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ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကြန္ရက္ (NNER) ဘယ္လုိျဖစ္ေပၚလာသလဲ၊ ဘာအတြက္လဲ၊ 

ေဒါက္တာသိန္းလြင္သုံးသပ္တင္ျပသည္။ 

NNER ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ အစပ်ိဳးသည္႔စုစည္းမႈသည ္ ၂၀၁၂ ေအာက္တိုဘာလတြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံပညာေရးစနစ္ကိုသုံးသပ္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလရဲန္္အတြက္ အၾကံဥာဏ္မ်ား ထြက္ 
ေပၚရန္ျဖစ္သည္။ စတင္ကတည္းက အတူတကြပါဝင္သည္ ႔စုစည္းမႈမ်ိဳးျဖစ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ႔သည္။ ဆရာ 
ကိတုာ (ေဒါက္တာသန္႔လြင္ေမာင္) က ကိတ္္မုန္႔ကို အတူတကြဖုတ္ဖို႔ အၾကံေပးပါသည္။ “အရသာရွိတဲ႔ 
ကိတ္မုန္႕ျဖစ္ရင္အားလံုးရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္လို႔ အားလံုးအတြက္ဂုဏ္ရွိတယ္။ မီးမ်ားလုိ႔ တူးသြားရင္ 
ေတာင္မွ အားလံုးကအတူတကြ တာဝန္္ယူၾကတယ္” ဟုေျပာ ပါသည္။  

၂၀၁၂ ေအာက္တုိဘာေဆြးေႏြးပြ ဲဘယ္လုိစတင္ခဲ႔သလဲ။  

 ေအာက္တိုဘာလမွာ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္နိုင္ဖို႔ ဇူလိုင္လ ကတည္းက စတင္ညိွႏႈိုင္းခဲ႔ပါတယ္။ အရင္ဆံုး 
Thinking Classroom Foundation (TCF) အတြင္းမွာ စတိုင္ပင္ပါတယ္။ ပညာေရးမူဝါဒ ဆိုင္ရာ 
ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုလုပ္ၾကမယ္။ ဘယ္ေနရာမွာလုပ္မလ၊ဲ ဘယ္သူေတြပါဝင္မလ ဲတိုင္ပင္ၾကပါတယ္။ အဲဒီ 
အခ်ိန္က TCF ရ႕ဲသင္တန္းေတြကုိ အင္းစိန္က်မ္းစာေက်ာင္း လို႔ေခၚတဲ႔ ၾကိဳ႕ကုန္းက Myanmar 
Institute of Christian Theology (MICT) ေက်ာင္းဝင္းထမဲွာ လုပ္ေနပါတယ္။ TCF ရ႕ဲသင္တန္း 
ေတြက ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမေတြကို တက္ၾကြစြာသင္ယူျခင္းႏွင္႔ ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားျခင္း (Active 
Learning and Critical Thinking) နည္းစနစ္ေတြကိုေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလြတ္က်က္၊ 
အလြတ္ေျဖရတဲ႔ နည္းစနစ္ေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕သင္ယူမႈကုိအားေပးဖို႔ ဆရာ 
ေတြကဦးေဆာင္ဖို႔နည္းလမ္းေတြ ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းေတြက အဖြဲ႔ဝင္ေတြကုိလည္း 
ေဝဖန္ပုိင္းျခားစဥ္းစားျခင္း (Critical Thinking) နည္းစနစ္ေတြေပးပါတယ္။  

MICT ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္ဦးေက်ာ္ထြန္းလင္းကို တိုင္ပင္ေတာ႔ဝမ္းသာအားရပဲ 
သူ႔ေက်ာင္းဝင္းမွာေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ဖို႔ခြင္႔ျပဳပါတယ္္။ ဆရာတာကလည္း သူ႔ရ႕ဲလုမၸနီေက်ာင္းမွာ လုပ္နိုင္ 
တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ MICT က ေက်ာင္း၀င္း ပိုက်ယ္ျပီး ေဆြးေႏြးပြဲလာတ႔ဲသူေတြတည္းခုိဖို႔ပါ အဆင္ 
ေျပလို႔ MICT ကို ေရြးခ႔ဲပါတယ္။ 

အဲဒီေနာက္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာပါဝင္ဖို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ျပင္ဆင္ဖို႔၊ ဖိတ္္ၾကားဖုိ႔ 
ေတြ လုပ္ရပါတယ္။ ၈၈ျငိမ္းခ်မ္းေရးန႔ဲပြင္႔လင္းလူ႔အဖြ႔ဲအစည္း၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ 
ဗ.က.သမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ တ.က.သမ်ား၊  ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ (ကသဖ)၊ 
Generation Wave၊  ဆရာမ်ားသမဂၢမ်ား၊ ဘ.ကဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ပညာေရး 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေတာင္ေပၚႏွင္႔နယ္စပ္ေဒသမ်ားရိွ ပညာေရး အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ 
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပညာေရးကြန္္ရက္၊ မသန္စြမ္းပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တိုုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
အဖဲြ႔မ်ား၊ တိုုင္းရင္းသားပညာေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ တသီး 
ပုဂၢလ ပညာရွင္နဲ႔ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးညိွႏႈိုင္းခဲ႔ပါ တယ္။ 

TCF သင္တန္းဆရာမတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ၈၈ မ်ိဳးဆက္တစ္ဦးလဲျဖစ္တ႔ဲ မသူသူမာရဲ႕စီစဥ္ေပးမႈေၾကာင္႔ ၈၈ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ ပြင္႔လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းရံုးမွာ ကိုမင္းကုိႏိုင္တို႔အဖဲြ႕ႏွင္႔ ေတြ႔ျပီး ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ 
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လုပ္မယ္႔ရည္ရြယ္ခ်က္န႔ဲ အစီအစဥ္မ်ားကိုရွင္းျပပါတယ္။ သေဘာတူၾကျပီး ကိုစိုးထြန္းနဲ႔ကိုရဝဲင္းကို ၈၈ 
ပြင္႔လင္းအဖြဲ႔ကိုယ္စားပါဝင္ဖို႔ တာဝန္ေပးလိုက္ၾကပါတယ္။ အလားတူပဲ လူ႕ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ 
ပါတီက ကိုေဇယ်၊ ကိုေအာင္မိုးေဇာ္၊ မႏွင္းႏွင္းေမႊးတို႔ပါဝင္လာၾကပါတယ္။  Generation Wave က 
မဘုတ္ဘုတ္န႔ဲ ကိုမိုးေသြးတို႔လပဲါဝင္ပါတယ္။  

ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြန႔ဲလည္းအၾကိမ္ၾကိမ္ေတြ႔ျပီး ေဆြးေႏြးရပါတယ္။ ဗ.က.သ မွ မျဖိဳးျဖိဳးေအာင္၊ 
မဟန္နီဦး၊ ကိုဘုန္းျပည္႔ၾကြယ္ (ကိုေမာ္စီ)၊ ကိုျဖိဳးတင္ဦးတို႔က ဗ.က.သရ႕ဲကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ 
ပါဝင္လာၾကပါတယ္။ တ.က.သႏွင့္ က.သ.ဖ က ကုိစည္သူေမာင္ႏွင့္ ဒီၿငိမ္းလင္းတုုိ႕ ပါဝင္ပါတယ္။ 

ေအာက္တိုဘာေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ျပင္ဆင္ခ်ိန္္က ဆရာမ်ားသမဂၢေတြ ဖြဲ႔စည္းဖုိ႔ၾကိဳးပမ္းၾကဆဲကာလမုိ႔ 
အစပိုင္းမွာ အဆက္အသြယ္ရဖို႔ ခက္ခပဲါတယ္။ ေအာက္တုုိဘာေဆြးေႏြးပဲြ စတင္တ့ဲအခ်ိန္ကစၿပီး ဆရာ 
မ်ားသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ေတြ ပါဝင္လာၾကပါတယ္။ ဦးသန္းထုုိက္ေအာင္၊ ေဒါက္တာအာကာမိုုးသူ တို႔က ဆရာ 
မ်ား သမဂၢရ႕ဲ ကုုိယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။  

ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးအတြက္ ေဖာင္ေတာ္ဦးဆရာေတာ္ ဦးနာယက၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာ 
ေရး ျမွင္႔တင္ေရးဌာန (CPME) မွဆရာေတာ္ဦးေထရိႏၵ၊ ပုလဲေအးကုန္း ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရး 
ေက်ာင္းမွ ဆရာေတာ္ ဦးဝိစာရ၊ ငါးက်မ္းျပန္ဆရာေတာ္ဦးဓမၼပီယ၊ သီတဂူေက်ာင္းတိုက္မွ ဆရာေတာ္ 
ဦးသီဟဥာဏတို႔က ဘုန္းေတာ္ ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကို ဆက္သြယ္ဖိတ္ၾကားဖို႔တာဝန္ယူ ၾက 
ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးအသင္း အဖြဲ႔မ်ားမွဖြင္႔လွစ္ေသာေက်ာင္းမ်ားအတြက္ MICTမွ ဆရာ 
ေတာ ္ဦးေက်ာ္ထြန္းလင္းထံ အၾကံဥာဏ္ေတာင္းျပီး ဆက္သြယ္ပါတယ္။ 

ေတာင္ေပၚႏွင္႔နယ္စပ္ေဒသမွ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ေက်ာင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက TCFနဲ႔ ႏွစ္ 
ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ ကတည္းက အဆက္အသြယ္ရွိပါတယ္။ နယ္စပ္ေဒသမွာ ဖြင္႔တဲ႔ေက်ာင္းေတြက 
ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို TCF က သင္တန္္းေတြေပးပါတယ္။ ဘာသာရပ္အသီးသီးအတြက္ တက္ၾကြစြာ 
သင္ယူျခင္းန႔ဲ ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားျခင္း နည္းစနစ္ေတြကို သရုပ္ျပတဲ႔သင္တန္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္ 
ပညာေရးဌာန၊ မြန္ပညာေရးဌာန၊ ကရင္ပညာေရးဌာန၊ ကရင္နီပညာေရးဌာနနဲ႔ ရွမ္းျပည္ထကဲ ပညာ 
ေရးအဖြဲ႔ေတြက ေစလႊတ္တဲ႔ ဆရာ၊ ဆရာမေတြသင္တန္းလာတက္ၾကပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ပညာေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ဖို႔ သူတို႔နဲ႔ဆက္သြယ္ေတာ႔ စိတ္ဝင္တစားပါဝင္လာၾကပါတယ္။  

ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ညိွႏိႈင္းအစည္းအေဝးေတြက်င္းပဖိုု႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးပဲြအတြက္ 
အေသးစိပ္လုုိအပ္တဲ့အခ်က္မ်ားကိုုေတာ့ Thinking Classroom Foundation (TCF) အဖဲြ႔သားမ်ားက 
တက္တက္ၾကြၾကြေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါတယ္။ ေဒသအသီးသီးမွာရွိတဲ့ TCF  သင္တန္းဆင္း ဆရာ၊ 
ဆရာမမ်ားက ေဒသခံပညာေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို ုေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ဖိုု႔ဖိတ္ၾကားေပးပါတယ္။  

မသန္စြမ္းပညာေရးအဖြဲ႔ေတြကုိေတာ႔ ခဝျဲခံမ်က္မျမင္ေက်ာင္းကသိကၡာေတာ္ရ ဆရာေတာ္ဦးသိန္းလြင္၊ ဧဒင္ 
ရိပ္ျမံဳက ဆရာဦးထာအုပ္န႔ဲ ကုိရဝဲင္းတုိ႔က ဆက္သြယ္ေပးပါတယ္။ တသီးပုဂလပညာရွင္မ်ားကုိေတာ႔ ေဆြးေႏြး 
ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔မွာ ပါဝင္သူေတြကနီးစပ္ရာ ဖိတ္ၾကားၾကပါတယ္။ ပါေမာကၡဆရာမႀကီး ေဒါက္တာ 
ေဒၚျမင္႔ျမင္႔ခင္၊ ေဒါက္တာတင္ေအာင္၊ ေဒါက္တာတင္လႈိင္၊ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၊ ေဒါက္တာမင္းသိမ္း၊ ေဒါက္တာ 
ေက်ာ္လတ္၊ ေဒါက္တာၾကည္မင္း၊ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ (ကေလးစိတ္ပညာ) တို႔ပါဝင္ၾကပါတယ္။  
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NLD ပညာေရးကြန္ရက္လည္း တက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ႀသဂုတ္လလယ္ေလာက္မွာ NLD 
ပညာေရးကြန္ရက္ အဖြ႔ဲ၀င္ေတြနဲ႔ ကိုေအာင္ထိုက္ရ႕ဲ ေျမနီကုန္းစိတ္တုိင္းက်ဆုိင္မွာ ပထမဆုံး ေတြ႔ဆုံပါတယ္။ 
ရန္ကုန္မွာရိွတဲ့ အေမ့အိမ္ပညာဒါနေက်ာင္းေတြကုိ သြားေရာက္ေလ့လာၿပီး ေတြ႔ရွိခ်က္နဲ႔ အၾကံျပဳခ်က္ေတြ ေရး 
ေပးေတာ့ ရင္းႏွီးမႈရလာပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ပညာေရးအၾကံေပးအျဖစ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ 
ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ပညာေရးေဆြးေႏြးပြလုဲပ္ဖို႔ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္းေျပာျပေတာ့ သူတုိ႔လည္း 
ပါ၀င္မယ့္အေၾကာင္းေျပာပါတယ္။ စက္တင္ဘာလမွာျပဳလုပ္တဲ့ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပင္ဆင္ေရးအစည္း အေ၀း 
ေတြမွာ NLD ပညာေရးကြန္ရက္ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ပညာေရးကြန္ရက္ရံပံုေငြထဲက ပညာေရး 
ေဆြးေႏြးပြ ဲကုန္က်စရိတ္တစ္ခ်ိဳ႕တ၀က္ကိုလည္း ထည့္၀င္ ကူညီပါတယ္။ ပထမဆုံးေဆြးေႏြးပြရဲဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ 
အမ်ားစုကုိ TCF ရ႕ဲ ဘတ္ဂ်က္ကေန အသုံးျပဳပါတယ္။ ၈၈ ပြင့္လင္းအဖြ႔ဲက ဗီႏိုင္းေတြအတြက္ အကုန္အက် ခံပါ 
တယ္။ ဆရာကိုတာကလည္း ဖိတ္စာေတြကုိ ကူညီရိုက္ေပးပါတယ္။  

ဒီလိုနဲ႔ ၂၀၁၂ ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္နဲ႔ ၇ ရက္ ေန႔ေတြမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဆုိင္ရာ 
ေဆြးေႏြးပြကိုဲ ျမန္မာႏုိင္ငံခရစ္ယာန္ဓမၼတကၠသုိလ္ (MICT) ေက်ာင္း၀င္းမွာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြသဲို႔ 
တစ္သီးပုဂၢလပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အဖြ႔ဲအစည္းေပါင္း (၆၈)ဖြဲ႕ကုိ ကုိယ္စားျပဳတ့ဲ စုစုေပါင္းတက္ေရာက္သူ (၃၀ဝ) 
ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အားလုံးက ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ တန္းတူရည္တူ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္တဲ့ ဒီမုိ 
ကေရစီနည္းက်ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခဲ့ၾကတ့ဲေခါင္းစဥ္ေတြကေတာ့ (၁) ပညာေရးလြတ္ 
လပ္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ (၂) အေျခခံပညာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (၃) တကၠသိုလ္ပညာျပဳျပင္ေရး (၄) အသက္ေမြး 
၀မ္းေၾကာင္းပညာေရး (၅) ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး (၆) ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး (၇) ဘာသာေရးအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား၏ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား (၈) တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားႏွင့္ ပညာေရး (၉) ပညာဒါန ေက်ာင္း 
မ်ားႏွင့္ (၁၀) ပုဂၢလိကပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ (မွတ္ခ်က္- အၾကံျပဳခ်က္ အေသးစိတ္ကုိ 
၂၀၁၂ ေအာက္တုိဘာ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြး 
ပြဲ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။ ) 

NNER ဘယ္လုိ ေပၚေပါက္လာသလဲ။ 

ေအာက္တိုဘာေဆြးေႏြးပြအဲၿပီး ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ားမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က 
ရန္ကုနတ္ကၠသုိလ္ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒ ေရးဆြရဲန္ တင္ျပျခင္း၊ ငါန္းဇြန္မဆဲႏၵနယ္မွ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျမဦးက အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ျပ႒ာန္းရန္ အဆုိတင္သြင္းျခင္း၊ 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်သံရံုး၏ စီစဥ္ေပးခ်က္အရ 
ေအာက္တိုဘာေဆြးေႏြးပြတဲြင္ ပါ၀င္ခဲ့တ့ဲ ေဒါက္တာတင္လႈိင္ႏွင့္ ေဒါက္တာသိန္းလြင္တို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီမွ ေဒါက္တာခ်မ္းၿငိမ္းႏွင့္ ေဒါက္တာျမဦး၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ "ပညာေရးက႑ 
ေလ့လာသုံးသပ္မႈအဖြဲ႔" (CESR) မွ ဦးလွထြန္း၊ ေဒၚတင္တင္ရႈတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခြင့္ရၿပီး ပညာေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးဆုိင္ရာ အႀကံဥာဏ္မ်ား ဖလွယ္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။  

၂၀၁၂ ႏုိ၀င္ဘာလႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလမ်ားမွာ ေအာက္တိုဘာပညာေရးေဆြးေႏြးပြကိုဲ ဦးေဆာင္စီစဥ္သူမ်ား ျပန္လည္ 
ေတြ႕ဆုံၾကၿပီး အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒတစ္ရပ္ မျပ႒ာန္းမီ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒတစ္ရပ္ ခိုင္ခိုင္မာမာ 
ရွိသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသေဘာတူညီၾကပါတယ္။ ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလဆန္းမွာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာကြန္ရက္ (NNER) ကို ဖြဲ႔စည္းရန္ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ၾကပါတယ္။ NNER သည္ စည္းကမ္း 
တင္းၾကပ္မႈ မရိွေသာ၊ ပညာေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို လုိလားေသာ၊ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ေန 
သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္း ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ ကြန္ရက္ျဖစ္ပါသည္။ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး ထားရိွ 
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သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ ကြန္ရက္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔ကၽြမ္းက်င္မႈအလိုက္ တာ၀န္ခြဲေ၀ယူၾက 
သည့္ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္ေသာ ကြန္ရက္သာျဖစ္ပါတယ္။  

NNER ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ကုိ စတင္စဥ္က ပါ၀င္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ Thinking Classroom 
Foundation, Burmese Educationalist Network, ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းအဖြ႔ဲ၊  လူ႔ေဘာင္သစ္ 
ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊ Generation Wave၊ ဗ.က.သမ်ား အဖြ႔ဲ ခ်ဳပ္၊ တ.က.သ မ်ား၊ က.သ.ဖ၊ တကၠသုိလ္ဆရာ၊ 
ဆရာမမ်ား အစည္းအရုံး၊ ပုဂၢလိက ဆရာမ်ားအသင္းခ်ဳပ္၊ မႏၱေလးေဖာင္ေတာ္ဦး၊ ရန္ကုန္ဓမၼပီယ ငါးက်မ္းျပန္ 
ေက်ာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရစ္ယာန္ ဓမၼတကၠသိုလ္ (MICT)၊ ရန္ကုန္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္း၊ ဧဒင္ရိပ္ျမံဳတုိ႔ ပါ၀င္ၾကၿပီး 
ကခ်င္ပညာေရးအဖြ႕ဲမ်ား၊ ကရင္ပညာေရးဌာန၊ မြန္ပညာေရးဌာနတုိ႔လည္း တယ္လီဖုန္း၊ အီးေမးလ္တုိ႔ျဖင္ ့
သေဘာတူၾကပါတယ္။ ေဒါက္တာတင္လႈိင္ နဲ႔ ဆရာတာတုိ႔က တသီးပုဂၢလပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ပါတယ္။ 
NNER၏ အသုံးစရိတ္မ်ားကို ျပင္ပ အဖြဲ႔အစည္း၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းခံျခင္း မျပဳဘဲ၊ NNER 
တြင္ ပါ၀င္သည့္ ပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ ထည့္၀င္ေငြမ်ား ျဖင့္သာ သုံးစြပဲါတယ္။  

NNER ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ဟာ ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလ (၁၀) ရက္ေန႔မွာ ေၾကျငာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ 
အဆုိပါ ေၾကျငာခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသအသီးသီးရွိ အရပ္ဖက္ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ 
ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ားက်င္းပရန္တုိ႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဒသ 
အသီးသီးရိွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ား၊ အၿငိမ္းစားဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ အျခားပညာေရးႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သူမ်ားထံမွ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ရယူရန္ျဖစ္ပါတယ္။  

ေဒသ ၂၅ ခုတြင္ က်င္းပခ့ဲသည့္ NNER ပညာေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ား  

NNER ကြန္ရက္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔က၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ေဒသအသီးသီးရွိ ပညာေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ စာေပႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ားကို ဆက္သြယ္ၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ အေၾကာင္းၾကား 
ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ရာတြင္ NNER ကြန္ရက္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ႏွင့္ ရင္းႏွီး 
သိကၽြမ္းေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားမွတဆင့္၊ ဖုန္း၊ အီးေမးတုိ႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူကုိယ္တိုင္သြားေရာက္၍ လည္းေကာင္း၊ 
ဆက္သြယ္ၾကပါတယ္။ ေဒသခံပုဂိၢဳလ္မ်ားမွ တာ၀န္ယူ၍ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြ ဲ က်င္းပရန္အတြက္ ေနရာရွာေဖြ 
ရန္ ကိစၥမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားရန္ ကိစၥမ်ားကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ညိႇႏိႈင္းၾကရပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြကုဲန္က်စရိတ္မ်ားကိုလည္း 
ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ယူေပးရန္အတြက္လည္း ေမတၱာရပ္ခံရပါတယ္။  

ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ယူၿပီး တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အသီးသီးမွာ ေဆြးေႏြးပြဲ ၂၅ ခု က်င္းပခ့ဲပါတယ္။ 
NNER ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔၀င္မ်ား ေဒသခြဲၿပီးပါဝင္တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။  ေဆြးေႏြးပြကဲ်င္းပရာ ေဒသမ်ားမွာ 
ပခဲူးတုိင္းမွာ ပဲခူး၊ ေတာင္ငူ၊ ေပါင္းတည္၊ မေကြးတုိင္းမွာ ပခုကၠဴ၊ မႏၱေလးတုိင္းမွာ မႏၱေလး၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းမွာ 
မံုေရြးႏွင့္ မံုရြာ၊ ဧရာ၀တီတုိင္းမွာ ဟသၤာတ၊ တနၤသာရီတုိင္းမွာ ထား၀ယ္၊ ၿမိတ္၊ ေကာ့ေသာင္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ 
CSO မ်ားနဲ႔တစ္ႀကိမ္၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ တစ္ႀကိမ္က်င္းပခ့ဲပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားမွာ ေဆြးေႏြး 
ပြဲ ၂ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲ ပထမအႀကိမ္အၿပီးမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခရုိင္မ်ားမွာ ေဒသခံမ်ား ကိုယ္တုိင ္
ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ျမစ္ႀကီးနား YMCA ပညာေရးေဆြးေႏြးပြမဲွာ ျပန္လည္တင္ျပႀကပါတယ္။ 
ရွမ္းျပည္နယ္အတြက္ ေတာင္ႀကီး၊ လားရိႈးနဲ႔ တာခ်ီလိတ္တုိ႔မွာ ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ကယား ျပည္နယ္မွာ 
လြိဳင္ေကာ္၊ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ဖားအံ၊ မြန္ျပည္နယ္အတြက္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ 
ေတာင္ကုတ္၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ သံတြနဲဲ႔ စစ္ေတြၿမိဳ႕မ်ားမွာ ေလးေနရာခြၿဲပီး က်င္းပခ့ဲတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြက္ 
ခ်င္းေတာင္မွ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္မယ့္ သူမ်ားကို ဖိတ္ၾကားၿပီး ကေလးၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခ့ဲ ပါတယ္။  
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ေဆြးေႏြးပြကဲ်င္းပရာ ေဒသအခ်ိဳ႕မွာ တက္ေရာက္သူ ၁၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ေနရာအမ်ားစုတြင္ ၂၀၀ ခန္႔ရွိပါတယ္။ 
အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား (ဥပမာ၊ ပဲခူး၊ ေပါင္းတည္၊ မႏၱေလး၊ ျမစ္ႀကီးနား) တြင္ တက္ေရာက္သူ ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ 
ေဆြးေႏြးပြတဲက္ေရာက္ၾကသူမ်ားမွာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ အျငိမ္းစားဆရာ ဆရာမႀကီးမ်ား၊ အၿငိမ္းစား ပညာေရး 
မွဴးႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ အၿငိမ္းစား ပါေမာကၡမ်ား၊ တကၠသိုလ္ရွိရာေဒသတြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ 
ဘကေက်ာင္း ဆရာေတာ္မ်ား၊ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ သီလရွင္မ်ား၊ စာေပႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြ ဲ တက္ေရာက္ၾကသူမ်ားမွာ မိမိကုိယ္ပိုင္ စရိတ္ နဲ႔ 
လာၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲစီစဥ္သူမ်ားက ေန႔လည္စာေကၽြးပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြျဲပဳလုပ္ရာေနရာမ်ားမွာ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းဇရပ္မ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုိးဘြားရိပ္သာ၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ 
အမ်ားျပည္သူအတြက္ ငွားရမ္းေသာ ခန္းမမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ NNER ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔၀င္မ်ားကလည္း 
ေဆြးေႏြးပြကဲ်င္းပရာေဒသမ်ားကို မိမိတို႔၏ ကုိယ္ပိုင္စရိတ္န႔ဲသာ သြားေရာက္ႀကပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲအသီးသီး 
ကေနရရိွတ့ဲ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအားလုံးကို ပညာေရးက႑ 
မ်ား ခြဲၿပီး ျပန္လည္စုစည္းပါတယ္။  

ပညာေရး ညီလာခံ ( ၈-၉ ဇြန္လ ၂၀၁၃)  

ေဒသ (၂၅)ခုတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ အားေကာင္းေသာ အရွိန္အဟုန္သည ္ ပညာေရး 
ညီလာခံ ကု ိ တြန္းအားျဖစ္ေစၿပီး စုစည္းညီညြတ္မႈ၊ နုိးၾကားတက္ၾကြမႈ နွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျမွင့္မား 
ခဲ့ၾကပါတယ္။ ညီလာခံ က်င္းပေရးအတြက ္ NNER ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြ႕ဲ၀င္မ်ား၊ TCF ရ႕ဲ RWCT 
သင္တန္းနည္းျပဆရာ ဆရာမမ်ား၊ နုိင္ငံျခားတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာေရးဘာသာရပ္မ်ား ေလ့လာ 
ဆည္းပူး ခဲ့ၾကသည့္ Educationalist Network အဖြ႕ဲ၀င္မ်ား၊ အရပ္ဖက ္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ 
NLD ပညာေရးကြန္ရက္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တကၠသုိလ္ဆရာမ်ားသမဂၢမွ ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ ဗ.က.သႏွင္ ့
တ.က.သအဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ၾကပါတယ္။ ဖိတ္ၾကားေရး၊ အခန္းအနား 
ျပင္ဆင္ေရး၊ လုံျခဳံေရး၊ ဧည့္ခံေကြ် းေမြးေရး၊ ၾကိဳဆုိေနရာခ်ထားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သန ္ ့ရွင္းေရး၊ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ထိန္းညွိေရး စသည္ျဖင့္ တာ၀န္အသီးသီး ခြေဲ၀ယူၾကပါသည္။ နာေရး ကုိေက်ာ္သူ 
အဖြ႕ဲက က်န္းမာေရး တာ၀န္ယူပါတယ္္။ အေထြေထြကုုန္က်စရိတ္ကုုိ TCF မွ ကုုန္က်ခံပါတယ္။  

ညီလာခံကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိလည္း NNER ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္သည္ ့ အဖြဲ႕အစည္း နွင့္ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ထည္၀့င္လွဴဒါန္း ၾကပါတယ္္။ ညီလာခံတက္ေရာက္သူမ်ား စားေသာက္ေရးအတြက္ NLD 
ပညာေရးကြန္ရက္န႔ဲ စိတ္တိုင္းက် ဦးေအာင္ထုိက္တုိ႔က တာ၀န္ယူပါတယ။္ ေရသန္႔အလွဴရွင္မ်ား 
လည္းရွိပါတယ္။ စာေရးကိရိယာမ်ား လွဴဒါန္းသူမ်ားလည္းရွိပါတယ္။ ဆရာတာ၊ ပန္းခ်ီျမင့္ေမာင္ေက်ာ္နဲ႔ 
ဓာတ္ပု ံကုိျမင့္ေဇာ္တုိ႔က ဖိတ္စာအတြက္ကူညီပါတယ္။ ၈၈ ပြင့္လင္းက ဗီနုိင္း (venyl) မ်ားတာ၀န္ယူ 
ပါတယ္။ ခရီးစရိတ္လုိအပ္ေသာ ရပ္ေ၀းမွ လာသူမ်ားကု ိေပါင္းကူး ကုိေက်ာ္သူက တာ၀န္ယူပါတယ္။  

ညီလာခံက်င္းပရန္ ေနရာကုိ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာေတာ ္ ဦးသိ္န္းလြင္က ကူညီပါတယ္။ ညီလာခံ 
အတြက ္ ေနရာကုိ စဥ္းစားၾကတ့ဲအခါ လူဦးေရ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ဆန ္ ့တဲ့ ခန္းမလည္း ျဖစ္ရမယ္ 
အဖြ႕ဲလုိက္ခြေဲဆြးေႏြးနုိင္ဖုိ ့ လူ ၈၀၊ ၉၀ ေလာက္ဆန ္ ့တဲ့ အခန္းမ်ားလည္း ရွိရမယ္၊ ပညာေရး န ဲ ့ 
သက္ဆုိင္တ့ဲ ေနရာလည္း ျဖစ္ရမယ္၊ အခမ့ဲလည္းျဖစ္ရမယ္ ဆုိျပီး ၀ုိင္းစဥ္းစားၾကပါတယ္။ ညီလာခ ံ
က်င္းပေရး အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္လာတဲ့ ဆရာေတာ္ဦးသိန္လြင္က သူရဲ႕ ခ၀ဲျခံ မ်က္မျမင္ 
ေက်ာင္းမွာ ခန္းမအသစ္ တခုေဆာက္ေနတယ္၊ လူတစ္ေထာင္ေက်ာ္ဆန ္ ့တယ္။ သူေနရာကုိ သုံးပါ။ 



6 

 

ညီလာခံရက္အမွီ ခန္းမကုိ ၿပီးေအာင္ လုပ္ပါမယ္။ သူတတ္နုိင္တ့ဲဘက္က ကူညီခ်င္ပါတယ္လု ိ ့ ေျပာ 
ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့အားလုံး တညီတညြတ္ထဲ ခ၀ဲျခံမ်က္ျမင္ေက်ာင္းကု ိ ညီလာခံ အတြက္ ေရြး 
ခ်ယ္လိုက္ၾကပါတယ္။ ဆရာႀကီး ဦးသိန္းလြင ္ဟာ မ်က္ေစ႔မျမင္ေပမ႔ဲ သူ႕ရဲ႕နွလုံးသားနဲ႕ ကမၻာ ေလာ 
က ကု ိျမင္ပါတယ္။  

ညီလာခံမွာ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသူ ၁၂၀၀ ေလာက္ ရွိပါတယ္။ ညီလာခ ံ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အတြက္ 
ဧည့္ခံေကြ် းေမြးေရး၊ သန ္ ့ရွင္းေရး၊ လုံျခဳံေရးစသျဖင့္ အဘက္ဘက္မွပါ၀င္ကူညီသူမ်ားလည္း ၂၀၀ 
ေလာက္ရွိပါတယ္။  တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသူမ်ားကေတာ့ ေဒသ (၂၅) ခုမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ 
ဖက ္ ပညာေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၊ တကၠသုိလ္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ အျငိမ္းစား 
ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာနွင့္ ခရစ္ဘာသာမ်ားမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားနွင့္ သီလရွင္မ်ား၊ 
တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ပညာရွင္ႀကီးမ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။ အသက္ 
အရြယ္ႀကီးၿပီျဖစ္တဲ့ ဆရာမႀကီး ေဒါက္တာေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္၊ ေဒါက္တာတင္ေအာင္ န ဲ ႔ NLD က ဦးတင္ဦး 
တိ ့ုလည္း ပါ၀င္ တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။ လြတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕လည္း လာပါတယ္။ 

ညီလာခံပထမရက္မွာ ပညာေရးေခါင္းစဥ္ (၁၃)ခု အတြက္ အဖြ႕ဲ (၁၃)ခု ခြၿဲပီး ေဆြးေႏြးၾက ပါတယ္။ 
ေဒသ (၂၅)ခုမွ ရလာတ့ဲ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကုိ Facilitator မ်ားက တင္ျပၾကပါတယ္။ တက္ေရာက္ 
လာသူမ်ားက အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ညီလာခံ ဒုတိယေန ့မွာ အဖြ႕ဲ (၁၃)ဖြဲ ႔ က ေဆြးေႏြး 
ခ်က္မ်ားကု ိ တက္ေရာက္သူ အားလုံးေရွ႕မွာ ျပန္လည္တင္ျပပါတယ္။ ပညာရွင္မ်ားနဲ႔ တက္ေရာက္ 
လာၾကသူမ်ားက ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္တာေတြ လုပ္ၾကပါတယ္။ ညီလာခံ အၿပီးမွာေတာ့ အမ်ားသေဘာ 
တူညီခ်က ္ေတြကုိ ညီလာခံရဲ႕ ရလဒ္ အျဖစ္ ေက်ျငာခဲ့ပါတယ္။  

ညီလာခံ တက္ေရာက္သူ တစ္ေထာင္ေက်ာ္မွာ အေတြးအေခၚ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အယူအဆ အမ်ဳိးမ်ိဳး ရွိၾကတ့ဲ 
အေပၚ အမ်ားသေဘာတူညီမႈရေအာင္ ဘယ္လိုစုစည္းသလဲဆိုတာ စိတ၀္င္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ 
Universal Ethical  Principles လု ိ ့ေခၚတဲ့ တေလာကလံုးမွာရွိတဲ့ လူအမ်ားလက္ခံနုိင္တဲ့ ကုိယ္က်င္ ့
တရားစံမ်ားန႔ဲ တုိင္းတာပါတယ္။ ကြဲလြဲတ့ဲ အယူအဆ အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားမွာ လူမႈေရး တရားမွ်တမႈ၊ လူဂုဏ္ 
သိကၡာနဲ႔ ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ (Academic Freedom) စံမ်ားန႔ဲ တုိင္းတာျပီး သေဘာတူညီမႈ ရယူပါ 
တယ္။ ညီလာခံတက္ေရာက္သူမ်ားရဲ႕ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားမႈ၊ စိတ္ေနသေဘာထား ျမင့္ျမတ္မႈ၊ 
တန္းတူတန္းဖိုးထားမႈေတြေၾကာင့္ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ထြက္ေပၚပါတယ္။ ညီလာခံမွာ ေဆြးေႏြး အၾကံ 
ျပဳခ်က္န ဲ ့သေဘာတူညီ ခ်က္မ်ားကု ိအေျခခံတဲ့ “ျပည္သူလူထုထံမွ ဆင္းသက္ေသာ ပညာေရး မူ၀ါဒ” 
တရပ္ထြက္ေပၚလာပါတယ္။  

NNER၏ ပညာေရးမူဝါဒထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုုးတက္မႈမ်ား၊ အခက္အခဲ 
မ်ားကို ုဆက္လက္ေရးသားပါမည္။  

ေလးစားစြာျဖင္ ့

ေဒါက္တာသိန္းလြင ္
ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး ႏုုိင္ငံလံုုးဆုုိင္ရာ ကြန္ရက္ (NNER) 
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