မြန်ြာနိုင်ငံ၏ပညာရေးစနစ်မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုအားရလ့လာမြင်း
လ

မြန်ြာအစိုးေအရနမြင့် ဒီြိုကရေစီအသွင်ကူးရမပာင်းသည့်အြျိန်ြှစတင်၍ ပိုြိုရကာင်းြွန်
ရသာ ပညာရေးစနစ်ကိုရြာ်ရောင်နိုင်ေန် လက်ရတွ ကျရသာ
့
ပညာရေးမပုမပင် ရမပာင်းလဲြှုြျားကို
ရြာ်ရောင်လျက်ေှိပပီး ပညာရေးကဏ္ဍြျားတွင် ရအာင်မြင်ြှုြျားစွာေေှိလာသည်ကို ရတွ မြင်
့ ေပါ
သည်။ ဥပြာအားမြင့် ရကျာင်းသူရကျာင်းသားြျားအား ရကျာင်းဝင်ရ ကးကင်းလွတ်ြွင့်မပုလိုက်
သမြင့်ရကျာင်းအပ်နှံနှုန်းမြင့်တက်လာမြင်း၊ ပညာရေးအသုံးစေိတ်မြှင့်တင်ရပးမြင်း၊ ရကျာင်းအရေ
အတွက်မြင့်တက်လာမြင်း၊ ရကျာင်းသား/ေော အရေအတွက်ြျားမပားလာမြင်း၊ ပညာရေးအေင့်
မြှင့်တင်နိုင်ေန် ဥပရဒြျား၊ ြူဝါဒြျားရေးေွဲြျြှတ်မြင်းတို ့မြစ်ပါသည်။ ပညာရေးကဏ္ဍ၏ သိသာ
ထင်ေှားရသာမပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုြှာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ပညာသင်နှစ်ြှစတင်၍ ယြင်သင် ကားြှုပုံစံ (၅၄-၂) ြှ KG+

(၅-၄-၃) ပုံစံကို ရမပာင်းလဲအသုံးမပုမြင်းပင်မြစ်သည်။

သို ့ရသာ် ပညာရေးမပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုြျားရောင်ေွက်ောတွင် ရအာင်မြင်ြှုအသီးအပွင့်ြျား
ကို ရတွ ေှ့ ိလာေရသာ်လည်း စိန်ရြါ်ြှုြျားစွာလည်း ကျန်ေှိရနပါရသးသည်။ အစိုးေြှ ပညာရေး
အသုံးစေိတ်အား တိုးမြှင့်ရပးြဲ့ရသာ်လည်း အိြ်နီးြျင်းနိုင်ငံြျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် နိြ့်ကျလျက်ေှိရန
ပါရသးသည်။ ထို ့အမပင်မြန်ြာနိုင်ငံ၏ရကျာင်းသား/ေောအြျိုးြှာလည်း အိြ်နီးြျင်းနိုင်ငံမြစ်ရသာ
ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ော၌ ြူလတန်းနှင့်အထက်တန်းအေင့်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံြျှ ေောအရေအတွက်
ြေှိသည်ကိုရတွ ေှ့ ိေပါသည်။
ရြတ်နှင့်ြရလျာ်ညီရသာသင်ရိုးညွှန်းတြ်းြျားြှာလည်း မြန်ြာ့ပညာရေးအတွက် အြက်အြဲ
တစ်ြုပင်မြစ်ပါသည်။ အမြားရသာနိုင်ငံြျားတွင် သင်ရိုးညွှန်းတြ်းြျားအား ြ ကာြဏေိုသလို
ပင် ရြတ်နှင့်ရလျာ်ညီရအာင် မပင်ေင်ြွြ်းြံြဲ့ ကရသာ်လည်း မြန်ြာနိုင်ငံတွင်ြူ ၁၉၉၅ ြုနှစ်နှင့်
၁၉၉၉ြုနှစ် ကားကာလအတွင်းတွင် သင်ရိုးညွှန်းတြ်းအား တစ်ကကိြ်သာမပင်ေင် ရမပာင်းလဲြဲ့ပပီး
ယင်းသင်ရိုးညွှန်းတြ်းမြင့် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ်အထိေက်တိုက် သင် ကားအသုံးမပုြဲ့ပါသည်။
( ၈)
ရေးသားမပုစုသူြျား - ရဒါ်နန်းြင်ြိုးရအး ရဒါ်နန်းထက်ြွန်

ြာတိကာ

၁။ နိဒါန်း

…………….………………………………………………………………၅

၂။ မြန် ့ြာပညာရေးမပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုမြစ်စဉ် ............................................................ ၅
၃။ မြန်ြာ့ပညာရေးမပုမပင်ရမပာင်းလဲြှု၏ရအာင်မြင်ြှုြျား ........................................... ၇
၄။ ပညာရေးမပုမပင်ရမပာင်းလဲြှု၏ အြက်အြဲနှင့်စိန်ရြါ်ြှုြျား ..........................................
(က) အစိုးေ၏စုစုရပါင်းအသုံးစေိတ်တွင် ပညာရေး အသုံးစေိတ်ပါဝင်ြှု
ောြိုင်နှုန်း.................................................................................................၁၂
(ြ) မြန်ြာ့ပညာရေးအသုံးစေိတ်အား ရဒသတွင်းနိုင်ငံြျားနှင့်
နှိုင်းယှဉ်ရလ့လာမြင်း .................................................................................. ၁၃
(ဂ) ပညာရေးအသုံးစေိတ်နည်းပါးမြင်းရ ကာင့် ကုံရတွ ေသည်
့
့
အြက်အြဲြျား ................................................................................. ၁၃
(ဃ) စာတတ်ရမြာက်ြှုောြိုင်နှုန်း ................................................................ ၁၄
(င) ရကျာင်းသားေောအြျိုး ................................................................... ၁၄
(စ) မြန်ြာ့ပညာရေး၏သင်ရိုးညွှန်းတြ်းမပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုနှင့်
သင် ကားြှုပုံစံ .................................................................................၁၆
(ေ) ပညာရေးကဏ္ဍတွင် ကျားြတန်းတူအြွင့်အရေးေေှိရေး ..........................၁၉
၄။ နိဂုံး…………………………………………………………………………………၂၀

ဇယားနှင့်ပုံြျားစာေင်း
စဉ်
ဇယား ၁

အရမြြံပညာရကျာင်း၊ ေောနှင့် ရကျာင်းသားြျားအရေအတွက်

၉

(၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ်ြှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်ထိ)
ဇယား ၂

ရကျာင်းသားေောအြျိုးအား အိြ်နီးြျင်းနိုင်ငံြျားနှင့်

၁၄

နှိုင်းယှဉ်ရလ့လာမြင်း၊ ၂၀၁၄ြုနှစ်

စဉ်
ပုံ ၁

အစိုးေ၏ပညာရေးအသုံးစေိတ်

(၂၀၁၁-၂၀၁၂ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ြှ

၇

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ)
ပုံ ၂

အရမြြံပညာအေင့် အသားတင်ရကျာင်းအပ်နှံြှုနှုန်း

၉

ပုံ ၃

အစိုးေ၏နှစ်အလိုက် အသုံးစေိတ်တွင် ပညာရေးအသုံးစေိတ်

၁၂

ပါဝင်ြှုောြိုင်နှုန်း
ပုံ ၄

အစိုးေ၏စုစုရပါင်းအသုံးစေိတ်တွင် ပညာရေးအသုံးစေိတ်ပါဝင်ြှု

၁၃

ောြိုင်နှုန်းအား နိုင်ငံအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ရလ့လာမြင်း
ပုံ ၅

အရမြြံပညာရကျာင်းြျားေှိ ေော/ေောြဦးရေအြျိုး

၂၀

အတိုရကာက်စကားလုံးြျား
ASEAN

Association of Southeast Asian Nations

AY

Academic Year

CCA

Child-Centred Approach

CESR

Comprehensive Education Sector Review

DFID

Department for International Development

ECCD

Early Childhood Care and Development

EPIC

Education Promotion Implementation Committee

FESR

Framework for Economic and Social Reform

FY

Fiscal Year

GDP

Gross Domestic Product

GPI

Gender Parity Index

ICT

Information and Communication Technology

ILO

International Labour Organization

JICA

Japan International Cooperation Agency

KG

Kindergarten

MoE

Ministry of Education

NESP

National Education Sector Plan

STEM

Strengthening Teacher Education in Myanmar

TCSF

Teacher Competency Standards Framework

TVET

Technical Vocational Education and Training

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization

UNICEF

United Nations International Children’s Emergency Fund

နိဒါန်း
၁။

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ဒီြိုကရေစီစနစ်သို ့ ရမပာင်းလဲကျင့်သုံးလာသည်နှင့်အြျှ ဒီြိုကရေစီ

စနစ်နှင့်ကိုက်ညီရစေန်
သည်

နိုင်ငံ၏ကဏ္ဍရပါင်းစုံကိုမြှင့်တင်ောတွင်

လူ ့စွြ်းအားအေင်းအမြစ်ြွံ ့ပြိုးတိုးတက်ရစေန်ဟူရသာ

ပညာရေးမပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုအား

၂၀၁၁ြုနှစ်

အရကာင်အထည်ရြာ်ရောင်ေွက်ြဲ့ပါသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံရတာ်အစိုးေ

ေည်ေွယ်ြျက်မြင့်

အစိုးေသစ်သို ့ကူးရမပာင်းြျိန်ြှစတင်၍

ယြုလက်ေှိအစိုးေသစ်လက်ထက်တွင်လည်း

လ

၃
လ

လ

၂။

မြန်ြာ့

လ

လ

လ

ဤစာတြ်းတိ၏
ု အဓိကေည်ေွယ်ြျက်ြှာ လက်ေှိမြန်ြာ့ပညာရေးမပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုြျား၏

ရအာင်မြင်ြှုြျားနှင့်စိန်ရြါ်ြှုြျားကို ရလ့လာတင်မပေန်မြစ်ပါသည်။ ဤစာတြ်းတွင် အသုံး
မပုထားရသာ

သတင်းအြျက်အလက်ြျားကို

အစိုးေဝက်ေိုဒ်ြျားြှထုတ်မပန်ထားရသာ

သတင်းအြျက်အလက်ြျား၊ စာရစာင်ြျားနှင့်နိုင်ငံတကာအြွဲ ့အစည်းြျားြှ ထုတ်မပန်ထား
ရသာအစီေင်ြံစာြျား၏ သတင်းအြျက်အလက်ြျားြှ ေယူထားမြင်းမြစ်ပါသည်။
မြန်ြာ့ပညာရေးမပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုမြစ်စဉ်
၃

"ြျက်ရြှာက်ကာလမြစ်ရသာ

ပညာရြတ်၏စိန်ရြါ်ြှုကို

ေင်ေိုင်နိုင်ြည့်

အစဉ်

ရလ့လာသင်ယူရနရသာ လူ ့ရဘာင်အြွဲ ့အစည်းကို ြန်တီးရပးနိုင်သည့် ပညာရေးစနစ်တစ်ြု
မြစ်ထွန်းလာရစေန်" ဟူသည့် မြန်ြာ့ပညာရေးရြျှာ်ြှန်းြျက်နှင့်အညီ မြန်ြာနိုင်ငံအစိုးေ
သည် နိုင်ငံ၏ပညာရေးစနစ်အားမြှင့်တင်ေန် ကာလတို၊ ကာလေှည်စီြံကိန်းြျားြျြှတ်ကာ
ရောင်ေွက်ြဲ့ပါသည်။
၄။

ပညာရေးဝန်ကကီးဌာနသည်

ပညာရေးြွံ ့ပြိုးတိုးတက်ရေး

အထူးရလးနှစ်စီြံကိန်း

(ပညာသင်နှစ် ၂၀၀၀-၂၀၀၁ြှ ၂၀၀၃-၂၀၀၄အထိ)အား အရကာင်အထည်ရြာ် ရောင်ေွက်
ြဲ့ပါသည်။

ထို ့အမပင်

၂၀၀၁ြုနှစ်တင
ွ ်

နှစ်ေှည်စီြံကိန်းအမြစ်

နှစ်(၃၀)စီြံကိန်း

(ပညာသင်နှစ် ၂၀၀၁-၂၀၀၂ြှ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ အထိ)အား ကာလတို(၅)နှစ်စီြံကိန်းြျား
အမြစ် အေင့်(၆)ေင့်ြွဲကာ ြျြှတ်ရောင်ေွက်ြဲ့ပါသည်။

၅

ထို ့အမပင် ၂၀၁၂ြုနှစ်၊ ရြရြာ်ဝါေီလတွင် ရနမပည်ရတာ်၌ နိုင်ငံရတာ်ြွံ ့ပြိုးတိုးတက်

ရေးအတွက် အဓိကအကျေုံးမြစ်ရသာ ပညာရေးကဏ္ဍမပုမပင်ရမပာင်းလဲေန် ပညာရေးနှင့်
ကျန်းြာရေးြွံ ့ပြိုးတိုးတက်ရေးြူဝါဒြျားြျြှတ်နိုင်ရေး

အမပည်မပည်ေိုင်ောရေွးရနွးပွဲကို

အစိုးေနှင့်ြွံ ့ပြိုးြှုြိတ်ြက်အြွဲ ့အစည်းြျားြှ ပူးရပါင်း၍ကျင်းပြဲ့ပါသည်။ ယင်းရေွးရနွးပွဲ
၏ေလဒ်အမြစ် ဘက်စုံလွှြ်းမြုံရသာပညာရေးကဏ္ဍရလ့လာသုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းကို ၂၀၁၂
ြုနှစ်ြှစတင်၍ နိုင်ငံတကာြွံ ့ပြိုးြှုြိတ်ြက်ြျားနှင့် မပည်တွင်းမပည်ပပညာေှင်ြျား ပူးရပါင်း
၍ အရကာင်အထည်ရြာ်ရောင်ေွက်ြဲ့ပါသည်။ ဘက်စုံလွှြ်းမြုံရသာပညာရေးကဏ္ဍရလ့လာ
သုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းအား ၁၉၉၂ြုနှစ်တွင် ပထြအကကိြ်ြွဲ ့စည်းြဲ့ပပီး ယြုအြါ ဒုတိယအကကိြ်
မပန်လည်ြွဲ ့စည်းြဲ့မြင်း မြစ်ပါသည်။ ြွဲ ့စည်းေမြင်း၏ေည်ေွယ်ြျက်ြှာ လက်ေှိပညာရေး
အရမြအရနအား

နားလည်သိေှိေန်

လုပ်ငန်းစဉ်ြျားြျြှတ်၍

ပညာရေးကဏ္ဍြွံ ့ပြိုးတိုးတက်လာရစရေးနှင့်
အတွက်

ရလ့လာေန်းစစ်ေန်နှင့်

ပညာရေးအေည်အရသွးမြင့်တက်လာရစရေး

နည်းဗျူဟာြျားြျြှတ်ရောင်ေွက်ေန်မြစ်ပါသည်။
(၃)

လ

လလ

(

(

လျာထားြျက်ပါဝင်ရသာ

- )

- )

ကုန်ကျစေိတ်

အြျိုးသားပညာရေးြဟာဗျူဟာစီြံကိန်း

၂၀၁၆-၂၀၂၁

(National Education Strategic Plan- NESP) ရေးေွဲမြင်း (အေင့်-၃)
(၃)

လ

လလ

လ

ပါသည်။
၆
လ
လ

(၅)

လ

လ

လ
လ

လ

လ

လ

မြန်ြာ့ပညာရေးမပုမပင်ရမပာင်းလဲြှု၏ရအာင်မြင်ြှုြျား
ပညာရေးမပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုစတင်လုပ်ရောင်ြဲ့သည်ြှာ (၆)နှစ်ရကျာ်ကာလအတွင်း
သို ့ ကျရောက်ြဲ့ပပီမြစ်၍ ရအာင်မြင်ြှုအသီးအပွင့်ြျားကိုလည်း ြံစားရန ကေပပီမြစ်ပါသည်။
အစိုးေြှ ပညာရေးအသုံးစေိတ်အား မြှင့်တင်ရပးေန်ကတိမပုြဲ့သည့်အတိုင်း ပညာရေးအသုံး
စေိတ်အား ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင်နှစ်ြှစ၍ ယရနထိ
့ တိုင်ရအာင် တိုးမြှင့်ရပးလျက်ေှိပါသည်။
အစိုးေ၏ပညာရေးအသုံးစေိတ်

၃၀၀၀

*၂,၄၃၃

က်ပ္ဘီလီယံ

၂၅၀၀
၂၀၀၀
၁၅၀၀
၁၀၀၀
၅၀၀

၆၄၀

၃၁၀

၈၉၂

၁,၁၀၅

၁,၃၃၉

၀
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၂၀၁၆-၂၀၁၇

ဘ႑ာေရးနွစ္
ကိုးကားခ်က္- နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
*၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာနွစ္ အမ်ိုးသားစီမံကိန္း ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွု လ်ာထားခ်က္မ်ား

ပု(ံ ၁) အစိုးေ၏ပညာရေးအသုံးစေိတ် (၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ြှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ)
၈

လ

၅-

၉

၃.၈၄
၆

၆. ၉

လ

ပညာရေးအသုံးစေိတ်မြင့်တက်လာြှုအား အထက်ပါပုံတွင် သိသာထင်ေှားစွာ ရတွမြင်
့ နိုင်

ပါသည်။
သင်နှစ်နှင့်

၂၀၁၆-၂၀၁၇ပညာသင်နှစ်၏ပညာရေးအသုံးစေိတ်အား
နှိုင်းယှဉ် ကည့်ောတွင်

ြုနှစ်ေတိုးမြင့်လာြဲ့သည်ကို

၂၀၁၁-၂၀၁၂

ပညာ

ရတွ မြင်
့ နိုင်ပါသည်။

ရမြာက်နှစ်တာကာလအတွင်း သိသာထင်ေှားရသာမြင့်တက်ြှုအရနမြင့် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာ
သင်နှစ်တွင် ပညာရေးအသုံးစေိတ်အား ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာရေးအသုံးစေိတ်ထက် နှစ်ေရကျာ်
တိုးမြှင့်ြဲ့ပါသည်။

အစိုးေြှ

ပညာရေးေန်ပုံရငွနှင့်ပညာရေးရထာက်ပံ့ြှုအစီအစဉ်ြျားအတွက်လည်း

အရြေိကန်ရဒါ်လာသန်း(၁၀၀) ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြဲ့ပါသည်။ ထို ့မပင်ရကျာင်းြျားအတွက် ပညာ
ရေးေန်ပုံရငွကို အနည်းေုံးကျပ်(၈)သိန်းအထိ တိုးမြှင့်ရပးြဲ့ပပီး ရကျာင်းသူ၊ ရကျာင်းသားြျား
အတွက် ပညာရေးရထာက်ပံ့ရ ကးြျားကိုလည်း တိုးမြှင့်ရပးြဲ့ပါသည်။ ပညာသင်ေုအစီအစဉ်
ြျားနှင့် ကင်းရထာက်လူငယ်အစီအစဉ်ြျားကိုလည်း တိုးြျဲ ့ရောင်ေွက်ြဲ့ပါသည်။ ထိုြျှသာ
ြက အစိုးေြှ သူငယ်တန်းရကျာင်းသူရကျာင်းသား(KG)ြျားအတွက် ရကျာင်းဝတ်စုံ တစ်စုံစီ၊
ြူလတန်းရကျာင်းသူရကျာင်းသားြျားအတွက် ရကျာင်းဝတ်စုံတစ်စုံစီ၊ ရကျာင်းသုံး ပုံနှိပ်
စာအုပ်ြျားနှင့် ရကျာင်းသုံးဗလာစာအုပ်(၆)အုပ်စီနှင့် အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်း အေင့်
ရကျာင်းသား၊ ရကျာင်းသူြျားအတွက် ရကျာင်းသုံးပုံနှိပ်စာအုပ်ြျားကို အြြဲ့မြန် ့ရဝရပးြဲ့ပါ
သည်။
ပညာရေးဝန်ကကီးဌာန၏ အရမြြံပညာရေးမပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုအစီအစဉ်မြင့် အရမြြံ
ပညာရေးြွဲ ့စည်းြှုပုံစံအသစ် (KG + ၁၂(၅-၄-၃))အား ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်ြှ
စတင်၍ အရမြြံပညာရကျာင်းြျားတွင် စတင်ကျင့်သုံးပပီမြစ်ပါသည်။ အာေီယံရဒသတွင်း
နိုင်ငံြျားတွင် ကျင့်သုံးရနသည့် အရမြြံပညာရေးစနစ်ြွဲ ့စည်းြှုပုံစံြျားနှင့် ကိုက်ညီရစေန်
ယြင်ပညာရေးြွဲ ့စည်းြှုပုံစံအရဟာင်း(၅-၄-၂)အား ယြုအြါ (KG + ၁၂(၅-၄-၃))ပုံစံသို ့
ရမပာင်းလဲကျင့်သုံးြဲ့မြင်းမြစ်ပါသည်။ KG ရကျာင်းသားြျားအား (၅)နှစ်ြှစ၍ ရကျာင်း
စတင်လက်ြံပပီး တေားဝင်ရကျာင်းဝင်သက်ြှာ (၆)နှစ်ြှ စပါသည်။ KG အတန်းသစ်အား
သင်ရိုးညွှန်းတြ်းအသစ်မြင့် သင် ကားရပးြည်မြစ်ပါသည်။
သည်

ရနာင်လာြည့်ပညာသင်နှစ်တွင်

ယြု KG ရကျာင်းသားြျား

ပထြတန်းသို ့တက်ရောက်ေြည်မြစ်ပပီး

၎င်းတို ့

အတွက် သင်ရိုးညွှန်းတြ်းအသစ်ြျားကိုလည်း ရေးေွဲထားပပီးမြစ်ပါသည်။
ရကျာင်းဝင်ရ ကးြျားအြြဲ့မပုလုပ်ရပးနိုင်ြဲ့မြင်းသည်လည်း ပညာရေးမပုမပင်ရမပာင်းလဲြှု
၏ သိသာထင်ေှားရသာရအာင်မြင်ြှုတစ်ြုပင်မြစ်ပါသည်။ ြူလတန်းအေင့် ရကျာင်းဝင်
ရ ကးြျားအား၂၀၁၀-၂၀၁၁ ပညာသင်နှစ်ြှစ၍လည်းရကာင်း၊ အလယ်တန်းအေင့်အတွက်
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ်ြှစ၍လည်းရကာင်း၊ အထက်တန်းအေင့်အတွက် ၂၀၁၅-၂၀၁၆
ပညာသင်နှစ်ြှစ၍လည်းရကာင်း

အြြဲ့ပညာရေးစနစ်မြစ်ရအာင်

ရြာ်ရောင်ရပးနိုင်ြဲ့ပါ

သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ြူလတန်းအေင့်ပညာရေးြှာ ြသင်ြရနေစနစ် မြစ်ပါသည်။

အေျခခံပညာအဆင့္တြင္ အသားတင္ေက်ာင္းအပ္နွံမွုနွုန္း
၁၀၀
၉၀

၈၄.၆

၈၄.၆

၈၀

၆၃.၅

ရာခိုင္နွုန္း

၇၀
၆၀
၅၀

၄၀
၃၀

၈၆.၉

၈၆.၄

၄၇.၂

၄၇.၅

၃၀.၀

၃၁.၉

၉၄.၅

၉၅.၁

၆၄.၆

၆၆.၃

၅၂.၄

အလယ္တန္း

၄၄.၅

၄၀.၃

၃၂.၁

မူလတန္း

အထက္တန္း

၂၆.၅

၂၀
၁၀
၀
၂၀၁၀-၁၁ ၂၀၁၁-၁၂ ၂၀၁၂-၁၃ ၂၀၁၃-၁၄ ၂၀၁၄-၁၅ ၂၀၁၅-၁၆
ကိုးကားခ်က္-ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန

ပညာေရးနွစ္

ပုံ(၂) အရမြြံပညာအေင့် အသားတင်ရကျာင်းအပ်နှံြှုနှုန်း (၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင်နှစ်ြှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
ပညာသင်နှစ်အထိ)

၁၃။ အရမြြံပညာရကျာင်းအပ်နှံြှုနှုန်းြှာ ယြင်ပပီးြဲ့ရသာ ပညာသင်နှစ်ြျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်
လျှင် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ပညာသင်နှစ်တင
ွ ် တိုးမြှင့်လာသည်ကို ရတွ မြင်
့ ေပါသည်။ အစိုးေြှ
အရမြြံပညာအေင့်အားလုံးအတွက် ရကျာင်းဝင်ြွင့်ြျားအြြဲ့မပုလုပ်ရပးနိုင်ြဲ့မြင်းရ ကာင့်
၂၀၁၅-၂၀၁၆ပညာသင်နှစ်တွင် ရကျာင်းအပ်နှံြှုနှုန်းြှာ ပညာရေးအေင့်တိုင်းတွင် မြှင့်တက်လာ
ြဲ့ပါသည်။ ထို ့အမပင် ြူလတန်းအေင့်အတွက် ြသင်ြရနေပညာရေးစနစ်ြျြှတ်မြင်း၊ ပညာ
သင်ရထာက်ပံ့ရ ကးနှင့်ပညာသင်ေုြျားရပးအပ်မြင်းြျားရ ကာင့်လည်း ရကျာင်းအပ်နှံြှုနှုန်းြှာ
မြင့်ြားလာပါသည်။

၅-

၆

၆- (

)

၄၅,၄၈၄

၃၆၈,

၄၆,

၃၈၆,

၆
၅

-

လ (

၈,၆၅၆, ၉၃
၉

၈,၆၉

၉,

၈,၃၆
၄

, ၆

)

ဇယား(၁) အရမြြံပညာရကျာင်း၊ ေောနှင့် ရကျာင်းသားြျားအရေအတွက် (၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ်ြှ ၂၀၁၆၂၀၁၇ပညာသင်နှစ်ထိ)

၁၄။ ရကျာင်း၊ ေောနှင့် ရကျာင်းသားအရေအတွက်ြှာလည်း သိသိသာသာမြင့်တက်လာ
ပါသည်။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ်တင
ွ ် အရမြြံပညာသင်ရကျာင်း (၄၅,၄၈၄)ရကျာင်း
ေှိောြှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ပညာသင်နှစ်တင
ွ ် ရကျာင်းရပါင်း(၄၆,၀၀၆)ရကျာင်း ေှိလာြဲ့ပပီး (၅၂၂)
ရကျာင်း မြင့်တက်ြဲ့ပါသည်။ အစိုးေြှ ရဝးလံရြါင်ြျားရသာရနောြျားနှင့် အြှန်တကယ်လိုအပ်
ရနရသာရနောရဒသြျားတွင် ရကျာင်းသားနှင့်စာသင်ြန်းအြျိုးညီြျှရစေန် ရကျာင်းြျားကို
တိုးြျဲ ့ြွင့်လှစ်ရပးြဲ့ပါသည်။ ပညာရေးမပုမပင်ရမပာင်းလဲြှု၏ သိသာထင်ေှားရသာရအာင်မြင်ြှု
အမြစ် ေောဦးရေတိုးမြှင့်ြန် ့ထားလာမြင်းကိုလည်း ရတွ မြင်
့ နိုင်ပါသည်။ ရကျာင်းသား/
ေောအြျိုးမြင့်ြားြှုအား

ရလျှာ့ြျေန်

အစိုးေြှပညာရေးအေင့်တိုင်းအတွက်

ေော/

ေောြြျားကို တိုးမြှင့်ရြါ်ယူြန် ့အပ်ြဲ့ပါသည်။ ရကျာင်းရောင်သစ်ြျား ပိုြိုြွင့်လှစ်ရပး
နိုင်ြဲ့သည်နှင့်အြျှ ေော/ေောြြျားကိုလည်း တိုးမြှင့်ြန် ့ထားြဲ့ပါသည်။ အထက်ပါဇယား
တွင် ရတွ မြင်
့ ေသည့်အတိုင်း ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၂၀၁၆-၂၀၁၇
ပညာသင်နှစ်တင
ွ ် အရမြြံအေင့်တွင် ေောဦးရေ (၁၈,၆၉၇)ဦး တိုးမြှင့်ြန် ့ထားြဲ့ပါသည်။
ရကျာင်းသားအရေအတွက်အား နှိုင်းယှဉ် ကည့်ောတွင်လည်း ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ်တွင်
(၈,၆၅၆,၀၉၃)ဦးေှိောြှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်တင
ွ ် (၉,၀၇၈,၃၆၀)ဦးထိ တိုးတက်
လာြဲ့သမြင့် အရေအတွက်အားမြင့် (၄)သိန်းရကျာ် တိုးတက်ြဲ့ပါသည်။
၁၅။ ပညာရေးနှင့်သက်ေိုင်သည့် ြူဝါဒြျား၊ ဥပရဒြျားကိုလည်း ြျြှတ်ရပးနိုင်ြဲ့ပါသည်။
ကိုယ်ပိုင်ရကျာင်းြှတ်ပုံတင်ဥပရဒအား ၂၀၁၁ြုနှစ်တင
ွ ် မပဋ္ဌာန်းြဲ့ပပီး အြျိုးသားပညာရေး
ဥပရဒအား ၂၀၁၄ ြုနှစ်တင
ွ ်လည်းရကာင်း၊ အြျိုးသားပညာရေးဥပရဒကို မပင်ေင်သည့်
ဥပရဒအား ၂၀၁၅ြုနှစ်တင
ွ ်လည်းရကာင်း မပဋ္ဌာန်းြဲ့ပါသည်။ ထို ့မပင် TVET ဥပရဒ ကြ်း
အား ၂၀၁၅ ြုနှစ်တင
ွ ် လွှတ်ရတာ်သို ့ တင်သွင်းြဲ့ပပီး TVET ရကာင်စီအား ၂၀၁၆ြုနှစ်တင
ွ ်
ြွဲ ့စည်းြဲ့ပါသည်။
၁၆။ လက်ေှိအစိုးေသစ်လက်ထက်တွင် ဝန်ကကီးဌာနအားလုံးအတွက် ေက်(၁၀၀)စီြံကိန်း
ြျားြျြှတ်၍

ရောင်ေွက်ရပးလျက်ေှိော

ပညာရေးဝန်ကကီးဌာနသည်လည်း

ေက်(၁၀၀)

စီြံကိန်းကာလအတွင်း မပုမပင်ရမပာင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်(၈)ေပ် ြျြှတ်၍ ရောင်ေွက်ရပးြဲ့
ပါသည်။ ေက်(၁၀၀)ကာလအတွင်း ပညာရေးဝန်ကကီးဌာနသည် ရကျာင်းအေင့်မြှင့်တင်
မြင်း၊ ရကျာင်းအပ်နှံရေးေက်သတ္တ ပတ်လုပ်ငန်းစဉ်ရောင်ေွက်မြင်း၊ ရကျာင်းပတ်ဝန်းကျင်
သန် ့ေှင်းရေးနှင့်ရကျာင်းကျန်းြာရေးေက်သတ္တ ပတ်ရောင်ေွက်မြင်း စသည်တို ့ကို အရကာင်
အထည်ရြာ်ရောင်ေွက်ြဲ့ပါသည်။ ထို ့အမပင် ပြို ့ရပါ်ေှိဘဏ်ြျားနှင့်နီးရသာရကျာင်းြျားြှ

ေော၊ေောြြျားအား ဘဏ်စာေင်းြှ လစာရငွလွှဲရမပာင်းထုတ်ယူနိုင်ရေးအတွက် စီစဉ်
ရောင်ေွက်လျက်ေှိပါသည်။ ထို ့ရ ကာင့် ပညာရေးဝန်ကကီးဌာနြှ ရနမပည်ရတာ်၊ ေန်ကုန်၊
ြန္တရလးပြို ့ရပါ်ေှိ ေော၊ေောြျားနှင့်တက္က သိုလ်ေော၊ေောြြျားအား လစာရငွကို ဘဏ်
စာေင်းြှ လွှဲရမပာင်းထုတ်ယူနိုင်ရေး စီစဉ်ရပးြဲ့ပါသည်။ ထိုြျှသာြက ဝါေင့်ကထိကေော၊
ေောြြျားအတွက် ပါေဂူတန်းတက်ရောက်နိုင်ေန် လုပ်သက်(၁၀)နှစ်ြှ (၃)နှစ်သို ့ ရမြရလျာ့
ရပးြဲ့ပါသည်။ ထို ့မပင် ပညာသင်ယူြှုြပပီးေုံးြီ အရ ကာင်းအြျိုးြျိုးရ ကာင့် ပညာသင်ယူြှု
ေပ်တန် ့ြဲ့ေရသာ
မပန်လည်ေေှိရစေန်

ရကျာင်းသားရကျာင်းသူြျားအတွက်
လိုအပ်ရသာအစီအြံြျားထားေှိြည့်

သင့်ရလျာ်ရသာပညာသင်ယူြွင့်
Alternative

Education

စနစ်အား အရကာင်အထည်ရြာ်ရောင်ေွက်လျက်ေှိပါသည်။ သင် ကားြှုပိုင်းနှင့်ပတ်သက်
၍လည်း အရမြြံပညာ၊ အေင့်မြင့်ပညာ၊ နည်းပညာနှင့်သက်ရြွးပညာရေးနှင့် သင်တန်း
ကဏ္ဍအားလုံးတွင် ေော၊ ေောြြျား၏စာသင် ကားြှုအား စစ်ရေးအကဲမြတ်မြင်းြျား
မပုလုပ်သွားြည်မြစ်ပါသည်။
ရေးအတွက်လည်း

ေန်ကုန်၊

ထို ့အမပင်

နည်းပညာနှင့်သက်ရြွးပညာရေးကဏ္ဍတိုးတက်

ရနမပည်ရတာ်နှင့်ြန္တရလးပြို ့ကကီးြျားတွင်

သက်ရြွးပညာ

သင်တန်းရကျာင်းြျားြွင့်လှစ်နိုင်ေန် ပညာရေးဝန်ကကီးဌာနြှ အမြားရသာဝန်ကကီးဌာန(၁၈)
ြု၊ ရဒသြံအစိုးေအြွဲ ့(၁၄)ြွဲ ့နှင့် ပူးရပါင်းရောင်ေွက်လျှက်ေှိပါသည်။
ပညာရေးမပုမပင်ရမပာင်းလဲြှု၏ အြက်အြဲနှင့်စိန်ရြါ်ြှုြျား
မြန်ြာနိုင်ငံတွင် လူ ့စွြ်းအားအေင်းအမြစ်ြျားြွံ ့ပြိုးတိုးတက်လာရစေန် ေည်ေွယ်ြျက်
မြင့် ပညာရေးမပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုမပုလုပ်လျက်ေှိောတွင် ဘတ်ဂျက်တိုးမြှင့်သုံးစွဲမြင်း၊ အြျိုးသား
ပညာရေးဥပရဒမပဌာန်းမြင်း၊ ရကျာင်းဝင်ရ ကးြျားကင်းလွတ်ြွင့်မပုမြင်းစသည်မြင့် အင်တိုက်
အားတိုက် ရောင်ေွက်လျက်ေှိပါသည်။ သို ့ရသာ် ရကျာ်လွှားရမြေှင်းရောင်ေွက်ေြည့် အြက်
အြဲအြျို ့လည်း ကျန်ေှိရနပါရသးသည်။

(က) အစိုးေ၏စုစုရပါင်းအသုံးစေိတ်တွင် ပညာရေးအသုံးစေိတ်ပါဝင်ြှုောြိုင်နှုန်း
ျမန္မာနုိင္ငံ ပညာေရးအသံုးစရိတ္

ပညာေရးအသံုးစရိတ္ (%)

၈

(အစိုးရ စုစုေပ င္းအသံုးစရိတ္တြင္ပ ၀င္မွုရာခုိင္နွုန္း)

၇
၆
၅ .၉၉

၅
၄
၃

၆ .၂၈

၆ .၇၉

၄ .၇၇
၃ .၈၄

၂
၁
၀

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
ဘ႑ာေရးနွစ္

ကိးု ကားြျက် - (၁) နိုင်ငံရတာ်သြ္မတရုံး၊ ပညာရေးကဏ္ဍ၏သိသာထင်ေှားရသာရမပာင်းလဲြှုြျား
(၂) မပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်၊ မပည်သူရငွ
့ စာေင်းပူးရပါင်းရကာ်ြတီ၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ြု၊
ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် စာေင်းစစ်အတည်မပုပပီးသည့်အြှန်စာေင်း (Actual ) ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍
မပည်သူရငွ
့ စာေင်း ပူးရပါင်းရကာ်ြတီ၏ ရလ့လာရတွ ေှ့ ိြျက်နှင့် သရဘာထားြှတ်ြျက် အစီေင်ြံစာ
အြှတ်စဉ် (၅/၂၀၁၆)

ပုံ (၃) အစိုးေ၏နှစ်အလိုက်အသုံးစေိတ်တွင် ပညာရေးအသုံးစေိတ်ပါဝင်ြှုောြိုင်နှုန်း

၁၈။ မြန်ြာနိုင်ငံ၏

၂၀၁၅-၂၀၁၆

ပညာရေးအသုံးစေိတ်သည်

အစိုးေအသုံးစေိတ်

စုစုရပါင်း၏ (၇)ောြိုင်နှုန်းြန် ့ေှိပါသည်။ ပညာရေးအသုံးစေိတ်ကို နှစ်အလိုက်တိုးမြှင့်သုံးစွဲ
လျက်ေှိရသာ်လည်း အစိုးေ၏စုစုရပါင်း အသုံးစေိတ်တွင် ပညာရေးအသုံးစေိတ်ပါဝင်ြှုကို
ောြိုင်နှုန်းအားမြင့်

နှစ်အလိုက်နှိုင်းယှဉ် ကည့်ပါက

သိသာထင်ေှားရသာတိုးတက်ြှုကို

ြရတွ ေှ့ ိေပါ။ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တစ်နှစ်နှင့်တစ်နှစ်အ ကား တစ်ောြိုင်နှုန်းြန် ့သာတိုးတက်လာ
သည်ကို ရတွ ေပါသည်
့
။

ပညာေရးအသံုးစရိတ္မ်ား(%)

(ြ) မြန်ြာ့ပညာရေးအသုံးစေိတ်အား ရဒသတွင်းနိုင်ငံြျားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရလ့လာမြင်း
၂၅

အာဆီယံနိငု ်ငံအချို့၏ ပညာရေးအသုးံ စေိတ်
(အစိးု ေ၏စုစုရပါင်းအသုးံ စေိတ်တွင် ပါ၀င်မှု ောခိငု ်နှုန်း)

၂၀

၁၇.၆

၁၈.၈၆

၁၉.၉၆

၁၉.၄၅

၁၅
၁၀

၉.၉၁
၆.၇၉

၀၅
၀

ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ား

ကိးု ကားြျက် - UNESCO. Expenditure on education as % of total government expenditure.
* နိုင်ငံရတာ်သြ္မတရုံးနှင့် မပည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်၊ မပည်သူရငွ
့ စာေင်းပူးရပါင်းရကာ်ြတီ

ပုံ (၄) အစိုးေ၏စုစုရပါင်းအသုံးစေိတ်တွင် ပညာရေးအသုံးစေိတ်ပါဝင်ြှု ောြိုင်နှုန်းအား နိုင်ငံအလိုက်
နှိုင်းယှဉ်ရလ့လာမြင်း

၉

အထက်ပါပုံတွင်ရြာ်မပထားသည့်အတိုင်း အာေီယံရဒသတွင်းနိုင်ငံြျား၏ ပညာရေး

အသုံးစေိတ်ြျားကို အစိုးေ၏စုစုရပါင်းအသုံးစေိတ်တွင်ပါဝင်ြှုောြိုင်နှုန်းအလိုက် နှိုင်းယှဉ်
ရလ့လာောတွင် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ပညာရေးအသုံးစေိတ်ောြိုင်နှုန်းသည် အနိြ့်ေုံးမြစ်သည်ကို
ရလ့လာရတွ ေှ့ ိေပါသည်။ ၂၀၁၆ ြုနှစ်တင
ွ ် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ပညာရေးအသုံးစေိတ်သည် အစိုးေ
အသုံးစေိတ်စုစုရပါင်း၏ ၇ ောြိုင်နှုန်းြန် ့သာေှိပပီး ရဒသတွင်းနိုင်ငံြျားတွင် ပညာရေး
အသုံးစေိတ်အမြင့်ေုံးမြစ်ရသာ

စင်ကာပူနိုင်ငံ(၂၀၁၃ြုနှစ်)၏

(၁၉.၉၆)ောြိုင်နှုန်းနှင့်

နှိုင်းယှဉ်ပါက သိသာစွာကွာဟလျက်ေှိပါသည်။ ထို ့အမပင် အေိုပါ ၇ ောြိုင်နှုန်းြန် ့ေိုသည်
ြှာ ၂၀၁၆ ြုနှစ်တွင်သာလျှင်ေေှိြဲ့ပပီး ယြင်နှစ်ြျားအတွင်း ၄ ောြိုင်နှုန်းရအာက်သာသုံးြဲ့
သမြင့်

ထိုရြတ် တွင ်

သိသ ိသ ာသာကွာ ဟြဲ့ပ ါသည်။

ပုံ( ၄)တွင ်

ရြာ်မ ပထားသည့်

အတိုင ်း အမြားနိုင်ငံြျားအရနမြင့် ယင်းတို ့၏ပညာရေးဘတ်ဂျက်ောြိုင်နှုန်းတို ့ြှာ နှစ် ေှည်
သုံးစွဲြှုောြိုင်နှုန်းြျားမြစ်ြဲ့သမြင့် လူ ့အေင်းအမြစ်ြွံ ့ပြိုးြှုတွင် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုြှာ မြန်ြာ
နိုင်ငံထက်ြျားစွာ ရေှ ရောက်
့
လျှက်ေှိရနြဲ့ပါသည်။ ထို ့ရ ကာင့် မြန်ြာနိုင်ငံအရနမြင့် တစ်နှစ်
လျှင် စင်ကာပူနိုင်ငံကဲ့သို ့ ၂၀ ောြိုင်နှုန်းအထိသုံးစွဲြဲ့လျှင်ပင် ထိုအြျိုးမြင့် နှစ်ရပါင်းြျားစွာ
သုံးစွဲြဲ့ပပီးြှသာလျှင် စင်ကာပူေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှု၏ပြာဏကို လိုက်ြီနိုင်ြည်မြစ်ပါသည်။

(ဂ) ပညာရေးအသုံးစေိတ်နည်းပါးမြင်းရ ကာင့် ကုံရတွ ေသည်
့
့ အြက်အြဲြျား
ပညာရေးသည်

မြန်ြာနိုင်ငံ၏လူြှုစီးပွားြွံ ့ပြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်

အဓိကကျပါ

သည်။ ပညာရေးစနစ်ရကာင်းြွန်ြှသာ စီးပွားရေးြွံ ့ပြိုးတိုးတက်ြှုအတွက်အရေးပါသည့်
ကုန်စည်နှင့်ဝန်ရောင်ြှုလုပ်ငန်းြျားတွင်လိုအပ်လျက်ေှိရသာ စွြ်းေည်မပည့်ဝရသာလုပ်သား
စွြ်းအားစုြျား ရပါ်ထွက်လာြည်မြစ်ပါသည်။
ပညာရေးအသုံးစေိတ်သည် အရမြြံအရောက်အဦ၊ သင်ရထာက်ကူပစ္စည်းြျား၊ သင်ရိုး
ညွှန်းတြ်း၊ ရကျာင်းသား/ေောအြျိုးစသည်တို ့နှင့် ေက်စပ်လျက်ေှိပါသည်။ ထို ့ရ ကာင့်
ပညာရေးြွင့်မပုရငွ ြလုံရလာက်ပါက ထိရောက်ရသာသင် ကားြှု၊ သင်ယူြှုဝန်းကျင်ရကာင်း
ြန်တီးနိုင်ြည်ြဟုတ်ပါ။

ပညာရေးအသုံးစေိတ်နည်းပါးမြင်းသည်

ပညာရေးမပုမပင်

ရမပာင်းလဲြှုမပုလုပေ
် ာတွင် အြက်အြဲ၊ အတားအေီးြျားကို မြစ်ရပါ်ရစပါသည်။ ေော၊
ေောြြျား၏ လစာနှုန်းထားြှာ နည်းပါးလွန်းသည့်အတွက် ဘွဲ ့ေပညာတတ်လူငယ်ြျား
သည် ေောအလုပ်ကို ၎င်းတို ့၏အသက်ရြွးဝြ်းရကျာင်းအလုပ်အမြစ် ရေွးြျယ်ြှုနည်းပါး
လာပါသည်။
(ဃ) စာတတ်ရမြာက်ြှုောြိုင်နှုန်း
စာတတ်ရမြာက်ြှုနှုန်းနှင့်
ေက်စပ်လျက်ေှိပါသည်။
ောြိုင်နှုန်း

၂၀

အလုပ်အကိုင်အြွင့်အလြ်းရပါြျားြှုသည်

မြန်ြာနိုင်ငံတွင်

ောြိုင်နှုန်းြန် ့ေှိရ ကာင်း

စာြတတ်သူြျားပါဝင်သည့်
ရတွ ေပါသည်
့
။

တိုက်ရိုက်
အိြ်ရထာင်စု

စာြတတ်သူြျားပါဝင်သည့်

အိြ်ရထာင်စုောြိုင်နှုန်းသည် ပြို ့မပတွင် ၁၁.၆ ောြိုင်နှုန်းသာေှိရသာ်လည်း ရကျးလက်တွင်
၂၃.၄ ောြိုင်နှုန်းေှိသမြင့် ရကျးလက်သည်ပြို ့မပထက် နှစ်ေရကျာ်မြင့်ြားလျက်ေှိပါသည်။
အြျိုးသြီးစာြတတ်သူြျားပါဝင်သည့် အိြ်ရထာင်စုောြိုင်နှုန်းသည် ရကျးလက်နှင့်ပြို ့မပ
နှိုင်းယှဉေ
် ာတွင် ရကျးလက်ေှိအြျိုးသြီးစာြတတ်သူြျားပါဝင်သည့် အိြ်ရထာင်စုောြိုင်နှုန်း
သည် နှစ်ေရကျာ်မြင့်ြားပါသည်။

(င) ရကျာင်းသားေောအြျိုး
မြန်ြာ

ဘရူနိုင်း

ကရြ္ဘော

အင်ဒို

ဒီးယား

နီးေှား

လာအို

ထိုင်း

ဗီယက်နြ်

ြူလတန်း

၂၈: ၁

၁၀: ၁

၄၅: ၁

၁၇: ၁

၂၅: ၁

၁၅: ၁

၁၉: ၁

အလယ်တန်း

၃၆: ၁

၁၀: ၁

၂၀: ၁

၁၇: ၁

၁၉: ၁

၂၁:၁***

၁၆:၁

ကိးု ကားြျက် - UNESCO, pupil-teacher ratio by level of education.
*** ၂၀၁၂ ြုနှစ် အြျက်အလက်မြစ်ပါသည်။

ဇယား (၂) ရကျာင်းသားေောအြျိုးအား အိြ်နီးြျင်းနိုင်ငံြျားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရလ့လာမြင်း (၂၀၁၄ြုနှစ်)

၃

အထက်ရြာ်မပပါဇယားအေ

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ရကျာင်းသားေောအြျိုးကွာဟြှုသည်

အမြားနိုင်ငံြျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ောတွင် သိသာထင်ေှားစွာမြင့်ြားလျက်ေှိပါသည်။ ြူလတန်း
အေင့်၌

ရကျာင်းသားေောအြျိုးကွာဟြှုအမြင့်ေုံးနိုင်ငံြှာ

ကရြ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမြစ်ပပီး

မြန်ြာနိုင်ငံသည် ဒုတိယအမြင့်ေုံး မြစ်ပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ရကျာင်းသားေောအြျိုး
သည် ရဒသတွင်းတွင် ရကျာင်းသားေောအြျိုးကွာဟြှုအနိြ့်ေုံးမြစ်ရသာ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ
ထက် သုံးေြန် ့မြင့်ြားရနသည်ကို ရတွ ေှ့ ိေပါသည်။ အလယ်တန်းအေင့်တွင်ြူ မြန်ြာနိုင်ငံ
၏ရကျာင်းသားေောအြျိုးကွာဟြှုသည် ၃၆:၁ မြင့် ရဒသတွင်းနိုင်ငံြျားအတွင်း အမြင့်ေုံး
မြစ်ပါသည်။
၄

ရကျာင်းသားေောအြျိုးသည်

ထိရောက်ရသာသင် ကားြှု၊

သင်ယူြှုမြစ်စဉ်တွင်

အဓိကအရေးပါရသာ အရ ကာင်းအောတစ်ေပ်မြစ်ပါသည်။ ေော၊ ေောြြျားက ရကျာင်းသား
တစ်ဦးြျင်းစီအား ြည်ြျှအြျိန်ရပး၍ဂရုစိုက်နိုင်သည်ေိုသည်ြှာ ရကျာင်းသားေောအြျိုး၊
စာသင်ြန်းအေွယ်အစားရပါ်တွင် ြျားစွာြူတည်လျက်ေှိသကဲ့သို ့ လက်ေှိအရကာင်အထည်
ရြာ်ရောင်ေွက်လျက်ေှိရသာ ရကျာင်းသားဗဟိုမပုသင် ကားရေးစနစ် (Child-Centered
Approach-CCA)

ရအာင်မြင်ေန်အတွက်လည်း

ရကျာင်းသားေောအြျိုးြျှတြှုေှိရေး

သည် အဓိကအရ ကာင်းအောတစ်ေပ်မြစ်ပါသည်။
၅

ပညာရေးဝန်ကကီးဌာနသည် ရကျာင်းသားေောအြျိုးမြင့်ြားြှု၊ ေောဦးရေနည်းပါး

ြှုကို ရလျှာ့ြျေန် ကကိုးပြ်းရောင်ေွက်လျက်ေှိပါသည်။ ြူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့်အထက်
တန်းအေင့်ြျားတွင် ေောြျားတိုးမြှင့်ြန် ့ထားေန် စီစဉ်ရောင်ေွက်လျက်ေှိပါသည်။ ၂၀၁၃၊

၂၀၁၄ ြုနှစ်တွင် နယ်စပ်ရဒသနှင့်ရကျးလက်ရဒသြျားြှ ရဒသြံဘွဲ ့ေြျားအား ြူလတန်းမပ
ေောြျားအမြစ် ြန် ့ထားရပးြဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် စာသင်ရကျာင်းြျား တိုးြျဲ ့
တည်ရောက်လျက်ေှိသည်နှင့်အညီ ေော/ေောြြျားကိုလည်း တိုးမြှင့်ြန် ့ထားရပးလျက်
ေှိပါသည်။

ပညာရေးရကာလိပ်ရကျာင်းေင်းြျားကို ြန် ့ထားရပးလျှက်ေှိသကဲ့သို ့ လက်ေှိ

ေော၊ ေောြြျားထဲြှ လုပ်သက်မပည့်ပပီးသူြျားကို ောထူးတိုးမြှင့်ရပးြှုြျားလည်းေှိပါ
သည်။
(စ) မြန်ြာ့ပညာရေး၏ သင်ရိုးညွှန်းတြ်းမပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုနှင့် သင် ကားြှုပုံစံ
၆

သင့်တင့်ရကာင်းြွန်ရသာ သင်ရိုးညွှန်းတြ်းသည် မပည့်စုံရကာင်းြွန်ရသာ သင် ကား

ရေးအတွက် ပညာရေးအေင့်တိုင်းတွင်လိုအပ်သည့် အရမြြံအတ
ု ်မြစ်မြစ်သည်။

မြန်ြာ့

ပညာရေးအေင့်အတန်းကို

ယြင်

နိုင်ငံတကာအေင့်ြီလာရအာင်

သြ္မတဦးသိန်းစိနအ
် စိုးေြျြှတ်ြဲ့သည့်

မြှင့်တင်မြင်းသည်

အြျိုးသားပညာရေးအေင့်မြှင့်တင်ြှုလုပ်ငန်းတာဝန်

ြျားအနက်တစ်ြုမြစ်သည်။ ထိုလုပ်ငန်းရအာင်မြင်ရစေန်အလို ့ငှာ ေယ်နှစ်ရကျာ်သုံးစွဲြဲ့ပပီး
မြစ်ရသာ ရကျာင်းသင်ရိုးညွှန်းတြ်းကို မပန်လည်မပုမပင်သုံးသပ်ေန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။
အရမြြံပညာရေးကဏ္ဍတွင် ြူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းအေင့်ဟူ၍
(၃)ေင့် သတ်ြှတ်ထားေှိပါသည်။ ြူလတန်းအေင့်သင်ရိုးညွှန်းတြ်းကို ၁၉၉၈-၁၉၉၉
ပညာသင်နှစ်တင
ွ ် မပုမပင်ရမပာင်းလဲြဲ့ပပီး ၂၀၀၀-၂၀၀၁ပညာသင်နှစ်တွင် စတင်အသုံးမပုြဲ့ပါ
သည်။

အထက်တန်းအေင့်သင်ရိုးညွှန်းတြ်းကို

၂၀၀၀-၂၀၀၁ပညာသင်နှစ်တင
ွ ်

လည်းရကာင်း၊ အလယ်တန်းအေင့်သင်ရိုးညွှန်းတြ်းကို ၂၀၀၁-၂၀၀၂ပညာသင်နှစ်တင
ွ ်
လည်းရကာင်း အေင့်မြှင့်တင်ရြာ်ရောင်ြဲ့ပါသည်။ အထက်တန်းအေင့် သင်ရိုးညွှန်းတြ်း
ကို နိုင်ငံတကာအေင့်ြီ မပုမပင်ြွြ်းြံအေင့်မြှင့်တင်ရေးေည်ေွယ်ြျက်မြင့် အရမြြံပညာ
အထက်တန်းအေင့် သင်ရိုးညွှန်းတြ်းနှင့်သင်ရိုးြျား အေင့်မြှင့်တင်ရေး ညှိနှိုင်းြလှယ်ပွဲ
(Seminar on Upgrading Curricula and Syllabi of the Basic Education High
School Level) ကို ၂၀၀၆ြုနှစ်၊ ဧပပီလတွင် ကျင်းပြဲ့ပါသည်။ လက်ေှိအသုံးမပုရနသည့်
အထက်တန်းအေင့်သင်ရိုးညွှန်းတြ်းြျားကို

၂၀၀၈-၂၀၀၉ပညာသင်နှစ်တွင်

အရကာင်

အထည်ရြာ်ရောင်ေွက်ြဲ့ပါသည်။
၈

ြူလတန်းအေင့်သင်ရိုးညွှန်းတြ်းတွင်

စာရပတတ်ရမြာက်ြှု၊

ဂဏန်းသြချာကို

တတ်ကျွြ်းနားလည်ြှု၊ တစ်ကိုယ်ေည်သန် ့ေှင်းြှု၊ ကျိုးရ ကာင်းေီရလျာ်စွာ စဉ်းစားရတွးရြါ်

နိုင်ြှုြျား ပါဝင်သင့်ရသာရ ကာင့် အရထွရထွဘာသာ (သဘာဝသိပ္ပံ၊ စာေိတ္တနှင့်မပည်သနီ
ူ ့ တိ၊
ဘဝတွက်တာကျွြ်းကျင်စော)၊ အနုပညာဘာသာေပ်(ပန်းြျီနှင့်ဂီတ)၊ ကိုယ်ကာယနှင့်ရကျာင်း
လုပ်ငန်းရောင်ေွက်ြျက်ြျားကို
သည်။

သူငယ်တန်းအေင့်သင်ရိုးညွှန်းတြ်းတွင်

ထည့်သွင်းြဲ့

လူြှုရေးဘာသာေပ်(ပထဝီ၊ သြိုင်း၊ စာေိတ္တနှင့်မပည်သူ ့နီတိ၊ ဘဝတွက်တာ

ကျွြ်းကျင်စော)၊ အရမြြံသိပ္ပံ၊ အနုပညာ (ပန်းြျီနှင့်ဂီတ)၊ ကိုယ်ကာယနှင့်ရကျာင်းလုပ်ငန်း
ရောင်ေွက်ြျက်ြျားကို

တွဲြက်သင်ရိုးဝင်ဘာသာေပ်ြျားအမြစ်

ြူလတန်းအေင့်သင်ရိုး

ညွှန်းတြ်းတွင် ထည့်သွင်းြဲ့သည်။
၉

ထို ့မပင် Grade-6 ြှ Grade-10 အထိ စာေိတ္တနှင့်မပည်သူ ့နီတိဘာသာေပ်တွင်

လူအြွ
့ င့်အရေးေိုင်ောသင်ြန်းစာြျားကို သင် ကားရပးပပီး

တစ်ကိုယ်ေည်သန် ့ေှင်းကျန်းြာ

ရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ေိုင်ောပညာေပ်ြျားကို အရမြြံပညာရကျာင်းြျားေှိ ဘာသာေပ်
တိုင်းတွငထ
် ည့်သွင်းရြာ်မပထားသည်။

ရကျာင်းသူရကျာင်းသားြျား

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်

လိုက်ရလျာညီရထွစွာရနထိုင်နိုင်ရေးေည်ေွယ်ြျက်မြင့် ဘဝတွက်တာကျွြ်းကျင်စောဘာသာ
ေပ်ကို

သင်ရိုးညွှန်းတြ်း၏တစ်စိတ်တစ်ရဒသအမြစ်

ရကျာင်းသားဗဟိုမပုသင် ကားရေးလုပ်ရောင်ြျက်ြျား၊

သင် ကားမြင်းမြစ်သည်။

ထို ့မပင်

ရကျာင်းသားြျားပူးရပါင်းပါဝင်

လုပ်ရောင်ြှုအရမြမပုြျဉ်းကပ်နည်းြျားမြင့် ဘဝတွက်တာကျွြ်းကျင်စော သင်ြန်းစာြျား
ကို သင် ကားရပးမြင်းမြင့်

ရကျာင်းသူရကျာင်းသားြျား၏ ကိုယ်ေည်ကိုယ်ရသွးနှင့် လူြှု

ေက်ေံရေးအေည်အရသွးြျားကို မြှင့်တင်ရပးနိုင်ေန်ေည်ေွယ်ပါသည်။
၃

အထက်ပါသင်ရိုးညွှန်းတြ်းြျားတွင်

ထားရသာ်လည်း

ရြာ်မပပါဘာသာေပ်ြျားကို

အေိုပါသင်ရိုးညွှန်းတြ်းြျားသည်

ထပ်ြံမြည့်စွက်

လက်ေှိရြတ်ကာလအရမြအရန၊

လိုအပ်ြျက်ြျားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပးမြင်း အားနည်းရနရသးကာ အလွတ်ကျက်မြင်း
ကို အားရပးလျက်ေှိသည်။
၃

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ေော/ေောြြျားသည် ပုံနှိပ်စာအုပ်ြျားကိုသာ အရမြမပုသင် ကား

ရပးပပီး

စာရြးပွဲြျား၊

ရကျာင်းသားြျား၏အကဲမြတ်စာရြးပွဲြျားသည်လည်း

ပုံနှိပ်

စာအုပ်ပါစာြျားကိုသာ အရမြြံ၍စစ်ရေး ကပါသည်။ သို ့ရသာ် အလွတ်ကျက်မြင်း၊ ေော
ဗဟိုမပုသင် ကားြှုစနစ်အစေှိသည့် သြားရိုးကျအရလ့အကျင့်ြျားြှ စစ်ြှန်ရသာပညာရေး
အသီးအပွင့်ကို ြံစားနိုင်ြည်ြဟုတ်ရပ။

ရကျာင်းသားရကျာင်းသူြျား၏ထိုးထွင်း ကံေ

ြှု၊ တီထွင်ြန်တီးြှု၊ ကျိုးရ ကာင်းေက်စပ်ရတွးရြါ်စဉ်းစားြှု တိုးတက်လာရစရေးအတွက်

တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအေ

ရကျာင်းသားဗဟိုမပုသင်ယူြှုြျဉ်းကပ်နည်း

(Child-

Centred Approach) မြင့် သင် ကားရပးသွားေန် အစိုးေက JICAနှင့် UNICEFတို ့၏
အကူအညီမြင့် ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ပညာသင်နှစ်ြှ စတင်အသုံးမပုေန် ကကိုးပြ်းရောင်ေွက်ြဲ့
ပါသည်။

သို ့ောတွင်

သင် ကားသင်ယူြှုအရထာက်အကူပစ္စည်းြျား

လုံရလာက်စွာြေှိ

မြင်း၊ ေော/ေောြ ြလုံရလာက်မြင်း၊ ရကျာင်းသားအေြတန်ြျားရနရသာ စာသင်ြန်း
ြျား၊

ရကျာင်းသား-ေောအြျိုးြြျှတမြင်း၊

သင်ရိုးညွှန်းတြ်းပုံစံြျား၊

အလွတ်ကျက်

ရမြေိုေသည့် စာရြးပွဲစနစ်ြျားသည် ရကျာင်းသားဗဟိုမပုသင်ယူြှုြျဉ်းကပ်နည်း (CCA)
ြရအာင်မြင်ေမြင်း၏ အရ ကာင်းအေင်းတစ်ြျို ့ပင် မြစ်ပါသည်။ ေော/ ေောြြျားအရန
မြင့် ရကျာင်းသားဗဟိုမပုသင်ယူြှုြျဉ်းကပ်နည်းကို အသုံးမပုေန်ေန္ဒေှိရသာ်လည်း အထက်
ရြာ်မပပါအရ ကာင်းမပဿနာြျားရ ကာင့် ထိရောက်စွာ အသုံးြမပုနိုင် ကရပ။ အြျို ့ရသာ
ေော/ေောြြျားကလည်း ေောဗဟိုမပုသင် ကားရေးစနစ်နှင့် စာရြးပွဲအရမြမပုသည့်စနစ်
ရဟာင်းကိုသာ ပိုြိုအားသန်လျက်ေှိသည်။

ရကျာင်းသားြျားသည် သက်ေိုင်ောဘာသာ

ေပ်ြျားကို တစ်ဦးြျင်းမြစ်ရစ၊ အြွဲ ့လိုက်မြစ်ရစ ရေွးရနွးရစလိုသည့် ေည်ေွယ်ြျက်မြင့်
ပုံနှိပ်စာအုပ်ြျားကို မပဋ္ဌာန်းထားရသာ်လည်း ေော/ေောြြျားသည် အြန်းေုံးစာရြးပွဲ
အတွက် မပဋ္ဌာန်းစာအုပ်ပါရလ့ကျင့်ြန်းြျားပပီးရမြာက်ရေးကိုသာအဓိက ထားလျက်ေှိသည်။
ရကျာင်းသားြျားသည်လည်း စာသင်ြန်းတွင် သင် ကားေသည်ြျားကို စာရြးပွဲရအာင်မြင်
စွာရမြေိုနိုင်ရေးအတွက်သာ အဓိကထားဦးစားရပးကျက်ြှတ် ကေရသာရ ကာင့် ရကျာင်းသား
ြျား၏အရတွးအရြါ်စွြ်းေည်ြျားသည် ရလျာ့နည်းကျေင်းလာသည်။
၃

ထို ့ရ ကာင့် အရမြြံပညာအေင့်၏အေည်အရသွးတိုးတက်ရကာင်းြွန်ရအာင် မြှင့်တင်

ရောင်ေွက်ရေးကို

ပညာရေးြွံ ့ပြိုးတိုးတက်ြှုနှစ်(၃၀)စီြံကိန်း (၂၀၀၁-၀၂ပညာသင်နှစ်-

၂၀၃၀-၃၁ပညာသင်နှစ်) အေလုပ်ရောင်သွားြည်မြစ်ပပီး ၂၀၁၆-၁၇ပညာသင်နှစ်ြှစတင်
၍ KG+12 (KG+၅-၄-၃)ပုံစံမြင့် အရမြြံပညာရေးကဏ္ဍတွင် စတင်ရြာ်ရောင်လျက်ေှိ
သည်။

သူငယ်တန်းရကျာင်းသူ/ရကျာင်းသားြျားအား

လက်ေှိအရမြအရနနှင့်ကိုက်ညီ

ရအာင် မပင်ေင်ထားသည့်သင်ရိုးညွှန်းတြ်းအသစ်မြင့် သင် ကားရပးလျက်ေှိသည်။ သူငယ်
တန်းသင်ရိုးညွှန်းတြ်းအသစ်သည် ယြင်သင်ရိုးညွှန်းတြ်းအရဟာင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ြျားစွာ
ကွာမြားလျက်ေှိသည်ကို ေောြြျားကလည်းသိမြင် ကပါသည်။ အရ ကာင်းြှာ သင်ရိုးညွှန်း
တြ်းအသစ်သည် ရတးသီြျင်း၊ ဂီတ၊ ကဗျာ၊ ကစားနည်းြျား၊ ပုံမပင်ရမပာမပမြင်းမြင့်
ရကျာင်းသားလူငယ်ြျားသည် ကြ္ဘောကကီးအရ ကာင်းသိေှိလာပပီး လူြှုဝန်းကျင်တွင် ြည်သို ့

ြည်ပုံရနထိုင်ေြည်ကိုသိေှိလာရစြည်မြစ်သည်။

ထို ့မပင် ဘက်စုံလွှြ်းမြုံပညာရေးသုံးသပ်

ြျက် (Comprehensive Education Sector Review) တွင်ပါဝင်ြဲ့သည့် အေင့်မြင့်
အောေှိတစ်ဦးကလည်း မပုမပင်ရမပာင်းလဲလိုက်ရသာ သင်ရိုးညွှန်းတြ်းသည် အလွတ်ကျက်
ရမြပုံစံကိုအားြရပးဘဲ ရကျာင်းသူရကျာင်းသားြျားအရနမြင့် ၎င်းတို ့၏ကိုယ်ပိုင်တထ
ီ ွင်
နိုင်စွြ်းမြင့် လွတ်လပ်စွာရတွးရြါ်တတ်သူြျား မြစ်လာရစြည်ဟု ရမပာ ကားြဲ့ပါသည်။
၃၃

ယြုအြျိန်တွင် Grade-1 ြှ Grade-12 အထိ သင်ရိုးသစ်ရေးေွဲမပုစုနိုင်ရေးအတွက်

ြူလတန်းအေင့်၊ အလယ်တန်းအေင့်၊ အထက်တန်းအေင့်သင်ရိုးြူရဘာင်နှင့် ဘာသာေပ်
အလိုက်သင်ရိုးြူရဘာင်ြျား ရေးေွဲလျက်ေှိပါသည်။ ထိုသင်ရိုးြူရဘာင်ြျားကို အြျိုးသား
ပညာရေးဥပရဒအေြွဲ ့စည်းြည့် သင်ရိုးညွှန်းတြ်းရကာ်ြတီကတင်မပပပီး အြျိုးသားရေး
ြူဝါဒရကာ်ြေှင်က အတည်မပုေြည်မြစ်သည်။ ြူလတန်းအေင့်သင်ရိုးညွှန်းတြ်းြူရဘာင်၊
အလယ်တန်းအေင့်သင်ရိုးညွှန်းတြ်းြူရဘာင်နှင့်

အထက်တန်းအေင့်သင်ရိုးညွှန်းတြ်း

ြူရဘာင်ြျားအေ Grade-1 ြှ Grade-12 အထိ သတ်ြှတ်ဘာသာေပ်ြျားကို သင်ရိုးညွှန်း
တြ်းြျား ရေးေွဲမပုစုသင် ကားသွားြည်မြစ်ပါသည်။
(ေ) ပညာရေးကဏ္ဍတွင် ကျားြတန်းတူအြွင့်အရေးေေှိရေး
၃၄

၂၀၁၄ြုနှစ်၊ မြန်ြာနိုင်ငံ လူဦးရေနှင့်အိြ်အရ ကာင်းအော သန်းရြါင်စာေင်းအေ

အသက် ၁၅နှစ်နှင့် အထက်လူဦးရေ၏စာတတ်ရမြာက်ြှုနှုန်းြှာ ၈၉.၅%မြစ်သည်။ သို ့ရသာ်
အြျိုးသားြျားစာတတ်ရမြာက်ြှုနှုန်းသည် ၉၂.၆%မြစ်ပပီး အြျိုးသြီးြျား စာတတ်ရမြာက်
ြှုနှုန်းသည် ၈၆.၉% မြစ်ရသာရ ကာင့် အြျိုးသားစာတတ်ရမြာက်ြှုနှုန်းသည် အြျိုးသြီး
စာတတ်ရမြာက်ြှုနှုန်းထက်

မြင့်ြားလျက်ေှိရသာ်လည်း

တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာမြင့်

နှိုင်းယှဉ် ကည့်ပါက သိသိသာသာကွာမြားြျက်ြေှိပါ။
၃၅

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကျား/ြအားလုံးကို တန်းတူအြွင့်အရေး

ရပးထားသမြင့် အြျိုးသြီးြျားသည် ပညာသင်ယူောတွင် အြျိုးသားြျားနည်းတူရလ့လာ
သင်ယူြွင့်ေှိပါသည်။ ကြ္ဘော့ဘဏ်၏ ကျား/ြ တန်းတူညီတူေှိြှုအညွှန်းကိန်း (Gender
Parity Index)အေ ၂၀၁၄ြုနှစ်၏ ြူလတန်းအေင့်ရကျာင်းအပ်နှံြှု၏ ကျား/ြတန်းတူ
ညီတူေှိြှုအညွှန်းကိန်း (Gender Parity Index) ြှာ ၀.၉၇မြစ်ပပီး အထက်တန်းရကျာင်း
အပ်နှံြှု၏ကျား/ြတန်းတူညီတူေှိြှုအညွှန်းကိန်း (Gender Parity Index) ြှာ ၁.၀၂မြစ်
သမြင့် ကျား/ြရကျာင်းအပ်နှံြှုနှုန်းြှာ တူညီလုနီးပါးေှိပါသည်။ သို ့ရသာ် ကျား/ြအြျိုး
ြြျှတြှုကို သင် ကားရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ရတွ မြင်
့ နိုင်ပပီး ရအာက်ပါကားြျပ်တွင် ရြာ်မပ

ထားသည့်အတိုင်း ေောြဦးရေအြျိုးအရေအတွက်သည် ေောအရေအတွက်ထက် အေ
ြတန်ြျားမပားရနသည်ကို ရတွ မြင်
့ ေပါသည်။

ရာခုိင္ႏႈန္း

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားရွိ ဆရာ/ဆရာမဦးေရအခ်ိဳး
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မြန်ြာ့ပညာရေးကို ရဒသတွင်းနိုင်ငံြျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ရနာက်ကျြကျန်ရစရေး

အတွက် ပညာရေးကဏ္ဍကို အစိုးေအရနမြင့် အဓိကထား၍ အေင့်မြှင့်တင်ရောင်ေွက်ရန
ရသာ်လည်း ပညာရေးမပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုလုပ်ငန်းြျားရြာ်ရောင်ောတွင် စိန်ရြါ်ြှုြျားစွာကို
ကုံရတွ ေေဲ
့ မြစ်ပါသည်။ ပညာရေးအသုံးစေိတ်ကို သိသိသာသာတိုးမြှင့်လိုက်ရသာ်လည်း
အာေီယံနိုင်ငံြျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက နည်းရနေဲမြစ်သည်။ ထို ့မပင် သင်ရိုးညွှန်းတြ်းမပုမပင်
ရမပာင်းလဲြှုလုပ်ရောင်ောတွင်လည်း ယြင်စနစ်နှင့်အသားကျရနသည့် ရကျာင်းသား/ေော
ြျားအား ရမပာင်းလဲလိုက်သည့် စနစ်သစ်နှင့်ကျွြ်းဝင်ရအာင် မပုလုပ်ရပးေမြင်းသည်လည်း
စိန်ရြါ်ြှုတစ်ေပ်ပင်မြစ်ပါသည်။ စာသင် ကားောတွင် ရကျာင်းသားဗဟိုမပုြျဉ်းကပ်နည်းကို
ရအာင်မြင်စွာအသုံးမပုနိုင်ေန် ရကျာင်းသား/ေောအြျိုး မြင့်ြားရနမြင်းကိုလည်း ကိုင်တွယ်
ရမြေှင်းရပးေန်

လိုအပ်ပါသည်။

အထက်ရြာ်မပပါ

စိန်ရြါ်ြှုြျားကို

ရကျာ်လွှားနိုင်ေန်

အလို ့ငှာ အစိုးေအရနမြင့်လည်း မပည်တွင်းမပည်ပြွံ ့ပြိုးတိုးတက်ြှုြိတ်ြက်အြွဲ ့အစည်းြျား
နှင့်ပူးရပါင်း၍ ေက်လက်လုပ်ရောင်လျက်ေှိရနမြင်းအရပါ် ပိုြိုတိုးမြှင့်ရောင်ေွက်နိုင်ေန်
လိုအပ်လျက်ေှိရ ကာင်းတို ့အား မြန်ြာနိုင်ငံ၏ပညာရေးစနစ်မပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုအရပါ် ရလ့လာ
သုရတသနမပုတင်မပအပ်ပါသည်။

ကိုးကားြျက်ြျား

OO, J., MINOLETTI, PHYU, SAW, WIN, PORTER, OYE, SMURRA 2015. Fiscal management in Myanmar. Philippines:
Asian Development Bank. (See Page – 5)
GROUP, O. B. 2015. The Report: Myanmar 2015.
2014b. Education Systems in ASEAN+6 Countries: A Comparative Analysis of Selected Educational Issues.
Education Policy Research Series. the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 7, place de
Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France and UNESCO Bangkok Office: UNESCO (See page-23)
( 2016-2021)

(See page-7)

CESR. Myanmar Comprehensive Education Sector Review [Online]. Available:
http://www.cesrmm.org/index.php/en/leadership1/ministryofeducation.
MOE. Available: http://www.myanmar-education.edu.mm/dhel/education-system-in-myanmar/educationdevelopment-plans/.
The record of the activities and improvement of Union Ministries during five years terms in Myanmar ( From 20112012 to 2015-2016) Part- 2, Myanmar. (See page-174)
UNESCO. 2014a. Education for All 2015 National Review Report: Myanmar [Online]. Available:
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002297/229723E.pdf. (See page-3)
( 2016-2021)

(See page-7)

7DAYDAILY 2016. 7Day Daily.
PRESIDENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR. Available: http://www.presidentoffice.gov.mm/?q=issues/education/id-10420.
PRESIDENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR. The significant improvements of Myanmar
Education Sector [Online]. Available: http://203.81.89.211/2015m3/?q=issues/education/id-9931.
MOPF 2015. National Development Plan ( Second five-year-term plan). (See page-230)
ADB Myanmar: Country Operations Business Plan ( Sector Assessment (Summary): Education). (See page-6)
MOI. Four Ministries clarify undertakings in the first 100 days [Online]. Available:
http://www.moi.gov.mm/moi:eng/?q=news/24/08/2016/id-8240.
OFFICE, M. P. 2015. Government's significant efforts on education [Online]. Myanmar: Myanmar President
Office. Available: http://203.81.89.211/2015m3/?q=issues/education/id-9931 [Accessed November 3, 2016 2016].
OECD 2016. Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2016. OECD.
UNESCO 2014. Education for all 2015 national review: Myanmar. UNESCO: UNESCO. (See page-30)
HAYDEN, M. 2013. Recovery of the education system in Myanmar. International and comparative education, 2, 11.
(See page-51)
ILO, M. O. L., EMPLOYMENT AND SOCIAL SECURITY AND CENTRAL STATISTICAL ORGANIZATION 2015. Myanmar
labour force, child labour and school to work transition survey 2015. Executive summary report. ILO. (See page-41)
OECD 2012. Education indicators in focus. OECD: OECD.
MOPF 2015. The second term of five year plan for national development Nay Pyi Taw, Myanmar: Ministry of
Planning and Finance. (See page-230)
GROUP, O. B. Changes to Myanmar's education sector needed [Online]. Oxford Business Group. Available:
https://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/learning-curve-changes-are-needed-revitalisecountry%E2%80%99s-schools [Accessed October 28, 2016].
UNESCO 2014b. Education Systems in ASEAN+6 Countries: A Comparative Analysis of Selected Educational
Issues. Education Policy Research Series. France and UNESCO Bangkok Office: UNESCO Bangkok. (See page-33)

MINISTRY OF EDUCATION, M. 2012. Education for All: Access to and Quality of Education in Myanmar. (See page-2)
UNESCO 2014c. Education Systems in ASEAN+6 Countries: A Comparative Analysis of Selected Educational Issues.
Education Policy Research Series. France and UNESCO Bangkok Office. (See page-23)
MINISTRY OF EDUCATION, M. 2012. Education for All: Access to and Quality of Education in Myanmar. (See page-17)
BUREAU, M. E. R. 1992. Education Sector Study Phase I. Yangon: 81. (See page-11)
MINISTRY OF EDUCATION, M. 2012. Education for All: Access to and Quality of Education in Myanmar. (See page-17)
ibid(See page-17)
M.O.E 2004. Development of Education in Myanmar. (See page-29)
MARTIN, M. H. R. 2013. Recovery of the Education System in Myanmar. Journal of International and Comparative
Education, Volume 2.
HALLINGER, P. 1998. Education Change in Southeast Asia
The Challenge of Creating Learning Systems. Journal of Education Administration, Vol. 36. (See page-492)
M.O.P.F 2015. National Development, Second Five-Year Short Term Plan (2016-17 FY- 2020-21 FY). Ministry of
Planning and Finance.
WAI, K. S. 30 January 2015. Child - centred education a failure: experts. Myanmar Times Journal.
UNICEF December 2013. Development of a Teacher Education Strategy Framework Linked to Pre- and In-Service
Teacher Training in Myanmar. (See page-9)
OFFICE, P. 2015. Government's Efforts on Education. President Office of Myanmar.
NEWS, M. 2016. New Curriculum: 90,000 KG Teachers Trained For New Teaching Method. Myanmar International
TV.
http://oecdeducationtoday.blogspot.com/2017/03/why-do-so-many-women-want-to-become_1.html
https://www.irrawaddy.com/specials/women/burmas-sexist-school-requirements-hurt-women-society.html
http://www.unescobkk.org/fr/news/article/state-counsellor-daw-aung-san-suu-kyi-highlights-the-importance-ofteacher-education-reform/
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/nay-pyi-taw/21806-state-counsellor-education-mustinclude-critical-thinking-less-rote-memorisation.html
https://www.nytimes.com/2014/09/07/sunday-review/why-dont-more-men-go-into-teaching.html
http://www.telegraph.co.uk/men/thinking-man/how-can-we-get-more-men-to-become-teachers/

