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‘‘ဖွံ့ဖဖိုးဆဲနိုင်ငံတွွမှာ တေ့သင်ွေ်း (Day) 
မွက်တောက်နိုင်ွဲ့သူတွွအွွက် 
အတေးသင်ပညာတေးဟာ  အတေးပါွယ်။’’

‘‘ကိုယ်ွက်မယ့်တမဂျာေှိွဲ့ တကျာင်းတွွမှာ 
ဘွဲ့လွေ်ဆက်ွက်လို့ေပါွယ်။ 

ွစိုက်မွ်မွ်ေဲ့ ပညာတောက် လိုက် 
ွဲ့သူအွွက်ကတွာ့  ပညာတေးဟာ 
နိုင်ငံွကာထိထိုးတဖာက်နိုင်ွယ်လို့ 

ဆောတြပာချင်ပါွယ်။’’

၃-၆ ဒေါက်တာတင်ဒေးအိနှင့် အင်တာဗျူး 

၆-၈ ဒေါက်တာဒောင်းထွန်းဦးနှင့် အင်တာဗျူး 

မာွိကာ



ပညာဒေးမူဝါေေုဒတေနစင်တာေည် အဒဝးေင်ပညာဒေး၏ မူဝါေဆိုင်ောနှင့် 
ေင်ကကားဒေးဆိုင်ောအဒကကာင်းအောများနှင့်ပတ်ေက်၍ ေန်ကုန်အဒဝးေင်တက္ကေိုလ်၊ 

ဥပဒေပညာောနမှ ပါဒမာက္ခ၊ ောနမှူး ဒေါက်တာတင်ဒေးအိနှင့် 
မန္တဒလးအဒဝးေင်တက္ကေိုလ်၊ ပထဝီဝင်ောနမှ တွဲဖက်ပါဒမာက္ခ 

ဒေါက်တာဒောင်းထွန်းဦးတို့ကို ဒတွ့ဆုံဒမးမမန်းခဲ့ပါေည်။ 
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တေါက်ွာွင်တေးအိနှင့် အင်ွာဗျူး
အတေးသင်ပညာတေး (မူေါေဆိုင်ော) 

၁။ ဖွံ့ဖဖိုးဆဲနိုင်ငံြဖစ်ွဲ့ ြမေ်မာနိုင်ငံမှာ အတေးသင်ပညာတေးက တကျာင်းသားတွွ ပညာသင်ယူဖို့အွွက် မေှိမြဖစ် 
လိုအပ်ွဲ့ လိုအပ်ချက် ြဖစ်ပါသလားေှင့်။ လိုအပ်ွယ်ဆိုေင် ဘာတြကာင့် လိုအပ်ွာေဲ့ ပွ်သက်ဖပီး ဆောမကကီးေဲ့ 
အြမင်တလး သိပါေတစေှင့်။ 

အဒဝးေင်ပညာဒေးက ဖွံ့ဖဖိုးဆဲနိုင်ငံဒတွမှာ မေှိမမဖစ်လိုအပ်ပါတယ်။ အဒဝးေင်ပညာဒေးက အင်မတန်မှ အဒေးကကီး
တဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါပါတယ်။  နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် နိုင်ငံေူ၊ နိုင်ငံေားအားလုံး ပညာတတ်မှ နိုင်ငံ 
က  ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှာ  မဖစ်ပါတယ်။   ဖွံ့ဖဖိုးဆဲနိုင်ငံဒတွမှာ ဒန့ေင်တန်း (Day)  မတက်ဒောက်နိုင်တဲ့ေူဒတွအတွက်
အဒဝးေင်ပညာဒေးဟာ အဒေးပါတယ်။  အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ ပညာေင်ဒနကကတဲ့ေူဒတွအတွက်  အဒဝးေင်ပညာဒေး
က ေင်ယူမှုအခွင့်အလမ်း အများကကီးဒပးတယ်။  ေါဒကကာင့် ပညာဒေးလက်လှမ်းမီဖို့အတွက် အဒဝးေင်ပညာဒေးက 
အင်မတန်အဒေးကကီးပါတယ်။

၂။ အတေးသင်ပညာတေးကတေ သင်ြကားတပးလိုက်ွဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုအေည်အချင်းတွွက တကျာင်းသားတွွအွွက် 
တကာင်းမွေ်ွဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွွကို တပးစွမ်းတပးနိုင်ပါသလား။ အဲ့ေါေဲ့ ပွ်သက်ဖပီး ဆောမကကီးေဲ့ အြမင်
တလး သိပါေတစေှင့်။

၃။ အတေးသင်တကျာင်းသူ၊ တကျာင်းသားတွွေဲ့ သင်ယူွွ်တြမာက်မှုေဲ့ပွ်သက်ဖပီး ဘယ်လို စစ်တဆးအကဲြဖွ်လဲ 
သိပါေတစေှင့်။ ဘွဲ့လွေ်ပညာတေးကို ြပည်ွွင်းွက္ကသိုလ် ေါမှမဟုွ် ြပည်ပွက္ကသိုလ်မှာ  ွ က်တောက်ဖို့ လုပ်တဆာင် 
ွဲ့တေောမှာ ဘယ်လိုအကျ ိုးသက်တောက်မှုတွွေှိတေလဲ သိပါေတစေှင့်။ 

အဒဝးေင်တက္ကေိုလ်ဒတွမှာ စစ်ဒဆးအကဲမဖတ်မှု (assessment) ကျဒတာ့ ရိုးရိုးတက္ကေိုလ်ဒတွနဲ့ အကုန်ညှိယူထား 
ဖပီးေားပါ။ စစ်ဒဆးအကဲမဖတ်မှုနည်းလမ်းက အကုန်အတူတူပါပဲ။ ဒကျာင်းကိုလာဖပီး ဒတာ့ ေင်ယူေမခင်း၊  မယူေမခင်း ဘဲ 
ကွာပါတယ်။ ေင်ရိုးမာတိကာဒတွဒော၊ ေင်ရိုးညွှန်းတမ်းဒတွဒော အကုန်အတူတူပါပဲ။ အနီးကပ်ေင်တန်းေင်ေတာပဲ 
ေှိတဲ့အခါကျဒတာ့ အဒဝးေင်ဒကျာင်းေားဒတွနဲ့ ဆော၊ ဆောမနဲ့ ထိဒတွ့မှုနည်းတာတစ်ခုပဲ ဘာမှခွဲမခားမှုမေှိပါဘူး။ 
မပည်တွင်းမပည်ပမှာ ဘွဲ့လွန်ဆက်ဖပီး တက်မယ်ဆိုေင် အဒဝးေင်က ကဒလးဒတွကလည်းပဲ qualify မဖစ်တဲ့ေူဒတွ 
ဆက်ဖပီးတက်ဖို့ လမ်းဒကကာင်းေှိပါတယ်။ အဒဝးေင်ကဒန နိုင်ငံမခားတက္ကေိုလ်ဒတွမှာ ဘွဲ့လွန်ေွားတက်တဲ့ ဒကျာင်း
ေားဒတွလည်း ေှိပါတယ်။ 

အဒဝးေင်ကဒပးတဲ့ဘွဲ့နဲ့ ပုံမှန်တက္ကေိုလ်ကဒပးတဲ့ဘွဲ့ အကုန်လုံးက အတူတူပါပဲ။ 
ေင်ရိုးမာတိကာ (syllabus) ဒတွဒော၊ ေင်ရိုးညွှန်းတမ်း (curriculum) ဒတွဒော 
အကုန်လုံးညှိထားတာမဖစ်တဲ့အတွက် အေည်အချင်းကလည်း အကုန် အတူတူပဲလို့ 
ယူဆပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်ဒပးတဲ့ဒနောမှာလည်း အဒဝးေင်က ေတဲ့ဘွဲ့က တစ်မျ ိုး၊ 
ပုံမှန်တက္ကေိုလ် ဒန့ေင်တန်းက ေတဲ့ဘွဲ့က တစ်မျ ိုးဆိုဖပီး ခွဲမခားေတ်မှတ်ထားတာ
မျ ိုးမေှိပါဘူး။ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့ဒနောမှာလည်း ကိုယ်ေဲ့ ေက်ဆိုင်ော ဒကျာင်းေူ၊ 
ဒကျာင်းေားေဲ့ အေည်အချင်းဒပါ်မှာပဲ မူတည်ေွားတာပါ။  အဒဝးေင်ကဒန ဒအာင်
မမင်ေွားဖပီးဒတာ့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ထူးချွန်ထက်မမက်ဒနတဲ့ေူဒတွလည်း အများကကီး 
ေှိပါတယ်။ 

‘‘အတေးသင်က  
တပးွဲ့ဘွဲ့ေဲ့ 
ပုံမှေ်ွက္ကသိုလ်က 
 တပးွဲ့ဘွဲ့ 
အကုေ်လုံးက 
အွူွူပါပဲ။’’
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၄။ ဆောမကကီးအတေေဲ့ ဘယ်လိုစစ်တဆးအကဲြဖွ်မှုေည်းလမ်းေဲ့ဆိုေင် ပိုဖပီးထိတောက်မယ်လို့ ထင်ြမင်မိပါသလဲေှင့်။ 

ဒန့ေင်တန်း ဒကျာင်းေူ၊ ဒကျာင်းေားဒတွက tutorial ဒမဖေတာေှိတယ်။ မတူတာက အဒဝးေင်က အဲ့ေီအစား 
assignment  ဒတွတင်ေတယ်။  ဆောမတို့က အနီးကပ်တစ်ကကိမ်  ဒကျာင်းမှာေင်ေတယ်။ အနီးကပ်ကို နှစ်ကကိမ်လုပ် 
ဒစချင်တဲ့  ဒကျာင်းေားဒတွေှိေလို  တစ်ကကိမ်ပဲ  လုပ်ဒစချင်တဲ့  ဒကျာင်းေားဒတွလည်းေှိတယ်။  ဒကျာင်းေားဒတွ 
ေင်ကကားတတ်ဒမမာက်ဖို့ အဓိကကဒတာ့ စဉ်ဆက်မမပတ်ေင်ကကားေင်ယူနိုင်မယ့် နည်းလမ်းဒတွ လုပ်နိုင်ေင်ဒတာ့ 
ဒကာင်းတယ်။ Assignment ဒမးခွန်းဒတွမှာ problem-solving skill နဲ့ critical thinking skill တို့ပါတဲ့ ဒကျာင်းေား 
ဒတွ ကိုယ်တိုင်ဒလ့လာဖပီးဒမဖေမယ့် ဒမးခွန်းမျ ိုးဒတွ မဖစ်မယ်ဆိုေင်ဒတာ့ ပိုဖပီးဒတာ့ ထိဒောက်မယ်ထင်ပါတယ်။ ေီလို
ကူးချဖပီးဒမဖလို့ေတဲ့ ဒမးခွန်းဒတွမဟုတ်ဘဲ ဒကျာင်းေားဒတွက စာကိုတတ်မှ နားလည်မှ ဒမဖဆိုနိုင်မယ့် ဒမးခွန်း 
မျ ိုးဒတွ ဒမဖကကားဒစမယ်ဆိုေင် ေူတို့ပိုဖပီးဒတာ့ တတ်ဒမမာက်မယ်ထင်တယ်။ 

၅။ အတေးသင်ပညာတေးမှာ ြပည်ွွင်းြပည်ပပူးတပါင်းတဆာင်ေွက်မှုတွွေှိလား။ ပူးတပါင်းတဆာင်ေွက်ွဲ့အခါကျတွာ့ 
အခုလက်ေှိမှာ ဘယ်ဟာတွွကို အတကာင်အထည်တဖာ်တဆာင်ေွက်တေလဲ တေမျှတပးပါဦးေှင့်။ 

ဆောမတို့ ေန်ကုန်အဒဝးေင်တက္ကေိုလ်မှာ ဥပဒေပညာောနေဲ့ အဒတွ့အကကုံကို ဒမပာမပချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာနဲ့ 
ပူးဒပါင်းဒဆာင်ေွက်မှုမှာ ေန်ကုန်အဒဝးေင်တက္ကေိုလ်နဲ့ နားလည်မှုစာချွန်လွှာထိုးထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဒတွေှိပါ 
တယ်။  အဲ့ေီအဖွဲ့အစည်းဒတွေဲ့  ဦးဒဆာင်မှုနဲ့  ေရုပ်မပတေားရုံးဖပိုင်ပွဲ (moot court competition) ဒတွကိုလည်း 
လုပ်ပါတယ်။ ဒနာက်ဖပီး အွန်လိုင်းကဒန နိုင်ငံတကာနဲ့လုပ်တဲ့ ဒဟာဒမပာပွဲဒတွလည်း တက်ကကပါတယ်။ နိုင်ငံမခားက 
ပါဒမာက္ခဒတွလာဖပီး special talk ရိုက်ကူးဒပးေွားတာဒတွလည်းေှိပါတယ်။ ပညာေင်ဆုဒတွ လာလို့ေှိေင်လဲ 
ဆောမတို့က အဒဝးေင်ဒကျာင်းေားဒတွကို ကမ်းလှမ်းပါတယ်။ အေင်က မပည်တွင်းမှာ အနီးကပ်ေင်တန်းဒတွ 
ပို့ချတာဒော၊ စာဒမးပွဲစစ်တာဒောကို တက္ကေိုလ်ဒတွမှာေှိတဲ့ ောနဒတွအကုန်လုံးက ပူးဒပါင်းဖပီး ဒဆာင်ေွက်ေတာပါ။ 
အခုကျဒတာ့ one campus, two systems ဒမပာင်းေွားတာ မဖစ်တဲ့အတွက်ဒကကာင့်မို့လို့ ေက်ဆိုင်ောတက္ကေိုလ်ဒတွ
မှာ ေင်ကကားပို့ချတာဒော ဒနာက်ဖပီး ဒမးခွန်းထုတ်တာဒော၊ ဒအာင်စာေင်းထုတ်တာဒော စေည်မဖင့် ေူတို့ဘာော 
ဒဆာင်ေွက်ေတယ်။ အဒဝးေင်ပညာဒေးဒော၊ ဒန့ေင်တန်းပညာဒေးဒော တက္ကေိုလ်ဒတွက စနစ်နှစ်ခုလုံးကို 
တစ်ဖပိုင်တည်း အဒကာင်အထည်ဒဖာ်တာ မဖစ်တယ်။ တက္ကေိုလ်တစ်ခုက နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းနဲ့မဖစ်မဖစ် တစ်မခား
တက္ကေိုလ်ဒတွနဲ့မဖစ်မဖစ် နားလည်မှုစာချွန်လွှာထိုးထားတယ်၊  ပူးဒပါင်းဒဆာင်ေွက်တာ လုပ်မယ်ဆိုေင်လည်း ဒန့ေင်
တန်း ဒကျာင်းေားပဲမဖစ်မဖစ် အဒဝးေင်ဒကျာင်းေားပဲမဖစ်မဖစ် အဲ့ေီထဲမှာ ပါဝင်ဖို့ အကျုံးဝင်တယ်လို့ ဆောမ ယူဆပါ
တယ်။

၆။ အတေးသင်ဘွဲ့ေတကျာင်းသူ၊ တကျာင်းသားတွွကို တမွးထုွ်ွဲ့တေောမှာ အတေအွွက်ထက် အေည်အတသွးကို 
ဦးစားတပးွဲ့ အတေးသင်ပညာတေးမျ ိုး ြဖစ်လာတအာင် ဘယ်အောတွွကို ဦးစားတပးအတေေဲ့ တဆာင်ေွက်သင့်လဲ၊ 
ြပုြပင်တြပာင်းလဲသင့်ွယ်လို့ ဆောမကကီး ြမင်ပါသလဲေှင့်။ 

အေင် စာဒပးစာယူစနစ်မှာက  ဒကျာင်းေားဒတွ ပိုကကိုးစားကကတယ်။ စာစဉ်ဒတွ ပို့လိုက်တယ်ဆို ကိုယ်တိုင်ဒမဖဖပီးပို့ 
လာတယ်။ အဲ့လို ကိုယ်တိုင်လုပ်ကကဒတာ့ တတ်ကကတာဒပါ့ဒနာ်။ ဒနာက်ပိုင်းမှာ ဒကျာင်းေားဒတွေဲ့ အချနိ်မဒပးနိုင် 
မှုေယ်၊ ကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်မှုေယ် မဖစ်လာတယ်။ ေါကို အေည်အဒေွးတက်ဖို့ဆိုေင် ဆောမ မမင်တာကဒတာ့ 
assignment ဒတွဒပးတဲ့ဒနောမှာ ဒေချာနားလည်မှဒမဖနိုင်မယ့် ဒမးခွန်းမျ ိုးဒတွမဖစ်ဖို့လိုမယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒနာက် 
အခုဆိုေင် education 4.0 ကိုလည်း ဦးတည်ဒနဖပီ မဖစ်တဲ့အတွက်ဒကကာင့်မို့လို့ အဒဝးေင်ဒကျာင်းေားဒတွကို 
အွန်လိုင်းနဲ့ အများကကီး ပို့ချဒပးလို့ ေဒနဖပီလို့ ဆောမမမင်တယ်။ အဒဝးေင်မှာ ေင်ခန်းစာဒတွကို အွန်လိုင်းနဲ့ ေင်ဒပး 
နိုင်မယ့် ေင်ကကားေင်ယူမှုစီမံခန့်ခွဲတဲ့စနစ်ကို ပိုဖပီးလုပ်ဒပးနိုင်မယ်ဆိုေင် အေည်အဒေွးဒတွ ပိုတိုးတက်လာမယ်။ 
ေါဒပမယ့်  ဒနောတိုင်းမှာ  အင်တာနက်ေေွားဖပီဆိုေင်ဒတာ့ ဒတာ်ဒတာ်အဆင်ဒမပမှာပါ။ အခုဆို တီချယ်တို့က ဗီေီယို
ရိုက်ဖပီးဒတာ့ ဒကျာင်းေားဒတွကို  ဗီေီယိုဒခွဒတွ ထည့်ဒပးဒော်လည်းပဲ ဘယ်ဒကျာင်းေားမှ  ေီဗီေီယိုဒခွကို မကကည့် 
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၇။ ဥပတေပညာောေမှာတပးတေွဲ့ အွေ်လိုင်းပရိုဂေမ်တွွေဲ့ ပွ်သက်ဖပီးတွာ့လည်း ဆောမကကီး တေမျှတပးပါဦးေှင့်။ 

ဆောမတို့ ဥပဒေပညာောနမှာ ဘွဲ့လွန်ဥပဒေေီပလိုမာ (Postgraduate Diploma in Laws)၊ ဘွဲ့ကကိုဥပဒေပညာဘွဲ့ 
(Bachelor of Laws) နဲ့ ဘွဲ့လွန်မဟာဥပဒေပညာဘွဲ့ (Master of Laws) ေင်တန်းဆိုဖပီး အွန်လိုင်းပရိုဂေမ် (၃) ခု 
ဖွင့်ထားပါတယ်။ ဘွဲ့လွန်ဥပဒေေီပလိုမာမှာ ဒကျာင်းေားဒတွက semester (၁) ခုမှာ assignment (၈)ခု တင်ေပါ  
တယ်။ Assignment ကို ေူ့ေက်မှာေူ တင်မလာဘူးဆိုေင် အလိုအဒလျာက် ပိတ်ေွားဒအာင်လုပ်ထားတယ်။ ဒနာက်
ဖပီး final exam ကို ဒကျာင်းက ကွန်ပျူတာများနဲ့ စီစဉ်ဒပးထားဒော စာဒမးပွဲခန်းမှာ လာဒမဖေပါတယ်။  

Bachelor of Laws ကို ၂၀၁၃ မှာ စပါတယ်။ ေီေင်တန်းဒတွကို ပရိုဂေမ်ဒေးဆွဲထားဖပီး 
ဒတာ့ ဝက်ဘ်ဆိုေ်မှာ ဒကျာင်းေားဒတွက username, password နဲ့ ဝင်ေပါတယ်။ 
ဆောမတို့က  အဲ့ေီမှာ  ေင်တန်းမှတ်စုဒတွကို တင်ဒပးထားပါတယ်။ စာဒမးပွဲမှာ open 
book မဖစ်ဒော်မငားလည်း  နားလည်မှဒမဖနိုင်မယ့် ဒမးခွန်းမျ ိုးဒတွကို  ဆောမတို့က 
ကကိုးစားဖပီး ဒမးေပါတယ်။  Assignment ကိုလည်း ပရိုဂေမ်ထဲမှာ quiz ဒလးဒတွကို 
အေင်ဒမဖနိုင်ဖပီးဒတာ့မှ assignment ဒမးခွန်း ကျမယ်ဆိုတဲ့ ေီဇိုင်းဒလးဒတွလည်း 
လုပ်ထားပါတယ်။ Assignment ဒော စာဒမးပွဲဒော တစ်ဒယာက်နဲ့ တစ်ဒယာက်လည်း 
ဒမးခွန်းမတူပါဘူး။ အားလုံးကလည်း ကွန်ပျူတာထိန်းစနစ်နဲ့ပဲ လုပ်တာမဖစ်တယ်။  

မဟာတန်း (Master of Laws) ကို အွန်လိုင်းနဲ့ ဖွင့်ဒပးဖို့ လွှတ်ဒတာ်မှာ ဒတာင်းဆိုထားတာမဖစ်တဲ့အတွက်ဒကကာင့် 
ဆောမတို့က မဟာတန်းကို ဖွင့်ဒပးေပါတယ်။ အခုဆို ေုတိယနှစ် ဒောက်ဒနပါဖပီ။ ဒကျာင်းေားဒတွေဲ့ စာေင်ခန်းမပင်ပ
ဒလ့ကျင့်ေင်ကကားမှုအဒနနဲ့  ေပ်ေွာအဒမခမပုေင်ကကားဒေးအစီအစဉ်၊  လွှတ်ဒတာ်ဒလ့လာဒေး၊  တေားရုံးဒလ့လာဒေး
ဒတွ ေှိပါတယ်။ ေရုပ်မပတေားရုံးမပပွဲဒတွလည်း နှစ်တိုင်းလုပ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းဒကျာင်းေားဒတွဒော အဒဝးေင် 
ဒကျာင်းေားဒတွဒော အားလုံးက ေီလို စာေင်ခန်းမပင်ပပူးဒပါင်းဒဆာင်ေွက်မှုဒတွမှာလည်း ပါဝင်နိုင်ေလို အခုလက်ေှိ 
ပညာဒေးဒတွမှာလည်း တစ်ဒမပးညီ ပါဝင်ဒဆာင်ေွက်နိုင်တဲ့ အဒနအထားမျ ိုးေှိပါတယ်။ ဆောမတို့ေဲ့ online 
programme က ဒကျာင်းေားဒော၊  ဝန်ထမ်းဒော၊ အလုပ်ေှင်ဒော၊ အလုပ်ေမားဒော အားလုံးဒော နယ်ပယ်အေီးေီး 
မှာေှိတဲ့ မပည်ေူမပည်ေားဒတွက ဒနောဒေေမဒေွး၊ အချနိ်မဒေွး ဥပဒေပညာကို ဒလ့လာေင်ယူဆည်းပူးနိုင်တဲ့ 
programme မဖစ်ပါတယ်။

၈။ ဆောမကကီးြဖည့်စွက်တြပာချင်ွာတလးေှိေင်လည်း တြပာတပးပါဦးေှင့်။

အခုလို  လူ့စွမ်းအားအေင်းအမမစ်ဖွံ့ဖဖိုးမှုေင်တန်းဒတွဒပါ်လာတာလည်း  ဆောမ အေမ်းကို  ဝမ်းောပါတယ်။  အေင်
တုန်းက ဘာောေပ်တစ်ခုတက်ဖပီးေင် ဒနာက်ထပ်ဘာောေပ်တစ်ခုကို တက်ခွင့်မေှိဘူးဒလ။ အခု အွန်လိုင်းေင်တန်း 

ကကဘူး။ အဲ့ေီအခါကျဒတာ့  ေင်ခန်းစာဒတွကို  ဝက်ဘ်ဆိုေ်မှာ တင်ထားလိုက်
လို့ေှိေင်  အချနိ်မဒေွးဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖပီး၊  ေင်ခန်းစာကို နားဒထာင်၊ နားလည်
ဖပီ ဆိုတာနဲ့ assignment ကိုဒမဖ ေါမျ ိုးဆိုလို့ေှိေင်ဒတာ့ ေူတို့ေဲ့ အေည်အဒေွး
ဒတွ  တိုးတက်လာမယ် ထင်တယ်။  ဒနာက်တစ်ခုကဒတာ့  အေည်အဒေွးစစ်
ဒဆးတဲ့ဒနောမှာ ဆောမတို့ ေတ်မှတ်ထားတဲ့အေည်အဒေွးအတိုင်း  မဒလှော့
ဖို့  အဒေးကကီးတာဒပါ့။  ေတ်မှတ်ထားတဲ့ အေည်အချင်း မပည့်မီတဲ့ေူကိုပဲ  အ
ဒအာင်ဒပးမယ်ဆိုမှ  ဒကျာင်းေားက ကကိုးစားချင်မှာဒလ။ ေါဒကကာင့်မို့လို့ 
ေတ်မှတ်ထားတဲ့ အေည်အဒေွးအထိ ဒောက်ဒအာင်လည်းပဲ ထိန်းေိမ်းဖို့လို
ပါတယ်။ 

‘‘အေည်အတသွးစစ်တဆးွဲ့
တေောမှာ ဆောမွို့ 
သွ်မှွ်ထားွဲ့ 
အေည်အတသွးအွိုင်း 
မတလျှာ့ဖို့ အတေးကကီး 
ွာတပါ့။’’

‘‘စာတမးပွဲမှာ 
open book 
ြဖစ်တသာ်ြငားလည်း 
ေားလည်မှတြဖနိုင်မယ့် 
တမးခွေ်းမျ ိုးတွွကို 
ဆောမွို့က ကကိုးစား
ဖပီး တမးေပါွယ်။’’
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ဒတွ ဒပါ်လာတဲ့အတွက်ဒကကာင့်မို့လို့ ဒကျာင်းေူ၊ ဒကျာင်းေားဒတွအဒနနဲ့လည်း ပညာဒတွ အများကကီးေင်ယူလို့ 
ေဒနပါဖပီ။ ကိုဗစ်ကာလမှာက ဖွံ့ဖဖိုးဖပီးနိုင်ငံဒတွမှာဒတာင် အဒဝးေင်ကို အားကိုးဖပီး ေင်ဒနကကေဖပီဒလ။ အဒဝးေင် 
တက္ကေိုလ်မှာလည်း အွန်လိုင်းနဲ့ အများကကီး ပညာဒတွ ထပ်ဖပီးဒပးဖို့လည်း စီစဉ်ဒဆာင်ေွက်ဒနတာဒတွ ေှိပါတယ်။ 
ဒကျာင်းေားကဒတာ့ ကိုယ်တိုင်လုပ်မှ ကိုယ်တိုင်တတ်မှာမဖစ်တယ်။ နာမည်တပ်ရုံဒလာက်ပဲ ဘွဲ့ဒတွလိုချင်လို့ဒတာ့ 
မေပါဘူး။ ဘွဲ့ဒတွကို ဒငွနဲ့ဝယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ အမဖစ်မျ ိုးမဒောက်ဒအာင် ဆောမတို့က အေည်အဒေွးကို အဖမဲ 
ထိန်းေိမ်းထားပါတယ်။ ေါဒကကာင့်မို့လို့ တစ်ချ ို့က အဒဝးေင်ဆိုေင် နိမ့်ကျတယ်လို့ ထင်ကကတယ်။ အမှန်ဒတာ့ အခု 
ချနိ်က ကိုဗစ်ကာလ မဖစ်ဒနတဲ့အခါကျဒတာ့ အဒဝးေင်နဲ့မှပဲ ေင်ယူေတာ အဆင်ဒမပမှာမဖစ်တယ်။ ေါ အင်မတန်မှ 
အကျ ိုးေှိတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုပါ။  

၁။ လက်ေှိအတေးသင်ပညာတေးစေစ်မှာ သင်ြကားမှုေည်းစေစ်တွွ (ပုံနှိပ်အတြခြပု၊ ကွေ်ပျူွာအတြခြပု၊ တေေီယို၊ ွီဗွီ၊ 
အွေ်လိုင်းစသည်)၊ တောက်ဖပီး သင်ြကားမှုေည်းလမ်းတွွေဲ့ပွ်သက်ဖပီးတွာ့ သိပါေတစေှင့်။ 

အဒဝးေင်တက္ကေိုလ်ဒတွမှာ အဓိကေင်ကကားမှုစနစ်ဒတွမှာ ပုံနှိပ်စာအုပ်ဒတွ (text book)၊ ဒလ့လာမှုလမ်းညွှန် 
စာအုပ် (study guide book) ဒတွ ဒပးပါတယ်။ ကွန်ပျူတာေုံးဖပီး ေင်တာကဒတာ့ ၂၀၂၀ မှာ ဆောကကီးတို့မန္တဒလး
အဒဝးေင်တက္ကေိုလ်က ဒကျာင်းေူ၊ ဒကျာင်းေားေစ်ဒတွ ဒမဂျာတစ်ခုကို ၅၀ စီ ဒခါ်လိုက်တယ်။ အဲ့ေါကလည်း 
မန္တဒလးတက္ကေိုလ်ေဲ့ ပုံစံအတိုင်းပဲ၊ အမှတ်များဖပီး စိတ်ဝင်စားဖပီး ေိလာတဲ့ ကဒလးဒတွကို  ဆောတို့က  လက်ခံလိုက်

တယ်။  ေီလို ထူးချွန်ဒကျာင်းေားဒတွကို  ဒခါ်လိုက်တဲ့နှစ်မှာပဲ  ကိုဗစ်မဖစ်လိုက်
ဒတာ့ တစ်ချ ို့ဒမဂျာဒတွလည်း ၅၀ မပည့်တယ်၊ တစ်ချ ို့ဒမဂျာဒတွလည်း မမပည့် 
ဘူးဒပါ့။ ေင်ရိုးကဒတာ့ မန္တဒလးနဲ့ ေန်ကုန်အဒဝးေင်တက္ကေိုလ်ဒတွက ထုတ် 
တဲ့  ပုံနှိပ်စာအုပ်ဒတွနဲ့  ဒလ့လာမှုလမ်းညွှန်စာအုပ်ဒတွကိုပဲ  အဒလးထားဖပီး 
ေင်ပါတယ်။ ဒကျာင်းေူ၊ ဒကျာင်းေားဒတွေဲ့ email ဒတွ ဒတာင်းတယ်၊ 
ဆောဒတွနဲ့  အဆက်အေွယ်ဒတွလုပ်တယ်။  နယ်စွန်နယ်ဖျားနဲ့  တစ်နိုင်ငံလုံး
ေိဒစချင်တဲ့  ပညာဒေးေတင်းအချက်အလက်ဒတွကို  ဒေေီယိုေဲ့  ပညာဒေး 
ချန်နယ်ဒတွကဒန  လွှင့်ဒပးပါတယ်၊  တီဗွီကဒနဒော  လွှင့်ဒပးပါတယ်။  ထူးချွန်
အတွက် အွန်လိုင်းနဲ့ေင်တာက ဆောတို့ဒကျာင်းနှစ်ခု (ေန်ကုန်အဒဝးေင် 
တက္ကေိုလ်၊ မန္တဒလးအဒဝးေင်တက္ကေိုလ်) က စတာဒပါ့။ ကျန်တဲ့ ေတနာပုံ၊ 
မန္တလာတက္ကေိုလ်ဒတွက ဒကျာင်းထဲမှာ ဒန့ေင်တန်း (Day) ဒကျာင်းေားဒော 

အဒဝးေင်ဒကျာင်းေားဒော ေင်တဲ့ (one campus, two systems) နဲ့ ေွားမှာ မဖစ်တယ်။

၂။ ဆော၊ ဆောမတွွအွွက် သင်ြကားတေးပိုင်းမှာ ကကုံတွွ့ေွဲ့ အခက်အခဲတလးတွွကိုလည်း သိပါေတစေှင့်။ 

ဆော၊ ဆောမဒတွေည် မဟာဘွဲ့၊ ပါေဂူဘွဲ့ဒတွေဖပီးကကတဲ့အတွက် ေူတို့ ကျောအတန်းအတွက် ေင်ကကားဒေးမှာဒတာ့ 
အခက်အခဲမေှိကကပါဘူး။ ေါဒပမယ့် ေင်ဒထာက်ကူပစ္စည်း (facilities) အတွက်က မန္တဒလးအဒဝးေင်တက္ကေိုလ်က 
၁၉၉၈ ကတည်းက ေှိခဲ့တယ်ဆိုဒပမယ့် အေင်က စာစဉ်ဒတွနဲ့ ဒအာင်စာေင်းဒတွပဲလုပ်ခဲ့ေတာ၊ အခုကျ ဒကျာင်းေား 
ကို စလက်ခံဖပီဆိုေင် ဓာတ်ခွဲခန်းေုံးပစ္စည်းဒတွကိုဒတာ့ ဆောတို့ အခုမှ စဒထာင်ေဒတာ့မှာ။ ဆောတို့ ဓာတုဒဗေ၊ 
ေတ္တဒဗေ၊ ရုက္ခဒဗေမှာ  ဓာတ်ခွဲခန်းဒတွ မေှိဒေးဘူးဒပါ့။  ဓာတ်ခွဲခန်းပစ္စည်းဒတွအတွက် ဆောတို့ဒကျာင်းေဲ့  ၂၀၂၁

တေါက်ွာတသာင်းထွေ်းဦးနှင့် အင်ွာဗျူး
အတေးသင်ပညာတေး (သင်ြကားတေးဆိုင်ော) 

‘‘သင်ရိုးကတွာ့ မန္တတလးေဲ့ 
ေေ်ကုေ်အတေးသင်ွက္ကသိုလ် 
တွွက ထုွ်ွဲ့ 
ပုံနှိပ်စာအုပ်တွွေဲ့  
တလ့လာမှုလမ်းညွှေ်စာအုပ်
တွွကိုပဲ  အတလးထားဖပီး 
သင်ပါွယ်။’’



7

CEPR Education Newsletter

Center for eduCation PoliCy researCh 

ခုနှစ် ဘတ်ဂျက်ထဲဒတာ့ ပါလာပါလိမ့်မယ်။ ဒနာက်ထပ်ဒတွ့ကကုံေတဲ့ အဒေးကကီးတဲ့ အခက်အခဲကဒတာ့ အင်တာနက်
ေေှိမှုပဲ။ အင်တာနက်လိုင်းဆွဲအားက ဒနှးလွန်းဒနတယ်။ ဆော၊ ဆောမဒတွေဲ့ ကွန်ပျူတာအတွက် နိုင်ငံဒတာ်က 
ပံ့ပိုးနိုင်တဲ့အင်အားအေ  တစ်ဒယာက်တစ်လုံးစီ  မေနိုင်ဘူး။  နည်းပညာကဒတာ့  ဆောတို့  ေတင်းအချက်အလက်နဲ့
ဆက်ေွယ်ဒေးနည်းပညာ (ICT)  ကို ထဲထဲဝင်ဝင်ကျွမ်းဒအာင် လုပ်ေပါတယ်။ မေိေင်လည်း တစ်ဒယာက်နဲ့တစ်ဒယာက် 
ဒဝမှေဒပးပါတယ်။

၃။ ဆော၊ ဆောမတွွေဲ့ သင်ြကားတေးပိုင်းေဲ့ စွမ်းေည်ဖွံ့ဖဖိုးမှုပိုင်း ပိုဖပီးွိုးွက်လာဖို့ အစိုးေ၊ ွက္ကသိုလ်အတေေဲ့ 
ဘယ်လိုမျ ိုးသင်ွေ်းတွွတပးတေလဲ၊ တောက်ဖပီး နိုင်ငံွကာေဲ့ (ဥပမာ - အတေးသင်ပညာတေးအွွက် ွ ီထွင်ဆေ်းသစ် 
တဖာ်တဆာင်ြခင်း - TIDE ပတောဂျက်လိုမျ ိုး) ဘယ်လိုမျ ိုး ပူးတပါင်းတဆာင်ေွက်တေွာတွွေှိလဲ တြပာြပတပးပါဦးေှင့်။

ဆောကိုယ်တိုင် မန္တဒလးအဒဝးေင်တက္ကေိုလ်ေဲ့ TIDE ဒခါင်းဒဆာင်ပါ။ ဆောက ၂၀၁၈ တုန်းက တက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ထဲ 
ကပါ။  TIDE ပဒောဂျက်လုပ်ဒပးတဲ့စနစ်က ဒကာင်းတယ်။ TIDE ေင်တန်းကဒန မပန်လာဖပီဆိုေင် ဆောတို့တက္ကေိုလ် 
က တက်ခဲ့တဲ့ေူဒတွက ကျန်တဲ့ ေင်ကကားဒေးဆောမ၊ ဆောမဒတွကို အကုန်ဒခါ်ဖပီး ေင်တန်းမပန်ဒပးတယ်။ ေါဒပမယ့် 
အေှိန်အဟုန်ဒလးေလာတဲ့အခါမှာ အဒမပာင်းအဒေှေ့ဆိုတဲ့ မူကကီးက ေှိဒနတဲ့အတွက် တကွဲတမပားဆီမဖစ်ေွားကကတယ်။ 
အဲ့ဒတာ့ ထင်ေဒလာက် ခေီးမဒောက်ဘူးဒပါ့။ အခုဆိုေင် အွန်လိုင်းဘက်ကို ဦးတည်ဖပီး ပါဒမာက္ခဒတွအားလုံး 
e-learning တက်ဒနကကတယ်။ ဒနာက် အမျ ိုးေားအဆင့်မမင့်ပညာဖွံ့ဖဖိုးဒေးဒကျာင်း (NIHED) က ပို့ချဒပးတာဒတွ 
အားလုံးေည် အွန်လိုင်းနဲ့ဆက်ေွားကကတယ်။ ဒကျာင်းဒတွကော နားထားဒပမယ့် ဆောတို့ကဒတာ့ ဒန့တိုင်း 
Zoom နဲ့ေင်ကကားတယ်။ အခုတက်ဒနတာဒတွေည် TIDE ကချည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဆောတို့ ပညာဒေးဝန်ကကီး 
ောနက ေင်ဒပးဒနတဲ့ e-learning  ဒတွကဒတာ့ အစဉ်တဆက်ဒပါ့။ ဒေါက်တာဒအာင်ထွန်းေက်ကလည်း ပညာဒေး 
နဲ့ပတ်ေက်တာဒတွကို အွန်လိုင်းကဒနဆက်တိုက်ပို့ချဒပးပါတယ်။ ဒကျာင်းဒတွ ပိတ်ထားဒပမယ့် ဆောတို့ ချတီက် 
ဒနပါတယ်။

၄။ နိုင်ငံတွာ်တွာ်များများမှာဆိုေင် အွေ်လိုင်းေဲ့ သင်ြကားွာက အတေးသင်ပညာတေးေဲ့ တခွ်သစ်သင်ြကားမှုပုံစံ 
ွစ်ခုလို ြဖစ်လာွယ်။ အတေးသင်ွက္ကသိုလ်တွွမှာ  အဲ့လိုမျ ိုး အွေ်လိုင်းေဲ့ သင်ြကားပို့ချမယ်ဆိုေင် ဘာတွွကို 
အဓိကလိုအပ်မယ်လို့ ဆောကကီး ြမင်ပါသလဲေှင့်။ 

ဆောတို့နိုင်ငံအဒနနဲ့ လိုအပ်ချက်ကဒတာ့ ဒစာဒစာကဒမပာတဲ့ ေင်ဒထာက်
ကူပစ္စည်းပံ့ပိုးမှုဒပါ့။ ဆောက မိတ္ထီလာ၊ ပင်လုံ၊ ကဒလးတက္ကေိုလ်ဒတွမှာ 
တာဝန်ကျခဲ့တယ်။ နယ်ဒတွမှာက ဖုန်းဒတာင် ဒမာ်ေယ်မမင့်တဲ့ဟာ (ဥပမာ -
smart phone) လိုမျ ိုးဒတွကို မေုံးနိုင်ကကဘူး။ ဒနာက်တစ်ခုက အင်တာနက်
ဒပါ့။ နယ်မှာဆိုေင် ကဒလးဒတွမှာ နည်းပညာအခက်အခဲဒတွကလည်း ေှိ 
ဒနတယ်။  လူ ၅၀ မှာ ၂၀ ဒလာက်ဒတာ့ Zoom နဲ့ေင်လို့ေတယ်။ Email ကို 
လည်း   ဒန့စဉမ်စစက်ကဘူး။ Email ကိလုည်း    အကနုလ်ုံးကိ ုဖငွ့ခ်ိငု်းထားေတယ။် 
ေိပ္ပံဒကျာင်းေားဒတွကျဒတာ့  ဖမို့ဒပါ်ကလူဒတွများတဲ့အတွက် ဒကျာင်းမှာ
လက်ဒတွ့လည်း လုပ်ဒနကကဖပီး အွန်လိုင်းကဒနလည်း ေင်ဒနကကဖပီ။ အဒဝး 
ေင်တက္ကေိုလ်မှာ  အွန်လိုင်းအတွက်  လိုတာကဒတာ့   အင်တာနက်  ေေှိဖို့၊    
ဆော၊    ဆောမ တစ်ဒယာက်မကျန် ကွန်ပျူတာေေှိဖို့ မဖစ်တယ်။ ပညာဒေးဆို 
တာ အခွင့်အဒေးအတူတူေမှ မဖစ်မှာပါ။ ေါကို အားမဒပးခဲ့ေင်လည်း ၁ နှစ်၊  ၂ 
နှစ်အတွင်းမှာ ဆောတို့ကျန်ခဲ့မှာ။ 

‘‘အတေးသင်ွက္ကသိုလ်မှာ 
အွေ်လိုင်းအွွက် လိုွာကတွာ့ 
အင်ွာေက်ေေှိဖို့၊ ဆော၊ 
ဆောမ ွစ်တယာက်မကျေ် 
ကွေ်ပျူွာေေှိဖို့ ြဖစ်ွယ်။ 
ပညာတေးဆိုွာ အခွင့်အတေး 
အွူွူေမှ ြဖစ်မှာပါ။’’
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၅။ အတေးသင်တကျာင်းသူ၊ တကျာင်းသားတွွေဲ့ သင်ယူွွ်တြမာက်မှုေဲ့ပွ်သက်ဖပီး စစ်တဆးအကဲြဖွ်ွဲ့အခါမှာ 
ဆော၊ ဆောမတွွအတေေဲ့ ဘယ်လိုမျ ိုး စစ်တဆးအကဲြဖွ်လဲ သိပါေတစေှင့်။ တကျာင်းသူ၊ တကျာင်းသားတွွက ဘွဲ့လွေ် 
ပညာတေးကို ဆက်လက်ွက်လှမ်းွာေဲ့ပွ်သက်ဖပီးလည်း သိပါေတစေှင့်။  

ေိပ္ပံဒကျာင်းေားဒတွေည် အပတ်စဉ်တက်ေတယ်။ ေူတို့ဒတွေည် ဒန့ေင်တန်းဒကျာင်းေားဒတွေဲ့ ေင်ရိုးအတိုင်း
ပါပဲ။  ဒန့ေင်တန်းဒတွ တစ်မဖတ်နားတဲ့အခါမှာ  စာဒမးပွဲစစ်ပါတယ်။ ဆောတို့က  အဲ့ေါကို  အဒဝးေင်ပထမအေုတ်
လို့ ဒခါ်ပါတယ်။ ဝိဇ္ဇာဒမဂျာဒတွမဖစ်တဲ့ ပထဝီဝင်၊ ေမိုင်း၊ မမန်မာ၊ အဂဂလိပ်၊ အဒေှ့တိုင်း၊ စီးပွားစီမံ စေမဖင့် 
များတဲ့အတွက် ေုတိယအေုတ်၊ တတိယအေုတ်ဆိုဖပီး ခွဲလိုက်တယ်။ ဒကျာင်းလာအပ်ကတည်းက ပုံနှိပ်စာအုပ်ဒတွ၊ 
ဒလ့လာမှုလမ်းညွှန်စာအုပ်ဒတွ ဒပးလိုက်ပါတယ်။ အဒဝးေင်မဖစ်တဲ့အတွက် အဒဝးကဒနဒလ့လာဖပီးဒမဖဖို့ assign-
ment ဒတွဒပးလိုက်ပါတယ်။ ဒလ့လာမှုလမ်းညွှန်စာအုပ်ထဲမှာလည်း အဒမဖပါတယ်။ Board of Study က ဆော၊ 
ဆောမကကီးဒတွမပောန်းလိုက်တဲ့ ပုံနှိပ်စာအုပ်မှာလည်း ချဲ့ကားဖပီးဖတ်လို့ေတယ်။ အနီးကပ် ၁၀ ေက်တက်ဖပီး ဒနာက် 
၁ ပတ်ဒနေင် စာဒမးပွဲစစ်ပါတယ်။ ေိပ္ပံဒကျာင်းေားဒတွက လက်ဒတွ့အပတ်စဉ်တက်တဲ့ အမှတ်၂၀၊ assignment 
က ၁၀မှတ်၊ စာဒမးပွဲက ၇၀ မှတ်နဲ့  ဝိဇ္ဇာဒကျာင်းေားဒတွက assignment က ေလာတဲ့ ၂၀ ေယ်၊ စာဒမးပွဲ ၈၀ ေယ်နဲ့ 
ဒတာ်ဒတာ်များများ ဒအာင်နိုင်ပါတယ်။ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့မဖစ်တဲ့အတွက် တစ်ချ ို့ကဒတာ့ ဒအာင်ေင်ဖပီးဒောဆိုဖပီး 
ဒမဖကကတယ်။ တစ်ချ ို့ကျလည်း assignment ကို ေူများကို ဒေးခိုင်းကကတာဒတွေှိဒတာ့ အခုဒနာက်ပိုင်းကျဒတာ့ 
စာဒမးပွဲေဲ့ လက်ဒေးမူနဲ့တိုက်စစ်ပါတယ်။ မတူဘူးဆိုေင်ဒတာ့ ေူ့ကို စာဒမးပွဲမချဒပမယ့်လို့ qualify မဒပးဒတာ့ဘူး။ 
အဲ့ေါ ဆောတို့ ကျင့်ေုံးဒနတဲ့ စာဒမးပွဲစနစ်ပါ။ အဒဝးေင်ကဒန qualify မဖစ်ဖပီး ကထိက၊ ပါဒမာက္ခစေမဖင့် 
မဖစ်တဲ့ေူဒတွေှိပါတယ်။  ကိုယ့်ေဲ့ ကကိုးစားမှုအဒပါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ကိုယ်တက်မယ့်ဒမဂျာေှိတဲ့ ဒကျာင်းဒတွမှာ 
ဘွဲ့လွန်ဆက်တက်လို့ေပါတယ်။ တစိုက်မတ်မတ်နဲ့ ပညာဒနာက် လိုက်တဲ့ေူအတွက်ကဒတာ့  ပညာဒေးဟာ နိုင်ငံ 
တကာထိ ထိုးဒဖာက်နိုင်တယ်လို့ ဆောဒမပာချင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းက အများကကီးပွင့်လင်းဒနပါဖပီ။ အခု ေန်ကုန် 
အဒဝးေင်တက္ကေိုလ်မှာ ဥပဒေနဲ့ ဒဘာဂဒဗေဘာောေပ်ဒတွကဒတာ့ ဘွဲ့လွန်အတွက် အွန်လိုင်းနဲ့ေင်တာကို 
အဒကာင်အထည်ဒဖာ်ဒနပါဖပီ။ ကျန်တဲ့ဘာောေပ်ဒတွလည်း အဲ့လိုအဒကာင်အထည်ဒဖာ်လာဒတာ့မှာပါ။ 

၆။ အတေးသင်ပညာတေးစေစ်မှာ သင်ြကားသင်ယူမှု ပိုမိုထိတောက်တကာင်းမွေ်လာဖို့အွွက် လက်ေှိမှာ ဘယ်အော 
တွွကို ဦးစားတပးအတေေဲ့ လုပ်တဆာင်တေလဲ၊ ဖပီးတွာ့ ဦးစားတပးလုပ်တဆာင်ဖို့ လိုအပ်တေတသးွဲ့ အောတွွေှိေင်လည်း 
ဆောကကီး တြပာြပတပးပါဦးေှင့်။ 

အဒဝးေင်ဒကျာင်းေူ၊ ဒကျာင်းေားဒတွေည် အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ကကိုးစားဖပီး ေင်ယူကကတာ။ ပညာကို ေူတို့ အေမ်း 
လိုချင်တယ်။ ေူတို့ေဲ့ လိုအပ်ချက်ဒလးဒတွကို နိုင်ငံဒတာ်ကပဲမဖစ်မဖစ်၊ မပင်ပ NGO အဖွဲ့အစည်းဒတွကပဲမဖစ်မဖစ်     
ဥပမာ - ကွန်ပျူတာကို တစ်ဒယာက်တစ်လုံးမဒပးနိုင်ေင်ဒတာင်မှ အဒဝးေင်ဒကျာင်းေူ၊ ဒကျာင်းေားဒတွ အွန်လိုင်း
နဲ့ေင်ေမယ့် ပညာေပ်ဒတွအတွက်ကိုဒတာ့ ကွန်ပျူတာဒတွ ပံ့ပိုးဒပးနိုင်ေင် အဒကာင်းဆုံးပါ။ ပံ့ပိုးဒပးနိုင်မယ့် 
အဖွဲ့အစည်းေှိေင်ဒတာ့  ဆောတို့ဆီမှာ ဒကျာင်းေူ၊ ဒကျာင်းေားစာေင်းအကုန် ေှိတယ်။ နိုင်ငံဒတာ်က တကယ် 
လိုအပ်တဲ့ကဒလးဒတွကို ပံ့ပိုးဒပးမယ်လို့လည်း ဟိုတဒလာက  အမျ ိုးေားပညာဒေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းညှိနှိုင်းဒဆွး
ဒနွးပွဲမှာ ဆောတက်ဒတာ့ ဝန်ကကီးနဲ့ ညွှန်ချုပ်ဒတွ အကုန်စီမံဒနတာကို ကကားေိေပါတယ်။ အဲ့လိုမဟုတ်ဒတာင်မှ 
ဒကျာင်းေူ၊ ဒကျာင်းေားဒတွကို အွန်လိုင်းနဲ့ေင်ေင် အင်တာနက်ဖိုးပိုက်ဆံလွှဲဒပးမယ်ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ဒတွကို အခု 
အစိုးေလက်ထက်မှာ ကကားဒနေပါဖပီ။ ဒပးလည်းဒပးပါဒတာ့မယ်။ အဲ့ေါကိုဆောတို့ ကကိုဆိုပါတယ်။  Online ပဲမဖစ်မဖစ်၊ 
Offline ပဲမဖစ်မဖစ် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲ ေင်ေင် ပညာဒေးကို နိုင်ငံဒတာ်အဒနနဲ့ နံပါတ်တစ် ထားေမှာပါလား ဆိုတာကို 
ေိလိုက်တယ်ဆိုေင်ဒတာ့ ဆောတစ်ဒယာက်အဒနနဲ့ ဒတာ်ဒတာ်ဒလး ဒကျနပ်အားေမိမှာပါလို့ ဒမပာချင်ပါတယ်။ 



Parami University is a private non-profit residential  liberal  arts  and sciences university.  The university will 
teach,  nourish, and challenge these young people so that they are equipped to shape a new Myanmar 
narrative: a narrative that moves on from stagnation, and status quo to progress and prosperity, to human-
ity and hope. 
 
Center for Education Policy Research is the research arm of Parami University. The Center is dedicated to 
conducting research on the education sector in Myanmar. We focus on policy and advocacy to promote 
high quality educational outcomes for all citizens.
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