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မာတိကာ

ြျင်းမပည်နယ်၏ ရယဘုယျ အရနအထား

ြျင်းမပည်နယ်ေှိ ဘာသာစကားနှင့်ပညာရေး

 မြန်ြာ့ပညာရေး ပူးရပါင်းရောင်ေွက်မြင်းစီြံကိန်း၏ ရနာက်ြံအရြကာင်းအော  
 
 မြန်ြာနိုင်ငံေှိ ဘာသာစကားသင်ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် အရမြအရနြျား
     
 ြျင်းမပည်နယ်၏ ရယဘုယျအရနအထား
   ြျင်းမပည်နယ်၏ပညာရေးအရမြအရန 
   ြျင်းမပည်နယ်တွင် ရေသတွင်းသုံး သင်ရိုးညွှန်းတြ်းြျား အရကာင်အထည်ရဖာ်မြင်း အရမြအရန

 ရေသတွင်းသုံးသင်ရိုးညွှန်းတြ်း

 ရေသတွင်းသုံးသင်ရိုးညွှန်းြှတေင့် ြိြင်ဘာသာစကားမဖင့်ပညာသင်ြကားရေး၏အရေးကကီးပုံ

 အကကံမပုြျက်ြျား

 ေည်ညွှန်းကိုးကားြျား
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ရေသတွင်းသု ံးသင်ရိ ုးညွှန်းတြ်း

ရေသတွင်းသုံးသင်ရိုးညွှန်းြှတေင့် ြိြင် 
ဘာသာစကားမဖင့်ပညာသင်ြကားရေး၏
အရေးကကီးပုံ

အကကံမပုြျက်ြျား

ေည်ညွှန်းကိုးကားြျား



မြန်ြာ့ပညာရေး ပူးရပါင်းရောင်ေွက်မြင်းစီြံကိန်း၏ ရနာက်ြံ 
အရြကာင်းအော

မြန်ြာ့ပညာရေး ပူးရပါင်းရောင်ေွက်မြင်း စီြံကိန်း (MEPP) ကို Covenant Con-
sult အဖွဲ့အစည်းြှအရကာင်အထည်ရဖာ်ရောင်ေွက်ရနဖပီး ကြ္ဘာဘဏ် (World 
Bank) နှင့် မြန်ြာ့ပညာရေး မြှင့်တင်ြှု လက်တွဲရောင်ေွက်ရေးအဖွဲ့  (MEC) တို့ြှ 
ေန်ပုံရငွ ြတည်ထားမြင်း မဖစ်သည်။  ေည်ေွယ်ြျက်ြှာ ပညာရေးဝန်ကကီးဌာန 
(MoE) နှင့် မြန်ြာနိုင်ငံေှိတိုင်းေင်းသားပညာရေးအဖွဲ့အစည်းြျားအြကား ပူးရပါင်း 
ရောင်ေွက်မြင်းေိုင်ောသရဘာတူညီြျက်ြျား၏ ဖွံ့ဖဖိုးရေးကို မဖည့်ေည်း ရောင် 
ေွက်ရပးနိုင်ေန် မဖစ်သည်။1   စီြံကိန်းပထြအေင့် (MEPP 1) အရနမဖင့် နိုင်ငံတစ် 
ဝှြ်းေှိ တိုင်းေင်းသားအရမြမပုပညာရေးအဖွဲ့အစည်းြျား (EBEPs)၊ အထူးသမဖင့် 
ပဋိပက္ခေဏ်ြံရေသြျားြှ ပညာရေးအဖွဲ့ြျားအား သုရတသနနည်းလြ်းကို အရမြ 
ြံ၍ ေှာရဖွအတည်မပုမြင်းမဖစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ အြက်အြဲြျားနှင့်အတူ EBEPs 
ြျားနှင့် ပညာရေးဝန်ကကီးဌာနအြကား ပူးရပါင်းမြင်းမဖင့်ေေှိလာနိုင်ရသာ အြွင့် 
အရေးြျားကိုလည်း တွက်ြျက်ြဲ့ပါသည်။ ကွဲမပားစုံလင်ရသာ အကျ ိုးတူ ပူးရပါင်း 
ရောင်ေွက်သူြျားသည် ပူးရပါင်းရေွးရနွးအရမဖေှာ စကားဝိုင်းြျာတွင်လည်း 
ပါဝင်ရေွးရနွးြဲ့ပါသည်။   

မြန်ြာ့ပညာရေးပူးရပါင်းရောင်ေွက်မြင်းစီြံကိန်း (MEPP) ၏ ေုတိယအေင့်ြှာ 
ပညာရေးဝန်ကကီးဌာနနှင့် အရေးပါရသာ တိုင်းေင်းသားပညာရေး အဖွဲ့အစည်းြျား 
(EBEPs) အြကားတွင် ပူးရပါင်းရောင်ေွက်ရေးြူရဘာင်တြု ြျြှတ် အရကာင် 
အထည်ရပါ်လာနိုင်ရစေန် ေည်ေွယ်ပါသည်။2  စီြံကိန်းပထြေင့်တွင် ြျင်းမပည် 
နယ်အတွင်းေှိ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးအြကားတွင် (အြျ ို့ြှာ အဖွဲ့အစည်း အြျင်း 
ြျင်း ရတွ့ေုံဖူးမြင်းပင်ြေှိ) ပူးရပါင်းရောင်ေွက်နိုင်ရေးအတွက် ရေွးရနွးပွဲြျား 
စကားဝိုင်းြျား မပုလုပ်ြဲ့သည်။ ေုတိယအေင့်တွင်ြူ ပညာရေးဝန်ကကီးဌာနနှင့်    
တိုင်းေင်းသားပညာရေးအဖွဲ့အစည်းြျား (EBEPs) အြကားတွင် ပူးရပါင်းရောင် 
ေွက်နိုင်ရေး ြူရဘာင်တြု ရပါ်ရပါက်လာနိုင်ေန် အတွက် အကကံမပုြျက်ြျား ပံ့ပိုး 
ကာ အရထာက်အပံ့ရပးအပ်ြှုြျား ရောင်ေွက်သွားေန် ေည်ေွယ်ပါသည်။ ြျင်းမပည် 
နယ်တွင်းေှိ တိုင်းေင်းပညာရေးအဖွဲ့အစည်းြျားြှာ ပညာရေးဝန်ကကီးဌာနနှင့် 

လက်တွဲလျက်ေှိသည့် စာရပနှင့်ယဉ်ရကျးြှုရကာ်ြတီြျား (ရအာက်တွင်ြကည့်ေန်) 
အမဖစ် အဓိကတည်ေှိပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံေှိ အမြားမပည်နယ်ရေသြျားနှင့်ကွဲမပား
မြားနားသည်ြှာ တိုင်းေင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းြျား (EAOs) ၏ 
အရထာက်အပံ့မဖင့် သီးမြားေပ်တည်လျက်ေှိရသာ ပညာရေးစနစ် (သို့ြဟုတ်) 
ရကျာင်းြျား ြျင်းမပည်နယ်အတွင်းတွင် ြေှိမြင်းပင်မဖစ်သည်။ အကယ်၍သာ ြျင်း 
မပည်နယ်ကဲ့သို့ရသာ ရှုပ်ရထွးသည့်မပည်နယ်တစ်ြုတွင် ေက်ေံရမပာေိုရေးနှင့် 
ပူးရပါင်းရောင်ေွက်ရေးေိုင်ော ြူရဘာင်တစ်ြုကို စံနြူနာရေးေွဲနိုင်ြည်ေိုလျှင် 
အမြားမပည်နယ်ရေသြျားတွင်လည်း အလားတူလုပ်ငန်းြျားကို အရကာင်အထည် 
ရဖာ် ရောင်ေွက်နိုင်ြည်မဖစ်သည်။ ဤ ဖွံ့ဖဖိုးေဲစာတြ်းသည် မြန်ြာ့ပညာရေးပူး
ရပါင်းစီြံကိန်းေုတိယအေင့် (MEEP 2) အရကာင်အထည်ရဖာ်ရောင်ရေးအဖွဲ့ ၏
ြျင်းမပည်နယ်တွင်း ရလ့လာရတွ့ေှိြျက်ြျား နှင့် အထူးသမဖင့် ရေသတွင်း သင်ရိုး 
ညွှန်းတြ်းြျားကို အရကာင်အထည်ရဖာ် အုတ်မြစ်ြျနိုင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ 
ရဖာ်မပသွားြည်မဖစ်သည်။

မြန်ြာနိ ုင်ငံေှ ိဘာသာစကားသင်ပညာရေးနှင် ့ပတ်သက်သည့် 
အရမြအရနြျား 

သြ္မတဉီးသိန်းစိန်အစုိးေ (2011-2016) ြတုိင်ြီ အစုိးေအေက်ေက်လက်ထက်တွင် 
ရကျာင်းြျားတွင် တုိင်းေင်းသားဘာသာစကားြျား သင်ြကားရေးနှင့်ပတ်သက်၍ 
တေားဝင်ြွင့်မပုထားမြင်းြေိှပါ။ သ့ုိရသာ် ဖပီးမပည့်စံုရသာ ပညာရေးကဏ္ဍရလ့လာ 
သံုးသပ်ရေး (ေုတိယအေင့်၊၂၀၁၄)အေနှင့် ၂၀၁၄ြုနှစ် အြျ ိုးသားပညာရေးဥပရေ 
အေ နုိင်ငံတစ်ဝှြ်းတွင်ကျင့်သံုးေြည့် အရမြြံပညာရေး၏ အေင့်အသီးသီးအတွက် 
သင်ရုိးညွှန်းတြ်းအညွှန်းရဘာင်ြျားနှင့် သင်ရုိးညွှန်းတြ်း စံြျားေိှရေး (ပုေ်ြ ၃၉ စ) 
နှင့် ပုေ်ြ ၃၉ (စ) ပါ သင်ရုိးညွှန်းစံြျားကုိ အရမြြံ၍ သင်ရုိးညွှန်းတြ်းရေးေဲွြှုကုိ 
ရေသအလုိက် လွတ်လပ်စွာ ရောင်ေွက်နုိင်ြွင့်ေိှရေး (ပုေ်ြ ၃၉ ေ)ဟူ၍ ပါေိှပါ 
သည်။ ၂၀၁၆ ြုနှစ်ြှစ၍ အြျ ိုးသားပညာရေးြဟာဗျူဟာစီြံကိန်း (NESP ၂၀၁၆-
၂၀၂၁, စာြျက်နှာ ၁၁၇-၁၁၉) တွင် ပါဝင်ရသာ ရေသြံသင်ရုိးညွှန်းတြ်း ြိတ်ေက် 
အေ  အရမြြံပညာြူလတန်းအေင့်တွင်  တုိင်းေင်းသားဘာသာစကားသင်ြကားရေး 
ကုိ သင်ရုိးညွှန်းတန်း၏၂၀ ောြုိင်နှုန်း ြွင့်မပုနုိင်ေန် (ြူလအစတွင် တတိယတန်း 
အထိဟု ရဖာ်မပထားပါသည်) ရေးသားထားဖပီးမဖစ်သည်။ တုိင်းရေသကကီးနှင့် 
မပည်နယ်အစုိးေြျားအရနနှင့် တုိင်းေင်းသားဘာသာစကား၊ စာရပနှင့်ယဉ်ရကျးြှု 
ြျား သင်ြကားမြင်းကုိ ြူလတန်းအတန်းငယ်ြျားြှစတင်၍ အတန်းကကီးြျားအထိ 
တစ်ေင့်ြျင်း တုိးမြှင့်၍ သင်ြကားရပးနုိင်သည်ဟု အြျ ိုးသားပညာရေးြဟာဗျူ
ဟာစီြံကိန်း (NESP) တွင် ရဖာ်မပထားပါသည်။ ြျင်းမပည်နယ်နှင့် ြျင်းလူြျ ိုးြျား 
အရမြြျရနထုိင်ော ေြုိင်မပည်နယ်၊ ပဲြူးတုိင်းရေသကကီး၊ စစ်ကုိင်းတုိင်းရေသကကီး၊ 
ြရကွးတုိင်းရေသကကီးနှင့် ေန်ကုန်တုိင်းရေသကကီးတ့ုိတွင် သင်ြကားေန် ဘာသာ 
စကား (၃၀) ြန့်ကုိ ြွင့်မပုထားဖပီးမဖစ်သည်။ 

3

မာတိကာ

မြန်ြာ့ပညာရေး ပူးရပါင်းရောင်ေွက်မြင်း
စီြံကိန်း၏ ရနာက်ြံ အရြကာင်းအော

မြန်ြာနိုင်ငံေှိ ဘာသာစကားသင်ပညာရေး
နှင့်ပတ်သက်သည့် အရမြအရနြျား 

ြျင်းမပည်နယ်၏ ရယဘုယျ အရနအထား

ြျင်းမပည်နယ်ေှိ ဘာသာစကားနှင့်ပညာရေး

1 မြန်ြာ့ပညာရေးပူးရပါင်းရောင်ေွက်မြင်းစီြံကိန်း (MEPP) ၏ ေည်ြှန်းြျက်ြှာ အြျ ိုးသားပညာရေး 
ြဟာဗျူဟာစီြံကိန်း (NESP) ြှ အပိုေ် ၅.၂.၂ ပါ “အရမြြံပညာရေးမပုမပင်ရမပာင်းလဲရေး အတွက် 
ကွဲမပားစုံလင်ရသာ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းြျား ပူးရပါင်းပါဝင်ရောင်ေွက်မြင်းကို အရထာက် အကူမပု 
သည့် ြိတ်ဖက်ယန္တယားတစ်ြု” ကို ရဖာ်ရောင်ေန် မဖစ်သည်။ 

2 မြန်ြာ့ပညာရေးပူးရပါင်းစီြံကိန်း (MEPP) ၏ အနှစ်ြျုပ်နှင့် ရလ့လာြျက်အား ပုိြုိသိေိှေန်  Myanmar 
Education Partnerships Project, Policy Note (Octover,2020)ကုိြကည့်ပါ။

ရေသတွင်းသု ံးသင်ရိ ုးညွှန်းတြ်း

ရေသတွင်းသုံးသင်ရိုးညွှန်းြှတေင့် ြိြင် 
ဘာသာစကားမဖင့်ပညာသင်ြကားရေး၏အ
ရေးကကီးပုံ

အကကံမပုြျက်ြျား

ေည်ညွှန်းကိုးကားြျား



ရေသတွင်းသံုးသင်ရုိးညွှန်းတြ်းြျားရပါ်ရပါက်ရေးပြာဏရမြလှြ်းြှာမြန်ြာနုိင်ငံ 
ေိှတုိင်းေင်းသားဘာသာစကားြျားကဲွမပားြှုကုိအသိအြှတ်မပုမြင်းနှင့်အားလံုးပါ 
ဝင်နုိင်ရသာပညာရေးစနစ်ရပါ်ရပါက်လာနုိင်ရေးအတွက်အရေးပါရသာလုပ်ငန်း 
စဉ် တေပ်ပင်မဖစ်သည်။ လက်ရတွ့တွင်ြူ ြျင်းမပည်နယ်တွင် ရေသြံ ဘာသာစကား 
သင်ြကားရေးြှာရဝဖန်ရေွးရနွးေဲနှင့်စိန်ရြါ်ြှုြျားေိှရနေဲကိစ္စတေပ်ပင်မဖစ်သည်။

ရေသတွင်းသုံးသင်ရိုးညွှန်းတြ်း/သင်ြန်းစာြျားရပါ်ရပါက်ရေးလြ်းညွှန်ြျက်အေ 
သတ်ြှတ်ထားရသာ စာသင်ြျနိ်၊ စာသင်နှစ်အတွင်း ြွင့်မပုထားရသာ သင်ြန်းစာ 
ြျားကိုရေးေွဲမပုစုေန်ြှာ တိုင်းရေသကကီးနှင့်မပည်နယ်အစိုးေ၏တာဝန်မဖစ်ပါသည်။ 
ပြာဏအရကာင်အထည်ရဖာ်ြွင့်မပုြျက်ေေှိထားရသာ တိုင်းေင်းသား မပည်နယ် 
ငါးြုတွင်ြူလတန်းအေင့်၌တပတ်လျှင်သင်ြန်းစာငါးြုသတ်ြှတ်နိုင်ြဲ့ဖပီးအလယ် 
တန်းတွင် တပတ်လျှင် ရလးြုသတ်ြှတ်နိုင်ြဲ့ပါသည်။ အမြားမပည်နယ်ရလးြုတွင် 
သင်ြန်းစာြျားကို ဘာသာစကားသင်ြကားရေးအတွက်  သုံးနာေီနှင့် ရေသသြိုင်း၊ 
ယဉ်ရကျးြှု၊ သဘာဝသယံဇာတ သို့ြဟုတ် အမြားသရဘာတူညီဖပီးရသာအ 
ရြကာင်းအောြျားမဖစ်သည့် သတင်းအြျက်အလက်နည်းပညာနှင့် စီးပွားရေးပညာ 
စသည်တို့ကို  သင်ြကားေန်နှစ်နာေီဟူ၍ ြွဲမြားသတ်ြှတ်ထားပါသည်။ စီြံကိန်း 
ပထြအေင့်နှင့် ေုတိယအေင့်ြကားကာလ (၂၀၁၉ြုနှစ် ဧဖပီလ- ၂၀၁၉ြုနှစ် 
ရအာက်တိုဘာလ) တွင် မပည်ရထာင်စုအေင့်ေုံးမဖတ်ြျက်အေ ြျင်းမပည်နယ်တွင် 
ရေသြံသြိုင်းသင်ြကားြွင့်ကို ပယ်ဖျက်ြဲ့ပါသည်။  

ပုနံှပိထ်တုရ်ဝမြင်း၊ ဖတစ်ာအပုြ်ျား မဖန့်မဖူးမြင်းနငှ် ့သငြ်ကားရေးအကေူောြျား၏ 
လစာြျားကို ရပးမြင်းစသည့် သင်ြကားရေးေိုင်ော အရေးကိစ္စြျားကို ရောင်ေွက် 
ေန်အတွက် အတည်မပုမြင်းသည် မပည်ရထာင်စုအစိုးေ၏ တာဝန်မဖစ်သည်။ တိုင်း
ရေသကကီးနှင့်မပည်နယ်ြျားေှိ သက်ေိုင်ော လူြှုရေးဝန်ကကီးြျား၊ တိုင်းေင်းသား 
ရေးောဝန်ကကီးြျား၊ ပညာရေးညွှန်ြကားရေးြှူးြျား၊ တက္ကသိုလ်/ရကာလိပ်ြျားြှ 
တာဝန်ေှိသူြျား၊ ြရိုင်ပညာရေးအောေှိြျား၊ ဖြို့နယ်ပညာရေးရုံးြျားြှ ကိုယ်စား 
လှယ်ြျား၊ အဖငိြ်းစားေော/ေောြြျား၊ ကျွြ်းကျင်သူြျားနှင့် တိုင်းရေသကကီး/   
မပည်နယ်ြျားြှပညာရေးဝန် ကကီးဌာနလက်ရထာက်ညွှန် ြကားရေးြှူြျားပါဝင်
ရသာ ရေသတွင်းသုံးသင်ရိုး ညွှန်းတြ်းြျား အရကာင်အထည်ရဖာ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ 
ကို တိုင်းရေသကကီးနှင့် မပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့ြျားြှ ဖွဲ့စည်းေသည်။ အထက်ပါ စာ 
ေင်းတွင်ြပါဝင်ရသာ်လည်း စာရပနှင့်ယဉ်ရကျးြှုရကာ်ြတီြျားကို ရေသြံကျွြ်း 
ကျင်သူြျားအမဖစ် သင်ရိုးညွှန်းတြ်းရေးေွဲမြင်းတွင် ပါဝင်ေန်အတွက် သတ်ြှတ် 
ြွင့်မပု ထားသည်။     

ြျင်းမပည်နယ်၏ ရယဘုယျ အရနအထား

ြျင်းမပည်နယ်ေိှ လူဦးရေြှာ ၄၇၈,၈၀ဝ၁3  ြန့်မဖစ်ဖပီး မြန်ြာနုိင်ငံတွင်းတွင် ေင်းေဲြဲွ
ရတြှုအမြင့်ြားေံုးမပည်နယ်တြုမဖစ်သည်။ လူဦးရေ၏၇၃%ြန့်ြှာ ေင်းေဲြဲွရတြှု 
သတ်ြှတ်ြျက်ြျဉ်း၏ ရအာက်တွင်ရနထုိင်ေလျက်ေိှဖပီး ၇၉% ြှာ ရကျးလက် 
ရေသြျားတွင် ရနထုိင်ြကသည်။4  ြျင်းလူြှုအသုိင်းအဝုိင်းတွင် ဘာသာစကားနှင့်
လူြျ ိုးကဲွမပားြှုြျားစွာလည်း ေိှရနပါသည်။ လူြျ ိုးစု ၅၃ ြု ြန့်ကုိ တုိင်းေင်းသား 
၁၃၅ ြျ ိုးတွင် ပါဝင်ရသာ ြျင်းနွယ်ဝင်တုိင်းေင်းသားလူြျ ိုးစုြျားအမဖစ် မြန်ြာ 
အစုိးေြှ အသိအြှတ်မပုထားပါသည်။ သ့ုိရသာ် အြျ ို့အေုိအေ ရေသိယအသံနှင့်
ဘာသာစကားြျ ိုးကဲွရပါင်း ၇၀ နှင့်အထက်ြန့်ေိှြည် ယူေေပါသည်။5  လူြျ ိုး 
စုအသီးသီးတွင် ဘာသာစကားနှင့်ယဉ်ရကျးြှုရကာ်ြတီအသီးသီးေိှြကဖပီး   ၎င်းတ့ုိ 
သက်ေုိင်ော ဘာသာစကား၊ ယဉ်ရကျးြှုနှင့် အြျ ိုးသားလက္ခဏာ မပန့်ပွားရေး 
အတွက် ရောင် ေွက်လျက်ေိှြကသည်။ ရေှးကတည်းက ရကာ်ြတီြျားသည် အစုိးေ 
ြွင့်မပုြျက်ေေိှ လျှင် ဘာသာစကားသင်ြကားြှုကုိ တနင်္ဂရနွသင်တန်းရကျာင်း 
(Sunday School) ြျားနှင့် ဧဖပီလ သကကဂန်ပိတ်ေက်ေှည်ြျားတွင် သင်ြကားရလ့ေိှ 
ြကသည်။ သင်ြကား ရေးအတွက် ရကာ်ြတီြှထုတ်ရဝရသာ စာရပအြျားစုြှာ 
ြေစ်ယာန်သြ္မာကျြ်းစာ နှင့် ဓြ္မရတးတ့ုိမဖစ်ြကသည်။ ယရန့တုိင် ြိြင်ဘာသာ 
စကားအား သင်ြကားောတွင် ရကာ်ြတီြျား အသံုးမပုရလ့ေိှသည့်ပံုစံြှာ သြ္မာကျြ်း 
စာပါ ကျြ်းပုိေ်ြျားကုိ ဖတ်ရှုရစမြင်း၊အလွတ်ကျက်ြှတ်ရစမြင်းနှင့် မပန်လည်ရေး 
သားရစမြင်းပင် မဖစ်သည်။ ြျင်းလူြျ ိုးစုြျားအြကားတွင် သြ္မာကျြ်းစာအား ြိြိ 
ကုိယ်ပုိင်ဘာသာစကားမဖင့် ဘာသာမပန် ပုိင်ေုိင်ထားနုိင်မြင်းသည် ငု်္ဏ်ယူစောပင် 
မဖစ်ဖပီး ဘာသာမပန်ေော သာသနာမပုြျားကုိ ရုိရသရလးစားစွာ ေက်ေံရလ့ေိှြက 
သည်။ ဘာသာစကားအရေး အသားြျားနှင့် သြ္မာကျြ်းစာကုိ စတင်ဘာသာမပန် 
ြ့ဲရသာ ြေစ်ယာန် သာသနာမပု ြျားြရောက်ေိှြင်ကြျင်းလူြျ ိုးြျားတွင် နှုတ်တုိက် 
လက်ေင့်ကြ်းရသာ ယဉ်ရကျး ြှု ဓရလ့ထံုးတြ်းြျားေိှရသာ်လည်း စာရပအရေး 
အသားြျားြေိှပါ။ ြျင်းလူြျ ိုးစုြျား အြကားတွင် အနည်းငယ် အင်အားရတာင့်တင်း 
ြှုေိှရသာ ဖလြ်း/လုိင်ဇုိ (Falam/Laizo), တီးတိန်/ဇုိြီး (Tedim/Zomi), ဟားြါး/
လုိင် (Hakha/Lai)လူြျ ိုးစုြျားတွင်ြူ ကုိယ်ပုိင်ဘာသာစကားမဖင့် သတင်းစာ 
ထုတ်ရဝြှုြျားနှင့် ရေေီယုိအစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်ြှုြျားေိှပါသည်။

ြျင်းမပည်နယ်၏ပညာရေးအရမြအရန

ြျင်းမပည်နယ်ေှိပညာရေးအရမြအရနနှင့်ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အြျက်အ 
လက်အြျ ို့ကို ရအာက်ေှိဇယား(၁) တွင် ရဖာ်မပထားပါသည်။ 
သန်းရြါင်စာေင်းပါ အြျက်အလက်ြျားအေေိုလျှင် ြျင်းမပည်နယ်တွင် ပညာရေး
ေုံးြန်းတိုင်ရအာင်သင်ြကားြဲ့ရသာ လူဦးရေြှာ အမြားတိုင်းရေသကကီးနှင့် မပည် 
နယ်ြျားနှင့်ယှဉ်လျှင် အလွန်နိြ့်ကျပါသည်။ ြူလတန်းတက်နိုင်ရသာ ကရလးဦး 
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မာတိကာ

မြန်ြာ့ပညာရေး ပူးရပါင်းရောင်ေွက်မြင်း
စီြံကိန်း၏ ရနာက်ြံ အရြကာင်းအော

ြျင်းမပည်နယ်၏ ရယဘုယျ အရနအထား

မြန်ြာနိုင်ငံေှိ ဘာသာစကားသင်ပညာရေး
နှင့်ပတ်သက်သည့် အရမြအရနြျား

ြျင်းမပည်နယ်ေှိ ဘာသာစကားနှင့်ပညာရေး

3 မပည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန - DoP (2015)
4 Ibid
5 Ro Sang. (2015).

ရေသတွင်းသု ံးသင်ရိ ုးညွှန်းတြ်း

ရေသတွင်းသုံးသင်ရိုးညွှန်းြှတေင့် ြိြင် 
ဘာသာစကားမဖင့်ပညာသင်ြကားရေး၏
အရေးကကီးပုံ

အကကံမပုြျက်ြျား

ေည်ညွှန်းကိုးကားြျား



ရေ၏ ၉၅% ြန့် သည် ြူလတန်းရကျာင်းြျားတွင် တက်ရောက်သင်ြကားလျက် 
ေှိရသာ်လည်း6  အလယ်တန်းတွင် ၆၇% ြန့် နှင့် အထက်တန်းတွင် ၄၀% ရကျာ် 
ြန့်သာ သင်ြကားလျက်ေှိသည်။7  ြျင်းမပည်နယ်ေှိရကျာင်းသားြျား၏ နှစ်စဉ် 
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာရြးပွဲရအာင်နှုန်းြှာလည်း တိုင်းရေသကကီးနှင့်မပည်နယ်ြျား 
အြကားတွင် အနိြ့်ေုံးအမဖစ်ေပ်တည်လျက်ေှိသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် 
အတွင်းတွင် ပလက်ဝဖြို့နယ်၌ ရမဖေိုသူ၏ ၆% ြန့်သာ ရအာင်မြင်သည်။ ဖလြ်း 
တွင် ရအာင်ြျက်ောြိုင်နှုန်း ၃၀% ြန့်အထိေှိကာ ြျင်းမပည်နယ်တြုလုံးတွင် 
ရအာင် ြျက်အမြင့်ေုံးဖြို့နယ်မဖစ်ပါသည်။8 ပညာရေးဝန်ကကီးဌာနေှိ အြျက် 
အလက်ြျား အေ ြျင်းမပည်နယ်ေှိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် တက္ကသိုလ်
ဝင်တန်းစာရြးပွဲရအာင်ြျက်ောြိုင်နှုန်းြှာ ရမဖေိုသူစုစုရပါင်း၏ ၂၀ ောြိုင်နှုန်း 
ရအာက် သာေှိပါသည်။9  တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းရကျာင်းသားဦးရေ ၄၀% ၏ ၂၀% 
သာရအာင်မြင်သည်ေိုသည့် အဓိပ္ပာယ်အေ စာရြးပွဲရမဖေိုနိုင်ရသာ ရကျာင်းသား 

ဦးရေ၏ ၁၀% ြန့်သာ ရအာင်မြင်သည် ဟူ၍ ေိုေရပြည်။ ဤအြျက် 
အလက်ေေိုလျှင် ြျင်းမပည်နယ်ေှိ အသက် ၁၆ နှစ် ရကျာင်းသားြျား၏ ၉၀% 
ြန့်ြှာ ကျရှုံးမြင်း (သို့ြဟုတ်) ရကျာင်းထွက်မြင်းကိုလည်းရကာင်း နှစ်ြျ ိုးလုံး 
ရသာ်လည်းရကာင်း ကကုံရတွ့ရောင်ေွက်ြဲ့ဖပီးမဖစ်သည်ဟု ယူေေရပြည်။ 
ြျင်းမပည်နယ်တဝှြ်းလုံးေှိ အြျ ိုးသြီးြျား၏ စာတတ်ရမြာက်ြှုနှုန်းနှင့်ပညာရေး
အရမြအရနြှာလည်း နိြ့်ပါး လျက်ေှိပါသည်။ ြျင်းမပည်နယ်တွင်း စာတတ် 
ရမြာက်ြှုနှုန်းြှာ အြျ ိုးသြီးြျားတွင် ၇၀% ြန့်ေှိဖပီး အြျ ိုးသားြျားတွင် ၉၀% 
ြန့်ေှိပါသည်။ နှိုင်းယှဉ်ြကည့်ပါက မြန်ြာတစ်နိုင်ငံလုံးေှိ ပျြ်းြျှစာတတ်ရမြာက်ြှု 
နှုန်းြှာ ၉၀ % ြန့်ေှိဖပီး အြျ ိုးသြီးြျားအတွက် ၈၆% ရကျာ်နှင့် အြျ ိုးသားြျားတွင် 
၉၅% အထိေှိပါသည်။10  ြျင်းမပည်နယ်တွင်းေှိ စာတတ်ရမြာက်ြှုနှုန်းြှာ ရေသ 
အလိုက်ပင် ြတူညီပါ။ ဥပြာေိုေလျှင် ြျင်းမပည်နယ်ရတာင်ပိုင်း ပလက်ဝ 
ဖြို့နယ်၏ ေြီးဖြို့နယ်ြွဲတွင် အြျ ိုးသြီးဦးရေ၏ ငါးေယ်ောြိုင်နှုန်းြန့်သာ 
စာတတ်ရမြာက်ဖပီး စုစုရပါင်းစာ တတ်ရမြာက်ြှုနှုန်းြှာ ၇၀% ရအာက်သာ 
ေှိရနပါသည်။11  လူလတ်ပိုင်း အြျ ိုးသြီး နှင့် အြျ ိုးသားြျား၏ စာတတ်ရမြာက်ြှု 

5

မာတိကာ

မြန်ြာ့ပညာရေး ပူးရပါင်းရောင်ေွက်မြင်း
စီြံကိန်း၏ ရနာက်ြံ အရြကာင်းအော

မြန်ြာနိုင်ငံေှိ ဘာသာစကားသင်ပညာရေး 
နှင့်ပတ်သက်သည့် အရမြအရနြျား 

ြျင်းမပည်နယ်၏ ရယဘုယျ အရနအထား

ြျင်းမပည်နယ်ေှိ ဘာသာစကားနှင့်ပညာရေး

အြျ ိုးအစားြျား (ြျင်းမပည်နယ်) ောြိုင်နှုန်း (ပျှြ်းြျှ)

ြူလတန်းရကျာင်းသားဦးရေ ၉၅%

အလယ်တန်းရကျာင်းသားဦးရေ ၆၇%

အထက်တန်းရကျာင်းသားဦးရေ ၄၀%

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာရြးပွဲ ရအာင်မြင်နှုန်း (ပလက်ဝဖြို့နယ်) ၆%

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာရြးပွဲ ရအာင်မြင်နှုန်း (ဖလြ်းဖြို့နယ်) ၃၀%

စုစုရပါင်း တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာရြးပွဲရအာင်မြင်နှုန်း ၂၀%

စာတတ်ရမြာက်ြှုနှုန်း (အေွယ်ရောက်ဖပီး အြျ ိုးသြီးြျား)  ၇၀%

စာတတ်ရမြာက်ြှုနှုန်း (အေွယ်ရောက်ဖပီး အြျ ိုးသားြျား)  ၉၀%

ဇယား (၁)၊ ြျင်းမပည်နယ်ေှိ ပညာရေးေိုင်ောကိန်းင်္ဏန်းအြျက်အလက်ြျား

ရေသတွင်းသု ံးသင်ရိ ုးညွှန်းတြ်း

ရေသတွင်းသုံးသင်ရိုးညွှန်းြှတေင့် ြိြင် 
ဘာသာစကားမဖင့်ပညာသင်ြကားရေး၏
အရေးကကီးပုံ

အကကံမပုြျက်ြျား

ေည်ညွှန်းကိုးကားြျား

6 မပည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန - DoP (2015)
7 စီြံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကကီးဌာန၊ ကြ္ဘာ့ဘဏ် နှင့် UNDP မြန်ြာ (2018)
8 Khonumthung News. (2019)
9 BNI online Ibid

10 စီြံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကကီးဌာန၊ ကြ္ဘာ့ဘဏ် နှင့် UNDP မြန်ြာ (2018)
11 မပည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန - DoP (2017).



နှုန်းြှာြူ ၉၀% ရကျာ်အထိေှိပါသည်။ လူငယ်ြျ ိုးေက်ြျားအတွင်း 
စာတတ်ရမြာက်ြှုနှုန်း မြင့်ြားလာမြင်းသည် မပည် နယ်တွင်းေှိ ပညာရေးအရမြအ
ရနတိုးတက်လာမြင်းနှင့် ပညာရေးတွင် ကျား/ြ ြွဲမြားြှုရလျာ့ကျလာြှုကို 
ြီးရြာင်းထိုးမပမြင်းရနပါသည်။ မြန်ြာ့ပညာရေး ပူးရပါင်းစီြံကိန်း (MEPP) 
အဖွဲ့အရနနှင့် ြျင်းမပည်နယ်ေှိ စာသင်ြန်းြျားတွင် ြိြင်စကားမဖင့်သင်ြကားမြင်းကို 
အဓိကထားရသာ ရေသတွင်းသင်ရိုးညွှန်းတြ်း နှင့် 
သင်ြန်းစာြျားသင်ြကားနိုင်ရေးကို ြှန်ကန်ထိရောက်စွာအရကာင်အထည်ရဖာ်မြ
င်းမဖင့် မပည်နယ်တွင်းေှိ ကရလးသူငယ်ြျားအား အရပါင်းလက္ခဏာရောင် ရသာ 
ပညာရေးအရတွ့အကကုံြျားကို ေေှိရစဖပီး ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားမဖင့် 
သင်ြကားသည့် သင်ြန်းစာအရြကာင်းအောြျားကို ထိရောက်စွာနားလည်လိြ့်ြည် 
ဟု ယုံြကည်ပါသည်။ ကရလးသူငယ်ြျားအရနနှင့် ၎င်းတို့ြိြင်ဘာသာစကားမဖင့် 
ဦးစွာသုတေှာြှီးမြင်းက ပိုြိုြှတ်ြိနားလည်လွယ်၍ ေုတိယဘာသာစကားမဖင့် 
သင်ယူောတွင် ပိုြိုလွယ်ကူရစြည်မဖစ်ပါသည်။ လက်ေှိအြျနိ်တွင်ရေသတွင်းသုံး
သင်ရိုးညွှန်းတြ်းအစီအစဉ်အေ လူနည်းစုဘာသာစကားြျားကို ရကျာင်းတွင်း 
ဘာသာေပ်အမဖစ် ြျင်းမပည်နယ်တွင်ပို့ြျလျက်ေှိဖပီး ကျန်ဘာသာေပ်ြျားကို မြန်ြာ 
ဘာသာမဖင့်သာ ေက်လက်ပို့ြျလျက်ေှိသည်။ ရအာက်စာပိုေ်တွင် ြျင်းမပည်နယ်ေှိ 
ရေသတွင်းသုံးသင်ရိုးညွှန်းတြ်းအသုံးမပုအရမြအရနကို ရဖာ်မပြည်မဖစ်သည်။

ြျင်းမပည်နယ်တွင် ရေသတွင်းသု ံး သင်ရိ ုးညွှန်းတြ်းြျား 
အရကာင်အထည်ရဖာ်မြင်း အရမြအရန

အေည်အရသွးရကာင်းြွန်ရသာြိြင်ဘာသာစကားအရမြမပုသင်ြန်းစာြျားထွက်
ရပါ်လာရေးသည် အေည်အြျင်းမပည့်ြှီရသာ ေော/ေောြရြွးထုတ်နိုင်ရေး အ 
ရပါ်တွင် ြျားစွာ အရမြတည်ပါသည်။ ဦးစွာပြာဏအမဖစ် တိုင်းေင်းသားဘာသာ 
စကားသင် ေောြျားကို ကျပ်သုံးရသာင်းအပိုရောင်းြျးီမြှင့်ရငွရပးအပ်ဖပီး 
ရနာက်စာသင်နှစ်ြျားတွင် ဝင်ရောက်လာရသာေော/ေောြြျား အားလုံးကို ၎င်း 
ပြာဏအတိုင်း လစာတိုးမြှင့်ရပးအပ်ြဲ့ပါသည်။12  ရေသတွင်းသုံးသင်ရိုးညွှန်းတြ်း 
ရပါ်ရပါက်ရေးကို အားရပးသည့်အရနမဖင့် တိုင်းေင်းသားဘာသာစကားသင်ေော 
ြျား (သင်ြကားရေးလက်ရထာက်ြျား) ကို ြတူညီရသာ ဘာသာေပ်အြျ ိုးြျ ိုးကို 
သင်ြကားရစြဲ့ပါသည်။ အေိုပါ တိုင်းေင်းဘာသာစကားသင်ေောြျားနှင့် သင် 
ြကားလက်ရထာက် အြျားစုကို စာရပနှင့်ယဉ်ရကျးြှုရကာ်ြတီြျား၏ ရထာက်ြံ 

ြှုမဖင့် ေပ်ေွာတွင်းြှပင် ရေွးြျယ်ြန့်အပ်ြဲ့ပါသည် (ရအာက်တွင်ြကည့်ေန်)။ သို့ 
ရသာ် ဤသို့ြန့်အပ်ြဲ့ရသာေောအြျ ို့တွင် ြိြင်ဘာသာစကားအား အမပည့်အဝ 
ကျွြ်းကျင်ြှုထက် အမြားေင်တူသည့် ဘာသာစကားသို့ြဟုတ် ဗြာဘာသာ 
စကားအား ပိုြိုကျွြ်းကျင်ြှုြျားလည်း ေှိရနပါသည်။ အေိုပါ ေောြျားအတွက် 
လုံရလာက်ြျှတဖပီး စနစ်တကျမဖစ်ရသာ ဘာသာစကားသင်ြကားရေးေိုင်ော ရလ့ 
ကျင့်ရပးြှုြျားလည်းအားနည်းရနနိုင်ပါသည်။ အြျ ို့ေောြျားြှာ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် 
ပင် ပညာရေးဖပီးေုံးမြင်းြေှိရသးပါ။ ထို့အမပင် ြူဝါေအသစ်အေ တိုင်းေင်းသားဘာ
သာစကားသင်ြကားြှုကို ြွင့်မပုထားရသာ်လည်း အြျ ို့ရဝးလံ ရြါင်ဖျားရသာရေသ 
ြျားတွင် ရကျာင်းြျနိ်မပင်ပတွင်သာ သင်ြကားရနေဲမဖစ်ပါသည်။  
 
သင်ြကားရေးလက်ရထာက်ြျား ြန့်ထားမြင်းအတွက် လိုအပ်ြျက်ြျားကို သတ် 
ြှတ်ဖပီးမဖစ်ရသာ်လည်း တိုင်းေင်းသား ဘာသာစကားသင် ေောြျား ြန့်ထားရေး 
အတွက်ြူ သတ်ြှတ်ထားေှိမြင်းြေှိရသးပါ။ လက်ေှိစည်းြျဉ်းစည်းကြ်း သတ်ြှတ် 
ြျက်ြျားအေလည်း တိုင်းေင်းဘာသာစကား တစ်ြုစီကိုသင်ေန်အတွက် သင်ြကား 
ရေးလက်ရထာက်ြျား အြျားအမပားရြါ်ယူေန် အေင်ရမပေန်ြှာလည်း ြလွယ်ကူ 
လှပါ။ အဘယ်ရြကာင့်ေိုရသာ် ြျင်းမပည်နယ်ေှိ ရကျးေွာအြျားစုတွင် ေှိရသာ 
ဘာသာစကားသင်ေောအြျားစုြှာ အရမြြံပညာအထက်တန်း ဖပီးရမြာက်ထား 
မြင်းြေှိပါ။ (အြျ ို့ရေသြျားတွင် ြည်သည့် ဘာသာစကားသင် ေောြှ အရမြြံ 
အထက်တန်း ဖပီးရမြာက်ထားမြင်း ြေှိပါ။) တိုင်းေင်းဘာသာစကားသင် ေောြျား 
ြန့်အပ်ြှုတွင်လည်း အလုပ်အကိုင်အြွင့်အလြ်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရေောရသြျာြှု 
ြျားြေှိပါ။ ြန့်ထားရေးနှင့်ပတ်သက်၍ သတ်ြှတ်အေည်အြျင်းြျားကို မပင်ပသို့ 
ရြကညာမြင်းြေှိပါ။ စာရပနှင့်ယဉ်ရကျးြှုရကာ်ြတီြျားြှ သင့်ရတာ်သည်ဟူ၍ 
တင်မပလာရသာ ေောြျားစွာကိုလည်း ပညာရေးဝန်ကကီးဌာနနှင့် တိုင်းေင်းသား
ရေးောဝန်ကကီးဌာနြျားြှ အတည်မပုြန့်အပ်ရပးေန် မငင်းေန်ရလ့ေှိပါသည်။ ထိုသို့
မငင်းေန်ေမြင်း၏အရြကာင်းအေင်းကိုလည်း သိေမြင်းြေှိပါ။ ဤကဲ့သို့ ြရေော 
ြရသြျာရသာ အလုပ်ြန့်အပ်မြင်း ြူဝါေ ြျားရြကာင့် ဘာသာစကားသင်ေောြျား 
နှင့် စာရပယဉ်ရကျးြှုရကာ်ြတီြျားအြကား တွင်သာြက  ပညာရေးဝန်ကကီးဌာန 
(MoE)၊ တိုင်းေင်းသားရေးောဝန်ကကီးဌာန (MoEA) ြျားနှင့်ပါ ပဋိပက္ခြျားမဖစ်ပွား 
နိုင်ပါသည်။ အြျ ို့စာရပယဉ်ရကျးြှုရကာ်ြတီြျားအေိုအေ အထက်ပါစီြံြန့်ြွဲြှု
အလွဲြျားရြကာင့် အြျ ို့ရေသြျားတွင် ပညာရေးဝန်ကကီးဌာနြှ ြန့်အပ်ထားရသာ 
ေောြြျားြှ အပိုရောင်းလစာေလိုြှုမဖင့် တိုင်းေင်းသားဘာသာစကား တစ်လုံး 
တစ်ပါေြျှ တတ်ရမြာက်မြင်းြေှိဘဲ ဝင်ရောက်သင်ြကားြှုကဲ့သို့ရသာ ကိစ္စေပ်ြျား
မဖစ်ပွားလျက်ေှိသည်ဟူ၍ သိေှိေပါသည်။ ဖတ်စာအုပ်ြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍သိေှိေ 
သည်ြှာ ြျင်းမပည်နယ်နှင့် မြန်ြာနိုင်ငံေှိ အမြားတိုင်းေင်းသား ရေသတွင်းသုံးသင်
ရိုးညွှန်းတြ်းအမဖစ် အသုံးမပုထားသည့် သင်ြန်းစာအြျားစုြှာ မြန်ြာဘာသာ 
စကားသုံး ဖတ်စာအုပ်ြျားြှ တိုက်ရိုက်ဘာသာမပန်ေိုထားသည်ြျားသာမဖစ်၍  
တိုင်းေင်းသားယဉ်ရကျးြှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရေသတွင်းနှင့်ေီရလျာ်သည့် အရြကာင်း 
အောြျားကို မပုစုထားမြင်းြျ ိုး ြဟုတ်ရပ။  

6

မြန်ြာ့ပညာရေး ပူးရပါင်းရောင်ေွက်မြင်း
စီြံကိန်း၏ ရနာက်ြံ အရြကာင်းအော

မြန်ြာနိုင်ငံေှိ ဘာသာစကားသင်ပညာရေး 
နှင့်ပတ်သက်သည့် အရမြအရနြျား 

မာတိကာ

ြျင်းမပည်နယ်၏ ရယဘုယျ အရနအထား

ြျင်းမပည်နယ်ေှိ ဘာသာစကားနှင့်ပညာရေး

ရေသတွင်းသု ံးသင်ရိ ုးညွှန်းတြ်း

ရေသတွင်းသုံးသင်ရိုးညွှန်းြှတေင့် ြိြင် 
ဘာသာစကားမဖင့်ပညာသင်ြကားရေး၏
အရေးကကီးပုံ

အကကံမပုြျက်ြျား

ေည်ညွှန်းကိုးကားြျား

12 MEPP 1 ြှေန်ပံုရငွရထာက်ပ့ံြှုေရသာ်လည်း တုိင်းေင်းသားဘာသာစကားသင်ေောအြျားစု အတွက်ြှာ 
ြူြရေောြရသြျာြှုြျား ြျားမပားလျက်ေိှရနပါရသးသည်။ အြျ ို့ြှာလစာြျားအြျန်ိြီြေေိှသည့် အြက် 
အြဲြျားေိှရနပါသည်။



ြျင်းမပည်နယ်ေှိ လူြှု-ယဉ်ရကျးြှုအရမြအရနြျားြှလည်း ရေသတွင်းသုံးသင်ရိုး
ညွှန်းတြ်းြျား အရကာင်အထည်ရဖာ်ရေးအတွက် စိန်ရြါ်ြှုတေပ်အမဖစ်တည်ေှိ
ရနပါသည်။ ဥပြာေိုေလျှင်  ရေှးဦးကရလးသူငယ်မပုစုရစာင့်ရေှာက်ရေးနှင့်ဖံွ့ဖဖိုး
ရေးအတွက် သင်ရိုးညွှန်းတန်း (ECCD)ရေးေွဲေန်အတွက် ကွဲမပားစုံလင်ရသာ 
တိုင်းေင်းဘာသာစကားြျားမဖင့် သင်ြန်းစာမပုလုပ်ေန် ေန်ပုံရငွြျြှတ်ရပးြဲ့ရသာ် 
လည်း ြည်သည့် ြျင်းြျ ိုးနွယ်စု ဘာသာစကားြျားကို ရေွးြျယ်၍ ြည်သည့်စာရပ
ယဉ်ရကျးြှုရကာ်ြတီြျားနှင့် ပူးရပါင်းလုပ်ရောင်ြဲ့ပါသည် ဟူရသာ အြျက်အ 
လက်ြျားကို ေှာရဖွ၍ြေပါ။ ဖလြ်းဖြို့နယ်ြှ နိုင်ငံရေးသြားတစ်ဦးနှင့် ေပ်ေွာ 
ရြါင်းရောင်တစ်ဦးအား13 ရြးမြန်းောတွင် ဖလြ်းဖြို့တွင် ကွဲမပားရသာ လူနည်းစု 
ဘာသာစကားြျားအရေအတွက် ြည်ြျှကို ရငွရြကးရထာက်ပံ့မြင်းြျားနှင့် ပတ် 
သက်၍ ေပ်ေွာထဲတွင် စိုးေိြ်ြှုြျားေှိသည်ဟူ၍ ရမဖေိုြဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့အေိုအေ 
ဤသို့လူနည်းစုဘာသာစကားြျားကို သင်ြကားေန်မပုလုပ်မြင်းသည် ဖလြ်းလိုင်ဇို 
ဘာသာစကားအား ဘုံဘာသာစကားအမဖစ်အသုံးမပုမြင်းကို ထိြိုက်ရစြည်မဖစ်ဖပီး 
ဖလြ်းဖြို့နယ်အတွင်းေှိ ေပ်ေွာစည်းလုံးြှုကို ထိြိုက်ရစြည်ဟုေိုပါသည်။14  ၎င်း 
အေိုအေ ဖြို့နယ်တစ်ြုလုံးတွင် သင်ြကားရေးအတွက် ဘုံဘာသာစကားတစ်ြုမဖင့် 
သာသင်ြကားေန်မပင်ေင်ရစလိုဖပီး စာရပယဉ်ရကျးြှုရကာ်ြတီြျားအရနမဖင့် မဖစ် 
ပွားလာနိုင်ရသာ ယဉ်ရကျးြှုနှင့် လူြှုရေးမပဿနာြျားကို ထည့်သွင်းစဉ်စားမြင်းြေှိ 
ဘဲ စာအုပ်ြျားထုတ်ရဝ လျက်ေှိသည် ဟုေိုပါသည်။ သို့ရသာ် ဤသို့မပုလုပ်မြင်း 
သည် ဖလြ်းဖြို့နယ်တွင်း အင်အားနည်းပါးရသာ ြျ ိုးနွယ်စုငယ်ြျား ကို ဖယ်ထုတ် 
သကဲ့သို့ မဖစ်ြည် မဖစ်သည် ။ ဟားြါးဖြို့နယ်တွင်း မဖစ်ပွားြဲ့ရသာမဖစ်စဉ်ြျားအေ
ေိုလျှင် ဖြို့နယ်တွင်း၌ လိုင်ဟားြါးစာရပယဉ်ရကျးြှုရကာ်ြတီြှ လိုင်ဟားြါး 
ဘာသာစကားမဖင့် ကရလးသူငယ်ြျား၏ ပညာရေး (ECCD) နှင့်ပတ်သက်၍ 
စာအုပ်ြျားရေးသားမပုစုထုတ်ရဝေန် လှုပ်ေှားြှုတြုမပုလုပ်ြဲ့ပါသည်။ သို့ရသာ် 
ဟားြါးဖြို့နယ်တွင် အသုံးမပုလျက်ေှိရသာ ရလာက်တူနှင့်ဇိုရဖး ကဲ့သို့ရသာ 
ဘာသာစကား မဖင့်ထုတ်ရဝမြင်းြေှိပါ။ ဤကဲ့သို့ရသာမဖစ်စဉ်ြျားက ြျင်းမပည်နယ် 
တွင်းတွင် ရေသသုံးသင်ရိုးညွှန်းတြ်းရပါ်ရပါက်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် မပဿနာ 
ြျား၊စိန်ရြါ်ြှု ြျားကို ြီးရြာင်းထိုးမပရနပါသည်။ 

သုရတသနမပုလုပ်ောတွင် အဓိကကကုံရတွ့ေသည်ြှာ ဘာသာစကား၏ ရှုပ်ရထွး 
သိြ်ရြွ့ြှုြျားအေ ြည်သည့်ဘာသာစကားြျားကို အသုံးမပု၍ သင်ရိုးညွှန်းတြ်း 
ရေးေွဲြည်နည်း ဟူ၍ပင်မဖစ်သည်။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်ြှစတင်၍ ြျင်း 
မပည်နယ်ေှိ ပညာရေးဝန် ကကီးဌာန၊ တိုင်းေင်းသားရေးောဝန်ကကီးဌာနတို့ ပူးရပါင်း၍ 
စာရပယဉ်ရကျးြှုရကာ်ြတီြျား၊ ယူနီေက်ဖ် (UNICEF) တို့နှင့်အတူ ရေသတွင်း 
သုံးသင်ရိုးညွှန်းတြ်း ြျားရပါ်ရပါက်ရေးကို လုပ်ရောင်လာြဲ့ြကပါသည်။ စာရပ 

ယဉ်ရကျးြှု ရကာ်ြတီြျားြှ ြိြိတို့၏သက်ေိုင်ောဘာသာစကားကို မပည်နယ် 
ပညာရေးဝန်ကကီးဌာနြျားသို့ မပည်နယ်အေင့် အတည်မပုရပးနိုင်ေန် တင်မပြကဖပီး 
ပညာရေးဝန်ကကီးဌာနြှ သင်ြန်းစာြျား၊ စာအုပ်စာတြ်းြျားကို မြန်ြာဘာသာြှ 
သက်ေိုင်ော တိုင်းေင်းသားဘာသာသို့ မပန်ေိုဖပီးရနာက် ရနမပည်ရတာ်ေှိ အြျ ိုး
သားသင်ရိုးညွှန်းတြ်းရကာ်ြတီသို့ အတည်မပုြျက်ေေှိေန် ပို့ရောင်ြကပါသည်။15

ြျင်းမပည်နယ်ပညာရေးဝန်ကကီးဌာနနှင့် ရနမပည်ရတာ်ေှိ တိုင်းေင်းသားရေးောဝန်
ကကီးဌာနတို့အရနမဖင့် ကနဦးတွင် ရလျှာက်ထားလာသြျှဘာသာစကားတိုင်းအား 
ြွင့်မပုြဲ့ရသာ်လည်း ဘာသာစကား ၂၅ ြုြန့်အထိ ြွင့်မပုဖပီးရသာအြါ အမြား 
ဘာသာစကားြျားကို ရလျှာက်ထားြွင့်ေပ်ေိုင်းြဲ့သည်။ တနည်းအားမဖင့်ေိုလျှင် 
ဘာသာစကားသင်ြကားြွင့်အား ရေွးြျယ်ောတွင် ဦးောလူစနစ်ကို ကျင့်သုံးြဲ့ 
မြင်းမဖစ်သည်။16  ပညာရေးဝန်ကကီးဌာနအတွက်လည်း ြျင်းမပည်နယ်တွင် ဘာသာ
စကားရပါင်းရမြာက်မြားစွာေှိရနမြင်းြှာ ရှုပ်ရထွးြှုြျားမဖစ်ရပါ်ရစဖပီး ရေသတွင်း
သုံးသင်ရိုးညွှန်းတြ်းရပါ်ရပါက်ရေးကို ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ရောင်ေန် အြက် 
အြဲြျားမဖစ်ပွားရစြဲ့ပါသည်။ ဤအကျ ိုးေက်အရနမဖင့် သင်ြကားေန် ြွင့်မပုြိန့် 
ေေှိြဲ့ရသာ အြျ ို့ဘာသာစကားြျားြှာ ေပ်ေွာတွင်းတွင် ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် 
အသုံးမပုရနြကရသာ ဘာသာစကားြျားြဟုတ်ဘဲ အတက်ကကေုံး တိုက်တွန်းရမပာ 
ေိုနိုင်ရသာလူြျားေှိသည့်အဖွဲ့ြှ ဘာသာစကားြျား မဖစ်သည်ြျားမဖစ်ရနပါသည်။ 
အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲတွင် တက်ရောက်လာရသာ အြျ ို့လူြျား၏အေိုအေ (ရအာက် 
တွင်ြကည့်ပါ) ၎င်းတို့ဘာသာစကားြှာ သက်ေိုင်ောနယ်ရမြတွင် ကျယ်မပန့်စွာ 
ရမပာေိုအသုံးမပုြကရသာ်လည်း သင်ြကားြွင့်ြေေှိဘဲ အြျ ို့ရသာ ဘာသာစကား 
အရသးအြျ ို့ကိုြူ ြွင့်မပုထားမပန်သည်ဟုေိုပါသည်။ ဥပြာေိုလျှင် ကန်ပက်လက် 
ဖြို့နယ်၌ ဘာသာစကား အရတာ်ြျားြျားရမပာြကရသာ်လည်း ငါးြုသာ သင်ရိုး 
ညွှန်းတြ်းရေးေွဲေန် ြွင့်မပုရပးြဲ့သည်ဟုေိုသည်။17  အလားတူပင် ြျင်းမပည်နယ် 
ရမြာက်ပိုင်းတွင် လိုင်ဟားြါးအဖွဲ့ြျားြှ လိုင်ဟားြါးဘာသာစကားြှလွဲ၍  အမြား 
ဘာသာစကားြျားမဖင့် သင်ြကားြှုကို ြွင့်ြမပုေန် ဖိအားရပးြှုရြကာင့် အမြားြျ ိုး 
နွယ်စုငယ်ြျား၏ဘာသာစကားြျားအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားမြင်းြမပုဘဲ ဖယ်ကျဉ် 
ထားသည် ဟုေိုြကပါသည်။ ဟားြါးဖြို့နယ်တွင် လိုင်ဟားြါးစာရပယဉ်ရကျးြှု
အဖွဲ့ကကိုးပြ်းြျက်ရအာင်မြင်ဖပီး လိုင်ဟားြါးဘာသာကိုသာ သင်ြကားေန်ြွင့်မပု 
ြျက်ေြဲ့ဖပီး ထန်တလန်ဖြို့နယ်တွင်ြူ အမြားဘာသာစကားငယ်အြျ ို့မဖင့် ရကျာင်း 
ြျားတွင် သင်ြကားေန် ြွင့်မပုြျက်ေေှိြဲ့သည်ဟုေိုသည်။

7

မြန်ြာ့ပညာရေး ပူးရပါင်းရောင်ေွက်မြင်း
စီြံကိန်း၏ ရနာက်ြံ အရြကာင်းအော

မြန်ြာနိုင်ငံေှိ ဘာသာစကားသင်ပညာရေး 
နှင့်ပတ်သက်သည့် အရမြအရနြျား 

မာတိကာ

ြျင်းမပည်နယ်၏ ရယဘုယျ အရနအထား

ြျင်းမပည်နယ်ေှိ ဘာသာစကားနှင့်ပညာရေး

ရေသတွင်းသု ံးသင်ရိ ုးညွှန်းတြ်း

ရေသတွင်းသုံးသင်ရိုးညွှန်းြှတေင့် ြိြင် 
ဘာသာစကားမဖင့်ပညာသင်ြကားရေး၏
အရေးကကီးပုံ

အကကံမပုြျက်ြျား

ေည်ညွှန်းကိုးကားြျား

13 Edwards, N. (2017). 
14 This term is synonymous with lingua franca.

15 Zaw Latt Tun. (2019). 
16 ြျင်းမပည်နယ်ေိှရကျာင်းြျားတွင်သင်ြကားေန်ြွင့်မပုြ့ဲရသာဘာသာစကားြျားြှာရနမပည်ရတာ်သ့ုိဘာသာ

မပန် စာြူြျား၊ စာေွက်စာတြ်းြျားကုိ အလျင်အမြန်ရပးပ့ုိနုိင်ြ့ဲရသာ စာရပနှင့်ယဉ်ရကျးြှုရကာ်ြတီြျားြှ 
မဖစ်သည်။ 

17 MEPP အေင့် ၁ နှင့် ၂



ရေသတွင်းသု ံးသင်ရိ ုးညွှန်းတြ်း

မြန်ြာ့ပညာရေးပူးရပါင်းစီြံကိန်း (MEPP) ေုတိယအေင့်အေ ြျင်းမပည်နယ်အဖဲွ့ 
အရနမဖင့် ြျင်းစာရပနှင့် ယဉ်ရကျးြှုအဖဲွ့အစည်းြျားနှင့် အလုပ်ရံုရေွးရနွးပဲွ ငါးြုကုိ 
ရောင်ေွက်ြ့ဲပါသည်။ ဤရေွးရနွးပဲွ၏ေလေ်အမဖစ် ၂၀၁၉ ြုနှစ် နုိဝင်ဘာ ၈ ေက်ရန့ 
တွင် ပထြေံုးအကကိြ် ြျင်းပညာရေးဖုိေြ်ကုိ ကျင်းပနုိင်ြ့ဲပါသည်။ ြျင်းပညာရေး 
ဖုိေြ်ကုိ ပညာရေးဝန်ကကီးဌာန (MoE) ၊တုိင်းေင်းသားရေးောဝန်ကကီးဌာန(MoEA)၊ 
ြျင်းမပည်နယ်အစုိးေ၊ စာရပနှင့်ယဉ်ကျးြှုရကာ်ြတီြျားနှင့် ဖိတ်ြကားထားရသာ 
ပုင်္္ဂို လ်ြျားစုစုရပါင်း လူဦးရေ (၉၀) တက်ရောက်ြ့ဲပါသည်။ စီြံကိန်းအဖဲွ့အရနနှင့် 
စုစုရပါင်း ဘာသာစကားအုပ်စု ၃၅ ြု ြှ ကုိယ်စားလှယ်ြျားနှင့်အတူ ဖြို့နယ် (၉) ြုနှင့် 
ြျင်းမပည်နယ်မပင်ပရောက် ေပ်ေွာလူထုကုိယ်စားမပုသူြျား ၂၄၀ ရကျာ်အထိ ရတွ့ေံု 
နုိင်ြ့ဲပါသည်။ အေုိပါ အလုပ်ရံုရေွးရနွးပဲွြျားတွင် အစုိးေအောေိှြျားြှ တုိင်းေင်းသား 
စာရပနှင့် ယဉ်ရကျးြှုရကာ်ြတီြျား၏ အင်အားနှင့်ြုိင်ြာြှုကုိ အသိအြှတ်မပုြ့ဲြကဖပီး 
ရကာ်ြတီြျား၏ ြိြင်ဘာသာစကားပညာရေးနှင့် ကရလးသူငယ်ြျားအတွက် 
ပညာေည်မြင့်ြားရေးစသည်တ့ုိအတွက် ကကိုးပြ်းြှုအား ရကျးဇူးတင်ရြကာင်း ထုတ် 
ရဖာ်ရမပာြကားြ့ဲြကသည်။

ေောြျားအတွက် လုိအပ်ြျက်နှင့် အလုပ်အကုိင်အြွင့်အလြ်းတိကျစွာ သတ်ြှတ် 
ရေးတ့ုိြှာ အရေးကကီးပါသည်။ ေောြျား၏ အသက်ရြွးဝြ်းရြကာင်းေုိင်ော အေည် 
အြျင်းတုိးတက်ရေးနှင့်အသိအြှတ်မပုရေးတ့ုိအတွက်လည်းတိကျေှင်းလင်းစွာသတ် 
ြှတ်ရပးေန်လုိလားြှုြျားေိှပါသည်။ ရေသြံဘာသာစကားြျားကုိအြျ ို့ရနောြျား 
တွင် ဘာသာစကားသင်ေောြျားက သင်ြကားဖပီး အြျ ို့ရနောြျားတွင် သင်ြကားရေး 
လက်ရထာက်ြျားက သင်ြကားပါသည်။ ဤဘာသာစကားသင်ေောြျားနှင့်သင် 
ြကားရေးလက်ရထာက်ြျားတွင် ေောမဖစ်သင်တန်းြျားရပးထားမြင်းြေိှပါ။ ထုိ 
ရြကာင့် ၎င်းတ့ုိ၏သင်ြကားရေး အေည်အရသွးြှာ ြျားစွာထိြုိက်ရနလျက်ေိှသည်။

ရေသတွင်းသု ံးသင်ရိ ုးညွှန်းြှတေင့် ြိြင်ဘာသာစကားမဖင် ့
ပညာသင်ြကားရေး၏အရေးကကီးပု ံ 

လက်ေိှအရမြအရနအေစာရပနှင့်ယဉ်ရကျးြှုရကာ်ြတီြျားဖဲွ့စည်းြွင့်ေိှမြင်းနှင့် သြုိင်း 
တရလျှာက် ဘာသာစကားနှင့် ယဉ်ရကျးြှုအရြွအနှစ်ြျားအား ထိန်းသိြ်းလာြ့ဲမြင်း 
ရြကာင့် ြျင်းမပည်နယ်ေိှ ဘာသာစကားအုပ်စုအြျားတွင် ရေသတွင်းသံုး သင်ရုိးညွှန်း
တြ်းြျားရေးေဲွနုိင်စွြ်းေိှြကပါသည်။ (မြန်ြာနုိင်ငံ အရေှ့ရတာင်ရေသတွင်) မြန်ြာ့ 
ပညာရေးပူးရပါင်းရောင်ေွက်မြင်းစီြံကိန်း (MEPP) ကုိ အရကာင်အထည်ရဖာ်ရနသည့် 
တုိင်းေင်းသားမပည်နယ်ြျားအနက် ြျင်းမပည်နယ်အရနနှင့် ကဲွမပားသည်ြှာ အစုိးေြှ 
ရောင်ေွက်မြင်းြဟုတ်ရသာ သီးမြားပညာရေးဌာနြျားဖွင့်လှစ်ထားေိှရသာ တုိင်းေင်း 

သားလက်နက်ကုိင်အဖဲွ့အစည်း (EAO) ြေိှမြင်းပင်မဖစ်သည်။ လက်ေိှတွင် ြျင်းမပည် 
နယ်၌ ပညာရေးလုပ်ငန်းြျား လုပ်ကုိင်ရနသည်ြှာ တုိင်းေင်းသားစာရပနှင့်ယဉ်ရကျးြှု
ရကာ်ြတီြျားနှင့် EAO ြဟုတ်ရသာ ပညာရေးဌာနတ့ုိမဖစ်ြကပါသည်။ 

ရေသတွင်းသံုးသင်ရုိးညွှန်းတြ်းြျားတုိးမြှင့်အရကာင်အထည်ရဖာ်နုိင်ရေးအတွက် 
ရကျာင်းြျားအရနနှင့် စာသင်ြန်းြျားအား မပင်ေင်မြင်း သ့ုိြဟုတ် စာသင်ြျန်ိြျားအား 
ပုိြုိရကာင်းြွန်ရအာင်မပင်ေင်မြင်း၊ အြျ ိုးြျ ိုးရသာဘာသာေပ်၊ သင်ြန်းစာြျားကုိ 
ဘသာမပန်ေုိရေးသားမြင်းအတွက် မပင်ေင်မြင်း၊ ရေသတွင်းသံုးသင်ရုိးညွှန်းတြ်းမဖင့်
သင်ြကားနုိင် စွြ်း နှင့် တုိင်းေင်းသားဘာသာစကားမဖင့် သင်ြကားနုိင်ေန် သင်ရထာက် 
ကူပစ္စည်းြျား ဖံွ့ဖဖိုးရစမြင်းတ့ုိကုိ ရောင်ေွက်ေန်လုိအပ်ပါသည်။ ဦးစားရပးအရနနှင့် 
ကရလးငယ်ြျားအား ရေသတွင်းသံုးသင်ရုိးညွှန်းတြ်းကုိ အသံုးမပု၍ ြိြင်ဘာသာ 
စကားမဖင့် သင်ြကားနုိင်ရေးကုိ ေက်လက်ရထာက်ပ့ံသွားေြည် မဖစ်သည်။ ဤသ့ုိ 
ရောင်ေွက်ေန်အတွက် ေောြွြ်းြံသင်တန်းြျား ရပးအပ်မြင်း၊ ပညာရေးအေည်အ
ရသွးမြှင့်တင်မြင်းနှင့် ရေသြျားတွင် လုိအပ်ရသာဘာသာစကားြျားကုိ ရလ့လာ 
ေန်းစစ်မြင်းတ့ုိကုိ မပုလုပ်သွားေြည်မဖစ်သည္။ 

ကရလးသူငယ်ြျားအတွက်၎င်းတ့ုိ၏ြိြင်ဘာသာစကားအသံုးမပုသင်ြကားမြင်း 
သည်  အသိဉာဏ်ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ြှုြျားကုိ18 ရကာင်းစွာအရထာက်အပ့ံရပးဖပီး ဤသ့ုိ 
မပု လုပ်မြင်းမဖင့် ပညာရေးေလေ်ြျား တုိးတက်လာမြင်း၊ အားလံုးပါဝင်နုိင်ရသာ အြျ ိုး 
သားပညာရေးစနစ် နှင့်အတူ အစုိးေဥပရေနှင့်ြူဝါေ ြျားတွင်ပါဝင်ရသာ အားလံုး 
အတွက်အေည်အရသွးေိှရသာ ပညာရေး စသည့် အကျ ိုးရကျးဇူးတ့ုိကုိ ေေိှနုိင်ြည် 
မဖစ်သည်။ ြျင်းမပည်နယ်နှင့်အမြားမပည်နယ်ြျားတွင် ြိြင်ဘာသာစကား ပညာရေး 
ရအာင်မြင်မြင်းသည် တုိင်းေင်းသားြျားစာရပနှင့် ယဉ်ရကျးြှုြျားအား ရလးစား 
ရြကာင်း နှင့် ြျးီရမြှာက်ရြကာင်းအမဖစ် သက်ရသမပနုိင်ြည်မဖစ်ဖပီး ဖငိြ်းြျြ်းရေး မဖစ် 
စဉ်တွင်လည်းြျားစွာအရထာက်အကူမပုြည်မဖစ်သည်။ ဤသ့ုိမဖင့်  လူနည်းစုစာရပ 
နှင့် ယဉ်ရကျးြှုြျားအား နုိင်င့ံပညာရေးစနစ်ြှ ဖယ်ကျဉ်ထားမြင်းအရပါ် တုိင်းေင်း 
သား မပည်သူတ့ုိ၏ ြရကျနပ်ြျက်ြျားကုိလည်း ကုစားနုိင်ြည်မဖစ်သည်။ 

ရေေှည်တွင် ြူလတန်းအေင့်၌ပင် ေိှရနဖပီးရသာ ဘာသာေပ်ရပါင်းစံု၏ သင်ရုိးညွှန်း 
တြ်းြျားကုိ ဘာသာစကားရပါင်းစံုသ့ုိ ဘာသာမပန်ေုိေန်အတွက် နည်းနာအတတ် 
ပညာနှင့် လုပ်နုိင်စွြ်းြျား လုိအပ်ပါသည်။ ြျင်းမပည်နယ်ေိှ အြျ ို့ဘာသာစကားြျားတွင် 
ပညာေပ်ေုိင်ောရဝါဟာေြျားြေိှသမဖင့် အင်္ဂလိပ်နှင့်ဗြာဘာသာစကားတ့ုိြှ ငှားေြ်း 
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မြန်ြာ့ပညာရေး ပူးရပါင်းရောင်ေွက်မြင်း
စီြံကိန်း၏ ရနာက်ြံ အရြကာင်းအော

မြန်ြာနိုင်ငံေှိ ဘာသာစကားသင်ပညာရေး 
နှင့်ပတ်သက်သည့် အရမြအရနြျား 

မာတိကာ

ြျင်းမပည်နယ်၏ ရယဘုယျ အရနအထား

ြျင်းမပည်နယ်ေှိ ဘာသာစကားနှင့်ပညာရေး

ရေသတွင်းသု ံးသင်ရိ ုးညွှန်းတြ်း

ရေသတွင်းသုံးသင်ရိုးညွှန်းြှတေင့် ြိြင် 
ဘာသာစကားမဖင့်ပညာသင်ြကားရေး၏
အရေးကကီးပုံ

အကကံမပုြျက်ြျား

ေည်ညွှန်းကိုးကားြျား

18 ကရလးြျားအား ြိြင်ဘာသာစကားမဖင့်သင်ြကားမြင်း၏ အကျ ိုးရကျးဇူးကုိ ရအာက်ပါအြျက်ြျား
အတုိင်းသိေိှနုိင်ပါသည်။ (၁) ဘာသာစကားြျ ိုးစံု ကျွြ်းကျင်ြှု (၂) ရကျာင်းတွင်းပညာေပ်ြျားတွင် 
ထူးြျွန်ေန် အလားအလာရကာင်းြှု (၃) ယဉ်ရကျးြှုရပါင်းစံုနှင့် ဘာသာရပါင်းစံုအရပါ်တွင် 
အရပါင်းလက္ခဏာ ရောင်ရသာ သရုပ်လက္ခဏာ ြိြိကုိယ်ကုိနှင့်အမြားသူအရပါ် ရကာင်းြွန်၍ အရပါင်း 
လက္ခဏာရောင်ရသာ စိတ်ဓာတ်ေိှမြင်း (Skutnabb-Kangas, T., 1999, p. 42).



အသံုးမပုေပါသည်။ စာရပနှင့်ယဉ်ရကျးြှုရကာ်ြတီြျားအရနနှင့် အရသးစိတ်ကျရသာ 
သင်ြန်းစာြျားရေးေဲွောနှင့်ဘာသာမပန်ောတွင်ရဝါဟာေြျား တီထွင်အသံုးမပုြည် 
လား အမြားဘာသာြှ ငှားေြ်းအသံုးမပုြည်လား စသည်ရြးြွန်းြျားကုိ အြျင်းြျင်း 
ရေွးရနွးညိှနှိုင်းေြည်မဖစ်ဖပီး ေပ်ေွာအတွင်းတွင်လည်း ရေွးရနွးေန်ကိစ္စတြုမဖစ်လာ
ြည်မဖစ်သည်။ 

ရေသတွင်းသင်ရုိးညွှန်းတြ်းအရနနှင့် ြျင်းဘာသာစကားမဖင့် ပထြတန်းြှတတိယ 
တန်းအထိ ရအာင်မြင်စွာသင်ြကားနုိင်ပါက ရနာင်တွင် ြျင်းမပည်နယ်ေိှ ပညာရေး 
အေည်အရသွးမြင့်ြားလာဖပီး အရမြြံပညာအထက်တန်းရကျာင်းြျားအထိ တုိးြျဲ့  
သင်ြကားနုိင်ြည်မဖစ်သည်။ ဤသ့ုိမဖင့် ြျင်းမပည်နယ်တစ်ြုလံုး၏ သင်ြကားရေး 
အေည်အရသွး တုိးမြင့်လာဖပီး  ြျင်းလူြျ ိုး ကရလးသူငယ်ြျား၏ ပညာအေည်အြျင်း 
ကုိ ထိရောက်စွာမြှင့်တင်သွားနုိင်ြည်မဖစ်သည်။ သ့ုိရသာ် ြျင်းမပည်နယ်ေိှ ရကျာင်းြျား 
တွင် ြျင်းစကားြျားမဖင့် သင်ြကားရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ြတူညီရသာအမြင်ြျားစွာ 
ေိှပါသည်။ အြျ ို့ရသာ အားရပးပါဝင်သူြျားအရနနှင့် ရေသြံဘာသာစကားြျ ိုးစံုမဖင့် 
သင်ြကားနုိင်ေန် လုိလားပါသည်။ သ့ုိရသာ် ြတူညီရသာ အုပ်စုတုိင်းတွင် ဘာသာ 
စကားသင်ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ေည်ြှန်းြျက်ြျား ကဲွမပားလျက်ေိှပါသည်။ အြျ ို့ 
က ြိြင်ဘာသာစကား သင်ြကားမြင်းမဖင့် ၎င်းတ့ုိတုိင်းေင်းသား ယဉ်ရကျးြှုနှင့် 
အြှတ်လက္ခဏာကုိ ထိန်းသိြ်းလုိဖပီး အြျ ို့က ြိြင်ဘာသာစကားမဖင့် သင်ြကားမြင်း 
ရြကာင့် ေေိှလာြည့် ပညာရေးအကျ ိုးေလေ်ြျားကုိ ရြျှာ်ြှန်းပါသည်။ လက်ရတွ့တွင် 
စာရပယဉ်ရကျးြှုရကာ်ြတီအြျားစုအရနနှင့် အမြားအင်အားကကီးရသာ ြျင်းြျ ိုးနွယ် 
စုြျား အြကားတွင် ဖံုးလွှြ်းမြင်းြြံေရစေန် ၎င်းတ့ုိသက်ေုိင်ော တုိင်းေင်းအြွင့်အရေး၊ 
ယဉ်ရကျးြှုနှင့် အြှတ်လက္ခဏာ ထိန်းသိြ်းရေးတ့ုိကုိ ဦးတည်ရလ့ေိှသည်။ 
 
အြျ ို့ ြျင်းအြျ ိုးသားရေးဝါေီြျား၏ ယူေြျက်ြှာ ဤက့ဲသ့ုိဘာသာစကားြျ ိုးစံုသင်
ြကားမြင်းသည် ြျင်းလူြျ ိုးြျားအြကားတွင် စည်းလံုးညီညွတ်ြှုကုိ ရလျာ့ပါးရစသည် 
ဟူ၍မဖစ်သည်။ ထုိသူတ့ုိ၏အေုိအေ ဖြို့နယ်ြျားတွင် ြျင်းဘာသာစကားကကီး ၅ ြျ ိုးြှ 
၈ ြျ ိုးြန့်ကုိသာ သင်ြကားေန်လုိသည်ဟု အကကံမပုြကသည်။ ထုိသ့ုိမပုလုပ်မြင်းသည် 
နုိင်ငံတကာစံြျန်ိစံညွှန်းြျားအေ ကုိက်ညီြှုြေိှရသာ်လည်း ြျင်းမပည်နယ်လွှတ်ရတာ်ြှ 
ဤအေုိမပုြျက်ကုိ ကျင့်သံုးေန် လက်ြံြ့ဲဖပီး ၂၀၁၉ြုနှစ် နုိဝင်ဘာလတွင် ြျင်းဘာသာ 
စကားကကီး(၅)ြျ ိုးကုိသာ မပည်နယ်တွင်းေိှ ဖြို့နယ်တုိင်းတွင် အားရပးကျင့်သံုးသင့်သည် 
ဟုရြကညာြ့ဲသည်။ ဤရြကညာေံုးမဖတ်ြျက်ြှာ စာရပယဉ်ရကျးြှုရကာ်ြတီြျားနှင့် 
ဘာသာစကားသင် ပညာရေး အရေးကကိုးပြ်းသူြျား၏ အမငင်းပွားဖွယ်အေုိမပုြျက်
ြျားနှင့် ရှုပ်ရထွးဖွယ်ော အကကံမပုြျက်ြျားအရပါ် တ့ံုမပန်မြင်းမဖစ်သည်ဟု ယူေေပါ 
ြည်။ ဤရြကညာြျက်ကုိ ယြုအြျန်ိအတွက် လက်ရတွ့အရကာင်အထည်ရဖာ်မြင်း
ြေိှရသးပါ။ (၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်) 

နုိင်ငံရေးေန်ဖပီး တက်ကကရသာ လှုံ့ရော်ရမပာေုိသည့်အဖဲွ့ြျားြှလည်း အြျ ိုးြျ ိုး 
ရသာ ဘာသာစကားြျားြှ တြုတည်းရသာ ြျင်းဘာသာစကားတြုကုိ တည် 
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မြန်ြာ့ပညာရေး ပူးရပါင်းရောင်ေွက်မြင်း
စီြံကိန်း၏ ရနာက်ြံ အရြကာင်းအော

မြန်ြာနိုင်ငံေှိ ဘာသာစကားသင်ပညာရေး 
နှင့်ပတ်သက်သည့် အရမြအရနြျား 

မာတိကာ

ြျင်းမပည်နယ်၏ ရယဘုယျ အရနအထား

ြျင်းမပည်နယ်ေှိ ဘာသာစကားနှင့်ပညာရေး

ရေသတွင်းသု ံးသင်ရိ ုးညွှန်းတြ်း

ရေသတွင်းသုံးသင်ရိုးညွှန်းြှတေင့် ြိြင် 
ဘာသာစကားမဖင့်ပညာသင်ြကားရေး၏
အရေးကကီးပုံ

အကကံမပုြျက်ြျား

ေည်ညွှန်းကိုးကားြျား

ရောက်ေန်နှင့် ထုိြှတေင့် ပုိြုိရတာင့်တင်း ြျင်းအြျ ိုးသားသရုပ်လက္ခဏာကုိတည်
ရောက်ဖပီး ရေေှည်တွင် အြျ ိုးသားစည်းလံုးညီညွတ်ြှုကုိ ေေိှနုိင်ြည်ဟု ေုိြကပါ 
သည်။ ဤကိစ္စြှာ နုိင်ငံရေးအကကံမပုြျက်အရနမဖင့် ြုိင်ြာရသာအကကံမပုြျက်တြုမဖစ်
ရသာ်လည်း ပညာရေးအေည်အရသွး တုိးတက်ရေးမပဿနာအတွက်တွင်ြူ ကရလး 
ြျားကုိ ၎င်းတ့ုိ၏ ြိြင်ဘာသာစကားမဖင့်သင်ြကားြှသာ အေည်အရသွးတုိးတက်ရေး 
ကုိ အရထာက်အကူမပုြည်မဖစ်သမဖင့် မပဿနာရမဖေှင်းရေးတွင် အကျ ိုးြမပုနုိင်ပါ။

အကကံမပုြျက်ြျား

သုရတသန၊ေန်းစစ်ြျက်နှင့် အထက်ရဖာ်မပပါ ညိှနှိုင်းရေွးပဲွြျားအေ (ြျင်းပညာရေး 
ဖုိေြ်အပါအဝင်) ဤစာတြ်းတွင် ြျင်းမပည်နယ်၏ ထူးမြားရသာအရမြအရနြျား 
အတွက် အဓိကအကကံမပုြျက်နှစ်ြုေိှပါသည်။ ဤအကကံမပုြျက်ြျားကုိ မပည်နယ်ပညာ 
ရေးရံုးနှင့် လူြှုရေးဝန်ကကီးဌာနတ့ုိြှ ရထာက်ြံထားပါသည်။ (ဦးစားရပးလုပ်ငန်းစဉ် 
ြျား ဟု၍လည်း ြှတ်ြျက်မပုြ့ဲပါသည်။)

   စြ်းသပ်ဖြို့နယ်တစ်ြုသ့ုိြဟုတ် ဖြို့နယ်ြျားေိှ ရကျာင်းြျားသ့ုိ ဘာသာစကား
ရပါင်းစံုအသံုးမပုရသာရနောြျားတွင် ရမပာေုိြကရသာဘာသာစကားြျားကုိ 
ရလ့လာြှတ်တြ်းတင်ေန် (ဥပြာ- ဖလြ်း၊တွန်းဇံ၊ကန်ပက်လက်ဖြို့နယ်ြျား)။ 
ဦးစွာပစ်ြှတ်ထားေြည်ြှာ ဖြို့မပရေသြျားေိှ အထက်တန်းရကျာင်းတွင်မဖစ် 
သည်။ (ဘာသာစကားကဲွမပားြှုြှာ ဤရနောြျားတွင် အမြင့်ေံုးမဖစ်သည်။) 
ဤသ့ုိမဖင့် ရမပာေုိရနရသာ ဘာသာစကား (ရကျာင်းသားဦးရေြည်ြျှရမပာေုိ
ရနသည်) ြျား၏ လုိအပ်ြှုေန်းစစ်ြျက်ကုိ ရောင်ေွက်နုိင်ဖပီး တစ်ြျန်ိတည်း 
ြှာပင် အေုိပါဘာသာစကားမဖင့် သင်ြကားမြင်းအတွက် ရေသြံြျား၏ စွြ်း 
ရောင်ေည် နှင့် စိတ်ဝင်စားြှုအရပါ် လည်းရလ့လာနုိင်ြည်မဖစ်သည်။ (အထူး 
သမဖင့် စာရပယဉ်ရကျးြှုရကာ်ြတီလုပ်အားရပးြျားအြကားနှင့် အမြားသူြျား 
အပါအဝင်)19 

   ရေသြံဘာသာစကားသင်ေောြျားအတွက် ရလ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်ြျား ရေးေဲွ 
မပုလုပ်သွားေန်။     အြျ ိ့ု ေောြျားြှာ အရမြြံပညာရေး (ြူလတန်းပင်) ဖပီးေံုး 
မြင်းြေိှပါ။ ေောအြျားစုတွင် ေောအတတ်သင်ရလ့ကျင့်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ 
သင်ြကားဖူးမြင်း ြေိှပါ။ ဤအြျက်သည်စာရပယဉ်ရကျးြှုရကာ်ြတီြျားနှင့် 
ပညာရေးဝန်ကကီးဌာန (MoE) တ့ုိအြကားတွင် ပူးရပါင်းရောင်ေွက်နုိင်ရေး အတွက် 

19 ေည်ေွယ်ြျက်ြှာ ြျင်းဘာသာစကားြျားကုိ ေန်းစစ်ြှတ်တြ်းတင်ေန်ြဟုတ်ဘဲ ရကျာင်းတွင်း၌ 
ရမပာေုိရနရသာ ဘာသာစကားြျားကုိ နားလည်နုိင်ေန်၊ သင်ြကားရေးေိှလုိအပ်ြျက်ြျားနှင့် ေပ်ေွာတွင်း 
လုပ်ေည်ကုိင်ေည်လုိအပ်ြျက်ြျားကုိ သိေိှေန်မဖစ်သည်။



အြွင့်အရေးတစ်ြုမဖစ်သည်။ ပညာရေးဝန်ကကီးဌာနတွင် ကရလးြျားအား အေည် 
အရသွးမပည့်ြီှရသာ ပညာရေး ရပးေန် ကတိကဝတ်ထားေိှဖပီး ထုိသ့ုိရပးအပ်ေန် 
ေောြျားကုိ ရလ့ကျင်သင်ြကားေန် လုိသည်။ စာရပနှင့်ယဉ်ရကျးြှုရကာ်ြတီြျား
တွင် ကရလးြျားအား ြိြင်ဘာသာ စကား သင်ြကားရပးေန် ေည်ေွယ်ြျက် 
ေိှရသာ်လည်း ေောြျားကုိ ရလ့ကျင့်ေန် လုိအပ်ရသာ အေင်းအမြစ်ြျား ြေိှပါ။ 
ေောအတတ်သင်တန်း ( အလုပ်ြဝင်ြီ၊ အလုပ်ဝင်ရနြျန်ိနှင့် ရေွ့လျားအတတ် 
သင်တန်းြျား) တွင် ဘာသာစကားသင် ေောြျားအတွက် ပညာရေးဝန်ကကီး 
ဌာနအရနနှင့် အြျန်ိပုိင်းေောအမဖစ် ြန့်အပ်မြင်းြှ အြျန်ိမပည့်ေော အမဖစ် 
ြန့်အပ်မြင်းအထိ လုပ်ငန်းေုိင်ော လြ်းရြကာင်းြျား ဖန်တီးရပးသင့်သည်။

ဤစာတမ်းသည် ကမ္ဘာ့ဘဏ် နှင့် (DFAT၊ DANIDA နှင့် FCDO တို့မှ ရောက်ြံ့ရသာ) 
ပမန်မာ့ြညာရရး ပမှင့်တင်မှု လက်တွဲရောင်ရွက်ရရးအဖွဲ့ တို့မှ အရောက်အြံ့ပဖင့် 
ရရးသားပြုစုေားပခင်းပဖစ်သည်။ ဤစာတမ်းတွင်ရတွ့ရသည့်အယူအေများသည် 
ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ ပမန်မာ့ြညာရရးပမှင့်တင်မှုလက်တွဲရောင်ရွက်ရရးအဖွဲ့ ၊ DFAT၊ 
DANIDA နှင့် FCDO တို့၏အယူအေများနှင့် ေြ်တူညီသည်ဟု တေစ်ချ 
မယူေသင့်ြါ။

ေည်ညွှန်းကိုးကားြျား 
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