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Foreword 
 Historically, we the Karen people have consistently maintained our literature, culture, 
customs and traditions. The Karen people have lived not only in the Karen State but extensively 
also in other states and divisions (regions). The majority of Karen people live especially in the 
Irrawaddy Delta Region. There are two main Karen dialect communities, known as Pow and 
Sgaw. During the British colonial period, the Karen national schools received authorization to 
establish Pow Karen schools up to the middle school level and Sgaw Karen schools up to the 
high school level. When Burma received independence, the Karen people no longer had the 
permission to establish their national schools. For learning our own national language, we had to 
open summer-time classes. However, in some of the KNU administered areas, in accordance 
with the Karen national educational system and under the supervision of the Karen Education 
Department, schools of kindergarten, primary, middle, high (secondary) and university (tertiary) 
levels are opened and education is provided. Therefore, in order for the educational system to be 
at the international level, for the educational standards in the ASEAN countries to be matching, 
for the continued maintenance and promotion of our own national literary, cultural and historical 
heritage and, in addition, for heading towards a Federal Union State, where all the ethnic 
nationalities co-exist peacefully, the basic principles of the Karen national education policy are 
laid down as follows. 
 
Basic Principles 

1. Every Karen shall learn his own literature and language. 
 

2. Every Karen shall be acquainted with Karen history. 
 

3. The Karen culture, customs and traditions shall be promoted. 
 

4. Our own Karen culture, customs and traditions shall be made to be respected by the other 
ethnic nationalities, and the cultures, customs and traditions of the other ethnic 
nationalities shall mutually be recognized and respected. 

 
5. The unity of the Karen people and coexistence peacefully with the other ethnic 

nationalities shall be aimed for. 
 

6. The Karen national education schools from the primary, middle, high, vocational to the 
university levels shall be opened. 
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7. There shall be authorization to open Karen national education schools not only in the 

Karen State but also in other states and regions, where the Karen people reside. 
 

8. With the aim of developing the entire Karen nation, science, technology and civic 
education shall be elevated.  

 
9. At the basic education level, every person shall be able to learn, free of charge, and the 

primary education shall be compulsory. 
 

10. The students shall have freedom of thought, and the learning system shall be based on 
personal study, experiment and research. 
 

11. In the management of educational workers, the dignity and capability shall be raised in 
accordance with the qualification and criterions of entitlement. 

 
12. In the realization of educational activities by the individual states, regions and schools, 

they shall have the right to freedom of management.  
 

13. There shall be freedom to form students and teachers unions. 
 

14. From the States and Union national (federal) revenues appropriate amounts shall be 
appropriated for educational expenditures. 
 

15. Research work for the development of education shall be undertaken in cooperation with 
in-country, regional and international institutions.  
 

16. At the State levels as well as at the Union (Federal) level, there shall be the right to enact 
laws for the ethnic national education. 

 
 

 
 

Supreme Headquarters 
Karen National Union 
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ကရင္အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒ 
 

 

ရက္စြဲ။      ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၀) ရက္ 

နိဒါန္း 

 မိမိတုိ႔ကရင္လူမ်ိဳးသည္ သမိုင္းအစဥ္အဆက္အရ၊ မိမိတုိ႔၏စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ရုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္း 

စဥ္လာတုိ႔ကို အစဥ္တစိုက္ ထိန္းသိမ္းလာခဲ့သည္။ မိမိတုိ႔ကရင္လူမ်ိဳးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကရင္ျပည္နယ္ 

တြင္သာမက အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသမ်ားတြင္လည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္လွ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ဧရာ၀တီ 

ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ အမ်ားဆံုးေနထိုင္ၾကသည္။ ထုိ႔အတူ အဓိကမ်ိဳးႏြယ္စုအားျဖင့္ “ပိုး” ႏွင့္ “စေကာ” 

ဟူ၍ရွိသည္။ ကရင္အမ်ိဳးသားပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကို အဂၤလိပ္ကုိလုိနီေခတ္တြင္ ပိုးကရင္ေက်ာင္းကို အလယ္ 

တန္းအဆင့္ႏွင့္ စေကာကရင္ေက်ာင္းကုိ အထက္တန္းအဆင့္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားပိုင္ခြင့္ရွိခဲ့သည။္ ထုိ႔ေနာက္ 

ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္တြင္ မိမိတုိ႔ကရင္အမ်ိဳးသားပညာေရးေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခြင့္ 

မရရိွေတာ့ေပ။ မိမိတုိ႔အမ်ိဳးသားစာေပကို ေႏြရာသီသင္တန္းအျဖစ္သာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားရသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

ေကအဲန္ယ ူ - ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးအုပ္ခ်ဳပ္နယ္ေျမအခ်ိဳ႕တြင္ ကရင့္ပညာေရးဌာန၏ ဦးစီးမႈျဖင့္ ကရင္ 

အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားကို မူႀကိဳမွသည္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းႏွင့္ တကၠသုိလ္မ်ားအထိ သင္ၾကား 

ဖြင့္လွစ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးစနစ္အားႏိုင္ငံတကာအဆင့္ရွိေစရန္၊ အာစီယံႏိုင္ငံအတြင္း ပညာေရး 

စံခ်ိန္တေျပးညီေစရန္ႏွင့္ မိမိတုိ႔ကရင္အမ်ိဳးသားတို႔၏ စာေပယဥ္ေက်းမႈသမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ားကို ဆက္လက္ 

ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္လွ်က္ အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 

အတူတကြ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံကုိ ဦးတည္သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားပညာေရးမူဝါဒ 

ဆိုင္ရာအေျခခံမူကုိ ေအာက္ပါအတိုင္းခ်မွတ္သည္။  
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အေျခခံမူမ်ား 

၁။ ကရင္အမ်ိဳးသားတိုင္းသည္မိမိတို႔၏စာေပ၊ဘာသာစကားတတ္ေျမာက္ရမည္။ 
၂။ ကရင္အမ်ိဳးသားတိုင္းသည္ကရင္အမ်ိဳးသားသမိုင္းကိုသိရွိရမည္။ 
၃။ ကရင္အမ်ိဳးသား၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ရိုးရာဓေလ့ ထံုးတမ္းစဥ္လာတုိ႔ကိုထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ရမည္။ 
၄။ မိမိကရင့္အမ်ိဳးသား၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႐ိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမွ ေလးစား 
ေစရန္ႏွင့္ အျခားတိုငး္ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ႐ိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကိုလည္း အျပန္အလွန္အသိ 
အမွတ္ျပဳေလးစားရမည္။ 

၅။ ကရင့္အမ်ိဳးသား၏ စည္းလုံးညီညႊတ္မႈႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားတို႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ 
ေနထိုင္ေရးကို ဦးတည္ရမည္။ 

၆။ ကရင္အမ်ိဳးသားပညာေရးေက်ာင္းကို မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း 
ပညာသငေ္က်ာင္းႏွင့္္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္သြားမည္။ 

၇။ ကရင္အမ်ိဳးသားပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္၌သာမက ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား ေနထိုင္ရာ အျခား 
ျပည္နယ္ေဒသမ်ားတြင္လည္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခြင့္ရွိရမည္။ 

၈။ တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုိ ဦးတည္၍ သိပၸံအတတ္ပညာ၊ နည္းပညာႏွင့္ လူမႈေရးအသိပညာတုိ႔ကို 
ျမွင့္တင္သြားရမည္။ 

၉။ အေျခခံပညာအဆင့္၌ လူတုိင္းအခမဲ့သင္ၾကားႏိုင္ၿပီး၊မူလတန္းပညာကိုလူတုိင္းမသင္မေနရျဖစ္ရမည္။ 
၁၀။ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚႏိုင္ၿပီး ကုိယ္တုိင္ေလ့လာစူးစမ္းသင္ယူႏိုင္သည့္ 

သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္ျဖစ္ရမည္။ 
၁၁။ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြ႔ဲမႈတြင္ အရည္အေသြးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္စံႏႈန္းစံထားမ်ားကို အေျခခံၿပီး ဂုဏ္ 

သိကၡာႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမွင့္တင္သြားရမည္။ 
၁၂။ ျပည္နယ္အလုိက္၊ ေဒသအလိုက္၊ ေက်ာင္းအလိုက္ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ 

႐ြက္ရာတြင္လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိရမည္္္။ 
၁၃။ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာသမဂၢမ်ားကို လြတ္လပ္စြာဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ခြင့္ရိွရမည္္။ 
၁၄။ ျပည္နယ္ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုအမ်ိဳးသားဝင္ေငြတြင္ ထုိက္သင့္သည့္ပညာေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကို ခြဲေဝသတ္မွတ္ 

ေပးရမည္။ 
၁၅။ ပညာေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ သုေတသနကို ႏိုင္ငံတြင္းပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာပညာေရး 

အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္။ 
၁၆။ ျပည္နယ္အဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားဆိုင္ရာ အမ်ိဳး 

သားပညာေရးဥပေဒျပဌာန္းခြင့္ရိွရမည္။ 
 

 

  ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး 
ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ 

 



ပညာေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား 
 

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား စုေပါင္းေနထိုင္သည့္ ႏုိင္ငံ့ျဖစ္သည့္အေလ်ာက ္

မတူကြဲျပားသည့္ယဥ္ေက်းမွဳမ်ား၊ ရုိးရာဓေလ့ရွိၾကျပီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတိုင္းသည္ မိမိတို၏ စာေပယဥ္ေက်းမွဳ၊ 

သမိုင္း၊ ရုိးရာဓေလ့တို႔ကိ ု ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျမင့္တင ္ သြားရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့ အမ်ိဳးသား 

ပညာေရးစနစ္ႏွင္ ့မ၀ူါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင ္လူမ်ိဳးတမ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳး အျပန္အလွန ္ယဥ္ေက်းမွဳ ဓေလ့ထံုးတမ္းတို႔ကိ ုေလးစား 

အသိျပဳျပ ီ ျငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရးႏွင့္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာငစ္ု ႏုိင္ငံကိ ု အေျခခံသည့္ ပညာေရး ဆိုင္ရာ 

မူ၀ါဒကိ ုေအာက္ပါအတိုင္း ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

၁။ ျပည္ေထာင္စ ု တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ သမိုင္းႏွင့္ရုိးရာဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာတို႔ကိ ု ထိန္းသိမ္း 

ျမင့္တင္ရန္ႏွင္ ့အျပန္အလွန ္ေလးစားအသိမွတ္ျပဳရမည္။ 

၂။ ျပည္နယ္အလိုက္၊ ေဒသအလိုက္၊ ေက်ာင္းအလိုက ္ ပညားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေကာင္းအထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက ္

ရာတြင ္ ပညာေရးက႑အတြက ္ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳႏွင္ ့ ဘ႑ာေရး စီမွန္ခန္႔ခြဲမွဳမ်ားကိ ု လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင္ ့

ရွိရမည္။ 

၃။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အမ်ိဳးသားပညာေရးေက်ာင္း (National School) မ်ားကိ ု မိမိတို႔၏ တိုင္းရင္းသား 

ျပည္နယ္အတြင္းတြင္သာမက မိမိတို႔ေနထိုင္သည့္ အျခားျပည္နယ္ေဒသမ်ားတြင ္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခြင့္ရွိရမည္။ 

၄။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္အဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တိုင္းရင္းသားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား 

ပညာေရးဥပေဒကိ ုျပဌာန္းေပးရမည္။ 

၅။ တိငု္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ သမိုင္းမ်ားကိ ုျပဳစုေဖာ္ထုတ္ျပီး သင္ၾကားခြင့္ရွိရမည္။ 

၆။ အမ်ိဳးသားပညာေရး မူ၀ါဒ ေရးဆြဲခ်မွတ္ရာတြင ္တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားႏွင္ ့အမ်ိဳးသားဆိုင္ရာ အေျခခ ံမ၀ူါဒ 

ကိ ုထည့္သြင္းပါ၀င္ရမည္။ 

၇။ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပ  ဳပညာေရးစနစ ္(Mother Tongue Based Multilingual Education) ကိ ုမူလတန္း 

အဆင့္မွစ၍ အဆင့္ဆင္ ့သင္ၾကားေပးႏုိင္ရန ္သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသၾကီး၊ ေဒသႏၱရ အစိုးရမ ွဥပေဒ 

ျပဌာန္းရမည္။ 

၈။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင ္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပညာေရးအဖြဲ႔စည္းမ်ားက ေဆာင္ရြက္လ်က ္

ရွိေသာ ပညာေရးစနစႏ္ွင့္ ပညာေရးေက်ာင္းတို႔ကိ ုအသိမွတ္ျပဳျပီး ပညာေရး ရန္ပံုေငြမ်ား ခ်ေပးျခင္းႏွင္ ့ ဖြံ႔ျဖိဳး 

တိုးတက္ေအာင ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

၉။ ျပည္နယ/္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရႏွင္ ့ ျပည္ေထာင္စ ုအစိုးရမ ွပညာေရး အသံုးစရိတ္မ်ားကိ ုခြဲေ၀သတ္မွတ ္ေပးရ 

မည္။ 

၁၀။ အမ်ိဳးသားပညာေရး သင္ရုိးညႊန္းတမ္း စံခ်ိန္စံႏွဳန္း အညႊန္းမူေဘာငမ္်ား ေရးဆြဲရာတြင ္ ျပည္ေထာင္စုႏွင္ ့

ျပည္နယ္မ်ား ႏွင့္ ေဒသတြင္းပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းတို႔ပူးေပါင္းပါ၀င္ရမည္။ ေက်ာင္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ား ျပဳစ ု

ေရးသားရာတြင ္က်ား/မ တန္းတူေရးကိ ုအဓိကထားျပီး သတိထား ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္။ 

၁၁။ ျပည္နယ္တခုႏွင့္တခုၾကား ေက်ာင္းေျပာင္းသင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက ္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား ပူးေပါင္း 

ညိွႏွိဳင္းျပီး "စံႏွဳန္းတ"ူ ပညာေရးစနစ္ကိ ုအသိမွတ္ျပဳက်င့္သံုးရမည္။ 

၁၂။ ျပည္ေထာင္စ ု တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ တမ်ိဳးသားလံုး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွဳကိုဦးတည္၍ သိပၸ ံ အတတ္ပညာ 

နည္းပညာ၊ လူမွဳေရးႏွင္ ့သုေတသနလုပ္ငန္းတို႔ကိ ုျမွင့္တင္ရမည္။ 

၁၃။ မူလတန္းပညာကိ ု လူတိုင္းမသင္မေနရျဖစ္ျပီး အေျခခံပညာဆင့္တြင္လူတိုင္းလက္လွမ္းမီ၍ အခမဲ ့ သင္ၾကား 

ေစရမည္။ 



၁၄။ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚေဆြးေႏြးႏိုင္ျပီး ကိုယ္တိုင္ေလ့လာစူးစမ္းသင္ယူႏိုင္သည့္ 

သင္ၾကားေရးနည္းစနစ ္ျဖစ္ရမည္။ 

၁၅။ ပညားေရး၀န္ထမ္းမ်ားဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင ္ အရည္းအခ်င္းႏွင္ ့ ဂုဏ္သိကၡာကိုအသိမွတ္ျပဳ၍ ရပိုင္ခြင့္စံႏွဳန္း 

စံထားမ်ားကိ ုျမင့္တင္ေပးရမည္။ 

၁၆။ ပညာေရးဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မွဳဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကိ ု လုပ္ေဆာင္သြားျပီးႏုိင္ငံတြင္း ပညာေရး 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြ႔အဲစည္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက ္

သြားမည္။ 

၁၇။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ "အမ်ိဳးသားပညာေရးေက်ာင္း (National School)" ကိ ု မူၾကိဳမွစ၍ အသက္ေမြး 

၀မ္းေက်ာင္း ပညာ အပါအ၀င္ တကၠသိလု္ေက်ာင္းမ်ားအထ ိဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခြင္ ့ရွိရမည္။ 

၁၈။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက ္သီးျခား ပညာေရးစနစ ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန ္(All inclusive, Special Education) 

၁၉။ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးမ ွ ေက်ာင္းတြင္းပညာေရးစနစ္သို႔ တရား၀င ္

ကူးေျပာင္း သင္ယူခြင္ ့ရွိရမည္။ 

၂၀။ လူမွဳေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး စြမ္းရည္၊ ပဠိပကၡေျဖရွင္းျခင္း စြမ္းရည္၊ ဘာသာစကား တတ္ကၽႊမ္းမွဳ စြမ္းရည္ႏွင္ ့

ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ တို႔ကိ ုအားေပးသည့္ ပညာေရးစနစ္ကိ ုက်င့္သံုးသြားရမည္။ 

၂၁။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာ (Vocational Education) သင္ၾကားေပးသည့္ ပညာသင္ဌာနမ်ား ဖြင့္လွစထ္ားရွ ိ

ရမည္။ 

၂၂။ အသက္အရြက ္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရွိပ ဲ မိမိ၀ါသနာပါသည့္ ပညာရပ္မ်ားကိ ု ေလ့လာဆည္းပူးႏုိင္သည့္ 

(Lifelong Learning) ပညာေရးစနစ ္ျဖစ္ရမည္။ 

၂၃။ ပညာေရးနယ္ပယ္တြင ္မူးယစ္ေဆး၀ါး မရွိပ ဲကင္းစင္ေရးအတြက ္မူးယစ္ေဆး၀ါး ပညာေပးသင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ား 

ျပဳစုျပီး ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားတြင ္ထည့္သြင္း သင္ၾကားရမည္။ 

၂၄။ ေက်ာင္းသားသမဂၢႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာသမဂၢမ်ားကိ ုလြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင္ ့ရွိရမည္။ 
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