၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ပေြာင်းလဲအသုးံ ေြုမည့် တက္က သလ
ို ်ဝင်တန်းစာပမးြွဲ ြထဝီဝင်ဘာသာရြ်
ပမးခွန်းြုစံ ံသစ်နှငြ့် တ်သက်သည့ရ
် ှင်းလင်းတင်ေြချက်
ပေါက်တာထွန်းကိ၊ု ြါပမာက္ခ (ဌာနမှူး)၊ ြထဝီဝင်ဌာန၊ ရန်ကုန်တက္က သလ
ို ်

၂၀၁၈ခုနှစ် တက္က သလ
ို ်ဝင်စာပမးြွအ
ဲ ထိ ကျငသ
့် းုံ ခဲသ
့ ည့် ြထဝီဝင်ဘာသာရြ်၏ ပမးခွန်းြုစံ ံသည် ဖတ်စာအုြ်ြါ
သင်ခန်းစာများကို အလွတက
် ျက် ပေြန်ပရးစနစ်ပာာင်းြုစံ ံကိုသာအပခ
ေ ေြုထားသည့် အတွက် ယခုအခါ ပမးခွန်းြုစံ ံသစ်ကို
ပြ
ေ ာင်းလဲရန်ေြင်ဆင်လာခ
ေ င်းေဖစ်ြါသည်။ ၂၀၁၉ခုနှစ်တငွ ်ပေြာင်းလဲကျငသ
့် းုံ မည့် ပမးခွန်းြုစံ ံတငွ ် ပကျာင်းသားကျောင်းသူများ
ဖတ်စာအုြ်ကို အလွတ်ကျက်မှတ၍
်
ပဖ
ေ ဆိမု ှု ပလျာန့ ည်းလာပစရန်၊ စဉ်းစားပတွးပခါ် ပဖ
ေ ဆိပု သာကိယ
ု ်ြိုင် ပရးသားမှု
စွမ်းရည်ဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်လာပစရန် စသည့ရ
် ည်ရွယ်ချက်များဖ
ေ င့် ပြ
ေ ာင်းလဲေြင်ဆင်ထားြါသည်။
ပြ
ေ ာင်းလဲေြင်ဆင်သည် ဆိပု သာ်လည်း ပမးခွန်းတစ်ခုလးုံ အား အလုးံ စုံေြင်ဆင်လက
ို ်ေခင်းကား မာုတြ် ါ။ အဓိက
ပြ
ေ ာင်းလဲေြင်ဆင်ထားသည့် အြိငု ်းများမှာ စာစစ်မှူးချုြ်များ၏ စာစစ်အပတွ့အ ြကုံများအရ ပကျာင်းသားပကျာင်းသူများ
ပဖ
ေ ဆိရ
ု ာတွင် ပရာပထွးမှုေဖစ်ပသာအြိငု ်းများအား ပေဖုတ်ေခင်း၊ ြထဝီဝင် ဘာသာရြ်၏ သပဘာသဘာဝ အရ ကိယ
ု ်ြိုင်စွမ်းရည်ေဖင့်
စဉ်းစားပတွးပခါ်ပဖ
ေ ဆိရ
ု မည့် လက်ပတွ့ ြထဝီဝင်အြိငု ်းများ၏ အမှတခ် ပွဲ ဝမှု အားြ
ေ င်ဆင်ေခင်း စသည့် ပြ
ေ ာင်းလဲေြင်ဆင်မှု
များသာပဆာင်ရွက်ထားသည့အ
် တွက် ၂၀၁၈ခုနှစ်အထိ ကျငသ
့် းုံ ခဲသ
့ ည့် ပမးခွန်းြုစံ ံပာာင်း၏ ၂၅%ခန့်သာ ပြ
ေ ာင်းလဲ
ပေြင်ဆင်ထား ပေခင်းေဖစ်ြါသည်။ ထို့ပ ေကာင့် ယခုအသစ်ကျငသ
့် းုံ မည့် တက္က သလ
ို ်ဝင်တန်း ြထဝီဝင်ဘာသာရြ်ပမးခွန်း ြုစံ ံသစ် သည်
ပဖ
ေ ဆို ေကမည့ပ် ကျာင်းသားကျောင်းသူများ၏ ြိမု အ
ို ကျိုးဖ
ေ စ်ထွန်းပစနိငု ်မည့် အြိငု ်းကဏ္ဍအချို့ကသ
ို ာ မွမ်းမံ ပေြင်ဆင်ေခင်းေဖစ်ြြီး
ြထဝီဝင်ဘာသာရြ်ေဖင့် လက်ပတွ့အသုးံ ချနငို ်မှု အြိငု ်းကိလ
ု ည်းအနည်းငယ် ပေဖည့စ် ွက်ပြးထားြါသည်။
အဓိက တင်ေြလိသ
ု ည်မှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ပြ
ေ ာင်းလဲကျငသ
့် းုံ မည့် ပမးခွန်းြုစံ ံသစ် အတွက် ပေြဌာန်း စာအုြ်မှာ
ယခင်ေြဌာန်းစာအုြ်ကသ
ို ာ ပေြန်လည်သးုံ စွမဲ ှာေဖစ်သည့အ
် တွက် သင် ေကားရမည့် အပက
ေ ာင်းအရာ အသစ်များမာုတဘ
် ဲ
အမှတခ် ပွဲ ဝမှု အြိငု ်းနှင့် ပဖ
ေ ဆိရ
ု ာတွင် စဉ်းစားပတွးပခါ်မှုဦးစား ပြးအပနအထားအနည်းငယ်ပေြာင်းလဲထားခ
ေ င်းသာဖ
ေ စ် ြါသည်။
ယခုဆက်လက်ြြီး ြထဝီဝင်ဘာသာရြ်ပမးခွန်းနံြါတ်အလိက
ု ် ပြ
ေ ာင်းလဲပဆာင်ရွက်မှု၊ များကိဆ
ု က်လက်ရှင်း ပေြလိြု ါသည်။
၂၀၁၈ခုနှစ်အထိကျငသ
့် းုံ ခဲပ့ သာ တက္က သလ
ို ်ဝင်စာပမးြွ၊ဲ ြထဝီဝင်ဘာသာရြ် ပမးခွန်းတွင် အြိငု ်း(က)မှ အြိငု ်း (စ) အထိ
အြိငု ်း(၆)ြိငု ်းြါ၀င်ကာ ပမးခွန်းြါပြးထားချက်များအရ ပမးခွန်းပြါ်တွင် အမှတ် ၂၈၀ ဘိုးပမးထားြ
ြ ီး အမှတ် ၁၀၀
ဘိးု ပဖ
ေ ဆိရ
ု န်ေဖစ်ြါသည်။
၂၀၁၉ခုနှစ် ြထဝီဝင်ဘာသာရြ်ပမးခွန်းြုစံ ံသစ်တငွ ် အြိငု ်း(က)၊ ပမးခွန်း ၁(က) မှားမှန်ပရွး၊ ပမးခွန်း ၁(ခ) ကွက်လြ်ေဖည့၊်
ပမးခွန်း ၁(ဂ) တွင်အပဖ
ေ မှန်ပရွးများြါ၀င်ကာ ပြးမှတ် (၁၅)မှတ် ပေဖင့် ယခင်အတိငု ်းေဖစ်ြြီး ပြ
ေ ာင်းလဲမှုလးုံ ဝမြါ၀င်ြါ။
အြိငု ်း(ခ) တွင် ပေြဌာန်းစာအုြ်မှ သဘာဝြထဝီဝင် အြိငု ်းအား ပမးမှာေဖစ်ြြီး ပမးခွန်းအားဖ
ေ င့် ပမးခွန်းနံြါတ် (၂) နှင့် (၃) သည်
ပမးခွန်းရှည် (Essay Type) အဖ
ေ စ်ပမးထားမည်ေဖစ်ြြီး၊ ပမးခွန်းနံြါတ် (၄) မှာ မှတစ် ုတုိ (Add-note Type) (၂) ြုေ်
ပမးကာစုစုပြါင်း (၃) ြုေ်မှ တစ်ြုေ်ပရွးချယ်ပေဖဆိရ
ု န်ေဖစ်ြြီး ရမှတမ် ှာ (၁၅) မှတ်ေဖစ်ြါသည်။ ပမးခွန်း၏ အြိငု ်း(ခ) တွင်
အဓိကပြ
ေ ာင်းလဲမှု တစ်ခုမှာ ပမးခွန်းနံြါတ်(၄) မှတစ် ုတုိ အြိငု ်းေဖစ်ြြီး ယခင်က မှတစ် ုတုိ (Add-note Type) (၄)ြုေ်
ပမးထားခဲ့ြြီး ယခု ပမးခွန်းြုစံ ံသစ်တငွ ် မှတစ် ုတုမိ ှာ (၂)ြုေ်သာပမးထားြါသည်။
၂၀၁၈ခုနှစ်အထိ ပမးခွန်း၏ အြိငု ်း(ဂ) စီးြွားပရးြထဝီဝင် အြိငု ်းတွင် အခန်း(၁) သတ္တ ုတွင်းထွက်ြစ္စည်းတူးပဖာ်ေခင်းလုြ်ငန်း၊
အခန်း(၂) သတ္တ ုမာုတပ် သာတွင်းထွက်ြစ္စည်းတူးပဖာ်ေခင်းလုြ်ငန်း၊ အခန်း(၃) ပရအား၊ အခန်း(၄) စက်မှုလက်မှုလုြ်ငန်း၊
အခန်း(၅) ြိ့ု ပဆာင်ဆက်သွယ်ပရးလုြ်ငန်း၊ အခန်း(၆) ကုန်သွယ်ပရးလုြ်ငန်း များြါဝင်ြါသည်။

အထက်ပဖာ်ေြြါ အခန်းအလိက
ု ်အပက
ေ ာင်းအရာများသည် အြိငု ်း(ဂ) ပေမန်မာ့ြထဝီဝင်အခန်းရှိ အပက
ေ ာင်းအရာများနှင့်
လည်းဆင်တပူ နသည်ကပို တွ့ရနိငု ်ြါသည်။ စာရင်းဇယားအချက်အလက်သာ ကမ္ဘာ နှင့်ေမန်မာကွာေခား ပနခ
ေ င်း ရှိြါသည်။
ထို့အ ေြင် ကမ္ဘာ့စီးြွားပရးအပနဖ
ေ င့လ
် ည်း အခန်း (ဃ) ကမ္ဘာ့ ြထဝီဝင် အခန်းတွင် နိငု ်ငံအလိက
ု ် ြထဝီဝင်
အပက
ေ ာင်းေခင်းရာများပဖာ်ေြသည့အ
် ခါ နိငု ်ငံအလိက
ု ်စီးြွားပရးလုြ်ငန်းများ တွင်ြါ၀င်ပနသည်ကပို တွ့ရနိုင်ြါသည်။
ထို့ပ ေကာင့် ၂၀၁၉ခုနှစ် ြထဝီဝင်ဘာသာရြ်ပမးခွန်းြုစံ ံသစ်တငွ ် အြိငု ်း(ခ) စီးြွားပရးြထဝီဝင်အြိငု ်းအား ထည့သ
် ွင်း၍
အကဲေဖတ်စစ်ပဆးမှု အတွက်အသုးံ ေြုပတာ့မည်မာုတ်ြါ။
ပမးခွန်း၏ အြိငု ်း (ဂ) တွင် ပေမန်မာနိငု ်ငံြထဝီဝင် အြိငု ်းအား ပမးမှာေဖစ်ြြီး ပမးခွန်းအားဖ
ေ င့် ပမးခွန်းနံြါတ် (၅) နှင့် (၆) သည်
ပမးခွန်းရှည် (Essay Type) အဖ
ေ စ်ပမးထားမည်ေဖစ်ြြီး၊ ပမးခွန်းနံြါတ် (၇) မှာ မှတစ် ုတုိ (Add-note Type) (၂) ြုေ်
ပမးကာစုစုပြါင်း (၃) ြုေ်မှ တစ်ြုေ်ပရွးချယ်ပေဖဆိရ
ု န်ေဖစ်ြြီး ရမှတမ် ှာ (၁၅) မှတ်ေဖစ်ြါသည်။ ပမးခွန်း၏ အြိငု ်း(ဂ) တွင်
အဓိကပြ
ေ ာင်းလဲမှု တစ်ခုမှာ ပမးခွန်းနံြါတ်(၇) မှတစ် ုတုိ အြိငု ်းေဖစ်ြြီး ယခင်က မှတစ် ုတုိ (Add-note Type) (၄)ြုေ်
ပမးထားခဲ့ြြီး ယခု ပမးခွန်းြုစံ ံသစ်တငွ ် မှတစ် ုတုမိ ှာ (၂)ြုေ်သာပမးထားြါသည်။
ပမးခွန်း၏ အြိငု ်း(ဃ) ကမ္ဘာ့ြထဝီဝင် အြိငု ်းအား ပမးမှာေဖစ်ြြီး ပမးခွန်းအားဖ
ေ င့် ပမးခွန်းနံြါတ် (၈) နှင့် (၉) သည် ပမးခွန်းရှည်
(Essay Type) အဖ
ေ စ်ပမးထားမည်ေဖစ်ြြီး၊ ပမးခွန်းနံြါတ် (၁၀) မှာ မှတစ် ုတုိ (Add-note Type) (၂) ြုေ် ပမးကာစုစုပြါင်း (၃)
ြုေ်မှ တစ်ြုေ်ပရွးချယ်ပေဖဆိရ
ု န်ေဖစ်ြြီး ရမှတ်မှာ (၁၅) မှတ်ေဖစ်ြါသည်။ ပမးခွန်း၏ အြိငု ်း(ဃ) တွင် အဓိကပြ
ေ ာင်းလဲမှု တစ်ခုမှာ
ပမးခွန်းနံြါတ်(၁၀) မှတစ် ုတုိ အြိုင်းေဖစ်ြြီး ယခင်က မှတစ် ုတုိ (Add-note Type) (၄)ြုေ် ပမးထားခဲ့ြြီး ယခု ပမးခွန်းြုစံ ံသစ်တငွ ်
မှတစ် ုတုမိ ှာ (၂)ြုေ်သာပမးထားြါသည်။
ပမးခွန်းြုစံ ံသစ်တငွ ် စဉ်းစားပတွးပခါ်မှုအြိငု ်း ြိမု အ
ို ပလးထားနိငု ်ရန်အတွက် ေသမတန်း ြထဝီဝင်ဖတ်စာအုြ် ၏
လက်ပတွ့ြထဝီဝင် အြိငု ်းကိအ
ု မှတအ
် ချိုးြိုမအ
ို ပလးပြးထားြါသည်။ ထိုကသ
ဲ့ ့ို လက်ပတွ့ြထဝီဝင် အြိငု ်းအား ပမးခွန်းတွင်
အပလးပြးမှု
ြိမု ိုေခင်းအားဖ
ေ င့်
ြထဝီဝင်ဘာသာရြ်သည်
အလွတ်ကျက်မှတ်
ပလ့လာရပသာဘာသာရြ်အ ေမင်မှ
လက်ပတွ့နယ်ြယ်တွင် အသုံးဝင်ပသာ၊ စဉ်းစားဆင်ေခင် မှုေဖင့ပ် လ့လာရပသာ၊ အချိန်နှင့်ပနရာ ဆက်စြ်ပတွးပခါ်ြ
ြ ီး
ပကာက်ချက်ချရပသာ ဘာသာရြ်အေဖစ်ပေြာင်းလဲနိုင်မည်ေဖစ်ြါသည်။
ထို့ပ ေကာင့် ပမးခွန်းြုစံ ံသစ်တငွ ် ပမးခွန်းနံြါတ် ၁၁(က) စပကး ြုစ္ဆာများ (၁၀)မှတ၊် ပမးခွန်းနံြါတ် ၁၁(ခ) ပကာင်းကင်ဓာတ်ြုံ
ြုစ္ဆာများ (၁၀)မှတ် နှင့် ပမးခွန်းနံြါတ် ၁၁(ဂ) ပမ
ေ ေြင်လက္ခဏာြ
ေ ပမ
ေ ြုံ ပဖ
ေ ဆိုေခင်း(၂၀)မှတ် စုစုပြါင်း(၄၀)မှတ် အဖ
ေ စ်
အမှတခ် ပွဲ ဝမှုအား
အဓိကပြ
ေ ာင်းလဲထားြါသည်။
ပဖ
ေ ဆိရ
ု ာတွင်လည်း
အထူးသဖ
ေ င့်
အမှတ(် ၂၀)ပြးထားပသာ
ပမ
ေ ေြင်လက္ခဏာြ
ေ ပမ
ေ ြုမံ ျားဖတ်ရှုေြန်ဆိုေခင်းတွင် ယခင်ပမးခွန်းများတွင်လို ပတွ့ရှိရသည့် အပက
ေ ာင်းအရာ ဥြမာပေမစ်ပချာင်းများပတွ့ြါသည်။ ရွာစုရွာဝိငု ်းများပတွ့ရသည် စသဖ
ေ င့် ပဖ
ေ ဆိုေခင်းထက် ပတွ့ရှိရပသာ အပက
ေ ာင်းအရာများကို
ဆက်စြ်သးုံ သြ်ြြီး ပေဖစ်စဉ်များကို ဆန်းစစ်ပလ့လာခ
ေ င်းများ (relationship between patterns and processes)
ပဖ
ေ ဆိနု ငို ်ပစရန် အဓိက ရည်ရွယ်ြါသည်။
လက်ပတွ့
ြထဝီဝင်ပမးခွန်းအြိငု ်းသည်
ပေြဌာန်း
ပကျာင်းသုးံ
ဖတ်စာအုြ်မှ
တိုက်ရက
ို ်အလွတက
် ျက်ပေဖဆိ၍
ု
ရပသာအြိငု ်းမာုတဘ
် ဲ စဉ်းစားပတွးပခါ်မှု နှင့် အပခ
ေ ခံြထဝီဝင်အသိသညာများ (Basic Geographic Concepts)၊
အပခ
ေ ခံြထဝီဝင်သပဘာတရားများ (Basic Geographical Principles) ကိပု ကာင်းစွာ ဆက်စြ်အသုံးချတတ်မှသာ
ပဖ
ေ ဆိနု ငို ်မည့ပ် မးခွန်းမျိုးဖ
ေ စ်ြါသည်။
ထို့ပ ေကာင့် ပမးခွန်း၏ အြိငု ်း(က) ဓမ္မဓိဌာန် ပမးခွန်းများ (၁၅) မှတ် နှင့် အြိငု ်း(င) လက်ပတွ့ြထဝီဝင် (ယခင်ကအြိငု ်း (စ)
အြိငု ်းေဖစ်ြြီး ပမးခွန်းြုစံ ံသစ်တငွ ် စီးြွားပရးြထဝီဝင် အခန်းမြါ၀င်ပတာ့သည့အ
် တွက် ယခုအခါ အြိငု ်း(င)ပေဖစ်လာသည်)
အမှတ(် ၄၀) ပေဖစ်သ ေဖင့် အြိငု ်း(က) နှင့် အြိငု ်း(င) နှစ်ခုပြါင်းလျှင် ပမးခွန်း၏ စုစုပြါင်းပြးထား အမှတ(် ၁၀၀) မှ
(၅၅)မှတရ
် ရှနိ ငို ်မည်ေဖစ်ြါသည်။ ထို့အ ေြင် ြထဝီဝင်ဆငို ်ရာစဉ်းစား ပတွးပခါ်မှု အြိငု ်းထက် ြထဝီဝင်ဆငို ်ရာအပက
ေ ာင်းေခင်းရာ
ကိဦု းစားပြးသည့် ပမးခွန်း၏ အြိငု ်း (ခ)၊ (ဂ) နှင့် (ဃ) တိ့ု ၏အပရးြါမှုကလ
ို ည်းပလျှာခ့ ျနငို ်မည်ေဖစ်ြါသည်။

ပနာက်ဆံးု အပနဖ
ေ င့် အနှစ်ချုြ်တင်ေြရမည်ဆုြိ ါက ၂၀၁၉ခုနှစ် တက္က သလ
ို ်ဝင်တန်း ြထဝီဝင်ဘာသာရြ် ပမးခွန်းြုစံ ံသစ်သည်
၂၀၁၈ခုနှစ်အထိအသုးံ ေြုခဲပ့ သာ ပမးခွန်းြုစံ ံပာာင်း နှင့် အဓိက သုးံ ပနရာ ကွလ
ဲ ပွဲ နြါမည်။
၁။ ၂၀၁၈ခုနှစ်အထိအသုးံ ေြုခဲသ
့ ည့် ပမးခွန်းြုစံ ံပာာင်းတွင် အြိငု ်း(ဂ) အဖ
ေ စ် ပမးခဲသ
့ ည့် စီးြွားပရးြထဝီဝင် အြိငု ်း
ပမးခွန်းြုစံ ံသစ်တငွ ် မြါဝင်ပတာ့ြါ။
၂။ တက္က သလ
ို ်ဝင်တန်း ြထဝီဝင်ဘာသာရြ် ပမးခွန်းတွင် ြါ၀င်မည့် သဘာဝြထဝီဝင်၊ ကမ္ဘာ့ ြထဝီဝင်၊ နှင့် ပေမန်မာ့ြထဝီဝင်
အြိငု ်းများတွင် မှတစ် ုတုပိ မးခွန်း(Add-note type question) တစ်ြငို ်းတွင် (၂)ြုေ်စီသာြါပတာ့မည်။
၃။ လက်ပတွ့ြထဝီဝင် အြိငု ်းတွင် ယခင်က ပမးခွန်းနံြါတ် ၁၄(က) စပကး (သိ့ု ) ပကာင်းကင်ဓာတ်ြုံ ဘာသာြ
ေ န်ဆုိေခင်းနှင့်
သက်ဆုငိ ်သည့ပ် မးခွန်း နှင့် ပမးခွန်းနံြါတ် ၁၄(ခ) ပမ
ေ ေြင်လက္ခဏာြ
ေ ပမ
ေ ြုံ ဖတ်ရှု ဘာသာြ
ေ န်ဆုိ ေခင်း အစား ယခုအခါ ၁၁(က)
စပကးြုစ္ဆာ၊ ၁၁(ခ) ပကာင်းကင်ဓာတ်ြုံ ဘာသာြ
ေ န်ဆိုေခင်းလုြ်ငန်းစဉ်များ နှင့် ၁၁(ဂ) ပမ
ေ ေြင်လက္ခဏာြ
ေ ပမ
ေ ြုံ ဖတ်ရှု
ဘာသာြ
ေ န်ဆုိေခင်း အဖ
ေ စ်သ့ို ပေြာင်းလဲကာ ပြးမှတက
် လ
ို ည်း (၂၅) မှတမ် ှ (၄၀) မှတအ
် ထိ တိးု ေမှငထ
့် ားြါသည်။
ထို့ပ ေကာင့် ၂၀၁၉ခုနှစ်တက္က သလ
ို ်ဝင်တန်း၊ ြထဝီဝင်ဘာသာရြ်ပမးခွန်းသည် အလွတက
် ျက်ေခင်းမှ အထိက
ု ်အပလျာက်
ကင်းလွတ်ြြီး စဉ်းစားပတွးပခါ်ပဖ
ေ ဆိရ
ု ကာ ပကျာင်းသားပကျာင်းသူအများစု လွယ်လင့တ
် ကူ ပလ့လာပဖ
ေ ဆိနု ငို ်ပသာ
ဘာသာရြ်အေဖစ် ပြ
ေ ာင်းလဲပြးလိက
ု ်ြြီေဖစ်ြါပက
ေ ာင်း တင်ေြလိက
ု ်ရြါသည်။ပ နမူနာကမးခွန်းပုစံ ံျို ပညာကေးဝန် ြျီးဌာန၏
Website ဖစြစ်ကသာ www.moe.gov.mm တွင် (၁၀-၅-၂၀၁၈) ေျ်ကန့မှစ၍ ဝင်ကောျ် ြျည့်ရှုနငို ်ပါကျ
ြ ာင်း အသိကပးတင် စပ
အပ်ပါသည်။

