ကိုရီးယားသမတ ိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် ၂၀၁၃
ခု စှ ်အတွင်း ြမန်မာ ိုင်ငံတွင် EPS-TOPIK စာေမးပွဲကျင်းပပ
ြ လုပ်မည့်ကိစ ှင့်
စာေမးပွဲအတွက် ရည် န်းကိုးကားရန် Text book ှင့် Webpage
လိပ်စာများအသိေပးခ
ြ င်း
- EPS-TOPIK စာေမးပွဲကို ြမန်မာ ိုင်ငံတွင် အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင် ှင့်လူမဖူလုံေရး
၀န် ကီးဌာန၊ အစိုးရပ
ြ ည်ပအလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီ ှင့် HRD- KOREA တို ပူးေပါင်း ကျင်းပခဲ့
သည်မှာ ယခုတစ် ကိမ် ေဆာင်ရွက်မည်ဆိုလျင် (၄) ကိမ်ေြမာက် ြဖစ် ပီး အစိုးရေအဂျင်စီ
မတိုင်မီက (၁) ကိမ်ကျင်းပခဲ့သြဖင့် ၂၀၁၃ခု ှစ်တွင် ကျင်းပမည့် EPS-TOPIK စာေမးပွဲ သည်
ြမန်မာ ိုင်ငံတွင်ပဥမအ ကိမ်ေြမာက်ကျင်းပသည့်စာေမးပွဲ ြဖစ်ပါသည်။
- ၂၀၁၁ခု ှစ်အတွင်း ဇွန်လ ှင့် ိုဝင်ဘာလတို တွင် ဒုတိယ ကိမ် ှင့် တတိယ ကိမ်အြဖစ်
ကျင်းပခဲ့သည့် EPS-TOPIK စာေမးပွဲ၌ ကုနထ
် ုတ်လုပင် န်းက တွင်လုပ်ကိုင်မည့် လုပ်သား
များအတွက် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
- ၂၀၁၂ခု ှစ်အတွင်း ဇူလိုင်လဆန်းတွင် စတုတအကိမ်အြဖစ် စိုက်ပျိ းေရး၊ ေမွး ြမ ေရး ှင့်
ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းအတွက် EPS-TOPIK စာေမးပွဲကျင်းပခဲ့ပါသည်။
- ၂၀၁၃ခု ှစ်အတွင်းကျင်းပမည့် EPS-TOPIK စာေမးပွဲသည် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၊ စိက
ု ပ် ျိ းေရး၊
ေမွး ြမ ေရး ှင့် ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းတို တွင် လုပ်ကိုင်လို ကသည့် ြမန်မာလုပ်သားများ
အတွက် ကျင်းပပ
ြ လုပ်ေပးခ
ြ င်းြဖစ်ေ ကာင်း၊
- ၂၀၁၃ခု ှစ်အတွင်း EPS-TOPIK စာေမးပွဲကျင်းပရန် မတ်လ(၁၁)ရက်ေနတွင် ြမန်မာ့
အလင်း ှင့်ေ ကးမုံ သတင်းစာများ၌ အချက်အလက်အ ြပည့်အစုံ ြဖင့် အသိေပးေက ြငာ သွားမည်
ြဖစ်ပါသည်။
- ေလာက်လာများေရာင်းချခ
ြ င်း၊ လက်ခံ ြခင်းကို မတ်လ(၁၈)ရက်မှ (၂၁)ရက်အတွင်း ေဆာင်ရွက်
ိုင်လိမ့်မည် ြဖစ်ပါသည်။ စာေမးပွဲကျင်းပမည့်ရက်မှာ ေမလ(၁၈) ှင့်(၁၉)ရက် ဟု လျာထား
ပါသည်။
- ၂၀၁၃ ခု ှစ်အတွင်း EPS-TOPIK စာေမးပွဲကျင်းပေရး အစီအစဥ်ရှိမ ှင့် ခန် မှန်းအချိန်
ကာလကို ယခုကဲ့သို ကိ တင်၍ အသိေပးရခ
ြ င်းမှာ စာေမးပွဲေြဖဆိုလိုသူများသည်
ိုင်ငံကူးလက်မှတ်
လက်ဝယ်ရရှိထားသူများ
ြဖစ်ရန်လိုအပ်၍ ိုင်ငံကူးလက်မှတ်များမရရှိေသးသူများကိ တင်ေဆာင်ရွက် ထား
ိုင်ရန်လည်းေကာင်း၊
ိုင်ငံကူးလက်မှတ်လက်ဝယ်ရရှိထားသူများကိုလည်းစာေမးပွဲေ ြဖဆိုစဥ်အချိန်ကာလ
၌၄င်း၏ ိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းကာလသည် အနည်းဆုံး တစ် ှစ်ကျန်ရှိ
ရမည် ြဖစ်ရာ ထိုကာလထက်
ေလျာ့နည်းေနသူများအတွက် ိုင်ငံကူးလက်မှတ်
သက်တမ်း တိုးေရး ကိ တင်ေဆာင်ရွက်ထား ိုင်ရန်လည်းေကာင်း၊
စာေမးပွဲအတွက် ကိ တင် ြပင်ဆင်မများ ြပ လုပ်ထား ိုင်ရန်လည်းေကာင်း၊
အဓိကရည်ရွယ်ပါသည်။

-၂- EPS-TOPIK စာေမးပွဲ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ HRD-Korea အဖွဲ အစည်းမှ အသိေပးအေကာင်း ကား
ချက်အရ ယခု ၂၀၁၃ ခု ှစ်အတွင်း ကျင်းပမည့်စာေမးပွဲတွင် ေမးပွဲေမးခွန်းပုံစံအနည်းငယ်
ေပ
ြ ာင်းလဲမရှိမည်ဆိုသည့်အချက်ကိုလည်း အများပ
ြ ည်သူကို အသိေပးလိုပါသည်။
- HRD-Korea ၏ ြမန်မာ ိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ကလည်း လက်ရှိ EPS-TOPIK စာေမးပွဲအတွက်
ေလ့ကျင့်သင် ကားေပးေနေသာ ပုဂလိကသင်တန်းေကျာင်းမှ ဆရာများအား အဆိုပါ
ေမးခွန်းပုံစံေြပာင်းလဲမ ှင့် Text book အသစ် ြပ စုေပးပို ထားမတို ှင့် စပ်လျဥ်း၍ သီးြခား
အသိေပးအေကာင်း ကား၍ Text book များဖ
ြ န် ေ၀ေပးခဲ့ပါသည်။
- ယခုအခါ EPS-TOPIK စာေမးပွဲကို ေအာင် ြမင်ခဲ့ ကသူများဖ
ြ စ်ေသာ်လည်း လုပ်ငန်းခွင်သို
ေရာက်ရှိလာသည့်အခါ ကိုရီးယားဘာသာစကား အဖတ်၊ အေပ
ြ ာ၊ နားလည်မတို တွင်
အလွန်အားနည်းေနေကာင်း၊ HRD-Korea မှ သုံးသပ်ေတွ ရှိချက်အရ ယခင်ကဲ့သို ေမးခွန်း
(၂၀၀၀)ထဲ မှ တိုက် ိုက်မေမးေတာ့ဘဲ၊ အချိ စာေကာင်းများတွင် စကားလုံးေပ
ြ ာင်းလဲထား
ြခင်းမျိ းဖ
ြ င့် အမှန်တကယ်နားလည်သိရှိမတို ကို စမ်းသပ်သည့်ေမးခွန်းပုံစံမျိ းဖ
ြ င့် စစ်ေဆး
သွားမည်ဟု သိရှိရပါသည်။
- သင် ကားေလ့ကျင့်ေပးသည့် ပုဂလိကသင်တန်းေကျာင်းများ ှင့် ေဖ
ြ ဆိုမည့်သူများအားလုံး
ေမးခွန်းပုံစံေြပာင်းလဲမကို သိရှိထားြပီး ကိ တင်ြပင်ဆင်ေလ့ကျင့်ထား ိုင်ေစရန် ကိ တင်
အသိေပးရခ
ြ င်းြဖစ်ပါသည်။
- စာေမးပွဲေြဖဆိုသူများ ေလ့လာကိုးကား ိငု ်ရန် “The Standard Textbook EPS-TOPIK”
ြပဌာန်းစာအုပ်ကိုေအာက်ေဖာ်ြပပါ Website များတွင် ၀င်ေရာက် ကည့် ၍ Download
ြပ လုပ် ိုင်ပါေကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။
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