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န ီီၣ်ထျိ ီၣ်လၢတၢ ီၣ်ဖ ျိထ ီီၣ်က ျိဒျိ ီၣ်က ျိထလီၢကၢီ ီၣ်နယ ူၤယီီးအပ ူၤ

တၢ ီၣ်နူီၤဖီးဒ ီးအကတီၢ ီၣ်

တၢ ီၣ်ဂျိၢ ီၣ်ခါ၂၀၂၂

ဟ ီီၣ်က၀ီူၤပ ူၤတၢ ီၣ်အျိ ီၣ်ဖ ျိ ီၣ်တၢ ီၣ်ဂ ၢ ီၣ်တၢ ီၣ်က ျိူၤတဖ ီၣ်
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တၢ ီၣ်ကတျိူၤလၢညါ

◼ နမ ူၤဒီီးမ ဒါ

◼ ကရ ၢ ီၣ်(တဖ ီၣ် ) ဒီီး/မ တမ ၢ ီၣ်
တၢ ီၣ်ကရၢကရျိ(တဖ ီၣ်)လၢနန  ီၣ်လီူၤ.
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နယ ူၤယီီးထ ကီၢ ီၣ်တီူၤဒျိ ီၣ်လ ီၣ်လ  ီၣ်အ  ီၣ်သီးအတၢ ီၣ်လျိ ီၣ်တဖ ီၣ်
တၢ ီၣ်လူၤတၢ ီၣ်ကပီူၤအတၢ ီၣ်နူီၤဖီး

က ျိဖျိအတၢ ီၣ်ဃ ထၢလၢတၢ ီၣ်မူၤလျိ

▪ လၢတၢ ီၣ်သျိ ီၣ်တၢ ီၣ်သအီါမီးန   ီၣ်,က ျိဖျိတဖ ီၣ်ဃ ထၢ၀ တၢ ီၣ်မူၤ
လျိလၢအ၀ သ  ီၣ်အ  ီၣ်ဒျိီးဟ ီးန  ၢ ီၣ်၀ န   ီၣ်လူီၤ.

တၢ ီၣ်မူၤလျိလၢအလျိ ီၣ်တဖ ီၣ်

▪ တၢ ီၣ်အျိ ီၣ်ဆ  ီၣ်အျိ ီၣ်ခ ျ့(၁/၂မီးလျိ ီၣ်၀ န   ီၣ်လူီၤ.)

▪ ဟ ီီၣ်ချိ ီၣ်ဒဘီ  ီၣ်တၢ ီၣ်မူၤလျိဒီီးလ  ီၣ်ဟ ီီၣ်ချိ ီၣ်ဂီူၤ.(၂မီးလျိ ီၣ်

▪ ၀ န   ီၣ်လူီၤ)

▪ ကၢီ ီၣ်အမ ရကူၤတၢ ီၣ်စ  ီၣ်စျိတ ူၤစျိ(၁မီးလျိ ီၣ်၀ န   ီၣ်လူီၤ.)

▪ တၢ ီၣ်န  ီၣ်လူီၤမူၤသကျိီးတၢ ီၣ်လၢပဒျိ ီၣ်တၢ ီၣ်မူၤ
(၁/၂မီးလျိ ီၣ်၀ န   ီၣ်လူီၤ..)

▪ မ ၢ ီၣ်က ျိူၤ၀ က ၢ ီၣ်တၢ ီၣ်က  ီၣ်သ (၁/၂မီးလျိ ီၣ်၀ န   ီၣ်လူီၤ.)

အမီးအစ ူၤက

တၢၢ ီၣ်လၢက ၢီးဒျိီး

န  ၢ ီၣ်

အ ကလ ီး ၄
တၢ ီၣ်ရ  လျိ ီၣ်မ  ီၣ်လျိ ီၣ်တၢ ီၣ်မူၤလျိတဖ ီၣ်
ဘ ီၣ်တၢ ီၣ်နူီၤဖီးဒီၣ်အ ူၤအသျိီးလီူၤ

ကီၢ ီၣ်အမ ရကူၤ တၢ ီၣ်စ  ီၣ်စျိတ ူၤစျိ(၁)
ဟီ ီၣ်ချိ ီၣ်ဒဘီ  ီၣ်တၢ ီၣ်စ  ီၣ်စျိတ ူၤစျိဒီီးလ  ီၣ်ဟီ ီၣ်ချိ ီၣ်ဂီူၤ(၂)
တၢ ီၣ်န  ီၣ်လီူၤမူၤသကျိီးတၢ ီၣ်လၢပဒျိ ီၣ်တၢ ီၣ်မူၤ(၁/၂)
မ ၢ ီၣ်က ျိူၤ၀ ူၤက ၢ ီၣ်တၢ ီၣ်မူၤလျိ(၁/၂)

၄

စ အ  ီၣ်
ဘ ီၣ်တၢ ီၣ်နူီၤဖီးဒီၣ်အ ူၤအသျိီးလီူၤ

သီးသမ စ အ  ီၣ်(၁)
နၢီ ီၣ်ချိနၢီ ီၣ်ခီစ အ  ီၣ် (၁ )
သီးသမ စ အ  ီၣ်(၁) (မ တမ ၢ ီၣ်)နၢီ ီၣ်ချိနၢီ ီၣ်ခီစ အ  ီၣ် (၁ )

၃

တၢ ီၣ်ဂ ၢ ီၣ်တၢ ီၣ်ဒ ီး ၃

ဟ ီီၣ်ချိ ီၣ်ဒဘီ  ီၣ်က ျိ ီၣ်တဖ ီၣ် ၁
ဒ  လူၤက  ီၣ်သ ,တၢ ီၣ်သ  ီၣ်၀ ၢ ီၣ်သီးဆၢ ,

တၢ ီၣ်ဂ ူၤကလ  ီၣ်,ဒီီး/မ တမ ၢ ီၣ်ဘ ီ ီၣ်မ  ီၣ် ၁

နၢီ ီၣ်ချိနၢီ ီၣ်ခီတၢ ီၣ်က  ီၣ်ဘ ီၣ်က  ီၣ်သ 
(န  ီၣ်လူီၤမူၤသကျိီးတၢ ီၣ်လၢတၢ ီၣ်မူၤလျိတခါစ  ီၣ်စ  ီၣ်) ၂

တၢ ီၣ်အျိ ီၣ်ဆ  ီၣ်အျိ ီၣ်ခ ျ့ ၁/၂

တၢ ီၣ်မူၤလျိလၢဃ ထၢမူၤလျိအူီၤသ ၃ ၁/၂

ပ ာ်ဖ   ာ်Total ၂၂
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ခီက  ဖျိတဘ  ီးခါ (+၁ )

၄

က  ဖ ခဲလ  ာ်ကဘ ာ်ဖ  ထီၣ ်ာ်် ာ်
စ  ာ်ည ်ာ်ပဲ ာ်ဖး၄ခါလ အလ  ာ်
၀ဲ(်ခါလ ် ာ်သ  ာ်် ာ်သ််

ခါစ  ာ်စ  ာ်)
+ ၁

ခ ဖျိ၀ ၢ ီၣ်ဖျိအတၢ ီၣ်က

တ ၢ ီၣ်ကတူီၤသီး*

က ျိဖျိတဖ ီၣ်လၢအတဒျိီးန  ၢ ီၣ်၆၅မမီးဒီီး
အဖီချိ ီၣ်လၢတီူၤထကီ ျိတၢ ီၣ်ဒျိီးစ ီးန   ီၣ်
ကကၢီး၀ လၢ:  
• တၢ ီၣ်ပတ သက   ီၣ်ကညီး
• တၢ ီၣ်ဒျိသဒၢတၢ ီၣ်ရ  ီၣ်တၢ ီၣ်က  ူၤ
• ပ ူၤပၢူၤဆ ၢတၢ ီၣ်အတၢ ီၣ်ပ ီၣ်လီူၤသီး

STEM: 
စ အ  ီၣ်,စ ီးဖီကဟ ီၣ်ပီညါ,တၢ ီၣ်မူၤလျိဘ ီၣ်ဃီးစ ီးဖီက
ဟ ီၣ်အတၢ ီၣ်သ တၢ ီၣ်ဘ ီၣ်
CTE: 
သီးသမ ဒစီျိတၢ ီၣ်မူၤဒီီးစ အ  ီၣ်တၢ ီၣ်က  ီၣ်သ လၢစ ီးဖီက
ဟ ီၣ်တၢ ီၣ်မူၤ
CDOS: 
သီးသမ ဒစီျိတၢ ီၣ်မူၤအတၢ ီၣ်လ ူၤထ ီီၣ်လ ူၤထဒီီီးတၢ ီၣ်ဖ ီး
တၢ ီၣ်မူၤအတၢ ီၣ်မူၤလျိထဖ ီၣ်

*အျိ ီၣ်လၢတၢ ီၣ်ဟ ီးစ န  ီၣ်က  
တၢ ီၣ်ရ  ီၣ်တၢ ီၣ်က  အဖၢမ  ီၣ်န   ီၣ်လူီၤ.

CDOS

CTE

STEM

ပ ူၤကညအီန  ဆၢ ီၣ်

ဟီ ီၣ်ချိ ီၣ်ဒဘီ  ီၣ်က ျိ ီၣ်
တဖ ီၣ်

ဒ  လူၤက  ီၣ်သ 



5

တီူၤဒျိ ီၣ်လ ီၣ်လ  ီၣ်အ  ီၣ်သီးအကလ  ီၣ်တဖ ီၣ်

အညီ

▪ တၢ ီၣ်လူၤတၢ ီၣ်ကပီူၤ၂၂က

လ  ီၣ်

▪ တၢ ီၣ်ပတ သက   ီၣ်ကညီး,တၢ ီၣ်
ဒျိသဒၢတၢ ီၣ်ရ  ီၣ်တၢ ီၣ်က  ူၤအ
တၢ ီၣ်စ  ီၣ်ည ီီၣ်ပ  ီၣ်ဖီးအတၢ ီၣ်

လျိ ီၣ်တဖ ီၣ်

▪ မ တမ ၢ ီၣ်

▪ ပ ူၤသ ီးက  ူၤပၢူၤဆ ၢ
တၢ ီၣ်ပ ီၣ်လူီၤသီးလၢ
တူီၤဒျိ ီၣ်လ ီၣ်လ  ီၣ်အ  ီၣ်

သီးအညအီဂီၢ ီၣ်

အကီ

▪ တၢ ီၣ်လူၤတၢ ီၣ်ကပီူၤ၂၂က

လ  ီၣ်

▪ တၢ ီၣ်ဒျိီးန  ၢ ီၣ်တၢ ီၣ်ဖ ျိထ ီီၣ်အမီး
(၆၅မ+)* 
လၢတၢ ီၣ်စ  ီၣ်ည ီီၣ်ပ  ီၣ်ဖီးလၢ

အလျိ ီၣ်တဖ ီၣ်အဖီချိ ီၣ်
(၄+၁)

အကလီၢအပတ ီီၣ်ထီ

▪ တၢ ီၣ်လူၤတၢ ီၣ်ကပီူၤ၂၂က
လ  ီၣ်

▪ တၢ ီၣ်ဒျိီးန  ၢ ီၣ်တၢ ီၣ်ဖ ျိထ ီီၣ်အမီး
(၆၅မ+)*လၢတၢ ီၣ်စ  ီၣ်ည ီီၣ်
ပ  ီၣ်ဖီးလၢအလျိ ီၣ်တဖ ီၣ်
အဖီချိ ီၣ် (၇ + ၁)

▪ တၢ ီၣ်ဒျိီးစ ီးအဂ ၢ ီၣ်အဂူၤ
အတၢ ီၣ်လျိ ီၣ်တဖ ီၣ်

▪ +၂ တၢ ီၣ်ဂ ၢ ီၣ်တၢ ီၣ်ဒ ီး

▪ +၁ စ အ  ီၣ်

▪ မူၤလၢပ  ူၤက ူၤတၢ ီၣ်ရ  ီၣ်
တၢ ီၣ်က  ူၤတဖ ီၣ်

*က ျိဖျိပတ သက   ီၣ်ကညီး၀ တီူၤထကီ ျိတၢ ီၣ်ဒျိီးစ ီးတခါသ မ ၢ ီၣ်ဒျိီးန  ၢ ီၣ်မဖီီးလၢတၢ ီၣ်ဖ ျိထ ီီၣ်ဒီီးကဒျိီးန  ၢ ီၣ်၀ တီူၤဒျိ ီၣ်လ ီၣ်လ  ီၣ်အ  ီၣ်သီးန   ီၣ်လီူၤ. .



6

တၢ ီၣ်စ ပန ီီၣ်ဒီီးတၢ ီၣ်မူၤဂၢၢ ီၣ်မူၤက ၢူၤတၢ ီၣ်ဃ ထၢ

တူီၤဒျိ ီၣ်လ ီၣ်လ  ီၣ်အ  ီၣ်သီးအညီ

စ ီးဖီကဟ ီၣ်စ အ  ီၣ်တၢ ီၣ်က  ီၣ်သ 

တၢ ီၣ်မူၤဂၢၢ ီၣ်မူၤက ၢူၤ

ခ ဖျိ၀ ၢ ီၣ်ဖျိတၢ ီၣ်အျိ ီၣ်ကတ  ီၣ်ကတီ

သီးတၢ ီၣ်စ ပန ီီၣ်

တူီၤဒျိ ီၣ်လ ီၣ်လ  ီၣ်အ  ီၣ်သီးအကီ

စ ီးဖီကဟ ီၣ်စ အ  ီၣ်တၢ ီၣ်က  ီၣ်သ 

တၢ ီၣ်မူၤဂၢၢ ီၣ်မူၤက ၢူၤ

ခ ဖျိ၀ ၢ ီၣ်ဖျိတၢ ီၣ်အျိ ီၣ်ကတ  ီၣ်ကတီ

သီးတၢ ီၣ်စ ပန ီီၣ်

တၢ ီၣ်သ က  ီးဖီးကတျိူၤတၢ ီၣ်အါန   ီၣ်က ျိ ီၣ်ခ 

ကလ  ီၣ်

တၢ ီၣ်သ  ီၣ်ညါပ ီၣ်ပန ီီၣ်တၢ ီၣ်အၢ ီၣ်လူီၤမူၤဂၢၢ ီၣ်

မူၤက ၢူၤ

တူီၤဒျိ ီၣ်လ ီၣ်လ  ီၣ်အ  ီၣ်သီးအကီ
လၢအပတၢီ ီၣ်ထီ

စ ီးဖီကဟ ီၣ်စ အ  ီၣ်တၢ ီၣ်က  ီၣ်သ 

တၢ ီၣ်မူၤဂၢၢ ီၣ်မူၤက ၢူၤ

ခ ဖျိ၀ ၢ ီၣ်ဖျိတၢ ီၣ်အျိ ီၣ်ကတ  ီၣ်ကတသီီးတၢ ီၣ်စ 

ပန ီီၣ်

တၢ ီၣ်သ က  ီးဖီးကတျိူၤတၢ ီၣ်အါန   ီၣ်က ျိ ီၣ်ခ 

ကလ  ီၣ်

တၢ ီၣ်သ  ီၣ်ညါပ ီၣ်ပန ီီၣ်တၢ ီၣ်အၢ ီၣ်လူီၤမူၤဂၢၢ ီၣ်

မူၤက ၢူၤ

တၢ ီၣ်သ လၢ ီၣ်လၢ ီၣ်ဆ ဆ လၢတၢ ီၣ်ဂ ၢ ီၣ်တၢ ီၣ်ဒ ီး

ဒီီး/မ တမ ၢ ီၣ် စ အ  ီၣ်
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တၢ ီၣ်အ  ီၣ်ကီူၤသီးလၢပ ူၤအတီူၤပတီၢ ီၣ်အဂ ၢ ီၣ်က  စၢူၤလၢအတမ ၢ ီၣ်တီူၤဒျိ ီၣ်လ ီၣ်လ  ီၣ်အ  ီၣ်သီး

တဖ ီၣ်

တၢ ီၣ်သ တၢ ီၣ်ဘ ီၣ်လၢအလ ီီၣ်ဆတီ
ဖ ီၣ်ဒီီးတၢ ီၣ်မူၤန  ၢ ီၣ်တၢ ီၣ်ဖ ျိထ ီီၣ်က ျိတၢ ီၣ်အ  ီၣ်

ကူီၤသီး

သီးသမ ဒစီျိတၢ ီၣ်မူၤအတၢ ီၣ်လ ူၤ
ထ ီီၣ်လ ူၤထဒီီီးတၢ ီၣ်ဖ ီးတၢ ီၣ်မူၤအ

တၢ ီၣ်မူၤလျိတဖ ီၣ်(CDOS)တၢ ီၣ်ဖ ျိက ျိတၢ ီၣ်အ  ီၣ်
ကူီၤသီး
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အပတီၢ ီၣ်၁:တၢ ီၣ်ဂ ၢ ီၣ်တၢ ီၣ်က ျိူၤဘ ီၣ်ဃီးတၢ ီၣ်ပ ီၣ်ဖ ျိ ီၣ်ထ ီီၣ်သီးဒီီးတၢ ီၣ်မူၤလျိဟီ ီၣ်က၀ီူၤပ ူၤတၢ ီၣ်
အျိ ီၣ်ဖ ျိ ီၣ်တၢ ီၣ်သ က ၢ ီၣ်အတၢ ီၣ်န  ီၣ်က  တဖ ီၣ်

1. တၢ ီၣ်လၢပအ  ီၣ်ဒျိီးဒ ီးသ  ီၣ်ညါက ျိဖျိသ  ီၣ်တဖ ီၣ်မန ူၤလ  ီၣ်ဒီီးတၢ ီၣ်လၢပမူၤသ တခ  ီးအ၀ သ  ီၣ်ဖ ျိထ ီီၣ်က ျိသ  ီၣ်တဖ ီၣ်ကမ ၢ ီၣ်မန ူၤလ  ီၣ်?

2. ပမျိ ီၣ်န  ၢ ီၣ်သီးလီူၤက ျိဖျိသ  ီၣ်တဖ ီၣ်လၢကဒ ီးန  ီၣ်ဖ ါတၢ ီၣ်သ  ီၣ်ညါဒီီးတၢ ီၣ်သ တၢ ီၣ်ဘ ီၣ်အလီူၤဆတီဖ ီၣ်ဒီၣ်လ  ီၣ်ဖ အ၀ သ  ီၣ်ဒျိီးန  ၢ ီၣ်တၢ ီၣ်ခ  ီးတၢ ီၣ်ယ ီၣ်

လၢကမူၤန  ၢ ီၣ်တၢ ီၣ်ဆ ီးတၢ ီၣ်လူၤ,က ျိ ီၣ်အကလ  ီၣ်ကလ  ီၣ်ဒီီးအတၢ ီၣ်လ ူၤခဖီ ျိတဖ ီၣ်အဖၢမ  ီၣ်န   ီၣ်လ  ီၣ်?

3. ပကန ီီၣ်ထျိ ီၣ်တၢ ီၣ်မူၤလျိမူၤဒျိီးဒီီးတၢ ီၣ်မူၤန  ၢ ီၣ်အဂ ူၤလီူၤဆတီဖ ီၣ်(ဒီၣ်အဘ ီၣ်ထ  ဒီီးန ီီၣ်ဂ ၢ ီၣ်ခ လၢထီးအသျိီး)ဒီၣ်လ  ီၣ်ဒီၣ်သျိီးကမူၤလီူၤတ ၢ ီၣ်တၢ ီၣ်သ  ီၣ်

တဖ ီၣ်မ ၢ ီၣ်န ီီၣ်ထျိ ီၣ်လၢတီူၤထကီ ျိအတၢ ီၣ်လၢထ ီီၣ်ပ  ူၤထ ီီၣ်ဖ တၢ ီၣ်ခ  ီးတၢ ီၣ်ယ ီၣ်လၢအမူၤန  ၢ ီၣ်၀ သ ဒီၣ်သျိီးက ျိဖျိတဖ ီၣ်ကထ ီီၣ်ဘီးအဂီၢ ီၣ်န   ီၣ်လ  ီၣ်?

4. န ီီၣ်ထျိ ီၣ်လၢတၢ ီၣ်မူၤန  ၢ ီၣ်အဂ ူၤလီူၤဆတီဖ ီၣ်ကခဆီၢကဒါက ူၤတၢ ီၣ်သ တၢ ီၣ်ဘ ီၣ်လၢအလူီၤဆတီဖ ီၣ်ဒီီးတၢ ီၣ်သ  ီၣ်ညါဘ ီၣ်ဃီးပ ူၤန ီီၣ်ဂ ၢ ီၣ်လီူၤ

ဆတီဖ ီၣ်လီူၤတ ၢ ီၣ်လီူၤဆ ီးဒီၣ်လ  ီၣ်လူီၤဆဒီ ီၣ်တၢ ီၣ်လၢက ျိဖျိတဖ ီၣ်လၢအဟ ီးဂ ူၤဖ ီးမူၤတၢ ီၣ်တသ ဂ ူၤဂ ူၤဒီီးပ ူၤမူၤလျိအ ကလ ီးက ျိ ီၣ်တဖ ီၣ်အ

ဂီၢ ီၣ်န   ီၣ်လ  ီၣ်?

5. တၢ ီၣ်သျိ ီၣ်လျိဒီီးတၢ ီၣ်ဒျိီးစ ီးမန ူၤတဖ ီၣ်လျိ ီၣ်လၢပကမူၤလီူၤတ ၢ ီၣ်လၢက ျိဖျိတဖ ီၣ်အတၢ ီၣ်ကတ ၢ ီၣ်ကတူီၤသီးလၢခလီ  ီၣ်က ျိ,သီးသ

မ ဒစီျိတၢ ီၣ်မူၤဒီီးခ ဖျိ၀ ၢ ီၣ်ဖျိတၢ ီၣ်လီူၤပလျိ ီၣ်သီးအဂီၢ ီၣ်လ  ီၣ်?
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ဟ  ီၣ်ခီဟ  ီၣ်နူီၤနတၢ ီၣ်ဆျိကမျိ ီၣ်တဖ ီၣ်တက ၢ ီၣ်.
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တၢ ီၣ်ဂ ၢ ီၣ်အကါဒျိ ီၣ်လၢပကကၢီးက ူၤစျိ ီၣ်
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တၢ ီၣ်ဘ  ီး


