွ ေဒသခံအဆက္အသြယ္မ်ားမွတဆင့္ 
ေဒသခံ ဆရာမ်ားကုိ စုေဆာင္းသည္။ ဆရာအားလုံးသည္ ရွမ္းလူမ်ိဳး 
မ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုမွာ အစုိးရ အေျခခံပညာေရးစနစ္တြင္ ဆယ္တန္း 
ေျဖဖူးၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ တကၱသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ၾက 
သူမ်ားျဖစ္သည္။၂ဝ ေကာင္းဟက္ ကြန္ယက္တြင္ သင္ၾကားေနသည့္ 
ကေလးမ်ား၏ ပထမမိခင္ဘာသာစကားမွာ ရွမ္း ျဖစ္ၿပီး အေရအတြက္ 

၁၈ အခ်ိဳ႕ေသာေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိဘဆရာအသင္း၊ အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းေကာ္မတီျဖင့္ စီမံၾကသည္။ အဖြဲ ႔အစည္းအလုိက္ ကြဲျပားသေလာ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္း 
တုိင္းတြင္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးရွိသေလာမွာ ရွင္းလင္းစြာ မသိရွိရပါ။

၁၉ ယင္းေက်ာင္းမ်ားကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ လက္ခံထားသည္ဆုိသည္မွာ ရွင္းလင္းျခင္းမရွိပါ။ 
ေဒသအဆင့္ MNED အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားၾကား နားလည္မႈမ်ားျဖင့္ တည္ေထာင္ထားသည့္ 
ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေဒသခံလူႀကီးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ ႔စည္းထားသည့္ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားရွိသည္။ ေက်ာင္းအေနျဖင့္ ေဒသခံရပ္ရြာမ်ား၏ 
အေထာက္အပံ့ေပၚတြင္ မွီခုိေနရၿပီး ရပ္ရြာလွဴဒါန္းမႈမ်ားမွ MNED ဆရာမ်ား၏ လစာအတြက္ သုံးစြဲသည္။ 

၂ဝ ေဒသႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားအသုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ထားမႈမရွိျခင္း၊ သင္႐ိုးမူေဘာင္ မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လက္ေတြ႕တြင္ေတာ့ ဗမာဘာသာဖတ္စာကို 
အလြတ္က်က္ေစျခင္းျဖင့္သာ သင္ၾကားေနရသည္။
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အနည္းငယ္သာ ဗမာစကားတပုိင္းတစ ေျပာတတ္သည္။၂၁

ေက်ာင္းတုိင္းတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထံသုိ႔ သတင္းပုိ႔ရ 
သည့္ ေက်ာင္းေကာ္မတီရွိသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ေက်ာင္း 
အနည္းငယ္ပါဝင္သည့္ ေက်ာင္းအစုကို ႀကီးၾကပ္ရသည္။ ယင္း 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ကြန္ယက္၏ ဦးေဆာင္ျဖစ္ေသာ ေကာင္းဟက္ 
ဆရာေတာ္ကို ျပန္လည္အစီရင္ခံရသည္။ ဆရာေတာ္သည္ ပညာသင္ 

ႏွစ္အစႏွင့္ အဆုံးတြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရ၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ဆုိင္သည့္ 
အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဘတ္ဂ်တ္မ်ားကို သာသနာေရးဝန္ႀကီး 
ဌာနသုိ႔ ျပန္လည္အစီရင္ခံရသည္။ ေကာင္းဟက္ ေက်ာင္းကြန္ယက္ 
ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ပံ့ပုိးခဲ့သည့္ RDFSS မွ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ လမ္း 
ေၾကာင္းေပးျခင္း၊ ဆရာမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ အခ်ဳိ ႔ေသာေက်ာင္း 
မ်ားကို ေငြေၾကးပံ့ပုိးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ 

၂၁ ဖတ္စာအုပ္မရွိျခင္းႏွင့္ အတန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ တာဝန္ယူသင္ၾကားေနရသည့္ ဆရာမ်ားေပၚတြင္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးျဖစ္ေစမည္ကို ေရွာင္ရွားလုိသျဖင့္ ရွမ္းဘာသာစကားကို 
ေက်ာင္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိေသးပါ။ ရွမ္းစာေပကို ေႏြရာသီတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားသည္။ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပတြင္လည္း 
ရံဖန္ရံခါ သင္ၾကားသည္။
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ငါး။ ။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ၄င္း၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေရး အစီအစဥ္မ်ား 

ျမန္မာ့ပညာေရးတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အင္အားအေကာင္း 
ဆုံး၊ ျဖန္႔က်က္မႈအမ်ားဆုံး အစုအဖြဲ ႔ျဖစ္သည္။၂၂ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီသည့္ 
အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ က်ေရာက္ခဲ့သည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ျမန္မာ့ပညာေရးသည္ ဘတ္ဂ်တ္မလံုေလာက္ျခင္း၊ စီမံမႈညံ့ဖ်င္းျခင္း 
ကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရသည္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စတင္ခဲ့သည္။ ပညာေရးက႑တြင္ 
ရင္းႏွီးထည့္ဝင္မႈ ႀကီးႀကီးမားမားလုပ္ရန္ လုိအပ္သည္ကို ဆင္ျခင္မိ 
သည္ႏွင့္ ပညာေရးအရည္အေသြးႏွင့္ အားလုံး သင္ၾကားခြင့္ရရန္ 
အတြက္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ 
ဟု ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့သည္။ ပညာေရးအသုံးစရိတ္မွာလည္း တုိးတက္ 
လာခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၉-၁ဝ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံစုစုေပါင္း ျပည္တြင္း 
ထုတ္ကုန္၏ ဝ.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ အသံုးျပဳရာမွ ၂ဝ၁၃-၁၄ ခုႏွစ္တြင္ 
၂.၁ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ တုိးတက္လာခဲ့သည္။  ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေန 
ျဖင့္ ရရွိလာသည့္ အသုံးစရိတ္သစ္မ်ားကို ေနရာႀကီး ၄ ခု တြင္ အဓိက 
အသုံးျပဳခဲ့သည္။ လုပ္ခလစာ၊ ေန႔စားဆရာဌားရမ္းျခင္း၊ ေက်ာင္းတည္ 
ေဆာက္ျခင္း၊ ႏွင့္ မသင္မေနရ အခမဲ့ပညာေရးစနစ္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရး ကိစၥမ်ားတြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂ဝ၁၅-၁၆ တြင္ 
အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု 
အေနျဖင့္ Quick Wins program ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ဝန္ထမ္းႏွင့္ ဆရာ လစာမ်ား - ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အသုံးစရိတ္ 
အမ်ားစုသည္ ပုံမွန္အသုံးစရိတ္ျဖစ္ေသာ ဝန္ထမ္းလစာတြင္ အသုံးျပဳ 
သည္။ ယင္းကိစၥအတြက္ အစုိးရသည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ ႏွစ္စဥ္ တုိးတက္ 
သုံးစြဲလ်က္ရွိသည္။၂၃ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရသည္ ဝန္ထမ္းလစာ 
တုိးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး  အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔ထားသည့္ မူလတန္း၊ 
အထက္တန္း ဆရာမ်ားအပါအဝင္ အရပ္ဖက္ဝန္ထမ္းအားလုံးကို 
လစဥ္ အပုိေၾကးအျဖစ္ က်ပ္ေငြ ၃ဝဝဝဝ ကို ထပ္ေဆာင္းေပးခဲ့သည္။ 
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးစနစ္မွ ဆရာ 
မ်ား၏ လစာကုိ စတင္ပံ့ပုိးေပးခဲ့သည္။၂၄

ေန႔စားဆရာမ်ား - ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ မူလတန္းေက်ာင္းတုိင္းတြင္ 
ဆရာ  ၅ ဦး ျဖည့္တင္းေရး သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီရန္ ေန႔စားဆရာမ်ားကို 
အလုံးအရင္းျဖင့္ စတင္ေခၚယူခဲ့သည္။ လခစားဆရာမ်ားကဲ့သုိ႔ 
မဟုတ္ဘဲ ေန႔စားဆရာမ်ားသည္ ပညာေရး ေလ့က်င့္ေရးေကာလိပ္ 
ဘြဲ႕ရမ်ားမဟုတ္သကဲ့သုိ႔ အရပ္ဖက္ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း မဟုတ္ၾကပါ။ 
ေန႔စားဆရာမ်ားကို အေခါင္အဖ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ အလုံးအရင္းျဖင့္ 
ေစလႊတ္လုိက္သည္။ ေဝးလံသည့္ေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေတြ႕ 

အႀကဳံရွိ၊ အဆင့္အတန္းမီ ဆရာမ်ား သြားေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
လုိျခင္း မရွိသည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ ေစလႊတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ တုိးတက္မႈမ်ား - ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန 
သည္ ေက်ာင္းတည္ေဆာက္ေရး၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား
ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသစ္ေပါင္း ၇၆၇၁ ကို 
တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး၊ ေက်ာင္းခန္းေပါင္း ၁၁၇၇၆  ကို အသစ္ တည္ 
ေဆာက္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းေပါင္း ၈၉၄၅  ႏွင့္ ေက်ာင္းခန္းေပါင္း 
၁၃၅၅၅ ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ-၁၁ ႏွင့္ ၂ဝ၁၄-၁၅ ကာလ 
အေတာအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၂၅ အခ်ိဳ႕ေသာ နယ္ေျမ 
မ်ားတြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းခြဲ၊ တြဲဖက္ေက်ာင္းမ်ား 
ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အျပည့္အဝ စီမံသည့္ ေက်ာင္းမ်ားအဆင့္ 
သို႔ေရာက္ေအာင္ ျမင့္တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ EBEP မ်ား စီမံသည့္ ရပ္ရြာ 
ေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း ေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ ျပဳျပင္ 
ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမွ တဆင့္ 
ဆရာမ်ား ပ့ံပုိးေပးၿပီး၊ အစုိးရစီမံမႈေအာက္သုိ႔ ဆြဲသြင္းႏုိင္ရန္ စီစဥ္ႏုိင္ 
ခဲ့သည္။

အေျခခံပညာေရး အခမဲ့ မသင္မေနရစနစ္ - ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ 
ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရးကုန္က်စရိတ္၏ 
၆၃ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ဆက္လက္ စုိက္ထုတ္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ေက်ာင္း 
ဝင္ေၾကး ႏွင့္ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားအျပင္ ေက်ာင္းျပဳျပင္စရိတ္၊ 
ေက်ာင္းသုံးပစၥည္း၊ ဖတ္စာအုပ္၊ ဝတ္စုံဖုိးမ်ားကို ေပးေခ်ေနရသည္။ 
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဝင္ေငြနည္း အိမ္ေထာင္စု 
မ်ားအတြက္ အခမဲ့ မသင္မေနရစနစ္ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားေပးအပ္ 
ကာ ေက်ာင္းအပ္ေစခဲ့ၿပီး၊ ဝတ္စုံႏွင့္ အျခားေက်ာင္းသုံးပစၥည္းမ်ား 
ေထာက္ပံ့သည့္ အစီအစဥ္ကို စတင္ခဲ့သည္။ စာေတာ္သည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုေပးအပ္သည့္ အစီအစဥ္ငယ္ 
မ်ားကိုလည္း စတင္ခဲ့သည္။

၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ Quick wins အစီအစဥ္ - အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ပါလုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီေဆာင္ရြက္ရန္  ၂ဝ၁၅ စက္တင္ဘာတြင္ 
အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ ၂ဝ၁၆-၂၁ ကို ေမွ်ာ္မွန္း 
လ်က္ အစုိးရသည္ Quick Wins အစီအစဥ္ကို စတင္ခဲ့သည္။ 
ပညာေရးအရည္အေသြး တုိးတက္ေစရန္၊ လူတုိင္း လက္လွမ္းမွီေစရန္၊ 
မညီမွ်မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္၊ အမ်ိဳးသားပညာေရးစနစ္ အားေကာင္းလာ 
ေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပေဒပုိင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း - ၂ဝ၁၄ စက္တင္ဘာ ၃ဝ တြင္ 
လႊတ္ေတာ္ရွိ ပညာေရးျမႇင့္တင္ေရးေကာ္မတီမွ မူၾကမ္းျပဳစုသည့္ 

၂၂ Ministry of Education (2016), 9.
၂၃ ၂ဝ၁၁ - ၁၂ ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ - ၁၆ အတြင္း ပုံမွန္အသုံးစရိတ္မွာ က်ပ္ေငြ ၂၇၄ ဘီလီယံမွ ၁.၃ ထရီလီယံ ထိျမင့္တက္ခဲ့သည္။ 
၂၄ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတစ္ခုမွ ေက်ာင္းသား ၂ဝ ဦးအတြက္ ဆရာတစ္ဦးကို တစ္လ ေငြက်ပ္ ၃၆ဝဝဝ ပံ့ပုိးၿပီး ေနာက္ထပ္ ေက်ာင္းသား ၄ဝ တုိးလာတုိင္း ထပ္တုိးပံ့ပုိး

မႈမ်ားေပးအပ္ရွိသည္။
၂၅ ၂ဝ၁၅ ဒီဇင္ဘာတြင္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းစဥ္မူၾကမ္းမွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။  
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အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကုိ သမၼတ လက္မွတ္ထိုးခ့ဲသည္။ ပညာေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ မူေဘာင္မ်ားခ်မွတ္ရန္ ရည္ရြယ္ျပဌာန္း 
သည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။ ဗဟုိဦးစီးမႈကုိ အကန္႔အသတ္ ႏွင့္ ေျဖေလွ်ာ့ 
ျခင္း၊ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ သင္ၾကားေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ မူလတန္း 
အႀကိဳႏွင့္ ၁၂ တန္း တုိးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား၊ အခမဲ့ မသင္မေနရ ပညာေရးကို 
မူလတန္းအဆင့္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္ 
သည္။ ဥပေဒအတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ မၾကာမီတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ 
ဆရာသမဂၢ တုိ႔မွ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ပုံမွန္ျပဳလုပ္ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။ 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား စုေဝးေနသည္ကုိ 
အၾကမ္းဖက္ လူစုခြဲ၊ ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးသည့္အခါတြင္ 
အထြဋ္အထိပ္သုိ႔ ေရာက္သြားသည္။ အစုိးရႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ 
မ်ားၾကား ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ဆက္တုိက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၅ ဇြန္တြင္ အစုိးရ 
သည္ ဥပေဒကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး အနည္းအက်ဥ္း ျပင္ဆင္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၂ဝ၁၅ ဇြန္လတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္မႈမ်ားအရ 
ပညာေရးတြင္ ဗဟိုဦးစီးမႈကို ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်ၿပီး လုပ္ပုိင္ခြင့္ ပုိရလာခဲ့ 
သည္။ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒ 
ႏွင့္အညီ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခြင့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
တရားဝင္အေထာက္အပံ့မ်ားကိုလည္း တုိက္႐ုိက္ လက္ခံႏုိင္မည္ျဖစ္ 
သည္။ အခြန္ေကာက္ခံႏုိင္သည့္ က႑မ်ားလည္း တုိးတက္လာသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းျပဌာန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသ 
ႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနအေပၚတြင္ အာဏာ 
သက္ေရာက္ျခင္းမရွိ သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔နယ္ေျမမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
ဝင္ေရာက္ အာဏာက်င့္သုံးခြင့္ မရွိပါ။ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ တုိက္႐ုိက္ 
စီမံႏုိင္သည့္ ေက်ာင္းမ်ား၏ ပုံစံကိုလည္း ရွင္းလင္းစြာသိရျခင္း မရွိပါ။ 
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ေျခာက္။ ။ ပညာေရးအဝန္းအဝုိင္းအတြင္းမွ  ဘာသာစကား၊ 
စာေပ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ

မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳႏွင့္ ဘာသာစကားစုံ အသုံးျပဳသင္ၾကား 
သည့္ ပညာေရး - စာသင္ၾကားျခင္း ႏွင့္ စာေမးပြဲစစ္ေဆးျခင္းတြင္ 
ဗမာစကားကိုသာအဓိက အသုံးျပဳသည္ျဖစ္ေသာၾကာင့္ ဗမာစကား 
ေျပာ မဟုတ္သူမ်ားအတြက္ လက္ရိွပညာေရးအစနစ္သည္ အခက္ 
အခဲရွိသည္။ ေက်းလက္ေဒသမွ ကေလးငယ္ေပါင္း ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း 
သည္ ေက်ာင္းမတက္မီ ဗမာစကားကုိ မၾကားဖူး မေျပာဖူးၾကသူမ်ား 
ျဖစ္သည္။၂၆  တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေန 
သည့္ ဆရာ ခန္႔မွန္း ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ေဒသခံ ဘာသာစကား 
သုိ႔မဟုတ္ မ်ိဳးကြဲစကားမ်ားကို ေျပာဆိုတတ္ေျမာက္ျခင္းမရွိသည္ကို 
ေတြ ႔ရသည္။၂၇ EAO မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေဒသမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ား 
၏ ဗမာစကားတတ္ကြ်မ္းမႈမွာ အထူးအားနည္းၿပီး ျမန္မာလူမႈအဖြဲ ႔ 
အစည္း ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ ေဝးေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွ စၿပီး ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား 
သင္ၾကားရန္ ဆက္တုိက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ EBEP မ်ားမွ အခ်ိန္ပုိ 
သင္ခန္းစာပို႔ခ်ေပးသည့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနစနစ္ေအာက္မွ ေပါင္းစပ္ 
ေက်ာင္းမ်ားရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ယခင္ကပင္ တုိင္းရင္းသား 
ဘာသာစကား သင္ၾကားခြင့္ရေနၾကေသာ္လည္း အေရအတြက္မမ်ား 
လွပါ။ လူနည္းစုဘာသာစကားေျပာဆိုသည့္ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ 
ေက်ာင္းတြင္ ေကာင္းမြန္စြာသင္ယူႏုိင္ရန္မွာ ေက်ာင္းတက္စနစ္မ်ား 
တြင္  မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ႏွင့္ ဘာသာစကားစုံ အသုံးျပဳ 
သင္ၾကားျခင္းနည္း (Mother-tongue-based and multilingual 
education (MTB-MLE) သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ 
မွ အသိအမွတ္ ျပဳထားသည္။ ၂၈ MTB-MLE ျဖင့္ သင္ၾကားသည္ဆုိပါက 
ေက်ာင္းသား၏ မိခင္ဘာသာစကားအသုံးျပဳသင္ၾကားသည္သာမက 
ဘာသာစကားအစုံ အသုံးျပဳသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေပါင္းကူးျခင္းတြင္ 
လြယ္ကူေစရန္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားအသုံးျပဳ
သင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ ဗမာဘာသာစကား တတ္ေျမာက္ျခင္းသည္ 
အေရးပါ၊ လက္ေတြ႕က်ၿပီး၊ လူ႔ဝင္ဆန္႔ျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု 
မိဘမ်ားအေနျဖင့္ သားသမီးမ်ားကုိ တတ္ေျမာက္ေစလုိၾကသည္။ 
ျဖစ္စဥ္ရလဒ္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မိဘမ်ားသည္ ကေလးငယ္ 
မ်ားကို ဖိအားေပးၿပီး သင္ၾကားေစျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းခန္းတြင္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ 
ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးစိတ္႐ႈပ္ေစမည့္အစား ဗမာစကားကို ဒုတိယ ဘာသာ 
စကားအေနျဖင့္ သင္ၾကားေစျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း 
ေတြ ႔ရွိရသည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ သမုိင္း - 

လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းတစ္ခုမွ လူမ်ားသည့္အုပ္စု တစ္စုႏွင့္သာ သက္ဆုိင္ 
သည့္ တန္ဖုိးမ်ား၊ အယူအဆမ်ား၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ားအတြက္သာ 
ရည္ရြယ္သည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ားသည္ ပဋိပကၡကိုျဖစ္ပြားေစတတ္ 
သည္။ ျမန္မာ့ေခတ္သစ္သမုိင္းတြင္ ယင္းကိစၥသည္ ထပ္တလဲလဲ 
ျဖစ္ေပၚေနသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္အေနျဖင့္ ဗမာစကားကို 
အျပည့္အဝနားလည္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာေရးသုိ႔ တက္လွမ္းသည့္ ခရီး 
လမ္းတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ဘာသာစကား၊ သမုိင္း ႏွင့္ အျခားသက္ 
ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ရန္မွာ 
အေရးႀကီးသည္။ ယင္းသုိ႔ သင္ၾကားႏုိင္ရန္မွာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု 
စာေပအသုံးျပဳမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္လုိသည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား 
အေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသား အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ 
စီစဥ္ေပးရမည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ စာေပယဥ္ေက်းမႈကို 
လည္း ထိန္းသိမ္းေပးရမည္။ ဗမာမဟုတ္သည့္ ဘာသာစကားမ်ား၏ 
စာေပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပံ့ပုိးျခင္း၊ ထူေထာင္ေပးျခင္းမ်ား စီစဥ္ေပးရ 
မည္။ သမုိင္းႏွင့္ လူမႈနီတိမ်ားအေၾကာင္းကို ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကား 
ေပးႏုိင္ရန္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည္။ 
လက္ရွိသင္ၾကားေနသည့္ ပုံစံသည္ ဗမာအမ်ိဳးသားေရးကို အထူး 
အသားေပး သင္ၾကားသည့္ ပုံစံျဖစ္ေနသည္။ အျခားတဖက္မွလည္း 
အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားျပဳစုသည့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမိုင္း 
သင္႐ိုးမ်ားသည္လည္း ႏုိင္ငံေရးသေဘာေဆာင္ၿပီး ရံဖန္ရံခါ မမွ်မတ 
ေဖာ္ျပသင္ၾကားသည္မ်ား လည္းရွိသည္။

ဗမာႏွင့္ မိခင္ဘာသာစကားၾကား အဆင္ေျပမည့္ ရပ္တည္ခ်က္ - 
ျပည္ေထာင္စုတဝွမ္းတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း၊ ပညာေရး 
အခြင့္အလမ္းမ်ား လက္မလြတ္တမ္း ဆုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဗမာ 
စကားကုိ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္အသုံးျပဳတတ္ရန္မွာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး 
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ အထက္တြင္ 
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း MTB-MLE သည္ မိခင္ဘာသာစကား၊ ဗမာ 
ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ိဳးလုံးပုိင္ႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္စနစ္ျဖစ္သည္။ 
မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားျခင္းအားျဖင့္ အေျခခံ သင္ယူမႈ 
အတြက္ လိုအပ္သည့္ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီး 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခားဘာသာရပ္မ်ားကို အလြယ္တကူ သင္ယူႏုိင္ 
ရန္ အေျခခံေကာင္းမ်ားျဖစ္ေစသည္။ အလားတူပင္ ဘာသာစကားစုံ 
အသုံးျပဳသင္ၾကားသည့္ ပညာေရးသည္လည္း ဘာသာစကားတစ္ခုကို 
အဓိကထား အသံုးျပဳရမည္ဟု တရားဝင္သတ္မွတ္ထားသည့္တုိင္ 
ဘာသာစကားအစုံအသုံးျပဳေနရသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ အသင့္ 
ေတာ္ဆုံးျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ယင္းမူေဘာင္သတ္မွတ္ခ်က္ 
အရ မိခင္ဘာသာစကားကို သင္ၾကားေရးၾကားခံ ဘာသာစကားတစ္ခု 
အေနျဖင့္ တတ္ႏုိင္သမွ်အသုံးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး အတန္းငယ္မွ 
တကၠသိုလ္ထိ သင္ၾကားေရးခရီးတေလွ်ာက္တြင္ ဘာသာစကား 

၂၆ UNICEF 2010, cited in Pyoe Pin (2014), 8.
၂၇ Ibid. 
၂၈ UNESCO ေဖာ္ျပခ်က္အရ MTB-MLE ဆိုသည္မွာ ကေလးငယ္ပညာေရးကို ၄င္းတုိ႔မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ စတင္မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသား သုိ႔မဟုတ္ 

အမ်ားသုံး ဘာသာစကား (ဥပမာ ဗမာဘာသာစကား) ကို ကေလးငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္ စတင္မိတ္ဆက္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒုတိယဘာသာစကားျဖင့္ ေကာင္းစြာ 
ဝါက်ေရးဖြဲ ႔  သီကုံးႏုိင္ျခင္းမရွိသေရြ ႔ သင္ၾကားေရးၾကားခံ ဘာသာစကားအျဖစ္ အသုံးမျပဳရန္ျဖစ္သည္။
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ႏွစ္မ်ိဳးလုံး အသုံးျပဳၿပီး ပညာရွာႏုိင္သည္အထိ ေလ့က်င့္ေပးႏုိင္ရန္ 
ျဖစ္သည္။ လူနည္းစုမ်ားအတြက္တူညီသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ဖန္တီးေပးရန္၊ တိုးတက္ရာလမ္းေၾကာင္း ေျဖာင့္ျဖဴးေစရန္ ဗမာ 
ဘာသာစကားႏွင့္ မိခင္ဘာသာစကားၾကား မွန္ကန္သည့္ ဆုံမွတ္ 
တစ္ခုကို အစုိးရအေနျဖင့္ ဦးစားေပးရွာေဖြရမည္ျဖစ္သည္။

MTB-MLE စနစ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း - မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း 
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၄င္း၏ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ MTB-MLE 
စနစ္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ရာ တုိးတက္မႈ  အနည္းငယ္ရွိသည္။ ဝန္ႀကီး 
ဌာန အတြင္းမွာပင္ MTB-MLE ကို လက္ခံက်င့္သုံးရန္ အသိအမွတ္ျပဳ
လက္ခံရန္လုိအပ္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ၂ဝ၁၆၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 
မႏၲေလးတကၠသိုလ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဘာသာစကားစုံအသုံးျပဳေရး 
မူဝါဒႏွင့္ အခင္းအက်င္းမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ စည္းေဝးပြဲတြင္ 
(“International Conference on Language Policy in Multicultural 
and Multilingual Settings) ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တင္သြင္းခဲ့သည့္ 
အခ်က္ ၉ ခ်က္ပါ အမ်ိဳးသားဘာသာစကား မူဝါဒတြင္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ 
ကို ေတြ ႔ရွိရသည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒတြင္ တုိင္းရင္းသားဘာသာ 
စကားမ်ားကို ဘာသာရပ္မ်ားအျဖစ္ သင္ၾကားရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ 
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ခံ ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕သည္ ၂ဝ၁၃ 
သို႔မဟုတ္ ၂ဝ၁၄ တြင္ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ၌ သင္ၾကားမႈမ်ား အစျပဳေနၿပီ 
ျဖစ္သည္။ အသစ္ျပဳျပင္ထားသည့္ ဥပေဒအရ ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း 
သင္ၾကားႏုိင္ၿပီး ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားအေနႏွင့္လည္း 
ဆရာမ်ားအတြက္ အထူးရံပုံေငြမ်ား ခ်ထားေပးႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။ မြန္၊ 
ကရင္၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ပဲခူးႏွင့္ အျခား တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားမွ 
အစုိးရမ်ားသည္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ 
ဖတ္စာအုပ္မ်ား ျပဳစုျခင္း၊ လူမ်ိဳးစုဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားႏုိင္ရန္ 
ဆရာမ်ားကို သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ႏုိင္ငံ ေနရာအႏွံ႔ 
အျပားသုိ႔ ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ ဆရာမ်ားကို ေစလႊတ္ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား၏ ခရီးေရာက္မႈမွာ ေနရာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု
လုိက္ၿပီးကြဲျပားသည္။

အစုိးရမွ ေငြေၾကးပ့ံပုိးျခင္း၊ စီမံမႈပုိင္းတြင္ ပံ့ပုိးမႈမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ 
ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ 
ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ဘာသာစကားမ်ားမွာလည္း 
မသင္မေနရ ဘာသာရပ္မ်ားမဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပတြင္သာ 
ရံဖန္ရံခါသင္ရသည္။၂၉ ယင္းကိစၥမ်ားထက္ ေျဖရွင္းရန္ခက္ခဲသည့္ 
ကိစၥရပ္မွာ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္ေသာ အရည္ 
အေသြးမီ ဆရာမ်ား မရွိျခင္းျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေဒသမ်ား 

တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေနသည့္ ဆရာေပါင္း ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေဒသခံ 
ဘာသာစကား သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာစကားမ်ိဳးကြဲကို ေျပာဆုိႏုိင္ျခင္းမရွိ
သူမ်ားျဖစ္သည္။၃ဝ  တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားျဖင့္ ဖတ္စာအုပ္မ်ား 
ျပဳစုရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ေဒသအေျခအေနမ်ားႏွင့္  
ကိုက္ညီမႈမရွိလွသည့္ ရွိရင္းစြဲ ဗမာဘာသာ ဖတ္စာအုပ္မွ စာသားမ်ား 
ကို တစ္လံုးခ်င္းဘာသာျပန္ဆုိ အသုံးျပဳရမည္ဟု အစုိးရက သတ္မွတ္ 
ထားျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား သင္႐ုိးမ်ားေပၚေပါက္ 
လာေရးမွာ ေႏွာင့္ေႏွးလ်က္ရွိသည္။ ပုံႏွိပ္ရန္၊ ျဖန္႔ေဝရန္ ေငြေၾကးပံ့ပုိးမႈ 
မရွိျခင္းကလည္း လုပ္ငန္းစဥ္ မေအာင္မျမင္ျဖစ္ေစသည္။ ဖတ္စာအုပ္ 
မ်ားကို ေက်းလက္ေဒသမ်ားသုိ႔ ျဖန္႔ခ်ိရာတြင္ ေငြေၾကးအကုန္အက် 
အလြန္မ်ားႏုိင္သည္။၃၁ လုိအပ္ပါက သင္ၾကားေရးၾကားခံ ဘာသာ 
စကားအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားကို အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ 
အစုိးရအေနျဖင့္ ဆရာမ်ားေပၚတြင္ မည္သည့္ပံ့ပုိးမႈမ်ား မရွိေၾကာင္း၊ 
ပံ့ပုိးေပးရန္ အားထုတ္မႈ မရွိေၾကာင္း ထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။ အမ်ိဳးသား 
ပညာေရးဥပေဒအရ သင္ၾကားရာတြင္ အဆင္ေျပသည့္ ဘာသာစကား 
အသုံးျပဳႏုိင္သည္ဟု ျပဌာန္းရမည့္အစား တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကား 
ကို လုိအပ္မွသာ ဗမာဘာသာႏွင့္အတူတြဲလ်က္ အသုံးျပဳရမည္ဟု 
သတ္မွတ္ထားသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္ ဆုိပါက တုိင္းရင္းသားအားလုံး၏ 
ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့မ်ား၊ အေမြအႏွစ္မ်ား၊ ႐ုိးရာ 
မ်ားကို ပံ့ပုိးေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ ေဒသႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ 
သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ 
ဆုိင္ၿပီး သီးသန္႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ 
သည္။၃၂  ကေလးငယ္၏ အေစာပုိင္းသင္ယူမႈကို ႏိႈးဆြႏုိင္ရန္အတြက္ 
အထူးရည္ရြယ္လ်က္ ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ သင္႐ုိးမ်ားျဖစ္ေစရန္ 
လုိအပ္သည္ဟု အစီအစဥ္တြင္ မၾကာခဏဆုိသလုိ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႀကံဳေတြ႕လာမည့္ အခက္အခဲမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း - NLD အစိုးရ 
လက္ထက္တြင္ ျမန္မာအေနႏွင့္ MTP-MLE စနစ္ကို ထိေရာက္စြာ 
အသုံးခ်ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိလာသည္။ NLD ၏ ၂ဝ၁၅ ေၾကညာ 
ခ်က္တြင္လည္း ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ကတိကဝတ္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ပ့ံပုိး၊ ျမႇင့္တင္ေပး 
သည့္ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ 
သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ကတိကဝတ္မ်ားသည္ ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ 
အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားျပားရွိေစၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ 
ေရးတြင္ အဓိက ေျခလွမ္းျဖစ္သက့ဲသုိ႔ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေစသည့္ 
အဓိက မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေျဖရွင္းၿပီးသား ျဖစ္ေစသည္။

၂၉ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ (လုိအပ္ခဲ့သည္ဆုိပါက အေျခခံပညာအဆင့္တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးဘာသာစကား တစ္ခုကို ဗမာဘာသာႏွင့္ 
တြဲၿပီး သင္ၾကားမႈၾကားခံ ဘာသာစကားတစ္ခုအေနျဖင့္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္) ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၃ဝ UNICEF (2010), cited in Pyoe Pin (2014), 8. 
၃၁ ယင္းအခက္အခဲမ်ားကို ကခ်င္ျပည္နယ္ပညာေရးဌာနမွ မႏၲေလးတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ၁၆) ညီလာခံတြင္ ေထာက္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
၃၂ Ministry of Education (2016), p. 32.
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သုိ႔ေသာ္လည္း ရည္မွန္းထားခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ရန္မွာ ျပင္းျပသည့္ 
ႏိငုင္ံေရးဆႏၵႏငွ္ ့အခ်နိ၊္ ေငြေၾကး ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွရံနလ္ုသိည။္ 
ဘာသာစကားမ်ားသည္ ျပည္နယ္တစ္ခုတည္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခု 
တည္းတြင္သာ ကန္႔သတ္လ်က္ ရွိေနသည္မဟုတ္ပါ။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
တြင္ပင္ ကြဲျပားမႈမ်ားရွိသည္။ ၿမိဳ ႔နယ္တုိင္းတြင္ မတူညီသည့္ တုိင္းရင္း 
သားလူမ်ိဳး စုဖြဲ႔မႈရွိၿပီး အဓိကအသုံးျပဳသည့္ ဘာသာစကားမွာလည္း 
ေက်းရြာအုပ္စုအလုိက္ ကြဲျပားမႈရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ 
မ်ားၾကားတြင္ ကြာျခားမႈ ႀကီးႀကီးမားမားရွိၿပီး ၿမိဳ ႔ေပၚမ်ားတြင္ လူမ်ိဳးစုံ
စုေဝးမႈပုိမ်ားႏုိင္ၿပီး ဗမာစကားကြ်မ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္သူမ်ားက 
အမ်ားစု လႊမ္းမုိးထားရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားသည္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား ဘာသာ 
ရပ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အရည္အေသြးကို မည္သုိ႔ဆုံးျဖတ္ 
မည္ဆုိသည္မွာ ဆံုးျဖတ္ရန္ခက္ခဲသည့္ ကိစၥျဖစ္လာသည္။ အခ်ိဳ႕ 
ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အထက္တန္းေက်ာင္း 
ပညာေရးကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္သင္ၾကားျခင္းမရွိ သူမ်ားကို ဆရာမ်ား 
အျဖစ္ ဌားရမ္းေနရသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေနျဖင့္ မည္သည့္ 
သင္ၾကားေရးစနစ္ကို အသုံးျပဳမည္၊ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ သင္႐ုိးပုံစံကို 
အသုံးျပဳမည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ အျခားေသာ 
ပညာေရးအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား အျငင္းပြားေနၾကသည့္ အခ်ိန္တြင္ အထက္ 
ပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
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ခုနစ္။ ။ ပညာေရးအဖြဲ ႔အစည္း အမ်ားအျပားရွိျခင္း 
ေကာင္းက်ိဳးမ်ား 

ႏုိင္ငံတကာမွ ေလ့လာရမည့္ အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊ 
ၾကားဝင္ေပါင္းကူးစနစ္မ်ား (complementary systems)  - 
တူညီသည့္ မူေဘာင္မ်ား လမ္းၫႊန္မႈေအာက္တြင္ အဖြဲ ႔အစည္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပညာေရးဦးတည္ခ်က္သည္ ႏုိင္ငံ 
တကာက လက္ခံထားသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။  ႏုိင္ငံအစုိးရ 
မဟုတ္သည့္ ပညာေရး အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသည္ ကမာၻတဝွမ္းတြင္ ပုံစံ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ျဖစ္တည္ေနၾကသည္။ အက်ိဳးအျမတ္ဦးစားေပးသည့္ 
ပညာေရးအဖြဲ ႔အစည္း၊ ေက်ာင္းသားမိသားစုမ်ား၊ လွဴဒါန္းမႈမ်ား 
(ရပ္ရြာမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း)အစုိးရ၊ 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားအလွဴရွင္မ်ားမွ ရန္ပုံေငြ လက္ခံႏုိင္သည့္ အက်ိဳး 
အျမတ္ဦးစားမေပးသည့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ 
သည္။၃၃ ဝင္ေငြနည္း၊ ဝင္ေငြအလယ္အလတ္ ရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
ေလာေလာလတ္လတ္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏုိင္ငံအစုိးရႏွင့္ သက္
ဆုိင္ျခင္းမရွိသည့္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈ ေတာက္ေလွ်ာက္ ျမင့္ 
တက္လာသည္။ ဖြံ ႔ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အစုိးရႏွင့္သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိ 
သည့္ ပညာေရးစနစ္ကုိ အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ ႔ 
ကဲ့သုိ႔ေသာ အဖြဲ ႔မ်ားမွ ပံ့ပုိးေပးသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ 
ရွိသည္။ ပညာေရးလက္လွမ္းမမီသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ 
သည့္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားလည္း ရွိသည္။

ၾကားဝင္ေပါင္းကူးပညာေရး (complementary education) ဆုိသည္ 
မွာ ေဝးလံေခါင္ဖ်ား၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားစုအသုံးျပဳသည့္ 
ဘာသာစကား တတ္ကြ်မ္းမႈမရွိ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအစုိးရ၏ ပညာေရးစနစ္တြင္ 
သင္ၾကားခြင့္မရ၍ ခက္ခဲေနေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ 
အေျခခံပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား တစ္စတစ္စ တုိးတက္လာခဲ့ရာ ၄င္း 
အစီအစဥ္မ်ားကို ရည္ၫႊန္းရန္ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚထြက္ခဲ့သည့္ 
စကားရပ္ျဖစ္သည္။.အနည္းဆုံး ႏုိင္ငံေပါင္း ၃၅ ႏိုင္ငံတြင္ ၾကားဝင္ 
ေပါင္းကူးစနစ္မ်ားရွိသည္။ ပုံမွန္ေက်ာင္းစနစ္မ်ားမွ ကြဲျပားလ်က္ 
ထူးျခားသည့္ လုိအပ္ခ်က္ရွိသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ 
ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္သြားရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား 
ကို ထိန္းသိမ္းလ်က္ အသိအမွတ္ျပဳ အေျခခံပညာေရးကို ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ 
ေသာ ၄င္းတုိ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို လူသိမ်ားသည္။

ျမန္မာ့ပညာေရးက႑တြင္ EBEPs မ်ားအေရးပါပုံ - ျမန္မာ့ပညာေရး 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ EBEP မ်ားမွာ 
အဓိကေနရာမွ ပါဝင္ေနသည္။ အေၾကာင္းရင္းခံ ၄ ခ်က္ေၾကာင့္ ယင္း 
အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသည္ အေရးပါေနရသည္။

 ၁။ နယ္ေျမကြ်မ္းက်င္မႈ၊ ဝင္ထြက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ
 ၂။ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ႏွင့္ ဘာသာစကားစုံ အသုံးျပဳ 

သည့္ ပညာေရးစနစ္တြင္ အေတြ႕အႀကံဳ ရင့္က်က္မႈ
 ၃။ ျပည္သူမ်ားမွ ယုံၾကည္တန္ဖုိးထားျခင္း 
 ၄။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အေထာက္ 

အကူျပဳျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။

ေနရာေဒသအမ်ားစုတြင္ ပညာေရးကိစၥဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည့္ 
တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ EBEP မ်ား မပါဘဲ 
ႏွင့္ အားလုံးသင္ယူႏုိင္သည့္ ပညာေရး ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ 
ေအာင္ျမင္ရန္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ၂ဝ၁၅  အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒတြင္ 
ပဋိပကၡဒဏ္ခံ ေဒသမ်ားတြင္သာ ယာယီ သုိ႔မဟုတ္ အေရးေပၚ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ လုိအပ္သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳထားသည္ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ က်ေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိ 
သည့္ ေဒသအမ်ားအျပားကို စာရင္းမသြင္းသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။ 
အေျခ ၏အေနအေလွ်ာက္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ပညာေရးေပၚ မွီခုိ 
ေနရသူမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္မျပဳသည့္သဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။

စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီၾကာခဲ့သည္ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ေပၚတြင္ ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ေနေသာ 
ေၾကာင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕မႈမ်ားေပၚတြင္ EAO မ်ား 
မွ သတိထားေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္။ အစုိးရသည္ ဖက္ဒရယ္အေရး 
ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး နက္နက္နဲနဲေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳဘဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေၾကာင္း 
ျပကာ ၄င္းထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ား တုိးခ်ဲ ႔ယူသြားမည္ဟူေသာ ပူပန္မႈကို 
EAO မ်ားၾကား ျပန္႔ပြားေစသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ထိခုိက္ 
ေစႏုိင္သည္။ တိက်သည့္လမ္းၫႊန္မႈမ်ားမရွိဘဲ ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ား 
ကို အလ်င္အျမန္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ လက္ေတြ႕မက်သည့္ 
ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုေပၚေပါက္ေစသည္။ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသ 
မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္သည့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ထမ္းဆရာ 
မ်ား၏ ပ်က္ကြက္မႈႏႈန္း၊ အလုပ္ထြက္ႏႈန္းမွာ ျမင့္မားသည္။၃၄ အဝင္ 
အထြက္ခက္ခဲသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေက်ာင္းမ်ားတစ္ခုခ်င္းစီ ခ်ဥ္းကပ္ 
ျခင္း၊ ရပ္ရြာအလုိက္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္အစား EBEP 
မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳကာ ပူးေပါင္းလုိက္ျခင္းျဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန 
သည္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးပညာေရးစနစ္မ်ားသည္ ရပ္ရြာကြန္ယက္မ်ားတြင္ 
နက္နဲစြာ အျမစ္တြယ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လုံၿခဳံေရး 
သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရး အေကာင္းအဆိုး အေျခအေနမေရြး ပံ့ပုိးမႈမ်ား 
အဆက္မျပတ္ေစရန္ လုပ္ငန္းပုံစံ ျပင္ဆင္ထားသည္၊ သုိ႔မဟုတ္ 
လုပ္ရင္းကုိင္ရင္း တစ္စတစ္စျပဳျပင္ထားေလ့ရွိသည္။ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးမ်ား နယ္ေျမအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား တေက်ာ့ျပန္၊ 

၃၃ ႏုိင္ငံအစုိးရလက္ေအာက္ခံမဟုတ္သည့္ ပညာေရးအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအေၾကာင္းကို Steer, et al. (2015), p. 28. တြင္ၾကည့္ပါ။ 
၃၄ ေဒသခံရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ရန္ ႐ုုန္းကန္ရသည္။ လစာမ်ားႏွင့္ အျခားစီမံကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ၿမိဳ ႔သုိ႔ ပုံမွန္ သြားေနရျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။
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မၿငိမ္းႏုိင္ဘဲ ဆက္လက္ျဖစ္ေနရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားေသာေၾကာင့္ ေနာင္ 
လာမည့္ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာသည့္တိုင္ EBEP မ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ေနရာမ်ားအတြက္ အထိေရာက္ဆုံး ပညာေရးပံ့ပုိးေပး သည့္ အစုအဖြဲ ႔ 
ျဖစ္ေနအုံးမည္ျဖစ္သည္။

MTB-MLE အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း - EBEPမ်ားသည္ တုိင္းရင္း 
သားစာေပ သင္ၾကားရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဗမာဘာသာ သင္႐ုိးကို 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစကားမ်ား အသုံးျပဳၿပီး သင္ၾကားျခင္းတြင္ လည္း 
ေကာင္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာရွိသည္။ MNEC/MNED လက္ေအာက္ခံ 
အေျခခံပညာႏွင့္ အေျခခံပညာလြန္ မြန္အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းပါင္း ၁၁၈ 
ေက်ာင္းတြင္ ၅ တန္းမတုိင္မီထိ မြန္ဘာသာ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းကို 
အျပည့္အဝ အသုံးျပဳသည္။၃၅ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း 
မ်ားတြင္ အစိုးရ၏ ဗမာဘာသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲ 
အသုံးခ်ေသာ္လည္း မြန္ဘာသာကို သင္ၾကားေရးၾကားခံ ဘာသာ 
စကား (language of instruction) အျဖစ္ ဆက္လက္အသုံးျပဳသည္။

ေကာင္းဟက္ ကြန္ယက္အပါအဝင္ အျခားေသာ EBEP ေက်ာင္းမ်ား 
တြင္ အစိုးရ၏ ဗမာသင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို အေျခခံအျဖစ္ အသုံးျပဳ 
သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား အစုိးရစစ္စာေမးပြဲမ်ား ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုႏုိင္ 
ရန္ ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ EBEP မွ ဆရာမ်ားသည္ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိခင္ဘာသာစကား ျဖင့္ စာသင္ၾကားႏုိင္ၾကၿပီး 
ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကားျဖင့္ ျပဳစုထားသည့္ ဖတ္စာမ်ားကို နားလည္ေစ 
ရန္ မိခင္ဘာသာစကားအသုံးျပဳကာ ရွင္းျပႏိုင္ၾကသည္။ ပညာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန၏ သင္႐ိုးကို အဓိကထား အသုံးျပဳသည့္ EBEP မ်ားသည္ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးဘာသာစကားမ်ားကို ထပ္တုိးဘာသာရပ္မ်ား 
အေနျဖင့္ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပတြင္ သုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္သင္႐ိုးအတြင္း 
ထည့္သြင္းသင္ၾကားေစသည္။ ၃၆ KED/KSEAG ႏွင့္  Kachin EBEP 
မ်ားသည္ အေျခခံပညာေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္ 
သင္႐ိုးမ်ား ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ EBEP မ်ား၏ MTB-
MLE ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္တင္ရန္ အႀကီးအက်ယ္ 
လုိအပ္ေနသည္ကိုလည္း မေမ့သင့္ပါ။

ရပ္ရြာျပည္သူမ်ား သေဘာထား - ၿခဳံငုံသုံးသပ္ရလ်င္ ရပ္ရြာမ်ား 
အေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ EBEP မ်ားကို အရွိန္ အဟုန္ျဖင့္ ဆက္လက္ 
ပံ့ပုိးေနၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနထက္ EBEP မ်ားကို ပုိ၍ 
လုိလားေၾကာင္း ကုိလည္း အထင္အရွား သေဘာထားေပးၾကသည္။ 
EBEP ေက်ာင္းအမ်ားစုသည္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုအသီးသီးထံမွ 
အလွဴေငြမ်ားကို လက္ခံရရွိေနရသည္။ မိမိတုိ႔သားသမီးမ်ား ေက်ာင္း 
တက္ေရာက္ေနျခင္း မရွိသည့္တုိင္ အလွဴေငြထည့္ဝင္သူမ်ားရွိသည္။ 
ျပည္သူလူထုမွယင္းသုိ႔ ၾကည္ျဖဴစြာ ထည့္ဝင္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း 

ေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။ EBEP မ်ား ေကာင္းစြာထူေထာင္ထားႏုိင္သည္
ဆုိပါက တုိင္းရင္းသား ရပ္ရြာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ 
အမ်ိဳးသားပညာေရးစနစ္အျဖစ္ သေဘာထားၿပီး ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ 
ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ EAO ပညာေရးဌာန (EAO education 
departments (EAO-EDs) ပညာေရးအာဏာပုိင္အျဖစ္ ဆယ္စုႏွစ္ 
ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ အေျခတက်ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းစနစ္ျဖင့္ ပညာ 
တတ္ေျမာက္ခဲ့သည့္ မိဘမ်ားကလည္း ယင္းစနစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳ 
လက္ခံသည္။ အဖြဲ ႔အစည္းအသစ္အျဖစ္ ေနရာအသစ္တစ္ခုသို႔ 
EBEPs မ်ား စတင္ဝင္ေရာက္သည္ႏွင့္ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ား၊ မိဘ 
မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ MoE ထက္ အားေကာင္းသည္ကို 
ေတြ႕ရသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားသည္ ေဒသခံ ဘာသာစကား 
ကို အသုံးျပဳႏုိင္၊ ေဒသခံဓေလ့မ်ားကို နားလည္ၿပီး ေက်းရြာလူႀကီးမ်ား၊ 
ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ 
တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ အခ်ိန္ယူႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ပူးေပါင္းႏုိင္မႈတြင္ ပုိ၍ 
ထိေရာက္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထုိ႔ျပင္ EBEP မွ ေထာက္ပံ့ထားသည့္ ဆရာမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ 
လုပ္ငန္းခြင္ဝင္သည့္ ရြာအနီးအနားမွ သုိ႔မဟုတ္ ရြာခံမ်ားကိုယ္တုိင္ 
ျဖစ္ေနၾကသည္။ ဆရာမ်ားသည္ ေက်းရြာအတြင္းသုိ႔မဟုတ္ အလြယ္ 
တကူ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္ ေနရာတြင္ ရွိေနသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္လည္း တရင္းတႏွီး ဆက္ဆံေရးရွိၾကသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ EBEP ေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာမ်ား 
ႏႈတ္ထြက္မႈႏႈန္း ျမင့္မားသည္လည္းရွိသကဲ့သို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ေက်ာင္းတစ္ခုတည္းတြင္ ႏွစ္ျမႇဳပ္သင္ၾကားသည့္ ဆရာမ်ားလည္း 
အမ်ားအျပားရွိသည္။ MoE မွ ဝန္ထမ္းဆရာမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမွ 
လာေရာက္ျခင္း၊ ယင္းေဒသသုိ႔ အျမဲတမ္းေနထုိင္ရန္ ေျပာင္းေရြ႕လာ 
ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလုပ္ကုိင္ႏုိင္သည့္ ဆရာမ်ား 
အေရအတြက္မွာ နည္းသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ EBEP မ်ားကို 
အသုံးခ်ျခင္း - EBEP မ်ားကုိ တရားဝင္၊ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး 
ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွ အေရးႀကီးေသာ အစုအဖြဲ ႔မ်ားအျဖစ္ တန္ဖုိး 
ထားရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစုိးရသစ္၏ အားထုတ္မႈမ်ားသည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္။ 
ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ EAO မ်ားႏွင့္၊ ရပ္ရြာျပည္သူလူထုမ်ား 
၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေပၚ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ 
မည္ျဖစ္သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေၾကာင့္ အေျခက်ၿပီးစနစ္မ်ား 
ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား ပ်က္သြားမည္မဟုတ္ဘဲ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ 
အေျခမပ်က္ ပါဝင္ပူးေပါင္းႏုိင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သက္ေသျပ 
ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္၊ လက္နက္ျပဆက္ဆံ 

၃၅ ဗမာ ႏွင့္ အဂၤလိပ္ အသုံးျပဳရသည့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားမွအပ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအားလုံးသည္ မြန္ဘာသာျဖစ္သည္။ ဘာသာရပ္အမ်ားစုမွာ အစုိးရ၏ ဗမာဘာသာ သင္႐ိုး 
ၫႊန္းတမ္းကို ၁၉ ၉ ဝ ႏွစ္မ်ားတြင္ မွီျငမ္း၊ ဘာသာျပန္ကာ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ 

၃၆ ဥပမာ - ကခ်င္ EBEP အမ်ားအျပားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္အတူ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားကို တြဲသင္သည္။ ေကာင္းဟက္ ကြန္ယက္အတြင္းမွ 
ေက်ာင္းမ်ားသည္ ရွမ္းဘာသာစကားကို ဘာသာရပ္အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ သင္ၾကားျခင္းမျပဳေသာ္လည္း ေႏြရာသီ ရွမ္းဘာသာစကား သင္ခန္းစာအျဖစ္ သင္ၾကားေပး 
သည္။ 
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ေရးမွ တန္းတူေရးသို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ လ်င္ျမန္ေစရန္ ႏုိင္ငံအစုိးရႏွင့္ 
EAO မ်ား၊ ယခင္က အေရးယူ ဆက္ဆံျခင္းမခံရသည့္ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးစု၊ ဘာသာေရး၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား အမွန္ 
တကယ္၊ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပႏုိင္သည့္ ပူးေပါင္းမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစ 
မည္ျဖစ္သည္။ MTB-MLE တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ကာ ႏုိင္ငံ၏ မတူ ကြဲျပား 
မႈမ်ားကို အမွန္တကယ္ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္သည့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ 
ပညာေရးက႑ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာ 
တြင္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

မယုံႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ၾကမ္းတမ္းသည့္အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားမွ 
၄င္းတုိ႔ တည္ေထာင္ထားသည့္ ပညာေရးစနစ္သည္ EAO မ်ားအဖုိ႔၊ 
၄င္းတုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားမွ ရပ္ရြာျပည္သူမ်ားကို 
ကုိယ္စားျပဳရန္ အေၾကာင္းရင္းအျဖစ္၊ ၄င္းတုိ႔၏ တရားဝင္မႈ လကၡဏာ 
တစ္ခုအေနျဖင့္ ရံဖန္ရံခါတြင္ မွတ္ယူၾကသည္။ နယ္ေျမတြင္း ၾသဇာ 
ႀကီးမ်ားသည္ ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ အျခား ၾသဇာရွိေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ EBEP မ်ားသည္လည္း ၄င္းတုိ႔ လူမႈ 
အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း အခုိင္အမာေနရာ ယူထားၾကသည္။ ပညာေရး 
က႑တြင္ ပါဝင္ေနသည့္ EAO ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခား 
တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ သမုိင္းတေလွ်ာက္ ၿဗိတိသွ် 
ကုိလုိနီေခတ္အတြင္း၌ပင္ အမွီအခိုမရွိ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ 

ကိစၥကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိျခင္းျဖင့္ ၄င္းတုိ႔သည္ တရားသျဖင့္ ရပ္တည္ 
ေနေၾကာင္းကို သက္ေသျပၾကသည္။ 

စစ္ပြဲမ်ား၊ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု အမ်ား 
အျပားမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ေပၚတြင္ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း သံသယရွိေနၾကဆဲ 
ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္သမွ်တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္သာ 
ရင္ဆုိင္ဖူးၾကေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို မ်ားစြာ သံသယရွိၾကသည္။ 
အစုိးရအုပ္ခ်ုဳပ္ေရးသုိ႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းမရွိေသးသည့္ ရပ္ရြာမ်ား အထူး 
သျဖင့္ EAO မ်ား၏ စင္ၿပိဳင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားေအာက္တြင္ အေျခ 
က်ေနသည့္ ရပ္ရြာမ်ားမွာ ၄င္းတို႔ရပ္တည္ခ်က္ လကၡဏာႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေမးခြန္းထုတ္ရင္းႏွင့္ ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု 
ပညာေရးစနစ္တြင္ မည္သုိ႔ေပါင္းထည့္မည္နည္း ဆုိသည္ကိုလည္း 
ေမးျမန္းၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဟုဆုိရာတြင္ 
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံဟူေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အဝန္းအဝုိင္း အျပင္ 
ဘက္တြင္ရွိခဲ့သည့္ ရပ္ရြာမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္အဝန္းအဝိုုင္းအတြင္း 
ဆြဲသြင္းမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ပါဝင္မည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ၄င္းတုိ႔ အဆင္ေျပ 
ေစရန္အတြက္ ေဒသႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုိယ္စားျပဳ 
မႈ အားေကာင္းသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရွင္သန္ေစရန္ ခြင့္ျပဳရန္လည္း 
လုိအပ္သည္။ 
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ရွစ္။ ။ အခြင့္အလမ္း၊ အခက္အခဲ၊ အႀကံေပးခ်က္မ်ား

ပထမအဆင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ႀကံဳေတြ႕လာႏုိင္သည့္ အခက္အခဲမ်ား - ႏုိင္ငံအစုိးရ ဦးေဆာင္မႈ 
ေအာက္တြင္ မတူညီကြဲျပားမႈမ်ား တစ္စုတစ္စည္း ပန္းတုိင္တူေဆာင္ 
ရြက္ေနသည့္ ပညာေရးက႑သို႔ ဦးတည္ရန္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား 
အားလုံး ရည္မွန္းခ်က္ထား ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္သည္။ အားလုံးပါဝင္ေရး 
ကို အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္မွာ ႏုိင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ႀကီး 
ႀကီးမားမားျပဳလုပ္မွသာ ျဖစ္ႏုိင္မည္ဟု တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု 
ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုက ယူဆထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအစုိးရ 
အေနျဖင့္ နည္းပညာပုိင္း၊ မွန္ကန္သည့္ အရည္အေသြးမ်ား ျပဳစု႐ံုႏွင့္ 
လုံေလာက္ျခင္းမရွိသည္ကို သိရွိ သေဘာေပါက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
အဓိက အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔စနစ္မ်ား ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ 
ႏုိင္ရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း တုိက္တြန္းအၾကံေပးလုိပါ 
သည္။

 အစိုးရသုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၁။ ။ အစုိးရ၏ ပညာေရး 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တုိင္းရင္း 
သား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အေျခခံပညာေရး ပ့ံပုိးသည့္ အဖြဲ ႔အစည္း 
မ်ားကို ေလးစားတန္ဖုိးထားရမည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအျဖစ္ 
ဆက္ဆံရန္။ တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္းျခင္းမွ တဆင့္ EBEP မ်ားကို 
ပံ့ပုိးရန္၊ လုပ္ႏုိင္ကုိင္ႏုိင္သည့္အေျခအေန ဖန္တီးေပးရန္ မူဝါဒ 
မ်ားခ်မွတ္ရမည္။ ၄င္းတုိ႔လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေသးသိမ္ 
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

 အစိုးရသုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၂။ ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳး
သားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ EBEP မ်ားကို ျပည္ေထာင္စ ု
အတြင္းမွ အားထားရသည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ အခုိင္အမာ 
အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ ေရတုိအက်ိဳး 
အားျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေပၚ ထားရွိသည့္ ယုံၾကည္မႈကို 
ျမႇင့္တင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ စစ္မွန္ ေသာ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီ 
ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ရာတြင္လည္း တဖက္တလမ္းမွ 
အေထာက္အပံ့ျပဳသည္။

 EAO/EBEP သို႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၁။ ။ ပညာေရးဝန္ႀကီး 
ဌာန ႏွင့္ EBEP လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အျပန္အလွန္ 
အမွီသဟဲျဖစ္၊ အေထာက္အပံ့ျပဳေစႏိုင္ရန္ အတြက္ အစုိးရႏွင့္ 
ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျမႇင့္တင္ 
ႏုိင္ရန္ EBEP မ်ားအေနျဖင့္ အားထုတ္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 
လက္ရွိအစုိးရသည္ ပညာေရးက႑စီမံျခင္း အပါအဝင္  ျပည္သူ 
လူထုကို အုပ္ခ်ဳပ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္အတြက္ လူထုက 
ဒီမုိကေရစီနည္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္

 ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္အသုိင္းအဝုိင္းသုိ႔ တုိက္တြန္း အႀကံဳျပဳ 
ခ်က္ ၁။ ။ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ရွိေနသေရြ႕ ႏုိင္ငံ၏ ပညာေရး 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီရန္အတြက္ ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားၾကားတြင္ 
ဘက္လုိက္မိျခင္း မရွိေစရန္ MoE ႏွင့္ EBEP စနစ္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို 
ပံ့ပုိးရမည္ျဖစ္သည္။ EBEP မ်ားကို ႏုိင္ငံတြင္းရွိ အခက္ခဲဆုံး 
ရပ္ရြာျပည္သူမ်ားအတြက္ ပညာေရးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ႏွင့္၊ 
MTB-MLE ပုိ၍ တြင္က်ယ္လာေစရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ 
သည့္ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္ အေတြ႕အႀကံဳရွိ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

EBEP မ်ားကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း - EBEP မ်ားကို အသိ 
အမွတ္ျပဳသည့္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ NLD အစုိးရသည္ ၄င္းတုိ႔ကို 
အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ အေျခခံပညာေရးအတြက္ ၄င္းတုိ႔ လက္ရွိ 
ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ 
ဆက္ႏြယ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရွိေနသည့္ EBEP မ်ားသည္ ေက်ာင္းပညာ 
ေရး၊ ႏုိင္ငံ၏ အေျခခံပညာေရးအတြက္ အေရးႀကီးသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း 
ကို ပြင့္လင္းစြာ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ 
အစုအဖြဲ႕မ်ားမွ ရန္ပုံေငြမ်ား လက္ခံႏုိင္သည္ကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳ 
ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 အစုိးရသုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံဳျပဳခ်က္ ၃။ ။ အေျခအေန တစ္စုံ 
တစ္ရာသတ္မွတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ 
ထားျခင္းမ်ား မရွိေစဘဲ EBEP မ်ားကို တရားဝင္ ဥပေဒအရ 
အသိအမွတ္ျပဳေပးရမည္။

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တုိးတက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း - ယခုစာတမ္း 
ငယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခက္အခဲမ်ား ေျပလည္ရန္ အစုိးရႏွင့္ 
EBEP မ်ားၾကားတြင္ စနစ္တက် ဆက္သြယ္မႈ၊ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မ်ား 
လုိအပ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
အနည္းငယ္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား 
ပါဝင္သည့္ ေဒသအဆင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ကရင္ႏွင့္ မြန္ 
ျပည္နယ္မ်ားတြင္ UNICEF က ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ တရားဝင္ 
ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ အစည္းအေဝးမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ 
ပူးေပါင္းမႈမ်ားကို ခုိင္မာက်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ထပ္ဆင့္တည္ေဆာက္သြား 
ရန္ လုိအပ္သည္။

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ရာ 
တြင္ လက္ေတြ႕ရင္ဆုိင္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားကို သင့္ေတာ္သည့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္တြင္ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားနွင့္ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေစရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ပူးေပါင္း 
ေျဖရွင္းျခင္း အစရွိေသာ ထိေရာက္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပါဝင္ 
ရမည္ျဖစ္သည္။ EBEP မ်ားႏွင့္ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံး 
ရည္မွန္း ခ်က္တစ္ခုတည္းတြင္ ဝုိင္းဝန္းအားထုတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
အားလုံးပါဝင္ႏုိင္ေရးကို ရည္ရြယ္လ်က္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မွာ အစုိးရ၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစုိးရသည္ ပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို 
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ဦးေဆာင္ရန္အတြက္ လူထုမွ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းတက် ေရြးေကာက္ 
ထားေၾကာင္းကိုလည္း EBEP မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳရန္ လုိသည္။ 
EBEP မ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီ 
မႈရွိၿပီး အစုိးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မွီေစရန္ တတတ္တအား 
ပါဝင္ေနေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္သည္ဆုိပါက အစုိးရ၏ အေထာက္ 
အပံ့အမ်ားအျပား ရရွိမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕မ်ား 
ထံမွလည္း အမ်ားအျပား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

 အစုိးရႏွင့္ EAO/EBEP သုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံဳျပဳခ်က္ ၁။ ။ 
သင့္ေတာ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္မ်ားတြင္ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားရမည္။

 အစုိးရႏွင့္ EAO/EBEP သုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံဳျပဳခ်က္ ၂။ ။ 
ပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဦးစားေပးကိစၥမ်ား 
ႏွင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ ပူးေပါင္းမႈမ်ား ေခ်ာေမြ႕က်ယ္ျပန္႔စြာ 
ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ လမ္းေၾကာင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားရ 
မည္။

 အစုိးရသုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံဳျပဳခ်က္ ၄။ ။  အျခားေသာ ပညာေရး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေလးစားတန္ဖုိးထားျခင္းျဖင့္ အားလုံးပါဝင္ 
သည့္ ပညာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ မူဝါဒမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန ္
ေဆာင္ရြက္ရမည္။

 EAO/EBEP သုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၂။ ။ ပညာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနသည္  ပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ ရာတြင္ 
အဓိက တာဝန္ရွိျဖစ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ အစုိးရ၏ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အလုိက္သင့္ ညႇိႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ပါက EBEP မ်ားအဖုိ႔ အက်ိဳးမ်ားႏုိင္သည္။

 ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္အသုိင္းအဝုိင္းသုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံဳျပဳ 
ခ်က္ ၂။ ။  ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ဆက္လက္ 
အားေပးရန္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဦးေဆာင္ 
လက္ကမ္းရန္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနယ္ေျမမ်ားသုိ႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန 
လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕မႈမ်ား 

အသုံးစရိတ္ႏွင့္ နယ္ေျမသစ္မ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ရ
လာေသာေၾကာင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထား
သည့္နယ္ေျမသစ္မ်ားတြင္ အလုံးအရင္းႏွင့္လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕လာသည္။ 
ယင္းေနရာမ်ားသည္ တင္းမာမႈမ်ားရွိေနဆဲေနရာမ်ားျဖစ္ၿပီး EBEP မွ 
ပညာေရးေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ 
ကရင္တြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ တုိးခ်ဲ႕မႈ အမ်ားအျပားေတြ႕ရသည္။ KSEAG/

KED တုိ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထားသည့္ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္တုိးခ်ဲ႕ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား၏ ပညာေရး 
အဆင့္အတန္းျမင့္မားေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ပညာေရးဌာနက လုပ္ငန္း 
တုိးခ်ဲ႕ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္ 
လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အခက္အခဲ၊ ႏုိင္ငံေရး 
ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအေပၚယုံၾကည္မႈ
ကို ထိခိုက္ေစကာ၊ ပညာေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကိုလည္း 
ေႏွာင့္ေႏွးသြားေစသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ဆုိင္ၿပီး EAO တုိ႔၏ ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ေပၚ 
ေပါက္လာႏုိင္သည့္ ဆုိးက်ိဳးမ်ား - ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္း 
မ်ား အလ်င္အျမန္တုိးခ်ဲ႕ျခင္းသည္ ရံဖန္ရံခါတြင္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာ 
ဆန္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ႏုိင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းေနရာမ်ားကို 
မည္သည့္အခါကမွ အျပည့္အဝထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ 
ပညာေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း EBEP မ်ားက အျပည့္အဝ တာဝန္ယူထား 
သည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံ 
ေရးသေဘာတူညီခ်က္ ရယူရန္အစား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္အတူ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ နယ္ေျမမ်ားရယူရန္ ရည္ရြယ္သည္ 
ဟူေသာ သံသယသည္ KNU နယ္ေျမတြင္ ခုိင္မာသထက္ ခုိင္မာလာ 
သည္။ KNU အာဏာပုိင္မ်ား၏ ေျမျပင္အဆင့္တြင္ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားမွာ 
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု တျခားစီျဖစ္ေသာ္လည္း အစုိးရ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ေပၚ 
သံသယရွိသူ အမ်ားအျပားရွိသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ တည္ရွိေနၿပီး 
ျဖစ္ေသာ ပညာေရးအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိ 
သည္ဟု ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမွ အေလးအနက္ထားေျပာဆုိေလ့ရွိသည္။ 
KNU ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးက “ အစုိးရက ရြာေတြထဲကိုသြားတယ္၊ 
လူေတြကို အမ်ားႀကီးလုပ္ေပးတယ္။ ဒါနဲ႔ လူထုက အစုိးရဟာ သူတုိ႔ 
အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ရြက္ေပးတယ္လုိ႔ ထင္သြားၾကတယ္။ 
အဲ့ေနာက္မွာ ပုိႀကီးမားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြ၊ အမွန္တကယ္ 
ေျပာင္းလဲရမဲ့ ကိစၥေတြကို နားမလည္ၾကဘူး” ဟု ရွင္းျပသည္။၃၇

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနဝင္ေရာက္လာမႈေပၚတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ တုန္႔ျပန္ 
မႈမွာ မိမိကိုယ္ပုိင္ခံစားခ်က္၊ အာဏာပုိင္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆက္ဆံေနရမႈ 
ေပၚ မူတည္လ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ရပ္ရြာမ်ား 
သည္ EAO မ်ားထံသုိ႔ သတင္းပုိ႔သည္။ EAO မွ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန 
ဝင္ေရာက္ခြင့္ရွိမရွိကို ဆုံးျဖတ္သည္။ အခ်ိဳ႕ရပ္ရြာမ်ားကေတာ့ ရပ္ရြာ 
သေဘာအေျခခံကာ ဆုံးျဖတ္သည္။ EBEP ဆရာမ်ားအတြက္ ရပ္ရြာမွ 
ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ ရိကၡာမ်ားကို တာဝန္ယူပံ့ပုိးရသည္ ျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ ရပ္ရြာမွ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံရန္မလုိဘဲ ဆရာရရွိမည့္ အစုိးရ၏ 
အစီအစဥ္သည္ စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အစုိးရ 
ဆရာမ်ားသည္လည္း ရပ္ရြာမ်ားအတြက္ အပုိေငြ ကုန္က်ေစသည္မ်ား 
လည္း မၾကာမၾကာႀကံဳေတြ႕ရသည္။ ယင္းသုိ႔ ေငြေၾကးကုန္က်ရသည့္ 
တုိင္ ရပ္ရြာမ်ားအေနျဖင့္ EBEP ေက်ာင္းမ်ားကို ဆက္လက္ထားရွိေစ 
လုိၾကၿပီး ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းကို ဦးတည္သြားေစ 
သည္။ အစုိးရအေထာက္အပံ့ကို ျပတ္ျပတ္သားသားျငင္းၿပီး ၄င္းတုိ႔၏ 

၃၇ KNU တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ၂၊ ပဒုိေသာသီဘုိး ႏွင့္ေမးျမန္းျခင္း (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ၁၄)
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EBEP ႏွင့္သာ ပညာေရးခရီးဆက္ သည့္ ျဖစ္စဥ္ အမ်ားအျပားရွိသည္။ 
အစုိးရအေနျဖင့္ ပညာေရးကို အသုံးျပဳၿပီး ၄င္းတုိ႔ကို ေပ်ာ့ည့ံသြားေစရန္ 
အားထုတ္ေနသည္ဟု ေက်းရြာလူႀကီးတစ္ဦးက အစုိးရအေထာက္အပံ့ 
ႏွင့္ဆုိင္ၿပီး ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိသည္။

အစုိးရပညာေရးအသုံးစရိတ္ ျမင့္တက္လာျခင္း၊ EBEP မ်ားသည္ 
ေနရာအနွံ႔ျဖန္႔က်က္ရန္ အင္အားမရိွျခင္း၊ ပညာေရးစရိတ္မ်ားကို 
ရပ္ရြာမွသာ တာဝန္ယူရန္ မတတ္ႏုိင္ျခင္းတုိ႔သည္ ပညာေရးဝန္ႀကီး 
ဌာန လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။ KED 
တာဝန္ခံ ပဒုိလာေစးက “က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဆရာေတြကို ပံ့ပုိးႏုိင္ျခင္း 
မရွိေတာ့ အစုိးရက သူတုိ႔ဝန္ထမ္းေတြကို လႊတ္လုိက္တယ္ ” ဟု 
အတည္ျပဳ ေျပာခဲ့သည္။၃၈

လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖဳန္းတီးျခင္း - ရပ္ရြာကုိယ္ထူကုိယ္ထ 
ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွဆရာမ်ား ေစလႊတ္လုိက္ျခင္း 
ေၾကာင့္  မိမိရြာတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏွစ္ျမႇဳပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဆရာ 
မ်ား အပါအဝင္ ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ EBEP ဆရာမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ေက်ာင္း 
မ်ားမွ ထြက္ခြာသြားရသည္။ Karen Teacher Working Group 
(KTWG) မွ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းအရ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 
ရပ္ရြာ ၃၂ ခုမွ ေဒသခံ KED/KSEAG ဆရာ ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ 
လုပ္ငန္းခြင္မွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ရသည္။ ရပ္ရြာမ်ားအတြက္ ပညာေရး 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသည့္အေျခအေနတြင္ ရင္းျမစ္မ်ားကို 
ေကာင္းစြာအသုံးမခ်ႏုိင္ျခင္းကို သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။ ဝန္ထမ္း 
ခန္႔ထားျခင္းကို စနစ္တက် ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ဆုိပါက ပညာ 
ေရးလုိအပ္ခ်က္အမ်ားအျပားကို ျဖည့္ဆည္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ပထမအဆင့္အေနႏွင့္ ေက်းလက္အေခါင္အဖ်ားေဒသတြင္ ပညာေရး 
ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ 
ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး၊ အထက္တန္းျပဆရာမ်ား အေနျဖင့္ 
ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအစား 
၄င္းတုိ႔ ကူညီမည့္၊ ပံ့ပုိးမည့္ေက်ာင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေနသည့္ 
ပညာေရးအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မျဖစ္မေနဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ 
ဟု သတ္မွတ္ထားႏုိင္သည္။ ကရင္ေဒသမွ ရပ္ရြာမ်ားသည္ ရရွိလာ 
သည့္ အေထာက္အပံ့အသစ္မ်ားကို KED သုိ႔မဟုတ္ KNU ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း 
ၿပီး ပ့ံပုိးရန္အတြက္ အေလးအနက္တိုက္တြန္းသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိသျဖင့္ ရလဒ္ 
မ်ားမွာ ေရာေထြးေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ EBEP လႊမ္းမုိးသည့္ ေနရာ 
မ်ားတြင္ EBEP မ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရထံမွ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိၾက 
သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို အေကာင္းဆုံးအသုံးခ်ႏုိင္ရန္ 
အတြက္ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ထိေရာက္စြာ  ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိ မရွိ၊ အေျခက် 
ေနၿပီျဖစ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား၊ ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ား ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း ရွိ မရွိမွာ မရမရာျဖစ္ေနသည္။၃၉

 အစုိးရသုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၅။ ။ ရပ္ရြာနယ္ေျမအသစ္မ်ား 
တြင္ အေထာက္အပံ့ေပးရန္ စီစဥ္သည့္အခါတုိင္း သို႔မဟုတ္ 
ဆရာမ်ားေစလႊတ္ရန္ စီစဥ္သည့္အခါတုိင္း ယင္းေဒသတြင္ ရွိ 
ေနသည့္ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးႏွင့္ အႀကံယူ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္။

မၾကာခဏ လုပ္ငန္းထပ္ေလ့ရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီး 
ဌာန အဓိကတာဝန္ယူသည့္ ေနရာ၊ EBEP မ်ား အဓိကတာဝန္ယူသည့္ 
ေနရာ အစရွိသျဖင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္လုိသည္။ အနည္းဆုံး အေန 
ျဖင့္ လက္ရွိအေနအထားကို တရားဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ အသိ 
အမွတ္ျပဳရန္ လုပ္ငန္းထပ္မႈ အမ်ားဆံုး နယ္ေျမတြင္ ေဒသအလုိက္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား သတ္မွတ္ထားႏုိင္သည္။

 အစုိးရႏွင့္ EAO/EBEP သုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၃။ ။ 
နယ္ေျမ ပုိင္းျခားသတ္မွတ္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ 
ေဒသအဆင့္ ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္ နယ္ေျမပုိင္းျခားရန္။ 
ႏွစ္ဖက္စလုံး ဝင္ေရာက္သည့္ ေနရာအမ်ားအျပားရွိသည္ကို 
လည္း ႏွစ္ဖက္မွ လက္ခံရန္။

ျပႆနာျဖစ္ပြားမႈ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဆရာ 
မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးစိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ပံ့ပုိးမႈ 
မ်ား၊ ဆရာခန္႔ထားမႈမ်ားသည္ ေဒသခံ EAOမ်ား (ယင္းနယ္ေျမတြင္ 
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ EBEP မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိႏုိင္သကဲ့သို႔ 
ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း မရွိသည္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္) မွ သေဘာတူညီ 
ခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထုိအတိုင္းလက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မည္ 
ဆုိပါက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ မ်ားစြာရႈပ္ေထြးမည္ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ 
မည္မဟုတ္ပါ သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္စား 
ျပဳသည့္ ရပ္ရြာျပည္သူမ်ား၏ EAO မ်ားေပၚေထာက္ခံမႈမ်ား ကြဲျပား 
ျခင္း၊ ရံဖန္ရံခါ ရပ္ရြာမ်ားမွ အေထာက္အပံ့ခံလုိသည့္ အခ်က္မ်ား 
ေၾကာင့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားေပၚေပါက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳ 
ခ်က္မ်ားရႏုိင္သည္ဆုိပါက ဆရာမ်ားအတြက္ လုံၿခဳံေရးစိတ္ေအးရ 
မည္ျဖစ္ၿပီး အစုိးရ၏ အစီအစဥ္မ်ားသည္လည္း ပုိ၍ခုိင္မာစြာ ျဖစ္ထြန္း 
ေနမည္ျဖစ္သည္။ 

 အစုိးရသုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၆။ ။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ 
ဆရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာသုိ႔  အျခားပုံစံျဖင့္ ကူညီမႈမ်ားမျပဳမီ 
ရည္မွန္းထားသည့္ေဒသတြင္ အခုိင္အမာ ၾသဇာလႊမ္းမုိးထား 
သည့္ EAO  မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အၿမဲတမ္းျပဳလုပ္ရန္ 
လုိအပ္သည္။

ပညာေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ ပံ့ပုိးမႈမ်ားစတင္ျပဳလုပ္မည္ဆုိပါက ေက်ာင္း 
အဆင့္တြင္ EBEP၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ား (ေက်ာင္း 

၃၈ KED တာဝန္ခံ ပဒုိလာေစ ႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္း (စက္တင္ဘာ ၂ဝ၁၅)  
၃၉ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တူးတူးခါးခါး ဆန္႔က်င္သည့္ EAO သုိ႔မဟုတ္ EBEP မ်ား လႊမ္းမုိးထားသည့္ ေနရာအခ်ိဳ 

႔ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
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ေကာ္မတီမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ရပ္ရြာကေလးစားသည့္ ေဒသခံဆရာမ်ား၊ 
ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားပါဝင္လ်က္) အေနျဖင့္ တရားဝင္ေဆြးေႏြးမႈ
မ်ားျပဳလုပ္ရန္လိုသည္။ ယင္းသုိ႔ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ မည္သည့္အဖြဲ႕ 
အစည္းမွ မည္သည့္ပုံစံ အေထာက္အပံ့မ်ားရႏုိင္ၿပီး မည္သည့္ 
အေထာက္အပံ့ကို လက္ခံမည္ အစရိွသျဖင့္ ရပ္ရြာမွ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားကိုလည္း 
ေရွာင္ရွားႏုိင္မည္ျဖစ္ကာ ပညာေရးကိစၥမ်ားတြင္ ရပ္ရြာမွ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ 
ဆုံးျဖတ္ၾသဇာသက္ေရာက္ေစရန္ လမ္းခင္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 အစုိးရႏွင့္ EAO/EBEP သုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံဳျပဳခ်က္ ၄။ ။ ရပ္ရြာ
ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးေတာ့
မည္ဆုိလွ်င္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ EBEP ႏွင့္ ရပ္ရြာတုိ႔ စုေပါင္း 
ေဆြးေႏြးၿပီး မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ အေထာက္အပံ့ေပးမည္ လက္ခံ 
မည္ကို ဆုံးျဖတ္ရမည္။ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ စနစ္ႏွစ္ခုလုံးမွ 
အေထာက္အပံ့မ်ား လက္ခံႏုိင္မႈေပၚတြင္ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ 
ေဖာ္ထုတ္ရမည္။

ယုံၾကည္မႈအတုိင္းအတာတစ္ခုထိရရွိလာပါက MoE ႏွင့္ EBEP တုိ႔ 
သည္ ညႇိႏိႈင္းေရး အစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ေဒသတစ္ခုအတြက္ 
ပူးေပါင္းမဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ကာ အဖြဲ႕အစည္းအလုိက္ မတူညီသည့္ 
တာဝန္မ်ားခြဲေဝယူျခင္း၊ ႏွစ္ဖက္လုံးဝင္ေရာက္ေနသည့္ေနရာမ်ားတြင္ 
ပူးတြဲတာဝန္ယူျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ယင္းသုိ႔ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အလြန္သတိထားရမည့္ ကိစၥျဖစ္ၿပီး ေနရာတုိင္း 
တြင္ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ အစုိးရ၊ EAO ႏွင့္ EBEP မ်ားၾကားမွ 
ဆက္ဆံေရးအားေကာင္းသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းျဖင့္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ 
သည္။

 အစုိးရ ႏွင့္ EAO/EBEP သုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၅။ ။ 
သင့္ေတာ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္တုိင္း အဆင့္တုိင္းအတြက္ 
မဟာဗ်ဴဟာက် ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ လမ္းေၾကာင္း 
မ်ား ရွာေဖြရန္။

 ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္ အသုိင္းအဝုိင္းသုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံဳျပဳ 
ခ်က္ ၃။ ။ ေဒသတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အဖြဲ႕မ်ားရွိသည္ဆုိ
ပါက ပူးတြဲေျမပုံထုတ္ျခင္းအပါအဝင္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မွ်ေဝျခင္း၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ဆြဲျခင္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ကူညီေပးႏုိင္သည္။

ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲ 
ျခင္း 

ပညာေရးက႑တုိးတက္ေစရန္ ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္းမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရ 
မည့္ အေရးႀကီးကိစၥရပ္မွာ ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ားကို တရားဝင္ အသိ 
အမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ားဟုဆုိရာတြင္  MoE က 
လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ထားသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း EBEP သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာ 

က ဆရာရွာေဖြခန္႔ထားၿပီး ေဒသခံဘာသာစကားႏွင့္ အျခားဘာသာ 
ရပ္မ်ား သင္ၾကားသည့္ ေက်ာင္းမ်ားလည္းပါဝင္သည္။ ရံဖန္ရံခါ 
လုိအပ္ခ်က္ျဖည့္ဆည္းရန္ သက္သက္ဖြင့္ထားသည့္ ေက်ာင္းမ်ား 
လည္း ယင္းစာရင္းတြင္ ပါဝင္သည္။ ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ားသည္ 
မ်ားစြာေသာေကာင္းက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္သည္။ ေပါင္းစပ္ေက်ာင္း 
မ်ားေၾကာင့္ ေထာင္ႏွင့္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
MTB-MLE ကို ျမည္းစမ္းခြင့္ရၿပီး တစ္ဖက္တြင္လည္း MoE က အျပည့္ 
အဝေထာက္ခံသည့္ ပညာေရးကို ရရွိၾကသည္။ ပညာေရးပံ့ပုိးသည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းတုိင္း ေငြေၾကး၊ အတတ္ပညာ မျပည့္စုံသည့္ အေျခအေန 
မ်ိဳး၊ အစုိးရကလည္း MTB-MLE မပံ့ပုိးႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ 
ရပ္ရြာလုိအပ္ခ်က္ျပည့္မီေစရန္ ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ား ထူေထာင္ျခင္း 
ျဖင့္ ရင္းျမစ္မ်ား စုေပါင္းသုံးစြဲႏုိင္သည္။ ရရွိလာသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား 
ကို ထိေရာက္စြာအသုံးခ်ႏုိင္ရန္၊ ရပ္ရြာလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေစရန္၊ 
ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ား ေလ်ာ့က်သြားရန္အတြက္ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳး 
ကို ေျဖရွင္းရန္လုိအပ္သည္။

EBEP အေထာက္အပံ့ခံေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ MoE မွ ဆရာမ်ားကို ပထမ 
ဆုံးအႀကိမ္ ေစလႊတ္သည့္အခါတြင္ မည္သုိ႔စီမံမည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
EBEP မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းမႈ မရွိ သုိ႔မဟုတ္ ရွိသည္ဆုိ႐ံုမွွ်သာရွိသည္။ 
MoE-KED/KSEAG ေပါင္းစပ္ေက်ာင္း ၃၇၉ ခုအနက္ ၃၁ ေက်ာင္းမွ 
အပ က်န္ရွိသည့္ ေက်ာင္းမ်ားအားလံုးတြင္ အစုိးရသည္ စီမံသည့္ 
တာဝန္ကို ခုိင္ခုိင္မာမာရယူထားသည္။ ေငြေၾကးသုံးစြဲႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ 
လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာေက်ာင္းမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က ေက်ာင္း 
ေကာ္မတီကို ဖိအားေပးသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျဖစ္ 
သည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္းျဖစ္ေပၚသည့္ အေရးအရာ 
အမ်ားစုတြင္ အစုိးရသည္ အသာစီးရေနသည္။ EBEP မ်ားအေနျဖင့္ 
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ပညာေရးအာဏာပုိင္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည့္ 
ေနရာမ်ားတြင္လည္း အစုိးရကသာ ဦးေဆာင္ဆုံးျဖတ္သည္ ျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ တင္းမာမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚရသည္။ ျပႆနာအစုံအလင္ကုိ 
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

MoE အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ 
ျပႆနာမွာ အမ်ားစုျဖစ္သည္။ အေျခက်ၿပီးျဖစ္ေသာ ေပါင္းစပ္ 
ေက်ာင္းမ်ားသည္လည္း တူညီသည့္အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရင္ဆုိင္ 
ၾကရသည္။ ျပႆနာအမ်ားစု၏ အရင္းခံမွာ MoE အေနျဖင့္ ေပါင္းစပ္ 
ေက်ာင္းမ်ားကို တရားဝင္ အသိအမွတ္မျပဳျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ 
ေၾကာင့္ ေက်ာင္းမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး၊ ေငြေရး ေၾကးေရး၊ စာေမးပြဲစစ္ 
ျခင္းႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား တိတိက်က ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ပညာေရးအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အခက္ေတြ႕ၾကရသည္။ 

ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားစိတ္ဓာတ္ - အမ်ိဳးုုသား 
စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအျပင္ ဘာသာစကား 
ျပႆနာသည္ မၾကာခဏအျငင္းပြားရသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ KED/
KSEAG စနစ္ေအာက္တြင္ ရွိခဲ့သည့္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စေကာကရင္ 
စကားကို အဓိကဘာသာရပ္တစ္ခုအေနႏွင့္ သင္ယူၾကရၿပီး သင္ၾကား 
ရာတြင္လည္း စေကာကရင္ကို အသံုးျပဳၿပီး သင္ၾကားျခင္းျဖစ္ေသာ 
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ေၾကာင့္ အေျခ အေနေပးသည္ဆုိပါက KED/KSEAG ဆရာမ်ားကို 
ဆက္လက္ခန္႔ထားရန္ ရပ္ရြာမ်ားက တုိက္တြန္းၾကသည္။

MoE ဆရာမ်ား ေရာက္လာၿပီးေနာက္ ေဒသခံဘာသာစကား 
သင္ၾကားမႈကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းခ်ိန္ ျပင္ပတြင္သာ သင္ၾကားေစ 
ျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ အတန္းမ်ားတြင္သာ သင္ၾကားေစျခင္း ႏွင့္ ပိတ္ပင္ 
ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားလည္းရွိၿပီး အေရအတြက္ အတိ 
အက်သိရျခင္းမရွိေသးပါ။ KTWG က ေလ့လာခဲ့ သည့္ ရပ္ရြာ ၃၂ ခု 
အနက္မွ ၁၂ ခုက ကရင္ဘာသာစကားကို ဘာသာရပ္တခုအေနျဖင့္ 
သင္ၾကားျခင္းကို ပိတ္ပင္ခံထားရသည္ဟု ဆုိသည္။၄ဝ

Women and Child Rights Project (WCRP) ႏွင့္ Human Rights 
Foundation of Monland (HURFOM) တုိ႔မွ MNED အေထာက္အပံ့ခံ 
မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းသုိ႔ ေပးအပ္သည့္အခါ လုိက္ေလ်ာရသည့္ 
ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ရာ မြန္ဘာသာကို 
ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပတြင္ သင္ၾကားေစျခင္းလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ MoE 
ဝန္ထမ္းဆရာမ်ားကို ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေပးပုိ႔ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ယင္းသုိ႔ ေျပာင္းလဲေစမႈ ဟုတ္ မဟုတ္ကို အတိအက်မသိရပါ။၄၁ 
မြန္ဘာသာစကားကို ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း ဘာသာရပ္ တစ္ခုအေနျဖင့္ 
သင္ၾကားခြင့္မျပဳပါက ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ား ထူေထာင္ျခင္းကို 
ေထာက္ခံမည္ မဟုတ္ဟု MNEC/MNED ကမူဝါဒခ်မွတ္ထားသည္။

EBEP မွ ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေဒသခံ 
ဘာသာစကား၊ သမိုင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားတုိင္းရင္းသား ဘာသာရပ္မ်ား 
ကို ေက်ာင္းခ်ိန္တြင္း သင္ၾကားေပးေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအေနျဖင့္ ဦးစားေပးျခင္းမရွိပါ။ အတန္း 
ေအာင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ MoE ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မီေရးအတြက္ အေရး 
မပါေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သင္ၾကားမႈတြင္အသုံးျပဳသည့္ ၾကားခံဘာသာစကား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ျပႆနာမ်ားရွိေနေသးသည္။ ၂ဝ၁၄ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒအရ 
အေျခခံပညာအဆင့္တြင္ ဗမာဘာသာႏွင့္တြဲၿပီး တုိင္းရင္းသားဘာသာ 
စကားတစ္ခုကို သင္ၾကားေရးဘာသာစကားအျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္ 
ဟုဆုိထားေသာ္လည္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားႏွင့္ ဆရာကုိင္လမ္းၫႊန္ 
တုိ႔မွာ ဗမာစကားေျပာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဗမာဘာသာျဖင့္ 
ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။

စီမံေရးရာေဆာင္ရြက္မႈ ကြဲျပားျခင္း၊ နည္းစနစ္မက်ေသာ လုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ား၊ ရပ္ရြာႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အားနည္းျခင္း - စနစ္ႏွစ္ခု၏ 
စီမံေရးရာ ေဆာင္ရြက္မႈပုံစံမ်ား ကြဲျပားျခင္းေၾကာင့္လည္း ျပႆနာ 
မ်ား ရွိလာသည္။ အစီရင္ခံျခင္း ျပန္လည္ဆန္းစစ္သုံးသပ္ျခင္း 
ေဆာင္ရြက္ပုံမ်ား၊ အခ်ိန္ဇယား သတ္မွတ္သည့္စနစ္မ်ား၊ စာသင္ခန္း 
အရြယ္အစား အစရွိသျဖင့္ ကြဲျပားမႈမ်ားေၾကာင့္ မေက်လည္မႈမ်ား 

ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ေဒသမ်ားတြင္ အသစ္ေရာက္ 
လာသည့္ အစုိးရဆရာမ်ား၏ ဝန္ထမ္းေကာင္း ဆရာေကာင္း မပီသ 
သည့္ အမူအက်င့္မ်ားရွိေနေၾကာင္း တုိင္ၾကားမႈအမ်ားအျပားရွိသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းပ်က္ကြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆရာမ်ားအက်င့္ပ်က္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး KHRG မွ ေမးျမန္းမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္သည့္အခါ ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးမ်ား ေစာင့္ၾကည့္မႈမရွိျခင္း၊ 
အသက္ငယ္ရြယ္ၿပီး အရည္အခ်င္းနိမ့္ျခင္း၊ အလုပ္ကို အလုပ္ဟု 
သေဘာမထားျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု အေျဖေပးၾကသည္။ 
အသစ္ေရာက္လာသည့္ MoE ဆရာမ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပသည့္ ဆက္ဆံ 
ေရး ထူေထာင္ရာတြင္လည္း ရပ္ရြာသားမ်ားသည္ အခက္အခဲမ်ား 
ရင္ဆုိင္ရသည္။ ရံဖန္ရံခါ ဆရာမ်ားကို ေနအိမ္၊ ရိကၡာႏွင့္ အျခား 
ေဝယ်ာဝစၥမ်ား ေထာက္ပံ့ရသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ 

EBEP ဆရာမ်ား၏ ခံယူခ်က္ႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္ - MoE ဝန္ထမ္းဆရာ 
မ်ား၏ ဆရာမပီသမႈမ်ား အထင္အရွားရွိေသာ္လည္း KSEAG ဆရာ 
မ်ားကို MoE မွ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားက မတူ 
မတန္ဆက္ဆံသည္ဟု ခံစားေနရသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနက ၄င္းဆရာမ်ား 
ကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမႈ မရွိျခင္း၊ ၄င္းတုိ႔သင္ၾကားသည့္ 
ဘာသာရပ္မွာ တန္းတူရည္တူ သတ္မွတ္မခံရျခင္းေၾကာင့္ ခြဲျခား 
ဆက္ဆံ ခံေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ား အသိအမွတ္ျပဳေရးအတြက္ တုိက္တြန္း 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား - ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ား အျဖစ္  EBEP မွလည္း ပ့ံပုိး 
မႈမ်ားရေနသည့္ ေက်ာင္းမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အသိအမွတ္ 
ျပဳျခင္းမ်ားကို MoE အေနျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္သင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။ 
EBEP မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေပါင္းစပ္ေက်ာင္း ထူေထာင္ျခင္း၊ စီမံ 
ျခင္းအတြက္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ျပဳစုသင့္သည္။ ယင္း 
ကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရပ္ရြာ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ အျခားေသာ 
ပညာေရးဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ပညာေရးအဖဲြ႕ အစည္းတစ္ခုခ်င္း 
စီ၏ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း အျမင့္ဆုံးကုိ ရရွိရန္အတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ 
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ားစီမံရာတြင္ ကိစၥရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ စဥ္းစား 
လ်က္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္။ စနစ္ ၂ ခုမွ ဆရာမ်ားခန္႔ထားျခင္းမွ 
သည္ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့စရိတ္၊ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား 
သင္ၾကားခ်ိန္ ႏွင့္ ဦးစားေပးဘာသာရပ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းထိ အစစ 
အရာရာ အေသးစိတ္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရန္လုိသည္။

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းႏွင့္တစ္ေက်ာင္းအေျခအေနကြာျခားလွသျဖင့္ 
ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို MoE ႏွင့္ EBEP မ်ား အဆင့္ျမင့္ပုိင္းတြင္ 
ခ်မွတ္ထားသည့္ လမ္းၫႊန္မ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေအာက္တြင္ 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျခင္းအလုိက္ ေဆာင္ရြက္ပါက အေကာင္းဆုံးျဖစ္ 

၄ဝ KTWG (2016). ယင္းစာတမ္းတြင္ ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္းဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
၄၁ WCRP and HURFOM, pp. 28-29. 
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သည္။ ယင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္မႈမ်ား ပုိ၍ 
အားေကာင္းေစရန္ MoE EBEP မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာမွပါဝင္သည့္ ေက်ာင္း 
ဦးေဆာင္ေရး ေကာ္မတီမွတဆင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ေက်ာင္း 
ေကာ္မတီမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ေဒသခံဝါရင့္ဆရာမ်ားမွ ရပ္ရြာမ်ား ကုိယ္စား 
ျပဳ ပါဝင္ေပးႏုိင္သည္။ အဆင့္ျမင့္ စီမံမႈပုိင္းမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ 
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသား ဘာသာ 
စကား သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ အျခား တုိင္းရင္းသားဘာသာရပ္မ်ား 
သင္ၾကားျခင္းကို ဦးစားေပးအျဖစ္ထည့္သြင္းရမည္။

 အစုိးရသုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံေပးခ်က္ ၇။ ။ EBEP မွလည္း 
အေထာက္အပ့ံမ်ားရရွိသည့္ ေက်ာင္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ေက်ာင္း 
မ်ားအျဖစ္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ၊ မွတ္တမ္းတင္ရမည္။

 အစုိးရႏွင့္ EAO/EBEP သုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံေပးခ်က္ ၆။ ။ 
ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ား စီမံရန္အတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ေက်ာင္းအဆင့္ ဦးေဆာင္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းပါ။

 
ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ေဒသမ်ားသုိ႔ ေစလႊတ္ခန္႔ထားသည့္ ဆရာမ်ား 
ဆရာဂုဏ္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ MoE အေနျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ 
လုိအပ္သည္။ ရပ္ရြာမ်ား၏ လက္ခံမႈ၊ ဝန္ႀကီးဌာန လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈ 
အတြက္ ဆရာမ်ား၏ က႑မွာ အထူးအေရးပါေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
ဆရာမ်ား ဆရာပီသစြာက်င့္ႀကံႏုိင္ရန္အတြက္ အႀကံျပဳတုိက္တြန္းရန္ 
မွာ စာတမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ မပါရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္း 
ျပႆနာမ်ားသည္ မိမိရပ္ရြာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ 
ေဒသခံဆရာမ်ား၏ သေဘာထားေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိ 
သည္။ MoE အေနျဖင့္လည္း ၄င္းတုိ႔ဝန္ထမ္းဆရာမ်ားကို တစ္နယ္ 
တစ္ေက်းမွ ေခၚယူခန္႔ထားျခင္းထက္ ရွိႏွင့္ၿပီးသား အရင္းအျမစ္မ်ားကို 
ထိထိေရာက္ေရာက္ပံ့ပုိးရန္ လုိအပ္သည္။ ေန႔စားအျဖစ္ခန္႔ထားသည့္
ဆရာမ်ားသည္လည္း ဆရာတစ္ဦးတြင္ရွိရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ျပည့္မီွျခင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ ရွိႏွင့္ၿပီး ဆရာမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ပံ့ပုိးျခင္း 
သည္ လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္ေစမည္ျဖစ္သည္။

 အစုိးရသုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံဳျပဳခ်က္ ၈။ ။ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ 
တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ 
ဆရာမ်ားသည္ ဆရာပီသစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ ရပ္ရြာႏွင္ ့
လုပ္ငန္းသေဘာအရ လူမႈေရးသေဘာအရ ဆက္ဆံေရးေကာင္း 
မ်ား ထူေထာင္ထားႏုိင္ရန္ ေလ့က်င့္ပံ့ပုိးေပးရမည္။

MoE ဆရာမ်ား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာသည့္ မေက် 
လည္မႈမ်ား၊ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္ ဆရာမ်ားၾကား ေပၚေပါက္ 
လာသည့္ ခံစားခ်က္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္ေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးေစ 
သကဲ့သို႔ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္လည္း ဥပမာဆုိးျဖစ္သည္။ အထူး 
သျဖင့္ လူမ်ိဳးေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္ေနသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ 
ျဖစ္သည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပါဝင္လုိသည့္ ၄င္းတုိ႔ 
ဆႏၵကို လ်စ္လ်ဴရႈသည္ သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔လုိလားသည့္ ေဒသ 
ယဥ္ေက်းမႈ တန္ဖိုးႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ ပညာေရး လုိလားမႈေပၚတြင္ 

အေလးထားမႈမရွိဟူေသာ သေဘာသက္ေရာက္ေစသည္ ျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ ယင္းျပႆနာမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ မေက် 
နပ္မႈမ်ားကို ပို၍ ဆုိးဝါးေစသည္။ MoE ႏွင့္ EBEP မွ ဆရာမ်ား၊ 
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ သတ္မွတ္ခ်က္၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ 
လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ပုံ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ဖက္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
တုိက္တြန္းျခင္း၊ ပံ့ပုိးေပးျခင္းမ်ားကို မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိ 
သည္။

 အစုိးရႏွင့္ EAO/EBEP သို႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၇။ ။ 
ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သေဘာၾကည္ျဖဴစြာ လက္တြဲ 
လုပ္ႏုိင္ရန္ MoE ႏွင့္ EBEP တုိ႔ ပူးေပါင္း နည္းလမ္းရွာသင့္သည္။ 

ေက်ာင္းသား အရည္အေသြးဆန္းစစ္ျခင္း၊ အရည္အေသြး 
သတ္မွတ္ျခင္း၊ စနစ္ ၂ ခုၾကား လႊဲေျပာင္းျခင္း 

အရည္အေသြးဆန္းစစ္ျခင္း၊ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ျခင္း၊ MoE ႏွင့္ 
EBEP စနစ္မ်ားၾကား လႊဲေျပာင္းျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းရန္ကိစၥ 
အမ်ားအျပားရွိသည္။ EBEP အရည္အေသြး ႏွင့္ အတန္းကို အသိ 
အမွတ္မျပဳျခင္း၊ စနစ္ ၂ တစ္ခုမွ တစ္ခုကူးေျပာင္းရာတြင္ EBEP 
ေက်ာင္းသားမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ MoE စနစ္ 
အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား တတ္ 
ေျမာက္မႈေပၚတြင္ ဆန္းစစ္ႏုိင္မႈမရွိျခင္း အစရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ 
သည္။ 

MoE ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရရန္အတြက္ တရားဝင္ အသိ 
အမွတ္ျပဳထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အရည္အေသြးမ်ား 
ရွိရန္မွာ EBEP မ်ား မၾကာခဏေထာက္ျပသည့္ အခက္အခဲႀကီးမ်ား 
ျဖစ္သည္။ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ မိဘမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
၄င္းတုိ႔ အရည္အခ်င္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ခံလုိၾကသည္။ သုိ႔မဟုတ္ 
အနိမ့္ဆုံးအဆင့္အေနျဖင့္ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ အတန္းကို အစုိးရမွ 
တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳသည္ကို လုိလားၾကသည္။ သုိ႔မွသာ ႏုိင္ငံ 
တစ္ဝွမ္းမွ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တန္းတူရယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ 
မူလတန္းအဆင့္မ်ားတြင္ ရြာရွိ EBEP သုိ႔မဟုတ္ MoE ေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
ပညာသင္ၾကားၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အလယ္တန္းေရာက္ပါက 
အနီးဆုံးရွိ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ စနစ္တူသည္ ျဖစ္ေစ မတူ 
သည္ျဖစ္ေစ တက္ေရာက္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ၿခံဳငုံေလ့လာၾကည့္ 
ပါက EBEP မ်ား၏ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဥပမာအားျဖင့္ ထုိင္း 
ႏုိင္ငံ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ေက်ာင္းမ်ားသည္ MoE ဆရာမ်ား လက္ခံ 
ရာတြင္ အခက္အခဲမရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည္။ MoE 
ေက်ာင္းတြင္ အလယ္တန္း အထက္တန္း တက္ခဲ့သူေပါင္း ေထာင္ႏွင့္ 
ခ်ီၿပီးလည္း ယင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ တက္ေရာက္ခဲ့ဖူးၾက 
သည္။ EBEP စနစ္မွ MoE စနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္မႈ အခက္အခဲ 
မ်ားစြာရွိသည္။

EBEP ေက်ာင္းမ်ားမွ MoE စနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းတက္ေရာက္ရန္ 
အားထုတ္ခဲ့သည့္ကေလးမ်ားကို Save the Children မွ ေမးျမန္းခ်က္ 



 |  25  |

အရ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲအမ်ိဳးမ်ိဳး ေျဖဆုိရသည္၊ အခေၾကးေငြ 
မ်ား ေပးသြင္းရၿပီး စာရြက္စာတမ္းမ်ားလည္း ေတာင္းခံျခင္းခံရသည္။ 
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးကို လာဘ္ထုိးရသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု လည္းရွိသည္ကို 
ေတြ႕ရသည္။၄၂ မိဘမ်ား၊  ေက်ာင္းေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ EBEP 
ဆရာမ်ား ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အဆုိအရ မေအာင္ျမင္သည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားကို လက္မခံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အတန္း ၁ တန္း 
ေလ်ာ့ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အတန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေလ်ာ့ေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ 
ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။ ေမးခြန္းအသုံးျပဳမႈမွာလည္း ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ျဖစ္ 
သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီးႏွစ္မွ စာမ်ား 
မွတ္မိေနရန္မွာ မျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။၄၃ 
အားလုံးၿခဳံေျပာရလွ်င္ ေျပာင္းေရြ႕သည့္စနစ္သည္ တစ္သမတ္တည္း 
မရွိဘဲ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔အနာဂတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
မေရမရာမႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ခံစားရေစသည္။ ပညာေရးႏွင့္ နီးစပ္မႈ 
ရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေပးျခင္းမရွိပဲ ေက်ာင္းတက္လုိစိတ္ကိုလည္း 
ေလ်ာ့က်သြားေစသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ EBEP အေထာက္ပံ့ခံရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ား၊ သာသနာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းမ်ား 
သည္  MoE သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို အသုံးျပဳၿပီး MoE စာေမးပြဲမ်ား၊ 
တကၠသုိလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲမ်ား ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိႏုိင္သည္။ ေက်ာင္း 
သားမ်ားအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ  MoE အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း 
ေက်ာင္းမ်ားသို႔ အလြယ္တကူ ေရြ႕ေျပာင္းတက္ေရာက္ႏုိင္ၾကသည္။  
ယင္း EBEP မ်ားသည္ MoE စာေမးပြဲ ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိႏုိင္ေရးကို 
အဓိကထားသျဖင့္ ေဒသခံဘာသာစကားမ်ား  ဦးစားေပးသင္ၾကားျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားအသုံးျပဳျခင္း
ကို စြန္႔လႊတ္လုိက္ရသည္။

အမ်ိဳးသားစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ထုိးၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
သင္ယူမႈ တုိးတက္မႈအေျခအေနကို ဆန္းစစ္ႏုိင္ေသာ ပုိ၍မွ်တသည့္ 
စနစ္ (ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္သတ္မွတ္ျခင္း) တစ္ခုအသုံးျပဳသြားရန္ NESP 
မွ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရွိထားသည္။၄၄ ယင္းစနစ္အလွည့္အေျပာင္း 
ေၾကာင့္ ပညာေရးပံ့ပုိးေနသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ 
ကုိယ္ပုိင္နည္းကို အသုံးျပဳရင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို MoE စာေမးပြဲမ်ား 
ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိႏုိင္ေစရန္ သင္ၾကားျပင္ဆင္ေပးႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ 
သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္အတူ 
အေရးတႀကီးေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥတစ္ခုမွာ တုိင္းရင္းသားဘာသာ 
ရပ္မ်ားကို အျခားဘာသာရပ္မ်ားတန္းတူ အမွတ္ေပး အရာသြင္းရန္ျဖစ္ 
သည္။ MoE စနစ္ႏွင့္ EBEP စနစ္မ်ား လိုက္ဖက္ညီ ေဆာင္ရြက္ေစေရး 
အတြက္ တုိက္တြန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား 

အားလုံးသည္လည္း တူညီသည့္ ပညာေရး အၫႊန္းကိန္းတစ္ခုသုိ႔ 
ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းေနေစရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္။

MoE ၏ ဆန္းစစ္မႈ၊ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္မႈ မူေဘာင္တြင္ 
တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား ထည့္သြင္းထားမႈ မရွိျခင္းကလည္း 
EBEP မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ သင္႐ိုးျပဳစုကာ အသုံးျပဳလုိသည့္ 
ဆႏၵကို အဓိကတြန္းအားေပးသည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။ 
တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား ဆန္းစစ္မႈမရွိျခင္းကလည္း MoE 
ေက်ာင္း မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ MTB-MLE စနစ္မ်ား 
ေအာင္ျမင္ေရးကို အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္။ အတန္းသစ္ တက္ 
ေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ယင္းဘာသာရပ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ 
ေျဖဆုိရန္ မလုိျခင္းေၾကာင့္ အေလးအနက္ထားျခင္း မရွိၾကေသာ 
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေရရွည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ - အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပႆနာမ်ားကို ေရရွည္ 
သေဘာ ေျဖရွင္းျခင္းသည္သာလွ်င္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ 
တြင္ က်င့္သုံးေနသည့္ ဆန္းစစ္မႈႏွင့္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္သည့္ 
မူေဘာင္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လုိအပ္သည္။ 
အားလုံးပါဝင္ၿပီး အမ်ိဳးအစားစုံလင္ေသာ စနစ္၊  ပညာေရး အဖြဲ ႔အစည္း 
မ်ား အားလုံးကို ပံ့ပုိးၿပီး အားေကာင္းေစေသာစနစ္၊ MTB-MLE စနစ္ 
ကုိ အားေပးသည့္ ပညာေရးက႑ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ အထက္ပါ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္သည္။ 
အမ်ိဳးသားစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ထုိးၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
သင္ယူမႈ တုိးတက္မႈ အေျခအေနကို ဆန္းစစ္ႏုိင္ေစရန္ ပုိ၍မွ်တသည့္ 
စနစ္ (ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္သတ္မွတ္ျခင္း) တစ္ခုအသုံးျပဳသြားရန္ NESP 
မွ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရွိထားသည္။၄၅ ယင္းစနစ္ အလွည့္အေျပာင္း 
ေၾကာင့္ ပညာေရးပံ့ပုိးေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ 
ကုိယ္ပုိင္နည္းကို အသုံးျပဳရင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို MoE စာေမးပြဲမ်ား 
ဝင္ေရာက္ ေျဖဆုိႏိုင္ေစရန္ သင္ၾကားျပင္ဆင္ေပးႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ 
သည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားႏွင့္ 
အျခားတုိင္းရင္းသား ဘာသာရပ္မ်ားကို တရားဝင္စစ္ေဆးမႈကို စတင္ 
အသုံးျပဳသင့္သည္။ အေျခအေနေပးပါက ျပည္ေထာင္စု တစ္ခုလုံး 
အသုံးျပဳသင္ၾကားသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေဒသခံဘာသာစကားျဖင့္ 
သင္ၾကားႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးသင့္သည္။ ယင္းအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ 
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္  
ယင္းဘာသာရပ္မ်ားေပၚတြင္ အေလးထားမႈကို တုိးတက္လာေစမည္ 
ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ EBEP မ်ားအေနျဖင့္လည္း MoE သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားမွ 

၄၂ Dare (2015).
၄၃ အတန္းတင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ မ်ားစြာ က်ပ္တည္းသည္။ အတန္းတင္စာေမးပြဲက်ပါက အတန္းသစ္မတင္ေပးျခင္းသည္ 

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေက်ာင္းတက္လုိစိတ္ေပၚတြင္ အဆုိးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာရွိသည္။ Hayden and Martin (2013)၊  p. 49
၄၄ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန (၂ဝ၁၆) - ၂ဝ၁၅ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ျဖန္႔ေဝခဲ့သည့္ NESP မူၾကမ္းတြင္ သင္ယူႏုိင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ကေလးငယ္၏ ပညာေရးဆုိင္ရာ 

ဖြံ႔ ၿဖိဳးမႈ၊ သက္တမ္းတေလွ်ာက္ သင္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္တုိင္းတာမည္ဟု အေလးအနက္ေဖာ္ျပထားသည္။ 
၄၅ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန (၂ဝ၁၆) - ၂ဝ၁၅ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ျဖန္႔ေဝခဲ့သည့္ NESP မူၾကမ္းတြင္ သင္ယူႏုိင္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ကေလးငယ္၏ ပညာေရးဆုိင္ရာ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ သက္တမ္းတေလွ်ာက္ သင္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္တုိင္းတာမည္ဟု အေလးအနက္ေဖာ္ျပထားသည္။ 
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အခ်ိဳ႕ကို အသုံးျပဳလာေစရန္၊ MoE စာေမးပြဲအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား 
ကို ျပင္ဆင္သင္ၾကားေပးေစရန္ တြန္းအားေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 
ေနာင္တြင္ အစုိးရအေနျဖင့္ EBEP မ်ား အသိအမွတ္ ျပဳထားသည့္ 
အရည္အခ်င္းမ်ားကို ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စနစ္တက် 
ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ သည္။ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကား 
ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ 

 အစုိးရသုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၉။ ။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ 
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
၏ လုပ္ငန္းအစိတ္အပုိင္းအေနျဖင့္ MTB-MLE စနစ္ကို ျမႇင့္တင္ 
ရန္၊ အမ်ိဳးအစားစုံလင္ၿပီး အားလုံးပါဝင္ႏုိင္သည့္ ပညာေရးက႑ 
ေပၚေပါက္လာရန္အတြက္ EBEP ႏွင့္ MoE စနစ္မ်ား ၾကား 
ဟန္ခ်က္ညီရန္လည္း ေဆာင္ရြက္သြားသင့္သည္။ MoE ႏွင့္ 
EBEP မ်ားၾကား တုိက္႐ိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ 
ျခင္းျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ မ်ားစြာ ျမန္ဆန္ 
သြက္လက္လာမည္ျဖစ္သည္။ စနစ္မ်ားၾကားတြင္ အဖုအထစ္ 
မရွိ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳလာႏုိင္မည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ပညာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန မူေဘာင္မ်ားသည္လည္း ျမန္မာ့ပညာေရးက႑တြင္ 
ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ တည္ရွိေနသည့္ အမ်ိဳးအစား စုံလင္ကြဲျပားမႈကို 
ေခ်ာေမြ႕စြာျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိက်င့္သုံးေနသည့္ 
သင္႐ိုးမ်ား၊ ဆန္းစစ္မႈ မူေဘာင္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္သုံးသပ္ႏုိင္ရန္ 
အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အထူးသျဖင့္လုိအပ္သည္။ 
စနစ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အမွီသဟဲျပဳႏုိင္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ား 
ေျပာင္းလဲပူးေပါင္းရန္ လုိအပ္သည့္ေနရာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ 
လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

 အစုိးရသုိ႔ တုိက္တြန္း အႀကံျပဳ ခ်က္ ၁ဝ။ ။ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၊ 
ဆန္းစစ္မႈ မူေဘာင္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ EBEP မ်ားကို 
ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ပါဝင္ေစရန္။

 EAO/EBEP သုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၃။ ။ အစုိးရ 
ေဆာင္ရြက္သည့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ ဆန္းစစ္မႈ မူေဘာင္မ်ား 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ပါဝင္ၿပီး၊ အျမင္သေဘာထားမ်ား တင္ျပ 
ရန္၊ စနစ္မ်ားၾကား အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳေရးကို ပံ့ပုိးေပးရန္။

 အစုိးရႏွင့္ EAO/EBEP သုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၈။ ။ 
ပညာေရးစနစ္မ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳျခင္းကိ ု
ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းသုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္း 
သင္႐ိုးေရးဆြဲျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္။

 ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္အသုိင္းအဝုိင္းသုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က ္
၄။၈။ ။ ပညာေရးစနစ္မ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ အက်ိဳး 
ျပဳျခင္းကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းသုေတသန ျပဳလုပ္ 
ျခင္း၊ ပူးေပါင္း သင္႐ိုးေရးဆြဲျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ပံ့ပုိးရန္

အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ ေရတုိကိစၥရပ္မ်ား - အထက္ 
ေဖာ္ျပခဲ့ပါ ေရရွည္ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္မွာ ညႇိႏိႈင္းျခင္း၊ 

အေပးအယူ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူ ေဆာင္ 
ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ရွိ အတန္းပညာသင္ယူေန 
သည့္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ နီးနီးစပ္စပ္ အနာဂတ္အတြက္ ျပႆနာ 
မ်ား ေျပလည္ေစရန္ အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္သည့္ ေရတုိ 
ကိစၥရပ္ မ်ားစြာရွိသည္။
 
EBEP ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ဖူးသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ 
ဗမာဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္မႈအားနည္းသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား 
အပါအဝင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံး ေက်ာင္းအပ္ႏွံၿပီး ေက်ာင္းတက္ 
ေရာက္ႏုိင္ေရးကုိ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ ဦးစားေပးအျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ေက်ာင္းအပ္ႏံွခြင့္သည္ အပုိေငြေၾကးေပးႏုိင္မႈ 
သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္ေရးခင္မႈေပၚတြင္ မီွခုိေနျခင္း မရွိေစရ။ လာဘ္ေပး 
လာဘ္ယူျခင္းသည္ အစုိးရ၏ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ကတိကဝတ္ျဖစ္ 
ေသာ ကေလးငယ္မ်ားအားလုံး ပညာသင္ယူသြားႏုိင္ေရး ႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ 
မည္သည့္အေျခအေနတြင္မွ သည္းခံ ခြင့္လႊတ္ျခင္း မျပဳသင့္ပါ။
 
 အစုိးရသုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၁၁။ ။ EBEP ေက်ာင္းမ်ားတြင ္

တက္ေရာက္ဖူးခဲ့သူမ်ား၊ ဗမာစကား ေကာင္းစြာ တတ္ေျမာက္ 
ျခင္း မရွိသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအပါအဝင္ ကေလးမ်ားအားလုံး 
အေျခခံပညာသင္ယူခြင့္ကို အျပည့္အဝ သင္ၾကားခြင့္ရရန္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ EBEP မ်ားက ထုတ္ေပး 
လုိက္သည့္ ေက်ာင္းေျပာင္းလက္မွတ္ပါ အတန္းအတိုင္း လက္ခံႏုိင္ 
ရန္ အေျခခံစနစ္တစ္ခုကို ျပဳစုရမည္။ အတန္းစစ္စာေမးပြဲစနစ္ကို 
အသုံးျပဳမည္ ဆိုပါက ရွင္းလင္းသည့္မူဝါဒမ်ား ရွိရမည္။ သုိ႔မွသာ 
EBEP မ်ားအေနျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ ႔လုိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပင္ဆင္ 
သင္ၾကားေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ 
MoE ႏွင့္ EBEP တို႔ သည္ ေက်ာင္းေျပာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပုိ၍ 
စနစ္က်ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ပုံေသမႈမ်ားကို ပူးေပါင္း ေဖာ္ထုတ္ 
ထားရမည္။

 အစုိးရႏွင့္ EAO/EBEP သုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၉။ ။ EBEP 
ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေက်ာင္းမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္း 
တက္ေရာက္ရာတြင္ လြယ္ကူေစရန္ အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္ထားရမည္။

 • ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အသိအမွတ္ျပဳသည့္ EBEP မ်ားမွ 
ထုတ္ေပးသည့္ ေက်ာင္းေျပာင္းလက္မွတ္ 

 • အတန္းစစ္စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ ပုံေသမူဝါဒ အသုံးခ်ျခင္း

 အစုိးရႏွင့္ EAO/EBEP သု႔ိ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၁ဝ။ ။ 
ေက်ာင္းသားအေရႊ႕အေျပာင္းအတြက္ ပုံေသျဖစ္သည့္၊ စနစ္ 
တက်ျဖစ္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အစုိးရႏွင့္ EBEP တုိ႔ 
နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းလ်က္ေဖာ္ထုတ္ရန္။
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ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရာတြင္ အေထာက္အပံ့ 
ျဖစ္ေစရန္အတြက္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံတကာ 
အကူအညီ ရယူလ်က္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 
EBEP မ်ား၏ လက္ရွိအသုံးျပဳေနသည့္ သင္႐ိုးမ်ား၊ ဆန္းစစ္မႈ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း၊ EBEP မွ ေက်ာင္းသားမ်ား 
ပညာေရးဝနႀ္ကီးဌာန၏ ေက်ာင္း မ်ားသို႔ ေရႊ ႔ေျပာင္းတက္ေရာကရ္ာတြင ္
ႀကံဳေတြ႕ရသည့္အခက္အခဲမ်ား၊ အတန္းေလွ်ာ့ခံရသည့္ ေက်ာင္းသား 
မ်ားႏွင့္ အတန္းအေလွ်ာ့မခံရသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားၾကား 
ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္၊ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ EBEP မွ MoE စနစ္သို႔ 
ကူးေျပာင္းျခင္းကို မည္သုိ႔ကုိင္တြယ္ရမည္ အစရွိသည္ ေခါင္းစဥ္မ်ား 
ကို သုေတသနျပဳေလ့လာသင့္သည္။

 အစုိးရႏွင့္ EAO/EBEP သုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၁၁။ ။ 
အသစ္ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ သုေတသနရလဒ္မ်ား၊ ေက်ာင္း 
သားမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ေက်ာင္းေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားကို 
ေလ့လာၿပီး ရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚ အေျခခံၿပီး 
ေက်ာင္းေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ 
သင့္သည္။

 ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္အသုိင္းအဝုိင္းသုိ႔ တုိက္တြန္းခ်က္ ၅။ ။ 
အေျခခံသုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားကို 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတုိ႔တြင္ ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ 
အစုိးရႏွင့္ EBEP မ်ားကိုပ့ံပုိးေပးသင့္သည္။

ေက်ာင္းအပ္ႏွံၿပီးသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံမေကာင္း၍ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာစကား အခက္အခဲေၾကာင့္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း ေက်ာင္းစာလုိက္ႏုိင္ျခင္းမရိွပါက အပုိအေထာက္အကူမ်ား 
ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို အျမင့္ဆုံးအဆင့္ထိ 
ျမႇင့္တင္ေပးရမည္။ ဗမာစကားမေျပာသူ အမ်ားစု ပါဝင္သည့္အတန္း 
မ်ားတြင္ ၄င္းတုိ႔မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ ေျပာဆုိႏုိင္သည့္ ဆရာမ 
သုိ႔မဟုတ္ လက္ေထာက္မ်ားရွိရမည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၄င္း 
တုိ႔ႏွင့္သင့္ေတာ္သည့္ အတန္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ပညာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနက အေသအခ်ာ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 
ေနာက္က်ေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းထြက္ျခင္းမ်ား ေလ်ာ့သြားေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

 အစုိးရသုိ႔ အႀကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္ ၁၂။ ။ EBEP ေက်ာင္းမ်ားမွ 
ေျပာင္းေရႊ႕လာသူမ်ားအဖုိ႔ ၄င္းတုိ႔၏ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈကို 
ျမႇင့္တင္ေပးရန္၊ ဘာသာစကား၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အခက္အခဲ 
အားနည္းမႈမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားေပးရန္ ထပ္တုိးေထာက္ပံ့မႈ 
မ်ား အေသအခ်ာျပဳလုပ္ေပးရမည္။

 အစုိးရသုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၁၃။ ။ EBEP ေက်ာင္းမ်ားမွ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလာသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ သင့္ေတာ္ 
မႈအရွိဆုံးအတန္း၊ ၄င္းတုိ႔သင္ယူမႈကို အမ်ားဆုံး အက်ိဳးျပဳမည့္ 

အတန္းတြင္ တက္ေရာက္ေစရမည္။ 

EBEP မ်ားအေနျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းကို စီစဥ္ေပးႏုိင္ 
ျခင္း မရွိသည့္အခါတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္း ပညာရွာ 
ၾကေတာ့မည္ကို ႀကိဳတင္သိထားၿပီး ယင္းေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 
ဗမာစကား ေရေရလည္လည္ ေျပာတတ္ေစရန္သင္ၾကားေပးရမည္။ 
ျဖစ္ႏုိင္ပါက အတန္းစစ္ စာေမးပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား 
စတင္ ျပဳလုပ္ေပးထားရမည္။ အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ပါအတုိင္း ပညာေရး 
ဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ EBEP တုိ႔သည္ ေက်ာင္းသားေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး အတည္တက်ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို သေဘာတူညီႏုိင္ခဲ့သည္ 
ဆုိပါက ယင္းျပင္ဆင္မႈမ်ားသည္ မ်ားစြာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

 EAO/EBEP သုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၄။ ။ ေက်ာင္းေျပာင္းကာ 
ပညာရွာမည့္လမ္းကို ေရြးခ်ယ္မည္ဆုိပါက ေက်ာင္းသားမ်ား 
အေနျဖင့္  ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေက်ာင္းတြင္ အလြယ္တကူ 
တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ EBEP မ်ားအေနျဖင့္ တာဝန္ယူ 
ျပင္ဆင္သင္ၾကားေပးထားရမည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို က႑တစ္ခုလံုးအဆင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမီ 
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန စာေမးပြဲမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကား 
ဘာသာရပ္မ်ားကို အျခားဘာသာရပ္မ်ားနည္းတူ အေလးေပးႏုိင္ရန္ 
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေရတိုအစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္သင့္ 
သည္။ KSEAD/KED နွင့္ KNED ကဲ့သုိ႔ေသာ EBEP မ်ားမွ အရည္ 
အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း 
မ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္ထားရမည္။ ေသာင္းဂဏန္းမဟုတ္သည့္တုိင္ 
ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ဒုကၡသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ EBEP ေက်ာင္း 
မ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ရရွိထားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ 
ယင္းလက္မွတ္ရရွိသူ အမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ 
လာရန္ အစုိးရက ေမွ်ာ္လင့္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ 
ယင္းအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားပါ အရည္အခ်င္းသည္ MoE၏ 
အတန္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ တန္းတူမႈ ရွိမရွိ သုံးသပ္ၿပီး သင့္ေတာ္သည့္ 
အဆင့္အတုိင္း တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ ရမည္ျဖစ္သည္။ မူအရ 
ဆုိလွ်င္ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန သတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သေဘာထား အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။ 

 အစုိးရသုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၁၄။ ။ ဆန္းစစ္မႈဆုိင္ရာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ တုိင္းရင္းသား 
ဘာသာရပ္မ်ားသည္လည္း အျခားေသာ ဘာသာရပ္မ်ား နည္း 
တူ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ အေလးထား 
ေလးစားလာေစရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။

 အစုိးရသုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၁၅။ ။ EBEP အသိအမွတ္ျပဳ 
အရည္အခ်င္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္ရန္ ၿပီးျပည့္စုံသည့္စနစ္ 
တစ္ခု ျပဳစုေနစဥ္တြင္ EBEP မ်ားမွ ထုတ္ေပးလုိက္သည့္ 
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အသိအမွတ္ျပဳလႊာမ်ားကို အစုိးရအေနျဖင့္ တရားဝင္ အသိ 
အမွတ္ျပဳ လက္ခံရန္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္သင့္သည္။ ကရင္ ႏွင့္ 
ကရင္နီ EBEP မ်ား၏ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ေက်ာင္းမ်ားမွ ထုတ္ေပး 
သည့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္သည္ လူသိမ်ားသည္။ အျခား 
ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရ သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမွ ထုတ္ေပးသည္မ်ားလည္း 
ရွိႏုိင္သည္။

EBEP  အရည္အေသြးႏွင့္ ေငြေၾကးပ့ံပုိးမႈ

EBEP မ်ားအဖုိ႔ ၄င္းတုိ႔ပံ့ပုိးသည့္ ပညာေရး အရည္အေသြးတုိးတက္ေစ 
ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲ ႀကီးႀကီးမားမ်ားရွိသည္။ 
အခ်ိဳ ႔ေသာ အခက္အခဲမ်ားသည္ MoE အေနျဖင့္ ႀကံဳေတြ ႔ေနရသည့္ 
အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ဆင္တူသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေငြေၾကးခ်ိဳ ႔တဲ့ျခင္း၊ 
ဆရာႏႈတ္ထြက္မႈမ်ားျခင္း၊ ေရရွည္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားဆြဲရာတြင္ အခက္ 
အခဲမ်ားရွိျခင္းကို အဓိက ႀကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ 

ေငြေၾကး ႏွင့္ ပံ့ပုိးမႈမ်ား - ေဒသခံရပ္ရြာတစ္ခုလုံးမွ အလွဴေငြ 
ေကာက္ခံေလ့ရွိၿပီး ရပ္ရြာတစ္ခုလံုးအေနျဖင့္ ဝုိင္းဝန္းထည့္ဝင္ရန္၊ 
ဝန္းရံၾကရန္ ေဒသေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တုိက္တြန္းေကာက္ခံ စုစည္း 
ေပးမႈ ေပၚတြင္ လည္းရံဖန္ရံခါမွီခုိေနရသည္။ ဆရာမ်ားလစာအတြက္ 
မိဘမ်ားမွ အထူးလွဴဒါန္းသည္မ်ားရွိသည္။ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားသည္ 
လည္း ရပ္ရြာမ်ား၏ ပံ့ပုိးမႈတြင္ မွီခုိေနသည္ကိုလည္း သိထားရန္လုိအပ္ 
သည္။ အစုိးရေက်ာင္းေကာ္မတီသည္ အပုိရန္ပုံေငြမ်ား စုစည္းတတ္ 
ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ ကေလးမ်ားကို 
ေက်ာင္းထားရန္ တရားဝင္မဟုတ္သည့္ ေကာက္ခံမႈမ်ား၊ ေပးသြင္းရမႈ 
မ်ားကို ေပးသြင္းရင္း ဝန္ပိေနၾကသည္။ 

BEP မ်ားသည္ ရပ္ရြာမ်ားမွ ပံ့ပုိးသည့္ ရန္ပုံေငြမ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံတကာ 
အလွဴရွင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ INGO မ်ားႏွင့္ စုေပါင္း ရန္ပုံေငြမွ ပံ့ပုိးမႈ
မ်ားေပၚတြင္မီွခုိေနရသည္။ စီမံကိန္းအလုိက္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသည္ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရရွည္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲရာတြင္ အခက္အခဲရွိသည္။ 
EAO မွ တာဝန္ယူ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္မႈ ၄င္းတုိ႔မွ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ပံ့ပုိးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားၿပီး 
ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း တည္ၿငိမ္သည္ဆုိပါက ပံ့ပုိးမႈရရွိရန္ ေသခ်ာ 
သေလာက္ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီး 
ဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းမဟုတ္ပဲ အစုိးရအေထာက္အပံ့ရရွိသည့္ 
တစ္ခုတည္းေသာ ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစားမွာ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန 
တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ 
အျခားဘာသာေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ေက်ာင္းမ်ားကို အစုိးရ 
ေထာက္ပံ့ျခင္းမရွိပါ။
 
ဆရာမ်ား၏ လစာရိကၡာႏွင့္ သင္တန္းေပးျခင္း - ဆရာလစာမွာ 
အလြန္နိမ့္ၿပီး ၁ ႏွစ္ထက္ပုိ၍ ေထာက္ပံ့ႏုိင္မည္ဟု အာမခံႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ 
ယင္းကိစၥသည္ EBEP မ်ား ထပ္တလဲလဲ ရင္ဆုိင္ရသည့္ အခက္အခဲ 

ႀကီးျဖစ္သည္။ မူလတန္းလြန္ ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းတစ္ခုမွ MoE 
ေက်ာင္းအုပ္ဆရာကုိ မြန္ဘာသာ ပညာေရးအရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ 
ေစရန္ မည္သည့္အခက္အခဲရွိသနည္းဟု ေမးျမန္းသည့္အခါတြင္ 
MNED ဆရာမ်ားကုိ ခန္႔ထားေရးျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ မြန္ဘာသာ 
သင္ၾကားေရးအတြက္ အစုိးရမွ လစာအနည္းငယ္သာ ေထာက္ပ့ံ 
သည္။ “ MNED ဆရာ အေနနဲ႔ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ဖုိ႔ ခက္ပါတယ္ ” 
ဟု ေျပာသည္။ EBEP ဆရာမ်ား လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ၿမဲေနေရးမွာ ၄င္း 
တုိ႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ စိတ္ပါဝင္စားမႈ၊ ရပ္ရြာအက်ိဳး သယ္ပုိးလုိသည့္ 
စိတ္ထားမ်ားေပၚတြင္ မူတည္ေနေလ့ရွိသည္။ EBEP အမ်ားစုတြင္ 
ဆရာမ်ားကို စနစ္တက်သင္တန္းေပးရန္အတြက္ လုံေလာက္သည့္ 
ေငြေၾကးျပင္ဆင္ထားႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ အလုပ္ထြက္သည့္ႏႈန္းမွာလည္း 
ျမင့္မားသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေနသည့္ ဆရာမ်ားကို 
သင္တန္းအမိအရေပးႏိုင္ရန္မွာလည္းအခက္အခဲရွိေနျပန္သည္။ 
ေက်ာင္းသုံးပစၥည္းမလုံေလာက္မႈမွာ အားလုံးရင္ဆုိင္ေနရသည့္ 
ျပႆနာျဖစ္သည္။

အားလုံးအတြက္ ပညာေရးဟုရည္ရြယ္လ်က္ ႏုိင္ငံ၏ ပညာေရး 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရာတြင္ EBEP မ်ားကို ႏုိင္ငံ 
တြင္းရွိ အေဝးလံဆံုးေဒသမ်ား၊ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ားအတြက္ 
ပညာေရးပံ့ပုိးေပးႏုိင္သည့္ တန္ဖုိးထားဆက္ဆံရမည့္ လုပ္ေဖာ္ 
ကိုင္ဖက္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ 
မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအေျဖမရမခ်င္း EBEP မ်ားသည္ ႏုိင္ငံအစုိးရႏွင့္ 
ကင္းလြတ္ေနမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ပညာေရးစရိတ္အတြက္ ျပည္သူ႔ 
ဘ႑ာမွ ထုတ္ယူသံုးစြဲသည့္အခါလည္း ၄င္းတုိ႔ကို စာရင္းမွ ဖယ္ထုတ္ 
ထားအုံးမည္ျဖစ္သည္။ ေနာင္လာမည့္ ၅ ႏွစ္မွ ၁ဝ ႏွစ္အတြင္း 
အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ EBEP မ်ားသို႔ ပုံမွန္ပံ့ပုိးမႈမ်ားဆက္လက္ျပဳလု
ပ္သင့္သည္။ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီး ၂ ခုကို အဓိက ထားလ်က္ 
ပံ့ပုိးမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္သင့္သည္။

 • ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဆရာမ်ား လစာနီးပါး EBEP ဆရာမ်ား 
ကို လစာတုိးေပးရန္၊ ပုံမွန္ေပးႏုိင္ရန္ 

 • စနစ္မ်ား အားေကာင္းေရးနွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲႏုိင္ရန္ 
EBEP မ်ား ႏွင့္ ေရရွည္လက္တြဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္

ျမန္မာ့ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (MEC) သည္ 
အလွဴရွင္မ်ားစုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အေရးပါသည့္ အဆင့္ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ MEC မွ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ခုကို ျပဳစု 
ခဲ့သည္။ တုိင္းရင္းသား ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးစနစ္မ်ားကို 
အားေကာင္းေစရန္အတြက္ ပညာေရးစနစ္မ်ားၾကား နီးစပ္မႈရွိေရး၊ 
မူဝါဒပုိင္းဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းႏုိင္ေရးကို အထူးအာ႐ံုစုိက္ေဆာင္ရြက္သြား 
ရန္ ဟူေသာ မဟာဗ်ဴဟာကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။၄၆  World Education၊  
Child’s Dream၊ Save the Children ကဲ့သုိ႔ေသာ INGO မ်ားသည္ 
လည္း EBEP မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းစြာရွိထားၾကၿပီး ႏုိင္ငံတကာ 
အကူအညီမ်ား အဓိက ဝင္ေရာက္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား အျဖစ္ 

၄၆ ျမန္မာ့ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ လက္တဲြေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (၂ဝ၁၆)၊ စာမ်က္ႏွာ ၄
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ဆက္လက္ကူညီေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ 

 ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္အသုိင္းအဝုိင္းသုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳ 
ခ်က္။ ။  EBEP မ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂ ခုအတြက္ ပုံမွန္ 
တည္ၿငိမ္သည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားဆက္လက္ပံ့ပုိးသင့္သည္။ 
EBEP ဆရာမ်ား လစာတုိးေပးႏုိင္ရန္ လစာပုံမွန္ေပးႏုိင္ရန္ ႏွင့္ 
စနစ္ပုိမုိအားေကာင္းလာေစရန္ ေရရွည္ပူးေပါင္းမႈမ်ားကို ပ့ံပုိး 
အားေပးရန္။

 EAO/EBEP သုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၅။ ။ ယုံၾကည္ရသည့္ 
ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလ်က္ မိမိစနစ္ 
အားေကာင္းေရးကို အဖြဲ႔အစည္း၏ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ဦးစားေပး 
ထည့္သြင္းရန္။ အထူးသျဖင့္ အစဥ္အျမဲတုိးတက္ေနသည့္ 
အစုိးရ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ တန္းတူလုိက္နိုုင္ရန္ ရည္ရြယ္ 
ျပင္ဆင္ရန္။

 ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္အသုိင္းအဝုိင္းသို႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က ္
၆။ ။ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ 
EBEP အေျခအေနႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္သည့္ ပုံစံႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစ 
ရန္ စီမံကိန္းအေစာပုိင္း အဆင့္မ်ားမွေန၍ EBEP မ်ားႏွင့္ နီးနီး 
ကပ္ကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္။

EAO မ်ားအေနႏွင့္လည္း ပညာေရးအပါအဝင္ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားတိုးျမင့္  ခ်ထားႏုိင္ရန္ အားထုတ္ 
သင့္သည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားေပၚတြင္ အခြန္အခမ်ား တုိးေကာက္ 
ျခင္းျဖင့္  ဘတ္ဂ်က္ျမႇင့္တင္ရန္မဟုတ္ဘဲ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ပံံ့ပုိး 
ရန္ျဖစ္သည္။ အခြန္အခသည္ ေဒသခံမ်ားကို ဖိစီးသည့္သေဘာရွိေသာ 
ေၾကာင့္ တတ္ႏုိင္သမွ်ေရွာင္ရွားၿပီး ကုမၸဏီႀကီးမ်ားထံမွ အခြန္ေကာက္ 
ယူျခင္း၊ အခေၾကးေငြ စုေဆာင္းျခင္း မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ 

 EAO/EBEP မ်ားသုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၆။ ။ EAO 
ပညာေရးဌာန ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ျမႇင့္တင္သင့္သည္။

ျပည္သူ႔ဘ႑ာျဖင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း - ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ အားလုံး 
ကို ႏုိင္ငံတြင္းမွ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ပါက အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 
လည္း EBEP မ်ားအတြက္ ထိေရာက္အလုပ္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ 
ျဖင့္ ပံ့ပုိးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေပၚေပါက္လာရန္မွာ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ 
သည္။ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္လုိအပ္သကဲ့သုိ႔ ပါဝင္သည့္ အစု 
အဖြဲ ႔မ်ား အားလံုးၾကားတြင္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ား 
ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားလည္း 
ရွိရန္လုိအပ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ EBEP မ်ားအတြက္မူ ႏုိင္ငံေရး အေျဖ 
တစ္ခုရရွိၿပီး ႏုိင္ငံတြင္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အႀကီးအက်ယ္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္အခါတြင္မွ  ယင္းကဲ့သို႔ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမွ ေငြ 
ေၾကး ပံ့ပုိးမႈလက္ခံရန္ ျဖစ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ကမာၻတဝွမ္းတြင္လည္း 
ႏုိင္ငံအစုိးရအေနျဖင့္ အျခား ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ 

ရန္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာကို အသုံးျပဳျခင္းမွာ ထူးျခားသည့္ ကိစၥမဟုတ္ပါ။ 
MoE ႏွင့္ EBEP မ်ားသည္လည္း ယင္းကဲ့သုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ 
ေျခရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္အတြက္ တရားဝင္ ညႇိႏိႈင္းမႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အသုံးျပဳသင့္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဆြးေႏြးမႈ 
အခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ၿပီးေနၿပီျဖစ္သည္။ ပုိမုိရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရး တည္ 
ေဆာက္ရန္၊ ေငြေၾကးပံ့ပုိးရန္ႏွင့္ ျဖန္႔ေဝရန္ နည္းလမ္းမ်ား စမ္းသပ္ 
ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါက  အက်ိဳးျဖစ္ 
ထြန္းႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ယင္းကိစၥ 
ကို ပံ့ပုိးေပးႏုိင္သည္။

EBEP မ်ားအတြက္ အစုိးရမွ ေငြေၾကးပံ့ပုိးေပးႏုိင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား 
ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္တုိင္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား အဆုံးသတ္ေစရန္ 
အတြက္ ၿပီးျပည့္စုံၿပီး ေရရွည္သေဘာေဆာင္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ 
မရခဲ့ပါက EBEP မ်ားသည္ ပဋိပကၡျပန္လည္ျဖစ္ပြားမည့္အေျခအေန
အတြက္ အသင့္အေနအထား ျပင္ဆင္ထားရအုံးမည္ ျဖစ္သည္။ 
ျပည္သူ႔ဘ႑ာျဖင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ႐ုုတ္တရက္ ျဖတ္ေတာက္လုိက္ 
သည္ဆုိပါက ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားႏွင့္ IDP စခန္းမ်ားတြင္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏုိင္ရန္ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အသင့္ျပင္ဆင္ထား 
ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 အစုိးရႏွင့္ EAO/EBEP သုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၁၃။ ။ 
EBEP လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာျဖင့္ ပံ့ပုိးႏုိင္ရန္ နည္းလမ္း 
ရွာေဖြထားရန္။ 

 ႏုိင္ငံတကာအလွဴရွင္ အသုိင္းအဝုိ္င္းသို႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က ္
၇။ ။ EBEP မ်ားကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအသုံးျပဳလ်က္ ေထာက္ပံ့ရန္ 
အစုိးရႏွင့္ EBEP တုိ႔၏ အားထုတ္မႈကို ပံ့ပုိးရန္၊ ပဋိပကၡမ်ား 
တဖန္ျဖစ္ပြားလာပါက ပံ့ပုိးမႈအဆက္ျပတ္မသြားေစရန္ ႀကိဳတင္ 
ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားရန္။

 အစုိးရသုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံဳျပဳခ်က္ ၁၆။ ။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ 
ဝင္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ ေနရာမ်ားမွ ေက်ာင္းမ်ားကို 
သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွတဆင့္ တုိးခ်ဲ ႔ပံ့ပုိးရန္။

တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း  - EBEP ဆရာမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ 
ေလ့က်င့္ေရးဌာနမ်ားကို အျပည့္အဝ အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္ရန္ နည္းလမ္း 
မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ရန္ႏွင့္ ပုိ၍ေကာင္း 
မြန္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အသုံးခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ အသိ 
အမွတ္ျပဳမႈ လုိအပ္သည္။ မည္သည့္ပုံစံကို အသုံးျပဳသည္ျဖစ္ေစ 
EBEP မ်ားကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြျဖင့္ ပံ့ပုိးသည္ဆုိပါက ဗဟုိမွ 
စည္းကမ္းခ်ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းသည္ အနည္းႏွင့္အမ်ား တြဲလ်က္ပါ 
လာမည္ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစကာမႈ ႏုိင္ငံအစုိးရအေနျဖင့္ EBEP 
မ်ားကို ၄င္းတုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သုိ႔ သြတ္သြင္း ႏုိင္ရန္ အားထုတ္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္  ေနွာင္းႀကိဳးတသီတသန္းႏွင့္ ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ားအစား ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ အဓိက 
ထားသင့္သည္။ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ က်ေရာက္ျခင္း၊ 
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ကုိယ္ပုိင္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ဆုံးရႈံးရသည့္အတြက္ EBEP မ်ားအေနျဖင့္ 
ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ရွိလာႏုိင္ေသာ္လည္း ပုံမွန္အားျဖင့္ဆုိလွ်င္ ၄င္းတုိ႔၏ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ 
ျပဳမႈကို ရရွိရန္ ပုိ၍မက္ေမာေလ့ရိွၾကသည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ 
တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ 
အဆင္ေျပႏုိင္သည္။ 

 အစုိးရသုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၁၇။ ။ လြတ္လပ္ေသာ 
EBEP မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး 
၄င္းတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္။

 EAO/EBEP သုိ႔ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ ၇။ ။ EBEP မ်ားအေန 
ျဖင့္ ႏုိင္ငံအစုိးရမွ အသိအမွတ္ျပဳဌာနမွ တရားဝင္ အသိအမွတ္ 
ျပဳမႈ ရယူသင့္သည္။ 
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ကိုး။ အဓိကေမးခြန္းပုစာၦမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေလ့လာဖတ္႐ႈရန္

ေဆြးေႏြးရမည့္အေမးပုစာၦမ်ား

၁။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားသည္ EBEP စနစ္မ်ား ႏွင့္ ဆရာမ်ားကို အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ မည္သုိ႔ ပံ့ပုိးေပးႏုိင္မည္နည္း။ 
စနစ္မ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးတက္ေစရန္ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္နည္း။

၂။ ပညာေရးအဖြဲ ႔အစည္းတစ္ခုျခင္း၏ အားသာခ်က္မ်ားကို အေကာင္းဆံုးအသုံးခ်ႏုိင္ရန္ ေပါင္းစပ္ေက်ာင္းမ်ားကို မည္သည့္နည္းျဖင့္ 
တရားဝင္ေစမည္နည္း။

၃။ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရပ္ရြာ၏ ဦးေဆာင္မႈက႑ မပ်က္ေစဘဲ ပုဂၢလိကဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ေငြေၾကးစုိက္ထုတ္သုံးစြဲရျခင္း၊ 
အစုိးရ ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း ေငြေၾကးစုိက္ထုတ္သုံးစြဲရျခင္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ဘက္ဂ်တ္၊ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ 
မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သနည္း။ 

၄။ ပညာေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း အမ်ားအျပားအနက္မွ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားက ယုံၾကည္တန္ဖုိးထား 
ရသည့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေစရန္ EBEP မ်ားအတြက္ မည္သည့္နည္းလမ္းသည္ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္သနည္း။ 

၅။ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ရန္အတြက္ လူထုက ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အစုိးရ၏ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ အစီအစဥ္ 
မ်ား ကုိက္ညီမႈရွိေစရန္ EBEP မ်ားႏွင့္ အျခားပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္နည္း။ 

၆။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္သည့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္က မည္သုိ႔ ကူညီေပးႏုိင္မည္နည္း။ ပညာေရး နယ္ပယ္ တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သုံးသည့္ 
အစုိးရ ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ မည္သုိ႔ ကူညီေပးႏိုင္သနည္း။
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