ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုငင
် ထ
ံ တော်အစုိုးရ
ကျန်ိုးမ္ောထရိုး၀န်ကကြီ:ဌောန

ကျန်ိုးမ္ောထရိုးလူ့စွမ္်ိုးအောိုးအရင်ိုးအပမ္စ်ဦိုးစြီိုးဌောန
ဖြည်သူ့က ်းမာနရးတကကသလ်၊ရ ်က ်
ရက်စွွဲ၊ ၂ဝ၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (

)ရက် ။

၂ေ၂၃ ြညာသင်နှစ်
အာဟာရြညာဒြလမာသင်တ ်းအတက်
နလ ာက်လာနခေါ်ယဖခင်း
၁။

(၂ဝ၂၃)

ြညောသင်နှစ်အတွက်

ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးတကကသုလ်၊

ရန်ကုန်တင
ွ ်

ဖွင့််လှစ်သင်ကကောိုးမ္ည့််

ထအောက်ထဖော်ပြြါ ဘွွဲွဲ့လွန်ဒြီြလုမ္ောသင်တန်ိုးသုို့ သတ်မ္ှတအ
် ရည်အချင်ိုးနှင့််ပြည့််စံုသ နုင်ငံ့်ဝန်

မ္်ိုးမ္ျောိုး ထလ ောက်

ောိုးနုင်ြါထကကောင်ိုး ထကကညောအြ်ြါသည်စဉ်

သင်တ ်းအမည်

သင်တ ်းကာလ

(က) အောဟောရြညောဒြီြလုမ္ော

(၉)လ

Diploma in Nutrition and Dietetics
၂။

လအြ်နသာအရည်အခ င်း
(က)

ပြည်ထ

(ခ)

ထ

ောင်စုသမ္မတ ပမ္န်မ္ောနုင်ငံသောိုးပဖစ်ရမ္ည်။

ိုးြညောဘွွဲွဲ့(M.B.,B.S)

(သမ္
ုို့ ဟုတ)်

ပမ္န်မ္ောနုင်ငထ
ံ

ိုးထကောင်စြီမ္ှ အသအမ္ှတ်ပြြု

ောိုးထသော

အလောိုးတဘွွဲွဲ့ (သမ္
ုို့ ဟုတ်) သနာပြြုသြပံဘွွဲွဲ့(B.N.Sc)(ြံုမ္ှန်/ထြါင်ိုးကိုး)ရရှပြြီိုး ထလ ောက်လောြတ်
သည့််ရက်တင
ွ ် အလုြ်စတင်ဝင်ထရောက်သည့််ထနို့မ္ှစ၍
ပြည့််ပြြီိုးသ

နုင်ငံ့်ဝန်

မ္်ိုးပဖစ်ရမ္ည်။

ခွင့််ရက်မ္ြါ အနည်ိုး

ံုိုးလုြ်သက်(၂)နှစ်

သနာပြြုသြပဘ
ံ ွွဲွဲ့(B.N.Sc)(ထြါင်ိုးကိုး)ရရှသ

ထလ ောက်လောြတ်သည့််ရက်တင
ွ ် ဘွွဲွဲ့ရရှပြြီိုးထနာက် ခွင့််ရက်မ္ြါ အနည်ိုး

ပဖစ်ြါက

ံုိုးလုြ်သက်(၂)နှစ်ရှသ

ပဖစ်ရမ္ည်။)
(ဂ)

ထလ ောက်လောြတ်သည့််ရက်တင
ွ ်အသက်(၅၀)နှစ်

(ဃ)

ဘွွဲွဲ့လွန်ဒြီြလုမ္ောရရှပြြီိုးထနာက် အနည်ိုး
တောဝန်

၃။

မ္်ိုးထ

က်မ္ထကျော်လွန်သ ပဖစ်ရမ္ည်။

ံုိုး(၂)နှစ်နုင်ငံ့်ဝန်

မ္်ိုးအပဖစ်

က်လက်

ောင်နုင်သပဖစ်ရမ္ည်။

နလ ာက်လာတင် နအာက်ြါအခ က်မ ားကဖြည့််စမှ ်က ်စာနြေါ်ဖြြါရှရမည်
(က)

အမ္ည်၊ နုင်ငံသောိုးစစစ်ထရိုးကတ်ပြောိုးအမ္ှတ၊် လက်ရှရော
ဖုန်ိုးနံြါတ်၊

က်သွယ်ရန်လြ်စောနှင့််ဖုန်ိုးနံြါတ်၊

(ခ)

အဘအမ္ည်၊

(ဂ)

အစုိုးရဝန်

(ဃ)

အသက်နှင့််ထမ္ွိုးသကကရောဇ်၊(အသက်ထ

(င)

အထ

ွထ

ိုး/ဌောန၊ အပမ္ွဲတမ္်ိုးလြ်စောနှင့််

မ္်ိုးအပဖစ်စတင်
ွထ

မ္်ိုးထ

ောင်သည့်် ထနို့ရက်/လ/ခုနှစ်နှင့်် အမ္ှု

မ္်ိုးသက်၊

ောက်ခံစောတင်ပြရမ္ည်)

ိုးကုသခွင့််လုင်စင်အမ္ှတ် (

)ရက်စွွဲ (သမ္
ုို့ ဟုတ်) သက်

င
ု ်ရောလုင်စင်အမ္ှတ၊်

၂
(စ)
(

ြညောအရည်အချင်ိုး၊
)

(ဇ)

အမ္ှု

မ္်ိုးသက်မ္ှတတ
် မ္်ိုးအပြည့််အစံု(ခက်ခွဲထဒသတွင်တောဝန်

ဌောန

ုင်ရော ထ

မ္်ိုးထ

ောင်ခွဲ့်ြါက၊

ောက်ခံစောနှင့််အတ တစ်ြါတည်ိုးတင်ပြရမ္ည်။)

ယခင် ပြည်တင
ွ ်ိုး/ပြည်ြ ဘွွဲွဲ့လွန်သင်တန်ိုးတက်ထရောက်ရန် ထရိုးချယ်ပခင်ိုးခံရဖိုးပခင်ိုး ရှ/မ္ရှ
ထဖော်ပြရန်၊

(စျ)

ပြည်တင
ွ ်ိုးဘွွဲွဲ့လွန်သင်တန်ိုး တစ်ခုခုတက်ထရောက်ဖိုးြါက တက်ထရောက်ခွဲ့်သည့်် ရက်၊ လ၊ ခုနှစ်၊
သင်တန်ိုး၊ ဘောသောရြ်နှင့််ဘွွဲွဲ့ရရှပခင်ိုးရှ/မ္ရှ ထဖော်ပြရန်၊

(ည)

ပြည်တင
ွ ်ိုး/ ပြည်ြသင်တန်ိုးတစ်ခုခုသုို့ တက်ထရောက်ခင
ွ ့််ထလ ောက်
ဝင်ခွင့််စောထမ္ိုးြွွဲထပဖ

၄။

ု

ောိုးပခင်ိုး (သမ္
ုို့ ဟုတ်)

ောိုးပခင်ိုးရှ/မ္ရှ ထဖော်ပြရန်၊

နလ ာက်လာနှင့််အတနအာက်ြါတက
ို့ ြးတန
ွဲ ြးြရ
ို့ မည်(က)

ထလ ောက်လောတွင် ထဖော်ပြ

ောိုးသည့်် အချက်အလက်မ္ျောိုးသည် မ္ှန်ကန်မ္ှုရှြါထကကောင်ိုး

ကုယ်တုင်လက်မ္ှတထ
် ရိုး

ုိုး

ောိုးထသောခံဝန်ချက်၊

(ခ)

ဘွွဲွဲ့လက်မ္ှတမ္
် တတူမ္ျောိုး၊

(ဂ)

ထ

(ဃ)

ဓါတ်ြံု(၃)ြံု (လုင်စင်ဓါတ်ြံု )၊

(င)

အသက်ထ

(စ)

ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးတကကသုလ်၊ ရန်ကုန်၏ ပမ္န်မ္ော့်စြီိုးြွောိုးထရိုးဘဏ်၊ ဘဏ်ခွွဲ(၅)၊ ရန်ကုန်ပမ္ြုွဲ့တင
ွ ်

ိုးြညောဘွွဲွဲ့/ သနာပြြုသြပံဘွွဲွဲ့(ြံမ္
ု ှန်/ထြါင်ိုးကိုး)အမ္ှတ်စောရင်ိုး(Grading Certificate)မ္တတူ၊

ဖွင့််လှစ်

ောက်ခံစော(သမ္
ုို့ ဟုတ်) တကကသုလ်ဝင်တန်ိုးထအောင်လက်မ္ှတမ္
် တတူ၊
ောိုးထသော ထငွစောရင်ိုးအမ္ှတ် MD-၀၁၂၆၂၂

စောထမ္ိုးြွွဲထကကိုး ကျြ်-

၁၀၀ဝ/-(ကျြ်တစ်ထ

သုို့ ဘွွဲွဲ့လွန်ထ

ိုးြညောသင်တန်ိုးဝင်ခွင့််

ောင်တတ) ကု ထြိုးသွငိုး်

ောိုးသည့််ချလံမ္ရင်ိုး

(၁)ထစောင်၊
(မှတခ
် က်။

ပမ္ြုွဲ့နယ်ပမ္န်မ္ော့်စြီိုးြွောိုးထရိုးဘဏ်၊

ဘဏ်ခွွဲ(၅) ၊ရန်ကုန်ပမ္ြုွဲ့တင
ွ ် ဖွင့််လှစ်

ဘဏ်ခွွဲမ္ျောိုးမ္ှတစ်

င့််

ပမ္န်မ္ော့်စြီိုးြောွ ိုးထရိုးဘဏ်၊

ောိုးထသော ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးတကကသုလ်၊ ရန်ကုန်၏

ထငွစောရင်ိုးအမ္ှတ-် MD-၀၁၂၆၂၂သုို့ လြ်မ္၍ ထငွလွဲစနစ်ပဖင့််လည်ိုးထြိုးသွင်ိုးနုင်ြါသည်။)
၅။

ထလ ောက်လောကု သက်

ုင်ရောဌောန ဝန်

ညန်ကကောိုးထရိုးမ္ှူိုး)မ္ှတစ် င့်် ထလ ောက်
အစည်ိုးအကကြီိုးအမ္ှူိုး၏ ထ
လောမ္ျောိုးကု လံုိုးဝ
၆။

မ္်ိုးအဖွွဲွဲ့အစည်ိုးအကကြီိုးအမ္ှူိုး (ညန်ကကောိုးထရိုးမ္ှူိုးချြုြ်/ ဦိုးထ

ောိုးရမ္ည်ပဖစ်ပြြီိုး နုင်ငံ့်ဝန်

မ္်ိုးပဖစ်ထကကောင်ိုး သက်

ောက်ခံချက်ြါရှရမ္ည်။ သတ်မ္ှတခ
် ျက်အတင
ု ိုး် ထလ ောက်

င
ု ်ရောဌောနဝန်

ောင်

မ္်ိုးအဖွွဲွဲ့

ောိုးပခင်ိုးမ္ရှသည့််ထလ ောက်

ည့််သွင်ိုးစဉ်ိုးစောိုးပခင်ိုးမ္ပြြုြါ။

ကကြုတင်မ္တတူတစ်ထစောင်ကု ထငွသွင်ိုးချလံမ္ရင်ိုးနှင့််တကွ ြါထမ္ောကခချြုြ်၊ ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးတကကသုလ်၊

ရန်ကုန်သုို့ လြ်မ္၍ (မ္ြျက်မ္ကွက်) ထြိုးြရ
ုို့ မ္ည်။
၇။
ထနာက်

ထလ ောက်လောမ္ျောိုးကု ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးတကကသုလ်၊ ရန်ကုန်သုို့ (၁၉-၈-၂ေ၂၂)ရက် (နသာကကာန ို့)
ံုိုး

ောိုး၍ထြိုးြရ
ုို့ မ္ည်။

မ္ပြည့််စံုသည့််ထလ ောက်လောမ္ျောိုးနှင့််

ထရောက်ရှလောထသော ထလ ောက်လောမ္ျောိုးကု လက်ခံစဉ်ိုးစောိုးမ္ည်မ္ဟုတြ
် ါ။

ထလ ောက်လောြတ်ရက်

က်ထနာက်ကျ၍

၃
၈။

စောထမ္ိုးြွွဲထပဖ

တကကသုလ်၊ ရန်ကုန်၌
၉။

ုခင
ွ ့််ကတ်ပြောိုးမ္ျောိုးကု (၂၆-၉-၂ေ၂၂)ရက် (တ လလာန ို့) မ္ှ စ၍ ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုး
ုတထ
် ြိုးမ္ည်။

သင်တန်ိုးဝင်ခွင့််အရည်အချင်ိုးစစ်

ထရိုးထပဖစောထမ္ိုးြက
ွွဲ ု

(၃၀-၉-၂ေ၂၂)ရက်

(ထသောကကာန ို့)

တွင်

ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးတကကသုလ်၊ ရန်ကုန်၌ ထအောက်ထဖေါ်ပြြါအစြီအစဉ်အတင
ု ်ိုး ကျင်ိုးြပြြုလုြ်မ္ည်စဉ်

သင်တ ်း

(၁)

ဘာသာရြ်

အောဟောရြညော ကျွမ္်ိုးကျင်
ဒြီြလုမ္ော

၁၀။

ဘွွဲွဲ့လွန်ထ

ဘောသောရြ်

စစ်နဆးမည့််

စစ်နဆးမည့််

န ို့ရက်

အခ ်

၃၀-၉-၂၀၂၂

(၂)နာရြီထမ္ိုးခွန်ိုး

ိုးြညောသင်တန်ိုးဝင်ခွင့််တွင် အဂႅလြ်စောဘောသောရြ်ကု

ိုးပခင်ိုး မ္ပြြုထသော်

ိုးမ္ည့်် အဂႅလြ်စောဘောသောရြ်

ုရမ္ည်။ အဂႅလြ်စောဘောသောရြ် အရည်အချင်ိုး

စစ်စောထမ္ိုးြွွဲ ထအောင်ပမ္င်ထကကောင်ိုးတင်ပြနုင်မ္ှသော ဘွွဲွဲ့ရထအောင်စောရင်ိုးကု

ုတထ
် ြိုးမ္ည်။

၁၁။

ုခွင့််ရစောရင်ိုး

လထတွွဲ့/နှုတ်ထမ္ိုး စစ်ထ

MCQ

ည့််သွငိုး် စစ်ထ

လည်ိုး သင်တန်ိုးတက်ထရောက်ထနစဉ်ကောလအတွင်ိုး တစ်နှစ်လ င်နှစ်ကကမ္်စစ်ထ
ကျွမ္်ိုးကျင်မ္ှု အရည်အချင်ိုးစစ်စောထမ္ိုးြွွဲ (၂)နာရြီထမ္ိုးခွန်ိုးကု ထပဖ

နမးခ ်းြစ

ိုးမ္ည့််ရက်ကု လထတွွဲ့/နှုတ်ထမ္ိုးထပဖ

ုတပ် ြန်ထကကညောသည့််အခါ

တွင် ထဖော်ပြြါမ္ည်။
၁၂။

သင်တန်ိုးတက်ထရောက်ခွင့််ရရှသမ္ျောိုးသည် ဘွွဲွဲ့လွန်သင်တန်ိုးစည်ိုးမ္ျဉ်ိုး၊ စည်ိုးကမ္်ိုးမ္ျောိုးကု လုက်နာမ္ည်

ပဖစ်ထကကောင်ိုးနှင့်် ဘွွဲွဲ့လွန်သင်တန်ိုးထအောင်ပမ္င်ပြြီိုးထနာက် နုင်ငံ့်ဝန်
တွင်မ္
၁၃။

ု

က်လက်တောဝန်

မ္်ိုးထ

မ္်ိုးအပဖစ် မ္မ္တောဝန်ကျရော မ္ည်သည့််ထဒသ

ောင်မ္ည်ပဖစ်ထကကောင်ိုး ကတခံဝန်ချြုြ် ချြုြ်

ုရမ္ည်ပဖစ်သည်။

သင်တန်ိုးကုတက်ထရောက်ရန်ထရိုးချယ်ပခင်ိုးခံရပြြီိုးမ္ှ သင်တန်ိုးတက်ထရောက်ရန်ြျက်ကွက်လ င် ထနာင်ြညော

သင်နှစ်(၂)နှစ် ပြည်တင
ွ ်ိုး/ပြည်ြ ဘွွဲွဲ့လွန်သင်တန်ိုးမ္ျောိုးသုို့ ထလ ောက်
၁၄။

သင်တန်ိုးတက်ထရောက်ရန်ထရိုးချယ်ခံရပြြီိုး တက်ခွင့််ရစောရင်ိုး

ောိုးခွင့််မ္ရှြါ။
ုတပ် ြန်ပြြီိုးမ္ှ သင်တန်ိုးကု မ္တက်ထရောက်

လ င်ပဖစ်ထစ (မ္ှတြ
် ံုတင်ပခင်ိုးပြြုသည်ပဖစ်ထစ/မ္ပြြုသည်ပဖစ်ထစ)၊ သင်တန်ိုးကု ပြြီိုး
ပဖစ်ထစ၊

သင်တန်ိုးတက်ထရောက်ထအောင်ပမ္င်ပြြီိုးထနာက်

မ္

ောင်လ င်ပဖစ်ထစ သတ်မ္ှတ်

မ္်ိုးထ

၁၅။
ချက်ကု

ောိုးသည့််ကောလအတင
ု ိုး်

နုင်ငံ့်တောဝန်ကု

ောိုးထသောထလျော်ထကကိုးထငွကု ထြိုးထလျော်ရမ္ည်ပဖစ်သည်။

ဘွွဲွဲ့လွန်ဘောသောရြ်တစ်ခုချင်ိုးအလုက် အမ္ျောိုး
ဤတကကသုလ်၏

သတ်မ္ှတ်

ံုိုးထအောင်မ္တက်ထရောက်လ င်

Website

မ္ှတစ်

င့််

ံုိုးလက်ခံသင်ကကောိုးထြိုးနုင်မ္ည့်် လျော
ထကကညောြါမ္ည်။

ောိုးဦိုးထရ သတ်မ္ှတ်

အမ ားဆးလက်ခသင်ကကားနြးနင်မည့််

လ ာထားဦးနရမည်မ ရှနစကာမ သတ်မှတအ
် ရည်အခ င်းရမှတ်ဖြည့််မဖခင်းမရှက နရးခ ယ်မည်မဟတ်ြါ။

၄
၁၆။

အထသိုးစတ်အချက်အလက်မ္ျောိုးကု စောထမ္ိုးြွွဲ/ဘွွဲွဲ့နှင်ိုးသဘင်ဌောန၊ ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးတကကသုလ်၊ ရန်ကုန်၊

ဖုန်ိုးနံြါတ်( ဝ၁-၈၃၉၅၃၆၇/ ဝ၁-၈၃၉၅၂၁၃ (လုင်ိုးခ-ွွဲ ၁၅) )တို့သ
ု ုို့ ရံုိုးချန်အတွင်ိုး

က်သွယ် စံုစမ္်ိုးနုင်ြါသည်။

(သမ္
ုို့ ဟုတ်) ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးတကကသုလ်၊ ရန်ကန
ု ်၏ Website-http://uph-myanmar.gov.mm သုို့လည်ိုး
ဝင်ထရောက်ကကည့််ရှုနုင်ြါသည်။

(ြါထမ္ောကခထဒါက်တောလှလှဝင်ိုး)
ြါထမ္ောကခချြုြ်
ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးတကကသုလ်၊ရန်ကုန်
စောအမ္ှတ၊် ၁၄/ကသရ/၂ဝ၂၂ (
ရက်စွွဲ၊ ၂ဝ၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (

)တကသ။
) ရက် ။

ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုငင
် ထ
ံ တော်အစုိုးရ
ကျန်ိုးမ္ောထရိုး၀န်ကကြီ:ဌောန

ကျန်ိုးမ္ောထရိုးလူ့စွမ္်ိုးအောိုးအရင်ိုးအပမ္စ်ဦိုးစြီိုးဌောန
ဖြည်သူ့က ်းမာနရးတကကသလ်၊ရ ်က ်
ရက်စွွဲ၊ ၂ဝ၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (

)ရက် ။

၂ေ၂၃ ြညာသင်နှစ်
ြါရဂဘွဲွဲ့(ဖြည်သူ့က ်းမာနရး)သင်တ ်းအတက် နလ ာက်လာနခေါ်ယဖခင်း
၁။

(၂ဝ၂၃)

ြညောသင်နှစ်အတွက်

ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးတကကသုလ်၊ရန်ကုန်တင
ွ ်

ဖွင့််လှစ်သင်ကကောိုးမ္ည့််

ြါရဂဘွွဲွဲ့(ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုး)(PhD(Public Health)) (၃)နှစ်သင်တန်ိုးသုို့ သတ်မ္ှတအ
် ရည်အချင်ိုးနှင့််ပြည့််စံုသ
နုင်ငံ့်ဝန်
၂။

မ္်ိုးမ္ျောိုး ထလ ောက်

ောိုးနုငြ
် ါထကကောင်ိုး ထကကညောအြ်ြါသည်။

လအြ်နသာအရည်အခ င်း
(က)

ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတ ပမ္န်မ္ောနုင်ငံသောိုးပဖစ်ရမ္ည်။

(ခ)

ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးမ္ဟောဘွွဲွဲ့ MPH (သမ္
ုို့ ဟုတ်) ထ
M.Med.Sc(Public
ထ

Health)

(သမ္
ုို့ ဟုတ)်

ထ

ိုးြညောမ္ဟောသြပံဘွွဲွဲ့(ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုး)

ိုးြညောမ္ဟောသြပံဘွွဲွဲ့(ကောကွယ်ထရိုးနှင့််အြြုင်ိုး

ိုးြညော)M.Med.Sc(P&TM)ဘွွဲွဲ့ရရှသမ္ျောိုး (သမ္
ုို့ ဟုတ်) ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုး

တစ်ခုခုရရှပြြီိုး MPH အတွက် အနည်ိုး

င
ု ်ရောမ္ဟောဘွွဲွဲ့

ိုးံု လုအြ်သည့်် ဘောသောရြ် Credit မ္ျောိုးရှသမ္ျောိုး

ပဖစ်ပြြီိုး ထလ ောက်လောြတ်သည့််ရက်တင
ွ ် မ္ဟောဘွွဲွဲ့ရရှပြြီိုးထနာက် ခွင့််ရက်မ္ြါအနည်ိုး
(၂)နှစ်ရှသ နုင်ငံ့်ဝန်
(ဂ)

တစ်ခု

ိုးြညောမ္ဟောသြပံ ဘွွဲွဲ့ရရှ

မ္ မ္ဟောဘွွဲွဲ့/ ထ

ခွင့််ရက်မ္ြါ အနည်ိုး
(ဃ)

မ္်ိုးပဖစ်ရမ္ည်။

က်ြုထသော မ္ဟောဘွွဲွဲ့/ ထ

သည့််ရက်တင
ွ ်ြ

ိုးံု လုြသ
် က်

ောိုးသပဖစ်ြါက ထလ ောက်လောြတ်

ိုးြညောမ္ဟောသြပဘ
ံ ွွဲွဲ့ (ပြည်တင
ွ ်ိုး/ ပြည်ြ)ရရှပြြီိုးထနာက်

ံုိုး လုြ်သက်(၂)နှစ်ရှသ နုင်ငံ့်ဝန်

ပြည်ြ၌ မ္မ္အစြီအစဉ်ပဖင့်် ဘွွဲွဲ့လွန်ရရှပြြီိုးမ္ှ နုင်ငံ့်ဝန်
ြါရဂဘွွဲွဲ့လွန်သင်တန်ိုးဝင်ခွင့်် ထလ ောက်

မ္်ိုးပဖစ်ရမ္ည်။

မ္်ိုးအပဖစ် တောဝန်

မ္်ိုးထ

ောင်ပြြီိုး

ောိုးလောြါက ထလ ောက်လောြတ်သည့််ရက်တင
ွ ်

လုြ်ငန်ိုးစတင်ဝင်ထရောက်သည့််ထနို့မ္ှစ၍ ခွင့််ရက်မ္ြါ စုစုထြါင်ိုး လုြ်သက်(၄)နှစ်ရှသပဖစ်ရမ္ည်။
(င)

ထလ ောက်လောြတ်သည့််ရက်တင
ွ ် အသက်(၅၂)နှစ်

(စ)

ြါရဂဘွွဲွဲ့ရရှပြြီိုးထနာက် အနည်ိုး

ံုိုး(၅)နှစ် နုင်ငံ့်ဝန်

က် မ္ထကျော်လွန်သပဖစ်ရမ္ည်။
မ္်ိုးအပဖစ်

က်လက်တောဝန်

မ္်ိုးထ

နုင်သပဖစ်ရမ္ည်။
၃။

နလ ာက်လာတင် နအာက်ြါအခ က်မ ားကဖြည့််စမှ ်က ်စာနြေါ်ဖြြါရှရမည်(က)

အမ္ည်၊ နုင်ငံသောိုးစစစ်ထရိုးကတ်ပြောိုးအမ္ှတ၊် လက်ရှရော
ဖုန်ိုးနံြါတ်၊

က်သွယ်ရန်လြ်စောနှင့််ဖုန်ိုးနံြါတ်၊

ိုး/ဌောန၊ အပမ္ွဲတမ္်ိုးလြ်စောနှင့််

ောင်

၂
(ခ)

အဘအမ္ည်၊

(ဂ)

အစုိုးရဝန်

(ဃ)

အသက်နှင့််ထမ္ွိုးသကကရောဇ်၊(အသက်ထ

(င)

အထ

(စ)

ြညောအရည်အချင်ိုး၊

(

)

(ဇ)

အမ္ှု

ွထ

မ္်ိုးအပဖစ်စတင်
ွထ

ောင်သည့််ထနို့ရက်/လ/ခုနှစ်နှင့််အမ္ှု

မ္်ိုးသက်၊

ောက်ခံစောတင်ပြရမ္ည်)

ိုးကုသခွင့််လုင်စင်အမ္ှတ် (

)ရက်စွွဲ (သမ္
ုို့ ဟုတ်) သက်

ုင်ရောလုင်စင်အမ္ှတ၊်

မ္်ိုးသက်မ္ှတတ
် မ္်ိုးအပြည့််အစံု၊

ပြည်တင
ွ ်ိုး/ပြည်ြသင်တန်ိုးတစ်ခုခုသတ
ုို့ က်ထရောက်ခွငထ
့်် လ ောက်
ဝင်ခွင့််စောထမ္ိုးြွွဲ ထပဖ

၄။

မ္်ိုးထ

ု

ောိုးပခင်ိုး (သမ္
ုို့ ဟုတ)်

ောိုးပခင်ိုးရှ/မ္ရှ ထဖော်ပြရန်၊

နလ ာက်လာနှင့််အတနအာက်ြါတက
ို့ ြးတန
ွဲ ြးြရ
ို့ မည်(က)

ထလ ောက်လောတွင်ထဖော်ပြ

ောိုးသည့််အချက်အလက်မ္ျောိုးသည်မ္ှန်ကန်မ္ှုရှြါထကကောင်ိုး

ကုယ်တုင်လက်မ္ှတထ
် ရိုး

ုိုး

ောိုးထသောခံဝန်ချက်၊

(ခ)

ဘွွဲွဲ့လက်မ္ှတမ္
် တတူမ္ျောိုး၊

(ဂ)

ထ

(ဃ)

ဓါတ်ြံု(၃)ြံု (လုင်စင်ဓါတ်ြံု)၊

(င)

အသက်ထ

(စ)

ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးတကကသုလ်၊ရန်ကုန်၏ပမ္န်မ္ော့်စြီိုးြွောိုးထရိုးဘဏ်၊ဘဏ်ခွွဲ (၅)၊ ရန်ကုန်ပမ္ြုွဲ့

ိုးြညောဘွွဲွဲ့သင်တန်ိုးနှင့်် မ္ဟောဘွွဲွဲ့သင်တန်ိုးအမ္ှတစ
် ောရင်ိုး (Grading Certificate)မ္တတူမ္ျောိုး၊
ောက်ခံစော (သမ္
ုို့ ဟုတ်) တကကသုလ်ဝင်တန်ိုးထအောင်လက်မ္ှတမ္
် တတူ၊

တွင်ဖွင့််လှစ်

ောိုးထသော ထငွစောရင်ိုးအမ္ှတ်MD-၀၁၂၆၂၂သုို့ ဘွွဲွဲ့လွန်ထ

စောထမ္ိုးြွွဲထကကိုး ကျြ်-၁၀၀ဝ/-(ကျြ်တစ်ထ

ောင်တတ)ထြိုးသွင်ိုး

(မှတခ
် က်။ပမ္ြုွဲ့နယ်ပမ္န်မ္ော့်စြီိုးြွောိုးထရိုးဘဏ်၊ဘဏ်ခွွဲမ္ျောိုးမ္ှတစ်
ဘဏ်ခွွဲ(၅)၊ ရန်ကုန်ပမ္ြုွဲ့တင
ွ ် ဖွင့််လှစ်

ိုးြညောသင်တန်ိုးဝင်ခွင့််

ောိုးသည့််ချလံမ္ရင်ိုး(၁)ထစောင်၊
င့်် ပမ္န်မ္ော့်စြီိုးြောွ ိုးထရိုးဘဏ်၊

ောိုးထသော ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးတကကသုလ်၊ရန်ကုန်၏

ထငွစောရင်ိုးအမ္ှတ် MD-၀၁၂၆၂၂သုို့ လြ်မ္၍ ထငွလွဲစနစ်ပဖင့််လည်ိုး ထြိုးသွင်ိုးနုင်ြါသည်၊)
၅။

ထလ ောက်လောကု

ညန်ကကောိုးထရိုးမ္ှူိုး)မ္ှတစ်
အစည်ိုးအကကြီိုးအမ္ှူိုး၏ ထ
လောမ္ျောိုးကု လံုိုးဝ
၆။

သက်

င
ု ်ရောဌောနဝန်

င့်် ထလ ောက်

မ္်ိုးအဖွွဲွဲ့အစည်ိုးအကကြီိုးအမ္ှူိုး(ညန်ကကောိုးထရိုးမ္ှူိုးချြုြ်/

ောိုးရမ္ည်ပဖစ်ပြြီိုး နုင်ငံ့်ဝန်

မ္်ိုးပဖစ်ထကကောင်ိုး သက်

ောက်ခံချက်ြါရှရမ္ည်။ သတ်မ္ှတခ
် ျက်အတင
ု ိုး် ထလ ောက်

ဦိုးထ

ုင်ရောဌောနဝန်

ောင်

မ္်ိုးအဖွွဲွဲ့

ောိုးပခင်ိုးမ္ရှသည့်် ထလ ောက်

ည့််သွင်ိုးစဉ်ိုးစောိုးပခင်ိုးမ္ပြြုြါ။

ကကြုတင်မ္တတူတစ်ထစောင်ကု ချလံမ္ရင်ိုးနှင့််တကွ ြါထမ္ောကခချြုြ်၊ ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးတကကသုလ်၊ ရန်ကုန်

သလ
ုို့ ြ်မ္၍ (မ္ြျက်မ္ကွက်) ထြိုးြရ
ုို့ မ္ည်။
၇။
ထနာက်

ထလ ောက်လောမ္ျောိုးကု ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးတကကသုလ်၊ ရန်ကုန်သုို့ (၁၉-၈-၂ေ၂၂)ရက် (နသာကကာန ို့)
ံုိုး

ောိုး၍

ထြိုးြရ
ုို့ မ္ည်။

မ္ပြည့််စံုသည့််ထလ ောက်လောမ္ျောိုးနှင့််

ထရောက်ရှလောထသောထလ ောက်လောမ္ျောိုးကု လက်ခံစဉ်ိုးစောိုးမ္ည်မ္ဟုတြ
် ါ။

ထလ ောက်လောြတ်ရက်

က်

ထနာက်ကျ

၃
၈။

စောထမ္ိုးြွွဲထပဖ

ုခင
ွ ့််ကတ်ပြောိုးမ္ျောိုးကု (၂၆-၉-၂ေ၂၂)ရက် (တ လလာန ို့) မ္ှ စ၍ ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုး

တကကသုလ်၊ ရန်ကုန်၌
၉။

ုတထ
် ြိုးမ္ည်။

သင်တန်ိုးဝင်ခွင့််အရည်အချင်ိုးစစ်၊

ထရိုးထပဖစောထမ္ိုးြက
ွွဲ ု(၂၉-၉-၂၀၂၂)ရက်

(ကကာသြနတးန ို့)

တွင်

ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးတကကသုလ်၊ ရန်ကုန်၌ ထအောက်ထဖော်ပြြါအစြီအစဉ်အတင
ု ်ိုး ကျင်ိုးြပြြုလုြမ္
် ည်စဉ်

သင်တ ်း

(၁)

ဘာသာရြ်

ြါရဂဘွွဲွဲ့

ကျွမ္်ိုးကျင်

(ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုး)

ဘောသောရြ်

၁၀။

ဘွွဲွဲ့လွန်ထ

စစ်နဆးမည့််

စစ်နဆးမည့််

န ို့ရက်

အခ ်

၂၉-၉-၂၀၂၂

(၃)နာရြီထမ္ိုးခွန်ိုး

ိုးြညောသင်တန်ိုးဝင်ခွင့််တွင် အဂႅလြ်စောဘောသောရြ်ကု

ည့််သွင်ိုးစစ်ထ

လည်ိုး သင်တန်ိုးတက်ထရောက်ထနစဉ်ကောလအတွင်ိုး တစ်နှစ်လ င်နှစ်ကကမ္်စစ်ထ
ကျွမ္်ိုးကျင်မ္ှု အရည်အချင်ိုးစစ်စောထမ္ိုးြွွဲ (၂)နာရြီထမ္ိုးခန
ွ ်ိုးကု ထပဖ

လထတွွဲ့/နှုတ်ထမ္ိုးစစ်ထ

Essay-Type

ိုးပခင်ိုး မ္ပြြုထသော်

ိုးမ္ည့်် အဂႅလြ်စောဘောသောရြ်

ုရမ္ည်။ အဂႅလြ်စောဘောသောရြ် အရည်အချင်ိုး

စစ်စောထမ္ိုးြွွဲ ထအောင်ပမ္င်ထကကောင်ိုးတင်ပြနုင်မ္ှသော ဘွွဲွဲ့ရထအောင်စောရင်ိုးကု
၁၁။

နမးခ ်းြစ

ိုးမ္ည့််ရက်ကု လထတွွဲ့/နှုတထ
် မ္ိုးထပဖ

ုတထ
် ြိုးမ္ည်။
ုခွင့််ရစောရင်ိုး

ုတပ် ြန်ထကကညောသည့််အခါ

တွင် ထဖော်ပြြါမ္ည်။
၁၂။

သင်တန်ိုးတက်ထရောက်ခွင့််ရရှသမ္ျောိုးသည် ဘွွဲွဲ့လွန်သင်တန်ိုးစည်ိုးမ္ျဉ်ိုး၊ စည်ိုးကမ္်ိုးမ္ျောိုးကု လုက်နာမ္ည်

ပဖစ်ထကကောင်ိုးနှင့်် ြါရဂဘွွဲွဲ့သင်တန်ိုးထအောင်ပမ္င်ပြြီိုးထနာက် နုင်ငံ့်ဝန်
တွင်မ္
၁၃။

ု

က်လက်တောဝန်

မ္်ိုးထ

မ္်ိုး အပဖစ် မ္မ္တောဝန်ကျရော မ္ည်သည့််ထဒသ

ောင်မ္ည်ပဖစ်ထကကောင်ိုး ကတခံဝန်ချြုြ် ချြုြ်

ုရမ္ည်ပဖစ်သည်။

သင်တန်ိုးကုတက်ထရောက်ရန်ထရိုးချယ်ပခင်ိုးခံရပြြီိုးမ္ှ သင်တန်ိုးတက်ထရောက်ရန်ြျက်ကွက်လ င် ထနာင်ြညော

သင်နှစ်(၂)နှစ် ပြည်တင
ွ ်ိုး/ပြည်ြ ဘွွဲွဲ့လွန်သင်တန်ိုးမ္ျောိုးသုို့ ထလ ောက်
၁၄။

သင်တန်ိုးတက်ထရောက်ရန်ထရိုးချယ်ခံရပြြီိုး

တက်ခွင့််ရစောရင်ိုး

ောိုးခွင့််မ္ရှြါ။
ုတပ် ြန်ပြြီိုးမ္ှ

သင်တန်ိုးကုမ္တက်ထရောက်

လ င်ပဖစ်ထစ (မ္ှတြ
် ံုတင်ပခင်ိုးပြြုသည်ပဖစ်ထစ/မ္ပြြုသည်ပဖစ်ထစ)၊ သင်တန်ိုးကု ပြြီိုး

ံုိုးထအောင်မ္တက်ထရောက်လ င်

ပဖစ်ထစ၊

သင်တန်ိုးတက်ထရောက်ထအောင်ပမ္င်ပြြီိုးထနာက်

မ္

ောင်လ င်ပဖစ်ထစ သတ်မ္ှတ်

မ္်ိုးထ

၁၅။
ချက်ကု

ောိုးသည့််ကောလအတင
ု ိုး်

နုင်ငံ့်တောဝန်ကု

ောိုးထသောထလျော်ထကကိုးထငွကု ထြိုးထလျော်ရမ္ည်ပဖစ်သည်။

ဘွွဲွဲ့လွန်ဘောသောရြ်တစ်ခုချင်ိုးအလုက် အမ္ျောိုး
ဤတကကသုလ်၏

သတ်မ္ှတ်

Website

မ္ှတစ်

င့််

ိုးံု လက်ခံသင်ကကောိုးထြိုးနုင်မ္ည့်် လျော
ထကကညောြါမ္ည်။

ောိုးဦိုးထရသတ်မ္ှတ်

အမ ားဆးလက်ခသင်ကကားနြးနင်မည့််

လ ာထားဦးနရမည်မ ရှနစကာမ သတ်မှတအ
် ရည်အခ င်းရမှတ်ဖြည့််မဖခင်းမရှက နရးခ ယ်မည်မဟတ်ြါ။

၄
၁၆။

အထသိုးစတ်အချက်အလက်မ္ျောိုးကု စောထမ္ိုးြွွဲ/ဘွွဲွဲ့နှင်ိုးသဘင်ဌောန၊ ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးတကကသုလ်၊ ရန်ကုန်၊

ဖုန်ိုးနံြါတ်( ဝ၁-၈၃၉၅၃၆၇/ ဝ၁-၈၃၉၅၂၁၃ (လုင်ိုးခ-ွွဲ ၁၅) )တို့သ
ု ုို့ ရံုိုးချန်အတွင်ိုး

က်သွယ် စံုစမ္်ိုးနုင်ြါသည်။

(သမ္
ုို့ ဟုတ်) ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးတကကသုလ်၊ ရန်ကန
ု ်၏ Website-http://uph-myanmar.gov.mm သုို့လည်ိုး
ဝင်ထရောက်ကကည့််ရှုနုင်ြါသည်။

(ြါထမ္ောကခထဒါက်တောလှလှဝင်ိုး)
ြါထမ္ောကခချြုြ်
ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးတကကသုလ်၊ရန်ကုန်
စောအမ္ှတ၊် ၁၄/ကသရ/၂ဝ၂၂ (
ရက်စွွဲ၊ ၂ဝ၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (

)တကသ။
) ရက် ။

ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုငင
် ထ
ံ တော်အစုိုးရ
ကျန်ိုးမ္ောထရိုး၀န်ကကြီ:ဌောန

ကျန်ိုးမ္ောထရိုးလူ့စွမ္်ိုးအောိုးအရင်ိုးအပမ္စ်ဦိုးစြီိုးဌောန
ဖြည်သူ့က ်းမာနရးတကကသလ်၊ရ ်က ်
ရက်စွွဲ၊ ၂ဝ၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(

) ရက် ။

၂ေ၂၃ ြညာသင်နှစ်
ဖြည်သူ့က ်းမာနရးမဟာဘွဲွဲ့သင်တ ်းနှင့်် နဆးရအြ်ခ ျုြ်မြ
ှု ညာမဟာဘွဲ့ွဲ သင်တ ်းအတက်
နလ ာက်လာနခေါ်ယဖခင်း
၁။

(၂ဝ၂၃)

ြညောသင်နှစ်အတွက်

ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးတကကသုလ်၊

ရန်ကုန်တင
ွ ်

ထအောက်ထဖော်ပြြါဘွွဲွဲ့လွန်သင်တန်ိုးမ္ျောိုးသုို့ သတ်မ္ှတအ
် ရည်အချင်ိုးနှင့််ပြည့််စံုသ နုင်ငံ့်ဝန်

ဖွင့််လှစ်သင်ကကောိုးမ္ည့််
မ္်ိုးမ္ျောိုး ထလ ောက်

ောိုး

နုင်ြါထကကောင်ိုး ထကကညောအြ်ြါသည်စဉ်

သင်တ ်းအမည်

သင်တ ်းကာလ

(က) ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးမ္ဟောဘွွဲွဲ့

(၁)နှစ်

Master of Public Health(MPH)
(ခ)

ထ

ိုးရံုအုြ်ချြုြ်မ္ှုြညောမ္ဟောဘွွဲွဲ့

(၁)နှစ်

Master of Hospital Administration(MHA)
၂။

လအြ်နသာအရည်အခ င်း
(က)

ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတ ပမ္န်မ္ောနုင်ငံသောိုးပဖစ်ရမ္ည်။

(ခ)

ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးမ္ဟောဘွွဲွဲ့(MPH)သင်တန်ိုးအတွကထ
်
သွောိုးဘက်

ုင်ရောထ

(သမ္
ုို့ ဟုတ်) ထ

ိုးြညောဘွွဲွဲ့(M.B.,B.S)(သမ္
ုို့ ဟုတ်)

ိုးြညောဘွွဲွဲ့(B.D.S) (သမ္
ုို့ ဟုတ်) သနာပြြုသြပံဘွွဲွဲ့ (B.N.Sc)(ြံုမ္ှန်/ထြါင်ိုးကိုး)

ိုးဘက်

ုင်ရောနည်ိုးြညောဘွွဲွဲ့ (B.Med. Tech) (သမ္
ုို့ ဟုတ)် ထ

ိုးဝါိုးသြပံဘွွဲွဲ့

(B.Pharm)(သမ္
ုို့ ဟုတ်)ကျန်ိုးမ္ောထရိုးသြပံဘွွဲွဲ့(B.Comm.H)(သမ္
ုို့ ဟုတ)် ပမ္န်မ္ော့်တင
ု ်ိုးရင်ိုးထ
ြညောဘွွဲွဲ့(B.M.T.M) ရရှ
(ဂ)

ောိုးသမ္ျောိုး ထလ ောက်

ောိုးနုငသ
် ည်။

ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးမ္ဟောဘွွဲွဲ့သင်တန်ိုးအတွက် ထလ ောက်လောြတ်သည့််ရက်တင
ွ ် လုြ်ငန်ိုးစတင်
ဝင်ထရောက်သည့််ထနို့မ္ှစ၍ ခွင့််ရက်မ္ြါအနည်ိုး

ံုိုးလုြသ
် က်(၁)နှစ်ပြည့််ပြြီိုးသ နုင်ငံ့်ဝန်

မ္်ိုးပဖစ်

ရမ္ည်။
(ဃ)

ိုး

ထ

ိုးရံုအုြ်ချြုြ်မ္ှုြညောမ္ဟောဘွွဲွဲ့သင်တန်ိုးအတွက် ထ

ပမ္န်မ္ောနုင်ငံထ

ိုးထကောင်စြီမ္ှအသအမ္ှတပ် ြြု

ိုးြညောဘွွဲွဲ့(M.B.,B.S)(သမ္
ုို့ ဟုတ)်

ောိုးထသော အလောိုးတဘွွဲွဲ့ရရှ

ောိုးသပဖစ်ရမ္ည်။

၂
(င)

ထ

ိုးရံုအုြ်ချြုြ်မ္ှုြညောမ္ဟောဘွွဲွဲ့သင်တန်ိုးအတွက် ထလ ောက်လောြတ်သည့််ရက်တင
ွ ်

လုြ်ငန်ိုးစတင်ဝင်ထရောက်သည့််ထနို့မ္ှစ၍ ခွင့််ရက်မ္ြါအနည်ိုး
၄င်ိုး(၅)နှစ်တင
ွ ်ထ
ထ
(စ)

ိုးရံုလုြ်သက်အထတွွဲ့အကကံြု အနည်ိုး

ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးမ္ဟောဘွွဲွဲ့နှင့်် ထ
)

ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးမ္ဟောဘွွဲွဲ့နှင့််ထ
နုင်ငံ့်ဝန်

၃။

ံုိုး(၂)နှစ်ရှသ နုင်ငံ့်ဝန်

မ္်ိုးပဖစ်ရမ္ည်။

ိုးရံုစြီမ္ံခနို့်ခွွဲထရိုး လုြ်ငန်ိုးမ္ျောိုးကု အမ္ှန်တကယ်စတ်ြါဝင်စောိုးသပဖစ်ရမ္ည်။
ိုးရံုအြ
ု ်ချြုြ်မ္ြ
ှု ညောမ္ဟောဘွွဲွဲ့သင်တန်ိုးမ္ျောိုးအတွက်

ထလ ောက်လောြတ်သည့််ရက်တင
ွ ် အသက်(၄၅)နှစ်
(

ံုိုးလုြ်သက်(၅)နှစ်ရှသ၊

မ္်ိုးအပဖစ်

က် မ္ထကျော်လွန်သပဖစ်ရမ္ည်။

ိုးရံုအုြ်ချြုြ်မ္ှုြညောမ္ဟောဘွွဲွဲ့ရရှပြြီိုးထနာက် အနည်ိုး

က်လက်တောဝန်

မ္်ိုးထ

ောင်နုငသ
် ပဖစ်ရမ္ည်။

နလ ာက်လာတင် နအာက်ြါအခ က်မ ားကဖြည့််စမှ ်က ်စာနြေါ်ဖြြါရှရမည်
(က)

အမ္ည်၊ နုင်ငံသောိုးစစစ်ထရိုးကတ်ပြောိုးအမ္ှတ၊် လက်ရှရော
ဖုန်ိုးနံြါတ်၊
အဘအမ္ည်၊

(ဂ)

အစုိုးရဝန်

(ဃ)

အသက်နှင့််ထမ္ွိုးသကကရောဇ်(အသက်ထ

(င)

အထ

(စ)

ြညောအရည်အချင်ိုး၊
)

(ဇ)

ွထ

ိုး/ဌောန၊ အပမ္ွဲတမ္်ိုးလြ်စောနှင့််

က်သွယ်ရန်လြ်စောနှင့််ဖုန်ိုးနံြါတ်၊

(ခ)

(

မ္်ိုးအပဖစ်စတင်
ွထ

မ္်ိုးထ

ောင်သည့်် ထနို့ရက်/လ/ခုနှစ်နှင့််အမ္ှု

မ္်ိုးသက်၊

ောက်ခံစောတင်ပြရမ္ည်)၊

ိုးကုသခွင့််လုင်စင်အမ္ှတ် (

)ရက်စွ၊ွဲ (သမ္
ုို့ ဟုတ်) သက်

ုင်ရောလုင်စင်အမ္ှတ၊်

တက်ထရောက်လုသည့််သင်တန်ိုး (တကျစွောထဖော်ပြရန်)၊
အမ္ှု
ထ

မ္်ိုးသက်မ္ှတတ
် မ္်ိုးအပြည့််အစံု(ခက်ခွဲထဒသတွင် တောဝန်

မ္်ိုးထ

ောင်ခွဲ့်ြါက၊ ဌောန

ုင်ရော

ောက်ခံစောနှင့််အတ တစ်ြါတည်ိုးတင်ပြရမ္ည်။)

(စျ)

ယခင် ပြည်တင
ွ ်ိုး/ပြည်ြ ဘွွဲွဲ့လွန်သင်တန်ိုးတက်ထရောက်ရန် ထရိုးချယ်ပခင်ိုးခံရဖိုးပခင်ိုးရှ/မ္ရှ ထဖော်ပြရန်၊

(ည)

ပြည်တင
ွ ်ိုးဘွွဲွဲ့လွန်သင်တန်ိုး တစ်ခုခုတက်ထရောက်ဖိုးြါက တက်ထရောက်ခွဲ့်သည့််

ရက်၊ လ၊ ခုနှစ်၊

သင်တန်ိုး၊ ဘောသောရြ်နှင့်် ဘွွဲွဲ့ရရှပခင်ိုးရှ/မ္ရှ ထဖော်ပြရန်၊
(ဋ)

ပြည်တင
ွ ်ိုး/ ပြည်ြသင်တန်ိုးတစ်ခုခုသုို့ တက်ထရောက်ခင
ွ ့်် ထလ က်
ဝင်ခွင့််စောထမ္ိုးြွွဲ ထပဖ

၄။

ံုိုး(၅)နှစ်

ု

ောိုးပခင်ိုး (သမ္
ုို့ ဟုတ)်

ောိုးပခင်ိုးရှ/မ္ရှ ထဖော်ပြရန်၊

နလ ာက်လာနှင့််အတနအာက်ြါတက
ို့ ြးတန
ွဲ ြးြရ
ို့ မည်(က)

ထလ ောက်လောတွင် ထဖော်ပြ

ောိုးသည့်် အချက်အလက်မ္ျောိုးသည် မ္ှန်ကန်မ္ှုရှြါထကကောင်ိုး

ကုယ်တုင်လက်မ္ှတထ
် ရိုး

ုိုး

(ခ)

ဘွွဲွဲ့လက်မ္ှတမ္
် တတူမ္ျောိုး၊

(ဂ)

ထ

ိုးြညောဘွွဲွဲ့/သွောိုးဘက်

ထ

ိုးဘက်

တင
ု ်ိုးရင်ိုးထ

ောိုးထသောခံဝန်ချက်၊
င
ု ်ရောထ

ုင်ရောနည်ိုးြညောဘွွဲွဲ့/ ထ

ိုးြညောဘွွဲွဲ့/သနာပြြုသြပံဘွွဲွဲ့(ြံုမ္ှန်/ထြါင်ိုးကိုး)/
ိုးဝါိုးသြပံဘွွဲွဲ့/ ကျန်ိုးမ္ောထရိုးသြပံဘွွဲွဲ့/ ပမ္န်မ္ော့်

ိုးြညောဘွွဲွဲ့ အမ္ှတစ
် ောရင်ိုး (Grading Certificate) မ္တတူ၊

(ဃ)

ဓါတ်ြံု(၃)ြံု (လုင်စင်ဓါတ်ြံု )၊

(င)

အသက်ထ

ောက်ခံစော(သမ္
ုို့ ဟုတ်) တကကသုလ်ဝင်တန်ိုးထအောင်လက်မ္ှတမ္
် တတူ၊

၃
(စ)

ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးတကကသုလ်၊ရန်ကုန်၏ပမ္န်မ္ော့်စြီိုးြွောိုးထရိုးဘဏ်၊ဘဏ်ခွွဲ(၅)၊ ရန်ကုန်ပမ္ြုွဲ့တင
ွ ်
ဖွင့််လှစ်

ောိုးထသောထငွစောရင်ိုးအမ္ှတ် MD-၀၁၂၆၂၂သုို့ ဘွွဲွဲ့လွန်ထ

စောထမ္ိုးြွွဲထကကိုးကျြ်-၁၀၀ဝ/-(ကျြ်တစ်ထ
(မှတခ
် က်။

ိုးြညောသင်တန်ိုးဝင်ခွင့််

ောင်တတ) ကု ထြိုးသွငိုး်

ပမ္ြုွဲ့နယ်ပမ္န်မ္ော့်စြီိုးြွောိုးထရိုးဘဏ်၊ဘဏ်ခွွဲမ္ျောိုးမ္ှတစ်

ဘဏ်ခွွဲ(၅)၊ ရန်ကုန်ပမ္ြုွဲ့တင
ွ ်ဖွင့််လှစ်

ောိုးသည့်် ချလံမ္ရင်ိုး(၁)ထစောင်၊
င့််ပမ္န်မ္ော့်စြီိုးြွောိုးထရိုးဘဏ်၊

ောိုးထသော ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးတကကသုလ်၊ ရန်ကုန်၏

ထငွစောရင်ိုးအမ္ှတ် MD-၀၁၂၆၂၂သုို့ လြ်မ္၍ ထငွလွဲစနစ်ပဖင့််လည်ိုးထြိုးသွင်ိုးနုင်ြါသည်။)
၅။

ထလ ောက်လောကု သက်

ညန်ကကောိုးထရိုးမ္ှူိုး)မ္ှတစ်

င့်် ထလ ောက်

အဖွွဲွဲ့အစည်ိုးအကကြီိုးအမ္ှူိုး၏
ထလ ောက်လောမ္ျောိုးကု လံုိုးဝ
၆။

ုင်ရောဌောနဝန်

ထ

မ္်ိုးအဖွွဲွဲ့အစည်ိုးအကကြီိုးအမ္ှူိုး (ညန်ကကောိုးထရိုးမ္ှူိုးချြုြ်/ ဦိုးထ

ောိုးရမ္ည်ပဖစ်ပြြီိုး နုင်ငံ့်ဝန်

ောက်ခံချက်

ြါရှရမ္ည်။

မ္်ိုးပဖစ်ထကကောင်ိုး သက်

ုင်ရောဌောန ဝန်

သတ်မ္ှတခ
် ျက်အတင
ု ်ိုးထလ ောက်

ောင်
မ္်ိုး

ောိုးပခင်ိုးမ္ရှသည့််

ည့််သွငိုး် စဉ်ိုးစောိုးပခင်ိုး မ္ပြြုြါ။

ကကြုတင်မ္တတူတစ်ထစောင်ကု ထငွသွင်ိုးချလံမ္ရင်ိုးနှင့််တကွ ြါထမ္ောကခချြုြ်၊ ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးတကကသုလ်၊

ရန်ကုန်သုို့ လြ်မ္၍ (မ္ြျက်မ္ကွက်) ထြိုးြရ
ုို့ မ္ည်။
၇။

ထလ ောက်လောမ္ျောိုးကု ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးတကကသုလ်၊ ရန်ကုန်သုို့ (၁၉-၈-၂ေ၂၂)ရက် (နသာကကာန ို့)

ထနာက်

ံုိုး

ောိုး၍ထြိုးြရ
ုို့ မ္ည်။

မ္ပြည့််စံုသည့််

ထလ ောက်လောမ္ျောိုးနှင့််

ထလ ောက်လောြတ်ရက်

က်ထနာက်ကျ၍

ထရောက်ရှလောထသော ထလ ောက်လောမ္ျောိုးကု လက်ခံစဉ်ိုးစောိုးမ္ည်မ္ဟုတ် ြါ။
၈။

စောထမ္ိုးြွွဲထပဖ

ုခင
ွ ့်် ကတ်ပြောိုးမ္ျောိုးကု (၂၆-၉-၂ေ၂၂)ရက် (တ လလာန ို့) မ္ှစ၍ ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုး

တကကသုလ်၊ ရန်ကုန်၌
၉။

ုတထ
် ြိုးမ္ည်။

သင်တန်ိုးဝင်ခွင့််အရည်အချင်ိုးစစ်

ထရိုးထပဖစောထမ္ိုးြက
ွွဲ ု

(၃၀-၉-၂ေ၂၂)ရက်

(နသာကကာန ို့)

ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးတကကသုလ်၊ ရန်ကုန်၌ ထအောက်ထဖေါ်ပြြါအစြီအစဉ်အတင
ု ်ိုး ကျင်ိုးြပြြုလုြ်မ္ည်စဉ်
(၁)
(၂)

သင်တ ်း

ဘာသာရြ်

ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုး ကျွမ္်ိုးကျင်
မ္ဟောဘွွဲွဲ့

ဘောသောရြ်

ထ

ကျွမ္်ိုးကျင်

ိုးရံုအုြ်ချြုြ်မ္ှု

ြညောမ္ဟောဘွွဲွဲ့

ဘောသောရြ်

စစ်နဆးမည့််

စစ်နဆးမည့််

န ို့ရက်

အခ ်

၃၀-၉-၂၀၂၂

(၂)နာရြီထမ္ိုးခွန်ိုး

၃၀-၉-၂၀၂၂

(၂)နာရြီထမ္ိုးခွန်ိုး

နမးခ ်းြစ
MSQ
MSQ

တွင်

၄
၁၀။

ဘွွဲွဲ့လွန်ထ

ိုးြညောသင်တန်ိုးဝင်ခွင့််တွင် အဂႅလြ်စောဘောသောရြ်ကု

ည့််သွင်ိုးစစ်ထ

လည်ိုး သင်တန်ိုးတက်ထရောက်ထနစဉ်ကောလအတွင်ိုး တစ်နှစ်လ င်နှစ်ကကမ္်စစ်ထ
ကျွမ္်ိုးကျင်မ္ှု အရည်အချင်ိုးစစ်စောထမ္ိုးြွွဲ (၂)နာရြီထမ္ိုးခန
ွ ်ိုးကု ထပဖ

လထတွွဲ့/နှုတ်ထမ္ိုးစစ်ထ

ိုးမ္ည့်် အဂႅလြ်စောဘောသောရြ်

ုရမ္ည်။ အဂႅလြ်စောဘောသောရြ် အရည်အချင်ိုး

စစ်စောထမ္ိုးြွွဲ ထအောင်ပမ္င်ထကကောင်ိုးတင်ပြနုင်မ္ှသော ဘွွဲွဲ့ရထအောင်စောရင်ိုးကု
၁၁။

ိုးပခင်ိုး မ္ပြြုထသော်

ိုးမ္ည့််ရက်ကု လထတွွဲ့/နှုတထ
် မ္ိုးထပဖ

ုတထ
် ြိုးမ္ည်။
ုခွင့််ရစောရင်ိုး

ုတပ် ြန်ထကကညောသည့််အခါ

တွင် ထဖော်ပြြါ မ္ည်။
၁၂။

သင်တန်ိုးတက်ထရောက်ခွင့််ရရှသမ္ျောိုးသည်

ဘွွဲွဲ့လွနသ
် င်တန်ိုးစည်ိုးမ္ျဉ်ိုး၊စည်ိုးကမ္်ိုးမ္ျောိုးကု

ပဖစ်ထကကောင်ိုးနှင့်် ဘွွဲွဲ့လွန်သင်တန်ိုးထအောင်ပမ္င်ပြြီိုးထနာက် နုင်ငံ့်ဝန်
တွင်မ္
၁၃။

ု

က်လက်တောဝန်

မ္်ိုးထ

လုက်နာမ္ည်

မ္်ိုးအပဖစ် မ္မ္တောဝန်ကျရော မ္ည်သည့််ထဒသ

ောင်မ္ည် ပဖစ်ထကကောင်ိုး ကတခံဝန်ချြုြ် ချြုြ်

ုရမ္ည်ပဖစ်သည်။

သင်တန်ိုးကုတက်ထရောက်ရန်ထရိုးချယ်ပခင်ိုးခံရပြြီိုးမ္ှ သင်တန်ိုးတက်ထရောက်ရန်ြျက်ကွက်လ င် ထနာင်ြညော

သင်နှစ်(၂)နှစ် ပြည်တင
ွ ်ိုး/ပြည်ြ ဘွွဲွဲ့လွန်သင်တန်ိုးမ္ျောိုးသုို့ ထလ ောက်
၁၄။

သင်တန်ိုးတက်ထရောက်ရန်ထရိုးချယ်ခံရပြြီိုး

ောိုးခွင့််မ္ရှြါ။

တက်ခွင့််ရစောရင်ိုး

ုတပ် ြန်ပြြီိုးမ္ှ

လ င်ပဖစ်ထစ (မ္ှတြ
် ံုတင်ပခင်ိုးပြြုသည်ပဖစ်ထစ/မ္ပြြုသည်ပဖစ်ထစ)၊ သင်တန်ိုးကုပြြီိုး
ပဖစ်ထစ၊

သင်တန်ိုးတက်ထရောက်ထအောင်ပမ္င်ပြြီိုးထနာက်

မ္

ောင်လ င်ပဖစ်ထစ သတ်မ္ှတ်

မ္်ိုးထ

၁၅။
ချက်ကု

ံုိုးထအောင် မ္တက်ထရောက်လ င်

ောိုးသည့််ကောလအတင
ု ိုး်

နုင်ငံ့်တောဝန်ကု

ောိုးထသောထလျော်ထကကိုးထငွကု ထြိုးထလျော်ရမ္ည်ပဖစ်သည်။

ဘွွဲွဲ့လွန်ဘောသောရြ်တစ်ခုချင်ိုးအလုက် အမ္ျောိုး
ဤတကကသုလ်၏

သတ်မ္ှတ်

သင်တန်ိုးကုမ္တက်ထရောက်

Website

မ္ှတစ်

င့််

ံုိုးလက်ခံသင်ကကောိုးထြိုးနုငမ္
် ည့်် လျော
ထကကညောြါမ္ည်။

ောိုးဦိုးထရ သတ်မ္ှတ်

အမ ားဆးလက်ခသင်ကကားနြးနင်မည့််

လ ာထားဦးနရမည်မ ရှနစကာမ သတ်မှတအ
် ရည်အခ င်းရမှတ်ဖြည့််မဖခင်းမရှက နရးခ ယ်မည်မဟတ်ြါ။
၁၆။

အထသိုးစတ်

အချက်အလက်မ္ျောိုးကု

စောထမ္ိုးြွွဲ/ဘွွဲွဲ့နှင်ိုးသဘင်ဌောန၊

ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးတကကသုလ်၊

ရန်ကုန်၊ ဖုန်ိုးနံြါတ်(ဝ၁-၈၃၉၅၃၆၇/ဝ၁-၈၃၉၅၂၁၃(လုင်ိုးခွွဲ-၁၅)) တို့သ
ု ုို့ ရံိုးု ချန်အတွင်ိုး

က်သွယ်စံုစမ္်ိုးနုင်ြါ

သည်။ (သမ္
ုို့ ဟုတ်) ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးတကကသုလ်၊ ရန်ကုန်၏ Website- http://uph-myanmar.gov.mm
သလ
ုို့ ည်ိုး ဝင်ထရောက်ကကည့််ရှုနုငြ
် ါသည်။

(ြါထမ္ောကခထဒါက်တောလှလှဝင်ိုး)
ြါထမ္ောကခချြုြ်
ပြည်သူ့ကျန်ိုးမ္ောထရိုးတကကသုလ်၊ရန်ကုန်
စောအမ္ှတ၊် ၁၄/ကသရ/၂ဝ၂၂ (
ရက်စွွဲ၊ ၂ဝ၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (

)တကသ။
) ရက် ။

