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ပညာေရး ဥပေဒႏွင္ ့စည္းကမ္းမ်ားသည္ တရားမ်ွတမႈ အေျခခံရွိသင့္သည္။  

ေဒါက္တာ သိန္းလြင္ (NNER)  
 

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အစိုးရ၏ အဓိကမူဝါဒ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ တရားမ်ွတမႈရွိ 
ေသာ ဥပေဒျဖစ္မွသာ ဥပေဒကိုေလးစားလိုက္နာၾကၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ တစ္ဖက္သတ္ေရးဆဲြေသာ၊ 
တရားမ်ွတမႈမရွိေသာ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းပါက တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ ပညာေရးဥပေဒမ်ားသည္ တရားမ် ွ
တမႈ ရွိ၊ မရွ ိဆန္းစစ္ရန္လိုပါသည္။  
 
ယခုုရက္ပိုုင္းအတြင္း ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုၾကေသာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို 
ေက်ာင္းမ ွ ထုတ္ပယ္သည့္ သတင္းမ်ား လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပံ်႕ႏွံ႔လ်ွက္ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
ေတာင္းဆိုမႈႏွင္ ့အေရးယ ူအျပစ ္ေပးမႈတို႔ိကို တရားမ်ွတမႈ ရႈေဒါင့္မွဆန္းစစ္လိုပါသည္။  
 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈသည္ တရားမွ်တ ပါသလား။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ ပညာေရး အသံုးစရိတ္သည္ ယခင ္
၁၉၆၂ မ ွ၂ဝ၁ဝ ကာလမ်ားထက ္အနည္းငယ္ ပိုလာသည္ကို ေတြ႔ရေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင္ ့ႏိႈင္းယွဥ္လ်ွင္ 
အလြန္ပင္နည္းပါးလ်ွက္ ရွိေနပါေသးသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ ္ေမလတြင ္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အင္ခၽြန္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ကမာၻ႔ 
ပညာေရးညီလာခံမွ ႏိုင္ငံအသီးသီးသည္ ပညာေရး အသံုးစရိတ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး အသံုးစရိတ္၏ ၁၅% မ ွ၂ဝ% အထိ 
သံုးစဲြရန ္သေဘာတူညီထားခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင္ ့ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန တိုု႔ကလည္း ပါဝင္ 
သေဘာတူ လက္ခံထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ျမနမ္ာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးအသံုးစရိတ္မွာ ၇% ခန္႔သာ ရွိေသး 
ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။  
 
၂ဝ၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင ္က်င္းပခဲ့သည့္ ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပဲြ၌ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ (၁၁) ခ်က္ 
တြင ္ပညာေရးအသံုးစရိတ္ကို ၂ဝ% အထိ တိုးျမွင့္ရန္ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထိုေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပဲြ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို 
အစိုးရႏွင္ ့လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္သူမ်ားမွ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင ္ပညာေရးက႑ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမွာ အားနည္းေနဆဲျဖစ္ပါသည္။  
 
သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား လံုေလာက္မႈ မရွိျခင္း၊ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ အရည္အေသြးျမွင့္တင္ရန္ လိုုအပ္ျခင္း၊ လံုု 
ေလာက္ေသာလစာေပးရန ္လိုုအပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားဦးေရႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ စာသင္ခန္းမ်ားလိုအပ္ျခင္း၊ ျမိဳ႕ျပ ဆင ္
ေျခဖုံုးႏွင္ ့ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားတြင ္စာသင္ေက်ာင္း မလံုေလာက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံရန ္လိုအပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသား 
မ်ားသြားလာေရး လြယ္ကူေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လုိအပ္ျခင္း၊ ရပ္ေဝးမ ွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 
ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားလိုအပ္ျခင္း စသည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုု ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ပညာေရး အသံုး 
စရိတ္မ်ားျမွင့္တင္ရန ္အလြန္လိုအပ္ေၾကာင္း ပညာေရးႏွင္ ့သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုး သိၾကပါသည္။ ပညာေရးအသံုး 
စရိတ ္တိုးျမွင့္ရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္သည္ တရားမ်တွသည္ဟု အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ပါသည္။  
 
ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ရန္ေတာင္းဆိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္ျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈ ရွ ိ
ပါသလား။ “ေက်ာင္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ေသာေၾကာင့္ အေရးယူသည္” ဟု တကၠသိုလ္အာဏာပိုင္မ်ားက အေၾကာင္း 
ျပသည္။ အဆိုပါတကၠသိုလ္စည္းကမ္းမ်ား၏ တရားမ်ွတမႈကို ဆန္းစစ္ဖို႔လိုပါသည္။ စည္းကမ္းမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာ 
ဏာပိုင္တို႔က တဖက္သတ္ေရးဆဲြထားပါသလား။ စည္းကမ္းလိုက္နာရမည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ စည္း 
ကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင ္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခြင့္ႏွင္ ့ ဆံုးျဖတ္ခြင့္မ်ား ရွိပါသလား။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ ္ တည္ 
ေဆာက္မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ထားေသာ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အသီးသီးတြင ္သက္ဆိုင္သူတို႔၏ ပါဝင္ခြင့္မ်ားကိ ုကန္႔သတ္ 
ထားဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါေက်ာင္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ တရားမ်ွတမႈမရွိဟု သံုးသပ္ပါသည္။  
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၂ဝ၁၃ ႏွင္ ့ ၂ဝ၁၄ အခ်ိန္ကာလမ်ားက အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးစဥ္ကတည္းက ပညာေရးႏွင္ ့
သက္ဆိုင္သူမ်ား အဓိပၸါယ္ရွိရွိပါဝင္ခြင့္မရခဲ့ပါ။ ၂ဝ၁၄ စက္တင္ဘာလတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒ 
သည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈတင္းက်ပ္လြန္းၿပီး ဗဟို၏အဆံုးအျဖတ္ကို မနာခံပါက အေရးယူအျပစ္ေပးရန ္ျပ႒ာန္းေသာ ဥပေဒ 
အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ တရားမ်ွတမႈစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ေဝးကြာလ်ွက္ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာမ်ား၏ 
ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ဆံုးရံႈးရံုမ်ွမက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ စုေပါင္းေနထိုင္ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပညာေရး 
အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ဆံုးရံႈးလ်ွက္ရွိပါသည္။  
 
၂ဝ၁၇ ဒီဇင္ဘာလတြင ္ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ပညာေရးဥပေဒ မူၾကမ္း (၄) ခ ု(အေျခခံပညာေရး၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး၊ 
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာေရးႏွင္ ့ ပုဂၢလိကေက်ာင္း ဥပေဒမ်ား) သည္ တရားမ်ွတမႈကို အေျခခံထားျခင္း ရွိ၊ မရွ ိ
ထပ္မ ံသံုးသပ္လိုပါသည္။ 
 
အေျခခံပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အကဲဆံုးျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား ဆရာမ်ားႏွင္ ့ ဌာေနတိုင္းရင္း 
သားမ်ားအေပၚ တရားမ်ွတမႈမရွိပါ။ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆဲြရာတြငပ္ါဝင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္ 
စြာစုေဝးခြင္၊ ့လြတ္လပ္စြာသင္းပင္းဖဲြ႔စည္းခြင္မ့်ား ဆံုးရံႈးေနပါသည္။ လြတ္လပ္စြာပညာသင္ၾကားရန္ အခြင့္အေရးႏွင္ ့
ဘာသာရပ္ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားလည္း ဆံုးရံႈးေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ 
အခြင္အ့ေရး ဆံုးရံႈးပါသည္။ မိမိကၽြမ္းက်င္ရာ ဘာသာစကားျဖင္ ့သင္ၾကားသင္ယူခြင့္ ရွိသင့္ပါသည္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း 
ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိသင္ပ့ါသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား၊ ပညာဥာဏ္မ်ား၊ လြတ္လပ္စြာ သင္ၾကားသင္ယူခြင္ ့
ရွသိင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ တရားမ်ွတမႈရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။  
 
အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကို စက္မႈႏငွ္ ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင္ ့  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန၊္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို 
အေထာကအ္ကူျပဳေသာ သုေတသနမ်ားသာလုပ္ရန ္ဆိုသည့္အခ်က္မ်ားသည္ ပညာရပ္မ်ား လြတ္လပ္စြာ ရွာေဖြလိုသူ 
မ်ား အေပၚ တရားမ်ွတမႈမရွိပါ။ ပညာေရးသည္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားထက္ ပိပုါသည္။ စီးပြားေရးအျမင ္တစ္ခ ု
တည္းျဖင္ ့ခ်ဥ္းကပ္ေသာ ပညာေရးသည္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ျပီး လူမႈေရးတရားမွ်တမႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္မည ္မဟုုတ္ 
ပါ။ ပညာေရးကို အာဏာရွိသူမ်ား၏ အျမင္သက္သက္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းသည္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳး 
ေဖာက္ရာေရာက္ပါသည္။ ပညာေရးကို လူ႔အခြင့္အေရးအျမင္ျဖင္ ့ ၾကည့္မွသာ တရားမ်ွတမႈကို အာမခံႏိုင္ပါမည။္ 
ပညာေရးကို လူ႔အခြင့္အေရးျဖင္ ့ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း (rights-based approach) ျဖစ္ရနအ္တြက္ ကမာၻ႔ပညာေရးညီလာခံတြင္ 
ႏိုုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိထားၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။   
 
အထူးသျဖင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းဥပေဒမူၾကမ္းတြင ္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ ဖြင့္လွစ္ရန ္
ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ ပညာသင္ယူသူမ်ား၏ ပညာေရးအခြင့္အေရး (the right to education) ကို 
ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ပါသည္။ ကမာၻ႕ပညာေရးညီလာခံမွ ထုုတ္ျပန္ေသာ အင္ခၽြန္းေၾကညာစာတမ္းတြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီး 
သည္ စာသင္ႏွစ ္ဆယ့္သံုးႏွစ္ (KG+12) ကို အခမဲ့သင္ယူခြင္ ့ရွိေစရမည္ဟု ုပါဝင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားက တာဝန ္
ယူရပါသည္။  
 
အစိုးရမ်ားသည္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ေလ်ွာ့ခ်ရန္အတြက္ ပညာေရးက႑ကို ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳးစီးပြား အလိုု႔ငွါ ရည္ရြယ္ 
ေသာ ပုဂၢလိကမ်ား လက္ထဲသိုု႔ ပို႔လိုက္ျခင္းသည္ ပညာေရးအခြင့္အေရး မညီမွ်မႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။ မိဘဝင္ေငြ 
ေကာင္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ရွိေနခ်ိန္တြင ္မိဘဝင္ေငြနည္းေသာ ေက်ာင္း 
သားမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကိ ုကန္႔သတ္လိုက္ရာ ေရာက္ပါသည္။ လူမႈေရးမညီမ်ွမႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ကေလးအားလံုး 
အရည္အေသြးရွိေသာ ပညာေရးကိုရရိွရန ္ ႏွင္ ့တန္းတူအခြင့္အေရးရွိရနအ္တြက္ အစိုးရက တာဝန္ယူသင့္ပါသည္။ 
အစိုးရေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း အရည္အေသြးရွိေအာင္ လုပ္ရပါမည္။ ေဒသအားလံုး၊ ေက်ာင္းအားလံုး၊ အရည ္အေသြး 
ရွမိွသာ ကေလးအားလံုးအတြက္ တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိမည ္ျဖစ္ပါသည္။  
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ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင္ ့ ပုဂၢလိကလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအရ ပညာေရးတြင္ ပုဂၢလိကက႑ရွိသင့္ပါသည္။ အစိုးရေက်ာင္း 
မ်ားသည္ လူအမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္၍ အမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္လုပ္ရပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ဘာသာ 
စကားမ်ား၊ ပညာရပ္မ်ားကို တဖက္သတ္လုပ္၍ မရပါ။ ထိုု႔ေၾကာင့္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မတူေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း 
မ်ား၊ ပညာေရးဆိုင္ရာတန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန ္ ပုဂၢလကိလုပ္ပိုင္ခြင့္ကိ ု ေပးသင့္ပါသည္။ တၿပိဳင္နက္ 
တည္းတြင ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ကိုလည္း တန္းတူညီမ်ွမႈျဖစ္ေအာင္ စီမံဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ အခမဲ့ပညာေရးကို 
(KG+12) ၿပီးသည္အထိ အစိုးရတြင ္တာဝန္ရွိသည့္အတြက္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းကို ေရြးခ်ယ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို 
အစိုးရေက်ာင္းတြင္ ကုန္က်မည့္ စရိတ္အတိုင္း ေထာက္ပံ့ေပးလွ်င္ မည္သည့္ေက်ာင္းသားမဆို တန္းတူညီမ်ွ ေရြးခ်ယ ္
ခြင့္ရမည ္ျဖစ္ပါသည္။ ပုဂၢလိကေက်ာင္း တည္ေထာင္လိုသူမ်ားကလည္း “ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ” မျဖစ္ေစဘဲ ပညာ 
ေရးတန္ဖိုးမ်ားအရ ဖြင့္လွစ္ျခင္းသာျဖစ္သင့္ပါသည္။  
 
ပညာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင ္တရားမ်ွတမႈရွိရနႏ္ွင္ ့အရည္အေသြးရွိေသာ ပညာေရးကို ကေလးတိုင္း တန္း 
တူအခြင့္အေရးရွိရန ္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ကို လံုေလာက္ေအာင္သံုးစြဲဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ပညာေရး အသံုး 
စရိတ ္တိုးျမွင့္ရန ္ေတာင္းဆိုမႈသည္ တရားမ်ွတမႈရွိသည္ဟုု သံုုးသပ္ပါသည္။ ပညာေရးစရိတ္ တိုးျမွင့္ရန ္ေတာင္းဆို 
ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းထုတ္ျခင္းကသာ တရားမ်ွတမႈ ကင္းမဲ့ရာ ေရာက္ပါသည္။  
 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမ်ွတမႈကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယခင္စနစ္ေဟာင္း စစ္အုပ ္
ခ်ဳပ္ေရးမွ စနစ္သစ ္ဒီမိုကေရစအီုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင ္စနစ္ေဟာင္းကိ ုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သူမ်ား 
၏ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈမ်ားကိုု ျပန္လည္ကုစားရန ္ (compensation) လိုအပ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၄ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ေလးပြင့္ဆိုင ္
ေဆြးေႏြးပဲြတြင ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ၌ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သျဖင္ ့ ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္ခထံားရ 
သူမ်ားကို ပညာသင္ယူခြင့္ ရရွိရန ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ သေဘာတူညီမႈလည္းရခဲ့ပါသည္။ သိုု႔ရာတြင ္ အဆိုပါ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာသင္ယူခြင့္မွာ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ယခုထပ္မံ၍ အသြင္ကူးေျပာင္းေနသည့္ ကာလ 
အတြင္း ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန ္ေတာင္းဆိုၾကသူမ်ားကို ထပ္မံအေရးယူ ေက်ာင္းထုတ္ေနျခင္းသည္ တရားမ်ွတ 
မႈကို မ်က္ကြယ္ျပဳရာ ေရာက္ပါသည္။  
 
နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင္ ့တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေအာင္ျမင္ရန္အတြက ္တရားမွ်တေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ရန ္တိုက္တြန္းလိုုပါ 
သည္။ ပညာေရးက႑တြင္လည္း တရားမွ်တေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ရနအ္တြက္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အဆံုးအျဖတ္ ေပးရ 
မည့္ ကိစၥတိုင္း၌ ပညာေရးႏွင္ ့သက္ဆိုင္သူအားလံုး၏ ပါဝင္ခြင္က့ို အေလးအနက္ထားေစလိုပါသည္။ ထို႔ျပင္ ပညာေရး 
ကို ခ်ဥ္းကပ္ရာ၌ “ပညာေရးသည္ လူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္သည္” ဟူေသာ အေျခခံရပ္တည္ခ်က္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ရန ္(rights-
based approach) ကိုလည္း တိုက္တြန္းလိုပါသည္။  
 
ျမန္မာႏိုင္င ံ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကုလသမဂၢ အဖဲြ႔ဝင္ႏိုင္ငံအေနျဖင္ ့သေဘာတူၿပီးျဖစ္ 
ေသာ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ ပညာေရး (Education for Sustainable Development Goal - SDG4)  
သည္ ပညာေရးကို လူသားဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအျမင္ (Humanistic Vision) အရ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤလူသားဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
အျမင္သည္သာ တန္းတူညီမွ်ေသာ၊ ကိုုယ္ပိုုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိေသာ၊ တရားမ်ွတေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ သာယာဝေျပာေသာ၊ 
ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏိုငင္ံေတာ္ကို တည္ေထာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။   
 
 
၂၉ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၈။ 
 


