
    

    

    

    

ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ျမန္မာႏုိင္ငံ၊        

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ထားေသာဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ထားေသာဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ထားေသာဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ    

ေက်ာင္းရန္ပုံေငြေထာက္ပ့ံျခင္းအစီအစဥ္အတြက္ေက်ာင္းရန္ပုံေငြေထာက္ပ့ံျခင္းအစီအစဥ္အတြက္ေက်ာင္းရန္ပုံေငြေထာက္ပ့ံျခင္းအစီအစဥ္အတြက္ေက်ာင္းရန္ပုံေငြေထာက္ပ့ံျခင္းအစီအစဥ္အတြက္    

လူမႈဆုိင္ရာေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္လူမႈဆုိင္ရာေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္လူမႈဆုိင္ရာေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္လူမႈဆုိင္ရာေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္    

((((မူၾကမ္းမူၾကမ္းမူၾကမ္းမူၾကမ္း))))    

    

    

    

    

    

ပညာေရးပညာေရးပညာေရးပညာေရး၀၀၀၀န္ႀကီးဌာနအတြက္န္ႀကီးဌာနအတြက္န္ႀကီးဌာနအတြက္န္ႀကီးဌာနအတြက္    

ပညာအလင္းပြင့္ျမန္မာသုေတသနအဖြဲပညာအလင္းပြင့္ျမန္မာသုေတသနအဖြဲပညာအလင္းပြင့္ျမန္မာသုေတသနအဖြဲပညာအလင္းပြင့္ျမန္မာသုေတသနအဖြဲ႕႕႕႕    မွမွမွမွ    ျပဳစုသည္။ျပဳစုသည္။ျပဳစုသည္။ျပဳစုသည္။    

    

    

    

    

    

    

၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄    ခုႏွစ္၊ခုႏွစ္၊ခုႏွစ္၊ခုႏွစ္၊    ေအာက္တုိဘာလေအာက္တုိဘာလေအာက္တုိဘာလေအာက္တုိဘာလ    
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မာတိကာမာတိကာမာတိကာမာတိကာ    

အတုိေကာက္စာလုံးမ်ားစာရင္း  
အက်ဥ္းခ်ဳပ ္  
အပိုင္း (၁) - နိဒါန္း  
အပိုင္း (၂) - လူမႈဆုိင္ရာေလ့လာဆန္းစစ္မႈအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ နည္းစနစ္  
အပိုင္း (၃) - အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း  
 ၁။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္  
 ၂။ စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္  
 ၃။ ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္  
 ၄။ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္  
 ၅။ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္  
အပိုင္း (၄) - ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း  
 ႀကိဳတင္အသိေပးထား၍ လြတ္လပ္စြာ ျပဳလုပ္ေသာ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ရလာဒ္မ်ား  
 ထိခိုက္လြယ္ေသာ လူမႈအုပ္စုမ်ား  
 ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈဆုိင္ရာ အခက္အခမဲ်ား၊ ၄င္းတုိ႔၏ အခက္အခေဲျဖရွင္းသည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 
 

 တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင္ ့ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈ  
 ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈအတြက္ အခက္အခမဲ်ား  
 ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈတုိးတက္ေရးအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  
အပိုင္း (၅) - ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား  
 အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း  
 သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန႕္ေ၀ေရး လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္  
 ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ေက်း႐ြာအဆင့္တြင္ ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ  
 ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္  
အပိုင္း (၆) - ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္တုိးတက္ေစေရးအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  
အပိုင္း (၇) - ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား  
 ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္၏ အားသာခ်က္မ်ား  
 ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္တြင္ ေတြ႕ၾကံဳရေသာ အခက္အခမဲ်ား  
 ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္  
 ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  
ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) - စာအုပ္စာတမ္းသုံးသပ္ေလ့လာခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ ္  
ေနာက္ဆက္တြဲ (၂) - ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမ ွရလာဒ္မ်ား  
 ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္  
  ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈအတြက္ အဓိကျပႆနာမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  
  ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင္ ့ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အဓိကျပႆနာမ်ားႏွင္ ့

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
 

 စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္  
  ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈအတြက္ အဓိကျပႆနာမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  
  ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင္ ့ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အဓိကျပႆနာမ်ားႏွင္ ့

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
 

 ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္  
  ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈအတြက္ အဓိကျပႆနာမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  
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  ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင္ ့ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အဓိကျပႆနာမ်ားႏွင္ ့
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

 

 ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္  
  ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈအတြက္ အဓိကျပႆနာမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  
  ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင္ ့ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အဓိကျပႆနာမ်ားႏွင္ ့

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
 

 လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္  
  ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈအတြက္ အဓိကျပႆနာမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  
  ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင္ ့ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အဓိကျပႆနာမ်ားႏွင္ ့

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
 

    

ပုံမ်ားစာရင္းပုံမ်ားစာရင္းပုံမ်ားစာရင္းပုံမ်ားစာရင္း    

ပံ ု(၁) - ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင ္တုိင္းရင္းသား/လူမ်ိဳးစုမ်ားတည္ရိွပံု  
ပံ ု(၂) - စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တုိင္းရင္းသား/လူမ်ိဳးစုမ်ားတည္ရွိပံ ု  
ပံ ု(၃) - ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္တြင ္တိုင္းရင္းသား/လူမ်ိဳးစုမ်ားတည္ရွိပုံ  
ပံ ု(၄) - ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တုိင္းရင္းသား/လူမ်ိဳးစုမ်ားတည္ရွိပံ ု  
ပံ ု(၅) - လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္တြင္ တုိင္းရင္းသား/လူမ်ိဳးစုမ်ားတည္ရွိပံ ု  

    

ဇယားမ်ားစာရင္းဇယားမ်ားစာရင္းဇယားမ်ားစာရင္းဇယားမ်ားစာရင္း    

ဇယား (၁) ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူအေရအတြက္ (က်ား/မႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအလုိက)္  
ဇယား (၂) ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာင္းႏွင္ ့ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ (၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ)္  
ဇယား (၃) ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင ္ ေက်ာင္းထြက္ေသာ ေက်ာင္းသား/သူအေရအတြက္  
ဇယား (၄) ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္ အဓကိဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား (က်ား/မႏွင့္ 

တုိင္းရင္းသားအလုိက္) 
 

ဇယား (၅) စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ (၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ)္  
ဇယား (၆) စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်ာင္းထြက္သူအေရအတြက္  
ဇယား (၇) စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ အဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား (က်ား/မႏွင္ ့

တုိင္းရင္းသားအလုိက္) 
 

ဇယား (၈) ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာင္းႏွင္ ့ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ (၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ)္  
ဇယား (၉) ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာင္းထြက္သူအေရအတြက္  
ဇယား (၁၀) ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္တြင ္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္ အဓကိဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား (က်ား/မႏွင့္ 

တုိင္းရင္းသားအလုိက္) 
 

ဇယား (၁၁) ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွ ိေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ (၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ)္  
ဇယား (၁၂) ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွ ိေက်ာင္းထြက္သူအေရအတြက္  
ဇယား (၁၃) ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္ အဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား (က်ား/မႏွင္ ့

တုိင္းရင္းသားအလုိက္) 
 

ဇယား (၁၄) လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ရွ ိေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ (၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ)္  
ဇယား (၁၅) လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ရွ ိေက်ာင္းထြက္သူအေရအတြက္  
ဇယား (၁၆) လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္ အဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား (က်ား/မႏွင္ ့

တုိင္းရင္းသားအလုိက္) 
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ဇယား (၁၇) ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူအေရအတြက္ (က်ား/မႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအလုိက)္  
ဇယား (၁၈) ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္ ့လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားအေရအတြက္ (အမ်ိဳးအစားအလုိက္)  
ဇယား (၁၉) ၿမိဳ႕နယ္ (၅)ၿမိဳ႕နယ္တြင ္လြန္ခဲ့ေသာ (၃)ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံသည့္ မူလတန္း 

ေက်ာင္းသားအေရအတြက္  
 

ဇယား (၂၀) ၿမိဳ႕နယ္ (၅)ၿမိဳ႕နယ္တြင ္ေလ့လာခဲ့ေသာ ေက်း႐ြာ (၂၀)႐ြာတြင္ တုိင္းရင္းသားအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔၏ 
ပါ၀င္မႈရာခိုင္ႏႈန္း 

 

ဇယား (၂၁) အလယ္တန္းႏွင့္အထက္တန္းေက်ာင္းသားတစ္ဦးအတြက္ မိဘမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ား  
ဇယား (၂၂) ၿမိဳ႕နယ္အလုိက ္ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား  
ဇယား (၂၃) ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအဆင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ 

ဗမာလူမ်ိဳးႏွင္ ့ဗမာလူမ်ိဳးမဟုတ္သူ အေရအတြက္  
 

ဇယား (၂၄) ၿမိဳ႕နယ္ (၅)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စုစုေပါင္းေက်ာင္းအေရအတြက္ႏွင္ ့ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးအတြက္ 
ေ႐ြးခ်ယ္ခံရေသာ ေက်ာင္းအေရအတြက္တိ႕ုကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ 

 

ဇယား (၂၅) ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိသည့္ အခ်ိဳးက်ေက်ာင္းသား/သူအေရအတြက္ (ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္)  
ဇယား (၂၆) မူလတန္းေက်ာင္းသားအေရအတြက္ကုိ အေျခခံ၍ အခ်ိဳးက်ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ေက်ာင္း 

ေထာက္ပံ့ ေၾကးပမာဏ 
 

    

ျဖစ္ရပ္နမူနာမ်ားျဖစ္ရပ္နမူနာမ်ားျဖစ္ရပ္နမူနာမ်ားျဖစ္ရပ္နမူနာမ်ား    

ျဖစ္ရပ္နမူနာ (၁) ပညာေရးလက္လွမ္းမီေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရေသာ မိသားစုမ်ား  
ျဖစ္ရပ္နမူနာ (၂) ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ႏွင့္ မလုံေလာက္ေသာ ဆရာ/မအေရအတြက္   
ျဖစ္ရပ္နမူနာ (၃) ပညာသင္ၾကားရန ္ရွက္႐ြံ႕ေစသည့္ ဘာသာစကားအခက္အခဲ  
ျဖစ္ရပ္နမူနာ (၄) ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေငြေၾကးအခက္အခမဲ်ားကုိ ကူညီေျဖရွင္းေပးေနသည့္ ေက်း႐ြာေကာ္မတီ  
ျဖစ္ရပ္နမူနာ (၅) မိမိ၏ ပညာသင္စရိတ္အတြက္ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ စိတ္အားထက္သန္သည့္ 

ေက်ာင္းသားတစ္ဦး 
 

ျဖစ္ရပ္နမူနာ (၆) ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ေၾကာင့္ အလုပ၀္န္ပိသည့္အတြက္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားက 
စိတ္ညစ္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရွိရျခင္း 

 

ျဖစ္ရပ္နမူနာ (၇) ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ေၾကာင့္ လပတ္စာေမးပြမဲ်ားေနာက္က်ျခင္း  
ျဖစ္ရပ္နမူနာ (၈) ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင္ ့ပတ္သက္သည္ ့ အခ်က္အလက္မလုံေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ 

ရလာဒ္နည္းပါးျခင္း 
 

    

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားေနာက္ဆက္တြဲမ်ားေနာက္ဆက္တြဲမ်ားေနာက္ဆက္တြဲမ်ား    

ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) စာအုပ္စာတမ္းသံုးသပ္ေလ့လာခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္  
ေနာက္ဆက္တြဲ (၂) ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမ ွရလာဒ္မ်ား  
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အတုိေကာက္စာလုံးမ်ားစာရင္းအတုိေကာက္စာလုံးမ်ားစာရင္းအတုိေကာက္စာလုံးမ်ားစာရင္းအတုိေကာက္စာလုံးမ်ားစာရင္း    

ATEO - လက္ေထာက္ၿမိဳ႕နယ္္ပညာေရးမႉး (Assistant Township Education Officer) 

CESR - ပညာေရးက႑ဘက္စံုျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း (Comprehensive Education Sector Review) 

CGSA - က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈအေျခအေနကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (Country Gender Situation 
Assessment) 

CPPF - ေဒသခံျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း မူေဘာင္ (Community Participation 
Plan Framework) 

CSO - အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း (Civil Society Organization) 

DTEO - ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး (Deputy Township Educatioin Officer) 

FGD - ဦးတည္အုပ္စုအလုိက္ ေဆြးေႏြးျခင္း (Focus Group Discussion) 

IDA - အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ (International Development Association)  

IHLCA - အိမ္ေထာင္စုအလုိက္ ဘက္စံုလူေနမႈအေျခအေန တိုးျမႇင့္ေပးေရးအဖြဲ႕ (Integrated Household 
Living Condition Association) 

INGO  - အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း (International Non-Government Organization) 

KII - အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း (Key Informant Interview) 

MMICS - ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက ္ညႊန္းကိန္းအတြဲလုိက္ျဖင္ ့စာရင္းေကာက္ေလ့လာျခင္း (Myanmar Multiple 
Indicator Cluster Survey) 

NGO - အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း (Non-Government Organization) 

QBEP - အရည္အေသြးအေျချပဳသည့္ ပညာေရးစီမံခ်က္ (Quality Base Education Plan) 

SA - လူမႈဆုိင္ရာေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က ္(Social Assessment) 

SGSC  - ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေကာ္မတီ (School Grants and Stipends 
Committee)  

TEO - ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး (Township Education Officer) 

TGSC  - ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေကာ္မတီ (Township Grants 
and Stipends Committee) 

UNFPA  - ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (United Nations Fund for Population) 
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အက်ဥ္းခ်ဳပ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္    

အေျခခံပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရက ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ မ်ားစြာေသာ ျပဳျပင ္
ေျပာင္းလေဲရးလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင ္အေျခခံ ပညာ 
ေရးက႑၊ အမ်ိဳးသားပညာေရးျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ (၂၀) ကာလရွည္စီမံခ်က္ (၂၀၁၁-၂၀၃၁)ကိ ု မူၾကမ္း 
ေရးဆြဲျပင္ဆင္လွ်က္ရိွပါသည္။ ဤစီမံခ်က္၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအနက္တစ္ခုမွာ အခမ့ဲႏွင္ ့ မသင္မေနရ 
မူလတန္းပညာေရးျပဌာန္းျခင္း၊ ႏြမ္းပါးေသာမိသားစ၀ုင္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကာမိေစမည့္ 
ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးျခင္းစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈကိ ု တုိးျမႇင့္ေပးရန္ျဖစ္ 
ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အခမ့ဲႏွင့္မသင္မေနရမူလတန္းပညာေရးကိ ု ေထာက္ပံ့ရန္ႏွင္ ့ သင္ၾကားေရးအရည္အေသြးႏွင္ ့
ေလ့လာသင္ယူမႈ ပတ၀္န္းက်င္တုိ႔တုိးတက္ေစရန္အတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ မူလတန္းပညာ သင္ၾကား 
ေပးေနေသာ ေက်ာင္းတိုင္းကုိ ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ား ေပးအပ္လွ်က္ရိွပါသည္။ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကး 
အစီအစဥ္အရ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ တုိးျမႇင့္ေထာက္ပ့ံရန္အတြက္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၁၈ သန္းခန္႔ သုံးစြဲၿပီးျဖစ္ပါသည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ၊ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံအစုိးရတိ႕ုက ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္မွစတင္၍ ရလာဒ္အေျခခံေသာ ဘတ္ဂ်တ္စနစ္ျဖင့္ ေထာက္ပ့ံေပးသြားပါမည္။ ယင္းေထာက္ပံ့မႈအရ ေက်ာင္း 
ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ အတန္းတိုင္းရိွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက ္ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကး အစီအစဥ ္
မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ အတန္းငယ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စာဖတ္ႏိုင္စြမ္းကိ ုအခ်ိန္ပုိင္းအလိုက္ ေလ့လာ 
ျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယအ္ဆင့္ႏွင့္ေက်ာင္းအဆင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈတုိးတက္ေစျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အက ူ
အညီေပးပါမည္။ ထုိ႔အျပင္ ဤအကူအညီ၏ ဆင့္ပြါးအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုကလည္း ပညာေရး တိုးတက္မႈ အစ ီ
အစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင္ ့ယင္းအစီအစဥ္မ်ား၏ ရလာဒ္မ်ားကုိ အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ တာ၀န္ရိွ 
သူမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ေပးရန္အတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားပ့ံပိုးေပးပါမည္။  

ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္မ်ားအား ဒီဇိုင္းဆဲြေနသည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဦးပုိင္း 
တြင္ လူမႈဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းတစ္ခုကုိ ကနဦးျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင ္ ထုိအခ်ိန္က ေထာက္ပ့ံေၾကး 
အစီအစဥ္မ်ားအတြက ္ တိက်ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားမသတ္မွတ္ရေသးပါ။ ေထာက္ပံံ့ေၾကးအစီအစဥ္မ်ားကုိ ၂၀၁၄-
၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ ပညာသင္ႏွစ္မွစတင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အတည္ျပဳခ်က္ရရိွေသာအခါ အစုိးရအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းရွ ိ
ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္၊ ျမစ၀္ကၽြန္းေပၚေဒသရိွ ေက်ာင္းကုန္း၊ လပြတၱာႏွင့္ ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ရွမ္းျပည ္
နယ္ရွ ိကေလာႏွင့္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ မႏၲေလးတုိင္းရိွ မဟာေအာင္ေျမႏွင့္ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား စသည္ ့ၿမိဳ႕နယ္ 
(၈) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာင္႐ြက္ရန ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားအနက္ (၃) ၿမိဳ႕နယ္မွာ ကနဦးေလ့လာမႈတြင ္
ပါ၀င္ခ့ဲၿပီး၊ ယင္းေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင္ ့ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ 
စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းမူေဘာင္ (CPPF) ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ႏွင္ ့ ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင္ ့ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး 
အစီအစဥ္မ်ားအတြက ္လုပ္ငန္းလက္စြဲစာအုပ္မ်ား ေရးဆြဲရာတြင ္အသုံးျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။  

ဤအစီရင္ခံစာတြင ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပထားေသာ လူမႈဆုိင္ရာေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ ဇြန္လမွ 
ဇူလုိင္လအတြင္း၊ ယခင္ေလ့လာမႈတြင ္ မပါ၀င္ေသးသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၅) ၿမိဳ႕နယ္၌ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ယင္းၿမိဳ႕နယ္ (၅) ၿမိ ႔ဳနယ္မွာ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသရိွ ေက်ာင္းကုန္း၊ လပြတၱာႏွင္ ့ ဘုိကေလး၊ ရွမ္းျပည္နယ ္
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္း စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းၿမိဳ႕နယ္အားလုံးသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင္ ့
ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း ျမင့္မားၾကပါသည္။  



vii 

 

ဦးတည္အုပ္စုမ်ားအလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္း (FGD) ႏွင့္ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားအားေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း (KII) 
နည္းလမ္း 1မ်ားကိ ု အဓိကအသုံးျပဳ၍ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ ဤလူမႈဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က ္
မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုင္းျဖစ္ပါသည္ - 

ရည္ရည္ရည္ရည္႐႐႐႐ြယ္ခ်က္ြယ္ခ်က္ြယ္ခ်က္ြယ္ခ်က္    ((((၁၁၁၁)))) - အထူးသျဖင့္ အစုိးရ၏ ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ပညာသင္ေထာင္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအပါအ၀င္ ဆင္းရဲ၍ အခြင့္အေရးနည္းပါးေသာ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရး 
လက္လွမ္းမီမႈကိ ုအက်ိဳးသက္ေရာက္ေနေသာ လူမႈဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေလ့လာ 
ဆန္းစစ္ခ်က္အရ ေထာက္ပံံ့ေၾကးအစီအစဥ္မ်ားမ ွ ဖယ္ထုတ္ခံရရန္အလားအလာရိွေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေထာက္ပံံ ့
ေၾကး အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမခံစားရေသာ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအပါအ၀င္ အျခား လူမႈ အုပ္စု 
မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင ္ကနဦး ေဆာင္႐ြက္ခဲ ့
ေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိလည္း စာအုပ္စာတမ္းျပန္လည္သုံးသပ္သည့္အေနျဖင့္ အသုံးျပဳခဲ ့
ပါသည္။ ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တြင ္ပညာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား၊ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရရိွေရး 
အတြက္ ေငြေၾကးႏွင္ ့ ေငြေၾကးမဟုတ္ေသာအခက္အခဲမ်ား၊ ေက်ာင္းအပ္ရာတြင ္ မတူညီမႈမ်ား၊ လူမႈ စီးပြါးေရး 
အုပ္စုမ်ားအလုိက္ လက္လွမ္းမီမႈဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္းမ်ား၊ အခက္အခဲေျဖရွင္းရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား 
စသည္တုိ႔ လႊမ္းျခံဳပါ၀င္ပါသည္။  

႐႐႐႐ည္ည္ည္ည္႐႐႐႐ြယ္ခ်က္ြယ္ခ်က္ြယ္ခ်က္ြယ္ခ်က္    ((((၂၂၂၂)))) - စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လ်ာထားသည္ ့ ေဒသမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား 
အပါအ၀င္ အဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင္ ့(ႀကိဳတင္အသိေပးထား၍ လြတ္လပ္စြာေဆြးေႏြးေသာ2) ေဆြးေႏြး 
ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းကိ ု ေဒသခံမ်ားက က်ယ္ျပန႕္စြာ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။  

ရည္ရည္ရည္ရည္႐႐႐႐ြယ္ခ်က္ြယ္ခ်က္ြယ္ခ်က္ြယ္ခ်က္    ((((၃၃၃၃)))) - ေရွ႕ေျပးေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ ့ အစီအစဥ္မ်ားအား လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သ ူ
မ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္သည္ ့စီမံခ်က္ေရးဆြဲေရးမူေဘာင္ (CPPF) တို႔ႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားျခင္း ရွိမရိွကုိ 
ဆန္းစစ္ႏိုင္ေရးအတြက ္တုန္႕ျပန္သုံးသပ္မႈမ်ားကုိ စုေဆာင္းရန္ႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က ္(၁) အရေဆာင္႐ြက္သည္ ့လူမႈ 
ဆုိင္ရာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ (၂) အရေဆာင႐္ြက္သည့္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲရလာဒ္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ 
CPPF ေဖာ္ထုတ္ရာတြင ္ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနကိ ုကူညီရန္ျဖစ္ပါသည္။  

ရည္ရည္ရည္ရည္႐႐႐႐ြြယ္ခ်က္ြြယ္ခ်က္ြြယ္ခ်က္ြြယ္ခ်က္    ((((၄၄၄၄)))) - လူမႈဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင္ ့ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနရိွ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ 
သုေတသနႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းစြမ္းရည္မ်ားတိုးတက္လာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။  

                                                           
1  ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားတြင ္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ပညာေရးအရာရိွမ်ား၊ ၄င္းတုိ႔၏ လက္ေထာက္မ်ား၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 

ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSOs)၊ ေက်း႐ြာအဆင့္တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ မိဘဆရာအသင္း၀င္မ်ား၊ 
ရပ္႐ြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးနည္းပါးေသာအုပ္စုမ်ားမ ွ ေက်ာင္းသား 
မိဘမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။  

2
  ကမၻာ့ဘဏ္မွ ရန္ပုံေငြေတာင္းခံေသာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအား အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည့္ စီမံကိန္းအားလံုးအတြက္ ႀကိဳတင္ 
အသိေပး၍ လြတ္လပ္စြာေဆြးေႏြးထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လုိအပ္ပါသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ယင္းသို႔ ႀကိဳတင္အသိေပး၍ 
လြတ္လပ္စြာေဆြးေႏြးထားၿပီး၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားက က်ယ္ျပန္႕စြာသေဘာတူညီထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားကုိသာ ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့ 
ပါသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္မွေငြေခ်းေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ (က) ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔အားဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ (ခ) 
ယင္းသုိ႔ ေရွာင္ရွားရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါက ထိုဆိုးက်ိဳ းမ်ားကုိ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ေစရန္/ေလွ်ာ့ခ်ရန္/ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား ပါ၀င္ 
ရပါမည္။ ကမၻာ့ဘဏ္မွေထာက္ပံ့ေသာစီမံကိန္းမ်ားသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈအရသင့္ေတာ္ၿပီး၊ က်ား/မတန္း 
တူညီမွ်မႈရွိကာ မ်ိဳးဆက္မ်ားစြာပူးေပါင္းပါ၀င္ႏုိင္သည့္ လူမႈစီးပြြါးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိေစေၾကာင္း ေသခ်ာေစရပါမည္။  
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20553653~
menuPK:4564185~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.html 
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ဤေလ့လာဆန္းစစ္မႈသည္ ဦးတည္ထားေသာ လူမႈအုပ္စုမ်ား၏ လူမႈစီးပြါးေရးအေျခအေနမ်ားကုိ ဘက္ေပါင္းစံုမွ 
အေသးစိတ္ဆန္းစစ္ရန ္ ရည္႐ြယ္ထားျခင္းမရွိပါ။ သို႔ရာတြင ္ ေဒသတြင္းလူမႈစီးပြါးေရးအေျခအေန၊ လူဦးေရ 
ျပန႕္ႏံွ႕မႈ၊ လူမ်ိဳးစုယဥ္ေက်းမႈ၊ အျခားအေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္မ်ားမွ ဖယ္ထုတ္ခ ံ
ရႏုိင္၍ စီမံကိန္းအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ မရရိွႏိုင္ေသာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအပါအ၀င္ လူမႈအုပ္စုမ်ားအား 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။ ဤေလ့လာဆန္းစစ္မႈတြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေကာင္း 
က်ိဳး/ဆုိးက်ိဳးဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားကုိ စုေဆာင္းရန္၊ စီမံကိန္းအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီေရးအတြက ္ ေတြ႕ 
ၾကံဳရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင္ ့ ထုိအခက္အခမဲ်ားကုိ ေျဖရွင္းမည္ ့ နည္းလမ္းမ်ား 
ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္အသိေပး၍ လြတ္လပ္စြာျပဳလုပ္ေသာ အၾကံယူေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ထိခုိက ္
လြယ္အုပ္စုမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ထြက္ရွိလာေသာ အၾကံျပဳခ်က္ မ်ား 
ကုိ ေလ့လာခ့ဲသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲေရးမူေဘာင္ (CPPF) 
ေရးဆြဲရာ၌ အသုံးျပဳႏိုင္ခ့ဲပါသည္။  

အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္    နည္းစနစ္ႏွင့္နည္းစနစ္ႏွင့္နည္းစနစ္ႏွင့္နည္းစနစ္ႏွင့္    အသိေပးခ်က္မ်ားအသိေပးခ်က္မ်ားအသိေပးခ်က္မ်ားအသိေပးခ်က္မ်ား    

သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ေလ့လာခ့ဲသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၅)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ ကေလးငယ္မ်ား 
ရွိေနသည္ ့ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ စီးပြြါးေရးဆိုင္ရာ  အေျချပဳအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းႏိုင္ေရးအတြက ္ ၿမိဳ႕နယ ္
အဆင့္အစုိးရအရာရိွမ်ားျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမႉးမ်ား (TEOs)၊ ဒုၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးမ်ား (DTEOs)၊ လက ္
ေထာက ္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးမ်ား (ATEOs) ႏွင္ ့လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ား၊ (ဘာသာေရး 
အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအပါ အ၀င္) ရပ္႐ြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ 
သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီရွ ိ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းထြက္လုိက္ေသာေက်ာင္းသားမ်ား 
ထံမွလည္း အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းခ့ဲပါသည္။ ထုိသိ႕ုအခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းရာတြင္ သုေတသန 
အဖြဲ႕သည္ (တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအပါအ၀င္) ထိခိုက္လြယ္အုပ္စုမ်ား၏ အျမင္မ်ားႏွင္ ့ စိုးရိမ္မႈမ်ားကိ ု
နားလည္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင္ ့ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈ၊ ေက်ာင္းေထာက္ပံ ့
ေၾကးႏွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္မ်ားက ကေလးငယ္မ်ား၏ ေက်ာင္းတက္လိုစိတ္ကုိ ျမႇင့္တင္ေပး 
ႏိုင္ျခင္း ရိွမရိွတိ႕ုကုိ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ သုေတသနအဖြဲ႕သည ္ ေက်ာင္းေထာက ္
ပ့ံေၾကးႏွင္ ့ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူတုိ႔၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအတုိင္းအတာကိ ု
လည္း ေမးျမန္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။  

ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၁၁၁၁) ) ) ) ----    ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္    ေတြေတြေတြေတြ႕႕႕႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူအေရအတြက္ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူအေရအတြက္ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူအေရအတြက္ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူအေရအတြက္    ((((က်ားက်ားက်ားက်ား////မႏွင့္မႏွင့္မႏွင့္မႏွင့္    တုိင္းရင္းသားအလုိက္တုိင္းရင္းသားအလုိက္တုိင္းရင္းသားအလုိက္တုိင္းရင္းသားအလုိက္))))    

ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္နယ္နယ္နယ္    KIIsKIIsKIIsKIIs    FGDsFGDsFGDsFGDs    က်ားက်ားက်ားက်ား    မမမမ    

တုိင္းရင္းသားတုိင္းရင္းသားတုိင္းရင္းသားတုိင္းရင္းသား////လူမ်ိဳးလူမ်ိဳးလူမ်ိဳးလူမ်ိဳးစုစုစုစု    
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ေက်ာင္းကုန္း    ၂၂ ၁၀ ၅၂ ၅၅ ၇၅ - - - - - - ၂၇ ၄ ၁ 

ေတာင္ႀကီး    ၂၀ ၉ ၂၈ ၄၅ ၃၅ ၂၅ ၄ ၅ - ၂ ၁ ၁ - - 

စဥ့္ကိုင္    ၁၉ ၁၁ ၄၁ ၄၂ ၆၉ - ၁ - - - - - - ၁၃ 

ဘုိကေလး    ၂၃ ၁၇ ၇၄ ၁၀၂ ၁၃၃ - - - - - ၁၁ ၃၂ - - 

လပြတၱာ    ၂၉ ၁၆ ၇၉ ၇၀ ၁၃၆ - - - ၁ - - ၁၂ - - 

စုစုေပါင္းစုစုေပါင္းစုစုေပါင္းစုစုေပါင္း    ၁၁၃၁၁၃၁၁၃၁၁၃    ၆၃၆၃၆၃၆၃    ၂၇၄၂၇၄၂၇၄၂၇၄    ၃၁၄၃၁၄၃၁၄၃၁၄    ၄၄၈၄၄၈၄၄၈၄၄၈    ၂၅၂၅၂၅၂၅    ၅၅၅၅    ၅၅၅၅    ၁၁၁၁    ၂၂၂၂    ၁၂၁၂၁၂၁၂    ၇၂၇၂၇၂၇၂    ၄၄၄၄    ၁၄၁၄၁၄၁၄    

ဇာစ္ျမစ ္- လူမႈဆုိင္ရာဆန္းစစ္ျခင္းအခ်က္အလက္မ်ား။ 



ix 

 

ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္    ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္မ်ားမွပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္မ်ားမွပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္မ်ားမွပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္မ်ားမွ    ဖယ္ထုတ္ခံရရန္အလားအလာရိွသူမ်ားဖယ္ထုတ္ခံရရန္အလားအလာရိွသူမ်ားဖယ္ထုတ္ခံရရန္အလားအလာရိွသူမ်ားဖယ္ထုတ္ခံရရန္အလားအလာရိွသူမ်ား    

ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးမ်ား၊ လက္ေထာက္ပညာေရးမႉးမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ား၊ ရပ႐္ြာေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားႏွင္ ့ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ ေက်ာင္းသို႔ ပံုမွန္မတက္ႏိုင္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းထြက္ရန္ အလားအလာ ရိွသူ 
မ်ားမွာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၊ ေန႕စားလုပ္သားမ်ား၊ ေျမ သို႔မဟုတ္ (ငါးဖမ္းေလွ၊ ငါးဖမ္းပိုက္အစရိွသည္)့ 
တန္ဖိုးရွိေသာ ပုိင္ဆိုင္မႈမရွိၾကသူမ်ား၊ က်န္းမာေရး မေကာင္းသ/ူမသန္စြမ္းသူရိွေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ ကေလး 
(၄)ေယာက္ထက္ပုိေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ အထက္တန္းေက်ာင္းမရွိေသာ သို႔မဟုတ္ အထက္တန္းေက်ာင္း 
မ်ားသုိ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမရွိေသာ/ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေသာ ေ၀းလံေခါင္းပါးေဒသမ်ားရိွ မိသား 
စုမ်ားရွ ိကေလးငယ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိအိမ္ေထာင္စုမ်ိဳးရွ ိ ေက်ာင္းေန႐ြယ္ကေလးငယ္အခ်ိဳ႕သည္ ပညာသင္ 
ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကုိ ရရွိၾကေသာ္လည္း ၄င္းတို႔မိသားစုမ်ား၏ ေငြေၾကးႏွင္ ့ အျခားအခက္အခမဲ်ားေၾကာင့္ 
ေက်ာင္းထြက္ရန ္အလားအလာရိွေနဆျဲဖစ္ပါသည္။  

ေလ့လာခ့ဲသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၅) ၿမိဳ႕နယ္ရွ ိအထက္ပါဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားကပင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေက်း႐ြာမ်ားတြင ္
မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ ကေလးငယ္အမ်ားစုသည္ မူလတန္းပညာေရးကုိ လက္လွမ္းမီၾက 
ေၾကာင္း၊ ေက်း႐ြာတြင္ အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမရိွပါက ယင္းေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ဆက္လက္ မတက ္
ေရာက္ႏိုင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ ္ ေက်ာင္းမၿပီးမီ ေက်ာင္းထြက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ (ေက်ာင္းသားတစ္ဦးေက်ာင္း 
အပ္ပါက တစ္ႏွစ္အတြက ္ ေငြ ၁၀၀၀ က်ပ္၊ သင္႐ုိးစာအုပ္၊ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ႏွင့္ အျခားေက်ာင္းသံုးပစၥည္းမ်ား 
အခမ့ဲေပးသည္)့ ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ေၾကာင့္ မိဘမ်ားအား ကေလးငယ္မ်ားကုိ ေက်ာင္းအပ္ေစရန္ 
ပိုမုိအားေပးေစေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ဲၾကပါသည္။ ေတြ႕ဆံုုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ဗမာလူမ်ိဳးမြတ္ဆလင္မ်ားသည ္၄င္းတို႔၏ 
ကေလးမ်ားကုိ မြတ္ဆလင္ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္အတြက ္ မူလတန္းၿပီးဆံုးခ်ိန ္ (၄) 
တန္းေအာင္ၿပီးေနာက ္အစုိးရေက်ာင္းမ်ားမွထုတ္ေလ့ရိွၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ဲပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲေသာ ဗမာ 
လူမ်ိဳးမြတ္ဆလင္မ်ားက ၄င္းတို႔၏ ကေလးငယ္မ်ားအား ႐ိုးရာဓေလ့အရ အစၥလမ္ဘာသာေရး သင္ခန္းစာမ်ားကိ ု
ေလ့လာေစလုိသည့္အတြက္ ေနစရာႏွင့္စားစရာေထာက္ပံ့ေပးေသာ မြတ္ဆလင္ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားသို႔ 
ေစလႊတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ထုိ႔အတူပင ္ဗုဒၶဘာသာပအိ႕ုတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္လည္း ၄င္းတုိ႔၏ 
ကေလးငယ္မ်ားအား အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက ္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွ ိ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးသင္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေစလႊတ္ေလ့ရွိေၾကာင္း ေလ့လာခ့ဲရပါသည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ားက ေနထိုင္ 
စရာႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ားေထာက္ပ့ံေပးၿပီး၊ ကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာသင္ခန္းစာမ်ားကုိ သင္ၾကား 
ႏိုင္သက့ဲသို႔ ဗမာဘာသာစကားကိုလည္း တုိးတက္ေအာင္ေလ့လာႏုိင္သျဖင့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ အလုပ ္
လုပ္ျခင္းျဖင္ ့၀င္ေငြရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ ထိုဘာသာတရားႏွစ္ခုလုံးတြင္၊ မိဘအမ်ားစုသည္ မိန္းကေလးမ်ား ခရီးေ၀း 
သြားရာတြင္ လုံျခံဳမႈအတြက္ စိုးရိမ္ၾကေသာေၾကာင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား ေ၀းကြာေသာေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ လႊတ ္
လုိစိတ္မရွိၾကပါ။ ေလ့လာခ့ဲသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၅) ၿမိဳ႕နယ္လုံးတြင ္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ၄င္းတို႔၏ နယ ္
ေျမမ်ားတြင ္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံ အုပ္စု 
လုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပါြးေလ့မရိွေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၾကပါသည္။  

ပညာသင္ၾကားေရးမ ွ ဖယ္ထုတ္ခံရႏိုင္သူမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္အျပင္၊ ဤေလ့လာဆန္းစစ္မႈအတြင္း 
အဓိက ျပႆနာ (၃)ခုကုိလည္း ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ (၁) ပညာေရးကိ ု လက္လွမ္းမီျခင္း (၂) 
ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း (၃) ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ကုိ 
အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ သုေတသနအဖြဲ႕သည ္ ထုိေခါင္းစဥ္ (၃) ခုကိ ုအကဲျဖတ္ရန္အတြက ္
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင္ ့ေက်း႐ြာအဆင့္တိ႕ုတြင ္အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းခဲ့ပါသည္။  

 



x 

 

ပညာေရးပညာေရးပညာေရးပညာေရး    လက္လွမ္းမီမႈလက္လွမ္းမီမႈလက္လွမ္းမီမႈလက္လွမ္းမီမႈ    

ၿမိဳ႕နယ ္(၅)ၿမိဳ႕နယ္လံုးတြင ္ပညာေရးမႉးမ်ား၊ လက္ေထာက္ပညာေရးမႉးမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင္ ့ဆရာ/မမ်ား 
အား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ ၄င္းတို႔၏ ေဒသမ်ားတြင္ အစုိးရ၏ ပညာေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ား၊ အစီအစဥ္ 
မ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းတက္သူေက်ာင္းသားဦးေရတိုးတက္ေစရန္ကူညီေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ မူလတန္း 
အဆင့္တြင္ ေက်ာင္းတက္သူဦးေရးတုိးလာေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ဲၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင ္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားက 
ေက်ာင္းသား အမ်ားအျပားသည္ မူလတန္းအဆင့္ၿပီးဆံုးပါက ေက်ာင္းဆက္တက္ရန ္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိ ု ရင္ဆုိင ္
ေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပမည့္ ေငြေၾကးႏွင္ ့ေငြေၾကးမဟုတ္ေသာ အခက ္
အခဲမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။  

ေငြေၾကးဆုိင္ရာအခက္အခဲမ်ားေငြေၾကးဆုိင္ရာအခက္အခဲမ်ားေငြေၾကးဆုိင္ရာအခက္အခဲမ်ားေငြေၾကးဆုိင္ရာအခက္အခဲမ်ား - ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ၊ မသင္မေနရ မူလတန္း 
ပညာေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မိသားစုအတြက ္ ေလာက္ငွေအာင္ ၀င္ေငြမရွာေဖြႏုိင္ေသာ မိဘမ်ား၏ 
ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းဆက္မတက္ရန ္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းထြက္ရန္ အလားအလာအရိွဆံုးျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိပညာေရး၀န္ထမ္းကပင္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္အခမ့ဲပညာသင္ခြင့္ႏွင့္ ၄င္းတို႔ 
ေက်ာင္းအပ္ခ်ိန္တြင ္ ေငြ ၁၀၀၀ က်ပ္ႏွင္ ့ အျခားေထာက္ပ့ံပစၥည္းမ်ား ရရွိေနေသာ္လည္း၊ ၄င္းတို႔၏ မိဘမ်ား/ 
အုပ္ထိန္းသူမ်ားမွာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၊ ေန႕စားလုပ္သားမ်ား၊ နာမက်န္းသ/ူမသန္စြမ္းသူရွိေနေသာ အိမ ္
ေထာင္စုမ်ား၊ ကေလးမ်ားစြာရိွေနေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားျဖစ္ေနပါက ထုိကေလးငယ္မ်ားအား ေက်ာင္းသုိ႔ပိ႕ုရန ္
မတတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။  

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင္ ့ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီ (TGSC) အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေက်ာင္း 
တက္ေနေသာေက်ာင္းသားမ်ားအနက္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမိသားစု၀င္ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အခက္အခဲအေတြ႕ 
ရဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ထုိေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမိသားစုမွ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ေက်ာင္းအပ္ 
ထားေသာ္လည္း၊ ၄င္းတို႔၏ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ားက ရာသီအလုိက္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေရရွည ္
အတြက္ ပိုေကာင္းမည္ဟုထင္ရေသာ အလုပ္မ်ားလုပ္ရန္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းၾကေသာအခါတြင္ ၄င္းေက်ာင္းသားမ်ား 
လည္း လိုက္ပါေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသည့္အတြက္ ေက်ာင္းတက္မမွန္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းလံုး၀ထြက္ျခင္းမ်ား 
မၾကခဏျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမိဘမ်ားက ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ေနရာသစ္တစ္ေနရာသိ႕ု ေရာက္ 
ရွိသည့္အခါတြင ္၄င္းတို႔၏ ကေလးငယ္မ်ားအား ေက်ာင္းသစ္တြင ္ထပ္မံ မအပ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္းႏွင္ ့ေက်ာင္းသား 
မ်ားအေနျဖင့္လည္း စာမလုိက္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။ ထုိေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမိဘမ်ားကပင္ ၄င္းတို႔ 
အေနျဖင့္ ေက်ာင္းထားရန္ကုန္က်စရိတ္အားလုံးကိ ု ေလာက္ငွေအာင္မရွာေဖြႏိုင္လွ်င ္ သို႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔၏ 
မိသားစုကိ ုအေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစရန္ ေက်ာင္းတက္ေနေသာကေလးငယ္မ်ား၏ ၀င္ေငြကုိ လုိအပ္ခဲ့လွ်င္ ကေလး 
မ်ားကုိ ေက်ာင္းထုတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

ဤေလ့လာမႈတြင္ ဆင္းရဲေသာ အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ားအေနျဖင္ ့
ေက်ာင္းစရိတ္မ်ားအတြက ္ စိုးရိမ္ပူပန္ရမႈမွာအၾကီးမားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွရပါသည္။ မိဘမ်ားသည္ 
အလယ္တန္းႏွင့္အထက္တန္းဆင့္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းစရိတ္မ်ားကုန္က်ရန္လိုအပ္ပါသည္။ အလယ္တန္း/ 
အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားေနထုိင္သည့္ေက်း႐ြာမ်ားမွ အတန္ငယ္အလွမ္းေ၀းေသာ ေနရာ 
မ်ားတြင ္ တည္ရိွတတ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဆင္းရဲေသာ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္း၀တ္စံုမ်ား၊ 
ထမင္းခ်ိဳင့္မ်ား၊ အဆာေျပမုန္႔မ်ားအျပင္ သြားလာေရးကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိပါ ေပးရပါသည္။ ထုိမိဘမ်ားသည္ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ထုိစရိတ္မ်ားကုိ မတတ္ႏိုင္ၾကေၾကာင္း ေက်း႐ြာအဆင့္တြင ္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ 
သိရွိရပါသည္။  



xi 

 

ေငြေၾကးေငြေၾကးေငြေၾကးေငြေၾကးမဟုတ္ေသာအခက္အခဲမ်ားမဟုတ္ေသာအခက္အခဲမ်ားမဟုတ္ေသာအခက္အခဲမ်ားမဟုတ္ေသာအခက္အခဲမ်ား - ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားက ေငြေၾကးမဟုတ္ေသာအခက္အခဲမ်ားႏွင္ ့
ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခ့ဲပါသည္ -  

(၁) ေဒသအတြင္းတြင္ေဒသအတြင္းတြင္ေဒသအတြင္းတြင္ေဒသအတြင္းတြင္    အလယ္တန္းအလယ္တန္းအလယ္တန္းအလယ္တန္း////အထက္တန္းေက်ာင္းမရိွျခင္းအထက္တန္းေက်ာင္းမရိွျခင္းအထက္တန္းေက်ာင္းမရိွျခင္းအထက္တန္းေက်ာင္းမရိွျခင္း - ဆင္းရဲေသာမိဘမ်ားက ၄င္းတို႔ အေန 
ျဖင္ ့ ေက်ာင္းကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ တတ္ႏိုင္ခ့ဲလွ်င္ပင ္ ေက်း႐ြာအတြင္း ၄င္းတို႔ကေလးမ်ားအတြက္ တက္စရာ 
အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား မရွိၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ မိဘမ်ားက အျခားေက်း႐ြာမ်ားသို႔ 
၄င္းတို႔၏ ကေလးငယ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား ေစလႊတ္ရလွ်င္ ၄င္းတို႔၏ ေဘးကင္းေရးကုိ 
စိုးရိမ္ပူပန္ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ မိဘမ်ားကိုယ္တုိင ္ ကေလးမ်ားအားေက်ာင္းသိ႕ု လုိက္ပုိ႕လုိေသာ္လည္း 
မ်ားေသာအားျဖင့္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ၾကပါ။  

(၂) ေေေေ၀၀၀၀းလံျခင္းႏွင့္းလံျခင္းႏွင့္းလံျခင္းႏွင့္းလံျခင္းႏွင့္    သြားလာေရးသြားလာေရးသြားလာေရးသြားလာေရး - မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကးကုန္က်စရိတ္မ်ားေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားအား 
အလယ္တန္း/ အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ မပို႔ႏုိင္ၾကပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာေ၀းလံေခါင္းပါးသည့္ေဒသမ်ားရွ ိ မိဘမ်ား 
ကလည္း သြားလာေရးခက္ခမဲႈေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ ကေလးမ်ားအားေက်ာင္းသို႔ မပိ႕ုႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိ 
ၾကပါသည္။  

(၃) မိသားစုအတြင္းမိသားစုအတြင္းမိသားစုအတြင္းမိသားစုအတြင္း    က်န္းမာေရးမေကာင္းျခင္းႏွင့္က်န္းမာေရးမေကာင္းျခင္းႏွင့္က်န္းမာေရးမေကာင္းျခင္းႏွင့္က်န္းမာေရးမေကာင္းျခင္းႏွင့္    မသန္စြမ္းသူရိွျခင္းသည္လည္းမသန္စြမ္းသူရိွျခင္းသည္လည္းမသန္စြမ္းသူရိွျခင္းသည္လည္းမသန္စြမ္းသူရိွျခင္းသည္လည္း    ေငြေၾကးမဟုတ္ေသာေငြေၾကးမဟုတ္ေသာေငြေၾကးမဟုတ္ေသာေငြေၾကးမဟုတ္ေသာ    
အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္ပါသည္အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္ပါသည္အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္ပါသည္အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္ပါသည္ - အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက်ာင္းသည ္ အိမ္ႏွင့္နီးၿပီး၊ ကေလးမ်ားကုိယ္တုိင ္
ေဘးကင္းစြာ ေက်ာင္းသြားႏိုင္ေသာ္လည္း မိသားစုအတြင္း က်န္းမာေရးမေကာင္းသ/ူ မသန္စြမ္းသူတစ္ဦးဦးရွိ 
ေနပါက မိသားစုအေနျဖင့္ အိမ္တြင္ ထိုကေလးငယ္၏ အကူအညီလုိအပ္ေနေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းမလႊတ္ႏုိင္ျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္းရဲေသာမိဘမ်ားက ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ 3 

(၄) တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားရိွေနေသာတုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားရိွေနေသာတုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားရိွေနေသာတုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားရိွေနေသာ    ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္မ်ားတြင္၊နယ္မ်ားတြင္၊နယ္မ်ားတြင္၊နယ္မ်ားတြင္၊    ငယ္ငယ္ငယ္ငယ္႐႐႐႐ြယ္ေသာြယ္ေသာြယ္ေသာြယ္ေသာ    ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ကေလးငယ္မ်ားအတြက္    ဘာသာဘာသာဘာသာဘာသာ    
စကားသည္စကားသည္စကားသည္စကားသည္    အဓိကအဓိကအဓိကအဓိက    အခက္အခဲျဖစ္ေၾကာင္းအခက္အခဲျဖစ္ေၾကာင္းအခက္အခဲျဖစ္ေၾကာင္းအခက္အခဲျဖစ္ေၾကာင္း    ၀၀၀၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္န္ထမ္းမ်ားႏွင့္န္ထမ္းမ်ားႏွင့္န္ထမ္းမ်ားႏွင့္    မိဘမ်ားကမိဘမ်ားကမိဘမ်ားကမိဘမ်ားက    ေထာက္ျပၾကပါသည္။ေထာက္ျပၾကပါသည္။ေထာက္ျပၾကပါသည္။ေထာက္ျပၾကပါသည္။ စာအုပ ္ စာတမ္း 
ျပန္လည္သုံးသပ္ေလ့လာခ်က္အရ ျမန္မာဘာသာသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင ္ အဓိက သင္ၾကားေရးဘာသာ စကား 
ျဖစ္ပါသည္။ မူလတန္းေက်ာင္း စတင္တက္ေရာက္ေသာႏွစ္မ်ားသည္ ျမန္မာစကားမေျပာတတ္ေသာ ကေလးငယ ္
မ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈအရိွဆုံးႏွစ္မ်ားအျဖစ္ စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။ ဤျပႆနာကိ ု ပအုိ႔ေက်း႐ြာႏွင္ ့ ကရင္ေက်း႐ြာ 
မ်ားတြင ္ ေတြ႕ရွိရၿပီး၊ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းမ်ားသည ္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားရေသာၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ား 
သည ္ သူငယ္တန္းႏွင့္ ပထမတန္းတို႔တြင္ ေက်ာင္းတြင္မေပ်ာ္ေၾကာင္း မိဘမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဤ 
ဘာသာစကားအခက္အခေဲၾကာင့္ ေက်ာင္းသားအေနျဖင့္ အလယ္တန္းႏွင့္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင ္စာဆက္ 
လက္ ႀကိဳးစားသင္ယူလုိစိတ္က္ုိလည္း ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။ ေမးခြန္းေျဖၾကားသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ 
တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားတစ္ခုကုိ သင္ယူရန ္ ႏွစ္ႏွစ ္ သို႔မဟုတ ္ သုံးႏွစ္ခန႕္ၾကာႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားၿပီး၊ 
ဗမာလူမ်ိဳးဆရာ/မမ်ားသည ္ေဒသခံမ်ား၏ ဘာသာစကားကုိ ေလ့လာသင္ယူမႈမရွိၾကပါ။ ကေလးငယ္မ်ား ျမန္မာ 
စကား မေျပာတတ္ပါက သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ ေနာက္ေျပာင္မႈကိ ု ခံရႏုိင္ၿပီး၊ ေက်ာင္းထြက္ႏုိင္သည့္ အလားအလာ 
လည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာပါသည္။  

(၅) ဆရာဆရာဆရာဆရာ////မမမမ    မရိွျခင္းသည္မရိွျခင္းသည္မရိွျခင္းသည္မရိွျခင္းသည္    အဓိကျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊အဓိကျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊အဓိကျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊အဓိကျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊    မိဘမ်ားအတြက္မိဘမ်ားအတြက္မိဘမ်ားအတြက္မိဘမ်ားအတြက္    ေက်ာင္းစရိတ္ကုန္က်မႈမ်ားကုိေက်ာင္းစရိတ္ကုန္က်မႈမ်ားကုိေက်ာင္းစရိတ္ကုန္က်မႈမ်ားကုိေက်ာင္းစရိတ္ကုန္က်မႈမ်ားကုိ    လည္းလည္းလည္းလည္း    
ထပ္တုိးေစပါသည္ထပ္တုိးေစပါသည္ထပ္တုိးေစပါသည္ထပ္တုိးေစပါသည္ - အစုိးရေက်ာင္းမ်ားအတြက ္ လိုအပ္ေသာဆရာ/မအေရအတြက္ကုိ အစုိးရက ခန႕္ထားေပး 
ေသာ္လည္း၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကုိးေက်ာင္းမ်ား (ေဒသခံမ်ားက မိမိတို႔အစီအစဥ္ျဖင့္ ဖြင့္ထားၿပီး၊ အစုိးရ အေထာက ္

                                                           
3  ၿမိဳ႕နယ္ (၅)ၿမိဳ႕နယ္လံုးတြင ္ မသန္စြမ္းသူ မိဘ သို႔မဟုတ ္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမရရွိခဲ့ပါ။ သုေတသန 

အဖြဲ႕သည ္ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းစဥ္အတြင္း မသန္စြမ္းသူကေလးငယ္တစ္ဦးရွိသည္ ့ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုသာေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ထုိ 
မိသားစုသည ္မသန္စြမ္းသူကေလးငယ္အားေက်ာင္းထားႏိုင္စြမ္းမရိွပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေက်ာင္းတြင ္ထုိကေလးငယ္ကိ ုကူညီ 
ေပးမည္ ့သင္ေထာက္ကူျပဳပစၥည္းမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။  



xii 

 

အပ့ံမရရွိေသာေက်ာင္းမ်ား)၊ တြဲဖက္ေက်ာင္းမ်ား (အစုိးရမူလတန္း/အလယ္တန္း/ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင္ ့
တြဲဖက္ထားေသာေက်ာင္းမ်ား)၊ ပုိေ၀းေသာေနရာမ်ားရွ ိ ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔မသြားႏုိင္ေသာ ကေလးမ်ားအတြက ္
ေဒသခံမ်ားက အကုန္အက်ခံ၍ အတန္းထပ္တုိးထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားစသည္တို႔အားလုံးသည္ အစုိးရမွ ခန္႔အပ္ 
ထားေသာဆရာ/ဆရာမမ်ားကုိ မရရိွၾကပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ေဒသခံမ်ား (အထူးသျဖင္ ့ေက်ာင္းသား မိဘမ်ား) အေနျဖင့္ 
ျပင္ပမွ ဆရာ/မမ်ား ငွားရမ္းၾကရၿပီး၊ ထိုဆရာ/မမ်ားအတြက ္ကုန္က်စရိတ္ကုိလည္း က်ခံၾကရပါသည္။ ထုိငွားရမ္း 
ထားေသာဆရာ/မမ်ားအတြက ္ ေငြထည့္၀င္ရျခင္းေၾကာင့္ မိဘမ်ားအတြက္ ေငြေၾကး၀န္ထုပ္၀န္ပုိးျဖစ္ေစၿပီး၊ 
ဆင္းရဲ၍ ထိခိုက္လြယ္အုပ္စုမ်ားမ ွကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းမထားႏုိင္ၾကေတာ့ပါ။  

(၆) မူလတန္းႏွင့္မူလတန္းႏွင့္မူလတန္းႏွင့္မူလတန္းႏွင့္    အလယ္တန္းအဆင့္တြင္အလယ္တန္းအဆင့္တြင္အလယ္တန္းအဆင့္တြင္အလယ္တန္းအဆင့္တြင္    ပညာေရးအရည္အေသြးနိမ့္က်မႈေၾကာင့္ပညာေရးအရည္အေသြးနိမ့္က်မႈေၾကာင့္ပညာေရးအရည္အေသြးနိမ့္က်မႈေၾကာင့္ပညာေရးအရည္အေသြးနိမ့္က်မႈေၾကာင့္    အထက္တန္းအထက္တန္းအထက္တန္းအထက္တန္း    ပညာေရးပညာေရးပညာေရးပညာေရး    
တြင္တြင္တြင္တြင္    အခက္အခဲျဖစ္ေစေၾကာင္းအခက္အခဲျဖစ္ေစေၾကာင္းအခက္အခဲျဖစ္ေစေၾကာင္းအခက္အခဲျဖစ္ေစေၾကာင္း    သင္ၾကားေရးသင္ၾကားေရးသင္ၾကားေရးသင္ၾကားေရး    ၀၀၀၀န္ထမ္းမ်ားကန္ထမ္းမ်ားကန္ထမ္းမ်ားကန္ထမ္းမ်ားက    ေထာက္ျပၾကပါသည္။ေထာက္ျပၾကပါသည္။ေထာက္ျပၾကပါသည္။ေထာက္ျပၾကပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားက 
အခ်ိဳ႕ေသာေက်ာင္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ ေ၀းလံေခါင္းပါးေသာေဒသမ်ားရိွေက်ာင္းမ်ား)တြင ္ သင္ၾကားေရးႏွင္ ့
အကဲျဖတ္ျခင္း အရည္အေသြးမ်ားည့ံဖ်င္းေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက စာည့ံေသာ္လည္း 
ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ တစ္တန္းၿပီးတစ္တန္း အေအာင္ေပးၾကၿပီး၊ ထုိေက်ာင္းသားမ်ား အလယ္တန္း အဆင့္သုိ႔ 
ေရာက္လာေသာအခါ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားနည္းတ ူစာလုိက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ၊ ေက်ာင္းထြက္ၾကရပါသည္။  

ေငြေၾကးဆုိင္ရာႏွင့္ေငြေၾကးဆုိင္ရာႏွင့္ေငြေၾကးဆုိင္ရာႏွင့္ေငြေၾကးဆုိင္ရာႏွင့္    ေငြေၾကးမဟုတ္ေသာေငြေၾကးမဟုတ္ေသာေငြေၾကးမဟုတ္ေသာေငြေၾကးမဟုတ္ေသာ    အခက္အခဲမ်ားအားအခက္အခဲမ်ားအားအခက္အခဲမ်ားအားအခက္အခဲမ်ားအား    ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္    ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအားေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအားေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအားေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအား    
ကူညီေပးျခင္းကူညီေပးျခင္းကူညီေပးျခင္းကူညီေပးျခင္း    

ဆရာ/မမ်ား၊ ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသ 
မ်ားတြင ္ ဆင္းရဲေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္အခက္အခဲမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ 
ေဒသခံမ်ားကုိယ္တုိင္က ကူညီေပးေနေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း 
မ်ားသည ္ေ၀းလံေသာေဒသမ်ားမွ အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား (အမ်ားအားျဖင့္ ေယာက်္ားေလး 
မ်ား) အား ေနစရာႏွင့္ စားစရာပ့ံပိုးေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားက ေက်ာင္းမအပ္ရေသးေသာ သုိ႔မဟုတ ္
ေက်ာင္းထုတ္ထားေသာ ကေလးမ်ား၏ ဆင္းရဲေသာ မိသားစုမ်ားအား ရွာေဖြ၍ ၄င္းတို႔ ကုန္က် စရိတ ္
မရိွေစေရးအတြက္ ေငြေၾကး၊ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း၊ စာအုပ္၊ ခတံဲစသည္တုိ႕ကုိ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ေ၀းလံေသာ 
ေက်း႐ြာမ်ားသုိ႔ လြယ္ကူေဘးကင္းစြာေက်ာင္းတက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ကူးတိ႕ုေလွမ်ား စီစဥ ္
ေပးျခင္း၊ ျမန္မာႏွင္ ့ တုိင္းရင္းသားဘာသာႏွစ္မ်ိဳးလံုးေျပာႏုိင္သည္ ့ ဆရာ/မမ်ားငွားရမ္းသင္ၾကားေစျခင္း၊ ျမန္မာ 
စကားေကာင္းစြာေျပာတတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားေက်ာင္းသားမ်ားက ျမန္မာဆရာ/မမ်ားအတြက္ စကားျပန္ အျဖစ္ 
ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းႏွင္ ့ သင္ခန္းစာမ်ားကိ ု တုိင္းရင္းသားဘာသာျဖင္ ့ ျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ တုိင္းရင္းသား ကေလး 
ငယ္မ်ား မူလတန္းစတက္ခ်ိန္တြင ္ ဘာသာစကားအခက္အခဲမရွိေစေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသား ေက်း႐ြာမ်ားတြင ္
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားေပးေသာ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း စသည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။  

၁။၁။၁။၁။    ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္    ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္မ်ားအေပၚေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္မ်ားအေပၚေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္မ်ားအေပၚေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္မ်ားအေပၚ    အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအၾကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအၾကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအၾကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား    

ႀကိဳတင္အသိေပးထား၍ လြတ္လပ္စြာေဆြးေႏြးၾကေသာ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တက္ေရာက္လာသူ အားလုံး 
က ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔အတြက္ အသစ္အဆန္း 
ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ထုိအစီအစဥ္မ်ားကုိ ႀကိဳဆုိၿပီး အျပည့္အ၀ကူညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္ ့အထူးသျဖင့္ ထုိအစီ 
အစဥ္မ်ားသည ္ ဆင္းရဲေသာေဒသခံမ်ားအတြက ္ အသုံး၀င္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အစီအစဥ္မ်ားသည ္
စတင္ကာစျဖစ္ၿပီး၊ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကိုလည္း အျပည့္အ၀ မသတ္မွတ္ရေသးသည့္အတြက္ အေကာင္အထည ္
ေဖာ္သည့္အဆင့္မ်ားစြာတုိ႕ကုိ သတ္မွတ္ထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ ကုိက္ညီေအာင္ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခ့ဲပါ။ 
သုိ႔ရာတြင္ (တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၊ ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ားအပါအ၀င္) ဆင္းရဲ၍ ထိခုိက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား 
အား တမင္သက္သက္ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ သာဓကမ်ားမေတြ႕ရွိရပါ။  



xiii 

 

ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ - ႀကိဳတင္အသိေပးထား၍ လြတ္လပ္စြာေဆြးေႏြးၾကေသာ အၾကံျပဳ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဆင္းရဲသူအိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ လူနည္းစ ု တိုင္းရင္းသားအိမ္ေထာင္ 
စုမ်ားက ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္အေပၚ ၄င္းတို႔၏ ေက်နပ္အားရမႈကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾက 
ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်း႐ြာတစ္႐ြာတြင ္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္ 
မ်ားႏွင္ ့ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု၌ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ေၾကာင္ ့ ၄င္းတို႔ 
ေက်း႐ြာရိွ အနည္းဆံုး ေက်ာင္းသား (၅)ဦးတို႔၏ ပညာေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ကာမိေစၿပီး၊ ထိုေက်ာင္းသားမ်ား 
ေက်ာင္းထြက္ရန ္ မလိုေတာ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသရိွ ေက်ာင္းကုန္း၊ လပြတၱာ၊ 
ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စသည့္  ၿမိဳ႕နယ္ (၄)ၿမိဳ႕နယ္တုိ႕တြင ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား 
ႏွင့္လက္ေထာက္ပညာေရးမႉးမ်ားက (ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ေၾကာင့္) မိသားစု၏ ေငြေၾကး အခက္ 
အခဲေၾကာင့္ ေက်ာင္းထြက္ရမည့္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက ္ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္၍ ေက်ာင္းထြက္ၿပီးသား ေက်ာင္း 
သား အခ်ိဳ႕လည္း ေက်ာင္းျပန္တက္ႏိုင္သည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ ္
သက္၍ ထိုက့ဲသုိ႔ အေကာင္းျမင္ မွတ္ခ်က္မ်ား ရိွေနသည့္နည္းတ ူ တစ္ဖက္တြင္လည္း ေအာက္ပါစုိးရိမ္မႈမ်ား 
လည္း ရွိေနေၾကာင္း ဆက္စပ္ပတ္သက္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႕က ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။  

ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္အဆနယ္အဆနယ္အဆနယ္အဆင့္ႏွင့္င့္ႏွင့္င့္ႏွင့္င့္ႏွင့္    ေက်ာင္းအဆင့္တုိေက်ာင္းအဆင့္တုိေက်ာင္းအဆင့္တုိေက်ာင္းအဆင့္တုိ႔႔ ႔႔တြင္တြင္တြင္တြင္    ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္    ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္မ်ားကုိေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္မ်ားကုိေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္မ်ားကုိေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္မ်ားကုိ    
စီမံခန္စီမံခန္စီမံခန္စီမံခန္႕႕႕႕ခြဲရန္အတြက္ခြဲရန္အတြက္ခြဲရန္အတြက္ခြဲရန္အတြက္    ၀၀၀၀န္ထမ္းႏွင့္န္ထမ္းႏွင့္န္ထမ္းႏွင့္န္ထမ္းႏွင့္    အခ်ိန္မလုံေလာက္ျအခ်ိန္မလုံေလာက္ျအခ်ိန္မလုံေလာက္ျအခ်ိန္မလုံေလာက္ျခင္းခင္းခင္းခင္း    - ဤေလ့လာမႈအတြင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ ပညာ 
ေရးမႉးမ်ား၊ လက္ေထာက္ပညာေရးမႉးမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားက ဤအစီအစဥ္အသစ္မ်ားအတြက ္ ခ်မွတ္ထား 
ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ သင့္ေတာ္စြာ လုိက္နာရန္ ၀န္ထမ္းႏွင္ ့အခ်ိန ္အကန္႔အသတ္ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ဲၾကပါ 
သည္။ အစုိးရအရာရိွမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရး၀န္ထမ္းမ်ားက ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကး ေလွ်ာက္ထားသည္ ့လုပ္ငန္း 
အဆင့္ဆင့္ကိ ုသတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးစီးရန္ တက္သုတ္ရိုက္ေဆာင္႐ြက္ရေၾကာင္းႏွင္ ့ ထုိသုိ႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ 
သင္ၾကားေရးႏွင္ ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ပံုမွန္လုပ္ငန္းမ်ားကိ ုမေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲၾကပါသည္။ ဤ 
လုပ္ငန္းအသစ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ေ႐ြးခ်ယ္ 
ေရး`စံ́ မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည္ ့ ေက်ာင္း/ေက်ာင္းသားမ်ားအားသတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းမ်ားမွ အခ်က ္
အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း၊ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္အရ ေက်ာင္းသားမ်ားအား မည္သို႕ ေ႐ြး ခ်ယ္ရ 
မည္ကုိ (ေထာက္ပ့ံေၾကးအတြက္ အက်ံဳး၀င္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားမ)ွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားအား သင္တန္း ပိ႕ုခ် 
ေပးျခင္း စသည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သုူမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ ျပႆနာမ်ားတြင ္ ပညာသင ္
ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္အတြက္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားျပင္ဆင္ရသည့္အခ်ိန္၊ လိုအပ္ေသာ အေျချပဳ အခ်က ္
အလက္အမ်ားအျပားကုိ စုေဆာင္းရသည့္အခက္အခဲမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားမွ စာရင္းဇယားမ်ား ေရာက္ရွိမႈ ေနာက ္
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က႑ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကုိ ေကာင္းစြာနားလည္ျခင္းမရွိသျဖင္ ့ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္ျဖစ္ရန ္ အလား 
အလာရိွသူမ်ားအား ေကာ္မတီတြင္ပါ၀င္ရန္ အားေလ်ာ့ေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင ္ ေဒသခံမ်ား 
ပါ၀င္ေသာ အစည္းအေ၀းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းမရိွဘ၊ဲ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားျဖင့္သာ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း 
ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ (ေကာ္မတီ၀င္အမ်ားစုမွာ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။) လုပ္ငန္း လမ္းညႊန္ခ်က ္
တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာေဒသခံဘာသာစကား (ေလ့လာခ့ဲသည့္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္ရိွ အဓိက 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည့္ ရွမ္း၊ ရခိုင္၊ ပအို႔ႏွင္ ့ ကရင္ဘာသာစကား) ျဖင့္ျဖန္႕ေ၀ရန္ ရည္မွန္းထား 
ေသာ္လည္း မေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ခဲ့ပါ။ ေက်ာင္းအဆင့္တြင္မူ၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ရပ္႐ြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေဒသခံမ်ား 
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အၾကား ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေသာ ေဒသမ်ား၌ ထိုေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားသည္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည္ ့
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျဖန႕္ေ၀ရာတြင ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ ေက်း႐ြာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
၏ အကူအညီကို ရယူႏုိင္ခ့ဲပါသည္။ အစီအစဥ္ႏွင္ ့ ပတ္သက္သည္ ့ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္မည့္ အေၾကာင္းကိ ု
ေက်ာင္းသားမွတစ္ဆင္ ့ မိဘမ်ားထံသုိ႔ ျပန္လည္ေျပာၾကားေစျခင္းလည္းရွိၿပီး၊ ဤနည္းလမ္းသည္ မူလတန္း 
အဆင့္တြင္ ေကာင္းစြာအလုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းႏွင့္ေ၀းကြာေသာေနရာမ်ားတြင ္ ေနထုိင္ၾကသည့္ အလယ ္
တန္း/အထက္တန္းေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအား အစည္းအေ၀းမ်ားသုိ႔ ဖိတ္ၾကားခ်က္မ်ား ေရာက္ရွိသည္လည္းရိွ၍ 
မေရာက္ရိွသည္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ အစည္းအေ၀းမ်ားကိ ု မိဘမ်ားအလုပ႐္ႈပ္ခ်ိန ္ (စုိက္ပ်ိဳးခ်ိန)္ တြင ္
ျပဳလုပ္သည့္အတြက ္ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း အခ်ိဳ႕ေသာ ဆင္းရဲသ ူ မိဘမ်ားက 
ေစာဒကတက္ခဲ့ၾကပါသည္။  

အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္    သင္တန္းမ်ားကုိသင္တန္းမ်ားကုိသင္တန္းမ်ားကုိသင္တန္းမ်ားကုိ    တုိးျမႇင့္ေပးရန္လုိအပ္ျခင္းတုိးျမႇင့္ေပးရန္လုိအပ္ျခင္းတုိးျမႇင့္ေပးရန္လုိအပ္ျခင္းတုိးျမႇင့္ေပးရန္လုိအပ္ျခင္း - သင္တန္းတက္ေရာက္ခ့ဲသည့္ ပညာ 
ေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သင္တန္းအခ်ိန္ကာလသည္ အလြန္တိုေတာင္းသည့္အတြက ္ အခ်က ္
အလက္အားလုံးကိ ုမွတ္မိႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ အစီအစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ ေဒသခံမ်ားသို႔ 
အခ်က္အလက္မ်ားပ့ံပုိးေပးရမည္ ့ပညာေရးမႉးမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားအတြက္ပင္ ရည႐္ြယ္ခ်က္မ်ား၊ `စံ́ မ်ား၊ 
လုပ္ထုံးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာကုိ ရွင္းလင္းစြာသိထားျခင္းမရွိပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ိဳ႕ 
ေသာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင္ ့ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးမွ ၄င္းတို႔ေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ားကုိ 
အဘယ္ေၾကာင့္ေတာင္းခံေၾကာင္းနားမလည္ခဲ့သည့္အတြက္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ားျပားပါက ၄င္းတို႔ထိန္းသိမ္းမႈ 
ည့ံဖ်င္းမႈေၾကာင့္ဟု အျပစ္တင္ခံရမည္ကိ ု စိုးရိမ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်ာင္း 
အုပ္ႀကီးမ်ားသည္ အမွန္ရွိသည္ထက ္ ေလ်ာ့နည္းထားေသာ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း စာရင္းမ်ားကိ ု ပညာေရးမႉ ႐ံုးသို႔ 
ေပးပိ႕ုခဲ့ၿပီး၊ အက်ိဳးဆက္မွာ ၄င္းတို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားကိ ု ပညာသင္ေထာက္ပံံေၾကးအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္မခံရေတာ့ျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေက်ာင္းအုပ္မ်ားကလည္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္လႊာ 
မ်ားတြင ္ အမွားအယြင္းမ်ားျပဳလုပ္မိပါက ေနာက္ႏွစ္တြင္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမရရွိေတာ့မည္ကုိ စိုးရိမ္ခဲ ့
ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားက ေမတၱာရပ္ခံသည္မွာ ေနာက္ထပ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားကိ ု
သင္တန္းတက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ အစီအစဥ္မွ ရန္ပံုေငြပိုမိုေထာက္ပံ့ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။  

ေေေေ႐႐႐႐ြးခ်ယ္ေရးစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ြးခ်ယ္ေရးစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ြးခ်ယ္ေရးစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ြးခ်ယ္ေရးစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္    အျခားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိအျခားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိအျခားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိအျခားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ    နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းနားလည္မႈလြဲမွားျခင္းနားလည္မႈလြဲမွားျခင္းနားလည္မႈလြဲမွားျခင္း - အဆင့္အားလုံးနီးပါးတြင္ ပညာ 
ေရးမႉးမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ား၊ မိဘမ်ားသည္ အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြဲျပားျခားနားစြာ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးေဆာင္႐ြက္ေနၾကပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသား 
ေ႐ြးခ်ယ္ေရးအတြက္ `စံ´မ်ားႏွင္ ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိ ု ကြဲျပားစြာနားလည္ေနၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 
မိဘမ်ားသုိ႔ ေျပာၾကားေသာ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ပတ္သက္သည္ ့ အခ်က္အလက္အရည္အေသြးမ်ားကိ ု
တုိးျမႇင့္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင္ ့ေဒသခံမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပုိးေပး၍ ေက်ာင္းသားမ်ားကိ ုအမည္စာရင္း 
ေ႐ြးခ်ယ္တင္သြင္းရသည့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင္ ့ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းအရည္အေသြးကိုလည္း 
ျမႇင့္တင္ေပးရန ္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားကလည္း တစ္ညီတည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာမိဘမ်ားအေနျဖင့္ အစီအစဥ္အေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ ့
ေသာ္လည္း၊ ၄င္းတို႔သည ္သတ္မွတ္̀ စံ´ႏႈန္းမ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီမႈမရွိဟုထင္ျမင္ေသာေၾကာင့္ ပညာသင္ ေထာက္ပ့ံ 
ေၾကးမေလွ်ာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသားမ်ားအား ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအတြက ္
မေ႐ြးခ်ယ္သည့္အတြက ္မိဘမ်ားႏွင္ ့ဆရာ/မမ်ားအၾကား သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း ေက်ာင္း 
အုပ္ႀကီးအခ်ိဳ႕က အစီရင္ခံခဲ့ပါသည္။ ေဒသခံမ်ားသည ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈခ်င္းတူညီသည့္အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ေရး 
လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအၾကား စည္းလံုးမႈၿပိဳကြဲႏိုင္ေၾကာင္း ထိုေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားက ေထာက္ျပ 
ခဲ့ပါသည္။ 
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ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးပမာဏသည္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးပမာဏသည္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးပမာဏသည္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးပမာဏသည္    ေက်ာင္းသားအမ်ားစုအတြက္ေက်ာင္းသားအမ်ားစုအတြက္ေက်ာင္းသားအမ်ားစုအတြက္ေက်ာင္းသားအမ်ားစုအတြက္    လုံေလာက္ေသာ္လလုံေလာက္ေသာ္လလုံေလာက္ေသာ္လလုံေလာက္ေသာ္လည္း၊ည္း၊ည္း၊ည္း၊    အလြန္ဆင္းရဲေသာအလြန္ဆင္းရဲေသာအလြန္ဆင္းရဲေသာအလြန္ဆင္းရဲေသာ    
အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္မူအိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္မူအိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္မူအိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္မူ    မလုံေလာက္ႏုိင္ျခင္းမလုံေလာက္ႏုိင္ျခင္းမလုံေလာက္ႏုိင္ျခင္းမလုံေလာက္ႏုိင္ျခင္း - ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးပမာဏသည ္ ေက်ာင္းသားအတြက္ 
ေက်ာင္း၀တ္စံု၊ ထီး၊ သင႐္ိုးညႊန္းတမ္း၊ စာအုပ္စသည့္ ကုန္က်စရိတ္အမ်ားစုႏွင္ ့ ခရီးသြားစရိတ္တုိ႔အျပင္ 
တစ္ခါတစ္ရ ံ မုန္႔ဖုိးအနည္းငယ္အတြက္ပင္ လံုေလာက္ေၾကာင္း ဆက္စပ္ပတ္သက္သူအမ်ားစုက ေဖာ္ျပခဲ့ၾက 
ပါသည္။ သိ႕ုရာတြင ္ ထုိပမာဏသည္ အလြန္ဆင္းရေဲသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက ္ ၄င္းတို႔၏ ကေလးမ်ားအား 
ေက်ာင္းသုိ႔လႊတ္ရန ္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းထြက္ေတာ့မည့္ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းျပန္အပ္ရန ္ လံုေလာက္စြာ 
လႈ႕ံေဆာ္မေပးႏိုင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိမသိားစု၏ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ကေလးမ်ား၏ လုပ္အားခ/ 
၀င္ေငြက အေထာက္အကူျပဳေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။  

ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးရရိွပါကပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးရရိွပါကပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးရရိွပါကပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးရရိွပါက    ေက်ာင္းသားမ်ားမ်ားအရွက္ရေစႏုိင္သည္ဟူေသာေက်ာင္းသားမ်ားမ်ားအရွက္ရေစႏုိင္သည္ဟူေသာေက်ာင္းသားမ်ားမ်ားအရွက္ရေစႏုိင္သည္ဟူေသာေက်ာင္းသားမ်ားမ်ားအရွက္ရေစႏုိင္သည္ဟူေသာ    စုိးရိမ္မႈမ်ားရိွေနျခင္းစုိးရိမ္မႈမ်ားရိွေနျခင္းစုိးရိမ္မႈမ်ားရိွေနျခင္းစုိးရိမ္မႈမ်ားရိွေနျခင္း - အခ်ိဳ႕ 
ေသာ မိဘမ်ားက ပညာသင္ေထာက္ပံံ့ေၾကးအတြက ္ ေလွ်ာက္ထားခ့ဲျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
မိသားစုကိ ု အလြန္ဆင္းရဲသည္ဟုသတ္မွတ္ခံရပါက ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ အရွက္ရမည္ကုိ စုိးရိမ္၍ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအတြက္ အက်ံဳး၀င္ေသာ ေက်ာင္း 
သားမ်ားသည္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိ ုအိမ္သုိ႕ယူသြားျခင္းပင ္မရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၄င္းတို႔၏ မိသားစုမ်ား 
ဆင္းရဲေၾကာင္းကုိ အျခားသူငယ္ခ်င္းမ်ားအား အသိမေပးလိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဤျပႆနာကုိ အထက္ 
တန္းဆင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ပိုမိုေတြ႕ရိွရပါသည္။  

ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္သစ္ကုိေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္သစ္ကုိေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္သစ္ကုိေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္သစ္ကုိ    အေကာင္းျမင္အေကာင္းျမင္အေကာင္းျမင္အေကာင္းျမင္႐႐႐႐ႈေထာင့္မွႈေထာင့္မွႈေထာင့္မွႈေထာင့္မွ    တုန္တုန္တုန္တုန္႔႔ ႔႔ျပန္ၾကျခင္းျပန္ၾကျခင္းျပန္ၾကျခင္းျပန္ၾကျခင္း - ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာ/ 
မမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင္ ့ပညာေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ားက ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကထက ္ေက်ာင္း 
ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ား ပိုမုိရရွိသည့္အတြက္ ေက်နပ္အားရမႈရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသ ူ
အားလုံးက အစုိးရအေနျဖင့္ ေက်ာင္းမ်ားအား ပိုမိုေထာက္ပံ့လာသည္ႏွင့္အမွ်၊ မိဘမ်ားအေပၚက်ေရာက္ေနေသာ 
ေငြေၾကး၀န္ထုပ၀္န္ပိုးမ်ား ပိုမုိသက္သာလာေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႔အျပင္  ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးကိ ု
သုံးစြဲရမည္ ့ဘတ္ဂ်တ္ေခါင္းစဥ္မ်ားအား ၂ ခုမွ ၁၂ ခုသုိ႔ တုိးခ ဲ်႕ထားျခင္းကိုလည္း ေက်နပ္မႈ ရိွေၾကာင္း ေျပာၾကား 
ခဲ့ၾကပါသည္။  

ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးေေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးေေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးေေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီမ်ား၏ကာ္မတီမ်ား၏ကာ္မတီမ်ား၏ကာ္မတီမ်ား၏    ေအာင္ျမင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနျခင္းေအာင္ျမင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနျခင္းေအာင္ျမင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနျခင္းေအာင္ျမင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနျခင္း - ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကး ေကာ္မတ ီ
မ်ားတြင ္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္ ယင္းေကာ္မတီမ်ား၏ ထိေရာက္မႈတုိ႔သည္ တာ၀န္ခြဲေ၀ေဆာင္႐ြက္ေသာ ေကာ ္
မတီ၀င္အေရအတြက္၊ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတုိ႔အၾကား ဆက္ဆံေရး အေျခအေနတုိ႕ေပၚမူတည ္
၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွရပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲေသာ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက ယခင္က 
ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးကသာ  ဦးေဆာင ္
ေသာ္လည္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္သည့္ ယခုအစီအစဥ္သစ္တြင္မ ူ ေဒသမ်ားစြာတုိ႔တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားသည ္
ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြး၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်လာေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။  

ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ကုိေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ကုိေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ကုိေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ကုိ    တုိးျမႇင့္ေပးရန္လုိအပ္ျခင္းတုိးျမႇင့္ေပးရန္လုိအပ္ျခင္းတုိးျမႇင့္ေပးရန္လုိအပ္ျခင္းတုိးျမႇင့္ေပးရန္လုိအပ္ျခင္း - ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင္ ့ ပတ္သက ္
သည္ ့ နည္းပညာ႐ႈေထာင့္မ်ားကုိ နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက ္ သင္တန္းမ်ားထပ္မံလိုအပ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းအုပ္ 
ႀကီးမ်ားႏွင္ ့ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားကအစီရင္ခံခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတိုးတက္ေစေရးႏွင့္ ေက်ာင္း 
ေထာက္ပ့ံေရးေကာ္မတ၀ီင္မ်ားႏွင္ ့ လုပ္ငန္းပူးတြဲေဆာင္႐ြက္မႈတုိးတက္ေစေရးအတြက္၊ အစီအစဥ္မ ွ ၄င္းတုိ႔ 
အတြက္ပါ ခရီးစရိတ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန ္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက အၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။ သုိ႔မွသာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး 
မ်ားက ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုးမ်ားတြင ္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးသြားေရာက္ထုတ္ယူပါက ေကာ္မတီ၀င္မ်ားပါ အတ ူ
လုိက္ပါႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  



xvii 

 

ေက်ာေက်ာေက်ာေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္င္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္င္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္င္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္    ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္တုိပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္တုိပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္တုိပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္တုိ႔႔ ႔႔အေပၚအေပၚအေပၚအေပၚ    မေက်နပ္မႈမ်ားမေက်နပ္မႈမ်ားမေက်နပ္မႈမ်ားမေက်နပ္မႈမ်ား    တုိင္ၾကားႏုိင္တုိင္ၾကားႏုိင္တုိင္ၾကားႏုိင္တုိင္ၾကားႏုိင္    
သည့္သည့္သည့္သည့္    လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတုိးျမႇင့္ေပးရန္လုိအပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတုိးျမႇင့္ေပးရန္လုိအပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတုိးျမႇင့္ေပးရန္လုိအပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတုိးျမႇင့္ေပးရန္လုိအပ္ျခင္း - ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားတက္လာပါက 
သင့္ေတာ္စြာမွတ္တမ္းတင္ထားရန္ႏွင္ ့ေက်ာင္းေကာ္မတ၀ီင္မ်ားႏွင္ ့ညိွႏႈိင္း၍ ေျဖရွင္းရန ္လုိအပ္ေၾကာင္း ေက်ာင္း 
ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းေကာ္မတီတို႔က မေက်နပ္ခ်က္/ 
တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ မေျဖရွင္းႏုိင္ပါက (ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးက အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးရန္ 
တာ၀န္ေပးထားသည့္) အုပ္စုေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားထံသို႔ တင္ျပရပါမည္။ မေက်နပ္မႈေျဖရွင္းသည္ ့ လုပ္ငန္း 
အဆင့္ဆင့္ကိ ု ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးမ်ားသိ႕ု အစီရင္ခံရပါမည္။ ထုိ႔အျပင္ ေက်း႐ြာအဆင့္တြင္ ေဒသခံမ်ားသည ္
မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ တိုင္ၾကားလုိေသာ္လည္း၊ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ေၾကာက္႐ြ႕ံေနတတ္ 
ၾကပါသည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အမည္မေဖာ္ဘ ဲ ပညာေရးမႉး/ဒုတိယ ပညာ 
ေရးမႉးမ်ားသို႔ လိပ္မူ၍ စာမ်ားေပးပို႔ တုိင္ၾကားႏုိင္မည္ ့ တိုင္တန္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကုိ တုိးျမႇင့္ေဖာ ္ ေဆာင ္
ေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။ မေက်နပ္မႈေျဖရွင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ပညာေရး ၀န္ထမ္း 
မ်ားက ေကာင္းစြာနားလည္၍ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာ္လည္း၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကမူ သိရွိထားျခင္း 
မရိွေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳလုိပါသည္။  

နိဂုံးနိဂုံးနိဂုံးနိဂုံး    

ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ လမ္း 
ညႊန္ခ်က္အသစ္မ်ားကုိ ယခုႏွစ္တြင္မ ွပံ့ပုိးေပးႏိုင္သည့္အတြက္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ေသာ သက္ဆုိင္သည္ ့၀န္ထမ္း 
မ်ားႏွင္ ့ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူအားလံုးတို႔က အစီအစဥ္ႏွစ္ခုလုံးကုိ ေဒသခံမ်ားက က်ယ္ျပန႕္စြာ ေထာက္ခ ံ
ေၾကာင္းကိုသာေျပာဆုိႏိုင္ခ့ဲပါသည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားပညာသင္ၾကားမႈကုိ လက္လွမ္းမီေစေရး၊ 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ မွ်တစြာျဖင့္ တိုးတက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးစသည္ ့ရည႐္ြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ရရွိေစရန္ 
အတြက္ မ်ားစြာႀကိဳးစားေနရဆျဲဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္႐ြက္သည္ ့ပထမႏွစ္ 
ျဖစ္သည့္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတုိင္းပင္ အစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ အခက္အခဲအခ်ိဳ႕ကုိ ေတြ႕ 
ၾကံဳခ့ဲရပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အားလံုးျခံဳငံုၾကည့္ပါက ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဆင္းရဲသူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားက 
ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္သစ္မ်ားကုိ ႀကိဳဆုိေထာက္ခံခ့ဲၾကပါသည္။ အစီ 
အစဥ္မ်ား တိုးတက္ေရးအတြက ္အဓိကအၾကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင္ ့ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကး 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည္ ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျမန္မာႏွင့္တိုင္းရင္းသားဘာသာမ်ားျဖင္ ့ တုိးျမႇင့္ 
ျဖန႕္ေ၀ေပးရန္၊ အစီအစဥ္မ်ားတြင ္ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင္ ့ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ားပိုမိုျပဳလုပ္ေပးရန္၊ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ဘာသာစကား 
ႏွစ္မ်ိဳး ေျပာတတ္သည့္ ဆရာ/မမ်ားငွားရမ္းျခင္းျဖင့္ ဘာသာစကားအခက္အခဲကိ ု ပုိမိုအေလးေပးေျဖရွင္းရန္၊ 
ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားတြင္ ဆင္းရဲ၍ ထိခုိက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အထူးသျဖင္ ့ လူနည္းစု 
တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေစရန္၊ 
ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးႏွင္ ့ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား 
ေၾကာင့္ အျခားပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပံုမွန္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ၀န္ထုပ၀္န္ပုိးမျဖစ္ေစေရးအတြက ္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္ႏွင္ ့ ေက်ာင္းအဆင့္တုိ႔တြင ္ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္အတြက္ တာ၀န္ရိွေသာ သီးျခား၀န္ထမ္း 
မ်ား တာ၀န္ေပးအပ္ရန္ စသည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။  

 



1 

 

အပုိင္းအပုိင္းအပုိင္းအပုိင္း    ((((၁၁၁၁) ) ) ) ----    နိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္း    

ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည ္ႏုိင္ငံအဆင့္ စီမံခ်က္(၂) ရပ္ ခ်မွတ္ကာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ 
ပညာေရးရန္ပုံေငြမ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ယင္းစီမံခ်က္မ်ားမွာ (၁) ေက်ာင္းအပ္သူ အေရအတြက္ကုိ 
အေျခခံ၍ ေက်ာင္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈကုန္က်စရိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိ ု ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ လႊေဲျပာင္းေပး 
ျခင္း (၂) ဆင္းရဲေသာကေလးငယ္မ်ားအတြက ္ေထာက္ပ့ံေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ ထူးခၽြန္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ 
ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင္ ့ ေက်ာင္းမ်ားမွတစ္ဆင္ ့ လႊေဲျပာင္းေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရက၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ပညာသင္ႏွစ္မွစတင္၍ မူလတန္းပညာေရး (သူငယ္တန္းမ ွ ေလးတန္း 
အထိ)ကုိ အခမ့ဲသင္ၾကားေပးရန ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးေနက္၊ ေက်ာင္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ ကုန္က် 
စရိတ္မ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးရန ္လုိအပ္လာသည့္အတြက ္ေက်ာင္း ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ကုိ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

ထုိအစပ်ိဳးအစီအစဥ္ႏွစ္ခုလံုးကုိ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ပညာေရးႏွစ္အတြင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ အမိန႕္ေၾကာ္ျငာစာမ်ားျဖင့္ 
စတင္ခ့ဲပါသည္။ ထုိအမိန႕္ေၾကာ္ျငာစာမ်ားအရ ရန္ပုံေငြပမာဏႏွင္ ့ ေထာက္ပံ့မည့္နည္းလမ္းတိ႕ုကုိ စတင္သတ ္
မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ရည႐္ြယ္ခ်က္မ်ား၊ တာ၀န္မ်ားအားအေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ ညႊန္းကိန္းမ်ား၊ ဤအစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ပညာေရးစနစ္အတြင္း အက်ိဳးသက ္
ေရာက္မႈမ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္နည္းလမ္းမ်ားစသည္တိ႕ုပါ၀င္သည္ ့ တရား၀င္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိမ ူ မတည္ေထာင္ႏိုင္ 
ေသးပါ။  

ဗဟုိခ်ဳပ္ဗဟုိခ်ဳပ္ဗဟုိခ်ဳပ္ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ထားေသာေက်ာင္းရန္ပုံေငြေထာက္ပ့ံေရးစီမံကိန္း၏ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ထားေသာေက်ာင္းရန္ပုံေငြေထာက္ပ့ံေရးစီမံကိန္း၏ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ထားေသာေက်ာင္းရန္ပုံေငြေထာက္ပ့ံေရးစီမံကိန္း၏ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ထားေသာေက်ာင္းရန္ပုံေငြေထာက္ပ့ံေရးစီမံကိန္း၏    ရည္ရည္ရည္ရည္႐႐႐႐ြယ္ခ်က္မ်ားြယ္ခ်က္မ်ားြယ္ခ်က္မ်ားြယ္ခ်က္မ်ား    

ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံအစုိးရတို႔က ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးေသာ ဤစီမံကိန္း၏ ရည႐္ြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ လက္ရွ ိေက်ာင္းေထာက္ပ့့ံေၾကးႏွင့္ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္မ်ားကုိ အဓိကနည္းလမ္း (၃)ခုျဖင့္ 
တုိးတက္ေစ၍ ခ ဲ်႕ထြင္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းနည္းလမ္းမ်ားမွာ (က) ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ကိ ု
တုိးခ်ဲ႕ျခင္း (ခ) ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အကူအညီေပးႏုိင္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကိ ု တုိးတက္ ေစ 
ျခင္းႏွင္ ့ (ဂ) ဤအစီအစဥ္မ်ားကိ ု အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ တိုးတက္မႈစစ္ေဆးျခင္းတို႔အတြက ္ ပညာေရး 
၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာင္းအဆင့္မ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္းတိ႕ုျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမ ံ
ကိန္း အရ ေအာက္ပါ အေသးစိတ္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ရန္အတြက ္ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ဘတ္ဂ်တ ္
ကုိ ေငြျဖည့္တင္းေပးပါမည္ - 

ေက်ာင္းေေက်ာင္းေေက်ာင္းေေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ကုိထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ကုိထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ကုိထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ကုိ    တုိးခ်ဲတုိးခ်ဲတုိးခ်ဲတုိးခ်ဲ႕႕႕႕ျခင္းျခင္းျခင္းျခင္းႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း    ((((အေမရိကန္ေဒၚလာအေမရိကန္ေဒၚလာအေမရိကန္ေဒၚလာအေမရိကန္ေဒၚလာ    ၅၂၅၂၅၂၅၂    သန္းသန္းသန္းသန္း)))) - အစုိးရ 
ဘတ္ဂ်တ္မွ လက္ရွ ိ ေထာက္ပ့ံေနေသာ မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားရိွသည့္ ေက်ာင္းအားလုံးသည္ ေက်ာင္း 
ေထာက္ပ့ံေၾကး အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ရန္ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ သုိ႕ျဖစ္၍ ဤအစီအစဥ္ကိ ု တုိးခ်ဲ႕ျခင္းဆုိသည္မွာ 
ေက်ာင္းမ်ား၏ ႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္း ကုန္က်စရိတ္ကုိ ေက်ာင္းငယ္မ်ားအား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀၊ ေက်ာင္းလတ္ 
မ်ားအား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၀ ႏွင့္ေက်ာင္းႀကီးမ်ားအား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀၀ ခန္႕ေထာက္ပံ့ေပးေနရာမွ 
ေနာက္လာမည့္ (၃) ႏွစ္ အတြင္း ေက်ာင္းငယ္မ်ားအား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၀၀၊ ေက်ာင္းလတ္မ်ားအား 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၀၀ ႏွင့္ေက်ာင္းႀကီးမ်ားအား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၀၀အထိ တုိးျမႇင့္ေထာက္ပံ ့ေပးျခင္း 
ကုိ ဆိုလုိပါသည္။ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ အစီအစဥ္၏ အစပုိင္းႏွစ္မ်ားအတြင္း အသုံးျပဳခ့ဲေသာ ေက်ာင္း 
အတန္းအစား (ငယ္၊ လတ္၊ ႀကီး) ခြဲျခားျခင္းစနစ္ကုိ ပိုႀကီးေသာေက်ာင္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေၾကး ပုိမိုေပးႏိုင္မည္ ့
အတန္းအစားမ်ားအျဖစ္ ထပ္မံတိုးခ ဲ်႕သတ္မွတ္ရန ္ စဥ္းစားေနၿပီး၊ ကမၻာ့ဘဏ္ကလည္း ယင္းသုိ႔ ေျပာင္းလ ဲ
သတ္မွတ္ျခင္းကိ ုသေဘာတူထားပါသည္။  

အစီအစဥ္အား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ကမၻာ့အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမ ွဆန္းသစ္တီထြင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကိ ု
မိတ္ဆက္ေပးျခင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေငြေၾကးစီမံခန္႕ခြဲမႈအပါအ၀င္ ဤအစီအစဥ္ကုိ ယံုၾကည္စြာစီမံခန္႕ခြဲႏုိင္မႈအား 
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တုိးတက္ေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆန္းသစ္တီထြင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ဤအစီအစဥ္၏ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ ခ်က ္
မ်ားအားျပန္လည္မြမ္းမံျခင္းႏင့္ွ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။ အေသးစိတ္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ 
(၁) ေကာင္းစြာအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ထားေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ လုပ္ငန္းညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း 
(၂) ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကုိ ေက်ာင္းတိုးတက္ေရးစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ညိွ၍ အသုံးျပဳျခင္း (၃) ေက်ာင္းအဆင့္ 
ေငြသံုးစြဲမႈကိ ုပိုမုိလြတ္လပ္ေစျခင္း (၄) ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈတုိးတက္ေစျခင္းႏွင္ ့မိဘဆရာအသင္းမ်ားမွ 
တစ္ဆင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း (၅) ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ တစ္ေျပးညီစံႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း (၆) 
စာရင္းစစ္အတြက္ကုန္က်စရိတ္မ်ားေထာက္ပ့ံေပးျခင္း (၇) အစီအစဥ္၏ တိုးတက္မႈမ်ားကိ ုပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ 
ပံုမွန္အခ်က္အလက္စနစ္မ်ားႏွင္ ့ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။  

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ကုိပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ကုိပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ကုိပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ကုိ    တုိးခ ဲ်တုိးခ ဲ်တုိးခ ဲ်တုိးခ ဲ်႕႕႕႕ျခင္းျခင္းျခင္းျခင္းႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း    ((((အေမရိကန္ေဒၚလာအေမရိကန္ေဒၚလာအေမရိကန္ေဒၚလာအေမရိကန္ေဒၚလာ    ၂၂၂၂၁၁၁၁    သန္းသန္းသန္းသန္း))))    ----    
ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အစုိးရေက်ာင္းအားလုံးတိ႕ုသည ္လက္ရွ ိ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္တြင္ အမည္ခံအားျဖင့္ 
အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လက္ရွိအစီအစဥ္၏ အ႐ြယ္အစားေသးငယ္မႈ (တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတြက ္
ေထာက္ပ့ံေၾကးအေရအတြက္ ၁၁၀၀၀) ဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းအမ်ားစုက ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထား 
ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ အနည္းငယ္မွ်သာေ႐ြးခ်ယ္ခံရႏုိင္ၿပီၤး၊ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရေသာေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း ေက်ာင္းသား 
ႏွစ္ေယက္ခန႕္သာေထာက္ပံ့ေၾကးရႏုိင္ေၾကာင္း ဆုိလုိပါသည္။ အသစ္ျပင္ဆင္ထားသည့္ ပညာသင္ ေထာက္ပံ ့
ေၾကးဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင ္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းခ်င္းစီအတြက ္ ေထာက္ပံ့ေၾကးအေရအတြက္ တုိးထား 
ၿပီး၊ မ်ားျပားေသာ ဦးတည္ခ်က္ေနရာႏွင္ ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေနရာမ်ားရွိထားေသာေၾကာင့္ အစီအစဥ္သစ္အရ ပညာသင ္
ေထာက္ပ့ံေၾကးရရိွမည္ ့ ေက်ာင္းအေရအတြက္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ကိ ု တစ္ျဖည္းျဖည္းတုိးခ ဲ်႕သြားပါ 
မည္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္တြင ္ ပညာသင္ေထာက္ပ့့ံေၾကးအစီအစဥ္အရ ပညာသင္ေထာက္ပံံ့ေၾကး 
အစီအစဥ္သစ္ကိ ု ၿမိဳ႕နယ ္ (၈)ၿမိဳ႕တြင္ တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ရာ၊ ထုိၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီရွ ိ ေက်ာင္းအားလံုး၏ 
၆၀%ႏွင္ ့ ေလးတန္းမ ွဆယ္တန္းအထိ ေက်ာင္းသားအားလံုး၏ ၃၀% ကုိ လႊမ္းျခံဳပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅-
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေနာက္ထပ္ (၁၂) ၿမိဳ႕နယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ 
ေနာက္ထပ္ၿမိဳ႕နယ္ (၂၀) ကုိလည္းေကာင္း တိုးခ ဲ်႕ေထာက္ပ့ံပါမည္။ သုိ႕ျဖစ္၍ (၃)ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၃၃၀) ရွိသည့္အနက္ (၄၀)ၿမိဳ႕နယ္ကုိ လႊမ္းျခံဳေထာက္ပ႔ံေပးပါမည္။ ပညာေရး၀န္ႀကိးဌာနမ ွ
ေထာက္ပ႔ံေသာ ပညာသင္ေထာက္ပံံ့ေၾကးအေရအတြက္သည္ လက္ရွိတြင္ ၁၁၀၀၀ ခန္႕ရိွရာမွ ေနာက္ (၃) ႏွစ္ 
တြင္ ၂၀၀၀၀၀ ခန႕္ရိွလာပါမည္။ (ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာင္းမ်ားအားလုံးတြင ္စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား ၈.၂ သန္းခန္႔ 
ပညာသင္ၾကားေနပါသည္။) ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးမည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကုိ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းႏွင္ ့ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈ ညႊန္း 
ကိန္းမ်ားကုိ အေျခခံ၍ ေ႐ြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းေ႐ြးခ်ယ္မႈကိ ု ဘဏ္၏ ေငြထုတ္ေပးမႈ ဆက္စပ္ညႊန္းကိန္း 
(Disbursement Linked Indicator - DLI) ၏ အစိတ္အပုိင္တစ္ခုအျဖစ္ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က ္
ရယူပါမည္။ 

အစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္စစ္ေဆးျခင္းကုိအစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္စစ္ေဆးျခင္းကုိအစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္စစ္ေဆးျခင္းကုိအစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္စစ္ေဆးျခင္းကုိ    အားေအားေအားေအားေကာင္းေစရန္အတြက္ကာင္းေစရန္အတြက္ကာင္းေစရန္အတြက္ကာင္းေစရန္အတြက္    စြမ္းေဆာင္ရည္စြမ္းေဆာင္ရည္စြမ္းေဆာင္ရည္စြမ္းေဆာင္ရည္    တုိးတက္ေစတုိးတက္ေစတုိးတက္ေစတုိးတက္ေစ    
ျခင္းျခင္းျခင္းျခင္း    ((((အေမရိကန္ေဒၚလာအေမရိကန္ေဒၚလာအေမရိကန္ေဒၚလာအေမရိကန္ေဒၚလာ    ၇၇၇၇    သန္းသန္းသန္းသန္း)))) - ဤစီမံကိန္းသည္ သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ အငယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
စာဖတ္ႏိုင္စြမ္းကိ ုအေျချပဳဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ဦးတည္ပါမည္။ သင္တန္းေပးျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ပညာ 
ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံအဆင့္သင္တန္းအစီအစဥ္တစ္ခုကုိ ဒီဇုိင္း 
ေရးဆြဲ၍ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါမည္။ ဤအစီအစဥ္အရ ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ ပညာသင္ ေထာက္ပံ ့
ေၾကးအစီအစဥ္အသစ္မ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အရာရွိမ်ားႏွင္ ့ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးၿပီး၊ 
လမ္းညႊန္ခ်က္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းအစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ သင္တန္းအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိ ု ျပင္ဆင္ 
ပါမည္။ ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ လက္ရိွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ UNICEF အဖြဲ႕မွ မိတ္ဆက ္
ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားကိ ု နမူနာယူႏုိင္ပါသည္။ ဤသင္တန္းအစီအစဥ္တြင ္ UNICEF 
အဖြဲ႕၏ cascade ခ်ဥ္းကပ္နည္းကိ ု ဆက္လက္အသုံးျပဳရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး၊ သင္တန္းေပးမည့္သူမ်ားကုိ ဗဟိ ု
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အဆင့္တြင္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ ဆက္လက္၍ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ 
ဆက္လက္သင္တန္းေပးျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္ပါမည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ (၃)ႏွစအ္တြင္း ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးမ်ား၊ 
လက္ေထာက္ပညာေရးမႉးမ်ားႏွင့္ စာရင္းကိုင္၀န္ထမ္းေပါင္း ၁၀၀၀ ဦးခန္႔ႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေပါင္း ၄၃၀၀၀ ခန္႕ 
ကုိ သင္တန္းမ်ားေပးသြားပါမည္။ 

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူေလ့လာႏုိင္စြမ္းႏွင့္ တိုးတက္မႈတိ႕ုကုိ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္သည္ ့ အခ်က္အလက္မ်ား 
သည ္ စာသင္ၾကားေရးစီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားရွာေဖြရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အစိတ ္
အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္း ျပင္ဆင္ေနစဥ္အတြင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ နည္းပညာ 
အကူအညီႏွင္ ့ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ပါမည္။ ယင္းအေထာက္အပ့ံျဖင္ ့ အမွတ ္ (၃) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန (ရန္ကုန ္
ေဒသ) တြင ္ အတန္းငယ္မ်ား၏ စာဖတ္ႏိုင္စြမ္းကိ ု အေျချပဳဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ ကနဦးေလ့လာမႈတစ္ခုကိ ု
ေဆာင္႐ြက္ပါမည္။ စီမံကိန္းကာလ (၃) ႏွစ္အတြင္း အမွတ ္ (၁) ႏွင္ ့ အမွတ္ (၂) အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမ်ား 
(ေအာက္ျမန္မာျပည္ႏွင္ ့ အထက္ျမန္မာျပည္) တြင္ ေလ့လာမႈမ်ားေဆာင္႐ြက္ပါမည္။ ဤသို႔ျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရိွ 
အတန္းငယ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စာဖတ္ႏုိင္စြမ္းအေျခအေနကိ ု ေျမပုံေရးဆြဲႏိုင္ပါမည္။ စီမံကိန္းရန္ပုံေငြမ်ားျဖင့္ 
ခရီးသြားလာစရိတ္မ်ား၊ စာရင္းေကာက္သူမ်ား (အမ်ားအားျဖင့္ ပညာေရးေကာလိပ္မွ ဘြဲ႕ရထားသူမ်ား) အတြက ္
ကုန္က် စရိတ္ႏငွ္ ့ ေန႕တြက္စရိတ္မ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးပါမည္။ ဆက္လက္၍ ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ နည္းပညာ အကူ 
အညီမ်ားကုိ အၿပိဳင္ေထာက္ပံ့ပါမည္။  (ရည႐္ြယ္ခ်က္ -၄ တြင္ၾကည့္ပါ။) သုိ႔ျဖစ္၍ ကမၻာ့ဘဏ္သည္ အစီအစဥ္ 
ဒီဇုိင္းဆြဲျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းကိ ုေထာက္ပ့ံေပးမည့္ နည္းပညာဆုိင္ရာအကူအညီမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲေပးပါမည္။  

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တုိ႔သည္ ေအာက္ပါရည္႐ြယ္ခ်က ္ (၄)ခုျဖင္ ့ လူမႈဆုိင္ရာဆန္းစစ္မႈမ်ားကိ ု
ေဆာင္႐ြက္ရန ္သေဘာတူညီထားပါသည္- 

ရည္ရည္ရည္ရည္႐႐႐႐ြယ္ခ်က္ြယ္ခ်က္ြယ္ခ်က္ြယ္ခ်က္    ((((၁၁၁၁)))) - အထူးသျဖင့္ အစုိးရ၏ ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ပညာသင္ေထာင္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအပါအ၀င္ ဆင္းရဲ၍ အခြင့္အေရးနည္းပါးေသာ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရး 
လက္လွမ္းမီမႈကိ ုအက်ိဳးသက္ေရာက္ေနေသာ လူမႈဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေလ့လာ 
ဆန္းစစ္ခ်က္အရ ေထာက္ပံံ့ေၾကးအစီအစဥ္မ်ားမ ွဖယ္ထုတ္ခံရရန္အလားအလာရိွေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေထာက္ပံံ့ေရး 
အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမခံစားရေသာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအပါအ၀င ္ အျခား လူမႈအုပ္စုမ်ားကုိ 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ခ့ဲပါသည္။ ဆန္းစစ္မႈအတြင္း ဦးတည္အုပ္စုမ်ားအလုိက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား (FGD) ႏွင့္ ဆက္စပ ္
ပတ္သက္သူမ်ားအား အေသးစိတ္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ သုေတသနအဖြဲ႕ သည ္၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ကနဦး ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ ွေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုလည္း စာအုပ္စာတမ္း 
ျပန္လည္သုံးသပ္သည့္ အေနျဖင့္ အသုံးျပဳခ့ဲပါသည္။ ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ ပညာေရးဆုိင္ရာ အခ်က ္
အလက္မ်ား၊ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရရိွေရးအတြက္ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေၾကးမဟုတ္ေသာအခက္အခဲမ်ား၊ 
ေက်ာင္းအပ္ရာတြင္ မတူညီမႈမ်ား၊ လူမႈ စီးပြါးေရးအုပ္စုမ်ားအလုိက္ လက္လွမ္းမီမႈဆိုင္ရာ ညႊန္းကိန္းမ်ား၊ အခက ္
အခဲ ေျဖရွင္းရန ္ျဖစ္ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား စသည္တုိ႔ လႊမ္းျခံဳပါ၀င္ပါသည္။  

႐႐႐႐ည္ည္ည္ည္႐႐႐႐ြယ္ခ်က္ြယ္ခ်က္ြယ္ခ်က္ြယ္ခ်က္    ((((၂၂၂၂)))) - စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လ်ာထားသည္ ့ ေဒသမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား 
အပါအ၀င္ အဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ (ႀကိဳတင္အသိေပးထား၍ လြတ္လပ္စြာေဆြးေႏြးေသာ 4 ) 

                                                           
4
  ကမၻာ့ဘဏ္မွ ရန္ပုံေငြေတာင္းခံေသာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအား အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည့္ စီမံကိန္းအားလံုးအတြက္ ႀကိဳတင္ 
အသိေပး၍ လြတ္လပ္စြာေဆြးေႏြးထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လုိအပ္ပါသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ယင္းသို႔ ႀကိဳတင္အသိေပး၍ 
လြတ္လပ္စြာေဆြးေႏြးထားၿပီး၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားက က်ယ္ျပန္႕စြာသေဘာတူညီထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားကုိသာ ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့ 
ပါသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္မွေငြေခ်းေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ (က) ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔အားဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ (ခ) 
ယင္းသုိ႔ ေရွာင္ရွားရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါက ထိုဆိုးက်ိဳ းမ်ားကုိ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ေစရန္/ေလွ်ာ့ခ်ရန္/ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား ပါ၀င္ 
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ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းကိ ုေဒသခံမ်ားက က်ယ္ျပန႕္စြာ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေသခ်ာ 
ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။  

ရည္ရည္ရည္ရည္႐႐႐႐ြယ္ခ်က္ြယ္ခ်က္ြယ္ခ်က္ြယ္ခ်က္    ((((၃၃၃၃)))) - ေရွ႕ေျပးေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ ့ အစီအစဥ္မ်ားအား လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သ ူ
မ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္သည္ ့စီမံခ်က္ေရးဆြဲေရးမူေဘာင္ (CPPF) တို႔ႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားျခင္း ရွိမရိွကုိ 
ဆန္းစစ္ႏိုင္ေရးအတြက ္တုန္႕ျပန္သုံးသပ္မႈမ်ားကုိ စုေဆာင္းရန္ႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က ္(၁) အရေဆာင္႐ြက္သည္ ့လူမႈ 
ဆုိင္ရာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ (၂) အရေဆာင႐္ြက္သည့္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲရလာဒ္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ 
CPPF ေဖာ္ထုတ္ရာတြင ္ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနကိ ုကူညီရန္ျဖစ္ပါသည္။  

ရည္ရည္ရည္ရည္႐႐႐႐ြြယ္ခ်က္ြြယ္ခ်က္ြြယ္ခ်က္ြြယ္ခ်က္    ((((၄၄၄၄)))) - လူမႈဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင္ ့ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနရိွ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ 
သုေတသနႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းစြမ္းရည္မ်ားတိုးတက္လာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။  

 

 

အခန္းအခန္းအခန္းအခန္း    ((((၂၂၂၂) ) ) ) ----    လူမႈဆုိင္ရာေလ့လာဆန္းစစ္မႈအတြက္လူမႈဆုိင္ရာေလ့လာဆန္းစစ္မႈအတြက္လူမႈဆုိင္ရာေလ့လာဆန္းစစ္မႈအတြက္လူမႈဆုိင္ရာေလ့လာဆန္းစစ္မႈအတြက္    အသုံးျအသုံးျအသုံးျအသုံးျပဳသည့္ပဳသည့္ပဳသည့္ပဳသည့္    နည္းစနစ္နည္းစနစ္နည္းစနစ္နည္းစနစ္    

ဤေလ့လာမႈကုိ လမ္းညႊန္ရန္ႏွင့္ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကိ ုျပန္လွန္စစ္ေဆးရန္အတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင ္
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ လူမႈဆုိင္ရာ ကနဦးေလ့လာဆန္းစစ္မႈကုိ စာအုပ္စာတမ္းျပနလ္ည္သုံးသပ္သည့္အေနျဖင့္ 
အသုံးျပဳခ့ဲပါသည္။ (ဤစာအုပ္စာတမ္းေလ့လာမႈ၏ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ - ၁ တြင ္ ၾကည့္ႏိုင္ပါ 
သည္။) ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ေက်း႐ြာ/ေက်ာင္းအဆင့္တုိ႕တြင္ ကြင္းဆင္းစာရင္းေကာက္ယူျခင္းအတြက္၊ အရည ္
အေသြးျပ သုေတသန နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးတည္အုပ္စုလုိက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား (FGDs)၊ အဓိကသတင္းေပးသ ူ
မ်ားအားေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း (KIIs) တုိ႕ကိ ုအသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကြင္းဆင္းသုေတသနလုပ္ငန္းမွ တိက် 
ေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားပုိမိုစုေဆာင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ (Case 
Study) မ်ားကုိလည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ သုေတသနအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ပူးေပါင္းပါ၀င္သ ူ (၅၈၈) ဦးတက ္
ေရာက္သည္ ့ FGDs ေပါင္း (၆၃)ႀကိမ္၊ KIIs ေပါင္း (၁၁၃) ႀကိမ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ား 
အနက ္(၄၄၈) ဦးမွာဗမာလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ (၁၄၀) ဦးမွာ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္း 
ခဲ့သူမ်ားအနက္ (၂၇၄) ဦးမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ (၃၁၄) ဦးမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ KIIs မ်ား အနက ္
(၃၀) ဦးမွာ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ပညာေရးမႉးမ်ား (တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ တစ္ဦးစီ)၊ လက္ေထာက္ ပညာ 
ေရးမႉးမ်ား (တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ တစ္ဦးစ)ီ ႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား (တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ ၄ ဦးစီ) ပါ၀င္ပါသည္။  

ထိခိုက္လြယ္အုပ္စုမ်ား၊ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ကေလးငယ္ရိွသည့္မိသားစုမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ 
သုေတသနအဖြဲ႕က ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ အဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားမွာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးမ်ား၊ 
လက္ေထာက္ပညာေရးမႉးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ေက်း႐ြာအဆင့္ အၾကံေပးေကာ္မတီမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ 
ဆရာ/မမ်ား၊ (တုိင္းရင္းသားႏွင္ ့ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္) ရပ္႐ြာေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ 
အစီအစဥ္သစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည္ ့ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိရန္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားစုေဆာင္းရန္အတြက ္
ႀကိဳတင္အသိေပးထား၍ လြတ္လပ္စြာျပဳလုပ္ေသာ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုလည္း ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးမ်ား၊ 

                                                                                                                                                                                                

ရပါမည္။ ကမၻာ့ဘဏ္မွေထာက္ပံ့ေသာစီမံကိန္းမ်ားသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈအရသင့္ေတာ္ၿပီး၊ က်ား/မတန္း 
တူညီမွ်မႈရွိကာ မ်ိဳးဆက္မ်ားစြာပူးေပါင္းပါ၀င္ႏုိင္သည့္ လူမႈစီးပြြါးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိေစေၾကာင္း ေသခ်ာေစရပါမည္။  
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20553653~
menuPK:4564185~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.html 
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သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရဌာနကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည္ ့ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ ပညာသင္ 
ေထာက္ပ့ံေၾကး ေကာ္မတ၀ီင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွ ိ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ မိဘ 
ဆရာအသင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ပညသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေကာ္မတီမ်ား၊ ရပ္႐ြာေခါင္းေဆာင္ 
မ်ား၊ မိဘမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားႏွင္ ့ အခြင့္အေရးမရေသာ အုပ္စုမ်ားမ ွ မိဘမ်ားႏွင့္အတ ူ ျပဳလုပ္ခဲ ့
ပါသည္။  

ဤေလ့လာဆန္းစစ္မႈသည္ ဦးတည္ထားေသာ လူမႈအုပ္စုမ်ား၏ လူမႈစီးပြါးေရးအေျခအေနမ်ားကုိ ဘက္ေပါင္းစံုမွ 
အေသးစိတ္ဆန္းစစ္ရန ္ ရည္႐ြယ္ထားျခင္းမရွိပါ။ သို႔ရာတြင ္ ေဒသတြင္းလူမႈစီးပြါးေရးအေျခအေန၊ လူဦးေရ 
ျပန႕္ႏံွ႕မႈ၊ လူမ်ိဳးစုယဥ္ေက်းမႈ၊ အျခားအေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္မ်ားမွ ဖယ္ထုတ္ခ ံ
ရႏုိင္၍ စီမံကိန္းအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ မရရိွႏိုင္ေသာ တိင္ုးရင္းသားအုပ္စုမ်ားအပါအ၀င္ လူမႈအုပ္စုမ်ားအား 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။ ဤေလ့လာဆန္းစစ္မႈတြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေကာင္း 
က်ိဳး/ ဆိုးက်ိဳးဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားကိ ု စုေဆာင္းရန္၊ စီမံကိန္းအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီေရးအတြက္ ေတြ႕ 
ၾကံဳရသည့္ အခကအ္ခဲမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင္ ့ ထုိအခက္အခမဲ်ားကုိ ေျဖရွင္းမည္ ့ နည္းလမ္းမ်ား 
ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္အသိေပး၍ လြတ္လပ္စြာျပဳလုပ္ေသာ အၾကံယူေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ထိခုိက ္
လြယ္အုပ္စုမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ထြက္ရွိလာေသာ အၾကံျပဳခ်က္ မ်ား 
ကုိ ေလ့လာခ့ဲသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲေရးမူေဘာင္ (CPPF) 
ေရးဆြဲရာ၌ အသုံးျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေလ့လာခ့ဲသည္ ့ ၿမိဳ႕နယ္ (၅) ၿမိဳ႕နယ္လုံးတြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားက 
၄င္းတို႔၏ နယ္ေျမမ်ားတြင ္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ေဒသခံအုပ္စုလုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပါြးေလ့မရိွေၾကာင္း ေျဖၾကားခ့ဲၾကပါသည္။ 

ဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္သည့္ေဒသကုိဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္သည့္ေဒသကုိဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္သည့္ေဒသကုိဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္သည့္ေဒသကုိ    ေေေေ႐႐႐႐ြးခ်ယ္ျခင္းအတြက္ြးခ်ယ္ျခင္းအတြက္ြးခ်ယ္ျခင္းအတြက္ြးခ်ယ္ျခင္းအတြက္    `̀̀̀စံစံစံစံ´́́́မ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ကုိ (၅)ႏွစ္ၾကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သတ္မွတ္ 
ထားသည္ ့ ၿမိဳ႕နယ္ (၅)ၿမိဳ႕နယ္ကုိ လူမႈဆုိင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ေ႐ြးခ်ယ္ခ့ဲပါသည္။ ၄င္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ျမစ၀္ 
ကၽြန္းေပၚေဒသရိွ ေက်ာင္းကုန္း၊ လပြတၱာ၊ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရွ ိေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မႏၲေလး 
တုိင္းေဒသႀကီးရွ ိစဥ့္ကိင္ုၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

ေလ့လာမႈအတြက္ေလ့လာမႈအတြက္ေလ့လာမႈအတြက္ေလ့လာမႈအတြက္    အကန္အကန္အကန္အကန္႔႔႔႔အသတ္မ်ားအသတ္မ်ားအသတ္မ်ားအသတ္မ်ား    

• ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင္ ့ ေက်ာင္းအဆင့္တိ႕ုတြင ္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏုိင္မႈနည္းပါသည္။ သုေတသနအဖြဲ႕ 
သည္ ေလ့လာမည့္နယ္ေျမမ်ား၏ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးမွ 
ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးမ်ားႏွင့္ 
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားက ေထာက္ပံ့ေပးၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင ္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင ္ လူမႈစီးပြါးေရးဆိုင္ရာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား မရရိွႏုိင္ခဲ့ပါ။ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင္ ့ ေက်ာင္းအဆင့္ 
တုိ႔တြင ္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေက်း႐ြာေဒသခံမ်ားပါ၀င္သည္ ့ ဆက္စပ္ပတ္ 
သက္သူမ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္သည့္ ဦးတည္အုပ္စုလိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားအား ေတြ႕ 
ဆုံ ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ုစုေဆာင္းရယူခဲ့ပါသည္။  

• ဤေလ့လာမႈအတြင္း ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ရရိွႏိုင္မႈသည ္
ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားစြာတုိ႕က ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းနည္းေနျခင္းသည္ 
ေက်ာင္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ၾကသည့္အတြက္ အမွန္ 
တကယ ္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းထက ္ ေလ်ာ့နည္းေပးေလ့ရိွေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ ေလ့လာခ့ဲသည္ ့
ေက်ာင္း (၂၀)ေက်ာင္းတြင ္(၉) ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအသစ္မ်ားျဖစ္ေနၿပီး၊ ထုိေက်ာင္းမ်ားအနက ္
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(၂) ေက်ာင္းတိ႕ုတြင ္ ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ့ အခ်ိန္၌ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္သည္ ့ အခ်က္ 
အလက္မ်ားမရွိပါ။  

• ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္သည္ မုိးရာသီျဖစ္သည့္အတြက ္လမ္းမ်ားမွာဗြက္ထူၿပီး၊ ေရလႊမ္း 
လွ်က္ရွိပါသည္။ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအား ျဖတ္ကူးရသည္မွာလည္း အႏၲရာယ္မ်ားပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ 
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတိ႕ုတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲသည့္အတြက ္ ေဒသခံေက်း႐ြာမ်ားသုိ႕ 
သြားေရာက္ေလ့လာရာတြင ္ေႏွာင့္ေႏွးခ့ဲရပါသည္။  

• သုေတသနအဖြဲ႕အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွ ိ ပအုိ႕တိုင္းရင္းသားေက်း႐ြာမ်ားသုိ႕ သြားေရာက္ေလ့လာရာတြင ္
ဘာသာစကားသည္ အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ လက္ေထာက္ ပညာေရးမႉး 
အား FGDs မ်ားႏွင့္ KIIs မ်ားစီစဥ္ေပးရန္ႏွင့္ ဘာသာျပန္ေပးရန ္ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ရပါသည္။ 
ထုိ႔အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွ ိသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အျခားေဒသမ်ားထက္ အခ်ိန္ပိုၾကာခဲ့ပါသည္။  

• ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္မႉးမ်ားသည ္ ၄င္းတိ႕ု၏ ပုံမွန္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္အလြန္ရႈပ္ေနၿပီး၊ ၄င္းတို႔ ေက်း႐ြာ 
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္သာ ေပးႏုိင္ၾကပါ 
သည္။  

• သုေတသနအဖြဲ႕လာေရာက္ေလ့လာမည့္အေၾကာင္းကိ ု ေက်း႐ြာေဒသခံမ်ားအား ေကာင္းစြာအသိေပး 
ထားျခင္းမရွိပါ။ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ေက်း႐ြာမ်ားသုိ႕ကြင္းဆင္းရာတြင ္ အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း ၿပီးစီး 
ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစုိးရအရာရိွမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိ ု စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ား၊ 
႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ စီစဥ္ခဲ့ရပါသည္။  

• ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျခားေဒသမ်ားတြင ္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင္ ့
ေက်း႐ြာအဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားသည္ သုေတသနအဖြဲ႕အား ေက်း႐ြာမ်ားတြင ္ ညအိပ္ေနခြင့္မျပဳၾကပါ။ 
သုိ႕ျဖစ္၍ အလုပ္မ်ားၿပီးစီးေစရန ္ေဆာင္႐ြက္ရသည္မွာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။  

    

    

အပုိင္းအပုိင္းအပုိင္းအပုိင္း    ((((၃၃၃၃)  )  )  )  ----    အေျချပဳအခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္းအေျချပဳအခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္းအေျချပဳအခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္းအေျချပဳအခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း    

ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာၿမိဳ႕နယ ္ (၅)ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင ္ အေျချပဳအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေက်း႐ြာႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး 
မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားထံမွ စုေဆာင္းခ့ဲပါသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္း၊ 
ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္း၊ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းခ်င္းအတြက ္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရရွိရန္ခက္ခၿဲပီး၊ 
တိက်မႈအတြက္ ျပန္လညစစ္ေဆးရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။ ကြင္းဆင္း၍ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းရာတြင္ 
႐ႈေထာင့္ (၄) မ်ိဳးျဖင္ ့ ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းအတြက္ ေယဘုယ်ပထ၀ီ၀င ္
အေနအထား၊ လူမႈစီးပြါးေရးအေျခအေန၊ စီမံကိန္းမွ ဖယ္ထုတ္ခံရႏုိင္သည္ ့ တုိင္းရင္းသားႏွင္ ့ အျခားလူမႈ 
အုပ္စုမ်ားႏွင္ ့ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတည္ရွိမႈတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဤအပုိင္းတြင္ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းႏွင္ ့ ေတြ႕ဆုံ 
ေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား၏ ေယဘုယ်အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤအပုိင္းအတြက ္ စုေဆာင္းခဲ့ေသာ 
အေျချပဳအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု(တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုအုပ္စုမ်ားအပါအ၀င္) ေက်ာင္းေနအ႐ြယ ္ကေလးငယ္မ်ား 
ရွိေနေသာ ဆင္းရဲ၍ ထိခိုက္လြယ္မိသားစုမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ အဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သ ူ
မ်ားႏွင္ ့ေဆြးေႏြးရာတြင ္အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။  



7 

 

ဤေလ့လာမႈအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာၿမိဳ႕နယ္ (၅) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ကြဲျပားစြာ တည္ရွိေနေသာ 
ေၾကာင့္၊ သုေတသနအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အဆုိပါတုိင္းရင္းသားမ်ားထံမ ွအခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္း၍ အၾကံဥာဏ္မ်ား 
ေတာင္းခံႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမွတ္တမ္းမ်ားတြင ္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ က်ား/မကိုသာ မွတ္တမ္း 
တင္ၿပီး၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး သိ႔မဟုတ ္ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမရွိၾကပါ။ သေဘာတရားအရ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္းအပ္ခ်ိန ္ မွတ္တမ္းေရးသြင္းရာတြင္  တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးႏွင္ ့ ကုိးကြယ္သည္ ့
ဘာသာကိ ုထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ေလ့လာခ့ဲေသာ (၅)ၿမိဳ႕နယ္လုံးတြင္  ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်က ္
အလက္မ်ားကုိ ေက်ာင္းအဆင္ ့ သုိ႔မဟုတ ္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၌ သင့္ေတာ္စြာ စုစည္းထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ေလ့လာ 
ေတြ႕ရွိရပါသည္။  

၁။၁။၁။၁။    ေတာင္ႀကီးၿမိဳေတာင္ႀကီးၿမိဳေတာင္ႀကီးၿမိဳေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕႕႕႕နယ္နယ္နယ္နယ္        

ပထပထပထပထ၀၀၀၀ီီီီ၀၀၀၀င္အေနအထားႏွင့္င္အေနအထားႏွင့္င္အေနအထားႏွင့္င္အေနအထားႏွင့္    လူဦးေရလူဦးေရလူဦးေရလူဦးေရ    

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္တည္ရိွၿပီး၊ ေတာင္တန္းမ်ား၀န္းရံထားသည့္ ကုန္းျမင့္ေဒသ 
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သည္ ၇၄၇.၈၃ စတုရန္းမိုင္က်ယ၀္န္းၿပီး၊ လူဦးေရစုစုေပါင္း ၃၄၃၉၇၆ ဦးေနထိုင ္
လွ်က္ရိွရာ၊ ယင္းအနက ္ ၁၂၀၀၂၁ ဦးမွာ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ ၁၇၃၉၅၅ ဦးမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ 
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင ္ ေတာင္ေပၚၿမိဳ႕ေဟာင္း (ေတာင္ႀကီး၏ စီးပြါးေရးေဒသ) ႏွင့္ ေအးသာယာၿမိဳ႕သစ္ဟူ၍ 
အဓိက အပုိင္းႏွစ္ပိုင္း ပါ၀င္ပါသည္။ ထုိအပုိင္းႏွစ္ပိုင္းကုိ ေတာင္တန္းမ်ားျဖင္ ့ ပုိင္းျခားထားၿပီး၊ တစ္ေနရာမွ 
တစ္ေနရာသို႔ ကားျဖင့္သြားရန္ မိနစ္ (၂၀) ခန႕္ၾကာျမင့္ပါသည္။ ဤေလ့လာမႈအတြက ္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲေသာ 
မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အျခားေက်း႐ြာမ်ားသုိ႔ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ား၊ စက္ဘီးမ်ား သုိ႔မဟုတ ္
ေျခလ်င္သြားေရာက္ၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။  

လူမႈစီးပြါးေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားလူမႈစီးပြါးေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားလူမႈစီးပြါးေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားလူမႈစီးပြါးေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား        

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သည္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီး၊ အစုိးရ၏ အဓိက႐ုံးမ်ားႏွင္ ့အေျခစုိက္တပ္စခန္းတစ္ခုလည္း 
တည္ရိွပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးႏွင့္ ပညာေရးမႉး႐ံုးမွ အခ်က္အလက္မ်ားအရ၊ လုပ္သား 
အင္အားစုကုိ ပ်ံက်လုပ္သား ၆၅%၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးက႑လုပ္သား ၁၈%၊ အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈ 
လုပ္သား ၁၁%၊ ကုန္သည္ ၄%ႏွင့္ အစုိးရ၀န္ထမ္း ၂% ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး၏ 
ေျပာၾကားခ်က္အရ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင ္ ခ်မ္းသားသူအမ်ားစုမွာ ကုန္သြယ္စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ 
တ႐ုတ္ႏွင့္ကုလား 5လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္သည ္ တုိးတက္ေနေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေနရာ 
တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ထုတ္ကုန္ပစၥည္းစက႐ုံ္ႏွင့္ ေလဆိပ္မ်ားမရွိပါ။ က်ယ္ျပန္႕ေသာလက္ဖက္စုိက္ခင္းမ်ားႏွင့္ 
လိေမၼာ္ျခံမ်ားကုိ ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ဤၿမိဳ႕နယ္တြင ္ အမ်ားဆံုးအုပ္စ ု (၆၅%) ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲ၍ ထိခိုက္လြယ ္
အုပ္စုမ်ားမွာ ေျမယာမ့ဲ ပ်ံက်လုပ္သားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ဆင္းရဲသူမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ လက္ဖက္ 
စိုက္ခင္းမ်ားတြင ္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သားမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေစ်းေန႔မ်ားတြင ္ ကုန္ထမ္းသူမ်ားအျဖစ္ လည္း 
ေကာင္း ပ်ံက်လုပ္ကုိင္ၾကရပါသည္။ ထုိလုပ္သားမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယာယီ လုပ္သားအျဖစ ္
လုပ္ကုိင္ၿပီးေနာက္၊ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရိွ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ ္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင ္ ေနာက ္
ထပ္အလုပ္အကုိင္ထပ္မံရွာေဖြရန ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရေလ့ရိွပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေန႕စဥ္ ၀င္ေငြမွာလည္း တည ္
ၿငိမ္မႈမရွိဘဲ၊ အလုပ္အကုိင္ရရွိပါက တစ္ေန႔လွ်င္ ၂၅၀၀ က်ပ္မ ွ ၃၀၀၀ က်ပ္အထိ ၀င္ေငြရရိွႏိင္ုပါသည္။ ထုိေန႕ 
စားလုပ္သားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားတြင ္ကေလး ၂ ေယာက္မွ ၅ ေယာက္အထိရိွတတ္ၿပီး၊ ၄င္းတို႔၏ ကေလးမ်ားအား 
အဖုိးအဖြါးမ်ားႏွင့္ ထားခဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ ္အလုပ္လုပ္ရာေနရာသိ႕ု ေခၚသြားျခင္းတိ႕ုျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းၾကရပါသည္။  

                                                           
5  ဤေနရာတြင ္ ကုလားလူမ်ိဳးဆုိသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာမွ်ေနထိုင္လာခဲ့ေသာ အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ားမ ွ ဆင္းသက္လာ 

သူမ်ားကုိ ဆုိလိုပါသည္။  
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တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား    

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၏ အဓိကတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမွာ ရွမ္း၊ ဗမာ၊ႏွင့္ ပအုိ႕လူမ်ိဳးတုိ႕ျဖစ္ၾကပါသည္။ အျခား 
တုိင္းရင္းသား/လူမ်ိဳးမ်ားတြင ္အင္းသား၊ ပေလာင္၊ ဓႏ၊ု ကုိးကန္႕၊ ၀၊ လီဆူး၊ ကခ်င္၊ ရခုိင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ 
အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ တုိင္းရင္းသားတစ္မ်ိဳးစီတြင္ ကုိယ္ပုိင္ဘာသာစကားႏွင္ ့ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ရွိၾက 
ေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားအမ်ိဳးမ်ိဳးတိ႕ုအၾကားတြင ္ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္သာ ဆက္သြယ္ ေျပာဆုိၾကပါ သည္။ 
ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ံုး၏ စာရင္းမ်ားအရ ရွမ္းျပည္နယ္၏ အဓိက တုိင္းရင္းသားလူဦးေရမွာ ရွမ္း 
(၇.၅%)၊ ဗမာ (၃၁.၄၄%)၊ ပအုိ႕ (၂၇.၉၄%)၊ အင္းသား (၅.၄%)၊ ဓးႏ ု (၃.၁၈%)၊ အိႏၵိယႏွင့္တ႐ုတ ္ (၇.၃%) 
ႏွင့္ အျခား (၁၇.၁၇%)ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ အဓိကဘာသာတရား (၄) မ်ိဳး လံုးကိ ု
ေတြ႕ရွိနိုင္ၿပီး၊ ဗုဒၶဘာသာ (၉၄.၃၄%)၊ ခရစ္ယန္ (၁.၅၅%)၊ အစၥလာမ္ (၃.၈၆%) ႏွင္ ့ ဟိႏၵဴ (၃.၈၆%) တို႔ 
ပါ၀င္ပါသည္။  

ပုံပုံပုံပုံ    ((((၁၁၁၁) ) ) ) ----    ေတာင္ႀကီးၿမိဳေတာင္ႀကီးၿမိဳေတာင္ႀကီးၿမိဳေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕႕႕႕နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္    တုိင္းရင္းသားတုိင္းရင္းသားတုိင္းရင္းသားတုိင္းရင္းသား////လူမ်ိဳးစုမ်ားတည္ရိွေနပုံလူမ်ိဳးစုမ်ားတည္ရိွေနပုံလူမ်ိဳးစုမ်ားတည္ရိွေနပုံလူမ်ိဳးစုမ်ားတည္ရိွေနပုံ    

 

ဇာစ္ျမစ ္- ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။ 

ေတာင္ႀကီးၿမိဳေတာင္ႀကီးၿမိဳေတာင္ႀကီးၿမိဳေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕႕႕႕နယ္၏နယ္၏နယ္၏နယ္၏    ပညာေရးပညာေရးပညာေရးပညာေရးအေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္    ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈ    

သုေတသနအဖြဲ႕က ေလ့လာခ့ဲသည့္ ေက်း႐ြာမ်ားအားလုံး (ေက်ာက္ထိုး၊ ေဆာင္းဖိုး၊ ဘန္းကန္၊ ေတာင္နီ ေက်း႐ြာ 
မ်ားရွ ိစုစုေပါင္း ၄ ေက်ာင္း)တြင္ ကေလးမ်ားသည္ မူလတန္းပညာေရးကုိ ေကာင္းစြာလက္လွမ္းမီေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ ္
ပညာေရးမႉး႐ံုးမ ွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေက်း႐ြာတစ္႐ြာတြင ္ အလယ္တန္းေက်ာင္းရွိပါက၊ ေက်း႐ြာတြင္းရွ ိ
ကေလးငယ္မ်ားသည္ အလယ္တန္းအဆင့္အထိ ေကာင္းစြာလက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ္လည္း အျခားေက်း႐ြာမ်ားမွ 
ကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္မ ူလက္လွမ္းမမီႏုိင္ေတာ့ပါ။ တစ္ဖက္တြင္လည္း အထက္တန္းေက်ာင္းရိွေသာ ေက်း႐ြာ 
မ်ားတြင္ပင္ ကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေရးကိ ုလက္လွမ္းမမီၾကေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
ပညာေရးကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသိ႕ုသြားရသည့္ခရီးေ၀းျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ချဲခင္း၊ ယခင ္
အတန္းငယ္မ်ားတြင ္ ပညာေရးအဆင့္နိမ့္က်ခဲ့ျခင္းစသည္ ့ အခက္အခဲမ်ားရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ 
ပညာေရးမႉးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

31%

8%

28%

6%

3%

7%

17%
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၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တြဲဖက္ 6 အထက္တန္းေက်ာင္း (၃) ေက်ာင္းကိ ုအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ 
လည္းေကာင္း၊ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း 7  (၈)ေက်ာင္းကိ ု တြဲဖက္အလယ္တန္းေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္းႏွင့္ အလယ ္
တန္းေက်ာင္း (၇) ေက်ာင္းအျဖစ္သိ႕ုလည္းေကာင္းအဆင့္ျမႇင့္ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဤၿမိဳ႕နယ္အတြင္း 
မူလတန္းေက်ာင္း (၁)ေက်ာင္း၊ တြဲဖက္မူလတန္းေက်ာင္း (၆) ေက်ာင္းႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္ေက်ာင္း (အခမဲ)့ (၁)ေက်ာင္း 
တုိ႕ကုိ အသစ္ထပ္မံဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိ႕ုနယ္၌ အေျခခံပညာ 
ေက်ာင္းေပါင္း (၂၈၆)ေက်ာင္းတိ႕ုက ေက်ာင္းသားစုစုေပါင္း (၇၇၂၆၁) ဦးကိ ုပညာသင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိပါသည္။  

ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၂၂၂၂) ) ) ) ----    ေတာင္ႀကီးၿမိဳေတာင္ႀကီးၿမိဳေတာင္ႀကီးၿမိဳေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕႕႕႕နယ္ရိွနယ္ရိွနယ္ရိွနယ္ရိွ    ေက်ာင္းႏွင့္ေက်ာင္းႏွင့္ေက်ာင္းႏွင့္ေက်ာင္းႏွင့္    ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ေက်ာင္းသားအေရအတြက္    ((((၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄----၂၀၁၅၂၀၁၅၂၀၁၅၂၀၁၅    ပညာသင္ႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္))))    

စုစုေပါင္းေက်ာင္းအေရအစုစုေပါင္းေက်ာင္းအေရအစုစုေပါင္းေက်ာင္းအေရအစုစုေပါင္းေက်ာင္းအေရအတြက္တြက္တြက္တြက္    ၂၈၆၂၈၆၂၈၆၂၈၆    ေက်ာင္းေက်ာင္းေက်ာင္းေက်ာင္း    

အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ၂၅ ေက်ာင္း 

တြဲဖက္အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ၅ ေက်ာင္း 

အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား ၁၇ ေက်ာင္း 

တြဲဖက္အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား ၂၅ ေက်ာင္း 

မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းမ်ား ၄၂ ေက်ာင္း 

မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား ၁၄၅ ေက်ာင္း 

တြဲဖက္မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား ၁၁ ေက်ာင္း 

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းမ်ား ၁၀ ေက်ာင္း 

ပံုစံတက်မဟုတ္ေသာ (ပုဂၢလိကအခမဲ့) ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား  ၁၀ ေက်ာင္း 

စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား/သူအေရအတြက္ (မူလတန္း) ၃၉၂၈၅ 

စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား/သူအေရအတြက္ (အလယ္တန္း) ၂၈၆၄၂ 

စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား/သူအေရအတြက္ (အထက္တန္း) ၉၃၃၄ 

စုစုေပါင္း ဆရာ/မအေရအတြက္ ၂၆၆၇ 

ဇာစ္ျမစ ္- ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။ 

သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးရရိွေသာေက်ာင္း (၄) ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ 
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင ္ ေက်ာင္းေပါင္း (၂၅၆) ေက်ာင္းရွိသည့္အနက္၊ ေက်ာင္းသားဦးေရ (၂၂၂၅) ဦးကိ ု ပညာ 
သင္ ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးအပ္ခ့ရဲာ အလယ္တန္းေက်ာင္းသား (၆၅၈၂) ဦးႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသား (၁၉၁၃) 
ဦးတို႔ရရိွခဲ့ၾကပါသည္။ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းနည္းပါးေၾကာင္း 
ေအာက္ပါဇယားျဖင့္ အစီရင္ခံခဲ့ပါသည္။  

ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၃၃၃၃) ) ) ) ----    ေတာင္ႀကီးၿမိဳေတာင္ႀကီးၿမိဳေတာင္ႀကီးၿမိဳေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕႕႕႕နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္    ေက်ာင္းထြက္ေသာေက်ာင္းထြက္ေသာေက်ာင္းထြက္ေသာေက်ာင္းထြက္ေသာ    ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသား////သူသူသူသူ    အေရအတြက္အေရအတြက္အေရအတြက္အေရအတြက္    

ျပည္နယ္/ ျပည္နယ္/ ျပည္နယ္/ ျပည္နယ္/ 
တုိင္းေဒသႀကီးတုိင္းေဒသႀကီးတုိင္းေဒသႀကီးတုိင္းေဒသႀကီး    

ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္အမည္နယ္အမည္နယ္အမည္နယ္အမည္    
မူလတန္းမူလတန္းမူလတန္းမူလတန္း    အလယ္တန္းအလယ္တန္းအလယ္တန္းအလယ္တန္း    အထက္တန္းအထက္တန္းအထက္တန္းအထက္တန္း    

၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃----၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄    ၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃----၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄    ၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃----၂၀၁၄ ၂၀၁၄ ၂၀၁၄ ၂၀၁၄     
က်ားက်ားက်ားက်ား    မမမမ    က်ားက်ားက်ားက်ား    မမမမ    က်ားက်ားက်ားက်ား    မမမမ    

ရွမ္း ေတာင္ႀကီး ၃၃ ၂၀ ၅၀ ၃၅ ၄၅ ၃၀ 

ဇာစ္ျမစ ္- ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။ 
                                                           
6  တြဲဖက္ေက်ာင္းဆိုသည္မွာ အစိုးရမူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းခြဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းကုိ မူလေက်ာင္း၏ 

အုပ္ခ်ုပ္မႈေအာက္တြင္ရွိပါသည္။ တြဲဖက္ေက်ာင္းမ်ားသည္ အတန္းတင္စာေမးပြဲမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္က်င္းပခြင့္မရွိဘဲ၊ သက္ဆိုင္ရာ မူလ 
အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္သာ သြားေရာက္ေျဖဆုိၾကရပါသည္။  

7  မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းဆုိသည္မွာ အစိုးရမူလတန္းေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းတည္ေဆာက္မည့္ ကုန္က်စရိတ ္ ေလွ်ာ့ခ် 
(သက္သာ) ေရးအတြက္ အလယ္တန္းအဆင့္မ်ားကုိ တုိးခ်႕ဲသင္ၾကားေပးၾကပါသည္။  
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ေတာင္ႀကီးၿမိဳေတာင္ႀကီးၿမိဳေတာင္ႀကီးၿမိဳေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕႕႕႕နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္    ေတြေတြေတြေတြ႕႕႕႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲေသာဆုံေမးျမန္းခ့ဲေသာဆုံေမးျမန္းခ့ဲေသာဆုံေမးျမန္းခ့ဲေသာ    အဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား    

သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင ္ဦးတည္အုပ္စုလုိက္ေဆြးေႏြးပြဲ (၉) ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ ္
အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြြဲကို ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားျဖင့္ ပညာေရးမႉး႐ံုးတြင ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ေက်း႐ြာအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲ (၈) 
ႀကိမ္ကုိ သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေတြဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္ လူပုဂၢိလ္ (၇၃)ဦးတို႔အနက ္
တစ္၀က္ေက်ာ ္(၃၈ ဦး) သည္ တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။  

ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၄၄၄၄) ) ) ) ----    ေတာင္ႀကီးၿမိဳေတာင္ႀကီးၿမိဳေတာင္ႀကီးၿမိဳေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕႕႕႕နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္    ေတြေတြေတြေတြ႕႕႕႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္    အဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား    ((((က်ားက်ားက်ားက်ား////မႏွင့္မႏွင့္မႏွင့္မႏွင့္    
တုိင္းရင္းသားအလုိက္တုိင္းရင္းသားအလုိက္တုိင္းရင္းသားအလုိက္တုိင္းရင္းသားအလုိက္))))    

 
FGDs KIs က်ား မ 

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး 

ဗမာ ပအုိ႔ ရွမ္း 
အင္း 
သား 

ဓႏု ရခုိင ္
က
ရင္ 

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ၁ ၄ ၇ ၄ ၅ - ၃ ၁ ၁ ၁ - 

ေက်ာင္းအဆင့္ ၈ ၁၆ ၂၁ ၄၁ ၂၉ ၂၅ ၁ ၄ ၁ - ၁ 

စုစုေပါင္း ၉ ၂၀ ၂၈ ၄၅ ၃၅ ၂၅ ၄ ၅ ၂ ၁ ၁ 

ဇာစ္ျမစ ္ - လူမႈဆန္းစစ္ေရးအဖြဲ႕ (ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းတြင ္ သုေတသနအဖြ႕ဲသည္ ေက်ာင္းအဆင့္ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ 
ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္တစ္ႀကိမ္၊ ဆင္းရဲသူမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမိဘမ်ားႏွင့္တစ္ႀကိမ္၊ စုစုေပါင္း (၂) ႀကိမ္စ ီ ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ပါသည္။  

၂။၂။၂။၂။    စဥ့္ကုိင္ၿမိဳစဥ့္ကုိင္ၿမိဳစဥ့္ကုိင္ၿမိဳစဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕႕႕႕နယ္နယ္နယ္နယ္    

ပထပထပထပထ၀၀၀၀ီီီီ၀၀၀၀င္အေနအထားႏွင့္လူဦးေရင္အေနအထားႏွင့္လူဦးေရင္အေနအထားႏွင့္လူဦးေရင္အေနအထားႏွင့္လူဦးေရ    

စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္သည ္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္တည္ရိွၿပီး၊ ၁၇၃.၁၈ စတုရန္းမိုင္က်ယ္၀န္းပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ ္
အတြင္းတြင ္အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၂၇၆၄၆ စု၊ လူဦးေရအားျဖင့္ ၁၂၇၁၄၅ ဦးေနထုိင္လွ်က္ရွိရာ က်ား ၆၀၂၅၁ ဦး၊ မ 
၆၆၈၉၄ ဦးျဖစ္ပါသည္။  

လူမႈစီးပြါးေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားလူမႈစီးပြါးေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားလူမႈစီးပြါးေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားလူမႈစီးပြါးေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား        

ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံးမွ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လက္ေထာက္ပညာေရးမႉးတုိ႔၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ စဥ့္ကုိင္ 
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ လူမ်ားသည ္ေန႔စားပ်ံက်လုပ္သားမ်ား၊ လယ္သမားမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင္ ့ သီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးသ ူ
မ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား၊ ပြဲစားမ်ား၊ အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားစသည္ ့ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးၾကပါသည္။ လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ ၄၀%မွာ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ကုိ မွီခိုေနရၿပီး၊ လုပ္သား 
၅၀%၊ အစုိးရ၀န္ထမ္း ၅%ႏွင္ ့ ပ်ံက်လုပ္သား ၅% ခန္႔ရိွေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ ပညာေရးမႉး၏ ေျပာၾကား 
ခ်က္အရ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ခ်မ္းသာသူမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ လယ္ေျမႏွင္ ့ ဥယ်ာဥ္ျခံ 
မ်ားစြာပုိင္ဆုိင္ထားၾကပါသည္။ ေန႔စားပ်ံက်လုပ္သားမ်ားသည္ ကၽြဲ/ႏြားေက်ာင္းျခင္း၊ ထြန္ယက္ျခင္း၊ ပ်ိဳးေထာင္ 
ျခင္း၊ ပႏဲုတ္ျခင္းစသည္ ့ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး၊ အခ်ိဳ႕မွာ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေစ်းသည္မ်ားအျဖစ ္
လုပ္ကုိင္ၾကပါသည္။ ေန႔စားလုပ္သားမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင ္ မိားစု၀င္ေငြလုံေလာက္စြာ ရရိွေစရန္ 
အတြက္ ပန္းရံ၊ လက္သမားစသည့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္သားမ်ား၊ ၀ပ္ေရွာ့လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ၾက 
ရပါသည္။ ဆင္းရဲ၍ ထိခိုက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားမွာ ေန႕စားပ်ံက်လုပ္သားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းတို႔၏ ၀င္ေငြမွာလည္း 
ပံုမွန္မရွိဘ၊ဲ အျခားေဒသမ်ားသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ၾကရေလ့ရွိပါသည္။ စဥ့္ကုိင္သည ္ ၿမိဳ႕နယ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ 
လူဦးေရအမ်ားစုမွာ စပါး၊ ပစဲသည္တုိ႔ကိ ု စိုက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။ ေလ့လာခ့ဲသည္ ့ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားက့ဲသို႔ပင္၊ ပ်ံက် 
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ေန႕စားလုပ္သားမ်ားမွာ ေျမယာမ့ဲမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ားအားျဖင့္ လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကကာ 
တစ္ေန႔လုပ္အားခမွာ ၂၀၀၀ က်ပ္မွ ၂၅၀၀ က်ပ္အထိရရိွပါသည္။ ေန႕စားပ်ံက်လုပ္သားမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန ္
ကုန္ဆုံးပါက ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကရပါသည္။  

စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေလ့လာခ့ဲသည့္ ေက်း႐ြာ(၄) ႐ြာတိ႕ုရွ ိ ေဒသခံမ်ား၏ အဓိကအသက ္ ေမြး၀မ္းေၾကာင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားမွာ စုိက္ပ်ိဳးေရးကိုသာမွီခိုေနရပါသည္။ လယ္ယာေျမပုိင္ဆိုင္သူမ်ားက စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင ္
႐ြက္ၿပီး၊ ေျမယာမပုိင္ဆိုင္ၾကသူမ်ားက စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင ္ ပ်ံက်လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ 
ေတာသ္ူလယ္သမားမ်ားသည္ စပးႏွင့္ပမဲ်ိဳးစံုတိ႕ုကုိ တစ္ႏွစ္လၽွင္ႏွစ္သီး သုိ႔မဟုတ္ သံုးသီးအထိစုိက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။ 
ေလ့လာခ့ဲေသာေက်း႐ြာမ်ားတြင ္ ေျမယာမဲ့လုပ္သားမ်ားသည္ တစ္ေန႔လွ်င ္ (အမ်ိဳးသမီး) ၂၅၀၀ က်ပ္မွ 
(အမ်ိဳးသား) ၃၀၀၀ က်ပ္အထိရရိွၾကပါသည္။ ေလ့လာခ့ဲေသာေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ေန႕စားလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တစ္ႏွစ္ 
ပတ္လုံးရရိွႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ အမ်ိဳးသားလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ားရွင္းလင္းျခင္း၊ ကၽြဲ/ႏြား 
ေက်ာင္းျခင္းႏွင္ ့စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင ္ေန႕စားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ သီးႏွံခင္း 
မ်ားတြင ္ ေပါင္းလိုက္ျခင္း၊ ပႏုဲတ္ျခင္း၊ ေစ်းေရာင္းျခင္းတိ႕ုကိ ု လုပ္ကုိင္ၾကပါသည္။ ေလ့လာခ့ဲသည့္ေက်း႐ြာမ်ားရိွ 
လုပ္သားမ်ားသည ္ စုိက္ပ်ိဳးခ်ိန္ကုန္ဆုံးသည့္အခါ (စပါးရိတ္သိမ္းၿပီးခ်ိန္ သုိ႔မဟုတ ္ ပဲႏုတ္ၿပီးခ်ိန)္ အနီးရွိၿမိဳ႕မ်ား 
တြင္ ပန္းရံ၊ လက္သမား၊ သံမဏိစက႐ုံ္လုပ္သားစသည္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဤေဒသရိွ 
ေန႔စားလုပ္သားမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး အလုပ္အကုိင္မ်ားရရိွၾကေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ သို႔ရာတြင ္၄င္းတုိ႔၏ 
အလုပ္အကုိင္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသဘာ၀အေပၚမ်ားစြာမူတည္ေနၿပီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးရာသီခ်ိန္မ်ားတြင္ပင ္
ေန႕စဥ္အလုပ္မရရွိေၾကာင္းလည္းေတြ႕ရိွရပါသည္။ ဆင္းရဲေသာမိသားစုမ်ားမွ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ ္ ကေလးငယ ္
အခ်ိဳ႕သည ္ေက်ာင္းထြက္ၿပီးေနာက ္သီးႏွံစုိက္ခင္းမ်ားတြင ္ေပါင္းႏုတ္ျခင္း၊ ရိတ္သိမ္းျခင္းစသည့္ ေန႕စားလုပ္ငန္း 
မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ၾကရပါသည္။  

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား    

စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး၏ စာရင္းမ်ားအရ ဗမာလူမ်ိဳး ၈၅%၊ 
ဗမာ-မူဆလင္8 ၅%၊ ရခုိင္လူမ်ိဳး ၅% ႏွင္ ့အျခားလူမ်ိဳးမ်ား ၅% ရိွေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အဓိကဘာသာႀကီးမ်ား 
မွာ ဗုဒၶဘာသာ (၉၄.၅%)၊ အစၥလာမ္ (၅.၂၄%)၊ ခရစ္ယန္ (၀.၂၆%) တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ပုံ (၂) တြင ္ စဥ့္ကုိင္ 
ၿမိဳ႕နယ္၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားတည္ရိွေနပံုကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

ပုံပုံပုံပုံ    ((((၂၂၂၂) ) ) ) ----    စဥ့္ကုိင္ၿမိဳစဥ့္ကုိင္ၿမိဳစဥ့္ကုိင္ၿမိဳစဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕႕႕႕နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္    တုိင္းရင္းသားမတုိင္းရင္းသားမတုိင္းရင္းသားမတုိင္းရင္းသားမ////လူမ်ိဳးစုမ်ားလူမ်ိဳးစုမ်ားလူမ်ိဳးစုမ်ားလူမ်ိဳးစုမ်ားတည္ရိွပုံတည္ရိွပုံတည္ရိွပုံတည္ရိွပုံ    

    

ဇာစ္ျမစ ္- ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုး၊ စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕။ 

                                                           
8 စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွ ိမြတ္ဆလင္မ်ားသည ွ္ ၄င္းတုိ႕ကုိ၄င္းတို႔ ဗမာမူဆလင္မ်ားဟု သုံးႏႈန္းပါသည္။  

85%

5% 5% 5%

Sint Kaing

Barma Barma Musilm Rakhine Other
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စဥ့္ကုိင္ၿမိဳစဥ့္ကုိင္ၿမိဳစဥ့္ကုိင္ၿမိဳစဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕႕႕႕နယ္၏နယ္၏နယ္၏နယ္၏    ပညာေရးပညာေရးပညာေရးပညာေရးအေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္    ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈ    

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးႏွင္ ့ လက္ေထာက္ပညာေရးမႉးမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ၊ ေလ့လာခဲ ့
သည္ ့ ေက်း႐ြာမ်ားအားလုံးတြင ္ ကေလးမ်ားသည္ မူလတန္းပညာေရးကုိ ေကာင္းစြာလက္လွမ္းမီၾကပါသည္။  
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္အတြက္၊ ဤၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်ာင္း 
သားအမ်ားစုသည္ ၄င္းတို႔႐ြာမ ွေ၀းကြာေသာအလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ပင္ သြားေရာက္ႏုိင္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရ 
ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ၊ ေ၀းလံေသာ႐ြာမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားစြာမွာမူ ၄င္းတို႔ 
႐ြာအနီးရွိ အလယ္တန္းႏွင္ ့အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားကုိပင္ မတက္ေရာက္ႏိငု္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ သုေတသန 
အဖြဲ႕ သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲသည္ ့ ကၽဲြနဖါးေက်း႐ြာတြင္၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အလယ္တန္းေက်ာင္း တက္ရန ္
အတြက္ ျမစ္တစ္ခုကုိျဖတ္ကူးရၿပီး၊ ၄င္းတို႔၏ မိဘမ်ားက ထုိေက်ာင္းသို႔ လႊတ္ရန ္ စိုးရိမ္ၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ 
မူလတန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသည့္ထုိေက်း႐ြာမွ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုသည္ အလယ္တန္းသုိ႔ ဆက္လက္မတက္ေရာက ္
ၾကေတာ့ပါ။ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဗမာမြတ္ဆလင္ေက်း႐ြာမ်ားရိွေနၿပီး၊ ထုိေက်း႐ြာမ်ားမ ွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
မူလတန္း (ေလးတန္း)ေအာင္ျမင္ၿပီးပါက ေက်ာင္းဆက္မတက္ၾကေတာ့ပါ။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ထုိကေလးမ်ားအား 
၄င္တုိ႔၏ ႐ိုးရာထုံးစံအရ မြတ္ဆလင္ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေစလႊတ္လုိၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ထိ ု
ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားသည္ ကေလးမ်ားအတြက ္ စားစရာႏွင့္ေနထိုင္စရာ အခမဲ့ေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။ 
မြတ္ဆလင္ေက်း႐ြာတစ္႐ြာတြင္ ေက်ာင္းသား ၁၅ ဦးမွ ၂၀ ဦးအထိသည္ ဘာသာေရးေက်ာင္းသိ႕ု တက္ေရာက ္
ရန္အတြက္ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားမ ွ ထြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဗမာမြတ္ဆလင္ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက 
ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကေသာ္လည္း၊ ၄င္းတို႔၏ ယူဆခ်က္မွာ ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကး 
အစီအစဥ္မ်ားကိ ုေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ဆရာ/မမ်ားကသာ စီမံခန္႕ခြဲသင့္ေၾကာင္းႏွင္ ့မဘိမ်ားအေနျဖင့္ ဆရာ/မမ်ား 
က ေမတၱာရပ္ခံလာမွသာ အကူအညီေပးသင့္သည္ဟ ုထင္ျမင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။  

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင ္ စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္၌ အထက္တန္းေက်ာင္းသစ ္ (၂) ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ 
မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း (၁၀) ေက်ာင္းကိ ုတြဲဖက္အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္သုိ႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ တြဲဖက္မူလတန္းေက်ာင္း (၂) ေက်ာင္းႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္း (၂) ေက်ာင္းတို႔ကိုလည္း ဖြင့္လွစ ္
ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။  

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင ္စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၌ စုစုေပါင္း (၂၀)ေက်ာင္းတို႔က ဆရာ/မ (၉၁၇) ဦးျဖင့္ ေက်ာင္းသား/သ ူ
ေပါင္း ၁၄၉၁၀ ဦးကိ ုပညာသင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိပါသည္။  

ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၅၅၅၅) ) ) ) ----    စဥ့္ကုိင္စဥ့္ကုိင္စဥ့္ကုိင္စဥ့္ကုိင္ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္ရိွနယ္ရိွနယ္ရိွနယ္ရိွ    ေက်ာင္းႏွင့္ေက်ာင္းႏွင့္ေက်ာင္းႏွင့္ေက်ာင္းႏွင့္    ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ေက်ာင္းသားအေရအတြက္    ((((၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄----၂၀၁၅၂၀၁၅၂၀၁၅၂၀၁၅    ပညာသင္ႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္))))    

စုစုေပါင္းေက်ာင္းအေရအတြက္စုစုေပါင္းေက်ာင္းအေရအတြက္စုစုေပါင္းေက်ာင္းအေရအတြက္စုစုေပါင္းေက်ာင္းအေရအတြက္    ၁၂၂၁၂၂၁၂၂၁၂၂    ေက်ာင္းေက်ာင္းေက်ာင္းေက်ာင္း    

အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ၄ ေက်ာင္း 

တြဲဖက္အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ၅ ေက်ာင္း 

အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား ၂ ေက်ာင္း 

တြဲဖက္အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား ၁၄ ေက်ာင္း 

မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းမ်ား ၂ ေက်ာင္း 

မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား ၈၂ ေက်ာင္း 

တြဲဖက္မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား ၃ ေက်ာင္း 

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းမ်ား ၁၀ ေက်ာင္း 

စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား/သူအေရအတြက္ (မူလတန္း) ၁၂၆၀၄  
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စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား/သူအေရအတြက္ (အလယ္တန္း) ၇၁၈၃ 

စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား/သူအေရအတြက္ (အထက္တန္း) ၁၈၅၂ 

စုစုေပါင္း ဆရာ/မအေရအတြက္ ၉၁၇ 

ဇာစ္ျမစ ္- ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုး၊ စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕။ 

ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၆၆၆၆) ) ) ) ----    စဥ့္ကုိင္ၿမိဳစဥ့္ကုိင္ၿမိဳစဥ့္ကုိင္ၿမိဳစဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕႕႕႕နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္    ေက်ာင္းထြက္ေသာေက်ာင္းထြက္ေသာေက်ာင္းထြက္ေသာေက်ာင္းထြက္ေသာ    ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသား////သူသူသူသူ    အေရအတြက္အေရအတြက္အေရအတြက္အေရအတြက္    

ျပည္နယ္/ ျပည္နယ္/ ျပည္နယ္/ ျပည္နယ္/ 
တုိင္းေဒသႀကီးတုိင္းေဒသႀကီးတုိင္းေဒသႀကီးတုိင္းေဒသႀကီး    

ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္အမည္နယ္အမည္နယ္အမည္နယ္အမည္    

မူလတန္းမူလတန္းမူလတန္းမူလတန္း    အလယ္တန္းအလယ္တန္းအလယ္တန္းအလယ္တန္း    အထက္တန္းအထက္တန္းအထက္တန္းအထက္တန္း    

၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃----၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄    ၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃----၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄    ၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃----၂၀၁၄ ၂၀၁၄ ၂၀၁၄ ၂၀၁၄     

က်ားက်ားက်ားက်ား    မမမမ    က်ားက်ားက်ားက်ား    မမမမ    က်ားက်ားက်ားက်ား    မမမမ    

မႏၲေလး စဥ့္ကုိင ္ ၂၃ ၁၈ ၂၇ ၂၅ ၁၃ ၆ 

ဇာစ္ျမစ ္- ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုး၊ စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕။ 

ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၇၇၇၇) ) ) ) ----    စဥ့္ကုိင္စဥ့္ကုိင္စဥ့္ကုိင္စဥ့္ကုိင္ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္    ေတြေတြေတြေတြ႕႕႕႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္    အဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား    ((((က်ားက်ားက်ားက်ား////မႏွင့္မႏွင့္မႏွင့္မႏွင့္    
တုိင္းရင္းသားအလုိက္တုိင္းရင္းသားအလုိက္တုိင္းရင္းသားအလုိက္တုိင္းရင္းသားအလုိက္))))    

    
FGDsFGDsFGDsFGDs    KIIsKIIsKIIsKIIs    

က်ား/မက်ား/မက်ား/မက်ား/မ    တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး    

က်ားက်ားက်ားက်ား    မမမမ    ဗမာဗမာဗမာဗမာ    ဗမာမြတ္ဆလင္ဗမာမြတ္ဆလင္ဗမာမြတ္ဆလင္ဗမာမြတ္ဆလင္9999    ရွမ္းရွမ္းရွမ္းရွမ္း    

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ၁ ၂ ၅ ၃ ၅ ၂ ၁ 

ေက်ာင္းအဆင့္ ၁၀ ၁၇ ၃၆ ၃၉ ၆၄ ၁၁ - 

စုစုေပါင္းစုစုေပါင္းစုစုေပါင္းစုစုေပါင္း    ၁၁၁၁၁၁၁၁    ၁၉၁၉၁၉၁၉    ၄၁၄၁၄၁၄၁    ၄၂၄၂၄၂၄၂    ၆၉၆၉၆၉၆၉    ၁၃၁၃၁၃၁၃    ၁၁၁၁    

    

၃။၃။၃။၃။    ဘုိကေလးၿမိဳဘုိကေလးၿမိဳဘုိကေလးၿမိဳဘုိကေလးၿမိဳ႕႕႕႕နယ္နယ္နယ္နယ္    

ပထပထပထပထ၀၀၀၀ီီီီ၀၀၀၀င္အေနအထားႏွင့္င္အေနအထားႏွင့္င္အေနအထားႏွင့္င္အေနအထားႏွင့္    လူဦးေရလူဦးေရလူဦးေရလူဦးေရ    

ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္သည္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္တည္ရွိၿပီး၊ ၈၆၈.၈၈ စတုရန္းမုိင္က်ယ္၀န္းပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ 
လူဦးေရမွာ ၃၂၇၅၁၉ ဦးရွိပါသည္။ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္သည ္ ျမစ္ေခ်ာင္းကြန္ယက္မ်ား ပတ္လည၀ုိ္င္းေနေသာ 
ေၾကာင့္ ကၽြန္းသဖြယ္ျဖစ္ေနၿပီး၊ ေရလမ္းႏွင္ ့ကုန္းလမ္း ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ပါသည္။  

လူမႈစီးပြါးေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားလူမႈစီးပြါးေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားလူမႈစီးပြါးေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားလူမႈစီးပြါးေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား    

ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံး၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ၊ ၿမိဳ႕နယ္လူဦးေရ၏ ၆၀% သည ္စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုမွီခုိေနရၿပီး၊ ၂၀% 
မ ွ ေရလုပ္ငန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၅% မွာ ကုန္သည္လုပ္ငန္း (ပြဲ႐ုံ/ေစ်းဆုိင္မ်ား) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၁၅% မွာ 
ပ်ံက်လုပ္သားအျဖစ္လည္းေကာင္း အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းၾကပါသည္။ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္သည ္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ 
ေဒသ တြင္တည္ရွိသည့္အတြက္၊လယ္ယယာစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း သိသာထင္ရွားပါသည္။ ဘုိကေလးသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္ဆန္စပါးအထြက္ဆုံးေနရာမ်ားအနက ္တစ္ေနရာျဖစ္ပါသည္။ လယ္သမားမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
ႏွစ္သီးစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ၿပီး၊ စပါးကုိ ကုိယ္ပုိင္စားသုံးရန္ႏွင္ ့ ေဒသတြင္းေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်ရန္ စုိက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။ 
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင ္ ဆန္စက္မ်ားစြာရိွပါသည္။ ေန႔စားလုပ္သားမ်ားသည္ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင္ ့

                                                           
9    သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ပံုမွန္ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဗမာမြတ္ဆလင္မ်ားကိ ု ခြဲျခားထားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဗမာမြတ္ဆလင္ 

မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ကေလးမ်ားကုိ ေက်ာင္းထုတ္ၿပီး၊ ဘာသာေရးေက်ာင္းသို႔ ေစလႊတ္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။  
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ရိတ္သိမ္းျခင္းစသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကုိင္ၾကပါသည္။ လယ္ပုိငရ္ွင္မ်ားအတြက္ 
လုပ္သားေထာက္ပံ့ေပးေနသည္ ့ ေျမယာမ့ဲ ေကာက္စိုက္လုပ္သားအမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာလည္းရိွၾကပါသည္။ ေျမယာမ့ဲ 
ေန႔စားလုပ္သားမ်ားသည္ တစ္ေန႔လွ်င ္ ၂၀၀၀ က်ပ္မ ွ ၅၀၀၀ က်ပ္အထိ ၀င္ေငြရရွိႏုိင္ပါသည္။ ထုိေကာက္စုိက ္
အဖြဲ႕မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာလည္း အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ လယ္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင္ ့ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္း 
ေပး၍ အဖြဲ႕လုပ္သားမ်ားကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးရာသီခ်ိန္ကုန္ဆုံးေသာအခါ လုပ္သားမ်ားစြာတုိ႔သည္ 
မိသားစု၀င္ေငြရရွိေရးအတြက္ အျခားေဒသမ်ား (အမ်ားအားျဖင့္ ရန္ကုန)္သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ၾကပါသည္။ 
အသက္ ၂၀ ႏွစ္မ ွ ၃၀ ႏွစ္အၾကား လူငယ္မ်ားသည ္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား (ပန္းရံ၊ လက္သမားစသည္)့၊ 
တြင္လည္းေကာင္း၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ား (အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံ)ု တြင ္လခစားအျဖစ္လည္းေကာင္း 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ေလ့ရွိပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေန႔စားလုပ္သားမ်ားႏင့္ွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ 
အေႂကြးမ်ားစြာတင္ရိွေသာ္လည္း၊ ထုိအေႂကြးမ်ားကုိ ပံုမွန္ဆပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၄င္းတို႔တြင္ ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ 
ပိုင္ဆိုင္မႈအရင္းအႏီွးမ်ားမရွိၾကပါ။ ေျမပုိင္ဆိုင္သည့္ လယ္သမားမ်ားသည္ ေငြေခ်းယူရန္လြယ္ကူၿပီး၊ တရား၀င္ 
ေငြေခ်းသူမ်ားထံမ ွ ေခ်းေငြမ်ားရရွိႏိုင္ၾကပါသည္။ ေျမယာမ့ဲလုပ္သားမ်ားသည္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားႏွင္ ့ ေစ်းဆုိင္ 
ပိုင္ရွင္မ်ားထံမ ွ ေငြေခ်းၾကရၿပီး၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင ္ NGO အဖြဲ႕မ်ားထံမွလည္း ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ေဒသတစ္ခုတြင ္
NGO မ်ား၀င္ေရာက္လာပါက ေငြစုေငြေခ်းအုပ္စုမ်ားတည္ေထာင္ရန္ ကူညီၾကပါသည္။ ဆင္းရဲသားမ်ားသည္ 
၄င္းတို႔အားေခ်းေငြမ်ားအား ပုံမွန္ျပန္ဆပ္ႏုိင္သမွ်ကာလပတ္လံုး ထုိအုပ္စုမ်ားတြင ္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။ 
၄င္းတို႔ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏုိင္ေသာ ပမာဏကုိ မူတည္၍ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အုပ္စ၀ုင္မ်ားသည္ 
NGOမ်ားထံမွ ၅၀၀၀၀ က်ပ္အထိေငြေခ်းႏိုင္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ NGO မ်ားအျပင္ ေျမပုိင္ရွင္မ်ား၊ 
ေစ်းဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားထံမွလည္း ေငြေခ်းႏိုင္ၾကပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထုိရင္းျမစ္မ်ားမ ွ အစားအေသာက္ႏွင့္ 
ကေလးေက်ာင္းစရိတ္မ်ားအတြက္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ခန္႔အထိ ေခ်းယူေလ့ရွိၾကပါသည္။ ဆင္းရဲသူမ်ားသည္ ပုံစံ 
တက်မဟုတ္ေသာ (Informal) ေငြေခ်းသူမ်ားထံမွလည္း ေငြေခ်းယူၾကရာ တစ္လလွ်င ္၁၀%မ ွ၂၀% အတုိးႏႈန္း 
မ်ားျဖင္ ့ ၁၀၀၀၀ က်ပ္မ ွ၃၀၀၀၀ က်ပ္အထိေခ်းယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဘိုကေလးၿမိဳ႕တြင္ အိႏၵိယတုိင္းရင္း 
သားမ်ားက ေစ်းဆုိင္အမ်ားစုကိ ု ပိုင္ဆိုင္ၾကၿပီး၊ ကုန္သည္လုပ္ငန္းကိ ု လုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ ဤၿမိဳ႕နယ္သည ္
၂၀၀၈ ခုႏွစ္က နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းဒဏ္အျပင္းအထန္ခံခ့ဲရသည္ ့ေဒသတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ လူဦးေရ ၁၀၀၀၀ ခန္႕ 
ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားပါသည္။  

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား    

ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္လူဦးေရ၏ ၉၆.၁၈% မွာ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားက ၂.၃၇% ပါ၀င္ေနၿပီး၊ 
အိႏၵိယတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားက ၁.၄၇ % ပါ၀င္ေနပါသည္။ အဓိကဘာသာႀကီးမ်ားမွာ 
ဗုဒၶဘာသာ (၉၆.၉၁%)၊ ခရစ္ယန္ (၂.၄ %)၊ ဟိႏၵဴ (၀.၄၃%) ႏွင္ ့အစၥလာမ္ (၀.၂၇%)တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။  

ပုံပုံပုံပုံ    ((((၃၃၃၃) ) ) ) ----    ဘုိကေလးၿမိဳဘုိကေလးၿမိဳဘုိကေလးၿမိဳဘုိကေလးၿမိဳ႕႕႕႕နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္    တုိင္းရင္းသားတုိင္းရင္းသားတုိင္းရင္းသားတုိင္းရင္းသား////လူမ်ိဳးစုလူမ်ိဳးစုလူမ်ိဳးစုလူမ်ိဳးစုမ်ားတည္ရိွပုံမ်ားတည္ရိွပုံမ်ားတည္ရိွပုံမ်ားတည္ရိွပုံ    

    

ဇာစ္ျမစ ္- ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုး၊ ဘိုကေလးၿမိဳ႕။ 

96%

2%
2%Bogalay

Barma Kayin Other
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ဘုိကေလးၿမိဳဘုိကေလးၿမိဳဘုိကေလးၿမိဳဘုိကေလးၿမိဳ႕႕႕႕နယ္၏နယ္၏နယ္၏နယ္၏    ပညာေရးပညာေရးပညာေရးပညာေရးအေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္    ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈ    

ေဒသတြင္းရွိ ကေလးငယ္အမ်ားစုသည္ မူလတန္းပညာေရးကုိ လက္လွမ္းမီၿပီး၊ မ်ားစြာေသာေက်ာင္းသားမ်ား 
သည ္အလယ္တန္းႏွင့္အထက္တန္းေက်ာင္းရိွေသာေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင ္ေက်း႐ြာမ်ား 
ရွ ိ ဆင္းရဲေသာမိဘမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ၄င္းတို႔သည္ ၀င္ေငြနည္းပါးၿပီး၊ ေက်ာင္းစရိတ္မ်ား၊ သြားလာေရး 
စရိတ္မ်ား၊ ေက်ာင္း၀တ္စံုမ်ား၊အစားအေသာက္စသည္တုိ႔ကုိ မတတ္ႏိုင္သည့္အတြက္  ၄င္းတို႔ကေလးမ်ားသည ္ 
အလယ္တန္းႏွင့္အထက္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း အခ်ိဳ႕ 
ခ်မ္းသာေသာမိသားစုမ်ားသည္ကေလးမ်ားမူလတန္းေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ ကုိယ္ပိုင္က်ဴရွင္ဆရာမ်ားကုိပင္ ငွားရမ္း 
ႏိုင္ၾကပါသည္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင ္ ဤၿမိဳ႕နယ္၌ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း (၄)ေက်ာင္းႏွင့္ တြဲဖက ္
အလယ္တန္းေက်ာင္း (၂)ေက်ာင္းတုိ႔ကိ ု အလယ္တန္းမ်ားအျဖစ္သို႔အဆင့္တိုးျမႇင့္ေပးခ့ဲၿပီး၊ တြဲဖက္မူလတန္း 
(၁၃)ေက်ာင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္း (၆)ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း (၂)ေက်ာင္းတို႔ကိ ုအသစ္ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ခဲ့ပါ 
သည္။ ဤၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွ ိ ေက်ာင္းေပါင္း (၄၈၅)ေက်ာင္းတို႔ဆြင္ ဆရာ/မ ေပါင္း (၁၅၉၄)ဦးျဖင္ ့ ေက်ာင္းသား/ 
သူေပါင္း (၆၄၅၅၁)ဦးတိ႕ုအားပညာသင္ၾကားေပးလွ်က္ရိွပါသည္။  

ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၈၈၈၈) ) ) ) ----    ဘုိကေလးဘုိကေလးဘုိကေလးဘုိကေလးၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္ရိွနယ္ရိွနယ္ရိွနယ္ရိွ    ေက်ာင္းႏွင့္ေက်ာင္းႏွင့္ေက်ာင္းႏွင့္ေက်ာင္းႏွင့္    ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ေက်ာင္းသားအေရအတြက္    ((((၂၂၂၂၀၁၄၀၁၄၀၁၄၀၁၄----၂၀၁၅၂၀၁၅၂၀၁၅၂၀၁၅    ပညာသင္ႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္))))    

စုစုေပါင္းေက်ာင္းအေရအတြက္စုစုေပါင္းေက်ာင္းအေရအတြက္စုစုေပါင္းေက်ာင္းအေရအတြက္စုစုေပါင္းေက်ာင္းအေရအတြက္    ၄၈၅၄၈၅၄၈၅၄၈၅    ေက်ာင္းေက်ာင္းေက်ာင္းေက်ာင္း    

အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ၉ ေက်ာင္း 

တြဲဖက္အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ၄ ေက်ာင္း 

အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား ၉ ေက်ာင္း 

တြဲဖက္အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား ၄၇ ေက်ာင္း 

မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းမ်ား ၅၉ ေက်ာင္း 

မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား ၃၀၄ ေက်ာင္း 

တြဲဖက္မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား ၂၅ ေက်ာင္း 

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းမ်ား ၂၂ ေက်ာင္း 

ထုံးစံမဟုတ္ေသာ (ပုဂၢလိကအခမဲ)့ေက်ာင္းမ်ား ၆ ေက်ာင္း 

စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား/သူအေရအတြက္ (မူလတန္း) ၄၂၅၃၀ 

စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား/သူအေရအတြက္ (အလယ္တန္း) ၁၇၉၅၇ 

စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား/သူအေရအတြက္ (အထက္တန္း) ၄၀၆၄ 

စုစုေပါင္း ဆရာ/မအေရအတြက္ ၁၅၉၄ 

ဇာစ္ျမစ ္- ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုး၊ ဘုိကေလးၿမိဳ႕။ 

ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၉၉၉၉) ) ) ) ----    ဘုိကေလးဘုိကေလးဘုိကေလးဘုိကေလးၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္    ေက်ာင္းထြက္ေသာေက်ာင္းထြက္ေသာေက်ာင္းထြက္ေသာေက်ာင္းထြက္ေသာ    ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသား////သူသူသူသူ    အေရအတြက္အေရအတြက္အေရအတြက္အေရအတြက္    

ျပည္နယ္/ ျပည္နယ္/ ျပည္နယ္/ ျပည္နယ္/ 
တုိင္းေဒသႀကီးတုိင္းေဒသႀကီးတုိင္းေဒသႀကီးတုိင္းေဒသႀကီး    

ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္အမည္နယ္အမည္နယ္အမည္နယ္အမည္    

မူလတန္းမူလတန္းမူလတန္းမူလတန္း    အလယ္တန္းအလယ္တန္းအလယ္တန္းအလယ္တန္း    အထက္တန္းအထက္တန္းအထက္တန္းအထက္တန္း    

၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃----၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄    ၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃----၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄    ၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃----၂၀၁၄ ၂၀၁၄ ၂၀၁၄ ၂၀၁၄     

က်ားက်ားက်ားက်ား    မမမမ    က်ားက်ားက်ားက်ား    မမမမ    က်ားက်ားက်ားက်ား    မမမမ    

ဧရာ၀တီ ဘုိကေလး ၂၃ ၁၈ ၂၇ ၂၅ ၁၃ ၆ 

ဇာစ္ျမစ ္- ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုး၊ ဘုိကေလးၿမိဳ႕။ 
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ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၁၀၁၀၁၀၁၀) ) ) ) ----    ဘုိကေလးဘုိကေလးဘုိကေလးဘုိကေလးၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္    ေတြေတြေတြေတြ႕႕႕႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္    အဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား    ((((က်ားက်ားက်ားက်ား////မႏွင့္မႏွင့္မႏွင့္မႏွင့္    
တုိင္းရင္းသားအလုိက္တုိင္းရင္းသားအလုိက္တုိင္းရင္းသားအလုိက္တုိင္းရင္းသားအလုိက္))))    

    
FGDsFGDsFGDsFGDs    KIIsKIIsKIIsKIIs    

က်ား/မက်ား/မက်ား/မက်ား/မ    တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး    

က်ားက်ားက်ားက်ား    မမမမ    ဗမာဗမာဗမာဗမာ    ကရင္ကရင္ကရင္ကရင္    ရခုုိင္ရခုုိင္ရခုုိင္ရခုုိင္    

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ၀ ၂ ၁၂ ၀ ၁၁ ၀ ၁ 

ေက်ာင္းအဆင့္ ၂၃ ၁၅ ၆၂ ၁၀၂ ၁၂၂ ၃၂ ၁၀ 

စုစုေပါင္းစုစုေပါင္းစုစုေပါင္းစုစုေပါင္း    ၂၃၂၃၂၃၂၃    ၁၇၁၇၁၇၁၇    ၇၄၇၄၇၄၇၄    ၁၀၂၁၀၂၁၀၂၁၀၂    ၁၃၃၁၃၃၁၃၃၁၃၃    ၃၂၃၂၃၂၃၂    ၁၁၁၁၁၁၁၁    

 

၄။၄။၄။၄။    ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳေက်ာင္းကုန္းၿမိဳေက်ာင္းကုန္းၿမိဳေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕႕႕႕နယ္နယ္နယ္နယ္    

ပထပထပထပထ၀၀၀၀ီီီီ၀၀၀၀င္အေနအထားႏွင့္င္အေနအထားႏွင့္င္အေနအထားႏွင့္င္အေနအထားႏွင့္    လူဦးေရလူဦးေရလူဦးေရလူဦးေရ    

ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္သည ္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္တည္ရွိၿပီး၊ သာေပါင္း၊ ေရၾကည္၊ က်ံဳေပ်ာ္၊ အိမ္မႏဲွင့္ 
ကန္ႀကီးေဒါင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင္ ့ ထိစပ္ေနပါသည္။ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အနီးရွ ိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသုိ႔ ကားလမ္း၊ 
မီးရထားလမ္းတို႔ျဖင္ ့ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္။ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္သည ္ ၂၆၂.၇၉ စတုရန္းမိုင္ခန္႔က်ယ္၀န္းၿပီး၊ 
အိမ္ေထာင္စ ု ၄၁၄၇၄ စု၊ လူဦးေရအားျဖင့္ ၁၅၇ ၉၆၆ ဦး (က်ား ၇၃၆၅၅ ဦးႏွင္ ့ မ ၈၁၄၃၂ဦး) တိ႕ု ေနထိုင ္
လွ်က္ရိွပါသည္။  

လူမႈစီးပြါးေရးဆုိင္ရာလူမႈစီးပြါးေရးဆုိင္ရာလူမႈစီးပြါးေရးဆုိင္ရာလူမႈစီးပြါးေရးဆုိင္ရာ    အခ်က္အလက္မ်ားအခ်က္အလက္မ်ားအခ်က္အလက္မ်ားအခ်က္အလက္မ်ား    

ေက်ာင္းကုန္းသည္ ၿမိဳ႕နယ္ငယ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံး၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၿမိဳ႕နယ္၏ 
အဓိကအလုပ္အကုိင္ရင္းျမစ္မ်ားမွာ စုိက္ပ်ိဳးေရး (အဓိကအားျဖင့္ စပါးႏွင့္ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံမ်ား) ၇၀%၊ ေရလုပ္ငန္း 
၁၀%၊ ငါးေမြးျမဴျခင္း၊ ဆန္စက္မ်ား၊ အေရာင္းအ၀ယ ္(လက္လီဆိုင္/လကၠားဆုိင္မ်ား)ႏွင့္ ပ်ံက်လုပ္သားမ်ား ၂၀% 
ခန္႔ျဖစ္ပါသည္။ ဗမာႏွင့္ကရင္တုိင္းရင္းသားအမ်ားစုက စပါးႏွင့္ပမဲ်ိဳးစုံတိ႕ုကုိ စိုက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားက ႏွစ္ရွည္သီးႏံွမ်ားဥယ်ာဥ္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီး၊ ဗမာအမ်ားစုမွာ ငါးဖမ္းလုပ္သား 
မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးေရးမႉးႏွင္ ့ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ထိခိုက္လြယ္ 
(ဆင္းရဲသား)အုပ္စုမ်ားမွာ ေျမယာမ့ဲေန႔စားလုပ္သားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းတို႔သည္ လယ္ယာလုပ္ငန္း (ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ 
ေကာက္စုိက္ျခင္း၊ ေကာက္ရိတ္ျခင္း)ႏွင္ ့ ငါးဖမ္းေလွမ်ားတြင ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ မိသားစုစားသုံးရန္ႏွင္ ့
ေဒသတြင္းေရာင္းခ်ရန္အတြက္ တပုိင္တႏုိင္ငါးဖမ္းျခင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ ဤေဒသရိွ ေန႔စားလုပ္သား 
အမ်ားစုမွာ ဗမာႏွင့္ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ေဒသခံမ်ားသည္ ကုိက္ပို္င္စားသုံးရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္း 
ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ အေသးစားငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း လုပ္ကုိင္ၾကပါသည္။ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ 
စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ အဓိကလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားေရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ စပါးကြင္းမ်ားတြင ္
ေန႔စားအလုပ္လုပ္ကုိင္ေလ့ရိွပါသည္။ ေျမယာမ့ဲအမ်ိဳးသမီးလုပ္သားမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရ ံေကာက္စိုက္ လုပ္သား 
အုပ္စုမ်ားဖြဲ႕စည္းထားၿပီး၊ လယ္ပုိင္ရွင္မ်ားထံတြင ္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကပါသည္။ ထုိလုပ္သားအုပ္စုမ်ား၏ ေခါင္း 
ေဆာင္က လယ္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းၿပီး၊ လုပ္သားအုပ္စုကိ ု စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ ႀကိဳတင္ေငြ၊ ေနစရာမ်ား ပ့ံပိုး 
ေပးပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ လုပ္သားမ်ားအလုပ္ၿပီးသည္အထိ အျမဲလုပ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ကေလးမ်ား 
ထိန္းေပးျခင္းပင္ရွိပါသည္။ ထုိေကာက္စုိက္အုပ္စုမ်ားသည္ စုိက္ပ်ိဳးခ်ိန္ေပၚမူတည္၍ အုပ္စုကြဲျခင္း၊ ျပန္လည ္
စုစည္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မ ူ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသရိွ လူငယ္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ၾကီးမ်ားသို႔ 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ၾကရာ ၄င္းတို႔၏ တစ္ေန႕လုပ္အားခမွာ ၂၀၀၀ က်ပ္မ ွ၅၀၀၀ က်ပ္အထိရရိွပါသည္။ ငယ႐္ြယ ္
ေသာမိသားစုမ်ားက အျခားေဒသမ်ားသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ရာတြင ္ ၄င္းတို႔၏ ကေလးမ်ားအား အဖုိး/ 
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အဖြါးမ်ားႏွင္ ့ထားခဲ့ၾကရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကရင္မိသားစုတစ္စုသည ္၄င္းတို႔၏ ကေလး (၃)ဦးကိ ုအဖုိးႏွင့္ 
ထားခဲ့ရေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ကေလးႏွစ္ဦးမွာ ဆယ္တန္းႏွင့္ ေလးတန္းေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ က်န္တစ္ဦး 
မွာမူ ပိုလီယုိေရာဂါခံစားေနရသျဖင္ ့အိမ္တြင္ပင္ေနရပါသည္။ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ မိဘမ့ဲကေလးမ်ား သုိ႔မဟုတ ္
အေဖ/အေမမရိွေသာ ကေလးမ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု မရရွိႏုိင္ခဲ့ပါ။ သို႔ရာတြင ္ အေဖ/ 
အေမမရိွေသာ မိသားစ ု(၂) စုကုိ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ မိသားစုတစ္စုမွာ ဗမာလူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး၊ ဖခင္ျဖစ္သူမွာ 
ပ်ံက်လုပ္သားျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း၏ ေန႔စဥ၀္င္ေငြမွာ မိသားစုစားေသာက္ေရးအတြက ္မလုံေလာက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွ 
ရပါသည္။ အႀကီးဆံုးသမီးမွာ သုံးတန္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၿပီး၊ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိပါသည္။ 
ထုိကေလးသည္ ေနာက္ႏွစ္တြင္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးဆက္လက္ရရွိရန္ ေသခ်ာေသာ္လည္း  ဖခင္အေနျဖင့္ 
ကေလးအငယ္မ်ားအား ထိန္းရန္၊ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ႏွင္ ့ အိမ္မႈကိစၥမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ သူမအားေက်ာင္းထုတ္လိ ု
ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆုိင္ကလုန္းနာဂစ္တိုက္ခံရၿပီးေနာက္၊ ဤျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသသည္ NGOမ်ား၊ 
INGOမ်ား၏ အေထာက္အပ့ံမ်ားရရွိခ့ဲပါသည္။ ဤေဒသအတြင္း NGO မ်ားျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ လုပ္ငန္း 
တစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ဦးတည္ခ်က္ထားေသာ အေသးစားေငြစု ေငြေခ်း အုပ္စုမ်ားဖြဲ႕စည္း ေပးျခင္းျဖစ္ 
ပါသည္။  

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား    

ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ၊ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၏ လူဦးေရ ၅၀% ခန္႔မွာ 
ဗမာလူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး၊ ၄၅% မွာ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ က်န္ရွိေသာ ၅% မွာ ကရင္ဗမာကျပားမ်ား၊ 
ရခုိင္၊ တ႐ုတ္ႏွင္ ့ ဗမာမြတ္ဆလင္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ဤေဒသရိွ ပ်ံက်လုပ္သားအမ်ားစုမွာ ကရင္ႏွင့္ဗမာ တုိင္း 
ရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ အသက္ႀကီးေသာကရင္တုိင္းရင္းသားအမ်ားစုမွာ ဗမာစကားကုိ ကၽြမ္းက်င္စြာ 
ေျပာႏုိင္ေသာ္လည္း၊ သုေတသနအဖြြဲ႕သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲသည္ ့ ကရင္ေက်း႐ြာတြင္မ ူ ကေလးငယ္မ်ားသည္ 
ဗမာစကားကုိ ေကာင္းစြာမေျပာတတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။  

ပုံပုံပုံပုံ    ((((၄၄၄၄) ) ) ) ----    ေက်ာင္းကုန္းေက်ာင္းကုန္းေက်ာင္းကုန္းေက်ာင္းကုန္းၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္    တုိင္းရင္းသားတုိင္းရင္းသားတုိင္းရင္းသားတုိင္းရင္းသား////လူမ်ိဳးစုလူမ်ိဳးစုလူမ်ိဳးစုလူမ်ိဳးစုမ်ားတည္ရိွပုံမ်ားတည္ရိွပုံမ်ားတည္ရိွပုံမ်ားတည္ရိွပုံ    

    

ဇာစ္ျမစ ္- ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုး၊ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕။ 

ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳေက်ာင္းကုန္းၿမိဳေက်ာင္းကုန္းၿမိဳေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕႕႕႕နယ္၏နယ္၏နယ္၏နယ္၏    ပညာေရးပညာေရးပညာေရးပညာေရးအေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္    ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈ    

ဤၿမိဳ႕နယ္ရွ ိ ကေလးငယ္အမ်ားစုသည ္ မူလတန္းပညာေရးကိ ုလက္လွမ္းမီၾကေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုးက 
သုေတသနအဖြဲ႕သို႕ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ေက်း႐ြာအဆင့္ရိွေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ေက်း႐ြာ 
တြင္ ေက်ာင္းမရွိပါက၊ အလယ္တန္းႏွင့္အထက္တန္းအဆင့္မ်ားကိ ု လက္လွမ္းမီျခင္းမရိွေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 
အလယ္တန္းေက်ာင္းရိွေသာ ေက်း႐ြာတြင္ပင ္မိဘမ်ားက ေက်ာင္းစရိတ္မ်ား၊ သြားလာေရး စရိတ္မ်ား မတတ္ႏိုင္ 

50%
45%

5%

Kyaung Kone

Barma Kayin Other
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ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အလယ္တန္းဆင့္ကုိ လက္လွမ္းမီမႈ အားနည္းေနေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရ 
ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာမိဘမ်ားသည္ ကေလးမ်ားေက်ာင္းသြားရာတြင ္ အႏၲရာယ္ျဖစ္မည္ကုိစိုးရိမ္သည့္အတြက ္
ေက်ာင္းမတက္ေစျခင္းမ်ားလည္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ မိဘမ်ားက ေက်ာင္းမ်ားတြင ္ ဆရာ/မအင္အား လိုအပ္ေန 
ေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင ္ မိဘမ်ားက ျပင္ပမွဆရာ/မမ်ားကုိ ငွားရမ္းၾကရပါသည္။ 
ထုိအခါ ဆင္းရဲေသာမိဘမ်ားအတြက ္ ဆရာငွားရမ္းခထည့္၀င္ရန္ ႐ုန္းကန္ၾကရပါသည္။ စာသင္ၾကားရာတြင္ 
အဓိကဘာသာစကားမွာ ျမန္မာစကားျဖစ္ပါသည္။ ကရင္ေက်း႐ြာတစ္႐ြာ (႐ြာသာကုန္း)ရိွ မူလတန္း ေက်ာင္းအုပ္ 
ႀကီးမွာ ကရင္လူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး၊ ယင္း႐ြာမွ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ျမန္မာစကားကုိ ေကာင္းစြာမေျပာတတ္ၾကေၾကာင္း 
ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ခရစ္ယန္ဘာသာေရးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသည ္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဘာသာစကား အခက ္
အခဲကိ ု ေလ်ာ့ပါးေစရန္အတြက္ မူလတန္းေက်ာင္းမတက္ေရာက္မီတြင ္ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးလံုး ကၽြမ္းက်င္ေသာ 
ဆရာ/မမ်ားျဖင္ ့ မူႀကိဳတန္းမ်ားဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
အေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း (၁၈၀) ရိွၿပီး၊ ေက်ာင္းသား/သူစုစုေပါင္း (၂၉၉၇၅) ဦးတို႔ ပညာသင္ၾကားေပးေန 
ပါသည္။  

ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၁၁၁၁၁၁၁၁) ) ) ) ----    ေက်ာင္းကုန္းေက်ာင္းကုန္းေက်ာင္းကုန္းေက်ာင္းကုန္းၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္ရိွနယ္ရိွနယ္ရိွနယ္ရိွ    ေက်ာင္းႏွင့္ေက်ာင္းႏွင့္ေက်ာင္းႏွင့္ေက်ာင္းႏွင့္    ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ေက်ာင္းသားအေရအတြက္    ((((၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄----၂၀၁၅၂၀၁၅၂၀၁၅၂၀၁၅    ပညာသင္ႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္))))    

စုစုေပါင္းေက်ာင္းအေရအတြက္စုစုေပါင္းေက်ာင္းအေရအတြက္စုစုေပါင္းေက်ာင္းအေရအတြက္စုစုေပါင္းေက်ာင္းအေရအတြက္    ၁၈၀၁၈၀၁၈၀၁၈၀    ေက်ာင္းေက်ာင္းေက်ာင္းေက်ာင္း    

အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ၄ ေက်ာင္း 

တြဲဖက္အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ၃ ေက်ာင္း 

အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား ၃ ေက်ာင္း 

တြဲဖက္အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား ၁၂ ေက်ာင္း 

မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းမ်ား ၁၀ ေက်ာင္း 

မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား ၁၄၆ ေက်ာင္း 

တြဲဖက္မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား - 

စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား/သူအေရအတြက္ (မူလတန္း) ၂၀၅၅၈ 

စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား/သူအေရအတြက္ (အလယ္တန္း) ၇၂၇၆ 

စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား/သူအေရအတြက္ (အထက္တန္း) ၂၁၄၁ 

စုစုေပါင္း ဆရာ/မအေရအတြက္ ၁၀၄၀ 

ဇာစ္ျမစ ္- ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုး၊ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕။ 

ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၁၂၁၂၁၂၁၂) ) ) ) ----    ေက်ာင္းကုန္းေက်ာင္းကုန္းေက်ာင္းကုန္းေက်ာင္းကုန္းၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္    ေက်ာင္းထြက္ေသာေက်ာင္းထြက္ေသာေက်ာင္းထြက္ေသာေက်ာင္းထြက္ေသာ    ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသား////သူသူသူသူ    အေရအတြက္အေရအတြက္အေရအတြက္အေရအတြက္    

ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္အမည္နယ္အမည္နယ္အမည္နယ္အမည္    
မူလတန္းမူလတန္းမူလတန္းမူလတန္း    အလယ္တန္းအလယ္တန္းအလယ္တန္းအလယ္တန္း    အထက္တန္းအထက္တန္းအထက္တန္းအထက္တန္း    

၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃----၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄    ၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃----၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄    ၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃----၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄    

ေက်ာင္းကုန္း ၂၁ ၅၀ ၂၅ 

ဇာစ္ျမစ ္- ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုး၊ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕။ 
မွတ္ခ်က္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူခြျဲခားထားေသာ စာရင္းမ်ားမရရွိပါ။  
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ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၁၃၁၃၁၃၁၃) ) ) ) ----    ေက်ာင္းကုန္းေက်ာင္းကုန္းေက်ာင္းကုန္းေက်ာင္းကုန္းၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္    ေတြေတြေတြေတြ႕႕႕႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္    အဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား    ((((က်ားက်ားက်ားက်ား////မႏွင့္မႏွင့္မႏွင့္မႏွင့္    
တုိင္းရင္းသားအလုိက္တုိင္းရင္းသားအလုိက္တုိင္းရင္းသားအလုိက္တုိင္းရင္းသားအလုိက္))))    

    
FGDsFGDsFGDsFGDs    KIIsKIIsKIIsKIIs    က်ားက်ားက်ားက်ား    မမမမ    

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး    

ဗမာဗမာဗမာဗမာ    ကရင္ကရင္ကရင္ကရင္    တတတတ႐႐႐႐ုတ္ုတု္တ္ုတ္    အိႏၵိယအိႏၵိယအိႏၵိယအိႏၵိယ    

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ၂ ၁ ၉ ၅ ၅ ၅ ၄ - 

ေက်ာင္းအဆင့္ ၈ ၂၄ ၄၃ ၅၀ ၇၀ ၂၂ - ၁ 

စုစုေပါင္းစုစုေပါင္းစုစုေပါင္းစုစုေပါင္း    ၁၀၁၀၁၀၁၀    ၂၅၂၅၂၅၂၅    ၅၂၅၂၅၂၅၂    ၅၅၅၅၅၅၅၅    ၇၅၇၅၇၅၇၅    ၂၇၂၇၂၇၂၇    ၄၄၄၄    ၁၁၁၁    

ဇာစ္ျမစ ္- လူမႈေလ့လာဆန္းစစ္ေရးအဖြဲ႕။ 

၅။၅။၅။၅။    လပြတၱာၿမိဳလပြတၱာၿမိဳလပြတၱာၿမိဳလပြတၱာၿမိဳ႕႕႕႕နယ္နယ္နယ္နယ္    

ပထပထပထပထ၀၀၀၀ီီီီ၀၀၀၀င္အေနအထားႏွင့္လူဦးေရင္အေနအထားႏွင့္လူဦးေရင္အေနအထားႏွင့္လူဦးေရင္အေနအထားႏွင့္လူဦးေရ    

လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္သည ္ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္တည္ရွိၿပီး၊ ၁၀၅၈.၃၂၂ စတုရန္းမုိင္က်ယ္၀န္းပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ 
အတြင္း အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၇၉၀၂၁ စု၊ လူဦးေရအားျဖင္ ့ ၃၂၈ ၈၆၅ ဦးေနထုိင္လွ်က္ရွိရာ၊ ယင္းအနက္ က်ား 
၁၆၈၆၃၈ ဦး၊ မ ၁၆၀၂၂၇ ဦးတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဤၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္အျခားေဒသမ်ားကိ ု ေရလမ္း၊ ကုန္းလမ္းတိ႕ုျဖင္ ့
ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။  

လူမႈစီးပြါးေရးဆုိင္ရာလူမႈစီးပြါးေရးဆုိင္ရာလူမႈစီးပြါးေရးဆုိင္ရာလူမႈစီးပြါးေရးဆုိင္ရာ    အခ်က္အလက္မ်ားအခ်က္အလက္မ်ားအခ်က္အလက္မ်ားအခ်က္အလက္မ်ား    

ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံး၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ၊ ၿမိဳ႕နယ္လူဦးေရ၏ ၆၉.၅% သည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ (အဓိက 
အားျဖင့္ စပါးစုိက္ပ်ိဳးျခင္း)တြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၁.၅% သည္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ၇.၅%သည ္
ဆားခ်က္လုပ္ငန္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၁.၅% သည္ ကုန္သည္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္လွ်က ္
ရွိၾကပါသည္။ ေန႔စားလုပ္သားမ်ားသည ္ အဓိကအားျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး  (ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ ေကာက္စိုက္ျခင္း၊ 
စပါးရိတ္ျခင္းႏွင္ ့ စာရင္းငွားလုပ္ျခင္း)ကိ ု မွီခုိေနရပါသည္။ ေန႔စားလုပ္သားမ်ားသည္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း (ငါးဖမ္းျခင္း၊ 
ဂဏန္းႏွင္ ့ အျခားပင္လယ္ငါးမ်ားဖမ္းျခင္း)တြင္လည္း လုပ္ကုိင္ၾကပါသည္။ စုိက္ပ်ိဳးရာသီခ်ိန္ကုန္ဆုံးပါက လုပ္ 
သားမ်ားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး (ပန္းရ ံလက္သမား)လုပ္သားမ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားႏွင္ ့ စက္မႈဇုန ္ (အထည္ 
ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ား) တြင ္ လခစားလုပ္သားမ်ားအျဖစ္လုပ္ကုိင္ရန္ အျခားေဒသမ်ားသုိ႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းၾကပါသည္။ 
ကရင္ႏွင့္ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည ္ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အျခားေန႔စားလုပ္ငန္းမ်ားကိ ု အဓိကလုပ္ေလ့ရွိၿပီၤး၊ အိႏၵိယ 
တုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ကုန္သည္မ်ား (လက္လ/ီလကၠားေစ်းဆုိင္ပုိင္ရွင္မ်ား) ျဖစ္ၾကပါသည္။ 
သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲသည္ ့ ေက်း႐ြာ(၄) ႐ြာ၏ အဓိကအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမွာ မိုးစပါး စုိက္ပ်ိဳးျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ေႏြရာသီတြင္ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာ လယ္ေျမမ်ားတြင္ ေႏြစပါးႏွင္ ့င႐ုတ္တုိ႔ကိ ုစုိက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။ 
စပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ပုဇြန္ေမြးျမဴျခင္းႏွင့္ ဆားခ်က္ျခင္းတို႔ကုိ လုပ္ကုိင္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရ 
ပါသည္။ ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွႏိုင္ေသာ ေျမယာမဲ့အုပ္စုမ်ားက ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ၾကၿပီး၊ 
ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ငါးပမာဏကိုမူတည္၍ ၀င္ေငြအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားၾကပါသည္။ ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ားမရင္းႏွီးႏိုင္ေသာ 
ေျမယာမဲ့သူမ်ားမွာမူ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင ္ ေန႔စားလုပ္သားမ်ား၊ (စိုက္ပ်ိဳးရာသီတစ္ခုလုံးအတြက)္ စာရင္းငွား 
လုပ္သားမ်ား အျဖစ္လုပ္ကုိင္ၾကရပါသည္။ ေန႔စားလုပ္သားမ်ား၏ တစ္ေန႔၀င္ေငြမွာ၂၅၀၀ က်ပ္မ ွ ၃၀၀၀ က်ပ္ 
အထိရိွပါသည္။ အမ်ားအားျဖင္ ့ ရႏုိင္ေသာ အလုပ္မ်ားမွာ ေကာက္စိုက္ျခင္းႏွင္ ့ ေကာက္ရိတ္ျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 
အမ်ိဳးသားလုပ္သားမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္ေနေသာအလုပ္မ်ားကုိ (၆)လခန္႔ရရိွႏိုင္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားမွာမူ (၂) လခန္႔အတြက္သားအလုပ္ရိွပါသည္။  
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စိုက္ပ်ိဳးရာသီကုန္ဆုံး၍ အလုပ္မ်ားမရရွိႏုိင္သည့္အခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသားလုပ္သားမ်ားသည္ ပစၥည္းကိရိယာႏွင္ ့
အရင္းအႏီွးထည့၀္င္ရမႈနည္းေသာ ဂဏန္းေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းကိ ုလုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ အိမ္ေထာင ္
ဦးစီး အမ်ိဳးသားသည္သာ ဂဏန္းေထာင္ျခင္းကိ ု လုပ္ကုိင္ေလ့ရွိေသာ္လည္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္မ ူ
ေက်ာင္းေန အ႐ြယ္ကေလးငယ္မ်ားပင ္ ဤလုပ္ငန္းကိ ု လုပ္ကုိင္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ဂဏန္းေထာင္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ ဖမ္းဆီးရမိေသာဂဏန္းပမာဏ 
ေပၚ မူတည္၍  တစ္ေန႔၀င္ေငြ ၄၀၀၀ က်ပ္မွ ၆၀၀၀ က်ပ္အထိရရိွႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤလုပ္ငန္းသည္ ရာသီ 
အလုိက္သာ လုပ္ကုိင္ႏိုင္ၿပီး၊ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးတြင္ (၄) လခန္႔သာ အလုပ္ျဖစ္ပါသည္။  

ေလ့လာခ့ဲေသာေက်း႐ြာမ်ားရိွ အခ်ိဳ႕ေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ေက်း႐ြာသို႔မဟုတ ္ အနီးတစ၀ုိ္က္တြင္ 
အလုပ္အကုိင္မ်ားရွားပါးလာေသာအခါ ဧရာ၀တီတုိင္းအတြင္းရွ ိ အျခားေဒသမ်ားရွ ိ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့
ငါးဖမ္းေလွမ်ားတြင ္ ေန႔စားလုပ္သားအျဖစ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာမိသားစုမ်ားသည္ 
(၄င္းတို႔၏ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ ေခ်ာင္းငယ္မ်ားတြင)္ ငါးဖမ္းရန္အတြက္ အျခားေဒသမ်ားသုိ႔ တစ္လမွ ႏွစ္လခန္႔ 
အထိ လွည့္လည္သြားလာေလ့ရွိပါသည္။ ေလ့လာခ့ဲသည့္ေက်း႐ြာမ်ားရိွ အခ်ိဳ႕အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင ္  အိမ္ေထာင္ 
ဦးစီး (အမ်ိဳးသား)ႏွင္ ့ ေက်ာင္းထြက္ထားေသာ ေယာက္်ားေလး/မိန္းကေလးတုိ႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အပါအ၀င္ 
အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ၾကရပါသည္။ ထုိၿမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ား၊ 
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကားျပင္႐ံုမ်ားတြင္ ေန႔စားလုပ္သားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ လဖက္ရည္ဆုိင္မ်ားတြင ္ စားပြဲထုိး 
အျဖစ္လည္းေကာင္း လုပ္ကုိင္ၾကရပါသည္။ မ်ားစြာေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ယင္းသုိ႔ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ရာ 
တြင္ ကာလရွည္ (တစ္ႏွစ္မွ ႏွစ္ႏွစ္အထိ) ေနထုိင္ၾကၿပီး၊ အခ်ိဳ႕မွာမူ စုိက္ပ်ိဳးခ်ိန္မ်ားတြင္ ႐ြာသုိ႔ျပန္လာ၍ အလုပ္ 
လုပ္ကုိင္ၾကပါသည္။  

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား    

လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္တြင ္ ဗမာလူမ်ိဳး ၉၆%၊ ကရင္လူမ်ိဳး ၁.၀၉%၊ ရခိုင္ ၁.၆၈%၊ အိႏၵိယလူမ်ိဳး ၀.၁၅%ႏွင္ ့
ဗမာမြတ္ဆလင္ ၁.၀၈% ေနထုိင္လွ်က္ရွိပါသည္။ အဓိကဘာသာႀကီးမ်ားမွာ ဗုဒၶဘာသာ (၉၇.၆၈%)၊ ခရစ္ယာန္ 
(၁.၀၉%)၊ ဟိႏၵဴ (၀.၁၅%)ႏွင္ ့အစၥလာမ္ (၁.၀၈%) တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။  

ပုံပုံပုံပုံ    ((((၅၅၅၅) ) ) ) ----    လပြတၱာလပြတၱာလပြတၱာလပြတၱာၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္    တုိင္းရင္းသားတုိင္းရင္းသားတုိင္းရင္းသားတုိင္းရင္းသား////လူမ်ိဳးစုလူမ်ိဳးစုလူမ်ိဳးစုလူမ်ိဳးစုမ်ားတည္ရိွပုံမ်ားတည္ရိွပုံမ်ားတည္ရိွပုံမ်ားတည္ရိွပုံ    

    

ဇာစ္ျမစ ္- ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုး၊ လပြတၱာၿမိဳ႕။ 

    

    

Laputta

Barma

Kayin
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လပြတၱာၿမိဳလပြတၱာၿမိဳလပြတၱာၿမိဳလပြတၱာၿမိဳ႕႕႕႕နယ္၏နယ္၏နယ္၏နယ္၏    ပညာေရးပညာေရးပညာေရးပညာေရးအေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္    ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈ    

ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဤၿမိဳ႕နယ္ရွ ိ ကေလးအမ်ားစုသည္ မူလတန္းပညာေရးကုိ လက္လွမ္း 
မီၾကေသာ္လည္း၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ကေလးမ်ားမွာမူ ၄င္းတို႔၏ မိဘမ်ားက ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ မတတ္ႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔မိသားစ ု ၀င္ေငြအတြက ္ ကေလးမ်ား၏ လုပ္အားက္ ု
လုိအပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မူလတန္းပညာေရးကိုပင္လက္လွမ္းမမီၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ မိဘမ်ားက ေက်ာင္း 
ထားႏိုင္ၾကေသာ ကေလးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔႐ြာရိွေက်ာင္းတြင္ အျမင့္ဆံုးသင္ၾကားႏုိင္ေသာ အတန္းအထ ိ တက္ 
ေရာက္ႏိုင္စြမ္းရိွၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင ္ မ်ားေသာအားျဖင္ ့ ထုိေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အျခား႐ြာမ်ားတြင ္ ေက်ာင္း 
သြားတက္ရမည္ဆိုပါက အဆင့္ျမင့္တန္းမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိၾကေတာ့ပါ။ ဆင္းရဲေသာ မိဘမ်ားသည္ 
အလယ္တန္းအဆင့္တြင္ သြားလာစရိတ္မ်ားအပါအ၀င ္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ မတတ္ႏိုင္ၾကပါ။ အကယ္၍ 
အလယ္တန္းပညာေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ တတ္ႏိုင္လွ်င္ပင္ ၄င္းတို႔၏ သားသမီးမ်ားအား မိုးရာသီတြင ္
အႏၲရာယ္ရိွေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကိ ုျဖတ္၍ သြားလာရမည့္ ေက်ာင္းမ်ားသိ႕ု ေစလႊတ္ရန ္စိုးရိမ္ၾကပါသည္။  

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္းကိ ု တြဲဖက္အလယ္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ 
အဆင့္ တုိးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး၊ တြဲဖက္မူလတန္းေက်ာင္း (၂၄)ေက်ာင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္း (၁)ေက်ာင္း၊ တြဲဖက ္ အလယ ္
တန္းေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္းႏွင္ ့တြဲဖက္အထက္တန္းေက်ာင္း (၁)ေက်ာင္းတိ႕ု တုိးလာၿပီး၊ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ 
အသိ အမွတ္ျပဳခ့ဲပါသည္။  

ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၁၄၁၄၁၄၁၄) ) ) ) ----    လပြတၱာလပြတၱာလပြတၱာလပြတၱာၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္ရိွနယ္ရိွနယ္ရိွနယ္ရိွ    ေက်ာင္းႏွင့္ေက်ာင္းႏွင့္ေက်ာင္းႏွင့္ေက်ာင္းႏွင့္    ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ေက်ာင္းသားအေရအတြက္    ((((၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄----၂၀၁၅၂၀၁၅၂၀၁၅၂၀၁၅    ပညာသင္ႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္))))    

စုစုေပါင္းေက်ာင္းအေရအတြက္စုစုေပါင္းေက်ာင္းအေရအတြက္စုစုေပါင္းေက်ာင္းအေရအတြက္စုစုေပါင္းေက်ာင္းအေရအတြက္    ၄၁၁၄၁၁၄၁၁၄၁၁    ေက်ာင္းေက်ာင္းေက်ာင္းေက်ာင္း    

အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ၇ ေက်ာင္း 

တြဲဖက္အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ၈ ေက်ာင္း 

အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား ၂ ေက်ာင္း 

တြဲဖက္အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား ၃၇ ေက်ာင္း 

မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းမ်ား ၆၆ ေက်ာင္း 

မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား ၂၂၉ ေက်ာင္း 

တြဲဖက္မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား ၄၇ ေက်ာင္း 

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းမ်ား ၇ ေက်ာင္း 

ပုဂၢလိက (အခမ့)ဲသင္ေက်ာင္းမ်ား ၈ ေက်ာင္း 

စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား/သူအေရအတြက္ (မူလတန္း) ၁၉၄၄၂ 

စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား/သူအေရအတြက္ (အလယ္တန္း) ၉၇၇၉ 

စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား/သူအေရအတြက္ (အထက္တန္း) ၁၃၉၁ 

စုစုေပါင္း ဆရာ/မအေရအတြက္ ၅၀၉ 

ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၁၅၁၅၁၅၁၅) ) ) ) ----    လပြတၱာလပြတၱာလပြတၱာလပြတၱာၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္    ေက်ာင္းထြက္ေသာေက်ာင္းထြက္ေသာေက်ာင္းထြက္ေသာေက်ာင္းထြက္ေသာ    ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသား////သူသူသူသူ    အေရအတြက္အေရအတြက္အေရအတြက္အေရအတြက္    

ျပည္နယ္/ ျပည္နယ္/ ျပည္နယ္/ ျပည္နယ္/ 
တုိင္းေဒသႀကီးတုိင္းေဒသႀကီးတုိင္းေဒသႀကီးတုိင္းေဒသႀကီး    

ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္အမည္နယ္အမည္နယ္အမည္နယ္အမည္    

မူလတန္းမူလတန္းမူလတန္းမူလတန္း    အလယ္တန္းအလယ္တန္းအလယ္တန္းအလယ္တန္း    အထက္တန္းအထက္တန္းအထက္တန္းအထက္တန္း    

၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃----၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄    ၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃----၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄    ၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃----၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄    

က်ားက်ားက်ားက်ား    မမမမ    က်ားက်ားက်ားက်ား    မမမမ    က်ားက်ားက်ားက်ား    မမမမ    

ဧရာ၀တီ လပြတၱာ ၁၄၃၇ ၁၂၄၂ ၂၆၃ ၂၃၀ ၆၂၄ ၅၁၇ 

ဇာစ္ျမစ ္- ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုး၊ လပြတၱာၿမိဳ႕။ 
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ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၁၆၁၆၁၆၁၆) ) ) ) ----    လပြတၱာလပြတၱာလပြတၱာလပြတၱာၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္    ေတြေတြေတြေတြ႕႕႕႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္    အဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအဓိကဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား    ((((က်ားက်ားက်ားက်ား////မႏွင့္မႏွင့္မႏွင့္မႏွင့္    
တုိင္းရင္းသားအလုိက္တုိင္းရင္းသားအလုိက္တုိင္းရင္းသားအလုိက္တုိင္းရင္းသားအလုိက္))))    

    

    
KIIsKIIsKIIsKIIs    FGDsFGDsFGDsFGDs    က်ားက်ားက်ားက်ား    မမမမ    

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး    

ဗမာဗမာဗမာဗမာ    ကရင္ကရင္ကရင္ကရင္    မြန္မြန္မြန္မြန္    

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ၀ ၂ ၁၉ ၁ ၂၀ ၀ ၀ 

ေက်ာင္းအဆင့္ ၂၉ ၁၄ ၆၀ ၆၉ ၁၁၆ ၁၂ ၁ 

စုစုေပါင္းစုစုေပါင္းစုစုေပါင္းစုစုေပါင္း    ၂၉၂၉၂၉၂၉    ၁၆၁၆၁၆၁၆    ၇၉၇၉၇၉၇၉    ၇၀၇၀၇၀၇၀    ၁၃၆၁၃၆၁၃၆၁၃၆    ၁၂၁၂၁၂၁၂    ၁၁၁၁    

ဇာစ္ျမစ ္- လူမႈေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းအခ်က္အလက္။ 

    

အပုိင္းအပုိင္းအပုိင္းအပုိင္း    ((((၄၄၄၄) ) ) ) ----    ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္    အၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းအၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းအၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းအၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း    

လူမႈဆုိင္ရာေလ့လာဆန္စစ္ေရးသုေတနအဖြဲ႕သည္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံးမ်ားႏွင္ ့ ပူးေပါင္း၍ ဦးတည္ 
ထားေသာၿမိဳ႕နယ္ (၅) ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာင္းေပါင္း (၂၀) တုိ႔တြင္ သက္ဆုိင္ရာဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင္ ့ ႀကိဳ 
တင္အသိေပးထား၍ လြတ္လပ္စြာေဆြးေႏြးေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဦးတည္အုပ္စုအလုိက ္ေဆြးေႏြး 
ပြဲမ်ား (FGDs) ႏွင့္ အဓိကသတင္းေပးသူအားေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း (KIIs) မ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ ေက်း႐ြာ/ 
ေက်ာင္းအဆင့္ႏွစ္မ်ိဳးလံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင ္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္း 
သားေက်း႐ြာမ်ား၌ အစည္းအေ၀းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင ္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အရာရိွမ်ားက ဘာသာျပန္ျခင္းျဖင့္ ကူညီေပး 
ခဲ့ပါသည္။ သုေတသနအဖြဲ႕သည ္ ေဆြးေႏြးေျဖဆိုသူ စုစုေပါင္း (၅၈၈)ဦးပါ၀င္သည့္ FGDs (၆၃)ႀကိမ္ႏွင့္ KIIs 
(၁၁၃)ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ ေဆြးေႏြးေျဖဆုိသူမ်ားအနက ္၄၆၂ ဦးမွာ ဗမာလူမ်ိဳး (ယင္းတုိ႔အနက ္၁၄ ေယာက ္
တုိ႔က ၄င္းတိ႕ုကုိ၄င္းတို႔ ဗမာမြတ္ဆလင္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။) ျဖစ္ၿပီး၊ က်န္သူမ်ားမွာ အျခား တုိင္းရင္း 
သားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ေဆြးေႏြးေျဖဆိုသူမ်ားအနက္ ၂၇၄ ဦးတို႔မွာ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ၃၁၄ ဦးတို႔မွာ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ KIIs (၃၀) ႀကိမ္မွာအစုိးရလုပ္ငန္းဌာနမ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး 
မ်ား (ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္တစ္ဦးစ)ီ၊ လက္ေထာက္ပညာေရးမႉးမ်ား (ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ တစ္ဦးစီႏွင့္ 
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား (ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ ၄ဦးစ)ီ ပါ၀င္ၾကပါသည္။  

ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၁၇၁၇၁၇၁၇) ) ) ) ----    ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္    ေတြေတြေတြေတြ႕႕႕႕ဆုံေဆုံေဆုံေဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူအေရအတြက္မးျမန္းခ့ဲသူအေရအတြက္မးျမန္းခ့ဲသူအေရအတြက္မးျမန္းခ့ဲသူအေရအတြက္    ((((က်ားက်ားက်ားက်ား////မႏွင့္မႏွင့္မႏွင့္မႏွင့္    တုိင္းရင္းသားအလုိက္တုိင္းရင္းသားအလုိက္တုိင္းရင္းသားအလုိက္တုိင္းရင္းသားအလုိက္))))    

ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္နယ္နယ္နယ္    KIIsKIIsKIIsKIIs    FGDsFGDsFGDsFGDs    က်ားက်ားက်ားက်ား    မမမမ    

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး    
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ား

အ
င္း
သ
ား

အ
င္း
သ
ား
    

မြန
္

မြန
္

မြန
္

မြန
 ္   

ဓႏ
ု

ဓႏ
ု

ဓႏ
ု

ဓႏ
 ု   

ရခ
ိုင္

ရခ
ိုင္

ရခ
ိုင္

ရခ
ိုင  ္   

က
ရင

္
က
ရင

္
က
ရင

္
က
ရင

 ္   

တတ တတ
႐႐ ႐႐ ုတ္ုတ္ ုတ္ုတ္

    

ဗမ
ာ

ဗမ
ာ

ဗမ
ာ

ဗမ
ာ     

မြတ
္ဆ
လ
င္

မြတ
္ဆ
လ
င္

မြတ
္ဆ
လ
င္

မြတ
္ဆ
လ
င  ္   

ေက်ာင္းကုန္း    ၂၂ ၁၀ ၅၂ ၅၅ ၇၅ - - - - - - ၂၇ ၄ ၁ 

ေတာင္ႀကီး    ၂၀ ၉ ၂၈ ၄၅ ၃၅ ၂၅ ၄ ၅ - ၂ ၁ ၁ - - 

စဥ့္ကိုင္    ၁၉ ၁၁ ၄၁ ၄၂ ၆၉ - ၁ - - - - - - ၁၃ 

ဘုိကေလး    ၂၃ ၁၇ ၇၄ ၁၀၂ ၁၃၃ - - - - - ၁၁ ၃၂ - - 

လပြတၱာ    ၂၉ ၁၆ ၇၉ ၇၀ ၁၃၆ - - - ၁ - - ၁၂ - - 

စုစုေပါင္းစုစုေပါင္းစုစုေပါင္းစုစုေပါင္း    ၁၁၃၁၁၃၁၁၃၁၁၃    ၆၃၆၃၆၃၆၃    ၂၇၄၂၇၄၂၇၄၂၇၄    ၃၁၄၃၁၄၃၁၄၃၁၄    ၄၄၈၄၄၈၄၄၈၄၄၈    ၂၅၂၅၂၅၂၅    ၅၅၅၅    ၅၅၅၅    ၁၁၁၁    ၂၂၂၂    ၁၂၁၂၁၂၁၂    ၇၂၇၂၇၂၇၂    ၄၄၄၄    ၁၄၁၄၁၄၁၄    

ဇာစ္ျမစ ္- လူမႈဆုိင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းအခ်က္အလက္။ 
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ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၁၈၁၈၁၈၁၈) ) ) ) ----    ေတြေတြေတြေတြ႕႕႕႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္    လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားအေရအတြက္လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားအေရအတြက္လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားအေရအတြက္လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားအေရအတြက္    ((((အမ်ိဳးအစားအလုိက္အမ်ိဳးအစားအလုိက္အမ်ိဳးအစားအလုိက္အမ်ိဳးအစားအလုိက္))))    

တုိင္းရင္းသား ေဆြးေႏြးေျဖဆုိသူမ်ား (အမ်ိဳးအစားအလုိက္)တုိင္းရင္းသား ေဆြးေႏြးေျဖဆုိသူမ်ား (အမ်ိဳးအစားအလုိက္)တုိင္းရင္းသား ေဆြးေႏြးေျဖဆုိသူမ်ား (အမ်ိဳးအစားအလုိက္)တုိင္းရင္းသား ေဆြးေႏြးေျဖဆုိသူမ်ား (အမ်ိဳးအစားအလုိက္)                    ေဆြးေႏြးေျဖဆုိသူအေရအတြက္ ေဆြးေႏြးေျဖဆုိသူအေရအတြက္ ေဆြးေႏြးေျဖဆုိသူအေရအတြက္ ေဆြးေႏြးေျဖဆုိသူအေရအတြက္     

ၿမိဳ႔နယ္ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးေကာ္မတီ၀င္မ်ား  ၁၉ 

ေက်ာင္းအဆင့္  ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကး ေကာ္မတ၀ီင္မ်ား ၂၉ 

ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ၄ 

၀င္ေငြနည္းမိဘမ်ား ၄၅ 

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိသူေကာ်င္းသား/သူမ်ား  ၆ 

ေက်း႐ြာရပ္မိရပ္ဖမ်ား ၂ 

ေဒသခံျပည္သူမ်ား ၃၅ 

တုိင္းရင္းသားတုိင္းရင္းသားတုိင္းရင္းသားတုိင္းရင္းသား    ေဆြးေႏြးေျဖဆုိသူစုစုေပါင္းေဆြးေႏြးေျဖဆုိသူစုစုေပါင္းေဆြးေႏြးေျဖဆုိသူစုစုေပါင္းေဆြးေႏြးေျဖဆုိသူစုစုေပါင္း    ၁၄၀၁၄၀၁၄၀၁၄၀    

ဇာစ္ျမစ ္- လူမႈဆုိင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းအခ်က္အလက္။ 

ႀကိဳတင္အသိေပးထား၍ႀကိဳတင္အသိေပးထား၍ႀကိဳတင္အသိေပးထား၍ႀကိဳတင္အသိေပးထား၍    လြပ္လပ္စြာျပဳလုပ္ေသာလြပ္လပ္စြာျပဳလုပ္ေသာလြပ္လပ္စြာျပဳလုပ္ေသာလြပ္လပ္စြာျပဳလုပ္ေသာ    အၾကံယူေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွအၾကံယူေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွအၾကံယူေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွအၾကံယူေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ    ရရိွလာေသာရရိွလာေသာရရိွလာေသာရရိွလာေသာ    ရလာဒ္မ်ားရလာဒ္မ်ားရလာဒ္မ်ားရလာဒ္မ်ား        

တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၊ ထိခိုက္လြယ္အုပ္စုမ်ားအပါအ၀င္ ေဒသခံျပည္သူအားလုံးႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႀကိဳတင္ 
အသိေပးထား၍ လြတ္လပ္စြာျပဳလုပ္ေသာ အၾကံယူေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအရ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင္ ့ ေက်ာင္း 
ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွစ္ခုလံုးကိ ုေဒသခံမ်ားက ေက်နပ္ၾကၿပီး၊ က်ယ္ျပန္႔စြာ သေဘာတူေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါ 
သည္။ အစီအစဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း ဘာသာေရးအရ သုိ႔မဟုတ ္ တုိင္းရင္းသား 
လူနည္းစုမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမေတြ႕ရိွရပါ။ အစီအစဥ္မွရရိွေသာ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ပမာဏသည ္
မမ်ားလွေသာ္လည္း၊ ေက်ာင္းအပ္ရန္၊ ေက်ာင္းတက္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းထြက္ထားၿပီးသူမ်ား ေက်ာင္းျပန္တက ္
ရန္အတြက္ ေငြေၾကးႏွင့္ အျခားအခက္အခမဲ်ားၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ဆင္းရဲေသာမိသားစုမ်ားမွ ေက်ာင္းသား 
မ်ားကုိ ေက်ာင္းျပန္တက္ေစႏုိင္သည္အထိ ေကာင္းေသာလကၡဏာမ်ားျပခ့ဲေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျဖဆိုၾကသူမ်ားက 
ေျပာၾကားခ့ဲၾကပါသည္။ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးပမာဏသည္ ထိခုိက္လြယ္ေသာမိသားစုမ်ားအတြက္ (ေက်ာင္း 
၀တ္စံုမ်ား၊ ထီး၊ ဖိနပ္၊ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းစာအုပ္မ်ား၊ ဗလာစာအုပ္မ်ား၊ အျခား သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ 
ေန႕လည္စာ၊ မုန႕္ဖုိးႏွင္ ့သြားလာေရးစရိတ္စသည့္) ေက်ာင္းသားကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ကာမိေစပါသည္။ ကေလး 
မ်ားအား ေက်ာင္းထားႏိုင္ျခင္းသည္ ကေလးမ်ား၏ အနာဂတ္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္းလည္း ဆင္းရဲေသာ 
မိသားစုမ်ားက ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ သို႔ရာတြင ္ အၾကံယူေဆြးေႏြးခ်က္ရလာဒ္မ်ားအရ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစု 
မ်ားအပါအ၀င္ ဆင္းရဲ၍ ထိခုိက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ကေလးငယ္မ်ားအား ေက်ာင္းအပ္ရန္ႏွင့္ 
၄င္းတို႔ပညာေရးၿပီးစီးသည္အထိ ေထာက္ပ့ံေပးရန္အတြက္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားထက္ပုိေသာ အခက ္
အခဲမ်ားကိ ုႀကီးမားစြာၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။  

ဤအပုိင္းတြင ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ အစုိးရအရာရိွမ်ား၊ အျခားသက္ဆိုင္ရာဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ ့
သည္ ့ အၾကံယူေဆြးေႏြးပြဲရလာဒ္မ်ားကုိ အပုိင္းငယ ္ (၃) ပိုင္းျဖင္ ့ တင္ျပထားပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ (၁) ေက်ာင္း 
သားမ်ားပညာသင္ၾကားႏုိင္ေရးအတြက ္ ေတြ႕ၾကံဳေနရသည္ ့ အခက္အခဲမ်ား (၂) ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကး အစီ 
အစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေပၚ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင္ ့ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အျမင္ႏွင္ ့ (၃) 
ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္အေပၚ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင္ ့ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အျမင္တို႔ျဖစ္ပါ 
သည္။  
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ထိခိုက္လြယ္ထိခိုက္လြယ္ထိခိုက္လြယ္ထိခိုက္လြယ္လူမႈအုပ္စုမ်ားလူမႈအုပ္စုမ်ားလူမႈအုပ္စုမ်ားလူမႈအုပ္စုမ်ား    

အစုိးရ၏ ပညာသင္ေထာက္ပံံ့ေၾကးအစီအစဥ္တြင ္ အက်ံဳး၀င္ေသာ ထိခိုက္လြယ္အုပ္စုမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထား 
သည္ ့လူမႈအုပ္စုမ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္ပါသည ္-  

၁။ ပ်ံက်လုပ္သားမ်ားႏွင့္ပ်ံက်လုပ္သားမ်ားႏွင့္ပ်ံက်လုပ္သားမ်ားႏွင့္ပ်ံက်လုပ္သားမ်ားႏွင့္    ေေေေ႐႐႐႐ႊႊ ႊႊ႕႕႕႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားေျပာင္းလုပ္သားမ်ားေျပာင္းလုပ္သားမ်ားေျပာင္းလုပ္သားမ်ား - ေလ့လာခ့ဲသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၅)ၿမိဳ႕နယ္လုံးတြင ္ ေက်ာင္းေန 
အ႐ြယ္ကေလးငယ္မ်ားရွိေနသည့္ ပ်ံက်လုပ္သားမ်ားႏွင္ ့ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားမွာ 
အစီအစဥ္တြင ္ ထိခုိက္မႈအရွိဆုံးအုပ္စုမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင ္ ၄င္းတို႔သည္ ဆင္းရဲ၍ 
၀င္ေငြမတည္ၿငိမ္ဘ ဲ (တစ္ေန႔လွ်င ္ ၂၀၀၀ က်ပ္မ ွ ၅၀၀၀ က်ပ္အၾကား) အေႂကြးမ်ား တင္ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ 
သာမကဘ၊ဲ ၄င္တုိ႔အမ်ားစုမွာ ေျမယာမ့ဲမ်ားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္လည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ေငြေၾကးအၾကပ္ 
အတည္းကုိ ႀကိဳးစားရုန္းကန္ရန္အတြက ္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းသည့္မဟာဗ်ဴဟာမွာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ 
ျခင္းနည္းလမ္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသရိွ ၿမိဳ႕နယ္ (၃)ၿမိဳ႕နယ္ႏွင္ ့ မႏၲေလးတုိင္းရိွ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕ 
နယ္တုိ႔တြင ္ အဓိကအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမွာ စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင္ ့ ငါးဖမ္းျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိလုပ္သားမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးရိတ္သိမ္းခ်ိန္ၿပီးပါက ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ၾကရၿပီး၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
ကေလးငယ္မ်ားကုိပါ ေက်ာင္းထုတ္၍ ေခၚေဆာင္သြားၾကပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဒသမ်ားတြင ္အေရးႀကီးဆံုး 
ေသာအုပ္စုတစ္စုမွာ အမ်ိဳးသမီးေကာက္စိုက္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ေျမယာမ့ဲ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ၄င္းတို႔ကိ ု အုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး၊ လုပ္အားခ၊ အလုပ္လုပ္ 
ရမည့္ရက္စသည္တုိ႔အတြက္ လယ္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ တုိက႐္ိုက္ညွိႏႈိင္းေပးပါသည္။ လုပ္ငန္းၿပီးစီးပါက အုပ္စု 
ျပန္ကြဲသြားပါသည္။  ထုိ႔ေနာက္လုပ္သားမ်ားသည ္ ေဒသတြင္းအျခားလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရွာေဖြရျပန္ပါသည္။ 
ထုိလက္လုပ္လက္စားလုပ္သားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ကေလးမ်ားအား မိသားစုအတြက ္ ၀င္ေငြကူရွာေပးရန္ 
သုိ႔မဟုတ ္ ကေလးငယ္မ်ားအား ထိန္းေပးရန္သာ ရည္မွန္းထားသည့္အတြက္ စာေရးစာဖတ္တတ္ပါက 
ေက်ာင္းဆက္ထားရန္ကိစၥကုိ စိတ္မ၀င္စားၾကေတာ့ပါ။ ထိုလက္လုပ္လက္စားမ်ားႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား 
မ်ားက ဇြန္လႏွင္ ့ ဇူလိုင္လမ်ားသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးတြင္ အလုပ္အ႐ႈပ္ဆုံးေသာ ကာလမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ 
ၾကားၾကၿပီး၊ ေက်ာင္းကိစၥရပ္မ်ား၊ အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ေန႔အခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္ပါက ၄င္းတို႔ အေနျဖင့္ ပါ၀င္ 
တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိၾကပါ။ ထုိမိဘမ်ားသည္ သြားလာေရးစရိတ္မ်ားအပါအ၀င ္ အလယ္တန္းႏငွ္ ့
အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိလည္း မတတ္ႏုိင္ၾကပါ။  

၂။ ဆင္းရဲ၍ဆင္းရဲ၍ဆင္းရဲ၍ဆင္းရဲ၍    မိဘမစုံလင္သည့္မိဘမစုံလင္သည့္မိဘမစုံလင္သည့္မိဘမစုံလင္သည့္    မိသားစုမ်ားမိသားစုမ်ားမိသားစုမ်ားမိသားစုမ်ား - မိခင္ သုိ႔မဟုတ္ ဖခင္မရိွသည့္မိသားစုမ်ားမွာလည္း ေန႔စားလုပ္ 
သားမ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ဤအုပ္စုသည္ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္၏ ဦးစား 
ေပး`စံ́ တစ္ခုျဖစ္သည္ ့`မိဘမ့ဲ၊ မဘမစုံလင္ျခင္း´ကိ ုကုိယ္စားျပဳသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင္ ့ေက်း႐ြာအဆင့္ 
ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္ ့ ထုိမိသားစုမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအားပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး အစ ီ
အစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေစရန္ အေလးေပးေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။ ဤအုပ္စုမ ွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည ္ ပညာသင္ 
ေထာက္ပ့ံေၾကးရရိွေသာ္လည္း မိသားစု၏ စီးပြါးေရးအၾကပ္အတည္းေၾကာင့္  အလုပ္လုပ္ရန္ႏွင္ ့ ၀င္ေငြ 
ရွာေဖြရန္ ေက်ာင္းထြက္ႏိုင္ေျခမ်ားပါသည္။ ေန႔စားလုပ္သားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးမေကာင္းသည့္ 
မုဆုိးဖုိတစ္ဦးက ၄င္းအေနျဖင့္ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးရရွိေနေသာ သမီးအႀကီးဆံုးကိ ု ေက်ာင္းထုတ္၍ 
ကေလးအငယ္မ်ားအား ထိန္းေစရန ္ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

၃။ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏    မိသားစုမ်ားမိသားစုမ်ားမိသားစုမ်ားမိသားစုမ်ား - သုေတသနအဖြဲ႕က ေလ့လာခ့ဲသည့္ ၿမိဳ႕နယ ္ (၅) ၿမိဳ႕နယ္လုံး 
တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ ပအို႔ေက်း႐ြာမ်ားမွအပ က်န္ေဒသမ်ားတြင ္ ေဆြးေႏြးေျဖဆိုၾကသည္ ့ တိုင္းရင္းသား 
အုပ္စုမ်ားက ျမန္မာစကားကုိ ေကာင္းစြာေျပာတတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွခဲ့ရပါသည္။ ေတြဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္ 
ပအုိ႔ႏွင္ ့ကရင္ေက်း႐ြာမ်ားတြင ္သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းစာအုပ္မ်ားမွာ ျမန္မာဘာသာျဖစ္ၿပီး၊ ဆရာ/မမ်ားမွာလည္း 
ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတုိ႕၏ စကားကိ ု ေျပာႏုိင္ျခင္းမရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေက်ာင္းသား 
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ငယ္မ်ားအေနျဖင့္ စာသင္ၾကားရာတြင္ အခက္အခမဲ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း သတင္းပို႔ခ့ဲပါသည္။ ကေလးငယ ္
မ်ားသည္ သင္ၾကားမႈကုိ စိတ္မ၀င္စားေတာ့ဘ ဲစာလုိက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ပါ။ ဤအခ်က္က ၄င္တို႔ အလယ ္
တန္းႏွင္ ့အထက္တန္းပညာေရး ဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္စြမ္းကိုလည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါသည္။  

၄။ အလယ္တန္းေက်ာင္းအလယ္တန္းေက်ာင္းအလယ္တန္းေက်ာင္းအလယ္တန္းေက်ာင္း    သုိသုိသုိသုိ႔႔ ႔႔မဟုတ္မဟုတ္မဟုတ္မဟုတ္    အထက္တန္းေက်ာင္းမရိွသည့္အထက္တန္းေက်ာင္းမရိွသည့္အထက္တန္းေက်ာင္းမရိွသည့္အထက္တန္းေက်ာင္းမရိွသည့္    ေေေေ၀၀၀၀းလံေသာေဒသမ်ားတြင္ေနထုိင္ေသားလံေသာေဒသမ်ားတြင္ေနထုိင္ေသားလံေသာေဒသမ်ားတြင္ေနထုိင္ေသားလံေသာေဒသမ်ားတြင္ေနထုိင္ေသာ    
မိသားစုမ်ားမိသားစုမ်ားမိသားစုမ်ားမိသားစုမ်ား - ေက်း႐ြာတြင္ အလယ္တန္းေက်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ အထက္တန္းေက်ာင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေ၀းလ ံ
ေသာ ေဒသမ်ားမွ မိသားစုမ်ားသည ္ ၄င္တုိ႕၏ ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းထုတ္ရန ္ အလားအလာမ်ား 
ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ သားသမီးမ်ားအား အျခားေက်း႐ြာရိွ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ လႊတ္ရန္ 
စိုးရိမ္တတ္ႀကၿပီး၊ ေဒသမ်ားစြာတြင ္ အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ သြားလာဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားလည္း 
မရိွၾကပါ။  

၅။ မသန္စြမ္းသူမ်ားရိွေနသည့္မသန္စြမ္းသူမ်ားရိွေနသည့္မသန္စြမ္းသူမ်ားရိွေနသည့္မသန္စြမ္းသူမ်ားရိွေနသည့္    မိသားစုမ်ားမိသားစုမ်ားမိသားစုမ်ားမိသားစုမ်ား - ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးရံုးမ်ားႏွင္ ့ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမရွိၾကပါ။ သို႔ရာတြင ္ မိသားစုတစ္စုတြင ္ မသန္စြမ္းသ ူ တစ္ဦး 
ရွိေနပါက ထိုသူအားျပဳစုဂ႐ုစိုက္ရန္အတြက ္ ကေလးတစ္ဦးအားေက်ာင္းထုတ္ရေလ့ရွိေၾကာင္း ေဆြးေႏြး 
ေျဖဆုိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အေထာက္ 
အကူျပဳအစီအစဥ္မ်ားမရိွျခင္းေၾကာင့္ မသန္စြမ္းေသာကေလးငယ္မ်ားအား ေက်ာင္းထားေလ့မရွိၾကပါ။ 
ေလ့လာခ့ဲသည့္ၿမိဳ႕နယ္ (၅) ၿမိဳ႕နယ္တြင ္ ပိုလီယုိေၾကာင္ ့ မသန္စြမ္းသူကေလးငယ္တစ္ဦးရိွေသာ မိသားစု 
တစ္စုကုိသာေတြ႕ရိွခ့ဲရၿပီး၊ ထုိကေလးငယ္မွာ ေက်ာင္းေနျခင္းမရိွပါ။  

နမူနာျဖစ္ရပ္နမူနာျဖစ္ရပ္နမူနာျဖစ္ရပ္နမူနာျဖစ္ရပ္    ((((၁၁၁၁) ) ) ) ----    ပညာေပညာေပညာေပညာေရးလက္လွမ္းမီရန္ရးလက္လွမ္းမီရန္ရးလက္လွမ္းမီရန္ရးလက္လွမ္းမီရန္    ႐႐႐႐ုန္းကန္ေနရေသာမိသားစုမ်ားုန္းကန္ေနရေသာမိသားစုမ်ားုန္းကန္ေနရေသာမိသားစုမ်ားုန္းကန္ေနရေသာမိသားစုမ်ား    

ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ရပ္    ((((၁၁၁၁    ----၁၁၁၁))))    

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ရွိေက်း႐ြာတစ႐္ြာတြင ္ မိသားစ၀ုင္ (၅) ဦးရွိၿပီး၊ တစ္ဦးတည္းသာ ၀င္ေငြရွာေဖြႏိုင ္

ေသာ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုသည္ ဆင္းရ၍ဲ ထိခိုက္လြယ္မိသားစုမ်ားက ရုန္းကန္ေနရေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပံုစံကုိ 

အေကာင္းဆုံးေဖာ္ျပေနပါသည္။ ထိုမိသားစုတြင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးတစ္ဦးတည္းကသာ စ္ုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေန႔စား 

လုပ္ကုိင္ၿပီး၊ မိသားစုလုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးရပါသည္။ ေက်း႐ြာတြင္ မိုးစပါတစ္သီးသာ စိုက္ပ်ိဳးသည့္အတြက္ 

စိုက္ပ်ိဳးရာသီတြင ္ (၄) လအျပတ္ျဖင္ ့ လုပ္အားခ (၁၂၀၀၀၀)က်ပ္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္၍ ေႏြရာသီအခ်ိန္တြင္ ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးသည့္ 

အျခားေဒသမ်ားသုိ႔ (၄)လခန္႔သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ရပါသည္။မိသားစုတစ္စုလုံးသည္ အိမ္ေထာင္ဦးစီး၏ ၀င္ေငြကုိ မီွခို၍သာ 

စားေသာက္ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ေက်ာင္းစရိတ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳေနရသည္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ သားႀကီးျဖစ္သူ 

(၅)တန္းသုိ႔တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ မိဘမ်ားက ကေလးအားေက်ာင္းထုတ္ကာ အလုပ္လုပ္ခိုင္းရန ္

ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ရပ္မိရပ္ဖလည္းျဖစ္၊ ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္လည္းျဖစ္သူတစ္ဦးက၊ 

ေက်ာင္းဆက္ထားရန္တုိက္တြန္းေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းအပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေက်ာင္းအပ္ခ်ိန္တြင္ ကေလးအတြက္ ေက်ာင္း 

၀တ္စံု၊ စာအုပ္၊ လြယ္အိတ္တုိ႔၀ယ္ယူရန္ ေငြေၾကးမရွိသျဖင္ ့ ၄င္းတုိ႔ေနထုိင္သည့္ ျခ၀ံင္းအား ေငြက်ပ္ (၃၀၀၀၀)က်ပ္ျဖင့္ 

လယ္ပိုင္ရငွ္ထံတြင္ ေပါင္ႏံွခဲ့ရပါသည္။ ေက်း႐ြာရွိ ေက်ာင္းမွာလည္း မူလတန္းေက်ာင္းျဖစ္ကာစျဖစ္၍ ဆရာ မလံု 

ေလာက္ျခင္းေၾကာင္ ့ ဆရာငွားရမ္းခအျဖစ ္ (၅ တန္းေက်ာင္းသားတစ္ဦးအေနျဖင့္) တစ္လလွ်င္ ၃၅၀၀ က်ပ ္ ထည့္၀င္ 

ေပးရပါသည္။ ထိုသုိ႔ ဆရာငွားရမ္းခအား ပံုမွန္ေပးသြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ကေလးကိုယ္တုိင္ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ဂဏန္း 

ေထာင္ျခင္းကုိ လုပ္ကုိင္ခဲ့ရသည္။ ထုိဂဏန္းေထာင္ျခင္းျဖင္ ့ တစ္ေန႔လွ်င ္ ၂၅၀၀ က်ပ္မွ ၅၀၀၀ က်ပ္အထိ ရေလ့ရွိသည္။ 

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ကေလးကိုယ္တုိင္ေငြေၾကးရွာေဖြနုိင္ၿပီး၊ မိသားစု၀င္ေငြတုိးေစရန ္ ကူညီေပး ႏိုင္သည့္ အတြက္  

မိဘမ်ားအေနျဖင့္ `ေနာက္ႏွစ္တြင္ ကေလးအားေက်ာင္းမပုိ႕ေတာ့ရန္´ ခိုင္မာစြာဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
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ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ရပ္    ((((၁၁၁၁    ----၂၂၂၂))))    

ေနာက္ထပ္သာဓကတစ္ခုတြင္ အသက္ (၆၃)ႏွစ္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦးသည္ သူမ၏ ေျမးႏွစ္ဦးကုိ ေကၽြးေမြးျပဳစုေနသူ 

ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္အကုိင္အေနျဖင့္ ေကာက္စိုက္ျခင္း၊ အျခားေန႔စားအလုပ္မ်ားလုပ္ကုိင္လွ်က္ ေျမးႏွစ္ဦးအား ေက်ာင္း 

ထားေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္မ်ား၊ စာေရးကိရိယာမ်ားကုိ ေက်း႐ြာရိွ 

ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက ေထာက္ပ့ံေပးပါသည္။ ေျမးအႀကီးသည္ မူလတန္းေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင ္

ႏွစ္မွစ၍ ၅တန္းသုိ႔ စတင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။  

ထုိေက်း႐ြာတြင ္မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းသာရွိသည့္အတြက္ ျပင္ပဆရာ/မငွားရန္းရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားက တစ္လလွ်င္ ၂၅၀၀ 

က်ပ္ ထည့္၀င္ရပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အဖြါးသည္လည္း ထုိေငြကုိ ထည္၀့င္ရန္ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ စီးပြါးေရးၾကပ္တည္း 

သည့္အတြက္ ေပးႏိုင္သည့္လ ရိွသက့ဲသုိ႔ မေပးႏုိင္သည့္လမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ ဆရာ/မမ်ားအေနျဖင့္လည္း သူမ၏ 

အခက္အခဲကုိ နားလည္သည့္အတြက္ ထုိလစဥ္ေၾကးမ်ားကုိ အတင္းအက်ပ္ေကာက္ခံျခင္းမရိွပါ။ အဖြါးအုိသည္ တစ္ႏွစ္လုံး 

အတြက္ ဆရာငွားရမ္းေၾကး စုစုေပါင္း ၂၀၀၀၀ က်ပ္ေပးသြင္းရန္က်န္ေနေသးပါသည္။ အဖြါးအုိက ေက်ာင္းမွဆရာ/မမ်ား 

အေနျဖင္ ့ထုိက်န္ေငြကုိ ျပန္ေတာင္းမည္၊ မေတာင္းမည္ကုိ မသိရွိေၾကာင္းေျပာၾကားပါသည္။  

ယခုႏွစ္တြင္ (၂၀၁၄-၂၀၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင)္ ေျမးႀကီးျဖစ္သူသည္ (၆)တန္းသုိ႔တက္ေရာက္ေနၿပီး၊ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး 

အစီအစဥ္အရ ေထာက္ပံ့ေၾကးရရိွခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အဖြါးအုိသည္ ယခုႏွစ္အတြက္ ဆရာငွားရမ္းခမ်ား၊ ေက်ာင္းစရိတ္ မ်ား 

အတြက္ ၀န္ထုပ၀္န္ပိုးမျဖစ္ေတာ့ေၾကာင္း သူမ၏ ခံစားခ်က္ကုိ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

    

ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္    ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈဆုိင္ရာပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈဆုိင္ရာပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈဆုိင္ရာပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈဆုိင္ရာ    အခက္အခဲမ်ား၊အခက္အခဲမ်ား၊အခက္အခဲမ်ား၊အခက္အခဲမ်ား၊    ၄၄၄၄င္းတုိင္းတုိင္းတုိင္းတုိ႔၏႔၏႔၏႔၏    အခက္အခဲေျဖရွင္းသည့္အခက္အခဲေျဖရွင္းသည့္အခက္အခဲေျဖရွင္းသည့္အခက္အခဲေျဖရွင္းသည့္    နည္းနည္းနည္းနည္း    
လမ္းမ်ားအေပၚလမ္းမ်ားအေပၚလမ္းမ်ားအေပၚလမ္းမ်ားအေပၚ    ေတြေတြေတြေတြ႕႕႕႕ရိွခ်က္မ်ားရိွခ်က္မ်ားရိွခ်က္မ်ားရိွခ်က္မ်ား    

ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈတုိးတက္ေစမည့္ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈတုိးတက္ေစမည့္ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈတုိးတက္ေစမည့္ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈတုိးတက္ေစမည့္    လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐႐႐႐ြက္ခ့ဲေသာ္လည္းြက္ခ့ဲေသာ္လည္းြက္ခ့ဲေသာ္လည္းြက္ခ့ဲေသာ္လည္း    ေက်ာင္းအပ္ႏႈန္းမ်ားေက်ာင္းအပ္ႏႈန္းမ်ားေက်ာင္းအပ္ႏႈန္းမ်ားေက်ာင္းအပ္ႏႈန္းမ်ား    က်ဆင္းေနက်ဆင္းေနက်ဆင္းေနက်ဆင္းေန    
ျခင္းျခင္းျခင္းျခင္း    ----    ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးမ်ားႏွင္ ့ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ အစုိးရက အခမ့ဲ (ႏွင့္ 
မသင္မေနရ) မူလတန္းပညာေရးကုိ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ ေက်ာင္းအပ္သည့္အခ်ိန္တုိင္းတြင ္ ေက်ာင္း 
သားတစ္ဦးလွ်င ္ေငြ ၁၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ သင္႐ိုးစာအုပ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္မ်ားပ့ံပုိးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ အထူးသျဖင့္ 
မူလတန္းအဆင့္တြင ္ ေက်ာင္းအပ္သည့္ေက်ာင္းသားအေရအတြက္တုိးလာေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ေဒသခ ံ
ျပည္သူမ်ားႏွင္ ့ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားႏွင္ ့ ေတြဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္လည္း ဤအခ်က္ကုိ ထပ္မံအတည္ ျပဳၾကပါ 
သည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ေက်ာင္းႏွင့္ နီးကပ္မႈသည္လည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ (ေက်း႐ြာတြင္ 
မူလတန္းေက်ာင္းရိွျခင္းေၾကာင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ထမင္းခ်ိဳင့္၊ မုန္႔ဖိုး၊ သြားလာ စရိတ္မ်ား 
ကုန္က်မႈမရွိျခင္းကိ ု ဆုိလိုပါသည္။) ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင ္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ ေက်ာင္းႏွင္ ့ အျခား 
ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေကာက္ခံျခင္း သိသာစြာေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး၊ ဆရာ/မမ်ားအေနျဖင့္လည္း အခ်ိဳ႕ စည္းကမ္းမ်ား 
(ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္း၀တ္စုံမဟုတ္ေသာ အ၀တ္အစားမ်ားကုိ ၀တ္ခြင့္ျပဳျခင္းကဲ့သို႔ေသာ) ကုိ အနည္း 
ငယ္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးခ့ဲပါသည္။  

သုိ႔ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုးမ်ားက ႏွစ္စဥ္စုစည္းထုတ္ျပန္သည့္ (၃) ႏွစ္စာ ေက်ာင္းအပ္စာရင္းမ်ားတြင္မူ 
တုိးတက္မႈမ်ားမေတြ႕ျမင္ရပါ။ အထူးသျဖင့္ ဘိုကေလးႏွင္ ့လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင ္၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ႏွင္ ့
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ကေလးမ်ားေက်ာင္းထြက္မႈမ်ားျပားခဲ့ပါသည္။ ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
၆၁၇၂၆ ဦးမ ွ၄၂၅၃၀ ဦးသို႔လည္းေကာင္း၊ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္တြင ္၅၇၇၄၁ ဦးမွ ၄၂၂၉ ဦးသို႔လည္းေကာင္း ေလ်ာ ့
က်ခ့ဲပါသည္။  
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ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၁၉၁၉၁၉၁၉) ) ) ) ----    ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္နယ္နယ္နယ္    ((((၅၅၅၅))))    ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္    လြန္ခ့ဲေသာလြန္ခ့ဲေသာလြန္ခ့ဲေသာလြန္ခ့ဲေသာ    ((((၃၃၃၃))))    ႏွစ္အတြင္းႏွစ္အတြင္းႏွစ္အတြင္းႏွစ္အတြင္း    ေက်ာင္းအပ္ႏံွသည့္ေက်ာင္းအပ္ႏံွသည့္ေက်ာင္းအပ္ႏံွသည့္ေက်ာင္းအပ္ႏံွသည့္    မူလတန္းမူလတန္းမူလတန္းမူလတန္း    
ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ေက်ာင္းသားအေရအတြက္    

ပညာသင္ႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္    ေတာင္ႀကီးေတာင္ႀကီးေတာင္ႀကီးေတာင္ႀကီး    စဥ့္ကုိင္စဥ့္ကုိင္စဥ့္ကုိင္စဥ့္ကုိင္    ဘုိကေလးဘုိကေလးဘုိကေလးဘုိကေလး    လပြတၱာလပြတၱာလပြတၱာလပြတၱာ    ေက်ာင္းကုန္းေက်ာင္းကုန္းေက်ာင္းကုန္းေက်ာင္းကုန္း    

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၄၀ ၉၀၆ ၁၂၀ ၂၅ ၆၁ ၇၂၆ ၅၇ ၇၄၁ ၁၆ ၅၀၈ 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၄၀ ၂၄၆ ၁၂ ၂၂၀ ၄၃  ၇၂၈ ၄၁ ၉၀၇ ၁၈ ၁၉၄ 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၃၉ ၂၈၅ ၁၂ ၆၀၄ ၄၂ ၅၃၀ ၄၂ ၂၂၉ ၁၈ ၀၄၇ 

ဇာစ္ျမစ ္- ေလ့လာခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၅) ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပညာေရးမႉး႐ံုးမ်ား 

ေက်ာင္းအပ္ႏႈန္းမ်ား နည္းေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤေလ့လာမႈျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ ဇြန္လ (ေက်ာင္းစဖြင္ ့
သည့္လ) တြင ္၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွစာရင္းမ်ားကုိ အၿပီးမသတ္ရေသး၍ျဖစ္ေၾကာင္း 
ႏွင့္ ေနာက္လမ်ားတြင္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားထပ္မံအပ္ႏွံရန္ရွိေၾကာင္း ပညာေရးဌာနအရာရိွမ်ားက ရွင္းျပခဲ့ပါ 
သည္။ ဧရာ၀တီတိုင္းႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔ရွ ိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ မိသားစုလိုက္ ေ႐ႊ႕ 
ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံသည့္ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ သိသာစြာက်ဆင္း 
ေၾကာင္းႏွင့္ ထုိအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းထြက္ေလ့ရွိေၾကာင္း ပညာေရးဌာနအရာရိွမ်ားက 
ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။  

တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္    ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈ    

ဤေလ့လာမႈအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ခ့ဲေသာ ၿမိဳ႕နယ္ (၅) ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင ္တိုင္းရင္းသား/လူမ်ိဳးစုမ်ား မ်ိဳးစံုတည္ရွိေနျခင္း 
ကုိ ေအာက္ပါဇယား (၂၀) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၂၀၂၀၂၀၂၀) ) ) ) ----    ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္နယ္နယ္နယ္    ((((၅၅၅၅) ) ) ) ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္နယ္တြင္    ေလ့လာခ့ဲေသာေလ့လာခ့ဲေသာေလ့လာခ့ဲေသာေလ့လာခ့ဲေသာ    ေက်းေက်းေက်းေက်း႐႐႐႐ြာြာြာြာ    ((((၂၀၂၀၂၀၂၀) ) ) ) ႐႐႐႐ြာတြင္ြာတြင္ြာတြင္ြာတြင္    တုိင္းရင္းသားတုိင္းရင္းသားတုိင္းရင္းသားတုိင္းရင္းသား////လူမ်ိဳးစုလူမ်ိဳးစုလူမ်ိဳးစုလူမ်ိဳးစု    
အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔၏႔၏႔၏႔၏    ပါပါပါပါ၀၀၀၀င္မႈရာခုိင္ႏႈန္းင္မႈရာခုိင္ႏႈန္းင္မႈရာခုိင္ႏႈန္းင္မႈရာခုိင္ႏႈန္း    

ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္နယ္နယ္နယ္    ေက်းေက်းေက်းေက်း႐႐႐႐ြာြာြာြာ    ဗမ
ာ

ဗမ
ာ

ဗမ
ာ

ဗမ
ာ     

က
ရင

္
က
ရင

္
က
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အ
င္း
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ား

အ
င္း
သ
ား

အ
င္း
သ
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႔႔ ႔႔     
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ရွမ္
း

ရွမ္
း

ရွမ္
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္
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္

မြန
္

မြန
 ္   

ရခ
ိုင္

ရခ
ိုင္

ရခ
ိုင္

ရခ
ိုင  ္   

တတ တတ
႐႐ ႐႐ ုတ္ုတ္ ုတ္ုတ္

    

ဗမ
ာ 

ဗမ
ာ 

ဗမ
ာ 

ဗမ
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(မ
ြတ္
ဆ
လ
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ေက်ာင္းကုန္း ၁ ၄၆.၂ ၄၁.၃၅       ၆.၄၅ ၆  

၂ ၈၀ ၂၀          

၃ ၀.၁ ၉၉.၉          

၄ ၉၃.၂ ၆.၈          

ေတာင္ႀကီး ၁ ၇၅.၂၁        ၂၁.၈၂  ၂.၉၇ 

၂  ၀.၁၃ ၀.၀၆ ၉၉.၈၁        

၃ ၁၃ ၄   ၈၃       

၄ ၇  ၄.၇၅ ၈၆.၄ ၁.၈၅       

စဥ့္ကုိင ္ ၁          ၁၀၀  

၂ ၁၀၀           

၃ ၁၀၀           

၄ ၄၈.၅၅         ၅၁.၄၅  

ဘုိကေလး ၁ ၉၆.၈၅         ၃.၄၆  
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၂ ၉၉.၈၅ ၀.၁၅          

၃ ၁၆ ၈၃       ၁   

၄ ၁၀       ၉၀    

လပြတၱာ ၁ ၁၀၀           

၂ ၇၅ ၄    ၀.၅ ၀.၅   ၂၀  

၃ ၁၀၀           

၄ ၈၆ ၁၄          

ဇာစ္ျမစ ္- သုေတသနအဖြဲ႕က သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည့္ေက်း႐ြာမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ံုးမ်ား 

လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ လူနည္းစု 
တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းထားလိုစိတ္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ တိုင္းရင္း 
သားမိဘမ်ားသည္လည္း ၄င္းတို႔၏ ကေလးမ်ားကုိ ေက်ာင္းအပ္ႏံွၾကၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ (ရွမ္းျပည္နယ ္
ရွ ိ ပအုိ႔ေက်း႐ြာမ်ားတြင္) ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ား၌ တက္ႂကြစြာပါ၀င္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ သုိ႔ရာတြင ္
တိုင္းရင္းသားမိဘမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားက ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ စိုးရိမ္္မႈမ်ား 
ကုိလည္း ေဖာ္ျပခ့ဲၾကပါသည္။ 

၁။ ေက်ာင္းကုန္း၊ ေတာင္ႀကီးႏွင္ ့ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္၊ အတန္းငယ္ (အထူးသျဖင္ ့ သူငယ္တန္းႏွင္ ့
တစ္တန္း) ကေလးမ်ားသည္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ နားလည္ရန္ ႀကိဳးစားၾကရေၾကာင္း ဆရာ/မ 
မ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာခ့ဲပါသည္။ ကရင္လူမ်ိဳးမိဘမ်ားကလည္း ၄င္းတို႔၏ ကေလးမ်ားအေနျဖင္ ့
ေက်ာင္းတြင ္ ျမန္မာစာေရးတတ္၊ ေျပာတတ္၊ ဖတ္တတ္ရန္သင္ယူၾကရေၾကာင္း ေျပာၾကာခ့ဲပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ကရင္လူမ်ိဳးမိဘမ်ားက ၄င္းတုိ႔၏ ကေလးမ်ားအား အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင ္ သူငယ္တန္းမအပ္ႏွံမီတြင ္ ျမန္မာ 
စကားသင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္အတြက္ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားသိ႕ု ပုိ႕ရေၾကာင္း အစီရင္ခံခ့ဲပါသည္။ ယင္းမူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား 
သည ္အခမ့ဲျဖစ္သည့္အတြက္ ဆင္းရဲသည့္မိဘမ်ားအေနျဖင့္လည္း တတ္ႏုိင္ၾကပါသည္။  

၂။ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးတတ္ကၽြမ္းေသာ ဆရာ/မမ်ား ပိုမုိလိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ သုေတသနအဖြဲ႕က သြား 
ေရာက္ ေလ့လာခ့ဲသည္ ့ မူလတန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ဆရာမတစ္ဦးက တုိင္းရင္းသား ေက်ာင္းသားငယ္ 
မ်ားႏွင္ ့ စကားေျပာဆုိရာတြင ္ အခက္အချဲဖစ္ေနသည့္အတြက ္ ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ိဳးတတ္ကၽြမ္းေသာ တိုင္းရင္း 
သား ေက်ာင္းသားမ်ားအား စာသင္ၾကားရာတြင္ (ဘာသာျပန္ေပးရန)္ ကူညီခိုင္းခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ 
ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္မရင္းႏီွးေသးေသာ ေက်ာင္းသားငယ္မ်ားအား သင္ၾကားေရးတြင္ ကူညီေပးႏုိင္ရန္အတြက ္
ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးတတ္ကၽြမ္းေသာ ဆရာ/မမ်ား လုိအပ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းေကာ္မတ ီ
၀င္မ်ားက ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 

၃။ ရွမ္းျပည္နယ္ရွ ိ ဗုဒၶဘာသာ၀င ္ ပအုိ႔တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ကေလးမ်ားအား အလယ္တန္း 
အဆင့္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန ္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ပုိ႔ထားေလ့ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 
ထုိ႔အတူပင္ ပအို႔တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ကေလးမ်ား ပညာသင္ၾကားရန္ႏွင္ ့ မိသားစု၀င္ေငြအတြက ္
အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ ပုိ႔ေလ့ရွိပါသည္။ ပအို႔တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ကေလးမ်ားအား အစုိးရ ေက်ာင္း 
မ်ားထက္ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ပို႔ေလ့ရိွပါသည္။ အခ်ိဳ႕ 
ေသာမိဘမ်ားက ကေလးမ်ားအားအလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းအပ္ရာတြင္ လြယ္ကူေစရန္အတြက ္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွ ိ
ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံသုိ႔ ပို႔ထားၾကပါသည္။ ပအုိ႔တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ 
ကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရးႏွင့္အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားပိုေကာင္းႏုိင္ၿပီး၊ ျမန္မာစကားကု ိ ေကာင္းစြာ 
ေလ့လာႏုိင္သည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ သုေတသနအဖြဲ႕က ေလ့လာခ့ဲသည့္ ပအုိ႕ေက်း႐ြာ 
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တစ္႐ြာတြင္ ကေလးငယ္ ၁၅ ဦးမ ွ၂၀ ဦးအထိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသိ႕ု ပုိ႕ထားၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ သို႔ရာတြင ္ၿမိဳ႕ 
ႀကီးမ်ားရွ ိဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေယာက်္ားေလးေက်ာင္းသားမ်ားသာ လက္ခံေသာ 
ေၾကာင့္ ယင္းေနရာမ်ားတြင ္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက ္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းနည္းပါးပါသည္။ ပအို႔ေက်း႐ြာ 
မ်ားကဲ့သုိ႔ပင ္ ဗမာမြတ္ဆလင္မ်ားသည္လည္း ၄င္တုိ႔၏ ကေလးမ်ားေလးတန္းေအာင္ၿပီးပါက အစၥလာမ္ဘာသာ 
ေရးေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ပို႔ေလ့ရိွပါသည္။ ဤေက်ာင္းမ်ားသည ္ ကေလးငယ္မ်ားအား ေနစရာႏွင့္စားစရာ ေထာက္ပ့ံ 
ေပးၿပီး၊ ဘာသာေရးစာေပမ်ားကုိ သင္ၾကားေပးပါသည္။ ဗမာမြတ္ဆလင္အမ်ားစုေနထိုင္သည့္ေက်း႐ြာတြင ္အစုိးရ 
အထက္တန္းေက်ာင္းရိွေသာ္လည္း၊ ႐ြာခံမြတ္ဆလင္ေက်ာင္းသားမ်ားထက္ အျခားေက်း႐ြာမ်ားမွ ေက်ာင္းသား 
မ်ားက ပိုမ်ားေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မြတ္ဆလင္ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ 
ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိမြတ္ဆလင္ကေလးငယ္မ်ားအား 
ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေစလႊတ္ျခင္းမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘ၊ဲ ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားတြင ္
ပညာသင္ၾကားရာ၌ ကုန္က်စရိတ္သက္သာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။  

က်ားက်ားက်ားက်ား////မမမမ    အလုိက္ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈအလုိက္ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈအလုိက္ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈအလုိက္ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈ    

ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအား ေက်ာင္းထုတ္ရန ္ သို႔မဟုတ ္ ေက်ာင္းထားရန္ ဆုံးျဖတ္ရာတြင ္ ေယာက်္ားေလး၊ 
မိန္ကေလးခြဲျခား စဥ္းစားျခင္းမရိွေၾကာင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ မဘိမ်ားႏွင္ ့ဆရာ/မမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းထုတ္ရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ မိသားစုကရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေငြေၾကး 
အခက္အခဲမ်ား၊ ထိုေက်ာင္းသားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ရရိွႏုိင္မႈ၊ ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရးအေပၚစိတ၀္င္စားမႈတို႔ 
ျဖစ္ၾကပါသည္။ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ မိန္းကေလးမ်ားထက ္
ေက်ာင္းထြက္ရန္အလားအလာပုိရိွပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ 
ပိုမုိဖြ႕ံၿဖိဳးၿပီး၊ အသက္ငယ္႐ြယ္ခ်ိန္တြင္ပင္ အလုပ္လုပ္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ပညာေရးတြင ္စိတ၀္င္စားမႈနည္းၾကေၾကာင္း ပညာေရး 
၀န္ထမ္းမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

စာသင္ၾကားရာတြင္ ေယာက်္ားေလး၊ မိန္းကေလးမ်ားကုိ တူညီစြာသင္ၾကားေပးေၾကာင္းႏွင္ ့ မည္သူ႔ကိုမွ ဦးစား 
ေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း သင္ၾကားေရး၀န္ထမ္းမ်ားက ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုးမွ ရရိွေသာ ေက်ာင္း 
စာရင္းႏွင္ ့ ေက်ာင္းအပ္ႏွံစာရင္းမ်ားအရ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရာတြင ္ ေယာက်္ားေလးဦးေရထက္ မိန္းကေလး ဦးေရက 
ပိုမ်ားေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခ်က္မွာ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း 
မ်ားသည ္ မိန္းကေလးအမ်ားစုေနထိုင္သည့္ ေက်း႐ြာမ်ားတြင ္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
မိသားစုအခ်ိဳ႕ကမူ ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ေယာက်္ားေလး၊ မိန္းကေလးထည့္သြင္း စဥ္းစားရ 
ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ သမီးမိန္းကေလးမ်ားကုိ ေ၀းကြာေသာေနရာမ်ားရွ ိ ေက်ာင္း 
မ်ားသုိ႔ ေစလႊတ္ရန္ စိုးရိမ္တတ္ၾကပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာမိဘမ်ားက သမီးမိန္းကေလး 
မ်ားသည ္ ခြန္အားစုိက္ထုတ္လုပ္ကိုင္ရေသာ အလုပ္ၾကမ္းမ်ားကုိ မလုပ္ႏုိင္သည့္အတြက္ ပညာေရးကုိသာ 
ဆက္လက္သင္ၾကားေစေၾကာင္း ေျပာၾကားျခင္းမ်ားလည္းရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင ္ စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွ ိ အစၥလာမ ္
ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားႏွင္ ့ ရွမ္းျပည္နယ္ရွ ိ ပအုိ႔တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း 
မ်ားကဲ့သုိ႔ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ားရွိေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္မ ူ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း 
အဆင့္ပညာေရးကုိ လက္လွမ္းမီမႈမွာ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနပါေသးသည္။  

ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈအတြက္ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈအတြက္ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈအတြက္ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈအတြက္    အခက္အခဲမ်ားအခက္အခဲမ်ားအခက္အခဲမ်ားအခက္အခဲမ်ား    

ေလ့လာခ့ဲသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၅) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိဘမ်ား (အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္သားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး 
အုပ္စုမ်ားမွ ဆင္းရဲေသာမိဘမ်ား) သည ္ ကေလးမ်ားအား ပညာသင္ၾကားေရးႀကိဳးပမ္းရာတြင ္ ခြဲျခားဆက္ဆံခ ံ
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ရမႈမ်ားကုိ မေတြ႕ရိွရပါ။ အဓိကအတားအဆီးမ်ားမွာ ေငြေၾကးအခက္အခဲႏွင္ ့ အျခားအေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ား 
(ေ၀းလံျခင္း၊ သြားလာေရး၊ ေဘးကင္းမႈ၊ ဆရာ/မ မလုံေလာက္မႈ)ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင ္
သည္ ့ ေတာင္ႀကီး၊ ဘိုကေလးႏွင့္ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင ္ အဓိကျပႆနာမွာ တုိင္းရင္းသား ကေလး ငယ္ 
မ်ားအတြက္ ဘာသာစကားအခက္အချဲဖစ္ပါသည္။ ထိုေဒသမ်ားတြင္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကုိ  ျမန္မာဘာသာျဖင့္ 
သင္ၾကားရၿပီး၊ ဆရာ/မမ်ားမွာလည္း ေဒသခံတုိင္းရင္းသားဘာသာစကားကုိ မေျပာတတ္ၾကပါ။  

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ပညာေရးလက္လွမ္းမီတုိဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ပညာေရးလက္လွမ္းမီတုိဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ပညာေရးလက္လွမ္းမီတုိဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ပညာေရးလက္လွမ္းမီတုိ႔႔ ႔႔သည္သည္သည္သည္    ခုိင္မာစြာခ်ိတ္ဆက္ေနပါသည္။ခုိင္မာစြာခ်ိတ္ဆက္ေနပါသည္။ခုိင္မာစြာခ်ိတ္ဆက္ေနပါသည္။ခုိင္မာစြာခ်ိတ္ဆက္ေနပါသည္။ ဤေလ့လာမႈတြင္ ေတြ႕ဆံ ု
ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈသည္ မိသားစုမ်ား၏ စီးပြါးေရးအေျခအေနအေပၚ မ်ားစြာမူတည္ေန 
ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ပိုခ်မ္းသာေသာမိသားစုမ်ားသည ္၄င္းတို႔၏ ကေလးမ်ားအား ေ၀းကြာေသာေနရာမ်ားရွ ိ
အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ ပုိ႔ႏိုင္ၾကၿပီး၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားက့ဲသို႔ေသာ ဆင္းရဲသည့္မိသားစုမ်ား၊ မိသားစု 
၀င္တစ္ဦးတည္းသာ၀င္ေငြရွာႏုိင္ေသာ မိသားစုမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားစြာရိွေသာ မိသားစုမ်ားမွာမူ ပညာေရး 
ဆုိင္ရာကုန္က်စရိတ္မ်ားကိ ု မတတ္ႏိုင္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ပိုခ်မ္းသာေသာမိသားစုမ်ားအတြက္မူ မည္မွ် 
ပင္ကုန္က်ေစကာမူ ကေလးမ်ား၏ ပညာသင္ၾကားေရးသည္သာ အဓိကျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ အလယ္တန္း 
ဆင့္ပညာေရးသည္ အိမ္ႏွင့္မနီးပါက၊ ခ်မ္းသာေသာမိဘမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးမ်ားအား အေဆာင္ သုိ႔မဟုတ္ 
ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ အိမ္တြင္ ေနထုိင္ေစရန္ ကုန္က်ခံႏုိင္ၾကပါသည္။ ဆင္းရဲေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္မ ူ
ေက်ာင္းသားငယ္မ်ားက မိသားစုကုိ ကူညီႏိုင္သည့္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာ အ႐ြယ္ေရာက္လာပါက ေက်ာင္းထြက္ 
ၾကရပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြ ္ ေက်ာင္းသားငယ္မ်ားက ၄င္းတို႔၏ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔အား ေက်ာင္းထားရ 
ျခင္းေၾကာင့္ ၀န္ထုပ၀္န္ပုိးျဖစ္ေနေၾကာင္း နားလည္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းထြက္ရန္ ဆုံးျဖတ္တတ္ၾကပါ 
သည္။ ထုိအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ဆင္းရဲေသာမိသားစ၀ုင္ကေလးမ်ားသည္ အလယ္တန္းအဆင့္ပညာေရးကုိ 
လက္လွမ္းမမီၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္မွာ ဆင္းရဲေသာမိဘမ်ားသည ္
ကေလးငယ္မ်ား၏ မူလတန္းအဆင့္အတြက္ ေက်ာင္းကုန္က်စရိတ၀္န္ထုပ၀္န္ပုိးကိ ု က်ခံၾကေသာ္လည္း 
အလယ္တန္းဆင့္ေအာင္ျမင္သည္အထိ ေက်ာင္းထားေလ့မရွိၾကပါ။  

ေက်ာင္းထားရန္ေက်ာင္းထားရန္ေက်ာင္းထားရန္ေက်ာင္းထားရန္    ကုန္က်စရိတ္ရိွကုန္က်စရိတ္ရိွကုန္က်စရိတ္ရိွကုန္က်စရိတ္ရိွပါသည္ပါသည္ပါသည္ပါသည္ - မူလတန္းအဆင့္တြင္ ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းထားရသည့္ ကုန္က် 
စရိတ္သည္ အဓိကအခက္အခဲမဟုတ္ေသာ္လည္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္အထက္တန္းဆင့္မ်ားတြင ္ကုန္က်စရိတ္မ်ား 
ပိုမုိျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် ေက်ာင္းထားရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေစေၾကာင္း ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ အထက္တန္း 
ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားက ေျပာၾကားပါသည္။ ဆင္းရဲေသာမိဘမ်ားကလည္း အျခား႐ြာတြင ္ ေက်ာင္းသြားတက္ရ 
ေသာ ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္း၀တ္စံု၊ လြယ္အိတ္၊ ထမင္းခ်ိဳင့္ႏွင့္မုန္႔ဖိုးေပးရျခင္းသည ္ ကုန္က်စရိတ ္ မ်ားျပား 
ေၾကာင္းေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင ္ မိသားစု၏ အိမ္အလုပ္မ်ား ၀ုိင္းလုပ္ရာတြင္ ကေလး၏ လုပ္အား 
လုိအပ္ေသာအခါမ်ိဳး၌ ေက်ာင္းထုတ္ရေၾကာင္း အခ်ိဳ႕မိဘမ်ားက ေျပာၾကားပါသည္။  

ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၂၁၂၁၂၁၂၁) ) ) ) ----    အလယ္တန္းႏွင့္အထက္တန္းေက်ာင္းသားတစ္ဦးအတြက္အလယ္တန္းႏွင့္အထက္တန္းေက်ာင္းသားတစ္ဦးအတြက္အလယ္တန္းႏွင့္အထက္တန္းေက်ာင္းသားတစ္ဦးအတြက္အလယ္တန္းႏွင့္အထက္တန္းေက်ာင္းသားတစ္ဦးအတြက္    မိဘမ်ား၏မိဘမ်ား၏မိဘမ်ား၏မိဘမ်ား၏    ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုန္က်စရိတ္မ်ားကုန္က်စရိတ္မ်ားကုန္က်စရိတ္မ်ား    
((((တစ္ႏွစ္လုံးတစ္ႏွစ္လုံးတစ္ႏွစ္လုံးတစ္ႏွစ္လုံးအတြက္အတြက္အတြက္အတြက္))))    

သုံးစြဲသည့္ေခါင္းစဥ ္ ႏွစ္စဥ္ကုန္က်စရိတ္ 

စာသင္ႏွစ္အစတြင္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား (ေက်ာင္း၀တ္စံု၊ 
ေက်ာပိုးအိတ္၊ ထီး၊ မိုးကာအက်ႌ၊ ဖိနပ္၊ ထမင္းခ်ိဳင္)့  

၃၀၀၀၀ က်ပ္မ ွ   
၅၀၀၀၀ က်ပ္အထိ 

စာေရးကိရိယာမ်ား (တစ္လလွ်င ္၄၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင္ ့၉ လ)  ၃၆၀၀၀ က်ပ ္

က်ဴရွင ္(တစ္လလွ်င ္၅၀၀၀-၁၀၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင္ ့၉ လ)  ၄၅၀၀၀ က်ပ္မ ွ   
၉၀၀၀၀ က်ပ္အထိ 

မုန္႔ဖိုး (တစ္ေန႔လွ်င္ ၂၀၀ က်ပ္ႏႈန္း) ၃၂၀၀၀ က်ပ ္
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ေက်ာင္းႏွင့္ဘာသာေရးအခမ္းအနားမ်ား (ဆရာကန္ေတာ့ပြႏဲွင္ ့တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂ႀကိမ ္
ျပဳလုပ္ေသာ အေရးႀကီးဘာသာေရးပြဲမ်ားတြင္ ေက်ာင္းးသားမ်ားက ဆရာ/မမ်ားအား 
ပစၥည္းျဖင္ ့ကန္ေတာ့ၾကပါသည္။)  

၅၀၀၀ က်ပ္ 

အစိုးရခန္႔မဟုတ္ဘဲ ျပင္ပမွဆရာ/မ ငွားရမ္းရပါက ထုိဆရာ/မအတြက္ ထည့္၀င္ရေငြ  
(တစ္လလွ်င ္၃၀၀၀ -၅၀၀၀ က်ပ္ ျဖင္ ့၈ လ)  

၂၄၀၀၀ က်ပ္မ ွ   
၄၀၀၀၀ က်ပ္အထိ 

ေက်ာင္းသည္ အျခား႐ြာတြင ္တည္ရွိပါက သြားလာစရိတ္ (တစ္လလွ်င္ ၄၀၀၀ - ၁၀၀၀၀  
က်ပ္ျဖင့္ ၈ လ)  

၃၂၀၀၀ က်ပ္မ ွ   
၈၀၀၀၀ က်ပ္အထိ 

မိမိအိမ္၌ေနၿပီး၊ အျခား႐ြာရွ ိအထက္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ တက္ရပါက စုစုေပါင္း 
ကုန္က်စရိတ္မ်ား  

၁၁၇၀၀၀က်ပ္မ ွ   
၂၈၈၀၀၀ က်ပ္အထိ 

ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လုံး ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ငွားေနရပါက စုစုေပါင္း 
ကုန္က်စရိတ္ (ေနအိမ္ခ၊ စားေသာက္စရိတ္၊ က်န္းမာေရးစရိတ္မ်ားအပါအ၀င)္   

၈၀၀၀၀၀ က်ပ္မ ွ   
၁၅၀၀၀၀၀ က်ပ္အထိ 

ဇာစ္ျမစ ္- ၿမိဳ႕နယ္ (၅) ၿမိဳ႕နယ္လုံး႐ွ ိဆင္းရေဲသာေက်း႐ြာမ်ားတြင ္မိဘမ်ားႏွင္ ့ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံတြက္ 
ခ်က္ထားေသာ၊ လူမႈဆန္းစစ္ျခင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ဆင္းရဲေသာမိသားစုမ်ားမွဆင္းရဲေသာမိသားစုမ်ားမွဆင္းရဲေသာမိသားစုမ်ားမွဆင္းရဲေသာမိသားစုမ်ားမွ    ေက်ာင္းသားမ်ားစြာတုိေက်ာင္းသားမ်ားစြာတုိေက်ာင္းသားမ်ားစြာတုိေက်ာင္းသားမ်ားစြာတုိ႔႔ ႔႔သည္သည္သည္သည္    မူလတန္းအဆင့္ၿပီးေနာက္မူလတန္းအဆင့္ၿပီးေနာက္မူလတန္းအဆင့္ၿပီးေနာက္မူလတန္းအဆင့္ၿပီးေနာက္    သုိသုိသုိသုိ႔႔ ႔႔မဟုတ္မဟုတ္မဟုတ္မဟုတ္    ထုိထုိထုိထုိ႔႔ ႔႔ထက္ေစာ၍ထက္ေစာ၍ထက္ေစာ၍ထက္ေစာ၍    
ေက်ာင္းထြက္ၾကျေက်ာင္းထြက္ၾကျေက်ာင္းထြက္ၾကျေက်ာင္းထြက္ၾကျခင္းခင္းခင္းခင္း - တစ္ခါတစ္ရံတြင ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည ္ မိသားစုကိ ု ကူညီ၍ ရာသီအလိုက ္
အလုပ္လုပ္ရန ္ေက်ာင္းထြက္ၾကေၾကာင္း10 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မိဘမ်ား၏ အလုပ္ေၾကာင့္လည္း ေက်ာင္းထြက္ရျခင္းမ်ိဳးရွိပါသည္။ 
ဆင္းရဲေသာ မိဘမ်ားက အျခားေဒသမ်ားသုိ႔ ရာသီအလုိက္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ေသာအခါ၊ ကေလးငယ္မ်ားလည္း 
လိုက္ပါၾကရၿပီး၊ ေက်ာင္းထြက္ၾကရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းႏွင့္ အိမ္မႈကိစၥရပ္မ်ား၊ 
ကေလးငယ္မ်ားအားထိန္းျခင္း၊ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မ်ားအား ထိန္းေက်ာင္းျခင္းစသည္ျဖင့္ ကူလုပ္ရန္အတြက္လည္း 
ေက်ာင္းထြက္တတ္ၾကေၾကာင္း ဆရာ/မမ်ားက ေျပာၾကားပါသည္။ ေက်း႐ြာႏွစ္႐ြာရိွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ 
၄င္တုိ႔၏ ကေလးမ်ားအား ပညာသင္ၾကားေပးရန္ ျပင္းျပေသာဆႏၵမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။  

ေက်းေက်းေက်းေက်း႐႐႐႐ြာမ်ားတြင္ြာမ်ားတြင္ြာမ်ားတြင္ြာမ်ားတြင္    အလယ္တန္းႏွင့္အလယ္တန္းႏွင့္အလယ္တန္းႏွင့္အလယ္တန္းႏွင့္    အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမရိွျခင္းအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမရိွျခင္းအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမရိွျခင္းအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမရိွျခင္း - ကေလးမ်ားမူလတန္းေအာင္ၿပီးေနာက္၊ 
ေက်ာင္းဆက္တက္ျခင္း၊ မတက္ျခင္းကိ ု ဆုံးျဖတ္ရာတြင ္ ေက်ာင္းႏွင့္ နီးျခင္းသည္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း 
မိဘမ်ားက ေျပာၾကားပါသည္။  ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ရိွ ၾကာအင္းေက်း႐ြာတြင ္အလယ္တန္းေက်ာင္းရွိေသာ္လည္း၊ 
မိသားစုတစ္စုတြင္ တစ္စုံတစ္ဦးေနမေကာင္းပါက ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းမအပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းထုတ ္
ျခင္းတိ႕ုကုိ ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း မိဘဆရာအသင္း၀င္မ်ားကေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ဆက္လက္၍ မိဘဆရာ အသင္း 
၀င္မ်ားကပင္ ဆင္းရဲေသာမိဘမ်ားအေနျဖင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသည္ အိမ္ႏွင့္မနီးပါက ကေလးငယ္မ်ားအား 
ကုန္းလမ္း သို႔မဟုတ္ ေရလမ္းျဖင့္ ခရီးေ၀းလႊတ္ရန ္ စိုးရိမ္ၾကေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္လည္း လိုက္မပို႔ 
ႏိုင္သည့္အတြက္ ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းထုတ္ၾကရေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။  

ေက်ာင္းႏွင့္နီးျခင္းသည္ေက်ာင္းႏွင့္နီးျခင္းသည္ေက်ာင္းႏွင့္နီးျခင္းသည္ေက်ာင္းႏွင့္နီးျခင္းသည္    ပညာေရးလက္လွမ္းမီေစေရးအတြက္ပညာေရးလက္လွမ္းမီေစေရးအတြက္ပညာေရးလက္လွမ္းမီေစေရးအတြက္ပညာေရးလက္လွမ္းမီေစေရးအတြက္    အေရးႀကီးေသာအေရးႀကီးေသာအေရးႀကီးေသာအေရးႀကီးေသာ    အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္ - 
ျမန္မာႏုိင္င ံ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေ၀းလံေသာေဒသမ်ားတြင္ ေက်း႐ြာမ်ားတစ႐္ြာႏွင့္ တစ္႐ြာ 
အလွမ္းေ၀းၾကပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားသည ္ ၄င္းတို႔ေက်း႐ြာရိွ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားကုိ တက္ေရာက္ႏိုင္ 
ေသာ္လည္း၊ အျခား႐ြာမ်ားရိွ အလယ္တန္းႏွင္ ့အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသုိ႔မ ူမသြားႏိုင္ၾကေတာ့ပါ။ ေ၀းကြာေသာ 
ေနရာမ်ားရိွေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ေျခလ်င္၊ ေရလမ္း (ေမာ္ေတာ္မ်ား)၊ ကုန္းလမ္း (စက္ဘီး သို႔မဟုတ္ ေမာ္ေတာ္ 
ဆုိင္ကယ္) တို႔ျဖင့္ သြားၾကရပါသည္။ မိဘအခ်ိဳ႕က ၄င္းတုိ႔၏ ကေလးမ်ားအား ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ မ၀ယ္ေပးႏိုင ္

                                                           
10  ဤေနရာတြင ္ ေက်ာင္းထြက္ျခင္းဆိုသည္မွာ ႐ံုးစာျဖင့္ ေက်ာင္းမ ွ တရား၀င္ထြက္သြားျခင္းသာမက၊ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားသုိ႔ 

မည္သည့္အေၾကာင္းၾကားမႈမွမရိွဘ ဲေက်ာင္းမလာေတာ့ျခင္းက္ုိလည္း ဆုိလိုပါသည္။  
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ေၾကာင္း၊ စက္ဘီးပင္မ၀ယ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ငယ္႐ြယ္ေသာကေလးငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ားက 
လည္း ၄င္းတို႔ကေလးမ်ား ေဘးျဖစ္မည္ကုိ စုိးရိမ္သည့္အတြက္ ေ၀းကြာေသာေနရာမ်ားသုိ႔ လႊတ္ရန္ စိတ္မပါ 
ၾကပါ။ မိဘမ်ားသည္ အလယ္တန္းႏွင္ ့ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသုိ႔လႊတ္ရာတြင ္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုလည္း 
စိုးရိမ္ၾကသည့္အတြက ္ ေက်ာင္းမထားေတာ့ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တစ္ျဖည္းျဖည္းျဖင္ ့ ေက်ာင္းႏုတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾက 
ပါသည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသံုးပစၥည္းမ်ား (လြယ္အိတ္၊ ေက်ာင္း ၀တ္စံ)ု   
၀ယ္ေပးရသည့္အျပင္၊ ေန႔စဥ္ထမင္းခ်ိဳင့္ႏွင္ ့မုန္႔ဖုိးမ်ားအတြက္လည္း ကုန္က်ခံရပါသည္။  

အိမ္ေထာင္စ ု (၆၀)ခန္႔ရွိၿပီး၊ စပါးစုိက္ျခင္း၊ ဥယ်ာဥ္ျခံႏွင္ ့ ပ်ံက်လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ အသက္ေမြးၾကသည္ ့ ကၽြဲနဖါး 
ေက်း႐ြာတြင ္ကေလးမ်ား အလယ္တန္း သုိ႔မဟုတ ္အထက္တန္းေက်ာင္းသိ႕ုတက္ေရာက္လုိပါက ေ၀းကြာေသာ 
ေနရာသုိ႔ သြားရပါသည္။ ဤေက်း႐ြာတြင္ မူလတန္းေက်ာင္းသာရိွသည့္အတြက ္အလယ္တန္းႏွင္ ့ အထက္တန္း 
ေက်ာင္းတက္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည ္ (၁၆) မိုင္ေ၀းသည့္ စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕ေပၚရိွေက်ာင္းမ်ားသုိ႕ သြားရပါသည္။ 
ဤခရီးအကြာအေ၀းမွာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက ္ စိတ္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး၊ အႏၲရာယ္လည္း ရိွႏိုင္ပါသည္။ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပထမဦးဆံုး ဒုဌ၀တီျမစ္ကုိ ကုတုိ႕ျဖင့္ ျဖတ္ကူးရၿပီး၊ က်န္ခရီးကို ု စက္ဘီးျဖင္ ့ သြားရ 
ပါသည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ဤခရီးကိ ု ကေလးမ်ားခ်ည္းသာလႊတ္ရန္ စိတ္မခ်ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ အထူးသျဖင္ ့
မိုးရာသီတြင ္လမ္းမ်ားသည္ ႐ႊ႕ံထူၿပီး၊ ျမစ္ေရတက္လာပါက ေလွေမွာက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင္ ့အႏၲရာယ္မ်ားပါသည္။  

ဆရာဆရာဆရာဆရာ////မမမမ    မလုံေလာက္ျခင္းသည္မလုံေလာက္ျခင္းသည္မလုံေလာက္ျခင္းသည္မလုံေလာက္ျခင္းသည္    အဓိကျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး၊အဓိကျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး၊အဓိကျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး၊အဓိကျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး၊    မိဘမ်ားအတြက္မိဘမ်ားအတြက္မိဘမ်ားအတြက္မိဘမ်ားအတြက္    ပညာေရးကုန္က်စရိတ္ပညာေရးကုန္က်စရိတ္ပညာေရးကုန္က်စရိတ္ပညာေရးကုန္က်စရိတ္    တုိးေစတုိးေစတုိးေစတုိးေစ    
ပါသည္။ပါသည္။ပါသည္။ပါသည္။ အစုိးရသည္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဆရာ/မအေရအတြက္ကုိ ခန္႕ထားေပး 
ေသာ္လည္း၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကုိးေက်ာင္းမ်ား (ေဒသခံမ်ားက ႀကီးၾကပ္တည္ေထာင္ထားၿပီး၊ အစုိးရ အေထာက ္
အပ့ံ မရရွိေသာေက်ာင္းမ်ား)၊ တြဲဖက္ေက်ာင္းမ်ား (အစုိးရမူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ 
တြဲဖက္ထားေသာေက်ာင္းမ်ား)၊ ေ၀းေသာေနရာမ်ားရိွ ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ မသြားႏုိင္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား 
ပညာဆက္လက္သင္ႏုိင္ေစရန ္ေဒသခံမ်ား၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ အတန္းမ်ားထပ္တုိး သင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းမ်ား 
အားလုံးတို႔တြင္ အစုိးရခန႕္ထားေသာ ဆရာ/မမ်ား မရိွၾကပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ေဒသခံမ်ား (အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသား 
မိဘမ်ား) သည္ ဆရာ/မမ်ားကုိ မိမိတို႔ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ငွားရမ္းၾကရပါသည္။ ထိုဆရာ/မမ်ားငွားရန္ အခ်ိဳးက် 
ေငြထည့္၀င္ရျခင္းေၾကာင့္ မိဘမ်ားအတြက ္ ေငြေၾကး၀န္ထုပ၀္န္ပိုးျဖစ္ေစၿပီး၊ ဆင္းရဲ၍ ထိခုိက္လြယ္ေသာ အုပ္စု 
မ်ားမ ွကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းထြက္ျခင္းျဖစ္ေစပါသည္။ 

နမူနာျဖစ္ရပ္နမူနာျဖစ္ရပ္နမူနာျဖစ္ရပ္နမူနာျဖစ္ရပ္    ((((၂၂၂၂) ေ) ေ) ေ) ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ႏွင့္က်ာင္းသားအေရအတြက္ႏွင့္က်ာင္းသားအေရအတြက္ႏွင့္က်ာင္းသားအေရအတြက္ႏွင့္    မမွ်ေသာမမွ်ေသာမမွ်ေသာမမွ်ေသာ    ဆရာဆရာဆရာဆရာ////မမ်ားမမ်ားမမ်ားမမ်ား    

လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ရွိေက်း႐ြာတစ႐္ြာတြင္ မူလတန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာငး္ (သူငယ္တန္းမ ွ ေလးတန္းအထိ)သည္ ဆရာ/မ 
အေရအတြက္ႏွင္ ့ မမွ်တသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားစြာရွိေနၿပီး၊ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ျပင္ပမ ွ ဆရာငွားရမ္းျခင္းအတြက္ ကုန္က် 
စရိတ္မ်ားကုိ က်ခံေနၾကရပါသည္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဤမူလတန္းေက်ာင္းကုိ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းအျဖစ ္
အဆင့္ျမႇင့္ခဲ့ၿပီး၊ ငါးတန္းအထိ ပညာသင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ (၉၀) 
ေက်ာ္ရွိေနၿပီး၊ အစိုးရခန္႔ဆရာ (၂)ဦး (ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင္ ့ဆရာတစ္ဦး)တုိ႕ကသာ တာ၀န္ယူသင္ၾကား ေပးေနရပါသည္။  

ထုိသုိ႔ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ အဆမတန္မ်ားျပားမႈကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေက်ာင္းအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီက 
ျပင္ပမ ွ ဆရာအသစ္တစ္ဦးကုိ ငွားရမ္းခဲ့ရာ NGO အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည္ Save The Children အဖြဲ႕က လစဥ္ကုန္က် 
စရိတ္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ငါးတန္းအထိ တုိးခ်႕ဲသင္ၾကားမည္ျဖစ္ရာ ေနာက္ထပ္ျပင္ပ ဆရာ 
တစ္ဦးငွားရမ္းရန္လုိအပ္လာၿပီး၊ ယင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ မိဘမ်ားက စုေပါင္းက်ခံရပါမည္။ အိမ္ေထာင္စုအလုိက္ 
က်ခံရမည့္ ေငြေၾကးပမာဏမွာ မတူညီၾကပါ။ လယ္ပိုင္ရွင္မိသားစုတစ္စုလွ်င ္ တစ္လ ၅၀၀၀ က်ပ္ထည့္၀င္ရၿပီး၊ 
လက္လုပ္လက္စား ေျမယာမဲ့မိသားစုမ်ားမွာ တစ္လလွ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္ထည့္၀င္ရပါသည္။ ငါးတန္းေက်ာင္းသား ရွိသည့္ 
မိသားစုမ်ားမွာမူ တစ္လလွ်င ္၃၅၀၀ က်ပ္ထည့္၀င္ရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။  
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ဘာသာစကားအခက္အခဲမ်ားဘာသာစကားအခက္အခဲမ်ားဘာသာစကားအခက္အခဲမ်ားဘာသာစကားအခက္အခဲမ်ား    

ေလ့လာခ့ဲသည့္ေက်း႐ြာ (၂၀) အနက္ (၃) ႐ြာ (ရွမ္းျပည္နယ္ရွ ိ ပအို႔ေက်း႐ြာႏွစ္႐ြာႏွင္ ့ ဧရာ၀တီတုိင္းရွိ ကရင္ 
ေက်း႐ြာတစ္႐ြာ) တြင ္ တုိင္းရင္းသားအမ်ားစုေနထုိင္ၾကၿပီး၊ ျမန္မာဘာသာစကားမတတ္ကၽြမ္းျခင္းေၾကာင္ ့
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းထြက္ၾကရပါသည္။ ဤေက်း႐ြာမ်ား 
တြင္ ေရာက္လာသည့္ ဆရာ/မမ်ားမွာ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ စာသင္ၾကားႏုိင္ရန ္ သုိ႔မဟုတ ္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိ ု
ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားဘာစကားကုိ မတတ္ကၽြမ္းသည့္အတြက ္ ဘာသာစကားအခက္အခၾဲကံဳ 
ေတြ႕ေနရေၾကာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ေက်ာင္းအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတ၀ီင္မ်ားႏွင္ ့ ဆရာ/မ်ားအားလုံးက 
တစညီ္တစ္ညြတ္တည္း ေျပာၾကားခ့ဲၾကပါသည္။ ဤေက်း႐ြာတြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ ေဒသခံ ဘာသာ 
စကားကုိ သင္ယူရန ္ ႏွစ္ႏွစ္မွ သုံးႏွစ္အထိၾကာျမင့္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ 
ျမန္မာစကားမတတ္ပါက မူၾကိဳ သို႔မဟုတ္ သူငယ္တန္းတြင္ ေက်ာင္းစေနသည့္အခါ အျခားအတန္းေဖာ္မ်ား ကဲ့သုိ႔ 
စာမလုိက္ႏိုင္ျခင္း၊ ဘာသာရပ္မ်ားအေပၚ နားလည္မႈကုိ ထိခုိက္ႏုိင္ျခင္းႏွင္ ့ မိမိတို႔အသုိင္းအ၀ုိင္း ျပင္ပတြင္ 
လူမႈဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္ထိခိုက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲၾကပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကေလးငယ္မ်ားသည ္
ဆရာ/မမ်ား သင္ၾကးာပုိ႔ခ်မႈကုိ နားမလည္ပါက စာသင္ၾကားမႈကုိ ၿငီးေငြ႕လာၿပီး၊ ေက်ာင္းထြက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားၾကပါသည္။  

နမူနာျဖစ္ရပ္နမူနာျဖစ္ရပ္နမူနာျဖစ္ရပ္နမူနာျဖစ္ရပ္    ((((၃၃၃၃) ) ) ) ----    ဘာသာစကားအခက္အခဲေၾကာင့္ဘာသာစကားအခက္အခဲေၾကာင့္ဘာသာစကားအခက္အခဲေၾကာင့္ဘာသာစကားအခက္အခဲေၾကာင့္    ပညာသင္ၾကားရာတြင္ပညာသင္ၾကားရာတြင္ပညာသင္ၾကားရာတြင္ပညာသင္ၾကားရာတြင္    ရွက္ေၾကာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစျခင္းရွက္ေၾကာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစျခင္းရွက္ေၾကာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစျခင္းရွက္ေၾကာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစျခင္း    

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဆာင္းဖိုေက်း႐ြာသည္ ပအုိ႔တုိင္းရင္းသားအမ်ားစုေနထုိင္ေသာ ႐ြာတစ္႐ြာျဖစ္ၿပီး၊ ေက်း႐ြာရွိ အလယ္ 
တန္းေက်ာင္းတြင ္ဆရာ/မ (၁၇)ဦးျဖင္ ့ ပညာသင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ဆရာ/မမ်ားအနက္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး အပါအ၀င ္
သုံးဦးသာ ပအုိ႔တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ က်န္ဆရာ/မမ်ားသည္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ပအိ႕ုစကားမေျပာတတ္ၾကပါ။ 
ေက်ာင္းတြင္ စာသင္ၾကားမႈမ်ားအား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ပအုိ႔ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာဘာသာျဖင္ ့
သင္ၾကားရန္အခက္အခဲရွိၿပီး၊ ပအုိ႔ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ သင္ယူရာတြင္ အခက္အခဲ 
ေတြ႕ေနရပါသည္။ ပအုိ႕ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဘာသာစကားအခက္အခမဲွာ သူငယ္တန္းႏွင္ ့တစ္တန္းတြင ္အဆုိး႐ြားဆုံး 
ျဖစ္ၿပီး၊ သင္ၾကားရာတြင္ ႀကီးမားေသာ အခက္အခမဲ်ားေတြ႕ရပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း အျခားျမန္မာစကား ေျပာ 
တတ္သည့္ေက်ာင္းသားမ်ားက့ဲသို႔ စာလုိက္ႏိုင္ျခင္းမရိွၾကပါ။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ တုိင္းရင္းသားကေလးငယ္မ်ားသည္ စာသင္ရ 
မည္ကုိ ရွက္ေၾကာက္လာသည့္အတြက္ ေက်ာင္းေျပးၾကပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင္ ့မဘိဆရာအသင္း၀င္မ်ားႏွင့္ ေက်း႐ြာ 
ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီးတုိ႕က ေက်ာင္းေျပးသည့္ တိုင္းရင္းသားကေလးငယ္မ်ားအား လုိက္လံရွာေဖြၿပီး၊ေက်ာင္းသုိ႔ျပန္သြားရန္ 
အားေပးတုိက္တြန္းၾကရပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းစဥ္အတြင္း ေက်ာငး္ထိုင္ဘုန္းၾကီးက `ေက်ာင္းသားေတြက ႀကိဳးစားၿပီး၊ 
သင္ယူလုိစိတ္ရွိေပမဲ့ ျမန္မာစကားမတတ္တာေၾကာင့္ (စာသင္ရမွာကုိ) ရွက္ေၾကာက္ေနၾကတယ္´ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

    

ထုိ႔အျပင္ မူလတန္းႏွင္ ့ အလယ္တန္းအဆင့္တုိ႔တြင ္ ပညာေရးအရည္အေသြးနိမ့္က်မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား 
အေနျဖင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင ္ ပညာသင္ၾကားရာ၌ အခက္အခမဲ်ားရင္ဆိုင္ရပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား 
ေနာက္တစ္တန္းတက္ရန္အရည္အခ်င္းမမီွလွ်င္ပင္ ဆရာမ်ားက တစ္တန္းၿပီးတစ္တန္း အေအာင္ေပးေနရျခင္း 
ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စာေမးပြဲစစ္ေဆးသည့္စနစ္သည္ အားနည္းေနပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အထက္တန္းအဆင့္သိ႕ုေရာက္လာေသာအခါ စာသင္ယူရန္ႏွင့္ စာလုိက္ႏိုင္ရန ္ ႀကိဳးစား 
႐ုန္းကန္ၾကရၿပီး၊ ေက်ာင္းထြက္လိုၾကေၾကာင္း အထက္တန္းျပဆရာ/မမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  
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ပုံပုံပုံပုံ    ((((၂၂၂၂၂၂၂၂) ) ) ) ----    ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္အလုိက္နယ္အလုိက္နယ္အလုိက္နယ္အလုိက္    ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈဆုိင္ရာပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈဆုိင္ရာပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈဆုိင္ရာပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈဆုိင္ရာ    ျပႆနာမ်ားျပႆနာမ်ားျပႆနာမ်ားျပႆနာမ်ား    

ျပႆနာမ်ားျပႆနာမ်ားျပႆနာမ်ားျပႆနာမ်ား    ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္အမည္နယ္အမည္နယ္အမည္နယ္အမည္    
ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္နယ္နယ္နယ္    

အေရအတြက္အေရအတြက္အေရအတြက္အေရအတြက္    
ေက်းေက်းေက်းေက်း႐႐႐႐ြာြာြာြာ    

အေရအတြက္အေရအတြက္အေရအတြက္အေရအတြက္    
မွတ္ခ်က္မွတ္ခ်က္မွတ္ခ်က္မွတ္ခ်က္    

ဘာသာစကား 
အခက္အခဲ  

ေတာင္ႀကီး 
ေက်ာင္းကုန္း၊ 
ဘုိကေလး 

(၃)ၿမိဳ႕နယ္ (၄)႐ြာ  အထူးသျဖင္ ့ပအုိ႔ႏွင့္ကရင္ 
ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ဤအခက္ 
အခေဲတြ႕ေနပါသည္။ 

ဆရာ/မ 
မလုံေလာက္ျခင္း 

ေတာင္ႀကီး 
ဘုိကေလး၊ လပြတၱာ 

(၃)ၿမိဳ႕နယ္ (၅)႐ြာ တြဖဲက္မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား၊ 
/မူလြန္ေက်ာင္းမ်ား၊ တြဲဖက္ 
အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား သည္ 
ျပင္ပဆရာ/မ်ား ငွားရာ တြင ္
ေဒသခံမ်ား၏ ထည့္၀င ္
ေငြမ်ားကုိ မွီခိုေနရပါသည္။  

ေငြေၾကးအခက္အခဲ အားလုံး (၅)ၿမိဳ႕နယ္ (၄=၂၀)႐ြာ ေလ့လာခဲသ့ည့္ 
ၿမိဳ႕နယ္အားလုံးတြင ္ႊျပႆနာကုိ 
ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။ 

ေက်ာင္းႏွင့္ေ၀းျခင္း၊ 
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး 
ည့ံျခင္း၊ ေက်း႐ြာတြင္ 
အလယ္တန္း ေက်ာင္း၊ 
အထက္တန္းေက်ာင္း 
မ်ားမရွိျခင္း  

ေတာင္ႀကီး၊ စဥ့္ကုိင္၊ 
လပြတၱာ၊ ဘိုကေလး 

(၄)ၿမိဳ႕နယ္ (၁၂)႐ြာ ေတာင္ႀကီး၊ စဥ့္ကုိင္၊ လပြတၱာ 
ႏွင့္  ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ရွိ 
ေက်း႐ြာ (၁၂)႐ြာတြင ္ဤ 
ျပႆနာ ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ 
စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သြားေရာက္ 
ေလ့လာခဲ့ေသာ ေက်း႐ြာ (၄)႐ြာ 
လုံးတြင္ ေက်ာင္းမ်ားသည္ 
ေက်း႐ြာႏွင္ ့မေ၀းသည့္ေနရာ 
မ်ားတြင္ တည္ရွိျခင္းေၾကာင့္ 
အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားကုိပင္ 
လက္လွမ္းမီၾကပါသည္။  

    

ပညာေရးလက္လွမ္းမီေစေရးအတြက္ပညာေရးလက္လွမ္းမီေစေရးအတြက္ပညာေရးလက္လွမ္းမီေစေရးအတြက္ပညာေရးလက္လွမ္းမီေစေရးအတြက္    ေျဖရွင္းသည့္နည္းလမ္းေျဖရွင္းသည့္နည္းလမ္းေျဖရွင္းသည့္နည္းလမ္းေျဖရွင္းသည့္နည္းလမ္းမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    

ေက်းေက်းေက်းေက်း႐႐႐႐ြာမွေက်ာင္းသားမ်ားအားြာမွေက်ာင္းသားမ်ားအားြာမွေက်ာင္းသားမ်ားအားြာမွေက်ာင္းသားမ်ားအား    အလယ္တန္းပညာေရးၿပီးဆုံးသည္အထိအလယ္တန္းပညာေရးၿပီးဆုံးသည္အထိအလယ္တန္းပညာေရးၿပီးဆုံးသည္အထိအလယ္တန္းပညာေရးၿပီးဆုံးသည္အထိ    သင္ၾကားႏုိင္ေစရန္သင္ၾကားႏုိင္ေစရန္သင္ၾကားႏုိင္ေစရန္သင္ၾကားႏုိင္ေစရန္    ေဒသခံမ်ားေဒသခံမ်ားေဒသခံမ်ားေဒသခံမ်ား၏၏၏၏    
ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား        

ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈသည္ ေက်း႐ြာတြင ္ ေက်ာင္းတည္ရွိျခင္းမရွိျခင္းအေပၚမ်ားစြာမူတည္ေနပါသည္။ ကေလး 
မ်ား သင္ၾကားႏုိင္သည့္ အျမင့္ဆုံးအတန္းသည္ ေက်း႐ြာတြင ္ ရိွသည့္ ေက်ာင္း၏ အဆင့္ေပၚ မူတည္ပါသည္။ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အေၾကာင္းရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွေသာေၾကာင့္ ေ၀းကြာေသာေနရာမ်ားရိွ အလယ္တန္း၊ အထက္ 
တန္းေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ မသြားႏိုင္ၾကပါ။ ထုိအေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင ္သြားလာေရးးကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ခရီးသြားရာတြင ္
အႏၲရာယ္ရိွမႈ၊ မိဘမ်ားဆင္းရျဲခင္း၊ ျမန္မာစကားေကာင္းစြာမတတ္ျခင္းစသည္တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ သြားေရာက္ ေလ ့
လာခ့ဲသည့္ ေက်း႐ြာ (၂၀)အနက္ (၆)႐ြာတုိ႔တြင္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားသာရိွသည့္အတြက ္ကေလး အမ်ားစုသည ္
မူလတန္းၿပီးဆံုးၿပီးေနာက ္ေက်ာင္းဆက္တက္ႏိုင္ျခင္းမရိွေတာ့ပါ။ ထို႔အတူပင္ ေက်း႐ြာ (၂၀) အနက္ (၉)႐ြာတြင္ 
အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားသာရိွသည့္အတြက္ အလယ္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုသည္ 
အထက္တန္းသို႔ ဆက္မတက္ႏိုင္ၾကပါ။ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ပါက၊ အားလံုးနီးပါးသည ္
ၿမိဳ႕ေပၚတြင္သာတည္ရွိသည့္အတြက ္ ေက်း႐ြာမ်ားမ ွ ေက်ာင္းသားအနည္းငယ္သာ ဤေက်ာင္းမ်ားတြင ္ တက ္
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ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား မူလတန္းအဆင့္ထက္ပို၍ လက္လွမ္းမီေစေရးကိ ု ကူညီေပးႏိုင္ 
ရန္အတြက္ ေက်း႐ြာမ်ားစြာတုိ႔သည ္ကုိယ္ပိုင္နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္ ့ႀကိဳးစားေနၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါ သည္။  

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဘုိက္ေလးၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းလွစုေက်း႐ြာတြင္ တြဲဖက္အလယ္တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း 
ရွိခ့ဲရာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင ္အလယ္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံခ့ဲရပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ လက္ရွ ိ
သင္ၾကားေရး၀န္ထမ္းမ်ားကိ ု တုိးခ်ဲ႕ရန ္ လုိအပ္လာပါသည္။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္အထိ၊ ေဒသခံမ်ားသည ္
တြဲဖက္အလယ္တန္းေက်ာင္းရိွ (၈)တန္းေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သင္ၾကားေပးရန ္ ျပင္ပဆရာတစ္ဦးကိ ု ငွားရမ္းခဲ့ပါ 
သည္။ ထုိဆရာကိ ုလစာကုိ NGO အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ အလယ္တန္းဆင့္ (၈ တန္း) 
ေအာင္ျမင္ၿပီးသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား (အလယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား၏ ၃၀%သာ ေအာင္ျမင္ပါသည္။) သည္ 
အထက္တန္းဆက္တက္ရန္အတြက္ ဘုိကေလးၿမိဳ႕ေပၚသုိ႕ သြားတက္ၾကရေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ခ်မ္းသာေသာ 
မိသားစုမွ ေက်ာင္းသားအနည္းငယ္သာ ယင္းသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ပါမည္။ အလယ္အလတ္မိသားစုမ်ား၊ ဆင္းရ ဲ
ေသာ မိသားစုမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေပၚရိွ အထက္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ မတက္ေရာက္ႏိုင္ၾကပါ။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားျခင္း၊ မိဘမ်ားက ေက်ာင္းသြားသည့္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင ္ စိတ္ 
မခ်ျခင္း၊ မိဘမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လုပ္အား သုိ႔မဟုတ ္ ၀င္ေငြကုိ လိုအပ္ျခင္း (စပါးစိုက္ျခင္း၊ လယ ္
လုပ္သား၊ ကေလးထိန္းေပးျခင္း၊ အိမ္ေစာင့္ျခင္း၊ ငါးဖမ္းျခင္း၊ ဂဏန္းေထာင္ျခင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွ ိ စက္မႈဇုန္ 
အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားတြင ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ျခင္းစသည္ျဖင္)့ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။  

ေက်း႐ြာရိွ ကေလးမ်ားစြာတုိ႔ အထက္တန္းပညာေရး သင္ၾကားႏုိင္ေစရန္အတြက္၊ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင ္
ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင္ ့ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ 
အထက္တန္းပညာေရး (၉ တန္း)ကုိ ႐ြာတြင္ သင္ၾကားႏုိင္ရန ္ ႀကိဳးစားခ့ဲၾကပါသည္။ ထုိသို႔ကုိယ္ထူကုိယ္ထ 
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားတြင္ တက္ႂကြေသာေဒသခ ံ (၉) ဦးမွ (၁၀) ဦးအထိပါ၀င္သည့္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ 
ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ပညာေရးဌာနသုိ႔ တုိက္႐ိုက္အကူအညီေတာင္းခံမည့္အစား အနီးရိွ ေလးပင္မ႐ြာ အထက္တန္း 
ေက်ာင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အၾကံဉာဏ္ရယူျခင္း၊ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းျပင္ဆင္ျခင္း (ဖုိးဒီကြဲ႐ြာ အထက ္
တန္းေက်ာင္းမွသင႐္ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားအတုိင္းျပင္ဆင္ျခင္း)၊ ကုိးတန္းေက်ာင္းသားတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ႏွစ္ ၁၈၀၀၀၀ 
က်ပ္ ထည့္၀င္၍ ျပင္ပဆရာႏွစ္ဦးငွားရမ္းျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ေက်း႐ြာရိွေက်ာင္းသည္ တြဲဖက္ 
အထက္တန္းေက်ာင္းျဖစ္စည့္အတြက္ အတန္းတင္စာေမးပြဲမ်ားကိ ုဖုိးဒီကြဲေက်း႐ြာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ သြား 
ေရာက္ေျဖဆုိၾကရပါသည္။  

ေက်ာင္းျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီသည္ ယာယီေက်ာင္းအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္အတြက ္ အိမ္တစ္လုံးကိ ု တစ္လ 
၃၀၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင္ ့ ငွားရမ္းခဲ့ပါသည္။ ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင ္ အလယ္တန္း (ရွစ္တန္း)ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ 
ေက်ာင္းသား ၂၉ ဦးအနက္ ၁၇ ဦးတိ႕ုက မိမိတို႔ေက်း႐ြာတြင္ပင္ အထက္တန္း (ကိုးတန္း) အတြက္ ေက်ာင္းအပ္ 
ႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။  သုိ႔ရာတြင္ အလယ္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသည့္ ေက်ာင္းသားအားလံုး အထက္တန္းသို႔ မတက ္
ေရာက္ႏိုင္ၾကပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္ ၁၈၀၀၀၀ က်ပ္ကုိ ထည့္၀င္ႏိုင္စြမ္း မရိွ 
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဤၾကားျဖတ္တြဲဖက္ေက်ာင္းကုိ အစုိးရ၏ အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းအျဖစ္ 
အသိအမွတ္ျပဳေစလုိေၾကာင္းႏွင္ ့ထုိသို႔ အသိအမွတ္ျပဳခံရပါက ဆရာ/မမ်ား၏ လစာမ်ားေပးရန္မလိုေတာ့ဘ ဲမိဘ 
မ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္လည္း သက္သာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ေကာ္မတ၀ီင္တစ္ဦးက ေျပာ 
ၾကားခဲ့ပါသည္။  

စီးပြါးေရးအခက္အခဲကုိစီးပြါးေရးအခက္အခဲကုိစီးပြါးေရးအခက္အခဲကုိစီးပြါးေရးအခက္အခဲကုိ    ေျဖရွင္းျခင္းေျဖရွင္းျခင္းေျဖရွင္းျခင္းေျဖရွင္းျခင္း        

မ်ားစြာေသာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စီးပြါးေရးအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ အထက္တန္းပညာေရးကုိ မၿပီးဆုံးမီ 
ေက်ာင္းထြက္လိုက္ရခ်ိန္တြင္ အထက္တန္းပညာေရးကုိ ဆက္လက္တက္ေရာက္လုိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား (ႏွင္ ့
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၄င္းတို႔၏ မိဘမ်ား) သည္ အထက္တန္းပညာဆက္လက္သင္ၾကားႏုိင္ရန္အတြက ္နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ႐ုန္းကန္ႀကိဳး 
စားေနၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိယ္တိုင္၊ ၄င္းတို႔၏ မိဘမ်ားႏွင္ ့ ေက်း႐ြာ ေကာ္မတီ၀င္ 
မ်ားပူးေပါင္း၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီၾကပါသည္။ ဆင္းရ ဲ
ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိယ္တုိင္လည္း ေက်ာင္းစရိတ္မ်ားကာမိေစရန္အတြက္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင ္ဂဏန္း 
ေထာင္ျခင္း၊ ေကာက္စိုက္ျခင္း၊ စပါးရိတ္ျခင္းစသည့္ အလုပ္မ်ိဳးစံုလုပ္၍ ၀င္ေငြ ရွာေဖြၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေက်း႐ြာ 
မ်ားတြင ္ မိဘဆရာအသင္းက ဆင္းရဲေသာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းကုန္က်စရိတ္မ်ား ပ့ံပုိးေပးျခင္းႏွင္ ့
အျခားလုိအပ္ေသာအကူအညီမ်ားေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ကူညီလွ်က္ရွိပါသည္။ 

ျဖစ္ရပ္နမူနာျဖစ္ရပ္နမူနာျဖစ္ရပ္နမူနာျဖစ္ရပ္နမူနာ    ((((၄၄၄၄) ) ) ) ----    ေက်းေက်းေက်းေက်း႐႐႐႐ြာေကာ္မတီြာေကာ္မတီြာေကာ္မတီြာေကာ္မတီ၀၀၀၀င္မ်ားကင္မ်ားကင္မ်ားကင္မ်ားက    ေငြေၾကးအခက္အခဲအားကူညီေျဖရွင္းေပးျခင္းေငြေၾကးအခက္အခဲအားကူညီေျဖရွင္းေပးျခင္းေငြေၾကးအခက္အခဲအားကူညီေျဖရွင္းေပးျခင္းေငြေၾကးအခက္အခဲအားကူညီေျဖရွင္းေပးျခင္း    

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာင္းထုိ႐ြာတြင ္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တက္ႂကြေသာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ 
ေက်ာင္းေကာ္မတီအဖြ႕ဲ၀င္မ်ားသည္ ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈတုိးတက္ေစရန ္ ေဆာင႐္ြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ထုိေကာ္မတီသည္ 
ေကာ္မတီ၀င္မ်ားထံမွလည္းေကာင္း၊ အျခားေဒသခံမ်ားထံမွလည္းေကာင္း ေငြေၾကးအကူအညီမ်ား အားေပးလႈ႕ံေဆာ္ေပး 
ျခင္းျဖင္ ့ ပညာေရးလက္လွမ္းမီျခင္းကုိ တုိးျမႇင့္ေပးပါသည္။ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ ေက်ာင္းထြက္ထားေသာ ေက်ာင္းသား 
မိဘမ်ားအိမ္သုိ႔ သြား၍ ေက်ာင္းထြက္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းကုိ ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ  စတင္ပါသည္။ မိဘမ်ားတြင ္
ေက်ာင္းႏုတ္ရျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားခိုင္လုံပါက မည္သည့္ လုပ္ငန္းမွမေဆာင႐္ြက္ပါ။ သုိ႔ရာတြင ္ ေက်ာင္းသား 
ကလည္း ပညာဆက္လက္သင္ၾကားရန္ စိတ္အားထက္သန္ၿပီး၊ မိဘမ်ားကလည္း သေဘာတူပါက ထိုေက်ာင္းသား 
ပညာဆက္လက္သင္ၾကားေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြေပးၾကပါသည္း အကယ္၍ ေက်ာင္းထြက္ရျခင္းသည္ ေငြေၾကး 
အခက္အခေဲၾကာင့္ျဖစ္ပါက ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတုိ႔ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ၿပီး၊ စာသင္ႏွစ ္ တစ္ႏွစ္လုံး 
အတြက္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္မ်ား၊ ဗလာစာအုပ္မ်ား၊ အျခားစာေရးကိရယိာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ အလႉေငြ ရွာေဖြပါသည္။ 
ဤသုိ႔ျဖင့္ ေကာ္မတီသည္ ေငြေၾကးအရ အဆင္မေျပသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ပညာဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ရန ္ ကူညီ 
ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။  

 

ျဖစ္ရပ္နမူနာျဖစ္ရပ္နမူနာျဖစ္ရပ္နမူနာျဖစ္ရပ္နမူနာ    ((((၅၅၅၅) ) ) ) ----    ပညာသင္ၾကားႏုိပညာသင္ၾကားႏုိပညာသင္ၾကားႏုိပညာသင္ၾကားႏုိင္ရန္င္ရန္င္ရန္င္ရန္    အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္လုပ္၍အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္လုပ္၍အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္လုပ္၍အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္လုပ္၍    ၀၀၀၀င္ေငြရွာေင္ေငြရွာေင္ေငြရွာေင္ေငြရွာေသာသာသာသာ    စိတ္အားထက္သန္သည့္စိတ္အားထက္သန္သည့္စိတ္အားထက္သန္သည့္စိတ္အားထက္သန္သည့္    
ေက်ာင္သားတစ္ဦးေက်ာင္သားတစ္ဦးေက်ာင္သားတစ္ဦးေက်ာင္သားတစ္ဦး    

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေအာင္ႏိုင္ေက်း႐ြာတြင္ မူလတန္းေအာင္ျမင္ၿပီး၍ ပညာဆက္လက္ သင္ၾကား 
လုိေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ေက်ာင္းစရိတ္မ်ားေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္မ်ားကုိ စတင္ေနၾကပါသည္။ 
ဤေက်း႐ြာရွိမူလတန္းေက်ာင္းကုိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅  ခုႏွစ္မွစ၍ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းအျဖစ္ တိုးျမႇင့္လုိက္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္း 
သားမ်ားအေနျဖင္ ့အလယ္တန္းပညာေရးကုိ ေက်း႐ြာတြင္ပင ္ဆက္လကသ္င္ၾကားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။  

ေက်ာင္းေကာ္မတီသည္ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းတြင္ ငါးတန္းေက်ာင္းသားမ်ားအား ပညာသင္ၾကားေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ျပင္ပ 
ဆရာတစ္ဦးကုိ ငွားရမ္းခဲ့ရၿပီး၊ ေက်ာင္းသားမိသားစုမ်ားက ဆရာ၏ လခအတြက္ တစ္လလွ်င္ ၃၅၀၀ က်ပ္စ ီ ထည့္၀င ္
ရပါသည္။ ဆင္းရဲသားမိသားစုမ်ားသည္ ပံုမွန၀္င္ေငြမရွိဘဲ၊ ရာသီအလုိက္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ၀င္ေငြရရွိေသာေၾကာင့္ ထုိေငြ 
ပမာဏကုိ မတတ္ႏိုင္ၾကပါ။ ထုိအခါ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားလုိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းစရိတ္မ်ားႏွင္ ့အျခား 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားေပးသြင္းႏိုင္ရန ္စေန၊ တနဂၤေႏြေန႕မ်ားႏွင္ ့ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ဂဏန္းေထာင္ျခင္းအားျဖင့္ ကုိယ္တိုင ္
အလုပ္လုပ္ကုိင္၍ ေငြေၾကးရွာေဖြေနၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။  
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ဆရာဆရာဆရာဆရာ////မမမမ    မလုံေလာက္မႈကုိမလုံေလာက္မႈကုိမလုံေလာက္မႈကုိမလုံေလာက္မႈကုိ    ေျဖရွင္းျခင္းေျဖရွင္းျခင္းေျဖရွင္းျခင္းေျဖရွင္းျခင္း    

မိဘမ်ားႏွင့္မိဘမ်ားႏွင့္မိဘမ်ားႏွင့္မိဘမ်ားႏွင့္    ေဒသခံမ်ားသည္ေဒသခံမ်ားသည္ေဒသခံမ်ားသည္ေဒသခံမ်ားသည္    မိမိတုိမိမိတုိမိမိတုိမိမိတုိ႔႔ ႔႔    အစီအစဥ္ျဖင့္အစီအစဥ္ျဖင့္အစီအစဥ္ျဖင့္အစီအစဥ္ျဖင့္    ျပင္ပဆရာမ်ားငွားရမ္းျခင္းျဖင့္ျပင္ပဆရာမ်ားငွားရမ္းျခင္းျဖင့္ျပင္ပဆရာမ်ားငွားရမ္းျခင္းျဖင့္ျပင္ပဆရာမ်ားငွားရမ္းျခင္းျဖင့္    ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈ    တုိးတက္တုိးတက္တုိးတက္တုိးတက္    
ေစရန္ေစရန္ေစရန္ေစရန္    ကူညီေနၾကပါသည္ကူညီေနၾကပါသည္ကူညီေနၾကပါသည္ကူညီေနၾကပါသည္        

ေဆာင္းဖုိေက်း႐ြာတြင္ ငါးတန္းမ ွ ရွစ္တန္းအထိ ပညာသင္ၾကားေပးေနေသာ အလယ္တန္းေက်ာင္း၏ မိဘ 
ဆရာအသင္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအျခား႐ြာမ်ားသုိ႔သြား၍ ေက်ာင္းတက္ရမည့္အစား မိမိတုိ႔ေက်း႐ြာတြင္ပင ္
အထက္တန္း (ကိုးတန္း) တက္ႏိုင္ရန္အတြက္  ၀ိုင္း၀န္းကူညီေဆာင္႐ြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔အတြက္ 
ေကာ္မတီသည္ လက္ရွ ိ အလယ္တန္းေက်ာင္းကိ ု အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက ္ ျပင္ပဆရာမ်ားကုိ တစ္လလွ်င ္
၁၅၀၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင္ ့ ငွားရမ္းခဲ့ၿပီး၊ ထုိျပင္ပဆရာမ်ားအတြက ္လစာေပးရန္ စနစ္တစ္ခုကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ 
ထုိစနစ္အရ ေက်း႐ြာရိွ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကုိ ၀င္ေငြရရိွမႈေပၚမူတည္၍ အုပ္စ ု (၄)စ ု ခြဲျခားခဲ့ပါသည္။ ေက်း႐ြာရိွ 
အခ်မ္းသာဆုံးမိသားစုမ်ားသည ္ပထမအုပ္စုတြင ္ပါ၀င္၍ တစ္လလွ်င ္၅၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ 
အုပ္စ၀ုင ္ အလယ္အလတ ္ မိသားစုမ်ားသည္ တစ္လလွ်င ္ ၄၅၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တတိယ 
အုပ္စ၀ုင္မိသားစုမ်ားသည္ တစ္လလွ်င ္၄၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၀င္ေငြအနိမ့္ဆုံးျဖစ္ၾကသည့္  စတုတ ၳ
အုပ္စ၀ုင္မ်ားသည္ တစလလွ်င ္ ၃၀၀၀ က်ပ္မွ ၃၅၀၀ က်ပ္အထိလည္းေကာင္း ထည္၀့င္ရပါသည္။ ဤစနစ္ကိ ု
က်င့္သုံးျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ပဆရာမ်ားအတြက္ လစာမ်ားေပးရန္ ရန္ပုံေငြစုေဆာင္းႏိုင္ၿပီး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား 
မိမိတို႔ေက်း႐ြာတြင္ပင္ အထက္တန္းဆင့္ပညာေရးကိ ုၿပီးစီးေအာင္ သင္ၾကားေစႏုိင္ခဲ့ပါသည္။  

ဘာသာစကားအခက္အခဲကုိဘာသာစကားအခက္အခဲကုိဘာသာစကားအခက္အခဲကုိဘာသာစကားအခက္အခဲကုိ    ေျဖရွင္းျခင္းေျဖရွင္းျခင္းေျဖရွင္းျခင္းေျဖရွင္းျခင္း    

ေလ့လာခ့ဲသည့္ ေက်း႐ြာ (၂၀)အနက္၊ (၃)႐ြာတို႔တြင္ ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ ဘာသာစကားအခက္အခဲကိ ု
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန ္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရိွရပါသည္။ ေဒသခံမ်ားသည္ ေက်း႐ြာတြင္ 
မူႀကိဳတန္းမ်ားဖြင့္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာႏွင့္တိုင္းရင္းသားဘာသာႏွစ္မ်ိဳးလံုး ေျပာတတ္ေသာ 
ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ားအား တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမေျပာတတ္သည့္ ဆရာ/မမ်ားအားး စာသင္ၾကားရာတြင ္
ကူညီခုိင္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္ေနၾကပါသည္။ ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းမ်ားတြင ္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ 
မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ားအား ျမန္မာစကားသင္ၾကားေပးႏုိင္၍ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက ္
သည္ ့ ပထမႏွစ္တြင္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ ဘာသာစကားအခက္အခကုိဲ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါသည္။ ဤေက်ာင္း 
တြင္ပင္ ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ား (သုံးတန္း သို႔မဟုတ ္ ေလးတန္းေက်ာင္းသား)က ကရင္စကားမေျပာတတ္သည္ ့
ဆရာ/မမ်ားအား ျမန္မာစကားေကာင္းစြာမေျပာတတ္ေသးသည့္ ေက်ာင္းသားငယ္မ်ားကုိ စာသင္ရာတြင္ ကူညီ 
ေပးၾကပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင ္ ဆရာ/မမ်ားသင္ၾကားသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကုိပင္ ဘာသာျပန္ေပးႏုိင္ၾကပါ 
သည။္  

ပညာေရးလက္လွမ္းမီပညာေရးလက္လွမ္းမီပညာေရးလက္လွမ္းမီပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈတုိးတက္ေမႈတုိးတက္ေမႈတုိးတက္ေမႈတုိးတက္ေရးအတြက္ရးအတြက္ရးအတြက္ရးအတြက္    အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ား    

• ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အထက္တန္းပညာေရးကုိ မိမိတို႔ေက်း႐ြာတြင္ပင္ သင္ၾကားႏုိင္ရန္အတြက ္
လက္ရွအိလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားကုိ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။  

• ပညာေရးဌာနက အဆင့္ျမႇင့္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ထပ္ 
ဆရာ/မမ်ားကုိ ခန႕္ထားျခင္း၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးျခင္း။ 

• ျမန္မာဘာသာစကားအခက္အခဲျဖစ္ေနသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင ္တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားကုိ ေျပာၾကား 
ႏုိင္ေသာ ဆရာ/မမ်ား ငွားရမ္းေပးျခင္း။ 
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• အထူးသျဖင့္ အျခား႐ြာမ်ားရိွ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားလာရာတြင္ စရိတ္ႀကီး၍ အႏၲရာယ္ရိွေသာ ေ၀းလံသည္ ့
ေဒသမ်ားတြင္ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားလုိေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ သြားလာေရးကိစၥမ်ား စီစဥ္ 
ေပးျခင္း။ 

 

အပုိင္းအပုိင္းအပုိင္းအပုိင္း    ((((၅၅၅၅) ) ) ) ----    ပပပပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္    ေလ့လာေတြေလ့လာေတြေလ့လာေတြေလ့လာေတြ႕႕႕႕ရိွရိွရိွရိွ    ခ်က္မ်ားခ်က္မ်ားခ်က္မ်ားခ်က္မ်ား    

လူမႈဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင ္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္အရ လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ အစီအစဥ္အစပုိင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္စပ္ပတ ္
သက္သူမ်ားထံမ ွ အခ်က္အလက္မ်ားစြာကုိ စုေဆာင္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈၿပီးစီးသည့္အခ်ိန္တြင္မူ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးဆံုး၍ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးရရိွသည္ ့ေက်ာင္းသား/သူမ်ား စာရင္း 
ကုိလည္း အၿပီးသတ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ စမ္းသပ္ပညာသင္ ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္အတြက္ လုပ္ငန္း လမ္းညႊန္ 
ခ်က္မ်ားပါ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ `ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကုိ တုိးတက္ေစရန္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ 
မွ်တေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိ ု ျမႇင့္တင္ေပးရန္´ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူမႈဆုိင္ရာဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ စီမခံ်က္ ေရးဆြဲ 
ေရးမူေဘာင္ကုိ အေျခခံ၍လည္းေကာင္း၊ အစီအစဥ္မ ွ ျပဳစုထားေသာ လုပ္ငန္းလက္စြဲစာအုပ္ကုိ အေျခခံ၍ လည္း 
ေကာင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကုိဆန္းစစ္ခဲ့ပါသည္။ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင္ ့ ေက်ာင္း 
ေထာက္ပ့ံံေၾကး အစီအစဥ္ႏွစ္ခုလံုး၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကိ ု ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္အတြက္ ပိုမုိအေသး 
စိတ္ေသာ အရည္အေသြးျပ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ပါလိမ့္မည္။  

အဖြဲအဖြဲအဖြဲအဖြဲ႕႕႕႕အစည္းမ်ားဖြဲအစည္းမ်ားဖြဲအစည္းမ်ားဖြဲအစည္းမ်ားဖြဲ႕႕႕႕စည္းျခင္းစည္းျခင္းစည္းျခင္းစည္းျခင္း        

ဤစမ္းသပ္ညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ကုိ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ ေက်ာင္းအဆင့္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေကာ ္
မတီမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ထားေသာနည္းလမ္းျဖင္ ့ အေကာင္အထာ္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပင္ဆင္ 
ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပညာထူးခၽြန္ဆုႏွင္ ့ ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္အရ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေ႐ြးခ်ယ ္ ေပးရန္ 
အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေကာ္မတီ (TGSC) သည ္ေက်ာင္း 
အဆင့္ေကာ္မတီမ်ားက သတ္မွတ္ထားေသာ `စံ́ မ်ားႏွင့္ ့ အညီေ႐ြးခ်ယ္တင္ျပလာသည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိ ု
စိစစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ေ႐ြးခ်ယ္ခံရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားစာရင္းကုိ စီမံကိန္းေခါင္းေဆာင္မွတစ္ဆင့္ သက္ဆုိင္ 
ရာ ခ႐ိုင္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမႉး႐ံုးမ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန ္ တင္ျပရပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ ္
အဆင့္ေကာ္မတီ၏ တာ၀န္မ်ားတြင ္ ေက်ာင္းသားေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား၊ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကိ ု
တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းေပးျခင္းလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးသည္ ပံုမွန္ပညာသင္ဆ ုအစီ အစဥ္ႏွင္ ့
စမ္းသပ္ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အဆုိျပဳလုိက္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားစာရင္းကိ ုျပဳစုေပးရ 
ပါသည္။  

ပညာသင္ဆုႏွင့္ပညယသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအားေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင ္ ေက်ာင္း 
အဆင့္ေကာ္မတီ၏ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားမွာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသုိ႔ ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႕ေ၀ေပးျခင္း၊ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိ ု လက္ခံျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္မွ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ `စံ´ 
သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင္ ့ခြဲတမ္းမ်ားအရ ေက်ာင္းသားမ်ားအားေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း၊ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ေက်ာင္းသားမ်ား စာရင္း 
ကုိ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သုိ႔ တင္ျပျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွ အတည္ျပဳခ်က္ရရိွပါက ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ေက်ာင္းသား 
မ်ားကုိ မွတ္တမ္းသြင္းျခင္း၊ ေထာက္ပ့ံေၾကးအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာမည့္ 
အေၾကာင္း အေ႐ြးခ်ယ္ခံ ေက်ာင္းသားမ်ားအား လက္မွတ္ေရးထိုးေစျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကုိ လစဥ္ထုတ္ေပး 
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ျခင္း၊ လုပ္ငန္းအားလုံးကိ ုျခံဳငံုႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ လိုအပ္ပါက ေထာက္ပ့ံေၾကးရပ္ဆိုင္းသည္ ့အမႈကိစၥမ်ားကုိ ကုိင္တြယ ္
ျခင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။  

ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္အဆင့္နယ္အဆင့္နယ္အဆင့္နယ္အဆင့္    ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္    ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီ    (TGSC)(TGSC)(TGSC)(TGSC)    

ၿမိဳ႕နယ္အားလုံးတိ႕ုတြင ္ စီမံကိန္းအေကာင္အထ္ေဖာ္ျခင္းလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအတုိင္း 
ေကာ္မတီမ်ားကိ ု ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ အမွန္အားျဖင့္၊ ပညာသင္ဆုႏွင္ ့ ပညာသင္ ေထာက္ပံ ့
ေၾကး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီသည ္ ပံုမွန္အစုိးရပညာသင္ဆုေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီကိ ု
တုိးခ်ဲ႕ထားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ လက္ရိွေကာ္မတီ၀င္မ်ားအျပင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ဖြ႕ံၿဖိဳး 
ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ ္
မ်ား ထပ္တိုးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

ၿမိဳ႕နယ္အားလုံးတိ႕ုတြင ္ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းရာ၌ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ရွိသည့္အတြက ္ ပညာေရးဌာမွမဟုတ္ေသာ 
ေကာ္မတီ၀င္မ်ားကုိ ဖုန္း သို႔မဟုတ္ စာျဖင့္ ေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္ရန ္အေၾကာင္းၾကားခ့ဲၿပီးမ ွထည့္သြင္း ဖြဲ႕စည္းခ့ဲ 
ရပါသည္။ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ုထိေရာက္စြာျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ 
ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ၊ ပညာေရးက႑ျပင္ပမ ွ ေကာ္မတ၀ီင္မ်ားသည္ အစီအစဥ္အေၾကာင္း မသိရွိခဲ့ၾကပါ။ ပညာေရး 
က႑မွအပ က်န္ေကာ္မတ၀ီင္မ်ားသည ္ေကာ္မတီတြင ္ပါ၀င္ေနေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားမွသာ သိရွိၾကၿပီး၊ ပညာ 
သင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္အေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ၄င္းတို႔၏ တာ၀န္ႏွင္၀့တၱရားမ်ားကုိလည္းေကာင္း 
မသိရွိၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဆင္းရဲ၍ ထိခုိက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားထံသုိ႔ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ကူညီျဖန႕္ေ၀ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီတြင္ ဘာသာေရး/လူမ်ိဳးစုအုပ္စုမ်ား၊ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းသင့္ပါသည္။  

ေက်ာင္းအဆင့္ေက်ာင္းအဆင့္ေက်ာင္းအဆင့္ေက်ာင္းအဆင့္    ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္    ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီ    (SGSC)(SGSC)(SGSC)(SGSC)    

သုေတသနအဖြဲ႕က သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲေသာ ေက်ာင္းေပါင္း (၂၀)တြင ္ ေက်ာင္းအဆင့္ ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင္ ့
ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေကာ္မတီမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္းေတြ႕ရေသာ္လည္း၊ စီမံကိန္းအေကာင္အထည ္
ေဖာ္ေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျပည့္အ၀ကုိက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင ္ေဒသခံ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းရန္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ မပါ၀င္ၾကပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ အစီ 
အစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္ လုိလားခ်က္အသံမ်ား အကန္႔ 
အသတ္ျဖင့္သာရိွခဲ့ပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၃) 
ေက်ာင္းတုိ႔တြင ္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ရပ္႐ြာမွေလးစားသူမ်ား၊ အစုိးရဌာနမ်ားႏွင္ ့ဆက္ဆံရာတြင ္အေတြ႕အၾကံဳရိွေသာ 
တက္ႂကြသူမ်ားကုိပါ ထပ္တုိးထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းထားၿပီး၊ ေက်ာင္းသားေ႐ြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေကာ္မတီ၀င္ 
မဟုတ္သူမ်ားကိုလည္း ပူးေပါငးပါ၀င္ေစေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေက်ာင္းအဆင့္ကော္မတ၀ီင္မ်ားသည္လည္း 
ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၄င္းတို႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္တာ၀န္မ်ားကိ ု နားလည္ရာတြင္ 
မတူညီၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင ္ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္မ်ား (၄င္းတို႔သည္ ေက်ာင္း 
အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားလည္းျဖစ္ၾကပါသည္) သည္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး အစီအစဥ္အေၾကာင္း 
ကုိ ေကာင္းစြာသိထားေသာ္လည္း၊ေ၀းလံေသာေက်း႐ြာမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာမူ မ်ားစြာမသိၾကပါ။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ ေတာင္ႀကီးႏွင့္စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ရိွ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ တာ၀န္မ်ားကုိ မသိရွိၾကပါ။ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ၄င္းတို႔အား အစီအစဥ္အေၾကာင္း ေကာင္းစြာရွင္းျပထားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။  
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ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေပညာသင္ေထာက္ပ့ံေပညာသင္ေထာက္ပ့ံေပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္အရၾကးအစီအစဥ္အရၾကးအစီအစဥ္အရၾကးအစီအစဥ္အရ    ေက်ာင္းသားမ်ားေေက်ာင္းသားမ်ားေေက်ာင္းသားမ်ားေေက်ာင္းသားမ်ားေ႐႐႐႐ြးခ်ယ္ရန္ြးခ်ယ္ရန္ြးခ်ယ္ရန္ြးခ်ယ္ရန္    ေကာ္မတီဖြဲေကာ္မတီဖြဲေကာ္မတီဖြဲေကာ္မတီဖြဲ႕႕႕႕စည္းရာတြင္စည္းရာတြင္စည္းရာတြင္စည္းရာတြင္    ေတြေတြေတြေတြ႕႕႕႕ၾကံဳရသည့္ၾကံဳရသည့္ၾကံဳရသည့္ၾကံဳရသည့္    
အခက္အခဲမ်ားအခက္အခဲမ်ားအခက္အခဲမ်ားအခက္အခဲမ်ား    

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင္ ့ေက်ာင္းအဆင့္ႏွစ္မ်ိဳးလုံးတြင ္စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ ေကာ္ 
မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းရာတြင ္ အခက္အခဲမ်ားစြာၾကံဳေတြ႕ခ့ဲရပါသည္။ ေကာ္မတီမ်ားအား လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အည ီ
ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရရိွေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင ္ တိုင္းရင္းသားႏွင္ ့
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမ ွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိ ု ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းႏိုင ္
ေသာ္လည္း၊ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားတြင္မ ူ ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းႏိုင္ျခင္းမရွိၾကပါ။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး အမ်ားစုတုိ႔က 
ေကာ္မတီတြင္ ပညာေရး စိတ္၀င္စားေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိသာ ထည့္သြင္းလိုၾကပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေကာ္မတီ၀င္ 
မ်ားရွာေဖြရာတြင ္ အခ်ိန္ယူရပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ ဆင္းရဲသူမ်ားႏွင္ ့ အခြင့္အေရးနည္းပါးေသာ အုပ္စုမ်ား 
ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားတြင္ ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္ႏုိင္ျခင္း မရွိၾကပါ။ ထိုသုိ႔ ဆင္းရဲ၍ ထိခုိက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား 
မပါ၀င္ရျခင္းမွာ တမင္ခြဲျခားထားျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ေၾကာင္း သုေတသနအဖြဲ႕က ေတြ႕ရွိရပါသည္။  ဆင္းရဲေသာ 
မိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင္ ့ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ (၁) ဆင္းရဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ကုိယ္တုိင္ 
စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ပင္ရုန္းကန္ေနရစဥ္တြင ္ ေက်ာင္းအတြက ္အခ်ိန္၊ လုပ္အား၊ ေငြေၾကးစသည္တုိ႔ မထည္ ့
၀င္ႏုိင္ဟ ု ခံစားေနရျခင္း (၂) ေက်ာင္းေကာ္မတီအေနျဖင့္လည္း ပညာေရး စိတ၀္င္စားသူမ်ား၊ ရပ္႐ြာမွေလးစား 
သူမ်ား၊ ေက်ာင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္၊ လုပ္အား၊ ေငြေၾကးထည့္၀င္ ႏိုင္သူမ်ားကုိသာ ရွာေဖြေလ့ရွိျခင္း 
တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကပါသည္။  ဆင္းရဲ၍ ထိခုိက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားသည္ ေက်ာင္းအဆင့္ 
ေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ရန ္အဆင္မေျပေသာ္လည္း၊ ေက်ာင္းမွ စီစဥ္ျပဳလုပ္သည္ ့အစည္းအေ၀း မ်ားတြင္ 
မ ူ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကေၾကာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင္ ့ ေဒသခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား က ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ 
ဤအစီအစဥ္အရ ဆင္းရဲသူမ်ားအား ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန ္ဦးစားေပးထားေသာ္လည္း ဆင္းရဲသူမ်ား 
ႏွင့္ မိခင္/ဖခင္မရိွသူမိသားစုမ်ားသည ္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္မ ူ
အထက္ ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းမ်ားက အကန္႔အသတ္မ်ား ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။  

ဆက္သြယ္ေဆက္သြယ္ေဆက္သြယ္ေဆက္သြယ္ေရးရးရးရး - ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင ္ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းရာ၌ အျခားဆက္စပ္အစုိးရဌာနမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အစုိးရဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ 
အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရန္ခက္ချဲခင္း၊ ပညာေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ  ရင္းႏီွးကၽြမ္း၀င္မႈမရိွျခင္း၊ အစည္းအေ၀းမ်ား 
မတက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းစသည္တို႔ ေတြ႕ၾကံဳရပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း အစုိးရဌာနမ်ားႏွင္ ့ CSO မ်ားက ၄င္တို႔ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္ရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင္ ့ အခ်ိန္လံုေလာက္စြာမရရိွခ့ဲေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင ္၄င္းတို႔သည္လည္း ပင္မဌာနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႐ႈပ္ေနသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ ွ ျပဳလုပ္ 
သည္ ့ အစည္းအေ၀းမ်ားသုိ႔ က္ုိယ္စားလွယ္ေစလႊတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ၾကပါ။ ထို႔အျပင္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
သည္လည္း ပညာေရးက႑ရွ ိအစုိးရလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင္ ့ ရင္းႏီွးကၽြမ္း၀င္မႈမရိွသည့္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကး 
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာပူးေပါင္းပါ၀င္ရန ္ ခက္ခၾဲကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင္ ့ ပညာေရးဌာနမွအပ က်န္ 
အစုိးရဌာနမ်ားႏွင္ ့ CSO အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု မသိရွိၾကဘ၊ဲ ေက်ာင္း 
ထြက္မႈကုိ မည္သို႕သတ္မွတ္သည္၊ ေက်ာင္းထြက္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ မည္သို႔ ေရတြက္သည ္ စသည္တုိ႔ကုိ 
တိက်စြာနားမလည္ၾကပါ။ 

အခ်ိန္မလုံေလာက္ျခင္းအခ်ိန္မလုံေလာက္ျခင္းအခ်ိန္မလုံေလာက္ျခင္းအခ်ိန္မလုံေလာက္ျခင္း -  ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုးသည္ အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းရန္ႏွင့္ ဆန္းစစ္ရန္အတြက ္
အခ်ိန္အလုံေလာက္မရခ့ဲပါ။ ေက်ာင္းမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားေပးပုိ႔ရာတြင္ ေနာက္က်ေနၿပီး၊ ေတာင္းခံထား 
ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ မ်ားျပား၍ စုေဆာင္းရာတြင ္၀န္ထုပ္၀န္ပုိးျဖစ္ေစသည့္အတြက ္အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
နားလည္မႈကိ ုအကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ပညာေရးအရာရိွမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီး 
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အဆင့္ သင္တန္းမ်ားအား တက္ေရာက္ၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက ္ သတ္မွတ္လိုက္ေသာ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ 
ေပးထားေသာအခ်ိန္အတြင္းၿပီးစီးေစရန ္ တက္သုတ္႐ိုက္ေဆာင္႐ြက္ၾကရပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ ၿမိဳ႕နယ ္
ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ အက်ံဳး၀င္ေသာေက်ာင္းမ်ားေ႐ြးခ်ယ္ရန ္ အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း၊ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရ 
ေသာေက်ာင္းမ်ားကိ ု အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရေသာေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး 
မ်ားအား ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင္ ့ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ႏွစ္ခုလံုးအတြက္ သင္တန္းပိ႕ုခ်ျခင္း 
စသည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းရာတြင ္  အခ်ိန္မလုံေလာက္ဘ၊ဲ အက်ိဳးဆက ္
အေနျဖင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈနည္းခ့ဲၿပီး၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈလည္း အကန္႔အသတ္ရွိခ့ဲရ 
ပါသည။္  

အဓိကတာအဓိကတာအဓိကတာအဓိကတာ၀၀၀၀န္မ်ားကုိန္မ်ားကုိန္မ်ားကုိန္မ်ားကုိ    မေဆာင္မေဆာင္မေဆာင္မေဆာင္႐႐႐႐ြက္ႏုိင္ျခင္းြက္ႏုိင္ျခင္းြက္ႏုိင္ျခင္းြက္ႏုိင္ျခင္း - ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည္ ့ အခ်ိန္ကုိက ္
လုပ္ေဆာင္ရၿပီး၊ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရသည့္အတြက ္ အစီအစဥ္စတင္သည့္ ကာလ 
မ်ားတြင ္၄င္းတို႔၏ မူလတာ၀န္မ်ား (သင္တန္းပိ႕ုခ်ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္း) ကုိ ေက်ပြန္ေစရန ္ႀကိဳးစား 
ခဲ့ရေၾကာင္း လက္ေထာက္ပညာေရးမႉးမ်ားက သုေတသနအဖြဲ႕သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲအဆင့္တြင္ 
ေ၀းလံေသာေဒသမ်ားရိွ အုပ္စုေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားအနက္ သုံးပံုတစ္ပံုခန္႕က ပညာသင္ေထာက္ပံံေၾကး အစီ 
အစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႀကီးေလးမႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ေနၾကေၾကာင္းႏွင့္ အစုိးရအလုပ္မွ 
ႏုတ္ထြက္ရန္ပင္စဥ္းစားေနၾကေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

နမူနာျဖစ္ရပ္နမူနာျဖစ္ရပ္နမူနာျဖစ္ရပ္နမူနာျဖစ္ရပ္    ((((၆၆၆၆) ) ) ) ----    ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားသည္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားသည္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားသည္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားသည္    ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္    ႀကီးေလးႀကီးေလးႀကီးေလးႀကီးေလး    
ေသာေသာေသာေသာ    လုပ္ငန္းတာလုပ္ငန္းတာလုပ္ငန္းတာလုပ္ငန္းတာ၀၀၀၀န္မ်ားေၾကာင့္န္မ်ားေၾကာင့္န္မ်ားေၾကာင့္န္မ်ားေၾကာင့္    ဒုကၡေရာက္ေနၾကျခင္းဒုကၡေရာက္ေနၾကျခင္းဒုကၡေရာက္ေနၾကျခင္းဒုကၡေရာက္ေနၾကျခင္း    

ၿမုိ႕နယ္ခြဲအဆင့္တြင္ အုပ္စုေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား (ေက်ာင္းမ်ားစြာကုိ တာ၀န္ယူႀကီးၾကပရ္သူမ်ား) သည္ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ 
ေၾကးအစီအစဥ္ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုးႏွင့္ ေ၀းလံေသာ ေဒသမ်ားရွ ိ
ေက်ာင္းမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေပးရသည့္ စီမံခန္႕ခြဲေရးကြန္ယက္တစ္ခုအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူၾကရပါသည္။ အုပ္စု ေက်ာင္း 
အုပ္ႀကီးမ်ားသည္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း၊ 
ေတာင္းခံထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ခ်ိ္န္အတြင္း စုေဆာင္းျခင္း၊ ၄င္းတုိ႔က္ုိယ္တုိင္လည္း ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္း 
သားေ႐ြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ၾကရပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ အဆင့္တြင္ ေက်ာင္း 
မ်ားသည္ ေ၀းလံေသာေဒသမ်ားတြင ္တည္ရွိၾကၿပီး၊ တစ္ေက်ာင္းႏွင့္တစ္ေက်ာင္း အလွမ္းေ၀းၾကသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား 
ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းေဆာင႐္ြက္ရာတြင္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးသည္ အဓိကအခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲအဆင့္ရွ ိ
အုပ္စုေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားသည္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္အတြက္ ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းေပးရျခင္းႏွင္ ့ ပံုမွန္သင္ၾကား 
ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပူးတြဲေဆာင႐္ြက္ရသည့္အတြက္ အလုပ၀္န္ပိလာျခင္းကုိ စိတ္ပ်က္လာၾကပါသည္။ 
တစ္ေနရာတြင ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတစ္ဦးက အလုပ္တာ၀န္မ်ားဖိစီးလြန္းသည့္အတြက္ အလုပ္မွ ႏုတ္ထြက္ရန္ပင္ စဥ္းစား 
ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

    

ေက်ာင္းအဆင့္တြင္ေက်ာင္းအဆင့္တြင္ေက်ာင္းအဆင့္တြင္ေက်ာင္းအဆင့္တြင္    ေတြေတြေတြေတြ႕႕႕႕ၾကံဳရေသာအခက္အခဲမ်ားၾကံဳရေသာအခက္အခဲမ်ားၾကံဳရေသာအခက္အခဲမ်ားၾကံဳရေသာအခက္အခဲမ်ား    

ေက်ာင္းအဆင့္တြင္လည္း လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားျပားျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ ႀကံဳေတြ႕ၾကရပါသည္။ ေက်ာင္း 
အဆင့္၀န္ထမ္းမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည့္ အဓိကအခက္အခမဲ်ားမွာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ေစေရးအတြက္ 
စီစဥ္ရာတြင္ အခ်ိန္မလုံေလာက္ျခင္းႏွင္ ့ ပင္မတာ၀န္မ်ား ပ်က္ကြက္လာျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ေက်ာင္းအဆင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈဆိုင္ရာအားလံုးပါ၀င္ျခင္းသေဘာတရားမ်ားမရွိျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္း 
ေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္ရန္ `စံ́ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲ၍ အခြင့္အေရးနည္းပါးေသာအုပ္စုမ်ား 
အေနျဖင့္  ေကာ္မတီတြင ္ မပါ၀င္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသနအဖြဲ႕က ေလ့လာေတြ႕ရိွရပါသည္။ ေက်ာင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မ်ားတြင ္ ျပဳလုပ္ၾကေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲေသာ မိဘမ်ား၊ 
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(ေကာက္စုိက္အဖြဲ႕ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေသာ ေျမယာမ့ဲသူမ်ားစသည့္) အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား 
သည ္ အစည္းအေ၀းမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရိွပါ၊ သုိ႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု မသိရွိၾကပါ။ အျခား 
ေက်း႐ြာမ်ားမ ွ ေက်ာင္းလာတက္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိဘမ်ားသည္လည္း အခ်က္အလက္ရွင္းလင္း 
ေျပာၾကားသည့္ အစည္းအေ၀းမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ၾကျခင္းမရွိပါ။  

ေဒသခံမ်ားပူးေပါင္းပါေဒသခံမ်ားပူးေပါင္းပါေဒသခံမ်ားပူးေပါင္းပါေဒသခံမ်ားပူးေပါင္းပါ၀၀၀၀င္ေရးအတြက္င္ေရးအတြက္င္ေရးအတြက္င္ေရးအတြက္    ေကာင္းေကာင္းေကာင္းေကာင္းစြာစီစဥ္ရန္စြာစီစဥ္ရန္စြာစီစဥ္ရန္စြာစီစဥ္ရန္    အခ်ိန္မလုံေလာက္ျခင္းအခ်ိန္မလုံေလာက္ျခင္းအခ်ိန္မလုံေလာက္ျခင္းအခ်ိန္မလုံေလာက္ျခင္း - ေက်ာင္းအဆင့္ေကာ္မတီမ်ားကိ ု
အခ်ိန္တိုအတြင္းဖြဲ႕စည္းခဲ့ရၿပီး၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရးကုိ စိတ၀္င္စားေသာ တက္ႂကြသည့္ 
ေဒသခံမ်ားအား ဖိတ္ၾကားႏုိင္ခ့ဲျခင္းမရိွခဲ့ပါ။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအခ်ိဳ႕က ႐ပ႐္ြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္ ့ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား 
သည ္ ေက်ာင္းသားေ႐ြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၾကား၀င္လႊမ္းမိုးမႈမ်ား ရိွလာႏုိင္ေၾကာင္း စိုးရိမ္ခ့ဲၾကပါသည္။ 
ေဒသမ်ားစြာတုိ႔တြင္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင္ ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတို႔သည္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး 
အစီအစဥ္အေပၚ မ်ားစြာစိတ္၀င္စားမႈရွိၾကပါသည္။ ေကာ္မတီတြင္ပါ၀င္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာေက်ာင္းသား မိဘမ်ား 
သည ္အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရိွထားမႈနည္းပါးေသာေၾကာင့္ တက္ႂကြစြာပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္ျခင္းမရွိၾကပါ။  

မိဘမ်ားကမိဘမ်ားကမိဘမ်ားကမိဘမ်ားက    ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ကုိပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ကုိပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ကုိပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ကုိ    စိတ္မစိတ္မစိတ္မစိတ္မ၀၀၀၀င္စားရသည့္င္စားရသည့္င္စားရသည့္င္စားရသည့္    အေၾကာင္းရင္းအေၾကာင္းရင္းအေၾကာင္းရင္းအေၾကာင္းရင္း    ((((၃၃၃၃) ) ) ) ခ်က္ခ်က္ခ်က္ခ်က္ - ပထမအခ်က္မွာ 
သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားက ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းရန္ အခ်ိန္အနည္းငယ္သာရသည့္အတြက္ မိဘမ်ားအား 
ျပည့္စုံစြာအသိေပးရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ေက်း႐ြာမ်ားသည ္ေ၀းလံျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံ 
မ်ားအေနျဖင့္ အစည္းအေ၀းမ်ား မတက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေ၀းလံေသာေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ မိဘမ်ား 
သည ္အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင္ ့အျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ မပါ၀င္ႏုိင္ၾကပါ။ တတိယအခ်က္မွာ အခ်ိဳ႕ေသာမိဘမ်ားက 
အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည္ ့ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ေက်ာင္းကသာေဆာင္႐ြက္ၿပီး၊ မိဘမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဟ ု
ထင္ျမင္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

ပင္မတာပင္မတာပင္မတာပင္မတာ၀၀၀၀န္မ်ားကုိန္မ်ားကုိန္မ်ားကုိန္မ်ားကုိ    လုပ္ေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း - ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင္ ့ ဆရာ/မမ်ားသည္ အခ်က္အလက္ 
မ်ိဳးစံ ုစုေဆာင္းရျခင္း၊ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္လႊာမ်ားျဖည့္ေပးရျခင္း၊ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးရရိွမည့္ 
ေက်ာင္းသားေ႐ြးခ်ယ္ေပးရျခင္းစသည္တို႔အတြက ္ တာ၀န္ရိွေသာေၾကာင့္၊ ကေလးမ်ားအား စာသင္ၾကားျခင္းႏွင္ ့
ပံုမွန္အခ်ိန္ကိုက္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပည့္၀စြာမေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ၾကေတာ့ပါ။ ေအာက္ပါျဖစ္ရပ္နမူနာမ်ားက ထုိအခက ္
အခဲကိ ုေဖာ္ျပေနပါသည္။  

ျဖစ္ရပ္နမူနာျဖစ္ရပ္နမူနာျဖစ္ရပ္နမူနာျဖစ္ရပ္နမူနာ    ((((၇၇၇၇) ) ) ) ----    ပညာသင္ေထာက္ပညာသင္ေထာက္ပညာသင္ေထာက္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ေၾကာင့္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ေၾကာင့္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ေၾကာင့္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ေၾကာင့္    လပတ္စာေမးပြဲမ်ားလပတ္စာေမးပြဲမ်ားလပတ္စာေမးပြဲမ်ားလပတ္စာေမးပြဲမ်ား    ေႏွာင့္ေႏွးရျခင္းေႏွာင့္ေႏွးရျခင္းေႏွာင့္ေႏွးရျခင္းေႏွာင့္ေႏွးရျခင္း    

ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းလွစုေက်း႐ြာရွိ ေက်ာင္းသည္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံထားရၿပီး၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး 
အေနျဖင္ ့ အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင႐္ြက္ရန္အတြက္ အခ်ိန္မ်ားစြာကုန္ျခင္း၊ ေက်ာင္းလပတ္စာေမးပြဲ 
က်င္းပျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာ ပံုမွန္လုပ္ငန္းမ်ားေႏွာင့္ေႏွးျခင္းတုိ႕ကုိ ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးသည္ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ 
တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင္ ့ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ဆုိင္ရာ သင္တန္းသုိ႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ 
အတြင္း (၆) ရက္ၾကာ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ဘုိကေလးၿမိဳ႕တြင ္ ျပဳလုပ္သည့္ အဆုိပါသင္တန္းသည္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး 
အားလုံး တက္ေရာက္ၾကရသည့္  (၀န္ထမ္းလစာထုတ္ခ်ိန္တြင္ျပဳလုပ္သည့္)  လစဥ္အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ဆက္ေနခဲ့ပါသည္။ 
အဆုိပါေက်ာင္းအုပ္ႀကီးသည္ ေက်ာင္းသုိ႔ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္အား  သက္ဆုိင္ရာ 
ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားသို႔ အသိေပးျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားက အစီအစဥ္အေၾကာင္းနားလည္လာ၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ 
သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ပူးေပါင္းကူညီလာရန္အတြက္ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးအစည္းအေ၀းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ဦးေဆာင္ ခဲ့ရပါ 
သည္။ ထုိ႔အျပင ္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအား အားလံုးစုစည္း၍ အစည္းအေ၀းေခၚၿပီး ပညာ 
သင္ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္ကုိလည္း ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ထုိအစည္းအေ၀းမွာ ပထမအႀကိမ္တြင္ အသိေပး ေနာက္က် သည့္ 
အတြက္ ေက်ာင္းသားမိဘအနည္းငယ္သာတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင္ ့ ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္မံျပဳလုပ္ရပါေသးသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ 
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ အစည္းအေ၀းကုိ ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ရပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ 
အေၾကာင္းမ်ားႏွင္ ့ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္၏ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ဇူလုိင္လပထမပတ္တြင္ ျပဳလုပ္ရမည့္ 
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လပတ္စာေမးပြဲကုိ ဇူလုိင္လလယ္သုိ႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ျပဳလုပ္လုိက္ရပါသည္။  

`ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ကၽြန္မတုိ႔ေက်ာင္းပိတ္ရက္ေတြေတာင္ပါသြားတယ္´ (ဆရာ/မတစ္ဦး) 

`ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအလုပ္ေတြ အၾကာႀကီးလုပ္ေနရေတာ့ ပုံမွန္ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ေတာင္မျပန္ႏုိင္ေတာ့ဘူး´ (ဆရာ/မ 
တစ္ဦး) 

`ကၽြန္ေတာ္ ဒီပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေကာ္မတီမွာ မလုပ္ခ်င္ေတာ့ဘူး၊ အဖြဲ႕၀င္ေတြလည္း ကုိယ့္အလုပ္ကုိယ္ မလုပ္ရ 
ေတာ့ဘူး၊ အခ်က္ေတြစုေဆာင္းဖိ႕ု ခရီးထြက္ရလုိ႔လည္း ခရီးစရိတ္ေတြ ကုန္ေသးတယ္၊ အခ်က္အလက္ေကာက္ရတာက 
ေက်ာင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ပိုမ်ားေစတယ္၊ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအေ႐ြးမခံရတ့ဲ တျခားေက်ာင္းေတြထက္ ကုန္က် 
စရိတ္ပိုမ်ားလာတယ္́  (ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး) 

အထက္ပါအတုိင္းေျပာၾကားခဲ့သည့္အခ်က္မ်ားအရ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္သည္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ဆရာ/မ မ်ားအား ၀န္ထုပ၀္န္ပိုးျဖစ္ေစေသာ တာ၀န္မ်ားျဖစ္ေစေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။  

    

ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ေက်ာင္းအဆင့္နယ္အဆင့္ႏွင့္ေက်ာင္းအဆင့္နယ္အဆင့္ႏွင့္ေက်ာင္းအဆင့္နယ္အဆင့္ႏွင့္ေက်ာင္းအဆင့္    ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေပညာသင္ေထာက္ပံ့ေပညာသင္ေထာက္ပံ့ေပညာသင္ေထာက္ပံ့ေရးေကာ္မတီမ်ားတြင္ရးေကာ္မတီမ်ားတြင္ရးေကာ္မတီမ်ားတြင္ရးေကာ္မတီမ်ားတြင္    တုိင္းရင္းသားေဒသခံမ်ားပါတုိင္းရင္းသားေဒသခံမ်ားပါတုိင္းရင္းသားေဒသခံမ်ားပါတုိင္းရင္းသားေဒသခံမ်ားပါ၀၀၀၀င္မႈင္မႈင္မႈင္မႈ    

ဤေလ့လာမႈအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ခ့ဲေသာ ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားေနထုိင္ရာ ေက်း႐ြာမ်ားတြင ္
တည္ရိွေနသည့္အတြက္ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ တုိင္းရင္းသားေဒသခံမ်ားပါ၀င္ေသာ အုပ္စုလုိက္ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၊ 
တစ္ဦးခ်င္းေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားကိ ု ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ားအား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ 
ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေကာ္မတီမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ္လည္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလမ္းညႊန္ခ်က ္
မ်ားႏွင္ ့ အျပည့္အ၀ကုိက္ညီမႈမရိွေၾကာင္း ထပ္မံအတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ ေက်ာင္း 
အဆင့္ေကာ္မတီမ်ားအားလံုးတို႔တြင္ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုကုိယ္စားလွယ္မ်ား မပါ၀င္ 
ၾကပါ။ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားတြင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင္ ့ ဆရာ/မမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ 
ယခင္ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတိုင္း အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ရိွျခင္းေၾကာင့္၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္အတြက ္သတ္မွတ ္ထားေသာ 
`စံ́ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားထံသုိ႔ မေရာက္ရိွၾကပါ။ 
သုိ႔ရာတြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲေသာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ထုိသုိ႔ အခ်က္ အလက္မ်ား 
မရရိွျခင္းမွာ (ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ေက်ာင္းအဆင့္) ေကာ္မတီမ်ားတြင ္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ေၾကာင္း 
နားလည္ၾကပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ရွ ိ အခ်ိဳ႕ေသာေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာႏွင့္ျမန္မာ 
ဘာသာႏွစ္မ်ိဳးလံုးတတ္ကၽြမ္းသူမ်ားပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္းေတြ႕ရိွရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေကာ ္
မတီ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေဒသခံမ်ား၊ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင္ ့ဆက္ဆ ံ
ရန္လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက ္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမ ွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည ္ ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမ်ားသုိ႔ မတက္ေရာက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ 
ပါသည္။ ၄င္းတို႔အား ဖုန္းျဖင့္သာ တရား၀င္ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းအဆင့္ေကာ္မတီမ်ားတြင္မူ 
ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေက်း႐ြာမ်ားတြင ္ ေနထုိင္ၾကသည္ ့ လူဦးေရအမ်ားစုကိ ု ကုိယ္စားျပဳပါ၀င္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါ သည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ဗမာေက်း႐ြာမ်ားတြင ္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ဗမာလူမ်ိဳးအမ်ားစုပါ၀င္ၿပီး၊ 
ရွမ္းျပည္နယ္ရွ ိရွမ္းေက်း႐ြာမ်ားတြင ္ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားက ေကာ္မတီတြင္ အမ်ားစုပါ၀င္ၾကပါသည္။ ဇယား (၂၃) တြင ္
ေကာ္မတီမ်ား၌ ပါ၀င္ေသာ တုိင္းရင္းသား/လူမ်ိဳးစုမ်ားမ်ိဳးစံုမႈကိ ု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သုိ႔ရာတြင ္ ထုိဇယားသည ္
ေဒသခံမ်ားအၾကားတြင ္ အစီအစဥ္အေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးႏိုင္သည့္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၊ ဘာသာ 
ေရး အုပ္စုမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္မႈကုိ  ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ ထိုဇယားသည္ ေကာ္မတီတြင ္
ပါ၀င္ေသာ (ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးျဖစ္ေစ၊ ဆရာ/မျဖစ္ေစ၊ ရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေစ) အဖြဲ႕၀င္အားလုံး၏ တိုင္းရင္း 
သား ျဖစ္မႈေနာက္ခံအခ်က္ကုိသာေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။  
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ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၂၃၂၃၂၃၂၃) ) ) ) ----    ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္အဆင့္ႏွင့္နယ္အဆင့္ႏွင့္နယ္အဆင့္ႏွင့္နယ္အဆင့္ႏွင့္    ေက်းေက်းေက်းေက်း႐႐႐႐ြာအဆင့္ြာအဆင့္ြာအဆင့္ြာအဆင့္    ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီမ်ားတြင္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီမ်ားတြင္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီမ်ားတြင္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီမ်ားတြင္    ပါပါပါပါ၀၀၀၀င္သည့္င္သည့္င္သည့္င္သည့္    
ဗမာလူမ်ိဳးႏွင့္ဗမာလူမ်ိဳးႏွင့္ဗမာလူမ်ိဳးႏွင့္ဗမာလူမ်ိဳးႏွင့္    ဗမာလူမ်ိဳးမဟုတ္သူဗမာလူမ်ိဳးမဟုတ္သူဗမာလူမ်ိဳးမဟုတ္သူဗမာလူမ်ိဳးမဟုတ္သူ    အေရအတြက္အေရအတြက္အေရအတြက္အေရအတြက္    

ေတြေတြေတြေတြ႕႕႕႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ား    
ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္အဆင့္ နယ္အဆင့္ နယ္အဆင့္ နယ္အဆင့္ 

ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီ၀၀၀၀င္မ်ား င္မ်ား င္မ်ား င္မ်ား 
(၅ (၅ (၅ (၅ ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္)နယ္)နယ္)နယ္)    

ေက်ာင္းအဆင့္ ေက်ာင္းအဆင့္ ေက်ာင္းအဆင့္ ေက်ာင္းအဆင့္ 
ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီ၀၀၀၀င္မ်ား င္မ်ား င္မ်ား င္မ်ား 

( ၂၀ ( ၂၀ ( ၂၀ ( ၂၀ ေက်ာင္း)ေက်ာင္း)ေက်ာင္း)ေက်ာင္း)    

ဗမာမဟုတ္သူ ၁၉11 ၅၂ 

ဗမာ ၄၆ ၁၉၄ 

စုစုေပါင္းစုစုေပါင္းစုစုေပါင္းစုစုေပါင္း    ၆၅၆၅၆၅၆၅    ၂၁၆၂၁၆၂၁၆၂၁၆    

ဇာစ္ျမစ ္- လူမႈေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း အခ်က္အလက္မ်ား။ 

သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႕႕႕႕ေေေေ၀၀၀၀သည့္သည့္သည့္သည့္    လုပ္ငန္းစဥ္လုပ္ငန္းစဥ္လုပ္ငန္းစဥ္လုပ္ငန္းစဥ္    

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကုိ အသုံးျပဳ၍ ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲၾကပါသည္။ ျဖန္႕ေ၀လုိက ္
ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ သက္ေရာက္မႈႏွင္ ့ဆက္စပ္ပတ္သက္သူအားလုံးသို႔ ေရာက္ရိွမႈတြင္ အား 
နည္းေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ေသာ ေက်ာင္းတစ ္ ေက်ာင္း 
စီ၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ဆရာ/မတစ္ဦးကိ ု သင္တန္းမ်ားေပးခ့ဲပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးသည္ 
ေက်ာင္းအဆင့္ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားက္ ု အမ်ားျပည္ 
သူသုိ႔ ျဖန္႕ေ၀ျခင္းမ်ားကုိ တာ၀န္ခံေဆာင္႐ြက္ရပါသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင ္ ပညာသင္ 
ေထာက္ပ့ံေၾကး အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖန္႕ေ၀ျခင္းအတြက္ ေအာက္ပါ 
နည္းလမ္းမ်ားကိ ုေဖာ္ျပထားပါသည္ -  

• သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ (အတန္းပိုင္) ဆရာ/မမ်ားက စာသင္ခ်ိန္အတြင္း ေက်ာင္း 
သားမ်ားအား ေျပာၾကားျခင္း။ 

• ေက်ာင္း၏ အေထြေထြစည္းေ၀းပြဲမ်ားတြင ္ေၾကျငာခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။ 

• ေက်ာင္း၏ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းတြင္ ေၾကာ္ျငာထားျခင္း။ 

• ေက်ာင္းသားမ်ားမွတစ္ဆင့္ မိဘမ်ားသုိ႔ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားေ၀ငွေပးျခင္း။ 

• မိဘဆရာအသင္းႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင ္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္အေၾကာင္းကိ ု
ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း။ 

• ေဒသခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဒသတြင္းစုေ၀းပြဲမ်ားတြင္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္အေၾကာင္း 
ေၾကျငာေပး၍ အမ်ားျပည္သူေနရာမ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကပ္ထားျခင္း။ 

• တုိင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္အေၾကာင္းကုိ မိမိတုိ႔၏ ဘာသာ 
စကားျဖင့္ ျဖန္႕ေ၀ေပးျခင္း။ 

    

    
                                                           
11ဤဇယားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္ ့ ၿမိဳ႕နယ္အဆင္ ့ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ ဗမာမဟုတ္သူ မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင္ ့ ေက်ာင္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာ 

ေရးမႉး႐ံုးမ်ားႏွင္ ့အမ်ိဳးသမီးေရးရာအသင္းမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။  
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ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္အဆင့္တြင္နယ္အဆင့္တြင္နယ္အဆင့္တြင္နယ္အဆင့္တြင္    သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႕႕႕႕ေေေေ၀၀၀၀ျခင္းႏွင့္ျခင္းႏွင့္ျခင္းႏွင့္ျခင္းႏွင့္    လက္ခံရရိွသည့္ပုံစံမ်ားလက္ခံရရိွသည့္ပုံစံမ်ားလက္ခံရရိွသည့္ပုံစံမ်ားလက္ခံရရိွသည့္ပုံစံမ်ား    

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ကုိ စမ္းသပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ ္ (၅) ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔သည ္
အမွတ ္ (၁) ႏွင့္ အမွတ ္ (၂) အေျခခံပညာဦးစီးဌာနတုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင ္ ရွိပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး 
အားလုံးတို႔သည္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးစမ္းသပ္အစီအစဥ္အတြက္ ၄င္းတို႔၏ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား ေ႐ြးခ်ယ္ ထား 
ေၾကာင္း  အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမ်ား၏ တရာ၀င္႐ုံးစာမ်ားကုိ ရရိွထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အစီအစဥ္ႏွင္ ့
ပတ္သက္သည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန ္ ဖိတ္ၾကားခ်က္ကုိမ ူ တရား၀င္စာ 
မထုတ္ဘ၊ဲ ဖုန္းျဖင့္သာ အေၾကာင္းၾကားခ့ဲပါသည္။ CSO ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္ ့ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း 
၄င္တုိ႔အား ေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္ရန္ကိစၥကိ ု ဖုန္းျဖင့္သာအေၾကာင္းၾကားခ့ဲၿပီး၊ သတင္းအခ်က္မ်ား ေပးပုိ႔ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ ္ ရွင္းျပျခင္း မရိွေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲၾကပါသည္။ ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမ်ားကုိလည္း ပညာေရး 
၀န္ထမ္းေကာ္မတ၀ီင္မ်ားႏွင့္သာျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေၾကာ ္
ျငာျခင္းကိ ု ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္သာေတြ႕ရိွရၿပီး၊ ထိုေၾကျငာခ်က္မွာလည္း အမ်ားျပည္သူ သိရွိရန္ မလြယ္က ူ
သည္ ့ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုး၀န္းအတြင္း ကပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္    သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ    အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္    
သက္ဆုိင္ရာသက္ဆုိင္ရာသက္ဆုိင္ရာသက္ဆုိင္ရာ    ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားထံသုိဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားထံသုိဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားထံသုိဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားထံသုိ႔႔ ႔႔    မျဖန္မျဖန္မျဖန္မျဖန္႕႕႕႕ေေေေ၀၀၀၀ႏုိင္ခ့ဲပါ။ႏုိင္ခ့ဲပါ။ႏုိင္ခ့ဲပါ။ႏုိင္ခ့ဲပါ။ ပထမအခ်က္မွာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္း 
ရန္ႏွင္ ့ ၿမိဳ႕နယ္အတြက ္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းစာရင္းမ်ား စုေဆာင္းရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္၏ လုပ္ထံုးလုပ ္
နည္းမ်ား 12 ျဖင့္သာ ေဆာင္႐ြက္ၾကရၿပီး၊ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ အခ်ိန္မွာလည္း အလြန္နည္းပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ 
ပညာေရးမႉးမ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ သင္တန္းတက္ၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင္ ့ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီကုိဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ား 
ေတာင္းခံျပဳစုျခင္း၊ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအတြက ္ အက်ံဳး၀င္သည္ ့ ေက်ာင္းမ်ားေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း၊ ဆက္စပ္ပတ ္
သက္သူမ်ားအတြက ္သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းစသည္တို႔ကုိ တက္သုတ္႐ိုက္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရပါသည္။  

ဒုတိယအခ်က္မွာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးသည ္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က ္
အလက္မ်ားကုိ ေက်ာင္းအားလုံးသို႔ ျဖန္႕ေ၀ရာတြင ္ အခ်ိန္လံုေလာက္မႈမရိွျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လစဥ္အစည္း 
အေ၀းမ်ားတြင ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားအား အသိေပးျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားအား ဖုန္းျဖင္ ့ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ 
အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင ္ အုပ္စုေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ အသိေပးျခင္းတို႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ခဲ ့
ေၾကာင္းေတြ႕ရိွရပါသည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္ရမည့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားကုိမူ သင္တန္းတက္ေရာက္ရမည္ ့
အေၾကာင္းကုိ ဖုန္းျဖင့္သာ အေၾကာင္းၾကားအသိေပးခ့ဲရပါသည္။  

တတိယအခ်က္မွာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးမ်ားႏွင္ ့ ေက်ာင္းမ်ားက ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာ 
ရာတြင ္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက ္ ဘတ္ဂ်တ္ခ်ထားေပးမႈ မရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္လႊာမ်ား ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ပင္ ရန္ပံုေငြမရိွၾကပါ။ ထိုေလွ်ာက္လႊာမ်ားသည ္
အစီအစဥ္အတြက္ အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတိ႕ုဘာသာ ေငြေၾကးက်ခံ သံုးစြဲရပါ 
သည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျဖန္႕ေ၀ျခင္းႏွင္ ့ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပား 
သည့္အတြက ္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္၍ လုပ္ႏိုင္ျခင္းမရိွၾကပါ။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက 
သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန႕္ေ၀ေရးအတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးထားေသာ္လည္း အခက္အခဲမ်ားရိွေနျခင္းမွာ 
အထက္ပါအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက ္ ျပည့္စုံစြာ မျဖန႕္ေ၀ႏုိင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ 
ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိ ုေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
                                                           
12 ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးႏွင္ ့လက္ေထာက္ပညာေရးမႉးမ်ားသည ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပည္နယ္/ 

တိုင္းအဆင့္သင္တန္းတက္ခ်ိန္တြင္မ ွသိရွိၾကပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ကာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး၊ အက်ံဳး 
၀င္ေသာေက်ာင္းမ်ားကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ ဖုန္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးမ်ားသည္ သင္တန္းမ ွ ျပန ္ေရာက္ 
ၿပီးေနာက္ ၄င္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။  
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သတင္းအခ်က္အလက္သတင္းအခ်က္အလက္သတင္းအခ်က္အလက္သတင္းအခ်က္အလက္မလုံေလာက္ျခင္း၏မလုံေလာက္ျခင္း၏မလုံေလာက္ျခင္း၏မလုံေလာက္ျခင္း၏    အက်ိဳ းဆက္မ်ားအက်ိဳ းဆက္မ်ားအက်ိဳ းဆက္မ်ားအက်ိဳ းဆက္မ်ား    

သတင္းအခ်က္အလက္သတင္းအခ်က္အလက္သတင္းအခ်က္အလက္သတင္းအခ်က္အလက္    ေနာက္က်မွေနာက္က်မွေနာက္က်မွေနာက္က်မွ    ျဖန္ျဖန္ျဖန္ျဖန္႔႔ ႔႔ေေေေ၀၀၀၀မႈေၾကာင့္မႈေၾကာင့္မႈေၾကာင့္မႈေၾကာင့္    အခ်ိဳအခ်ိဳအခ်ိဳအခ်ိဳ႕႕႕႕ေက်ာင္းမ်ားသည္ေက်ာင္းမ်ားသည္ေက်ာင္းမ်ားသည္ေက်ာင္းမ်ားသည္    ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကး    အစီအစဥ္အစီအစဥ္အစီအစဥ္အစီအစဥ္    
တြင္တြင္တြင္တြင္    မပါမပါမပါမပါ၀၀၀၀င္ႏုိင္ခ့ဲၾကပါ။င္ႏုိင္ခ့ဲၾကပါ။င္ႏုိင္ခ့ဲၾကပါ။င္ႏုိင္ခ့ဲၾကပါ။    ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုးမွ ဖုန္းျဖင္ ့
ျဖန္႔ေ၀ေသာအခ်ိန္တြင ္ ေ၀းလံေသာေဒသမ်ားရိွ ဖုန္းလိုင္းမေကာင္းေသာ ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕သည္ သတင္း အခ်က ္
အလက္မ်ားကုိ တိက်စြာမရရိွေသာေၾကာင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးစမ္းသပ္အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ရန္ အခြင္ ့
အေရး ဆံုး႐ံႈးခ့ဲရေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေ၀းလံေသာေက်း႐ြာမ်ားရိွ ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္း 
တုိ႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုးသို႔ ေက်ာင္းထြက္စာရင္းမ်ားေနာက္ဆံုးေပးပို႔ရမည့္ရက္ကိ ုေသခ်ာစြာ မသိရိွခဲ့သည့္ 
အတြက္ သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္ၿပီးမ ွ ေပးပိ႕ုႏုိင္ခ့ဲသျဖင့္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းျမင့္မားေသာ္လည္း ပညာသင္ ေထာက္ပံ ့
ေၾကးအစီအစဥ္တြင ္အက်ံဳး၀င္သည့္ေက်ာင္းအျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းမခံခ့ဲရေၾကာင္း ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ေထာက ္
ပညာေရးမႉးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ားကုိေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ားကုိေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ားကုိေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ားကုိ    အဘယ္ေၾကာင့္ေတာင္းခံေၾကာင္းအဘယ္ေၾကာင့္ေတာင္းခံေၾကာင္းအဘယ္ေၾကာင့္ေတာင္းခံေၾကာင္းအဘယ္ေၾကာင့္ေတာင္းခံေၾကာင္း    ေကာင္းစြာနားမလည္ေကာင္းစြာနားမလည္ေကာင္းစြာနားမလည္ေကာင္းစြာနားမလည္သည့္အတြက္သည့္အတြက္သည့္အတြက္သည့္အတြက္13131313    အခ်ိဳအခ်ိဳအခ်ိဳအခ်ိဳ႕႕႕႕ေက်ာင္းမ်ားေက်ာင္းမ်ားေက်ာင္းမ်ားေက်ာင္းမ်ား    
သည္သည္သည္သည္    ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းကုိေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းကုိေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းကုိေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းကုိ    အမွန္တကယ္ထက္အမွန္တကယ္ထက္အမွန္တကယ္ထက္အမွန္တကယ္ထက္    ေလ်ာ့နည္းေပးပုိေလ်ာ့နည္းေပးပုိေလ်ာ့နည္းေပးပုိေလ်ာ့နည္းေပးပုိ႔႔ ႔႔ခ့ဲသျဖင့္ခ့ဲသျဖင့္ခ့ဲသျဖင့္ခ့ဲသျဖင့္    ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကး    အစီအစဥ္တြင္အစီအစဥ္တြင္အစီအစဥ္တြင္အစီအစဥ္တြင္    
မပါ၀မပါ၀မပါ၀မပါ၀င္ႏုိင္ၾကပါ။င္ႏုိင္ၾကပါ။င္ႏုိင္ၾကပါ။င္ႏုိင္ၾကပါ။    ေက်ာင္းအဆင့္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ထံသုိ႔ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ား 
ေတာင္းခံလာေသာအခါ မည္သည့္ရည႐္ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေတာင္းခံသည္ကိ ု ေသခ်ာစြာမသိရွိခ့ဲေၾကာင္း ဆက္စပ္ 
ပတ္သက္သ ူ အမ်ားစုတို႔က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ားေတာင္းခံရသည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ပညာ 
သင္ ေထာက္ပ့ံံေၾကးအတြက္ အက်ံဳး၀င္ေသာေက်ာင္းမ်ားေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ `စံ́ တစ္ုခအျဖစ္ အသုံးျပဳရန ္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း သိရွိလာေသာအခါ၊ လက္ရွိေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းကိ ု အေျခခံ၍ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းသည္ အလြန္ပင္ မသင့္ေတာ ္
ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္လာၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းေကာ္မတ၀ီင္မ်ားက (ေက်ာင္းထြက ္ ရာခုိင္ႏႈန္း 
အျမင့္ဆံုးျဖင္)့ တြက္ခ်က္ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းကိ ု မေဘာမတူႏိုင္ၾကပါ။  အခ်ိဳ႕သူမ်ားကလည္း ဤသုိ႔ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ 
ဆင္းရဲသားမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းနည္းေသာ ေက်ာင္းမ်ားအား ဖယ္ထုတ္ခံရႏုိင္ေၾကာင္း ခံစား 
ၾကရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုးမွ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ားတင္ျပၾကရန္ ေတာင္းခ ံ
လာေသာအခ်ိန္တြင္ ဤအခ်က္မ်ားကုိ မည္သည့္အတြက ္ ေတာင္းခံသည္၊ မည္သုိ႔အသံုးျပဳမည္တုိ႔ကုိ ေက်ာင္း 
မ်ားသုိ႔ အသိေပးျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအတြက္ အက်ဳံး၀င္သည့္ေက်ာင္းျဖစ္မျဖစ္ကိ ုဆံုးျဖတ္ရာ 
တြင္  ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းသည္ အေျခခံအခ်က္အလက္ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း၊ ၿမိဳ႕နယ ္ ပညာ 
ေရးမႉး႐ံုးမွ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုယ္တုိင္ပင္ ထိုေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ားကုိ မည္သည့္အတြက ္ စုေဆာင္း ေတာင္းခံရ 
ေၾကာင္း နားလည္ထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားသုိ႔လည္း ရွင္းျပေပးႏိုင္ျခင္းမရွိခ့ဲပါ။ ဤသုိ႔ျဖင့္ 
ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းျမင့္မားျခင္းသည ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင္ ့ ဆရာ/မမ်ားအား ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏုိင္သည့္ 
အတြက္ 14၊ အခ်ိဳ႕ေသာေက်ာင္းမ်ားမွတင္ျပေသာ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းစာရင္းမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ေက်ာင္းထြက ္
ႏႈန္းျမင့္မားမႈကိ ု ကုိယ္စားျပဳျခင္းမရွိၾကပါ။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ အခ်ိဳ ႕ေက်ာင္းမ်ားသည ္ အမွန္တကယ္ 
ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းျမင့္မားေသာ္လည္း ပညာသင္ေထာက္ပ့ံံေၾကးအစီအစဥ္အတြက ္ေ႐ြးခ်ယ္မခံရေတာ့ပါ။  

 

                                                           
13  ေကာင္းစြာနားမလည္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင ္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲအဆင့္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားက သတင္းျဖန႕္ေ၀မႈ 

ေနာက္က်ျခင္း၊ ေက်ာင္းမ်ားသည ္ေ၀းလံသည့္ေနရာတြင္ရွိသည့္အတြက ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာမပိ႕ုေပးႏုိင္ျခင္း၊ 
ေက်း႐ြာမ်ားတြင ္ဖုန္းလိုင္းမမိျခင္းစသည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။  

14  ပံုမွန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ ဆုိပါက ေက်ာင္းတုိင္းသည္ ႏွစ္စဥ္ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုးသို႔ တင္ျပရၿပီး၊ ဤ 
စာရင္းမ်ားေၾကာင္ ့ သင္ၾကားေရး၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ဆုိးက်ိဳးမ်ားသက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းျမင့္မားသည့္အခါတုိင္းတြင ္
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက ဤကိစၥအတြက္ တရား၀င ္တာ၀န္ယူ (ေျဖရွင္း)ရပါသည္။  
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ျဖစ္ရပ္နမူနာျဖစ္ရပ္နမူနာျဖစ္ရပ္နမူနာျဖစ္ရပ္နမူနာ    ((((၈၈၈၈) ) ) ) ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္    ပတ္သက္သည္ပတ္သက္သည္ပတ္သက္သည္ပတ္သက္သည္    ့့ ့့သတင္းသတင္းသတင္းသတင္းအခ်က္အလက္မလုံေအခ်က္အလက္မလုံေအခ်က္အလက္မလုံေအခ်က္အလက္မလုံေလာက္ျခင္းေၾကာင့္လာက္ျခင္းေၾကာင့္လာက္ျခင္းေၾကာင့္လာက္ျခင္းေၾကာင့္    
ရလာဒ္နည္းပါးျခင္းရလာဒ္နည္းပါးျခင္းရလာဒ္နည္းပါးျခင္းရလာဒ္နည္းပါးျခင္း    

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးသည္  ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအတြက္ ေက်ာင္းသားေ႐ြးခ်ယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ 
နားလည္မႈလြဲသြားျခင္းေၾကာင့္ အမွန္ရသင့္သည့္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ထက္ ေလ်ာ့နည္းေ႐ြးခ်ယ္မိခဲ့ပါသည္။ 
ေက်ာင္းအုပ္ႀ႕ကီးသည္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန ္ အလ်င္အျမန္တြန္းတုိက္ 
ေဆာင႐္ြက္ေနရသည့္အတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲရာတြင္ အခက္အခမဲ်ားေတြ႕ခဲ့ျခင္းေၾကာင္ ့ ဤအမွားၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ 
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးသည္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္အား စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ သင္တန္း (၃)ရက္ ဖြင့္လွစ္ေပးရာတြင္ 
ပထမဆုံးရက္ကို မတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ သင္တန္းေနာက္ပိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားကုိ လုိက္မီရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ရသျဖင့္ 
အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေရးႀကီးအခ်က္မ်ားကိုလည္း လြတ္သြားခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီ္းသည္ သင္တန္းမွ 
ျပန္ေရာက္ေသာအခါ သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း ေက်ာင္းအဆင့္ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား (မွန္သည္ဟု 
ထင္ရသည့္) စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သင္တန္းေပးျခင္း၊ေက်ာင္းသားေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင႐္ြက္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ 
ႀကီးဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မတီသည္ အတန္းတိုင္းအတြက္ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးေသာ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ကို တူညီစြာ 
ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။  ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးခ်ိန္တြင ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးသိလာရသည္မွာ ေ႐ြးခ်ယ္လုိက္ေသာ 
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည ္ ေထာက္ပံံ့ေၾကးကုိ (၄)ႏွစ္အထိ အမ်ားဆုံးရရွိႏိုင္ေၾကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ သုေတသနအဖြဲ႕က 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက သူမအေနျဖင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္အားလံုးကုိသာ နားလည္ထားပါက၊ သူမႏွင့္ ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး 
ရရိွမည့္ ေက်ာင္းသားအား အလယ္တန္းႏွင္ ့ အထက္တန္းၿပီးဆုံးခ်ိန္အထိ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေတာက္ေလွ်ာက္ရရွိႏိုင္ေစရန္ 
အတြက္ ငါးတန္းေက်ာင္းသားမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးေ႐ြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။   

    

ေက်ာင္းအဆင့္တြင္ေက်ာင္းအဆင့္တြင္ေက်ာင္းအဆင့္တြင္ေက်ာင္းအဆင့္တြင္    သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔႔ ႔႔ေေေေ၀၀၀၀သည့္သည့္သည့္သည့္    လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္    

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားသည္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားသည္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားသည္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားသည္    ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္    အခ်က္အလက္မ်ားကုိအခ်က္အလက္မ်ားကုိအခ်က္အလက္မ်ားကုိအခ်က္အလက္မ်ားကုိ    ျဖန္ျဖန္ျဖန္ျဖန္႔႔ ႔႔ေေေေ၀၀၀၀ေပးေပးေပးေပး    
ရန္ရန္ရန္ရန္    တာတာတာတာ၀၀၀၀န္ရိွၿပီး၊န္ရိွၿပီး၊န္ရိွၿပီး၊န္ရိွၿပီး၊    ၄၄၄၄င္းင္းင္းင္းတုိတုိတုိတုိ႔၏႔၏႔၏႔၏    လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာလည္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာလည္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာလည္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာလည္း    ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ဆုိင္ရာပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ဆုိင္ရာပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ဆုိင္ရာပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ဆုိင္ရာ    သင္တန္းတြင္သင္တန္းတြင္သင္တန္းတြင္သင္တန္းတြင္    
မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိမည္သည့္အတုိင္းအတာအထိမည္သည့္အတုိင္းအတာအထိမည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ    နားလည္ခ့ဲျခင္းနားလည္ခ့ဲျခင္းနားလည္ခ့ဲျခင္းနားလည္ခ့ဲျခင္းအေပၚအေပၚအေပၚအေပၚ    မ်ားစြာမူတည္ေနပါသည္မ်ားစြာမူတည္ေနပါသည္မ်ားစြာမူတည္ေနပါသည္မ်ားစြာမူတည္ေနပါသည္။။။။    ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားသည ္ေက်ာင္း 
ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင္ ့ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္အတြက ္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံးမွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ေသာ (၆) 
ရက္ၾကာသင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ၾကရပါသည္။ ဤေလ့လာမႈအတြင္းတြင ္ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံံေၾကးႏွင္ ့
ပတ္သက္၍ ေဆာင္႐ြက္ပံုမ်ားမွာ တစ္ေက်ာင္းႏွင့္တစ္ေက်ာင္း မတူညီၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည့္အတြက ္
သင္တန္းတက္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအေပၚ နားလည္မႈမ်ား 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနေၾကာင္းေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ပါသည္။ ေအာက္ပါဥပမာမ်ားတြင ္ သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ေ၀ 
ရာ၌ ေတြ႕ၾကံဳရသည္ ့ျပႆနာမ်ား ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ေ၀ရန္အတြက ္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိ ု ေက်ာင္းမ်ားတြင ္အျပည့္အ၀ သိရွိနားလည္ျခင္း 
မရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႕ေ၀ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္ (၇)ခ်က္ပါေသာ ညႊန ္
ၾကားခ်က္မ်ားကိ ု ေပးထားရာ၊ (၄) ခ်က္ကိုသာ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီး၊ က်န္ (၃) ခ်က္ကိ ု မေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ 
ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ေက်ာင္းအမ်ားစုတြင္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ကုိ ေက်ာင္းေၾကာ္ျငာဘုတ္တြင္ 
ကပ္ၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာေက်ာင္းမ်ားတြင ္မျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားလည္း 
မျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ဘ၊ဲ ေၾကျငာခ်က္မ်ားကုိလည္း ျမန္မာဘာသာတစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။  
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ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍    သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႕႕႕႕ေေေေ၀၀၀၀ရာတြင္ရာတြင္ရာတြင္ရာတြင္    ေတြေတြေတြေတြ႕႕႕႕ၾကံဳရသည့္ၾကံဳရသည့္ၾကံဳရသည့္ၾကံဳရသည့္    
ျပႆနာမ်ားႏွင့္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ျပႆနာမ်ားႏွင့္    ေအာင္ျမင္မႈမ်ားေအာင္ျမင္မႈမ်ားေအာင္ျမင္မႈမ်ားေအာင္ျမင္မႈမ်ား    

ေက်ာင္းသားမ်ားေက်ာင္းသားမ်ားေက်ာင္းသားမ်ားေက်ာင္းသားမ်ား    ----    ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍    မိဘမ်ားကိ ု ေက်ာင္းသားမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
အသိေပးမည္ျဖစ္ရာ ကေလးတစ္ဦးစီအတြက ္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေပးျခင္း၊ အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေသး 
စိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ ့ ေလွ်က္လႊာမည္သုိ႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ကုိ ရွင္းျပရန္အတြက္ အစည္းအေ၀းတက ္
ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္းတို႔ကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္႐ြက္ၾကပါသည္။ ဤနည္းလမ္းသည ္ ( မိဘ 
မ်ားႏွင့္အတူေန၍ မိမိတုိ႔ေက်း႐ြာတြင္ပင္ ေက်ာင္းတက္ေနၾကသည့္) မူလတန္းႏွင္ ့ အလယ္တန္းဆင္ ့
ေက်ာင္းသားမ်ားတြင ္ ေကာင္းစြာ အလုပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္မ ူ အလုပ္မျဖစ ္
ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ (ေက်ာင္းရိွေသာေက်း႐ြာတြင္ေနထုိင္ၾကသည့္) မူလတန္းႏွင္ ့ အလယ္တန္းေက်ာင္း 
သားမ်ား၏ မိဘမ်ားသည္ အစည္းအေ၀းမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ အျခားေက်း႐ြာမ်ားစြာမွ ေက်ာင္း 
လာတက္ၾကေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္မူ ၄င္းတို႔၏ မိဘမ်ားကုိ ေခၚေဆာင္၍ အစည္းအေ၀း 
တက္ေစရန္ အဆင္မေျပႏုိင္ပါ။ ရလာဒ္အေနျဖင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမိဘမ်ားမွာ အစည္းအေ၀းမ်ား တြင္ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမရိွေတာ့ပါ။  

ေက်းေက်းေက်းေက်း႐႐႐႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား    - သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲသည့္ေက်း႐ြာ (၂၀)အနက္ ေက်း႐ြာာ (၃)႐ြာ၌သာ 
ေဒသခံမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင္ ့ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန႕္ေ၀ႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွရပါသည္။ ထိုေက်း႐ြာ 
(၃)႐ြာတုိ႔တြင ္ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားက ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည ္ သတင္း 
အခ်က္ အလက္မ်ားကုိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသိ႔ု ထိေရာက္စြာ ျဖန္႕ေ၀ေပးခ့ဲပါသည္။ ဤေဒသမ်ားတြင ္ ေက်း႐ြာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေလာ္ 
စပီကာျဖင့္ ေၾကျငာေပး၍ ဆင္းရဲေသာအိမ္ေထာင္စုတုိင္းကိုလည္း အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည္ ့ စာ႐ြက္မ်ား 
ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့ပါသည္။  

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား - ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွ ိပအုိ႔ေက်း႐ြာ (၂)႐ြာတြင္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား သည္ 
ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့ပါ သည္။ 
ထုိေက်း႐ြာႏွစ္႐ြာတြင ္လူမ်ားက ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ စုေ၀းလာၾကသည့္ (လျပည့္၊ လကြယ္) ဥပုသ္ေန႔မ်ား၌ 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ အစီအစဥ္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ လက္ခံက်င္းပေပးခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းထိုင ္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး ကိုယ္တိုင္ကလည္း ပညာေရးတြင္ စိတ္၀င္စားသျဖင့္ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက ္
မ်ားကုိ ႀကိဳးစားျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိပအုိ႔ေက်း႐ြာႏွစ႐္ြာတြင္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အားထုတ္မႈ 
ေၾကာင့္ မိဘမ်ားသည ္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္အေၾကာင္း ေကာင္းစြာသိရွိၾကပါသည္။  

တုိတုိတုိတုိင္းရင္းသားဘာသာစကားကုိင္းရင္းသားဘာသာစကားကုိင္းရင္းသားဘာသာစကားကုိင္းရင္းသားဘာသာစကားကုိ    အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္    သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔႔ ႔႔ေေေေ၀၀၀၀မႈကုိမႈကုိမႈကုိမႈကုိ    တုိးတက္ေစႏုိင္ပါသည္တုိးတက္ေစႏုိင္ပါသည္တုိးတက္ေစႏုိင္ပါသည္တုိးတက္ေစႏုိင္ပါသည္ - 
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ပအုိ႕ေက်း႐ြာႏွစ္႐ြာရိွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားသည္ မိဘမ်ားအား ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကး 
အစီအစဥ္အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားျဖန္႔ေ၀ရာတြင္ ပအို႔ႏွင့္ျမန္မာဘာသာႏွစ္မ်ိဳးလံုးျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
ပအုိ႔ဘာသာစကားကုိ အသံုးျပဳျခင္းျဖင္ ့ အစီအစဥ္ႏွင္ ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း 
နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းကိ ု ေရွာင္ရွားႏိုင္ခ့ဲပါသည္။ ထို႔အျပင ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားသည္ ပညာသင္ ေလွ်ာက္လႊာ 
မ်ားအား မည္သို႔ျဖည့္ရမည္ကုိ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးလုံးျဖင္ ့ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲရာ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ပံုစံမ်ားတြင္ 
မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းရမည္၊ မည္သည့္ေမးခြန္းကိ ု မည္သို႔ေျဖဆုိရမည္စသည့္ အေသးစိတ ္
အခ်က္မ်ားကုိ နားလည္ႏုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။  
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ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္အဆင့္ႏွင့္နယ္အဆင့္ႏွင့္နယ္အဆင့္ႏွင့္နယ္အဆင့္ႏွင့္    ေက်းေက်းေက်းေက်း႐႐႐႐ြာအဆင့္တုိြာအဆင့္တုိြာအဆင့္တုိြာအဆင့္တုိ႔႔ ႔႔တြင္တြင္တြင္တြင္    ေဒသခံမ်ား၏ေဒသခံမ်ား၏ေဒသခံမ်ား၏ေဒသခံမ်ား၏    ပူးေပါင္းပူးေပါင္းပူးေပါင္းပူးေပါင္းပါပါပါပါ၀၀၀၀င္မႈင္မႈင္မႈင္မႈ    

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည ္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင ္ အရပ္ဖက္လူမႈ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမ ွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ေစရန ္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ သုိ႔ရာတြင ္
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ေက်း႐ြာအဆင့္ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဤစာသင္ႏွစ္အစပုိင္းတြင ္ ပညာ 
သင္ေထာက္ပံ့့ေၾကးအစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၌ ေဒသခံမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားမ ွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္လာေစေရးေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈနည္းပါးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ CSO 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြမဲ်ားသို႔ဖိတ္ၾကားရာတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန ္ သတ္မွတ္ထား 
သည့္ရက္ အလြန္ကပ္ေနသည့္အတြက ္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားက ဖုန္းျဖင့္သာ ပံုစံတက်မဟုတ္ဘ ဲ ဖိတ္ၾကား 
ခဲ့ရပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကိုယ္စားလွယ္အနည္းငယ္သာတက္ေရာက္ႏိုင္ခ့ဲပါသည္။ ေလ့လာခ့ဲသည့္ ၿမိဳ႕နယ ္
(၅)ၿမိဳ႕နယ္အနက္ (၃)ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ CSO ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဤပညာသင ္ေထာက္ပ့ံေၾကး အစီအစဥ္ 
တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ လြန္စြာစိတ္အားထက္သန္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲၾကပါသည္။  

ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္အဆင့္တြင္နယ္အဆင့္တြင္နယ္အဆင့္တြင္နယ္အဆင့္တြင္    ေဒသခံမ်ား၏ေဒသခံမ်ား၏ေဒသခံမ်ား၏ေဒသခံမ်ား၏    ပူးေပါင္းပါပူးေပါင္းပါပူးေပါင္းပါပူးေပါင္းပါ၀၀၀၀င္မႈင္မႈင္မႈင္မႈ - ေလ့လာခ့ဲသည့္ၿမိဳ႕နယ္ (၅)ၿမိဳ႕နယ္လံုးတြင္ ဤသုေတသန 
လုပ္ငန္းအရ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ ့ဦးတည္အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား 
အၾကားတြင္၊ အထူးသျဖင့္ အစုိးရဌာနမ်ားႏွင္ ့ CSO ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအၾကားတြင္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး 
အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ အသိႏိုးၾကားမႈကိ ု ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ခ့ဲပါသည္။ အုပ္စုလုိက္ဦးတည္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက ္
လာၾကသူမ်ားတြင္ ပညာေရးက႑မွအပ က်န္သူမ်ားသည ္ ယခုေဆြးေႏြးပြမဲ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္လာမွသာ 
ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္အေၾကာင္း  ၾကားဖူးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ ္
အဆင့္ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင္ ့ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေကာ္မတီ၀င္မ်ားကလည္း ယခုသုေတသန အဖြဲ႕က 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမွသာ ေကာ္မတ၀ီင္အျဖစ္ပါ၀င္ေနေၾကာင္း သိရိွလာၾကပါသည္။ ပညာေရးက႑မွ မဟုတ္ေသာ 
ေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ ၄င္တုိ႔၏ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း သိထားျခင္းမရွိၾကပါ။ သုိ႕ရာတြင ္ ထုိေကာ ္
မတီ၀င္မ်ားသည္လည္း CSO အဖြဲ႕မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး အစီအစဥ္ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက ္ ကူညိေပးႏုိင္ရန္ မ်ားစြာစိတ္အားထက္သန္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

`ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဒသခံေတြက ဘယ္ေက်ာင္းက ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးတယ္၊ ေထာက္ပ့ံေပးသင့္တယ္ဆုိတာကုိ ေကာင္း 
ေကာင္း သိထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိထားတာေလးေတြန႕ဲ (ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကး အတြက)္ 
ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္တ့ဲေနရာမွာေတာ ့ ပါခ်င္ပါတယ္´ (ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး 
ေကာ္မတီဥကၠဌ) 

`ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္တ့ဲလုပ္ငန္းမွာ ကၽြန္ေတာ္ပါ၀င္ခ့ဲမယ္ဆိုရင္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းေတြကုိလည္း ထည့္ေ႐ြး 
ဖိ႕ု အဆုိျပဳျဖစ္မွာပါ၊ ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းေတြမွာ အစုိးရေက်ာင္းမတက္ႏိုင္တဲ ့ (ဆင္းရဲတဲ)့ 
ေက်ာင္းသားေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္´ (CSO ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး) 

ေက်ာင္းအဆင့္တြင္ေက်ာင္းအဆင့္တြင္ေက်ာင္းအဆင့္တြင္ေက်ာင္းအဆင့္တြင္    ေဒသခံမ်ား၏ေဒသခံမ်ား၏ေဒသခံမ်ား၏ေဒသခံမ်ား၏    ပူးေပါင္းပါပူးေပါင္းပါပူးေပါင္းပါပူးေပါင္းပါ၀၀၀၀င္မႈင္မႈင္မႈင္မႈ - သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ေက်ာင္းအဆင့္တြင ္ ေဒသခံမ်ား၏ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမွာ တစ္ေက်ာင္းႏွင့္တစ္ေက်ာင္း မတူညီေၾကာင္း ေတြ႕ရိွခ့ဲပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ားစြာတုိ႕တြင ္
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ဆရာ/မမ်ား၊ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ေကာ္မတ၀ီင္မ်ားအျပင္၊ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ 
ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေဒသခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အၿငိမ္းစားေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားသည္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအတြက္ 
ေက်ာင္းသားေ႐ြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ တက္ႂကြစြာပူးေပါင္းပါ၀င္ေနၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ေက်ာင္းကုန္းႏွင္ ့
ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ရွ ိ ေက်း႐ြာတစ္႐ြာစီတြင္ အစီအစဥ္အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားျဖန္႕ေ၀ရာတြင ္
ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကိုပါဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင ္ သုေတသနအဖြဲ႕က သြားေရာက ္ ေလ့လာခ့ဲ 
သည္ ့(ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအတြက္ အက်ံဳး၀င္ေသာ) (၁၆) ေက်ာင္းအနက္ (၄)ေက်ာင္းတို႔တြင္၊ အစီအစဥ္ 
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အား အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားမွာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ဆရာ/မမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္း 
ပါ၀င္မႈအဆင့္သည္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၏ ေယဘုယ်လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အခ်က္မ်ား (ေဒသခံ 
မ်ားႏွင္ ့ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျခင္း၊ အားေပးလႈ႕ံေဆာ္ေပးႏုိင္သည့္စြမ္းရည္ရိွျခင္း၊ ေဒသခံေက်း႐ြာသားျဖစ္ျခင္း) 
တုိ႔အေပၚမ်ားစြာ မူတည္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအပါအ၀င္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားကလည္း ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္အေပၚစိတ၀္င္စားမႈရိွၿပီး၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ 
ေကာင္းစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြကရ္ပါမည္။  

ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္တြင္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္တြင္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္တြင္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္တြင္    ေဒသခံျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါေဒသခံျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါေဒသခံျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါေဒသခံျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါ၀၀၀၀င္မႈတုိးတက္ေစေရးအတြက္င္မႈတုိးတက္ေစေရးအတြက္င္မႈတုိးတက္ေစေရးအတြက္င္မႈတုိးတက္ေစေရးအတြက္    အဓိကအဓိကအဓိကအဓိက    အခ်က္အခ်က္အခ်က္အခ်က္    
((((၂၂၂၂))))    ခ်က္ခ်က္ခ်က္ခ်က္    ----    သတင္းအခ်က္အလက္ေကာင္းစြာျဖန္သတင္းအခ်က္အလက္ေကာင္းစြာျဖန္သတင္းအခ်က္အလက္ေကာင္းစြာျဖန္သတင္းအခ်က္အလက္ေကာင္းစြာျဖန္႔႔ ႔႔ေေေေ၀၀၀၀ေပးျခင္းႏွင့္ေပးျခင္းႏွင့္ေပးျခင္းႏွင့္ေပးျခင္းႏွင့္    ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏    ေခါင္းေဆာင္မႈေခါင္းေဆာင္မႈေခါင္းေဆာင္မႈေခါင္းေဆာင္မႈ    ေကာင္းမြန္ျခင္းေကာင္းမြန္ျခင္းေကာင္းမြန္ျခင္းေကာင္းမြန္ျခင္း        

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္အား ေဒသခံျပည္သူမ်ား (ေကာ္မတီ၀င္မဟုတ္သူမ်ား)၏ စိတ္၀င္စားမႈသည ္
အစီအစဥ္အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာင္းစြာျဖန္႔ေ၀ေပးႏုိင္ျခင္းႏွင္ ့ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက 
ေကာင္းစြာလႈ႕ံေဆာ္ေပးႏိုင္ျခင္း၏ ရလာဒ္ျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသနအဖြဲ႕က ေတြ႕ရိွခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင ္ေလ့လာခ့ဲ 
ေသာ (ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးရရိွသည့္ေက်ာင္းမ်ားရွိေသာ) ေက်း႐ြာ (၁၆) ႐ြာအနက္ (၃) ႐ြာတြင္သာ အစီ 
အစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသမ်ားက ေကာင္းစြာနားလည္ၿပီး၊ တက္ၾကြစြာပူးေပါင္းပါ၀င္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထိ ု
(၃)႐ြာတုိ႔ရွ ိ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီၤးမ်ားည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီတြင ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ အုပ္စုေခါင္းေဆာင္ 
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားလည္းျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားႏွင္ ့ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ၾကပါသည္။ ထိုေက်ာင္း 
အုပ္ႀကီးမ်ားသည္ ႐ြာခံေနထိုင္သူမ်ားမဟုတ္ၾကေသာ္လည္း၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တာ၀န္က်ေနသည့္အတြက္ ေဒသခံ 
မ်ားႏွင္ ့ အလြန္ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈရိွၾကပါသည္။ ထိုေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားသည္ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကး အစီအစဥ္ 
ႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကိ ု ေကာင္းစြာနားလည္ထားၿပီး၊ ေဒသတြင္းဩဇာ 
လႊမ္းမုိးႏိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္ ့ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင္ ့ ေကာင္းစြာပူးေပါင္း 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခ့ဲၾကပါသည္။  

ေဒသခံမ်ား၏ေဒသခံမ်ား၏ေဒသခံမ်ား၏ေဒသခံမ်ား၏    ပူးေပါင္းပါပူးေပါင္းပါပူးေပါင္းပါပူးေပါင္းပါ၀၀၀၀င္မႈသည္င္မႈသည္င္မႈသည္င္မႈသည္    အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္    အားနည္းပါသည္အားနည္းပါသည္အားနည္းပါသည္အားနည္းပါသည္ - သုေတသနအဖြဲ႕က ေလ့လာခ့ဲ 
သည္ ့ ေက်း႐ြာ(၂၀)အနက္ (၈)႐ြာတုိ႔တြင ္ ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ နည္းပါး သုိ႔မဟုတ္ လုံး၀မရွိေၾကာင္း 
ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေက်း႐ြာမ်ားတြင ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားမွာ ေျပာင္းလာကာစျဖစ္ၿပီး၊ ေဒသခံမ်ားႏွင္ ့ ရင္းႏွီး 
ကၽြမ္း၀င္မႈမရွိေသးသည့္အတြက ္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္တြင္ ေဒသခံမ်ားပါ၀င္ေစရန္ လႈ႕ံေဆာ္မႈ မျပဳ 
လုပ္ႏိုင္ၾကပါ။ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈနည္းပါးေသာ ေက်း႐ြာ (၈)႐ြာတုိ႔တြင္ ေနာက္ထပ္ျပႆနာတစ္ခုမွာ ေဒသခံမ်ား 
အေနျဖင့္ ေက်ာင္းကိစၥရပ္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔ႏွင့္မသက္ဆုိင္ဟူေသာအျမင္မ်ားရိွေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္ကုိ 
ဗမာမြတ္ဆလင္ေက်း႐ြာ (၂) ႐ြာတြင ္ထင္ရွားစြာေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈနည္းပါးေသာ ေက်း႐ြာ (၈) ႐ြာ 
အနက ္(၆) ႐ြာတုိ႔တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားကမတက္ၾကြျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းလုပ္ရန္ အားထုတ္မႈ 
နည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုေက်း႐ြာ (၆)႐ြာအနက္ (၂)႐ြာတုိ႔တြင္ ေဒသခံမ်ားသည္ 
မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပုိင္စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိသာ စိတ၀္င္စားၿပီး၊ ပညာေရးကိစၥရပ္မ်ားကိ ု စိတ္၀င္စားမႈ မရွိေၾကာင္း 
ေတြ႕ရွိရပါသည္။  

အခ်ိနအခ်ိနအခ်ိနအခ်ိန္ - ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ စတင္ခ်ိန္မွာ သီးႏွံမ်ားစုိက္ပ်ိဳးခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ဇြန္လတြင္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိအခ်ိန္တြင္ ၀င္ေငြအနည္းဆုံးေသာမိဘမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ယာေျမမ်ားတြင္ အလုပ္အ႐ႈပ္ဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ 
လုပ္သားျဖစ္ပါကလည္း အျခားသူမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားတြင ္ ေန႔စားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ေနပါမည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ 
မိဘမ်ားသည ္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္အေၾကာင္း သိရွိႏုိင္ရန ္ အစည္းအေ၀းမ်ားသုိ႔တက္ေရာက္ခ်ိန္ 
မေပးႏိုင္ေတာ့ပါ။ 
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ဆင္းရဲသူမ်ားသည္ဆင္းရဲသူမ်ားသည္ဆင္းရဲသူမ်ားသည္ဆင္းရဲသူမ်ားသည္        အစည္းအေအစည္းအေအစည္းအေအစည္းအေ၀၀၀၀းတက္ျခင္းမွတပါးးတက္ျခင္းမွတပါးးတက္ျခင္းမွတပါးးတက္ျခင္းမွတပါး    ပူးေပါင္းပါပူးေပါင္းပါပူးေပါင္းပါပူးေပါင္းပါ၀၀၀၀င္မႈနည္းပါးျခင္းင္မႈနည္းပါးျခင္းင္မႈနည္းပါးျခင္းင္မႈနည္းပါးျခင္း - ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး 
အစီအစဥ္၏ ဦးတည္အုပ္စုျဖစ္သည့္ ဆင္းရဲသူမ်ားသည္ အခ်ိန္ေပးႏုိင္ေသာအခါ အစည္းအေ၀းတက္ျခင္း၊ 
ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားျဖည့္ျခင္းမွတပါး အျခားေသာ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမ်ား မရိွၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားေ႐ြးခ်ယ္ရာ၌ ဆင္းရဲသူမ်ားအား 
ဦးစားေပးထားေသာ္လည္း၊ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမေလွ်ာက္ထားၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါ 
သည္။ ၄င္းတို႔၏ ကေလးမ်ားသည္ ေထာက္ပံ့ေၾကးရရန္အလားအလာအလြန္ေကာင္းေသာ္လည္း၊ ပညာသင္ 
ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင္ ့ အျခားအကူအညီမ်ားယူရပါက ၄င္းတို႔မိသားစုအား ဆင္းရဲသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရမည္ကိ ု
မလုိလားၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဆင္းရဲသူမ်ားသည္ ပညာမတတ္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ ပညာသင္ 
ေထာက္ပ့ံေၾကးေလွ်ာက္လႊာ ျဖည့္စြက္ျခင္းသည္လည္း အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင ္ ဆင္းရဲ 
သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈသည္ ၄င္းတို႔အား ဆင္းရဲသည္ဟုသတ္မွတ္ခံရမည္ကုိ စိုးရိမ္ေသာ ႐ုိးရာစိတ္ထားက 
အက်ိဳးသက္ေရာက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ဆင္းရဲသည္ဟုသတ္မွတ္ခံထားရပါက ဆင္းရဲသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြြင ္ ပါ၀င္ျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္း၊ လုိလားခ်က္အသံကုိ ေဖာ္ျပျခင္း 
စသည္တုိ႕ကုိ မျပဳလုပ္ၾကေတာ့ပါ။  

ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္တြင္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္တြင္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္တြင္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္တြင္    အမ်ိဳးသမီးမ်ားပူးေပါင္းပါအမ်ိဳးသမီးမ်ားပူးေပါင္းပါအမ်ိဳးသမီးမ်ားပူးေပါင္းပါအမ်ိဳးသမီးမ်ားပူးေပါင္းပါ၀၀၀၀င္မႈင္မႈင္မႈင္မႈ    

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပါ၀င္ရမည ္ျဖစ္ပါ 
သည္။ သုိ႔ရာတြင္ သုေတသနလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်ိန္တြင္ ေကာ္မတီ၀င္အမည္စာရင္းမ်ား အၿပီးမသတ္ေသး 
ေသာေၾကာင္ ့ သုေတသနအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအတုိင္းအတာကိ ု အကဲမျဖတ္ႏုိင္ခ့ဲပါ။ 
သုိ႔ရာတြင္ ေကာ္မတီမ်ား၌ အမ်ိဳးသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက ္ ပိုမ်ားေၾကာင္းႏွင္ ့ အမ်ိဳးသားမ်ားသည ္
ဦးေဆာင္အလုပ္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ထားသည့္အတြက ္ ေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ဖိတ္ၾကားခံရရန ္ အခြင့္ 
အလမ္းပိုမ်ားေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာမမ်ား၊ အစုိးရ၀န္ 
ထမ္းမ်ား၊ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊ ရပ္႐ြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္ေကာ္မတ၀ီင္မ်ား၊ မိဘဆရာ 
အသင္းတြင ္ဦးေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ္လည္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မ ူဦးေဆာင္မႈအခန္း က႑မ်ား 
ကုိ အမ်ိဳးသားမ်ားကသာ ရယူထားၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေက်း႐ြာမ်ားတြင္မူ ေကာ္မတ၀ီင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည ္
ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အျခားဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္လွ်က ္
ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ေက်ာင္းသားေ႐ြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ႏွင့္ တုိက္ေနသည့္အတြက ္
ဆင္းရဲေသာ အမ်ိဳးသမီးမိခင္မ်ား၊ ေကာက္စုိက္အဖြဲ႕မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ေျမယာမ့ဲအမ်ိဳးသမီး လုပ္သား 
မ်ားအေနျဖင့္ အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိၾကပါ။  

ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍    ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္အဆင့္တြင္နယ္အဆင့္တြင္နယ္အဆင့္တြင္နယ္အဆင့္တြင္    ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေဒသခံမ်ားႏွင့္    အၾကံျပဳေဆြးေႏြးမႈမ်ားအၾကံျပဳေဆြးေႏြးမႈမ်ားအၾကံျပဳေဆြးေႏြးမႈမ်ားအၾကံျပဳေဆြးေႏြးမႈမ်ား    
အားနည္းပါသည္အားနည္းပါသည္အားနည္းပါသည္အားနည္းပါသည္ - ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း 
မ်ားကုိ ေလ့လာခ့ဲသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအနက္ လပြတၱာ၊ ေတာင္ႀကီးႏွင့ ္ စဥ့္ကုိင ္ (၃) ၿမိဳ႕နယ္တြင္သာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ 
ေက်ာာင္းကုန္းႏွင့္ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္မျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီ၏ 
အစည္းအေ၀းမ်ားတြင ္ ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင္ ့ လူမႈဆိုင္ရာအားလုံးပါ၀င္မႈတုိ႔မွာ အစည္းအေ၀းမ်ားျပဳ 
လုပ္ခဲ့သည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း အျပဳသေဘာမေဆာင္ခဲ့ပါ။ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီတြင္သာ အရပ္ဖက္လူမႈ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာႏွင့္ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕တုိ႔အျပင္) ကိ ု
ပညာေရးအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ပါ၀င္ေစသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရိွခဲ့ပါသည္။ 
ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ျခင္းမရိွပါ။ အၾကံျပဳေဆြး 
ေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင္ ့ ေဒသခံမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအတြက္ အခက္အခဲမ်ားတြင္ ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား 
ဖိတ္ၾကားရာတြင ္အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ရိွျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ ့
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သည္ ့ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင ္ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္မည့္သူမ်ားကုိ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္အား သိရိွ 
နားလည္ထားသူမ်ားကိုသာ အေျခခံဖိတ္ၾကားသည့္အတြက္ တက္ေရာက္သူမ်ားမွာ ပညာေရးက႑မွသာ ျဖစ္ေန 
ေၾကာင္း ေနာက္ပုိင္းေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ သုေတသနအဖြဲ႕သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အရပ္ဖက္လူမႈ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ အခ်ိန္ကပ္၍ (တရား၀င္စာျဖင့္မဟုတ္ဘ)ဲ ဖုန္းျဖင့္  ဖိတ္ၾကားခဲ ့
ပါသည္။ ဖိတ္ၾကားခံရသူမ်ားမွာလည္း ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္အေၾကာင္း မသိထားသည့္အတြက္၊ 
အစည္းအေ၀းအေၾကာင္းအရာကိ ု နားမလည္ႏိုင္ျခင္းႏွင္ ့ ၄င္းတို႔တြင္လည္း ကုိယ္ပိုင္ အစီအစဥ္မ်ား ရိွသည့္ 
အတြက္ အခ်ိန္မေပးႏုိင္ျခင္းမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမ်ားကိ ု
က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း၊ ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးသည့္ပံုစံမဟုတ္ဘ၊ဲ အစီအစဥ္အေၾကာင္း ေဟာေျပာပုိ႕ခ်ခ်က္ပံုစ ံ ျဖစ္ 
ေနခဲ့ပါသည္။  

အစီအစဥ္တြင္အစီအစဥ္တြင္အစီအစဥ္တြင္အစီအစဥ္တြင္    အက်ံဳးအက်ံဳးအက်ံဳးအက်ံဳး၀၀၀၀င္ေသာင္ေသာင္ေသာင္ေသာ    ေက်ာင္းမ်ား၊ေက်ာင္းမ်ား၊ေက်ာင္းမ်ား၊ေက်ာင္းမ်ား၊    ေက်ာင္းသားမ်ားကုိေက်ာင္းသားမ်ားကုိေက်ာင္းသားမ်ားကုိေက်ာင္းသားမ်ားကုိ    ေေေေ႐႐႐႐ြးခ်ယ္သည့္လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ြးခ်ယ္သည့္လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ြးခ်ယ္သည့္လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ြးခ်ယ္သည့္လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္    

စမ္းသပ္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္တြင္စမ္းသပ္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္တြင္စမ္းသပ္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္တြင္စမ္းသပ္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္တြင္    အက်ံဳးအက်ံဳးအက်ံဳးအက်ံဳး၀၀၀၀င္ေင္ေင္ေင္ေသာသာသာသာ    ေက်ာင္းမ်ားေေက်ာင္းမ်ားေေက်ာင္းမ်ားေေက်ာင္းမ်ားေ႐႐႐႐ြးခ်ယ္ရာ၌ြးခ်ယ္ရာ၌ြးခ်ယ္ရာ၌ြးခ်ယ္ရာ၌    ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း    
သည္သည္သည္သည္    အဓိကအဓိကအဓိကအဓိက    `̀̀̀စံစံစံစံ´́́́ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ုျဖစ္၍ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းျမင့္မားေသာ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာသင္ 
ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံၾကရပါသည္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွအပ က်န္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင ္
ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းကိ ု အေျခခံ၍ ေက်ာင္းမ်ားကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ခ့ဲၾကပါသည္။ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္တြင ္ ေက်ာင္းထြက ္
ႏႈန္းအျပင္ ေ၀းလံမႈႏွင့္ ဆင္းရဲေသာအေျခအေနမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း 
အတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးမည္ ့ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ကုိ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းႏွင္ ့ စုစုေပါင္း 
ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ကုိ အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ပါသည္။ လူမႈဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင ္ ေက်ာင္း 
ေ႐ြးခ်ယ္သည္ ့ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္၍ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ၿမိဳ႕နယ ္ (၅)ၿမိဳ႕နယ္ရွ ိ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရေသာ 
ေက်ာင္းအေရအတြက္ႏွင့္ ရာခုိင္ႏႈန္းတိ႕ုကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာႏုိင္ခဲ့ပါသည္။  

ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၂၄၂၄၂၄၂၄) ) ) ) ----    ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္နယ္နယ္နယ္    ((((၅၅၅၅))))ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္ရိွနယ္ရိွနယ္ရိွနယ္ရိွ    စုစုေပါင္းေက်ာင္းအေရအတြက္ႏွင့္စုစုေပါင္းေက်ာင္းအေရအတြက္ႏွင့္စုစုေပါင္းေက်ာင္းအေရအတြက္ႏွင့္စုစုေပါင္းေက်ာင္းအေရအတြက္ႏွင့္    ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအတြက္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအတြက္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအတြက္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအတြက္    
ေေေေ႐႐႐႐ြးခ်ယ္ခံရေသာြးခ်ယ္ခံရေသာြးခ်ယ္ခံရေသာြးခ်ယ္ခံရေသာ    ေက်ာင္းအေရအတြက္တုိေက်ာင္းအေရအတြက္တုိေက်ာင္းအေရအတြက္တုိေက်ာင္းအေရအတြက္တုိ႕႕႕႕ကုိကုိကုိကုိ    ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္    

ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္နယ္နယ္နယ္    
စုစုေပါင္းေက်ာင္း စုစုေပါင္းေက်ာင္း စုစုေပါင္းေက်ာင္း စုစုေပါင္းေက်ာင္း 
အေရအတြက္အေရအတြက္အေရအတြက္အေရအတြက္    

ေေေေ႐႐႐႐ြးခ်ယ္ခံရေသာ ြးခ်ယ္ခံရေသာ ြးခ်ယ္ခံရေသာ ြးခ်ယ္ခံရေသာ 
ေက်ာင္းအေရအတြက္ေက်ာင္းအေရအတြက္ေက်ာင္းအေရအတြက္ေက်ာင္းအေရအတြက္    

ေေေေ႐႐႐႐ြးခ်ယ္ခံရေသာေက်ာင္း ြးခ်ယ္ခံရေသာေက်ာင္း ြးခ်ယ္ခံရေသာေက်ာင္း ြးခ်ယ္ခံရေသာေက်ာင္း 
ရာခုိင္ႏႈန္းရာခုိင္ႏႈန္းရာခုိင္ႏႈန္းရာခုိင္ႏႈန္း        

ေက်ာင္းကုန္းေက်ာင္းကုန္းေက်ာင္းကုန္းေက်ာင္းကုန္း    ၁၈၂ ၉၂ ၅၀.၅% 

စဥ့္ကုိင္စဥ့္ကုိင္စဥ့္ကုိင္စဥ့္ကုိင္    ၁၁၂ ၉၃ ၈၃% 

လပြတၱာလပြတၱာလပြတၱာလပြတၱာ    ၃၉၅ ၁၂၆ ၃၂% 

ဘုိကေလးဘုိကေလးဘုိကေလးဘုိကေလး    ၄၃၃ ၂၃၅ ၅၄% 

ေတာင္ႀကီးေတာင္ႀကီးေတာင္ႀကီးေတာင္ႀကီး    ၂၆၉ ၂၆၉ ၁၀၀% 

ဇာစ္ျမစ ္- ၿမိဳ႕နယ္ (၅)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ  သက္ဆုိင္ရာ ပညာေရးမႉးရံုးမ်ား 

ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းစာရင္းမ်ားႏွင္ ့ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာနားမလည္ေသာေၾကာင့္ 
ဆင္းရဲေသာေက်ာင္းသားအေရအတြက္မ်ားစြာရိွၿပီး၊ အစအီစဥ္တြင ္ ပါ၀င္သင့္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားစြာတုိ႔သည ္
ေ႐ြးခ်ယ္မခံၾကရေၾကာင္း ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္ကိ ုမွတ္ခ်က္ျပဳလိုပါသည္။  

ေက်ာင္းေေက်ာင္းေေက်ာင္းေေက်ာင္းေ႐႐႐႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ြးခ်ယ္ရာတြင္ြးခ်ယ္ရာတြင္ြးခ်ယ္ရာတြင္    ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းကုိသာေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းကုိသာေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းကုိသာေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းကုိသာ    အေျခခံျခင္းသည္အေျခခံျခင္းသည္အေျခခံျခင္းသည္အေျခခံျခင္းသည္    အျမဲတမ္းမသင့္ေတာ္ႏုိင္ျခင္းအျမဲတမ္းမသင့္ေတာ္ႏုိင္ျခင္းအျမဲတမ္းမသင့္ေတာ္ႏုိင္ျခင္းအျမဲတမ္းမသင့္ေတာ္ႏုိင္ျခင္း        

ေရွ႕ေျပးပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္အရ ေက်ာင္းမ်ားကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ေက်ာင္းထက္ႏႈန္းတစ္ခုတည္း 
ကုိသာအေျခခံျခင္းသည ္ မွားယြင္းႏုိင္ေၾကာင္း၊အခ်ိဳ႕ေသာေက်ာင္းမ်ားသည္ စာရင္းအရ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း 
နိမ့္ေၾကာင္းတင္ျပထားသည့္အတြက္ အေ႐ြးခ်ယ္မခံၾကရေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕ (ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ 
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ပညာေရးမႉးမ်ား၊ ဒုတိယပညာေရးမႉးမ်ား)ႏွင္ ့ CSO ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားက ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင ္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းတစ္ခုတည္းကိုသာ အေျခခံထားျခင္းသည ္
မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လက္ရိွ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမွတ္တမ္းတင္သည့္ စနစ္မွာ ေလးတန္း၊ 
ငါးတန္းႏွင္ ့ ကုိးတန္းအဆင့္မ်ားကုိသာအေျခခံတြက္ခ်က္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေစာဒကတက္ခဲ့ပါသည္။ 
အကယ္၍ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလံုးအတြက ္ (အတန္းအားလုံးအတြက)္ တြက္ခ်က္မည္ဆုိပါက ေက်ာင္းထြက ္
ႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့က်သြားၿပီး၊ ေ႐ြးခ်ယ္ရန ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပမာဏထက္မ်ားစြာနိမ့္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း 
ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ေ႐ြးခ်ယ္မခံရေသာေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတစ္ဦးက `ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ားတ့ဲ ေက်ာင္း 
ေတြမွမဟုတ္ပါဘူး၊ ေက်ာင္းတုိင္းမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ကေလးေတြရွိပါတယ္၊ သူတို႔ေတြလဲ ေထာက္ပ့ံေၾကးရသင္ ့
ပါတယ္´ ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

ပညာေရးက႑မွ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
အေရးႀကီးေသာ ဒုတိယအခ်က္မွာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားသည္ ေက်ာင္းထြက္နႈန္းျပဳစုရာတြင္ အမွားအယြင္း 
မ်ားရွိႏိုင္ၿပီး၊ အမွန္တကယ္ရိွသည့္ ႏႈန္းထက ္နည္း၍ ပညာေရးမႉး႐ံုးသုိ႔တင္ျပႏုိင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ တတိယအခ်က္မွာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ဆရာ/မမ်ားသည ္
ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ားကိ ု အမွန္ရိွသည္ထက္ေလ်ာ့နည္း၍ တင္ျပၾကေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ားပါက အျပစ ္
တင္ခံရၿပီး၊ အဘယ္ေၾကာင့္မ်ားရသည္ကိ ု႐ံုးစာျဖင့္ ေျဖရွင္းၾကရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။  

စတုတၳအခ်က္မွာ တိက်မွန္ကန္ေသာေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳေသာ္လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါး 
ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ မေ႐ြးခ်ယ္ေပးႏုိင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေက်ာင္းမ်ားတြင ္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ား 
အလြန္နည္းေနရျခင္းမွာ ေက်ာင္းထြက္ရန္အလားအလာရိွသည့္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္းဆက္တက္ႏုိင ္
ေစရန္ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတိ႕ု ပူးေပါင္း၍ (အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အတုိင္း) ႀကိဳးစားထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းအလြန္နည္းေသာေၾကာင့္ ေထာက္ပ့ံံ 
ေၾကးအစီအစဥ္တြင ္ အေ႐ြးခ်ယ္မခံရေသာ္လည္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားစြာတို႔မွာ အမွန္တကယ္ေထာက္ပံ့ေပးရန္ 
လုိအပ္ေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားစြာတုိ႔က ေက်ာင္းမ်ားေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းအျပင္ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအဆင့္မ်ားကုိလည္း အေျခခံသင့္ေၾကာင္း ခိုင္မာစြာအၾကံျပဳၾကပါသည္။  

ေထာက္ပ့ံေၾကးရရိွမည့္ေထာက္ပ့ံေၾကးရရိွမည့္ေထာက္ပ့ံေၾကးရရိွမည့္ေထာက္ပ့ံေၾကးရရိွမည့္    ေက်ာင္းသားမ်ားအားေက်ာင္းသားမ်ားအားေက်ာင္းသားမ်ားအားေက်ာင္းသားမ်ားအား    ေေေေ႐႐႐႐ြးခ်ယ္သည့္လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ြးခ်ယ္သည့္လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ြးခ်ယ္သည့္လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ြးခ်ယ္သည့္လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္    

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင ္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အတြက ္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးခ်ီးျမႇင့္သည့္ 
အခ်ိဳးက် ေက်ာင္းသားအေရအတြက္သည္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနပါသည္။  

ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၂၅၂၅၂၅၂၅) ) ) ) ----    ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးရရိွသည့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးရရိွသည့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးရရိွသည့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးရရိွသည့္    အခ်ိဳးက်ေက်ာင္းသားအခ်ိဳးက်ေက်ာင္းသားအခ်ိဳးက်ေက်ာင္းသားအခ်ိဳးက်ေက်ာင္းသား////သူအေရအတြက္သူအေရအတြက္သူအေရအတြက္သူအေရအတြက္    ((((ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္အလုိက္နယ္အလုိက္နယ္အလုိက္နယ္အလုိက္))))    

ဇာစ္ျမစ ္- ၿမိဳ႕နယ္ (၅)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ  သက္ဆုိင္ရာ ပညာေရးမႉးရံုးမ်ား 

ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္နယ္နယ္နယ္    
မူလတန္းေက်ာင္းသားမူလတန္းေက်ာင္းသားမူလတန္းေက်ာင္းသားမူလတန္းေက်ာင္းသား    

အေရအတြက္အေရအတြက္အေရအတြက္အေရအတြက္    
အလယ္တန္းေက်ာင္းသားအလယ္တန္းေက်ာင္းသားအလယ္တန္းေက်ာင္းသားအလယ္တန္းေက်ာင္းသား    

အေရအတြက္အေရအတြက္အေရအတြက္အေရအတြက္    
အထက္တန္းေက်ာင္းသားအထက္တန္းေက်ာင္းသားအထက္တန္းေက်ာင္းသားအထက္တန္းေက်ာင္းသား    

အေရအတြက္အေရအတြက္အေရအတြက္အေရအတြက္    

KyaungKoneKyaungKoneKyaungKoneKyaungKone    ၇၂၀/ ၂၀၅၅၈ ၁၉၈၅/ ၇၂၇၆ ၆၀၆/ ၂၁၄၁ 

TaunggyiTaunggyiTaunggyiTaunggyi    ၂၂၂၅/ ၃၉၂၈၅ ၆၆၈၂/ ၂၈၆၄၂ ၁၉၁၃/ ၉၃၃၄ 

SintKaingSintKaingSintKaingSintKaing    ၅၉၀/ ၁၂၆၀၄ ၁၆၂၄/ ၇၁၈၃ ၄၁၈/ ၁၈၅၂ 

BogalayBogalayBogalayBogalay    ၁၈၃၀/ ၄၂၅၃၀ ၄၁၅၅/ ၁၇၉၅၇ ၉၇၇/ ၄၀၆၄ 

LaputtaLaputtaLaputtaLaputta    ၁၅၃၉/ ၁၉၄၄၂ ၃၁၉၇/ ၉၇၇၉ ၆၇၁/ ၁၃၉၁ 
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ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအတြက္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအတြက္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအတြက္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအတြက္    ေက်ာင္းသားမ်ားအားေက်ာင္းသားမ်ားအားေက်ာင္းသားမ်ားအားေက်ာင္းသားမ်ားအား    ေေေေ႐႐႐႐ြးခ်ယ္ြးခ်ယ္ြးခ်ယ္ြးခ်ယ္ရာရာရာရာတြင္တြင္တြင္တြင္    အသံုးျအသံုးျအသံုးျအသံုးျပဳေသာပဳေသာပဳေသာပဳေသာ    `̀̀̀စံစံစံစံ´́́́    သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား    
အားအားအားအား    နားလည္မႈနားလည္မႈနားလည္မႈနားလည္မႈ    အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနျခင္း    

ယခင္ကေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္း၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္စတင္ခ်ိန္ႏွင္ ့ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား 
အမည္စာရင္းတင္သြင္းခ်ိန္တုိ႔အၾကားတြင ္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ရွိေသာေၾကာင့္၊ ေ႐ြးခ်ယ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ ္
အတြက္ တာ၀န္ရိွေသာ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေ႐ြးခ်ယ္ေရးအတြက္ စံသတ္ 
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေကာင္းစြာအသိေပးခံရျခင္းမရွိဘ၊ဲ ေက်ာင္းသားမ်ားေ႐ြးခ်ယ္ေ၇းႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ျဖည့္သြင္း 
ေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိေသာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင္ ့ဆရာ/မမ်ားသည္လည္း တိက်ေသာသတင္းအခ်က္အလက ္
မ်ားကုိလည္း မရရိွခ့ဲၾကပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင ္ မိဘမ့ဲကေလးမ်ားကုိ ဦးစားေပးရန္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း၊ အခ်ိဳ႕မိဘမ့ဲကေလးမ်ားမွာ ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးရန ္ မလိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ အမွန္ 
တကယ္ေပးသင့္သူမ်ားမွာ ဆင္းရဲေသာမိဘမ်ားႏွင့္အတူေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းအုပ ္
ႀကီးတစ္ဦးႏွင္ ့ရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦးတိ႕ုက ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။  

ေက်ာင္းသားေ႐ြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင ္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္ ့ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ား၊ ေက်ာင္းေကာ္မတ ီ
၀င္မ်ား၊ ေက်း႐ြာအပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေဒသခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကး 
ေလွ်ာက္လႊာတြင္ပါရွိသည္ ့ မိသားစုပိုင္ဆုိင္မႈပစၥည္းမ်ားသည္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအတြက ္ အမွတ္မရႏုိင္ေသာ 
ေၾကာင့္ သေဘာမတူေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္(၂)ၿမိဳ႕နယ္ရွ ိ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီ၀င္အခ်ိဳ႕ က 
လည္း ေလွ်ာက္လႊာတြင္ပါရွိသည့္ အိမ္ပုိင္ဆုိင္မႈဆိုင္ရာအခ်က္သည္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့သူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 
အမွတ္ေလ်ာ့ေစေၾကာင္း ေစာဒကတက္ခဲ့ၾကပါသည္။ မိဘမ်ားသည္ အိမ္ပိုင္ဆိုင္ေသာ္လည္း၊ မသိားစု၀င္မ်ားျပား 
သည့္အခါမ်ိဳးတြင ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ကုိယ္တိုင္မေပးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဆင္းရဲသူမ်ား 
ရွိေနေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကပါသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတစ္ဦးက တင္ျပေသာေနာက္အခ်က္မွာ လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲ 
ႏိုင္ျခင္း အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဆင္းရဲေသာမိသားစုမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလုံးအတြက ္ တစ္ညလွ်င ္ ၁၀၀ 
က်ပ္ေပးရေသာ လွ်ပ္စစ္မီးကုိ သံုးၾကရပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေလွ်ာက္လႊာထဲ၌ လွ်ပ္စစ္မီးကိုမည္သည့္ နည္းလမ္း 
ျဖင္ ့ အသံုးျပဳေၾကာင္း မပါ၀င္သည့္အတြက ္ကေလးမ်ား၏ ရမွတ္ကုိေလ်ာ့ေစေၾကာင္း ေစာဒက တက္ခဲ့ပါသည္။ 
ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတစ္ဦးကလည္း မိဘမ်ား၏ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမွာ ရွင္းလင္းမႈမရိွ 
ေၾကာင္းႏွင့္ သီးစားစိုက္ပ်ိဳးေနၾကေသာ ဆင္းရဲသည့္မိသားစုမ်ားကုိ ေျမပုိင္ရွင္မ်ားႏွင္ ့ မွားယြင္းေစႏိုင္ေၾကာင္း 
ေထာက္ျပခ့ဲပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ မိဘမ်ားသည ္ ေျမပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္၊ သီးစားလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္စသည္တုိ႔ကုိ ခြဲျခား 
ေမးျမန္းရန ္ အၾကံျပဳခ့ဲပါသည္။ လက္ကိုင္ဖုန္းပိုင္ဆိုင္ေသာ မိဘမ်ားသည္လည္း ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကး 
အတြက္ အမွတ္မရႏုိင္ပါ။ ယခုေခတ္တြင ္ ၁၅၀၀ က်ပ္တန္ဖုန္းကဒ္မ်ားမဲေပါက္ပါက လူတုိင္းဖုန္းကိုင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ 
သည့္အတြက ္ ဖုန္းပိုင္ဆိုင္ျခင္းသည ္ ကေလးမ်ားေထာက္ပံ့ေၾကးမလုိအပ္ဟု ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ဆရာ/မ 
တစ္ဦးႏွင္ ့ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးတစ္ဦးတို႔က ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။ မိသားစုတြင္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ ပုိင္ဆိုင္ျခင္း 
သည္လည္း ကေလးမ်ားအတြက္ အမွတ္ေလ်ာ့ေစေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်း 
႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတစ္ဦးႏွင္ ့ ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးတုိ႕က  ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္သည္ ေစ်းသက္သာေသာ 
အေဟာင္းျဖစ္ႏိုင္ၿပီး၊ ၀င္ေငြေကာင္းျခင္း၏ လကၡဏာတစ္ခုအျဖစ္ထက္ မိသားစု၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း 
လုပ္ငန္းအတြက ္၀ယ္ထားရျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခ့ဲပါသည္။  

ေထာက္ပ့ံေၾကးေလွ်ာက္ႏုိင္ေသာေထာက္ပ့ံေၾကးေလွ်ာက္ႏုိင္ေသာေထာက္ပ့ံေၾကးေလွ်ာက္ႏုိင္ေသာေထာက္ပ့ံေၾကးေလွ်ာက္ႏုိင္ေသာ    အထအထအထအထက္တန္းေက်ာင္းသားက္တန္းေက်ာင္းသားက္တန္းေက်ာင္းသားက္တန္းေက်ာင္းသား////သူမ်ားအားသူမ်ားအားသူမ်ားအားသူမ်ားအား    သတ္မွတ္ျခင္းသည္သတ္မွတ္ျခင္းသည္သတ္မွတ္ျခင္းသည္သတ္မွတ္ျခင္းသည္    စိန္ေစိန္ေစိန္ေစိန္ေခၚမႈခၚမႈခၚမႈခၚမႈ    တစ္ခုျဖစ္တစ္ခုျဖစ္တစ္ခုျဖစ္တစ္ခုျဖစ္    
ေနပါသည္ေနပါသည္ေနပါသည္ေနပါသည္ - ယခင္ကေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းသား/သူအခ်ိဳ႕သည္ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကး 
အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနေသာ္လည္း၊ ၄င္းတို႔အား ဆင္းရဲသည္ဟု သတ္မွတ္မည္ကိ ု
ရွက္႐ြ႕ံေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားတင္သြင္းျခင္းမရွိၾကပါ။ မိဘမ့ဲကေလးအခ်ိဳ႕သည္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး 
ရရိွႏုိင္ေသာ္လည္း မိဘမ့ဲမ်ားဟု သတ္မွတ္ခံရမည္ကုိ မလုိလားေသာေၾကာင့္ ေထာက္ပ့ံေၾကးေလွ်ာက္ထားျခင္း 
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မရိွေၾကာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအတြက ္
အထက္တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ေ႐ြးခ်ယ္ရျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆုိေသာ ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည ္ေ၀းလံေသာေက်း႐ြာမ်ားမွ ေက်ာင္းလာတက္ၾကသည့္အတြက္ ေဒသခံတစ္ဦးဦး 
က ထိုေက်ာင္းသား/သူ၏ အေျခအေနမွန္ကုိ အတည္ျပဳေပးရန ္မျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသား/ 
သူတစ္ဦးက အခ်က္အလက္မ်ားမွားယြင္းျဖည့္သြင္းထားလွ်င္ပင ္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ထိုေက်ာင္း 
သား/သူ၏ ေက်း႐ြာသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးေလ့လာရန ္ အခ်ိန္ႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ား မရိွေၾကာင္း ပညာေရး 
၀န္ထမ္းမ်ားက ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ထုိက့ဲသို႔ ေက်ာင္းသား၏ ေက်း႐ြာသုိ႔ သြားေရာက ္
စစ္ေဆးေလ့လာရန္ မလုိအပ္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဆရာ/မမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ကေလးက 
ဆင္းရဲသည္၊ ေထာက္ပ့ံေၾကးလုိအပ္သည္ကုိ ေကာင္းစြာသိရွိထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာတစ္ဦးက 
ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။  

ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအတြက္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအတြက္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအတြက္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအတြက္        စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ    နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းေၾကာင့္နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းေၾကာင့္နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းေၾကာင့္နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းေၾကာင့္    မိဘမ်ားကမိဘမ်ားကမိဘမ်ားကမိဘမ်ားက    ေထာက္ပ့ံေထာက္ပ့ံေထာက္ပ့ံေထာက္ပ့ံ    
ေၾကးေလွ်ာက္ထားရန္ေၾကးေလွ်ာက္ထားရန္ေၾကးေလွ်ာက္ထားရန္ေၾကးေလွ်ာက္ထားရန္    စိတ္မပါေတာ့ပါ။စိတ္မပါေတာ့ပါ။စိတ္မပါေတာ့ပါ။စိတ္မပါေတာ့ပါ။ ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားက အစည္းအေ၀းမ်ားျပဳလုပ္၍ ပညာသင္ 
ေထာက္ပ့ံေၾကးအေၾကာင္း ရွင္းျပရာတြင ္ အခ်ိဳ႕ေသာမိဘမ်ားသည ္ ထုိအခ်က္မ်ားကုိ ေကာင္းစြာနားမလည္ဘ၊ဲ 
၄င္းတို႔၏ ကေလးမ်ားသည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီမႈမရိွနိုင္ဟု ထင္ကာ အစည္းအေ၀းမၿပီးမီပင ္ ထြက္ခြါ 
သြားျခင္းမ်ိဳးရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မိဘမ်ားသည ္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေလွ်ာက္လႊာကုိ ေကာင္းစြာ 
နားမလည္သည့္အတြက္၊ ေလွ်ာက္လႊာပါအခ်က္မ်ားကုိ ဖတ္ၾကည့္ၿပီးေနာက္ ၄င္းတို႔ကေလးမ်ားသည္ သတ္မွတ ္
ခ်က္မ်ားႏွင့္မကိုက္ညီႏိုင္ဟု စဥ္းစားကာ ေလွ်ာက္လႊာမတင္ေတာ့ျခင္းလည္း ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ မိဘမ်ားက 
လည္း ေလွ်ာက္လႊာပါေမးခြန္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔အား အထင္ေသးသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း ေစာဒကတက္ခ့ဲၾကပါ 
သည္။  

ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္    လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား    

ေက်ာင္းမ်ားေေက်ာင္းမ်ားေေက်ာင္းမ်ားေေက်ာင္းမ်ားေ႐႐႐႐ြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍    မေက်နပ္ခ်က္မ်ား၊မေက်နပ္ခ်က္မ်ား၊မေက်နပ္ခ်က္မ်ား၊မေက်နပ္ခ်က္မ်ား၊    တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္    ရွင္းလင္း၍ရွင္းလင္း၍ရွင္းလင္း၍ရွင္းလင္း၍    ထိေရာက္ေသာထိေရာက္ေသာထိေရာက္ေသာထိေရာက္ေသာ    
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမရိွပါ။လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမရိွပါ။လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမရိွပါ။လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမရိွပါ။ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအတြက ္ အက်ံဳး၀င္ေသာေက်ာင္းမ်ားစာရင္းကိ ု သက္ဆိုင္ရာ 
ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံးတြင ္ ေၾကျငာထားပါသည္။ ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 
ဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ထားၿပီး၊ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားကလည္း ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ ္
ျခင္းသည ္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုး၏ တာ၀န္သာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိနားလည္ထားသည့္အတြက ္ မေက်နပ္မႈတစ္စုံ 
တစ္ရာမရိွခ့ဲပါ။ သုိ႕ရာတြင္ ထိုသုိ႔ တရား၀င္ ကန္႔ကြက္ခ်က္၊ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား မရွိေသာ္လည္း၊ ေ႐ြးခ်ယ္မခံရ 
သည္ ့ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္မ ူ ရလာဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္တိင္ုးက်မႈမရိွၾကပါ။ ထုိသုိ႔ စိတ္တုိင္းက်မႈ မရွိေသာ္ 
လည္း ေစာဒကတက္ရန္ ၀န္ေလးေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အဆင့္ဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဗ်ဴ႐ုိကရက္ 
စနစ္တြင ္ ၄င္းတို႔၏ အနာဂတ္အတြက္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားရွိလာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း စိတ္တိုင္းမက်သည္ ့
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အစီအစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာလည္း ၿမိဳ႕ 
နယ္အတြင္းရွိ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားပင္ျဖစ္သည့္အတြက္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ ၄င္းတို႔ထံ မေပးပိ႕ုသင့္ေၾကာင္းႏွင္ ့ 
မေက်နပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန သုိ႔မဟုတ ္ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ရန္ကုန္တုိ႔ရွ ိDEPT 
တုိ႔ထ ံ ေပးပို႔သင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသူမ်ားက ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ မည္သည့္ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရး 
မႉး႐ံုးမ်ားတြင္မွ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားမရိွခဲ့ျခင္းမွာ မေက်နပ္သူမ်ားက မည္သို႔တုိင္ၾကား၊ ေစာဒကတက္ရမည္ကိ ု
နားမလည္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါေသးသည္။  
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အပုိင္းအပုိင္းအပုိင္းအပုိင္း    ((((၆၆၆၆) ) ) ) ----    ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္တုိးတက္ေစေရးအတြက္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္တုိးတက္ေစေရးအတြက္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္တုိးတက္ေစေရးအတြက္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္တုိးတက္ေစေရးအတြက္    အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ား    

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္သည္ စတင္ကာစျဖစ္ၿပီး၊ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကုိလည္း ေကာင္းစြာ မသတ ္
မွတ္ရေသးသည့္အတြက္၊ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲ၍ ထိခုိက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားအပါအ၀င္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ 
အားလုံးပါ၀င္မႈသည္ အကန္႔အသတ္မ်ားရိွေနေသးေၾကာင္းေလ့လာေတြ႕ရိွခ့ဲရပါသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
ကုိ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အည ီ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္ ့ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေက်ာင္းအဆင္ ့
ေကာ္မတီမ်ား၌ ေဒသခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေစျခင္း၊ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကိ ု ျမန္မာႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 
ဘာသာတို႔ျဖင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသို႔ သတင္းအခ်က ္
အလက္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ အစည္းအေ၀းမ်ားတါင္ ဆင္းရဲ၍ ထိခုိက္လြယ္ေသာမိဘမ်ား တက္ေရာက္ေစျခင္း၊ 
တုန္႔ျပန္သုံးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းစသည္တုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။ သို႔ရာတြင ္
တုိင္းရင္းသား သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ားအပါအ၀င္၊ ဆင္းရဲ၍ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားအား တမင ္
သက္သက္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားမေတြ႕ရိွရပါ။ ေအာက္ပါတုိ႔သည္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံထားၿပီး။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အဓိပၸါယ္ရွိစြာပူးေပါင္းပါ၀င္ေစေရးႏွင့္ အစီအစဥ္ 
တစ္ခုလုံးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။  

ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ဆုိင္ရာပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ဆုိင္ရာပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ဆုိင္ရာပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ဆုိင္ရာ    သင္တန္းႏွင့္သင္တန္းႏွင့္သင္တန္းႏွင့္သင္တန္းႏွင့္    အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္အတြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္အတြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္အတြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္အတြက္    
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ား - (ေဒသခံမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ အဆင့္မ်ားသတ္မွတ္ေပးျခင္းအပါအ၀င္) ဤ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ အစီအစဥ္အား ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားက သင့္ေတာ္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင ္
ထိေရာက္မႈကုိ တုိးတက္ေစႏိုင္ပါမည္။  

• ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္အတြက္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္အတြက္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္အတြက္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္အတြက္    သီးျခားသီးျခားသီးျခားသီးျခား၀၀၀၀န္ထမ္းမ်ားန္ထမ္းမ်ားန္ထမ္းမ်ားန္ထမ္းမ်ား    တာတာတာတာ၀၀၀၀န္ေပးအပ္ျခင္းန္ေပးအပ္ျခင္းန္ေပးအပ္ျခင္းန္ေပးအပ္ျခင္း - စမ္းသပ္ပညာသင္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ခက္ခၿဲပီး၊ အခ်ိန္ယူရသည့္အတြက္၊ ဤလုပ္ငန္း 
မ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ရန ္ပညာေရးက႑တြင ္လံုေလာက္ေသာ၀န္ထမ္းမရိွပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဒုတိယၿမိဳ႕ နယ္ 
ပညာေရးမႉးက ထပ္တုိးအလုပ္မ်ားကုိ တာ၀န္ယူရၿပီး၊ ႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း ပညာသင္ေထာက္ပံ ့
ေၾကးႏွင့္ပတ္သက္သည္ ့ ေပးအပ္ထားေသာတာ၀န္မ်ားၿပီးစီးရန္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာလုပ္ၾကရပါသည္။ 
ရလာဒ္အေနျဖင့္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ အဓိကပင္မတာ၀န္မ်ားကုိ ၿပီးစီးရန ္ ခက္ခစဲြာႀကိဳးပမ္းၾကရပါ 
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင္ ့ ေက်ာင္းအဆင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားက ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကး အစီအစဥ္ 
အတြက္ သီးျခား၀န္ထမ္းမ်ားတာ၀န္ေပးရန ္အၾကံျပဳခ့ဲၾကပါသည္။  

• ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္အတြက္အစဥ္အတြက္အစဥ္အတြက္အစဥ္အတြက္    အၿငိမ္းစားပညာေရးအၿငိမ္းစားပညာေရးအၿငိမ္းစားပညာေရးအၿငိမ္းစားပညာေရး၀၀၀၀န္ထမ္းမ်ားအားန္ထမ္းမ်ားအားန္ထမ္းမ်ားအားန္ထမ္းမ်ားအား    ခန္ခန္ခန္ခန္႔႔ ႔႔ထားေပးျခင္းထားေပးျခင္းထားေပးျခင္းထားေပးျခင္း - ပညာ 
သင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္အတြက္ သီးျခား၀န္ထမ္းမ်ား တာ၀န္ေပးမည္ဆုိပါက အေတြ႕အၾကံဳ 
ေကာင္းစြာရိွထားေသာ အၿငိမ္းစားေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင္ ့ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ားကုိ ခန္႔ထားေပးသင့္ 
ပါသည္။ ထုိသူမ်ားသည္ ပညာေရးႏွင့္ပတသ္က္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု  မ်ားစြာရင္းႏွီးၿပီး၊ စာရင္း 
ဇယားမ်ားကိုလည္း လြယ္ကူစြာကုိင္တြယ္ႏိုင္သည့္အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပိုမုိ 
ထိေရာက္ေစပါမည္။  

• သင္တန္းကာလကုိသင္တန္းကာလကုိသင္တန္းကာလကုိသင္တန္းကာလကုိ    ((((၃၃၃၃))))    ရက္မွရက္မွရက္မွရက္မွ    ((((၅၅၅၅))))    ရက္သုိရက္သုိရက္သုိရက္သုိ႔႔ ႔႔    တုိးျမႇင့္ေပးသင့္ၿပီး၊တုိးျမႇင့္ေပးသင့္ၿပီး၊တုိးျမႇင့္ေပးသင့္ၿပီး၊တုိးျမႇင့္ေပးသင့္ၿပီး၊    ေက်ာင္းအဆင့္မွေက်ာင္းအဆင့္မွေက်ာင္းအဆင့္မွေက်ာင္းအဆင့္မွ    ကုိယ္စားလွယ္ကုိယ္စားလွယ္ကုိယ္စားလွယ္ကုိယ္စားလွယ္    ((((၂၂၂၂))))ဦးဦးဦးဦး    
တတတတက္ေရာက္သင့္ပါသည္က္ေရာက္သင့္ပါသည္က္ေရာက္သင့္ပါသည္က္ေရာက္သင့္ပါသည္    ----    ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားက ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ပတ္သက္သည္ ့
ကိစၥရပ္မ်ားကုိ မွတ္မိႏိုင္ေစရန္အတြက ္သင္တန္းကာလကုိ (၅)ရက္သုိ႔ တုိးျမႇင့္ေပးသင့္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလွ်င္ သင္တန္းသား (၂) ဦးစီတက္ေရာက္သင့္ေၾကာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင္ ့
ဆရာ/မမ်ားက အၾကံျပဳထားပါသည္။  
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• သင္တန္းပုိသင္တန္းပုိသင္တန္းပုိသင္တန္းပုိ႔႔ ႔႔ခ်သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ခ်သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ခ်သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ခ်သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္    အားလုံးပါအားလုံးပါအားလုံးပါအားလုံးပါ၀၀၀၀င္ေသာလူမႈေရးင္ေသာလူမႈေရးင္ေသာလူမႈေရးင္ေသာလူမႈေရး    (Social Inclusion)(Social Inclusion)(Social Inclusion)(Social Inclusion)၊၊၊၊    ေခါင္းေဆာင္ေခါင္းေဆာင္ေခါင္းေဆာင္ေခါင္းေဆာင္    
မႈမႈမႈမႈ    (Leadership)(Leadership)(Leadership)(Leadership)ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    လူမႈဆုိင္ရာလႈံလူမႈဆုိင္ရာလႈံလူမႈဆုိင္ရာလႈံလူမႈဆုိင္ရာလႈံ႕႕႕႕ေဆာ္ျခင္းေဆာ္ျခင္းေဆာ္ျခင္းေဆာ္ျခင္း    (Social Mobilization) (Social Mobilization) (Social Mobilization) (Social Mobilization) သေဘာတရားမ်ားသေဘာတရားမ်ားသေဘာတရားမ်ားသေဘာတရားမ်ား    ပါပါပါပါ၀၀၀၀င္သင့္ပါင္သင့္ပါင္သင့္ပါင္သင့္ပါ    
သည္သည္သည္သည္ - သုိ႔မွသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားအေနျဖင့္ (အထူးသျဖင္ ့ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ဘာသာေရး 
လူနည္းစုမ်ားအပါအ၀င္ ဆင္းရဲ၍ အခြင့္အေရးနည္းပါးေသာ အုပ္စုမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင္)့ ေဒသခံမ်ား 
ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကုိ တိုးတက္ေစေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုိမုိနားလည္၍ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

• သင္တန္းမ်ားကုိသင္တန္းမ်ားကုိသင္တန္းမ်ားကုိသင္တန္းမ်ားကုိ    ဌာနခ်ဳပ္မွဌာနခ်ဳပ္မွဌာနခ်ဳပ္မွဌာနခ်ဳပ္မွ    တုိတုိတုိတုိက္ရုိက္ပုိက္ရုိက္ပုိက္ရုိက္ပုိက္ရုိက္ပုိ႕႕႕႕ခ်ေပးသင့္ပါသည္ခ်ေပးသင့္ပါသည္ခ်ေပးသင့္ပါသည္ခ်ေပးသင့္ပါသည္    - ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းမ်ားကိ ုဆင့္ပြါးသင္တန္းမ်ားအဆင့္ဆင့္ ေပးမည့္အစား ႏိုင္ငံအဆင့္ တာ၀န္ရိွ 
သူမ်ားက ပို႔ခ်ေပးသင့္ပါသည္။ ထုိသို႔ပုိ႔ခ်ေပးျခင္းျဖင္ ့ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွ ိဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားက ပညာ 
သင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ကုိ ျပည့္၀စြာနားလည္ၿပီး၊ ပုိမိုထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည ္
ျဖစ္ပါသည္။  

• ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္    သင္တန္းမ်ားကုိသင္တန္းမ်ားကုိသင္တန္းမ်ားကုိသင္တန္းမ်ားကုိ    ေက်ာင္းမ်ားေက်ာင္းမ်ားေက်ာင္းမ်ားေက်ာင္းမ်ား    
ျပန္မဖြင့္မီျပန္မဖြင့္မီျပန္မဖြင့္မီျပန္မဖြင့္မီ    ပုိပုိပုိပုိ႔႔ ႔႔ခ်ေပးသင့္ပါသည္ခ်ေပးသင့္ပါသည္ခ်ေပးသင့္ပါသည္ခ်ေပးသင့္ပါသည္    - ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္ အခ်ိန္ပုိယူႏုိင္ရန္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းမ်ားကိ ု (ေက်ာင္းမ်ား 
မဖြင့္မီ) ေစာ၍ ပုိ႔ခ်ေပးသင့္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သင္တန္းတြင ္ သတ္မွတ္ခ့ဲေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ 
တိက်စြာလိုက္နာ၍ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္း၊ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္းတို႔ကုိ အခ်ိနအ္လုံ အေလာက ္
ယူ၍ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။  

• ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ပတ္သက္သည့္    လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးေစရန္လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးေစရန္လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးေစရန္လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးေစရန္    အခ်ိန္ပုိေပးသင့္ပါသည္အခ်ိန္ပုိေပးသင့္ပါသည္အခ်ိန္ပုိေပးသင့္ပါသည္အခ်ိန္ပုိေပးသင့္ပါသည္    - ပညာသင္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား (သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ အစီအစဥ္ 
အေၾကာင္း ရွင္းျပျခင္း၊ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား) အတြက္ အနည္းဆံုး (၄၅) ရက္လိုအပ္ပါသည္။ 
သုိ႔မွသာ ေကာ္မတ၀ီင္မ်ားႏွင္ ့ဆရာ/မမ်ားက အဓိကပင္မတာ၀န္မ်ားႏွင့္ စတုိင္ပင္လုပ္ငန္းမ်ားကိ ုစူးစုိက ္
ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ပါမည္။  

 

ေဒသခံမ်ားပူးေပါင္းပါေဒသခံမ်ားပူးေပါင္းပါေဒသခံမ်ားပူးေပါင္းပါေဒသခံမ်ားပူးေပါင္းပါ၀၀၀၀င္မႈတုိးတက္ေရးကုိင္မႈတုိးတက္ေရးကုိင္မႈတုိးတက္ေရးကုိင္မႈတုိးတက္ေရးကုိ    ကူညီရန္ကူညီရန္ကူညီရန္ကူညီရန္    ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီမ်ားဖြဲပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီမ်ားဖြဲပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီမ်ားဖြဲပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕႕႕႕စည္းျခင္းအတြက္စည္းျခင္းအတြက္စည္းျခင္းအတြက္စည္းျခင္းအတြက္    
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ား    

အစီအစဥ္၏လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္ (Program Operational Guidelines) အရ အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားႏွင္ ့ အဓိကတုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားေကာ္မတီတြင ္ ထည့္သြင္းဖြ႕ဲစည္းရပါမည္။ 
အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲရလာဒ္မ်ားအရ ေလ့လာခ့ဲသည္ ့ (၅)ၿမိဳ႕နယ္လံုးတြင ္ ထိုသုိ႔မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရ 
ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင္ ့ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ့ ႀကိဳတင္အသိေပး၍ လြတ္လပ္စြာ ျပဳလုပ ္
ထားေသာ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ထြက္ေပၚလာသည္ ့ စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင္ ့ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအရ ေကာ္မတီ 
မ်ားတြင ္ ပညာေရးက႑မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျပားေနၿပီး၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
မ ွ အဖြဲ႕၀င္မ်ားနည္းေနေၾကာင္း အေလးအနက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အရင္းအျမစ္မ်ားအကန္႔အသတ္ရိွျခင္း၊ 
ေ၀းလံေသာေဒသရွိေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ သြားလာေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးခက္ချဲခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲ၍ ထိခုိက္လြယ ္
ေသာ မိသားစုမ်ားထံေရာက္ရွိမႈမွာလည္း အလြန္အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနပါသည္။  
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ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္အဆင့္နယ္အဆင့္နယ္အဆင့္နယ္အဆင့္    ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္    ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီ    

ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္တုိင္းတြင္နယ္တုိင္းတြင္နယ္တုိင္းတြင္နယ္တုိင္းတြင္    ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီမွနယ္အဆင့္ေကာ္မတီမွနယ္အဆင့္ေကာ္မတီမွနယ္အဆင့္ေကာ္မတီမွ    ပထမအႀကိမ္အစည္းအေပထမအႀကိမ္အစည္းအေပထမအႀကိမ္အစည္းအေပထမအႀကိမ္အစည္းအေ၀၀၀၀းျပဳလုပ္ပါကးျပဳလုပ္ပါကးျပဳလုပ္ပါကးျပဳလုပ္ပါက    အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွအေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွအေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွအေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ    
တာတာတာတာ၀၀၀၀န္ရိွသူမ်ားလည္းန္ရိွသူမ်ားလည္းန္ရိွသူမ်ားလည္းန္ရိွသူမ်ားလည္း    တက္ေတက္ေတက္ေတက္ေရာက္သင့္ပါသည္။ရာက္သင့္ပါသည္။ရာက္သင့္ပါသည္။ရာက္သင့္ပါသည္။    သုိသုိသုိသုိ႔႔ ႔႔မွသာမွသာမွသာမွသာ    ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီတြင္နယ္အဆင့္ေကာ္မတီတြင္နယ္အဆင့္ေကာ္မတီတြင္နယ္အဆင့္ေကာ္မတီတြင္    သင့္ေတာ္ေသာသင့္ေတာ္ေသာသင့္ေတာ္ေသာသင့္ေတာ္ေသာ    
အဖြဲအဖြဲအဖြဲအဖြဲ႕၀႕၀႕၀႕၀င္မ်ားင္မ်ားင္မ်ားင္မ်ား    ပါပါပါပါ၀၀၀၀င္ေၾကာင္းႏွင့္င္ေၾကာင္းႏွင့္င္ေၾကာင္းႏွင့္င္ေၾကာင္းႏွင့္    အဖြဲအဖြဲအဖြဲအဖြဲ႕၀႕၀႕၀႕၀င္မ်ားသည္င္မ်ားသည္င္မ်ားသည္င္မ်ားသည္    ၄၄၄၄င္းတုိင္းတုိင္းတုိင္းတုိ႔၏႔၏႔၏႔၏    အခန္းကအခန္းကအခန္းကအခန္းက႑႑႑႑မ်ားႏွင့္မ်ားႏွင့္မ်ားႏွင့္မ်ားႏွင့္    တာတာတာတာ၀၀၀၀န္မ်ားကုိန္မ်ားကုိန္မ်ားကုိန္မ်ားကုိ    ရွင္းလင္းစြာရွင္းလင္းစြာရွင္းလင္းစြာရွင္းလင္းစြာ    
နားလည္ထားေၾကာင္းနားလည္ထားေၾကာင္းနားလည္ထားေၾကာင္းနားလည္ထားေၾကာင္း    ေသခ်ာပါမည္။ေသခ်ာပါမည္။ေသခ်ာပါမည္။ေသခ်ာပါမည္။    ေဒသတစ္ခုခ်င္းစီတြင ္ ပထမအႀကိမ္ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္အစည္းအေ၀းက်င္းပ 
ၿပီးေနာက္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားခန္႔အပ္ျခင္းႏွင္ ့ ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ အေျခခံပညာ 
ဦးစီးဌာနႏွင္ ့DEPT သုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပရပါမည္။  

ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္နယ္နယ္နယ္    အဆင့္ေကာ္မတီတြင္အဆင့္ေကာ္မတီတြင္အဆင့္ေကာ္မတီတြင္အဆင့္ေကာ္မတီတြင္    ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္ပညာေရးမႉးမ်ား၊နယ္ပညာေရးမႉးမ်ား၊နယ္ပညာေရးမႉးမ်ား၊နယ္ပညာေရးမႉးမ်ား၊    လက္ေထာက္ပညာေရးမႉးမ်ား၊လက္ေထာက္ပညာေရးမႉးမ်ား၊လက္ေထာက္ပညာေရးမႉးမ်ား၊လက္ေထာက္ပညာေရးမႉးမ်ား၊    သတ္မွတ္ထားေသာသတ္မွတ္ထားေသာသတ္မွတ္ထားေသာသတ္မွတ္ထားေသာ    
စီမံကိန္းစီမံကိန္းစီမံကိန္းစီမံကိန္း၀၀၀၀န္ထမ္းမ်ားအျပင္န္ထမ္းမ်ားအျပင္န္ထမ္းမ်ားအျပင္န္ထမ္းမ်ားအျပင္၊၊၊၊((((အစိအစဥ္၏အစိအစဥ္၏အစိအစဥ္၏အစိအစဥ္၏    လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္းလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္းလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္းလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း) ) ) )     အဓိကတုိင္းရင္းအဓိကတုိင္းရင္းအဓိကတုိင္းရင္းအဓိကတုိင္းရင္း    
သားအုပ္စုမ်ားႏွင့္သားအုပ္စုမ်ားႏွင့္သားအုပ္စုမ်ားႏွင့္သားအုပ္စုမ်ားႏွင့္    အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕႕႕႕အစည္းမ်ားမွကုိယ္စားလွယ္မ်ားလည္းအစည္းမ်ားမွကုိယ္စားလွယ္မ်ားလည္းအစည္းမ်ားမွကုိယ္စားလွယ္မ်ားလည္းအစည္းမ်ားမွကုိယ္စားလွယ္မ်ားလည္း    ပါပါပါပါ၀၀၀၀င္ေစရပါမည္။င္ေစရပါမည္။င္ေစရပါမည္။င္ေစရပါမည္။ ထုိ႔အျပင္ အျခား 
အစုိးရဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ အုပ္စုေခါင္းေဆာင္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားလည္း ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ 
ေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္ရပါမည္။  

• လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္လက္စြဲတြင္လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္လက္စြဲတြင္လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္လက္စြဲတြင္လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္လက္စြဲတြင္    ေက်ာင္းေေက်ာင္းေေက်ာင္းေေက်ာင္းေ႐႐႐႐ြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္အတြက္ြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္အတြက္ြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္အတြက္ြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္အတြက္    တာတာတာတာ၀၀၀၀န္ရိွသူမ်ား၌န္ရိွသူမ်ား၌န္ရိွသူမ်ား၌န္ရိွသူမ်ား၌    
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕႕႕႕အစည္းမ်ား၏အစည္းမ်ား၏အစည္းမ်ား၏အစည္းမ်ား၏    ကုိယ္စားလွယ္ကုိလည္းကုိယ္စားလွယ္ကုိလည္းကုိယ္စားလွယ္ကုိလည္းကုိယ္စားလွယ္ကုိလည္း    ထပ္ထည့္ရပါမည္။ထပ္ထည့္ရပါမည္။ထပ္ထည့္ရပါမည္။ထပ္ထည့္ရပါမည္။ CSO ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
သည္ ေ႐ြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တြင ္ ပါ၀င္ကူညီႏိုင္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ၾကသည့္အတြက္၊ 
၄င္းတို႔သည္ ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္လုိၾကပါသည္။   

• ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္ပညာေရးမႉးနယ္ပညာေရးမႉးနယ္ပညာေရးမႉးနယ္ပညာေရးမႉး႐႐႐႐ံုးသည္ံုးသည္ံုးသည္ံုးသည္    ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္အဆင့္နယ္အဆင့္နယ္အဆင့္နယ္အဆင့္    ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီ၀၀၀၀င္င္င္င္    အေရအတြက္ကုိအေရအတြက္ကုိအေရအတြက္ကုိအေရအတြက္ကုိ    
ဆုံးျဖတ္ေဆုံးျဖတ္ေဆုံးျဖတ္ေဆုံးျဖတ္ေပးသင့္ပါသည္ပးသင့္ပါသည္ပးသင့္ပါသည္ပးသင့္ပါသည္ - ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးမ်ားႏွင္ ့လက္ေထာက္ပညာေရးမႉးမ်ားက ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတ ီ
၀င္ျဖစ္ရန္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္၏ ေနာက္ခံအေျခအေနေပၚမူတည္၍ ၄င္းတိ႕ုကုိယ္တိုင္ 
ဆုံးျဖတ္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ေကာ္မတီတြင္ 
မညသူ္က တက္ႂကြစြာပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္၊ မည္သူက ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလံုးကုိ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္သည ္
စသည္တုိ႔ကုိ ေကာင္းစြာသိထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။  

• တက္ႂကြေသာတက္ႂကြေသာတက္ႂကြေသာတက္ႂကြေသာ    ေကာ္မတီေကာ္မတီေကာ္မတီေကာ္မတီ၀၀၀၀င္မ်ားကုိင္မ်ားကုိင္မ်ားကုိင္မ်ားကုိ    ေရြးခ်ယ္ရန္ေရြးခ်ယ္ရန္ေရြးခ်ယ္ရန္ေရြးခ်ယ္ရန္    အခ်ိန္လုံေလာက္စြာယူရပါမည္အခ်ိန္လုံေလာက္စြာယူရပါမည္အခ်ိန္လုံေလာက္စြာယူရပါမည္အခ်ိန္လုံေလာက္စြာယူရပါမည္    - တုိင္းရင္းသား အုပ္စု 
မ်ားအပါအ၀င္၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္ တက္ႂကြေသာ ကုိယ ္
စားလွယ္မ်ားရွာေဖြႏုိင္ရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔အား ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္ရန္ဖ္ိတ္ၾကားႏိုင္ေရး 
အတြက္ အခ်ိန္လုံေလာက္စြာယူရန္လုိအပ္ပါသည္။  

ေက်ာင္းအဆင့္ေက်ာင္းအဆင့္ေက်ာင္းအဆင့္ေက်ာင္းအဆင့္    ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္    ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီအတြက္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီအတြက္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီအတြက္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီအတြက္    

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွာကဲ့သုိ႔ပင္၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင ္ ေကာ္မတီ၀င္အေရအတြက္ကုိ မ်ားျပားစြာ ေဖာ္ျပ သတ္မွတ္ 
ထားပါသည္။ ယင္းေကာ္မတ၀ီင္မ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမ ွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားလည္း 
ပါ၀င္ပါသည္။ လူမႈဆုိင္ရာဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအတြင္း ရရွိခဲ့ေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအရ 
(ေကာ္မတီ၀င)္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းႏွင္ ့ ခန္႔အပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအၾကားတြင္ ကြာဟခ်က္အလြန္ႀကီးမားေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားအတြက္ အဖြဲ႕၀င္ေ႐ြးခ်ယ္၍ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းရန ္အခ်ိန ္အလြန ္နည္းပါး 
ျခင္းေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္ျပင္ပမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည ္ေကာ္မတီတြင္ မပါ၀င္ႏိုင ္ေတာ့ပါ။  

• ေက်ာင္းအဆင့္ေကာ္မတီတြင္ေက်ာင္းအဆင့္ေကာ္မတီတြင္ေက်ာင္းအဆင့္ေကာ္မတီတြင္ေက်ာင္းအဆင့္ေကာ္မတီတြင္    ဆရာဆရာဆရာဆရာ////မအေရအတြက္ကုိမအေရအတြက္ကုိမအေရအတြက္ကုိမအေရအတြက္ကုိ    ျပန္လည္ျပန္လည္ျပန္လည္ျပန္လည္    ခ်ိန္ညိွသင့္ပါသည္ခ်ိန္ညိွသင့္ပါသည္ခ်ိန္ညိွသင့္ပါသည္ခ်ိန္ညိွသင့္ပါသည္ -ေက်ာင္းအဆင့္ 
ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီတြင္ ဆရာ/မ မ်ားစြာပါ၀င္ေနသည့္အတြက္ (ပညာသင္ ေထာက္ပံ ့
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ေၾကး ေပးရမည့္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေ႐ြးခ်ယ္ရန္အတြက္) စာသင္ခ်ိန္အတြင္း ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရာတြင ္ အခက္အခဲမ်ားစြာေတြ႕ရပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေက်ာင္းအဆင့္ေကာ္မတီတြင္ တိုင္းရင္းသား 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င ္မိဘမ်ား၊ ေဒသခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေရအတြက္ကိ ုတုိးျမႇင့္သင့္ပါသည္။  

• ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီတြင္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီတြင္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီတြင္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီတြင္    ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးတတ္ကၽြမ္းသူမ်ားဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးတတ္ကၽြမ္းသူမ်ားဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးတတ္ကၽြမ္းသူမ်ားဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးတတ္ကၽြမ္းသူမ်ား    ပါပါပါပါ၀၀၀၀င္သင့္ပါသည္င္သင့္ပါသည္င္သင့္ပါသည္င္သင့္ပါသည္    - တိုင္း 
ရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာေနသည့္ေဒသမ်ားရိွ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ (ဥပမာ - ရွမ္းႏွင့္ပအုိ႕စသည့္) အဓိက 
တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားမ ွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သင့္ပါသည္။ ျမန္မာႏွင္ ့ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား 
ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးလံုးကိ ုကၽြမ္းက်င္စြာေျပာႏုိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား (ေဒသခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ ္
ဆရာ/မမ်ား)ကုိ ေကာ္မတီတြင္ ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းရပါမည္။  

• ေကာ္မတီေကာ္မတီေကာ္မတီေကာ္မတီတြင္တြင္တြင္တြင္    ေက်းေက်းေက်းေက်း႐႐႐႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္    ရပ္ရပ္ရပ္ရပ္႐႐႐႐ြာကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ကုိြာကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ကုိြာကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ကုိြာကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ကုိ    တုိးျမႇင့္တုိးျမႇင့္တုိးျမႇင့္တုိးျမႇင့္    
ေပးရပါမည္ေပးရပါမည္ေပးရပါမည္ေပးရပါမည္ - ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးေကာ္မတီမ်ားသည္ အျခားေက်း႐ြာမ်ားမ ွ မိဘမ်ားအား စတုိင္ပင္ 
အစီအစဥ္အေၾကာင္းရွင္းျပရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာေတြ႕ၾကရပါသည္။ (အျခားေက်း႐ြာမ်ားမွ) ေက်း႐ြာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားကိုလည္း ေကာ္မတီတြင ္ ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းႏိုင္ပါက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
မိဘ အားလံုးသို႔ ထိေရာက္စြာျဖန္႔ေ၀ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

• ေဒသခံျပည္သူမ်ားအနက္ေဒသခံျပည္သူမ်ားအနက္ေဒသခံျပည္သူမ်ားအနက္ေဒသခံျပည္သူမ်ားအနက္    တက္ႂကြေသာတက္ႂကြေသာတက္ႂကြေသာတက္ႂကြေသာ    ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀၀၀၀င္ႏုိင္ရန္င္ႏုိင္ရန္င္ႏုိင္ရန္င္ႏုိင္ရန္    အခ်ိန္ယူသင့္ပါသည္အခ်ိန္ယူသင့္ပါသည္အခ်ိန္ယူသင့္ပါသည္အခ်ိန္ယူသင့္ပါသည္    - အခ်ိန ္
လုံေလာက္စြာရရိွပါက ပညာေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင ္စိတ၀္င္စားေသာ တက္ႂကြသည္ ့ေဒသခံကုိယ္စားလွယ ္
မ်ားကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္ၿပီး၊ ေက်ာင္းအဆင့္ေကာ္တီတြင ္ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ရန ္ဖိတ္ေခၚႏုိင္ပါမည္။  

တုန္တုန္တုန္တုန္႔႔ ႔႔ျပန္သံုးသပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာျပန္သံုးသပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာျပန္သံုးသပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာျပန္သံုးသပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ    အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ား    

• ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားသည္ တုန္႔ျပန္သံုးသပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူအားလုံးသို႔ ေထာက္ပ့ံေပးရပါမည္။ ယင္းအခ်က ္
အလက္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူအလြယ္တကူေရာက္ရိွႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင ္ ျပသထားရပါမည္။ အခ်က္ 
အလက္မ်ားႏွင္ ့ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ျမန္မာဘာသာႏွင္ ့ ေဒသခံတုိင္းရငး္သားဘာသာစကားတုိ႔ျဖင့္ 
ျပင္ဆင္ထားရပါမည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးတို႔က တုန္႔ျပန္သုံးသပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု
ေထာက္ပံ့ေပးရပါမည္။  

• ေဒသခံမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲ၍ ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ တုန္႔ျပန္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားသည ္
အစီအစဥ္တုိးတက္ေစေရးအတြက ္အေထာက္အကူျဖစ္ေစေၾကာင္း အသိႏုိးၾကားေစျခင္းအားျဖင့္ တုန္႔ျပန္ 
သုံးသပ္မႈမ်ားေပးလာရန္ အားေပးလႈ႕ံေဆာ္ျခင္း။ 

တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအပါအတုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအပါအတုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအပါအတုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအပါအ၀၀၀၀င္င္င္င္    ဆင္းရ၍ဲဆင္းရ၍ဲဆင္းရ၍ဲဆင္းရ၍ဲ    ထိခုိက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားသုိထိခုိက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားသုိထိခုိက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားသုိထိခုိက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားသုိ႔႔ ႔႔    အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္    အခ်က္အခ်က္အခ်က္အခ်က္    
အလက္မ်ားအလက္မ်ားအလက္မ်ားအလက္မ်ား    ပုိမုိေရာက္ရိွေစေရးႏွင့္ပုိမုိေရာက္ရိွေစေရးႏွင့္ပုိမုိေရာက္ရိွေစေရးႏွင့္ပုိမုိေရာက္ရိွေစေရးႏွင့္    အစီအစီအစီအစီအစဥ္အေၾကာင္းပုိမုိနားလည္လာေစေရးအတြက္အစဥ္အေၾကာင္းပုိမုိနားလည္လာေစေရးအတြက္အစဥ္အေၾကာင္းပုိမုိနားလည္လာေစေရးအတြက္အစဥ္အေၾကာင္းပုိမုိနားလည္လာေစေရးအတြက္    သတင္းသတင္းသတင္းသတင္း    အခ်က္အလက္အခ်က္အလက္အခ်က္အလက္အခ်က္အလက္    
ျဖန္ျဖန္ျဖန္ျဖန္႕႕႕႕ေေေေ၀၀၀၀ျခင္းဆုိင္ရာျခင္းဆုိင္ရာျခင္းဆုိင္ရာျခင္းဆုိင္ရာ    အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ား    

ႏုိင္ငံအဆင့္တြင္ႏုိင္ငံအဆင့္တြင္ႏုိင္ငံအဆင့္တြင္ႏုိင္ငံအဆင့္တြင္    သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔႔ ႔႔ေေေေ၀၀၀၀ျခင္းျခင္းျခင္းျခင္း    

• ေရဒီယုိမွအသံလႊင့္ျခင္းက့ဲသုိေရဒီယုိမွအသံလႊင့္ျခင္းက့ဲသုိေရဒီယုိမွအသံလႊင့္ျခင္းက့ဲသုိေရဒီယုိမွအသံလႊင့္ျခင္းက့ဲသုိ႔႔ ႔႔ေသာေသာေသာေသာ    မီဒီယာနည္းလမ္းမ်ားကုိမီဒီယာနည္းလမ္းမ်ားကုိမီဒီယာနည္းလမ္းမ်ားကုိမီဒီယာနည္းလမ္းမ်ားကုိ    ပုိမုိအသုံးျပဳျခင္းပုိမုိအသုံးျပဳျခင္းပုိမုိအသုံးျပဳျခင္းပုိမုိအသုံးျပဳျခင္း    ----    ပညာေပးဇာတ္လမ္းတိ ု
မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ပိုမုိထိေရာက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ျဖန္႕ေ၀ျခင္းကုိ ပိုမိုထိေရာက္ေစပါသည္။ ယခုအခါ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား 
ကုိ ေရဒီယိုႏွင္ ့ တီဗီြမ ွ ထုတ္လႊင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ထုိသုိ႔ ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားကုိ လူအနည္းငယ္ကသာ 
ရရွိေၾကာင္း ေတြြ႕ရွိရပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ေရဒီယုိႏွင့္တီဗီြမ ွ ထုတ္လႊင့္ေသာ အစိအစဥ္မ်ားသည ္
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ပုိမိုဆြဲေဆာင္မႈရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးဆုိငရ္ာ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု
ေၾကျငာေပးျခင္းထက ္ အသိႏိုးၾကားေစေရးဇာတ္လမ္းတိုမ်ား၊ ရုပ္ရွင္မ်ားကုိ လႊင့္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားတြင ္ ထိခိုက္လြယ္အုပ္စုမ်ားအား အစိုးရက ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားပ့ံပိုးေပးေန 
သည့္အတြက္ ၄င္းတို႔၏ ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းသုိ႔ေစလႊတ္ရန ္ အားေပးလႈ႕ံေဆာ္ေပးသည့္ သတင္း 
စကားမ်ားလည္း ပါ၀င္သင့္ပါသည္။     

ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္အဆင့္တြင္နယ္အဆင့္တြင္နယ္အဆင့္တြင္နယ္အဆင့္တြင္    သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႕႕႕႕ေေေေ၀၀၀၀ျခင္းျခင္းျခင္းျခင္း    

• ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္အေၾကာင္းကုိပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္အေၾကာင္းကုိပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္အေၾကာင္းကုိပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္အေၾကာင္းကုိ    တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားသုံး၍တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားသုံး၍တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားသုံး၍တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားသုံး၍    ဆုိင္းဘုတ္မ်ားျဖင့္ဆုိင္းဘုတ္မ်ားျဖင့္ဆုိင္းဘုတ္မ်ားျဖင့္ဆုိင္းဘုတ္မ်ားျဖင့္    
ေၾကျငာေပးျခင္းေၾကျငာေပးျခင္းေၾကျငာေပးျခင္းေၾကျငာေပးျခင္း    ----    တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအၾကားတြင္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးဆုိင္ရာ အသိႏိုးၾကားမႈ 
ျမႇင့္တင္ေပးေရးအတြက္၊ဆုိင္းဘုတ္မ်ားကုိ ျမန္မာဘာသာႏွင္ ့သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းရင္းသား ဘာသာႏွစ္မ်ိဳး 
လုံးျဖင့္ ေရးသားသင့္ပါသည္။     

• ဆုိင္းဘုတ္မ်ားကုိဆုိင္းဘုတ္မ်ားကုိဆုိင္းဘုတ္မ်ားကုိဆုိင္းဘုတ္မ်ားကုိ    အမ်ားျပည္သူအလြယ္တကူလက္လွမ္းမီေသာေနရာမ်ားတြင္အမ်ားျပည္သူအလြယ္တကူလက္လွမ္းမီေသာေနရာမ်ားတြင္အမ်ားျပည္သူအလြယ္တကူလက္လွမ္းမီေသာေနရာမ်ားတြင္အမ်ားျပည္သူအလြယ္တကူလက္လွမ္းမီေသာေနရာမ်ားတြင္    တပ္ဆင္ျခင္းတပ္ဆင္ျခင္းတပ္ဆင္ျခင္းတပ္ဆင္ျခင္း    ----    ဆုိင္းဘုတ ္
မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သ ူ အေရာက္မ်ားေသာေနရာမ်ားတြင ္ စုိက္ထူထားရပါမည္။ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ 
ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္အားဆုိင္းဘုတ္ျဖင့္ ေၾကာ္ျငာေပးျခင္းကိ ု ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္သာ 
ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး၊ ယင္းမွာလည္း ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုး၀င္းအတြင္း စိုက္ထူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ 
ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္အတြက္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင ္အမ်ားျပည္သူ အလြယ္ 
တကူသြားလာႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ား၌ စိုက္ထူၾကရန္ အၾကံျပဳလုိပါသည္။  

• ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးဆုိင္ရာပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးဆုိင္ရာပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးဆုိင္ရာပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးဆုိင္ရာ    လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကုိလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကုိလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကုိလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကုိ    လူထူထပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္လူထူထပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္လူထူထပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္လူထူထပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္    ေေေေ၀၀၀၀ငွေပျခင္းငွေပျခင္းငွေပျခင္းငွေပျခင္း    ---- 
ဆုိင္းဘုတ္မ်ားအား လူထူထပ္သည့္ေနရာတြင ္စိုက္ထူျခင္း၊ လဖက္ရည္ဆုိင္က့ဲသို႔ေသသာေနရာမ်ားတြင ္
လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ စာ႐ြက္ငယ္မ်ား (flyers) ျဖင့္ ေၾကာ္ျငာျခင္းစသည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပညာသင္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္အေပၚ အသိႏိုးၾကားေစေရးအတြက္ ထိေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက အၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။  

• ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေရးပညာသင္ေထာက္ပ့ံေရးပညာသင္ေထာက္ပ့ံေရးပညာသင္ေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္ဆုိင္ရာအစီအစဥ္ဆုိင္ရာအစီအစဥ္ဆုိင္ရာအစီအစဥ္ဆုိင္ရာ    အခ်က္အလက္မ်ားကုိအခ်က္အလက္မ်ားကုိအခ်က္အလက္မ်ားကုိအခ်က္အလက္မ်ားကုိ    က်ယ္ျပန္က်ယ္ျပန္က်ယ္ျပန္က်ယ္ျပန္႕႕႕႕စြာျဖန္စြာျဖန္စြာျဖန္စြာျဖန္႔႔ ႔႔ေေေေ၀၀၀၀ေပးႏုိင္သည့္ေပးႏုိင္သည့္ေပးႏုိင္သည့္ေပးႏုိင္သည့္    ေက်းေက်းေက်းေက်း႐႐႐႐ြာြာြာြာ    
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊    ရပ္ရပ္ရပ္ရပ္႐႐႐႐ြာလူမႈေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအားြာလူမႈေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအားြာလူမႈေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအားြာလူမႈေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအား    ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ေပးျခင္းေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ေပးျခင္းေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ေပးျခင္းေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ေပးျခင္း    ----    ပညာသင္ ေထာက္ပ့ံ 
ေၾကးအစီအစဥ္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ုေဒသခံျပည္သူမ်ားသုိ႔ ျဖန္႔ေ၀ေပးႏိင္ုေရးအတြက္၊ ေက်း႐ြာ 
အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊ ရပ္႐ြာလူမႈေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကိ ု အစည္းအေ၀းတစ္ခုသို႔ ဖိတ္ၾကားၿပီး၊ ထိ ု
အစည္းအေ၀းမွရရွိလာေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊ ဆက္လက္၍ ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ားသုိ႔ ထိေရာက္စြာျဖင့္ ထပ္ဆင့္ျပန္လည္ျဖန္႔ေ၀ေပးႏုိင္ပါသည္။  

ေက်ာင္းအဆင့္တြင္ေက်ာင္းအဆင့္တြင္ေက်ာင္းအဆင့္တြင္ေက်ာင္းအဆင့္တြင္    သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔႔ ႔႔ေေေေ၀၀၀၀ျခင္းျခင္းျခင္းျခင္း    

• မိဘမ်ားအဆင္ေျပသည့္အခ်ိန္တြင္မိဘမ်ားအဆင္ေျပသည့္အခ်ိန္တြင္မိဘမ်ားအဆင္ေျပသည့္အခ်ိန္တြင္မိဘမ်ားအဆင္ေျပသည့္အခ်ိန္တြင္    အစည္းအေအစည္းအေအစည္းအေအစည္းအေ၀၀၀၀းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းးမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းးမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းးမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း - မိဘမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ရာသီ (အဓိက 
အားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး)တြင္ အစည္းအေ၀းသုိ႔ ဖိတ္ၾကားပါက မတက္ေရာက္ႏိုင္ၾကပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ မိဘမ်ား 
အဆင္ေျပမည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင ္အစည္းအေ၀းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင္ ့ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကး အစီအစဥ္ကိ ု
တြင္ မိဘမ်ား၏ တက္ႂကြေသာပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကုိ တုိးတက္ေစႏိုင္ပါသည္။  

• ရပ္ရပ္ရပ္ရပ္႐႐႐႐ြာတြင္ြာတြင္ြာတြင္ြာတြင္    ဩဇာရိွေသာဩဇာရိွေသာဩဇာရိွေသာဩဇာရိွေသာ    ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွတစ္ဆင့္    ေဒသခံအားလုံးကုိေဒသခံအားလုံးကုိေဒသခံအားလုံးကုိေဒသခံအားလုံးကုိ    ဖိတ္ၾကားျခင္းဖိတ္ၾကားျခင္းဖိတ္ၾကားျခင္းဖိတ္ၾကားျခင္း    - 
ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျဖန္႔ေ၀ေရးအတြက ္ေဒသခံျပည္သူမ်ား 
ႏွင္ ့ စုံညီအစည္းအေ၀းမ်ားကိ ု ဩဇာရိွေသာဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အကူအညီျဖင္ ့ ျပဳလုပ္သင့္ 
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ေၾကာင္း ေက်ာင္းေကာ္မတ၀ီင္မ်ားက အၾကံျပဳခ့ဲပါသည္။ ထုိအၾကံျပဳခ်က္ကုိ လက္ေထာက္ပညာေရးမႉး 
ကလည္း ေထာက္ခံထားပါသည္။  

• ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ပတ္သက္သည့္    လုပ္ငန္းမ်ားကုိလုပ္ငန္းမ်ားကုိလုပ္ငန္းမ်ားကုိလုပ္ငန္းမ်ားကုိ    ေၾကျငာရာတြင္ေၾကျငာရာတြင္ေၾကျငာရာတြင္ေၾကျငာရာတြင္    တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားတုိင္းရင္းသားဘာသာစကားတုိင္းရင္းသားဘာသာစကားတုိင္းရင္းသားဘာသာစကား    
ကုိကုိကုိကုိ    အသုံးျပဳျခင္းအသုံးျပဳျခင္းအသုံးျပဳျခင္းအသုံးျပဳျခင္း    ----    ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု
ျဖန္႔ေ၀ရာတြင ္ ေဒသခံမ်ား၏ ဘာသာစကားကုိ အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
ဘာသာႏွစ္မ်ိဳးတတ္ကၽြမ္းေသာ ဆရာ/မမ်ား၊ မိဘမ်ားကုိ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအား သတင္းအခ်က ္
အလက္ျဖန္႔ေ၀ရာတြင ္ကူညီေပးရန ္ေမတၱာရပ္ခံသင့္ပါသည္။  

• ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးဆုိင္ရာပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးဆုိင္ရာပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးဆုိင္ရာပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးဆုိင္ရာ    အခ်က္အလက္မ်ားကုိအခ်က္အလက္မ်ားကုိအခ်က္အလက္မ်ားကုိအခ်က္အလက္မ်ားကုိ    ေက်ာင္းေေက်ာင္းေေက်ာင္းေေက်ာင္းေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းတြင္ၾကာ္ျငာသင္ပုန္းတြင္ၾကာ္ျငာသင္ပုန္းတြင္ၾကာ္ျငာသင္ပုန္းတြင္    ကပ္ထားျခင္းကပ္ထားျခင္းကပ္ထားျခင္းကပ္ထားျခင္း    ---- 
ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းတြင္ကပ္ၿပီး၊ 
အမ်ားျပည္သူသြားလာႏုိင္ေသာေနရာတြင ္ ထားရပါမည္။ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းကိ ု ေက်ာင္းအပ္ခ်ိန္မ်ားတြင ္
ေက်ာင္းအပ္လက္ခံသည့္ေနရာအနီးတြင ္ ထားရပါမည္။ သို႔မွသာ ေက်ာင္းအပ္လာေသာ မိဘမ်ားက 
လြယ္ကူစြာေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါမည္။  

• အခ်က္အလက္ျဖန္အခ်က္အလက္ျဖန္အခ်က္အလက္ျဖန္အခ်က္အလက္ျဖန္႔႔ ႔႔ေေေေ၀၀၀၀ျခင္းအတြက္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိျခင္းအတြက္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိျခင္းအတြက္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိျခင္းအတြက္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ    ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္အဆင့္ႏွင့္နယ္အဆင့္ႏွင့္နယ္အဆင့္ႏွင့္နယ္အဆင့္ႏွင့္    ေက်ာင္းအဆင့္ေက်ာင္းအဆင့္ေက်ာင္းအဆင့္ေက်ာင္းအဆင့္    အေကာင္အေကာင္အေကာင္အေကာင္    
အထည္ေဖာ္ေရးအထည္ေဖာ္ေရးအထည္ေဖာ္ေရးအထည္ေဖာ္ေရး    အဖြဲအဖြဲအဖြဲအဖြဲ႕႕႕႕မ်ားသုိမ်ားသုိမ်ားသုိမ်ားသုိ႔႔ ႔႔    ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းေထာက္ပ့ံေပးျခင္းေထာက္ပ့ံေပးျခင္းေထာက္ပ့ံေပးျခင္း        ---- ဗီႏိုင္းျဖင္ ့ ဆုိင္းဘုတ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္ 
မ်ားထုတ္ေ၀ျခင္းစသည့္ အခ်က္အလက္ျဖန္႔ေ၀ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက ္ ရန္ပုံေငြမ်ားေထာက္ပ့ံ့ေပးရန္ 
အလ်င္အျမန္လုိအပ္ေနပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားသည္ ရန္ပုံေငြမရိွျခင္း 
ေၾကာင့္ အခ်က္အလက္ျဖန္႔ေ၀ျခင္းဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိၾကပါ။  

• ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ    ၀၀၀၀န္ႀကီးဌာနကန္ႀကီးဌာနကန္ႀကီးဌာနကန္ႀကီးဌာနက    ပ့ံပုိးေပးျခပ့ံပုိးေပးျခပ့ံပုိးေပးျခပ့ံပုိးေပးျခင္းင္းင္းင္း    ---- ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ေပးရပါမည္။ လက္ရိွအခ်ိန္တြင ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားသည ္
မိမိတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ ္ ေက်ာင္းရန္ပုံေငြမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ လုပ္ငန္းလက္စြဲစာအုပ္မ်ားမွ 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ မိတၱဴကူးယူေနရပါသည္။ ထုိ႔အျပင ္ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ကုိ ေ၀းလ ံ
ေသာေဒသမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ လယ္ေတာမ်ားတြင ္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ဆင္းရဲသည့္ မိဘမ်ားအား ရွွင္းျပ 
သင့္ပါသည္။ (ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးက ဤအခ်က္ကုိ အၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။) 

အက်ံဳးအက်ံဳးအက်ံဳးအက်ံဳး၀၀၀၀င္ေသာေက်ာင္းမ်ားကုိင္ေသာေက်ာင္းမ်ားကုိင္ေသာေက်ာင္းမ်ားကုိင္ေသာေက်ာင္းမ်ားကုိ    ေေေေ႐႐႐႐ြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍    အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ား    

• ပညာေရးပညာေရးပညာေရးပညာေရး၀၀၀၀န္ႀကီးဌာနသည္န္ႀကီးဌာနသည္န္ႀကီးဌာနသည္န္ႀကီးဌာနသည္    ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီမ်ားကနယ္အဆင့္ေကာ္မတီမ်ားကနယ္အဆင့္ေကာ္မတီမ်ားကနယ္အဆင့္ေကာ္မတီမ်ားက    ေေေေ႐႐႐႐ြးခ်ယ္ေရးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိြးခ်ယ္ေရးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိြးခ်ယ္ေရးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိြးခ်ယ္ေရးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ    ေဒသေဒသေဒသေဒသ    
အေျခအေနႏွင့္အညီအေျခအေနႏွင့္အညီအေျခအေနႏွင့္အညီအေျခအေနႏွင့္အညီ    ေျပာင္းလဲေျပာင္းလဲေျပာင္းလဲေျပာင္းလဲခ်ိန္ညိွအသုံးျပဳႏုိင္ရန္ခ်ိန္ညိွအသုံးျပဳႏုိင္ရန္ခ်ိန္ညိွအသုံးျပဳႏုိင္ရန္ခ်ိန္ညိွအသုံးျပဳႏုိင္ရန္        ခြင့္ျပဳေခြင့္ျပဳေခြင့္ျပဳေခြင့္ျပဳေပးပးပးပးသင့္ပါသည္သင့္ပါသည္သင့္ပါသည္သင့္ပါသည္ - ဥပမာအားျဖင့္ လပြတၱာ 
ၿမိဳ႕နယ္တြင ္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမမ်ားေသာ္လည္း ဆင္းရဲသူေက်ာင္းသားအေရအတြက္ မ်ားျပားပါသည္။ 
ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီသည္ ေ႐ြးခ်ယ္ေရးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းအျပင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ 
ေ၀းလံမႈတုိ႕ကိုပါ ထပ္ထည့္ရန ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။  

• ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ    ခ်ိန္ညႇိခ်ိန္ညႇိခ်ိန္ညႇိခ်ိန္ညႇိသင့္ပါသည္သင့္ပါသည္သင့္ပါသည္သင့္ပါသည္ - ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံးမွေတာင္းခံေသာ 
ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဇူလုိင္လ (ေက်ာင္းအပ္ႏႈန္းတည္ၿငိမ္ခ်ိန္) ႏွင့္ေဖေဖာ၀္ါရီလ 
(အတန္း တင္စာေမးပြဲအခ်ိန္)တို႔ရိွ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ျခားနားျခင္းကိုယူသင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ 
ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းခ်င္းစီ၏ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ားတည္ၿငိမ္ၿပီး တိက်မွန္ကန္ႏိုင္ပါမည္။   

• ေက်ာင္းေက်ာင္းေက်ာင္းေက်ာင္း႐႐႐႐ြးခ်ယ္ရာတြြးခ်ယ္ရာတြြးခ်ယ္ရာတြြးခ်ယ္ရာတြင္င္င္င္    ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလုံးအတြက္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလုံးအတြက္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလုံးအတြက္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလုံးအတြက္    ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ားကုိေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ားကုိေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ားကုိေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ားကုိ    အသုံးျပဳသင့္ပါသည္အသုံးျပဳသင့္ပါသည္အသုံးျပဳသင့္ပါသည္အသုံးျပဳသင့္ပါသည္    - 
လက္ရွိအခ်ိန္တြင ္အက်ံဳး၀င္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားေရြးခ်ယ္ရာ၌ အတန္း (၃)တန္း (ေလးတန္း၊ ရွစ္တန္းႏွင့္ 
ဆယ္တန္း) ရွ ိ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ အသုံးျပဳေနပါသည္။ ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္ 
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ေက်ာင္းေ႐ြးခ်ယ္ရာ၌ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလံုး၏ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳရန္ 
အၾကံျပဳထားပါသည္။  

• ေက်ာင္းသားအေရအတြက္မ်ားေသာေက်ာင္းသားအေရအတြက္မ်ားေသာေက်ာင္းသားအေရအတြက္မ်ားေသာေက်ာင္းသားအေရအတြက္မ်ားေသာ    ေက်ာင္းမ်ားအားေက်ာင္းမ်ားအားေက်ာင္းမ်ားအားေက်ာင္းမ်ားအား    ဦးစားေပးေဦးစားေပးေဦးစားေပးေဦးစားေပးေ႐႐႐႐ြးခ်ယ္သင့္ပါသည္ြးခ်ယ္သင့္ပါသည္ြးခ်ယ္သင့္ပါသည္ြးခ်ယ္သင့္ပါသည္    - ေက်ာင္းထြက္ 
ႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု အသံုးျပဳ၍ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးအတြက္ အက်ံဳး၀င္ေသာ ေက်ာင္းမ်ား 
ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္မ်ားေသာ ေက်ာင္းမ်ားကိ ုဦးစားေပး၍ စဥ္းစားသင့္ပါ သည္။  

• ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကး    အစီအစဥ္တြင္အစီအစဥ္တြင္အစီအစဥ္တြင္အစီအစဥ္တြင္    ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိလည္းဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိလည္းဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိလည္းဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိလည္း    ထည့္သြင္းစဥ္းစားထည့္သြင္းစဥ္းစားထည့္သြင္းစဥ္းစားထည့္သြင္းစဥ္းစား    
သင့္ပါသည္သင့္ပါသည္သင့္ပါသည္သင့္ပါသည္    - ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင ္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္အတြက ္အက်ံဳး၀င္ေသာ ေက်ာင္း 
မ်ားကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းမ်ား (ဆင္းရဲေသာ၊ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားစြာတုိ႔ကိ ု ဗုဒၶ 
ဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ၾကည္႐့ႈေစာင့္ေရွာက္ထားေသာေက်ာင္းမ်ား) ကုိလည္း ဆင္းရဲေသာ 
ေက်ာင္းမ်ား၊ ေ၀းလံေသာေက်ာင္းမ်ားနည္းတ ူထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။  

• မူလတန္းပညာေရးတြင္မူလတန္းပညာေရးတြင္မူလတန္းပညာေရးတြင္မူလတန္းပညာေရးတြင္    အတန္းအားလုံးကုိအတန္းအားလုံးကုိအတန္းအားလုံးကုိအတန္းအားလုံးကုိ    ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးရန္ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးရန္ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးရန္ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးရန္    ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္    - မူလ 
တန္းပညာေရးရိွ အတန္းမ်ားအားလံုး (သူငယ္တန္းမွ ေလးတန္းအထ)ိကုိ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး 
အစီအစဥ္တြင္ထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားက အၾကံျပဳခ့ဲပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ 
တြင္ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္၌ (မူလတန္းအဆင့္တြင)္ ေလးတန္းေက်ာင္းသားမ်ားသာ ပါ၀င္ 
ပါသည္။  

ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးခ်ီးျမႇင့္မည့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးခ်ီးျမႇင့္မည့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးခ်ီးျမႇင့္မည့္ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးခ်ီးျမႇင့္မည့္    ေက်ာင္းသားေေက်ာင္းသားေေက်ာင္းသားေေက်ာင္းသားေ႐႐႐႐ြးခ်ယ္ျခင္းြးခ်ယ္ျခင္းြးခ်ယ္ျခင္းြးခ်ယ္ျခင္း    စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ    အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ား    

• ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏    အအအအ၀၀၀၀တ္အစားအေျခအေတ္အစားအေျခအေတ္အစားအေျခအေတ္အစားအေျခအေနကုိနကုိနကုိနကုိ    ေေေေ႐႐႐႐ြးခ်ယ္ေရးစံသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ြးခ်ယ္ေရးစံသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ြးခ်ယ္ေရးစံသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ြးခ်ယ္ေရးစံသတ္မွတ္ခ်က္တြင္    မထည့္သြင္းသင့္ပါမထည့္သြင္းသင့္ပါမထည့္သြင္းသင့္ပါမထည့္သြင္းသင့္ပါ။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ (ဆင္းရဲသည္)့ ေက်ာင္းသားမ်ားသည ္ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ ေစတနာရွင ္
မ်ားက ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ (တစ္ခါတစ္ရံလႉဒါန္းထားသည္)့ သင့္တင့္ေသာ အ၀တ္အစားမ်ားကုိ ၀တ္ 
ဆင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ (အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မိသားစုမ်ား၏ ေနထုိင္မႈပံုစံသည္လည္း 
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြဲျပားႏုိင္ပါသည္။)    

• လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ားပုိင္ဆုိင္ျခင္းလက္ကုိင္ဖုန္းမ်ားပုိင္ဆုိင္ျခင္းလက္ကုိင္ဖုန္းမ်ားပုိင္ဆုိင္ျခင္းလက္ကုိင္ဖုန္းမ်ားပုိင္ဆုိင္ျခင္း    ----    ေက်း႐ြာမ်ားတြင ္ အသုံးျပဳေနသည့္ လက္ကိုင္ဖုန္းအမ်ားစုမွာ (ထီက့ဲသို႔ 
ေပါက္မစဲနစ္ျဖင္)့ အေရာင္ျမႇင့္တင္ျခင္းေၾကာင့္ ၁၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူထားသည္ ့ ဖုန္းကဒ္မ်ားျဖစ္ပါ 
သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင္ ့ျပင္ပေစ်းကြက္မွ ဖုန္းကဒ္မ်ားကိ ု၀ယ္ယူ အသံုးျပဳ 
ႏုိင္စြမ္းမရွိပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္လႊာတြင္ မိသားစုတစ္စုက ဆက္သြယ္ေရး 
ပစၥည္းမ်ား (ဖုန္း၊ တီဗီြစသည္တုိ႔) ကုိ မည္သို႔ရရိွေၾကာင္း ေမးခြန္းမ်ားကုိ ထပ္တိုးေမးသင့္ပါသည္။  

• အိမ္အေျခအေနသည္အိမ္အေျခအေနသည္အိမ္အေျခအေနသည္အိမ္အေျခအေနသည္    ေက်ာင္းသားေေက်ာင္းသားေေက်ာင္းသားေေက်ာင္းသားေ႐႐႐႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ြးခ်ယ္ရာတြင္ြးခ်ယ္ရာတြင္ြးခ်ယ္ရာတြင္    စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုမျဖစ္သင့္ပါစံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုမျဖစ္သင့္ပါစံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုမျဖစ္သင့္ပါစံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုမျဖစ္သင့္ပါ    ----    ေတာင္ႀကီးေဒသ 
ရိွ အိမ္အားလုံးနီးပါးသည္ ေဒသတြင္းရရွိႏိုင္ေသာ ထုံးေက်ာက္ (ျဗဳန္းေက်ာက္)မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ 
ထားသည့္ တုိက္အိမ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အိမ္ေဆာက္ရာတြင္ ထုိထုံးေက်ာက္မ်ား 
ကုိသာ အသုံးျပဳၾကပါသည္။  (ဧရာ၀တီေဒသရိွ အိမ္မ်ားစြာတုိ႔မွာ ဆုိင္ကလုန္းနာဂစ္ၿပီးေနာက္ အလႉရွင ္
အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔က ေထာက္ပ့ံထားၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။) 

• ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ပုိင္ဆုိင္ျခင္းသည္ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ပုိင္ဆုိင္ျခင္းသည္ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ပုိင္ဆုိင္ျခင္းသည္ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ပုိင္ဆုိင္ျခင္းသည္    ေဒသခံမ်ား၏ေဒသခံမ်ား၏ေဒသခံမ်ား၏ေဒသခံမ်ား၏    အမွန္တကယ္အေျခအေနကုိအမွန္တကယ္အေျခအေနကုိအမွန္တကယ္အေျခအေနကုိအမွန္တကယ္အေျခအေနကုိ    ေဖာ္ျပျခင္းမဟုတ္ေသာေဖာ္ျပျခင္းမဟုတ္ေသာေဖာ္ျပျခင္းမဟုတ္ေသာေဖာ္ျပျခင္းမဟုတ္ေသာ    
ေၾကာင့္ေၾကာင့္ေၾကာင့္ေၾကာင့္    ဤစံသတ္မွတ္ခ်က္ကုိဤစံသတ္မွတ္ခ်က္ကုိဤစံသတ္မွတ္ခ်က္ကုိဤစံသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ    ထည့္သြင္းရန္ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္ပါသည္ထည့္သြင္းရန္ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္ပါသည္ထည့္သြင္းရန္ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္ပါသည္ထည့္သြင္းရန္ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္ပါသည္ - စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ မိသားစု 
အားလုံးနီးပါးတြင ္တန္ဖိုးအနည္းအမ်ားကြာျခားေသာ္လည္း ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အနည္းဆုံး တစ္စီးရွိၾက 
ပါသည္။ ခ်မ္းသာသူမ်ားက ေစ်းႀကီးေသာေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားကိ ု ၀ယ္ႏိုင္ၿပီၤး၊ ဆင္းရဲသူမ်ားက 
ေစ်းနည္းေသာ (၆၀၀၀၀ က်ပ္မ ွ ၇၀၀၀၀ က်ပ္) အေဟာင္းမ်ားကုိ ၄င္းတို႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက ္မရိွမျဖစ၀္ယ္ၾကရပါသည္။  
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• ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကုိပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကုိပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကုိပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကုိ    ကနဦးေမးျမန္းရာတြင္ကနဦးေမးျမန္းရာတြင္ကနဦးေမးျမန္းရာတြင္ကနဦးေမးျမန္းရာတြင္    ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီကုိေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီကုိေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီကုိေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီကုိ    သီးသန္သီးသန္သီးသန္သီးသန္႔႔ ႔႔ေမးသင့္ပါသည္ေမးသင့္ပါသည္ေမးသင့္ပါသည္ေမးသင့္ပါသည္ - 
ေက်ာာင္းအခ်ဳိ႕တြင ္ ဆရာ/မမ်ားသည္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား မျဖည့္မီတြင္ 
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီအား ၄င္းတို႔၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကိ ု အျခားေက်ာင္းသားအားလုံး၏ 
ေရ႕ွတြင္ ေမးတတ္ၾကပါသည္။ ထုိအခါတြင္ အေမးခံရေသာေက်ာင္းသားက ရွက႐္ြ႕ံေသာေၾကာင့္ 
ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားရိွသက့ဲသို႔ လိမ္ညာေျဖဆုိတတ္ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ကနဦးေမးျမန္းျခင္းကိ ု
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီအား သီးျခားစီျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါသည္။  

• ေထာေထာေထာေထာက္ပ့ံေၾကးရရိွေသာေက်ာင္းသားမ်ားသည္က္ပ့ံေၾကးရရိွေသာေက်ာင္းသားမ်ားသည္က္ပ့ံေၾကးရရိွေသာေက်ာင္းသားမ်ားသည္က္ပ့ံေၾကးရရိွေသာေက်ာင္းသားမ်ားသည္    (ေျ(ေျ(ေျ(ေျပာင္းေပာင္းေပာင္းေပာင္းေ႐႐႐႐ႊႊ ႊႊ႕႕႕႕သြားေသာသြားေသာသြားေသာသြားေသာ) ) ) ) အျခားၿမိဳအျခားၿမိဳအျခားၿမိဳအျခားၿမိဳ႕႕႕႕နယ္အသစ္တြင္လည္းနယ္အသစ္တြင္လည္းနယ္အသစ္တြင္လည္းနယ္အသစ္တြင္လည္း    
ေထာက္ပ့ံေၾကးေထာက္ပ့ံေၾကးေထာက္ပ့ံေၾကးေထာက္ပ့ံေၾကး    ဆက္လက္ရရိွသင့္ပါသည္။ဆက္လက္ရရိွသင့္ပါသည္။ဆက္လက္ရရိွသင့္ပါသည္။ဆက္လက္ရရိွသင့္ပါသည္။    ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးရရိွေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ 
အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အျခားၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားပါက ထုိေက်ာင္းသားသည္ 
ၿမိဳ႕နယ္အသစ္တြင္လည္း ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးကုိ ဆက္လက္ရရိွသင့္ပါသည္။  

• ေက်ာင္းသားေေက်ာင္းသားေေက်ာင္းသားေေက်ာင္းသားေ႐႐႐႐ြးခ်ယ္ျခင္းစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ြးခ်ယ္ျခင္းစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ြးခ်ယ္ျခင္းစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ြးခ်ယ္ျခင္းစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္    အေၾကာင္းရင္းကုိအေၾကာင္းရင္းကုိအေၾကာင္းရင္းကုိအေၾကာင္းရင္းကုိ    သိရိွေစရန္သိရိွေစရန္သိရိွေစရန္သိရိွေစရန္    ေမးျမန္းထားေသာေမးျမန္းထားေသာေမးျမန္းထားေသာေမးျမန္းထားေသာ    
ေနာက္ဆက္တြဲေနာက္ဆက္တြဲေနာက္ဆက္တြဲေနာက္ဆက္တြဲ    ေမးခြန္းမ်ားေမးခြန္းမ်ားေမးခြန္းမ်ားေမးခြန္းမ်ား    ထပ္ထည့္သင့္ပါသည္။ထပ္ထည့္သင့္ပါသည္။ထပ္ထည့္သင့္ပါသည္။ထပ္ထည့္သင့္ပါသည္။    အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင ္ ေလွ်ာက္လႊာ 
ျဖည့္သြင္းရာ၌ `ဘာေၾကာင့္´ဟူေသာေမးခြန္းကိ ု ထပ္ေမးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ဥပမာအားျဖင့္  `ဖုန္းပိုင္ 
ဆုိင္မႈ ရွိပါသလား´ဟူေသာေမးခြန္းတြင္ မ်ားစြာေသာ (ဆင္းရဲသည့္)မိဘမ်ားသည ္ (ျပင္ပေစ်းကြက္မွ 
၀ယ္ယူထားျခင္းမဟုတ္ေသာ) မေဲဖါက္သည္ ့ စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ထားသည့္ ၁၅၀၀ က်ပ္တန္ဖုန္းကဒ္ 
မ်ားကုိ ပိုင္ဆုိင္ထားၾကပါသည္။  

• မိသားစုတစ္စုအတြက္မိသားစုတစ္စုအတြက္မိသားစုတစ္စုအတြက္မိသားစုတစ္စုအတြက္    မိသားစုမိသားစုမိသားစုမိသားစု၀၀၀၀င္အေရအတြက္ႏွင့္င္အေရအတြက္ႏွင့္င္အေရအတြက္ႏွင့္င္အေရအတြက္ႏွင့္    လလလလစဥ္စဥ္စဥ္စဥ္၀၀၀၀င္ေငြတုိင္ေငြတုိင္ေငြတုိင္ေငြတုိ႕႕႕႕ကုိလည္းကုိလည္းကုိလည္းကုိလည္း    ထည့္သြင္းစဥ္းစားထည့္သြင္းစဥ္းစားထည့္သြင္းစဥ္းစားထည့္သြင္းစဥ္းစား    သင့္ပါသင့္ပါသင့္ပါသင့္ပါ    
သည္။သည္။သည္။သည္။    ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအတြက္ ေက်ာင္းသားေ႐ြးခ်ယ္သည္ ့ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ မိသားစု 
၀င္အေရအတြက္ႏွင့္ မိသားစု၏ လစဥ္၀င္ေငြတုိ႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းပါကသင့္ေလ်ာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားက အၾကံျပဳၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဆင္းရဲသည့္မိသားစုမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ပုိင္ဆုိင္ 
သည့္ ေျမယာမ်ားကုိ ေပါင္ႏံွထားၿပီး၊ အျခားသူ၏ လယ္ေျမတြင ္ လုပ္သား (စာရင္းငွား) အျဖစ္ အလုပ္ 
လုပ္ၾကရပါသည္။ (ေ႐ြးခ်ယ္ေရးစံသတ္မွတ္ခ်က္တြင ္ ထုိမိသားစုမ်ားကုိလည္း ေျမယာပုိင္ရွင္အျဖစ ္
သတ္မွတ္ထားပါသည္)။ ထို႔အတူပင္ အခ်ိဳ႕ဆင္းရေဲသာမိသားစုမ်ားသည္ အိမ္ကုိေပါင္ထားေသာ္လည္း 
ေ႐ြးခ်ယ္ေရးစံသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ အိမ္ပုိင္ရွင္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။  

 

အပုိင္းအပုိင္းအပုိင္းအပုိင္း    ((((၇၇၇၇) ) ) ) ----    ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္    ေလ့လာေတြေလ့လာေတြေလ့လာေတြေလ့လာေတြ႕႕႕႕ရိွခ်က္မ်ားရိွခ်က္မ်ားရိွခ်က္မ်ားရိွခ်က္မ်ား    

သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲသည္ ့ေက်ာင္း (၂၀) ေက်ာင္းတို႔တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင္ ့ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားက 
ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္သည္ ေက်ာင္းအတြက္  အသံးစရိတ္တုိးျမႇင့္ရရွိေသာေၾကာင့္ အလြန္ေက်နပ ္
သေဘာက်ေၾကာင္းေဖာ္ျပခ့ဲၾကပါသည္။ ၄င္းတို႔က ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားကုိ ဘတ္ဂ်တ္ေခါင္းစဥ္ (၁၂) ခုျဖင္ ့ ခြဲေ၀ 
သုံးစြဲရျခင္းသည္လည္း ယခင္ႏွစ္ကထက္ တုိးတက္လာေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး 
အစီအစဥ္ကဲ့သုိ႔ပင္၊ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္တြင္လည္း (တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ား 
အပါအ၀င္) ဆင္းရဲ၍ ထိခုိက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားကိ ုတမင္သက္သက္ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ သာဓကမ်ား မေတြ႕ 
ရွိရပါ။ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ ု ေျပာင္းလေဲပးျခင္းေၾကာင္ ့ မိဘမ်ားက 
ေက်ာင္းအတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာထည့္၀င္မႈမ်ားကိ ုေလ်ာ့နည္းေစရန ္ကူညီေပးပါသည္။  
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ေက်ာေက်ာေက်ာေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္၏င္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္၏င္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္၏င္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္၏    အားသာခ်က္မ်ားအားသာခ်က္မ်ားအားသာခ်က္မ်ားအားသာခ်က္မ်ား    

ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးပမာဏတုိးလာျခင္းေၾကာင့္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးပမာဏတုိးလာျခင္းေၾကာင့္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးပမာဏတုိးလာျခင္းေၾကာင့္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးပမာဏတုိးလာျခင္းေၾကာင့္    ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊၊၊၊    ေက်ာင္းေကာ္မတီႏွင့္ေက်ာင္းေကာ္မတီႏွင့္ေက်ာင္းေကာ္မတီႏွင့္ေက်ာင္းေကာ္မတီႏွင့္    မိဘမ်ား၏မိဘမ်ား၏မိဘမ်ား၏မိဘမ်ား၏    
၀၀၀၀န္ထုပ္န္ထုပ္န္ထုပ္န္ထုပ္၀၀၀၀န္ပုိးမ်ားန္ပုိးမ်ားန္ပုိးမ်ားန္ပုိးမ်ား    သက္သာလာပါသည္။သက္သာလာပါသည္။သက္သာလာပါသည္။သက္သာလာပါသည္။        

မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ေက်ာင္းအတြက ္အေသးသုံးကုန္က်စရိတ္မ်ားျဖစ္သည္ ့ တံျမက္စည္း၊ေရအိုး၊ 
စသည္တုိ႔၀ယ္ယူျခင္းအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးထည့္၀င္ၾကရပါသည္။ ထို႔အျပင္ လပတ္စာေမးပြဲမ်ားအတြက ္
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားက ေပးၾကရပါသည္။ သုိ႔ရာတြင ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ 
ထုိကုန္က်စရိတ္ေငြမ်ားကုိ ေကာက္ခံရန္ စိတ္မပါၾကပါ။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ရရိွခဲ့ေသာ 
ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားသည ္ ထိုကုန္က်စရိတ္မ်ားကိ ု ကာမိသျဖင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား စိတ္သက္သာ 
ရာရခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ထို႔အတူပင္၊ ယခုႏွစ္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင္ ့ေက်ာင္း 
ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္း၏ အေသးသုံးကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ အလႉရွင္မ်ား ရွာေဖြေကာက္ခံရန ္
မလုိအပ္ေတာ့ပါ။ 

`ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးေတြ ပုိရလာေတာ့ ၀မ္းသာရတယ္၊ အခုဆိုရင္ ေက်ာင္းကုိ၀င္တ့ဲလမ္းျပင္ဖု႕ိ ေက်ာင္း 
ေထာက္ပ့ံေၾကးထဲက ေငြ ၅၀၀၀၀ က်ပ္ ထည့္သံုးႏိုင္တယ္၊ တျခားကုန္က်စရိတ္ေတြကိ ု လွည့္ၿပီးသံုးစရာ မလိ ု
ေတာ့ဘူး´(လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ ကကရံေက်း႐ြာမွ ဆရာ/မတစ္ဦး) 

`ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးထဲမွာ ခြင့္ျပဳထားတ့ဲ ဘတ္ဂ်တ္ေခါင္းစဥ္ (၁၂) မ်ိဳးမွာ ေက်ာင္းအတြက ္ကုန္က် စရိတ ္
အားလုံးပါတယ္၊ မႏွစ္ကအထိေတာ ့ေက်ာင္းအတြက္လိုအပ္ရင္ ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္ေတြဆီက အလႉခံရတယ္´ 
(လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ႏိုင္ေက်း႐ြာေက်ာင္းအုပ္ႀကီး) 

`မိဘေတြက ေက်ာင္းသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ဖုိ႕ လုပ္အားေပးၾကေတာ့ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးမွာရိွတ့ဲ သန္႔ရွင္းေရး 
ေခါင္းစဥ္ေအာက္က ေငြကိ ုေက်ာင္းျပင္ဖိ႕ုနဲ႔ တျခားလုိတဲ့ေနရာေတြမွာ လွည့္သုံးႏိုင္တယ္´ (ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ 
၀က္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးမႉး) 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးကုိ ဘတ္ဂ်တ္ေခါင္းစဥ္ (၁၂)မ်ိဳးျဖင့္ ခြဲျခားေပး 
ထားျခင္းေၾကာင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္ ့ သုံးစြဲေငြမ်ားကိ ု ျပန္လည္စစ္ေဆးရာတြင္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ထက ္
ပိုမုိလြယ္ကူေၾကာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေနာက္ဆုံးရရွိသည့္ ေက်ာင္း 
ေထာက္ပ့ံ ေငြမ်ားကုိ သီးသန္႔ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မတီျဖင္ ့စီမံခန္႔ခြဲေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက ္
ေထာက္ပ့ံေငြသုံးစြဲရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသိသာစြာတုိးတက္လာခ့ဲပါသည္။  

`မႏွစ္က ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးကုိ ဘယ္ေနရာေတြမွာ သုံးလ ဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မသိဘူး၊အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ 
သုံးဖိ႕ု ဘတ္ဂ်တ္ေခါင္းစဥ္ေတြခြဲထားၿပီၤးၿပီ၊ ေကာ္မတီ၀င္ေတြန႕ဲ မိဘေတြကလည္း ေထာက္ပံ့ေၾကးကုိ ဘယ္လိ ု
သုံးရမယ္ဆိုတာသိေနၾကၿပီ´ (ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္မဂၤလာေက်း႐ြာမွ ေက်ာင္းေကာ္မတ၀ီင္တစ္ဦး) 

ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္တြင္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္တြင္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္တြင္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္တြင္    ေတြေတြေတြေတြ႕႕႕႕ၾကံဳရသည့္ၾကံဳရသည့္ၾကံဳရသည့္ၾကံဳရသည့္    အခက္အခဲမ်ားအခက္အခဲမ်ားအခက္အခဲမ်ားအခက္အခဲမ်ား    

၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄----၂၀၁၅၂၀၁၅၂၀၁၅၂၀၁၅    ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ပညာသင္ႏွစ္အတြက္    ေက်ာင္းေထာေက်ာင္းေထာေက်ာင္းေထာေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားသည္က္ပ့ံေၾကးမ်ားသည္က္ပ့ံေၾကးမ်ားသည္က္ပ့ံေၾကးမ်ားသည္    ၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃၂၀၁၃----၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄    ခုႏွစ္ခုႏွစ္ခုႏွစ္ခုႏွစ္    ေက်ာင္းစာရင္းေက်ာင္းစာရင္းေက်ာင္းစာရင္းေက်ာင္းစာရင္း    
ဇယားမ်ားကုိဇယားမ်ားကုိဇယားမ်ားကုိဇယားမ်ားကုိ    အေျခခံထားသည့္အတြက္အေျခခံထားသည့္အတြက္အေျခခံထားသည့္အတြက္အေျခခံထားသည့္အတြက္    ၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄----၂၀၁၅၂၀၁၅၂၀၁၅၂၀၁၅    ပညာသင္ႏွစ္တြင္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ပညာသင္ႏွစ္တြင္    အဆင့္တုိးျမႇင့္လုိက္ေသာအဆင့္တုိးျမႇင့္လုိက္ေသာအဆင့္တုိးျမႇင့္လုိက္ေသာအဆင့္တုိးျမႇင့္လုိက္ေသာ    ေက်ာင္းေက်ာင္းေက်ာင္းေက်ာင္း    
မ်ားသည္မ်ားသည္မ်ားသည္မ်ားသည္    ရသင့္သည့္ရသင့္သည့္ရသင့္သည့္ရသင့္သည့္    ေထာက္ပ့ံေၾကးထက္ေလ်ာ့နည္းေထာက္ပ့ံေၾကးထက္ေလ်ာ့နည္းေထာက္ပ့ံေၾကးထက္ေလ်ာ့နည္းေထာက္ပ့ံေၾကးထက္ေလ်ာ့နည္း    ရရိွခ့ဲပါသည္။ရရိွခ့ဲပါသည္။ရရိွခ့ဲပါသည္။ရရိွခ့ဲပါသည္။        

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးပမာဏမ်ားကုိ ေက်ာင္း၏ အဆင့္အတန္းေပၚ 
အေျခခံထားပါသည္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားသည္ ယခင္ႏွစ္က အခ်က္ 
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အလက္မ်ားကုိ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက ္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္မွ အဆင့္တုိးျမႇင့္လာေသာ 
ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေငြအနည္းငယ္သာရရိွၾကေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးႏွင့္ လက္ေထာက္ပညာ 
ေရးမႉးမ်ားက အစီရင္ခံခဲ့ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင ္တြဲဖက္မူလတန္းေက်ာင္းျဖစ္ေနေသးၿပီး၊ 
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္မူလတန္းေက်ာင္းအျဖစ ္ အဆင့္တုိးျမႇင့္လာေသာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသည္ မူလတန္း 
ေက်ာင္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးသည္ ့ ၈၀၀၀၀၀ က်ပ္ရရိွရမည့္အစား၊ တြဲဖက္မူလတန္းေက်ာင္းအတြက ္
ေထာက္ပ့ံေပးသည့္ ၄၀၀၀၀၀ က်ပ္ကိုသာ ရရွိခဲ့ပါသည္။  

အခ်ိဳအခ်ိဳအခ်ိဳအခ်ိဳ႕႕႕႕ေသာေသာေသာေသာ    ဘတ္ဂ်တ္ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိဘတ္ဂ်တ္ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိဘတ္ဂ်တ္ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိဘတ္ဂ်တ္ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ    ရွင္းလင္းစြာနားလည္ျခင္းရွင္းလင္းစြာနားလည္ျခင္းရွင္းလင္းစြာနားလည္ျခင္းရွင္းလင္းစြာနားလည္ျခင္း    မရိွပါမရိွပါမရိွပါမရိွပါ - ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားသည ္ ေက်ာင္း 
ေထာက္ပ့ံေၾကးအတြက္ ေငြေၾကးသံုးစြဲျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းတက္ေရာက္ခ့ဲၾကေသာ္လည္း၊ သင္တန္းကာလ 
တုိေတာင္းသည့္အတြက္ ဘတ္ဂ်တ္ေခါင္းစဥ္မ်ားအားလုံးကိ ု နားမလည္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင ္ ေက်ာင္း 
အုပ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားသည္ မည္သည့္ဘတ္ဂ်တ္ခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ က်ေရာက္ေၾကာင္း ေ၀ခြဲမရ 
ျဖစ္ျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ အစိုးရလွ်ပ္စစ္မီးမရရွိေသာေၾကာင့္ 
ေက်ာင္းပိုင္မီးစက္အတြက ္ ေလာင္စာဆီကုန္က်စရိတ္မ်ားကိ ု လွ်ပ္စစ္ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင ္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပရ 
မည္ကုိ မသိရိွၾကပါ။  

• ကန္ဘက္ေက်း႐ြာတြင္ ပုဂၢလိကမီးစက္မွ လွ်ပ္စစ္မီတာခသည္ တစ္ယူနစ္လွ်င ္၆၀၀ က်ပ္က်သင့္သည္။ 
သုိ႔ရာတြင ္ လပြတၱာၿမိဳ႕ေပၚတြင္ အစုိးရလွ်ပ္စစ္မီးျဖစ္သည့္အတြက္ မီတာခတစ္ယူနစ္လွ်င ္ ၂၅ က်ပ္ 
သာက်ပါသည္။ ထုိသို႔ လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ားကြာျခားေနျခင္းေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်တ္ပိတ္ရာတြင္ ဒုကၡေတြ႕ 
ရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမွန္တကယ္ကုန္က်ေသာ္လည္း အလြန္ျမင့္မားသည့္ ကုန္က် 
စရိတ္မ်ားကုိ လက္မခံပါ။ ထုိလိုေငြကိ ု ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးသည္ ေက်ာင္းေစ်း 
ဆုိင္တန္းမ ွ ေငြေၾကးေကာက္ခံခဲ့ရၿပီး၊ ထပ္မံလုိအပ္ေသာေငြကုိလည္း မိမိကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးျဖင့္ စုိက္ေပး 
လုိက္ရပါသည္။ (လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ဘက္ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး) 

• ယခင္စည္းကမ္းမ်ားအရ ခရီးအကြာအေ၀း (၅)မုိင္ထက္ပုိပါက ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးဘတ္ဂ်တ္မွ ခရီး 
စရိတ္ခြင့္ျပဳေပးပါသည္။ အမွန္တကယ္တြင္မူ ခရီးအကြာအေ၀း (၅)မိုင္ေအာက္သာျဖစ္ေသာ္လည္း ခရီး 
စရိတ္ကုန္က်မႈမ်ားရွိေနပါသည္။ ထုိကိစၥရပ္မ်ိဳးတြင္ ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးကုိ အသုံးျပဳရန ္ အခက္အခဲ 
မ်ားရိွေနပါသည္။  

• ေငြေၾကးသုံးစြဲရာတြင္ ပမာဏသတ္မွတ္ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးအသုံးျပဳရာတြင္ အခက္ 
အခဲျဖစ္ေစပါသည္။မည္သည့္ကိစၥရပ္တြင္မဆိ ု ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးကုိ ၁၀၀၀၀၀ က်ပ္အထက္ 
သုံးစြဲမည္ဆုိပါက တင္ဒါေခၚယူရန္လိုအပ္ပါသည္။  

ယခင္အခ်ိန္မ်ားက ေက်ာင္းအတြက ္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားရိွပါက မိဘမ်ားသို႔ အသိေပးၿပီး၊ အလႉေငြ 
ေကာက္ခံေလ့ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားရရွိလာမႈေၾကာင့္ မိဘမ်ားအတြက ္ ထိုက့ဲသုိ႔ေသာ ၀န္ထုပ္ 
၀န္ပုိးမ်ားေလ်ာ့က်သြားပါသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကး၏ ဘတ္ဂ်တ္ ေခါင္းစဥ ္
(၁၂)ခုအရ ေထာက္ပံ့ေၾကးကုိ မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္အသုံးျပဳႏုိင္သည္၊ မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
အသုံးမျပဳႏုိင္သည္ကိ ု တိက်စြာရွင္းျပေပးရန္ႏွင့္ သုံးစြဲသည့္ေငြပမာဏႏွင့္ သံုးစြဲရန္ဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္းတို႔ကုိ 
ေကာ္မတီသို႔ အသိေပးရန္အတြက္ ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင္ ့မိဘမ်ားက ေမတၱာရပ္ခံထားပါသည္။  

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္    ေက်ာင္းေကာ္မတီေက်ာင္းေကာ္မတီေက်ာင္းေကာ္မတီေက်ာင္းေကာ္မတီ၀၀၀၀င္မ်ား၏င္မ်ား၏င္မ်ား၏င္မ်ား၏    အခန္းကအခန္းကအခန္းကအခန္းက႑႑႑႑ႏွင့္တာႏွင့္တာႏွင့္တာႏွင့္တာ၀၀၀၀န္ဆုိင္ရာန္ဆုိင္ရာန္ဆုိင္ရာန္ဆုိင္ရာ    အကန္အကန္အကန္အကန္႔႔႔႔အသတ္မ်ားအသတ္မ်ားအသတ္မ်ားအသတ္မ်ား        

ေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္မ်ားအား ေခ်ာေမြ႕စြာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ေက်ာင္း 
ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးအေပၚမ်ားစြာမူတည္ေနပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ 
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ေက်ာာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ေက်ာင္းေကာ္မတီတုိ႔အၾကားဆက္ဆံေရးမေကာင္းမြန္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကး 
ကုိ အသုံးျပဳရန ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင ္အၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ 
၄င္းတို႔သည္ ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကုိ မည္သည့္ေနရာတြင ္ သံုးမည္၊ မည္သုိ႔သုံးမည္ကုိ တစ္ဦးတည္း 
တာ၀န္ယူရေၾကာင္းႏွင္ ့ ၄င္းတုိ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္လည္း ျပင္ပမွ စာရင္းစစ္မ်ား၏ စစ္ေဆးခံရေၾကာင္း 
ခံစားရၿပီး၊ ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔သည ္ ေက်ာင္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန ္
အတြက္ အေထာက္အကူမ်ားေပးေနရေၾကာင္းႏွင့္ (ေထာက္ပံ့ေၾကးသံုးစြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍) ၄င္းတို႔ကုိလည္း အသိ 
ေပး၍ ပါ၀င္ေစသင့္ေၾကာင္း ခံစားၾကရပါသည္။ ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအတြက္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ 
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားသည ္ေက်ာင္းေကာ္မတ၀ီင္မ်ားႏွင္ ့ နီးကပ္စြာ ပူးတြဲအလုပ္လုပရ္န္ လုိအပ္ပါသည္။ ေက်ာင္း 
ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ပတ္သက္သည္ ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အထူးသျဖင္ ့ အခန္းက႑မ်ား၊ တာ၀န္မ်ား၊ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိ ု ေဒသခံမ်ားသုိ႔ ရွင္းလင္းစြာ အသိမေပးထားသည့္အတြက္ ထုိကဲသုိ့႔ေသာ တင္းမာမႈမ်ား 
ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ကုိအစဥ္ကုိအစဥ္ကုိအစဥ္ကုိ    အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္    လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္    

ေကာ္မတီမ်ားဖြဲေကာ္မတီမ်ားဖြဲေကာ္မတီမ်ားဖြဲေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕႕႕႕စည္းျခင္းစည္းျခင္းစည္းျခင္းစည္းျခင္း    

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေကာ္မတီ (TGSC) မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းထား 
ေသာ္လည္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ညီညြတ္ျခင္းမရွိဘ၊ဲ ပညာေရးက႑မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသာ အမ်ားစုျဖစ္ေနပါသည္။ 
ေက်ာင္းအဆင့္တြင္မူ၊ ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင္ ့ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေကာ္မတီ (SGSC)သည္ ေက်ာင္း 
ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ပ့ံပိုးကူညီေပးပါသည္။ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသည္ ပညာသင္ ေထာက ္
ပံ့ေၾကးမရရိွပါက ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီကိ ု မိဘမ်ား၊ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ုဳပ္ေရး 
မႉးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကုိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲေနသည္ဟုဆုိႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကုိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲ၍ ေထာက္ပ့ံရန ္
စီစဥ္ထားပါသည္။ ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးပမာဏကုိ မူလတန္းေက်ာင္းသားအေရအတြက္ေပၚမူတည္၍ သတ္ 
မွတ္ၿပီး၊ ထိုသတ္မွတ္နည္းကုိ ၿမိဳ႕နယ္အားလုံးတြင ္ တစ္ေျပးညီအသုံးျပဳပါသည္။ ေဒသအမ်ားစုတုိ႔တြင ္ ေက်ာင္း 
အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးကုိ အသုံးျပဳမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအားဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ေက်ာင္း 
အဆင့္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင္ ့ ပူးတြဲအလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္း ေက်ာင္းေကာ္မတ၀ီင္မ်ားက 
အစီရင္ခံခ့ဲၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္မ ူ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားသည္ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကး ကိစၥရပ္ 
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆရာ/မ မ်ားႏွင့္သာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီး၊ ေက်ာင္းေကာ္မတ၀ီင္မ်ားႏွင္ ့အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြး 
ျခင္း မရွိၾကာင္း ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားက အစီရင္ခံခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
ဆင္းရဲ၍ ထိခိုက္လြယ္ေသာ မိဘမ်ား သို႔မဟုတ ္ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သတိျပဳရပါမည္။  

ဇယားဇယားဇယားဇယား    ((((၂၆၂၆၂၆၂၆) ) ) ) ----    မူလတန္းေက်ာင္းသားအေရအတြက္ကုိမူလတန္းေက်ာင္းသားအေရအတြက္ကုိမူလတန္းေက်ာင္းသားအေရအတြက္ကုိမူလတန္းေက်ာင္းသားအေရအတြက္ကုိ    အေျခခံ၍အေျခခံ၍အေျခခံ၍အေျခခံ၍    အခ်ိဳးက်ေထာက္ပ့ံေပးေသာအခ်ိဳးက်ေထာက္ပ့ံေပးေသာအခ်ိဳးက်ေထာက္ပ့ံေပးေသာအခ်ိဳးက်ေထာက္ပ့ံေပးေသာ    ေက်ာင္းေက်ာင္းေက်ာင္းေက်ာင္း    ေထာက္ပ့ံေထာက္ပ့ံေထာက္ပ့ံေထာက္ပ့ံ    
ေၾကးပမာဏေၾကးပမာဏေၾကးပမာဏေၾကးပမာဏ    

မူလတန္းေက်ာင္းသားအေရအတြက္မူလတန္းေက်ာင္းသားအေရအတြက္မူလတန္းေက်ာင္းသားအေရအတြက္မူလတန္းေက်ာင္းသားအေရအတြက္    ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးပမာဏေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးပမာဏေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးပမာဏေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးပမာဏ    ((((က်ပ္က်ပ္က်ပ္က်ပ္))))    

(၁၀၀)ဦးေအာက္  ၈၀၀ ၀၀၀ 

(၁၀၁)ဦး မ ွ(၂၀၀)ဦးအထိ ၁ ၀၀၀ ၀၀၀ 

(၂၀၁)ဦး မ ွ(၃၀၀)ဦးအထိ ၁ ၂၀၀ ၀၀၀ 

(၃၀၁)ဦး မ ွ(၄၀၀)ဦးအထိ ၁ ၄၀၀ ၀၀၀ 

(၄၀၁)ဦးႏွင့္အထက္ ၁ ၆၀၀ ၀၀၀ 

တြဲဖက္မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား ၄၀၀ ၀၀၀ 

ဇာစ္ျမစ ္ - ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုးမ်ား 



67 

 

ေလ့လာခ့ဲေသာ ၿမိဳ႕နယ္ (၅)ၿမိဳ႕နယ္အနက္ (၃)ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင ္ အစီအစဥ္သစ္အရ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ 
ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကး ပထမအရစ္ကုိ ရရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ က်န္ (၂)ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွာ ေထာက္ပံ့ေၾကး 
မရရိွေသးေသာ္လည္း၊ ဘတ္ဂ်တ္ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္းႏွင္ ့ ေထာက္ပံ့ေၾကးအတြက ္ အသိေပးစာမ်ားကပ္ 
ထားျခင္း စသည့္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။  

ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားသုံးစြဲျခင္းအတြက္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားသုံးစြဲျခင္းအတြက္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားသုံးစြဲျခင္းအတြက္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားသုံးစြဲျခင္းအတြက္    ဆုံးျဖဆုံးျဖဆုံးျဖဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္တ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္တ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္တ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္    ေဒသခံျပည္သူမ်ားေဒသခံျပည္သူမ်ားေဒသခံျပည္သူမ်ားေဒသခံျပည္သူမ်ား    ပူးေပါင္းပူးေပါင္းပူးေပါင္းပူးေပါင္း    
ပါပါပါပါ၀၀၀၀င္မႈင္မႈင္မႈင္မႈ    

ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကုိ ေက်ာင္းအဆင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးေကာ္မတီက 
စီမံခန္႔ခြဲေနေသာ္လည္း၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားက ဦးေဆာင္အခန္းက႑ကုိ ရယူႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ၄င္တုိ႔ 
ကသာ အဓိကဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိ ု ခ်မွတ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေကာ္မတီက ဦးေဆာင ္
အခန္းက႑ကိ ုရယူထားႏုိင္ေသာအခါ၊ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးသုံးစြဲမႈကိ ုေကာ္မတီႏွင့္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတို႔ ပူးတြဲ 
ဆုံးျဖတ္ၾကေၾကာင္းေတြ႕ရိွရပါသည္။ သုေတသနအဖြဲ႕ သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲသည္ ့ေက်ာင္းအမ်ားစုတြင္ ေက်ာင္း 
အုပ္ႀကီးမ်ားသည္ ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကုိ အသံုးမျပဳမ ီ (ပစၥည္း၀ယ္ျခင္း၊ လုပ္သားငွားရမ္းခေပးေခ်ျခင္း 
စသည္တို႔အတြက္) ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေလ့ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည ္ တစ္ဦးတည္း (ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွ) ခ်မွတ္ျခင္းမွ အားလံုးပါ၀င္၍ စုေပါင္းျပဳလုပ္ေသာ 
သဘာ၀သုိ႔ ေျပာင္းလေဲနေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။  

ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ား    ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္    အသုံးျပဳျခင္းအသုံးျပဳျခင္းအသုံးျပဳျခင္းအသုံးျပဳျခင္း    

ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကုိ ဘတ္ဂ်တ္ေခါင္းစဥ ္ (၁၂)မ်ိဳးျဖင့္ အသုံးျပဳရန ္ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ ထုိဘတ ္
ဂ်တ္္ေခါင္းစဥ္မ်ားတြင ္ ျပည္တြင္းခရီးစရိတ္၊ လုပ္အားခ၊ ငွားရမ္းခ၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္စရိတ္၊ ရံုးအသုံးအေဆာင္ 
၀ယ္ယူျခင္း၊ ေၾကးနန္းႏွင့္တယ္လီဖုန္းခမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားခ၊ သတင္းစာႏွင့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ သင္ 
ေထာက္ကူ ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္း၊ အစားအစာ၊ ျပပြဲၿပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင္ ့ ဆုေပးပြဲအခမ္္းအနားမ်ား၊ အျခားအသုံးစရိတ ္
မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲသည္ ့ ေက်ာင္းအားလုံးတြင ္ ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကုိ ဘတ္ဂ်တ ္
ေခါင္းစဥ ္ (၁၂)မ်ိဳးႏွင္ ့ ကုိက္ညီစြာ အသံုးျပဳေနေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။  အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကုိ ဘတ္ဂ်တ္ေခါင္းစဥ္မ်ားအတိုင္းအသုံးျပဳရာတြင ္ အခက္အခဲမ်ားရိွေနပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဘတ္ဂ်တ္ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာနားမလည္ျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ဘတ္ဂ်တ္ 
ေခါင္းစဥ္မ်ားသည္ ေဒသအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ မသင့္ေတာ္ျခင္း (ေဒသတြင္းခရီးသြားစရိတ္ကိ ုအကြာအေ၀း ၅ 
မို္င္ေက်ာ္မွသာ အသံုးျပဳခြင့္ရိွျခင္း) စသည္တုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။  

ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္ပညာေရးမႉးနယ္ပညာေရးမႉးနယ္ပညာေရးမႉးနယ္ပညာေရးမႉး႐႐႐႐ံုးမွံုးမွံုးမွံုးမွ    ေက်ာင္းအဆင့္သုိေက်ာင္းအဆင့္သုိေက်ာင္းအဆင့္သုိေက်ာင္းအဆင့္သုိ႔႔ ႔႔    ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးစီးဆင္းပုံေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးစီးဆင္းပုံေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးစီးဆင္းပုံေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးစီးဆင္းပုံ    

ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံးမ်ားသည္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၾကားခံအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ေပးေသာ ျမန္မာ့စီးပြါးေရးဘဏ္မွ 
အသိေပးစာရရိွပါက ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကုိ ထုတ္ယူထားၿပီး၊ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီသုိ႔ ျပန္လညခြဲေ၀ 
ေပးပါသည္။ေလ့လာခ့ဲသည္ ့ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးတြင္ လက္ေထာက္ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးက သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းမ်ား 
သုိ႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားလႊေဲျပာင္းေပးျခင္းတိ႕ုကိ ု ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ယူရပါ 
သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကုိ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင္ ့ ေကာ္မတ၀ီင္ႏွစ္ဦးပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕ျဖင့္ 
လက္ခံရယူပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေဒသမ်ားစြာတုိ႔တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတစ္ဦးတည္းကသာ သြားေရာက္ထုတ ္
ယူေနေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ အတူလိုက္ပါလာသည့္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ား 
အကန္႔အသတ္ရိွျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  
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`ကၽြန္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုးကိ ု ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးသြားထုတ္တဲ့အခါ ေကာ္မတ၀ီင္ေတြကုိလည္း တပါ 
တည္းေခၚသြားခ်င္တယ္၊ ဒါေပမဲ ့ကၽြန္ေတာ္က ကုန္က်စရိတ္ေတြ စိုက္ထုတ္ေပးရမယ္၊ ဘာေၾကာင့္လ ဲ ဆုိေတာ ့
ဘတ္ဂ်တ္လိုင္းထမဲွာပါတ့ဲ ခရီးစရိတ္ကပညာေရး၀န္ထမ္းေတြအတြက္ပ ဲ ခြင့္ျပဳထားတာ၊ ဒါေၾကာင့္ (သူတုိ႕ကုိ 
ေခၚသြားဖုိ႕အတြက)္ ေကာ္မတီ၀င္ေတြရ႕ဲ ခရီးစရိတ္ေတြက ျပႆနာျဖစ္ေနတယ္́  (ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး တစ္ဦး) 

ေက်ာင္းေေက်ာင္းေေက်ာင္းေေက်ာင္းေထာက္ပံ့့ေၾကးအစီအစဥ္အတြက္ထာက္ပံ့့ေၾကးအစီအစဥ္အတြက္ထာက္ပံ့့ေၾကးအစီအစဥ္အတြက္ထာက္ပံ့့ေၾကးအစီအစဥ္အတြက္    တုန္တုန္တုန္တုန္႔႔ ႔႔ျပန္သုံးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ျပန္သုံးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ျပန္သုံးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ျပန္သုံးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္    

ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းအတြင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးက ေက်ာင္းအုပ္ 
ႀကီးမ်ားအား ဤအစီအစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားထြက္ေပၚလာပါက 
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင္ ့ ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားက ပူးတြဲေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ညႊန္ၾကားထား 
ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုန္႔ျပန္သံုးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ ္မရိွ 
ေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေက်ာင္းအဆင့္ေကာ္မတီႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတို႔က မေျဖရွင္း 
ေပးႏိုင္ပါက ၿမိဳ႕နယ္ခြဲအဆင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား (အုပ္စုေခါင္းေဆာင္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား)က ၾကားအဆင့္တြင္ 
၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးမ်ားက အစီရင္ခံခ့ဲပါသည္။ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကး 
အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားထြက္ေပၚလာပါက ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင္ ့ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုးတို႔ 
အၾကားတြင္ တိုက႐ုိ္က္ဆက္သြယ္မႈမရိွေတာ့ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အုပ္စုေခါင္းေဆာင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး 
မ်ားကုိ ေက်ာင္းအဆင့္တြင ္ ျဖစ္ပြါးသည့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကိ ု ၾကားခံေျဖရွင္းေပးရန ္ညႊန္ၾကားထား 
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ လမ္းညႊန္ခ်က္တြင ္ ထိုသုိ႔ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း၊ သင့္ေတာ္ျခင္းမရိွႏိုင္ပါ။ ေကာ္မတ ီ
၀င္မ်ားက ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုးႏွင့္ တိုက္႐ိုကဆ္က္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ရိွထားလိုေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခ့ဲၾကပါသည္။ 

စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္    အကဲျဖတ္ျခင္းအကဲျဖတ္ျခင္းအကဲျဖတ္ျခင္းအကဲျဖတ္ျခင္း    

ပညာေရးက႑တြင္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခ ုရွိထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း 
ခ်င္းစီမွ တင္ျပလာေသာ အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ေငြစာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားကိ ု ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စာရင္းစစ႐္ံုးက 
စာရင္းစစ္ပါသည္။ လက္ေထာက္ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးက ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွ ိ ေက်ာင္းမ်ားအား ပင္မတာ၀န္မ်ားအရ 
ပံုမွန္သြားေရာက္စစ္ေဆးခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ျဖင္ ့ ၀ယ္ယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ အသုံး 
အေဆာင္မ်ား၊ ေဆာင္႐ြက္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးပါမည္။ သို႔ရာတြင ္ဤစစ္ေဆးေရးအစီအစဥ္တြင္ 
မိဘမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္ထားၿပီး၊ ထိုသုိ႔ မပါ၀င္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ရန္ပံုေငြမ်ားကုိ မည္သည့္အတြက ္
အသုံးျပဳသည္၊ မည္မွ်အသံုးျပဳသည္ စသည့္ အသိႏိုးၾကားမႈပုိင္းတြင္လည္း အကန္႔အသတ္မ်ားျဖစ္ေစပါသည္။ 
ေက်ာင္းဖြ႕ံၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္ႏွင္ ့ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ ေငြသုံးစြဲမႈမ်ားကုိ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင္ ့ ေဒသခံမ်ားက 
ဦးစြာေဆြးေႏြးသင့္ၿပီး၊ ေက်ာင္း၏ စံုညီအစည္းအေ၀းမ်ားတြင ္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာ၍ ေက်ာင္းေၾကာ္ျငာဘုတ္မ်ား 
တြင္ ကပ္ထားသင့္ပါသည္။ေက်ာင္းအဆင့္ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကး ေကာ္မတီ၀င္ 
မ်ားကလည္း ရန္ပုံေငြအားမည္သုိ႔အသုံးျပဳေနေၾကာင္း စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။  

ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍    အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ား    

• ဘတ္ဂ်တ္ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းအတြက္ဘတ္ဂ်တ္ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းအတြက္ဘတ္ဂ်တ္ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းအတြက္ဘတ္ဂ်တ္ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းအတြက္    ပုိမုိရွင္းလင္း၍ပုိမုိရွင္းလင္း၍ပုိမုိရွင္းလင္း၍ပုိမုိရွင္းလင္း၍    အေသးစိတ္အေသးစိတ္အေသးစိတ္အေသးစိတ္    ရွင္းျပရန္လုိအပ္ပါသည္။ရွင္းျပရန္လုိအပ္ပါသည္။ရွင္းျပရန္လုိအပ္ပါသည္။ရွင္းျပရန္လုိအပ္ပါသည္။    သတ္မွတ ္
ထားေသာ ဘတ္ဂ်တ္ေခါင္းစဥ ္ (၁၂)ခုတုိ႔သည ္ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကုိ ေကာ္မတ၀ီင္မ်ားႏွင့္ 
ပူးတြဲ၍ ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳေနရေသာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားအတြက ္အလြန္အသံုး၀င္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွခဲ့ပါ 
သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဘတ္ဂ်တ္ေခါင္းစဥ္မ်ားသည ္ေဒသတြင္းရွိသီးျခားအေျခအေနမ်ားအတြက ္
အသုံးခ်၍ မရပါ။  ဥပမာ ေက်း႐ြာမ်ားစြာတုိ႔တြင ္ လွ်ပ္စစ္မီးမရိွၾကသျဖင့္ ေက်ာင္းမ်ားသည္ မီးစက ္



69 

 

ေလာင္စာဆီအတြက္ ေငြသားျဖင့္ ေပးေခ်ၾကရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်တ္ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ ့
လွ်ပ္စစ္မီတာခေတာင္းခံလႊာမရွိပါ။     

• ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတြင္    ေဒသခံမ်ားပူးေပါင္းပါေဒသခံမ်ားပူးေပါင္းပါေဒသခံမ်ားပူးေပါင္းပါေဒသခံမ်ားပူးေပါင္းပါ၀၀၀၀င္ေစေရးအတြက္င္ေစေရးအတြက္င္ေစေရးအတြက္င္ေစေရးအတြက္    ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားအားအားအားအား    သင္တန္းသင္တန္းသင္တန္းသင္တန္း    
ေပးျခင္း၊ေပးျခင္း၊ေပးျခင္း၊ေပးျခင္း၊    ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕နယ္ပညာေရးမႉးကနယ္ပညာေရးမႉးကနယ္ပညာေရးမႉးကနယ္ပညာေရးမႉးက    စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္    ပညာေရးပညာေရးပညာေရးပညာေရး၀၀၀၀န္ႀကီးဌာနကန္ႀကီးဌာနကန္ႀကီးဌာနကန္ႀကီးဌာနက    ပုိမုိရွင္းလင္းစြာပုိမုိရွင္းလင္းစြာပုိမုိရွင္းလင္းစြာပုိမုိရွင္းလင္းစြာ    
လမ္းညႊန္ေပးရပါမည္။လမ္းညႊန္ေပးရပါမည္။လမ္းညႊန္ေပးရပါမည္။လမ္းညႊန္ေပးရပါမည္။        

• မေက်နပ္ခ်က္မေက်နပ္ခ်က္မေက်နပ္ခ်က္မေက်နပ္ခ်က္////တုိင္ၾကားခ်က္ေျဖရွင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္တုိင္ၾကားခ်က္ေျဖရွင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္တုိင္ၾကားခ်က္ေျဖရွင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္တုိင္ၾကားခ်က္ေျဖရွင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္    အဆင့္အားလုံးတြင္ျဖစ္ေပၚသည့္အဆင့္အားလုံးတြင္ျဖစ္ေပၚသည့္အဆင့္အားလုံးတြင္ျဖစ္ေပၚသည့္အဆင့္အားလုံးတြင္ျဖစ္ေပၚသည့္    အမႈကိစၥအမႈကိစၥအမႈကိစၥအမႈကိစၥ    
မ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိ    သတင္းပုိသတင္းပုိသတင္းပုိသတင္းပုိ႔႔ ႔႔ႏုိင္ေရးအတြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ႏုိင္ေရးအတြက္    အစီအစီအစီအစီရင္ခံသည့္စနစ္တစ္ခုရင္ခံသည့္စနစ္တစ္ခုရင္ခံသည့္စနစ္တစ္ခုရင္ခံသည့္စနစ္တစ္ခု    ရိွထားသင့္ပါသည္။ရိွထားသင့္ပါသည္။ရိွထားသင့္ပါသည္။ရိွထားသင့္ပါသည္။    ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အမႈကိစၥ 
မ်ားကုိ ေအာက္အဆင့္မ်ားတြင္ ေျဖရွင္းသင့္ေသာ္လည္း၊ အမႈကိစၥအားလုံးႏွင့္ ၄င္းတို႔အား မည္သုိ႔ 
ေျဖရွင္းထားေၾကာင္းကိ ု မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အထက္အဆင့္ဆင့္ (ၿမိဳကနယ္ပညာေရးမႉး႐ံုး) 
သုိ႔ ေပးပုိ႔တင္ျပရပါမည္။ သို႔မွသာ ေတာင္းဆိုမႈရိွလာပါက သုိ႔မဟုတ ္ ျပႆနာျဖစ္လာပါက ၿမိဳ႕နယ္ 
ပညာေရးမႉးမ်ားက အမႈကိစၥမ်ားကုိ ျပန္လည္ သံုးသပ္ႏိုင္ပါမည္။    

• ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္    ေက်ာင္းအဆင့္ေကာ္မတီမ်ားသည္ေက်ာင္းအဆင့္ေကာ္မတီမ်ားသည္ေက်ာင္းအဆင့္ေကာ္မတီမ်ားသည္ေက်ာင္းအဆင့္ေကာ္မတီမ်ားသည္    ေက်ာင္းဖြံေက်ာင္းဖြံေက်ာင္းဖြံေက်ာင္းဖြံ႕႕႕႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ား၊ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ား၊ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ား၊ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ား၊    အေၾကာင္းအေၾကာင္းအေၾကာင္းအေၾကာင္း    
အရာအလုိက္အရာအလုိက္အရာအလုိက္အရာအလုိက္    သုံးစြဲေငြမ်ား၊သုံးစြဲေငြမ်ား၊သုံးစြဲေငြမ်ား၊သုံးစြဲေငြမ်ား၊    ဘတ္ဂ်တ္မ်ားဘတ္ဂ်တ္မ်ားဘတ္ဂ်တ္မ်ားဘတ္ဂ်တ္မ်ားကုိကုိကုိကုိ    မိဘမ်ား၊မိဘမ်ား၊မိဘမ်ား၊မိဘမ်ား၊    ေဒသခံမ်ားသိုေဒသခံမ်ားသိုေဒသခံမ်ားသိုေဒသခံမ်ားသို႔႔ ႔႔    အသိေပးရပါမည္။အသိေပးရပါမည္။အသိေပးရပါမည္။အသိေပးရပါမည္။    ဤသတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု ေက်ာင္း၏ စံုညီအစည္းအေ၀းမ်ားတြင ္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာၿပီး၊ ေက်ာင္းေၾကာ္ျငာ 
ဘုတ္တြင္လည္း ကပ္ထားရပါမည္။     

    

ေနာက္ဆက္တြဲေနာက္ဆက္တြဲေနာက္ဆက္တြဲေနာက္ဆက္တြဲ((((၁၁၁၁)  )  )  )  မွတ္တမ္းမ်ား၊မွတ္တမ္းမ်ား၊မွတ္တမ္းမ်ား၊မွတ္တမ္းမ်ား၊    ရည္ၫႊန္းကုိးကားသည့္စာမ်ားမွရည္ၫႊန္းကုိးကားသည့္စာမ်ားမွရည္ၫႊန္းကုိးကားသည့္စာမ်ားမွရည္ၫႊန္းကုိးကားသည့္စာမ်ားမွ    ေတြေတြေတြေတြ႕႕႕႕ရိွခ်က္မ်ားရိွခ်က္မ်ားရိွခ်က္မ်ားရိွခ်က္မ်ား    

၁။၁။၁။၁။    ဥပေဒႏွင့္မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ    သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား    

၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈    ဖြဲဖြဲဖြဲဖြဲ႕႕႕႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ    အေျခခံဥပေဒအေျခခံဥပေဒအေျခခံဥပေဒအေျခခံဥပေဒ    

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံ ု

အေျခခံဥပေဒသည္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒတြင ္

ျပည္ေထာင္စု၏ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုိက္နာရမည့္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္တာဝန္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပ 

ထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ ပညာေရးဆုိင္ရာ ခံစားခြင့္မ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထား သည္။ 

အထူးသျဖင့္ အေရးအႀကီးဆံုးေဖာ္ျပခ်က္မွာ အပုိဒ ္ (၃၆၆) ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးဆိုင္ရာခံစားခြင့္ႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ( အပုိင္း (၈): ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ 

ႏိုင္ငံသားတုိ႔၏ အေျခခံ ခံစားခြင့္မ်ားႏွင္ ့တာဝန္မ်ား) 

အပိုဒ ္ (၃၆၆) ႏုိင္ငံသားအားလုံးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္မ ွ ခ်မွတ္ထားသည့္ ေအာက္ပါ ပညာေရးဆိုင္ရာ 

မူဝါဒမ်ားကိ ုေလးစားလိုက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး : 

(က) ပညာသင္ၾကားခြင့္ရွိရမည္။ 
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(ခ) ႏုိင္ငံေတာ္မွ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္အေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီျပ႒ာန္းထားေသာ 

အေျခခံပညာေရးကိ ုတက္ေရာက္ခြင့္ရရိွမည္။ 

(ဂ) သိပၸံပညာရပ္ဆုိင္ရာသုေတသနမ်ား၊ သိပၸံပညာရပ္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ား ၊ ေရးသားဖန္တီးသည့္ 

အလုပ္မ်ား၊အႏုပညာလုပ္ငန္းတုိးတက္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ လြတ္လပ္စြာသုေတသနျပဳပုိင္ခြင္ ့ (အျခားေသာ 

ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္) အစရွိသည္တုိ႔ကို လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွရမည္။ 

ထို႔အျပင ္ အခန္း(၁)တြင္ထပ္မံ၍ က်န္းမာေရးက႑ႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ပညာေရးက႑ဆုိင္ရာ ေထာက္ပ့ံ 

မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ လိုက္နာရမည့္ အခ်က ္

မ်ားကိ ုေဖာ္ျပထားသည္။ 

၂၈. ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ - 

(က) ျပည္သူလူထု၏ ပညာေရးႏွင္ ့က်န္းမာေရးကုိ တိုးတက္လာေစရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္။ 

(ခ) ျပည္သူလူထုသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ပညာေရး၊က်န္းမာေရးက႑မ်ားတြင ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန ္

လိုအပ္ေသာဥပေဒမ်ားလည္း ျပ႒ာန္းေပးသြားမည္။ 

(ဂ) အခမဲ့မသင္မေနရမူလတန္းပညာေရးစနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 

(ဃ) ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ရာတြင ္ မွန္ကန္ေသာအေတြးအေခၚ၊ ေကာင္းမြန္ေသာစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အက်င့္ 

စာရိတၱမ်ားျဖင့္ ပါဝင္တည္ေဆာက္သြားႏုိင္ရန္ ေခတ္သစ္ပညာေရးစနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 

 မွတ္သားရန္မွာ မသင္မေနရမူလတန္းပညာေရးစနစ္သည္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ အေျခခံဥပေဒ အရ 

ျပ႒ာန္းထားေသာ တာဝန္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္လည္း မသင္မေနရ 

မူလတန္းပညာေရးစနစ္ကိ ု အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ တာဝန္ရိွသည္။ ပို၍အေရးႀကီးသည္မွာ ဒီမိ ု

ကေရစီစံႏႈန္းအရ ပညာေရးစနစ္ႏင့္ွသက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင ္ ႏုိင္ငံသားမ်ား ဝင္ေရာက္ပါဝင ္

ႏုိင္ခြင့္ရိွေစရန္ လုိအပ္ေသာဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းေပးရန္လိုအပ္သည္။ ပညာေရးက႑တြင ္ ျပဳျပင္ေျပာင္း 

လေဲရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ ထူးျခားထင္ရွားသည့္အဆင့္မွာ အခမဲ့မသင္မေနရ မူလတန္း ပညာေရးဆိုင္ရာ 

ဥပေဒကိ ုေပၚထြက္လာရန ္လႊတ္ေတာ္ထတဲြင ္ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၃၃၃၃    

အျခားပညာေရးဆိုင္ရာဆက္စပ္ဥပေဒမ်ားအျခားပညာေရးဆိုင္ရာဆက္စပ္ဥပေဒမ်ားအျခားပညာေရးဆိုင္ရာဆက္စပ္ဥပေဒမ်ားအျခားပညာေရးဆိုင္ရာဆက္စပ္ဥပေဒမ်ား: : : : ၄၄၄၄    

• လက္ရိွပညာေရးစနစ္တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ မူလတန္း (၅)ႏွစ္၊ အလယ္တန္း (၄)ႏွစ္ႏွင္ ့

အထက္တန္း (၂)ႏွစ္ပါဝင္ေသာစနစ္ကို စတင္ခဲ့သည့္ ၁၉၇၃ အေျခခံပညာေရးဥပေဒ 

(၁၉၈၉တြင္ ျပင္ဆင္ခဲ့) 
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• ဝန္ႀကီးဌာနမွ တကၠသိုလ္မ်ားဆုိင္ရာ စီမံပိုင္ခြင့္ရိွသည့္ က႑မ်ား (လက္ရွိတြင္ ၁၃ ေနရာ) 

ျဖစ္သည့္ တကၠသိုလ္ပညာေရးဥပေဒ ၁၉၇၃ (၁၉၈၉ တြင္ျပင္ဆင္ခဲ့) 

• ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္အဖြဲ႕ဆုိင္ရာဥပေဒ ၁၉၇၃ 

• ပညာေရးသုေတသနဥပေဒ ၁၉၇၃ 

• ပုဂၢလိကပညာေရးဥပေဒ ၁၉၈၄ႏွင့္ ၂၀၀၆ (ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ ေက်ာင္းစာသင္ 

ခ်ိန္အၿပီး ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတြင္ အခေၾကးေငြျဖင့္ စာသင္ၾကားျခင္းကုိ တားျမစ္ထားသည္) 

• စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ ပညာေရးဥပေဒ ၁၉၇၄ (၁၉၈၉တြင ္

ျပင္ဆင္ခဲ)့ႏွင္ ့

• ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားမွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒ ၂၀၁၁ 

………………………………………………………………… 

၃၃၃၃ ဦးကိုေလးဝင္းႏွင့္ကိုယ္ေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ပညာေရးစီမံခ်က္ႏွင္ ့ ေလ့က်င့္ေရးဌာန၊ 

ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃။  

၄၄၄၄    JICA ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးက႑အတြက္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ 

(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၃) 

ျမန္မာႏိုင္ငံျမန္မာႏိုင္ငံျမန္မာႏိုင္ငံျမန္မာႏိုင္ငံရိွရိွရိွရိွဥပေဒႏွင့္မူဝါဒေရးရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဥပေဒႏွင့္မူဝါဒေရးရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဥပေဒႏွင့္မူဝါဒေရးရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဥပေဒႏွင့္မူဝါဒေရးရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္တြင္တြင္တြင္    ေတြေတြေတြေတြ႕႕႕႕ရိွရေသာပံုစံရိွရေသာပံုစံရိွရေသာပံုစံရိွရေသာပံုစံ  

ယခင္အစိုးရျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏လက္ရိွအေျခအေနမ်ား ႏွင္ ့

ဆီေလ်ာ္မႈမရွိေပ။ လက္ရွိတြင ္ အေျခခံပညာေရးဥပေဒအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးလ်က္ ရိွၿပီး 

ပညာေရးသုေတသန၊ စာစစ္အဖြဲ႕ႏွင္ ့ တကၠသုိလ္ပညာေရးႏွင့္အေရးအႀကီးဆံုးမွာ လႊတ္ေတာ ္

ေကာ္မတီမ ွ စီစဥ္ေရးဆြဲထားေသာ အမ်ိဳးသားအဆင္ ့ အေျခခံပညာဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးျဖစ္သည္။ 

အခမဲ့ႏွင္ ့ မသင္မေနရ ပညာေရးဥပေဒအသစ္ မူၾကမ္းမွာေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံပညာေရး     

သုေတသနဦးစီးဌာန (DMERB)မွ၂၀၁၃ အေစာပုိင္းတြင္ အဆင့္-၁ ကိုေဖာ္ေဆာင္ၿပီးျဖစ္မည့္ ပညာေရး 

က႑သုံးသပ္ခ်က္ (CESR) ကိုဦးစီးေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ CESR အဆင့္- ၁ အလုပ္အမႈေဆာင္ 

ေကာ္မတီသည္ ပညာေရးက႑ (၂၀၁၄) အတြက ္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္သတ္မွတ္ခ်က္ 

အသစ္ကိ ု ျပင္ဆင္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ၅၅၅၅    မွတ္သားရသည့္အခ်က္မွာ ဤလုပ္ငန္းသတ္မွတ္ခ်က္ကိ ု

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင္ ့ စီမံခန္႕ခြဲမႈဗဟိုဦးစီးေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑ကုိ တုိးတက္ေစမည့္ အႀကံျပဳလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိ ု

အက်ံဳးဝင္ေစသည္။ 

 ဤထူးျခားထင္ရွားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အဆင့္မ်ားသည္ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန ္

ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစုိးရအဖြဲ႕အသစ္၏ ပုံေဖာ္ထုဆစ္မႈျဖင္ ့ ေပၚထြန္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼတႀကီး 

၏မတ္လ ၂၀၁၁ တြင္လႊတ္ေတာ္၌ ေၾကျငာခဲ့ေသာအခ်က္ ၁၀ ခ်က္ပါဝင္သည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ 
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မူဝါဒ၆၆၆၆ပညာေရးဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးကနဦးလုပ္ငန္းစဥ္ကိ ု ေကာင္းစြာအရွိန္ျမႇင့္တင္ ေပးခဲ့သည္။ 

ဤျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၂ တြင ္ မူၾကမ္းေရးဆြဲခဲ့ေသာ အျခားက႑ 

မ်ားကိုပါ အက်ံဳးဝင္သက္ေရာက္ေစသည့္ “စီးပြားေရးႏွင္ ့ လူမႈေရးဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားဆိုင္ရာ 

လုပ္ငန္းသတ္မွတ္ခ်က္-FESR” မ်ားႏွင့္လည္းဆက္ႏြယ္လ်က္ရိွသည္။ FESR မူၾကမ္း အေျခခံအခ်က ္

မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၏မူ၀ါဒျဖစ္သည့္ “ပညာေရးသည္ အစုိးရ၏ထိပ္တန္း ဦးစားေပး 

လုပ္ငန္းျဖစ္သည္” ဟူေသာစကားႏွင္ ့ “ျပည္သူလူထုအတြက္ ပညာေရးက႑တြင္ အသံုးစရိတ္ကိ ု

သိသာထင္ရွားစြာျမွဳပ္ႏံွသံုးစြဲၿပီး လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္းပိုမုိသံုးစြဲသြားမည္”၇၇၇၇    ဟူေသာ အခ်က္မ်ားကိ ု

ထင္ရွားေစသည္။ 

 ဤမူဝါဒေရးရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ ကနဦးအစျဖစ္သည့္ ခုိင္မာေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏွစ္ (၂၀)စီမံကိန္းမူၾကမ္းကုိ ေရးဆြဲခဲ့သည္။ အဓိက 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အစီအစဥ္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အခ်က ္ (၁၀)ခ်က္ပါေသာ မူဝါဒႏွင့္ ယခင္ႏွစ္ 

(၃၀) ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ားေပၚတြင ္ အေျခခံသည္။ လက္ရိွအေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရိွေသာ 

စီမံခ်က္မ်ားတြင ္ေအာက္ပါအဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ 

 (က) မသင္မေနရမူလတန္းပညာေရးစီမံခ်က္စတင္ျခင္း 

 (ခ) ပညာေတာ္သင္ဆုမ်ားႏွင့္ ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပ့ံေငြ (စတိုင္ပင္)မ်ားခ်ီးျမႇင့္ျခင္း 

 (ဂ) အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတုိးခ ဲ်႕ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင္ ့လက္ရွိေက်ာင္းမ်ားကိ ုအဆင့္တိုးျမႇင့္ျခင္း 

 (ဃ)ခ႐ိုင္အဆင့္ပညာေရး႐ံုးမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ား၏ က႑ကိုတုိးတက္  

       ေစျခင္း 

 (င) အေျခခံပညာဆရာ၊ဆရာမမ်ားအတြက္ပညာပုိင္းဆုိင္ရာအရည္အခ်င္းမ်ားတုိးျမႇင့္ျခင္း 

 (စ) မူလတန္းအဆင့္တြင ္ကေလးသူငယ္ဦးစားေပးခ်ဥ္းကပ္သင္ၾကားမႈပုံစံျဖင့္သင္ၾကားျခင္း 

 (ဇ) ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပးျခင္းႏွင္ ့

 (စ်) ပညာေရးဆိုင္ရာဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ 

အတုိခ်ဳပ္အားျဖင့္ အစိုးရ၏ ဥပေဒႏွင္ ့ မူဝါဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ 

ပညာေရးက႑၏ အဓိကအပုိင္းႀကီးသံုးပုိင္းျဖစ္ေသာ လက္လွမ္းမီမႈ၊ အရည္အေသြးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲ 

ေရးတုိ႔ကိ ုတုိးတက္ေစမည့္ ေရတုိေရရွည္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကိ ုသ႐ုပ္ေဖာ္ထင္ဟပ္လ်က္ ရိွသည္။ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏မ်ား၏မ်ား၏မ်ား၏    ပညာေရးအတြက္အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာႏွင့္ဥပေဒဆိုင္ရာပ့ံပိုးမႈမ်ားပညာေရးအတြက္အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာႏွင့္ဥပေဒဆိုင္ရာပ့ံပိုးမႈမ်ားပညာေရးအတြက္အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာႏွင့္ဥပေဒဆိုင္ရာပ့ံပိုးမႈမ်ားပညာေရးအတြက္အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာႏွင့္ဥပေဒဆိုင္ရာပ့ံပိုးမႈမ်ား    
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    ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေပါင္း ၁၃၀ေက်ာ္အတူေနထုိင္ၾကၿပီး တုိင္းရင္းသား (၈) 

မ်ိဳးကိ ု အဓိကလူမ်ိဳးစုမ်ားအျဖစ ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အႀကီးဆံုးတုိင္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးစုမ်ားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၆၉% ရွိသည္။ အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုႀကီး (၇) မ်ိဳးမွာ ရွမ္း 

(၈.၅%)၊ ကရင္ (၆.၂%)၊ ရခိုင္ (၄.၅%)၊ ခ်င္း (၂.၂%)၊ ကခ်င္ (၁.၄%) ႏွင့္ အျခား တုိင္းရင္းသား 

(၀.၁%) ရိွသည္။၈၈၈၈သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္မ ူ

အထက္ပါတုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ အမည္ႏွင့္တကြစာရင္းသြင္းေဖာ္ျပျခင္းမရွိဘဲ “ဗမာအပါအဝင္အျခား 

ေသာတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား” ဟုသာရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ 

………………………………………………………… 

၅၅၅၅ ပညာေရးက႑စုေပါင္းၿခံဳငံုသံုးသပ္မႈအစီရင္ခံစာ (မူၾကမ္း) အဆင့္-၁ (ျမန္မာဘာသာျဖင့္သာ) 

၆၆၆၆ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံပညာေရးက႑အတြက္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃) 

၇၇၇၇Ibid 

၈၈၈၈ဤအခ်က္အလက္မ်ားသည ္ ၁၉၈၃ လူဦးေရစာရင္းမွရယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ လက္တေလာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ 

အေရအတြက္ႏွင့္ပမာဏကိ ုထပ္မံေကာက္ယူထားျခင္းမရွိေသးပါ။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံ ု အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁) အပုိဒ္ ၂၂ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ ္

အစုိးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ“တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား”၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ 

အႏုပညာႏွင္ ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳး တုိးတက္လာေစရန္ ကူညီလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

“ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွလက္တြဲကူညီရာတြင္ : 

(က) တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ အႏုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိ ုဖံြ႕ၿဖိဳး  

      တုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမည္။ 

(ခ) တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ၊ အျပန္အလွန္ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္  

     ေလးစားမႈ၊ အျပန္အလွန္ကူညီမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ တုိးတက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္။ 

(ဂ) ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈေနာက္က်ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက ္ပညာေရး၊  

     က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး စသည့္လူမႈစီးပြား  

     ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ ႀကိဳးပမ္းျမႇင့္တင္သြားမည္။” 

 လက္ရိွဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ေဖာ္ျပထားေသာေထာက္ပ့ံကူညီမႈဆိုင္ရာ စကား 

လံုးမ်ားကိ၁ု၉၉၁တြင္တပ္မေတာ္အစုိးရျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ 
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(SLORC) မွျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတကၠသိုလ္ဆုိင္ရာဥပေဒတြင္ 

လည္းေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိဥပေဒတြင္ SLORC မွ တကၠသိုလ္မ်ားကိ ု ေအာက္ပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

ျဖင့္တည္ေထာင္သြားမည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ၉၉၉၉    

က) “ တကၠသိုလ္တြင္ပညာသင္ၾကားေနစဥ္အတြင္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင ္ စုေပါင္း 

ေနထိုင္ရင္း တိုင္္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားတြင ္ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္အားေကာင္းလာေစရန္” 

ခ) ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင္ ့ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား၊ 

႐ုိးရာဓေလ့မ်ားကို နားလည္ထိန္္းသိမ္းၾကရန္။ 

ဂ) ျပည္ေထာင္စုတြင္းရိွ တိုင္းရင္းသားတုိ႔၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းတိုးတက္လာေစေရးအတြက ္

ထမ္းေဆာင္လိုစိတ ္ျမႇင့္တင္သြားရန္။ 

ဃ) တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက ္ အရည္အေသြးရိွၿပီး ထိေရာက္ေသာ 

ေခါင္းေဆာင္မႈကိ ုျမႇင့္တင္တည္ေဆာက္သြားရန္။ 

င) ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ 

သုေတသနလုပ္ငန္းကိ ုျမွဳပ္ႏံွလုပ္ေဆာင္ရန္။ 

စ) ပါတီႏိုင္ငံေရးကင္းရွင္းၿပီး စိတ္ဓာတ္ႏွင့္အက်င့္စာရိတၱျမင့္မားေသာ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား   

ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ရန္။ 

ဆ) တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး၊ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြေဲရးႏွင္ ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ 

တည္တ့ံခုိင္ၿမေဲရးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သြားၾကရန္္။ 

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒပါ ပညာေရးက႑ကိ ု တုိင္းရင္းသား 

အားလုံး အတြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွေနစဥ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ပညာေရးဆုိင္ရာ 

က႑တြင္လိုအပ္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ျပင္ပ 

အကူအညီရယူရန္လုိအပ္ေၾကာင္း အႀကံေပး တုိက္တြန္္းပါသည္။၁၀၁၀၁၀၁၀    လူမႈေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္သို႔ 

အခ်ိဳ႕ေသာ အေမးျမန္းခံပုဂိၢဳလ္မ်ားအႀကံေပးသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင္ ့ မူဝါဒေရးရာေျပာင္းလျဲခင္းႏွင့္ 

ေထာက္ပ့ံျခင္းဆုိင္ရာမ်ားသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေနၿပီး ယခင္ႏွင့္ ယခုလက္ရိွ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ 

ေနရာမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ ေဝးလံသီေခါင္ေသာ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ား၊ ျမန္မာစကား 

လံုးဝ မေျပာေသာေနရာေဒသမ်ားမ ွ ကေလးမ်ားအတြက္မ ူ ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ 

အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါသည္။ 

………………………………………………………… 
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၉၉၉၉http://www.burmalibrary.org/docs15/1991-SLORC_Law1991-09-

University_for_the_Developmennt _of_the_National_Races_Law-en.pdf 

၁၀၁၀၁၀၁၀ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားပညာေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ သုေတသနႏွင့္အႀကံဥာဏ္ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေန 

သည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့အင္တာဗ်ဴးမ်ားမွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္။ 

၂၂၂၂. . . . ပညာေရးကပညာေရးကပညာေရးကပညာေရးက႑႑႑႑ဆိုင္ရာဆိုင္ရာဆိုင္ရာဆိုင္ရာ    သုံးသပ္ခ်က္သုံးသပ္ခ်က္သုံးသပ္ခ်က္သုံးသပ္ခ်က္    

လက္ရိွအခ်ိန္တြင ္ ပညာေရးက႑သည္ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အႀကီးဆံုးဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနရ 

သည္ ့ က႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အေျခခံပညာအဆင့္တြင္ပင ္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္၌ 

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသ ူ ၈,၃၆၄,၀၈၁ ေယာက္ပညာ သင္ၾကားလ်က္ရိွသည္။ ၁၁၁၁၁၁၁၁    ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 

ဒီမိုကေရစီစနစ္အကူးအေျပာင္းကာလတြင ္ ပညာေရးက႑တြင္လည္း ႀကီးမားေသာ ျပဳျပင ္

ေျပာင္းလမဲႈကုိ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ ပညာေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးသည္ မတ္လ ၂၀၁၁ 

တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၏ တရားဝင္ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာခ်က္ျဖစ ္

ေသာ “ပညာေရးမူဝါဒ ၁၀ ခ်က”္ျဖင္ ့ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ(က)) 

ဤပညာေရးမူဝါဒ ၁၀ ခ်က္သည္ အျခားမူဝါမ်ားျဖစ္ေသာ “ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးမူဝါဒ”၊ 

“အမ်ိဳးသားဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း” ႏွင့္ “စီးပြားေရးႏွင္ ့ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (FESR)” တို႔ႏွင့္လည္း အဓိပၸာယ္ရွိရိွ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရိွသည္။ သမၼတၾကီး၏ 

ပညာေရးဆုိင္ရာမူဝါဒ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ အေျခခံပညာဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ႏွစ္ ၂၀ စီမံကိန္း 

မူၾကမ္းထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးၾကသည့္ အခ်က္မ်ားထမွဲ အျခားထင္ရွား 

သည့္အခ်က္မွာ အခမဲ့ႏွင့္မသင္မေနရ မူလတန္းပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္း ေပၚထြက္လာေရးျဖစ ္

သည္။ 

အေထာက္အထားမ်ားအေျချပဳ “အလုံးစုံလႊမ္းၿခဳံေသာ ပညာေရးက႑သံုးသပ္ခ်က ္ (CESR)” 

သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ပထမအဆင့္ျဖစ္ၿပီး ထုိေျပာင္းလဲေရးက႑မ်ားအတြက ္

ေထာက္ပ့ံအကူအညီေပးေသာ ႏုိင္ငံတကာဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အတူတကြ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္။ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာက႑မ်ားကိ ုတေျပးညီျမႇင့္တင္ရန္ အတြက္ 

လူသားအရင္းအျမစ္ကုိ အေလးထားေဆာင္ရြက္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမ ွ ေဖေဖာ္ ဝါရီလ၊ ၂၀၁၂ 

တြင္ “အလုံးစုံလႊမ္းၿခဳံေသာ ပညာေရးက႑ (CESR)” ကိ ု စတင္ခဲ့သည္။ ၁၂၁၂၁၂၁၂၂၀၁၂ 

အေစာပုိင္းကာလတြင ္ CESR ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိ ု စတင္ခဲ့ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးကုိ ဖိတ္ေခၚ၍ CESR လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ကူညီရန္ႏွင့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ မ်ားစြာေသာ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည ္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္တရားဝင္ခ်ိတ္္ဆက္၍ ၂၀၁၃ အေစာပုိင္းကာလ 

တြင္ၿပီးဆံုးခဲ့့သည့္ CESR သံုးသပ္ခ်က္အဆင့္ (၁)တြင္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ဘ႑ာေရး 
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ဆုိင္ရာအကူအညီမ်ားေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ထိ႕ုေနာက္ CESR အဆင္(့၁) လုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ 

ပညာေရးက႑အသစ္၏ လုပ္ငန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား(၂၀၁၄)ကု ိထပ္မံျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၃၁၃၁၃၁၃ 

အတုိခ်ဳပ္အားျဖင့္ လက္ရိွတြင္ အစုိးရ၏မူဝါဒပုိင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင္ ့

နီးကပ္စြာဆက္စပ္လ်က္ရိွေသာ အပုိင္း(၃)ပိုင္းတြင္ လ်င္ျမန္ထိေရာက္ျပီး ေရရွည္အတြက္ အက်ဳိး 

ျဖစ္ထြန္းေစေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိ ု လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈ၊ 

ပညာေရးဆုိင္ရာအရည္အေသြးမ်ားႏွင္ ့ ပညာေရးက႑စီမံခန္႔ခြဲေရးတုိ႔တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 

တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေလ့လာသုံးသပ္မႈတြင္ ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈႏွင္ ့

စပ္လ်ဥ္းေသာ အခက္အခမဲ်ား၊ ျပႆနာမ်ားကု ိအဓိကဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

………………………………………………… 

၁၁၁၁၁၁၁၁စေကာလားရွစ္ႏွင့္ စတိုင္ပင္စီမခံ်က္ဆုိင္ရာစာတမ္း (TOR)၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးစီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းဌာန၊ ၾသဂုတ ္

၂၀၁၁။ 

၁၂၁၂၁၂၁၂ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးက႑သုံးသပ္ခ်က္စာတမ္း (CESR)၊ ၂၀၁၂ ဂ်ဴလိုင ္၈ရက္။ 

၁၃၁၃၁၃၁၃ပညာေရးဆိုင္ရာက႑သုံးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း အဆင့္- ၁ (ျမန္မာဘာသာျဖင့္သာ) 

    

ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈႏွင့္ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈႏွင့္ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈႏွင့္ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈႏွင့္    သက္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားသက္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားသက္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားသက္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ား    

 အက်ိဳးခံစားခြင့္မရိွေသာအုပ္စုမ်ားျဖစ္သည့္ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးေသာမိသားစုမွ ကေလးငယ္မ်ားႏွင္ ့

ေဝးလံေခါင္သီေသာအရပ္မွ ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ ပညာေရးဆုိင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္       

လက္လွမ္းမမီဘဲ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရိွေနၿပီး ၄င္းတို႔၏ ပညာေရးဆုံးခန္းတိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္း 

နည္းပါးၾကသည္။ ဤပညာေရးဆုိင္ရာရည္ၫႊန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မွတ္တမ္းမ်ား၊ 

ရည္ၫႊန္းကိုးကားသည့္စာတမ္းမ်ားမ ွေကာက္ႏုတ္တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

အသားတင္ေက်ာင္းအပ္ႏႈန္းအသားတင္ေက်ာင္းအပ္ႏႈန္းအသားတင္ေက်ာင္းအပ္ႏႈန္းအသားတင္ေက်ာင္းအပ္ႏႈန္း    (NER(NER(NER(NER----    Net Enrollment Rate) Net Enrollment Rate) Net Enrollment Rate) Net Enrollment Rate) ၁၄၁၄၁၄၁၄    

 ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင္ ့ အထက္တန္းပညာေရးမ်ားတြင္ အသားတင္ 

ေက်ာင္းအပ္ႏႈန္းမွာ အျခားအာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင္ ့ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င ္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းသည္ကုိ ေတြ႕ရၿပီး 

၂၀၁၁-၂၀၁၂ အသားတင္ေက်ာင္းအပ္ႏႈန္းသည္ ၁၉၉၈-၁၉၉၉ ေက်ာင္းအပ္ႏႈန္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္မူ 

တုိးတက္လာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အထက္ပါ ပညာေရးအဆင့္ (၃)ခု၏ 

အခ်ိဳးအစားမွာ ၈၄.၆%၊  ၄၇%၊ ၃၀% အသီးသီးရိွ ၾကၿပီး ၁၉၉၈-၁၉၉၉ တြင္မူ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းၿပီး 

(၇၄.၇%၊ ၂၃.၆%ႏွင့္ ၁၀.၁%) သာရိွခဲ့သည္။ အျခားအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ အသားတင ္
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ေက်ာင္းအပ္ႏႈန္းမွာ ျမင့္မားသည္။ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင ္ ၉၈%၊ ၇၆% ႏွင့္ ၄၁% အသီးသီးရိွၿပီး 

ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတြင ္မူလတန္းေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈႏႈန္းမွာ ၉၀%ႏွင္ ့အလယ္တန္း အပ္ႏံွႏႈန္းမွာ ၆၁% ရွိသည္။ 

ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း    (Drop(Drop(Drop(Drop----out Rate)out Rate)out Rate)out Rate)    

 ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းသည္ မူလတန္း၏ေနာက္ဆံုးတန္းျဖစ္ေသာ စတုတၳတန္းႏွစ္တြင ္ အျမင့္ 

ဆံုးျဖစ္ၿပီး ၂၃.၂% ျဖစ္သည္။ အလယ္တန္း၏ေနာက္ဆုံးတန္းျဖစ္ေသာ အ႒မတန္းတြင္ ၁၈.၄% ျဖစ္ၿပီး 

အထက္တန္း၏ ပထမႏွစ္အတန္းျဖစ္ေသာ န၀မတန္းတြင္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမွာ ၁၁.၈% ရွိသည္။ 

အထက္တန္း၏ေနာက္ဆုံးႏွစ္ျဖစ္ေသာ ဒသမတန္းတြင္ပင ္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမွာ ျမင့္မားၿပီး ၁၈.၈% 

ရိွသည္။၁၅၁၅၁၅၁၅    ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းျမင့္မားရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ  စီးပြားေရးခက္ခမဲႈ 

ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္းရႏဲြမ္းပါးသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင္ ့ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအရ သိရသည္။  

အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အမွတ(္၃) (DBE-3) မွရရိွလာေသာ လတ္တေလာ အခ်က္အလက ္

မ်ားအရ ဤေလ့လာမႈအတြက ္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာႏွစ္တြင ္

ေက်ာင္းထြက္ထားေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား ၆၅% ၏ေျဖဆုိခ်က္အရ ေက်ာင္းထြက္ရျခင္း၏ 

အေၾကာင္းရင္းမွာ ေငြေၾကးအခက္အခႏဲွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားအတြက ္ ကူညီေငြရွာရန ္ လိုအပ ္

လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ( DBE-3 သည္ေက်ာင္းျပန္မတက္ေသာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား 

စာရင္းကို ပုံမွန္စုေဆာင္းမွတ္တမ္းတင္ထားရိွေလ့ရိွသည္။ ) 

မိသားစုကုိေလာက္ငွယံုမွ်သာဝင္ေငြရွာေဖြႏုိင္ေသာ မိဘမ်ား၏ ဝင္ေငြအခက္အခမဲ်ားသည္ 

မသင္မေနရ အေျခခံပညာမူလတန္းစနစ ္ ( CPE ) ၏ အႀကီးမားဆုံးအခက္အချဲဖစ္သည္ဟ ု

ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ အေျခခံပညာေရးဦးစီးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရး 

မွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးသုေတသနအဖြဲ႕ (DMERB) ႏွင္ ့

ပညာေရးဆိုင္ရာစီမံခ်က္ႏွင္ ့ ေလ့က်င့္ေရးဌာန (DEPT) တိ႕ုထံမွ သိရသည္။ ယခုလက္ရိွတြင ္

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင္ ့ အခမဲ့မူလတန္းပညာေရးႏွင္ ့ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေသာ ေက်ာင္းသူ၊ 

ေက်ာင္းသားတိုင္းကိ ု ေငြ (၁၀၀၀)က်ပ္ႏွင့္ မွတ္စုစာအုပ္ (၆) အုပ္စ ီ ေထာက္ပ့ံေနေသာ္လည္း 

ဆင္းရသဲည့္ မိသားစုမ်ားသည္ သားသမီးမ်ားကိ ုေက်ာင္းထားရန္ ခက္ခဲေနဆပဲင္ျဖစ္သည္။ 

DEPT မွလက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦး အႀကံျပဳသည္မွာ အခမဲ ့ ဖတ္စာအုပ္ႏွင္ ့ မွတ္စ ု

စာအုပ္မ်ားေထာက္ပ့ံေနေသာ္လည္း မူလတန္း ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ တစ္ရက္တြင ္ ရရိွႏုိင္သည့္ 

ဝင္ေငြ ပမာဏမ်ားကိုပါ ဆင္းရလဲြန္းေသာမိသားစုမ်ားသို႔ ထပ္ေဆာင္းေထာက္ပံ့သင့္သည္ဟု ဆို သည္။ 

ထို႔အျပင ္ မိဘမ်ားက်ခံရေသာ ေက်ာင္းဝတ္စုံမ်ား၊ ေန႔လည္စာႏွင့္ မုန္႔ဖုိးမ်ား၊ ေက်ာင္းအႀကိဳ 

အပုိ႔တုိ႔အတြက္ပါ ထပ္ေဆာင္းေထာက္ပ့ံရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပသည္။ 

………………………………………………………… 



78 

 

၁၄၁၄၁၄၁၄    ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈႏႈန္းကုိ “အားလံုးအတြက္ပညာေရး : ျမန္မာႏိုင္ငံအရည္အေသြးရွိေသာ ပညာေရးသုိ႔လက္လွမ္းမီမႈ ” ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၂၀၁၂ ၊ 

MOE ႏွင္ ့အျခားႏိုင္ငံမ်ားအတြက္မ ူADB ၂၀၁၂၊ “အာရွႏငွ္ ့ပစိဖိတ္ေဒသ ၫႊန္းကိန္းမ်ား” စာတမ္းႏွင့္ UNESCO UIS 2011 မွရရွိသည္။ 

၁၅၁၅၁၅၁၅    ျမန္မာႏုိင္ငံပညာေရးက႑စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၃) 

 

ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈတြင္ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈတြင္ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈတြင္ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈတြင္    ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈ    ၁၆၁၆၁၆၁၆    

 မူလတန္းအဆင့္ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈတြင္ ဆင္းရသူဲႏွင့္ မဆင္းရသဲည့္အိမ္ေထာင္စုမ်ား 

အၾကား ကြာဟမႈမ်ား ၁၀% ခန႕္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၄င္းရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အလယ္တန္းအဆင့္ တြင ္

၂၄% အထိ ကြာဟသြားသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းသည ္ ေငြေရးေၾကးေရးအခက္အခေဲၾကာင့္ ျဖစ္ 

ႏိုင္ဖြယ္ရိွၿပီး မူလတန္းမွာ အခမဲ့ျဖစ္ေသာ္လည္း အလယ္တန္းမွာ အခမဲ့မဟုတ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ 

ႏိုင္သည္။ 

ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈတြင္ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈတြင္ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈတြင္ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈတြင္    ေက်းလက္ေက်းလက္ေက်းလက္ေက်းလက္    ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    ၿမိဳၿမိဳၿမိဳၿမိဳ႕႕႕႕ျပကြာျခားမႈျပကြာျခားမႈျပကြာျခားမႈျပကြာျခားမႈ    ၁၇၁၇၁၇၁၇    

 ေက်းလက္ႏွင္ ့ ၿမိဳ႕ျပေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈႏႈန္းသည္ မူလတန္းတြင္ ၈၇.၆% ႏွင္ ့ ၈၄% အသီးသီး 

ရိွၾကၿပီး အလယ္တန္းအဆင့္တြင္ ၇၅.၂% ႏွင့္ ၄၆.၅% အသီးသီးရိွၾကသည္။ မူလတန္းအဆင့္တြင ္

ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈႏႈန္းသည္ ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပ မဆုိစေလာက္သာ ကြာျခားမႈရိွေသာ္လည္း (၃% မွ်သာ) 

အလယ္တန္းအဆင့္တြင္ ပို၍ကြာဟသြားသည္ကိ ု ေတြ႕ရသည္။ ( ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ ကြာဟခ်က္ 

၃၀% )    

အိမ္ေထာင္စုတြင္းအိမ္ေထာင္စုတြင္းအိမ္ေထာင္စုတြင္းအိမ္ေထာင္စုတြင္း    ပညာေရးအသုံးစရိတ္ျမင့္လာျခင္းပညာေရးအသုံးစရိတ္ျမင့္လာျခင္းပညာေရးအသုံးစရိတ္ျမင့္လာျခင္းပညာေရးအသုံးစရိတ္ျမင့္လာျခင္း    

    ေက်ာင္းလခမ်ား၊ ဖတ္စာအုပ္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပစၥည္းမ်ား၏ စရိတ္တုိးျမင့္လာျခင္းမွာ 

သိသာထင္ရွားၿပီး ၁၈၁၈၁၈၁၈ ၁၉၈၉၊ ၁၉၉၇၊ ၂၀၀၁ႏွင္ ့ ၂၀၀၆ အိမ္ေထာင္စုအသံုးစရိတ္မ်ားဆုိင္ရာ အခ်က ္

အလက္မ်ားကုိ ႏိႈင္းယွဥ္သိရွိႏိုင္သည္။ (၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ေက်ာင္းအတြက ္

အသုံးစရိတ ္ ၁၈၃၇ က်ပ္ရိွသည္။ ) လက္ရွိႏွစ္မ်ားတြင္ ပညာေရးအသံုးစရိတ ္ (အစားအေသာက္ 

မပါ)တျဖည္းျဖည္း တုိးျမင့္လာျခင္းမွာ ၃.၆%၊ ၄.၉%၊ ၆.၃%၊ ၆.၄% အသီးသီးရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ 

၂၀၀၆ခုႏွစ္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားပညာေရးအသုံးစရိတ္တြင္ ထပ္မံတုိးလာသည့္စရိတ္မ်ားမွာ ေဆးဝါး 

ကုသစရိတ္ (၁၂၈၆ က်ပ္) ႏွင္ ့အိမ္ငွားခႏွင္ ့ျပင္ဆင္စရိတ ္(၁၄၁၆က်ပ္) တုိ႔ထပ္မံပါဝင္ လာျခင္းေၾကာင္ ့

ပညာေရးစရိတ္သည္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

ဘာသာစကားဘာသာစကားဘာသာစကားဘာသာစကား    

 မွတ္တမ္းမ်ားေပၚအေျခခံ၍ သိရသည္မွာ ဘာသာစကားသည္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစ ု

ေက်ာင္းသားမ်ား တရား၀င္အတန္းပညာသင္ၾကားရန္အတြက ္ အဓိကအခက္အခတဲစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း 
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ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ဗမာစာ၊ ဗမာစကားသည္ အဓိကသင္ၾကားေရးဘာသာ ျဖစ္သည္။ 

မူလတန္းတြင္ ကနဦးစတင္တက္ေရာက္သည့္ႏွစ္မ်ားသည္ ဗမာစကားမေျပာေသာ 

တုိင္းရင္းသားကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အဓိကရင္ဆုိင္ရေသာအခက္အခဲဲျဖစ္ၿပီး အလယ္တန္းႏွင္ ့

အထက္တန္းတိ႕ုကို ဆက္လက္တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားရန္အတြက္ အတားအဆီး တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမ ွ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေက်ာင္းသင္ရိုး ဖတ္စာမ်ားကုိ 

တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားသို႔ျပန္ဆိုျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း မွန္ကန္ေသာ 

အေျဖမဟုတ္ေသးေပ။ ၁၉၁၉၁၉၁၉    စစ္တမ္းအရသိရိွရသည္မွာ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္မည့္အစား ကေလးငယ္မ်ားကိ ု

ဗမာစကားႏွင္ ့ ဗမာဘာသာ ကၽြမ္းက်င္မႈရိွလာေစရန္အတြက္ ဗမာစကားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ 

တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားႏွစ္ခုလံုးကို ကၽြမ္းက်င္ေသာ မူလတန္းျပ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကိ ု ငွားရမ္း 

သင္ၾကားေစပါက ပို၍ေကာင္းမြန္မည္ဟု ေျပာၾကားၾကေၾကာင္းသိရသည္။ 

ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈဆိုင္ရာပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈဆိုင္ရာပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈဆိုင္ရာပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈဆိုင္ရာ    အစုိးရမူဝါဒမ်ားႏွင့္အစုိးရမူဝါဒမ်ားႏွင့္အစုိးရမူဝါဒမ်ားႏွင့္အစုိးရမူဝါဒမ်ားႏွင့္    စီမံခ်က္စီမံခ်က္စီမံခ်က္စီမံခ်က္မ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    

    ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈကို တိုးျမင့္ရန္အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အေျခခံပညာေရး 

စနစ္ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္လာေရးႏွစ္ (၃၀) စီမံခ်က္ ၂၀၀၁-၂၀၃၁ ကိုစီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ 

ဤေရရွည္စီမံကိန္းသည္ ေထာင္စုႏွစ္ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပန္းတုိင(္MDGs)ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး 

မ်ားအားလံုးအတြက ္ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ ္ (EFA-NAP) တုိ႔ႏွင့္ ယွဥ္တြဲ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွၿပီး ပညာေရးအရည္အေသြးေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ အခမဲ့ပညာေရးသည္ 

အဓိကဦးစားေပးလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။  

 ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိ ု အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန ္ ႏွစ္ (၂၀) ေရရွည္စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ 

“အေျခခံပညာေရးက႑အမ်ိဳးသားအဆင္ ့ ပညာေရးျမႇင့္တင္ေရး ေရရွည္ႏွစ္ (၂၀) စီမံကိန္း ၂၀၁၁-

၂၀၃၁”ကိုမူၾကမ္းေရးဆြဲၿပီးေနာက ္ သမၼတ၏ မူဝါဒေရးရာ (၁၀) ခ်က္ကိ ု ထင္ဟပ္ေစၿပီး ႏွစ္(၃၀) 

ပညာေရးစီမံခ်က္၏ အဓိကအခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေရးဆြထဲားသည္။ လက္ရိွအေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာပညာေရးလက္လွမ္းမွီမႈ ႏွစ္(၂၀) စီမံကိန္း၏ အဓိကမူဝါဒမ်ားတြင ္

ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္။ (က) အခမဲ့၊ မသင္မေနရမူလတန္းပညာေရးစီမံခ်က္ အေကာင္အထည ္

ေဖာ္ရန္ႏွင္ ့ (ခ) ခ်ိဳ႕တ့ဲေသာမိသားစုမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားကိ ု စတိုင္ပင္မ်ားေပးအပ္သြား 

ရန္ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀၂၀၂၀    ထို႔အျပင္ အျခားထင္ရွားသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ပညာေရးလက္လွမ္းမီမႈ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလေဲရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေရးပါေသာ အဆင့္တစ္ခုျဖစ္သည့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကိ ု

ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၏ စီမံခန႕္ခြဲေရးႏွင္ ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 

ဖြဲ႕စည္းပံုကိုဗဟုိဦးစီးစနစ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး အရိွန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။    

 

  


