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မြန္ေက ်းလက္ေဒသ ပညာေရ်းအေျခအေနမ ာ်း်ွားႏင့္ပတ္သက္ေသာ စိ ်းရိမ္ပူပန္မႈမ ာ်း 

 

အစရီငခ္စံာအက ဥ်္းခ ်ဳပ ္

 

ခ ိ်ဳ႕တ ့လွမ္်းေဝ်း ပညာေရ်း အစရီင္ခံစာတြင္ ေက ်းလက္ေဒသေန မြန္တိ င္်းရင္်းသာ်းျပည္သူမ ာ်း 
ရင္္ိ င္ေနရေသာ ပညာေရ်း္ိ င္ရာ အခက္အခ မ ာ်းကိ  တင္ျပနိ င္ရန္အတြက္ အမ ိ်ဳ်းသမီ်း်ားႏွင့္ 
ကေလ်းအခြင့္အေရ်းအစီအစဥအ္ဖြ ႕သာ်းမ ာ်းက ယၡင္ စစ္ေရးပဋိပကၡမ  း်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ခ ့ရသည့္ 

မြန္ျပည္နယ္ ေရ်းၿမိ်ဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၾကာ အင္်း္ိပ္ႀကီ်းၿမိ်ဳ႕နယ္်ွားႏင့္ တနသၤာရီတိ င္်း ေရျဖဴၿမိ်ဳ႕နယ္ရွ ိ
မြန္လူမ ိ်ဳ်းအမ ာ်းစ ေနထိ င္ေသာ ေက ်းရြာေပါင္်း (၁၇) ရြာမွ ရြာသူရြာသာ်း (၁၄၆) ဦ်းကိ  ေတြ႕္ ံေမ်းျမန္း 
ၿပီ်း  မွတ္တမ္်းျပ်ဳစ ခ ့သည္။ 

 

၁) မတွတ္မ်္းျပ်ဳစ ပ  ံ

 

အမ ိ်ဳ်းသမီ်း်ားႏွင့္ ကေလ်းအခြင့္အေရ်းအစီအ 
စဥ္အဖြ ႕သာ်းမ ာ်းအေနျဖင့္ အမ ိ်ဳ်းမ ိ်ဳ်းေသာ 
ပညာေရ်း္ိ င္ရာ ယ်ားႏာရာ်းမ ာ်းကိ  ျခ်ဳံင ံမိေစ 
ရန္ ႀကိ်ဳ်းပမ္်းခ ့ၿပီ်း ပညာေရ်းဝန္ႀကီ်းဌာန 
လက္ေအာက္ရွိ မူလတန္်းေက ာင္်း (၃) 
ေက ာင္်း၊ ပညာေရ်းဝန္ႀကီ်းဌာန၏ ဩဇာပိ မိ  
လႊမ္်းမိ ်းေသာ ပူ်းေပါင္်းေက ာင္်း (၁၀) 
ေက ာင္်း်ွားႏင့္ မြန္အမ ိ်ဳ်းသာ်းပညာေရ်း ေကာ္မ 
တီလက္ေအာက္ရွိ စာသင္ေက ာင္်း (၁၀) 
ေက ာင္်းတိ ႔တြင္ ပညာေရ်း္ိ င္ရာအခ က္အ 
လက္မ ာ်းကိ  မွတ္တမ္်းျပ်ဳေကာက္ခံခ ့သည္။ 

ပ ံ (၁) ေဖာ္ျပထာ်းသည့္အတိ င္်း ေက ာင္်း 

ဤ 
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ထြက္ခ ရ့ေသာကေလ်းမ ာ်း်ားႏွင့္ ေတြ႕္ ံေမ်းျမန္်းမွ  အမ ာ်း္ ံ်းျပ်ဳလ ပ္ခ ့ၿပီ်း ေက ာင္်းသာ်းမိဘမ ာ်း၊ ္ရာ 
္ရာမမ ာ်း်ွားႏင့္ ရပ္ေက ်းအ ပ္ခ ်ဳပေ္ရ်းပိ င္်းမွ လူပ ဂ ိ်ဳလ္မ ာ်း်ားႏွင့္လည္်း ေတြ႕္ ံေ္ြ်းေ်ားႏြ်းခ ့သည္။ 

 

၂) ေက ာင်္းထြကျ္ခင်္း 

အမ ိ်ဳ်းသမီ်း်ားႏွင့္ကေလ်းအခြင့္အေရ်းအစီအစဥ္၏ အဓိကရည္ရြယခ္ က္တစ္ခ မွာ ကေလ်းငယ္မ ာ်း ေက ာင္်း 
ထြက္ခ ့ရျခင္်း၏ အေၾကာင္်းရင္်းကိ  သိရွိရန္ျဖစ္သည္။ 

 

ေက ာင်္းထြကရ္ျခင်္းအ္င့္္င့္ 

 

ေတြ႕္ ံေမ်းျမန္်းခ ့ေသာ ကေလ်းငယ္ (၅၁) ဦ်းက ၎ 
တိ ႔အေနျဖင့္ မည္သည့္စာသင္်ားႏွစ္တြင္ ေက ာင္်းထြက္ 
ခ ရ့သည္ကိ  အမ ိ်ဳ်းသမီ်း်ားႏွင့္ ကေလ်းအခြင့္အေရ်းအစီ 
အစဥ္အာ်း ေျပာျပခ ့သည္။ ပ ံ (၂) တြင္ ျပထာ်းသည့္ 
အတိ င္်း ေက ာင္်းထြက္ခ ့ရေသာ ကေလ်းငယ္မ ာ်း၏ 
သ ံ်းပ ံတစ္ပ ံေက ာ္သည္ မူလတန္်းပညာကိ  ္ ံ်းခန္်း 
တိ င္မသင္ၾကာ်းနိ င္ဘ  ေက ာင္်းထြက္ခ ့ရျခင္်း ျဖစ ္
သည္။ ေက ာင္်းထြက္ခ ့ရေသာ ကေလ်းငယ္မ ာ်း၏ 
သ ံ်းပ ံတစ္ပ ံခန္႔က မူလတန္်းပညာ ၿပီ်း္ ံ်းလၽွင္ၿပီ်း္ ံ်း 
ျခင္်း ေက ာင္်းထြက္ခ ့ရသျဖင့္ အလယ္တန္်းပညာကိ  
္က္လက္သင္ယူနိ င္ျခင္်း မရွိေခ ။ ေတြ႕ရွိခ ့ေသာ အ 
ခ က္အလက္ ကိန္်းဂဏန္်းမ ာ်းအရ မူလတန္်းပညာကိ  
္ ံ်းခန္်းတိ င္ေအာင္ မသင္ၾကာ်းနိ င္ျခင္်းျပႆနာက 
ျမန္မာအစိ ်းရအေနျဖင့္ စစ္တမ္်းေကာက္ေလ့လာခ ့ 

ေသာ ၿမိ်ဳ႕နယ္မ ာ်းတြင္ က လသမဂ ၏ မသင္မေနရ အခမ ပ့ညာေရ်းရည္မွန္်းခ က္ကိ  ျဖည့္္ည္်းရန္ 
ပ က္ကြက္ခ ့ေၾကာင္်း ေဖာ္ျပေနသည္။ 

 

 

Figure 2: Stage of drop out among children who 

provided data 

(WCRP Interview data). 
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အသကေ္မြ်းမွ အခကအ္ခ  

(၇၃) ဦ်းေသာ ကေလ်းငယ္မ ာ်းက ၎တိ ႔၏ ေက ာင္်းထြက္ခ ့ရျခင္်းအေၾကာင္်းရင္်းကိ  အမ ိ်ဳ်းသမီ်း်ားႏွင့္ 
ကေလ်းအခြင့္အေရ်း အစီအစဥအ္ာ်း အေသ်းစိတ္ေျပာျပခ ့သည။္ ပ ံ (၃) တြင္ ေဖာ္ျပထာ်းသည့္အတိ င္်း 
ေတြ႕္ ံေမ်းျမန္်းခ ့ေသာ ကေလ်းငယ္မ ာ်း၏ သ ံ်းပ ံတစ္ပ ံေက ာ္သည္ မိသာ်းစ အသက္ေမြ်းမ ႈအခက္အ 
ခ ေၾကာင့္ ေက ာင္်းထြက္ခ ့ရျခင်္းျဖစ္သျဖင့္ မိသာ်းစ အသက္ေမြ်းမ ႈျပႆနာသည္ အဓိကက ေသာ အ 
ခ က္တစ္ခ ျဖစ္သည္။ ေက ာင္်းသာ်းမိဘမ ာ်း၊ ္ရာ ္ရာမမ ာ်း်ားႏွင့္ ရပ္ေက ်းေခါင္်းေ္ာင္မ ာ်းကလည္်း 
ဤအခ က္ကိ ဝန္ခံခ ့ၿပီ်း ေတြ႕္ ံေမ်းျမန္်းမွ ေပါင္်း (၁၃၅) ခ အနက္ (၈၇) ခ က မိသာ်းစ  စာ်းဝတ္ေနေရ်း 
ျပႆနာသည္ ေက ာင္်းထြက္ရျခင္်း၏ အဓိကအေၾကာင္်းရင္်းျဖစ္ေၾက င္း ေ္ြ်းေ်ားႏြ်းေျပာ္ိ ခ ့သည္။ ဥပ 

Figure 3: What was the main reason you left school? (As % of  

dropout interviewees who gave a reason) (WCRP Interview Data). 
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မာအာ်းျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ၾကာအင္်း္ိပ္ၿမိ်ဳ႕နယ္ အေရွ႕ေဝသာလီေက ်းရြာမွ ေက ာင္်း္ရာတစ္ဦ်းက 
ေအာက္ပါအတိ င္်း ေျပာျပခ ့သည္။ 

“ေက ာင္်းတက္ရမယ့္ကေလ်းက အေယာက္ (၂၈၀) ေလာက္ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ (၂၃၅) 
ေယာက္ပ  ေက ာင္်းတက္နိ င္တယ္။ က န္တ ့ကေလ်းေတြက မိသာ်းစ စာ်းဝတ္ေနေရ်းအခက္အခ  
ေၾကာင့္ ေက ာင္်းမတက္နိ င္ဘူ်း။” 

အမ ိ်ဳ်းသမီ်း်ားႏွင့္ ကေလ်းအခြင့္အေရ်းအစီအစဥ္အေနျဖင့္ စာ်းဝတ္ေနေရ်းအခက္အခ ေၾကာင့္ ေက ာင္်း 
ထြက္ရျခင္်း၏ ျဖစ္စဥ္အ္င့္္င့္ကိ လည္်း အေသ်းစိတ္ေလ့လာခ ့သည္။ 

 ္င္်းရ ေသာမိသာ်းစ မ ာ်းအေနျဖင့္ ပညာေရ်းက န္က စရိတ္မ ာ်းကိ  သ ံ်းစြ နိ င္ျခင္်း မရွိေခ ။ မူလ 
တန္်း်ားႏွင့္ အလယ္တန္်းစာသင္်ားႏွစ္မ ာ်းတြင္ ေပ်းေခ ရေသာ ေက ာင္်းအသ ံ်းစရိတ္မ ာ်းသည္ ျမင့္ 
မာ်းလ က္ရွိသည္။ ေက ်းလက္ေဒသမ ာ်းတြင္ အလယ္တန္်း သိ ႔မဟ တ္ အထက္တန္်း ေက ာင္်း 
မ ာ်းမရွိျခင္်း၊ အလယ္တန္်း သိ ႔မဟ တ္ အထက္တန္်း ပညာသင္ယူရန္ မိ င္ေပါင္်းမ ာ်းစြာ ခရီ်းသြာ်း 
ရျခင္်း၊ တျခာ်းေဒသသိ ႔ သြာ်းေရာက္ပညာသင္ယူရသျဖင့္ က န္က စရိတ္ပိ မိ မ ာ်းျပာ်းျခင္်းတိ ႔ 
ေၾကာင့္ ကေလ်းငယ္မ ာ်းအေနျဖင့္ မူလတန္်းလြန္ပညာသင္ယူရန္ မ ာ်းစြာခက္ခ လ က္ရွိသည္။ 
 

 ္င္်းရ ေသာမိသာ်းစ မွ ကေလ်းငယ္မ ာ်းအေနျဖင့္ မိသာ်းစ ဝငေ္ငြအတြက္ အလ ပ္လ ပ္ရျခင္်း 
ေၾကာင့္ စာသင္ေက ာင္်းကိ  စြန္႔ခြာကာ  လ ပ္ငန္်းခြင္ဝငခ္ ့ၾကရသည္။ 
 

 စာ်းဝတ္ေနေရ်းခက္ခ ျခင္်းက ေက ်းလက္ေနျပည္သူမ ာ်းကိ  တျခာ်းေဒသသိ ႔ ေျပာင္်းေရႊ႕လ ပ ္
ကိ င္ရန္ ဖိအာ်းေပ်းလ က္ရွိသည္။ ကေလ်းငယ္မ ာ်း်ားႏွင့္ အတူေနလိ ေသာ မိဘမ ာ်းက ကေလ်း 
ငယ္မ ာ်းကိ  ေက ာင္်းထ တ္ကာ ေျပာင္်းေရႊ႕ရာေဒသသိ ႔  တစ္ပါတည္်းေခၚေ္ာင္သြာ်းခ ့သည္။ 
 

 ္င္်းရ ေသာလူ႔အဖြ ႕အစည္်းအေနျဖင့္ ပညာေရ်းတန္ဖိ ်း်ားႏွင့္ အသ ံ်းဝင္ပ ံကိ  နာ်းလည္ရန္ ခကခ္  
လွသည္။ အတန္်းပညာသင္ၾကာ်းျခင္်းသည္ အသက္ေမြ်းဝမ္်းေက ာင္်းမွ ကိ  အေထာက္အကူ 
မျပ်ဳသည့္အျပင္ အက န္အက လည္်း မ ာ်းျပာ်းလွသည္ဟ ယူ္သျဖင့္ ကေလ်းငယ္မ ာ်းကိ  
ေက ာင္်းမွထြက္ေစျခင္်းျဖစ္သည္။ 
 

 ပ ံ (၃) – သင္ ေက ာင္်းထြက္ခ ့ရျခင္်း၏ အဓိကအေၾကာင်္းရင္်းက ဘာလ ။ အမ ိ်ဳ်းသမီ်း်ားႏွင့္ 
ကေလ်းအခြင့္အေရ်းအစီအစဥက္ ရရွိလာခ ့ေသာ ေက ာင္်းထြက္ရျခင္်းအေၾကာင္်းရင္်းမ ာ်း၏ ရာ 
ခိ င္်ွားႏ န္်းမ ာ်း။ 
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Inaccessible and Under-Resourced 

 

ေက ာင်္းထြကရ္ျခင်္း၏ ေနာကက္ြယမ္ ွတစျ္ခာ်းအေၾကာင်္းရင်္းမ ာ်း 

စာသင္ေက ာင္်း်ွားႏင့္ အလွမ္်းေဝ်းလြန္်းျခင္်း။  ။အမ ာ်းျပည္သူသ ံ်း ခရီ်းသြာ်းပိ ႔ေ္ာင္ေရ်းစနစ ္ မရွ ိ
ျခင္်း၊ မိ ်းရာသီတြင္ ေရႀကီ်းျခင္်း၊ ေက ာင္်းသြာ်းလမ္်းတစ္ေလၽွာက္ လ ံျခ်ဳံမွ မရွိျခင္်းေၾကာင့္ ေက ာင္်းထြက္ခ ့ 
မွ မ ာ်းရွိသည္။ အလယ္တန္်းပညာသင္်ားႏွစ္တြင္ ေက ာင္်းထြက္ရျခင္်းအေၾကာင္်းရင္်းတြင္ သြာ်းလာေရ်း 
ခက္ခ ျခင္်းသည္ အဓိကအခ က္တစ္ခ ျဖစ္ခ ၿ့ပီ်း ကေလ်းမ ာ်းအေနျဖင့္ အလယ္တန္်း သိ ႔မဟ တ္ အထက္ 
တန္်းပညာသင္ယူရန္ ၎တိ ႔ေနရပ္မွထြက္ခြာကာ ေဝ်းလံေသာေနရာသိ ႔ သြာ်းေရာက္ေနရေၾကာင္်း ထ တ္ 
ေဖာ္ေျပာၾကာ်းခ ့သည္။ 

ေက ာင္်းအိပ္ေက ာင္်းစာ်းေနရျခင္်း။ ။ေနထိ င္ရာေက ်းရြာ်ွားႏင့္ စာသင္ေက ာင္်းေဝ်းကြာမွ ေၾကာင့္ ေက ာင္်း 
အိပ္ ေက ာင္်းစာ်းေနရသျဖင့္ ေက ာင္်းထြက္ခ ့ျခင္်းမ ာ်းရွိသည္။ ေငြေၾက်းျပႆနာမရွိေသာ္လည္်း ေက ာင္်း 
အိပ္ ေက ာင္်းစာ်းေနရသျဖင့္ မသိာ်းစ ဝင္မ ာ်းကိ  လြမ္်း္ြတ္ျခင်္း၊ အေနေဝ်းသျဖင့္ မိဘမ ာ်းက စိတ္ပူပန္ 
ေနရျခင္်းမ ာ်းသည္ အခက္အခ မ ာ်း ျဖစ္လာခ ့သည္။ 

အိမ္အလ ပ္မ ာ်းကိ  ကူညီလ ပ္ကိ င္ရျခင္်း။  ။ကေလ်းငယ္မ ာ်းအေနျဖင့္ ပညာသင္ယူေနစဥ္တြင ္
မီ်းဖိ ေခ ာင္လ ပင္န္်းမ ာ်း ကူညလီ ပ္ကိ င္ရျခင္်း၊ ညီငယ္ညီမငယ္မ ာ်းကိ  ကူညီထိန္်းေက ာင္်းရျခင္်း စသည့္ 
အိမ္အလ ပ္မ ာ်းကိ လည္်း လ ပ္ကိ င္ရသည္။ အိမ္အလ ပ္လ ပက္ိ င္ရန္အတြက္ ေက ာင္်းထြက္ခ ့ရျခင္်းမ ာ်း 
လည္်း ေလ့လာေတြ႔ရွိခ ့သည္။ 

ပညာေရ်း်ွားႏင့္ပတ္သက္၍ အေတြ႕ၾက်ဳံ္ိ ်းမ ာ်း ခံစာ်းရျခင္်း။  ။သင္ခန္်းစာမ ာ်းက ၿငီ်းေငြ႕ဖြယ္ရာ 
ေကာင္်းျခင္်း၊  သင္ခန္်းစာမလိ က္နိ င္ျခင္်းမွအစ စည္်းမ ဥ္်းစည္်းကမ္်းမ ာ်းကိ  မလိ အပ္ဘ  အလြန္အကၽြံသ ံ်း 
စြ ျခင္်းအ္ ံ်း မ ာ်းျပာ်းေသာအေတြ႕ၾက်ဳံ္ိ ်းမ ာ်းကိ  ထ တ္ေဖာ္ ေျပာ္ိ ခ ့ၾကသည္။ 

 

၃) ေက ်းလကစ္ာသငေ္က ာင်္းမ ာ်းတြင ္သငေ္ထာကက္ပူစၥည်္းမ ာ်း မလ ေံလာကျ္ခင်္း 

အမ ိ်ဳ်းသမီ်း်ားႏွင့္ ကေလ်းအခြင့္အေရ်းအစီအစဥ္အေနျဖင့္ စာသင္ေက ာင္်းမ ာ်းတြင္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္်း 
မ ာ်း လ ံေလာက္မွ ရွိမရွိကိ  ဒ တယိဦ်းစာ်းေပ်း ေမ်းျမန္်းခ ့သည္။ ကြင္်း္င္်းေလ့လာခ ့ေသာ ေက ်းလက္စာ 
သင္ ေက ာင္်း (၂၃) ေက ာင္်းတြင္ (၁၄) ေက ာင္်းက သင္ေထာက္ကူပစၥည္်းမ ာ်း လ ံေလာက္မွ မရွိေခ ။၂ ပ  ံ
(၄) တြင္ ေဖာ္ျပထာ်းသည့္အတိ င္်း မြန္အမ ိ်ဳ်းသာ်းစာသင္ေက ာင္်း မ ာ်းတြင္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္်း 
မလ ံေလာက္မွ  ပိ မိ ၾက်ဳံေတြ႕ရသည္။ 

ပ ံ (၄) သက္္ိ င္ရာ စာသငေ္က ာင္်းမ ာ်းရွိ သင္ေထာက္ကပူစၥည္်းမလ ံေလာက္မွ ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
အခက္အခ မ ာ်း 
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သငေ္ထာကက္ပူစၥည်္းမလ ေံလာကမ္ွ  ပ စံမံ ာ်း 

၁) စာသငေ္က ာင်္း အေ္ာကအ္ဥ်ီးမ ာ်း်ွားႏင့္ ပစၥည်္းကရိယိာမ ာ်း 

မြန္အမ ်ိဳ်းသာ်းမူလတန္်းစာသင္ေက ာင္်းမ ာ်း 
အေနျဖင့္ အျမ တမ္်းစာသငေ္က ာင္်း အ 
ေ္ာက္အဥ ီ မရွိေခ ။ စာသင္ေက ာင္်းမ ာ်း 
ေသ်းငယ္လြန္်းျခင္်း၊ ေဟာင္်း်ားႏြမ္်းေ္ြ်းျမည့္ၿပီ်း 
ျပ်ဳျပင္ရန္ လိ အပေ္နျခင္်း၊ သီ်းသန္႔စာသင္ခန္်း 
မရွိျခင္်း စသည့္လိ အပ္ခ က္မ ာ်းကိ  ေတြ႕ရွိရ 
သည္။ စာသင္ခ ံမ ာ်း၊ က လာ်းထိ င္မ ာ်း မလ ံ 
ေလာက္ျခင္်း်ွားႏင့္ ေသာက္ေရသ ံ်းေရရရွိရန ္
ခက္ခ ျခင္်းမ ာ်းကိ လည္်း ေတြ႕ရွိခ ့ရသည္။ 

 

၂) သငေ္ထာကက္ပူစၥည်္းမ ာ်း 

စာသင္ေက ာင္်းမ ာ်းတြင္ စာေရ်းကိရိယာမ ာ်း၊ 
ပ ံ်ိွားႏပ္စာအ ပ္မ ာ်း်ွားႏင့္ အျခာ်းေသာသင္ေထာက္ 
ကူပစၥည္်းမ ာ်း မရွိေခ ။ 

 

၃) ္ရာ္ရာမမ ာ်း 

္ရာ ္ရာမအေရအတြက္ မလ ံေလာက္ျခင္်း၊ တစ္ျခာ်းေသာ အေၾကာင္်းကိစၥမ ာ်းေၾကာင့္ ္ရာ ္ရာမ 
မ ာ်းက စာသင္ၾကာ်းျခင္်း မျပ်ဳလ ပ္နိ င္ျခင္်း၊ ္ရာ္ရာမ အေျပာင္်းအေရႊ႕ ျမင့္မာ်းျခင္်း၊ ္ရာ္ရာမမ ာ်း 
၏ သင္ၾကာ်းေရ်းအေတြ႕အၾက်ဳံ ်ားႏ နယ္ျခင္်း၊ ္ရာ ္ရာမမ ာ်း၏ တတ္ေျမာက္မွ  အ္င့္မမီျခင္်းစသည့္ 
လိ အပ္ခ က္မ ာ်းကိ လည္်း ေတြ႕ရွိခ ့သည္။ 

 

မြနအ္မ ်ိဳ်းသာ်းစာသငေ္က ာင်္းအာ်း အစိ ်းရက ေထာကပ္ံျ့ခင်္း 

မြန္အမ ်ိဳ်းသာ်းစာသင္ေက ာင္်းမ ာ်းတြင္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္်းမ ာ်း်ားႏွင့္ အရင္်းျမစ္မ ာ်း မလ ေံလာက္မ ႈ 
ကိစၥ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိ ်းရက မြန္အမ ိ်ဳ်းသာ်းစာသင္ေက ာင္်းမ ာ်းကိ  ေငြေၾက်းေထာက္ပံ့ကူညီရန ္

Figure 4: Number of complaints over resource 

difficulties, by type of complaint and type of school 

(WCRP Interview Data). 

 



9 

 

Inaccessible and Under-Resourced 

ခ ဥ္်းကပ္မွ မ ာ်း ရွိခ ့သည္။ သိ ႔ေသာ္ အစိ ်းရ၏ အေထာက္အပံ့ကိ  လက္ခံခံပါက မြန္အမ ိ်ဳ်းသာ်း စာသင္ 
ေက ာင္်းမ ာ်းအေနျဖင့္ ၎တိ ႔၏ လြတ္လပ္ေသာရပ္တည္မွ ကိ  ္ ံ်းရွ ံ်းရဖြယ္ရွိသည္။ တိတိ က က ေဖာ္ျပရ 
လၽွင္ အစိ ်းရအေထာက္အပံက့ိ  လက္ခံမည္္ိ ပါက မြန္အမ ိ်ဳ်းသာ်း စာသင္ေက ာင္်းမ ာ်းအေနျဖင့္ 
တစ္ေန႔လၽွင္ တစ္နာရီသာ မြန္စာေပသင္ၾကာ်းခြင့္ရမည္ျဖစ္ၿပီ်း အစိ ်းရက ခန္႔အပ္ေသာ ္ရာ ္ရာမမ ာ်း 
ကိ လည္်း အမ ိ်ဳ်းသာ်းေက ာင္်းမ ာ်းတြင္ တာဝန္ေပ်းရမည္ျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ အစိ ်းရက သတ္မွတ္ထာ်း 
ေသာ ေက ာင္်းဝတ္စ ံကိ လည္်း အတည္ျပ်ဳသ ံ်းစြ ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

အစိ ်းရအေထာက္အပံ့ကိ  လက္ခံေသာ အမ ိ်ဳ်းသာ်းေက ာင္်းမ ာ်းရွိသက ့သိ ႔ အကူအညီကိ  ခါ်းခါ်းသီ်း 
သီ်းျငင္်းပယ္ေသာ ေက ာင္်းမ ာ်းလည္်းရွိသည္။ အကူအညီယူတာထက္ ္င္်း္င္်းရ ရ ေနတာကမွ 
ေကာင္်းေသ်းတယ္ဟ  ေက ်းရြာဥကၠ႒တစ္ဦ်းက ေျပာသည္။ ၎ေျပာ္ိ ခ က္သည္ အစြန္်းေရာက ္
သည္ဟ  ထင္ျမင္ယူ္နိ င္ေသာ္လည္်း တိ င္်းရင္်းသာ်း ပဋိပကၡ်ားႏွင့္ မြန္အမ ိ်ဳ်းသာ်းစာသင္ေက ာင္်းမ ာ်း၏ 
လြတ္လပ္ေသာ ရပ္တည္မွ ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပည္ေထာင္စ အစိ ်းရ၏ မူဝါဒမ ာ်းအေပၚ မယ ံၾကည္ေသာ 
သေဘာထာ်းမ ာ်းကိ  စာနာနာ်းလည္သင့္သည္။ ျပင္ပအကူအညီလိ အပ္ေနေသာ မြန္အမ ိ်ဳ်းသာ်းစာသင္ 
ေက ာင္်းမွ ေက ာင္်းသာ်းေက ာင္်းသူမ ာ်း်ားႏွင့္ ္ရာ္ရာမမ ာ်း၏ ေကာင္်းက ိ်ဳ်းကိ  အမွန္တကယ္လိ လာ်း 
မည္္ိ ပါက ျမနမ္ာအစိ ်းရအေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့မွ ္ိ င္ရာ ထာ်းရွိရမည့္ကတိဝတ္မ ာ်း်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ျပန္လည္စဥ္်းစာ်းသင့္ၿပီ်း အမ ိ်ဳ်းသာ်းေက ာင္်းအ ပ္ခ ်ဳပေ္ရ်းပိ င္်းမ ွ ပ ဂ ိ်ဳလ္မ ာ်း်ွားႏင့္ ရပ္ေက ်းေခါင္်းေ္ာင္မ ာ်း 
်ားႏွင့္ ေ္ြ်းေ်ားႏြ်းတိ င္ပင္သင့္သည္။ ေထာက္ပံ့မွ ရယူလိ ပါက ကတိဝတ္ကိ  လိ က္နာရမည္၊ မလိ က္နာနိ င္ပါ 
က ေထာက္ပံ့မွ ျပ်ဳလ ပ္မညမ္ဟ တ္္ိ သည့္ ‘ဘူ်း္ိ ဖ႐ုံ ံမသီ်းဘူ်း’ ဟူေသာသေဘာထာ်းသည္ ပူ်းေပါင်္း 
ေ္ာင္ရြက္မႈမ ာ်းကိ  ခက္ခ ေစမည့္ အေၾကာင္်းအရင္်း တရပ္ျဖစသ္ည္။ 
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၄) အၾက်ဳျံပ်ဳခ က ္

အထက္ပါေတြ႕ရွိခ က္မ ာ်းသည္ ျပ်ဳျပင္ေျပာင္်းလ မွ မ ာ်း လ ပ္ေ္ာင္ရန္၊ လက္ေတြ႕္န္ေသာ ညႇိ်ားႏွိ င္်း 
ေ္ြ်းေ်ားႏြ်းမွ မ ာ်းစတင္ရန္်ွားႏင့္ ေနာက္ထပ္သ ေတသနမ ာ်း ျပ်ဳလ ပ္ရန္အတြက္ အခ က္အလက္ေကာင္်း 
မ ာ်းျဖစ္သည္ဟ  အမ ်ိဳ်းသမီ်း်ားႏွင့္ ကေလ်းအခြင့္အေရ်းအစီအစဥ္က ယ ံၾကည္ပါသည္။ ျမနမ္ာအစိ ်းရ၊ 
မြန္အမ ်ိဳ်းသာ်းပညာေရ်းေကာ္မတီ်ားႏွင့္ နိ င္ငံတကာ အစိ ်းရမဟ တ္ေသာ အဖြ ႕အစည္်းမ ာ်းအပါအဝင္ သက္ 
္ိ င္ရာအဖြ ႕အစည္်းမ ာ်းအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အႀကံျပ်ဳခ က္မ ာ်းကိ  ခ က္ခ င္်းအေကာငထ္ည္ေဖာ္ 
ရန္ အမ ်ိဳ်းသမီ်း်ားႏွင့္ ကေလ်းအခြင့္အေရ်းအစီအစဥ္က တိ က္တြန်္းလိ က္ပါသည္။ 

 

ပညာေရ်းျပ်ဳျပငေ္ျပာင်္းလ မွ  ပိ မိ ခိ ငမ္ာေစရနအ္တြက ္

 ျမန္မာအစိ ်းရအေနျဖင့္ ပညာေရ်းအသ ံ်းစရိတ္ကိ  ျမႇင့္တင္သ ံ်းစြ ရန္။ 
 မြန္ျပည္သစ္ပါတီ်ွားႏင့္ မြန္အမ ိ်ဳ်းသာ်းပညာေရ်းေကာ္မတီတိ ႔အေနျဖင့္ ယခ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပ 

ထာ်းေသာ လိ အပ္ခ က္မ ာ်း်ွားႏင္ ့ကိ က္ညီသည့္ ပညာေရ်းျပ်ဳျပင္ေျပာင္်းလ မွ မ ာ်းကိ  လ ပ္ေ္ာင ္
ရန္။ 

 ျမန္မာအစိ ်းရ်ွားႏင့္ တိ င္်းရင္်းသာ်းလက္နက္ကိ င္အဖြ ႕မ ာ်းအေနျဖင့္ ၿငိမ္်းခ မ္်းေရ်းေ္ြ်းေ်ားႏြ်းပြ မ ာ်း 
တြင္ ပညာေရ်းျပ်ဳျပငေ္ျပာင္်းလ မွ အေၾကာင္်းကိ  ထည့္သြင္်းေ္ြ်းေ်ားႏြ်းရန္်ားႏွင့္ အထူ်းသျဖင့္ ယခ အ 
စီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထာ်းေသာ အေၾကာင္်းအရာမ ာ်းကိ  အဓိကထာ်း ေ္ြ်းေ်ားႏြ်းရန္။ 

 

္င်္းရ မြ ေတမွ ေၾကာင့္ ပညာေရ်းအေပၚထခိိ ကမ္ွ ကိ  ေလၽာွခ့ ရနအ္တြက္ 

 ျမန္မာအစိ ်းရ်ွားႏင့္ နိ င္ငံတကာအလွူရွင္မ ာ်းအေနျဖင့္ မြန္ေက ်းလက္ေဒသမ ာ်းတြင္ ္င္်းရ မြ ေတ 
မႈေလၽွာ့ခ နိ င္ရနအ္တြက္ ပူ်းေပါင္်းေ္ာင္ရြက္ရန္။ 

 ျမန္မာအစိ ်းရ်ွားႏင့္ မြန္အမ ်ိဳ်းသာ်းပညာေရ်းေကာ္မတီတိ ႔အေနျဖင့္ ေက ာင္်းေနအရြယ္ကေလ်း 
မ ာ်း်ွားႏင့္ ေက ာင္်းတက္ေနသည့္ကေလ်းမ ာ်း အခ ိ်ဳ်းအစာ်း်ွားႏင့္ပတ္သက္၍ မြန္ေဒသ်ားႏွင့္ တစ ္
်ားႏိ င္ငံလ ံ်းအတိ င္်းအတာၾကာ်း ကြာဟမႈကိ  သိရွိနိ င္ရန္ ေလ့လာမွ စနစ္တစ္ခ ကိ  ထာ်းရွိရန္။ 

 ျမန္မာအစိ ်းရ၊ မြန္အမ ိ်ဳ်းသာ်းပညာေရ်းေကာ္မတီ်ွားႏင့္ နိ င္ငံတကာအလွူရွင္မ ာ်းအေနျဖင့္ ေက ်း 
လက္ေဒသမ ာ်းတြင္ ေက ာင္်းေနစရိတ္ ေလၽွာ့ခ နိ င္ရန္၊ ခ မွတ္ထာ်းေသာ မသင္မေနရ အခမ ့ 
ပညာေရ်းစနစ္ကိ  အမွန္တကယ္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္၊ အခမ ့ပညာေရ်းစနစ္ကိ  အလယ္ 
တန္်းပညာအထိ တိ ်းခ  ႕နိ င္ရန္၊ ရပ္ေဝ်းေဒသတြင္ ေက ာင္်းတက္ေနရေသာ ကေလ်းမ ာ်းအ 
တြက္ ပညာသင္္ ေထာက္ပံ့ခ ်ီးျမႇင့္ရန္။ 
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Inaccessible and Under-Resourced 

 ျမန္မာအစိ ်းရ၊ မြန္အမ ်ိဳ်းသာ်းပညာေရ်းေကာ္မတီ်ွားႏင့္ နိ င္ငံတကာအလွဴရွင္မ ာ်းအေနျဖင့္ က 
ေလ်းမ ာ်း စဥ္္က္မျပတ္ ပညာသင္ယူနိ င္ရန္်ွားႏင့္ ေက ာင္်းမတက္နိ င္ေသာ ကေလ်းမ ာ်းအ 
တြက္ ေက ာင္်းျပင္ပ ပညာသငယ္ူမွ စနစ္ကိ  အေကာင္ထည္ေဖာ္လ ပ္ေ္ာင္ရန္။ 

 ျမန္မာအစိ ်းရ်ွားႏင့္ မြန္အမ ်ိဳ်းသာ်းပညာေရ်းေကာ္မတီတိ ႔အေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္်းအလ ပ္သမာ်းမ ာ်း၏ 
ကေလ်းငယ္မ ာ်း ပညာသင္ယူမွ လြယ္ကူေစရန္အတြက္ အ္င္ေျပစြာျဖင့္ ေက ာင္်းေျပာင်္း 
နိ င္ရန္ စီစဥ္ေပ်းရန္။ 

 ျမန္မာအစိ ်းရ၊ မြန္အမ ်ိဳ်းသာ်းပညာေရ်းေကာ္မတီ၊ မြန္လူထ အေျချပ်ဳအဖြ ႕အစည္်းမ ာ်း်ွားႏင့္ နိ င္ငံ 
တကာအလွူရွင္မ ာ်းအေနျဖင့္ စြမ္်းရည္ျမႇင့္တင္မႈ၊ ပညာေပ်းစည္်း႐ုံ ံ်းမွ ်ားႏွင့္ အလ ပ္အကိ င္ဖနတ္ီ်း 
ေပ်းမႈမ ာ်းလ ပ္ေ္ာင္ၿပီ်း ပညာေရ်းအေပၚထာ်းရွိေသာ ျပည္သူလူထ တိ ႔၏ သေဘာထာ်းအမူအ 
က င့္ကိ  ျပန္လည္တည့္မတ္ရန္။ 

 

အျခာ်းက နရ္ွေိနေသာ အခကအ္ခ မ ာ်းကိ  ေျဖရငွ်္းရနအ္တြက ္

 ျမန္မာအစိ ်းရ်ွားႏင့္ မြန္အမ ိ်ဳ်းသာ်းပညာေရ်းေကာ္မတီတိ ႔အေနျဖင့္ လက္ရွိပထဝီအေနအထာ်း 
်ားႏငွ့္ကိ က္ညီေသာ ေျမပ ံမ ာ်းေရ်း္ြ ရန္်ွားႏင့္ ပညာေရ်း္ိ င္ရာ မဟာဗ ဴဟာမ ာ်း ခ မွတ္ရန္၊ မြန္ေဒ 
သရွိ စာသင္ေက ာင္်းမ ာ်းအာ်းလ ံ်း၏ တည္ေနရာကိ  ေျမပ ံေရ်း္ြ ရန္၊ ပညာသင္ယူမွ  လြယ္ကူ 
ေစရန္အတြက္ လိ အပ္ေသာေနရာမ ာ်းတြင္ စာသင္ေက ာင္်းသစ္မ ာ်း တည္ေ္ာက္ရန္။ 

 ျမန္မာအစိ ်းရ်ွားႏင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတိ ႔အေနျဖင့္ အေျခခံအေ္ာက္အဦ်း်ားႏွင့္ လမ္်းတံတာ်းမ ာ်း 
ကိ  တည္ေ္ာက္ေပ်းရန္်ားႏွင့္ ေက ာင္်းသြာ်းရာ ခရီ်းလမ္်းတစ္ေလၽွာက္ လ ံျခ်ဳံမႈရွေိစရန ္ ေ္ာင ္
ရြက္ေပ်းရန္။ 

 

အရင်္းအျမစရ္ာွ်းပါ်းမွ ျပႆနာကိ  ေျဖရငွ်္းရနအ္တြက ္

 ျမန္မာအစိ ်းရ်ွားႏင့္ မြန္အမ ်ိဳ်းသာ်းပညာေရ်းေကာ္မတီတိ ႔အေနျဖင့္ သက္္ိ င္ရာေဒသရွိ စာသင္ 
ေက ာင္်းမ ာ်း၏ အရင္်းအျမစ္လိ အပ္ခ က္စစ္တမ္်းကိ  ေကာကယ္ူရန္။ 

 ျမန္မာအစိ ်းရ်ွားႏင့္ မြန္အမ ်ိဳ်းသာ်းပညာေရ်းေကာ္မတီတိ ႔အေနျဖင့္ ္ရာ္ရာမမ ာ်း၏ လစာ 
မ ာ်းကိ  တိ ်းျမႇင့္ျခင္်း်ားႏွင့္ ္ရာ္ရာမမ ာ်းအတြက္ မြမ္်းမံသငတ္န္်းမ ာ်း စီစဥ္ေပ်းျခင္်းျဖင့္ လူ႔အ 
ရင္်းအျမစ္ရွာ်းပါ်းျခင္်းျပႆနာကိ  ေျဖရွင္်းရန္။ 

 မြန္အမ ်ိဳ်းသာ်းပညာေရ်းေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရ်း္ိ င္ရာလိ အပ္ခ က္်ွားႏင့္ အဖြ ႕အစည္်း 
တိ ်းတက္မွ ္ိ င္ရာ လိ အပ္ခ က္မ ာ်းကိ  သိရွိနိ င္ရန္ လက္ရွိပညာေရ်းအသ ံ်းစရိတ္်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
တိက ေသခ ာစြာ ျပန္လည္္န္်းစစ္ရန္်ွားႏင့္ သ ံ်းသပ္ေလ့လာရန္။ 
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 ျမန္မာအစိ ်းရအေနျဖင့္ အမ ိ်ဳ်းသာ်းေက ာင္်းမ ာ်းအေပၚ သတမ္ွတ္ထာ်းေသာ ေထာက္ပံ့မႈရယ ူ
ေရ်း္ိ င္ရာ ကတိဝတ္မ ာ်းကိ  ျပန္လည္သ ံ်းသပ္ေ္ြ်းေ်ားႏြ်းရန္်ွားႏင့္ အမ ိ်ဳ်းသာ်းေက ာင္်းမ ာ်း၏ 
လြတ္လပ္ေသာရပ္တည္မွ ကိ  ထိခိ က္ျခင္်း မရွိေစဘ  အစိ ်းရထံမွ အကူအညီမ ာ်း ရယူနိ င္ရန္အ 
တြက္ ေျဖေလၽွာ့မွ မ ာ်း ျပ်ဳလ ပေ္ပ်းရန္။ 

 နိ င္ငံတကာအလွူရွင္မ ာ်းအေနျဖင့္ တိိုင္းရင္းသ းအမ ိ်ဳ်းသာ်းေက ာင္်းမ  းအတြက္ အစိိုးရ၏ 
ေထာက္ပံ့ေရ်း္ိ င္ရာ သေဘာတူညီမ ႈရရွိသည္အထိ အစိ ်းရမဟ တ္ေသာအဖြ ႕အစည္်းမ ာ်းအာ်း 
ပညာေရ်း္ိ င္ရ  ေထာက္ပံ့မႈ ္က္လက္ျပ်ဳလ ပ္ရန္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


