
 

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔ 

 

၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ရီွးဗနင္း ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ၿဗိတိသွ် သံ႐ုံးက ဖိတ္ေခၚ 

 

ျမန္မာႏုိင္င ံရန္ကုန္ၿမိဳ႕။  ။ ၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ရီွးဗနင္း ပညာသင္ဆုကို 
ျမန္မာေက်ာင္းသား မ်ား ေလွ်ာက္ထားၾကရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿဗိတိသွ် သံ႐ုံးက အားေပးတိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ 

ရီွးဗနင္းသည္ ႏိုင္ငံျခားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာအႀကီးမားဆုံး ပညာသင္ဆု 
အစီအစဥ္ျဖစ္သလုိ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ တြင္ ဘြ႕ဲလြန္ပညာမ်ား ဆက္လက္သင္ၾကားရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္လႊားမွ ပါရမီရွင္ 
ျမန္မာလူမ်ိဳး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္း တစ္ရပ္ကို ေပးအပ္ေနေသာ အစီအစဥ္လည္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ၿဗိတိန ္ တကၠသုိလ္မ်ား၊ အျခား ကၽြမ္းက်င္ပညာ သင္ၾကားေရး အဖြ႕ဲအစည္း ဌာနမ်ားတြင္ 
တစ္ႏွစ္တာ မဟာဘြ႕ဲမ်ား တက္ေရာက္သင္ၾကားရယူႏိုင္ရန္အတြက္ ရီွးဗနင္း ပညာသင္ဆုမ်ားကုိ ခ်ီးျမႇင့္ 
လ်က္ရိွပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ အန္ဒရူး ပက္ထရစ္က “ရီွးဗနင္း ပညာသင္ဆုေတြဟာ 
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက အေကာင္းဆုံး တကၠသိုလ္ေတြမွာ ပညာသင္ၾကားဖုိ႔၊ အေကာင္းဆုံးပညာေတြ သင္ယူ 
တတ္ေျမာက္ထားၾကတဲ ့ ကမၻာ့အသုိင္းအ၀ုိင္းန႔ဲ ဆက္သြယ္ဖို႔အတြက္ အလြန္အင္မတန္ ေကာင္းမြန္တ့ဲ 
အခြင့္အေရးကုိ ေပးအပ္ေနပါတယ္” ဟု ဆုိခဲ့ပါသည္။ 

မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ လူငယ္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေပါင္း ၄၁ ဦးမွာ ရီွးဗနင္း 
ပညာသင္ဆုမ်ားကုိ ဆြတ္ခူးကာ သင္ယူခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည။္ ၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာ ပညာသင္ ၄ 
ဦးမွာ ေအာက္စဖုိ႔ ဘရြတ္(ခ္)(ဇ္) တကၠသုိလ္၊ အက္ဆက္(ခ္)(စ္)တကၠသုိလ္၊ ဘရစၥထာ(လ္)တကၠသုိလ္၊ 
အပ္(လ)္ဆထာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကၿပီး ပညာေရး ဦးေဆာင္မႈ၊ မူ၀ါဒႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး၊ 
လူ႔အခြင့္အေရး သေဘာတရားႏွင့္ လက္ေတြ႕ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒ၊ 
အသြင္ေျပာင္းကာလဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္ ့ ဥပေဒဘာသာရပ္တြင္လည္းေကာင္း မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႕ 
အတြက္ ဆည္းပူးလ်က္ရိွေနၾကပါသည္။ 



ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿဗိတိသွ် သံ႐ုံးသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပညာရပ္နယ္ပယ္မ်ား၌ မဟာဘြ႕ဲရယူရန္အတြက္ 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ လက္ခံပါမည္။ 

• ႏိုင္ငံေရး/ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ/ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး 

• ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပညာ 

• လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒအပါအ၀င္ ဥပေဒ 

• ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္း 

• စီးပြားေရးႏွင္ ့ဘ႑ာေရး 

ပညာေတာ္သင္ဆု တစ္ရပ္လုံးတြင္ ၿဗိတိန္ျပည္၀င္ခြင့္၊ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသုိ႔ အသြားအျပန္ေလယာဥ္လက္မွတ္၊ 
(တစ္ႏွစ္တြင္ ေပါင္ ၁၃,၀၀၀ ထက္ မပိုေသာ) ေက်ာင္းလခအားလုံး၊ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြႏွင့္ 
အသုံးစရိတ္မ်ား ပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းလခ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေပါင္ ၁၃,၀၀၀ ထက္ပိုေသာ သင္တန္းကုိ 
တက္ေရာက္လုိပါက ပညာသင္စရိတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကုိ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ကုိယ္တုိင္က်ခံရမည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ထားသင့္ပါသည္။ ပညာေတာ္သင္ဆုမ်ားတြင္ မီွခိုသူမ်ားအတြက္ စရိတ္မပါ၀င္ပါ။   

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကုိ ေအာက္ပါ စံမ်ားအတုိင္း အကဲျဖတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

• မိမိ၏ ေနရင္းႏိုင္ငံတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈအတြက္လိုအပ္ေသာ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး၊ 
ဉာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးႏွင္ ့လူမႈ ဆက္ဆံေရး စြမ္းရည္မ်ား ရွိသူ။ 

• ပညာေတာ္သင္ဆု ရရွိသည့္အခ်ိန္မွ ၁၀ ႏွစ္အတြင္းတြင္ မိမိတုိ႔၏ ေနရင္း ႏိုင္္ငံအတြင္း ေခါင္းေဆာင္မႈ 
ေနရာ တစ္ေနရာသုိ႔ ဦးတည္သည့္အလုပ္၌ အသက္ေမြးရန္ စိတ္ထက္သန္သူ။ 

• ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ အေျဖမ်ားရွာရန္ အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ကုိ 
ယုံၾကည္သူ။   

• ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွသင္ယူခဲ့ေသာပညာမ်ားႏွင့္ အေတြ႕ၾကံဳမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္၊ မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ 
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတုိ႔အတြက္ အက်ိဳးရိွရိွ အသုံးခ်ႏိုင္စြမ္းရိွသူ။ 

• မိမိတုိ႔အဆုိျပဳထားေသာ သင္တန္းကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္သည္အထိ  တက္ေရာက္ႏိုင္စြမ္း ရွိသူ။  

အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အဓိက စံမ်ား 

ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာ ပညာေတာ္သင္မ်ားအားလုံးသည္ ေအာက္ပါ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္စံမ်ား 
ျပည့္မီရမည္။  

• ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစြမ္းရည္ အနိမ့္ဆုံးသတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္ရရွိရမည္။ 
ရီွးဗနင္း ပညာေတာ္သင္ဆု ေလွ်ာက္ထားရန္ အဂၤလိပ္စာလုိအပ္ခ်က္ အနိမ့္ဆုံး လိုအပ္ခ်က္မွာ IELTS 6.5, 



IBT TOEFL 79 သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ ညီမွ် သည္ ့အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိရမည္။ (ျမန္မာလူမ်ိဳး 
ေလွ်ာက္ထားသူအားလုံးသည ္အဂၤလိပ ္ဘာသာစကား လုိအပ္ခ်က္အတုိင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ေန႔ 
ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ျပည့္မီရမည္ ျဖစ္ပါသည္။)     

• မိမိတုိ႔ေရြးခ်ယ္ထားေသာသင္တန္း၏  အဂၤလိပ္စာဘာသာစကားႏွင့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီရမည္။   

• ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္။ သင္တန္းကာလ ၿပီးဆုံးသည့္အခါ 
မိမိေနရင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ရန ္စိတ္ကူးရွိသူ ျဖစ္ရမည္။  

• ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယတန္းစား ဂုဏ္ထူးတန္း ဘြ႕ဲတစ္ခုႏွင့္ ညီမွ်ေသာ အဆင့္အတန္းရွိသည့္ ဘြ႕ဲတစ္ခု 
ရွိထားရမည္။  

• ၂၀၁၄ခုႏွစ ္စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ လုပ္သက္ ၂ ႏွစ္၊ သို႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ 
အေတြ႕အၾကံဳ ရွိရမည္။ 

ရီွးဗနင္း ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အသက္ကန္႔သက္ခ်က္ မရိွပါ။  လူနည္းစုတိုင္းရင္းသား 
အုပ္စုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား အပါအ၀င္ ေထြျပားေသာ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္ကို ထင္ဟပ္ေစမည့္  ေလွ်ာက္လႊာမ်ား 
ကုိလည္း ႀကိဳဆုိအပ္ပါသည္။  

ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည့္ နည္းလမ္း 

ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္ www.chevening.org/burma ကို ကုိးကားၾကေစလုိပါသည္။ 

• လူေရြးမႈ စံမ်ား၊ ေလွ်ာက္လႊာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္မ်ားအေၾကာင္း 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား။  

• အဂၤလိပ္စာဘာသာစကား စစ္ေဆးမႈ အတြက္ ႀကိဳတင္ စီစဥ္ျပင္ဆင္ထားရန္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

• ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံရွ ိသင္တန္း/တကၠသုိလ္ ေရြးခ်ယ္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ အစီအစဥ္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္မွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား အားလုံးကုိ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ၀က္(ဘ္)ဆုိက္မွတစ္ဆင့္ 
အင္တာနက္က ေလွ်ာက္ထားရမည္လည္းျဖစ္ပါသည္။ 

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကုိ ရန္ကုန္ၿဗိတိသွ်သံ႐ုံးက လန္ဒန္မွ ရီွးဗနင္း ပညာေတာ္သင္ဆု ႐ုံးအဖြ႕ဲႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ သင္တန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ စာသင္သားမ်ားကုိ 
ေနရာခ်ထားေပးရာ၌ ပ့ံပိုးေပးသြားမည္လည္းျဖစ္သည္။ ဆန္ခါတင္ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေလွ်ာက္ထားသူ 
မ်ားကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လေနာက္ဆုံးထားၿပီး လူေတြ႕စစ္ေဆးရန္ ဆက္သြယ္ပါမည္။  

http://www.chevening.org/burma


ပံုမွန္ ရီွးဗနင္း ပညာသင္ဆုမ်ားအျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿဗိတိသွ်သံ႐ုံးတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဂုဏ္သိကၡာႀကီးမားေသာ 
ပညာေရး အဖြ႕ဲအစည္းဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းထားေသာ ရီွးဗနင္း မိတ္ဖက္ အစီအစဥ္လည္း ရိွပါသည္။ 

• ဓနသဟာယ ကိန္းဘရစ္(ခ်္) ယုံမွတ္အပ္ႏွံမႈအဖြဲ႕ 

• ေ၀ါ၀စ္(ခ္) တကၠသုိလ္ 

• (စီးပြားေရးႏွင္ ့ဘ႑ာေရး ပညာရပ္တြင္) Prudence ေဖာင္ေဒးရွင္း လီမိတက္  

• (ဥပေဒ ပညာရပ္နယ္ပယ္တြင္) Allen & Overy  

- ဆုံး - 

စာတည္းမ်ားအတြက္ မွတ္ခ်က္ 

ရီွးဗနင္း ပညာသင္ဆုမ်ားမွာ  ပါရဂူဘြ႕ဲမ်ား၊ ဘြ႕ဲႀကိဳမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အသက္ေမြးမႈပညာရပ္မ်ား (ဥပမာ  ACCA, 
RIBA, ICSA အစရိွသည)္ တုိ႔အတြက္ အက်ံဳးမ၀င္သလုိ ၿဗိတန္ႏိုင္ငံျပင္ပရွိ  သင္ယူမႈမ်ား၊ အေ၀းသင္ သုိ႔မဟုတ္ 
အခ်ိန္ပိုင္းသင္ယူမႈမ်ားအတြက္လည္း ေပးအပ္ျခင္းမရိွပါ။   

အေသးစိတ္ သိရွိလုိပါက ၿဗိတိသွ်သံရံုး ရန္ကုန္ အမွတ္ ၈၀ ကမ္းနားလမ္း ဖုန္း ၃၇၀ ၈၆၃၊ ၃၇၀ ၈၆၄၊ ၃၇၀ 
၈၆၅  သုိ႔မဟုတ္ အီးေမးလ္ Press.Officer@fco.gov.uk သုိ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ရီွးဗနင္း ပညာသင္ဆု အေၾကာင္း 

ရီွးဗနင္း ပညာသင္ဆုမ်ားသည္ ၿဗိတိန္ႏ္ုိင္ငံအစုိးရ၏ တစ္ကမၻာလုံးအား ေပးအပ္ေသာ ပညာသင္ဆု 
အစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ ဓနသဟာယ႐ုံးႏွင့္တကြ တြဖဲက္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက ဘ႑ာေငြ 
ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ ရီွးဗနင္း အစီအစဥ္မွာ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ဂုဏ္သိကၡာႀကီးမားေသာ ႏုိင္ငံတကာ 
အစီအစဥ္တစ္ရပ ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ကမၻာတစ္လႊားရိွ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁၆ ႏုိင္ငံမွ ပညာေတာ္သင္မ်ား 
ေရာက္ရိွလာခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပညာသင္ဆုေပါင္း ၁၅၀၀ ခန္႔ကုိ ခ်ီးျမႇင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ ရီွးဗနင္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းေပါင္း  ၄၃,၀၀၀ ေက်ာ္ရိွၿပီး ၾသဇာႀကီးမားကာ 
ေလးစားမႈကုိ အထူးခံယူရေသာ  ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ကြန္ရက္တစ္ရပ္ကုိ အဆုိပါ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ 
ေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။  အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ မ်ားအတြက္ လည္းေကာင္း၊  ရီွးဗနင္း 
ပညာေတာ္သင္ဆု ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္လည္းေကာင္း  www.chevening.org တြင္ျဖစ္ေစ၊ 
www.chevening.org/burma တြင္ျဖစ္ေစ တစ္ဆိတ္ ၾကည့္႐ႈၾကေစလုိပါသည္။ 
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