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Mang Ling presents the situation of access to higher education in Kanpetlet township of Chin State.

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏ အဆင့်မြင့်ပညာရေး လက်လှြ်းြီြှု အရမြေအရန | Mang Ling | Chinbridge Institute | 2021

Except where otherwise noted, content of this work is licensed
under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

© Some rights reserved. Published in 2021.
© 2021 Chinbridge Institute (Center for Research and Social Studies)
789, Dingdi Street, Chin Oo Sii, Zaythit Ward, Hakha, Chin State, Myanmar
Tel: +959796213362; +959892238330
Email: chinbridgeinstitute@gmail.com
www.chinbridgeinstitute.org
First Edition 2021 – updates at www.chinbridgeinstitute.org

Please contact chinbridgeinstitute@gmail.com if you have questions or comments with
respect to content, or if you wish to obtain copyright permission for your intended use that
does not fall within these terms.

Disclaimer
The views expressed in this publication are those of the author and do not necessarily
reflect the views and policy of the Chinbridge Institute (CI).

Suggested Citation
Ling, Mang (2021), ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏ အဆင့်မြင့်ပညာရေး လက်လှြ်းြီြှု အရမြေအရန

(Access to Higher Education in Kanpetlet Township). Chinbridge Institute, Hakha

1

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏ အဆင့်မြင့်ပညာရေး လက်လှြ်းြီြှု အရမြေအရန | Mang Ling | Chinbridge Institute | 2021

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏ အဆင့်မြင့်ပညာရေး လက်လှြ်းြီြှု အရမြေအရန
Mang Ling
နိဒါန်း
ပထဝီ၀င်ရမြမပင်

အရနအထားအေ

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်သည်

မြန်ြာနိုင်ငံ၏

အရနာက်ဘက်မြေြ်းတွင် တည်ေှိရသာ ြေျင်းမပည်နယ်အတွင်းေှိ မြို့နယ်ရလး တစ်ြေုမြစ်ပါသည်။
ြေျင်းမပည်နယ်သည် ရမြမပင်အရနအထားအေ ရတာင်ဘက်မြေြ်းနှင့် ရမြာက်ဘက်မြေြ်းဟူ၍ (၂)
ြျိုးေှိ၍

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်သည်

ြေျင်းမပည်နယ်

မြို့နယ်တစ်ြေုမြစ်မပီး

ပညာရေး၊

အလွန်ရနာက်ကျရသာ

မြို့နယ်တစ်ြေုလည်း

ရတာင်ဘက်မြေြ်းတွင်

စီးပွားရေး၊

လြ်းပြ်း

မြစ်ပါသည်။

တည်ေှိရသာ

ဆက်သွယ်ရေးြျားလည်း

စာရပအရထာက်အထားြျားအေ

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏ ပညာရေးအလင်းကို ရဆာင်ြည့် အစိုးေြူလတန်းရကျာင်းကို ၁၉၂၉
ြေုနှစ်တွင် အ္ဂလိပအ
် စိုးေြှ စတင်ြင
ွ ့်လှစ်ရပးရ ကာင်း သိေှိေသည်။ အလယ်တန်းရကျာင်းကို ၁၉၅၂
ြေုနှစ်တွင်ြွင့်လှစ်နိုင်ြေဲ့သည်။1 ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏ ပထြဦးဆုံးရသာ အထက်တန်းရကျာင်းကိုြူ
၁၉၇၇ ြေုနှစ် စတင်ြင
ွ ့်လှစ်နိုင်ြေဲ့သည်။2
အောော၌ နိြ်က
့ ျရနရသာ ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏ မပဿနာအေင်းအမြစ်ြျားကို မပန်လည်ရလ့လာ
သုံးသပ်ောတွင် ပညာရေးကဏ္ဍနိြ်က
့ ျြှုသည် အကကီးြားဆုံးရသာ ဆုံးရှုံးြှု တစ်ေပ်မြစ်ရနရ ကာင်း
မြင်ရတွ့ေပါသည်။

ပညာရေးသည်

တစ်ြေုမြစ်သည့်အားရလျှော်စွာ

အလွန်အရေးကကီးရသာ

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏

လြ်းပြ်းဆက်သွယ်ရေးစသည်တ့၏
ို
တိင
ု ်းသာနိင
ု ်ြည်။

လူတို့အြို့

လူရနြှုအဆင့်အတန်း၊

အနိြ်အ
့ မြင့်ြျားကို

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏

အရ ကာင်းအောြျားစွာေှိြည်မြစ်သည်။

ရေရသာက်မြစ်
စီးပွားရေး၊

ပညာရေးအဆင့်အတန်းမြင့်သာ

ပညာရေးနိြ်က
့ ျြှုကို

မြစ်ရစရသာ

ထိုအရ ကာင်းအောြျားကို

သိေှိနိုင်ေန်

ရလ့လာဆန်းစစ်ြှုြျား၊ သုရတသနမပုစုမြေင်းြျား မပုလုပ်ေန် လိုအပ်သည်။
၁။ သုရေသနစာေြ်းအကျဉ်းြေျုပ်
ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏

ပညာရေးကဏ္ဍကို

ရလ့လာောတွင်

အရမြေြေံပညာရေးကဏ္ဍနှင့်

အဆင့်မြင့်ပညာရေးကို အထူးအရလးရပး ရလ့လာေြည်မြစ်ပါသည်။ အရမြေြေံပညာရေးအပိင
ု ်းတွင်
ြူလတန်းြှစ၍
အရမြေြေံပညာရေး

ဆယ်တန်းအထိ

သင်ယူတတ်ရမြာက်ြြ
ှု ျား

အရမြေအရနရကာင်းြှသာလျှေင်

ကိုရသြေျာစွာ

ဆန်းစစ်ေသည်။

အဆင့်မြင့်ပညာရေးအတွက်

ြျားစွာ

အရထာက်အကူ မြစ်ရစြည်။ အဆင့်မြင့်ပညာရေးတိးု တက် ရကာင်းြွန်ြသ
ှ ာလျှေင် မြို့နယ်တစ်ြေု
သို့ြဟုတ်

ရေသတစ်ြေု၏

ြွ့ံ မြိုးတိးု တက်ရေးကို

အရကာင်အထည်ရြာ်

ရဆာင်ေွကေ
် ာ၌
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ရေသြေံရြေတ်ပညာတတ်
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ထို့ရ ကာင့်

နိြ်က
့ ျရနရသာ

မပန်လည်မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တင
ွ ်

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏

အေည်အြေျင်းြျားကို

အဆင့်မြင့်ပညာ

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏

အရထာက်အကူမပုနိင
ု ်ေန်အတွက်
လက်လှြ်းြီြှု

အရမြေအရနကို

ရလ့လာမပုစုထားမြေင်းမြစ်ပါသည်။
ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏ အဆင့်မြင့်ပညာရေး လက်လှြ်းြီြှု အရမြေအရနကို သုရတသနမပုစုောတွင်
ကန်ပက်လက်မြို့နယ်ေှိ ြျိုးနွယ်စု(၅)စု၊ တိက
ု ်နယ်(၅)ြေုကို အရမြေြေံ၍ ရကျးေွာရပါင်း(၂၁)ရကျာင်းကို
ရေွးြေျယ်မပီး လိုအပ်ရသာ သတင်းအြေျက်အလက်ြျားကို ေယူထားမြေင်းမြစ်ပါသည်။ COVID-19
ကပ်ရော္ါကကီးရ ကာင့် ရကျးလက်ရေသြျားသို့ ကွင်းဆင်းေန် အြေက်အြေဲြျားစွာေှိရသာရ ကာင့်
သက်ဆိုင်ောပု္္ဂိုလ်ြျားအား
ြုနး် မြင့်သာ

လူရတွ့ရြးမြန်းမြေင်းကို

ရြးမြန်းသတင်းအြေျက်အလက်ြျား

အနည်းစုသာမပုလုပ်နိုင်ြေဲ့မပီး
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အြျားစုကို

ရတွ့ဆုံရြးမြန်းသူြျားတွင်

ရေသြေံပညာရေး ဝန်ထြ်းြျား အြျားစုပါဝင်မပီး အြေျို့ရသာ ရေသြျားတွင် ပညာရေးအရ ကာင်းကို
သိေှိနားလည်ရသာ ြိဘြျားလည်း ပါဝင်သည်။
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ရတွ့ေှိြေျက်အေ

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏ အရမြေြေံပညာရေးအဆင့်တွင် ြူလတန်းနှင့် အလယ်တန်းတန်းမပီးရမြာက်ြှု
အရမြေအရနသည်

ရကျနပ်နိုင်ရသာ

အတိင
ု ်းအတာတွင်

အထက်တန်းမပီးရမြာက်ြှု

အရမြေအရနသည်

အထက်တန်းမပီးရမြာက်ြှု

နိြ်က
့ ျရနမြေင်းသည်

တည်ေှိရနရသာ်လည်း

အလွန်နိြ့်ကျရနရ ကာင်း
ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏

ရတွ့ေှိေသည်။
အဆင့်မြင့်ပညာရေး

လက်လှြ်းြီြှုောြေိုင်နှုန်းကို နိြ်က
့ ျရစပါသည်။ အဆင့်မြင့်ပညာရေး အရမြေအရနကို ရလ့လာောတွင်
ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၌

ဝိဇ္ဇာပညာေပ်ကို

သိပံပ
္ပ ညာေပ်ကို

ရလ့လာရနရသာ

ရလ့လာသင်ယူရနရသာ

ရကျာင်းသား/သူဦးရေသည်
ရကျာင်းသား/သူဦးရေးထက်

ပိြ
ု ျားရနရ ကာင်းရတွ့ေှိေသည်။ လူငယ်ြျားတွင်လည်း သိပံဘ
္ပ ွဲ့ထက် ဝိဇ္ဇာဘွဲ့မြင့် ရကျာင်းမပီးသူ
ပိြ
ု ျားရနသည်ကိုရတွ့ေှိေသည်။
ကန်ပက်လက်မြို့နယ်အတွင်းေှိ

လူငယ်ြျားသည်

အရမြေြေံပညာကို

မပီးရမြာက်မပီးရနာက်

အဆင့်မြင့်ပညာကို အမြေားတိင
ု ်းရေသကကီးြျားသို့ သွားရောက်သင်ယူေသည်။ ထို့သို့ အမြေားေပ်
ရဝးရေသြျားသို့

သွားရောက်အဆင့်မြင့်ပညာ

သင်ယူေမြေင်းသည်

ြေျင်းမပည်နယ်တွင်

အဆင့်မြင့်ပညာ သင်ယူေန် လုံရလာက်ရသာ တက္ကသိုလ်ရကျာင်းြျား ြေှိမြေင်းရ ကာင့်ပင်မြစ်သည်။
ြေျင်းမပည်နယ်တင
ွ ်

ဟားြေါးတက္ကသိုလ်၊

အစိုးေစက်ြလ
ှု က်ြှုသိပံ္ပရကျာင်း၊

ပညာရေးရကာလိပ်

စသည်မြင့် တက္ကသိုလ်ြျားြွင့်လှစ်ထားရသာ်လည်း ြေျင်းမပည်နယ်၌ ေှိရသာ တက္ကသိုလ်ြျားတွင်
ရကျာင်းသားြျားသင် ကားလိုရသာ

ဘာသာေပ်ြျား

အစုံအလင်

ြေှိမြေင်းသည်လည်း

မပဿနာတစ်ြေုမြစ်သည်။ အမြေားတစ်ြက်တွင် လူငယ်ြျား၏ အဆင့်မြင့်ပညာရေး သင်ယူြှုကို
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အဟန့်အတားမြစ်ရစသည့်
ကရလးြျားကိုယ်တိုင်

အောြျားမြစ်ရသာ

အဆင့်မြင့်ပညာကို

ြိဘြျားစီးပွားရေးအဆင်ြရမပမြေင်း၊

ြလိုလားမြေင်း၊

ြိဘြျားြှ

အားြရပးမြေင်း၊

ရိုးောဓရလ့ထုံးတြ်းစဉ်လာြျား လွှြ်းြိးု ရနမြေင်း စသည့်မပဿနာြျားလည်း ေင်ဆိုင်ရနေရ ကာင်း
ရတွ့ေှိေပါသည်။
၂။ သုရေသနြိေ်ဆက်မြေင်း
ဤသုရတသနစာတြ်းက

ြေျင်းမပည်နယ်ေှိ

မြို့နယ်(၉)ြေုတွင်

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်သည်

ပညာရေးဆည်းပူးြှုတွင် အားနည်းရနရသးရသာ မြို့နယ်တစ်ြေုမြစ်ရ ကာင်း ရလ့လာရတွ့ေှိေသည်။
ရေသတစ်ြေု

သို့ြဟုတ်

မြို့နယ်တစ်ြေု၏

အကျ ိုးအရ ကာင်း ဆက်စပ်လျှေကေ
် ှိသည်။

တိးု တက်ရမပာင်းလဲြှုသည်

ပညာရေးကို ရလ့လာောတွင် အရမြေြေံပညာရေးနှင့်

အဆင့်မြင့်ပညာရေး

ကဏ္ဍြျားကို

ဦးစွာရလ့လာသင့်သည်။

အဆင့်မြင့်ပညာရေး

ရနာက်ကျရနမြေင်းသည်

နိြ်က
့ ျရနမြေင်းရ ကာင့်လည်း မြစ်နင
ို ်သည်။
ပညာရေးအရပါ်

စိတ်ဝင်စားြှု

နည်းပါးမြေင်း၊

ြေက်ြေဲမြေင်းတိ့ုသည်

နိြ့်ကျရစရသာ

ရသာ့ြေျက်ြျား

အဆင့်မြင့်ပညာရေး

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏

အရမြေြေံပညာရေး

ရအာင်ြေျက်ောြေိုင်နှုန်း

ရကျးလက်ရေသေှိ လူငယ်ြျားနှင့် ြိဘမပည်သူြျား၏

လြ်းပြ်းဆက်သွယ်ရေး
အဓိက

ပညာရေးနဲ့ြျားစွာ

ြိသားစုအတွင်း

စီးပွားရေးအဆင်ြရမပမြေင်း၊

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏

မြစ်ြည်ဟု

ယူဆေသည်။

အားနည်းြေျက်ြျားကို

အဆင့်မြင့်ပညာရေးကို
ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏

ရလ့လာသုံးသပ်

နိုင်ရေးအတွက်

ပညာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဆန်းစစ်ြှု သုရတသန မပုလုပ်ေန် အထူးပင် လိုအပ်ရနပါသည်။
သုရတသန မပုလုပ်မြေင်းအားမြင့် အားနည်းြေျက်ြျားကို ေှာရြွနုင
ိ ်ြည်မြစ်မပီး ရတွ့ေှိထားရသာ
အားနည်းြေျက်ြျားကို

မပန်လည်မပုမပင်

မြှင့်တင်ြည်

ဆိုပါက

အနာ္တ်ကာလအတွက်

တိးု တက်ရမပာင်းလဲြှု ြျားစွာကို ြန်တီးရပးနိုင်ြည် မြစ်သည်။ ြိဘမပည်သူြျား၊ လူငယ်ြျား၏
ပညာရေးအရပါ်

စိတ်ဝင်စားြှု

ြေှိြေဲ့မြေင်းရ ကာင့်

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏

ပညာရေးနဲ့

သက်ဆိုင်ရသာ စာရပြျား၊ သုရတသနြျား ရြှးြှန
ိ ်ြေဲ့ေမပီး ြျိုးဆက်သစ် လူငယ်ြျားအတွက်
သုရတသနကျြ်းြျား

မပုစုော၌ပင်

ြျားစွာ

အြေက်အြေဲြျား

ကကုံရတွ့

ရနေသည်။

စာရပအေင်းအမြစ်ြျား ေှားပါးမြေင်းသည် ရေသတစ်ြေု သို့ြဟုတ် မြို့နယ်တစ်ြေု၏ ္ုဏ်သတင်းကိုပင်
ရြှးြှန
ိ ်ရစသည်။
သို့မြစ်၍ The Chinbridge Institute( Center for Research and Social Studies) ၏ စီြက
ံ ိန်းတွင်
ြေျင်းမပည်နယ်အတွင်းေှိ
သက်ဆိုင်သည့်

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏

အြေက်အြေဲြျား၊

နိြ်က
့ ျရနရသာ

မပဿနာြျားနှင့်

လက်လှြ်းြီသရလာက်

ဤသုရတသနကျြ်းတွင်

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏

အဆင့်မြင့်

ရေးသားမပုစုထားရသာ

ဤသုရတသန

ပညာရေး

အဆင့်မြင့်

သတင်းအြေျက်အလက်ြျားကို

ရေးသားမပုစုထားမြေင်း
လက်လှြ်းြီြှု

စာတြ်းငယ်သည်

ပညာရေးနှင့်

မြစ်ပါသည်။

အရမြေအရန”

“

ရြေါင်းစဉ်မြင့်

သတင်းအြေျက်အလက်ြျား

ရပးရုံသာြက မြို့နယ်၏ အနာ္တ်ပညာရေးကဏ္ဍ မြှင့်တင်ောတွင်လည်း တစ်ရထာင့်တစ်ရနောြှ
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အရထာက်အကူ

မပုလာနိုင်သည့်အမပင်

စာရပလိုက်စားရသာ

ြျိုးဆက်သစ်

လူငယ်ြျားအတွက်လည်း အရထာက်အကူ မပုရသာ ကျြ်းငယ်တစ်ြေု မြစ်ြည်ဟု ယုံ ကည်ြိပါသည်။
၃။ သုရေသနနည်းလြ်းြျား
ဤသုရတသနကို မပုစုော၌ Covid-19 Pandemic ရ ကာင့် ရကျးလက်ရေသြျားသို့ ကွင်းဆင်း
အြေျက်အလက်ြျား ရကာက်ယူောတွင် အြေက်အြေဲြျားစွာ ကကုံရတွ့ြေဲ့ေသည်။ လူြှုဝန်းကျင်၏
အသက်ရသွးရ ကာသည်

ပညာရေးမြစ်သကဲ့သို့

ကျင့်သုံးသည့်

သုရတသနတစ်ြေု

ထွက်ရပါ်လာရစေန်အတွက်

သုရတသနနည်းနာသည်လည်း

ရသွးရ ကာသြွယအ
် ရေးပါသည်။3
ဤသုရတသနကျြ်းအတွက်

သုရတသနတစ်ြေုအတွက်

သုရတသနမပုစုသည့်

အရေအတွက်မပ

(

နည်းလြ်းြျားစွာ

Quantitative

)

ေှိရသာ်လည်း

နည်းလြ်းတစ်ြေုကိုသာ

ရေွးြေျယ်အသုံးမပုထားပါသည်။ ရတွ့ဆုံရြးမြန်းမြေင်း ( In-depth Interview )၊ Covid-19ရ ကာင့်
အြေျ ို့ကို ြုနး် မြင့်သာ ရြးမြန်းမြေင်း(Phone Interview)၊ ေုတယ
ိ အေင်းအမြစ်ြျား မြစ်ရသာ (
Secondary

Sources

)

စာေွက်စာတြ်းြျား၊

စာအုပြ
် ျား

မပန်လည်ရလ့လာမြေင်း၊

ပထြအေင်းအမြစ်ြျားအရန (Primary Sources)မြင့် ပညာရေးဝန်ကကီးဌာန ( ကန်ပက်လက်၊
ဟားြေါး)ြျားအား ဆက်သွယ် သတင်းစုရဆာင်းထားပါသည်။
လူြေျင်းရတွ့ဆုံရြးမြန်းမြေင်းနှင့်
တိက
ု ်နယ်(၅)ြေုမြစ်ရသာ
တိက
ု ်နယ်အြှတ်(၈)နှင့်

ြုနး် မြင့်ရြးမြန်းမြေင်းြျားကို

တိက
ု ်နယ်အြှတ်(၅)၊
တိက
ု ်နယ်အြှတ်(၉)တိ့က
ု ို

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်အတွင်းေှိ

တိက
ု ်နယ်အြှတ်(၆)၊
လွှြ်းခြေုံ

တိက
ု ်နယ်အြှတ်(၇)၊

ရြးမြန်းထားပါသည်။

လူရတွ့

(၅)ဦးသာေှိမပီး ကျန်ရသာ(၁၆)ဦးကို ြုနး် မြင့် ဆက်သွယ်ထားမြေင်းမြစ်သည်။ ယင်းတိုက်နယ်(၅)ြေုြှ
ရကျာင်းရပါင်း(၂၁)ရကျာင်း၊ ရကျာင်းဆော/ြရပါင်း(၁၉)ဦး၊ အရထွရထွ လုပ်သား(၁)ဦး၊ ြိဘ(၁)ဦး
စုစုရပါင်း(၂၁)ဦးတိ့အ
ု ား ရြးမြန်းထားပါသည်။ တိက
ု ်နယ်အြှတ်(၅)ြှ ရကျာင်းရပါင်း(၆)ရကျာင်း၊
တိက
ု ်နယ်အြှတ်(၆)ြှ
ရကျာင်း၊

ရကျာင်းရပါင်း(၅)ရကျာင်း၊

တိက
ု ်နယ်အြှတ်(၈)ြှ

ရကျာင်းရပါင်း(၂)ရကျာင်းတိ့က
ု ို
သုရတသနမပုလုပ်ထားရသာ

တိက
ု ်နယ်အြှတ်(၇)ြှ

ရကျာင်းရပါင်း(၅)ရကျာင်းနှင့်
အသီးသီးရေွးြေျယ်

ရကျာင်းြျားအနက်

သုရတသန

ကန်ပက်လက်မြို့ြှ

ရကျာင်းရပါင်း(၃)

တိက
ု ်နယ်အြှတ်(၉)ြှ
မပုစုထားပါသည်။
အရဝးဆုံးရကျာင်းသည်

ြိင
ု ်ရပါင်း(၁၁၆)ြိင
ု ်ေှိမပီး၊ အနီးဆုံးရကျာင်းသည် မြို့ြှ(၅)ြိင
ု ်ရကျာ် ကွာရဝးပါသည်။

3

ြေျင်းပညာရေးရေှ့ရဆာင်၊ မြန်ြာ့မငိြ်းြေျြ်းရေးအား ရကျာင်းသင်ရိုးညွှန်းတြ်းြှ ရှုမြင်မြေင်း၊ ေန်ကုန်၊ ပုံေိပ်ေှင်

ပုံနှိပ်တက
ို ်၊ ၂၀၂၀ြေုနှစ်၊စာ-၁၁
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သုရေသန ြေျဉ်းကပ်သည့် လြ်းရ ကာင်းြျား အရမြေမပဇယား
ဇယား ( ၁ )
ရကျာင်း
စ

တိုကန
် ယ်အြည်

ရပါင်း

ဉ်

ရကျာင်းဆော/ြ

ြိဘ

လူရတွ့

ြုန်း

လူရတွ့
၁

၁

၁

၁

၁။

တိုကန
် ယ်(၅)

၆

၁

၃

၂။

တိုကန
် ယ်(၆)

၅

၂

၃

၃။

တိုကန
် ယ်(၇)

၃

၄။

တိုကန
် ယ်(၈)

၅

၅။

တိုကန
် ယ်(၉)

၂

စုစုရပါင်း

အရထွရထွလုပ်သား
ြုန်း

လူရတွ့

ြုန်း

၃
၁

၄
၂

၂၁

၄

၁၅

၄။ သုရေသနရေွေ့ေှိြေျက်ြျား
၄.၁။ အရမြေြေံပညာရေးဆိုင်ော သတင်းအြေျက်အလက်ြျား
ဇယား ( ၂ )
အထက်ေန်း

အလယ်ေန်း

ြူလေန်း

စဉ်

ြေုနှစ်

မပီးရမြာက်သူ

မပီးရမြာက်သူ

မပီးရမြာက်သူ

၁

၂၀၁၈

၆၇

၂၂၁

၂၂၆

၂

၂၀၁၉

၇၂

၂၁၂

၂၀၇

၃

၂၀၂၀

၇၅

၂၄၀

၂၂၄

၂၁၄

၆၇၃

၆၅၇

စုစုရပါင်း

ဇယား(၂)တွင်

ရြာ်မပထားရသာ

အြေျက်အလက်ြျားသည်

ရကျာင်းရပါင်း

(၂၁)ရကျာင်းတွင်

ေယူထားရသာ

ဇယားအတွင်း

ရြာ်မပထားသည့်အတိင
ု ်း

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်အတွင်းေှိ

သတင်းအြေျက်အလက်ြျား

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်အတွင်းေှိ

မြစ်သည်။
သုရတသန
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မပုလုပ်ထားရသာရကျာင်း (၂၁)ရကျာင်း၏ အထက်တန်း မပီးရမြာက်ြအ
ှု ရမြေအရနသည် ၂၀၁၈
ြေုနှစ်တွင် ( ၆၇ )ဦး၊ ၂၀၁၉ ြေုနှစ်တွင် ( ၇၂ )ဦးနှင့် ၂၀၂၀ ြေုနှစ်တွင် ( ၇၅ )ဦးအသီးသီးေှိသည်။
အလယ်တန်းမပီးရမြာက်သူဦးရေြှာ ၂၀၁၈ ြေုနှစ်တွင် (၂၂၁)ဦး၊ ၂၀၁၉ ြေုနှစ်တွင် (၂၁၂)ဦးနှင့် ၂၀၂၀
ြေုနှစ်တွင်

(၂၄၀)ဦးေှိသည်။

ဆက်လက်၍

၃နှစ်တာအတွင်း

ြူလတန်းမပီးရမြာက်သူဦးရေကို

ရြာ်မပြည်ဆိုပါက ၂၀၁၈ ြေုနှစ်တွင် (၂၂၆)ဦး၊ ၂၀၁၉ ြေုနှစ်တွင် (၂၀၇)ဦးနှင့် ၂၀၂၀ ြေုနှစ်တွင်
(၂၂၄)ဦးေှိသည်။

ြူလတန်း၊

အလယ်တန်းနှင့်

တစ်နှစ်မပီးတစ်နှစ်

အနည်းငယ်စီ

အထက်တန်း

မြင့်တက်လာရ ကာင်း

မပီးရမြာက်ြန
ှု ှုန်းြျားသည်

ရတွ့ေှိေရသာ်လည်း

အရမြေြေံပညာ

မပီးဆုံးြှုနန
ှု ်းသည် နိြ်က
့ ျရနပါရသးသည်။ ဤကဲ့သို့ အရမြေြေံပညာရေးတံတိုင်းကို ရကျာ်လွှန်းနိုင်ြှု
အားနည်းရနမြေင်းသည်လည်း

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏

အဆင့်မြင့်ပညာရေးကို

လက်လှြ်းြီနုိင်ရေးကို ြျားစွာအဟန့်အတားမြစ်ရစပါသည်။
၄.၂ အရမြေြေံပညာရေး လက်လှြ်းြီြှု အရမြေအရန
ဇယား ( ၃ )
အခေြြံပညာခေး လက်လှမ်းမီမှု အခေြအခေ
၃၀၀
၂၅၀

၂၂၁

၂၄၀

၂၂၆

၂၁၂

၂၀၇

၂၂၄

၂၀၀
၁၅၀
၁၀၀

၇၅

၇၂

၆၀
၅၀
၀
၂၀၁၈

၂၀၁၉

အထက်တေ်း ြပီးခ ေမာက်သူ

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်ေှိ
လက်လှြ်းြှြ
ီ ှုအရမြေအရနြှာ

၂၀၂၀

အလယ်တေ်း ြပီးခ ေမာက်သူ

မူလတေ်း ြပီးခ ေမာက်သူ

ရကျာင်းရပါင်း(၂၁)ရကျာင်း၏
၂၀၁၈

ြေုနှစ်ြှ

၂၀၂၀

အရမြေြေံပညာရေး
ြေုနှစ်

(၃)နှစ်တာအတွင်း

အထက်တန်းမပီးရမြာက်ြှုနှုန်းသည် ၂၀၁၈ ြေုနှစ်တွင် အနိြ်ဆ
့ ုံးအဆင့်တင
ွ ်တည်ေှိရနမပီး ၂၀၂၀
ြေုနှစ်တွင်

အမြင့်ဆုံးမြစ်ရနရသာရ ကာင့်

အထက်တန်းမပီးရမြာက်ြှုနန
ှု ်း

မြင့်တက်လာသည်ကို
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ရတွ့ေသည်။

ြေျင်းပညာရေးရေှ့ရဆာင်၏

သုရတသနရတွ့ေှိြေျက်အေ

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏

ဆယ်တန်းရအာင်ြေျက် ောြေိင
ု ်နှုန်းြျားြှာ၂၀၀၉
ြေုနှစ်တွင် ၁၆%၊ ၂၀၁၀ ြေုနှစ်တွင် ၁၇ %၊ ၂၀၁၁ ြေုနှစ်တွင် ၁၃%၊ ၂၀၁၂ ြေုနှစ်တွင် ၁၇%၊ ၂၀၁၃
ြေုနှစ်တွင် ၂၀%၊ ၂၀၁၄ ြေုနှစ်တွင် ၉%၊ ၂၀၁၅ ြေုနှစ်တွင် ၂၆%၊ ၂၀၁၆ ြေုနှစ်တွင် ၁၅%၊ ၂၀၁၇
ြေုနှစ်တွင် ၂၆%၊ ၂၀၁၈ ြေုနှစ်တွင် ၂၂%၊ ၂၀၁၉ ြေုနှစ်တွင် ၂၄% အသီးသီးေှိရ ကာင်း ရတွ့ေှိေသည်။
4

၂၀၁၈ ြေုနှစ်ြှ ၂၀၂၀ ြေုနှစ်(၃)နှစ်အတွင်း အလယ်တန်းမပီးရမြာက်ြန
ှု ှုန်းသည် ၂၀၁၈ ြေုနှစ်တွင်

အရမြေအရနရကာင်းရနြေဲ့ရသာ်လည်း ၂၀၁၉ ြေုနှစ်တွင်အနည်းငယ် မပန်လည်ကျဆင်းသွားြေဲ့မပီး ၂၀၂၀
ြေုနှစ်တွင်

အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကို

မပန်လည်ရောက်ေှိြေဲ့သည်။

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏

အလယ်တန်းမပီးရမြာက်ြှုနှုန်း ကျဆင်းရနမြေင်းသည် အလယ်တန်းအဆင့် ရကျာင်းသား/သူြျား၏
ရကျာင်းထွက်ြန
ှု ှုန်း မြင့်ြားမြေင်းနှင့် ြိြိကိုယ်တိုင် ကကုံောကျပန်းအလုပ်ြျား လုပ်ကိုင်လိုရသာ
စိတ်ဓာတ်ြျားရ ကာင့်လည်း
ြူလတန်းမပီးရမြာက်ြန
ှု ှုန်းကို

မြစ်နင
ို ်ပါသည်။

၂၀၁၈

ရလ့လာြည်ဆိုလျှေင်

ြေုနှစ်ြှ
၂၀၁၈

၂၀၂၀

ြေုနှစ်(၃)နှစ်တာအတွင်း

ြေုနှစ်တွင်

အမြင့်ဆုံးအဆင့်၌

ေပ်တည်နိုင်ြေဲ့ရသာ်လည်း ၂၀၁၉ ြေုနှစ်နှင့် ၂၀၂၀ ြေုနှစ်ြျားတွင် မပန်လည်ကျဆင်းသွားသည်ကို
ရတွ့ေှိေသည်။

သုရတသနရတွ့ေှိြေျက်အေ

အထက်တန်းမပီးရမြာက်သူ၊

၂၀၁၈

ြေုနှစ်ြှ

အလယ်တန်းမပီးရမြာက်သူနှင့်

၂၀၂၀

ြေုနှစ်အတွင်း

ြူလတန်းမပီးရမြာက်သူြျားတွင်

ြူလတန်းမပီးရမြာက်ြန
ှု ှုန်းသည် တစ်နှစ်မပီးတစ်နှစ် ရလျာ့ကျလာသည်ကို ရတွ့ေှိေသည်။
၄.၃။ ဘွဲ့ေေှိြှုအရမြေအရန
ဇယား ( ၄ )
စ

ြေုနှစ်

ရိုးရိုးဝိဇ္ဇာဘွဲ့

ရိုးရိုးသိပ္ပံဘွဲ့

ဉ်

ြဟာဝိဇ္ဇာ

ြဟာသိပ္ပံ

ဘွဲ့

ဘွဲ့

ပါေ္ူဘွဲ့

၁

၂၀၁၈

၁၈

-

-

-

၁

၂

၂၀၁၉

၁၈

-

-

-

-

၃

၂၀၂၀

၅

-

-

-

၁

စုစုရပါင်း

၄၁

-

-

-

၂

4
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ဇယား(၄)အေ သုရတသနမပုလုပ်ထားရသာ ရကျာင်းရပါင်း(၂၁)ရကျာင်း၏ အဆင့်မြင့်ပညာရေး
လက်လှြ်းြှြ
ီ ှုအရမြေအရနြှာ ၂၀၁၈ ြေုနှစ်တွင် ရိုးရိုးဝိဇ္ဇာဘွဲ့ေေှိသူရပါင်း ၁၈ ဦး၊ ပါေ္ူဘွဲ့ေေှိသူ ၁
ဦးသာေှိသည်။ ၂၀၁၉ ြေုနှစ်၏ ဘွဲ့ေှိြှုအရမြေရနြှာ ရိုးရိုးဘွဲ့ေေှိသူရပါင်း ၁၈ ဦးေှိြေဲ့ရသာ်လည်း
ရိုးရိုးသိပ္ပံဘွဲ့၊

ြဟာဝိဇ္ဇာ/သိပံဘ
္ပ ွဲ့နှင့်

သုရတသနမပုလုပ်ထားရသာ
ရိုးရိုးဝိဇ္ဇာဘွဲ့ေေှိသူ

၅

ပါေ္ူဘွဲ့ေေှိသူ

ရကျာင်းအားလုံး၏
ဦးနှင့်

တစ်ဦးြျှေြေှိရ ကာင်း
၂၀၂၀

ပါေ္ူဘွဲ့ေသူ

၁

ြေုနှစ်

ရတွ့ေှိေသည်။

ဘွဲ့ေေှိြှုအရမြေအရနြှာ

ဦးသာေှိရသာရ ကာင့်

၂၀၂၀

ြေုနှစ်ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏ အဆင့်မြင့်ပညာရေး လက်လှြ်းြှြ
ီ ှုအရမြေအရနသည် ၂၀၁၈ ြေုနှစ်နှင့်
၂၀၁၉ ြေုနှစ်ထက်ြျားစွာ နိြ်က
့ ျသွားရ ကာင်း ရတွ့ေှိေသည်။
၄.၄ အဆင့်မြင့်ပညာရေ လက်လှြ်းြီြှု အရမြေအရန(၁)
ဇယား ( ၅ )
အဆင့် ေမင့်ပညာလက်လှမ်းမီမှု အခေြအခေ
၀၀
၂

၄၁

ရိုးရိုးဝိဇာ္ဇ ဘွ့ဲ

ရိုးရိုးသိပဘ
ံ္ပ ွဲ့

မဟာဝိဇ္ဇာဘွ့ဲ

မဟာသိပ္ပံဘွဲ့

ပါေဂူဘွ့ဲ

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်အတွင်းေှိ ရကျာင်းရပါင်း (၂၁) ရကျာင်း၏ သုရတသန ရတွ့ေှိြေျက်ြျားအေ
ဝိဇ္ဇာ/ သိပံပ
္ပ ညာေပ်ြျားတွင် ဝိဇ္ဇာပညာေပ်ကို ရလ့လာသင်ယူရနရသာ ရကျာင်းသား/ သူဦးရေသည်
သိပံပ
္ပ ညာေပ်ကို ရလ့လာရနရသာ ရကျာင်းသား/ သူဦးရေထက် ပိြ
ု ျားရနရ ကာင်းရတွ့နိုင်သည်။
ဤစာတြ်း၏ရတွ့ေှိြေျက်အေ ၂၀၁၈ ြေုနှစ်ြစ
ှ ၍ ၂၀၂၀ ြေုနှစ်အထိ ၃ နှစ်တာကာလအတွင်း
ရိုးရိုးဝိဇ္ဇာဘွဲ့ ေေှိသူရပါင်း ( ၄၁ )ဦးေှိရသာ်လည်း ြဟာဘွဲ့ေြျား ြေှိပဲ ပါေ္ူဘွဲ့ေသူဦးရေြှာ
စုစုရပါင်း ၂ ဦးသာေှိရ ကာင်းရတွ့ေသည်။
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၄.၅။ တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နိုင်ရသာ ရကျာင်းသား/သူြျားဦးရေ
ဇယား ( ၆ )
စဉ်

ြေုနှစ်

ပထြနှစ်

ေုတယ
ိ နှစ်

တတိယနှစ်

စတုတန
္ထ ှစ်

၁

၂၀၁၈

၄၇

၁၉

၁၈

၁၇

၂

၂၀၁၉

၄၅

၃၉

၂၀

၁၈

၃

၂၀၂၀

-

-

-

၁

စုစုရပါင်း

၉၂

၅၈

၃၈

၃၆

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်ြှ ရကျာင်းရပါင်း (၂၁) ရကျာင်း၏ သုရတသန ရတွ့ေှိြေျက်ြျားအေ ၂၀၁၈
ြေုနှစ်တွင်

တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ြေဲ့ရသာ

ပထြနှစ်

ရကျာင်းသား/သူရပါင်း

(၄၇)ဦး၊

ေုတယ
ိ နှစ်တက်ရောက်ြေဲ့ရသာ ရကျာင်းသား/သူရပါင်း (၁၉)ဦး၊ တတိယနှစ်တက်ရောက်ြေဲ့ရသာ
ရကျာင်းသား/သူရပါင်း
(၁၇)ဦးအထိသာ

(၁၈)ဦးနှင့်

ေှိသည်။

စတုတန
္ထ ှစ်

ဆက်လက်၍

တက်ရောက်ြေဲ့ရသာ

၂၀၁၉

ြေုနှစ်၏

ရကျာင်းသား/သူရပါင်း

တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နိုင်ြှု

အရမြေအရနကိုတင်မပေြည်ဆိုလျှေင် ပထြနှစ် ရကျာင်းသား/သူ (၄၅)ဦး၊ ေုတယ
ိ နှစ် ရကျာင်းသား/သူ
(၃၉)ဦး၊

တတိယနှစ်

ရကျာင်းသား/သူ

(၂၀)ဦးနှင့်

စတုတန
္ထ ှစ်

ရကျာင်းသား/သူ

(၁၈)

ဦးသာေှိြေဲ့သည်။ Covid-19 ရော္ါရ ကာင့် ၂၀၂၀ြေုနှစ်တင
ွ ် စတုတန
္ထ ှစ် ရကျာင်းသား/သူ (၁)ဦးသာ
online

ပညာရေးစနစ်မြင့်

ရကျာင်းဆက်လက်

တက်ရောက်နိုင်ြေဲ့သည်။

သုရတသနမပုလုပ်ထားရသာ ရကျာင်းရပါင်း (၂၁)ရကျာင်း၏ ၂၀၁၈ ြေုနှစ်ြှ ၂၀၂၀ ြေုနှစ်အထိ
၃နှစ်တာ ကာလအတွင်း တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နိုင်ြေဲ့ရသာ ရကျာင်းသား/သူရပါင်းြှ ပထြနှစ်
(၉၂)ဦး၊ ေုတယ
ိ နှစ် (၅၈)ဦး၊ တတိယနှစ် (၃၈)ဦးနှင့် စတုတ္ထနှစ် (၃၆)ဦးေှိသည်။
၄.၆။ အဆင့်မြင့်ပညာ ဆည်းပူးနိုင်ြှု အရမြေအရန
ဇယား ( ၇ )
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အဆင့် ေမင့်ပညာ ဆည်းပူးနိုင်မှု အခေြအခေ
၁, 0%

၁၀၁, 45%
၁၂၂, 55%

၂၀၁၈

ဇယား

(

၇

)၏

ရြာ်မပြေျက်အေ

၂၀၁၉

၂၀၂၀

သုရတသနမပုလုပ်ထားရသာ

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်ေှိ

ရကျာင်း(၂၁)ရကျာင်း၏ ရတွ့ေှိြေျက်ြျားြှာ ၂၀၁၈ ြေုနှစ်တွင် ပထြနှစ်၊ ေုတယ
ိ နှစ်၊ တတိယနှစ်နှင့်
စတုတန
္ထ ှစ်ရကျာင်းသား/သူစုစုရပါင်းြှာ

(၁၀၁)ဦးေှိမပီး

၂၀၁၉

ြေုနှစ်တွင်

ပထြနှစ်ြှ

ရနာက်ဆုံးနှစ်အထိ တက္ကသိုလ်ရကျာင်းသား/သူ စုစုရပါင်း ( ၁၂၂ )ဦးေှိသည်။ တိးု တက်ြှုကို
တိင
ု ်းတာြည်ဆိုပါက ရကျာင်းသား/သူဦးရေ (၂၁)ဦးတိးု လာမပီး ောြေိင
ု ်နှုန်းအားမြင့် (၆ ောြေိင
ု ်နှုန်း)
တိးု တက်လာသည်ကို ရတွ့ေှိေသည်။ ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏ အဆင့်မြင့်ပညာရေးလက်လှြး် ြှီြှု
အရမြေအရနသည် ၂၀၂၀ ြေုနှစ်အတွင်း အလွန်နိြ့်ကျရနေမြေင်းြှာ Covid-19 ရော္ါဆိုးကကီး၏
ရနာက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ြှုြျားရ ကာင့်ပင် မြစ်ပါသည်။
၄.၇။ အဆင့်မြင့်ပညာရေး လက်လှြ်းြီြှု အရမြေအရန (၂)
ဇယား ( ၈ )
စ

ြေုနှစ်

ဉ်

စိုက်ပျိုးရေး

ြွ့ံ မြိုးရေးရကျာင်းဆင်း

ရကျာင်းဆင်း

ပညာရေးရကာလိပ်

နိုင်ငံမြေားပညာရတာ်
သင်

ရကျာင်းဆင်း

၁

၂၀၁၈

-

-

၈

၄

၂

၂၀၁၉

-

-

၂

၂

၃

၂၀၂၀

-

-

၁

၁
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စုစုရပါင်း

ဇယား

(

၁၁

၈

)တွင်

ရြာ်မပထားသည့်အတိုင်း

စိုက်ပျိုးရေးရကျာင်းဆင်းနှင့်
ရကျာင်းြျား၌

၂၀၁၈

ြေုနှစ်ြှ

ြွ့ံ မြိုးရေးရကျာင်းဆင်းြျား

ြေှိရ ကာင်းရတွ့ေှိေသည်။

ရကျာင်းရပါင်း

၇

၂၀၂၀

ြေုနှစ်အတွင်း

သုရတသနမပုလုပ်ထားရသာ
(၂၁)ရကျာင်းတွင်

၂၀၁၈

ြေုနှစ်၌

ပညာရေးရကာလိပ်ရကျာင်းဆင်း (၈)ဦး၊ ၂၀၁၉ ြေုနှစ်တွင် (၂)ဦးနှင့် ၂၀၂၀ြေုနှစ်တွင် (၁)ဦးေှိရ ကာင်း
ရတွ့ေှိေသည်။ နိုင်ငံမြေားပညာရတာ်သင်ြျားအရနမြင့် ၂၀၁၈ ြေုနှစ်တွင် (၄)ဦး၊ ၂၀၁၉ ြေုနှစ်တွင်
(၂)ဦးနှင့် ၂၀၂၀ ြေုနှစ်တွင် (၁)ဦး အသီးသီးေှိရ ကာင်းရတွ့ေှိေသည်။
၄.၈။ အဆင့်မြင့်ပညာ လက်လှြ်းြီြှု အရမြေအရန(၃)
ဇယား ( ၉ )
အဆင့် ေမင့်ပညာ လက်လှမ်းမှီမှု အခ ေြအခေ
၁၂

၁၁

၁၀
၈

၇

၆
၄
၂
၀

၀

၀

စိုက်ပျိုးခေး ခကျာင်းဆင်း

ဖွံ့ ြဖိုးခေး ခကျာင်းဆင်း

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်အတွင်းေှိ
ေှာရြွရတွ့ေှိြေျက်ြျားအေ

၂၀၁၈

ရကျာင်းရပါင်း
ြေုနှစ်ြှ

ပညာခေးခကာလိပ်
ခကျာင်းဆင်း

(၂၁)ရကျာင်းအား

၂၀၂၀

ြေုနှစ်အထိ

နိုင်ငံ ေြား ပညာခတာ်သင်

သုရတသနမပုလုပ်ောတွင်
(၃)နှစ်တာ

ကာလအတွင်း

စိုက်ပျိုးရေးရကျာင်းဆင်းနှင့် ြွ့ံ မြိုးရေးရကျာင်းဆင်းြျား တစ်ဦးြျှေြေှိရ ကာင်း ရတွ့ေှိေရသာ်လည်း
ပညာရေးရကာလိပ်ရကျာင်းဆင်း
ရလ့လာရတွ့ေှိေသည်။

(၁၁)ဦးနှင့်

နိုင်ငံမြေားပညာရတာ်သင်

နိုင်ငံမြေားပညာရတာ်သင်ဟုဆိုော၌

(၇)ဦးေှိရနရ ကာင်း

ဘာသာရေးနှင့်ဆိုင်ရသာ

ပညာရတာ်သင်ြျားကိုလည်း ဤသုရတသနထဲတင
ွ ် ထည့်သွင်းရေတွက်ထားပါသည်။
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၄.၉။ အဆင့်မြင့်ပညာ ဆည်းပူးရနရသာတက္ကသိုလ်ရကျာင်းြျား
ဇယား ( ၁၀ )
ကခလး အ ေြား
3%
4%

ေေ်ကုေ်
4%

မနခလး
္တ
6%

မခကွး
12%

စစ်ကိုင်း
5%

ေေ်ကုေ်
မနခလး
္တ
မုံရာွ
5%

စစ်ကိုင်း
ပြုက္ကူ
မုံရာွ
မခကွး
ကခလး
အ ေြား

ပြုက္ကူ
61%

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်အတွင်းေှိ

လူငယ်ြျားသည်

ြိြိတ့၏
ို အရမြေြေံပညာြျား

မပီးရမြာက်ရအာင်မြင်မပီးရနာက် အဆင့်မြင့်ပညာြျားကို ဆက်လက်ရလ့လာဆည်းပူးနိုင်ေန်အတွက်
ြေျင်းမပည်နယ်ြှ

အမြေားတိင
ု ်းရေသကကီးြျားသို့

သွားရောက် ကေသည်။

ပထဝီ၀င်ရမြမပင်အရနအထားအေ ြေျင်းမပည်နယ်ရမြာက်ဘက်မြေြ်းေှိ

လူငယ်ြျားသည် ြိြိတု့၏
ိ

အဆင့်မြင့်ပညာရေးကို စစ်ကိုင်းတိင
ု ်းရေသကကီး ကရလးတက္ကသိုလ်တွင် သွားရောက်သင်ယူရနေမပီး
ကန်ပက်လက်မြို့နယ်သည်
ပြေုက္ကူတက္ကသိုလ်၌
ပြေုက္ကူတက္ကသိုလ်သည်

ြေျင်းမပည်နယ်ရတာင်ပင
ို ်းတွင်

သွားရောက်သင်ယူေသည်။
ြေျင်းမပည်နယ်ရတာင်ပုင
ိ ်းေှိ

တည်ေှိမပီး

ထို့ရ ကာင့်

အဆင်မြင့်ပညာရေးကို
ြရကွးတိုင်းရေသကကီးေှိ

လူငယ်ြျား

အဆင့်မြင့်ပညာ

ဆက်လက်သင်ယူရနေရသာ တက္ကသိုလ်ရကျာင်းတစ်ြေုမြစ်သည်။ ဇယား ( ၁၀ )၏ ရြာ်မပြေျက်အေ
ကန်ပက်လက်မြို့နယ်ြှ လူငယ်ြျား၏ အဆင့်မြင့်ပညာသင်ယူြှုသည် ပြေုက္ကူတက္ကသိုယ်တွင် ၆၁
ောြေိင
ု ်နှုန်း၊ ြရကွးတက္ကသိုလ်တွင် ၁၂ ောြေိင
ု ်နှုန်း၊ ြန္တရလးတက္ကသိုလ်တွင် ၆ ောြေိင
ု ်နှုန်း၊ ြုေ
ံ ွာနှင့်
စစ်ကိုင်းတွင်

၅

ောြေိင
ု ်နှုန်းစီ၊

ကရလးနှင့်

ေန်ကုန်တ့တ
ို င
ွ ်

၄

ောြေိင
ု ်နှုန်းစီေှိမပီး

အမြေားတက္ကသိုလ်ရကျာင်းြျားတွင် ပညာသင်ယူရသာ ရကျာင်းသား/သူြျားြှာ ၃ ောြေိင
ု ်နှုန်းေှိသည်။
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၄.၁၀။ အဆင့်မြင့်ပညာ သင်ယူနင
ို ်ရေးအတွက် ရတွ့ကကုံေရသာ အြေက်အြေဲမပဿနာြျား
ဇယား ( ၁၁ )
အဆင့် ေမင့်ပညာခေးလက်လှမ်းမီနိုင်ခေးအတွက် အဟေ့်အတားများ
25
20

19

20
15

12
9

10
5
0

17

2

1

4

မိဘများမှ
အားမခပးခသာခေကာင့်
လူငယ်များ
အဆင့် ေမင့်ပညာ
မသင်ယူနိုင် ေြင်း။

ကခလးများကိုယ်တိုင်
အဆင့် ေမင့်ပညာ
မသင်ယူလို ေြင်း။

သခဘာတူသည်။

9

1

19

4

သခဘာမတူပါ။

12

20

2

17

သခဘာတူသည်။

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်အတွင်း

မိဘများ
လူမှုခေးနှင့် ဓခလ့ထုံးစံများ
စီးပွားခေးအဆင်မခ ေပေြင်းခ
လွှမ်းမိုး ေြင်းခေကာင့်
ခောင့် လူငယ်များ
လူငယ်များ
အဆင့် ေမင့်ပညာ
အဆင့် ေမင့်ပညာ
မသင်ယူနိုင် ေြင်း။
မသင်ယန
ူ ိုင် ေြင်း။

သခဘာမတူပါ။

သုရတသနမပုလုပ်ထားရသာ

ရကျာင်းရပါင်း(၂၁)ရကျာင်း၏

အဆင့်မြင့်ပညာရေး လက်လှြ်းြီနုိင်ရေးအတွက် အဟန့်အတားြျားမြစ်ရနရသာ မပဿနာြျားကို
ရြာ်မပောတွင် ရြးြေွန်းနံပါတ်(၁)ြိဘြျားြှ အားြရပးမြေင်းရ ကာင့် လူငယ်ြျား အဆင့်မြင့်ပညာ
ြသင်ယူနိုင်မြေင်းအား

ရမြ ကားသူ

(၉)ဦးြှ သရဘာတူမပီး ကျန်(၁၂)ဦးြှ သရဘာြတူ ကပါ။

ရြးြေွန်းနံပါတ်(၂) ကရလးြျားကိုယ်တုင
ိ ် အဆင့်မြင့်ပညာ ြသင်ယူလိုမြေင်းအား ရမြ ကားောတွင်
ရမြ ကားသူ အရယာက်(၂၀)ြှ သရဘာြတူပဲ ကျန်(၁)ဦးကသာ သရဘာတူသည်။ ရြးြေွန်းနံပါတ်
(၃)

ြိဘြျား

စီးပွားရေး

အဆင်ြရမပမြေင်းရ ကာင့်

လူငယ်ြျား

အဆင့်မြင့်ပညာ

ြသင်ယူနိုင်မြေင်းအရပါ် ရမြ ကားသူ (၁၉)ဦးြှ သရဘာတူမပီး ကျန် (၂)ဦးြှ သရဘာြတူ ကပါ။
ရြးြေွန်းနံပါတ် (၄) မြစ်ရသာ လူြှုရေးနှင့် ဓရလ့ထုံးစံြျား လွှြ်းြိးု မြေင်းရ ကာင့် လူငယ်ြျား
အဆင့်မြင့်ပညာ ြသင်ယူနိုင်မြေင်းအရပါ် ရမြ ကားသူ (၁၇)ဦးြှ သရဘာြတူရ ကာင်းရတွ့ေမပီး ကျန်
(၄)ဦးကသာ သရဘာတူ ကသည်။
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၅။ သုရေသန ရေွေ့ေှိြေျက်ြျားအရပါ် ရဆွေးရနွေးသုံးသပ်မြေင်း
၅.၁။ အရမြေြေံပညာရေး
ြေျင်းမပည်နယ်အတွင်းေှိ

မြို့နယ်ြျားအားလုံးတွင်

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏

အရမြေြေံပညာရေး

အရမြေအရနသည် အနိြ်ဆ
့ ုံး အဆင့်တင
ွ ် တည်ေှိသည်။ ြူလတန်း မပီးရမြာက်ြန
ှု ှင့် အလယ်တန်း
မပီးရမြာက်ြှု

အရမြေအရနသည်

မပီးရမြာက်ြှုနန
ှု ်းသည်

အသင့်သင့်

အရနအထားတွင်

ြျားစွာအားနည်းရနရ ကာင်း

ေှိရသာ်လည်း

ရလ့လာရတွ့ေှိေသည်။

အထက်တန်း

ရကျးလက်ရေသေှိ

ရကျာင်းြျားတွင် ဆော/ြအင်အား ြမပည့်ြီမြေင်း၊ သင်ရထာက်ကူပစ္စညး် ြျား ြလုံရလာက်မြေင်းနှင့်
အြေျ ိန်ြီ

ြပံ့ပိုးနိုင်မြေင်း၊

အရမြေြေံပညာရေး

ြိဘဆော

သင်ယူြက
ှု ို

ပူးရပါင်းြှုအားနည်းမြေင်း
အဟန့်အတားြျား

စသည်တု့ိသည်

မြစ်ရစပါသည်။

လူငယ်ြျား၏

နိုင်ငံရတာ်အစိုးေြှ

ရကျာင်းအဆင့်ြျား တိးု ရပးရသာ်လည်း လိုအပ်ရနရသာ ဆော/ြအင်အားြျားကို အမပည့်အဝ
မြည့်ဆီးနိုင်မြေင်းြေှိရပ။ ထို့ရ ကာင့် ရကျာင်းအဆင့်တုးိ မြေင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် စံြေျန
ိ ်စံညွန်းြျားနဲ့
အြှနတ
် ကယ် ကိုက်ညီြှုေှိ/ြေှိကို ကွင်းဆင်းရလ့လာြှတ်တြ်းတင်မြေင်း၊ ရနာင်အနာ္တ်အတွက်
အြေျက်အြေျာကျ/ြကျ သုံးသပ်မြေင်း၊

လွှြ်းခြေုံနိုင်ြည့် ရကျးေွာအရေအတွက်ကို တွက်ြေျက်မြေင်း၊

တက်ရောက်နိုင်ြည့် ရကျာင်းသား/သူဦးရေကို တွက်ြေျက်မြေင်း၊ လိုအပ်ြည့် ဆော/ြအင်အားြျားကို
တွက်ြေျက်မြေင်းစသည်တ့ိုကို

ဦးစွာသုံးသပ်

တွက်ြေျက်မပီးြှသာ

ရကျာင်းအဆင့်တိုးမြေင်းကို

ရဆာင်ေွကသ
် င့်ပါသည်။ သို့ြှသာလျှေင် ကန်ပက်လက်မြို့နယ်အတွင်းေှိ လူငယ်ြျား၏ အနာ္တ်
အရမြေြေံပညာရေးကို

မပန်လည်မြှင့်တင်နိုင်ြည်

ရေသြေံလူငယ်ြျားကို

မြစ်ပါသည်။

ဆော/ြြျားြေန့်ထားောတွင်

ပထြဦးစားရပးြေန့်ထားမြေင်းအားမြင့်

နှစ်ေှည်တာဝန်ထြ်းရဆာင်နိုင်ြည်မြစ်မပီး

လူငယ်ြျား၏

ြိြိရေသအတွင်း

အလုပအ
် ကိုင်

ေှားပါးြှုကိုလည်း

ရမြေှင်းရပးောရောက်ြည်ဟု သုံးသပ်ြပ
ိ ါသည်။ ဆော/ြြျား ြေန့်ထားမပီးရနာက် အေည်အရသွးမြင့်
ပညာရေးမြစ်ေန်အတွက်

ဆောြျား၏

အေည်အရသွးတိုးတက်လာြှသာလျှေင်
တိးု တက်လာြည်မြစ်ပါသည်။
ဘွဲ့ြျားသာြက

ဆော၏

အေည်အရသွးမြှင့်တင်ေန်

လိုအပ်ပါသည်။

ရကျာင်းသားြျား၏
အေည်အရသွးကို

လက်ရတွ့ဆောအတတ်ပညာ

ဆောြျား

တတ်ရမြာက်ြအ
ှု ဆင့်

သတ်ြှတေ
် ာတွင်

တတ်ကျွြ်းြှုကိုလည်း

ေေှိထားရသာ

ထည့်သွင်းစဉ်းစားေန်

လိုအပ်သည်။ 5
သင်ရထာက်ကူပစ္စညး် ြျား
အရမြေြေံပညာရေးကို
တစ်ြေုပင်မြစ်သည်။

လုံရလာက်ြြ
ှု ေှိမြေင်းနှင့်
သင်ယူရနရသာ

ရကျးလက်ရေသေှိ

စတင်ရနမပီမြစ်ရသာ်လည်း
ရောက်ြလာမြေင်းတိ့ရ
ု ကာင့်
5

အြေျိန်ြီ

ြပံ့ပိုးရပးနိုင်မြေင်းသည်လည်း

ရကျာင်းသား/သူြျားအတွက်
ရကျာင်းအြေျုိ ့တွင်

သင်ရထာက်ကူပစ္စညး် ြျား
ကရလးြျားအား

ဆော/ြြျား

အဟန့်အတား
သင် ကားရေးကို

ြလုံရလာက်မြေင်း၊

သင် ကားရပးနိုင်သည့်

အြေျိန်ြီ
စွြး် ေည်ြျား

ရြာင်မြရကျာ်၊ မြန်ြာနိုင်ငံ ဆောအတတ်ပညာသြိုင်း၊ ေန်ကုန်၊ ဆုစာအုပ်တိုက်၊ ၂၀၁၈ ြေုနှစ်၊ စာ- ၁၆၃
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နိြ်က
့ ျရစပါသည်။

သင် ကားရပးသည့်

အရမြေြေံပညာရေး

စွြး် ေည်နိြ်က
့ ျမြေင်းသည်လည်း

ရအာင်မြင်မပီးရမြာက်ြှုကို

အရမြေြေံပညာရေးမပီးရမြာက်ြှု
ြျားစွာအရေးပါလှပါသည်။

ကရလးြျား၏

နိြ်က
့ ျရစပါသည်။

တိးု တက်လာနိုင်ေန်

ြိဘဆောြျား၏

မြို့မပရနောြျားတွင်

ကရလးြျား၏
ပူးရပါင်းြှုသည်လည်း

ကရလးြျားကို

ြိဘြျားက

အနီးကပ်ရစာင့်ရေှာက်ြှုြျား ရပးရနြေျိန်တွင် ရကျးလက်ရေသေှိ ြိဘြျား၏ ကရလးြျားအရပါ်
ရစာင့်ရေှာက်ြှုြျားရပးမြေင်းသည်
အြေျ ို့ရသာြိဘြျားသည်
ကူညီေန်အလိုေှိ ကသည်။

အားနည်းရနရ ကာင်းရတွ့ေသည်။

ကရလးြျားကို
အမြေားတြက်တွင်

အိြစ
် ာရလ့လာြေျိန်ြျားကိုလည်း
ကရလးြျား

အလွန်

ရကျာင်းြေျန
ိ ်မပီးမပီဆိုပါက
ကရလးြျား၏

ြိဘြျားက

လွတလ
် ပ်ြှုြျား၊

ြန်တီးရပးေန်

ဉာဏ်ေည်ြ့ွံ မြိုးလာြည်မြစ်မပီး

ြိဘြျားကို
ရပျာ်ေွှင်ြှုြျား၊

အထူးလိုအပ်သည်။

မြို့နယ်၏

သို့ြှသာ

အရမြေြေံပညာရေး

ရအာင်ြေျက်ောြေိုင်နှုန်းကိုလည်း တိးု ပွားရစြည်ဟု သုံးသပ်သည်။
၅.၂။ အဆင့်မြင့်ပညာရေး
ကန်ပက်လက်မြို့နယ်အတွင်းေှိ
အမြေားတိင
ု ်းရေသကကီးြျားသို့

လူငယ်ြျားသည်

အဆင့်မြင့်ပညာရေးကို

သွားရောက်သင်ယူ ကေသည်။

သင်ယူော၌

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်သာြက

ြေျင်းမပည်နယ် ရတာင်ပုင
ိ ်းတစ်ြေုလုံး(ပလက်ဝြပါ)သည် ြရကွးတိင
ု ်းရေသကကီး ပြေုက္ကူတက္ကသိုလ်၌
သွားရောက်မပီး အဆင့်မြင့်ပညာကို ဆက်လက်သင်ယူ ကေသည်။ ဤကဲ့သို့ အမြေားရေသြျားသို့
သွားရောက်ပညာသင်ယူေမြေင်းသည်
လုံရလာက်ရသာရကျာင်းြျား

ြေျင်းမပည်နယ်တွင်

ြေှိမြေင်းရ ကာင့်မြစ်သည်။

ရေသြျားသို့သွားရောက်မပီး

အဆင့်မြင့်ပညာသင်ယူေန်
ြိြိရေသနဲ့

အလှြ်းရဝးလှရသာ

အဆင့်မြင့်ပညာသင်ယူမြေင်းအားမြင့်

ရငွရ ကးပိ၍
ု

အကုန်အကျြျားရစပါသည်။

ထို့ရ ကာင့်

ြေျင်းမပည်နယ်ရတာင်ပိုင်းအတွက်

အြေျက်အြေျာကျရသာရနော၌ တက္ကသိုလ်ရကျာင်း ြွင့်လှစ်ထားေန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။ သို့ြှသာ
ြေျင်းမပည်နယ်ရတာင်ပိုင်းေှိ

လူငယ်ြျား

ပိြ
ု တ
ို က်ရောက်လာနိုင်ြည်မြစ်ပါသည်။

အဆင့်မြင့်ပညာရေးကို

သုရတသနရတွ့ေှိြေျက်အေ

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်ြှ

လူငယ်ြျားသည် အဆင့်မြင့်ပညာသင်ယူရနရသာ ရကျာင်းသား/သူောြေိုင်နှုန်းြှ ၆၁ ောြေိုင်နှုန်း၊
ြရကွးတက္ကသိုလ်တွင် ၁၂ ောြေိင
ု ်နှုန်း၊ ြန္တရလးတက္ကသိုလ်တွင် ၆ ောြေိင
ု ်နှုန်း၊ ြုေ
ံ ွာတက္ကသိုလ်နှင့်
စစ်ကိုင်းတက္ကသိုလ်တွင် ၅ ောြေိင
ု ်နှုန်းစီေှိမပီး ကရလးတက္ကသိုလ်နှင့် ေန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ၄
ောြေိင
ု ်နှုန်းစီေှိရ ကာင်း ရတွ့ေှိေသည်။ ြိြိရေသြှ လူငယ်ြျား အမြေားရေသသို့ သွားရောက်မပီး
အဆင့်မြင့်ပညာသင်ယူမြေင်းအားမြင့်

ြိြိရေသြွ့ံ မြိုးတိးု တက်ရေး

ရနှာင့်ရနှးမြေင်း၊

စီးပွားရေးအြေက်အြေဲြျား ကကုံရတွ့ေမြေင်း၊ ပညာရေးဆိုင်ော အြေွင့်အလြ်းြျား ေေှိြှုနည်းပါးမြေင်း၊
အလုပ်အကိုင်ေှားပါးမြေင်း

စသည့်မပဿနာြျား

တက္ကသိုလ်ရကျာင်းေှိြေဲ့ပါြူ

ရေသ၏

သတင်းအြေျက်အလက်ြျား၊

ကကုံရတွ့ေသည်။
စီးပွားရေးြွံ့မြိုးြှု၊

အသိပညာြျား

အကယ်၍

ြိြိရေသ၌

ပညာရေးနှင့်ဆိုင်ရသာ

ပိြ
ု တ
ို းို ပွားလာမြေင်း၊

လူငယ်ြျား
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အလုပ်အကိုင်အြေွင့်အလြ်းြျား ပိြ
ု ေ
ို ေှိလာြည်မြစ်သည့်အမပင် ရေသ၏ဝင်ရငွစီးဆင်းြှုြျားလည်း
မြင့်တက်လာြည်မြစ်သည်။
ြိဘြျား၏

ပညာရေးကိုရလ့လာလိုက်စားြှု

အားနည်းြေျက်ြျားရ ကာင့်

ကရလးြျား၏

အဆင့်မြင့်ပညာရေး လက်လှြ်းြီြှုကို ြျားစွာရလျာ့ကျရစပါသည်။ အနည်းစုရသာြိဘြျားသည်
ြိြိကရလးြျားကို

အရမြေြေံပညာရေး

အဆင့်မြင့်ပညာရေးကို
အားနည်းသွားေသည့်

မပီးရမြာက်သည့်အထိသာ

ဆက်လက်ရစလွှတ်ေန်
အရ ကာင်းြျားြှာလည်း

တက္ကသိုလ်ရကျာင်းြျားနဲ့

အလှြး် ရဝးရနမြေင်း၊

ရ ကာင့်မြစ်သည်။

စွြး် ရဆာင်လို ကမပီး

အားရလျှော့သွားတတ် ကသည်။

ြိသားစုအတွင်း

စီးပွားရေးအဆင်ြရမပမြေင်း၊

လြ်းပြ်းဆက်သွယ်ရေး

အြေက်အြေဲေှိမြေင်းတို့

ထို့ရ ကာင့်ြိဘြျားအရနမြင့်လည်း

အဆင့်မြင့်ပညာသင်ယူနင
ို ်ရေး

အြေွင့်အလြ်းြျားကို

ြိြိကရလးြျား

ေှာရြွရြာ်ထုတ်

လြ်းညွှန်ရပးေန်

အထူးအရေးကကီးပါသည်။ ကန်ပက်လက်မြို့နယ်အတွင်းေှိ အြေျို့ရသာ ရကျးလက်ရေသြျားတွင်
ရိုးောဓရလ့ထုံစံြျား
တတ်ရမြာက်ြှုကို

လွှြ်းြိးု ရနမြေင်းသည်လည်း
ရလျာ့ကျရစပါသည်။

အြျိုးသြီးြျားထက်
ကရလးြျားကို

လူငယ်ြျား၏

ြိဘတြေျုိ ့၏

ပိ၍
ု အြေွင့်ရေးရပးမပီး

ဆက်လက်ြပံ့ပိုးလိုမြေင်း၊

အယူသည်းြှု၊

ပညာသင်ယူရစမြေင်း၊
ြိဘြျား၏

အဆင့်မြင့်ပညာရေး
အြျိုးသားြျားကို

စာရြးပွက
ဲ ျဆုံးသွားရသာ

လုပ်ငန်းြျားကိုသာ

ဝင်ရောက်ကူညီ

လုပ်ကိုင်ရစလိုမြေင်း စသည့်အမြင်ကျဉ်းရသာ အရတွးြျားလွှြ်းြိးု ရနသည်။ သုရတသနတစ်ြေု၏
ရတွ့ေှိြေျက်အေ

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်အတွင်းေှိ

အသက်၁၅နှစ်အထက်

ြိနး် ကရလးြျား၏

စာတတ်ရမြာက်ြေ
ှု ာြေိုင်နှုန်းသည် (၅၈.၈) ောြေိင
ု ်နှုန်းေှိမပီး ရယာကဂျားရလးြျား၏ စာတတ်ရမြာက်ြှု
ောြေိင
ု ်နှုန်းသည် (၈၆.၄)ေှိရ ကာင်း သိေှိေသည်။6 အြေျုိ ့ရသာကရလးြျား၏ အဆင့်မြင့်ပညာရေးကို
စိတ်ြဝင်စားမြေင်းသည်လည်း အဆင့်မြင့်ပညာရေး လက်လှြ်းြီြှုကို အဟန့်အတားမြစ်ရစပါသည်။
ြိဘြျားြှ

ရထာက်ပ့ြ
ံ ြ
ှု ျားရပးရနရသာ်လည်း

စီးပွားရေးဘက်ကိုသာ

ဦးတည်သွားမြေင်း၊

လူငယ်အြေျုိ ့ြှာ

ပညာရေးကိုစိတက
် ုန်သွားမပီး

ပညာဆုံးြေန်းတိုင်ရအာင်

ြသင်ယူနိုင်ရသာ

လူငယ်ြျားေှိရနမြေင်းရ ကာင့် မြို့နယ်၏ အဆင့်မြင့်ပညာရေးကို ြျားစွာနိြ့်ကျရစသည်။
ကန်ပက်လက်မြို့နယ်အတွင်းေှိ လူငယ်ြျားသည် အဆင့်မြင့်ပညာသင်ယူော၌ သိပံ္ပဘာသာေပ်ထက်
ဝိဇ္ဇာဘာသာေပ်ကိုသင်ယူရနရသာ

ရကျာင်းသား/သူဦးရေ

ြျားရနရ ကာင်းရတွ့ေှိေသည်။

ထို့သို့

ဝိဇ္ဇာရကျာင်းသား/သူဦးရေ ြျားရနမြေင်းသည် ဆယ်တန်းအြှတ်စာေင်းရ ကာင့်လည်း မြစ်နင
ို ်သည်။
အြေျ ို့ရသာ

လူငယ်ြျားသည်

တက်ရောက်ြေွင့်ြေှိ ကရပ။
သိပံပ
္ပ ညာေပ်ကို

6

သိပံပ
္ပ ညာေပ်ကို

ထို့ရ ကာင့်

သင်ယူလိုရသာ်လည်း

အြှတ်ြြီရသာ

မပန်လည်တက်ရောက်နိုင်ရသာ

အြှတ်ြြီမြေင်းရ ကာင့်

ရကျာင်းသား/သူြျားအတွက်လည်း

နည်းစနစ်ြျား

မပန်လည်စီစဉ်ရပးသင့်သည်။

မပည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၄ ြေုနှစ် မြန်ြာနိုင်ငံ လူဦးရေနှင့် အိြ်အရ ကာင်းအရော သန်းရြေါင်စာေင်း၊

ြေျင်းမပည်နယ်၊ ြင်းတပ်ြေရိုင်၊ ကန်ပက်လက်မြို့နယ် အစီေင်ြေံစာ၊ ၂၀၁၇ ြေုနှစ်၊ စာ-၁၃
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သို့ြှသာ

အနာ္တ်ကာလြျားတွင်

သိပံပ
္ပ ညာေပ်ကို

လိုက်စားရသာ

ရြေတ်ပညာတတ်ြျား

ရပါြျားလာြည်။
နိဂုံး
ကန်ပက်လက်မြို့နယ်သည်

ြေျင်းမပည်နယ်တွင်

ပညာရေးကဏ္ဍတွင်လည်း

ြွ့ံ မြိုးရေး

အရနာက်ကျဆုံးမြစ်သည့်အမပင်

အနိြ်ဆ
့ ုံးအဆင့်တွင်ကျရောက်ရနရ ကာင်း

ရတွ့ေှိေသည်။

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်ေှိ လူငယ်ြျားသည် ြိြိတု့၏
ိ ပညာရေးလြ်းရကျာင်းကို ရလျှောက်လှြး် ောတွင်
ြျားရသာအားမြင့်

အရမြေြေံပညာအဆင့်တွင်သာ

လူငယ်ြျားသာ

အဆင့်မြင့်ပညာရေးကို

အဆုံးသတ် ကမပီး

အနည်းငယ်ရသာ

ဆက်လက်ဆည်းပူး ကသည်။

ထိုသို့မြစ်ေမြေင်း၏

အဓိကမပဿနာ အေင်းအမြစ်သည် ပညာရေးကို လျစ်လျူရှုမြေင်းပင်မြစ်သည်။ ပညာရေးကဏ္ဍအား
အရလးြထားမြေင်းရ ကာင့်

မြို့နယ်တစ်ြေု၏

ြွ့ံ မြိုးတိးု တက်ြရ
ှု နှးရကွးမြေင်း၊

အသိအမြင်

ဗဟုသုတနည်းပါးမြေင်း ၊ လူရနြှုအဆင့်အတန်း နိြ့်ကျမြေင်းစသည့် ဆိုးကျိုးြျားမြစ်ရပါ်ရစပါသည်။
ထို့ရ ကာင့်

လူငယ်ြျား

အနာ္တ်လြ်းရ ကာင်း

(အထူးသမြင့်အဆင့်မြင့်ပညာရေး)ကို
လြ်းညွှန်ရပးေန်

အရေွးြြှားြိရစေန်နှင့်

အရလးထားလာနိုင်ရစေန်

အထူးလိုအပ်လှရပသည်။

ပညာရေး

သုရတသနြျားစွာ

ပညာရေးဆိုင်ော

မပုလုပ်၍

သုရတသနစာတြ်းြျား

မပုစုမြေင်းအားမြင့် ကန်ပက်လက်မြို့နယ်အဆင့်သာြက ၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် မပည်နယ်အတွက်ပါ
အရထာက်အကူမပုြည့်အမပင်

ပညာဆည်းပူးရနရသာ

ရကျာင်းသား/သူြျားအတွက်ပါ

ြှမီ ငြ်းကိုးကားစော အရထာက်အထား တစ်ြေုမြစ်လာနိုင်ပါသည်။
ပညာရေးဟုဆိုော၌

အရမြေြေံပညာရေးနှင့်

အဆင့်မြင့်ပညာရေးသည်

ဆက်စပ်ရနပါသည်။

တစ်ြေုနှင့်တစ်ြေု

အရမြေြေံပညာရေးရကာင်းြှသာ

အဆင့်မြင့်ပညာရေးလည်းရကာင်းြည်မြစ်သည်။

ထို့ရ ကာင့်

“ကန်ပက်လက်မြို့၏

အဆင့်မြင့်ပညာရေး

ရြေါင်းစဉ်ရပးထားရသာ်လည်း

မြို့နယ်၏

ဤသုရတသနကို

လက်လှြ်းြီြှုအရမြေအရန”ဟု

အရမြေြေံပညာရေးကို

ရေှးဦးစွာရလ့လာမပီးြှ

အဆင့်မြင့်ပညာရေး လက်လှြ်းြီြှုကို သုံးသပ်ထားပါသည်။ အရမြေြေံပညာရေး၏ အရမြေအရနကို
ရလ့လာသုံးသပ်ော၌
ြျားစွာအရလးရပး

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏
မပန်လည်မပင်ဆင်သင့်ရ ကာင်း

မပန်လည်မြင့်ြားလာေန်အတွက်

ဆယ်တန်းရအာင်ြေျက်
ရတွ့ေှိေသည်။

အစိုးေရကျာင်းြျားကိုသာ

နိြ်က
့ ျရနမြေင်းကို

ဆယ်တန်းရအာင်ြေျက်
အားကိုး၍

ြေရပ။

ရေသြေံမပည်သူြျားြှလည်း ြိြိတတ်နိုင်သည့် ကိုယ်ပိုင်ရကျာင်းြျား၊ စာ ကည့်ရဘာ်ေါရဆာင်ြျားကို
တိးု ြေျဲ့ရပးမြေင်း၊

ဆော/ြြျားနှင့်ြိဘမပည်သူြျား

လက်တမွဲ ပီး

ရေသနဲ့သင့်ရလျှော်ရသာ

ပညာရေးစီြက
ံ ိန်းြျားြေျ၍ ထိရောက်စွာ အရကာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်မြေင်းြျား မပုလုပ် ေြည်။
သို့ြှသာ

လူငယ်ြျား၏

ဆယ်တန်းရအာင်ြေျက်

ောြေိင
ု ်နှုန်းမပန်လည်

မြှင့်တင်နိုင်ြည့်အမပင်

အဆင့်မြင့်ပညာရေး တက်ရောက်ြေွင့်ေရသာ လူငယ်ြျားစွာကိုလည်း ရြွးထုတ်ရပးနိုင်ြည်။
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ကန်ပက်လက်မြို့နယ်အတွင်းေှိ လူငယ်ြျားအဆင့်မြင့်ပညာကို အဆင်ရမပစွာ သင်ယူနိုင်ရေးအတွက်
ြေျင်းမပည်ရတာင်ပုင
ိ ်းအတွင်း သင့်ရလျာ်ရသာရနောတွင် တက္ကသိုလ်ရကျာင်း ြွင့်လှစ်နိုင်ရေးကိုလည်း
အစိုးေနှင့် မပည်သူလက်တွဲ၍ အရကာင်အထည် ရြာ်ရဆာင်သင့်သည်။ သို့ြှသာ မြို့နယ်အတွင်းေှိ
လူငယ်ြျား၏

အနာ္တ်

တိးု တက်ရနရသာ
ေှင်သန်ေပ်တည်ရနရသာ

အဆင့်မြင့်ပညာရေး

အိြန
် ီးနားြေျင်း

ပိ၍
ု တိးု တက်လာြည်။

မြို့နယ်ြျား ကားတွင်

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏

အဆင့်မြင့်ပညာ

ဘက်စုံြံ့ွ မြိုး

ပညာရေးနိြ်က
့ ျစွာ
လက်လှြ်းြီြှုကို

မပန်လည်မပုမပင် မြှင့်တင်နိုင်ေန် အလို့ငှာ အစိုးေအာဏာပိုင် အြွ့ဲ အစည်းြျား၊ CSOြျား၊ INGO၊ NGO၊
CBOြျား၊

ရေသြေံမပည်သူြျား

အားလုံးအြေျတ
ိ ်အဆက်ြြ
ိ ိ

ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်သွားေန်

အထူးလိုအပ်လှပါသည်။
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ကိုးကား
-

ကန်ပက်လက်မြို့နှစ် ၁၀၀မပည့် ြဂ္ဂဇင်း၊ ေန်ကုန်၊ ြေေီးရြာ်ပုံနှိပ်တက
ို ်၊ ၁၉၉၉ ြေုနှစ်

-

ြေျင်းပညာရေးရေှ့ရဆာင်၊ မြန်ြာ့မငိြ်းြေျြ်းရေးအား ရကျာင်းသင်ရိုးညွှန်းေြ်းြှ ရှုမြင်မြေင်း၊
ေန်ကုန်၊ ပုေ
ံ ိပေ
် ှင် ပုန
ံ ှိပ်တုိက်၊ ၂၀၂၀ ြေုနှစ်

-

မပည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၄ ြေုနှစ် မြန်ြာနိုင်ငံ လူဦးရေနှင့် အိြအ
် ရ ကာင်းအော
သန်းရြေါင်စာေင်း၊ ြေျင်းမပည်နယ်၊ ြင်းေပ်ြေရိုင်၊ ကန်ပက်လက်မြို့နယ် အစီေင်ြေံစာ၊ ၂၀၁၇
ြေုနှစ်

-

ရြာင်မြရကျာ်၊ မြန်ြာနိုင်ငံ ဆောအေေ်ပညာသြိုင်း၊ ေန်ကုန်၊ ဆုစာအုပ်တက
ို ်၊ ၂၀၁၈
ြေုနှစ်

-

ဦးအိပြေ
် ျ် လျန်တီးလ်၊ ြေျင်းမပည်နယ် အရမြေြေံပညာရေးသြိင
ု ်း (၁၉၀၀-၂၀၁၄)၊ ၂၀၁၄ ြေုနှစ်

-

Chin Education Initiative, A Study of Basic Education Situation in Chin State,
Yangon, 2020
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ရနာက်ဆက်ေဲွေ ဇယား (၁)
ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ပညာသင်နှစ်ြှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်အထိ
အရမြေြေံပညာ မပီးရမြာက်ြှုနှုန်း
ပညာသင်နှစ်

ြူလတန်းအဆင့်

အလယ်တန်းအဆင့်

အထက်တန်းအဆင့်

မပီးရမြာက်ြှုနှုနး်

မပီးရမြာက်ြှုနှုနး်

မပီးရမြာက်ြှုနှုနး်

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၅၀.၂၄

၇၈.၂၆

၁၁.၈၉

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၅၆.၆၅

၈၀.၈၆

၁၄.၁၄

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၄၈.၀၆

၄၅.၇၉

၁၆.၈၃

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၆၅.၆၂

၆၀.၆၄

၁၀.၅၈

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၅၇.၇၂

၆၇.၆၆

၈.၅၄

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၆၃.၀၄

၈၇.၈၂

၆.၅၆

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၆၀.၀၅

၁၀၅.၁၇

၁၁.၅၆

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၅၆.၁၄

၉၄.၆၁

၆.၂၆

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၅၂.၄၉

၈၆.၈၂

၆.၆၁

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၆၅.၉၀

၉၁.၇၃

၁၄.၃၂
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ရနာက်ဆက်ေဲဇ
ွေ ယား (၂)
ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၏ နှစ်စဉ်ဆယ်တန်းရအာင်ြေျက်ောြေိုင်နှုန် အရမြေအရန
(၂၀၀၇ြှ ၂၀၂၀ အထိ)
ပညာသင်နှစ်

စာေင်းေှိ

ရမြေဆို

ရအာင်မြင်

ရအာင်ြေျက်ောြေိုင်နှုန်း

၂၀၀၇-၂၀၀၈

၄၄၀

၄၀၇

၃၅

၈.၆၀%

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၂၉၆

၂၅၀

၄၃

၁၇.၂၀%

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၄၂၉

၃၆၈

၇၄

၂၀.၁၁%

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၂၈၇

၂၄၁

၅၈

၂၄.၀၇%

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၃၇၉

၃၃၃

၅၈

၁၇.၄၂%

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၄၀၂

၃၆၂

၆၄

၁၇.၆၈%

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၄၉၇

၄၂၄

၅၇

၁၃.၄၄%

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၅၅၉

၄၈၉

၁၀၂

၂၀.၈၆%

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၅၉၄

၅၁၉

၈၉

၁၇.၁၅%

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၆၉၃

၅၉၁

၁၄၇

၂၄.၈၇%

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၆၅၅

၅၈၂

၁၁၅

၁၉.၇၆%

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၆၈၆

၆၀၈

၁၁၃

၁၈.၅၉%

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၈၆၄

၇၇၅

၁၉၄

၂၅.၀၃%
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