
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 
 

 

 

 

ၿဗိတိန္အစုိးရ၏ ရွီးဗနင္း ပညာသင္ဆုအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ၾသဂုတ္လ ၃ 

ရက္မွ စတင္ လက္ခံၿပီ 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ရွီးဗနင္း ပညာသင္ဆုမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃ရက္မွ ႏို၀င္ဘာလ ၃ 
ရက္တိုင္ေအာင္ ရွီးဗနင္း ႐ံုးအဖြ႕ဲက www.chevening.org/apply မွတစ္ဆင့္ လက္ခံလ်က္ရိွပါသည္။ 

ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ျပသႏိုင္သလို ခိုင္မာသည့္ ပညာေရး ေနာက္ခံရိွသူမ်ားအား ရီွးဗနင္း ပညာသင္ဆုမ်ားကို 
ေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ မည္သည့္ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္တြင္မဆို မဟာဘြဲ႕ တက္ေရာက္ရန္ ေငြေၾကး 
အေထာက္အပံ့ကိုလည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းသားေဟာင္း ၄၄,၀၀၀ေက်ာ္ ပါဝင္ေသာ ၾသဇာႀကီးမားသည့္ ကမၻာလံုး 
ဆိုင္ရာကြန္ရက္တြင္ ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းကိုလည္းေကာင္း အဆိုပါ ပညာသင္ဆုက ရရွိေစပါလိမ့္မည္။  

ယခုႏွစ္၌ ၿဗိတိန္တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားရန္ ဆုရရွိသူ ျမန္မာေက်ာင္းသား ဆယ္ဦး ရွိပါသည္။  

၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ရွီးဗနင္း ပညာသင္ဆု ၁,၅၀၀ ခန္႔ ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ႔ေခါင္းေဆာင္ 
သစ္မ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္သြားရန္ ၿဗိတိန္အစုိးရ၏ သိသာထင္ရွားေသာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏံွမႈကို ဤပညာသင္ ဆုမ်ားက 
ေဖာ္ၫြန္းလ်က္ရိွပါသည္။ 
 
“ရွီးဗနင္း ပညာသင္ဆုရ ေက်ာင္းသားျဖစ္တာနဲ႔ ကိုယ္ဟာ ဆႏၵျပင္းျပသူ၊ အစြမ္းအစရိွသူဆိုတာကို ျပသလိုက္တာ 
ျဖစ္သလို ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လိုသူ ျဖစ္တာကိုလည္း ေဖာ္ၫႊန္း 
ေနပါတယ္။ ပညာေရးပုိင္း အေတြ႕အၾကံဳရဖုိ႔ ထူးျခားတဲ့ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုအျပင္ တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲမွာပဲ ကိုယ့္ရဲ႕ 
ကမၻာ့အျမင္ေတြ၊ လူမႈေရးအျမင္ေတြကိုလည္း ပိုပြင့္လာေစႏုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းကိုလည္း ရသြားၾကမွာပါ။ အဓိက 
ကေတာ့ ဂုဏ္လည္းရွိ၊ တာ၀န္လည္း သိလာေအာင္ ဒီပညာသင္ဆုက ေဆာင္ၾကဥ္းေပး သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
အသိပညာနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈေတြအတြက္ သံတမန္ေတြ ျဖစ္လာေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ၾက ရမယ္ဆိုတာကို  ရွီးဗနင္း 
ပညာသင္ဆုရ ေက်ာင္းသားေတြ သိမွတ္လာၾကစျမဲမို႔ ကိုယ္႔ရ႕ဲ မိခင္ႏိုင္ငံနဲ႔ ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံၾကား 
ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ေရးမွာ ရွီးဗနင္း ပညာသင္ဆုရ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ အင္မတန္ 
အေရးႀကီးတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယူဆပါတယ္” ဟု   ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး မစၥတာ 
အင္ဒရူးပက္္ထရစ္ ကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  
 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား 

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ရွီးဗနင္း အင္တာနက္ ေလွ်ာက္ထားမႈ စနစ္ျဖစ္ေသာ www.chevening.org/apply သုိ႔ 
ေလွ်ာက္ထားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

http://www.chevening.org/apply
http://www.chevening.org/apply


သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 
 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါဘာသာရပ္မ်ားအနက္မွ မည္သည့္ သင္႐ုိးကိုမဆို ေရြးခ်ယ္ 
ႏိုင္ၾကပါသည္။ 

 ပဋိပကၡေျဖရွင္းျခင္း၊ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း (Conflict resolution and prevention) 
 ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပညာ (Development studies) 
 စီးပြားေရး (Economics) 
 ဘ႑ာေရး (Finance) 
 လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒ (Human rights law) 
 ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ( International relations) 
 ဥပေဒ (Law) 
 ႏိုင္ငံေရး သိပၸံ ( Political science) 
 ႏိုင္ငံေရး (Politics) 

သင္႐ိုး၊ ဘာသာရပ္သည္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ လက္ရိွ အလုပ္အကိုင္ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အနာဂတ္ အလုပ္အကိုင္ 
ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ ဆက္စပ္ေနသင့္ပါသည္။  

အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္  
 
ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ပညာရွင္ဆုရွင္မ်ားအားလံုးသည္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စုံရမည္။  

 ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား စြမ္းရည္အရ အနိမ့္ဆံုး အဆင့္ရွိရမည္။ ရွီးဗနင္း ပညာသင္ 
ဆုအတြက္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား စြမ္းရည္မွာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ IELTS ၆.၅ ျဖစ္ေစ၊ IBT 
TOEFL ၇၉ ျဖစ္ေစ၊ ယင္းတို႔ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ အဆင့္ျဖစ္ေစ ျဖစ္ေနရမည္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေလွ်ာက္ထားသူ 
အားလံုးသည္ အဆိုပါ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား လိုအပ္ခ်က္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္မတိုင္မီ ျပည့္မီ 
ေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားၾကရမည္။)  

 မိမိတို႔ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ သင္႐ုိးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားဆိုင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီရမည္။  

 ပညာသင္ဆုအတြက္ ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သလို ပညာသင္ကာလ 
ၿပီးဆံုးလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာရန္ ရည္ရြယ္ထားသူ ျဖစ္ရမည္။  

 ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအဆင့္ ဂုဏ္ထူးတန္း ဘြဲ႕ဒီဂရီေကာင္းတစ္ခု၏ အဆင့္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ဘြ႕ဲဒီဂရီတစ္ခု 
ကိုင္ေဆာင္ထားရမည္။  

 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳျဖစ္ေစ၊ အျခား တူညီေသာ အေတြ႕အၾကံဳ 
ျဖစ္ေစ အနည္းဆံုး ႏွစ္ႏွစ္ရွိရမည္။  

 
အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အေသးစိတ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ပညာသင္ဆု အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းေကာင္း သိရိွလိုပါက www.chevening.org/faqs သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 

 
ဆက္သြယ္ရန္ 
ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ေအး     ဖုန္း- ၀၁- ၃၇ ၀၈ ၆၃ သို႔ျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္ - Nwe.Aye@fco.gov.uk သို႔ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ႏိုင္ 
ပါသည္။ 

http://www.chevening.org/apply/faqs
mailto:Nwe.Aye@fco.gov.uk


သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 
 

 

 
 
စာတည္းမ်ားအတြက္ မွတ္စု 
 
ရွီးဗနင္း ပညာသင္ဆုမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ ဓနသဟာယ႐ံုး (FCO)ႏွင့္တကြ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 
ေငြေၾကး ေထာက္ပ့ံထားသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ ပညာသင္ဆု အမ်ားစုမွာ 
တစ္ႏွစ္တာ မဟာဘြဲ႕အတြက္ ၿဗိတိန္တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ား၊ သေဘာထားခံယူခ်က္ ထူေထာင္သူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အစြမ္းအစကုိ 
ျပသႏုိင္သူ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ရွီးဗနင္း ကို ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္ ဂုဏ္သိကၡာရိွေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆုခ်ီးျမႇင့္မႈ အစီ 
အစဥ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရိွလာခဲ့ပါသည္။ ရွီးဗနင္း ပညာသင္ဆုရ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ 
ဥေရာပ သမဂၢတို႔မွအပ) ကမၻာအႏွံ႔ရွိ ႏိုင္ငံ၊ ပိုင္နက္နယ္ေျမေပါင္း ၁၆၀ ေက်ာ္မွ ျဖစ္သလို ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္   
ဆုေပါင္း ၁၅,၀၀ ေက်ာ္ကို ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ ရွီးဗနင္း ေက်ာင္းသားေဟာင္းေပါင္း ၄၄,၀၀၀ 
ေက်ာ္ ရိွကာ ၾသဇာႀကီးမားသလို အထူးေလးစားခံရေသာ ကမၻာအႏံွ႔ ကြန္ရက္တစ္ရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ ရိွပါသည္။ 
 
ရွီးဗနင္း ဟူသည့္ အမည္နာမမွာ ကန္႔ ျပည္နယ္ ဆဲဗင္းႏုတ္(ခ္) ၿမိဳ႕ရိွ ရွီးဗနင္းအိမ္ေတာ္ မွ ဆင္းသက္ပါသည္။ 
အဆုိပါအိမ္မွာ လက္ရိွအေနအထားတြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၏ တရား၀င္ ပူးတြ ဲအိမ္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို www.chevening.org  တြင္ ရယူႏုိင္ပါသည္။ 
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