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ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပညာရရးရောင့်ကကည့်ရလ့လာမှု အေီရင်ခံော အနှေ်ချုပ်

အကျုံးဝင်မှုနှင့် ပညာရေး။ 

တစ်ဦးမကျန် ပါဝင်ရစေမည်။

၂ဝ၂ဝ



တစ်ဦးမကျန် ပါဝင်ရစေမည်။

အကျုံးဝင်မှုနှင့် 
ပညာရရး။

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ော ပညာရေးရစာင့်ကကည့်ရလ့လာမှု အစီေင်ခံစာအနှစ်ချုပ်

၂ဝ၂ဝ



ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပညာရရးရောင့်ကကည့်ရလ့လာမှု အေီရင်ခံော ၂၀၂၀အနှေ်ချုပ်

၂၀၃၀ အင်ချွန်ပညာရေးရကကညာချက်နှင့် လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်မှုမူရောင် (Education 2030 Incheon Declara-
tion and Framework for Action) က ကမ္ဘာ့ပညာရေးရစာင့်ကကည့်ရလ့လာမှုအစီေင်ခံစာ (Global Education 
Monitoring Report ) ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို “SDG 4 ဆိုင်ောနှင့် အခခား SDG များတွင် ပါဝင်သည့် ပညာရေး 
ဆိုင်ောများအတွက် ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာခခင်းနှင့် အစီေင်ခံခခင်းဆိုင်ောယန္တေား’’တစ်ခုအခြစ် သတ်မှတ်ပပီး 
တာဝန် အရနခြင့်  “သက်ဆိုင်သည့်မိတ်ြက်များအားလုံးက ၎င်းတို့၏ကတိကဝတ်များနှင့်အညီ နိုင်ငံအဆင့်နှင့် 
နိုင်ငံတကာအဆင့် မဟာဗျူဟာများကို အရကာင်အထည်ရြာ်ခခင်းအရပါ် SDG ဆိုင်ောရနာက်ဆက်တွဲလုပ်ငန်း
များရဆာင်ေွက်ခခင်း နှင့် ခပန်လည်သုံးသပ်ခခင်း တစ်စိတ်တစ်ရေသအခြစ် အစီေင်ခံေန်” ဟု ခပဌာန်းရပးခဲ့သည်။ 
၎င်းကို UNESCO ၏ လွတ်လပ်ရသာအြွဲ့တစ်ခုက ခပင်ဆင်ရပးခဲ့သည်။ 

ဤစာအုပ်တွင် ေှင်းလင်းတင်ခပချက်များနှင့် ရြာ်ခပချက်များသည် တေားဝင်အုပ်ချုပ်လျက်ေှိရသာ ပမို့ရတာ်၊ 
ရေသ သို့မဟုတ် နိုင်ငံစသည်တို့နှင့်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ နယ်နမိတ်၊ နယ်ခခားကန့်သတ်ခခင်းစသည်တို့နှင့် ရသာ် 
လည်းရကာင်း၊ သက်ဆိုင်သည့် UNESCO ၏ သရောထားအခမင်ကို ရြာ်ခပထားခခင်းမဟုတ်ပါ။

ဤစာအုပ်တွင်ရြာ်ခပထားရသာ အရကကာင်းအောများနှင့် ရဆွးရနွးချက်များသည် ကမ္ဘာ့ပညာရေးရစာင့်ကကည့် 
ရလ့လာမှုအစီေင်ခံစာ (Global Education Monitoring Report ) အြွဲ့၏ အာရော်သာခြစ်ပပီး UNESCO နှင့် 
သက်ဆိုင်ခခင်းမေှိပါ။ ဤအစီေင်ခံစာတွင် ရြာ်ခပထားသည့် အခမင်နှင့် သရောထားများအတွက် ကမ္ဘာ့ပညာရေး 
ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာမှုအစီေင်ခံစာ (Global Education Monitoring Report ) ၏ ညွှန်ကကားရေးမှူးက အလုံးစုံ 
တာဝန်ယူပါသည်။ 

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ော ပညာရေးရစာင့်ကကည့်ရလ့လာမှု အစီေင်ခံစာမှာ နှစ်စဉ်လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ရဝသည့် စာအုပ် 
ခြစ်ပါသည်။ ဤအစီေင်ခံစာကို အစိုးေများ၊ နိုင်ငံတကာ အြွဲ့အစည်းများ၊ ရြာင်ရေးေှင်းများမှ ေန်ပုံရငွ 
ရထာက်ပံ့ကကပပီး UNESCO မှ ပံ့ပိုးကူညီသည်။

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပညာရရးရောင့်ကကည့်ရလ့လာမှု အေီရင်ခံောအဖွဲ့ 

ညွှန်ကကားရေးမှူး - Manos Antoninis 
 

Daniel April, Bilal Barakat, Madeleine Barry, Nicole Bella, Erin Chemery, Anna Cristina D’Addio, Matthias Eck, Fran-
cesca Endrizzi, Glen Hertelendy, Priyadarshani Joshi, Katarzyna Kubacka, Milagros Lechleiter, Kate Linkins, Leila 
Loupis, Kassiani Lythrangomitis, Alasdair McWilliam, Anissa Mechtar, Claudine Mukizwa, Yuki Murakami, Carlos 

Alfonso Obregón Melgar, Judith Randrianatoavina, Kate Redman, Maria Rojnov, Anna Ewa Ruszkiewicz, Will Smith, 
Laura Ortega Stipanovic, Morgan Strecker, Rosa Vidarte and Lema Zekrya.

Fellows: Madhuri Agarwal, Gabriel Badescu, Donny Baum and Enrique Valencia-Lopez
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ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပညာရရးရောင့်ကကည့်ရလ့လာမှု အေီရင်ခံော ၂၀၂၀ အနှေ်ချုပ်

ဤထုတ်ရဝခခင်းကို ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IG) လိုင်စင်ခြင့် (http://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/3.0/igo/) တွင် ေယူနိုင်ပါသည်။ စာအုပ်ပါ အရကကာင်းအောများကို အသုံးခပုမည်ဆိုပါက 
အသုံးခပုသူသည် UNESCO Open Access Repository ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတို့ကို လက်ခံလိုက်နာေပါမည်။ 

လက်ေှိ လိုင်စင်မှာ စာအုပ်ေှိ စာများအတွက်သာ အကျုံးဝင်ပါသည်။ UNESCO ၏ မူပိုင်ခြစ်ရကကာင်း မေှင်းလင်း 
သည့် အခခားအောများကို အသုံးခပုမည်ဆိုပါက publication.copyright@unesco.org (သို့မဟုတ်) UNESCO 
Publishing, 7, Place de Fontenoy, 75352, Paris 07 SP, France သို့ ခွင့်ခပုချက် ရတာင်းခံေမည် ခြစ်ပါသည်။

ဤစာအုပ်ကို ယူနက်စကို ၂၀၂၀၊ ကမ္ဘာ့ပညာရေး ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာမှု အစီေင်ခံစာအနှစ်ချုပ်၊ ၂၀၂၀။ 
အကျုံးဝင်မှုနှင့် ပညာရေး။ တစ်ဦးမကျန် ပါဝင်ရစေမည်။ ပါေီပမို့၊ ယူနက်စကိုအခြစ် ညွှန်းဆိုနိုင်ပါသည်။
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ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပညာရရးရောင့်ကကည့်ရလ့လာမှု အေီရင်ခံော ၂၀၂၀အနှေ်ချုပ်

ထပ်မံသိရှိလိုသည်များရှိပါက ဆက်သွယ်ရန်။ 

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ော ပညာရေးရစာင့်ကကည့်ရလ့လာရေး 

အစီေင်ခံစာ အြွဲ့၊ 

UNESCO, 7, place de Fontenoy

75352 Paris 07 SP, France 

အီးရမးလ် - gemrepport@unesco.org 

ြုန်း - +၃၃ ၁ ၄၅ ၆၈ ၀၇ ၄၁ 

www.unesco.org/gemreport

https://gemreportunesco.wordpress.com 

စာအုပ်ထုတ်ရဝပပီးရနာက်ပိုင်းမှ ရတွ့ေှိသည့် 

ခပင်ဆင်ေန်များ (သို့) 

ချန်လှပ်ထားချက်များကို www.unesco.org/

gemreport အွန်လိုင်းတွင် ခပင်ဆင် သွားမည် 

ခြစ်ပါသည်။  

© UNESCO, 2020

ေုတိယ အကကိမ် တည်းခြတ်ခခင်း

ကုလသမဂ္ဂ ပညာရေး၊ သိပ္ပံနှင့် ယဉ်ရကျးမှုအြွဲ့ 

အစည်းမှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ရဝသည်။ 

7, Place de Fontenoy, 75352

Paris 07 SP, France

© UNESCO, 2020

စာစီ ရိုက်ကူးသူ - UNESCO

ေီဇိုင်း - FHI 360

စာစီသူ - UNESCO

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပညာရရး ရောင့်ကကည့်ရလ့လာမှု အေီရင်ခံော 
ထုတ်ရဝမှုများ။ 

၂၀၂၀  အကျုံးဝင်မှုနှင့် ပညာရေး၊ တစ်ဦးမကျန် ပါဝင်ရစေမည်။  

၂၀၁၉  ရေှေ့ရခပာင်းသွားလာခခင်း၊ ရနေပ်စွန့်ခွာခခင်းနှင့် ပညာရေး။ 

တံတိုင်းများမဟုတ်၊ တံတားများ တည်ရဆာင်ခခင်း။ 

၂၀၁၇/၈ ပညာရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှု၊ ကျွန်ုပ်တို့ ထားေှိသည့် 

ကတိကဝတ်များ ခပည့်မှီခခင်း။ 

၂၀၁၆  လူသားများနှင့် ကမ္ဘာကကီးအတွက် ပညာရေး။ 

အားလုံးအတွက် ရေေှည်တည်တံ့မည့် အနာဂတ်တစ်ခု 

ြန်တီးခခင်း။ 

EFA ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရောင့်ကကည့်ရလ့လာရရး အေီရင်ခံော 
ထုတ်ရဝမှုများ။

၂၀၁၅ လူတိုင်းအတွက် ပညာရေး ၂၀၀၀-၂၀၁၅၊ ရအာင်ခမင်မှုများ 

နှင့် အခက်အခဲများ။

၂၀၁၃/၄  သင်ကကားခခင်းနှင့် သင်ယူခခင်း၊ လူတိုင်းအတွက် အေည် 

အရသွးေေှိခခင်း။ 

၂၀၁၂ လူငယ်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ ပညာရေးမှ လုပ်ငန်းခွင်ဆီသို့။ 

၂၀၁၁ ပုန်းကွယ်ရနသည့် ခပဿနာ။  

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနှင့် ပညာရေး။

၂၀၁၀ ရေးြယ်ခံလူစုများသို့ ရောက်ေှိခခင်း။ 

၂၀၀၉ မညီမျှမှုကို ရကျာ်ခြတ်ခခင်း။ စီမံအုပ်ချုပ်မှု အရေးပါပုံ။

၂၀၀၈ ၂၀၁၅ တွင် အားလုံးအတွက် ပညာရေး။ 

ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်နိုင်မည်လား။ 

၂၀၀၇ ခိုင်ခံသည့် အရခခခံအုတ်ခမစ်။ 

ရေှးဦးအေွယ်ကရလးခပုစုခခင်းနှင့် ပညာရေး။

၂၀၀၆ ေဝအတွက် စာတတ်ရခမာက်မှု။

၂၀၀၅ လူတိုင်းအတွက် ပညာရေး။ အေည်အရသွး၏ အရေးပါမှု

၂၀၀၃/၄ လူတိုင်းအတွက် ဂျန်ေါနှင့် ပညာရေး။ 

တန်းတူညီမျှမှုသို့ လှမ်းခခင်း။ 

၂၀၀၂ လူတိုင်းအတွက် ပညာရေး။ 

ကမ္ဘာကကီးက မှန်ကန်တဲ့ လမ်းရကကာင်းရပါ် 

ရောက်ရနပပီလား။

မျက်နှာြုန်း: Jenny Matthews/Panos

အညွှန်းများ: Pupils skipping at St Pius primary 

school, Sierra Leone.

အချက်အလက် ရုပ်ပုံများ -  by FHI and Anne 

Derenne

ED-2020/WS/18

ဤအစီေင်ခံစာအနှစ်ချုပ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာေွက်စာတမ်းများကို ဤရနော -http://bit.ly/2020gemreport 
တွင် ရေါင်းလုပ်ေယူနိုင်ပါသည်။ 
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ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပညာရရးရောင့်ကကည့်ရလ့လာမှု အေီရင်ခံော ၂၀၂၀ အနှေ်ချုပ်

ပညာရေးသည် အားလုံးနှင့်ဆိုင်ရသာအခွင့်အရေးနှင့် အားလုံးအတွက် အစစ်အမှန် ခြစ်ရစေန်ထက် အရေးပိုကကီး 
သည့်အော မေှိရတာ့ပါ။ အလျင်အခမန်ရခပာင်းလဲရနသည့် ကျွန်ုပ်တို့ ကမ္ဘာကကီးသည် စိန်ရခါ်မှုကကီးများနှင့် စဉ်ဆက် 
မခပတ် ကကုံရတွ့ရနေပါသည်။ နည်းပညာ၏ ရေးထွက်ဆိုးကျ ိုးများမှအစ ောသီဉတုရခပာင်းလဲမှု၊ ပဋိပက္ခ၊ 
အတင်းအဓမ္မ ရေှေ့ရခပာင်းခံေခခင်း၊ လက်မခံနိုင်ခခင်းနှင့် အမုန်းတေားစသည်တို့သည် မညီမျှမှုတို့ကို ပို၍ခြစ်ရစပပီး 
လာမည့ ်ဆယစ်နုစှမ်ျားတိငုရ်အာင ်အကျ ိုးသကရ်ောကမ်ှု ေှမိညခ်ြစပ်ါသည။်  ကိဗုစ ်၁၉ ရောဂါကူးစကပ်ျ ံ့ပွားမှုသည ်
ကျွန်ုပ်တို့ လူ့အြွဲ့အစည်းအတွင်းေှိ မညီမျှမှုများနှင့် ယိုယွင်းချက်များကို ပို၍ ရပါ်ထွက်လာရစပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ 
သည် ခံနိုင်ေည်မဲ့သူများနှင့် ချ ို ့ငဲ့သူများကို ပံ့ပိုးကူညီေန် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း၏ ကျင့်ဝတ်ချ ိုးရြာက်မှုများကို 
ရလျှာ့ချပပီး ယခင်ကထက်ပို၍ အတူတကွတာဝန်ယူေပါမည်။ 

ဤအခက်အခဲများကို ေင်ဆိုင်ရနေချနိ်တွင် ၂၀၂၀ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ော ပညာရေးရစာင့်ကကည့်ရလ့လာမှု အစီေင်ခံစာ၏ 
ပညာရေးအကျုံးဝင်မှုအတွက် မှာကကားချက်မှာ ပို၍ပင် ေင်ရမာြွယ်ရကာင်းလှပါသည်။ ၎င်းအစီေင်ခံစာတွင် 
ပညာရေးဆိုင်ော အခွင့်အလမ်းတို့တွင် မညီမျှမှုများ ဆက်လက်ေှိရနဦးမည်ခြစ်ရကကာင်း သတိရပးထားသည်။ 
အေည်အရသွးခပည့်ဝရသာ ပညာရေးကိုေေှိေန် သင်ယူသူများအတွက် လက်လှမ်းမမီရသာ အတားအဆီးများ 
ေှိရနရသးသည်။ ကိုဗစ် ၁၉ ကာလမတိုင်မီကပင်လျှင် ကရလး၊ ဆယ်ရကျာ်သက်၊ လူငယ် (၅) ဦးစီတွင် (၁) 
ဦးသည် ပညာမဆည်းပူးနိုင်ကကရပ။ လွဲမှားရသာ ထင်ခမင်ယူဆချက်၊ ကဲ့ေဲ့ခပစ်တင်ခခင်း၊ သမားရိုးကျပုံနှင့် ၊ ခွဲခခား 
ဆက်ဆံခခင်းတို့ေှိရနခခင်းမှာ  စာသင်ခန်းများအတွင်း လူသန်းရပါင်းများစွာအား ထပ်မံြယ်ကကဉ်ခခင်းခံေမည် 
ခြစ်ပါသည်။

ဤလက်ေှိ အကျပ်အတည်းတို့ရကကာင့် အမျ ိုးမျ ိုးရသာ ရေးြယ်ခံေသည့် ပုံစံများကို ပို၍ခြစ်ရပါ်ရစသည်။ ကိုဗစ် 
၁၉ အကျ ိုးဆက်ခြစ်သည့် စာသင်ရကျာင်းများပိတ်ေခခင်းရကကာင့် ၉၀% ရကျာ် ရကျာင်းသား/သူတို့နှင့်အတူ 
ကမ္ဘာကကီးသည် ပညာရေးသမိုင်းတွင် မကကုံစြူး အခြစ်မျ ိုးကို ေင်ဆိုင်ရနေသည်။ လူမှုရေးနှင့် ေီဂျစ်တယ် 
နည်းပညာ ကွာဟချက်တို့သည်  ချ ို ့ငဲ့သူများအတွက် သင်ယူရလ့လာမှုဆုံးရှုံးနိုင်ရခခနှင့် ရကျာင်းထွက်နိုင်ရခခကို 
ခမင့်တက်ရစပါသည်။ ယခင် အီဗိုလာကဲ့သို့ အရေးအခင်းမှ ကျန်းမာရေးဆိုင်ော အကျပ်အတည်းတို့ရကကာင့် 
လူများစွာကို ပညာရေးတွင် ရနာက်ကျန်ေစ်ရစရကကာင်း ခပသခဲ့ပပီး ခြစ်ပါသည်။ အထူးသခြင့် အဆင်းေဲဆုံး 
မိန်းကရလးငယ် အများစုမှာ ရကျာင်းပင် ခပန်မတက်နိုင်ရတာ့ရပ။ 

ဤအစီေင်ခံစာ၏ ပညာရေးကဏ္ဍတာဝန်ေှိသူများအတွက် အဓိကအကကုံခပုချက်မှာ ကမ္ဘာကကီးမှ ပို၍အကျုံးဝင် 
ရသာပညာရေးစနစ် တည်ရဆာက်ရနသည်ခြစ်ော သင်ယူသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ၊ ရနာက်ခံအရကကာင်းအော၊ 
အေည်အရသွးတို့  မည်သို့ပင်ေှိပါရစ အချနိ်ကိုက် ထည့်သွင်း၍ သင်ယူသူအားလုံးပါဝင်နိုင်ရစေန်အတွက် လူတိုင်း 
အကျုံးဝင်ပညာရေးကို ကျယ်ကျယ်ခပန့်ခပန့် နားလည်ေန်ခြစ်သည်။

ဤအစီေင်ခံစာသည် ချန်လှပ်ခံထားေပုံတို့၏ မတူညီသည့် ပုံစံများကို ရြာ်ထုတ်ထားပါသည်။ ချန်လှပ်ခံေရသာ 
အရကကာင်းအေင်းများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ရဆာင်ေွက်နိုင်ပုံတို့လည်း ပါဝင်ပါသည်။  ထို့ရကကာင့် အနာဂတ်တွင် ပိုမို 
ကကံ့ခိုင်၍ တန်းတူညီမျှေှိရသာ လူအြွဲ့အစည်းတစ်ေပ် တည်ရဆာက်ေန်အတွက် အရေးတယူရဆာင်ေွက်ေန် 
တိုက်တွန်းထားခခင်းခြစ်ပါသည်။  သတင်းအချက်အလက်များ မေှိပါက ခပသနာကို နားလည်ေန်နှင့် တိုင်းတာေန် 

အမှာစာ
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ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပညာရရးရောင့်ကကည့်ရလ့လာမှု အေီရင်ခံော ၂၀၂၀အနှေ်ချုပ်

ခက်ခဲရသာရကကာင့်ပို၍ရကာင်းမွန်ရသာ အချက်လက်များကို ရကာက်ယူေန် တိုက်တွန်းထားပါသည်။ လက်ေှိ 
အသုံးခပုရနသည့် အကျ ိုးသက်ရောက်မှုေှိရသာ  မူဝါေ နမူနာများအရပါ် အရခခခံ၍ အများခပည်သူနှင့် ဆိုင်ရသာ 
မူဝါေများကို ပို၍ အကျုံးဝင်မှုေှိလာရစေန်  တိုက်တွန်းထားပပီး အားလုံးကကုံရတွ့ရနေရသာ  အခက်အခဲများကို 
ရခြေှင်းေန်အတွက် ကိုဗစ် - ၁၉ ကို ရခြေှင်းောတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ခမင်ရတွ့ေသည့် ဝန်ကကီးဌာနနှင့် အစိုးေဌာနများ 
အတူလက်တွဲရဆာင်ေွက်ကကသကဲ့သို့ပင်  အတူတကွ လုပ်ကိုင်ကကေမည် ခြစ်ပါသည်။ 

ဤအစီေင်ခံစာကို ရလ့လာခခင်းခြင့်သာ အနာဂတ်တွင် ရြာ်ရဆာင်ေမည့် လမ်းရကကာင်းကို ကျွန်ုပ်တို့နားလည် 
နိုင်မည်ခြစ်ပါသည်။ UNESCO သည် ကမ္ဘာမှ အလွန်လိုအပ်ရနသည့် ပညာရေးကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတူတကွ 
တည်ရဆာက်နိုင်ေန်နှင့် သင်ယူရလ့လာမှု မေပ်တန့်ရေး ရသချာရစေန် နိုင်ငံရတာ်နှင့် ပညာရေးကဏ္ဍ အသိုင်း 
အဝိုင်းတို့အား ကူညီေန် အဆင်သင့်ေှိရနပါသည်။ 

လက်ေှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခက်အခဲများကို ေင်ဆိုင်ရခြေှင်းနိုင်ေန်အတွက် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးဆီသို့  
ရလျှာက်လှမ်းမည့်ခေီးမှာ  ညှိနှိုင်းေယူရနေမည့် ကိစ္စမဟုတ်ပါ။ အရေးယူ ရဆာင်ေွက်ေန် ပျက်ကွက်ခခင်းမှာလည်း 
ရေွးချယ်ေမည့် အောမဟုတ်ပါ။ 

Audrey Azoulay
UNESCO ၏ ညွှန်ကကားရေးမှူးချုပ် 
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ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပညာရရးရောင့်ကကည့်ရလ့လာမှု အေီရင်ခံော ၂၀၂၀ အနှေ်ချုပ်

လူမှုကဏ္ဍ စည်းလုံးမှုနှင့် မတူကွဲခပားမှုတို့ကို အသိအမှတ်ခပုေန် ကကိုးပမ်းောတွင် မတူညီသည့် အရတွးအခမင်များကို 
လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရြာ်ထုတ်နိုင်၍ လူထုအသံအမျ ိုးမျ ိုးကို စဉ်းစားရပးရသာ လူတိုင်းအကျုံးဝင်ရသာ ေီမိုကရေစီ 
လူ့အြွဲ့အစည်းကို တည်ရဆာက်ရေးအတွက် ပညာရေးက မေှိမခြစ်လိုအပ်ပါသည်။

ဤနှစ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ော ပညာရေးရစာင့်ကကည့်ရလ့လာမှု အစီေင်ခံစာက ပညာရေးစနစ်တို့သည် ၎င်းအား ြန်တီး 
ထားသူတို့ စီစဉ်ထားသရလာက်သာ အကျုံးဝင်မှုေှိရကကာင်း သတိရပးရြာ်ခပထားပါသည်။ အားနည်းချက်များ 
ကိုလည်း ၎င်းစနစ်များနှင့် ဆက်စပ်အရကကာင်းအောတို့ကပင် ခြစ်ရစသည်။ လူတို့၏ လိုအပ်ချက်များကို 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားခခင်း မေှိသည့်အခါတွင်လည်း ခြစ်နိုင်သည်။

ပညာရေးအကျုံးဝင်မှုဆိုသည်မှာ သင်ယူရလ့လာသူအားလုံး တန်ြိုးထားခံေခခင်း၊ ရလးစားခံေခခင်းနှင့် မိမိတို့ 
လည်း ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟူရသာ ခံစားချက်ကို ခံစားေရစေန် ရသချာရစခခင်းပင် ခြစ်ပါသည်။ သို့ောတွင် ၎င်း 
ပန်းတိုင်ကို ေေှိေန် အတားအဆီးများ ေှိရနရသးသည်။ ခွဲခခားဆက်ဆံခခင်း၊ သမားရိုးကျပုံစံများ၊ ကွဲခပားခခင်းတို့သည် 
လူများစွာကို ရေးြယ်ခံေရစသည်။ ဤသို့ ရေးြယ်ခံေမှုပုံစံတို့မှာ ကျား/မ၊ ရနေပ်၊ ချမ်းသာမှု၊ မသန်စွမ်း၊  
လူမျ ိုးစု၊ ောသာစကား၊ ရေှေ့ရခပာင်းသွားလာမှု၊ ရနေပ်စွန့်ခွာမှု၊ လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှု၊ ရထာင်ကျခခင်း၊ 
ကိုးကွယ်သည့်ောသာ၊ အခခားယုံကကည်မှုနှင့် သရောထားများ မည်သို့ပင် ေှိပါရစ အတူတူပင်ခြစ်ပါသည်။ 

အစီေင်ခံစာက ပညာရေးခခားနားချက်များ ဆက်လက်ေှိနိုင်ရကကာင်းကို သတိရပးရြာ်ခပထားပါသည်။ ၎င်းသည် 
အကျုံးဝင်မှု၏ အရခခခံခြစ်ရသာ အားလုံးလက်လှမ်းမီနိုင်ရေး ရသချာရစေန်ရဆာင်ေွက်ောတွင်လည်း ခြစ်နိုင် 
သည်။ သို့ောတွင် အကျုံးဝင်မှုအတွက် “တစ်ဦးမကျန် ပါဝင်ရစေမည်” ဆိုသည့် နည်းလမ်းတွင် ကရလးများအား 
လွဲမှားစွာထင်ခမင်ယူဆခခင်း၊ အမည်တပ်ခခင်း စသည့်ကိစ္စအားလုံးကို စွန့်ပယ်ေမည်ခြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ 
အမည်တပ်ခခင်းမှာ သင်ယူရလ့လာသူကရလးများ၏ စွမ်းေည်များကို ပိတ်ပင်ခခင်းခြစ်ပပီး မတူညီရသာ သင်ယူ 
ရလ့လာမှု နည်းလမ်းတို့၏ အကျ ိုးရကျးဇူးများကို လျစ်လျူရှုထားခခင်းလည်း ခြစ်ပါသည်။ 

ထို့ရကကာင့် ပညာရေးစနစ်များ ရေးဆွဲပုံမှာ အရေးကကီးပါသည်။ နိုင်ငံများသည် ၎င်းတို့၏ ပညာရေးစနစ်များ 
လမ်းရကကာင်းမှန်ရပါ် ေှိ/မေှိ သုံးသပ်ဆုံးခြတ်ောတွင် မည်မျှအားထုတ်ရဆာင်ေွက်မည်ကို ရေွးချယ်နိုင်ပါသည်။ 
သူတို့သည် အကျုံးဝင်မှုကဏ္ဍ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ထည့်သွင်းရဆာင်ေွက်နိုင်သည် (သို့မဟုတ်) ကကုံရတွ့မည့် 
စိန်ရခါ်မှု တစ်ခုလုံးကို ေင်ဆိုင်ရခြေှင်းနိုင်ပါသည်။  

အားလုံးအကျုံးဝင်ေမည်ဟူရသာ ပန်းတိုင်အားရောက်ေှိရစေန် အကျပ်အတည်းများနှင့် တင်းမာမှုများေှိသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့ ယခုရောက်ေှိရနသည့်အဆင့်မှ မသန်စွမ်းသူများအပါအဝင် ပညာသင်ယူသူအားလုံး၏ လိုအပ်ချက် 
များကို ခြည့်ဆည်းရပးနိုင်ရသာစနစ်သို့ ချတီက်ေန်မှာ မလွယ်ကူလှရပ။ မခြစ်နိုင်သရလာက်ပင် ခြစ်ပါသည်။ 
ထို့အခပင် ဤအစီေင်ခံစာသည် အားလုံးအကျုံးဝင်မှုတွင် အားနည်းချက်များ ေှိနိုင်သည်ဆိုသည့်အချက်ကိုလည်း  
မခငင်းဆိုထားပါ။ အားလုံးအကျုံးဝင်ရစေန်အတွက် ခပင်ဆင်ကကိုးပမ်းမှုတို့သည် တညီတညွတ်တည်းခြစ်ရစေန် 
အကကပ်ကိုင်သည့်အသွင်ခြစ်ခခင်း၊ လူတစ်စု၏ ကိုယ်ပိုင်ဝိရသသ လက္ခဏာတို့ကို ရမှးမှိန်သွားရစခခင်း၊ ောသာ 
စကားများ ရပျာက်ကွယ်သွားရစခခင်း တို့ကိုလည်း ခြစ်ရစနိုင်ပါသည်။ “အကျုံးဝင်မှု” ဟူရသာအမည်ခြင့် ချန်လှပ် 
ခံထားေသည့် လူတစ်စုကိုရြာ်ထုတ်၍ ကူညီရပးခခင်းသည်ပင်လျှင် တစ်ပပိုင်နက်တည်း သူတို့အားရေးြယ်ခံ 

အမှာစာ

9



ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပညာရရးရောင့်ကကည့်ရလ့လာမှု အေီရင်ခံော ၂၀၂၀အနှေ်ချုပ်

အခြစ်သို့ ရောက်သွားရစနိုင်ပါသည်။ ချမ်းသာသည့်နိုင်ငံများမှ ယခင်မူလတွင် ခွဲခခားသင်ကကားမှုစနစ်မှ ခပန်လည် 
ခပင်ဆင်သည်ခြစ်ရစ (သို့မဟုတ်) ဆင်းေဲရသာ နိုင်ငံများအရနခြင့်  စတင်၍ လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးကို 
ြန်းတီးကကသည်ခြစ်ရစ အရခပာင်းအလဲကို မည်သည့်အေှိန်နှုန်းခြင့် ရြာ်ရဆာင်ကကမည်ကို ဆုံးခြတ်ောတွင် 
လက်ရတွ့ကကုံရတွ့မည့် အခက်အခဲများလည်း ေှိရနသည်။ 

ဤအခက်အခဲများကို အခပည့်အစုံ သိေှိနားလည်ထားရသာ်လည်း အစီေင်ခံစာတွင် အားလုံးအကျုံးဝင်ပညာရေးကို 
ရဆာင်ေွက်ေန်အတွက် ကျ ိုးရကကာင်းခိုင်လုံမှုကိုေှာရြွေန် အမှန်တကယ် လိုအပ်ခခင်း ေှိ/မေှိကို ရမးခမန်းထား 
သည်။ ၎င်းတွင် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေး၏ ရကာင်းကျ ိုးများသည် ကျွန်ေဝဇာတ်သိမ်းခခင်း (သို့မဟုတ်) 
လူမျ ိုးရေး ခွဲခခားမှု ဇာတ်သိမ်းခခင်း စသည့် ရကာင်းကျ ိုးများနှင့် တူညီသည်ဟူရသာ ခငင်းခုံရဆွးရနွးမှုများကိုလည်း 
ရြာ်ခပထားပါသည်။ ပညာရေးကဏ္ဍတွင် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ရစခခင်းသည် လုပ်ငန်းခေီးစဉ်တစ်ခုခြစ်ပါသည်။ 
မှတ်တိုင်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ယင်းခေီးစဉ်တွင် အခမဲ့ ပညာရေးအတွက် ခပုခပင်ရခပာင်းလဲမှုများ ခပုလုပ်ခခင်း၊ ဆော/
မများမှ  သရကေတောသာခြင့် သင်ကကားမှုများ ြန်တီးရပးခခင်း၊ ရကျာင်းရခါင်းရဆာင်များမှ သင်ယူသူအားလုံး 
အတွက် သင်ယူမှုဝန်းကျင်ကို ရကျာင်း၏ခံယူချက်၊ တန်ြိုးထားမှုများတွင် ထည့်သွင်းခခင်း၊ မိေများမှ ရကျာင်း 
များကို ရေွးချယ်ဆုံးခြတ်နိုင်ခခင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အနာဂတ်အတွက် ဆုံးခြတ်နိုင်ခခင်း အစေှိသည်တို့ကို 
ရဆာင်ေွက်နိုင်မည် ခြစ်ပါသည်။  

အကျုံးဝင်မှုဆိုသည်မှာ မူဝါေရေးဆွဲသူများအတွက် ရေွးချယ်စောတစ်ခုသက်သက် မဟုတ်ပါ။ အထက်တွင် 
ရြာ်ခပခဲ့ရသာ အတားအဆီးများ ေှိရနသရေှေ့ အလုပ်ခြစ်မည် မဟုတ်ပါ။ ထို့ရကကာင့် လက်ေှိအရတွးအရခါ်များကို 
စိန်ရခါ်၍ ပညာရေးသည် အားလုံးအတွက်ခြစ်ရကကာင်း ဆုံးခြတ်ကာ အားလုံးအတွက်အကျုံးဝင်ရစရေး ကကိုးပမ်း 
ရဆာင်ေွက်ေန် အဆင်သင့် ခြစ်/မခြစ်ကို အစီေင်ခံစာတွင်  စာြတ်သူ သင့်အားရမးခမန်းထားပါသည်။ 

Right Honourable Helen Clark
Chair of the GEM Report Advisory Board
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ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပညာရရးရောင့်ကကည့်ရလ့လာမှု အေီရင်ခံော ၂၀၂၀ အနှေ်ချုပ်

ကိုယ်ပိုင် လက္ခဏာ၊ ရနာက်ခံအရကကာင်းအရာနှင့် ေွမ်းရည်က ပညာရရး အခွင့်အလမ်းများကို ဆုံးဖဖတ်ရပးသည်။ 

ဉရောပနှင့် ရခမာက်အရမေိက၏ ဝင်ရငွခမင့် နိုင်ငံများမှလွဲ၍ အချမ်းသာဆုံးလူငယ် ၁၀၀ နှင့်ယှဉ်လျှင် အဆင်းေဲ 
ဆုံး လူငယ် ၁၈ ဦးသာလျှင် အလယ်တန်း ပညာရေးကို ပပီးစီးရအာင်ခမင်ကကသည်။  ဆာဟာေရတာင်ပိုင်းရေသ 
အများစုမှ အနည်းဆုံး နိုင်ငံ ၂၀ တွင်   ဆင်းေဲရသာ ရကျးလက်ရန လူငယ်အမျ ိုးသမီးတို့သည် အလယ်တန်း 
ပညာရေးကို ပပီးရခမာက်ေန်ခက်ခဲကကသည်။ 

ချန်လှပ်ခံရနိုင်ဖွယ်ရှိရသာ သင်ယူသူအားလုံးအတွက်  ခွဲဖခားဆက်ဆံဖခင်း၊ သမားရိုးကျပုံေံသွင်းဖခင်းနှင့် လွဲမှားေွာ 
ယူဆဖခင်းပုံေံတို့သည် အတူတူပင်ဖဖေ်သည်။ 

နိုင်ငံများ၏ ၆၈% တွင် လူတိုင်းအကျုံးဝင် ပညာရေးဆိုသည့် အဓိပ္ပာယ်ြွင့်ဆိုချက်ေှိထားရသာ်လည်း ၎င်း၏ 
၅၇% သာလျှင် ရေးြယ်ခံ လူအုပ်စုအမျ ိုးမျ ိုးအတွက် အကျုံးဝင်သည်။ 

တိုးတက်မှုများ ရှိရသာ်လည်း နိုင်ငံအများေုသည် ချန်ထားခံရသူတို့၏ အချက်အလက်များကို ရကာက်ယူဖခင်း၊ 
ထုတ်ဖပန်ဖခင်း (သို့မဟုတ်) အသုံးဖပုဖခင်းမရှိပါ။ 

၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ၁၃% ပါဝင်သည့် နိုင်ငံများ၏ ၄၁% သည် အဓိက ပညာရေးညွှန်းကိန်းများ 
အတွက်  ခွဲခခားရြာ်ခပထားရသာ အချက်အလက်များပါဝင်သည့် အိမ်ရထာင်စု စစ်တမ်းရကာက်ယူမှုများမေှိခဲ့ပါ။ 
အနည်းဆုံးမှာ ရခမာက်အာြေိကနှင့် အာေှအရနာက်ပိုင်းရေသများခြစ်ပါသည်။ ဝါေှင်တန်အြွဲ့၏ မသန်စွမ်းဆိုင်ော 
ရမးခွန်းတိုများအသုံးခပု၍ နိုင်ငံ ၁၄ နိုင်ငံတွင် ခပုစုထားသည့် အချက်အလက်များက ရကျာင်းမတက်နိုင်သည့် 
ကရလးငယ် ၁၅% မှာ မသန်စွမ်း ကရလးငယ်များ ခြစ်ရကကာင်းရြာ်ခပထားပါသည်။ 

လူသန်းရပါင်းများေွာသည် သင်ယူရန် အခွင့်အလမ်းများ ဆုံးရှုံးလျက်ရှိပါသည်။

ဝင်ရငွအလယ်အလတ်ေှိရသာ နိုင်ငံများတွင်  လွန်ခဲ့ရသာ ၁၅ နှစ်အတွင်းက ၂၅ ောခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာရသာ်လည်း 
အသက် (၁၅) နှစ်ရောက်သည့် အေွယ်တွင် သုံးပုံတစ်ပုံသာလျှင် ရကျာင်းဆက်တက်ခြစ်ကကပါသည်။ ၎င်းတို့မှ 
တစ်ဝက်ခန့်သည် အရခခခံပညာသာ သင်ယူခဲ့ပပီး ယင်းအချနိ်ကာလအတွင်း ထိုနှုန်းအတိုင်း ေပ်တန့်ရနခဲ့သည်။ 
စစ်တမ်းရကာက်ယူမှုများတွင် ရကျာင်းသား/သူများမှ ရကာင်းစွာသင်ယူနိုင်ကကရကကာင်း လွန်ကဲ၍ခန့်မှန်းကက 
သည်။ လက်တင်အရမေိကားေှိ နိုင်ငံ (၁၅) နိုင်ငံ၏ ရေသတွင်း စစ်တမ်းရကာက်ယူမှုတွင် အမှန်ရေွးရမးခွန်းများ 
တွင် ကကုံောခန့်မှန်းခခင်းကိုပင် ရကာင်းစွာမရခြနိုင်ကကရသာ  ရကျာင်းသား/သူ (၃) ပုံ (၁) ပုံသည် ြတ်စာတွင် 
ကျွမ်းကျင်တတ်ရခမာက်ရကကာင်း ယူဆထားသည်။ 

ပညာရရးတွင် လူတိုင်းပါဝင်နိုင်ရန် အဓိက အဟန့်အတားမှာ လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရရးသည် ဖဖေ်နိုင်ရဖခ 
ရှိသည်ကို မယုံကကည်ဖခင်းနှင့်  လိုလားရသာ ေိတ်ဆန္ဒ  နည်းပါးဖခင်းပင်ဖဖေ်ပါသည်။ 

၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ဝင်ရငွအသင့်အတင့်ခမင့်နှင့် ဝင်ရငွခမင့်နိုင်ငံ ၄၃ နိုင်ငံမှ ဆော/မ (၃) ဦးတွင် (၁) ဦးသည် သူတို့၏ 
သင်ကကားမှုပုံစံကို ရကျာင်းသား/သူတို့၏ ယဉ်ရကျးမှု မတူကွဲခပားမှုနှင့် မချနိ်ညှိကကရကကာင်း ရခြဆိုခဲ့ကကပါသည်။ 

အဓိက မှာကကားချက်များ
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အချ ို့နိုင်ငံများသည် လူတိုင်းအကျုံးဝင်သည့် ပညာရရးသို့ ရလှောက်လှမ်းရနရသာ်လည်း ခွဲဖခားမှုမှာ ရနရာအနှံတွင် 
ရှိရနဆဲ ဖဖေ်ပါသည်။

မသန်စွမ်းရကျာင်းသား/သူများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၂၅% နိုင်ငံများ (သို့ရသာ် အာေှ၊ လက်တင်အရမေိကနှင့် ကာေစ် 
ေီယံ တွင် ၄၀% ရကျာ်) ၏ ဥပရေများက သီးခခားရနောများတွင် ပညာသင်ကကားေန် ရြာ်ခပထားသည်။ ၁၀% 
သည် ရပါင်းစည်းေန်ခပဌာန်းခခင်း၊ ၁၇% သည် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ရစေန် ခပဌာန်းခခင်းတို့ အသီးသီးခြစ်ကကပပီး 
ကျန်နိုင်ငံများသည်  ပုံမှန်ရကျာင်းများတွင် သင်ကကားခခင်းနှင့် ခွဲခခားသင်ကကားခခင်းကို ရပါင်းစပ်အသုံးခပုသည်။ 
OECD တစ်နိုင်ငံမှလွဲ၍ နိုင်ငံအားလုံးတွင် ရေွ့ရခပာင်းသွားလာကကသည့် ရကျာင်းသား/သူအားလုံး၏ ၅၀% မှာ 
စာသင်ရကျာင်းတွင် ရနေပ်ရေှေ့ရခပာင်းလာေသည့် ရကျာင်းသား/သူ အခြစ် အာရုံစိုက်ခံေ၍ ရကျာင်းတက်ကကေ 
ပါသည်။ 

အလိုအပ်ဆုံးသူများအတွက် ဘဏ္ဍာရရး လိုအပ်ချက်။

OECD နိုင်ငံ ၃၂ နိုင်ငံလုံးေှိ လူမှုစီးပွားရေးကဏ္ဍ နိမ့်ကျသည့် ရကျာင်းများနှင့် စာသင်ခန်းများတွင် အေည်အရသွး 
ခပည့်ဝသည့် ဆော/မများ နည်းပါးနိုင်ရခခ ခမင့်ပါသည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်များကတည်းက လက်တင်အရမေိကနိုင်ငံများ၌ 
စံသတ်မှတ်ချက် အရခခခပု ရငွရကကးလွှဲရခပာင်းမှုများ (Cash Transfer) ရကကာင့် ပညာသင်ကကားေေှိနိုင်မှုသည် 
နှစ်ဝက်မှ တစ်နှစ်ခွဲခန့်ကာလအတွင်း တိုးခမင့်လာရစခဲ့သည်။ နိုင်ငံ (၄) နိုင်ငံတွင် (၁) နိုင်ငံသည် ရေးြယ်ခံေ 
သူများမှ အဆင့်ခမင့်ပညာသင်ကကားရေးကို လက်လှမ်းမီရစေန်အတွက် ခွဲခခားနှိမ့်ချဆက်ဆံရေးကို ရကျာ်လွှားသည့် 
အစီအစဉ်(affirmative action programmes) များ ေှိသည်။ ဝင်ရငွနိမ့်နှင့် ဝင်ရငွအလယ်အလတ်ေှိရသာ နိုင်ငံ 
တို့၏ ၄၀% သည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း ရကျာင်းထွက်ေနိုင်ရခခေှိရသာ ပညာသင်ယူသူများ 
အတွက် ပံ့ပိုးရဆာင်ေွက်မှုမေှိပါ။ 

ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ သင်ကကားရရး ပေ္စည်းများနှင့် သင်ယူမှု ဝန်းကျင်တို့သည် မတူကွဲဖပားမှု၏ အကျ ိုးရကျးဇူးများကို 
မကကာခဏ လျေ်လျူရှုရလ့ရှိကကသည်။

ပညာရေးစနစ် ၄၈ ခုမှ (၂၅%)ရသာ ဆောဆောမများက အထူးလိုအပ်ချက်များ ေှိရနရသာ ရကျာင်းသားများကို 
သငက်ကားပိုခ့ျေနအ်တကွ ်အတတပ်ညာပိငု်းဆိငုေ်ာြွံ့ပြိုးတိုးတကရ်ေးတငွ ်ကကီးမားရသာ လိအုပခ်ျကေ်ှရိနရကကာင်း 
တင်ခပခဲ့သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းေှိ ၄၁ နိုင်ငံသည် သရကေတောသာကို တေားဝင်ောသာစကားအခြစ် မှတ်ယူ 
ကကသည်။ ဥရောပတွင် နိုင်ငံရပါင်း (၄၉) နိုင်ငံမှ (၂၃) နိုင်ငံတွင် လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှုနှင့် ဂျဲန်ေါသတ်မှတ်ချက်ကို 
သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်  ထင်ထင်ေှားေှား ရြာ်ခပခခင်းမေှိပါ။ 
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“အားလုံးအကျုံးဝင်ရသာ သာတူညီမျှေှိသည့် အေည် 
အရသွးခပည့်ဝရသာ ပညာရေး” ကို ရသချာရစေန်နှင့် 
“အားလုံးအတွက် တစ်သက်တာ ပညာရေး” ကို ခမှင့်တင် 
ရဆာင်ေွက်ေန် ရေေှည်ြွံပြိုးရေး ပန်းတိုင် ၄ အရပါ် ကတိ 
ကဝတ်ခပုခခင်းသည်  “မည်သူတစ်ဦးမျှ မကျန်ခဲ့ရစေ” 
ဟူသည့် ကုလသမဂ္ဂ၏ ၂၀၃၀ ရေေှည်ြွံ့ပြိုးရေး ကတိ 
ကဝတ်၏ အစီအစဉ် တစ်ေပ်ခြစ်ပါသည်။ ၎င်းလုပ်ငန်းစဉ် 
သည်  ချ ို ့ငဲ့သူ တို့၏ လိုအပ်ချက်များကို ခြည့်ဆည်းနိုင်ရသာ   
မျှမျှတတေှိမှု၊ သာတူညီမျှမှု၊ သည်းခံပွင့်လင်းမှုနှင့် လူမှုရေး 
အကျုံးဝင်ရသာ ဝန်းကျင်တို့ကို ပံ့ပိုးရပးေန် ကတိခပု 
ထားပါသည်။ 

လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ယဉ်ရကျးမှု ကဏ္ဍတို့သည် ပညာ 
ရေးတွင် သာတူညီမျှမှုနှင့် အားလုံးအကျုံးဝင်ရသာ 
ရအာင်ခမင်မှုကို ခြည့်ဆည်းပံ့ပိုးနိုင်သလို အဟန့်အတား 
လည်း ခြစ်ရစနိုင်ပါသည်။ ပညာရေးဟူသည် မတူကွဲခပား 
သည့် သင်ယူသူတို့အား ခပဿနာဟု မခမင်ေဲ တစ်ဦးချင်း 
စီ၏ အေည်အချင်းကို ရြာ်ထုတ်၍ ကကီးပွားတိုးတက်ရသာ 
အရခခအရနကို ြန်တီးေမည့် စိန်ရခါ်မှုအခြစ်ခမင်ပါက 
အားလုံးအကျုံးဝင်ရသာ လူ့အြွဲ့အစည်းခြစ်ရစေန် ပထမ 
ရခခလှမ်းကို စတင်လှမ်းနိုင်မည် ခြစ်ပါသည်။ ကံမရကာင်း 
စွာခြင့် ချ ို ့ငဲ့သူအုပ်စုတို့သည် အနည်းနှင့်အများ ရဝြန် 
ပိုင်းခခားမှုမေှိရသာ ဆုံးခြတ်ချက်များရကကာင့် သင်ရိုးညွှန်း 
တမ်းမှ ြယ်ထုတ်ခံေခခင်း၊ ကိုက်ညီမှု မေှိရသာ သင်ယူရေး 
ေည်ေွယ်ချက်များ၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း စာအုပ်များေှိ သမရိုး 
ကျပုံစံများ၊ အေင်းအခမစ်များ ခွဲရဝမှုနှင့် စစ်တမ်း 
ရကာက်ယူမှုများတွင် ခွဲခခားခံေခခင်း၊ အကကမ်း ြက်မှုများကို 
ပငိမ်ခံရနေခခင်းနှင့် လိုအပ်ချက်များကို လျစ်လျူရှုခခင်း 
အစေှိသည့် အချက်များရကကာင့် ပညာရေးစနစ်မှ ရေးြယ် 
ခံေခခင်း (သို့) တွန်းြယ်ခံေသည်။ 

နိုင်ငံရေး၊ အေင်းအခမစ်များနှင့် ယဉ်ရကျးမှုစရသာ အရခခ 
အရန အရကကာင်းေင်းတို့သည် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း  (သို့မဟုတ်) 
အုပ်စုအြွဲ့များအလိုက် အားလုံးအကျုံးဝင်ရစေန် အခက် 
အခဲများကို ခြစ်ရစသည်။ လက်ရတွ့နယ်ပယ်တွင် 
မည်သည့် အရခခအရနခြစ်ပါရစ အခက်အခဲတို့မှာ အတူတူ 
ပင်ခြစ်သည်။ ပညာရေး စနစ်တို့သည် သင်ယူသူ တိုင်းအား 
အတားအဆီးတို့ကို ရကျာ်လွှား၍  သင်ယူမှုတိုးတက် 

ပုံ-၁
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွင် အတူတကွ ရှိကကသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ 
ဖခားနားချက်ပင် ဖဖေ်ပါသည်။  

ကေလး (၁၀၀) မှ 
၎င်းတိုသည် မသန်စွမ်းများ ြဖစ်ိုင်သည်။ 

ထိုအထဲမှ သူတိုသည် ဆင်းရဲသူများ ြဖစ်ိုင်သည်။ 

ထိုအထဲမှ သူတိုသည် ပညာေရးအတွက် 
အထူးလိုအပ်ချက်ရှိသူများ ြဖစ်ိုင်သည်။ 

ထိုအထဲမှ သူတိုသည် ေရ�ေြပာင်းသွားလာသူများ၊ ြပည်တွင်းေန�ရပ်စွန�်ခွာ
ရသူများ (သိုမဟုတ်) ဒုကသည်များ ြဖစ်ိုင်သည်။ 

ထိုအထဲမှ သူတိုသည် တိုင်းရင်းသား၊ လူနည်းစု ဘာသာဝင် 
(သိုမဟုတ်)လူနည်းစု ဘာသာစကားေြပာသူ (သို) 

မူလဌာေနတိုင်းရင်သားအုပ်စုများ ြဖစ်ိုင်သည်။                   

ထိုအထဲမှ သူတိုသည် ေဝးလံသည့် ေကျးလက်ေဒသများတွင် 
ေနထိုင်သူများ ြဖစ်ိုင်သည်။

ထိုအထဲမှ သူတိုသည် အြခားလူမျိးတစ်ခု (သိုမဟုတ်) 
သီးသန�်အမျိးဇာတ်တစ်ခုမှ ြဖစ်ိုင်သည်။ 

ထိုအထဲမှ သူတိုသည် မိန်းကေလးများ ြဖစ်ိုင်သည်။ 

ထိုအထဲမှ သူတိုသည် အဝလွန်သူများ၊ စိတ်ဓာတ်ကျေနသူများ၊ ေကျာင်းချိန်ြပင်ပ 
အလုပ်လုပ်ေနသူများ၊ အေှာင့်အယှက်ေပးသူများ၊ မိဘမဲ့များ၊ ဆိုးသွမ်းလူငယ်များ၊ 

ဘယ်သန်များ၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ရှိသူများ၊ ဓာတ်မတည့်သူများ ြဖစ်ိုင်ပါသည်။

ပီးေနာက် ဒီေနာက်ဆုံး တစ်ေယာက်က ဘယ်သူလဲ။ 
သူကဒီကို အသစ်ေရာက်လာသူပါ။ 

ထိုအထဲမှ သူတိုသည် LGBTI 
များ ြဖစ်ိုင်သည်။

မဂလာပါ။ 



ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပညာရရးရောင့်ကကည့်ရလ့လာမှု အေီရင်ခံော ၂၀၂၀အနှေ်ချုပ်

လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရရးသည် အရရးကကီးဆုံး နှင့် အဓိကအကျဆုံး လုပ်ငန်းေဉ် 
တေ်ခု ဖဖေ်သည်။

လူတိုင်းအကျုံးဝင်ဖခင်း။ လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးဆိုသည်မှာ ရယေူယျအားခြင့် မသန်စွမ်းသူများ၏ 
လိုအပ်ချက်နှင့် နှီးနွှယ်ရနပပီး အထူးပညာရေးနှင့်   ပုံမှန်ရကျာင်းများတွင် မသန်စွမ်းများပါဝင်ရသာ ပညာရေးတို့ 
အကကား ဆက်စပ်မှုလည်း ခြစ်ရပသည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်ကတည်းက မသန်စွမ်းသူတို့၏ကကိုးပမ်းချက်များက 
ပညာရေးတွင် လူတိုင်းပါဝင်နိုင်ရစရေးအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ောအခမင်ကို  စတင်ပုံရြာ်ခဲ့ကကပပီး ၂၀၀၆ ခုနှစ် 
မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးဆိုင်ော ကုလသမဂ္ဂပဋိဉာဉ်စာတမ်း (UN Convention on the Rights of Per-
sons with Disabilities (CRPD)) အပိုေ် (၂၄) တွင် မသန်စွမ်းသူများ၏ ပညာသင်ကကားနိုင်ခွင့်ကို အသိအမှတ် 
ခပုရသာ လူတိုင်းအကျုံးဝင် ပညာရေးသို့ ဦးတည်ရဆာင်ေွက်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့ရသာ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အသိအမှတ် 
ခပုသည့် ပိုေ်ခွဲအရပါ် အရထွရထွသုံးသပ်ချက် အမှတ် (၄) အေ အကျုံးဝင်မှုအနက်သည် ပိုမိုကျယ်ခပန့်လာခဲ့သည်။ 
အလားတူ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများက ြယ်ေှားချန်လှပ်ထားမှုသည် မသန်စွမ်းသူများကိုသာမက ဂျဲန်ေါ၊ အသက် 
အေွယ်၊ ရနောရေသ၊ ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှု၊ မသန်စွမ်းမှု၊ လူမျ ိုးစု၊ မူလရေသခံခြစ်မှု၊ ောသာစကား၊ ကိုးကွယ်သည့် 
ောသာ၊ ရေှေ့ရခပာင်းရနထိုင်မှု သို့မဟုတ် ရေှေ့ရခပာင်းရနောချထားခခင်းခံေမှု၊ လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှု သို့မဟုတ် ဂျဲန်ေါ
သတ်မှတ်ချက်အလိုက်ရြာ်ခပထားမှု၊ အကျဉ်းချခံေမှု၊ ယုံကကည်ချက်နှင့် သရောထားအခမင် စသည်များအရပါ်တွင် 
ပါ သက်ရောက်မှုေှိရနပါသည်။ ကွဲခပားခခားနားမှုနှင့် လိုအပ်ချက် ပမာဏကကီးမားမှုတို့ကို စနစ်နှင့် ဆက်စပ် 
အရကကာင်းအောတို့တွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခခင်း မခပုထားသည်ကို ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါကူးစက်ပျ ံ့နှံ့မှုကလည်း 
ရပါ်လွင်ရစသည်။ လူ့အြွဲ့အစည်းနှင့် ရိုးောဓရလ့ထုံးစံတို့က စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ချမှတ်ခခင်း၊ ပုံမှန်အရခခ 
အရနများအခြစ် ခံယူသရောထားခခင်းနှင့် ကွဲခပားခခားနားမှုများကို ထူးခခားချက်အခြစ် သတ်မှတ်ခခင်းတို့ကို 
ရြာ်ရဆာင်သည်။  အထူးလိုအပ်ချက်ေှိသည် ဟူရသာ   သရောထားခံယူချက်ရနောတွင်  ပါဝင်ရဆာင်ေွက်နိုင်ရေး 
နှင့် ရလ့လာသင်ယူနိုင်ရေးတို့တွင် အတားအဆီးေှိသည်ဟူရသာ သရောထားခံယူချက်က အစားထိုးရနောယူသင့် 
သည်။

အကျုံးဝင်မှုသည် လုပ်ငန်းေဉ်တေ်ခုဖဖေ်သည်။ လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးသည် လူမှုအသိုက်အဝန်းအတွင်း 
လူတိုင်းပါဝင်နိုင်ရေးဟူရသာ ေည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ ရအာင်ခမင်စွာရောက်ေှိရေးအတွက် အရထာက်အကူခပု 
ခြည့်ဆည်းရပးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုခြစ်သည်။ သာတူညီမျှခြစ်ရသာ ပညာရေးကို သတ်မှတ်ခပဌာန်းောတွင် 
တန်းတူညီမျှခြစ်မှုနှင့် သာတူညီမျှခြစ်မှုတို့အား ခွဲခခားသတ်မှတ်ေန် လိုအပ်သည်။ တန်းတူညီမျှမှုဆိုသည်မှာ 
အရေးကိစ္စများ၏ အရခခအရနတစ်ေပ် (မည်သည့်အော what)၊   သွင်းအားစု (inputs)၊ ေလေ် (outputs) နှင့် 
အကျ ိုး (outcomes) များတွင် ရတွ့ခမင်နိုင်သည့်  အကျ ိုးေလေ်ခြစ်သည်။ သာတူညီမျှမှုမှာမူ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ေပ် 
(မည်သို့ခပုလုပ်သည် how) ခြစ်ပပီး တန်းတူညီမျှမှုကို ရသချာရစေန်ေည်ေွယ်သည့် လုပ်ရဆာင်ချက်ခြစ်သည်။ 

ရကာင်းမွန်ရစေန်နှင့် ပို၍ရအာင်ခမင်ရစေန်အတွက် ဂုဏ်သိက္ခာေှိစွာ ဆက်ဆံေန်လိုအပ်သည်။ စနစ်တို့သည့် 
ပညာရေး တုံ့ခပန်မှုများ စီစဉ်ခခင်းနှင့် အရကာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ေွက်ောတွင် လွယ်ကူရစေန် ကျင့်သုံးရသာ 
သင်ယူသူတို့ကို အမည်တပ် (တံဆိပ်ကပ်) ခခင်းကို ေပ်တန့်ေန်လိုအပ်သည်။ အားလုံးပါဝင်ရစေန်မှာ လူတစ်စု 
အတွက် တစ်ကကိမ်တည်းခြင့် ရဆာင်ေွက်၍ မေပါ။ (ပုံ ၁)။ သင်ယူသူတို့တွင် ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ အမျ ိုးမျ ိုး၊ 
ရပါင်းစုံေှိကက သည်။ ထို့အခပင် မည်သည့် ဝိရသသလက္ခဏာတစ်ခုတွင်မှ သင်ယူနိုင်ေန် ကကိုတင်ခပင်ဆင်ထားရသာ 
စွမ်းေည် မပါေှိပါ။  
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ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပညာရရးရောင့်ကကည့်ရလ့လာမှု အေီရင်ခံော ၂၀၂၀ အနှေ်ချုပ်

ပညာရရးတွင် လူတိုင်းပါဝင်နိုင်ရရးရလဒ်အဖဖေ် - အားလုံးအတွက် ပညာရရးဖဖင့် 
ေတင်ပါ။

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် တန်းတူညီမှေမရှိမှုတို့သည် အဓိကအတားအဆီးများဖဖေ်သည်။ အလွန်အမင်းဆင်းေဲနွမ်းပါးမှု
ရလျှာ့ချရေးလုပ်ငန်းများ ရဆာင်ေွက်ော၌ တိုးတက်မှုများေှိရနရသာ်လည်း အထူးသခြင့် အာေှရေသတွင် အေွယ် 
ရောက်သူ (၁၀) ဦးတွင် (၁) ဦး၊ ကရလး (၁၀) ဦးတွင် (၂) ဦးအထိ ဆာဟာေရတာင်ပိုင်း (sub-Saharan) ရေသတွင် 
ကရလး (၁၀) ဦးတွင် (၅) ဦးအထိ ေှိရနဆဲခြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ရေသအများအခပားတွင် ဝင်ရငွမညီမျှမှုသည် 
ကကီးမားလာရနပပီး ကျဆင်းရနသည်ဆိုလျှင်ပင် နိုင်ငံတွင်းနှင့် နိုင်ငံများအကကားတွင်ပါ လက်မခံနိုင်ရလာက်ရအာင် 
ကျန်ေှိရနဆဲပင်ခြစ်သည်။ အဓိကကျသည့် လူ့စွမ်းအားအေင်းအခမစ် ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးတွင် မမျှမတခြစ်ရနဆဲ 
ခြစ်သည်။ ဝင်ရငွနိမ့်ကျရသာ နိုင်ငံများနှင့် ဝင်ရငွအလယ်အလတ်ေှိ နိုင်ငံ (၃၀) တွင် အဆင်းေဲဆုံး အိမ်ရထာင်စု 
များ၏ (၂၀) ောခိုင်နှုန်းမှ (၅) နှစ်ရအာက် ကရလးများ၏(၄၁) ောခိုင်နှုန်းသည် အာဟာေမခပည့်ဝမှုကို ခံစားရနေပပီး 
၎င်းသည် အချမ်းသာဆုံး (၂၀) ောခိုင်နှုန်း၏ နှစ်ဆ အထက်ခြစ်ကာ ပညာရေးမှ အကျ ိုးရကျးဇူးကို ခံစားနိုင်ရေး 
အတွက် အကကိတ်အနယ် ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးရနေဆဲခြစ်သည်။

ပညာရရးတွင် ပါဝင်ဖခင်း တိုးတက်မှု ရပ်တန့်ရနသည်။ ခန့်မှန်းရခခ (၂၅၈) သန်းရသာ ကရလးသူငယ်များ၊ 
ဆယ်ရကျာ်သက်များနှင့် လူငယ်များ တနည်းအားခြင့် စုစုရပါင်း လူဦးရေ၏ (၁၇) ောခိုင်နှုန်းသည် 
ရကျာင်းတက်ကာ ပညာသင်ကကားနိုင်ခခင်းမေှိရပ (ပုံ - ၂)။ ရကျာင်းတက်မှုနှုန်းတွင် ချမ်းသာကကယ်ဝမှုကို 
အရခခခံသည့် ကွာဟချက်များ ကကီးမားရနသည်။ ဝင်ရငွနည်း နှင့် အလယ်အလတ်တန်းေှိ နိုင်ငံရပါင်း ၆၅ နိုင်ငံတွင် 
ရကျာင်းတက်နိုင်မှု ကွာခခားချက်မှာ အဆင်းေဲဆုံး နှင့် အချမ်းသာဆုံး ၂၀ ောခိုင်နှုန်းေှရိသာ အိမ်ရထာင်စုများအကကား 
မူလတန်းအဆင့်တွင် ၉%၊ အလယ်တန်းအဆင့်ေှိ ရကျာင်းရနအေွယ် ဆယ်ရကျာ်သက်များအတွက် ၁၃% နှင့် 
အထက်တန်းရကျာင်းသားအေွယ် လူငယ်များအတွင်း ၂၇% စီ အသီးသီး ေှိကကသည်။ အဆင်းေဲဆုံးကရလးများသည် 
ရနာက်တစ်တန်းမတက်နိုင်ေဲ မူလအတန်းတွင်သာ ဆက်ရနေန် နှင့် ရစာစီးစွာရကျာင်းထွက်ေန် ခြစ်နိုင်ရခခ 
ခမင့်မားသည့်အတွက် ရကျာင်းပပီးဆုံးမှုနှုန်းတွင် ချမ်းသာကကယ်ဝမှုကို အရခခခံသည့် ကွာခခားချက်မှာ ပိုမိုကကီးမား 
လာော မူလတန်းအဆင့်တွင် ၃၀%၊ အလယ်တန်းအဆင့်တွင် ၄၅% ေှိပပီး အထက်တန်းအဆင့်တွင်မူ ၄၀% 
ေှိသည်။

လူတိုင်းအကျုံးဝင် ပညာရေးကို သတ်မှတ်ခပဌာန်းောတွင် ေလေ်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်တို့ကို တစ်ခုတည်းအခြစ် 
ရပါင်းစည်းထားသည့်အတွက် ပိုမိုရှုပ်ရထွးသည်။ ဤအစီေင်ခံစာတွင် အကျုံးဝင်မှုကို လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအခြစ် 
စဉ်းစားရတွးရခါ်ေန် ေည်ညွှန်းရဆွးရနွးသွားမည်ခြစ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုောတွင် ရနာက်ခံသမိုင်း၊ အေည်အချင်း 
သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်ဝိရသသလက္ခဏာများ မည်သို့ပင်ေှိရစကာမူ လူတိုင်းသည် တန်ြိုးေှိသည်၊  ခြစ်နိုင်ရခခ 
အလားအလာများေှိသည်၊  ရလးစားထိုက်သည်ဟူရသာ ယုံကကည်မှုအရပါ် အရခခခံကာ မတူကွဲခပားမှုများကို 
လက်ခံပပီး မိမိတို့လည်း ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟူရသာ ခံစားမှုကို ခြစ်ရပါ်ရစမည့် လုပ်ရဆာင်ချက်များကို ဆိုလို 
ပါသည်။ အကျုံးဝင်မှုသည် အရေးကိစ္စများ၏ ေလေ်လည်းခြစ်ော မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးဆိုင်ော 
ကုလသမဂ္ဂပဋိဉာဉ်စာတမ်း (CRPD) နှင့် အရထွရထွမှတ်ချက် အမှတ် (၄)တို့တွင် ေလေ်ကို  တိကျစွာ သတ်မှတ် 
ခပဌာန်းနိုင်ခခင်းမေှိေဲ ေပ်ဆိုင်းခဲ့ေသည်မှာ ခြစ်သင့်သည့်ေလေ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သရောထားအခမင်များ ကွဲခပား 
ရနကကရသာရကကာင့် ခြစ်ဟန်တူပါသည်။
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ပုံ-၂
ကရလးများ၊ ဆယ်ရကျာ်သက်များနှင့် လူငယ်တို့၏ ၄ ပုံ ၁ သည် ရကျာင်းမတက်နိုင်ပါ။ 

(က) မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်း ရကျာင်းရနအေွယ် ကရလး၊ ဆယ်ရကျာ်သက်နှင့် 
လူငယ်များ၏ ရကျာင်းထွက်နှုန်း ၁၉၉၀ - ၂၀၁၈  

(ခ) ရကျာင်းမရနရသာ မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်း ရကျာင်းရနအေွယ် ကရလး၊ 
ဆယ်ရကျာ်သက်နှင့် လူငယ်များ ၁၉၉၀ - ၂၀၁၈  

GEM StatLink: http://bit.ly/GEM2020_Summary_fig2
Source: UIS database.

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုက ရကျာင်းတက်ဖခင်း၊ ရကျာင်းပပီးဆုံးဖခင်းနှင့် သင်ယူနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများအရပါ် သက် 
ရရာက်မှုရှိသည်။ ဥရောပနှင့် ရခမာက်အရမေိကတို့မှအပ အခခားရေသအားလုံးတွင် အချမ်းသာဆုံး အိမ်ရထာင်စု 
များ၏ ၂၀% မှ ဆယ်ရကျာ်သက် ၁၀၀ ဦးက အလယ်တန်းကို ပပီးဆုံးရအာင်သင်ယူနိုင်ချနိ်တွင် အဆင်းေဲဆုံး 
အိမ်ရထာင်စုများ၏ ၂၀% မှ ၈၇ ဦးသာ အလယ်တန်းကို တက်ရောက်နိုင်ပပီး၊ ၃၇ ဦးကသာ ပပီးဆုံးသည်အထိ 
တက်ရောက်နိုင်သည်။ အချမ်းသာဆုံးအိမ်ရထာင်စု ၂၀% မှ ဆယ်ရကျာ်သက်ကရလး ၁၀၀ ဦး တွင် အဆင်းေဲဆုံး 
အိမ်ရထာင်စု ၂၀ မှ ၅၀ ဦးသည် အြတ် နှင့် အတွက်ကို အနိမ့်ဆုံးအရခခခံကျွမ်းကျင်မှုေှိသည် (ပုံ - ၃)။ ချ ို ့ငဲ့မှု 
မှုများလည်း အရကကာင်းအောများ စုစည်း၍ မကကာခဏခြစ်ရပါ်တတ်သည်။ ပညာရေးမှ ရဝးကွာသွားေနိုင်သူ 
များတွင် ောသာစကား၊ ရနောရေသ၊ ဂျဲန်ေါနှင့် လူမျ ိုးစုခြစ်ခခင်းတို့ရကကာင့်အခွင့်မသာခြစ်ေခခင်းများလည်း 
ေှိသည်။ အချက်အလက်များ ရကာက်ယူေေှိထားသည့် အနည်းဆုံးနိုင်ငံ ၂၀ တွင် ရကျးလက်ရန ဆင်းေဲနွမ်းပါး 
သည့် လူငယ်အမျ ိုးသမီးများအနက် အထက်တန်းကို ရအာင်ခမင်ပပီးဆုံးသူ မေှိသရလာက်ေှားရကကာင်း ရတွ့ေ 
သည်။

ဆာဟာရေတာင်ပိုင်း, ၃၁

ဆာဟာရေတာင်ပိုင်း, ၉၇

၀
၁၉၉၀ ၁၉၉၅ ၂၀၀၀ ၂၀၀၅ ၂၀၁၀ ၂၀၁၅ ၁၉၉၀ ၁၉၉၅ ၂၀၀၀ ၂၀၀၅ ၂၀၁၀ ၂၀၁၅

၁၀

၂၀

၃၀

၄၀

၅၀

၆၀

၀

၅၀

၁၀၀

၁၅၀

သ
န်း

၂၀၀

၂၅၀

၃၀၀

၃၅၀

၄၀၀

၄၅၀

ကမာ, ၁၇

ကမာ, ၂၅၈

ေြမာက်အာဖရိက/ အေနာက်အာရှ, ၁၅

ေြမာက်အာဖရိက/ အေနာက်အာရှ, ၁၇

လက်တင်အေမရိက/ကာရစ်ဘီယံ, ၁၀
အိုးရှင်းနီးယား, ၉
အေရှ/အေရှေတာင် အာရှ, ၉ အေရှ/အေရှေတာင် အာရှ, ၃၃
ဥေရာပ / ေြမာက်အေမရိက, ၃

အာရှ အလယ်ပိုင်းှင့် ေတာင်ပုိင်း, ၂၁

အာရှ အလယ်ပိုင်းှင့် ေတာင်ပုိင်း, ၉၄
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ပညာရရးတွင် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ဖခင်း၏ ရလဒ်ကို တိတိကျကျရဖာ်ထုတ် ဖပသရန် 
ခက်ခဲရသာ်လည်း ထင်ရယာင်ထင်မှား မဟုတ်ဘဲ အမှန်တကယ် ရှိပါသည်။

လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးကို ေေှိေန်အတွက် ပညာရေး 
ကို လူတိုင်းလက်လှမ်းမီလာရအာင် မခြစ်မရန လုပ် 
ရဆာင်ေမည် ခြစ်ရသာ်လည်း မသန်စွမ်းသူ စာသင်သား 
များနှင့် ပညာရေးမှ ချန်လှပ်ခံေနိုင်ြွယ်ေှိရသာ   ချ ို ့ငဲ့သူ 
အခခားအုပ်စုများပါ အကျုံးဝင်လာရေးအတွက် အများ 
သရောတူနိုင်မည့်နည်းလမ်းများကိုမူ မေေှိရသးရပ။ 

မသန်ေွမ်းသူ ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများ ပညာရရး 
တွင် အကျုံးဝင်လာနိုင်ရရးဆိုသည်မှာ ရကျာင်းတွင် 
ရနရာချထားရပးရုံဖဖင့် မလုံရလာက်ပါ။ CRPD က အာရုံ 
စိုက်လုပ်ရဆာင်ရသာ ရကျာင်းတွင်ရနောချထား ရပးရေး 
သည် သမိုင်းတရလျှာက် လုပ်ရဆာင်လာရသာ မသန် 
စွမ်းကရလးများကို ပညာရေးမှ ချန်လှပ်ထားခခင်း 
သို့မဟုတ် အထူးရကျာင်းများတွင် သီးသန့်ခွဲခခားထား 
ခခင်းနှင့်သာမက မသန်စွမ်း ကရလးများကို အချနိ်များစွာ
သီးခခားအတန်းများတွင် ထားေှိခခင်းနှင့်လည်း ခခားနား 
ပါသည်။ သို့ရသာ် အကျုံးဝင်ရေးတွင် ရကျာင်း၏ ပံ့ပိုးမှု 
နှင့် သရောထားခံယူချက် ခပုခပင်ရခပာင်းလဲရေးလည်း 
များစွာပါဝင်ရနသည်။ CRPD အရနခြင့် အထူးရကျာင်း 
များသည် ပဋိဉာဉ်စာချုပ်ကို ရြာက်ြျက်သည်ဟု 
ရစာေကတက်ခခင်းမခပုရသာ်လည်း မသန်စွမ်းသူများ၏ 
အခွင့်အရေးရကာ်မတီ၏ လတ်တရလာအစီေင်ခံစာများ 
တွင် ထိုသရောထားကို ရထာက်ခပမှုမှာ ပိုမိုများခပား 
လာရနသည်။ CRPD သည် အစိုးေများအား လူတိုင်း 
အကျုံးဝင်ပညာရေး အသွင်သဏ္ဌန်ကို လွတ်လပ်စွာ 
ရဆာင်ေွက်ခွင့်ရပးထားပပီး အခပည့်အဝအကျုံးဝင်မှုကို 
ေေှိေန် အခက်အခဲများစွာေှိသည်ကိုလည်း အကကင်းမဲ့ အသိအမှတ်ခပုထားပါသည်။ အစိုးေအများအခပားက 
ကျင့်သုံးရနရသာ သီးခခားခွဲထုတ် ချန်လှပ်ထားမှုသည် ယင်းတို့လုပ်ရဆာင်ေန် သရောတူထားသည့် CRPD နှင့် 
သက်ဆိုင်ရသာ ကတိကဝတ်များကို ရြာက်ြျက်ောရောက် ရနရသာ်လည်း ပုံမှန်ရကျာင်းများနှင့် လက်ေှိပညာရေး 
စနစ်တို့တွင် မသန်စွမ်းကရလးများ အလျဉ်းသင့်သလိုပါဝင်နိုင်ရစေန် ရဆာင်ေွက်ောတွင် ေှိရနသည့်ကန့်သတ် 
ချက်များကိုလည်း အသိအမှတ်ခပုသင့်သည်။  

လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရရးသည် များေွာရသာ ရည်ရွယ်ချက်များကို အရထာက်အပံ့ဖပုသည်။ ကရလးအားလုံး 
ကို တမိုးရအာက်တွင်ထား၍ရပါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကို ခမှင့်တင်ရေးဟူသည့် လိုလားအပ်ရသာ ေည်မှန်းချက် 
ပန်းတိုင်နှင့် ရကျာင်းသူ/သားများအရနခြင့် အရကာင်းဆုံးသင်ယူနိုင်ရသာရနောတွင် သင်ယူမှုကို ခြည့်ဆည်း 

ပုံ-၃
ရကျာင်းတက်ရရာက်မှု၊ ပပီးဆုံးမှုနှင့် သင်ယူမှုတို့တွင် ကကီးမားသည့် 
ချမ်းသာမှု ကွာဟချက်ရှိရနသည်။ 
ရေွးချယ်ထားသည့် နိုင်ငံ၏ ချမ်းသာမှုနှင့် ပညာရေး အဆင့်အလိုက် ရကျာင်း 

တက်ရောက်မှု၊ ရကျာင်းပပီးဆုံးမှု နှုင့် အနိမ့်ဆုံးကျွမ်းကျင်မှု ( အြတ်၊ အတွက်)  

ကွာဟချက်(၂၀၁၃-၂၀၁၇)

၁.၀၀

၀.၈၀

၀.၆၀

၀.၄၀

၀.၂၀

၀.၀၀

မူလတန်း

ေကျာင်းတက်စာရင်း ေကျာင်းပီးေြမာက်မှ သင်ယူမှ၊ 

စာဖတ်ြခင်း

သင်ယူမှ၊ 

သချာ

အလယ်တန်း အထက်တန်း

GEM StatLink: http://bit.ly/GEM2020_Summary_fig3

မှတ်ချက်။ နမူနာတွင် ဥရောပနှင့် ရခမာက်အရမေိကမှ ဝင်ရငွခမင့် နိုင်ငံများ မပါဝင်ပါ။ 
အေင်းအခမစ်။ ကမ္ဘာ့ပညာရေး ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာရေး အစီေင်ခံစာအြွဲ့သည် 
အိမ်ရထာင်စု စစ်တမ်းရကာက်ယူမှု (ရကျာင်းတက်မှုနှင့် ပပီးဆုံးမှု) နှင့် UIS database 
(သင်ယူမှု)ကို အသုံးခပုထားပါသည်။ 
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ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပညာရရးရောင့်ကကည့်ရလ့လာမှု အေီရင်ခံော ၂၀၂၀အနှေ်ချုပ်

ရပးခခင်းတို့အကကားတွင် အားပပိုင်မှုေှိရနသည်။ အခခားထည့်သွင်းစဉ်းစားေန်ေှိသည်များမှာ စံခပအရခခအရနတစ်ခု 
ခြစ်ရအာင် စနစ်က မည်သည့်နှုန်းထားခြင့် ခမန်ဆန်စွာ ြန်တီးနိုင်မည်နည်း၊ ခပုခပင်ရခပာင်းလဲရေးကာလအတွင်း
တွင် မည်သို့ခြစ်လာမည်နည်းနှင့် လိုအပ်ချက်များကို ရစာစီးစွာရြာ်ထုတ်သတ်မှတ်ခခင်းနှင့် လွဲမှားစွာအမည်တပ် 
တံဆိပ်ကပ်ခခင်းတို့အကကား အရကာင်းဆုံး ရဆာင်ေွက်ောတွင် မည်သို့ခြစ်လာနိုင်မည်နည်းတို့ ပါဝင်သည်။ 

မတူညီသည့် ရည်ရွယ်ချက်များကုိ တပပိုင်တည်းထားရှိရဆာင်ရွက်ဖခင်းဖဖင့် ဟန်ချက်ညီညီ ရဆာင်ရွက်နိုင်ဖခင်း 
ဖဖေ်နိုင်သကဲ့သို့ လွဲမှားချွတ်ရချာ်ဖခင်းများလည်း ဖဖေ်နိုင်သည်။ မူဝါေချမှတ်သူများ၊ ဥပရေခပုသူများနှင့် ရလ့ကျင့် 
သင်ကကားရပးသူများသည် ရေသနှင့်သက်ဆိုင်ရသာ  အကျုံးဝင်မှုဆိုင်ော  ခပဿနာများနှင့် ေင်ဆိုင်ရခြေှင်းကက 
ေသည်။ ၎င်းတို့အရနခြင့် သီးသန့်ခွဲခခားထားမှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားလိုသူများ၏ ဆန့်ကျင်မှုကို သိေှိေန် 
လိုအပ်ပပီး  အလျင်အခမန် ရခပာင်းလဲသွားမှုရကကာင့် ခြစ်ရပါ်လာနိုင်ရသာ ရေေှည် မထိန်းထားနိုင်မှုက အကျ ိုးခပု 
ရပးလိုသူများ၏ ရကာင်းကျ ိုးအား ထိခိုက်ရစနိုင်ရကကာင်းကိုလည်း သိေှိထားသင့်သည်။ ကကိုတင်ခပင်ဆင်ထားခခင်း၊ 
ပံ့ပိုးထားခခင်းနှင့် အားလုံး အကျုံးဝင်နိုင်ရအာင် တာဝန်ယူနိုင်ခခင်း မေှိရသးသည့် ပုံမှန်ရကျာင်းတွင် မသန်စွမ်း 
ကရလးများအား ထည့်သွင်းပညာသင်ယူရစခခင်းခြင့် ချန်လှပ်ထားခခင်းနှင့် ရကျာင်းနှင့် စနစ်များတွင် ပိုမိုအကျုံး
ဝင်လာရအာင်ရဆာင်ေွက်ခခင်းကို ဆန့်ကျင်သည့် တုန့်ခပန်မှုများကို ရတွ့ကကုံေနိုင်သည်။

အဖပည့်အဝအကျုံးဝင်ဖခင်းရကကာင့် ဆိုးကျ ိုးသက်ရရာက်မှုများလည်းရှိနိုင်သည်။ အချ ို ့ရသာအရခခအရနများတွင် 
အကျုံးဝင်ရစခခင်းအားခြင့် မေည်ေွယ်ရသာ်လည်း ပိုမိုြိအားသုံးကာ လိုက်နာရစမှုများလည်း ေှိနိုင်သည်။ အုပ်စု၏ 
ကိုယ်ပိုင်စရိုက်လက္ခဏာ၊ အရလ့အထ၊ ောသာစကားနှင့် ယုံကကည်မှုတို့ကို တန်ြိုးမထားောရောက်ရစခခင်း၊ 
အန္တောယ်ခြစ်ရစခခင်း သို့မဟုတ် ရပျာက်ကွယ် သွားရစခခင်းတို့ကို ခြစ်ရစနိုင်သည့်အခပင် မိမိတို့လည်း ပါဝင် 
ပတ်သက်သည်ဟူရသာစိတ်ဓာတ်ကို ရလျာ့ပါးအားနည်းရစခခင်းများလည်း ေှိလာနိုင်သည်။ အုပ်စုတိုင်းတွင် 
မိမိတို့၏ ဓရလ့ထုံးတမ်းစဉ်လာကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားေန် အခွင့်အရေးေှိပပီး ကိုယ်ပိုင်ဆုံးခြတ်ချက်ချမှတ်
ပိုင်ခွင့်နှင့် ကိုယ်စားခပုပိုင်ခွင့်များကိုလည်း ပိုမိုအသိအမှတ်ခပုလာကကသည်ခြစ်ပါသည်။ လူနည်းစုသည် သတ်မှတ် 
ရနောရေသတစ်ခုတွင် လူများစုအခြစ် ရောက်ေှိလာမှသာ ကိုယ်ပိုင်စရိုက်လက္ခဏာကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း 
ထားနိုင်ပပီး လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာေှိလာနိုင်မည် စသည့်အစွဲအလမ်းနှင့် အသိအမှတ်မခပုခခင်းကပါ အကျုံးဝင်မှု 
အရပါ် ခုခံဆန့်ကျင်မှုများေှိလာနိုင်သည်။ အချ ို ့ရသာအရခခအရနများတွင် အကျုံးဝင်ရေးမူဝါေများရကကာင့် အခပု 
သရောရဆာင်ရသာ လူမှုရေးဆိုင်ော ပါဝင်ရဆာင်ေွက်မှုကို ေေှိမည့်အစား လူမှုရေးအေချန်လှပ်ခံေမှုကို ပိုမိုဆိုး
ဝါးသွားရစခခင်းများလည်းေှိသည်။ လူများစုနှင့် သိေှိဆက်သွယ်နိုင်ခခင်းအားခြင့်  လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်နိုင်ရသာ 
ေက်လိုက်မှုကို ခြစ်ရပါ်ရစကာ လူနည်းစုအတွက် ထိခိုက်နစ်နာရစခခင်းမျ ိုးလည်း ေှိသည်။ သတ်မှတ်ထားသည့် 
ကူညီရထာက်ပံ့မှုများက လွဲမှားရသာ ထင်ခမင်ယူဆချက်၊ အမည်တပ် တံဆိပ်ကပ်ခံေခခင်း သို့မဟုတ် အကျုံးဝင်မှု 
ကို မလိုလားခခင်းများသို့လည်း ဦးတည်သွားရစနိုင်သည်။   

အကျပ်အတည်းဖပဿနာများကို ရဖဖရှင်းရန် အဓိပ္ပါယ်ဖပည့်ဝရသာ ပါဝင်ရဆာင်ရွက်မှုကို လိုအပ်သည်။ လူတိုင်း 
အကျုံးဝင် ပညာရေးသည် တိုင်ပင်ရဆွးရနွးမှု၊ ပါဝင်ရဆာင်ေွက်မှုနှင့် ပွင့်လင်းမှုတို့အရပါ် အရခခခံသင့်သည်။ 
မူဝါေချမှတ်သူများနှင့် ရလ့ကျင့်သင်ကကားရပးသူများအရနခြင့် ရေေှည်အကျုံးဝင်ရစခခင်းဆိုင်ော စံနမူနာကို 
ညှိယူခခင်း၊ရလျှာ့ရပါ့ရပးခခင်း သို့မဟုတ် လမ်းလွှဲရပးခခင်းတို့ မခပုအပ်သကဲ့သို့ အကျ ိုးသက်ရောက်ခံေသူများ၏ 
လိုအပ်ချက်များနှင့် လိုလားမှုများကို ပယ်ချခခင်းကိုလည်း မခပုအပ်ရပ။ ပညာရေးဆိုင်ော ဆုံးခြတ်ချက်များ 
ချမှတ်ောတွင် အရခခခံလူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဥပရေသများကကိုယ်ကျင့်တေားနှင့် နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်ကို 
လမ်းညွှန်ခပသရပးရသာ်လည်း အကျုံးဝင်ရေးစံနမူနာကို ခြည့်ဆည်းောတွင် ပဓာနမကျရပ။ ရကာင်းစွာပိုင်းခခား
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သတ်မှတ်ထားသည့် တစ်ဦးချင်းစီအလိုက် ထိရောက်သည့်ပံ့ပိုးမှုများရပးေန်မှာ ဇွဲလုံ့လ၊ ေဏ်ခံနိုင်မှုနှင့် ရေေှည်ကို 
ကကည့်ခမင်နိုင်မှုတို့ လိုအပ်သည်။ ကရလးအချ ို ့နှင့်သာ သင့်ရတာ်ပပီး၊ အခခားကရလးများအား ညှိယူလုပ်ရဆာင် 
ခိုင်းသည့် ပညာရေးစနစ်မှ ရသွြီေန် ရဆာင်ေွက်ခခင်းသည် ဥပ ရေခပဠာန်းခခင်းခြင့် အလွယ်တကူ ရဆာင်ေွက်၍ 
မေပါ။ အခခားသူများအား မခြစ်မရနလက်ခံကျင့်သုံးလာရအာင် သရောထားခံယူချက်နှင့် စိတ်ဓာတ်များကို 
လွှမ်းမိုးောတွင် စိန်ရခါ်မှုများနှင့် ေင်ဆိုင်ေရပမည်။ လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးသည် အရကာင်းဆုံးရစတနာ 
ထားပပီး အခမင့်ဆုံးစူးစိုက်ရဆာင်ေွက်မှုများခြင့် လုပ်ရဆာင်ရသာ်လည်း ခက်ခဲတင်းမာမှုများနှင့် ကကုံရတွ့ေနိုင် 
သည်။ ထိုရကကာင့် အချ ို ့ကလူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးကို ခပင်းခပရသာေည်မှန်းချက်မထားေဲ အကန့်အသတ်ခြင့် 
လုပ်ရဆာင်ေန် တိုက်တွန်းကကရသာ်လည်း ရေှ့သို့ချတီက်ေမည့် တစ်ခုတည်းရသာလမ်းမှာ အခက်အခဲအတား 
အဆီးများကို အသိအမှတ်ခပုပပီး တစ်ဆင့်ချင်းစနစ်တကျရကျာ်လွှားကာ ဆက်လက်ချတီက်သွားေန်သာေှိရလ 
သည်။  

အကျုံးဝင်ဖခင်းက အကျ ိုးရကျးဇူးများယူရဆာင်လာသည်။ လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးကို  စနစ်တကျ အစီအစဉ် 
ရေးဆွဲခခင်းနှင့် ရဆာင်ေွက်ရပးခခင်းခြင့် ပညာရေးဆိုင်ောရအာင်ခမင်မှု၊ လူမှုရေးနှင့် စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ော ြွံ့ပြိုး 
တိုးတက်မှု၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကကည်မှုနှင့် သက်တူေွယ်တူများ၏ လက်ခံမှုများကို တိုးတက်ေေှိရစနိုင်သည်။ 
ပုံမှန်စာသင်ခန်းနှင့် စာသင်ရကျာင်းများအတွင်း မတူကွဲခပားရသာ ရကျာင်းသူ/ ရကျာင်းသားများကို ထည့်သွင်း 
အကျုံးဝင်ရစခခင်းခြင့် လွဲမှားရသာထင်ခမင်ယူဆချက်၊ သမားရိုးကျပုံစံဝင်ခခင်း၊ ခွဲခခားနှိမ့်ချဆက်ဆံခခင်းနှင့် 
ြယ်ကကဉ်ထားခခင်းတို့မှ ကာကွယ်နိုင်သည်။ ထို့ခပင် စင်ပပိုင်ခြစ်ရနရသာ ပညာရေးြွဲ့စည်းတည်ရဆာက်ပုံများ 
ရပျာက်ကွယ်သွားခခင်းခြင့် အသုံးစေိတ်များ အကျ ိုးေှိေှိစုရဆာင်း ေေှိနိုင်သည့်   အလားအလာ ေှိသည့်အခပင် ပုံမှန်
ပညာရေးစနစ်တစ်ခုတည်းအတွင်း အကျုံးဝင်ရစခခင်းခြင့် အေင်းအခမစ်များကိုလည်း ပိုမိုထိရောက်စွာ အသုံးခပု 
နိုင်သည်။ သို့ရသာ်လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးအတွက် အစီအစဉ်ရေးဆွဲောတွင် တန်ြိုးေှိရသာ်လည်း စီးပွားရေး 
အေ ရကကာင်းကျ ိုးညီညွတ်ရစမှုတွင် လုံရလာက်မှုမေှိရပ။ အနည်းငယ်မျှရသာ စနစ်များသည် ကုန်ကျစေိတ်ကို 
ခန့်မှန်းတွက်ချက်နိုင်ရလာက်သည့် စံနမူနာခပ ခြစ်လုနီးပါးအရနအထားသို့ ရောက်ေှိလာသည့်တိုင်ရအာင် 
မျ ိုးဆက်များစွာအထိ ဆက်လက်ရဆာင်ေွက်သွားေမည်ခြစ်ရသာရကကာင့် အကျ ိုးအခမတ်ကို တွက်ချက်ရြာ်ခပေန် 
မှာမူ ခက်ခဲရနဆဲခြစ်သည်။

အကျုံးဝင်မှုသည် မရှိမဖဖေ်ကိုယ်ကျင့်တရားဖဖေ်သည်။ လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေး၏ အကျ ိုးအခမတ်များကို 
အရခခအတင်ရဝြန် ရဆွးရနွးခခင်းသည် လူ့အခွင့်အရေး၏ အကျ ိုးအခမတ်များကို ရဝြန်ရဆွးရနွးခခင်း၏ ရကျာရိုး 
ခြစ်ပါသည်။  ရေေှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲရသာလူ့အြွဲ့အစည်းများတွင် အကျုံးဝင်ရေးသည် မေှိမခြစ်လိုအပ်သည့် 
အေည်အရသွးခြစ်သည်။ မျှတမှု၊ တေားမျှတမှုနှင့် သာတူညီမျှခြစ်မှုတို့ကို အရခခခံရသာ ေီမိုကရေစီစနစ်တစ်ခု 
အတွင်းတွင် အကျုံးဝင်ရေးသည် မေှိမခြစ် ခြစ်သလို ထိုသို့ရသာ ေီမိုကရေစီစနစ်သို့ ရောက်ေှိရေးတွင်လည်း 
မေှိမခြစ်ပင်ခြစ်သည်။ “သင်ယူသူတိုင်းသည်တန်းတူညီမျှ အရေးပါသည်” ဟူရသာ အရခခခံသရောတေားအတိုင်း 
အခက်အခဲ အတားအဆီးများကို ြယ်ေှားရကျာ်လွှားေန်အတွက် စနစ်ကျသည့် မူရောင်တစ်ခုကို ရဆာင်ယူ 
ရပးသည်။ တြန်စာသင်ရကျာင်းများကို ရှုရထာင့်တစ်ခုတည်းမှ အကဲခြတ်ကာ စွမ်းရဆာင်ေည်အရပါ်အရခခခံ၍ 
အေင်းအခမစ်များ ပံ့ပိုးရပးသည့် ပညာရေးစနစ်၏ ခခင်းချက်နှင့် ခြစ်ရပါ်ရစနိုင်သည့် ချန်လှပ်မှုအလားအလာ 
များကို တိုက်ြျက်ရပးသည်။ 
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ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပညာရရးရောင့်ကကည့်ရလ့လာမှု အေီရင်ခံော ၂၀၂၀အနှေ်ချုပ်

အကျုံးဝင်မှုက ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားအားလုံး၏ သင်ယူမှုကို တိုးတက်ရေသည်။ လတ်တရလာနှစ်များ 
အတွင်းတွင် ဝင်ရငွနည်းနှင့် ဝင်ရငွအလယ်အလတ် နိုင်ငံများေှိ ရကျာင်းရနအေွယ်ကရလးအများစု၏ အရခခခံ 
ကျွမ်းကျင်မှုကိုမေေှိေဲ သင်ယူမှုအရဟာသိကံခြစ်သည့် ရဆွးရနွးမှုများအရပါ် အာရုံစိုက်လာကကသည်။ သို့ရသာ် 
ထိုသို့ရဆွးရနွးမှုများသည် များစွာရခတ်ရနာက်ကျရနရသာ နိုင်ငံများမှ ပညာရေးစနစ်များ၏ အလုပ် မခြစ်ရသာ 
အဂေါေပ်များ( ချန်လှပ်ထားမှု၊ အထက်တန်းလွှာများကသာ ဦးရဆာင်နိုင်မည်ဟု ယုံကကည်မှုနှင့် သာတူညီမျှမေှိမှု )  
များကို လျစ်လျူရှုထားခခင်းခြစ်နုိင်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ၏ ရေေှည်စဉ်ဆက်မခပတ် ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှု ေည်မှန်းချက် 
ပန်းတိုင် (၄) တွင် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးကို ထိရောက်စွာအရကာင်အထည်ရြာ်ကကေန် နိုင်ငံများကို 
တိုက်တွန်းထားသည်မှာ တိုက်ဆိုင်မှုသက်သက်မဟုတ်ရပ။ ချန်လှပ်ထားခခင်း၏ ပိုမိုနက်နဲသည့် အေင်းအခမစ် 
များအထိ ကိုင်တွယ်ရခြေှင်းခခင်းမေှိသည့် နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ော ရခြေှင်းမှုများသည် သင်ယူမှု၏ေလေ်များ 
တိုးတက်ေန်အထိသာ အရထာက်အကူရပးနိုင်မည်ခြစ်ပါသည်။ အကျုံးဝင်မှုသည် သင်ကကားမှုနှင့် သင်ယူမှုအတွက် 
ချဉ်းကပ်ပုံနည်းများ၏ အရခခခံအုတ်ခမစ်ခြစ်ေမည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ော ပညာရေးရစာင့်ကကည့်ရလ့လာမှုအစီေင်ခံစာက အဓိကမူဝါေပိုင်းဆိုင်ောရခြေှင်းမှု
များ၊ လက်ရတွ့အရကာင်အထည်ရြာ်ောတွင် ကကုံရတွ့ေသည့်အခက်အခဲများ၊ ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွက်သည့်နည်းစန
စ်ယန္တေားများ၊ ရငွရကကးရထာက်ပ့ံမှုလမ်း ရကကာင်းများနှင့် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးကို ရလ့လာရစာင့်ကကည့်မှု 
များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရမးခွန်းထုတ်ထားသည်။ အချနိ်ကကာခမင့်လာသည်နှင့်အမျှ ရခပာင်းလဲလာသည်များကို 
ဆက်စပ်သုံးသပ်ကာ ထိုရမးခွန်းများကို တတ်နိုင်သမျှဆန်းစစ်ထားသည်။ သို့ရသာ်အကျုံးဝင်ရေးကဲ့သို့ ရှုပ်ရထွး 
ရသာနယ်ပယ်ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးလွှမ်းခခုံကာ စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထားခခင်းမျ ိုး မေှိရသးရပ။ ဤအစီေင်ခံစာ 
တွင် အာြဂန်နစ္စတန်မှ ဇင်ောရေွအထိ နိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီက ပညာရေးတွင် အကျုံးဝင်ရေးဆိုင်ော စိန်ရခါ်မှုများ 
ကို ရြာ်ထုတ်တင်ခပသည့် အချက်အလက်များကို စုစည်းထားပါသည်။ ထိုသတင်းအချက်အလက်များကို  PEER 
ဝက်ေ်ဆိုေ်အသစ်တွင် ေေှိနိုင်ပပီး နိုင်ငံများအချင်းချင်းအကကား အထူးသခြင့် အရခခအရနချင်းဆင်တူသည့် 
ရေသအဆင့်တွင်  အရတွ့အကကုံကိုမျှရဝခခင်းနှင့် ရလ့လာသင်ယူခခင်းခပုလုပ်နိုင်သည်။ ၂၀၃၀ ခုနှစ် အေည် 
အရသွးပိုင်းဆိုင်ော တိုးတက်မှုများကို ခပန်လည်သုံးသပ်သည့်အခါ နှိုင်းယှဉ်ရလ့လာေန် အရခခခံအချက်အလက်
အခြစ်နိုင်ငံများ၏ အရကကာင်းအောကို အသုံးခပုနိုင်သည်။ 

ဤအစီေင်ခံစာသည် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးကို ရြာ်ရဆာင်ောတွင် နိုင်ငံအသီးသီး၏ မတူညီသည့် အရခခ 
အရနများနှင့် ေင်ဆိုင်ေသည့် စိန်ရခါ်မှုများကို ရြာ်ခပထားသည်။ ၎င်းတွင် ပညာရေးမှ ချန်လှပ်ခံေနိုင်ရခခေှိသည့် 
အုပ်စုအမျ ိုးမျ ိုး အထူးသခြင့် မတူညီသည့် စရိုက်လက္ခဏာများ ရပါင်းဆုံချနိ်တွင် သင်ယူ ရလ့လာသူတစ်ဦးချင်း 
ေငဆ်ိငုေ်သည့ ်အခကအ်ခအဲတားအဆီးများနငှ့ ်ချနလ်ပှမ်ှုသည ်ရပုပ်ိငု်းဆိငုေ်ာ၊ လမူှုရေး (တစဦ်းနငှ့တ်စဦ်းကကားနငှ့ ်
အုပ်စုတွင်းဆက်ဆံရေး)ဆိုင်ော၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ောနှင့် စနစ်ပိုင်းဆိုင်ောများရကကာင့် ခြစ်နိုင်သည် ဟူရသာအချက်များ 
ပါဝင်သည်။ အဆိုပါစိန်ရခါ်မှုများကို သက်ဆိုင်ောအခန်းများတွင် အပိုင်း (၇) ပိုင်းခွဲ၍ ရြာ်ခပထားပပီး ကိုဗစ် ၁၉ 
ကာလတွင် ၎င်းစိန်ရခါ်မှုများက မည်သို့ သက်ရောက်ရစခဲ့သည်ကို အခန်းတိုခြင့် အထူးရြာ်ခပထားသည်။
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ဥပရေနှင့် မူဝါေများ 

မဖဖေ်မရနလိုက်နာရမည့် တရားဥပရဒဆိုင်ရာများ နှင့် လိုက်နာရန်ဖပဌာန်းထားဖခင်းမရှိရသာ ရကကညာချက်များက 
အကျုံးဝင်ရရးအရပါ် နိုင်ငံတကာ၏ ဖပင်းဖပရသာဆန္ဒကို ရဖာ်ဖပရနသည်။ ၁၉၆၀ ခပည့်နှစ်က ထုတ်ခပန်သည့် 
ပညာရေးတွင် ခွဲခခားနှိမ့်ချမှုများကို ဆန့်ကျင်သည့် UNESCO ပဋိဉာဉ်စာတမ်း (1960 UNESCO Convention 
against Discrimination in Education) နှင့် ၁၉၉၀ ခပည့်နှစ်က ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဂျွန်သီယန်တွင် ချမှတ်ခဲ့ရသာ 
လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးဆိုင်ော ကမ္ဘာ့ရကကညာချက် (1990 World Declaration on Education for All) 
တို့တွင် ရေးြယ်ခံလူနည်းစုများအတွက် ‘ပညာရေးတွင် တန်းတူညီမျှဆက်ဆံရေး’ နှင့် ‘ပညာသင်ယူနိုင်မည့်အ
ခွင့်အလမ်းကို လက်လှမ်းမီရစရေးတွင် ခွဲခခားနှိမ့်ချမှုမေှိရစရေး’ တို့ကို ထိရောက်စွာရဆာင်ေွက်ရပးေန် နိုင်ငံများ 
အား တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် စပိန်နိုင်ငံ ဆလာမန်ကာပမို့တွင် ချမှတ်ခဲ့ရသာ အရေးယူရဆာင်ေွက်ရေး 
အတွက် ရြာ်ခပချက်နှင့် မူရောင် (1994 Statement and Framework for Action)တွင် ‘မသန်စွမ်းမဟုတ်သည့် 
ကရလးသူငယ်တက်သည့်ရကျာင်းသို့ ကရလးသူငယ်အားလုံးတက်ရောက်သင့်သည်’ ဟူရသာ အရခခခံသရော 
တေားကို ရြာ်ခပခဲ့ော ယင်းကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် အခွင့်အရေးတစ်ခုအခြစ် အတည်ခပုချမှတ်ခဲ့သည်။ ထိုရေးသား 
ရြာ်ခပချက်များက အကျုံးဝင်ရေးကွင်းဆက်များသို့ ဦးတည်ရဆာင်ေွက်သည့် နိုင်ငံ၏ ဥပရေနှင့် မူဝါေများအရပါ် 
လွှမ်းမိုးမှုေှိသည်။ 

နိုင်ငံအသီးသီး၏ လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရရး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှုများသည် ကျယ်ဖပန့်ရသာ နယ်ပယ်အထိ လွှမ်းခခုံ 
နိုင်ရလ့ရှိသည်။ ဤအစီေင်ခံစာအတွက် ဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက်များအေ ၆၈% နိုင်ငံများသည်  နိုင်ငံတွင်း ဥပရေ၊ 
မူဝါေ၊ စီမံကိန်းနှင့် မဟာဗျူဟာများတွင် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးကို အဓိပ္ပါယ်ြွင့်ဆိုရကကာင်း ရတွ့ေှိေသည်။ 
နိုင်ငံများ၏ (၅၇%) တွင် အဓိပ္ပါယ် ြွင့်ဆိုချက်သည် တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေးခံစားခွင့်မေှိသူများအားလုံးကို 
လွှမ်းခခုံနိုင်ပပီး (၁၇%) တွင်မူ လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေး၏ အဓိပ္ပါယ်ြွင့်ဆိုချက်ကို မသန်စွမ်းသူများ သို့မဟုတ် 
အထူးလိုအပ်ချက်ေှိသူများအတွက် သီးသန့် ရြာ်ခပထားရကကာင်း ရတွ့ေှိေသည်။

တရားဥပရဒများက ပညာရရးတွင် ချန်လှပ်ခံရနိုင်ရဖခရှိသည့် သီးဖခားအုပ်ေုများကိုသာ ရည်ရွယ်သတ်မှတ်ရလ့ 
ရှိသည်။ နိုင်ငံအဆင့် ဥပရေများတွင် သင်ယူသူအားလုံးကို ပညာရေးတွင်အကျုံးဝင်ရစရသာ ကျယ်ခပန့်သည့်ရမျာ်
မှန်းချက်မေှိေဲ ကကီးစွာလစ်ဟာရနသည်။ နိုင်ငံအားလုံး၏ (၁၀%) ကသာ အရထွရထွ သို့မဟုတ် လူတိုင်း 
အကျုံးဝင်ပညာရေးဆိုင်ော ဥပရေများတွင် သင်ယူသူအားလုံးကို လွှမ်းခခုံထင်ဟပ်ထားရကကာင်း ရတွ့ေှိေသည်။ 
ရယေူယျအားခြင့် ပညာရေးဝန်ကကီးဌာနများကို အရခခခပုသည့် ဥပရေများတွင် သီးခခားအုပ်စုများကို ထည့်သွင်း 
ရြာ်ခပသည်။ နိုင်ငံအားလုံးအနက် (၇၉%) တွင် ဥပရေများသည် မသန်စွမ်းသူများ၏ ပညာရေးကို လည်းရကာင်း၊ 
(၆၀%) က ောသာစကားကွဲခပားသည့် လူနည်းစုကိုလည်းရကာင်း၊ (၅၀%) က ဂျန်ေါမညီမျှမှုနှင့် (၄၉%) က 
တိုင်းေင်းသား လူမျ ိုးစုနှင့် မူလဌာရနတိုင်းေင်းသားအုပ်စုများကို ထည့်သွင်းေည်ညွှန်းသည်။ 

မူဝါဒများသည် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရရး၏ ကျယ်ဖပန့်ရသာ ရမျာ်မှန်းချက်ကို ထင်ဟပ်ရလ့ရှိသည်။ နိုင်ငံများ 
၏ (၁၇%) တွင် သင်ယူသူအားလုံးကို လွှမ်းခခုံပံ့ပိုးသည့် မူဝါေများေှိသည်။ ထိုတိမ်းညွတ်မှုသည် ချ ို ့ငဲ့သူအုပ်စု 
အားလုံးကို အကျုံးဝင်ရစေန် ေည်ေွယ်ထားရသာ (၇၅%)ရသာ အမျ ိုးသားပညာရေးစီမံကိန်း၊ မဟာဗျူဟာများ 
တွင်နှင့် မခြစ်မရနလိုက်နာေန်မလိုအပ်သည့် အရကကာင်းအောများတွင် ပိုမိုခိုင်မာအားရကာင်းသည်။ (၆၇%) မျှ 
ရသာ နိုင်ငံများတွင်မူ မသန်စွမ်းသည့် သင်ယူသူအားလုံးကို အကျုံးဝင်ရစေန် မူဝါေများေှိပပီး ထိုမူဝါေများအတိုင်း 
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လိုက်နာလုပ်ရဆာင်ေန်တာဝန်ကို ပညာရေးဝန်ကကီးဌာနနှင့် အခခားဝန်ကကီးဌာနများအကကား အညီအမျှနီးပါး 
ခွဲရဝထားသည်။ 

မသန်ေွမ်းရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများအရနဖဖင့် ပုံမှန်ရကျာင်းများတွင် တက်ရရာက်ရန် သင့်-မသင့်ဆိုသည်ကို 
ဥပရဒများနှင့် မူဝါဒများတွင် ကွဲဖပားဖခားနားမှုရှိရနသည်။ (၂၅%) နိုင်ငံများ၏ ဥပရေများတွင် သီးခခားရကျာင်း 
များတွင် ပညာသင်ကကားရပးေန်ရြာ်ခပထားော အာေှ၊ လက်တင် အရမေိကားနှင့် ကာေစ်ေီယံ တို့တွင် (၄၀%) 
ရကျာ်ေှိသည်။ (၁၀%) မျှရသာနိုင်ငံများတွင် ရပါင်းစည်းေန်ခပဌာန်းထားပပီး (၁၇%) က အကျုံးဝင်ရစေန် 
ခပဌာန်းထားကာ ကျန်နိုင်ငံများတွင် သီးခခားရကျာင်းများနှင့် ပုံမှန် ရကျာင်းများကို ရပါင်းစပ်ကျင့်သုံးသည့်စနစ်ကို 
ရေွးချယ်အသုံးခပုသည်။ မူဝါေများသည် အကျုံးဝင်သည့်စနစ်ြက်သို့ ရခပာင်းလဲချဉ်းကပ်လာသည်။ (၅%)ရသာ 
နိုင်ငံများ၌ သီးခခားရနောများတွင် ပညာရေးဝန်ရဆာင်မှုရပးသည့် မူဝါေများေှိရနပပီး (၁၂%) က ရပါင်းစည်းသည့် 
ြက်ကို အားသန်ရနချနိ်တွင် (၃၈%) က အကျုံးဝင်သည့်ေက်ကုိ ကျင့်သုံးရနသည်။ ဥပရေနှင့် မူဝါေများတွင် 
ရကာင်းမွန်သည့် ေည်ေွယ်ချက်များကို ထည့်သွင်းထားရသာ်လည်း အစိုးေအရနခြင့် အရကာင်အထည်ရြာ်ောတွင် 
ရသရသချာချာ ရဆာင်ေွက်ေန် မကကာခဏ ပျက်ကွက်ကကသည်။ 

မူဝါဒများသည် တသမတ်တည်းဖဖေ်ရန်လိုအပ်ပပီး အသက်အရွယ်မျ ိုးေုံ၊ ပညာအရည်အချင်း အမျ ိုးမျ ိုးနှင့် 
ရလျာ်ညီရန် လိုအပ်သည်။ တည်ရနောနှင့် လူမှုစီးပွားရေးအဆင့်အတန်းများက ရေှးဦး အေွယ်ကရလးသူငယ်ခပု
စုပျ ိုးရထာင်ရေးနှင့် အခခားပညာရေးအဆင့်များကို လက်လှမ်းမီရေးကို ကန့်သတ်ထားပပီး မျှတမှုအလွန် ကင်းမဲ့ 
ရနသည်။ ပညာရေးအေည်အရသွးများခြစ်သည့် ဆောတပည့် ရပါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၊ ရပါင်းစည်းသင်ကကားရေး၊ 
ကစားနည်းအရခခခပု ကရလးဗဟိုခပုသင်ကကားရေး စသည်တို့ကလည်း အကျုံးဝင်မှု၏ အေည်အရသွးကို ဆုံးခြတ် 
ရပးသည်။   မှန်ကန်သည့် တုန့်ခပန်ရဆာင်ေွက်မှုပုံစံကို ရေးဆွဲစီစဉ်ောတွင် ကရလး၏ လိုအပ်ချက်ကို ရစာစီးစွာ 
ရြာ်ထုတ်သတ်မှတ်ရေးက အဓိကကျရသာ်လည်း ကွဲခပားခခားနားမှုများကို အကျုံးဝင်မှု ရခါင်းစဉ်ရအာက်တွင် 
အမည်တပ်ခခင်းက လိုေင်းမရောက် ခြစ်ရစနိုင်ပါသည်။ အချ ို ့ရသာရေးြယ်ခံအုပ်စုများကို ခိုင်လုံသည့် 
အရကကာင်းမေှိေဲ အထူးလိုအပ်ချက်ေှိရသာ အမျ ိုးအစားသို့ ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ခခင်းက ခွဲခခားနှိမ့်ချရသာ လုပ် 
ထုံးလုပ်နည်းကို ညွှန်ခပနိုင်သည်။ ၎င်းကို တေားဥပရေစိန်ရခါ်မှုအပါ် ရအာင်ခမင်မှုေေှိခဲ့ရသာ ရောမရကျာင်းသား 
များ၏ ပညာသင်ကကားခွင့် အရေးကိစ္စကရြာ်ခပထားသည်။   

ရကျာင်းမှရောေီးေွာ နှုတ်ထွက်သွားဖခင်းမှ ကာကွယ်ရန်ဘက်ရပါင်းေုံမှ မူဝါဒများ ချမှတ်ရန်လိုအပ်သည်။ 
ပညာရေးစနစ်များသည် အကကပ်အတည်းတစ်ခုနှင့် ေင်ဆိုင်ရနေသည်။ အတန်းမတင်ရပးခခင်းက ရကျာင်းထွက် 
နှုန်းကိုခမင့်မားရစရသာ်လည်း အလိုအရလျာက်အတန်းတင်ရပးခခင်းတွင်လည်း ကုစားခခင်းကို အရထာက်အကူ 
ခပုေန်အတွက် စနစ်တကျရအာင်ေွက်ေမည့်နည်းလမ်းများ လိုအပ်သည်။ နိုင်ငံအများအခပားက ထိုစနစ်အရကကာင်း 
ကို ထုတ်ရြာ်ရခပာဆိုခဲ့ရသာ်လည်း လက်ရတွ့အရကာင်အထည်ရြာ်ေန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ တေားဥပရေနှင့် 
မူဝါေများသည် အကျုံးဝင်ရေးတွင် တသမတ်တည်းခြစ်ချင်မှ ခြစ်ရပမည်။ ဥပမာ - ကရလးလုပ်သား သို့မဟုတ် 
လက်ထပ်သည့် အသက်အေွယ်ကို နှိမ့်ချသတ်မှတ်ထားရသာနိုင်ငံများတွင် ခြစ်ပါသည်။ ေဂေလားေက်ေှ်နိုင်ငံသည် 
SDG 4 ကို ေေှိရေးအတွက် ေုတိယအကကိမ်အခွင့်အရေးရပးသည့်စီမံကိန်းကို မခြစ်မရနတိုးချဲ့အရကာင်အထည်
ရြာ်ေမည့် နိုင်ငံအနည်းငယ်တွင် ပါဝင်သည်။ 

အေိုးရများသည် မသင်မရနရရနာက်ပိုင်း ပညာရရးမူဝါဒနှင့် အရွယ်ရရာက်သူများ၏ ပညာရရးမူဝါဒများကို 
ပိုမိုအကျုံးဝင်ရေရန် ကကိုးပမ်းရနကကသည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ောနှင့် အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း အတတ်ပညာ 
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များက ခံနိုင်ေည်မဲ့ရသာအုပ်စုများ၊ အထူးသခြင့် အမျ ိုးသမီးငယ်များနှင့် မသန်စွမ်းသူများကို အလုပ်သမား 
ရေးကွက်သို့ ပို့ရဆာင်ရပးနိုင်သည်။ မာလာဝီနိုင်ငံကဲ့သို့ပင် ထိုအလားအလာကို ြွင့်ရပးေန်အတွက် သင်ယူမှု 
ဝန်းကျင်ကို ရေးကင်းလုံခခုံမှုေှိရအာင်နှင့် လက်လှမ်းမီလာရအာင် ရဆာင်ေွက်ရပးေန်လိုအပ်သည်။ အကျုံးဝင် 
ရေးကိုအရလးရပးရသာ အဆင့်ခမင့်ပညာရေးလုပ်ငန်းများကို အရကာင်အထည်ရြာ်ောတွင် ခွဲတမ်းစနစ် 
သို့မဟုတ် အကုန်အကျခံနိုင်သည့်(ရငွရကကး)ပမာဏအလိုက်ခွင့်ခပုသည့်စနစ်များကို အသုံးခပု၍ ချ ို ့ငဲ့သူအုပ်စုများ 
အရနခြင့် ပိုမိုလက်လှမ်းမီလာရအာင် အားရပးကူညီရဆာင်ေွက်ေန် ေည်ေွယ်သည်။ ယခုအချနိ် အထိ (၇၁) 
နိုင်ငံအနက် (၁၁%) တွင်သာ အားလုံးလွှမ်းခခုံနိုင်သည့် သာတူညီမျှမဟာဗျူဟာများကို ချမှတ်နိုင်ပပီး အခခား 
(၁၁%) တွင် သတ်မှတ်အုပ်စုများကိုသာ ကျယ်ကျယ်ခပန့်ခပန့်လွှမ်းခခုံနိုင်သည့် ချဉ်းကပ်မှုကို အသုံးခပုရနေဆဲ 
ခြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများအရပါ် ပိုမိုမှီခိုရနေသည့် နိုင်ငံများတွင် 
ကွန်ပျူတာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ော အကျုံးဝင်ရေးသည် အထူးသခြင့်အသက်ကကီးပိုင်းများအတွက် အဓိကစိန်ရခါ် 
မှု ခြစ်သည်။ 

ပညာသင်ယူသူ ၁.၆ ဘီလျကံို ထိခိုက်ရေခဲ့ရသာ ကိုဗေ် - ၁၉ ကာလကို တုံ့ဖပန်ရဆာင်ရွက်ရာတွင် ပညာသင်ယူသူ 
အားလုံးကို ပါဝင်နိုင်ရေရန် ဖပည့်ေုံရသာ ေဉ်းေားရပးမှုများ မရှိခဲ့ပါ။ ဝင်ရငွနိမ့်ရသာ နိုင်ငံ ၅၅% သည် မူလတန်းနှင့် 
အလယ်တန်းအဆင့်တွင် အွန်လိုင်းမှ ပညာသင်ကကားသည့်ပုံစံကုိ ရေွးချယ်ကကရသာ်လည်း ြွံ့ပြိုးမှုအနိမ့်ဆုံး 
နိုင်ငံများ၏ အိမ်ရထာင်စု ၁၂% သာလျှင် မိမိရနအိမ်တွင် အင်တာနက် အသုံးခပုနိုင်ကကသည်။ နည်းပညာ 
အနိမ့်ခြင့်ရဆာင်ေွက်သည့် နည်းလမ်းများပင်လျှင် ပညာဆက်လက် သင်ယူနိုင်ရေးအတွက် အာမခံချက် မေှိပါ။ 
အီသီရိုးပီးယား နိုင်ငံတွင် အဆင်းေဲဆုံး အိမ်ရထာင်စု ၂၀% ၏ (၇%) သာလျှင် ရေေီယိုေှိကကပပီး အိမ်ရထာင်စု 
အားလုံးတွင် တီဗွီမေှိကကပါ။ ရယေုယျအားခြင့် ဝင်ရငွနိမ့်နှင့် အလယ်အလတ်ေှိရသာ နိုင်ငံများ၏ ၄၀% သည် 
ရေးြယ်ခံ ေနိုင်ရခခေှိရသာ ပညာသင်ယူသင်များကို ပံ့ပိုးကူညီခခင်းမေှိပါ။ ခပင်သစ်နိုင်ငံတွင် အသွားအလာ 
ကန့်သတ်ထားရသာ အချနိ် (၃) ပတ်အကကာတွင် ရကျာင်းသား/သူ (၈%) သည် ဆော/မများနှင့် အဆက်အသွယ် 
ခပတ်ရတာက်ခဲ့ပါသည်။ 

အချက်အလက်များ

အချက်အလက်သည် ပညာရရးတွင် အကျုံးဝင်မှုနှင့် အကျုံးဝင်ရရး နှေ်မျ ိုးလုံးအတွက် မရှိမဖဖေ်လိုအပ်သည်။ 
အကျုံးဝင်မှုဆိုင်ောအချက်အလက်များက သင်ယူသူအုပ်စုများအတွင်းေှိ ပညာရေးအခွင့်အလမ်းများ ကွာဟချက် 
များနှင့် ပညာရေးအကျ ိုးေလေ် ကွာဟချက်များကို ရထာက်ခပနိုင်ပပီး ရနာက်တွင်ချန်လှပ်ထားခခင်း ခံေနိုင်ရခခေှိ 
သူများနှင့် ေင်ဆိုင်ရနေသည့်အဟန့်အတားများ၏အရခခအရနကို ရြာ်ထုတ်သတ်မှတ်ရပးနိုင်သည်။ ထိုသတင်း 
အချက်အလက်များကို အသုံးခပုပပီး အစိုးေတို့က အကျုံးဝင်ရေးမူဝါေများကို ချမှတ်နိုင်သလို အရကာင်အထည် 
ရြာ်ရေးဆိုင်ောနှင့် ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာေန် မလွယ်ကူသည့် အေည်အရသွးဆိုင်ော အကျ ိုးေလေ် အချက်အလက် 
များကိုလည်း ရကာက်ယူစုရဆာင်းနိုင်သည်။

ခံနိုင်ရည်မဲ့မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ရမးခွန်းများ ဖပုေုဖန်တီးရာတွင် ထိရှလွယ်သဖဖင့် သတိထားရန်လိုအပ်သည်။ 
သန်းရခါင်စာေင်းနှင့် စစ်တမ်းရကာက်ယူခခင်းတို့မှ ေေှိရသာ တစ်နိုင်ငံလုံးလွမ်းခခုံသည့် ပညာရေး ကွာဟချက် 
အချက်အလက်များမှတစ်ဆင့် ပညာရေးဝန်ကကီးဌာနများက အဆိုပါခခားနားမှုများကို ပိုမိုသိေှိလာနိုင်သည်။ 
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သို့ရသာ် ရမးခွန်းများတည်ရဆာက်ပုံအရပါ်မူတည်၍ လူမျ ိုး၊ လူမျ ိုးစု၊ ကိုးကွယ်သည့်ောသာ၊ လိင်စိတ် 
တိမ်းညွတ်မှုနှင့် ဂျဲန်ေါသတ်မှတ်ရြာ်ခပချက်စသည့် စရိုက်လက္ခဏာများကို ရမးခမန်းောတွင် ထိေှလွယ်သည့် 
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို ထိပါးမိပပီး အရနှာင့်အယှက်ရပးခခင်းနှင့် ခွဲခခားဆက်ဆံခခင်းအခြစ် မလိုလား 
စော ခြစ်သွားနိုင်သည်။ 

မသန်ေွမ်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်ရသာ ရမးခွန်းများဖပုေုဖန်တီးရာတွင် တိုးတက်လာသည်။ မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ော ခိုင်လုံ 
ရသာ တိုင်းတာမှုနှင့် ပတ်သက်၍  သရောတူညီမှုေေှိေန်မှာ ေှည်လျားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ခြစ်သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် 
တွင် ကုလသမဂ္ဂ စာေင်းကိုင်ရကာ်မေှင်၏ ဝါေှင်တန်အုပ်စု (UN Statistical Commission’s Washington 
Group) က သန်းရခါင်စာေင်းနှင့် စစ်တမ်းရကာက်ယူမှုများအတွက် ရမးခွန်တို တစ်စုံ အဆိုခပုခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် 
အေွယ်ရောက်သူများအတွက် ပဓာနကျပပီး လက်ရတွ့အသုံးခပုနိုင်ရသာကဏ္ဍနှင့် လုပ်ရဆာင်ေန် လုပ်ငန်းများ 
ပါဝင်သည်။ ထိုရနာက် ကရလးသူငယ်များအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် ရမာ်ဂျူးကို UNICEF နှင့်အတူ 
ခပုစုခဲ့သည်။ ထိုရမးခွန်းများသည် မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ော လူမှုရေးပုံစံနှင့် ကိုက်ညီရသာ စာေင်းဇယားများကို ခပုစု 
ရပးပပီး၊ ထိေှလွယ်ရသာ နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့် ကိစ္စေပ်များကို ရခြေှင်းနိုင်သည်။ ယင်းတို့ကို လိုက်နာကျင့်သုံးသည့် 
နှုန်းမှာမူ ရနှးရကွးလှသည်။ 

မသန်ေွမ်းမှုဆိုင်ရာ အရထာက်အထားများ၏ အရည်အရသွးပိုမိုရကာင်းမွန်လာရသာ်လည်း ေင်းလုံးရချာ မဟုတ် 
ရသးရပ။ ကရလးများအတွက် သတ်မှတ်ထားရသာ ရမာ်ဂျူးများကို အသုံးခပု ပပီး ၂၀၁၇ မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း 
ေက်စုံအညွှန်းကိန်း အုပ်စုလိုက်စစ်တမ်း Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS)တွင် ပါဝင်ခဲ့ရသာနိုင်ငံ 
(၁၄) နိုင်ငံ၏ ရလ့လာဆန်းစစ်ချက်အေ မသန်စွမ်းကရလးငယ်တို့၏ ပျ ံ့နှံ့မှုသည် (၁၂%) ေှိသည့်အနက် 
ခမင့်မားရသာ စိုးေိမ်ပူပန်မှု နှင့် စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုနှုန်းများ၏ ေလေ်အခြစ် (၆%) မှ (၂၄%)အတွင်း ရတွ့ေှိေသည်။ 
ထိုနိုင်ငံများေှိ မသန်စွမ်းကရလးသူငယ်၊ ဆယ်ရကျာ်သက်နှင့် လူငယ်များ၏ (၁၅%)သည် ရကျာင်းမရနရကကာင်း 
ကိုလည်း ရတွ့ေှိေသည်။  မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းရကျာင်းရနအေွယ် သက်တူေွယ်တူများနှင့် 
နှိုင်းယှဉ်လျှင် မသန်စွမ်းကရလးများ၏ ရကျာင်းမရနမှုနှုန်းမှာ (၁)၊ (၄) နှင့် (၆) ောခိုင်နှုန်း အသီးသီးပို၍ေှိကကပပီး 
အာရုံခံစားမှုဆိုင်ော၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ော သို့မဟုတ် ဉာဏ်ေည်ဆိုင်ော မသန်စွမ်းခြစ်မှုေှိရသာ ကရလးများ၏ 
ရကျာင်းမရနမှုနှုန်းမှာ (၄)၊ (၇) နှင့် (၁၁) ောခိုင်နှုန်း ပို၍ ေှိကကသည်။ 

ောသင်ရကျာင်းများတွင် ေေ်တမ်းရကာက်ယူမှုအချ ို ့က အကျုံးဝင်မှုကို ပိုမိုနက်နဲေွာ နားလည်ရေနိုင်သည်။ ၂၀၁၈ 
ခုနှစ်တွင် ခပုလုပ်ခဲ့ရသာ နိုင်ငံတကာရကျာင်းသားများရလ့လာဆန်းစစ်ချက် International Student Assess-
ment (PISA)အေ အသက် (၁၅) နှစ်အေွယ် ကရလး (၅) ဦးတွင် (၁) ဦးသည် ရကျာင်းတွင် မိမိကိုယ်မိမိ 
အခပင်လူကဲ့သို့ ခံစားရနေရကကာင်း ရတွ့ေှိေရသာ်လည်း ေရူနိုင်းေါရူဆလမ်၊ ေိုမီနီကန်ေီပတ်ေလစ်နှင့် 
အရမေိကန်နိုင်ငံများတွင် (၃၀%) ကိုရကျာ်လွန်သည်ဟုသိေသည်။ အားလုံးပါဝင်သည့် ပညာရေးစနစ်တွင် 
လူမှုစီးပွားရေး အရခခအရနနိမ့်ကျရသာ ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများသည် မိမိတို့ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟု ခံစားေ 
မှုလည်း ပိုမိုနည်းပါးရကကာင်းရတွ့ေှိေသည်။ အကျုံးဝင်မှုနှင့် သက်ဆိုင်ရသာအေည်အရသွးပိုင်းဆိုင်ော အရထာက် 
အထားများကို ခပုစုေန်အတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ောအချက်အလက်များ (Administrative data) ကို ထိရောက်စွာ 
အသုံးခပုနိုင်သည်။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံသည် အေည်အရသွးပိုင်းဆိုင်ောအညွှန်းများကို တစ်နိုင်ငံလုံးလွှမ်းခခုံကာ 
စနစ်တကျ ရလ့လာရစာင့်ကကည့်ရနော ၄င်းတွင် ရကျာင်းသူရကျာင်းသားများက ရေးကင်းလုံခခုံမှု ကို ခံစားေခခင်း၊ 
အခပုသရောရဆာင်ရသာ ဆက်ဆံရေးကို တည်ရဆာက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခခင်း၊ အခခားသူများကို ရလးစားမှုနှင့် 
စာနာမှု ခပသခခင်း ေှိ၊ မေှိတို့ ပါဝင်သည်။ ဝင်ရငွနိမ့်ကျရသာ နိုင်ငံများနှင့် အလယ်အလတ်ေှိရသာ နိုင်ငံများ၏ 
ထက်ဝက်ခန့်သည် မသန်စွမ်း ရကျာင်းသားများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ောအချက်အလက်များကို 
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ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပညာရရးရောင့်ကကည့်ရလ့လာမှု အေီရင်ခံော ၂၀၂၀ အနှေ်ချုပ်

ရကာက်ယူခခင်းမေှိရပ။

ရကာက်ယူရရှိရသာ အချက်အလက်များက သီးသန့်ခွဲဖခားထားမှုများ၏ အရဖခအရနကို ဖပသရနသည်။ ေောဇီး 
နိုင်ငံတွင် မူဝါေ ရခပာင်းလဲမှုရကကာင့် မသန်စွမ်းကရလးငယ်များ၏ ပုံမှန်ရကျာင်းများတွင် တက်ရောက်မှုသည် 
၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် (၂၃%) မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် (၈၁%)အထိ တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အာေှနှင့် ပစိြိတ်ရေသတွင် 
မသန်စွမ်းကရလးငယ်များ၏ (၈၀%) နီးပါးသည် ပုံမှန်ရကျာင်းများတွင် တက်ရောက်ခဲ့ကကပပီး ကာဂျစ်စတန် 
နိုင်ငံတွင် (၃%) မှ တီရမာလက်စ်တီနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင် (၁၀၀%) အထိ တက်ရောက်ကကသည်။ ခပန့်ကျဲရနရသာ 
အချက်အလက်များအေ မိန်းကရလးများ၊ ခခားနားသည့်ောသာစကားရခပာသူ လူနည်းစုဝင်များနှင့် ောသာ 
ကွဲခပားသူများ စသည်ခြင့် သီးခခားအုပ်စုများအခြစ် သီးသန့်ခွဲခခားထားသည့်ရကျာင်းများကို မှတ်တမ်းတင်ထား 
သည်။ ၎င်းတို့၏ အကျုံးဝင်မှုတွင် ပါဝင်ခခင်း ေှိ-မေှိမှာ မရေမောေှိရနပပီး သာဓကအားခြင့် ဌာရနတိုင်းေင်းသား
များ၏ရကျာင်းသည် ဓရလ့ထုံးစံ၊ ယဉ်ရကျးမှုနှင့် အရတွ့အကကုံများကို ရလးစားမှုေှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို 
ရြာ်ရဆာင်ရပးရသာ်လည်း ချန်လှပ်ထားခခင်းကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးရနနိုင်ရကကာင်းရတွ့ေသည်။  PISA ကဲ့သို့ 
ရကျာင်းများအရပါ်ရလ့လာဆန်းစစ်မှုများအေ လူမှုစီးပွားရေး အရခခအရနအရပါ်အရခခခံပပီး သီးသန့်ခွဲခခားထားမှု
ခမင့်မားသည့် ချလီီ နှင့် မက္ကဆီကိုအပါအဝင် နိုင်ငံများတွင် လူမှုစီးပွားရေးအဆင့် ရောရနှာမှုကို တညီတညာ 
တည်းခြစ်ရစလိုလျှင် ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားဦးရေစုစုရပါင်း၏ ထက်ဝက်ခန့်ကို ရကျာင်းရခပာင်းရေှေ့ရနော 
ချထားေန် လိုအပ်ရကကာင်း ရတွ့ေှိေသည်။ ဤသို့ရကျာင်းများ ခွဲခခားထားမှုပုံစံသည် ၂၀၀၀ ခပည့်နှစ် မှ ၂၀၁၅ 
ခုနှစ်အထိ ရခပာင်းလဲမှု မေှိသရလာက်ခြစ်သည်။  

အထူးပညာရရးလိုအပ်ချက်ကို ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ဖခင်းသည် အဖငင်းပွားဖွယ်ရာဖဖေ်နိုင်သည်။ ရြာ်ထုတ် 
သတ်မှတ်ခခင်းခြင့် ဆော/ဆောမများအား ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများ၏ လိုအပ်ချက်ကိုသိရစပပီး ကူညီပံ့ပိုးခခင်း 
နှင့် ရနောချထားခခင်းတို့ ဦးတည်ရဆာင်ေွက်နိုင်သည်။ တြန် ရကျာင်းသား/ရကျာင်းသူများအရပါ် သမားရိုးကျ 
ပုံစံအတိုင်းခပုမူဆက်ဆံလာရအာင် ရစ့ရဆာ်ရပးနိုင်သည့်အခပင် ရဆးေက်ဆိုင်ောချဉ်းကပ်မှုကို အားရပးသည့် 
အတွက် ကရလးများအား သက်တူေွယ်တူများ၊ ဆော၊ ဆောမများနှင့် အုပ်ချုပ်သူများက တံဆိပ်ကပ်ခခင်းကို 
ရလျာ့ချနိုင်သည်။ ရပါ်တူဂီနိုင်ငံတွင် အထူးလိုအပ်ချက်များကို ရြာ်ထုတ်သတ်မှတ်ေန် အမျ ိုးအစားခွဲခခားခခင်း 
မေှိသည့် ချဉ်းကပ်ပုံနည်းလမ်းတစ်ခုကို လတ်တရလာတွင် ခပဌာန်းလိုက်သည်။ သင်ယူောတွင်အခက်အခဲေှိသူ 
စသည်ခြင့် အမည်တစ်မျ ိုးရပးကာ တံဆိပ်ကပ်လိုက်ခခင်းခြင့် ရမျှာ်လင့်ချက်ကကီးကကီးမားမားမထားရအာင် 
ကကိုတင်ရဟာကိန်းထုတ်လိုက်သလို ခြစ်လာနိုင်သည်။ ဥရောပတွင် အထူးပညာရေးလိုအပ်ချက်များေှိရနသည်ဟု 
ရြာ်ထုတ်သတ်မှတ်ခခင်းခံေရသာရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားပမာဏသည် ဆွီေင်နိုင်ငံတွင် (၁%) မှ စရကာ့တလန် 
တွင် (၂၀%)အထိ ေှိရလသည်။ သင်ယူောတွင် မသန်စွမ်းခခင်းသည် အရမေိကန်နိုင်ငံတွင် အထူးလိုအပ်ချက်များ 
အနက် အများခပားဆုံးအမျ ိုးအစားခြစ်ရသာ်လည်း ဂျပန်နိုင်ငံတွင် သိေှိသူပင် မေှိရချ။ ထိုသို့ကွာခခားမှုများမှာ 
ပညာရေးအမျ ိုးအစားကို နိုင်ငံများအလိုက် သတ်မှတ်ပုံကွာခခားချက်ဟုသာဆိုေရပမည်။ ြွဲ့စည်းပုံ၊ ရငွရကကး 
ရထာက်ပံ့မှု နှင့် သင်တန်းလိုအပ်ချက်များ ကွဲခပားသလို မူဝါေများနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ရလသည်။

အုပ်ချုပ်ပုံနှင့် ေဏ္ဍာရေး

လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရရးသည် ပညာရရးမူဝါဒကို ကိုင်တွယ်ရဆာင်ရွက်သူများ၏ တာဝန်သာမဟုတ်ရကကာင်း 
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ရသချာရအာင် ရဆာင်ရွက်ဖခင်း။ ရပါင်းစည်းထားသည့်ဝန်ရဆာင်မှုများသည် ကရလးသူငယ်များ၏ လိုအပ်ချက် 
များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် နည်းလမ်းများကို ပိုမိုရကာင်းမွန်ရစသလို ဝန်ရဆာင်မှုများ၏ အေည်အရသွးနှင့် 
ကုန်ကျစေိတ်များကို ထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုတို့ကိုလည်း ပိုမိုတိုးတက်ရကာင်းမွန်ရစသည်။ ဝန်ရဆာင်မှုရပးသူ 
တစ်ဦးက အခခားတစ်ဦးထံ လက်လှမ်းမီရအာင် ညွှန်းပို့ရပးခခင်းခြင့် ရပါင်းစည်းထားသည့် ဝန်ရဆာင်မှုကို ေေှိ 
နိုင်သည်။ ဥရောပနိုင်ငံ (၁၈) ခု မှ လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေး ဝန်ရဆာင်မှုရပးနိုင်ေန် အများအားခြင့် မသန်စွမ်း 
ကရလးများအတွက်.ေည်ေွယ်ရေးဆွဲထားသည့်လမ်းခပရခမပုံတစ်ခုတွင် ပညာရေးဝန်ကကီးဌာနသည် ဆော/ဆောမ 
များ၊ ရကျာင်းအုပ်ချုပ်သူများနှင့် သင်ကကားရေးပစ္စည်းများအတွက်၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကကီးဌာနများသည် ရေွးချယ် 
ခခင်း၊ ရလ့လာဆန်းစစ်ခခင်းနှင့် ခပန်လည်သန်စွမ်းရေး ဝန်ရဆာင်မှုများအတွက်နှင့် လူမှုြူလုံရေးအကာအကွယ်
ရပးရေးဝန်ကကီးဌာနများသည် ရငွရကကးရထာက်ပံ့မှုအတွက် အသီးသီး တာဝန်ေှိရကကာင်းရတွ့ေသည်။ 

တာဝန်ဝတ္တရားများကို မှေရဝယူဖခင်းက တန်းတူပူးတွဲရဆာင်ရွက်ဖခင်း၊ ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်ဖခင်းနှင့် ညှိနှိုင်း 
ရဆာင်ရွက်ဖခင်းတို့ ရရှိမည်ဟု အာမမခံနိုင်ပါ။ နက်ေှိုင်းစွာအခမစ်တွယ်ရနရသာ စံသတ်မှတ်ချက်များ၊ ရိုးော 
အစဉ်အလာများနှင့် ဗျူရိုကရေစီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဓရလ့များက သီးခခားေပ်တည်ဝန်ရဆာင်မှုရပးသည့်ပုံစံကို 
ခပုခပင်ရခပာင်းလဲောတွင် အဟန့်အတားများ ခြစ်ရစတတ်သည်။ အေင်းအခမစ်များ မလုံရလာက်ခခင်းသည်လည်း 
အရကကာင်းေင်းတစ်ေပ် ခြစ်နိုင်သည်။ ကင်ညာနိုင်ငံတွင် မသန်စွမ်းကရလးသူငယ်များ ပညာရေးကို လက်လှမ်း 
မီရေးအတွက် နိုင်ငံအဆင့် ပညာရေး ရလ့လာဆန်းစစ်မှု အေင်းအခမစ် ဗဟိုဌာနများ၏ သုံးပုံတစ်ပုံတွင် ကဏ္ဍ 
ရပါင်းစုံပါဝင်သည့်  အြွဲ့များအစား အောေှိတစ်ဦးကိုသာ ခန့်အပ်ထားကကသည်။ တိုင်းတာနိုင်သည့် စံနှုန်း 
သတ်မှတ်ချက်များခြင့် တိကျစွာရြာ်ခပထားသည့် တာဝန်များကို ေှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်ခပဌာန်းထားေန် လိုအပ် 
သည်။ ေဝမ်ေါနိုင်ငံတွင် စာသင်ခန်း၌ အကျုံးဝင်မှုကို စစ်ရဆးသူများမှ အကဲခြတ်နိုင်မည့် စံသတ်မှတ်ချက်များကို 
ရေးဆွဲခပဌာန်းထားသည်။ ရဂျာ်ေန်နိုင်ငံတွင် ဝန်ရဆာင်မှုရပးသူအမျ ိုးမျ ိုးက အထူးပညာရေးစင်တာများကို 
လိုင်စင်ထုတ်ရပးခခင်းနှင့် အသိအမှတ်ခပုခခင်းများအတွက် ကိုယ်ပိုင်စံ သတ်မှတ်ချက်များကို အသုံးခပုခဲ့ကကော 
(၁၀)နှစ်မဟာဗျူဟာအသစ်တွင် ဤ ခပဿနာကို ရခြေှင်းသွားမည်ခြစ်သည်။   

အေိုးရ၏ အဆင့်များအကကား အထက်ဌာန၊ ရအာက်ဌာန ရပါင်းေည်းရန်နှင့် ရဒသန္တရအေိုးရအား ရထာက်ပံ့ 
ကူညီရန် လိုအပ်သည်။ ဗဟိုအစိုးေများသည် ရေသန္တေအစိုးေများအား ေဏ္ဍာရငွများကို အခပည့်အဝ ရထာက်ပံ့ 
ရပးေမည့်အခပင် စွမ်းရဆာင်ေည်များ တိုးတက်လာရအာင်လည်း ရဆာင်ေွက်ရပးေမည်။ ရမာ်လ်ေိုဗာနိုင်ငံတွင် 
ကရလးအများစုကို ၎င်းတို့ တက်ရောက်သည့် ရေသပိုင် ရကျာင်းအိပ်ရကျာင်းစား ရကျာင်းများမှ အစိုးေလက် 
ရအာက်ခံအြွဲ့အစည်းနှင့် ရကျာင်းများသို့ ရေွ့ရခပာင်းောတွင် ရထာက်ပံ့ရငွများ လွှဲရခပာင်းခခင်းမေှိရသာရကကာင့် 
ရဆာင်ေွက်မှု မရအာင်ခမင်ခဲ့ရပ။ နီရပါနိုင်ငံတွင် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကိုရလျှာ့ချသည့်အစီအစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ရေသ 
အရနခြင့် ဗဟိုအစိုးေ၏ ောထူးအချ ို ့ကို ရေှေ့ရခပာင်းမှုများခပုလုပ်ခဲ့ောတွင် ရေသန္တေအစိုးေ၏ ပညာရေးဝန်ရဆာင်
မှုများအရပါ်ရထာက်ပံ့ကူညီရပးသည့် စွမ်းရဆာင်ေည်မှာ အားနည်းခဲ့ရကကာင်း စာသင်ရကျာင်းများကဏ္ဍစီမံကိန်း 
၏ နှစ်ဝက် အကဲခြတ်သုံးသပ်ခခင်းနှင့် ပထမဆုံးအကကိမ် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးရဆွးရနွးပွဲမှ သိေှိခဲ့ေသည်။ 

ရငွရကကးရထာက်ပံ့မှု သုံးရပ်မှာ  ပညာရရးတွင် သာတူညီမှေဖဖေ်ရရးနှင့် အကျုံးဝင်ရရးတို့အတွက် အရရးပါသည်။ 
ပထမဆုံးမှာ အစိုးေအရနခြင့် ရေသန္တေအာဏာပိုင်များသို့ အေင်းအခမစ်များ ခွဲရဝောတွင်လည်းရကာင်း၊ 
သို့မဟုတ် စာသင်ရကျာင်းများသို့ ပညာရေးအသုံးစေိတ်ရထာက်ပံ့ောတွင်လည်းရကာင်း အားနည်းချ ို ့တဲ့သူများ 
အတွက် ခြည့်ဆည်းရပးနိုင်ချင်မှ ရပးနိုင်မည်ခြစ်သည်။ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ၏ ခပည်ရထာင်စု အစိုးေသည် 
နယ်ရခမရေသဆိုင်ော အစိုးေများသို့ ရငွလုံးရငွေင်း ရထာက်ပံ့ရငွများ ခွဲရဝရပးောတွင် ရကျးလက်ရန ခပည်သူများ 
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နှင့် ရကျာင်းမရနသူများအား ထည့်သွင်းတွက်ချက်ခဲ့သည်။ နယ်ရခမရေသဆိုင်ော အစိုးေများက ၎င်းတို့၏ဝင်ရငွမှ 
ပညာရေးအတွက် ပူးရပါင်းထည့်ဝင်ကကေောတွင် ၎င်းတို့၏ အဆင့်များအလွန်ကွာခခားမှုရကကာင့် မညီမျှမှုကို 
ခြစ်ရပါ်ရစခဲ့ပါသည်။ ေုတိယအရနခြင့် ပညာရေးရငွရကကး ရထာက်ပံ့မှုမူဝါေများနှင့် စီမံကိန်းများသည် 
ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများအား ရငွရကကးရထာက်ပံ့ခခင်း (ဥပမာ - ပညာသင် 
ရထာက်ပံ့ရကကး) နှင့် ကင်းလွတ်ခွင့်ခပုခခင်း (ဥပမာ - ရကျာင်းလခ) ေည်မှန်းချက်များထားေှိနိုင်သည်။ နိုင်ငံ (၄) 
နိုင်ငံတွင် (၁) နိုင်ငံသည် အဆင့်ခမင့်ပညာသင်ကကားရေးကို လက်လှမ်းမီရစေန်အတွက် ခွဲခခားနှိမ့်ချဆက်ဆံရေးကို 
ရကျာ်လွှားသည့် အစီအစဉ်(affirmative action programmes) များေှိသည်။ တတိယအရနခြင့် ပညာရေး 
အတွက်ဟု တိတိကျကျသတ်မှတ်ထားခခင်းမဟုတ်သည့် ရငွရကကးရထာက်ပံ့မှုမူဝါေနှင့် အစီအစဉ်များက 
ပညာရေးအရပါ်တွင် ကကီးမားသည့် သက်ရောက်မှုေှိနိုင်သည်။ ရေေှည်တွင် လက်တင်အရမေိကနိုင်ငံများ၌ စံနှုန်း 
အရခခခပု ရငွရကကးလွှဲရခပာင်းမှုများက ပညာသင်ကကားေေှိနိုင်မှုကို နှစ်ဝက်မှတစ်နှစ်ခွဲခန့်ကာလအတွင်း တိုးခမင့် 
လာရစခဲ့သည်။

မသန်ေွမ်းသူများ အကျုံးဝင်သည့်ပညာရရးအတွက် ဘဏ္ဍာရငွရထာက်ပံ့ရာတွင် ထပ်ရဆာင်းအာရုံေိုက်ရန် လို 
အပ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသည့်စီမံကိန်းများ အပါအဝင် အရထွရထွလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ခြည့်စွက်ရပးသည့် 
( twin-track approach) နည်းလမ်းခြင့် ရငွရကကးရထာက်ပံ့ခခင်းနည်းလမ်းကို အကကံခပုပါသည်။ မူဝါေချမှတ် 
သူများသည် ရပးေမည့်ဝန်ရဆာင်မှုများနှင့် ကျခံေမည့်ကုန်ကျစေိတ်များအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်ကို ခပဌာန်း 
ထားေန်လိုအပ်သည်။ ၄င်းတို့အရနခြင့် အထူးလိုအပ်ချက်များကို ရြာ်ထုတ်သတ်မှတ်သည့်နှုန်းထားများ  
ခမင့်မားလာသည်နှင့်အမျှ ကုန်ကျစေိတ်များ ခမင့်မားလာမည့် စိန်ရခါ်မှုကို ကိုင်တွယ်ရခြေှင်းေမည့်အခပင် ဦးစား
ရပးသတ်မှတ်မည့်နည်းလမ်းများကို ရေးဆွဲချမှတ်ေန်၊ ရငွရကကးရထာက်ပံ့ေန်နှင့် လိုအပ်ချက်များအတွက် 
သတ်မှတ်ထားသည့် ဝန်ရဆာင်မှုများရပးေန်လည်းလိုအပ်သည်။ ထို့ခပင်အထူးလိုအပ်ချက်ေှိသည်ဟု ရြာ်ထုတ် 
သတ်မှတ်ခံထားေရသာ ကရလးများအတွက် ထပ်ရဆာင်းကကိုတင် ဝန်ရဆာင်မှုများရပးခခင်းကို ရေှာင်ကကဉ်ေန်နှင့် 
အရထွရထွ ရငွရကကးလိုအပ်ချက်များ (သို့) တခခားအုပ်စုများ၏ အသုံးစေိတ်ရကကာင့် ထပ်မံခွဲခခားထားခခင်းကို 
ရေှာင်ကကဉ်ေန် ရေသအာဏာပိုင်များနှင့် ရကျာင်းများကို ဆက်လက်ြိအားရပးရနနိုင်မည့် နည်းလမ်းတစ်ခုအခြစ် 
ေလေ် (ရောင်)ကို ကကိုတင်သတ်မှတ်ထားေန်လိုအပ်သည်။ ြင်လန်နိုင်ငံသည် ဤနည်းလမ်းအတိုင်း ရေှ့ဆက် 
လျက်ေှိသည်။ 

ပိုမိုချမ်းသာကကယ်ဝသည့် နိုင်ငံများတွင်ပင် မသန်ေွမ်းကရလးသူငယ်များ ပညာရရးအတွက် ရငွရကကးရထာက်ပံ့ 
ရရးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ ဥရောပနိုင်ငံများ၏ လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေး 
အတွက် ရငွရကကးရထာက်ပံ့မှု လမ်းခပရခမပုံခပုစုရေးစီမံကိန်းတစ်ခုအေ နိုင်ငံရပါင်း (၁၈) နိုင်ငံအနက် (၅) နိုင်ငံ 
တွင်သာ သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များေှိရကကာင်း ရတွ့ေှိေသည်။ နိုင်ငံအသီးသီးတွင် သမိုင်းရကကာင်း၊ 
လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးအရပါ် သရောရပါက်နားလည်မှုနှင့် ဗဟိုမှချုပ်ကိုင်သည့်စနစ်ကို ရခြရလျှာ့ထားမှု 
အဆင့်တို့ ကွဲခပားသည့်အရလျာက် စံနမူနာခပုအပ်သည့် ေဏ္ဍာရငွရထာက်ပံ့မှုစနစ်ဟူ၍ မေှိရပ။ နိုင်ငံ 
အနည်းငယ်တွင် အထူးလိုအပ်ချက်ေှိသည်ဟု ရြာ်ထုတ်သတ်မှတ်လိုက်ရသာရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားဦးရေ 
ခမင့်မားလာနိုင်သည့် တစ်မျ ိုးမကသည့် အရလးရပးတွက်ချက်မှုများအသုံးခပုမှု (ဥပမာ - မသန်စွမ်းမှု အမျ ိုးအစား 
အလိုက် စသည်ခြင့်) မှ ခွဲထွက်၍ ပုံမှန်ရကျာင်းများသို့ ရငွရကကးရထာက်ပံ့ရသာ ရိုးစင်းသည့် နည်းလမ်းကို 
အသုံးခပုလာကကသည်။ အများစုက အေင်းအခမစ်၊ ပံ့ပိုးမှုနှင့် စွမ်းေည်ခမှင့်တင်ရေးအခွင့်အလမ်းများကို မျှရဝအသုံး
ခပုလာနိုင်မည့်ကွန်ေက်များကို အားရပးလာကကသည်။
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ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပညာရရးရောင့်ကကည့်ရလ့လာမှု အေီရင်ခံော ၂၀၂၀အနှေ်ချုပ်

ပိုမိုဆင်းရဲရသာနိုင်ငံများတွင် အထူးပညာရရးမှ လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရရးသို့ ရဖပာင်းလဲမူကို ရငွရကကးရထာက် 
ပံ့ရန် ရယဘုယျအားဖဖင့် ရုန်းကန်ရနကကရဆဲဖဖေ်ပါသည်။ အချ ို ့နိုင်ငံများတွင် မသန်စွမ်းကရလးသူငယ်များ 
ပညာရေးတွင် အကျုံးဝင်မှု တိုးတက်လာရစရေးအတွက် ေတ်ဂျက်ကို တိုးခမှင့်ခဲ့ကကသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် 
အတွက် ရမာေစ်သျှနိုင်ငံ၏ ေတ်ဂျက်တွင် အထူးလိုအပ်ချက်ေှိရသာ ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများအတွက် 
သင်ကကားရေး အရထာက်အကူခပုပစ္စည်း၊ အသုံးအရဆာင်၊ ပေိရောဂနှင့် ပစ္စည်းကိေိယာများအတွက် နှစ်အလိုက် 
တစ်ဦးချင်းရထာက်ပံ့မှုကို (၄) ဆ တိုးခမှင့်ခဲ့သည်။  

သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ ခပဌာန်းစာအုပ်နှင့် စစ်ရဆး 
အကဲခြတ်မှု

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းရရွးချယ်မှုက လူတိုင်းအကျုံးဝင်သည့် ဒီမိုကရက်တေ် လူ့အဖွဲ့အေည်းကို ဖမှင့်တင်ရပးနိုင်သည် 
သို့မဟုတ် နိမ့်ကျရေနိုင်သည်။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် အရကကာင်းအောအေခြစ်ရစ၊ အရကာင်အထည်ရြာ်ောတွင် 
ခြစ်ရစ ပညာရေးစီမံကိန်းတွင် ချန်လှပ်ထားခခင်းခံေနိုင်ရခခေှိသည့် အုပ်စုအားလုံးကို ပါဝင်ရစေန်လိုအပ်သည်။  
၎င်းတို့သည် ပညာရေး စီမံကိန်းတွင် မေှိမခြစ်အရေးပါသူ များခြစ်ရကကာင်း ရကာင်းစွာသရောရပါက်ရစနိုင်ေမည်။ 
အချ ို ့ရသာအုပ်စုများအတွက် စံနှုန်းကွဲခပားသည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို အသုံးခပုခခင်းသည် အကျုံးဝင်မှုအတွက် 
အတားအဆီးခြစ်ပပီး မှားယွင်းရသာ အယူအဆများကို ခြစ်ရစသည်။ ယခုတိုင် နိုင်ငံအများအခပားတွင် မသန်စွမ်း 
ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများအတွက် အထူးသင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို အသုံးခပုကာ သင်ကကားရနဆဲခြစ်သည်။ ေုက္ခ 
သည်များအတွက်မူ မိခင်နိုင်ငံသို့ ခပန်ေန်အားရပးသည့်အရနခြင့် ၎င်းတို့၏ မိခင်နိုင်ငံမှ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကို 
အသုံးခပုပပီး သင်ယူနိုင်စွမ်းနိမ့်ကျသူများအတွက် ပိုမိုရနှးရကွးသည့် ပညာရေးလမ်းရကကာင်းသို့ ပို့လိုသည့် 
တိမ်းညွှတ်မှုများေှိသည်။ စိန်ရခါ်မှုများက အမျ ိုးမျ ိုးရသာ အရခခအရနများတွင် ရပါ်ရပါက်လျှက်ေှိသည်။ ၎င်းတွင် 
ရော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုးဗီးနား နိုင်ငံများမှ ခပည်တွင်းရနေပ်စွန့်ခွာေသူ IDP များ၊ ပီရူးနိုင်ငံမှ ဂျဲန်ေါ ကိစ္စများ၊ 
ထိုင်းနိုင်ငံမှ ောသာစကားကွဲခပားသည့် လူမျ ိုးစုငယ်များ၊ တန်ဇန်နီးယားနိုင်ငံရောက် ေူေွန်ေီယန်နှင့် ကွန်ဂိုလိစ် 
နိုင်ငံများမှ ေုက္ခသည်များ၊ ကရနေါနိုင်ငံမှ မူလကတည်းက ရောက်ေှိရနထိုင်ခဲ့ကကရသာ ဌာရနတိုင်းေင်းသားများ 
ပါဝင်ရစသည်။ ဥရောပတွင် နိုင်ငံရပါင်း (၄၉) ခုမှ (၂၃) နိုင်ငံတွင် လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှုနှင့် ဂျဲန်ေါ သတ်မှတ်ချက်ကို 
ထင်ထင်ေှားေှားရြာ်ခပရဆွးရနွးခခင်း မခပုခဲ့ကကရပ။  

အကျုံးဝင်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းသည် ဆီရလျာ်ပပီး ဖပုလွယ်ဖပင်လွယ်ရိှကာ လိုအပ်ချက်ကို တုန့်ဖပန်ဖဖည့်ဆည်းနိုင်ရန် 
လိုအပ်သည်။ ရတာင်အာေှနှင့် ဆာဟာေရတာင်ပိုင်းရေသတို့တွင် နိုင်ငံသားများက ဦးရဆာင်ခပုလုပ်သည့် 
ဆန်းစစ်ရလ့လာမှု အရထာက်အထားများက သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏ ေည်ေွယ်ချက်နှင့် သင်ယူေေှိလာသည့် ေလေ် 
တို့အကကား ကကီးမားသည့်ကွာဟချက် ေှိရနရကကာင်းကို မီးရမာင်းထိုးခပခဲ့သည်။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းက အခွင့်ထူးခံ 
တို့နှင့် အချ ို ့ရသာ အသိပညာများကို ခြည့်ဆည်းရပးရနစဉ် ရကျးလက်နှင့် ပမို့ခပအကကား တန်းတူညီမျှမေှိမှုရပါ်
ရပါက်လာရကကာင်း ယူဂန်ေါနိုင်ငံမှ မူလတန်း သခေျာသင်ရိုးညွှန်းတမ်း ရလ့လာမှုတစ်ခုက ခပသခဲ့သည်။ အသိပညာ 
ကွာခခားမှုကို ရေှာင်ေှားေန်အခပင် သင်ယူမှုနှင့်နားလည်နိုင်မှု ပိုမိုခမန်ဆန်လာရစေန်အတွက် အထူးသခြင့် 
မူလတန်းရကျာင်းများတွင် မိခင်ောသာစကားခြင့် သင်ယူရလ့လာခခင်းက အလွန်အရေးကကီးသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ 
ဩေိသျှခပည်နယ်တွင် ောသာအမျ ိုးမျ ိုးခြင့် သင်ကကားရသာ ပညာရေးစနစ်ကို မူလတန်းရကျာင်းရပါင်း (၁၅၀၀)
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ခန့်တွင် ကျင့်သုံး ရနော လူမျ ိုးစုတို့၏ ောသာစကား (၂၁) မျ ိုးကို အသုံးခပု၍ သင်ကကားရပးသည်။ ကမ္ဘာရပါ်တွင် 
နိုင်ငံရပါင်း (၄၁) နိုင်ငံကသာ သရကေတောသာစကားကို တေားဝင်ောသာစကားအခြစ် အသိအမှတ်ခပုထားော 
ယင်းတို့အနက်မှ (၂၁) နိုင်ငံမှာ ဥရောပသမဂ္ဂဝင်ခြစ်သည်။ ဩစရကတးလျနိုင်ငံတွင်ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသား 
(၁၉%)သည် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို လိုက်ရလျာညီရထွခပုခပင်ပပီး  သင်ယူခွင့်ေသည်။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းသည် 
ပညာရေးတွင် လမ်းဆုံးမခြစ်သင့်ေဲ ပညာရေးအခွင့်အလမ်းများစွာကို ြမ်းဆုပ်ေယူနိုင်ေန် စဉ်ဆက်မခပတ်ပံ့ပိုး 
ရပးရနသည့် လမ်းရကကာင်းသာ ခြစ်သင့်သည်။

ဖပဌာန်းောအုပ်များက သမားရိုးကျပုံေံကို ဆက်လက်တည်တံ့ရေနိုင်သည်။ ခပဌာန်းစာအုပ်ထဲတွင်ပါဝင်ရသာ 
လူမျ ိုးစု၊ ောသာစကား၊ ကိုးကွယ်သည့်ောသာနှင့် ဌာရနတိုင်းေင်းသားတို့၏ ရုပ်ပုံများသည် ခြတ်သန်းလာသည့်
သမိုင်းရကကာင်းနှင့် နိုင်ငံ၏ကိစ္စများေပ်အရပါ်တွင် ကကီးစွာမူတည်ရနသည်။ နိုင်ငံ၏လူမျ ိုးစုငယ်များအား ဆက်ဆံ 
ပုံအရပါ် ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သည့် အချက်များတွင် ဌာရနတိုင်းေင်းသားလူမျ ိုးစုများေှိရနခခင်း၊ လူဦးရေဆိုင်ော 
အချက်အလက်၊ နိုင်ငံရေး သို့မဟုတ် စီးပွားအေ ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သည့် လူမျ ိုးစုတစ်စု သို့မဟုတ် တစ်စုမက 
ေှိရနခခင်း၊ သီးခခားရနခဲ့သည့် သို့မဟုတ် ပဋိပက္ခခြစ်ခဲ့ြူးသည့် သမိုင်းရကကာင်းေှိခဲ့ခခင်း၊ နိုင်ငံတစ်ခုအခြစ် 
တည်ရဆာက်ေန် စိတ်ကူးပုံရြာ်ထားခခင်းနှင့် ခပည်ပမှ ဝင်ရောက်လာသူများ၏ အခန်းကဏ္ဍတို့ပါဝင်သည်။ 
ခပဌာန်းစာအုပ်က တိုင်းေင်းသားလူနည်းစုတို့သည် “အခပင်လူ” များသာခြစ်သည်ဟု ၎င်းတို့အရပါ် ခမင်ထားသည့် 
အခမင် သို့မဟုတ်  ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်က ခံယူထားသည့်အခမင်ကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရလျာ့ပါးသက်သာ 
ရစခခင်း သို့မဟုတ် ပိုမိုဆိုးေွားရစခခင်းများကို ြန်တီးနိုင်သည်။ လူအုပ်စုတစ်စု၏ ထူးခခားသည့် ဝိရသသလက္ခဏာ 
များနှင့် ဆက်နွယ်သည့် မသင့်ရလျာ်ရသာ ရုပ်ပုံနှင့် ရြာ်ခပချက်များသည် ရကျာရထာက်ရနာက်ခံမေှိရသာ 
ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများအား အထင်လွဲမှားခံေခခင်း၊ နားလည်မှုလွဲခံေခခင်း၊ ခံခပင်းခခင်းတို့နှင့်အတူ အခပင်လူ 
အခြစ် ခံစားေရစသည်။ နိုင်ငံအများအခပားတွင် အမျ ိုးသမီးများသည် အထင်ရသးခံေခခင်းနှင့် ပုံရသကားကျ 
သတ်မှတ်ခံေခခင်းတို့ကို မကကာခဏကကုံရတွ့ေသည်။ အလယ်တန်းရကျာင်း၏ အဂေလိပ်စာခပဌာန်းစာအုပ်များတွင် 
အမျ ိုးသမီးများအရကကာင်းနှင့် ရုပ်ပုံကို ရြာ်ခပခံေခခင်းသည် အင်ေိုနီးေှားနိုင်ငံတွင် (၄၄%)၊ ေဂေလားရေ့ေှ် နိုင်ငံတွင် 
(၃၇%) နှင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ပန်ဂျပ်ခပည်နယ်တွင် (၂၄%)စီ ေှိသည်။ အမျ ိုးသမီးများအား အထင်ကကီးြွယ်မေှိရသာ 
အလုပ်အကိုင်များတွင်သာ ရနောရပးပပီး ြာသိြာသာရနတတ်ရသာ အတွင်းစွဲ (introvert) များအခြစ်သာ ရှုခမင် 
ကကသည်။ 

အရည်အရသွးရကာင်းမွန်သည့် ( Assessment - ေေ်ရဆးအကဲဖဖတ်မှု) များသည် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရရး 
ေနေ်၏ အရဖခခံကျရသာ အေိတ်အပိုင်းတေ်ခုဖဖေ်သည်။ စစ်ရဆးအကဲခြတ်မှုများကို မကကာခဏပင် အလွန် 
ကျဉ်းရခမာင်းသည့် အခမင်ခြင့် ကျင်းပရလ့ေှိသည်။  အချ ို ့ရသာရကျာင်းများကို ဝင်ခွင့်ေေန် (သို့မဟုတ်) မတူသည့် 
ပညာရေးလမ်းရကကာင်းများတွင် ရနောချထားရေး အဆုံးအခြတ်ရပးေန်နှင့် အစိုးေ၏ အကျုံးဝင်မှုဆိုင်ော  
တာဝန်ယူမှုအရပါ် ဝိရောဓိခြစ်ရစနိုင်သည့် အချက်အလက်မှားများရပးေန်တို့အတွက် ကျင်းပသည်။ ဥပမာ 
တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာခြင့် ရလ့လာဆန်းစစ်မှုခပုောတွင်  မသန်စွမ်းကရလးသူငယ် သို့မဟုတ် သင်ယူေန် 
ခက်ခဲရသာကရလးသူငယ်များကို ချန်လှပ်ထားမျ ိုးခြစ်တတ်သည်။ စစ်ရဆးအကဲခြတ်မှုသည် ရကျာင်းသားများ 
အလုပ်တာဝန်၊ သင်ခန်းစာများကို မည်သို့ရခြေှင်းသနည်း။ မည်သည့်အောများက ၎င်းတို့အတွက် ခက်ခဲသည်။ 
မည်သည်တို့ကို ခပုခပင်ရခပာင်းလဲလျှင် ၎င်းတို့အတွက် ရအာင်ခမင်မှုကိုေေှိမည်  စသည်ခြင့်ရကျာင်းသူ/
ရကျာင်းသားများ၏ အလုပ်တာဝန်ကို ဦးတည်အာရုံစိုက်သင့်သည်။ ပညာရေးစက်ဝန်း၏အဆုံးတွင် ခပုလုပ်ရသာ 
ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများ၏ သင်ယူပပီးရခမာက်မှုကို အဆုံးအခြတ်ရပးသည့် (high-stake summative as-
sessments) စစ်ရဆးအကဲခြတ်မှုများအစား သင်ယူတတ်ရခမာက်မှုကို စဉ်ဆက်မခပတ်ရလ့လာ သုံးသပ်သည့် 
(low-stake formative assessments) စစ်ရဆးအကဲခြတ်မှုကို ရခပာင်းလဲကျင့်သုံးခခင်းက လူတိုင်းအကျုံးဝင် 
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ပညာရေး၏ ေည်ေွယ်ချက်နှင့် ပိုမိုကိုက်ညီသည်။ စမ်းသပ်မှုများကို ခပုလုပ်ေန်လိုအပ်ရသာ်လည်းရကျာင်းသူ/
ရကျာင်းသားများကို  ပုံစံတစ်ခုတွင် ပုံသွင်းေန်အားထုတ်လာရသာရကကာင့် ၎င်းတို့၏ ရကကာင်းကျ ိုးညီညွတ်မှုမှာ 
ရမးခွန်းထုတ်စောခြစ်လာသည်။  ယင်းသို့ခပုမည့်အစား စစ်ရဆးအကဲခြတ်မှုက မသန်စွမ်းရကျာင်းသားများ၏ 
သင်ယူတတ်ရခမာက်မှုကို ခပသောတွင် ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ေန် အရလးထားရဆာင်ေွက်သင့်သည်။ ဆာဟာေရတာင်ပိုင်း 
ရေသေှိ နိုင်ငံ (၇) နိုင်ငံေှိ ဆော/ဆောမများတွင်ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများကို စစ်ရဆးအကဲခြတ်ခခင်းနှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ အနိမ့်ဆုံးဗဟုသုတပင် မေှိရပ။

အကျုံးဝင်ပညာရရး သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ ဖပဌာန်းောအုပ်နှင့် ေေ်ရဆးအကဲဖဖတ်မှု ဖပုဖပင်ရဖပာင်းလဲရရးအတွက် 
အရကကာင်းအရာအမျ ိုးမျ ိုးကို ဆီရလျာ်ရအာင် ဖပုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ စွမ်းရဆာင်ေည်များတိုးတက်လာရအာင် 
ခမှင့်တင်ရပးေန်လိုအပ်သည်။ သို့မှသာ သက်ဆိုင်သူများအားလုံး မဟာဗျူဟာကျကျရတွးရခါ်နိုင်ကာ လုပ်ငန်း 
များကို အတူပူးတွဲလုပ်ရဆာင်နိုင်မည်ခြစ်သည်။ သက်ဆိုင်သူအားလုံးကို လုပ်ငန်းစဉ်အရပါ် ပါဝင်ခွင့်ရပးပပီး 
တူညီသည့် ေည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ ရောက်ေှိရအာင် လက်တွဲရဆာင်ေွက်သွားနိုင်ကကေန်အတွက် မိတ်ြက်ခပုေန် 
လိုအပ်သည်။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ ခပဌာန်းစာအုပ်နှင့် စစ်ရဆးအကဲခြတ်မှုများ အကျုံးဝင်ရစရေးကို ကကိုးစားအား 
ထုတ်မှု ရအာင်ခမင်လာရစေန် ေီဇိုင်းရေးဆွဲစဉ်၊ ခပုစုစဉ်နှင့် အရကာင်အထည်ရြာ်စဉ် ကာလတစ်ရလျှာက် 
လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပူးရပါင်းပါဝင်ရဆာင်ေွက်မှုေှိေန်လိုအပ်သည်။ 

ဆော/ဆောမများနှင့် ပညာရေး အရထာက် 
အကူခပု ဝန်ထမ်းများ

လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရရးတွင် ဆရာ/ဆရာမအားလုံးက ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားတိုင်းကို သင်ကကားရပးနိုင် 
ရအာင် ဖပင်ဆင်ထားသင့်သည်။ ဆော/ဆောမများကိုယ်တိုင်က ရကျာင်းသူ/ ရကျာင်းသားတိုင်းကို ရအာင်ခမင် 
ရအာင် ရဆာင်ေွက်ရပးနိုင်မည့် တန်ြိုးထားမှု၊ အသိပညာနှင့် သရောထားခံယူချက်များေှိသည့် ရခပာင်းလဲမှုကို 
လုပ်ရဆာင်သူများ မဟုတ်လျှင် အကျုံးဝင်ရေးကို အရကာင်အထည်ရြာ်ေန် မခြစ်နိုင်ပါ။ ဆော/ဆောမများ 
ကိုယ်တိုင်၏ သရောထားသည် အကျုံးဝင်ပညာရေး၏ သရောတေားအရပါ် ကတိကဝတ်ခပုမှုနှင့်  မိမိတို့၏ 
ကကိုတင်ခပင်ဆင်မှုနှင့် မိမိတို့အား အရထာက်အကူခပုမည့် ပညာရေးစနစ်၏ အဆင်သင့်ခြစ်ရနမှု အရခခအရနတို့ 
အရပါ်တွင် သံသယေှိရနမှုနှင့် ရောရနှာရနတတ်သည်။  လူမှုရေးေက်လိုက်မှုများနှင့်  သမားရိုး ပုံသွင်းခခင်းကိုလည်း 
ခုခံကာကွယ်နိုင်စွမ်း မေှိခြစ်ရနနိုင်သည်။ အကျုံးဝင်ပညာသင်ကကားရေးတွင် ဆော/ဆောမများသည် မတူ 
ကွဲခပားမှုကို လက်ခံနိုင်ပပီး ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားအားလုံးသည် စာသင်ခန်းတွင်းမှ သင်ခန်းစာများကို ၎င်းတို့၏ 
ေဝအရတွ့အကကုံနှင့် ချတိ်ဆက်ကာ သင်ယူရနကကရကကာင်းကို သိေှိနားလည်ထားေမည်။ အတတ်ပညာ ြွံပြိုး 
တိုးတက်မှု အခွင့်အလမ်းတို့လည်း ထိုသို့ခြစ်လာရအာင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲထားချနိ်တွင် ဆော/ဆောမများ 
ကိုယ်တိုင်တွင် ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားအချ ို ့ကို ချ ို ့တဲ့သည်၊ သင်ယူမှုမခပုနိုင် သို့မဟုတ် စွမ်းေည်မေှိ စသည့် 
အခမင်များ အခမစ်တွယ်ရနဆဲခြစ်ပါက ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသား တစ်ဦးချင်း၏ သင်ယူနိုင်မှုစွမ်းေည်မှာ အကန့် 
အသတ်မေှိရကကာင်းကို သိေှိနားလည်နိုင်ေန် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်က အားထုတ်ကကိုးပမ်းေဦးမည်ဆိုသည့် အဓိပ္ပါယ် 
ပင်ခြစ်သည်။
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ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပညာရရးရောင့်ကကည့်ရလ့လာမှု အေီရင်ခံော ၂၀၂၀ အနှေ်ချုပ်

အကျုံးဝင်ရသာ သင်ကကားရရးအတွက် ဖပင်ဆင်ရပးမှုမရှိဖခင်းက  သင်ကကားနည်း အသိပညာတွင် ဟာကွက်များ 
ဖဖေ်လာနိုင်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ရကာက်ယူခဲ့ရသာ သင်ကကားရေးနှင့် သင်ယူရေးနိုင်ငံတကာ ရလ့လာဆန်းစစ် 
ချက် (Teaching and Learning International Survey) တွင် (၂၅%)ရသာ ဆော/ဆောမများက အထူး 
လိုအပ်ချက်များ ေှိရနရသာရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများကို သင်ကကားပို့ချေန်အတွက် အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ော
ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးတွင် ကကီးမားရသာလိုအပ်ချက်ေှိရနရကကာင်းတင်ခပခဲ့သည်။ ဆာဟာေရတာင်ပိုင်းရေသမှ 
ခပင်သစ်ောသာစကားကို အဓိကသုံးစွဲသည့် (၁၀) နိုင်ငံတွင် ေုတိယတန်းနှင့် ဆဌမတန်းမှ (၈%)  ဆောဆောမများ 
သည် လုပ်ငန်းခွင်တွင် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးသင်တန်းကို ေေှိပပီးခြစ်သည်။ မတူကွဲခပားသည့် ရကျာင်းသူ/
ရကျာင်းသားများကို သင်ကကားေန် မတူကွဲခပားသည့် ဆော/ဆောမများကို  သီးသန့် ခပင်ဆင်ရပးေမည့် အရလ့ 
အကျင့်ကို ေေှိေန်မှာအရေးကကီးပါသည်။ အေည်အရသွးရကာင်းေေိှေန်အတွက် ဆောအတတ်ပညာရေးသည် သင်
ကကားပို့ချမှုနည်းလမ်းများနှင့် စာသင်ခန်းတွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုမှသည် အတတ်ပညာေှင်အမျ ိုးမျ ိုးပါဝင်သည့်အသင်း 
အြွဲ့များနှင့် သင်ယူမှုကို စစ်ရဆးအကဲခြတ်သည့် နည်းလမ်းများအထိ သင်ယူသူအားလုံးကို အကျုံးဝင်ရအာင် 
သင်ကကားရပးနိုင်ရသာ ေက်စုံလွှမ်းခခုံနိုင်ရသာပညာရေးခြစ်ေမည်။ ထို့ခပင် ဆော၊ဆောမများ စာသင်ခန်းတွင်း 
လက်ရတွ့ရဆာင်ေွက်ောတွင် ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်များကို ရပါင်းစည်းထည့်သွင်းနိုင်ရေးအတွက် ရနာက်ဆက်တွဲ
ရထာက်ပံ့ကူညီမှုများလည်း ပါဝင်သင့်သည်။ ကရနေါနိုင်ငံ နယူးေေန်စ်ဝစ်စီေင်စု၏ ကျယ်ခပန့်ရသာ လူတိုင်း 
အကျုံးဝင် ပညာရေးမူဝါေက ရအာ်တစ်ဇင် (autism spectrum disorders) ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများအား 
ရထာက်ပံ့ကူညီနိုင်ေန်အတွက် ဆော/ဆောမများအား သင်တန်းတက်ေန် အခွင့်အလမ်းများနှင့် မိတ်ဆက်ရပးခဲ့ 
သည်။

ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများ၏ လိုအပ်ချက်အလိုက် သင်ကကားရရးကို ညှိယူနိုင်ရန် ဆရာ/ဆရာမများအတွက် 
ရလျာ်ကန်သင့်ဖမတ် သည့် လုပ်ငန်းခွင်အရဖခအရနနှင့် ရထာက်ပံ့ကူညီမှုများ လိုအပ်သည်။ ကရမ္ဘာေီးယားနိုင်ငံတွင် 
ဆော/ဆောမများက ခပည့်ကျပ်ရနရသာ စာသင်ခန်းအတွင်း မလုံရလာက်ရသာ သင်ကကားရေးအေင်းအခမစ်များ 
ကို အသုံးခပုကာ လွန်လွန်ကဲကဲ ရမျာ်မှန်းထားသည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအတိုင်း ကရလးဗဟိုခပုပညာရေးကို 
အသုံးခပုေန် ခြစ်နိုင်ရခခ ေှိ-မေှိကို ရမးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ သင်ယူမှုကို စစ်ရဆးအကဲခြတ်မှုအတွက်   စံသတ်မှတ် 
ထားသည့် အရကကာင်းအောများကို သင်ကကားေခခင်းက ဆော/ဆောမများအတွက် လက်ရတွ့တွင် ပိုမိုခက်ခဲရစနိုင် 
သည်။ အထူးသခြင့် သီးခခားခွဲ၍သင်ကကားသည့်စနစ်မှ လူတိုင်းအကျုံးဝင်စနစ်သို့ ခပုခပင်ရခပာင်းလဲောတွင် 
မတူသည့် ရကျာင်းများမှ ဆော/ဆောမများအကကား ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်မှုက မတူကွဲခပားခခင်း၏ စိန်ရခါ်မှုများကို 
ေင်ဆိုင် ရခြေှင်းောတွင် အရထာက်အကူခပုနိုင်သည်။ တခါတေံတွင် ရကျာင်းတစ်ရကျာင်းတည်းမှာပင် ဆော/
ဆောမများအကကား ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်မှုမေှိေဲ ခြစ်ရနတတ်သည်။ သီေိလကောနိုင်ငံတွင် ပုံမှန်စာသင်ခန်းမှ 
ဆော/ဆောမ အနည်းငယ်က အထူးလိုအပ်ချက်ေှိရသာဌာနမှ လုပ်ရြာ်ကိုင်ြက်များနှင့် ပူးတွဲရဆာင်ေွက်ခခင်းများ 
ခပုလုပ်ခဲ့သည်။     

အထူးလိုအပ်ချက်ရှိသည့် ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများအား ပုံမှန်ပညာသင်ကကားရရးသို့ ရဖပာင်းရရှေ့ဖခင်းနှင့်အတူ    
အရထာက်အကူဖပု ဝန်ထမ်းအရရအတွက်လည်း ဖမင့်တက်လာသည်။ သို့ရသာ် တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအေ 
တိုးတက်မှု မေှိရသးပါ။  ဆော/ဆောမသမဂ္ဂ၏ ဆန်းစစ်ရလ့လာမှုတစ်ခုကို ရခြကကားသူများက အနည်းဆုံး 
(၂၅%) နိုင်ငံတွင် အရထာက်အကူခပုဝန်ထမ်းများ မေှိပါ။ (သို့မဟုတ်) အများဆုံး ပျက်ကွက်ကကသည်ဟု 
ရခြဆိုကကသည်။ စာသင်ခန်း တွင်းသင်ကကားသင်ယူရေးဆိုင်ော လက်ရထာက်ဆော၊ ဆောမများက 
များစွာအကူအညီရပးနိုင်သည်။ သို့ရသာ် ၎င်းတို့၏တာဝန်မှာ ဆော/ဆောမများ၏ အလုပ်ကို ကူညီခြည့်ဆည်း
ရပးေန်ခြစ်သည့်အတွက် မကကာခဏပင် ၎င်းတို့သည် လိုအပ်ချက်ပိုများသည့် အရခခအရနသို့ 
တွန်းပို့ခခင်းခံကကေသည်။ ခမင့်မားလာရသာ အတတ်ပညာပိုင်း ဆိုင်ော ရမျှာ်မှန်းချက်များသည် အဆင့်နိမ့်ကျရသာ 
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ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပညာရရးရောင့်ကကည့်ရလ့လာမှု အေီရင်ခံော ၂၀၂၀အနှေ်ချုပ်

အတတ်ပညာဆိုင်ော ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ယှဉ်တွဲလာရသာ အခါ အေည်အရသွး နိမ့်ကျသည့် သင်ယူမှု၊ 
လုပ်ရြာ်ကိုင်ြက်များနှင့် အခပန်အလှန်ဆက်ဆံရေး အဆင်မရခပမှု၊ ခပည့်စုံရသာ ညွန်ကကားချက် မေေှိမှုနှင့် 
လွဲမှားရသာ ယူဆချက်များကို ခြစ်ရပါ်ရစသည်။ ဩစရကတးလျနိုင်ငံတွင် အေည်အချင်းမေှိသည့် အရထာက်အကူခပု 
ဝန်ထမ်းများအရပါ် မှီခိုလွန်းသည့် စနစ်တစ်ခုရကကာင့် မသန်စွမ်း ကရလးများ၏ အေည်အချင်းခပည့်ဆော/
ဆောမများကို လက်လှမ်းမီမှုသည် တစိတ်တပိုင်း ရနှးရကွးကကန့်ကကာ ခဲ့ေသည်။

ဆရာ/ဆရာမများအကကား မတူကွဲဖပားမှုသည် တခါတရံတွင် လူဦးရရ ကွဲဖပားဖခားနားမှုကို လိုက်မမီရပ။ 
ဤသည်မှာ တခါတေံတွင် ရေးြယ်ခံအုပ်စုဝင်များအား အေည်အချင်းေှိလာရအာင်  ရလ့လာဆည်းပူးရစခခင်း၊ 
အေည်အချင်းခပည့်မီလာလျှင် ရကျာင်းတွင် ပညာသင်ကကားရစခခင်းနှင့် ထိုောထူး/အလုပ်တွင် အရခပာင်းအလဲမေှိ 
ဆက်လက်ေှိရစခခင်း စသည်တို့ကို တားဆီးပိတ်ပင်ထားသည့် ြွဲ့စည်းပုံခပဿနာ၏ အကျ ိုးဆက်ခြစ်သည်။ 
ထိုဆော/ဆောမများသည် မတူညီရသာ သရောထားအခမင်များကို ရပးနိုင်ခခင်းနှင့် ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသား 
အားလုံးအတွက် စံခပပုဂ္ဂိုလ်များအခြစ် တာဝန်ထမ်းရဆာင်ခခင်းတို့ခြင့် အကျုံးဝင်ရေးကို အရထာက်အပံ့ခပုနိုင် 
ရကကာင်း စနစ်က အသိအမှတ်ခပုသင့်သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ဇာတ်အလွှာမှ ဆော/
ဆောမများ၏ အချ ိုး အဆသည် တစ်နိုင်ငံလုံးလူဦးရေ၏ (၁၆%)ေှိပပီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင် (၉%) မှ 
(၁၃%) အထိ တိုးတက်လာခဲ့ခခင်းခြစ်သည်။ 

စာသင်ရကျာင်းများ

ပညာရရးတွင်အကျုံးဝင်ရေရန် အကျုံးဝင်သည့်ရကျာင်းများ လိုအပ်သည်။ ရကျာင်း၏ခံယူချက်နှင့် တန်ြိုးထားမှု 
များသည် ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားတို့၏ လူမှုရေးနှင့် စိတ်ခံစားချက်ြွံပြိုးတိုးတက်မှုအခပင် ရကာင်းကျ ိုးချမ်းသာ 
ေှိမှုနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်ရနသည်။ ၎င်းတွင် ခမင်သာရသာတန်ြိုးထားမှု၊ ယုံကကည်မှုတို့နှင့် မခမင်နိုင်ရသာ 
တန်ြိုးထားမှု၊ ယုံကကည်မှုတို့အခပင် ရကျာင်း၏သွင်ခပင် အရခခအရန အရငွ့အသက်ကို သတ်မှတ်ရပးသည့် တစ်ဦး 
နှင့်တစ်ဦး အခပန်အလှန်ဆက်ဆံရေးတို့ ပါဝင်သည်။ စီးပွားရေးပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်မှုနှင့် ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးအြွဲ့ 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)ဝင် နိုင်ငံများမှ ရကျာင်းသူ/
ရကျာင်းသားများက ရကျာင်းတွင်မိမိတို့ ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟူရသာ စိတ်ဓာတ်သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် (၈၂%) 
ေှိောမှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် (၇၃%) သို့ ကျဆင်းသွားသည်မှာ ခပည်ပမှရခပာင်းရေှေ့ဝင်ရောက်လာရသာ ရနာက်ခံသမိုင်း 
ေှိသူရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများအချ ိုး ခမင့်မားလာခခင်းနှင့် ရေသခံများအကကား မိမိတို့ပါဝင်ပတ်သက်သည် 
ဟူရသာခံစားမှု အဆင့် ကျဆင်းလာခခင်းတို့ရကကာင့်ခြစ်သည်။ 

ရကျာင်းအုပ်ဆရာ/ဆရာမများက အကျုံးဝင်မှုရည်မှန်းချက်ကို အားရပးဖမှင့်တင်ရပးနိုင်သည။် ရကျာင်းအုပ် 
ဆော/ဆောမများက အကျုံးဝင်ရသာသင်ကကားနည်းများကို လမ်းညွှန်နိုင်ပပီး အတတ်ပညာဆိုင်ောတိုးတက်ရေး
လှုပ်ေှားမှု/ လုပ်ငန်းများကို အစီအစဉ် ချမှတ်ရပးနိုင်သည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးကိုခခုံ၍ခပုလုပ်ရသာ ရလ့လာမှုတစ်ခုတွင် 
ပုံမှန်ရကျာင်းများမှ အထူးလိုအပ်ချက်ေှိသည့် ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများကို သင်ကကားရသာ ဆော/ဆောမများ 
အနက် သင်ကကားပို့ချမှုဆိုင်ောဦးရဆာင်မှုကို ပိုမို လက်ခံေေှိသူများသည် အတတ်ပညာဆိုင်ောြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေး
အတွက် လိုအပ်ချက်နည်းပါးရကကာင်း ရတွ့ေှိေသည်။ ရကျာင်းအုပ်တို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ ပိုမိုရှုပ်ရထွးလာချနိ် 
တွင် ငါးပုံတစ်ပုံနီးပါးခန့် (ခရိုရအးေှားနိုင်ငံတွင် ထက်ဝက်ခန့်အထိများခပားလာသည်) သည် သင်ကကားပို့ချမှုဆိုင်
ောဦးရဆာင်မှုသင်တန်း မေေှိကကရပ။ ပညာရေးစနစ် (၄၇) ခုအနက် (၁၅%) ရသာ ရကျာင်းအုပ်များ (ဗီယက်နမ် 
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ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပညာရရးရောင့်ကကည့်ရလ့လာမှု အေီရင်ခံော ၂၀၂၀ အနှေ်ချုပ်

နိုင်ငံတွင် ၆၀% ရကျာ်အထိ တိုးခမင့်လာသည်) သည် သာတူညီမျှခြစ်ခခင်း နှင့် မတူကွဲခပားခခင်းကို ခမှင့်တင်ေန် 
အတွက် အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ော ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးကို များစွာလိုအပ်ရနသည်ဟု သိေသည်။

ရကျာင်းများတွင် အနိုင်ကျင့်ဖခင်းနှင့် အကကမ်းဖက်ဖခင်းတို့က ချန်လှပ်ဖခင်းကို ဖဖေ်ရေသည်။ အသက် (၁၁) နှစ်မှ 
(၁၅) နှစ်ကကား ကရလးသူငယ်များ၏ သုံးပုံတစ်ပုံသည် ရကျာင်းတွင်အနိုင်ကျင့်ခံေသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ော၊ 
လူမျ ိုးစုနှင့် ောသာရေး လူနည်းစုဝင်များ၊ ဆင်းေဲနွမ်းပါးသူများနှင့် အထူးလိုအပ်ချက်ေှိသူများ အပါအဝင်လူမှုရေး 
စံသတ်မှတ်ချက် သို့မဟုတ် စံနမူနာများနှင့် ကွဲခပားရနသည်ဟု ထင်ခမင်ယူဆခံေသူများသည် အနိုင်ကျင့်ခံေနိုင် 
ရခခ အများဆုံးခြစ်သည်။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင် လိင်တူချင်းစိတ်ဝင်စားသူ၊ လိင်တူ/လိင်ကွဲ နှစ်မျ ိုးလုံးစိတ်ဝင်စားသူ၊ 
လိင်ကို ခွဲစိတ်ခပုခပင်ရခပာင်းလဲထားသူနှင့် လိင်သောဝနှစ်မျ ိုးလုံးေှိသူ ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများသည် အနိုင် 
ကျင့်ခံေနိုင်ရခခ သုံးဆပိုမိုခမင့်မားသည်။ ယူဂန်ေါနိုင်ငံတွင် မသန်စွမ်းကရလးသူငယ်များ၏ (၈၄%) နှင့် မသန်စွမ်း 
မဟုတ်သူများ၏ (၅၃%) သည် သက်တူေွယ်တူများ သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းများ၏ အကကမ်းြက်ခခင်းကို ခံေသည်။ 
စာသင်ခန်းအတွင်း စီမံခန့်ခွဲမှုအရလ့အကျင့်၊ ဦးရဆာင်လမ်းညွှန်မှုနှင့် မူဝါေများက အနိုင်ကျင့်ခခင်းနှင့် အကကမ်း 
ြက်ခခင်းကို ကာကွယ်ေန်နှင့် ရခြေှင်းေန် ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်နှင့်အရေးယူရဆာင်ေွက်ခွင့်တို့ကို သတ်မှတ် 
ခပဌာန်းရပးသင့်သည်။ ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများအား ရထာက်ပံ့ကူညီခခင်းနှင့် ရလးစားမှုေှိရသာပတ်ဝန်း 
ကျင်အသွင်အခပင်ကို ြန်တီးခခင်းအား အခပစ်ေဏ်ရပးသည့် ချဉ်းကပ်နည်းကို ကျင့်သုံးခခင်းခြင့် မြယ်ေှားသင့်ရပ။ 

ောသင်ရကျာင်းများသည် လုံခခုံေိတ်ချရပပီး လက်လှမ်းမီရမည်။ ရကျာင်းသို့ သွားောလမ်း၊ အရဆာက်အဦးေီဇိုင်းနှင့် 
အိမ်သာ/ရေချ ိုးခန်းတို့သည် လက်လှမ်းမီမှု၊ လက်ခံနိုင်မှုနှင့် အလိုက်သင့်ရခပာင်းလဲနိုင်မှုအရခခခံစည်းမျဉ်းများမှ 
မကကာခဏရသွြီရလ့ေှိသည်။ အာြေိက၊ အာေှနှင့် လက်တင်အရမေိကမှ နိုင်ငံရပါင်း (၁၁)ခုတွင် မိန်းကရလးများ၏ 
ရလးပုံတစ်ပုံရကျာ်သည် ရကျာင်းသို့အသွား သို့မဟုတ် ရကျာင်းမှအခပန်လမ်းတွင် လုံခခုံသည်ဟု မခံစားေရကကာင်း 
သို့မဟုတ် ေှားေှားပါးပါးေံြန်ေံခါသာ ခံစားေရကကာင်း သိေသည်။ ေူေွန်ေီ၊ နီဂါနှင့် ဆာမိုးအာနိုင်ငံများတွင် 
‘မသန်စွမ်းရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများ အသုံးခပုနိုင်ရအာင် ခပင်ဆင်ထားသည့် အရခခခံအရဆာက်အဦးနှင့် 
အသုံးအရဆာင်ပစ္စည်းများ’ ေှိသည့် စာသင်ရကျာင်းတစ်ရကျာင်းမှ မေှိရပ။ စလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံတွင် မူလတန်း 
ရကျာင်းများ၏ (၁၅%) နှင့် အလယ်တန်းရကျာင်းများ၏ (၂၁%) က ထိုစံသတ်မှတ်ချက်များကို ခပည့်မီသည်။  
နိုင်ငံအသီးသီး၏ စံသတ်မှတ်ချက်များမှာ ကွဲခပားခခင်း၊ ရကျာင်းများသည် စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုတွင် ပါဝင်သည့် 
အချက်များကိုပင် ခပည့်စုံမှုမေှိခခင်း၊ အေည်အရသွးကို ရလ့လာဆန်းစစ်နိုင်မှုအားနည်းခခင်းနှင့် အချက်အလက် 
များကိုလည်း လွတ်လပ်စွာစစ်ရဆးနိုင်မှု မေှိခခင်းတို့ရကကာင့် ယုံကကည်အားထားေပပီး နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့် အရထာက် 
အထားများကို ေှာရြွရတွ့ေှိေန် မလွယ်ရပ။ 

လက်လှမ်းမီရသာအရဆာက်အအုံတိုင်းက အားလုံးအတွက် အရထာက်အကူဖပုမည်မဟုတ်ရပ။ အသက်အေွယ်၊ 
အေွယ်အစားနှင့် စွမ်းေည်တို့နှင့်မဆိုင်ေဲ လူတိုင်း၏ လိုအပ်ချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ လက်ရတွ့အသုံး 
တည့်မှုကို ခမင့်တင်ေန်အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ော ေီဇိုင်းရေးဆွဲေန်အတွက် CRPD က နှိုးရဆာ်ခဲ့သည်။ အခပည့်အဝ 
လက်လှမ်းမီနိုင်သည့် ပံ့ပိုးမှုများကို စတင်ရဆာက်လုပ်စဉ်ကတည်းက ထည့်သွင်းတည်ရဆာက်ပါက ကုန်ကျ 
စေိတ်သည် (၁%) တိုးမည်ခြစ်ပပီး ရဆာက်လုပ်ပပီးမှ ထပ်ခြည့်မည်ဆိုပါက (၅%)နှင့်အထက် ပိုမိုကုန်ကျမည် 
ခြစ်သည်။ ကူညီရထာက်ပံ့ရေးစီမံကိန်းများက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ော ေီဇိုင်း၏ အရခခခံစည်းမျဉ်းများကို ခြန့်ရဝေန် 
ကူညီကကသည်။ အင်ေိုနီးေှားမှ စာသင်ရကျာင်းများကို ဩစရကတးလျ အကူအညီခြင့် ရဆာက်လုပ်ခဲ့ော လက်လှမ်း 
မီနိုင်သည့် အိမ်သာ၊ လက်ေန်းသံတန်းနှင့် ဆင်ရခခရလျှာတို့ပါဝင်ပပီး ရကျာင်းသစ်များရဆာက်လုပ်ောတွင် 
ယင်းကိုနမူနာယူရဆာက်လုပ်ေန် အစိုးေက အတည်ခပုခဲ့သည်။
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မသန်ေွမ်းများအတွက် အရထာက်အကူဖပုပေ္စည်းကိရိယာများ (Assistive technology) က ပူးရပါင်းပါဝင်မှု 
သို့မဟုတ် နှိမ့်ချဆက်ဆံမှုကို ဖဖေ်ရေသည်။ မသန်စွမ်းများအတွက် အရထာက်အကူခပုပစ္စည်းကိေိယာများ (As-
sistive devices) ဆိုသည်မှာ နည်းပညာခြင့်ခပုခပင်ထားသည့်ပစ္စည်းများ (input technology) (ခပုခပင်ရခပာင်းလဲ 
ထားသည့် adapted keyboards and computer input controls, speech input, dictation software) နှင့် 
output technology (screen readers and magnifiers, three-dimensional printers, Braille note-takers)
တို့ကိုဆိုလိုသည်။ စကားရခပာဆိုဆက်ဆံမှုအစား သမားရိုးကျမဟုတ်သည့် အခငင်းပွားြွယ်ောေှိရသာ ဆက်သွယ် 
ရေး စနစ်များက ရနောယူလာသည်။ နားရထာင်နိုင်ေန်အရထာက်အကူခပုသည့် စနစ်များကလည်း အသံကို 
ကကည်လင်စွာ ကကားနိုင်လာပပီး ရနာက်ခံဆူညံသံများကို ရလျှာ့ချနိုင်ရအာင် တိုးတက်လာသည်။ ထိုသို့ရသာ 
နည်းပညာများက ပညာရေးပပီးဆုံးရအာင်တက်နိုင်သည့်နှုန်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကကည်မှုနှင့် အရကာင်းခမင် 
စိတ်ထားကို တိုးတက်လာရစရသာ်လည်း တခါတေံတွင်အေင်းအခမစ် လက်ဝယ်မေခခင်း သို့မဟုတ် ဆော/
ဆောမတို့၏ ပညာရေးအားနည်းချက်ရကကာင့် ထိရောက်စွာအသုံးမခပုနိုင်ခခင်းတို့လည်း ေှိရလသည်။  

ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများ၊ မိေများ နှင့် 
ေပ်ေွာများ

ရဘးဖယ်ခံ ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများ၏ အရတွ့အကကုံများကို ထည့်သွင်းေဉ်းေားပါ။ ချ ို ့ငဲ့သူအုပ်စုဝင် 
ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများ၏ အကျုံးဝင်မှုအခမင်ကို ၎င်းတို့အား ရေွးချယ်ရမးခမန်းခခင်းမခပုေဲ မှတ်တမ်းတင်ေန် 
ခက်ခဲသည်။ ၎င်းတို့နစ်သက်သည့် အကျုံးဝင်မှုပုံစံကို ရြာ်ခပခခင်းသည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်၏ ခံနိုင်ေည်မဲ့မှု၊ 
တက်ရနသည့်ရကျာင်း၊ ရကျာင်းအမျ ိုးအစားအလိုက်ကွဲခပားသည့်အရတွ့အကကုံများနှင့်  အထူးရထာက်ပံ့မှု၏ 
အဆင့်နှင့်  သိမ်ရမွ့မှုအရပါ်တွင် အရလးထားရဆာင်ေွက်ေန် ရြာ်ခပခခင်းခြစ်သည်။ ပုံမှန်ရကျာင်းတွင်တက်ရန 
သည့်  ခံနိုင်ေည်မဲ့ရသာ ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများသည် သီးသန့်ခွဲခခားထားသည့်စာသင်ခန်းကို ပိုမိုအာရုံစိုက် 
နိုင်ခခင်း သို့မဟုတ် ဆူညံမှုနည်းပါးခခင်းတို့ရကကာင့် ပိုမိုနှစ်ပခိုက်လိုလားနိုင်သည်။ ရကျာင်းခပင်ပတွင် အကျုံးဝင် 
မည်ဟု အာမမခံနိုင်ရသာ်လည်း ေဝတူ မသန်စွမ်းကရလးများနှင့် အတူတွဲရပးခခင်းခြင့် လက်ခံမှုနှင့် စာနာမှုကို 
ပိုမို ေေှိနိုင်သည်။ 

လူများေုက လူနည်းေုနှင့် ရဘးဖယ်ခံရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများကို သမားရိုးကျပုံသွင်းဖခင်းကို ဖဖေ်ရေသည်။ 
အပျက်သရောရဆာင်ရသာ စိတ်ရနသရောထားခံယူချက်များက လက်မခံခခင်း၊ ခွဲခခားြယ်ထုတ်ထားခခင်းနှင့် 
အနိုင်ကျင့်ခခင်းကို ခြစ်ရစသည်။ တူေကီနိုင်ငံေှိ ဆီးေီးယားေုက္ခသည်များအရပါ် အပျက်သရောရဆာင်သည့် 
သမားရိုးကျသတ်မှတ်ချက်များရကကာင့် စိတ်ဓာတ်ကျခခင်း၊ လွဲမှားစွာယူဆခခင်းနှင့် ရကျာင်းတွင် အခပင်လူပမာ 
ခံစားေခခင်းတို့ကို ခြစ်ရပါ်ရစသည်။ ထိုသို့ သမားရိုးကျအခမင်များသည် ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများ၏ 
ရမျှာ်လင့်ချက်နှင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကကည်မှုကို နိမ့်ကျရစနိုင်သည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံေှိ မိန်းကရလးများ၏ 
စိတ်တွင် ၎င်းတို့သည် ရယာက်ျားရလးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် သိပ္ပံ၊ နည်းပညာ၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ သခေျာောသာေပ် 
များနှင့် ကိုက်ညီမှုမေှိဟု ယူဆရသာရကကာင့် ထိုောသာေပ်များနှင့် ေွဲ့ယူေန်ဝန်ရလးကကသည်။ ပညာရေးတွင် 
ဆော/ဆောမများသည် ခွဲခခားဆက်ဆံမှုကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နိုင်သလို လက်ခံကျင့်သုံးခခင်းလည်း ေှိနိုင်သည်။ 
ေောဇီးနိုင်ငံ၊ ဆာအိုရပါ်လိုပမို့မှ သခေျာဆော/ဆောမများသည် အတန်းသားများအကကား အေည်အချင်းနှင့် ခပုမူ 
ရနထိုင်ပုံပါ တူညီရသာရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများအနက် လူမည်းနှင့်စာလျှင် လူခြူကိုပို၍ စာရမးပွဲရအာင်မှတ် 
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ရပးလိုရကကာင်းရတွ့ေသည်။ တရုတ်နိုင်ငံမှ ဆော/ဆောမများတွင်လည်း ရကျးလက်မှ ရခပာင်းရေှေ့လာသည့် 
ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပမို့ခပမှ သက်တူေွယ်တူရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများအား ပိုမို 
မျက်နှာသာရပးလိုသည့် သရောထားေှိရကကာင်းရတွ့ေသည်။ 

လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရရးကို ရထာက်ခံသည့်မိဘများရှိသလို ဆန့်ကျင်သူများလည်း ရှိသည်။ မိေများတွင် 
ဂျဲန်ေါ၊ မသန်စွမ်းမှု၊ တိုင်းေင်းသားမျ ိုးနွယ်စု၊ လူမျ ိုး သို့မဟုတ် ကိုးကွယ်သည့်ောသာတို့အရပါ်တွင် ခွဲခခား 
ဆက်ဆံလိုသည့် ယုံကကည်မှုများ ေှိရကာင်းေှိရနနိုင်ရပသည်။ ဂျာမဏီနိုင်ငံတွင် (၁၅%) နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၊ 
ရဟာင်ရကာင်တွင် (၅၉%) မိေများက မသန်စွမ်းကရလးများက အခခားကရလးများ၏ သင်ယူမှုကို ရနှာင့်ယှက် 
မည်ကို စိုးေိမ်စိတ်များေှိသည်။ ရေွးချယ်ခွင့်ေှိမည်ဆိုလျှင် မိေများက ၎င်းတို့၏ ခံနိုင်ေည်မဲ့ သားသမီးများကို 
ကျန်းမာ ရပျာ်ေှေင်မှုကို ကကပ်မတ်လုပ်ရဆာင်ရပးမည့် ရကျာင်းကိုသာ ပို့လိုကကသည်။ မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက်များကို 
ပုံမှန် ရကျာင်းများက အရေးယူရဆာင်ေွက်ရပးမည်ဟု မိေများက ယုံကကည်မှုေှိကကေန် လိုအပ်သည်။ ရခတ်ရခပာင်း 
လာသည်နှင့်အမျှ ရကျာင်းလိုအပ်ချက်ကလည်း ပိုမိုများခပားလာော ရအာ်တစ်ဇင်ကရလးများ၏ မိေများအရနခြင့် 
မိမိတို့လိုအပ်ချက်နှင့် ပိုမိုကိုက်ညီမည့် ရကျာင်းများကိုေှာရြွေန် လိုအပ်လာနိုင်သည်။ ဩစရကတးလျနိုင်ငံ၊ 
ကွင်းစလန်ခပည်နယ်တွင် အထူးရကျာင်းများမှရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများ၏ (၃၇%) သည် ပုံမှန်ရကျာင်းများမှ 
ရခပာင်းရေှေ့လာခဲ့ကကခခင်းခြစ်သည်။ 

မိဘများ၏ ရကျာင်းရရွးချယ်မှုက အကျုံးဝင်မှုနှင့် သီးသန့်ခွဲထားမှုအရပါ် အကျ ိုးသက်ရရာက်သည်။ ရေွးချယ်ခွင့် 
ေှိရသာ မိသားစုများသည် အားနည်းချ ို ့တဲ့ရသာ ရေသတွင်းရကျာင်းများကို ရေှာင်ြယ်လိုကကသည်။  ေိန်းမတ်နိုင်ငံေှိ 
ပမို့များတငွ ်ရေှေရ့ခပာင်းအရခခချလာသည့ ်ရကျာင်းသ/ူရကျာင်းသားဦးရေ (၇) ောခိငုန်ှုန်း ပိ၍ု တိုးတကလ်ာခခင်းသည ်
ပုဂ္ဂလိကရကျာင်းတွင်တက်သည့် ရေသခံကရလးဦးရေ (၁)ောခိုင်းနှုန်းပို၍ တိုးတက်လာခခင်းနှင့် တိုက်ရိုက် 
ဆက်စပ်ရနသည်။ လက်ေနွန်နိုင်ငံတွင် မိေအများစုက ောသာရေးကို အရခခခပုသည့် ပုဂ္ဂလိကရကျာင်းများကို 
ပိုမိုဦးစားရပးခဲ့ကကသည်။ မရလးေှားနိုင်ငံတွင် အစိုးေက ရကျာင်းများခွဲခခားမှုကို ြျက်သိမ်းေန် ရဆာင်ေွက် 
ရနရသာ်လည်း ပုဂ္ဂလိကရကျာင်းများကို တိုင်းေင်းသားမျ ိုးနွယ်စုအလိုက်တည်ရထာင်ထားခခင်းနှင့် အေည်အရသွး 
ခြင့် ခွဲခခားခခင်းက အလွှာသတ်မှတ်ခခင်းကို ခြစ်ရစသည်။  အရဝးသင်နှင့် အင်တာနက်မှ သင်ကကားခခင်းက 
ပုံမှန်ပညာရေးကို အကျုံးဝင်ရစမည့် အလားအလာေှိရနရသာ်လည်း အိမ်တွင်း ပညာသင်ကကားသည့်စနစ်ကို 
အသုံးခပုကာ မိမိြာသာခွဲခခားမှုခပုလိုသည့် မိေများ၏လိုလားချက်က လူတိုင်းအကျုံးဝင် ပညာရေး၏ ကန့်သတ် 
ချက်များကို ရသွးတိုးစမ်းရနပပီခြစ်သည်။ 

မသန်ေွမ်းကရလးများ၏ မိဘများသည် ေိတ်ထိခိုက်ေရာအရဖခအရနမျ ိုးနှင့် မကကာခဏရတွ့ကကုံရသည်။ မိေ 
များသည်  ကရလးတို့၏ အိပ်ခခင်း၊ အခပုအမူ၊ ခပုစုရစာင့်ရေှာက်ခခင်း၊ ရချာ့ခမူနှစ်သိမ့်ရပးခခင်းနှင့် ဂရုစိုက်ရစာင့်
ရေှာက်ခခင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍  ရစာစီးစွာသတ်မှတ်ရြာ်ထုတ်ခခင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးအတွက်  ကူညီရထာက်ပံ့မှု 
လိုအပ်သည်။ ရေှးဦးအေွယ်ကရလးသူငယ်ြွံ့ပြိုးရေးအစီအစဉ်များက မိေများကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကကည်မှုတိုး
လာရစေန်၊ အခခားရထာက်ပံ့ကူညီသည့်ဝန်ရဆာင်မှုများကို အသုံးခပုနိုင်ေန်နှင့် ကရလးများကို ပုံမှန်ရကျာင်းတွင် 
စာေင်းရပးသွင်းနိုင်ေန် ကူညီရပးသည်။ အခပန်အလှန်ကူညီရထာက်ပံ့ရသာအစီအစဉ်များက စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ 
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကကည်မှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ေေှိရစသည်။ ကိုယ်တိုင်မသန်စွမ်း ခြစ်ရနရသာ 
မိေများသည် အများအားခြင့် ဆင်းေဲနွမ်းပါးကကပပီး ပညာအေည်အချင်းနိမ့်ကျကာ ရကျာင်းသို့လာေန် သို့မဟုတ် 
ဆော/ဆောမများ နှင့်အတူ အလုပ်လုပ်ေန် အခက်အခဲေှိကကသည်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် မသန်စွမ်းသူမိေများ၏ 
ကရလးများသည် ရကျာင်းတက်နှုန်းတွင် (၁၆%) ပိုမိုနိမ့်ကျသည်။
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လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရရးဆိုင်ရာ အခွင့်အရရးအတွက် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အေည်းက ေည်ရုံးလှုံရဆာ်ရပးပပီး 
ရလ့လာရောင့်ကကည့် ရပးသည်။ မသန်စွမ်းသူများအတွက် အြွဲ့အစည်းများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၏ အြွဲ့အစည်းများ၊ 
အရခခခံလူထုအဆင့်မိေများအစည်းအရုံးနှင့် နိုင်ငံတကာအစိုးေမဟုတ်သည့်အြွဲ့အစည်း (INGO) များသည် 
ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေး နှင့်ပညာရေးတွင် တက်ကကစွာပါဝင်ကကပပီး အစိုးေကကတိကဝတ်ခပုထားသည့် ရဆာင်ေွက် 
ချက်များ၏ တိုးတက်မှုကို စဉ်ဆက်မခပတ်ရစာင့်ကကည့်ထိန်းရကျာင်းခခင်း၊ အခွင့်အရေးကိုခြည့်ဆည်းရပးရေး 
ဆိုင်ော လှုပ်ေှားရဆာင်ေွက်ခခင်းနှင့် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးဆိုင်ော ေပိုင်ခွင့်များကို ချ ိုးရြာက်မှုမှ ကာကွယ် 
ခခင်းတို့ကို ရဆာင်ေွက်ကကသည်။ အာရမးနီးယားနိုင်ငံတွင် NGO တစ်ခု၏ စည်းရုံးလှုံ့ရဆာ်မှုရကကာင့် ၂၀၂၅ 
ခုနှစ်အထိ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ောလူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးကိုရဆာင်ေွက်ေန် ဥပရေနှင့် ေတ်ဂျက်မူရောင်များ 
ရပါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ 

အရပ်ဘက်အဖွဲ့အေည်းများက အေိုးရနှင့်သရဘာတူောချုပ်ဖဖင့်ဖဖေ်ရေ၊ မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ရဖခလှမ်းအရနနှင့် 
ဖဖေ်ရေ ပညာရရးဝန်ရဆာင်မှုများကို ရပးကကသည်။ အစိုးေအရနခြင့် လက်လှမ်းမမီနိုင်ရသာ (ဥပမာ-လမ်းရပျာ် 
ကရလးများ) ကို ပံ့ပိုးရပးခခင်း သို့မဟုတ် အစိုးေ၏ဝန်ရဆာင်မှုများအစား လုပ်ရဆာင်ရပးခခင်းစသည့် ဝန်ရဆာင်မှု 
များခြစ်သည်။ ဂါနာနိုင်ငံ လူတိုင်းအကျုံးဝင် ပညာရေးမူဝါေက အေင်းအခမစ်များကို စုစည်းေန်၊ ရငွရကကးရထာက် 
ပံ့မှု ပိုမိုေေှိရေးအတွက် စည်းရုံးလှုံ့ရဆာ်ေန်၊ အရခခခံအရဆာက်အအုံများရဆာက်လုပ်ရပးေန်နှင့် စဉ်ဆက်မခပတ် 
ရစာင့်ကကည့် အကဲခြတ်ကာ ထိန်းရကျာင်းမှုတွင် ပါဝင်ရပးေန် NGO များကို ြိတ်ရခါ်ခဲ့သည်။ အာြဂန်နစ္စတန် 
နိုင်ငံအစိုးေက ရေသခံများအရပါ် အမှီခပုသည့် ေပ်ေွာအရခခခပုပညာရေးကို ရထာက်ပံ့ကူညီအားရပးသည်။ 
သို့ရသာ် သတ်မှတ်အုပ်စုများအတွက် NGO များက ရကျာင်းတည်ရထာင်ခခင်းသည် ပညာရေးတွင် ပါဝင် 
ရဆာင်ေွက်ခခင်းထက် ခွဲခခားခခင်းကိုခြစ်နိုင်သည်။ ထို NGO များအရနခြင့် မူဝါေကို ရလးစားလိုက်နာသင့်ပပီး 
ဝန်ရဆာင်မှုကို ထပ်တူလိုက်လုပ်ခခင်း သို့မဟုတ် အကန့်အသတ်ေှိရသာ ေန်ပုံရငွရထာက်ပံ့မှုအတွက် ယှဉ်ပပိုင်ခခင်း 
များကို မခပုသင့်ရပ။
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အကကံခပုချက်များ

တေ်ဦး မကျန် ပါဝင်ရေရမည်။ သင်ယူသူများအကကား မတူကွဲဖပားမှုသည် ကကိုဆိုဂုဏ်ဖပုရမည့် ခွန်အား 
တေ်ရပ် ဖဖေ်သည်။ 

ကမ္ဘာက လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးကို စူးစိုက်လုပ်ရဆာင်လာကကသည်မှာ မရတာ်တဆတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ရပ။ 
ကရလးသူငယ်တိုင်း၊ လူငယ်တိုင်း၊ အေွယ်ရောက်သူတိုင်း မိမိ၏ခြစ်နိုင်သည့်အလားအလာများကို ခြည့်ဆည်း 
နိုင်ရအာင် သင်ယူရလ့လာနိုင်မည့် အေည်အရသွးရကာင်းသည့် ပညာရေးစနစ်တစ်ခု၏ အရခခခံ အုတ်ခမစ်ခြစ်ရသာ 
ရကကာင့် လုပ်ရဆာင်လာကကခခင်းခြစ်သည်။ ဂျဲန်ေါ၊ အသက်အေွယ်၊ တည်ရနော၊ ဆင်းေဲနွမ်းပါးမှု၊ မသန်စွမ်းမှု၊ 
မျ ိုးနွယ်စု၊ ရေသခံတိုင်းေင်းသားခြစ်မှု၊ ောသာစကား၊ ကိုးကွယ်သည့် ောသာ၊ ရေှေ့ရခပာင်းရနထိုင်မှု သို့မဟုတ် 
ရခပာင်းရေှေ့ခံအရနအထား၊ လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှု သို့မဟုတ် လိင်သတ်မှတ်ချက်ကိုရြာ်ခပမှု၊ အကျဉ်းချခံေမှု၊ 
ယုံကကည်ချက်နှင့် သရောထားခံယူချက်များသည် ပညာရေးတွင် ပါဝင်သင်ယူသည့် မည်သူ့ကိုမဆို ခွဲခခား 
ဆက်ဆံရသာ ေက်လိုက်မှုများ မခြစ်ေပါ။ သင်ယူသူများ၏ ကွဲခပားခခားနားမှုသည် ခပဿနာတစ်ခု မဟုတ်ေဲ 
အခွင့်အရေး တစ်ခုခြစ်သည်ကို ရှုခမင်ေန် မခြစ်မရနလိုအပ်သည်။ ၎င်းကို အဆင်မရခပမှုတစ်ခုအခြစ်ခမင်ရနလျှင်
ခြစ်ရစ၊ လူအများက သင်ယူသူများ၏ အေည်အချင်းအဆင့်သည် သတ်မှတ်ထားသည့်ရောင်အတွင်း၌သာေှိ 
သည်ဟု ယုံကကည်ယူဆရနကကလျှင်ခြစ်ရစ၊ အကျုံးဝင်မှုကို ေေှိရအာင်ခမင်နိုင်မည်မဟုတ်ရပ။ ပညာရေးစနစ်များ 
သည် သင်ယူသူ အားလုံး၏ လိုအပ်ချက်များကို တုန့်ခပန်ခြည့်ဆည်းရပးနိုင်ေန် လိုအပ်သည်။ 

ရအာက်ပါအကကံခပုချက်များသည် ၂၀၃၀ ခုနှစ် ရမျှာ်မှန်းချက်များကို ရခခာက်လှန့်ရနရသာ အကျုံးဝင်မှုဆိုင်ော 
အတားအဆီးများနှင့် ခပဿနာများ၏ ေင်းခမစ်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည်။

၁ လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရရးအရပါ် နားလည်သရဘာရပါက်ဖခင်းကို ချဲ့ထွင်ပါ။ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ (iden-
tity)၊ ရနာက်ခံသမိုင်းနှင့် ေွမ်းရည်တို့ကို ထည့်သွင်းေဉ်းေားဖခင်းမဖပုဘဲ သင်ယူသူအားလုံး ပါဝင် 
သင့်သည်။ 

လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးအခွင့်အရေးက သင်ယူသူအားလုံးကို အကျုံးဝင်ရသာ်လည်း အစိုးေများစွာက ဥပရေ 
များ၊ မူဝါေများ၊ အရလ့အထများကို ဤအရခခခံသရောတေားရပါ်တွင် အရခခခပုလုပ်ရဆာင်ေန် လိုအပ်ရနရသး 
သည်။ လူတိုင်းတွင်ရလာကကကီးအား ခြည့်ဆည်းရပးနိုင်သည့် တန်ြိုး၊ အလားအလာရကာင်းနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ 
ေှိသည့်အတွက် မတူကွဲခပားမှုကို လက်ခံကကိုဆိုကာ ရလးရလးစားစား ဆက်ဆံသင့်သည်။ သင်ယူသူအားလုံးသည် 
အရခခခံ ကျွမ်းကျင်မှုများ သာမက ရေေှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲရသာ လူ့အြွဲ့အစည်းများကို တည်ရဆာက်ေန်အတွက် 
ပိုမိုကျယ်ခပန့်ရသာ ကျွမ်းကျင်မှုများကိုပါ သင်ယူနိုင်ရစေမည်။ ၎င်းသည် လူတိုင်းအကျုံးဝင် ပညာရေးဌာနကို 
တည်ရထာင်ေန်ဆိုလိုခခင်းမဟုတ်ပါ။ မည်သူ့ကိုမျှ ခွဲခခားဆက်ဆံခခင်း၊ ခငင်းပယ်ခခင်း မခပုေန်၊ အားလုံးကို 
ရကကာင်းကျ ိုး ဆီရလျာ်စွာ ညှိနှိုင်းအရခြေှာရပးပပီး မတူကွဲခပားသည့် လိုအပ်ချက်များကို ခြည့်ဆည်းရပးေန်နှင့် 
ဂျဲန်ေါတန်းတူ ညီမျှေှိရေးအတွက် ဦးတည်ရဆာင်ေွက်သွားေန်ခြစ်သည်။ တသက်တာရလ့လာသင်ယူခခင်းအတွက် 
ပံ့ပိုးရပးေမည် ခြစ်သည့်အတွက် လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ချက်များသည် ကရလးေဝမှ အေွယ်ရောက်ချနိ်အထိ 
ဆီရလျာ်မှုေှိသင့်သည့် အခပင် ပညာရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲေန် ခပင်ဆင်ချနိ်ကတည်းက အကျုံးဝင်ရေးရှုရထာင့်များကို 
ထည့်သွင်းချမှတ်သင့်သည်။  
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၂ ရနာက်တွင်ချန်လှပ်ဖခင်းခံထားရသူများအတွက် ရငွရကကးရထာက်ပံ့ရန် လျာထားပါ။ သန်းချရီသာ သူများ 
အရနဖဖင့် ပညာရရးကို လက်လှမ်းမမီသရရွ့ အကျုံးဝင်မှုဆိုသည်မှာ မရှိ။ 

ကရလးလုပ်သား၊ ကရလးသူငယ် ထိမ်းခမားလက်ထပ်ခခင်းနှင့် ဆယ်ရကျာ်သက်ကိုယ်ဝန်ရဆာင်မှုစသည့် သင်ယူ 
ခွင့် အတားအဆီး အခက်အခဲများကို ေင်ဆိုင်ရခြေှင်းေန် တေားဥပရေဆိုင်ောများ ချမှတ်ပပီးသည်နှင့် အစိုးေများ 
သည် ချဉ်းကပ်နည်း နှစ်မျ ိုးခြင့် စတင်ကျင့်သုံးသင့်သည်။ သင်ယူသူအားလုံးအတွက် အကျုံးဝင်သင်ယူမှုပတ်ဝန်း
ကျင်တစ်ခုကို ခမှင့်တင်ရပးေန်အတွက် အထွရထွေန်ပုံရငွကို  ခွဲရဝရပးသလို ရနာက်တွင်ချန်လှပ်ခံထားေသူများ
အတွက် ေည်ေွယ်သည့် သတ်မှတ်ေန်ပုံရငွကိုလည်း တတ်နိုင်သမျှ အခမန်ဆုံး ခွဲရဝရပးေန် လိုအပ်သည်။ 
စာသင်ရကျာင်းတွင် သင်ယူခွင့်ေေှိသည်နှင့် တပပိုင်နက် အကျုံးဝင်သင်ယူမှုဝန်းကျင်တစ်ခုကို ရစာစီးစွာစတင်
ရဆာင်ေွက်ခခင်းခြင့် တိုးတက်မှုများေှိလာနိုင်ပပီး မသန်စွမ်းမှု၏ သင်ယူရေးအရပါ် သက်ရောက်နိုင်ရခခကို သိသိ 
သာသာ ရလျှာ့ချရပးနိုင်မည်ခြစ်သည်။

၃ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အရင်းအဖမေ်များကို မှေရဝပါ။ ဤသည်မှာ အကျုံးဝင်ရရးသို့ အသွင်ကူးရဖပာင်းမှုကို 
တည်တံ့ရေမည့် တေ်ခုတည်းရသာ နည်းလမ်းဖဖေ်သည်။ 

ေက်ရပါင်းစုံမှရခပာေလျှင် အကျုံးဝင်ရေးကို ရအာင်ခမင်စွာ ရဆာင်ေွက်နိုင်ရေးသည် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ော စိန်ရခါ်မှု 
တစ်ေပ်ခြစ်သည်။ မတူကွဲခပားမှုကုိ ေင်ဆိုင်ရခြေှင်းေန် လူသားနှင့် ရုပ်ဝထ္ထုပစ္စည်းအေင်းအခမစ်များေှားပါးသည်။ 
သမိုင်းတရလျှာက်တွင်လည်း ထိုအေင်းအခမစ်များသည် သီးခခားရပးအပ်ထားသည့် အရမွအနှစ်အခြစ် ရနော 
အနည်းငယ်တွင်သာ စုပုံရနခဲ့ပပီး မမျှတစွာခွဲရဝခဲ့ကကသည်။ ပညာေှင်များ၏ ရထာက်ပံ့မှုခြင့် ပုံမှန်စာသင်ရကျာင်း 
များနှင့် ရကျာင်းခပင်ပပညာရေးတွင် အကျုံးဝင်မှုကို ရသချာရစေန် ေင်းခမစ်များကို လွယ်ကူရချာရမာစွာ 
ရေှေ့ရခပာင်းရနောချနိုင်မည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် မက်လုံးများကို လိုအပ်သည်။ 

၄ ရပ်ရွာလူထု၊ မိဘများနှင့် ထိရရာက်ေွာရဆွးရနွးမှုတွင် ပါဝင်ပါ။ အကျုံးဝင်ရရးဆိုသည်မှာ အထက်က 
အမိန့်ရပးဖခင်းဖဖင့် အရကာင်အထည်ရဖာ်၍ မရပါ။ 

အကျုံးဝင် ပညာရေးမူဝါေရေးဆွဲောတွင် ေပ်ေွာများအရနခြင့် ယင်းတို့၏ လိုလားချက်ကို တင်ခပနိုင်ေန်အတွက် 
အစိုးေက တန်းတူရနောရပးေမည်။ ရကျာင်းများတွင်လည်း ရကျာင်း၏အရလ့အထများကို ရေးဆွဲစဉ်တွင် 
လည်းရကာင်း၊ အရကာင်အထည်ရြာ်ချနိ်တွင်လည်းရကာင်း၊ မိေအသင်း (သို့မဟုတ်) ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသား 
ချင်းတွဲရပးသည့်စနစ်များ(pairing system ) ကိုအသုံးခပုကာ ရကျာင်းတွင်းနှင့် ရကျာင်းခပင်ပ အခပန်အလှန် 
ဆက်ဆံရေးကို တိုးခမှင့်ရပးေမည်။ လူတိုင်း၏အခမင်ကိုလည်း အရလးထားေမည်။

၅ အေိုးရဌာနများ၊ ကဏ္ဍများနှင့် အလွှာများအကကား ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်မှုကို ကကပ်မတ်လုပ်ရဆာင်ပါ။ 
ပညာရရးတွင် အကျုံးဝင်မှုသည် လူမှုရရးတွင် အကျုံးဝင်မှု၏ အေိတ်အပိုင်းတေ်ခုဖဖေ်သည်။ 

လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးအတွက် အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ကို ခွဲရဝယူောတွင် ဝန်ကကီးဌာနများသည် လိုအပ်ချက် 
များကို ရြာ်ထုတ်သတ်မှတ်ခခင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ ြလှယ်ခခင်းနှင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲခခင်းတို့တွင် ပူးတွဲ 
လုပ်ရဆာင်ေမည်။ ေှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်ခပဌာန်းထားရသာ လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးဆိုင်ော တာဝန်နှင့် 
လုပ်ပိုင်ခွင့်များအတိုင်း အရကာင်အထည်ရြာ်နိုင်ေန်အတွက် ရေသန္တေအစိုးေများအား လူသားအေင်းအခမစ်နှင့် 
ရငွရကကးရထာက်ပံ့မှုများ ပံ့ပိုးမှုကို ဗဟိုအစိုးေက ရသချာရအာင်ကကပ်မတ်လုပ်ရဆာင်ရပးေန် လိုအပ်သည်။ 
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၆ အေိုးရမဟုတ်သည့်အဖွဲ့အေည်းများမှ ေိန်ရခါ်လုပ်ရဆာင်နိုင်ရန်နှင့် ဟာကွက်များကို ဖဖည့်နိုင်ရန်အတွက် 
လမ်းဖွင့်ထားရပးပါ။ သို့ရသာ် ၎င်းတို့သည် တူညီရသာအကျုံးဝင်ရရးပန်းတိုင်သို့ ဦးတည်ရဆာင်ရွက် 
ရနရကကာင်း ရသချာပါရေ။ 

အစိုးေမဟုတ်သည့်အြွဲ့အစည်းများ (NGO) ၏ ပညာရေးဝန်ရဆာင်မှုများသည် အကျုံးဝင်မှုဆီသို့ ဦးတည်သွား 
ရစေန်၊ စံသတ်မှတ်ချက်များ ခပည့်မီရစေန်နှင့် နိုင်ငံ၏ မူဝါေနှင့် ကိုက်ညီရစေန် အစိုးေက ဦးရဆာင်ကကပ်မတ်ပပီး 
၎င်းတို့နှင့် စဉ်ဆက်မခပတ် ဆက်သွယ်ရဆွးရနွးရနေမည်။ ထို့ခပင် NGO များအား အစိုးေ၏ ကတိကဝတ်များ 
ခြည့်ဆည်းနိုင်မှုကို ရစာင့်ကကည့်အကဲခြတ်ထိန်းရကျာင်းခခင်းနှင့် ပညာရေးမှ ချန်လှပ်ခံေသူများေက်မှ ေပ်တည် 
ရပးခခင်းတို့ကို လုပ်ရဆာင်နိုင်ေန် အစိုးေကအရခခအရနများကို ြန်တီးရပးသင့်သည်။

၇ တေ်ကမ္ဘာလုံး တညီတညွတ်တည်းရှိရသာ ဒီဇိုင်းကို အသုံးဖပုပါ။ အကျုံးဝင်မှုေနေ်သည် သင်ယူသူတိုင်း၏ 
အလားအလာကို ဖဖည့်ဆည်းနိုင်ရေရန် ရသချာပါရေ။ 

ကရလးသူငယ်အားလုံးသည် လက်လှမ်းမီနိုင်ပပီး သက်ဆိုင်မှုေှိသည့်အခပင် ခပုလွယ်ခပင်လွယ်ေှိသည့် တူညီရသာ 
သင်ရိုးညွှန်းတမ်းမှ သင်ယူသင့်သည်။ ထိုသင်ရိုးညွှန်းတမ်းသည် မတူကွဲခပားမှုကို အသိအမှတ်ခပုလက်ခံပပီး 
သင်ယူသူများ၏ ခခားနားသည့် လိုအပ်ချက်များကို တုန့်ခပန်ရဆာင်ေွက်ရပးေမည်။ ခပဌာန်းစာအုပ်များတွင် 
အသုံးခပုသည့် အရခပာောသာစကား၊ သ ရကေတောသာနှင့် ရုပ်ပုံများသည် သမာရိုးကျပုံစံများအား ြယ်ေှားပပီး  
လူတိုင်းကို ခမင်သာထင်ဟပ်နိုင်ရစေမည်။ အကဲခြတ်စစ်ရဆးမှုများသည် သင်ယူစဉ်စစ်ရဆးပပီး၊ ရကျာင်းသူ/
ရကျာင်းသားများအား နည်းအမျ ိုးမျ ိုးခြင့် သင်ယူမှုကို ခပသခွင့်ခပုေမည်။ ရကျာင်း၏အရခခခံအရဆာက်အအုံသည် 
မည်သူ့အတွက်မျှ အတားအဆီးမခြစ်ရစသင့်သည့်အခပင် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ော ခြစ်နိုင်ရချများကိုလည်း 
ထိရောက်စွာ အသုံးခပုသင့်သည်။ 

၈ ပညာရရးလုပ်သားအင်အားေုကို ကကိုတင်ဖပင်ဆင်ကာ ေွမ်းရည်နှင့် ေိတ်ဓာတ်ကိုလည်းဖမှင့်တင်ရပးပါ။  
ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားအားလုံးကို သင်ကကားရပးနိုင်ရန် ဆရာ၊ ဆရာမတိုင်းကို ဖပင်ဆင်ရပးရမည်။ 

အားလုံးအကျုံးဝင်ရသာ သင်ကကားရေးချဉ်းကပ်မှုများကို အထူးပညာရေးအရကကာင်းအောတစ်ေပ်အခြစ် ထားေှိ 
ေန် မသင့်ရသာ်လည်း လုပ်ငန်းခွင်အကကို (သို့မဟုတ်) အတတ်ပညာြွံပြိုးတိုးတက်မှု ဆောအတတ်ပညာရေး၏ 
အဓိကကျရသာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအခြစ် မှတ်ယူရဆာင်ေွက်ကကေမည်။ ဤသို့ရသာ စီမံကိန်းမျ ိုးတွင် ရကျာင်းသူ 
ရကျာင်းသားအချ ို ့ကို ချ ို ့တဲ့သည်၊ သင်ယူေန်မခြစ်နိုင် စသည်ခြင့် အခမစ်တွယ်ရနရသာ အခမင်များကို ကိုင်တွယ် 
ရေးအတွက် ဦးတည်လုပ်ရဆာင်ေန်လိုအပ်သည်။ ရကျာင်းအုပ်များအရနခြင့် အကျုံးဝင်ရကျာင်းတစ်ခု၏ 
ခံယူချက်နှင့် တန်ြိုးထားယုံကကည်မှုများအတိုင်း အရကာင်အထည်ရြာ်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်ရေးတို့ 
အတွက် အသင့်ခြစ်ရနရအာင် ခပင်ဆင်ထားသင့်သည်။ ကွဲခပားခခားနားရနသည့် ပညာရေးလုပ်သား အင်အားစုက 
လည်း အကျုံးဝင်ရေးအတွက် အရထာက်အပံ့ခြစ်ရစသည်။
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၉ အကျုံးဝင်ရရးဆိုင်ရာနှင့် အကျုံးဝင်ရရးအတွက်လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို အထူးဂရုဖပုပပီး 
အရလးထားရကာက်ယူရမည်။ လွဲမှားေွာ ယူဆဖခင်းနှင့် အမည်တပ်တံဆိပ်ကပ်ဖခင်းများကို ရရှာင်ကကဉ် 
ရမည်။ 

ရေးြယ်ခံအုပ်စု၏ အခွင့်အရေးကင်းမဲ့ရနမှုအတိုင်းအတာကို သိေှိနားလည်နိုင်ရေးအတွက် ပညာရေးဝန်ကကီး 
ဌာနများသည် အခခားဝန်ကကီးဌာနများအခပင် စာေင်းအင်းဌာနများနှင့်လည်း လူဦးရေဆိုင်ောအချက်အလက်များကို 
ရကာက်ယူေန် ပူးတွဲလုပ်ရဆာင်ေမည်။ မသန်စွမ်းမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဝါေှင်တန်အုပ်စု (Washington Group)၏ 
ရမးခွန်းတို အစုများနှင့် ကရလးသူငယ်များအတွက် မသန်စွမ်းမှု အကဲခြတ်ရမးခွန်းလွှာကို ဦးစားရပး အသုံးခပု 
သင့်သည်။ လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးဝန်ရဆာင်မှုများအတွက် စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်သည် ရထာက်ပံ့ကူညီမှု 
အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲေန် နှင့် ေတ်ဂျက်တွက်ေန်အတွက် အချက်အလက်များကို ရကာက်ယူေမည် ခြစ်သလို 
အကျုံးဝင်မှု အရတွ့အကကုံ အချက်အလက်များကိုလည်း ရကာက်ယူေမည်။ သို့ရသာ် အရသးစိတ် သို့မဟုတ် 
ခိုင်မာရသာ အချက်အလက်များေေှိရေးကို ဦးစားရပးခခင်းရကကာင့် မည်သည့်သင်ယူသူ တစ်ဦးတစ်ရယာက်ကိုမှ 
ထိခိုက်နစ်နာခခင်း မေှိရစေန် ကကပ်မတ်လုပ်ရဆာင်ေမည်။

၁၀ အချင်းချင်းရလ့လာသင်ယူပါ။ အကျုံးဝင်မှုသို့ ဖပုဖပင်ရဖပာင်းလဲဖခင်းသည် လွယ်ကူရသာအရာမဟုတ်။ 

အကျုံးဝင်ရေးသည် ခွဲခခားဆက်ဆံခခင်းနှင့် မလိုမုန်းထားခခင်းတို့မှ ရေှာင်ခွာခခင်းခြစ်ပပီး မတူကွဲခပားမှုနှင့် 
အေှိတေားများကို လက်ခံကျင့်သုံးနိုင်သည့် အနာဂတ်ကာလကို ကိုယ်စားခပုသည်။ ဤခပုခပင်ရခပာင်းလဲရေးသည် 
တိကျသည့်ဦးတည်ချက်များနှင့် နှုန်းထားသတ်မှတ်ထား၍မေပါ။ သို့ရသာ်အများစုကို ဆော/ဆောမများ၏ 
ကွန်ေက်၊ နိုင်ငံရတာ်အဆင့် ရဆွးရနွးပွဲများ၊ ရေသဆိုင်ောနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ော အရတွးအရခါ်များမျှရဝနိုင်သည့် 
အရခခခံအုတ်ခမစ်စကားဝိုင်းများတွင် အရတွ့အကကုံများ ြလှယ်ခခင်းမှ ရလ့လာသင်ယူနိုင်သည်။
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PEER

နိုင်ငံ၏ ပညာရေးဥပရေများ နှင့် မူဝါေများကို ေနေ်တကျ
ရောင့်ကကည့်ရလ့လာရရး GEM Report tool အသစ်တစ်ခု။

ဤ tool သည် SDG 4 ၏ အဓိကဆိုင်ော 
ကိစ္စများအရပါ်တွင် နိုင်ငံအချင်းချင်း ရလ့ 
လာသင်ယူခခင်းကို ပံ့ပိုးေန်နှင့် ရေသတွင်း 
မူဝါေပိုင်းဆိုင်ော ရဆွးရနွးမှုများကို အားရပး 
ခမှင့်တင်ေန် ေည်ေွယ်သည်။ အသုံးခပုခွင့် ေ 
ထားရသာ နိုင်ငံများမှအသုံးခပုသူများသည် 
ပါဝင်သည့်အရကကာင်းအောများကို သက်ဆိုင် 
မှုေှိရစေန်နှင့် အချနိ်နှင့် တရခပးညီ ခြစ်ရစေန် 
အတွက် စာသားများကို ခပုခပင် တည်းခြတ် 
နိုင်သည်။ အရကကာင်းအောများကို ရေါင်း 
လုတ်ခပုလုပ်နိုင်ပါသည်။ 

ပထမအကကိမ်ထုတ်ရဝခခင်းတွင် ရေသ (၇) ခု ေှိ နိုင်ငံ ရပါင်း (၁၆၀) ရကျာ်မှ အကျုံးဝင်ခခင်းနှင့် ပညာရေးဆိုင်ော 
အချက်အလက်များကို စုစည်းထားော အဓိပ္ပါယ် ြွင့်ဆိုချက်များ၊ ရကျာင်းြွဲ့စည်းပုံ၊ ဥပရေနှင့် မူဝါေများ၊ 
စီမံအုပ်ချုပ်မှု၊ သင်ယူမှု ပတ်ဝန်းကျင်၊ ဆော/ဆောမများ၊ အရထာက်အကူခပုဝန်ထမ်းများနှင့် ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာ
ခခင်းတို့ပါဝင်သည်။ အစိုးေမဟုတ်သည့် ကူညီသူများနှင့် အစိုးေမဟုတ်သည့်လှုပ်ေှားသူများ၏ စည်းမျဉ်းမူရောင်များ 
အရသးစိတ်ပါဝင်သည့် profiles ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် GEM အစီေင်ခံစာနှင့်အတူ တပါတည်းခပုစုပါမည်။
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SCOPE

SDG 4 ဆီသို့ ဦးတည်ရနသည့် အဓိက လမ်းရကကာင်းမျာကို ရဝမှေရန် GEM Report ၏ 
လှုပ်ေှားမှုပါဝင်ရသာ interactive tool အသစ်တစ်ခု။ 

ဤ  tool သည် စာြတ်သူများအား ပထမဆုံးအကကိမ် 
အခြစ် SDG 4 ၏ အဓိကရစာင့်ကကည့်ရလ့လာရေး 
အညွှန်းကိန်း အချက်အလက်များကို ကိုယ်တိုင် 
ထိရတွ့လုပ်ရဆာင်နိုင်ရစသည်။ ပညာရေး လက်လှမ်း 
မီမှု၊ သာတူညီမျှေှိမှု၊ သင်ယူမှု၊ အေည်အရသွးနှင့် 
ေဏ္ဍာရေးဟူရသာ အရကကာင်းအော (၅) ခု က ၂၀၃၀ 
ခုနှစ် ေည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို ဦးတည်သည့် 
တိုးတက်မှု လမ်းရကကာင်းများတွင် အဓိကအရကကာင်း 
အောများ အခြစ်ပါဝင် သည်။ 

ဤ tool ကို ောသာစကား (၇) မျ ိုးခြင့် ေေှိနိုင်ပပီး 
အေင်း အခမစ်အမျ ိုးမျ ိုး၊ အထူးသခြင့် UNESCO Insti-
tute for Statistics မှ အချက်အလက်များကို စုစည်း 
ထားပါသည်။ ယခင်က GEM Reports များတွင် 
အသုံးခပုခဲ့ရသာ ဂေပ်ပုံများနှင့်  ကွန်ပျူတာနည်းပညာ 
ကိုအသုံးခပုသည့် ရုပ်လုံးရြာ် နည်းပညာတို့က ရေသ 
တွင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ပျမ်းမျှ အချက်အလက်များကို ကိုးကား 
၍ နိုင်ငံအချင်းချင်းအကကား နှိုင်းယှဉ်နိုင်ေန် ကူညီ 
ရပးသည်။ အသုံးခပုသူများ အရနခြင့် ပိုမိုေှာရြွ 
ရလ့လာေန်၊ စာေွက်ခြင့် ထုတ်ေန်၊ ရေါင်းလုတ်လုပ်ေန်၊ 
မျှရဝေန်နှင့် အင်တာနက် သို့မဟုတ် တင်ခပမှုများတွင် 
အသုံးခပုေန် ရုပ်ပုံများနှင့် အချက်အလက်ြိုင်များကို 
ြန်တီးနိုင်သည်။
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ရေေှည်ြွံ့ပြိုး တိုးတက်မှု ေည်မှန်းချက် 
ပန်းတိုင်များတွင် ပညာရေးကို 
ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာခခင်း

SDG 4  ရောင့်ကကည့်ရလ့လာမှု မူရဘာင်၏ တိုးတက်မှုများ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် IAEG (Inter-agency and Expert 
Group) သည် SDG အညွှန်းကိန်းများဆိုင်ော ရလ့လာရစာင့်ကကည့်မှု မူရောင်နှင့် ၎င်း၏ (၂၃၂) ခုရသာ ကမ္ဘာလုံး 
ဆိုင်ော အညွှန်းကိန်းများကို ပထမအကကိမ် ခပန်လည်သုံးသပ်ခခင်းကုိ ခပုလုပ်ခဲ့သည်။ ယင်းတို့အနက်မှ အဓိက (၂) 
ခုသည် SDG 4 နှင့် သက်ဆိုင်သည်။

ပထမဦးစွာ IAEG သည် ရကျာင်း ပပီးရခမာက်မှုနှုန်းကို ေည်မှန်းချက်(၄.၁)အတွက် ေုတိယရခမာက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ော 
အညွှန်းကိန်းအခြစ် ထားေှိေန် UNESCO Institute for Statistics (UIS) ၏ အဆိုခပုချက်ကို အတည်ခပုခဲ့သည်။ 
အဆိုခပုလွှာသည် အိမ်ရထာင်စု စစ်တမ်းရကာက်ယူောတွင် ခြစ်ရလ့ခြစ်ထေှိရသာ ( GEM အစီေင်ခံစာက တင်ခပ 
ထားသည့် အချနိ်ကိုသတ်မှတ်ထားခခင်း မေှိခခင်း၊ အချက်အလက်များ တသတ်မှတ်တည်း မေှိခခင်း၊ ကိုးကားစော 
ေင်းခမစ်များစွာ ေှိရနခခင်း အစေှိသည့်)  ခပသနာများကို ရကျာ်လွှားနိုင်ေန်အတွက် စာေင်းဇယားဆိုင်ော စံနမှုနာ 
ပုံစံ (statistical Model) ကို အသုံးခပု ပပီး အညွှန်းကိန်း ခန့်မှန်းခခင်းများကို ခပုလုပ်နိုင်ေန် လမ်းြွင့်ရပးထားသည်။ 
ဤစံနမူနာပုံစံကို အသုံးခပုပပီး ေလေ်များကို ခန့်မှန်းနိုင်ခခင်းသည် အစီေင်ခံစာ၏ အွန်လိုင်းရစာင့်ကကည့် 
ရလ့လာခခင်း ဝက်ေ်ဆိုက် ခြစ်ရသာ Education Progress ၏ လက္ခဏာေပ်တစ်ခု ခြစ်သည်။ Education Prog-
ress ဆိုသည်မှာ အသုံးခပုသူများကို ရေသအဆင့်၊ နိုင်ငံအဆင့်၊ ကမ္ဘာ့အဆင့် ပျမ်းမျှခခင်းများကို နှိုင်းယှဉ်ေန်နှင့်  
ပညာရေးလမ်းရကကာင်းများကို ရလ့လာဆန်းစစ်ေန်အတွက် အချက်အလက်များကို ေယူကကည့်ရှုနိုင်ရစေန် 
ြန်တီးထားသည့် ဝက်ေ်ဆိုက်တစ်ခု ခြစ်သည်။

ေုတိယအရနခြင့် အားထုတ်မှုနှစ်ကကိမ်ကျရှုံးပပီးရနာက် ရေေှည်ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ောနိုင်ငံသား 
ခြစ်မှုတို့အတွက် ပညာရေးစနစ်ကအားထုတ်ရနသည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ောအညွှန်းကိန်း (၄.၇.၁) အား အဆင့် ၃ 
(ခပဌာန်းထားရသာ နည်းစနစ်မေှိခခင်း)မှ အဆင့် ၂ (ခပဌာန်းထားရသာနည်းစနစ်ေှိရသာ်လည်း နိုင်ငံများမှအချက် 
အလက်များ ပုံမှန်မထုတ်ခပန်ရပးခခင်း) သို့ အဆင့်ခမှင့်တင်ေန်ရတာင်းဆိုချက်ကို IAEG က အတည်ခပုခဲ့သည်။ 
အဆိုပါညွှန်းကိန်းတွင် အရေးကကီးရသာစိန်ရခါ်မှုများ ေှိရနရသးရသာ်လည်း ခပန်လည်ခပင်ဆင်ပပီးရသာ အဆိုခပု 
ချက်တွင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အချ ို ့ပါဝင်ပါသည်။  အထူးသခြင့် ေက်လိုက်မှုကင်းရသာ  တုံ့ခပန်မှုများကို 
လုပ်ရဆာင်နိုင်ေန်အတွက် သက်ဆိုင်ောနိုင်ငံများက ကိုးကားချက်စာေွက်စာတမ်းများကို တင်ခပရပးောတွင် 
ရသချာရစေန်ခြစ်ပါသည်။ 

၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လတွင် IAEG သည် (၃) နှစ်မှ (၅) နှစ်အေွယ် ကရလးများ၏ြွံ့ပြိုးမှုအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ော 
အညွန်းကိန်း (၄.၂.၁) ကို ၎င်း၏တွဲြက်အြွဲ့အစည်းခြစ်ရသာ UNICEF က တင်ခပလာသည့် အစီအစဉ်အတိုင်း 
လိုက်နာ၍ အဆင့်ခမှင့်တင်မှုများရဆာင်ေွက်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ SDG 4 သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ောအညွှန်းကိန်း
များတွင် အဆင့် (၃) ၌ မပါဝင်ရတာ့ခခင်းနှင့် အခခားကျန်ေှိရနရသးသည်များလည်း IAEG ၏ခပန်လည်ဆန်းစစ်မှု 
ပပီးချနိ်တွင် ပါဝင်နိုင်ရခခမေှိရတာ့ခခင်းခြစ်သည်။ SDG 4 ကို တိုးတက်ရအာင် ရဆာင်ေွက်ရပးမည့် ရခါင်းစဉ် 
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အလိုက်အညွှန်းကိန်း (၃၁) ခုသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ောအညွှန်းကိန်း(၁၂) ခု ကို ခပည့်စုံရစသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၏ 
အချက်အလက် ထုတ်ခပန်ချက်များအေ UIS သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ောနှင့်  ရခါင်းစဉ်အလိုက်အညွှန်းကိန်း (၄၃) ခု 
အနက် (၃၃) ခုကို အစီေင်ခံခဲ့သည်။ 

၂၀၁၉ ဩဂုတ်လ ေီရေဗန်တွင် ကျင်းပရသာနည်းပညာဆိုင်ော ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်မှုအြွဲ့၏အစည်းအရဝးတွင် 
အရေးပါဆုံးရသာ တိုးတက်မှုေလေ်မှာ ရေသတွင်းနိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီအလိုက် အနည်းဆုံး SDG 4 အညွှန်းကိန်း (၇)
ခု ကို စွမ်းရဆာင်နိုင်ေန် စံနှုန်းများသတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ခခင်းခြစ်သည်။ အနီးစပ်ဆုံးရသာဥပမာမှာ ဥရောပရကာ်မေှင် 
အြွဲ့၏ စံသတ်မှတ်ချက်အေ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရောက်ချနိ်တွင် ပညာရေးအညွှန်းကိန်း (၇) ခု ခပည့်မီနိုင်ေန် ခြစ်ပပီး 
အဆိုပါ စံနှုန်းသည် ၂၀၃၀ ခုနှစ်အထိ အကျုံးဝင်သည်။ ထိုအဆိုခပုလွှာသည် ၂၀၃၀ ပညာရေး  လုပ်ငန်းစဉ် 
ချမှတ်လမ်းညွှန်ရပးရသာ ရကာ်မတီ၏ အတည်ခပုမှုကိုေေှိထားပပီး (၂၀၂၀)ခုနှစ်အတွင်း SDG 4 ရေသဆိုင်ော 
ပဲ့ကိုင်ရကာ်မတီမှ ခပန်လည်ဆန်းစစ်မည်ခြစ်သည်။ 

SDG4 ကို အကဲဖဖတ်ရလ့လာရာတွင် အဓိက အချက်အလက်ကွာဟချက်များ။ အချက်အလက်ေင်းခမစ် (၃)ခုသည် 
SDG 4 အညွှန်းကိန်းများကို အကဲခြတ်ရလ့လာောတွင် အဓိကရသာ့ချက် ခြစ်သည်။

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ောအညွှန်းကိန်း (၄.၅.၁)ကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်ောတွင် အိမ်ရထာင်စု စစ်တမ်းများသည် တစ်ဦးချင်း 
ပင်ကိုယ်အေည်အရသွး အလိုက် ရကျာင်း ပပီးရခမာက်နှုန်း ကဲ့သို့ရသာ ပညာရေး အညွန်းကိန်းများကို ခွဲခခမ်းစိတ်ခြာ 
ေန် အဓိကအုတ်ခမစ်ခြစ်သည်။ စစ်တမ်းများကို မကကာခဏခပုလုပ်သင့်ပပီး ရမးခွန်းများသည်လည်း နှိုင်းယှဉ် 
လွယ်၍ အချက်အလက်များကိုလည်း အများလက်လှမ်းမှီနိုင်ေမည်။ ထိုအရခခအရနများသည် (၅၉%)ရသာ 
နိုင်ငံများ၏ လူဦးရေ(၈၇%)ောခိုင်နှုန်းအထိ ကိုက်ညီမှုေှိသည်။ လူဦးရေအားခြင့် ရခမာက်အာြေိကနှင့် အရနာက် 
အာေှနိုင်ငံများတွင် လွှမ်းခခုံမှုအနိမ့်ကျဆုံးခြစ်ပပီး လူဦးရေ၏ (၄၆%) ောခိုင်နှုန်းသာ ထိုအရခခအရန များနှင့် 
ကိုက်ညီမှုေှိသည်။ နိုင်ငံအဆင့်တွင် အိုေှင်းနီးယားနိုင်ငံသည် အနိမ့်ကျဆုံးခြစ်ပပီး လူဦးရေ၏ (၂၉%) ောခိုင်နှုန်းသာ 
ကိုက်ညီမှုေှိသည်။

သင်ကကားမှုရလ့လာဆန်းစစ်ချက်များသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ောအညွှန်းကိန်း(၄.၁.၁) ၏ သတင်းအချက်အလက် 
ေင်းခမစ်ခြစ်သည်။ နိုင်ငံအများစုသည် အြွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကကား ရလ့လာဆန်းစစ်ချက်များတွင် ပါဝင်ရဆာင်ေွက်မှု 
ကို အစီေင်ခံေန် ရေွးချယ်ခဲ့ကကရသာ်လည်း  နိုင်ငံတွင်း ရလ့လာဆန်းစစ်ချက်များကိုလည်း အစီေင်ခံောတွင် 
အသုံးခပုကကသည်။ ဥပမာ -တရုတ်နိုင်ငံ (အလယ်တန်းပညာရေး)နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ (မူလတန်းပညာရေး)၏ အြတ် 
စွမ်းေည်ခပ အချက်အလက်များခြစ်သည်။ UIS အချက်အလက်ေင်းခမစ်အေ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ အာြေိကနိုင်ငံများ၏ 
(၂၆%) က မူလတန်းပညာရေး ရအာက်အဆင့်ေှိ အြတ်စွမ်းေည်ကို အစီေင်ခံခဲ့ော သက်ဆိုင်ော နိုင်ငံလူဦးရေ၏ 
(၂၈%) သာ အြတ်စွမ်းေည်ေှိရကကာင်း ရြာ်ခပထားသည်။ ထိုရေသများသည် ရတာင်ပိုင်းနှင့် အရေှ့ပိုင်းအာြေိက 
နိုင်ငံများ၏ ပညာအေည်အရသွးဆန်းစစ်မှုရစာင့်ကကည့်ရေးပူးရပါင်းအြွဲ့၏ စတုထ္ထအကကိမ်ရခမာက် အစီေင်ခံစာ 
ထုတ်ခပန်မှု ရနာက်ကျခခင်းနှင့် ေလေ်များ၏ ကျ ိုးရကကာင်းညီညွတ်မှုအရပါ်သံသယေှိခခင်းတို့ရကကာင့် များစွာ 
ထိခိုက်နစ်နာမှုများ ေှိခဲ့သည်။ UIS နှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ရနရသာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ောအချက်အလက်ညွန့်ရပါင်း
အြွဲ့ (Global Data Coalition)သည်  ရေသတွင်း သင်ကကားမှုရလ့လာဆန်းစစ်ချက်များတွင် အလှူေှင်များ၏ 
ကူညီရထာက်ပံ့မှုဆိုင်ော သတင်းအချက်အလက်လစ်ဟာရနမှုနှင့် ရဆာင်ေွက်မှုများတွင် ပူရပါင်းရဆာင်ေွက်မှု 
အားနည်းခခင်း စသည့်ခပဿနာများကို ရခြေှင်းေန်ေည်ေွယ်သည်။
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ရည်မှန်းချက် ၄.၁  မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်းပညာရရး

ရကျာင်းပပီးရခမာက်မှုနှုန်းမှာ မူလတန်းအဆင့် (၈၅%)၊ အလယ်တန်းအဆင့် (၇၃%) နှင့် အထက်တန်းအဆင့် 
(၄၉%) စီ အသီးသီးေှိပါသည်။ ရကျာင်းပပီးရခမာက်မှုနှုန်းသည် ရကျာင်းတက်နှုန်းနှင့် ကွဲခပားခခားနားသည်။ 
ရကျာင်းပပီးရခမာက်မှုနှုန်းသည် ၂၀၀၀ ခပည့်နှစ်ကတည်းက ခြည်းခြည်းမှန်မှန်တိုးတက်လျက်ေှိသည်။ ရကျာင်း 
တက်နှုန်းကမူ ၂၀၀၀ ခပည့်နှစ်လွန်နှစ်များ၏ အလယ်ကတည်းက အတိုးအဆုတ်မေှိေဲ ေပ်တန့်ရနခဲ့သည်။ 
ဤခခားနားချက်ကို ဆက်လက်စုံစမ်းဆန်းစစ်ေန် လိုအပ်ရနရသးသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ဆာဟာေ ရတာင်ပိုင်း 
ရေသနိုင်ငံများတွင် ရကျာင်းမရနသည့်ကရလးသူငယ်၊ ဆယ်ရကျာ်သက်နှင့် လူငယ်အများဆုံးေှိခဲ့ပပီး အာေှတိုက် 
အလယ်ပိုင်းနှင့် ရတာင်ပိုင်းကို ရကျာ်လွန်သွားခဲ့သည် (ဇယား - ၁)။ ဆာဟာေရတာင်ပိုင်းရေသသည် ၁၉၉၀ 
ခုနှစ်တွင် ရကျာင်းရနအေွယ်ကရလးများ၏ ရကျာင်းရနနှုန်းမှာ (၁၂%) သာ ေှိောမှ ၂၀၃၀ မတိုင်မီ ရကျာင်းရန 
အေွယ်ကရလးများ၏ (၂၅%) ခပည့်မီေန်ေည်မှန်းထားသည်။ ထိုရေသတွင် အသက်လွန်ရကျာင်းတက်မှု 
(အသက်ကကီးမှ ရကျာင်းတက်မှု) ခြစ်ေပ်များ အများဆုံး ရတွ့ေသည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ် PISA အချက်အလက်များက လွန်ခဲ့သည့် (၁၅) နှစ်အတွင်း ဝင်ရငွခမင့်မားသည့် နိုင်ငံများတွင် 
ဆုတ်ယုတ်မှုများေှိခဲ့ရကကာင်း (ကရလး (၅) ဦးတွင် (၁) ဦးသည် အနိမ့်ဆုံးေှိသင့်သည့် စွမ်းေည်ထက် နိမ့်ကျရနခခင်း) 
ကို မီးရမာင်းထိုးခပခဲ့သည်။ ေောဇီး၊ အင်ေိုနီးေှားနှင့် ဥရုရဂွးအပါအဝင် ဝင် ရငွအလယ်အလတ်ေှိရသာ နိုင်ငံများ 
တွင်မူ အသက် (၁၅) နှစ်အေွယ် ကရလးများ၏ ရကျာင်းတက်နှုန်းက တိုးတက်လာခဲ့ရသာရကကာင့် (ရကျာင်းသား 
(၂) ဦးတွင် (၁) ဦးသည် အနိမ့်ဆုံး ေှိသင့်သည့် စွမ်းေည်ထက် နိမ့်ကျရနခခင်း) သည် SDG 4 က သတ်မှတ် 
ထားသည်ထက် နိမ့်ကျရနရသးသည့်တိုင်ရအာင် တိုးတက်မှုဟုသာ သတ်မှတ်သင့်သည်။ သင်ယူမှု အကျ ိုးေလေ် 
ခပဇယား၏ ရအာက်ရခခပိုင်းကို အထူးဂရုခပုရလ့လာသင့်သည်။ ထိုအစီေင်ခံစာက ‘floor effects’ (သုရတသန 
ခပုောတွင် အနိမ့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ော၌ လက်ရတွ့မကျရသာရကကာင့် ေလေ်မှာလည်း အသုံးခပု၍ မေခြစ်သွား 
ခခင်း) ဆိုင်ော အရထာက်အထားအသစ်တစ်ခုကိုလည်း တင်ခပခဲ့သည်။ နိုင်ငံများစွာတွင် ခပုလုပ်ခဲ့ရသာ ရလ့လာ 
ဆန်းစစ်ချက်တစ်ခုအေ နိုင်ငံများစွာတွင် သတ်မှတ်ထားရသာအနိမ့်ဆုံး စွမ်းေည်ထက် သာလွန်ရနရသာ 
ရကျာင်းသားဦးရေကို ခြစ်သင့်ထက် ပိုမိုခမင့်မားစွာခန့်မှန်းခဲ့ကကသည်ဟုဆိုသည်။ ၎င်းသည် စွမ်းရဆာင်ေည်ကို 
တိုင်းတာောတွင် အရခြများစွာထဲမှ အမှန်ကို ကျပန်းခန့်မှန်းခိုင်းသည့် လုပ်ရဆာင်ချက်နှင့် မခခားရသာရကကာင့် 
လည်း ခြစ်နိုင်သည်။

စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ောအချက်အလက်များက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ောအညွှန်းကိန်း(၄.ဂ.၁)ခြစ်သည့် ရလ့ကျင့်ထားရသာ 
ဆောအချ ိုးအစားကို ရြာ်ခပသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစ၍ ရတာင်ဆာဟာေနိုင်ငံများ၏ (၅၈%) က မူလတန်းပညာရေး 
အချက်အလက်များကို အစီေင်ခံခဲ့ပပီး၊ ၂၅% ကသာ အထက်တန်းပညာရေး အချက်အလက်များကို တင်ခပခဲ့သည်။ 
ရေသတွင်း လူဦးရေသိပ်သည်းမှု အများဆုံး(၆) နိုင်ငံအနက် တန်ဇန်းနီးယားခပည်ရထာင်စုသမ္မတနိုင်ငံကသာ 
၂၀၁၅ ခုနှစ်ရနာက်ပိုင်း မူလတန်းပညာရေး၌ ရလ့ကျင့်ထားရသာ ဆောအချ ိုးအစား ကိုတင်ခပထားသည်။ 
ရလ့ကျင့်ထားသည့်ဆောဟူရသာ အဓိပ္ပါယ်ဝိဝါေကွဲခပားမှုသည် အချက်အလက်များကို ရလ့လာဆန်းစစ်ောတွင်  
အခက်အခဲခြစ်ရစပပီး ၂၀၁၉ ခုနှစ် UNESCO အရထွရထွညီလာခံမှ အတည်ခပုထားရသာ UIS က လုပ်ရဆာင် 
သွားမည့် လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်နှင့် ဆောများအတွက် အခပည်ခပည်ဆိုင်ော စံနှုန်း အသစ် ခွဲခခားသတ်မှတ်ခခင်းကိုလည်း 
စိန်ရခါ်မူတစ်ေပ်ခြစ်ရစပါသည်။
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ဇယား၁ ။ 
အသက်အရွယ်အလိုက်ရကျာင်းတွင် ပါဝင်တက်ရရာက်သင်ကကားသူများ အညွှန်းကိန်း သီးသန့် ၊ ၂၀၁၈ ခုနှေ်

ရေသ

မူလတန်းအဆင့်

ရကျာင်းမရနရသာ ကရလးများ 

အလယ်တန်းအဆင့် 

ရကျာင်းမရနရသာ ကရလးများ

အထက်တန်းအဆင့် 

ရကျာင်းမရနရသာ ကရလးများ

(000) (%) (000) (%) (000) (%)

ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ 59 141 8 61 478 16 137 796 35

ဆာဟာေ ရတာင်ပိုင်းရေသများ 32 214 19 28 251 37 37 026 58

ရခမာက်အရမေိကနှင့် အရနာက်အာေှ 5 032 9 3 998 14 8 084 30

အာေှအလယ်ပိုင်းနှင့် ရတာင်ပိုင်း 12 588 7 16 829 15 64 745 45

အာေှ အရေှ့နှင့် အရေှ့ရတာင်ပိုင်း 5 697 3 9 016 10 17 870 21

လက်တင်အရမေိကန်နှင့် ကရေေီေန် 
ပင်လယ်ရေသ 2 267 4 2 544 7 7 159 23

သမုေ္ဒောတွင်း နိုင်ငံများ 210 5 109 5 408 25

ဥရောပနှင့် ရခမာက်အရမေိက 1 133 2 731 2 2 503 7

ဝင်ရငွနိမ့်ရသာ နိုင်ငံများ 20 797 19 21 243 39 26 176 61

ဝင်ရငွနိမ့် အလယ်အလတ် နိုင်ငံများ 30 444 9 30 706 17 87 730 44

ဝင်ရငွခမင့်  အလယ်အလတ် နိုင်ငံများ 6 570 3 8 444 7 20 615 20

ဝင်ရငွ ခမင့်ရသာ နိုင်ငံများ 1 330 2 1 085 3 3 275 8

Source: UIS database.

ရည်မှန်းချက် ၄.၂  ရရှဦးကရလးသူငယ်ဘဝ

ရေှးဦးကရလးသူငယ်ကဏ္ဍ၏ ပညာရေးပါဝင်မှုအချက်အလက်များအရပါ် အဓိပ္ပာယ်ရကာက်ယူခခင်းသည် 
အသက်အေွယ် ပိုင်းခခားသတ်မှတ်ပုံ၊ အြွဲ့အစည်းများ၏ စီစဉ်ရဆာင်ေွက်မှုများကွဲခပားပုံနှင့် သက်ဆိုင်ောနိုင်ငံ 
အလိုက် ကွဲခပားသည့် ရစာစီးစွာ အရေးယူရဆာင်ေွက်ပုံတို့အရပါ်တွင်မူတည်သည်။ မူလတန်း ရကျာင်းတွင် စတင် 
တက်ရောက်ေန် အသက်ကန့်သတ်ချက်ထက် အသက်(၁)နှစ်ပိုငယ်ရသာ ကရလးများ၏ ပုံမှန်ပညာရေးတွင် 
ပါဝင်မှုောခိုင်နှုန်းမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် (၆၇%) (ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ောအညွှန်းကိန်း(၄.၂.၂)အေ ေီဂျရီောက် တွင်(၉%) 
မှ ကျူးေားနှင့် ဗီယက်နမ် တွင်(၁၀၀%)အကကား) ေှိသည်။ အခမန်ဆုံးတိုးတက်လာမှု အချ ို ့ကို လာအိုနိုင်ငံတွင် 
ရတွ့ေှိေပပီး မူလတန်းကကိုပညာရေးအတွက်ရကျာင်းအပ်နှံမှုောခိုင်နှုန်းမှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် (၃၈%) မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၌ 
(၆၇%) အထိ ရောက်ေှိခဲ့သည်။ MICS ၏ လတ်တရလာအချက်အလက်များအေ နိုင်ငံ (၁၇) နိုင်ငံ အနက် (၉) နိုင်ငံ 
တွင် ထိုအသက်အေွယ်၌  မူလတန်းကကိုပညာရေးထက် မူလတန်းပညာရေးတွင် တက်ရောက်ရနသူဦးရေ ပိုများ 
ရကကာင်းရတွ့ေှိေသည်။ မူလတန်းကကိုအေွယ်ကရလးများအားလုံး၏ အသက်အေွယ်သည် နိုင်ငံအရပါ်မူတည်၍ 
(၁)နှစ်မှ (၄)နှစ်အတွင်းခြစ်ပပီး မူလတန်းကကိုပညာရေးတွင်ပါဝင်မှုနှုန်းမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် (၅၂%) ေှိပပီး အချ ိုး 
အားခြင့် ချေ် နိုင်ငံတွင် (၁%)မှ ေယ်လ်ဂျယီမ် နှင့် ဂါနာနိုင်ငံတို့တွင် (၁၁၅%)အထိ ခြစ်သည် (ပုံ-၄)။

MICS မှအချက်အလက်များကို ရေှးဦးကရလးသူငယ်ေဝတိုးတက်မှုညွှန်းကိန်း တစ်နည်းအားခြင့် ကရလး၏ 
ပုံမှန်တိုးတက်မှု လမ်းရကကာင်းအလိုက် တိုင်းတာမှု ‘‘ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ောအညွှန်းကိန်း (၄.၂.၁)’’ ကို ခန့်မှန်းော၌ 
အသုံးခပုသည်။ မာလီ နှင့် နိုင်ဂျးီေီးယားတွင် ကဏ္ဍ (၄) ခုအနက်မှ (၃) ခုတွင်သာ ကရလး (၆၀%)ရကျာ် တိုးတက်မှု 
လမ်းရကကာင်းရပါ်တွင်ေှိသည်။ ကဏ္ဍ (၁) ခုထက်ပို၍  မပါဝင်နိုင်ရသာ ကရလးများမှာ မာလီတွင် (၅%) နှင့် 
နိုင်ဂျးီေီးယားတွင် (၁၀%) ေှိပပီး နိုင်ဂျးီေီးယားတွင် မညီမျှမှုများ ပိုေှိနိုင်ရကကာင်း ရတွ့ေသည်။
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ပုံ ၄ ။
မူလတန်းကကို ပညာရရးမှ အကျ ိုးရရှိသည့် ဆင်းရဲနိုင်ငံအနည်းငယ် 
၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုင်ငံများ၏ဝင်ရငွအလိုက် ရေှးဦးအေွယ်ကရလးခပုစုပျ ိုးရထာင်ခခင်းနှင့် မူလတန်းကကို ပညာရေးအတွက် စာေင်းသွင်းသူ စုစုရပါင်း အချ ိုး

ေဆာ်ဒီအာေရဗျ
ဘဟားမား

အိုမန်
ဘာရိန်

ကာတာ
ပနားမား

ကူဝိတ်
ခိုေအးရှား

ဘူိုင်းဒါုစ်
ဘာြမဒါ

အင်တီဂွါှင့် ဘာဘူဒါ
အေမရိကန်

ဂရိ
အာရပ်ေစာ်ဘွားများြပည်ေထာင်စုိုင်ငံ

ဆိုက်ပရပ်စ်
ပိုလန်
ချီလီ

ဟန်ေဂရီ
ဖင်လန်

ဘာေဘးဒိုးစ်
လစ်သူေယးနီးယား

စိန် က့စ် / နီဗစ်
နယူးဇီလန်

ဆလိုေဗးနီးယား
လူဇင်ဘတ်

အက်စ်တိုးနီးယား
စပိန်

ဥုေဂွး

အီတလီ
အိုက်စလန်

နယ်သာလန်
ကိုရီးယားသမတိုင်ငံ

စလိုဗက်ကီးယား
ေဆးရှဲ

ေနာ်ေဝး
လတ်ဗီးယား

မကာအို၊ တုတ်
ဒိန်းမတ်

ဆွီဒင်ိုင်ငံ
စန်မာရီို

လစ်တန်စတိန်
ဆွစ်ဇာလန်

သစတီးယား
ြပင်သစ်
အဂင်္လန်

ေဟာင်ေကာင်, တုတ်
ချက်သမတိုင်ငံ

ဂျာမနီ
အစေရး

ေမာ်လတာ
ဘယ်လ်ဂျီယံ

ချဒ်
ယီမင်

C. A. R.
ဘာကီးနားဖားဆိုိုင်ငံ

ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမတိုင်ငံ
မာလီိုင်ငံ

ိုင်ဂျာ
တာဂျစ်ကစတန်

ေတာင်ဆူဒန်
ဆီးရီးယားလီယွန်း

ယူဂန်ဒါ
ဘူရ�န်ဒီ

အီရီထရီးယား
ရဝမ်ဒါ

တိုဂို
ဘီနင်

အီသီယိုးပီးယား
မာဒါဂက်စကာ

တန်ဇန်းနီးယား ြပည်ေထာင်စု သမတိုင်ငံ
ဂမ်ဘီယာ

နီေပါ

ဗင်နီဇွဲလား-ဘရာဇီးနယ်စပ် 
အီေကွေဒ
ဂျေမကာ

ထိုင်း
မကဆီကို

စိန် လ့ူစီယာ
အာဂျင်တီးနား
ဘူေဂးရီးယား

ကိုလံဘီယာ
အယ်လ်ေဘးနီးယား

ေနာ်ူး
ိုေမးနီးယား

တူဗာလူ
ဆူရီနာ

ုရှာ
တုတ်

သီရိလကင်္ာ
ေမာ်လ်ဒိုက်

ဒိုမီနီကာ
ဘရာဇီး

ေကာ့စတာရီကာ
ေမာရစ်ရှ
ကျးဘား
ဂရီေနဒါ

ဘီလာုစ်
မေလးရှား

ပီူး"
စိန�်ဗင်းဆင့်

ဇမ်ဘီယာ
ဂျီဘူတီ
ြမန်မာ

ေမာ်ရီတနီးယား
အိိယ

ဆီနီေဂါ
ကိုမိုေရာ့စ်

တီေမာ - လက်စ်တီ
ကေမာဒီးယား

ဥဇဘက်ကစတန်
အီဂျစ်

မီခိုနီးရှား, အက်ဖ်အက်စ်
ဘူတန်

ကင်မရ�န်
လီဆိုသို 

အင်ဂိုလာ
ကာဂျစတန်

ဟွန်ဒူးရပ်စ်
ပါပူဝါနယူးဂီနီ

တူနီးရှာ
ဆူဒန်
လာအို

ေဆာင်တူေမးှင့်ပရင်စီပီ
ေမာ်ိုကို

ပါလက်စတိုင်း
အင်ဒိုနီးရှား

အယ်ဆာေဗဒို
ကိပ်ဗားဒ်သမတိုင်ငံ

ဘိုလီးဗီးယား
ကင်ညာ

ဖိလစ်ပိုင်
ပါကစတန်

�ဆာ်လမွန်အိုင်းလန်း
မွန်ဂိုလီးယား

�မာ်လ်ဒိုဗာိုင်ငံ
ဗွားတူ

ဗီယက်နမ်
ဂါနာ

ေဘာ့ဆွာနာ
ေတာင်အာဖရိက

ေဂျာ်ဒန်
တူရကီ

နမီးဘီးယား
ေြမာက်ပိုင်းမက်ဆီဒိုးနီးယား

အာေမးနီးယား
မာရှယ်အိုင်းလန်း သမတိုင်ငံ

အဇာဘိုင်ဂျန်
အီေကွတာဂီနီ

ပါရာေဂွး
တုံဂါိုင်ငံ

ဘလိဇ်
ဆာမိုအာ

ဂွာတီမာလာ
ဒိုမီနီကန်

အီရန်
ကာဇက်စတန်

မွန်တီနီဂို
ဆားဘီးယား

ဝင
်ေင

ွနိမ
့်ိုင

်ငံမ
ျား

ဝင
်ေင

ွနိမ
့် အ

လ
ယ

်လ
တ

် 
ိုင်င

ံမျ
ား

ဝင
်ေင

ွွြမ
င့် 

အ
လ

ယ
်လ

တ
် 

ိုင်င
ံမျ

ား

ဝင
်ေင

ြွမ
င့့်် 

အ
လ

ယ
်လ

တ
် 

ိုင်င
ံမျ

ား
ဝင

်ေင
ွြမ

င့် 
ိုင

်ငံမ
ျား

ေရှးဦးအရွယ်ကေလးသူငယ် 
ြပစုပျိးေထာင်ြခင်း

မူလတန်းကိ ပညာေရး

၀ ၂၀ ၄၀ ၆၀ ၈၀ ၁၀၀ ၁၂၀ ၀ ၂၀ ၄၀ ၆၀ ၈၀ ၁၀၀ ၁၂၀

GEM StatLink: http://bit.ly/GEM2020_Summary_fig4
Source: UIS database.
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ရည်မှန်းချက် ၄.၃  နည်းပညာ၊ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းနှင့် အရွယ်ရရာက်သူများ၏ 
ပညာရရး

မကကာရသးမီ နှစ်များအတွင်း ရခမာက်အာြေိကနှင့်အရနာက်အာေှနိုင်ငံများ၌ နိုင်ငံအလိုက်များစွာကွဲခပားမှုများ 
ေှိရသာ်လည်း အဆင့်ခမင့်ပညာရေး၌ ပါဝင်မှုသည် အလျင်အခမန်ကျယ်ခပန့်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခပည့်နှစ်ဝန်းကျင်တွင် 
ရမာ်ရိုကို နှင့် ဆူေန်နိုင်ငံများ၌ လူငယ်များ၏ (၁၅%) သည်အဆင့်ခမင့်ပညာရေး၌ ရကျာင်းအပ်နှံမှုေှိသည်။ 
ဆူေန်နိုင်ငံသည် အဆိုပါနှုန်း၌ ေပ်တန့်ရနချနိ်တွင် ရမာ်ရိုကို နိုင်ငံသည် (၃၆%)အထိ လျင်ခမန်စွာတိုးတက်လာခဲ့ 
သည်။ အယ်လ်ဂျးီေီးယားနှင့် ရဆာ်ေီအာရေးဗီးယားနိုင်ငံများတွင်လည်း ပညာရေး၌ အမျ ိုးသမီးများ၏ပါဝင်မှု 
နှုန်းသည် အမျ ိုးသမီးငယ်များ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်အထိ လျင်ခမန်စွာကျယ်ခပန့်လာခဲ့သည်။ 

အခပည်ခပည်ဆိုင်ော အလုပ်သမားရေးောအြွဲ့မှ လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်းရကာက်ယူမှုကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ော 
အညွှန်းကိန်း(၄.၃.၁) ၏ အေွယ်ရောက်သူများ ပညာရေးနှင့်ရလ့ကျင့်ရေးတွင် ပါဝင်မှုကို ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာ 
အကဲခြတ်ေန် အချက်အလက်ေင်းခမစ်အခြစ် ထည့်သွင်းခဲ့ော  နိုင်ငံ (၁၀၆) နိုင်ငံအနက် (၄၅) နိုင်ငံ နှင့် ဥရောပ 
မဟုတ်ရသာနိုင်ငံများအထိ တိုးချဲ့လွှမ်းခခုံနိုင်ခဲ့သည်။ ကျန်ေှိရနရသာစိန်ရခါ်မှုများတွင် အေွယ်ရောက်သူများ 
တက်ရောက်ကကသည့် ပညာရေးနှင့်သင်တန်းအမျ ိုးအစားအတွက် အသက်ကန့်သတ်ချက်နှင့် သတ်မှတ်ကာလ 
အစီအစဉ်မကျမှုများအပါအဝင် စံသတ်မှတ်ထားရသာရမးခွန်းများ မေှိမှုလည်း ပါဝင် သည်။ လုပ်သားအင်အား 
စစ်တမ်းရကာက်ယူမှုအများအခပားက ပပီးခဲ့သည့် ‘လ’ ကိုေည်ညွှန်းပပီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ောအညွှန်းကိန်းသည် ပပီးခဲ့
ရသာ‘နှစ်’ကိုေည်ညွှန်းသည်။ အရထာက်အထားများက စစ်တမ်းရကာက်ယူမှုမတိုင်မှီ ‘လ’အတွက် ပုံမှန်နှင့် 
အထက်ဝင်ရငွ ေှိရသာနိုင်ငံများ၌ ပျမ်းမျှပါဝင်မှုနှုန်းသည် (၃%) သာေှိရကကာင်း ရြာ်ခပရနသည် (ပုံ - ၅)။ ၂၀၁၆ 
ခုနှစ် အေွယ်ရောက်သူများ ပညာရေးစစ်တမ်းရကာက်ယူမှုက ပါဝင်သင်ယူနိုင်ရေးတွင်ေှိသည့် အတားအဆီးများ 
ကို ခမင်သာရစသည်။  သောဝမကျရသာအတားအဆီးများကိုပုံမှန်အားခြင့် ရလ့လာစစ်ရဆးရလ့မေှိရသာ်လည်း 
၎င်းတို့သည် အခခားအောများထက်ပို၍ အေွယ်ရောက်သူများ၏ သင်ယူရလ့လာမှုကို ရနှာင့်ရနှးရစသည်။ 
ရခြကကားသူများအနက် (၆၀ %) ၏ ရခပာခပချက်အေ သင်ယူရလ့လာရေးတွင်ပါဝင်ေန်မလိုဟု ထင်ခမင်ကကရကကာင်း 
သိေသည်။ ေိန်းမတ်နိုင်ငံမှလွဲ၍ အားလုံးရသာနိုင်ငံများေှိ အမျ ိုးသမီးများသည် မိသားစုတွင်း တာဝန်များနှင့် 
ပဋိပက္ခကို အရကကာင်းေင်းအခြစ် ရြာ်ခပတတ်ကကသည်။  

ပညာသင်ေန်အခွင့်အရေးေှိသည့် အကျဉ်းရထာင်များတွင် လူဦးရေ (၁၁) သန်းနီးပါးေှိရသာ်လည်း လိုအပ်ချက်နှင့် 
ကိုက်ညီသည့် ပညာရေးအစီအစဉ်များမေှိရပ။ အကျဉ်းရထာင်ပညာရေးတွင် ရကာင်းကျ ိုးများစွာေှိသည်။ 
အရမေိကန်ခပည်ရထာင်စုတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ရလ့လာချက်အေ အကျဉ်းသားများအနက် အကျဉ်းရထာင်တွင်း 
ခပန်လည်ခပင်ဆင်ရေး ပညာရေးတွင်ပါဝင်သူများသည် မပါဝင်သူများထက် ခပုခပင်၍မေနိုင်ဟု လက်ရလျှာ့ေမည့် 
အလားအလာ (၁၃) percentage point ပို၍ နည်းပါးရကကာင်း ရတွ့ေှိေသည်။
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ပုံ ၅။
အရွယ်ရရာက်သူများအတွက် ပညာရရးတွင် ပါဝင်မှု ခန့်မှန်းချက်များသည် ရည်ညွှန်းကာလအလိုက် ကွာဖခားမှု ရှိသည်။ 
အေွယ်ရောက်သူများအတွက် ရကျာင်းပညာရေးနှင့် ရကျာင်းခပင်ပပညာရေးတွင် ေည်ညွှန်းကာလ ၂၀၁၈ (သို့) အရစာပိုင်းနှစ်များအတွင်း ပါဝင်ခဲ့ကကသည့် အေွယ်ရောက်သူ 
ောခိုင်နှုန်း
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ရည်မှန်းချက် ၄.၄  အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု

ပိုမိုကကယ်ဝရသာနိုင်ငံများတွင် လွဲရချာ်မှုများစွာေှိရနရသးရသာ်လည်း အရခခခံသတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက် 
သွယ်ရေး နည်းပညာ (ICT) ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ော အချက်အလက်ေေှိနိုင်မှုမှာ ခမင့်တက်လာရနသည်။ ကမ္ဘာလုံး 
ဆိုင်ောအညွှန်းကိန်း (၄.၄.၁) တွင်အရခခခံ ICTကျွမ်းကျင်မှု (၉) ချက်ပါဝင်ပပီး နိုင်ငံအားလုံး၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံေှိ 
အေွယ်ရောက်သူများ၏ အနည်းဆုံးထက်ဝက်တွင် ကျွမ်းကျင်မှု (၄)ချက်နှင့်အထက် ေှိကကသည်။ အလယ်အလတ် 
နှင့် ဝင်ရငွနည်းနိုင်ငံများတွင်မူ အေွယ်ရောက်သူ တစ်ဝက်ခန့်က ကျွမ်းကျင်မှု(၃)ချက်နှင့်အထက်ေှိကကသည်ဟု 
ရြာ်ခပထားခခင်းမေှိပါ။ ယခု နှစ်တွင် နိုင်ငံများသည် နိုင်ငံတကာဆက်သွယ်ရေးသမဂ္ဂ (International Telecom-
munication Union) မှအဆိုခပုထားရသာ ရမးခွန်းများထဲမှ ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းေည်များ (ဥပမာ - ITနည်းပညာ၏
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်လုံခခုံရေး ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းေည်) ကို ထပ်မံခြည့်စွက်ခခင်းခြင့်  ရခပာင်းလဲလက်ခံကျင့်သုံး 
လာကကသည်။

ဥရောပ ICT စစ်တမ်းရကာက်ယူမှုက ေီဂျစ်တယ်နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ရကျာင်း၊ အလုပ်နှင့် အိမ် ဆက်နွယ် 
အရေးပါမှုတို့အား ခမင်သာရစသည်။ ICTကျွမ်းကျင်မှုသည် အလုပ်အကိုင်အတွက် ဆီရလျာ်မှုေှိရသာ်လည်း ၂၀၁၈ 
ခုနှစ်တွင် (၁၀%) ရသာ ရခြကကားသူတို့သာ လုပ်ငန်းခွင် ICT သင်တန်းများတွင်ပါဝင်ကကပပီး (၂၀%) သည် 
အနည်းဆုံးအရနခြင့် မိမိတို့ ကွန်ပျူတာ၏ ရဆာ့ြ်ဝဲ သို့မဟုတ် အက်ပလီရကးေှင်းများ အဆင့်ခမှင့်တင်မှုစရသာ 
ရယေုယျလုပ်ရဆာင်မှုတစ်ခုခုတွင် ပါဝင်ကကသည်။ ICT ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်ရေးအတွက် အခမဲ့အွန်လိုင်း 
သင်တန်းများ သို့မဟုတ် ကိုယ်တိုင်ရလ့လာမှုများ (အထူးသခြင့် လူငယ်များအကကား) အများအခပားေှိသည်။ 
အထက်ပါအခွင့်အလမ်းများသည် ကုန်ကျစေိတ်၊ အချနိ်သတ်မှတ်ချက်၊ ရနော စသည့်အခက်အခဲများကို 
သက်သာရစေန် အရထာက်အကူခပုရသာ်လည်း ဂျဲန်ေါကိုအရခခခံသည့်ကွာခခားမှုမှာ ေှိပမဲခြစ်သည်။
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ရည်မှန်းချက် ၄.၅  သာတူညီမှေမှု

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ောအရနခြင့် မူလတန်းကကိုမှစ၍ အထက်တန်းအထိ ရကျာင်းအပ်နှံမှုတွင် ဂျဲန်ေါတန်းတူညီမျှမှု 
ေှိသည်။ သို့ရသာ်လည်း ယင်းအချက်က နိုင်ငံအဆင့်တွင် ေှိရနရသာကွာဟမှုများကို ြုံးကွယ်ထားသည်။  ဝင်ရငွ 
နိမ့်နှင့် ဝင်ရငွအလယ်အလတ်နိုင်ငံများ၏ ရအာက်ရခခ ရလးပုံတစ်ပုံတွင် အထက်တန်းရကျာင်း ရကျာင်းအပ်နှံမှု၌ 
ရယာက်ျားရလး (၁၀၀) ရကျာင်းအပ်ချနိ်တွင် အများဆုံး မိန်းကရလး (၆၀) သာ ေှိသည်။ အဆိုပါဝင်ရငွနိမ့်နှင့် 
ဝင်ရငွ အလယ်အလတ်နိုင်ငံများတွင် ဂျဲန်ေါတန်းတူညီမျှမှုမေှိခခင်းသည် မိန်းကရလး သို့မဟုတ် ရယာက်ျားရလးကို 
ထိခိုက်ရစသည်။ အခမင့်ဆုံးအလွှာတွင် မိန်းကရလး (၁၀၀) ဦး တွင်ရယာကျ်ားရလး (၉၁) ဦး နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် 
အနိမ့်ဆုံးအလွှာတွင် ရယာကျာ်းရလး (၁၀၀)ဦး တွင် မိန်းကရလး (၉၂) ဦး နှုန်းေှိသည်။ ဤအစီေင်ခံစာသည် 
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ော ပျ ံ့နှံ့ရနရသာ ကျား/မ ခွဲခခားထားရသာရကျာင်းများ၏ အရထာက်အထားများကို ခပန်လည် 
သုံးသပ်ထားသည်။

ကကယ်ဝချမ်းသာမှုရကကာင့် ပညာရေးတန်းတူညီမျှမှုမေှိခခင်းကို ရယေုယျအားခြင့် ထိပ်ပိုင်းအိမ်ရထာင်စု (၂၀%) 
နှင့် ရအာက်ရခခ အိမ်ရထာင်စု (၂၀%) တို့အား နှိုင်းယှဉ် ရလ့လာနိုင်သည်။ နိုင်ငံတစ်ခုနှင့်တစ်ခု နှိုင်းယှဉ်ောတွင် 
တစ်နိုင်ငံ (ဥပမာ - အာြဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ) ေှိ အဆင်းေဲဆုံးကရလး (၂၀%) နှင့် အခခားတစ်နိုင်ငံ (ဥပမာ - ခမန်မာ 
နိုင်ငံ) ေှိ အဆင်းေဲဆုံးကရလး (၂၀%) တို့အား နှိုင်းယှဉ်ခခင်းခြစ်ပါက လွဲရချာ်မှားယွင်းတတ်သည်။ ဆင်းေဲရသာ 
အိမ်ရထာင်စုများတွင် ကရလးဦးရေ ပိုမိုများခပားနိုင်ရခခေှိခခင်းရကကာင့်ခြစ်သည်။ 

MICS တွင် Washington Group ၏ စုစည်းထားရသာ မသန်စွမ်းဆိုင်ောရမးခွန်းတိုများ ခြည့်စွက်မှုက ပညာရေး 
တွင် မသန်စွမ်းခြစ်မှုရကကာင့်ခြစ်သည့် ကွာဟချက်များအရကကာင်းကို အသိပညာတိုးရစသည်။ မတူညီသည့် 
ရမးခွန်း များသည် မသန်စွမ်းခြစ်မှု၏ မတူညီရသာပျ ံ့နှံ့မှုကို ခြစ်ရစော အသက် (၁၇)နှစ်အထိေှိ မသန်စွမ်းများ 
အတွက် သင့်ရတာ်ရသာ Child Functioning Module အရပါ်အရခခခံထားရသာရမးခွန်းများ ကို အသက် (၁၈)
နှစ်နှင့်အထက်ေှိ ကရလးများအား ရမးခမန်းပါက အဆိုပါနှုန်းမှာ (၉၀%) အထိ ကျဆင်းြွယ်ေှိသည်။ ယင်း 
အချက်က အုပ်စုအလိုက် အသက်အေွယ် ကွာဟမှု (ဥပမာ-အသက် ၁၇ မှ ၁၉ ကကား) အရပါ်မူတည်၍ တွက်ချက် 
ထားရသာ ပညာရေး ညွှန်းကိန်းများအရပါ် အဓိပ္ပာယ်ြွင့်ဆိုမှုအား ရနှာင့်ရနှးရစသည်။ 

လက်တင်အရမေိကနိုင်ငံများတွင် ဌာရနတိုင်းေင်းသားများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် နှိုင်းယှဉ်ခပနိုင်ရသာ အချက် 
အလက်များမေှိပါ။ နိုင်ငံအများစုတွင် မိမိကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ချက်များကိုအသုံးခပု၍ အချ ို ့နိုင်ငံများက နိုင်ငံသား 
အသိအမှတ်ခပုမှုနှင့် ောသာစကားအပါအဝင် သန်းရခါင်စာေင်းနှင့် စစ်တမ်းရကာက်ယူမှုတွင် သုံးရသာ 
စံသတ်မှတ်ချက်များကို အသုံးခပုကကသည်။ လူဦးရေရခပာင်းလဲမှုသည် လူမျ ိုးစုတို့၏ နယ်နမိတ်ကို ရဝဝါးရစပပီး 
အရေးပါမှုရလျာ့နည်းရစကာ ရေသခံလူမျ ိုးစုများ၏ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများကို ပိုမိုရောယှက်သွားရစသည်။ 
ဆိုလိုသည်မှာ ပညာရေးညွှန်းကိန်းအပါအဝင် မတူညီရသာ စံနှုန်းရေွးချယ်မှုစံများသည် မတူညီရသာ ေလေ်များကို 

ေည်မှန်းချက် ၄.၄ သည် စွန့်ဦးတီထွင်ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းေည် တိုးတက်မှုကိုလည်း ရမျှာ်မှန်းသည်။ အာြေိကနှင့် 
အာေပ်နိုင်ငံများတွင် (၉၀%)ရကျာ် နှင့် အာေှနှင့် ပစိြိတ်ရေသများတွင် (၈၀%) ရကျာ်ေှိရသာစွန့်ဦးတီထွင်သူတို့
သည် အစိုးေမဟုတ်သည့်ကဏ္ဍ၌ အလုပ်လုပ်ရနကကသည်။ အဆိုပါရေသများ၌ ရလ့ကျင့်မှုလိုအပ်ချက်အား 
အရသးစား စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများအား စနစ်တကျအပ်နှံကာ သတ်မှတ်ထားသည့် တိုးတက်မှုများ ေေှိလာရစေန် 
စီမံရပးသင့်သည်။
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ထွက်ရပါ်ရစသည်။  ေိုလီးဗီးယား၊ ဂွာတီမာလာ၊ မက္ကဆီကိုနှင့် ပီရူးနိုင်ငံများတွင် အိမ်ရထာင်စုစစ်တမ်းရကာက်ယူ 
ခဲ့ော အသက်(၁၅) နှစ်မှ (၁၇) နှစ်အေွယ် ရကျာင်းတက်ရောက်သူဦးရေတွင် ကိုယ်တိုင်ဌာရနတိုင်းေင်းသားများ
အခြစ်သတ်မှတ်ထားသူများထက် တိုင်းေင်းသားောသာစကား အသုံးခပုသူများမှာ (၃) မှ (၂၀) percentage 
points အထိရလျာ့နည်းရနရကကာင်းရတွ့ေှိေသည်။ 

ရည်မှန်းချက် ၄.၆  သက်ကကီးောတတ်ရဖမာက်မှု

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ောအရနခြင့် စာတတ်ရခမာက်မှုနှုန်းမှာ သက်ကကီး(၈၆%) နှင့် လူငယ်လူေွယ်(၉၂%) ေှိသည်။ အမျ ိုး 
သမီးများအရနခြင့် စာတတ်ရခမာက်မှုနှုန်းနည်းပါးရသာ်လည်း ပိုမိုငယ်ေွယ်ရသာမျ ိုးဆက်များတွင် အဆိုပါကွာဟ 
မှုမှာ ရလျာ့နည်းလာရနသည်။ အဆိုပါကိန်းဂဏန်းများတွင် ၂၀၁၀ ခုနှစ်နှင့် ယင်းမတိုင်မီကာလများအထိ နိုင်ငံ
တွင်းစာတတ်ရခမာက်မှုနှုန်း (တွက်ချက်ခဲ့ပပီးရသာ (၂၁) နိုင်ငံအပါအဝင်) စုစုရပါင်း (၇၂) နိုင်ငံအတွက် ခန့်မှန်း 
တွက်ချက်မှုအသစ်များပါဝင်သည်။ ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ောမူလေည်မှန်းချက် ရအာင်ခမင်ပပီးရခမာက်ခဲ့ 
လျှင်ပင် ၂၀၅၀ ခုနှစ်မတိုင်မီအထိ အာြေိကတိုက်တွင် မူလတန်းပညာရေး မပပီးစီးခဲ့ရသာ သက်ကကီးဦးရေမှာ 
ဆက်လက်၍ ရနှးရကွးစွာရလျာ့ကျရနမည်ခြစ်ပပီး (၁၀%)နှင့်အထက်၌ ေှိရနနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သက်ကကီး 
စာတတ်ရခမာက်မှုနှုန်းသည် စိန်ရခါ်မှုတစ်ေပ်အရနခြင့် ကျန်ေှိရနဦးမည်ခြစ်သည်။ နိုင်ငံရပါင်း  (၂၅) နိုင်ငံတွင် 
သက်ဆိုင်ရသာအချက်အလက်များအေ မသန်စွမ်းသက်ကကီးစာတတ်ရခမာက်မှုနှုန်းသည် အခခားရသာ သက်ကကီး 
စာတတ်ရခမာက်နှုန်းရအာက် ရလျာ့နည်းလျက်ေှိော ကွာဟမှုမှာ မာလီနိုင်ငံတွင် (၅%) မှ အင်ေိုနီးေှားနိုင်ငံတွင် 
(၄၁%)အထိေှိသည်။ 

အခပည်ခပည်ဆိုင်ောသက်ကကီးစွမ်းေည် ရလ့လာဆန်းစစ်ချက် (International Assessment of Adult Compe-
tencies ) တတိယအကကိမ်၏ ေလေ်များက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ောညွှန်းကိန်း (၄.၆.၁) အတွက် သက်ရသအရထာက် 
အထားများ တပ်မံခြည့်စွက်လိုက်သည်။  ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အရေးအြတ်စွမ်းေည်၌ အနိမ့်ဆုံး
ကျွမ်းကျင်မှုနှုန်းထက် နိမ့်ကျရနသည့် သက်ကကီးများ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတွင် (၅၁%)၊ ပီရူးနိုင်ငံတွင် (၇၁%)၊ 
အီရကွရေါနိုင်ငံတွင် (၇၂%) ေှိသည်။ အရမေိကန်ခပည်ရထာင်စုတွင် အတွက်အချက်စွမ်းေည်၌ အနိမ့်ဆုံး 
ကျွမ်းကျင်မှုနှုန်းမှာ ၂၀၁၂-၁၄ ခုနှစ်တွင် (၂၇.၆%) သာေှိခဲ့ောမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် (၂၉.၂%)အထိ တိုးတက်လာခဲ့သည်။
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ရည်မှန်းချက် ၄.၇  ရရှရှည်ဖွံပဖိုးတိုးတက်မှုနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံသား  ဖဖေ်တည်မှု

၂၀၁၆-၁၇ ခုနှစ် တွင် ဆဌမအကကိမ်ရခမာက် ကျင်းပ 
ရသာ ၁၉၇၄ ခုနှစ် အကကံခပုချက်၏ တုံ့ခပန်ရဆာင်ေွက် 
မှု (၈၃) ခု အရပါ် ဆန်းစစ်ရလ့လာမှုက ကမ္ဘာလုံး 
ဆိုင်ောညွှန်းကိန်း (၄.၇.၁) အရပါ်ရဆွးရနွးမှုများအား 
အရခခခံ အရထာက်အပံ့ခြစ်ရစသည်။ နိုင်ငံများ၏ 
(၁၂%) ကသာ အဆိုပါရထာက်ခံချက်အား ခပန်လည် 
ရဆွးရနွးခခင်း သို့မဟုတ် ပညာရေးဆိုင်ောမူဝါေ၊ 
သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဆော/ဆောမ 
များ၏ ပညာရေး၊ ရကျာင်းသား ရလ့လာအကဲခြတ်မှု 
စသည်များတွင် ရထာက်ခံချက်၏ လမ်းညွှန်မှုများ 
အတိုင်း ခြည့်စွက်ခခင်းများ ခပုလုပ်ခဲ့ကကသည်။ နိုင်ငံ 
အနည်းငယ်တွင်သာ ရေေ ှည်ြွံပြိုးတိုးတက်မှု 
အရကကာင်းအောကို ဆော/ဆောမများအား ခပည့်ဝစွာ 
ရလ့ကျင့်ရပးခခင်းနှင့် မူဝါေနှင့် ခပဌာန်းထားပပီးရသာ 
သင်ရိုးညွှန်းတမ်းရောင်အတွင်း ရကျာင်းသူ/
ရကျာင်းသားများအား ရလ့လာအကဲခြတ်မှုများကို 
ခပုလုပ်ကကသည်။ ေူေွန်ေီ၊ ကိုလံေီယာ၊ ခမန်မာ 
စရသာ နိုင်ငံတို့တွင်မူ ဆော/ဆောမများကို လုံးဝ
ရလ့ကျင့်ရပးခခင်းမေှိပါေဲလျက်ရကျာင်းသူ/ရကျာင်း 
သားများအား ရလ့လာအကဲခြတ်မှုများခပုလုပ်ရနကက
သည် (ပုံ - ၆)။ (၉၃%)ရသာနိုင်ငံများတွင် လိင်ပိုင်း 
ဆိုင်ောအကကမ်းြက်မှုကာကွယ်ရေး၊ (၃၄%) တွင်  
အစွန်းရောက်ဝါေကိုင်စွဲ အကကမ်းြက်မှု ကာကွယ်ရေး 
နှင့် (၂၉%) တွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံသား ခြစ်မှုဆိုင်ောများ 
သင်ကကားရပးလျက်ေှိသည်။

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများတွင် သောဝပတ်ဝန်းကျင် 
ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ောသီဥတုရခပာင်းလဲမှု အရကကာင်း 
အောများကို ထည့်သွင်း၍ တခြည်းခြည်း ရခပာင်းလဲ 
လာရနရသာ သက်ရသအရထာက်အထားများ ေှိ 
ရသာ်လည်း သင်ရိုးညွန်းတမ်း ခပုခပင်ရခပာင်းလဲရေး 
တွင် စိတ်ကူးပုံရြာ်ခခင်းအဆင့်မှ အရကာင်အထည် 
ရြာ်ခခင်း အဆင့်ထိ တခြည်းခြည်း ရခပာင်းလဲသွား 
ရသာ ကာလကို စနစ်တကျရကာက်ယူထားရသာ 
နိုင်ငံတကာအဆင့် အချက်အလက်များ မေှိရသးပါ။ 
ခပုခပင်ရခပာင်းလဲေန်ကကာခမင့်ရသာအချနိ်သည် ရခပာင်း 

ပုံ-၆
အချ ို ့နိုင်ငံများတွင် ရကျာင်းသား/သူများကို ေေ်ရဆးအကဲဖဖတ်မှုများ 
ဖပုလုပ်သည်။ သို့ရသာ် ဆရာ/မများကို ရရရှည်ဖွံ့ပဖိုးရရးအတွက် 
ပညာရရးတွင် ရလ့ကျင့်သင်ကကားထားဖခင်းမရှိပါ။

၁၉၇၄ အကကံခပုချက်များကို ကဏ္ဍအလိုက်နှင့် ပုံစံအလိုက် 
အရကာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ေွက်မှု ရြာ်ခပချက် ။ ၂၀၁၆/၁၇

Bolivia, P. S.; Germany; Japan; Kuwait; 
Latvia; New Zealand; Poland; Russian Fed.; 

Sweden; Zambia

Bulgaria; Cambodia; Georgia; Ireland; 
Maldives; Mali; Malta; Mexico; Oman; Peru; 

Romania; Senegal; Serbia; Spain; Turkey

Albania; Lithuania

North Macedonia; Portugal

Monaco; Qatar

Andorra; Armenia; Cameroon; Côte d'Ivoire; 
Denmark; Egypt; Ethiopia; Greece; 

Honduras; Hungary; Morocco; Singapore

C. A. R.; Tajikistan; Uzbekistan

Argentina; Canada

Burundi; Colombia; Myanmar

Ecuador; Thailand

Chad; Estonia; Haiti; 
Iran, Isl. Rep.; Rep. of Korea

Mongolia; Namibia; Tuvalu

Austria; St Kitts/Nevis
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Fully Somewhat Not or little No data

Domain reflected/included 

El Salvador; Uruguay

GEM StatLink: http://bit.ly/GEM2020_Summary_fig6
Note: The figure does not show countries with unique response patterns.
Source: UNESCO (2019).
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ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပညာရရးရောင့်ကကည့်ရလ့လာမှု အေီရင်ခံော ၂၀၂၀ အနှေ်ချုပ်

လဲမှု၊ ရဆွးရနွးတိုင်ပင်မှု၊ လမ်းညွှန်မှုနှင့် တေားဝင်ရအာင်ခပုလုပ်မှုများကို ထိထိရောက်ရောက် ရဆာင်ေွက်နိုင်မှု 
အတိုင်းအတာရပါ် မူတည်သည်။ ခပန်လည်ခပင်ဆင်မှုသည် (၅)နှစ်အထိကကာခမင့်နိုင်ပပီး နိုင်ငံရေးအေ အခငင်းပွား 
ြွယ်ခြစ်မှုနှင့် ခပုခပင်ရခပာင်းလဲမှုအဆင့်တိုင်းအတွက် သင့်ရလျာ်ရကာင်းမွန်ရသာအာရုံစိုက်မှုများမေှိပါက ပိုမို၍ 
ကကာခမင့်နိုင်သည်။ သိသာသည့် အလျင်အခမန်   ခပုခပင်ရခပာင်းလဲမှုများသည် အရလာတကကီး ရဆာင်ေွက်ရနသကဲ့သို့ 
ခြစ်ရနရပမည်။ ရိုရမးနီးယားနိုင်ငံတွင် လူနည်းစုတို့၏သမိုင်းဆိုင်ော အရကကာင်းအောများပါဝင်ရသာ ခပဌာန်း 
စာအုပ်များကို (၂) နှစ်အတွင်း စတင်မိတ်ဆက်အသုံးခပုခဲ့ရသာ်လည်း ဆော/ဆောမများမှာ စာသင်ခန်းသို့ 
ရောက်သည့်အချနိ်ထိ အဆိုပါအရကကာင်းအောနှင့် ပတ်သက်၍ ရလ့ကျင့်သင်ကကားရပးမှုများမေေှိခဲ့ရသးရပ။

ရည်မှန်းချက် ၄.က  ပညာရရးဆိုင်ရာ အရထာက်အပံ့ပေ္စည်းများနှင့် သင်ယူမှု 

ပတ်ဝန်းကျင်များ

ရကျာင်းသူဦးရေ (၃၃၅)သန်းခန့်သည် ဓမ္မတာလာခခင်းကဲ့သို့ရသာ အရခခခံတစ်ကိုယ်ရေသန့်ေှင်းမှုပိုင်းဆိုင်ော 
စီမံခန့်ခွဲမှုမေှိသည့် မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်းရကျာင်းများတွင် တက်ရောက်ပညာသင်ယူရနေရကကာင်း 
ရတွ့ေှိေသည်။ ေီးတပ်ကုလားထိုင် အသုံးခပုေရသာ မသန်စွမ်းရကျာင်းသူများအတွက် ဓမ္မတာလာချနိ်တွင် 
အသုံးခပုေလွယ်ကူ၊ အဆင်ရခပရစရသာ ပံ့ပိုးမှုများ မထားေှိရပးထားပါ။ အယ်လ်ဆာရဗေို၊ ြီဂျ၊ီ ပီရူး၊ တာဂျစ် 
ကစ္စတန်နှင့် ယီမင်နိုင်ငံများေှိ ရကျာင်းများ၏ (၈၀%)ခန့်တွင် ထိုပံ့ပိုးမှုများ ေှိလာရသာ်လည်း ၎င်းအရထာက် 
အပံ့များ၏ (၅%)ရအာက်သာ လက်လှမ်းမီနိုင်သည်။

နိုင်ငံရပါင်း(၂၉)နိုင်ငံတွင် ောသီဥတုအလွန်အကျွရံြာက်ခပန်မှုရကကာင့် ပညာသင်ယူမှုတွင် ဆိုးကျ ိုးသက်ရောက်မှု 
များ ကကုံရတွ့လျက်ေှိသည်။ အရေှ့ရတာင်အာေှနိုင်ငံများတွင် အပူချနိ် စံကွာခခားချက် ပျမ်းမျှ (၂) ခုထက် ပို၍ 
ကကုံရတွ့ခံစားေရသာ ကရလးငယ်သည် ပျမ်းမျှအပူချနိ်ေီဂေီကိုသာ ကကုံရတွ့ေသူများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပညာသင် 
ချနိ် (၁.၅)နှစ်ခန့် ပိုမိုရလျာ့နည်းရကကာင်း ရတွ့ေသည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ရြရြာ်ဝါေီလအထိ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရေးကင်းလုံခခုံရသာစာသင်ရကျာင်းများ ရကကညာချက်ကို နိုင်ငံ 
ရပါင်း (၁၀၂) နိုင်ငံက သရောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကကသည်။ သို့ောတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ရနှာင်းပိုင်းက ပဋိပက္ခများ 
ရကကာင့် အာြဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံေှိ ရကျာင်းရပါင်း (၁,၀၀၀) ရကျာ် ပိတ်ခဲ့ေပပီး၊ ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားရပါင်း 
(၅၀၀,၀၀၀) ခန့်မှာ ရကျာင်းနားခဲ့ေသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ေူကီနာ ြာဆို၊ မာလီနှင့် နီဂါ 
နိုင်ငံတို့တွင် လုံခခုံရေးအားနည်းမှုရကကာင့် ရကျာင်းပိတ်ေခခင်းများ နှစ်ဆဝန်းကျင် တိုးလာခဲ့ကာ ရကျာင်းသူ/
ရကျာင်းသားရပါင်း  (၄၀၀,၀၀၀) ရကျာ်၏ ပညာသင်ယူရေးများတွင် အရနှာင့်အယှက်များ ခြစ်ရစခဲ့သည်။

နိုင်ငံရပါင်း (၁၃၂)နိုင်ငံသည် ရကျာင်းတွင်း ရိုက်နှက်ခပစ်ေဏ်ရပးမှုကုိ တားခမစ်ထားရသာ်လည်း ရကျာင်းရနအေွယ် 
ကရလးအားလုံး၏ ထက်ဝက်သည် ထိုခပစ်ေဏ်ရပးမှုကို အခပည့်အဝမပိတ်ပင်ထားရသာ နိုင်ငံများတွင် ရနထိုင် 
ကကသည်။ အိမ်တွင်းရိုက်နှက်ခပစ်ေဏ်ရပးမှုကို အခိုင်အမာဆန့်ကျင်ခခင်းသည် ရကျာင်းတွင်း ရိုက်နှက် ခပစ်ေဏ် 
ရပးမှုရလျာ့ကျခခင်းနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်မှုေှိရနသည်။ အိန္ဒိယနှင့် ကိုေီးယားခပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတို့တွင် 
ရကျာင်းတွင်း ရိုက်နှက်ခပစ်ေဏ်ရပးမှုများသည် ခန့်မှန်းနိုင်သည်ထက် ပိုမိုခပင်းထန်ရကကာင်းသိေသည်။

ဝင်ရငွခမင့်မားရသာနိုင်ငံများ၌ အရခခချရနထိုင်သူဦးရေ (၁,၀၀၀)တွင် ရမာ်ရတာ်ယာဉ်(၅၂၈)စီးနှုန်း ပိုင်ဆိုင်ပပီး 
(၅)နှစ်မှ (၁၄)နှစ် အေွယ်ကရလးဦးရေ(၁၀၀,၀၀၀)တွင် ရသဆုံးမှု (၁.၇)မှုခန့်ေှိချနိ်တွင် ဝင်ရငွနည်းပါးရသာ နိုင်ငံ 
များ၌ အရခခချရနထိုင်သူဦးရေ (၁,၀၀၀)တွင် ရမာ်ရတာ်ယာဉ်(၈)စီးနှုန်း ပိုင်ဆိုင်ပပီး (၅)နှစ်မှ (၁၄) နှစ်အေွယ် 
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ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပညာရရးရောင့်ကကည့်ရလ့လာမှု အေီရင်ခံော ၂၀၂၀အနှေ်ချုပ်

ကရလးဦးရေ (၁၀၀,၀၀၀)တွင် ရသဆုံးမှု (၆.၂)မှု ခန့်ေှိရကကာင်း သိေသည်။ နိုင်ငံရပါင်း(၆၀)တွင် လမ်းအေှည် 
(၂၅၀,၀၀၀)ကီလိုမီတာခန့်ကို စစ်တမ်းတစ်ခုရကာက်ယူခဲ့ော တစ်နာေီလျှင် ကီလိုမီတာ(၄၀)နှုန်းခြင့် ရမာင်းနှင် 
ရသာ ရမာ်ရတာ်ယာဉ်များနှင့် ရခခကျင်လမ်းရလျှာက်သွားလာသူများ အသုံးခပုသည့် လမ်းများ၏ (၈၀%) နှင့် 
အထက်သည် လမ်းမခင်းေရသးရပ။ 

ရည်မှန်းချက် ၄.ခ  ပညာသင်ဆုများ

၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ပညာသင်ရထာက်ပံ့ရကကးများနှင့်ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများအတွက်သွယ်ဝိုက်ကုန်ကျ 
စေိတ်များ (imputed student costs) အတွက် ကုန်ကျရငွစုစုရပါင်းသည် အရမေိကန် ရေါ်လာ (၃.၅) ေီလျ ံ
ေှိခဲ့သည်။ အဆင့်ခမင့်ပညာရေးတွင် တက်ရောက် ပညာသင်ယူရနရသာ ရကျာင်း သူ/ရကျာင်းသားတစ်ဦးအတွက် 
ပျမ်းမျှပညာသင်ရထာက်ပံ့မှုများသည် ကျယ်ခပန့်စွာကွဲခပားမှုေှိော တူညီရသာ ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားဦးရေ 
ေှိသည့် နိုင်ငံများအကကား ပညာသင်ရထာက်ပံ့ရကကးကွာခခားချက်သည် အဆ(၁၀၀)နှင့်အထက်ေှိနိုင်သည်။ တစ်ဦး 
ချင်း ပညာသင်ရထာက်ပံ့မှုများအနက် အခမင့်ဆုံးပညာသင်ရထာက်ပံ့မှုများကို နိုင်ငံေပ်ခခားတွင်အချ ို ့ရသာ အထူး 
ခပုေွဲ့များကိုသာ ရလ့လာဆည်းပူးနိုင်ရသာ ြွံ့ပြိုးဆဲကျွန်းငယ်နိုင်ငံများမှ ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများ ေေှိ 
သည်။ ၎င်းတို့အနက် ကာေစ်ေီယံ ကျွန်းစုနိုင်ငံများမှေေှိရသာ တစ်ဦးချင်းပညာသင်ရထာက်ပံ့မှုများသည် 
ပစိြိတ် ကျွန်းဆွယ်နိုင်ငံများမှေေှိသည့် တစ်ဦးချင်းပညာသင်ရထာက်ပံ့မှုများရအာက် ရလျာ့နည်းရကကာင်း သိေ 
သည်။

ဤအစီေင်ခံစာအတွက် သုရတသနခပုချက်အေ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း အဓိကပံ့ပိုးသူ (၅၀) ဦးသည် ရတာင်ဆာဟာေ 
ရေသမှ ရကျာင်းသား/ရကျာင်းသူများအား ပညာသင်ရထာက်ပံ့မှု(၃၀,၀၀၀)ခန့် ကို ပံ့ပိုးရထာက်ပံ့ခဲ့သည်။ 
ထိုရထာက်ပံ့မှု အရေအတွက်သည်  ပံ့ပိုးသူ (၂၀၀) ရကျာ်က ရထာက်ပံ့ခဲ့ခခင်းခြစ်ပပီး တစ်ကမ္ဘာလုံးေှိ ရကျာင်းသူ/
ရကျာင်းသားများအတွက် ေည်စူးရသာ ပညာသင်ရထာက်ပံ့မှုအားလုံး၏ (၉၄%) ခန့်ေှိသည်။ ထိုပညာသင် 
ရထာက်ပံ့မှုများ ၏ (၅၆%)မှာ ေွဲ့ကကိုသင်တန်းတက်ရောက်သူ ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများ အတွက်ခြစ်သည်။

ရတာင်ဆာဟာေရေသမှ ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများအတွက် ပညာသင်ရထာက်ပံ့ရကကး အစီအစဉ်များကို 
အစိုးေ ဦးရဆာင်သည့် ပညာသင်ရထာက်ပံ့မှု အစီအစဉ်များက လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ထားော အကကီးဆုံးတစ်ဦးတည်း 
ပံ့ပိုးသူမှာ တရုတ်နိုင်ငံမှခြစ်ပပီး  ပညာသင်ရထာက်ပံ့မှု (၁၂,၀၀၀) ရကျာ်ကို နှစ်စဉ်ပံ့ပိုးလျက်ေှိသည်။ ကမ္ဘာလုံး 
ဆိုင်ော ပညာသင်ရထာက်ပံ့မှုများသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှစ၍ တိုးတက်မှုမေှိခြစ်ရနရသာ်လည်း ရတာင်ဆာဟာေ 
ရေသမှ ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများအတွက် ပညာသင်ရထာက်ပံ့မှုအခွင့်အလမ်းများသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ စတင် 
၍ ပိုမိုများခပားလာသည့်အခပင် ရနာင်လာမည့်(၅)နှစ်အတွင်းလည်း ဆက်လက်ခမင့်မားလာနိုင်ရခခေှိရကကာင်း သိေ 
သည်။

ပညာသင်ရထာက်ပံ့ရကကးရပးသူများသည် ရထာက်ပံ့ရကကးအစီအစဉ်၏ စွမ်းရဆာင်ေည်များကို အကျုံးဝင်သည့် 
ရှုရထာင့်မှ စစ်ရဆးသည့်စံ သတ်မှတ်ထားခခင်းမေှိပါ။ ဤအစီေင်ခံစာအတွက် ပညာသင်ရထာက်ပံ့သူ (၂၀) ဦး 
အား ရဆွးရနွးရမးခမန်းခဲ့ောတွင် အများစုမှာ ပညာသင်ဆုေရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများ အရကကာင်းကို ဂျဲန်ေါမှ 
လွဲ၍ အခခားအချက်အလက်နှင့် တစ်ဦးချင်း၏ ပင်ကိုယ်အေည်အရသွးများကို ရြာ်ခပနိုင်ခခင်းမေှိခဲ့ပါ။ ရလျှာက်လွှာ 
တင်ခခင်းနှင့် ရေွးချယ်ခခင်းဆိုင်ော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည်လည်း ရတာင်ဆာဟာေရေသမှ မိမိနိုင်ငံရေသနှင့် 
ရဝးောတွင် ပညာသင်ယူရနရသာ ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုအားနည်းရန 
သည့်အခပင် ထိုရကျာင်းသူ/ ရကျာင်းသားများသည် ၎င်းတို့သင်ယူြူးသည်များနှင့် လွန်စွာကွဲခပားရသာ သင်ယူမှု 
ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ ကကုံရတွ့ရနေရကကာင်း သိေသည်။

54



ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပညာရရးရောင့်ကကည့်ရလ့လာမှု အေီရင်ခံော ၂၀၂၀ အနှေ်ချုပ်

ရည်မှန်းချက် ၄.ဂ  ဆရာ/ဆရာမများ

နိုင်ငံတကာတွင် မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်းသင် ဆော/ဆောမများ၏ (၈၅%) အား နိုင်ငံရတာ်မှ ချမှတ်ထားသည့် 
အတိုင်း ရလ့ကျင့်သင်ကကားထားရပးသည်။ ရတာင်ဆာဟာေနိုင်ငံများတွင်  ရလကျင့်သင်ကကားထားရသာ ဆော/
ဆောမများအရေအတွက်မှာ မူလတန်းသင် ဆော/ဆောမများတွင် (၆၄%)နှင့် အလယ်တန်းသင်ဆော/ဆောမ 
များတွင် (၅၈%)ခန့်ေှိသည်။ ဤရေသများ၏ မူလတန်းကကို ဆော/ဆောမများတွင်လည်း (၄၉%) ရအာက်သာ 
ရလ့ကျင့်သင်ကကားထားပပီး အထက်တန်းသင် ဆော/ဆောမများ၏ (၄၃%)သည် ရလ့ကျင့်သင်ကကားထားသည်။ 
ဆော/ဆောမများ ေေှိနိုင်မှုအချက်အလက်များကို ရကာက်ယူောတွင် သင်ကကားရေး လက်ရထာက်ဆော/ဆောမ 
များ ထားေှိရပးနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်များရပါ်တွင် တစိတ်တရေသအားခြင့် မူတည်ရနသည်။ ဝင်ရငွနည်း
ပါးရသာနိုင်ငံများနှင့် အလယ်အလတ်ဝင်ရငွေှိရသာ နိုင်ငံများ၏ အချက်အလက်များတွင် အရထာက်အကူခပု 
ဝန်ထမ်းများသည် သင်ကကားရေးတွင် ပါဝင်ခခင်းေှိမေှိကို ေှင်းလင်းစွာ ရြာ်ခပနိုင်ခခင်းမေှိပါ။ OECD နိုင်ငံများ၏ 
အချက်အလက်များတွင်မူ ပိုမို၍ေှင်းေှင်းလင်းလင်းရြာ်ခပထားပပီး ချလီီနှင့် ယူနိုက်တက်ကင်းေမ်းနိုင်ငံများတွင် 
မူလတန်းကကိုပညာရေးတွင် သင်ကကားရေး လက်ရထာက် ဆော/ဆောမများကို များစွာအမှီခပုသင်ကကားရကကာင်း
ရတွ့ေသည်။ အလုပ်ချနိ်နှင့်သက်ဆိုင်ရသာ အချက်အလက်များကို ဆန်းစစ်ောတွင် အချနိ်မလုံရလာက်မှုမှာ 
သင်ကကားချနိ် ခွဲရဝသတ်မှတ်ချက်များရကကာင့် သိေှိေသည်။ အချ ို ့ရသာအရခခအရနများတွင် အလုပ်ချနိ်နှင့် 
သင်ကကားချနိ်ဆိုင်ော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ခပဌာန်းထားသည်မှာ လက်ရတွ့မကျရပ။

OECD အြွဲ့ဝင်(၉)နိုင်ငံအား ခပန်လည်သုံးသပ်ချက်တစ်ခုတွင် မူလတန်းကကို ဆော/ဆောမများသည် လွန်စွာ 
အေည်အချင်းခပည့်မီ ရနနိုင်ရသာ်လည်း ကရလးငယ်များနှင့် ဆက်ဆံ၍အလုပ်လုပ်ေန် ရသချာစွာရလ့ကျင့် 
ထားခခင်းမေှိ ခြစ်ရနတတ်ရကကာင်း အတည်ခပုထားပပီး၊ အိုက်စလန်နိုင်ငံတွင် ထိုသို့ ရလ့ကျင့်ထားခခင်း မေှိသူ 
များမှာ (၆၄%) အထိေှိရနသည်။ ကိုေီးယားခပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင် (၇၉%)နှင့် အစ္စရေးနိုင်ငံတွင် ဝန်ထမ်း(၉၈%)
သည် ဝန်ထမ်းလစာနှင့် ပတ်သတ်၍ ရကျနပ်အားေမှုနည်းကကရသာ်လည်း အလုပ်အကိုင်ပိုင်းတွင် များစွာရကျနပ် 
အားေကကရကကာင်း သိေသည်။
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အခခား SDG များတွင် ပါဝင်သည့် ပညာရေး

ဂျဲန်ေါတန်းတူညီမျှမှု၊ ောသီဥတုရခပာင်းလဲမှုနှင့် မိတ်ြက်ြွဲ့ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်မှုပန်းတိုင်တို့သည် ပညာရေး 
ပန်းတိုင်နှင့် ဆက်စပ်ညှိနှိုင်း ရဆာင်ေွက်ခခင်းခြင့် ကကီးမားရသာအကျ ိုးေလေ်ကို ခြစ်ရပါ်ရစသည်။ ောသီဥတု 
ရခပာင်းလဲမှုကို ခုခံတိုက်ခိုက်ောတွင် ရခြေှင်းနိုင်သည့် နည်းလမ်း (၈၀) ေှိသည့်အနက် မိန်းကရလးများနှင့် 
အမျ ိုးသမီးများ၏ ပညာရေးနှင့် မိသားစုစီမံကိန်းတို့ကို အဆင့် (၆) နှင့် (၇) တွင် ရတွ့ေှိေသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ော
ပညာရေးရစာင့်ကကည့်ရလ့လာမှုအစီေင်ခံစာက ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားရသာ ရငွရကကးရထာက်ပံ့မှုကွာဟချက် 
ခြစ်သည့် တစ်နှစ်လျှင်အရမေိကန်ရေါ်လာ (၃၇) ေီလျကံို ခြည့်ဆည်းသုံးစွဲခဲ့လျှင် ၂၀၅၀ ခုနှစ်တွင် ကာဗွန်ေိုင်
ရအာက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်မှု ၅၁ gigatons (51 x (109) billion tons) ကို ရလျှာ့ချနိုင်မည်ခြစ်ပပီး ယင်းသည် 
တွက်ချက်၍မေရသာ ေင်းနှီးခမှုတ်နှံမှုခပန်ေချက် (return on investment) ခြစ်သည်။ အပူပိုင်းနှင့် အပူပိုင်းဝင် 
နိုင်ငံများမှ သစ်ရတာရခမများတွင် ရေသခံများနှင့် ေပ်ေွာများသည် အနည်းဆုံး ကာဗွန်(၁၇%)ကို ထိန်းသိမ်းထားေန် 
စီမံနိုင်ကကသည်မှာ အဆိုပါရေသခံများ၏ အစဉ်အလာအေေှိခဲ့ရသာ အသိပညာဗဟုသုတများခြင့် ထိန်းသိမ်း 
ကာကွယ်ရေးကို ရဆာင်ေွက်ခဲ့ခခင်းရကကာင့် ခြစ်သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစ၍ UNESCO အြွဲ့ဝင် (၁၉၅) နိုင်ငံအနက် 
(၁၀၂) နိုင်ငံတွင် ောသီဥတုဆိုင်ောစွမ်းရဆာင်ေည် ခမှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်း (Action for Climate Empowerment) 
အတွက် ောသီဥတုရခပာင်းလဲမှု ရလျှာ့ချရေးပညာရပးမှုကို ပံ့ပိုးေန်သီးခခားသတ်မှတ်ထားသည့် ပညာရေးဆိုင်ော
တာဝန်ခံများေှိခဲ့သည်။ 

သက်ဆိုင်သူအများပါဝင်သည့် ရငွရကကးရထာက်ပံ့မှုမဟာမိတ်အြွဲ့များအားလုံးအတွင်း ဂျဲန်ေါသည် ဦးစားရပး 
ေမည့် ေုံကိစ္စခြစ်ရသာ်လည်း ပညာရေးနှင့် ောသီဥတုရခပာင်းလဲမှုတို့အကကား ဆက်နွယ်မှုမှာမူ အားနည်းရနရသး 
သည်။ ၂၀၁၅-၁၆ ခုနှစ်များအတွင်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ော ောသီဥတုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ရငွရကကးရထာက်ပံ့မှုတွင် 
ပညာရေးစနစ်နှင့် မိန်းကရလးများ၏ ပညာရေးကို တိုးခမှင့်ေန် အစားအရသာက်စွန့်ပစ်မှုနှင့် စားရသာက်မှု 
ပုံစံဆိုင်ော အခပုအမူ ခပုခပင်ရခပာင်းလဲရေး သို့မဟုတ် ရေသခံများ၏ ရခမအသုံးချမှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းများကို 
ခမှင့်တင်ရေးတို့အတွက် ေှင်းလင်းသည့်  ရငွရကကးသတ်မှတ်ထားချက်များ မေှိရသးရပ။ 
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ေဏ္ဍာရေး

တစ်ကမ္ဘာလုံးအရနခြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ပညာရေးအတွက် ပျမ်းမျှအများခပည်သူအသုံးစေိတ်မှာ GDP ၏ (၄.၄%) 
နှင့် စုစုရပါင်း အစိုးေအသုံးစေိတ်၏ (၁၃.၈%) ေှိော ၂၀၃၀ပညာရေး လှုပ်ေှားမှုမူရောင်တွင် သရောတူညီထားသည့် 
(၄%) နှင့် (၁၅%) သတ်မှတ်ချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ကကည့်နိုင်ပါသည်။  ခခုံ၍ဆိုပါက ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက် 
များေေှိသည့် နိုင်ငံ (၁၄၁) နိုင်ငံအနက် (၄၇) နိုင်ငံ သို့မဟုတ် သုံးပုံတစ်ပုံမှာ မည်သည့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်မဆို 
ရောင်ဝင်ခခင်းမေှိော ယခင်နှစ်ကထက် (၄) နိုင်ငံတိုးလာပပီး ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များေေှိသည့် နိုင်ငံ 
စုစုရပါင်းမှာမူ (၇) နိုင်ငံရလျာ့နည်းသွားခဲ့သည်။ အသုံးစေိတ် ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များကို အစီေင်ခံလျက်
ေှိသည့်နိုင်ငံအရေအတွက်မှာ နှစ်စဉ်ရခပာင်းလဲလျက်ေှိော ကိန်းစဉ်တန်းများ တစ်ရခပးညီ ခြစ်ရစရေးအတွက် 
ကိန်းဂဏန်းများကို အစားထိုးတွက်ချက်ထည့်သွင်းရပးေန်လိုအပ်လျက်ေှိသည်။ ရေသအလိုက်သိသိသာသာ 
ကွဲခပားခခားနားမှုများ (ရတာင်အရမေိကနှင့် ကာေစ်ေီယံရေသများတွင် (၁.၇) ောခိုင်နှုန်းမှတ် တိုးခမင့်လာပပီး 
အာြေိကရခမာက်ပိုင်းနှင့် အာေှအရနာက်ရေသများတွင် (၀.၅) ောခိုင်နှုန်းမှတ် ရလျာ့နည်းသွားသည်) ကို ြုံးကွယ် 
ရပးခဲ့ရသာ်လည်း ၂,၀၀၀ ခပည့်နှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ GDP တွင် ပညာရေး သုံးစွဲမှုမှာ တုံ့ဆိုင်းရနရသးသည်။ 

အရထာက်အပံ့အဆင့်များသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ 
စ၍ ပင်မအလှူေှင်နိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံရတာ်ဝင်ရငွ 
၀.၃ % ခန့်တွင် ပငိမ်ရနခဲ့သည်။ ဤအချနိ်များ 
အတွင်းတွင် ဝင်ရငွနိမ့်နိုင်ငံများတွင် GDP ၏ 
ရဝစုခြစ်သည့် အရထာက်အကူ မျှရဝမှုများသည် 
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ၇.၉% သို့ ကျဆင်းခဲ့ောမှ ၂၀၁၈ 
ခုနှစ်တွင် ၉.၁% သို့ ခပန်လည်တက်လာခဲ့သည်။ 
၂၀၁၈ ခုနှစ် ပညာရေးကဏ္ဍအား ရထာက်ပံ့မှု 
သည် သမိုင်းတစ်ရလျှာက်တွင် အခမင့်ဆုံး 
(အရမေိကန် ရေါ်လာ ၁၅.၆ ေီလီယံ) သို့ ရောက် 
ေှိခဲ့သည်။ သို့ရသာ် ၎င်းပမာဏ၏ အများဆုံး 
၄၇% (သို့မဟုတ်) အရမေိကန်ရေါ်လာ ၇.၄ 
သည်သာ အလိုအပ်ဆုံးခြစ်သည့် ဝင်ရငွနိမ့်နှင့် 
ဝင်ရငွ အလယ်အလတ်ေှိသည့်  နိုင်ငံများေှိ 
အရခခခံနှင့် အလယ်တန်းပညာရေးသို့ ရောက်ေှိ 
သည်။ ၂၀၁၂-၂၀၁၉ ခုနှစ်အကကားတွင်  ပညာရေး 
ကဏ္ဍအတွက် လူသားချင်း စာနာရထာက်ပံ့မှု 
အကူညီများ (၅) ဆ အရမေိကန်ရေါ်လာ ၇၀၅ 
သန်းသို့ ခမင့်တက်သွားသည်။ 

OECD အြွဲ့ကလည်း  အရထာက်အပံ့အား 
အဓိပ္ပာယ်ြွင့်ဆိုချက်နှင့် တွက်ချက်သည့် နည်း 
လမ်းကို ရခပာင်းလဲရဆာင်ေွက်လျက်ေှိသည်။ 

ပုံ-၇

လက်တင် အရမရိက နှင့် ကရရဘီရန်သည် ပညာရရး အသုံးေရိတ် 
အဖမင့်ဆုံးဖမင့် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၀-၁၇ ခုနှစ်အတွင်း အစိုးေ ပညာရေး အသုံးစေိတ်  GDP ခြင့် 
နှိုင်းယှဉ်ရြာ်ခပချက် 

ဥေရာပ/ေြမာက်အေမရိက

ဆာဟာရေတာင်ပိုင်း

ကမာလုံးဆိုင်ရာ 
အေလးေပးတွက်ချက်မှ

ကမာလုံးဆိုင်ရာ 
အေလးမေပးတွက်ချက်မှ

ေြမာက်အာဖရိက/ 
အေနာက်အာရှ

အာရှအလယ်ပိုင်း/ေတာင်ပိုင်း

အေရှ/
ေတာင် အာရှ

၂၀၀၀ ၂၀၀၅ ၂၀၁၀ ၂၀၁၅

၆.၀

၅.၅

၅.၀

၄.၅

၄.၀

၃.၅

၃.၀

လက်တင်အေမရိက/
ကာရစ်ဘီယံ

GEM StatLink: http://bit.ly/GEM2020_Summary_fig7
Source: GEM Report team analysis based on the UIS database.
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ရေေှည်ြွံ့ပြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အလုံးစုံတေားဝင်အရထာက်အပံ့အသစ်က ပညာရေးအရပါ် ရိုက်ခတ်မှုအချ ို ့ 
ေှမိညဟ် ုရမျှာမ်နှ်းထားသည။် ပညာရေး အတကွက်မ္ဘာ ့မတိြ်ကအ်ြွဲ့ ကဲသ့ိုရ့သာ အလွှာရပါင်းစုပံါဝငသ်ည့စ်နစမ်ျား 
၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသစမ်ျားက ပညာရေး အရထာကအ်ပံ့များ၏ အချ ိုးအစားကိ ုရလျာက့ျလာရစမညခ်ြစသ်ည။် 
လူသားချင်း စာနာရထာက်ထားမှု အရထာက်အပံ့ဆိုင်ော သတင်းအချက်အလက်များကို ကဏ္ဍအဆင့့်၌ မျှရဝ 
သွားမည် ခြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့အများသုံးကုန်စည်များ၊ မူဝါေဆိုင်ောအကကံရပးဝန်ရဆာင်မှုများနှင့် သုရတသန 
ရဆာင်ေွက်ချက်များအတွက် ထည့်ဝင်မှုများကိုလည်း သီးသန့်ခွဲခခားရဆာင်ေွက်သွားမည် ခြစ်ပါသည်။ အတိုး 
နှုန်းသက်သာသည့်ရချးရငွများ၏ အရထာက်အပံ့ရပးသည့် အစိတ်အပိုင်းကိုသာ ရထာက်ပံ့ရငွအခြစ် ထည့်သွင်း
တွက်ချက်သွားမည်ခြစ်သည်။

နိုင်ငံအရနခြင့် ပို၍ဆင်းေဲရလရလ၊ ပညာရေးအတွက်သုံးစွဲသည့် အိမ်ရထာင်စုများ၏အသုံးစေိတ်ရဝစု ကကီးမား 
ရလရလ ခြစပ်ါ သည။် နိငုင်အံနည်းစ၏ု ကနိ်းဂဏန်းအချကအ်လကမ်ျားက ဥရောပနငှ့ ်ရခမာကအ်ရမေကိတိကုတ်ငွ ်
ပျမ်းမျှ GDP ၏ (၀.၅%) သာ ေှိရသာ်လည်း  ဆာဟာေသဲကန္တာေ ရခမာက်ပိုင်းအာြေိက ရေသတွင်မူ ပျမ်းမျှ GDP 
၏ (၁.၉%) ေှိရကကာင်း ညွှန်ခပရနပါသည်။ ေံြန်ေံခါတွင် အစိုးေအသုံးစေိတ်မလုံရလာက်မှုကို အိမ်ရထာင်စုများ၏ 
အသုံးစေိတ်ခြင့် ခြည့်ဆည်းရပးရနေသည်။ အိမ်ရထာင်စုများက ပညာရေးအတွက် အနည်းဆုံး GDP ၏ (၂.၅%) 
ကျခံသုံးစွဲရနကကေသည့် နိုင်ငံ (၉) နိုင်ငံ အနက် (၆) နိုင်ငံတွင် အစိုးေက GDP ၏ (၄%) ရအာက်သာ သုံးစွဲလျက် 
ေှိသည်။  အိမ်ရထာင်စုများအရနခြင့် အသုံးစေိတ်များသုံးစွဲောတွင် သားများနှင့်သမီးများအကကား လိင်ပိုင်းဆိုင်ော
ေက်လိုက်မှုများ ခပသနိုင်ရသာ်လည်း ပမာဏမှာမူ အရခခအရနအရကကာင်းတေားအရပါ် မူတည်၍ ကွဲခပားမည် 
ခြစ်သည်။
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၂၀၂၀ GEM အစီေင်ခံစာ သည် ရကျာင်းတက်ခွင့်မေရသာ သို့မဟုတ် ပညာရေးမှ ြယ်ထုတ်ခံထား 
ေရသာ ချ ို ့ငဲ့သူ ကရလးသူငယ်၊ လူငယ်နှင့် အေွယ်ရောက်သူများအရပါ် ခွဲခခားဆက်ဆံသည့် လူမှုရေး၊ 
စီးပွားရေးနှင့် ယဉ်ရကျးမှုယန္တေားများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည်။ လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေး 
အတွက် အခွင့်အရေးများကို ခြည့်ဆည်းေန်ဟူရသာ ကတိကဝတ်၏ ရစ့ရဆာ်မှုရကကာင့်နိုင်ငံများသည် 
မတူကွဲခပားခခင်းကို ပညာရေးစနစ်၏ အချက်အချာတွင် ထားေှိရေးအတွက် ပညာရေးတွင် အကျုံး 
ဝင်ရေး ရမျှာ်မှန်းချက်ကို ချဲ့ထွင်လာကကသည်။ သို့ရသာ်လည်းရကာင်းစွာအဓိပ္ပါယ်ခပည့်ဝရသာ ဥပရေ 
နှင့် မူဝါေများကို အရကာင်အထည်ရြာ်ရေးမှာ တုံ့ဆိုင်းရနရသးသည်။ ဆယ်စုနှစ်အစပိုင်းမှ စတင်၍ 
၂၀၃၀ ခုနှစ်အထိ ရဆာင်ေွက်မည့် လုပ်ငန်းများကို ထုတ်ခပန်ောတွင် အစီေင်ခံစာက ပညာသင်ယူသူ 
တိုင်း၏ လိုအပ်ချက်ကိုခြည့်ဆည်းရပးေန် အခက်အခဲနှင့် မညီမျှမှုများကို ပို၍ဆိုးေွားရစရသာ ကိုဗစ်-
၁၉ ရောဂါ ကူးစက်ပျ ံ့နှံရနရသာ ကာလတို့သည် ကမ္ဘာ့ပညာရေး ေည်မှန်းချက်များကို ေေှိရအာင်ခမင် 
ရေးတွင် အဓိကပခိမ်းရခခာက်မှုခြစ်ရကကာင်းတင်ခပရဆွးရနွးထားပါသည်။ 

အကျုံးဝင်ခခင်းနှင့် ပညာရေး - All means all က အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ေဏ္ဍာရေးမှ အရလ့အထများ၊ 
သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ ခပဌာန်းစာအုပ်နှင့် အကဲခြတ်စစ်ရဆးမှုများ၊ ဆော/ဆောမများ၏ ပညာရေး၊ 
ရကျာင်းအရခခခံ အရဆာက်အအုံတို့အခပင် ရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသား၊ မိေ၊ ေပ်ေွာတို့နှင့် ဆက်ဆံရေး  
စသညတ်ိုက့လည်း အကျုံးဝငရ်ေးလပုင်န်းစဉသ်ို ့လမ်းြငွ့ရ်ပးနိငုရ်ကကာင်း ရြာထ်တုသ်တမ်တှခ်ဲသ့ည။် 
ယင်းက သင်ယူသူတို့၏ မတူကွဲခပားမှုကို ကကိုဆိုဂုဏ်ခပုေမည့်ခွန်အားအခြစ်ခံယူကာ လူမှုရေးရပါင်း 
စည်းညီညွတ်မှုအတွက် တွန်းအားအခြစ် အသုံးခပုေန် မူဝါေပိုင်းဆိုင်ောရထာက်ခံချက် ရပးထားပါ 
သည်။ 

ဝက်ေ်ဆိုက် အသစ် (၂)ခုက GEM အစီေင်ခံစာ၏ စတုထ္ထအကကိမ်ရခမာက် ပုံနှိပ်ထုတ်ရဝခခင်းကို 
ခပည့်စုံရအာင် ခြည့်စွက်ရပးထားသည်။ PEERက အကျုံးဝင်ရေးအတွက် နိုင်ငံများ၏ ချဉ်းကပ်ပုံကို 
ရြာ်ခပထားသလို မူဝါေပိုင်းဆိုင်ောရဆွးရနွးောတွင်လည်း အေင်းအခမစ်တစ်ခုအခြစ် အသုံးခပုနိုင် 
သည်။  SCOPE က SDG 4 ဆိုင်ော အညွှန်းကိန်းများကို ေှာရြွရြာ်ထုတ်နိုင်ေန်နှင့် အချက်အလက် 
များကို ကိုင်တွယ်တွက်ချက်နိုင်ေန် အခွင့်အလမ်းများ ြန်တီးရပးထားသည်။

အထက်ကချမှတ်လာတဲ့ အကျုံးဝင်ခခင်းဆိုတာ ေယ်ရတာ့မှ အလုပ်ခြစ်မှာ မဟုတ်ေူး။ ေါရကကာင့် 
၂၀၂၀ GEM Report  မှာ စာြတ်သူရတွကို ရမးထားတယ်။ အခု လူရတွမှာ ေှိရနတဲ့ ပုံရသစိတ်သရော 
ထားခံယူချက် (mindset) ရတွကို စိန်ရခါ်ြို့ အဆင်သင့်ခြစ်ပပီလား၊ ပညာရေးဟာ လူတိုင်းအတွက် 
ခြစ်ေမယ် - အားလုံး ဆိုတာ အားလုံး - လို့ တကယ်ဆုံးခြတ်နိုင်ပပီလား
The Right Honourable Helen Clark
Chair, GEM Report Advisory Board

အားလုံးအကျုံးဝင်ြို့ အရေွ့တစ်ခုဟာ ညှိနှိုင်းလို့ မေတဲ့ အောပါ။ အကျုံးဝင်ရေးကို လျစ်လျူရှုလိုက်တယ် 
ဆိုေင် ပိုရကာင်းတဲ့ကမ္ဘာကကီးကို တည်ရဆာက်ြို့ ကကိုးပမ်းရနတဲ့ ေယ်သူ့ေည်ေွယ်ချက်နဲ့မဆို ဆန့်ကျင် 
သွားပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ အကျုံးဝင်မှုကို အခပည့်အဝ ေချင်မှ ေပါလိမ့်မယ်။ ေါရပမဲ့ ောမှမလုပ်ပဲနဲ့ 
ရနလို့ရတာ့ မခြစ်ပါေူး။
Audrey Azoulay
Director-General, UNESCO

အကျုံးဝင်ခခင်းနှင့် ပညာရေး 
A L L  M E A N S  A L L

အကယ်၍ ကျွန်မတို့ဟာ ရကျာင်းရတွမှာ ပညာ 
သင်ကကားခွင့်ေေှိမှုနဲ့ အကျုံးဝင်ရေးကို 
တွန်းအားရပးပပီး မလုပ်ခဲ့ေင် ကွဲခပားခခားနားတဲ့ 
လူရတွေှိ ရနတာကို အရကာင်းဆုံးရခြေှင်းတဲ့ 
နည်းလမ်း က သီးသန့်ခွဲခခားထားခခင်းပဲလို့ 
မျ ိုးဆက်တစ်ခု လုံးကို ယုံကကည်ရနရအာင် 
ပျ ိုးရထာင်ြို့ ရေွး ချယ်လိုက်တာပါပဲ။
Ariana Aboulafia
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ရကျာင်းမှာ ကျွန်ရတာ်လည်းအကျုံးဝင်တယ်လို့ 
ခံစားေရစတဲ့ အရေးအကကီးဆုံးအချက်ကရတာ့ 
ကျွန်ရတာ်ထက်ပိုပပီး ရတာ်တဲ့ အတန်းရြာ်ရတွ 
နဲ့ သင်ယူမှုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုထဲမှာ အတူ 
သင်ယူခွင့်ေတာပါပဲ။ တခခားလူရတွ အားလုံးနဲ့ 
အတူတူ ကကိုဆိုခခင်းခံခဲ့ေသလို သူတို့လိုပဲ 
အခပစ် ရပးခံခဲ့ေပါတယ်။ အဲေါကကျွန်ရတာ်ေဲ့ 
သိမ်ငယ် စိတ်ကို ြယ်ေှားရပးပါတယ်။  
Kikudi Marc
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Democratic Republic of Congo

လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးဆိုတာ သောဝ  
ကျကျ တိုးတက်လာတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို 
ပညာ ရေး စနစ်ထဲ ထည့်လိုက်တာပါပဲ။ 
ချက်ချင်း လုပ်ြို့ လိုကိုလိုအပ်ရနပါပပီ။ 
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ကရလးရတွကို ကွဲခပားခခားနားမှုရတွနဲ့ 
ဆက်ဆံေင်းနှီးြို့ သင်ရပးြို့ လိုအပ်ပါတယ်။ 
ကွဲခပား ခခားနားတယ်ဆိုတာ မရကာင်းတဲ့ 
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