မြန်ြာနိုင်ငံ ဆေးပညာရပ်ေိုင်ရာ ဘွဲ့၊ ဒီပလိုြာနှင့် လက်ြှတ်ြျားဥပဆဒ
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ် ၃၃ ။)
၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နတ်ထတာ်လဆန်း ၉ ရက်
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ ၅ ရက်)
ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း(၁)
အြည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဆော်မပချက်
၁။

ဤဥပဒေကို မြန်ြာနိုငင
် ံ ဒေးပညာရပ်ေိုင်ရာ ဘွဲ့၊ ေီပလိုြာနှင့် လက်ြှတ်ြျား ဥပဒေဟု

ဒေါ်တွင်ဒေရြည်။
၂။

ဤဥပဒေတွင်ပါရှိဒော ဒောက်ပါေကားရပ်ြျားေည် ဒော်မပပါေတိုင်း ေဓိပ္ပာယ်ေက်ဒရာက်

ဒေရြည်(က)

ဆေးပညာရပ် ေိုေည်ြှာ ေဒနာက်တိုင်းနည်းမေင့် ကျန်းြာဒရးဒောင့်ဒရှာက်ြှုဒပးေည့်
ဒေးပညာရပ်၊ ေွားနှင့်ေံတွင်းေိုင်ရာ ဒေးပညာရပ်၊ ေူနာမပုပညာရပ်၊ ေားေွားပညာရပ်၊
ဒေးဝါးပညာရပ်၊ ဒေးဘက်ေိုင်ရာနည်းပညာရပ်၊ မပည်ေူ့ကျန်းြာဒရးပညာရပ်နှင့်
ေဒမေေံကျန်းြာဒရးေိုင်ရာ ပညာရပ်ြျားကို ေိုေည်။

(ခ)

လက်မှတ် ဆိုသည်မှာ ြုေ်မ ၇ ြါ တက္ကသိုလ်၊ ထကာလိြ် သို့မဟုတ် သင်တန်းထကျောင်းက
အြ်နှင်းထသာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရြ်တွင် စဉ်ဆက်မပြတ်
ထဆးြညာသင်ကကားထရး (Continuing Medical Education) နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်
အသက် ထမွ းဝမ် းထကျော င် းမှု ဆ ိ ု င် ရ ာ ဖွ ံ ့ ဖဖိ ု းတို းတက် မ ှု (Continuing Professional
Development) မျေားအတွက် ထြးအြ်သည့် လက်မှတ်မျေား မြါဝင်။

(ဂ)

ကကီးကကပ်ရေးရကာ်မတီေိုေည်ြှာ ဤဥပဒေေရ ေွဲ့ေည်းဒော ပမန်မာနိုင်ငံထဆးြညာရြ်
ဆိုင်ရာဘွဲ့၊ ေီြလိုမာနှင့် လက်မှတ်မျေား ကကီးကကြ်ထရးထကာ်မတီကို ဆိုသည်။

(ဃ)

ဝန် က ကီး ဌာန ဆိ ု သ ည် မှ ာ မပည် ဒောင် ေ ုေ ေို းရ ကျန်းြာဒရးနှင့် ေားကေားဝန်ကကီး
ဌာနကို ေိုေည်။
အခန်း(၂)
ေည်ေွယ်ချက်

၃။

ဤဥြထေ၏ ရည်ရွယ်ချေက်မျေားမှာ ထအာက်ြါအတိုင်း ပဖစ်သည်(က)

ထဆးြညာရြ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့၊ ေီြလိုမာနှင့် လက်မှတ်မျေား အြ်နှင်းြိုင်ခွင့်ရှိသည့် တက္ကသိုလ်၊
ထကာလိြ်နှင့် သင်တန်းထကျောင်းမျေားကို ဥြထေပဖင့် ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်နိုင်ရန်၊
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(ေ)

ထဆးြညာရြ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့၊ ေီပလိုြာနှင့် လက်ြှတ်ြျားေပ်နှင်းပိုင်ေွင့်ရှိေည့် တက္ကေိုလ်၊
ထကာလိြ်နှင့် ေင်တန်းဒကျာင်းြျား၏ ေရည်ေဒေွးကို ေိန်းေိြ်းနိုင်ရန်၊

(ဂ)

ထဆးြညာရြ် ဆိ ု င ် ရာ ဘွ ဲ ့၊ ေီ ပလို ြ ာနှ င ် ့ လက်ြ ှတ ် ြ ျားကို ေပ်န ှ င် းပိ ု င် ေွ င ့် ရ ှ ိ ေည့ ်
တက္ကေိုလ်၊ ထကာလိြ်နှင့် ေင်တန်းဒကျာင်းြျားေည် နိုင်ငံဒတာ်က ေျြှတ်ေားဒော
ေြျုးေားပညာဒရးြူ
ိ
ဝါေ၊ ကျန်းြာဒရးြူဝါေြျားနှင့ေ
် ညီ မေေ်ဒေရန်၊

(ဃ)

ဒေးပညာရပ်ေိုင်ရာ ဘွဲ့၊ ေီပလိုြာနှင့် လက်ြှတ်ြျားကို ေေုံးမပုရာတွင် ဥပဒေနှင့်
ေညီ မေေ်ဒေရန်။
အခန်း(၃)

မမန်မာနိုင်ငံ ရေးပညာေပ်ေိုင်ော ဘွဲ့၊ ဒီပလိုမာနှင့် လက်မှတ်များ ကကီးကကပ်ရေးရကာ်မတီ၊ လုပ်ငန်း
ရကာ်မတီဖွဲ့စည်းမခင်းနှင့် ယင်းတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၄။

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်(က)

ပမန်မ ာနိ ုင် ငံထ ဆးြညာရြ် ဆို င် ရာ ဘွဲ့၊ ေီြလို မ ာနှင ့်လက် မှ တ် မျော း ကကီးကကြ်ထရး
ထကာ်မတီကို ထအာက်ြါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းရမည်( ၁ ) ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီး

ဥက္ကဋ္ဌ

ကျေန်းမာထရးနှင့် အားကစားဝန်ကကီးဌာန
(၂)

ေုတိယဝန်ကကီး

ေုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ

ကျေန်းမာထရးနှင့် အားကစားဝန်ကကီးဌာန
( ၃ ) အဖမဲတမ်းအတွင်းဝန်

အဖွဲ့ဝင်

ကျေန်းမာထရးနှင့် အားကစားဝန်ကကီးဌာန
( ၄ ) ညွှန်ကကားထရးမှူးချေုြ်

အဖွဲ့ဝင်

မပည်ေူ့ကျန်းြာဒရး/ကုသထရးဦးစီးဌာန
( ၅ ) ဥက္ကဋ္ဌ

အဖွဲ့ဝင်

ပမန်မာနိုငင
် ထ
ံ ဆးထကာင်စီ
( ၆ ) ဥက္ကဋ္ဌ

အဖွဲ့ဝင်

ပမန်မာနိုငင
် ထ
ံ ဆးြညာရှင်အဖွဲ့
( ၇ ) ဥက္ကဋ္ဌ

အဖွဲ့ဝင်

ပမန်မာနိုငင
် သ
ံ ွားနှင့် ခံတွင်းဆိုင်ရာထဆးထကာင်စီ
( ၈ ) ဥက္ကဋ္ဌ
ပမန်မာနိုငင
် ံ သူနာပြုနှင့် သားဖွားထကာင်စီ
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( ၉ ) ြါထမာက္ခချေုြ် တစ်ဦးစီ

အဖွဲ့ဝင်

ထဆးတက္ကသိုလ်မျေား
(၁၀) ြါထမာက္ခချေုြ်

အဖွဲ့ဝင်

တြ်မထတာ်ထဆးတက္ကသိုလ်
(၁၁) ြါထမာက္ခချေုြ် တစ်ဦးစီ

အဖွဲ့ဝင်

သွားဘက်ဆိုင်ရာ ထဆးတက္ကသိုလ်မျေား
(၁၂)

ြါထမာက္ခချေုြ် တစ်ဦးစီ

အဖွဲ့ဝင်

ထဆးဝါးတက္ကသိုလ်မျေား
(၁၃) ြါထမာက္ခချေုြ် တစ်ဦးစီ

အဖွဲ့ဝင်

ထဆးဘက်ဆိုငရ
် ာ နည်းြညာတက္ကသိုလ်မျေား
(၁၄) ြါထမာက္ခချေုြ် တစ်ဦးစီ

အဖွဲ့ဝင်

သူနာပြုတက္ကသိုလ်မျေား
(၁၅) ြါထမာက္ခချေုြ်

အဖွဲ့ဝင်

တြ်မထတာ်သူနာပြုနှင့် ထဆးဘက်ြညာတက္ကသိုလ်
(၁၆) ြါထမာက္ခချေုြ်

အဖွဲ့ဝင်

ပြည်သူ့ကျေန်းမာထရးတက္ကသိုလ်
(၁၇) ြါထမာက္ခချေုြ်

အဖွဲ့ဝင်

အထပခခံကျေန်းမာထရးတက္ကသိုလ်
(၁၈) ညွှန်ကကားထရးမှူးချေုြ်

အတွင်းထရးမှူး

ကျေန်းမာထရးလူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်ဦးစီးဌာန
(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်းေားထသာ ကကီးကကြ်ထရးထကာ်မတီကို လိုအြ်ြါက ပြင်ဆင်
ဖွဲ့စည်းနိုငသ
် ည်။

၅။

ကကီးကကြ်ထရးထကာ်မတီ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားမှာ ထအာက်ြါအတိုင်းပဖစ်သည်(က)

ထဆးြညာရြ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့၊ ေီြလိုမာနှင့် လက်မှတ်မျေား အြ်နှင်းပခင်းနှငစ
့် ြ်လျေဉ်းသည့်
မူဝါေမျေား ချေမှတ်ပခင်း၊

( ခ ) လုြ်ငန်းထကာ်မတီနှင့် လိုအြ်ထသာအဖွဲ့မျေား ဖွဲ့စည်းတာဝန်ထြးအြ်ပခင်း၊
( ဂ ) လုြ်ငန်းထကာ်မတီနှင့် အဖွဲ့မျေား၏ ထဆာင်ရွက်မမ
ှု ျေားကို ကကီးကကြ်ပခင်း၊
(ဃ)

ဤဥြထေအရ ထဆးြညာရြ်ဆိုင်ရာဘွဲ့၊ ေီြလိုမာနှင့် လက်မှတ်မျေား အြ်နှင်းြိုင်ခွင့်ရှိသည့်
တက္ကသိုလ်၊ ထကာလိြ်နှင့် သင်တန်းထကျောင်းမျေားကို အသိအမှတ်ပြုပခင်း၊
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( င ) သက်ဆိုင်ရာ ထဆးြညာရြ်အလိုက် ဖွင့်လှစ်ေားထသာ တက္ကသိုလ်၊ ထကာလိြ်နှင့်
သင်တန်းထကျောင်းမျေားမှ အြ်နှင်းထသာ ဘွဲ့၊ ေီြလိမ
ု ာနှင့် လက်မှတ်မျေားသတ်မှတ်မှုကို
စိစစ်ပခင်း။
၆။

(က)

ကကီးကကြ်ထရးထကာ်မတီသည် လုြ်ငန်းထကာ်မတီကို ထအာက်ြါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းရမည်(၁)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချေုြ်

ဥက္ကဋ္ဌ

ကျေန်းမာထရးလူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်ဦးစီးဌာန
(၂)

ေုတိယညွှန်ကကားထရးမှူးချေုြ် (ဝန်ေမ်းထရးရာ)

အဖွဲ့ဝင်

ကျေန်းမာထရးလူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်ဦးစီးဌာန
(၃)

ေုတိယညွှန်ကကားထရးမှူးချေုြ်(စီမံ/ဘဏ္ဍာ)

အဖွဲ့ဝင်

ကျေန်းမာထရးလူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်ဦးစီးဌာန
(၄)

ညွှန်ကကားထရးမှူး (သတင်းအချေက်အလက်)

အဖွဲ့ဝင်

ကျေန်းမာထရးလူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်ဦးစီးဌာန
(၅)

ညွှန်ကကားထရးမှူး (သူနာပြု)

အဖွဲ့ဝင်

ကျေန်းမာထရးလူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်ဦးစီးဌာန
(၆)

ေုတိယညွှန်ကကားထရးမှူးချေုြ် (သင်ကကားထရး)

အတွင်းထရးမှူး

ကျေန်းမာထရးလူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်ဦးစီးဌာန
(၇)

ညွှန်ကကားထရးမှူး(လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်စီမံခန့်ခွဲမှု)
ကျေန်းမာထရးလူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်ဦးစီးဌာန

(၈)

ညွှန်ကကားထရးမှူး (စည်းမျေဉ်း၊ စည်းကမ်း/စစ်ထဆးထရး)
ကျေန်းမာထရးလူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်ဦးစီးဌာန

(ခ)

တွဲဖက်
အတွင်းထရးမှူး(၁)
တွဲဖက်
အတွင်းထရးမှူး(၂)

ကကီးကကြ်ထရးထကာ်မတီသည် ြုေ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်းထသာ လုြ်ငန်းထကာ်မတီကို
လိုအြ်ြါက ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

(ဂ)

လုြ်ငန်းထကာ်မတီ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေားမှာ ထအာက်ြါအတိုင်းပဖစ်သည်(၁) လိုအြ်ထသာအဖွဲ့မျေား ဖွဲ့စည်းတာဝန်ထြးအြ်ပခင်း၊
(၂) ဤဥြထေအရ ထဆးြညာရြ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့၊ ေီြလိုမာနှင့် လက်မှတ်မျေား အြ်နှင်းြိုင်ခွင့်
ရှိသည့် တက္က သိုလ် ၊ ထကာလိြ ်နှ င့် သင်တ န်းထကျောင် းမျော း၏ ဘွဲ့၊ ေီြလိုမာနှင့်
လက်မှတ်မျေား အြ်နှင်းမှုအထပခအထနကို (ကက) စိစစ်၍ ကကီးကကြ်ထရးထကာ်မတီသို့ တင်ပြလမ်းညွှန်မှုခံယူပခင်း၊
( ခခ ) လိုအြ်ြါက သက်ဆိုင်ရာြညာရှင်မျေား၏ အကကံဉာဏ်ကုိ ရယူညှိနှိုင်း
စိစစ်၍ ကကီးကကြ်ထရးထကာ်မတီသို့ တင်ပြလမ်းညွှန်မှုခံယူပခင်း။
(၃) ကကီးကကြ်ထရးထကာ်မတီက ဒပးေပ်ဒော တာဝန်ကို ထဆာင်ရွက်ပခင်း။
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အခန်း(၄)
ရေးပညာေပ်ေိုင်ော ဘွဲ့၊ ဒီပလိုြာနှင့် လက်ြှတ်ြျားအပ်နှင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည့် တက္ကသိုလ်၊
ဆကာလိပ်နှင့် သင်တန်းဆကျာင်းြျား
၇။

ဒောက်ဒ ော် မ ပပါ တက္က ေ ိ ုလ ်၊ ဒကာလိ ပ ် နှ င ် ့ ေင် တ န် းဒကျာင် းြျားေည် ေက် ေိ ု င ် ရာ

ထဆးြညာရြ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့၊ ေီပလိုြာနှင့် လက်ြှတ်ြျားကို ေပ်နှင်းပိုင်ေွင့်ရှိေည်(က)

၁၉၇၃ ေုနှေ်၊ မပည်ဒောင်ေုမြန်ြာနိုင်ငံ တက္ကေိုလ်ပညာဒရးဥပဒေေရ တည်ဒောင်ေားဒော
တက္ကေိုလ်ြျား၊

( ခ ) ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ကာကွယ်ဒရးဦးေီးေျုပ်ရုံး (ကကည်း) ဒောက်ရှိ တက္ကေိုလ်၊ ဒကာလိပ်နှင့်
ေင်တန်းဒကျာင်းြျား၊
( ဂ ) ဝန်ကကီးဌာန၏ ေွ င့် မပုေျက်မေင့် ေွင ့်လှ ေ်ဒ ော ပုဂ္ဂလိက တက္ကေ ိုလ်၊ ဒကာလိပ်နှင့်
ေင်တန်းဒကျာင်းြျား။
အခန်း(၅)
တားမြစ်ချက်၊ မပစ်ြှုနှင့မ် ပစ်ဒဏ်ြျား
၈။

မည်သူမျှ ထအာက်ြါပြုလုြ်မှုတစ်ခုခုကို မပြုရ(က)

ြုေ်မ ၇ ြါ အြ်နှင်းြိုင်ခွင့်ရှိသည့် တက္ကသိုလ်၊ ထကာလိြ်နှင့် သင်တန်းထကျောင်းမျေားြှေပ
ေမေားဌာန၊ ေေွဲ့ေေည်း ေို့ြဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်က ထဆးြညာရြ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့၊ ေီပလိုြာနှင့်
လက်ြှတ်ြျားကို ေပ်နှင်းမေင်း၊

(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) ြါ တားပမစ်ချေက်ကို ထဖာက်ဖျေက်ကျေူးလွန်ရာတွင် အားေုတ်ပခင်း သို့မဟုတ်
အားထြးကူညီပခင်း။

၉။

ြည်ေူြျှ ပုေ်ြ ၇ ပါ ေပ်နှင်းပိုင်ေွင့်ရှိေည့် တက္ကသိုလ်၊ ထကာလိြ်နှင့် သင်တန်းထကျောင်းမျေားက

ေပ်နှင်းေည့် ဘွဲ့၊ ေီပလိုြာ ေို့ြဟုတ် လက်ြှတ်ြရရှိဘဲ ေေိုပါဒေးပညာရပ်ေိုင်ရာ ဘွဲ့၊ ေီပလိုြာ၊
လက်ြှတ်ေဒေါ်ေဒဝါ်ြျားကို ြိြိေြည်နှင့် ယှဉ်တွဲ၍ ေုံးေွဲဒော်မပမေင်း ြမပုရ။
၁၀။

မည်သူမဆို ြုေ်မ ၈ ြါ တားပမစ်ချေက်တစ်ရြ်ရြ်ကို ထဖာက်ဖျေက်ကျေူးလွန်ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှား

စီရင်မေင်းေံရလျှင် ေိုသူကို အနည်းဆုံး တစ်နှစ်မှ အမျေားဆုံးသုံးနှစ်အေိ ထောင်ေဏ်ပဖစ်ထစ၊ အနည်းဆုံး
ကျေြ်သိန်း ၅၀ မှ အမျေားဆုံး ကျေြ်သိန်း ၁၀၀ ေိ ထငွေဏ်ပဖစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လုံးပဖစ်ထစ ချေမှတ်ရမည်။
၁၁။

ြည်ေူြေို ပုေ်ြ ၉ ပါ တားမြေ်ေျက်ကို ဒောက်ေျက်ကျူးလွန်ဒကကာင်း မပေ်ြှုေင်ရှားေီရင်မေင်း

ေံရလျှင် ေိုေူကို အနည်းဆုံး ထပခာက်လမှ အမျေားဆုံး တစ်နှေ်ေေိ ဒောင်ေဏ် ေျြှတ်ရြည့်အပြင်
အနည်းဆုံး ကျေြ် ၂၅ သိန်းမှ အမျေားဆုံး ကျပ်ေိန်း ၅၀ ေိ ဒငွေဏ်လည်း ေျြှတ်ရမည်။
၁၂။

ြည်ေူြေို ြုေ်မ ၁၁ အရ ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရဖြီးထနာက် ယင်းမပေ်ြှုကို ေပ်ြံဒောက်ေျက်

ကျူးလွန်ဒကကာင်း မပေ်ြှုေင်ရှားေီရင်မေင်းေံရလျှင် ေိုေူကို ေနည်းေုံး တေ်နှေ်ြှ ေြျားေုံး ေုံးနှေ်ေေိ
ဒောင်ေဏ်ေျြှတ်ရြည့်အမပင် ေနည်းေုံး ကျပ်ေိန်း ၅၀ ြှ ေြျားေုံး ကျပ်ေိန်း ၁၀၀ ေိ ဒငွေဏ်လည်း
ေျြှတ်ရမည်။
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အခန်း(၆)
အဆထွဆထွ
၁၃။

ဝန်ကကီးဌာနသည်(က)

ကကီးကကြ်ထရးထကာ်မတီ၏ ရုံးလုြ်ငန်းမျေားကို တာဝန်ယူထဆာင်ရွက်ရမည်။

(ခ)

နိုင်ငံ့ဝန်ေမ်းမဟုတ်ထသာ ကကီးကကြ်ထရးထကာ်မတီအဖွဲ့ဝင်မျေား၏ ချေးပမှ
ီ င့်ထငွနှင့်စရိတ်ကို
မိမဘ
ိ ဏ္ဍာရန်ြုံထငွမှ ကျေခံရမည်။

၁၄။

ဤဥပဒေ ြုေ်မ ၁၁ ပါ မပေ်ြှုကို ရဲေဒရးယူပင
ို ်ေွင့်ရှိဒော မပေ်ြှုေမေေ် ေတ်ြှတ်ေည်။

၁၅။

ဤဥပဒေပါ ပြစ်မှုကို ဝန်ကကီးဌာန၏ ကကိုတင်ခွင့်ပြုချေက်ပဖင့်သာ တရားစွဲဆိုရမည်။

၁၆။

ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းေျက်ြျားကို ေဒကာင်ေေည်ဒော် ဒောင်ရွက်ရာတွင် (က)

ဝန်ကကီးဌာနေည် မပည်ဒောင်ေုေေိုးရေေွဲ့၏ ေဒဘာတူညီေျက်မေင့် နည်းဥပဒေ၊
ေည်းြျဉ်းနှင့် ေည်းကြ်းြျားကို ေုတ်မပန်နိုင်ေည်။

( ေ ) ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ကကီးကကပ်ဒရးဒကာ်ြတီတေ
ို့ ည် ေြိန့်ဒကကာ်မငာော၊ ေြိန့်၊ ညွှန်ကကားေျက်
နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျားကို ေုတ်မပန်နိုငေ
် ည်။
၁၇။

The Burma Medical Degrees Act (India Act VII, 1916)ကို ဤဥပဒေမေင့် ရုပ်ေိြ်းလိုက်ေည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ် ဖွဲ့စည်းြုံအထပခခံဥြထေအရ ကျွန်ုြ်လက်မှတ်ထရးေိုးသည်။

(ြု)ံ ဝင်းပမင့်
နိုငင
် ထ
ံ တာ်သမ္မတ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုငင
် ထ
ံ တာ်
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