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 ပညာအရည်အေသးွစစ် မေူဘာင် 

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ 

ထုိင်း-ြမန်မာနယ်စပ်ရိှ ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများ၏ ပညာေရးအရည်အေသွးကုိ မှတ်တမ်းတင်ြခင်း 

ထိုင်း-ြမန်မာနယ်စပ်ရှိ ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများတငွ်ရှိေသာ ပညာအရည်အေသးွကို မတှ်တမ်းတင်ြခင်း။ ။ ၂၀၁၅ ခုစှ်၊ ို၀င်ဘာလမစှတင်ပးီ လပု်ငန်းစ်တစ်ေလာက်လံးု ေရေြပာင်းပညာေရးတငွ် အဓကိ 

ပါဝင်သက်ဆိုင်သမူျားငှ်တ့က ွ ေတွဆံေုဆးွေးွမများငှ် ့ အလပု်ံေုဆးွေးွပွဲများကို အြပည်အ့ဝ လပု်ေဆာင်ခဲရ့ာမတှစ်ဆင့် (MLCs) ေရေြပာင်းပညာေရးေကျာင်းများတငွ် တညူသီည် ့ ပညာေရး အရည်အေသးွ 

အဆင်အ့တန်းတစ်ခု ရရှိေစရန် (EQF) ပညာအရည်အေသးွစစ်မေူဘာင်ကို ေရးဆွဲခဲပ့ါသည်။ ဤပညာအရည်အေသးွစစ်မေူဘာင်ကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်စှ်အတငွ်း စစ်းသပ်အသံးုြပပးီသည်ေ့နာက်ပိုင်း ၂၀၁၇-

၂၀၁၈ ပညာသင်စှ်တငွ် ေရေြပာင်းေကျာင်း ၃၈ ေကျာင်း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်စှ်တငွ် ေရေြပာင်းေကျာင်း ၅၅ ေကျာင်းငှ် ့ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်စှ်တငွ် ေရေြပာင်းေကျာင်း ၆၅ ေကျာင်းတိုမ ှ

သတ်မတှ်ထားသည် ့ပညာအရည်အေသးွစနစ်ကို စစ်ေဆးရန်အတကွ် အရည်အေသးွစစ်မေူဘာင်ကို အသံးုြပခဲ့ကပါသည်။ အရည်အေသးွစစ်မေူဘာင်ကို ြမန်မာ၊ ထိုင်း ငှ် ့အဂလပိ်ဘာသာစကားများြဖင့် ရရှိိုင်ပးီ 

တိုးတက်ေြပာင်းလဲေနေသာ ထိုင်း-ြမန်မာနယ်စပ်အေြခအေနငှ့် ဆက်လက်ကိုက်ညမီရှိေစရန် ေရေြပာင်းေကျာင်းအပု်များငှ့် မတိ်ဖက်အဖွဲအစည်များမဝှန်ထမ်းများက တစ်စှ်တစ်ခါ ြပန်လည်သံးုသပ်ထားပါသည်။ 

ပညာေရးအရည်အေသးွ မေူဘာင်သည် ေရေြပာင်းေကျာင်းများမှ ြကံေတွေနရေသာ စနိ်ေခမများကို ေဖာ်ထတု်ပးီ ေနာင်ကာလတငွ် ေရေြပာင်းေကျာင်းများမ ှ ဤစနိ်ေခမများကို ေလျာခ့ျိုင်ရန်အတကွ် 

ေြဖရငှ်းနည်းများကိုလည်း ကိးပမ်းြပစထုားပါသည်။ အဓကိအားြဖင်၊့ ပညာေရးအရည်အေသးွစစ် မေူဘာင်သည် ေကျာင်းများတငွ် အသံးုြပေသာ စမီံမစနစ်အဆင်ဆ့င် ့ငှ်ေ့ပလစမီျားကို ဦးတည်ထားပါသည်။ 

         

         

         

         

ဆရာ/မ  
အရည်အေသွးှင့် ပ့ံပုိးမ 

ေကျာင်းသားများ  
အသိအမှတ်ြပခံရမ 

ကေလးကာကွယ်  
ေစာင့်ေရှာက်ေရး 

ေကျာင်းစီမံခန်ခဲွမ 

မိဘ၊ဆရာ ပူးေပါင်းပါဝင်မ 

အရည်အချင်းစစ် နယ်ပယ်  (၅) ခု 

           တုိင်းတာမ3ေပါင်း (၅၄) ခု 

တာ့ခ်ခုိင်တွင်ရိှေသာ ေရေြပာင်းပညာေရးေကျာင်း (Migrant 

Learning Centers)ေပါင်း (၇၀) သည် Migrant Educational 

Coordination Center (MECC) ှင့် တာ့ခ်ခုိင် အေြခခံပညာေရးဝန် 

ေဆာင်မ ဧရိယာ (၂) (Tak PESAO 2) လက်ေအာက်တွင် 

မှတ်ပုံတင်ထားပီး ြမန်မာုိင်ငံမှ ေကျာင်းသားေပါင်း (၁၁,၆၁၆) ဦးကုိ 
ပညာ သင်ကားေပးကာေရေြပာင်းေကျာင်းဆရာ(၆၆၅) ဦးကုိ အလုပ် 

ခန်ထားပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်ှစ်တွင် ေရေြပာင်းေကျာင်းစုစုေပါင်း 
(၇၀)အနက် ၉၃%ြဖစ်ေသာ (၆၅) ေကျာင်းသည် EQF အကဲြဖတ်စစ်ေဆးမတွင် 

ပါဝင်ခ့ဲကပါသည်။  
အရည်အချင်းစစ် နယ်ပယ်(၅) ခုလုံးတွင် ပညာေရး အရည် 

အေသွးတုိးတက်မရိှပီး စစ်တမ်းတွင် ပါဝင်ခ့ဲေသာ ေရေြပာင်းေကျာင်း 
များ၏ ပျမ်းမစံချန်ိ အန်းမှာ (၈၇ %)  ြဖစ်ပါသည်။ 
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ထုိင်း-ြမန်မာနယ်စပ်ရိှ ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများ၏ ပညာေရးအရည်အေသွးကုိ မှတ်တမ်းတင်ြခင်း 

 

Migrant Educational Coordination Center (MECC) မှစီစ်ေသာ ထုိင်းဘာသာစကားစွမ်းရည်ပိင်ပဲွတွင် ေရေြပာင်းေကျာင်း (၂၁) 

ေကျာင်းမှ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူေပါင်း (၉၃) ဦးပါဝင်ခ့ဲပါသည်။  
ေရေြပာင်းေကျာင်း များကုိစံမံအုပ်ချပ်ေသာသူများ၊ တစ်သီးပုဂလ ပညာေရးအဖဲွအစည်းများ၊ အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွအစည်းများ၊ 

အရပ်ဖက်အဖဲွအစည်းများှင့် ထုိင်းှင့်ြမန်မာ ှစ်ုိင်ငံလုံးမှ အစုိးရဌာနများကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် မတုိးတက်ေစရန်အတွက် MECC 

သည် ေရေြပာင်းေကျာင်းများ၏ ေကျာင်းအုပ်အားလုံးပါဝင်ေသာအစည်းအေဝး များကုိ သုံးလတစ်ကိမ် ြပလုပ်ပါသည်။   
 

 

 

 

 

 

-ေရေြပာင်းေကျာင်းသားေပါင်း (၂၁၆) ဦးသည် ြမန်မာအစုိးရေကျာင်းများသုိ ေအာင်ြမင်စွာ ေကျာင်းေြပာင်းုိင်ခ့ဲပါသည်။ 
 

-IoM၊ ကရင်ြပည်နယ်အစုိးရှင့် အမျိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲွချပ်တုိ တုိ၏ ဘာေရးပ့ံပုိးမြဖင့်  ေရေြပာင်း ေကျာင်းသား (၁၅၀) ဦးသည် 

ြမန်မာအစုိးရ၏ တကသုိလ်ဝင်စာေမးပဲွကုိ ဝင်ေရာက်ေြဖဆုိခ့ဲပီး (၃၃) ဦး ေအာင်ြမင်ခ့ဲပါသည်။ 
 

-IoMှင့် ပူးေပါင်းပီး  ေကျာင်းသား (၃၁၂) ဦးသည် ြမန်မာအစုိးရစစ် (၄) တန်းစာေမးပဲွကုိ ေြဖဆုိခ့ဲပီး (၁၀၀%) ေအာင် ြမင်ခ့ဲပါသည်။ 
 

-IoM ဘာေရးပ့ံပုိးမြဖင့်  ေကျာင်းသား (၁၃၀) ဦးသည် ြမန်မာအစုိးရစစ် (၈) တန်းစာေမးပဲွကုိ ေြဖဆုိခ့ဲပီး (၁၀၀%) ေအာင် 

ြမင်ခ့ဲပါသည်။ 
 

-၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် BMWEC၊ ြမဝတီမိနယ်ပညာေရးမှးုံးတုိပူးေပါင်းပီး Cotton On Foundationှင့် MoE တုိ၏ 

ဘာေရးအကူအညီြဖင့် ဆဌမတန်းှင့် တတိယတန်း သင်ုိးသစ်မိတ်ဆက်သင်တန်းသုိ ေရေြပာင်းေဒသမှ ဆရာ၊ ဆရာမ (၁၄၂)ဦး 

တက်ေရာက်ခွင့်ရရိှခ့ဲပါသည်။ 
 

-ေရေြပာင်းမိဘ (၃၀၈) ဦးသည် ပညာေရးအေရးပါပုံ၊ ကေလးကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးှင့် မိဘဆရာ ပူးေပါင်းပါဝင် မသင်တန်းကုိ 

တက်ေရာက်ခ့ဲပါသည်။ 

 ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ပညာသင်6ှစ်၏ 

ေအာင်ြမင်မ:များ 

 665 
၁၀၀% 

  
ဆရာ၊ဆရာမ (၁၀၀%) သည် MECC မှ ေရေြပာင်း ဆရာကဒ်များကုိ ရရိှခ့ဲက သည်။ 

 651 
ေရ#$ေြပာင်းေကျာင်းသားေပါင်း (၆၅၁) ဦးသည် ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများသုိ ေအာင်ြမင်စွာ 

ေကျာင်းေြပာင်းုိင်ခဲပ့ါသည်။ 



 
 

 
  

 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်ှစ်တွင် ေရေြပာင်းဆရာ၊မ (၆၀၀) ဦးသည် BMTA, BMWEC, Cotton-

On Foundation, TeacherFOCUS, Mae Tao Clinic ှင့် Reading and Writing for Critical 

Thinking (RWCT) အဖဲွအစည်းအသီးသီးတုိထံမှ စွမ်းရည်တည်ေဆာက်မသင်တန်းကုိ 

တက်ေရာက်ခ့ဲပါသည်။ဤသင်တန်းများတွင်အေတွအြကံရိှေသာဆရာ၊မများအတွက်သင်တန်း၊ 
ကေလး ကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက်ေရး သင်တန်းှင့် သင်ုိးန်းတမ်းသင်တန်းများ ပါဝင်ပါ သည်။  
ေယဘုယျအားြဖင့် ြမန်မာ့ပညာေရးဝန်ကီးဌာနမှ ြပြပင်မွမ်းမံထားေသာ သင်ုိး န်းတမ်း 
အတွက်သင်တန်းကုိ ဆရာ၊မ (၁၂၄) ဦးထက်မက တက်ေရာက်ခ့ဲပါသည်။ 
တစ်ချန်ိထဲတွင် ဆရာ၊မအသစ်များကုိအလုပ်ခန်ရန်ှင့် ရိှပီးသားဆရာ၊များကုိ အလုပ်ဆက် 

ခန်ရန် ေရေြပာင်းပညာေရးေကျာင်းများအတွက် ရံပုံေငွများ ဆက်လက်လုိအပ်လျက်ရိှပါသည်။ 
ေကျာင်းများအတွက် လုိအပ်ေသာ ဆရာ၊မ ပမာဏလုံေလာက်မမရိှပါက ရိှေနပီးသား ဆရာ၊မ 

များအတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပုိး ပုိများလာမည်ြဖစ်ပီး၊ သူတုိ၏ေကျာင်းများတွင်ရိှေသာ ေကျာင်းသူ၊ 
သားများ၏ လုိအပ်ချက်များကုိ ြဖည့်ဆည်းေပးုိင်ေသာ စွမ်းရည်နိမ့်ကျလာမည်ြဖစ်သည်။ 

အဓိကေတွ?ရိှချက်များ 

ဆရာ/မ 
အရည်အေသးွ,ငှ် ့ပံပ့ိုးမ4 

ေကျာင်းသားများ 
အသအိမတှ်ြပuခံရမ4 

ကေလးကာကယွ် 
ေစာင်ေ့ရာှက်ြခင်း 

ေရေြပာင်းေကျာင်းသူ၊ေကျာင်းသားများအတွက် ထုိင်းေကျာင်းြပင်ပ ပညာေရး (NFE)၊ ြမန်မာ 

ေကျာင်းြပင်ပ မူလတန်းပညာေရး (NFPE) ှင့် ြမန်မာ ေကျာင်းြပင်ပ အလယ်တန်းပညာေရး၊ 
ပညာအရည်အ ေသွးအာမခံအဖဲွ (EQAB) ၏ စာေမးပဲွများ၊ ြမန်မာအစုိးရစစ် (၄) တန်း၊ (၈) 

တန်းှင့် (၁၀) တန်းစာေမးပဲွများ စသည့် အသိအမှတ်ြပထားေသာ ပညာေရးလမ်းေကာင်း 
(၄)ခုရိှပါသည်။ ေရေြပာင်းေကျာင်း (၉၇%) သည် ထုိင်း သုိမဟုတ် ြမန်မာအထက်တန်း 
ပညာေရးကုိ ဦးတည် ေသာ အသိအမှတ်ြပ သင်ုိးန်းတမ်းများကုိ အသုံးြပပါသည်။ 
ဤပညာသင်ှစ်တွင် ေကျာင်းသူ၊ေကျာင်းသား (၂၁၆) ဦးအား ြမန်မာအစုိးရေကျာင်းများသုိ 
ေအာင်ြမင်စွာ ေကျာင်းေြပာင်းေပး ုိင်ခ့ဲပီး (၆၅၁) ဦးသည် ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများတွင် 

ေကျာင်းအပ်ံှုိင်ရန်အတွက် အေထာက်အပ့ံများ ရရိှခ့ဲကပါသည်။ 
ပညာေရးစနစ်များအကားတွင် ေကျာင်းအကူးအေြပာင်းအစီအစ်သည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် 

ေရေြပာင်းမိဘများအတွက် ရှင်းလင်းမမရိှသည့်အတွက် ေဒသအဆင့်တွင် ပုိမုိနားလည်သေဘာ 

ေပါက်ေအာင် လုပ်ေဆာင်ေပးရန် လုိအပ်ေနပါသည်။ ေကျာင်းအကူးအေြပာင်း အစီအစ်များကုိ 

ေနာက်ထပ် ေလ့လာေဖာ်ထုတ်ရမည်ြဖစ်ပီး မိဘများှင့် ေကျာင်းသားများကုိ တိကျေသချာစွာ 

အသိေပးရန်လုိအပ်ပါသည်။ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်ှစ်တွင် ဆရာ၊မ ှင့် မိဘများစုစုေပါင်း (၇၀၈) ဦးခန်သည် BMTA, 

BMWEC, မယ်ေတာ်ေဆးခန်း၊ HWF ှင့် အြခားေသာ အဖဲွအစည်းများမှေပးေသာ ကေလး 

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး သင်တန်းများတက်ေရာက်ခ့ဲကပါသည်။ ေယဘုယျအားြဖင့် 

ေရေြပာင်းေကျာင်းများသည် ေကျာင်းသားများ ပညာသင်ကားရန်အတွက် ေဘးကင်းလုံြခံမ 
ရိှြခင်း၊ သန်ရှင်းသပ်ရပ်ြခင်းှင့် စည်းစနစ်တကျလည်ပတ်ေနေသာ ေနရာများအြဖစ် ေလ့လာ 

ေတွရိှ ခ့ဲပါသည်။ 
ပညာသင်ှစ် ှစ်စတုိင်းတွင် ေကျာင်းများအားလုံးတွင်ရိှေသာဝန်ထမ်းများအတွက် ကေလးကာ 

ကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး အကူအညီများှင့် သင်တန်းများကုိ ညိိင်းေဆာင်ရွက်ေပးရန်ှင့် 

စံချန်ိစံန်းပုိမုိကုိက်ညီေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးရန် အြကံြပထားပါသည်။ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 



 
 

 
  

ေရေြပာင်းေကျာင်းများ စီမံခန်ခဲွေရးအဖဲွများသည် ေကျာင်းသား၊သူများ၏ ေကျာင်းေခချန်ိှင့် 

ပညာေရးမှတ်တမ်းများကုိ ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ MLCs ေကျာင်းများမှ (၉၁%) သည် 

အချက်အလက်များကုိ ညိိင်းေဆာင် ရွက်ေပးရန်အတွက် တာဝန်ခံ တစ်ေယာက်ရိှပီး ေကျာင်းြပင်ပ 

ေရာက် ကေလးများအား MLCs ေကျာင်းများတွင် ေကျာင်းအပ်ံှုိင်ရန်အတွက် ကေလး များကုိ 

စုေဆာင်းရာတွင်ပုိမုိေကာင်းမွန်ေသာ ပူးေပါင်းပါဝင်မရိှပါသည်။ 
ေရေြပာင်းေကျာင်း ပညာေရးှင့်ဆုိင်ေသာ အချက်အလက်များကုိ ထိန်းသိမ်းထားရန်အတွက်  

ပုိမုိလုံြခံပီး အွန်လုိင်းေပ အေြခခံေသာအချက်အလက်များရရိှရန် လုိအပ်မ ရိှေနပါေသးသည်။ 
ဤအေကာင်းအရာှင့်ပတ်သက်၍ ေကျာင်းစီမံခန်ခဲွသူများကုိ ပီးြပည့်စုံေသာ သင်တန်းများပုိချ 
ေပးရန်လည်း လုိအပ်ပါသည်။ ေကျာင်း ထွက်သွားေသာ ေကျာင်းသား၊သူများ၏ အေြခအေနကုိ 

နားလည် သေဘာေပါက်ရန် အရည်အေသွးစံနည်းနာ အချက်အလက်များ ပုိမုိလုိအပ်ပါသည်။ 

ေကျာင်းစမီံခန်@ခွဲမ4 

မဘိပးူေပါင်းပါဝင်မ4 
ေရေြပာင်းေကျာင်းအများစုသည် မိဘဆရာ အစည်းအေဝးများကုိ တစ်ှစ်လျင် ှစ်ကိမ်မှ 

သုံးကိမ်အထိ ြပလုပ်ကကာ စည်းစနစ်ကျေသာ စနစ်တစ်ခုရိှပီး မိဘပူးေပါင်းပါဝင်မ 
န်းတုိးြမင့်လာပါသည်။ ေရေြပာင်းေကျာင်း အများစုတွင် ကုိယ်ပုိင်ဝင်ေငွရှာေဖွုိင်ေသာ အစီအစ် 

များ သုိမဟုတ် ေငွေကးေထာက်ပ့ံမ နည်းလမ်း တစ်ခုထက်မကရရိှရန်အတွက် ေဒသအတွင်း ေထာက် 

ပ့ံေသာ ေကျာင်းရံပုံေငွများလည်း ရိှပါသည်။ 
မိဘဆရာ များအတွက် မိဘပူးေပါင်းပါဝင်မပုိမုိရရိှရန် အေရးကီးပါသည်။ ေကျာင်းများ၏ 

အင်အားတစ်ခုမှာ မိဘများသည် ေကျာင်းဝန်ထမ်းများှင့် ဆက်သွယ်ရာတွင် ပုိမုိလွယ်ကူပီး 
အနာဂါတ်ပညာေရးှင့် ပတ်သက်ေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်များကုိ အသိေပးအေကာင်းကား 
ုိင်ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်ှစ်တွင် ပူးေပါင်းပါ 
ဝင်ေသာ MLC (၃၈) ေကျာင်း၏ EQF ေယဘု 

ယျ ပျမ်းမ ရမှတ်မှာ (၇၄%) ြဖစ်ပါသည်။ 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်ှစ်တွင် MLC ေကျာင်း 
ေနာက်ထပ် (၁၆) ေကျာင်း ပူးေပါင်း ပါဝင်ခ့ဲပီး 
ေကျာင်းေပါင်း (၅၄) ေကျာင်း၏ ေယဘုယျ 
ရမှတ်မှာ (၇၀%) ြဖစ်ပါသည်။ 
 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်ှစ်တွင် ပညာေရး 
အရည်အေသွး၏ ေယဘုယျ ပျမ်းမ ရမှတ်မှာ 

(၈၄%) အထိတုိးြမင့်လာခ့ဲေကာင်း သိသာ 

ထင်ရှားစွာ ေတွြမင်ရပါသည်။ ဤတုိးတက် 

မသည် ပညာ ေရးအရည်အေသွး အကဲြဖတ် 

စစ်ေဆးမ ဒုတိယှစ် သုိမဟုတ် တတိယ 

ှစ်တွင် ပူးေပါင်းပါဝင် ေသာေကျာင်းများ၏ 

ရလဒ်တစ်ခုပင်ြဖစ်သည်။ 
  

,စှ်စF် တိုးတက်မ4 EQF ေဒတာ သံးုစှ်တာအတငွ်း အကျ်းချပ်ြပပံစုံကားချပ် 
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အထက်တန်းေကျာင်း ပီးေြမာက ်ေအာင်ြမင်ေသာ ေရေြပာင်း 
ေကျာင်း သားများသည် အသက်ေမးွဝမ်းေကာင်းငှ် ့ပညာေရး 
လမ်းေကာင်း များအတကွ် အခငွ်အ့ေရးရှိေသာ်လည်း များစာွ 
ေသာ ေရေြပာင်း ေကျာင်းသားများသည် အထက်တန်းေကျာင်း 
ပီးေြမာက ်ေအာင်ြမင်ရန် အခငွ်အ့ေရးမရရှိကပါ။ ေကာင်းမနွ် 
ေသာ ပညာေရး စနစ်တစ်ခ၏ု သငွ်ြပင်လကဏာကို စှ်စ် 
ေကျာင်းအပ်ှံေသာ ေကျာင်းသားအေရ အတကွ်ကို ကည့်ြခင်း 
အားြဖင် ့ သိိုင်ပါသည်။ ေကျာင်းသားများ၏ ေကျာင်းပးီ 
ေြမာက်ေအာင်ြမင်မသည် တစ်သမတ်တည်း ရှိပါက အတန်း 
တစ်တန်းစတီငွ် ေကျာင်းအပ်ှံမတညူမီည်ြဖစ်ပးီ ဇယားကွက် 
သည် ေထာင်မ့နှ်စတဂုံပံစုံြဖစ်လာပါလမိ်မ့ည်။ သိုေသာ်လည်း 
အတန်းတစ်တန်း မ ှ ေနာက်တစ်တန်းသိုတက်သာွးတိုင်း  
ေကျာင်းအပ်ှံမန်း ေလျာ့ကျသွား ပါက၊ ကေလးများသည် 
ေကျာင်းဆက်မတက်ေတာဘ့ဲ ေကျာင်းထကွ်သာွးကသည်ကို 
ေဖြပထားပါသည်။ တာခ့်ခိုင် တငွ်ရှိေသာ 
ေရေြပာင်းပညာေရး အေနြဖင် ့ ေကျာင်းအပ်ှံမ နှ်းသည် 
ေထာင်မ့နှ်စတဂုံပံမုဟတု်ဘဲ တဂိံ ပံစုံ ြဖစ်ေနသည့် သေဘာမာှ 
ေကျာင်းသားများသည် ပထမတန်းမစှ၍ ေကျာင်းစ 
ထကွ်ေသာေကာင် ့ြဖစ်သည်။ 
ေရေြပာင်းေကျာင်း (MLCs) များကဲသ့ို ြမန်မာိုင်ငံတငွ်ရှိေသာ 
အစိုးရ ေကျာင်းများတငွ် ေကျာင်းသား၊သမူျား ေကျာင်းပးီ 
ေြမာက် ေအာင်ြမင်မ သည် အလားတေူသာ စနိ်ေခမမျိး ြကံ 
ေတွေနရပါသည်။ 
၂၀၁၉ ခုစှ်တငွ် ေရေြပာင်းကေလးများငှ် ့ မဘိများအေပ 
ြပလုပ် ေသာ သေုတသန အြပည်အ့စံ၏ု ရာှေဖေွတွရှိချက်အရ 
ေကျာင်းသား၊သမူျား ေကျာင်းထကွ်န်း များရြခင်း၏ အ 
ေကာင်းအရင်းမာှ သတူိုသည် မသိားစကုို ေထာက်ပံရ့န် အလပု် 
ဝင်လပု်ရြခင်း သိုမဟတု် မဘိများ အလပု်လပု်ရန်အတကွ် 
အမိ်တငွ် ညငီယ်၊ ညမီငယ်များကို ေစာင်ေ့ရာှက်ရြခင်းတို 
ေကာင်ြ့ဖစ်ပါသည်။  ဤစးီပာွးေရး အခက်အခဲေကာင့် 
မမိကိိုယ်ကိုကာကယွ်ိုင်မအားနည်းေသာ ေရေြပာင်းက 
ေလးများ၏ ပညာေရးကို ချိးှိမ်ထားပါသည်။ အဖက်ဖက် မ ှ
ြကံေတွေနရေသာ ဤစနိ်ေခမကို ရင်ဆိုင်ေြဖ ရငှ်းရန် 
အေရးတကးီ လိုအပ်ေနပါသည်။ ေရေြပာင်း မသိားစမုျား၏ 
ဆင်းရဲမွ်းပါးမ သံသရာကို ေလျာခ့ျရန်အတကွ် ပညာေရးသည် 
အဓကိ ေသာခ့ျက်ပင် ြဖစ်သည်။ 

ေကျာင်းသား၊သမူျား ေကျာင်း,ပးီေြမာက်ေအာင်ြမင်မ1 - 

MLCs ,ငှ် ့ြမန်မာစာသင်ေကျာင်းများ မည်ကဲသ့ို@ ကာွြခားသနည်း။? 

254
473
556
426
477
566
878
642
793
1175
1302
1416
969
639
631

Grade 12

Grade 10

Grade 8

Grade 6

Grade 4

Grade 2
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Nursery
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242,736

716,188

719,911

723,633

760,666

824,362

960,961

1,012,346

1,035,013

1,095,603

1,284,426

Pass Matriculation

Grade 10

Grade 9

Grade 8

Grade 7

Grade 6

Grade 5

Grade 4

Grade 3

Grade 2 

Grade 1

Myanmar School Enrollment by Grade 
2016-2017

Sources:  
https://tradingeconomics.com/myanmar/enrolment-in-grade-5-of-primary-education-both-sexes-number-wb-data.html  
https://www.teacherfocusmyanmar.org/advocacy-resources  
Migrant Educational Coordination Center. (2019). MLC Educational Data. Available upon request.  
  



 
 

 
  

RECOMMENDATIONS 

အစုိးရ၏ချတိ်ဆက်မ/ကုိ ပုိမုိေကာင်းမွန်ေစရန် 

ထိေရာကေ်သာနညး်လမး်များြဖင့် 3ပးီြပည့်စုံသည့်ပညာေရးလမး်ေ9ကာငး်များကို ချြပရန် 

ကေလးကာကယ်ွေစာင့်ေရှာကေ်ရး ည>ိ?ိ@ငး်ေဆာငရ်Bကမ်@ကို တုိးချEဲရန် 

ပညာေရးအချက်အလက်စီမံခန်:ခွဲမ/ကုိ မွမ်းမံြပင်ဆင်ရန် 

မိဘပူးေပါင်းပါဝင်မ/ကုိ ြမAင့်တင်ရန် 

အဓိက အAကံြပuချက်များ 

ေရရှညတ်ညတ်ံ့ေရးအတက်ွ ရံပုံေငွကုိ တစ်ခုထက်ပုိEပီး ရရိှရန် 

ေရေြပာင်းေကျာင်းသားများသည် အနာဂတ်အတကွ် ေရွးချယ်မေပးိုင်ေသာ အသအိမတှ်ြပ ပညာေရးကို ရရှိရန် အလနွ်အေရးကးီပါသည်။ 
ေရေြပာင်းေကျာင်းများရှိ ပညာေရးစနစ်သည် ေရေြပာင်းကေလးများအား အသအိမတှ်ြပလက်မတှ်ရရှိရန်ငှ် ့ သတူိုအား ြမန်မာိုင်ငံတငွ် 
ပညာသင်ကားိုင်ရန် ကညူေီပးပါသည်။ ေရေြပာင်းေကျာင်းများသည် ဆရာ၊မများကို ဆက်လက်ခန်အပ်ရန်၊ ေဘးကင်းလံြုခံေသာအေြခခံ 
အေဆာက်အအံုငှ် ့ ေရရညှ်တည်တံေ့သာ လပု်ေဆာင်ိုင်စမွ်းရှိရန်  အလှရငှ်များ၏ ေရှဆက်အေထာက်အပံမ့ျားကို ကျယ်ြပန်စာွ လိုအပ်ပါသည်။ 
တစ်ခထုက်ပိုပးီ ရန်ပံေုငရွရှိြခင်းြဖင့် ေရေြပာင်းေကျင်းများသည် ဆင်းရဲချိတဲေ့သာ ေရေြပာင်းေကျာင်းသား ေထာင်ေပါင်းများစာွအတကွ် 
အရည်အေသးွ ြပည်ဝ့ပးီ အသအိမတှ်ြပထားေသာ ပညာေရးကို ဆက်လက်သင်ကားေပးိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

        

        

        

        

        

         

ေရေြပာင်းဆရာ၊မများအား တရားဝင်အသအိမတှ်ြပေရးအတကွ် ြမန်မာ ငှ့် ထိုင်းပညာေရးဝန်ကးီဌာနများ၏ ေရှဆက် ပးူေပါင်းပါဝင်မများ 
လိုအပ်ပါသည်။ ထိုမမက ဆရာ၊မများသည ်  အသအိမတှ်ြပထားေသာ စမွ်းရည်တည်ေဆာက်မသင်တန်းများကို ပိုမိုတက်ေရာက်ိုင်ေသာ 
အခငွ်အ့ေရးရရှိရန် ရံပံေုငသွးီသန် လိုအပ်ပါသည်။ အရည်အေသးွြပည်မ့ေီသာ ေရေြပာင်းဆရာ၊မများကို တရားဝင်အသအိမတှ်ြပြခင်းသည် 
ဆရာ၊မများသာမက ေရေြပာင်းေကျာင်းသ၊ူေကျာင်းသားများအား လူအဖွဲအစည်းအတကွ် အကျိးြပသမူျားအြဖစ် ေဖာ်ေဆာင်ေပးိုင်ပါသည်။ 

ေကျာင်းသားများအတကွ် ပညာေရးစနစ်တစ်ခမုတှစ်ခအုကား ကးူေြပာင်းေပးေသာ နည်းလမ်းများကို မတှ်တမ်းမတှ်ရာ ထားရှိရန်လိုအပ်ပးီ မဘိများငှ့် 
ေကျာင်းသားများကို အသေိပးအေကာင်းကားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ေရေြပာင်းေကျာင်းသားများအား ၄င်းတို၏ ေရးွချယ်မအရ ေကျာင်းအပ်ှံရန်၊ 
ေကျာင်းေြပာင်းေပးရန်ငှ် ့တက်ခဲေ့သာေကျာင်းတငွ် ပညာဆက်လက်သင်ကားရန် ဘာသာစကားမျိးစံအုကအူညီ လိုအပ်ပါသည်။ တရားဝင်စာရကွ်စာ 
တမ်းမရှိေသာ ေကျာင်းသား၊သမူျား ြမန်မာ သိုမဟတု် ထိုင်းပညာေရးတငွ် ေကျာင်းအပ်ှံိုင်ရန်အတကွ် စည်းံးုလံေဆာ်မြပလပု်ေပးရန် အေရးကးီ 
ပါသည်။ 

ပညာသင်စှ် စှ်စတိုင်းတငွ် စံန်းစံထားငှ်က့ိုက်ညေီသာ ကေလးကာကယွ်ေစာင်ေ့ရာှက်ေရး သင်တန်းများမတှစ်ဆင် ့ရှိေနပးီသား ကေလးကာကွယ် 
ေစာင်ေ့ရာှက်ေရး ကနွ်ယက်များကို ပိုမိုအားေကာင်းလာေအာင် လပု်ေဆာင်ိုင်ပါသည်။ ထိုမမက၊ ပညာေရးတငွ် အဓကိပါဝင်ပတ်သက်သမူျားသည် 
ေရေြပာင်းေကျာင်းများငှ့်ပက်သက်ေသာ လမူအသိုင်းအဝိုင်းများတငွ်ရှိေသာ မဘိများငှ်အ့ပု်ထနိ်းသအူေရအတကွ်အေြမာက်အများထံသို ကေလးကာ 
ကွယ်ေစာင်ေ့ရာှက်ေရးသင်တန်းများ တိုးချဲပိုချေပးရန်အတကွ် ရန်ပံေုင ွလျာထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

အနွ်လိုင်းကိုအေြခခံေသာ ပညာေရးအချက်အလက်များကို ထနိ်းသမိ်းထားရန်အတကွ် ရန်ပံေုငကွို ခွဲေဝသတ်မတှ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ေရေြပာင်း 
ေကျာင်းများတငွ်ရှိေသာ အချက်အလက်များအားလံးုကို ချတိ်ဆက်ေပးပးီ ဗဟို၌ချပ်ကိုင်ထားေသာ အချက်အလက်များသည် ေကျာင်းသား၊ သမူျား၏ 
သတင်းအချက်အလက်များကို ေြခရာခံရာတငွ်ပိုမိုလယွ်ကသူည်အ့တကွ် ေကျာင်းသား၊သမူျား၏ ပညာေရးတိုးတက်မငှ် ့ ေကျာင်းပးီေြမာက် 
ေအာင်ြမင်မကို ရငှ်းလင်းတကိျစာွ နားလည်သေဘာေပါက်ိုင်ပါသည်။ ေကျာင်းသားများငှ့် ေရေြပာင်း ေကျာင်းများ၏ အချက်အလက်များကို 
အရည်အေသးွ ြပည်မ့စီာွ မတှ်တမ်းမတှ်ရာ ထားရှိိုင်ရန်အတကွ် အချက်အလက် ထနိ်းသမိ်းေစာင်ေ့ရာှက်မသင်တန်း လိုအပ်ပါသည်။ 

PTA ပးူေပါင်းပါဝင်မကို ြမင်တ့င်ရန်အတကွ် အရင်းအြမစ်များ ပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။ ပညာေရးတငွ် ပါဝင်ပတ်သက်သမူျားသည် ေကျာင်းသားများငှ့် 
မသိားစမုျား၏ လိုအပ်ချက်ငှ်က့ိုက်ညမီရှိေသာ ပညာေရး အခငွ်အ့လမ်းများငှ့် ပညာေရးလမ်းေကာင်းများကို သေိစရန်အတကွ် ေဒသကိုေကျာ်လနွ် 
ေသာအေထာက်အကေူပးြခင်းကို တိုးချဲရန် လိုအပ်ပါသည်။ 



 
 

            
            
  

 

Migrant Educational Co-ordination Center(MECC) သည် တာ့ခ်ခုိင် အေြခခံပညာေရးဝန်ေဆာင်မ ဧရိယာ 

(၂)ေအာက်တွင်ရိှေသာ အဖဲွအစည်းတစ်ခုြဖစ်သည်။ MECCသည် ေရေြပာင်းပညာေရးေကျာင်းများ၊ အစုိးရမဟုတ်ေသာ 

အဖဲွအစည်းများ၊ ေဒသတွင်းအဖဲွအစည်းများ ှင့် အစုိးရအဖဲွများအကား ချတ်ိဆက်ေပါင်း ကူးေပးသည်။ 
ေရေြပာင်းေကျာင်းများသည် MECC၏ ေအာက်တွင် စာရင်းသွင်းထားပီးြဖစ်သည်။ ဆက်သွယ်ရန် - 

https://www.facebook.com/Migrant-Educational-Coordination-Center-TAK-PESAO-2-217234099046282/ 

 
Burmese Migrant Workers’ Education Committee (BMWEC) သည်ထုိင်းုိင်ငံ၊ မဲေဆာက် မိတွင်ရိှ ေသာ 

ေရေြပာင်းမိသားစုများ၏ ေကျာင်းေနရွယ်ကေလးများအား ပ့ံပုိးေပးေနေသာ ေဒသတွင်း အဖဲွ အစည်းတစ်ခုြဖစ်သည်။ 
BMWECသည် ၂၀၀၀ခုှစ်တွင် စတင်ခ့ဲပီး၊ တာ့ခ်ခုိင်အတွင်းရိှ  ေရေြပာင်းေကျာင်း (၂၃) ေကျာင်းအား ကီးကပ်ေပးေနေသာ 

အဖဲွတစ်ဖဲွြဖစ်သည်။ BMWEC အေနြဖင့် ကျန်းမာ၊ ေပျာ်ရင်ပီး အနာဂတ်လှပေသာ ေကျာင်းသား၊သူများ ေမွးထုတ် ေပးုိင်ရန် 

ေရေြပာင်းကေလး ငယ်များ အား အရည်အေသွးြပည့်မေသာ ပညာေရး ပ့ံပုိးေပးုိင်မကုိ တစ်တတ်တစ်အား လုပ်ေဆာင်လက် 

ရိှသည်။ ဆက်သွယ်ရန် http://www.bmwec.org  

  

 
 
 

 
  

 

Help without Frontiers Thailand Foundation (HwF) သည် ဆင်းရဲွမ်းပါးမ၊ ခဲွြခားခံရမှင့် အကမ်း ဖက်ခံရမများ၏ 

အဓိကြပဿနာအရင်းအြမစ်ကုိ ပညာေရး၊ လူငယ်တုိးတက်ေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ကေလးများ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးှင့် 

ေရရှည်တည်တ့ံမအတွက် လူမအကျိးြပ လုပ်ငန်းများမှ တစ်ဆင့် တုိက်ထုတ်ုိင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကု်ပ်တုိအေနြဖင့် 

ထုိင်း-ြမန်မာ နယ်စပ်တစ်ေလာက်တွင် ကေလးများ၊ လူငယ်များှင့် သူတုိ၏ေဒသအတွက် ပုိမုိေကာင်းမွန်ေသာ အနာ 

ဂတ် ြဖစ်လာေစရန် အခွင့်အေရးများေပးပီး ကူညီလုပ်ေဆာင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန်-

https://helpwithoutfrontiers.org 

 The Burmese Migrant Teachers’ Association (BMTA) သည် ေဒသအတွင်းှင့် ုိင်ငံတကာမှ ပညာ ေရးလုပ်ေဆာင်ေသာ 

သူများှင့် ပူးေပါင်း၍ လံေဆာ်ေပးြခင်းြဖင့် ဆရာများ၏ အခွင့်အေရးများ  ြမင့်တက်လာေစရန် လုပ်ေဆာင်ပါသည်။ BMTA မှ 

စည်းလုံးမှင့် ဆရာများ၏ တန်ဖုိးကုိ ြမင့်တင်ေပးုိင် ရန် ဆရာ၊ဆရာမအရည်အေသွးြမင့် သင်တန်းများှင့် အုပ်ချပ်မသင်တန်းများ 
စီမံေပးြခင်းြဖင့် ဆရာ၊ ဆရာမများ ၏ပုံရိပ်ကုိ ပုိမုိြမင့်တက်လာေစပါသည်။  

       ဆက်သွယ်ရန် - https://www.facebook.com/migrant.teachers 
 

 

TeacherFOCUS Myanmar သည် ြမန်မာုိင်ငံပညာေရးစနစ်အေပတွင် အေြခခံ၍ ြမန်မာဆရာ၊ ဆရာမများက့ဲသုိ 
အကျိးခံစားခွင့်မရေသာ ဆရာ၊ဆရာမများ၏ အသိအမှတ်ြပခံရမအတွက် သင့်တင့်ေလာက်ပတ်ေသာ နည်းလမ်းများ 
ြမင့်တင်ေပးုိင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကအလုိက် အရည်အေသွး ြမင့်တင်မများ၊ မီဒီယာအေြခြပြပဿနာ ေြဖရှင်းြခင်း 
များှင့် အချက်အလက်များ အသုံးြပ၍ လံေဆာ်ေပးမများ အသုံးြပပီး ဆရာ၊ဆရာမများအတွက် အကျိးသက်ေရာက် 

မရိှစွာြဖင့် ြမန်မာုိင်ငံသုိ ြပန်လည် ေပါင်းစည်းမအား ြမင့်တင်ေပးရန် ြဖစ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန် -  

www.teacherfocusmyanmar.org  


