
                                                                  

 

ျငိမ္းခ်မ္းျပီး စည္းလုံးညီညြတ္ စည္ပင္ၾကြယ္ဝသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္အား မိတ္ဆက္ 

 

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၃)ရက္ - ပထမဆုံးေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပညာေရး 

မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္အား ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယေန႔ 

ေနျပည္ေတာ္တြင္ မိတ္ဆက္လုိက္သည္။ ယင္းအစီအစဥ္တြင္ ေနာင္လာမည့္ ငါးႏွစ္စာ မဟာဗ်ဴဟာ 

နည္းလမ္းမ်ား၊ က႑အတြင္း ပါဝင္သည့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းသည္ ့

လမ္းညႊန္မႈႏွင္ ့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အတူတကြပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ 

အင္အားမ်ားအတြက္ ကိရိယာတစ္ခု၊ စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္ ့ဘုံမူဝါဒခ်က္မွတ္ေရးမူေဘာင္ ပါဝင္သည္။   

“ဒီမဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ဟာဆုိရင္ ေလးနက္ျပီး အေျခခံက်တ့ဲ မူေဘာင္ေတြကုိ အေျခခံထားတာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကအေနနဲ႔ဆုိရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းဟာ ကေလးသူငယ္တိုင္း ရရွိရမယ့္ 

အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳးဘာသာ၊ က်ား၊မမေရြး၊ လူမႈစီးပြားေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံသား 

သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ သူတုိ႔ေလးေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈစြမ္းအား၊ မည္သည့္ေနရာေတြမွာ ေနထုိင္တယ္ 

ဆုိတာေတြကုိၾကည့္ျပီး ခြဲျခားမႈမရွိေစတ့ဲအျပင္ ေက်ာင္းပညာ ဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့တဲ ့

ကေလးငယ္ေတြအားလုံးလဲ ေနာက္က် က်န္ခဲ့ျခင္းမရိွေစဖို႔အတြက္ အေျခခံထားပါတယ္။” ဟု ယူနီဆက္မ ွ

ျမန္မာႏုိင္င ံဌာေနကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမိတ္ဖက္ တြဖဲက္ဥကၠဌ ဘတ္ထရန္ ဘိန္း(ဗဲ)လ္က အခုိင္အမာ 

ေျပာဆုိလုိက္သည္။ ”ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တကယ္ကုိ သမုိင္းဝင္ေစတဲ ့အခ်ိန္ေလးပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ 

ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ လူမႈေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးစတ့ဲ 

အရာေတြအတြက္ ပညာေရးဆုိင္ရာက႑ဟာ အင္မတန္ပဓာနက်ေၾကာင္း အခ္ုိင္အမာ ေဖာ္ျပလိုက္တာပဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။ 

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအေနျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္ယူေလ့လာႏုိင္ေရး၊ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ႏွင္ ့

အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္စည္ပင္ၾကြယ္ဝေရး၊ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အစရိွတဲ့က႑ေတြမွာ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ စသည့္အရာမ်ားအတြက္ 

ဆန္းသစ္သည့္ နည္းလမ္းအေျဖမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  ယင္းမဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္က အခု္ိင္အမာ ေဖာ္ျပထားသည္။  



ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမ်ား၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ အရပ္ဖက္ 

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မ ွ စတင္ခဲ့သည္ ့ ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔ေသာ 

ပညာေရးက႑ဆိုင္ရာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သုံးသပ္ခ်က္(CESR)တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔တြင္ 

မိတ္ဆက္လုိက္သည့္ အစီအစဥ္သည္ ယင္းက့ဲသုိ႔ ပူးေပါင္းၾကိဳးပမ္းခဲ့မႈမ်ား၏ ရလဒ္ေကာင္းပင္ျဖစ္ျပီး 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မၾကာလွေသးသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းအတြင္း မၾကံဳဖူးေသးသည့္ ညႈိႏႈိင္းေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈ 

ရလဒ္မ်ားကုိ အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္သည္။   

“ယခုလုိ မိတ္ဆက္လုိက္တ့ဲ အစီအစဥ္ဟာ ပညာေရးက႑ဆုိင္ရာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေလ့လာ သုံးသပ္ခ်က္ရ႕ဲ 

ခရီးလမ္းရွည္ကေန စတင္ခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈတခု ျဖစ္ေပမယ့္လည္း ေနာက္ထပ္ခရီးလမ္းေၾကာင္း 

အသစ္တခုရဲ႕ အစျပဳျခင္းဆုိလည္း မမွားပါဘူး” ဟု ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမိတ္ဖက္ တြဖဲက္ဥကၠဌႏွင္ ့ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ 

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ သံအမတ္ၾကီး နီကိုလတ္(စ္) ေကာ္ပယ္(လ္)က ေျပာသည္။  

”ျမန္မာႏိုင္ငံက ကေလးသူငယ္ေလးေတြအားလုံးကုိ အက်ိဳးျပဳႏုိင္ဖို႔ ဒီလို လမ္းေၾကာင္းခ်ထားျပီးျဖစ္တဲ့ 

အစီအစဥ္ကုိ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔က ဆက္လက္ပ့ံပုိးကူညီသြားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ မိတ္ဖက္ျဖစ္သူအားလုံးနဲ႔ 

ပညာေရးက႑အတြက္ ကူညီလုပ္ကုိင္ေနတ့ဲ က႑ေတြအားလုံးက သိရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ျပီး တညီတညြတ္တည္း 

လုပ္ကုိင္ႏိုငမွ္ာ ျဖစ္ပါတယ္။  

ဤမဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဦးေဆာင္ 

ေဆာင္ရြက္သည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျပန္လည္ဆံုမိေနေသာ နည္းစနစ္မ်ားအေၾကာင္း 

ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈျမွင့္တင္ေရးတြင္ အျပည့္အဝပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမ်ား၊ 

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ ကိရိယာတစ္ခုလည္း 

ျဖစ္ေစပါသည္။  

“ပညာေရးဆုိတာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီတိုင္းနဲ႔ အသုိင္းအဝိုင္းတစ္ခုလုံးရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ လမ္းဖြင့္ေပးႏုိင္တဲ ့

အဓိက ေသာ့ခ်က္ပျဲဖစ္ပါတယ္။” ဟ ုနီကုိလတ္(စ္) ေကာ္ပယ္(လ္)က ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။  

”တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကေလးသူငယ္ေတြ ပညာသင္ၾကားေနခ်ိန္မွာ အတန္းခ်ိန္ေတြကုိ အေႏွာက္အယွက္ 

ျဖစ္ေစတဲ ့ ေနရပ္စြန္႔ခြာေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရမႈေတြကို ရပ္တန္႔သြားႏုိင္ဖို႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုိအပ္ပါတယ္။ 

ေနာက္ျပီးေတာ့ စာသင္ေက်ာင္းေတြအေနနဲ႔လည္း လူမ်ိဳးအနည္းစုကုိ ေလးစားမႈရိွျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ 

ပညာေရးအခြင့္အလမ္းကုိ ကေလးသူငယ္ေတြတုိင္း ရရွိဖုိ႔အတြက္ သူတုိ႔ရ႕ဲ သြင္ျပင္လကၡဏာေတြနဲ႔ 

ဘာသာစကားေတြကုိလည္း ေလးစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ဘတ္ထရန္ ဘိန္း(ဗ)ဲလ္က နိဂုံးခ်ဳပ္ 

ေျပာၾကားသည္။  

 

Australian Aid Program in Myanmar  

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈဆုိင္ရာ အေထာက္အပ့ံမ်ားသည္ 

ပညာေရးက႑ အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ 



စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏွင့္ အစုိးရအဆင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ အားေပးအေထာက္အကူျပဳျခင္း၊ စသည္ ့

ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားမွတဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္ 

ရည္ရြယ္သည္။ Australia aid program in Myanmarႏွင့္ ပက္သက္၍ ပုိမိုသိရွိလုိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာ 

အတုိင္း ရွာေဖြႏုိင္ပါသည္။ 

Please visit: http://dfat.gov.au/geo/myanmar 

Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/AustralianEmbassyMyanmar 

 

UNICEF in Myanmar  

UNICEF အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၅၀ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ 

UNICEF အေနျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ လူမႈအေျခစုိက္အဖြ႔ဲမ်ားျဖင့္ မိတ္ဖြဲ႔ကာ ကေလးေသဆုံးမႈႏႈန္း ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ 

ကေလးမ်ား အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ပညာေရးကုိ သင္ၾကားႏုိင္ေစေရးႏွင့္ ကေလးမ်ားအား 

အၾကမ္းဖက္မႈမွကာကြယ္ေရး စသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိသည္။ 

UNICEF ျမန္မာႏွင့္ပက္သက္၍ ပုိမိုသိရွိလုိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာအတုိင္း ရွာေဖြဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 

Website: http://www.unicef.org/myanmar 

Facebook: https://www.facebook.com/unicefmyanmar 

 

ပုိမုိသိရိွလုိပါက ေအာက္ပါအတုိင္း ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္ -  

Mariana Palavra, Communication Specialist, Advocacy, Partnerships and Communication 

Section, UNICEF Myanmar, (+95) 9795452618, (+95) 9795452618, mpalavra@unicef.org 

Htet Htet Oo, Communication Officer, Advocacy, Partnerships and Communication Section, 

UNICEF Myanmar, 09250075238, hoo@unicef.org 

Jay Frere Harvey, Second Secretary, Australian Embassy, jay.frereharvey@dfat.gov.au  
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