
အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ 
ဘာသာစကားေရြးခ်ယ္မႈ - 
စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ၿဗိတိသွ် အကယ္ဒမီမွ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအေရႇ႕တိုင္းပညာရပ္မ်ားေလ့
လာေရးေက်ာင္း (ေခၚ) École française  

d’Extrême-Orient (EFEO)ႏွင့္ မိတ္ဖက္ဖြဲ႔ၿပီး ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ 
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပျခင္း။

၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ရက္တြင္ 
က်င္းပေသာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

 



၂ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ ဘာသာစကားေရြးခ်ယ္မႈ - စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

မာတိကာ

အႏွစ္ခ်ဳပ္  ၃

နိဒါန္း   ၅

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌မွ အဂၤလိပ္စာအသုံးျပဳမႈ၊ အက်ဥ္းခ်ံဳး သံုးသပ္တင္ျပျခင္း ၇

ျမန္မာတကၠသိုုလ္မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအသုံးျပဳမႈ ၉

အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ အေတြ႔အႀကဳံမ်ား ၁၁
 မေလးရွားႏိုင္ငံ  ၁၁
 ထိုင္းႏိုင္င ံ ၁၂
 အာရွႏွင့္ အာရွအလြန္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား  ၁၃

ဆက္လက္စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ား ၁၇

ၿဗိတိသၽွအကယ္ဒမ ၁၉

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအေရွ႕တိုင္းပညာရပ္မ်ားေလ့လာေရးဌာန  
(École française d’Extrême-Orient) ၁၉



၃ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ ဘာသာစကားေရြးခ်ယ္မႈ - စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 

ျမန္မာႏိုိင္ငံတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ 

သင္ၾကားမႈဘာသာစကားမွာ အဂၤလိပ္စာ ျဖစ္ပါသလား။ အကယ္၍ 

ထိုသို႔ျဖစ္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္မ်ားတြင္ 

အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားျခင္းကို ပို၍ အရွိန္ျမွင့္ အားသြန္ သင္ၾကားျခင္းသည္ 

ေဒသႏၲရတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ယခုလက္ရွိ ေတြ႔ႀကံဳေနရေသာ 

ျပႆနာမ်ားအတြက္ အေျဖျဖစ္လာမည္လား။

အထက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိ စဥ္းစားေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသသာမက 
အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွပါ ရရိွလာေသာ သင္ခန္းစာမ်ား မွ်ေဝမႈကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ 
ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံႏွင့္ ယူႏုိက္တက္ကင္းဒမ္းႏိုင္ငံတုိ႔မွ 
ပညာရွင္မ်ားကုိ ၿဗိတိသွ် အကယ္ဒမီႏွင့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံအေရႇ႕တုိင္းပညာရပ္မ်ားေလ့လာေ
ရးေက်ာင္းတုိ႔မွ ဖိတ္ေခၚခ့ဲပါသည္။ လက္ရိွ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ဘက္စုံပါဝင္သည့္ ပညာေရးက႑ ျပန္လည္ သုံးသပ္ခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား 
ပ့ံပုိးေပးရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဤအစီရင္ခံစာသည္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ ရလာဒ္မ်ားကုိ 
အႏွစ္ခ်ဳပ္ တင္ျပထားသည့္အျပင္ ေပးအပ္လိုေသာ အဓိက သတင္းစကားမ်ားကုိလည္း 
ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။

• ျမန္မာႏုုိင္ငံရိွ တကၠသုိလ္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ ဘာသာစကားမူဝါဒ ေရြးခ်ယ္မႈသည္ 
အဂၤလိပ္စာ သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာစာ မဟုတ္ပဲ ထုိဘာသာစကားႏွစ္ခုကုိ တြစဲပ္ထားျခင္းမ်ားက 
အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 

• သင္ယူမႈျဖစ္စဥ္ကုိ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း လုိက္နာေရး ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈ အလုံအေလာက္ 
မရိွေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဘာသာစကားပ့ံပုိးမႈကုိ (ျမန္မာဘာသာျဖင့္ 
ျဖစ္ေစ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျဖစ္ေစ) ေပးအပ္သင့္ပါသည္။ 

• အဂၤလိပ္လုိေရာ ျမန္မာလိုပါ ႏွစ္မ်ဳိးလုံးျဖင့္ သင္ၾကားမႈ နည္းစနစ္မ်ား ပုိမို ေကာင္းမြန္ေစရန္ 
ရည္မွန္းထားေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စြမ္းရည္ျမႇင့္ သင္တန္းမ်ားကုိ တကၠသုိလ္ ဆရာ၊ 
ဆရာမမ်ားအတြက္ လိုအပ္ပါသည္။ 

• မူလတန္းမွစ၍ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအဆင့္အထိ ဘာသာစကားမူဝါဒသည္ ခုိင္မာေသာ 
အုတ္ျမစ္ေပၚတြင္ ရပ္တည္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အားလုံးဘက္စုံပါဝင္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ 
နည္းလမ္းေပၚတြင္ အေျခခံသင့္ပါသည္။ 

• မူလတန္း သုိ္႔မဟုတ္ အလယ္တန္းအဆင့္မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စာ ပုိ၍ သင္ၾကားမႈကုိ 
စတင္ျခင္းသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ဘာသာစကားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ကူညီႏုိင္လိမ့္မည္ဟု မယူဆႏုိင္ေပ။ 

• အခ်ိဳ႕ေသာ တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဘာသာရပ္အခ်ဳိ႕အတြက္ “အဂၤလိပ္စာျဖင့္ 
သင္ၾကားသည့္ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္



• ႏုိင္ငံတကာလမ္းေၾကာင္း” ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းသည္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထိုက္ေသာ 
ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

• အခ်ိဳ႕ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ ဘာသာစကားတစ္ခုတြင္ သင္ၾကားျခင္းက 
အျခားတစ္ခုျဖင့္သင္ျခင္းထက္ပုိ၍ သင့္ေတာ္ေသာ္လည္း မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ပညာေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ “ဘာသာစကားတိမ္ေကာမႈ” (domain collapse) 
ဟူေသာ အႏၲရာယ္ကုိ ႀကိဳတင္၍ သတိထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။

• ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆေသာ 
ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ အဆင့္ျမင့္ ျမန္မာစာသုံး ဖတ္စာအုပ္မ်ားကုိ 
ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွသင့္ပါသည္။ 

• ျမန္မာစာအဖြဲ႔က့ဲသုိ႔ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာစာအတြက္ 
အဘိဓာန္မ်ား၊ ဘာသာျပန္သည့္ အေလ့အထ က်င့္ထုံးမ်ားႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ရင္းျမစ္မ်ားကုိ 
ေခတ္ႏွင့္ အညီရိွေစရန္ ဦးတည္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

၄ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ ဘာသာစကားေရြးခ်ယ္မႈ - စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 



၅ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ ဘာသာစကားေရြးခ်ယ္မႈ - စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

နိဒါန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ ဘာသာစကား 
ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ မူဝါဒအပိုင္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။  လက္ရွိတြင္ 
အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒ၌ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ဌာနမ်ားကို အဂၤလိပ္စာျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာစာျဖစ္ေစ၊ 
ဤဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳိးကို ေပါင္းစပ္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ေစ ၎တို႔ႏွစ္သက္သည့္ သင္ၾကားမႈဘာသာစကားကို 
ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ျပဳထားပါသည္။ ထိုသို႔ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးသည့္ အေလ့အထေၾကာင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
အားလံုးေသာ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးဌာနမ်ားမွ စကား အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္  သေဘာတရားမ်ားကို 
ျမန္မာစာျဖင့္ ရွင္းျပႏုိင္ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကိုသာ တစ္ခုတည္းေသာ 
သင္ၾကားမႈ ဘာသာစကားအျဖစ္  အသံုးျပဳသည္ မူဝါဒကို က်င့္သံုးသည့္နီးပါး ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ 
အမ်ိဳးသားပညာေရးစနစ္ကို ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ အသက္ဝင္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ကို မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအၾကား 
ေဆြးေႏြးသည့္အခါ သင္ၾကားမႈကို အဂၤလိပ္လိုျဖင့္ ပို႔ခ်သင့္သည္ဟူေသာ အျမင္သည္ 
အမ်ားစုလက္ခံထားသည့္ အယူအဆ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွုာ  အဂၤလိပ္စာသည္ စီးပြားေရး၊ 
သိပၸံပညာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေရးရာက႑မ်ားတြင္ လႊမ္းမိုးသည့္ ဘာသာစကားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ 
တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ ေလ့လာရမည့္ 
အေရးအႀကီးဆံုး ဘာသာစကားမွာ အဂၤလိပ္စာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲဲ႔အစည္း၏ 
က်ယ္ျပန္႔စြာ လက္ခံထားၾကသည့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဌာနမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စာျဖင့္ သင္ၾကားေပးသည့္ 
စနစ္က်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္  
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအၾကား တကၠသိုလ္ပညာအဆင့္ အဂၤလိပ္စာ 
ပိုင္ႏိုင္မႈမွာ နည္းပါးလွသည္။ အျခားတစ္ဖက္မွၾကည့္လွ်င္ အဂၤလိပ္စာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ 
သင္ၾကားေရး စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္လည္း ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ  ေခတ္ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့ၿပီး 
တကၠသိုလ္ဌာနအမ်ားစုတို႔သည္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ဖတ္စာအုပ္မ်ားကိုလည္း 
အရန္ရင္းျမစ္မ်ားအျဖစ္ အားကိုးအားထားျပဳရန္ ဆႏၵမရွိၾကေပ။ ထိုသို႔ေသာ ေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ 
ေဒသခံ ပညာေရးက႑ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ တုိး၍ ရင္ဆိုင္လာရသည့္ 
အဓိကေမးခြန္းမ်ားမွာ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုး သင္ၾကားမႈဘာသာစကား ျဖစ္ပါသလား။ 
အကယ္၍ ထုိသို႔ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားမႈကို 
ပို၍ အရွိန္အဟုန္  ျမင့္မားေအာင္    ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ယခုလက္ရွိ ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္ 
ျပႆနာမ်ားအတြက္ အေျဖရရွိလာမည္လား ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

ဤအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၿဗိတိသွ်အကယ္ဒမီမွ ျပင္သစ္အေရႇ႕တိုင္းပညာရပ္မ်ားေလ့လာေ
ရးေက်ာင္းႏွင့္ အတူပူးတြဲ၍ ႀကီးမွဴးက်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာင္းစြာသိရွိၿပီး 
မူဝါဒဘက္ကို ဦးတည္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ 
ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမွာ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနအထားတြင္ 
အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ ဘာသာစကားေရြးခ်ယ္မႈ အေရးပါပံုႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္းမွ 
ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ရရွိထားေသာ သင္ခန္းစာမ်ား မွ်ေဝျခင္းကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ 
ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံႏွင့္ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္းႏိုင္ငံတို႔မွ 
ဘာသာစကားမူဝါဒ၊ ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳိးႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ားစြာ အသံုးျပဳသည့္ 
အဆင့္ျမင့္ပညာေရးႏွင့္ လူမႈဘာသာေဗဒ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကို အတူစုစည္းေပး႐ံုမွ်မက 
ေဒသခံ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေဒသအတြင္း အေျခစိုက္သည့္ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ လက္ေရြးစင္ အုပ္စုတစ္စုကိုလည္း 
စုစည္းေပးခဲ့ပါသည္။ တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ အဂၤလိပ္စာကို 

အဂၤလိပ္စာျဖင့္သင္
ၾကားေပးသည့္စနစ္ 
က်င့္သုံး ျခင္းေၾကာင့္ စိ
န္ေခၚမႈမ်ားစြာကိုျဖစ္ေပၚ
လာေစပါသည္။



၆ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ ဘာသာစကားေရြးခ်ယ္မႈ - စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ ပညာေရးေလာကမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ 
လူေဘာင္အဖြဲဲ႔အစည္းတုိ႔၏ ေရရွည္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို မည္မွ်အထိ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေၾကာင္း 
သို႔တည္းမဟုတ္ ဘာသာစကားႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကားမ်ားစြာရွိသည့္ အေမြအႏွစ္ 
သို႔မဟုတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသား စီးပြားေရးကို မည္မွ်အထိ 
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ကို အဓိကထားခဲ့ၾကပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို 
အာ႐ံုစိုက္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအတြက္ ဘာသာစကား ေရြးခ်ယ္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို  
ျမန္မာ့ ပညာေရးေလာကမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားသာမက ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရး 
အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားဟူသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပရိသတ္ကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အသိေပးႏိုင္ရန္ 
အတြက္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အဂၤလိပ္စာ အသံုးျပဳမႈ၏ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျဖင့္ စတင္ၿပီး အေျခအေန၊ 
အေနအထားအရ ထည့္သြင္း စဥ္းစားႏိုင္ေရး ဘာသာစကား အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို 
အေထာက္အကူအျဖစ္ ေပးထားပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ အျခားေသာ 
ေနရာမ်ားမွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ရရွိထားသည့္ သိျမင္နားလည္မႈမ်ားကို မီးေမာင္းထုိးျပထားပါသည္။ 
ေနာက္ဆံုးတြင္ ဤအစီရင္ခံစာသည္  ဆက္လက္၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ရန္ အဓိက 
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 



၇ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ ဘာသာစကားေရြးခ်ယ္မႈ - စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌မွ အဂၤလိပ္စာအသံုးျပဳမႈ၊ 
အက်ဥ္းခ်ံဳး သံုးသပ္တင္ျပျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္အရသာမက ဘာသာစကားအရပါ မတူကြဲျပားမႈ 
ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာစာသည္ ႐ံုးသံုးဘာသာစကားျဖစ္ၿပီး 
စုစုေပါင္းလူဦးေရ အေရအတြက္ ငါးဆယ့္တစ္သန္းေက်ာ္ထဲမွ သန္း၃၀ေက်ာ္ ေျပာၾကားသံုးစြဲသည့္ 
မိခင္ဘာသာစကားတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားေပါင္း မ်ားစြာ 
ရွိေသာ္လည္း အဆင့္ျမင့္ပညာေရး၌ ဘာသာစကား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ျမန္မာစာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ 
ႏွစ္ခုကိုသာ အဓိကထား ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာစာကို အေျခခံ၍ ႂကြယ္ဝေသာ အေတြးအေခၚႏွင့္ စာေပယဥ္ေက်းမႈ 
ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၁၈၂၀ခုႏွစ္တြင္ ကိုလိုနီအျဖစ္ တျဖည္းျဖည္း စတင္ခ်ဲ႕ထြင္ခံရမႈေၾကာင့္ 
အဂၤလိပ္စကားသည္ အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ “ေခတ္မီကမာၻ”၏ ဘာသာစကား ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ 
ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ အိႏၵိယတိုက္ခြဲမွလည္း ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္သူ ေျမာက္မ်ားစြာကို 
ၿဗိတိသွ်တို႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေခၚေဆာင္လာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္အ
တူ ဤျမန္မာလူမ်ဳိးမဟုတ္သည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္ ကိုလိုနီစီးပြားေရး၏ ေက်ာ႐ိုးျဖစ္လာခဲ့ၿပီး 
အဂၤလိပ္စာကို ပို၍ႏွစ္သက္ၾကကာ တခါတရံတြင္ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားၾကားသာမက 
ထိုလူတန္းစားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားႏုိင္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္း ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ 
ဟိုစဥ္က ရန္ကုန္သည္ ဘက္ေပါင္းစံုမွသံုးသပ္လွ်င္ သူမတူေအာင္ ထူးျခားေနၿပီး အျခားေသာ 
ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား၊ အျခားေသာ ေဒသမ်ားကို ထင္ဟပ္မႈေတာ့ မရွိေပ။ ရန္ကုန္ဟုု နာမည္ေပးထားေသာ 
ၿမိဳ႕ႀကီး၏ အေျခအေနသည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ဘာသာစကားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ 
ဗဟိုအခ်က္အခ်ာ က်ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ ႏိုင္ငံေရးဗဟိုဌာနအျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ 
ေနရာကို အစားထုိးခံရေသာ္လည္း ရန္ကုန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ 
အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေနဆဲ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တြင္ အေျခစိုက္ေသာ အခြင့္ထူးခံ 
လူတန္းစားမ်ား၏ ဘာသာစကား ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားသည္  တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ ရွိပါသည္။ 

ရန္ကုန္တြင္ အဂၤလိပ္စာ သံုးစြဲမႈကို ေနရာတကာတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ 
ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ စၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ားစြာကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး အဂၤလိပ္စာျဖင့္ 
ေပးထားေသာ အမည္မ်ား သိုု႔မဟုတ္ ျမန္မာစကားလံုးမ်ားကို အဂၤလိပ္အသံထြက္ျဖင့္ 
ေရးသားထားသည္မ်ားကို ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ားသည္လည္း 
အျခားေသာ အစိုးရထံသို႔ တင္သြင္းရသည့္ ပံုစံမ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအလားတူပင္ 
တစ္ခုလံုးကို အဂၤလိပ္စာျဖင့္ ေရးသားထားပါသည္။ အဂၤလိပ္စာျဖင့္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကေသာ 
ျမန္မာမ်ားသည္လည္း စကားေျပာသည့္အခါတြင္ အဂၤလိပ္ စကားလံုးမ်ားကို ေရာေႏွာေျပာဆိုေလ့ရွိၿပီး၊ 
ျမန္မာအသံုးအႏႈန္းမ်ားရွိသည့္ အရာဝတၳဳမ်ား၊ သေဘာတရားမ်ားကို ေျပာသည့္အခါတြင္ပါ 
အဂၤလိပ္စကားလုံး ညႇပ္၍ သံုးတတ္ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ စံႏႈန္းေသခ်ာစြာ သတ္မွတ္ထားမႈ 
မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေခတ္မီအီလက္ထေရာနစ္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားတြင္

 ျမန္မာစကားလံုုးမ်ားကိုုသံုုးစြဲရသည္မွာ အလြန္အမင္း ခက္ခဲလွပါသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ 
ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ ၁၉၄၈ခုုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည္ဟုု ဆိုုေသာ္လည္း အဂၤလိပ္စာျဖင့္ 
ေျပာဆိုုသံုုးစြဲလုုပ္ကိုုင္မွသာ အမွန္တကယ္ “တရားဝင္” သို႔မဟုတ္ “အတည္” ျဖစ္သည္ဟူေသာ 
အာ႐ံုတစ္ခု က်န္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထိုုအတူပင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံျပင္ပတြင္ တစ္ကမာၻလံုုးႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေျပာၾကားႏိုုင္ရန္ အဂၤလိပ္စာသည္ အဓိကဘာသာစကားျဖစ္သည္ဟုု အမ်ားက 

အဂၤလိပ္စာကုုိ 
႐ုုံးသုုံးစကား သုိ႔မဟုတ္ 
အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ 
ဘာသာစကားအျဖစ္ သုုံးစြသဲည့္ 
စကာၤပူ၊ မေလးရွား စသည့္ 
အျခားၿဗိတိသွ် ကုုိလုုိနီႏုုိင္ငံေဟာ
င္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္ုးယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ 
ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ 
မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ 
အဂၤလိပ္စကားေျပာေသာႏုုိင္ငံ 
လုံးဝ မဟုုတ္သည္ကုုိ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္တြင္းမွသာမက 
ျပည္ပမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပင္ 
သေဘာေပါက္ၾကပုုံ မရိွေပ။ 



၈ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ ဘာသာစကားေရြးခ်ယ္မႈ - စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

လက္ခံထားၾကသည့္ ယူဆခ်က္ တစ္ခုုလည္း ရွိေနပါသည္။ လူေပါင္းမ်ားစြာတိုု႔သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ 
ကမာၻမွေန၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ခံခဲ့ရ၍ ယခုုအခ်ိန္တြင္  
အမွီလိုုက္ရန္ လိုုအပ္သည္ဟုု ခံစားၾကရသည္။ မၾကာခဏ ေထာက္ျပျငင္းခံုုမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ထိုုသိုု႔ 
အမွီလိုုက္ရန္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းတစ္ခုုမွာ အဂၤလိပ္စာကိုု အသံုုးျပဳျခင္းဟု  ယူဆၾကသည္။  

အဂၤလိပ္စာကိုု ႐ံုုးသံုုးစကား သို႔မဟုတ္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဘာသာစကားအျဖစ္ သံုုးစြဲသည့္ 
စကာၤပူ၊ မေလးရွား စသည့္ အျခားၿဗိတိသွ် ကိုုလိုုနီႏိုုင္ငံေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိုင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ မည္မွ်အတုိင္းအတာအထိ အဂၤလိပ္စကားေျပာေသာႏိုုင္ငံ လံုးဝ မဟုုတ္သည္ကိုု 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းမွသာမက ျပည္ပမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပင္ သေဘာေပါက္ၾကပုုံ မရွိေပ။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ 
ကိုုလိုုနီအစိုုးရႏွင့္  လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကာလ အစိုုးရမ်ားလက္ထက္တြင္ အဂၤလိပ္စာျဖင့္ 
ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကရေသာ  သက္ႀကီးမ်ိဳးဆက္ေဟာင္းမ်ားထဲမွလည္း  လူအေတာ္မ်ားမ်ား 
က်န္ေသးေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံကိုု အဂၤလိပ္စကားေျပာႏိုုင္ငံတစ္ခုုအျဖစ္  ျမန္မာ့လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ 
လူအမ်ားစုုအား ထင္ျမင္ ယူဆေစသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ သင္ၾကားမႈဘာသာစကားအျဖစ္ အဂၤလိပ္စာကိုု အသံုုးျပဳသည္မွာ အခြင့္ထူးခံ 
လက္တစ္ဆုပ္စာ လူတန္းစားမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားတြင္ 
အဂၤလိပ္စကားျဖင့္ အေျခခံ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားႏိုုင္ေသာ စြမ္းရည္အနည္းငယ္ ရွိၾကေသာ္လည္း 
အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကိုု အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေလ့လာလိုုက္စားရန္အတြက္ အရည္အေသြး ျပည့္ဝမႈမွာ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ မရွိၾကေပ။ 



၉ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ ဘာသာစကားေရြးခ်ယ္မႈ - စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ျမန္မာတကၠသိုုလ္မ်ားတြင္ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအသုံးျပဳမႈ
၁၉၆၄ခုုႏွစ္ ဦးေနဝင္း အစိုုးရ လက္ထက္တြင္ စတင္ၿပီး ဖတ္စာအုုပ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
တကၠသိုုလ္တြင္ အသံုုးျပဳသည့္ သင္႐ိုုးညႊန္းတမ္းမ်ား၊ သင္ၾကားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုုးကိုု 
ျမန္မာဘာသာသိုု႔ ျပန္ဆိုုသည့္ ေခတ္တစ္ခုု ရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုုစဥ္က အဂၤလိပ္စာကိုု 
ကိုလိုုနီဘာသာစကားတစ္ခုုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသျဖင့္ တကၠသိုလ္မႇဘာသာအရပ္မ်ားကိုု အဂၤလိပ္စာျဖင့္ 
မသင္ေတာ့ပဲ၊ အဂၤလိပ္စာကိုု သင္ၾကားေပးမႈ အဆင့္သည္လည္း ဆုိးရြားက်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ 
တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္လည္း တဟုုန္ထိုုး ထိုုးက်သြားသျဖင့္ 
လူမ်ားစြာတိုု႔သည္ ျမန္မာစာကိုု စီးပြားေရး မေအာင္ျမင္မႈ၊ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းမႈတိုု႔ႏွင့္ တြဲစပ္၍ 
စတင္ယူဆလာၾကပံုုရွိၿပီး ျမန္မာစာကိုု “မလံုုေလာက္ေသာဘာသာစကား”အျဖစ္ စဥ္းစားလာၾကသည္။ 
ရလဒ္အျဖစ္ ၁၉၈၀ႏွစ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူဝါဒ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၅ခုႏွစ္မွ 
စတင္ၿပီး အဂၤလိပ္စာသံုး ဖတ္စာအုုပ္မ်ားကိုု တကၠသိုုလ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳခဲ့ရာ 
၁၉၉၀ခုုႏွစ္ေရာက္လွ်င္ အဂၤလိပ္စာတစ္ခုုတည္းကိုုသာ အသံုုးျပဳျခင္းသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အမ်ားစုု၏ မျပည့္မီေသာ ဘာသာစကား 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိုု ငဲ့ၫွာေပးရန္ ႀကိဳးစားသည့္အေနျဖင့္ အဂၤလိပ္စာကိုု တျခားေသာ 
အဓိကဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲ၍ သင္ၾကားေပးရန္ တကၠသိုုလ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားမႈ 
ပံုုစံကိုုလည္း ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ တကၠသိုုလ္ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကိုုလည္း အဂၤလိပ္ဘာသာ “မြမ္းမံ” 
သင္တန္းမ်ားေပးခဲ့ၿပီး မၾကာခင္တြင္ ထိုဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သက္ဆိုုင္ရာ 
ဘာသာရပ္အလိုုက္ မွတ္စုုမ်ားကိုု ေရးသားလာခဲ့ၾကၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား 
ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းအားျဖင့္လည္း အလြတ္က်က္မွတ္ၿပီး စာေမးပြဲေျဖသည့္ အက်င့္မ်ားကိုု 
တုိးလာေစခဲ့ပါသည္။ ထိုုဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ မွတ္စုုမ်ားသည္ 
ဖတ္စာအုုပ္မ်ားထက္ပင္  တျဖည္းျဖည္း ပိုု၍ အေရးႀကီးသြားသည္ကိုု ေတြ႔ရပါသည္။  

ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္းမွ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား
 
အလုုပ္႐ုုံ ေဆြးေႏြးပြတဲြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားသည္  အဂၤလိပ္ဘာသာ တစ္ခုုတည္းကုုိသာ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ 
အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးတြင္  တစ္ခုုတည္းေသာ သင္ၾကားမႈဘာသာစကား သုုိ႔မဟုုတ္ ပုုိ၍ ႏွစ္သက္ေသာ 
သင္ၾကားမႈဘာသာစကားအျဖစ္ အသုုံးျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သူတုိ႕ုုုိ႔၏ ကုုိယ္ေတြ႔ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုုိ 
ျပန္လည္ ေျပာျပသလုုိ ထုုိသုုိ႔ အသုုံးျပဳျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈကုုိလည္း ရွင္းျပခ့ဲၾကပါသည္။

• ႏုုိင္ငံျခားသား ပညာေရးေလာကသားတစ္ဦးသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသုုံး 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ အဂၤလိပ္စာေပ အစီအစဥ္တစ္ခုုကုုိ စတင္ခ့ဲသူျဖစ္ၿပီး ထုုိသူမွေန၍ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကုုိ အဖြဲ႔လုုိက္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား လုုပ္ခုုိင္းသည့္အခါတြင္ 
ျမန္မာစကားျဖင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ေကာင္းေၾကာင္း ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးသြားခ့ဲပါသည္။ 
ထုုိပုုဂၢိဳ လ္၏ အျမင္အရ ထုုိသုုိ႔ ျမန္မာစကားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခြင့္ ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းသား 
ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ သူတုိ႕ု႔ ဖတ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိပၸာယ္ရိွေသာ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုုိ လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္သည္ဟုု ဆုုိပါသည္။ ထုုိ႔အျပင္ ျမန္မာစာသည္ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကုုိ အေၾကာင္းအရာပုုိင္း ရွင္းျပရာတြင္လည္း မရိွမျဖစ္ လုုိအပ္သည္ဟုု 
ဆုုိပါသည္။ ထုိေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျမန္မာစာကုုိ အသုုံးျပဳခြင့္ရသည္မွာ ၎တုုိ႔၏ 
သင္ယူမႈျဖစ္စဥ္အတြက္ အလြန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေၾကာင္း အၿမဲ ေျပာၾကသည္။ 



၁၀ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ ဘာသာစကားေရြးခ်ယ္မႈ - စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

• ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္သာမက ႏုုိင္ငံျခားမွာပါ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ပညာသင္ၾကားခ့ဲၿပီး ႏုုိင္ငံျခားတြင္ 
အေျခခ်ေနထုုိင္ရာမွ ျမန္မာႏုုိင္ငံသုုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူ တစ္ဦးကမူ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ 
စာတိုေလးမ်ားေရးႏုုိင္ရန္ သုုိ႔မဟုုတ္ စနစ္တက် တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ႏုုိင္စြမ္းရည္ 
ဆုံး႐ံႈးသြားခ့ဲျခင္းကုုိ ေနာင္တရေၾကာင္း ဆုုိပါသည္။ ထုိသူက ေထာက္ျပသည္မွာ 
ဘာသာစကားႏွစ္ခုုအၾကားတြင္ ကြလဲြမဲႈမ်ား မၾကာခဏရိွတတ္ၿပီး ျမန္မာျပည္မွသူမ်ားသည္ 
အဂၤလိပ္စကားလုုံးမ်ားကုုိ မွားယြင္းစြာ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္တတ္ၾကေၾကာင္း ေထာက္ျပသြားခ့ဲပါသည္။ 
ထုုိအတူုပင္ အလုုပ္႐ုုံေဆြးေႏြးပြ ဲတက္ေရာက္လာသူမ်ားကုုိ ျမန္မာမ်ားသည္ တရားဝင္ စီးပြားေရး 
ေဆြးေႏြးမႈပုုံစံမ်ားတြင္ ျမန္မာစကားသုုံးျခင္းသည္ ို႔ အဂၤလိပ္ဘာသာကုိအသံုးမျပဳႏုိင္ဟု အဓိပၸာယ္ 
သက္ေရာက္သျဖင့္ ထိုသည္မွာ တင္စီး၊ ေစာ္ကားသည္ဟုု ထင္ျမင္ယူဆၾကၿပီး ထုိသုိ႔ သုံးခိုင္းျခင္းျဖင့္ 
၎တို႔ကုိ စာသိပ္မတတ္ဟု သြယ္ဝုိက္ ဆိုလိုရာေရာက္သည္ဟု ယူဆႏုုိင္ေၾကာင္းကုုိလည္း 
ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးသြားခ့ဲပါသည္။



၁၁ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ ဘာသာစကားေရြးခ်ယ္မႈ - စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ အေတြ႔အႀကဳံမ်ား
ဂလိုုဘယ္လိုုက္ေဇးရွင္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကို ႏိုင္ငံတကာအသြင္ 
ကူးေျပာင္းလာေသာေခတ္ႀကီးတြင္ အဂၤလိပ္စာသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားထံသုိ႔ 
တံခါးဝင္ေပါက္တစ္ခုသဖြယ္ အခန္းက႑မွ မၾကာခဏ ပါဝင္လ်က္ ရွိပါေသာအခါ အဂၤလိပ္စာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိေသာသူမ်ားသည္ အစြန္အဖ်ားမွာပင္ ေနရသည္   သို႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ ေနရမည့္ 
အႏၲရာယ္ကို ႀကံဳရမည္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕သည္။ ကမာၻအႏွံ႔မွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံျခားသြား ေက်ာင္းတက္ႏုိင္သည့္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားရွိေသာအခါ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ 
တကၠသိုလ္ပညာေရးကို ပို၍ သင္ယူေလ့ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အာရွေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
အဂၤလိပ္စကားေျပာေသာ ႏိုင္ငံမ်ား သို႔မဟုတ္ သင္ၾကားမႈဘာသာ-အဂၤလိပ္ဘာသာသံုး 
တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သြားေရာက္၍ အဆင့္ျမင့္ပညာဘြဲ႔မ်ားကို ရယူရန္ မၾကာခဏ 
ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အာရွတြင္ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးသည္ အဂၤလိပ္စာကို အဓိက 
အေလးထားျခင္း၊ အဂၤလိပ္စာ တစ္ခုတည္းကိုသာ အသုံးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ 
အဂၤလိပ္စာ သုံးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ မူဝါဒမ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္းတုိ႔ မလုပ္ခဲ့ၾကေပ။ 

မေလးရွားႏုိင္ငံ
လြန္ခဲ့ေသာ ၅၇ခုႏွစ္တာ ကာလမ်ားအတြင္း မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ဘာသာစကားမူဝါဒသည္ 
ေျပာင္းလဲမႈေပါင္းမ်ားစြာကို ျဖတ္သန္းခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာကဲ့သို႔ပင္ မေလးရွားတြင္လည္း 
အဂၤလိပ္စာသည္ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ တကၠသိုလ္မ်ား၏ တစ္ခုတည္းေသာ 
သင္ၾကားမႈဘာသာစကား ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၅ခုႏွစ္မွစ၍ မေလးစာကုိ .အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ 
ျဖည္းျဖည္းျခင္း ျပန္လည္ စတင္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ေနာက္၁၈ႏွစ္ၾကာကာလမ်ားတြင္ 
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလတစ္ခုအတြင္း မေလးစာကို ဝိဇၨာဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားရာတြင္ 
အသုံးျပဳၿပီး အဂၤလိပ္စာကို သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားရန္ အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္   ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္ဆုံးေပၚ သိပၸံဖြံ႔ၿဖိဳး 
တုိးတက္မႈမ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ရင္ေဘာင္တန္း သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အဂၤလိပ္စာ လိုအပ္ၿပီး 
မေလးစကားသည္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ စကားရပ္ ေျပာင္းလဲမႈ ပိုေႏွးေသာ ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ 
ပိုသင့္ေတာ္သည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ဆုကို မေလးဘာသာသို႔ 
ဘာသာျပန္ဆိုရန္၊ မေလးေဝါဟာရသစ္မ်ားကို ဖန္တီးရန္ အစိုးရ၏ ခုိင္ခုိင္မာမာ ပံ့ပိုးမႈ ရွိခဲ့သျဖင့္ 
ေနာက္ဆံုးတြင္ အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း သင္ၾကားရေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို 
မေလးဘာသာျဖင့္သာ သင္ၾကားရန္ အစိုးရတကၠသိုလ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
၂၀၀၂ခုႏွစ္တြင္ ဘာသာစကားမူဝါဒကို ေျပာင္းျပန္လုပ္ခဲ့ၿပီး အဂၤလိပ္စာျဖင့္ သိပံၸဘာသာရပ္မ်ားကို 
သင္ၾကားမႈ တဖန္ ျပန္လည္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ 
ထုတ္ေဝေသာ သိပၸံသုေတသနသစ္မ်ားကို အရွိန္အဟုန္ ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ မေလးဘာသာျဖင့္ 
အခ်ိန္မီ ဘာသာျပန္ေပးႏုိင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္ဘာသာျပန္မ်ား မလံုေလာက္ျခင္းေၾကာင့္  
နည္းပညာအခက္အခဲျဖစ္ၿပီး ဤသို႔ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျပန္သင္ၾကားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ေနာင္ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းတြင္ ပို၍သိသာထင္ရွားလာသည္မွာ  အစုိးရ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ 
အဂၤလိပ္စာကို သုံးျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ျဖစ္ေစသည္ဟူေသာအခ်က္သည္ ပို၍ သိသာ 
ထင္ရွားလာခဲ့သည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ယခင္က မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္အတြက္ 
မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ အေစာပိုင္း မူဝါဒေရြးခ်ယ္မႈမ်ား၏ ရလဒ္မွာ မေလးဘာသာ တစ္မ်ဳိးတည္းသာ 
ေျပာတတ္သူ   မ်ဳိးဆက္တစ္ခု ဖန္တီးေပးလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာစကား ဗဟုသုတ 
အလံုအေလာက္ မရွိျခင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ ထပ္ေဆာင္းသင္တန္းမ်ား 
မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အခြင့္မသာခဲ့ၾကရွာေပ။ 

အမ်ဳးိသား 
ဘာသာစကားမူဝါဒမ်ားသည္ 
အဂၤလိပ္စာကုိ တကၠသုိလ္တြင္ 
သင္ၾကားမႈဘာသာစကားအျဖစ္ 
အသံုးျပ ျဳခင္းကုိ ပ့ံပုိးကူညီရန္ 
ေရရွည္ ဂယက္႐ုိက္ခတ္မႈ 
အလားအလာမ်ားႏွင့္ 
လက္ရိွ နည္းပညာ 
လုပ္ႏိုင္စြမ္းတို႔ကုိပါ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားကာ  ဘက္ေပါင္းစုံ 
ေပါင္းစည္းထားေသာ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခု၏ 
အက်ဳးိဆက္ရလဒ္သာ 
ျဖစ္သင့္ပါသည္။  



၁၂ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ ဘာသာစကားေရြးခ်ယ္မႈ - စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားမႈဘာသာစကားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားပို၍ 
ထားေပးရန္ အစိုးရမွ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ အေတြ႔အႀကဳံအရ ယခု ဆံုးျဖတ္လုိက္ေသာ မူဝါဒေရြးခ်ယ္မႈမ်ားသည္ 
ေနာင္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအထိ လက္ေတြ႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာမည္ကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရင္း ေသေသခ်ာခ်ာ ေတြးေခၚေရးဆြဲရသည့္ ဘာသာစကားမူဝါဒ၏ အေရးႀကီးပုံကို 
ထင္ဟပ္ျပသေနပါသည္။ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ 
အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအေပၚ မလြဲမေသြ သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ “ထပ္ဆင့္အက်ိဳးမ်ား” မည္သို႔ 
ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။ အမ်ဳိးသား ဘာသာစကားမူဝါဒမ်ားသည္ 
အဂၤလိပ္စာကို တကၠသိုလ္တြင္ သင္ၾကားမႈဘာသာစကားအျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္းကို ပံ့ပိုးကူညီရန္ 
ေရရွည္ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈ အလားအလာမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ နည္းပညာ လုပ္ႏုိင္စြမ္းတုိ႔ကိုပါ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားကာ  ဘက္ေပါင္းစံု ေပါင္းစည္းထားေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခု၏ အက်ဳိးဆက္ရလဒ္သာ 
ျဖစ္သင့္ပါသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ လံုးဝကြဲျပားစြာ  ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ထိုင္းပညာေရးစနစ္အေပၚ 
မည္သည့္ ဥေရာပ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံကမွ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားတစ္ခု မျဖစ္မေန 
သင္ရမည္ဟု တရားဝင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းမ်ဳိး မည္သည့္အခါမႇ မရွိခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ 
သင္ၾကားမႈဘာသာစကားသည္  ထိုင္းစာသည္ အဓိကျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္စာကို အခ်ဳိ႕ေသာ 
ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတြင္သာ ေတြ႔ရပါသည္။ ထိုင္းအဆင္ျမင့္ပညာေရးစနစ္တြင္ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသည္ အျခားေသာ ဘာသာရပ္ ေျမာက္မ်ားစြာထဲမွ ဘာသာရပ္တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္သည္လည္း ၎တို႔၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ 
စြမ္းေဆာင္မႈကို ကန္႔သတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။ ဤသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ အေျခအေနႏွင့္ 
အလြန္ပင္ ကြာျခားေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္ၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံ အေျခအေနႏွင့္လည္း 
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ကြာျခားေနပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာလည္း 
ဘာသာစကားမူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ 
ထိုင္းႏိုင္ငံ ေတာ္ဝင္တကၠသိုလ္သည္ မူလတန္းႏွင့္အလယ္တန္းတြင္ ထိုင္းဘာသာစကားမွလြဲ၍ 
အျခားေသာ ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားမႈကို ရပ္ဆိုင္းရမည္ေလာ၊ အားေပးရမည္ေလာ 
အေခ်အတင္ ျငင္းခုံေနၾကပါသည္။ အစိုးရ၏႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို 
ထိုင္းဘာသာစကားကို ကၽြမ္းက်င္လာေအာင္ တိုက္တြန္းေပးျခင္းသည္ အဂၤလိပ္စာကို 
နားလည္ျခင္းထက္ ပို၍အေရးႀကီး၏။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
အဂၤလိပ္စာေရာ ထိုင္းအပါ မျဖစ္မေန သင္ၾကားေပးျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအၾကား 
ညံ့ဖ်င္းေသာ ပညာေရးစြမ္းေဆာင္မႈ ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားစြာက ယုံၾကည္ၾကသည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အေတြ႔အႀကဳံအရ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္တြင္ အဂၤလိပ္စာကို လိုသည္ထက္ 
အာ႐ုံစိုက္ျခင္းသည္ သင္ယူမႈျဖစ္စဥ္အေပၚတြင္ ဆိုးရြားသည့္ သက္ေရာက္မႈ အလားအလာတစ္ခု 
ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ဤသည္မွာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအတြက္လည္း မွန္ကန္ေနပါသည္။ 
အကယ္၍ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သင္ယူေနသည့္ အသိပညာမ်ားကို မိမိတို႔၏ 
မိခင္ဘာသာစကားတြင္ သေဘာတရားကို ပထမဦးစြာ အာ႐ုံသြင္း နားလည္ႏိုင္ပါက (အဂၤလိပ္ျဖစ္ေစ   
အျခားဘာသာစကားျဖစ္ေစ) ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားတြင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည္ထက္ ၎တို႔၏ 
ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး အေရးႀကီးဆုံးမွာ 
၎တို႔၏ အသိဥာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စူးစမ္းလိုစိတ္ရွိေသာ ဘာသာရပ္တြင္ ျဖစ္သည္ဟု 
ဘာသာေဗဒပညာရွင္မ်ားစြာက ယံုၾကည္ၾကသည္။ မေလးရွားအေတြ႔အႀကဳံမွာကဲ့သို႔ပင္ 
ထိုင္းႏိုင္ငံသည္လည္း အဆင့္ျမင့္ပညာေရးမွ ဘာသာစကား မူဝါဒကို မူလတန္းႏွင့္ 
အလယ္တန္းအဆင့္ ဘာသာစကား သင္ၾကားျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားမွ   
သီးျခား ခြဲ၍ မရႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။



၁၃ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ ဘာသာစကားေရြးခ်ယ္မႈ - စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

အာရွႏွင့္ အာရွအလြန္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား 
ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ကမာၻအႏွံ႔မွ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသူမ်ားစြာ တို႔သည္ အဂၤလိပ္စာသည္ 
“တစ္ခ်က္ တို႔လုိက္႐ံုျဖင့္ အခက္အခဲ အကုန္ ေပ်ာက္ေအာင္ စြမ္းႏုိင္ေသာ ေဆးႀကိမ္လုံး”ဟု 
ယုံၾကည္ ၾကပါသည္။ဤခ်ိတ္ဆက္မႈအရ ကမာၻေပၚတြင္ အေကာင္းဆုံး စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ 
ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ အမ်ားစုသည္ အဂၤလိပ္စာကို တစ္ခုတည္းေသာ သို႔မဟုတ္ အဓိက 
သင္ၾကားမႈ ဘာသာစကားအျဖစ္ လံုးဝ မသံုးသည္မွာ မွတ္သားထိုက္ပါသည္ (ပံု(၁)ကို ၾကည့္ရန္)။ 
တ႐ုတ္ႏို္င္ငံ၊ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ျမင္သာထင္သာ ဥပမာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
ဥေရာပတြင္  စကင္ဒီေနးဗီးယား ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္ေကာင္းမ်ား 
ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားထံတြင္ ရွိေသာ္ျငားလည္း တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဘာသာအရပ္အခ်ိဳ႕ကို 
သင္ၾကားပို႔ခ်မႈသည္ အဂၤလိပ္စာျဖင့္ မဟုတ္ေပ။ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံတြင္ အေျခအေန ဆင္တူပါသည္။

ပံု(၁) - ဂ်ီ ၂၀(ေခၚ) ႏိုင္ငံႀကီးအုပ္စုဝင္ႏိုင္ငံမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အာရွေဒသ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားမွ  
မ်ားစြာ သင္ယူေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႏိုင္းယွဥ္ေကာက္ခ်က္မ်ား ဆြဲရာတြင္ 
ဂ႐ုတစိုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ ေလ့လာသင့္ၿပီး မတူညီေသာ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
ဘာသာေဗဒ အေျခအေနမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ သင့္ပါသည္။ ဥပမာ - ျမန္မာႏိုင္ငံမွ 
လူမ်ားစြာတို႔သည္ စကၤာပူႏုိင္ငံကို ေခတ္မီမႈ၏ စံနမူနာအျဖစ္ စကၤာပူပုံစံကို အားက်လုိခ်င္သည္ကို 
ေတြ႔ရပါသည္။ စကၤာပူႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီျဖစ္ျခင္းတည္း ဟူေသာ တူညီသည့္ 
သမိုင္းေၾကာင္း တစ္ခုရွိၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာေရး၏ တရားဝင္ သင္ၾကားမႈဘာသာစကားျဖစ္ျခင္း 
အပါအဝင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳေသာ အဂၤလိပ္စကားျဖင့္ အလြန္အမင္း အဂၤလိပ္စာဗဟိုထားရွိေသာ 
ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္္လည္း စကၤာပူသည္ ေသးငယ္၍ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝၿပီး 
အလြန္ၿမဳိ႕ျပပုံစံဆန္ေသာ ၿမဳိ႕ေတာ္ႏိုင္ငံေလးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူဦးေရမ်ားျပားၿပီး ဘာသာစကား 
မ်ားျပားစြာ ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ ပုံစံတစ္ခုေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ 

အေနာက္ဘက္ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွေန၍ အဂၤလိပ္စာကို ၎တို႔ 
အမွန္တကယ္ အဓိကသုံးေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးစနစ္၏ တူညီေသာ 
သင္ၾကားမႈဘာသာစကားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေနႏွင့္ 
သင့္ေတာ္သေယာင္ေယာင္ ရွိေသာ္လည္း အေပၚယံအားျဖင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အိႏၵိယတြင္ တရားဝင္ 
ဘာသာစကား မ်ားစြာရွိၿပီး မည္သည့္ တရားဝင္ ဘာသာစကားကိုမွ လူမ်ားစု ဘာသာစကားအျဖစ္ 

ကေနဒါ

ဂ်ီ၂၀ အုပ္စုထဲတြင္  ဥေရာပသမဂၢလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢကုိ ဥေရာပေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဥေရာပဗဟုိဘဏ္ ကုိယ္စားျပဳပါသည္။ စပိန္ႏိုင္ငံကလည္း 
ဂ်ီ၂၀ အၿမဲတမ္းဧည့္သည္အုပ္စုဝင္ ျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္

မက္စီကို

ဘရာဇီး

ၿဗိတိန္ ဂ်ာမနီ
ျပင္သစ္

အီတာလီ တူရကီ

႐ုရႇ

တ႐ုပ္
ေတာင္ကိုရီးယား

ဂ်ပန္

အင္ဒိုနီးရႇား

ၾသစေၾတလ်
ေတာင္အဖရိက

အႏိၵယ
ေဆာဒီအာေရဗ်

အာဂ်င္တီးနား



၁၄ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ ဘာသာစကားေရြးခ်ယ္မႈ - စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

မယူဆၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာစကား အုပ္စုမ်ားအၾကား 
ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးတြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေအာင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမွ လုပ္ေပးသည္။ 
အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ အေျခအေနႏွင့္ မတူညီသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိက်ျပတ္သားေသာ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ 
ဘာသာစကားအရ လူမ်ားစုတစ္ခု ရွိသကဲ့သုိ႔ မွ်ေဝယူခဲ့ရေသာ ကိုလိုနီသမိုင္းေၾကာင္း ရွိေသာ္လည္း 
အဂၤလိပ္စာသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ နက္႐ႈိင္းစြာ အျမစ္တြယ္ခဲ့သေလာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
အျမစ္မတြယ္ခဲ့ေပ။ 

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္းမွ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတိုု႔သည္ ယခင္က မူလတန္းႏွင့္ 
အလယ္တန္းအဆင့္တို႔တြင္ အဂၤလိပ္စာကုိ သင္ယူမႈဘာသာစကားအျဖစ္ ဦးစားေပး 
အဆင့္ျမွင့္ခဲ့သည့္ ဘာသာစကားမူဝါဒမ်ားကို ျပန္လည္ စဥ္းစားသုံးသပ္ေနၾကသည္မွာ 
အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအပါအဝင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈအေပၚတြင္ ေရရွည္ 
ဆိုးရြားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ေပးရလွ်င္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ 
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္  တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားေပါင္း ငါးဆယ္ျဖင့္ မိခင္ဘာသာစကားကို ပံ့ပိုးသည့္ 
ဥပေဒတစ္ရပ္ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤေျပာင္းလဲမႈသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 
အဓိက သေဘာတရားမ်ားကို ၎တုိ႔၏ မိခင္ဘာသာစကားႏွင့္ ပထမဦးစြာ သင္ၾကားျခင္း၏ 
အေရးႀကီးမႈကို အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ၿပီး ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အေပၚယံ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား 
သြက္လက္မႈထက္ ဘာသာရပ္အေၾကာင္းအရာ ေလ့လာသင္ၾကားမႈကို ပိုမိုနက္႐ႈိင္းေစရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ အေျခခံဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားသည္ 
သူ႔ခ်ည္းသက္သက္ဆုိလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာစင္ျမင့္ထက္တြင္ ယွဥ္ၿပဳိင္မႈကို ေသခ်ာပိုင္ႏိုင္ေစရန္ 
မလုံေလာက္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳကာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑မွလည္း 
ဤမူဝါဒသစ္ကို ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ မိခင္ဘာသာစကားသံုး ပညာေရးသည္ 
ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား စြမ္းေဆာင္မႈ ႏႈန္းထားမ်ားကို သိသိသာသာ 
ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ၂၀၀၆ခုႏွစ္မွ စံျပစီမံကိန္းတစ္ခုမွ ျပသခဲ့ပါသည္။ တူညီေသာ 
အေၾကာင္းမ်ားအတြက္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္လည္း ပထမတန္းတြင္ အဂၤလိပ္စာ မျဖစ္မေန 
သင္ယူရျခင္းကို ဖယ္ရွားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အာရွေဒသ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားမွ  
မ်ားစြာ သင္ယူေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႏိုင္းယွဥ္ေကာက္ခ်က္မ်ား ဆြဲရာတြင္ 
ဂ႐ုတစိုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ ေလ့လာသင့္ၿပီး မတူညီေသာ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
ဘာသာေဗဒ အေျခအေနမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ သင့္ပါသည္။ ဥပမာ - ျမန္မာႏိုင္ငံမွ 
လူမ်ားစြာတို႔သည္ စကၤာပူႏုိင္ငံကို ေခတ္မီမႈ၏ စံနမူနာအျဖစ္ စကၤာပူပုံစံကို အားက်လုိခ်င္သည္ကို 
ေတြ႔ရပါသည္။ စကၤာပူႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီျဖစ္ျခင္းတည္း ဟူေသာ တူညီသည့္ 
သမိုင္းေၾကာင္း တစ္ခုရွိၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာေရး၏ တရားဝင္ သင္ၾကားမႈဘာသာစကားျဖစ္ျခင္း 
အပါအဝင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳေသာ အဂၤလိပ္စကားျဖင့္ အလြန္အမင္း အဂၤလိပ္စာဗဟိုထားရွိေသာ 
ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္္လည္း စကၤာပူသည္ ေသးငယ္၍ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝၿပီး 
အလြန္ၿမဳိ႕ျပပုံစံဆန္ေသာ ၿမဳိ႕ေတာ္ႏိုင္ငံေလးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူဦးေရမ်ားျပားၿပီး ဘာသာစကား 
မ်ားျပားစြာ ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ ပုံစံတစ္ခုေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ 

အေနာက္ဘက္ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွေန၍ အဂၤလိပ္စာကို ၎တို႔ 
အမွန္တကယ္ အဓိကသုံးေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးစနစ္၏ တူညီေသာ 
သင္ၾကားမႈဘာသာစကားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေနႏွင့္ 
သင့္ေတာ္သေယာင္ေယာင္ ရွိေသာ္လည္း အေပၚယံအားျဖင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အိႏၵိယတြင္ တရားဝင္ 
ဘာသာစကား မ်ားစြာရွိၿပီး မည္သည့္ တရားဝင္ ဘာသာစကားကိုမွ လူမ်ားစု ဘာသာစကားအျဖစ္ 
မယူဆၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာစကား အုပ္စုမ်ားအၾကား 
ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးတြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေအာင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမွ လုပ္ေပးသည္။ 
အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ အေျခအေနႏွင့္ မတူညီသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိက်ျပတ္သားေသာ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ 



၁၅ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ ဘာသာစကားေရြးခ်ယ္မႈ - စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ဘာသာစကားအရ လူမ်ားစုတစ္ခု ရွိသကဲ့သုိ႔ မွ်ေဝယူခဲ့ရေသာ ကိုလိုနီသမိုင္းေၾကာင္း ရွိေသာ္လည္း 
အဂၤလိပ္စာသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ နက္႐ႈိင္းစြာ အျမစ္တြယ္ခဲ့သေလာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
အျမစ္မတြယ္ခဲ့ေပ။ 

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္းမွ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတိုု႔သည္ ယခင္က မူလတန္းႏွင့္ 
အလယ္တန္းအဆင့္တို႔တြင္ အဂၤလိပ္စာကုိ သင္ယူမႈဘာသာစကားအျဖစ္ ဦးစားေပး 
အဆင့္ျမွင့္ခဲ့သည့္ ဘာသာစကားမူဝါဒမ်ားကို ျပန္လည္ စဥ္းစားသုံးသပ္ေနၾကသည္မွာ 
အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအပါအဝင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈအေပၚတြင္ ေရရွည္ 
ဆိုးရြားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ေပးရလွ်င္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ 
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္  တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားေပါင္း ငါးဆယ္ျဖင့္ မိခင္ဘာသာစကားကို ပံ့ပိုးသည့္ 
ဥပေဒတစ္ရပ္ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤေျပာင္းလဲမႈသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 
အဓိက သေဘာတရားမ်ားကို ၎တုိ႔၏ မိခင္ဘာသာစကားႏွင့္ ပထမဦးစြာ သင္ၾကားျခင္း၏ 
အေရးႀကီးမႈကို အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ၿပီး ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အေပၚယံ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား 
သြက္လက္မႈထက္ ဘာသာရပ္အေၾကာင္းအရာ ေလ့လာသင္ၾကားမႈကို ပိုမိုနက္႐ႈိင္းေစရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ အေျခခံဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားသည္ 
သူ႔ခ်ည္းသက္သက္ဆုိလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာစင္ျမင့္ထက္တြင္ ယွဥ္ၿပဳိင္မႈကို ေသခ်ာပိုင္ႏိုင္ေစရန္ 
မလုံေလာက္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳကာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑မွလည္း 
ဤမူဝါဒသစ္ကို ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ မိခင္ဘာသာစကားသံုး ပညာေရးသည္ 
ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား စြမ္းေဆာင္မႈ ႏႈန္းထားမ်ားကို သိသိသာသာ 
ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ၂၀၀၆ခုႏွစ္မွ စံျပစီမံကိန္းတစ္ခုမွ ျပသခဲ့ပါသည္။ တူညီေသာ 
အေၾကာင္းမ်ားအတြက္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္လည္း ပထမတန္းတြင္ အဂၤလိပ္စာ မျဖစ္မေန 
သင္ယူရျခင္းကို ဖယ္ရွားခဲ့ပါသည္။

ပံု(၂)  - ကမ္းမင္း၏ “ေရခဲေတာင္ သေဘာတရား” (၁၉၈၄ခုႏွစ္)

အဂၤလိပ္ဘာသာကို မိခင္ ဘာသာစကားအျဖစ္ မေျပာေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စာကို 
သင္ၾကားမႈ ဘာသာ စကားအျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ျပဳလုပ္ထားသည့္ 
သုေတသနမ်ားအရ ေတြ႔ရွိရသည္မွာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔သင္ၾကားရမည့္ 
ဘာသာရပ္ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာတို႔ကို တၿပဳိင္တည္း ႏွစ္ခုလံုး သင္ယူေနရေသာေၾကာင့္ 

ကမ္းမင္း၏ေရခဲေတာင္ သေဘာတရား

ျမဳတ္ဝင္ေနေသာ 
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

ေလ်ာ့က်ေနေသာ 
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ၊

(စကားမဟုတ္ေသာ သဲလြန္စမ်ား 
ပိုနည္းၿပီးဘာသာစကားသည္ ပို၍ ျဒပ္မဲ့ဆန္သည္)

အေျခခံလူသားခ်င္း ဆက္သြယ္ေရးစြမ္းရည္မ်ား။
မိတ္ေဆြႏႇင့္ စကားစျမည္းေျပာတတ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္ 
ေပါ့ပါးစြာ အျပန္အလႇန္ေျပာတတ္ျခင္း၊ အပါအဝင္နိစၥဒူဝ 
ေနထိုင္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာဘာသာစကား။

အသိဉာဏ္ပညာႏႇင့္ သေဘာတရားသက္သက္ဘာသာ 
စကားစြမ္းရည္ကြၽမ္းက်င္မႈ။ စာသင္ခန္းထဲတြင္ 
အေၾကာင္းအရာကုိနားလည္ရန္၊ ေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္ေသာ 
ဘာသာစကား။

J. Cummins (1984), Bilingualism and Special Education: Issues in Assessment and Pedagogy, Clevedon, England: Multilingual Matters.

လက္ရိွ 
သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွ 
ႏုိင္ငံမ်ားစြာ၏ အေတြ႔အႀကဳံအရ 
ေဒသႏၲရဘာသာစကားမ်ားကုိ 
အထိခိုက္အနစ္နာခံေစၿပီး 
အဂၤလိပ္စာကုိ 
သင္ၾကားမႈဘာသာစကားအျဖစ္ 
ျမွင့္တင္သည့္ 
မူဝါဒတစ္ခုသည္ သင္ယူမႈကုိ 
ပ်က္စီးယုတ္ေလ်ာ့ေအာင္ 
လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ၫႊန္းဆုိေနပါသည္။   



၁၆ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ ဘာသာစကားေရြးခ်ယ္မႈ - စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈ ပိုနည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုလုံးတြင္ ထူးခၽြန္စြာ မတတ္ေျမာက္ျခင္းတုိ႔ကို 
ေတြ႔ရပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ကမ္းမင္း၏ “ေရခဲေတာင္ သေဘာတရား” (ပံု(၂)ကို ၾကည့္ရန္)
သည္ ဆက္စပ္ေနကာ ေရခဲေတာင္ ထိပ္ဖ်ားပိုင္းသည္ အေျခခံ လူလူခ်င္း ဆက္သြယ္ေရး 
စြမ္းရည္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပိုင္းတြင္ ပို၍နက္႐ႈိင္းေသာ၊ ပို၍ ထုထည္ပမာဏ မ်ားျပားသည္မွာ 
အသိဥာဏ္ပညာ၊ သေဘာတရားသက္သက္ ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဆိုလိုသည္မွာ အေပၚယံ ဆက္သြယ္မႈအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား စြမ္းရည္မ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ 
ပညာေရးတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား စြမ္းရည္မ်ား 
ရွိျခင္းႏွင့္ မတူေပ။ သေဘာတရားသက္သက္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ဘာသာစကား စြမ္းရည္မ်ားကို  
ေဒသႏၲရဘာသာစကားအတြင္း  တည္ေဆာက္သည္က အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ 

လက္ရွိ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားစြာ၏ အေတြ႔အႀကဳံအရ 
ေဒသႏၲရဘာသာစကားမ်ားကို အထိခုိက္အနစ္နာခံေစၿပီး အဂၤလိပ္စာကို 
သင္ၾကားမႈဘာသာစကားအျဖစ္ ျမွင့္တင္သည့္ မူဝါဒတစ္ခုသည္ သင္ယူမႈကို 
ပ်က္စီးယုတ္ေလ်ာ့ေအာင္ လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၫႊန္းဆိုေနပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ျဖစ္ရပ္ကဲ့သို႔ပင္ 
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စကားကို ေကာင္းေကာင္း ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း  
၎တို႔သည္ သင္ယူတတ္ေျမာက္၊ နားလည္ၿပီး  သေဘာတရားသစ္မ်ားကို က်င့္သံုးႏုိင္စြမ္းမွာ 
အနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပညာသင္ၾကားေပးသူမ်ားႏွင့္ မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားသည္ 
မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္တြင္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားမႈကို တိုးျမွင့္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ 
အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ အဂၤလိပ္စာကို တစ္ခုတည္းေသာ သင္ၾကားမႈဘာသာစကားအျဖစ္ 
သံုးျခင္းေၾကာင့္ ေတြ႔ႀကဳံရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို တန္ျပန္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု 
ယူဆေနၾကပံုရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မူလတန္းပညာေရးတြင္ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားသည့္ႏွစ္ 
အေရအတြက္ သိသိသာသာတုိးၿပီး ေစာစီးစြာ စတင္လာၾကသည္။ အင္ဒိုုနီးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတုိ႔၏ 
အေတြ႔အႀကဳံအရ ဤသို႔ ေစာစီးစြာ ထိေတြ႔မႈသည္ အဆင့္ျမင့္တန္း ပညာေရးရလဒ္မ်ားအေပၚ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ နည္းပါးေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 



၁၇ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ ဘာသာစကားေရြးခ်ယ္မႈ - စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ဆက္လက္စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္ေတြ႕
ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ား
လက္ရိွအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဘာသာစကားမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအႀကံျပဳခ်
က္မ်ားကုိေရးဆြရဲာတြင္ အဖြ႕ဲအစည္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွပါသည္။ ျမန္မာႏုိ
င္ငံပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအျပင္၊ UNICEF၊ ပညာေရးအတြက္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ားကြန္ယက္၊ 
(ယူႏုိက္တက္ကင္းဒမ္းႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံတကာဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈဌာနမွ တစိတ္တေဒသရံပံုေငြကူညီပ့ံပုိးၿပီး ၿဗိတိ
သၽွေကာင္စီမွအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္) ပ်ိဳးပင္အစီအစဥ္၊ မဲလ္ဘုန္းတကၠသုိလ္၊ မြန္၊ 
ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေဒသခံစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအသင္းမ်ားပါဝင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ 
ပညာေရးလက္ရိွအေျခအေနကုိ ဆင္ျခင္သံုးသပ္သည့္ဘက္သုိ႔ ဦးတည္ထား႐ံုမၽွမက ေနာင္တြ
င္မူဝါဒဆုိင္ရာေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံပညာေရးက႑တစ္ေလၽွာက္လံုး
တြင္ ဦးစားေပးရမည့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္
ပါ ပ့ံပုိးေပးရန္ရည္ရြယ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဘက္စံုပညာေရးက႑ 
ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္အတြင္းသုိ႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ တစိတ္ တေဒသထည့္သြင္းေနပါသည္။ တုိ
င္ပင္ေဆြးေႏြးအႀကံဥာဏ္ရယူမႈမ်ား၊ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား၏ 
သြင္းအားစုမ်ားအားလံုးကုိ အဆင့္တုိင္းတြင္က်င္းပေနပါသည္။ လက္ရိွေရးဆြေဲနသည့္ အေထြေထြ 
မူဝါဒသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုရုွေထာင့္မ်ားကုိ အားလံုးေပါင္းစည္းေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိ႔အတူပင္ စကားမေျပာႏုိင္သူမ်ားအတြက္ သေကၤတသံုးဘာသာစကားႏွင့္ အျမင္အာ႐ံုခ်ိဳ႕ယြင္းမႈႏွ
င့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ဆက္သြယ္ ေျပာၾကားမႈဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားသာမက ေျပာဆုိသံုးစြေဲနၾကသည့္ 
ဘာသာစကားမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းပါလိမ့္မည္။

ဘာသာစကားကြျဲပားမႈမ်ားကုိ ကြျဲပားျခားနားေသာ ႏီွးႏြယ္ပါဝင္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔ကုိယ္က်ိဳးေမ
ၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ရိွၾကဳံေတြ႕ေနရသည့္ျပႆနာမ်ားကုိ နားလည္မႈအေပၚမူတည္ၿပီး မတူညီ
သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ခ်ည္းကပ္ၾကပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဘာသာစကားမတူကြျဲပားမႈကုိ 
ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္၊ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာကိစၥတစ္ခုအျဖစ္ သုိ႔မဟုတ္ ရင္းျမစ္တစ္ခု 
အျဖစ္ရုွျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ဘာသာစကားကုိျပႆနာတစ္ခု အျဖစ္ရုွျမင္သည့္အေနအထားသည္ 
ဘာသာစကားမ်ားလြန္းလၽွင္ မလုိအပ္သည့္ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ စိတ္ရုွပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္လာႏုိင္
သည္ဟုယူဆပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လူနည္းစုဘာသာစကားမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေရး
ဝါဒီဆန္႔က်င္သည့္အယူအဆမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္သည္ဟူေသာ ေၾကာက္စိတ္က ထုိအျမင္ကုိ 
မီးေလာင္ရာေလပင့္သလုိျဖစ္ေစသည္။ ဘာသာစကားကုိအခြင့္အေရးတစ္ခု အျဖစ္ရုွျမင္သ
ည့္ခ်ည္းကပ္မႈမွာေတာ့ လူမ်ိဳးႀကီးဘာသာစကားတစ္ခုျဖစ္ေစ၊ လူနည္းစုဘာသာစကားျဖစ္ေစ၊ 
တရားဝင္ ဘာသာစကားျဖစ္ေစ၊ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖစ္ေစ၊ ဘာသာစကားတစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ 
ဘာသာစကားတုိင္းကုိ တန္းတူညီမၽွသည့္ အဆင့္တန္းသတ္မွတ္ေပးသည္။ ႏုိင္ငံ၏သမုိင္းေၾကာင္း
အေနအထားႏွင့္ ဘာသာစကားေျပာ ၾကားေသာ လူအုပ္စုမ်ား၏ အရြယ္အစားကြျဲပားျခင္းတုိ႔အရ 
ဤသုိ႔ခ်ည္းကပ္မႈသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ လက္ေတြ႕က်ေသာအခ်က္မ်ားကုိ ေက်ာ္
သြားႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္လည္းရိွပါသည္။ ဘာသာစကားကုိ ရင္းျမစ္တစ္ခု အေနျဖင့္ၾကည့္သည့္ရုွေထာင့္ 
တစ္ခုကမူ ဘာသာစကားကုိ အသိဥာဏ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာရင္းျမစ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ထင္ျမင္သည္။ 
ဘာသာစကားတုိင္းကုိေတာ့ တန္းတူဆက္ဆံမည္မဟုတ္ဘဲ ဘာသာစကားတစ္ခုခ်င္းစီ၏ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ အေပၚမူတည္၍ ခြျဲခားဆက္ဆံသြားပါသည္။ ဤရုွေထာင့္ကၾကည့္လၽွင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
ပညာေရးအတြက္ ဘာသာစကားမူဝါဒႏွင့္ဆက္ႏြယ္ၿပီး ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာမ်ားစြာရိွပါသည္။ 

ေဒသခံ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသာမက အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကမည့္ 

ဘာသာစကားကြျဲပားမႈမ်ားကုိ 
ကြျဲပားျခားနားေသာ 
ႏီွးႏြယ္ပါဝင္သူမ်ားသည္ သူတုိ႔ 
ကိုယ္က်ဳိးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွ
င့္ လက္ရိွ ႀကဳံေတြ႔ေနရသည့္ 
ျပႆနာမ်ားကုိ 
နားလည္မႈအေပၚ မူတည္ၿပီး 
မတူညီသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
ခ်ည္းကပ္ၾကပါသည္။ 



၁၈ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ ဘာသာစကားေရြးခ်ယ္မႈ - စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘက္စုံပညာေရးက႑သုံးသပ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ေနၾကသူမ်ားကိုပါ 
ကူညီေပးႏိုင္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ထားေသာ အဓိကသတင္းစကားအခ်ိဳ႕ကို အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ 
တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက သေဘာတူအတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တကၠသိုလ္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာဘာသာစကားေရြးခ်ယ္မႈသည္ 
အဂၤလိပ္စာ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာစာမဟုတ္ဘဲ ထိုႏွစ္ခုကိုတြဲထား၊ ေပါင္းစပ္ထားျခင္းမ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 
မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ အနည္းဆုံးသင္ၾကားမႈ
ဘာသာအေထာက္အကူနည္းလမ္းအျဖစ္ ျမန္မာစာအသုံးျပဳျခင္းကို တိုက္တြန္းအားေပးသင့္ပါသည္။

• သင္ယူမႈျဖစ္စဥ္တြင္ လုံေလာက္ေသာ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈမရွိေသာ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား စာလိုက္ႏိုင္ေစရန္ ဘာသာစကားပံ့ပိုးမႈကို (ျမန္မာဘာသာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ 
အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ျဖစ္ေစ) ထည့္သြင္းေပးရပါမည္။

• တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ရည္ရြယ္ေ
သာလုပ္ငန္းခြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ ျမန္မာဘာသာတို႔ျဖင့္ 
ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

• မူလတန္းမွသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအထိ ဘာသာစကားမူဝါဒသည္ ခုိင္မာသည့္အုတ္ျမစ္ေပၚတြင္ 
ရပ္တည္ရမည့္အျပင္ ဘက္ေပါင္းစံုေပါင္းစည္းပါဝင္သည့္ခ်ည္းကပ္မႈအေပၚတြင္ အေျခခံရမည္။ 
မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္း အဆင့္မ်ားတြင္ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားဘက္သုိ႔ ဦးတည္လုပ္ ေဆာင္သြားသင့္ပါသည္။

• မူလတန္းႏွင့္ သို႔မဟုတ္ အလယ္တန္းအဆင့္မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စာပို၍သင္ၾကားေပးျခင္းသည္ 
အဆင့္ျမင့္ပညာေရး၏ ဘာသာစကားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုရင္ဆိုင္ရန္ အေထာက္အကူျ
ဖစ္ခ်င္မွျဖစ္လိမ့္မည္။ ဘာသာစကားတစ္ခု၏သင္ယူခ်ိန္သည္ ထိုဘာသာစကားကိုပိုင္ႏိုင္မႈအရည္အေ
သြးႏွင့္ တန္းတူညီမၽွသည္မွာအလြန္ရွားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ျဖစ္ေစ တိုင္းရ
င္းသားဘာသာမ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ မိခင္ဘာသာ စကားသုံးသည့္ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာပညာေရးျဖစ္လာေ
အာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္း အဆင့္မ်ားတြင္ အာ႐ုံစိုက္သင့္ပါသည္။

• အနည္းငယ္ေသာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ 
‘အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သင္ၾကားျခင္း’ သို႔မဟုတ္ ‘ႏိုင္ငံတကာ’လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ သင္ၾကားျခင္းတို႔သည္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္း လမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ဘာသာရပ္မ်ားကို 
အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သင္ၾကားၿပီး မည္သည့္ဘာသာရပ္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္သင္ၾကားမည္ဆိုသ
ည္မွာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ရလာဒ္တစ္ခုျဖစ္သင့္ၿပီး၊ လုပ္အားေစ်းကြက္မွ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။

• အခ်ိဳ႕ေသာဘာသာရပ္မ်ားကို ဘာသာစကားတစ္ခုျဖင့္သင္ၾကားျခင္းက အျခားဘာသာတစ္ခုျဖင့္သ
င္ၾကားျခင္းထက္ ပို၍သင့္ေတာ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
မႈေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ‘domain collapse’ ေခၚေသာ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားျဖင့္တကၠသိုလ္
ဘြဲ႕တစ္ခုရေအာင္ေလ့လာသင္ၾကားသူမ်ားသည္ ျမန္မာစာျဖင့္အခ်ိဳ႕ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
မေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ား မလုပ္ႏိုင္ ေတာ့ေသာအေျခအေနဟူသည့္အႏၲရာယ္
ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္ပါသည္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည္ဟုယူဆေသာ 
ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ ျမန္မာစာသုံးဖတ္စာအုပ္မ်ားထုတ္လုပ္ရန္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာမိတ္ ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ထည့္သြင္းသင့္သည့္အေ
ၾကာင္းအရာမ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ကူညီေပးႏိုင္ၿပီး ျမန္မာဘာသာသို႔ ဘာသာျပန္ႏိုင္သည့္ သို႔မဟုတ္ 
ျမန္မာမႈျပဳႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာသုံးဖတ္စာအုပ္မ်ားကို အႀကံျပဳေပး ႏိုင္ၾကပါသည္။ 

• ျမန္မာစာအဖြ႕ဲက့ဲသုိ႔ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာစာအတြက္ အဘိဓာန္မ်ား၊ 
ဘာသာျပန္ သည့္အေလ့အထမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာဒစ္ဂ်စ္တယ္ရင္းျမစ္မ်ားကုိ ေခတ္ႏွင့္ညီေအာင္ျပင္ဆင္ေ
ဆာင္ရြက္ေပးသင့္ၿပီး လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ၎တုိ႔မွာ အဂၤလိပ္စာေနာက္တြင္ ေနာက္က်က်န္ေနခ့ဲသျဖင့္ လူမႈ
အဖြ႕ဲအစည္း၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီေအာင္ ထိေရာက္စြာမျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေပ။

ဤစာတမ္းသည္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးၾကသူမ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား၏ 
အျမင္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိသွ်အကယ္ဒမီ သို႔မဟုတ္ ျပင္သစ္အေရႇ႕တိုင္ဘာ
သာရပ္မ်ားေလ့လာေရးေက်ာင္းတို႔၏အျမင္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းမရွိေပ။ 



၁၉ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ ဘာသာစကားေရြးခ်ယ္မႈ - စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ၿဗိတိသၽွအကယ္ဒမီ

ၿဗိတိသၽွအကယ္ဒမီသည္ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္းႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ လူမႈဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ 
လူမႈသိပၸံဘာသာရပ္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကိုယ္စားျပဳသလိုျမႇင့္တင္ေပးေနေသာ 
လြတ္လပ္၍အမွီအခိုကင္းေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၿဗိ
တိသၽွအကယ္ဒမီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာပညာရွင္မ်ား သုေတသန 
ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အသိအျမင္ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားကို 
ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈမ်ားႏွင့္ သုေတသနပြဲ မ်ားမွတဆင့္ ဖလွယ္ႏိုင္ရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးၿပီး 
မူဝါဒခ်မွတ္ႏိုင္ေအာင္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကူညီေပးသလို၊ အမ်ားျပည္သူ၏ 
နားလည္သေဘာေပါက္မႈကိုျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ အေခ်အတင္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးႏိုင္ေရး 
ပိုမိုအားေကာင္းရန္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ၿဗိတိသၽွအကယ္ဒမီသည္ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္းႏိုင္ငံအႏွံ
႕အျပားႏွင့္ အျခားေသာကမၻာ့ေနရာမ်ားတြင္ လူမႈသိပၸံဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ လူမႈဘာသာရပ္မ်ားရွိ 
ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအား ရံပုံေငြမ်ားပံ့ပိုးေပး လ်က္ရွိပါသည္။
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ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအေရွ႕တိုင္းပညာရ
ပ္မ်ားေလ့လာေရးဌာန (École 

française d’Extrême-Orient)

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအေရွ႕တိုင္းပညာရပ္မ်ားေလ့လာေရးဌာန (EFEO) သည္ ျပင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
အာရွလူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား သုေတသနေလ့လာျခင္းကို အဓိကထားပါသည္။ EFEO 
ရန္ကုန္႐ုံးခြဲသည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္အေစာပိုင္းထဲမွ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ႐ုံးတစ္႐ုံးျ
ဖစ္ၿပီး သမိုင္း၊ ဘာသာေဗဒ၊ တိုင္းရင္းသားမတူကြဲျပားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ယဥ္ေက်း 
မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သုေတသနကိုပံ့ပိုးေပးေနပါသည္။ EFEOသည္ အျခားေသာကမၻာအႏွံ့အျပားမွ 
ျပင္သစ္သုေတသန ဌာနမ်ားႏွင့္လည္း လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္႐ုံမက ဥေရာပညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕၏ 
အာရွကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ (European Consortium for Asian Field Study- ECAF) 
မွတဆင့္ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္းႏိုင္ငံမွ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း 
လက္တြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

www.efeo.fr
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