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ေက်းဇူးတင္စကား
ေရွးဦးစြာ အေျခခံသုေတသနႏွင့္ ျပည့္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒသင္တန္းကို တက္ေရာက္ရန္၊ ဖိတ္ေခၚေပးခဲ႔
ေသာ The Panna institute ကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ Public consultation ကိုပါျပဳလုပ
ု ္ႏိုင္
ရန္ထပ္ဆင့္ကူညီေပးမႈမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ေငြေၾကးအားျဖင္႔ ကူညီခ႔ေ
ဲ သာ Konrad Adenaue
Foundation ကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ သင္တန္းတေလွ်ာက္လုံး စိတ္ရွည္ ရွည္ႏွင့္ အေကာင္းဆုံး
သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ ဆရာမေဒါက္တာသေျပထြန္း၊ ဆရာေဒါက္တာသိန္းသန္း၀င္း၊ ဆရာေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ႏွင္႔
ပံ့ပိုးကုူညီခဲ့ေသာအဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားအားလံုးကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ထို႔အတူ လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္း၍
သုုေတသနျပဳလုုပ္ရန္ မိမိတို႔ သင္တန္းသားအဖြ႕ဲ မွ အကုူအညီေတာင္းခံမႈ အေပၚ ကူညီခြင္႔ျပဳေပးခဲ႔ေသာ KNU
ကရင္႔အမိ်ုးသားအစည္းအရံုး၊

မိမိတို႔အဖြ႔အ
ဲ ား ေနထိုင္ေရးစီစဥ္ေပးခဲ့ပါေသာ Mae La Camp

အတြင္း

စည္းရံုးေရးဌာနမွ ဦးေဆာင္သူမ်ားလံုးကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ထို႔အတူ KRCEE မွ ဦးေဆာင္
တာ၀န္ရွိသုူမ်ားမွလည္း သုုေတသနလုုပ္ေဆာင္ရန္ သြားေရာက္ညွိႏိုႈင္းရာ တြင္ Camp အတြင္းမွ ခ်ိတဆ
္ က္
လုုပ္ေဆာင္ရမည္႔ တာ၀န္ရွိသူကိုႀကိဳတင္ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းေႀကာင္႔ အခက္အခဲမ်ားစြာမရွိ႔ပဲ လုုပ္ေဆာင္ႏိုင္
ခဲ့ျခင္းေပၚလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ မိမိတို႔ အဖြဲ႔အား အင္တာဗ်ဴး မည္႔ရက္ႏွင္႔ အခ်ိန္တို႔ကိုႀကိဳတင္
စီမံေပးပါေသာ

မယ္လ

Camp

အတြင္းရွိ

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို

စီမံခန္႕ခြဲေပးေနေသာ

OCEE

မွ

တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ KECDမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား Camp မွတာ၀န္ရသ
ွိ ူမ်ား အားလံုးႏွင္႔
သုုေတသနျပဳရန္ ခြင္႔ျပဳမႈေပးေသာ မယ္လ Camp မွ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား
အားလံုးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ အဖက္ဖက္မွ လိုအပ္မႈမ်ားကို
ကိုလည္း

အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေႀကာင္း

ကူညီေပးခဲ့ပါေသာသူမ်ားအားလံုး

မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ထိုက္ပါလွ်က္

ေက်းဇူးမတင္လိုက္ရေသာ သူမ်ားအားလံုးကိုလည္း အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
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စာလံုးအတိုေကာက္မ်ား

KECD

Karen Education and Culture Department

KNU

Karen National Union

KRC

Karen Refugee Committee

KRCEE

Karen Refugee Committee – Education Entity

OCEE

Office of Camp Education Entity

MoE

Ministry of Education

NCA

Nationwide Ceasefire Agreement

NEP

National Education Policy

NNER

National Network on Education Reform
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အႏွစ္ခ်ဳပ္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႔အ
ဲ စည္း (၈) ဖြဲ႔တို႔သည္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္တစ္နိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္
ခ်ဳပ္ဆိုျပီးေနာက္ပိုင္း

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ

မ်ားမွတဆင့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံၾကီးေပၚေပါက္လာရာမွ ပင္လုံမွေဆြးေႏြးပြဲၾကီးကို အခန္းက႑ (၅) ရပ္ျဖင့္
ေဆြးေႏြးလွ်က္ရွိသည္။

ထိုအခန္းက႑

(၅)

ရပ္မွာ

(၁)

ႏိုင္ငံေရးက႑၊

(၂)

လုံျခံေရးက႑၊

(၃)

စီးပြားေရးက႑၊ (၄) ေျမယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတ ႏွင့္ (၅) လူမႈေရးက႑ စသည့္က႑ (၅) ရပ္ကို
အေျချပဳလွ်က္ေဆြးေႏြးၾကသည္

(NCA

၂၀၁၆) 1။

စာခ်ဳပ္ပါေနာက္ဆက္တ-ြဲ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္

ထိုက႑ (၅) ရပ္ထဲမွ ပညာေရးကိစၥရပ္မ်ားသည္ လူမႈေရး က႑အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုတြင္ ေဆြးေႏြးရန္
ပါ၀င္ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ အက်ယ္တ၀င့္ ေဆြးေႏြးခြင့္မ်ားမရွိေသးပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္
ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္

ပတ္သတ္ျပီးေဆြးေႏြးသည့္အခါ

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏

ေရးဆက္လက္သင္ၾကာႏုိင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥရပ္မ်ားကို

စတင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ျခင္း

မရွိေသးပါ။

ပညာ
ထို႔

ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္စခန္းရွိ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လာလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း
ထိုင္းႏုိင္ငံ

(သို႔)

အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔

သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း၊

ပညာဆက္လက္

မသင္ၾကားပဲ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားစီစဥ္ေပးႏုိင္
ရန္လည္းေကာင္း

သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြ႔မ
ဲ ်ား၊

ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားတြင္

ေရရာတိက်ေသာ

မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆြဲျပင္ဆင္ထားႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည္ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။
ဤအစီရင္ခံစာတြင္

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ

မယ္လဒုကၡသည္စခန္း 2
1

ႏွင့္

ေသေဘထ 3
2

တြင္

ပညာသင္ယူေနေသာ အထက္တန္း ႏွင့္ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ အနာဂါတ္ပညာေရးေမွ်ာ္မွန္း
ခ်က္မ်ားကို အဓိကထား ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ စခန္းအတြင္း လက္ရွိပညာသင္ယူမႈ
1

The Framework for Political Dialogue (2016). file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Temp/MM151015_The%20Framework%20for%20Political%20Dialogue%20-%20ENG%20(draft).pdf
2

မယ္လဒုကၡသည္စခန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ Tak ခရိုင္အတြင္းသို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ား

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ေရာက္ရွိလာသည့္ ယာယီစစ္ေဘးေရွာင္စခန္းျဖစ္သည္။
3

ေသေဘထသည္ ဖားအံခရိုင္ တပ္မဟာ (၇) ရွိ ေကအဲန္ယူကရင္အမ်ိဳးသားထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမျဖစ္သည္။

3

အေျခအေန

(မိသားစု၊

သင္ၾကားမႈ

ပုံစံ၊)

အေျခအေန၊

ပညာဆက္လက္သင္ၾကားလိုမႈ

၊

ျမန္မာျပည္သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ပညာသင္ယူလွ်င္
(သို႔)

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာရပ္

ၾကံဳေတြ႔ရမည့္

မ်ားသင္ၾကားလိုမႈ

စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာသေဘာထားမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရးတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရမည္ ဟု
ထင္ျမင္ယူဆေသာ

စိန္ေခၚမႈမ်ား၊

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ႏွင့္

နယ္စပ္ေဒသပညာေရးစနစ္မ်ား

ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္း

ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားကို အၾကံျပဳတင္ျပထားပါသည္။ ဤသုေတသသည္ ဒုကၡသည္ စခန္းရွိ
ပညာေရးစနစ္ကို

အသိအမွတ္ျပဳ

ေပးရန္

ႏွင့္လူငယ္မ်ား၏အနာဂါတ္ကို

လိုအပ္ေသာကူညီ

ေထာက္ပံမႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္ အတူတကြ အေျဖရွာႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အေထာက္
အကူျပဳႏိုင္ရန္ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

4

Source .Thailand Burma Border Consortium)
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၁။ နိဒါန္း
ဒုတိယကမၻာစစ္အျပီး

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ပိုင္း

ျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္တို႔

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္

ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာထားကြဲျပား

မႈမွတဆင့္ လက္နက္ကိုင္ပ႗ိပကၡမ်ား ရာစုႏွစ္၅စုေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာမွ အခ်ိဳ႕ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ား သည္
ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္သို႔

ေခတ္အဆက္ဆက္ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ျပီး

ယခုအခ်ိန္တြင္

ထိုင္း-

ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ဒုကၡသည္စခန္း (၉) ခုအထိတည္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ထိုဒုကၡသည္စခန္း (၉) ခုမွာ (၁)
ဘန္းနိုင္ဆြိဳင္စခန္း (Ban Nai Soi Camp)၊

(၂) ဘန္မယ္စရင္းစခန္း (Ban Mae Surin Camp), (၃)

မယ္လအူးစခန္း (Mae La Oon Camp)၊ ႏွင့္ (၄) မယ္ရာမေလာင္းစခန္း (Mae Ra Ma Luang Camp)
တိ႔သ
ု ည္ မယ္ေဟာင္ေဆာင္-Mae Hong Son ျပည္နယ္ထဲတြင္တည္ရွိျပီး၊ (၅) မယ္စခန္း (Mae La
Camp), (၆) အုန္းဖ်န္းစခန္း (Umpiem Camp), (၇) ႏို႔ဖို႔စခန္း (Nu Po Camp) တို႔သည္ Tak
ျပည္နယ္ထဲတြင္တည္ရွိျပီး,

(၈)

ထန္းမဟင္စခန္း

(Than

Hin

Camp)

သည္

Ratchaburi

ျပည္နယ္ထတ
ဲ ြင္တည္ရွိျပီး၊ (၉) ဘန္းဒိုေရာင္စခန္း (Ban Don Yang Camp) သည္ Kanchanaburi
ျပည္နယ္စသည္ျဖင့္ ေနရာအသီးအသီးတြင္ တည္ရွိၾကပါသည္ 4။ ထိုဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအနက္ မယ္လ
3

ဒုကၡသည္စခန္းကို ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ စတည္တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး ကရင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား အနက္အၾကီးဆုံး
စခန္းတစ္ခုျဖစ္သည္သာမက

ဒုကၡသည္ကေလးလူငယ္မ်ား

ပညာေရးသင္ယူ

ေလ့

လာရန္အတြက္

အဓိကက်ေသာ ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုဟုလည္းဆိုႏိုင္သည္။ ယခုခ်ိန္ထိတြင္စခန္းအတြင္းေနထိင
ု ္ၾကေသာ
ကရင္၊ ဗမာႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ စုစုေပါင္း လူဦးေရ မွာ (၃,၇၀၀၀)
ေက်ာ္ေနထိုင္လွ်က္ ရွိၾကသည္ 5။
4

မယ္လစခန္းတြင္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားေက်ာင္းမ်ား လည္းရွိ၍
အထက္တန္း ေက်ာင္းအမ်ားစုႏွင့္အခ်ိဳ႕ေသာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားသည္ Karen Refugee CommitteeEducation Entity (KRCEE) ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈအကူအညီျဖင့္ ရပ္တည္ေနၾကသည္။ KRCEE သည္
ကရင္ဒုကၡသည္စခန္း (၇) ခုတြင္ရွိေသာ ေက်ာင္းစုစုေပါင္း (၇၀) ႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ား
4

Refugee Integration Education Review (2017).
https://www.worlded.org/WEIInternet/inc/common/_download_pub.cfm?id=19335&lid=3
5
The Border Consortium
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စုစုေပါင္း (၃,၄၀၀၀) ေက်ာ္ကို ကမၻာတစ္၀န္းရွိ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္
ခ်ိတ္ဆက္၍ ဒုကၡသည္စခန္းအတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ ကရင္ အဖြဲ႔အစည္း
တစ္ခုျဖစ္သည္ 6။ Karen Education and Culture Department (KECD) သည္ ေကအဲန္ယူ5

ကရင္အမ်ိဳးသား

အစည္းအရုံး၏

ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္

ရွိေသာေက်ာင္းမ်ားကို

KRCEE

ႏွင့္

အျခားႏိုင္ငံတကာအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲေနေသာ ဌာနတစ္ခုျဖစ္၍သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္
KRCEE နွင္ KED သည္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒပညာေရးႏွင့္ ျမန္မာျပည္အတြင္းရွိ KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ
အသီးသီးတြင္ ခြဲေ၀တာ၀န္ယူ စီမံကြပ္ကဲလွ်က္ရွိသည္။
KNU ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးသည္ ကရင္လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ျပီး
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆို ထားေသာ
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္ ၾကာစစ္ျဖစ္ပြားျပီး ေနာက္ပိုင္း ျငိမ္းခ်မ္း ေရးကို
စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္လာသည့္အခ်ိန္မွစ၍ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကိုၾကံဳေတြ႔ ေနရ ပါ သည္။
ျငိမ္းခ်မ္းေရးစတင္တည္ေဆာက္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး
ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ရန္အတြက္

နိုင္ငံေရးက႑တြင္

ပါ၀င္ရမည့္

မူ၀ါဒ

မ်ားစြာကို

ေဆြးေႏြးဆဲကာလျဖစ္ပါသည္။ ထိုက႑မ်ားစြာအနက္ လူမႈေရးက႑တြင္ပါ၀င္ေသာ ပညာေရးက႑သည္
အထူးသျဖင့္

စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားရွိ

ေက်ာင္းသား/သူ

မ်ား၏

အနာဂါတ္ပညာ

ေရးသည္

အေရးၾကီးေသာ က႑တစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္ KNU ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ၾကား ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္္။ သိ႔ေ
ု သာ္အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္

စတင္ျခင္းမရွိႏိုင္ေသးသည့္

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္

ပါသည္။

ကမၻာတစ္၀န္းရွိ

စစ္ေဘးေၾကာင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္းစစ္ေျပး ဒုကၡသည္ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏
မိမိေနရပ္သို႕ ျပန္လည္ေနထိုင္ၾကမည့္ ထိုေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ မိခင္ႏိုင္ငံမွ အစိုးရ
ပညာေရးဌာနႏွင့္

အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြ႕ဲ အစည္းတို႔မွ

အစီအစဥ္မ်ားကို

ေရးဆြဲအေကာင္အထည္

ေဖာ္ေပးလ်က္ ရွိၾကပါသည္။ ယခုသုေတသနစာတမ္းသည္ ထိုင္း ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ မယ္လဒုကၡသည္ စခန္း
6

Karen Refugee Committee Education Entity https://krceeuk.wordpress.com/history/
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ႏွင့္ ေသေဘထရွိေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အနာဂတ္ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္း
ေၾကာင္းမႈဆိုင္ရာ

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုသိရွိႏိုင္ရန္၊

ထိုေက်ာင္းမ်ားမွ

အထက္တန္းႏွင့္

ေကာလိပ္

ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းစီမံခန္႕ခြဲေရးပိုင္းမ်ား တြင္ တာဝန္ရွိၾကေသာ KRCEE ႏွင့္
KECD

အဖြဲ႕မ်ားမွ

တာဝန္ရွိသူမ်ားကို

စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္

တစ္ဦးျခင္းေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းမွ

ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သုေတသနနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက် ဆန္းစစ္ေလ့လာ
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ မယ္လစခန္းႏွင့္
ေသေဘထမွ

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊

ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္

တာဝန္ရွိသူမ်ားကို

စစ္တမ္း

ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ားမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာ္ လည္း အျခားေသာေဒသမ်ားရွိ
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အနာဂတ္ရည္မွန္း ခ်က္မ်ားကိုလည္း အတိုင္းအတာ
တစ္ခုအထိ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟု သုေတသနျပဳသူမ်ားမွ ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ ယခုေတြ႕ရွိခ်က္
မ်ားသည္ ေနရပ္ျပန္လာၾကမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားကေလးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္
ပညာေရးႏွင့္

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း

အတြက္ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ရန္

အတြက္သာမက

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္

အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ဆက္လက္ပညာ သင္ယူလိုၾကသည့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္စြာ အကူအညီ
ေပးႏို္င္မည့္ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရး လုပ္ေဆာင္ ၾကရာတြင္ သိရွိနားလည္ထားရန္
လိုအပ္မည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို အတို္င္းအတာတစ္ခုအထိ ျဖည့္ ဆည္းေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

၂။ သုေတသနျပဳလုပ္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား
ဤစာတမ္းလုပ္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ထို္င္း-ျမန္မာနယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္းအတြင္းရွိ ေက်ာင္းသား
ေက်ာင္းသူ၏ လူမႈဘ၀၊ ႏွင့္ လက္ရွိပညာသင္ယူေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ အနာဂါတ္ပညာ
ေရးသည္ ျမန္မာႏို္င္ငံေက်ာင္းသား/သူႏွင့္ တစ္ေျပးညီ တန္းတူအခြင့္အေရရရွိရန္ႏွင့္ လူမႈဘ၀အာမခံခ်က္
မ်ားရရွိရန္အတြက္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ျပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုသုေတသနစစ္တမ္းသည္
ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္း (၉) ခုအနက္ မယ္လဒုကၡသည္စခန္း ႏွင့္ ေလး၀ါး (ေလာ္ခီးလာ)
တြင္ ပညာသင္ယူေနေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အနာဂါတ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍
ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ ပညာသင္ယူမႈရမႈအေျခအေန၊

ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္ ပညာေရးႏွင့္
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ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အသက္ေမြးဝမ္း

ေက်ာင္းပညာရပ္မ်ား

သင္ယူေရးႏွင့္လည္းေကာင္း

မည္သို႔ရွိသည္ကို ေလ့လာသိရွိရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထိ႔အ
ု တူ ဤသုေတသနမွ ရရွိလာေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္
မ်ားကို မွီျငမ္း၍ ေကအဲန္ယ-ူ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္
ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ တာဝန္ရွိသူးအေနျဖင့္ ဒုကၡသည္ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ ပညာေရးရည္မွန္း
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိုရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပည့္ဝေအာင္ျမင္ေစရန္ ကူညီပ့ံပိုးေပးႏိုင္မည့္ မူဝါဒတစ္ရပ္ ေပၚထြန္း
လာေအာင္ စတင္ေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ တြန္းအားတစ္ရပ္ျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

၂.၂) သုတေသနနည္းလမ္းမ်ား
ယခုသုေတသနစစ္တမ္းသည္ သုေတသနနည္းလမ္းတက် ေမးခြန္းမ်ားကိုအေရအတြက္စံထား(quaitative
method) ႏွင့္ အရည္အေသြး စံထားပုံစံ (qualitative method) မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ တည္ေဆာက္ထားျခင္း
ျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းစစ္တမ္းမ်ားကို မယ္လဒုကၡသည္စခန္းတြင္း အထက္တန္းေက်ာင္း(၈)ေက်ာင္းနွင့္ ေကာလိပ္
ေက်ာင္း(၄)ေက်ာင္းရွိေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္

ေလး၀ါး(ေလာ္ခီးလာ)ရွိ

ေကာလိပ္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို က်ပန္းစႏွစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္၍ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းေကာက္ယူ ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အထက္တန္းေက်ာင္းသား /သူ မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ Grade (12) ေက်ာင္းသား/သူ မ်ား (၁၀၃)
ဦး ႏွင့္ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ား (၁၅၆) ဦး စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသားဦးေရ (၂၅၉) ဦးကို ေမးခြန္းလႊာကို
အသံုးျပဳ၍ ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမွ်မကသုေတသနအခ်က္အလက္မ်ားကိုပိုမို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္
ရန္ အရည္အေသြးစံထားသုေတသနနည္လမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ေက်ာင္းသား/သူ မိဘမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ား၊
Karen Refugee Committee Education Entity (KRCEE)ႏွင့္Karen Education and Culture Department
(KECD) ရွိတာ၀န္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုပါ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့မႈစုစုေပါင္း (၁၃) ၾကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
(၂.၂.၁) သုေတသနစစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္သူမ်ား
ယခုသုေတသနစစ္တမ္းကို စနစ္တက် သုေတသနနည္းလမ္းအတိုင္း အေကာင္းဆုံးၾကိဳးစား စီစဥ္ေကာက္
ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မယ္လဒုကၡသည္စခန္းရွိ အထက္တန္းေက်ာင္း (၈) ေက်ာင္းအနက္ (၇) ေက်ာင္းကိုေရြး
ခ်ယ္ေကာက္ယူခဲ့ျပီး ေကာလိပ္ေက်ာင္း (၄) ေက်ာင္းအနက္ (၃) ေက်ာင္းကိုသာ ေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
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အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ က်န္ရွိေသာေက်ာင္းမ်ားမွ KRCEE ၏တိုက္ရိုက္စီမံ ခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္မရွိပဲ ကိုယ္ပိုင္
ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္၍ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူရန္လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူရာတြင္
လည္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ အေရအတြက္ကိုၾကည့္၍ တစ္ေက်ာင္းလွ်င္အနည္းဆုံး (၃၀%) ေကာက္ယူခဲ့
သလိုစစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ေက်ာင္းတိုင္းရွိဆရာ/မမ်ားအနည္းဆုံး (၂) ဦးစီကိုလည္း ေမးျမန္းေကာက္
ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိ႔အ
ု တူ ေက်ာင္း၏ျဖစ္တည္မႈ၊ ရပ္တည္မႈ၊ စိန္ေခၚမႈ ႏွင့္ အနာဂတ္ ပညာေရးမ်ားကို သိရွိ
ႏိုင္ရန္အတြက္ ဒုကၡသည္စခန္းရွိေက်ာင္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲေပးေနေသာ KRCEE မွ တာ၀န္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ားကို
ေမးျမန္းခဲ့သလို၊ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံး (KNU) ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဧရိယာမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ
ေက်ာင္းမ်ားကို စီမံကြပ္ကဲေနေသာ KNU အဖြဲ႔အစည္း ၏ ဌာနတစ္ခုျဖစ္ေသာ Karen Education and
Culture Department (KECD) ကိုလည္း ျပည္တြင္းရွိကရင္မ်ား၏ကိုယ္ပိုင္ ေက်ာင္းမ်ား၏ အေျခအေနကို
လည္း သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။
စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ပုံစံျပဇယား
စဥ္ အမည္

သုေတသနေကာက္ယူသည့္နည္းလမ္း

၁

ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏

၂

၃

၄

အထက္တန္းေက်ာင္း

ေကာလိပ္ေက်ာင္း

ဆရာ/ဆရာမမ်ား

မိဘမ်ား

အေရအတြက္ကို

မွတ္ခ်က္
စုေပါင္း၍ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏အားလပ္ခ်ိန္ႏွင့္

(၃၀%) တြက္ ခ်က္ျပီး ေကာက္ယူျခင္း (Survey)

ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ/မမ်ား၏

Quantitative စစ္တမ္းပုံစံျဖင့္ေကာက္ယူျခင္း

ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏

အေရအတြက္ကို

အခ်ိန္ေပး

စုေပါင္း၍ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏အားလပ္ခ်ိန္ႏွင့္

(၃၀%) တြက္ ခ်က္ျပီး ေကာက္ယူျခင္း (Survey)

ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ/မမ်ား၏

Quantitative စစ္တမ္းပုံစံျဖင့္ေကာက္ယူျခင္း

ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ေက်ာင္းလွ်င္ (၂) ဦးစီေမးျမန္းခဲ့ျခင္း

ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသြားေရာက္ေမးျမန္း

KII-Key Informat Interview

သည့္ အခ်ိန္တြင္ ဆရာ/မ မ်ားကိုပါ

Qualitative စစ္တမ္းပုံစံျဖင့္ေကာက္ယူျခင္း

တဆက္ တည္းေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္

အခ်ိန္ေပး

ေျဖဆိုလိုသည့္ မိဘ (၄) ဦးမွ်သာေကာက္ယူခဲ့သည္
(KII)
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Qualitative စစ္တမ္းပုံစံျဖင့္ေကာက္ယူျခင္း
၅

KRCEE & KED

KRCEE မွေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကို ေမးျမန္းခဲ့ျပီး၊ KED မွ KNU ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဆက္သြယ္၍ ေမး
ေခါင္းေဆာင္

(၃)

ဦး

(FGD-Focus

Group ျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Discussion) ပုံစံျဖင့္ ေမးျမန္းခဲ့သည္
Qualitative စစ္တမ္းပုံစံျဖင့္ေကာက္ယူျခင္း

(၂.၂.၂) စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း
သုေတသနစစ္တမ္းကို ေကာက္ယူရာတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသူ (၆) ဦးျဖင့္ဖ႕ြဲ စည္းထားျခင္းျဖစ္ပါ
သည္။ အဖြဲ႔၀င္ (၆) ဦး စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္အတြက္ေမးခြန္းမ်ားကို ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျပီး စာရြက္မ်ားကို
အဆင္သင့္ကူးယူခဲ့ၾကသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူရမည့္ေနရာ၊ တည္ခင္းေနထိုင္ရန္ အိမ္ရာ၊အခ်ိန္ႏွင့္ ေန႔ရက္
မ်ားကို စစ္တမ္းမေကာက္ယူမွီ တာ၀န္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ား (ေကအဲန္ယူေခါင္း ေဆာင္မ်ား၊ KRCEE & OCEE
တာ၀န္ရွိ

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္စခန္းတြင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ား)

ထံသ႔တ
ို င္ျပခဲ့ၾကရသည္။

ထိ႔ေ
ု နာက္တာ၀န္ရွိ

ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သတ္မွတ္ထားသည့္ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။
ထိ႔ေ
ု နာက္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းခ်င္းစီသို႔ သြားေရာက္ေကာက္ယူ ရာတြင္ မေကာက္ယူမွီ သုေတသနစစ္တမ္း
အရည္ အေသြးမွီရန္အတြက္ တာ၀န္ရွိဆရာ/မ မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူ ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို
ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အဖြဲ႔၀င္ (၆) ဦးမွ တာ၀န္ခြဲေ၀ယူကာ ေက်ာင္းသား /သူမ်ားကို မေမးျမန္းမွီ
တစ္ဦးခ်င္းစီ စစ္တမ္းေကာက္ယူရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပျပီးမွ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။
(၂.၃) ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
မယ္လဒုကၡသည္စခန္းရွိ ေက်ာင္းမ်ားကို စစ္တမ္းသြားေရာက္ေကာက္ယူရာတြင္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္
ႏွင့္ ရရွိေသာသုေတသန ရန္ပံုေငြအရ အေရအတြက္ျပည့္မွီေအာင္ ေကာက္ယူခဲ့ရသည္။ ထိ႔အ
ု တူတခ်ိဳ႕ေသာ
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား/သူ ဦးေရမ်ား၍ တစ္ရက္ထဲျဖင့္ ေကာက္ယူ၍မရေသာေၾကာင့္ ေနာက္ရက္
မ်ားတြင္ဆက္လက္၍ ေကာက္ယူလိုေသာ္လည္းေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏အေရးၾကီးေသာသင္ခန္းစာ စာသင္ခ်ိန္
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နွင့္အျခားေသာေက်ာင္းမ်ား၏ သတ္မွတ္ထားေသာ ေန႔ရက္မ်ားႏွင့္လည္း တိုက္ဆိုင္ေနသည့္အတြက္ အခ်ိန္
ႏွင့္ ေန႔ရက္မ်ားကိုခ်ိန္ကိုက္ရသည္. အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ဘာသာစကားႏွင့္
သြားလာေရးအခက္အခဲမ်ားလည္း အနည္းငယ္ရွိခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႕စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ အခက္အခဲႏွင့္
အကန္႕အသတ္တစ္ခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ အေရအတြက္ရရွိေအာင္ႏွင့္ ရရွိေသာ
အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ေအာင္ သုေတသနျပဳ သူမ်ား မွ အစြမ္းကုန္ၾကိဳးစားခဲ့ၾကပါသည္။

၃။ အေရအတြက္စံထားစစ္တမ္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား (Finding from Quantitative Survey)
(၃.၁) ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား
(၁) ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား (Demographic characteristics of respondents)
အေၾကာင္းအရာ

အမ်ိဳးအစား

အေရအတြက္

ရာခိုင္ႏႈန္း(%)

အသက္

၁၃ ႏွစ္ေအာက္

၂

၀.၈

၁၃-၁၇ ႏွစ္

၃၈

၁၄.၇

၁၈-၂၂ ႏွစ္

၁၈၂

၇၀.၃

၂၃-၂၇ ႏွစ္

၃၆

၁၃.၉

၂၈-၃၂ ႏွစ္

၁

၀.၄

က်ား

၁၃၄

၅၁.၉

မ

၁၂၄

၄၈.၁

အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္

၈

၃.၃

အလုပ္လက္မဲ့

၂၃၇

၉၆.၇

ကရင္

၂၅၄

၉၈.၉

အျခား

၃

၁.၂

၁-၄

၃၀

၁၁.၇

လိင္

အလုပ္အကိုင္

လူမ်ိဳး

မိသားစုဦးေရ
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ေမြးဖြားရာေဒသ

လက္ရွိေနရပ္လိပ္စာ

၅-၈

၁၇၆

၆၈.၈

၉-၁၂

၄၈

၁၈.၈

၁၂ အထက္

၂

၀.၈

ကရင္

၁၀၉

၄၃.၄

ကယား

၅

၂.၀

မြန္

၁၆

၆.၄

ရွမ္း

၂

၀.၈

ဧရာ၀တီ

၈

၃.၄

တနသၤာရီ

၁၄

၅.၆

ရန္ကုန္

၆

၂.၄

မႏၱေလး

၁

၀.၄

ပဲခူး

၅၀

၁၉.၉

ထိုင္း

၄၀

၁၅.၉

မယ္လ

၂၅၂

၉၇.၇

ေလး၀ါး(ေလာ္ခီးလာ)

၆

၂.၃

၇၉

၃၀.၅

SALC ေကာလိပ္

၅၆

၂၁.၆

LMTC ေကာလိပ္

၂၁

၈.၁

အထက (၁)

၁၈

၆.၉

အထက (၂)

၃၀

၁၁.၆

အထက (၄)

၂၁

၈.၁

အထက (၅)

၁၅

၅.၈

လက္ရွိပညာသင္ၾကားေနသည့္ေက်ာင္း PTMJC ေကာလိပ္
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မိဘလက္ရွိေနရပ္လိပ္စာ

ကရင္ ဘာသာစကား

အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား

ထိုင္း ဘာသာစကား

ျမန္မာ ဘာသာစကား

အိမ္ေထာင္

လက္ရွိေနရာေနထိုင္သည့္ႏွစ္

အထက (၆)

၄

၁.၅

အထက (၇)

၁၀

၃.၉

အထက (၈)

၅

၁.၉

မယ္လ

၈၈

၃၅.၈

အျခား

၁၅၈

၆၄.၂

အေျခခံ

၃

၁.၂

အသင့္အတင့္

၁၅

၅.၈

ကၽြမ္းက်င္

၂၃၉

၉၃.၀

အေျခခံ

၅၈

၂၂.၈

အသင့္အတင့္

၁၆၉

၆၆.၅

ကၽြမ္းက်င္

၂၇

၁၀.၆

အေျခခံ

၅၆

၅၆.၀

အသင့္အတင့္

၃၅

၃၅.၀

ကၽြမ္းက်င္

၉

၉.၀

အေျခခံ

၆၄

၂၆.၄

အသင့္အတင့္

၉၂

၃၈.၀

ကၽြမ္းက်င္

၈၆

၃၅.၅

အိမ္ေထာင္ရွိ

၀

၀

အိမ္ေထာင္မရွိ

၂၅၇

၁၀၀

(၈ႏွစ္) (ပ်မ္းမွ်)

(၁)ႏွစ္

(၂၃ႏွစ္)

(အနည္းဆံုး)

(အမ်ားဆံုး)

ဇယား(၁) ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား
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၃.၂ လက္ရွိအေျခအေန
၁။ မယ္လဒုကၡသည္စခန္း ႏွင့္ ေသေဘထ သို႔ေရာက္ရွိလာသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

ဘာေၾကာင္ ့ ဒ ီ ေ နရာကိ ု ေ ရာက္ လာသနည္ း ?
၃၅%
၂၉%
၂၃%
၁၃%

စစ္ေဘး

သဘာ၀ေဘး

မိသားစုအခက္အခဲ

အျခား

ပုံ (၁) မယ္လဒုကၡသည္စခန္း ႏွင့္ ေသေဘထ သို႔ေရာက္ရွိလာသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ား
(၁.၁) မယ္လဒုကၡသည္စခန္း ႏွင့္ ေသေဘထ သို႔ေရာက္ရွိလာသည္႔ အျခားအေၾကာင္းအရင္းမ်ား

ဒုကၡသည္စခန္းသို႕ေရာက္ရွိလာသည့္အျခားေသာအၾကာင္းအရာမ်ား
ရြာမွာေက်ာင္းမရွိလို႕
အဆက္အသြယ္ရွိလို႕
စီးပြားေရးအခက္အခဲ
ပညာေရးစနစ္ေကာင္းလို႕
မိသားစုအခက္အခဲေၾကာင့္
ပညာသင္ၾကားခ်င္လို႕

၂%
၁%
၁%
၁%
၁၄%
၁%
၉%
၁%
၁%
၁%
၆၈%

ပံု (၂) မယ္လဒုကၡသည္စခန္း ႏွင့္ ေသေဘထ သို႔ေရာက္ရွိလာသည္႔ အျခားအေၾကာင္းအရင္းမ်ား
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မယ္လဒုကၡသည္စခန္း
ေရာက္လာၾကသည္။
သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္

ႏွင့္ ေသေဘထ မွေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ ၃၅%သည္ စစ္ေဘးေၾကာင့္

၂၃%သည္ မိသာစုအခက္အခဲေၾကာင္. ေရာက္ရွိ လာၾကျခင္းျဖစ္ျပီး
ေရာက္

ရွိလာၾကျခင္း

ျဖစ္သည္။

က်န္၂၉%မွာ

အျခားေသာ

၁၃%သည္

အေၾကာင္းအရာ

မ်ားျဖစ္သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ ေတြ႔ရွိရပါသည္ (ပံု(၁) ) ။ အျခားေသာအေၾကာင္း အရာမ်ားေၾကာင့္
ေရာက္လာသူမ်ားတြင္ ၆၈% သည္ ပညာသင္ယူလို ေသာ ေၾကာင့္ေရာက္လာရပါသည္ဟု ေျဖဆိုပါသည္
(ပံု(၂) ) ။
၂။ မိသားစုမ်ားထဲတြင္ ေက်ာင္းတက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူဦးေရ

မိသားစုထဲတြင္ ေက်ာင္းတက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူဦးေရ
၁၀၀%
၉၀%
၈၀%

၇၂%

၇၀%
၆၀%
၅၀%
၄၀%
၃၀%

၂၃%

၂၀%
၅%

၁၀%
၀%
၁-၃ (ဦး)

၄-၅ (ဦး)

၆-၁၂(ဦး)

ပုံ (၃) မိသားစုမ်ားထဲတြင္ ေျဖဆိုသူအပါအဝင္ ေက်ာင္းတက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူဦးေရ
မယ္လဒုကၡသည္စခန္း

ႏွင့္

ေသေဘထ

ရွိမိသားစုမ်ားထဲတြင္းမွ

ေက်ာင္းတက္ေနေသာ

ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ဦးေရ ကို ေလ့လာ ေတြ႔ရွိခ်က္အရ ၁ ဦးသည္အနည္းဆံုးျဖစ္ျပီး ၁၂ ဦးသည္
အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ မိသားစုမ်ား ထဲတြင္းမွ ေက်ာင္းတက္ေနေသာ
ဦးေရကို ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ

ေက်ာင္းသား/

သူမ်ား

(၁-၃)ဦး အတြင္း ေက်ာင္းတက္ေနသူ ဦးေရမွာ ၇၂ % ရွိသည္။ (၄-၅) ဦး
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အတြင္း ေက်ာင္းတက္ေနသူဦးေရမွာ ၂၃ % ျဖစ္ျပီး (၆-၁၂)ဦးအတြင္းက ေက်ာင္းတက္ေနသူဦးေရမွာ ၅ %
ျဖစ္သည္။
၃။ ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမထဲတြင္ ေက်ာင္းလံုးဝမတက္ခဲ့ရသူရွိ/မရွိ

ေမြ း ခ်င္း ေမာင္ ႏ ွ မ ထဲ တြ င ္ ေက်ာင္ း လံ ု း ဝမတက္ ခ ဲ ့ ရ သူ ရ ွ ိ / မရွ ိ
၁၀၀%
၉၀%

၈၁%

၈၀%
၇၀%
၆၀%
၅၀%
၄၀%
၃၀%
၂၀%

၁၉%

၁၀%
၀%

ရွိ

မရွိ

ပံု(၄) ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမထဲတြင္ ေက်ာင္းလံုးဝမတက္ခဲ့ရသူရွိ/မရွိ ေျဖဆိုမႈရာႏႈန္း

ေမးခြန္း ေမးျမန္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္သား/သူမ်ားမွ ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမထဲတြင္ ေက်ာင္းလံုးဝ မတက္ခဲ့ ရသူ
ရွိပါသလားဟုေမးျမန္ရာတြင္ (၁၉%) ကရွိသည္ဟုေျဖဆိုထားျပီး (၈၁%) က မရွိပါဟုေျဖဆိုထားပါသည္။
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၄။ ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမအလိုက္ ေက်ာင္းလံုးဝမတက္ခဲ့ရသူဦးေရ

ေမြ း ခ်င္ း ေမာင္ ႏ ွ မ အလိ ု က္ ေက်ာင္ း လံ ု း ဝမတက္ ခ ဲ ့ ရ သူ ဥ ီ း ေရ
၁၀၀%
၉၀%
၈၀%
၇၀%
၆၀%
၅၀%

၄၈%

၄၀%

၃၀%

၃၀%
၂၀%

၁၂%

၁၀%
၀%

၁

၂

၄%

၆%

၄

၅

၃

ပံု(၅) ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမအလိုက္ ေက်ာင္းလံုးဝမတက္ခဲ့ရသူဦးေရ ရာႏႈန္းျပပံု
ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမမ်ားတြင္
(၄၈%) ရွိျပီး

ေက်ာင္းလံုးဝမတက္ခဲ့ရသူ

တစ္ဦးသာရွိေသာေက်ာင္းသားမိသားစုမွာ

ေက်ာင္းလံုးဝ မတက္ခဲ့ရသူ ႏွစ္ဦးရွိေသာမိသားစုမွာ (၃၀%)၊

သံုးဦးရွိေသာေက်ာင္း

မတက္ခဲ့ရသူမိသားစုမွာ (၁၂%)၊ ေလးဦးရွိေသာ ေက်ာင္းမတက္ခဲ့ရသူ မိသားစုမွာ (၄%)ႏွင့္ ငါးဦးရွိေသာ
ေက်ာင္းမတက္ခဲ့ရသူ မိသားစုမွာ (၆%) ရွိေၾကာင္းေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။
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၅။ ပညာသင္ၾကားေနမႈကိုေထာက္ပံ့မွဳအမ်ားဆံုးေပးသူမ်ား

ပညာသင္ ၾ ကားေနမႈ ကိ ု ေ ထာက္ ပ ံ ့ မ ႈ အ မ်ားဆု ံ း ေပးသူ မ ်ား
၆၆%

၁၈%
၉%

မိဘ

ေဆြမ်ိဳးမ်ား

ေမာင္နမမ်ား

၂%

၂%

အသိမိတ္ေဆြ

ေကအဲန္ယူ

၄%

အျခား

ပုံ (၆) ပညာသင္ၾကားေနမွဳကို ေထာက္ပံ့မွဳအမ်ားဆံုးေပးသူမ်ား
မယ္လဒုကၡသည္စခန္း ႏွင့္ ေသေဘထ မွ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းတက္ေနေသာ
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို အမ်ားဆံုးေထာက္ပံ့ေနမွဳတြင္ ၆၆%သည္ မိဘမ်ားေထာက္ပံ့ေပးထား သည္ကိုေတြ႔ရ
သည္။ ၁၈% သည္ ေဆြမ်ိဴးမ်ား ေထာက္ပံ့ၾကျပီး ၉%ကို ညီအစ္ကို ေမာင္ နွမမ်ားထဲမွေထာက္ပံ့ေပးၾကသည္
ကိုေတြ႔ရသည္။ ၂%သည္ အသိမိတ္ေဆြမ်ားမွျဖစ္ျပီးအျခား၂%သည္ KNUမွေထာက္ပံ့ေပးေနသည္။ ၄% မွာ
အျခားေထာက္ပံ့ေပးမွဳ မွျဖစ္သည္။
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၆။ မိသားစု၀င္ေငြ ရွိ၊မရွိေဖာ္ျပမႈ

မိသားစု၀င္ေငြ ရွိ၊မရွိေဖာ္ျပမွဳ
၁၀၀%
၉၀%
၈၀%
၆၅%

၇၀%
၆၀%
၅၀%
၄၀%

၃၃%

၃၀%
၂၀%
၂%

၁၀%
၀%

ရွိ

မရွိ

မသိပါ

ပုံ (၇) မိသားစု၀င္ေငြ ရွိ၊မရွိေဖာ္ျပမွဳ
မယ္လဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ ေသေဘထရွိ ေမးခြန္းေမးျမန္းခ့ဲေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ မိသားစု
မ်ားတြင္ ၆၅% သည္ မိသားစု၀င္ေငြရွိျပီး ၃၃% သည္ မိသားစု၀င္ေငြမရွိပါ။ ၂% ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရွိပါ။
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၇။ မိသားစု၀င္ေငြရရွိမွဳပံုစံမ်ား

မိသားစု၀င္ေငြရရွိမႈပုံစံ
၁၀၀%
၉၀%
၈၀%
၇၀%
၆၀%
၅၀%
၄၀%
၃၀%
၂၀%
၁၀%
၀%

၄၇%

၁၂%

၁၇%

၉%

၁%

၅%

၉%

ပုံ (၈) မိသားစု၀င္ေငြရရွိမွုဳပံုစံ

မယ္လဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ ေသေဘထမွ

မိသားစုဝင္ ၄၇% သည္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္စိုက္ပ်ဳိးေရး၊

၁၇%သည္ က်ဘန္းလုပ္ငန္း၊ ၁၂%သည္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ေမြး ျမဴေရး၊ ၉%သည္ ေစ်းေရာင္း၊ ၁%သည္
ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမ၊ ၅%သည္ NGO /INGO Staff မ်ားျဖစ္ၾကျပီး က်န္ ၉% သည္ အျခားလုပ္ငန္းျဖင့္
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳၾကသည္။
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၈။ တစ္လမိသားစုဝင္ေငြ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္း

ပုံ (၉) တစ္လမိသားစုဝင္ေငြ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္း

မယ္လဒုကၡသည္စခန္း ႏွင့္ ေသေဘထရွိ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ တစ္လမိသားစုဝင္ေငြ ၃%သည္
(၁၀၀၀)ဘတ္၊ ၁၃%သည္ (၁၀၀၀ မွ ၂၀၀၀)ဘတ္ ၆%သည္ (၂၀၀၀ မွ ၃၀၀၀)ဘတ္ ၃% သည္ ( ၃၀၀၀ မွ
၄၀၀၀)ဘတ္ ၈%သည္ (၄၀၀၀)ဘတ္ အထက္ျဖစ္ျပီးက်န္ ၆၇% သည္မိသားစု၀င္ေငြမည္မွ်ရသည္ကို
မသိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ပညာသင္ယူမႈ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ်ကုန္က်စရိတ္မယ္လဒုကၡသည္စခန္းရွိ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ တစ္ႏွစ္
အနည္းဆုံး ပ်မ္းမွ်ကုန္က်စရိတ္မွာ (၄၅၀)ဘတ္ျဖစ္ျပီးအမ်ားဆုံးကုန္က်စရိတ္မွာ (၈၀၀၀၀) ဘတ္ျဖစ္ၾက
သည္။တနွစ္ပ်မ္းကန္က်စရိတ္မွာ ၁၂၀၇၈ဘတ္ ျဖစ္သည္။
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၉။ ပညာသင္ကုန္က်စရိတ္ ရွ/ိ မရွိ

ပညာသင္ ယူ မ ႈ ကု န ္ က်စရိ တ္ ရ ွ ိ / မရွ ိ ႏ ႈ န ္ း
၀.၃၉%

၉၉.၆၁%

ရွိ

မရွိ

ပံု(၁၀) ထိုင္း - ျမန္မာနယ္စပ္ (high school and collage) ပညာသင္ယူမႈကုန္က်စရိတ္

ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ မယ္လဒုကၡသည္စခန္း ႏွင့္ေသေဘထရွိ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား/
သူမ်ားမွာ အားလုံးနီးပါး (၉၉.၆၁%) သည္ပညာသင္ယူမႈကုန္က်စရိတ္ရွိေၾကာင္း ေျဖဆိုထားသည္။ အနည္း
ငယ္မွ်ေသာ (၀.၃၉%) ေက်ာင္းသား/သူမ်ားက ပညာသင္ယူမႈ ကုန္က်စရိတ္မရွိဟု ေျဖဆိုထားေၾကာင္း
ေတြ႔ရသည္။
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၁၀။ မယ္လဒုကၡသည္စခန္း ႏွင့္ ေသေဘထ မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏
က႑အလို္က္ပညာသင္ကုန္က်စရိတ္မ်ား

ပညာသင္ကုန္က်စရိတ္မ်ား ရာခိုင္ႏႈန္း
၁၀၀%
၉၀%
၈၀%
၇၀%

၆၁%

၆၀%
၅၀%
၄၀%
၃၀%
၂၀%

၂၆%

၂၆%

၂၅%
၁၅%

၁၀%

၁%

၀%

ပုံ(၁၁) မယ္လဒုကၡသည္စခန္း ႏွင့္ ေသေဘထ မွ ပညာသင္ယူေနေသာ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ား၏
ေျဖဆိုထားသည့္ ေက်ာင္းကုန္က်စရိတ္ ရားခုိင္ႏႈန္း

မယ္လဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ ေသေဘထရွိ ပညာသင္ယူေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာ
သင္ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထက္တြင္ (ပုံ ၁၁) ႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပထားပါသည္ ၂၆% ျဖစ္ေသာ
ကုန္က်စရိတ္သည္ ေက်ာင္းဝင္ေၾကး မ်ားျဖစ္ၾကျပီး ၂၆%ေသာ ကုန္က်စရိတ္သည္ ေက်ာင္း (Uniform)
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ကုန္က်စ ရိတ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ (၆၁%ႏွင့္၂၅%)ျဖစ္သည့္ကုန္က်စရိတ္သည္ ေဘာင္ဒါ ေဆာင္ေၾကးႏွင့္
ကုန္ပိုင္အသုံးစရိတ္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး

(၁၅%ႏွင့္ ၁%)ျဖစ္သည့္ ကုန္က်စရိတ္သည္ ေက်ာင္းသင္ေထာက္ကူ

ပစၥည္းႏွင့္ အျခားေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

၁၁။ ထိုင္း - ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ မယ္လဒုကၡသည္စခန္း ႏွင့္ ေသေဘထ တြင္ (high school and college)
တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ပညာသင္ကုန္က်စရိတ္
အေၾကာင္းအရာ

ပ်မ္းမွ်(ဘတ္)

အနည္းဆံုး(ဘတ္)

အမ်ားဆံုး(ဘတ္)

တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ်

၁၂၂၂၅.၂၀.

၁၀၇၁၀.၆၁၈

၈၀၀၀၀

ကုန္က်စရိတ္(ဘတ္)
ဇယား(၃) တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ပညာသင္ကုန္က်စရိတ္ျပဇယား
၁၂။ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ မယ္လဒုကၡသည္စခန္း ႏွင့္ ေသေဘထတြင္
ေက်ာင္းလာတက္သည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

ေက်ာင္ း ကိ ု ေရြ ခ ်ယ္ ရသည္ ့ အေၾကာင္ းရင္ းမ်ား
၇၀%

၈%

မိသားစုရွိလို႕

စိတ၀
္ င္စားလို႕

၅%

၄%

ေဆြမ်ိဳးရွိလို႕

ေရြးခ်ယ္စရာမရွိလို႕

၁၃%

အျခား

ပံု(၁၂) ထိုင္း - ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ မယ္လဒုကၡသည္စခန္း ႏွင့္ ေသေဘထ တြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္
ေရြးခ်ယ္ တက္ခဲ့ရသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း
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ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ မယ္လဒကၡသည္စခန္းႏွင့္ ေသေဘထရွိ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကိုသြားေရာက္
ေမးျမန္းရာတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းမ်ဳိးေၾကာင့္ ဒီေက်ာင္းကိုေရြးခ်ယ္တက္ရသည္ဟု ေျဖၾကားရာတြင္အမ်ားစု
ေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ စိတ္ဝင္စားသည္ဟု ေျဖၾကားၾကသည္။ ေျဖၾကားသည့္ ရာခုိင္ႏႈန္းအေပၚ
အထက္တြင္ေဖာ္ျပသည့္ပုံအတိုင္း(၇၀%)ျဖစ္ေသာေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ စိတ္ဝင္စားသည္ဟုေျဖ ဆိုၾကျပီး
(၈%)ေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ မိသားစုႏွင့္နီးသည္ဟု ေျဖဆိုၾကသည္။ အျခားေသာ ေက်ာင္းသား
ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေျဖဆိုထားမႈအရ (၅%) ျဖစ္သည့္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ေဆြမ်ဳိးရွိသည္ဟုေျဖဆိထ
ု ားျပီး
(၄%)ေသာ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိဟု ေျဖဆိုထားၾကသည္။ က်န္ရွိသည့္ (၁၃%)သည္
အျခားေသာေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ေျဖဆိုထားပါသည္။

၁၃။ လက္ရွိမယ္လဒုကၡသည္စခန္း ႏွင့္ ေသေဘထ တြင္ပညာသင္ၾကားေနရမွဳအေပၚ ေက်နပ္မွဳရွ/ိ မရွိ

လက္ ရ ွ ိ ပညာသင္ ၾကားေနမွ ဳ ကိ ု ေက်နပ္ မွ ဳ ရွ ိ /မရွ ိ

၁၀၀%

၉၈%

၉၀%
၈၀%
၇၀%
၆၀%
၅၀%
၄၀%
၃၀%
၂၀%
၁၀%

၂%

၀%

ရွိ

မရွိ

ပုံ (၁၃) လက္ရွိပညာသင္ၾကားေနမွဳကို ေက်နပ္မွဳရွ/ိ မရွိ
မယ္လဒုကၡသည္စခန္ႏွင့္ ေသေဘထတြင္ရွိေသာ ေက်ာင္းသား/သူအမ်ားစု(၉၈%)သည္ အခုလက္ရွိ
ပညာသင္ၾကားေနမွဳအေပၚတြင္ ေက်နပ္မွဳရွိသည္ကိုေတြ႔ရျပီး ၂%သည္သာ ေက်နပ္မွဳမရွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။
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၁၄။ လက္ရွိပညာသင္ၾကားေနမွဳကို ေက်နပ္မွဳရွိေစသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား

လက္ ရ ွ ိ ပ ညာသင္ ၾ ကားေနမွ ဳ ကိ ု ေက်နပ္ မ ွ ဳ ရွ ိ ေ စသည္ ့ အ ေၾကာင္ း အရာမ်ား
၂၈%

၂၇%
၁၉%

၁၄%
၉%
၃%

ပုံ (၁၄) လက္ရွိပညာသင္ၾကားေနမွဳကို ေက်နပ္မွဳရွိေစသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား

မယ္လဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ ေသေဘထရွိေက်ာင္းသား/သူမ်ာ၏ လက္ရွိပညာသင္ၾကားေနမွဳကို ေက်နပ္
မႈရွိေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ၂၈%သည္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ အရည္အေသြးေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကိုေတြ႔
ရသည္။ ၂၇%မွာ သင္ၾကားမွုပံုစံ၊ ၁၉%မွာ သင္ရိုးညြန္းတမ္း၊ ၁၄%မွာ ပညာသင္ၾကားမွဳကုန္က်စရိတ္
နည္းပါးျခင္း၊ ၉%မွာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ႏွင့္ ၃%မွာ အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္
ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။
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၁၅။ လက္ရွိပညာသင္ၾကားေနမွဳကို ေက်နပ္မွဳ မရွိေစသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား

လက္ရွိပည ာသင္ၾကားေနမႈကို ေက်နပ္မႈမရွိေစသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား
၁၀၀%
၉၀%
၈၀%
၇၀%
၆၀%

၅၀%

၅၀%
၄၀%
၃၀%

၂၅%

၂၅%

၂၀%
၁၀%
၀%

ပုံ (၁၅) လက္ရွိပညာသင္ၾကားေနမွဳကို ေက်နပ္မွဳ မရွိေစသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား

မယ္လဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္

ေသေဘထ

ရွိေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏

လက္ရွိပညာသင္ၾကားေနမွဳကို

ေက်နွပ္မွဳမရွိ ေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ(၄) ဦးတြင္ တဦးမွာသင္ရိုးညြန္တမ္းေၾကာင့္ျဖစ္၍ က်န္တစ္ဦးမွာ
သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး က်န္ႏွစ္ဦးမွာ အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
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၃.၃ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းမ်ား
၁၆။ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ ပညာေရးအေရးၾကီးမႈအေပၚထင္ျမင္ခ်က္
ေက်ာင္းသား/သူအားလံုး(၁၀၀%)က ပညာေရးသည္ သူတ႔၏
ို ဘဝတြင္ အေရးၾကီးေၾကာင္း ေျဖဆို
ထားပါသည္။
၁၇။ မယ္လဒုကၡသည္စခန္း ႏွင့္ ေသေဘထ တြင္ ပညာသင္ယူေနသည့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသား/ သူမ်ား
အၾကား ဆက္လက္၍ ပညာသင္ယူမည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း

ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအၾကား ဆက္လက္၍ပညာသင္ယူမည့္ရာခိုင္နႈန္း
၁၀၀%
၉၀%
၈၀%
၇၀%
၆၀%
၅၀%

၄၅%

၄၀%
၃၀%
၂၀%

၁၆%

၁၀%

၃၅%
၄%

၀%
အထက္တန္းေက်ာင္းသား/သူ

ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား/သူ

ပုံ (၁၆) မယ္လဒုကၡသည္စခန္း ႏွင့္ ေသေဘထ တြင္ပညာသင္ယူေနသည့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ႏွင့္
ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအၾကား ဆက္လက္၍ ပညာသင္ယူမည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း
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မယ္လဒုကၡသည္စခန္း

ႏွင့္

ေသေဘထတြင္

ပညာသင္ယူေနေသာ

ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္

အထက္တန္းႏွင့္ ေကာလိပ္အၾကား သင္ယူေနသူမ်ားသည္ ဆက္လက္၍ ပညာသင္ယူမည့္သူမ်ား ကြာျခား
ခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ (၄၅%) ေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ဆက္လက္၍ ပညာသင္ယူလို
စိတ္မ်ားရွိ၍ (၁၆%) သည္ ဆက္လက္၍ ပညာမသင္ယူလိုသည္ကိုေတြ႔ရွိရသည္။ ထိ႔အ
ု တူ (၃၅%) ေသာ
ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ဆက္လက္၍ ပညာသင္ယူလိုစိတ္မ်ားရွိ၍ (၄%) သည္ ဆက္လက္၍
ပညာမ သင္ယူလိုသည္ကိုေတြ႔ရွိရသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ အထက္တန္း ႏွင့္ ေကာလိပ္ ေက်ာင္း သား/သူမ်ား
အၾကားႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္

အထက္တန္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ား

ထက္ပို၍ ဆက္လက္၍ပညာသင္ယူလိုသည္ကိုေတြ႔ရွိရသည္။ ထိုမွ်မက အထက္တန္း ႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္း
ႏွစ္ေက်ာင္းစလုံးသည္

ပညာဆက္လက္သင္ယူလိုေသာ

ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္

ပိုမ်ားသည္ကိုေတြ႔

ရွိရသည္။

၁၈။ ပညာဆက္လက္သင္ယူမည့္ေက်ာင္းသား/သူ မ်ား၏ႏႈန္း
ပညာဆက္ လက္ သ င္ ယူ မ ည္ ့ ေ က်ာင္ း သား/သူ မ်ား၏ႏႈ န ္ း
၇၆%

၈%

၁၆%

ပုံ (၁၇) ပညာဆက္လက္သင္ယူမည့္ေက်ာင္းသား/သူ မ်ား၏ႏႈန္း
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မယ္လဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ ေသေဘထ ထဲရွိ ပညာသင္ယူေနေသာေက်ာင္းသား/သူ (၁၉၅)ဦးသည္
ေရွ႕ဆက္ျပီး ပညာသင္ယူလိုစိတ္ရွိၾကပါသည္ဟုေျဖဆိုထားပါသည္။ ထိ႔သ
ု ို႔ေရွ႕ဆက္ျပီး ပညာဆက္လက္သင္
ယူရာတြင္ (၇၆%) သည္ ထိုင္းႏို္င္ငံတြင္ဆက္လက္သင္ယူ လို၍ အမ်ားဆုံးဦးေရကိုေတြ႔ရွိရျပီး၊ (၁၆%) သည္
အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္သင္ယူလို၍ု၊ (၈%) သည္ ျမန္မာျပည္သို႔ျပန္လာ၍ု ပညာဆက္လက္
သင္ယူလိုၾကသည္ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။

၁၉။ ပညာဆက္လက္ မသင္ၾကားျခင္းအေၾကာင္းအရင္းေဖာ္ျပခ်က္

ပညာဆက္လက္ မသင္ၾကားျခင္းအေၾကာင္းအရင္းေဖာ္ျပခ်က္
အျခား

အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိ

၂%

၀%

အလုပ္လုပ္ဖို႕

မိဘေတြက ခြင့္မျပဳလို႕

ပညာဆက္လက္သင္ၾကားရန္ ဆႏၵမရွိေသာေၾကာင့္

ေအာင္လက္မွတ္ကို အသိအမွတ္မျပဳလို႔

၅၁%

၀%

၇%

၄%

ေငြေၾကးအခက္အခဲ

၃၆%

ပံု (၁၈) ပညာဆက္လက္ မသင္ၾကားျခင္းအေၾကာင္းအရင္းေဖာ္ျပခ်က္
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ေလ့လာမႈ ဧရိယာအတြင္းရွိ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ ပညာဆက္လက္
မသင္ၾကားလိုေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား (၄၅)ေယာက္ကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ပညာဆက္လက္
မသင္ၾကားသနည္းဟု ေမးျမန္းရာတြင္ ၅၁% သည္ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ဟု ေျဖဆိုထားပါသည္။ ၃၆%
သည္ ေငြေၾကးအခက္အခဲေၾကာင့္ဟု ေျဖဆိုထားပါသည္။ ၇% သည္ပညာဆက္လက္သင္ၾကားရန္ ဆႏၵမရွိ
ေသာေၾကာင့္ဟုေျဖဆိုထားပါသည္။၄% သည္မိမိေက်ာင္းမွေအာင္လက္မွတ္ကိုအျပည့္အဝ အသိအမွတ္မျပဳ
ခံရေသာေၾကာင့္ဟုေျဖဆိုထားျပီး ၂% သည္အျခားေသာအေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ ပညာဆက္လက္မသင္
ၾကားရျခင္းျဖစ္သည္ ဟုေျဖဆိုထားေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။

၂၀။ ပညာဆက္လက္မသင္္ၾကားလိုသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အနာဂါတ္အစီအစဥ္

ပညာဆက္လက္သင္ၾကားလိုသည့္ေက်ာင္းသားေက်ာငး္သူမ်ား၏
အနာဂတ္အစီအစဥ္
၁၀၀%
၉၀%
၈၀%
၇၀%
၆၀%
၅၀%
၄၀%
၃၀%
၂၀%
၁၀%
၀%

၄၀%

၄၂%
၁၅%
၃%

ပံု (၁၉) ပညာဆက္လက္မသင္္ၾကားလိုသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အနာဂါတ္အစီအစဥ္
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ေလ့လာမႈဧရိယာအတြင္းရွိ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ ပညာဆက္လက္
မသင္ၾကားလိုေသာေက်ာင္းသား (၄၁) ေယာက္ထဲမွ ၄၀% ေသာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတင
ြ ္
အလုပ္လုပ္မည္ဟု ေျဖဆိုထားပါသည္။ ၄၂% ေသာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျပန္၍ အလုပ္လုပ္
မည္ဟု ေျဖဆိုထားပါသည္။ ၁၅% သည္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာသင္ၾကားမည္ဟု ေျဖဆိုထားျပီး ၃%
သည္ ဘာလုပ္ရန္မွ် အစီအစဥ္ မရွိေသးပါဟု ေျဖဆိုထားေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။
၂၁။ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာမ်ား

ျမန္မာျပည္ျပန္၍ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာရပ္မ်ားသင္ၾကားျခင္း
၁၀၀%
၉၀%
၈၀%
၇၀%
၆၀%
၅၀%

၃၉%

၄၀%
၃၀%
၂၀%
၁၀%
၀%

၁၇ %

၁၂%
၀%

၆%

၈%

၄%

၆%

၆%

၂%

ပံု (၂၀) ျမန္မာျပည္ျပန္၍ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာရပ္မ်ားသင္ၾကားျခင္း

ေလ့လာမႈဧရိယာအတြင္းရွိ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ အကယ္၍ အတန္း
ပညာဆက္လက္မသင္ၾကားျဖစ္ခဲ့ေသာ္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာရပ္သင္ၾကားလိုေသာ ေက်ာင္းသား
ေက်ာင္းသူ (၄၉) ေယာက္တြင္ ၁၇% သည္ယက္ကန္းပညာကို သင္ယူမည္ဟုေျဖဆိုျပီး ၁၂% သည္
စက္ခ်ဳပ္ပညာရပ္ကို သင္ယူမည္ဟု ေျဖဆိုထားပါသည္။ ၈% သည္ စက္ျပင္ပညာရပ္၊ ၆% သည္ လက္မွုပညာ၊
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၆% သည္အလွျပင္၊ ၆% သည္ ဆံပင္ညွပ္ပညာသင္ယူမည္ဟု အသီးသီးေျဖဆိုထားပါသည္။ ပန္းရံပညာရပ္ကို
၄% နွင့္ ဒီဇိုင္နာပညာရပ္ကို ၂% ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ား ကသင္ယူမည္ဟု ေျဖဆိုထားပါသည္။
က်န္ရွိေသာ ၃၉ % သည္အျခားေသာ ပညာရပ္မ်ားကိုသင္ယလ
ူ သ
ို ည္ဟုေျဖဆိထ
ု ားပါသည္။

၂၂။ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာသြားေရာက္ပညာသင္ယူလိုေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ေဖာ္ျပခ်က္

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာသြားေရာက္သင္ၾကားလိုသည့္ႏိုင္ငံမ်ား
ရာခိုင္ႏႈန္း
၁၀၀%

၇၈%

၈၀%
၆၀%
၄၀%

၂၂%

၂၀%
၀%
ထိုင္း

ျမန္မာ

ပံု (၂၁) အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာတက္ေရာက္လိုေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ေဖာ္ျပခ်က္

ေလ့လာမႈ
ေက်ာင္းသူ
ေျဖဆိုထားျပီး

ဧရိယာအတြင္းရွိ

(၂၉)ဦးတြင္
က်န္ေသာ

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း

၇၈%သည္
၂၂%

ပညာတက္ေရာက္လိုေသာ

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာမ်ားကို္

သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ျပန္၍

ေက်ာင္းသား

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္သင္ယူမည္ဟု

သင္ယူမည္ဟု

ေျဖဆိုထားေၾကာင္း

ေလ့လာေတြ႔ရွိ ထားပါသည္။
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၂၃။ မိဘမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပညာျပန္သင္ေစလိုေသာဆႏၵရွိ/မရွိ ေဖာ္ျပခ်က္

မိဘမ်ားမွ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ပညာျပန္သင္ယူလိုသည့္ႏႈန္း

၈%

ရွိ

၂၉%

မရွိ
၆၃%

မသိပါ

ပံု(၂၂) ထုိင္းႏိုင္ငံရွိ မယ္လဒုကၡသည္စခန္း နွင့္ ေသေဘထရွိ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ား၏ မိဘမ်ားသည္
ျမန္မာျပည္တြင္ ျပန္လည္ပညာသင္ၾကားလိုသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း

ထိုင္း - ျမန္မာနယ္စပ္ မယ္လဒုကၡသည္စခန္း နွင့္ ေသေဘထ ရွိ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ မိဘမ်ားကို
သြာေရာက္ေမးျမန္းရာတြင္ ၂၉ % ေသာမိဘမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ျပန္လည္သင္ၾကား လိုေသာ ဆႏၵမရွိဟု
ေျဖဆိုထားပါသည္။ ၆၃ % ေသာမိဘမ်ားက ျမန္မာျပည္တြင္ပညာျပန္လည္ သင္ၾကားလို သည့္ဆႏၵရွိသည္ဟု
ေျဖဆိုၾကျပီး က်န္ရွိသည့္ ၈% သည္ သားသမီးအေပၚသာ မူတည္သည္ဟု ေျဖဆိုထားပါသည္။
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၂၄။ KNU ႏွင့္ျမန္မာအစိုးရတို႔ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ပညာေရးပူးတြဲ (KNU ကရ Policy ရွိလွ်င္ ျမန္မာျပည္သို႔
ပညာျပန္လာသင္ယူမည့္ႏႈန္း

KNU ႏွင့္ျမန္မာအစိုးရၾကားပညာေရးပူတြဲ policy ရရွိခဲ့မည္ဆိုလွ်င္
ဒုကၡသည္စခန္းရွိေက်ာင္းသား/သူမ်ားျမန္မာျပန္သို႔ျပန္လာသင္ယူ
မည့္ႏႈန္း
၁၀၀%
၉၀%
၈၀%
၇၀%

၅၆%

၆၀%
၅၀%

၃၆%

၄၀%
၃၀%
၂၀%

၈%

၁၀%
၀%
ရွိ

မရွိ

မသိပါ

ပုံ (၂၃) KNU ႏွင့္ျမန္မာအစိုးရတို႔ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ပညာေရးပူးတြဲ Policy ရွိလွ်င္ ျမန္မာျပည္သို႔
ပညာျပန္လာသင္ယူမည့္ႏႈန္း

မယ္လဒုကၡသည္စခန္း နွင့္ ေသေဘထ ထဲရွိ ပညာသင္ယူေနေသာေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ KNU
ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းျပီးနယ္စပ္ဒုကၡသည္တြင္ပညာသင္ယူေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ပူးတြဲ
ပညာေရးေပၚလစီ 7 သေဘာတူညီမႈရရွိလွ်င္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သို႔ျပန္လာ၍ ပညာဆက္
6

7

KNU ကရင္အမ်ိုဳးသားအစည္းအရံုးလက္ေအာက္ခံရွိ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ပညာေရးစနစ္တ႔ို အတူတကြပူေပါင္း၍

စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံရွိေက်ာင္းမ်ားတြင္ျပန္လည္သင္ယူလိုပါက သင့္ေလ်ာ္သည့္
ပညာေရးမူဝါဒတစ္ရပ္ကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
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လက္သင္ၾကားရန္ဆႏၵရွိၾကပါသည္။

(၅၆%) သညျမန္မာျပည္သို႔ျပန္လာ၍ ပညာသင္ယူလိုၾကျပီး၊ (၃၆%)

သည္ ျပန္လာလိုစိတ္မရွိ၍ (၈%) သည္ အျခားႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ သင္ယူ လိုစိတ္ရွိၾကသည္။

၂၅။ KNU ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရဖက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာမည္ ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္
ပူးတြဲပညာေရး ေပၚလစီ သေဘာတူညီမႈရရွိလွ်င္ ျမန္မာျပည္သ႔ို ျပန္လာ၍ ပညာသင္ယူမည့္
အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား/သားမ်ား အၾကားသေဘာထား

KNUႏွ င ္ ့ အစိ ု း ရအၾကား ပူ တ ြ ဲ ပ ညာေရးေပၚလစီ ရ ွ ိ လ ာပါက ျမန္ မ ာျ့ ပ ည္ ျ ပန္ လ ာ၍
ပညာသင္ ယ ူ မ ည္ ့ အ ထက္ တ န္ း ေက်ာင္ း ႏွ င ္ ့ ေကာလိ ပ ္ ေ က်ာင္ း သား/သူ မ်ား အၾကားသေဘာထား

၁၀၀%
၉၀%
၈၀%
၇၀%
၆၀%

၆၀%

၅၀%

၄၉%

၄၀%

၃၅%

၃၀%

၃၇%

၂၀%

၅%

၁၀%
၀%

ရွိ

မရွိ

၁၄%

မသိပါ

ပုံ (၂၄) KNU ႏွင့္ အစိုးရအၾကား ပူးတြဲပညာေရးေပၚလစီရွိလာပါက ျမန္မာျပည္သို႔ျပန္လာ၍
ပညာသင္ယူမည့္အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအၾကားသေဘာထား

မယ္လဒုကၡသည္စခန္း နွင့္ ေသေဘထ တြင္ ပညာသင္ယူေနေသာ အထက္တန္းေက်ာင္း ႏွင့္
ေကာလိပ္ေက်ာင္း

သား/သူ

မ်ားသည္

KNU

ႏွင့္

အစိုးရအၾကား ပူးတြဲပညာေရး

ျမန္မာျပည္သို႔ျပန္လာ၍ ပညာသင္ယူလိုေသာ ေက်ာင္းသား/သူအေရအတြက္မွာ

ေပၚလစီရွိလာပါက

ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား
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ေက်ာင္းသူမ်ား (၆၀) % ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ား (၄၉) % တို႔သည္ ျပန္လာလိုစိတ္ရွိ၍၊
ေကာလိပ္ေက်ာင္း /သူ (၃၅) % ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ား (၃၇) % တိ႔သ
ု ည္ ျပန္လာလိုစိတ္မရွိ၍
၊ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား/သူ
ထားမႈမရွိေသးသည္ဟု

(၅)%

ႏွင့္

ေတြ႔ရွိရသည္။

အထက္တန္းေက်ာင္းသား/သူ
ထို႔ေၾကာင့္

(၁၄)%

ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား/

တု႔သ
ိ ည္ဘာမွ်စဥ္းစား

သူမ်ားသည္အထက္တန္း

ေက်ာင္းသား/သူမ်ားထက္ပို၍ ျမန္မာျပည္သ႔ျို ပန္လာ၍ ပညာသင္ယူလိုစိတ္မ်ားရွိသည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။

၂၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို ျပန္၍ပညာသင္ၾကားလွ်င္တက္ေရာက္လိုေသာေက်ာင္းမ်ားေဖာ္ျပခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ျပန္၍ ပညာသင္ၾကားလွ်င္ တက္ေရာက္လိုေသာ
ေက်ာင္းမ်ားရာခိုင္ႏႈန္း
၁၀၀%
၉၀%
၈၀%
၇၀%
၆၀%

၅၂%

၅၀%
၄၀%

၃၂%

၃၀%
၂၀%

၉%

၁၀%

၇%

၀%
အစိုးရေက်ာင္း

ပုဂၢလိကေက်ာင္း

ေကာက္သူးေလေက်ာင္း

အျခား

ပုံ (၂၅)ျမန္မာႏိုင္ငံသို ျပန္၍ပညာသင္ၾကားလွ်င္တက္ေရာက္လိုေသာေက်ာင္းမ်ားေဖာ္ျပခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္း

မယ္လဒုကၡသည္စခန္း နွင့္ ေသေဘထ ထဲရွိ ပညာသင္ယူေနေသာေက်ာင္းသား/သူ မ်ားသည္ KNU
ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ ပူးေပါင္း ျပီး နယ္စပ္ဒုကၡသည္တြင္ပညာသင္ယူေနသာာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အတြက္
38

ပူးတြဲပညာေရး Policy သေဘာတူညီမႈ ရရွိလွ်င္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လာ၍
ပညာဆက္လက္သင္ၾကားရန္ဆႏၵရွိၾကပါသည္။ (၅၂%) သည္ ေကာ္သူးေလေက်ာင္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံး
ျပန္လည္သင္ယူလိုျပီး၊ အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္း/ ေကာလိပ/္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္ယူလိုသူ (၃၂ %) ၊
ပုဂၢလိကၠေက်ာင္း မ်ားတြင္ သင္ယူလိုသူ (၉%) ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သင္ယူလိုသူ (၇%) ရွိၾကပါသည္။

၂၇။ မိဘမ်ားက အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားေစလိုေသာဆႏၵရွိ/မရွိ ေဖာ္ျပခ်က္

မိဘမ်ား ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပညာသြားေရာက္သင္ၾကားလုိသည့္ႏႈန္း

၁၀%
၁၈%

လိုပါသည္
မလိုပါ
၇၂%

မသိပါ

ပုံ(၂၆) မယ္လဒုကၡသည္စခန္း နွင့္ ေသေဘထ ရွိ ေက်ာင္းသား/သူ မိဘမ်ားသည္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔
ပညာသြားေရာက္သင္ၾကားလုိ လိုသည့္ ရာခုိင္ႏႈန္း
ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ အမ်ားစုေသာ (၇၂%) ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ မိဘမ်ားက
ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔

သားသမီးမ်ားကို

ပညာသြားေရာက္သင္ၾကားလိုေသာ

ဆႏၵမ်ားရွိၾကသည္။

၁၈%

ေသာမိဘမ်ားက ျပည္ပနိုင္ငံသို႔ သြာေရာက္သင္ၾကားမလို၍ က်န္ရွိသည့္ (၁၀%) မိဘမ်ားသည္ သားသမီး
အေပၚမူတည္သည္ဟု ေျဖဆိုထားပါသည္။
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၃.၄. စိနေ
္ ခၚမႈမ်ားနွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၂၈။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ျပန္လာ၍

ပညာသင္ၾကားလွ်င္ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏

ၾကံဳေတြ႔နိုင္ေသာ

စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားရွ/ိ မရွိထင္ျမင္ခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံသ႔ျို ပန္လာသင္ၾကားလိုလွ်င္စိန္ေခၚမႈအခက္ခဲမ်ားရွိသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း

၄%
၁၈%
ရွိ
မရွိ
မသိပါ
၇၈%

ပံု (၂၇) ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပန္လာ၍ ပညာသင္ၾကားလွ်င္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ ၾကံဳေတြ႔နိုင္ေသာ
စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားရွိ/မရွိထင္ျမင္ခ်က္

ထိုင္း - ျမန္မာနယ္စပ္ မယ္လဒုကၡသည္စခန္း နွင့္ ေသေဘထ မွ သြားေရာက္ေမးျမန္းေလ့လာရန္တြင္
၇၈%ေသာ

ေက်ာင္းသား/

သူမ်ားသည္

ျမန္မာျပည္

ပညာျပန္လည္သင္ၾကားမည္ဆိုလွ်င္

အခက္အခက္စိန္ေခၚမႈ ရွိသည္ဟု ေျဖဆိုၾကျပီး ၁၈% ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သို႔
ပညာျပန္လည္ သင္ၾကားမည္ဆိုလွ်င္ အခက္ခဲမရွိ သည္ ဟုေျဖဆိုထားပါသည္။ ထိုေနာက္ ၄% ျဖစ္သည့္
ေက်ာင္းသား /သူ မ်ားသည္ မသိပါဟုေျဖဆိုထားပါသည္။
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၂၉။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ျပန္လာ၍

ပညာဆက္လက္သင္ၾကားလွ်င္

ရွိႏုိင္ေသာ

စိန္ေခၚမႈ

အခက္အခဲမ်ား

ေဖာ္ျပခ်က္

ျမန္ မ ာႏိ ု င ္ င ံ တ ြ င ္ ျပန္ လ ာ၍ ပညာဆက္ လက္ သ င္ ၾ ကားလွ ် င္ ရွ ိ ႏ ု ိ င ္ ေ သာ
စိ န ္ ေ ခၚမႈ အခက္ အ ခဲ မ ်ား ေဖာ္ ျ ပခ်က္

၂၁%
၁၄%
၁၁%

၁၃%

၁၁%

၁၀%

၁၁%

၇%

၂%

ပံု (၂၈) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပန္လာ၍ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားလွ်င္ ရွိႏုိင္ေသာ စိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲမ်ား
ေဖာ္ျပခ်က္

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ

ဒုကၡသည္စခန္း(မယ္လ)
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

နွင့္

ေသေဘထ

ျပန္လာ၍

မွ

ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ေသာ

ပညာဆက္လက္သင္ၾကားလွ်င္

စိန္ေခၚမႈ

အခက္အခဲမ်ားရွိနိုင္မည္ဟု ထင္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၁၇၆) ဦးတြင္ ေငြေၾကးအခက္အခဲမွာ (၂၁%)
အမ်ားဆံုးရွိေၾကာင္း ေျဖဆိုထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

ဘာသာစကား အခက္အခဲမွာ (၁၄%) ႏွင့္

ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ အခက္အခဲမွာ (၁၃%) ရွိေၾကာင္းေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႕အျပင္ လံုျခံဳမွုမရွိျခင္း၊
သင္ရိုးညႊန္းတမ္း

သင္ၾကားမႈပံုစံ

အခက္အခဲတို႔တြင္

(၁၁%)

စီအသီးသီးႏွင့္

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး

အခက္အခဲ (၁၀%) ရွိေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ယဥ္ေက်းမႈအေလ့အထအခက္အခဲ (၇%) ႏွင့္
အျခားေသာ အခက္အခဲမ်ားလည္း (၂%) ရွိေၾကာင္းေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။
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၃၀။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္လာမည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔စီစဥ္ေပးေသာေက်ာင္းမ်ားရွိရန္
လိုအပ္သည္ဟု ထင္ပါသလား။

ပညာသင္ ၾ ကားမည္ ့ ေက်ာင္ း သားေက်ာင္ း သူ မ ်ာအတြက ္
သီ း သန္ ႔ ေ က်ာင္ း မ်ားရွ ိ ရ န္ ထင္ ျ မင္ ခ ်က္
၁၀၀%
၉၀%
၈၀%

၇၂%

၇၀%
၆၀%
၅၀%
၄၀%
၃၀%

၂၂%

၂၀%

၆%

၁၀%
၀%
လိုအပ္သည္

မလိုအပ္ပါ

မသိပါ

ပံု (၂၉) ပညာသင္ၾကားမည့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ာအတြက္ သီးသန္႔ေက်ာင္းမ်ားရွိရန္ထင္ျမင္ခ်က္

ေလ့လာမႈဧရိယာအတြင္းရွိ
ျမန္မာႏို္င္ငံသို႔

ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့သည့္

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ

၇၂%

သည္

ျပန္လာ၍ ပညာသင္ၾကားမည့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ စီစဥ္ေပးေသာ

ေက်ာင္းမ်ား ရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္ဟု ေျဖထားပါသည္။ ၂၂% သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္
သီးသန္႔ စီစဥ္ေပးေသာ ေက်ာင္းမ်ားရွိရန္ မလိုအပ္ပါဟုေျဖဆိုထားျပီး ၆% ေသာေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား
သည္ မသိပါဟု ေျဖဆိုထားေၾကာင္း ေလ့လာေတြရရွိရပါသည္။
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၃၁။ပညာသင္ၾကားမည့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမည့္အစီအစဥ္မ်ား ထင္ျမင္ခ်က္

ျမန္မာျပည္သို႔ျပန္လာ၍ပညာသင္ယူမည္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္
ကူညီေထာက္ပံ.ရန္လိုအပ္မႈရာခိုင္ႏႈန္း
၁၀၀%
၉၀%
၈၀%
၇၀%
၆၀%
၅၀%
၄၀%
၃၀%
၂၀%

၂၁%

၂၀%

၁၈%

၁၈%

၂၀%

၁၀%

၃%

၀%

ပံု (၃၀) ပညာသင္ၾကားမည့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမည့္အစီအစဥ္မ်ား
ထင္ျမင္ခ်က္
ေလ့လာမႈဧရိယာအတြင္းရွိ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျမန္မာ
ႏို္ငံသို႔

ျပန္လာ၍

ပညာသင္ၾကားမည္

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္

ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမည့္

အစီအစဥ္မ်ားမွ အစိုးရပညာေထာက္ပံ့ေၾကး ၂၁% လိုအပ္ေၾကာင္း ေျဖဆိုထားပါသည္။ ေက်ာင္းသား
ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေနထိုင္စရာအေဆာင္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ အစီအစဥ္ ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္
မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးရန္ အစီအစဥ္မ်ားကို္ ၂၀% အသီးသီး လိုအပ္ေၾကာင္းကို ေျဖဆိုထားပါသည္။
ဘာသာစကားသင္တန္းမ်ားစီစဥ္ေပးရန္ႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ စာေရးကိရိယာမ်ား စီစဥ္ေထာက္ပံ့
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ေပးရန္ကိုလည္း ၁၈% စီ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျဖဆိုထားပါသည္။ ၂%သည္အျခားေသာ ေထာက္ပံ့မႈ
အစီအစဥ္မ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း ေျဖဆိုထားၾကသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။

၃၂။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား လြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ၾကားႏိုင္အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္

ေက်ာင္းသား/သူမ်ားလြတ္လပ္စြာပညာသင္ၾကားႏုိင္ေရးအစီစဥ္အေပၚ
ထင္ျမင္ခ်က္
၄% ၂%

ထင္ပါသည္
မထင္ပါ
မသိပါ
၉၄%

ပံု (၃၁) ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား လြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ၾကားႏိုင္အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္
ေလ့လာမႈဧရိယာအတြင္းရွိ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ
သိ႔ု ျပန္လာ၍ ပညာသင္ယူမည့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား လူမႈေရးအရ ႏွင့္ပညာေရးအရ လြတ္လပ္စြာ
ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ 8 အစိုးရမွ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေပးသင့္သည္ဟုထင္ပါသလား ေမးျမန္းရာတြင္ ၉၄%
0

ကလိုအပ္ေၾကာင္း

ေျဖဆိုထားပါသည္။

၄%

သည္

ပညာသင္ယူမည့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား

လြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ အစိုးရမွ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္းေျဖဆုိထားျပီး
၂% ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မသိပါဟု ေျဖဆိုထားေၾကာင္းေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။

8

လူမႈေရးအရဆိုရာတြင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး၊စာဝတ္ေနေရး ႏွင့္ ပညာေရးအရ လြတ္လပ္စြာပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္

ခြဲျခားဆက္ျခင္း၊ ဘာသာစကားအခက္အခဲ၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အခက္အခဲမ်ားမရွိေစရန္ ႏွစ္ဖက္အစုိးရမွ
အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ထားျခင္းကိုဆိုလိုပါသည္။
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၃၃။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသိ႔သ
ု ြားေရာက္ပညာသြားသင္ၾကား ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္မည့္ အခက္အခဲမ်ား

အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားပါကၾကဳံေတြ႔ႏိုင္သည့္

အခက္ခဲမ်ား
၁၀၀%
၉၀%
၈၀%
၇၀%
၆၀%
၅၀%
၄၀%
၃၀%
၂၀%

၁၄%

၁၆%

၁၆%

၁၅%

၂၃%

၂၁%
၁၂%

၁၀%
၀%

ပုံ (၃၂) အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပညာသြားသင္ၾကားပါက ရွိႏိုင္မည့္ အခက္အခဲမ်ား

မယ္လဒုကၡသည္စခန္း
ေရွ႕ဆက္၍

နွင့္

ေသေဘထ

ပညာဆက္လက္သင္ယူမည္

တြင္ပညာသင္ယူေနေသာ

ဆုိပါကၾကံဳေတြ႕ႏိုင္သည့္

ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္

စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားရွိသည္ဟု

ထင္ျမင္ယူဆၾကပါသည္။ (၂၃%) သည္ ေငြေၾကးအခက္အခဲသည္ အမ်ားဆုံး ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္သည္ဟု ယူဆၾကျပီး၊
(၁၆%)သည္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (သိ႔)ု ခရီးသြားအေထာက္ အထားလက္မွတ္အခက္အခဲ၊ (၁၄%) သည္
ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ရရန္ လိုအပ္ေသာ အခက္အခဲမ်ား (Certificate, ID, Other….) ႏွင့္ (၁၅%) သည္
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ဘာသာစကားအခက္အခဲႏွင့္ (၁၂%) သည္ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္

(ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္၊

ေကာလိပ္မ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား)

ရယူႏိုင္ရန္အတြက္

အခက္အခဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ နွင့္ ေအာင္လက္မွတ္အခက္အခဲတို႔သည္ (၁၆%)စီ အသီးသီးရွိေၾကာင္း
စသည့္

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ

အခက္အခဲမ်ားၾကံဳေတြ႔နိုင္သည္ဟု

ေတြ႔ရွိရသည္။

၂၁%

သည္

အျခားေသာ

မသိႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားၾကံဳေတြ႔ႏိုင္သည္ဟု ေျဖဆိုထားပါသည္။
၄။ အရည္အေသြးစံထားအင္တာဗ်ဴးမ်ားမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား (Finding from Qualitative Interviews)
၄.၁ လက္ရွိအေျခအေန
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ပဏာမအပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး ေနာက္ပိုင္း Karen Education Department (KED)နွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္
အစိုးရမ်ား

(၇)

ၾကိမ္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

ပထမ

အၾကိမ္ေတြ႔ဆုံခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္

ႏွစ္ဖက္ၾကားရင္းႏွီးမႈ

တည္ေဆာက္ျပီး ေနာက္ပိုင္းထပ္ဆင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ (Students Transfer) ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ဆရာ/မ
မ်ားခန္႔ထားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပညာေရးစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္မႈ အပိုင္းမ်ားကိုေဆြးေႏြး
ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိေရာက္ေသာေဆြးေႏြးမႈ ရလဒ္မ်ားကိုမရွိေသးပါ။
ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕သည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး KRCEE စီမံကြပ္ကဲမႈျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္
ပညာသင္ယူေနေသာ
ေျပာင္းေရႊ႕လိုလွ်င္

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္
ကရင့္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ

ကရင့္ပပညာေရးဌာန
(KRC)၊

(KED)

ကရင့္ပညာေရးဌာန

ေက်ာင္းမ်ားသို႔
(KED)

ႏွင့္

ကရင့္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီပညာေရးဌာန (KRCEE) တိ႔မ
ု ွ ပူးေပါင္း၍ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ ေက်ာင္းေျပာင္း
ေရႊ႔ျခင္း ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေ၀ထားပါသည္။ လားတူ ျမန္မာျပည္သို႔
ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းဆိုင္ရာ
ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ပညာသင္ယူလုိပါက KED, KRC ႏွင့္ KRCEE တိ႔၏
ု
လမ္းညႊန္ခ်က္ မ်ားအတိုင္း ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံလွ်က္ရွိသည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ KECD ႏွင့္
KRCEE ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ပညာသင္ယူေနသာ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားရွိေက်ာင္း
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား

ႏွင့္

သင္ယူလိုပါက

တန္းထိ

(၈)

ျပည္တြင္းရွိေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို
ျပည္နယ္အဆင့္တြင္

အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္

အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံ

ျပန္လည္ပညာ

ေပးထားသည္။

ထိုမွ်မက
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ကရင္ျပည္နယ္ရွိ
သင္ယူႏိုင္ရန္

ကရင္ေက်းရြာေက်ာင္းမ်ားတြင္
ျမန္မာအစိုး

ရႏွင့္

KED

ညွိႏႈိင္းသေဘာတူညီမႈ

သင္ရုိးညႊန္းတမ္းအေပၚနားလည္မႈ႕အေပၚအခက္အခဲ

ႏွင့္

၏

အလယ္တန္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းအဆင့္ကို

ရရွိထားပါသည္။

သိ႔ေ
ု သာ္

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏

ဆရာ/မမ်ား၏

စာသင္ခ်ိန္ဇယားမ်ား

ကိုက္ညီရန္အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ကရင္ေက်းရြာေက်ာင္းမ်ားရွိ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား တြင္ တိုင္းရင္းသား
ဘာသာစကားႏွငေ
့္ ဒသအေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္၏ေအာက္ စာသင္ခ်ိန္တြင္ KED ၏သင္ရုိး ညႊန္းတမ္းပါ ကရင္
စာေပကို တစ္ပါတ္လွ်င္ (၅) ၾကိမ္သင္ေပးလွ်က္ရွိျပီး တစ္ခ်ိန္လွ်င္ (၄၅) မိနစ္ျဖင့္ သင္ယူပို႔ခ်ေပးလွ်က္
ရွိပါသည္ (၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ)။
ဆရာ/မမ်ားခန္႔ထားေရးဆိုင္ရာ

ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္

ပတ္သတ္ျပီး

ဒုကၡသည္စခန္းတြင္

စာသင္ၾကား

ပို႔ခ်ေပးေနေသာ ဆရာ/မ မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ျပန္လည္ ေျပာင္းေရႊ႔သင္ၾကားလိုပါက ဆရာ/မ
မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္အတြက္ ကရင္ ႏွင့္ ကရင္နီ ပညာေရးဌာနႏွစ္ခု အတူတကြ
ပူးေပါင္းျပီး "တိုင္းရင္းသား ႏွင့္ ဒုကၡသည္ ေက်ာင္းဆရာ/မ မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ အသိအမွတ္ျပဳေပး
ေရး" ဆိုသည့္ပူးတြဲမူ၀ါဒ အၾကံျပဳခ်က္စာတမ္းမ်ား ကိုလည္း ထုတ္ေ၀ထားလွ်က္ရွိသည္ (Recognition of
Ethnic

and

Refugee Teachers

in

Myanmar

Policy

Recommendation,

2018)။

သိ႔ေ
ု သာ္

အစိုးရမွပညာေရးစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္မႈအပိုင္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး KECD ၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို
ကရင္ျပည္နယ္တြင္ သူငယ္တန္း မွ (၄) တန္းထိ စာအုပ္အဖုံးကိုသာ ေျပာင္း၍ အေၾကာင္း အရာမ်ားသည္
KECD ၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအတိုင္းသင္ၾကားပို႔ခ်သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ လက္ခံမႈရွိေသာ္လည္း
ဗဟိုအစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံမႈမရွိေသးပါ။ သိ႔ေ
ု သာ္အစိုးရဖက္မွ KECD ရဲ့ပညာေရးစနစ္ကို အသိမွတ္
ျပဳလက္ခံ ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း နားလည္မႈႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေနၾကပါသည္။
၄.၂ စိန္ေခၚမႈ ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ေက်ာင္းသား/သူ မ်ား၏အခက္အခဲမ်ား
(၁) ေကာလိပ္ေက်ာင္းေအာင္လက္မွတ္ - သည္ ေက်ာင္းသား/သူ အမ်ားစုမွာၾကိဳးစားရယူရန္ College ဆက္
တက္ခ်င္ၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အလုပ္ေခၚစာေတြမွာ College ျပီးမွ ေလွ်ာက္လို႔ရသည္။ တခ်ိဳ႕
ေသာ ေက်ာင္း သား/သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ သြားေရာက္ေနထိုင္လွ်င္ ပညာဆက္လက္သင္ယူမည္ ဆိုလွ်င္
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ေက်ာင္းေအာင္လက္မွတ္ ေတာင္းသည့္အတြက္ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ရရွိထားေသာ Certificate သည္ အသိ
အမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း

အနည္းဆုံးေတာ့

ေရွ႕ဆက္ပညာသင္ယူရန္အတြက္

အေထာက္အထား

တစ္ခုအျဖစ္ အသုံး၀င္သည္ကိုေတြ႔ရွိရသည္။ သု႔ေ
ိ သာ္ ႏုိင္ငံျခားသို႔သြားေရာက္ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရန္ အခြင့္
အေရးမရွိေသာ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားသည္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား (ဥပမာ-ထိုင္း၊ စကၤာပူ) အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား တြင္
ပညာဆက္လက္သင္ယႏ
ူ ိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာျပည္မွ ေအာင္လက္မွတ္ကို ရရန္ျပန္လည္ ၾကိဳးစားၾကသည္။
(၂)

မွတ္ပုံတင္၊ ေမြးစားရင္းႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္း - စသည့္အေထာက္အထားမ်ားမရွိလွ်င္ ေက်ာင္းသား/သူ

မ်ား ျမန္လာျပည္မွာ ပညာဆက္လက္ ျပန္သင္ၾကားရန္ အခက္အခဲ ရွိသည့္အတြက္ အေထာက္အထား
မ်ားရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ တန္းတူခြင့္ေရးေပးရန္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ ေတာင္းဆုိမႈကိုလည္း ေတြ႔ရ
သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ တခ်ိဳ႕ေသာ ဆရာ/မ မ်ား၏ ေထာက္ခံစာျဖင့္ ေက်ာင္းေလွ်ာက္လွ်င္ အစိုးရေက်ာင္းမွ လက္ခံ
သည္ကိုသိရသည္။
(၃) ဘာသာစကား ႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ - မ်ားသည္လည္း ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လည္ပညာသင္ယူမည့္
ေက်ာင္းသား/သူ မ်ား၏ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဥပမာ-ျမ၀တီ ႏွင့္ ဘားအံျမိဳ႕တြင္ ၾကီးျပင္းလာျပီး ဒုကၡသည္
စခန္းထဲသို႔သြားေရာက္ပညာ သင္ယူျပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာျပည္သို႔ျပန္လာ၍ ပညာသင္ယူမည္ဆုိလွ်င္ ဘာသာ
စကားအခက္အခဲမရွိေသာ္လည္း ထိုင္း- ျမန္မာနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ၾကီးျပင္းလာေသာ ေက်ာင္းသား/
သူ မ်ားအတြက္အခက္အခဲရွိသည္။ ဘာသာရပ္ဆိုင္ ရာတြင္ လည္း ျမန္မာ၊ သခ်ၤာ ႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားတြင္
ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ပညာသင္ယူခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအတြက္ ျမန္မာျပည္၏ သင္ရိုးညႊန္းတန္းမ်ားကို
ေလ့လာသင္ယူရန္အခက္အခဲရွိသည္။
(၄) ေငြေရးေၾကးေရးခက္ခဲ - သည္တခ်ိဳ႕ေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားရင္ဆိုင္ေနရေသာ ၾကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈ
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- UN အေထာက္အထားရွိေသာ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားသည္ တတိယႏိုင္ငံသို႔
ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္ျပီး ပညာဆက္လက္သင္ယူရန္ အခြင့္အေရးရွိသည့္အေလ်ာက္ UN အေထာက္အထား
မရွိေသာ

ေက်ာင္းသား/သူ

မ်ားသည္

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္

ပညာဆက္ဆည္းပူးရန္ဆႏၵရွိၾကသည္။

သိ႔ေ
ု သာ္

ေငြေရးေၾကးေရး အခက္အခဲ မ်ားရွိသည့္ အတြက္ ပညာဆက္လက္မသင္ယူႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းသား/သူ
အမ်ားစုလည္း ရွိေနၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာေက်ာင္းသား/သူ မ်ားသည္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းျပီးသြားေသာ္လည္း
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ပညာဆက္လက္သင္ယူရမည့္အတြက္ အခက္အခဲရွိသလို အလုပ္လုပ္ရန္ အတြက္လည္း အခက္အခဲမ်ားကို
ၾကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။
ဆရာဆရာမမ်ား ၏အခက္အခဲမ်ား
လက္ရွိႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ပံ့ပိုးကူညီမႈ နည္းလာသလို လခကို လည္းအရင္လို
အကုန္မေပးႏိုင္သည္ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ား
Ration မျပည့္လွ်င္ ေထာက္ပံ့မႈ အကုန္မရႏိုင္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယခင္က ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား
မွရရွိခဲ့ေသာ ေထာက္ပ့ံမႈွမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရပ္သားအစိုးရ စတင္အုပ္ခ်ဳပ္လာသည့္ အခ်ိန္မွစတင္၍
ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ရွိလူမ်ား၊ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားထံသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ေထာက္ပံ့သည့္အတြက္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ
စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအတြက္

ရရွိေသာရန္ပံုေငြ

နည္းပါးလာခဲ့ပါသည္။

ဆရာ/မ

မ်ားအေရအတြက္

လည္းနည္းလာ သလို ေက်ာင္းျပီးသြားေသာ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအနည္းစုသည္ မိမိပညာဆည္းပူးခဲ့ေသာ
ေက်ာင္း ႏွင့္ အျခားေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာျပန္လည္သင္ၾကားသည္မ်ားရွိေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္
ေဆးသူနာျပဳသင္တန္းတက္ျပီး ေဆးရုံမွာ အလုပ္လုပ္ ၾကသည္ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဆရာ/မ မ်ားအေနျဖင့္
ျမန္မာျပည္ျပန္လည္ျပီး

စာသင္မည္

ဆိုလွ်င္လည္း

ဘယ္လိုေက်ာင္းမွာ

သင္ရမည္ကို

ေ၀ခြဲလ႔မ
ို ရဘူး။

အစိုးရေက်ာင္းမွာ သင္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ခက္ခဲမ်ားရွိႏိုင္မည္။
မိဘမ်ား၏အခက္အခဲမ်ား
ဒုကၡသည္စခန္းထဲတြင္

ေထာက္ပံမႈမ်ားနည္းလာ၍

အလုပ္အကိုင္လည္း

တိတိက်က်

မရွိသည့္

အတြက္ သားသမီးမ်ား ၏ ပညာေရးကို ေထာက္ပံရန္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားရွိသည္။ ထိ႔အ
ု တူ အထက္တန္း
ႏွင့္ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မွာ မတူသည့္အတြက္ ပို၍အခက္အခဲရွိသည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္
ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လည္၍ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္မည္ဆိုလွ်င္ လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ား အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အစိုးရမွ "ေျမရင္းေျပစာ" ေတြေမးလာသည့္အခါ ေျပစာမရွိသည့္အတြက္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ရန္
အတြက္ အခက္အခဲရွိသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မယ္လဒုကၡသည္စခန္းရွိ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္
ျမန္မာျပည္သို႔ ေက်ာင္းျပန္တက္မည္ ဆိုလွ်င္ ျမ၀တီျမိဳ႕ (ေလးေက ေကာ္) ကို ေရြးခ်ယ္ျပီး ျပန္တက္ၾကသည္။
မိဘမ်ားအေနျဖင့္လည္း

သားသမီးမ်ားကို

ျမန္မာျပည္တြင္

ေက်ာင္းထားေပးရန္အတြက္

စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား
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ရွိၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဒုကၡသည္စခန္း တြင္ ေနထိုင္လွ်င္ အလုပ္မရွိေသာ္လည္း စားနပ္ရိကၡာ
ေထာက္ပံမႈ ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္လည္း ပညာသင္စရိတ္နည္းပါးသည့္အတြက္ ေနထိုင္စားေသာက္ မႈမွာ
အဆင္ေျပသည္ဟုသိရွိရပါသည္။
၄.၃ အနာဂါတ္အစီအစဥ္ (Future Plan)
(၁) တခ်ိဳ႕ေသာ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားသည္ ကိုယ္၀ါသနာပါရာ ဘာသာရပ္မ်ား (ဥပမာ-စီးပြားေရ၊ သိပၸံ)
မ်ားကို သီးသန္႔သင္ယူ ခ်င္ေသာ္လည္း ဒုကၡသည္စခန္းရွိေက်ာင္းမ်ားသည္ သီးသန္႔ဘာသာရပ္သင္ၾကားသည့္
စနစ္မရွိသည့္ အတြက္ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအတြက္ အခက္အခဲရွိေနသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ေက်ာင္းသား/သူ
မ်ားသည္ မိမိႏွစ္သက္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ဆက္လက္သင္ယူ ႏိုင္ရန္အတြက္ တျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပညာ
ဆည္းပူးရန္ ေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ားရွိသည့္အတြက္ တာ၀န္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ စဥ္းစားကူညီေပး
သင့္ေၾကာင္းေျပာဆိုၾကပါသည္။ KNU မွ တာ၀န္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ားက Scholarship ေပးသည့္

ႏိုင္ငံတကာ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အကူအညီေတာင္းျပီး ေက်ာင္းသား/သူမ်ားေရွ႔ဆက္ျပီး ပညာသင္ၾကား ႏိုင္ရန္အတြက္
ကူညီေပးႏုိင္လွ်င္ အဆင္ေျပမည္ဟု အင္တာဗ်ဴးေျဖသူမ်ားက ေျပာၾကပါသည္။
(၂) ဆရာ/မ မ်ား သည္ပိုမို၍နည္းလာသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဆရာ/မ မ်ားကို
ကူညီေထာက္ပံ့မႈမွာ နည္းလာ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္လည္၍ စာသင္ၾကား
မည္ဆိုလွ်င္လည္း လစာႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံမႈနည္း ႏိုင္မည္ဟုထင္ျမင္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္
ကိုယ္ပိုင္အပို၀င္ေငြလုပ္ငန္းမ်ား

ဖန္တီးေပးနိုင္လွ်င္

အဆင္ေျပမည္။

ဥပမာ-

ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း

သိ႔ု

အျခားလုပ္ငန္းတစ္ခုခုစသည့္ ကိုယ္ပိုင္အပို၀င္ေငြ ရွာႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခုကို စီစဥ္ေပး ႏိုင္လွ်င္ ဆရာ/မ
မ်ားအတြက္

အဆင္ေျပမည္။

ထိ႔အ
ု ျပင္

ဒုကၡသည္စခန္းမွ

ဆရာ/မ

မ်ားအေနျဖင့္

ျမန္မာျပည္အတြင္း

အလုပ္ျပန္လုပ္ပါက အစိုးရ၀န္ထမ္း (ဥပမာ-ပညာေရး၀န္ထမ္း) ၀င္လုပ္ပါက အစိုးရ၀န္ထမ္းနည္းတူ လစာ
မ်ားကို တန္းတူရရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။
(၃)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ပညာေရသင္ရိုးညြန္းတမ္း

ေျပာင္းလဲလာျခင္း

ထိုသင္ရိုးညြန္းတမ္းထဲမွာမွ

တိုင္းရင္းသားတို႔၏ သမိုင္းယဥ္ေက်းမႈ မ်ားပါ ပါ၀င္သင္ေပးျခင္းႏွင္႔ KECD ၏ ပညာေရးသင္ရိုးညြန္းကိုလည္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ေသာေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ႀကားေစရန္လိုအပ္ပါသည္။
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(၄) မယ္လဒုကၡသည္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ျပန္လာေသာအခါ သီးသန္႔ေက်ာင္း
ရွိေစျပီး အခမဲ့ ပညာေရး ရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ လံုျခံဳမႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ စိုးရိမ္မႈကင္းျပီး လြတ္လပ္စြာႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရး ျပည့္ဝစြာျဖင့္ သင္ယူႏိုင္ရန္လည္း ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
(၅) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ဒုကၡသည္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ ပညာေရးသည္လည္း
အဓိကထည္သ
့ ြင္းစဥ္းစားရမည့္ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။
တန္းတူညီမွ်မႈ၊

ႏွစ္ဖက္တာ၀န္

ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ

ထိုပညာေရးစနစ္ေျပာင္းလဲမႈအစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္း
အတူတကြပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္

အေကာင္အထည္

ေဖာ္မႈဆိုင္ရာအပိုင္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွလည္း ေငြေၾကးေထာက္ပံမႈအကူအညီမ်ား ရယူရန္
လိုအပ္သည္။
3.4

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား (Recommendation)
ျမန္မာအစိုးရ၏ ပညာေရးဌာနႏွင့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၏လက္ေအာက္ရွိ ပညာ

ေရးဌာန တိ႔ု အတူတကြ ပူးေပါင္းျပီး ဒုကၡသည္စခန္းရွိ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး အမ်ိဳး
သားပညာေရးဥပေဒတြင္ ထည္သြင္းျပဌာန္းသင့္သည္။ ဥပေဒတြင္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္
အလက္မ်ားမွာ NCA စာခ်ဳပ္ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ား 9 ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္
1

အခန္း (၇) နံပါတ္ (၃၉-ဃ၊ င၊ ဆ) ၊ နံပါတ္ (၄၂ - က ၊ ခ) ၊ အခန္း (၁၃) ကူးေျပာင္းေရးကာလ ျပဌာန္းခ်က္
မ်ားအရ ဒုကၡသည္စခန္းရွိ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ႏွစ္ဖက္အတူတကြ ကူညီေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္ ျဖစ္သည္ 10။
2

ယခုလက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး

အပစ္အခတ္ရပ္

စဲေရးစတင္ျပီး ေနာက္ပိုင္း ကရင္အမ်ိဳးသား ပညာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဌာန ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ပညာေရးဌာနရွိ
တာ၀န္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကိမ္ၾကိမ္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ေသာ္လည္း မူ၀ါဒပိုင္းဆုိင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြး ႏိုင္မႈမ်ားမရွိခဲ့ပါ။
ျပည္နယ္အဆင့္တြင္

နားလည္မႈျဖင့္သာေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို

လက္ခံပညာသင္ယူေပး

ေနပါသည္။

ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္အစိုးရအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူမႈ ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈကို ေသခ်ာစြာၾကိဳးစားျပဳလုပ္သင့္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာမိသားစုသည္

ေကအဲန္ယူ၏ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္

ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႔ေနထိုင္ပါက

မိမိ၏သား/ သမီးမ်ား သည္ KED ၏ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာဆက္လက္သင္ယူႏိုင္သည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ ႏွစ္ဖက္
9

Nationwide Ceasefire Agreement (2015). https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/MM_151510_NCAAgreement.pdf
National Education Law (2014).

10
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ထိန္းခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမ (ၾကားနယ္ေျမ)မ်ားတြင္ KNU ႏွင့္ အစိုး ရတို႔၏ ႏွစ္ဖက္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတည္ရွိသည္။
ထိုအခါ ႏွစ္ဖက္ၾကားျပႆနာျဖစ္ေစႏိုင္ေသာအရာမ်ား (ဆရာ/မ မ်ားခန္႔ထားျခင္း ဆိုင္ရာကိစၥ၊ လစာေပးျခင္း
ဆိုင္ရာကိစၥ) စသည့္အခက္အခဲမ်ားကိုေတြ႔ရွိရသည္။ ဤျပႆနာမ်ားဆက္ လက္မျဖစ္ပြားရန္ နွစ္ဖက္အစိုးရ မွ
တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။
ထိုအျပင္ အျခားအေရးၾကီးသည့္အခ်က္မွာ ေျပာင္းေရြ႕မူ၀ါဒမ်ားကိုေရးဆြဲရာတြင္ ျမန္မာျပည္သို႔ျပန္
လည္ ေျပာင္းေရႊ႔သင္ယူလိုေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္သာမက ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ပညာ ဆက္လက္သင္ယူ
လိုေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား အတြက္ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစာရန္လိုအပ္သည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဒုကၡ

သည္စခန္းရွိ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သို႔ေျပာင္းေရႊ႔ ပညာသင္ယူသူမ်ားရွိသလို၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခား
မ်ားတြင္ ပညာသင္ယူခ်င္ေသာသူမ်ား ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ပညာဆက္လက္သင္ယူခ်င္ေသာ ေက်ာင္းသူ/သား
မ်ားလည္းရွိသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ပညာဆက္လက္ သင္ယူလိုေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ ေကအဲန္

ယူ၊ ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ ထိုင္းတာ၀န္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ား အတူတကြ ေဆြးေႏြးျပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားကို
ခ်မွတ္သြားရန္လိုအပ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွေထာက္ပံ့ကူညီမႈ
ဒုကၡသည္မ်ားမိမိေနရပ္သို႔ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္လာပါက ေနရာေဒသ၊ အေဆာက္အဦး၊ အလုပ္
အကိုင္၊ လုံျခံဳမႈ (အထူးသျဖင့္ ကေလး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား) စသည္ တိ႔လ
ု ိုအပ္ပါသည္။ တိုင္းရင္သားလက္နက္
ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစတင္ျပီးေနာက္ပိုင္း ေကအဲန္ယူ-ကရင္
အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတခ်ိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြ႔အ
ဲ စည္း၏အကူအညီျဖင့္ တန္ဖိုးနည္း
အိမ္ယာမ်ားကို ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လည္ေနထိုင္ရန္အတြက္ တည္ေဆာက္ေပးထားလ်က္ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စု
ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီမွ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁)ရာစု ပင္လုံဒုတိယအစည္း
အေ၀းသိ႔လ
ု ူမႈေရးက႑မူ၀ါဒအဆိုျပဳခ်က္အရ
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“လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊
လူတို႕၏ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈ နွင့္
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း
ဒုကၡသည္မ်ားနွင့္
ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာရသူမ်ားကို
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစဘဲ ႏိုင္ငံတကာ
စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ လူ႔အခြင့္အေရးကို
ေလးစားလိုက္နာျပီး ေရရွည္ရွင္သန္
ရပ္တည္ႏိုင္ေရး (Durable Solution) ကို
ဦးတည္၍ စနစ္တက် အစီအစၪ္မ်ားခ်မွတ္
လုပ္ေဆာင္ရန္”

လူမႈေရးက႑မူ၀ါဒအဆိုျပဳခ်က္ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၉ ရက္) 11

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လုံ ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ျပီးေနာက္ ထပ္မံမ က်င္းပ
ႏိုင္သည္မွာ ယေန႔ ၂၀၂၀ ထိျဖစ္သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ထိုမူ၀ါဒအဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနေသးသည္။ ထိုအတူအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း၊ လုံျခံဳမႈ၊ ေရရွည္ေနထိုင္ရန္ ေနရာ
ေဒသ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး စသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ရမည္ကိုစိုးရိမ္ ေသာေၾကာင့္ ဒုကၡ
သည္အမ်ားစုမွာ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္လိုေသာဆႏၵမရွိၾကပါ။ KNU အေနျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္
ေနရာ ခ်ထားေရးမူ၀ါဒကို ခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း လုံေလာက္ထိေရာက္သာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားမရွိေသးပါ။
ထိ႔အ
ု တူ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား သည္လည္း မိမိတို႔ပညာဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ မိသားစု ေထာက္ပံ့မႈ
မ်ားစြာလိုအပ္သည္။ ဤအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အစိုးရမွ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ားကို လက္ခံယူျပီး
11

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ မွ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစု ပင္လုံဒုတိယအစည္း အေ၀းသို႔ လူမႈေရးက႑မူ၀ါဒအဆိုျပဳခ်က္
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ကူညီေျဖရွင္းေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာ- အာဖဂန္နစၥတန္ ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္
ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရန္အတြက္

အစီအစဥ္မ်ားကို

ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ခ်မွတ္ရာတြင္

ဒုကသ
ၡ ည္မ်ားျပန္

လည္ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရာတြင္ လူသားခ်င္ဆိုင္ရာအေထာက္အကူမ်ား၊ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
စသည့္ေထာက္ပံမႈမ်ားကို စီမံခ်မွတ္ထားသည္ 12။
4

ရပ္ကြက္အစုအဖြ႔မ
ဲ ွျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႔လာသူမ်ားကိတ
ု ာ၀န္ယူကူညီမႈ
ဒုကၡသည္မွ

ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕လာသူမ်ားကို

စသည္မ်ားမၾကံဳေတြ႔ေစရန္

လုံျခံဳမႈ၊

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ

ႏွင့္

အစိုးရမွကူညီေထာက္ပံေပးရုံသာမက ရပ္ကြက္အစုအဖြ႔မ
ဲ ွ

တန္းတူညီမွ်ျခင္း
ကူညပ
ီ ံ့ပိုးေပးရန္လို

သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏွစ္ရွည္လမ်ားစြာ တပါး ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခဲ့၍ စခန္းထဲတြင္သာ ေနထိုင္ခဲ့ျပီး
မည္သည့္အျခားေနရာမွ
ပတ္၀န္းက်င္သစ္၊

သြားလာခြင့္မရသည့္အတြက္

ေနရာသစ္၊

အလုပ္အကိုင္အသစ္၊

ျမန္မာျပည္သို႔ျပန္လည္
ပညာေရးစနစ္အသစ္

ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ပါက

စသည့္အခက္အခဲမ်ားစြာကို

ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပန္လည္ေျပာင္း ေရႊ႕လာေသာ ေက်ာင္းသူ/သားသစ္မ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္
ပတ္သတ္ျပီး ရပ္ကြက္အစု အဖြဲ႔မွ ၀ိုင္း၀န္းပံ့ပိုးေပးသင့္သည္။ ျမန္မာအစိုးရမွ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာကို ေျပာင္းလဲ
ေပးသင့္သလို ရပ္ကြက္အစုအဖြ႔မ
ဲ ွလည္း တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာမွ ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္လိုအပ္သည္။
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း
ဒုကၡသည္စခန္းရွိ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ စခန္းတြင္ပညာသင္ယူျပီးလွ်င္ အျခားႏိုင္ငံတကၠသိုလ္
မ်ားတြင္ ပညာဆက္လက္ သင္ယူရန္အခက္အခဲမ်ားစြာရွိပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စခန္းရွိ ပညာေရး
စနစ္ကို

မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ်

အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း

မရွိေသာေၾကာင့္

ပညာဆက္လက္သင္ယူလိုေသာ

ေက်ာင္းသူ/သား အမ်ားစုမွာ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ၾကိဳးစား၍ ပညာဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားလွ်က္ရွိသည္။
ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ဒုကၡသည္စခန္းရွိ ပညာေရးစနစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္သည္ အဓိကအေရးၾကီးေသာ ျမန္မာ
အစိုးရမွ

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

ႏွစ္ဖက္တာ၀န္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ

ေသခ်ာစြာ Guidline ႏွင့္ Plan မ်ားေသခ်ာခ်ထားရန္လုိအပ္ပါသည္။
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ဘာသာစကားခက္ခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းျခင္း
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားစြာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ ဘာသာစကားမ်ားစြာ
လည္းရွိပါသည္။ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားတခ်ိဳ႕သည္လည္း မိမိ၏မိခင္ဘာသာစကား
တစ္ခုကိုသာ တတ္ေျမာက္ေျပာဆိုေနေသာသူမ်ားလည္းရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ တျခား
ႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ခိုလႈံေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုသည္ ျမန္မာစကားကို ကၽြမ္းက်င္စြာမေျပာဆို
တတ္၊ တခ်ိဳ႕သည္ လုံး၀ေျပာဆုိတတ္ျခင္းမရွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ကရင္ဒုကၡသည္စခန္း တြင္ရွိေသာေက်ာင္း
မ်ားရွိသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ ျမန္မာစာတစ္ဘာသာကို ထည့္သြင္းသင္ေပးေသာ္လည္း ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား
အေနျဖင့္ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္တတ္ေျမာက္ ေျပာဆိုေရးတတ္ရန္မွာ မရွိေသးပါ။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရ
အေနျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႔ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒမ်ားကိုခ်မွတ္ရာ ဘာသာစကားအခက္ခမ
ဲ ်ားကို ေျဖရွင္း
ရန္ စနစ္က်ေသာမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္လုိအပ္သည္။ ဥပမာ- ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခိုလႈံ ေနထိုင္
ေသာ အာဖဂန္နစၥတန္ဒုကၡသည္မ်ားသည္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ေသာအခါ ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ား အၾကီးမားဆုံးၾကံဳေတြ႔ရေသာ အခက္အခဲမ်ားမွာ ဘာသာစကားျဖစ္သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ IRC ၏
အကူအညီျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ လူထုအေျချပဳေက်ာင္းမ်ား (Community School
Programs) ကို တည္ ေဆာက္ေပးျပီး မိမိ၏ဘာသာစကားျဖင့္သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိသည္။
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာစီမံခ်က္မ်ား
ျမန္မာအစိုးရ၏

ပညာေရးဌာနႏွင့္

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၏

လက္ေအာက္ရွိ

ပညာေရးဌာန တိ႔ု အတူတကြ ပူးေပါင္းျပီး ဒုကၡသည္စခန္းရွိ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး
အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒတြင္ ထည္သြင္းျပဌာန္းသင့္သည္။ ဥပေဒတြင္ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္လိုအပ္သည့္
အခ်က္အလက္မ်ားမွာ NCA စာခ်ဳပ္ အခန္း (၆) ၾကားကာလဆိုင္ရာကိစၥရပ္ မ်ားပါအရ 13 ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏
5

အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ အခန္း (၇) နံပါတ္ (၃၉-ဃ၊ င၊ ဆ) ၊ နံပါတ္ (၄၂ - က ၊ ခ) ၊
အခန္း(၁၃)ကူးေျပာင္းေရးကာလျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ
13

ဒုကၡသည္စခန္းရွိပညာေရးႏွင့္

ပတ္သတ္ျပီးႏွစ္ဖက္

Nationwide Ceasefire Agreement (2015)
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အတူတကြကူညီေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္ 14။ ေျပာင္းေရႊ႕ ပညာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အထူးသျဖင့္ ထိုင္း-ျမန္မာ
6

နယ္စပ္ရွိ

ဒုကၡသည္

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္

မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ

အစိုးရတာ၀န္ရွိ

လူၾကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျပီး အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးေသာ မူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ဖို႔ရန္လိုအပ္သည္။ အဘယ့္
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသည္

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္

တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္

ထိုင္းအစိုးရမ်ားႏွင့္

ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္မွာ လိုအပ္သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။
ယခုလက္ရွိအေျခအေနတြင္

ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစတင္ျပီး ေနာက္ပိုင္း ကရင္အမ်ိဳးသားပညာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဌာနႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏
ပညာေရးဌာနရွိ တာ၀န္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကိမ္ၾကိမ္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ေသာ္လည္း မူ၀ါဒပိုင္းဆုိင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြး
ႏိုင္မႈမ်ားမရွိခဲ့ပါ။ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ နားလည္မႈျဖင့္သာေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို လက္ခံပညာသင္ယူေပးေန
ပါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္အစိုးရအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူမႈ ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈကို ေသခ်ာစြာၾကိဳးစားျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း
ထင္ျမင္မိပါသည္။

ျမန္မာျပည္သို႔ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိင
ု ္ေသာေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏မိသားစုအတြက္အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ေပးျခင္း

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ
ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရန္အတြက္

ဒုကၡသည္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

ေကအဲန္ယူ-ကရင္

ေကအဲန္ယူထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္

အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးႏွင့္

ျပန္လည္

ႏိုင္ငံတကာအဖြ႔အ
ဲ စည္း

တစ္ခုျဖစ္ေသာ Nippon Foundation ၏အကူအညီျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ရန္အတြက္
ု သာ္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္လုံျခံဳေရးအာမခံခ်က္မ်ား
အိမ္ယာမ်ားေဆာက္ထားေပးလွ်က္ရွိသည္ 15သိ႔ေ
7

မရွိေသးသည့္အတြက္ေၾကာင့္

ဒုကၡသည္မ်ား

ျမန္မာျပည္သို႔ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္

လိုေသာဆႏၵမ်ားမရွိ

ေသးပါ။ သိ႔ေ
ု သာ တခ်ိဳ႕ေသာမိသားစုမ်ားမွာ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္လွ်က္ရွိပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာမိသားစု
မ်ားသည္ ေကအဲန္ယူ၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမဟုတ္ေသာ ျမန္မာျပည္အတြင္း သိ႔ျု ပန္လည္အေျခခ် ေနထိုင္သည့္
မိသားစုမ်ားသည္လည္း

စိန္ေခၚမႈမ်ားေတြ႔ရွိရပါသည္။

14

National Education Law (2014)

15

Returning Refugees Find Life in Model Village Challenging (2019)

ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္

ေနရာေဒသႏွစ္ခုစလုံး

သို႔ျပန္လည္
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အေျခခ်ေနထိုင္မည့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ လူမႈဘ၀ဖူလုံရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရ၊ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား
အစည္းအရုံးႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအတူတကြပူးေပါင္းျပီး

စနစ္တက်အစီအမံ

မ်ားခ်မွတ္ေပးရန္

လိုအပ္ပါသည္။
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ ပညာဆက္လက္သင္ယူမည့္ေရြးခ်ယ္ရာေနရာေဒအလိုက္ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ျခင္း
မယ္လစခန္းရွိ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ပညာဆက္လက္သင္ယူလိုေသာ ေနရာေဒသမ်ားမွာ ကြဲျပား
ျခားနားၾကပါသည္။

တခ်ိဳ႕ေသာ

ေက်ာင္းသူ/သား

မ်ားသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္လာ၍

ပညာဆက္လက္

သင္ယူခ်င္ေသာ္လည္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်ာင္းသူ/သား မ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ပညာဆက္လက္သင္ယူသည္ကို
ေတြ႔ရွိရသလို အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားသို႔သြားေရာက္ပညာသင္ယူလိုေသာ ဆႏၵမ်ားလည္းရွိသည္။ ထိုသို႔ကြဲျပား
ျခားရနားရသည့္အေၾကာင္းမွာ

ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ၾကံဳေတြ႔ရေသာ

အခက္အခဲမ်ားမွာ

မတူေသာ

ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ေကအဲန္ယူကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးမွ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္
ေပးသင့္ပါသည္။ ေနရာေဒသ ေရြးခ်ယ္မႈကြဲ၍ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရ မည့္္စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါ
အတိုင္းျဖစ္သည္။
(က)

ျမန္မာျပည္သ႔ျို ပန္လာ၍ပညာဆက္လက္သင္ယူမည့္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား

အတြက္အစီအမံမ်ား

(KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရေက်ာင္းမ်ား)
မယ္လဒုကၡသည္စခန္း နွင့္ ေသေဘထ ရွိေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္တြင္းျပန္လာ
၍ ပညာသင္ယူမည္ဆိုလွ်င္ စိန္ေခၚမႈ မ်ားစြာေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ (၁)
ေနရာေဒသ၊ (၂) ေနထိုင္ရာအိမ္အေဆာက္အဦး၊ (၃) ေငြေရး ေၾကးေရး၊ (၄) အလုပ္အကိင
ု ္
အခြင့္အလမ္း၊ (၅) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ (၆) ဘာသာစကားအခက္အခဲ၊ (၇) သင္ရုိး
ညႊန္းတမ္း၊

(၈)

ဆရာ/မအခက္အခဲ၊

(၉)

လုံျခံဳမႈ

အစရွိသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကိုေတြ႔ရွိ

ႏိုင္သည္။ ထိုနည္းတူ အေရးၾကီးေသာအခက္အခဲတစ္ခုမွာ ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ရန္ လိအ
ု ပ္
ေသာ အေထာက္အထား မ်ား ( Certificate ၊ သန္းေခါင္းစာရင္း၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း)
စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ထိုလိုအပ္ေသာ အေထာက္အထားမွာ Certificateသည္အေရးၾကီး ေသာ
စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဒုကၡသည္ စခန္း တြင္ပညာသင္ယူျပီးေသာ
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ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏
ေသာေၾကာင့္

Certificate

အထူးသျဖင့္

သည္မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ်

ျမန္မာအစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္

အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း

မရွိ

ေျပာင္းေရႊ႕သင္ယူမည္ဆိုလွ်င္

အစိုးရမွ အသိအမွတ္ ျပဳေပးျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ မိမိသင္ယူျပီးစီးခဲ့ေသာ အတန္းပညာ
အေလ်ာက္ဆက္လက္၍မရသည္ကို

ေတြ႔ရရ
ွိ သည္။

ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္

အစိုးရအေနျဖင့္

ဤအခက္အခဲမ်ားကို သိရွိ၍ စနစ္က်ေသာ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္လုိ အပ္ပါသည္။ ဥပမာ
-

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံသို႔

သြားေရာက္ခိုလႈံေနထိုင္ေသာ

အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံသို႔
ၾကံဳေတြ႔ရေသာ

ျပန္လည္ေနထိုင္ေသာအခါ

အခက္အခဲမ်ားမွာ

အာဖဂန္နစၥတန္ဒုကၡသည္မ်ားသည္
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား

ဘာသာစကား၊

အၾကီးမားဆုံး

ေနထိုင္ရာအခက္အခဲ၊

ေက်ာင္းအေဆာက္အဦး အစရွိသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိ သည့္အတြက္ IRC ၏ အကူအညီျဖင့္
ေျပာင္းေရႊ႕ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ လူထုအေျချပဳေက်ာင္းမ်ား (Community School
Programs) ကို တည္ေဆာက္ေပးျပီး မိမိ၏ဘာသာစကားျဖင့္သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိသည္
(ခ) ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ပညာဆက္လက္သင္ယူမည့္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ အစီအမံမ်ား
မယ္လဒုကၡသည္စခန္း

နွင့္

ေသေဘထ

ရွိ

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္

ထိုင္းႏို္င္ငံတြင္

ပညာဆက္လက္သင္ယူမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာ ျပည္သို႔ျပန္လည္သင္ယူမည့္ ေက်ာင္းသူ/သား
မ်ားနည္းတူအခက္အခဲမ်ား ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ ထိုအခက္အခဲမ်ားမွာ Certificate, Students
Visa,

ေငြေရးေၾကးေရး၊

ထိုအခက္အခက္မ်ားကို

ေနထိုင္ရန္ေနရာ
ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္

ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား
အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးေသာ

အစရွိသည့္

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၊

ႏွင့္ျမန္မာအစိုးရတို႔မွ

အစီအမံမ်ားခ်တ္မွတ္ေပး

စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။

အတူတကြပူးေပါင္းအေျဖရွာျပီး

သင့္ပါသည္။

ဥပမာ

Scholarship

မ်ားရွာေပးျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ေပးရန္လုိအပ္သည္။
(ဂ) အျခားႏိင
ု ္ငံမ်ားသိ႔ု ပညာဆက္လက္သင္ယူမည့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ အစီအမံမ်ား
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ား (ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ (နာဂ)၊
အေမရိက၊

ကေနဒါ၊

ၾသစေၾတးလ်)

အစရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္

ပညာဆက္လက္သင္ယူ
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လိုၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ ေက်ာင္းသူ/သား မ်ား

သည္ UN မွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ

သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ားရွိသျဖင့္ မိမိႏွစ္သက္ရာႏိုင္ငံမ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ ေျပာင္းေရႊ႕
ေနထိုင္ခြင့္ရွိသည့္အတြက္ ထိုေက်ာင္းသူ/သားမ်ားမွာ မိမိတို႔ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံ
မ်ားတြင္

ပညာဆက္လက္သင္ယူႏိုင္သည္။

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္
အခက္အခဲရွိသည္။

အျခားေသာ

ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္

သိ႔ေ
ု သာ္

UN

အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔

ေကအဲန္ယူ-ကရင္

အေထာက္အထားမရွိေသာ
ပညာဆက္လက္သင္ယူရန္မွာ
အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးသည္

ထိုေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ အခက္အခဲကို ကူညီေျဖရွင္းေပးရန္လိုအပ္ပါသည္
နိဂုံးခ်ဳပ္
ဤသုေတသနကို မယ္လဒုကၡသည္စခန္းရွိ အထက္ေက်ာင္း (၈) ေက်ာင္း ႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္း (၃)
ေက်ာင္း

ကိုေမးျမန္း

ခဲ့ပါသည္။

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားထက္

ပိုမို၍

ေတြ႕ရွိခ်က္အရ

ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္

ပညာဆက္လက္

အထက္တန္း

သင္ၾကားလိုသည္ကိုေတြ႔ရွိရသည္။

ေကာလိပ္

ေက်ာင္းသူ/သားအမ်ားစုသည္ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားလို၍ အမ်ားစုမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ နွင့္ အျခားေသာ
ႏိုင္ငံမ်ားကိုသာသြားေရာက္သင္ၾကားလိုၾကသည္။ UN အေထာက္အထားရွိေသာ ေက်ာင္းသူ/သား မ်ားသည္
မိမိတို႔ ၾကိဳက္ရာႏိုင္ငံမ်ား (အေမရိကန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ေနာ္ေ၀၊ ဆြီဒင္၊ ကေနဒါ) အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကို
ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခြင့္ရွိ၍

ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္

ပညာဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။

အေထာက္အထားမရွိေသာ

ေက်ာင္းသူ/သား

မ်ားသည္

အစရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ားကို

ပညာဆက္လက္

အာရွႏိုင္ငံမ်ား

သင္ၾကားလိုၾကသည္။

ထိ႔အ
ု တူ

(ထိုင္း၊

သိ႔ေ
ု သာ္
အိႏၵိယ၊

ေကာလိပ္မွ

UN

ဖိလစ္ပိုင္)
၆၀%

ႏွင္႔

အထက္တန္းမွ ၄၉% ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ ႏွင္႔ KNU ကရင္႔အမ်ိဳးသား
တို႔၏ ပူးတြဲပညာေရး မူ၀ါဒအာမခံခ်က္ ေကာင္းေကာင္းရွိလွ်င္ ျပန္လာခ်င္ေသာ ေက်ာင္းသားဦးေရးမ်ားလည္း
ရွိပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာမည္႔ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ရွိေသာ္လည္း
ႏိုင္ငံေရးအာမခံခ်က္မွာ

မေရရာမႈႏွင္႔

ျမန္မာႏို္င္ငံသို႔

ျပန္လာျပီး

စစ္ျပန္ေရွာင္မည္႔

အေျခအေနရွိခ႔လ
ဲ ွ်င္

ျပန္လည္စစ္ေရွာင္ရန္ ေနရာမရွိေတာ႔မွာစိုးရိမ္ေသာေႀကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ တိုးတက္မႈေပၚမူတည္ျပီး
နိုင္ငံေရးမူ၀ါဒ တိုးတက္မည္ျဖစ္သည္ကို လက္ခံထားရွိျခင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဒုုကၡသည္ စခန္းမွ ေက်ာင္းသား၊
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ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အနာဂတ္ပညာေရးသည္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ မူတည္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။
ထိ႔အ
ု တူ ဆရာ/မ မ်ားအခက္အခဲ၊ စခန္းတြင္းရွိ ပညာေရးေထာက္ပံမႈနည္းလာသည့္အခက္အခဲ မ်ားသည္
စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္ပညာေရးစနစ္ ႀကိဳးစား
တည္ေဆာက္ေနသည္႔ အခ်ိန္ မွစျပီး မေရာက္မခ်င္း ႀကားကာလတြင္း ပညာေရးစနစ္ က်င္႔သံုးမည္႔စနစ္ႏွင္႔
ဒုုကၡသည္စခန္းမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာမည္႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးတြင္

ထည္႔သြင္းစဥ္းစား ထားရမည္႔ မူ၀ါဒတစ္ခု အျဖစ္ထည္႔သြင္းစဥ္းစားရမည္႔ အခ်က္ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသျဖင္႔
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို

တည္ေဆာက္ဖို႔ရန္အတြက္

ခက္ခဲေပါင္းမ်ားစြာ

ရွိေသာ္လည္း ပညာေရးမူ၀ါဒ ခ်မွတ္ရာ တြင္ ေနရပ္ျပန္ဒုကၡသည္စခန္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္
ထည္႔သြင္းေရးဆြဲျခင္းသည္လည္းေကာင္းမြန္ေသာပညာေရးမူ၀ါဒျဖစ္ေပၚလာဖို႔ရန္ေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။
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၆။ ေနာက္ဆက္တြဲ ေမးခြန္းလႊာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ား
(၆.၁) အေရအတြက္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းဆိုင္ရာ ေမးခြန္းလႊာမ်ား
၁) အဘယ္ေၾကာင့္ ဒီေနရာကို ေရာက္လာသနည္း။
၂) မိသားစုတြင္သင္အပါအဝင္ ေက်ာင္းတက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူ ဘယ္ႏွစ္ဦးရွိသနည္း။
၃) ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမထဲတြင္ ေက်ာင္းလံုးဝမတက္ခဲ့ရသူ ရွိပါသလား။(မရွိပါက ေမးခြန္းနံပါတ္

(၅)သိ႕ု

သြားပါ။
၄) ရွိပါက ဘယ္ပါက ဘယ္ႏွစ္ဦးရွိပါသနည္း။
၅) လက္ရွိပညာသင္ၾကားေနမႈကို မည္သူမ်ားက ေထာက္ပ့ံေပးပါသနည္း။ (တစ္ခုထက္မကေျဖဆို
ႏိုင္ပါသည္)
၆) မည္သူဆီမှ အမ်ားဆံုး ေထာက္ပံ့မႈ ရရိွပါသနည္း။
၇) မိသားစုဝင္ေငြရွိပါသလား။(မရွိ(သိ႕ု )မရွိပါက ေမးခြန္းနံပါတ္ (၁၀) သိ႔သ
ု ြားပါ)
၈) ရွိပါက မည္သည့္နည္းလမ္းမွ ဝင္ေငြရရွိပါသနည္း။
၉) တစ္လမိသားစုဝင္ေငြ မည္မွ်ရွိပါသနည္း။
၁ဝ) ပညာသင္ယူမႈကုန္က်စရိတ္ ရွိပါသလား။(မရွိပါက ေမးခြန္းနံပါတ္ (၁၃) သိ႕ု သြားပါ)
၁၁) ရွိပါက မည္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျဖစ္ပါသနည္း။ (တစ္ခုထက္မက ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္)
၁၂) ရွိပါက တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ကုန္က်စရိတ္ ဘယ္ေလာက္ရွိသနည္း။
၁၃) ဘယ္လိုေၾကာင့္ ဒီေက်ာင္းကိုေရြးခ်ယ္တက္ရသနည္း။
၁၄)

လက္ရွိပညာသင္ယူေနေသာ

သင္ၾကားရမႈအေပၚ

ေက်နပ္မႈရွိပါသလား။

(ရွိလွ်င္ေမးခြန္း

နံပါတ္(၁၅)သိ႕ု သြားပါ)
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(မရွိပါက ေမးခြန္းနံပါတ္ (၁၆) သိ႕ု သြားပါ)
၁၅) ေက်နပ္မႈရွိပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအနက္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား
ေၾကာင့္ ျဖစ္သနည္း။ တစ္ခုထက္မက ပို၍ေျဖဆိုႏုိင္ပါသည္။
၁၆) ေက်နပ္မႈမရွိပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအနက္ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
ေၾကာင့္ျဖစ္သနည္း။ တစ္ခုထက္ပို၍ ေျဖဆုိႏိုင္ပါသည္။
၁၇) အတန္းပညာသည္ သင့္အတြက္အေရးၾကီးပါသလား။
၁၈) သင္သည္ လက္ရွိတက္ေရာက္ေနေသာ အတန္းျပီးပါက ပညာဆက္လက္သင္ယူပါမည္လား။(
(သင္ယမ
ူ ည္ဆိုပါက ေမးခြန္းနံပါတ္ (၁၉)သိ႕ု သြားပါ) (မသင္ယူပါက ေမးခြန္းနံပါတ္ (၂၀) သို႕သြားပါ)
၁၉) သင္ယူမည္ဆိုပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္လက္သင္ယူမည္။
၂၀) မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ပညာဆက္လက္မသင္ၾကားသနည္း။
၂၁) ပညာဆက္လက္မသင္ၾကားလိုလွ်င္ ဘာလုပ္ရန္ဆႏၵရွိပါသနည္း။
၂၂)

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာမ်ား

သင္ၾကားလိုပါက

မည္သည့္

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း

ပညာရပ္မ်ား တတိေျမာက္ လိုပါသနည္း။ (တစ္ခုထက္မက ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္)
၂၃) အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာဆက္လက္သင္ၾကားလိုပါက မည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္ တက္ေရာက္
သင္ၾကားလိုသနည္း။
၂၄) မိဘမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ပညာသင္ၾကားလိုေသာ ဆႏၵရွိပါသလား။
၂၅) KNU ႏွင့္ျမန္မာအစိုးရဖက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာမည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္
ပူတြဲပညာေရး Policy သေဘာတူညီမႈရရွိလွ်င္ မိမိအေနျဖင့္ျပန္လာ၍ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားရန္
ဆႏၵရွိပါသလား။
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၂၆)

ျမန္မာျပည္သို႔

ျပန္လာ၍

ပညာဆက္လက္သင္ၾကားလိုပါက

မည္သည့္ေက်ာင္းကို

တက္လိုစိတ္ရွိပါသနည္း။
၂၇) အကယ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လာပါက ပညာသင္ၾကားမည္ဆိုလွ်င္ စိ္န္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ား
ရွိႏိုင္မည္ဟု ထင္ပါသလား။ (ထင္ပါက ေမးခြန္းနံပါတ္ (၂၈) သိ႕ု သြားပါ)
၂၈) အခက္အခဲမ်ားရွိႏိုင္မည္ဟုထင္ပါက မည္သည့္စိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ႏုိင္မည္းနည္း။
(တစ္ခုထက္မကေျဖဆိုႏို္င္ပါသည္။)(ေရြးခ်ယ္ထားသည့္အေျဖမ်ားအေပၚပိုမိုေဖာ္ျပလိုပါကဆက္လက္
ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါရန္)
၂၉) ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္လာ၍ ပညာသင္ၾကားလိုမည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔
စီစဥ္ေပးေသာေက်ာင္းမ်ားရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟုထင္ပါသလား။
၃၀) ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာ၍ ပညာသင္ၾကားမည့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့
ေပးမည့္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္မ်ား ရွိသင့္သည္ဟု ထင္ပါသလား။ (တစ္ခုထက္မက ေျဖဆိုႏုိင္ပါသည္)
၃၁)

ျမန္မာႏို္င္ငံသို႔ျပန္လာ၍

ပညာသင္ယူမည့္

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား

လြတ္လပ္စြာ

ပညာသင္ၾကားႏုိင္ရန္ အစိုးရမွ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ ေပးသင့္သည္ဟု ထင္ပါသလား။
၃၂) မိဘမ်ားက ျပည္ပႏုိ္င္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားေစလိုပါသလား။
၃၃) အျခားႏို္င္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္သင္ၾကားလိုပါက မည္ကဲ့သို႔ အခက္အခဲမ်ား ရွိႏိုင္သနည္း။
၃၄) ျဖည့္စြက္ေျဖၾကားလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားရွိပါသလား။
(၆.၂) အရည္အေသြးစံထား အင္တာဗ်ဴမ်ားမွေမးခြန္းလႊာမ်ား
(၆.၂.၁) KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အနာဂါတ္ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ၍
ေမးျမန္းေသာ ေမးခြန္းမ်ား
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၁) KNU ႏွင့္ အစိုးရၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေနစဥ္တြင္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ေက်ာင္းသား
ေက်ာင္သူမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အစိုးရႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိပါသလား။ မည္သည့္
အေျခအေနတြင္ေရာက္ရွိေနပါသနည္း။
၂) KNU ႏွင့္ အစိုးရၾကားတြင္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပညာေရး
မူဝါဒမ်ား ရွိပါသလား။
၃) ထိ္ုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ အနာဂါတ္ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မည္သည့္
အစီအစဥ္မ်ား ရွိပါသနည္း။
၄) KED ၏ ေရွ႕ဆက္အနာဂါတ္ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္အခက္အခဲမ်ား
ရွိပါသနည္း။
၅) အစိုးရအေနျဖင့္ KED ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ အသိအမွတ္
ျပဳလက္ခံထားသနည္း။
၆) လက္ရွိ ျမန္မာႏို္င္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ေျပာျပေပးပါ။

(၆.၂.၂) ဆရာ/မမ်ားအား ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အနာဂါတ္ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ၍ ေမးျမန္း
ေသာ ေမးခြန္းမ်ား
၁) ဆရာ/မမ်ားအေနျဖင့္ ယခုလက္ရွိ ႏိ္ုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာေရးတြင္ မည္သည့္
ရို္က္ခတ္မႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသနည္္း။
၂) ယခုစာသင္ၾကားေနမႈအေပၚ စိတ္ေက်နပ္မႈရွိပါသလား။
၃)ဆရာ/မမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းသို႔ စာျပန္သင္လိုစိတ္မ်ားရွိပါသလား ရွိပါကမည္သည့္ စိန္ေခၚမႈ
မ်ားရွိႏို္င္မည္နည္း။
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၄) ဆရာ/မမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္ပညာ
သင္ၾကားလိုစိတ္ရွိသည္ကို အမ်ားဆံုးေတြ႔ရပါသနည္း။
၅) ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ပညာသင္ယူလိုေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားရွိပါက မည္သည့္ အခက္အခဲမ်ား
ေတြ႔ႏိုင္မည္ဟု ထင္ျမင္ပါသနည္း။
၆)

ေက်ာင္းျပီးသြားသည့္

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏

အနာဂါတ္ပညာေရးႏွင့္

ပတ္သက္၍

မည္သည့္ ဆႏၵမ်ားရွိပါသနည္း။
၇) သင္ယူျပီးေျမာက္သြားေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ေက်ာင္းတြင္ ျပန္လည္
သင္ၾကားေပးေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ရွိပါသလား။
၈)

ေက်ာင္းဆက္လက္တက္ခ်င္သည့္

ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေပၚ

ဆရာတစ္ေယာက္အေနျဖင့္

မည္ကဲ့သို႔ ျမင္သနည္း။
၉)

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔

ျပန္လည္ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားမည့္

ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္

သင္ေထာက္ကူ စြမ္းရည္ျမင့္တင္သည့္ ( အခ်ိန္၊နာရီပိုင္း၊ စာသင္ခန္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ေက်ာင္း
ရွိသင့္ေၾကာင္းထင္ျမင္ယူဆပါသလား။

(၆.၂.၃) မိဘမ်ားအား ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အနာဂါတ္ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ၍ ေမးျမန္းေသာ
ေမးခြန္းမ်ား
၁) မိဘမ်ားအေနျဖင့္ သားသမီးမ်ား ယခုလက္ရွိပညာသင္ၾကားေနမႈအေပၚ ေက်နပ္မႈရွိပါလား။
၂)

မိမိ၏

သားသမီးမ်ားသည္

ယခုလက္ရွိ

ပညာသင္ၾကားေနမႈအေပၚ

ေက်နပ္မႈရွိမည္ဟု

ထင္ပါသလား။
၃) သားသမီးမ်ား၏ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မည္သည့္အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသနည္း။
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၄)

သားသမီးမ်ား၏

အခန္းက႑တြင္

ေန႔စဥ္ပညာသင္စရိတ္(KED-Govt)

မည္မွ်ကုန္က်သနည္း

(ေစ်းေရာင္း,

မည္မွ်ကုန္က်ပါသနည္း။
uniform,hostel,

မည္သည့္

school,

fees,

transportation, personal, usage, etc………..)
၅) ကုန္က်စရိတ္အတြက္ ျပည့္စံုစြာေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သလား။
၆) မိမိ၏သားသမီးမ်ားကို မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားလိုပါသနည္း။
၇) မိမိပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အမ်ားစုေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနျဖင့္ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားလိုပါက
မည္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သင္ၾကားလိုစိတ္ရွိသည္ကိုေတြ႔ရသနည္း။
၈) ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပညာေရးစနစ္ တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာင္လဲလာခဲ့လွ်င္ သား/သမီးမ်ားကို ျပည္တြင္းတြင္
ပညာဆက္လက္သင္ၾကားေပးပါရန္ ဆႏၵရွိပါသလား။
၉) အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္သင္ၾကားမည္ဆိုပါက မည္သည္အ
့ ခက္အခဲ
မ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါသနည္း။
၁၀) ယခုလက္ရွိျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အေပၚတြင္ သားသမီးမ်ားႏွင့္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စိုးရိမ္မႈ
မ်ားရွိပါသလား။ ဘာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ပါသနည္း။
၁၁) မိမိ၏သားသမီးမ်ားကို မည္သည့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာမ်ား သင္ၾကားေစလိုပါသနည္း။
(စက္ခ်ဳပ္၊

ဒီဇိုင္နာ၊

အလွျပင္၊

workshop၊

ပန္းရံ၊

လက္သမားပညာ၊

ပန္းခ်ီ၊

မုန္႔ဖုတ္ပညာ၊

ဆံပင္ညွပ္ပညာ၊ aircon, aluminium, accounting, hospitality, etc………….)
၁၂) သားသမီးမ်ား၏ အနာဂါတ္္ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မည္သည့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးခ်င္ပါ
သနည္း။
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Source Olga Saliy Photography

Source Mizzima

68

Source Pinterest

Source Projects buffalo news
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Source morungexpress

Source Twitter
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Source Zinbio
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Karen Research Group Photo
မယ္လဒုကၡသည္အတြင္း Survey သြားေရာက္ေကာက္ယူရန္အတြက္ ေက်ာင္းသု႔ဥ
ိ ီးတည္သည့္ ဓါတ္ပံု
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Karen Research Group Photo High-5 ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ေက်ာင္း၏ ေဆာင္ပုဒ္ သီခ်င္းကုိ
သီဆိုေနစဥ္ပံု

High-5 ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို Interview ေနပံု
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Karen Research Group Interview Student photo
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို Survey ဖိုင္အတြင္းျဖည့္ရန္အတြက္ေမးျမန္းေနစဥ္ပံု

Karen Research Group Photo ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို Interview ေနစဥ္ပံု
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Karen Research Group Photo မယ္လဒုကၡသည္စခန္းမွ ေလာ္ခီးလာေနရာသိ႔ု Survey
ေကာက္ယူရန္အတြက္လမ္းတြင္ပံုရိပ္
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