
 

 

 

အကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၍ မိဘမ္ာ့အတျကး လမး့ညႊနး 
ဿွှ၈-ှ၉ ပညာသငးႏြစး 

STAR (STAR အေစာပုိငး့စာတတးေ်မာကးေရ့ႏြငံး STAR စာဖတး်ခငး့) 

ဆနး့စစးအကဲ်ဖတးမႈမ္ာ့သညး အတနး့အဆငးံႏြငးံ ေက္ာငး့သာ့ေက္ာငး့သူမ္ာ့တျငးရြိရမညးံ ဗဟုသုတႏြငးံ အတတးပညာစဵႏႈနး့မ္ာ့ကုိ ေအာငး်မငးႏြဵ႔စပးမႈရြိမရြိ 
ေသားလညး့ေကာငး့၊ ဿှ ရာစုအတျကး ်ပငးဆငးထာ့်ပီ့်ဖစး၍ အထကးတနး့ေက္ာငး့ေအာငး်မငးရနး လမး့ေၾကာငး့ေပၐတျငးေရာကးရြိေနမႈရြိမရြိတုိ႔ႏြငးံစပးလ္ဥး့်ပီ့ 
ေက္ာငး့သာ့ေက္ာငး့သူမ္ာ့၊ မိဘမ္ာ့ႏြငးံ ဆရာဆရာမမ္ာ့ကုိ တနးဖို့ရြိသညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ရရြိေစပါသညး။ ယငး့ဆနး့စစးအကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈရလဒးမ္ာ့်ဖငးံ 
သငးံကေလ့၏ ပညာေရ့ပုိငး့တုိ့တကးမႈရြိမရြိကုိ သိသာေစမညးံ သကးေသခဵကုိယးထညးတစးခုအာ့ တုိငး့တာရနး ရညးရျယးသညး။ 
 

 
ဤအကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈဆိုသညးမြာ အဘယးနညး့။ 

STAR (စာဖတး်ခငး့ဆိုငးရာအကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈအတျကး စဵစာေမ့ပျ)ဲ စစးေဆ့အကဲ်ဖတးမႈအာ့ တစးဦ့ခ္ငး့အလိုကး ်ဖစးေစ၊ အဖျဲ႔ငယးအလုိကး်ဖစးေစ သုိ႔မဟုတး 
အတနး့တစးတနး့လုဵ့အလုိကး်ဖစးေစ ကျနးပ္ဴတာ အသဵု့်ပဳစစးေဆ့မႈ ်ဖစးသညး။ DPS သညး အဂၤလိပးစာဖတး်ခငး့ဆုိငးရာ ေအာငး်မငးမႈအဆငံးကုိ တိုငး့တာရနး STAR 
စစးေဆ့်ခငး့ မူေဘာငးႏြစးခုကုိ အသဵု့်ပဳသညး- 
 

1. STAR အေစာပုိငး့ စာေပတတးေ်မာကးမႈ- သူငယးတနး့မြ ၀ တနး့ေက္ာငး့သူ/သာ့မ္ာ့အာ့ ႏိုငးငဵလဵု့အတိုငး့အတာ စဵႏႈနး့်ဖငံး စစးေဆ့သညး 
2. STAR စာဖတး်ခငး့ - ှ တနး့မြ ှဿ တနး့ေက္ာငး့သူ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ႏိုငးငဵလဵု့အတိုငး့အတာ စဵႏႈနး့်ဖငံး စစးေဆ့သညး။ 

 

STAR အေစာပုိငး့ စာေပတတးေ်မာကးမႈႏြငးံ STAR စာဖတး်ခငး့သညး ကိုလိုရာဒို်ပညးနယး စာဖတး်ခငး့ဆိုငးရာ အကးဥပေဒ၏ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ်ဖညံးဆညး့ေပ့်ပီ့ 
ေက္ာငး့သူ/သာ့မ္ာ့၏ စာဖတး်ခငး့ဆုိငးရာ ေအာငး်မငးမႈအဆငံး ကိုတိုငး့တာေပ့ရနး၊ ေက္ာငး့သူ/သာ့၏ စာဖတး်ခငး့ဆိုငးရာ ခ္ဳိ႕ယျငး့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ရြာေဖျစစးေဆ့ရနးႏြငံး 
ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ချဲ် ခာ့ႏုိငးရနးတို႔အတျကး အသဵု့်ပဳႏုိငးပါ သညး။ STAR ၏ ထူ့်ခာ့ေသာအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ စာဖတး်ခငး့တျငး အတနး့အဆငံးထကး 
သိသိသာသာနိမံးက္ေနေသာ ေက္ာငး့သူ/သာ့မ္ာ့အတျကး ရညးရျယးထာ့သညံး စာဖတး်ခငး့ ေပါငး့ကူ့ေဆာငးရျကးေရ့အစီအစဥးမ္ာ့ (စာဖတး်ခငး့အစီအစဥး မ္ာ့) ဖနးတီ့ရနး 
အသုဵ့်ပဳႏိုငးပါသညး။  
 

 
ကၽျႏုးပး၏ကေလ့အာ့ မညးသညးံအခ္ိနးတျငး စစးေဆ့မႈ်ပဳမညးနညး့။ 

ကုိလုိရာဒို်ပညးနယး စာဖတး်ခငး့ဆိုငးရာအကးဥပေဒတစးခုစီအရ သူငယးတနး့ႏြငံး တတိယတနး့မြ ေက္ာငး့သူ/သာ့မ္ာ့ကုိ သကးဆိုငးသညံးစစးေဆ့မႈကာလအတျငး့ 
်ပညးနယးဘုတးအဖျ႔ဲမြ အတညး်ပဳလကးခဵထာ့ေသာ ၾကာ့်ဖတးစာဖတး်ခငး့ စစးေဆ့မႈႏြငံး စစးေဆ့ရမညး်ဖစးသညး။ စာဖတး်ခငး့ဆုိငးရာအကးဥပေဒအရ စစးေဆ့မႈကာလသညး 
ေဆာငး့ဦ့ရာသီႏြငးံ ေႏျဦ့ရာသီၾကာ့ ရသတၱပတး ေ်ခာကးပတးၾကာမညး်ဖစးသညး။ သူငယးတနး့ေက္ာငး့သူေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး ၎တို႔၏ ေဆာငး့ဦ့ရာသီ စစးေဆ့မႈကို 
ေ်ဖဆုိရနး အပုိေဆာငး့ ်ပကၡဒိနး ရကး ၀ွ ရရြိမညး်ဖစးသညး။ ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး လုိအပးသညံး ေက္ာငး့သာ့ေက္ာငး့သူမ္ာ့ အာ့ စစးေဆ့ရနး အခ္ိနးကာလအ်ပညးံအဝရြိပါသညး။ 
အနညး့ဆုဵ့အမြတးသတးမြတးခ္ကးေအာကးေရာကးေနေသာ မူလတနး့မြ ၀ တနး့ထိ ေက္ာငး့သာ့ေက္ာငး့သူမ္ာ့သညး ၁ငး့၏စာဖတးႏႈနး့အဆငးံအာ့ သိရြိရနးအတျကး 
်ပညးနယးဥပေဒအရ အပုိေဆာငး့စစးေဆ့မႈတစးခု မြ ႏြစးခုထိ လုိအပးႏုိငးသညး။  
 

စာဖတး်ခငး့ဆိုငးရာ အကးဥပေဒအရ စစးေဆ့မညးံကာလ- 
     တနး့- ှဿ တနး့  ၾသဂုတးလေႏြာငး့ပိုငး့-         ဘာလေႏြာငး့ပုိငး့ ေဆာငး့ဦ့ရာသီ 
သူငယးတနး့- ှဿ တနး့ ဒီဇငးဘာလ- ေဖေဖားဝါရီလလယး ႏြစးဝကး 
သူငယးတနး့- ှဿ တနး့ ဧ်ပီလ- ေမလလယး ေႏျဦ့ရာသီ 

 

ေက္ာငး့တစးေက္ာငး့ခ္ငး့စီအလုိကး စစးေဆ့မညးံေန႔မ္ာ့ ကျလဲျႏဲုိငးသညး။ သငးံကေလ့အတျကး စစးေဆ့မညးံေန႔ရကးမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ အေသ့စိတးသိရြိေစရနး 
သငးံကေလ့၏ဆရာႏြငးံ ဆကးသျယးပါ။ 
 

 
ကၽျႏုးပးကေလ့မြ မညးသညးံ ရမြတး(မ္ာ့)ကုိ ရရြိမညးနညး့။   

STAR စစးေဆ့မႈမြ အဓိကရမြတးႏြစးခုမြာ ေအာကးပါအတုိငး့်ဖစးသညး -  
 
စေက့အလုိကးရမြတးမ္ာ့(SS)သညး ေမ့ချနး့အမ္ဳိ့အစာ့ ခကးခဲမႈႏြငံး မြနးကနးစျာ တု႔ဵ်ပနးႏိုးငးေသာ အေရအတျကးေပၐတျငး မူတညးသညး။ ၎သညး အတနး့မ္ာ့အာ့လဵု့ရြိ 
စျမး့ေဆာငးရညးမ္ာ့ကုိ ႏႈိငး့ယြဥးရနးအတျကး အသဵု့်ပဳႏုိငးသညး။ STAR အေစာပုိငး့ စာေပတတးေ်မာကးမႈတျငး စေက့အလိုကးရမြတး ၀ွွ-၉ွွ အတျငး့၊ STAR 
စာဖတး်ခငး့တျငး ွ-ှ၁ွွ အတျငး့ ရြိသညး။  
 
ရာခုိငးႏႈနး့အဆငးံသတးမြတးခ္ကး(PR) သညး သငးံကေလ့ႏြငးံ စေက့အလုိကးရမြတး တူညီေသာ သုိ႔မဟုတး သငးံကေလ့ထကး အမြတးနိမးံေသာ သကးတူရျယးတူ 
ေက္ာငး့သူ/သာ့ရာႏႈနး့ကုိ ေဖား်ပေပ့ပါသညး။ PR သညး စဵႏႈနး့အရေပ့ေသာ ရမြတးမ္ာ့်ဖစး်ပီ့ ှ-၉၉ အတျငး့ရြိသညး။ ရာခုိငးႏႈနး့အဆငးံသတးမြတးခ္ကး ၇၂ ရြိေသာ 
ေက္ာငး့သာ့/သူသညး တစးႏုိငးငဵလဵု့ရြိ အဆငံးတူေက္ာငး့သူ/သာ့ အေရအတျကး ၇၂% ထကးပိုေတားသညး။ ေက္ာငး့သာ့/သူတစးဦ့၏ ရာခိုငးႏႈနး့အဆငံးသတးမြတး 
ခ္ကးသညး ေအာကးပါကၽျမး့က္ငးမႈအမ္ဳိ့အစာ့မ္ာ့ႏြငံး ညီမြ္သညး။ 



 

 

 
 

• စဵသတးမြတးခ္ကးမီ/ေက္ား်ခငး့- အတနး့အလုိကး ေက္ာငး့သာ့ေက္ာငး့သူ၏စျမး့ေဆာငးရညး 
• ေစာငံးၾကညံးရ်ခငး့- စျမး့ေဆာငးရညးမြာ မိမိအတနး့အဆငးံေအာကး အေတားအတနးေရာကးေန်ခငး့ႏြငးံ ၾကာ့ဝငးပဵံပို့ေထာကးပဵံမႈ လုိေန်ခငး့ 
• ၾကာ့ဝငးပံဵပို့မႈႏြငံး အေရ့ေပၐ ၾကာ့ဝငးပဵံပို့မႈလုိအပး်ခငး့- စျမး့ေဆာငးရညးမြာ မိမိအတနး့အဆငးံေအာကး အလျနးအမငး့ေရာကးေန်ခငး့ႏြငးံ 

အထူ့ၾကပးမတးေသာၾကာ့ဝငးပဵံပုိ့ေထာကးပဵံမႈ လုိေန်ခငး့  
 
သငးံကေလ့အတျကး စစးေဆ့မညးံေန႔ရကးမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ အေသ့စိတးသိရြိေစရနး သငးံကေလ့၏ဆရာႏြငးံ ဆကးသျယးပါ။  
 

 
ယငး့ရမြတးမ္ာ့အာ့ မညးသုိ႔ အသုဵ့်ပဳမညးနညး့။ 

STAR စစးေဆ့အကဲ်ဖတးမႈမ္ာ့သညး ဆရာ/မမ္ာ့အတျကး လမး့ညႊနးေပ့ရနးႏြငံး ၎တုိ႔၏ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ်ပငးဆငးေပ့ရနးအတျကး အေရ့ပါေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ 
ေပ့သညး။ ကေလ့၏ စာဖတးႏႈနး့အဆငးံကုိသိရြိရနး၊ စာဖတး်ခငး့ဆုိငးရာ အာ့သာခ္ကး အာနညး့ခ္ကးမ္ာ့ကုိသိရြိရနး စာဖတး်ခငး့ႏြငးံဆုိငးသညးံ ပနး့တုိငးမ္ာ့ ခ္မြတးရနး၊ 
စာဖတးႏႈနး့တို့တကးလာမႈအာ့ေစာငးံၾကညးံေလံလာရနး၊ စာဖတးႏႈနး့တုိ့တကးလာေစရနး ၾကာ့ဝငးပံဵပို့ေထာကးပံဵေပ့မႈမ္ာ့အာ့ ပစးမြတးထာ့ ေဖားေဆာငးရနးႏြငးံ သငးံကေလ့ 
စာဖတး်ခငး့ႏြငးံစပးလ္ဥး့်ပီ့ ေနာကးထပးအေထာကးအပံဵမ္ာ့လုိမလုိ ဆုဵ့်ဖတးရနး STAR ရမြတးမ္ာ့အာ့ အသုဵ့်ပဳႏိုငးပါသညး။ 
 

 
ေနာကးထပးအခ္ကးအလကးမ္ာ့ လုိအပးပါသလာ့ 

သငးံကေလ့ပညာေရ့တျငး ပါဝငးေဆာငးရျကးေပ့ရနး ကၽျႏးုပးတုိ႔မြ သငးံအာ့ တုိကးတျနး့လုိပါသညး။ သငးံကေလ့အာ့ အိမးတျငးအေထာကးအကူ်ပဳေပ့ႏုိးငးမညးံ 
နညး့လမး့မ္ာ့သိရြိလုိလြ္ငး်ဖစးေစ၊ မသနးစျမး့မႈအတျကး စစးေဆ့မႈဆိုငးရာ ေနရာထိုငးခငး့ မျမး့မဵ်ပငးဆငးေပ့မႈမ္ာ့ ရရြိႏုိငးမႈတုိ႔အေၾကာငး့ သိရြိလိုလြ္ငး်ဖစးေစ 
သငးံကေလ့ဆရာႏြငးံ ေဆျ့ေႏျ့ရနး မတဵု႔ဆုိငး့ပါႏြငးံ။ 
 
ေနာကးထပးအခ္ကးလကးမ္ာ့ - စစးေဆ့အကဲ်ဖတးမႈမ္ာ့ 
ၾကညးံရႈရနး- 
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စစးေဆ့မႈမ္ာ့ႏြငးံစပးလ္ဥး့်ပီ့ သငးံတျငး ေမ့ချနး့မ္ာ့ သုိ႔မဟုတး စို့ရိမးစရာမ္ာ့ရြိပါက သငးံကေလ့ေက္ာငး့သုိ႔ တုိကးရုိကး ဆကးသျယးပါ သုိ႔မဟုတး (၇ဿွ) ၁ဿ၀-၀ွ၂၁ 
သုိ႔ေခၐဆုိ်ပီ့ မိသာ့စုမ္ာ့အတျကး ပညာေရ့ဆုိငးရာဝနးေဆာငးမႈဌာနသုိ႔ ဆကးသျယးပါ။ 
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