
ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားကို ႏႈိင္ယွU္ေလ့လာျခင္း  

ပညာေရးဆုိင္ရာ မ၀ူါဒမ်ားေရးသားထားၾကသည့္ ေAာက္ပါAဖဲြ႕Aစည္း (၅)ခု၏ မ၀ူါဒမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွU ္ေဖာ္ျပထားပါ 
သည္။  

(၁) ကုလသမဂၢႀကီးမွဴးသည့္ ကမၻာ့ပညာေရးညီလာခံ (၂၀၁၅) 

(၂) Aမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီAဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) 

(၃) ကရင္Aမ်ိဳးသားAစည္းAရုံး (KNU) 

(၄) တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ (ENAC) 

(၅) ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကြန္ရက ္(NNER) 

Aထက္ပါAဖဲြ႕Aစည္းမ်ား၏ ပညာေရးဆုိင္ရာ မ၀ူါဒမ်ားAနက္ ေAာက္ပါေခါင္းစU ္ (၁၀) ခုကုိ ႏႈိင္းယွU ္ေဖာ္ျပပါသည္။  

(၁) Aဖဲြ႕Aစည္း၏ ေနာက္ခံAေၾကာင္းAရာ 

(၂) ပညာေရးမူ၀ါဒ ျဖစ္ေပၚလာပု ံ

(၃) Aေျခခံသေဘာတရားမ်ား 

(၄) စီမံခန္႕ခဲြမႈဆုိင္ရာ မ၀ူါဒ 

(၅) သင္ရုိးညႊန္းတမ္းဆုိင္ရာ မ၀ူါဒ 

(၆) ဘာသာစကားသင္ၾကားမႈဆုိင္ရာ မ၀ူါဒ 

(၇) ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူမႈAခြင့္Aလမ္းဆုိင္ရာ မ၀ူါဒ 

(၈) ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားဆုိင္ရာ မ၀ူါဒ 

(၉) ေက်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ မ၀ူါဒ 

(၁၀) ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ မ၀ူါဒ 

 

ေလ့လာတင္ျပသူ  

ေဒါက္တာသိန္းလြင္ 
ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကြန္ရက ္(NNER) 

၂၀၁၆ ဇြန္လ (၆) ရက္



(၁) Aဖဲြ႕Aစည္း၏ေနာက္ခံAေၾကာင္းAရာ 

UN (ကမၻာ့ပညာေရးညီလာခံ) NLD KNU ENAC NNER 

- ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွ U ီးေဆာင္၍ 
Aစုိးရ၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လူထု 
Aဖဲြ႕Aစည္းမ်ားနွင့္ ပညာရွငမ္်ား 
ပါ၀င္ေသာ ကမၻာ့ပညာေရး ညီ 
လာခံကုိ  ၂၀၁၅ ေမလတြင ္
ေတာင္ကုိးရီးယားႏုိင္ငံ Aင္ခြ်န္း 
ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။  

- ေရြးေကာက္ပဲြေၾကျငာစာတမ္းကု ိ
၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ေAာက္တုိဘာလတြင္ 
ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။ ေၾကျငာ 
စာတမ္းတြင ္ပညာေရးဆုိင္ရာ မ၀ူါဒ 
ပါ၀င္သည္။  
 
- NLD သည္ ၂၀၀၈ Aေျခခ ံ
UပေဒAရ က်င္းပေသာ ေရြး 
ေကာက္ပဲြတြင ္ မဲ ၈၀ %ေက်ာ္ 
ရရွိၿပီး (တပ္မေတာ္မ ွခ်ဳပ္ကုိင္သည့္ 
၀န္ႀကီး႒ာန ၃ ခုမွလဲြ၍) Aစုိးရ 
ဖဲြ႕ႏုိင္ခဲ့သည္။  

- NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးၿပီး 
ေနာက္ မတရားAသင္း Aဖဲြ႕ 
စာရင္းမ ွလႊတ္ကင္းခဲ့သည္။  

- တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ 
ေတာ္လွန္ေရးAဖဲြ႕မ်ားႏွင္ ့ တုိင္း 
ရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပါ၀င ္
ဖဲြ႕စည္းထားသည္။  
 
- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြAတြက ္
မ၀ူါဒမ်ားျပင္ဆင္ရန ္ ENAC ကုိ 
ဖဲြ႕စည္းထားသည္။ 

- ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
ကုိ လုိလားသည့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ 
လူထု Aဖဲြ႕Aစည္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ 
တုိင္းရင္း သားပညာေရးAဖဲြ႕ Aစည္း 
မ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
သင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ခရစ္ယာန ္ ပညာ 
ေရးAဖဲြ႕Aစည္းမ်ား၊ မသန္စြမ္း ပညာ 
ေရးAဖဲြ႕Aစည္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသား 
သမဂၢမ်ား၊ ဆရာသမဂၢမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး 
Aဖဲြ႕Aစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင္ ့
စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား ပါ၀င္ဖဲြ႕စည္း ထား 
သည့္ ကြန္ရက္ျဖစ္သည္။  
 
- ၂၀၁၂ ေAာက္တုိဘာလတြင္ စတင္ 
ခဲ့သည္။  

 

  



(၂) ပညာေရးမူ၀ါဒျဖစ္ေပၚလာပု ံ

UN (ကမၻာ့ပညာေရးညီလာခံ) NLD KNU ENAC NNER 

- ၁၉၉၀ ဂြ်န္တီယံ ညီလာခံ    

AားလုံးAတြက္ပညာေရး 
(Education for All)  

- ၂၀၀၀ ဒါကာ ညီလာခံ  

ေထာင္စုႏွစ ္ရည္မွန္းခ်က္   

“မသင္မေနရ Aခမဲ ့ မူလတန္း 
ပညာေရး”  

- ၂၀၁၅ Aင္ခြ်န္း ညီလာခံ  

ေရရွည္တည္တံ႔ေသာ ဖြံျဖိဳးေရး 
Aတြက္ပညာေရး 

Aခမဲ ့ မသင္မေနရ စာသင္ႏွစ ္
Aနည္းဆုံး (၉) ႏွစ္ရွိရမည္။ 

 

- NLD ၏ မ၀ူါဒႏွင္ ့ဖဲြ႕စည္းပုံတြင ္
ပညာေရးမူ၀ါဒ ပါရွိသည္။ 
 

- ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ ေၾကျငာ 
စာတမ္းတြင ္ ပညာေရးမူ၀ါဒ 
ပါရွိသည္။  

- KNU A ုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ေဒသ 
မ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား 
ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလွ်က္ရွိသည္။ 
 

- ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြတြင ္
ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန ္ Aတြက္ 
ပညာေရးမူ၀ါဒ ေရးဆဲြထားသည္။ 
 

- ဘာသာစကားမ၀ူါဒကုိ ၂၀၀၈ 
AေျခခံUပေဒႏွင္ ့ ေနျပည္ေတာ္ 
Aေျခခံမူမ်ားAေပၚ Aေျခခံ၍ 
ေရးဆဲြထားသည္။ 

- လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး 
Aဖဲြ႕Aစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးပဲြAတြက ္ ျပင္ဆင္သည့္ 
Aေနျဖင္ ့ မ၀ူါဒ (၉)ခုကုိ ေရးဆဲြ 
ထားသည္။ ပညာေရးမူ၀ါဒ ပါ၀င ္
သည္။  
 

- မ၀ူါဒဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား 
က်င္းပခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ Eၿပီလႏွင္ ့
၂၀၁၅ ေAာက္တုိဘာလတုိ႕တြင္ 
ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားက်င္းပခဲ့သည္။  
 

- ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီလမွ ေမလAထိ 
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
ေတာ္လွန္ေရးAဖဲြ႕မ်ားထံ မ၀ူါဒ 
မူၾကမ္းမ်ား တင္ျပေဆြးေႏြးသည္။ 
 

- ၂၀၁၆ ေမလ (၂၉-၃၀) တြင ္
ပညာေရးေဆြးေႏြးပဲြ  ထပ္မ ံက်င္း 
ပ၍ မ၀ူါဒမ်ား ညွိႏႈိင္း သေဘာ 
တူၾကသည္။  

- ၂၀၁၂ ေAာက္တုိဘာလတြင္ 
ပထမAႀကိမ္ ပညာေရး ေဆြး 
ေႏြးပဲြျပဳလုပ္သည္။  
 

- ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလမွ ေမလAထိ 
ေဒသဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြ (၂၈) 
ႀကိမ္ ျပဳလုပ္သည္။  
 

- ၂၀၁၃ ဂြ်န္လတြင ္ ပညာေရး 
ညီးလာခံ က်င္းပၿပီး ပညာေရး 
မ၀ူါဒ Aၾကံေပးခ်က္မ်ား ေရးသား 
သည္။ Aစုိးရႏွင္ ့လြတ္ေတာ္ထံ 
တင္ျပသည္။  
 

- ပညာေရးက႑ (၆)ခ ုAတြက္ 
ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပသည္။  

 

 

  



(၃) Aေျခခံသေဘာတရားမ်ား  

UN (ကမၻာ့ပညာေရးညီလာခံ) NLD KNU ENAC NNER 

- Human Rights  

- Indigenous Rights  

- Aားလုံးပါ၀င္ေသာ ပညာေရး 
ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ရမည္။ 

- ပညာေရးျဖင္ ့ ဆင္းရဲမဲြေတမႈကု ိ
ေလွ်ာ့ခ်မည္။  

- ပညာသုိ႕ေလွ်က္ေသာလမ္းတြင္ 
တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ရမည္။  

- ပညာေရးကုိ လူသားဂုဏ္ရည္ကုိ 
Aေျခခံေသာ လမ္းစU ္ျဖင္ ့ ျပဳျပင ္
ေျပာင္းလဲလုိျခင္း ျဖစ္သလုိ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
ေရးကုိလည္း လူ႕Aခြင္ ့ Aေရးႏွင္ ့
လူ႕ဂုဏ္သိကၡာတုိ႕ Aေပၚတြင ္
တည္ေဆာက္လုိသည္။   

(Humanistic Vision of 
Education) 

- လူသားတုိင္းAတြက္ Aက်ံဳး၀င ္
ေသာ သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ Aရည ္
Aေသြးရွိေသာ ပညာေရးကုိ 
တသက္တာလုံး သင္ယူႏုိင္ခြင္ ့ ပုိမု ိ
ရရွိေAာင ္ လူတုိင္းAတြက္ Aခြင္ ့
Aလမ္းမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးရန ္
(SDG-4) 

- ေမြးဖြားခ်ိန္မွစ၍ ဘ၀တ 
ေလွ်ာက္လုံးAတြက္ ပညာေရး 
(Life Long Learning) 
 

(Note: Focus on Individual)  

- လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးႏွင့္ တစ္မ်ိဳး Aျပန ္
Aလွန္ ယU ္ေက်းမႈ ဓေလ့ ထုံးစံ 
မ်ားကုိ ေလးစားAသိA 
မွတ္ျပဳသည္။ 

- ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ AတူယွU ္တဲြ ေန 
ထုိင္ေရး။ 

- ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္င ံ
ကုိ Aေျခခံသည့္ ပညာေရးမူ၀ါဒ။ 

- လူ႕Aခြင့္Aေရးကုိ Aေျခခံသည့္ 
ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစ ီ ပညာေရး 
စနစ ္

- Aမ်ိဳးသားပညာေရးေက်ာင္းမ်ား 
တရား၀င ္ရပ္တည္ခြင့္။ 

- တုိင္းရင္းသား Aသီးသီး၏ 
စာေပယU ္ေက်းမႈမ်ား ထိန္းသိမ္း 
ေရး။ 

- သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ မပ်က္ 
ယြင္းေAာင ္ထိန္းသိမ္းေရး။  

 

- လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ 

- လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ 

- ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင္ ့
 

- ေမြးဖြားရာေဒသေၾကာင္ ့ ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ ေနထုိင္ရာေဒသ 
ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယU ္
ေက်းမႈAရ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ 
ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ Aရေသာ ္
လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရး ေနာက္ခ ံ
Aရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲ 
ခ်မ္းသာ ကြာဟမႈေၾကာင့္ ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ က်ား၊မ  ကြဲျပားမႈ 
ေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ခႏၶာကုိယ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ေသာ ္
လည္းေကာင္း ခဲြျခားျခင္းမရွိေစရ။ 

 

 

  



(၄) ပညာေရးစီမံခန္႕ခဲြမႈ ဆုိင္ရာမ၀ူါဒ  
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- Coordination Mechanism  
(ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ယႏၱရား) 

(Aစုိးရ+ CSOs + ႏုိင္ငံတကာ 
Aဖဲြ႕Aစည္းမ်ား) 
 

- ႏုိင္ငံတုိင္းတြင ္ လက္ေတြ႕ ျဖစ ္
ေနေသာ ကိန္းဂဏန္း၊ Aခ်က ္
Aလက္မ်ားAေပၚ Aေျခခံသည့္ 
ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္၊ 
ပညာေရးစနစ္ကု ိ ေကာင္းစြာစီမ ံ
ခန္႕ခဲြႏုိင္ရန္ႏွင္ ့ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ 
စနစ္မ်ားေပၚထြန္းလာေစရန္Aတြက ္
Aမ်ိဳးသားပညာေရး ဘက္စုံသုံးသပ္ 
Aကဲျဖတ္မႈစနစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာ 
ေAာင္ ၀ုိင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ၾကရန ္
Aင္ခြ်န္းသေဘာတူညီခ်က္က 
ဆုံးျဖတ္လုိက္သည္။   

 

- ဗဟုိမွစီမံခန္႕ခဲြ 

- တကၠသုိလ္မ်ား ကုိယ္ပုိင္ 
ျပ႒ာန္းခြင္ရ့ွိရမည္။  

- တကၠသုိလ္Aလုိက္ သင္ရုိး 
ညႊန္းတမ္း ေရးဆဲြခြင၊့္ စီမံခန္႕ခဲြ 
ခြင္၊့ ႏွင္ ့ သုေတသန လြတ္လပ္ 
ခြင့္။ 

- ျပည္နယ္Aလုိက္၊ ေဒသ A 
လုိက္ ေက်ာင္းAလုိက္ ပညာေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား  Aေကာင္Aထည္ 
ေဖာ္ရာတြင ္ လြတ္လပ္စြာ စီမ ံ
ခန္႕ခဲြခြင့္။ 

- တုိင္းရင္းသားဆုိင္ရာ Aမ်ိဳးသား 
ပညာေရးUပေဒကု ိ ျပည္ေထာင္စု 
Aဆင့္တြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ 
နယ္Aဆင့္တြင္လည္းေကာင္း ျပ 
႒ာန္းရမည္။ 

- ႏုိင္ငံတြင္း ပညာေရးAဖဲြ႕Aစည္း 
မ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာ ပညာေရးAဖဲြ႕ 
Aစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာAဖဲြ႕ 
Aစည္းမ်ားနွင္ ့ ပူေပါင္း ေဆာင္ 
ရြက္မည္။ 

- ေက်ာင္းသားသမဂၢႏွင့္ ေက်ာင္း 
ဆရာသမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖဲြ႕ 
စည္းခြင့္ရွိမည္။ 

 

- တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ 
ျပည္နယ္Aစုိးရ၊ ေဒသAစုိးရႏွင္ ့
ပညာေရးAဖဲြ႕Aစည္းမ်ားက 
ပညာေရးစနစ္မ်ားကုိ ဖယ္ဒရယ ္
ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္Aည ီ
လြတ္လပ္စြာ ျပ႒ာန္းက်င့္သုံးခြင့္ 
ရွိရမည္။  

- ပညာေရးက႑Aသီးသီးႏွင့္ 
ပညာေရးAဆင့္ Aသီးသီးတြင္ 
ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပါ၀င္ခြင့္ရွိရမည္။ 

- တကၠသုိလ္မ်ား ကုိယ္ပုိင္ 
ျပ႒ာန္းခြင္ ့ရွိရမည္။  

- Aေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၏ စီမ ံ
ခန္႕ခဲြေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ 
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား 
မိဘမ်ားႏွင္ ့ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ပါ၀င ္
ခြင္ ့ရွိရမည္။  

- ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈမရွိေသာ ေဒသ 
Aလုိက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးခြင့္ရွိသည္ ့ ပညာ 
ေရးကုိ Aေကာင္Aထည္ ေဖာ္ 
မည္။ 

- ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပညာရွင ္
မ်ား ပညာေရး လြတ္လပ္ခြင္ ့
(Academic freedom) ရွိရမည္။  

- ပညာေရး၀န္ႀကီး႒ာနမ ွ Aသိ 
Aမွတ္ျပဳေသာ ပညာရွင္မ်ား ပါ 
၀င္သည့္ ပညာေရး Aရည ္
Aေသြး စစ္ေဆး ေရးAဖဲြ႕ ထား 
ရွိမည္။ (Quality Assurance)  

- Aစုိးရႏွင္ ့ပညာေရး၀န္ႀကီး႒ာန 
တုိ႕သည္  ႏုိင္ငံပုိင္တကၠသုိလ္ႏွင္ ့
ေက်ာင္းမ်ားAတြက္ ဘ႑ာေရး 
ဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ Aရည ္
Aေသြးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားကုိ 
ေဆာင္ရြက္မည္။  



(၅) သင္ရုိးညႊန္းတမ္းဆုိင္ရာ မ၀ူါဒ 
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- Aရည္Aေသြးျပည့္၀ေသာ ပညာ 
ေရးကုိ ေပးစြမ္းႏုိင္ရန္Aတြက ္ 

•! ထုိးထြင္းၾကံဆမႈႏွင့္ ဗဟု သုတ 
မ်ားရရွိရန ္

•! စာေတြ႕ လက္ေတြ႕ Aေျခခ ံ
ေကာင္းမ်ား ရရွိရန္။ 

•! ဆင္ျခင္စU ္းစားႏုိင္စြမ္း၊ ျပႆ 
နာေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္း ရွိရန္။ 

•! ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး ေကာင္း 
မြန္ၿပီး ေက်နပ္ ႏွစ္သိမ့္ေသာ 
ဘ၀မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ ႏုိင ္
ေစရန္။ 

•! ကမၻာႀကီး ေရရွည္တည္တံ့ ေစ 
မည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိ ေစာင္းေပး 
ေသာ ပညာေရး ျဖစ္ရန ္

•! ဂလုိဘယ္ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ရန္။ 

 

- တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ 
ဘာသာစကားႏွင့္ ယU ္ေက်းမႈ 
မ်ားကုိ ပံ့ပုိးျမွင့္တင္သည့္ ပညာ 
ေရး ေဆာင္ရြက္မည္။ 

 

- သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ား ေရးဆဲြရာ 
တြင ္ ျပည္ေထာင္စုAဖဲြ႕၀င ္ ျပည္ 
နယ္မ်ားႏွင္ ့ ေဒသပညာေရး Aဖဲြ႕ 
Aစည္းတုိ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရ မည္။  

- ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္း 
ေျပာင္း သင္ၾကားႏုိင္ေရးAတြက္ 
တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား ပူး 
ေပါင္းညွိႏႈိင္းၿပီး စံႏႈန္းတူ ပညာ 
ေရးစနစ္ကု ိAသိAမွတ္ျပဳ က်င့္ 
သုံးရမည္။ 

- သိပၸံAတတ္ပညာ၊ နည္းပညာ 
ႏွင္ ့လူမႈေရးAသိပညာတုိ႕ကုိ ျမွင္ ့
တင္ရမည္။  

- လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚႏုိင္ၿပီး 
ကုိယ္တုိင္ေလ့လာ စူးစမ္းသင္ယူ 
ႏုိင္သည့္ သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္ 
ျဖစ္ရမည္။  

- လူမႈေပါင္းသင္ဆက္ဆံေရး စြမ္း 
ရည္၊ ျပႆနာေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း 
စြမ္းရည္၊ ဘာသာစကား တတ္ 
ကြ်မ္းမႈစြမ္းရည္မ်ားႏွင္ ့ ပင္ကုိယ္ 
စြမ္းရည ္ Aမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ Aားေပး 
သည့္ ပညာေရး ျဖစ္ရမည္။ 

- မူးယစ္ေဆး၀ါး ကင္းစင္ေရး 
Aတြက္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းတြင္ 
ထည့္သြင္း သင္ၾကားမည္။  

- တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးAသီးသီး၏ 
သမုိင္း၊ စာေပယU ္ေက်းမႈ ဓေလ့ 
ထုံးတမ္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး Aသိ 
ပညာ၊ ျပည္သူ႕နီတိႏွင့္ လူမႈေရး 
သိပၸံမ်ားAား သင္ရုိးညႊန္းတမ္း 
မ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းရမည္။  

- လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး 
စြမ္းရည္၊ ျပႆနာေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း 
စြမ္းရည္၊ လြတ္လပ္စြာစU ္းစား 
ေတြးေခၚ ႏုိင္ျခင္းစြမ္းရည္၊ ဘာ 
သာစကား တတ္ကြ်မ္းမႈ စြမ္းရည ္
မ်ားႏွင္ ့ ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ Aမ်ိဳး 
မ်ိဳးကုိ Aားေပးသည့္ ပညာေရး 
စနစ္ကု ိ Aေကာင္Aထည္ ေဖာ္ 
ရမည္။  

- ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ မူးယစ္ 
ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ Aဂတိလုိက္စားမႈ 
ကင္းရွင္းေရးAတြက္ Aထူးမူ၀ါဒ 
မ်ား ခ်မွတ္ရမည္။  

- Aရည္Aေသြးစစ္ စာေမးပဲြ 
မ်ားကုိ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းရွိ သက္ 
ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားAား လုပ္ပုိင ္
ခြင္ ့ ေပးႏုိင္ရန ္ Uပေဒျပ႒ာန္း ရ 
မည္။  

- သင္ရုိးညႊန္းတမ္းတြင္ Aနိမ့္ဆုံး 
စံမ်ားထားရွိၿပီး၊ ေဒသAလုိက္၊ 
ေက်ာင္းAလုိက္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း 
ဖြံ႕ၿဖိဳးခြင့္ရွိရမည္။  

- သင္ရုိးညႊန္းတမ္းသည္ လက္ 
ေတြ႕ဘ၀ႏွင္ ့ Aဆက္Aစပ္ ရွိၿပီး 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဘ၀ တ 
ေလွ်ာက္လုံး Aသုံး၀င္မည့္ Aသိ 
ပညာ Aတတ္ပညာ၊ စြမ္းရည္မ်ား 
ႏွင္ ့ စU ္းစားေတြးေခၚမႈမ်ား 
ပါရွိေစရ မည္။  

- သင္ရုိးညႊန္းတမ္းတြင္ ဘာသာ 
စကားမ်ား၊ သခ်ာၤ၊ သိပၸံ၊ လူမႈေရး 
ဘာသာရပ္မ်ား၊ Aသက္ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္းဆုိင္ရာ Aေျခခံမ်ား၊ Aႏ ု
ပညာ၊ က်န္းမာေရး၊ Aားကစား 
ႏွင္ ့ ျပည္သူ႕နီတိ ဘာသာရပ္မ်ား 
ပါ၀င္ရမည္။  

- သင္ရုိးညႊန္းတမ္း၏ Aရည ္
Aေသြးကုိ ပညာေရးAရည ္
Aေသြး AာမခံမႈAဖဲြ႕မ ွAကဲျဖတ္ 
စစ္ေဆးရမည္။  

 

  



(၆) ဘာသာစကားသင္ၾကားမႈဆုိင္ရာ မ၀ူါဒ  

UN (ကမၻာ့ပညာေရးညီလာခံ) NLD KNU ENAC NNER 

- ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ႒ာေနတုိင္း 
ရင္းသားမ်ား Aခြင့္Aေရး ေၾကျငာ 
စာတမ္း (၂၀၀၈) 

- ပုဒ္မ ၁၄ (၁)၊ ႒ာေန 
တုိင္းရင္းသား မ်ားသည္ မိမိတုိ႕၏ 
ပညာေရးစနစ္မ်ားကုိ ထူေထာင္ 
ရန ္ Aခြင့္Aေရး ရွိၿပီး၊ မိမိတုိ႕၏ 
ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားေသာ 
ေက်ာင္းမ်ားလည္း ထူေထာင္ခြင္ ့
ရွိသည္။  

- ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ကေလး 
Aခြင္ ့Aေရး သေဘာတူညီခ်က္ 
(၁၉၈၉) 

ပုဒ္မ ၂၉ (ဂ)  ကေလးမ်ား၏ ပညာ 
ေရးသည္ သူတုိ႕၏ ယU ္ေက်းမႈ၊ 
ဘာသာစကားႏွင့္ တနဖ္ုိးထား မႈ 
မ်ား သင္ယူပုိင္ခြင္ ့ရွိသည္။  

- ဖက္ဒရယ ္ျပည္ေထာင္စုတခု၏ 
Aေျခခံမူမ်ားႏွင္ ့Aညီ တုိင္းရင္း 
သားဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ယU ္
ေက်းမႈမ်ားကုိ Aားေပးျမွင့္တင္ 
ေသာ ပညာေရးစနစ္ကု ိ ထူ 
ေထာင္မည္။  

- မိခင္ဘာသာစကား Aေျချပဳ 
ပညာေရးစနစ္ (Mother Tongue 
Based Multi-lingual Education) ကုိ 
မူလတန္းAဆင့္ မ ွစ၍ Aဆင့္ဆင့္ 
သင္ၾကားေပး ႏုိင္ရန ္ သက္ဆုိင္ရာ 
ျပည္နယ္ Aစုိးရမ ွျပ႒ာန္းေပးရမည္။  

- UNICEF မ ွ U ီးေဆာင္ေရးဆဲြခဲ ့
သည့္ ေနျပည္ေတာ္ Aေျခခံမူမ်ား 
ေပၚတြင ္Aေျခခံသည့္ “ကရင ္ ျပည္ 
နယ္ ဘာသာစကား မ၀ူါဒ ေၾက 
ျငာခ်က္ စာတမ္း” တြင ္ ေAာက္ပါ 
Aခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င ္သည္။  

•! မိခင္ဘာသာစကားဟု ေဖာ္ 
ျပရာတြင ္ သေကၤတ ဘာ 
သာစကားမ်ားလည္း ပါ၀င ္
သည္။  

•! သက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား 
တြင ္ တုိင္းရင္းသား ဘာသာ 
စကားကုိ Aသုံးျပဳ သင္ၾကား 
ခြင့္ရွိရမည္။ 

 

- မိခင္ဘာသာစကားAေျချပဳႏွင့္ 
ဘာသာစကားစုံပညာေရး 
(Mother Tongue Based Multi-
lingual Education) ပညာေရး 
စနစ္ကု ိမူလတန္းAဆင့္မွ စတင္ 
၍ Aဆင့္ဆင့္ တုိးခ်ဲ႕၍ Aဆင့္ျမင့္ 
ဒီဂရီမ်ား သင္ၾကားေပးႏုိင္ေရး 
Aတြက္ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ 
Aစုိးရမ ွျပ႒ာန္းခြင့္ရွိရမည္။  

- တကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ ေကာလိပ္ 
မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားစာေပႏွင္ ့
တုိင္းရင္းသားေလ့လာေရးတုိ႕ကုိ 
Aထူးျပဳသင္ယူေသာ ႒ာနမ်ား 
ထားရွိ ရမည္။  

- မိခင္ဘာသာစကားAေျချပဳႏွင့္ 
ဘာသာစကားစုံပညာေရး 
(Mother Tongue Based Multi-
lingual Education) ကုိ ေဆာင္ 
ရြက္မည္။  

- ဘာသာစကား သုံးမ်ိဳးစနစ္ 
(မိခင္ဘာသာစကား၊ ျမန္မာ ဘာ 
သာစကား၊ Aဂၤလိပ္ဘာသာ 
စကား) ကုိ Aသုံးျပဳသင္ၾကား 
မည္။ 

- မိခင္ဘာသာစကားကုိ ေရြးခ်ယ ္
Aသုံးျပဳရန္Aတြက္ ေက်ာင္းA 
လုိက္ ေက်ာင္းA ုပ္ခ်ဳပ္ေရးAဖဲြ႕မ ွ
ဆုံးျဖတ္ခြင့္ရွ ိရမည္။  

- တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားစြာ ေန 
ထုိင္ေသာ ၿမိဳ႕ေပၚေက်ာင္းမ်ား 
တြင ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျမန ္
မာဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္ ၿပီး 
ျဖစ္ပါက ျမန္မာဘာသာစကား ကုိ 
မိခင္ဘာသာစကားAျဖစ္ Aသုံး 
ျပဳသင္ၾကားမည္။  

- မိခင္ဘာသာစကားကုိ ေရွးU ီး 
ကေလးပညာေရးတြင္ ၁၀၀%၊ 
မူလတန္းေAာက္ဆင့္တြင္ ၆၀%၊ 
မူလတန္းAထက္ဆင့္တြင္ ၄၀% 
သင္ၾကားမည္။  

 

  



(၇) ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူမႈAခြင့္Aလမ္းဆုိင္ရာမူ၀ါဒ  

UN (ကမၻာ့ပညာေရးညီလာခံ) NLD KNU ENAC NNER 

- Aခမဲ ့ မသင္မေနရ စာသင္ႏွစ ္
Aနည္းဆုံး (၉) ႏွစ္ရွိရမည္။  

- စာသင္ႏွစ ္ ၁၂ ႏွစ္Aထိ Aခမဲ ့
ျဖစ္ရမည္။  

- လူတုိင္း Aက်ံဳး၀င္ပညာေရးစနစ ္
(Inclusive Education) က်င့္သုံး 
မည္။  

- Aရည္Aေသြးရွိေသာ ပညာေရး 
ကုိ ကေလးတုိင္း Aခြင့္Aလမ္း 
တူညီစြာရရွိႏုိင္ရန ္Aတြက္ သာတူ 
ညီမွ်စနစ္ (equity) က်င့္သုံးမည္။  

- က်ား၊မ တန္းတူAခြင့္Aေရးရွ ိ
ရမည္။  

- ေရွးU ီးကေလးသူငယ္ ေစာင္ ့
ေရွာက္ေရးႏွင္ ့  မူႀကိဳပညာ ေရးကုိ 
ကေလးတုိင္း Aခြင့္Aေရး ရွိရ မည္။  

- ေရွးU ီးကေလးသူငယ္ ေစာင္ ့
ေရွာက္ေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္မည္။  

- ကေလးတုိင္း မူလတန္းပညာၿပီး 
ေျမာက္ေစရန ္ေဆာင္ရြက္မည္။ 

- ပညာတပုိင္းတစလူငယ္မ်ား 
Aတြက္ Aလယ္တန္းပညာ၊ 
Aထက္တန္းပညာႏွင့္ သက္ေမြး 
ပညာရပ္မ်ား သင္ယူႏုိင္ရန ္Aခြင္ ့
Aလမ္း ဖန္တီးေပးမည္။  

- ဘ၀ တသက္တာ သင္ယူႏုိင္ 
သည့္ (Life long learning) 
Aခြင့္Aလမ္းမ်ား ဖန္တီး ေပး 
မည္။  

- မူလတန္းပညာကုိ လူတုိင္း 
မသင္မေနရ ျဖစ္ၿပီး၊ Aေျခခ ံ
ပညာ Aဆင့္တြင္ လူတုိင္း လက္ 
လွမ္း မွီ၍  Aခမဲ ့သင္ၾကားေစရ 
မည္။  

- ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသားတုိင္း 
သည္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးမွ 
ေက်ာင္းတြင္း ပညာေရးစနစ္သုိ႕ 
တရား၀င ္ ကူးေျပာင္းသင္ယူခြင့္ 
ရွိရမည္။  

- Aသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာ 
သင္ၾကားေပးသည့္ ႒ာနမ်ား ဖြင့ ္
လွစ္ထားရွိမည္။  

- Aသက္Aရြယ္ ကန္႕သတ္ထား 
ျခင္းမရွိဘဲ၊ မိမ၀ိါသနာပါသည့္ 
ပညာရပ္မ်ားကုိ ေလ့လာဆည္းပူး 
ႏုိင္သည့္ (Life long learning) 
ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ရမည္။  

 

- မသင္မေနရ ပညာေရးကုိ မူလ 
တန္းႏွင့္ Aလယ္တန္း (Junior 
Secondary) ၿပီးဆုံး သည္Aထိ 
Aေကာင္Aထည္ ေဖာ္မည္။  

(မွတ္ခ်က္- ENAC ၂၀၁၆ ေမလ ၂၉-
၃၀ တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင ္
Aတည္ျပဳသည္။) 

- Aေျခခံပညာ မူလတန္းမွ တကၠ 
သုိလ္၀င္တန္းေAာင္ျမင္သည္ Aထ ိ
Aခမဲ့ပညာေရးစနစ္ ျပ႒ာန္းရမည္။  

- ေက်ာင္းပညာေရးစနစ္Aျပင္ လုပ္ 
ငန္းAေတြ႕Aၾကံဳႏွင့္ Aသက ္ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္းပညာေရး (Vocational 
education) မ်ားကုိ တုိင္းရင္းသား 
ေဒသ Aလပု္Aကုိင္ မ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ ၍ သင္ၾကားသည့္ 
ပညာသင္႒ာနမ်ား ဖြင့္လွစ္မည္။  

- ဘ၀တသက္တာ စU ္ဆက္မျပတ္ 
ေလ့လာႏႈိင္းယွU ္ျခင္း (Life long 
learning) ပညာေရးစနစ္ ထားရွိရ 
မည္။  

- ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးစနစ္မွ 
ေက်ာင္းတြင္း ပညာေရးစနစ္Aၾကား 
ကူးေျပာင္းသင္ယူခြင့္ ျပ႒ာန္းရမည္။  

- မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ 
မ်ား၊ ပညာေရးလက္လွမ္းမမွီသူမ်ား 
Aတြက္ လူတုိင္းAက်ံဳး၀င္ ပညာေရး 
စနစ္ က်င့္သုံးမည္။  

- မသင္မေနရ Aခမဲ ့ ပညာေရး 
စနစ္ကု ိ စာသင္ႏွစ ္ (၉) ႏွစ ္
Aနည္းဆုံး Aေကာင ္ Aထည္ 
ေဖာ္မည္။  

- AေျခခံAထက္တန္းပညာသည္ 
Aခမဲ့ျဖစ္ၿပီး သက္ေမြးပညာ၊ A 
ထက္တန္း (Vocational 
education) ႏွင္ ့ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ 
Aထက္တန္း (Academic 
education) လုိင္းႏွစ္ခ ု ႏွစ္သက္ 
ရာ သင္ယူခြင့္ရွိမည္။  

- Aေျခခံပညာ ၿပီးဆုံးသူတုိင္း 
တကၠသုိလ္ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ႏွစ ္
သက္ရာ ဘာသာရပ္ကုိ သင္ယူ 
ရန ္Aခြင့္Aေရး ရွိရမည္။ 

- ရာသက္ပန ္ပညာေရး (Life long 
learning) စနစ္ေဆာင္ရြက ္မည္။  

- ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးမွ 
ေက်ာင္းတြင္း ပညာေရးစနစ္သုိ႕ 
ကူးေျပာင္းသင္ယူခြင္ ့ရွိသည္။  

- လူတုိင္း Aက်ံဳး၀င္ပညာေရး 
(Inclusive education) စနစ ္
Aေကာင္Aထည္ေဖာ္မည္။   

 

  



(၈) ဆရာမ်ားဆုိင္ရာ မ၀ူါဒ 

UN (ကမၻာ့ပညာေရးညီလာခံ) NLD KNU ENAC NNER 

- ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား Aထူးသျဖင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ Aနည္းဆုံးႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ 
ကြ်န္းငယ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင ္ ဆရာ 
Aတတ္သင္တန္းဆုိင္ရာ ႏုိင္င ံ
တကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နည္း 
နာ AပါA၀င ္Aရည္Aေသြး ျမင္ ့
ဆရာမ်ားျဖည့္ဆည္းေပးမႈကုိ 
ေရရွည္တုိးျမွင့္သြားရန္။ 

- ေက်ာင္းAားလုံးတြင္ ဆရာ၊ 
ဆရာမမ်ား၏ Aရည္Aေသြးနွင့္ 
ဘာသာရပ ္ ကြ်မ္းက်င္မႈရွိရန္ 
Aတြက္ AစီAစU ္မ်ား ခ်မွတ္ 
ေဆာင္ရြက္မည္။  

- မူလတန္းပညာ သင္ယူေနသည့္ 
တုိင္းရင္းသားကေလးမ်ားAတြက္ 
ကေလးမ်ား၏ မိခင္ဘာသာ 
စကားကုိ တတ္ကြ်မ္းသည့္ ဆရာ၊ 
ဆရာမမ်ားျဖင္ ့ သင္ၾကားႏုိင္ 
ေAာင္ ေဆာင္ရြက္မည္။  

- ေက်ာင္းသားနွင့္ ဆရာAခ်ိဳး 
သင္တင့္မွ်တေAာင္ ေဆာင္ရြက ္
မည္။  

- ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား ဆုိင္ရာ 
စီမံခန္႕ခဲြရာတြင ္ Aရည္Aေသြး 
ႏွင္ ့ ရပုိင္ခြင္ ့ စံႏႈန္းစံထားမ်ားကုိ 
Aေျခခံၿပီး၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ စြမ္း 
ေဆာင္ရည္ကုိ ျမွင့္တင္ေပး ရ 
မည္။ 

- ဆရာႏွင္ ့ ေက်ာင္းသားAခ်ိဳးကုိ 
ကြာဟမႈမႀကီးေAာင္ ေဆာင္ 
ရြက္မည္။ 

- ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားကုိ လုပ္ခ 
လစာ လုံေလာက္စြာ ေပးရမည္။ 
ေက်းလက္ေဒသတြင္ တာ၀န ္
ထမ္းေဆာင္သည့္ ဆရာ၊ဆရာမ 
မ်ားAတြက္ လူေနမႈစနစ ္ေကာင္း 
မြန္ေစရန ္စီစU ္ေပးၿပီး၊ Aနစ္နာခ ံ
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေၾကး မ်ားကုိ 
လည္း သင့္ေတာ္ သလုိ ခ်ီးျမွင့္ 
ေပးရမည္။   

- ဆရာ၊ဆရာမမ်ားAတြက္ စU ္
ဆက္မျပတ္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး 
စီမံကိန္းမ်ား  ေဆာင္ရြက္မည္။  

- Aရည္Aေသြးျမွင့္မားသည္ 
ပညာေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန ္
Aတြက္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ 
Aရည္Aေသြး ျမင့္မားေရးကုိ 
ေဆာင္ရြက္မည္။  

- ဆရာ၊ဆရာမမ်ားAတြက္ 
လုံေလာက္ေသာ လစာႏွင္ ့Aျခား 
ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရရွိေAာင ္
ေဆာင္ရြက္မည္။  

- ဆရာ၊ဆရာမမ်ား လြတ္လပ္စြာ 
Aသင္းAပင္းဖဲြ႕စည္းခြင့္၊ လြတ္ 
လပ္စြာ စုရုံးခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင္ ့ရွိရမည္။  

- မူ၊လယ္၊ ထက္ Aဆင့္မ်ား၏ 
ပညာရပ္ဆုိင္ရာ တန္းတူ တန္ဖုိး 
ထားၿပီး ဆရာ၊ဆရာမမ်ား လြတ္ 
လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရမည္။ 

 

  



(၉) ေက်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ မ၀ူါဒ 

UN (ကမၻာ့ပညာေရးညီလာခံ) NLD KNU ENAC NNER 

- ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ႒ာေန 
တုိင္းရင္းသားမ်ား Aခြင့္Aေရး  
ေၾကျငာစာတမ္း (၂၀၀၈)  

ပုဒ္မ ၁၄ (၁)၊ ႒ာေနတုိင္းရင္းသား 
မ်ားသည္ မိမိတုိ႕၏ ပညာေရး 
စနစ္မ်ားကု ိ ထူေထာင္ရန ္ Aခြင္ ့
Aေရးရွိၿပီး မိမိတုိ႕၏ ဘာသာ 
စကားျဖင့္ သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္း 
မ်ားလည္း ထူေထာင္ခြင္ ့ရွိသည္။  

- တကၠသုိလ္မ်ား ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္း 
ခြင့္ရွိမည္။  

- Aသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာ 
ကုိ ျမွင့္တင္၍ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ 
သင္ယူမႈ (Academic learning) 
ႏွင့္တန္းတူ Aဆင့္ သတ္မွတ္ 
မည္။  

- တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ 
“Aမ်ိဳးသားေက်ာင္း” မ်ားကုိ မိမ ိ
တုိ႕၏ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္ 
Aတြင္းသာမက မိမိတုိ႕လူမ်ိဳးမ်ား 
ေနထုိင္သည့္ Aျခားျပည္နယ္ 
ေဒသမ်ားတြင ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား 
ခြင္ ့ရွိရမည္။  

- တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
ေတာ္လွန္ေရး Aဖဲြ႕Aစည္းမ်ား၏ 
ပညာေရး Aဖဲြ႕Aစည္းမ်ားက 
ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ ပညာ 
ေရးစနစ္ႏွင္ ့ ပညာေရးေက်ာင္း 
တုိ႕ကုိ AသိAမွတ္ျပဳၿပီး၊ ပညာ 
ေရး ရံပုံေငြမ်ား ခ်ေပးျခင္းျဖင္ ့
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေAာင္ ေဆာင္ရြက ္
ေပးရမည္။  

- ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားတုိင္း  
Aမ်ိဳးသား ပညာေရးေက်ာင္းကုိ 
မူႀကိဳမွစ၍ Aသက္ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္းပညာ AပါA၀င ္ တကၠ 
သုိလ္မ်ားAထိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား 
ခြင့္ရိွရမည္။  

 

- တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ 
ေတာ္လွန္ေရး Aဖဲြ႕Aစည္းမ်ား၏ 
ပညာေရး Aဖဲြ႕Aစည္းမ်ားက 
Aေကာင္Aထည္ ေဖာ္လွ်က္ရွိ 
ထားၿပီးေသာ ပညာေရးစနစ ္ မ်ား 
ကုိ တရား၀င ္AသိAမွတ္ ျပဳ၍ 
ပညာေရးရံပုံေငြ ခ်ေပးျခင္း ႏွင္ ့
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေAာင္ ေဆာင္ရြက ္
ေပးရမည္။  

 

- ေက်ာင္းဖဲြ႕စည္းပုံကုိ ၅-၄-၃ စနစ္ 
ထားရွိမည္။  

- AေျခခံAထက္တန္း ပညာ 
Aဆင့္တြင္ တကၠသုိလ္ Aႀကိဳ 
Aေျခခ ံ Aထက္တန္းပညာ 
(Academic) ႏွင့္ Aေျခခ ံ Aသက ္
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာ ဟု၍ လမ္း 
ေၾကာင္းႏွစ္ခု ထားရွိ မည္။  

- Aဆင့္ျမင့္ ပညာေရးက႑သည္ 
တကၠသုိလ္ပညာႏွင့္ Aသက္ေမြး ၀မ္း 
ေက်ာင္းပညာမ်ား သင္ၾကား ေပး 
ေသာ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္ 
မ်ားျဖစ္သည္။  

- ပညာတပုိင္းတစ လူငယ္မ်ား 
Aတြက္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး 
ေဆာင္ရြက္မည္။ ေက်ာင္းတြင္း ပညာ 
ေရးသုိ႕ ကူးေျပာင္းခြင့္ ရွိ သည္။  

- Aစုိးရတာ၀န္ယူသည့္ ေက်ာင္း 
မ်ားကုိ Aရည္Aေသြးျမင့္ေAာင္ 
ေဆာင္ရြက္၍ ပုဂၢလိက ေက်ာင္း 
မ်ားကုိလည္း ခြင့္ျပဳမည္။ 

- ဘာသာေရး Aဖဲြ႕Aစည္းမ်ားမွ 
ဖြင့္လွစ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားကုိလည္း 
Aားေပးမည္။  

- တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ထူ 
ေထာင္ထားေသာ Aမ်ိဳးသား ေက်ာင္း 
မ်ား၊ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ေက်ာင္းမ်ား၊ 
ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္ သမားေက်ာင္းမ်ား 
ကုိလည္း Aသ ိAမွတ္ျပဳမည္။  

  



(၁၀) ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ မ၀ူါဒ 

UN (ကမၻာ့ပညာေရးညီလာခံ) NLD KNU ENAC NNER 

- ပညာေရးAသုံးစရိတ္ကုိ တုိးျမွင့္ 
ရာတြင ္ GDP ၏ ၄ မ ွ ၆ % 
(သုိ႕မဟုတ္) ႏုိင္ငံဘတ္ဂ်တ္၏ ၁၅-
၂၀% ရွိရမည္။  

- ပညာေရးAတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မ ွ
Aသုံးျပဳေငြ၊ ပုဂၢလိကထည့္၀င္ေငြ 
ႏွင္ ့ျပည္တြင္းျပည္ပ ရရွိေငြမ်ားကု ိ
ျဖန္႕ေ၀ရာတြင္လည္းေကာင္း ထိ 
ေရာက္မႈရွိရန္ႏွင္ ့ ပြင့္လငး္ျမင္သာ 
မႈရွိရန ္ေဆာင္ရြက္မည္။  

 

- ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ပညာေရး 
က႑Aတြက္ A ုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင္ ့
ပညာေရး စီမံခန္႕ခဲြခြင္ ့ရွိရမည္။  

- ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 
Aမ်ိဳးသား၀င္ေငြတြင ္ထုိက္သင့္မွ် 
တသည့္ ပညာေရး Aသုံးစရိတ္ 
ကုိ ခဲြေ၀သတ္မွတ္ေပးရမည္။  

- တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ 
ေတာ္လွန္ေရး Aဖဲြ႕Aစည္းမ်ား က 
ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ ပညာ 
ေရးစနစ္ႏွင္ ့ ပညာေရး ေက်ာင္း 
တုိ႕ကုိ AသိAမွတ္ျပဳၿပီး ပညာေရး 
ရံပုံေငြမ်ားခ်ေပးျခင္းႏွင္ ့ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိး 
တက္ေAာင္ ေဆာင္ရြက ္ ေပး 
မည္။  

- ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားAတြက္ 
လုိAပ္သည့္ ေငြေၾကးႏွင္ ့ နည္း 
ပညာမ်ားကုိ ဖက္ဒရယ ္ ဒီမု ိ
ကေရစ ီ ျပည္ေထာင္စုAစုိးရ ႏွင္ ့
ျပည္နယ္Aစုိးရမွ ကူညီပံ့ ပုိးရ 
မည္။  

- ေ၀းလံေဒသမ်ားႏွင့္ ထူးျခား 
ေဒသမ်ားရွ ိ ပညာာေရးနယ္ပယ္ 
မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ရန္ 
Aတြက္ Aထူးစီမံခ်က္မ်ား လုပ္ 
ေဆာင္ေပး၍ ပညာေရးရံပုံေငြ မ်ား 
ပုိမုိတုိးျမွင့္ေပးရမည္။  

- ပညာေရး Aသုံးစရိတ္ကုိ GDP  

၏ ၆% (သုိ႕မဟုတ္) ႏုိင္င ံ
ဘတ္ဂ်တ္၏ ၂၀% တုိးျမွင့္ရမည္။ 

  

 

 

 


