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ျ မစ္ေခ္း်စင ္းင်ားအတြကစ ႏုိင ် စ်  ာအတြကးတကာစႈပးင က္ေ မႈေန႕- ျ  စ းျ မစ္ေခ္း်စင ္းငမင ်စႈးအတြကး စာအတြကစ-BRNသ  တး် စထ   စင 
သ  စငအတြကးအတြကးာစ္ေႈငအတြကး စာအတြကစ- SSN ႏုိပ် စင့္ ျ  စ းႏုိင ်စ်  သငးသာာစပ စငအတြက္်စ် တငာစ် ုး္မႈေန႕ - BEWG ာင မႈေန႕ ၏ထငာစ 

ျာ စ္ေ အတြကျ်းခ္အတြကစ 

ႏုိင ် စ်  ာအတြကးျ မစ္ေခ္း စ်င ္းင္ေ မႈေန႕ား စ် ႏုိင ်စ် ာပပ စငတင ငမငမးစင ကျု်စင့္ ျ  စ းႏုိင ်စ် ၏ာံ ာအိတြကပင ်ား် စင 
ားစ္ေမးအတြကစ းစင့္္ေႈအတြကးားာအတြကာင ္းင်းင ပင ်စငပ စငမ စမႈေန႕အတြက္်စ အတြကျခ်စင။ 

ျ  စ း်မင ငႈႏုိပ်စင့္ အတြက းၻ႔္ေ်း္ေ အတြကင်ုးမ္ႈေန႕်မးစင ္းငး၊ ္ေႈ်းငတပ္ာစမမစမအတြကစ ကာႏုိႏၠားႈးင ္ေမးအတြကစတငာစ္ေႈငမင ်စႈး ် 
ုး္မႈေန႕်မးစင ္းငသးစ ျ  စ းႏုိင ်စ် ၏ာံ ာအိတြကပင ်ား စ်ငႈပ  ်ဓ အတြကျ မစ္ေခ္း်စင ္းင်္ောေပၚ ္ေႈအတြကးားာအတြကာင  ္းင 
ားစ ္ေမးအတြကစ က် မာ် မစစ် းင တအတြကစ ခ ္ေသး ္ေ သခ တလထင ္းငအတြက ျ  စ းႏုိင ်စ် ္ေ သ်သာင သာင ပ မငမးစငအတြကး 
ာ္ေ မႈေန႕ ျ မစ္ေခ္း်စင ္းင်ားအတြကစ ႏုိင ် စ် ာအတြကးတကာစႈပးင က္ေ မႈေန႕ား စ် အတြကခ္်စး၊ ႈပ စငး၊ ႈခင ်စး၊ အတြကႈ်စ ား၊ အတြကႈ်စ ႏုိပ်စင့္  း စ ျားစ  
ာစ ္းင်ား စ်င ္ေႈအတြကးားာအတြကာင ္းငအတြကင မ စမႈေန႕အတြက္်စသးစင့္မႏုိ့္ေုေပၚထငာစ အတြကသးစ။ 

ျ  စ းင့္မး စင််စ းမား်မာ် မစစား စ် ္ေႈအတြကးား္ော ်စင ၅ပ ားစ္ေမးအတြကစႈ စခ္ ပာစထးငးာာင ်ဓ အတြက်းငျု်စင့္ 
သ တး စ်ျ မစး၊ ဧႈးပာာျ မစ ႏုိပ် စင့္ ၄်စငာင မႈေန႕၏ျ မစတအတြကစာအတြကစ ္းင်္ောေပၚား စ် တပ္ာစမမစဓ ာစ် းင (၃ပပပ)  ာအတြကးပာစ  ပ 
(၄၆ပပပ)  ာအတြကးပာစ် ထ  ထငာစတငာစ းစင့္ ္ေႈအတြကးား ္းငအတြကင  ၂ပ၃ပ ခငႏုိပမစ်ထ  ားစ္ေမးအတြကစသးးင းစျုမစးာာင 
ထးအတြကစႈပ  းစင့္တပ္ာစမမစဓ ာစ်းင ္ေတငာင ာမစာင တပ္်စ သင ငာင  ပး်  စ ာငခ္်စငႏုိင ်စ်   ္းငသင ႔ ာ်စာင မႈေန႕ းစျုမစသးစ။ 

ျ  စ းႏုိင ်စ် ၏်ဓ အတြကျ မစ္ေခ္း်စင ္းငသးစ သ စင္ော ်စင ္းငမးး္ေသး ္ေ သခ ျားစသလတလထင ္းင ပာခင အတြကး ် 
သအတြကစ္ေ းငပ စင္ေ အတြကး်စငျာ ္ေ သးစင့္်ျာ်စ တလသးင်ာ ်ပ်စ သအတြကစႈပ ပာပအတြကးျ္ားင က်  ္  င ္  င ႏုိပ် စင့္ သငး ပာာစ 
ပ စငအတြက္်စ၏ ်တး စ် ္ေႈငာအတြကာင္ေသး ္ေ ဂမ မစ် းင ထ  စငသ  စင္ောငသးစင့္ ျ မစ ္းငျုမစသးစ။ 
်မင ာ ျ မစ ္းင်္ောေပၚ္ေႈအတြကးားားစ္ေမးအတြကစာ အတြက ျ မစာအတြကာင ္းငႏုိပ်စင့္ ်ာလ ပာခင သလ ္းငာ  ာ္အတြကစမာငမင ငႈက င းစင့္်ျာ်စ 
သမစ္ေားျာ  စငာာငးာာင ႈးသာစာင္ေျား်စငတ္္ေုးအတြကစျာ စ ကအတြကင  ျုမစ္ောေပၚ္ေမာ သးစ။ 

္ေႈအတြကးားမာ  အတြက  စငသးစ ်မင ငႈမမစာာစ ပမမစ် ်စ် းငာင ငခ္္မႈေန႕ ကာင ျုမစ္ေမးာာင ႏုိပမစႈပးစတ ္းငအတြကျုမစားးင္ေ ္ေသး 
ာင ်စငႈ်စငသးင ္းင ္ေ ထင ်စႈးဧႈ ား်ား စ်င ာံ ာအိတြက  ာစပးထင င္ောင္ေ ာ သးစ။ ႈပ စငျားစ ာစ္ေျ းအတြကစာင ်စငႈပ  
သ တး စ်ျ မစး၊ ္ေႈ တာျ မစ ႏုိပ်စင့္   ၼာလျ မစ ်္ောေပၚႏုိပ်စင့္ ဧႈးပာာျ မစ၏ ျ မစတအတြကစာအတြကစ ္းငျုမစ္ေသး အတြကခ္်စျားစ ာစ 
ျ မစမင ္ေႈအတြကးား ်မႈပ သးစင့္ ္ေႈအတြကးား ္းင္ေမးအတြကစတငာစႈ စမာမစစထးငသးစင့္ ဧႈ ား်ား စ်ငား စ် ်မင ငႈ 
မမစာာစ ပ ထင ငမမစမ်စ က ္းင္ေ အတြကး်စင့္ မမစား္ ္းငာင  င ျုမစားးင္ေ သးစ။ မာ  အတြက  စင်းငတင ငႏုိင ်စ် ျခးငႈ်စငႏုိပာငျ  ာစႏုိပ သလ ္းင 
ာ ပ်စာာစသအတြကစ အတြကာ သးစ။ 



“ျ  စ းႏုိင ်စ်  ာံ ာအိတြကပင ်ား စ်င ႏုိင ် စ်  ျခးငႈ စ်ငႏုိပာငျ  ာစႏုိပ သလ ္းင ္ေႈအတြကးား ္းင  ္ေမးအတြကစတငာစသ်စင့္ငလင” ဂင 
ျ  စ းႏုိင ်စ် ျ မစ္ေခ္း်စင ္းငမင ်စႈးအတြကး စာအတြကစ ားပ စခ    ်းငခ္  ်စင အတြက” ထငာစစ္ေုေပၚ္ေျားမင ာ သးစ။ 
“္ေႈအတြကးားဂး ာံ ာအိတြက ျုမစုင မႈေန႕  ာငႈပ  စျ ်စင့္ာ်စ္ောငသတင  တလမႈေန႕်ခး် စင့္်္ေႈငခ္  င္ေုးအတြကစျခ်စင ္းငး၊ 
ထးအတြကစ္ေျာငာ  စင္ေႈပး်စႈ က ္းင ႏုိပ်စင့္ ္ေ သခ  ျားစသလ ္းင၏ သငးပာာစပ စငအတြက္်စမင ်စႈး ႏုိပ်စင့္ ်ႈ်စင်ျ မစ ္းငအတြကင  
ု္အတြကစမာငမင ငႈက င္ေမာ ာာစ” ဂင သလ အတြက မအတြကစတအတြကစ္ေျားာ သးစ။ 

ျ  စ းႏုိင ်စ် ၏ာံ ာအိတြကပင ်ား် စင ္ေႈအတြကးားမအတြကစတအတြကစားစ္ေမးအတြကစႈ စ မင ငျုာစခ္အတြကစခ္ ပာစသးစင့္ ္ေ ျ 
ားစ္ေားစ ်မင ငႈသးစ ၄်စငာင မႈေန႕ျာ တငာစ္ေ သးစင့္ း်  စငခ္ စင္ေႈငတငာစ် စငမစစအတြကင  ထ ခင အတြကစ္ေမသးစင့္်ျာ်စ ်ခ္်စငခ္်စင 
သ သာ ျုမစားးင ကတးစငာင ငျ ပ်စင့္္ေမာ သးစ။ 

“္ေားမႈေန႕မင းပ ႏုိက ်စင်္ေျုႈပး ကႈမ္ႈေန႕ ်ဓ အတြကထးငာ္င့်္ ္ေ အတြကး်စင်ႈ်စငအတြကငး္ေားတ္း၊ ာအတြကာစ္ေားင့္ ဗဂင ်မင ငႈအတြက 
အတြကး္ စ ာင မႈေန႕ႈ္မႈေန႕ သငးပသ ာ ပးာအတြကင  ္ေႈး်စငခ္္ေ ားာျ္ုမစာာစ” ဂင   ် းငခ္  ်စငအတြက မအတြကစတအတြကစ္ေျားာ သးစ။ 

ျ  စ းႏုိင ်စ် ၏ာံ ာအိတြကအတြကင ္ေျုႈပ် စငႏုိင ်စသးစင့္ ုအတြကစ ႈာစမ မစ္ေုေပၚ္ေမး်စ က ႈ္ေသငသ ပ္အတြကးတ ႏုိပ်စင့္ ာင ်စငႈ်စငသးင 
ျားစသလတလထင ္းင ၄်စငာင မႈေန႕၏သငးပ်ႈ်စင်ျ မစ ္းင အတြကင ာစာင ်စမင ငျုာစာင ်စခး် စင့္  ႈပ ္ေသငသးစင့္အတြကးတ်ား် စင 
္ေႈအတြကးအတြကးာအတြကာင ္းင၏ ္ေမးအတြကစတငာစ က် မာ်မစစ ပ စသ ပ္ ္ေခာႏၠာႈာစမင ်စငထးငႈ စ ျ  စ းႏုိင ်စ် ျ မစ္ေခ္း်စင ္းငမင ်စႈး 
အတြကး စာအတြကစး၊ သ တး စ်ျ မစထ  စငသ  စငအတြကးအတြကးာစ္ေႈငအတြကး စာအတြကစ ႏုိပ်စင့္ ျ  စ းႏုိင ်စ် ာာစပ စငအတြက္်စမင ်စႈး်တငာစ် ုးမ္ႈေန႕ 
ာင မႈေန႕ ပ ္ေား်စငမင ာ သးစ။ 

္ေ်းအတြကစစာ ာင ု  တစ ္းင်းင ်္ေသငမ ာစမအတြကစသးာစ္ေ ငျ  စငႏုိင ်စာ သးစ - 

ျ  စ းႏုိင ်စ် ျ မစ္ေခ္း်စင ္းငမင ်စႈးအတြကး စာအတြကစ 

ငု စင - ပ၉ ၂၅၅ ၇၈၄ ၉ပ၄   ် းငခ္  ်စင 

ငု စင - ပ၉ ၇၆၈ ပ၂၆ ၉၂၉ စာငျ း 

သ တး စ်ထ  စငသ  စငအတြကးအတြကးာစ္ေႈငအတြကး စာအတြကစ 

ငု စင - ပ၉ ၇၈၂ ၆၃၉ ၇၁၄ ္ေမးသးာင င 

ငု စင - ပ၉ ၇၉၃ ၃ပ၅ ၄ပ  င င္ေသးအတြကစာ စင 

ျ  စ းသငးသာာစပ စငအတြက္်စမင ်စႈး်တငာစ်ုး္မႈေန႕ 

ငု စင - +၆၆ ၈၁၇၂ ၄၇ပ၉၃ ္ော တစမ  စထးးင 

ငု စင - 09264362973 မင ်စင္ေခငမင ်စ 


