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အမျ�ိးသားပညာေရးမူဝါဒေကာမ်�ှင်ဥက� ဌ 

ေဒါက်တာမျ�ိး�ကယ်�ှင့် အင်တာဗျ�း

ပညာေရးမူဝါဒသုေတသနစင်တာ (CEPR) မှ အဆင့်ြမင့်ပညာေရး�ှင့် ပတ်သက်ေသာ သတင်းလ�ာ
(အထူးထုတ်) ကုိ ပထမအ�ကိမ် ထုတ်ေဝလိုက်ပါသည်။ ဤအထူးထုတ် သတင်းလ�ာတွင် ြမနမ်ာ�ိုင်ငံ၏
အဆင့်ြမင့်ပညာေရးက� ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲမ�၌ အေရးပါေသာ အမျ�ိးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ်မ�ှင်၏
အခနး်က�၊ ဦးစားေပးအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေနမ�များ၊ မူဝါဒဆုိင်ရာ စိနေ်ခ�မ�များ၊ တက�
သုိလ်များ ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချ�ပ်ခွင့်�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် အေ�ကာင်းအရာများ ၊ တက� သုိလ်များ၌ ကျင့်သုံးေန
ေသာ အရည်အေသွးအာမခံမ�မူေဘာင်သည် လက်�ိှေဈးကွက်�ှင့် ကုိက်ညီေနမ� �ိှ၊ မ�ိှ အစ�ိှသည်တိ� ကုိ
သိ�ိှေလ့လာ�ိုင်ေစရန ် ရည်ရွယ်၍ အမျ�ိးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ်မ�ှင်ဥက� ဌ  ေဒါက်တာမျ�ိး�ကယ်အား
ေတ�ဆုံေမးြမနး်ခ့ဲပါသည်။ အင်တာဗျ�းအြပည့်အစုံကုိ ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

BY THIRI NYO & TINT SABEI SOE WIN 



Community Partners International (CPI) ၏ ရနပုံ်ေငေွထာက်ပ့ံမ�ြဖင့် ဤသတင်းလ�ာ (အထူးထုတ်) ကုိ ေရးသားထုတ်
ေဝ�ိင်ုြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 



၁။  မဂ�လာပါ  ဆရာ�ကီး။  ြမန်မာ�ုိင် ငံရဲ�  အဆင့် ြမင့်ပညာေရးြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲေရးမှာ  အမျ�ိး
သားပညာေရးမူဝါဒေကာ်မ�ှင်  (NEPC) ရဲ�  အခနး်က�ကုိ  ေြပာြပေပးပါဦး�ှ င့်။  

အမျ�ိးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ်မ�ှင်  (NEPC) ရဲ�  အခနး်က�ဆုိရင်  က�န်ေတာ်တိ� သည်  ြပည်
ေထာင်စုလ�တ်ေတာ်နဲ  ့ �ို င် ငံေတာ်အစုိးရအဖ�ဲက  ဖ�ဲ စည်းေပးလိုက်တဲ့  ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖ�ဲ
အစည်းြဖစ်တယ်။  ပညာေရးဝန်�ကီးဌာနေအာက်  မဟုတ်ဘူး။  သိ� ေသာ်  ဘက်ဂျက်ကေတာ့  အမျ�ိး
သားပညာေရးဥပေဒ  (၂၀၁၅)  အရ  ပညာေရးဝန်�ကီးဌာနက  ကျခံေပးတယ်။  က�န်ေတာ်တိ� က
လ�တ်ေတာ်ကုိ  ေြခာက်လတစ်�ကိမ်  အစီရင်ခံရတယ်။  ြမန်မာ�ို င် ငံပညာေရးနဲ  ့ပတ်သက်တဲ့  မူဝါဒ
ေတွကုိ  ချမှတ်တယ်။  ပညာေရးဝန်�ကီးဌာနနဲ  ့ ပူးတွဲလုပ်ေဆာင်တယ်၊  အ�ကံြပ�တယ်၊  ေနာက်
တစ်ခါ  �ို င် ငံတကာနဲလ့ည်း  က�န်ေတာ်တိ� က  ဆက်စပ်ေနေတာ့  �ို င် ငံတကာရဲ�  လုပ်ေနတဲ့  ဖ�ံ ��ဖိ�းမ�
မိတ်ဖက်အဖ�ဲအစည်းေတွ၊  ပုဂ�လိကက�ေတွနဲလ့ည်း  က�န်ေတာ်တိ�  ေတ��ို င်တယ်။  အေြခခံ
ပုဂ�လိကကုိေတာ့  က�န်ေတာ်တိ� မကုိင်ဘူး၊  တို င်းပညာေရးမ�းက  အေြခခံပုဂ�လိကေကျာင်းကိစ� ကုိ
�ကီး �ကပ်�ပီးကုိင်တယ်။  အဆင့် ြမင့်ပညာ  ေရးကုိ  က�န်ေတာ်တိ� က  တိုက် �ုိက်�ကီး �ကပ်ေရးအဖ�ဲ  အ
ေနနဲ  ့လုပ်တယ်။  

အမျ�ိးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ်မ�ှင်ေအာက်မှာ  အမျ�ိးသားသင်�ုိး��နး်တမ်းေကာ်မတီ  (NCC) ၊
အမျ�ိးသားပညာေရးအဆင့်အတနး်�ှင့်  အရည်အေသွးအာမခံမ�  အကဲြဖတ်ေရးေကာ်မတီ  (NAQ-

AC) ၊  ေနာက်ဆုံးဖ�ဲ လိုက်တာက  ပါေမာက�ချ�ပ်များေကာ်မတီ  (RC)  ဆုိ �ပီး  �ိှတယ်။  ေနာက်  အမျ�ိး
သားပညာေရးမူဝါဒေကာ်မ�ှင်မှာ  Focal  Group (ပညာေရးက�အလိုက်  ပညာေရးနယ်ပယ်
ကုိယ်စားြပ�အုပ်စု)  ၇  ခု  ခဲွထားပါတယ်။  အဆင့် ြမင့်ပညာေရးမှာ  က�န်ေတာ်တိ� ရဲ�  ြပဿနာက  ဘာ
လဲဆုိေတာ့  Central izat ion (ဗဟိုချ� ပ်ကုိင်မ�စနစ်)  ြဖစ်ေနတာ။  က�န်ေတာ်တိ� လိုချင်တာက  �ို င် ငံ
တကာလို  တိးုတက်ချင်တာ၊  တိးုတက်ဖိ� အတွက်  ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချ� ပ်ခွင့်ရ  တက� သုိလ်ေတွအြဖစ်
ေြပာင်းချင်တယ်။  ဘာေ�ကာင့်လဲဆုိေတာ့  အချနိ်နဲတ့စ်ေြပးညီ  �ို င် ငံေတာ်ရဲ�  လိုအပ်ေနတဲ့  ပညာ
ရပ်ေတွကုိ  အချနိ်နဲတ့စ်ေြပးညီ  ြပ� ြပင်ေြပာင်းလဲ�ပီးေတာ့  သင်�ကားဖိ� ၊  သုေတသနလုပ်ဖိ�  ြဖစ်
တယ်။

၂။  လက်�ိှအေနနဲေ့ကာ  အဆင့် ြမင့်ပညာေရးက�  ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲမ� ေတွမှာ  ဘယ်အရာေတွကုိ
ဦးစားေပးအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေနပါသလဲ�ှင့် ။

တက� သုိလ်ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချ� ပ်ခွင့် ဆုိရင်  က�န်ေတာ်တိ�  မရခ့ဲတာမဟုတ်ဘူး၊  မ�ိှခ့ဲတာ  မဟုတ်ဘူး၊
၁၉၆၂  တုနး်က  �ိှ ခ့ဲတာ၊  ေပျာက်သွားတာ။  ရန်ကုန်တက� သုိလ်�ကီးသည်  ၁၉၆၂  မှာ  အေ�ှ�ေတာင်
အာ�ှမှာ  နာမည်�ကီးတက� သုိလ်ြဖစ် ခ့ဲတာ၊  အခု  က�န်ေတာ်တိ� က  ြပန်လည်ြပ� ြပင်တာ၊  ြပန်လည်
ဖ�ဲ စည်းတာေတွ  လုပ်မယ်။  အခက်အခဲေလးေတွေတာ့  �ိှေနတယ်။  အဲ့ဒါအတွက်  အမျ�ိးသားပညာ
ေရးမူဝါဒေကာ်မ�ှင်၊  ပါေမာက�ချ�ပ်များေကာ်မတီတိ�  ပညာေရးဝန်�ကီးဌာနနဲ  ့ ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်
တယ်။  ြပ� ြပင်ေြပာင်းလဲမ�လုပ်ငနး်စ�်က  တစ်ခါမှ  မလုပ်ဘူးတဲ့အခါမှာ  ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချ� ပ်ခွင့်
ေပးလိုက်ရင်  တာဝန်ယူမ� ၊  တာဝန်ခံမ�နဲ  ့ ြပန်ထိနး်ရမယ်။  ထင်ရာစုိင်း �ကတာေတွမြဖစ်ေအာင်
တာဝန်ယူမ� ၊  တာဝန်ခံမ�လိုတယ်။   ဒီ�ို င် ငံ မှာက  မလုပ်တာ�ကာ�ပီေလ။   တာဝန်ယူမ� ၊  တာဝန်ခံမ�နဲ  ့
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ပွင့်လင်း ြမင်သာမ�တိ� မ�ိှေတာ့  လူ�ကီးေတွက  စုိး ရိ မ်ေန�ကတာ။  အမျ�ိးသား
ပညာေရးဥပေဒကုိ  ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ  (၂၀၁၅)  မှာ   အမျ�ိးသားပညာ
ေရးမူဝါဒေကာ်မ�ှင်က   ေကျာင်းေတွကုိ  ဖွင့်�ို င်တယ်၊  ပိတ်�ို င်တယ်။  ပုဂ�
လိကေကျာင်းေရာ၊  အစုိးရေကျာင်းေရာ  ပါတယ်။

အမျ�ိးသားပညာေရးမဟာဗျ�ဟာစီမံကိနး်  (၂၀၁၆  -  ၂၀၂၁)  ကုိ  အေကာင်
အထည်  ေဖာ်�ပီးခါနးီတဲ့  အတွက်ေ�ကာင့်  ေနာက်ဆယ်�ှစ်စာ  အတွက်လည်း
မဟာဗျ�ဟာစီမံကိနး်  ေရးဆဲွေနတယ်။  ၂၀၁၆  -  ၂၀၂၁  စီမံကိနး်အရ
တက� သုိလ်ပဋိညာ�်စာတမ်းကုိ  အမျ�ိးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ်မ�ှင်က  အ
တည်ြပ�ရမယ်။  ဥပေဒထဲေတာ့  မပါေသးဘူး။  အဲ့ဒါအတွက်လည်း  က�န်
ေတာ်တိ�  ေဆွးေ�းွေနတယ်။  တက� သုိလ်  ၁၆  ေကျာင်းနဲ  ့ ပဏာမလုပ်မယ်။
ပညာေရးဝန်�ကီးဌာနကလည်း  အတည်ြပ�တာ  သူတိ� မလုပ်ဘူး။  အမျ�ိးသား
ပညာေရးမူဝါဒေကာ်မ�ှင်ကလည်း  ဘယ်ဥပေဒထဲမှာမှ  မပါဘူး။  ပါေမာက�
ချ�ပ်များေကာ်မတီကလည်း  အဲ့ဒါအတွက်  ည�ိ�ုှ ိ င်းေဆာင်ရွက်ေနတုနး်။
တက� သုိလ်ေတွကလည်း  ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချ� ပ်ခွင့်ရဖိ�  Central  European

Universi ty (CEU) ရဲ�  roadmap (လမ်းြပေြမပုံ)  အတိုင်း  လုပ်ေနတယ်
လိ�  ေြပာလိ� ရတယ်။  တက� သုိလ်ေတွ  ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချ� ပ်ခွင့်ရဖိ�  အမျ�ိးသား
ပညာေရးမူဝါဒေကာ်မ�ှင်ရဲ�  လုပ်ပုိင်ခွင့်တစ်ခုအေနနဲ  ့က�န်ေတာ်တိ� လုပ်ေန
တယ်။  ေနာက်တစ်ခုက  က�န်ေတာ်တိ� ရဲ�  ဘ�ဲရေတွကုိ  သူတိ� �ဘ�ဲနဲ  ့ အလုပ်
အကုိင်က  ကုိက်ညီမ�မ�ိှဘူးလိ�  ပညာ�ှင်တစ်ေယာက်က  ေြပာသွားတယ်။
ဒါနဲပ့တ်သက်�ပီးလည်း  က�န်ေတာ်တိ�  သုေတသနလုပ်ေနတယ်။  အဓိက
ရည်ရွယ်ချက်ကေတာ့  ေနာက်ဆယ်�ှစ်မှာ  လုပ်သားအင်အားလိုအပ်ချက်ကုိ
ေမ�ာ်မှနး် �ပီး  ဘယ်ဟာကုိ  ေလ�ာ့ �ပီး  ဘယ်ဟာကုိ  တိးုမလဲ။  က�န်ေတာ်တိ� ဆီ
မှာဆုိရင်  ဝိဇ�ာ ၊  သိပ�ံဘာသာရပ်ေတွမှာ  သွားစုေနတယ်။  စက�ာပူ�ို င် ငံက
နည်းပညာတက� သုိလ်  Nanyang Technological  Universi ty ဆုိရင်
ပညာေရး၊  စီးပွားေရး  ဘာသာရပ်ေတွလည်း  ေပးတယ်။  ဒီ မှာက  နည်းပညာ
တက� သုိလ်ဆုိ  နည်းပညာဘာသာရပ်ပဲ  သင်ရမယ်လိ�  အ�ုိးစဲွေနတာ။
က�န်ေတာ်ြပန်ေြပာရရင်  ြပ� ြပင်ေြပာင်းလဲမ�ေတွကုိ  အမျ�ိးသားပညာေရးမူ
ဝါဒေကာ်မ�ှင်က  လုပ်ေနတယ်။
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တက� သုိလ်
ကုိယ် ပုိ င်
အု ပ်ချ� ပ် ခွင့်
ဆုိ ရ င်

က�န်ေတာ်တိ�
မရ ခ့ဲတာ
မဟုတ်ဘူး ၊
မ �ိှ ခ့ဲတာ
မဟုတ်ဘူး ၊
၁၉၆၂

တုနး်က  �ိှ ခ့ဲ
တာ ၊  ေပျာက်
သွားတာ။

၃။  အဆင့် ြမင့်ပညာေရးက�ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲမ� မှာ  �ကံ�ေတ�ေနရတ့ဲ  မူဝါဒဆုိင်ရာစိန်ေခ�မ� ေတွ
ကုိလညး်  ဆရာ�ကီး  ေြပာြပေပးပါဦး�ှင့် ။

က�န်ေတာ်တိ�  �ို င် ငံက  စုိက်ပျ�ိးေရး�ို င် ငံ ြဖစ်တယ်၊  Agr icul tural  Engineer ing  ( စုိက်ပျ�ိးေရး
အင်ဂျင်နီယာ)  နည်းပညာကုိ  သင်ေပးတဲ့  ေကျာင်းေတာ့  အများ �ကီးမ�ိှဘူး။  ၁၉၇၂  တုနး်က  ရန်
ကုန်စက်မ�တက� သုိလ်က  သင်ေပးတယ်၊  သိ� ေသာ်  ေနာက်ပုိင်း  ရပ်ဆုိင်းလိုက်တယ်။  တက� သုိလ်
ေတွက  သူများ�ို င် ငံေတွမှာလို  စုိက်ပျ�ိးေရးနည်းပညာ  ဘာသာရပ်ေတွကုိ  သင်ေပးဖိ� နဲပ့တ်သက်တဲ့  
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မူဝါဒေတွကုိ  ချချင်တာက  စိန်ေခ�မ�ေတွပဲ။  မူဝါဒဆုိင်ရာြပဿနာက  က�န်ေတာ်တိ� က  လ�တ်ေတာ်
ကုိေတာ့  တင်တယ်။  ပညာေရးဝန်�ကီးဌာနနဲ  ့  ေဆွးေ�းွေနရတယ်။  တကယ့်  အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက်တဲ့အပုိင်းက  ပညာေရးဝန်�ကီးဌာန  ြဖစ်တယ်။  ေနာက်တစ်ခုက  ခရီးသွားလာေရးက�
ေပါ။့  က�န်ေတာ်က  ဒီဘာသာရပ်ေတွကုိ   ထပ်ချ�ဲချင်တယ်။  အဲ့ ဒီဘာသာရပ်ေတွကုိ  သင်ေပးတဲ့သူ
ေတွ  သိပ်မ�ိှဘူး။  အမျ�ိးသားစီမံခန ့် �ခဲွမ� ဒီဂရီေကာလိပ်  (NMDC) ကေတာ့  �ိှတာေပါေ့နာ်။  ထုိင်း
�ို င် ငံ ၊  ချင်း မုိ င်ဆုိရင်  သူတိ� ဆီဝင်တဲ့  ခရီးသွားက  က�န်ေတာ်တိ�  တစ်�ို င် ငံလံးုဝင်တဲ့  ခရီးသွား
ထက်  ၃  ဆ  �ိှတယ်။  သူတိ� တက� သုိလ်ေတွမှာ  ခရီးသွားလာေရးစီမံခန ့် �ခဲွမ�သင်တနး်ေတွ  ေပးတဲ့
ဌာန�ကီးေတွ�ိှတယ်။  သစ်ခွဆုိရင်လည်း  ဒီ မှာ  သစ်ခွအထူးြပ�ရယ်လိ�  သိပ်မ�ိှဘူး။  ဟို မှာက
သစ်ခွေတာင်  အထူးြပ� �ိှတယ်။  က�န်ေတာ်တိ� ဆီမှာက  တက� သုိလ်မှာ  သစ်ခွစုိက်နည်းစာသင်တဲ့သူ
လည်း  ဒီလူပဲ ၊  ပနး်မုန်လာစုိက်နည်းစာသင်လည်း  ဒီလူပဲ။  တကယ်လိုတဲ့  ေနရာမှာ  လူမ�ိှဘူး။
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အမျ�ိးသား
ပညာေရး မူဝါဒ
ေကာ်မ �ှ င်အေန
နဲ  ့အ�ကံ ပဲေပး
�ပီး  ထဲထဲဝ င်
ဝ င်  လု ပ် ဖိ�  မ
ြဖ စ် �ုိ င် ဘူး ။
ဒါေပ မ့ဲ
အမျ�ိးသား
ပညာေရး မူဝါဒ
ေကာ်မ �ှ င် ရဲ�
တာဝန်တစ် ခုက
လ� တ်ေတာ် ကုိ
အစီရ င် ခံ
လိ� ရတယ်။

Indian Agr icul tural  Research Inst i tute – IARI (အိ��ိယစုိက်ပျ�ိး
ေရးဆုိင်ရာ  သုေတသနအင်စတီကျ�)  က  ဧက  ၂၀၀၀-၂၅၀၀  ေလာက်�ိှ
တယ်။  က�န်ေတာ်တိ� မှာ  သုေတသနအတွက်  ဧက  ၆၀  ေလာက်ပဲ  �ိှတယ်။
ပုဂ�လိက  ကလည်း  သ�ေြမကွက်နဲသူ့ ၊  အစုိးရကလည်း  သူေြမကွက်နဲသူ့
ြဖစ်ေနတယ်။  ပုဂ�လိကနဲ  ့ အစုိးရက�တိ�  ပူေပါင်းေဆာင်ရွက်မ� မှာလည်း
အားနည်းေနတယ်။  

က�န်ေတာ်တိ� က  တက� သုိလ်ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချ� ပ်ခွင့်ရချင်တာ။  အမျ�ိးသား
ပညာေရးမူဝါဒေကာ်မ�ှင်အေနနဲ  ့အ�ကံပဲေပး�ပီး  ထဲထဲဝင်ဝင်လုပ်ဖိ�  မြဖစ်
�ို င်ဘူး။  ဒီ မှာက  ေငွေ�ကးအသုံးစရိတ်က  အစုိးရစာရင်းစစ်နဲ ့�သွားတာ။
ေကာ်မ�ှင်ရဲ�  ဝန်ထမ်းခန ့်ထားေရးမှာလည်း  ြပဿနာ�ိှတယ်။  ဒါေပမ့ဲ
အမျ�ိးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ်မ�ှင်ရဲ�  တာဝန်တစ်ခုက  လ�တ်ေတာ်ကုိ
အစီရင်ခံလိ� ရတယ်။

က�န်ေတာ့်  ရည်ရွယ်ချက်က  တက� သုိလ်ဆရာ၊  ဆရာမဆုိရင်  �ို င် ငံ ြခား
အေတ�အ�ကံ�လိုချင်တယ်။  ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာတင်မဟုတ်ဘဲနဲ  ့အဂ�လိပ်စာ
က�မ်းကျင်မ�ေကာ၊  ေပါင်းသင်းဆက်ဆံေရးစတဲ့  အေတးွအြမင်ေတွကုိ  ဒီက
ကေလးေတွကုိေပးဖိ�  က�န်ေတာ်တိ� က  ပညာေရးဝန်�ကီးဌာနကုိ  ေြပာချင်
တာ။  ဒီ မှာက  ဝန်ထမ်းေတွဆုိရင်  �ှ စ်ထပ်ကွမ်း  ပါရဂူဘ�ဲ ဆုိလည်း  ယူလိ� မ
ရဘူး။  အဲ့ ဒီလို  မူဝါဒေတွ  က�န်ေတာ်တိ� �ြပင်ရမယ်။  ဥပမာ  -  သူက  ဒီ မှာ
Civi l  Law ကုိယူထားတယ်၊  ဟိုက  ေခ�တာက  Const i tut ional  Law ဆုိ
သွားတက်ရင်တက်မှာေပါ။့  ပါရဂူဘ�ဲ ရဆုိေတာ့  တစ်လ၊  �ှ စ်လသွားရတာပဲ
�ိှတယ်။  ြဖစ်ေစချင်တာက  သုံး ၊  ေလး�ှစ်ေလာက်  PhD တက်ရင်းနဲမှ့
အေတးွအေခ�ေတွ  ေြပာင်းလဲတိးုတက်လာေစချင်တာ။  ေနာက်�ပီး  က�န်
ေတာ်တိ�    လာခ့ဲတဲ့   တက� သုိလ်နဲမ့တူဘဲ   ပညာေရးဝန်�ကီးဌာန  ေအာက်က  
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တက� သုိလ်ေတွမှာ  အေြပာင်းအေရ��  သွားကုိသွားရတဲ့အခါမှာ  သုေတသနကုိ  လက်လ�တ်လိုက်ရ
တယ်။  တနး်လနး် �ကီး ြဖစ်ေနတယ်။  ဒီ မှာပဲ  သုေတသနက  ဆက်လုပ်လိ� ရတာေလ။  ဟိုေရာက်
ေတာ့  လုပ်ကုိ  မလုပ် ြဖစ်ေတာ့ဘူး။  ဒါေတွကလဲ  အားနည်းချက်တစ်ခုပဲ။

၄။  တက� သုိလ်ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချ�ပ်ခွင့်အတွက်  သီးြခားတက� သုိလ်  ၁၆  ခုကုိ  ေဖာ်ေဆာင်ထား�ပီး
ပဋိညာ�်စာတမ်းေရးဆဲွထားတယ်လိ�  �ကားသိရပါတယ်။  အ့ဲဒါနဲ  ့ ပတ်သက်�ပီး  ေဆာင်ရွက်�ပီးစီး
မ�  အေြခအေနေလးကုိ  သိပါရေစ�ှင့် ။  

က�န်ေတာ်တိ�  ရန်ကုန်က   ၈  ေကျာင်း ၊   မ��ေလးက  ၈  ေကျာင်းနဲ  ့ ေတ�ေနတယ်။  �ပီးရင်  က�န်ေတာ်
တိ�  ၁၆  ေကျာင်းရဲ�  ေကာင်းကျ�ိးဆုိးကျ�ိးေတွ၊  တက� သုိလ်ပဋိညာ�်ေတွ  အတည်ြပ�ေရး၊  တက�
သုိလ်ေကာင်စီေတွဖ�ဲ စည်းေရး  ဆက်လုပ် �ကမယ်။  က�န်ေတာ်တိ� ရဲ�  ြပဿနာက  ေကာင်စီဥက� ဌက
ပါေမာက�ချ�ပ် ြဖစ်ေနတယ်။  ေကာင်စီဥက� ဌက  ြပင်ပကပဲ  ြဖစ်သင့်တယ်။  ဒါကုိ  က�န်ေတာ်တိ� က
ေဆွးေ�းွေနတုနး်  ြဖစ်တယ်။  ၁၆  ေကျာင်းကုိ  Pi lot  Universi t ies (ကနဦးတက� သုိလ်ေတွ)  အေန
နဲ  ့ ဒီ �ှ စ်ထဲကုိ  ရည်မှနး်ထား�ပီးေတာ့  �ပီးေအာင်လုပ်မယ်၊  ေနာက်အစုိးရမေရာက်ခင်ေပါ။့  

ရန်ကုန်တက� သုိလ်ဆုိ  Flagship Universi ty (ဦးေဆာင်ဦးရွက်ြပ�ရမယ့်  တက� သုိလ်�ကီး)  ေလ။
ကမ�ာ့နာမည်�ကီး  တက� သုိလ်�ကီးအြဖစ်  ြပန်အသက်သွင်းချင်လိ�  အဲ့ဒါလုပ်ေနေတာ့  အဲ့ ဒီ  လုပ်
ငနး်စ�်မှာ  ေကာင်စီဥက� ဌရယ်၊  ေကာင်စီအဖ�ဲ ဝင်ေတွရယ်မှာ  အတွင်းလူနည်း �ပီး  အြပင်လူများမှ
သဘာဝကျမယ်။  က�န်ေတာ်တိ�  အဲ့ဒါကုိ  အ�ကံြပ�မူဝါဒစာတမ်းတင်မှာပါ။  က�န်ေတာ်တိ�  စနစ်�ကီး
က  အဲ့လို ြဖစ် ခ့ဲတာ  အ�ှစ်  ၆၀  ေလာက်�ိှသွား �ပီ။  အဲ့ဒါေ�ကာင့် မိ� လိ�  ဒါ�ကီးကုိ  ြပန်�ပီးေတာ့  ြပ� ြပင်
ေြပာင်းလဲမ�လုပ်ဖိ�  အရမ်းခက်တယ်။  တာဝန်ယူမ� ၊  တာဝန်ခံမ�မ�ိှဘဲနဲ  ့ ကုိယ်ထင်ရာစုိင်းသွားမှာ
လည်း  စုိးတယ်။  ေငွေရးေ�ကးေရး  အကျင့်ပျက်ြခစားမ�ေတွလည်း  ပါတယ်။  ပွင့်လင်း ြမင်သာမ� �ိှ
ေအာင်  လုပ်မယ်။  ြပင်ပပုဂ�ိ�လ်ကလည်း  ပါေမာက�ချ�ပ်နဲ  ့ အဆင်ေြပမယ့်သူ  သွားခန ့်မိ မှာလည်း
စုိးရိမ်ေနတယ်။  အဲ့ဒါမျ�ိးမြဖစ်ပဲ  တကယ်  သမာသမတ်ကျတဲ့သူကုိ  ေကာင်စီကေရွးမှသာ  ေကာင်
စီရဲ�အာဏာကုိ  ပညာေရးဝန်�ကီးဌာနကေန�ပီးေတာ့  လံးုဝ  Decentral ize (ဗဟိုချ� ပ်ကုိင်မ�ေလ�ာ့
ချတာ)  လုပ်ေပးတာြဖစ်မှာ။  အဓိကက  လုပ်ပုိင်ခွင့်ေလးေပါ။့  ဒါက�န်ေတာ်တိ�  အမျ�ိးသားပညာ
ေရးမူဝါဒေကာ်မ�ှင်တစ်ဖ�ဲ လံးုက  ေဆာင်ရွက်ေနတာေပါေ့နာ်။

၅။  တက� သုိလ်ေတွဘက်ကလညး်  ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချ�ပ်ခွင့်ရ �ိှဖိ� အတွက်  လုပ်ေဆာင်ရတ့ဲ  လုပ်ငနး်
စ�်များနဲ  ့ပတ်သက်�ပီးလညး်  ဆရာ�ကီး  ေြပာြပေပးပါဦး�ှင့် ။

သူတိ� ဘက်က  တာဝန်ေကျ�ပီ။  တက� သုိလ်ပဋိညာ�်  ဆဲွ �ပီး �ပီ။  တစ်ေယာက်တစ်မျ�ိးေတာ့  ြဖစ်တာ
ေပါေ့လ။  ြပဿနာက  ဘ�ာေရးဆုိင်ရာ  လွတ်လပ်ခွင့်ေပါေ့နာ်။  ဘာလိ� လဲဆုိေတာ့  အစုိးရက
ပါေမာက�ချ�ပ်ကုိ  ခန ့်လိုက်တာ။  ပါေမာက�ချ�ပ်ကုိ  ြဖ�တ်ပစ်လိ� မရဘူး။  ေြပာင်းရင်  ေြပာင်း�ို င်
တယ်။  ပဋိညာ�်အရ  ပါေမာက�ချ�ပ်ကုိ  ခန ့်အပ်တာေပါ ၊့  အခုက  ေရွးေကာက်တင်ေြမ�ာက်ဖိ�  လုပ်
ေနတယ်။  ၃  -  ၄  �ှ စ်တစ်�ကိမ်  ေရွးေကာက်တာေပါ။့  သက်တမ်းြပည့်လိ�  ြပန်မေရွး ြဖစ်ေတာ့ဘူးဆုိ
ရင်  အရင်ပါေမာက�ရာထူးကုိ  ြပန်သွား �ုံ ပဲ။  ဒါေ�ကာင့် မိ� လိ�  ပုံ မှန်အစုိးရေပးတဲ့လခထက်  ပါေမာက�
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ချ�ပ်  ြဖစ်တဲ့အတွက်  ဥပမာ  -  အပုိဝင်ေငွ  ၅   သိနး် ပုိေပးမယ်။  ပါေမာက�ချ�ပ်  လုပ်ေနတုနး်ေပါ ။့
အ�မဲတမ်းခန ့်ထားမှာ  မဟုတ်တဲ့အတွက်ေ�ကာင့်  အဆင်ေြပတယ်။  အဲ့ ဒီ  ပုံ စံမျ�ိးရဖိ� အတွက်  က�န်
ေတာ်တိ� က  ဒီလုပ်ငနး်စ�်ကုိ  လုပ်ေတာ့  ဘက်ဂျက်ကုိရဖိ�  ၁၆  ေကျာင်းေပါဗ့ျာ။  ေကျာင်းလခ
ြမန်မာကျပ်ေငွ  ၅၀၀  နဲ  ့  ေကာက်ေနလိ� ေတာ့   ဒီလို  ေကျာင်းလခနဲ  ့ ြမန်မာြပည်မှာ  ဘယ်လိုအသက်
�ှင်မလဲ။  အစုိးရကလည်း  ချမ်းသာတဲ့  အစုိးရမဟုတ်ဘူးေလ။  ဂျာမဏီကေတာ့  ေကျာင်းလခကုိ
မေကာက်ဘူး။  ဂျာမဏီက  ချမ်းသာေတာ့  ေပးတယ်။  သူတိ� အစုိးရက  တက� သုိလ်တစ်ခုကုိ  ယူ�ုိ
သနး်  ၂  ရာချေပးတာ။  က�န်ေတာ်တိ� က  မေပး�ို င်ဘူး။  အဲ့ဒါနဲ  ့က�န်ေတာ်  ဘာလုပ်ချင်လဲဆုိေတာ့
ဆရာေတွကုိ  ဉာဏ်ပူေဇာ်ခ  ြပန်ေပးချင်တယ်။  အဲ့ ဒီအစီအစ�်ကုိ  က�န်ေတာ်  အ�ကံ� ြပ�စာတမ်းထဲ
ထည့်ထားတယ်။  တက� သုိလ်အတွင်းမှာဆုိရင်လည်း  သုေတသနပဲ  လုပ်ချင်တဲ့သူ  သက်သက်မ�ိှ
ဘူး။  သုေတသနစင်တာေတာ့  �ိှတယ်။   သင်�ကားေရးဝန်ထမ်းကေတာ့  သ� ရဲ�  ၇၀  ရာခုိင်�ှ�နး်
ေလာက်ေသာ  အလုပ်က  စာသင်�ကားတာေပါဗ့ျာ။  ၃၀  ရာခုိင်�ှ�နး်ကုိေတာ့  သုေတသနေပါ။့  သိ�
ေသာ်  သူက  သုေတသနဝန်ထမ်းြဖစ်တဲ့အတွက်  ၇၀  ရာခုိင်�ှ�နး်ေလာက်ကုိ  သုေတသနလုပ်မယ်။
သိ� ေသာ်  ၃၀  ရာခုိင်�ှ�နး်ေလာက်က  အဲ့အေတ�အ�ကံ�ကုိ  တစ်�ကိမ်ေလာက်၊  �ှ စ် �ကိမ်ေလာက်  သင်
ရင်လည်း  သင်မယ်၊  အချနိ်ပုိ င်း  သင်ရင်လည်း  သင်မယ်။  ဒီလို ြဖစ်ရမှာေလ။  က�န်ေတာ့် တိ� ဆီမှာ
အဲ့ ဒီေလာက်ထိ  စီမံခန ့် �ခဲွ ပုိ င် ခွင့်  မ�ိှေသးဘူး။  ဒါကလည်း  က�န်ေတာ်တိ�  ြပ� ြပင်ေြပာင်းလဲေရး
လုပ်ငနး်စ�်မှာ  လုပ်ေဆာင်ရမယ့်  အရာတစ်ခုြဖစ်တယ်။

၆။  တက� သုိလ်ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချ�ပ်ခွင့် မှာလညး်  အဖ�ဲအစညး်ဆုိင်ရာလွတ်လပ်ခွင့် ၊  ပညာရပ်ဆုိင်ရာ
လွတ်လပ်ခွင့် ၊  ဘ�ာေရးဆုိင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်  စသြဖင့်  �ိှ တ့ဲအတွက်  ဆရာ�ကီးတိ�အေနနဲ  ့ဘယ်
ဟာကုိ  ဦးစားေပး�ပီး  ေဆာင်ရွက်ေနလဲ  သိပါရေစ�ှင့် ။

အခုေလာေလာဆယ်ေတာ့  က�န်ေတာ်တိ�  Organizat ional  Autonomy (အဖ�ဲအစည်းဆုိင်ရာ
လွတ်လပ်ခွင့် )  ရေအာင်လုပ်ေနတယ်။  အစုိးရက  Academic Autonomy (ပညာရပ်ဆုိင်ရာ
လွတ်လပ်ခွင့် )  ကုိေတာ့  ေပးထားတယ်။  နားလည်မ�စာခ�န်လ�ာ  ထုိးချင်တာ၊  �ို င် ငံ ြခားကဆရာ  စာ
လာသင်တာတိ� ၊  ပညာေတာ်သင်ဆုရရင်  သွားတာတိ�  ရတယ်။  ဒါေတာင်  နည်းနည်းေလးေတာ့
အကန ့်အသတ်ေတွ  �ိှေနတယ်။  တကယ့်ြပဿနာက  အဖ�ဲအစည်းဆုိင်ရာလွတ်လပ်ခွင့် ပဲ။  အထူး
သြဖင့်ေတာ့  ဗဟိုချ� ပ်ကုိင်မ�ေလ�ာ့ချမ� မှာ  မပီြပင်ဘူး ြဖစ်ေနတယ်။  ေ�ှာင့်ေ�ှး �ကန ့် ��ကာတာေတွ
ြဖစ်ေနတယ်၊  CEU ကေတာ့  အားေပးေနတယ်။  အမျ�ိးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ်မ�ှင်အေနနဲ ့
လည်း  တက� သုိလ်ေတွ  ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချ� ပ်ခွင့်ရေအာင်  လုပ်ေနတယ်။  

ထိ� အတူပဲ  ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချ� ပ်ခွင့်  ရေအာင်အြပင်  ေကာ်မ�ှင်က  လုပ်ေနတာေတွ  အများ �ကီး �ိှေသး
တယ်။  နည်းပညာ၊  သက်ေမွးပညာ�ှင့်  ေလ့ကျင့်ေရး  (TVET) က�ကုိ  ေြပာရင်  လူေတွ  အလုပ်
မရ�ကဘူး။  ဆယ်တနး်ေအာင်ဖိ� က  ခက်တယ်။  ဆယ်တနး်ေြဖတာ  တစ်�ှစ်ကုိ  ကုိးသိနး်နဲ  ့ ဆယ်
သိနး် �ကားမှာ  �ိှတယ်။  �ှ စ်သိနး် ခဲွေလာက်ပဲ  ေအာင်တယ်။  အဲ့လိုသူေတွအတွက်  ထွက်ေပါက်
သက်ေမွးအတတ်ပညာဘက်ကုိ  သူများ�ို င် ငံေလာက်  က�န်ေတာ်တိ�  မလုပ်ေပး�ို င်ဘူး။  TVET

က�ကုိ  အစုိးရကလည်း  အစုိးရစက်မ�လက်မ�သိပ�ံ  ဖွင့်တယ်။  သူတိ� ကတစ်ခါ  တစ်ချ�ိက  နည်း
ပညာတက� သုိလ်တက်ဖိ�   BE  လုပ်ဖိ� ပဲ။  တကယ်ေတာ့  သူတိ� ကုိ  ေလ့ကျင့်သင်�ကားေပးရတဲ့  ရည်
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က�န်ေတာ်တိ� က
တစ်ဖက်သတ်ပဲ
ြဖ စ်ေနတယ်။

D e m a n d  s i d e

ကုိ  မ�ကည့် ဘဲနဲ ့
S u p p l y  ကပဲ
ြဖ စ်ေနတယ်။
ေနာက် ဆုံးေတာ့
ဘယ် မှာ  သွား စု
လဲ ဆုိေတာ့ 
ဝိဇ�ာ ၊  သိပ�ံ မှာ  
သွား စုတယ်။

ရွယ်ချက်က  technic ian (က�မ်းကျင်လုပ်သား )  အပုိင်းကုိ  သွားေစချင်
တာ။  ေပါင်းကူးအစီအစ�်လဲ  ထူးခ�န်သူေတွအတွက်  �ိှပါတယ်။  Pro-

fessional  (က�မ်းကျင်အတတ်ပညာ�ှင် )  မဟုတ်ဘူးေနာ်။  ခုနက  �ှ စ်သိနး်
ခဲွ မှာလည်း  တကယ်တမ်း  တက� သုိလ်ကုိ  ထဲထဲဝင်ဝင်  ဝင်တာက   တစ်သိနး်
ေကျာ်ေကျာ်ေလာက်ပဲ�ိှတယ်။   ကျန်တဲ့  တစ်သိနး် ခဲွေလာက်က  အေဝးသင်
ပဲသွားတာ။  အဲဒါေ�ကာင့်  အေဝးသင်အတွက်  ြပ� ြပင်ေြပာင်းလဲမ�  လုပ်ငနး်
စ�်အေနနဲ  ့ T IDE -  Transformat ion by Innovat ion in Distance

Educat ion (အေဝးသင်ပညာေရးအတွက်  တီထွင်ဆနး်သစ်ေဖာ်ေဆာင်
ြခင်း )  ဆုိတဲ့  ပေရာဂျက်နဲ  ့လုပ်ေနတာ။

၇။  အရည်အေသွးြပည့်မီတ့ဲ  ဘ�ဲ ရေတွ  ေမွးထုတ်�ုိင်ဖိ� အတွက်  တက� သုိလ်
ေတွက  ကျင့်သုံးေနတ့ဲ  အရည်အေသွးအာမခံမ�  မူေဘာင်က  လက်�ိှ
ေဈးကွက်လုိအပ်ချက်နဲ  ့ ကုိက်ညီမ�  �ိှ ၊  မ�ိှ  ဆရာ�ကီးရဲ�  အြမင်ေလး  သိပါ
ရေစ�ှင့်။

က�န်ေတာ်တိ� က  တစ်ဖက်သတ်ပဲ  ြဖစ်ေနတယ်။  Demand side (လုပ်သား
လိုအပ်ချက် )ကုိ  မ�ကည့်ဘဲနဲ  ့ Supply (လုပ်သားထုတ်တဲ့ဘက် )  ကပဲ  ြဖစ်
ေနတယ်။  ေနာက်ဆုံးေတာ့  ဘယ်မှာ  သွားစုလဲဆုိေတာ့  ဝိဇ�ာ ၊  သိပ�ံ မှာ  သွားစု
တယ်။  အတနး်က   တစ်ရာေလာက်ပဲ  လက်ခံရမှာကုိ  တစ်ေထာင်  လက်ခံ
လိုက်တယ်။  အဲ့ေတာ့  အရည်အေသွးက  ဘယ်လိုမှ  တိးုတက်ေအာင်လုပ်လိ�
မရဘူး။  ေနာက်တစ်ခုက  အေဝးသင်ကလည်း  အလုပ်လုပ်ေနရတဲ့  အတွက်
ေ�ကာင့်  အလုပ်နဲ  ့တိုက် �ုိက်  ဆက်စပ်တယ်။  ဥပမာဆုိ�ကပါစိ�  အွန်လို င်းက
လုပ်ရတယ်၊  ကုိဗစ်ကာလမှာ  သတင်းအချက်အလက်�ှင့်   ဆက်သွယ်ေရး
နည်းပညာက�မ်းကျင်မ�နဲ  ့  အင်တာနက်သုံးကိရိယာများ�ှင့်  ပတ်သက်ေသာ
က�မ်းကျင်မ�  ( ICT, IoT ski l ls)  က  မ�ိှမြဖစ်ပဲ။  ခင်ဗျား  အင်တာနက်ကုိ
�ကည့်ကုိ  �ကည့်ရမှာြဖစ်တဲ့အတွက်လည်း  အဂ�လိပ်စာက�မ်းကျင်မ�ေတွ  လို
တာေပါ။့  အဲ့လိုမျ�ိး ပုံ စံကျေတာ့  ဘာသာရပ်တစ်ခုကုိ  ICT မယူမေနရ  ဘာ
ညာေပါ။့  ေနာက်  အဂ�လိပ်စာက  သင်ေတာ့  သင်ပါတယ်၊  မသင်ဘူးေတာ့
မဟုတ်ဘူး။  ြဖစ်ေနတာက  ပုိက်ဆံ�ိှတဲ့  မိဘရဲ�သားသမီးေတွက  TOEFL

တိ�  IELTS တိ� ကုိ  အြပင်ေကျာင်းေတွမှာ  သွားတက်ေန�ကတာ။  ဒီ မှာက
သင်တဲ့ဆရာေတွေရာ  ေကျာင်းသားေတွကုိပါ  အရည်အေသွးပုိင်းမှာ  တိးု
တက်ေအာင်လုပ်ေပးဖိ�  လိုေနတယ်။

P A G E  6  



P A G E  2  P A G E  7  

C E P R  E D U C A T I O N  N E W S L E T T E R

S P E C I A L

ပွင့်လ င်း ြမ င်သာမ�
�ိှ �ိှ   အာဏာ�ှ င်
ပုံ စံမျ�ိးမဟုတ်ဘဲနဲ ့
အဖ�ဲ အစညး်တစ် ခု
ကေန  B o a r d  o f

T r u s t e e  

လုိ  ဟာမျ�ိးက
ထိနး်ေပးမ ယ့်
အေလ့အကျင့်
က�န်ေတာ်တိ� မှာ  
မ �ိှေသးဘူး
ြဖ စ်ေနတယ်။  

၈။  တက� သုိလ်ေတွကုိ  ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချ�ပ်ခွင့်ေပးအပ်�ပီးတ့ဲေနာက်  �ုိ င် ငံ
ေတာ်အစုိးရအေနနဲ  ့ဆက်လက်�ပီးေတာ့ �ကီး�ကပ်ထားမှာလား၊  ဒါမှမဟုတ်
တက� သုိလ်ေတွက  ေဈးကွက်�ှာေဖွမ� ေတွကုိ  လွတ်လပ်စွာ  လုပ်ေဆာင်�ုိင်မှာ
လား။  ဘယ်လုိလမ်းေ�ကာင်းကုိ  ဦးတည်ဖိ�  စီစ�်ထားလဲနဲ  ့ ပတ်သက်�ပီး
ဆရာ�ကီး  ေြပာြပေပးပါ�ှင့် ။

အဲ့အဆင့် ကုိ  မေရာက်ေသးဘူး။  ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချ� ပ်ခွင့်ရေအာင်  အရင်လုပ်
မယ်။  ဘက်ဂျက်ကေတာ့  ေလာေလာဆယ်  ထိနး်ချ� ပ်လိ� ရေအာင်လိ�   �ို င် ငံ
ေတာ်က   ပ့ံ ပုိးေပးေနရဦးမယ်ေပါေ့နာ်။   ပုဂ�လိက   ေကျာင်းေတွလို  လ�တ်
ေပးလိ�  မရေသးဘူးေပါ။့  သိ� ေသာ်  ခုနကလို  အဖ�ဲအစည်းဆုိင်ရာလွတ်လပ်
ခွင့်ရ �ပီ။  ေနာက်တစ်ခါ  ဘ�ာေရးဆုိင်ရာလွတ်လပ်ခွင့် မှာလဲ  Endow-

ment (ရန်ပုံေငွ ၊  မတည်ေငွ)  တိ�  ဘာတိ� ေပါ ။့  စုိး ရိ မ်တာက  ခင်ဗျားက  ေငွ
တစ်သနး် ခဲွ  လာလ�လိုက်လိ�  ပါေမာက�ချ�ပ်က  အိတ်ထဲထည့်လိုက်ရင်
ြပဿနာ။  ဒါေပမ့ဲ  ပွင့်လင်း ြမင်သာမ� �ိှ �ိှ   အာဏာ�ှင် ပုံစံမျ�ိး  မဟုတ်ဘဲနဲ ့
အဖ�ဲအစည်းတစ်ခုကေန  Board of  Trustee (တာဝန်ခံ �ကီး �ကပ်ေရးဘုတ်
အဖ�ဲ )  လိုဟာမျ�ိးက  ထိနး်ေပးမယ့်  အေလ့အကျင့်  က�န်ေတာ်တိ� မှာ  မ�ိှေသး
ဘူး  ြဖစ်ေနတယ်။  ကုိယ်ပုိင်လွတ်လပ်ခွင့်  တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းပဲ  ေြပာရမ
လား။   ဘ�ာေရးဆုိင်ရာ  လွတ်လပ်ခွင့် ကုိ  ခဏေမ့ထားဦး။   ပညာရပ်ဆုိင်
ရာ  လွတ်လပ်ခွင့်ကေတာ့  ရ�ပီ။  အဖ�ဲအစည်းဆုိင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်ကေတာ့
နည်းနည်း  လိုေနတယ်။  �ပီးေတာ့  �ို င် ငံတကာတက� သုိလ်ေတွလို  အဆင့်
ေရာက်ေအာင်  က�န်ေတာ်တိ� က  လုပ်ေဆာင်ေနတာေပါ။့  စမ်းသပ်လုပ်ေဆာင်
တာလည်း  ၁၀  �ှ စ်ေလာက်ထိ  စမ်းသပ်ေနရင်လည်း  သိပ်မဟုတ်ေသးဘူး။
အဲ့ဒါေတွမှာလည်း  ြပဿနာ�ိှတယ်။
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ပါရမီအင်စတီကျ�သည် သဘာဝသိပ�ံ၊ လမူ�သိပ�ံ၊ လမူ�ေရးရာ�ှင့် အ�ပုညာ စသည့် ဘာသာရပ်များစွာ ေပါင်းစပ်ထား
သည့် ကျယ်ြပန ့ေ်သာ ပညာေရးကုိ ေပးစွမ်းပါသည်။ ေဆွးေ�းွဖလှယ်ြခင်း�ှင့် ေရးသားတင်ြပြခင်းကုိ အေြခခံေသာ
သင်�ကားသင်ယူမ�ပုံစံြဖင့် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအ�ကား အဓိပ�ာယ်�ိှေသာ စာသင်ခနး်တင်ွး ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရွက်မ�၊ ြပနလ်ည်ေလလ့ာသုံးသပ်မ��ှင့် ေဝဖနပုိ်င်းြခားစိစစ်ေတးွေခ�မ�များကုိ ေထာက်ပ့ံအားေပးပါသည်။

ပညာေရးမူဝါဒသုေတသနစင်တာသည် ပါရမီအင်စတီကျ� အ�ဝိုဇ�ာ�ှင့် သိပ�ံပညာေရး၏  သုေတသန�ုံးခဲွြဖစ်�ပီး
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ ပညာေရးက��ှင့် ပတ်သက်ေသာ သုေတသနလပ်ုငနး်ကုိ အဓိကဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ပါသည်။ ထိ�
အြပင် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ �ိင်ုငံသားများအားလံးုအတက်ွ အရည်အေသွးြမင့်မားေသာပညာေရး ြဖစ်ထွနး်လာေစရန်
ရည်ရွယ်၍ အစုိးရအား မူဝါဒများ ေထာက်ခံအ�ကံြပ�ြခင်းလပ်ုငနး်ကုိလည်း အေလးထားေဆာင်ရွက်လျက်�ိှပါသည်။


