
 

 

 

အဆင့္  ့  မင့္   ပညာသငၾကာားေ့ရား ့  ့င ့ ္ပတ္သကၿပ ား ေ့မားေ့လ ေ့မားထရ ွိေ့သာ ေ့မားခြန့္ားမ ာား 

 

အဆင့္  ့  မင့္   ပညာေ့ရား ဆွိိုတ္ာဘာလဲ။ 

 

အဆင့္  ့  မင့္   ပညာေ့ရးဆ ိုသည္မာ ဘယ္္လတ ီမ ိုး ေ့ကာငတီ အစ ိုးေရက ာင့္းမ ားက ၄င့္း၏ အဆင့္  ့  မင့္   ့  ့င့္   အ ခားအလားအလာရ  ေ့သာ ေ့လ လာသူမ ား 

အတြက္ စီစဥ္ေ့ပးထားသည့္   အစီအစဥ္ ့  ့င့္   ၀န္ေ့ဆာငႈ္မ   းစ ိုက ို ေ့ပါင့္းစပ္ေ့ခေေ၀ေေသ ၿခ ့ င ိုအသ ိုးအ ႈန့္း့ ဖစပါသည္။ ၄င့္းအစီအစဥ္ ့  ့င့္   

၀န္ေ့ဆာငႈ္မ ားသည္ ကတ  ့့္ိုပတ ို႔၏ ေ့က ာင့္းသားမ ား၏ လ ိုအပခ က့္  ့င့္  က ိုကည ီေ့စရန္အတြက္ ေ့က ာင့္း၏ စ  အစီအစဥ္ ားက ို ြ ိုးခ ်ဲ႕ ခင့္း၊ 

အဆင့္  ့  မ င့္  ြင့္ ခင့္း ့  ့င့္  /သ ို႔မဟိုြ္ အရ  န့္ မ င့္  ထား့ ခင့္းမ ား ့ ပ လိုပရ န္အ တြက္ အထူးြလည္ ဒဇီ ိုင့္းထိုြ္ား့ ခင့္း ့ ဖစပါသည္။  

 

မူလတ္န့္ားေ့က ာင့္ားသာားမ ာားအတတ္က္ မည္သည့္   အစ အစဥ္ ့  ့င့္   ၀န္ေ့ဆာငမႈမ ာား ရ ွိပါသနည္။  

 

အဂၤလ ပ္ ဘာသာစကား အ ့ိုပညာအတြက္ ေ့က-၅ ြန့္း တြင္ ပါရမီေ့ကာင့္းေ့သာ ေကလးမ ားသည္ အရ  န့္ မ င့္  ထားသည့္   စာဖြ္ အိုပစိုတြင္ 

ပါ၀င့္ ့ ့ိုငပါသည္။ ဤစာဖြအ ိုပစိုတြင္ ေ့က ာင့္းသားမ ားအား အြန့္းအဆင့္  ထက့္ မင့္  ေ့သာ စာသား ့  ့င့္   စ  ႈန့္းမ ားက ို ထ ေ့တြ႔ခခင့္  ရရန္ 

စီစဥ္ေ့ပးထားပါသည္။  

 

သခၤ့ ့ာအတြက္ ေ့က-၃ ြန့္း ရ  ေ့က ာင့္းသားမ ားသည္ အဆင့္  ့  မ င့္  ထားသည့္   ပိုစ ာမ ား ့  ့င့္   သြ္မြခ က့္ မင့္  သည့္   ပိုစ ာမ ားက ို ထ ေ့တြ႔ခခင့္   

ရ  ပါသည္။ ၄င့္းပိုစ ာမ ားသည္ ေ့က ာင့္းသားမ ားအား သခၤ  ့့ာစ  ႈန့္းမ ား  ့င့္  ပြသ ကၿပီး ပ ိုမ ိုရ  ပ္ေ့တထးေ့သာ ပိုစ ာမ ားက ို ေ့လ လာေ့စ ခင့္းအား့ ဖင့္   

ေ့က ာင့္းသားမ ား၏ ေ့လ လာမႈက ို ပ ိုမ ိုြ ိုးခ ်ဲ႕အဆင့္  ့  မ င့္  ေ့ပးရန္ ဒဇီ ိုင့္းထိုြ္ားပါသည္။  

 

သခၤ့ ့ာအတြက္ ၄ ြန့္း ရ  ေ့က ာင့္းသားမ ားသည္ ၄င့္းြ ို႔၏ သငၾကားမႈက ို အဆင့္  ့  မင့္   ၄ သခၤ့ ့ာအ ဖစသ ို႔ ြ ိုးခ ်ဲ႕သင္ယ ့ ့ိုငပါသည္။ အဆင့္  ့  မင့္   ၄ 

သခၤ့ ့ာတြင္ ၄ြန့္း သခၤ့ ့ာအားလ ိုး ့  ့င့္   ၅ ြန့္း ေ့ကာလ ပ္ ့  ့င့္   အလိုပအက ိုင-္အဆငသင ့ ့္ ဖစ္ေ့ရး (စီစီအာ) သခၤ့ ့ာစ  ႈန့္း၏ မ န့္းေ့့ ခ 

ြစ္၀ကခန္႔ ပါ၀ငပါသည္။  

 

၅ ြန့္းတြင္ ေ့က ာင့္းသားမ ားသည္ အဆင့္  ့  မင့္   ၄ တြင ္မပါဘ်ဲက န္ေ့ေနသာ စ  ႈန့္းမ ား ့  ့င့္   ၆ ြန့္း စီစီအာ သခၤ  ့့ာစ  ႈန့္းမ ားအားလ ိုးပါ၀ငသည့္   တြင္ 

အဆင့္  ့  မင့္   ၅ သခၤ့ ့ာမ ားက ို ထ ေ့တြ႔ခခင့္  ရ  ့ ိ့ုငပါသည္။  

 

အလယ္တ န့္ားေ့က ာင့္ားသာားမ ာားအတတ္က္ မည္သည့္   အစ အစဥ္ ့  ့င့္   ၀န္ေ့ဆာငမႈမ ာား ရ ွိပါသနည့္ား။  

 

အလယ္လတ န့္းေ့က ာင့္းတြင္ ေ့က ာင့္းသားမ ားသည္ အဂၤလ ပ္ ဘာသာစကား အ ့ိုပညာ၊ သခၤ့ ့ာ၊ လူမႈေ့လ လာေ့ရး ့  ့င့္   သ ပၸ့ ဘာသာရပ္ ိုငရာ 

ပါရမီထူးခတ န္ သငတန့္းမ ားတြင္ ြက္ေ့ရာက့္ ့ ့ိုငပါသည္။  

 

အထကတ န့္ားေ့က ာင့္ားသာားမ ာားအတတ္က္ မည္သည့္   အစ အစဥ္ ့  ့င့္   ၀န္ေ့ဆာငမႈမ ာား ရ ွိပါသနည့္ား။  

 

အထကတ န့္းေ့က ာင့္းတြင္ ေ့က ာင့္းသားမ ားသည္ ပါရမီထူးခတ န္တန့္း၊ အဆင့္  ့  မင့္  ေ့နရာခ ထားမႈ သ ို႔မဟိုြ္ ့  ့စခိုစလ ိုးြက္ေ့ရာက့္  ့ ိ့ုငသည့္   

သငတန့္းမ ား တြင ္ြက္ေ့ရာက့္ ့ ့ိုငပါသည္။  ၄င့္းသငတန့္းမ ားတြင္ အဂၤလ ပဘာသာစကား အ ့ိုပညာ၊ သခၤ့ ့ာ၊ သ ပၸ  ့၊ လူမႈေ့လ လာေ့ရး၊ 

ကမာၻ႕ဘာသာစကားမ ား၊ ေအသးစ ြ္ အ ့ိုပညာ ့  ့င့္  အ ခား ြ ို႔အပါအ၀င ္ဘာသာရပ္   းစ ိုရ  ပါသည္။ ခဖင့္  လ စ္ားသည့္   သငတန့္းမ ားက ို သင့္  ေကလး၏ 

ေ့က ာင့္းတြင္ စ ိုစမ့္းပါ။  

 
 

ကတ  ့့္ိုပ္၏ ေကလားသည့္   အဆင့္  ့  မင့္  ဘာသာရပတစခုကွိို ပဲတ္ကၿပ ား အ ြာားအဆင့္  ့  မင့္  ဘာသာရပမ ာားကွိို မတ္ကဘ ဲေ့နလွိို႔ရပါသလာား။  



 

ေ့က ာင့္းသားမ ားသည္ အဆင့္  ့  မင့္  သငတန့္းမ ား က ို ဘာသာရပတစခိုခ င့္းစီ့ ဖစ္ေ့စ ႀက  က့္ ့ စသကရာ အဆင့္  ့  မင့္  ဘာသာရပ္ ားက ို 

ေ့ပါင့္းစည့္းၿပီး့ ဖစ္ေ့စ ြက္ေ့ရာက့္ ့ ့ိုငပါသည္။ ဥပမာ ေ့က ာင့္းသားသည္ ဂ ြီီ သ ပၸ  ့ ဘာသာက ို ြက္ေ့ရာကရ န္အတြက္ ဂ ြီီ သခၤ့ ့ာက ို 

ြက္ေ့ရာကရန္ မလ ိုအပပါ။ ေ့က ာင့္းသား အထကတ န့္းေ့က ာင့္းသ ိုေ႕ရာကခ  န္ န္တင္ အဆင့္  ့  မင့္  သငတန့္းက ို ြက္ေ့ရာကရ န္အတြက္ ြက္ေ့ရာက္ားခ်ဲ ရမည့္   

သငတန့္းမ ား ရ  ေ့န ့ ့ိုငပါသည္။ သငတန့္းြကရန္ လ ိုအပခ က္ ားေအၾကာင့္း သ ရ  လ ိုပါက သင့္  ေကလး၏ ေ့က ာင့္းတြင္ စ ိုစမ့္းပါ။  

 

၄င့္ားအစ အစဥ္ ့  ့င့္   ၀န္ေ့ဆာငမႈမ ာားအတတ္က္ ေ့က ာင့္ားသာားမ ာားကွိို မည္္ဲ  သွိို႔ ေ့ရ ားြ ယ္ပါသနည့္ား။  

 

၄င့္းအစီအစဥ္ ့  ့င့္   ၀န္ေ့ဆာ့္ငမႈမ ားအတြက္ ေ့ရ းခ ယ္္လ့ ခင့္းမ ာ ေ့ြာက္ေ့လ  ာကလ ိုပ္ေ့နသည့္   အလိုပ့္ ဖစပါသည္။ ေ့ြာက္ေ့လ  ာက္ 

ေ့ရ းခ ယ္္လႈမ ားသည္ စ  စာေ့မးပပ်ဲ ရမ ြ္ ား၊ အစမ့္း-စစ္ေ့ဆးမႈမ ား၊ သငရ ိုးဆန့္းစစ္ႈမ ား၊ ေ့က ာင့္းသား၏ ခစမ့္းေ့ဆာငရည္ ့  ့င့္   ေ့လ လာသူ၏ 

တသင့္ ပငလကၡဏာြ ို႔အပါအ၀င္ ေ့က ာင့္း၀န္မ့္္းမ ား မ  ရသည့္   အခ ကအ လက္   းစ ိုေ့ပေတြင္ ေအ့ ခခ ပါသည္။ ေဤြာက္ေ့လ  ာက္ ေ့ရ းခ ယ္္လႈအ ပင္ ၃ ြန့္း 

့  ့င့္   ၅ ြန့္းတြင္ အားလ ိုးစိုေ့ပါင့္း ဆန့္းစစ္ႈက ို လည့္း ့ ပ လိုပပါေ့သးသည္။ အားလ ိုးစိုေ့ပါင့္း ဆန့္းစစ္ႈတြင္ ေ့က ာင့္းသားြစ္ေ့ယ္လာကခ င့္းစီထ မ  

အခ ကအ လက္ ား ေ့ကာက္ယ့ ခင့္း ့  ့င့္   ပခ်ဲ့ ခားဆန့္းစစ့္ ခင့္းမ ား ပါ၀ငပါသည္။ ယ္လင့္းအခ ကအ လက္ ားတြင္ စ  စာေ့မးပပ်ဲ ရမ ြ္ ား၊ သငရ ိုးအလိုပ္ ား ့  ့င့္   

ဆန့္းစစ္ႈမ ား၊ အစီရငခ စာ ကဒ့္ ပားမ  အဆင့္  မ ား ့  ့င့္   ေ့လ လာသူ၏ တသင့္ ပငလကၡဏာမ ားပါ၀ငပါသည္။ ဤဆန့္းစစ္ႈ၏ ရလဒအြ ိုင့္း ေ့က ာင့္းသားမ ားအား 

၄ ြန့္း ့  ့င့္   ၆ ြန့္းတြင္ ြကသ င့္  သည့္   အဆင့္  ့  မင့္  သငတန့္းမ ားက ို ကနဦး ြ ိုက္ကတ န့္းအႀက ေ့ပးမႈမ ားက ို ့ ပ လိုပပါသည္။ ၄င့္း ကနဦးြ ိုက္ကတ န့္း 

အႀက ေ့ပးမႈမ ားသည္ ေ့နာက္ပအခ ကအ လက္ ား ရရ  လာ့ ခင့္း ့  ့င့္   ေ့က ာင့္းသား၏ လ ိုအပခ က္ ား ေ့့ ပာင့္းလ်ဲလာ့ ခင့္းြ ိုေ႔ပေတြင္ မူြညၿပီး 

ေ့့ ပာင့္းလ်ဲ ့ ့ိုငပါသည္။  

 

ကတ  ့့္ိုပ္၏ ေကလားသည္ အစ အစဥ္ သွိို႔မဟိုတ္္ ၀န္ေ့ဆာငမႈတ္စခုတတ္င္ ပါ၀င္ေ့န ြင့္ားမရ ွိေ့သားပါက ေကလားကွိိုပါ၀ရငခင့္  အာား စဥ့္ားစာားေ့ပားရန္ မည္္ဲ  သွိို႔ 

ေ့တ္ာင့္ားဆွိို ့ွိ့ိုငသနည့္ား။  

 

မ ြ္ေ့တဆေအန္ ဖင့္   သင့္  ေကလးအား မညသည့္  အြန့္းတြငဆ္ ို အဆင့္  ့  မင့္   အစီအစဥ္ သ ို႔မဟိုြ္ ၀န္ေ့ဆာငႈ္မ ားက ိုေ့ပးရန္ စဥ့္းစားေ့ပးရန္အတြက္ 

စာ့ ဖင့္   ေ့က ာင့္း စီမ ခန္႔ပခ်ဲေ့ရးထ  ဆက္ကသ ယ္္လ ေ့ြာင့္းခ  ့ ့ိုငပါသည္။ ြရား၀င္ စာ့ ဖင့္   ေ့ြာင့္းခ မႈက ို ့ ပ လိုပၿပီးပါက ေ့က ာင့္းသည္ ေ့က ာင့္းသား 

့  ့င့္  ပြသ ကသ ည့္   အခ ကအ လက္ ား စိုေ့ဆာင့္း့ ခင့္း၊ ့ ပန္လညသ ိုးသပ္ႈ့ ပ လိုပ့္ ခင့္း ့  ့င့္   ညႊန့္းေ့ပးသည့္   အပဖ်ဲ႔အား အခ ကအ လက္ ားက ို စီစစၿပီး 

ြ ိုက္ကတ န့္းအႀက ့ ပ ခ က္ေ့ပးရန္ စီစဥ့္ ခင့္းမ ားက ို လိုပ္ေ့ဆာင္ေ့ပးပါလ မ့္  မည္။  

 

အဆင့္  ့  မင့္   အစ အစဥ္ ့  ့င့္   ၀န္ေ့ဆာငမႈမ ာားေအၾကာင့္ား ပွိိုမွိိုသွိရ ွိလွိိုပါက မည္သည့္  ေ့နရာမ  သွိရ ွိ ့ွိ့ိုငပါသနည့္ား။  

 

အဆင့္  ့  မင့္   ပညာေ့ရး အစီအစဥ္ ့  ့င့္   ၀န္ေ့ဆာငႈ္မ ားေအၾကာင့္း သ  ့ ့ိုငသည့္   ေအကာင့္းဆ ိုးေ့နရာမ ာ သင့္  ေကလးေ့က ာင့္း၏ 

စီမ ခန္႔ပခ်ဲမႈ  ိုးတြင္ ့ ဖစပါသည္။ ထ ို႔အ ပင္ အခ ကအ လက္ ားပါရ  သည့္   အဆင့္  ့  မင့္   ပညာေ့ရး  ိုး၏ ၀ကဘ္  ိုက္တစခိုက ို ေ့အာကပါလင့္  ခ္မတသားၿပီး 

ၾကည့္  ရ  ႕  ့ ိ့ုငပါသည္။  

 

https://tinyurl.com/bcps-gt 

 

https://tinyurl.com/bcps-advac
https://tinyurl.com/bcps-advac

