
အႏွစ္ခ်ဳပ္အက်ဥ္း 

 ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ပညာေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ျခင္းဆုိင္ရာ အစီရင္ခံခ်က္သည္ ပညာေရးႏွင္႔ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ျခင္းဆုိင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာသည္ UNICEF၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပညာေရးႏွင့္ ေထာက္ခံအားေပးမႈအစီအစဥ္ 

(Peacebuilding, Education and Advocacy - PBEA Program) အရ University of Amsterdam ၊ University of 

Sussex ႏွင့္ University of Ulster တို႔မွ တြဲဖက္ဦးစီး၍ ပံ႔ပုိးကူညီေပးထားပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အလယ္မွစ၍ 

၂၀၁၆ခုႏွစ္အလယ္ပိုင္းအထိ (၂)ႏွစ္တာကာလအတြင္း UNICEFႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ ပဋိပကၡမ်ား 

ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားရိွ ပညာေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔၏ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈအေၾကာင္းကုိ 

သိရွိရန္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူ 

စိစစ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ 

 ဤအစီရင္ခံခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေလ့လာေနသည့္ သုေတသနေလ့လာရာနယ္ပယ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထား 

ပါသည္။  
 
(က) မူ၀ါဒ။   ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈကုိ ပညာေရးနယ္ပယ္ရိွ မူ၀ါဒအဆင့္အသီးသီးတြင္ မည္ကဲ့သို႔ေပါင္းစည္း 

ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ 

 

(ခ)   ဆရာ/ဆရာမမ်ား။      ။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားသည္ 

မည္သည္႔အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနသနည္း။ 

 

(ဂ) လူငယ္မ်ား။  ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသင္ပညာေရးႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး အစီစဥ္မ်ားမွ 

တဆင့္ လူငယ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို မည္က့ဲသို႔ေထာက္ပံ့ေပးမည္နည္း။ 

 

 ဤအစီရင္ခံစာတြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ က်ား၊မ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအေၾကာင္းႏွင့္ တုိက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊   

သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင့္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုလည္း တင္ျပေဆြးေႏြးထားပါသည္။ 

 

စိတ္ျဖာေလ့လာမႈစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ နည္းလမ္း 

 

 ဤအစီရင္ခံစာတြင္ကို Novelli ၊ Lopes Cardozo ႏွင့္ Smith (2015)တုိ႔္ ျပဳစုထားေသာ သီအုိရီပုိ္င္းဆုိင္ရာ 

စည္းမ်ဥ္းတုိ႔ကို အေျခခံ၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 4Rs ရႈေထာင့္အရ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ဆက္စပ္ေနေသာ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ စီးပြားေရး စသည္႔အခန္းက႑မ်ားကုိ 

အေလးေပး ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဓိကဆက္စပ္ေနေသာ အခန္းက႑မ်ားမွာ - 
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ျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္း (Redistribution) ။     ။ အက်ိဳးခံစားခြင့္ နည္းပါးေသာသူမ်ားအား အဓိကထား၍ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း 

တစ္ခုလုံးအတြက္ ပညာေရးရရွိမႈ၊ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္တုိ႔တြင္ တန္းတူရည္တူရရွိေရးႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 

ပေပ်ာက္ေရးတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ 

 

အသိအမွတ္ျပဳျခင္း (Recognition) ။ ။ပညာေရးဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပါ၀င္သည့္ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ က်ား၊မ၊ ဘာသာစကား၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္အားျဖင့္ မတူညီမႈ 

မ်ားနွင္ ့ကိုယ္ပုိင္တန္းဖုိးမ်ားကုိ ေလးစားမႈရွိေရးျဖစ္သည္။ 

 

ကိုယ္စားျပဳျခင္း (Representation) ။ ။ ကုိယ္စားျပဳျခင္းဆိုသည္မွာ လူသားႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား 

ျဖန္႔ေ၀အသုံးခ်ရာတြင္ ပညာေရးစနစ္အဆင့္အသီးသီးတြင္၄င္း၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္၄င္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္၄င္း 

ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္သည္။ 

 

အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ႔ေရး (Reconciliation) ။  ။အတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ တရားမမွ်တမႈမ်ားႏွင့္  ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ 

ျဖစ္ပြားသည့္ ရုပ္ပုိင္း၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ဆက္ဆံေရးကို 

တည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ 

 

 ဤ 4Rs စည္းမ်ဥ္းတြင္ ပညာေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ကို ေလ့လာျပီး စံႏႈန္းတစ္ခု ျဖစ္ထြန္းလာရန္ 

ရည္မွန္း၍ လူမႈေရးဆုိင္ရာ တရားမွ်တမႈ (social justice) ႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆုိင္ရာ တရားမွ်တမႈ 

(transformational justice) တုိ႔ကုိ ေပါင္းစပ္ထားပါသည္။ ပညာေရးမွတဆင့္ ထုိပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္႔ 

တန္းတူရည္တူမရိွမႈႏွင့္ တရားမမွ်တမႈ တုိ႕ကုိလည္း ေလ့လာပါသည္။ ဤ  4R စည္းမ်ဥ္းသည္ ပုိမို က်ယ္ျပန္႕၍ 

စနစ္က်ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေတြးေခၚမႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ (c.f. Galtung 1976, Lederach 1995, 1997) 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ျခင္း (Peacebuilding) ဟုဆုိရာတြင္ စစ္အပစ္္အခက္ရပ္စေဲရးကဲ႔သုိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးမွ 

ေက်ာ္လြန္၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသုိ႕ ေလ်ွာက္လွမ္းရန္ (သုိ႕မဟုတ္) ပဋိပကၡ၏ ေနာက္ကြယ္မွ 

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ထည္႕သြင္းစဥ္းစားရန္ ျဖစ္သည္။ 

 

 ဤအဖြဲ႔တြင္ Amsterdam တကၠသိုလ္မွ သေုတသီ (၃)ဦး၊ Auckland တကၠသုိလ္မွ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္  (၁)ဦး 

ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သုေတသီ (၇)ဦး ပါ၀င္ျပီး ကြင္းဆင္းေလ႔လာမႈမ်ားကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ မွ ဧၿပီလအထိ 

ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤသုိ႕ ေလ႕လာရာတြင္ ရန္ကုန္္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ မြန္ျပည္နယ္တုိ႕မွ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 

ေဖာ္ေဆာင္ရာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ားႏွင့္ ကြ် မ္းက်င္သူမ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း (၇၂) ဦး၊ ပညာေရးဘက္မွ 

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ဆရာအတတ္သင္မွ သင္တန္းဆရာ၊ဆရာမမ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း 

(၁၁၅)ဦး၊ လူငယ္ (၁၄၄) ဦးတုိ႕ပါ၀င္ခဲ႔ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုတင္ျပေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ 
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သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာေဒသႏွင့္ အခ်ိန္ကာလ ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခုအတြင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ အၾကံေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အဓိကေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းတုိ႕ကုိ ၂၀၁၆ အေစာပုိင္းတြင္ ဤသုေတသနတြင္ အဓိကပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 

 

ယခင္ႏွင့္ ယခုလက္ရွိ ပ႗ိပကၡ ျဖစ္ပြားခ့ဲရာေဒသမ်ားရွိ ပညာေရးအေျခအေန 

 

 အခန္း(၂)တြင္ ႏိုင္ငံ၏ ယခင္ႏွင့္လက္ရိွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံ၏ပဋိပကၡႏွင့္ 

ပက္သက္ေသာ အေျခအေနႏွင့္ ပညာေရး၏အခန္းက႑ကို အေလးထားေဖာ္ျပသြားပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း 

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားျခင္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနေသာ လႈပ္ရွားမႈ(၃)ခုေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔မွာ 

ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္ရေရးအတြက္ လက္နက္ကုိင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ စစ္အစုိးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈကုိ 

အတုိက္အခံျပဳသည့္ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ား ႏွင့္ မၾကာေသးမီကျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာအေျခအေန 

တင္းမာမႈမ်ား တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

 

 ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန တင္းမာမႈမ်ားရိွၿပီး အစုိးရ၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုး 

အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး သေဘာတူညီမႈႀကိဳးပမ္းျခင္းမွာလည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲပ့ါသည္။ ၂၀၁၁ 

မွစတင္၍ အစုိးရမွ ပညာေရးက႑အား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအပါအ၀င္ မ်ားစြာေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး 

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိနိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 

လံုၿခံဳေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဦးတည္ခ်က္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ႏုိင္ငံတကာေထာက္ပ႔ံမႈ ရရိွရန္အတြက္လည္း 

ယံုၾကည္မႈကုိ တည္ေဆာက္ေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎မွလည္း ေကာင္းက်ိဳး၊ဆုိးက်ိဳး ႏွစ္ခုစလုံး သက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ 

ေရရွည္တည္တံ႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရရိွႏို္င္မည့္ အမွန္တကယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳး မဟုတ္ေသးေပ။  

 ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသးသည့္ 

အင္အားနည္းေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ျပယုဂ္မွ်သာျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးေသာေဒသမ်ားရိွ 

ျပည္သူမ်ားမွာ လုံေလာက္ေသာ ပညာေရးကုိ မရရွိႏိုင္ေပ။ ထိုက့ဲသို႔ တိုင္းရင္းသား၊ အဆင့္အတန္း ႏွင့္ 

က်ား၊မခြဲျခားမႈဆုိင္ရာ မညီမွ်မႈမ်ားသည္ တုိင္းေဒသအဆင့္တြင္ ျဖစ္ပြားေနၿပီး ျပည့္စုံလံုေလာက္စြာ စာရင္းသြင္း 

စိစစ္ေလ့လာမႈမ်ားလည္းမရိွေခ်။ ပညာေရးက႑အတြက္သုံးစြဲမႈမွာ ကာကြယ္ေရးအတြက္ သံုးစြဲမႈမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ 

အလြန္နည္းပါးေနေသးသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ 

 

အေျပာင္းအလဲကာလ ႏုိင္ငံေရးစိန္ေခၚမႈမ်ား 

  အခန္း(၃) တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔လာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ ပညာေရး၏ အခန္းက႑ 

ႏွင့္ လက္ရိွပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႕ရွိမႈမ်ားကို 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ရလဒ္မ်ားထက္ ေျပာင္းလမဲႈျဖစ္စဥ္ကို ပုိမိုေလ့လာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြြားေရးတုိ႔သည္ 

တုိးတက္ေျပာင္းလဲေနၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပညာေရး၏အခန္းက႑ 

 ျမန္မာျပည္တြင္ လက္ရွိအေျခအေန၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာတစ္ခုမွာ ေျခာက္ႏွစ္တာျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီးေသာ 

ယခုထိ ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ အစုိးရႏွင့္လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ 

မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (National Ceasefire 

Agreements)၏ ျမင္သာေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု မဟုတ္ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးပါေသာက႑ 

ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား၊ ျပည္သူလူထုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုတုိ႔၏ 

အဓိကမေက်နပ္မႈမ်ားျဖစ္ေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလက္ရွိ ပညာေရး 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပုိ၍ေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို 

ေသခ်ာေပါက္ ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ တရားမွ်တစြာခြဲေ၀ေပးမႈသည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ယူဆထားပါသည္။ 

ဤသုိ႔ပြင့္လင္းျမင္သာျဖစ္လာေသာ ပညာေရးအား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အပစ္အခတ္ ရပ္စေဲရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

သေဘာတူညီမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိပါ။ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ 

အခန္းက႑ကို ထည့္သြင္းရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈသည္ သြယ္၀ိုက္ေသာအားျဖင့္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 

တြင္ ျပည့္စုံရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းထက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ လွ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္း ခံရသည့္သူမ်ားအတြက္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ 

တရားမွ်တမႈႏွင့္ တုိးတက္မႈတုိ႔ကုိ ပုိမိုေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ေမာင္းႏွင္အား 

 လက္ရွိပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းမ်ားမွာ ျမန္မာ-အာဆီယံႏွင့္ ကမာၻ႔စီးပြားေရး 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔အတြက္ ပညာေရးစနစ္ကုိ ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ရန္၊ လူ႔အရင္းအျမစ္ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳး 

တုိးတက္မႈတုိ႔မွတစ္ဆင့္ အရည္အေသြးျမင့္ေသာပညာေရးကို ရရွိႏုိင္ၾကေစရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရိွ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈကို ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရိွ တုိးတက္ေစႏိုင္သည့္ ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ထြန္းလာ 

ေစရန္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

 

အႀကီးစားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ (Macro Reform) 

ဘက္စုံလႊမ္းျခံဳပညာေရးစနစ္တည္ေဆာက္မႈ (CESR)ႏွင္ ့အမ်ဳိးသားပညာေရးစီမံကိန္း (NESP) 

 ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ႏုိင္ငံအ၀န္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳရာတြင္ ပညာေရးက႑ 

ကုိလည္း ထည့္သြင္းရန္ဆံုးျဖတ္ခဲပ့ါသည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ 
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သေဘာမူ၀ါဒ ခ်မွတ္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေနျဖင္႔ ဘက္စံုလႊမ္းျခံဳပညာေရးစနစ္ တည္ေဆာက္မႈ 

(CESR) ကုိေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ပါ၀င္သည့္သူမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

၄င္းတို႕၏ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ လက္ရိွအေျခအေနသည္ လ်င္ျမန္၍ျမင္သာေသာ အေျပာင္းအလဲကိုလုိလားေသာ 

ဆႏၵမ်ားေၾကာင့္ CESR၏ မူရင္းရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ လြယ္ကူရွင္းလင္းေသာ ဘက္စံုလႊမ္းျခံဳသည့္အျမင္ကိုရရွိရန္ 

ေႏွာင့္ေႏွးသြားေစသည္။ အမ်ဳိးသားပညာေရးစီမံကိန္း (NESP) ႏွင့္ ပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းကုိ စိစစ္သံုးသပ္ခ်က္၏ 

အဆုိအရ “Peacebuilding can be everywhere and nowhere” ဟုဆိုပါသည္။ “Everywhere” ဆိုသည္မွာ 

တကယ့္လက္ေတြ႔တြင္ မညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ အေျခအေနတင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ပညာေရးျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ “nowhere” ဆုိသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ 

သေဘာတရားသည္ အဓိကျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားတြင္ သိသာစြာ ပါ၀င္ျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ မူ၀ါဒဦးတည္ခ်က္တုိ႔သည္ အစကနဦးတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေစေသာ အရင္းခံအေၾကာင္းတရားမ်ား 

ထက္ပုိ၍ အႏၲရာယ္ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေစေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို 

မွ်တစြာခြဲေ၀ေပးမႈ မရွိျခင္း၊ ဘာသာစကား ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ သိျမင္ျဖည့္ဆည္းေပးမႈမရိွျခင္း၊ 

စစ္မွန္ေသာ ကုိယ္စားျပဳျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အတုိက္အခံလူနည္းစု မ်ိဳးႏြယ္မ်ား၏ 

အျမင္ကြဲျပားမႈကို ျဖစ္ေစသည္။ ပညာေရးေၾကာင့္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မေက်ခ်မ္းမႈမ်ားကို ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေစမည့္ 

လမ္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ က်ား၊မခြဲျခားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက႑တြင္ သိသာစြာ 

ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွဘဲ စာရင္း၀င္ပမာဏအားျဖင့္ တန္းတူရည္တူရွိမႈကုိသာ ဦးစားေပးေနပါသည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ 

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ား၊မ ခြဲျခား၍ဘက္လုိက္မႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ကို 

ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားေပးျခင္းမ်ိဳး ယခုလက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရိွေသးေပ။ 

 

တရား မမွ်တမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း  

အရိွန္အဟုန္ျဖင့္မူ၀ါဒထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာအာဏာလႊေဲျပာင္းေပးျခင္း  

 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ အဓိကတင္းမာမႈ ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းမွာ ျမန္ဆန္၍ျမင္သာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းသူမ်ားႏွင့္ ပညာစနစ္တစ္ခုလံုးကုိ တုိးတက္ေအာင္ အေထာက္အထားႏွင့္တကြ 

စနစ္တက် ႀကိဳးပမ္းလုိသူမ်ားၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရးအရင္းအျမစ္မ်ား ျပန္လည္ 

ျဖန္႔ေ၀ျခင္းႏွင့္ ပညာသင္ခြင့္မရသည့္ အတားအဆီးမ်ားေလ်ာ့ပါးေရးတုိ႔ႏွင့္အတူ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေနသူအားလံုး 

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယဥ္တြဲေနထုိင္ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္သြားႏုိင္သည္။  

အားလံုးပါ၀င္ပူးေပါင္းမႈရရွိေအာင္ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္မူ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးမွာ ပါ၀င္ခြင့္မရရွိဘဲျဖစ္ေနပါသည္။ အေျခအေန 

တင္းမာမႈမ်ားရိွေနသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္မွ ျပန္လည္ေ၀မွ်ျခင္း၊ ကုိယ္စားျပဳျခင္းႏွင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္စနစ္မွ အာဏာ 

လႊေဲျပာင္းခြဲေ၀ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ေပါင္းစည္းေရး 
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လုပ္ငန္းသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အထူးသျဖင့္ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ 

သူတုိ႔၏ အျမင္ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္မ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားရေစျခင္း ရွိ၊မရွိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 

သင့္ပါသည္။ 

 

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားၾကား ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ အခန္းက႑ 

 အခန္း(၄)တြင္မူ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအား ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္္သူမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ 

အလားအလာကို ေ၀ဖန္သံုးသပ္ တင္ျပထားပါသည္။ ဤအခ်က္မွာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ 

ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တာ၀န္ယူႏိုင္မႈစြမ္းရည္၊ လုပ္ငန္းခြင္ကြ် မ္းက်င္ႏိုင္မႈ အခြင့္အေရးႏွင့္ 

သူတုိ႔သင္ၾကားေနေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားျဖင့္ အသိပညာေပးေလ့က်င့္ေပးျခင္းတုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။ 

 

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆရာမ်ားအား ေနရာခ်ထားျခင္း 

 အစဥ္အလာအရ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ဆရာမ်ားအား လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ အထူးၾကည္ညိဳေလးစားၾကပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ဤအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္မွာ ပညာေရးက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ နည္းပါးေနမႈေၾကာင့္ တုိးတက္မႈ 

နည္းပါးေနၿပီး ဆရာ၊ဆရာမမ်ားမွာ ခက္ခပဲင္ပန္းမႈဒဏ္ကို ခံစားၾကရပါသည္။ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ အခန္းက႑ 

အေပၚတြင္ မတူညီေသာယူဆခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ပြားေစပါသည္။ ဤသုိ႔တင္းမာမူမ်ားမွာ လူအဖြဲ႔အစည္း 

အတြင္းရိွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္္မည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကို အမိန္႔နာခံေသာႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ထားရိွၿပီး 

စာေမးပြဲကိုသာအေျခခံေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တာ၀န္ယူႏုိင္စြမ္း 

 အစုိးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေက်ာင္းမ်ား ျပည္သူေထာက္ပံ့ေသာ ေက်ာင္းမ်ား၏ 

ပညာေရးစနစ္မ်ားၾကားတြင္ ဆရာ၊ဆရာမ မလံုေလာက္မႈႏွင့္ ေက်ာင္းသံုးအေထာက္အကူ ပစၥည္းအရင္းအျမစ္မ်ား 

ခြဲေ၀ရာတြင္ မညီမွ်ျခင္းမ်ား ဆက္လက္တည္ရွိေနဆပဲင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဗဟုိမွ အာဏာလႊေဲျပာင္းခြဲေ၀ေပးရန္ 

ႀကိဳးပမ္းေနေသာ္လည္း ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ႔၏လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သင့္တင့္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္္္ျခင္းကုိ 

ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္စနစ္က ဆက္လက္ကန္႕သတ္ထားဆျဲဖစ္ပါသည္။ ကြ်မ္းက်င္မႈဆုိင္ရာအေျချပဳမူေဘာင္အသစ္၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ တာ၀န္ယူႏိုင္စြမ္းကို စနစ္တက် ျဖစ္ေစျခင္း၊ ဆက္စပ္ပါ၀င္ေနသူမ်ားၾကား 

တာ၀န္ႏွင့္၀တၱရားမ်ားကုိ ပုိမိုနားလည္ေစျခင္း တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေယဘုယ်သေဘာအရ ျဖစ္လာႏ္ုိင္သည္မွာ 

ႏိုင္ထက္စီးနင္း လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္လုိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အားေပးေထာက္ခံရာက်သြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္လည္း 
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ရွိေနပါသည္။ ဆရာ၊ဆရာမ မ်ားအေနျဖင့္ တာ၀န္ခ်ထားခံရျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႀကဳံေတြ႔ရသည့္ အဓိက 

အခက္အခသံုဲးမ်ဳိးကို ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ 

(က) ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားရိွ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားမွာ မိမိတို႔ အဓိကသင္ယူေလ့က်င့္ခဲ့ရျခင္းမရိွေသာ ဘာသာရပ္ 

အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ အတန္းမ်ိဳးစံုတုိ႔ကို သင္ၾကားရျခင္း၊ 

(ခ) ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ ေနထိုင္မႈဘ၀ ခက္ခပဲင္ပန္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေပ်ာ္ရြင္မႈ 

နည္းပါးျခင္း၊ 

(ဂ) လက္ရိွ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားခန္႔ထားရာတြင္ က်ား၊မ ဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈ (အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား 

အမ်ားစုမွာ အိမ္ေထာင္မရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ သင္ၾကားေပးေနရသည္မွာ 

မိသားစုႏွင့္ေ၀းကြာေနရၿပီး လူမႈဘ၀အတြက္ေထာက္ပ့ံမႈ၊ လုံၿခဳံမႈစနစ္မ်ားလည္း နည္းပါးေနေသးသည္။) 

 

ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ စြမ္းရည္တုိးတက္မႈ 

 ဆရာ၊ဆရာမအသစ္မ်ား ထပ္မံခန္႔ထားျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ ရာထူးတုိးျမွင့္ေပးျခင္းတုိ႔တြင ္

နည္းလမ္းမွားယြင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ မူလတန္းပညာေရးတြင္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားသည္ အေတြ႔အႀကဳံနည္းပါးၿပီး အရည္အခ်င္း 

ျပည့္မီျခင္းမရိွေသးေပ။ ျမန္မာျပည္ရွိ ပညာေရးက႑အသီးသီးတြင္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ စြမ္းရည္တုိးတက္မႈ 

အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ မ်ားစြာကြာျခားေနပါသည္။ (အခန္း(၄.၃)၊ စာမ်က္ႏွာ(၉၇)ရွိပံုတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။) 

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ခက္ခေဲသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ 

ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား တဟုန္ထိုး တိုးပြားလာေစပါသည္။ ၎တုိ႔အနက္ အခ်ိဳ႕ကုိသံုးသပ္ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ လုပ္သက္မၾကာ 

ေသးေသာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည႔္ အစီအစဥ္၊ တာ၀န္ခံဆရာ၊ဆရာမမ်ားအတြက္ 

ပညာေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားနွင့္ အရည္အခ်င္းမျပည့္ေသးေသာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအား ေဒသဆိုင္ရာ 

အဖြဲ႔အစည္း၏ ေထာက္ပ့ံမႈျဖင့္ သင္တန္းေပးျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ၎တုိးတက္ ဆန္းသစ္လာေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈအမ်ားစုမွာ 

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ၊ အေၾကာင္းအရာ အေနအထားကိုသိျမင္ၿပီး ဖန္တီးထားသည့္ 

နည္းလမ္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ ထုိနည္းလမ္းမ်ားတြင္ ေဒသတြင္း လူ႔အဖဲြ႕အစည္းကုိ အေျခခံသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ 

စနစ္တက်စီမံထားေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဆရာအတတ္သင္ ဆရာ၊ 

ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးမ်ားကုိ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ထို္နည္းလမ္းမ်ားကုိ 

က်င့္သုံးရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္မႈ မရိွေသာ္လည္း မတူညီမႈမ်ားၾကားမွပင္ 

ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအား အတူတကြေပါင္းစည္းေရးႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရိွခဲ့ပါသည္။ ဆရာ၊ဆရာမ်ားအား 

ပညာရည္ျမင့္မားေစေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ပို၍သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ စဥ္းစားေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း 

ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားရိွေနျခင္းကုိ ေလ့လာျခင္းတုိ႕အျပင္ ျပည္ပမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား၊ လႊမ္းမုိးမႈမ်ားကို 

ေသခ်ာျပန္လည္ သုံးသပ္ျခင္းတို႕ျဖင့္ ေရရွည္တြင္ အက်ိဳးမ်ားစြာျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ပါသည္။  
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သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ ေက်ာင္းျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ား 

 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ခုနစ္မွစ၍ JICA၏ နည္းေပး 

လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမူလတန္းေက်ာင္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိပါသည္။ ျပန္လည္ 

ျပင္ဆင္ထားေသာ ဤသင္ရိုးညႊန္းတမ္းသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီး၏ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ေစာင့္ဆိုင္းေနဆျဲဖစ္ၿပီး 

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေဖာ္ေဆာင္္ျခင္း(Peacebuilding)ကုိ တိုက္ရိုက္ရည္ညႊန္းျခင္းမရိွေပ။ သုိ႔ရာတြင္ ထည့္သြင္းရန္ 

ရည္မွန္းထားသည့္ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕တြင္ စစ္မႈေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို 

တိုက္ဖ်က္ျခင္းဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ လက္ရွိသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကုိ 

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရိုက္ႏွိပ္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သင္ရိုးညြန္းတမ္းတြင္ ေဒသခံဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာ (၂၀) 

ရာခုိင္ႏႈန္း ထည့္သြင္းခြင့္ရ၊မရ ေသခ်ာမႈမရွိေသးေသာေၾကာင့္ မတူညီေသာေျပာင္းလမဲႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ႏွင့္ 

လူနည္းစုသာရွိေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ ကုိယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္ေပးရာ၌ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား ရိွေနေသးေၾကာင္း 

ေတြ႕ရပါသည္။ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမမ်ားသည္ သမိုင္းဘာသာရပ္မွတစ္ဆင့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေဖာ္ေဆာင္္ျခင္း(Peacebuilding)ကုိ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္ဟု သိရွိေသာ္လည္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္း 

တစ္ခု၏ စည္းေဘာင္မ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားေစလုိျခင္းမရိွေပ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ 

ဆရာမ်ား၏ ကုိယ္ပိုင္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ညီညြတ္ေရးအတြက္ေရွးရႈ၍ ႀကိဳးပမ္းမႈမွာလည္း 

ထိေရာက္မႈမရိွေသးေပ။ အျပဳသေဘာျဖင့္ ၾကည္႔မည္ဆိုပါက မူလတန္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္း ျပင္ဆင္ျခင္းကိစၥတြင္ 

ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္႔ အလားအလာရိွေနသည့္နည္းတူ ဤကိစၥသည္ 

ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တုိးတက္မႈႏွင့္လည္း အလြန္သက္ဆိုင္ေနပါသည္။  

 

ပညာေရးမွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေဖာ္ေဆာင္္ျခင္း (Peacebuilding) ကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူငယ္မ်ား၏ 

ကန္႕သတ္ခံထားရေသာက႑မ်ား 

 အခန္း(၅)တြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိလူငယ္မ်ားအတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ 

ကန္႔သတ္ထားခ်က္တို႕ ပါဝင္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား၏က႑ 

 လူငယ္ထုႏွင့္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္အမွန္တုိ႕ကုိ ျပည့္စံုစြာမရရိွေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတဝွမ္းတြင္ 

ရွိၾကေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္တိုိ႕ကို 

မူဝါဒမ်ားေသခ်ာစြာခ်မွတ္၍ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိ္င္ျခင္းမရိွဘ ဲ ျဖစ္ေနပါသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစ၍ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ 
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ေက်းလက္တို႕မွ လူငယ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈဘဝဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးရန္ စီစဥ္ေနေသာ္လည္း 

အမွန္တကယ္ ထိပ္တန္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားပါဝင္ခြင့္မရေသးေပ။ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ 

ပါဝင္ႏုိင္ရန္ ျပည္႕စံုလံုေလာက္သည့္ ပညာေရးကုိ မရရိွခဲ့ၾကပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ၏ 

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ခံစားခြင့္မရေသးေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ 

သင့္တင့္ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာတို႕ကုိ သင္ၾကားေပးရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ 

လူငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ရပ္ရြာေဒသ၏ လူမႈယဥ္ေက်းမႈ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနအရ 

ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ေနရေသာျဖစ္စဥ္တြင္ ေရာက္ရွိေနၾကသည္။ ထို႔ျပင္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး 

တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား ေဆးစြဲမႈျပႆနာကုိ ပုိမိုျမင့္တက္ေစပါသည္။  

 

လူငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ မူေဘာင္မ်ား 

 

 ႏိုင္ငံအဆင့္ လူငယ္မ်ားနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာမူ၀ါဒႏွင့္ လူငယ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ၀န္းႀကီးဌာန 

(သုိ႔)၀န္ႀကီးဟူ၍ မရိွေသာအေျခအေနတြင္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအျပင္ လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာေဗဒဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 

ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 

လည္းေကာင္း လူငယ္မ်ား၏ တံု႔ျပန္ခ်က္အယူအဆမ်ား လုိအပ္ေနသည္။ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ 

ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ လူငယ္မ်ား၏စြမ္းအားသည္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးမႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

မ်ားစြာ အေထာက္အပံ႔ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္သည္ ႏိုင္ငံအဆင့္ မူ၀ါဒဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ 

မ်ားစြာစိုးမုိးထားသည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ ထိုမွသာ ယံုမွားသံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိေသာ လူငယ္အင္အားပမာဏသည္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳမည္။ ႏိုင္ငံတကာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းတြင္ 

လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၏ ဦးစားေပးလ်ာထားခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာလူငယ္မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ လ်စ္လ်ဴရွဴခံေနရသည္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပႆနာအမ်ားစုသည္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ မူ၀ါဒႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လည္ပတ္ရာတြင္ 

အခက္အခႏဲွင့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ျဖစ္ေစသည္။ ထုိျပႆနာမ်ားထဲတြင္ လူငယ္မ်ားအၾကား သေဘာထားႏွင့္ 

မဆဲႏၵနယ္မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားေနျခင္း (စာမ်က္ႏွာ(၁၁၉)၊ ပုံ(၇)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။) ျပႆနာဖန္တီးသူမ်ားမွ 

အစျပဳ၍ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္သူမ်ားအထိ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲလြဲေနျခင္း (စာမ်က္ႏွာ(၁၂၆)၊ ပံု(၈)တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္)ႏွင့္ 

လူငယ္မ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္္ရာတြင္ ကုိယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ ပံ႔ပုိးျခင္းအေပၚ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား မရရိွျခင္းတိ႔ု ပါ၀င္သည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္မ်ားတြင္ 

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈက႑သည္ မရွိသေလာက္ ျဖစ္သြားသည္။ ယင္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္စဥ္မွာ လူငယ္မ်ားအတြင္း 

ႀကီးစိုးေနေသာအျမင္ ျဖစ္သည္ကုိေတြ႔ရသည္။ 
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လူငယ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသင္ပညာေရး ႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးဆိုင္ရာဦးစီးဦးေဆာင္အဖြဲ႕မ်ား  

 

 သုေတသနအဖြဲ႔သည္ လူငယ္မ်ား ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အဖြဲ႕တခ်ဳိ႕ကို ေရြးခ်ယ္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ 

ထိုအထဲတြင္ ျပဇာတ္၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံသားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 

အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအသိအျမင္၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားနွင့္ ရပ္ရြာေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ 

ပါ၀င္သည္။ ဤေလ့လာဆန္းစစ္မႈ၏ အဓိကအားသာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ လူငယ္မ်ား၏ ေန႔တဓူ၀ 

ျဖစ္ရပ္မ်ားနွင့္ လူငယ္မ်ားႀကဳံေတြ႔ေနရသည့္ ႏ္ုိင္ငံေရး၊လူမႈေရး၊စီးပြားေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားတြင္ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ကုိယ္ပုိင္ဥာဏ္မ်ား ရွင္သန္ေစၿပီး အုပ္စုတြင္း အခ်င္းခ်င္း 

ဆက္သြယ္မႈကို တြန္းအားေပးပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အဓိကစိန္ေခၚမႈမွာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ 

လူမႈယဥ္ေက်းမႈက႑မ်ားတြင္ လူငယ္အဖြဲ႔အစည္း၏ပါ၀င္မႈကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ အတားအဆီးႏွင့္အတူ 

ကိုယ္ပုိင္စြမ္းရည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ (သို႔) စိတ္ဓါတ္မရွိျခင္းျဖစ္သည္။ အဓိက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ႀကဳံေတြ႔ေနရေသာ 

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္မွာ မိသားစုဆင္းရမဲြဲေတမႈ၊ ေငြေရးေၾကးေရးအခက္အခဲႏွင့္ လုံေလာက္ေသာ 

ပညာေရးေထာက္ပံ့မႈ မေပးႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ား ေက်ာင္းတက္ပ်က္ကြက္မႈႏႈန္းႏွင့္ 

ေက်ာင္းထြက္သည့္ႏႈန္း ျမင့္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသင္ပညာေရးက႑ကုိ လ်စ္လ်ဴရႈထားေသာေၾကာင့္ 

ေက်ာင္းေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူငယ္မ်ား၏အျမင္သည္ အပ်က္သေဘာ ေဆာင္ေနသည္။ ထိုသုိ႔ျဖစ္ရသည့္ 

အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ သင့္ေလ်ာ္ေသာသင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ၾကားေရးစနစ္ေကာင္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေန၍ 

ျဖစ္သည္။ သင္ၾကားေရးတြင္အသုံးျပဳသည့္ ဘာသာစကားႏွင့္ သမိုင္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းတို႔ႏွင့္ ပက္သက္၍ 

မေက်နပ္ခ်က္မ်ားမွာ ထင္ရွားပါသည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၁၄၇ မွ ၁၅၄ အတြင္းေဖာ္ျပထားသည္။) 

 

ျပဳျပင္ေျပာင္လဲမႈတြင္ လူငယ္မ်ား၏အခန္းက႑ 

 
    လူငယ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္အခ်က္မ်ားမွာ အရည္အေသြးျမင့္မားၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ 

ပညာေရးစနစ္ရရွိမႈ မရိွျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အဟန္႔အတားမ်ားျဖစ္ေနျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ 

အခြင့္အလမ္းႏွင့္ လုပ္ခလစာနည္းပါးျခင္း၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၀န္ေဆာင္မႈရရိွမႈ ရွားပါးျခင္း၊ က်န္းမာေရး 

အသိအျမင္ေခါင္းပါးျခင္းႏွင့္ ဆင္းရမဲြဲေတမႈျပႆနာတို႔ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားအၾကား ဦးစားေပးက႑မ်ား 

သတ္မွတ္ရာတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားရိွသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသရိွလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ 

လူမႈစီးပြားကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပုိမိုစိတ္၀င္စားမႈရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕ျပလူငယ္အုပ္စုမ်ားကမူ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 

ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္စိတ္အားထက္သန္သည္။ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕ျပ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားႏွင့္  

လိင္တူခ်စ္သူ (Lesbian Gay Biosexual Transgender - LGBT) လူငယ္မ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ က်ား၊မ 

ခြဲျခားမႈမ်ား ေတြ႔ႀကဳံေနရမႈကို ပေပ်ာက္ေစလုိသည္။ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ 
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ကမာၻတစ္၀န္းရိွ ထုိလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူငယ္မ်ားႏွင့္  ခ်ိတ္ဆက္၍၄င္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္သူ႔လူမႈ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္း၍၄င္း၊ လူငယ္မ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးစကား၀ိုင္းမ်ား၊ အုုပ္စုတြင္းအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္မႈ 

မ်ားျဖင့္၄င္း လူငယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား စုေပါင္း၍ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပညာေရးက႑သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 

ေရးဆြဲခ်မွတ္ရာ၌ အဓိကေထာက္ကူေပးသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခုိင္လံုေသာ 

အတားအဆီးအဟန္႔အတားမ်ားရိွသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ သုေတသနျပဳေလ့လာခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ 

လူငယ္မ်ားကို ေနာင္ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္ သရုပ္ေဖာ္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ လူငယ္မ်ားကို 

လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာလြဲေျပာင္းေပးျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏စြမ္းအားသတိၱကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 

တြန္းအားတစ္ခုအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ေနေသာ အဓိကအေၾကာင္းတရားမ်ား 

အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း 

ႏွင့္ ပညာေရး 

- ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းမွာ 

အစိုးရႏွင့္လက္နက္ကုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ 

မူဆလင္ဘာသာ၀င္အဖြဲ႕အစည္းတို႕အၾကား ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းတို႔ေၾကာင့္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

- ပညာေရးႏွင့္ပက္သက္၍ အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ ေပၚလစီမူ၀ါဒ 

ခ်မွတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးမႈမ်ားမရိွပါ။  

- ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားရိွ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား 

အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈကုိ တြန္းလွန္ႏုိင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳးမရိွဘဲ 

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း က်ား၊မ ခြဲျခားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပႆနာမ်ားကုိလည္း 

ႀကံဳေတြ႕ေနရပါေသးသည္။  

- လူငယ္မ်ားပညာသင္ယူရာတြင္ ရုိက္ႏွက္ဆုံးမခံရျခင္း၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ 

လိင္တူခ်စ္သူလူငယ္မ်ား (LGBT) ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း 

စသည့္ တိုက္ရိုက္ေသာ္၄င္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္၄င္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 

ရွိေနပါသည္။  
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က်ား၊ မ ခြဲျခားျခင္း 

ႏွင့္ ပညာေရး 

- ပညာေရးအပါအဝင္ အခ်ိဳ႕က႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္သိသာစြာ 

တန္းတူရည္တူရွိလာမႈတို႕ေၾကာင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 

ျပႆနာမ်ားေလ်ာ့ပါးလာခ့ဲသည္။  

- ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ္လည္း 

ပညာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားေနရာတြင္ တာဝန္ယူႏုိင္ခြင့္ မရရွိၾကေသးေပ။ 

- က်ား၊မ ခြဲျခားမႈဆုိင္ရာ ပဋိပကၡမ်ား၊ အာဏာသုံး၍ အလုပ္ခန္႕ထားျခင္းမ်ား၊ 

စစ္တပ္ဆိုင္ရာဘက္မွ သက္ေရာက္မႈတို႕ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာမက  

အမ်ိဳးသားမ်ားပါ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းမ်ား ရွိေနသည္။  

- စစ္တပ္မေတာ္ကုိ ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ားလႊမ္းမုိးေနသည့္သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ားသည္ 

ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသမီးစံျပေခါင္းေဆာင္မ်ားအေၾကာင္း သင္ယူခြင့္ 

မရွိျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္လည္း အမ်ဳိးသားသဘာ၀အရ 

အၾကမ္းဖက္လိုစိတ္ကုိတိုးပြားၿပီး အၾကမ္းဖက္လိုမႈကို အားေပးအားေျမွာက္ 

ျဖစ္ေစပါသည္။ 

 

ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ သုေတသနတြင္ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားေသာ 

အလႊာေပါင္းစုံပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ 

ရရွိလာခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (အေသးစိတ္ကို အစီရင္ခံစာအျပည့္အစုံတြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။) 

 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္သည့္ျဖစ္စဥ္အတြင္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ ပညာေရး၏အခန္းက႑ 

၁။ လက္ရွိတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္သည့္ျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟု ႏွစ္ပုိင္းပုိင္းျခား 

ထားပါသည္။ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ 

a. ပညာေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေပၚလစီမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အဓိကက်သည့္ 
နစ္နာခ်က္မ်ားကို ပုိမုိသိရွိနားလည္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

b. ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွလည္း 
ေရရွည္တည္တံ႔သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ လူမႈေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သာတူညီမွ်စိတ္ထားမ်ားရိွေရးသည္ အေရးပါေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္ကို 
အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။  
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c. ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ေခတ္အေျခအေနကိုေက်ာ္လြန္ျပီး လႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္သင့္သလို အားလံုးပါ၀င္ျပီး အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ 
ႏုိင္ငံသားမ်ားေမြးထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။  

 

၂။ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ 

အားလုံးပါ၀င္ခြင့္ရေရး၊ ပဋိပကၡမ်ားကို နားလည္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ေရး    အစရိွသည့္ အခြင့္အလမ္း 

သစ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလက္ရွိအေျခအေနတြင္မူ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ 

ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အေျခခံမူမ်ား သိသာစြာပါ၀င္မေနသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၃။ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပုိမုိထိေရာက္သည့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ အလႊာေပါင္းစုံပါ၀င္ႏုိင္ေရးကို 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ျပီး အသစ္နစ္နာဆုံးရံႈးမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚလာေရးကိုလည္း ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၄။ မိခင္ဘာသာစကားကို စာသင္ခန္းတြင္အသုံးျပဳခြင့္ ေပၚလစီမူ၀ါဒရိွျခင္းကလည္း ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို 

ပုိမုိအားေကာင္းေစႏိုင္ပါသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တိုင္းရင္းသားပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ပုိမုိအားေကာင္းေစရန္ 

မိခင္ဘာသာစကားကို စာသင္ခန္းတြင္အသုံးျပဳခြင့္ ေပၚလစီမူ၀ါဒရိွရန္္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ 

ေက်ာင္းတြင္ မိမိတို႔ မိခင္ဘာသာစကားကို အသုံးျပဳေျပာဆိုခြင့္ မေပးျခင္းကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တိုင္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးစုမ်ားၾကားတြင္  ၾကာရွည္ျမင့္စြာ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား အျဖစ္တည္ရွိေနခဲ့ပါသည္။  

၅။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ က်ား၊မ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ား ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ရွိျပီး ယင္းအခ်က္ကို ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ မည္သို႔ 

ျပဳလုပ္သင့္သည္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ပံ႔ပိုးျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္သည့္ သင္ၾကားေရး၊ သင္ယူေရးအေျခအေနမ်ိဳးကို 

ေမြးျမဴျခင္း 

၁။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရႈေထာင့္မွၾကည့္လ်င္ လက္ရွိဆရာ၊ဆရာမမ်ား လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ အခက္အခမဲ်ားကို 

သိရွိျပီး ယင္းတို႔ကို သီးျခားအေလးေပးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကလည္း ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ျပီး 

က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ပညာေရးမ်ိဳးကို ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၂။ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး အခန္းက႑အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအတြက္ 

အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကိုလည္း  ပုိမုိထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 

၃။ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ မတူညီသည့္ ပတ္၀န္းက်င္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအတြက္ 

အဓိကလိုအပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာအေကာင္းဆုံး ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ား၊  ေရွ႕ေနာက္ဆက္စပ္ ေတြးေခၚႏုိင္သည့္ 

ဗဟုသုတႏွင့္ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးႏိုင္သည့္ ဥာဏ္ပညာတို႔မွာလည္း ေဘးဖယ္ခံထားရသည္႔ အေနအထားျဖစ္ေနျပီး 

ယင္းတို႕ကို ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ 
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၄။ မ်ဥ္းျပိဳင္သဖြယ္ျဖစ္ေနသည့္ စနစ္ႏွစ္ခုၾကား ဆက္စပ္ေပးရန္ႏွင့္ ပုိမိုတိက်သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထားရိွျခင္းတို႔က 

ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ အခန္းက႑အေပၚတြင္ထားရိွသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ သီးသန္႔လိုအပ္မႈမ်ား 

အေပၚတြင္ အသိအမွတ္ျပဳေပးႏိုင္မႈ မရွိသည့္အေပၚတြင္  ပူပန္မႈမ်ားအျဖစ္ရွိပါသည္။ ဆရာ၊ဆရာမ်ား၏ တာ၀န္ရိွမႈ၊ 

တာ၀န္ခံမႈမ်ားကိုလည္း ယင္းတို႔၏ အသက္ေမြးလမ္းေၾကာင္း အလုပ္အကိုင္အတြင္းမွတဆင့္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ 

ေက်ာင္းအဆင့္အလိုက္ကသာ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။   

၅။ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္လည္း သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ သင္ရုိးစာအုပ္၊ ေက်ာင္း၀တ္စုံ စသည့္) တို႔ကို 

ခြဲေ၀ေနရာခ်ထားရာတြင္ မညီမွ်စြာ ရရွိေနသည္ကိုလည္း အထူးသတိခ်ပ္မိျပီးျဖစ္ပါသည္။ ယင္းပစၥည္းမ်ားသည္ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ကတိက၀တ္ျပဳထားသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း 

အလြန္အေရးပါသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ 

၆။ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ သင္ၾကားေရးႏွင့္သင္ယူေရးပစၥည္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ 

ေပၚလစီမူ၀ါဒခ်မွတ္ရာတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာပညာေရးအခန္းက႑အသီးသီးအတြက္ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္လည္း 

လိုအပ္ပါသည္။ 

ရ။ ပညာေရးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ ေပၚလစီမူ၀ါဒခ်မွတ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အသံကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ႏွင့္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လံုေလာက္သည့္ကုိယ္စားျပဳႏိုင္သည့္ အေရအတြက္ ေပးရန္လုိအပ္သလို ပညာေရးတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အဓိကက်သည့္ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏုိင္သည့္ အခန္းက႑တြင္ ေရာက္ရွိပါ၀င္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ 

ရာထူးတိုးျမွင့္ျခင္းမ်ား ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

၈။ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကို ေက်ာင္းအဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ မည့္သို႔ေနရာခ်ထားမည္မွာလည္း အထူး 

သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ရွိေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 

a. ေက်ာင္း၏လိုအပ္ခ်က္ေပၚတြင္သာမကပ ဲဆရာ၊ဆရာမတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အရည္အခ်င္း၊ ေျပာသည့္ဘာသာစကား၊ 
အေတြ႔အၾကံဳ၊ ယင္းတို႔၏ တာ၀န္သိစိတ္ (အထူးသျဖင့္ မိသားစုအေပၚတြင္) တုိ႔ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

b. ႏုိင္ငံအႏွံ႕ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဆရာ၊ဆရာမအေရအတြက္ကိုလည္း စံသတ္မွတ္ထားရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳးအေရအတြက္ကုိ အျမဲေစာင့္ၾကည့္ေနရမည္ျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ အေရအတြက္ေပၚတြင္ မူတည္ျပီး ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကို သင့္ေတာ္သလို ေနရာခ်ထားေပးရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။  

c. ေက်ာင္းအဆင့္တြင္လည္း ေက်ာင္းတာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အတန္း 
အသီးသီးတြင္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားက ယင္းတို႔၏ အခ်ိန္ႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈ ရွိ၊မရွိ ေသခ်ာေအာင္ ေလ့လာေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၉။ သင္ရုိးညႊန္းတန္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလရဲန္အတြက္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကို လိုအပ္သည့္ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးရမည္ 

ျဖစ္သလို ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကိုလည္း သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို အေျခခံျပီး 
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ယင္းတို႔စိတ္ၾကိဳက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလႏဲုိင္ခြင့္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေလ့လာအကဲျဖတ္သည့္စနစ္ႏွင့္ 

သင္ရုိးညႊန္းတန္းအမ်ားအျပားကို သင္ယူေနရျခင္းကိုလည္း ေျပာင္းလရဲမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၁၀။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္သာမက အစုိးရမဟုတ္သည့္ျပင္ပေက်ာင္းမ်ားတြင္ပါ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ႏွင့္ 

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ သင့္တင့္ေသာေက်ာင္းေနရာထိုင္ခင္း အေဆာက္အဦးမ်ားရိွရန္လိုအပ္ပါသည္။  

 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လူမႈယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာတို႔တြင္ လူငယ္မ်ား၏လႈပ္ရွားပါ၀င္ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပံ႔ပိုးေပးျခင္း 

၁။ လူငယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း သမရိုးက်နည္းျဖင့္ေရာ သမရုိးက်မဟုတ္သည့္နည္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ 

ေလ့လာဆည္းပူးရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေလ့လာႏိုင္သည့္ေနရာမ်ား ပုိမုိမ်ားထားရိွေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

၂။ လူငယ္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာမ်ား၊ အလုပ္လက္မဲ ့

ျပႆနာမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးတြင္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပါ၀င္လပ္ုကုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေနရာအခြင့္အလမ္းနည္းပါးမႈမ်ား တို႔ကုိ 

ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္၊ တုိင္းႏွင့္ျပည္နည္အဆင့္မ်ားတြင္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးမူ၀ါဒေပၚလစီမ်ားခ်မွတ္ျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း လိုအပ္ပါသည္။  

၃။ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္ လူငယ္ အရြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၏အသံကို ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ား ပုိမုိမ်ားျပားလာေစရန္လည္း 

လိုအပ္ပါသည္။ 

၄။ ေက်ာင္းသင္ပညာေရးႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးမ်ားကလည္း လူငယ္မ်ားလိုအပ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ 

ဗဟုသုတမ်ား ရရွိေအာင္ ပံ႔ပုိးေပးႏိုင္ရံုသာမကပ ဲႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို နားလည္ႏုိင္ေအာင္လည္း ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ 

၅။ မူ၀ါဒႏွင့္က်င့္သုံးမႈမ်ားအတြက္ လူငယ္မ်ားကို သီးသန္႔အစုအဖြဲ႔အေနျဖင့္ စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ျပီး ေဒသနယ္ပယ္ 

အသီးသီးမွ လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေလးေပးျပီး စဥ္းစားေပးရုံသာမကပဲ ယင္းတို႔၏ 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚတြင္လည္း သိသာစြာအသိအမွတ္ျပဳေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။  

၆။ က်ားမခြဲျခားမႈမ်ား၊ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာပညာေရး၊ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးပြားျခင္းဆိုင္ရာ သိရွိသင့္သည္မ်ားကို 

လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ေလ့လာႏုိင္ေအာင္ ပညာေရးမွတဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ 

ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း  စနစ္တက်ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ရ။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ သင္ယူေရးအေတြ႔အၾကံဳမ်ားပါ၀င္ေရးကိုတို႔လည္း ေက်ာင္းသင္ပညာေရးျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။  

၈။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးစံုတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္သင္ယူေရး 

အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ သင္ယူခြင့္ရႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။  
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ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ယခင္ရွိေနျပီးေသာ လူငယ္မ်ား၏လႈပ္ရွား 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းမ်ား၊ လူငယ္မ်ားၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲႏွင့္အေၾကာင္းအရာမ်ား 

အေပၚတြင္ တုံ႔ျပန္ရာတြင္ လူငယ္မ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳ အရည္အေသြးမ်ားရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း စသည့္ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေက်ာင္းသင္ပညာေရးႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး မွတဆင့္လည္း လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။  
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