
ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမနမ်ာ�ိင်ုငံေတာ်အစုိးရ
ကျနး်မာေရး၀န�်ကီ:ဌာန

ကျနး်မာေရးလ�စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန
ြပညသ်�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ၊်ရနကု်န်

ရက်စဲွ၊ ၂ဝ၂၂ ခု�ှစ်၊ ဇွနလ် ( )ရက်
။

၂ဝ၂၃ ပညာသင်�ှစ်
အာဟာရပညာဒီပလိမုာသင်တနး်အတွက်

ေလ�ာက်လ�ာေခ�ယူြခင်း
၁။ (၂ဝ၂၃) ပညာသင်�ှစ်အတက်ွ ြပည်သ�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ်၊ ရနကု်နတ်င်ွ
ဖွင့်လှစ်သင်�ကားမည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဘ�ဲလနွဒီ်ပလိမုာသင်တနး်သိ�
သတ်မှတ်အရည်အချင်း�ှင့်ြပည့်စုံသူ �ိင်ုငံဝ့နထ်မ်းများ ေလ�ာက် ထား�ိင်ုပါေ�ကာင်း
ေ�ကညာအပ်ပါသည်-

စ�် သင်တနး်အမည် သင်တနး်ကာလ
(က
)

အာဟာရပညာဒီပလိမုာ
Diploma in Nutrition and Dietetics

(၉)လ

၂။ လိအုပ်ေသာအရညအ်ချင်း
(က) ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသားြဖစ်ရမည်။
(ခ) ေဆးပညာဘ�ဲ(M.B.,B.S) (သိ� မဟတ်ု) ြမနမ်ာ�ိင်ုငံေဆးေကာင်စီမှ

အသိအမှတ်ြပ�ထားေသာ အလားတဘူ�ဲ (သိ� မဟတ်ု)
သူနာြပ�သိပ�ံဘ�ဲ(B.N.Sc)(ပုံမှန/်ေပါင်းကူး)ရ�ိှ�ပီး ေလ�ာက်လ�ာပိတ် သည့်ရက်တင်ွ
အလပ်ုစတင်ဝင်ေရာက်သည့်ေနမှ့စ၍ ခွင့်ရက်မပါ အနည်းဆုံးလပ်ုသက်(၂)�ှစ်
ြပည့်�ပီးသူ �ိင်ုငံဝ့နထ်မ်းြဖစ်ရမည်။ သူနာြပ�သိပ�ံဘ�ဲ(B.N.Sc)(ေပါင်းကူး)ရ�ိှသူ ြဖစ်ပါက
ေလ�ာက်လ�ာပိတ်သည့်ရက်တင်ွ ဘ�ဲရ�ိှ�ပီးေနာက် ခွင့်ရက်မပါ
အနည်းဆုံးလပ်ုသက်(၂)�ှစ်�ိှသူ ြဖစ်ရမည်။)

(ဂ) ေလ�ာက်လ�ာပိတ်သည့်ရက်တင်ွအသက်(၅၀)�ှစ်ထက်မေကျာ်လနွသူ် ြဖစ်ရမည်။
(ဃ) ဘ�ဲလနွဒီ်ပလိမုာရ�ိှ�ပီးေနာက် အနည်းဆုံး(၂)�ှစ်�ိင်ုငံဝ့နထ်မ်းအြဖစ် ဆက်လက်

တာဝနထ်မ်းေဆာင်�ိင်ုသူြဖစ်ရမည်။

၃။ ေလ�ာက်လ�ာတွင် ေအာက်ပါအချက်များကုိြပည့စုံ်မှနက်နစွ်ာေဖ� ြပပါ�ိှရမည်
(က) အမည်၊ �ိင်ုငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်၊ လက်�ိှရာထူး/ဌာန၊ အ�မဲတမ်းလိပ်စာ�ှင့်

ဖုနး်နပံါတ်၊ ဆက်သွယ်ရနလိ်ပ်စာ�ှင့်ဖုနး်နပံါတ်၊
(ခ) အဘအမည်၊
(ဂ) အစုိးရဝနထ်မ်းအြဖစ်စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် ေနရ့က်/လ/ခု�ှစ်�ှင့် အမ�ထမ်းသက်၊
(ဃ) အသက်�ှင့်ေမွးသက� ရာဇ်၊(အသက်ေထာက်ခံစာတင်ြပရမည်)
(င) အေထွေထွေဆးကုသခွင့်လိင်ုစင်အမှတ် ( )ရက်စဲွ (သိ� မဟတ်ု)

သက်ဆုိင်ရာလိင်ုစင်အမှတ်၊
၂

(စ) ပညာအရည်အချင်း၊
(ဆ) အမ�ထမ်းသက်မှတ်တမ်းအြပည့်အစုံ(ခက်ခဲေဒသတင်ွတာဝနထ်မ်းေဆာင်ခ့ဲပါက၊

ဌာနဆုိင်ရာ ေထာက်ခံစာ�ှင့်အတ ူတစ်ပါတည်းတင်ြပရမည်။)
(ဇ) ယခင် ြပည်တင်ွး/ြပည်ပ ဘ�ဲလနွသ်င်တနး်တက်ေရာက်ရန ်ေရွးချယ်ြခင်းခံရဖူးြခင်း �ိှ/မ�ိှ

ေဖာ်ြပရန၊်
(စျ) ြပည်တင်ွးဘ�ဲလနွသ်င်တနး် တစ်ခုခုတက်ေရာက်ဖူးပါက တက်ေရာက်ခ့ဲသည့် ရက်၊ လ၊

ခု�ှစ်၊
သင်တနး်၊ ဘာသာရပ်�ှင့်ဘ�ဲရ�ိှြခင်း�ိှ/မ�ိှ ေဖာ်ြပရန၊်



(ည) ြပည်တင်ွး/ ြပည်ပသင်တနး်တစ်ခုခုသိ�  တက်ေရာက်ခွင့်ေလ�ာက်ထားြခင်း (သိ� မဟတ်ု)
ဝင်ခွင့်စာေမးပဲွေြဖဆုိထားြခင်း�ိှ/မ�ိှ ေဖာ်ြပရန၊်

၄။ ေလ�ာက်လ�ာ�ှင့်အတူေအာက်ပါတိ�ကုိပူးတဲွေပးပိ�ရမည-်
(က) ေလ�ာက်လ�ာတင်ွ ေဖာ်ြပထားသည့် အချက်အလက်များသည် မှနက်နမ်��ိှပါေ�ကာင်း

ကုိယ်တိင်ုလက်မှတ်ေရးထုိးထားေသာခံဝနခ်ျက်၊
(ခ) ဘ�ဲလက်မှတ်မိတ� �များ၊
(ဂ) ေဆးပညာဘ�ဲ/ သူနာြပ�သိပ�ံဘ�ဲ(ပုံမှန/်ေပါင်းကူး)အမှတ်စာရင်း(Grading

Certificate)မိတ� �၊
(ဃ) ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ (လိင်ုစင်ဓါတ်ပုံ )၊
(င) အသက်ေထာက်ခံစာ(သိ� မဟတ်ု) တက� သုိလ်ဝင်တနး်ေအာင်လက်မှတ်မိတ� �၊
(စ) ြပည်သ�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ်၊ ရနကု်န၏် ြမနမ်ာစီ့းပွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခဲွ(၅)၊

ရနကု်န�်မိ�တင်ွ
ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ေငစွာရင်းအမှတ် MD-၀၁၂၆၂၂ သိ�

ဘ�ဲလနွေ်ဆးပညာသင်တနး်ဝင်ခွင့်
စာေမးပဲွေ�ကး ကျပ်- ၁၀၀ဝိ/-(ကျပ်တစ်ေထာင်တိတိ) ကုိ ေပးသွင်းထားသည့်ချလံမူရင်း
(၁)ေစာင်၊
(မှတ်ချက်။ �မိ�နယ်ြမနမ်ာစီ့းပွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခဲွများမှတစ်ဆင့်

ြမနမ်ာစီ့းပွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခဲွ(၅) ၊ရနကု်န�်မိ�တင်ွ ဖွင့်လှစ်ထားေသာ
ြပည်သ�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ်၊ ရနကု်န၏်

ေငစွာရင်းအမှတ်-MD-၀၁၂၆၂၂သိ�  လိပ်မူ၍ ေငလွ�ဲစနစ်ြဖင့်လည်းေပးသွင်း�ိင်ုပါသည်။)

၅။ ေလ�ာက်လ�ာကုိ သက်ဆုိင်ရာဌာန ဝနထ်မ်းအဖ�ဲအစည်းအ�ကီးအမ�း (��န�်ကားေရးမ�းချ�ပ်/
ဦးေဆာင် ��န�်ကားေရးမ�း)မှတစ်ဆင့် ေလ�ာက်ထားရမည်ြဖစ်�ပီး �ိင်ုငံဝ့နထ်မ်းြဖစ်ေ�ကာင်း
သက်ဆုိင်ရာဌာနဝနထ်မ်းအဖ�ဲ အစည်းအ�ကီးအမ�း၏ ေထာက်ခံချက်ပါ�ိှရမည်။ သတ်မှတ်ချက်အတိင်ုး
ေလ�ာက်ထားြခင်းမ�ိှသည့်ေလ�ာက် လ�ာများကုိ လံးုဝထည့်သွင်းစ�်းစားြခင်းမြပ�ပါ။

၆။ �ကိ�တင်မိတ� �တစ်ေစာင်ကုိ ေငသွွင်းချလံမူရင်း�ှင့်တကွ ပါေမာက�ချ�ပ်၊
ြပည်သ�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ်၊ ရနကု်နသိ်�  လိပ်မူ၍ (မပျက်မကွက်) ေပးပိ� ရမည်။

၇။ ေလ�ာက်လ�ာများကုိ ြပည်သ�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ်၊ ရနကု်နသိ်� (၁၉-၈-၂ဝ၂၂)ရက်
(ေသာ�ကာေန)့ ေနာက်ဆုံးထား၍ေပးပိ� ရမည်။ မြပည့်စုံသည့်ေလ�ာက်လ�ာများ�ှင့်
ေလ�ာက်လ�ာပိတ်ရက်ထက်ေနာက်ကျ၍ ေရာက်�ိှလာေသာ ေလ�ာက်လ�ာများကုိ
လက်ခံစ�်းစားမည်မဟတ်ုပါ။

၃
၈။ စာေမးပဲွ ေြဖဆုိခွင့်ကတ်ြပားများကုိ (၂၆-၉-၂ဝ၂၂)ရက် (တနလ�ာေန)့ မှ စ၍
ြပည်သ�ကျနး်မာေရး တက� သုိလ်၊ ရနကု်န၌် ထုတ်ေပးမည်။

၉။ သင်တနး်ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ် ေရးေြဖစာေမးပဲွကုိ (၃၀-၉-၂ဝ၂၂)ရက် (ေသာ�ကာေန)့ တင်ွ
ြပည်သ�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ်၊ ရနကု်န၌် ေအာက်ေဖ� ြပပါအစီအစ�်အတိင်ုး ကျင်းပြပ�လပ်ုမည်-

စ�် သင်တနး် ဘာသာရပ် စစ်ေဆးမည့်
ေနရ့က်

စစ်ေဆးမည့်
အချနိ်

ေမးခွနး်ပုံစံ

(၁) အာဟာရပည
◌ာ
ဒီပလိမုာ

က�မ်းကျင်
ဘာသာရပ် ၃၀-၉-၂၀၂၂ (၂)နာရီေမးခွနး်

MCQ

၁၀။ ဘ�ဲလနွေ်ဆးပညာသင်တနး်ဝင်ခွင့်တင်ွ အဂႅလိပ်စာဘာသာရပ်ကုိ ထည့်သွင်းစစ်ေဆးြခင်း
မြပ�ေသာ် လည်း သင်တနး်တက်ေရာက်ေနစ�်ကာလအတင်ွး တစ်�ှစ်လ�င်�ှစ်�ကိမ်စစ်ေဆးမည့်
အဂႅလိပ်စာဘာသာရပ် က�မ်းကျင်မ� အရည်အချင်းစစ်စာေမးပဲွ (၂)နာရီေမးခွနး်ကုိ ေြဖဆုိရမည်။
အဂႅလိပ်စာဘာသာရပ် အရည်အချင်း စစ်စာေမးပဲွ ေအာင်ြမင်ေ�ကာင်းတင်ြပ�ိင်ုမှသာ
ဘ�ဲရေအာင်စာရင်းကုိထုတ်ေပးမည်။



၁၁။ လေူတ�/��တ်ေမး စစ်ေဆးမည့်ရက်ကုိ လေူတ�/��တ်ေမးေြဖဆုိခွင့်ရစာရင်း
ထုတ်ြပနေ်�ကညာသည့်အခါ တင်ွ ေဖာ်ြပပါမည်။

၁၂။ သင်တနး်တက်ေရာက်ခွင့်ရ�ိှသူများသည် ဘ�ဲလနွသ်င်တနး်စည်းမျ�်း၊ စည်းကမ်းများကုိ
လိက်ုနာမည် ြဖစ်ေ�ကာင်း�ှင့် ဘ�ဲလနွသ်င်တနး်ေအာင်ြမင်�ပီးေနာက် �ိင်ုငံဝ့နထ်မ်းအြဖစ် မိမိတာဝနက်ျရာ
မည်သည့်ေဒသ တင်ွမဆုိ ဆက်လက်တာဝနထ်မ်းေဆာင်မည်ြဖစ်ေ�ကာင်း ကတိခံဝနခ်ျ�ပ်
ချ�ပ်ဆုိရမည်ြဖစ်သည်။

၁၃။ သင်တနး်ကုိတက်ေရာက်ရနေ်ရွးချယ်ြခင်းခံရ�ပီးမှ သင်တနး်တက်ေရာက်ရနပ်ျက်ကွက်လ�င်
ေနာင်ပညာ သင်�ှစ်(၂)�ှစ် ြပည်တင်ွး/ြပည်ပ ဘ�ဲလနွသ်င်တနး်များသိ�  ေလ�ာက်ထားခွင့်မ�ိှပါ။

၁၄။ သင်တနး်တက်ေရာက်ရနေ်ရွးချယ်ခံရ�ပီး တက်ခွင့်ရစာရင်းထုတ်ြပန�်ပီးမှ သင်တနး်ကုိ
မတက်ေရာက် လ�င်ြဖစ်ေစ (မှတ်ပုံတင်ြခင်းြပ�သည်ြဖစ်ေစ/မြပ�သည်ြဖစ်ေစ)၊ သင်တနး်ကုိ
�ပီးဆုံးေအာင်မတက်ေရာက်လ�င် ြဖစ်ေစ၊ သင်တနး်တက်ေရာက်ေအာင်ြမင်�ပီးေနာက်
သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတိင်ုး �ိင်ုငံတ့ာဝနကုိ် မထမ်းေဆာင်လ�င်ြဖစ်ေစ
သတ်မှတ်ထားေသာေလျာ်ေ�ကးေငကုိွ ေပးေလျာ်ရမည်ြဖစ်သည်။

၁၅။ ဘ�ဲလနွဘ်ာသာရပ်တစ်ခုချင်းအလိက်ု အများဆုံးလက်ခံသင်�ကားေပး�ိင်ုမည့် လျာထားဦးေရ
သတ်မှတ် ချက်ကုိ ဤတက� သုိလ်၏ Website မှတစ်ဆင့် ေ�ကညာပါမည်။
အများဆုံးလက်ခံသင်�ကားေပး�ုိင်မည့် လျာထားဦးေရမညမ်��ိှေစကာမူ
သတ်မှတ်အရညအ်ချင်းရမှတ်ြပည့မီ်ြခင်းမ�ိှက ေရွးချယ်မညမ်ဟုတ်ပါ။

၄
၁၆။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ စာေမးပဲွ/ဘ�ဲ�ှင်းသဘင်ဌာန၊ ြပည်သ�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ်၊
ရနကု်န၊် ဖုနး်နပံါတ်( ဝ၁-၈၃၉၅၃၆၇/ ဝ၁-၈၃၉၅၂၁၃ (လိင်ုးခဲွ-၁၅) )တိ� သိ� �ုံးချနိအ်တင်ွး ဆက်သွယ်
စုံစမ်း�ိင်ုပါသည်။ (သိ� မဟတ်ု) ြပည်သ�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ်၊ ရနကု်န၏်
Website-http://uph-myanmar.gov.mm သိ� လည်း ဝင်ေရာက်�ကည့်���ိင်ုပါသည်။

(ပါေမာက�ေဒါက်တာလှလှဝင်း)
ပါေမာက�ချ�ပ်

ြပည်သ�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ်၊ရနကု်န်
စာအမှတ်၊ ၁၄/ကသရ/၂ဝ၂၂ (             )တကသ။
ရက်စဲွ၊ ၂ဝ၂၂ ခု�ှစ်၊ ဇွနလ် (            ) ရက် ။



ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမနမ်ာ�ိင်ုငံေတာ်အစုိးရ
ကျနး်မာေရး၀န�်ကီ:ဌာန

ကျနး်မာေရးလ�စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန
ြပညသ်�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ၊်ရနကု်န်

ရက်စဲွ၊ ၂ဝ၂၂ ခု�ှစ်၊ ဇွနလ် (           )ရက် ။

၂ဝ၂၃ ပညာသင်�ှစ်
ပါရဂူဘ�ဲ(ြပညသ်�ကျနး်မာေရး)သင်တနး်အတွက် ေလ�ာက်လ�ာေခ�ယူြခင်း

၁။ (၂ဝ၂၃) ပညာသင်�ှစ်အတက်ွ ြပည်သ�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ်၊ရနကု်နတ်င်ွ
ဖွင့်လှစ်သင်�ကားမည့် ပါရဂူဘ�ဲ(ြပည်သ�ကျနး်မာေရး)(PhD(Public Health)) (၃)�ှစ်သင်တနး်သိ�
သတ်မှတ်အရည်အချင်း�ှင့်ြပည့်စုံသူ �ိင်ုငံဝ့နထ်မ်းများ ေလ�ာက်ထား�ိင်ုပါေ�ကာင်း
ေ�ကညာအပ်ပါသည်။

၂။ လိအုပ်ေသာအရညအ်ချင်း
(က) ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသားြဖစ်ရမည်။
(ခ) ြပည်သ�ကျနး်မာေရးမဟာဘ�ဲ MPH (သိ� မဟတ်ု)

ေဆးပညာမဟာသိပ�ံဘ�ဲ(ြပည်သ�ကျနး်မာေရး) M.Med.Sc(Public Health) (သိ� မဟတ်ု)
ေဆးပညာမဟာသိပ�ံဘ�ဲ(ကာကွယ်ေရး�ှင့်အပူပုိင်း
ေဆးပညာ)M.Med.Sc(P&TM)ဘ�ဲရ�ိှသူများ (သိ� မဟတ်ု)
ြပည်သ�ကျနး်မာေရးဆုိင်ရာမဟာဘ�ဲ
တစ်ခုခုရ�ိှ�ပီး MPHအတက်ွ အနည်းဆုံးလိအုပ်သည့် ဘာသာရပ် Credit များ�ိှသူများ

ြဖစ်�ပီး ေလ�ာက်လ�ာပိတ်သည့်ရက်တင်ွ မဟာဘ�ဲရ�ိှ�ပီးေနာက်
ခွင့်ရက်မပါအနည်းဆုံးလပ်ုသက်

(၂)�ှစ်�ိှသူ �ိင်ုငံဝ့နထ်မ်းြဖစ်ရမည်။
(ဂ) တစ်ခုထက်ပုိေသာ မဟာဘ�ဲ/ ေဆးပညာမဟာသိပ�ံ ဘ�ဲရ�ိှထားသူြဖစ်ပါက

ေလ�ာက်လ�ာပိတ် သည့်ရက်တင်ွ ပထမ မဟာဘ�ဲ/ ေဆးပညာမဟာသိပ�ံဘ�ဲ
(ြပည်တင်ွး/ ြပည်ပ)ရ�ိှ�ပီးေနာက်

ခွင့်ရက်မပါ အနည်းဆုံး လပ်ုသက်(၂)�ှစ်�ိှသူ �ိင်ုငံဝ့နထ်မ်းြဖစ်ရမည်။
(ဃ) ြပည်ပ၌ မိမိအစီအစ�်ြဖင့် ဘ�ဲလနွရ်�ိှ�ပီးမှ �ိင်ုငံဝ့နထ်မ်းအြဖစ် တာဝနထ်မ်းေဆာင်�ပီး

ပါရဂူဘ�ဲလနွသ်င်တနး်ဝင်ခွင့် ေလ�ာက်ထားလာပါက



ေလ�ာက်လ�ာပိတ်သည့်ရက်တင်ွ လပ်ုငနး်စတင်ဝင်ေရာက်သည့်ေနမှ့စ၍
ခွင့်ရက်မပါ စုစုေပါင်း လပ်ုသက်(၄)�ှစ်�ိှသူြဖစ်ရမည်။

(င) ေလ�ာက်လ�ာပိတ်သည့်ရက်တင်ွ အသက်(၅၂)�ှစ်ထက် မေကျာ်လနွသူ်ြဖစ်ရမည်။
(စ) ပါရဂူဘ�ဲရ�ိှ�ပီးေနာက် အနည်းဆုံး(၅)�ှစ် �ိင်ုငံဝ့နထ်မ်းအြဖစ်

ဆက်လက်တာဝနထ်မ်းေဆာင် �ိင်ုသူြဖစ်ရမည်။

၃။ ေလ�ာက်လ�ာတွင် ေအာက်ပါအချက်များကုိြပည့စုံ်မှနက်နစွ်ာေဖ� ြပပါ�ိှရမည-်
(က) အမည်၊ �ိင်ုငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်၊ လက်�ိှရာထူး/ဌာန၊ အ�မဲတမ်းလိပ်စာ�ှင့်

ဖုနး်နပံါတ်၊ ဆက်သွယ်ရနလိ်ပ်စာ�ှင့်ဖုနး်နပံါတ်၊

၂
(ခ) အဘအမည်၊
(ဂ) အစုိးရဝနထ်မ်းအြဖစ်စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ေနရ့က်/လ/ခု�ှစ်�ှင့်အမ�ထမ်းသက်၊
(ဃ) အသက်�ှင့်ေမွးသက� ရာဇ်၊(အသက်ေထာက်ခံစာတင်ြပရမည်)
(င) အေထွေထွေဆးကုသခွင့်လိင်ုစင်အမှတ် ( )ရက်စဲွ (သိ� မဟတ်ု)

သက်ဆုိင်ရာလိင်ုစင်အမှတ်၊
(စ) ပညာအရည်အချင်း၊
(ဆ) အမ�ထမ်းသက်မှတ်တမ်းအြပည့်အစုံ၊
(ဇ) ြပည်တင်ွး/ြပည်ပသင်တနး်တစ်ခုခုသိ� တက်ေရာက်ခွင့်ေလ�ာက်ထားြခင်း (သိ� မဟတ်ု)

ဝင်ခွင့်စာေမးပဲွ ေြဖဆုိထားြခင်း�ိှ/မ�ိှ ေဖာ်ြပရန၊်

၄။ ေလ�ာက်လ�ာ�ှင့်အတူေအာက်ပါတိ�ကုိပူးတဲွေပးပိ�ရမည-်
(က) ေလ�ာက်လ�ာတင်ွေဖာ်ြပထားသည့်အချက်အလက်များသည်မှနက်နမ်��ိှပါေ�ကာင်း

ကုိယ်တိင်ုလက်မှတ်ေရးထုိးထားေသာခံဝနခ်ျက်၊
(ခ) ဘ�ဲလက်မှတ်မိတ� �များ၊
(ဂ) ေဆးပညာဘ�ဲသင်တနး်�ှင့် မဟာဘ�ဲသင်တနး်အမှတ်စာရင်း (Grading

Certificate)မိတ� �များ၊
(ဃ) ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ (လိင်ုစင်ဓါတ်ပုံ)၊
(င) အသက်ေထာက်ခံစာ (သိ� မဟတ်ု) တက� သုိလ်ဝင်တနး်ေအာင်လက်မှတ်မိတ� �၊
(စ) ြပည်သ�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ်၊ရနကု်န၏်ြမနမ်ာစီ့းပွားေရးဘဏ်၊ဘဏ်ခဲွ(၅)၊ ရနကု်န�်မိ�

တင်ွဖွင့်လှစ်ထားေသာ ေငစွာရင်းအမှတ်MD-၀၁၂၆၂၂သိ�  ဘ�ဲလနွေ်ဆးပညာသင်တနး်ဝင်ခွင့်
စာေမးပဲွေ�ကး ကျပ်-၁၀၀ဝိ/-(ကျပ်တစ်ေထာင်တိတိ)ေပးသွင်းထားသည့်ချလံမူရင်း(၁)ေစာင်၊
(မှတ်ချက်။�မိ�နယ်ြမနမ်ာစီ့းပွားေရးဘဏ်၊ဘဏ်ခဲွများမှတစ်ဆင့် ြမနမ်ာစီ့းပွားေရးဘဏ်၊

ဘဏ်ခဲွ(၅)၊ ရနကု်န�်မိ�တင်ွ ဖွင့်လှစ်ထားေသာ
ြပည်သ�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ်၊ရနကု်န၏်

ေငစွာရင်းအမှတ် MD-၀၁၂၆၂၂သိ�  လိပ်မူ၍ ေငလွ�ဲစနစ်ြဖင့်လည်း ေပးသွင်း�ိင်ုပါသည်၊)

၅။ ေလ�ာက်လ�ာကုိ သက်ဆုိင်ရာဌာနဝနထ်မ်းအဖ�ဲအစည်းအ�ကီးအမ�း(��န�်ကားေရးမ�းချ�ပ်/
ဦးေဆာင် ��န�်ကားေရးမ�း)မှတစ်ဆင့် ေလ�ာက်ထားရမည်ြဖစ်�ပီး �ိင်ုငံဝ့နထ်မ်းြဖစ်ေ�ကာင်း
သက်ဆုိင်ရာဌာနဝနထ်မ်းအဖ�ဲ အစည်းအ�ကီးအမ�း၏ ေထာက်ခံချက်ပါ�ိှရမည်။
သတ်မှတ်ချက်အတိင်ုးေလ�ာက်ထားြခင်းမ�ိှသည့် ေလ�ာက် လ�ာများကုိ
လံးုဝထည့်သွင်းစ�်းစားြခင်းမြပ�ပါ။

၆။ �ကိ�တင်မိတ� �တစ်ေစာင်ကုိ ချလံမူရင်း�ှင့်တကွ ပါေမာက�ချ�ပ်၊ ြပည်သ�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ်၊
ရနကု်န ်သိ� လိပ်မူ၍ (မပျက်မကွက်) ေပးပိ� ရမည်။

၇။ ေလ�ာက်လ�ာများကုိ ြပည်သ�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ်၊ ရနကု်နသိ်� (၁၉-၈-၂ဝ၂၂)ရက်
(ေသာ�ကာေန)့ ေနာက်ဆုံးထား၍ ေပးပိ� ရမည်။ မြပည့်စုံသည့်ေလ�ာက်လ�ာများ�ှင့်
ေလ�ာက်လ�ာပိတ်ရက်ထက် ေနာက်ကျ ေရာက်�ိှလာေသာေလ�ာက်လ�ာများကုိ
လက်ခံစ�်းစားမည်မဟတ်ုပါ။



၃
၈။ စာေမးပဲွ ေြဖဆုိခွင့်ကတ်ြပားများကုိ (၂၆-၉-၂ဝ၂၂)ရက် (တနလ�ာေန)့ မှ စ၍
ြပည်သ�ကျနး်မာေရး တက� သုိလ်၊ ရနကု်န၌် ထုတ်ေပးမည်။

၉။ သင်တနး်ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ်၊ ေရး ေြဖစာေမးပဲွကုိ(၂၉-၉-၂၀၂၂)ရက် (�ကာသပေတးေန)့
တင်ွ ြပည်သ�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ်၊ ရနကု်န၌် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအစီအစ�်အတိင်ုး ကျင်းပြပ�လပ်ုမည်-

စ�် သင်တနး် ဘာသာရပ် စစ်ေဆးမည့်
ေနရ့က်

စစ်ေဆးမည့်
အချနိ်

ေမးခွနး်ပုံစံ

(၁) ပါရဂူဘ�ဲ
(ြပည်သ�ကျနး်မာေရး
)

က�မ်းကျင်
ဘာသာရပ်

၂၉-၉-၂၀၂၂ (၃)နာရီေမးခွနး် Essay-Type

၁၀။ ဘ�ဲလနွေ်ဆးပညာသင်တနး်ဝင်ခွင့်တင်ွ အဂႅလိပ်စာဘာသာရပ်ကုိ ထည့်သွင်းစစ်ေဆးြခင်း
မြပ�ေသာ် လည်း သင်တနး်တက်ေရာက်ေနစ�်ကာလအတင်ွး တစ်�ှစ်လ�င်�ှစ်�ကိမ်စစ်ေဆးမည့်
အဂႅလိပ်စာဘာသာရပ် က�မ်းကျင်မ� အရည်အချင်းစစ်စာေမးပဲွ (၂)နာရီေမးခွနး်ကုိ ေြဖဆုိရမည်။
အဂႅလိပ်စာဘာသာရပ် အရည်အချင်း စစ်စာေမးပဲွ ေအာင်ြမင်ေ�ကာင်းတင်ြပ�ိင်ုမှသာ
ဘ�ဲရေအာင်စာရင်းကုိထုတ်ေပးမည်။

၁၁။ လေူတ�/��တ်ေမးစစ်ေဆးမည့်ရက်ကုိ လေူတ�/��တ်ေမးေြဖဆုိခွင့်ရစာရင်း
ထုတ်ြပနေ်�ကညာသည့်အခါ တင်ွ ေဖာ်ြပပါမည်။

၁၂။ သင်တနး်တက်ေရာက်ခွင့်ရ�ိှသူများသည် ဘ�ဲလနွသ်င်တနး်စည်းမျ�်း၊ စည်းကမ်းများကုိ
လိက်ုနာမည် ြဖစ်ေ�ကာင်း�ှင့် ပါရဂူဘ�ဲသင်တနး်ေအာင်ြမင်�ပီးေနာက် �ိင်ုငံဝ့နထ်မ်းအြဖစ်
မိမိတာဝနက်ျရာ မည်သည့်ေဒသ တင်ွမဆုိ ဆက်လက်တာဝနထ်မ်းေဆာင်မည်ြဖစ်ေ�ကာင်း
ကတိခံဝနခ်ျ�ပ် ချ�ပ်ဆုိရမည်ြဖစ်သည်။

၁၃။ သင်တနး်ကုိတက်ေရာက်ရနေ်ရွးချယ်ြခင်းခံရ�ပီးမှ သင်တနး်တက်ေရာက်ရနပ်ျက်ကွက်လ�င်
ေနာင်ပညာ သင်�ှစ်(၂)�ှစ် ြပည်တင်ွး/ြပည်ပ ဘ�ဲလနွသ်င်တနး်များသိ�  ေလ�ာက်ထားခွင့်မ�ိှပါ။

၁၄။ သင်တနး်တက်ေရာက်ရနေ်ရွးချယ်ခံရ�ပီး တက်ခွင့်ရစာရင်းထုတ်ြပန�်ပီးမှ
သင်တနး်ကုိမတက်ေရာက် လ�င်ြဖစ်ေစ (မှတ်ပုံတင်ြခင်းြပ�သည်ြဖစ်ေစ/မြပ�သည်ြဖစ်ေစ)၊ သင်တနး်ကုိ
�ပီးဆုံးေအာင်မတက်ေရာက်လ�င် ြဖစ်ေစ၊ သင်တနး်တက်ေရာက်ေအာင်ြမင်�ပီးေနာက်
သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတိင်ုး �ိင်ုငံတ့ာဝနကုိ် မထမ်းေဆာင်လ�င်ြဖစ်ေစ
သတ်မှတ်ထားေသာေလျာ်ေ�ကးေငကုိွ ေပးေလျာ်ရမည်ြဖစ်သည်။

၁၅။ ဘ�ဲလနွဘ်ာသာရပ်တစ်ခုချင်းအလိက်ု အများဆုံးလက်ခံသင်�ကားေပး�ိင်ုမည့်
လျာထားဦးေရသတ်မှတ် ချက်ကုိ ဤတက� သုိလ်၏ Website မှတစ်ဆင့် ေ�ကညာပါမည်။
အများဆုံးလက်ခံသင်�ကားေပး�ုိင်မည့် လျာထားဦးေရမညမ်��ိှေစကာမူ
သတ်မှတ်အရညအ်ချင်းရမှတ်ြပည့မီ်ြခင်းမ�ိှက ေရွးချယ်မညမ်ဟုတ်ပါ။

၄
၁၆။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ စာေမးပဲွ/ဘ�ဲ�ှင်းသဘင်ဌာန၊ ြပည်သ�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ်၊
ရနကု်န၊် ဖုနး်နပံါတ်( ဝ၁-၈၃၉၅၃၆၇/ ဝ၁-၈၃၉၅၂၁၃ (လိင်ုးခဲွ-၁၅) )တိ� သိ� �ုံးချနိအ်တင်ွး ဆက်သွယ်
စုံစမ်း�ိင်ုပါသည်။ (သိ� မဟတ်ု) ြပည်သ�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ်၊ ရနကု်န၏်
Website-http://uph-myanmar.gov.mm သိ� လည်း ဝင်ေရာက်�ကည့်���ိင်ုပါသည်။

(ပါေမာက�ေဒါက်တာလှလှဝင်း)
ပါေမာက�ချ�ပ်

ြပည်သ�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ်၊ရနကု်န်



စာအမှတ်၊ ၁၄/ကသရ/၂ဝ၂၂ (               )တကသ။
ရက်စဲွ၊ ၂ဝ၂၂ ခု�ှစ်၊ ဇွနလ် (           ) ရက် ။



ြပည်ေထာင်စုသမ�တြမနမ်ာ�ိင်ုငံေတာ်အစုိးရ
ကျနး်မာေရး၀န�်ကီ:ဌာန

ကျနး်မာေရးလ�စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန
ြပညသ်�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ၊်ရနကု်န်

ရက်စဲွ၊ ၂ဝ၂၂ ခု�ှစ်၊ ဇွနလ်(          ) ရက် ။

၂ဝ၂၃ ပညာသင်�ှစ်
ြပညသ်�ကျနး်မာေရးမဟာဘ�ဲသင်တနး်�ှင့် ေဆး�ုံအုပ်ချ�ပ်မ�ပညာမဟာဘ�ဲသင်တနး်အတွက်

ေလ�ာက်လ�ာေခ�ယူြခင်း

၁။ (၂ဝ၂၃) ပညာသင်�ှစ်အတက်ွ ြပည်သ�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ်၊ ရနကု်နတ်င်ွ
ဖွင့်လှစ်သင်�ကားမည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါဘ�ဲလနွသ်င်တနး်များသိ� သတ်မှတ်အရည်အချင်း�ှင့်ြပည့်စုံသူ
�ိင်ုငံဝ့နထ်မ်းများ ေလ�ာက်ထား �ိင်ုပါေ�ကာင်း ေ�ကညာအပ်ပါသည်-

စ�် သင်တနး်အမည် သင်တနး်ကာ
လ

(က
)

ြပည် သ�ကျနး်မာေရးမဟာဘ�ဲ
Master of Public Health(MPH)

(၁)�ှစ်

(ခ) ေဆး�ုံအပ်ုချ�ပ်မ�ပညာမဟာဘ�ဲ
Master of Hospital Administration(MHA)

(၁)�ှစ်

၂။ လိအုပ်ေသာအရညအ်ချင်း
(က) ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသားြဖစ်ရမည်။
(ခ)

ြပည်သ�ကျနး်မာေရးမဟာဘ�ဲ(MPH)သင်တနး်အတက်ွေဆးပညာဘ�ဲ(M.B.,B.S)(သိ� မဟတ်ု)
သွားဘက်ဆုိင်ရာေဆးပညာဘ�ဲ(B.D.S) (သိ� မဟတ်ု) သူနာြပ�သိပ�ံဘ�ဲ (B.N.Sc)(ပုံမှန/်ေပါင်းကူး)

(သိ� မဟတ်ု) ေဆးဘက်ဆုိင်ရာနည်းပညာဘ�ဲ (B.Med. Tech) (သိ� မဟတ်ု) ေဆးဝါးသိပ�ံဘ�ဲ
(B.Pharm)(သိ� မဟတ်ု)ကျနး်မာေရးသိပ�ံဘ�ဲ(B.Comm.H)(သိ� မဟတ်ု)ြမနမ်ာတိ့င်ုးရင်းေဆး
ပညာဘ�ဲ(B.M.T.M) ရ�ိှထားသူများ ေလ�ာက်ထား�ိင်ုသည်။

(ဂ) ြပည်သ�ကျနး်မာေရးမဟာဘ�ဲသင်တနး်အတက်ွ ေလ�ာက်လ�ာပိတ်သည့်ရက်တင်ွ
လပ်ုငနး်စတင်

ဝင်ေရာက်သည့်ေနမှ့စ၍ ခွင့်ရက်မပါအနည်းဆုံးလပ်ုသက်(၁)�ှစ်ြပည့်�ပီးသူ
�ိင်ုငံဝ့နထ်မ်းြဖစ်

ရမည်။
(ဃ) ေဆး�ုံအပ်ုချ�ပ်မ�ပညာမဟာဘ�ဲသင်တနး်အတက်ွ ေဆးပညာဘ�ဲ(M.B.,B.S)(သိ� မဟတ်ု)

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံေဆးေကာင်စီမှအသိအမှတ်ြပ�ထားေသာ အလားတဘူ�ဲရ�ိှထားသူြဖစ်ရမည်။

၂
(င) ေဆး�ုံအပ်ုချ�ပ်မ�ပညာမဟာဘ�ဲသင်တနး်အတက်ွ ေလ�ာက်လ�ာပိတ်သည့်ရက်တင်ွ

လပ်ုငနး်စတင်ဝင်ေရာက်သည့်ေနမှ့စ၍  ခွင့်ရက်မပါအနည်းဆုံးလပ်ုသက်(၅)�ှစ်�ိှသူ၊
၄င်း(၅)�ှစ်တင်ွ ေဆး�ုံလပ်ုသက်အေတ�အ�ကံ� အနည်းဆုံး(၂)�ှစ်�ိှသူ
�ိင်ုငံဝ့နထ်မ်းြဖစ်ရမည်။ ေဆး�ုံစီမံခန ့ခဲွ်ေရး လပ်ုငနး်များကုိ
အမှနတ်ကယ်စိတ်ပါဝင်စားသူြဖစ်ရမည်။

(စ) ြပည်သ�ကျနး်မာေရးမဟာဘ�ဲ�ှင့် ေဆး�ုံအပ်ုချ�ပ်မ�ပညာမဟာဘ�ဲသင်တနး်များအတက်ွ
ေလ�ာက်လ�ာပိတ်သည့်ရက်တင်ွ အသက်(၄၅)�ှစ်ထက် မေကျာ်လနွသူ်ြဖစ်ရမည်။

(ဆ) ြပည်သ�ကျနး်မာေရးမဟာဘ�ဲ�ှင့်ေဆး�ုံအပ်ုချ�ပ်မ�ပညာမဟာဘ�ဲရ�ိှ�ပီးေနာက်
အနည်းဆုံး(၅)�ှစ် �ိင်ုငံဝ့နထ်မ်းအြဖစ်
ဆက်လက်တာဝနထ်မ်းေဆာင်�ိင်ုသူြဖစ်ရမည်။



၃။ ေလ�ာက်လ�ာတွင် ေအာက်ပါအချက်များကုိြပည့စုံ်မှနက်နစွ်ာေဖ� ြပပါ�ိှရမည်
(က) အမည်၊ �ိင်ုငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်၊ လက်�ိှရာထူး/ဌာန၊ အ�မဲတမ်းလိပ်စာ�ှင့်

ဖုနး်နပံါတ်၊ ဆက်သွယ်ရနလိ်ပ်စာ�ှင့်ဖုနး်နပံါတ်၊
(ခ) အဘအမည်၊
(ဂ) အစုိးရဝနထ်မ်းအြဖစ်စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် ေနရ့က်/လ/ခု�ှစ်�ှင့်အမ�ထမ်းသက်၊
(ဃ) အသက်�ှင့်ေမွးသက� ရာဇ်(အသက်ေထာက်ခံစာတင်ြပရမည်)၊
(င) အေထွေထွေဆးကုသခွင့်လိင်ုစင်အမှတ် ( )ရက်စဲွ၊ (သိ� မဟတ်ု)

သက်ဆုိင်ရာလိင်ုစင်အမှတ်၊
(စ) ပညာအရည်အချင်း၊
(ဆ) တက်ေရာက်လိသုည့်သင်တနး် (တိကျစွာေဖာ်ြပရန)်၊
(ဇ) အမ�ထမ်းသက်မှတ်တမ်းအြပည့်အစုံ(ခက်ခဲေဒသတင်ွ တာဝနထ်မ်းေဆာင်ခ့ဲပါက၊ ဌာနဆုိင်ရာ

ေထာက်ခံစာ�ှင့်အတ ူတစ်ပါတည်းတင်ြပရမည်။)
(စျ) ယခင် ြပည်တင်ွး/ြပည်ပ ဘ�ဲလနွသ်င်တနး်တက်ေရာက်ရန် ေရွးချယ်ြခင်းခံရဖူးြခင်း�ိှ/မ�ိှ

ေဖာ်ြပရန၊်
(ည) ြပည်တင်ွးဘ�ဲလနွသ်င်တနး် တစ်ခုခုတက်ေရာက်ဖူးပါက တက်ေရာက်ခ့ဲသည့် ရက်၊

လ၊ ခု�ှစ်၊ သင်တနး်၊ ဘာသာရပ်�ှင့် ဘ�ဲရ�ိှြခင်း�ိှ/မ�ိှ ေဖာ်ြပရန၊်
(ဋ) ြပည်တင်ွး/ ြပည်ပသင်တနး်တစ်ခုခုသိ�  တက်ေရာက်ခွင့် ေလ�က်ထားြခင်း (သိ� မဟတ်ု)

ဝင်ခွင့်စာေမးပဲွ ေြဖဆုိထားြခင်း�ိှ/မ�ိှ ေဖာ်ြပရန၊်

၄။ ေလ�ာက်လ�ာ�ှင့်အတူေအာက်ပါတိ�ကုိပူးတဲွေပးပိ�ရမည-်
(က) ေလ�ာက်လ�ာတင်ွ ေဖာ်ြပထားသည့် အချက်အလက်များသည် မှနက်နမ်��ိှပါေ�ကာင်း

ကုိယ်တိင်ုလက်မှတ်ေရးထုိးထားေသာခံဝနခ်ျက်၊
(ခ) ဘ�ဲလက်မှတ်မိတ� �များ၊
(ဂ) ေဆးပညာဘ�ဲ/သွားဘက်ဆုိင်ရာေဆးပညာဘ�ဲ/သူနာြပ�သိပ�ံဘ�ဲ(ပုံမှန/်ေပါင်းကူး)/

ေဆးဘက်ဆုိင်ရာနည်းပညာဘ�ဲ/ ေဆးဝါးသိပ�ံဘ�ဲ/ ကျနး်မာေရးသိပ�ံဘ�ဲ/ ြမနမ်ာ့
တိင်ုးရင်းေဆးပညာဘ�ဲ အမှတ်စာရင်း (Grading Certificate) မိတ� �၊
(ဃ) ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ (လိင်ုစင်ဓါတ်ပုံ )၊
(င) အသက်ေထာက်ခံစာ(သိ� မဟတ်ု) တက� သုိလ်ဝင်တနး်ေအာင်လက်မှတ်မိတ� �၊

၃
(စ) ြပည်သ�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ်၊ရနကု်န၏်ြမနမ်ာစီ့းပွားေရးဘဏ်၊ဘဏ်ခဲွ(၅)၊ ရနကု်န�်မိ�တင်ွ

ဖွင့်လှစ်ထားေသာေငစွာရင်းအမှတ် MD-၀၁၂၆၂၂သိ�  ဘ�ဲလနွေ်ဆးပညာသင်တနး်ဝင်ခွင့်
စာေမးပဲွေ�ကးကျပ်-၁၀၀ဝိ/-(ကျပ်တစ်ေထာင်တိတိ) ကုိ ေပးသွင်းထားသည့်

ချလံမူရင်း(၁)ေစာင်၊
(မှတ်ချက်။
�မိ�နယ်ြမနမ်ာစီ့းပွားေရးဘဏ်၊ဘဏ်ခဲွများမှတစ်ဆင့်ြမနမ်ာစီ့းပွားေရးဘဏ်၊ ဘဏ်ခဲွ(၅)၊
ရနကု်န�်မိ�တင်ွဖွင့်လှစ်ထားေသာ ြပည်သ�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ်၊ ရနကု်န၏်
ေငစွာရင်းအမှတ် MD-၀၁၂၆၂၂သိ�  လိပ်မူ၍ ေငလွ�ဲစနစ်ြဖင့်လည်းေပးသွင်း�ိင်ုပါသည်။)

၅။ ေလ�ာက်လ�ာကုိ သက်ဆုိင်ရာဌာနဝနထ်မ်းအဖ�ဲအစည်းအ�ကီးအမ�း (��န�်ကားေရးမ�းချ�ပ်/
ဦးေဆာင် ��န�်ကားေရးမ�း)မှတစ်ဆင့် ေလ�ာက်ထားရမည်ြဖစ်�ပီး �ိင်ုငံဝ့နထ်မ်းြဖစ်ေ�ကာင်း
သက်ဆုိင်ရာဌာန ဝနထ်မ်း အဖ�ဲအစည်းအ�ကီးအမ�း၏ ေထာက်ခံချက် ပါ�ိှရမည်။
သတ်မှတ်ချက်အတိင်ုးေလ�ာက်ထားြခင်းမ�ိှသည့် ေလ�ာက်လ�ာများကုိ လံးုဝထည့်သွင်းစ�်းစားြခင်း
မြပ�ပါ။

၆။ �ကိ�တင်မိတ� �တစ်ေစာင်ကုိ ေငသွွင်းချလံမူရင်း�ှင့်တကွ ပါေမာက�ချ�ပ်၊
ြပည်သ�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ်၊ ရနကု်နသိ်�  လိပ်မူ၍ (မပျက်မကွက်) ေပးပိ� ရမည်။

၇။ ေလ�ာက်လ�ာများကုိ ြပည်သ�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ်၊ ရနကု်နသိ်� (၁၉-၈-၂ဝ၂၂)ရက်
(ေသာ�ကာေန)့ ေနာက်ဆုံးထား၍ေပးပိ� ရမည်။ မြပည့်စုံသည့် ေလ�ာက်လ�ာများ�ှင့်



ေလ�ာက်လ�ာပိတ်ရက်ထက်ေနာက်ကျ၍ ေရာက်�ိှလာေသာ ေလ�ာက်လ�ာများကုိ
လက်ခံစ�်းစားမည်မဟတ်ု ပါ။

၈။ စာေမးပဲွ ေြဖဆုိခွင့် ကတ်ြပားများကုိ (၂၆-၉-၂ဝ၂၂)ရက် (တနလ�ာေန)့ မှစ၍
ြပည်သ�ကျနး်မာေရး တက� သုိလ်၊ ရနကု်န၌် ထုတ်ေပးမည်။

၉။ သင်တနး်ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ် ေရးေြဖစာေမးပဲွကုိ (၃၀-၉-၂ဝ၂၂)ရက် (ေသာ�ကာေန)့ တင်ွ
ြပည်သ�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ်၊ ရနကု်န၌် ေအာက်ေဖ� ြပပါအစီအစ�်အတိင်ုး ကျင်းပြပ�လပ်ုမည်-

စ�် သင်တနး် ဘာသာရပ် စစ်ေဆးမည့်
ေနရ့က်

စစ်ေဆးမည့်
အချနိ်

ေမးခွနး်ပုံစံ

(၁) ြပည်သ�ကျနး်မာ
ေရး
မဟာဘ�ဲ

က�မ်းကျင်
ဘာသာရပ်

၃၀-၉-၂၀၂၂ (၂)နာရီေမးခွနး် MSQ

(၂) ေဆး�ုံအပ်ုချ�ပ်မ�
ပညာမဟာဘ�ဲ

က�မ်းကျင်
ဘာသာရပ်

၃၀-၉-၂၀၂၂ (၂)နာရီေမးခွနး် MSQ

၄
၁၀။ ဘ�ဲလနွေ်ဆးပညာသင်တနး်ဝင်ခွင့်တင်ွ အဂႅလိပ်စာဘာသာရပ်ကုိ ထည့်သွင်းစစ်ေဆးြခင်း
မြပ�ေသာ် လည်း သင်တနး်တက်ေရာက်ေနစ�်ကာလအတင်ွး တစ်�ှစ်လ�င်�ှစ်�ကိမ်စစ်ေဆးမည့်
အဂႅလိပ်စာဘာသာရပ် က�မ်းကျင်မ� အရည်အချင်းစစ်စာေမးပဲွ (၂)နာရီေမးခွနး်ကုိ ေြဖဆုိရမည်။
အဂႅလိပ်စာဘာသာရပ် အရည်အချင်း စစ်စာေမးပဲွ ေအာင်ြမင်ေ�ကာင်းတင်ြပ�ိင်ုမှသာ
ဘ�ဲရေအာင်စာရင်းကုိထုတ်ေပးမည်။

၁၁။ လေူတ�/��တ်ေမးစစ်ေဆးမည့်ရက်ကုိ လေူတ�/��တ်ေမးေြဖဆုိခွင့်ရစာရင်း
ထုတ်ြပနေ်�ကညာသည့်အခါ တင်ွ ေဖာ်ြပပါ မည်။

၁၂။ သင်တနး်တက်ေရာက်ခွင့်ရ�ိှသူများသည် ဘ�ဲလနွသ်င်တနး်စည်းမျ�်း၊စည်းကမ်းများကုိ
လိက်ုနာမည် ြဖစ်ေ�ကာင်း�ှင့် ဘ�ဲလနွသ်င်တနး်ေအာင်ြမင်�ပီးေနာက် �ိင်ုငံဝ့နထ်မ်းအြဖစ် မိမိတာဝနက်ျရာ
မည်သည့်ေဒသ တင်ွမဆုိ ဆက်လက်တာဝနထ်မ်းေဆာင်မည် ြဖစ်ေ�ကာင်း ကတိခံဝနခ်ျ�ပ်
ချ�ပ်ဆုိရမည်ြဖစ်သည်။

၁၃။ သင်တနး်ကုိတက်ေရာက်ရနေ်ရွးချယ်ြခင်းခံရ�ပီးမှ သင်တနး်တက်ေရာက်ရနပ်ျက်ကွက်လ�င်
ေနာင်ပညာ သင်�ှစ်(၂)�ှစ် ြပည်တင်ွး/ြပည်ပ ဘ�ဲလနွသ်င်တနး်များသိ�  ေလ�ာက်ထားခွင့်မ�ိှပါ။

၁၄။ သင်တနး်တက်ေရာက်ရနေ်ရွးချယ်ခံရ�ပီး တက်ခွင့်ရစာရင်းထုတ်ြပန�်ပီးမှ
သင်တနး်ကုိမတက်ေရာက် လ�င်ြဖစ်ေစ (မှတ်ပုံတင်ြခင်းြပ�သည်ြဖစ်ေစ/မြပ�သည်ြဖစ်ေစ)၊
သင်တနး်ကုိ�ပီးဆုံးေအာင် မတက်ေရာက်လ�င် ြဖစ်ေစ၊ သင်တနး်တက်ေရာက်ေအာင်ြမင်�ပီးေနာက်
သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတိင်ုး �ိင်ုငံတ့ာဝနကုိ် မထမ်းေဆာင်လ�င်ြဖစ်ေစ
သတ်မှတ်ထားေသာေလျာ်ေ�ကးေငကုိွ ေပးေလျာ်ရမည်ြဖစ်သည်။

၁၅။ ဘ�ဲလနွဘ်ာသာရပ်တစ်ခုချင်းအလိက်ု အများဆုံးလက်ခံသင်�ကားေပး�ိင်ုမည့် လျာထားဦးေရ
သတ်မှတ် ချက်ကုိ ဤတက� သုိလ်၏ Website မှတစ်ဆင့် ေ�ကညာပါမည်။
အများဆုံးလက်ခံသင်�ကားေပး�ုိင်မည့် လျာထားဦးေရမညမ်��ိှေစကာမူ
သတ်မှတ်အရညအ်ချင်းရမှတ်ြပည့မီ်ြခင်းမ�ိှက ေရွးချယ်မညမ်ဟုတ်ပါ။

၁၆။ အေသးစိတ် အချက်အလက်များကုိ စာေမးပဲွ/ဘ�ဲ�ှင်းသဘင်ဌာန၊
ြပည်သ�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ်၊ ရနကု်န၊် ဖုနး်နပံါတ်(ဝ၁-၈၃၉၅၃၆၇/ဝ၁-၈၃၉၅၂၁၃(လိင်ုးခဲွ-၁၅)) တိ� သိ�



�ုံးချနိအ်တင်ွး ဆက်သွယ်စုံစမ်း�ိင်ုပါ သည်။ (သိ� မဟတ်ု) ြပည်သ�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ်၊ ရနကု်န၏်
Website- http://uph-myanmar.gov.mm သိ� လည်း ဝင်ေရာက်�ကည့်���ိင်ုပါသည်။

(ပါေမာက�ေဒါက်တာလှလှဝင်း)
ပါေမာက�ချ�ပ်

ြပည်သ�ကျနး်မာေရးတက� သုိလ်၊ရနကု်န်
စာအမှတ်၊ ၁၄/ကသရ/၂ဝ၂၂ (             )တကသ။
ရက်စဲွ၊ ၂ဝ၂၂ ခု�ှစ်၊ ဇွနလ် (        ) ရက် ။


