


ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

ျမနမ္ာႏုိငင္ပံညာေရးတြင ္ဗဟုိခ်ဳပကုိ္ငမ္ႈေလွ်ာခ့်ေရး ပဏာမအကဲျဖတ္ခ်က္

မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကန္ုတုိင္းေဒသႀကီးမွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား 

ဘရုခ္ ဇိုဘရစ္ႏွင့္ ပက္ထရစ္ မက္ေကာမစ္ 

ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၃ 



ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

ျမနမ္ာႏုိငင္ ံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိငး္ေဒသႀကီးအဆင့္ အုပခ္်ဳပမ္ႈဆုိငရ္ာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမး္မ်ား သည္ ျမန္မာဖ့ြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး 

အရင္းအျမစ္အဖြဲ႕အစည္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ (MDRI-CESD) ႏွင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (The Asia 

Foundation) တုိ႔အၾကား သုေတသန ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ဤ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ားသည္ 

ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ရွ ိ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရး နယ္ပယ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္တကြ အျခားေသာ စိတ္ပါ၀င္စားၾကသည့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလုံးအား မူ၀ါဒႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 

ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ တုိက္ရိုက္ အသိေပးသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား အခ်ိန္မ ီ

သုေတသနျပဳ တင္ျပႏုိင္ရနရ္ည္ရြယ္သည္။ ဤစာတမ္းအတြဲမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္သည့္ သုေတသနမ်ားတြင္ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၊ 

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူမႈ အသုိက္အ၀န္းမ်ားထံမွ အျမင္မ်ားကုိ 

ထည့္သြင္းေလ့လာထားၿပီး ဆီေလ်ာ္မႈအရွိႏိုင္ဆုံးမူ၀ါဒ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမ ွ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိလည္း 

တင္ျပထားပါသည္။ MDRI-CESD ႏွင့္ အာရွေဖာငေ္ဒးရွင္းတုိ႔ အေနျဖင့္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ၊ ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစေ္သာ၊ ေရွ႕တြင္ 

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေသာ သုေတသနမ်ားအေပၚ ပါ၀င္အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ႀကိဳဆုိပါသည္။ 

ျမနမ္ာဖ့ြ႕ံၿဖိဳ းတုိးတက္ေရး အရငး္အျမစအ္ဖြဲ႕အစည္း၊ စးီပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြ႕ံၿဖိဳ းတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ (MDRI-CESD) သည္ လြတ္လပ္သည့္ 

သုေတသန အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အတြက္ 

ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ဆင္ရမဲႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေရရွည္တည္တံသည့္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ပူေပါင္းပါ၀ငသ္ည့္ သုေတသနျပဳမႈမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ၌္ အဓိကပါ၀င္လ်က္ရွိၾကသည့္ အင္စတီက်ဳးရွင္းမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ 

သင္တန္းႏွင့္ ပညာရပမ္်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းကုိလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။  

အာရေွဖာငေ္ဒးရငွး္(The Asia Foundation) သည္ ေျပာင္းလဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ အာရွေဒသအတြင္း ပိုမိုတုိးတက္သည့္ ဘ၀မ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာေအာင ္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အက်ဳိးအျမတ္အတြက္မဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္း 

တစ္ခုျဖစ္သည္။ အာရွေဒသ၌ ဆယ္စုႏွစ္ ေျခာက္ခုတုိငေ္အာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကံဳ၊ နက္ရိႈင္းသည့္ ေဒသဆုိင္ရာ 

နားလည္ ကၽြမ္းက်င္မႈတုိ႔ျဖင့္၊ အာရွႏုိင္ငံ ၁၈ ႏုိင္ငံတြင ္ ရံုးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္၍ အာရွေဒသအေပၚ သက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ ၂၁ ရာစု၏ 

အေရးႀကီးလွေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စြမ္းအားျဖည့္ဆည္းမႈ၊ 

သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တုိ႕အေပၚ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

အမာွစကား 

ျမန္မာ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အရင္းအျမစ္အဖြဲ႔အစည္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမွႈဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ (MDRI-CESD) ႏွင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရငွ္း 

(The Asia Foundation)တုိ႔အေနျဖင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္နယ္ႏွင႔္တုိင္းေဒသႀကီးအဆင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္ စာစဥ္မ်ားအနက္ 

ဤပထမတြဲကုိ စတင္ ထုတ္ေ၀တင္ျပႏုိင္သည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ ေက်နပ္မိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျပာင္းလဲမႈ အရွိန္အဟုန္သည္ 

လွ်င္ျမန္စြာျဖင့္ တစ္သမတ္တည္း တုိးတက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိပါသည္။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အတတ္ပညာတို႔မွာ တုိင္းျပည္၏ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ လြန္စြာပင္အေရးႀကီးလွၿပီး ျမန္မာအစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 

အစီအစဥ္တြင္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ႔ခ်ျခင္းႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေသာ အဓိကေသာ့ခ်က္က်သည့္ ျပဳျပင္စရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး၊ အခ်ိန္မီ သုေတသနျပဳရနႏွ္င့္ 

ဆန္းစစ္ေလ႔လာမႈျပဳရန္အတြက္ အမွန္တကယ္ လုိအပ္မႈ ရွိလာပါသည္။ အာရွေဖာင္ေဒးရငွ္းႏွင့္ MDRI-CESD တုိ႔အၾကား  

တုိးခ်ဲ႕ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္ စာတမ္းမ်ား သည္ တစ္မ်ိဳးသားလုံးႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္မ်ားတြင္ အရပ္ဘက္ 

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရး အသုိင္းအ၀ိုင္းမ်ား၊ ဖြြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားေသာ အက်ိဳးစီးပြားရွင္မ်ားအား 

လည္းေကာင္း၊ မူဝါဒႏွင့္ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းစဥမ္်ားကုိ တိုက္ရိုက္အသိေပးေသာ ျပည္နယ္ႏွင႔္တုိင္း ေဒသႀကီးအဆင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ျပႆနာမ်ားဆိုင္ရာ သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္တကြ ျမန္မာမ့ူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအား လည္းေကာင္း ပံ့ပိုးကူညီမႈ ေပးရန္ 

ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတြ႔ႀကံဳျဖတ္သန္းေနရေသာ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ပညာေရးက႑မွာ အေရးႀကီးေသာ 

သုေတသနျပဳရန္အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေဆြးေႏြးထားေသာ စာတမ္း၌ ပက္ထရစ္ မက္ေကာမစ္ႏွင့္ ဘရုခ္ဇိုဘရစ ္

တုိ႕တင္ျပထားေသာ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ အင္တုိက္အားတုိက္ေဆာင္ရြက္ေန ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ 

ေလွ်ာ႔ခ်ေရးတြင္ ျပည္ေထာငစ္ုဝနႀ္ကီးဌာနတစ္ခုျဖစ္ေသာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တံု႕ျပန္လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈအေပၚ စစ္ေဆး 

ၾကည့္ရွဳႏိုင္ရန ္ တင္ျပထားေၾကာငး္နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ စာဖတ္ရႈသူမ်ားထံသုိ႔ ေရာက္ရွိရန ္ ရည္ရြယ္လ်က္၊ 

ဤစာတမ္းသည္ သက္ဆုိင္ရာဆက္စပ္မႈသမိုင္း၊ မူဝါဒအေဆာက္အအုံႏွင္႔ ပညာေရးက႑အေပၚ သက္ေရာက္ေစမည့္ ျပဳျပင ္

ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ ဆက္စပ္စဥ္းစားသင္႔ေသာ အခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပထားပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း 

ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ စုေဆာင္းရရွိခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳလ်က္၊ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ 

ပညာေရးက႑၊ အမ်ိဳးသား မူဝါဒမ်ားမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြင္းမွ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအၾကား တစ္ခုန႕ဲတစခ္ ု ဆုံေတြ႔ျဖတ္သန္း 

ထားသည့္ အေရးပါေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ စာေရးသူမ်ားက မီးေမာင္းထိုးျပၿပီး ေလ့လာဆနး္စစ္ထားပါသည္။ စာတမ္းကုိ 

စာေရးသူမ်ား၏ အဓိက မူဝါဒဆုိင္ရာ စဥ္စားသုံးသပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ထားပါသည္။ 

ဤအစီရင္ခစံာကုိ ၿဗိတိန္နုိင္ငံ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဌာန(DFID)မွ ေငြေၾကးကူညီေထာက္ပံ့ခဲပ့ါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ 

ေဖာ္ျပထားေသာ သေဘာထားတင္ျပခ်က္မ်ားသည္ စာေရးသူမ်ားႏွင့္သာ လံုးလုံးသက္ဆိုင္ၿပီး DFID၊ MDRI-CESD (သုိ႕) 

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းတို႕၏ သေဘာထား အျဖစ ္ထပ္ဟပ္ျခင္းမရွပိါေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါသည္။ 

ေဒါက္တာ ေဇာ္ဦး        ေဒါက္တာ ကင္မ္နငခ္်္ 

အမွဳေဆာင္ဒါရိုက္တာ       ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာကုိယ္စားလွယ္ 

MDRI-CESD The Asia Foundation



ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

ျမနမ္ာႏုိငင္ပံညာေရးတြင ္ဗဟုိခ်ဳပကုိ္ငမ္ႈေလွ်ာခ့်ေရး ပဏာမအကဲျဖတ္ခ်က္

မြနျ္ပညန္ယ္ႏွင့္ ရနကု္နတို္ငး္ေဒသႀကီးမ ွအေတြ႔အၾကံဳမ်ား

ဘရုခ္ ဇိုဘရစ္ႏွင့္ ပက္ထရစ ္မက္ေကာမစ္ (ပီအိပ္ခ်္ဒီ)1

၁။ နဒိါနး္ 

ဤေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းသည္ ျမန္မာႏုိင္င ံ ရန္ကုန္တုိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႕မ ွ တရားဝင ္ ပညာေရးစနစ္အတြင္း၌ 

ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာစစ္ေဆးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စဥ္းစားမတ္ွယူထားေသာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ 

ေလွ်ာ့ခ်ေရး ရႈေထာင့္အျမင္မ်ားတြင္ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ၊ မူဝါဒေဘာင္ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အလုံးစံုဆုံးျဖတ္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မႈ အခြင္႔အာဏာ တို႔အပါအ၀င္ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ 

ဗဟိုႏွင္႔ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 2  ပညာေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတြင ္ ပါ၀င္ကူညီေသာ အစုိးရမဟုတ္သူ 

တစ္ခ်ိဳ႕ကို သံုးသပ္ထားပါ သည္။ အထူးသျဖင္႔ သူတို႔၏ ပါ၀င္မႈေၾကာင္႔ တရား၀င္ပညာေရးစနစ ္ရင္ဆိုငေ္နရေသာ စိန္ေခၚမႈတစခ္်ိဳ႕ကို 

စတင္သက္သာရာ ရေစေသာေၾကာင္႔ ျဖစပ္ါသည္။ စာတမ္းသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ထည္႔သြင္းစဥ္းစားခ်က္အျပင္၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 

ေလွ်ာ႔ခ်သည့္အခါ ႀကံဳေတြ႔လာရႏိုင္မႈအား ေရွးရွဳၿပီး ထပ္မံႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ အလားအလာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပ၍ နိဂုံးခ်ဳပ္ထားပါသည္။ 

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္၊ အကယ္၍ ျပင္ပေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈ တိုးပြားလာခဲ႔ေသာ္ ပညာေရးစနစ္အေပၚ က်ေရာက္လာႏိုင္သည္႔ အႏၱရယ္ 

အခ်ိဳ႕ကိုလည္း မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။  

၂၀၁၀ မတ္လတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ႔ေသာ အစုိးရသစက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ႔သည္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

စိတ္၀င္စားမႈမ်ား ရရွိခဲ႔ပါသည္။ သုိ႔ႏွင္႔တုိင္ ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈ အေျခအေနမွာ ေနရာက႑အားလုံးတြင္ တစ္ညီတစ္ညာတေျပးညီ 

မရွိေသးပါ။ ေျပာငး္လဲမႈႏွင္႔ျပဳျပင္ေရးတစ္ခ်ိဳ႕ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ႔ၾကၿပီး၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေနာက္ထပ္အမ်ားအျပားေသာ 

ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲေရးမ်ားကိုလညး္ ေၾကညာလ်က္ ေဆာင္ရြက္ေနစမဲ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ျမန္မာအစုိးရက အေျခခံပညာေရးအား 

ႏုိင္ငံေတာ္မ ွ ကမကထျပဳေသာ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးမႈတြင ္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈအား ေလွ်ာ႔ခ်ေပးျခင္းကို ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္တစ္ရပ ္   

အျဖစ္ ေပၚလြင္ထငရ္ွားေအာင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပီးေနာက္ ျမန္မာအစိုးရတြင ္

ဒုတိယအၾကီးဆံုးဌာနျဖစ္ျခင္းေၾကာင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ေျပာငး္လဲမႈ လမ္းေၾကာင္းအတြင္းသို႔ အသံုး၀င္ေသာ ထြင္းေဖာက္ 

ျမင္ႏိုင္စြမ္းတစရ္ပ္ကို ရရွိေစပါသည္။  

1 ဇုိဘရစ္သည္ လြန္ခ့ဲသည့္ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံပညာေရးႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး လုပ္ကိုင္ခ့ဲသည္။ အခ်ိန္အမ်ားစုအား ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ 

လုပ္ကိုင္ခ့ဲၿပီး၊ လြန္ခ့ဲေသာ ေလးႏွစ္ခန္႕မွစ၍ ႏုိင္ငံတြင္း၌ အခ်ိန္ျပည့္ေနထိုင္ကာ ပညာေရးဆိုင္ရာ သုေတသနႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံ အလုပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ခ့ဲသည္။ 

မက္ေကာ္မစ္သည္ လြန္ခ့ဲေသာ ေျခာက္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ပညာေရး၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနယ္ပယ္မ်ား၌ သုေတသီ/အၾကံေပးအျဖစ္လုပ္ကိုင္ခ့ဲၿပီး 

လြန္ခ့ဲသည့္ ရွစ္ႏွစ္ခန္႕ကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ ေနထိုင္ခ့ဲသည္။  

2 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား စုစုေပါင္းအားျဖင့္ ၁၄ ခု ရိွသည္။ ျမန္မာအသံုးအႏႈန္းတြင္ ‘ျပည္နယ္’ မွာ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္ၾကသည့္ 

ေဒသမ်ားဟူ၍ အမ်ားအားျဖင့္ မွတ္ယူၾကေလ့ရိွသည္။ (ကခ်င္၊ မြန္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္း၊ ကရင္၊ ကယား ျပည္နယ္တို႔ျဖစ္သည္)။ လူမ်ားစုျဖစ္သည့္ 

ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားအဓိကေနထိုင္ၾကသည့္ ေဒသမ်ားကို ‘တိုင္းေဒသႀကီး’ ဟု ေခၚဆိုၾကသည္ (ရန္ကုန္၊ တနသၤာရီ၊ မေကြး၊ ဧရာ၀တီ၊ မႏၱေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား 

ျဖစ္ၾကသည္)။ ထို႔အျပင္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ေဒသ ေျခာက္ခု ရိွၿပီး၊ ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ပတ္သက္ေနရသည့္ အအပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ 

ေဒသမ်ားစြားလည္း ရိွပါသည္။ ဤစာတမ္း၌ ျပည္နယ္အဆင့္ဟု သံုးႏႈန္းရာတြင္ ၄င္းမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွစ္ခုလံုးကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။  



ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

ဤအစီရင္ခစံာပါ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးေဒသမ်ားတြင ္ မ်ားစြာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားလ်က္ရွိေသာ 

လူမ်ိဳးစုပညာေရးဌာနတစ္ချုဖစ္သည္႔ မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရး ေကာ္မတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျပင္ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင္႔ 

ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးမ်ားပါ၀င္ေသာ ပညာေရး၀နႀ္ကီးဌာန အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင္႔အတူ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ထားေသာ စာတမ္းေ၀ဖန ္

သုံးသပ္မႈတစ္ခုႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမနး္မႈ ဆယ္႔ႏွစ္ခုတို႔အေပၚမွာ အေျခခံထားပါသည္။ 3  သုေတသနပညာရငွ္မ်ားႏွင္႔ ေဆြးေႏြးနုိင္ရန္ 

အတြက္ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းမႈမ်ား၏ ပြင္႔လင္းမႈတြင္ ေဒသႀကီးအလိုက္ ေျပာင္းလဲကြာျခားမႈ ရွိပါသည္။ ၀န္ႀကီးဌာနအေရးကိစၥမ်ား 

အေၾကာင္းကို ျပင္ပလူမ်ားႏွင္႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရန ္ခြင္႔ျပဳခ်က္ေပးမႈကို ပညာေရး၀န္ႀကီးမွ ေျပာထားေသာ္လည္း အေလ႔အက်င္႔ေဟာင္း 

မ်ား ေမးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္ေရးမွာ ခက္ခေဲနၿပီး ထိုစနစ္အတြင္းမွ ေအာက္ေျခအဆင္႔မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ အထက္မွခြင္႔ျပဳခ်က္မပါဘဲ 

ျပဳမူေဆာငရ္ြက္ရန ္ တြန္႔ဆုတ္လွ်က္ရွိၾကဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ဤအတြက္ အမွန္လက္ေတြ႔အခ်က္မွာ ဗဟုိမွထုတ္ျပန္ေသာ ညႊန္ၾကား 

ခ်က္မ်ားကုိ တစ္ညီတစ္ညာ မျဖစ္မေန ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ၾကျခင္း မရွဟုိလည္း ယူဆရပါသည္။  

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးႏွင္႔ မြန္ျပည္နယ္တို႔အား ႏႈိင္းယွဥ္စရာအခ်က္မ်ား ရရွိေစရန္ ေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင္ 

ရွည္ၾကာသည္႔ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡရွိခဲ႔ၿပီး အစုိးရက တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း အာဏာ သက္ေရာက္ေသာ အညိဳေရာင္ေခၚ 

နယ္ေျမမ်ားအမ်ားအျပားႏွင္႔ ဗဟိုအစုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ မရွိေသာ အနက္ေရာင ္ နယ္ေျမမ်ား ရွိပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္သည္ 

အနည္းငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရွိသည့္ ျပည္နယ္ျဖစၿ္ပီး၊ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏုိင္ငံသု႔ိ ထြက္ခြာသြားေရာက္ၾကသည္႔ လူအေရအတြက္လည္း 

မ်ားျပားပါသည္။ ယူနီဆက္ႏွင္႔ ျမန္မာ႔ၿငမိ္းခ်မ္းေရး ဦးေဆာင္ေထာက္ပံ႔မႈအဖြဲ႔ (MPSI) တို႔ကဲ႔သို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အမ်ားအျပားက 

ျပည္နယ္တြင္းရွ ိ ပညာေရးႏွင္႔ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ ့ ကူညီထားပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိ ႔ဳရွိ 

ပညာေရး၀နႀ္ကီးဌာနအရာရွိမ်ားႏွင္႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ရန္ကုန္သည္ တိုင္းျပည္၏ 

အေရးအၾကီးဆုံးၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး၊ ယခင္ျမိဳ႕ေတာ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ မၾကာေသးေသာ ေနာက္ဆုံးဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပည္တြင္း၌ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးမွာ လူမႈစီးပြား ပံုစံအရ ႀကီးမားစြာ ကြဲျပား စံုလင္စြာ ရွိေနေသာ တုိင္းေဒသ 

လည္း ျဖစ္သည္။  

ပညာေရးဝနႀ္ကီးဌာနအတြင္း ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမွာ အနည္းငယ္သာ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ႔ရွိခ်က္က 

ေဖာ္ျပေနသည္။ ဗဟုိအားျပဳမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ ပံုစံကုိ အနည္းငယ္ေတြ႕ရသည့္တုိင္ ယင္းေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ 

တာဝန္ရွိမႈပမာဏသည္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ားသုိ႕ ေရႊ႔ေျပာင္းဆင္းသက္ခဲေ့သာ္လည္း ထုိအဆင့္မ်ားရွိ 

ပုဂၢဳိလ္မ်ားတြင္ တာဝန္ရွိယူႏုိင္မႈမ်ား (သုိ႕မဟုတ္) အခ်ိဳးညီဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာ အခြင့္အာဏာမရွိပါ။ ပညာေရးႏွင့္ 

ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အစိုးရမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဗဟုိအာဏာေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းပီျပင္စြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွပိါ။ 

အင္စတီက်ဴးရွင္းေခၚ အဆင့္ျမင့္အတတ္ပညာအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ေအာ္ဂႏိုက္ေဇးရွင္းေခၚ အစီအစဥ္တက် စည္းရံုးဖြဲ႕စည္းမႈဆိုင္ရာ 

ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မွာ ဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ အထက္မွေအာက္သုိ႔ ျဖစ္ေနပါေသးသည္။ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခရံသူတုိ႔က 

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အေပၚ ၄င္းတုိ႔ တင္ျပလုိမႈမ်ားကုိ၊ သူတုိ႔တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ျပငပ္မ ွ အေကာင္အထည္မဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ ္

ေဖာ္ျပခဲ႔ၾကသည္။ ေအာက္ေျခအဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌ ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ပညာေရးဝနၾ္ကီးဌာနအား 

အပစ္အခတ္ရပ္စထဲားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာေဆာင္သည့္ ျမန္မာဘာသာအျပင ္ အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ 

ဝန္ေဆာငမ္ႈ ေပးျခင္းအပါအဝင ္ အျခားေျဖရွင္းေဆာငရ္ြက္ရန္ကိစၥမ်ားကုိ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစနိုငသ္ည္။ သုိ႕တည္းမဟုတ္ ပိုၿပီး 

က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႔ ေျပာရလွ်င ္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ျပည္သူမ်ားအား တုံ႕ျပန္ႏုိငမ္ႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ ရွိရေပမည္။ 

မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ဗဟုိအစိုးရတုိ႔အၾကား အလုိက္အထုိက္ ေနရာေပး ကူညီေဆာင္ရြက္မႈ နမူနာသည္ 

ေရွ႕လမ္းခရီးအတြက္ အလားအလာရွိေသာ စံျပနမူနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

3 ဤစာတမ္းေရးသာားသူမ်ားသည္ မြန္ျပည္နယ္၌ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ခရုိင္အဆင့္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ရုံးမ်ားမွ အရာရိွမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ၄ ဦးကို ေမးျမန္ခ့ဲၾကသည္။ 

ရန္ကုန္တြင္လည္း အလားတူ အရာရိွမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွစ္ဦးတို႔ကို ေတြ႕ဆံုးေမးျမန္းခ့ဲသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး 

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းအစီအစဥ္မ်ားကို သိရိွႏုိင္ေစရန္အတြက္ ေမးျမန္မႈကို စနစ္တက်ပုံစံခ် ေမးျမန္းခ့ဲပါသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာ 

အလားအလာမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ တဆင့္ ေတြ႕ဆံုးေျဖၾကားေပးသူမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားအား မည္သို႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနရသည္ဆိုသည္ကို ပုိမုိနားလည္ခ့ဲပါသည္။ 

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားမွာ ၃၀ မိႏွစ္မွ မိနစ္ ၈၀ အၾကား ၾကာျမင့္ပါသည္။  



ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

၂။ ပညာေရး၏ ဗဟုိခ်ဳပကုိ္ငမ္ႈေလွ်ာခ့်ေရးေနာက္ခ ံ

၂။ (၁) ျမနမ္ာနိငုင္ ံအုပခ္်ဳပမ္ႈစနစ ္

၂၀၁၀ နုိဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း အရပ္သားအစိုးရသုိ႕ ေျပာင္းလဲခ်ိန္မွစ၍ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က အဆင့္အားလုံးတြင္ 

ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းမ်ားအား ေျပာင္းလဲမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေၾကညာခဲ့သည္။ 4  အမ်ိဳးသားအဆင့္ 

လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္လည္း အစည္းအေဝးမ်ားကုိ ပံုမွန္က်င္းပလာခဲ့ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ပထမအႀကိမ္အေနႏွင့္ စစ္မနွ္၍ 

အေရးပါေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္း အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈသည္ နုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒသစ္ 

အဆုိတင္သြင္းမႈမ်ား ျပဌာန္းမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သက္ဆုိင္ရာ ပါ၀ငလု္ပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ 

ယင္းတုိ႔ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင ္စိန္ေခၚမႈအခ်ဳိ႕ကုိလည္းရင္ဆုိင္ေနလ်က္ရွိပါသည္။ အလားတူပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

ေဒသၾကီးအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင ္ ပိုမိုအားၾကီးေသာ အခန္းေနရာမ ွ ပါဝင္လာေစရန္ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ 

ခ်မွတ္ေပးထားသည္။ ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသက့ဲသုိ႕ ျပည္နယ္အဆင့္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈ ကုိ 

ဖယ္ထုတ္ထားၿပီး ယင္းအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသၾကီး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင ္အင္အားၾကီး၍ ျမင္သာေသာ ေနရာမ ွ

ပါဝင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။5

၁၉၆၂ ခုႏွစ ္ ပထမအၾကိမ ္ စစ္အာဏာမသိမ္းမ၊ီ တုိင္းျပည္တြင္ အစိုးရပံုသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အားေကာင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အားနည္းခ်က္မ်ား မည္သုိ႔ပင္ရွိေစကာမူ ၁၉၆၀ ေက်ာ္ႏွစ္မ်ားက စတင္ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင ္

အထက္မွ ေအာက္သုိ႕ ဆင္းသက္ခဲ့ေသာ အသြင္လကၡဏာ ရွိၿပးီ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မႈမွာ တာဝန္ခံမွႈ၊ တာဝန္ယူမႈ 

သုိ႕မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျပဳျပင ္ လုပ္ေဆာင္နုိင္မႈတုိ႕ကုိ အားေပးျမွင့္တင္နုိင္မႈမ်ား မရွိခဲ့ေပ။ ဤအခ်ိန္အေတာအတြင္း၌ ထိပ္တန္းအဆင့္ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ အာဏာကုိင္စြဲသူမ်ားမွာ အာဏာပိုင္တုိ႕၏ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ား (သုိ႕မဟုတ္) 

သီးျခားျဖစေ္သာ ေရတိုအစီအစဥ္မ်ားအေပၚ အေျခခံေလ႔ရွိေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ားကုိသာ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ၾကသည္။ ထုိ႕ေနာက္ 

ေအာက္အဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဗ်ဴရိုကရက္မ်ားက အထက္မွ ခ်ေပးလုိက္ေသာ အမိန္႕မ်ားကုိ (အေကာ္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္သည့္ 

အရည္အခ်င္းမရွိပႏွဲင့္ပင္လွ်င္) မ်က္စိမွိတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကရသည္။ မၾကာခဏဆုိသလုိ နည္းလမ္းတက် ေငြေၾကး 

ေထာက္ပံ့မႈကုိလည္း မရရွိဘဲ ျဖစတ္တ္ၾကသည္။ ယခင္က အာဏာရွင ္အစိုးရမ်ားလက္ေအာက္တြင္ ဗဟုိအစုိးရက က႑အသီးသီး၌ 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ေပးျခငး္မွာ ရိုးေနၿပီးေသာ အေလ့အက်င့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေနာက္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ 

ခက္ခေဲသာအေျခအေနတြင္ ေအာင္ျမငၿ္ပီးစီးေအာင ္ လုပ္ေဆာင္ရန ္ မျဖစန္ုိင္ေအာင္ ခက္ခခဲဲေ့သာ္လည္း ယင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား 

ျပည့္မွီေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားေသာအက်ိဳးရလဒ္ကုိျပန္လည္အစီရင္ခံရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ႔ပါသည္။ 

အစိုးရ ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရား၏ အဖြဲ႕ဝငရ္ာခုုိင္ႏွႈန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မိမိတုိ႕၏လုပ္ငန္းအတြင္း၌ ဂုဏ္ယူမႈရွိၿပီး၊ အခ်က္အခ်ာ 

ေနရာ၌ တိုင္းျပည္အက်ိဳးစီးပြားရွိသည္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈသည္ အရည္အခ်င္း ကၽြမ္းက်င္ျပည့္ဝမႈမရွိ၊ 

သီးျခားဝန္ၾကီးဌာနမ်ားအၾကား ပြင့္လင္းမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲနိငု္မႈ အဆင့္ပမာဏသည္ မ်ားျပားစြာ မတူကြဲျပားမႈကား ရွိပါသည္။ 

အာဏာကုိ ဘယ္လုိက်င့္သုံးမလဲ ဆုိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆက္ခံမႈသည္ အဓိကက်ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အထက္ 

အဆင့္ျမင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေအာက္အဆင့္နိမ္႔သူမ်ားအၾကား ပြဲရွင္ဆက္ဆံေရးသည္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း (သုိ႕) လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႕ထက္ 

မ်ားစြာပုိ၍ အေရးႀကီးေနသည္။ ေန႕စဥပ္ံုမွန္ျဖစေ္နက် စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ လတ္တေလာႀကီးၾကပေ္ရးမွဴးတစ္ေယာက္ေယာက္က 

လက္ေအာက္ငယ္သားတစ္ဦးအား ထိုသုိ႕ ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူ အတည္ျပဳျခင္း (သုိ႕) ညႊန္ၾကားျခင္းမျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ အေရးယူ 

ေဆာင္ရြက္မွဳျဖစ္ေပၚမည္ မဟုတ္ဟူေသာ အေနအထားဟု အဓိပၸါယ္ရရွိသည္။ 6  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား အဆင့္အားလုံး၌ရွိေသာ 

4 သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ မိန္႕ခြန္းတြင္ ျပည္ႏွင့္ တို္င္းေဒသႀကီးမ်ားရိွ ဌာနမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအၾကား လုပ္ငန္းဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပုိမုိ 

ရွင္းလင္းလာေစရန္ အတြက္ ျပည္သူေရးရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဆိုင္ရာ အဓိက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ၅ ရပ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခ့ဲသည္။  

5 Hamish Nixon et al, State and Region Governments in Myanmar (Yangon: The Asia Foundation and Myanmar Development Resource Institute-CESD,

2013).

6 ပုိမုိရွင္းလင္းေစရန္ David Steinberg ၏ Burma/Myanmar: What Everyone Needs to Know(Oxford, UK: Oxford University Press, 2010) ကိုၾကည့္ပါ။  



ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

မ်ားစြာေသာ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းတို႕သည္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေျပာင္းလဲရန္လုိလားေကာင္း လုိလားနိုင္ပါသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 

ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္ ၾကာရွည္စြာကုိင္စြဲလာခဲ့ေသာ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ ပံုစံမ်ား၊ အတည္ျပဳခ်က္ ေပးျခင္းႏွင့္ အာဏာလုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ 

ဆက္လက္ထိန္း ထားျခင္းရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမွဳစနစ္အတြင္း၌ နက္နက္ရွိဳင္းရွိဳင္းေျပာင္းလဲမႈသည္ အခ်ိန္ၾကာလိမ့္မည္ 

ဆုိေသာအခ်က္ကုိ အခ်က္ျပေနျခင္းျဖစန္ုိင္ေပသည္။ 

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဗဟုိမွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ ဗဟုိ အစိုးရက ၄င္းအေနျဖင့္ 

ျပည္နယ္အဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ ပိုမို၍ တာ၀န္ႏွင့္ အခြင့္ေနရာမ်ားေပးအပ္သြားမည္ဟု ေျပာဆုိထားပါသည္။ အစိုးရ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား တုိင္းျပည္၏ မတူကြဲျပားေသာ ျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တုံ႕ျပန္ေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ ပိုမို၍ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ 

ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမ ွ ဖိအားမ်ားလည္း တုိးျမွင့္ ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ နယ္နမိတ္ကုိ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း အစုိရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ေအာက္တြင္ မရွိဘဲ၊ အစိုးရဝန္ေဆာငမ္ႈလုပ္ငန္းမ်ားလည္း 

အေရာက္အေပါက္ နည္းပါးလ်က္ရွိသည့္ နယ္စပေ္ဒသမ်ားစြာရွိေနပါသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးဆုိငရ္ာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 

ဤေဒသမ်ားအား ပိုမို၍ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သုိ႔ (သုိ႕) အနည္းဆုံး အစိုးရစနစႏွ္င့္ ပိုမိ ု ဆက္စပ္ ေပါင္းဖက္မႈသုိ႕ 

ပို႕ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။7

၂။ (၂) ပညာေရး အုပခ္်ဳပစ္မီမံႈ 

တုိင္းျပည္အတြင္း၌ ပညာေရးကုိ အမ်ားဆုံး ပံ့ပိုးေပးေနသူမွာ ႏိုင္ငေံတာ္အစိုးရျဖစၿ္ပီး ပညာေရးဝနႀ္ကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ ပညာေရးကုိ 

အဓိက ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ သုိ႕ေသာ္ အျခားေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား (သုိ႕) ဌာနတစ္ခုစီသည္လည္း သီးျခား 

ေလ့လာမွဳျပဳထားေသာ နယ္ပယ္တြင္ ပါဝင္ျခင္းမ်ား ရွိသည္။ ဤဌာနမ်ားတြင ္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီးဌာန (ယခင္က 

နယ္စပ္ေဒသဖြ႕ံျဖိဳးေရး ဝန္ၾကီးဌာန)၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ထားေသာ သာသနာေရး ဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ 

ပုဂၢလိက စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနတုိ႔ ပါဝင္ၾကသည္။ ပညာေရးဝနၾ္ကီးဌာနအတြင္း၌ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ 

ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ကုိ ဗဟိုမွ မ်ားစြာ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားၾကသည္။ 

ပညာေရးဝနၾ္ကီးဌာနေအာက္ရွ ိ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္း အထက္တန္းပညာေရး (primary and secondary education) 

ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတိုင္းမ်ားမွာ အေျခခပံညာဦးစီးဌာန သုံးခုရွိပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုစီတြင္ ျပည္နယ္ 

သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး ပညာေရးဌာန ရွိၿပီး ၄င္း၏ ေအာက္တြင္ မၾကာေသးမီက ဖန္တီးထားသည့္ ခရိုင္ပညာေရးရံုး 

အမ်ားအျပားရွိျပန္သည္။8  ခရိုငပ္ညာေရးရံုးမ်ား၏ ေအာက္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးရံုးမ်ား ရွိပါသည္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ တစ္ျပည္လုံးရွိ 

၃၂၅ ၿမိဳ႕နယ္အနက္ တစ္ျမိဳ႕နယ္လွ်င္ တစ္ရံုးျဖစ္သည္။ ထပ္မံတုိးပြားလာေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယူနစ္ရံုးမ်ားတြင္ ၂၀၀၈ 

အေျခခံဥပေဒသစ္က အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အမိန္႕ေပးထားေသာ လူနည္းစု လူမ်ိဳးအုပ္စု အမ်ိဳးမိ်ဳးကုိ ကိုယ္စားျပဳေသာ 

ကုိယ္ပိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရဇံု ၆ ခုပါဝင္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဤဇံုမ်ားသည္ မိမိတုိ႕ ဇံုမ်ားအတြင္း၌ ပညာေရးကုိ ေထာက္ကူ ပံ့ပိုးေပးနိုငရ္န္ 

ပုိမိုလြတ္လပ္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားကုိ ကိုင္စြဲထားသည္။  

7 အေစာပုိင္း အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အေၾကာင္းကို Marry Callahan, Making Enemies: War and State Building in Burma (Singapore:NUS Press 

2004) တြင္ၾကည့္ပါ။ လက္ရိွ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး အက်ယ္အျပန္႕ကို International Crisis Group ၏ Myanmar: A New Peace Initiative (Asia Report N 

214, November 2011)၊ http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-asia/burma-myanmar/214%20Myanmar%20-

%20A%20New%20Peace%20Initiative.pdf တြင္ၾကည့္ပါ။ 

8 ၁၉၇၃ အျခခံပညာ ဥပေဒ အရ အေျခခံပညာေရးဦးစီးဌာနမ်ားကို ပထ၀ီ အေနအထားအရ ပုိင္းျခား တာ၀န္ေပးထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အမွတ္ (၁) ဦးစီးဌာနသည္ 

အထက္ျမန္မာျပည္၊ အမွတ္ (၂) သည္ ေအာက္ျမန္မာျပည္၊ အမွတ္ (၃)မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းရိွ ေက်ာင္းမ်ားအားလံုး စသျဖင့္ အသီးသီး ခြဲျခားတာ၀န္ယူ စီမံသည္။  



ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

ဇယား ၁ - လြယ္ကူေအာင္ေဖာ္ျပထားေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖြဲ႕စည္းမွဳ၊ ပညာေရးဝနၾ္ကီးဌာန9

ပညာေရးဝနၾ္ကီးဌာန

အေျခခံပညာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၊ သင္ရိုးမာတိကာ၊ ဖတ္စာအုပ္ေကာ္မတီ 

အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ၁၊၂၊ ၃ 

ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းေဒသၾကီး ပညာေရးရံုးမ်ား 

ခရိုင္ရံုးမ်ား (၂၀၁၂) 

ျမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးရံုး 

အေျခခံပညာေက်ာင္း 

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုနွစ္အေတာ္မ်ားမ်ားအတြင္း အမ်ားဆုံး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝနရ္ွိေသာ အဆင့္မ်ားမွာ အေျခခံပညာေရးဦးစီးဌာန 

သုံးခုႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ ပညာေရးရံုးမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ ခရိုင္ပညာေရး ရံုးမ်ားကုိ ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာလ ခန္႕တြင ္

စတင္ဖန္တီးတည္ေထာင္ခဲၾ့ကသည္။ သေဘာတရားအရ ၎တုိ႕၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အမိန္႔အာဏာ 

အပ္ႏွင္းခဲ့ၾကသည္။ လက္ေတြ႕အရမွာမ ူ ယင္းတုိ႕ကုိ ထူေထာင္တည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ျမိဳ႕နယ္ပညာေရးရံုးမ်ား၏ 

တာဝန္ျဖစ္ေနဆဲပံုရွိလ်က္ ယင္းတုိ႕ကုိ ဆက္လက္ယူသြားရန္တာဝန ္ ဝတၱရားအမ်ား အျပားလည္းရွိသည္။ အျခားေသာ 

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွာက့ဲသုိ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတုိ႕သည္ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ျမိဳ ႕နယ္မ်ားသုိ႔ အဓိက စီးဆင္းၿပီး 

ေအာက္အဆင့္မ်ားမွ ျပန္၍ ဆက္သြယ္ႏိုင္မႈ နည္းပါးပါသည္။  

အေျခခံပညာေရးကုိ လမ္းညြန္မႈျပဳေနေသာ လက္ရွိဥပေဒကုိ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး အၾကိမ္မ်ားစြာ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ၁၉၈၉ 

ခုႏွစ္က ေနာက္ဆုံးျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ပညာေရးကုိ ျမငွ့္တင္ရာတြင္ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ ၄ ရပ္ကုိ ထုိဥပေဒက 

အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပသည္။ အခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ ယင္းတုိ႕တြင္ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကုိ 

အေျခခံပညာတတ္ေျမာက္ရန ္ သင္ၾကားေပးေရး၊ သိပၸံပညာသင္ၾကားေရး ဦးစားေပးမႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အသက္ေမြးမႈပညာ 

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ တကၠသုိလ္ပညာ ဆက္လက္သင္ၾကားေရးအတြက္ ခုိင္မာအားေကာင္းေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ ္

တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔ ပါဝင္သည္။ 10

9 ဤပုံ၌ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ အေရးအပါဆံုး အဆင့္မ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ Ministry of Education Department of Higher Education(Lower Myanmar) ၏ 

Administratative Structure of Basic Education Sector, http://www.myanmar-education.edu.mm/dhel/education-system-in-myanmar/education-

structure/

10 Ministry of Education Department of Higher Education (Lower Myanmar), Education System in Myanmar: Self-Evaluation and Future Plans,

http://www.myanmar-education.edu.mm/dhel/education-system-in-myanmar/evaluation-of-current-implementation-situation/ တြင္ၾကည့္ပါ။ 



ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

ထုိ႕ေနာက္ အစိုးရသည္ အေျခခပံညာေရး ဥပေဒအေပၚတြင ္ တည္ေဆာက္ထားေသာ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းမ်ားစြာကုိ ေဖာ္ျပလာခဲ႔ 

ေသာ္လည္း တိတိက်က် အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္ မပါသည့္အျပင ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု က်ယ္ျပန္႔စြာ မတူျခားနားေသာ 

ဦးစားေပးမႈမ်ားကုိလည္း တုိးျမွင္႔ထားသည္။11 လက္ရွိ ပညာေရးအုပ္ခ်ဳပစ္ီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့ေသာ ပညာေရးဆုိငရ္ာ 

ႏွစ္သုံးဆယ္ အမ်ိဳးသားေဆာင္ရြက္မႈစီမံကိန္းျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ခန္႕ခြဲထားသည္။ ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ အစိုးရက က်င္းပခဲ့ေသာ 

တိုက္ရိုက္မူဝါဒ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားညီလာခံတြင္ ပညာေရးဝန္ၾကီးေဒါက္တာျမေအးက အစိုးရအေနႏွင့္တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္ 

တုိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ထားခဲ့ေသာ စီမကိံန္း (၂၀၀၁-၂၀၃၀) ကုိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ထပ္မအံတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ထုိက႑အား ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္တစ္ရပ္အား တာဝန္ယူူလုပ္ေဆာင္သြားရန ္ ကတိျပဳခဲ့သည္။ 12  ထုိစီမံကိန္းက 

၂၀၃၀-၃၁ ခုႏွစ္တြင ္ လူတုိင္းစာတတ္ေျမာက္ကုိ ကုိ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန ္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ၄င္းစီမံကိန္းတြင ္

ပါ၀င္သည့္ က်ယ္ျပန္႕သည့္ အစီအစဥ္ဆယ္ခုပါဝင္ေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္ရန ္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲထားမႈကုိ မေတြ႕ရေပ။ ဥပမာ-

ဤက့ဲသုိ႕ေသာ အစီအစဥ္တစခ္ုသည္ ေခတ္မီေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပညာေရးစနစ္တစ္ရပ္ေပၚထြန္းလာျခင္းဆုိေသာ 

အရာပင္ျဖစ္သည္။ 13  ယင္းစီမံကိန္းတြင္ ဗဟုိအာဏာကုိ ေအာက္ေျခအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႕ ခြဲေဝေပးျခင္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 

(သုိ႕) တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေဆာငရ္ြက္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ တုိးျမွင့္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။  

ပညာေရးဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ အဆင့္အတန္းမ်ားကုိလည္း ျပည္ေထာင္စ ု သမၼတျမန္မာနိုင္ငေံတာ္၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပု ံ

အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားပါသည္။ ထုိအေျခခံဥပေဒသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားရွိေနသည့္တုိင္၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း 

လူ႕အသုိက္အဝန္းမွ က်ယ္ျပန္႕စြာ လက္ခံလာခဲ့ၾကသည့္ အျပင ္ မူဝါဒ ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ခု 

ျဖစ္သည္။ ထုိအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၂၈ တြင္ “ ျပည္ေထာင္စုနုိင္ငံေတာ္သည္ အခမဲ့ မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္ကုိ 

သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးရမည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဆက္လက္၍ ေဖာ္ျပသည္မွာ နိုင္ငံသားမ်ားတြင္ “ပညာသင္ယူနုိင္ခြင့္” ရွိၿပီး 

“သိပၸံပညာႏွင့္ဆိုင္ေသာ သုေတသနျပဳမႈ၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းကုိ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ခြင့္” နွင့္ “အႏုပညာဖြံ႕ျဖိဳးေရးကုိ 

ေဆာင္ရြက္နုိင္ခြင့္” ရွိသည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ စည္းေဘာင္ျဖစၿ္ပီး  ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ မူဝါဒ 

လမ္းညႊန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးျပဳျပင္မႈအတြက္ အေျခခံမေူဘာင ္ (FESR) တြင္လည္း ပညာေရး က႑အတြက္ 

ဦးစားေပးေဆာငရ္ြက္ရန္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။   

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အာဏာႏွင့္တာဝန္ကုိ ျပည္နယ္အဆင့္သုိ႕ ခြဲေဝခ်ေပးေရး ပိုမိုၾကီးမားေသာ စီမံခ်က္တစ္ရပ္၏ 

အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္သည္ ျပည္နယ္အဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးမ်ားျဖစေ္ပၚေစျခင္းျဖင့္ 

ျပည္နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ပိုမိုအားသစ္ေလာင္းေပးခဲ့သည္။ ပညာေရးတြင္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးသည္ ပညာေရးႏွင့္ 

လူမႈသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအေပၚ ပူးတြဲ၍ တာ၀န္ယူရသည္။ ထုိဝန္ႀကီးအား လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီး သမၼတက ခန္႕အပ္သည္။ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းတစ္ရပ္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေရး အာဏာအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား 

သုိ႕ ျပဌာန္းေပးသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဤအာဏာမ်ားသည္ ဘာေတြျဖစ္လိမ္႔မည္ ဆုိသည္မွာ ရွင္းလင္းမႈ မရွိေသးေပ။ 

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားမွာ ပညာေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ ဘာေတြျဖစ္လိမ့္မည္ဆုိသည္ကုိ 

11 ဥမာအားျဖင့္ - ပထမအႀကီ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ သမၼတဦးသိန္းစိန္ စတင္မိတ္ဆက္ေျပာၾကားခ့ဲသည့္ “ပညာေရးမူ၀ါဒ ၁၀ ခ်က္” ကိုၾကည့္ပါ။ ၄င္းႏွင့္ အျခား 

အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပညာေရးသည္ ပုိမုိလြတ္လပ္ၿပီး၊ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။။ သို႔ေသာ္လည္း ဆရာမ်ား၏ အရည္အခ်င္း တိုးတက္ေစရန္၊ သမာရုိးက် 

မဟုတ္ေသာ ပညာေရး(non-formal education)၊ ဘ၀အတြက္ ကြ် မ္းက်င္နားလည္စရာမ်ား (life-skills) စသည္ျဖင့္ အစီအစဥ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အေလးထားမႈခ်င္း 

ကြဲျပားၾကပါသည္။  

12 ေဒါက္တာျမေအး၏ Conference on Direct Policy Options with Special Reference to Education and Health in Myanmar (Naypyidaw:13-16 February 

2012)

13 Government of the Republic of the Union of Myanmar, “Education for All: Access to and Quality of Education in Myanmar,” in Conference on

Development Policy Options (Naypyidaw: 13-16 February 2012).



ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

အကဲျဖတ္ရန ္ ခက္ခသဲည္။ 14  ကံမေကာင္းစြာပင ္ ဤသုေတသန၌ မြန္ျပည္နယ္ (သုိ႕) ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တစ္ခုခုမွ 

တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခြင့္ မရခဲ့ေပ။  

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ျပည္နယ္နွင့္ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိေသာ ဥပေဒျပဳတာဝန္မ်ား၏ အပိုင္းအား ဇယား ၂ ခု15 ျဖင့္ပုိင္းျခားထားသည္။ 

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဇယား ၁ ေအာက္၌ က်ေရာက္ေသာ က႑မ်ားအေပၚ ဥပေဒျပဳႏုိင္ခြင့္မရွိပါ 

(က်န္းမာေရး၊ လုံၿခံဳေရး၊ ပညာေရး တုိ႔ အပါအဝင္)။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဇယား ၂ ေအာက္တြင္က်ေရာက္ေသာ က႑မ်ားအေပၚ 

ဥပေဒျပဳရန ္ ပါရွိသည္ (ျပည္နယ္အဆင့္ ရသုံးေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအပါအဝင္)။ အထူးအေရးႀကီးသည္မွာ 

ပညာေရးက႑သည္ ဇယား ၁ ေအာက္တြင္ က်ေရာက္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားက ထုိက႑တြင္  ျပဳနုိင္ျခင္းမရွိဟု 

ဆုိလုိပါသည္။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္တုိ႕သည္ ဤသုိ႕အားျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ 

ဥပေဒျပဳမႈကုိမွ် ေဆာင္ရြက္နုိင္စြမး္မရွိပါ။ မည္သည့္ ျဖစ္ရပ္တြင္မဆုိ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအတြက္ ပညာေရးတြင ္ အခန္းက႑ 

တစ္ရပ္ရွိေအာင ္တရားဝင္ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိတ့ဲအျပင ္ထုိသုိ႕ျပဳလုပရ္န ္သူတုိ႕အတြက္ လက္ေတြ႕က်ေသာ နည္းလမ္းလည္း မရွိေပ။  

၂။ (၃) ပညာေရးက႑၏ ေနာက္ခသံမုိငး္ 

ကုိလုိနီေခတ္မွစ၍ ပညာေရးက႑အား အနည္းငယ္ သုံးသပ္ၾကည့္ျခင္းသည္၊ ယေန႔ေခတ္စနစ၏္ အေနအထားကုိ နားလည္ေစႏုိင္ရန္ 

ကူညီေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၁၈၈၅ တြင ္ တစ္နိုငင္ံလုံးကုိ အၿပီးအပိုင္ လႊေဲျပာင္းမယူမ ီ ၁၈၂၄ ခႏုွစ္မွစတင္၍ ျဗိတိသွ်တုိ႔သည္ 

ပညာေရးကုိ အစိုးရက စီမံခန္႕ခြဲခဲ့သည္။ ထုိမတုိင္မီက ပညာေရးကုိ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္သာ ရရွိခဲ့ၾကၿပီး 

အမ်ားအားျဖင့္လည္း ေယာက္်ားလႊမ္းမိုးေသာ နယ္ပယ္တစ္ချုဖစခ္ဲသ့ည္။ ျဗိတိသွ်တုိ႕ လက္ထက္တြင္ကား ေယာက္်ားးေလးမ်ားေရာ 

မိန္းကေလးမ်ားပါ ပိုမိုအေရအတြက္မ်ားျပားလာၿပီး၊ ကေလးမ်ားသည္ အေျခခံပညာေရးေက်ာင္း ၇၀၀၀ တြင ္ စတင္ 

တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိေက်ာင္းမ်ား၌ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားခဲ့သည္။ 16  အျခားေသာ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား တြင္ကား 

အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ ၾကားခံသငၾ္ကားေရးဘာသာအျဖစ ္ အသုံးျပဳၿပီး၊ ၄င္းသည္ အစိုးရအမႈ ထမ္းေဆာင္ေရးအတြက္ 

အသုံးဝင္ေသာေၾကာင့္ ထုိေက်ာင္းမ်ားမွာ ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံကို ေကာင္းစြာရရွခိဲ့ၾကသည္။  

ကုိလုိနီအုပ္မႈေအာက္၌ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ေကာလိပ္မ်ားႏွင့္ တကၠသုိလ္မ်ားသည္ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးႏွင့္ 

နုိင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ အခ်က္အျခာေနရာမ်ားျဖစလ္ာခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၂၀ ေက်ာ္ႏွစ္မ်ားသုိ႕ေရာက္ေသာအခါ 

တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တကၠသုိလ္အက္ဥပေဒကုိ ဆန္႕က်င္၍ စတင္သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိဥပေဒသည္ 

အဂၤလိပ္ဘာသာအား ပညာသင္ၾကားေရး၏ ၾကားခံဘာသာအျဖစျ္ပဌာန္းေပးၿပီး အထက္တန္းပညာေရးအား ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုတုိ႕ 

လက္လွမ္းမမွီေသာ ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိေစသည့္ ေက်ာင္းလခသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဖန္တီးထားသည္။17ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈသည္ 

ေနာက္လာမည့္ ဆယ္စုနွစ္မ်ားစြာတစ္ေလွ်ာက္ ဆက္လက္ အားေကာင္းေနခဲျ့ခင္းေၾကာင့္ ပညာေရးဝနၾ္ကီးဌာနသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ 

ပုိ၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အျခားေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားထက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ ပုိမိုႀကီးမားစြာ စုစည္းထားၿပီး ေပ်ာ့ေျပာင္းျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲနုိင္မႈမရွိ ျဖစခ္ဲ့ရသည္ ဟု မွတ္ယူမႈမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ျပည္သူလူထုအထဲမွ ထိန္းသိမ္းရခက္ေသာအပုိင္းကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ 

တာ၀န္ရွိလာေသာ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဥပေဒစည္းကမ္းမ်ားကုိ အတင္းအၾကပ္ လုိက္နာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန ္

ဖိအားေပးလာရသည္မွာ သံသယရွိစရာမလုိေပ။ 

14 Hamish Nixon ပါ၀င္ေရးသားသည့္ “State and Region Governments in Myanmar” တြင္ၾကည့္ပါ။ 

15 ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ တြင္ ၾကည့္ပါ။  

16 Thein Lwin, Education in Burma 1945-2000 (Second ed., 2000), http://burmalibrary.org/docs/Education_in_Burma_(1945-2000).htm.

17 ယခုျပန္လည္၍ တကၠသိုလ္မ်ား၌ အဂၤလိပ္စာျဖင့္ သင္ၾကားပုိ႕ခ်ရန္ စီစဥ္မႈမ်ား ရိွေနပါသည္။  



ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

၁၉၄၈ ခုႏွစ ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးရသည္ “ ဆင္းမလား စီမံကိန္း” ကို စတင္ခဲ့သည္။ ယင္းမွာ 

အစိုးရ၏ အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံပံ့ပုိးမွႈျဖင့္ တစ္ခုတည္းေသာ စနစ္ေအာက္တြင္ စာသင္ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမိ်ဳးကုိ ရရွိေစေသာ 

မူဝါဒတစ္ရပျ္ဖစ္သည္။ ပညာေရးမာွ အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းဝင္အသက္ကုိ ၆ ႏွစ္ဟု သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ဆင္းမလားစီမံကိန္းအရ 

ခ်မွတ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမ်ားအျပားမွာ လက္ရွိပညာေရး ပံုသ႑ာန္အေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရွခိဲ့သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနဝင္းက အာဏာသိမ္း၍ တစ္နိုင္ငံလုံးကုိ လႊယူဲအုပ္ခ်ဳပ္ေသာအခါ တကၠသုိလ္ ဥပေဒသစ္ တစ္ရပ္က ရန္ကုန္ႏွင့္ 

မႏၱေလးတကၠသုိလ္မ်ား၏ အရြယ္အစားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား အထူးျပဳေလ့လာမႈဘာသာရပ္မ်ားကုိ 

အထူးအာရံုစိုက္ေစခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ေလ့လာသင္ယူမည့္ ဘာသာရပ္ေရြးခ်ယ္မႈကုိ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္မွႈ 

ရမွတ္အဆင့္မ်ားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ထုိစနစ္အရ ျမနမ္ာစာႏွင့္ စာေပမွာ သင္ၾကားေလ့လာရန ္အနိမ္႔ဆုံးအဆင့္ ရမွတ္သာလုိေသာ 

ဘာသာျဖစ္သည္။18 ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ မူဝါဒမ်ားသည္ မၾကာခဏ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ဘာသာရပ္ ေလ့လာမႈႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ 

ကန္႕သတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္လာခဲ့ရာ ဥပမာအားျဖင့္ ေဆးပညာအား မိဘႏွစ္ပါးစလုံး ျမန္မာျဖစမ္သွာ သင္ၾကားႏုိင္ခြင့္ရိွသည့္ 

ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တရုတ္လူမ်ုိဳးႏြယ္အား အလြန္အကၽြံ ကုိယ္စားျပဳသည္ဟု ယူဆခံရသည့္အေလ်ာက္ 

တရုတ္လူမ်ဳိးအေရးအတြက္အေပၚ ကန္႕သတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထုိမွ်မက ၁၉၆၅ ခုႏွစတ္ြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနဝင္းက 

ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ား လူမွဳအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေသာ 

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအပါအဝင္ စာသင္ေက်ာင္းအားလုံးကုိ ျပည္သူပုိင္ျပဳလုပ္ေရး ဆုိေသာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာ စစ္ဆင္ေရး၏ 

အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ ္သိမ္းယူခဲ့သည္။19

၂။ (၄) လက္ရွ ိပညာေရးအေပၚ ျပဌာနး္ခ်က္မ်ား 

မၾကာမီက လူသားဖြံ႕ျဖိဳးေရး အညႊန္ုးကိန္းအရ ျမန္မာျပည္တြင္ ေက်ာင္းပညာသင္ၾကားမႈ ပ်မ္းမွ်ႏွစ္သည္ ၃.၉ ႏွစ္မွ်သာျဖစ္သည္။20

ၿခံဳ၍ေျပာရလွ်င္ ပညာေရးစနစသ္ည္ အရည္အေသြး မေကာင္းမြန္ပ၊ဲ သင္ၾကားနည္းအတတ္သည္ ေခတ္ေနာက္က်၍ 

ပထ၀ီေဒသလႊမ္းျခံဳမႈ လုံေလာက္ျခင္းလည္း မရွိေပ။ ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ နယ္ျခားေဒသမ်ား၌ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ားမွာ အလြန္ည့ံဖ်င္းသည္ 

ဟုဆုိႏိုင္ပါသည္။ 21  အၾကမ္းအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္၏ ကေလးသူငယ္တစ္ဝက္မွာ မူလတန္းပညာကုိ ၿပီးျပည့္စံုေအာင ္ သင္ယူနုိင္ျခင္း 

မရွိၾကေပ။ မၾကာမီက Multiple Indicator Cluster Survey အိမ္ေထာင္စ ု အေျချပဳေလ့လာမွဳျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးအစားစား 

ညႊန္ျပမႈအတြဲလုိက္ ေလ့လာတိုင္းတာမႈအရ ေက်ာင္းအပ္မႈႏႈန္း ၇၄.၄% ရွိၿပီး၊ အေျခခံပညာ ၿပီးစီးမႈ ႏႈန္းမွာ ၅၄.၂% သာ ရွိပါသည္။ 22

အစိုးရစနစ္အျပင ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရပ္ကြက္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအေျချပဳ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း 

စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ရွိၾကသည္။ ျပည္နယ္လက္နက္ကုိင္ အုပ္စုမ်ား ရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ၎လူမ်ိဳးစု ပညာေရးဌာနမ်ားရွိသည္။ 

ဥပမာ- မြန္ျပည္သစ္ပါတီထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ရွိေသာ မြန္ျပည္နယ္ေဒသမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္အႏွံ႕အျပားတြင ္ ပညာေရးကုိ 

ေထာက္ကူပံ႕ပိုးေပးေရးအတြက္ ေဒသဆိုင္ရာ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းရပ္ရြာေပၚတြင ္ မၾကာခဏ ဝနထု္ပ္ဝန္ပိုးက်ေရာက္တတ္သည္။ 

18 စာသင္ႏွစ္ ၁၁ ႏွစ္ ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္အတြက္ “တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ” မ်ားကို က်င္းပသည္။  

19 Thein Lwin, Education in Burma 1945-2000 တြင္ၾကည့္ပါ။  

20 United Nations Development Program, "Myanmar: HDI Values and Rank Changes" in 2013 Human Development Report (New York: United Nations

Development Programme, 2013)တြင္ၾကည့္ပါ။  

21 Ministry of Foreign Affairs, "Presentation on the Concluding Observations on the Third and Fourth National Report on the Implementation of the

Convention on the Rights of the Child" in

Third and fourth national report on the implementation of the Convention on the Rights of the Child (The Republic of the Union of Myanmar,

2011)တြင္ၾကည့္ပါ။ 

22 Ministry of National Planning and Economic Development, Ministry of Health, and UNICEF, Myanmar: Monitoring the Situation of Women and

Children, Multiple Indicator Cluster Survey, 2009-2010 (Nay Pyi Taw, Myanmar: Ministry of National Planning and Economic Development and Ministry

of Health, 2011). ဤစစ္တမ္း၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို လူဦးေရ ကိုယ္စားျပဳ အခ်ိဳ နမူနာျဖင့္ ေကာက္ယူထားေသာေၾကာင့္ အျခား အခ်က္အလက္မ်ားထက္ ပုိမုိ 

ယံုၾကည္ႏုိင္ဖြယ္ရာ ရိွပါသည္။  



ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

ထုိသုိ႕ေသာ ပညာေရးမွာ သေဘာတရားအရ အခမဲ့ဆုိေသာ္လည္း နာတာရွည္မျပည့္မီေသာ ပညာေရးေထာက္ပံ့မႈေၾကာင့္ 

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားေပၚလာတတ္သည္။ ေက်ာင္း၀တ္စံုေၾကး၊ စာအုပ္ေၾကးမ်ားအျပင ္ အျခား ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ 

စာသင္ခံု၊ ထိုင္ခံု၊ ေက်ာင္းပြဲႏွင့္ ေက်ာင္းအတြက္ လုိအပ္ေသာ ပစၥည္းကရိယာမ်ား စသျဖင့္ ၀ယ္ယူရန္အတြက္လည္း 

ဖိအားမ်ားစြာရရွိၾကပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအေနျဖင့္ သားသမီမ်ားအား ေက်ာင္းစာသင္ခ်ိန္ ျပင္ပတြင ္ က်ဳရွင္ 

တက္ႏိုင္ေစရန ္ စီမံၾကရပါေသးသည္။ ယင္းက်ဳရွင္မ်ားမွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေက်ာင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက သင္ၾကားျခင္းျဖစ္ၿပီး 

ေက်ာင္းတြင္းပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကုိပင္ ျပန္လည္ သင္ၾကားရျခင္းပငျ္ဖစ္သည္။23 အမ်ားအားျဖင့္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ထို က်ဳရွင္ 

သင္ၾကားမႈ အား အဓိက ၀င္ေငြအျဖစ ္မွီခိုေနၾကရၿပီး က်ဳရွင္တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အတန္း စာေမးပြဲမ်ားကုိ 

က်ရံႈးႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ ရွိေနပါသည္။ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားစြာ ရွေိနသည့္တုိင ္  မိသားစု အမ်ားအျပားတုိ႕မွာကေလးမ်ားအား 

အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသုိ႕ ပို႕ရန္မတတ္နုိင္ၾကေတာ့ေပ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အလွဴဒါနႏွင့္ ေထာက္ပံကူညီမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီး မိဘမ်ားအား 

ေက်ာင္စရိတ္မ်ား ေတာင္းခံျခင္းမရွသိည့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားသုိ႕သာ ပို႕ၾကရသည္။  

ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းပညာေရးစနစ္တြင ္သင္ရိုး ညႊန္းတမ္းမွာ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားမွာက့ဲသုိ႕ အတူတူျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ အထက္တြင္ 

ေဖာ္ျပခဲ့သက့ဲသုိ႕ သာသနာေရးဝနၾ္ကီး ဌာန၏ တာ၀န္ယူၾကည့္ရႈမႈ ေအာက္သုိ႕ က်ေရာက္သည္။ မြနအ္မ်ိဳးသားစာသင္ေက်ာင္းမ်ား 

သည္လည္း အစိုးရသင္ရိုးအတိုင္း သင္ၾကားသည္သာမက မြန္ရာဇဝင္ႏွင့္ ဘာသာစကားအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိလည္း 

သင္ၾကားေပးၾကသည္။ ဆရာမ်ားမွာ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ ကရင္စာသင္ ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕မွာ 

ကရင္ဘာသာႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာ သင္ၾကားေပးေသာ္လည္း အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ ပညာေရး 

ဌာနမ်ားသည္ ဘယ္ အတုိင္းအတာအထိ အစိုးရသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားအား လိုက္နာခဲ့ၾကသည္ဆုိေသာအခ်က္မွာ မရွင္း လင္းပါ။ 

ထုိ႔အျပင ္ အထူးသျဖင့္ ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ား၌ ခ်မ္းသာေသာ မိသားစမု်ားက ၄င္းတုိ႔ သားသမီးမ်ားအား ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားသုိ႕ 

တက္ေရာက္ေစျခင္းမွာလည္း တုိးပြားလာလ်က္ရွိပါသည္။  

ယခုအခ်ိန္တြင္ ပညာေရးစနစ္သည္ စာသင္ႏွစ္ ဆယ့္တစ္ႏွစ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ မူလတန္းပညာကုိ ၅ ႏွစ္သင္ယူ၍ အလယ္တန္း 

ပညာကုိ ၄ ႏွစ္သင္ယူၿပီး အထက္တန္းေက်ာင္းပညာကုိ ၂ ႏွစ္သငယူ္သည္။ ယင္းစနစ္၌ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အသက္ ၅ 

နွစ္တြင ္ ပထမတန္း(သူငယ္တန္း)၌ ဝင္ေရာက္ၿပီး အသက္ ၁၆ နွစ္ (သုိ႕) ၁၇ ႏွစ ္ တြင္ အထက္တန္းပညာၿပီးဆုံးေအာင္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရွိသည္။ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားရွိ ဆရာမ်ားကုိ ဗဟုိ အစိုးရက ငွားရမ္း၍ လစာေပးထားသည္။ ဆရာမ်ားမွာ 

တစ္နိုင္ငံလုံးရွိ ဆရာအတတ္သင္ေကာလိပ္ေက်ာင္း ၂၀ အနက္ တစ္ေက်ာင္းေက်ာင္းတြင္ တာဝန္မထမ္းေဆာင္မီအစီအစဥမ္်ားကုိ 

ၿပီးစီးေအာင ္ တက္ေရာက္ သင္ယူခဲ့ရသည္။ သုိ႕ေသာ္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္မွ စ၍ ဝန္ၾကီး ဌာနသည္ 

ေက်ာင္းဆရာအေရအတြက္ကုိ တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႕ ကတိတာဝန္ုုယူထားၿပီး လက္ေထာက္ အငယ္တန္းဆရာ ၁၀,၀၀၀ ကုိ 

မၾကာခင္က ခန္႕အပ္ခဲ့ပါသည္။ သူတုိ႕သည္ အျခားဆရာမ်ား ၿပီးစးီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ျပင္ဆင္ေရး ၂ ႏွစ္သင္တန္းမ်ားကုိ 

မတက္ေရာက္ရေသးသူမ်ား ျဖစသ္ည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားသည္ ပညာေရးဝနၾ္ကီးဌာန၏ အရြယ္အစားအား နားလည္ႏိုင္ေစရန ္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

23 Brooke Zobrist, Mapping Teaching-Learning and Operational Experiences in Fifty Monastery Schools Across Myanmar, Pyoe Pin Programme (2010)

တြင္ၾကည့္ပါ။  



ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

ပံု-၂ ။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ အမ်ိဳ းသားေက်ာငး္မ်ားစာရငး္24

အစိးုရေက်ာငး္မ်ား

မူလတန္း ၂၈,၉၆၈

မူလတန္းလြန္25 ၆,၇၆၁

အလယ္တန္း ၃,၁၆၃

အထက္တန္း ၂,၃၉၅

စုစုေပါင္းစာသငေ္က်ာင္း ၄၁,၂၈၇

ဆရာမ်ား

မူလတန္းေက်ာင္းဆရာမ်ား ၁၈၄,၁၇၀

အလယ္တန္းဆရာမ်ား ၆၇,၃၉၈

အထက္တန္းဆရာမ်ား ၂၆,၆၁၂

စုစုေပါင္းဆရာ ၂၇၆,၁၈၀

ေက်ာငး္သားမ်ား

မူလတန္း ၅,၁၉၅,၉၅၂

အလယ္တန္း ၂,၃၃၂,၂၄၉

အထက္တန္း ၆၇၂,၃၉၄

စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား ၈,၂၀၀,၅၉၅

ေက်ာင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းအားလုံးကုိ ဝန္ႀကီးဌာနအဆင့္၌ သတ္မွတ္သည္။ မွတ္ပံုတင္ ေက်ာင္းသားအားလုံး အစိုးရ ျဖစ္ေစ၊ 

ဘုန္းေတာ္ၾကီးျဖစေ္စ၊ ပုဂၢလိကျဖစ္ေစ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝထားေသာ ဖတ္စာအုပ္မ်ား အသုံးျပဳမႈ အပါအဝင္ အေျခခ ံ အစိုးရ 

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကုိ လိုက္နာၾကရသည္။ မူလတန္းအဆင့္၌ သင္ၾကားရေသာ အဓိက ဘာသာရပ္နယ္ပယ္ ငါးခုရွိသည္။ ယင္းတုိ႕မွာ 

ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ာၤ၊ သိပၸံပညာႏွင့္ အေထြေထြ ေလ့လာသင္ၾကားမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းတြင္ 

ဘ၀အတြက္ ကၽြမ္းက်င္စရာမ်ားႏွင့္ လူမႈသိပၸံပညာ၊ ျပည္သူ႕နီတိ စသည္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ 

သင္ၾကားၾကရသည္။ အလြတ္က်က္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အုပ္စုလုိက္ စာအံျခင္း ပံုစံမ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႕စြာ အသုံးျပဳၾကသည္။  

အားလုံးအတြက္ ပညာေရး 26  ဆိုေသာ စံထားခ်က္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍ သုံးသပ္ေသာအခါ အစိုးရစနစ္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား (သုိ႕) 

လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ အဓိကလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မေျဖရွင္းေပးေသးေပ။ ျမန္မာက ထုိစံထားခ်က္ကုိ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ 

သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ အားလုံးျခံဳ၍ ၾကည့္ပါက ေက်ာင္းဝင္စာရင္း အဆင့္မ်ားသည္ နိမ့္က်သည္။ မူလတန္းမွ 

အလယ္တန္းသုိ႕ ကူးေျပာင္းမႈနႈန္းသည္ ေလးပံုတစ္ပံုသာ ကူးေျပာင္းမႈရွိ၍ နိမ့္က်သည္။ (ထုိမွ်မက ေဒသၾကီးအလုိက္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။) ဆယ့္တစ္တန္းကုိ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ဆက္လက္သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖို႔ ၅၀% သာ 

တကၠသုိလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ေအာင္ျမငၾ္ကသည္။ 

၂။ (၅) ပညာေရး က႑တြင ္သုံးစြဲေငြ 

24 Government of the Republic of the Union of Myanmar, 2012, စာမ်က္ႏွာ-၅ တြင္ၾကည့္ပါ။  

25 မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနတို႔သည္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈ ႏႈန္းမ်ားကို 

ပုိမုိျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ခုအျဖစ္ အလယ္တန္းေက်ာင္းအဆင့္မ်ားကို မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းခ့ဲသည္။  

26 “အားလံုးအတြက္ ပညာေရး (EFA)” သည္ UNESCO မွ တင္ျပခ့ဲၿပီး ၂၀၀၀ ခုႏွစ္၌ ဆီနီေဂါႏုိင္ငံ ဒါကာတြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၆၄ ႏုိင္ငံမွ ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၆ ရပ္ 

ပါ၀င္ၿပီး၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ အမွတ္၂ မွာ “အားလံုးအတြက္ လြတ္လပ္သည့္ မသင္မေနရ အေျခခံပညာေရး” ျဖစ္သည္။ ေထာင္စုႏွစ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ EFA သည္ 

ပညာေရးတိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွင့္ ဆင္ရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အဓိက မူေဘာင္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 



ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

မၾကာေသးေသာ ဆယ္စုႏွစမ္်ားအတြင္း ပညာေရးတြင ္ အရည္အေသြးက်ဆင္းေနသည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

ခံစားသိျမငေ္နခဲၾ့ကသည္။ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခ်ိဳ႕ၾကာေအာင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အလြန္႕အလြန္ 

နည္းပါးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ခုတေလာႏွစ္မ်ားမွာ အစိုးရက ပညာေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံမ့ႈကုိ ျမငွ့္တင္ခဲ့သည္။ ဥပမာ- ၂၀၀၀ 

ခုနွစ္တြင ္ ဂ်ီဒီပီ၏ အခ်ိဳးက်တစ္ရပ္အေနႏွင့္ သုံးစြဲမႈသည္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ ၂၀၀၂-၂၀၀၃ ခုနွစ္တြင ္ ၀.၄% မ ွ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ တြင္ 

၀.၁% သုိ႕ က်ဆင္းခဲ့သည္။ 27  ထုိ႕ေနာက္ ဆယ္စုႏွစ ္ အကုန္တြင္ သိသာထင္ရွားစြာ ပင ္ ၀.၇% သုိ႕ တဖန္တုိးျမင့္လာခဲ့သည္။ 

စုစုေပါင္း ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း၏ အခ်ိဳးက်တစ္ရပ္အေနႏွင့္ တြက္ခ်က္ေသာအခါ သုံးစြဲေငြသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း 

အလြန္နည္းပါးေနခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ အားလုံးအတြက္ ပညာေရးဆိုေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရက 

လက္မွတ္ထုိးထားေသာ Fast Track Initiative Framework ေအာက္ရွိ ပညာေရးက႑ ဖြံ႕ျဖိဳးမွဳစီမံကိန္းအရ ပညာေရးႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ေထာက္ခံအၾကံျပဳထားေသာ သုံးစြဲမွဳသည္ ဂ်ီဒီပီရာခိုငႏ္ႈန္းတစ္ရပ္အေနႏွင့္ ဆုိလွ်င္ ၆% ျဖစ္သင့္သည္။ ၂၀၀၆ တြင္ 

တစ္နုိင္ငံလုံး သုံးစြဲမွဳႏွဳန္းမွာ ေဒသတြင္း ပ်မ္းမွ်ႏွဳန္း ၃.၆% ထက္ ၅ ဆမွ်ပို၍ နိမ့္က်ေနသည္။ 28

သုိ႕ေသာ္လည္း ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပညာေရးေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဌာနက 

အရင္းကုန္က်စရိတ္ခန္႔မွန္းေျခ ေဒၚလာ၂၃၁ သန္း အပါအဝင္ စုစုေပါင္း အသုံးစရိတ္ကုိ အစီရင္ခံထားသည္။ 29

ေက်ာင္းဝင္ေက်ာင္းသား ၈ သန္း ကိန္းဂဏန္းအေပၚ အေျခခံလ်က္ ယင္းသည္ အၾကမ္းအားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးလွ်င္ ၃၀ 

ေဒၚလာျဖစ္သည္။ 30 31 ဤကိန္းဂဏန္းသည္ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းပညာစနစ္မ်ားအတြင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား 

အတြက္ျဖစ္ၿပီး ပထမတန္းမွ ေနာက္ဆုံး ဆယ့္တစ္တန္းအထိ ၿခံဳငံုမႈရွိသည္။ ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္ဝါရီမွာ ဘ႑ာေရးဝနႀ္ကီးက ၂၀၁၂-၂၀၁၃ 

ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အေျခခံပညာစုစုေပါင္း အသုံးစရိတ္သည္ ခန္႕မွန္းေျခ ေဒၚလာ ၇၅၇ သန္း အထိ တုိးတက္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း 

အစိုးရဘတ္ဂ်တ္၏ ၄.၉% 32  ေဝစုႏွင့္ ညီသည္ဟု အစီရင္ခံသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေနာက္တစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာမွာ လႊတ္ေတာ္က 

ေနာက္ထပ္တုိးတက္မွဳ ေဒၚလာသန္းတစ္ေထာင္ခန္႔ (သုိ႕) အမ်ိဳးသား ဘတ္ဂ်တ္၏ ၅.၈% ကိုေၾကညာခဲ့သည္။33 ဤကိန္းဂဏန္းတြင္ 

အစိုးရ အသုံးစရိတ္ေငြအား ေက်ာင္းသားတစ္ဦးလွ်င္ အၾကမ္းအားျဖင့္ ၉၄ % ႏုွန္း သုံးစြဲရာက်လိမ့္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္မွ 

အစိုးရအခ်က္အလက္မွ ေဒတာမ်ားကုိ အသုံးျပဳေသာအခါ မတိက် မေသခ်ာေသာ အခ်က္အလက္ အမ်ားအျပားကုိ ထည့္တြက္ရ၍ 

အထူးသတိထား၍ ရွဳျမငရ္န္လုိအပ္ပါသည္။ 34  အဖန္တလဲလဲျဖစ္ေသာ လစာေငြကုန္က်စရိတ္သည္ ပညာေရးဘတ္ဂ်တ္၏ ၈၀% 

ဝန္းက်င္ (ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲနိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ၇၀-၉၀% အတုိင္းအတာႏွင့္ ႏွုိင္းယွဥ္၍ၾကည့္လွ်င္) 35  နွင့္ အရင္းကုန္က်စရိတ္အတြက္ ၅% 

ရွိသည္။ ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ေက်ာင္းထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ မက်န္သေလာက္ပင္ရွိသည္။ ေနာက္ထပ္သတိထားစရာ တစ္ခ်က္မွာ 

ပညာေရးက႑က ေနာက္ထပ ္နုိင္ငံျခားအကူအညီကုိ ဆြဲေဆာင္လာလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ပညာေရးတြင္ ေငြေၾကးပမာဏတုိး၍ 

သုံးလာရသေလာက္ ထုိအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အကူအညီမွ အစုိးရသုံးစြဲေငြကို ျပန္လည္ရွင္းထုတ္ရန ္ပိုမိခုက္ခလဲာလိမ့္မည္။ 

27 ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးမွ ထုတ္ေ၀သည့္ Annual Myanmar Laws  မွ ကိန္းဂဏန္းမ်ား 

28 EFA Global Monitoring Report team UNESCO, Reaching the Marginalized; EFA Global Monitoring Report (Oxford: Oxford University Press, 2010)

တြင္ၾကည့္ပါ။ 

29 ယင္းမွာ ထိုအခ်ိန္က ေငြလွႏဲႈန္းအေပၚတြင္ တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး US တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖစ္သည္ ( ၂၃၁၈ ၈၃၈ က်ပ္)။ 

30 ပညာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ဌာန ၏ Education Thematic Working Group Meeting, Yangong မွ “Brief Presentation on Basi Education” မွ 

31 “Standard” is the Myanmar English term equivalent to “grade” in the US and Canadian systems and “year” in the British system.

32 ဦးလွထြန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ ၀န္ႀကီးဌာန (ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၂)  

33 “Back to School Insert,” The Myanmar Times. May 2013 တြင္ ၾကည့္ပါ။  

34 ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ကိန္ဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အရည္အေသြး မေကာင္းမြန္လွပါ။ ထို႔အျပင္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ တေပါင္းတည္း ေဖၚျပထားေလ့ရိွရာ 

ကြာဟခ်က္မ်ား၊ မတူညီမႈမ်ားကို သိရိွႏုိင္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။  

35 E.M. King, The Global Economic Crisis, Education, and Development Partnerships, Keynote Presentation at the HDN-WBI Course on Innovations in

Partnerships, 2009, Washington, DC, http://info.worldbank.org/etools/docs/library/252243/Keynote%20presentation%2C%20Elizabeth%20King.pdf

တြင္ၾကည့္ပါ။ 



ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

၃။ ျမနမ္ာနိငုင္ပံညာေရးက႑တြင ္ဗဟုိခ်ဳပကုိ္ငမ္ွဳေလွ်ာခ့်ေရး 

၃။ (၁) စျံပပုစံမံ်ားနငွ့္ အေခ်တငေ္ဆြးေႏြးမွႈမ်ား 

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဆုိသည္ကုိ အာဏာ၊ တာဝန္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတုိ႕အား ေအာက္အဆင့္မ်ားသုိ႕ ခြဲေဝေလွ်ာ့ခ်ေပးမႈ 

ပံုသ႑ာန္တစ္ရပ္အျဖစ ္ နားလည္လ်က္ ၁၉၈၀ ေက်ာ္ နွစ္မ်ားမွစ၍ ကမၻာတစ္နံတစ္လ်ားတြင္ လူအမ်ား 

နွစ္သက္သေဘာက်လာခဲ့ၾကသည္။ အစိုးရမ်ားသည္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်မႈအား အမ်ိဳးသားေရးျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈ၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ား ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးေစရန ္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အျဖစ ္ လက္ခံေထြးပုိက္ခဲ့ၾကသည္။ ျပဳျပင္ေရးလုပင္န္းတစ္ရပ္ 

(သုိ႕) ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥတ္စ္ခုအလယ္၌ အင္အားႀကီးမားေသာ ျပည္ပဖြံ႕ျဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ လက္ခံယူေသာ 

တိုင္းျပည္မ်ားအေနျဖင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး သ႑ာန္တခ်ိဳ႕အား ႏွစ္ဖက္အျပန ္ အလွန္ကူညီမႈကုိ လက္ခံေရးအတြက္ 

စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကသည္။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ ေဖာ္ျပထားေသာႏွင့္ 

ေဖာ္ျပမထားေသာ ပန္းတုိင္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးမွႈ၊ တုိးပြားခဲ့ေသာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝမႈ၊ တုိးပြားလာေနေသာ 

ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပညာေရး (သုိ႕) အျခားဝန္ေဆာင္မႈလုပင္နး္မ်ားအား ေယဘုယ်အားျဖင့္ 

တုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနမႈတုိ႕ပါဝင္သည္။  

ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား က႑အားလုံးလုိလုိတြင္အသုံးျပဳနုိင္သည္။ အခ်ိဳ႕က႑ ေတြမွာဆုိလွ်င္ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡကုိ 

ေလွ်ာ့ခ်ေပးနုိင္သည့္ အလားအလာရွိသည္။ 36  ဗဟုိခ်ဳပ္ ကုိင္မွႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ လူမ်ိဳးမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအသြင္ သ႑ာန္မ်ားကုိ 

အဖြဲ႕အစည္းေဘာင္သြင္းမႈ ျဖစ္လာေစသည္။ ဤပညာေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာျဖစ္ရပ္တြင ္ မူဝါဒဖြ႕ျံဖိဳးတုိးတက္မွဳ၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားအား 

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ (သုိ႕) ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ေက်ာင္းသားတန္ဖိုးျဖတ္မႈတုိ႕ ပါဝင္လိမ့္မည္ျဖစၿ္ပီး ရန္ပံုေငြမ်ား၊ ဘတ္ဂ်တ္ေငြ 

စာရင္းခြဲေဝမွႈအား ထိေရာက္ေအာင္ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ အခြန္ဘ႑ာေငြထုတ္လုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားအား 

စီမံခန႕္ခြဲျခင္းတုိ႕လည္း ပါဝင္လိမ့္မည္။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ဥပေဒ လမ္းေၾကာင္းမ ွ တစ္ဆင့္ (သုိ႕) အမိန္႔အာဏာ 

ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင့္ အလြယ္တကူ ေပၚေပါက္လာမည္မဟုတ္ေပ။ 

ကမၻာ့ဘဏ္က့ဲသုိ႕ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အျခားေနရာမ်ားတြင္ ဥးီေဆာင္မွႈျပဳလုပ္ေသာ သုေတသန လုပ္ငန္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား 

တင္ျပထားၿပီး ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ အဓိကအခ်က္ အခ်ာက်ေသာ လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပဳျပင္မႈ 

လုပ္ငန္းစဥႏွ္င့္ ပတ္သက္ေသာ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ လည္း ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ 37  ၂၀၀၆ ခုေလ့လာမွဳတြင ္ ဥပမာ- 

ကမၻာ့ဘဏ္က ပညာေရး ျပဳျပင္မႈအဓိက ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ ္ တုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ထားေသာ သင္ယူေရးအက်ိဳးတရားမ်ားကုိ 

ျပဌာန္းေပးၿပီး ပညာေရးက႑၏ စီမံခန္႕ခြဲမႈကုိ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ျပဳျပင္ေရးျဖစ္ေပၚေအာင္လုပ္ေဆာင္သည့္ 

နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟုလည္း အႀကံေပးထားသည္။ 38  ဤလုပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိကအခ်က္သည္ ပညာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္သည့္ စြမ္းရည္ကုိ တုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး စနစ္၏ အေရးၾကီးေသာ တန္ဖိုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ 

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာလ်က္ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သည့္ စြမ္းရည္ကုိလည္း တုိးတက္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ သင္ယူမႈကုိလည္း 

တုိးတက္ေစရန ္ ကမၻာ့ဘဏ္က နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံသည္ သာမာန္ ရိုးရိုးအုပ္ခ်ဳပ္မွဳႏွင့္ ေငြေၾကးပံပ့ိုးနုိင္စြမ္းကုိ ေက်ာ္လြန္သည့္ 

36 ႏုိင္ငံေရးအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းသည္ ယင္း ပဋိပကၡမ်ားကို ခဏာတာ သက္သာရရေစႏုိင္ေသာ္လည္း အၿမဲတေစ ေအာင္ျမင္ႏုိင္သည္ မဟုတ္ပါ။ လူမ်ဳိးစု 

ပဋိပကၡ သည္ လြတ္လပ္ေရးရစဥ္ကတည္းက ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ျပည္တြင္းစစ္၏ အခ်က္အခ်ာ ႏွလံုးသားေနရာတြင္ ရိွေနၿပီး ၄င္းမွာ ပညာေရး အေပၚတြင္ နက္ရိႈင္းစြာ 

သက္ေရာက္ရိွေနၿပီး အထူးသျဖင့္ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အင္အားစုမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားအေပၚတြင္ ပုိ၍ ႀကီးမားစြာ သက္ေရာက္ပါသည္။ Dawn Brancati, 

Decentralization: Fueling the Fire or Dampening the Flames of Ethnic Conflict and Secessionism (Cambridge: Harvard University, Institute for

Quantitative Political Science, 2005) တြင္ၾကည့္ပါ။  

37 ဥပမာကို The World Bank, Accountability, Governance, and Quality of Decentralized Education in Africa (Washington DC: The World Bank, 2009)

တြင္ၾကည့္ပါ။ 

38 The World Bank, From Schooling Access to Learning Outcomes: An Unfinished Agenda – an Evaluation of World Bank Support to Primary Education

(Washington DC: The World Bank, 2006) တြင္ၾကည့္ပါ။  



ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

လုိအပ္ခ်က္မ်ား၏ အဖက္ဖက္က ရွုပ္ေထြးပါဝင္ေသာ အစုတစ္ခကုို ထိေတြ႕ေျဖရငွ္းေပးသည္ဟု ေထာက္ခံ အႀကံျပဳသည္။ 

ဤအခ်က္တြင္ ဘာသာစကားမူဝါဒ (မိခင္ဘာသာစကား ပညာေရးျပႆနာ မ်ားအပါအဝင္) သင္ၾကားျပသမႈ အတတ္ပညာ၊ 

မိဘမ်ားပါဝင္မႈ၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ျပဳျပငမ္ႈတုိ႕ ပါဝင္ေပလိမ့္မည္။ ထုိ႕ျပင ္ ပညာေရးစနစ္က 

ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္ရည္ရြယ္ေသာ ေက်ာင္းသား၊ နုိင္ငံသား (သုိ႕) လူပုဂၢိဳလ္ အမ်ိဳးအစားအား စကားျဖင့္ ရွင္းလင္း ပီျပင္ေအာင ္

ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိနုိင္စြမ္းရွမိည့္ ပညာေရး ဆိုင္ရာ အေတြးအျမင္တုိ႕ ပါဝင္လိမ့္မည္။ 

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ခုေသာ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ရွိၿပီး ၎၏ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ ဘာျဖစ္နုိင္သလဲ။ နုိုင္ငံေရးအရ ဘယ္က႑မွာပျဲဖစ္ျဖစ ္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မွႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအား လူထုအေပၚ ပုိမိုတုံ႔ျပန္မွႈျပဳေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အေနႏွင့္ သာမက ပိုမိုထိေရာက္ၿပီး ၎၏ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ပို၍လည္း တာဝန္ယူတ့ဲအျပင္ ေငြေၾကးကုိ ေခၽြတာစုေဆာင္းေသာနည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္လည္း 

ေတြ႕ျမငရ္သည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကုိ ရန္ပံုေငြမ်ားအား မိမိတုိ႔ဘာသာ ရွာေဖြရန္ ေအာက္ေျခအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္မ်ားအား 

အားေပးအားေျမွာက္ျပဳလ်က္ ဗဟုိအစိုးရႏွင့္အတူ ပညာေရးက႑အား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (သုိ႕) ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန ္

ဆင္ေျခအေၾကာင္းျပခ်က္အျဖစ ္ အသုံးျပဳေသာေနရာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ရွိေနသည္။ ဥပမာ- ပါကစၥတန္တြင္ တစ္မ်ိဳးသားလုံးအဆင့္ 

ပညာေရးဝနၾ္ကီးဌာနကုိ ပညာေရးအတြက္ တာဝန္ေပးခံထားရေသာ ျပည္နယ္မ်ား တစ္ခုစီႏွင့္အတူ အလြယ္တကူ ပိတ္ပစ္ခဲ့သည္။ 

ထုိမွ်မက ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ပံုသ႑ာန္အားလုံးသည္ ဆုိးကုိ ဆုိးရမည္ (သုိ႕) အရည္အခ်င္းျပည့္ဝမႈ မရွိဟုမဆုိလုိပါ။ 

အေမရိကန္က့ဲသုိ႔ေသာ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ ဥပမာ- ပညာေရးတြင ္ သမိုင္းအရ ေဒသဆုိင္ရာ ကုိယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ အဆင့္ ဒီကရီ 

ျမင့္မားစြာ ခြင့္ျပဳထားေသာ အေမရိကနျ္ပည္ေထာငစ္ုတြင ္ ပိုမိၾုကီးမားေသာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈႏွင့္ စံခ်ိန္သတ္မွတ္မႈနွုန္း 

ေရွးရွုမွႈတစခ္်ိဳ႕ရွိသည္။ ယင္းတို႔၏ နမူနာတြင ္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ေမာင္းနယီာႏွင့္ ဖာဆီနာတုိ႕က ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္ေသာ ပညာေရးစနစ္သည္ 

ေက်ာင္းဝင္ေရာက္မႈႏွင့္ အျခားႏႈန္းမ်ားအား ဆက္လက္ထိန္းထားမႈတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရႏုိင္သည္ကုိ ျပထားသည္။ သုိ႕ေသာ္ မျဖစ္မေန 

အရည္အေသြးတုိးတက္မည္ဟုမဆုိလုိ။ ပညာေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ျဖစ္ရပမ္်ားမွာမဆုိ တိတိက်က် ဖြင့္ဆုိရန္ခက္ခသဲည္။ 

အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသ မ်ားတြင္္ ခက္ခလွဲသည္။39

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး တကယ့္ အစစ္အမွန္ပံုစံကား အေတြးအေခၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတုိ႕အားျဖင့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ တာဝန္ယူမႈတြင္ အေျခအေနထင္ဟပ္သည္။ ၿခံဳ၍ေျပာရလွ်င္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အဓိက 

သ႑ာန္သုံးရပ္ရွိသည္။ ဗဟုိတာ၀န္စုျပံဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း- ၄င္းသည္ ဗဟုိအစိုးရအဆင့္ အသီးသီးတုိ႕ၾကား၌ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း 

အာဏာႏွင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ တာဝန္မ်ားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ခြဲေဝျခင္းျဖစ္သည္။ 40  ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး 

ဤအသြင္သ႑ာန္သည္ အေျခခံမစွ၍ ေျပာင္းလဲလုိမႈ အနည္းဆုံးႏွင့္ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္နိုငင္ံမ်ားတြင ္အမ်ားဆုံးေတြ႕ရတတ္ေသာ 

အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ ဗဟုိတာ၀နစ္ုျပံဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းပံုစံသည္ ဗဟုိအစိုးရ အရာရွိမ်ားထံမွ တာဝန္မ်ားကုိ ေဒသၾကီးမ်ား ခရိုင္မ်ား 

ျပည္နယ္မ်ားတြင ္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ သူမ်ားထံသုိ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း ကား ပုိမို 

က်ယ္ျပန္႕ေသာ အသြင္သ႑ာန္ျဖစ္ၿပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ ဗဟုိအစိုးရမ်ားသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႕ အလုပ္တာဝန္မ်ားအား 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ဗဟိုအစိုးရက အလုံးစံုထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမရွိေသာ တစ္ပုိင္း လြတ္လပ္မႈရွေိသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႕ 

လႊေဲျပာင္းေပးသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးမွုာ အစိုးရသုိ႕ တာဝန္ခံသည္။ ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ျပည္သူ႕လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 

ေကာ္ပိုေရးရငွ္းမ်ားပါဝင္ၿပီး ယင္းတုိ႕တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ အေရးပါေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္နိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာရွိၾကသည္။ 

ပညာေရးကိစၥရပ္တြင ္ ဤအခ်က္သည္ ပုဂၢလိက ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေပလိမ့္မည္။ ဗဟုိအာဏာ ခြဲေ၀အပ္ႏွင္းျခင္း ကား 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်နုိင္ေသာ အခြင့္အာဏာ ဘ႑ာေရး အေပၚထိန္းခ်ဳပ္မွဳႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈတုိ႕အား ေဒသဆုိင္ရာ အစိုးရမ်ားသုိ႕ 

လႊေဲျပာင္းေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗဟုိအာဏာအား လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕မ်ားသုိ႕ ခြဲေဝေပးျခင္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ 

ဝန္ေဆာငမ္ႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တာဝန္မ်ားကုိ ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင ္ သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား (သုိ႕) မိမိတုိ႕ဘာသာ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး 

39 Alan Mounier and Phasina Tangchuang eds., Education and Knowledge in Thailand: The Quality Controversy (Chiang Mai: Silkworm Books, 2010)

တြင္ၾကည့္ပါ။ 

40 ဤအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားမွာ Jennie Litvack and Jessica Seddon, eds., Decentralization Briefing Notes (Washington, DC: World Bank, 2000), 2 မွ 

အေျခခံထားပါသည္။  



ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

မိမိတုိ႕ဘာသာ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား ေကာက္ခံ စုေဆာင္းေသာ အျခားအမ်ိဳးသားေရး ေအာက္အဆင့္မ်ားသုိ႕ 

လႊေဲျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 

အတုိခ်ဳပ္အားျဖင့္ေျပာရလွ်င ္ အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ ဗဟုိတာ၀န္စုျပံဳမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ လက္ေအာက္ရွိ 

ပညာေရးဝနေ္ဆာင္မႈ လုပ္ငန္း သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္တြင ္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး မူလအေျခခအံားျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည့္ 

ပံုစံျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သက့ဲသုိ႕ အေျခခံဥပေဒ ဇယား-၁ ေအာက္မွာ က်ေရာက္ျခင္းကုိ ထည့္တြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

လက္ရွိအေနအထားအရ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနခြင္ျပင္ပတြင ္ အလုပ္ 

လုပ္ၾကသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈႏွင့္ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းအာဏာမ်ားအား ကုိယ္စားျပဳမွႈ၏ 

မေမွ်ာ္လင့္ေသာ နမူနာတစ္ရပျ္ဖစသ္ည္။ 

ျမန္မာအစိုးရက ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ပညာေရးျပဳျပင္မႈတြင္ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု 

ေဖာ္ျပထားသည္။ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးျပဳျပင္မႈ အတြင္း မူေဘာင္အရ ေအာက္တြင္ေဆြးေႏြးထားေသာ အမ်ုိဳးသားစီမံကိန္းေရးဆြဲေရး 

မွတ္တမ္းတစ္ရပ္ကုိ ၂၀၁၂ ဒီဇငဘ္ာတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အျခားအရာမ်ားအတြက္ ဤမွတ္တမ္းက ေနာင္လာမည့္ ၅ ႏွစ္မ ွ ၁၀ 

နွစ္ထိအတြက္ အေျခခပံညာေရးကုိ ၿခံဳလႊမ္းမိေအာင္ေဆြးေႏြးထားသည္။ အခမဲ့ ဖတ္စာအုပ္မ်ား ေထာက္ပံ႔မႈ ဆင္းရသဲားႏွင့္ 

ခၽြင္းခ်က္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ဤေၾကညာခ်က္က လူမ်ိဳးႏြယ္မ်ားႏွင့္ ဆုိင္ေသာ 

ဗဟုိအာဏာခြဲေဝေပးေရး ပံုစံတစခ္ုခုသုိ႕ ေရွးရွုလုပ္ေဆာငမ္ည့္ အစိုးရ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပသည္။ သုိ႕ေသာ္ ဤအခ်က္ကုိ  

ေအာင္ျမငၿ္ပီးစီးေအာင ္ မည္သုိ႕ေဆာင္ရြက္မည္၊ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အျခားအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ 

ရွင္းလင္းမႈမရွေိသးပါ။ က်ယ္ျပန္႕ျပည့္စံုေသာ ပညာေရးမူဝါဒ တစ္ရပ္မရွျိခင္းေၾကာင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းကို National Action 

Plans အရသာ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု နားလည္ႏုိင္ပါသည္။ ပညာေရးဝနၾ္ကီးဌာန အတြင္းရွိ ဗဟုိအာဏာ 

ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ရွိလာခဲ့ေသာ ဝန္ၾကီးဌာနတစခ္ု၏ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္ အေနအထား၌ ျဖစ္္ေပၚေနသည္။ ယင္းသည္ 

ဆက္လက္၍လည္း ရွိေနၿပီး ျမင့္မားစြာလည္း ဗဟုိမ ွ ခ်ဳပ္ကုိင္ခံရလ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ 

အခ်က္အလက္စုစည္းျခင္း၊ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ရုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားအား 

ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းတုိ႕အတြက္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ားအား အသုံးျပဳရန ္

အလားအလာရွိသည္။ သူတုိ႕အား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ အာဏာေပးမည့္အစား ယခုေလာ ေလာဆယ္မွာ ထုိလုပ္ငန္းမ်ား 

ကုိ လုပ္ေဆာင္ေစရနျ္ဖစ္သည္။  

၃။ (၂) ျမနမ္ာပ့ညာေရးျပဳျပငေ္ျပာငး္လဲမႈအတြက္ ဆက္စပစ္ဥး္စားရမည့္ ဗဟုိခ်ဳပကုိ္ငမ္ႈေလွ်ာခ့်ေရး 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သက့ဲသုိ႕ ျမန္မာျပည္ပညာေရးတြင ္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားစြာ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္ 

အပုိင္းမွာ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာလတြင ္အစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးႏွွင့္ လူမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေျခခ ံမူေဘာင္ (FESR) 

ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေထာက္အထားစာတမ္းသည္ စီးပြားေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ မပ်က္စီးေအာင္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဆင္းရမဲႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး ျပဳျပင္မႈတုိ႕ပါဝင္ေသာ က႑အမ်ားအျပားတြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက မူဝါဒဦးစားေပးမႈမ်ားအား 

တင္ျပထားသည္။ ထုိလူမွႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲမႈအတြက္ မူေဘာင ္ (FESR) သည္ အစိုးရ လက္ရွိေရးဆြဲေနေသာ အနွစ္ 

၂၀ စီမံကိန္း ျဖစေ္သာ က်ယ္ျပန္႕ျပည့္စံုသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအား ေပါင္းကူးတံတားအေနျဖင့္ ေရတုိအတြက္ 

ေထာက္ခံအႀကံေပးခ်က္မ်ားကုိ ကူညီပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။ သုိ႕ေသာ္ FESR သည္ ပညာေရးက႑ရွိ က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုသည့္ 

ရွုျမငခ္်က္တစ္ရပ ္ (သုိ႕) ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားအား ရွင္းလင္းပီျပင္စြာ 

ရွင္လင္းေျပာျပနုိင္ျခင္းတစခ္ုခုကုိ ေပးအပ္ျခင္းမရွခိဲ့ပါ။ ထုိအစား အစိုးရသည္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေအာင္ျမငန္ုိင္မႈရေရး 

ဆုိသည့္အေပၚမွာသာ အထူး အေလးထားလ်က္ရွိသည္။ ထုိအနက္ ကုိးခုရွိၿပီး လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ ေယဘုယ်ျပဳျပင ္

ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေထာက္ကူက်ားကန္ေပးမည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ ္ အေနႏွင္႔ ေယဘုယ် နုိင္ငံသားအတြက္ 

အလ်င္အျမန္ေျပာငး္လဲမႈမ်ားကုိ ဖန္တီးရန ္ ရည္ရြယ္ပံုရပါသည္။ FESR ၏ အလ်င္အျမန္ ေအာင္ျမင္နုိင္မႈဆုိသည္တို႕အနက္ 

အလ်င္အျမန္ ေအာင္ျမငန္ုိင္မႈတစ္ခုမွာ အေျခခံပညာအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈပံုစံကုိ ေျပာင္းပစ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ျပင ္



ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

က်ယ္ျပန္႕ျပည့္စံုေသာ ပညာေရးက႑ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ရန္လည္းပါ၀င္ပါသည္။ FESR က ေအာက္ေျခအဆင့္ မ်ားသုိ႔ 

စာသင္ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား (သုိ႕) ေက်ာင္းသားပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား(သုိ႕) စည္းကမ္းခ်က္ျဖင့္ ေငြသားလႊ ဲ

ေျပာင္းေပးနိုငမ္ႈ အလားအလာ ကုိလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။  ယင္းကုိ ေအာက္ပါေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြး 

ထားၾကသည္။  

ျမန္မာအစိုးရသည္ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာ ပုဂၢလိကနွင့္ ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ႀကီးမွဴးေသာ ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ

ေခ်ာေမြ႕အဆင္ေျပေစရန ္ အတြက္ လုိအပ္ေသာ မူဝါဒမ်ားအား အင္အားခိုင္မာေအာင ္ လုပ္ေဆာင္မည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ 

အေျခခံဥပေဒ၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ပညာေရးစမီံခန႕္ခြဲမႈအား ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကုိလည္း ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည္ 

ျဖစ္သည္။ အေျခခံပညာေရးစနစအ္တြင္း ေဒသအလိုက္ ရည္ရြယ္ထားေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအား သင္ၾကားျပသေရးအျပင္ 

တရားဝင္မဟုတ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေစရနလ္ည္း ျဖစ္သည္။ ဤျပဳျပငေ္ရးမူဝါဒႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ 

ဆယ့္တစ္ႏွစ္မ ွ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္အထိ အေျခခံပညာေရးစနစ ္ အားတုိးခ်ဲ႕သြားရန္ လုိအပ္သည္ဆုိေသာ အခ်က္အေပၚ 

အထူးအေရးထားလိမ့္မည္။ ကေလးသူငယ္ ဗဟုိျပဳေသာ သင္ၾကားနည္းစနစ္မ်ား ဆရာအတတ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအဆင့္ 

ျမင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ အေျခခပံညာအရည္အေသြးတုိးျမွင့္ရန္လုိအပ္ေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ျပဳျပင္ေရးမ်ားေပၚမွာလည္း 

အထူးအေလးထားလိမ့္မည္။ ထုိ႕ျပင ္ ဆရာလုပ္အား ဝန္ေဆာငခ္ ရွင္းေပးျခင္းႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာ ပညာေရးဘ႑ာေငြ 

ေထာက္ပံ့မႈကိစၥရပ္မ်ား၊ ပညာအရည္အခ်င္း တိုးတက္မႈႏွင့္ သရုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ႀကံ႔ခိုင္ေသာစနစ ္ တည္ေထာင္ေရး၊ 

မိဘမ်ားကိုယ္တ္ိုင္ လုပ္ငန္းစဥ္ထဲတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ျခင္း၏ အေရးၾကီးမႈအပါအဝင္ ပညာေရးစီမံခန႕္ခြဲမွဳထဲ၌ ေနာက္ထပ္ 

ျပဳျပငေ္ရးမ်ားအေပၚတြင္လည္း အာရံုစိုက္လိမ့္မည္။ ထုိ႕ျပင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ လမ္းခုလပ္မွ ေက်ာင္း ထြက္ရေသာ ကေလးမ်ားႏႈန္း 

ျမင့္ေနျခင္းႏွင့္ မိသားစုမ်ားအေပၚ အိတ္စိုက္ကုန္က်စရိတ္ဝန္ပိမႈကုိ ေျဖရွင္းေပးမည့္ အျခားေထာက္ကူ ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားကုိလည္း 

အေရးထားမည္။  

- စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေျခခံမေူဘာင-္ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ၊ စာ-၂၈-၂၉ 

သုိ႕ေသာ္လည္း FESR ႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ႏွစ္သုံးဆယ္ အမ်ိဳးသားေဆာင္ရြက္မႈစီမံကိန္းတုိ႕သည္ ညီညြတ္သဟဇာတျဖစ္ျခင္း 

မရွိဟူေသာ အခ်က္ကုိ အထူးမွတ္သားရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ အဆုိပါ ႏွစ္သုံးဆယ္စီမံကိန္းသည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က 

ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး (သုိ႕) ဗဟိုအာဏာကုိ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ ခြဲေဝေပးေရး (သုိ႕) 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (သုိ႕) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေရး အာဏာအားလုံး အေရႊ႕အေျပာင္း လုပ္ေရးတုိ႕အား ဦးတည္ေျဖရွငး္ 

ေဆာင္ရြက္ထားမႈ မရွိေပ။ သုိ႕ေသာ္လည္း ဤအစိုးရ စီမံကိန္း ႏွစ္ရပ္စလုံးသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားေသာ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနမ ွ

အရာရွိမ်ား၏ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိထားေသာ အယူအဆ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားက ၎အား ဆန္႕က်င္၍ 

နားလည္သေဘာေပါက္ေစမည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းတစ္ရပ္ကုိ ရရွိေစပါသည္။  

ေအာက္တြင္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ ယင္းက႑တြင္ ပိုမိုအေသးစိတ္က်က် ေဆြးေႏြးထားသက့ဲသုိ႔ ပညာေရးက႑တြင္ 

ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ ဗဟုိတာ၀န္စုၿပံဳမႈကုိ အကန္႕အသတ္ျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ (a limited deconcentration) 

ပံုစံတစ္ရပျ္ဖစ္ၿပီး တာဝန္ရွိမွႈမ်ားအား အထက္အဆင့္မွ ေအာက္အဆင့္မ်ားသုိ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဟူေသာ စကားကုိ မည္သုိ႕နားလည္ပါသလဲဟု ေမးေသာအခါ (အဂၤလိပ္ေဝါဟာရကုိ သုံးလ်က္ 

ျမန္မာဘာသာျဖင့္) အေမးခံရသူမ်ားက ေနရာတကာ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈျပဳေသာ ဗဟုိဌာန၊ ယခုေတာ ့ ဆက္ၿပီးရွိေတာ့မည္မဟုတ္ဟူေသာ 

စာေၾကာင္းျဖင့္ ေျဖဆုိၾကသည္။ ေဆြးေႏြးမႈအမ်ားစုမွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ခဲ့သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္သစ္မ်ားကုိ တီထြင္ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ေအာက္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားအား ရသုံးမွန္း ေျခေငြစာရင္းကုိ လုိသလုိ 

ခ်င့္ခ်ိန္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရရွိေရးျဖစ္သည္။ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ေလွ်ာက္ ဗ်ဴရိုကရက္ယဥ္ေက်းမႈ၏အဆင့္ ထင္ဟပ္ခ်က္ 

ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ဖြယ္ရာရွိသည္မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳမႈကုိ အကန္႕အသတ္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အာဏာရာထူးေနရာမ်ား၌ 

ရွိေသာသူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႕၏ အထူးအခြင့္အေရးကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ ရည္ရြယ္ၾကသည္။ ပိုမိုမ်ားျပားစြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ 

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မွႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတုိ႕သည္ ထုိအခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ျဖစပ္်က္ၾကလိမ့္မည္။ လူမ်ိဳးစု အမ်ုိဳးသား ပညာေရးစနစ္မ်ား အနက္ 



ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

တခ်ိဳ႕မွာ အစိုးရသင္ရိုးညႊန္းတမ္းကုိ လုိက္နာေသာ္လည္း ဗဟုိစနစက္ ၎တုိ႕အား အသိအမွတ္ျပဳရံုေလာက္သာျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းတုိ႔အား 

အသိအမွတ္ျပဳေရးႏွင့္ ၾကည့္ၾကပ္မွႈေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မာွ စိတ္မခ်မ္း ေျမ႕စရာေတြႏွင့္ အတိရွိေနသည္။  

ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရးသည္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစၿ္ပီး အေရးၾကီးေသာ အေျခခံအခ်က္တစ္ရပ ္

ျဖစ္သည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေအာက္၌ ထည့္သြင္း နိုင္သည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာ 

အာဏာႏွင့္ တာဝန္တုိ႕ကုိ စာသင္ေက်ာင္း (သုိ႕) ပုဂၢလိက ကုမၼဏီ၏ အဆင္႔၌ အျပည့္အဝကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သည္။ ဥပမာ- 

အလြတ္ပညာသင္ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕၏ ျဖစ္ရပ္မွာ ဤက့ဲသုိ႕ပင္ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီက ဥပေဒအေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္တြင ္အေရအတြက္ 

တိုးတက္လာေသာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား၏ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကုိ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ တစ္နိုငင္ံလုံး၏ 

အေျခခံပညာေရးကုိ ေထာက္ကူပံ့ပိးုေပးေနေသာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမွာ ၆၂ ေက်ာင္းရွိသည္။41 ဤတုိး တက္ဖြ႕ံျဖိဳးမႈ၏ ျဖစ္နိုငေ္ျခရွိေသာ 

အက်ိဳးတရားမ်ားအတြက္ ေလ့လာစူးစမ္းၾကည့္ရန္ အိႏိၵယနုိင္ငံ ရွိသည္။ ထုိနိုင္ငံ၌ ပညာေရးအား ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကုိ 

ေက်ာင္းဝင္ျခင္းအား ေက်ာင္းလခ အေျခခံေသာ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ား၏ အလ်င္အျမန္တုိးတက္လာမႈကုိ ထည့္သြင္းထားသည္။ 

ဤစနစ္က အခြင့္အေရးႏွင့္ အရည္အေသြး၏ ႀကီးမားေသာ တရားမွ်တမႈမရွိျခင္းကုိ ဖန္တီးထားသည္။ 42  ျမန္မာျပည္တြင္ 

ဤေက်ာင္းမ်ားအနက္ အမ်ားအျပားသည္ အစိုးရသင္ရိုးညႊန္းတမး္အား သင္ျပရန ္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ လုိအပ္ေသာ္လည္း 

အထက္တန္းပညာႏွင့္ ျပည္ပ၌ အလားအလာရွိေသာ အလုပ္အကုိင္အတြက္ နိုင္ငံကူး လက္မွတ္တစ္ေစာင္အျဖစ ္

အားသြန္ခြန္စိုက္လုပ္ရေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေလ့က်င့္ သင္ၾကားေရးကုိ ရရွိေစသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ လူအမ်ားအျပားသည္ 

အလားတူယုံၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ အဂၤလိပ္္ဘာသာၾကားခံပညာေရးတြင ္ ကိုင္စြဲထားၾကသည္ဆုိေသာ 

သက္ေသအေထာက္အထား မ်ားစြာရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးသည့္ သ႑ာန္အရ 

တခ်ိဳ႕လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးမႈရွိၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ပညာေရးကုိ ပံ့ပုိးေပးေနသည့္ အစိုးရ 

မဟုတ္ေသာ အုပ္စုမ်ား၏ ဖြင့္မေျပာဘဲ လက္ခံမွႈလည္း ရွိသည္။ တခ်ိဳ႕က လုပ္ကုိင္ခြင့္ ျပဳျခင္းအစား အာဏာခြဲေ၀ အပ္ႏွင္းျခင္းျဖင့္သာ 

ေရရွည္ေအာငျ္မငရ္န္အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းရွိသည္ဟု အႀကံျပဳၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစစ္ဥ္ 

အတြင္း၌ အဆက္ျပတ္မသြားျခင္း၏ ပိုမိႀုကီးမားေသာ အေနအထား တစ္ရပ္အတြက္ ေထာက္ကူေပးမႈကုိ ရရွိေစ၍ ျဖစပ္ါသည္။ 43

၃။ (၃) ဗဟုိခ်ဳပကို္ငမ္ႈေလွ်ာခ့်ေရး သုေတသနေတြ႕ရွခိ်က္မ်ား- ၿခံဳငုသုံံးသပခ္်က္ 

ေအာက္ပါတုိ႕မွာ ပညာေရးတြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ အဓိကလကၡဏာမ်ား စာရင္း ျဖစ္သည္။ ဤသုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္ 

တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိရသည့္အတုိင္း ျဖစ္သည္။ အခ်က္တစ္ခ်က္စီကုိ ေယဘုုယ်ရည္ရြယ္ခ်က္ အယူအဆအတုိင္း 

တင္ျပထားသည္။ အစိုးရ (သုိ႕) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အဆင့္အသီး သီးၾကား၌ ျဖန္႔ေဝထားေသာ စီမံခန္႕ခြဲမႈဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိမႈမ်ားအေပၚ 

အာရံုစူးစိုက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး (သုိ႕) အသုံးစရိတ္ တာဝန္ရွိမႈမ်ားအား တာဝန္ေပးအပ္ပံုႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ သယံဇာတ 

အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ရရွိေစပံု၊ နိုင္ငေံရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈအား လႊဲအပ္ျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ေအာက္အဆင့္မ်ားသုိ႕ တာဝန္ခံျခင္း 

ပါဝင္သည္။44

အုပခ္်ဳပစ္မီမံႈ 

 အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိုင္း၌ ၂၀၁၂ တြင္ ခရိုင္အဆင့္အသစ္တစ္ရပ္ကုိ ဖနတီ္းခဲ့ၾကသည္။ တစ္ခုေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ 

အာဏာအား ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွ ခရိငု္အဆင့္သုိ႕ ျမွင့္တင္ေပးခဲ့သည္။ သုိ႕ေသာ္ ဤစာတမ္းေရးသားခ်ိန္၌ ဤအခ်က္သည္ 

41 Union Daily, 18 June 2013 တြင္ၾကည့္ပါ။

42 Gretchen Cheney et al, A Profile of the Indian Education System: Prepared for New Commission on the Skills of the American Workforce” (National

Center on Education and the Economy, 2005) တြင္ၾကည့္ပါ။ 

43 Mark E. Hanson, Education Decentralization: Issues and Challenges (1997), 5. တြင္ၾကည့္ပါ။  

44 ဤဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားမွာ Hamish Nixon ပါ၀င္ေရးသားသည့္ State and Region Governments in Myanmar(၂၀၁၃)၊ ၄ မွ ျဖစ္ပါသည္။  



ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

အမွန္တကယ္ျဖစ္ရပ္ထက္ သေဘာတရား အရသာ ရွိေနပါေသးသည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ေသာ ေအာက္ေျခမ ွ

တာဝန္မ်ားအား အဆင့္တစ္ခုသုိ႕ လႊေဲျပာင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တာ၀န္အခ်ိဳ႕မွာ ပိုျမင့္သည့္ ျပည္နယ္အဆင့္မွ ေအာက္အဆင့္ 

(ခရိုင)္သုိ႕ ဆင္းသက္ေစလိမ့္မည္။ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းျခင္းတာ၀နမ္ွာ ၿမိဳ႕နယ္မ ွ ခရိုင္သုိ႕ေျပာင္းေရႊ႕ 

သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ခရိုင္တစခ္ုအတြင္းရွိ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသုိ႕ ဆရာမ်ားအား ေရႊ႕ေျပာင္းမႈအာဏာသည္ 

ျပည္နယ္ (သုိ႕) ေဒသၾကီးမ ွ ခရိငု္အဆင့္သုိ႕ဆင္းသက္မည္ျဖစ္သည္။ ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ဗဟုိ တာ၀န္ စုၿပံဳမႈကုိ 

ေလွ်ာ့ခ် ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေဆာက္အအုံအတြင္း၌ ေအာက္အဆင့္တစ္ရပ္၌ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ 

အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမွဳစြမ္းအားကုိ တည္ေဆာက္ရန္ ျပည္ေထာငစ္ုအဆင့္၌ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။45

 ခန္႔အပ္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥတြင္ အေျပာင္းအလဲ အနည္းငယ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခံရ 

သူတုိ႔အဆုိအရ မၾကာမီက မွတ္မိသမွ်တြင္ ပထမအၾကိမ္အေနနွင့္ ေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ဝန္ၾကီးဌာန 

အရာရွိမ်ားအား ေက်ာင္းဆရာ အမ်ိဳးအစားတစ္ရပ္ကုိ ခန္႔အပ္ရန ္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းကား အလယ္တန္းလက္ေထာက္ 

ဆရာမ်ားျဖစၿ္ပီး ထုိအနက္ မူလတန္း ပညာေရးစနစ္ကုိ တုိးခ်ဲ႕ရန ္ ၾကိဳးပမ္းမွဳအေနျဖင့္ အသစ္ခန္႔အပ္မႈ ၁၀၀၀၀ ရွိလိမ့္မည္။ 

အျခားေသာ ဆရာအားလုံးကုိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၌ ဆက္လက္ ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး အားလုံးေသာ ပညာေရး က႑ေခါင္းေဆာင္မႈ 

အျဖစ္ႏွင့္ ရွိေနပါသည္။  

 သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ပညာေရးဝနၾ္ကီးဌာန၏ ဗဟုိအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။  

 အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ ေက်ာင္းျပဳျပင္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အာဏာသည္ ေရာေထြးလ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။။ တခ်ိဳ႕ဆုံးျဖတ္ ခ်က္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္တြင္ျပဳလုပ္၍ အျခားဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 

ကုိ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမ်ား၌ ျပဳလုပ္သည္။ ျမိဳ႕နယ္အရာရွိမ်ားသည္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမ်ားမွ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ 

ႀကိဳးစားပမ္းစားယူရသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသၾကီးအဆင့္ကုိ ခုန္ေက်ာ္သြားသက့ဲသုိ႕ ျဖစ္ရသည္။ ပိုမို၍ ေလ့လာဆန္းစစ္မွႈ 

ျပဳလုပ္ရန ္ လုိသည္။ အထူးသျဖင့္ ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး ကန္ထရိုက္မ်ား 

ပါဝင္ရန ္အလားအလာမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ဘ႑ာေရး 

 ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၌ ဆက္လက္ 

ေဆာင္ရြက္သည္။ ေအာက္အဆင့္မ်ားသုိ႕ ေပးထားေသာ အခြင့္အာဏာႏွင့္ မျပဳလုပ္ပါ။ ေသးငယ္၍ အကန္႕အသတ္ရွိေသာ 

ျခြင္းခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ၂၀၁၂မွာ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီးမ်ားအား အကန္႕အသတ္ျဖင့္ လုိသလုိ 

ခ်င့္ခ်ိန္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ေပးထားခဲ့သည္။ ထုိခြင့္ျပဳခ်က္အရ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ အသုံးစရိတ္အမ်ိဳးအစားအရ  ခြဲေဝေပးထား 

သည္။ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီးမ်ားတြင္ ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ ထားေသာ စီမံခ်က္မွ ခြဲထြက္ရန ္ အခြင့္ အာဏာမရွိေပ။ 

ျမိဳ႕နယ္ပညာေရးအရာရွိသုိ႕ အစီရင္ခံစာ တင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 ေအာက္အဆင့္၌ အခြန္ဘ႑ာေငြေကာက္ခံစုေဆာင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မူဝါဒမ်ားမွာ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ မရွိပါ။ 

ျပည္ေထာငစ္ ုအဆင့္ေအာက္ မည္သည့္ အဆင့္အလႊာကမွ် နိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားသုိ႕ တုိက္ရိုက္ခ်ဥ္းကပ္နုိင္ျခင္းမရွပိါ။ 

သုိ႕ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈအရ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီတုိ႕သည္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးေကာ္မတီ (သုိ႕) 

မိဘဆရာအသင္းမ်ား မွတစ္ဆင့္ အေရးေပၚျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ရနပ္ံုေငြေကာက္ခ ံ စုေဆာင္းနုိင္ၿပီး အေရးေပၚျပဳျပငေ္ရး 

အတြက္ နမူနာက့ဲသုိ႕ျဖစပ္ါသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးသည္ ျမိဳ႕နယ္ (သုိ႕) ခရိုင္အရာရွိထံမ ွ သေဘာတူညီခ်က္ 

ရယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေဒသဆုိင္ရာ အဆင့္မ်ား၌ သင္ရိုးညႊန္း တမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း 

45 မြန္ျပည္နယ္မွ ပညာေရးအရာရိွမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း 



ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

(သုိ႕) အထူးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း အခြင့္အာဏာမရွိ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႕ေသာ 

အသုံးျပဳမွဳမ်ားအတြက္ သူတုိ႕မွာ ရန္ပံုေငြေကာက္ခံပိုငခ္ြင့္ မရွိပါ။  

 ေတြ႕ဆုုံေမးျမန္းခံရသူမ်ား အဆုိအရ ၂၀၁၂ တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ အစီအစဥ္တစ္ရပ္အရ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ 

စေကာလားရွစ္မ်ား လက္ခံရယူနုိင္ရန္အလုိရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရန္ လုိအပ္သည္။ စာသင္ေက်ာင္းသည္ 

ေကာ္မတီတစ္ရပဖ္ြဲ႕၍ ေက်ာင္းသားမ်ားအား တန္ဖိုးျဖတ္၍ ေရြးခ်ယ္ရမည္။ ထုံးစံအတုိင္းအေရအတြက္ အလြန္နိမ့္က်ၿပီး 

ဥပမာ- ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းကုိ ေလးေယာက္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ပုိမိုေသာ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ပုိမိုေသာ 

ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိနိုင္ျခင္းမရွိ။ ထုိေက်ာင္းသားမ်ားအား ကူညီရန္ အျခားေနရာမ်ားမ ွ ဘတ္ဂ်တ္ေဝစုမ်ားကုိ 

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပေ္ဆာင္နုိင္ျခင္းမရွိ။  

နိငုင္ေံရး 

 ၂၀၁၃ စက္တင္ဘာတြင ္ဤအစီရင္ခံစာေရးသားေနခ်ိန္၌ တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တုိ႕တြင္ ပညာေရးအေပၚ၌ 

အခြင့္အာဏာ မရွိပါ။ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ ေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား တရားဝင္ 

ဆက္သြယ္မႈ ရွိပံုမရ။ မည္သုိ႕ျဖစ္ေစ ပညာေရးသည္ အေျခခံဥပေဒပါ ဇယား ၁ ေအာက္တြင္ က်ေရာက္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ 

ဤလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ပညာေရးတြင္ မည္ကဲ႕သုိ႕ ပါဝင္လာနိုင္သည္ ဆုိေသာ အခ်က္မွာ ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ 

ဤေလ့လာမႈအတြက္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲေ့သာ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန အရာရွိအမ်ားအျပားက ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳ 

လႊတ္ေတာ္မ်ားမွာ သူတုိ႕၏ လုပ္ငန္းႏွင ္သက္ဆုိင္မႈ မရွိသက့ဲသုိ႔ ရွုျမင္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိအခ်က္ကုိ အရာရွိတစ္ဦးက သူတုိ႕မွာ 

သူတုိ႕ကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ဟု ဆုိခဲ့သည္။ 

 ျပည္ေထာငစ္ုလႊတ္ေတာ္အဆင့္၏ ေအာက္၌ ပညာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္၍ မည္သည့္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခ ံ အရာရွိမွ် 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိခဲ့။ အလားတူ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးမ်ားကုိ ခန္႕အပရ္န ္အာဏာသည္ ျပည္ေထာင္စု 

အဆင့္မွ အေျခခပံညာဦးစီးဌာနအေပၚတြင ္ တည္သည္။ မည္သည့္ ေအာက္အဆင့္မွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားေသာ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (သုိ႕) ေကာ္မတီမ်ားမွ ဤခန္႕အပမ္ွဳမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္အာဏာမရွိေပ။  

 ျပည္နယ္မဟုတ္ေသာ လူမ်ိဳးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အမ်ိဳးသားပညာေရးဟု ေခၚေသာ စနစ္အခ်ိဳ႕ ရွိသည္။ 

ထုိအုပ္စုမ်ားသည္ ဗဟုိအစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိထားၾကၿပီး ျဖစန္ိုငမ္ည္ဟု ယူဆေသာ 

လူမ်ိဳးစု ပညာေရးစနစ္မ်ားကုိ ဖန္တီးထားၾကသည္။ ဥပမာ- မြန္အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႕သည္ 

မြန္ျပည္သစပ္ါတီေၾကာင့္ ျဖစေ္ပၚတုိးတက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ဤစနစမ္်ားသည္ တရား၀င္မဟုတ္ဘဲ 

မလႊမဲေရွာင္သာ ေပၚေပါက္လာေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္ၿပီး ဗဟုိအာဏာ ခြဲေ၀ အပ္ႏွင္းထားသည့္ 

ပံုစံတစ္ခုအျဖစ္လည္း ရႈျမငႏုိ္င္ပါသည္။ 

၃။ (၄) ပညာေရးက႑တြင ္ဗဟိုခ်ဳပကုိ္ငမ္ႈေလွ်ာခ့်ေရး ျဖစစ္ဥမ္်ား 

ဤသုေတသနစာတမ္းေရးသားေနခ်ိန္၌ သုေတသန၏ အဓိက ေတြ႕ရွိခ်က္သည္ ပညာေရးက႑တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ 

ေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ မ်ားစြာအကန္႕အသတ္ျဖင့္ လုပ္ထားေသာ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤသုေတသနလုပ္ငန္းထဲ၌ ေလ့လာ 

အကဲခတ္မိသမွ် အနက္ အမ်ားအျပားႏွင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖၾကားသူမ်ား ေဖာ္ျပထားသမွ် အနက္ 

အမ်ားအျပားတုိ႔မွာ လူမွႈသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ဝန္ေဆာငမ္ွႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းအျဖစ ္ ပိုမို၍ တုိးတက္ 

နားလည္နိုင္ပါသည္။ ယင္းတုိ႕ကုိ ပညာေရးဝနၾ္ကီးဌာန ဗဟုိအဆင့္၌ ဆုံးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ထားခဲ့သည္။ ဤဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ 

ျဖည့္ဆည္းေပးမႈသည္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မွဳေလွ်ာ့ခ်ေရး အသြင္သ႑ာန္တစ္ရပ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳၿပီး ေအာက္ေျခအဆင့္၌ ရွိေသာသူမ်ားသည္ 

ပိုမိုမ်ားျပားေသာ လုပ္ငန္းႏွင့္ တာဝန္မ်ားရွိေသာ္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမွာ အေကာင္အထည္ရွိရွိ တုိးပြားလာျခင္းမရွိဟု ဆုိလုိသည္။ 



ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

မၾကာမီက စတင္တည္ေထာင္လုိက္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားက ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီအား စာရင္းသြင္းျခင္းအတြက္ က်ပ္ေငြ ၁၀၀၀ 

(အၾကမ္းအားျဖင့္ ၁ ေဒၚလာ) ေထာက္ပံ့ၿပီး ဆင္းရေဲသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိလည္း ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႕ကားစံနမူနာ 

နွစ္ရပပ္င္ျဖစ္သည္။ မၾကာမီက အျခားစနစ္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္မွာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီးလိုသလုိ ခ်င့္ခ်ိန္သုံးသပ္ စီမံခန႕္ခြဲရန္ 

ခြင့္ျပဳထားေသာ ရသုံးမွန္းေျခစာရင္းဟုေခၚေသာ အေသးစားခြင့္ျပဳမွဳတစ္မ်ိဳးအား လႊေဲပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေငြေၾကး ပမာဏမ်ားမွာ 

အလြန္အမင္းေသးငယ္၍ ခြဲေဝျခင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ၾကိဳတင္ ဆုံးျဖတ္ၿပီးသား ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီးတစ္ဦး၏ 

ရသုံးမွန္းေျခစာရင္းတစ္ရပ္ကုိ စစေ္ဆးၾကည့္ရာမွာ အခမ္းအနားမ်ားဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး အမ်ိဳးအစားတစ္ခုစီ၌ သုံးစြဲေငြပမာဏကုိ 

ၾကိဳတင္ ဆုံးျဖတ္ထားသည္။ ဤအစီအစဥ္သစ္မ်ား၏ အျခားအဓိပါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္တစ္ရပ ္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိတုိးခ်ဲ႕ျခင္းျဖစၿ္ပီး အစိုးရ 

အာဏာ၏ ေနာက္ထပ္တရားဝင ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အာဏာလႊေဲျပာင္းမႈ၏ 

ေနာက္ဆုံးေနရာသည္ ဆရာမ်ားငွားရမ္း ျခင္းႏွင့္ ဆုိင္ေပသည္။  

ျမန္မာနုိင္ငံပညာေရးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန႕္ခြဲမႈအပိုင္း၌ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေလ့အထမ်ား မၾကာမီက ေရႊ႕ေျပာင္းမွႈ အားလုံးသည္ မည္သုိ႕ျဖစ္ေစ 

ေသးငယ္ၿပီး ပညာေရးဝနၾ္ကီးဌာနတစ္ခုလုံးအေနႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ နားလည္ေပးၾကရေပမည္။ 

ဤအေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ရွုေထာင့္အျမင္အမ်ားအျပားရွိၿပီး မရွင္းလင္းဘဲရွိေနေသးေသာ ဝန္ၾကီးဌာန အတြင္းရွိ 

အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ စီစဥ္ေနရာခ်ထားသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႕သည္ ပညာေရး 

ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားမွ ျမိဳ႕နယ္မ်ားသုိ႕ ဆင္းသက္ၿပီး အေပၚသုိ႕ျပန ္ သြားေသာ သြင္းအားစုမရွိေပ။ သုိ႕ေသာ္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း 

ခံရေသာသူတစ္ခ်ိဳ႕က သူတုိ႕အေနျဖင့္ အထက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္မ်ားသုိ႕ အႀကံဥာဏ္ ေပးနုိင္ၿပီး ေမတၱာရပခ္ ံ ခ်က္မ်ားလည္း 

ျပဳလုပ္နုိင္သည္ဟု အေလးအနက္ေဖာ္ျပၾကသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူ႕အထက္ ဘယ္ေလာက္ၾသဇာရွိေသာ 

အဆင့္ကုိ ျပဳလုပ္ဖူးပါသလဲဟု ေမးေသာအခါ ျပည္နယ္အဆင့္အရာရွိတစ္ဦးက ျပန္ေျပာပံုမွာ - “ သူတုိ႕ (အဆင့္ျမင့္အာဏာရွိသူ 

မ်ားကုိ ဆုိလုိသည္) ကၽြန္ေတာ္ေျပာသမွ်ကုိ နားေထာင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ နားေထာင္ေနတာမဟုတ္ေသာ္လည္း 

နားေထာင္ပါတယ္” ဟုဆုိပါသည္။ ဤေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ပါ ျပည္နယ္ ေဒသၾကီး (သုိ႕) 

ေအာက္အဆင့္အရာရွိမ်ားမွာ စီမကိံန္း(သုိ႕) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ၾသဇာေညာင္းထားခ်ိန္မွာ မည္သည့္ ခုိင္မာေသာ 

နမူနာအခ်က္အလက္မ်ားကုိမွ် အစ္ထုတ္၍ ရနုိင္ရန္မျဖစန္ိုင္ပါ။ 

အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးအေလ့အက်င့္မ်ားသည္လည္း ရန္ကုန္ႏွင့္ မြနျ္ပည္နယ္တုိ႕အၾကားကြဲျပားပံုရသည္။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းတို႕သည္ 

သူတုိ႕၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တန္ခိုးအာဏာမ်ားကုိ မတူကြဲျပားစြာ နားလည္ပံုရသည္။ ဥပမာ- ရန္ကုနျ္မိဳ႕က 

ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီးတစ္ဦးက သူမအေနႏွင့္ မည္သည့္ အထူးအစီအစဥ္ကုိမွ် သေဘာတူခြင့္ျပဳနုိင္စြမ္းမရွပိါဟု ေျပာသည္။ 

သူမသည္ အားကစားအစီအစဥ္ တစ္ရပ္လုပ္လုိခဲေ့သာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရ၍ မလုပ္နုိင္ခဲ့ပါ ဟုဆုိသည္။ ေဒသဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးအာဏာအတြင္း၌ ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့စရုိက္၊ လူပုဂၢိဳလ္ဆက္သြယ္မွဳမ်ား 

(သုိ႕)အာဏာဆက္ဆံေရးတုိ႕၌ မတူကြဲျပားမွဳမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေစနိုငပ္ါသည္။ 

အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့သက့ဲသုိ႕ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနသည္ မိမိ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေဆာက္အအုံတြင္ အဆင့္သစ္တစ္ခုကုိ 

တရားဝင္ျဖစ္ေအာင ္ဖြဲ႕စည္းေပးခဲသ့ည္။ ခရိုင္အဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ တစ္ျပည္လုံးတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ 

ယခင္ပညာေရးဌာနတြင္မရွိခဲ့ေသာ ဤအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္ကုိ တီထြင္ဖန္တီးလုိက္ျခင္းသည္ ဤဝန္ၾကီးဌာနအား 

ဤအဆင့္ေလာက္ရွိထားၿပီးေသာ အျခားဝန ္ ၾကီးဌာနမ်ားအားလုံးႏွင့္ တစ္ေျပးညီျဖစ္သြားေစေပလိမ့္မည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ 

ပညာေရးဝနၾ္ကီးဌာနသည္ ျပည္နယ္၊ ေဒသႀကီးႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္တုိ႕အၾကား၊ အလယ္ၾကား အဆင့္မရွိဘဲ ျဖစ္ေနမႈတြင ္ ခၽြင္းခ်က္ျဖစ ္

ေနခဲ့သည္။ အသစ္ခန္႕အပ္ေသာ ခရိုင္အရာရွိႏွင့္ ေဆြးေႏြး ေျပာဆုိေသာအခါ ခရိုင္ရံုးမ်ားသာလွ်င္ ပညာေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ စာရင္းအင္း 

အခ်က္အလက္မ်ား အားလုံး ေပါင္းစည္းသည္ကုိ ညႊန္ျပၾကသည္။ ဤက့ဲသုိ႕ေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္သည္ သာမန္အားျဖင့္ 

ဝန္ၾကီးဌာနအားလုံးကုိ တုိးခ်ဲ႕ျခင္းအစား အုပ္ခ်ဳပ္အဆင့္သစ္က အာဏာကိုျပန္႕က်ဲသြားေအာင ္ လုပ္ရာေရာက္ သည့္ 

အတုိင္းအတာပမာဏကုိ သံသယရွိေစသည္။  

ခရိုင္အရာရွမိ်ား၏ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားသည္ လုံးလုံးရွင္းလင္းမႈမရွိေပ။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးရံုးသည္ မြနျ္ပည္နယ္မွာထက္ 

အမ်ားႀကီး ပိုၿပီးအရွိနေ္ကာင္းေကာင္းႏွင့္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေနပံုရသည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင ္ ယာယီရံုးတစ္ရံုးသာရွိေသာ္လည္း 



ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕မူကား အျပည့္အစံုရွသိည္။ ရန္ကုန္က ခရိုင္အရာရွေိရာ မြနျ္ပည္နယ္က ခရိုင္အရာရွိပါ ရသုံးမွန္းေျခေငြ တြက္ခ်က္မွဳႏွင့္ 

အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခြင့္အာဏာ မရွိခဲ့ၾကပါ။ သုိ႕ေသာ္လည္း သူတုိ႕မွာ တကယ္ရွိခဲ့ေသာ အခြင့္အာဏာ တစ္ရပ္မွာ 

မိမိတုိ႕ခရိငု္အတြင္းဆရာမ်ားကုိ လိုအပ္သလုိေရႊ႕ ေျပာင္းနုိင္ ခြင့္ျဖစပ္ါသည္။  

ေျပာင္းလဲမႈဟုယူဆရေသာ အလားတူ အျခားေနရာတစ္ခမုွာ စာသင္သားေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ ေငြသားလႊေဲျပာင္းမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ 

ဗဟုိအဆင့္တြင္ အစိုးရက ေက်ာင္းသားအေရအတြက္တုိးပြားေစရန္ စီမံခ်က္ႏွစ္ရပ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ နုိင္ငံရွ ိမူလတန္း 

(သုိ႕) အေျခခံအဆင့္ေက်ာင္းမ်ားသုိ႕ သြားေရာက္နုိင္ေသာ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ကုိ တိုးပြားေစရနျ္ဖစပ္ါသည္။ 46  ပထမ 

အစီအစဥ္အေနႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္ စာရင္းသြင္းေသာ ကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ မိဘမ်ားအား ေငြ ၁၀၀၀ က်ပ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ 

ဒုတိယ ဆင္းရေဲသာကေလးမ်ားအား သူတုိ႕ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ျခငး္ကုိ ျပန္လည္ အသိအမွတ္ျပဳေသာ အေနျဖင့္ သင့္တင့္ရံုမွ်ေသာ 

ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကုိေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ဤအစီအစဥ္မ်ား၏ ရည္မွႏ္းခ်က္မ်ားသည္ ႏွစ္သက္လုိလားဖြယ္ရာျဖစေ္သာ္လည္း 

လက္ေတြ႕တြင္ တခ်ိဳ႕ေျဖၾကား သူတုိ႕ ေဝဖန္ျပစ္တင္ၾကေသာ အခ်က္မ်ား ရွိသည္။ ဥပမာ- ေငြ ၁၀၀၀ က်ပ္ေပးျခင္းသည္ 

အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုက္ရိုက္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ အခြင့္အာဏာ မရွိၾကေသာ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာ၊ ဆရာမႀကီးမ်ားႏွင့္ 

ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းတာဝန္သစ္မ်ားကုိ ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေငြ ၁၀၀၀ က်ပ္သည္ ၁ ေဒၚလာခန္႔ႏွင့္ 

ညီမွ်ၿပီး ၎သည္ မိဘမ်ားအား မက္လုံးေပးရာ မေရာက္ဟု ေခ်ပေျပာ ဆုိၾကသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအခ်ိဳ႕က 

တခ်ိဳ႕မိဘမ်ားအဖို႕ ထုိေငြေၾကးအား ရယူသိမ္းဆည္းေရးသည္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးတစ္ချုဖစၿ္ပီး အခ်ိန္လမ္း စရိတ္တုိ႕ႏွင့္ မကာမိသည္ကုိ 

ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း အစီရင္ခံၾကသည္။ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးက ျမန္မာစကားပံုတစ္ခုကုိ ကုိးကား၍ ယင္းအစီအစဥ္အား “ဆင့္ပါးစပ္ 

ႏွမ္းပက္” ဟုေျပာဆုိခဲ့သည္။ 

အလားတူစြာပင္ ယင္းအသင္းသားေထာက္ပံ့ေၾကးေၾကာင့္ ေအာက္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ား အားလုံးလုိလုိ 

ခ်င့္ခ်ိန္ဆုံးျဖတ္နုိင္ခြင့္ အာဏာႏွင့္ တာဝန္တစ္စံုတစ္ရာ မပါရွိဘဲ အလုပ္ႏွင့္ တာဝန္ကုိသာ ပိုေစခဲ့သည္။ 

ျမိဳ႕နယ္ပညာေရးအရာရွိမ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕ဖိ႕ုလုိအပ္ေလသည္။ 

ယင္းေကာ္မတီသည္ တဖန္သေဘာတူထားေသာ စံသတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ရျပန္သည္။ 

မြန္ျပည္နယ္တြင ္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ အဓိကထား၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ေက်ာင္းသား ၄ ေယာက္အတြက္သာ ေငြေၾကးရွိသည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးအရာရွိက ဤေက်ာင္းသား ၄ ေယာက္အတြက္သာ ထုိေငြကုိ အသုံးျပဳရန္လုိသည္ဟု ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကုိ ေျပာျပသည္။ 

ဥပမာ- သူမအေနျဖင့္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ထုိေငြကုိ ခြဲျခမ္းနုိင္ျခင္းမရွိသလုိ ထုိေငြကုိ 

အျခားနည္းမ်ားျဖင့္လည္း သုံးခြင့္မရွိ။ ဥပမာ- ေက်ာင္းသားမ်ားပိုၿပီး ေက်ာင္းသုိ႕လာေအာင္ ေက်ာင္းဘတ္စ္ကား 

ေထာင္ေပးျခင္းမ်ိဳးမလုပ္နုိင္။ ထုိ႕ျပင္ ပိုၿပီးေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ ေပးနုိင္ေအာင္ မိမိတုိ႕အရည္အခ်င္းကုိ တုိးခ်ဲ႕ၿပီး ျပငပ္မွ 

ရန္ပံုေငြမ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းရန ္ ဤေကာ္မတီတြင ္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေပ။ ေျဖၾကားသူ အမ်ားအျပားက အထူးအစီအစဥ္မ်ား 

ေလ့က်င့္သင္ၾကားမွဳမ်ားကုိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဆင္းရသဲားေက်ာင္းသားမ်ားကို ပို၍ ေထာက္ပံ့နုိင္ရန္ ေဒသတြင္း 

အလွဴရွင္မ်ားထံမွ ရန္ပံုေငြရွာေဖြခြင့္ ရွိခ်င္ၾကသည္ဟု ေျပာၾကသည္။  

ေျပာင္းလဲမႈ၏ ေနာက္ဆုံးေနရာတစ္ခုကား ဆရာမ်ား ငွားရမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သက့ဲသုိ႕ အစိုးရတြင္ 

လက္ေထာက္အလယ္တန္းျပ ဆရာသစ္ ၁၀၀၀၀ ငွားရမ္းရန ္ စီမံကိန္း တစ္ရပ္ရွိသည္။ ထုိစီမံကိန္းသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

ေဒသၾကီးအဆင့္အရာရွိမ်ား၏ တာဝန္ ျဖစ္ပံုရသည္။ သုိ႕ေသာ္ ဤအခ်က္ကုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွပိါ။ ဤဆရာ၊ 

ဆရာမမ်ားသည္ အျခားေသာ ဆရာ ဆရာမမ်ား အားလုံးတြင္ရွိထားေသာ အစိုးရအမိန္႕ႏွင့္ေဆာင္ရြက္ေသာ သင္တန္းႏွင့္ 

အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္မဟုတ္။ ဗဟုိ၌ စုေနေသာ တာ၀န္ကုိ ျပန္႕က်ဲသြားေအာင္ 

ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္အား အဓိပါယ္ဖြင့္ဆုိရန္နည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ အဆင့္မ်ားအား ပုိမိ ု အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ 

ဆရာ ဆရာမမ်ားကုိ ငွားရမ္းရန ္ အခြင့္အာဏာ ေပးမထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္အရာရွိမ်ားတြင္ သူတုိ႕ကုိ သင္တန္းေပးရန ္

အာဏာမရွိပါ။ ထုိလုပ္ငန္းကုိ ဗဟုိအစိုးရက ယူနီဆက္ႏွင့္ တြဲဖက္၍ တာဝန္ခံ ေဆာင္ရြက္ပါလိမ့္မည္။ ျပည္နယ္အဆင့္ အရာရွိမ်ားတြင္ 

ဤ ဆရာဆရာမမ်ားအား အလုပ္ျဖဳတ္ပယ္နုိုင္ခြင့္ ရွိသေလာ ဆုိေသာ အခ်က္ကလည္း တိက်ရွင္းလင္းမႈ မရွိပါ။ 

46 မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ 



ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

အျခားဆရာဆရာမအားလုံးအား ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ ျဖဳတ္ပစ္ျခင္းသည္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈႏွင့္ တည္ဆဲလုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားအတုိင္း 

လုိက္ေရး ျဖစ္သည္။ သုေတသနေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆရာ ဆရာမမ်ား ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ ျဖဳတ္ပစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

ျပႆနာမ်ားသည္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ လုိလား ဆႏၵရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမ်ားထံမွ 

တုံ႕ျပန္မႈမ်ားရရွိေအာငၾ္ကိဳးစားၿပီး သတင္းရယူေကာင္းရယူနိုင္ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္ကား မဟုတ္ပါ။ 

ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ မလုပ္ေဆာင္သည့္ ခက္ခေဲသာ ဆရာတစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ေတြ႕လွ်င္ ဘာလုပ္မလဲဟုေမးေသာအခါ 

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား အားလုံးပင္ မိမိတုိ႔ ဆရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရးကုိ အေလးအနက္ျပဳၾကၿပီး 

မွားယြင္းခၽြတ္ေခ်ာ္ေနသူ တစ္ဦးကုိ ေျပာင္းလဲေအာင္ဘယ္လုိ အားေပးလိမ့္မယ္ဆုိျခင္းကုိ ေဖာ္ျပေျပာဆုိၾကသည္။ ဆုိပါစို႕ 

ျဖဳတ္ပစ္ခံရေသာ ဆရာတစ္ဦး၏ ျဖစ္ရပ္တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးသည္ ေနာက္ထပ္ဆက္လက္ အေရးယူေရး အတြက္ အထက္အဆင့္သုိ႕ 

ေမတၱာရပခ္ ံခ်က္တင္သြင္းလိမ့္မည္။47

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာသင္ေထာက္ပံေၾကးကိစၥတြင္ ေအာက္အဆင့္ဘက္က လူမ်ားသည္ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္နုိင္ေသာ အခြင့္အာဏာ ပိုမိုတုိးပြားလာျခင္းကုိ ၾကိဳဆုိၾကလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမငယူ္ဆပံုရသည္။ ဤနားလည္ 

သေဘာေပါက္မႈ၌ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၏ အက်ိဳးေက်းဇူး တစ္ရပ္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ရာထူးအဆင့္နိမ့္ေသာ 

ဘက္မွလူမ်ားသည္ ပို၍မ်ားျပားေသာ တာဝန္ မ်ားကုိယူျခငး္၊ လုိသလုိျခင့္ခ်ိန္ဆုံးျဖတ္နုိင္သည့္ အာဏာပိုရွိျခင္းတုိ႕၏ 

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ ၾကသည္။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈအာဏာ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမျပဳမ ီ သူတုိ႕မွာ တာဝန္မ်ားရွိသည္။ သုိ႕ေသာ္ 

လုပ္ငန္းအလုိက္ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းေရးျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေပၚမ ွ ခ်မွတ္ေသာ မူဝါဒမ်ားအေပၚ 

ၾသဇာေပးနုိင္မႈစြမ္းရည္တုိ႕ကုိ ကန္႕သတ္ထားသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမနး္ျခင္းမ်ားတြင္ ျပန္ေျပာသူမ်ားက ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကုိ 

ေယဘုယ်စကားအျဖစ္ႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႕အေကာငအ္ထည္ ရွိရွိျဖစ္ဖိ႕ုေျပာၾကသည္။ ပညာေရးဝနၾ္ကီးဌာနတြင္ 

မိမိတုိ႕ပါဝငေ္သာ အခန္းက႑(သုိ႕) အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥမ္်ားအား အေျခခံက်က် ျပန္လည္္တန္ဖိုးျဖတ္ 

ေရးဆုိေသာနည္းျဖင့္ ေျပာဆုိသူမရွိ။ ထုိအစားလူအမ်ားက သီးျခား အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ လိုသလုိ ခ်င့္ခ်ိန္ဆုံးျဖတ္ 

ေဆာင္ရြက္နုိင္ေသာ အာဏာကုိ ပို၍လုိခ်င္ေၾကာင္းကုိသာ ေျပာၾကားၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အျခားကိစၥမ်ား၌ 

သူတုိ႔လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ပိုမို၍ တာဝန္ခံရယူရန္လည္း စိတ္အားထက္သန္မႈ မရွိၾကပါ။ သူတုိ႕ေတာင္းဆိုေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ေတာင္းဆိုျခင္းမျပဳေသာ အခ်က္မ်ားသည္ သူတုိ႕လုိခ်င္ေသာ အခန္းက႑မ်ားအေပၚ သူတုိ႕ နားလည္သေဘာေပါက္မွႈရွိသည္ 

ဆိုေသာအခ်က္ ထင္ဟပ္လ်က္ရွိပါသည္။ အျခားတစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ေျဖၾကားသူအမ်ားအျပားအတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာ တစ္ခ်ိဳ႕ 

အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ ပညာေရးကုိ ရရွိေစေရးအတြက္ ျဖစ္နုိင္သည္။ (သုိ႕) လုိလားအပ္သည္ဟု သူတုိ႔ 

ယူဆထားခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္သြားမည့္ပံု ရွိသည္။ လူအမ်ားအျပားတုိ႕သည္ မိမိတုိ႕ပါဝင္ေသာ အခန္းက႑ကုိ ဆင္းရေဲသာ 

ေက်ာင္းသားမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္းက့ဲသုိ႕ေသာ လူမႈသက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရးလုပ္ငန္းကုိ ေပးေနျခင္းအျဖစ ္

ၾကည့္ျမငပ္ံုရသည္။ လူအမ်ားက အသုံးဝင္ေသာ အေနႏွင့္ ၾကည့္ျမင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာတစ္မ်ိဳးကား ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ 

အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာၾကီးမ်ား အတြက္ ျပင္ပ ကူညီေပးသည့္ ေငြေၾကးရွာေဖြနုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေတြ႕ဆံု 

ေမးျမန္းျခင္းခံရသူတုိ႕သည္ ပညာေရးဝနၾ္ကီးဌာနရွ ိ အထက္အဆင့္မ်ား၌ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစ ခ်င္ၾကျခင္းထက္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ေအာက္အဆင့္မ်ား၌ အခ်ိန္မီ ျဖစ္လာနုိင္ေရးအေပၚတြင္ အထူးအေလးအနက္ အာရံုစုိက္ ေျပာဆုိခဲၾ့ကပါသည္။  

စဥ္းစားသုံးသပ္ရမည့္ ေနာက္ဆုံးအခ်က္တစ္ရပ္မွာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား၏ ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤေလ့လာမႈအရ စစ္ေဆးထားေသာ နမူနာမာွ မြန္တုိ႕၏ ပညာေရး စနစျ္ဖစပ္ါသည္။ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးသက့ဲသုိ႕ပင္ ျမန္မာျပည္တြင္ 

တစ္ခုတည္းေသာ ပညာေရးစနစ္မရွိပါ။ ပညာေရးဝနႀ္ကီးဌာနသည္ တစ္ခုတည္းေသာ ပညာေရးကိုေထာက္ကူ ပံ့ပုိးေပးေနသူမဟုတ္။ 

မြန္အမ်ိဳး သားပညာေရးစနစ္က ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာ၏ နမူနာတခ်ိဳ႕ကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။ ဤက့ဲသုိ႕ေသာ 

47 အလုပ္ထုတ္ပယ္မႈျဖစ္စဥ္မွာ အခ်ိန္မ်ားစြာ ယူရသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ Irrawaddy သတင္းဌာန၏ မၾကားေသးမီက သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးသည္ 

၈၈၈၈ အထိမ္းအမွတ္ပြဲ တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ အလုပ္ထုတ္ပယ္ ခံရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ Lewi Weng, “Sacking of Naypyidaw School teacher 

Draws Condemnation,” Irrawaddy. August 26 2013, http://www.irrawaddy.org/reform/sacking-of-naypyidaw-schoolteacher-draws-condemnation.html

တြင္ၾကည့္ပါ။  



ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

အစိုးရမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား၏ ပညာေရးစနစ္သည္ တရားဝင ္အမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ရာစနစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာမႈတစ္ရပ္သုိ႕ 

ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရးေကာ္မတီသည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္က မြန္ျပည္သစ္ 

တပ္မေတာ္ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ရာနယ္ေျမေဒသမ်ား၌ တစ္ဦးတည္း မဟုတ္ေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိပါသည္။ 

မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရးေကာ္မတီက ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပညာေရးကုိ ပံ့့ပိုးလ်က္ရွိရာတြင ္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွာ မၾကာခဏ 

ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာငး္မ်ားျဖစ္တတ္ၿပီး ထုိမ ွ မြန္ဘာသာ သင္ၾကားေရးႏွင့္ အစိုးရဦးစီးေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သမိုင္းဘာသာ 

သင္တန္းမ်ားထိ သူတုိ႕သည္ လုံးလုံးလ်ားလ်ား မိမိတုိ႕ဘာသာ လုပ္ကုိင္ၾကၿပီး တရား၀င္မဟုတ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ 

ျဖစ္ေအာင္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အျပည့္အဝ လည္ပတ္လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မြန္ဘာသာစကားႏွင့္ သမိုင္းဘာသာ 

သင္ၾကားေရး အပါအဝင္ မြန္အထူးသီးသန္႕ အစီအစဥ္မ်ားကုိ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ဌာနမ်ားမွတဆင့္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ထားၾကသည္။ 

မြန္အမ်ိဳးသား စာသင္ေက်ာင္းစနစဆို္သည္မွာ ျမန္မာဘာသာအစား မြန္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစရ္ံုမက 

ေဒသဆိုင္ရာ ဘာသာစကားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာတုိ႕ကုိ သင္ၾကားခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ မြန္အမ်ိဳးသား 

ပညာေရးစနစ္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သေဘာတရားအရ အစိုးရစနစ္ထဲသုိ႕ လႊေဲျပာင္းဝင္ေရာက္ၿပီး 

အစိုးရတကၠသုိလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ေျဖ ဆုိခြင့္ျပဳသည္။ ဤသုိ႕ျဖင့္ ယင္းစနစ္သည္ လူမ်ိဳးစုအေရးလိုအပ္ခ်က္ကုိ 

ႏွစ္သိမ့္ ေက်နပ္ေစမွဳႏွင့္ တစ္ခ်ိနတ္ည္းတြင္ တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္းေသာ နုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ ္တုိးျမွင့္ေပးေရး ႏွစ္ခုစလုံးကုိ ရရွိေစသည္။  

မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မတီႏွင့္ သူတုိ႕၏စနစ္သည္ တိတိက်က်ေျပာရလွ်င္ တရားဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေပ။ ျမနမ္ာ့ဥပေဒသည္ 

စံေတာ္ဝင္သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ ွ မည္သည့္ေသြဖယ္ခြဲထြက္ျခင္းကုိမွ် ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိသက့ဲသုိ႕ ခြင့္ျပဳထားေသာ ျမန္မာဘာသာအစား 

ၾကားခံဆက္သြယ္ေရး ဘာသာ စကားတစ္ခုခုျဖင့္ သင္ၾကားျခင္းကုိလညး္ ခြင့္မျပဳေပ။ ယင္းစနစသ္ည္ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး 

သေဘာတူညီခ်က္အျဖစ္ တည္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရဦးစီးေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားက လိုက္ေလ်ာျခင္းႏွင့္ 

မြန္အေၾကာင္းအရာ အစီအစဥ္မ်ားအား ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ားမွာ စံတစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ စနစ္တစ္ခုအျဖစ ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း 

မဟုတ္ေပ။ ေဒသဆိုင္ရာ အေရးကိစၥတစ္ရပ္သာျဖစ္ျပီး အထူးကိစၥတစ္ရပ ္ အေနျဖင့္ တရားမဝင ္ အစီအစဥ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ 

မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးစနစ ္ တာဝန္ထမ္းေဆာငၿ္ပီး လူထုေထာက္ခံမႈ ေဒသဆိုင္ရာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈရရွိသည့္ 

အတုိင္းအတာ ပမာဏေလာက္ပင္ ၎သည္ ေဒသဆိုင္ရာလြတ္လပ္စြာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ လာျခင္းႏွင့္ လူနည္းစု 

လူမ်ိဳးအုပ္စုႏွင့္ အစျပဳေသာ ေဒသဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္နိုင္ခြင့္ အာဏာကုိ 

ေအာက္အဆင့္မ်ားသုိ႕ေလွ်ာ့ခ်ခြဲေဝေပးမႈအတြက္ အခြင့္အလမ္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤစနစသ္ည္ ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္၏ 

ျမင့္မားေသာ အဆင့္တစ္ရပ္ကုိ ရရွခိဲ့ႏွင့္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၊ ရန္ပံုေငြေကာက္ခံစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ဆရာမ်ား 

ငွားရမ္းျခင္းတုိ႕တြင ္ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကုိင္နုိင္ခဲၿ့ပီျဖစ္ပါသည္။ သုိ႕တုိင္ေအာင ္ ယင္းလုပ္ေဆာငခ္်က္မ်ားကုိ အစိုးရ စနစ္က 

အျပည့္အဝ (သုိ႕) ဥပေဒႏွင့္ အညီ အသိအမွတ္ျပဳမႈကား မရွိေသးေပ။ 

(၄) သုေတသနလုပင္နး္၏ အက်ိဳ းသက္ေရာက္မႈ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က႑က ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက လက္ရွိမ ူ ဝါဒမ်ားႏွင့္ 

လက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈမ်ားအား မည္သုိ႕သက္ေရာက္ေစပံုကုိ နားလည္ ေသာၾကည့္ျမင္မွႈျဖင့္ ပညာေရးဝနၾ္ကီးဌာန၏ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 

ယဥ္ေက်းမႈကုိ စဥ္းစားမွတ္ယူပါသည္။ ေအာက္ပါက႑က စိနေ္ခၚမွဳမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အလားအလာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ျပင္ပရန္ပံုေငြရာွေဖြမွဳကုိ တုိးပြား မ်ားျပားလာခဲ့လွ်င္ ပညာေရးစနစအ္တြက္ အႏၱရာယ္မ်ားအျပင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ 

ထပ္မံၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မွဳမ်ား ရင္ဆိုင္လာရနုိင္သည့္ အလားအလာရွိေသာ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ကုိ ညႊန္ျပလ်က္ ရွိသည္။ ျပဳျပင္ေရးႏွင့္ 

နိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈက အၿမတဲမ္းပင္ ထုိအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္၍ ကေသာင္းကနင္းျဖစမ္ႈႏွင့္ တန္ျပနရ္ိုက္ခတ္မွႈ အႏၱရာယ္ကုိ 

သယ္ေဆာင္ လာတတ္သည္။ ဤစာတမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မူဝါဒ ေထာက္ခံ အႀကံေပးမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရန္ 

မဟုတ္သည့္တုိင္ေအာင္ စာေရးသူမ်ားအေနႏွင့္ လုံေလာက္ေသာ ေထာက္ပံ့ေငြေၾကးႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္အတူ နုိင္ငံတစဝ္ွမ္းလုံး၌ 

တရားမွ်တေသာ ဝန္ေဆာငမ္ႈကုိ တုိးျမွင့္ေပးေဝရရွေိစမည့္ မူဝါဒမ်ားက ေအာက္တြင္ေဆြးေႏြးထားေသာ အႏၱရာယ္မ်ားအနက္ 

အမ်ားအျပားကုိ ေလ်ာ့ပါး သက္သာေစမည့္ အလားအလာရွိသည္ဆုိေသာ အခ်က္ကုိ အေလးအနက္ အႀကံျပဳပါသည္။  



ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

၄။ (၁) ျမနမ္ာႏုိငင္ ံပညာေရး ျပဌာနး္ေပးမႈ၏ အဖြဲ႕အစည္းဆိုငရ္ာယဥေ္က်းမွႈ 

ျမန္မာအစိုးရက ဥပမာအားျဖင့္ ညီညြတ္သဟဇာတျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ပညာေရးမူဝါဒ (သုိ႕) ပညာေရးျပဳျပင္မႈမူဝါဒ တစ္ရပ္မ ွ

တစ္ဆင့္ ပညာေရးစနစ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား (သုိ႕) လုိလား အပ္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းပီျပင္စြာ 

မထုတ္ေဖာ္ရေသးေပ။ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈအား သရုပ္ေဖာ္ျပခ်က္ (သုိ႕) ပညာေရးက႑၏ သီးျခားဓေလ့ စရိုက္အက်င့္ 

လကၡဏာမ်ားအား ဤေလ့လာခ်က္က မွ်ေဝယူထားၾကေသာ ယုံၾကည္မႈမ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္မ်ားႏွင့္ 

ပညာေရးဝနၾ္ကီးဌာနအတြင္း၌ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ သူမ်ား၏ ဦးစားေပးမႈမ်ားအား ထြင္းေဖာက္ျမငန္ုိင္စြမ္း အခ်ိဳ႕ကုိ 

ရရွိေစသည္။ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခံရသူတုိ႕သည္ သူတုိ႕၏လုပ္ငန္းႏွင့္ တာဝန္မ်ားကုိ အေလးအနက္ မွတ္ယူ သေဘာ ထားခဲ့ၾကသည္။ ကေလးသူငယ္ 

မ်ားနုိင္သမွ် အမ်ားျပားတုိ႕အား ပညာရရွိေစေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ရတက္မေအးျဖစ္ခဲၾ့ကသည္။ အထက္၌ ေဖာ္ျပခဲခ့်က္မ်ားကုိ 

ရည္ညႊန္းလ်က္ အစိုးရစီမံကိန္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါအတုိင္း မပီျပင ္ မသဲကြဲေသာ စကားအသုံးအႏႈန္း မ်ားကို မၾကာခဏ 

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ တတ္သည္။  

ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ ရွုျမင္ခ်က္- “ပညာေခတ္၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ရင္ဆုိင္နုိင္စြမ္းရွိေသာ ေလ့လာသင္ယူလ်က္ ရွိသည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း 

တစ္ရပ္ကုိ ေမြးထုတ္ေပးမည့္ ပညာေရးစနစ္တစ္ရပ္အား ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရန္။” 

ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ ေဆာင္ပုဒ-္        “ပညာေရးျဖင့္ ေခတ္မ ီဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေသာ နုိင္ငံေတာ္ၾကီးတည္ေဆာက္အံ့့- ဟူ၍ ျဖစ္သည္။”48

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခံရသူတုိ႔သည္ ထုိသုိ႕ေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပၾကၿပီး နုိင္ငံႏွင့္လူမ်ုိး ေခတ္မီဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး 

အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပညာေရးကုိ ေျပာဆုိၾကသည္။ ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆင္းရသဲားမိသားစုမ်ား ပညာေရးကုိ 

ေထာက္ကူပ့့ံပိုးေပးနုိင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ ျပန္႕ျပန္႕စိုးရိမ ္ ပူပနမ္ႈရွိသည္။ လူအမ်ားအျပားတုိ႕က နုိင္ငံတုိးတက္ေရးႏွင့္ 

ေခတ္မီေရးကုိ ၿခံဳငံု ေျပာၾကသည္။ သုိ႕ေသာ္ စာသင္ေက်ာင္းစနစ္၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း (သုိ႕) လက္ေတြ႕ သင္ၾကားျပသေနမႈမ်ားအားျဖင့္ 

အဓိပၸါယ္ရွိေသာ အရာတစ္ခုကုိမွ် အေကာင္အထည္ရွိရွ ိ ခုိင္ခုိင္မာမာ ညႊန္ျပနုိင္ျခင္း မရွိၾက။ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးတစ္ဦးက 

ယခုက့ဲသုိ႕ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

“ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျမေတာငေ္ျမွာက္ေပးေနၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူတုိ႕ ၾကိဳးစားၾကရလိမ့္မယ္။ 

သူတုိ႕ဟာ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ ဆုိတာကုိ သိထားၾကရမယ္၊ သူတုိ႕ဟာ မိမိတုိ႕ တိုင္းျပည္ကုိ သစၥာမေဖာက္ရဘူး။ သူတုိ႕ဟာ 

မိမိတုိ႕တိုင္းျပည္ကို ခ်စ္ၾကရမယ္။ အဲဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႕ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကုိ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေနတ့ဲနည္းပ။ဲ” 

အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးေသာအခါ တံု႔ျပန္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားမွာ မိမိတုိ႕ စာသင္ေက်ာင္း (သုိ႕) 

ေဒသတစ္ခုခ်င္းအတြက္ ရွုျမငခ္်က္ကုိ ရွင္းလင္းပီျပငေ္အာင္ ေဖာ္ျပေျပာၾကားမည့္ အစား တိက်ေသာ ကြာဟခ်က္မ်ားႏွင့္ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္စြမ္းေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္းကုိ ခုိင္လုံေသာ ေဝါဟာရမ်ား 

ဘက္သုိ႕သာ တိမ္းညႊတ္ေရာက္ရွိသြားသည္။ သူ၏ ေဒသအတြက္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုတာ ဘာအဓိပါယ္ရွိနုိင္လဲလုိ႕ 

ေမးတ့ဲအခါ ခရိုင္အဆင့္ အရာရွိတစ္ဦးက သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားထက္ေက်ာ္၍ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးကုိ 

ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ရွာေဖြရရွနိုိင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္နုိင္သည္ဟု ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အျခားတစ္ေယာက္ကမူ သူ႕အေနႏွင့္ 

စာသင္ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္လုိေၾကာင္းႏွင့္ ဆရာမ်ား အား ပထဝီေဒသကုိအလုိက္ ျဖန္႕ေဝပ်ံ႕ႏံွ႕မႈကုိလည္း 

ထိန္းသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္လုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သုိ႕ေသာ္ အထူးသျဖင့္ သူ႕အေနႏွင့္ သငရ္ိုးညႊန္းတမ္း သင္ၾကားမႈႏွင့္ 

48 Government of the Republic of the Union of Myanmar (2012), 1. “ေခတ္မီေသာ” ႏွင့္ “ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ” ဟူသည့္ စကားရပ္မ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားမႈ 

မရိွေပ။  



ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

သင္ယူေလ့လာမႈအက်ိဳးတရားမ်ားအား အေျပာင္းအလဲမ်ားလုပ္နုိင္ဖို႕ လုိအပ္ခ်က္ကုိ မေတြ႕ျမငခ္ဲ့ဟုလည္း သီးသီးျခားျခား 

ေဖာ္ျပခဲ့သည္။  

လူမွႈေရး ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းယဥ္ေက်းမႈ၏ အျခားရွုေထာင့္မ်က္ႏွာစာတစ္ရပ္မွာ လူပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးခ်င္းတုိ႕ အေနျဖင့္ 

သူတုိ႕ကုိယ္သူတုိ႕၊ သူတုိ႕၏ လူမႈပညာအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ မည္သုိ႕ 

ရွုျမငၾ္ကသည္ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ တံု႔ျပန္ ေျပာၾကားသူမ်ားသည္ သီးျခားပညာေရး ရလဒ္မ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ရရွေိစရန ္

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူဝါဒ၏ ျဖစန္ုိင္ခ်က္ကုိ သူတုိ႕ဘာသာ ေဆြးေႏြးမွႈမ်ား မျပဳလုပ္ခဲၾ့ကပါ။ ေစာေစာက ရွင္းျပခဲ့သက့ဲသုိ႕ 

ပညာေရးဝနၾ္ကီးဌာနအတြင္း၌ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းတုိ႕သည္ အေပၚမွ ေအာက္သုိ႕ ဖြဲ႕စည္းမႈအရ ၾကီးစဥ္ငယ္ လုိက္အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ 

ဤအခ်က္သည္ သူတုိ႕၏ ဆုံးျဖတ္မႈစြမ္းရည္၊ သူတုိ႕၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မရွိေသာ အာဏာ၊ သူတုိ႕ေတာင္းဆိုနုိင္ေသာ 

အရာႏွင့္ မေတာင္းဆုိနုိင္ေသာအရာ၊ ထုိ႕ျပင ္ အထက္အဆင့္ႏွင့္ ေအာက္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ႏွစ္ခုစလုံးအား တာဝန္ခံမႈႏွင့္ 

တုန္႕ျပနမ္ႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား သူတုိ႕ရွုျမငပ္ံုကုိ ထိခိုက္ရိုက္ခတ္ေစသည္။ ယင္းစနစ္သည္ ေအာက္ပါ ေရွးထုံးမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား 

လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႕မဟုတ္ပါက ၾကီးစြာေသာအႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္လာတတ္သည္။ ဤ စကားအဆက္အစပ္အရ ေျပာရလွ်င ္

ဆရာမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး  အရာရွိမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ပညာေရးအား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိေနသူ (သုိ႕) ပံုေဖာ္ေနသူအျဖစ ္

တာဝန္ရွိသည္ဟု မျမင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအစား ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ လုိလားအပ္ေသာ 

အေနအထားျဖစ္နုိင္ေျခရွိသေလာ (သုိ႕) တာဝန္ယူနုိင္သေလာဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖဆိုေသာ လုပ္ငန္းစဥကုိ္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ား အျဖစ္န႕ဲသာ ၾကည့္ျမင္လုိၾကတယ္။ သုိ႕ျဖင့္ ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းခံရသူ အမ်ားစုတုိ႕ စိုးရိမ္ပပူန္ေနၾကေသာ 

နယ္ပယ္၏ အျပင္ဘက္ကုိ က်ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ပညာေရးအရာရွိတစဥ္ီးေျပာသလုိ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ့အမွ် 

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဟာ သူ႕ဘာသာ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ထုိအခ်က္က ေမးျမန္းခံရသူတုိ႕သည္ ဗဟုိအာဏာေလွ်ာ့ခ်ေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္အား ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၏ ၾကိဳးပမ္းအား ထုတ္မႈမ်ား၏ ျငင္းခံုျဖစ္ပ်က္မႈ အေနႏွင့္ ရွုျမင္သည္ဟု 

ညႊန္ျပေနသည္။ သုိ႕ေသာ္ အေကာင္အထည္မဲ့ အယူအဆ သေဘာတရားတစ္ရပ္အျဖစ္သာျဖစ္သည္။ 

ဤလူမႈေရးပညာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈသည္ ပညာတတ္ျခင္း၏ အေရးပါပံုႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာ 

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အေလးအနက္ သေဘာထားတစ္ရပ္ ထင္ဟပ္လ်က္ရွိၿပီး ပညာတတ္ေသာ ျပည္သူလူထုျဖစ္လာရန္  

ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အေရးၾကီးေၾကာင္းလည္း ထင္ဟပ္လ်က္ ရွိသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ပညာတတ္သည္ဆုိေသာ စကားမွာ 

ဘာကုိ ဆုိလုိမွန္း ရွင္းလင္းမႈ မရွိပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ပညာေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဘာလဲဆုိသည္ကုိ နားလည္ရန္ခက္ခသဲည္။ 

ပညာတတ္ျခင္းသည္ ျဖစေ္ပၚထြန္းကားလာလွ်င္ အျခားေသာ အရာအားလုံးသည္ ေနရာတက် ျဖစ္သြားလိမ့္မည္ဆုိေသာ ယူဆခ်က္ 

တစ္ရပ္ရွိပါသည္။ ဤအခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ေျပာရလွ်င္ ဤအေျခအေနကုိ ပညာေရး အေရးအႀကီး ဆုံးပန္းတုိင္သည္ 

ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စာသငေ္က်ာင္းစနစ ္အတြင္း၌ ပါဝင္ၾကရန္ ပင္ျဖစ္သည္ဟု ဖြင့္ဆုိနုိင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထုိပညာေရးသည္ 

ဘာျဖစ္သည္ဆုိေသာ အခ်က္ကုိ အဓိပါယ္သတ္မွတ္ရန္မွာ ဆရာမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ား၏ အလုပ္ကားမဟုတ္ေပ။ 

ပညာေရး၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိငမ္်ား (သုိ႕) လုိခ်င္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ဘာဆုိသည္ကုိ သူတုိ႕ေျပာရန ္မဟုတ္ေပ။  

ပညာေရးဝနၾ္ကီးဌာန၏ လူမႈပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားလွ်င္ အႏွစ္သာရရွိေသာ 

ဗဟိုအာဏာေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းတုိ႕အေနျဖင့္ ၎တုိ႕ပါဝင္ေသာ အခန္းက႑ကုိ ျပန္လည္အကဲျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းမ်ားအား ပုိမိုေယဘုယ်က်က် ျပန္လည္အကဲျဖတ္ခ်က္မပါဘဲ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အလားအလာရွိပံု 

မရပါ။ အနည္းဆုံး ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခံရသူ တစ္ဦးက ဤအခ်က္ကုိ ကုိယ္တုိင္အသိအမွတ္ျပဳေျပာဆိုရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ 

ကိုယ္တိုင္ကုိႏွင့္ အထက္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဘာလုပ္ပါလုိ႕ခိုင္းတ့ဲ လူေတြရ႕ဲ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကုိ လိုက္နာျခင္းႏွင့္ 

ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္တတ္တ့ဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ့ အေလ့အက်င့္ေတြကုိပါ ေျပာင္းလဲပစဖ္ို႕ လုိပါတယ္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

လက္ရွိစနစ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားေရာ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားပါ အပါအဝင္ ေဒသခံမဆဲႏၵနယ္ တစ္ခုအား တာဝန္ယူမႈ မရွိပါ။ မိဘဆရာ 

အသင္းမ်ားႏွင့္ မၾကာေသးမီက ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းစီမံခန႕္ခြဲမႈ ေကာ္မတီမ်ားမွာ ေဒသအတြင္းက မဆဲႏၵနယ္မ်ားကုိ 

ကုိယ္စားျပဳျခင္းမရွိပါ။ ထုိအစား သူတုိ႕သည္ ႀကိဳတင္ဆုံးျဖတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ၾကရၿပီး လူထုမဆဲႏၵႏွင့္ 

ေရြးခ်ယ္ျခင္းမဟုတ္ပ ဲ ထုံးစံအတုိင္း ခန္႕အပ္ခံရျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ လူမႈပညာ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ဓေလ့က ေက်ာင္းသားမ်ားအား 



ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

ပညာေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင ္တက္ၾကြပါဝင္လွဳပ္ရွားသူ မ်ားဟု ျမင္ရမည့္အစား လက္ခံရယူသူအျဖစ္သာ ရွုျမင္ထားသည္။ မည္သုိ႕ဆုိေစ 

ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ေဒသခံ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား တာဝန္ခံမွႈ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မွဳဆုိေသာ ဒီမိုကေရစီက်င့္သုံးေသာ 

ထူးျခားသည့္ လကၡဏာမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ဆင္းရသဲားေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာသငေ္ထာက္ပံ့ေၾကး၏ နမူနာသည္ 

ပညာေရးဝနၾ္ကီးဌာန ကုိယ္တုိင္၏ အဆင့္ အသီးသီး၌သာမက ဝန္ၾကီးဌာနအရာရွိမ်ားႏွင့္ ယင္းေလာက သားမ်ားအၾကားမွာ 

အေလ့အက်င့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ တည္ေဆာက္သြားရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္နုိုင္ပါသည္။  

၄။ (၂) စနိေ္ခၚမႈမ်ားႏွင့္ ေမွ် ာ္လင့္ခ်က္ အလားအလာမ်ား 

ေအာက္ပါတုိ႕မွာ ဤသုေတသနျပဳခ်က္၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေနသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ 

ပညာေရးစနစ္အတြင္း အနာဂတ္ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မွဳမ်ားႏွင့္ ဂယက္ရိုက္ခတ္ နိုင္မႈအလားအလာမ်ား ျဖစ္သည္။  

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ပညာေရးမူဝါဒလုိေန 

လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရာတြင ္ မတူကြဲျပားေသာ မူဝါဒေဘာင္ႏွစ္ရပ္ရွသိည္။ ပညာေရးႏွစ္ သုံးဆယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့့္ 

လူမႈေရးျပဳျပင္မွႈေဘာင္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႕ တစ္ခုစီသည္ မတူကြဲျပားေသာ အစိုးရမ်ား လက္ေအာက္၌ အစျပဳခဲ့ၾကသည္။ 

အစိုးရဦးေဆာင္ေသာ က်ယ္ျပန္႕ျပည့္စံုသည့္ ပညာေရး က႑သုံးသပ္ခ်က္ (CESR) သည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး 

မူဝါဒအသစ္မ်ားႏွင့္ ဦးစား ေပးမွႈအသစ္မ်ားရွိလာနုိင္သည္။ ၂၀၁၂ တြင္စတင္ခဲေ့သာ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ အဆင့္ ၃ ဆင့္ 

ပါဝင္သည္။ ယင္းတုိ႕မွာ (၁) အလ်င္အျမန္သုံးသပ္အကဲျဖတ္ျခင္း (၂) နက္နက္နနဲေဲလ့လာဆန္းစစျ္ခင္းႏွင့္ (၃) ကုန္က်ထားေသာ 

စီမံကိန္းက႑၏ တုိးတက္မႈတုိ႕ျဖစ္သည္။ အလ်င္အျမန္သုံးသပ္အကဲျဖတ္မႈကုိ ၂၀၁၃ ခုနွစေ္စာေစာပုိင္းမွာတင ္ ၿပီးစီးေအာင ္

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္က အတည္ျပဳခ႕ဲသည္။ သုိ႕ေသာ္ ဤစာေရးသားေနခ်ိနတ္ြင္ အမ်ားျပည္သူထံသုိ႕ 

မေရာက္ရွေိသးေပ။  CESR ၾကိဳးပမ္းမႈကုိ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနက ဦးေဆာင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ယူနီဆက္ႏွင့္ ယူနက္စကုိ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ 

လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားမွ အေရးပါေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပါဝင္သည္။ CESR ၏ တရားဝင ္  လုပ္ပုိင္ခြင့္မွာ ေရရွည္ပညာေရး 

မူဝါဒတစ္ရပ္အစား ၂ ႏွစ္ႏွင့္ ၅ ႏွစ္အကန္႕ စီမံကိန္းတစ္ရပ ္ အားဖန္တီးရန္ျဖစ္သည္။ 49  ျပဳျပင္ေရးလုပင္န္းစဥ္ကုိ စတင္ဖန္တီးရန္ 

ရွင္းလင္းပီျပင္ေသာ မူဝါဒတစ္ရပ္ႏွင့္ တရားဝင ္ စည္းကမ္းမူေဘာင္ တစ္ရပ္မရွိဘဲ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မွႈေလွ်ာ့ခ်ေရးက့ဲသုိ႕ေသာ 

ျပဳျပငေ္ရးမ်ားကုိ ေအာင္ျမငေ္အာင ္ေဆာင္ရြက္ရန ္ခက္ခေဲပလိမ့္မည္။  

အေျခခံဥပေဒ ဇယား (၁) ၌ ပညာေရးက႑ကုိ အျပည့္အ၀ ထည့္သြင္းထားျခင္းက ဗဟုိအာဏာေလွ်ာ့ခ်ေရးအျပင္ ေဒသအလိုက္  

တံု႔ျပန္ေဆာငရ္ြက္မွဳႏွင့္ တာဝန္ခံမွဳတုိ႕ကုိ အဟန္႕အတားျဖစ္ေစသည္ 

ပညာေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဒသဆိုင္ရာအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အျခားနည္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းမရွိေသာ အာဏာပုိင္မ်ားက အဓိက ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ မည္သည့္ 

အာဏာပုိင္မွ် ပညာေရးဝန္ၾကီး ဌာနအတြင္းရွိ အထက္ အရာရွိမ်ားမလွြဲလွ်င္အျခားမည္သူ႕ကုိမွ် တာဝန္မခံပါ။ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ 

ေဒသဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ကုိယ္စားမျပဳပါက ဗဟုိအာဏာ ေလွ်ာ့ခ်ရံုမွ်မက အာဏာကုိ ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ားသုိ႕ ခြဲေဝေပးေရး 

ျဖစ္နုိင္ေျခမ်ားမွာ ပိုမို၍ အကန္႕အသတ္မ်ားရွိနုိင္သည္။ ဇယား (၁) ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား၏ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳတစ္ရပ္မွာ အကယ္၍ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသၾကီး အစိုးရမ်ား ပညာေရးတြင္ပါဝင္ပတ္သက္လာရန္အတြက္ 

ေနာင္နစွ္အနည္းငယ္အၾကာမွာ ျဖစ္နုိင္ခဲ့လွ်င္ေတာင္မ ွ ပညာေရးဝနၾ္ကီးဌာနအေနျဖင့္ သူတုိ႕ႏွင့္အတူ မည္က့ဲသုိ႕ အလုပ္လုပ္သြား 

49 CESR ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိပ္အား Ei Thae Thae Naing, “Education policy in planning stages,” Myanmar Times, November 18,

2013. http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/8816-education-policy-in-planning-stages.html တြင္ၾကည့္ပါ။  



ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

ရမည္မွာ ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးမွာ ပညာေရးဝနၾ္ကီးဌာန၏ တာဝန္မ်ားျဖစၿ္ပီး ဝန္ႀကီးဌာန 

အေနျဖင့္ ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ေရးဆုိသည့္ အခ်က္မ်ားမရွိပါ။  

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈအာဏာေလွ်ာ့ခ်ေရးက မညီမွ်မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစတတ္ၿပီး၊ ၀န္ထုပ္၀နပ္ိုး လႊေဲပးျခင္းမ်ဳိးျဖစတ္တ္ 

ပညာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာတာဝနမ္်ားအား ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မွဳအာဏာ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ပုိမိ ု လ်င္လ်င္ျမန္ျမန ္

တုံ႔ျပန္ေဆာငရ္ြက္ေသာ စနစ္မ်ားကုိ ဖန္တီးေပးမည့္ အခြင့္အလမ္း တစ္ရပ္ ျဖစ္လာမည့္အစား အလုပ္ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကုိ 

လႊေဲျပာင္းေပးျခငး္မွ်သာ ျဖစေ္ကာင္း ျဖစ္လာနုိင္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္အဆင့္မ်ားသုိ႔ ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရးတာဝနမ္်ားကုိ 

ေရႊ႔ေျပာင္း ေပးျခင္းသည္ လူမ်ိဳးစု ေဒသမ်ားအပါအဝင္ ဆင္းရေဲသာ ေက်းလက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ 

ဆုိးက်ိဳးရိုက္ခတ္လာေလ လိမ့္မည္။ ဤသုေတသနလုပ္ငန္းအတြက္ သြားေရာက္ခဲ့ၾကေသာ စာသင္ေက်ာင္း အားလုံးတုိ႕သည္ 

ကုိလုိနီေခတ္ အေဆာက္အဦးမ်ားကုိ ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းထားၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္ တည္းတြင္ ပိုမိုဆင္းရေဲသာ 

ရပ္ရြာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင ္ စတင္ျပဳလုပ္မည့္ စာသင္ေက်ာင္း အေဆာက္အဦးတစ္ခုတစ္ေလမွ်ပင္မရွိေပ။ မတရားမွႈမ်ားကုိ 

တားဆီးရန္အလုိ႕ငွာ ေနရာတိုင္းတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးအဆင့္အတန္းတစ္ရပ္ကုိ ရရွိေရးကုိ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မွဳအာဏာ 

ေလွ်ာ့ခ်ေရး အားတိုးျမွင့္ေပးသည့္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေဆာငရ္ြက္မႈမ်ား ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရေပမည္။ 

နည္းလမ္းတက် ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွဳ၊ ရွင္းလင္းေသာ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈႏွင့္ ဘတ္ဂ်တ္လမ္းညႊန္ခ်က္ မ်ားသည္ ယင္းလုပ္ငန္း 

ေအာင္ျမငေ္ရးအတြက္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မွႈ အာဏာေလွ်ာ့ခ်ေရး အဓိကအခ်က္ ျဖစ္ေစရေပမည္။ 

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းပံုစ ံ (Delegation)အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ 

စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေပးႏုိင္ 

အဓိပၸါယ္အတိအက်ေျပာရလွ်င္ လူမ်ိဳးစုပညာေရးစနစ္မ်ားမွာ တရားမဝင္ေပ။ ယင္းစနစမ္်ားသည္ ဗဟုိအစိုးရႏွင့္ 

ဖြင့္ဟမေျပာေသာ္လည္း သေဘာတူထားခ်က္မ်ားမွတဆင့္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သည္။ လူမ်ိဳးစုေဒသမ်ား၌ ထိုအခ်က္သည္ 

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ ႏွစ္ခုစလုံး၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ အေကာင္းဆုံး အလုပ္အေကၽြးျပဳနုိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ 

ပညာေရးဝနၾ္ကီးဌာနသည္ ထုိသုိ႕ေသာ စနစ္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အစိုးရစနစ္အတြင္းသုိ႕ ေပါင္းစည္းေပး၍ ျဖစ္သည္။ 

သုိ႕ေသာ္လည္း ထုိသုိ႕ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခငး္တုိ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

ေနာက္ထပ္ျပႆနာမ်ားကုိ ေပၚေပါက္ေစလိမ့္မည္။ ဥပမာ- အကယ္၍ မြန္အမ်ိဳးသားဆရာမ်ားအား အစိုးရ ဆရာမ်ားအျဖစ္ 

အသိအမွတ္ျပဳလုိက္လွ်င္ ဘာေတြျဖစ္လာမည္လဲ။ ထုိမြန္အမ်ိဳးသားဆရာမ်ားမွာ အစိုးရ သင္တန္းႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ကုိ 

တက္ေရာက္ယူထားျခင္းမရွိဳၾကေပ။ ဗဟိုအစိုးရ၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူနည္းစု လူမ်ိဳးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ သူတုိ႕၏ လက္နက္ကုိင္ 

အုပ္စုမ်ားအၾကား ညံ့ဖ်င္းေသာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ နက္နက္ရွုိင္းရိွုင္း မယုံၾကည္မႈသမိုင္းက ေစ့စပ္ညိွႏိွဳင္းမွုအား ေက်နပ္ 

ေလာက္ေသာ အေျဖေပၚထြက္လာ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ ခက္ခေဲပလိမ့္မည္။  

ျမန္မာအစိုးရက ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ၌ အစိုးရ အေဆာက္အဦမ်ားအတြင္း လူမ်ိဳးစုဘာသာစကားမ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳရန္ 

ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိအခ်က္သည္ လူမ်ိဳးစု ပညာေရး ခက္ခေဲသာ ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တုိးတက္မွဳလကၡဏာဟု လူအမ်ားအျပားက ယူဆၾကသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ လူမ်ိဳးစုဘာသာစကား 

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ဖန္တီး ျပဳစုေရးအတြက္ ေနာက္ဆုံးမွာ နည္းပညာေထာက္ပံ့မွဳတခ်ိဳ႕ကုိလည္း ေပးလာနုိင္သည္။ 

ဤက့ဲသုိ႕ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ မကုိင္တြယ္ခဲ့လွ်င္ လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏီွးႏွီး 

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမျပဳခဲ့လွ်င္ အာဏာမ်ားကုိ ေအာက္အဆင့္မ်ားသုိ႕ အမွန္တကယ္ ခြဲေဝေပးေရးႏွင့္ 

ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုငခ္ြင့္ေပးေရး ဖန္တီးေနမႈ အခြင့္အလမ္းမွာ လက္လြတ္ဆုံးရွုံးရေပလိမ့္မယ္။ ျမန္မာျပည္ရွ ိ လူမ်ိဳးစု 

ပညာေရးစနစ္မ်ားမွာ ေဒသတြင္း၌သာမက ကမၻာ့ အတုိင္းအတာအရလုိ႔ပင္ ေျပာနုိုင္ေလာက္ေအာင္ပင ္ တစ္မူထူးျခားလ်က္ 

ရွိသည္။ ဥပမာ- ေဒသတြင္းရွိ အျခားမည္သည့္ တုိင္းျပည္မွာမ ွ ဤက့ဲသုိ႕ မ်ားစြာ ထင္ရွားပီျပငသ္ည့္ အစိုးရမ ဟုတ္ေသာ 



ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းမ်ား 

ပညာေရးစနစ္တစ္ရပ္ကုိ အစိုးရ၏ ျပဳျပငေ္ရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မူဝါဒအတြင္းသုိ႕ အလုုိက္ အထုိက္ေနရာေပး ထည့္သြင္း 

ေနရာေပးျခင္း မရွိေပ။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဥပမာ-အိႏၵိယနုိင္ငံသည္ ပညာေရးကုိ ေဒသအလုိက္ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ 

သင္ယူရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ယင္းကုိ အစိုးရ၏ အမိန႕္အာဏာျဖင့္ အၿပီးအစီးေဆာင္ရြက္ ေပးထားသည္။ 

အစိုးရမဟုတ္ေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ားသည္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပင္န္းစဥ္တြင ္ ယုံၾကည္မႈ 

တည္ေဆာက္ရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကုိ ရရွိေစျခင္း 

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေအာက္အဆင့္မ်ားသုိ႕ မည္သည့္ အာဏာ ခြဲေဝေပးမႈကုိမ ွ နုိင္ငံေရးအရျပဳလုပ္ျခင္း မရွိေသး၍ 

မည္သည့္လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ ွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား ၾကိဳးပမ္း ေနၾကေသာ ေဒသအလုိက္ 

ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ိဳးကုိ ဖန္တီးရန္ ေအာက္ေျခ  တရားဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းမွႈ မရွိေသးေပ။ ဤနုိင္ငံေရးအာဏာမ်ိဳးကုိ သာ 

ေအာက္အဆင့္မ်ားသုိ႕ ခြဲေဝေပးခဲ့မည္ဆုိပါက ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ျငမိ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင ္ ယုံၾကည္မႈ 

တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ အေထာက္အကူျပဳေသာ ေနရာတစ္ခု ျဖစေ္ပလိမ့္မည္။ ပညာေရးျဖင့္ ေဒသအလုိက္ ကုိယ္ပုိင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တြင္ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားကုိ ျပသနုိင္ျခင္းျဖင့္ ေအာက္အဆင့္မ်ားသုိ႕ အာဏာခြဲေဝေပးျခင္းက တိုငး္ျပည္ကုိ 

အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ျပိဳကြဲေစလ္ိမ့္မည္ဆုိသည့္ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈမာွ ေလ်ာ့က်သြားေပလိမ့္မည္။ 

ေနာက္ထပ္သုေတသနျပဳမွဳမ်ားလုပ္ရန ္အလြန္ အေရးႀကီးျခင္း 

ေနာက္ထပ ္ သုေတသနျပဳမွႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာအခါ ပုိမိုုက်ယ္ျပန္႕ေသာ ပထဝီဆုိင္ရာႏွင့္ လူမ်ိဳးစု နယ္ပယ္ကုိ ထားရွိၿပီး 

အျခားေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး ေဒသႀကီးမ်ားတြင္ သာမန ္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ တစ္ပိုင္းရွိေသာ ပအုိ႕ႏွင့္ ဝ ေဒသၾကီးမ်ား 

တြင္ပါ လူမ်ိဳးစု ပညာေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ နားလည္မႈကုိ ပုိမို ေခ်ာေမြ႕အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

ဤေဒသၾကီးအားလုံးတုိ႕တြင္ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥမ္်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

အလြန္နည္းပါး ေနေသးတာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေရွ႕သုိ႕ တုိးတက္မွႈတြင္ ဤစနစ္မ်ား ပါဝင္အက်ိဳးျပဳမွႈ 

အတုိင္းအတာကုိ မသိရွိရေပ။ ဤေဒသမ်ားသည္ အလြန္ က်ယ္ျပန္႕လႊမ္းျခံဳေသာ တစ္နုိင္ငံလုံးပါဝင္သည့္ စနစ္အတြင္းသုိ႕ 

ပါဝင္ေပါင္းစည္းလုိသလား၊ ပါဝင္ ေပါင္းစည္းနုိင္သလားဆုိေသာ အခ်က္ကုိလည္း မသိရေပ။ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 

စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္မွႈေအာက္ရွ ိ အပစ္ရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေဒသအလုိက္ တံု႔ျပန္ေဆာငရ္ြက္ ေသာ ပညာေရးစနစ္တစ္ခခု ု ရွိသလား 

ဆုိသည္ကုိလည္း မသိရေပ။ ဤအစိုးရမဟုတ္ေသာ ေဒသမ်ား ဗဟုိအစိုးရႏွင့္ ပိုမို၍ ေပါင္းစည္းမိလာေသာအခါ ဤျပႆနာမ်ား 

ပိုမို၍ အပူတျပင္း ေျဖရွင္းေဆာငရ္ြက္ဖို႔ လုိအပ္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။   






