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ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကြန္ရက္ (NNER) ဘယ္လုိျဖစ္ေပၚလာသလဲ။ 
(ဒုတိယပုိင္း) 

NNER ၏ ပညာေရးမူ၀ါဒ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ တိုးတက္မႈႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား 

(ေဒါက္တာသိန္းလြင္ တင္ျပသည္။) 

 

အမ်ိဳးသားပညာေရးမ၀ူါဒတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ NNER ၏ သမိုင္းမွတ္တုိင္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ NNER ၏ မ၀ူါဒ 

သည္ ဒီိမိုကေရစီနည္းလမ္းအရ စုေဆာင္းရရွိထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵ၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ဆႏၵ 

အေပၚ အေျခခံပါသည္။ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။  

NNER ၏ ပညာေရးမ၀ူါဒကုိ တိုင္းရင္းသားပညာေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ မသန္စြမ္းပညာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး အေျချပဳ 

(faith–based) ေက်ာင္းမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈမ်ား ပိုမုိရရွိလာပါသည္။ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကား သံုးမ်ိဳး 

စနစ္သည္ တုိင္းရင္းသားကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသာမက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာစကား 

လြတ္လပ္ခြင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ လူတုိင္းအက်ံဳး၀င္ပညာေရးမူ၀ါဒသည္ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအပါအ၀င္ ကေလးအား 

လံုး၏ ပညာေရးအခြင့္အေရးျဖစ္၍ NNER ၏ မ၀ူါဒကုိ ေထာက္ခံလာၾကပါသည္။ NNER သည္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ခြျဲခား 

မႈမရိွဘဲ အားလံုးအတြက္ တန္းတူညီမွ် ပညာေရးစနစ္ကို ေတာင္းဆိုသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသာမက ခရစ္ 

ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ားကလည္း ေထာက္ခံၾကပါသည္။ 

ဤအမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒကုိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံသို႔လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံသို႔လည္း 

ေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ထံသို႔လည္းေကာင္း ေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။ 

သံရံုးမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂ ၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔လည္း ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ စာအုပ္အျဖစ္ရုိက္ႏွိပ္၍ ျပည္သူလူထုထံသို႔လည္း ျဖန္႔ 

ေ၀ခ့ဲပါသည္။  

(က) ေနျပည္ေတာ္အဆင့္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ (Higher Education Dialoge)  

စေကာ့တလန္ႏိုင္ငံမ ွပါေမာကၡကင္း (Prof. King) ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ ဩစေၾတးလွ်သံရံုးတို႔၏ ကူညီပံ႔ပုိးမႈ 

တုိ႔ျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြတဲစ္ရပ္ကို ၂၀၁၃ ဇြန္လ (၂၉-၃၀) တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 

NNER အဖဲြ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ရၾကၿပီး NNER ကိုယ္စား ေဒါက္တာသိန္းလြင္က NNER ၏ ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားကုိ ရွင္း 

လင္းတင္ျပခြင့္ရခ့ဲပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္တကြ အဂၤလန္ႏွင့္ ဩစေတးလ်တို႔မ ွ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ 

ပါေမာကၡမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကိုလည္း ရရွိိခဲ့ပါသည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ 

ပါေမာကၡမ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာေရးျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီ၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း NNER ၏ ပညာေရး 

မ၀ူါဒအေပၚ တစ္စံုတစ္ရာ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား ေျပာၾကားျခင္းမရွိခဲ့ပါ။  

(ခ) ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ  

ေနျပည္ေတာ္ေဆြးေႏြးပြအဲၿပီး ကၽြန္ေတာ္၏ မိခင္ေနထုိင္ရာ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ ကမာနတ္ရြာသို႔ ျပန္ခဲ့ပါသည္။ အသက္ (၉၀) 

အရြယ္မိခင္ ေ၀ဒနာခံစားေနရခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ မိခင္၏ဆႏၵအရ ရြာရိွဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ဒုလႅဘရဟန္း ၀တ္ပါ 

သည္။ ရဟန္း၀တ္ေနစဥ္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မ ွ  ကၽြန္ေတာ့္ထံဖုန္းဆက္၍ အစိုးရအဖြဲ႕ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ NNER 

ကုိယ္စားလွယ္ (၄) ဦး၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္ပါရန္ ဖိတ္ၾကားပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ 

မည္သူမ်ား ပါ၀င္မည္ကုိ ႀကိဳတင္ေျပာၾကားထားျခင္းမရွိပါ။ ဇူလိုင္လ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္မိခင္ကြယ္လြန္ပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္လည္း ရဟန္းဘ၀မ ွ လူ၀တ္လဲပါသည္။ ဇူလိုင္လ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ေဒါက္တာတင္လိႈင္၊ ေဒါက္တာသန္႔လြင္ 

ေမာင္ (ကိုတာ)၊ မသူသူမာႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ (၄) ဦး အစုိးရ အဖြ႕ဲႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ သြားၾကပါသည္။  
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ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ရံုး ခန္းမတြင္ ေခတၱေစာင့္ဆုိင္းၿပီးေနာက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၀င္လာပါသည္။ သမၼတရံုး ၀န္ႀကီး 

မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးေအာင္မင္း၊ ဦးတင္ႏိုင္သိန္း တို႔လည္းပါ၀င္ပါသည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမေအး၊ ဒု 

၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္တို႔လည္း ပါ၀င္ပါသည္။ သမၼတ၏ ပညာေရးအၾကံေပး ေဒၚရင္ရင္ႏြယ္လည္း ပါ၀င္ပါသည္။ 

သမၼတက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ NNER မွ သမၼတထံေပးပို႔ထားေသာ NNER ၏ ပညာေရးမူ၀ါဒ 

စာတမ္းကို ကုိင္ျပ၍၊ သူဖတ္ၿပီးေၾကာင္း၊ အားလံုးေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ မူ၀ါဒတြင္ ပါ၀င္သည့္ အခ်က္ 

တခ်ိဳ႕ကို ကိုးကားေဖာ္ျပပါသည္။ ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားစဥ္းစားျခင္းကိုု သူႏွစ္သက္ေၾကာင္း၊ သူ၏ေျမးကေလး ေမးခြန္းမ်ား ေမး 

တတ္ပံုကို ဥပမာမ်ားႏွင့္ ေျပာၾကားပါသည္။ အဆံုးသပ္တြင္ NNER အေနျဖင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ 

ရန္ ေျပာပါသည္။  

NNER ဘက္မွ ကၽြန္ေတာ္ကစတင္၍ သမၼတႀကီးဖိတ္ၾကားသည္ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ညွိႏိႈင္း 

ေဆာင္ရြက္ရန္ အၾကံေပးသျဖင့္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းအစခ်ီၿပီး NNER ၏ ပညာေရးမူ၀ါဒ ျဖစ္ေပၚလာပုံ၊ အၾကံဥာဏ္မ်ား 

စုေဆာင္းခဲ့ပံု၊ ပညာေရးမူ၀ါဒတြင္ ပါ၀င္ေသာ အဓိကအခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ အၾကံျပဳ ခ်က္မ်ားကို 

တင္ျပပါသည္။ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အခမ့ဲမသင္မေနရ အလယ္တန္းပညာေရးစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ရန္ ႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အရည္အေသြးျမွင့္တင္ရန္ ကိစၥမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ေဒါက္တာတင္လိႈင္၊ ေဒါက္တာသန္႔လြင္ 

ေမာင္ ႏွင့္ မသူသူမာ တို႔မ ွတကၠသိုလ္ပညာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးႏွင့္ တက္ၾကြစြာသင္ယူျခင္း 

ႏွင့္ ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားစဥ္းစားျခင္း၊ စာေမးပြစဲနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတို႔ကို ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားၾကပါသည္။  

ထို႔ေနာက္ သမ ၼတက ပညာေရးဌာနကုိ ဘာေျပာစရာရိွသလဲဟု ေမးပါသည္။ ၀န္ႀကီးေဒါက္တာျမေအးက ကုလားထုိင္ 

လက္ရန္းကို ကိုင္၍ ထရန္ စတင္ေနစဥ္ သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးစုိးသိန္းက အလ်င္ထ၍ ၀န္ႀကီးထုိင္ထိုင္ဟု ေဒါက္တာျမေအး 

အား ဟန္႔တားၿပီး၊ သမၼတဘက္လွည့္၍ ပညာေရး၀န္ႀကီးကို ဘာမွ်မေျပာရန္ မွာထားေၾကာင္း၊ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ တုိ႔ 

တင္ျပသည္ကို နားေထာင္ရန္သာ မွာထားေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ေဒါက္တာျမေအး ေျပာခြင့္မရသျဖင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီး 

ဌာန ၏ NNER အေပၚ သေဘာထားကို သိခြင့္မရခဲ့ပါ။ နိဂံုးခ်ဳပ္တြင္ သမၼတက NNER ၏ မ၀ူါဒကုိ NLD မ ွဦးေဆာင္၍ 

လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရန္ မွာၾကားပါသည္။  

(ဂ) NLD ၏ တုန္႕ျပန္ခ်က္  

အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္ ေရႊဂံုတိုင္ NLD ရံုးခ်ဳပ္သို႔သြား၍ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ႏွင့္ေတြ႔ၿပီး သမၼတ ႏွင့္ ေဆြး 

ေႏြး ခဲ့သည့္အေၾကာင္း၊ NNER ၏ ပညာေရးမူ၀ါဒကို လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ရန္ မွာၾကားေၾကာင္း ရွင္းျပပါသည္။ ေဒၚေအာင္ 

ဆန္းစုၾကည္ထံ တင္ျပရန္အတြက္လည္း စာေရးသားေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။ 

ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ေဒါက္တာတင္လိႈင္၊ ဆရာကိုတာ၊ ဦးဟန္သာျမင့္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေလးဦး ေဒၚေအာင္ဆင္းစု 

ၾကည္ ႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေလးဦးသည္ NLD ၏ ပညာေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေဒၚေအာင္ 

ဆန္းစုၾကည္က NNER ၏ ပညာေရးမူ၀ါဒကို လက္ခံေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ NLD အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္မည္မဟုတ္ 

ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ NLD က လူနည္းစုုသာျဖစ္၍ မဲခြဆဲံုးျဖတ္လွ်င္ ႐ႈံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ NNER မူ၀ါဒကုိ 

လႊတ္ေတာ္ မတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။  

(ဃ) NNER ၏ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား  

NNER ၏ ပညာေရးမူ၀ါဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ တက္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ အသစ္အဆန္းျဖစ္ၿပီး ေမးခြန္းအမ်ား 

ဆံုး ေမးေသာက႑မ်ားမွာ စာေမးပြစဲနစ္ျပဳျပင္ေရး၊ မိိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကား (၃) သံုးမ်ိဳးစနစ္၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ 

ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားဆိုင္ရာကိစ ၥတို႕ ျဖစ္ပါသည္။ NNER ၏ ပညာေရးမူဝါဒဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဝင ္

မ်ားသည္ အထက္ပါက႑မ်ားတြင္ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ျပီး ပညာရွင္မ်ားဖိတ္ေခၚ၍ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ား က်င္းပရန္ 

စီစဥ္ခဲၾ့ကပါသည္။  
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ပထမဆုံးက်င္းပသည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြမဲွာ "သင္ယူမႈကို အေထာက္အကူ ျပဳေသာ စစ္ေဆးနည္း" (Seminar 

on Formative Assessment) ျဖစ္ပါသည္။ အေတြ႕အၾကံဳၾကြယ္ဝေသာ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္ (၅) ဦး လာေရာက္ ေဆြး 

ေႏြးပါသည္။ UNESCO မ ွ ေစလႊတ္သူ စကၤာပူအစိုးရ ပညာေရးဌာနမွတစ္ဦး၊ UNICEF မွ ေစလႊတ္သူ ပညာရွင္တစ္ဦး၊ 

Open Society Foundation မ ွ ေစလႊတ္သူ ပညာရွင္တစ္ဦး၊ Reading and Writing for Critical Thinking 

International Consortium (RWCT-IC) မွေစလႊတ္ေသာ ပညာရွင္တစ္ဦးႏွင့္ စေကာ့တလန္မွ ပါေမာကၡတစ္ဦးတို႕ 

ျဖစ္ပါသည္။  

ေဆြးေႏြးပြကဲို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီ ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 

ေဆြးေႏြးပြတဲက္ေရာက္သူ (၃၀၀) ေက်ာ္ရွိျပီး အစိုးရပညာေရးဌာနမွ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ပါေမာကၡအခ်ိဳ႕လည္း တက္ေရာက္ 

ပါသည္။ ပညာရွင္မ်ား၏ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ပရိတ္သတ္၏ အျပန္အလွန္ေမးခြန္းမ်ားေၾကာင့္ NNER ကြန္ရက္ဝင္ 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားၾကား စာေမးပြစဲနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လက္ခံၾကေသာ္လည္း၊ အစုိးရပညာေရးဌာနတြင္ ယေန႔ထိ 

အလြတ္က်က္၊ အလြတ္ေျဖ စာေမးပြစဲနစ္ကို ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေသးပါ။  

(င) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာေရးျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီတြင္ NNER ၏ ပညာေရးမူဝါဒမ်ား ရွင္းျပခြင့္ရျခင္း  

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာေရးျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာျမဦး၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ၂၀၁၃ ႏိုဝင္ဘာ 

(၅) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ပညာေရးျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ NNER ၏ မူဝါဒမ်ား ရွင္းလင္းတင္ 

ျပခြင့္ရပါသည္။ NNER ကိုယ္စားလွယ္ (၁၀) ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ပါသည္။ ပညာေရးျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီဝင္ (၁၅) ဦး ႏွင့္ 

ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ၾကီး၊ ညႊန္ၾကားေရးမႈးမ်ားႏွင့္ ပါေမာကၡမ်ားလည္း တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ အစည္း 

အေဝး အဖြင့္တြင္ ဦးေရြမန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔လည္း တက္ေရာက္ျပီး၊ ဦးေရႊမန္းက အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား 

ပါသည္။ မိန္႔ခြန္းတြင္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကုိ အျမန္ေရးဆြရဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထည့္သြင္းေျပာၾကားပါသည္။ ဦးေရႊ 

မန္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျပီးေနာက္ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕ ထြက္ခြာသြားပါသည္။  

ထို႔ေနာက္ ပညာေရးျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာခ်မ္းျငိမ္းက NNER အား တင္ျပရန္ ေျပာသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္က 

PowerPoint ျဖင့္ NNER ၏ ပညာေရးမူဝါဒဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ပညာေရးက႑ (၁၃) ခုအတြက္ မူဝါဒဆုိင္ရာ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တင္ျပအျပီး ေဒါက္တာ ခ်မ္းျငိမ္းက ထ၍ "ကိုသိန္းလြင္ ခင္ဗ်ားတို႔ဟာေတြ 

က စိတ္ကူးယဥ္ေတြ၊ လက္ေတြ႕မျဖစ္ႏုိင္ဘူး" ဟု ေျပာပါသည္။ NNER တင္သြင္းေသာ ပညာေရးမူဝါဒကို ျငင္းပယ္ 

လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

အစည္းအေဝးအဆုံးသတ္ျပီးေနာက္ NNER အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ရန္ကုန္ျပန္ၾကပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္မွထြက္၍ တစ္နာရီ ေက်ာ္ 

ေက်ာ္ ခရီးအေရာက္တြင္ ေဒါက္တာေမာင္သင္း (ထိုစဥ္က မိထၳီလာတကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္) က ေနျပည္ေတာ္မွ ဖုန္း 

ဆက္၍ ႏိုဝင္ဘာ (၆) ရက္တြင္ ဆက္လက္က်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္ပညာေရးျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီ အစည္းအေဝးသို႔ ကၽြန္ 

ေတာ့္ကို တက္ေရာက္ရန္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔မ ွ ကြ်န္ေတာ္တစ္ဦးတည္းသာ တက္ေရာက္ရန္ေျပာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က 

ကားေပၚတြင္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အတူရွိသူ NNER အဖြဲ႔သားမ်ားကို ေျပာျပပါသည္။ NNER အဖြဲ႔သားမ်ားက ကၽြန္ေတာ့္အား 

အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ေျပာျပီး ကားျပန္လွည့္၍ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ျပန္ပို႔ပါသည္။  

ႏိုဝင္ဘာ (၆) ရက္ႏွင့္ (၇) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ဆက္လက္က်င္းပေသာ လႊတ္ေတာ္ပညာေရး ျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီ အစည္း 

အေဝးမ်ားသို႔ ကၽြန္ေတာ္တက္ေရာက္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ပညာေရးျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီမွ အၾကမ္းေရးဆြထဲားေသာ အမ်ိဳး 

သား ပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းကို ပုဒ္မတစခ္ုခ်င္းဖတ္၍ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ အဆိုပါ ပညာေရးဥပေဒ (မူၾကမ္း) သည္ 

ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ပညာေရး အႏွစ္ (၃၀) စီမံကိန္းကို စကားလုံးတစ္ခ်ိဳ႕ ေျပာင္း၍ ဥပေဒ 

အျဖစ္ ျပ႒ာန္းျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ NNER ၏ ပညာေရးမူဝါဒႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ အခ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ကၽြန္္ 

ေတာ္ ေထာက္ျပပါသည္။ "အေတြးအေခၚမွန္ကန္ေသာ" ဟူသည့္အစား " အေတြးအေခၚလြတ္လပ္မႈ" အခမ့ဲ မသင္ မေနရ 
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အလယ္တန္းပညာေရး၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာဖြ႔ဲစည္းေရး၊ လူတိုင္းအက်ံဳး ဝင္ပညာေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 

မ်ား၏ ဘာသာစကားလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ေဆြးေႏြးတင္ျပပါသည္။ အျငင္းအခုံမ်ားစြာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ "အေတြးအေခၚ လြတ ္

လပ္ခြင့္" ကိစၥကို ကၽြန္ေတာ္တင္ျပျပီးေနာက္ အၾကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးၾကျပီး အစည္းအေဝးတြင္ သေဘာတူလက္ခံ သြား 

ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဥပေဒအတည္ျပဳေသာအခါ၌ "အေတြးအေခၚမွန္ကန္ေသာ" ဟုသာ ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါသည္။ က်န္ 

အခ်က္မ်ား သေဘာတူညီခ်က္ မရခ့ဲပါ။  

ႏိုဝင္ဘာ (၇) ရက္ ေန႔လည္ထမင္းစားနားခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေခၚသျဖင့္ သူမ၏ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး 

ရုံခန္းတြင္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ပညာေရးျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီ အစည္းအေဝးအေတြ႔အၾကံဳမ်ား ကို 

ရွင္းျပပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကၽြန္ေတာ့္အား အေရးမၾကီးသည္မ်ားကို အျငင္းအခုံမလုပ္ရန္၊ အေလွ်ာ့ေပးရန္ 

ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို မထိခိုက္ရန္မွာၾကားပါသည္။ 

(စ) သမၼတရံုးမွၾကီးမႈးေသာ "လက္ေတြ႕က်ေသာ ပညာေရးျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီ" (EPIC) ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား 

၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီလဆန္းတြင္ သမၼတရုံးဝန္ၾကီး ဦးတင္ႏိုင္သိန္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ပညာေရး ျမွင့္တင္မႈ 

ေကာ္မတီ (EPIC) နင့္ွ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနတို႔ ပူးတြ၍ဲ၊ EPIC မွ မူၾကမ္းေရးဆြေဲသာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ကို ေဆြး 

ေႏြးေၾကာင္းသိရပါသည္။ EPIC မွေရးဆြေဲသာ မူၾကမ္းသည္လည္း ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က လုပ္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ (၃၀) 

စီမံကိန္းကိုပင္ အေျခခံထားေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာေရးျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီမွ ေရးဆြေဲသာ 

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ သမၼတရုံးမွ ဦးေဆာင္ေသာ EPIC မ ွေရးဆြေဲသာမူၾကမ္းတို႔သည္ စကားလုံးအသုံးအ 

ႏႈန္းမ်ားသာ ကြျဲပားသြားေသာ္လည္း အေျခခံမွာ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။ EPIC မူၾကမ္း၏ အဆင့္ျမင့္ပညာက႑တြင္ 

တကၠသိုလ္မ်ား ဗဟိုေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းမည္ဟု ပါဝင္သျဖင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၊ ဆရာသမဂၢမ်ားႏွင့္ NNER တို႔က ကန္႔ 

ကြက္ခဲ့ၾကပါသည္။  

ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ NNER ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔ဲသည္ EPIC ဥကၠ႒၊ သမၼတရုံးဝန္ၾကီး ဦးတင္ႏိုင္ 

သိန္းႏွင့္ ၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ စိန္ရတုခန္းမတြင ္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။ ဦးတင္ႏိုင္သိန္း က အစိုးရ 

အဖြဲ႔၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ EPIC ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ကလည္း NNER ၏ ပညာေရးမူဝါဒမ်ားအေၾကာင္းရွင္းျပပါသည္။ NNER ႏွင့္ EPIC ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးလို ေၾကာင္းလည္း 

ေျပာပါသည္။ 

၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီ (၁၉) တြင္ NNER ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာေရးျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီမွ ေဒါက္တာ 

ျမဦး၊ EPIC အၾကံေပး ဦးသန္းဦး၊ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမႈးမ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ားႏွင့္ စိန္ရတုခန္းမ၌ ေတြ႔ဆုံပါ 

သည္။ NNER မ ွ EPIC ၏ ပညာေရးမူၾကမ္းကို ေဝဖန္ေထာက္ျပရာတြင္ ႏွစ္ဖက္အေျခအတင္ ျဖစ္ၾကပါသည္။ EPIC ၏ 

ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ "အေတြးအေခၚမွန္ကန္သည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား" ဆိုသည္ကိုျပင္ဆင္ရန္၊ လြတ္လပ္စြာ စဥ္းစား 

ေတြးေခၚႏိုင္သည့္ ပညာေရးျဖစ္ရန္ တင္ျပရာမွ အေျခအတင္စကားမ်ားၾကျပီး၊ ေဆြးေႏြးပြဲကို ရပ္နားျပီး ေနာက္တေန႔ 

ဇန္နဝါရီလ (၂ဝ) ရက္တြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးရန္ ခ်ိန္းဆိုပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဇန္နဝါရီလ (၂ဝ) ရက္ နံနက္တြင္  ပညာေရးဝန္ 

ၾကီးဌာနမွ ကၽြန္ေတာ့္ထံဖုန္းဆက္၍ ေဆြးေႏြးပြဲဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားပါသည္။  

၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ ဦးေဇာ္ေ႒းက ကၽြန္ေတာ့္ထံဖုန္းဆက္ျပီး ပညာေရး ဒု-

ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္က ေတြ႔ဆုံလိုေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံပါသည္။ ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္က 

EPIC အေၾကာင္းရွင္းျပပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း NNER အေၾကာင္းရွင္းျပၿပီး EPIC ႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူ 

မ်ားကို ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္က ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟုေျပာပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေတြ႔ဆုံ 

မည့္ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္၊ သတ္မွတ္ျခင္း မရိွခဲ့ပါ။ ကၽြန္ေတာ္က ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္အား NNER မ ွဦးေဆာင္က်င္းပမည့္ ဘာသာ 

စကား သင္ ၾကားမႈဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ရနဖ္ိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။  
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(ဆ) NNER ၏ ဒုတိယအၾကိမ္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ (မိခင္ဘာသာစကာအေျချပဳ ဘာသာစကားစုံပညာေရး)  

မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳ ဘာသာစံုပညာေရး (mother tongue base multilingual education) ေဆြးေႏြးပြဲကို 

ရန္ကုန္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း (ခ၀ဲျခံ) ၌ ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီလ (၃၁) ရက္ႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ပါ 

သည္။ ေဆြးေႏြးပြသဲို ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသအသီးသီးမွ တုိင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရး 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ပညာေရးဌာနမ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဆရာသမဂၢအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အဖြ႕ဲ၀င္ 

မ်ား၊ အစုိးရ၏ လက္ေတြ႔က်ေသာ ပညာေရးျမွင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ (EPIC) မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ 

UNESCO, UNICEF, DFID ႏွင့္ INGO မ်ားမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ စိတ္၀င္စားသူမ်ား စုစုေပါင္း 

(၅၀၀) ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။  

မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳပညာေရးဆို္င္ရာ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ Prof.Joseph Lo Bianco, Dr. Kimmo Kosonen 

တို႔ႏွင့္အတူ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးပညာရွင္ (၁၂) ဦးတုိ႔က ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ ပညာေရး 

စနစ္တြင္ မိခင္ဘာသာစကားသည္ ဗမာစကားမဟုတ္ေသာ ကေလးမ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ သင္ယူမႈဆိုင္ရာ အခက္အခဲ 

မ်ား၊ မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳ ဘာသာစကားစံု ပညာေရး ဆုိင္ရာသေဘာတရားမ်ား၊ ဘာသာစကားဆုိင္ရာ အခြင့္ 

အေရးသည္ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးတုိ႔ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 

က်င့္သံုးေနသည့္ ဘာသာစကားစံုပညာေရး (multilingual education) ဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။  

(ဇ) EPIC ၏ စိန္ရတု ခန္းမေဆြးေႏြးပြမဲ်ားႏွင့္ NNER  

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ပညာေရးသုေတသန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ ္ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက NNER ႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ စိန္ 

ရတုခန္းမတြင္ က်င္းပေနသည့္ EPIC ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားလာပါသည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန 

မ ွ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ရန္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ေသာစာတြင္ တကၠသိုလ္ 

ဆရာသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ပါေနသျဖင့္ ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၅) ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အဖြင့္ 

မိန္႔ခြန္းေျပာရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး စင္ေပၚအတက္တြင္ ဆရာမ်ားသမဂၢက အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီး ဌာန၏ 

တကၠသိုလ္ဆရာသမဂၢမ်ားအေပၚ သေဘာထားကို ေ၀ဖန္ေထာက္ျပ၍ ေဆြးေႏြးပြမဲွ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားၾကပါသည္။ 

ေက်ာင္းသားသမဂ ၢအဖဲြ႔ဝင္အခ်ဳိ႕လည္း ဆရာသမဂၢအဖဲြ႔ဝငမ္်ား ႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးပဲြခန္းမမွ ထြက္ခြာသြားၾကပါသည္။   

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ NNER အဖြဲ႔၀င ္ အခ်ိဳ႕ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္က်န္ရစ္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပဲြ စတင္ေသာအခါ NNER မွ ကၽြန္ 

ေတာ္ႏွင့္ သိက ၡေတာ္ရဆရာ ဦးေက်ာ္ထြန္းလင္း တို႔ကို ဦးသန္းဦး၊ ဦးတင္ညိဳ တို႔ႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးပြဲ သဘာပတိအျဖစ္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ကမ္းလွမ္းလာခဲ့သျဖင့္ သဘာပတိအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ေဆြးေႏြးပြတဲြင္ NNER အဖြ႕ဲ၀င ္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္  အျခားတက္ေရာက္သူအခ်ိဳ႕မွ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ ပညာေရးစနစ္ကုိ ေ၀ဖန ္

ေထာက္ျပၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ွာ့ခ်ရန္ ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကပါသည္။ သမၼတ၏ ပညာေရးအၾကံေပး ေဒါက္တာရင္ရင္ႏြယ္ 

က ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈရွိဖုိ႕လိုေၾကာင္း ကာကြယ္ေျပာၾကားပါသည္။ NNER ဘက္မွ ေက်နပ္ဖြယ္ရွိေသာ ရလာဒ္ တစံုတရာ 

မထြက္ဘဲ ေဆြးေႏြးပြၿဲပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။  

(ဈ) NNER ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆုံျခင္း  

 NNER က ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ မိခင္ဘာသာစကားဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု 

ၾကည္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုလိုေၾကာင္း စာေရးသားေပးပို႕ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဒၚ 

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ (I-12) ရုံးခန္းတြင္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရပါသည္။ ဦးစုိးထြန္း၊ ေဒၚသူသူမာ တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ေသာ NNER 

ကုိယ္စားလွယိ (၁၅) ဦး ခန္႔ တက္ေရာက္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္မွာ NLD ၏ စည္းရံုးေရးကိစၥတခုျဖင့္ ခ်င္းေတာင္ 

သိုိ႔ ဦးဟံသာျမင့္ႏွင့္ အတူ သြားေရာက္ေနသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲ မတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါ။  
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ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အတူ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစုစုလြင္၊ ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ 

ပညာေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ေဒါက္တာခ်မ္းၿငိမ္း၊ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၀င့္ ႏွင့္ 

ေဒါက္တာျမဦးတုိ႕လည္းတက္ေရာက္ၾကပါသည္။  

ေဆြးေႏြးပြတဲြင္ NNER ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ NNER ၏ မ၀ူါဒမ်ားကုိ ရွင္းျပၾကပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပန္ 

လည္ေျပာၾကားရာတြင္ NNER ၏ ပညာေရးမူ၀ါဒဆုိင္ရာ အေျခခံမူ (၁၄) ခ်က္မွာ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ မိခင္ 

ဘာသာစကား အေျချပဳ ဘာသာစကားစံု ပညာေရးစနစ္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႕မက်ေၾကာင္းေျပာပါသည္။ ေဒၚ 

စုစုလြင္ ကလည္း တုိင္းရင္းသား (၁၃၅) မ်ိဳးရွိေနသျဖင့္ မိခင္ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမွာ လက္ေတြ႕မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း 

ေျပာပါသည္။ ထို႕ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခမဲ့ မသင္မေနရ အလယ္တန္းအထိ ဆိုသည္မွာ လက္ေတြ႕မက် 

ေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးျခင္းသည္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ 

တကၠသိုလ္တစ္ခုထဲတြင္ စုျပံဳလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႕မက်ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားကုိ 

ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာစနစ္ကုိလည္း မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။ NNER မွ တင္ျပေသာ မ၀ူါဒ 

မ်ားအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ေတြ႕မက်ေၾကာင္း၊ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာလာသျဖင့္ NNER အဖြ႕ဲ၀င္မ်ား စိတ္ 

ပ်က္လာၾကပါသည္။  

ထုိ႕ျပင္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မေက်နပ္ခ်က္ကို ေျပာပါသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 

ပညာေရး ျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီ၏ အဂၤါေန႔တိုင္းက်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀းသို႔ ကၽြန္ေတာ္မတက္ေရာက္သည့္အတြက္ စိတ္ 

ဆိုးေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ၂၀၁၃ ႏို၀င္ဘာ (၅) ရက္မွ (၇) ရက္အထိ ျပဳလုပ္ေသာ ပညာေရးျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီ အစည္း 

အေ၀းသို႕ တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ့္အား ထပ္မံဖိတ္ၾကားျခင္းမရွိပါ။ ၂၀၁၃ ႏုိ၀င္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔ အစည္း 

အေ၀းအၿပီး ေနာက္တပတ္ အစည္းအေ၀းသို႕ ကၽြန္ေတာ္တက္ေရာက္ဖို႕ လုိပါသလားဟု ေဒါက္တာခ်မ္းၿငိမ္းထံသို႔ ေဒါက္ 

တာေမာင္သင္းမွ တဆင့္ေမးခဲ့ပါသည္။ ေဒါက္တာေမာင္သင္းက ကၽြန္ေတာ္တက္ေရာက္ဖို႕မလိုေတာ့ေၾကာင္း အေၾကာင္း 

ျပန္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္ပညာေရးျမွင့္တင္မႈ ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းသို႔ ေနာက္ထပ္ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း 

မရိွခဲ့ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိဘဲ အစိုးရအဖြဲ႕၏ 

EPIC ႏွင့္သာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ထင္ပံုရပါသည္။  

(ည) EPIC ၏ ေနျပည္ေတာ္ေဆြးေႏြးပြသုိဲ႔ NNER အား ဖိတ္ၾကားၿပီးမွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္း  

၂၀၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၆) ေန႔တြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး၊ သမၼတရံုး သုေတသနအဖြဲ႕မ ွေဒါက္ 

တာတင္ေမာင္သန္းတို႔က ကၽြန္ေတာ္အားဖိတ္ေခၚၿပီး အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုပါသည္။ EPIC မ ွဦးေဆာင္၍ ေနျပည္ေတာ္ 

တြင္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ NNER မ ွတက္ေရာက္ရန္ ကမ္းလွမ္းပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က တက္ 

ေရာက္လုိပါေၾကာင္းႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ပို႔ေပးပါရန္ ေျပာပါသည္။  

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ကၽြန္ေတာ့္ထံ ဖုန္းဆက္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ ပညာေရးေဆြးေႏြး 

ပြသဲို႔ လူဦးေရ (၇၀၀) ခန္႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစုိးရမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ 

NNER မ ွလူဦးေရ (၁၅၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ရန္ ေျပာပါသည္။ NNER အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္ရိပ္သာတြင္ 

တည္းခိုရန္ စီစဥ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပမည့္ေဟာ္တယ္သို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလည္း ေဆာင္ရြက္ေပး 

မည္ျဖစ္ၾကာင္းေျပာပါသည္။ မတ္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္း 

ႀကီးက ကၽြန္ေတာ္ထံသို႔ ေပးပို႔ပါသည္။  

မတ္လ (၃) ရက္ေန႔တြင္ NNER လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၀င္မ်ား ေနျပည္ေတာ္ခရီးစဥ္အတြက္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ေနစဥ္ ေဒါက္တာ 

မ်ိဳးသိမ္းႀကီးက က်ေနာ္ထံဖုန္းဆက္ၿပီး NNER အဖြဲ႔အား ေနျပည္ေတာ္ပညာေရးေဆြးေႏြးပြသဲို ႔  ဖိတ္ၾကားျခင္းကုိ ဖ်က္သိမ္း 

ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဖိတ္ၾကားမႈဖ်က္သိမ္းသည္ကို မသိပါ။ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြသဲို ႔ NNER 
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၏ ပါ၀င္မႈကို တားဆီးသည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားမွ NNER ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕သည္ ေနျပည္ေတာ္ 

သို႕ေရာက္ႏွင့္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာလည္း လမ္းခရီးတြင္ေရာက္ရွိေနၾကပါသည္။ ရန္ကုန္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ေနျပည္ 

ေတာ္သြားရန္ ဘတ္စ္ကားမ်ားငွားရမ္းထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ NNER အဖဲြ႔ဝင္မ်ားအားလံုး အဆင္မေျပမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကရပါသည္။  

(ဋ) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ NNER အဖြဲ႔သြားေရာက္တင္ျပျခင္း  

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ (မူၾကမ္း) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးလုိပါေၾကာင္း NNER မ ွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ 

ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ထံ စာေရးသားေပးပို႔ခဲ့ရာ ၂၀၁၄ ေမလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရပါသည္။ အမ်ိဳးသား 

လႊတ္ေတာ္ဘက္မွ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ႏွင့္ အတူ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၀င္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ 

မသူသူမာႏွင့္ ကိုစုိးထြန္းဦးေဆာင္ေသာ NNER  အဖြဲ႔၀င ္ (၁၇) ဦးခန္႔ ေနျပည္ေတာ္သို႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ 

ေတြ႔ဆံုရန္ သြားၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ NNER အဖြဲ႔၀င ္ (၅) ဦးသာ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ခြင့္ရျပီး က်န္ NNER အဖြဲ႔ဝင္ 

မ်ားမွာ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ထံ ေရးသားသည့္စာတြင္ အမည္စာရင္းမပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ခြင့္ မရ 

ဘဲ လႊတ္ေတာ္ဝင္းျပင္ပသုိ႔ ျပန္ထြက္ရန္ေျပာၾကားသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ဝင္းျပင္ပတြင္ စည္းေဝးၿပီးဆံုးသည္အထိ ေစာင့္ဆိုင္း 

ခဲ့ၾကရပါသည္။  

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ၾကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားျပီးလ်င္ၿပီးခ်င္း အစည္းအေဝးမွ ထြက္သြားပါသည္။ NNER 

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ NNER ၏ ပညာေရးမူဝါဒမ်ားကို ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ရွင္းျပခြင့္မရရွိခဲ့ဘဲ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ 

အျခားပုဂ ၢိဳလ္မ်ားကိုသာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲၾ့ကရပါသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဘက္မွ မွတ္တမ္းတင္ထားပါမည္ဟု 

ေျပာၾကားျပီး အစည္းအေဝးျပီးဆုံးပါသည္။ 

(႒) NNER ၏ တတိယအၾကိမ္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ (ပညာေရးက႑တြင္ အဆံုးအျဖတ္ေပးျခင္း)  

ပညာေရးက႑၌ အဆုံးအျဖတ္ေပးျခင္းတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေသာ ပညာ 

ေရးစနစ္ႏွစ္ခုကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီခန္းမတြင္ ၂၀၁၄ 

ဇြန္လ (၇-၈) ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသအသီးသီးမွ NNER ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဆရာသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ စိတ္ဝင္စားသူ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား 

(၃၀၀) ေက်ာ္တက္ေရာက္ပါသည္။  

ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးၾကသူမ်ားမွာ အေမရိကန္သံရုံးမွ ေစလႊတ္သည့္ Ms. Carol Haddaway, UNICEF မွေစလႊတ္သည့္ 

Prof. Philip Hallinger၊, UNESCO မွေစလႊတ္သည့္ Dr. Satako Yano ႏွင့္ Asia South Pacific Basic and Adult 

Education (ASPBAE) မ ွေစလႊတ္သည့္ Ms. Cecilia Thea Soriano တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။  

အေမရိကန္ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြေဲရး အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္ 

ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အႏွစ္ (၂၀) အတြင္း ေျပာင္းလဲလာေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ား ႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေသာ ေက်ာင္း 

အေျချပဳ စီမံခန္႔ခြေဲရး အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ UNESCO ႏွင့္ Comprehensive 

Education Sector Review (CESR) တို႔မ ွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြမဲႈကို ေလ့လာထားေသာ သုေတသန 

ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကို အေျချပဳေလ့လာထားေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာအဆုံးအျဖတ္ျပဳရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ 

ပါဝင္မႈ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ Prof. Hallinger က စိတ္ဝင္စားဘြယ္ေကာင္းေသာ သရုပ္ျပမႈ 

တရပ္ကိုလည္း တင္ဆက္ပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္တဦးတည္းကသာ ဦးေဆာင္မႈေပးျပီး က်န္လူမ်ားကနာခံရသည့္ အေမရိ 

ကန္ ကြ်ဲရုိင္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈနမူနာႏွင့္ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္ေသာ အေဝးပ်ံငန္းဌက္မ်ား၏ နမူနာတို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ 

ျပပါသည္။  
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(ၮ) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေခၚယူသတိေပးျခင္း 

NNER ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ တျပိဳင္တည္း ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီခန္းမႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အေဆာက္ 

အဦးတြင္ NLD ၏ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး က်င္းပေနပါသည္။ အခမ္းအနား (၂) ခ ု ရက္ျခင္းတူေနျခင္းမွာ မေမွ်ာ္ 

လင့္ေသာတိုက္ဆိုင္မႈသာ ျဖစ္ပါသည္။ NNER ၏ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြကဲို (၃) လခန္႔ ၾကိဳတင္စီစဥ္ျပီး၊ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီ 

ခန္းမကို ဌားရမ္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ NNER ေဆြးေႏြးပြရဲက္ကို NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဟံသာျမင့္ 

သိထားျပီးေသာ္လည္း၊ NLD ဘက္မွ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးရက္ သတ္မွတ္ခ်ိန္တြင္ ဦးဟံသာျမင့္ အစည္း အေဝး 

တက္ေရာက္ျခင္းမရွိသျဖင့္၊ ညိွႏိႈင္းျခင္းမျပဳႏုိင္ဘဲ ရက္တူသြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

ကြ်န္ေတာ္သည္ NNER အဖြဲ႔ဝင္လည္းျဖစ္၊ NLD ဗဟိုေကာ္မတီဝင္တဦးလည္းျဖစ္၍ အခမ္းအနား (၂) ခုကို တလွည့္စီ 

တက္ေရာက္ခဲ့ရပါသည္။ NNER  ေဆြးေႏြးပြဲ ပထမေန႔ ၂၀၁၄ ဇြန္လ (၇) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ထမင္းစားနားခ်ိန္တြင္ ေဒၚ 

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကြ်န္ေတာ့္အား ေတြ႔ဆုံလိုေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဥကၠ႒ရုံးအဖြ႔ဲမွ လာေရာက္ အ 

ေၾကာင္းၾကားပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံေသာအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ ေဒၚစုစုလြင္၊ ေဒါက္တာ 

တင္မာေအာင္ႏွင့္ ဦးျဖိဳးေဇယ်ာေသာ္တို႔ ရွိပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္အတူ ဦးဟံသာျမင့္၊ ဦးေအာင္ထိုက္၊ ႏွင့္ ေဒၚၾကဴၾကဴ 

သန္း တို႔လည္း ပါဝင္ပါသည္။  

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အဓိကေျပာၾကားသည့္အခ်က္မွာ ပညာေရးဥပေဒကုိ အတင္းမတြန္းရန္ သတိေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

မူဝါဒကုိ ျမင့္ျမင့္ၾကံလို႔ရေၾကာင္း၊ ဥပေဒက လုပ္ႏုိင္တာကိုဘဲ ထည့္လို႔ရေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ အခမဲ့မသင္မေနရ ပညာ 

ေရး ဆိုသည္မွာ စိတ္ကူး (ideal) သာျဖစ္၍ လက္ေတြ႔မက်ေၾကာင္း၊ ဥပေဒတြင္ ထည့္၍မရေၾကာင္း ဥပမာေပး၍ ေျပာ 

ၾကားပါသည္။ ထို႔အျပင္ အခမ့ဲ မသင္မေနရပညာေရးကုိ ကၽြန္ေတာ္က သိပ္ကိုဆႏၵျပင္းျပေနေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႕မွာ မျဖစ္ 

ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္တစ္ခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေဝဖန္ေထာက္ျပျပီး၊ NNER ကို အစိုးရကစည္းရုံးခ်င္ေၾကာင္း၊ 

ကြ်န္ေတာ္သည္ NNER ႏွင့္ NLD တို႔တြင္ ႏွစ္ဖက္စလံုး၌ပါဝင္ေနသည့္အတြက္ ရွင္းေအာင္လုပ္ပါဟု မွာၾကားပါသည္။ 

ကြ်န္ေတာ္က ျပန္လည္ရွင္းျပရန္ ၾကိဳးစားေသာ္လည္း ရွင္းျပရန္ အခြင့္အေရးမရခ့ဲပါ။  

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတိေပးသည့္အခ်က္မ်ားကို ကြ်န္ေတာ္က NNER အလုပ္အဖြ႔ဲဝင ္မ်ားထံတင္ျပပါသည္။ NNER 

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက NNER ၏ ရပ္တည္ခ်က္၊ သေဘာထားမ်ားကို ရွင္းျပရန္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခြင့္ 

ျပဳပါရန္၊ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဟံသာျမင့္ မွတဆင့္ စာေရးသားေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ ရက္အတန္ၾကာသည္ 

အထိ ေတြ႔ဆံုခြင့္မရသျဖင့္ ဦးဟံသာျမင့္ကို ေမးျမန္းရာ NNER ၏ စာကုိ ဥက ၠ႒ရုံးသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ စာေပ်ာက္ဆံုး 

သြားေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားလာပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ NNER အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ရွင္းျပခြင့္ မရခဲ့ပါ။  

(ဎ) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ (၃၁.၇.၂၀၁၅) ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳလုိက္သည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒအေပၚ NNER 

၏ ေဝဖန္ခ်က္  

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာေရးျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီမွ ေရးဆြေဲသာ ပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ EPIC မွေရးဆြေဲသာ ပညာေရး 

ဥပေဒမူၾကမ္းတို႔ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေပါင္းစပ္အတည္ျပဳျပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႕တင္သြင္းခဲ့သည္။ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ၾကား သေဘာထားကြလဲြမဲႈတခ်ိဳ႕ရွိေနသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ 

ထပ္မံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က (၃၁.၇.၂၀၁၄) ေန႔တြင္ အတည္ျပဳျပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ေပးပို႔ခဲ ့

သည္။ အထက္ပါျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳလုိက္သည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒတြင္ ပါဝင္သည့္အခ်က္မ်ား 

သည္ NNER ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ကြလဲြခဲ်က္မ်ား ရွိေနသျဖင့္ NNER ၏ သေဘာထားကို သမၼတထံေပးပို႔ခဲ့သည္။  

NNER ၏ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္သည့္စနစ္ကို က်င့္သုံးသည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား 

ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေရးေကာ္မတီတို႔ကို ပယ္ဖ်က္ရန္၊ ပညာေရးက႑အသီးသီးတြင္ အရည္အေသြးအကဲျဖတ္မႈႏွင့္ အရည္အ 

ေသြး အာမခံမႈတို႔အတြက္ လြတ္လပ္သည့္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔က ေဆာင္ရြက္ရန္၊ လူတိုင္းအက်ဳံးဝင္ပညာေရးစနစ္ က်င့္သုံး 
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ရန္၊ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကား (၃) မ်ိဳးစနစ္က်င့္သုံးရန္၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၊ ဆရာသမဂၢမ်ား လြတ ္

လပ္စြာဖြ႔ဲစည္းခြင့္ရွိရန္၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီဖြ႔ဲစည္း၍ ေက်ာင္းအေျချပဳ စီမံခန္႔ခြ ဲ

ေရးစနစ္ထားရွိရန္၊ သင္ရိုးညႊန္တမ္းဖြံ႕ျဖိဳးမႈကို ေဒသအလိုက္သာမက ေက်ာင္းအလိုက္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွရန္၊ ေက်ာင္းသား 

မ်ား လြတ္လပ္စြာစဥ္းစားေတြးေခၚႏုိင္သည့္ သင္ၾကားနည္းစနစ္ႏွင့္ သင္ယူမႈကို အားေပးေသာစစ္ေဆးနည္းမ်ား (forma-

tive assessment) က်င့္သုံးရန္၊ အခမဲ့မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္ကို အလယ္တန္းအဆင့္အထိ က်င့္သုံးရန္ႏွင့္ ပညာေရး 

အသုံးစရိတ္ကို တႏုိင္ငံလုံးအသုံးစရိတ္၏ အနည္းဆံုး ၁၅% မ ွ၂၀% အထိ သုံးစြရဲန္ တို႔ ပါဝင္ပါသည္။  

အထက္ပါတင္ျပခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ေပးပို႔ျပီးေနာက္ NNER ၏ ေၾက 

ညာခ်က္အျဖစ္ ျပည္သူလူထုထံသို႔လည္း ျဖန္႔ေဝခ့ဲပါသည္။ ၂၀၁၄ စက္တင္ဘာ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ လူအခြင့္အေရး၊ ျငိမ္း 

ခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ားပါဝင္ေသာ လူထု အဖြဲ႔အစည္း (CSOs) (၂၀၀) ေက်ာ္ကို ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားသည္ အမ်ိဳး 

သား ပညာေရးဥပေဒႏွင့္ ပက္သက္၍ NNER ၏ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ သတင္းစာရွင္း 

လင္းပြ ဲျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။  

(ဏ) အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကုိ သမၼတလက္မွတ္ေရးထုိး အတည္ျပဳျပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ေက်ာင္းသား 

လႈပ္ရွားမႈမ်ား 

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ၂၀၁၄ စက္တင္ဘာ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတလက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။ 

NNER၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၊ ဆရာသမဂၢမ်ားက ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ စိန္ရတုခန္းမတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔ 

လႊတ္ေတာ္တြင္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔လည္းေကာင္း တင္ျပခ့ဲ 

ေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ အလားတူသည့္ ပညာေရး 

ဥပေဒကုိသာ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။  

ႏိုင္ငံတဝွမ္းရွိ တကၠသိုလ္အသီးသီးမွ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ (၅၀၀) ေက်ာ္တုိ႔သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ နာေရးကူညီမႈ 

အသင္း ခန္းမတြင္ စုေဝးၾကျပီး အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ေဝဖန္သုံးသပ္ၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကုိ 

သပိတ္ေမွာက္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ေၾကညာၾကပါသည္။ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗကသ)၊ ေျမလတ္ 

ေဒသေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (တကသ) တို႔မ ွေရြးခ်ယ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅) ဦး 

ပါဝင္သည့္ ဒီမိုကေရစီပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ (Action Committee for Democratic Education) 

ကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ (ACDE) ကဦးေဆာင္၍ အမ်ိဳးသားပညာေရး 

ဥပေဒကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ ဆႏၵျပပြမဲ်ားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ (၄) ရက္တာ က်င္းပၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ 

ကို ရက္ေပါင္း (၆၀) အတြင္း ျပင္ဆင္ေပးရန္ေတာင္းဆိုျပီး သပိတ္ရပ္နားကာ ေနရပ္ျပန္ၾကပါသည္။  

(တ) NNER ၏ စတုထၳအၾကိမ္ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ  

"ဒီမိုကေရစီပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အခန္းက႑" ေဆြးေႏြးပြကဲို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီ 

ခန္းမတြင္ ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာ (၂၉-၃၀) ရက္ေန႔မ်ား၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပညာေရး ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ျမွင့္တင္ရန္ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးပြသဲို ႔ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ေဒသ အသီး 

သီးရွိ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ဘာသာေရးအေျချပဳေက်ာင္းမ်ားမွ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၊ 

သီလရွင္မ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား စုစုေပါင္း (၃၀၀) ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြး 

ၾကသူမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားပညာရွင္ (၃) ဦး၊ အီတလီႏိုင္ငံသားပညာရွင္ (၃) ဦး၊ အာရွေတာင္ပစိဖိတ္ေဒသ အေျခခံ 

ပညာႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ားပညာေရးအဖြဲ႔ (ASPBAE) မွ ပညာရွင္တစ္ဦးႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ပညာရွင္ တစ္ဦး 

တို႔ ပါဝင္ပါသည္။  
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ေဆြးေႏြးပြမဲွ ဆရာအတတ္ပညာသင္ရုိးညြန္တမ္းအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ား၏ ပညာရပ္ဆိုင္ရာဖြံ႔ျဖိဳးမႈ 

အတြက္ ေလ့လာသင္ယူရန္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္၊ ဆရာဆရာမမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္တို႔အတြက္ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ပညာေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္အတြင္း ရင္ဆိုင္ရမည့္အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရန္ အၾကံျပဳခ်က္ 

မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။  

(ထ) သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ခရီးရွည္ခ်ီတက္ပြႏွဲင့္ ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ  

ရက္ေပါင္း (၆၀) အတြင္း အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ ပက္သက္ 

၍ အစုိးရဘက္မွ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဒီမိုကေရစီပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ 

ဦးေဆာင္ေကာ္မတီက ဦးေဆာင္၍ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾကေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား 

သည္ မႏၱေလးျမိဳ႕မွ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႔ ခ်ီတက္ဆႏၵျပၾကပါသည္။ ေတာင္းဆိုခ်က္မွာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး 

အတြက္ ေလးပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အတူ 

NNER ပါဝင္ရန္ေက်ာင္းသားမ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြတဲြင္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္အတြက္ 

ေတာင္းဆိုခ်က္ (၁၁) ခ်က္ တင္ျပၾကပါသည္။ အဆိုပါ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ -  

 ပညာေရးမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ဆက္စပ္ဥပေဒမ်ား ေရးဆြရဲာတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ား၊ ဆရာသမဂၢကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ရန္  

 ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၊ ဆရာသမဂၢမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာဖြ႔ဲစည္း၊ထူေထာင္၊ လႈပ္ရွားခြင့္ရိွရန္  
 အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒတြင္ ပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေရး 

ေကာ္မတီတို႔ကို ပယ္ဖ်က္ရန္  
 ေဒသအလိုက္ႏွင့္ ေက်ာင္းအလိုက္ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြႏဲိုင္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိရန္  
 စာေမးပြစဲနစ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စနစ္မ်ားျပဳျပင္ရန္  
 ေက်ာင္းသားမ်ား လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚစဥ္းစားႏိုင္ျပီး ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာစူးစမ္းသင္ယူႏိုင္သည့္ သင္ၾကားနည္း 

စနစ္မ်ား က်င့္သုံးရန္ 
 တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘာသာစကားလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစုံ ပညာေရးစနစ္ 

ျပ႒ာန္းရန္  
 မသန္စြမ္းကေလးမ်ား အပါအဝင္ကေလးမ်ားအားလုံးအတြက္ လူတိုင္းအက်ဳံးဝင္ပညာေရးစနစ္ က်င့္သုံးရန္  
 ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းထုတ္ခံရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းျပန္လည္တက္ေရာက္ခြင့္ 

ရွိရန္  
 ပညာေရးအသုံးစရိတ္ကို တႏိုင္ငံလုံးအသုံးစရိတ္၏ ၂၀% သုံးစြရဲန္  
 အခမဲ့မသင္မေနရပညာေရးကို အလယ္တန္းအဆင့္ထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။  

မႏၱေလးၿမိဳ႕မ ွစတင္ခ်ီတက္လာေသာ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားကို ခ်ီတက္ရာလမ္းတေလွ်ာက္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားရွိ ျပည္သူ 

လူထုက တစ္ခဲနက္ႀကိဳဆိုၾကပါသည္။ အစားအေသာက္မ်ား ေကၽြးေမြးျခင္း၊ တည္းခိုရန္ ေနရာစီစဥ္ေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းသား 

မ်ား ေဟာေျပာၾကသည္ကိို လာေရာက္နားေထာင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အားေပးေထာက္ခံၾကပါသည္။ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသား 

မ်ား ေတာင္သာနယ္အေရာက္တြင္ ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရဘက္မွ သေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။  

(ဒ) ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြတဲြင္ NNER ၏ အခန္းက႑  

ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြတဲြင္ NNER ပါ၀င္ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ NNER ၏ အခန္းက႑ ျမင့္မား ခဲ့ပါ 

သည္။ NNER အား အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား ပိုမုိရရွိလာျခင္း၊ မီဒီယာမ်ား၏ အာရံုစုိက္ခံရျခင္း၊ ျပည္သူလူထု က်ယ္က်ယ္ 

ျပန္႕ျပန္႕ သိရွိလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ NNER ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအတြက္ ပို၍အားတက္ရပါသည္။ ပညာေရး ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈအတြက္လည္း ပိုမုိထိေရာက္လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရွိလာခဲ့ပါသည္။  
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ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ (၁၁) ခ်က္သည္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အပါအ၀င္ NNER က အစဥ္တစ္ုိက္ အႀကံျပဳ 

လာေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ အေျခခံက်ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟုလည္း ယုံ 

ၾကည္ပါသည္။ အထက္ပါေတာင္းဆိုခ်က္ (၁၁) ခ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္လုိအပ္သည္၊ မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ 

ႏုိင္သည္ကို NNER ၏ ပညာေရးမူ၀ါဒကို ကိုးကား၍ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ပါသည္။  

ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြကဲို ၂၀၁၅ ေဖေဖၚဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ခ်ိန္းဆိုထားပါသည္။ ဇန္နဝါရီလ (၃၀) ရက္္ေန႔ ညေန 

တြင္ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္တဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳက ကြ်န္ေတာ့္ကို ေတြ႔ဆုံလိုေၾကာင္း ဖုံးဆက္ 

ေျပာၾကားပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ မသြားရန္ ေျပာပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္က အက်ိဳးအေၾကာင္း ေမး 

ျမန္းရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မသြားေစလိုေၾကာင္းေျပာပါသည္။  

ဇန္နဝါရီလ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ NNER လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပညာေရးဦးေဆာင္ေကာ္မတီမွ ေက်ာင္းသား 

(၁၅) ဦး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ NLD မ ွ ကြ်န္ေတာ့္အား ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲသို ႔ မသြားရန္ သတိေပးေၾကာင္း 

အစည္းအေဝးတြင္ ကြ်န္ေတာ္ေျပာျပပါသည္။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ NNER အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ကြ်န္ေတာ့္အား 

ေလးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြသဲို ႔ လိုက္ပါရန္ ေတာင္းဆိုၾကပါသည္။  

ေဖေဖၚဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမ၌ ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပပါသည္။ ဒီမုိကေရစီ 

ပညာေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ (၁၅) ဦး၊ NNER ကိုယ္စားလွယ္ (၁၈) ဦး၊ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ပါသည္။ သမၼတရုံး 

ဝန္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ (၂၀) ခန္႔ႏွင့္ ဦးသိန္းေဆြ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ 

ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၀) ခန္႔တက္ေရာက္ပါသည္။ အဖြဲ႔ (၄) ဖြဲ႔ မ ွ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ (၄) ဦး 

ေဆြးေႏြးပြအဲဖြင့္အမွာစကားမ်ား ေျပာၾကားျပီး၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ၾကိဳတင္စည္းကမ္း 

ခ်က္မ်ား ထားရွိရန္အတြက္ အခ်က္ (၉) ခ်က္တင္ျပပါသည္။ အဆိုပါ ၾကိဳတင္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ အဖြဲ႔ 

(၄) ဖြဲ႕ တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိရန္၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္၊ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို သတင္းထုတ္ 

ျပန္ရန္၊ ဆႏၵျပေသာေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္းရံကူညီသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္း မျပဳရန္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ နံနက္ (၉) နာရီ 

အစည္းအေဝးစတင္ခ်ိန္မွ ညေန (၅) နာရီအခ်ိန္အထိ အၾကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးၾကျပီး ႀကိဳတင္စည္းကမ္းခ်က္ (၇) ခ်က္ကို 

သာ သေဘာတူညီခ်က္ရရိွျပီး က်န္အခ်က္မ်ားကို ေနာက္တၾကိမ္အစည္းအေဝးတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ 

ေဖေဖၚဝါရီလ (၃) ရက္ေန႔ကို ခ်ိန္းဆိုလိုက္ပါသည္။  

ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြသဲို ႔ NNER ၏ ကိုယ္စားလွယ္တဦးအေနျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း ၂၀၁၅ ေဖေဖၚ 

ဝါရီ (၁) ရက္ေန႔စြျဲဖင့္ ကြ်န္ေတာ့္အား "အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းအတြက္ အမ်ိဳးသား 

ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း" ေၾကျငာခ်က္တစ္ရပ္ 

ထုတ္ျပန္ပါသည္။  

၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလ NLD စတင္ဖြဲ႕စည္းကတည္းက အဖြ႕ဲ၀င္အျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ ပဲခူးတုိင္း စည္းရံုးေရး 

အဖြ႕ဲ၀င္အျဖစ္လည္း ပါတီစည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ NLD အေပၚ ကၽြန္ေတာ္သံေယာဇဥ္ရိွပါသည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚတြင္လည္း ေက်းဇူးရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရခဲ့သည္မွာ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏုိဘယ္ဆုေၾကးေငြျဖင့္ ေပးအပ္ေသာ Prospect Burma ပညာသင္ဆုရရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ 

သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ NLD အၾကား တစ္ခုသာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိေတာ့သည့္ အေျခအေနတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္မွ 

ကၽြန္ေတာ္ရပ္တည္ခဲပ့ါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးေတာင္းဆုိမႈမွာ မွန္ကန္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါ 

သည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အင္အားနည္းသြားမည္ကိုလည္း မလိုလားပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ 

ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္မွ ကၽြန္ေတာ္ရပ္တည္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၃) ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပမည့္ ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔ ကို 

တက္ေရာက္ရန္အတြက္ NNER ကုိယ္စားလွယ္ (၂၀) ဦး၊ ေက်ာင္းသားကုိယ္စားလွယ္ (၁၅) ဦးႏွင့္ သတင္း မွတ္တမ္း 
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ဓါတ္ပုံ စသည္တုိ႔ကုိ ကူညီမည့္သူမ်ားသည္ ဘတ္(စ)္ကားတစ္စီးျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂) ရက္ညသန္းေကာင္တြင္ ေနျပည္ 

ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိပါသည္။ တည္းခိုရန ္စီစဥ္ေပးထားမည္ဟု အစိုးရအဖြဲ႕မ ွေျပာၾကားခ့ဲေသာ စည္ပင္ရိပ္သာမွာ ၀င္ခြင့္ပင္ 

မရသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ဖြ႕ဲလံုး အခက္အခဲ ျဖစ္ခဲၾ့ကရပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည့္ ပညာေရး 

၀န္ႀကီးဌာန ၀င္းအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ရာတြင္လည္း အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ထပ္မံႀကံဳေတြ႔ရျပန္ပါသည္။ ေန႔လည္ (၁၂) နာရီ 

ခန္႔တြင္ ေဆြးေႏြးပြကဲုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေနာက္ပုိင္းသုိ႔ ေရႊ႕ဆိုင္းေၾကာင္းကုိ ဦးေအာင္မင္းက ေၾကျငာပါသည္။  

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ပညာေရးဒု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔ရွင္းက ေလးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပန္လည္က်င္းပႏိုင္ေရး 

အတြက ္ေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း NNER ကုိယ္စား ကၽြန္ေတာ့္အား ဖိတ္ၾကားသျဖင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ 

မ်ား ဆက္လက္က်င္းပရန္ သေဘာတူၾကၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၉) ရက္ေန႔တြင္ အေသးစိတ္ထပ္မံ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အတူ မသူသူမာ၊ ကိုစုိးထြန္း၊ ကုိေအာင္မႈိင္းဆန္း၊ ကုိရဲဇာနည္၊ ကိုခ်စ္၀င္းေမာင္တုိ႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္ၿပီး 

အစိုးရဘက္မွ ဦးသန္႔ရွင္းႏွင့္အတူ ရန္ကုန္တိုင္း လံုျခံဳေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္၀င္း၊ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္သိန္းႏွင့္ 

ပညာေရးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မင္းတုိ႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္ၾကပါသည္။  

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရအဖြ႔ဲရံုး ခန္းမ၌ ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲ ျပန္လည္စတင္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ NNER ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစုိးရအဖြဲ႔ ကိုယ္စား 

လွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ အစိုးရ ကုိယ္စားလွယ္အဖြ႔ဲတြင္ ဦးေအာင္မင္း၏ ေနရာတြင္ ဦးလွထြန္း ပါ၀င္လာပါ 

သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ႏွင့္ ေဒါက္တာေက်ာ္သူတို႔က ညွိႏႈိင္းသူမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ပါသည္။ ေဆြး 

ေႏြးပြမဲွာေခ်ာေမြ႔ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားတင္ျပသည့္ ႀကိဳတင္စည္းကမ္းခ်က္ (၉) ခ်က္ကုိသေဘာတူၾကပါသည္။ ပညာေရး 

ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေတာင္းဆိုခ်က္ (၁၁) ခ်က္ကုိလည္း အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကၿပီးေနာက္ သေဘာတူညီၾကေၾကာင္းႏွင့္ 

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ သေဘာတၾူကပါသည္။ သေဘာတူ 

ညီခ်က္မ်ားကုိ စာျဖင့္ေရးသားၿပီး အဖြ႕ဲေလးဖြဲ႕၏  အဖြ႕ဲေခါင္းေဆာင္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါသည္။ သေဘာတူသည့္ 

အခ်က္မ်ားတြင္ သပိတ္ေမွာက္ဆႏၵျပၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၀န္းရံကူညီသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳဟူသည့္ အခ်က္ 

လည္းပါ၀င္ပါသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ေစာင္ 

ကုိ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနကလည္း တင္သြင္းပါသည္။ NNER ႏွင့္ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညွိႏႈိုင္းေရးသားထား 

ေသာ ဥပေဒၾကမ္းကိုလည္းတင္သြင္းပါသည္။ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကၿပီးေနာက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တင္သြင္းေသာ 

မူၾကမ္းျပန္လည္ရုပ္သိမ္းသြားပါသည္။ NNER ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေရးသားသည့္မူၾကမ္းကို ေလးပြင့္ဆုိင ္အစည္းအေ၀း 

က သေဘာတူလက္ခံေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုလည္း သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးၾကပါသည္။ ေဖေဖာ္ 

၀ါရလီ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ေရ႕ွေနခ်ဳပ္ရံုးမွ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက ဥပေဒၾကမ္းကို ဥပေဒ႐ႈေထာင့္မွေန၍ စကားရပ္မ်ား၊ 

နံပါတ္စဥ္မ်ား ျပင္ဆင္ေပးၿပီးေနာက္ အဆိုပါ ေလးပြင့္ဆုိင္မွ သေဘာတူညီထားသည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ 

ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းလိုက္ပါသည္။  

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၾကားနာပြမဲ်ား ျပဳလုပ္ 

ရာ NNER ကုိ မတ္လ (၇) ရက္ေန႔တြင္ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားပါသည္။ NNER က ၾကားနာပြဲ ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းေပးရန္ 

အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရိွေနသည့္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ စစ္ေၾကာင္း တားဆီး 

ခံေနရသျဖင့္ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္တစ္ခ်ိဳ႕ ၾကားနာပြသဲို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊ သပိတ္ေမွာက္ဆႏၵျပေနသည့္ 

ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အစုိးရက မည္ကဲ့သို႔ ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၾကားနာ 

ပြသဲို႔ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိဘဲ ေရႊ႕ဆိုင္းရန္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မတ္လ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ လက္ပံတန္း သပိတ္စခန္း၌ 

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၀န္းရံကူညီသူမ်ား ျပင္းထန္စြာရိုက္ႏွက္ ဖမ္းဆီးခံၾကရပါသည္။ တားဆီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ မတ္လ 

(၁ဝ) ရက္ေန႔ ရိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးျခင္း မျပဳမီအခ်ိန္ထိ NNER ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ (၅) ႀကိမ္ 

ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရခ့ဲပါ။  



13 

 

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က NNER အား မတ္လ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ၾကားနာပြတဲက္ေရာက္ပါရန္ ထပ္မံဖိတ္ ၾကားပါသည္။ 

ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ကူညီသူမ်ားကုိ လႊတ္ေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုတင္ျပရန္ အတြက္လည္း 

ေကာင္း၊ ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြတဲြင္ သေဘာတူညီထားၾကသည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ 

ၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ေျပာဆိုရန္ လိုအပ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္ေကာင္း ၾကားနာပြသဲို႔ NNER ကိုယ္စား 

လွယ္ (၂၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။  

ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြတဲြင္ သေဘာတူညီထားၾကသည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား 

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တြင္ အဆင့္ဆင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဇြန္လ (၁၇) ရက္ေန႔က အတည္ျပဳလုိက္ပါ 

သည္။ ဇြန္လ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အစိုးရပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ လုိက္ပါ 

သည္။ အဆုိပါျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒသည္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖဲြ႔စည္းခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားျခင္း၊ တကၠ 

သိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ကုိယ္စားလွယ္အစား ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ဟု ေျပာင္းလဲၿပီး 

ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၏ အခန္းက႑ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ေလးပြင့္ဆို္င္ေဆြးေႏြးပြတဲြင္ သေဘာတူခဲ့သည့္ "ဒီမုိကေရစီပညာ 

ေရးလြတ္လပ္ခြင့္" ကုိ ပယ္ဖ်က္ၿပီး "အမ်ိဳးသားပညာေရးမ၀ူါဒေကာ္မတီ" ျဖင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ ပညာေရးစနစ္ကုိ ထား 

ရွိျခင္း၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း၊ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကား (၃) 

မ်ိဳးစနစ္ကုိ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ မသန္စြမ္းကေလးမ်ား၏ တန္းတူသင္ယူပိုင္ခြင့္ရွိေသာ လူတုိင္းအက်ံဳး၀င ္ပညာေရးစနစ္ကုိ ျငင္း 

ပယ္ျခင္း၊ အလြတ္က်က္အလြတ္ေျဖ စာေမးပဲြစနစ္ကို ဆက္လက္ထားရွိျခင္း၊ မသင္မေနရ အခမဲ့ အလယ္တန္း အထိ တုိး 

ျမွင့္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈကုိ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအသံုးစရိတ္၏ ၂၀% သံုးစြရဲန္ ေတာင္းဆုိမႈကုိ 

ျပင္ဆင္၍ ၂၀% အထိေရာက္ေအာင္ တုိးျမွင့္သြားမည္ဟု အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မပါဘဲ မေရရာမေသခ်ာ ထားရွိျခင္း 

တုိ႔ေၾကာင့္ အတည္ျပဳလုိက္သည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္း 

ဆိုခ်က္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေလးပြင့္ဆိုင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ကြလဲြလဲွ်က္ရွိေနပါသည္။  

(ဓ) NNER ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ညီလာခံ က်င္းပျခင္း  

၂၀၁၅ ဇြန္လ (၁၈-၂၀) ေန႔မ်ားတြင္ NNER ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ပညာေရးညီလာခံကုိ ရန္ကုန္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း ခန္းမတြင္ 

က်င္းပပါသည္။ ဖမ္းဆီးထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၀န္းရံကူညီသူမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးရန္ ႏွင့္ ေလးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ 

ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သေဘာတူညီထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ (၁၁) ခ်က္ကို အျမန္ဆံုး အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေပးရန္ ညီလာခံမွ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။  

ဤ ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံကို ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးတို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ 

က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးမွ လူမႈေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း (၂၂ဝ) ႏွင့္ တသီး 

ပုဂၢလမ်ားအပါအ၀င္ စုစုေပါင္းတက္ေရာက္သူ (၇၀၀) ေက်ာ္ရွိပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ပညာေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ သဘာ၀ပတ္ 

၀န္းက်င္ႏွင့္ ဥပေဒေရး အေတြ႔အၾကံဳႀကီးရင့္သူမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ပညာရွင္စကား၀ိုင္း (၆) ခ ု က်င္းပပါ 

သည္။ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေရရွည္တည္တ့ံံေသာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး၊ 

ဒီမုိကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၅  ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ကုိရီးယား 

ႏိုင္ငံ အင္ခၽြန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ကမာၻ႔ပညာေရး ညီလာခံ၏ ေၾကညာစာတမ္းကုိလည္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။ ကမာၻ႔ 

ပညာေရးညီလာခံတြင္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည့္ အခမဲ့ မသင္မေနရ ပညာေရးကုိ စာသင္ႏွစ္ (၉) ႏွစ္ အနည္းဆံုး 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ကုိ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအသံုးစရိတ္၏ ၁၅% မ ွ၂၀% အထိ သံုးစြရဲန္၊ ပညာေရး 

ဆိုင္ရာ အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ က႑အသီးသီးတြင္ လူထုအဖြဲဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ လူတိုင္းအက်ဳံး 

ဝင္ ပညာေရးစနစ္က်င့္သံုးရန္၊ ပညာေရးတြင္ က်ား၊ မ အပါအ၀င္ ကြျဲပားမႈအားလံုးအတြက္ တန္းတူညီမွ်ေသာ အခြင့္ 

အေရး ရိွရန္၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအသီးသီး၏ ဘာသာစကားအခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာရန္ စသည္တို႔သည္ NNER 

ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေတာင္းဆိုေနသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ထပ္တူပင္ျဖစ္ပါသည္။ NNER ၏ ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားကုိ 
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"စိတ္ကူးယဥ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႕မက်ေၾကာင္း" ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အျမင၊္ အယူအဆမ်ားကုိ ကမာၻ႔ပညာေရး 

ညီလာခံက ေခ်ဖ်က္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။  

(န) NNER ၏ ေရွ႕ခရီး  

NNER သည္ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ NNER ကြန္ရက္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ဖြ႕ဲစည္းျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ 

လုပ္ငန္းအဖြ႕ဲမ်ား (Thematic Working Groups) ကုိ ပုိမုိအားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံ 

တကာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း တည္ေဆာက္ၿပီး ပညာေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး၊ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးတို႔အတြက္ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။  

 

 

ေလးစားစြာျဖင့္  

 

ေဒါက္တာသိန္းလြင္ 

ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာကြန္ရက္ 

၂၀၁၅ ဇူလိုင္လ (၃) ရက္။  

 


