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Covid ခေတသ်ငက်  ြားခ ြားနငှ သ်ငယ်ူခ ြားစနစ ်

အွနလ် ိုင််း / အဝ ်းသငပ်ညာဝ ်းက ိုယခငက်န ိုငင်မံ ာ်း၏ပညာဝ ်း ၀ နက်က ်းဌာနမ ာ်းက 

လက်ခံခခင််းမရ  ပါ။ 

ယခို Covid 19 သည်န ိုငင်တံကာတကကသ ိုလ်မ ာ်းအတွက်အွနလ် ိုင််းပညာဝ ်းက ိုခပြုလိုပ်ဝေခ ဲ့သည်။ 

အွနလ် ိုင််းမ ာတက်မလာ်း?သ ို ဲ့မဟိုတ်လံို်း မသငယူ်ဘ အ ည်အခ င််းခပညဲ့မ် ခခင််းမရ  ဘ ဝနသငဘ်ာက ို

ဝ ွ်းခ ယ်မည်နည််း။ 

 

 ပ်ကွက်အာဏာပ ိုငမ် ာ်း၏ခွငဲ့ခ်ပြုခ က်ခြငဲ့ခ်မနမ်ာန ိုငင်တွံငပ်ိုဂ္ဂလ ကဝက ာင််းမ ာ်းက ိုခပနလ်ည်ြွငဲ့လ် ေ်

န ိုငပ်ပ ခြေ်သည်။ covid ကူ်းေက်မှုမရ  ပါက OK ခြေ်န ိုငသ်ည်။  

 

ဒါဝပမယဲ့်တေ်ခိုခိုမ ာ်းယွင််းပပ ်း covid ကူ်းေက်မှုတေ်ခိုခိုခြေ်ခ ဲ့ သငန် ဲ့ ပ်ကွက် အာဏာပ ိုင ်

ဝတွတ ာ်းေွ အဝ ်းယူခခင််းခံ မည်၊ ေွန ဲ့ေ်ာ်းမ ာလာ်း။  

ပိုဂ္ဂလ ကဝကာလ ပ်မ ာ်း၏အဝခခအဝနသည်အေ ို်း ဝက ာင််းမ ာ်းန ငဲ့လံ်ို်း ကွာခခာ်းလ မဲ့်မည်။ 

 

Covid ခေတသ်ငက်  ြားခ ြားနငှ သ်ငယ်ူခ ြားစနစ်တငွေ်ေမ် နဝ်သာပညာဝ ်းန င်ဲ့ အတိုအဝယာင ်

ခွ ခခာ်းမှုအဓ ကအ ာမ ာအွနလ် ိုင််း (သ ို ဲ့) ရိုပ်ပ ိုင််းဆ ိုင ်ာတက်ဝ ာက်မှုမဟိုတ်ဝတာဲ့ပါ။  

 

တကကသ ိုလ်ဝက ာင််းကက ်းမ ာ်းတက်ခခင််း (သ ို ဲ့) ရံို်းခန််းမ ာ်းမ ဘွ ွဲ့မ ာ်းဒ ဂ္  မ ာ်းသငခ်ခင််း မဟိုတ်ဝတာဲ့ပါ။ 

 

Covid ဝခတ်သငက်ကာ်းဝ ်းန ငဲ့သ်ငယူ်ဝ ်းေနေ်တငွသ်ငက်ကာ်းဝ ်းအ င််းအခမေ်မ ာ်း၊ 

သငရ် ို်းညွှန််းတမ််းမ ာ်း၊သငက်ကာ်းမှုေ မံခန ဲ့ခ်ွ မှုေနေ်န ငဲ့အ် င််းအခမေ်မ ာ်း၏ပမာဏတ ို ဲ့သည်အဓ ကခြေ်

လာသည်။ 

 

ခန  ်တစ်ေု အသအိမှတပ် ြုပေငြ်ား 



ယခင ်The Institution of Electrical Engineers ခြေ်ဝသာThe institution of Engineering 

anbd Technology (IET) က ို ၁၈၇၁ ခိုန ေ်တွငယူ်ဝကတွငဝ်ပါင််းေည််းထာ်း သညဲ့်အသင််း 

(Incorporate Association) အခြေ်တည်ဝထာငခ် ဲ့သည်။ 

ဒါဟာတကကသ ိုလ်သ ို ဲ့မဟိုတ်အေ ို်း  နဝ်ဆာငမ်ှုမဟိုတ်ပါဘူ်း။ ၎င််းသည်ဝပါင််းေည််းထာ်းသညဲ့် 

Professional Association ခြေသ်ည်။IET သည်အငဂ်္ ငန် ယာဒ ဂ္  မ ာ်းက ိုအသ အမ တ်ခပြုသည်။ 

 

ခွ ခခမ််းေ တ်ခြာခခင််း---- - အေ ို်း က Incorporation ဝပ်းသည်ဲ့ Professional Association 

သည်ဒ ဂ္  မ ာ်းက ိုေေ်ဝဆ်းပပ ်းအသ အမ တ်ခပြုန ိုငသ်ည်။ (Accreditation) ဝပ်းန ိုငသ်ည်။ 

 

ထ ို ဲ့ဝကကာငဲ့(်Accreditation)အသ အမ တ်ခပြုခခင််းဆ ိုသည်မ ာပဝ ာ်ြက်ရ ငန်ယ်အသင််းအြွ ွဲ့တေ်ခိုြွ ွဲ့ 

ေည််းခခင််းန ငဲ့အ်သ အမ တ်ခပြုခခင််းေနေ်က ိုဒ ဇ ိုင််းခပြုလိုပ်ခခင််းဟိုအမ နတ်ကယ်ပငဆ် ိုလ ိုသည်။ 

အြွ ွဲ့အေည််းကက ်းထွာ်းလာဝလ၊ အသ အမ တ်ခပြုမှုတွငပ် ိုမ ိုတ ာ်း ၀ ငမ်ှုရ  ဝသာ်လည််း 

မည်သညဲ့်အလိုပ်ရ ငမ် ထ ိုက ဲ့သ ို ဲ့ဝသာအသ အမ တ်ခပြုခခင််းက ိုမလွ မဝသွလက်ခံ နဥ်ပဝဒမရ  ပါ။ 

 

အလိုပ်ရ ငသ်ည်သူတ ို ဲ့အလိုပ်န ငဲ့အ်ဆငဝ်ခပမညဲ့်သူက ိုဝ ွ်းခ ယ်ပ ိုငခ်ွငဲ့ရ်  သည်။ 

ထ ို ဲ့ဝကကာင်ဲ့အနာဂ္တ်အလိုပ်န ငဲ့က် ိုက်ည  နအ်ေေ်အမ နက်ျွမ််းက ငမ်ှုမ ာ်း ရ   နအ်ဝ ်းကက ်းသည်။ 

 

Zawgyi One 

Covid ေ ခတ္သ င္ၾက ားေ ရားးႏ  င္ ့္သင္ယ ူေ ရားစနစ္ 

အြန္လိုင္း  / အြဝ သငပညာအးရ ကလိုယခငကနလိုငငမံ ာ ၏ပညာအးရ  ၀ နႀက  ဌာနမ ာ က လကခံး ခင္း မရ လပါ။ 

ယခို Covid 19 သည္လိုငငတံကာတကၠသလိုလ  ာ ြအတက္ကြ န္လိုင္း ပညာအးရ ကလိုး ပဳလိုပ္အးစခ ဲ့သည။္ 

အြန္လိုင္း မ ာတက လာ ?သလို႔မဟိုတံ္ို ဝမသငယူဘ ြရညြခ င္း း ပညဲ့း္မ း ခင္း မရ လဘ အးနသငဘာကလိုအးရ  ခ ယ 

ည္ည္း ။ 

 

ရပ္ပကကြ ာဏာပလိုင  ာ ၏ခခငဲ့း္း ပဳခ က္း ဖငဲ့း္း မန ာနလိုငငအံတငပိုဂၢလလအကက ာင္း မ ာ ကလိုး ပန္က္ညြငဲ့း္လ စ္လိုငၿပ း ဖစသည္

။ covid က  စက ႈမရ လပါက OK း ဖစ္လိုငသည။္  



 

ဒါအးပမယဲ့း္တစခိုခိုမ ာ အယင္း ၿပ   covid က  စက ႈတစခိုခိုး ဖစခ ဲ့ရသင္ ႔ရပ္ပကက္ ြာဏာပလိုင္ 

အးအတတရာ စစ အြရ ယ း ခင္း ခံရမည္၊ ခစန႔စာ မ ာလာ ။  

ပိုဂၢလလအကကာလလပ  ာ ၏အြး ခအြနသညြစလို အရက ာင္း မ ာ ်ားႏး ငဲ့း္လံို ဝအကား ခာ လလမဲ့း္မည္။ 

 

Covid အးခတသ ငၾကာ အးရ ်ားႏး ငဲ့း္သငယူအးရ စနပ္စြငစစ ွန္အးသာပညာအးရ ်ားႏး င္း ဲ့ ြတိုအြယာင္ 

စခ း ခာ မႈြဓလကြရာမ ာအြန္လိုင္း  (သလို႔) ႐ိုပပလိုင္း ဆလိုငရာတက္အးရာက ႈမဟိုတ္အးတာဲ့ပါ။  

 

တကၠသလိုလ္အးက ာင္း ႀက  မ ာ တက္း ခင္း  (သလို႔) ႐ံို ခနး္ မ ာ မ ဘဘ ႕မ ာ ဒ ဂရ မ ာ သင္း ခင္း  

မဟိုတ္အးတာဲ့ပါ။ 

 

Covid အးခတသ ငၾကာ အးရ ်ားႏး ငဲ့း္သငယူအးရ စနပ္စြ ငသ ငၾကာ အးရ ြရင္း ြ မစ  ာ ၊ 

သငရလို ညႊန္း တမ္း မ ာ ၊သငၾကာ မႈစ မံခန႔္႔ခ မႈစနစ္း်ားႏး ငဲ့း္ြရင္း ြ မစ  ာ ၏ပမာဏတလို႔သညြဓလက ဖစ္ာ

သည္။ 

 

အးနာကြ စခိုကြသလြမ တ္း ပဳး ခင္း  

ယခင္ The Institution of Electrical Engineers း ဖစအ္းသာThe institution of Engineering anbd 

Technology (IET) ကလို ၁၈၇၁ ခို်ားႏး ပ္စြ ငယူအးကအတင္အးပါင္း စည္း ထာ  သညဲ့း္ြသင္း  (Incorporate 

Association) ြ ဖစြညအ္းထာငခ ဲ့သည္။ 

ဒါဟာတကၠသလိုလသ လို႔မဟိုတြ စလို ရဝန္အးဆာင ႈမဟိုတပါဘ  ။ ၎သည္အးပါင္း စည္း ထာ သညဲ့း္ Professional 

Association း ဖစသည္။IET သညြငဂ င္ ယာဒ ဂရ မ ာ ကလိုြသလြမ တ္း ပဳသည္။ 

 

စခ း ခမ္း စလတ္း ဖား ခင္း ---- - ြစလို ရက Incorporation အးပ သည္း ဲ့ Professional Association 

သညဒ ဂရ မ ာ ကလိုစစအ္းဆ ၿပ  ြသလြမ တ္း ပဳနလိုငသည။္ (Accreditation) အးပ နလိုငသည။္ 

 



ထလိုအ႔ၾကာငဲ့း္(Accreditation)ြသလြမ တ္း ပဳး ခင္း ဆလိုသည ွာအပရား္ဖကရွငယ္ြ သင္း ြစဖ ႕တစခိုစဖ ႕ 

စည္း း ခင္း း်ားႏး ငဲ့း္ြသလြမ တ္း ပဳး ခင္း စနစကလ ိုဒ ဇလိုင္း း ပဳလိုပ္း ခင္း ဟိုြမ နြကယပင္လိုလလိုသည။္ 

ြစဖ ႕ြစည္း ႀက  အထာ လာအးလ၊ ြသလြမ တ္း ပဳမႈအတငပလိုမလိုတရာ  ၀ င ႈရ လအးသား္လည္း  

မညသညဲ့း္ြလိုပရွင ထွလိုက ဲ့သလိုအ႔သာြသလြမ တ္း ပဳး ခင္း ကလိုမဘလ အမအသလကခံရန္ဥအပဒမရ လပါ။ 

 

ြလိုပရွငသညသူတလို႔ြလိုပ္း်ားႏး ငဲ့း္ြဆင္အးး ပမညဲ့း္သ ကလိုအးရ  ခ ယပလိုရငခငဲ့း္ရ လသည္။ 

ထလိုအ႔ၾကာင္း ဲ့ြနာဂတြလိုပ္း်ားႏး ငဲ့း္ကလိုကည  ရနြစစြမ နကအြမ္း က င ႈမ ာ ရရ လရအနြရ ႀက  သည။္ 

 

English 

Covid Era Teaching and Learning System 

Online/ Distance Education was  not previously accepted by Ministries  of Education of the countries.  

Now Covid 19 has made the online education for most international universities. 

Will you attend online ? or do not learn and do not get the qualification at all, what will you choose? 

In Myanmar, with the permission by the Ward Authorities, the private schools can now be re-

opened. So long as no covid infection, it may be OK. But will you risk with the legal action or will the 

ward authorities risk with legal action if something wrong and covid infection occurs ?   The situation 

for private colleges will be totally difference from Government schools. 

In the Covid Era Teaching and Learning system, he main thing to discriminate the real or fake 

education no longer  lies with the point that online or physical attendance, it does not line on the 

point that the degrees are offered at the university with large campuses or from an office . 

It lies with the amount of the resources, curriculums, learning management system and quality of 

the resources due to Covid Era Teaching and Learning System. 

The another thing is Accreditation? 

The Institution of Engineering and Technology (IET) which is former The Institution of Electrical 

Engineers (IEE) was founded as Incorporated Association in UK in 1871. 

It is not university or government service. It is an Incorporated Professional Association. 

But IET can accredits the engineering degrees 

In analysis--- Professional Association with Government Incorporation can assess and recognize the 

degrees. 

So the accreditation really means that Incorporating an professional association and designing the 

accreditation system, it can be working. The bigger the organization, the more legitimate in 

accreditation but there is no law for any employer to universally accept such accreditation. The 

employer has right to choose the candidate who will best fit with their jobs. 



It is important for you to gain the real skills to fit with your future jobs. 

 

 

 

 

 

 

 


