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သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္မွ စတင္ၿပီး ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ ေျခာက္လထက္ပုိေသာ တာရွည္ 

ေနထုိင္ရန္ ျပည္၀င္ခြင့္ ဗွီဇာကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ျပည္၀င္ျခင္းမျပဳမီ 

အဆုတ္နာတီဘီ ေရာဂါ  ႀကိဳတင္ စစ္ေဆးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ကာလတုိ ေနထုိင္မည့္ ခရီးသြား 

ျပည္၀င္ခြင့္ဗီွဇာ၊ လုပ္ငန္းကိစၥ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီွဇာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားႏွင့္ မသက္ဆုိင္ပါ။  

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ ေျခာက္လထက္ပုိေသာ တာရွည္ေနထိုင္ရန္ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီွဇာအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား 

အားလံုး  ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္မွ စတင္ၿပီး ျပည္၀င္ျခင္းမျပဳမီ အဆုတ္နာ ေရာဂါ (တီဘီ) ကင္းရွင္းေၾကာင္း စစ္ေဆး 

အတည္ျပဳခ်က္ တင္ျပရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ခရီးသြာမ်ားႏွင့္ အျခား ကာလတို ေနထိုင္သူ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ လံုး၀ 

မသက္ဆိုင္ပါ။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ေနာက္ထပ္ ၆၇ ႏုိင္ငံမွ တာရွည္ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီွဇာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ ျပည္၀င္ျခင္း မျပဳမီ 

တီဘီ စစ္ေဆးျခင္း လိုအပ္ခ်က္ကုိ တိုးခ်ဲ႕သတ္မွတ္သြားမည္ဟု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ၿဗိတိန္အစုိးရက ေၾကညာခ့ဲပါ 

သည္။ အဆိုပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီးက ထုတ္ျပန္ေသာ တီဘီ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္း ျမင့္မားျခင္းႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။ ယခုက့ဲသို႔ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္တို႔ အပါအ၀င္ တျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ 

ကိုက္ညီသြားေစပါသည္။ အဆိုပါ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခ်က္မွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ေန႔မွ စတင္တင္သြင္းေသာ 

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအတြက္ အက်ံဳး၀င္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

တီဘီ စစ္ေဆးရန္ မည္သူေတြ လုိအပ္ပါသနည္း 

ေျခာက္လထက္ ပုိေသာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ တာရွည္ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီွဇာမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသာ ျပည္၀င္ျခင္း 

မျပဳမီ တီဘီ စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ယင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းသားအျဖစ္ျဖစ္ေစ၊ အေျခခ် 

ေနထိုင္ရန္ျဖစ္ေစ ျပည္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ မည္သူမဆို အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ 

ခရီးသြားမ်ား၊ မိသားစုမ်ားထံ အလည္အပတ္သြားေရာက္သူမ်ားအပါအ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခား ကာလတိုေနထိုင္ 

မည့္ ဧည့္သည္မ်ားမွာ ျပည္၀င္ျခင္းမျပဳမီ တီဘီ စစ္ေဆးရန္ မလိုအပ္ပါ။ ယင္းတြင္ ၂ ႏွစ္၊ ၅ ႏွစ္၊ ၁၀ ႏွစ္ ဧည့္သည္ 

ျပည္၀င္ခြင့္ ဗီွဇာေလွ်ာက္ထားသူမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ (အဆိုပါ ဧည့္သည္တစ္ဦး) ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ 

အၾကာဆံုး ေနထိုင္ႏုိင္သည့္ ကာလမွာ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ေျခာက္လတာသာ သတ္မွတ္ထားဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ 



 

 

Page | 2 

 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အတည္ျပဳထားေသာ ျပည္၀င္ျခင္းမျပဳမီ တီဘီ စစ္ေဆးသည့္ ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ား 
ျပည္၀င္ျခင္းမျပဳမီ စစ္ေဆးမႈလုိအပ္ေသာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ၿဗိတိန္အစုိးရက အတည္ျပဳထားေသာ ေဆး႐ုံ 

ေဆးခန္းမွ လက္မွတ္ကို မလြဲမေသြ ရယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အတည္ျပဳထားေသာ ေဆး႐ုံ ေဆးခန္းမွာ IOM 

Health Assessment Clinic (အေသးစိတ္ကို ေအာက္တြင္ ႐ႈ။) တစ္ခုတည္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေဆးရန္ 

လိုအပ္သူမ်ားသည္ ျပည္၀င္ခြင့္ ဗွီဇာ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမျပဳမီ သက္တမ္းမကုန္ေသးေသာ လက္မွတ္ကို မလြဲမေသြ 

ရယူထားရပါမည္။ ၿဗိတိသွ် သံ႐ုံးတြင္ မိမိတို႔၏ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီွဇာ ေလွ်ာက္ထားမႈအတြက္ လူေတြ႕ ေမးျမန္းရာတြင္ 

တီဘီစစ္ေဆးမႈ လက္မွတ္ကို မလြဲ မေသြ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။  စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ က်သင့္ေငြကို ေဆး႐ုံသို႔ 

တိုက္႐ုိက္ေပးေဆာင္ရပါလိမ့္မည္။ လတ္တေလာ စစ္ေဆးခမွာ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ က်ပ္ 

တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းျဖစ္ၿပီး ၁၁ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ မ်ားအတြက္ က်ပ္ ငါးေသာင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါ 

ေစ်းႏႈန္းမွာ အေျပာင္းအလဲ ရွိႏုိင္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တီဘီစစ္ေဆးမႈအတြက္ အတည္ျပဳထားေသာ ေဆး႐ုံ 

IOM Health Assessment Clinic 

ပန္းလိႈင္ေဆး႐ုံ 
အလႊာ ၁၊ ပန္းလိႈင္ေဂါက္ကြင္းရိပ္သာ 
လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 

ႀကိဳတင္ ခ်ိန္းဆုိရန္ 01 210 588 သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။ 

 
အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက 
 
တီဘီစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေယဘုယ် သတင္းအခ်က္အလက္ကို ေအာက္ပါလင့္(ခ္)တြင္ ဖတ္ရႈပါ။ 
https://www.gov.uk/tb-test-visa 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တီဘီစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိလိုပါက 
ေအာက္ပါလင့္(ခ္)တြင္ ဖတ္ရႈပါ။ 
 https://www.gov.uk/government/publications/tuberculosis-test-for-a-uk-visa-clinic-in-burma/tuberculosis-
testing-in-burma 
  

 မီဒီယာမ်ား စံုစမ္းရန္  

မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ သိရိွလုိသည္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿဗိတိသွ်သံ႐ုံး၊ ၈၀ ကမ္းနားလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ  

ဖုန္း + ၉၅ ၁ ၃၇၀၈၆၃၊၃၇၀၈၆၄၊ ၃၇၀၈၆၅ သို႔ျဖစ္ေစ၊ Press.Officer@fco.gov.uk သို႔ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ႏုိင္ၾက 

ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿဗိတိသွ်သံ႐ုံးသတင္းမ်ားကို www.facebook.com/fcoBurma တြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ 

ၾကည့္႐ႈႏုိင္ၾကပါသည္။ 

https://www.gov.uk/tb-test-visa
https://www.gov.uk/government/publications/tuberculosis-test-for-a-uk-visa-clinic-in-burma/tuberculosis-testing-in-burma
https://www.gov.uk/government/publications/tuberculosis-test-for-a-uk-visa-clinic-in-burma/tuberculosis-testing-in-burma
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