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ႏို၀င္ဘာ၂၀ ရက္၂၀၁၅ ခုႏွစ္
ရွမး္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးမ႑ိင
ု မ
္ ေ
ွ နာက္ဆုးံ ရသတင္း။
လူထု (၆၀၀၀) ေနထိင
ု ရ
္ ာမိင
ု း္ ေနာင္ၿမိဳ႕တဝိက
ု က
္ ဗ
ို မာအစိးု ရစစ္တပ္မလ
ွ က္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္
ျခင္း၊ဗံုးၾကဲျခင္းမ်ားသည္စစ္ရာဇ၀တ္မမ
ႈ ်ားျဖစ္သည္။
၂၀၁၅ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔မွ ၁၂ရက္ေန႔အတြင္းရွမး္ ျပည္နယ္အလည္ပင
ို ္းရွမ
ိ ိုင္းေနာင္ၿမိဳ႕
တ၀ိုက္ကိုဗမာအစိးု ရစစ္တပ္မွလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ျခင္း၊ဗံုးႀကဲျခင္းမ်ားကိုရွမး္ လူ႕အခြင့္
အေရးမ႑ိဳင္မွျပင္းထန္စြာရႈတခ
္ ်လိုက္ပါသည္။လူဦးေရ(၆၀၀၀)ေနထိင
ု ္ရာသို႕ဗဟိုျပဳပစ္ခတ္ျခင္း၊
ဗံုးၾကဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္အိုးအိမ္းမ်ားပ်က္စးီ ရျခင္း၊လူထုမ်ားကိုထိခိုက္အနာတရျဖစ္ေစသည့္အတြက္
စစ္ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြနရ
္ ာက်ပါသည္။ႏိုငင
္ ံတကာအသိုင္းအ၀ိုငး္ မွရႈတ္ခ်အျပစ္တင္ရမည္ျဖစ္သည္။
မိုငး္ ေနာင္ၿမိဳ႕သည္အစိုးရထိနး္ ခ်ဳပ္ရာၿမိဳ႕တၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီးဗမာအစိုးရစစ္အေျခစိုက္စခန္းသံုးခုက၀ိင
ု ္းရံ
ထားပါသည္။ၿမိဳ႕၏အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ႀကီးမားေသာစစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲေရးဌာနခ်ဳပ္အမွတ္
၂လည္းရွပ
ိ ါသည္။တည္ရွိစဲအပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ရေ
ွိ သာ္လည္းဗမာအစိုးရစစ္
တပ္တုိ႔သည္ေအာက္တိုဘာ(၆)ရက္ေန႔မွစ၍ပစ္မွတထ
္ ားထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ရ ာရွမ္းျပည္တးို
တက္ေရးပါတီ၊ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(SSPP/SSA)ဌာနခ်ဳပ္ဝမ္ဟင
ို ္း၏ေတာင္ဖက္မင
ို (္ ၂၀)အကြာ
တြင္ရပ
ွိ ါသည္။ႏို၀င္ဘာလရက္ေန႔မတိုငမ
္ ီမင
ို း္ ေနာင္ၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ႏင
ွ ့ေ
္ ျမာက္ဖက္တို႔တြင္တိုက္ပြဲ
မ်ားျဖစ္ပ ြါးခဲပ
့ ါသည္။တိုက္ပြဲျဖစ္ရာေဒသမွရြာသူရြာသား(၂၀၀)ခန္႔သည္ၿမိဳ႕ထဲရွိဘန
ု ္းႀကီးေက်ာင္း
မ်ားတြင္ခိုလံေ
ႈ နၾကပါသည္။

ဗမာအစုိးရစစ္တပ္သည္မိုင္းေနာင္ၿမိဳ႕ကိႏ
ု ို၀င္ဘာလ(၉)ရက္ေန႔ညတြင္စတင္တိုက္ခိုကခ
္ ဲ့သည္။
လက္နက္ႀကီးက်ည္တို႔မွာစစ္ဆင္ေရးကြပ္ကေ
ဲ ရးဌာနခ်ဳပ္အမွတ(္ ၂)ရွိရာလာျခင္းျဖစ္ၿပီးၿမိဳ႕လယ္သိ႔ု
က်ေရာက္ပါသည္။ၿမိဳ႕အေနာက္ဖက္ရွိနားလိင္လ်ဲန္ရာြ ထဲသို႔လည္းက်ေရာက္ခဲ့ပါသည္။လက္နက္
ၾကီးမ်ားလက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ျခင္းကိုႏိုင္၀င္ဘ၁၀ရက္ေန႔နံက္ေစာေစာအထိလုပ္ခဲ့သျဖင့္
ၿမိဳ႕ထဲရအ
ွိ မွတ(္ ၁)ႏွင(္ ့၄)ရပ္ကြက္ႏင
ွ ့န
္ ားလိင္လ်ဲနရ
္ ြာထဲမွအိုးအိမ္မ်ားပ်က္စးီ ရပါသည္။လက္နက္
ၾကီးစပစ္သည္ႏွင့ရ
္ ြာေနလူထုတို႔မွာမိမိတ႔အ
ို ိမ္နီးနားတြင္ဗုးံ ခိုက်င္းမ်ား၊ကတုတ္မ်ားကိုယ့ဘ
္ ာသာ
ေဆာက္ခါခိုေအာင္းေနၾကေသာေၾကာင့္ကံေကာင္း၍ အထိအခိုက္မရွိေခ်။
ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ဗမာအစုိးရစစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားႏွင႔ ္ ဂ်က္ေလယာဥ္တစီးသည္
ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ပ်ံ၀ဲၿပီးၿမိဳ႕ လယ္ကုိဗံုးမ်ားက်ဲခ်သျဖင့္ေဒသရွိအထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ
အေဆာက္အဦးမ်ားကိုပ်က္စးီ ေစခဲ့သည္။ အိမ္တြင္းေနသည့္ဆရာမတစ္ေယာက္မွာဗံုးစမွန္သျဖင့္
ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။

◌ႏ◌◌ိဝငာလ ၁၀ ရက္ေ◌န႔ ၂၀၁၅ ခႏ◌ွစ္ တင္

◌ႏ◌◌ိဝငာလ ၁၀ ရက္ေ◌န႔ ၂၀၁၅

ရဟတာဥစီးမွ မ◌ိင္◌းေ◌နာင ◌ိ႔ ဗံးၾကဲ

ခႏ◌ွစ္ေ◌ေလၾကာင္◌းမွဗံးက် ံြခံတ◌ိ႔မွာ
မ◌ိင္◌းေ◌နာင္ အထကန္◌းေ◌က်ာင္◌း ပရဝဏ္
အ တင္◌းေက်ရာက္

ဗံုးၾကဲၿပီးေနာက္ အစိုးရတပ္တ႔သ
ို ည္ ၿမိဳ႕ကိုပိုကစ
္ ိပတ
္ ိုက္၍ ရွမ္းစစ္သားမ်ားကိုရွာသည္။ အိမ္တံခါး
ကိုေဆာင့္ကန္ဖြင့ၿ္ ပီးအိမရ
္ ွင္ကဒ
ို းူ ေထာက္ေစခါရွမ္းစစ္သားကိုေတြ႕ပါကအားလံုးကိုသတ္ပစ္မည္ဟု
ၿခိမး္ ေျခာက္ေၾကာင္းအမ်ိဳးသမီးတဦးကေျပာျပသည္။

လကကကီး◌ျဖင္႔ပစတႈေ◌ၾကာင္႔ ပါ◌ျငမ္ ၏

လကကကီးပစတႈေ◌ၾကာင္႔ လံးေ◌ဇာ◌္မင္◌း ◌ႏ◌ွင႔
္

ေ◌◌ျပာင္◌းဖးက်းပ်ီ ကးီ ဆံးရွ းဴ ံ

ပါေ◌ ထး တိ႔၏ အိမ်ကီးဆံးရွ ဴး ံ

ေဒသခံအရပ္သားမ်ားကိုထိန္းသိမ္းၿပီးရွမ္းစစ္သားမ်ားဘယ္မွာရွိသည္ကိုစစ္ေမးသည္။

ႏို၀င္ဘာ

(၁၀)ရက္မြနး္ တည့္အခ်ိန္တြင္အသုဘအခန္းအနားမွျပန္လာေသာလံုးၾကာညြန္႔့ကိုသူ႕အိမ္အျပင္
တြင္ အစိုးရစစ္သား ၅၀ တို႔ကဖမ္းဆီးသည္။ ၎ႏွင့္ အတူတျခားလူႏွစေ
္ ယာက္တို႔ကိုဖမ္းခါ ၿမိဳ႕
အေနာက္ဖက္ တပ္ရင္း (၂၈၆) ရွိရာသို႔ ေခၚသြားသည္။ သူတ႔က
ို ို ရွမ္းစစ္သားမ်ား ကို၀ွက္ထား
သလားဟု တနာရီၾကာမွ စစ္ေမးသည္။ေနာက္မွ လႊတ္ေပးလိုက္သည္။
ႏို၀င္ဘာ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ အစိးု ရစစ္သားတိ႔က
ု မိုငး္ ေနာင္ၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္ (၁)မွ ဗံုးဒဏ္ေရွာင္
ေနေသာ အရပ္ သားတို႔၏ အိမမ
္ ်ားကိုလုယွက္ေၾကာင္းသတင္းပိ႔သ
ု ည္။
ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔နံက္ေစာေစာတြင္ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္အမွတ(္ ၂) မွ ၿမိဳ႕ထဲသို႔
လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ထပ္မပ
ံ စ္ျပန္္ရာရပ္ကြက္အမွတ(္ ၄) ရွိအမ
ိ ္တလံုးပ်က္စီးသြားသည္။
ႏို၀င္ဘာ(၁၂)ရက္မွာပင္လက္နက္ႀကီးျဖင့္ပစ္ျခင္း၊ဗံုးက်ဲခ်ျခင္းတိ႔ေ
ု ၾကာင့္မိုငး္ ေနာင္ေနလူထုအမ်ား
တို႔မွာသူတို႔၏အိမ္မ်ားမွထြက္ေျပးၾကရသည္။

ဆင္းရဲသားအမ်ားစုမွာေျပးစရာေနရာမရွ၍
ိ

မေျပးႏိုင္ၾကေပ။ တခ်ိဳ႕တို႔မွာလံုၿခံဳေရးအတြက္ မဂၤလာရန္ေအာင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ညအခါ
ခိုလႈံၾကသည္။

အစိုးရစစ္သားတို႔ကထိုေက်ာင္းတြင္

လူထုမွာပိုမိေ
ု ၾကာက္လန္႔ေနၾကရသည္။

ခိေ
ု နသူတိုငး္ ကိုမွတပ
္ ုတ
ံ င္စစ္သျဖင့္

ႏို၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႕ညတြင္ အစိုးရတပ္ကမိင
ု ္းေနာင္ၿမိဳ႕ကိည
ု မထြက္ရအမိန႔ထ
္ ုတ္လိုက္သည္။
ေဒသလူထမ
ု ်ားအိမ္မွထြကခ
္ ြါျခင္းကိုတားျမစ္လိုက္သည္။ရွမ္းစစ္သားမ်ားကၿမိဳ႕လာတိုက္လိမ့္မည္
ဟုသတိေပးသည္။ ျမိဳ႕မွ ထြက္ခြါျခင္းကိုလည္းတားျမစ္သည္။ ဖုန္းလိင
ု း္ မ်ားကိုလည္း ျဖတ္ေတာက္
လိုက္သည္။လယ္ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ျဖစ္ေနေသာ္လည္းလယ္သမားမ်ားကိုလည္းၿမိဳ႕ျပင္ရွိလယ္မွာစပါး
မ်ားကိုရိတ္သိမ္းခြင့ ္ မျပဳေခ်။

မ◌ိင္◌းေ◌နာငအမ်းသမီ
ဳ ိ းအ◌ိၾကီး လဲခ်ားသ◌ိ႔ ထက္ေ◌◌ျပးတိမ္◌းေ◌ရွ ာင ◌ိလႈ◌ံ

ထိုအခ်ိနမ
္ ွစ၍မိင
ု ္းေနာင္ၿမိဳ႕ကိုလုၿံ ခံဳေရးတင္းၾကပ္ထားသည္။ၿမိဳ႕ေနမူလလူထ(ု ၆၀၀၀)မွသံုးပံုႏွစပ
္ ုံ
သည္ၿမိဳ႕ကိုစန
ြ ္ခြါသြားၾကၿပီဟုခန္႔မွနး္ ရသည္။တျခားၿမိဳ႕ႏွင့ရ
္ ြာမ်ားသို႔သြားေရာက္ခိုလႈံေနၾကရသည္။
ၿမိဳ႕ ၏ေျမာက္ဖက္ရွိရြာမ်ားကိုလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ပစ္ခတ္ေနမႈေၾကာင့္ ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြါ
ထြက္ေျပးသူအမ်ားစုတ႔မ
ို ွာေနရပ္ျပန္ရန္ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကသည္။
အရပ္သားမ်ားစုေ၀းေနထိင
ု ္ရာ ေဒသမ်ားကိုအစိးု ရတပ္မွ ဖိႏွိပ္ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ဖ်က္ဆီးျခင္းတိ႔ု
အတြက္ ရွမး္ လူ႕အခြင့္ အေရးမ႑ိုင္မွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ပါသည္။ ဤစစ္ရာ
ဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ဗမာအစိုးရစစ္တပ္ကိုတာ၀န္ခံေစၿပီး၊ဤသို႔တိုက္ခိုက္မမ
ႈ ်ား အတြက္ ႏိုငင
္ ံ
တကာအသိုင္းအ၀ိုငး္ မွ အျပစ္တင္ရႈတ္ ခ်ၾက ရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။
မိင
ု း္ ေနာင္ၿမိဳ႕မွ ထြကေ
္ ျပးလာသူၿမိဳ႕ေနမ်ားကိေ
ု မးျမန္းခ်က္။
၁။ ယခုအခါ ေတာင္ႀကီးတြင္ လာေရာက္ခိုလႈံေနသည့္ မိုငး္ ေနာင္ၿမိဳ႕ရပ္ကြက္ အမွတ္(၁)
ေနအသက္ ၇၅ ႏွစရ
္ ွိအမ်ိဳးသမီးႀကီးအားေမးျမန္းခ်က္ ( ႏို၀င္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၅)

“လက္နက္ႀကီးက်သံေတြ၊ဗံုးက်သံေတြၾကားေတာ့လူအေတာ္မ်ားမ်ားသူတို႔အိမ္ကထြက္ေျပးၾက
တယ္။ ငါတို႔လည္းထြက္ေျပးတာေပါ့၊ အ၀တ္အစားေတြေတာင္ ယူဖ႔အ
ို ခ်ိနမ
္ ရဘူး။ဗံုးေတြ၊
အေျမာက္ဆံေတြဘယ္ေ လာက္က်လဲဘယ္ေရတြက္ႏိုင္မလဲ၊အမ်ားႀကီးဘဲ။ ငါတိ.ု လည္းေၾကာ
က္လြန္းလိ႔ု ထြက္ေျပးမည့္လမ္းဘဲရွာထြက္လာတာ။ ငါတို႔ကေၾကာက္လန္႔ေနတာ၊ ဘာ
လုပ္ရမွန္းလည္းမသိဘးူ ။ညမွာလက္နက္ႀကီးနဲ႔ပစ္တယ္၊ေန႔ခင္းမွာဗမာအစုိးရစစ္ရဟတ္ယာဥ္ေတြ
ကမိနး္ ေနာင္ကဗ
ို ုးံ က်ဲတယ္။ ဗံုးေတြ ဘယ္ႏွစ္ဆယ္လည္းမသိ ရဟတ္ယာဥ္ကခ်တယ္။”
၂ ။ ယခုအခါ လဲခ်ား တြင္လာေရာက္ ခိုလႈံေနၿပီးမိနး္ ေနာင္ရပ္ကြက္ အမွတ္(၃) တြင္ ေနသည့္
အသက္ (၄၀) ခန္႔ရွိအမ်ိဳးသမီးႀကီးအားေမးျမန္းခ်က္ ( ႏို၀င္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၅) “ဗမာအစိုး
ရစစ္တပ္ေတြကၿမိဳ႕ထဲကိုလက္နက္ႀကီးနဲ႔ပစ္တယ္။စစ္ရဟတ္ယာဥ္(၃)စီးယူလာၿပီး အရပ္သားေတြ
ေနတဲ့ၿမိဳ႕ကိုဗုးံ ၾကဲတယ္။ ငါတို႔ သိပ္ေၾကာက္တယ္။ငါတို႔ အိမ္ထဲကအိမ္ျပင္ေတာင္ မထြက္ရဲ ဘူး။
ဘယ္အာဏာပိုငမ
္ ွလည္းလာမကူညီတဲ့အျပင္ဗမာအစိုးရစစ္သားကတံခါးကိေ
ု ဆာင့္ကန္ဖင
ြ ့ၿ္ ပီးရွမ္း
စစ္သားလာရွာေသးတယ္။တို႔အိမ္ထဲမွာရွမး္ စစ္သားရွတ
ိ ယ္လို႔သူတို႔ကေျပာေသး တယ္။ ငါတို႔က
လည္းမရွပ
ိ ါဘူးလို႔ေျပာပါတယ္။အိမ္ထရ
ဲ ွာခ်င္ရွာၾကည့္လို႔။သူတို႔ကအိမ္ေထာင္ဦးစီးကိုဒးူ ေထာက္ခို
င္းၿပီးရွမး္ စစ္သားရွိလားေမးတယ္။ငါတိ႔က
ု လည္းမရွဘ
ိ ူးလို႔ေျပာတယ္။ ရွမ္းစစ္သားေတြ႕ရင္ နင္တို႔
ကိုသတ္မယ္လို႔

သူတ႔က
ို ေျပာတယ္။တို႔အိမ္ထဲမွာေတြရင္

ကျပန္ေျပာလိုက္တယ္။အိမ္ထဲမွာဗမာစစ္သားေတြ

အကုန္သတ္ပစ္လိုက္လို႔ငါတိ႔ု

ဝင္ရွာတယ္။ဘာမွ

မေတြ႕ေတာ့မွ

သူတ႔ို

ျပန္ထြက္သြားၾကတယ္။
ငါတို႔ကိုေျခာက္တယ္။ ရိုက္ေတာ့ မရိုက္ဘူး၊ ၁၀ လ အရြယ္ခေလးကငိေ
ု နလို႔ ျဖစ္မယ္။
ငါတို႔ ေျပးလာၿပီးေနာက္ ႏို၀င္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔ မိုငး္ ေနာင္ၿမိဳ႕မွာလူသိပ္မက်န္ေတာ့ဘူး။
က်န္တဲ့

လူေတြလည္းညဆိုရင္

မဂၤလာရန္ေအာင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာသြားအိပ္ၾကရတယ္။

အဲဒီမွာလည္းဗမာစစ္သားေတြကမွတ္ပုတ
ံ င္သြားစစ္ျပန္တာဘဲ။
ဗမာအစိးု ရစစ္တပ္ကမိင
ု း္ ေနာင္ၿမိဳ႕ကိလ
ု က္နက္ႀကီးႏွင့ပ
္ စ္၊ဗံုးက်ဲျခင္းတိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ထိခက
ို ဒ
္ ဏ္ရာရမႈႏွင့ ္
ပ်က္စးီ မႈ အေသးစိပ္ ( ႏိ၀
ု င္ဘာ - ၉ မွ ၁၂ အထိ၊ ၂၀၁၅) သိရသေလာက္
ေန႔စြဲႏွင့္
အခ်ိန္

ပ်က္စးီ ရျခင္းအေၾကာင္း ဖ်က္ဆီးခံအမ
ိ ္
၏

နံမည္

ပိုငရ
္ င
ွ ္

တည္ေနရာ

ပ်က္စးီ သည့္ ပစၥည္း

ႏို၀င္ဘာ

လက္နက္ႀကီးက်ည္

၉၊

လံုး၀င္းႏိုငႏ
္ ွင့္

မိုငး္ ေနာင္

ပါေထြး

အေရွ႕

၂၃း၀၀
ႏို၀င္ဘာ

အိမ္

နားလိင္လ်န္
ရြာ
လက္နက္ႀကီးက်ည္

လံုးကာက

၉၊

ရပ္ကြက္ ၄၊ ထရပ္ကားႏွင့္
မိုငး္ ေနာင္ၿမိဳ႕

လယ္ထြန္စက္

၂၄း၀၀
ႏို၀င္ဘာ

လက္နက္ႀကီးက်ည္၊

၁၀၊

ေသနတ္က်ည္

၅း၀၀

ပါခမ္းအိန္

ရပ္ကြက္ ၁၊ အိမ္၊
မိုငး္ ေနာင္ၿမိဳ႕

ျပတင္းေပါက္၊က်ည္ဆံ
မွန္၍၀ါယာၾကိဳး

ျပတ္၊

မီးေလာင္
ႏို၀င္ဘာ

လက္နက္ႀကီးက်ည္

၁၀၊

လံုးေဇာ္မင္းႏွင့္ ရပ္ကြက္ ၁၊ အိမ္
ပါမြန္း

မိုငး္ ေနာင္ၿမိဳ႕

လံုးဆန္အြန္

ရပ္ကြက္ ၁၊ အိမ္

၇း၀၀
ႏို၀င္ဘာ

ဗံုးက်

၁၀၊

ႏွင့္ ပါဆက္(ပ္) မိုငး္ ေနာင္ၿမိဳ႕

၈း၀၀
ႏို၀င္ဘာ

ဗံုးက်

အထက္တန္း

ရပ္ကြက္ ၁၊ ေက်ာင္း

ေက်ာင္း

မိုငး္ ေနာင္ၿမိဳ႕

ဆရာမ

ရပ္ကြက္၁။

အိမ္ပ်က္၊

ယဥ္ယဥ္ႏအ
ု ိမ္

မိုငး္ ေနာင္

ဗံုးစမွနဒ
္ ဏ္ရာ

လက္နက္ႀကီးက်ည္

ပါျငမ္

ရပ္ကြက္ ၄၊ အိမ္ပ်က္၊
မိုငး္ ေနာင္ၿမိဳ႕

ေျပာင္းဆံက်ီမီးေလာင္

လက္နက္ႀကီးက်ည္

လံုးေက်ာ္ဟန္

ရပ္ကြက္ ၁၊

အိမ္ပ်က္။

၁၀၊
၈း၀၀
ႏို၀င္ဘာ

ဗံုးက်

၁၀၊
၈း၀၀
ႏို၀င္ဘာ
၁၂

၃း၀၀
မသိ

မိုငး္ ေနာင္

ဆက္သြယရ
္ န္
စိုငး္ ေဟာ္ရွဲန္ + ၆၆ (၀) ၆၂-၉၄၁-၉၆၀၀

(ရွမး္ / အဂၤလိပ္)

နန္းစံေတာင္း + ၆၆ (၀) ၈၁-၆၀၃-၆၆၅၅

(အဂၤလိပ/္ ထုိင္း)

စိုငး္ ခြန္းမိုင္ + ၆၆ (၀) ၉၄-၆၃၈-၆၇၅၉

(ဗမာ/ အဂၤလိပ္)

