ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ ပညာေရးအလားအလာ
ေဒါက္တာသိန္းလြင္ (NNER)

၂၀၁၆ ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္
နိဒါန္း

ဤေဆာင္းပါးတြင္ NLD ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကျငာစာတမ္း၌ ပါ၀င္သည့္ ပညာေရးမူ၀ါဒႏွင့္ NLD
အစိုးရ ပညာေရး၀န္ႀကီး႒ာန၏ ရက္ (၁၀၀) စီမံကိန္းတုိ႔ကို ေလ့လာသံုးသပ္ထားပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္

ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ား

စုစည္း၍

ဖြဲ႔စည္းထားေသာ

တုိ္င္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ

(Ethnic Nationalities Affairs Center – ENAC) ၏ ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားကိုလည္း ေလ့လာတင္ျပထားပါသည္။
မူ၀ါဒမ်ား ကြဲလြဲခ်က္မ်ားရွိေနသျဖင့္ လာမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္
အတြက္ ေအာက္ပါအၾကံျပဳခ်က္ (၄) ခ်က္ကုိ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးထားပါသည္။
(၁)

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ဒီမိုကေရစီပညာေရး လြတ္
လပ္ခြင့္ကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္

(၂)

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ား၊ ဒုကၡသည္စခန္း
မ်ားမွေက်ာင္းမ်ား၊ ေရႊ႔႕ေျပာင္းကေလးမ်ားအတြက္ေက်ာင္းမ်ား၊ ရပ္ရြာမွကိုယ္ထူကိုယ္ထဖြင့္လွစ္ထား
ေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္

(၃)

ကမၻာ့ပညာေရးညီလာခံမွ ဆံုးျဖတ္ထားသည့္ ေရရွည္တည္တ့ံမည့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား အတြက္
ပညာေရး (Education for Sustainable Development Goals – SDG 4) ကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရန္

(၄)

႒ာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢေၾကျငာစာတမ္း (UNDRIP) ကို လိုက္နာ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

NLD ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကျငာစာတမ္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ ပညာေရးမူ၀ါဒ

၂၀၁၅ ႏိ၀
ု င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ NLD ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲေၾကျငာစာတမ္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါ
သည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အစရွိသည့္ က႑အသီးသီး၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အတူ ပညာေရးမူ၀ါဒလည္း ပါ၀င္ပါ
သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဟု ေႀကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ပညာေရးမူ၀ါဒ
တြင္ ဒီမိုကေရစီပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားပါ၀င္ျခင္းမရွိ္ပါ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒႏွင့္
၂၀၁၄ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ေဆာင္ရြက္မည့္မ၀
ူ ါဒမ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပညာ
ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ၂၀၁၄ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း တကၠသိုလ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္
ျပ႒ာန္းခြင့္ ပါရွိေသာ္လည္း ပညာေရးက႑တစ္ခုလံုးအတြက္ ဗဟို၏စီမံခန္႔ခြဲ မႈေအာက္တြင္သာထားရွိပါသည္။
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာစကား ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ပံံ့ပိုးျမွင့္တင္သည့္ ပညာေရးကို ေဆာင္ရြက္
မည္ဟု ေယ်ဘုယ် ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသအလိုက္
ေသာ္လည္းေကာင္း သင္ရိုးညႊန္တမ္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ေဖာ္ျပျခင္းမရွိပါ။ ႒ာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘာသာ
စကားသင္ၾကားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကား (၃) မ်ိဳးစနစ္ကို ေဖာ္ျပျခင္း မရွိ
ပါ။ ျမန္မာဘာသာစကားကို အဓိကသင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္အျဖစ္ ထားရွိၿပီး မူလတန္းအဆင့္အတြက္ ကေလးမ်ား
၏ မိခင္ဘာသာစကားကို တတ္ကၽြမ္းသည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ မည္ဟုသာ
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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မသင္မေနရ အခမဲ့ပညာေရးစနစ္ကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၄ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒတို႔တြင္
ပါရွိ သည့္အတိုင္း ကေလးတိုင္း မူလတန္းပညာၿပီးေျမာက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ပညာ
ေရးစရိတ္ တိုးျမွင့္ရန္ မူ၀ါဒပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ။ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာေရးဆုိင္ရာ သံုးစြဲေငြ
မ်ားကို ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိရမည္ဟုသာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကျငာစာတမ္းအဆုိအရ ၂၀၁၄
အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။
NLD အစိုးရ ပညာေရး၀န္ႀကီး႒ာန၏ ရက္ (၁၀၀) စီမံခ်က္

ရက္ (၁၀၀) ျပည့္ၿပီးေနာက္ ပညာေရး၀န္ႀကီး႒ာန တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ရက္ (၁၀၀) စီမံခ်က္
ေအာင္ျမင္ေၾကာင္းေၾကျငာသြားသျဖင့္ စီမံခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရွာေဖြၾကည့္ရႈရာ ထူးျခားသည့္
ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိ္ဘဲ သာမာန္ကိစၥမ်ားသာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ေက်ာင္း
အဆင့္ တုိးျမွင့္ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္
ျခင္းတို႔မွာ သာမာန္ေန႔စဥ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား
လစာအျပည့္ရေရးႏွင့္ ဘဏ္မွတဆင့္ ထုတ္ယူႏုိင္ေရးဆုိသည္မွာ - ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ အသက္ေမြး၀မ္း
ေၾကာင္းဆုိင္ရာ အတတ္ပညာႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထုိက္တန္ေသာ လစာမ်ား မရၾက
ေသးပါ။ ဘ၀ေနထုိင္မႈအတြက္ လံုေလာက္ေသာ လစာမ်ားလည္း မရၾကေသးပါ။ က်ဴရွင္သင္လွ်င္ အေရးယူ
မည္ဟူေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုသာ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ က်ဴရွင္စနစ္ကို ႀကီးထြားေစသည့္ အမွတ္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္
သည့္ စာေမးပြဲစနစ္ကို မျပင္ဘဲ၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုသာ အေရးယူအပစ္ေပးျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈမရွိပါ။
၀ါရင့္ကထိက ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအတြက္ ပါရဂူဘြဲ႔ သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္မွာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအတြက္ ပညာ
ရပ္ဆုိငရ
္ ာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ရာသက္ပန္ သင္ယူခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ပိတ္ပင္ထားရာမွ စတင္ေလွ်ာ့ေပး
ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ပါရဂူဘဲြ႔အတြက္ အရည္အေသြးဆုိင္ရာ ျမွင့္တင္မႈ မရွိေသးပါ။ ပါရဂူဘဲြ႔အတြက္ ဆက္
လက္ေလ့လာခြင့္ကို အရည္အခ်င္းျပည္မွီသူ မည္သူမဆိုတက္ေရာက္္သင္ယူခြင့္ ရွိသင့္သည္။
နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာ ေလ့က်င့္ေရးဆုိင္ရာ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး စီမံကန
ိ ္းခ်မွတ္ေရး
ဟု ရက္(၁၀၀) စီမံခ်က္တြင္ ပါရွိေသာ္လည္း မည္သည့္ စီမံကိ္န္းမ်ား ခ်မွတ္သည္ကို မသိရေသးပါ။ သို႔ရာတြင္
“သက္ေမြးပညာေရးကို ပထမတန္းစား ပညာေရးအျဖစ္ တန္ဖိုးထားလာသည္အထိ ႀကိဳးပမ္းျမွင့္တင္ ေဆာင္
ရြက္ၾကရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္မွာၾကား” သည့္ သတင္းကို ဇူလုိက္လ (၁၅) ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္
ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ပညာရပ္မ်ား၏ အဆင့္
အတန္းကို ျမွင့္တင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ၀မ္းသာအားရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္းပညာ
ရပ္ကို ပထမတန္းစား သတ္မွတ္ၿပီး အျခားပညာရပ္မ်ားကို ဒုတိယတန္းစား၊ တတိယတန္းစား မ်ားအျဖစ္
ေနာက္တန္းပို႔ျခင္းသည္ မသင့္ေလ်ာ္ပါ။ ပညာရပ္အားလံုး တန္းတူတန္ဖိုးရွိသင့္ပါသည္။ ပညာေရး၏ ရည္မွန္း
ခ်က္မ်ားတြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ပညာပါ၀င္ေသာ္လည္း ပထမဦးစားေပးမဟုတ္ပါ။ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု
သာ ျဖစ္ပါသည္။ အစိတ္အပိုင္းအားလံုးကို တန္းတူထားသင့္ပါသည္။ ပညာေရးတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ မ႑ိဳင္
ေလးခုျဖစ္ေသာ အသိပညာျမင့္မားေရး (Learning to Know)၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ပညာေရး (Learning
to Do)၊ လူငယ္မ်ား၏ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ကို ျဖည္းဆည္းေရး (Learning to Be) ႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူ

ယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး (Learning to Live Together) တုိ႔ကို မွ်တေအာင္ စဥ္းစားသင့္ပါ သည္။ (Ref: Rethinking
Education, UNESCO 2015)။
အျခားစီမံခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္အကဲျဖတ္ျခင္းသည္
အခ်ိန္တိုလုပ္ရမည့္ ကိစၥမဟုတ္ပါ။ ေရရွည္အျမင္ျဖင့္ ပညာေရးအရည္အေသြးျမင့္မားေစရန္ အားသြန္ခြန္စိုက္
လုပ္ရမည့္ အရာျဖစ္ပါသည္။ Alternative Education အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဆုိသည္ကို တေလာက ေန
ျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည္ဟု တစ္ဆင့္ၾကားသိပါသည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မည္သို႔ အေကာင္
အထည္ေဖာ္မည္ဆိုသည္ကို မသိရေသးပါ။
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တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ား လိုလားေသာ ပညာေရးစနစ္

အထက္ပါ NLD ၏ ပညာေရးမူ၀ါဒႏွင့္ NLD အစိုးရ၏ ရက္ (၁၀၀) အတြင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္
႒ာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားေသာပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ကြာျခားေနပါသည္။ ႒ာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားက ကိုယ္
ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ျဖင့္ ပညာေရးစနစ္မ်ား ထူေထာင္လိုၾကသည္။ မိခင္ဘာသာစကားကို အေျချပဳေသာ ပညာေရးကို
လိုလားၾကသည္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိျခင္းျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာပညာဥာဏ္မ်ားႏွင့္
သမုိင္းမ်ားကို သင္ၾကားလိုၾကသည္။ မိမိတို႔၏ အသိပညာစြမ္းအားႏွင့္ တည္ထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားျဖင့္ ပညာေရးကို
ျမွင့္တင္လိုၾကသည္။
ေရရွည္တည္တ့ံမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံထူေထာင္ေရးအတြက္
ေဆြးေႏြးၾကမည့္ အခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားသည့္ ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ညီလာခံ၏ ပင္မေဆြးေႏြးပြဲ၌ျဖစ္ေစ၊ အၿပိဳင္က်င္းပမည့္ CSOs Forum ၌ ျဖစ္ေစ ေဆြးေႏြးၾကရန္အတြက္
ေအာက္ပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို တင္ျပပါသည္။
၁။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေအာင္ျမင္လွ်င္ ပညာ

ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အလားအလာရွိသည္ဟု ျမင္ပါသည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး
အဖြဲ႔မ်ားစုစည္း၍ တုိ္င္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ (Ethnic Nationalities Affairs Center – ENAC)
ဖြဲ႕စည္းၿပီး မူ၀ါဒမူၾကမ္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ပညာေရးမူ၀ါဒပါ၀င္ပါသည္။ ENAC ၏ ပညာေရးမူ၀ါဒသည္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို အေျခခံေသာ ပညာေရးမူ၀ါဒျဖစ္ပါသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်၍ ျပည္နယ္
အလိုက္၊ ေဒသအလိုက္ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေသာ ပညာေရးစနစ္ကုိ ဦးတည္ထားပါသည္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း
လြတ္လပ္ခြင၊့္ ဘာသာစကားလြတ္လပ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္မ်ားကို အာမခံထားေသာ မူ၀ါဒမ်ား ျဖစ္ပါ
သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေအာင္ျမင္၍ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ႏိုင္လွ်င္ ကိုယ္ပိုင္
ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီပညာေရး စနစ္ကိုလည္း ထူေထာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။

ဒုတိယအလားအလာတစ္ခုမွာ - အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ကင္းလြတ္၍ တည္ေထာင္ထားေသာ ေက်ာင္း

မ်ား တည္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါေက်ာင္းမ်ားမွာ KIO လက္ေအာက္ခံ ကခ်င္ပညာေရး႒ာနမွ ဖြင့္လွစ္ထား
ေသာေက်ာင္းမ်ား၊ KNU လက္ေအာက္ခံ ကရင္ပညာေရး႒ာနမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာေက်ာင္းမ်ား၊ မြန္ျပည္သစ္
ပါတီ လက္ေအာက္ခံ မြန္ပညာေရး႒ာနမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာေက်ာင္းမ်ား၊ KNPP လက္ေအာက္ခံ ကရင္နီ
ပညာေရး႒ာနမွ ဖြင့္လွစ္ ထားေသာေက်ာင္းမ်ား၊ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္စပ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာေက်ာင္း
မ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာေက်ာင္းမ်ား၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိေက်ာင္းမ်ား၊ ထုိင္း
ႏုိင္ငံေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာ အလုပ္သမားေက်ာင္းမ်ား စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းအေရ
အတြက္ ေထာင္ဂဏန္းရွိၿပီး ေက်ာင္းသားဦးေရမွာလည္း သိ္န္းဂဏန္္းရွိပါသည္။ အဆုိပါ ေက်ာင္းမ်ားသည္
အစိုးရအဆက္ဆက္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈမွလည္းေကာင္း၊ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမွလည္းေကာင္း ကင္းလြတ္ေသာေက်ာင္း
မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ခန္႔အပ္ထားၿပီး ေဒသႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသည့္ သင္ရိုး
ညႊန္းတမ္း၊ ေဒသခံကေလးမ်ား၏ ဘာသာစကားကုိ အေျခခံေသာေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အရည္အေသြးရွိ
ေသာ ပညာေရးကိုလည္း သင္ၾကားေပးႏုိင္ပါသည္။ အဆိုပါေက်ာင္းမ်ားမွ ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား
သည္ ႏုိင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ႏုိင္ၾကပါသည္။ ရပ္ရြာအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း မ်ားတြင္လည္း
ဦးေဆာင္မႈေပးေနၾကပါသည္။ အထက္ပါေက်ာင္းမ်ား၏ တည္ရွိမႈကို တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳလုိက္ျခင္း အား
ျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေသာ ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု
ေဒသတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု သင္ရိုးညႊန္းတမ္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕မႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ား
ကို ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီပညာေရး စနစ္တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါ
သည္။
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၃။

တတိယေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္ရပ္မွာ - ၂၀၁၅ ေမလတြင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္

ကမၻာ့ပညာေရး ညီလာခံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ “ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိ ဦးတည္ေသာပညာေရး
(Education for Sustainable Development Goals – SDG 4) ကို ျမန္မာအစိုးရက လိုက္နာ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လွ်င္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ ကမၻာ့ပညာေရးညီလာခံ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ မသင္မေနရ အခမဲ့ပညာေရးကုိ အနည္းဆံုး စာသင္ႏွစ္ (၉) ႏွစ္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရန္၊ လူတုိင္းအက်ံဳး၀င္ပညာေရး (inclusive education) ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အရည္အေသြးရွိေသာ ပညာေရး
ကုိ ကေလးတိုင္းခံစားခြင့္ရွိရန္အတြက္ သာတူညီမွ်စနစ္ (equity) ကို က်င့္သံုးရန္၊ ရာသက္ပန္ ပညာေရးျဖစ္
ရန္၊ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ကို ဘတ္ဂ်က္၏ ၁၅% မွ ၂၀% အထိ သံုးစြဲရန္ စသည့္ အခ်က္မ်ားပါ၀င္သျဖင့္
NNER ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ထပ္တူျဖစ္ပါသည္။
၄။

စတုတၳေမွ်ာ္လင့္ရန္အခ်က္မွာ - ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ေၾကျငာစာတမ္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ႒ာေနတိုင္းရင္း

သားမ်ား၏ အခြင့္အေရး (UN Declaration on the Rights of Indigenous People, 2008) ကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စုေပါင္းေနထုိင္ၾကေသာ ႒ာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား
သည္ ေက်ာင္းမ်ားထူေထာင္ပိုင္ခြင့္၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္၊ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားပိုင္ခြင့္
မ်ား ရရွိၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။
နိဂံုး
အထက္ပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင့္စဥ္းစားႏိုင္လွ်င္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားလည္း ေက်နပ္ၾက
မည္ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျခလွမ္းမ်ားလည္း ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႒ာေနတုိင္းရင္း
သားမ်ား၏ ပညာေရးအခြင့္အေရးအတြက္ အစဥ္တစိုက္ တုိက္တြန္းေဆာ္ၾသခဲ့ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားပညာေရး
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ဗ.က.သ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ NNER တုိ႔ကလည္း ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ႀကိဳဆိုၾကပါမည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ေဒါက္တာ သိန္းလြင္
ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာကြန္ရက္ (NNER)
ေန႔စြဲ ။ ၂၀၁၆ ဇူလိုင္လ ၁၆
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