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ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန(ေအာက်မြ န်မာပြ ည်)၏ 
(၄၈)နှစ်ေမြ ာက်နှစ်ပတ်လည်ေန့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား ကျင်းပခြ င်း 

 
၁၉၆၃ခနှစ်မှစတင်၍ ဆးသ တသနဦးစီးဌာနလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ ယခနှစ်၂၀၁၁ခနှစ်တွင် (၄၈)နှစ် ြပည် ့
ြမာက်ခဲ့ ပီြဖစ်သည့်အတွက်  ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည်)၏ နှစ်(၅၀) ရရတ အကိုအြဖစ် 

(၄၈)နှစ် ြမာက ် နှစ်ပတ်လည် န ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိ အာက်ပါရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ၂၇-၆-၂၀၁၁နှင့်         
၂၈-၆-၂၀၁၁ နမ့ျားတွင် ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။  

(က) ဆးသ တသနသမိင်း ကာင်းကိ သိရှိ၍ အဆင့်ဆင့် တိးတက် စရန် ဆာင်ရွက်လာခဲ့ပများကိ နာင်လာ 
နာက်သားများ သင်ခန်းစာ နမူနာ ယူနိင်ရန်။ 

(ခ) ဆးသ တသနအ ငွအ့သက်၊ အစဉ်အလာအမဲရှင်သန်၍ ြပည်သူအ့ကျို းြပု ဆးသ တသန လပ်ငန်း 
ဆာင်ရွက်လိစိတ်များ နိးကားတက်က န စရန်။ 

အခမ်းအနားဖွင့်ပွဲကိ ၂၀၁၁ခနှစ်၊ ဇွန်လ(၂၇)ရက်၊ 
(တနလာ န)့ နနက(်၉:၀၀)နာရီတွင် ဆးသ တသန 
ဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည)် အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ 
ကျင်းပရာ ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာန ြပည် ထာင်စဝန်ကီး 
ဒါက်တာ ဖသက်ခင် တက် ရာက်၍ အဖွင့်အမှာစကား 
ြပာကားခဲ့ ပါသည်။  

အခမ်းအနားသိ ့ နြပည် တာ် ကာင်စီဝင ် ဒါက်တာ 
ပိင်စိး၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး ပညာ ရး၊ ကျန်းမာ ရး၊ 
နိင်ငြခား ရးနှင့် လူဝင်မကီးကပ် ရးဝန်ကီးဌာန ဝန်ကီး 
ဦးဉာဏ်ထွန်းဦးနှင့် ကျန်းမာ ရးဝန်ကီး ဌာန အာက်ရှိ    
ညန်ကား ရးမှူးချုပ်များ၊    ပါ မာက္ခချုပ်များ၊ ဆးရအပ် 

`Mtl 1  `WuMm 1                 0]QmWegd AakAa>m               CtQmZ  2011 
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ကီးများ၊ အငိမ်းစား ဆးသ တသနပညာရှင်များနှင့် 
ဖိတ်ကား ထားသူများ တက် ရာက်ခဲ့ ကပါသည်။ 

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက ်
ြမန်မာြပည်) ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာမျိုးခင်မ ှ
လည်း ကျးဇူးတင်ဂဏ်ြပုစကား ြပာကား ခဲ့ပါသည်။  

ထိ ့ နာက် ြပည် ထာင်စဝန်ကီးက ဂဏ်ထူး ဆာင်     
ဆးသ တသနပညာရှင် (Emeritus Medical 

Researcher) အြဖစ် သတ်မှတ်ဂဏ်ြပုြခင်းခရ သာ 
ဒါက်တာ ဦးြမတူ (ညန်ကား ရးမှူးချုပ-်ငိမ်း)၊ ဒါက်တာ 

ဦး အာင်သန်းဘတူ (ညန်ကား ရးမှူးချုပ-်ငိမ်း)၊ ဒါက်တာဦးကိကိ (ညန်ကား ရးမှူး-ငိမ်း၊ ရာဂါ 
ကာကွယ် ရး)၊ (အ ရှ ့ တာင်အာရှ ဒသဆိင်ရာ ညန်ကား ရးမှူး-ငိမ်း၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရးအဖွဲ )့၊ (ဥက္က ဌ-ငိမ်း၊ 
ြမန်မာနိင်င ဆးပညာရှင်အဖွဲ )့၊        ဒါက်တာ ဒ ြမင့်ြမင့်ခင ်    (ပါ မာက္ခ/ ဌာနမှူး-ငိမ်း၊    ဆးပညာဌာန) နှင့်  
ဒါက်တာဦးထွန်း ဖ (ညန်ကား ရးမှူး- ငိမ်း)တိအ့ား ဂဏ်ြပုတဆိပ်များ ပးအပ်ချီးြမင့်ပါသည်။ 
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ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအပီးတွင် ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာန ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဒါက်တာ ဖသက်ခင် နှင့် 
ဧည့်သည် တာ်များသည် ြပသထား သာ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည)်၏ (၄၈)နှစ်ခရီး ြပည်သူ ့
အကျိုးြပု ဆးသ တသန ပိစတာြပပွဲ၊ (၄၈)နှစ် ြမာက ် နှစ်ပတ်လည် န ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ပိစတာ၊ 
ဆာင်ပဒ်၊ ဓာတ်ပ ပိုင်ပွဲနှင့် နရကပ်စာ စာင်ြပပွဲတိက့ိ ကည့်ရအား ပးကပီး နာက ် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန 

( အာက်ြမန်မာြပည်) ဝန်ထမ်းများနှင့် အတူတကွ မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပ ရိက်ကူး ကပါသည်။ 

                   

                          
 
ထိြ့ပင်     နှစ်ပတ်လည် န ့အထိမ်းအမှတ်   ပိစတာပို င်ပွဲတွင် 
ပိစတာ (၁၀)ခ၊  ဆာင်ပဒ် ပိုင်ပွဲတွင်    ဆာင်ပဒ် (၅၂)ခနှင့် 
ဓာတ်ပ ပို င်ပွဲတွင် ဓာတ်ပ (၁၂)ပ ပါဝင ်ယှဉ် ပိုင်ခဲ့ ကပါသည်။ 
ဉာဏ်စမ်းပ ဟဠိ ပို င်ပွဲ၊      နရကပ်စာ စာင်ြပပွဲများကိလည်း 
ထည့်သွင်းကျင်းပခဲ့ပါသည်။ နရကပ်စာ စာင်ြပပွဲတွင် ဆးသ 
တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည်)  ၀န်ထမ်းများက 
ကဗျာ၊ စာညွန်၊့ ဆာင်းပါး၊ ကာတွန်းများ ရးသား 
ြပသကပါသည်။ 
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ပညာရပ် ဖွ ့ဖိုး ရး ဆွး နွးပဲွ (ပထမ န)့ 

 

ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)်၊ (၄၈)နှစ် ြမာက ်
နှစ်ပတ်လည် န ့ အထိမ်းအမှတ် ပညာရပ် ဖွ ဖိ့ုး ရး ဆွး နွးပဲွကိ 
(၂၇-၆-၂၀၁၁) မွန်းလဲွ(၁၂:၃၀)နာရီတွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန 
( အာက်ြမန်မာြပည်)စာကည့်တိက်အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ကျင်းပ 
ရာ ဒါက်တာဦးကိကိ (ညန်ကား ရးမှူ း-ငိမ်း၊ ရာဂါ ကာကွယ် 
ရး)၊ (အ ရှ ့ တာင်အာရှ ဒသဆိင်ရာ ညန်ကား ရးမှူး-ငိမ်း၊ 
ကမ္ဘာ ့ ကျန်းမာ ရးအဖဲွ )့၊ (ဥက္က ဌ-ငိမ်း၊ ြမန်မာနိင်င ဆးပညာ 
ရှင်အဖွဲ )့က သဘာပတိအြဖစ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
 

ပညာရပ်ဖွ ့ဖို း ရး ဆွး နွးပွဲတွင် ဒါက်တာသန်းစိန် (ညန်ကား ရးမှူး- ငိမ်း၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရးအဖဲွ )့က 
“Promotion of Research Culture”ကိ လည်း ကာင်း၊ ဒါက်တာစိးသိန်း (ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်- ငိမ်း)၊ 
(အတွင်း ရးမှူး၊ ြမန်မာနိင်င ဆးပညာရှင ်အဖွဲ )့ က “Environment of Research Culture”ကိ လည်း ကာင်း၊ 
ဒါက်တာခင် မအန်း (ပါ မာက္ခ/ ဌာနမှူး-ငိမ်း၊ ဆးပညာဌာန၊ ဆးတက္ကသိလ်(၂)၊ ရန်ကန)်၊ (ပါ မာက္ခချုပ-်
ငိမ်း၊ သူနာြပုတက္က သိလ်၊ ရန်ကန)်က “Research Capacity Development in Medical Education: 
Focusing on Nursing” ကိလည်း ကာင်း၊ ဒါက်တာဖန်းြမင့် (ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်- ငိမ်း)၊ (ကမ်းကျင/် 
ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်၊ ကျန်းမာ ရးစီမကိန်းဦးစီးဌာန)၊ (ဧည့်ပါ မာက္ခ၊ ြပည်သူက့ျန်းမာ ရး တက္ကသလ်ိ) က 

“Research Management in Health Planning” ကိလည်း ကာင်း၊ ဒါက်တာနီလာတင် (ညန်ကား ရးမှူး-
စီမကိန်း၊ ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန)က “Research Culture in Basic Health Services” ကိ လည်း ကာင်း 
အသီးသီး ဖတ်ကားတင်ြပကပါသည်။ စာတမ်းများဖတ်ကားအပီးတွင် စာတမ်းဖတ်ပွဲ တက် ရာက်လာက 
သူများက စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဆွး နွးကပါသည်။ 
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ပညာရပ် ဖွ ့ဖိုး ရး ဆွး နွးပဲွ (ဒတိယ န)့ 

ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည)်၏ (၄၈)နှစ် ြမာက ် နှစ်ပတ်လည် နအ့ထိမ်းအမှတ် ပညာရပ် 
ဖွ ဖိ့ုး ရး ဟာ ြပာပဲွ(ဒတိယ န)့ကိ ဆက်လက်၍ (၂၈-၆-၂၀၁၁) နနက်(၁၀:၀၀)နာရီတွင် ကျင်းပရာ  ဒါက်တာ 
သန်းထွန်းစိန် (ညန်ကား ရးမှူ း- ငိမ်း)က “Research Capacity Strengthening” ခါင်းစဉ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊   
ဒါက်တာခင်ြပုးကည် (ညန်ကား ရးမှူးချုပ-်ငိမ်း) က “Responsibility, Authority and Challenges: Role 

of Leadership in Research” ခါင်းစဉ်ြဖင့် လည်း ကာင်း ဟာ ြပာကပါသည်။ 
 

   

 
ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန(ေအာက်မြ န်မာပြ ည်)၏(၄၈)နှစ်ေမြ ာက် နှစ်ပတ်လည်ေန့ အထိမ်းအမှတ် 

ထူးချွန်ဝန်ထမ်းများ ဂုဏ်ပြ ုပဲွနှင့် ပြ ိုင်ပဲွများတွင် ဆုရရိှသူများအား ဆုေပးပဲွ 

    
ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည)်၊ (၄၈)နှစ် ြမာက ် နှစ်ပတ်လည် န ့ အထိမ်းအမှတ် ထူးခန်ဝန်ထမ်း 
များအား ဂဏ်ြပုပွဲတွင် ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ် ( ဖာင်ကီး) ၂၀၁၀ြပည့်နှစ်နှင့် ၂၀၁၁ခနှစ် သင်တန်းများတွင် 
ထူးခန်ဆရရှိခဲ့ သာဝန်ထမ်း(၄)ဦး၊ ဝန်ကီးဌာနအဆင့်အားကစားထူးခန်ဆရရှိခဲ့သူ ဝန်ထမ်း(၁)ဦးနှင့် ၂၀၁၀ြပည့် 
နှစ် ြမန်မာနိင်ငကျန်းမာ ရးဆိင်ရာသ တသနညီလာခ စာတမ်းဖတ်ပွဲတွင် သ တသနစာတမ်း ပထမဆရရှိခဲ့သူ 
ဝန်ထမ်း (၆)ဦးတိအ့ား ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် ခတ္တ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်၊ ဒတိယ 
ညန်ကား ရးမှူးချုပ်နှင့် စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီအဖွဲ ဝ့င်ညန်ကား ရးမှူးများက ဂဏ်ြပုမှတ်တမ်းများ ပးအပ ်
ချီးြမင့်ခဲ့ပါသည်။ 

ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည်)၊ (၄၈)နှစ် ြမာက်နှစ်ပတ်လည် န ့ အထိမ်းအမှတ် ပိစတာ၊ 
ဆာင်ပဒ်နှင့် ဓာတ်ပ ပို င်ပွဲကိကျင်းပခဲ့ရာ ပိစတာပို င်ပွဲတွင် ပထမဆကိ “ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန 

( အာက်ြမန်မာြပည်)၏ ြပည်သူအ့ကျိုးြပု ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ သ တသနမှတ်တိင်များ” ခါင်းစဉ်ြဖင့် 
ဒါက်တာ စာ စာနှင့်အဖွဲက့လည်း ကာင်း၊ ဒတိယဆကိ “ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)်၏ 
လူသားများအတွက် ြမင့်မား သာ စွမ်း ဆာင်ချက်၊ အသည်း ရာင် အသားဝါ(ဘ)ီ ရာဂါ ကာကွယ် ဆးများ 
ထတ်လပ်ြခင်း” ခါင်းစဉ်ြဖင့် ဒ ခင်ခင် အးနှင့်အဖွဲ က့လည်း ကာင်း၊ တတိယဆကိ “ကိယ်ကျို းမဖက်၊ 
တိင်းြပည်တွက် ရာဂါ ပီး၏ ကိုးပမ်းချက”် ခါင်းစဉ်ြဖင့် ရာဂါ ပီး ဗဒသ တသနဌာနခွဲကလည်း ကာင်း 
အသီးသီး ရရှိ ကပါသည်။ 

ဓာတ်ပ ပို င်ပွဲတွင် ပထမဆကိ “ကျန်းမာ ရးြပဿနာ အ ြဖရှာ၊ လူထထဲသိ ့ အ ရာက်သွားမှာ” ခါင်းစဉ်ြဖင့် 
ဒါက်တာမျိုးမျိုးမွန်ကလည်း ကာင်း၊ ဒတိယဆကိ “ကည်နူး ပျာ်ရွင ် သွးအစီအစဉ်၊ ပါဝင်ဆင်နဲ သွးလှူ ပွဲ၊ 
ဒိလ့ဲလှူက ြမတ်ဒါန” ခါင်းစဉ်ြဖင့် ဒါက်တာရီရီ ကျာ်ကလည်း ကာင်း၊ တတိယဆကိ “4º C ရှ ိ အ အးခန်း 
(Cold room) အတွင်း အ အးဒါဏ်ကိ က့က့ခလျက ် Hepatitis B Vaccineအား ကိုးကိုးစားစား 
ထတ်လပ် နပ” ခါင်းစဉ်ြဖင့် ဒါက်တာခင်လြပည့်ထွန်းကလည်း ကာင်း အသီးသီး ရရှိ ကပါသည်။ 
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ဆာင်ပဒ် ပို င်ပွဲတွင် ပထမဆကိ “ြပည်သူအားလးကျန်းမာ ရး သ တသနဦးစား ပး (Priority is research for 
all health)” ဆာင်ပဒ်ြဖင့် ဦးထိန်ဝင်းကလည်း ကာင်း၊ ဒတိယဆကိ “ ဆးသအားမာန်၊ ြပည့်ကျို းအမှန်” 
ဆာင်ပဒ်ြဖင့် ဦးစိန်မင်းကလည်း ကာင်း၊ တတိယဆကိ “သ တသန တိကျမှ၊ ရရှိ ကာင်းကျို း ြပည်ဖွ ့ဖိုး” 
ဆာင်ပဒ်ြဖင့် ဦးစည်သူစိးနိင်ကလည်း ကာင်း အသီးသီး ရရှိ ကပါသည်။ 

ပိုင်ပွဲဆရရှိသူများကိ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည)် စီမခန်ခ့ွဲ ရး ကာ်မတီအဖွဲ ဝ့င် ညန်ကား 
ရးမှူးများက ဆများ ပးအပ ်ချီးြမင့်ပါသည်။ 

ဉာဏ်စမ်းပ ဟဠိ ပို င်ပွဲကိ (၂၈-၆-၂၀၁၁)ရက ်အဂါ န ့မွန်းလွဲ (၂:၀၀)နာရီမှ (၃:၀၀)နာရီအထ ိကျင်းပ ပီး အမှတ် 
အများဆးရရှိသူ (၁၄)ဦးအား လက် ဆာင ်ပစ္စည်းများ ပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 
 

       
 

   
 
 
ဆးသ တသနဦးစီးဌာန( အာက်ြမန်မာြပည)်၊ (၄၈)နှစ် ြမာက ်နှစ်ပတ်လည် န ့အခမ်းအနားကိ ၂၀၁၃ခနှစ်တွင် 
ကျ ရာက်မည် ့ နှစ်(၅၀)ြပည် ့ ရရတနှစ်ပတ်လည် နအ့ခမ်းအနားကီး၏ အကို အြဖစ ် ကျင်းပြပုလပ်ြခင်း 
ြဖစ်ပါသည်။ ယခကျင်းပခဲ့သည့် ၄၈နှစ် ြမာက်နှစ်ပတ်လည် နအ့ခမ်းအနားတွင် ဂဏ်ထူး ဆာင် ဆးသ တသန 
ပညာရှင် (Emeritus Medical Researcher) များ စတင်ဂဏ်ြပုနိင်ခဲ့ြခင်း၊ အ တွအ့ကု ကယ်ဝသည့် သ တသ ီ
ပညာရှင်များ၏ ပညာရပ်ဖွ ့ဖိုး ရး ဆွး နွးပွဲနှင့် ဟာ ြပာပွဲများ ကျင်းပနိင်ခဲ့ြခင်း၊ ၄၈နှစ် ြမာက ်
နှစ်ပတ်လည် န ့ အထိမ်းအမှတ် ပိစတာ၊ ဆာင်ပဒ်၊ ဓာတ်ပနှင့် ပ ဟဠိ ပို င်ပွဲများတွင် ဝန်ထမ်းအားလး 
ညီညာတက်ကစွာ ပါဝင် ဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်းတိြ့ဖင့် ကျင်းပရ သာ ရည်ရွယ်ချက်များ ြပည့် ြမာက်စွာ ခမ်းခမ်းနားနား 
သိက်သိက် မို က် မို က် အာင် အာင်ြမင်ြမင ်ကျင်းပနိင်ခဲ့ပါသည်။ 
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ဆးသ တသနပန်း 
 

ဆးသ တသနပန်းသည်၊ 
ြမဆီဖွ ့ဖိုး နြခည်မိး၍၊ 
ရခိး ဝလ  ြမရိပ်ကန်မှ ရှင်သန်ခ့ဲသည် မဟတ်ပါ။ 

 
ဤ ဆးသ တသနပန်းသည်၊ 
ြမဆီ နချို  ့ ရစိစိ့မှ့၊ 
မာန်ဖိ ့ ကိုးဆင် ပါင်းအားအင်နှင့်၊ 
ရင်လန်းဖူးပွင့်ခ့ဲပါသည်။ 
 
ရည်ရွယ်ထူးလှ မူဝါဒနှင့်၊ 
သိပ္ပပညာ ြမင့်မှသာလင်၊ 
ြပည်ရွာတိင်းကျိုး တင့် ဝ ဖိုး၍၊ 
အမျိုးဂဏ်ရည် တက် စမည်ဟ၊ 
ယကည်စိတ်ထား ရှးသမားတိ၊့ 

ကိုးစားရးစ ဤ ဆးသကိ၊ 
ြပုစတည် ထာင်ခ့ဲပါသည်။ 
 
ပန်းြမတ်မမည် စမမီသည့်၊ 
အညီအ ဟာက် ရာ်ရွက် ြခာက်တိ၊့ 
လ နာက်သိ ့ ကလွင့်ပါ စမည်၊ 
ပန်းြမတ်လည်းမည် စလည်းမီသည်၊ 
အဆီအစ ြမရွက်နတိ၊့ 
ညွန်င့ဆက်ကာ အားြဖည့်ပါသည်၊ 
သစ္စာ ဆးပန်း လန်းပါ စ။ 
 
ဒါက်တာရဲထွဋ်  

(၃၅နှစ် ြမာက် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန 
အထူးထတ်စာ စာင်မှ တင်ြပပါသည်။) 
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bufpHka'gifhpHk/ukHvHk_ynfh0/ 
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nD}updkóhvm;/ nDapom;? 

        atmifwdk;rif;(LIVE) 
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ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (ေအာက်မြ န်မာပြ ည်) 
(၅) ကိမ်ေမြ ာက်ဝါဆုိသ င်္ကန်း ကပ်လှူပူေဇာ်ပဲွဖိတ်ကြ ားလွှာ 

 
ရန်ကုန်တုိင်း၊ ဗဟန်းမြ ို ့နယ်၊ မဟာဝိသုဒ္ဓါရံု၊ ပါဠိတက္ကသုိလ် ပဓါန နာယကဆရာေတာ် တိပိဋကဓရ ဓမ္မဘ ာဂါရိက 
အဂ္ဂမဟာပ တိ ဘဒ္္ဒ  န္တသိရိန္ဒဘိဝံသ (ေယာဆရာေတာ်) အမှုးပြ ုေသာ ပင့်သံဃာေတာ်(၁၀)ပါး တုိ့အား ဝန်ထမ်းမိသားစုများမှ 
ဝါဆုိသ င်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းမည်ဖြ စ်၍ ေအာက်ပါ အစီအစဉ်အတုိင်း တရားေတာ်နာကေရာက်ပါရန် ေလးစားစွာ 
ဖိတ်ကြ ားအပ်ပါသည်။ 
 

ကျင်းပမည့်ေန့ရက် -  ၁-၈-၂၀၁၁ (တန င်္လာေန့) 
ကျင်းပမည့်အချိန်   -  နံနက် (၉:၃၀)နာရီ 
ကျင်းပမည့်ေနရာ   -  အစည်းအေဝးခန်းမ၊ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (ေအာက်မြ န်မာပြ ည်) 
                              အမှတ်(၅)၊ ဇီဝကလမ်း၊ ဒဂံုမြ ို ့နယ်၊ ရန်ကုန်မြ ို ့။ 

 
 

ဆးသ တသနဦးစီးဌာန ( အာက်ြမန်မာြပည်) အီလက်ထ ရာနစ် သတင်းလာအယ်ဒီတာအဖဲွမှ့ 
စီစဉ်ြဖန်ေ့ပါသည်။ 


