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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အေျခခံပညာေရးအဆင့္တိုင္း၌  
သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္ဘာသာစကား (Medium of Instruction) အျဖစ္ မိမိတို႔ နားမလည္ေသာ 
ဘာသာစကား၊ စာေပျဖင့္ သင္ၾကားေနရသည့္အတြက္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ 
ေက်ာင္းပညာေရးအဆင့္တုိင္းတြင္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစုံပညာေရး (Mother 

Tongue Based - Multilingual Education - MTB-MLE) စနစ္ကို အနိမ့္ဆံုး မူလတန္းအဆင့္မွ 
စတင္၍ အဆင့္ဆင့္ အသံုးျပဳသင္ၾကားရန္ လိုအပ္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား 
ေရးရာစင္တာ - ENAC မွ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရာတြင္ 
အေျခခံသင့္ေသာ က႑အလိုက္ မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (မူၾကမ္းမ်ား) စာအုပ္မွ ပညာေရး မူဝါဒမ်ား 
(မူၾကမ္း)၊ အေထြေထြ မူဝါဒမ်ား - အမွတ္ (၁၃) ကို အဓိကထားအေသးစိတ္ သုေတသန ျပဳစုရျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ၎ပညာေရး မူဝါဒမ်ား (မူၾကမ္း)အား ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ 
ေကာင္စီ (UNFC) မွ အတည္ျပဳထားၿပီး၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား မဟာမိတ္ 
(UNA) အေနျဖင့္လည္း မူအရ လက္ခံအတည္ျပဳထားပါသည္။ 

မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းပညာေရး၌ MTB-MLE စနစ္အား ယေန႔အခ်ိန္ထိတုိင္ေအာင္ လက္ေတြ႔က်င့္သုံး 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမွာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၌ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ 
ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္းမွ ရရွိခဲ့ေသာ ရလဒ္ဟု 
သံုးသပ္မိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မြန္အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းပညာေရးစနစ္သည္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားစြာ 
ရွိေနသည့္ ၾကားမွပင္ ယခုအခ်ိန္ထိတိုင္ MTB-MLE စနစ္ျဖင့္ က်င့္သံုးႏိုင္ျခင္းမွာ ဗမာမဟုတ္ေသာ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ေလးစားအားက်၊ အတုယူဖြယ္ရာေကာင္းေသာ ပံုသက္ေသသာဓက 
တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

သုေတသနခရီးစဥ္အတြင္း ENAC သုေတသနအဖြဲ႔ကို လက္ခံေတြ႔ဆံုေပးခဲ့ေသာ မြန္အမ်ဳိးသား 
ပညာေရးေကာ္မတီ (ညီစာရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ရံုးခြဲ)၊ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ား 
(မူလတန္း၊ မူလတန္းလြန္၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္)၊ ဆယ္တန္းလြန္ (Post-ten) 
ေဘာက္ေထာ္ ပညာေရးတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ၊ UNICEF ေမာ္လၿမိဳင္ 
ရံုးခြဲ၊ အရပ္ဖက္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ မိဘ 
ျပည္သူမ်ားအေပၚတြင္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ပါရွိေသာ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း 
ပညာေရးအခန္းက႑ကို စီစစ္ေပးေသာ ႏိုင္ဟံသာ (ဒု-ဥကၠဌ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ) အား အထူး 
ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္၌ MTB-MLE စနစ္ကုိ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ပါက ရလဒ္ 
အေနျဖင့္  ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏  ပညာသင္ၾကားမႈ တိုးတက္လာမည့္အျပင္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး 
မ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္သိမ္းကာကြယ္သကဲ့သို႔ 
ျဖစ္ေနမည္။ ထို႔အျပင္ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပည္တြင္း စစ္လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ 
(ၿငိမ္းခ်မ္းေရး) ျဖစ္စဥ္ကို MTB-MLE စနစ္မွ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ MTB-MLE စနစ္ကို ေရးသားျပဳစုထားေသာ ဤစာတမ္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရရွည္ 
တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္လာေရး 
အတြက္ အက်ဳိးျပဳမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။        
        

 ဇိုသုန္းမႈန္
 အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ
 တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)
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လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ တန္ဘိုးသည္ ၎တတ္ေျမာက္နားလည္ထားေသာ ပညာအေပၚ 
တြင္ တည္သည္။ ၎တတ္ေျမာက္နားလည္ထားေသာ ပညာသည္ ထိုပုဂၢိဳလ္အတြက္ ဇြဲ၊ 
သတၱိ၊ ဝိရိယ၊ တာဝန္စြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔မႈတို႔ကို ဖန္တီးေပးပါသည္။ 
လူ႔ေလာကႀကီးကို လူသားမ်ားျဖင့္ စုစည္းထားသျဖင့္ အသိပညာႏွင့္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ 
လူသားနည္းပါးေနပါက သာယာခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေလာကႀကီး ျဖစ္ေတာ့မည္ 
မဟုတ္ပါ။ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ လုံးဝမရွိေသာ လူသားသည္ တိရစာၦန္ႏွင့္ မျခားေသာ 
သတၱဝါတစ္မ်ဳိးသာလွ်င္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ ပညာသင္ၾကားရာတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား 
၎တို႔ သိတတ္နားလည္ထားေသာ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ စတင္သင္ၾကားေပးျခင္းသည္ 
၎တို႔အတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာ မရွိဘဲ၊ သိတတ္နားလည္ရန္ လြယ္ကူသျဖင့္ ပိုမိုထိေရာက္ 
ေအာင္ျမင္မႈရွိေၾကာင္းကို ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖဲြ႔အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားက 
လက္ခံထားၾကသည္။ ၎တို႔ နားလည္ထားျခင္းမရွိေသာ ဘာသာစကားတစ္ရပ္ကို 
နားလည္သိရွိလာရန္မွာ အခ်ိန္မ်ားစြာ ယူရန္လိုသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ကေလးငယ္တုိ႔အား ၎တုိ႔ နားမလည္ေသာ 
ဗမာစာျဖင့္ စတင္သင္ၾကားေပးျခင္းသည္ ၎တို႔အတြက္မည္မွ် ခက္ခဲနစ္နာေစသည္ကို 
ခ်င့္ခ်ိန္သုံးသပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕တို႔က မိခင္ဘာသာစကားတစ္ခု ပိုလာသျဖင့္ 
ကေလးမ်ားအတြက္ ပိုမိုခက္ခဲ ဦးေႏွာက္ေလးလံေစသည္ဟု အေၾကာင္းျပၿပီး ျငင္းပယ္ေန 
ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္း ပညာသင္ၾကားေရးစနစ္ကို ဘာသာစကားမတူေသာ 
လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ စတင္သင္ၾကားေစၿပီး၊ ေနာင္ႏွစ္ 
အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ႏုိင္ငံသံုး ဘာသာစကား၊ ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ကမာၻသံုး 
ဘာသာစကား တို႔ျဖင့္ သင္ၾကားေရးစနစ္ကို ေဖာ္ထုတ္က်င့္သုံးရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံ 
မ်ားစြာတြင္ ဤစနစ္ကို က်င့္သုံးေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကေသာ 
ထိုင္း (အဓိကေတာင္ပိုင္း)၊ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္   ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္လည္း က်င့္သုံးလာၾက 
ၿပီျဖစ္သည္။  

ႏိုင္ငံေရး အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အာဏာရ အစိုးရအဖဲြ႔ဝင္မ်ား 
အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး၊ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲလိုပါက 
မတူညီေသာ လူမ်ဳိးမ်ားအၾကား ျပႆနာမရွိေစရန္ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ညီညြတ္ေရးကို ေဖၚေဆာင္ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမိုင္းအေမြအႏွစ္ 
မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္သြားႏုိင္ေရးအတြက္ အားေပးကူညီ၊ စီစဥ္ေပးရန္လုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ကေလးလူငယ္မ်ားအတြက္  မိခင္ဘာသာစကားအေပၚအေျခခံၿပီး ဘာသာစကားစံုပညာေရး 
စနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္ ပညာသင္ယူရာတြင္ အက်ဳိးရွိရုံသာမက မိမိတို႔ ႏိုင္ငံတြင္ 
ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူမ်ဳိးေရးအရ ပဋိပကၡႏွင့္ အမုန္းပြားမႈမ်ားကို ပယ္ရွားေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး  
တန္ဘိုးရွိေသာ သဘာဝသယံဇာတမ်ဳိးစုံကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ 
ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အျမန္ေဖၚေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
၎စနစ္ ျဖစ္ေပၚလာရန္္အတြက္ ဝိုင္းဝန္းကူညီအားေပးၾကပါရန္ မြန္ျမတ္ေသာ ေစတနာျဖင့္ 
တိုက္တြန္းပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

 ႏုိင္ဟံသာ
 ဥကၠဌ/ဘုတ္အဖြဲ႔
 တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)
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tusOf;csKyf

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔၌ ခ်ဳပ္ဆုိခ့ဲေသာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ေၾကာင့္သာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပည္ေထာင္စု 
အေနျဖင့္ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခ်ိန္၌ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမွာ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ပုိင္ခြင့္၊ ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးျဖင့္ ရရွိေစမည္ဟူေသာ အာမခံခ်က္မ်ဳိးျဖင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို 
လက္မွတ္ထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ေၾကာင့္သာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတစ္ခု ေပၚထြက္လာျခင္းႏွင့္အတူ 
လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခခံေက်ာင္းပညာေရး၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အတန္းပညာမ်ား တက္ေရာက္ 
သင္ၾကားခြင့္ရရိွေသာ္လည္း၊ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ား၌ သင္ၾကားအသုံးျပဳေသာ သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္ဘာသာစကား 
(Medium of Instruction) သည္ ျမန္မာဘာသာစကားျဖစ္ေနသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၃) ခု၌ ျမန္မာဘာသာစကားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တရားဝင္ ရုံးသုံး 
ဘာသာစကားျဖစ္သည္ဟု အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ 
အေျခခံေက်ာင္းပညာ သင္ၾကားျခင္း၌ မိမိတို႔၏ မိခင္ဘာသာစကား (သို႔) အိမ္သံုး ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကား/
ယူပုိင္ခြင့္မ်ား ဆုံးရံႈးေနရသည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားျခင္း၌ မိမိတုိ႔ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ 
သင္ၾကားျခင္းသည္ လူသားတိုင္း၏ အေျခခံအခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ပံုႏွိပ္ဖတ္စာအုပ္မ်ားမွာ ျမန္မာဘာသာ 
စကားျဖင့္သာ ပံုႏွိပ္ထားၿပီး၊ သင္ခန္းစာမ်ားမွာလည္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီေသာ သင္ရိုး 
ညႊန္းတမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေပးထားျခင္းမဟုတ္ေပ။ အက်ဳိးဆက္ရလဒ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ား၌ 
ေက်ာင္းပညာေရး ဆက္လက္သင္ယူလိုခ်င္ေသာ စိတ္ဆႏၵမွာ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ေက်ာင္းထြက္ 
ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာသည္။ ယင္းသို႔ တိုးပြားလာရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္မွာ ဗမာမဟုတ္ေသာ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မိမိတို႔ နားမလည္ေသာ ျမန္မာဘာသာစကား၊ စာေပျဖင့္ သင္ၾကားေနရသည့္ 
အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္သားလူမ်ဳိးေပါင္းစံု၊ ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပအသီးသီးရွိေနသည့္အတြက္ ေက်ာင္း 
ပညာေရးသင္ၾကားျခင္းျဖစ္စဥ္၌ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစံုပညာေရးစနစ္ (MTB-MLE) မွာ 
အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ေနသည္။ ယူနက္စကိုလ္ (UNESCO) မွ ကေလးသူငယ္ 
မ်ားအေနျဖင့္ ပညာသင္ၾကားျခင္း၌ ၎တို႔ နားလည္တတ္ကၽြမ္းမႈရွိႏွင့္ၿပီးေသာ မိခင္ဘာသာစကား (သို႔) 
အိမ္သံုးဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားရန္ အားေပးေထာက္ခံသည့္အျပင္၊ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း 
ဘာသာစကားဆိုင္ရာ သုေတသီမ်ားမွလည္း ပံုသက္ေသသာဓကမ်ားစြာ ေဖာ္ထုတ္ၿပီးျဖစ္သည္။

၁၉၇၂ ခုႏွစ္အခ်ိန္ကတည္းမွ စတင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းပညာေရးစနစ္သည္ MTB-MLE 

စနစ္ကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးေနသည္မွာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိပင္ျဖစ္ေနသည္။ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းပညာေရးစနစ္ 
သည္ ပညာေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ စံနမူနာထားထိုက္ေသာ အမ်ဳိးသား 
ေက်ာင္းပညာေရးစနစ္ျဖစ္သည္။ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း ပညာေရးစနစ္၏ ထူးျခားခ်က္မွာ MTB-MLE စနစ္ 
ျဖစ္ေနသည့္အျပင္၊ အစိုးရပညာေရးစနစ္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ခ်က္ႏိုင္သည့္ ေပါင္းကူးပညာေရးစနစ္ျဖစ္ေန 
သည္။ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း ပညာေရးစနစ္ ဆက္လက္ရွင္သန္ ရပ္တည္ေနႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေနရျခင္း 
အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားထဲတြင္ ေဒသခံရပ္ရြာျပည္သူလူထု၏ ပါဝင္မႈအင္အားမွာ အဓိကအခန္းက႑၌ 
ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေလ့လာရာ၌ ပညာေရးအခန္းက႑သည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရ 
လက္ေအာက္၌သာ ထားရိွသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳဘဲ၊ လုိအပ္ေသာ နည္းပညာ 
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အေထာက္အပံ့ကိုသာ ပံ့ပိုးကူညီေပးသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးမကၠဆီကိုျပည္နယ္ အစိုးရသည္ 
(BMEPs) အစီအစဥ္ လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ သီးသန္႔ဌာန ထားရွိသည့္အျပင္၊ လိုအပ္ေသာ ရံပံုေငြမ်ားကိုလည္း 
ထားရွိသည္။ လူနည္းစုမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို အတန္းပညာေရး၌ သင္ၾကားေရး 
မ႑ိဳင္ဘာသာစကား (Medium of Instruction) အျဖစ္ သင္ၾကားခြင့္ ရရွိေနသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ ျပည္နယ္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအလိုက္ အသံုးျပဳမ်ားေသာ ဘာသာစကား၊ စာေပသည္ ၎တို႔ 
ေနထိုင္သည့္ ေဒသမ်ား၏ တရားဝင္ ရံုးသံုးဘာသာစကားႏွင့္ စာေပျဖစ္လာျခင္းသာမက အတန္းပညာရပ္မ်ား 
သင္ၾကားရာ၌ သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္ဘာသာစကား ျဖစ္လာသည္။ ဘာသာစကား အမ်ဳိးအစားေပါင္း (၈၀၀) ေက်ာ္ 
ေျပာဆိုက်င့္သံုးေနေသာ ပါပူ၀ါနယူးဂီနီ (Papua New Guinea) ႏိုင္ငံသည္ MTB-MLE စနစ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေသာ ျပည္နယ္ေဒသမ်ား၌ အဆိုပါစနစ္အား လက္ေတြ႔က်င့္သံုးေနသည္။ MTB-MLE စနစ္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးေသာ ျပည္နယ္ေဒသမ်ား၌ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ဳိးအသီးသီး၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွလည္း အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ ဤစာတမ္း၌ 
ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အႀကံဳ ရလဒ္မ်ားအရ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
အေရအတြက္ မည္မွ်ပင္ မ်ားျပားေနလင့္ကစား၊ MTB-MLE စနစ္ကုိ အႏုိမ့္ဆံုး မူလတန္းအဆင့္မွ စတင္၍ 
ပညာေရးအဆင့္ဆင့္အထိ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

MTB-MLE စနစ္သည္ တႏိုင္ငံလုံး လႊမ္းၿခံဳႏိုင္သည့္ ပညာေရးစနစ္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ဗမာမဟုတ္ေသာ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာနည္းလမ္း (သို႔မဟုတ္) စဥ္းစားခ်က္မ်ားမွာ ျပည္နယ္ အေျခခံေသာ 
နည္း၊ လူမ်ဳိးအေျခခံေသာနည္းႏွင့္ ေက်ာင္းအေျခခံေသာနည္းဟူ၍ အမ်ဳိးအစား (၃) မ်ဳိး သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ 
အဆိုပါနည္းလမ္း (၃) လမ္းမွာ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ဆန္အျဖစ္သာ မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႔က်က် ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ 
အဆိုပါေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား၌သာမက ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးမ်ား ေနထိုင္ေသာ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌လည္း မိမိတို႔၏ ေရခံေျမခံႏွင့္ ဆီေလ်ာ္စြာ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ 
ႏိုင္သည္။ UNESCO မွလည္း မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစံုပညာေရးစနစ္ (MTB-MLE) ကို 
အားေပးလ်က္ရွိသည္။ 
 
MTB-MLE စနစ္ကို လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ပါက ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ မိခင္ 
ဘာသာစကားျဖင့္ အတန္းပညာမ်ားကို သင္ၾကားရလွ်င္ ရုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းမ်ားသာမက မိမိတို႔ ဘာသာစကား၊ 
စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို တပါတည္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္၊ ျမႇင့္တင္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနမည္။ ထို႔အျပင္ 
တိုင္းရင္သားလူမ်ဳိးမ်ား ဘာသာစကားမွ တရားဝင္ ႏိုင္ငံသံုး (ျမန္မာ) ဘာသာစကားသို႔ ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ နားလည္ 
တတ္ေျမာက္မႈျဖစ္စဥ္အား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစသည္။ အဆိုပါစနစ္ေၾကာင့္ မိမိတို႔ ေနထုိင္ရာ နယ္ေျမ 
ေဒသမ်ား၌ ေဒသႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ႏိုင္သည့္ ကုိယ္ပိုင္ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားမွာ လူမႈဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအပိုင္းအေပၚတြင္ 
မ်ားစြာ သိသာတုိးတက္လာမည့္အျပင္၊ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မွ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ၌ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တိုင္းရင္းသားလူးမ်ဳိးမ်ား၊ ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပအေရအတြက္ မည္မွ်ပင္ မ်ားျပားေနလင့္ကစား၊ 
မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစံုပညာေရးစနစ္ကုိ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
အရည္အေသြးႏွင့္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ပညာေရးျဖစ္ေစရန္အတြက္ ပညာေရးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားထဲ၌ 
MTB-MLE စနစ္မွာ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ဗမာလူမ်ဳိးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အၾကား အျပန္ 
အလွန္နားလည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈမ်ားကိုလည္း ပိုမိုတည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး 
မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ 
မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းရန္လိုပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ MTB-MLE စနစ္ကို လက္ေတြ႔ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္နယ္ရွိ ပညာေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရထက္ 
ျပည္နယ္အစိုးရမွ ပိုမိုသိရွိေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္အစိုးရမွ MTB-MLE စနစ္ကို 
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး လိုလားေတာင့္တေသာ စစ္မွန္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ 
ျပည္တြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တနည္းတလမ္းျဖင့္ 
အေထာက္အကူျပဳေနမည္ျဖစ္သည္။
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၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ခ်ဳပ္ဆုိခ့ဲေသာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္အား အေျချပဳ၍ 
ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ သမုိင္းေၾကာင္းအရ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သည္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး 
တည္းျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္မဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံု၊ 
မတူညီကြဲျပားျခားနားေသာ ေရခံေျမခံသဘာဝ (ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ) 
အေျခခံမႈျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္တြင္ 
ဦးေနဝင္းအစုိးရအဖြဲ႔၏ (၁၉၇၄) ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ဆုိရွယ္လစ္သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၁) ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ျပည္နယ္ (၇) နယ္ႏွင့္ တိုင္း (၇) 
တိုင္းဟူ၍ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း (၁၄) ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း 
တည္ေဆာက္ထားၿပီး၊ မတူညီကြဲျပားေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း 
တည္ေဆာက္ထားေသာ္လည္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး၏ အဓိက ရံုးသံုးဘာသာစကားမွာ ဗမာ 
ဘာသာစကားျဖစ္သည္။ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား မတူညီၾကေသာ္လည္း 
ဗမာလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဗမာမႈျပဳေနျခင္း (Burmanization) မ်ားကို ယေန႔အထိတိုင္ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ေနထိုင္ရာ ေဒသျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္မ်ား၌သာမက၊ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား (တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ရာ) တြင္လည္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို 
တနည္းတဖံု ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။ 

တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးႏြယ္စုအသီးသီး၏ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္ 
ဦးစားေပး အဆင့္တြင္ မပါဝင္ခ့ဲေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ေခတ္ 
အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ အစိုးရမ်ား၏ ပညာေရးအခန္းက႑တြင္ မိခင္ဘာသာ 
စကားျဖင့္ သင္ၾကားေပးရာတြင္ ဦးစားေပးခံရမႈ အလြန္အင္မတန္ နည္းပါးေနသည္ကို 
ေတြ႔ရွိရသည္။ အထူးသျဖင့္ အေျခခံပညာေရး၌ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ 
ရိုးရာစာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ စာေပအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သင္ၾကားခြင့္မရရွိေသာေၾကာင့္ 
ပညာေရး၌ တုိးတက္မႈ အားနည္းေနသည္ကုိ ေတြ႔ရိွေနရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒမ်ား၌ (၁၉၄၇၊ ၁၉၇၄ ႏွင့္ ၂၀၀၈) ျမန္မာဘာသာစကားကို ရံုးသံုးဘာသာ 
စကားအျဖစ္ ပံုႏွိပ္ျပ႒ာန္းထားသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
အမ်ားစုတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္ 
ေသာ အဆင့္အထိသာ ေဖာ္ျပထားသည္။ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ပညာေရးအခန္းက႑တြင္ 
ဗမာဘာသာစကားျဖင့္ ပံုႏွိပ္ျပ႒ာန္းသင္ၾကား လ်က္ရွိေနပါသည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရမ်ားအား တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
အရပ္ဖက္လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ပညာ 
သင္ၾကားေနေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားခြင့္ 
ရရွိေရးအတြက္ အတိတ္ကာလမ်ားတြင္သာမက၊ ယခုပစၥဳပၸန္ကာလ ႏိုင္ငံေရးအေျခ 
အေနထိတိုင္ေအာင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အဆိုျပဳလ်က္ရွိေနပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ 
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ (ဗဟို) အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကို မိမိတို႔ စာေပမ်ား 
အား တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ သင္ၾကားခြင့္ျပဳျခင္းသာမက၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမွ ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိေသာ စာသင္ 

အခန္း(၁)

ed'gef;
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ေက်ာင္းမ်ားကုိလည္း တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၁ လုိအပ္ 
သည္။ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား 
ပိုမိုရရွိေစရံုသာမက မိမိတို႔၏ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ 
အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ျခင္းစေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို 
လည္း ရရိွခံစားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အက်ဳိးရလဒ္မွာ လက္ရိွ 
ျပည္ေထာင္စု တမ်ဳိသားလံုးမွ လိုလားလ်က္ရွိေသာ 
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္မွာလည္း အလွမ္းမေဝးႏုိင္ 
ေတာ့ေပ။

သုေတသန၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ အတူတကြ 
ေနထုိင္ၾကသည္ႏွင့္အညီ၊ ျမန္မာပညာေရးစနစ္သည္ 
မတူညီကြျဲပားေနေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီေသာ 
ပညာေရးစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာ 
ပညာေရး အေျခအေနသည္ မတူညီကြဲျပားေသာ တိုင္းရင္း 
သားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမေနျခင္း၊ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပျဖင့္ 
သင္ၾကားမႈမ်ား ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ တားဆီးခံေနခ်ိန္၊ 
သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္ဘာသာစကားမွာလည္း ျမန္မာဘာသာ 
စကား တစ္မ်ဳိးတည္းသာျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မတူညီ 
ကြျဲပားမႈရိွေနေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးႏွင့္ ကိုက္ညီႏုိင္ေသာ 
ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မိခင္ဘာသာစကား 
အေျချပဳ ဘာသာစကားစံုပညာေရး (MTB-MLE) စနစ္ 
လိုအပ္ေနသည္။ ဤစာတမ္း၌ MTB-MLE စနစ္ကို 
အေသးစိတ္ ေလ့လာသုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းတြင္ အဆိုပါ 
စနစ္အား လက္ေတြ႔က်င့္သံုးေနေသာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ
တကာအေတြ႔အႀကံဳျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပညာေရး 
မူဝါဒက်င့္သံုးရာ၌ မတူညီေသာ MTB-MLE စနစ္နည္းလမ္း 
(သုိ႔မဟုတ္) စဥ္းစားခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစုံ 
ပညာေရး (MTB-MLE) စနစ္သည္ အလံုးစံုပါဝင္ႏိုင္ေသာ 
ပညာေရးစနစ္တစ္ခု မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ အဆိုပါစနစ္အား 
လက္ေတြ႔က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ 
ေရးႏွင့္ သဟဇာတ (လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈ) ျဖစ္ေစရန္ 
အကူအညီမ်ားစြာ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ဥပမာ - ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ 
အတူတကြ ယွဥ္တြေဲနထုိင္ၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိမ်ား
အခ်င္းခ်င္း ေက်ာင္းတြင္း ပညာေရးႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ လူမႈ 
အသိုင္းအဝိုင္းနယ္ပယ္မ်ား ေပါင္သင္းဆက္ဆံရာတြင္ 

၁ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းဆိုရာ၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ 
အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ႏွင့္ ၎အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္၌ ထားရွိသည္ မဟုတ္ဘဲ၊ လိုအပ္ေသာ 
နည္းပညာအေထာက္အကူမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ျဖစ္သည္။

၂ MTB-MLE စနစ္ ဆိုသည္မွာ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစံုပညာေရးစနစ္ဟု ေခၚသည္။

ဆက္သြယ္ေျပာဆုိေပးႏုိင္ေသာ  ၾကားခံဘာသာစကားအျဖစ္ 
MTB-MLE စနစ္မွမ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစ 
မည္ျဖစ္သည္။ 

ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားေနထိုင္ေသာ 
တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ေဒသမ်ားႏွင့္ ဗမာမဟုတ္ေသာ  
တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား ေနထိုင္ေသာ တိုင္းေဒသႀကီး 
မ်ား၌ ၎တုိ႔အတြက္ အတန္းပညာမ်ား သင္ၾကားရာတြင္ 
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ နည္းလမ္းမွာ မိခင္ဘာသာစကား 
အေျချပဳ ဘာသာစကားစံုပညာေရးစနစ္ျဖစ္သည္။ ေရရွည္ 
တည္တံ့ေသာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္ (၄) (UNDP 

Sustainable Development Goal - 4) အရ၊ လူသားတိုင္း 
အတြက္ အက်ဳံးဝင္ေသာ သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ အရည္အေသြးရွိ 
ပညာေရးကို တစ္သက္တာလံုး သင္ယူႏုိင္ခြင့္ ပိုမိုရရွိေအာင္ 
စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ 
ဘာသာစကားစုံ ပညာေရးစနစ္သည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ 
ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ MTB-MLE၂ စနစ္သည္ ေက်ာင္းသား/
သူမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ၊ အေတြးအေခၚ 
အယူအဆမ်ား ျမႇင့္တင္ရာတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူေပး 
ႏုိင္ျခင္း၊ ေက်ာင္းတက္ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္မားလာျခင္းစေသာ 
အက်ဳိးေက်းဇူးရလဒ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္မည့္ ပညာေရး 
စနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား
အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ကုိယ္ပိုင္ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ရိုးရာ 
ဓေလ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ေနအိမ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ား 
တြင္သာ အသုံးျပဳေနျခင္းမွတဆင့္ ေက်ာင္းအတန္းပညာေရး 
စနစ္အထိ လက္ေတြ႔သင္ၾကား/သင္ယူ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ မရွိ 
မျဖစ္လိုအပ္သည္။ MTB-MLE (Mother Tongue  Based 

- Mulitilingual Education) စနစ္သည္ တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို 
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရာေရာက္ေနျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္ 
ျမႇင့္တင္ေပးရာေရာက္ေနသကဲ့သို႔၊ အျခားေသာ တစ္ဖက္ 
တြင္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ လုိအပ္ေနေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား 
(Human Resources) ကုိ ေမြးထုတ္ေပးေနသက့ဲသုိ႔ ျဖစ္ေနမည္ 
ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အမ်ဳးိသား 
ေက်ာင္းပညာေရး (မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာ 
စကားစုံပညာေရးစနစ္) စနစ္ကုိ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 
ႏွင့္ ဆက္လက္အားေပး ေထာက္ခံေပးျခင္းျဖင့္ လက္ရိွျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္လည္း မ်ားစြာအေထာက္ 
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အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ 
ေထာင္ရာတြင္လည္း အဆိုပါ MTB-MLE စနစ္သည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တစ္ေနရာ၌ 
အၿမဲအစဥ္တစိုက္ ဆက္လက္ ပါဝင္ေနမည္ျဖစ္သည္။

ဤသုေတသနစာတမ္းတြင္ အခန္း (၁၂) ခန္း ပါရွိသည္။ 

အခန္း (၁)  နိဒါန္း - ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ 
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ပိုင္းကာလ ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား 
သည္ ပညာသင္ၾကားရ၌ မိမိတို႔ မိခင္ဘာသာစကား၊ စာေပျဖင့္ သင္ၾကားရန္ 
အဆိုျပဳေနမႈမ်ားႏွင့္ ဤသုေတသနစာတမ္း ျပဳစုေရးသားရျခင္း ဦးတည္ခ်က္မ်ား

အခန္း (၂) ဤသုေတသနစာတမ္း ျပဳစုေရးသားခဲ့သည့္ သုေတသနနည္းလမ္းမ်ား

အခန္း (၃) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား (၁၉၄၇၊ ၁၉၇၄ႏွင့္ ၂၀၀၈) ၌ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအျပင္၊ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ပညာေရးမူဝါဒအသီးသီးႏွင့္ ပညာေရး 
ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၅) အပါအဝင္ ေလ့လာခ်က္မ်ား 

အခန္း (၄)  ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အမ်ဳိးသားေရး လကၡဏာ 
ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား

အခန္း (၅)  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္မ်ား

အခန္း (၆)  MTB-MLE စနစ္သည္ က်ား-မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈအခြင့္အေရးႏွင့္ မည္သုိ႔ 
မည္ပံု ဆက္စပ္ပတ္သက္ ေနပံုမ်ား

အခန္း (၇) MTB-MLE စနစ္က်င့္သံုးေနသာ ႏိုင္ငံတကာအေျခအေနမ်ား

အခန္း (၈) ျပည္တြင္းအေျခအေန အခန္းက႑တြင္ ပညာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး) 
ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအျပင္ MTB-MLE စနစ္ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးေနေသာ မြန္အမ်ဳိးသား 
ေက်ာင္း ပညာေရးစနစ္ (အေသးစိတ္) ကြင္းဆင္းေလ့လာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ား

အခန္း (၉) သုေတသန ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားထဲမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရးစနစ္၌ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီႏိုင္ေသာ MTB-MLE စနစ္ဆိုင္ရာ စဥ္းစားခ်က္မ်ား

အခန္း (၁၀)  MTB-MLE ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား 

အခန္း (၁၁)  MTB-MLE စနစ္၌ အေျခခံသင့္ေသာ မူဝါဒ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အခန္း (၁၂)  ႏုိဂံုးခ်ဳပ္တုိ႕ကုိတင္ျပထားသည္။
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မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ မိဘမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းေနမႈ
Photo by ENAC

မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း  ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း
Photo by ENAC
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ဤစာတမ္းေရးသားရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ (ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ) သည္ တိုင္းရင္းသား မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစံုပညာေရးစနစ္ကို 
ဦးစားေပးရာ၌ လက္ရိွက်င့္သုံးေနေသာ မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ 
ေလ့လာကြင္းဆင္းသုေတသန ျပဳလုပ္မႈမ်ားကို အေျခခံ၍ ျပဳစုေရးသားထားပါသည္။ 
သုေတသနကြင္းဆင္းေသာ ဧရိယာမ်ားတြင္ မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးဌာန (MNEC)၊ 
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ (MNP)၊ မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးဌာန 
လက္ေအာက္တြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနေသာ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား၊ မူလတန္း (လြန္) 
ေက်ာင္းမ်ား၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ Post-ten ေက်ာင္း၊ 
မြန္လူငယ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာရာတြင္ 
သုေတသနအဖြဲ႔သည္ ဆရာႏိုင္ဟံသာ၊ ဆရာေအာင္ဆန္းျမင့္၊ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ 
(NNER)၊ ေဒးဗစ္ငုိင္ဆတ္ခ္ (CLD - ဥကၠဌ)၊ ဆရာႏုိင္ေငြသိန္း (ျမန္မာ့ပညာေရး ကၽြမ္းက်င္ 
ပညာရွင္)၊ UNICEF (ေမာ္လၿမိဳင္ရံုး) မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း အသီးသီးရွိ ေက်ာင္းအက်ဳိး 
ေတာ္ေဆာင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား/သူ မိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု 
ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာသုေတသီမ်ားမွ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစံု 
ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာတမ္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာ 
စာတမ္းမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား၊ UNESCO မွ မိခင္ဘာသာစကား 
အေပၚ ထုတ္ျပန္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားအျပင္ မိခင္ဘာသာ စကားကို အေျချပဳ၍ လက္ေတြ႔ 
က်င့္သံုးေနေသာ ႏုိင္ငံတကာျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းပညာေရး ပညာရွင္မ်ားမွ ေရးသား 
ျပဳစုထားေသာ စာတမ္းမ်ားကို ကိုးကား၍ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီႏုိင္သည့္၊ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို စုစည္းတင္ျပပါမည္။

အခန္း (၂)

okawoe enf;vrf;rsm;

ENAC သုေတသနအဖြဲ႕ႏွင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းေနမႈ၊ 
Photo by ENAC
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ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ (၁၉၄၇ ႏွင့္ ၁၉၇၄) ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္တကြ လက္ရွိက်င့္သံုးျပ႒ာန္း လ်က္ရွိေနေသာ (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒမ်ားထဲမွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို တင္ျပပါမည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား၌ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား၊ စာေပ၊ 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ဥပေဒမ်ား 

1947 ckESpf
ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ

1974 ckESpf
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

2008 ckESpf
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

ပုဒ္မ(၂၁၆)။ 
ျမန္မာဘာသာသည္ ရုံးသုံးဘာသာ 

ျဖစ္ရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကုိလည္း 

သုံးခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။

ပုဒ္မ(၂၁)။(ခ) 
တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားသည္ 

မိမိတုိ႔ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာႏွင့္ 
ခ်စ္ျမတ္ႏုိုးသည့္ စကား၊ စာေပ၊ 

ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းတုိ႔ကုိ  
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ား 

အက်ဳိးႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ မဆန္႔က်င္လွ်င္ 
လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္၊ 

ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ခြင့္ ေျပာဆုိေရးသား 
က်င့္သုံးခြင့္ရိွသည္။

ပုဒ္မ-၁၅၂။(ခ)
ျမန္မာစာသည္ အမ်ားသုံး 

စာျဖစ္သည္။ က်န္တုိင္းရင္းသား 
မ်ား၏ စာမ်ားကုိလည္း 
သင္ၾကားခြင့္ရိွသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သည္

၂၂။(က) 
တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ စကား၊ စာေပ၊ 

အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ကုိ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ကူညီ 

ေဆာင္ရြက္မည္။

၄၅၀။ 
ျမန္မာစာသည္ 

ရုံးသုံးစာျဖစ္သည္။  

(၁၉၄၇) ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားထဲတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအသီးသီး၏ 
ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအတြက္ တရားဝင္ျပ႒ာန္းေပးျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါ 
သည္။ ယင္းအစား အခန္း (၁၃)၊ အရပ္ရပ္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအပိုင္း အခန္းက႑တြင္ ပုဒ္မ 
(၂၁၆) အရ “ျမန္မာဘာသာအား ရံုးသံုးဘာသာ ျဖစ္ရမည္။ သို႔ရာတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာကိုလည္း 
သံုးခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။” 

၃ တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ (တႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ) ရံုးသံုးအေနျဖင့္ 
ျပ႒ာန္းထားၿပီး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘာသာစကားမ်ားကို မိမိတို႔ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ 
အသီးသီး၏ ဒုတိယရံုးသံုး ဘာသာစကား (Second Option) အေနျဖင့္ အသံုးျပဳခြင့္ မျပ႒ာန္းဘဲ၊ 

၃ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၉၄၇ခုႏွစ္): အခန္း(၁၃) အရပ္ရပ္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 
ပုဒ္မ -၂၁၆၊ စာမ်က္ႏွာ-၅၉။

အခန္း (၃) 

jrefrmEkdifiH. zGJ@pnf;ykHtajccHOya'rsm;yg
"တုိင္းရင္းဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ" ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
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ယင္းအစား အဂၤလိပ္ဘာသာကို အသံုးျပဳလိုက သံုးႏုိင္ 
ေၾကာင္းကို အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ 
သည္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆိုမီ 
တန္းတူညီတူ အခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္ ေဆြေႏြးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ 

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရမွ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု 
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ပညာသင္ၾကားေရး စီမံကိန္း 
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္  ပညာေရးမူဝါဒ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ 
တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းေၾကညာခ်က္ (၇) ခ်က္ 
မ်ားထဲတြင္ နံပါတ္ (၆) ခုေျမာက္၌ စာေပသင္ၾကားရာတြင္ 
အသံုးျပဳေသာ ဘာသာစကား (Medium of Instruction)၄ 
အား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ 
အေနျဖင့္ အလံုးစံုေသာေက်ာင္းမ်ား၌ သင္ၾကားေနေသာ 
ဘာသာရပ္ ပညာမ်ားကို ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ 
သင္ၾကားရန္ လက္ခံျခင္းအျပင္၊ (၆.၁) တြင္ 

“ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားကေလးမ်ား တက္ေရာက္ 
ေသာ ေက်ာင္းမ်ား၏ မူလတန္းဌာန (Primary Depart-

ment) တြင္ ပညာရပ္မ်ားကုိ သင္ၾကားရာ၌ ျမန္မာဘာသာ 
စကားအစား မိမိတိုင္းရင္း သားလူမ်ဳိးတို႔၏ မိရိုးဖလာ 
စကားျဖင့္္ သင္ၾကားႏုိင္ရန္” ေဖာ္ျပထားသည္ သာမက 

ယင္းအျပင္ (၆.၂) ၌ 

“မိရိုးဖလာဘာသာကို သံုးရန္အခြင့္ျပဳသည့္ ယာယီစနစ္ 
အရ သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းမ်ား၌ အလယ္တန္းႏွင့္ 
အထက္တန္း  သင္တန္းမ်ား၌ ငါးႏွစ္တာအတြင္း ျမန္မာ 
စာေပစကားကို အဆင့္ဆင့္ တုိးတက္ကာ အစားထိုး 
သင္ၾကားႏုိင္ရန္”၅ 

ေၾကညာခဲ့သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား မိခင္ဘာသာစကား  သင္ၾကားျခင္း 
ခြင့္ျပဳမႈသည္ ယာယီစနစ္ျဖင့္သာျဖစ္ၿပီး၊ အလယ္တန္းႏွင့္ 
အထက္တန္းအဆင့္မ်ားတြင္ ျမန္မာဘာသာ စာေပမ်ားကို 
အဆင့္ဆင့္ တုိးျမႇင့္သင္ၾကားႏုိင္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ပညာေရးမူဝါဒ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ အထူး 
သျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအတြက္ ပညာသင္ၾကားရာတြင္ 
တရားဝင္အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ စာေပမ်ားျဖင့္ 
သင္ၾကားခြင့္မႈမ်ဳိး အားမေပးဘဲ ဘာသာစကားအဆင့္၌သာ 
အားေပးျခင္း စေသာအကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ သင္ၾကားခြင့္ 

၄ ဦးသန္းဦး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရးဌာနသမိုင္း - လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကာလ၊ ပထမပိုင္း (၁၉၄၈-၁၉၅၂) (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕- ပညာရိပ္စာစဥ္၊ 
၂၀၁၄)၊ စာမ်က္ႏွာ - ၁၉၇။

၅ ဦးသန္းဦး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရးဌာနသမိုင္း - လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကာလ၊ ပထမပိုင္း (၁၉၄၈-၁၉၅၂) (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕- ပညာရိပ္စာစဥ္၊ 
၂၀၁၄)၊ စာမ်က္ႏွာ - ၁၉၇။

၆ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း အဆင့္အားလံုးကို  ဆိုလိုသည္။
၇ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ [၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခခံပညာေရး 

ဥပေဒအမွတ္ ၂] ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

ရရွိခဲ့သည္။ (၁၉၄၈) ခုႏွစ္ ပညာေရးမူဝါဒ အေၾကာင္းအရာ 
(၇) ရပ္ပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရာတြင္ (၁၉၅၀-၅၁) ပညာသင္ႏွစ္၏ အစျဖစ္ေသာ 
(၁၉၅၀) ျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႔၌ စတင္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျဖစ္ခ့ဲသည္။ အေၾကာင္းအရာ (၇) ရပ္မ်ားမွ 
လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ (၆) ခ်က္ေျမာက္ 
ျဖစ္ေသာ စာေပသင္ၾကားရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ဘာသာ 
စကားကို ေက်ာင္းအဆင့္အတန္း၆ အားလံုးလိုလိုတြင္ 
ဘာသာရပ္ပညာ အသီးသီးသင္ၾကားရာတြင္ ျမန္မာဘာသာ 
စကားျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း၊ ပၪၥမတန္းအဆင့္မွ စတင္၍ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသည္ မလြမဲေသြ သင္ၾကားရမည့္ 
ဒုတိယဘာသာစကားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ 
ယင္းအျပင္၊ (၁၉၄၅) ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ 
ေက်ာင္းစာသင္ခန္းစာ သင္ရိုးမ်ားကိုလည္း အသစ္တဖန္ 
ျပန္လည္ေရးဆြဲၿပီး၊ (၁၉၅၀) ခုႏွစ္၌ မူလတန္း၊ အလယ္ 
တန္းႏွင့္ အထက္တန္းဟူ၍ ျပန္လည္သင္ယူေစခဲ့သည္။ 
ဧကန္စင္စစ္အားျဖင့္ ၾကည့္ရႈပါက (၁၉၄၈) ခုႏွစ္ 
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ပညာေရးမူဝါဒ ေၾကညာ 
ခ်က္တြင္ “ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ 
မိမိတို႔ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားႏုိင္ရန္” ဟူ၍ 
အတိအလင္း ေရးသားထားၿပီး၊ လက္ေတြ႔၌ ျမန္မာမႈျပဳ 
(Burmanization) ေနသည္မွာ သက္ေသသာဓကပင္ျဖစ္ 
သည္။ တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကား၊ စာေပကုိ တုိင္းရင္းသား 
ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တရားဝင္သင္ၾကားခြင့္ ရွိခဲ့ဖူးသည္။  
(၁၉၄၈) ခုႏွစ္မွ (၁၉၇၄)ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ 
ပါတီေခတ္မတိုင္မီအထိ ရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ (၁၉၆၂) 
ခုႏွစ္ ဦးေနဝင္းမွ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္ပိုင္း၌ 
တိုင္းရင္သားစာေပမ်ားကို အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၌ တရားဝင္ 
သင္ၾကားခြင့္မ်ား ပိတ္ပင္လိုက္ၿပီး၊ ယေန႔အထိ ျပန္လည္ 
သင္ၾကားခြင့္ရေရး အဆိုျပဳေနရေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားပါတီ 
မ်ားက ေျပာဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ 
(၁၉၆၆) ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခခံပညာေရး 
ဥပေဒ - ၂၇ ျဖင့္ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒ - ၂ တြင္ 
လည္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအသီးသီး၏ ဘာသာစကား၊ 
စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါ။ 
ထို႔ေနာက္ (၁၉၇၃) ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၉ ရက္ေန႔ 
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တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေသာ (၁၉၇၃) ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ဥပေဒအမွတ္ ၁၄ - 
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခခံပညာေရးဥပေဒ၌ တိုင္း 
ရင္းသားလူမ်ဳိးႏြယ္အသီးသီးတုိ႔၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈစသည္ 
မ်ားအား ျပ႒ာန္းေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည့္အျပင္၊ 
ပုဒ္မ - ၁၁၈ အားျဖင့္ (၁၉၆၆) ခုႏွစ္ အေျခခံပညာေရး ဥပေဒ 
အမွတ္ (၂) ကိုလည္း ယင္းဥပေဒျဖင့္ ရုပ္သိမ္းၿပီးေနာက္၊ 
(၁၉၇၃) ခုႏွစ္ အေျခခံပညာေရးဥပေဒသည္ (၁၉၉၂) ခုႏွစ္ 
ထိတိုင္ေအာင္ တည္ဆဲဥပေဒအေနျဖင့္ ျပ႒ာန္းလာခဲ့သည္။ 
(၁၉၇၄) ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ - (၂၁)/(ခ)၉ 
အရ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကို မိမိတို႔၏ ဘာသာစကား၊ 
စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို 
ေရးသားခြင့္ ျပဳထားေသာ္လည္း၊ သို႔ရာတြင္ ဥပေဒအားျဖင့္ 

၈ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခခံပညာေရး ဥပေဒအမွတ္ ၁၄ - 
အခန္း(၅) အေျခခံပညာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ - ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္)၊ စာမ်က္ႏွာ - ၁၃၈။ 

၉ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မိမိတို႔ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးသည့္ စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ ထုံးတမ္းတုိ႔ကုိ 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ားအက်ဳိးႏွင့္ျဖစ္ေစ မဆန္႔က်င္လွ်င္ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္၊ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ခြင့္၊ ေျပာဆုိေရးသား 
က်င့္သံုးခြင့္ရွိသည္။ 

၁၀ ျမန္မာစာသည္ အမ်ားသံုးစာျဖစ္သည္၊ က်န္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စာမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားခြင့္ရွိသည္။ 
၁၁ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ခုႏွစ္) - အခန္း(၁၅) အေထြေထြ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ (ျပန္ၾကားေရး 

ဝန္ႀကီးဌာန၊ ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္း၊ ၂၀၀၈)၊ စာမ်က္ႏွာ - ၁၇၉။ 
၁၂ “အမ်ဳိးသားပညာေရး” အမ်ဳိးသားဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ - ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၈ 

(ေနျပည္ေတာ္ - ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္)၊ စာမ်က္ႏွာ-၁။

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားအက်ဳိးအားျဖင့္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း မေသြဖီဘဲ ေရးသားမွသာလွ်င္ ခြင့္ျပဳထားသည္ဟု 
အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေနသည္။ ပုဒ္မ - ၁၅၂/(ခ)၁၀ အရ 
ျမန္မာစာသည္ အမ်ားသုံး၊ ရုံးသုံးစာအေနျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားၿပီး၊ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ စာေပမ်ားကုိလည္း အတိအလင္း 
အေနျဖင့္ သင္ၾကားမႈ ခြင့္ျပဳထားသည္။ 

(၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ - ၂၂/(က) တြင္ 
ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ စာေပ၊ 
အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ကူညီ 
ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ရာတြင္ 
“ပုဒ္မ - ၄၅၀ ၌ ျမန္မာစာသည္ ရံုးသံုးစာျဖစ္သည္” ဟု 
အတိအလင္း ေရးသားျပ႒ာန္းထားသည္။၁၁ 

၃.၁။ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ 
 (၂၀၁၅) ၌ MTB-MLE အခန္းက႑ သံုးသပ္ျခင္း

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ 
(၂၀၁၅) ၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ 
စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို အမ်ဳိးသားပညာေရး၁၂ အနက္ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ ေခတ္မီ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသို႔ ဦးတည္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ 
ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ေဒသအသီးသီးတြင္ 
ေဒသလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ ပုံစံမ်ားကုိ အေျခခံ၍ 
အတူတကြ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ မူဝါဒတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းသို႔ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ 
ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအတြက္ အေျခခံ 
လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုလည္း ေမြးထုတ္ 
ေပးရန္မွာလည္း မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ 
သည္။ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ပုဒ္မ - ၄၃၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ၌ 
ဗမာစကားတတ္ကၽြမ္းမႈ အားနည္းေသာ တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးမ်ားကို မိမိတို႔၏ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္ 
လည္း တြဖဲက္အသုံးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း၊ 

အေျခခံပညာ အဆင့္တိုင္း၌ ပံုႏွိပ္ဖတ္စာအုပ္မ်ား အမ်ားစု 
သည္ ဗမာစာေပျဖင့္ ျပ႒ာန္းသည့္အျပင္၊ တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးမ်ား၏ ေဒသႏွင့္ကုိက္ညီေသာ သင္ရုိးညႊန္တမ္းမ်ားကုိ 
မျပ႒ာန္းျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ေဒသ 
စကား အသံုးအႏႈန္း ေဝါဟာရမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီႏုိင္ေသာ 
အရာမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ 

ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၅) ပုဒ္မ၂၀/(ဂ)၌ အတိအလင္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ 
ေန႔စြဲ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ - ၄၁ ျဖင့္ 
အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒ - 
ပုဒ္မ (၄၄) ၌ ေဖာ္ျပခ်က္အရ၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ 
ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပသင္ၾကားမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသအစုိးရအဖြဲ႔၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ အေျခခံ 
ပညာေရး မူလတန္းအဆင့္မွတဆင့္ စတင္၍ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ပကတိ 
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လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒအရ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ 
အဖြဲ႔သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ (ဗဟို) ၏ လက္ေအာက္ 
၌သာ ရွိေနေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္မႈအပုိင္းတြင္ အင္မတန္ပင္ အားနည္းေနေသးသည္။ 
ယင္းသို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ 
တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ား၏ အစိုးရ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ 
ဘာသာစကား၊ စာေပသင္ၾကားမႈ အပိုင္းတြင္ လက္ေတြ႔၌ 
ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ လစာမ်ားကို အခ်ိန္မွီ မေပးႏုိင္ျခင္း၊ 
လုိအပ္ေသာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကုိ အလုံအေလာက္ 
မေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား စာေပသင္ၾကားရာ 
တြင္ သီးသန္႔စာသင္ခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္အေနျဖင့္ တရားဝင္ မေရး 
ဆြေဲပးႏိုင္ျခင္းစေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၌ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ ္ (NLD) 
အစိုးရ၏ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ အမ်ဳိးသား 
ပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၆ - ၂၀၂၁) အႏွစ္ခ်ဳပ္ 
တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ ပညာသင္ၾကားရာ 
တြင္ မိမိတို႔၏ မိခင္ဘာသာစကား၊ စာေပမ်ားျဖင့္ ပညာ 
သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိ 
ေသာေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးေနရပါသည္။ 

၁၃ David Ngai Sak, CLD’s Democratic opinon and perspective on current National Education Law 

https://www.youtube.com/watch?v=R2eZjqHSpmY (accessed on October 24, 2017).

ေဒးဗစ္ ငိုင္ဆတ္(ခ္)၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမွ               
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား 
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား 
ပညာေရးဥပေဒအေပၚ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မွာ 

"ေနာက္အထူး တင္ျပခ်က္အေနနဲ႔ မိခင္ဘာသာ 
စကားပါ၊ မိခင္ဘာသာစကားဆိုတာ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ 
ဒီမွာတင္ျပရရင္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာေကာ ပုဒ္မ 
(၂၂ - က) ေနာက္တစ္ခုက ပညာေရးဥပေဒ ရည္မွန္း 
ခ်က္မွာေကာ အတိအလင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား 
ေတြရဲ႕ ဒီဘာသာစကားကို ပ်ဳိးေထာင္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ 
ဆိုတာကို အတိအလင္းပါပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလို 
အခ်က္သာပါၿပီးေတာ့၊ ဥပေဒအေဟာင္းထဲမွာ 
တိုင္းရင္းသား မိခင္ဘာသာစကားရဲ႕ အခန္းက႑ကို 
မေတြ႔သေလာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္မွာသာ 
ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ တစ္ခါတည္း ထည့္ထားတယ္၊ 
ေနာက္ပုိင္းမွာ ဒီတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ မိခင္ 
ဘာသာစကားအေနနဲ႔ ဘယ္လိုေဖာ္ေဆာင္မလဲ 
ဆိုတာကို မပါဘူး၊ ဆိုေတာ့ ေရွ႕က ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ 
ေနာက္က ျပ႒ာန္းခ်က္က မလိုက္ဘူးျဖစ္ေနတယ္”၁၃ 
ဟု တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
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၁၄ ဒို႔…တာဝန္အေရး (၃) ပါးမွာ (၁) ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ (၂) တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး 
ႏွင့္ (၃ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး စသည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပညာေရးအခန္းက႑၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ 
စာေပျဖင့္ သင္ၾကားျခင္းကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ ၎အစား ပုဒ္မ - ၄၅၀ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ 
ျမန္မာဘာသာစကားသည္သာ တရားဝင္ ရံုးသံုးဘာသာစကားျဖစ္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ မိခင္ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပမ်ားကို 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးႏြယ္စုအသီးသီးမွ ဖြဲ႔စည္း 
တည္ေထာင္ထားေသာ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၌သာလွ်င္ သင္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဘာသာစကား၊ စာေပသင္ၾကားရာတြင္ ေႏြရာသီေက်ာင္း 
ပိတ္ရက္မ်ား (Summer School Program) တြင္သာ သင္ၾကားခြင့္ ရရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ပညာေရးမူဝါဒမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးရန္ႏွင့္ 
အတူ ေက်ာင္းစာသင္ခ်ိန္ အတန္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား၊ စာေပသင္ၾကားမႈ ခြင့္ျပဳ 
ႏုိင္ရန္အတြက္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားရိွေနသည္။ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၎တို႔၏ မိခင္ဘာသာ 
စကားျဖင့္ အတန္းပညာရပ္မ်ားကုိ သင္ၾကားျခင္းသည္ ပိုမိုနားလည္မႈရရွိေအာင္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 

လက္ရွိ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း ပညာေရးစနစ္သည္ ပံုသက္ေသသာဓကတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနသည္။ 
မြန္အမ်ဳိးသား ပညာေရးစနစ္ကို (၁၉၇၂) ခုႏွစ္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ စတင္အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း ပညာေရးစနစ္သည္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ  
ဘာသာစကားစံုပညာေရးစနစ္ျဖစ္ၿပီး အေျခခံပညာ မူလတန္းအဆင့္မွ စတင္၍ အလယ္တန္း 
အဆင့္အထိ သင္ၾကားလ်က္ရွိသည္။ 

စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ (ဝါ) စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလက္ေအာက္တြင္ တိုင္းရင္းသား 
ဘာသာစကား၊ စာေပသင္ၾကားခြင့္ကို မည္မွ်ပင္ ပိတ္ပင္တားဆီးထားေသာ္လည္း မြန္၊ ကရင္၊ 
ကခ်င္ႏွင့္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ နယ္ေျမေဒသ 
အတြင္း၌ မိမိတုိ႔ ကိုယ္ပိုင္ပညာေရးစနစ္ျဖင့္ ရွင္သန္ရပ္တည္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ 
စက္တင္ဘာလ၌ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သည္ ပုဂၢလိက ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ား၌ တိုင္းရင္းသား 
ဘာသာစကား၊ စာေပသင္ၾကားမႈအား စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ထပ္ေပါင္းဘာသာရပ္ တစ္ခုအေနျဖင့္ 
ခြင့္ျပဳလာခဲ့ သည္။ သို႔ရာတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ ပညာေရးဌာနမ်ားမွ ေထာက္ခံခ်က္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ သင္ၾကားျခင္းကို ခြင့္ျပဳရာ၌             
ဒို႔…တာဝန္အေရး (၃) ပါးကိ၁ု၄ အထူးဂရုျပဳ ေလးစားလိုက္နာရမည္ဟု ထည့္သြင္းထားသည္။     
တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္၊ အစိုးရသည္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပသင္ၾကားမႈကို 
အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၌ သင္ၾကားခြင့္ျပဳရာတြင္ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ၌သာ သင္ၾကားရန္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ 

အခန္း (၄) 
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၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ မြန္တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ရာ၌ အစိုးရ 
စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၏ စာသင္ခ်ိန္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား 
ဘာသာစကား၊ စာေပသင္ၾကားျခင္းကို ခြင့္ျပဳေပးရန္ တဖန္ 
ျပန္လည္အဆုိျပဳခ့ဲသည္။ မြန္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ 
ႏုိင္ေက်ာ္ဝင္းမွ “က်ေနာ္တို႔ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို အစိုးရ 
ေက်ာင္း စာသင္ခ်ိန္အတြင္း၌ သင္ၾကားခြင့္ျပဳရန္အတြက္ 
သမၼတႀကီးအား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 
က်ေနာ္တို႔ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း (မြန္စာ) ကို ေက်ာင္းစာသင္ခ်ိန္ 
ျပင္ပအခ်ိန္၌သာ သင္ၾကားခြင့္ရျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား 
ကို ပိုမိုပင္ပန္းေစပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အစိုးရ 
ပံုမွန္ေက်ာင္းခ်ိန္ ၿပီးဆံုးခ်ိန္မွသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားက 
မြန္စာသင္ခ်ိန္မ်ားသို႔ ထပ္မံျပန္လည္ သြားတက္ေရာက္ 
ရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။၁၅ အစိုးရမွ မြန္ဆရာ၊ ဆရာမ 
သင္တန္းမ်ားႏွင့္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ရံပုံေငြ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သန္း ေထာက္ပံ့ေပးမည္ဟု ကတိ 
ကဝတ္ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရံပံုေငြကို ဘယ္ေသာ 
အခါမွ် ေထာက္ပံ့စီစဥ္ေပးခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အဌမပံုမွန္ 
အစည္းအေဝးမွ၁၆ မြန္စာေပသင္ၾကားေရးအား လႊတ္ေတာ္မွ 
သတ္မွတ္ေပးခ့ဲသည္။ (၂၀၁၄-၁၅) စာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္း 
စာသင္ခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအခ်ိန္အစား မြန္စာေပ 
သင္ၾကားခ်ိန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ျပ႒ာန္း 
ရာတြင္ မြန္ဘာသာစာေပ သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ 
မ်ား၏ လစာမွာ အစိုးရ ေက်ာင္းဆရာ/ ဆရာမမ်ားကဲ့သို႔ 
လစာအျပည့္အဝရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ဘဲ၊ အစိုးရအေနျဖင့္ 
တတ္ႏုိင္သေလာက္သာ ပ့ံပုိးေပးႏုိင္မည္ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ 
ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။ လက္ရွိအေနအထားတြင္ အစိုးရ 
ေက်ာင္းမ်ား၌ မြန္စာေပ သင္ၾကားေပးေနသည့္ ဆရာ/
ဆရာမမ်ားကို တစ္လလွ်င္ (၃၀,၀၀၀) က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေပးေန 
ေၾကာင္းသိရသည္။ မြန္စာေပသင္ၾကားသည့္ ဆရာ၊ 
ဆရာမမ်ား၏ တစ္ႏွစ္၏ လစာသက္တမ္း ကာလမွာ (၉) 
လအထိသာ အက်ဳံးဝင္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ရန္ကုန္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ရွမ္းစာေပႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမွ ေဒါက္တာ စိုင္းဆိုင္အိုက္ ဦးေဆာင္ 
က်င္းပေသာ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ား အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြ၌ဲ ထင္ရွား 
ေသာ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ခြန္ထြန္းဦး (ရွမ္းအမ်ဳိးသား 
ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္)၊ ပညာေရးတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡမ်ား၊ 

၁၅ Pon Nya Mon, “Education Reform and National Reconciliation in Burma” (Western Conference Association for 
Asian Studies, Arizona Sate University, 2014).

၁၆ Pon Nya Mon, “Education Reform and National Reconciliation in Burma” (Western Conference Association for 
Asian Studies, Arizona Sate University, 2014). 

၁၇ Lawi Weng/ The Irrawaddy, July 23, 2012, Shan Push for Native Language, http://www.irrawaddy.org/z_on/
shans-push-for-native-language.html (accessed on October 8, 2017).

ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား (အစိုးရႏွင့္ လက္မွတ္ေရး 
ထိုးထားေသာအဖြဲ႔) စေသာ တက္ေရာက္သူ ကိုယ္စားလွယ္ 
စုစုေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္ဦးေရ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 
ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ ဘာသာစကား၊ 
စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကား 
သင္ရုိးညႊန္းတမ္း ရိွေနၿပီး၊ ၎သင္ရုိးညႊန္းတမ္းသည္ အခ်ိန္ 
ကာလ သက္တမ္းလြန္ေနသျဖင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အသစ္ 
အား မည္သုိ႔မည္ပုံ တုိးတက္ေအာင္ ေရးဆြၿဲပီး၊ အစုိးရ 
ေက်ာင္းမ်ား၌ သင္ၾကားႏုိင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 
ရွမ္းလူမ်ဳိးလူဦးေရသည္ (၆) သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၌ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးႏြယ္မ်ားထဲမွ အႀကီးမားဆံုးေသာ 
လူမ်ဳိးႏြယ္စု တစ္ခုျဖစ္သည္။ ရွမ္းလူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ ဘာသာ 
စကား (ဗ်ည္း၊ သရ၊ အကၡရာမ်ား) သည္ စစ္အာဏာရွင္ 
မ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေၾကာင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား ၾကာ 
သည္အထိ တားျမစ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။၁၇ ယင္းအစား၊ အစိုးရ 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဗမာဘာသာစကားကိုသာ အဓိကထား 
ဦးတည္ သင္ၾကားေပးေနသည္။  

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ 
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔၊ တက္ႂကြ 
လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္သားမ်ားႏွင့္ 
ဒီမိုကရက္တစ္အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊ Thinking Classroom 

Foundation၊ ဆရာမ်ားသမဂၢ၊ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ 
အသင္းေတာ္မ်ား အပါအဝင္ အစိုးရ၏ ပညာေရးေပၚလစီကို 
အႀကံျပဳရန္အတြက္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ 
ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ 
သူ (၃၀၀) ေက်ာ္ ပါဝင္သည့္ အဆိုပါပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲ 
တြင္ ဦးေဆာင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ ပညာရွင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား 
သမဂၢမ်ား (ဗ.က.သ၊ တ.က.သ၊ က.သ.ဖ)၊ တကၠသုိလ္ဆရာ၊ 
ဆရာမအသင္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကဆရာ၊ ဆရာမအသင္းမ်ား၊ 
ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ 
အေျချပဳ ဓမၼတကၠသုိုလ္ႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား 
ပညာေရး စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား။ မသန္စြမ္း 
ပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ လူေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊ 
Generation  Wave (GW)၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 
ပညာေရးကြန္ရက္၊ Educationalist Network ႏွင့္ 
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၁၈ ပညာေရးစနစ္  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကြန္ရက္ (NNER)၊ ျပည္သူလူထုထံမွ ဆင္းသက္ေသာ အမ်ဳိးသားပညာေရး 
မူဝါဒ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၇။

၁၉ Pon Nya Mon, “Education Reform and National Reconciliation in Burma” (Western Conference Association for 
Asian Studies, Arizona Sate University, 2014).

၂၀ လင္းသက္ႏိုင္၊ မေကြးတိုင္းအတြင္းရွိ အရႈိခ်င္းတိုင္းရင္းသား စာသင္ဆရာမ်ားကို ေန႔စားလေပး အစိုးရဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္မည္၊ 
http://www.7daydaily.com/story/109057 (accessed on October 5, 2017).

၂၁ ျပည္နယ္ (၆) ခုမွာ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားျဖစ္သည္။

Thinking Classroom Foundation (TCF) စသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတို႔သည္ “ပညာေရးစနစ္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာကြန္ရက္" (NNER) 
ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၈ - ၉) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ 
NNER မွ ပညာေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားညီလာခံ တစ္ခုအား 
(၁,၂၀၀) ဦးေရေက်ာ္ တက္ေရာက္သူမ်ားျဖင့္ မရမ္းကုန္း 
ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း (ခဝဲၿခံ)၌ က်င္းပျပဳလုပ္ 
ခဲ့သည္။၁၈ ၎ေဆြးေႏြးပြဲမွ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားသည္ 
ပညာေရးစနစ္တြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အစိုးရ 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား၊ စာေပ 
သင္ၾကားမႈကို ေထာက္ခံ (အားေပးျခင္း)၊ အေျခခံပညာေရး 
မူလတန္းအဆင့္၌ မိခင္ဘာသာစကားကို သင္ၾကားေရး 
မ႑ိဳင္အျဖစ္ (Medium of Instruction) အသံုးျပဳရန္ 
စေသာ အခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ 

တိုင္းရင္းသားမိခင္ဘာသာစကား သင္ၾကားမႈကို CESR 

(Comprehensive Education Sector Review) ၌ 
ဘယ္လို (မည္သို႔မည္ပံု) အဆိုျပဳႏုိင္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးစုမ်ားထဲတြင္လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ (၂၀၁၃ 
- ၁၄) ပညာသင္ႏွစ္၌ အစိုးရမွ မြန္ဘာသာစကား၊ စာေပကို 
မြန္ျပည္နယ္တြင္ရွိေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ ေက်ာင္းမ်ား၌ 
သင္ၾကားခြင့္ျပဳမည္ဟု ကတိကဝတ္ျပဳထားေသာ္လည္း၊ 
တစ္စံုတစ္ခုမွ် ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ 
သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အဌမ 
ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ၁ွ၉ မြန္စာေပ သင္ၾကားေရးအား 
လႊတ္ေတာ္မွ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ (၂၀၁၄ - ၁၅) စာသင္ 
ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းစာသင္ခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအခ်ိန္အစား 
မြန္စာေပ သင္ၾကားခ်ိန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ 
ယင္းသို႔ ျပ႒ာန္းရာတြင္ မြန္ဘာသာ စာေပသင္ၾကားေပး 
မည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ လစာမွာ အစိုးရေက်ာင္း ဆရာ/
ဆရာမမ်ားကဲ့သို႔ လစာအျပည့္အဝ ရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ဘဲ၊ 
အစိုးရအေနျဖင့္ တတ္ႏုိင္သေလာက္သာ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္မည္ 
ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။ လက္ရွိ အေန 
အထားတြင္ အစုိးရေက်ာင္းမ်ား၌ မြန္စာေပသင္ၾကားေပး 
ေနသည့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားကို တစ္လလွ်င္ (၃၀,၀၀၀) 
က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေပးေနေၾကာင္းသိရသည္။ မြန္စာေပသင္ၾကား 
သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ တစ္ႏွစ္၏ လစာသက္တမ္း 
ကာလမွာ (၉) လအထိသာ အက်ဳံးဝင္သည္။ 

မေကြးတုိင္းအတြင္းရိွ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အရႈခိ်င္း 
တိုင္းရင္းသားစာေပ သင္ၾကားေပးေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ 
မ်ားအား ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေန႔စားလေပး အစိုးရ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ တရားဝင္ ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး 
ဦးလွထြန္းမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသား စာေပ 
သင္ၾကားေပးေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ ဝန္ထမ္းအင္အား 
စာရင္းကို ေကာက္ယူေနသည္ဟု ဝန္ႀကီးမွ ေျပာသည္။ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ မေကြးတိုင္း၊ 
ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန 
ရံုးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အရႈိခ်င္းတိုင္းရင္းသား 
စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္း အခမ္းအနား၌ 
ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ မေကြးတိုင္းအတြင္းရွိ 
ၿမိဳ႕နယ္ (၁၁) ၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္မွ လြဲၿပီး က်န္ရွိေသာ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အရႈိခ်င္း 
စာေပကို ဆရာ၊ ဆရာမဝန္ထမ္း (၃၁၉) ဦးေရျဖင့္ 
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေပါင္း (၆,၀၀၀) ေက်ာ္အား 
သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ လက္ရွိ ၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ 
ဆရာ၊ ဆရာမ (၅၅၄) ဦးေရျဖင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္သူ 
ေပါင္း (၈,၀၀၀) ေက်ာ္ကို သင္ၾကား ေပးေနသည္။ အရႈိခ်င္း 
တိုင္းရင္းသားစာေပ သင္ၾကားေပးေနေသာ ဆရာ၊ဆရာမ 
မ်ားကို အစိုးရဝန္ထမ္းအျဖစ္ ေန႔စားလေပးအျဖစ္ တရားဝင္ 
ခန္႔အပ္ၿပီးပါက သက္ဆိုင္ရာ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
အရႈိခ်င္းစာေပ သင္ၾကားမႈကို ေက်ာင္းခ်ိန္ အတြင္း၌ပင္ 
တစ္ပတ္လွ်င္ အနည္းဆံုး (၃) ခ်ိန္ သင္ၾကားေပးမည္ဟု 
အရႈိခ်င္းတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
လက္ရွိ သင္ၾကားေပးေနေသာ အရႈိခ်င္းတိုင္းရင္းသား 
စာေပသင္ၾကားခ်ိန္သည္ အျခားေသာ ေဒသမ်ားနည္းတူ 
ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပတြင္သာ သင္ၾကားခြင့္ရေနသည္။၂၀

ျမန္မာျပည္အေျခစိုက္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္း 
ျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ဇြန္လ 
အထိ စစ္တမ္းမ်ားကို ျပည္နယ္ (၆) ခ၂ု၁ တြင္ရွိေသာ 
ေက်းရြာ (၂၁) ရြာရွိ ဗမာမဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းသား/သူ 
မ်ားကို ဘာသာစကား တတ္ကၽြမ္းမႈ ေကာက္ယူခ်က္မ်ား 
အရ၊ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ကြင္းဆင္း သုေတသနျပဳရာ 
တြင္ ဗမာလူမ်ဳိး ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ဗမာလူမ်ဳိးမဟုတ္ 
ေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအၾကား ဗမာပံုႏွိပ္ဖတ္စာအုပ္ 
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၂၂ ၿငိမ္းေဖာင္းေဒးရွင္း၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ မူလတန္းအဆင့္ ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ အသံုးျပဳသင့္ေသာ 
ဘာသာစကား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပညာေရးမူဝါဒစာတမ္း (၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ)  http://www.nyeinfoundation.

org/books (accessed on December 5, 2017).

စာပိုဒ္မ်ား ဖတ္ၾကားရာတြင္ ၆၈% ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာပိုဒ္ကို ဖတ္ႏိုင္ၿပီး၊ 
၁၈% ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အခ်ဳိ႕ေသာ ပံုႏွိပ္ဖတ္စာကို ဖတ္ႏိုင္ၿပီး၊ ၁၄% 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာပိုဒ္အားလံုးလိုလို နားမလည္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။၂၂ 
ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္မ်ားအရ၊ သုေတသနအဖြဲ႔သည္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အားလံုး 
အေနျဖင့္ ပညာသင္ၾကားရာ၌ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ 
စီစဥ္ေပးသင့္ေၾကာင္း အဆိုျပဳခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသာျပည္နယ္မ်ားရွိ အစိုးရေက်ာင္း 
မ်ားတြင္ သင္ၾကားေနသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို 
ဖတ္ရႈေလ့လာရာ၌ ဘာသာစကား အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသအသီးသီးကို 
ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာရာတြင္ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားသည္မ်ားစြာ ေနာက္က် 
က်န္ေနေသးသည္။ 

ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္နယ္ (၆) ခုရွိ  ေက်းရြာ (၂၁) 
ရြာတြင္ ဘာသာစကား တတ္ကၽြမ္းမႈ ေကာက္ယူခ်က္မ်ားအရ ဗမာလူမ်ဳိး 
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ဗမာလူမ်ဳိးမဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအၾကား 
ဗမာပံုႏွိပ္ဖတ္စာအုပ္ စာပိုဒ္မ်ား ဖတ္ၾကားရာတြင္ 

68% ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာပိုဒ္ကို ဖတ္ႏိုင္၊ 

18% ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အခ်ဳိ႕ေသာ ပံုႏွိပ္ဖတ္စာကို ဖတ္ႏိုင္၊ 

14% ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာပိုဒ္အားလံုးလိုလို နားမလည္
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၂၃ ယူနက္စကို (UNSECO) ၊ ကမာၻ႔ဘာသာစကားဆိုင္ရာအခြင့္အေရးညီလာခံ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ဘာသာစကား အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း - အပိုင္း(၂)၊ ပညာေရး (ဘာစီလုိနာ၊ စပိန္ - 
ယူနက္စကို၊ ၁၉၉၆)၊ စာမ်က္ႏွာ-၉။

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးမွလည္း လူမ်ဳိးေပါင္းစုံေနထုိင္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
ပညာသင္ၾကားရာတြင္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ပညာေရးစနစ္ကို လက္ေတြ႔ 
အသံုးျပဳရန္ ေထာက္ခံမႈမ်ားရွိသည္။ 

ဤအခန္းက႑တြင္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ 
ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ မူလရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားစေသာ 
စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ယွဥ္တြေဲဖာ္ျပမည့္အျပင္၊ လက္ရိွႏိုင္ငံတကာ၌ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ 
ပညာေရးစနစ္ က်င့္သုံးလာျခင္းမွ ရရိွလာေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိလည္း စုစည္းေရးသားပါမည္။

ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ 
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကားသင္ၾကားမႈ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
မိခင္ဘာသာစကား အသံုးျပဳမႈ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး လက္ခံသင္ၾကားမႈ 
အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္၊ ေထာက္ခံေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာ 
ဥပေဒသည္ အမ်ားျပည္သူလူထု ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိခင္ဘာသာစကားကို သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္ 
ဘာသာစကား (Medium of Instruction) တရားဝင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ 
၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၆ - ၉ ရက္ေန႔အထိ စပိန္ႏုိင္ငံ၊ ဘာစီလိုနာၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 
ဘာသာစကားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကမာၻ႔ညီလာခံ (World Conference on Linguistic Rights) 
တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာစကားအခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း (Universal Decleration 

of Linguistic Rights) အပိုဒ္ - ၃ ကို ေဖာ္ျပရာတြင္ 
“ဘာသာစကားသည္ ဖယ္ရွား/ျငင္းပယ္၍မရေသာ တစ္ဦးခ်င္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ 
ဘာသာစကား အစုအဖြဲ႔ တစ္ခု၏ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳခံရမည့္ 
အခြင့္အေရးမ်ား၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ကုိယ္ပုိင္ဘာသာစကားကုိ ပုဂၢလိကႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ 
ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သို႔မဟုတ္) 
၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကုိ သင္ၾကားခြင့္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား” 
စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာစကားအခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း၊ အပုိင္း (၂) ပညာေရးဆုိင္ရာ 
အခန္းက႑၌ အပုိဒ္ - (၂၃.၂) တြင္ ပညာေရးသည္ ဘာသာစကားေျပာဆိုေသာ ဘာသာစကား 
အသိုင္းအဝိုင္း နယ္ေျမတြင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အကူအညီေပးရမည္။  အပိုဒ္ 
(၂၃.၄) တြင္ အေယာက္စီတိုင္း၌ မည္သည့္ ဘာသာစကားကိုမဆို သင္ယူရန္ အခြင့္အေရးရွိ 
သည္ဟု အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားသည္။၂၃ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပညာေရး အခန္းက႑ရွိ ေဆာင္းပါးမ်ားကို 

အခန္း (၅) 

tjynfjynfqkdif&m bmompum;/ 
pmayESifhoufqkdifaom Oya'rsm;
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ေလ့လာရာတြင္ မိမိတို႔ ေနထိုင္ရာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ အေယာက္စီတုိင္း၌ ပညာေရးအဆင့္အတန္း 
အားလံုး မူႀကိဳအဆင့္၊ မူလတန္းအဆင့္၊ အလယ္တန္းအဆင့္ႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္စေသာ 
အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးမ်ားအထိ အက်ဳံးဝင္ေနသည္။ ပညာေရးအဆင့္အတန္းအားလံုးတြင္ မိမိ 
ႏွစ္သက္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားပိုင္ခြင့္ ရွိရမည့္ အျပင္၊ ယင္းသို႔ပညာ သင္ၾကားရာတြင္ 
ဘာသာစကားဆုိင္ရာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ 
ပစၥည္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳရာတြင္လည္း သင့္တင့္စြာ သင္တန္းေပးထားသည့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ 
သင့္ေတာ္ေသာ သင္ၾကားမႈ နည္းစနစ္မ်ား၊ ပံုႏွိပ္စာအုပ္မ်ား၊ ေငြေၾကး၊ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ 
အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ ရိုးရာအစဥ္အလာႏွင့္ အသစ္ဆန္းသစ္တီထြင္ထားေသာ နည္းပညာမ်ား၊ 
ထုိ႔အျပင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ကုိယ္ပုိင္ဘာသာစကား သင္ၾကားမႈဆ္ုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနသည္။ 

၁၉၄၈ ခုႏွစ္၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း (1948 Universal 

Declaration of Human Rights - UDHR) ၌ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
အတိအက် ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း၊ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားျခင္း ခံရသည္။ အပိုဒ္ (၂) အရ၊ 

“လူတိုင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခြင့္အေရး 
အားလံုး၊ လြတ္လပ္ခြင့္ အားလံုးတုိ႔ကို ပိုင္ဆိုင္ခံစားခြင့္ရွိသည္။ လူမ်ဳိးႏြယ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ 
အသားအေရာင္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ က်ား/မ သဘာဝအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဘာသာစကားအားျဖင့္ 
ျဖစ္ေစ၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးယူဆခ်က္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ 
အျခားယူဆခ်က္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ဆိုင္ေသာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ လူ႔အဆင့္အတန္း 
ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဇစ္ျမစ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္းဥစၥာဂုဏ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မ်ဳိးရိုးဇာတိအားျဖင့္ 
ျဖစ္ေစ၊ အျခားအဆင့္အတန္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ ခြဲျခားျခင္းမရွိေစရ” ဟု ေရးသားေဖာ္ျပ 
ထားသည္။၂၄

ျပည္သူမ်ား ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ (ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္) သေဘာ 
တူညီမႈစာခ်ဳပ္ (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR)၂၅၊ အပိုဒ္ 
(၂၇) သည္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးထားေသာ 
ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။

[I]n those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons 
belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the 
other members of their group, to enjoy their own culture, to profess 
and practice their own religion, or to use their own language.

၎ေၾကညာခ်က္မွာ “တိုင္းရင္းသား၊ ဘာသာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ လူနည္းစုမ်ား သို႔မဟုတ္ ဘာသာ 
စကားႏွင့္ဆိုင္ေသာ လူနည္းစုမ်ား တည္ရွိေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ 
၎လူနည္းစုအတြင္းတြင္ ပါဝင္ေနပါက ၎လူတစ္ဦးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လူနည္းစု အခြင့္အေရးမ်ား 
ျဖစ္သည့္ ၎နည္းစုမ်ား၏ ကိုယ္ပုိင္ယဥ္ေက်းမႈကုိ လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ခံစားခြင့္၊ ၎လူနည္းစု 
မ်ား၏ ကုိယ္ပိုင္ဘာသာေရးကို အတိအလင္း ေၾကညာေပးျခင္းႏွင့္ လိုက္နာက်င့္သံုး ခံစားခြင့္၊ 
သို႔မဟုတ္ ၎နည္းစုမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကားကို အသံုးျပဳခံစားခြင့္မ်ားစေသာ အခြင့္အေရး 
မ်ားကို ျငင္းပယ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။၂၆

၂၄ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း: အပိုဒ္(၂) http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_

Translations/bms.pdf (accessed on November 2, 2017). 

၂၅ ICCPR - International Covenant on Civil and Political Rights. 

၂၆ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR): Article-27, https://treaties.un.org/doc/

publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf (accessed on November 2, 2017). 
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တိုင္းရင္သား လူနည္းစုမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး 
(Untied Nations Declareation on the Rights of Persons Belonging to National or 

Ethnic, Religious and Linguistic Minorities - 1992) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ 
(၁၈) ရက္ အေထြေထြညီလာခံ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား အမွတ္ (၄၇/၁၃၅) ျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ 
အမ်ဳိးသား (သို႔မဟုတ္) တိုင္းရင္းသား၊ ဘာသာေရးႏွင့္္ ဘာသာစကားႏွင့္ဆိုင္ေသာ လူနည္းစုမ်ား 
၏ အခြင့္အေရးရပိုင္ခြင့္မ်ား ေၾကညာစာတမ္း၊ အပိုဒ္ (၁.၁) ႏွင့္ (၄.၃) အရ ႏုိင္ငံေတာ္သည္

Article(1.1)  [s]tates shall protect the existence and the national or ethnic, 
cultural, religious and linguistic identity of minority with their respective 
territories, and shall encourage conditions for the promotion of that identity.
 

အပုိဒ္ (၁.၁) ႏိုင္ငံေတာ္သည္ လူနည္းစုတို႔၏ အမ်ဳိးသားေရး (သုိ႔မဟုတ္) တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးစု၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ဘာသာစကားဆုိင္ရာ အမွတ္ 
လကၡဏာတုိ႔ကုိ ၎တုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ေျမေဒသအသီးသီး၌ ဆက္လက္တည္ရွိေစရန္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးရမည္။ ၿပီးလွ်င္ ထုိသူတုိ႔၏ အမ်ဳိးသားလကၡဏာမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ 
အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ဖန္တီးေပးရမည္။ 

Article(4.3) [s]tates should take appropriate measure so that, wherever possible, 

persons belonging to minorities have adequate opportunities to learn their 

mother tongue or to have instruction in mother tongue.

အပုိဒ္ (၄.၃) ႏိုင္ငံေတာ္သည္ မည္သည့္ေနရာ၌မဆုိ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် လူနည္းစုမ်ဳိးႏြယ္စုတုိ႔အား 
၎တို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ မိခင္ဘာသာစကားကို လံုေလာက္စြာ သင္ယူခြင့္ရရွိရန္ (သုိ႔မဟုတ္) 
မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ (ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားတြင္) သင္ၾကားခြင့္ရရွိရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
တုိင္းတာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။

ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္၊ အပိုဒ္ (၃၀) (The United Nations 

Convention on the Rights of the Child: Article - 30) သည္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား 
(သို႔မဟုတ္) ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားကုိ 
အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ အပုိဒ္ (၃၀) အရ 

Article (30) 
[i]n those States in which ethnic, religious or linguistic minorities or persons of 
indigenous origins exists, a child belonging to such a minority or who is indigenous 
shall not be denied the right, in community with other member of his or her 
group, to enjoy his or her own culture, to profess and practice his or her own 
religion, or to use his or her own language.၂၇

အပုိဒ္ (၃၀) 
တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု၊ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာ (သုိ႔မဟုတ္) လူနည္းစုသာ ေျပာဆုိသည့္ ဘာသာ 
စကားမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) မူလဌာေန တုိင္းရင္းသားမ်ားရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ - ထိုလူနည္းစု 
ကေလးသူငယ္ (သို႔မဟုတ္)  ဌာေနတုိင္းရင္းသားေဒသတြင္ ေနထုိင္သည့္ ကေလးသူငယ္ 
တစ္ေယာက္သည္ မိမိ၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ မိမိ၏ အုပ္စုမ်ားႏွင့္အတူ သူ၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ 
ကုိယ္ကြယ္သည့္ ဘာသာႏွင့္ မိမိ၏ ဘာသာစကားတုိ႔ကုိ လြတ္လပ္စြာ က်င့္သံုးေျပာဆုိခြင့္ 
ရမည္။ 

၂၇ The United Nations Convention on the Rights of the Child: Article-30 http://www.ohchr.org/EN/

ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx (accessed on October 24, 2017).
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ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢေၾကညာစာတမ္း (Untied Nations 

Declaration on the Rights of Indegenous Peoples) တြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ 
ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမိုင္းကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္မ်ားကို ေရးသားျပ႒ာန္းထား 
သည္။ အထူးသျဖင့္ အပိုဒ္(၁၃.၁)ႏွင့္ (၁၄.၃) မ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိႏုိင္သည္။ 

Article(13.1)
Indigenous People have the right to revitalize, use, develop and transmit to future 
generations their histories, languages, oral traditions, philosophies, writing 
systems and literatures, and to designate and retain their own names for 

communities, places and persons.

အပုိဒ္ (၁၃.၁) 
ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ သမိုင္း၊ ဘာသာစကား၊ ရိုးရာအစဥ္အလာမ်ား၊ 
အေတြးအေခၚမ်ား၊ စာေပႏွင့္ စာအေရးအသားစနစ္မ်ားကုိ ျပန္လည္အသက္သြင္းျခင္း၊ 
အသုံးျပဳျခင္း၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအား လက္ဆင့္ကမ္းျခင္း 
စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရိွသည္။ မိမိတုိ႔၏ ရပ္ရြာအမည္ နာမမ်ား၊ နယ္ေျမအေခၚအေဝၚမ်ား၊ 
လူပုဂၢိဳလ္အမည္ နာမမ်ားအား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း အသုံးျပဳခြင့္စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား 
ရွိသည္။

Article(14.1)
Indigenous peoples have the right to establish and control  their educational 
systems nad institutions providing education in their own languages, in a manner 
appropriate to their cultural methods of teaching and learning.

ပုဒ္မ (၁၄.၁) 
ဌာေနတုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ပညာေရးစနစ္မ်ား၊ ဌာေန/အေဆာက္အအံု 
မ်ား ထူေထာင္ျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ မိမိတုိ႔၏ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္မႈ 
ရွိေသာ သင္ျပမႈစနစ္ႏွင့္ သင္ယူမႈစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳကာ မိမိတုိ႔၏ ဘာသာစကားျဖင့္ 
သင္ၾကားျခင္းစသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရွိသည္။

Article(14.3)
States shall, in conjunction with indigenous peoples, take effective measures, in 
order for indigenous individuals, particularly children, including those living 
outside their communities, to have access, when possible, to an education in their 

own culture and provided in their own language.၂၈

ပုဒ္မ (၁၄.၃) 
ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ႏွင့္ လက္တြဲပူးေပါင္းၿပီး မိမိတုိ႔၏ လူမႈ 
အသုိင္းအဝန္း ျပင္ပတြင္ ေရာက္ရွိေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားအပါအဝင္၊ အထူးသျဖင့္ ကေလး 
သူငယ္မ်ားအတြက္ မိမိတုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အညီ မိမိတုိ႔၏ ဘာသာစကားျဖင့္ 
သင္ၾကားေပးေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ားအား အသံုးျပဳ ႏုိင္ရန္အတြက္ ထိေရာက္ေသာ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။

၂၈ ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔ (CHRO) ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္း၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
ကုလသမဂၢေၾကညာစာတမ္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရန္ကုန္: ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၊ ၂၀၁၇)၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃-၁၅။
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အထက္ေဖာ္ျပပါ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ လူသားခ်င္း (သို႔မဟုတ္) လူတစ္ဦး 
တစ္ေယာက္၏ ျဖစ္တည္မႈကို အေလးအနက္ ေဖာ္ျပထား 
သည္။ လူတစ္ဦးခ်င္း အေယာက္စီတို္င္း၌ မိမိ၏ ဘာသာ 
စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ၎ဥပေဒ 
မ်ားက အတိအလင္း လမ္းညႊန္ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းသို႔ 
လမ္းညႊန္ေဖာ္ျပရာတြင္ မိမိေနထိုင္သည့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ 
အား တစ္စံုတစ္ရာမွ် ထိခိုက္နစ္နာေစမႈ မရွိေစဘဲ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ 
သည္ ပညာသင္ၾကားရာတြင္ မိမိႏွစ္သက္ရာ ဘာသာစကား 
ျဖင့္ သင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္းကို ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး 
ဥပေဒမ်ားက ျပ႒ာန္းထားသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရ 
သည္လည္း ၎ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးမူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ရာ 
တြင္ လူအမ်ားစုမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လူနည္းစုမ်ား၏ 
ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို တန္းတူရည္တူ အေလးအနက္ထား၍ 
ျပ႒ာန္းေပးရန္ လုိအပ္သည္။ ပညာေရးအခန္းက႑တြင္ 
လူနည္းစုမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပမ်ားကုိ အေလးအနက္ 
တန္ဖုိးထားရုံသာမက လက္ေတြ႔၌ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ရရွိလာေသာ 
အက်ဳိးရလဒ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြား 
ျဖစ္ထြန္းရံု သာမက၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ 
လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကိုပါ 
တၿပိဳင္နက္တည္း အက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ 

Skutnabb-Kangas ကဲ့သို႔ေသာ ပညာရွင္၏ သုေတသန 
ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ လူနည္းစုမ်ား၏ ဘာသာစကားမ်ား 
ကို ပိတ္ပင္တားဆီးမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ၎တို႔၏ အသက္ 
ေသြးေၾကာမ်ားႏွင့္ အသိုက္အဝန္းကို ဖ်က္ဆီး သကဲ့သို႔ပင္ 
ျဖစ္ေနသည္။ မိခင္ဘာသာစကားအစား အင္အားႀကီး 
(လႊမ္းမိုး) ေသာ ဘာသာစကားကုိ သင္ၾကားခံရေသာအခါ 
တြင္ ၎အင္အားႀကီး (လႊမ္းမိုး) ေသာ ဘာသာစကားသည္ 
ဘာဘာစကားမ်ား၏ သတ္ျဖတ္သူ ျဖစ္လာသည္။ တစ္နည္း 
အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ပညာေရးဆိုင္ရာမူဝါဒသည္ 
အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၌ တိုင္းရင္းသားဘာသာ စကားမ်ားကို 
သင္ၾကားခြင့္ မျပဳဘဲ၊ လႊမ္းမိုးမႈ (အင္အားႀကီး) ရွိေသာ 

၂၉ Pon Nya Mon, “Education Reform and National Reconciliation in Burma” (Western Conference Association for 

Asian Studies, Arizona Sate University, 2014) 26-27.

ဘာသာစကားကုိ တရားဝင္ဘာသာစကားအျဖစ္ သတ္မွတ္ 
ထားပါက၊ ၎ပညာေရးမူဝါဒသည္ ဘာသာစကားကို 
သတ္ျဖတ္သူ ျဖစ္လာသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ  လႊမ္းမိုးမႈရွိ 
ေသာ ဘာသာစကားေၾကာင့္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား 
ဘာသာစကားမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ရံုသာမက၊ တိုင္းရင္းသား 
တို႔၏ ကုိယ္စားျပဳေသာ အမည္နာမမ်ားလည္း ေပ်ာက္ကြယ္ 
ၿပီး အင္အားႀကီးေသာ ဘာသာစကားမ်ား၏ လႊမ္းမုိးမႈကို 
ခံေနရသည္မွာ မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႔ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ 
၎မူဝါဒေအာက္၌ ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
ေကာင္းမြန္စြာ ပညာမသင္ၾကားႏိုင္သည့္အျပင္ ေကာင္းမြန္စြာ 
စာမဖတ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္မိခင္ဘာသာစကား 
ကို မေရးသားႏုိင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာေစရံုသာမက ကေလး 
သူငယ္မ်ားအား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ နစ္နာေစျခင္းမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကေလးသူငယ္ 
မ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ တိုးတက္မႈ အားနည္း 
ေစျခင္းႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အသိ 
အျမင္မ်ားကို အားနည္းေစျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။၂၉

ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးတြင္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ 
ဘာသာစကား၊ စာေပျဖင့္သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၌ 
တရားဝင္ သင္ၾကားျခင္း ခြင့္ျပဳသင့္ပါသည္။ ယင္းသို႔ 
ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္သားလူနည္းစုမ်ားအေနျဖင့္ 
ပညာသင္ၾကားရာတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ရံု 
သာမက တစ္ဖက္တစ္လမ္းတြင္လည္း ၎တို႔၏ ဘာသာ 
စကား၊ စာေပမ်ားကို အလိုလိုပင္ ထိန္းသိမ္းရာ ေရာက္ေန 
သည္။ ေရရွည္တြင္ ၎လူနည္းစုမ်ားသည္ ဘာသာစကား 
ႏွစ္မ်ဳိး (သုိ႔မဟုတ္) ႏွစ္မ်ဳိးထက္ ေျပာဆိုႏုိင္သည့္ ဘာသာ 
စကား တတ္ကၽြမ္းသူမ်ားလည္း ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ 
မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစံုပညာေရး 
စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရး 
ဆိုင္ရာ တတ္ေျမာက္/ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္သာမက 
ရုပ္ပုိင္းႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ တုိးတက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ 
လည္း ရရိွခံစားႏိုင္မည့္အျပင္၊ ေက်ာင္းထြက္ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ 
သိသာစြာ ေလ်ာ့က်ေစမည္ျဖစ္သည္။



22 rdcifbmompum;tajcjyK  bmompum;pkHynma&;pepf



ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးမူဝါဒဆိုင္ရာ စဥ္းစားခ်က္မ်ား              23

က်ား-မေရးရာ တန္းတူညီတူအခြင့္အေရးသည္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္သည္ 
သာမက ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ကမာၻ၊ ႀကီးပြားတိုးတက္ေသာ ကမာၻႏွင့္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ 
ကမာၻအတြက္ လုိအပ္ေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။  အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အမ်ဳိးသား 
မ်ားနည္းတူ တန္းတူညီတူျဖင့္ အတန္းပညာမ်ားကုိ သင္ၾကားခြင့္ေပးျခင္းသာမက 
၎တို႔ပါဝင္သည့္ အဆင့္တိုင္း၌ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳႏုိင္သူမ်ား (Decision Makers) 
အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ လက္ခံသတ္မွတ္ရန္မွာလည္း အလြန္ အင္မတန္ပင္ 
အေရးႀကီးသည္။ 

ကမာၻေပၚတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးအမ်ားစုသည္ မတူညီကြဲျပားျခားေသာ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး 
ျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံေနမႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။ အတိတ္ကာလမ်ားတြင္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ 
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အတန္းပညာသင္ၾကားမႈကုိ တိုက္တြန္းအားေပးမႈ 
အားနည္းခဲ့ၿပီး၊ ေသစာ၊ ရွင္စာ သို႔မဟုတ္ အေရး၊ အတြက္ႏွင့္ အဖတ္ (အ၊အ၊အ) အဆင့္ထိသာ 
အားေပးခဲ့ၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အိမ္မႈကိစၥလုပ္ေဆာင္သည့္အဆင့္ (မွီခို) ၌သာ ထားရွိခဲ့သည္။ 
ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ား၏ အရင္းခံမ်ားသည္ ဘာသာတရားမ်ား၏ အဆံုးအမမ်ား၊ လူသားမ်ား၏ 
ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားမွ တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဒုတိယ 
အဆင့္ေနရာ၌ ထားရွိျခင္းသာျဖစ္သည္။ Monotheism ႏွင့္ Patriarchy စနစ္ အားေကာင္းသည့္ 
အခ်ိန္ကာလမ်ား၌ အမ်ဳိးသား (သို႔မဟုတ္) ဖိုဝါဒမ်ား လႊမ္းမုိးခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ 
တိတ္ဆိတ္စြာ (Silence) ေနခဲ့ရသည္။  

“လူတုိင္းသည္ ပညာသင္ယူႏိုင္ခြင့္ရိွသည္”၃၀ ဟူေသာစာသားကုိ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း 
အပိုဒ္ - ၂၆/(၁)၌ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားရာ၌ လိင္အေပၚ 
အေျခခံ၍ ခြဲျခားမႈ မရွိေစဘဲ၊ က်ား-မတန္းတူေရးဆိုင္ရာ အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားကို သာတူညီမွ်ရရွိရန္ 
ျဖစ္သည္။ က်ား-မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ အခန္းက႑သည္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာ 
စကားစုံပညာေရးႏွင့္ တုိက္ရုိက္နည္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝုိက္နည္းျဖင့္လည္းေကာင္း ဆက္စပ္ 
ပတ္သက္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္၊ ပညာေရးအခန္းက႑တြင္ အေျခခံပညာေရးအဆင့္၊ 
တကၠသိုလ္အဆင့္ အသီးသီးတိုင္း၌ ျပ႒ာန္းပံုႏွိပ္ထားေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း စာအုပ္မ်ားကို 
ျပဳစုျပ႒ာန္းျခင္းမ်ားတြင္ က်ား-မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ငယ္ရြယ္ေသာ 
(သို႔မဟုတ္) အေျခခံအဆင့္ျဖစ္ေသာ မူလတန္းအဆင့္မ်ားမွ စတင္၍ သင္ၾကားေပးရန္ 
လိုအပ္သည္။ 

၃၀ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_

Translations/bms.pdf (Accessed on March 7, 2018)

အခန္း (၆) 
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စီေဒါ (ခ) အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ပုဒ္မ - ၁၀/(ဂ) 

ပညာေရးနယ္ပယ္အသီးသီး၌ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ 
အမ်ဳိးသားတို႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ပုံေသကားက်ျပဳျခင္းမ်ား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ 
အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ယွဥ္တြဲပညာေရးႏွင့္ 
အျခားပညာေရး ပံုစံမ်ားကုိ အားေပးရန္၊ 
အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ်ားႏွင့္ 
ေက်ာင္းအစီအစဥ္မ်ားကို ျပန္္လည္မြမ္းမံျခင္း၊ 
သင္ၾကားေရး နည္းစနစ္မ်ားကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႔အားျဖင့္ ဤရည္ရြယ္ 
ခ်က္ ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ 
ေပးရန္၃၃ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

၃၁ ေဒၚတင္တင္ညိဳသည္ ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ၌ ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည္သာမက အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
(ျမန္မာႏုိင္ငံ) - WLB တြင္လည္း မူဝါဒေရးရာ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

၃၂ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) - WLB ၏ မူ၀ါဒေရးရာ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သူ ေဒၚတင္တင္ညိဳအား  ENAC မွ မတ္လ ၈ 
ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ထားသည္။

၃၃ အယ္နာေမေစးဖ၊ တိတ္ဆိတ္မႈကုိ ၿဖိဳခြင္းျခင္း - ၾသဇာအာဏာ၊ က်ား-မ လူမႈေရးရာႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံဓမၼတကၠသုိလ္ 
- ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊  အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ - အပုိင္း(၃) 

၃၄ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာကြန္ရက္ (NNER)

၃၅ United Nations Development Program, Sustainable Development Goals: Article-(5), Gender Equality http://

www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/ (Accessed on March 7, 2018)

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္၏ အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေဒၚတင္တင္ညိဳ၃၁မွ ေျပာၾကားရာ၌ 

“ကၽြန္မတုိ႔က ပညာေရးမွာ က်ား၊မေရးရာ တန္းတူေရးႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ေျပာရမယ္ဆုိလွ်င္ အပိုင္း (၂) 
ပုိင္း ရွိပါသည္။ တပုိင္းက်ေတာ့ ေက်ာင္းရဲ႕ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းႏွင့္ဆုိင္တယ္။ ေက်ာင္းမွာ ဘာေတြသင္သလဲ။ 
အဲ့လိုသင္ၾကားမႈအပုိင္းက်ေတာ့ မူလတန္းကေနစၿပီးေတာ့မွ တကၠသုိလ္ထိေပါ့ သူ႔ရဲ႕ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း 
ေတြက ေျပာရမယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ က်ား-မေရးရာ အကဲဆတ္မႈ (Gender Sensitivity) အေလးထားဖုိ႔ 
လုိတယ္။ အထူးသျဖင့္ အဲ့မွာဆုိရင္ ေက်ာင္းေနခဲ့ရတာဆုိရင္ သိတဲ့အတုိင္း ဆရာဝန္လုိ အင္ဂ်င္နီယာလုိ 
ေနရာမ်ဳိးဆုိရင္ အမ်ဳိးသားကုိ အၿမဲတမ္း ဥပမာျပၿပီးေတာ့မွ၊ သူနာျပဳတုိ႔လို အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ထည့္တတ္ 
တဲ့ အက်င့္ရွိတာေပါ့။ အဲ့ဒီမွာ ၾကည့္လုိက္မယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ က်ား-မအခန္းက႑ကုိ ဒီလူမႈအသုိင္းအဝုိင္းက 
ခြဲထားတဲ့ဟာကုိ ေက်ာင္းပညာေရးကပါ တခါျပန္ၿပီးေတာ့ ဒါကုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီးေတာ့ ပုိၿပီး အားေကာင္း 
ေအာင္ လုပ္လုိက္သလို ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲ့ဒီကေနစၿပီးေတာ့ စျပင္ဆင္ရမယ္။”၃၂

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (UNDP) မွ ေရရွည္ 
တည္တံေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား (Sustainable 

Development Goals) - (၁၇) ခ်က္၌လည္း နံပါတ္ (၄ ႏွင့္ 
၅) အခ်က္မ်ားသည္ ပညာေရးႏွင့္ က်ား-မေရးရာ တန္းတူ 
ညီမွ်မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အားေပးသည္။

SDG-4 - Quality Education 
ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပညာေရး 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

 � Ensure inclusive and equitable quality education and 
promote lifelong learning opportunities for all.

 � လူသားတုိင္းအတြက္အက်ဳံးဝင္ေသာ သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ အရည္ 
အေသြးရွိပညာေရးကို  တစ္သက္တာလံုး သင္ယူႏုိင္ခြင့္ ပိုမို 
ရရွိေအာင္ လူတုိင္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပး 
ရန္။၃၄

SDG - 5 - Gender Equality
ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ က်ား-မေရးရာ 
တန္းတူညီမွ်မႈ

 � Achieve gender equality and empower all women 

and girls 
၃၅

 � က်ား-မ အခြင့္အေရးတူမွ်မႈ ရရွိၿပီး၊ ႀကီးငယ္မဟူ အမ်ဳိးသမီး 
တိုင္း၏ စြမ္းရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္။
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MTB-MLE စနစ္သည္ က်ား-မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈ ႏွင့္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းမႈ ေအာင္ျမင္ေစရန္ 
သိသာထင္ရွားစြာ ပါဝင္ကူညီေပးေနသည္။

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ 
ဘာသာစကားစံု ပညာေရးစနစ္၌ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ 
မိန္းကေလးမ်ား၏ ေက်ာင္းပညာေရးပါဝင္မႈမွာ အေပါင္း 
လကၡဏာေဆာင္ေသာ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပ 
ေနသည္။ 

၁။  မိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္ ရင္းႏွီး 
ကၽြမ္းဝင္မႈရွိေနၿပီးေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ 
သင္ၾကားခြင့္ရရိွပါက ေက်ာင္းတက္ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ 
သိသာစြာျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။

၂။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အိမ္သံုးဘာသာစကား 
အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ မိဘမ်ား၏ ပါဝင္မႈအခန္း 
က႑ႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား (စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား) မွာ 
တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္သည္။

၃။  ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိးအသုံးျပဳေသာ စာသင္ခန္း 
မ်ားတြင္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္း 
ၾကာရွည္စြာ တက္ေရာက္သည္။ 

၄။ မိန္ကေလးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ မိခင္ဘာသာ 
စကားျဖင့္ သင္ယူပါက ပိုမိုစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္း 
ႏွင့္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈကို ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ 
ျဖစ္သည္။

၅။ သင္ယူမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိးျဖင့္ 
သင္ၾကားေပးသည့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားသည္ 
မိန္းကေလးမ်ားအေပၚတြင္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရာ၌ 
ပုိမိုတရားမွ်မႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္။၃၅

သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ၊ (Bilingual 

Education) ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိး အသံုးျပဳသင္ၾကားသည့္ 

ပညာေရးစနစ္ က်င့္သံုးေသာ အာဖရိကႏွင့္ လက္တင္ 
အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ၎တို႔အေန 
ျဖင့္ တရင္းတႏွီး ကၽြမ္းဝင္မႈရွိၿပီးေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ 
အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္စြာ သင္ၾကားခံရေသာ သူမ်ားသည္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ/ေတာ္ေသာ ေက်ာင္းသူမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း 
သက္ေသျပႏုိင္ခ့ဲသည္။ ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိးျဖင့္ သင္ၾကား 
ျခင္းသည္ ၎တို႔၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ ပိုမို ေအာင္ျမင္မႈမ်ား 
(Academic Achievements)၊ ေက်ာင္းတက္ ရာခုိင္ႏႈန္း 
မ်ား၊ မိမိကုိယ္ကုိ ယုံၾကည္မႈ ပုိမုိျမင့္လာျခင္း၊ ေက်ာင္းတက္ 
ျခင္းႏွင့္ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ခ်က္ကို ပိုမိုဆႏၵျပင္းျပမႈ 
ရွိလာျခင္း စေသာအသီးအပြင့္မ်ားကို ခံစားရရွိလာမည္ 
ျဖစ္သည္။၃၇

ထို႔ေၾကာင့္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစံု 
ပညာေရးစနစ္သည္ က်ား-မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈကို 
မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳေစႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆိုေသာ္ အလံုးစုံပါဝင္ေသာ ပညာေရးစနစ္၌  အဆိုပါ မိခင္ 
ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစံုပညာေရးစနစ္ 
တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ေက်ာင္းတက္ 
ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သိသာစြာ တုိးတက္လာျခင္းသာမက 
၎တို႔၏ အသံမ်ား (Women’s Voices) သည္ ေက်ာင္း 
စာသင္ခန္းႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္မ်ား၌ ပိုမိုပါဝင္ခြင့္ ရွိလာ 
မည္ျဖစ္သည္။ MTB-MLE စနစ္မွသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီပြားေရးစေသာ အဓိကက်သည့္ 
အခန္းက႑မ်ား၌ က်ယ္ျပန္႔စြာ ပါဝင္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းအျပင္၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ 
စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို မိမိတို႔ ေနအိမ္မွတဆင့္ 
ေက်ာင္းစာသင္ခန္းမ်ားသို႔ သယ္သူသင္ၾကား/သင္ယူေစ 
ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္လည္း အမ်ဳိးသားမ်ား 
နည္းတူ ပိုမိုေျပာဆိုလာႏိုင္သည့္အတြက္ က်ား-မေရးရာ 
တန္းတူညီမွ်ျဖစ္စဥ္ကိုလည္း မလြဲဧကန္ပင္ (မုခ်) မ်ားစြာ 
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။

၃၆ Carol Benson, Ibid, p-4 and 5. 

၃၇ Carol Benson, Ibid, p-2.
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ႏုိင္ငံတကာတြင္လည္း လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ မိခင္ဘာသာ 
စကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစုံပညာေရးစနစ္ကို အစုိးရေက်ာင္းမ်ား၌ 
အသံုးျပဳေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားစြာ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
အေမရိကန္၊ အိႏိၵယ၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ ပါပူဝါနယူးဂီနီစသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား 
ပါဝင္သည္။ အဆိုပါႏုိင္ငံမ်ားသည္ မတူညီေသာ ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းထားမႈ 
စနစ္ရွိေသာ္လည္း၊ မတူညီကြဲျပားျခားနားသည့္ တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ပညာေရးမူဝါဒမ်ားရွိသည္။ ပညာေရးမူဝါဒမ်ား၌ 
ႏိုင္ငံသား/သူအားလုံးကုိ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစုံ 
ပညာေရးစနစ္ျဖင့္ သင္ၾကားခြင့္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ 
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပညာေရးဥပေဒမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးမ်ား၏ မိခင္ဘာသာစကားကို ေက်ာင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ 
သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္ဘာသာစကား (Medium of Instruction) အေန 
ျဖင့္ အစိုးရအေျခခံပညာေရး မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား၌ သင္ၾကားရန္ 
အာမခံေပးထားသည္။

အခန္း (၇) 

EkdifiHwumtajctae
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၇.၁. tar&duefEkdifiH. 
 zGJ@pnf;ykHtajccHOya'rS ynma&;tajctae

၃၉ ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ဘ႑ာေရးမ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၌ ထားရွိျခင္းျဖစ္သည္။
၄၀ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးစသည္တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔လက္ေအာက္၌သာ ထားရွိျခင္းျဖစ္သည္။

အခြင့္အာဏာႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၌ ထားရွိ 
ရမည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့၃္၉ ျပည္နယ္အစိုးရတြင္ 
ထားရွိရမည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အာဏာမ်ားကို ခြဲေဝေပး 
ထားသည္။၄၀ ႏုိင္ငံ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အလံုးစံုမ်ားကို ဖက္ဒရယ္ 
(ဗဟို) အစိုးမွ အျပည့္အဝ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္မဟုတ္ဘဲ 
(Division of Power) အာဏာခြဲေဝ က်င့္သံုးသည့္စနစ္ကို 
က်င့္သံုးေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အသီးသီးသည္ မိမိတို႔၏ ျပည္နယ္ 
အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ ျပ႒ာန္းေပးထားသည့္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အာဏာမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 
ဥပမာ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ပညာေရးသည္ သက္ဆိုင္ရာ 
ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ လက္ေအာက္၌သာ ထားရိွ၍၊ ျပည္နယ္ 
အစိုးရအဖြဲ႔သည္ မိမိတို႔ေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ သင္ရိုး 
ညႊန္းတမ္းမ်ားကို ျပဳစုေရးဆြဲျခင္းသာမက ယင္းျပည္နယ္ 
အတြင္း၌ ေနထိုင္ေသာ ဘာသာစကား၊ စာေပ မတူညီသည့္ 
ျပည္သူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ 
ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ တန္းတူညီတူ အခြင့္အေရး 
ေပးထားသည္သာမက အတန္းပညာသင္ၾကားရာ၌လည္း 
အခြင့္အေရး (သုိ႔မဟုတ္) အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ေပးထား 
ျပန္ေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္၊ ပညာေရးအခန္း က႑ႏွင့္ ပတ္ 
သက္ၿပီး ဖက္ဒရယ္အစိုးရမွ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည္မဟုတ္ဘဲ၊ 
ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔လက္ထဲ၌သာ အပ္ႏွင္းထားၿပီး၊ လုိအပ္ 
သည့္ နည္းပညာအေထာက္အပ့ံကုိသာ ပ့ံပုိးေပးထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ပညာေရး ရံပုံေငြကိစၥရပ္မ်ား၌ ဖက္ဒရယ္ 
အစိုးရသည္ ျပည္နယ္အစိုးရအသီးသီးသို႔ ခဲြေဝေပးထားၿပီး၊ 
ျပည္နယ္အသီးသီး၏ ႏွစ္စဥ္ပညာေရး ျဖစ္ထြန္းမႈ ရလဒ္ 
မ်ားကို အကဲျဖတ္သံုးသပ္ၿပီး ပညာေရးအားနည္းေနသည့္ 
ျပည္နယ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပး၍၊ အားေကာင္းေနသည့္ ျပည္နယ္ 
မ်ားကုိလည္း ဆက္လက္အားေပး ျမႇင့္တင္လ်က္ရိွသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ပညာေရးစနစ္ 
သည္ က်ဆင္းသြားေနသည္ မဟုတ္ဘဲ၊ အျခားေသာ 
ျပည္နယ္မ်ားနည္းတူ ေနာက္ေကာက္က်မေနေအာင္ 
ဆက္လက္အားေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ အမွတ္ (၁၀) ၌ ျပည္နယ္မ်ား၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ အခြင့္ 
အာဏာမ်ားကို အတိအလင္းျပ႒ာန္းထားသည္။ ထုိသို႔ 
ျပ႒ာန္းရာ၌ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္ 
အာဏာသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ ဆင္းသက္လာ 
သည္မဟုတ္ဘဲ၊ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ျပည္သူလူထုထံမွ 
ဆင္းသက္လာသည္ဟု အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ေနသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြင့္အာဏာသည္ ဖက္ဒရယ္ 
အစိုးရထံမွ ဆင္းသက္လာသည္မဟုတ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စု 
အတြင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အသီးသီးမ်ား အထူး 
သျဖင့္ ျပည္သူူလူထုထံမွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ေနသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အသီးသီးမ်ား၌ မိမိတို႔ 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ားကို ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခန္႔ခြဲခြင့္ရွိေနသည္။ 

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထား 
သည့္ အေျခအေနသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး  
အေပၚ အေျခခံတည္ေဆာက္ထားေသာ္လည္း ဧကန္စင္စစ္ 
ေလ့လာၾကည့္ပါက ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု 
အသြင္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္ေနသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္ မတူညီ 
ကြဲျပားေသာ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ျပည္နယ္ 
အသီးသီး၌ မိမိတုိ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ 
ျပည္နယ္အသီးသီးအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ ျပည္နယ္အစိုးရ 
(ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစုိးရအဖြဲ႔)၊ ယင္းအျပင္၊ သက္ဆုိင္ရာ 
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္လည္းရွိေနသည္။ ျပည္နယ္ 
အစုိးရတစ္ရပ္အား သက္ဆုိင္ရာျပည္သူလူထုမွ ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမႇာက္ထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရမွ 
တိုက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္၊ စီမံခန္႔ခြဲေနျခင္း မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ျပည္နယ္အစိုးရ တစ္ရပ္သည္ ၎ျပည္နယ္၏ ျပည္သူ 
လူထုကို ကုိယ္စားျပဳေနသည့္အတြက္ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ 
တာဝန္ခံမႈလည္း တပါးတည္း အျပည့္အဝ ရွိေနသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
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၄၁ The Center for Public Justice, How are the Local, State and Federal Governments involved in Education? Is this 
involvement just? https://www.cpjustice.org/public/page/content/cie_faq_levels_of_government (accessed on 
December 4, 2017).

၄၂ Secondary Schools သည္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမဟုတ္ဘဲ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ား 
ေပါင္းစည္းထားသည့္ ေက်ာင္းမ်ားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ 

၄၃ Stephen Q. Cornman and Lei Zhou, Revenues and Expendiutures for Public Elementary and Secondary Educaation: 
School Year 2014-15 (Fiscal Year 2015) (Washington,DC 20202: U.S Department of Education, 2018), p-4. 

၇.၁.၁. ပညာေရးစနစ္

အေမရိကန္ ပညာေရးစနစ္သည္ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
စနစ္ကို က်င့္သံုးသည္မဟုတ္ဘဲ၊ အာဏာခြဲေဝ က်င့္သံုးမႈ 
စနစ္ (Division of Power) က်င့္သုံးသည့္အတြက္ ပညာေရး 
အခန္းက႑အား ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ လက္ေအာက္၌သာ 
ထားရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ပညာေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္လွ်င္ ေဒသႏွင့္ကုိက္ညီႏိုင္ေသာ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း 
မ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား၊ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား 
စသည္တုိ႔ကုိ စံခ်ိန္စံႏႈန္း သတ္မွတ္ကာ ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ ျပည္နယ္အသီးသီးမ်ား 
၏ ပညာေရးစနစ္သည္ မတူညီကြဲျပားမႈမ်ားႏွင့္ ရႈပ္ေထြးမႈ 
မ်ားရွိေနသည္။ အေမရိကန္ ပညာေရးစနစ္တြင္ ေက်ာင္း 
အမ်ဳိးအစား ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး ပါဝင္ေနသည့္အျပင္ အဆိုပါ 
ေက်ာင္းအမ်ဳိးအစားမ်ားသည္ ေနရာေဒသအလုိက္ မူတည္၍ 
ကြျဲပားျခားနားမႈမ်ားရိွေနသည္။ အဓိကအားျဖင့္ အေမရိကန္ 
ပညာေရးစနစ္တြင္ ေက်ာင္းအမ်ဳိးအစား (၄) မ်ဳိးရွိသည္။ 
ယင္းတို႔မွာ အစိုးရမွ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၊ 
Charter Schools၊ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား၊ အိမ္ေက်ာင္းမ်ား 
စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရမွ အဆိုပါေက်ာင္း 
မ်ား၏ ႏွစ္စဥ္ ရလဒ္မ်ားအေပၚ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးသည့္ 
နည္းျဖင့္ ရံပံုေငြမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအျပင္ လိုအပ္ 
သည္မ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 

အစိုးရမွ မတူညီကြဲျပားသည့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္၌ လိုက္ 
ေလ်ာညီေထြမႈ (သဟဇာတ) ရွိေစရန္ အေတြးအေခၚမ်ား၊ 
ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အသီးသီး 
၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒလက္ေအာက္၌ တန္းတူညီတူ 
အသိအမွတ္ျပဳရန္ တာဝန္ဝတၱရားရွိသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ 
အဓိကေသာ့ခ်က္ (၂) ခ်က္ျဖင့္ ပညာေရးကို အေရးႀကီး 
ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။၄၁ ပထမအခ်က္သည္ 
ျပည့္စံုေသာပညာေရးစနစ္ ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ဒုတိယအား 
ျဖင့္ သား/သမီးမ်ား၏ ပညာေရးျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရာ၌ မိဘ 
မ်ား၏ ပါဝင္မႈအခန္းက႑သည္ အေျခခံတာဝန္ တစ္ရပ္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရ 
အေနျဖင့္ ပညာေရးစနစ္ လည္ပတ္ရာတြင္ ျပည့္စံုေသာ 
စနစ္တစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း 
အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားအားထုတ္ၿပီး၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို 

ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အရိွတရားမ်ားအပါအဝင္ လက္ခံႏိုင္သည္ 
သာမက မိဘမ်ား၏ ပါဝင္မႈအခန္း႑မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ 
သည့္အျပင္ အားတက္သေရာ ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္ အခြင့္အလမ္း 
ေပးထားေသးသည္။

၇.၁.၂. ပညာေရးရံပံုေငြ အသံုးစရိတ္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ အသံုး 
စရိတ္သည္ အဓိကအရင္းအျမစ္ (၃) ခု ျဖစ္သည့္ ဖက္ဒရယ္ 
အစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားထံ ရရွိျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄-၁၅ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ ပညာေရး 
ဘ႑ာေငြတြင္ ျပည္နယ္အစုိးရမွ ၄၇% ႏွင့္ ေဒသႏၲရအစုိးရမွ 
၃၈% ခန္႔ ပါဝင္ေပးေနစဥ္၊ ဖက္ဒရယ္အစိုးရမွ စုစုေပါင္း 
ဘ႑ာေငြ၏ ပ်မ္းမွ် ၈% ခန္႔မွာ ပါဝင္ကူညီေပးသည္။  

သို႔ေသာ္လည္း၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖက္ဒရယ္ 
အစိုးရမွ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ခြဲေဝေပးေသာ ပညာေရး အသံုး 
စရိတ္မွာ တူညီမႈမရွိေခ်။ ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား 
ခြဲေဝရရွိေသာ ပညာေရး အသံုးစရိတ္မွာ ကြာျခားမႈမ်ား 
ရွိေနသည့္အျပင္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၲရ အစိုးရႏွစ္ခုအၾကား 
ရရွိေသာ အသံုးစရိတ္သည္လည္း ကြာျခားမႈရွိေနသည္။ 
အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ားမွ ရရွိေသာ အသံုးစရိတ္သည္ 
ျပည္နယ္လက္ေအာက္ရွိ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားထက္ အသံုး 
စရိတ္မွာ အနည္းငယ္နည္းပါးေနသည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ား 
အားျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္ 
ရရွိမႈသည္ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားထက္ အနည္းငယ္ ပိုမိုရရွိ 
သည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ မူလတန္းႏွင့္ Secondary 

School၄၂ အတြက္ ခြဲေဝရရွိေသာ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္ (၂၀၁၅)/ (Source of revenues and 

types of expenditure for public elementary and 

secondary education, by Sate or jurisdiction: Fiscal 

Year 2015) ၌ ျပည္နယ္ (၅၀) အားလံုးအတြက္ စုစုေပါင္း 
အသံုးစရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆၄) ဘီလီလ်ံ 
အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ဥပမာ - အဆိုပါ အသံုးစရိတ္မ်ားထဲ၌ 
နယူးမကၠဆီကိုျပည္နယ္၏ အသံုးစရိတ္ အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ (၃.၉) ဘီလီလ်ံရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသႏၲရ 
အစိုးရ အသံုးစရိတ္ ၁၆.၅%၊ ျပည္နယ္အစိုးရအသံုးစရိတ္ 
၆၉.၅% ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ အသံုးစရိတ္ ၁၃.၉၈% 
အသီးသီးစသည္တို႔ျဖစ္သည္။၄၃
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၇.၁.၃. ျပည္နယ္အဆင့္

ျပည္နယ္အစိုးရသည္ အေျခခံအားျဖင့္ အစိုးေက်ာင္းမ်ား 
အတြက္ တာဝန္ယူေပးျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္း 
မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ 
ျပည္နယ္အမ်ားစုမ်ား ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒမ်ား၌ ျပည္နယ္ 
အစိုးရမ်ားကို ကုိယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ 
ပညာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဥပေဒျပ႒ာန္းခြင့္ စသည့္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အာဏာကို ေပးထားသည္။ ထို႔အျပင္ 
ျပည္နယ္အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အာဏာကို ေဒသႏၲရ 
ေက်ာင္းမ်ားထံသို႔ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အခြင့္အာဏာကို ေပးထားခြင့္ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ပညာေရးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စု၏ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ 
အစိုးရအဖြ႔ဲ လက္ေအာက္၌သာ ထားရွိသည္။ ထို႔အျပင္ 
အာဏာခြဲေဝက်င့္သံုးသည့္စနစ္ (Division of Power) ကို 
ျပည္နယ္အဆင့္ (State Level) တြင္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေန 
သည္။ ပညာေရးဆိုင္ရာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ထိပ္တန္းအဆင့္ရွိသည့့္္ 
ျပည္နယ္ပညာေရးဌာန အမ်ားစုအေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္မွ 
သတ္မွတ္သည့္ စံႏႈန္းကို အရည္အေသြးျပည့္မီ ေနပါက 
ျပည္နယ္ပညာေရးဌာနသည္ ဖက္ဒရယ္ (ျပည္ေထာင္စု) 
အစိုးရထံမွ အကူအညီမ်ားကို အဆိုျပဳႏုိင္သည္၊ တစ္နည္း 
အားျဖင့္ အကူအညီမ်ားကို လက္ခံရရွိႏုိင္ခြင့္ (ဝါ) အက်ဳိး 
ခံစားခြင့္ရွိသည္။

ျပည္နယ္ပညာေရးဌာနသည္ မိမိတို႔၏ ျပည္နယ္အဆင့္ 
အလုိက္ ပညာေရး အဆင့္အတန္း ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ 
သိပၸံဘာသာရပ္၊ လူမႈေရးဘာသာရပ္မ်ား၊ အႏုပညာ 
ဘာသာရပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာရပ္မ်ားကုိ ထပ္မံထည့္သြင္း 
သင္ၾကားေပးေနသည္။ ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီတိုင္း၏ 
ပညာေရးဌာနသည္ မိမိတို႔ေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား၊ လက္ေတြ႔အသံုးျပဳမႈ သင္ၾကား/
သင္ယူမႈဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ဖန္တီးပိုင္ခြင့္ရွိ
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုအတြင္းရွိ ပညာေရး 
စနစ္ေကာင္းမြန္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ယင္းျပည္နယ္ 
အစိုးရအဖြဲ႔၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကို အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိေနသည္။ 
အစိုးရေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္အဆင့္ေငြေၾကးသည္ 
ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ပ်မ္းမွ်အား 
ျဖင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေငြေၾကးအသံုးျပဳမႈ 
သည္ ေက်ာင္းမ်ား၏ လည္ပတ္မႈ ကုန္က်စရိတ္၏ 
ထက္ဝက္သာ အသံုးျပဳစီမံခန္႔ခြဲထားသည္။ 

ဥပမာ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ျပည္နယ္ (၄၂) ခုႏွင့္ ကိုလံဘီယာ 
ခရိုင္တို႔၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ ရံပံုေငြသည္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ 

တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ေအာင္ဘာေလ 
သိန္းဆုထီလုပ္ငန္းမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္ေငြျဖင့္ 
လည္ပတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ 
အစိုးရအဖြဲ႔သည္ မိမိတို႔ျပည္နယ္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ 
ျပည္နယ္အဆင့္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အာဏာမ်ားကို 
အျပည့္အဝရရွိထားသည္။ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္ေငြ 
မ်ားသည္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ လိုအပ္ 
လ်က္ရွိေနသာ အျခားေသာ ဧရိယာမ်ားထံသို႔ ျပန္လည္ 
အသံုးျပဳ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 

၇.၁.၄. ေဒသႏၲရအဆင့္

ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ေဒသႏၲရအဆင့္ဆိုင္ရာ ပညာေရး 
အခန္းက႑တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္ အာဏာမ်ားကို အစိုးရ 
ေက်ာင္းမ်ား၏ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈစသည့္ စီမံခန္႔ခဲြ၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအပုိင္းတြင္ ကိုယ္စားစီမံခန္႔ခြပုိဲင္ခြင့္ေပးထားသည္။ 
အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ပထဝီေျမျပင္အေနအထား 
အေပၚမူတည္၍ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ school district 

၄၄ ကို အဆင့္ 
ဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ school district 
ေက်ာင္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႔ လြတ္လပ္စြာ 
စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေနသည္။ school district  တစ္ေက်ာင္း 
စီတိုင္းအား ေက်ာင္းဘုတ္အဖြဲ႔တစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္းပိုင္ခြင့္ 
ရွိသည္။ အဆိုပါဘုတ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ ျပည္သူလူထု 
(သို႔မဟုတ္) ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မွ တုိက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထား 
ပိုင္ခြင့္ရွိေနသည္။ ေဒသႏၲရအဆင့္ ေက်ာင္းဘုတ္အဖြဲ႔ 
တာဝန္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို ျပဳစု 
ေရးသားျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အစမ္းခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ 
ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ႏွင့္ ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္း၊ 
ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ 
မြမ္းမံျခင္းမ်ားသာမက ေက်ာင္းရံပံုေငြမ်ားကို ရွာေဖြ 
စုေဆာင္းျခင္းစသည့္ တာဝန္မ်ားျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ 
အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ေငြေၾကး 
ပမာဏသည္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ 
ထက္ဝက္ရံပုံေငြထက္ မေျပာပေလာက္ေသာ ပမာဏကုိသာ 
ခဲြေဝေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသႏၲရေက်ာင္း 
ဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားသည္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ (သို႔မဟုတ္) 
လိုအပ္လ်က္ရွိေနသည့္ ရံပံုေငြမ်ားကို မိမိတို႔ ကိုယ္ပိုင္ 
အစီအစဥ္ျဖင့္ ရွာေဖြရန္ တာဝန္ရွိေနသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
လိုအပ္ေနေသာ ရံပံုေငြမ်ားကို ေဒသႏၲရအစိုးရမွ 
ေကာက္ခံေပးသည္။

၄၄ School district ၌ မူလတန္းအဆင့္ႏွင့္ Secondary (အလယ္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းေပါင္း)မ်ားပါဝင္သည္။ 
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၇.၁.၅. နယူးမကၠဆီကို ျပည္နယ္ 
ပညာေရး အေျခအေန

၁၉၁၁-ခုႏွစ္၌ နယူးမကၠဆီကုိျပည္နယ္သည္ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စု (ဖက္ဒရယ္) ၏ (၄၇) ခုေျမာက္ ျပည္နယ္ 
အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ နယူးမကၠဆီကုိျပည္နယ္၏ အဓိက 
သံုးဘာသာစကားသည္ စပိန္ဘာသာစကားသာမက 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစသည့္ ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိးျဖင့္ 
အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါဘာသာစကား (၂) မ်ဳိးလုံးကုိ 
ေက်ာင္းမ်ား၊ တရားရံုးမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး စသည့္ ေနရာ 
မ်ား၌ တရားဝင္ အသံုးျပဳေနသည္။ ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁၂)၊ ပညာေရးအခန္းက႑အပုိင္း၌ 
ပုဒ္မ - (၈) ႏွင့္ (၁၀)၄၅ မ်ားတြင္ သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ၊ 
ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ စပိန္ဘာသာစကား၊ 
စာေပ (၂) မ်ဳိးလံုးကုိ မတတ္မေနရပံုစံျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္ 
တတ္ေျမာက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကုိ အတိအလင္း ျပ႒ာန္း 
ထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပုဒ္မ (၁၀) သည္ စပိန္ကေလးသူငယ္ 
မ်ား၏ ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အတိအလင္း 
ျပ႒ာန္းေပးထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ 
ေက်ာင္းမ်ား၌ သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္ဘာသာစကားအျဖစ္ 
အဂၤလိပ္ႏွင့္ ဒုတိယဘာသာစကား၄၆ (၂) မ်ဳိးလံုးကို 
လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ သင္ၾကားေနသည္။၄၇

နယူးမကၠဆီကိုျပည္နယ္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုေသာ ဘာသာ 
စကား (၂) မ်ဳိးဆုိင္ရာ ပညာေရးဥပေဒ (၂၀၀၄) / New 

Mexico Bilingual Multicultural Education Law (2004) 

ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုေသာ ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိးဆိုင္ရာ 
ပညာေရးစည္းမ်ဥ္း(၂၀၀၅)/ New Mexico Bilingual 

Multicultural Education Regulation (2005) မ်ားကို 
အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါျပ႒ာန္းေပးသည့္ 
နည္းဥပေဒသမ်ားတြင္ ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိး အသံုးျပဳ 
သင္ၾကားမႈကိ၄ု၈ အေလးေပးျပ႒ာန္းထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ျပည္နယ္အတြင္း၌ ဘာသာစကား၊ စာေပဆိုင္ရာ 
ယဥ္ေက်းမႈမ်ား မတူညီကြဲျပားမႈမ်ားစြာ ရွိေနေသာေၾကာင့္ 
ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ ပညာေရးဌာနသည္ လက္ေတြ႔အား 
ျဖင့္ ပံုစံ (၅) မ်ဳိးျဖင့္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
က်င့္သံုးလ်က္ ရွိေနသည္။ ယင္းတို႔မွာ -

(က)။ ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိး အသံုးျပဳသင္ၾကားသည့္ပံုစံ 
(Dual Language Immersion Model)

အဆိုပါ အသံုးျပဳသင္ၾကားသည့္ ပံုစံသည္ အဂၤလိပ္ 
ဘာသာစကားႏွင့္ အိမ္သံုးဘာသာစကားစသည့္ 
ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိးသည္ အဂၤလိပ္စကား ေျပာ 
ႏုိင္သည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ 
စကား အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း မရိွေသးသည့္ ေက်ာင္းသား/ 
သူမ်ားအတြက္ အေျခခံထားသည့္ ပံုစံျဖစ္သည္။ 
အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သည္ ေက်ာင္းသား/
သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘာသာစကား၊ စာေပ (၂) မ်ဳိးလံုး 
အား ကၽြမ္းက်င္ပုိင္ႏုိင္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္/တိုးတက္ 
ေစရန္၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈ/ 
ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေစရန္ႏွင့္ မတူညီကြဲျပားေသာ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစ 
ရန္/ သိရွိလာေစရန္ ျဖစ္သည္။ 

(ခ)။ ထိန္းသိမ္းမႈပံုစံ
 (Maintenance Model)

 အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေနာက္ခံအားနည္းသည့္ 
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား 
ကၽြမ္းက်င္မႈ အားနည္းေနေသးသည့္ ေက်ာင္းသား/
သူမ်ားအတြက္ ထားရိွသည့္ နည္းျဖစ္သည္။ ယင္းပုံစံ 
(ေမာ္ဒယ္) ၌ ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိးျဖစ္သည့္ 
အိမ္သံုးဘာသာစကားႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား 
(၂) မ်ဳိးလုံးအား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ 
ဘာသာစကားႏွင့္စာေပသည္ ဒုတိယဘာသာစကား 
အဆင့္၌သာ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းနည္းကို 
အသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ရလဒ္မွာ 
အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ အက်ဳိးအျမတ္ 
ျဖစ္ထြန္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

 

၄၅ The Constitution of the State of New Mexico: “Education” (Article XII: Section (8 and 10), p-157 http://www.

sos.state.nm.us/nmconst2017.pdf (Accessed on January 22, 2018).

၄၆ ဒုတိယဘာသာစကားအျဖစ္ စပိန္ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ မူလအေမရိကန္တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားကို ဆိုလိုသည္။ 
၄၇ Ginger C. Stull, Language, Borders and Education: Language Policy and The Making of New Mexico and 

Arizona (United State of America; University of Pennsylvania), p-24. 

၄၈ ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိးဆိုင္ရာ ပညာေရးအစီအစဥ္၌ အဂၤလိပ္ႏွင့္ အိမ္သံုး (ဝါ) ရိုးရာအေမြအႏွစ္ ဘာသာစကားမ်ားကို 
သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ သင္ယူမႈျဖစ္စဥ္တြင္  သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္တစ္ခု (Medium of instruction) အျဖစ္ ဆိုလိုသည္။ 
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(ဂ)။  ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည့္ပံုစံ 
 (Enrichment Model)

 အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၊ စာေပ ကၽြမ္းက်င္တတ္ 
ေျမာက္မႈ ရွိၿပီးေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ 
ပံုစံ ဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ပံုစံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ 
ပန္းတိုင္သည္ စံုလင္ေသာ ပညာေရးစနစ္ 
(Pluralistic) ကုိ ဦးတည္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ 
ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ အိမ္သံုးဘာသာစကား ပိုမို 
ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္ နယူး 
မကၠဆီကိုျပည္နယ္၏ သမိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပါင္းစည္းျခင္းကို အသား 
ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ဘာသာစကား (၂)
မ်ဳိးဆိုင္ရာ မာတိကာဧရိယာ အစီအစဥ္မ်ား၌ 
သခၤ်ာ၊ သိပၸံ၊ လူမႈေရးဘာသာရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
အႏုပညာဘာသာရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားသည္။ 

(ဃ)။  ရိုးရာအေမြအႏွစ္ဘာသာစကားပံုစံ
 (Heritage Language Model)

 မိသားစု/အိမ္သုံးဘာသာစကား (သုိ႔မဟုတ္) မ်ဳိးႏြယ္စု 
လူမ်ဳိးမ်ား၏ ရိုးရာအေမြအႏွစ္ ဘာသာစကား 
သင္ၾကားအသံုးျပဳမႈကို ျပင္ဆင္အားေပးသည့္ နည္း 
ျဖစ္သည္။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သည္ အိမ္သံုး 
ဘာသာစကား ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းႏွင့္ ဘာသာ 
စကားဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ အေျပာ၊ 
အဖတ္ႏွင့္ အေရး စသည္တို႔အား ရပ္တန္႔မႈမ်ားမွ 
အဆုံးအစြန္အထိတုိင္ေအာင္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ရိုးရာအေမြအႏွစ္ဘာသာစကား သင္ယူ 
ေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာ 
စကား သင္ယူေနသူမ်ား ျဖစ္ေနပါက၊ အဂၤလိပ္ 
ဘာသာရပ္သည္ ၎တို႔အတြက္ ဒုတိယဘာသာ 
စကား သင္ၾကားေရးတစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
သို႔မွသာ ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိး ကၽြမ္းက်င္ 
တတ္ေျမာက္ေသာ သူမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ 

(င)။  အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာပံုစံ
 (Transitional Model)

 အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေနာက္ခံမဟုတ္ေသာ 
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ယခုတိုင္ေအာင္ အဂၤလိပ္ 
ဘာသာစကား မကၽြမ္းက်င္ႏုိင္ေသာ ေက်ာင္းသား/
သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္ 

သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ ပံုစံအစီအစဥ္မ်ား 
သည္ ကနဦးသင္ၾကားေပးသည့္ ေက်ာင္းသား/
သူမ်ား၏ ပထမဘာသာစကား (သို႔မဟုတ္) အိမ္သံုး 
ဘာသာစကားကို တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့ခ်လုိက္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။  

ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါေဖာ္ျပထားသည့္ ပံုစံငယ္မ်ားသည္ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ပမာဏရွိေစသည္ သာမက အဆိုပါ 
အစီအစဥ္မ်ားသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ပံုစံေဖာ္ထားျခင္း 
ႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ လက္ေတြ႔အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ခရိုင္ 
အဆင့္၊ ေက်ာင္းအဆင့္ႏွင့္ အစီအစဥ္အဆင့္ (program) 
အဆင့္ရွိ ထိေရာက္မႈရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ လက္ေတြ႔ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈ 
ေပါင္းစံုေသာ ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိးဆိုင္ရာ ပညာေရး 
အစီအစဥ္မ်ားသည္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။၄၉

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္  
သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္ဘာသာစကား (Medium of 

Instrutction) သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကား 
ေနေသာ္လည္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာေက်ာင္းမ်ား၌ ဘာသာစကား 
(၂) မ်ဳိး အသံုးျပဳေသာ ပညာေရး (Bilingual Education) 
အသံုးျပဳေနသည္။ နယူးမကၠဆီကိုျပည္နယ္ ပညာေရးသည္ 
ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိး အသံုးျပဳသင္ၾကားသည့္ပံုစံ (Dual 

Language Immersion Model) ဟု ေခၚဆိုႏုိင္သည္။ 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိး အသံုးျပဳ သင္ၾကား 
ေပးသည့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားသည္ ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိး 
ေျပာဆိုတတ္ကၽြမ္းသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဘာသာစကား (၂) 
မ်ဳိး အသုံးျပဳသင္ၾကားေသာ နည္းမ်ားမွာ ၎တို႔မွာ - (၁)၊ 
၉၀/၁၀ပံုစံႏွင့္ (၂)၊ ၅၀/၅၀ပံုစံမ်ားကို အေျခခံပညာ 
မူလတန္းအဆင့္တြင္ လက္ေတြ႔နည္းက်က် အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ အသံုးျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

(၁) ၉၀-၁၀ ပံုစံ

 ၉၀/၁၀ ပံုစံျဖင့္ အေျချပဳသင္ၾကားသည့္ နည္းစနစ္ ၏ 
၉၀% မွာ အိမ္သံုးဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ မိခင္ 
ဘာသာစကားျဖင့္ အသုံးျပဳသင္ၾကားျခင္းျဖစ္၍၊ က်န္ 
၁၀% မွာ အျခားေသာ ဘာသာစကားကုိ ဒုတိယ 
ဘာသာစကားအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ၉၀-၁၀ 
ပံုစံနည္းအား သင္ၾကားမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ခြဲျခား 
သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ အသံုးျပဳ သင္ၾကားျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သူငယ္တန္းအဆင့္ စာသင္ခန္း 
၌ စပိန္ဘာသာစကား ေျပာဆိုသည့္ ေက်ာင္းသား/သူ 

၄၉ Icela Pelayo Cervantes, Elisabeth Vanlenzuela, and Marilynm Newton-Wright, “Instructional Program Models”, New 
Mexico Bilingual Multicultural Education and Title III Programs: Technical Assistance Manual SY 2013-2014 (New 
Mexico State: Bilingual Multicultural Education Bureau New Mexico Public Education Department), P- 70-72.
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မ်ားသည္ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဂီတ၊ 
အႏုပညာႏွင့္ P.E စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားမွအပ၊ 
က်န္ရွိေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ စပိန္ဘာသာစကား 
ျဖင့္ ေလ့လာခြင့္ရသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား 
ေျပာဆိုသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း 
Language Arts၊ သခၤ်ာႏွင့္ အဂၤလိပ္ အထူးျပဳဘာသာ 
ရပ္မ်ား အဂၤလိပ္ျဖင့္ ေလ့လာရသည္။ ယင္းအျပင္ 
သိပံၸႏွင့္လူမႈေရး ဘာသာရပ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္/ေရာေႏွာ 
ထားေသာ အတန္းမ်ား၌ စပိန္ဘာသာစကားျဖင့္ 
ေလ့လာရသည္။

 ပထမတန္းအဆင့္၌ သခၤ်ာႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ 
မ်ားကုိ ပထမဘာသာစကား တနည္းအားျဖင့္ အဂၤလိပ္ 
ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အျခားေသာ 
ဘာသာရပ္မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္စာသင္ခန္း၌ ဘာသာစကား 
(၂) မ်ဳိးျဖင့္ ျပန္္လည္သင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ တတိယ 
တန္းအဆင့္၌ (၅၀-၅၀) ပံုစံနည္းျဖင့္ ဘာသာရပ္မ်ား 
အားလုံးကုိ သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သူငယ္တန္းႏွင့္ 
ပထမတန္းအဆင့္၌ ေက်ာင္းစာသင္ခ်ိန္အမ်ားစုကုိ 
စပိန္ ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားေပးသည္။ ဒုတိယ 
တန္းအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာ 
စကားကို ထပ္မံထည့္သြင္း သင္ၾကားေပးသည္။ တတိယ 
တန္းအဆင့္တြင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအားလုံးကို 
စာေပသင္ၾကားရာ၌ ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိးလုံးျဖင့္ 
သင္ၾကားေပးသည္။ ပၪၥမတန္းအဆင့္၌ ဘာသာစကား 
(၂) မ်ဳိးျဖစ္သည့္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ စပိန္ဘာသာစကား 
မ်ားကို ေန႔တဝက္စီျဖင့္ သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္သည္။

(၂)။ ၅၀-၅၀ ပံုစံ

 (၅၀-၅၀) ပံုစံ အသံုးျပဳ သင္ၾကားနည္းသည္ ဘာသာ 
စကား (၂) မ်ဳိးကုိ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ အစီအစဥ္ 
ေရးဆြသဲင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အဂၤလိပ္ 
ႏွင့္ စပိန္ဘာသာစကားမ်ားကုိ အလွည့္က် တစ္ပတ္တာ 
အခ်ိန္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေန႔ရက္သတ္မွ
တ္ေပးသင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း လက္ေတြ႔ 
အသံုးျပဳ သင္ၾကားေနျခင္းျဖစ္သည္။ ရံဖန္ရံခါ အခ်ိန္ 
အခါမ်ဳိး၌ သင္ခန္းစာမ်ား မၿပီးဆုံးႏိုင္ေသာ အေျခအေန 
အေပၚမူတည္၍ အလ်ဥ္းသင့္သလို အသံုးျပဳသင္ၾကား 
သည့္ နည္းစနစ္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ 
စပိန္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားေပးသည့္ ဆရာ/
ဆရာမမ်ားမွ တူညီေသာ စာသင္ခ်ိန္အတြင္း၌ ဘာသာ 
စကားမတူညီေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ 

စီခြဲ၍ သင္ၾကားေပးသည္။ ယင္းသုိ႔ သင္ၾကားေပးရာ 
တြင္ စာသင္ခ်ိန္ႏွင့္ ဘာသာရပ္မ်ား တူညီေနေသာ္ 
လည္း၊ အခန္းဖြဲ႔စည္းပံုမွာ တူညီေနသည္မဟုတ္ေပ။ 
ထူးျခားခ်က္ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဒုတိယတန္းအဆင့္၌ 
သခၤ်ာဘာသာရပ္သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၊ စာေပ 
ျဖင့္ ျပ႒ာန္းထား၍၊ သိပံၸဘာသာရပ္သည္ စပိန္ဘာသာ 
စကား၊ စာေပျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ 
ဘာသာစကားျဖင့္ ေျပာဆုိႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းသား/သူ 
မ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အတတ္ပညာရပ္ 
သည္ ပထမေနရာတြင္ တည္ရိွေနၿပီး၊ စပိန္ဘာသာ 
စကားမွာ ဒုတိယေနရာ၌ တည္ရိွေနသည္။ စပိန္ဘာသာ 
စကားသည္လည္း ထုိနည္းအတို္င္းပင္ ျဖစ္သည္။၅၀  

အထက္ေဖာ္ျပေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုး 
ႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္အတြင္း၌ Bilingual 

Multicultural Education Bureau (BMEB) ဖန္တီးျခင္း 
ႏွင့္ Bilingual Multicultural Education Program (BMEP) 
အစီအစဥ္ တစ္ရပ္အား လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
က်င့္သုံးေနသည္။ ၎အစီအစဥ္အား သီးသန္႔ ဌာနတစ္ခုျဖင့္ 
ဖြဲ႔စည္းေပးသည့္အျပင္ (၂၀၁၅-၁၆) ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ 
သီးသန္႔ အသုံးစရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၆.၉) သန္းခြေဲဝ 
အသံုးျပဳခဲ့သည္။ နယူးမကၠဆီကိုျပည္နယ္ အစိုးရေက်ာင္း 
မ်ား၏ ေက်ာင္းသား/သူအေရအတြက္မွာ (၃၃၈,၆၀၈) ဦးေရ 
ျဖစ္သည္။ (BMEPs) အစီအစဥ္၌ ပါဝင္ေနေသာ ေက်ာင္း 
သား/သူအေရအတြက္မွာ (၅၂,၃၆၅) ဦးေရျဖစ္သည္။ 
အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ ျပည္နယ္၏ အစိုးရေက်ာင္း 
မ်ား၏ ေက်ာင္းသား/သူဦးေရ ၁၅% ကိုယ္စားျပဳေနသည္။ 
ျပည္နယ္အတြင္း၌ ေက်ာင္းအေရအတြက္ (၄၆၅) ေက်ာင္း 
ရွိေနၿပီး၊ BMEPs အစီအစဥ္သည္ (၆၅၃) အေရအတြက္ျဖင့္ 
လည္ပတ္ေနသည္။ စပိန္ဘာသာစကား (Hispanic) (သို႔ 
မဟုတ္) လက္တင္ဘာသာစကား (Latino) ေျပာဆိုေသာ 
ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အေရအတြက္သည္ ျပည္နယ္အတြင္း 
ရွိ ေက်ာင္းသား/သူလူဦးေရ၏ ၆၁% ကိုယ္စားျပဳေနသည္။ 
အဆိုပါအေရအတြက္ပါဝင္မႈသည္ BMEPs ၌ အႀကီးမားဆံုး 
ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ Native American 
ေက်ာင္းသား/သူ ဦးေရပါဝင္မႈမွာ ျပည္နယ္၏ စုစုေပါင္း 
လူဦးေရ ၁၀% ကိုယ္စားျပဳေနျခင္းႏွင့္ BMEPs ၌ ၁၆% 
ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ေနသည္။ နယူးမကၠဆီကုိျပည္နယ္အတြင္း 
တြင္ ေက်ာင္းေပါင္း (၄၅၀) ေက်ာ္၌  (၅၀%) ေက်ာ္ ခရိုင္ 
အဆင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စပိန္ (သို႔မဟုတ္) Native 

American ဘာသာစကားျဖင့္ BMEP’s အစီအစဥ္အား 
လည္ပတ္ေနသည္။  

၅၀ Yvonne S. Freeman, David E. Freeman, and Sandra P. Mercuri, Bilingual/Dual Language Education: Q&A 4 
https://apps.ksbe.edu/olelo/sites/apps.ksbe.edu.olelo/files/08-02%20Dual%20Language%20Models.pdf 
(accessed on November 6, 2017).
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နယူးမကၠဆီကိုျပည္နယ္အတြင္း ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုေသာ ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိးဆိုင္ရာ 
ပညာေရးႏွင့္ Title III လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ အသုံးျပဳမႈမ်ားကို ခရုိင္အလုိက္ ေဖၚျပေသာ ေျမပုံ

၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္

Source: New Mexico Public Education Department. Bilingual Multicultural 
Education Annual Report SY 2015-16, p.8.  

ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုေသာ ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား (BMEPs) ခရိုင္ႏွင့္ 
ေက်ာင္းပါဝင္မႈမ်ားသည္ နယူးမကၠဆီကုိျပည္နယ္အတြင္း၌ ျပည္နယ္ရံပုံေငြျဖင့္ ေက်ာင္းေပါင္း 
(၆၅၃) ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ေနၿပီး၊ BMEPs အစီအစဥ္အား ေက်ာင္းအေရအတြက္ (၄၆၅) 
ေက်ာင္း၌ အသံုးျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားအလိုက္ တစ္ခုထက္ပိုမိုေသာ BMEPs Models ကို အသံုးျပဳ သင္ၾကားေနသည္။ 

၅၁ New Mexico Education Department. Bilingual Multicultural Education Annuanl Report for School Year 

2015-2016 (January 2017), p-5.
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ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုေသာ ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိးဆိုင္ရာ ပညာေရး 
ပုံစံမ်ား၏ အသုံးျပဳမႈ ရာခုိင္ႏႈန္း (၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္)

 

Source: New Mexico Public Education Deprtment. 

Bilingual Multicultural Education Annual Report SY 2015-16, p-9. 

၇.၂. tdEdN,EkdifiH 
အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ အိမ္ေထာင္စုသည္ (၁.၁) ဘီလီယံခန္႔ 
ရွိေနၿပီး၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူဦးေရတိုးပြားမႈႏႈန္းသည္ 
(၁.၆)% ျဖင့္ တိုးပြားေနသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ 
လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းအရ၊ အိႏိၵယသည္ (၃၅) 
မ်ဳိးေခါင္းစဥ္အျဖစ္သုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားပုံစံျဖင့္ 
ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး၊ ျပည္နယ္အသီးသီးသည္လည္း 
လြတ္လပ္ေသာ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ 
အဆိုပါ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္နယ္မ်ား၌ ေနထိုင္ 
ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာ 
စကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အသီးသီးရိွေနသည္။ 
အိႏိၵယႏုိုင္ငံအား ျပည္နယ္ (၂၈) ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 
နယ္ေျမ (၇) ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး၊ အၾကမ္းအားျဖင့္ 
ဘာသာစကားဆိုင္ရာႏုိယာမ သို႔မဟုတ္ အေျခခံသေဘာ 
တရားမ်ားျဖင့္ ဖြဲစည္းတည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
လက္ရွိ အေနအထားတြင္ အိႏိၵယသည္ ၿမိဳ႕ႀကီး (၅၁) ၿမိဳ႕ 
မ်ားႏွင့္ (၃၈၄) ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ဆိုင္သည့္ စုေပါင္းထားေသာ 
ၿမိဳ႕နယ္ (၅,၁၆၁) ရွိသည္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ အေရ 
အတြက္သည္ (၂,၈၄၃) ၿမိဳ႕နယ္ရိွခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ 
အိႏၵိယလူမ်ဳိး အမ်ားစုသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မတူညီ 
ကြဲျပားေသာ ဘာသာစကားမ်ား၊ ဘာသာေရးမ်ားႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားရိွေနေသာ ေက်းလက္ 
ေဒသဧရိယာမ်ားႏွင့္ ေသးငယ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ 
ေနထိုင္ၾကေသးသည္။၅၂ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္ 

ကာလအတြင္း၌ ဘာသာ 
စကားဆုိင္ရာ ပညာရွင္ျဖစ္သည့္ 

အိုင္းရင္းလူမ်ဳိး (Irish)၊ ဆာေဂ်ာ့ 
အာျဗရဟံ ဂရီဆြန္ (Sir George 

Abraham Grierson)၅၃ မွ အိႏိၵယ 
ဘာသာစကားဆိုင္ရာ စာရင္းကို 

ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳရာ၌ ဘာသာစကား 
(၁၇၉) မ်ဳိးႏွင့္ ေဒသသံုးဘာသာစကား (၅၄၄) မ်ဳိး အသံုးျပဳ 
ေျပာဆိုေၾကာင္းကို သက္ေသျပခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး 
ေနာက္ ပိုင္းကာလတြင္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ လူဦးေရ သန္းေခါင္ 
စာရင္းအရ၊ ေဒသသံုး ဘာသာစကားအပါအဝင္ စုစုေပါင္း 
ဘာသာစကား (၈၄၅) မ်ဳိး ေျပာဆိုေၾကာင္းကို စာရင္းျပဳစု 
ခဲ့သည္။ 

၅၂ Subhash, Three Language Education Formula in Multilingual India: Problems and Prospects, vol. 1 Issue 4: 

2306-7063 ( India: International J. Educational Research, 2013), 150.

၅၃ Sir George Abraham Grierson (IRISH Linguist), https://www.britannica.com/ biography/ George-Abraham-
Grierson (Accessed on November, 24, 2017).

မီဇုိရမ္ျပည္နယ္

ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိးသင္ၾကားသည့္ပံုစံ

ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည့္ပံုစံ

ရိုးရာအေမြအႏွစ္ဘာသာစကားပံုစံ 

ထိန္းသိမ္းမႈပံုစံ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာပံုစံ

၂၃% ၁၃%

၂၀%

၁၇%၂၇%
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အိႏိၵယႏုိုင္ငံသည္ လူမ်ဳိးစုေပါင္းစံု၊ မတူညီကြဲျပားေနေသာ 
ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ မ်ဳိးစံုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း 
တည္ေထာင္ထားသည့္ ႏုိုင္ငံျဖစ္သည္။ မတူညီကြဲျပားေန 
ေသာ္လည္း အိႏိၵယႏုိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္သည္ ဘာသာ 
စကား (၃) မ်ဳိး အေျချပဳထားသည့္ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ေန 
သည္။ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး၊ 
ႏုိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအလင္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဇယား (၈) ၌ 
အဓိကဘာသာစကား (၂၂) မ်ဳိးကို အသိအမွတ္ျပဳထား 
သည္။ လူနည္းစုမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ 
မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပိုင္း (၁၇)၊ 
အခန္း (၁) ၌ ျပည္ေထာင္စု ရံုးသုံးတရားဝင္ဘာသာစကား 
ႏွင့္ တြဲဖက္ ရံုးသံုးဘာသာစကားအပါအဝင္ အတိအလင္း 
ျပ႒ာန္းေပးထားသည္။ ထို႔ေနာက္၊ အခန္း (၂) ရွိ ပုဒ္မမ်ား 
သည္ ေဒသသံုးဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ အခန္း (၄) ရွိ ပုဒ္မ 
မ်ားသည္လည္း အေျခခံပညာေရး မူလတန္းအဆင့္၌ မိခင္ 
ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားေပးရန္ အတိအလင္းျပ႒ာန္း 
ေပးထားေသးသည္။ 

၇.၂.၁. အိႏိၵယႏုိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ၌ 
ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈမ်ားဆိုင္ရာ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

အိႏိၵယႏုိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ - (၃၄၃.၁) တြင္ 
ဟိႏၵဴဘာသာစကားသည္ ျပည္ေထာင္စု၏ တရားဝင္ 
ဘာသာစကားအေနျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထို႔အျပင္ 
အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားကုိလည္း ျပည္ေထာင္စု၏ တရားဝင္ 
တြဲဖက္ဘာသာ စကားအေနျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိုင္ေၾကာင္းကို 
လည္း ျပ႒ာန္းေပးထားျပန္သည္။၅၄ တဖက္တြင္လည္း 
ပုဒ္မ - ၃၄၅ ၌ ေဒသ သံုးဘာသာစကားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ျပည္နယ္တစ္ခု၏ ေဒသသံုးဘာသာစကား (သို႔မဟုတ္) 
၎ျပည္နယ္၏ တရားဝင္ဘာသာစကားကုိ တရားဝင္ ရုံးသုံး 
ဘာသာစကားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးသည့္အျပင္ ဟိႏၵဴ ဘာသာ 
စကားကိုလည္း ရံုးသံုးဘာသာစကားအျဖစ္ ျပ႒ာန္းေပး 
သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာ 
စကားကိုလည္း တရားဝင္ရံုးသံုးဘာသာ စကားအျဖစ္ 
အသံုးျပဳႏုိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းေပးထားျပန္သည္။၅၅ 

၅၄ The Constitution of India, Part-XVII Official Language: Chapter I- Language of the Union (Article-343) http://
www.constitution.org/cons/india/p17.html (Accessed on November, 21, 2017).

၅၅ The Constitution of India, Part-XVII Official Language: Chapter II- Regional Languages (Article-345) http://
www.constitution.org/cons/india/p17345.html (Accessed on November, 21, 2017).

၅၆ The Constitution of India, Part-XVII Official Language: Chapter II- Regional Languages (Article-346)  http://
www.constitution.org/cons/india/p17346.html (Accessed on November, 21, 2017). 

ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္ အျခားေသာ ျပည္နယ္ (သို႔မဟုတ္) 
ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအၾကား ဆက္သြယ္ေရး 
အတြက္ တရားဝင္ဘာသာစကားကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
၏ အပိုင္း (၁၇)၊ အခန္း (၂) ေဒသသံုးဘာသာစကားမ်ား၊ 
ပုဒ္မ - ၃၄၆ ၌ ေဖာ္ျပ ျပ႒ာန္းထားသည္မွာ - 

မူရင္း အဂၤလိပ္ဘာသာကို ျမန္မာဘာသာျပန္ဆုိျခင္း

Article (346)
The language for the time being authorized 
for use in the Union for official purpose shall 
be the official language for communication 
between one State and another State and 
between a State and the Union.

Provide that if two or more States agree that 
the Hindi languages should be the official 
language for communication between such 
States, that language may be used for such 

communication.၅၆

ပုဒ္မ (၃၄၆) 
ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စုၾကား ဆက္သြယ္ေျပာဆုိရန္အတြက္ 
တရားဝင္ ဘာသာစကားျဖစ္သည္။  ျပည္ေထာင္စုတြင္ 
ဘာသာစကားတစ္ခုကုိ တရားဝင္ဘာသာစကား 
အျဖစ္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္စြာ အသံုးျပဳေစလွ်င္ 
၎ဘာသာစကားကုိ  ရုံးသုံးဘာသာစကားအျဖစ္ 
အသိအမွတ္ျပဳသည္။ 

ျပည္နယ္ (၂) ခု (သုိ႔မဟုတ္) (၂) ခုထက္ပိုေသာ 
ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဟိႏိၵဴ ဘာသာစကားကုိ ျပည္နယ္ 
မ်ားအတြင္း တရားဝင္ဘာသာစကားအျဖစ္ သေဘာ 
တူေထာက္ခံပါက ၎ေထာက္ခံေသာ ျပည္နယ္မ်ား 
အၾကား ဆက္သြယ္ေျပာဆုိေသာ ဘာသာစကား 
အျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

ပုဒ္မ - ၃၄၇ ၌ ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္ 
လူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ဘာသာစကားမ်ားကုိ တရားဝင္ 
အသုံးျပဳခြင့္ရရိွရန္ အဆုိျပဳခြင့္ရိွေနသည္။ အဆုိပါ အဆုိျပဳမႈ 
မ်ားကို ျပည္နယ္မွ အသိအမွတ္ျပဳပါက တရားဝင္ ဘာသာ 
စကားအေနျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိုင္ေၾကာင္းကို ျပ႒ာန္းထားသည္။
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မူရင္း အဂၤလိပ္ဘာသာကို ျမန္မာဘာသာျပန္ဆုိျခင္း

Article 347
On a demand being made in that behalf the 
President may, if he is satisfied that a 
substantial proportion of the population of a 
State desire the use of any language spoken 
by them to be recognized by that State, direct 
that such language shall also be officially 
recognized throughout that State or any part 

thereof for such purpose as he may specify. ၅၇

ပုဒ္မ (၃၄၇)
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ကိုယ္စားအေနျဖင့္ ေတာင္းဆို 
ရာတြင္ အဆိုပါသမၼတသည္ ျပည္သူလူထု အမ်ား 
စုက ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရုံးသုံးဘာသာအျဖစ္ သတ္မွတ္ 
ေပးရန္ လိုိလားသည့္ ဘာသာစကားကုိ သေဘာတူ 
ပါက ထုိဘာသာစကားကို ႏိုင္ငံတလႊား (သုိ႔မဟုတ္) 
သမၼတက သံုးစြဲရန္ သတ္မွတ္သည့္ နယ္ေျမတြင္ 
ရုံးသံုးဘာသာအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ညႊန္ၾကား 
ရမည္။ 

အိႏိၵယပညာေရးစနစ္တြင္ ႏုိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 
ပုဒ္မ - (၃၅၀/က)သည္ အေျခခံပညာေရး မူလတန္းအဆင့္၌ 
မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳပညာစနစ္ကို က်င့္သံုးရန္ 
အတိအလင္း လမ္းညႊန္ျပ႒ာန္းထားေပးသည္။ အဆိုပါမိခင္ 
ဘာသာစကား အေျချပဳပညာစနစ္ က်င့္သံုးရာတြင္လည္း 
လူနည္းစု အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဘာသာစကားမ်ားကို အသံုး 
ျပဳခြင့္ကုိလည္း ေပးေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပုဒ္မ - (၃၅၀/ခ) တြင္ 
လူနည္းစုမ်ားအတြက္ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ အထူးအရာရွိ 
(Special Officer for Linguistic Minorities) ကို 
ႏုိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ခန္႔အပ္ထားေပးေသးသည္။ 

Article 350/A
It shall be the endeavor of every State and of 
every local authority within the State to 
provide adequate facilities for instruction in 
the mother-tongue at the primary stage of 
education to children belonging to linguistic 
minority groups; and the President may issue 
such directions to any State as he considers 
necessary or proper for securing the provision 

of such facilities.၅၈

ပုဒ္မ ၃၅၀/က 
မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ သင္ၾကားေရးမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္သည့္ ဝန္ေဆာင္ 
မႈမ်ားကုိ လူနည္းစု ဘာသာစကား ေျပာဆိုသည့္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားထံ အေျခခံပညာ မူလတန္း 
အဆင့္ကပင္ ျပည္နယ္အစုိးရ အသီးသီးႏွင့္ 
ေဒသႏၱရ အာဏာပိုင္ အသီးသီးတုိ႔က ႀကိဳးပမ္း 
အားထုတ္ရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတကလည္း မိမိ 
အေနျဖင့္ ထိုသုိ႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ဆက္ 
လက္၍ ေကာင္းမြန္စြာ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ မရွိမျဖစ္မျဖစ္ 
လုိအပ္ေၾကာင္း (သုိ႔မဟုတ္) သင့္ေတာ္သည့္ 
အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ လမ္းညႊန္မႈမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ 
ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ 

350/B
(1) There shall be a Special Officer for 

linguistic minorities to be appointed by 
the President.

(2) It shall be the duty of the Special Officer 
to investigate all matters relating to the 
safeguards provided for linguistic 
minorities under this Constitution and 
report to the President upon those 
matters at such intervals as the President 
may direct, and the President shall cause 
all such reports to be laid before each 
House of Parliament, and sent to the 

Governments of the States concerned.] ၅၉

ပုဒ္မ ၃၅၀/ခ 
(၁) လူနည္းစုမ်ား၏ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ အထူး 

အရာရိွတစ္ဦးကုိ သမၼတမွ ခန္႔အပ္ေပးရမည္။
(၂) အထူးအရာရွိ၏ တာဝန္မ်ားသည္  ဖြဲ႔စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒအတြင္း၌ လူနည္းစု လူမ်ဳိးမ်ား 
အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ စံုစမ္းရန္ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔အျပင္ သမၼတ၏ သတ္မွတ္ကာလ ညႊန္ၾကား 
ခ်က္အတုိင္း အဆုိပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
တင္ျပရမည္။ အဆုိပါ တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ 
သမၼတမွ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးသုိ႔ တင္သြင္း 
မည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရ 
အသီးသီးသုိ႔လည္း ေပးပို႔တင္သြင္းရမည္။ 

၅၇ The Constitution of India, Part-XVII Official Language: Chapter II- Regional Languages (Article-347) http://
www.constitution.org/cons/india/p17347.html (Accessed on November, 21, 2017). 

၅၈ The Constitution of India, Part-XVII Official Language: Chapter IV- Special Directives (Article-350-A) http://
www.constitution.org/cons/india/p17350a.html (Accessed on November, 21, 2017).

၅၉  The Constitution of India, Part-XVII Official Language: Chapter IV- Special Directives (Article-350-B) http://
www.constitution.org/cons/india/p17350b.html (Accessed on November, 21, 2017).
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၆၀  Kamal K. Sridhar, Language in Education: Minorities and Multilingualism in India (Springer, 1996), 337, http://

www.jstor.org/stable/3444906 ( accessed on November, 22, 2017). 

၆၁ Part II: Language Education in India p-37.  

၆၂ Subhash, Three Language Education Formula in Multilingual India: Problems and Prospects, vol. 1 Issue 4: 
2306-7063 (India: International J. Educational Research, 2013), 152. 

၆၃ Part II: Language Education in India p-37. 

၇.၂.၂. အိႏိၵယပညာေရးစနစ္

အိႏိၵယအစိုးရသည္ ပညာေရးေကာ္မရွင္မွ တင္သြင္းသည့္ 
ဘာသာစကား (၃) မ်ဳိး အသံုးျပဳသင္ၾကားနည္းစနစ္ကို 
အသံုးျပဳရန္ ေထာက္ခံခ်က္ေပးထားသည္။ ၎ဘာသာ 
စကား (၃) မ်ဳိးမွာ 

1 မိခင္ဘာသာစကား (သို႔မဟုတ္) 
ေဒသသံုးဘာသာစကား၊ 

2 ဟိႏၵဴဘာသာစကားႏွင့္ 

3 အဂၤလိပ္ဘာသာစကားတို႔ျဖစ္သည္။ 

ဘာသာစကား၊ စာေပသင္ၾကားျခင္းသည္ ပညာေရး အမ်ဳိး 
အစားအသီးသီးႏွင့္ ပညာေရး အဆင့္ဆင့္အားလံုး၏ 
အေျခခံလိုအပ္သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ မူဝါဒအား 
ျဖင့္ ေက်ာင္းအမ်ဳိးအစား (၃) မ်ဳိးခြဲျခားထားသည္။

(၁) ျပည္နယ္တစ္ခု၏ ဘာသာစကား၊ စာေပသည္ 
ယင္းျပည္နယ္၏ မူလဘာသာစကားျဖစ္သည္။

(၂) လူနည္းစုဘာသာစကားကို သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္ 
ဘာသာစကားအျဖစ္ သင္ယူလိုပါက စာသင္ခန္း 
တစ္ခန္းလွ်င္ ေက်ာင္းသား/သူ အေရအတြက္ 
(၁၀) ဦး အနည္းဆံုးရွိပါက အသံုးျပဳသင္ၾကား 
ႏုိုင္သည္။

(၃) လူနည္းစုဘာသာစကား၊ စာေပတစ္ခုသည္ 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလုံးတြင္ အဓိကသင္ၾကားေရး 
ဘာသာစကားအျဖစ္ အသံုးျပဳသည္။၆၀ လူမႈ 
ပတ္ဝန္းက်င္၌ ဘာသာစကား၊ စာေပေကာင္းမြန္ 
ေနပါက အျခားေသာ က႑မ်ားအားလုံးတြင္လည္း 
ေကာင္းမြန္ ေနမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဘာသာစကား၊ စာေပ 
အားနည္းေနပါကလည္း အျခားေသာအခန္းက႑ 
မ်ားတြင္ က်ရံႈးေနမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ 
ဘာသာစကား၊ စာေပသည္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ တုိက္ရိုက္အခ်ဳိးက် ဆက္စပ္ပတ္သက္ 
ေနသည္။၆၁

အိႏိၵယႏုိုင္ငံ၏ လက္ရိွပညာေရး အေျခအေနသည္ မူလတန္း 
အဆင့္၌ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားအသံုးျပဳမႈသည္ 

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၉၂.၀၇% ရွိေနသည္။ ေက်းလက္ေဒသ 
ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပရာ၌ ေက်းလက္ 
ေဒသဧရိယာမ်ားရိွ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ 
၉၂.၃၉% သင္ၾကား အသံုးျပဳေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ 
ၿမိဳ႕ျပေဒသ ဧရိယာမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ား၌ မိခင္ဘာသာစကား 
ျဖင့္ သင္ၾကားအသုံးျပဳမႈသည္ ၉၀.၃၉% ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ မူလတန္း (အထက္) အဆင့္၌ မိခင္ဘာသာ 
စကား အသုံးျပဳသင္ၾကားေနမႈသည္ ၉၁.၃၄% ရိွေနၿပီး၊ 
အဆိုပါ ရာခိုင္ႏႈန္းထဲတြင္ ေက်းလက္ေဒသ ဧရိယာမ်ား၌ 
၉၂.၇၁%ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသဧရိယာမ်ား၌ ၈၇.၃၇% ပါဝင္ 
ေနသည္။ မူလတန္းအဆင့္၌ ၁၂.၁၄%၊ မူလတန္း 
(အထက္) အဆင့္၌ ၁၄.၄၇% ႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္၌ 
၁၈.၅၃% အသီးသီးစသည့္ အတန္းမ်ားတြင္ ဘာသာစကား 
(၂) မ်ဳိး (သို႔မဟုတ္) ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိးထက္ပိုေသာ 
ဘာသာစကားျဖင့္ အသံုးျပဳသင္ၾကား လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ 
အျပင္ ႏုိုင္ငံ၏ မူလတန္းအဆင့္ေက်ာင္းမ်ား၌ ဘာသာ 
စကား (၂) မ်ဳိး (သို႔မဟုတ္) ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိးထက္ 
ပိုေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ ၉၁.၉၅% အသံုးျပဳသင္ၾကား 
လ်က္ရွိသည္။ မူလတန္း (အထက္) အဆင့္ေက်ာင္းမ်ား 
တြင္ ဘာသာစကား (၃) မ်ဳိး ပံုေသနည္းျဖင့္ (၉၀.၆၁%)ႏွင့္ 
အလယ္တန္းအဆင့္၌ (၈၄.၈၆%) အသံုးျပဳသင္ၾကား 
ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။၆၂

အိႏိၵယေက်ာင္းမ်ားတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ အေရအတြက္အား 
ျဖင့္ ဘာသာစကား (၄၇) မ်ဳိး အသံုးျပဳေနေသာ္လည္း၊ 
အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ အဓိကဘာသာစကား (၁၄) မ်ဳိး 
ကို တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳေနသည္။ ျပည္နယ္တစ္ခု၏ 
အဓိကဘာသာစကားသည္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေက်ာင္းသား/သူ 
မ်ားအတြက္ မိခင္ဘာသာစကား မဟုတ္လွ်င္၊ စာသင္ခန္း 
တစ္ခန္းတြင္ အနည္းဆံုးေက်ာင္းသားဦးေရ အေရအတြက္ 
(၁၀) ဦးရွိပါက အဆုိပါ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနျဖင့္ 
မိမိတို႔ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားႏုိုင္သည္။ ကေလး 
တစ္ဦး၏ မိခင္ဘာသာစကားသည္ အထက္တန္းအဆင့္ 
အတန္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္ဘာသာစကားအေန 
ျဖင့္ (Medium of Instruction) အသံုးမျပဳေပ။ ေက်ာင္း 
သား/သူတစ္ဦးသည္ အတန္းပညာ သင္ၾကားေနစဥ္ 
အေတာအတြင္း ႏုိုင္ငံေတာ္မွ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထား 
သည့္ တရားဝင္ဘာသာစကားႏွင့္ အျခားေသာ ဘာသာ 
စကားကိုလည္း ေလ့လာသင္ယူရန္ လိုအပ္သည္။၆၃
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ေနာက္ထပ္အတန္းတစ္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တတိယဘာသာစကား 
သင္ၾကားျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ ဟု စဥ္းစားျခင္း 
မဟုတ္ေပ။၆၄ အိႏိၵယႏုိုင္ငံ၏ ပညာေရးမူဝါ၊ အခန္း (၄) တြင္ 
ဘာသာစကား (၃) မ်ဳိး ပံုေသနည္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘာသာစကား (၃) မ်ဳိး ပံုေသနည္းအရ 
(Three Languages Formula)

၁။ ဟိႏၵဴဘာသာစကားေျပာဆိုသည့္ ဧရိယာမ်ားတြင္
 (က) ဟိႏၵဴဘာသာစကား
 (ဂ) အိႏၵိယေခတ္သံုးဘာသာစကား 
 (ခ) အဂၤလိပ္ဘာသာစကား   
  (အိႏိၵယေတာင္ပိုင္းဘာသာစကား အသံုးျပဳႏုိုင္)

၂။ ဟိႏၵဴဘာသာစကားမေျပာဆိုသည့္ ဧရိယာမ်ားတြင္
 (က) ေဒသသုံးဘာသာစကား
 (ခ) ဟိႏၵဴဘာသာစကား
 (ဂ) အဂၤလိပ္ဘာသာစကား စသည္တို႔ျဖစ္သည္။၆၅

အိႏိၵယပညာေရးစနစ္သည္ အနိမ့္ဆံုးမူလတန္းအဆင့္၌ပင္ 
မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ပညာေရးစနစ္ကို ေက်ာင္းမ်ား 
တြင္ သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္ဘာသာစကားအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ အတိအလင္း ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ 
ထားသည္။ မိခင္ဘာသာစကားအသံုးဝင္မႈ (သို႔မဟုတ္) 
အသံုးျပဳမႈသည္ ပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ နယ္ပယ္မ်ား 
သာမက လူမႈေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္ 
မ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယူနက္စကိုလ္မွ 
လည္း ပညာေရးတြင္ မိခင္ဘာသာစကား အခန္းက႑ 
ပါဝင္မႈသည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တစ္ခု ျဖစ္သည့္ 
အျပင္၊ ပညာသင္ၾကားရာ၌ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူမ်ား 
အတြက္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ 
(Medium of Instruction) သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္ဘာသာ 
စကား တစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ သင္ၾကားေရး 
မ႑ိဳင္ဘာသာစကားအျဖစ္ မိခင္ဘာသာစကား ေရြးခ်ယ္မႈ 
သည္ ႏုိုင္ငံ၏ လူဦးေရ (၇၅%) ခန္႔ လႊမ္းၿခံဳေနသည္။ ႏုိင္ငံ၏ 
ဘာသာစကား (၃) မ်ဳိး ပံုေသနည္းကုိ ေအာက္ပါဇယား၌ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဒုတိယဘာသာစကားျဖစ္သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ 
ဟိႏၵဴ ဘာသာစကား သုိ႔မဟုတ္ အျခား မည့္သည့္ေခတ္သစ္ 
အိႏိၵယဘာသာစကား၊ စာေပမ်ားသည္ အိႏိၵယေက်ာင္းမ်ား 
တြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ အေျခအေနတြင္ 
ရွိေနသည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဒုတိယဘာသာစကား 
သင္ၾကားရျခင္း အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ဳိးသား စည္းလုံး 
ညီညြတ္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္အေနျဖင့္ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားျခင္းျဖစ္သည္။ ဟိႏၵဴဘာသာစကား ေျပာဆိုသည့္ 
ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ဟိႏၵဴ 
ဘာသာစကားသည္ ၎တို႔အတြက္ ပထမဘာသာစကား 
(သို႔မဟုတ္) ဒုတိယဘာသာစကားအျဖစ္ သင္ယူခြင့္ရရွိ 
သည္။ ထို႔အျပင္ အျခားေသာ ဘာသာစကားတစ္ခုခုကို 
တတိယဘာသာစကားအျဖစ္ သင္ယူခြင့္ ရရွိေနျပန္သည္။ 
ဟိႏၵဴဘာသာ စကားေျပာဆိုသည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဟိႏၵဴ 
ဘာသာစကား ေျပာဆိုျခင္းမရွိသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား 
အတြက္ ဟိႏၵဴဘာသာစကားကို တတိယဘာသာစကား 
အျဖစ္ ေလ့လာသင္ယူရသည္။ ဤအေျခအေန ၾကည့္ျခင္း 
ျဖင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ ျပည္နယ္အေျခခံထားျခင္းဟု မဆို 
ႏိုင္ေပ။ ျပည္နယ္အေျခခံထားလွ်င္၊ ဟိႏၵဴဘာသာစကား 
သည္ သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္ဘာသာစကား (Medium of 

Instruction) ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေနာက္၊ ဟိႏၵဴ 
ဘာသာစကားေျပာဆုိသည့္ ေက်ာင္းသား/သူ အမ်ားစုသည္ 
အျခားေသာ ဘာသာစကားကို မယူမေနရ တတိယဘာသာ 
စကားတစ္ခုအျဖစ္ ေလ့လာသင္ယူရန္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ 
ေပးထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဂၤလိပ္ 
ဘာသာစကားသည္ မယူမေနရ ပထမ (သို႔မဟုတ္) ဒုတိယ 
ဘာသာစကားအျဖစ္ သင္ေပးႏုိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ေနရာမ်ား 
တြင္ မယူမေနရ တတိယဘာသာစကားအျဖစ္ ေလ့လာေန 
ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဟိႏိၵဴ (သို႔မဟုတ္) 
အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားတစ္ခုခုသည္ တတိယဘာသာ 
စကားအျဖစ္ သင္ၾကားေနရသည္။ ပထမဘာသာစကားႏွင့္ 
ဒုတိယဘာသာစကား ႏွစ္ခုစလုံး မိတ္ဆက္သင္ၾကားျခင္းၿပီး 
မွသာ တတိယဘာသာစကားကို သင္ၾကားခြင့္ရရွိသည္။ 
တတိယဘာသာစကားသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ စာသင္ခ်ိန္ 
အနည္းငယ္သာ သင္ၾကားရသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေနရာမ်ား 
တြင္ တတိယဘာသာစကား ေအာင္ျမင္ျခင္းကို အတန္း 
တစ္ခုသို႔ ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ခ်က္အေနျဖင့္ စဥ္းစား 
ေပးသည္ မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ရာတြင္ ေက်ာင္းသား/သူတစ္ဦး 
သည္ တတိယဘာသာစကားတစ္ခု က်ရႈံးေသာ္လည္း၊ 
အျခားေသာ ဘာသာရပ္အားလုံး စာေမးပြေဲအာင္ျမင္ေနပါက 

၆၄ Part II: Language Education in India p-43. 

၆၅ Chaper Four: Education policy in India, p-146  http://shodhganga.inflibnet.ac.in/

bitstream/10603/11248/11/11_chapter%204.pdf (Accessed on November, 21, 2017).
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ဘာသာစကား (၃) မ်ဳိး ပံုေသနည္းကို 
ျပဳျပင္မြမ္းမံထားျခင္းႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာအဆင့္ အမ်ဳိးအစားမ်ား

ပညာေရးဆိုင္ရာ အဆင့္အမ်ဳိးအစားမ်ား
သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ ဘာသာစကားမ်ား (Languages as 

Subjcects of Study)

မူလတန္း (ေအာက္) အဆင့္ 
(Grades I-IV)

မိခင္ဘာသာစကား (ေဒသသံုးဘာသာစကား)

မူလတန္း (အထက္) အဆင့္
(၁) မိခင္ဘာသာစကား (ေဒသသံုးဘာသာစကား)
(၂) အဂၤလိပ္

အလယ္တန္း (ေအာက္) အဆင့္

(၁) မိခင္ဘာသာစကား (ေဒသသုံးဘာသာစကား)
(၂) ဟိႏၵဴဘာသာမဟုတ္ေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ 

ဟိႏၵဴဘာသာစကားႏွင့္ ဟိႏၵဴနယ္ေျမတြင္ ေခတ္သစ္ 
(modern) ဘာသာစကားတစ္မ်ဳိး

(၃) အဂၤလိပ္

အလယ္တန္း (အထက္) အဆင့္ (က) (၁) မိခင္ဘာသာစကား (ေဒသသုံးဘာသာစကား)
(၂) ဟိႏၵဴဘာသာမဟုတ္ေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ 

ဟိႏၵဴဘာသာ စကားႏွင့္ ဟိႏၵဴနယ္ေျမတြင္ ေခတ္သစ္ 
(modern) ဘာသာစကားတစ္မ်ဳိး

(၃) အဂၤလိပ္

အလယ္တန္း (အထက္) အဆင့္ (ခ) (၁) ေခတ္သစ္ (modern) အိႏိၵယဘာသာ စကား တစ္မ်ဳိး
(၂) ေခတ္သစ(္modern) ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကား တစ္မ်ဳိး
(၃) ေရွးက်ေသာ ဘာသာစကားတစ္မ်ဳိး၊ အိႏိၵယ (ဝါ) 

ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကား 

တကၠသိုလ္အဆင့္ No Language compulsory

ဘာသာစကား (၃) မ်ဳိးအသံုးျပဳသင္ၾကားသည့္ ပံုေသနည္း 
အား ျပည္နယ္အားလံုး၌ အသံုးျပဳႏုိုင္ျခင္း မရွိေသးေသာ္ 
လည္း၊ လက္ေတြ႔အသံုးျပဳေနသည့္ ျပည္နယ္ေနရာေဒသ 
မ်ားတြင္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေနသည္။ 
တမီးလ္နဒူ (Tamil Nadu) ေဒသမွလြဲ၍၊ က်န္ရွိေသာ 
အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဘာသာစကား 
(၃) မ်ဳိး အသံုးျပဳသင္ၾကားသည့္ ပံုေသနည္းကို အသံုးျပဳေန 
သည္။ အိႏိၵယႏုိုင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ မတူညီ 
ကြဲျပားေသာ ပံုစံျဖင့္ ဘာသာစကား (၃) မ်ဳိး ပံုေသနည္းကို 
အသံုးျပဳေနၿပီး ျဖစ္သည္။ ႏုိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ 
အေျခခံအားျဖင့္ ဘာသာစကား (၃) မ်ဳိးျဖစ္သည့္ အဂၤလိပ္၊ 
ဟိႏၵဴႏွင့္ ဆန္ခရစ္ (Sanskrit) (သုိ႔မဟုတ္) ယူဒူ (Urdu) 
စသည္တို႔ျဖင့္ သင္ၾကားေပးသည္။ အယူအဆပိုင္းဆိုင္ရာ 
အဆင့္အတန္းတြင္ ဘာသာစကား (၃) မ်ဳိး ပံုေသနည္းသည္ 
ဘာသာစကားမ်ဳိးစံု ေျပာဆိုအသံုးျပဳသည့္ လူထုအၾကား၌ 
ေကာင္းမြန္ေသာ မူဝါဒအေျခအေန တစ္ခုျဖစ္သည္။  

၇.၂.၃. မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ ပညာေရး

မီဇုိရမ္ျပည္နယ္ ပညာေရးသည္ (၁၀+၂) ပုံစံျဖင့္ က်င့္သုံးျခင္း 
ျဖစ္သည္။ မူလတန္းအဆင့္မွ အလယ္တန္းအထိ သင္ၾကား 
ေရးမ႑ိဳင္ဘာသာစကား (Medium of Instruction) 
ေဒသသုံးဘာသာစကား (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္နယ္၏ တရားဝင္ 
အသိအမွတ္ျပဳ သတ္မွတ္ထားေသာ မီဇိုး (Mizo) ဘာသာ 
စကားျဖင့္ သင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ နဝမတန္းအဆင့္ႏွင့္ 
အထက္အတန္းပညာမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ 
သင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအသံုးျပဳ
သင္ၾကားျခင္းကို နဝမတန္းအဆင့္မွ သင္ၾကားျခင္းထက္ 
အလယ္တန္းအဆင့္မွ စတင္သင္ၾကားျခင္းအား အႀကံျပဳမႈ 
မ်ားလည္းရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၊ ပုဂၢလိက 
ေက်ာင္းမ်ား၌ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားျခင္း 
ႏွင့္ သင္ယူျခင္းသည္ လူသိမ်ားျခင္း (သို႔မဟုတ္) လူႀကိဳက္ 
မ်ားေသာ သင္ၾကားေရးျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔အျပင္၊ အိႏိၵယ 



ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးမူဝါဒဆိုင္ရာ စဥ္းစားခ်က္မ်ား              41

ႏုိုင္ငံ၏ ပူးတြဲရံုးသုံး ဘာသာစကားအျဖစ္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားကုိပါ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ 
ျပ႒ာန္းထားသည္။ 

ျပည္နယ္ ပညာေရးစနစ္ကုိ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳလုပ္ဘဲ (Mizoram 

Board of School Education) သီးသန္႔ျဖစ္ေသာ ပညာေရးဘုတ္အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းေစ၍၊ အဆိုပါ 
ဘုတ္အဖြဲ႔အစည္းမွ ပညာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား၊ စာေမးပြဲစစ္ေဆးျခင္းမ်ား 
ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝေပးထားသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္ ပညာေရးစနစ္တြင္ ဗဟိုအစိုးရ၏ 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ 
ရွိသည္။ ဗဟိုပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ လိုအပ္ေသာ နည္းပညာအေထာက္အပံ့ကိုသာ ပံ့ပိုးကူညီေပး 
ေသာ အဆင့္၌သာ တည္ရွိေနသည္။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒျပဳေရး အခန္းက႑တြင္ 
တည္ရွိေနၿပီး၊ ပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မူဝါဒမ်ားကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ 
အတည္ျပဳေစၿပီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရမွ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဟိႏၵဴဘာသာစကားကို ပၪၥမတန္းႏွင့္ အဌမတန္းမ်ားတြင္ ဘာသာရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ သင္ၾကား 
သည္။ အဆိုပါ ဟိႏၵဴဘာသာရပ္အား သင္ၾကားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ သင္ၾကားခြင့္ 
ျပဳထားသည္။  

Mizoram ျပည္နယ္ပညာေရးအေၾကာင္းကုိ သိရိွနားလည္သူ ဦးဇမာန္းထန္သုန္းမွ 

“ျပည္နယ္ပညာေရး အေၾကာင္း ေျပာၾကားရာတြင္ သူငယ္တန္းကေန ၁၂ တန္းအထိ 
ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သီးသန္႔အားျဖင့္ Lai Autonomos District Council ႏွင့္ 
Mara Autonomous District Council ႏွစ္ရပ္ရိွသည္။ ပညာသင္ၾကားရာ၌ ေဒသသုံး 
ဘာသာစကားမ်ား ကို (၈) တန္းအထိ သင္ၾကားခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မီဇိုး၊ 
အဂၤလိပ္ႏွင့္ ဟိႏၵဴ အပါအဝင္စေသာ ဘာသာစကားမ်ားကုိ ရွစ္တန္းအထိ သင္ရသည္။ 
Mizoram Board of School Education မွ စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြမဲ်ားကုိ ၈ တန္း၊ 
၁၀ တန္းႏွင့္ ၁၂ တန္းေတြကေတာ့ စာေမးပြဲေျဖရသည္။  Compulsory မွာေတာ့ 
အဂၤလိပ္၊ သခၤ်ာ၊ သိပံၸႏွင့္ လူမႈေရးဘာသာရပ္မ်ား ျဖစ္ပါ တယ္။ (၈) တန္းေက်ာ္လွ်င္ 
ဘာသာရပ္ အကုန္လံုးအား အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားသည္။ (၈) တန္း 
ေအာက္ အဆင့္အတန္းမ်ားကို မိမိတို႔ ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားခြင့္ရသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကသည္။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ Medium of Instruction ကို အဂၤလိပ္လို သင္တာ ႀကိဳက္ၾကတယ္။ 
မီဇိုးရမ္ျပည္နယ္၌ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရွိသည္။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ 
(၄၀) ဦးရွိသည္။ အဆိုပါလႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သာျဖစ္သည့္ 
အတြက္ ဥပေဒသာ ျပဳႏုိုင္သည္။ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၌ ျပည္နယ္ပညာေရး 
ဝန္ႀကီးထားရွိသည္။ ျပည္နယ္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္၌ အပိုင္း (၂) 
ပိုင္းျဖင့္ ခြဲျခားထားသည္။ အေျခခံပညာေရးစနစ္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးစနစ္ဟူ၍ 
သတ္မွတ္ထားသည္။ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးစနစ္ (၂) မ်ဳိးလံုးကို Mizoram 
ျပည္နယ္အစိုးရမွ ပံ့ပိုးကူညီေပးသည္။”၆၆

၆၆ ဇမာန္းထန္သုန္း၊ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ ပညာေရးအေၾကာင္း သိရွိနားလည္သူ၊ အင္တာဗ်ဴးသူ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ 
(သုေတသနအဖြဲ႔)၊ (ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ရက္၊၂၀၁၈)။
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ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံသည္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု 
အသြင္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနျခင္းျဖစ္၍၊ ျပည္နယ္ (၂၆) ျပည္နယ္ကုိ 
အေျချပဳ၍ ျပည္ေထာင္စုအသြင္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ 
ထားသည္။ သို႔ရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလည္ပတ္မႈ ပံုစံသည္ 
အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားထက္ ကြဲလြဲေနျခင္းမွာ အထက္မွ 
ေအာက္သို႔ စနစ္ျဖင့္ (Top-down System) အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံသည္ အာဏာခြဲေဝ က်င့္သံုး 
နည္းကို (Division of Power) က်င့္သံုးျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဖက္ဒရယ္အစုိးရ၌ ထားရိွရမည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အခြင့္အာဏာႏွင့္ 
ျပည္နယ္အစိုးရတြင္ ထားရွိရမည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အာဏာ 
မ်ားကို ခြဲေဝက်င့္သံုးျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ ျပည္နယ္ 
အဆင့္ လက္ေအာက္တြင္ ခရုိင္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးနယ္ေျမ အသီးသီးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္ သာမက၊ 
အဆိုပါခရိုင္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ေျမမ်ား 
ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အာဏာမ်ားကို ထားရွိသည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားလူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း စစ္တမ္း 
အရ၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ဂ်ာမန္ဘာသာစကား 
ကုိ (၃/၅)၊ ျပင္သစ္ဘာသာစကား (၁/၅ အထက္)၊ အီတလီ 
ႏွင့္ Romansh ဘာသာစကား (၁/၁၀ အနည္းငယ္) 
အခ်ဳိးအစားအသီးသီး ေျပာဆုိက်င့္သုံးသည္။ ႏိုင္ငံ၏ စတုတၳ 

ေျမာက္ ဘာသာစကား (Romansh) ေနရာတြင္ ေပၚတူဂီ၊ 
အာေဘးနီးယန္း (Albanian)၊ ဆားဘီးယား၊ ခရိုေအးရွား၊ 
စပိန္ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားမ်ားမွ အသီးသီး ေနရာယူ 
လာသည္။၆၇

၇.၃.၁. ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဆင့္

ႏုိင္ငံသည္ အာဏာခြေဲဝက်င့္သုံး (Divison of Power) သည့္ 
အတြက္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရတြင္ ထားရွိေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အခြင့္အာဏာမ်ားမွာ - ႏိုင္ငံျခားေရး၊ ျပည္ထဲေရး (Home 

Affairs)၊ ဘ႑ာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ 
ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန စသည္ 
တို႔ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္အစိုးရ လက္ေအာက္၌ ပညာေရး၊ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္း 
စသည္တို႔ကို ထားရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ပညာေရးႏွင့္ တရား 
စီရင္ေရး စသည္တို႔ကို ခရိုင္အဆင့္တာဝန္မ်ားအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ေျမတြင္ 
ေဒသခံဝန္ေဆာင္မႈ၊၆၈ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊၆၉ ေက်ာင္း 
မ်ားႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမ်ား စေသာတာဝန္မ်ားကို 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အာဏာ ရရွိေနသည္။၇၀

၆၇ Elzbieta Kuzelewska (University of Bialystok, Poland), language Policy in Switzerland https://www.
researchgate.net/publication/305423749_Language_Policy_in_Switzerland (Accessed on January 30, 2018). 

၆၈ ေဒသခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေရ၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြ႔ဲစသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ 
၆၉ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမွာ ၿမိဳ႕တြင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
၇၀ Information about the Administration of Switzerland: Executive Authority, States (Cantons), Districts and 

Municipalities, , http://www.about.ch/administration/index.html  (accessed on January 26, 2018).
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၇.၃.၂. ျပည္နယ္အဆင့္

ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံသည္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား မရွိသည့္ 
အတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ အသိပညာ 
ဗဟုသုတမ်ားသည္ အေရးပါအရာေရာက္ေသာ အရင္းအျမစ္ 
မ်ား ျဖစ္လာသည္။ ထို႔ကဲ့သို႔၊ ပညာေရးကို အေလးထား 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ပင္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ၏ ပညာေရး 
သည္ ကမာၻေပၚတြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ ပညာေရးစနစ္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္းခံရသည္။ ယင္းသို႔ 
အားေကာင္းလာရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ 
ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၇၁ကုိ ျပည္နယ္မ်ားမွ တာဝန္ယူ 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ 
တစ္ခုခ်င္းစီတိုင္း၌ ကိုယ္ပိုင္ပညာေရးဌာန၊ ကုိယ္ပိုင္ 
ေက်ာင္းျပကၡဒိန္၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈ 
ပံုသ႑ာန္၊ သင္ၾကားနည္းႏွင့္ သင္ရိုးညြန္းနည္းမ်ား 
အသီးသီးေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွေနသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ပညာေရး 
အခန္း႑မ်ား၏ ျပည္နယ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားသည္ 
တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု မတူညီေပ။ ဥပမာ - အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္ 
မ်ား၌ ႏုိင္ငံျခားဘာသာ စကားရပ္သင္ၾကားမႈတြင္ စတုတၳ 
တန္းအဆင့္၌ သင္ၾကားေပးသည့္ ျပည္နယ္မ်ား ရွိသကဲ့သို႔၊ 
အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သတၱမတန္း 
အဆင့္တြင္ စတင္သင္ၾကားေပးသည္။ ျပည္နယ္အမ်ားစု၌ 
အနိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္ အလယ္တန္း အဆင့္ စာသင္ေက်ာင္း 
တစ္ေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ထားရွိေပးထားသည္။ အစိုးရ 
ေက်ာင္းမ်ား၏ ပညာသင္စရိတ္ကုိ ကင္းလြတ္ခြင့္သာမက 
ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံမႈ၊ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းေလ့လာေရး 
ခရီးစဥ္မ်ားကို ပ့ံပုိးေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိခြင့္ (သုိ႔မဟုတ္) 
အဆိုျပဳခြင့္ရွိသည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိကေက်ာင္း 
မ်ား၏ ေက်ာင္းေနစရိတ္မွာ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားထက္ 
မ်ားျပားေနသည့္အတြက္ ကေလးအမ်ားစုသည္ အစိုးရ 
ေက်ာင္းမ်ားကိုသာ၇၂ ေရြးခ်ယ္တတ္ ေရာက္ၾကသည္။  

၇.၃.၃. ပညာေရးစနစ္အေျခအေန

ႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္သည္ လူမ်ဳိး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာ 
စကားေပါင္းစံုအေပၚတြင္ အေျချပဳထားျခင္းျဖစ္၍၊ အထူး 

သျဖင့္ ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိး အသုံးျပဳသင္ၾကားသည့္နည္း 
ကုိ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဆြစ္ဇာလန္ပညာေရးစနစ္၏ 
သင္ခန္းစာမ်ားသည္ သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္ဘာသာစကားကုိ 
ေဒသသံုးဘာသာ၇၃ စကားအေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ေက်ာင္းပညာ 
သင္ႏွစ္ကာလအတြင္း တရားဝင္ျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာ 
စကားကိုပါ သင္ၾကားသည္။ ဆြစ္ဇာလန္ ဖက္ဒရယ္ 
ျပည္ေထာင္စု၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း (၁) - 
General Provisions - ပုဒ္မ (၄) ႏုိင္ငံသံုး ဘာသာစကား 
မ်ား၇၄ကုိ အတိအလင္းျပ႒ာန္းထားသည္။ ဘာသာစကား 
အသံုးျပဳခြင့္သည္လည္း လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း 
ကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၂)၊ အခန္းငယ္ (၁) 
ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ပုဒ္မ (၁၈)၇၅တြင္ 
လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္းကို အတိအလင္း အာမခံ 
ေပးထားသည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ပတ္သတ္၍ 
ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း(၂)၊ အခန္းငယ္ 
(၁) ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား ဆိုင္ရာ ပုဒ္မ 
(၆၂ - က ႏွင့္ ခ) - ေက်ာင္းပညာေရးအရ ျပည္နယ္မ်ား 
အားလံုးသည္ ေက်ာင္းပညာေရးဆိုင္ရာစနစ္မ်ားအတြက္ 
တာဝန္ဝတၱရားရွိသည္။ အေျခခံပညာေရးကိစၥ အားလုံး၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ  ဖက္ဒရယ္အစုိးရမွ တာဝန္ယူေပးမည္ဟု 
အတိအလင္းျပ႒ာန္းထားသည္။ ယင္းအျပင္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ပတ္သတ္လွ်င္ ပုဒ္မ (၆၉) ႏွင့္ (၇၀) 
မ်ား၌ အတိအလင္းျပ႒ာန္းထားသည္။၇၆ အဆိုပါ ပုဒ္မမ်ား 
အရ၊  ျပည္နယ္မ်ား၏ တရားဝင္ဘာသာစကားမ်ားကုိ ၎ 
ျပည္နယ္မ်ားအေပၚတြင္ တာဝန္မ်ားကို အျပည့္အဝအပ္ႏွင္း 
ထားျခင္းသာမက လူနည္းစုဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ 
ဘာသာစကားမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္ႏွင့္ တာဝန္ယူ 
ေပးရန္အတြက္ကိုပါ တစ္ပါးတည္း ျပ႒ာန္းေပးထားသည္။ 
ပညာေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာ၌ ျပည္နယ္ 
တစ္ခု၏ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ ဘာသာစကား (Language 

of Instruction) သတ္မွတ္ရာတြင္ ၎ျပည္နယ္မွ ဆံုးျဖတ္ 
ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ လက္ေတြ႔အား ျဖင့္ဆုိရေသာ္၊ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၌ 
ဖက္ဒရယ္တရားရံုးေတာ္မွ အမိန္႔ျပန္တမ္း တစ္ခုအား 
ထုတ္ျပန္ရာ၌ "ျပည္နယ္မ်ား၌ ပညာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 
ဘာသာစကားအသံုးျပဳျခင္း အေရးကိစၥမ်ားကို လြတ္လပ္ 
စြာ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ေပးထားသည္။”၇၇ ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ 

၇၁ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ  မူႀကိဳအဆင့္၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္အဆင့္မ်ားျဖစ္သည္။ 
၇၂ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ မူလတန္းေက်ာင္းအဆင့္၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းအဆင့္ႏွင့္ တကၠသိုလ္အဆင့္ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။  
၇၃ ေဒသသံုးဘာသာစကားမ်ားတြင္ ဂ်ာမန္၊ ျပင္သစ္၊ အီတလီ(ဝါ) Romansh ဘာသာစကားမ်ာ ပါဝင္သည္။ 
၇၄ ဂ်ာမန္၊ ျပင္သစ္၊ အီတလီႏွင့္ ေရာမဘာသာစကားမ်ားကို ႏုိင္ငံသံုးဘာသာစကားအျဖစ္ ျပ႒ာန္း ထားသည္။ 
၇၅ Art. 18, Freedom to use any language is guaranteed.

၇၆ Federal Constitution of the Swiss Confederation: Title-2 Fundamental Rights, Citizenship and Social Goals 
(Art.62-1 and 2), (Art.69 and 70), https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilati
on/19995395/201801010000/101.pdf (Accessed on January 29, 2018).

၇၇ Elzbieta Kuzelewska (University of Bialystok, Poland), language Policy in Switzerland https://www.
researchgate.net/publication/305423749_Language_Policy_in_Switzerland (Accessed on January 30, 2018). 
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အစိုးရမွ ပညာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း 
ေပးသည္သာမက၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ 
အၾကား အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို  ျပဳလုပ္ရန္ အစီ 
အစဥ္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ 

ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ားသည္ မူလတန္းအဆင့္ 
အတန္းပညာမ်ားကို မသင္မေနရစနစ္ျဖင့္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း  
ထားသည္။ မူလတန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးဆံုးပါက 
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ အလယ္တန္းအဆင့္ သို႔မဟုတ္ 
အလုပ္သင္ေက်ာင္း တစ္ခုခုကို ေရြးခ်ယ္တတ္ေရာက္ခြင့္ 
ရွိသည္။ ႏုိင္ငံ၏ ေက်ာင္းမ်ားကို မတူညီေသာ အဆင့္မ်ာျဖင့္ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ျပည္နယ္မ်ား၇၈ 
သည္ ပညာေရးစနစ္ကို တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံထားသည့္ 
အတြက္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။  

ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိး၇၉ အသံုးျပဳသင္ၾကားေသာ ျပည္နယ္ 
မ်ားႏွင့္ ဘာသာစကား (၃) မ်ဳိး၈၀ အသံုးျပဳသင္ၾကားေသာ 
ျပည္နယ္မ်ားလည္းရွိသည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ၏ ပညာေရး 
စနစ္အရ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပကို တတိယ 
တန္းအဆင့္၌ စတင္က်င့္သံုး သင္ၾကားလ်က္ရွိသည္။ 
ဘာသာစကား (၄) မ်ဳိးကုိ တရားဝင္ ႏုိင္ငံသံုးဘာသာ 
စကားမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း၊ ႏုိင္ငံ 
အတြင္းရွိ ျပည္နယ္မ်ား၏ ပညာေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ 
လွ်င္ ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိး အသုံးျပဳ သင္ၾကားနည္းသာ 
အေကာင္းဆံုးေသာနည္း ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလက္ခံထားသည္။ 
အဆိုပါ ႏုိင္ငံသံုးဘာသာစကား (၄) မ်ဳိးအား တန္းတူညီတူ 
ဘာသာစကားအျဖစ္ တရားဝင္ ျပ႒ာန္းေပးထားသည္။ 
ဘာသာစကားဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္လွ်င္ ဘာသာ 
စကားမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ တန္းတူညီတူ ေပးထား 
သည့္အတြက္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံသည္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေသာ 
ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ေပၚလြင္ထင္ရွားသည္။

၇.၃.၄. ဘာသာစကားဆိုင္ရာမူဝါဒ

ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံသည္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပအပါ 
အဝင္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု ေရာယွက္လ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံ 
တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ၊ လူမ်ဳိးႏွင့္ဘာသာစကား (၁) မ်ဳိး 
တည္းအေပၚ အေျခခံတည္ေဆာက္ထားသည္ မဟုတ္ဘဲ 
ဘာသာစကား (၄) မ်ဳိးျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ 
ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ (၂၆) 
ျပည္နယ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္ႏွင့္အညီ မတူညီေသာ 
ပညာေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားသည္ (၂၆) မ်ဳိးျဖင့္ ရွိေနသည္။ 
သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အသီးသီး၌ မိမိတို႔ေဒသႏွင့္ 
ကိုက္ညီႏုိင္ေသာ သင္ရိုးညႊန္းမာတိကာမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ 
သင္ၾကားျခင္းဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ဆရာ/ဆရာမ 
သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း၊ မူလတန္းအဆင့္ႏငွ့္ အလယတ္န္းအဆင့္ 
မ်ားကုိ ပညာသင္ႏွစ္ကာလ သတ္မွတ္ေပးျခင္း စသည္မ်ား 
ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသည္။ ထူးျခားခ်က္ တစ္ရပ္မွာ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၌ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကုိ ထားရိွသည္ 
မဟုတ္ဘဲ၊ ျပည္နယ္မ်ားဆိုင္ရာ ပညာေရးဝန္ႀကီးမ်ား 
ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ (A Coordinating 

Committee Comprising the Cantonal Ministers of 

Education) ကိုသာထားရွိသည္။၈၁ သို႔ရာတြင္၊ လႊတ္ေတာ္ 
အခန္းက႑မ်ား၌ ဘာသာစကား (၃) မ်ဳိး၈၂ျဖင့္ အမ်ားဆံုး 
အသံုးျပဳေနသည္။ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာစကား 
(၂) မ်ဳိးျဖင့္ အသံုးျပဳသင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ာမန္ဘာသာစကားကို ႏုိင္ငံသူ/သားမ်ားမွ အသံုးျပဳမႈမ်ား 
ေသာ္လည္း၊ က်န္ရွိေသာဘာသာစကား (၃) မ်ဳိးမ်ားကိုပါ 
တန္းတူညီတူ အခြင့္အေရးေပးထားသည္။ ဘာသာစကား 
လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သတ္လွ်င္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ 
ဥပေဒ၏ အခန္း (၂) - အေျခခံႏိုင္ငံသားမ်ားဆုိင္ရာ၏ အခြင့္ 
အေရးမ်ား၌၈၃ အာမခံခ်က္ အျပည့္အဝျဖင့္ ျပ႒ာန္းေပးထား 
သည္။ ပညာေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ရိွသူမ်ားမွ သင္ၾကားေရး 
ဘာသာစကား သတ္မွတ္ထားေသာ ေဒသမ်ား၌ ေက်ာင္း 
မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ အတင္းအၾကပ္ ဖိအားေပးပိုင္ခြင့္ 
မရွိေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား 
သည္ မိမိတို႔ ေနထိုင္ရာ ေဒသပတ္ဝန္းက်င္၌ လြတ္လပ္စြာ 
ေက်ာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။

၇၈ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ပညာေရးစနစ္၊ အမည္နာမမ်ား၊ သင္ၾကားရမည့္ ဘာသာရပ္မ်ား၊ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ်ား 
အသက္အရြယ္ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ပညာသင္ႏွစ္ ကာလသတ္မွတ္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ 

၇၉ ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိး အသံုးျပဳသင္ၾကားေသာ ဘာသာစကားမ်ားမွာ ျပင္သစ္ႏွင့္ဂ်ာမန္တို႔ျဖစ္သည္။
၈၀ ဘာသာစကား(၃)မ်ဳိးအသံုးျပဳသင္ၾကားေသာ ဘာသာစကားမ်ားမွာ ဂ်ာမန္၊ ေရာမႏွင့္ အီတလီတို႔ျဖစ္သည္။  
၈၁ Claudine Brohy, Trilingual Education in Switzerland: Education Policy http://www.serwis.wsjo.pl/lektor/1783/

R18%20Brohy%20Trilingual%20edu%20in%20Switzerland.pdf  (Accessed on January 31, 2018).

၈၂ ဘာသာစကား(၃)မ်ဳိးသည္ ဂ်ာမန္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ အီတလီဘာသာစကားမ်ားျဖစ္သည္။ 
၈၃ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အခန္း (၂) အေျခခံႏုိင္ငံသားမ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားမွာ ပုဒ္မ (၁၆/ကႏွင့္ခ) - 

လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ျပပိုင္ခြင့္၊ ပုဒ္မ (၁၈) ႏွစ္သက္ရာ ဘာသာစကားကုိ လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္ ပုဒ္မ (၆၉ ႏွင့္ ၇၀) - 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ား အသီးသီး၌ အတိအလင္းျပ႒ာန္း ထားသည္။ 
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၇.၃.၅. ပထမႏုိင္ငံျခားဘာသာစကား 
(The First Foreign Language)

ပထမႏုိင္ငံျခားဘာသာစကး သင္ၾကားျခင္းအစီအစဥ္အား 
အနိမ့္ဆံုး တတိယတန္းအဆင့္မွသာ စတင္ သင္ၾကားျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကားကို ပၪၥမတန္း 
အဆင့္တြင္ သင္ၾကားသည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ၏ ျပင္သစ္ 
ဘာသာစကားေျပာဆိုေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ဂ်ာမန္ 
ဘာသာစကားသည္ ပထမ ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကားအျဖစ္ 
သင္ၾကားျခင္းရသည္။ အီတလီဘာသာစကားေျပာဆိုေသာ 
တီစီႏုိ (Ticino) ေဒသႏွင့္ ဂ်ာမန္စကားေျပာဆိုေသာ 
ႏုိင္ငံ၏ အေနာက္ပိုင္း ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပင္သစ္ဘာသာ 
စကားသည္ ပထမႏိုင္ငံျခား ဘာသာစကားအျဖစ္ သင္ၾကား 
ရသည္။ ဂ်ာမန္ဘာသာစကား ေျပာဆိုသည့္ ဂြာဘန္ဒန္ 
(Graubunden) တြင္ အီတလီဘာသာစကားသည္ ပထမ 
ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားျဖစ္သည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၏ ဂ်ာမန္ 
ဘာသာစကားကို လူအမ်ားစုေျပာဆိုသည့္ ဗဟိုေဒသႏွင့္ 
အေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသည္ 
ပထမ ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကားအျဖစ္ သင္ၾကားရသည္။၈၄  
ထို႔ေၾကာင့္ အက်ဳိးဆက္ရလဒ္အေနျဖင့္ ဂ်ာမန္ဘာသာ 
စကားေျပာဆုိေသာ ေဒသမ်ား၌ ျပင္သစ္ဘာသာစကားအစား၊ 
အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားကုိ ပိုမိုေရြးခ်ယ္ သင္ယူေနျခင္းမ်ား 

ေၾကာင့္၊ ႏိုင္ငံသုံးဘာသာစကားျဖစ္ေသာ ျပင္သစ္ဘာသာ 
စကားအေပၚ ေဝဖန္ သံုးသပ္မႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။

၇.၃.၆. ဘာသာစကား (၃) မ်ဳိး အသံုးျပဳ 
သင္ၾကားနည္း

ဘာသာစကား (၃) မ်ဳိး အသံုးျပဳ သင္ၾကားေသာနည္း၌ 
ဘာသာစကား (၃) မ်ဳိးအား သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္ဘာသာ 
စကားမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္၊ 
ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိး အသံုးျပဳ သင္ၾကားနည္းကို အေျခခံ 
၍ တတိယဘာသာစကားအား ထပ္မံထပ္ေလာင္းအသံုးျပဳ 
သင္ၾကားနည္းျဖစ္သည္။ တႏုိင္ငံလံုး စံႏႈန္းအရ၊ ေက်ာင္း 
သား/သူမ်ားအားလုံးသည္ အဆုိပါတတိယဘာသာစကားကို 
မသင္မေနရစနစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
တတိယဘာသာစကားကုိ ျပည္နယ္ပညာေရးဌာနမွ 
မည္သည့္ အတန္းအဆင့္၌ စတင္သင္ၾကားျခင္းကုိ မူဝါဒ 
အားျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ၏ 
ဘာသာစကား (၃) မ်ဳိး အသံုးျပဳသင္ၾကားနည္း လက္ေတြ႔ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ ပထမအေနျဖင့္ 
ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိး အသုံးျပဳသင္ၾကားနည္း၈၅ကို 
တတိယဘာသာစကားျဖစ္သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကုိ 
ေပါင္းစပ္သင္ၾကားေသာ နည္းျဖစ္သည္။

၈၄ Elzbieta Kuzelewska (University of Bialystok, Poland), language Policy in Switzerland https://www.
researchgate.net/publication/305423749_Language_Policy_in_Switzerland (Accessed on January 30, 2018).   

၈၅ ဘာသာစကား(၂)မ်ဳိးအသံုးျပဳသင္ၾကားနည္း၌ ႏုိင္ငံသံုးဘာသာစကားမ်ားျဖစ္ေသာ ဂ်ာမန္ႏွင့္ျပင္သစ္ ဘာသာ စကားကို 
ဆိုလိုသည္။

၇.၄. ygyl0ge,l;*DeDEkdifiH
 Papua New Guinea

ပါပူ၀ါနယူးဂီနီႏိုင္ငံသည္ ပစိၥဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေတာင္ 
ဘက္ပိုင္း၌ တည္ရွိေနၿပီး၊ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ လူမ်ဳိးဘာသာစကား၊ 
စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေပါင္းစံု (၈၀၀) ေက်ာ္ ရွိေနသည့္ 
အျပင္၊ အမ်ဳိးသားပညာေရးစနစ္သည္လည္း မိခင္ဘာသာ 
စကားအေျချပဳပညာေရး ဘာသာစကားစံုပညာေရးစနစ္ကို 
လက္ေတြ႔က်င့္သံုးေနသည္။

ပါပူ၀ါနယူးဂီနီႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဘာသာစကားမူဝါဒ 
သည္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းသည့္အျပင္၊ ပညာေရး 
က်င့္သုံးမႈအပုိင္းသည္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးအတြက္ ေလ့လာ 
ခ်င္စဖြယ္ ပံုစံတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၊ 
အစိုးရသည္ ၁၉၉၅ခုႏွစ္၌ မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳ 

ပညာေရးစနစ္၊ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳိးအသံုးျပဳ၊ သင္ၾကား 
နည္းကို စတင္အသံုးျပဳလာခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ က်င့္သံုးမႈ၌ 
လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း အသံုးျပဳေသာ ဘာသာစကား 
(Community Language) ကို ဘာဘာရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ 
သင္ၾကားေပးသည္သာမက၊ အဆိုပါ ဘာသာစကား 
(Community Language) ကိုလည္း (၃) ႏွစ္တာ ကာလ 
အထိ သင္ၾကားမႈအေနျဖင့္ အသုံးျပဳသည္။ အေစာပိုင္း 
မူလတန္းအဆင့္၌ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို တတိယႏွစ္ 
တြင္ ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ မိတ္ဆက္သင္ၾကားေပးၿပီး 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအသံုးျပဳေသာ ဘာသာ 
စကား (Community Language) ႏွင့္ ဘာသာစကား အသုံး 
ျပဳသင္ၾကားမႈ တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ သတၱမတန္းႏွင့္ အဌမ 
တန္းအဆင့္မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားတစ္ခုသာ 
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အင္တုိနီးရွားႏုိင္ငံ

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ

၈၆ Susan Malone and Patricia Paraide, Mother tongue-based bilingual education in Papua New Guinea (Since 
2011), vol 57 of the International Review of Education ( Springer Science + Business Media B.V.2011), 705. 

၈၇ ဂ်ာမဏီ၊ အဂၤလန္၊ ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအမိန္႔ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။  
၈၈ အဓိကက်ေသာ ျပည္သူပိုင္ေနရာမ်ားမွာ အစိုးရ၊ ဥပေဒႏွင့္ တရားမွ်တမႈ၊ ပညာေရး၊ မီဒီယာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ အေကာက္ခြန္ 

စသည္တို႔ျဖစ္သည္။  
၈၉ Sakarepe Kamene, Willie Juduo and Lucy Nakin, Planning in a Multi-Lingual Country: The Case of Papua New 

Guinea (        ), p-101. 
၉၀ Richard Guy, Policy Maiking and Implementation: Sutdieds form Papua New Guinea “ Chaper 8-Formulating 

and Implementing Education Policy” p-143.  
၉၁ Tok Pisin, https://www.omniglot.com/writing/tokpisin.htm (Accessed on April 13, 2018). 

သင္ၾကားေရးနည္းအျဖစ္ အသံုးျပဳသည္။ ၂၀၀၀ 
ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလမ်ား၌ ဘာသာစကား အမ်ဳိး 
အစား (၄၀၀) ေက်ာ္အား ပါပူ၀ါနယူးဂီနီႏုိင္ငံ၏ ပညာေရး 
စနစ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၈၆

ႏုိင္ငံသည္ အျခားေသာတိုင္းျပည္မ်ား၏၈၇ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕မႈ 
ကို ႀကံဳေတြ႔ခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ကိုလိုနီလက္ေအာက္သို႔ 
က်ေရာက္ခ့ဲျခင္းႏွင့္အတူ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ 
ခရစ္ယာန္သာသနာ (Christian Mission) မ်ားေၾကာင့္ 
ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ လူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ စာေပမ်ားေပၚေပါက္လာ 
ခဲ့သည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိလာၿပီးေနာက္ပိုင္း၊ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးတရားဝင္ 
ဘာသာစကားျဖစ္လာသည္သာမက အဓိကက်ေသာ 
ျပည္သူပိုင္ေနရာမ်ား၈၈ (Major Public Domains) တြင္ 
လည္း အသံုးျပဳေနသည္။၈၉ Motu ႏွင့္ ‘Tok Ples’ ဘာသာ 
စကားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ တရားဝင္ ရံုးသံုး 
ဘာသာစကားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ လြတ္လပ္ေရး
ရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံသည္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ 
ျပည္နယ္အစိုးရ (၁၉) ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရရံုးမ်ား 
ရံုးစိုက္ရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ (National Capital District) တည္ 
ေဆာက္ႏိုင္ခ့ဲသည္သာမက၊ ဗဟုိထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်လာ 
ျခင္း ျဖစ္စဥ္သည္လည္း လွ်င္ျမန္လာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ပညာေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ပါဝင္သင့္ 
ပါဝင္ထုိက္သူမ်ား (Stakeholders) လည္း ပုိမုိပါဝင္ႏိုင္ေသာ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိလာခဲ့သည္။၉၀

Tok Pisin ဘာသာစကားသည္ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အကၡရာမ်ားကို 

အေျခခံထားသည္။ လူဦးေရ (၄)သန္းခန္႔ 
ေနထိုင္ေသာ ပါပူ၀ါနယူးဂီနီႏုိင္ငံ၌ ၎ဘာသာစကားကုိ 
လူဦးေရ (၁၂၀,၀၀၀) ခန္႔၏ ပထမဘာသာစကားအျဖစ္ 
ေျပာဆုိက်င့္သုံးျခင္းသာမက ႏုိင္ငံ၏ တရားဝင္ရုံးသုံးဘာသာ 
စကားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ Tok Pisin 
ဘာသာစကားကုိ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ား၌ 
အသုံးျပဳေနသည္သာမက ၎ဘာသာစကားကုိ အခ်ဳိ႕ေသာ 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မူလတန္းပညာေရး၏ (၃) ႏွစ္ကာလ 
အထိ သင္ၾကားေရး ဘာသာစကား (Language of 

Instruction) အျဖစ္ အသံုးျပဳသည္။၉၁

Tok Ples ဘာသာစကားသည္ ေဒသသံုး ဘာသာစကား 
(Local/Community Language) ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ 
ေကာက္ယူရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ၊ ၿမိဳ႕ျပမူလတန္း 
ေက်ာင္းမ်ားသည္ Tok Pisin ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားေရး 
မ႑ိဳင္ဘာသာစကားအျဖစ္ အသံုးျပဳမႈႏႈန္း ျမင့္မားေနၿပီး၊ 
ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၏ မူလတန္း 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္ဘာသာစကားအျဖစ္ 
Tok Ples ဘာသာစကား အသံုးျပဳမႈႏႈန္းသည္ Tok Pisin 
ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမ်ားထက္ ပိုမိုျမင့္မားေနသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ အလုံးစံုသံုးသပ္လွ်င္ မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္း 
မ်ား၌  Tok Ples ဘာသာစကားအသံုးျပဳႏႈန္းသည္ အျမင့္ 
ဆံုးအေနအထား၌ တည္ရွိေနသည္။
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Associations between language used 

most often in the class room and school location၉၂

၇.၄.၁. တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား 
ဆိုင္ရာ ပညာေရး

မူဝါဒမ်ားကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရာ၌ အမ်ဳိးသားအဆင့္၊ 
ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုအဆင့္ဟူ၍ အပိုင္း 
(၃) ပုိင္းျဖင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ 
အမ်ဳိးသားအဆင့္၌ အမ်ာအားျဖင့္ ရံပံုေငြရွာေဖြစုေဆာင္း 
ျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္သင္တန္းမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ 
(ဝါ) ကူညီေပးျခင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း စေသာ 
တာဝန္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရသည္။ ျပည္နယ္အဆင့္ဆိုင္ရာ 
တာဝန္မ်ားမွာ နယ္ေျမေဒသမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ရံပုံေငြ 
ရွာေဖြျခင္း၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအတြက္ သင္တန္းျပဳလုပ္ 
ေပးျခင္း၊ ရုပ္ဝတၳဳပိုင္းဆိုင္ရာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား 
ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ သုေတသန ျပဳစုျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ 
ရပ္ရြာလူထု (Community) မ်ားမွ ဘာသာစကား ေရြးခ်ယ္ 
ျခင္း၊ သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားကို ေထာက္ခံခ်က္ 
ေပးျခင္း၊ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း (ဝါ) စီမံ 
စုေဆာင္းထားျခင္းႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ လစာမ်ား စီမံျခင္း 
စသည္ျဖင့္ အသီးသီး တာဝန္ယူထားသည္။ မူဝါဒမ်ားကို 
အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈမ်ားသည္ 
တေျဖးေျဖးႏွင့္ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်လာခဲ့ 
သည္။ 
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၇.၄.၂. သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာဘာသာစကား 
 (Medium of Instruction)

၉၂ Australian Governmennt (AusAID), PNG Curriculum Reform Implementation Project: Impact Study 6 (Final 

Report) P-27.

၉၃ အေရးႏွင့္အဖတ္ (Written and Oral) ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။  
၉၄ Language Education Policy Studies: Papua New Guinea http://www.languageeducationpolicy.org/

lepbyworldregion/papuanewguinea.html (accessed on February 9, 2018). 

အစုးရသည္ အတန္းပညာေရးမ်ား၌ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား 
အား သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္ ဘာသာစကားအျဖစ္ အသံုးျပဳ 
သည့္အတြက္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနျဖင့္ နားမလည္မႈ 
မ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပံုႏွိပ္ 
ဖတ္စာအုပ္မ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား 
သည္ ေဒသႏွင့္ကုိက္ညီေအာင္ ျပဳစုထားျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ေပ။ 
ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ပင္၊ ျပည္သူမ်ားမွ သင္ၾကားေရး 
ဘာသာစကားအျဖစ္ ‘Tok Ples’ ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကား 
လာခဲ့သည္။ ထိုဘာသာစကား အသံုးျပဳမႈသည္ တြင္က်ယ္ 
လာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္ အစိုးရအဖြဲ႔မွ ဘာသာစကား 
အားလံုးကို ပံ့ပိုးေပးလာသည္။၉၃ ထို႔ေၾကာင့္၊ မိခင္ဘာသာ 
စကားအေျချပဳ ပညာေရးစနစ္ကုိ မူလတန္းအဆင့္မွ 
ပၪၥမတန္းအထိတိုင္ေအာင္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးလာသည္။ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အသံုးျပဳမႈကို (၂) ႏွစ္အထိ (သို႔ 
မဟုတ္) (၂) ႏွစ္အထက္ထိ (သတၱမတန္းႏွင့္ အဌမတန္း) 
အထိ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
အျခားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားသည္ ေဒသသံုးဘာသာစကား 
ျဖင့္သာ အသံုးျပဳသည္။၉၄ ျပည္သူမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားမွ 
ပံ့ပိုးမႈမ်ားေၾကာင့္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ပညာေရး 
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စနစ္ကို တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဘာသာ 
စကား အမ်ဳိးအစားေပါင္း (၄၀၀) ေက်ာ္အား ေဒသႏၲရ 
မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းမ်ား၌ အသံုးျပဳေနၿပီ ျဖစ္သည္။၉၅

ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အမ်ဳိးသားပညာေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းေရး (National Education Reform) ေကာ္မတီကို 
၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းေစခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ဖြဲ႔စည္းၿပီး 
ေနာက္ပိုင္း၌ ပညာေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ (၅) ဆင့္ျဖင့္ 
သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔မွာ - 

၁) မူလတန္းအဆင့္ 
 (မူႀကိဳမွ ၂ တန္းအထိ)

၂) မူလတန္း (ေအာက္) အဆင့္ 
 (၃ တန္းမွ ၅  တန္းအထိ)

၃) မူလတန္း (အထက္) အဆင့္ 
 (၆ တန္းမွ ၈ တန္းအထိ)

၄) အလယ္တန္း (ေအာက္) အဆင္ ့
 (၉ တန္းမွ ၁၀ တန္းအထိ)

၅) အလယ္တန္း (အထက္) အဆင့္
 (၁၁ တန္းမွ ၁၂ တန္းအထိ)

အဆုိပါေကာ္မတီသည္ အတန္းပညာေရးမ်ား၌ တုိင္းရင္းသား 
ဘာသာစကားမ်ားကို အသံုးျပဳရန္အတြက္ အျပည့္အဝ 
ေထာက္ခံခ်က္ေပးသည္။ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားကုိ 
မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ မိတ္ဆက္ 
ေပးထားသည္။ ၎စီမံခ်က္မ်ား လက္ေအာက္၌ ေဒသခံ 
လူမ်ဳိးမ်ား/ျပည္သူမ်ား (Local Community) ကို မိမိတို႔ 
ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ အစီအစဥ္ 
ေရးဆြဲျခင္းမ်ားစေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္မ်ားကို ေပးအပ္ 
ထားမႈမ်ားေၾကာင့္၊ တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ မူလတန္း 
အဆင့္ ေက်ာင္းမ်ား အေရအတြက္သည္ (၁,၄၁၆) ခန္႔ 
ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ တရားဝင္ေက်ာင္းမ်ား 
ထူေထာင္ခြင့္ မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အညီ လိုအပ္ေသာ 
အရင္းအျမစ္မ်ား၉၆လည္း ပိုမိုျမင့္တက္လာသည္။၉၇

၇.၄.၃. မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳႏွင့္ 
ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳိး အသံုးျပဳ 
သင္ၾကားနည္း

ပါပူ၀ါနယူးဂီနီႏုိင္ငံပညာေရးစနစ္၌ မူလတန္း (ေအာက္)
အဆင့္ႏွင့္ မူလတန္း (အထက္) အဆင့္မ်ားတြင္ မိခင္ 
ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိး ပညာေရးကုိ 
အသံုးျပဳသင္ၾကားသည္။ မူလတန္း (ေအာက္) အဆင့္မ်ား 
ျဖစ္ေသာ သူငယ္တန္းအဆင့္၌ ေက်ာင္းဖတ္စာျခင္းမ်ား၊ 
အေျခခံျဖစ္ေသာ အေရးႏွင့္ အဖတ္သာမက ကိန္းဂဏန္း 
ေရတြက္ျခင္းမ်ားကုိ ေဒသသုံးဘာသာစကားျဖင့္သာ အဓိက 
ထား ဦးတည္သင္ၾကားသည္။ ပထမတန္းအဆင့္တြင္ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရသည့္ သင္ယူျခင္းမ်ား၌ မိခင္ဘာသာ 
စကားျဖင့္ သင္ၾကားသည္။ ထို႔အျပင္ ဒုတိယအတန္းအထိ 
မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားၿပီး၊ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ 
အား ႏႈတ္အားျဖင့္ မိတ္ဆက္ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးသည္။ 

တတိယတန္းအဆင့္၌ အဂၤလိပ္စာ ေရးသားနည္းကို 
မိတ္ဆက္ေပးသည္။ ေဒသသံုးဘာသာစကား အသံုးျပဳမႈ 
သည္ ၆၀% ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ၄၀% တနည္း 
အားျဖင့္ (၆၀-၄၀) ပံုစံျဖင့္ အသံုးျပဳသည္။ စတုတၳတန္း 
အဆင့္တြင္လည္း အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္အား ႏႈတ္ႏွင့္ ေရးသား 
နည္းကို ေပါင္းစပ္တည္ေဆာက္ေပးသည္။ ထို႔ေနာက္ 
အတန္းပညာမ်ား တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္အတူ 
သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္ဘာသာစကားအသံုးျပဳမႈ (Medium 

of Instruction) သည္ ေျပာင္းျပန္ အခ်ဳိးက်ႏႈန္းျဖင့္ အသံုး 
ျပဳလာသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပၪၥမတန္းမွ အဌမတန္းမ်ားသို႔ 
ျမင့္လာျခင္းႏွင့္အတူ Medium of Instruction သည္ 
(၃၀-၇၀၊ ၂၀-၈၀၊ ၁၀-၉၀) ပံုစံမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္း 
ျဖစ္သည္။၉၈

၉၅ The Language of Instruction Controversy in Papua New Guinea https://learningportal.iiep.unesco.org/en/
controversy/document-controverse/the-language-of-instruction-controversy-in-papua-new-guinea (accessed 
on February 9, 2018).

၉၆ လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားကို သင္တန္းေပးျခင္း၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ျမႇင့္ တင္ျခင္း၊ 
မာတိကာႏွင့္သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ပံုစံေရးဆြဲျခင္း၊ ဘာသာစကားအားလံုးအတြက္ စာေရးသားနည္းပံုစံ ေရးဆြဲျခင္း 
စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။  

၉၇ Sakarepe Kamene, Willie Juduo and Lucy Nakin, Planning in a Multi-Lingual Country: The Case of Papua New 
Guinea (     ), p-104. 

၉၈ Susan Malone and Patricia Paraide, Mother tongue-based bilingual education in Papua New Guinea (Since 
2011), vol 57 of the International Review of Education ( Springer Science + Business Media B.V.2011), 712.
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ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးေနေသာ အေမရိကန္၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ 
အိႏိၵယႏိုင္ငံမ်ားသည္ အာဏာခြဲေဝက်င့္သံုးေသာနည္း (Division of Power) ကို 
က်င့္သံုးသည္။ ပညာေရးအခန္းက႑အား ျပည္ေထာင္စု (ဗဟို) ဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
စနစ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳဘဲ၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရ အသီးသီး 
လက္ေအာက္၌သာ ထားရွိသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရမွလည္း ေဒသႏၲရအစိုးရ 
လက္ထဲသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္ အာဏာမ်ားကို ေပးထားသည္။ ေက်ာင္းပညာေရး 
ေကာ္မတီမွလည္း သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္ဘာသာစကား (Medium of Instruction) 
ကို သတ္မွတ္ပုိင္ခြင့္ရွိေနသည္။ မိဘမ်ားမွလည္း မိမိတို႔ သား/သမီးအတြက္ 
ေက်ာင္းမ်ား၌ သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္ဘာသာစကား (Medium of Instruction) ကုိ 
ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိေနသည္။ နယူးမကၠဆီကိုျပည္နယ္ ပညာေရး 
လက္ေအာက္၌ (BMEPs) လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ သီးသန္႔ဌာနတစ္ခု ထားရွိသည့္အျပင္၊ 
ရံပံုေငြမ်ားကိုလည္း ထားရွိေပးထားသည္။ ပါပူ၀ါနယူးဂီနီႏိုင္ငံသည္ ဘာသာစကား 
အမ်ဳိးအစားေပါင္း အေရအတြက္(၈၀၀)ေက်ာ္ရွိေနေသာ္လည္း၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွ 
စတင္၍ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစံုးပညာေရးစနစ္ကို လက္ရွိ 
အခ်ိန္ထိတိုင္ေအာင္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးေနသည္။ ႏိုင္ငံသည္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံ 
မ်ားထက္ ဘာသာစကား အမ်ဳိးအစားမ်ားစြာ ရွိေနသည့္အတြက္ MTB-MLE စနစ္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္လိုသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွလည္း စိတ္ဝင္တစား ေလ့လာမႈ 
မ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားထဲ၌ MTB-MLE စနစ္ က်င့္သံုးေန 
ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၌ ႏိုင္ငံသူ/သားမ်ားသည္ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈ 
အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ရရွိခံစားေနသည္။ ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္၌ မိမိတို႔၏ မိခင္ 
ဘာသာစကား (သို႔မဟုတ္) အိမ္သံုးဘာသာျဖင့္ အနိမ့္ဆုံးမူလတန္းအဆင့္မွ 
ပညာေရးအဆင့္ဆင့္အထိ စတင္သင္ၾကားျခင္းေၾကာင့္ မိခင္ဘာသာစကားမွ 
ႏိုင္ငံသံုးဘာသာ စကားမ်ား ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္အား မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳ 
ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ အိႏိၵယႏွင့္ ပါပူ၀ါနယူးဂီနီႏိုင္ငံ 
မ်ားသည္ MTB-MLE စနစ္က်င့္သံုးရာ၌ ျပည္နယ္အေျခခံေသာနည္း၊ လူမ်ဳိး 
အေျခခံေသာနည္းႏွင့္ ေက်ာင္းအေျခခံေသာနည္းဟူ၍ ေလ့လာေတြ႔ရွိသည္။ 

၇.၅. EkdifiHwumjzpf&yfrsm;tay: +cHKikkHokH;oyfjcif;
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စစ္ေတြ
မေကြး

မႏၱေလး

ဟားခါး

မုံရြာ

ျမစ္ႀကီးနား

ေတာင္ႀကီး

လိႈင္ေကာ္

ပဲခူး

ရန္ကုန္

ပုသိမ္

ၿမိတ္

ေမာ္လၿမိဳင္

ဖားအံ

ေနျပည္ေတာ္

)ံင္ငိုႏာမ္နမျုစ္ငာထေ္ညပျ( ာတ္ငစာရးရေးာ်မးိဳ်မူလးာသး္ငရး္ငိုတ
Ethnic Natioanlities A�airs Center (Union of Burma)

ကခ်င္ျပည္နယ္

တရုတ္ႏုငိ္ငံ

ေလာႏုငိ္ငံ

ထုိင္းႏုငိ္ငံ

အိႏၵိယႏုိင္ငံ

ရွမ္းျပည္နယ္

ကယား
ျပည္နယ္

ပဲခူး
တုိင္းေဒသႀကီး

မႏၱေလး
တုိင္းေဒသႀကီး

ကရင္
ျပည္နယ္

စစ္ကုိင္း
တုိင္းေဒသႀကီး

ရခုိင္ျပည္နယ္

ရန္ကုန္
တုိင္းေဒသႀကီး

ကပၸလီပင္လယ္

မြန္
ျပည္နယ္

တနသၤာရီ
တုိင္းေဒသႀကီး

ဧရာဝတီ
တုိင္းေဒသႀကီး

ခ်င္း
ျပည္နယ္

jrefrmEkdifiH. jynfe,fESifh wkdif;a'o}uD;rsm;
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၉၉ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ - အခန္း (၆) - ၾကားကာလအတြင္း 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ျမန္မာ့အလင္း၊ အဂၤါ၊ ၾသဂုတ္ ၁၈၊ ၂၀၁၅။

ed'gef;
တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ေဒသမ်ားတြင္ ဗမာဘာသာစကား နားလည္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေျပာဆိုႏုိင္ရန္ 
စသည့္ ဘာသာစကားအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ပညာေရးတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ 
ေနရသည္။ အထူးသျဖင့္၊ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားေသာ ေဒသမ်ား၌ မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား
အေနျဖင့္ ပညာေရးတြင္ အခက္အခဲ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပဳလုပ္ 
ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသာမက ေဒသလံုၿခံဳေရးကို 
အျပည့္အဝ အာမခံခ်က္မေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ပညာသင္ဆည္းပူးရာတြင္ 
အတန္းပညာမ်ားကို ဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္ သင္ယူႏုိင္ျခင္း မရွိေျခ။ စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ား၌ 
စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအစား စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း ပိုမိုတိုးပြားလာ 
ၿပီျဖစ္သည္။ ဥပမာ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ(္KIA) 

ထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမမ်ားသို႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အခ်ိန္ကတည္းမွ စတင္၍ တေက်ာ႔ျပန္ ျပန္လည္ စစ္ပြဲ 
ဆင္ႏြဲလာျခင္းေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ပင္ထားရသည့္ 
အျပင္၊ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးသည္ 
ဆက္လက္ သင္ယူႏုိင္ရန္အတြက္ အခက္အခဲ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားစြာရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ပညာေရးသည္ ႏုိင္ငံေရး အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည္။ 

အခန္း (၈) 

jynfwGif;tajctae

၈.၁.  ynma&;ESifh ekdifiHa&; (+idrf;csrf;a&;) qufEG,fr_rsm;
ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈတိုင္းတာရာတြင္ ၎ႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးသည္လည္း မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ 
ေသာ အခန္းက႑တစ္ခု၌ ရပ္တည္ေနသည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပည္ေထာင္စု 
အသြင္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ရာတြင္ 
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား လက္ရိွအေျခအေနထိတုိင္ေအာင္ပင္ ျဖစ္ေနသည္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္
ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ စစ္အစိုးရလက္ထက္မ်ားတြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ေရးထုိးရာ၌ မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ မပေပ်ာက္ရန္ 
အဆိုျပဳမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အၾကားခ်ဳပ္ဆိုေသာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ 
အခန္း (၆) ပါ ၾကားကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ အပိုဒ္၂၅/(က) -

(၁) ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၊

(၃) တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းမ်ား” စသည္တို႔ကို ေဖာ္ျပထားသည္။၉၉
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လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (KIO)၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး (KNU) ႏွင့္ 
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) စသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အစိုးရမ်ားျဖင့္ 
ျပည္တြင္းအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မ်ားကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုမႈမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ား 
ျပက္ပ်ယ္သြားၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားလည္းရွိသည္။ ဥပမာ - အစိုးရ 
အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ပညာေရးကို ဗန္းျပအသံုးခ်ၿပီး အတင္း 
အၾကပ္ အက်ပ္ကိုင္သည့္ နည္းျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ အႏုနည္း အသြင္သေဘာေဆာင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို 
အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္အတြက္ အတိတ္သမိုင္း၌သာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ သာမက 
လက္ရွိအေျခအေန ထိတိုင္ေအာင္ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ 

၈.၁.၁. ကခ်င္

၁၀၀ အက္ရွ္ေလေဆာက္သ္ႏွင့္ မာရီေလာ၊ ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တိုင္းရင္းသား ပညာေရးႏွင့္ မိခင္ဘာသာ 
စကားအေျချပဳ သင္ၾကားေရး အေျခအေန (အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ - ၂၀၁၆)၊ စာမ်က္ႏွာ - ၆၊ ၇ ႏွင့္ ၈။

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) သည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္၌ 
ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္တြင္ KIO သည္ စစ္ပြဲ 
ေၾကာင့္ ခံစားခဲ့ရေသာ ပဋိပကၡဇုန္ (Conflict Zone) ၌ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 
စစ္အစိုးရမွ ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ ေညာင္ႏွစ္ပင္အမ်ဳိးသား 
ညီလာခံသို႔လည္း တက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့သည္။ KIO သည္ 
ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္ပါတီ ျဖစ္သည္။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး 
ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ Kachin 

Independence Council (KIC) ကို ဖြဲ႔စည္းထားသည္ 
သာမက KIC လက္ေအာက္တြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာန အစရွိသည့္ ဌာနမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းတည္ 
ေဆာက္ထားသည္။ KIOသည္ ၎ကဲ့သို႔ေသာ ဌာနမ်ားကုိ 
က်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရျခင္းမွာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား 
ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈမ်ားေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ 

ေကအိုင္အို ပညာေရးဌာနအား ၁၉၇၈-၇၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ 
တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၌ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေကအုိင္အုိ လက္ေအာက္ခံ 
ေက်ာင္းေပါင္း (၁၈၀) ရွိသည္။ အထက္တန္းေက်ာင္း (၄) 
ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၂၅) ေက်ာင္း ပါဝင္သည္။ 
ေက်ာင္းသား/သူ (၂၆,၈၇၉) ဦးေရရွိၿပီး၊ ဆရာဦးေရ 
(၁,၅၉၁) ရွိသည္။ ေကအုိင္အို ပညာေရးဌာနသည္ ဆရာ 
အတတ္သင္ေက်ာင္းအား (၁၉၉၇) ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး 
၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ တဖန္မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
ေကအုိင္အုိေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစိုးရသင္ရိုး ပံုႏွိပ္ဖတ္စာအုပ္ 
မ်ားကို အသံုးျပဳေနၿပီး ကခ်င္ဘာသာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို 
ေနာက္တိုး ဘာသာရပ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားလ်က္ရွိ 

သည္။ ၁၉၉၃-၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ ေကအုိင္အုိ အထက္တန္း 
ေက်ာင္းဆင္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲကိုလည္း ေျဖဆိုခြင့္ ေပးခဲ့သည္။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တေက်ာ့ျပန္စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း 
တြင္ ေကအိုင္အုိ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို ေျဖဆိုခြင့္မ်ား 
မျပဳေတာ့ေခ်။ ယင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေကအိုင္အိုအဖြဲ႔ 
သည္ ၎တို႔ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားျပ႒ာန္းေနေသာ 
အစိုးရ သင္ရိုးမ်ားကို အသံုးမျပဳေတာ့ဘဲ ကခ်င္ဘာသာ 
စကား (ဂ်ိမ္းေဖာ့) ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အသံုးျပဳမႈကို 
ဦးစားေပးလာၿပီး ဗမာဘာသာ သင္ၾကားမႈကို ေလွ်ာ႔ခ်လာခဲ့ 
သည္။ ေကအုိင္အိုေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစိုးရသင္ရိုးျဖင့္ 
သင္ၾကားရာတြင္ ဆရာမ်ားအတြက္ ဘာသာျပန္ သင္ၾကားမႈ 
အခက္အခဲ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္သာမက ေက်ာင္း 
သား/သူမ်ားသည္ သင္ခန္းစာမ်ားကို သေဘာေပါက္ႏုိင္ရန္ 
ေနလင့္ကစား နားလည္ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ရွိေနသည္။ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနျဖင့္ သင္ခန္းစာမ်ား 
ကို ေျဖဆုိရာတြင္လည္း ဗမာစာျဖင့္ ေရးသားအသံုးျပဳသည့္ 
အခါ၌ ေက်ာင္းသား/သူ အမ်ားစုမ်ားသည္ ဗမာစကား 
နားလည္မႈ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ 
ဇြန္လပိုင္းတြင္ ျမန္မာအစိုးရ၏ တပ္မေတာ္မွ ထိုးစစ္ဆင္မႈ 
မ်ားေၾကာင့္ (၁၉၉၄) ခုႏွစ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
စာခ်ဳပ္မွာ လံုးလုံးလ်ားလ်ား ပ်က္ျပယ္မႈေၾကာင့္ (KIO) 
အထက္တန္းေက်ာင္းဆင္း အေယာက္ (၇၀၀) ခန္႔ကို 
အစိုးရတကၠသိုလ္ ပညာေရးဌာနမ်ားမွ ထုတ္ပယ္သည့္ 
အဆင့္အထိ ျပဳလုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ 
တိုင္းရင္းသားပညာေရး၌ သီးသန္႔ရပ္တည္လာေစသည့္ 
သေဘာမ်ားသို႔ တြန္းပို႔လာခဲ့သည္။ 
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၈.၁.၂. ကရင္
ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး (KNU) ထိန္းခ်ဳပ္ရာ နယ္ေျမ 
မ်ားတြင္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ ေက်ာ္မ်ားမွ စၿပီး ေက်ာင္းမ်ား စတင္ 
ဖြင့္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရးဌာန တည္ေထာင္ 
ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ KNU ပညာေရးဌာနကို 
ကရင္ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဌာနဟု သံုးႏႈန္းမ်ားရွိသည္။ 
အနီးစပ္ဆံုးတြင္ KED ကရင္ပညာေရးဌာနဟု သံုးႏႈန္းလ်က္ 
ရွိသည္။၁၀၁ ကရင္ပညာေရးဌာန (KED)၁၀၂ မွ ဖြင့္လွစ္ေသာ 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းပညာေရးစနစ္
သည္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ စေကာကရင္ ဘာသာစကားတို႔ကိုသာ 
အဓိကသင္ၾကားသည္။ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ားကုိ စေကာကရင္ 
ဘာသာစကားျဖင့္ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကရင္ပညာေရး 
ဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ 
အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း မဟုတ္ေပ။၁၀၃

ကရင္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း ပညာေရးစနစ္၏ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း 
ျဖစ္သည့္ ကမာၻအသိအမွတ္ျပဳ သခၤ်ာႏွင့္ သိပံၸဘာသာရပ္ 
မ်ားသည္ အားလံုးဆင္တူသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါဘာသာ 
ရပ္မ်ားသည္ KED သင္ရိုး ညႊန္းတမ္းမ်ားထက္ အဆင့့့္ျမင့္ 
ေနသည့္အတြက္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ 
ေနသည့္ အဆင့္၌ သာတည္ရွိေနၿပီး၊ ပံုမွန္အေျခအေနျဖင့္ 
လည္ပတ္ႏုိင္မႈ မျပဳႏုိင္ေသးေပ။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔ တစ္ႏုိင္ငံလံုး 
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို 
ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ပိုင္း၌ ပုဒ္မ (၁ရ/၁) မတရားအသင္းအျဖစ္ 
မွ ပယ္ဖ်က္ေပးခ့ဲသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိ 

ထားေသာ္လည္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အစိတ္အပိုင္းမ်ား 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးေခ်။ သင္ၾကားေရး 
ဘာသာစကားမွာ ကရင္ဘာသာစကားျဖင့္သာ သင္ၾကားၿပီး၊ 
ဗမာဘာသာစကားကို သင္ၾကားေရးမ႑ဳိင္ဘာသာစကား 
(Medium of Instruction) ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ ဘာသာရပ္ 
တစ္ခုအျဖစ္သာ သင္ၾကားေပးသည္။ မိခင္ဘာသာစကား
အေျချပဳပညာေရးစနစ္ကို မူလတန္း (၄) တန္းအဆင့္ထိသာ 
သင္ၾကားၿပီး၊ (၅) တန္းအဆင့္၌ ဗမာဘာသာစကားကို 
မိတ္ဆက္သင္ၾကား ျပဳလုပ္ေပးၿပီးေနာက္၊ အထက္တန္း 
အဆင့္၌ ဗမာဘာသာစကားသည္ သင္ၾကားေရးဘာသာ 
စကားျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ကရင္ပညာေရးဌာနသည္ 
ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ပညာေရး 
စနစ္ကို လိုလားျခင္းျဖစ္သည္။၁၀၄

ဗမာဘာသာစကားသည္ အတန္းပညာသင္ၾကားရာ၌ အဓိက 
ဦးစားေပး ဘာသာစကား မဟုတ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္၊ 
ကရင္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားမွ ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္း 
သား/သူမ်ားသည္ အစိုးရပညာေရးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ 
အခက္အခဲ (သို႔မဟုတ္) စိန္ေခၚခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 
ထုိ႔အျပင္၊ ကရင္ပညာေရးဌာနမွ အသံုးျပဳသင္ၾကားေနေသာ 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားသည္ အစိုးရသင္ရိုးမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲခ်က္ 
မ်ားစြာရိွေနသည္။ ကရင္အမ်ဳိးသား အထက္တန္းေက်ာင္း 
ဆင္းေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မွာ ဗမာ 
စကားတတ္ကၽြမ္းမႈ အားနည္းျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ အား 
နည္းခ်က္ေၾကာင့္ အနာဂတ္ျမန္မာအစိုးရ၏ အဆင့္ျမင့္ 
ပညာေရး တက္ေရာက္ရာတြင္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားစြာ ရိွေနသည္။ 

၁၀၁ အက္ရွ္ေလေဆာက္သ္ႏွင့္ မာရီေလာ၊ ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တိုင္းရင္းသား ပညာေရးႏွင့္ မိခင္ဘာသာ 
စကားအေျချပဳသင္ၾကားေရး အေျခအေန (အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ - ၂၀၁၆)၊ စာမ်က္ႏွာ - ၅။

၁၀၂ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး လက္ေအာက္ရွိ ကရင္ပညာေရးဌာန(KED)သည္  ၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းသည္။ 
၁၀၃ Polina Lenkova, Conflict Sensity in Education Provision in Karen State: Education Providers and Systems in 

Karen State (Myanmar: Thabyay Education Foundation, December 2015), 18. 

၁၀၄ Samantha Michaels / The Irrawaddy, September 23, 2014, They Know Nothing About Ethnic Education, http://
www.burmalink.org/know-nothing-ethnic-education/ (accessed on March 16, 2018).

၈.၁.၃. ကရင္နီ
၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၄) ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
ၿဗိတိသွ်ထံမွ လြတ္လပ္ေရး ရရွိလာၿပီးေနာက္ပိုင္း၊ ျမန္မာ 
အစိုးရသည္ ကရင္နီျပည္နယ္ကို စစ္ေၾကညာခဲ့သည္။ 
ျပည္တြင္းစစ္ပြဲ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကရင္နီျပည္သူမ်ား 
သည္ စစ္ပြဲဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ရသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္း 
ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၀ - 

၁၉၉၂ ခုႏွစ္အတြင္း၊ ကရင္နီဒုကၡသည္မ်ား စခန္း၌ မူလတန္း 
ေက်ာင္း (၃) ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္း 
ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္း အသီးသီးရွိသည္။ 
အဆိုပါ ေက်ာင္းမ်ားကို ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရး 
ပါတီမွ ဖြဲ႔စည္းေပးထားေသာ  ကရင္နီပညာေရးဌာန 
(KnED) မွ ပ့ံပိုးကူညီမႈျဖင့္ လည္ပတ္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
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၁၉၉၇ ႏွင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အၾကားတြင္ ဒုကၡသည္ စခန္းေပါင္း 
အေရအတြက္ (၅) ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၎ဒုကၡသည္ စခန္း 
မ်ားရွိ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားကို ကရင္နီ ပညာေရးဌာႏွင့္ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း JRS မွ  ပ့ံပိုး 
ကူညီေပးသည္။ ကရင္နီ အမ်ဳိးသားေက်ာင္း အေရအတြက္ 
မွာ မူလတန္းေက်ာင္း (၁၁) ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း 
(၅) ေက်ာင္း၊ အထက္ တန္းေက်ာင္း (၂) ေက်ာင္းႏွင့္ Post-

ten ေက်ာင္းမ်ား အခ်ဳိ႕ရိွလာခဲ့သည္။၁၀၅

“ကရင္နီ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ အေစာ 
ပုိင္းကာလမ်ားတြင္ မူလတန္းအဆင့္မွ အလယ္တန္းအဆင့္ 
ျဖစ္ေသာ သတၱမတန္းအဆင့္ထိသာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပး 
ႏုိင္ခဲ့သည္။ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) 
အေနျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရး ျပဳလုပ္ေနရျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ 
အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနျခင္းႏွင့္ အတန္းပညာသင္ၾကားေပး 
မည့္ ပညာတတ္မ်ားစြာ လိုအပ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ သတၱမတန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္ 
ၿပီးဆံုးပါက ေကာ့သူေလး (KNU) မွ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ 
ေက်ာင္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားရသည္။ KNU 
ေက်ာင္းမ်ားသည္ ဒသမတန္းအဆင့္အထိ သာမက 
ဖက္ဒရယ္တကၠသိုလ္အဆင့္အထိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပး 
ႏုိင္သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ (၈.၈.၈၈) အေရးအခင္းၿပီးသည့္ 
ေနာက္ပုိင္းကာလတြင္ ကရင္နီလူငယ္မ်ား ေပၚထြက္လာၿပီး၊ 
အဆိုပါလူငယ္မ်ားထဲ၌ ပညာတတ္သူမ်ားတြင္ ဘြဲ႔ရၿပီးသူ 
မ်ားႏငွ့ ္ဘြဲ႔တစပ္ိငု္းတစစ္ အစရွိေသာ လငူယ္ပညာတတမ္်ား 
ပါဝင္လာခဲ့သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ကရင္နီ အမ်ဳိးသား 
ေက်ာင္းမ်ားကုိ အထက္တန္းအဆင့္အထိ တုိးခ်ဲ႕လာႏိုင္ခဲ့ 
သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၌ ဆယ္တန္းလြန္ ပညာေရးေက်ာင္း 
(Post-ten) ကုိ ျပည္ပမွ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ရွိေနၿပီးေသာ 
ဆရာ/မမ်ားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပခ့ဲသည္ သာမက၊ ယေန႔ 
အခ်ိန္၌  ဆယ္တန္းလြန္ ပညာေရးေက်ာင္း (Post-ten) အေရ 
အတြက္ (၃) ေက်ာင္းအထ၁ိ၀၆ ဖြင့္လွစ္ထားေနၿပီျဖစ္သည္။ 
နယ္စပ္ေဒသတြင္ ကရင္နီအမ်ဳိးသား ေက်ာင္းစုစုေပါင္း 
(မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း အပါအဝင္) (၁၅) 
ေက်ာင္း ဖြင့္္လွစ္သင္ၾကားေနၿပီျဖစ္သည္။ နယ္စပ္ေဒသရွိ 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္  ေက်ာင္းသား/သူ 
အေရအတြက္ (၃,၅၈၀) ဦးေရ၊ ဆရာ/မ အင္အား (၁၉၉) 
ဦးေရႏွင့္ ရံုးဝန္ထမ္းအင္အားမွာ (၇၁) ဦး အသီးသီးရွိသည္။ 
ပညာေရးအပိုင္းတြင္ JRS (Jesuit Refugee Service) မွ 
၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အခ်ိန္ ထိတိုင္ေအာင္ အဓိကအားေပး 
ေထာက္ပ့ံကူညီေပးေနသည့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ 

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းကာလ 
တြင္ Inside Education Program ဟူ၍ တုိးခ်ဲ႕လာႏိုင္ခ့ဲသည္။ 
၎ Inside Program အားျဖင့္ ေက်ာင္းေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္၊ 
ဆရာ/မ အင္အား (၄၀၀) ေက်ာ္ျဖင့္ သင္ၾကားေပးေနျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 

ကရင္နီအမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ား၌ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ သင္ရိုး 
ညႊန္းတမ္းျဖင့္ သင္ၾကားေနျခင္းျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာ 
ရပ္အား စင္ကာပူႏွင့္ အဂၤလန္တို႔မွ မွီျငမ္းထားသည္။ 
ျမန္မာသမိုင္းဘာသာရပ္ကို မသင္ၾကားဘဲ ကရင္နီသမိုင္း 
ဘာသာရပ္ကိုသာ သင္ၾကားသည္။ ကရင္နီသမိုင္း ဘာသာ 
ရပ္အား အလယ္တန္း အဆင့္ထိသာ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္၍၊ 
အထက္တန္းအဆင့္ႏွင့္ ဆယ္တန္းလြန္ ပညာေရးေက်ာင္း 
(Post-ten) ၌ သင္ၾကားျခင္းမျပဳေပ။ မူလတန္းအဆင့္တြင္ 
အဓိကအားျဖင့္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္သာ သင္ၾကားေပးၿပီး၊ 
အဂၤလိပ္ ဘာသာရပ္သင္ၾကားရာ၌ ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိး 
ေျပာဆိုသင္ၾကားသည့္ နည္းျဖင့္ သင္ၾကားေပးသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ မူလတန္းအဆင့္တြင္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ 
သာမက ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိးေျပာဆို သင္ၾကားသည့္နည္း 
(Bilingual Education System) ကိုပါ အသံုးျပဳ သင္ၾကား 
ေနျခင္းျဖစ္သည္။၁၀၇

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) 

သည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ 
သာမက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အထိတိုင္ေအာင္ အပစ္ 
အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ပုိင္း၌ ကရင္နီအမ်ဳိးသား အထက္ 
တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ သိပၸံဘာသာရပ္ႏွင့္ သခ်ၤာဘာသာ 
ရပ္မ်ားသည္ အစိုးရသင္ရိုး ညႊန္တမ္းႏွင့္ မိမိတို႔ ကရင္နီ 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတို႔ကို ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ သင္ၾကားေပး 
သည္။ ထို႕ေနာက္ ဗဟိုအစိုးရ (ေနျပည္ေတာ္)ႏွင့္ ျပည္နယ္ 
အစိုးရ (ကယား) တို႔ျဖင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ပညာေရးအခန္း 
က႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆရာေအာင္ဆန္းျမင့္မွ ေဆြးေႏြးရာ၌ 
“ကရင္နီအမ်ဳိးသားေက်ာင္းမွ ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္သည့္ 
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို အစိုးရမွ မည္သို႔လက္ခံေပးႏိုင္ 
မလဲ၊ ထို႔ေနာက္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသား/
သူမ်ားကို ဘယ္လိုေပါင္းစပ္ေပးႏိုင္မလဲ” ဟူ၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ 
ေသာ္လည္း အစိုးရဘက္မွ အဆိုပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ 
ၿပီး မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ထားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ထိုမွ်သာမက ယေန႔ 
အခ်ိန္္အထိတိုင္ေအာင္ပင္ မရွိေသးေခ်။၁၀၈

၁၀၅ Byar Reh, Margaret and Han Tin, Karenni Refugee Camp-1: Education Situtation https://sdcthailand.files.
wordpress.com/2014/11/sdc-publication-november-14-report.pdf (accessed on April 13, 2018). 

၁၀၆ Karenni National College, Karenni Futrher Education Program and Karenni Social Development Center တုိ႔ျဖစ္သည္။
၁၀၇ ေအာင္ဆန္းျမင့္ (ကရင္နီအမ်ဳိးသားပညာေရးဌာန တာဝန္ခံ(ၿငိမ္း)၊ အင္တာဗ်ဴးသူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ေရးရာစင္တာ 

သုေတသနအဖြဲ႔၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၇။ 
၁၀၈ ေအာင္ဆန္းျမင့္ (ကရင္နီအမ်ဳိးသားပညာေရးဌာနတာဝန္ခံ(ၿငိမ္း)၊ အင္တာဗ်ဴးသူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ေရးရာစင္တာ 

(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ) သုေတသနအဖြဲ႔၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၇။  
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၈.၁.၄. ရွမ္း 
ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) မွ ရွမ္း 
အမ်ဳိးသားေက်ာင္းကုိ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ လြိဳင္တုိင္းလ်န္း 
ဌာနခ်ဳပ္၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။  ထုိမွတဆင့္ ထုိင္း-ျမန္မာ 
နယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္ ေက်ာင္းေပါင္း (၄) ေက်ာင္းကုိ 
ထပ္မံ တည္ေဆာက္လာခဲ့သည္။ ထုိင္း - ျမန္မာနယ္စပ္ 
တေလွ်ာက္တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္း၊ 
အလယ္တန္းေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္းႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္း 
(၃) ေက်ာင္းရွိသည္။ ထုိမွတဆင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကေလး 
မ်ား၏ ပညာသင္ၾကားခြင့္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ 
အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားကုိ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ (RCSS) လႈပ္ရွား 
သြားလာေသာ နယ္ေျမအတြင္း တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္လာ 
ခဲ့သည္။ (RCSS) မွ ဖြင့္လွစ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားသည္ မူလ 
တန္းအဆင့္တြင့္ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္သင္ရုိးညႊန္းတမ္းကုိ 
အသုံးျပဳ၍ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္တြင္ 
ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္း သင္ရုိးညြန္းတမ္းမ်ားကုိ ေရာေႏွာအသုံးျပဳ 
လွ်က္ရွိသည္။ ယခုအခါတြင္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းကုိ 
ဆက္လက္၍ ျမႇင့္တင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။

ယခုအခါ RCSS မွ အျပည့္အဝေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိတ္ 
အပုိင္းတစ္ခု ေသာ္လည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ေပးေသာ 
ေက်ာင္းစုစုေပါင္း (၃၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္ ဝန္ထမ္း (၅၀၀) ခန္႔ရွိ 
သည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
သင္ပညာေရးေက်ာင္း၊ အစုိးရႏွင့္ တဲြဖက္သင္ၾကားေသာ 
ေက်ာင္းႏွင့္ ကုိယ္ထူကုိယ္ထေက်ာင္းမ်ားဟူ၍ ခဲြျခားေတြ႔ရွိ 
ႏုိင္သည္။ အစုိးရေက်ာင္းႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ရွမ္းဘာသာသင္ၾကားရန္ ဆရာ၊ ဆရာမ 
ေစလႊတ္ေပးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွသည္။ ေက်ာင္း 
သား/သူအေရအတြက္မွာ (၁၀,၀၀၀) ခန္႔ရွိသည္။ ဆရာ၊ 
ဆရာမႏွင့္ ဝန္ထမ္းလစာမ်ားကုိ RCSS ႏွင့္ ေဒသခံ 

ျပည္သူမ်ားမွတာဝန္ယူ ပံ့ပိုးေပး ျခင္းျဖစ္္သည္။ အမ်ဳိးသား 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၾကားခံဘာသာစကား (Medium of 

Instruction) သည္ ရွမ္းဘာသာ စကားျဖစ္ၿပီး မိခင္ဘာသာ 
စကားအေျချပဳေသာ ပညာေရးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ အျခား တုိင္းရင္းသားမ်ားပါဝင္ 
ေနထုိင္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေဒသခံ ဘာသာစကား တတ္ 
ကၽြမ္းေသာ ဆရာမ်ားကုိ ခန္႔ထားသည္။ 

စိန္ေခၚမႈ 

RCSS သည္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ ပါဝင္ေသာ္လည္း 
ေဒသတြင္း အစိုးရတပ္မေတာ္မွ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိရာ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ 
ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားကုိ စုိးရိမ္ေစသည္။ ေဒသခံမ်ားမွ 
အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ေရွာင္တိမ္းေပးရန္ 
ေတာင္းဆုိေလ့ရွိသည္။ ထုိ႕အျပင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
ဝင္ေရာက္၍ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသား 
ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားကုိ ဆင့္ေခၚ၍ RCSS သတင္းေထာက္ 
ဟု စြပ္စဲြျခင္း၊ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးေနာက္ပုိင္း သြားလာ 
ျခင္းမ်ား အနည္းငယ္လြယ္ကူေသာ္လည္း စစ္ေဆးေရးဂိတ္ 
မ်ားတြင္ RCSS ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ သက္ေသအေထာက္ 
အထားမ်ားေၾကာင့္ အေျခစိုက္စခန္းတြင္ တစ္ညတာ 
စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈ ျပဳလုပ္မႈမ်ားသည္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား 
အတြက္ လံုၿခံဳမႈမရိွေပ။ ေက်ာင္းသင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ား 
လုံေလာက္မႈမရွိျခင္း၊ လစာနည္းျခင္း၊ ဆရာ၊ ဆရာမ 
အင္အားနည္းပါးျခင္း၊  အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားကုိ အသိ 
အမွတ္မျပဳျခင္း။ အစုိးရမွ ရပ္ရြာလူထုကုိ စည္းရံုး၍ 
ေက်ာင္းမ်ားတုိးခ်ဲ႕ကာ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းဆရာ/ ဆရာမ 
မ်ားကုိ ပညာေရးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းႏွင့္ 
မညီသည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကုိ ထုတ္ပစ္ျခင္း စသည္မ်ားကို 
ရင္ဆိုင္ေနရသည္။  

၁၀၉ Nang Mwe Hkur, Independent Researcher (Education policy and administration), interviewed by ENAC 
Reasearch Department, Chiang Mai, Februbary, 25 2018. 

၁၁၀	မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ထိန္းခ်ဳ ပ္နယ္ေျမ ဆုိသည္မွာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ SLORC ႏွင့္ NMSP သေဘာတူညီခ်က္အရ အစုိးရဘက္က သတ္မွတ္ေပး 
ေသာ နယ္ေျမမ်ား၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ Bilateral သေဘာတူညီခ်က္အရ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ တပ္စခန္းခ်ရာ ေနရာမ်ားအား ရည္ညႊန္းပါသည္။ 

၈.၁.၅. မြန္
မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးစနစ္သည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္  မြန္ 
ျပည္သစ္ပါတီမွစတင္လာခဲ့သည့္ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္သည္။ 
၁၉၉၅ ခုႏွစ္၌ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး 
အစိုးရျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ 
ထို႔အျပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္လည္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတ 
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ (ဦးသိန္းစိန္) အစုိးရလက္ထက္တြင္လည္း 

ျပည္နယ္အဆင့္ သာမက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အထိ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အစည္းျဖစ္သည္။ မြန္အမ်ဳိးသား 
ေက်ာင္းမ်ားသည္ မြန္ျပည္ သစ္ပါတီထိန္းခ်ဳပ္ရာ နယ္ေျမ 
မ်ား၌သာမက၁၁၀ အစုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမမ်ားတြင္လည္း 
ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနသည့္ ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ 
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မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးစနစ္သည္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ 
မြန္လူမ်ဳိးမ်ား ေနထုိင္ရာေဒသမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း အရွိန္ 
ရလာျခင္းအျပင္ မြန္ရပ္ရြာလူထုမွ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားကို ပိုမိုဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ သို႔ရာ 

၈.၂.  rGeftrsKd;om;ausmif; ynma&;pepf uGif;qif;avhvmjcif;
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား၌ အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းမ်ား 
ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း၊ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၌ 
မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း ပညာေရးစနစ္အား 
လက္ရွိအခ်ိန္အထိတိုင္ေအာင္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ 
ရပ္တည္ ဖြင့္လွစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းပညာေရး
စနစ္သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အတုယူဖြယ္ေကာင္း 
သည့္ ပညာေရးစနစ္တစ္ခု ျဖစ္ေနျခင္းမွာ အေျခခံပညာေရး အဆင့္ 
မ်ားတြင္ ၎တို႔၏ (အမ်ဳိးသားလကၡဏာရပ္) ဘာသာစကား၊ စာေပ 
ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို အေျချပဳကာ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ  
ဘာသာစကားစံု ပညာေရးစနစ္ျဖင့္ သင္ၾကားေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
ယင္းအျပင္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ထား 
သည့္အတြက္ ေပါင္းကူး ပညာေရးစနစ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္
ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ(ဆယ္တန္း) ေျဖဆုိခြင့္ ရွိေနသည့္အျပင္၊ အဆိုပါ 
စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ပါက တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္လည္း 
ဆက္လက္တက္ေရာက္ခြင့္ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မြန္အမ်ဳိးသား 
ေက်ာင္းပညာေရးစနစ္မွာ အမ်ားႏွင့္မတူ တမူထူးျခားေနသည့္ 
အတြက္ မြန္အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းပညာေရးစနစ္ကို အေသးစိတ္ 
ေလ့လာရျခင္း (In-depth Analysis) ျဖစ္သည္။ ဤအခန္း (၈.၂) ၌ 
မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေလ့လာ 
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ေခါင္းစဥ္ခြဲ (၁၀) ခုျဖင့္ တင္ျပထားပါသည္။ 
MNEC တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားရာတြင္ “မြန္အမ်ဳိးသား 
(အေျခခံပညာေက်ာင္း) စုစုေပါင္းအေရအတြက္ (၁၃၂) ေက်ာင္းဖြင့္ 
လွစ္သင္ၾကားေပးေနသည္။ အဆုိပါအေရအတြက္မ်ားမွာ  မူလတန္း 
ႏွင့္ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း (၁၁၃) ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း 
(၁၆) ေက်ာင္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္း (၃) ေက်ာင္းႏွင့္ (BHEEP - 

Bop Htaw Empowerment and Education Program) Post-

ten  ေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။  မြန္အမ်ိဳသားေက်ာင္း 
အမ်ားစုကို မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး 
စေသာေနရာမ်ား၌ တည္ရွိသည္။ ယင္းအျပင္၊ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ 
MNEC ေက်ာင္းမ်ား အတူတကြပူးတြဲ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ Mix 

School (၉၂) ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ထားရွိသည္။”၁၁၁
Source: 

Mon National Education Committee (MNEC)

တြင္ ႏုိင္ငံေရးအင္အား ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ မညီမွ်မႈမ်ားေၾကာင့္ 
မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း အမ်ားစုမွာ ဖြင့္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။ 
မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ား အေၾကာင္းကို 
(၈.၂) ၌ အေသးစိတ္တင္ျပထားပါသည္။

၁၁၁ မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာ္မတီ(ေမာ္လၿမိဳင္)၊ အင္တာဗ်ဴးသူ တိုင္း
ရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ သုေတ သနအဖြဲ႔၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ 
ၾသဂုတ္လ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။  
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 မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားတည္ရွိရာ တည္ေနရာျပေျမပံု

ေက်ာင္းမ်ား၏ တည္ေနရာျပေျမပုံသည္ ပထ၀ီ၀င္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ အတိအက်ေရးဆြဲျခင္း မဟုတ္ပဲ၊ 
အနီးစပ္ဆုံး ခန္႔မွန္းေရးဆြဲထားေသာ ေျမပုံျဖစ္ပါသည္။ 
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မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ (ဒုတိယ-ဥကၠဌ) ႏုိင္ဟံသာမွ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားစတင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေနာက္ခံ 
သမိုင္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ ေတြ႔ဆံုေမျမန္းမႈကုိ ေျဖၾကားရာ၌  

“ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ့္စာကို သင္ၾကားခြင့္ရွိရင္ ကိုယ့္လူမ်ဳိး ေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ထိန္သိမ္းမႈမွာ 
ေတာ္ေတာ္ေလး အဓိကက်တယ္လို႔ တို႔ျမင္တယ္။ သင္ၾကားခြင့္မရွိလို႔ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွာ က်ေနာ္တို႔က 
ကိုယ့္ေတာ္လွန္ေရး ဂြင္နယ္ေျမထဲမွာ ဒီေနာက္တန္းေတြကိုေပါ့ဗ်ာ၊ ေတာ္လွန္ေရး မိသားစုရဲ႕ သားသမီးေတြ 
စာတတ္ဖို႔၊ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ေဝးၿပီးေတာ့့ အစိုးရေက်ာင္းမရွိတဲ့ ရြာငယ္ေလးေတြမွာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပညာေရးမွာ 
လိုတယ္ဆုိၿပီးေတာ့မွ အဲဒီလိုေက်ာင္းဖြင့္ဖို႔ စီစဥ္လိုက္တယ္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွာ မူလတန္းအဆင့္ႏွင့္ စတင္ခဲ့သည္။ 
မူလတန္းအဆင့္ကေနစၿပီး ေက်ာင္းေတြ၊ ကေလးေတြက တျဖည္းျဖည္းမ်ား လာတာေပါ့။ ပါတီကပဲ ေက်ာင္းေတြ 
ေဆာက္ေပး၊ ေထာက္ပံ့ေပးလာရတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အဲလို လုပ္လာရင္းနဲ႔ ကေလးေတြက ေလးတန္းေအာင္ 
ေတာ့ ဆက္သြားမယ့္ အေနအထားမရွိေတာ့ လိုအပ္မႈအရ အလယ္တန္းေက်ာင္းေတြ ျပန္ေဖာ္လာရတယ္။ 
အဓိကအားျဖင့္ တို႔ရဲေဘာ္ေတြထဲမွာ အသက္ႀကီးတဲ့သူေတြ တခ်ဳိ႕က်န္းမာေရး သိပ္မေကာင္းတဲ့သူေတြကို 
ေက်ာင္းဆရာခန္႔အပ္တယ္။ 

၈.၂.၁. မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း 
ျဖစ္ေပၚလာပံု (ေနာက္ခံသမိုင္း) 

“မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းအစ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက” ဟု 
ဆုိသည့္ အတုိင္းပင္ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားသည္ အစုိးရ 
ေက်ာင္းမ်ား မဖြင့္လွစ္ႏိုင္သည့္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ 
ေဒသမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ မိမိတို႔ မြန္လူမ်ဳိးမ်ား 
စာတတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ပညာတတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ 
ရည္ရြယ္၍ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွ စတင္တည္ 
ေထာင္ခ့ဲသည့္ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း ပညာေရးစနစ္ 
ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ 
အေရးႀကီးသည့္ မြန္ပညာေရးဌာနကို စတင္ဖြဲ႔စည္းၿပီး၊ 
၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ မြန္အမ်ဳိးသား ပညာေရးေကာ္မတီကို 
ထပ္မံဖြဲ႔စည္းေပးသည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁)
ရက္ေန႔တြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ မြန္အမ်ဳိးသား ပညာေရး 
ေကာ္မတီ (EMNEC) ကို ထပ္မံဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ က်ယ္ျပန္႔ 
ေသာ မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရး ေကာ္မတီ (EMNEC)ကို 
ထပ္မံဖြဲ႔စည္းရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း 
သက္သက္သာမဟုတ္ဘဲ မြန္လူမ်ဳိးမ်ားေနထုိင္ရာေဒသမ်ား၊ 
အျခားေသာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပသုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ 
ေဒသမ်ားအထိ ကြန္ယက္သဖြယ္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ေစရန္ 
အတြက္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ MNEC ျဖင့္သာ 
သက္ဆိုင္ျခင္းသာ မဟုတ္ဘဲ မြန္တစ္မ်ဳိးသားလံုးႏွင့္ 

၁၁၂ မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာ္မတီ(ေမာ္လၿမိဳင္)၊ အင္တာဗ်ဴးသူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ သုေတ သနအဖြဲ႔၊ 
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ၾသဂုတ္လ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။  

၁၁၃ ႏုိင္ဟံသာ၊ ဒုတိယ-ဥကၠဌ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ အင္တာဗ်ဴးသူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ (သုေတသနအဖြဲ႔)၊ ခ်င္းမိုင္၊ 
စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။

သက္ဆိုင္သည့္ MNEC ျဖစ္လိုသည့္ အေတြးအေခၚမ်ဳိးျဖင့္ 
EMNEC (Extended Mon National Education 

Committee) ကို ဖြဲ႔စည္းရျခင္းျဖစ္သည္။၁၁၂

အတိတ္ကာလမ်ားတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ တိုင္းရင္း 
သားေဒသမ်ား၌ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား 
ေပးမႈမ်ားမွာ အင္မတန္ပင္ နည္းပါးလွသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ 
အစိုးရေက်ာင္းမ်ား ရွိသည့္တိုင္ေအာင္ သင္ၾကားေပးမည့္ 
ဆရာ/ဆရာမမ်ားမွာ ေဒသ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ေၾကာင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိ 
ခ့ဲေခ်။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ မြန္လူထုအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ 
ကေလးမ်ားကို ပညာသင္ၾကားႏုိင္ရန္အတြက္ ကိုယ္ထူ 
ကိုယ္ထစနစ္ျဖင့္ ေက်းရြာမ်ား၌ စာသင္ေပးမည့္ ေက်ာင္း 
ဆရာ/ဆရာမမ်ားကို ငွားရမ္းျခင္းျဖင့္ကေလးမ်ားကို ပညာ 
သင္ၾကားေစျခင္းအားျဖင့္ အစျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၇၂ 
ခုႏွစ္၌ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား 
ေၾကာင့္ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားသည္ ပိုမိုစနစ္တက် 
ျဖစ္လာခဲ့သည္။ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားကို မြန္ျပည္နယ္ 
ရွိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမမ်ား အပါအဝင္ 
အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္လည္း ဖြင့္လွစ္ထားလ်က္ရွိ 
သည္။ ထုိ႔အျပင္ မြန္လူမ်ဳိးအမ်ားစု ေနထိုင္ၾကသည့္ ကရင္ 
ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း၊ 
ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၌လည္း မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္ 
ထားသည္။ 
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၁၉၇၂ ခုႏွစ္အခ်ိန္မွ စတင္ခဲ့သည့္ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း 
မ်ားသည္ ယေန႔အခ်ိန္ ထိတိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ ရွင္သန္ 
ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ဆရာႏုိင္ဟံသာ၏ ေျဖၾကားမႈမ်ားကို 
ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ စာေပသည္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအတြက္ 
အသက္တမွ်ပင္ မည္မွ်ေလာက္ အေရးႀကီးေနေၾကာင္းကို 
ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစသည္။

၈.၂.၂။ မြန္တိုင္းရင္းသား စာေပ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပယဥ္ေက်းမႈသည္ မြန္လူထုအတြက္ 
ပိုမိုအေရးႀကီးလာေသာေၾကာင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ မြန္ျပည္ 
သစ္ပါတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး 
အစိုးရတို႔အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာ 
တြင္ မြန္ဘာသာစကား၊ စာေပသင္ၾကားခြင့္ကို ထည့္သြင္း 
ခ်ဳပ္ဆိုေပးရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ 
သည္ မြန္လူထုကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ႏွင့္အညီ စာခ်ဳပ္ 
ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆို 
ခဲ့သည္။ 

(၁) မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
မြန္ဘာသာစကား၊ စာေပသင္ၾကားျခင္းကို Minor 

ဘာသာရပ္အျဖစ္ ခြင့္ျပဳရန္။
(၂) မြန္ျပည္နယ္တြင္ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားကုိတုိးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ 

ရန္ႏွင့္ မြန္ေက်းရြာမ်ားတြင္ အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ပညာ 
ေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ၎ေက်ာင္း၌ လက္ေထာက္ 
မ်ားထားရွိေပးရန္။

(၃) မြန္ျပည္နယ္ရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမရွိေသးေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ 
မြန္အမ်ဳိးသား အထက္တန္းေက်ာင္း တည္ေဆာက္ရာ 
တြင္ ကူညီေထာက္ပံ့ရန္။ 

(၄) မြန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကုိအစုိးရ အေထာက္အပ့ံျဖင့္ ဗုဒၶ 
ဘာသာစာေပ စာေမးပြကုိဲ မြန္ဘာသာစကားျဖင့္ ေမးျမန္း 
ေျဖဆုိခြင့္ျပဳရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။၁၁၄

၁၁၄ Pon Nya Mon, Ph.D., Identity, Image and Ethnic Conflict in Burma: A Case Study of Mon People (Dorctral 

Dissertation, Washington State University, 2010).

၁၁၅ Pon Nya Mon, Identity, “Image and Ethnic Conflict in Burma: A Case Study of Mon People” (Dissertation, 
Washington State University, 2010).

မ်ားေသာ အားျဖင့္၊ ေယာက်္ားေတြပဲ တာဝန္ယူၾကတာေပ့ါ၊ ေတာ္လွန္ေရးမွာက ေယာက္်ားေတြမ်ားတာေပါ့ဗ်ာ 
မိန္းကေလးေတြက နည္းတာကိုး။ ေယာကၤ်ားေတြက ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေတြလုပ္ရေတာ့ မၿမဲဘူးဗ်။ ဝါသနာ 
အေလ်ာက္လည္း သိပ္ဆႏၵမရွိၾကဘူးဗ်။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ (၁၉၉၂ - ၉၃) ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ တို႔ဆီမွာ ပညာတတ္ 
အမ်ဳိးသမီးေတြ တကၠသိုလ္က ဘြဲ႔ရေက်ာင္းဆင္းအမ်ဳိးသမီးေတြ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းထဲ ေရာက္လာ 
တယ္ဗ်။ အခု မိဆာဒါတို႔အပါအဝင္ သူတို႔ အုပ္စုေတြ (၄ - ၅) ဦးေလာက္ ဘြဲ႔ရေတြ ေရာက္လာတယ္ဗ်။ တို႔က 
သူတို႔ကို ပညာေရးဌာနမွာ တာဝန္ေပးလိုက္တယ္၊ ဆရာခန္႔လုိက္တယ္၊ သူတို႔ကေန ဦးေဆာင္ရင္းနဲ႔၊ သူတို႔က 
ၿမဲၿမဲလုပ္ေဆာင္ႏုိင္တာေပါ့။”၁၁၃  

၎အဆိုျပဳမႈမ်ားအေပၚတြင္ အစိုးရမွ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ 
ယင္းသို႔ ခြင့္ျပဳရာတြင္လည္း၊ မြန္စာေပသင္ၾကားျခင္းကို 
ေက်ာင္းသင္ခန္းစာသင္ခ်ိန္မ်ား ၿပီးဆံုးသည့္ ျပင္ပအခ်ိန္၌ 
သာသင္ၾကားခြင့္ျပဳသည္။ ထို႔အျပင္ သေဘာတူညီခ်က္ 
(၄) ခ်က္ေျမာက္ကိုလည္း လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ အဆိုပါ သေဘာ 
တူညီမႈ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားအရ လက္ေတြ႔၌ မြန္စာေပသင္ 
ၾကားမႈသည္ တျဖည္းျဖည္း အားေကာင္းလာခဲ့သည့္ 
ေနာက္ပိုင္းတြင္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး 
(၃) ႏွစ္အၾကာ ကာလေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရဘက္မွ 
အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၌ မြန္စာေပသင္ၾကားျခင္းကို ဖိအားေပး 
လာခဲ့သည္သာမက အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ရွိေန 
သည့္ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားကုိ ပိတ္ပစ္သည္ အထိ 
ဖိအားေပး အက်ပ္ကိုင္လာမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ အစိုးရ၏ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး (သို႔ 
မဟုတ္) ၎တို႔၏ ဗမာမႈျပဳသည့္ဝါဒ ပ်က္ျပားမည္ကို စိုးရိမ္ 
သည့္ ပံုစံျဖင့္ အေၾကာင္းျပကာ ဖိအားေပးလာခဲ့သည္။ 
အစိုးရမွ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ “ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ မည္သည့္ 
ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္မဆို တရားမဝင္ 
မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိသည့္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အဆိုပါ 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာသင္ၾကားေနမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳမည္ 
မဟုတ္ေပ။ ဤအမိန္႔ပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္း 
မရွိသည့္ ဆန္႔က်င္သူမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္။ 
ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေပး 
ေနသူမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အမိန္႔မ်ားကို ဆန္႔က်င္ရန္ အစီ 
အစဥ္ေရးဆြဲေနသူမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုး အေကာင္ 
အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသူမ်ား  အေရးယူျခင္းခံရမည္။ 
ဤအေရးေပၚ အက္ဥပေဒအရ ေဖာ္ျပပါ က်ဴးလြန္သူမ်ား 
သည္ အလံုးစံု အေရးယူေဆာင္ ရြက္ျခင္းခံရမည္” ဟု 
ေဖာ္ျပထားသည္။၁၁၅
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၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ မြန္စာေပသင္ၾကားသည့္ ေက်ာင္းေပါင္း 
(၁၇၀) ပိတ္သိမ္းျခင္း ခံရသည့္အျပင္ ေက်ာင္းသား/သူဦးေရ 
(၁၀,၀၀၀) ေက်ာ္မွာလည္း ၎တို႔၏ မြန္စာေပ သင္ယူျခင္း 
အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံးရႈးံနစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္ခ့ဲသည္။၁၁၆ ထုိက့ဲသုိ႔ 
ေသာ ဖိအားေပး အက်ပ္ကိုင္မႈမ်ားသည္ မြန္တိုင္းရင္းသား
လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈျဖစ္ျခင္း 
ေၾကာင့္ မြန္အမ်ဳိးေက်ာင္းမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အေရ 
အတြက္မွာ က်ဆင္းမႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ -၂၀၀၉ 
ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းရွိသည့္ အေရ 
အတြက္သည္ (၃၄၀) ေက်ာင္းမွ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္၌ (၂၆၈) 
ေက်ာင္းအေရအတြက္သုိ႔ ေလ်ာ့က်ခ့ဲသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၂၀၀၀ 
ခုႏွစ္တြင္ အမည္စာရင္းသြင္း ေက်ာင္းသား/သူဦးေရသည္ 
(၄၆,၂၀၂) မွ (၃၅,၀၀၀) ဦးေရသို႔ က်ဆင္းခဲ့သည္။၁၁၇

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၌ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ 
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ သာမက 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အထိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ 

စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း အစိုးရေက်ာင္း 
မ်ား၌ တဖန္ျပည္လည္၍ မြန္စာေပသင္ၾကားမႈကို တရားဝင္ 
အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ား 
ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ နယ္ေျမမ်ား၌ အစိုးရ၏ 
ဖိႏွိပ္အက်ပ္အကိုင္မႈမ်ားႏွင့္ တင္းၾကပ္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရ 
ေသာ္လည္း မြန္လူမ်ဳိးမ်ား၏ မြန္စာေပသင္ၾကားမႈ 
ဆက္လက္၍ အားေကာင္းေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ 
မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထု၏ အကူအညီ၊ 
အေထာက္အပ့ံမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနသည္။ ယင္းသုိ႔ 
အားေကာင္းေနရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းသည္ ပညာသင္ 
ၾကားရာတြင္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳသည့္ ပညာေရး 
စနစ္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ စစ္မွန္ 
ေကာင္းမြန္သည့္ လူထုအေျချပဳ မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ အသစ္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသည့္ 
မြန္အမ်ဳိးသား ပညာေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ 
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားကို အေျခ 
ျပဳ၍ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ 

၁၁၆ Pon Nya Mon, Identity, “Image and Ethnic Conflict in Burma: A Case Study of Mon People” (Dissertation, 
Washington State University, 2010).

၁၁၇ Pon Nya Mon, Identity, “Image and Ethnic Conflict in Burma: A Case Study of Mon People” (Dissertation, 
Washington State University, 2010).

မြန္အမ်ဳိးသား မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း (ကမာ၀က္) စာသင္ၾကားေနမႈ
Photo by ENAC
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မြန္စာေပ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေႏြရာသီ 
ေက်ာင္းပိတ္ အားလပ္ရက္မ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕၊ ရြာမ်ား 
တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၌ မြန္စာေပခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူ 
မ်ားမွ ဦးေဆာင္၍ မြန္စာေပသင္ၾကားျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို 
ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ဒုဥကၠဌျဖစ္သည့္ 
ႏုိင္ဟံသာမွ မြန္စာေပလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္း ေျပာၾကား 
ရာတြင္ “အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ရြာေတြ၊ ၿမိဳ႕ေတြမွာ 
ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ဆုိရင္ ဘုန္းႀကီးေတြ၊ တကၠသုိလ္ 
ေက်ာင္းသားေတြ ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ အနည္းဆံုး တစ္လ၊ 
တစ္လခြဲေလာက္ မြန္စာသင္ၾကားေရး အစီအစဥ္ေတြ 
လုပ္တယ္။ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပဲ ရြာတိုင္း လိုလိုသင္ၾကား 
ေပးတယ္။ စာသင္ခ်ိန္ၿပီးဆံုးတဲ့ အခ်ိန္မွာ စာေမးပြဲလုပ္ေပး 
ၿပီး၊ ဆုေတြဘာေတြ ေပးၿပီးေတာ့ စိတ္ဓာတ္ျမႇင့္တင္ေပး 
တယ္။ အဲလိုနည္းနဲ႔ စာေပကို ထိန္းသိမ္းတယ္။”၁၁၈

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ မြန္စာေပတည္တံ့ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ 
မႈမ်ားတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွ ရဟန္း၊ သံဃာေတာ္ 
မ်ားလည္း အားတက္သေရာျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးေန 
သည္။

၈.၂.၃. မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း 
ပညာေရးစနစ္

မြန္အမ်ဳိးသား ပညာေရးစနစ္သည္ မိခင္ဘာသာစကား 
အေျချပဳသည့္ ပညာေရးစနစ္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ 
အခ်ိန္၌ မူႀကိဳေက်ာင္းအဆင့္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးႏုိင္ရန္ 
အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ 
မႈမ်ားရွိေနသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ မူႀကိဳေက်ာင္း 
မ်ားကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနေသာ ေက်ာင္းမ်ား ရွိေနၿပီ 
ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ မူႀကိဳေက်ာင္းအဆင့္၌လည္း မိခင္ 
ဘာသာစကားအေျချပဳ သင္ၾကားသည့္ နည္းစနစ္ကို 
အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း ပညာေရး 
စနစ္သည္ မူလတန္းအဆင့္၌ မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳ 
သည့္ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္သည္။ မူလတန္းအဆင့္ ပညာေရး 
သင္ရုိးညႊန္းတမ္းဖတ္စာ အမ်ားစုကို မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရး 
ေကာ္မတီမွ မြန္ျပည္နယ္ေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ (သို႔ 
မဟုတ္) လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ ျပဳစုုေရးဆြဲသည့္ ဖတ္ 
စာမ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ မြန္ဖတ္စာႏွင့္ မြန္သမိုင္း 
ဖတ္စာအုပ္မ်ားျဖစ္သည္။ သခၤ်ာဘာသာရပ္သည္ ျမန္မာ 
ဘာသာမွ မြန္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆုိထား၍၊ မြန္စကားျဖင့္ 

၁၁၈ ႏုိင္ဟံသာ၊ ဒုတိယ ဥကၠဌ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ အင္တာဗ်ဴးသူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ သုေတသနအဖြဲ႔၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၊ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္။ 

၁၁၉ မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာ္မတီဗဟို၊ အင္တာဗ်ဴးသူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ (သုေတသန အဖြဲ႔)၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ 
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀ ရက္။

သင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာ္မတီ 
တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦးမွ ေျဖၾကားျခင္း၌ “သူငယ္တန္းမွ 
ေလးတန္းအထိ မြန္စကားႏွင့္ မြန္စာျဖင့္သာ သင္ၾကား 
ေပးသည္။ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားရွိ မူလတန္းအဆင့္ 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို မိမိတို႔ မြန္စာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းျဖင့္ 
သာ သင္ၾကားေပးသည္။ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားရွိ မူလ 
တန္း (ေအာက္) အဆင့္တြင္ မြန္စာ၊ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ 
ႏွင့္ သခၤ်ာဘာသာရပ္မ်ားကုိ သင္ၾကားေပးသည္။ မူလတန္း 
(အထက္) အဆင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားမွာ မြန္ဖတ္စာ၊ 
ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခၤ်ာ၊ သိပၸံ၊ ပထဝီႏွင့္ သမိုင္း 
ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ မူလတန္း (အထက္) 
အဆင့္တြင္ ပထဝီႏွင့္ မြန္သမိုင္းဘာသာရပ္မ်ားကို မြန္ 
ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားသည္။ ပထဝီဘာသာရပ္ သင္ရိုး 
ညႊန္းတမ္းသည္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ေခတ္တုန္း၌ 
မြန္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုထားၿပီး သင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္”၁၁၉ 

ဟု ေျပာဆိုသည္။
 
အလယ္တန္းအဆင့္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ သတ္မွတ္ 
ထားသည့္ အစိုးရ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို အဓိက အသံုးျပဳ 
ထားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာ့သမုိင္း ဖတ္စာကုိ သင္ၾကားျခင္း 
မျပဳသည့္အျပင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုျခင္းလည္း မရွိေၾကာင္း 
ေတြ႔ရသည္။ ၎အစား မြန္သမိုင္းဖတ္စာကို သင္ၾကား 
ေျဖဆိုေစသည့္ စနစ္ကို က်င့္သံုးသည္။ အလယ္တန္း 
အဆင့္၌ ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳိးအသံုးျပဳျခင္း (Bilingual 

Education) ျဖင့္ သင္ၾကားသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ မြန္အမ်ဳးိသား 
ပညာေရးစနစ္၏ အလယ္တန္းအဆင့္တြင္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း 
အမ်ားစုသည္ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားပံုႏွိပ္ထား 
ေသာ္လည္း စကားလံုးမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ေဝါဟာရမ်ား 
နားမလည္ႏုိင္သည့္ အခ်ိန္အခါမ်ားတြင္ မြန္မိခင္ဘာသာ 
စကားျဖင့္ ျပန္လည္ရွင္းျပ သင္ၾကားေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ျမန္မာဘာသာစကားသည္ ပထမဦးစာေပး ေနရာ၌ တည္ရိွ 
၍၊ မိခင္ဘာသာစကားသည္ ဒုတိယဘာသာစကား ေနရာ 
တြင္တည္ရွိသည္။ 

အထက္တန္းအဆင့္၌ အစိုးရသင္ရိုးညႊန္းတမ္း အလံုးစံုကို 
သာ သင္ၾကားေပးသည္။ ရံဖန္ရံခါ အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္လည္း မိခင္ 
ဘာသာစကားျဖင့္ အသံုးျပဳ သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ားလည္း 
ရွိေနျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားရွိ 
ဆရာ/မမ်ားသည္ ဘာသာစကား (၃) မ်ဳိး သင္ၾကားသည့္ 
နည္းစနစ္ျဖင့္ သင္ေပးျခင္းႏွင့္ ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိး 
သင္ၾကား၊ သင္ယူသည့္ (Bilingual Education) စနစ္ကို 
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က်င့္သံုးသည္။ အထက္တန္းအဆင့္၌ မြန္သမိုင္းႏွင့္ မြန္ 
ဖတ္စာကို မသင္ၾကားေစေတာ့ဘဲ အစိုးရ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း 
အားလံုးကိုသာ အေျချပဳသင္ၾကားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆုိေသာ္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းစာေမးပြ ဲေျဖဆုိရာတြင္ ပညာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန၏ စာေမးပြဲေမးခြန္းလႊာကုိ ေျဖဆိုရသည့္ 
အတြက္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “မြန္အမ်ဳိးသား 
ပညာေရးစနစ္သည္ မူလတန္းအဆင့္တြင္ မိခင္ဘာသာ 
စကားအေျချပဳ ပညာေရးစနစ္က်င့္သံုးၿပီး၊ အလယ္တန္း 
အဆင့္၌ ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိးေျပာဆို သင္ၾကား၊ သင္ယူ 
သည့္ နည္းစနစ္ (Bilingual Education) အသံုးျပဳျခင္း 
ျဖစ္သည္။ မိခင္ဘာသာစကား သင္ၾကားသည့္ နည္းကို 
တေျဖးေျဖး ေလွ်ာ့ခ်ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ဗမာ 
စကားသည္ ႏုိင္ငံသံုးစကားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ 
အသံုးျပဳေနရျခင္းျဖစ္သည္။ အထက္တန္းအဆင့္၌ ဗမာ 
စကားကုိ အဓိကထား အသုံးျပဳသင္ၾကားေသာ္လည္း ရံဖန္ 
ရံခါအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား စကားလံုး၏ 
ေဝါဟာရ အဓိပၸါယ္မ်ား နားမလည္ႏုိင္သည့္ အခါမ်ဳိးတြင္ 
မြန္စကားျဖင့္လည္း သင္ၾကားေပးသည္။”၁၂၀

၁၂၀ မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာ္မတီဗဟို၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ (သုေတသနအဖြဲ႔)၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္။

မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာ္မတီမွ ေရးဆြဲထားေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ဖတ္စာအုပ္မ်ား
Photo by ENAC

အစိုးရပံုႏွိပ္ဖတ္စာအုပ္ႏွင့္ မြန္စာေပျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္ ပံုႏွိပ္ဖတ္စာအုပ္မ်ား
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၁၂၁ မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာ္မတီဗဟို၊ အင္တာဗ်ဴးသူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ (သုေတသန အဖြဲ႔)၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ 
ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀ရက္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။

၈.၂.၄. စာေမးပြဲေျဖဆိုသည့္ စနစ္

မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ား၏ စာေမးပြေဲျဖဆုိသည့္ စနစ္သည္ 
အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏ ေျဖဆိုသည့္စနစ္ႏွင့္ ဆင္တူသည္။ 
စတုတၳတန္း စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း 
မ်ားသည္ အစိုးရစစ္ (ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္) ေမးခြန္းလႊာကို 
ေျဖၾကားျခင္းမရွိဘဲ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ ေမးခြန္းလႊာျဖင့္ ေျဖဆို 
ျခင္းျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၊ မူလတန္းအဆင့္၌ 
မြန္တိုင္းရင္းသား မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ပညာေရး 
စနစ္ (Mother Tongue Based Education System) 
သင္ၾကားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ MNEC 
တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ “သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ စတုတၳ 
တန္း ေမးခြန္းလႊာကို မြန္ဘာသာျဖင့္ ေျဖဆိုခြင့္ရပါက 
ေျဖဆိုႏုိင္သည္” ဟု ေျပာၾကားသည္။၁၂၁ အလယ္တန္း 
အဆင့္ အဌမတန္း စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္ ျမန္မာ့သမိုင္း 
ဘာသာရပ္ကို ေျဖဆိုျခင္းမျပဳဘဲ၊ ၎အစား မြန္သမိုင္း 
ဘာသာရပ္ကို ေျဖဆိုေစျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား/သူ 
မ်ား၏ ေအာင္ (သို႔မဟုတ္) ရႈံးရလဒ္မ်ားကို သတ္မွတ္ရာ 
တြင္ မြန္ဖတ္စာ ေအာင္ျမင္မွသာ ေအာင္ျမင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

တစ္ဖက္တြင္လည္း အဌမတန္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ 
ခရိုင္အဆင့္ အစိုးရစစ္ စာေမးပြဲကို ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုျခင္း 
မျပဳပါက၊ နဝမတန္းအဆင့္၌ ျပင္ပေက်ာင္းသား အျဖစ္သို႔ 
ေရာက္ရွိ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ၎ျပင္ပ ေက်ာင္းသား/သူ 
အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရိွသြားပါက စာေမးပြေဲျဖဆုိရာ၌ အျခားေသာ 
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားနည္းတူ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေျဖဆိုရ 
မည့္အစား ေမလ၌သာ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရး ေကာ္မတီသည္ ၎အခက္အခဲမ်ား 
ကို ေျပလည္ေစရန္အတြက္ မြန္ျပည္နယ္အဆင့္ ပညာေရး 
တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုညိႇႏိႈင္း အေျဖရွာခဲ့သည္။ မြန္ 
အမ်ဳိးသားေက်ာင္းရွိ အဌမတန္း အစိုးရစစ္ စာေမးပြဲကို 
ေျဖဆိုထားပါက နဝမတန္းစာေမးပြဲကုိ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား 
တြင္ သြားေရာက္ေျဖဆိုျခင္း မလိုအပ္ေပ။ မြန္အမ်ဳိးသား 
ပညာေရး ေကာ္မတီမွ က်င္းပသည့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း 
စာေမးပြဲပံုစံကုိလည္း ေျဖဆိုရသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရမွ 
က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲကို 
မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္း 
ဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေျဖဆိုသည္။

မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား စာသင္ၾကားေနမႈ
Photo by ENAC
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၈.၂.၅. မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း အုပ္ခ်ဳပ္/
စီမံခန္႔ခြဲမႈ

မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားကို မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာ္
မတီဗဟုိမွ မူဝါဒမ်ားကို ေရးဆြဲေပးၿပီး၊ မြန္ပညာေရးဌာနမွ 
ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ 

မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာ္မတီသည္ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္ 
သည့္စနစ္ကို အဓိကထား ဦးတည္ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ 
ေဒသဆိုင္ရာရပ္ရြာလူထုကို ဦးစီးေစသည့္စနစ္ကို က်င့္သံုး 
သည္။ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
ပညာေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းထားသည့္အျပင္ ဆရာ/
ဆရာမ အဖြဲ႔ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ေက်းလက္ေဒသ 
အဆင့္၌  မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းပညာေရးကို စိတ္ပါဝင္စား 
မႈရွိသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားမွ ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ 
အေနျဖင့္ ပါဝင္သည္။ ပညာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦး 
မ်ားကို ပညာေရးေကာ္မတီ ဗဟုိအေနျဖင့္ မြန္အမ်ဳိးသား 
ပညာေရးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ေက်ာင္းသံုးပစၥည္း လုိအပ္ 
ေနသည့္ ေက်ာင္းမ်ားကို သြားေရာက္အကူအညီေပးေန 
သည္။ ေငြပမာဏ  အမ်ားႀကီးမဟုတ္သည့္ တုိင္ေအာင္ 
(၁၀) သိန္းဝန္းက်င္ အကူအညီေပးၿပီး၊ မြန္ရပ္ရြာလူထုမွ 
လည္း တတ္ႏုိင္သေလာက္ (၁) သိန္း၊ (၅) သိန္း စသည္ျဖင့္ 
ပါဝင္အားျဖည့္ ကူညီေပးၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေက်ာင္း 
မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အြန္လိုင္း (Internet) ေပၚတြင္ 
တင္ျပထားၿပီး၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပရွိ မြန္လူမ်ဳိး 
မ်ားမွ ပါဝင္လွဴဒါန္း ေပးၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ 
ဝင္ေရာက္သည့္  ေငြေၾကးမ်ားကို စာရင္းဇယားျဖင့္လည္း 
ထားရွိၾကသည္။ ၎စာရင္းမ်ားသည္ မြန္အမ်ဳိးသား 
ပညာေရး ေကာ္မတီဗဟိုအဆင့္သို႔ မေရာက္ရွိႏိုင္ေပ။၁၂၂ 
ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ဆရာ/ဆရာမ 
မ်ား၏ လစာကူညီေထာက္ပံ့ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပး 
သည္။ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ 
ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူထားသည္။ 

၈.၂.၆. ေငြေၾကး

မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းႏွင့္ ပညာေရးဌာနတစ္ခုလုံး လည္ပတ္ 
ႏုိင္သည္မွာ NGOs ႏွင့္ INGOs မ်ားမွ လွဴဒါန္းမႈ ၆၅% ႏွင့္ 
မြန္အမ်ဳိးသား ရပ္ရြာလူထုထံမွ ၃၅% (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ 

ဒီဇင္ဘာ Seminar ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ) ျဖစ္သည္။ ရြာတိုင္း 
ထံမွ ေထာက္ပံ့ေပးေနမႈမ်ားရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စာရင္း 
ဇယားအရ အကုန္လံုးကို ေကာက္ယူႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။ ရံပုံေငြ 
ကုိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပညာေရးေကာ္မတီ (EMNEC) မွ ျပည္ 
တြင္းႏွင့္ ျပည္ပအထိိ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္။ 
ျပည္တြင္း၌ စီးပြားေရး ကုမၼပဏီမ်ားႏွင့္ ဝင့္ဝါဝါထြန္း၁၂၃ 
(ပင) ေက်းရြာရွိ မြန္အမ်ဳိးသား အလယ္တန္းေက်ာင္းကို 
အသစ္ေဆာက္လုပ္ေပးသည္။ က်န္ရွိေသာ ျပည္တြင္း၌ 
ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ တတ္ႏိုင္သေလာက္ 
အသီးသီးပါဝင္လွဴဒါန္းသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ လွဴဒါန္းေငြမ်ား 
သည္ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ တိုက္ရိုက္ေရာက္ရွိၿပီး၊ အခ်ဳိ႕ေသာ 
ေငြမ်ားသည္ မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာ္မတီသို႔ ေရာက္ 
ရွိသည္။ EMNEC ဗဟိုအဆင့္ရွိေသာ ပညာေရးရံပံုေငြသည္ 
ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ရန္အတြက္  သီးသန္႔ထားရွိ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ 

မြန္ျပည္သစ္ပါတီတစ္ခုလံုး၏ ဝင္ေငြ ၂% ကို မြန္အမ်ဳိးသား 
ပညာေရးေကာ္မတီအား ပံ့ပိုးေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထား 
ၿပီး၊ အဆုိပါ ၂% ဘတ္ဂ်က္အား မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရး 
ေကာ္မတီဗဟို၌သာ စုေဆာင္းထားရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ေက်ာင္းဆရာ/မလစာအား MNEC ဗဟိုအဆင့္မွ တစ္ဦး 
လွ်င္ (၄၀,၀၀၀)က်ပ္သာ ေပးႏုိင္သည္ဆိုပါက (၂၅)ဦးပါ 
ပညာေရးေကာ္မတီသည္ အစည္းအေဝး ထိုင္ဆံုးျဖတ္ၿပီး၊ 
ဒီ (ဝါ) ယခုႏွစ္ ဆရာတစ္ဦးလွ်င္ အနည္းဆံုး (၇၀,၀၀၀) 
က်ပ္ႏႈန္းျပည့္ေအာင္ေပးမည္ဟူေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထား 
သည္။ ယင္းသို႔ ျပည့္မီေအာင္ ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ဘတ္ 
ဂ်က္မွာ အလံုအေလာက္မရွိေခ်။ လတ္တေလာအေနျဖင့္ 
(၃၀,၀၀၀) က်ပ္ အထိသာေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္မွ လိုအပ္ေသာ (၄၀,၀၀၀) က်ပ္ကို ၿမိဳ႕နယ္ ရံပံုေငြမွ 
ထပ္မံျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ ရံပံုေငြမ်ားကို ေက်ာင္းဆရာ 
ေတြအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ စုေဆာင္းထားမႈမ်ား 
ရွိသည္။ ဥပမာ - သိန္း (၁၀၀) ရွာလို႔ရရွိလွ်င္ ၂၀% ကို 
ထာဝရရံပံုေငြအေနျဖင့္ ဘဏ္ထဲတြင္ ထားရွိသည္။ က်န္ 
ေသာ ၈၀% သာ အသံုးျပဳသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း အနည္း 
ငယ္သာ အသံုးျပဳေသးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
“က်မတို႔ အလွဴရွင္မ်ားထံမွ ရရွိပါက ၎ ၈၀% ေငြမ်ားကို 
အသံုးမျပဳေသးဘဲ ထားရွိျခင္းျဖစ္သည္။ အလွဴရွင္မ်ားထံမွ 
မရရွိႏုိင္ေတာ့မွသာလွ်င္ အသံုးျပဳသည္”ဟု မြန္အမ်ဳိးသား 
ပညာေရး ေကာ္မတီဗဟို (ေမာ္လၿမိဳင္) တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ 
ေျပာၾကားသည္။ မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးဗဟုိ ဘတ္ဂ်က္တြင္ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (NGOs) မ်ားထံမွ ရရွိ 

၁၂၂ မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာ္မတီဗဟို၊ အင္တာဗ်ဴးသူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ သုေတသနအဖြဲ႔၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္။  

၁၂၃ ဝင္းဝါဝါထြန္းသည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၌ ေနထိုင္လ်က္ရွိေနၿပီး၊ (ပင) ေက်းရြာ မြန္အမ်ဳိးသား အလယ္တန္းေက်ာင္းကုိ ကမကထျပဳ 
မတည္ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းသူျဖစ္သည္။
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ေသာ အလွဴေငြမ်ားသာမက EMNEC မွ ေကာက္ခံရရွိ 
သေသာ အလွဴေငြမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ထာဝရရံပုံေငြအား 
ဖယ္ထုတ္ထားၿပီး က်န္ရွိေသာ ေငြမ်ားသည္ မြန္အမ်ဳိးသား 
ပညာေရး ေကာ္မတီဗဟိုဘတ္ဂ်က္ ျဖစ္လာသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရံပံုေငြေကာ္မတီတစ္ရပ္
ထားရွိသည္။ MNEC အေနျဖင့္ ဆရာ/မ ဝန္ထမ္းလစာ 
အင္အား (၈၀၇) ဦးအတြက္ စဥ္းစားေပးေနရသည္။ တရား 
ဝင္သည့္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဝင္ေငြရရွိရန္ 
စီးပြား ေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားရွိသည္။ သံျဖဴဇရပ္ 
ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရာမညဟံသာ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္ကို 
ဖြင့္လွစ္ထားသည့္အျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္ အစုရွယ္ယာမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ထားသည္။ ၎ရင္းႏွီး 
ထည့္ဝင္ထားေသာ ေငြမ်ားသည္ ရံပံုေငြရွာထားျခင္းမွ 
၈၀% ျဖစ္သည္။ ရရွိလာေသာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို ဘဏ္ 
တြင္ ျပန္လည္ထည့္ဝင္ထားသည္။၁၂၄

ေက်းရြာအဆင့္ေထာက္ပံ့မႈတြင္ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း 
အက်ဳိးေဆာင္ေကာ္မတီမ်ားမွ မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာ 
မ်ားတြင္ တာဝန္ယူထားသည္။ ပ်ိဳးပင္အဖဲြ႔အစည္းမွ 
မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားအတြက္ မတည္ေငြ (၂၀၀) သိန္း 
က်ပ္ကုိ ေပးထားၿပီး၊ ေငြတုိးေခ်းျခင္း လုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ 
ထားသည္။ ရရိွလာသည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားထဲမွ ၇၀% သည္ 

ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ လစာကို တာဝန္ယူထားေပးသည္။ 
က်န္ရွိေသာ ၃၀% ႏွင့္ အရင္းေပါင္းေငြကို ျပန္လည္ အတိုး 
ျပန္ခ်သည္။ “အန္ဒင္ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေထာင္စု တစ္စုလွ်င္ 
မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း ရံပံုေငြအတြက္ တစ္လလွ်င္ ေငြ 
(၅၀၀) က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ထားၿပီး လိုက္လံေကာက္ခံ 
လ်က္ရွိသည္”ဟု အန္ဒင္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ေျပာ 
ၾကားသည္။ အန္ဒင္ေက်းရြာတြင္ ေနထုိင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု 
အားလံုးမွ ေကာက္ခံရရွိမႈသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ စုစုေပါင္း 
(၂,၀၀၀,၀၀၀) က်ပ္ဝန္းက်င္ ေကာက္ခံရရွိသည္။ အဆိုပါ 
ေကာက္ခံရရွိမႈမ်ားထဲမွ ေငြမ်ားကို စုေဆာင္းထားရွိၿပီး 
ဆရာ/ဆရာမမ်ားအတြက္ ျပန္လည္အသံုးျပဳသည္။  
ဆရာ/ဆရာမ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကို တစ္လလွ်င္ ေငြ 
(၃၀,၀၀၀) က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ျပန္လည္ေပးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာ္မတီ ဗဟိုမွ ဆရာ/ဆရာမ 
တစ္ဦးလွ်င္ တစ္လ (၄၅,၀၀၀) က်ပ္ဝန္းက်င္ေပးၿပီး၊ ေက်း 
ရြာမွ (၃၀,၀၀၀) က်ပ္ အပါအဝင္ စုစုေပါင္း (၇၅,၀၀၀) 
က်ပ္ ရရွိေနသည္။ အန္ဒင္ေက်းရြာရွိ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း 
ဆရာ/ဆရာမ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အဆိုပါေက်းရြာမွ တစ္ 
ႏွစ္လွ်င္ စပါး (၁၀၀) တင္းကို ပံုမွန္တာဝန္ယူေပးသည္။ 
၎စပါးမ်ားကို ဆရာ/ဆရာမအင္အား (၁၈) ဦးျဖင့္ 
အခ်ဳိးက် ျပန္လည္ခြဲေဝေပးသည္။”၁၂၅

၁၂၄ မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာ္မတီဗဟို၊ အင္တာဗ်ဴးသူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ သုေတသနအဖြဲ႔၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္။

၁၂၅ မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ေကာ္မတီ (အန္ဒင္)၊ အင္တာဗ်ဴးသူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ 
သုေတသနအဖြဲ႔၊ အင္ဒင္ေက်းရြာ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္။  

မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းပညာေရးရံပံုေငြအတြက္ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္
Photo by ENAC
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၈.၂.၇. ဆရာ/မမ်ား အရည္အေသြး 
စီစစ္ျခင္းႏွင့္ ခန္႔အပ္ျခင္းမ်ား

မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ/မ 
မ်ားကို လက္ခံရာတြင္ အပိုင္း (၂) ပိုင္း ရွိသည္။ ပထမအပိုင္း 
တြင္ အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆိုမီကာလ၌ 
အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ၊ (၈) တန္းႏွင့္ (၉)
တန္းအဆင့္အထိ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ဖူးသည့္ သူမ်ားကို 
ဝန္ထမ္း (ဆရာ/မ) မ်ားအျဖစ္ လက္ခံခဲ့သည္။ ဒုတိယ 
အပုိင္းတြင္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၌ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အစိုးရလက္ 
ထက္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ 
၎အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး ေနာက္ပိုင္း 
ကာလတြင္ မူလတန္းအဆင့္၌ အနိမ့္ဆံုး (၁၀) တန္း 
အဆင့္ႏွင့္ (၁၀) တန္းေအာင္/ဘြဲ႔ရ ျဖစ္ရမည္ဟု သတ္ 
မွတ္ခ်က္ထားရွိသည္။ Capacity Building အပိုင္းတြင္ 
MNEC မွေပးေသာ သင္တန္းမ်ားလည္းရွိသည္။
 
ထုိ႔အျပင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္း တက္ေရာက္ 
ေသာ သင္တန္းမ်ားရိွသည္။ MNEC မွ ေပးေသာသင္တန္း 
မ်ားသည္ (Trainner) သင္တန္းေပးႏုိင္သူမ်ားကို ေမြးထုတ္ 
သည္။ ၎ေမြးထုတ္ ေပးလိုက္သည့္ Trainer မွ တဆင့္ 
ထပ္ဆင့္၍ (Multiplier) မ်ားကို ျပန္ုလည္ေမြးထုတ္ေပး 
သည္။ ေနာက္ထပ္ TOT သင္တန္းရွိပါကလည္း ေစလႊတ္ 
သည္။ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ ဆရာ/မမ်ားကို 
CCA (Child Center Approach) သာမက RWTC 

သင္တန္းေပးေနမႈမ်ားလည္းရွိသည္။ ၎အျပင္ အဂၤလိပ္ 
ဘာသာရပ္ သင္ၾကားမႈ နည္းစနစ္ကိုလည္းေပးသည္။ 
ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ/မမ်ားကို သီးသန္႔သင္တန္းေပးေနမႈမ်ား 
ရွိသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္သာ ေပးႏုိင္ေသး 
သည္။ အလွဴရွင္ (Donor) ရွိပါက တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၂) ႀကိမ္ 
ႏွင့္ (၃) ႀကိမ္အထိလည္း သင္တန္းမ်ားေပးသည္။ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္တြင္ CCA အား သင္တန္းၾကာခ်ိန္ တစ္လႏွင့္ RWTC ကုိ 
(၃) လေပးႏုိင္ရန္ စဥ္းစားစီစဥ္ထားသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ    
(၃ - ၄) ႏွစ္ခန္႔ အခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ သံုးလတစ္ႀကိမ္ 
review meeting ျပဳလုပ္ၿပီး၊ သင္နည္းစနစ္ေျပာင္းလဲ
သြားပံုမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ 
ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ မေဖာ္ေဆာင္ 
ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ေနာက္တစ္ခုအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ 
သီးျခား Competency Servicing ျပန္လည္ျပဳလုပ္ေနသည္။ 
လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ယခု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ 
ဆရာ/ဆရာမဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ သက္ဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းခြင္၌ မည္မွ်ေလာက္ အတုိင္းအတာထိ ေဆာင္ရြက္ 
ေနမႈမ်ားကို (Monitoring) ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးသြားရင္း 

ႏွင့္ (Observing) ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ UNICEF 

(The Whole Project Mon State) အေထာက္အပံ့ 
အားျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္အဆင့္၌ KG ႏွင့္ Grade-I အဆင့္ 
သင္တန္းကို မြန္ေက်ာင္းဆရာ/ ဆရာမမ်ားသည္ အစိုးရ 
ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ 
သည္။ UNICEF သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ မြန္ျပည္နယ္သို႔ 
စတင္ဝင္ေရာက္ လာခဲ့ၿပီး၊ JICA မွ TOT သင္တန္းေပးေသာ 
အခ်ိန္မ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္ MNEC တို႔သည္ အထက္တန္း 
ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အခ်ိန္ကတည္းက 
သင္တန္း အတူတူတက္ခဲ့သည္။ အစိုးရမွဖြင့္လွစ္ထားသည့္ 
မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ ပညာေရးေကာလိပ္မွ သင္တန္းေပးသူ 
မ်ား၊ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္) 
သင္တန္းေပးသူမ်ားမွ ပို႔ခ်ေပးေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို အစိုးရေက်ာင္းအုပ္မ်ား 
ႏွင့္သာမက MNEC ေက်ာင္းအုပ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း 
ဖိတ္ၾကားခံရၿပီး၊ အတူတကြပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။  

ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ လစာအေနအထားမ်ားသည္ တစ္ေနႏွင့္ 
တစ္ေနရာ မတူညီႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ပံုေသရရွိႏုိင္သည့္ ႏႈန္း 
ထားျဖင့္ေဖာ္ျပရန္ ခက္ခဲလွသည္။ သို႔ရာတြင္ မြန္အမ်ဳိးသား 
ပညာေရးေကာ္မတီမွ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ လစာ ႏႈန္း 
ထားမ်ားရွိသည္။ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားေပး 
ေနသည့္ ဆရာ/မ လစားမ်ားသည္ အေျပာင္းအလဲ မရွိေပ 
သုိ႔မဟုတ္ ရာထူးအေပၚမူတည္၍လည္း ကြာျခားမႈ မရွိေပ။ 
ေနရာေဒသ အေပၚမူတည္၍ ကြာျခားမႈရွိႏုိင္သည္။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အလွဴရွင္မ်ားအေပၚတြင္ မွီခိုေပးေနရျခင္း 
ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္ 
တန္းအဆင့္မ်ားအပါအဝင္ ေက်ာင္းအုပ္အဆင့္အထိ လစာ 
ေပးရမည္ဟု သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရိွေသာ္လည္း 
အားလုံးနီးပါး တေျပးညီျဖင့္ ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ လြန္ခ့ဲသည့္ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ဆရာ/မမ်ားကို (၇၀,၀၀၀) က်ပ္ႏႈန္း 
ထားျဖင့္ ေပးရန္ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး၊ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ/မမ်ား 
အတြက္ အနည္းငယ္ပုိေပးရန္ဆုံး ျဖတ္ခ့ဲသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆိုမီ အေစာပိုင္း ကာလ 
မ်ားတြင္ ဆရာ/မမ်ားကို ထိုေခတ္အခ်ိန္အခါတြင္ လွည္း 
တစ္စီးစာ စပါး (၂၅ တင္း)၊ (၁,၂၀၀) က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေပးႏိုင္ခဲ့ 
သည္။ ၎ႏႈန္းထားသည္ စာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုးစာျဖစ္ 
သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး ကာလေနာက္ပိုင္း 
၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ (၁၇၀၀) က်ပ္ျဖင့္ ေပးေခ်ၿပီး၊ 
ေနာက္ပိုင္း တစ္ႏွစ္အလုိက္ (၁,၀၀၀) က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ တိုးလာ 
ခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္ကာလတြင္ ရပ္ရြာလူထုမွ ပင္ပန္း 
ႏြမ္းနယ္လာသျဖင့္ စပါးကို ေပးျခင္းမျပဳေတာ့ေပ။ ထို႔အျပင္ 
၎ေခတ္ ကာလအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ မြန္အမ်ဳိးသား ေက်ာင္း 
ဆရာ/မမ်ား၏ လစာသည္ အစိုးရေက်ာင္း ဆရာ/မမ်ား 
ရရွိေနေသာ လစာႏႈန္းထားထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေနသည္။ 
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၁၂၆ မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာ္မတီဗဟို၊ အင္တာဗ်ဴးသူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ (သုေတသနအဖြဲ႔)၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္။  

၁၂၇ မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာ္မတီဗဟို၊ အင္တာဗ်ဴးသူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ (သုေတသနအဖြဲ႔)၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၀ရက္။

ထုိ႔ေနာက္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ/မမ်ား၏ လစာမ်ား 
ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ တိုးျမႇင့္ေပးၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
မြန္အမ်ဳိးသား ပညာေရးေကာ္မတီသည္လည္း မြန္အမ်ဳိးသား 
ေက်ာင္း ဆရာ/မမ်ား၏ လစာမ်ားကို ပိုမိုတိုးျမႇႇင့္မေပးႏုိင္ 
သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား ရွိလာသည္။ 
(၂၀၁၅ - ၁၆) ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ကာ မြန္အမ်ဳိးသား 
ပညာေရး ေကာ္မတီသည္ (၅၀,၀၀၀) က်ပ္ အဆင့္ထိ 
ေပးလာခဲ့သည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးမွ 
သာ အေျခခံအားျဖင့္ (၇၀,၀၀၀) က်ပ္ ရရွိသည္။ အဆင္ေျပ 
တတ္ႏုိင္သည့္ ေဒသမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ အခက္အခဲရွိေသာ 
ေဒသမ်ားလည္း ရွိေနျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနရာေဒသ 
အလုိက္မူတည္၍ ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ႀကီးႀကီး 
မားမား ကြာဟခ်က္ မရွိႏုိင္ေပ။၁၂၆

မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္သက္ သက္တမ္းမွာ အခ်ိန္ကာလ အေန 
အထားအား ကိန္းဂဏန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္မွာ မလြယ္ကူေပ။ 
အခ်ဳိ႕ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ႏွစ္ (၃၀) အထိ လုပ္ေဆာင္ 

ေနသူမ်ားလည္းရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ေနရာေဒသအေပၚ 
မူတည္၍ ကြဲျပားမႈရွိေနသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘုရားသံုးဆူ 
နယ္စပ္ေဒသတဝိုက္တြင္ (၂)ႏွစ္၊ (၃) ႏွစ္မွ (၂၅) ႏွစ္အထိ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ နယ္စပ္ 
ေဒသရွိ ဆရာ/မမ်ား၏ လစာႏႈန္းထားသည္ ထိုင္း (ဘတ္) 
ေငြျဖင့္ တြက္ခ်က္ပါက အလြန္နည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ 
အလုပ္မွ အထြက္မ်ားျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဝန္ထမ္း မတည္ၿငိမ္ 
မႈမ်ား လည္းရွိသည္။ အနိမ့္ဆံုး လုပ္သက္ကာလ အေနျဖင့္ 
တစ္ႏွစ္ရွိသည္။ အမ်ားစုအားျဖင့္ (၅) ႏွစ္ႏွင့္ (၁၀) ႏွစ္ 
အၾကားတြင္ တည္ရွိသည္။ အမွန္တကယ္ မတတ္ႏုိင္ေတာ့ 
သည့္ အေျခအေနေရာက္မွသာ ထြက္ၾကသည္။ လူလြတ္ 
(အိမ္ေထာင္မျပဳေသးသည့္) ဆရာ/ဆရာမမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ 
မိဘအိမ္တြင္ ေနထိုင္ကာ၊ အိမ္မွတဆင့္ ေက်ာင္းသို႔ 
အလုပ္ဆင္းေနေသာ သူမ်ားလည္းရိွသည္။ စားေသာက္ေရး၊ 
ေနထိုင္ေရးအတြက္ မိဘမ်ားက တာဝန္ယူေပးထားသည့္ 
အေျခအေနမ်ားလည္းရိွသည္။ ထုိ႔အျပင္ Post-ten ေက်ာင္း 
ၿပီးေသာ သူမ်ားကို မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ား၌ မသင္ 
မေနရစနစ္ျဖင့္ အနည္းဆံုး (၂) ႏွစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ 
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည္။၁၂၇

မြန္လူမ်ဳိးမ်ား၏ အမ်ဳိးသားယူနီေဖါင္းမ်ားႏွင့္ သင္ၾကား/သင္ယူေနမႈ
Photo by ENAC
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၈.၂.၈. သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ၾကားမႈ နည္းစနစ္မ်ား

မူလတန္းအဆင့္၌ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကို ဗမာစကားျဖင့္ သင္ၾကားသည့္အျပင္ 
အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ ကို အဂၤလိပ္စကားျဖင့္ သင္ၾကားေပးေနသည္။ က်န္ရွိေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို 
မြန္စာ၊ မြန္စကားျဖင့္ သင္ၾကားေပးသည္။ (Kindergarten) မူလတန္းႀကိဳ ေက်ာင္းအတန္းကို မြန္ 
ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားေပးသည္ သာမက မူလတန္းအဆင့္ျဖစ္သည့္ ေလးတန္းအထိ 
မြန္စကားႏွင့္ မြန္စာျဖင့္သာ သင္ၾကားေပးသည္။ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားရွိ မူလတန္း (ေအာက္) 
အဆင့္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ မြန္အမ်ဳိးသား စာေပသင္ရုိးညႊန္းတမ္းျဖင့္သာ သင္ၾကားသည္။ 
မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားရွိ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားမွာ မြန္ဖတ္စာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခၤ်ာ၊ ျမန္မာစာႏွင့္ 
သိပၸတိုံ႔ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ မူလတန္း (အထက္) အဆင့္တြင္ ပထဝီႏွင့္ မြန္သမုိင္းဘာသာရပ္မ်ားကုိ 
မြန္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားသည္။ ပထဝီဝင္ဘာသာရပ္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသည္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္
လမ္းစဥ္အစုိးရေခတ္၌ မြန္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုထားၿပီး သင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ 

အလယ္တန္းအဆင့္၌ မြန္သမိုင္းႏွင့္ မြန္ဖတ္စာဘာသာရပ္မ်ားကို မြန္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားေပးၿပီး 
က်န္ရွိေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို အစိုးရ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအတိုင္း သင္ၾကားေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
သို႔ရာတြင္ ျမန္မာ့သမိုင္းအစား မြန္သမိုင္းဘာသာရပ္ျဖင့္ အစားထိုးသင္ၾကားေနသည္။ 
မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားရွိ ဆရာ/မမ်ားသည္ ဘာသာစကား (၃) မ်ဳိး အသံုးျပဳသင္ၾကားသည့္ 
နည္းစနစ္ျဖင့္ သင္ေပးျခင္းႏွင့္ ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိး အသံုးျပဳ သင္ၾကားသည့္ (Bilingual 

Education) စနစ္ကို က်င့္သံုးသည္။ ျမန္မာစာဘာသာရပ္ကို မြန္ဘာသာစကားျဖင့္ အဓိပၸါယ္ 
ျပန္ဆိုေပး၍၊ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရာတြင္ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ေျဖဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆိုမီ ကာလတြင္ အလယ္တန္းအဆင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ဘာသာရပ္မ်ားကို 
မြန္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုခဲ့ၿပီး၊ မြန္စကားျဖင့္ သင္ေပးခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ မြန္ဘာသာျပန္ဆုိထားသည္မ်ားကို အသံုးမျပဳေတာ့ဘဲ အစိုးရသင္ရိုးညႊန္းတမ္း 
ကိုသာ အသံုးျပဳလာသည္။ အထက္တန္းအဆင့္မ်ား၌ အစိုးရ၏ သင္ရိုးညႊန္တမ္းမ်ားျဖင့္ 
သင္ၾကားေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းပညာေရးစနစ္သည္ မူလတန္းအဆင့္တြင္ 
မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ပညာေရးစနစ္က်င့္သံုးၿပီး၊ အလယ္တန္းအဆင့္၌ ဘာသာစကား 
(၂) မ်ဳိးေျပာဆို သင္ၾကားသည့္နည္းစနစ္ (Bilingual Education) အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ မိခင္ 
ဘာသာစကား သင္ၾကားသည့္နည္းကို တေျဖးေျဖးေလွ်ာ့ခ်ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမွာ 
ဗမာစကားသည္ ႏုိင္ငံသံုးစကားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အသံုးျပဳေနရျခင္းျဖစ္သည္။ အထက္တန္း 
အဆင့္၌ ဗမာစကားကို အဓိကထား အသံုးျပဳသင္ၾကားေသာ္လည္း ရံဖန္ရံခါအခ်ိန္မ်ား၌ 
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ စကားလံုး၏ ေဝါဟာရအဓိပၸါယ္မ်ား နားမလည္ႏုိင္သည့္အခါမ်ဳိးတြင္ 
မြန္စကားျဖင့္လည္း သင္ၾကားေပးသည္။၁၂၈

ဆယ္တန္းလြန္ပညာေရး (Post-ten) ေဘာက္ေထာ္ ပညာေရးအစီအစဥ္တစ္ခုကို OSI ပညာေရး 
ေထာက္ပ့ံမႈျဖင့္ ၂၀၀၁ - ၀၂ ပညာသင္ႏွစ္ အခ်ိန္မွ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အခ်ိန္ကာလ (၃) ႏွစ္ 
ၾကာျမင့္ခ်ိန္တြင္ ရံပုံေငြအင္အား မရရိွႏိုင္ေတာ့သည့္ အေျခအေန၌ ေခတၱခဏ ရပ္ဆုိင္းထားခ့ဲရသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ၂၀၀၅ - ၀၆ ပညာသင္ႏွစ္အခ်ိန္တြင္ AJWS ထံမွ အသစ္တဖန္ အကူအညီရရွိၿပီး 
ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျပန္လည္စတင္ခ့ဲျပန္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အခ်ိန္မွ ယခု အခ်ိန္ကာလအထိ ထုိင္းႏိုင္ငံ 
အေျခစိုက္ World Education အဖြဲ႔အစည္းမွ ကူညီေထာက္ပံ့ေနျခင္းျဖစ္သည္။ မြန္အမ်ဳိးသား 
ပညာေရးေကာ္မတီသည္ မြန္လူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရ ပညာေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားကို 
တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသာ မြန္လူငယ္လူထုအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပညာေရးကုိ 
ဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ Post-ten ေက်ာင္း ပညာေရးစနစ္ကုိ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္။ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမွ ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ေသာ သူမ်ားႏွင့္ 

၁၂၈ မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာ္မတီဗဟို၊ အင္တာဗ်ဴးသူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ
 (သုေတသနအဖြဲ႔)၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္။  
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မြန္အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းဆရာမတဦးမွ မူလတန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ စာသင္ၾကားေနမႈ
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အစိုးရေက်ာင္းမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း (ဆယ္တန္း) 
ေအာင္ျမင္ေသာ သူမ်ားသည္ Post-ten ဝင္ခြင့္ 
စာေမးပြဲေျဖဆိုမႈ ေအာင္ျမင္မွသာ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ 
သည္။ သင္ၾကားေပးသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ 
English (4) Skills ကို ၇၀% အဓိကထား သင္ၾကား 
ေပးသည္ သာမက ကြန္ပ်ဴတာ၊ ပေရာဂ်က္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ႏွင့္ လူမႈေရးသိပၸံ ဘာသာရပ္မ်ားကိုလည္း သင္ၾကား 
ေပးသည္။ 
 
ႏုိင္ဟံသာမွ Post-ten ေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေျပာၾကားရာတြင္ 

“တုိ႔က Post-ten ဆိၿုပီးေတာ ့ဆယတ္န္းေအာငၿ္ပီးသား 
အဂၤလိပ္စာကို အထူးျပဳတဲ့ ေက်ာင္းေတြကုိလည္း 
တုိ႔ဖြင့္ထားတယ္။ အဲဒါကိုလည္းတို႔က အဂၤလိပ္စာကို 
လည္း (၂) ႏွစ္ သင္တယ္။ အဓိက အဂၤလိပ္စာပဲ။ 
ပထမႏွစ္မွာ မြန္ေက်ာင္းဆရာေတြနဲ႔ သင္တာေပါ့ဗ်ာ။ 
ဒုတိယႏွစ္က်ေတာ့ ႏုိင္ငံျခားက ဆရာေတြကိုရွာၿပီး၊ 
ငွားရမ္းတာလည္း မဟုတ္ဘူးေပ့ါဗ်ာ၊ အကူအညီ 
ေတာင္းၿပီးေတာ့ အဲဒီမွာ သူတုိ႔ကလာၿပီး သင္ေပးတယ္။ 
ကြန္ပ်ဴတာ၊ အဂၤလိပ္စာ/စကားေတြ သင္ေပးတယ္။ 
အဲဒီကေလးေတြကေနၿပီးေတာ့မွ အရည္အခ်င္းမီရင္ 
တျခား Scholarship ေတြ ေလွ်ာက္ၿပီးေတာ့မွ တျခား 
ႏုိင္ငံျခားေတြ ေရာက္ကုန္ၿပီ။ တုိ႔ကေတာ့ အျမင့္ဆံုး 
Post-ten ပဲ ဒီကေန႔ထိလုပ္ႏုိင္တာ။ တို႔လည္း 
သတ္မွတ္ခ်က္ခ်ထားတာရွိတယ္ဗ်။ အဲဒီ Post-ten 
ထိကို တုိ႔ကတာဝန္ယူထားတယ္။ ကုန္က်စရိတ္ေတြ၊ 
ႏုိင္ငံတကာကလည္း အကူအညီေတာင္းလို႔ရတဲ့ေနရာ 
ကလည္း ေတာင္းေပါ့ဗ်ာ။ Post-ten ဆင္း ေက်ာင္း 
သား/သူ ေတြဆိုရင္ တို႔ဆီမွာ ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ 
အနည္းဆံုး (၂) ႏွစ္ ေက်ာင္းေတြမွာ တာဝန္ယူေပးရ 
တယ္။ သတ္မွတ္ခ်က္အေနနဲ႔ တာဝန္ေပါ့ဗ်ာ မလုပ္ 
မေနရ ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ 
ဆိုေတာ့ သူတို႔ကုိ တဖက္က အမ်ားႀကီးအေထာက္ 
အကူေပးထားရတာကိုးဗ်။ သူတို႔ကိုလည္း ျပန္ၿပီး 
တာဝန္ ေပးတယ္။ အဲဒီပံုစံမ်ဳိး လုပ္ထားရတာကိုးဗ်” 

ဟု ရွင္းျပေပးသည္။၁၂၉ 

၁၂၉ ႏုိင္ဟံသာ၊ ဒုတိယ-ဥကၠဌ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ အင္တာဗ်ဴးသူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ သုေတသနဌာန၊ ခ်င္းမိုင္၊ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္။
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ဆယ္တန္းလြန္ပညာေရးအစီအစဥ္ (Post-ten) ေဘာက္ေထာ္ (ပထမႏွစ္) စာသင္ၾကားေနမႈ ျမင္ကြင္း
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မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး 
လက္ရွိတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဆရာ/မ လုပ္သက္ 
သက္တမ္း အနည္းဆံုး (၃) ႏွစ္ရွိသူမ်ားကို တက္ေရာက္ႏုိင္ 
သည့္ အခြင့္အလမ္းကိုလည္း ေပးထားျပန္ေသးသည္။ 
၎သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
အနည္းဆံုး (၂) ႏွစ္ မသင္မေနရစနစ္ျဖင့္  က်င့္သံုးလ်က္ 
ရွိသည္။ ထိုအလုပ္သင္ သင္တန္းဆင္းကာလ ၿပီးဆံုးပါက 
ပညာေရးကို ဆက္လက္သင္ယူခ်င္သူမ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္း 
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ 
လက္ရွိ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုကို 
အေျချပဳထားသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေဒသႏၲရအဖြဲ႔ 
အစည္းပိုင္ ေက်ာင္းအေနျဖင့္သာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ 
သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

မြန္လူမ်ဳိးမ်ားေနထိုင္သည့္ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ 
ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ 
ပူးတြဲ၍ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ပူးတြဲေက်ာင္း (Mixed Schools) 

မ်ားလည္းရိွသည္။ အဆိုပါ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မြန္သမိုင္းႏွင့္ 
မြန္ဖတ္စာကုိ မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာ္မတီမွ မြန္ဆရာ/ 
ဆရာမမ်ားမွ သင္ၾကားေပးသည္။ မြန္သမိုင္းႏွင့္ မြန္ဖတ္စာ 
ကို သင္ၾကားေပးသည့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအတြက္ မြန္အမ်ဳိး 
သားပညာေရးေကာ္မတီႏွင့္ အစုိးရပညာေရး ေကာ္မတီတုိ႔မွ 
သင္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ လစာႏႈန္းထားကို ပံ့ပိုးကူညီ 
ေပးထားသည္။ လစာရရွိေသာ ႏႈန္းထားသည္ အစိုးရ 
ေက်ာင္းမွ ဆရာ/ဆရာမမ်ားကဲ့သို႔ အျပည့္အဝရရွိျခင္းမ်ဳိး 
မဟုတ္ဘဲ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား 
ရရွိေနေသာ လစာႏႈန္းထားႏွင့္ မတိမ္းမယိမ္းပင္ျဖစ္သည္။ 

အစိုးရေက်ာင္းႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း အတူတကြ ပူးတြဲဖြင့္လွစ္ထားရွိျခင္း
Photo by ENAC 
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မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းသူတစ္ဦးသည္ ျမန္မာဖတ္စာအုပ္မွ 
ေ၀ါဟာရအဓိပၸါယ္နားမလည္ျခင္းေၾကာင့္ မြန္ဘာသာသုိ႕ ျပန္လည္ေရးသားေနျခင္း
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မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းတြင္ စာသင္ၾကားေနပုံ
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၈.၂.၉. ေက်ာင္းအေဆာက္အအံု 
မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းအေဆာက္အအံုမ်ားကို ျပည္တြင္းရွိ 
မြန္ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ျပည္ပသို႔ေရာက္ရွိ 
ေနၾကသည့္ မြန္တိုင္းရင္းသားမ်ားအျပင္ ျပည္တြင္းရွိ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားမွ ပါဝင္ေပးေနသည္။ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း 
အေဆာက္အအံု ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္မႈမ်ားထဲတြင္ ရပ္ရြာလူထု 
မ်ားမွ တတ္ႏုိင္သမွ် ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ 
မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ (ပင) ေက်းရြာရိွ မြန္အမ်ဳိးသား 
အလယ္တန္းေက်ာင္းကို စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေန 
သည့္ မြန္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဝင္းဝါဝါထြန္းမွ 
မတည္၍ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္း ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
အဆိုပါ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းကို ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ 
လွဴဒါန္းသူအေနျဖင့္ ေျမအားျဖင့္ ပါဝင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသာ္ 
လည္း၊ ရွိၿပီးေသာ ေျမေပၚတြင၁္၃၀ ေက်ာင္းစာသင္ေဆာင္ 
(ႏွစ္ထပ္)ကုိ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းျခင္း ျဖစ္သည္။ မေလးရွား၊ 
ၾသစေၾတးလ်၊ ဖင္လန္ရွိ မြန္အသင္းမ်ားမွ လွဴဒါန္းသည့္ 
ေငြေၾကးမ်ားကို စုစည္းကာ ေဆာက္လုပ္သည္။ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အုတ္ျမစ္ခ်၍၊ ေမလ (ဒုတိယအပတ္) 
တြင္ အၿပီးသတ္ ေဆာက္လုပ္ရန္လ်ာထားခ်က္အတိုင္း 
အၿပီးေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ 
ႏွင့္ အျခားေသာ နယ္မ်ားမွ အေယာက္ (၃၀) ဦးေရခန္႔ ပါဝင္ 

လွဴဒါန္းေပးသည္။  လဝီမန္ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမွလည္း 
ေဆာက္လုပ္ေရး အခေၾကးေငြကို တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ 
မယူဘဲ ေမတၱာေစတနာျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေပးျပန္သည္။ 

မတည္လွဴဒါန္းေငြသည္ ေငြ ၂၅,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ေလာက္ 
ျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး၊ ဝိုင္းဝန္းလွဴဒါန္းေငြသည္ (၁၃,၀၀၀,၀၀၀) 
က်ပ္ခန္႔ရွိသည္။ ရပ္ရြာမွ ဝိုင္းဝန္းလွဴဒါန္းမႈမ်ားလည္း ရွိ 
ေသးသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး အဖိုးအခ (၁၅%) အပါအဝင္ 
ေက်ာင္း၏ စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္မွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း 
(၅၀၀ ႏွင့္ ၅၅၀) အၾကားတြင္ ရွိႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ေဆာက္လုပ္ေရး အဖိုးအခ (၁၅%) တန္ဖိုးကို ျပန္လည္ 
ႏႈတ္ယူလုိက္ပါက ေဆာက္လုပ္ေရးကုန္က်စရိတ္သည္ က်ပ္ 
ေငြသိန္း (၃၅၀) ေက်ာ္ေက်ာ္ေလးျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ပငေက်းရြာရွိ မြန္အမ်ဳိးသား အလယ္တန္း 
ေက်ာင္းကို ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသာမက ဆရာ/မမ်ား 
အပါအဝင္၊ MNEC ၏ စံျပေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းအေနျဖင့္ 
ျဖစ္ေစခ်င္သည္ဟု မတည္လွဴဒါန္းသူမွ ေျပာၾကားသည္။ 
ပငေက်းရြာရိွ ရြာသူ/သားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ 
ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ တတ္ႏုိင္သည့္ အဘက္ဘက္မွ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။ 

၁၃၀ အဆိုပါေက်ာင္းေဆာက္ထားသည့္ ေျမေနရာသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပိုင္ေျမျဖစ္ေနသည္။ 
၁၃၁ ဝင္းဝါဝါထြန္း၊ ပင-မြန္အမ်ဳိးသားအလယ္တန္းေက်ာင္း မတည္လွဴဒါန္းသူ၊ အင္တာဗ်ဴးသူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ 

သုေတသနအဖြဲ႔၊ ခ်င္းမိုင္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္။ 
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ပင - မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ (ပင) ေက်းရြာရွိ မြန္အမ်ဳိးသား 
အလယ္တန္းေက်ာင္းအား စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ ပုဂၢလိက အလွဴရွင္တစ္ဦးမွ 
မတည္ထားသည့္ ေက်ာင္း။
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လမုိင္း မြန္အမ်ဳိးသားအလယ္တန္းေက်ာင္းအား ေတြ႔ရစဥ္။
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၈.၂.၁၀. မြန္အမ်ဳိးသား ပညာေရးစနစ္၏ 
 အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား

မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးစနစ္၏ အားသာခ်က္မ်ားထဲ၌ မိခင္ 
ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစံု ပညာေရးစနစ္ 
ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား မြန္လူမ်ဳိးမ်ား၌ 
ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္ တစ္ခုတည္း 
တည္ရိွေနျခင္းက အားသာခ်က္ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ မူလ 
တန္းအဆင့္ ပညာေရး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ မြန္အမ်ဳိးသား 
သင္ရုိးညြန္းတမ္း ေရးဆြေဲရးေကာ္မတီမွ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် 
ျပဳစုေရးဆြဲထားသည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းဖတ္စာအုပ္မ်ားျဖင့္ 
သင္ၾကားေပးသည္။ အထူးသျဖင့္ မြန္ဖတ္စာ၊ မြန္သမိုင္းမွာ 
အဓိက ျဖစ္ေနသည္။ အဆိုပါဖတ္စာအုပ္မ်ားကို မူလတန္း 
(အထက္) အဆင့္၌သာမက အလယ္တန္းအထိတုိင္ေအာင္ 
သင္ၾကားေပးႏုိင္သည္။ မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးစနစ္သည္ 
ေပါင္းကူးပညာေရးစနစ္ က်င့္သံုးထားသည္။ မြန္အမ်ဳိးသား 
ေက်ာင္းမ်ားမွ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ 
အခက္အခဲမရွိေစဘဲ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ပညာသင္ၾကား 
ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းကိုလည္း အတူတကြ ေဖာ္ေဆာင္ 
ထားသည္္။ ဤသည္မွာ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း ပညာေရး 
စနစ္၏ တမူထူးျခားခ်က္ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ မြန္အမ်ဳိးသား 
ေက်ာင္းမ်ားတည္ရွိေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ရပ္ရြာရပ္မိ 
ရပ္ဖ၊ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ သား/သမီးမ်ားကုိ ႏွစ္သက္ 
ရာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာေရးကုိ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ 
တက္ေရာက္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေက်ာင္းေကာ္မတီ 
ဝင္မ်ားသည္ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ား၌ သာမက အစိုးရ 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပူးတြဲပါဝင္ၾကသည္။ အက်ဳိးဆက္ရလဒ္ 
အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားေက်ာင္း ေျပာင္းေရႊ႕ရာ၌ 
အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစသည္။  မိခင္ဘာသာ စကားအေျချပဳ 
ပညာေရးစနစ္ကို မူလတန္းအဆင့္၌ ၈၀% အသံုးျပဳ 
သင္ၾကားေပးရံုသာမက ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိး သင္ၾကား 
ေသာ (Bilingual Education) စနစ္ကိုလည္း အသံုးျပဳ 
သည္။ ရံဖန္ရံခါ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္အရ ဘာသာစကား (၃) မ်ဳိး၁၃၂ သင္ၾကားသည့္ 
နည္းစနစ္ကိုလည္း အသံုးျပဳရသည္။ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၏ 
လစာႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ႏႈန္းထားႏွင့္ ႏိႈင္းစာပါက နည္းပါး 
လွေသာ္လည္း မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေပးဆပ္ 
ပါဝင္ေပးေနၾကသည့္ (Commitment and Scracifice) 
မြန္အမ်ဳိးသားႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္မွာ 
အမ်ဳိးသားေရး အရင္းခံအသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္၁၃၃ ပါဝင္ႏိုင္သည့္ 
မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္မွာ အင္မတန္ပင္ ေလးစားစရာ ေကာင္းလွ 

သည္။ ဆရာ/ဆရာမမ်ား အသုံးျပဳသည့္ သင္ၾကားနည္း 
စနစ္တြင္လည္း ကေလးဗဟုိျပဳနည္း စနစ္ကုိသာ အဓိက 
ထား ဦးတည္သင္ၾကားေပးသည္။ ၎ပညာေရးစနစ္သည္ 
ကေလးမ်ားကို မိမိတို႔ ကိုယ္ပိုင္စဥ္းစားဆင္ျခင္၊ သံုးသပ္ 
ေပးႏုိင္သည့္ စနစ္ကိုလည္း အားေပးသည့္ ေက်ာင္းမ်ား 
ျဖစ္သည္။ 

Post-ten ေက်ာင္းဆင္းသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို မြန္
အမ်ဳိးသားပညာေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ အလုပ္သင္အျဖစ္ 
အနည္းဆံုး (၂) ႏွစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈျပဳရာတြင္ အထူး 
သျဖင့္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ သင္ၾကားေပးမႈ အပိုင္းတြင္ 
အစိုးရေက်ာင္းမ်ားထက္ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း ကေလး 
မ်ားသည္ သင္ယူလက္ခံမႈ အပိုင္းတြင္ မ်ားစြာ သိသာပိုမို 
ထင္ရွားသည္။ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား/သူ 
မ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရေက်ာင္းမွ ဆရာ/ဆရာမမ်ားကုိ ေတြ႔ဆုံ 
ႀကံဳႀကိဳက္သည့္ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးတြင္လည္း ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာစြာ 
ဆက္ဆံတတ္ေစရန္ သင္ၾကားေပးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မြန္ 
အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို ပညာ 
သင္ေပးရာ၌ အတတ္ပညာတစ္ခုတည္းကိုသာ ဦးစားေပး 
သင္ၾကားေပးသည္သာမက အသိပညာရပ္မ်ားကိုပါ တစု 
တေပါင္းတည္း သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။ မြန္ရပ္ရြာလူထု 
မွလည္း ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ေကာ္မတီ အသီးသီး 
ဖြဲ႔စည္းထားသည့္အျပင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မြန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မ်ားမွလည္း အားတက္သေရာျဖင့္  မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း 
မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ က်ရာအခန္းက႑ 
အလုိက္ တာဝန္မ်ားကို တတ္ႏုိင္သည့္ ဘက္မွ ပါဝင္လႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ ဤသည္မွာ မြန္အမ်ဳိးသားပညာ 
ေရးစနစ္၏ မြန္လူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ စစ္မွန္ေသာ 
ေစတနာ၊ စိတ္ရင္းအမွန္မ်ား၏ အက်ဳိးရလဒ္ပင္ျဖစ္သည္။
 
အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္မွ မြန္အမ်ဳိးသား 
ပညာေရးစနစ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ပညာေရးဝန္ႀကီး 
ဌာနမွ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားကုိ တရားဝင္ အသိအမွတ္ 
ျပဳမခံရမႈေၾကာင့္ စိန္ေခၚခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ရင္ဆိုင္ေန 
လ်က္ရွိသည္။ အစိုးရထံမွ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား မရရွိျခင္း 
ေၾကာင့္ မြန္အမ်ဳိးသား ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား စနစ္သည္ 
ျပည္တြင္း/ျပည္ပႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ လူမႈေရးအသင္း 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာမွီခိုေနရသည္။ ယင္း 
အခ်က္သည္ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ား ဆက္လက္ေရရွည္ 
တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚခ်က္ 
တစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။ တခါတရံအခ်ိန္မ်ဳိး၌ ဆရာ/ဆရာမ 
မ်ား၏ လစာကို အခ်ိန္မီေပးႏုိင္မႈ မရွိျခင္း၊ အစိုးရေက်ာင္း 

၁၃၂ ဘာသာစကာား(၃)မ်ဳိးသည္ (မြန္) မိခင္ဘာသာစကား၊ ဗမာဘာသာစကားႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမ်ားကို ဆိုလိုသည္။
၁၃၃ အမ်ဳိးသားေရး  အရင္းခံစိတ္ဓာတ္မွာ မိမိတို႔ မြန္တစ္မ်ဳိးသားလံုးကို ဆုိလိုသည္။
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မ်ား၌ ဆရာ/ဆရာမရရိွေနသည့္ လစာထက္ နည္းပါးေနျခင္း၊ 
အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္၁၃၄ ေက်ာင္းသံုးသင္ေထာက္ 
ကူပစၥည္းမ်ားကို အလံုအေလာက္ မရႏုိင္ျခင္းစသည့္ 
အခ်က္မ်ားသာမက ဝန္ထမ္းလစာသည္လည္း တစ္ႏွစ္ 
ပတ္လံုး အျပည့္အဝ ေပးေခ်ႏုိင္မႈမရွိဘဲ၊ ပညာသင္ႏွစ္ 

ကမာဝက္ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း၏ စာသင္ၾကားေနမႈ
Photo by ENAC 

၁၃၄ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးမ်ား၊ သန္႔ရွင္းေသာ ေရလံုအိမ္သာမ်ား၊ႏွင့္ ေသာက္သံုးေရမ်ား စသည့္ 
အရာမ်ားပါဝင္သည္။  

တစ္ႏွစ္ကာလတြင္ (၉) လကိုသာ ေပးႏုိင္သည္။ အစိုးရ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက လစာနည္းပါးသည့္ 
အတြက္ေၾကာင့္ ေရရွည္၌ ဝန္ထမ္းမတည္ၿငိမ္မႈမ်ား 
ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။
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ed*kH;
မြန္အမ်ဳိးသား ပညာေရးစနစ္မွ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ 
အမ်ဳိးသား လကၡဏာရပ္ကို ၎လူမ်ဳိး၏ စာေပမွ 
မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္က်င့္သံုးမႈျဖစ္စဥ္တြင္ 
မြန္အမ်ဳိးသား ပညာေရးစနစ္သည္သာ ေကာင္းမြန္ 
ေသာ သက္ေသသာဓကပင္ ျဖစ္သည္။ မြန္အမ်ဳိး 
သားပညာေရးစနစ္သည္ ရပ္ရြာလူထုကို အေျချပဳ 
တည္ေဆာက္ပံုေဖာ္ထားသည့္ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ 
သည္ႏွင့္အညီ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ 
ဘာသာစကားစံုပညာေရးစနစ္ျဖင့္ သင္ၾကားေပး 
ေနေသာ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ 
မူလတန္းအဆင့္၌ မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳ 
ပညာေရးစနစ္ျဖင့္ ၈၀% သင္ၾကားေပးၿပီး၊ အလယ္ 
တန္းအဆင့္တြင္ မိခင္ဘာသာစကားကို တျဖည္း 
ျဖည္းခ်င္း ေလွ်ာ့ခ်ကာ ႏုိင္ငံသံုးဗမာဘာသာစကား 
ကို အသုံးျပဳလာသည္။ မြန္အမ်ဳိးသား ပညာေရး 
စနစ္တြင္ အစိုးရသင္ရိုးညြန္းတမ္းကိုသာ အသုံးျပဳ 
သင္ၾကားေပးသည္သာမကပဲ မြန္အမ်ဳိးသား 
ပညာေရးေကာ္မတီမွ ေရးသားျပဳစုထားသည့္ မြန္ 
သမိုင္းႏွင့္ မြန္ဖတ္စာကို ဘာသာရပ္အေနျဖင့္ 
သင္ၾကားေပးသည္။ အဆုိပါဘာသာရပ္ (၂) ခုသည္ 
စာေမးပြဲေျဖဆိုျခင္း ျပဳလုပ္ရျခင္းေၾကာင့္ ေအာင္ 
ျမင္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) က်ရႈးံမႈလည္းရိွသည္။ ယင္းသုိ႔ 
ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို 
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရာေရာက္သကဲ့သို႔ သာမက 
ထမ္မံျမႇင့္တင္ေနသကဲ့သို ျဖစ္ေနသည္။ အထက္ 
တန္းအဆင့္၌ အစိုးရသင္ရိုးညႊန္းတမ္းျဖင့္ အလံုးစံု 
သင္ၾကားေပးေနသည္။ မြန္အမ်ဳိးသား ပညာေရး 
စနစ္သည္ ယူနက္စကိုမွ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထား 
သည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းအတိုင္း မိခင္ဘာသာစကား 
အေျချပဳ ဘာသာစကားစံုပညာေရးစနစ္ သင္ၾကား 
ေပးသည့္ နည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳသင္ၾကားေပး 
လ်က္ရွိေနေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိသည္။  

မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ားမွ 
မြန္အမ်ဳိးသားအလံကုိ အေလးျပဳေနျခင္း
Photo by ENAC 
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မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမိဳ႕၌ မြန္အမ်ဳိးသားအလယ္ေက်ာင္းဝင္ေပါက္ေရွ႕၌ ေက်ာင္းသားမ်ားေတြ႔ရစဥ္
Photo by ENAC 
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လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္၌ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစံု 
ပညာေရးစနစ္ က်င့္သံုးရန္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိသည္။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မတူကြဲျပားေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ (သို႔ 
မဟုတ္) ဘာသာစကားေပါင္းစံုျဖင့္ ရွိေနသည့္အတြက္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ 
ခုခံေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ENAC မွ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရ ပညာေရးဌာန တာဝန္ရိွသူ 
မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ MTB-MLE စနစ္အား (မူ) အရ လက္ခံေပးႏိုင္ 
ေသာ္လည္း၊ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ခက္ခဲေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။ သို႔ရာတြင္ 
NNER၊ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ ေျပာျပခ်က္မ်ားအရ လက္ရိွျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးဘာသာစကားေပါင္းစံု ရွိေနေသာ္လည္း၊ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 
အပုိင္း၌ “လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာကေန လက္ေတြ႔ ျပႆနာ ဘယ္လုိ 
ရွင္းမလဲဆိုတာ နည္းလမ္းေတြ ရသြားတယ္။ ဘာသာစကား (၁၃၅) မ်ဳိးက (၁၃၅) မ်ဳိး 
စလံုး သင္ဖို႔မွ မလိုတာ။ အဓိကအႀကံေပးတာက ကေလးရဲ႕ မိခင္ဘာသာစကား 
အထူးသျဖင့္ ကေလးကၽြမ္းက်င္တ့ဲ စကားေပ့ါ။ သူေက်ာင္းေနတ့ဲအခါမွာ သူကၽြမ္းက်င္တ့ဲ 
စကားနဲ႔ သင္ဖို႔ အဓိက အဲဒီအခ်က္ပဲ”၁၃၅ ဟု ေထာက္ခံေျပာဆိုသည္။

ENAC သုေတသနရွာေဖြ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထား 
ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ MTB-MLE စနစ္ကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
Papua New Ginea ႏိုင္ငံသည္ ဘာသာစကား အမ်ဳိးအစားေပါင္း (၈၀၀) ေက်ာ္ ရွိေန 
ေသာ္လည္း၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ အခ်ိန္မွစတင္၍ လက္ရွိအခ်ိန္ရွိတိုင္ေအာင္ အစိုးရမွ MTB-

MLE စနစ္ကို လက္ေတြ႔က်င့္သုံးေနသည္။ ယင္းအျပင္ စာေပ မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးေသာ 
လူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားကိုလည္း စာေပဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္ ႏိုင္ငံတကာ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ေဒသမ်ားတြင္ (MNEC) မြန္အမ်ဳိးသား ပညာေရး 
ေက်ာင္းမ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ (KIO) မွ ဖြင့္လွစ္ေသာ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ား၊ 
ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ရွိ RCSS မွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ရွမ္းအမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ား၊ 
KED မွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ KnED မွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ 
ကရင္နီအမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားမွာ MTB-MLE စနစ္ကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးေနသည္။ 
အဆိုပါစနစ္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ ေရတိုအားျဖင့္ လက္ေတြ႔အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရန္ မလြယ္ကူေသာ္လည္း၊ ေရရွည္စီမံကိန္းျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ပါက ျဖစ္ႏိုင္ 
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ENAC အေနျဖင့္ MTB-MLE စနစ္ကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရန္ နည္း 
(၃) နည္းျဖင့္ တင္ျပထားသည္။ အဆိုပါ နည္းမ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ 
က်င့္သုံးရန္မွာ မလြယ္ကူေသာ္လည္း၊ ေနရာေဒသအလိုက္ မူတည္၍ က်င့္သုံးႏုိင္ပါသည္။ 

အခန္း (၉) 

pOf;pm;csufrsm;

၁၃၅ ေဒါက္တာသိန္းလြင္၊ Thinking Class Rooms၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ 
(သုေတသနအဖြဲ႔)၊ ခ်င္းမိုင္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္။
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ဘာသာစကား (၁) မ်ဳိးတည္း ေျပာဆိုက်င့္သံုးေသာ 
တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား၌ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ 
ဘာသာစကားစံုပညာေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးႏိုင္သည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ တြင္က်ယ္စြာ လက္ေတြ႔က်င့္သံုး 
ႏုိင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မြန္လူမ်ဳိးတို႔၏ ဘာသာ 
စကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ စသည္တို႔သည္ တူညီေန 
သည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မြန္ျပည္သစ္ 
ပါတီမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း ပညာေရး 
စနစ္သည္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစုံ 
ပညာေရးစနစ္ကို နည္းစနစ္က်က် လက္ေတြ႔အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္။ ႁခြင္းခ်က္အေနျဖင့္၊ 
NNER ဥကၠဌျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ ေျပာျပခ်က္မ်ား 
အရ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ အဆိုပါစနစ္ကို က်င့္သံုးႏိုင္ေၾကာင္း 
ေျပာဆိုသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ဂ်ိမ္းေဖာ 
ဘာသာစကားသည္ အဓိကဘာသာစကားအျဖစ္ လက္ခံ 
ထားသည့္အတြက္ က်င့္သံုးရန္မွာလည္း လြယ္ကူျခင္းႏွင့္ 
အသင့္ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေန၌ ရွိေနသည္။ 

လူမ်ဳိးအေျခခံေသာ မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳဘာသာ 
စကားစံုပညာေရးစနစ္သည္ ရိုးရွင္းေသာနည္းျဖစ္သည္။ 
မြန္ျပည္နယ္ရွိ မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း ပညာေရးစနစ္သည္ 
ဥပမာေကာင္းတစ္ရပ္သာမက အတန္းပညာအဆင့္မ်ား 
အလိုက္ ဘာသာစကား (၃) မ်ဳိး အသံုးျပဳ သင္ၾကားေနျခင္း 
ျဖစ္သည္။ မြန္အမ်ဳိးသား ပညာေရးစနစ္သည္ ဘာသာစကား၊ 
စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ စသည္တို႔သည္ တစ္ခုတည္းျဖစ္သည္ 
ႏွင့္အညီ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစံု 
ပညာေရးစနစ္ကုိ လက္ေတြ႔က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လြယ္ကူေစသည္။ လူမ်ဳိးအလုိက္ 
အေျခခံေသာ နည္းသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး တစ္ခုခ်င္းစီ 
အလုိက္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ပါက 
အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာ ရရိွခံစားေစမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္၊ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ေရာေႏွာေနထုိင္သည့္ ဧရိယာမ်ား 
၌ အဆိုပါစနစ္ကို က်င့္သံုးရန္ စိန္ေခၚခ်က္အနည္းအမ်ား 
ရွိေနႏိုင္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ကဲ့သို႔ပင္ အျခားေသာ 
ျပည္နယ္မ်ား၏ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာမ႑ိဳင္ဘာသာစကား 

၉.၁. jynfe,ftajccHaomenf;

၉.၂. vlrsKd;tajccHaomenf;

ႏိုင္ငံတကာျဖစ္ရပ္ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားမွ အိႏိၵယႏွင့္ 
ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ျပည္နယ္အေျခခံေသာ နည္းအား 
က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ 
ဘာသာစကား (၃) မ်ဳိးပံုစံ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးေနသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ပထမ (ေဒသသံုး) ဘာသာစကားသည္ ၎ 
ျပည္နယ္၏ တရားဝင္ဘာသာစကား ျဖစ္လာျခင္း၊ ဒုတိယ 
ဘာသာစကား (ဟိႏၵဴ ) ႏွင့္ တတိယဘာသာစကား (အဂၤလိပ္) 
ျပည္နယ္၏ တရားဝင္ ရံုးသံုးဘာသာစကား အျဖစ္ လက္ခံ 
က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါနည္း က်င့္သံုးရန္အတြက္ 
မည္သည့္ ဘာသာစကားအား ျပည္နယ္၏ တရားဝင္ 
ဘာသာစကားအျဖစ္ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ 
ယင္းသို႔ သတ္မွတ္ရာ၌ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ ဝင္ေရာက္ 
စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳရန္မွာ အေရးႀကီးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ၊ ျပည္နယ္၏ တရားဝင္ 
ရံုးသံုးဘာသာစကားမွာ သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္ဘာသာစကား 
(Medium of Instruction) ျဖစ္လာမည္။ 

(Medium of Instruction) သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔ 
အသုံးျပဳျခင္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု (ဗဟုိ) အစုိးရမွ သတ္မွတ္ 
ေပးျခင္းထက္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ဳိးမ်ားမွ 
ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိရန္ျဖစ္သည္။

ဘာသာစကား (၁) မ်ဳိးထက္ေျပာဆိုေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ ဘာသာစကား (၃) မ်ဳိး ေျပာဆို 
သင္ၾကားသည့္ နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳရန္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္၌ မြန္၊ ကရင္ႏွင့္ ပအုိဝ္းလူမ်ဳိးမ်ား 
အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ၾကသည့္အေလ်ာက္၊ အဆုိပါ လူမ်ဳိး 
မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းမ်ားကို သီးသန္႔အေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ 
ထားေပးျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) စာသင္ခန္း ေနရာခ်ထားျခင္း 
(Class Setting) စသည္တို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ 
၎ေဒသမ်ား၌ သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား အနိမ့္ 
ဆံုးအေနျဖင့္ ဘာသာစကား (၂) မ်ဳိး တတ္ကၽြမ္းရန္ လိုအပ္ 
သည့္အတြက္ အင္မတန္ပင္ အေရးႀကီးသည္။ 
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ေက်ာင္းအေျခခံေသာနည္းသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္း 
အတာျဖင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စု၏ နယူးမကၠဆီကုိျပည္နယ္ ပညာေရးပုံစံသည္ 
ေက်ာင္းကုိ အေျခခံေသာ နည္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္း 
ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္ဘာသာစကား 
(Medium of Instruction) ကုိ အေရာင္အလိုက္ ခြဲျခား 
သတ္မွတ္ထားသည္။ ယင္းအျပင္ ေက်ာင္းေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ 
လည္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္လက္ခံရာ၌ 

သတ္မွတ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသား/
သူမ်ားကို သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္ဘာသာစကား (Medium 

of Instruction) ကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ေပးထားရန္ျဖစ္သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အနိမ့္ဆုံး မူလတန္း 
အဆင့္မွ စတင္၍ ၎တို႔၏ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ 
သင္ၾကားလွ်င္ ဘာသာစကားတစ္ခုမွ တစ္ခုသုိ႔ ကူးေျပာင္းမႈ 
ျဖစ္စဥ္အေပၚ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံ 
သံုးဘာသာစကား (National language) နားလည္ တတ္ 
ေျမာက္မႈကုိလည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ ယင္းအျပင္ 
ကိုယ္ပိုင္စဥ္းစား၊ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္စြမ္းအား အေထာက္ 
အကူျဖစ္ေစရံုသာမက ပိုမိုတိုးတက္ေစသည္။ MTB-MLE 

စနစ္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးသူငယ္ မ်ား၏ 
ေက်ာင္းတက္ရာခိုင္ႏႈန္း သိသာျမင့္တက္လာျခင္းအျပင္ 
က်ား-မေရးရာ တန္းတူမညီမွ်မႈ ကြာဟခ်က္ ေလ်ာ့နည္းေစ 
မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ မိဘမ်ားကိုယ္တုိင္ ပညာေရး အခန္း 
က႑အေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ ပိုမိုရွိလာျခင္း၊ MTB-MLE 
စနစ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈ ပိုမိုခိုင္မာလာမႈေၾကာင့္ သား/သမီး 
မ်ားကို ပညာေရး ပိုမိုအားေပးလာေစျခင္း စေသာအခ်က္ 
မ်ားက အက်ဳိးရလဒ္ ေဖာ္ေဆာင္ေစသည္။ အမ်ဳိးသမီး မ်ား 
ပါဝင္မႈ အခန္းက႑ က်ယ္ျပန္႔လာမႈေၾကာင့္ ကုိယ္ပိုင္ 
စဥ္းစားႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားလာမည့္အျပင္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳသူ 
မ်ား (Decision Makers)၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္း 
မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ရႈျမင္ထားေသာ အျမင္မ်ား ေျပာင္း 
လဲလာျခင္းစေသာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ 
အထက္ပါ တင္ျပခ်က္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ား အခန္းတြင္ 
လည္း ဘာသာစကားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး ႏိုင္ငံတကာ 
ဥပေဒမ်ား (သို႔မဟုတ္) ပဋိညာဥ္မ်ားမွ ပညာသင္ၾကားရာ 
တြင္ လူသားတိုင္း၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ျဖစ္ 
သည္။ 
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အထက္ေဖာ္ျပပါ စဥ္းစားခ်က္ နည္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတစ္ခုလုံး 
အေပၚတြင္ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေသာ နည္းမ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ 
ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေဒသမ်ား၏ ေရခံေျမခံ အေနအထားအေပၚ 
တြင္ မူတည္၍ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ျပည္နယ္ 
အေျခခံေသာနည္းကို က်င့္သံုးလွ်င္၊ လူအမ်ားစု ေျပာဆို 
သည့္ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္ 
တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား၏ တရားဝင္ ရုံးသုံးဘာသာစကား 
ျဖစ္လာျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားလကၡဏာပုံေဖာ္ရာတြင္ 
မ်ားစြာ ပိုမို အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
စိန္ေခၚခ်က္အေနျဖင့္ ျပည္နယ္အတြင္း ေနထုိင္သည့္ 
အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ မိခင္ဘာသာ 
စကား၊ စာေပျဖင့္ သင္ၾကားခြင့္ ဆံုးရႈံးႏိုင္သည္။  ႏိုင္ငံတကာ 
ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အိႏိၵယႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမ်ား၏ 
က်င့္သံုးေသာ ပံုစံနည္းလမ္း (Models) မ်ားသည္ ျပည္နယ္ 
အေျခခံေသာ နည္းျဖစ္သည္။ 

လူမ်ဳိးႏွင့္ေက်ာင္း အေျခခံေသာ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ 
ဘာသာစကားစံုပညာေရးစနစ္ကုိ က်င့္သံုးရာ၌ ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ား၏ အမ်ားဆႏၵ သေဘာထားမ်ားကို စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူ၍ သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္ဘာသာစကား (Medium 

of Instruction) ဆုံးျဖတ္ႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္၊ အဆုိပါ 
ပံုစံသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အစဥ္အၿမဲ ေနထိုင္လာ 
ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးႏိုင္သည္။ 
ဥပမာ - မြန္လူမ်ဳိးမ်ား ေနထိုင္ေသာ ကရင္ျပည္နယ္၊ 
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ 
လူမ်ဳိးႏွင့္ ေက်ာင္းအေျခခံေသာနည္းကုိ လက္ေတြ႔ က်င့္သုံး 
ႏုိင္သည္။ လူမ်ဳိးအေျခခံေသာနည္း ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ေရာေႏွာေနပါက ေက်ာင္းအေျခခံ 
ေသာနည္းျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းအေျခခံေသာ 
နည္း၌ သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္ဘာသာစကား (Medium of 

Instruction) သတ္မွတ္ရာတြင္ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားမွ 

မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ႏွစ္သက္ရာ ဘာသာစကား၊ 
စာေပျဖင့္ သင္ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးထားရန္ 
လိုအပ္ေပသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ေရာေႏွာေနထိုင္ 
သည့္ ဧရိယာမ်ားတြင္ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးရန္မွာ စိန္ေခၚခ်က္ 
မ်ားစြာရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းကို အေျခခံေသာနည္း 
က်င့္သံုးရာတြင္ မတူညီကြဲျပားေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား 
၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ျဖစ္ေစ 
ရန္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ ႀကီးမားေနမည္ျဖစ္သည္။ 
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ေဒါက္တာ ပညာမြန္ (ENAC ဒု-အမႈေဆာင္ ဒါရုိက္တာ) မွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ 
ေတြ႕ဆုံအားေပးေနပုံ
Photo by ENAC
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ပညာေရးအခန္းက႑သည္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ လက္ေအာက္၌ 
သာ ထားရွိျခင္း တနည္းအားျဖင့္ အာဏာခြဲေဝက်င့္သံုးသည့္စနစ္ (Division of Power) ထားရွိ 
ရန္ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ပညာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုသိရွိႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္အစိုးရ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္)ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္လက္ထဲ၌ 
ဥပေဒျပဳေရး စေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ထားရွိျခင္းအားျဖင့္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ ပညာေရးစနစ္ကို 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသ 
ႀကီးမ်ားရွိ ေျမျပင္ပညာေရးအေျခအေနကုိ ျပည္ေထာင္စု ပညာေရးဝန္ႀကီး႒ာနထက္ ပိုမိုသိရွိေန
သည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ ေဒသႏၲရအစိုးရအဖြဲ႔လက္ထဲသို႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ ေပးထားရန္မွာ ပိုမိုလိုအပ္ေပ 
သည္။ ျပည္ေထာင္စု (ဗဟို) အစိုးရမွ လိုအပ္ေသာ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အကူမ်ားကို 
ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္သာ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးရွိ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ 
ပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ မူဝါဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္ပုိင္ခြင့္ အခြင့္အာဏာရိွေစရန္မွာ အေရးႀကီးသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုးရသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၏ လိုလားခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီႏိုင္ေသာ 
MTB-MLE ပညာေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ 
ျမႇင့္တင္ေပးေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
တုိင္းရင္းသား အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ENAC ပညာေရး 
မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ 
အေျခခံသင့္ေသာ က႑အလိုက္မူဝါဒ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား (မူၾကမ္းမ်ား) ၌ မိခင္ဘာသာစကား 
အေျချပဳ ဘာသာစကားစံုပညာေရးစနစ္မွာ တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ EAOs မ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ေသာ 
အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရေက်ာင္းမ်ားအၾကား ေပါင္းကူးပညာေရးစနစ္ က်င့္သုံး 
ျခင္း၌ အဆိုပါ ပညာေရးစနစ္သည္ လြယ္ကူအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစသည္။ တဆက္တည္း၌ 
လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ အစဥ္တစိုက္ 
အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနေသာ  အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ေရး (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး) 
ျဖစ္စဥ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ 

အခန္း (၁၀) 

rl0g'ykdif;qkdif&m aqG;aEG;csufrsm;
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သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာမ႑ိဳင္ ဘာသာစကား (Medium of Instruction)  
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ 
၁။ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစုံပညာေရးစနစ္ လက္ေတြ႔က်င္သုံးရန္ အဆင္သင့္ 

ျဖစ္ေနေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ျပည္နယ္ေဒသမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုမ်ား ေနထိုင္ေသာ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးခြင့္ျပဳရန္။

၂။ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစံုပညာေရးစနစ္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးေသာ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရ အသီးသီးမွ ပံ့ပိုးကူညီအားေပးရန္။

၃။ လက္ရွိတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ MTB-MLE စနစ္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ား 
ကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ႏွင့္ ကူညီပ့ံပိုးရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

၄။ MTB-MLE စနစ္ကို ပံ့ပိုးကူညီရန္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အစိုးရသည္ မိခင္ 
ဘာသာစကားအေျချပဳ (MTB) သီးသန္႔ဌာနတစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္းေပးသင့္သည္။ အဆိုပါ 
ဌာနသည္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းအဆင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ဆရာ/ဆရာမ သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ ဘာသာ 
စကားဆိုင္ရာ သင္တန္းေပးျခင္း အပါအဝင္ MTB အစီအစဥ္မ်ား လည္ပတ္ႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ 
ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ နယူးမကၠဆီကိုျပည္နယ္၏ BMEPs ကဲ့သို႔ပင္ 
ျဖစ္သည္။ 

၁၁.၁. MTB-MLE pepfukd 
 atmifjrifapEkdifaom ud&d,mwefqmygvmrsm;

၁။ မိခင္ဘာသာစကား၏ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိ ပညာေရးအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား (Stakeholders) အား အသိပညာေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရန္။

၂။  ရပ္ရြာေဒသႏွင့္ မိဘမ်ား၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား။

၃။  အစုိးရ၏ ကူညီပ့ံပိုးမႈမ်ား။

၄။  အလွဴရွင္မ်ား၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား။

၅။ ေဒသခံမ်ားမွ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကား အသင္းအဖြဲ႔မ်ား 
၏ အားေပးကူညီပ့ံပိုးမႈမ်ား။

အခန္း (၁၁) 

MTB-MLE pepfukd 
tajccHoifhaom rl0g' t}uHjyKcsufrsm;
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၆။ ေဒသခံဘာသာစကားႏွင့္ ႏုိင္ငံသုံးဘာသာစကား ႏွစ္ခုအၾကားေကာင္းမြန္သည့္ 
ေပါင္ကူးတံတားစနစ္ လိုအပ္ျခင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို ႏုိင္ငံသုံး 
ဘာသာစကားဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကို စိတ္အား 
ထက္သန္ေအာင္ ေကာင္းမြန္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစျခင္း။ ဥပမာ - မြန္အမ်ဳိးသားေက်ာင္း 
ပညာေရး၏ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳပညာေရးစနစ္သည္ ေဒသသုံးဘာသာ 
စကား (မြန္) ႏွင့္ ႏိုင္ငံသံုး ဘာသာစကား (ျမန္မာ) အၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ 
ေပါင္းကူးတံတား ပညာေရးစနစ္ျဖစ္သည္။

၇။ စမ္းသပ္စီမံကိန္း (pilot project) ျဖင့္ စတင္ရန္ႏွင့္ အဆိုပါစီမံကိန္းကို 
အေဆာတလ်င္ မျပဳလုပ္မိေစဘဲ၊ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာ
တြင္ ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္၊ လုံေလာက္ 
ေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား (ေက်ာင္းသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမ သင္တန္းမ်ား) ကို 
ေသခ်ာေအာင္ အစီအစဥ္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျဖန္႔က်က္ထားရန္။

၈။  မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳ ပညာေရးစနစ္ကို မိတ္ဆက္ရာတြင္ ဆရာ/
ဆရာမ (သုိ႔မဟုတ္) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား လက္လွမ္းမီေစရန္ 
အတြက္ အလြယ္တကူ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ 
ျပင္ဆင္ထားျခင္း။ 

၉။ ေဒသခံ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ ေထာက္ခံမႈမ်ား၊ ကူညီ 
ပံ့ပိုးမႈမ်ား လိုအပ္ျခင္း။

၁၀။ ဥပေဒျပဳ ေရးဆြသူဲမ်ားႏွင့္ အစုိးရတာဝန္ရိွသူမ်ားတုိ႔တြင္ ျဖစ္ေျမာက္ေစလုိေသာ 
အရင္းခံဆႏၵရွိဖို႔ လိုအပ္ျခင္း။

၁၁။ ဘာသာစကားႏွင့္ ပညာေရးမူဝါဒမ်ားဆိုင္ရာ ခိုင္မာမႈႏွင့္ ေထာက္ခံမႈမ်ား 
လုိအပ္ျခင္း။

၁၂။ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားအားလံုးအား အစိုးရမွ လက္ခံအားေပးမႈမ်ား။

၁၃။ စာလုံးေပါင္းသတ္ပံု မွန္ေအာင္ေရးနည္း (orthography) တိုးတက္ေစရန္ 
ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား လုိအပ္ျခင္း။ စာေပ မတိုးတက္ေသးေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို 
တိုးတက္ေစရန္ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ 
သူမ်ားထံမွ အကူအညီ ေတာင္းခံရန္ (ဥပမာ - SIL သည္ ပါပူ၀ါနယူးဂီနီႏုိင္ငံတြင္ 
စာလံုးသတ္ပံု တိုးတက္ေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း)။
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မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစံုပညာေရးစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း 
ေဒသႀကီးမ်ားတြင္ စာသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ သင္ယူျခင္းစသည့္ သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္ဘာသာစကား 
(Medium of Instruction) အသံုးျပဳျခင္းတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေက်ာင္း 
အလိုက္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိရန္လိုအပ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ 
နယူးမကၠဆီကိုျပည္နယ္ ပညာေရးဌာနတြင္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ကေလးမ်ားကို သင္ၾကားေရး 
မ႑ိဳင္ ဘာသာစကား အဂၤလိပ္စကား (သို႔မဟုတ္) စပိန္ဘာသာစကားကို ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ 
ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ ျဖည့္သြင္းရာ၌ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန 
(ဗဟို) မွ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းထက္ ပညာေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္၊ တိုင္း 
ေဒသႀကီး၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္တိုင္း၌ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အခြင့္အာဏာကို ေပးအပ္ရန္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား 
၏ ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေျမျပင္အေျခအေနအား ျပည္ေထာင္စု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနထက္ 
ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားက ပိုမိုသိရွိေနသည့္အတြက္ပင္ ျဖစ္သည္။
 
မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစုံပညာေရးစနစ္သည္ လက္ရွိျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္သာမက ဗမာလူမ်ဳိးမ်ား 
အတြက္ပါ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိးရလဒ္ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ လက္ရွိ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ေရး (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး) ျဖစ္စဥ္ကို 
လည္း မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ စဥ္းစားႏိုင္စြမ္းႏွင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ 
စြမ္းရည္မွာလည္း မ်ားစြာတိုးတက္လာမည္ျဖစ္မည္။ ထိုသို႔ တိုးတက္လာမႈမ်ားသည္ ျပည္နယ္ 
အသီးသီးအတြက္သာမက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြက္လည္း ပိုမိုအားေကာင္းလာေစ 
မည္ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ (အမ်ဳိးသား လကၡဏာ) ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို အတန္းပညာေရးမ်ား၌ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးလာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အခိုင္အမာ 
ရွိႏွင့္ေနၿပီးေသာ ဘာသာစကား၊ စာေပမ်ားလည္း ပိုမုိအားေကာင္းလာမည့္အျပင္၊ ဘာသာစကား၊ 
စာေပအားနည္းေနေသာ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားကို အားေပးသကဲ့သို႔ သက္ေရာက္ေနမည့္အျပင္၊ စာေပ 
မရွိေသးေသာ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားကိုလည္း စာေပမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ႏိႈးေဆာ္လံႈ႔ေဆာ္ေနသည့္ 
အသြင္ (သို႔မဟုတ္) သေဘာသို႔ ေရာက္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ ေက်ာင္းထြက္ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ေလ်ာ့က်ေစမည့္အျပင္၊ အဆိုပါစနစ္ေၾကာင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၌ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ က်ား-မ 
ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ ကြာဟခ်က္မွာ သိသာစြာ ေလ်ာ့က်လာမည္ျဖစ္သည္။ ဆရာႏိုင္ဟံသာ 
ေျပာဆိုသည့္အတိုင္းပင္ “လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို စာေပမွ 
အမ်ားႀကီး ထိန္းသိမ္းေပးေနသည္” ဆိုေသာ စကားမွာ အင္မတန္ပင္ မွန္ကန္ေနသည္။ 

ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ၊ ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳိး တတ္ကၽြမ္းေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား 
(သို႔မဟုတ္) ကေလးမ်ားအၾကား ပညာေရးတြင္  မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳပညာေရးစနစ္ 
အသံုးျပဳေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳပညာေရး စနစ္အသံုးမျပဳဘဲ သင္ၾကား 
ခံေနရေသာ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးရလဒ္ ကြာျခားခ်က္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 
သုေတသနစာတမ္း ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳသည့္ ပညာေရး 
စနစ္ျဖင့္ သင္ၾကားခံရေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳပညာေရး 
စနစ္ အသံုးမျပဳေသာ ေက်ာင္သား/သူမ်ားထက္ အတန္းပညာ အရည္အခ်င္း ထူးခၽြန္ရံုသာမက 

အခန္း (၁၂) 

ed*kH;
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၁၃၆ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ (National Peace 

Accord) ေရးထိုးၿပီးသည့္ေနာက္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲကာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ 
ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းၿပီးသည့္ အခ်ိန္ကာလကို ဆိုလိုသည္။

ကေလးမ်ား၏ ရုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားသည္လည္း မ်ားစြာ ကြာျခားမႈ ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစုံပညာေရးစနစ္သည္ (MTB-

MLE) ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရးျဖင့္ ပညာေရးကို 
သင္ၾကားရာ၌ လက္ေတြ႔က်က် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာ နည္းစနစ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း 
တည္ေဆာက္ထားသည္ႏွင့္အညီ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ ပညာသင္ၾကားရာတြင္ မိမိတုိ႔ 
မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ သာမက ျပည္ေထာင္စု 
ႀကီးအတြက္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ 
ဘာသာစကား၊ စာေပဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္မ်ားအရ၊ လူသားတိုင္းသည္ အတန္း 
ပညာသင္ၾကားျခင္း၌ မိမိတို႔၏ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ အတန္းပညာမ်ားကို သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ 
သင္ယူပိုင္ခြင့္ရွိေနေၾကာင္း အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ UNESCO မွလည္း MTB-MLE 
စနစ္ကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးအသံုးျပဳရန္အတြက္ အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစံုပညာေရး (MTB-MLE) စနစ္ျဖင့္ 
သင္ၾကားပါက ရရွိလာေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားထဲတြင္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ 
အတန္းပညာမ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ေလ့လာသင္ၾကားႏုိင္ရုံသာမက ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနျဖင့္ 
ရုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အပါအဝင္ မ်ားစြာတိုးတက္လာႏုိင္ၿပီး ေက်ာင္းထြက္ ရာခိုင္ႏႈန္းအေန 
ျဖင့္လည္း သိသာစြာ ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္ပါသည္။  မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို 
တရားဝင္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားျခင္းသည္ 
အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ MTB-

MLE စနစ္ျဖင့္ လက္ေတြ႔အသုံးျပဳ သင္ၾကားျခင္းျဖင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားအၾကား၊ ျပည္နယ္ 
မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အခ်င္းခ်င္းအၾကား ကူးလူးေပါင္းသင္း 
ဆက္ဆံရာတြင္လည္း မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳေစရံုသာမက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၌လည္း 
ပိုမိုခိုင္မာေစႏိုင္ပါသည္။ ပညာေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္လည္း အထူးဆက္စပ္ ႏွီးႏြယ္ 
လ်က္ရွိပါသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားတြင္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ 
အတန္းပညာ သင္ၾကားျခင္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ပါက လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ 
ေဆာက္ေနဆဲ ၾကားကာလတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္အၾကား ယံုၾကည္မႈမ်ားစြာ အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစပါသည္။ ယင္းအျပင္ MTB-MLE စနစ္ျဖင့္ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု 
တည္ေဆာက္ရာတြင္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳေစမည္ျဖစ္သည္။
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ကိုးကားသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ (၁၉၄၇ ခုႏွစ္) -  အခန္း(၁၃) အရပ္ရပ္ဆိုင္ရာ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပုဒ္မ-၂၁၆။  

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၉၄၇ ခုႏွစ္) - အခန္း(၉) 

သန္းဦး၊ ဦး။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးဌာနသမိုင္း:လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကာလ၊ ပထမပိုင္း (၁၉၄၈ - ၁၉၅၂ ခုႏွစ္)၊ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ - ပညာရိပ္စာစဥ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။  

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ [၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ 
အေျခခံပညာေရး ဥပေဒအမွတ္ ၂] ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခခံပညာေရးဥပေဒ 
အမွတ္ ၁၄ - အခန္း (၅) အေျခခံပညာေရး စီမံခန္႔ခြမဲႈ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ - ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္။

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) - အခန္း(၁၅) အေထြေထြ ျပ႒ာန္း 
ခ်က္မ်ား၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္း၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္။ 

 “အမ်ဳိးသားပညာေရး”၊  အမ်ဳိးသားဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ - ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ 
ဥပေဒအမွတ္ ၃၈၊ ေနျပည္ေတာ္ - ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္။

ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကြန္ရက္ (NNER)၊ ျပည္သူလူထုထံမွ ဆင္းသက္ေသာ 
အမ်ဳိးသားပညာေရးမူဝါဒ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၇။

လင္းသက္ႏိုင္။ မေကြးတိုင္းအတြင္းရွိ အရႈိခ်င္းတိုင္းရင္းသား စာသင္ဆရာမ်ားကို ေန႔စားလေပး 
အစိုးရဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္မည္။ http://www.7daydaily.com/story/109057 (Assessed:  

October 5, 2017). 

ျငိမ္းေဖာင္းေဒးရွင္း၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ မူလတန္းအဆင့္ ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ အသံုးျပဳသင့္ေသာ 
ဘာသာစကားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပညာေရးမူဝါဒစာတမ္း (၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ)။  http://www.

nyeinfoundation.org/books (Assessed:  December 5, 2017).

ယူနက္စကို (UNESCO) ၊ ကမာၻ႔ဘာသာစကားဆိုင္ရာအခြင့္အေရးညီလာခံ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာစကား 
အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း - အပိုင္း(၂)၊ ပညာေရး (ဘာစီလုိနာ၊ စပိန္ - ယူနက္စကို၊ ၁၉၉၆)၊ 
စာမ်က္ႏွာ-၉။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း: အပိုဒ္(၂)။ http://www.ohchr.org/EN/UDHR/

Documents/UDHR_Translations/bms.pdf (Assessed:  November 2, 2017). 

Unicef Myanmar, ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢညီလာခံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ - အပိုဒ္ ၃၀ ႏွင့္ 
ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢညီလာခံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ - အခန္း 
၃၀။ https://www.facebook.com/unicefmyanmar (Assessed:  February 20, 2018). 

ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔ (CHRO) ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္း၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
ကုလသမဂၢ ေၾကညာစာတမ္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္ - ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၊ ၂၀၁၇)။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_

Translations/bms.pdf (Assessed:  March 7, 2018)။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္: အခန္း(၆) - ၾကားကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
အစီ  အစဥ္မ်ား၊ ျမန္မာ့အလင္း၊ အဂၤါ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၈ရက္။ 

ေဆာက္သ္၊ အက္ရွ္ေလ ႏွင့္ မာရီေလာ၊ ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသား ပညာေရးႏွင့္ 
မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳသင္ၾကားေရး အေျခအေန၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ။
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ထန္သြန္း၊ ဇမန္း။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္သူ၊ အင္တာဗ်ဴးသူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ 
စင္တာ (သုေတသနအဖြဲ႔)။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ရက္။

Tin Tin Nyo. President of Women’s League of Burma (WLB), interviewed by ENAC. Yangon, March 8, 
2018.

ေစးဖ၊ အယ္နာေမ။ တိတ္ဆိတ္မႈကို ၿဖိဳခြင္းျခင္း - ၾသဇာအာဏာ၊ က်ား-မ လူမႈေရးရာႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း 
(ျမန္မာႏိုင္ငံ ဓမၼတကၠသိုလ္ - ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊  အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈပံုစံအားလံုး အဆံုးသတ္ 
ပေပ်ာက္ေစေရး ကြန္ဗင္းရွင္း - အပိုင္း (၃)။ 

ေအာင္ဆန္းျမင့္၊ (ကရင္နီအမ်ဳိးသားပညာေရးဌာန တာဝန္ခံ (ၿငိမ္း) ႏွင့္ ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (ေဟာင္း)၊ 
အင္တာဗ်ဴးသူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ သုေတသနအဖြဲ႔။ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္  
ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္။

မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာ္မတီ (ေမာ္လၿမိဳင္)၊ အင္တာဗ်ဴး ေမးျမန္းသူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ေရးရာစင္တာ 
(သုေတသနအဖြဲ႔)၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္။  

မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရး ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ေကာ္မတီ (အန္ဒင္)၊ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းသူ တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ (သုေတသနအဖြဲ႔)၊ အန္ဒင္ေက်းရြာ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္။  

ဝင္းဝါဝါထြန္း၊ ပင-မြန္အမ်ဳိးသားအလယ္တန္းေက်ာင္း မတည္လွဴဒါန္းသူ၊ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းသူ တိုင္းရင္းသားလူ
မ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ (သုေတသနအဖြဲ႔)၊ ခ်င္းမိုင္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္။ 

သိန္းလြင္၊ ေဒါက္တာ။ Thinking Class Rooms၊ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းသူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ 
(သုေတသနအဖြဲ႔)၊ ခ်င္းမိုင္၊ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ရက္။

Australian Governmennt (AusAID), PNG Curriculum Reform Implementation Project: Impact Study 6 
(Final Report). 

Benson, Carol. Advocacy Brief on Mother Tongue-based Teaching and Education for Girls. Bangkok: 
UNESCO Bangkok, 2005.

Brohy, Claudine. Trilingual Education in Switzerland: Education Policy http://www.serwis.wsjo.pl/
lektor/1783/R18%20Brohy%20Trilingual%20edu%20in%20Switzerland.pdf  (Assessed:  
January 31, 2018). 

Cervantes, Icela Pelayo, Elisabeth Vanlenzuela, and Marilynm Newton-Wright, “Instructional 
Program Models”, New Mexico Bilingual Multicultural Education and Title III Programs: 
Technical Assistance Manual SY 2013-2014. New Mexico State: Bilingual Multicultural 
Education Bureau New Mexico Public Education Department. 

Chaper Four: Education policy in India.  http://shodhganga.inflibnet.ac.in/
bitstream/10603/11248/11/11_chapter%204.pdf (Assessed:  November 21, 2017).

Cornman, Stephen Q. and Lei Zhou, Revenues and Expenditures for Public Elementary and Secondary 
Educaation: School Year 2014-15 (Fiscal Year 2015). Washington, DC 20202: U.S 
Department of Education, 2018. 

Federal Constitution of the Swiss Confederation: Title-2 Fundamental Rights, Citizenship and Social 
Goals (Art.62-1 and 2), (Art.69 and 70). https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilati
on/19995395/201801010000/101.pdf (Assessed:  January 29, 2018). 

Freeman, Yvonne S., David E. Freeman, and Sandra P. Mercuri, Bilingual/Dual Language Education: 
Q&A 4. https://apps.ksbe.edu/olelo/sites/apps.ksbe.edu.olelo/files/08-02%20Dual%20
Language%20Models.pdf (Assessed:  November 6, 2017).

Guy, Richard. Policy Maiking and Implementation: Sutdieds form Papua New Guinea “ Chaper 
8-Formulating and Implementing Education Policy”.  

Htet Naing Zaw. The Irrawaddy, Education: We will create an All-Inclusive Education System, 
September 8, 2014. https://www.irrawaddy.org/interview/will-create-inclusive-education-
system.html  (Assessed:  October 19, 2017).
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https://www.britannica.com/biography/George-Abraham-Grierson (Assessed:  November 24, 2017).

Information about the Administration of Switzerland: Executive Authority, States(Cantons), Districts 
and Municipalities. http://www.about.ch/administration/index.html  (Assessed:  January 
26, 2018).

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR): Article-27. https://treaties.un.org/doc/
publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf (Assessed:  November 2, 
2017).  

Kamene, Sakarepe, Willie Juduo and Lucy Nakin. Planning in a Multi-Lingual Country: The Case of 
Papua New Guinea (        ). 

Kuzelewska, Elzbieta. (University of Bialystok, Poland), language Policy in Switzerland. https://www.
researchgate.net/publication/305423749_Language_Policy_in_Switzerland (Assessed:  
January 30, 2018). 

Kuzelewska, Elzbieta. (University of Bialystok, Poland), language Policy in Switzerland. https://www.
researchgate.net/publication/305423749_Language_Policy_in_Switzerland (Assessed:  
January 30, 2018).  
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အရင္းအျမစ္ -  တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ (ENAC) မွ ထုတ္ေဝေသာ 
 “ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံသင့္ေသာ က႑အလိုက္ 
 မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (မူၾကမ္းမ်ား)” စာအုပ္ (ဒုတိယအႀကိမ္)၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၉ - ၂၃ 

ဦးတည္ခ်က္

ပညာေရးသည္ လူသားတိုင္း၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အသီးသီး၏ ဘာသာ 
စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေနာက္ခံသမိုင္းတို႔ကို ထိန္သိမ္းကာကြယ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလူမႈဘဝ ျမင့္မားတိုးတက္ရန္၊ 
လြတ္လပ္စြာ ကုိယ္ပိုင္ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မႈမ်ား ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးကို အာမခံေပးၿပီး ႏိုင္ငံတကာပညာေရးႏွင့္ ရင္ေဘာင္ 
တန္းႏိုင္မည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးစနစ္တစ္ရပ္ကို ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္အညီ ေဖာ္ေဆာင္ရန္။

အေျခခံလမ္းညႊန္မူမ်ား

၁။  လူ႔အခြင့္အေရးကို အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ရမည္။
၂။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အမ်ဳိးသားပညာေရးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား တရားဝင္ ရပ္တည္ခြင့္ရွိရမည္။ 
၃။  ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအသီးသီး၏ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမုိင္းေၾကာင္း 

မ်ားကို မပ်က္ယြင္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည့္အျပင္၊ ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။
၄။  ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ရမည္။ 

မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ ၾကားကာလတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ၍ 
ပညာေရးရံပံုေငြခ်ေပးျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

၂။ ၾကားကာလတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေရးဆြထဲားေသာ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း 
သည္ ျပည္နယ္၊ ေဒသအစိုးရ၏ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ အမ်ဳိးသားပညာေရး သင္ရိုးစံႏႈန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားရမည္။

၃။  ၾကားကာလတြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္း ႏိုင္ငံတကာပညာေရးဆိုင္ရာ အကူအညီကိစၥမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ရာတြင္ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္     
တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ ညိႇႏိႈင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၄။ ၾကားကာလတြင္ ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္ေနေသာ ကေလးသူငယ္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ပညာေရးသင္ၾကားခြင့္ ရရွိေရး 
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

အေထြေထြမူဝါဒမ်ား

၅။ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု ပညာေရးစနစ္တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ပညာေရးက႑၌ 
ဥပေဒျပဳခြင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင့္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသံုးစြဲခြင့္မ်ား ရွိရမည္။

၆။ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္သူ/သားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ပညာေရးဘုတ္အဖြဲ႔အစည္းက ၎ျပည္နယ္၏ ပညာေရး 
ကို ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု ပညာေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ ျပ႒ာန္းခြင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ 
ရွိရမည္။ 
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၇။ ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အာဏာကို သက္္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အလုိက္၊ ေဒသအလိုက္၊ ေက်ာင္းအလိုက္ လြတ္လပ္စြာ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။

၉။ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ျမႇင့္တင္ျခင္းကို ျပည္နယ္အစိုးရ၊ 
ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရ၊ ၎ျပည္နယ္တြင္းရွိ ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာပညာေရး
အဖြဲ႔အစည္းတို႔မွ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရမွ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳရမည္။ 

၁၀။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အမ်ဳိးသားပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကုိ မိမိတို႔၏ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ သာမက 
သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ေသာ အျခားေဒသမ်ားတြင္လည္း လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရွိရမည္။

၁၁။ ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား ေက်ာင္းေျပာင္းသင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္မ်ားပူေပါင္း ညိႇႏိႈင္းၿပီး စံႏႈန္းတူ 
ပညာေရးစနစ္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ က်င့္သံုးရမည္။

၁၂။ တိုင္းရင္းသားစာေပ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရရံုးမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားစာကုိ 
ပူးတြဲရံုးသံုးစာအျဖစ္ ထားရွိရမည္။ 

၁၃။ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစံုပညာေရး (Mother Tongue Based Multilingual Education) စနစ္ကို 
မူလတန္းအဆင့္မွ စတင္၍ အဆင့္ဆင့္တိုးခ်ဲ႕ၿပီး အဆင့္ျမင္းဒီဂရီ (Advanced Degree) မ်ား သင္ၾကားေပးႏိုင္ေရး 
အတြက္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစိုးရမွ ျပ႒ာန္းေပးပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။

၁၄။ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစာေပႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေလ့လာေရး (Ethnic Social 

Study) တို႔ကို အထူးျပဳသင္ယူႏိုင္ေသာ ဌာနမ်ားထားရိွရမည္။

၁၅။ ေက်ာင္းပညာေရးစနစ္အျပင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေရး (Vocational Education) မ်ားကို တိုင္းရင္းသား 
ေဒသ အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ အျခားဘာသာရပ္မ်ားနည္းတူ အဆင့္ျမင့္ပညာ (Higher Education) ထိ 
သင္ၾကားေပးႏိုင္သည့္ ပညာသင္ဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရွိရမည္။

၁၆။ မူႀကိဳပညာေရးစနစ္ကို အေျခခံပညာေရးနည္းတူ မသင္မေနရ အခမဲ့ပညာေရးစနစ္အျဖစ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန 
လက္ေအာက္တြင္ ထားရွိရမည္။

၁၇။ အေျခခံပညာေရးကို မူလတန္းမွ အထက္တန္းေအာက္အဆင့္၁၃၇ (Junior Secondary) အထိ အခမဲ့မသင္မေနရ 
(Free and Compulsory) ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ အထက္တန္းအထက္အဆင္၁့၃၈ (Senior Secondary) ကို အခမဲ့ 
ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ရမည္။ 

၁၈။ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ ပညာေရးလက္လွမ္းမီွသူမ်ား၊ သင္ယူမႈ အခက္အခဲရွိသူမ်ား (Learning 

Disability) အတြက္ လူတိုင္းအက်ဳံးဝင္ (Inclusive) ပညာေရးမူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးရမည္။ 

၁၉။ အသက္အရြယ္ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ မိမိဝါသနာပါသည့္ ပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာဆည္းပူးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ 
ဘဝတစ္သက္တာ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာႏုိင္ျခင္း (Lifelong Learning) ပညာေရးစနစ္ကို ထားရွိရမည္။ 

၂၀။ ႏိုင္ငံသားတုိင္း ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး (Non-formal Education) ႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္းပညာေရး (Formal Education) 

အၾကား တရားဝင္ ကူးေျပာင္းပညာသင္ခြင့္ ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရမည္။

၂၁။ ကာယ/ဥာဏ လုပ္သားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ လုပ္သားေကာလိပ္မ်ား (Community/ 

Labor College) ဖြင့္လွစ္ေပးရမည္။

၂၂။ ေဝးလံေဒသမ်ားႏွင့္ အထူးလုိအပ္ခ်က္ရွိေသာ ေဒသမ်ားရွိ ပညာေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အထူးစီမံခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ 
ေပး၍ ပညာေရးရံပံုေငြမ်ား ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေပးရမည္။

၁၃၇ အထက္တန္းေအာက္အဆင့္မ်ားတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းမတိုင္မွီ အတန္းေအာက္အဆင့္ႏွင့္ အေျခခံမူလတန္းမ်ားအၾကားတြင္ 
ရွိသည့္ အတန္းမ်ားပါဝင္သည္။ 

၁၃၈ အထက္တန္းအထက္အဆင့္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းမတိုင္မွီအတန္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းမ်ား ပါဝင္သည္။ 
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၂၃။ အစာအဟာရေကၽြးေမြးေရး အစီအစဥ္မ်ားအပါအဝင္ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ၊ ျပည္နယ္က်န္းမာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု က်န္းမာေရးဌာနမ်ား ညိႇႏိႈင္းေဖာ္ေဆာင္ 
ရမည္။

၂၄။ ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား၊ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ကင္းရွင္းေရးအတြက္ အထူး 
မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ေက်ာင္သူ/သားမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို ေရးဆြဲရမည္။

၂၅။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားျပဳစုရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ အမ်ဳိးသားပညာေရးသင္ရိုးညႊန္းတမ္းစံႏႈန္း အညႊန္းေဘာင္ႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ပညာေရးဘုတ္အဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ 
ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ (Federal Government) မွ ကူညီပံ့ပိုးရမည္။

၂၆။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအသီးသီး၏ သမုိင္း၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း 
အပါအဝင္ အေျခခံ က်န္းမာေရး၊ အားကစား၊ ကာယပညာ၊ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ အႏုရသပညာ၊ ျပည္သူ႔နီတိ၊ 
ႏုိင္ငံေရးသိပံၸ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ စြမ္းရည္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာဘာသာရပ္ 
မ်ားကို ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးရမည္။

၂၇။ ေဒသလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မည့္ အသိပညာမ်ားကို 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးရမည္။

၂၈။ ေရွးဦးသင္ (မူႀကိဳ) ပညာေရး၊ အေျခခံေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးစနစ္သည္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို 
ဗဟိုျပဳ၍ လြတ္လပ္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ သုေတသနျပမႈမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ရမည္။

၂၉။ စဥ္ဆက္မျပတ္ဘက္စံုစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း (Continuous and Comprehensive Assignment)၊ ကေလးဗဟိုျပဳ 
စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း (Student-centred Assessment)၊ သင္ယူမႈကို ျမႇင့္တင္ေသာ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း 
(Formative Assessment) မ်ားကို က်င့္သံုးရမည္။ 

၃၀။  သင္ယူမႈကုိ ထိေရာက္ေစရန္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာအခ်ဳိးကုိ ေက်ာင္းသား - ၂၅ လွ်င္ ဆရာ - ၁ ျဖင့္ထားရွိရမည္။

၃၁။ ပညာသင္ဆုႏွင့္ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို ပညာေရးအဆင့္တိုင္း၁၃၉တြင္ ထားရွိရမည္။

၃၂။  ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ရာတြင္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီသည့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ဦးစားေပး ခန္႔အပ္ 
ရမည္။ 

၃၃။ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ဘဝရပ္တည္မႈႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ 
ေပးရမည္။ အထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို အထူး 
အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိေစရမည္။

၃၄။  ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ားသည္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ သမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳေပးရမည္။

၃၅။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ သီးျခားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ဌာနျဖစ္ရမည္။ 

၃၆။ ဘာသာေရးအရ လႊမ္းမိုးမႈ၊ ခ်ဳပ္ျခယ္မႈ မရွိေစရ။

၃၇။ အမွတ္အေပၚ မဟုတ္ဘဲ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ဘာသာရပ္ကုိ ေရြးခ်ယ္သင္ယူခြင့္ ရွိရမည္။

၃၈။ အထက္တန္းႏွင့္ တကၠသိုလ္တြင္ တိုင္းရင္းသား တစ္ဘာသာ က်င့္သံုးရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား (optional/elective 

subjects) အျဖစ္ အျခားဘာသာရပ္ကိုလည္း ေရြးခ်ယ္သင္ၾကားႏိုင္သည္။ 

၁၃၉ အေျခခံပညာ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ားပါဝင္သည္။ 
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