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ြမနမ်ာ�ုိင်ငံ�ုိင်ငံ၏ လက်�ိှပညာေရးအေြခအေန မိတ်ဆက်

စစ်အာဏာသိမ်းမ�မတုိင်ခင် Covid-19 ကာလ အွနလုိ်င်းမှ ေလ့လာသင်ယူမ�များ
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           ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၌ (၂၄.၀၃.၂၀၂၀) တင်ွ ကုိဗစ်ေရာဂါေ�ကာင့် တစ်�ိင်ုငံလံးု
အတိင်ုးအတာြဖင့် တက� သုိလ်များကုိ ပိတ်သိမ်းခ့ဲရ�ပီး ယင်းအချနိမှ်စ၍ Formal

Education ေပျာက်ဆုံးခ့ဲသည်မှာ ၁�ှစ်ခဲွနးီပါး �ိှေန�ပီြဖစ်သည်။ ထုိအချနိမှ်စ၍
ေကျာင်းသားလငူယ်များသည် အနွလိ်င်ုးအေြခတည် Informal Learning ြပ�လပ်ု
လာ�ကသည်။ လငူယ်အဖ�ဲအစည်းများက ဦးေဆာင်၍ အနွလိ်င်ုးသင်�ကားေရး
လပ်ုေဆာင်ရန ်အသိပညာေပးြခင်းများ၊ နည်းပညာဆုိင်ရာ အသိပညာေပးြခင်းများ
ကုိလပ်ုေဆာင်ခ့ဲ�ကသည်။ သိ� ေသာ်ြငားတစ်ဆက်တည်းမှာပင်ြမနမ်ာ�ိင်ုငံထဲမှာပဲအနွ်
လိင်ုးပညာေရးေဖာ်ေဆာင်ရနန်ည်းပညာလိအုပ်ြခင်း၊အရင်းြမစ်မလံေုလာက်ြခင်းစသ
ည့်အခက်အခဲ�ိှေန�ကတဲေ့ကျာင်းသားများစွာလည်း�ိှ�ကပါတယ်။အေြခခံပညာေရး
တင်ွမူအနွလိ်င်ုးသင်�ကားေရးကုိလပ်ုြခင်းမ�ိှသေလာက်နည်းပါးေနသည့်
အေလျာက် ေကျာင်းမတက်ဘဲ Civil Disobedience Movement (CDM)

လ�ပ်�ှားမ�ေတနွဲ ့ အတ ူအနွလိ်င်ုးအေြခြပ�အေြခခံပညာေရးကုိေဖာ်ေဆာင်ရန�်ကိ�းစား
လာေသာအဖ�ဲအစည်းများေပ�ေပါက်လာသည်။ 

ြမနမ်ာ�ုိင်ငံ�ုိင်ငံ၏ လက်�ိှပညာေရးအေြခအေန မိတ်ဆက်

စစ်အာဏာသိမ်းမ�မတုိင်ခင် Covid-19 ကာလ အွနလုိ်င်းမှ ေလ့လာသင်ယူမ�များ

          စစ်အာဏာတိင်ုမ�မတိင်ုမီ ကုိဗစ်ကာလစတင်ချနိမှ်စ၍ အနွလိ်င်ုးေပ�မှ ေလလ့ာသင်ယူြခင်းများ ြပ�လပ်ု
လာ�က�ပီးလက်�ိှအချနိထိ် Informal Education အေပ�မှာပဲအမီှြပ�လာ�ပီး တက်လမ်းကုိ �ှာလာ�ကသည်။
ဤေနရာတင်ွသက်ေမွးတက� သုိလ်များမှ ေကျာင်းသားများေလလ့ာရာတင်ွ အခက်အခဲများစွာ�ိှေနခ့ဲ�ပီး
လက်ေတ�လပ်ုေဆာင်ဖိ�  စိနေ်ခ�မ�များစွာ�ှင့်လည်း�ကံ�ေတ�လျက် �ိှသည်။ တစ်ဖက်မှာလည်း Informal

Education မှတစ်ဆင့် Personal Development များ၊ လငူယ်များ အချင်းချင်း အြပနအ်လှနသ်င်�ကားမ�
များြပ�လပ်ုေန�က�ပီး ကျနတ်စ်ဖက်မှာလည်း လငူယ်အဖ�ဲအစည်းများ၊ ေကျာင်းသားအဖ�ဲအစည်းများစွာတင်ွ
ပါ၀င်လ�ပ်�ှားကာ အရပ်ဘက်လမူ�အဖ�ဲအစည်းများတင်ွ အလပ်ုသင်များ ၀င်လပ်ု၍ လပ်ုငနး်ခွင်အေတ�အ�ကံ�
ရ ေစရန ်�ကိ�းစားလာ�ကသည်။ ထုိအြပင် အြခားေသာ အင်တာနက် အေြခြပ�သင်�ကားေရး ပလက်ေဖာင်းများ
ြဖစ်သည့် အစ�ိှတဲမှ့ ဝက်ဘ်ဆုိဒ်များမှ ေလလ့ာသူများ�ိှေသာ်ြငား ဘာသာစကားအခက်အခဲ၊ အနွလိ်င်ုးမှ
ေလလ့ာြခင်းကုိ အေလအ့ကျင့် မ�ိှြခင်းစသည်တိ�ေ�ကာင့် �ပီးဆုံးေအာင် ေလလ့ာသူ နည်းပါးြခင်းတိ� ကုိ ေတ��ိှ
ရပါသည်။ ေလလ့ာသူများသည် ထုိသိ�  ဝက်ဘ်ဆုိဒ်များမှေလလ့ာြခင်းထက် အြခားလငူယ်အဖ�ဲအစည်းများက
ဦးေဆာင်ေသာ အလပ်ု�ုံေဆွးေ�းွပဲွများ၊ ကာလတိသုင်တနး်များေလလ့ာြခင်းကုိ ပုိမုိအားသနက်ာ ပါ၀င်လျက်
�ိှသည်။ လငူယ်အဖ�ဲအစည်းေတဟွဆုိုရာတင်ွ ေလလ့ာစရာအပုိင်း မျ�ိးစုံမှေပ�ေပါက်လျက်�ိှ�ပီး အ�ိှနေ်ကာင်း
စွာ�ှင့် ေဖာ် ေဆာင်ခ့ဲ�ကသည်။ ၂၀၂၀အစုိးရ၏ ကုိဗစ်ကာလပညာေရးေဖာ်ေဆာင်�ိင်ုရန ်�ကိ�းပမ်းေသာ်လည်း
တစ်�ိင်ုငံလံးု အတိင်ုးအတာအေနအထားအရ အင်တာနက် စရိတ်စခများ�ှင့် ြမနမ်ာြပည်အေနာက်ပုိင်း ရခုိင်
တင်ွ အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ထားမ�တိ�  ေ�ကာင့် လက်ေတ�မှာအလပ်ုမြဖစ်ခ့ဲသည့်အြပင် ၂၀၂၀ေရွးေကာက်ပဲွ
အလနွအ်ာဏာသိမ်းမ�နဲ ့��ကံ�ခ့ဲရေသာေ�ကာင့် ေကျာင်းသားများရဲ� ပညာေရးလက်လှမ်းမီှမ�မှာ  ေဝးသထက်ေဝး
သွား�ပီး ေမ�ာ်လင့်ချက်မ့ဲခ့ဲရပါေတာသ့ည်။

@InyaEconomics



အာဏာသိမ်းမ�ေနာက်ပုိင်း ပညာေရးလုိအပ်ချက်ကုိြဖည့်
စညး်�ုိင်ရန ်�ကိ�းစားေန�ကေသာ အဖ�ဲအစညး်များ

        အာဏာသိမ်းမ�ေနာက်ပုိင်းတင်ွ အြခားေပ�ေပါက်လာသည့် အဖ�ဲ
အစည်းများအနက် လက်�ိှပညာေရးကွက်လပ်ကုိြဖည့်ဆည်းရန်
�ကိ�းစားေနေသာအဖ�ဲများလည်း�ိှသည်။ ေပ�ေပါက်လာေသာ အဖ�ဲ
အစည်းများအနက် Virtual Federal University, Spring

University Myanmar, Youth Career Institute တိ� မှာ
ေကျာင်းသားများအ�ကားလသိူများ�ကသည်။ လက်�ိှ Spring

University Myanmar �ှင့်အတ ူCentre for College

preparation, Law School, School of Federalism and

Peace Studies, Stem School, School of Arts and Social

Sciences, The Movement Institute �ှင့် School of

economics အစ�ိှတဲ ့Institute များပါဝင်�ပီး သက်ဆုိင်ရာ
ဘာသာရပ်အလိက်ု ၁လတာသင်ခနး်စာများ စသည်ြဖင့် သင်ခနး်စာ
ကုိ မူတည်ကာ အချနိက်ာလအမျ�ိးမျ�ိးြဖင့်ဖွင့်လှစ်လျက်�ိှသည်။
တစ်ဖက်မှာလည်း သင်တနး်ေ�ကးကုိ �ှစ်ေသာင်းကျပ်မှ ငါးေသာင်
ကျပ်အထိ အစားစားသတ်မှတ်ထားေသာေ�ကာင့် ေကျာင်းသား
လငူယ်များ အားလံးု တက်ေရာက်�ိင်ုြခင်း မ�ိှသည်ကုိလည်းေတ�ရ
ပါသည်။ SUM သည်ရ�ိှသည့် course feesများကုိ လိအုပ်သည့်
ေနရာများတင်ွေထာက်ပ့ံြခင်း များြပ�လပ်ုလျက်�ိှ ပါသည်။ 
          Virtual Federal University (VFU) Websiteတင်ွ
သင်ခနး်စာများမိတ်ဆက် pdfများတင်ထား�ပီး လက်�ိှမှာ class�ှစ်ခု
အခမ့ဲဖွင့်လှစ်ခ့ဲ�ပီး Spring University Myanmar က့ဲသိ�
courseများစွာကုိေတာ ့ဖွင့်လှစ်�ိင်ုြခင်းမေတ��ိှရေသးေပ။ VFUတင်ွ
ဖွင့်လှစ်မည့် courseများသည် ေကျာင်းသားများအားလံးု အတက်ွ
ရည်ရွယ်ကာ အခမ့ဲဟေု�ကြငာထားပါသည်။ 
         ေနာက်တစ်ခုကေတာY့outh Career organizationမှ Youth

Career Institute အြဖစ်ေြပာင်းလဲခ့ဲ�ပီး Low-cost Education

System ကုိကျင့်သုံးကာ ေကျာင်းသားများကုိ လစ�် (၃၀၀၀)မှ
(၅၀၀၀) အထိေကာက်ကာ Japan , Digital Marketing, Korea,

English, Chinese, Digital Arts, photography အစ�ိှသည့်
ဘာသာရပ်များကုိ level အလိက်ု �ှစ်လ�ကာ၊ သုံးလ�ကာ သင်တနး်
များစွားဖွင့်လှစ်လျက်�ိှေန�ပီး ေကျာင်းသားေတာ်ေတာ်များလည်း
စိတ်ဝင်တစားေလ�ာက်ြခင်းကုိေတ��ြမင်ရပါတယ်။ 
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၁(ေကျနပ်မ�အနည်းဆုံး) ၂ ၃ ၄ ၅(ေကျနပ်မ�အများဆုံး)
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             ေဖေဖာ်ဝါရီလတစ်ရက်ေန ့ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ အာဏာသိမ်းမ�ြဖစ်ေပ�ခ့ဲ�ပီး ေနာက်တင်ွ
ေကျာင်းသားများရဲ� အနွလိ်င်ုးအေြခြပ� ေလလ့ာမ�များ �ုတ်ချည်းေပျာက်သွားခ့ဲသည်။ အ ေ�ကာင်း
အရင်းမှာ တစ်�ိင်ုငံလံးု အတိင်ုးအတာအေနနဲ ့ မုိဘုိင်းဆယ်လလူာအင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ခ့ဲရြခင်း၊၊
ဖုိင်ဘာအင်တာနက်လိင်ုးများကုိသာ ဖွင့်ေပးထားခ့ဲ�ပီး ေနစ့�် မနက် ၁နာရီမှ ၉နာရီအထိ အင်တာနက်
ြဖတ်ေတာက်ခ့ဲြခင်း စသည့်အေ�ှာက်အယှက်များေ�ကာင့် အတိင်ုးအတာတစ်ခုထိ ရပ်တန ့�်သွားခ့ဲ
သည်။ တစ်ချနိတ်ည်းမှာပင် အာဏာသိမ်းမ��ှင့် တစ်�ပိ�င်တည်းေပ�ေပါက်ခ့ဲေသာ ဆ��ြပမ�များတင်ွ
ေကျာင်းသားလငူယ်များစွာပါ၀င်လျက်�ိှကာ တနွး်လှနလ်ျက်�ိှ�ကသည်။ ကုိဗစ်ကာလတင်ွ
အားေကာင်းခ့ဲတဲ ့အဖ�ဲအစည်းေတာ်ေတာ်များများလည်း အာဏာသိမ်းမ� ေနာက်ပုိင်း အ ေြခအေန
အမျ�ိးမျ�ိးေ�ကာင့် ရပ်တန ့�်သွားခ့ဲသည်။ 
                ေအာက်ေဖာ်ြပရာ �ှ�ိင်းယှ�်မ�သည် survey ေြဖဆုိသူများ၏ရလဒ်များကုိ ေဖာ်ြပထား
ြခင်းြဖစ်�ပီး ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများ၏ကုိဗစ်ကာလ အာဏာသိမ်းမ� မတိင်ုမီှ�ှင့် အာဏာသိမ်း
�ပီး အနွလိ်င်ုးေပ�မှေလလ့ာသင်ယူမှအေပ� အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကုိေဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ်သည်။

အာဏာသိမ်းမ�ေနာက်ပုိင်း တက� သုိလ်ေကျာင်းသားများရဲ�ေလ့လာမ�အ   ေြခအေန 
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ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများ၏ကုိဗစ်ကာလ အာဏာသိမ်းမ� မတုိင်မီှ�ှင့်
အာဏာသိမ်း�ပီး အွနလုိ်င်းေပ�မှေလ့လာသင်ယူမှအေပ� အဆင့်သတ်မှတ်ချက်



       ြပည်ပထွက်ပညာသင်�ကားရနြ်ပည်တင်ွး�ိှေကျာင်းသားများသည်ေငေွ�ကးအရလက်လှမ်းမီှဖိ�
အခက်အခဲ�ိှေန�ပီး scholarshipေလ�ာက်ချင်�ကေသာ်လည်း လက်လှမ်းမီှမ�မ�ိှတာ ေတကုိွေတ��ိှ
ရပါတယ်။ ဘာသာစကားအခက်အခဲ�ိှေနြခင်း၊ မိမိကုိယ်ကုိ ကုိယ်လတ်ွ�ုံးရာ�ကသည်ဟေုတးွကာ
စိတ်လံြုခံ�မ�မ�ိှြခင်း၊ scholarshipအြပည့်အဝမရလ�င်တက်ဖိ� လံးုဝအဆင်မ ေြပသူများ၊လိအုပ်
သည့်စာရွက်စာတမ်းများြပည့်စုံမ�မ�ိှြခင်း ၊ အာဏာသိမ်းလိက်ုသည့်အတက်ွ extra-curriculum

လပ်ုခွင့်မရဘဲ အားနည်းြခင်း �ှင့် ေလ�ာက်တဲသူ့သည်ပုိများလာမည်ြဖစ်�ပီးအရင်ထက်ခွင့်အေရး
နည်းြခင်းတိ�ကလည်းအတားအဆီးြဖစ်ေနသည်ကုိေတ�ရပါသည်။ 
        ေအာက်ေဖာ်ြပပါPie-Chartသည်လက်�ိှကာလအာဏာသိမ်းမ�ေနာက်ပုိင်းတင်ွစေကာလား
�ှစ်ေလ�ာက်ဖိ�  အေြခအေနအေပ�လက်လှမ်းမီမ��ိှ/မ�ိှ အေပ�ေကာက်ယူထားေသာ
အချက်အလက်ြဖစ်ပါသည်။

�ုိင်ငံြခားပညာသင်ဆုေလ�ာက်ယူရာ၌ေတ���ကံ�ေနရေသာအခက်အခဲများ

            ယခုအ ေြခအေနနဲ ့ ေကျာင်းသားများေလလ့ာရာတင်ွအခက်အခဲမျ�ိးစုံ�ိှေန�ပီး အေသးစား
စစ်တမ်းအရ ေကျာင်းသားလငူယ်များသည် အင်တာနက်ရ�ိှမ� အဆင်မေြပြခင်း၊ လတ်ွလပ်စွာ
သင်ယူခွင့်တိ� ဆုံး���ံးြခင်း၊ အာ�ုံစူးစုိက်မ�မရြခင်း၊ စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာထိခုိက်မ�များ�ိှေနြခင်း၊ ထုိစိတ်ပုိင်း
ဆုိင်ရာအခက်အခဲများေ�ကာင့် သင်�ကားြခင်းကုိ စိတ်မပါြခင်းများအြပင်များစွာေသာ စီးပွားေရး
ဆုိင်ရာ ေငေွ�ကးဆုိင်ရာအခက်အခဲများစွာတိ�ေ�ကာင့် အာဏာသိမ်းမ�ေနာက်ပုိင်း အနွလိ်င်ုးမှေလလ့ာ
သင်ယူမ�များ အဆင်ေြပြခင်းမ�ိှေတာသ့ည်ကုိေတ��ိှရပါသည်။ 

No
82.6%

Yes
17.4%

အာဏာသိမ်းမ�ေနာက်ပုိင်းတွင်စေကာလား�ှစ်ေလ�ာက်ဖိ�  အေြခအေနအေပ�
လက်လှမ်းမီမ��ိှ/မ�ိှ
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          စစ်ေကာင်စီဘက်မှ ေနာက်ဆုံး�ှစ်ေကျာင်းသားများ ၊ မဟာတနး်များ၊ ဘ�ဲ�လွနတ်နး်များြဖင့်
တက� သုိလ်များ ြပနလ်ည်ဖွင့်လှစ်ခ့ဲေသာ်လည်း ေကျာင်သားများရဲ� ေကျာင်းသားများရဲ� ေကျာင်းမ
တက်ဘဲ CDMလ�ပ်�ှားမ�ေ�ကာင့် မေအာင်ြမင်တဲ ့အြပင် ယခု ကုိဗစ် တတိယအ�ကိမ်�ုိက်ခတ်မ�
ေ�ကာင့် ေကျာင်းများြပနလ်ည်ပိတ်ထားခ့ဲရသည်။ �ိင်ုငံေရး အကျပ်အတည်း�ှင့် ေကျာင်းမတက်ပဲ
သပိတ်ေမှာက်မ�ေတ ွေ�ကာင့် ေကျာင်းသားများရဲ� ဘ�ဲရဖိ� �ှင့် ပညာေရးအခွင့်အေရးမှာ  ေဝးကွာ
လျက်�ိှသည်။ တစ်ဖက်မှာလည်း NUGအစုိးရရဲ� အဆင့်ြမင့်ပညာေရးေဖာ်ေဆာင်မ�မှ  ေ�ှးေကွးေန
သည့်အြပင် NUG ကုိ �ိင်ုငံတကာမှ တရားဝင် အသိအမှတ်ြပ�ြခင်းမ�ိှသည့်အတက်ွ NUGအစုိးရ
မှေပးအပ်မည့် ပညာေရး အသိအမှတ်ြပ� လက်မှတ်များ တရားဝင်ြဖစ်မ�များမှာလည်း
ေမးခွနး်ထုတ်စရာအြဖစ်ကျန�ိှ်ေန�ပီး ေကျာင်းသားများရဲ� ပညာေရးလမ်းေ�ကာင်းမှာ အာဏာမ
သိမ်းခင် ကုိဗစ်ကာလထက် ေမှးမိှနသ်ထက်ေမှးမိှနလ်ာလျက်�ိှသည်။

တက� သုိလ်ေကျာင်းသားများ၏လက်�ိှပညာေရးအေပ�သုံးသပ်ချက်


