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အထက္တန္းလြန္ အဆင့္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ GED exam ကဲ့သို႔ေသာ program မ်ား၊ ထိုင္းသက္ 

ႀကီး ပညာေရး (သို႔မဟုတ္) အေ၀းသင္ပညာေရး ေကာ္ေဆာ္ေနာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ထိုင္းႏုိင္ငံ အသိအမွတ္ျပဳ 

အထက္တန္း ေအာင္လက္မွတ္ ရယူမႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးဌာနႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ၁၀ 

တန္းေျဖဆိုသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ အတန္းအလိုက္ႏွင့္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသအားလံုးကို လႊမ္းၿခံဳႏုိင္မႈ မရိွေသးပါ။  

အထူးသျဖင့္ အငယ္တန္းအဆင့္မ်ားတြင္ ထိုင္းေက်ာင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ School within School 

program သာရိွၿပီး၊ ထိုအစီအစဥ္မွာလည္း စမ္းသပ္ကာလ အေနအထားပင္ ရိွေနပါေသးသည္။ 

ေက်ာင္းေနရြယ္ ကေလးမ်ားအားလံုး ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရးေပၚလစီကို ခ်မွတ္ထားေသာ ထိုင္းႏုိင္ငံ 

အစုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ လည္း  အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျမန္မာ ကေလးငယ္အားလံုး တက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ 

အေျခအေနလည္း မရိွ သလို ျမန္မာျပည္ျပန္မည့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာပညာေရးႏွင့္ ျပန္လည္ 

ဆက္စပ္ရန္အတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေဒသအားလံုးတြင္ တေျပးညီ 

လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရိွေသးပါ။  

လက္ရိွအေျခအေနတြင္မူ ထိုင္းႏုိင္ငံေဒသ အသီးသီးရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားသည္ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ ရပ္တည္မႈ 

ဆိုင္ရာ အခက္အခဲ၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႕မႈဆိုင္ရာ အခက္အခဲ၊ နည္းပညာႏွင့္ အေထာက္အကူမ်ား ရရိွႏုိင္မႈ 

အခက္အခဲႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ရရိွႏုိင္မႈ အခက္အခဲမ်ားကို 

ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းေနၾကရသလို၊ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္လိုက္ရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးပင္ရိွလာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ား ပိတ္လိုက္ရျခင္းျဖင့္ စာသင္ခန္းမ်ားထဲရွိ ကေလးငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္သည္ 

ဒုစရုိက္မႈမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈမ်ား၏ သားေကာင္မ်ား အျဖစ္သို႔ တြန္းပုိ႔ ေရာက္ရိွသြားႏိုင္ၿပီး 

အိမ္ရွင္ ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ အမိ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔ အတြက္ တန္ဖုိးရိွေသာ လူသား အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဆံုးရႈံးရမည္ 

ျဖစ္သလို ႏွစ္ႏုိင္ငံလံုးအတြက္ မလိုလားအပ္ေသာ အနာဂတ္ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါသည္။ 

ထို႔အတူ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ေက်ာင္းေနရြယ္ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးငယ္မ်ားသည္ စာသင္ခန္းမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေ၀း 

ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ထိုကေလးငယ္မ်ားအတြက္လည္း ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကဲ့သို႔ အစီအစဥ္မ်ား 

ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါေသးသည္။  

ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အစည္းအရုံးသည္ ေစတနာ၊ ဝါသနာျဖင့္ အနစ္နာခံ သင္ၾကား 

ေပးေနၾကေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အစည္းအရုံးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ပညာေရး၏ 

အနာဂတ္အတြက္ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ၿပီး MEII ၏ ကြန္ယက္တြင္းရွိ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသတြင္း ပညာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ထိုင္း၊ျမန္မာ 

အစုိးရမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ား၊ လက္ေတြ႔လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ပညာေရး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 

ေက်ာင္းအသီးသီးသို႔ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို တိုက္တြန္း ေတာင္းဆို အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။  

၁။ ထိုင္းျမန္မာ အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးမ်ား၏ အနာဂတ္အတြက္ ပညာေရး အေထာက္အပံ႕မ်ား 

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေဒသတြင္း စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အလွဴရွင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တိုက္တြန္း 



ေတာင္းဆိုေပးျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းပညာေရးအတြက္ ပညာေရးရံပုံေငြမ်ားခ်မွတ္ ေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ 

ရြက္ေပးပါရန္။ 

၂။ ထိုင္းႏုိင္ငံ အစုိးရအေနျဖင့္ ပညာေရးသည္ အားလံုးအတြက္( Education for all) အစီအစဥ္ျဖင့္ 

ျမန္မာ ကေလးငယ္မ်ားကို ထိုင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း အေၾကာင္း 

အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထိုင္းႏ္ုိင္ငံအတြင္းရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေနၾကေသာ 

ကေလးငယ္မ်ားအတြက္လည္း ထိုင္းပညာေရး စနစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ႏုိင္ရန္ ပုိမုိ လက္ေတြ႕က်ေသာ 

နည္းလမ္းမ်ား ေဖၚေဆာင္ေပးေစလိုပါသည္။ ထိုင္း၊ျမန္မာ အစုိးရႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းပညာေရး 

တာဝန္ရိွသူမ်ား ညိွႏိႈင္းၿပီး ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ ပညာေရး အသိအမွတ္ျပဳ 

ခံရမႈမ်ား ရရိွေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ တိုက္တြန္း ေတာင္းဆို 

အပ္ပါသည္။ 

၃။ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို ျမန္မာ၊ ထိုင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးမွ နည္းပညာဆိုင္ရာ 

ပံ႕ပုိးမႈ ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္။  

၄။ အရည္အခ်င္းျပည့္မီွေသာ ကေလးမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း တကၠသိုလ္ /ေကာ 

လိပ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရိွေစေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။  

၅။ ေက်ာင္းေနရန္ အခက္အခဲ ရိွေနေသးသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားေပးႏိိုင္မည့္ 

ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းပညာေရး တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ အစုိးရမဟုတ္ 

ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ထိုင္း၊ ျမန္မာ အစုိးရမ်ားကပါ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖၚ 

ေပးရန္။ 

၆။ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးငယ္မ်ားတြင္လည္း မတူညီေသာ ဘ၀ေနာက္ခံ၊ မတူညီေသာ ေက်ာင္းပညာေရး၊ 

မတူညီေသာ အသိပညာႏွင့္ မတူညီေသာ အေတြးအျမင္တို႔ကို အေျခခံသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း 

လူမႈဘ၀မ်ားအတြက္ ပုိမုိ သင့္ေလ်ာ္၊ အပ္စပ္ေသာ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းတို႔ကို ျမန္မာျပည္တြင္း 

သင္ရုိးညႊန္းတမ္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းတို႔ကို အေျခခံလ်က္ 

သင့္ေတာ္ေသာ အသိပညာမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ဘ၀တုိ႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလွ်က္ သင္ရုိးမ်ားကုိ 

ညိႇႏိႈင္းၿပီး ယဥ္ေက်းမႈအသီးသီးကို သဟဇာတျဖစ္ေစလွ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယဥ္ေက်းမႈကို ထြန္းကား 

ေစေသာ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရး အားေပးကူညီ အသိအမွတ္ျပဳေပးပါရန္။  

၆။ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာရည္ တုိးတက္မႈ 

အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ား၊ တိက်ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ေသာ 

ေအာင္လက္မွတ္တို႔ကို လိုအပ္လ်က္ရိွသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာသင္ရုိးအေပၚ အေျချပဳ၍ မြမ္းမံထား 

သည့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ားမွာ ျပည္တြင္း ပညာေရးစနစ္တြင္ ဆက္လက္ သင္ၾကား 

ႏိုင္ရန္အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား၊ ပ့ံပုိး ကူညီမႈမ်ား လုိအပ္လွ်က္ ရိွေနပါသည္။ 

၇။ အမိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ ပညာေရးေပၚလစီတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ 

ေရႊ႕ေျပာင္း ေဒသ တစ္ခုလံုး၏ ပညာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းၿပီး အတန္းအလိုက္ တေျပးညီ 

စစ္ေဆးမႈႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးရန၊္ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားအားလံုး၏ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ 



တစ္ရပ္ရပ္မွ စစ္ေဆးေထာက္ခံသည့္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားကို တႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ 

အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ မိမိတို႔ ေအာင္ျမင္သည့္ အတန္း အလိုက္ ျပန္လည္ 

တက္ရာက္ႏုိင္ခြင့္ရရိွရန္၊ အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ား ဆက္လက္ သင္ၾကားခြင့္ရရန္၊ ကေလးမ်ား အတြက္ 

ႏုိင္ငံသားဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား ရရိွႏုိင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။   

၈။ လုပ္ခလစာနည္းပါးစြာျဖင့္ အနစ္နာခံ စာသင္ၾကားေပးေနၾကသည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အတြက္ 

နည္းပညာဆိုင္ရာ ပံ႕ပုိးမႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ား ရရိွႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ေဖၚေဆာင္ေပးမႈကို 

ျမန္မာ၊ ထိုင္း အစုိးရ အသီးသီး အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ နွစ္နုိင္ငံေပါင္းစည္း အသိအမွတ္ျပဳ 

လက္မွတ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း အေနျဖင့္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ၿပီး၊ ျပည္ေတာ္ျပန္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ၊ အရည္အခ်င္း လုပ္သက္မ်ားအလိုက္ 

အသိအမွတ္ျပဳမွဳ၊ တာ၀န္ေပးအပ္မွဳမ်ားျဖင့္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္း 

အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။   

၉။ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ လြတ္လပ္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ အသင္း 

အဖြဲ႔မ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ အသးီသီးတြင္ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္သြားရန္ လိုအပ္လ်က္ ရိွေနဆဲျဖစ္ျပီး 

ထိုဆရာဆရာမမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ လြတ္လပ္ေသာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ စုစည္းမႈျဖင့္သာလွ်င္ 

ေရႊ႕ေျပာင္း ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးအခြင့္အေရးမ်ား ပုိမုိရရိွလာ မည္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသား ကေလးငယ္မ်ား အားလံုး မည္သည့္ေနရာတြင္ ေရာက္ရိွ ေနေစကာမူ ေဒသတြင္းရိွ အနာဂတ္ 

လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား မဆံုးရႈံးေစရန္အတြက္ ပညာ သင္ၾကားခြင့္ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရရိွေစရန္  ထိုင္း၊ 

ျမန္မာ အစုိးရႏွစ္ရပ္လံုးမွ ေရႊ႕ေျပာင္း ပညာေရး တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေထာက္ပံ႕ကူညီပံ႕ပုိးမႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ေပးရန္  လိုအပ္ေနပါသည္ဟု အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။  

 

 

 

 

ေဒၚေရႊစင္၀င္း 

ဥကၠဌ  

ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အစည္းအရုံး 

(BMTA)  

 



 

ပူးတြဲပါဝင္ ေတာင္းဆုိေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား  

- REWC (ရေနာင္းေဒသ) 

- FED (ဖန္္းင ပညာေရးဌာန)  

- မဟာခ်ိဳင္ ေဒသစာသင္ေက်ာင္း (၂) ေက်ာင္း 

-  Mee Eain Shin Development Foundation school ( MDF), DCLC school 

(ဘန္ေကာက္)  
- Beam Education Foundation (ခ်င္းမုိင္)  

- Minmahaw Education Foundation (မဲေဆာက္)   

- Mae Tao Clinic (Child Protection)  

- Committee for Protection and Promoting Child Rights (CPPCR)  

- Social Action for Women (SAW) 

- Community Council for Migrant Education (CCME) 

 

ယခု ထုတ္ျပန္သည့္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုခ်က္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၅) ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ  

ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ဆရာမ်ား ညီလာခံ၏ တညီတညြတ္တည္း အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ထုတျ္ပန္အပ္ပါသည္။  

 

ဆက္သြယ္ရန္ 

- ေဒၚေရႊစင္၀င္း ( ဥကၠဌ) 0783006046 

- ဦးနုိင္နုိင္ထြန္း ( အတြင္းေရးမွဴး)0875247034 

- မန္းေရႊနွင္း ( ဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ)0872020584  

- Bmta05@gmail.com 

 

 

 

 


